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

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

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

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

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

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

تنطبق هذه ال�شروط على البحوث والمراجعات التي يتم ن�شرها في مجلة النفط والتعاون العربي.
 - 1هيئة التحرير هي الجهة الوحيدة التي تقرر �صالحية البحث �أو المراجعة للن�شر قبل عر�ضه
للتحكيم.
ً
 - 2ي�صبح البحث �أو المراجعة ملكا للمجلة بعد الن�شر.
 - 3تمنح مكاف�أة رمزية لكل بحث �أو مراجعة يتم ن�شرها.
ويعطي م�ؤلف البحث � 5أعداد من العدد الذي يظهر فيه.
تر�سل المقاالت والمراجعات با�سم رئي�س التحرير ،مجلة ال��ن��ف��ط وال��ت��ع��اون العربي� ،أواب��ك،
�ص .ب 20501 :ال�صفاة -الرمز البريدي 13066 :دولة الكويت
البريد االلكتروني E-mail: oapec@oapecorg.org
موقع الأوابك على االنترنت www.oapecorg.org
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التوجهات ق�صرية املدى يف �صناعة الغاز
الطبيعي  ....نظرة �شاملة لعام *2012

آرميل لوكاربنتييه**

**Armelle Lecarpentier

بالرغم مما حاق ب�سوق الطاقة عام  ،2011بدء ًا من كارثة فوكو�شيما ،مرور ًا بالربيع العربي ،و�صو ًال �إىل عدم موثوقية
االقت�صاد ،فقد �شهد الطلب على الغاز الطبيعي منو ًا ملحوظ ًا و�إن كان متغري ًا من منطقة �إىل �أخرى .وتظهر با�ستمرار
توجهات جديدة يف �سوق الطاقة لها ت�أثري وا�ضحٌ على �سري ال�صناعة �سواء على املدى الق�صري �أو على املدى الأطول.
* مت ن�شر هذا املو�ضوع يف �سل�سلة «بانوراما  »2012التي ي�صدرها معهد البرتول الفرن�سي  ، IFPوقد مت اختيار ه وترجمته عن االنكليزية بالنظر
للمعلومات التي يقدمها حول �صناعة الغاز الطبيعي عرب العامل ،وذلك ب�إذن خا�ص من كاتبته ال�سيدة �آرميل لوكاربنتييه ،فلها منا جزيل ال�شكر.

**

معهد البرتول الفرن�سي  -الطاقات املتجددة IFP Energies Nouvelles

النفط والتعاون العربي 140 -

يبني حتليل النتائج الأولية املن�شورة من قبل ن�شرة  1 Cedigazوجود عدد من التوجهات التي تعك�س
�سنة �إيجابية متميزة ل�صناعة الغاز الطبيعي ،و�إن كان �إجمايل هذه التوجهات يخفي تنوعها ح�سب املناطق.
لقد تكيفت �إمدادات الغاز مع النمو الديناميكي امللحوظ يف بع�ض املناطق (مثل �آ�سيا على وجه اخل�صو�ص)،
وتكيفت �أي�ضاً مع التغريات املناخية واالقت�صادية التي حت�صل يف الأ�سواق الأخرى (�أوروبا) .كما ا�ستمر منو
الإنتاج يف �أمريكا ال�شمالية ورابطة الدول امل�ستقلة  ،CISوكان النمو متميزاً يف ال�شرق الو�سط .من جهة
�أخرى� ،أدى عدم وجود منافذ لل�سوق وما رافقه من �إغالق عدة م�صانع غازية (بهدف ال�صيانة) �إىل انخفا�ض
ملحوظ يف الإنتاج الأوربي.
ومما ال �شك فيه �أن دول �آ�سيا و �أوقيانو�سيا ويف طليعتها الهند وال�صني ،كانت وراء الطلب العاملي املتزايد،
كمنتج وم�صد ٍّر للغاز الطبيعي.
يف حني برهنت دول ال�شرق الأو�سط على دورها الرائد
ٍ
كما �شهد عام  2011حتوالً يف �سوق الغاز الطبيعي امل�سيل التي ت�أثرت من جراء كارثة فوكو�شيما ،حيث
بهتت �صورة هذه ال�سوق.
ووفق التقديرات الأولية التي نــ�شرتها  Cidigazف�إن ا�ستهالك الغاز الطبيعي منا عاملياً مبعدل يقارب
 % 3يف عام ( 2011بلغ  3216مليار مرت مكعب يف  )2010وهو ما يتما�شى مع االجتاه العام لل�سنوات
الع�شر املن�صرمة.

التوجهات الرئي�سية عام 2011

وفرة يف احتياطيات الغاز
ا�ستناداً �إىل بيانات  ،Cedigazمنت االحتياطيات العاملية امل�ؤكدة من الغاز الطبيعي بن�سبة  % 2.8يف
عام  2010لت�صل �إىل  195308مليار مرت مكعب يف الأول من كانون الثاين/يناير  .2011ويرتكز % 50
من هذه االحتياطيات يف دول منظمة �أوبك ،و % 32منها يف جمموعة الدول امل�ستقلة .والبد من الت�أكيد �أن
تقديرات  Cedigazلالحتياطيات امل�ؤكدة ت�شمل الغاز غري التقليدي (غاز ال�سجيل وغاز طبقات الفحم) 2يف
�أمريكا ال�شمالية (�أكرث من  2700مليار مرت مكعب) ،وت�شمل �أي�ضاً الغاز غري التقليدي يف �أ�سرتاليا.
تقدر م�صادر غاز ال�سجيل القابلة للإنتاج تقنياً يف حدود  190 - 170تريليون مرت مكعب ،ومن �ش�أنها
�أن ت�ضاعف االحتياطيات العاملية من الغاز �إذا ت�أكدت جدواها االقت�صادية.
قامت دولتان ب�إعادة تقدير احتياطياتهما يف عام ( 2011اجلدول  ،)1 -ويف �شهر ت�شرين الأول�/أكتوبر
� ،2011أدت مراجعة ثانية حلقل Yolotan-Osmanاجلنوبي قامت بها املجموعة اال�ست�شارية الربيطانية
(� )Gaffney, Cline & Associatesإىل �إعادة تقدير متميزة الحتياطيات تركمان�ستان ،فح�سب نتائج
املراجعة ،يحتوي احلقل املذكور على ثاين �أكرب احتياطي غازي يف العامل (بني  21200 - 13100مليار مرت
مكعب) بعد حقل جنوب فار�س /حقل ال�شمال امل�شرتك بني �إيران وقطر.
 Cedigaz 1هي جمعية عاملية تخت�ص مبعلومات الغاز الطبيعي ،ومت �إن�شا�ؤها عام  1961من قبل جمموعة من �شركات الغاز العاملية
بالتعاون مع معهد البرتول الفرن�سي ،ومقرها قرب باري�س يف فرن�سا( .املرتجم)
ً
مقاال بعنوان :الهيدروكربونات غري التقليدية ،تطور �أم ثورة؟ هكذا يف الأ�صل دون بيان التفا�صيل( .املرتجم)
� 2أنظر
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اجلدول � :1 -إعادة تقييم االحتياطيات ،واالكت�شافات اجلديدة للغاز -الدول الع�شر الأوىل
الدولة

التغري 2011/2010
مليار مرت مكعب

التغري 2011/2010
%

�إيران

3,480

+11.7

تركمان�ستان

1,660

+19.9

الواليات املتحدة

488

+6.3

فنزويال

459

+9.1

1

125

+138.8

ا�سرتاليا

110

+3.1

ال�صني

102

+3.7

ال�سعودية

96

+1.2

الربازيل

59

+16.5

م�صر

25

+1.1

�إ�سرائيل

امل�صدرCedigaz :

و�شهدت خم�س دول �أخرى زيادة ملحوظة يف احتياطياتها عن ال�سنوات ال�سابقة ،ومنها الواليات املتحدة
الأمريكية (بعد �إعادة تقدير احتياطيات غاز ال�سجيل) ،وفنزويال ،و كذلك �إ�سرائيل (بعد اكت�شاف حقل تامار
عام  ،2009وحقل ليفيثان عام .)2010

الطلب املدفوع من قبل الأ�سواق النا�شئة
ال يزال ا�ستهالك الغاز يف البلدان ال�صناعية من ن�صف الكرة ال�شمايل ثابتاً عموماً ،ولكنه يك�شف عن
تفاوتات كبرية بني املناطق (اجلدول  .)2 -ومقابل ا�ستمرار منو �سوق �آ�سيا ب�شكل �سريع نتيجة زيادة الطلب
يف اليابان (بعد حادثة فوكو�شيما) وكوريا اجلنوبية (لتوليد الكهرباء) ،ف�إن الطلب على الغاز الطبيعي يف �أوربا
�أظهر تراجعاً مثرياً للقلق يف عام  2011بن�سبة  ،% 9 - 8وهو معدل انكما�ش �أ�سو�أ من الذي �شهده عام
 .2009ويبدو �أن الطق�س املعتدل والظروف االقت�صادية كانا العاملني الرئي�سيني وراء هذا الرتاجع .بينما
ارتفع ا�ستهالك الغاز يف �أمريكا ال�شمالية ،وخا�صة يف كندا ،ويف الواليات املتحدة الأمريكية �شكلت ال�صناعة
التحويلـــية و�صناعــــة توليـــد الطاقة القطاعات الأهم لهذا النمو حيث ارتفع ا�ستهالك الغاز فيها مبعدل
 % 2.3و  % 2.2على التوايل.
كما �شهد عام  2011حتفيز اال�ستهالك من قبل الأ�سواق الديناميكية النا�شئة يف �آ�سيا (ال�صني والهند)
وال�شرق الأو�سط .ولوحظت معدالت منو كبرية يف بع�ض بلدان �أمريكا اجلنوبية (الأرجنتني) ورابطة الدول
امل�ستقلة (كازاخ�ستان ورو�سيا و�أوكرانيا).
ومما ال �شك فيه �أن ال�صني تت�صدر قائمة الدول التي يرتفع فيها ا�ستهالك الغاز ب�شكل كبري ومبعدل
�سنوي قارب  % 18يف عام  .2011وترى � Cedigazأن ا�ستهالك الغاز يف ال�صني ميكن �أن يت�ضاعف
بحلول عام  2015لي�صل �إىل  260مليار مرت مكعب .كما �أن ال�صناعة التي ت�ستحوذ على  % 45من �إجمايل
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النفط والتعاون العربي 140 -

ا�ستهالك الغاز (وخا�صة ال�صناعة البرتوكيميائية) مر�شحة لأن تكون احلافز الأكرب للطلب ال�صيني .كما �أن
ا�ستخدام الغاز كوقود ملحطات توليد الطاقة على ال�ساحل اجلنوبي ال�شرقي لل�صني ،ومتديد �شبكات التوزيع
يف املناطق احل�ضرية واال�ستخدام املتزايد للمركبات العاملة على الغاز ،ت�ساهم جمتمعة يف ت�سريع وترية النمو
ّ
التح�ضر والت�صنيع نحو الذروة .ويف خطتها اخلم�سية
يف ا�ستهالك الغاز الطبيعي يف هذا البلد ،حيث يتجه
الأخرية تتوقع ال�صني �أن ن�سبة الغاز يف مزيج الطاقة لديها �سرتتفع من  % 3.8يف عام � 2008إىل % 8.3
يف عام  ، 2015وي�أتي ذلك كجزء من �سيا�سة تنويع �سلتها من م�صادر الطاقة.
اجلدول  :2 -التوجهات يف ا�ستهالك الغاز يف الدول ال�صناعية (ترياواط �ساعة)
يناير� -سبتمرب 2010

الدولة

4,397.2

�أوربا

يناير� -سبتمرب 2011

711.6

بريطانيا

705.2

�أملانيا

628.5

�إيطاليا

388.2

هولندا

360.9

فرن�سا

294.3

تركيا

294.2

�إ�سبانيا

146.3

بلجيكا

108.0

بولندا

100.9

رومانيا

87.5

هنغاريا

4,083.1
613.6
625.3
603.2
347.8
319.2
336.0
281.5
126.9
110.2

104.1
81.0

التغري %
–7.1

–13.8
–11.3
–4.0

–10.4
–11.6

+14.2
–4.3

–13.3
+2.0
+3.1
–7.4

منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
�أمريكا ال�شمالية
الواليات املتحدة
كندا
املك�سيك
منظمة التعاون والتنمية املحيط الهادي
اليابان
كوريا اجلنوبية
�أ�سرتاليا
نيوزيالندا
امل�صدرCedigaz :
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6,458.7
5,422.7
565.9
470.1

1,436.1
819.7
361.2
216.8
38.4

6,621.6
5,528.5
613.4
479.6

1,566.8
898.6
407.5
226.6
34.1

+2.5
+2.0
+8.4
+2.0
+9.1
+9.6

+12.8
+4.6

–11.2
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تنامي �أهمية م�صادر الغاز غري التقليدية يف �أمريكا ال�شمالية
ظهر ميل وا�ضح يف �أمريكا ال�شمالية لتطوير م�صادر الغاز غري التقليدية يف كل من الواليات املتحدة
(غاز ال�سجيل) ،وكندا (غاز ال�صخور الكتيمة وحقول ال�سجيل الغازي يف كولومبيا الربيطانية) .وبالرغم من
انخفا�ض الأ�سعار ،ف�إن حت�سني كفاءة احلفر والإنتاجية العالية من تو�ضعات غاز ال�سجيل �ساهمت يف �إيجاد
زيادة م�ضطردة يف �إنتاج الغاز يف �أمريكا عام .2011
وت�شري التوقعات الأخرية من وزارة الطاقة الأمريكية �إىل �أن هذه الزيادة تقدر بن�سبة  ،% 6.6كما
تعترب �إنتاج غاز ال�سجيل القوة الدافعة لهذا النمو يف الإنتاج الأمريكي عموماً ،مما يعو�ض االنخفا�ض
املتوقع بن�سبة  % 20يف الإنتاج من املغمورة (ال�شكل  .)1 -وخالل ال�سنوات الثالث الأخرية ت�ضاعف �إنتاج
غاز ال�سجيل يف �أمريكا لدرجة �أن بات ميثل قرابة ربع الإنتاج الكلي من الغاز� .أما يف كندا ،ف�إن مكامن غاز
ال�صخور الكتيمة وغاز ال�سجيل ت�ساهم يف  % 37و % 3على التوايل من الإنتاج الوطني.
ال�شكل  1-توجهات ت�سويق الغاز يف الواليات املتحدة بالعالقة مع �أ�سعار حمور هرني 3

النمو الهام على املدى الق�صري يف الإنتاج الرو�سي
ارتفع الإنتاج الإجمايل لبلدان رابطة الدول امل�ستقلة ب�شكل ملحوظ يف عام  .2011و وفقاً مل�صادر
ر�سمية ،ف�إن رو�سيا على و�شك �أن حتقق رقما قيا�سيا جديداً يف الإنتاج يقدر بنحو  671مليار مرت مكعب
يف  ،2011والذي من �ش�أنه �أن ي�شكل زيادة �سنوية تعادل  .% 3.1ويف�سر هذا الأداء جزئياً من خالل النمو
الذي �شهدته ال�صادرات �إىل �أوروبا وجمهوريات رابطة الدول امل�ستقلة الأخرى ،وخا�صة �أوكرانيا .وقد
�أعلنت �شركة غازبروم يف دي�سمرب � ،2011أن �إنتاجها قد ارتفع من  508مليار مرت مكعب يف عام 2010
 3يعنى �سوق هرني  Henry Hubب�أ�سعار عقود الغاز الطبيعي امل�ستقبلية التي ُيتاجر بها يف �سوق نيويورك للأ�سهم ( NYMEXاملرتجم)
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�إىل حوايل  520مليار مرت مكعب يف عام  .2010وت�شري التوقعات التي ن�شرتها وزارة االقت�صاد �إىل �أن
الإنتاج الوطني �سريتفع �إىل  741مليار مرت مكعب يف عام � ،2014ست�ساهم �شركة غازبروم يف % 67
منها .وارتفع �إنتاج الغاز يف تركمان�ستان ب�أكرث من  ،% 40حيث زادت ال�صادرات �إىل ال�صني ب�شكل رئي�سي
و�إىل �إيران ب�شكل �أقل.

تنوع يف توجهات الإنتاج يف باقي العامل
�شهد �إنتاج الغاز يف معظم دول �أوربا انخفا�ضاً غري عادي يف عام  2011مبعدل � ،% 10إال �أن االنخفا�ض
كان �شديداً يف اململكة املتحدة و�صل �إىل  ،% 25وال يرتبط هذا االنخفا�ض بنق�ص جماالت الت�سويق فقط،
بل ميكن �أن يعزى �إىل �إيقاف معامل الغاز ب�سبب ال�صيانة وحدوث م�شاكل غري متوقعة .كما انخف�ض الإنتاج
يف الرنويج مبا يقارب  % 20يف الأرباع الثالثة الأوىل من .2011
وانخف�ض الإنتاج �أي�ضاً يف �أفريقيا ،فناهيك عن ت�أثري احلرب الليبية التي توقف الإنتاج ب�سببها ملعظم
ال�سنة ،لوحظ انخفا�ض �إنتاج عدة دول �أخرى ،ومن بينها اجلزائر وم�صر ،حيث ميكن رد �أ�سباب ذلك �إىل
م�شاكل تقنية و�/أو نق�ص الغاز.
�أما ال�شرق الأو�سط فقد حافظ على معدل منو مرتفع يف عام  2011و�صل �إىل حوايل  % 10ح�سب
تقديرات  Cedigazالأولية .وكانت معظم هذه الزيادة من قطر ( )% 28 +كنتيجة لرفع معدالت �إنتاج
الغاز الطبيعي امل�سيل .بينما يتوقع وجود ارتفاع معتدل يف الإنتاج يف دول �أمريكا اجلنوبية و�آ�سيا .وميثل
انخفا�ض الإنتاج من دول جنوب �شرق �آ�سيا نق�صاً يف احتياطي الغاز �سي�ؤدي �إىل اال�ستعانة با�سترياد الغاز
الطبيعي امل�سيل على املدى الق�صري ،كما �سي�ؤدي �إىل تخفي�ض كميات الت�صدير من بع�ض الدول املنتجة مثل
�إندوني�سيا وماليزيا .ومع �أن الإنتاج الهندي تناق�ص ب�شكل كبري نتيجة امل�شاكل الفنية التي واجهت العمل يف
حقل  Dhirubhaiالبحري� ،إال �أن �إنتاج �شركاتها من ال�صني ميكن �أن يعو�ض ذلك وي�ساهم يف دفعها �إىل
م�صاف املرتبة ال�ساد�سة بني منتجي الغاز العامليني.
�أدت هذه التوجهات الإقليمية املتباينة �إىل منو ملحوظ لتجارة الغاز �سواء عرب الأنابيب �أو ب�شكله امل�سيل
با�ستخدام ناقالت الغاز.

ارتفاع كبري يف التجارة عرب الأنابيب
تقدر الزيادة التي يف جتارة الغاز عرب الأنابيب يف عام  2011ب�أكرث من  ،% 4ونتجت ب�شكل رئي�سي
عن الزيادة امللحوظة يف �صادرات رابطة الدول امل�ستقلة (رو�سيا وتركمان�ستان)� ،إ�ضافة �إىل ال�صادرات من
الواليات املتحدة �إىل كندا .وقد �أعلنت �شركة غازبروم يف �شهر كانون الأول/دي�سمرب � ،2011أن �صادراتها
ال�سنوية �إىل �أوربا ازدادت مبعدل  .% 11ولعل �أهم حدث يف عام  2011كان الإعالن يف الثامن من ت�شرين
الثاين/نوفمرب عن انطالق العمل يف نظام غاز « ”Nord Streamالذي �سينقل الغاز الرو�سي مبا�شرة �إىل
�أوربا عرب بحر البلطيق ،ويتكون من خطني بطول  1244كيلومرت تبلغ �سعتهما ال�سنوية  55مليار مرت مكعب
من الغاز ،ومن املتوقع �أن يدخل اخلط الثاين يف اخلدمة خالل عام .2012
�أما احلدث الهام الآخر يف عام  ،2011فكانت الزيادة التي لوحظت يف معدل الت�صدير من تركمان�ستان
�إىل ال�صني ،والتي قدرت بحدود  15مليار مرت مكعب عام  2011مقارنة بحوايل  3.5مليار مرت مكعب عام
 ،2010ومن املتوقع �أن ينقل خط تركمان�ستان -ال�صني حوايل  40مليار مرت مكعب من الغاز يف عام 2012
و  ،2013حيث مت توقيع اتفاقية بني الطرفني يف ت�شرين الثاين/نوفمرب  2011تن�ص على رفع املبيعات من
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 40مليار مرت �إىل  65مليار مرت مكعب .كما �ساهم منو الإنتاج يف الواليات املتحدة الأمريكية يف تخفي�ض
اعتمادهــــا على اال�ستـــرياد وزيادة �صادراتها �إىل ال�صني ب�شكل كبري ،حيث ارتفعت تلك ال�صادرات مبعدل
 % 38يف الأرباع الثالثة الأوىل من عام .2011

النمو امل�ستدام املتوا�صل لتجارة الغاز عرب ناقالت الغاز الطبيعي امل�سيل

للمرة الثانية ت�شهد جتارة الغاز الطبيعي امل�سيل با�ستخدام الناقالت منواً متوا�ص ً
ال يف عام  2011بن�سبة
كل من اليابان (بعد
ناهزت  .% 10ويبدو �أن �سبب هذا النمو الديناميكي يعود �إىل زيادة الطلب من قبل ٍ
كارثة فوكو�شيما) ،وكوريا اجلنوبية (بغر�ض توليد الكهرباء) ،وبع�ض الأ�سواق النا�شئة كال�صني والهند و�أمريكا
اجلنوبية� .أما يف �أوربا ،فكان الطلب على الغاز الطبيعي امل�سيل متجلياً يف اململكة املتحدة التي برهنت �أنها
امل�ستورد الأول يف املنطقة متخطية بذلك �إ�سبانيا .حيث تناق�ص الطلب الإ�سباين على هذا النوع من الواردات
ب�سبب زيادة اعتمادها على الطاقات املتجددة والفحم (كنتيجة للم�شاكل املالية التي تواجهها)� ،إ�ضافة �إىل
بدء العمل بخط �أنابيب  Medgazيف �آذار/مار�س .كما بد�أ �سوقان جديدان با�سترياد الغاز الطبيعي امل�سيل
يف عام  2011هما تايالند وهولندا.
و�أتت معظــــم الزيــــادة يف ال�سوق من تكثيف �إنتاج قطر بعد انطالق العمل يف م�شروع (قطر غاز ،4
القطار  )7يف �شباط/فرباير ،بينما ا�ضطرت عدة �شركات يف �أفريقيا و�آ�سيا �إىل تخفي�ض �صادراتها لعدة
�أ�سباب من بينها انتهاء مدة العقود طويلة الأجل مع اليابان كما هو احلال يف �إندوني�سيا� ،إ�ضافة �إىل امل�شاكل
التقنية واحلاجة �إىل تلبية الطلب املحلي على الغاز.

عودة �إىل ن�شاط �صناعة الغاز الطبيعي امل�سيل
تبدو امل�شاريع امل�ستقبلية لت�سييل الغاز كبرية وواعدة ،ومن املقبول االفرتا�ض �أن طاقاتها �سرتتفع ب�أكرث
من  % 60حتى عام  .2020حيث زاد الطلب الآ�سيوي بعد كارثة فوكو�شيما التي غريت نظرة ال�صناعة
�إىل الأ�سواق ،فقد ت�سارع تطوير عدة م�شاريع ت�سييل وخا�صة يف �أ�سرتاليا التي مت اتخاذ قرارات ا�ستثمار
فيها لثالثة م�شاريع لإنتاج الغاز الطبيعي امل�سيل من طبقات الفحم وهي م�شروع �أ�سرتاليا  -غالدي�ستون
“ ،”Gladstoneو�أ�سرتاليا -با�سيفيك للغاز الطبيعي امل�سيل “ ،”APLNGوم�شروع بريلود “”Prelude
لبناء �أول وحدة �إنتاج عائمة للغاز الطبيعي امل�سيل يف العامل قبالة �سواحل �أ�سرتاليا ،حيث ميثل هذا امل�شروع
العمالق نقطة حتول يف �صناعة الطاقة وثورة حقيقية يف تطوير م�شاريع الغاز يف املغمورة .كما بد�أت م�شاريع
م�شابهة يف �إندوني�سيا “ ”Abadiوبابوانيوغينيا والربازيل.
�إال �أن املراقبة الدقيقة تظهر �أنه لن يكون هناك املزيد من طاقات ت�سييل الغاز الطبيعي يف ال�شرق
الأو�سط ما بني اليوم ( )2011وحتى عام � 2015أو  ،2016كما �أن امل�شاريع التي يتم العمل عليها حالياً يف
حو�ض الأطل�سي تعترب هام�شية على املدى الق�صري واملتو�سط (اجلدول � .)3أما امل�شاريع يف قطر فقد يتم
ا�ستئنافها خالل نف�س الفرتة الزمنية �إذا رفعت تعليقها الذاتي مل�شاريع تطوير حقل ال�شمال.
ومع الأخذ بعني االعتبار للت�أخري احلا�صل يف بناء املحطات والتقلي�ص املعلن يف �صادرات �إندوني�سيا،
ف�إن طاقة �إنتاج الغاز الطبيعي امل�سيل لن تكون كافية لتلبية الطلب العاملي خالل ال�سنوات اخلم�س �أو ال�ست
املقبلة ،ومن البديهي �أن يعترب هذا التوتر يف ال�سوق ك�أحد �أ�سباب ارتفاع الأ�سعار.
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اجلدول � : 3سعات الت�سييل الإ�ضافية (مليون طن)2016 - 2011 ،
الدولة

نهاية 2011

2012

2013

2014

2015

نهاية 2016

حو�ض الأطل�سي وي�شمل

78.1

83.3

92.5

92.5

92.5

92.5

اجلزائر

20.3

�أنغوال

0.0

+5.2

29.5

+9.2

5.2

ال�شرق الأو�سط

100.4

100.4

100.4

100.4

100.4

100.4

حو�ض الهادي وي�شمل

101.3

105.6

105.6

110.6

137.8

150.8

�أ�سرتاليا

19.5

+4.3

+5.0

+11.1

48.4

بابوا نيو غينيا

+6.6

6.6

كندا

+5.0

5.0

الواليات املتحدة

+4.5

9.0

330.7

343.7

العامل

279.8

289.3

298.5

303.5

�أما العائق الديناميكي الآخر يف وجه �صناعة الغاز الطبيعي امل�سيل فهي مرافئ �إعادة التغويز .4فحتى
نهاية عام  2011كان هناك  90مرف�أً لإعادة التغويز تبلغ طاقتها الإجمالية حوايل  654مليون طن تعك�س
زيادة �سنوية بحدود  40مليون طن .وخالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة قد ترتفع طاقة �إعادة التغويز ب�أكرث
من  125مليون طن ،منها  79مليون طن يتم العمل عليها فع ً
ري من هذه الزيادة
ال (ال�شكل  ،)2 -وق�سم ٌ كب ٌ
�سيكون يف �آ�سيا عموماً والهند وال�صني على وجه اخل�صو�ص.
�إن النمو املت�سارع يف تقنية “�إعادة التغويز يف املحطات العائمة” قد �ساهم يف �إزالة احلواجز و�سمح
بدخول عدد من الالعبني اجلدد �إىل �سوق الغاز الطبيعي امل�سيل .تتميز هذه التقنية بعدة خ�صائ�ص منها
زي����ادة امل���رون���ة وق�����ص��ر م��دة
البناء و�سرعته والتكاليف
ال�شكل  2-التوجهات يف �سعات �إعادة التغويز حول العامل (مليون طن)
املنخف�ضة ،وت�لاق��ي رواج���اً
�أكرث يف بع�ض احلاالت نتيجة
بناءها بعيداً عن ال�شاطئ.
يوجد يف العامل اليوم اثنتا
ع�شرة حمطة �إع���ادة تغويز
عائمة ،منها خم�س حمطات
يف �أمريكا اجلنوبية ،وثالث
حمطات يف الواليات املتحدة
الأم��ري��ك��ي��ة ،وحم��ط��ت��ان يف
�أورب������ا ،وم��ث��ل��ه��ا يف ال�����ش��رق
الأو�سط .كما توجد م�شاريع
لبناء خم�س ع�شرة حمطة
جديدة يف بقاع خمتلفة من
ال��ع��امل �سيكون معظمها يف
�آ�سيا و�أمريكا اجلنوبية.
ً
متهيدا لنقله عرب �شبكات التوزيع( .املرتجم)
 Regasification 4حتويل الغاز امل�سيل �إىل احلالة الغازية مرة ثانية
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مل يتمكن النمو العاملي يف �أ�سطول ناقالت الغاز الطبيعي امل�سيل من مواكبة التو�سع ال�سريع يف التجارة
التي حفزها بدء العمل بالطاقات اجلديدة يف ال�سنوات الثالث التي خلت ،كما حفزها �أي�ضاً الطلب املتنامي
بعد كارثة فوكو�شيما.
وقد �شهد عام  2011نتيجة لذلك تقل�ص عدد الناقالت املتاحة ،مما فتح الطريق �أمام زيادة وا�ضحة
يف �أ�سعار عقود النقل الق�صرية الأجل خالل ذلك العام ،وهناك اثنتا ع�شرة �سفينة نقل مت طلبها حالياً ،كما
توجد طلبات على ع�شرة �سفن خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة .ويبدو �أن و�ضع الطلب احلايل �سوف ي�ساهم
يف �إنعا�ش �سوق ال�سفن اجلديدة وي�شجع على حتديث املوجود منها ،و�إن كان من غري املتوقع �أن يحدث ذلك
قبل � 2013أو .2014

التفاوت يف ارتفاع الأ�سعار الإقليمية
تبعت الأ�سعار اليابانية االرتفاع الآيل يف �أ�سعار النفط حتى بدء العمل مب�شروع قطر  2يف عام ،2011
حيث قفزت الأ�سعار الفورية للغاز الطبيعي امل�سيل �إىل م�ستوى جديد الم�س حدود  18 - 17دوال ًر لكل
مليون و ح ب . 5كما �ساهم مناخ ال�صيف يف ال�ضغط املتزايد على الأ�سعار� ،إ�ضافة �إىل �أن الزيادة املفاجئة
يف الأ�سعار �ضمن الأ�سواق الآ�سيوية مقابل الأ�سواق الأوربية عك�ست ت�أثري زيادة الطلب الناجتة عن كارثة
فوكو�شيما ،حيث ارتفع الطلب ب�شكل م�ضطرد (من � 15إىل  25مليار مرت مكعب/ال�سنة) خالل 2011
و�ساهم يف ذلك عدم املوثوقية بعودة ت�شغيل املفاعالت الأربعة والأربعني التي مت �إغالقها من �أ�صل �أربعة
وخم�سني مفاع ً
ال .وقد ارتفع متو�سط الأ�سعار الأوربية قبل �أن ي�ستقر يف الربع الأخري عند  12دوالر/
مليون و ح ب ،وهـــو م�ستوى يتما�شى مع �أ�سعار النفــط� .أما �سعر نقطة التوازن القومي 6فقدر عند م�ستوى
 9دوالرات /مليون و ح ب ،وهو ما مثل زيادة تعادل  % 38مقابل �أ�سعار عام .2010
وعلى عك�س الأ�سعار الأوربية الفورية للغاز الطبيعي امل�سيل ،ف�إن �سعر نقطة التوازن القومي يبقى عند
م�ستوى �أقل بكثري من م�ؤ�شر الأ�سعار وي�صل التفاوت �إىل  .% 30كما �أن ال�سوق ال يتوقع وجود �أي تناغم بني
�سعر نقطة التوازن القومي والأ�سعار طويلة الأجل خالل �شتاء  .2012 - 2011وميكن تف�سري ذلك بتباط�ؤ
االقت�صاد الذي ي�ضغط على الأ�سواق بالتزامن مع طق�س ال�شتاء املعتدل ،لكنه ي�ؤكد على عدم وجود توترات
حادة يف �إمدادات الغاز الطبيعي �إىل �أوروبا ،والتي الذي ال يزال يخدم بو�ضوح من خالل واردات الغاز عرب
خطوط الأنابيب ،وخا�صة من رو�سيا.
ومع متو�سط يقدر بحوايل  4دوالرات  /مليون و ح ب يف عام  4.4( 2011دوالر/مليون و ح ب يف
 ،)2010ف�أن �أ�سعار �سوق هرني الفورية تنحوا نحو االنخفا�ض كنتيجة لوفرة العر�ض (الغاز غري التقليدي)
وارتفاع املخزون� .إن اال�ستمرار امل�ضطرد يف الإنتاج منذ �شهر حزيران/يونيو مرتافقاً مع ا�ستئناف ن�شاطات
احلفر والبيئة االقت�صادية الباهتة ،كل ذلك ي�ساهم يف ال�ضغط ب�شكل م�ستمر على �أ�سعار �سوق هرني .وت�شري
التوقعات �إىل �أن هذا ال�ضغط �سي�ستمر يف عام  .2012ويف �آخر تقرير لها ،عدلت �إدارة الطاقة الأمريكية
�سعر الغاز �إىل  3.7دوالر /مليون و .ح .ب.

 5وحدة حرارة بريطانية Btu
ً
 ،NBP 6هو موقع افرتا�ضي لبيع و�شراء الغاز الطبيعي يف بريطانيا ،وي�شبه من حيث املبد�أ �سوق هرني امل�شار له �أنفا( .املرتجم)
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ال�شكل  3 -التوجهات يف الأ�سعار العاملية للغاز الطبيعي (دوالر/مليون و ح ب) 2011 - 2010

امل�صدرWorld Gas Intelligence :

ً
م�صدرا للغاز الطبيعي امل�سيل يف امل�ستقبل؟
هل با�ستطاعة الواليات املتحدة �أن تكون
�إن التغريات التي �أثرت على �سوق الغاز الطبيعي امل�سيل يف عام  ،2011وتنامي �أهمية الغاز غري التقليدي
يف �أمريكا ال�شمالية (الواليات املتحدة وكندا) ،قد �ساهمت جمتمعة يف تعجيل عمليات تطوير م�شاريع ت�صدير
الغاز الطبيعي امل�سيل يف تلك املنطقة من العامل .ومن �أهم املالحظات يف الأ�شهر احلالية ما مت من التوقيع
على ثالث اتفاقيات من قبل �شركة ( 7 Cheniereم�شروع  Sabine Pass 18مليون طن�/سنة) مع �شركة
بريتي�ش غاز  BGالربيطانية (املرحلة الأوىل من امل�شروع  9مليون طن�/سنة) ،ومع املجموعة الإ�سبانية Gas
( Naturalاملرحلة الأوىل)  ،8ومع ال�شركة الهندية ( 9 GAILاملرحلة الثانية) .ويف �شهر ت�شرين الأول/
�أكتوبر  ،2011منح مكتب املجل�س الوطني للطاقة رخ�صة ت�صدير هامة مل�شروع  Kitimatالكندية يف
كولومبيا الربيطانية ،وهو م�شروع يت�ضمن قطارين طاقة كل منهما  5مليون طن �سنوياً .ت�شري هذه الوقائع
�إىل ثقة املتعاملني معها ب�أن الأ�سعار �ستبقى منخف�ضة يف الأ�سواق الأمريكية من جهة ،بينما �ستبقى مرتفعة
يف الأ�سواق الآ�سيوية من جهة �أخرى.
 Cheniere 7هي �شركة مقرها هيو�سنت يف الواليات املتحدة ،وم�شروع  Sabine Passيخت�ص ب�إن�شاء مرف�أ ت�صدير للغاز الطبيعي امل�سيل
يف لويزيانا( .املرتجم)
� Gas Natural Fenosa 8شركة متعددة اجلن�سيات م�سجلة يف �إ�سبانيا وتعمل يف  25دولة يف العامل يف جمال الغاز والكهرباء( .املرتجم)
� GAIL 9أكرب �شركة هندية لنقل وت�سويق الغاز يف الهند( .املرتجم)
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التوجهات متو�سطة املدى يف الطلب على الغاز
�ساهمت التغريات احلالية يف �سوق الغاز يف �إيجاد عوامل جوهرية �ساهمت مع العوامل التقليدية يف
تثبيت ح�صة الغاز يف مزيج الطاقة ،ومن �أهم هذه التغريات:
•ت�أثريات كارثة فوكو�شيما النووية على ا�ستخدام الغاز لتوليد الكهرباء.
•ازدهار الغاز غري التقليدي يف �أمريكا ال�شمالية وانتقال االهتمام به �إىل مناطق �أخرى من العامل.
•�أ�سعار الغاز التناف�سية يف الأ�سواق (الواليات املتحدة الأمريكية).
•التطور التكنولوجي يف �صناعة الغاز الطبيعي امل�سيل (مفهوم الوحدات العائمة).
•القبول املتنامي للغاز الطبيعي كم�ساعد رئي�سي مل�صادر الطاقة املتجددة.
وا�ستناداً �إىل ن�شرة  ،Cedigazف�إن الطلب العاملي على الغاز مر�شح للنمو مبعدل  2.5و % 3خالل
ال�سنوات اخلم�س القادمة يف �سوق ينمو ب�سرعة ،و�سيتم حتفيز الطلب على الغاز ب�شكل رئي�سي من قبل
االقت�صادات النا�شئة ،يف حني �أن االنكما�ش االقت�صادي �سيلقي بظالله على �أ�سواق دول منظمة التعاون
والتنمية على املدى الق�صري ،وخا�صة يف الدول الأوربية.
ومن ناحية العر�ض والطلب ،ف�إنه مما ال �شك فيه �أن دول �آ�سيا وال�شرق الأو�سط �ستكون الالعب الأهم
على املدى املتو�سط ،حيث �أن دول و�آ�سيا و�أوقيانو�سيا �ستظل تعاين من �أكرب عجز يف الغاز الطبيعي على
خلفية املناف�سة مع �أوروبا يف �سوق الغاز الطبيعي امل�سيل� .أما رابطة الدول امل�ستقلة (رو�سيا وتركمان�ستان)
ف�سوف يكون لها دور يف تعزيز التجارة الدولية حيث تكت�سب قوة متزايدة يف التحكيم بني �آ�سيا و�أوربا ،بينما
�ستكون �صناعة توليد الطاقة يف الدول ال�صناعية هي القوة املحركة لنمو الطلب على الغاز وذلك ب�سبب ميزة
�أ�سعاره التناف�سية (من حيث غاز ثاين �أك�سيد الكربون املكافئ) ون�سبة الكربون املقبولة.
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من20إصدارات المنظمة

األبحـــــــــاث
الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط
وأهميته في استقرار األسعار

عبد الفتاح دندي٭

يرى العديد من املخت�صني بال�صناعة النفطية ب�أن العامل الأبرز الذي كان له انعكا�سات قوية على م�ستويات الأ�سعار
و�سلوكها� ،إىل جانب العوامل الأ�سا�سية املتمثلة يف �أ�سا�سيات ال�سوق من طلب وعر�ض وم�ستوى املخزون النفطي ،هو
فقدان الطاقة الإنتاجية االحتياطية لدى البلدان املنتجة من منظمة �أوبك .وال �شك �أن االحتفاظ بهذه الطاقة
الفائ�ضة يتطلب توافر �أمن الطلب على النفط ،الذي يقابله �أمن الإمدادات التي تطالب به البلدان امل�ستهلكة ،وهذا
الأمر ال يت�أتى �إال من خالل تعزيز احلوار بني �أطراف املعادلة النفطية.
٭ مدير الإدارة الإقت�صادية � -أوابك -الكويت
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عبد الفتاح دندي

�شهدت الطاقة الإنتاجية االحتياطية لدى بلدان �أوبك انخفا�ضاً نتيجة ت�ضافر عدد من
العوامل منها ت�سارع الزيادة يف الطلب العاملي علي النفط ،وانخفا�ض النمو يف الإمدادات من
خارج �أوبك ،وانخفا�ض اال�ستثمار يف ال�صناعة النفطية .كما �ساهمت العوامل ذاتها يف حدوث
اختناقات يف �سل�سلة الإمدادات النفطية ،وخ�صو�صا يف جمال التكرير .وكنتيجة لذلك� ،ضعفت
�إىل حد كبري قدرة النظام العاملي للنفط على مواجهة االختالالت يف الطلب �أو العر�ض خا�صة
يف الأوق��ات التي �شهدت فيها ال�سوق النفطية عددا من الأح��داث ال�سيا�سية ،وتزايدت فيها
حدة الهواج�س �إزاء قدرة �أوبك على اال�ستجابة ملثل تلك االختالالت .كما كان للن�شاط الكبري
للم�ضاربات يف الأ�سواق امل�ستقبلية ،والعوامل اجليو�سيا�سية ،والتقلبات اجلوية ت�أثري كبري على
�أ�سعار النفط .وعندما تظل هذه العوامل وغريها من العوامل الأخرى �سائدة يف ال�سوق النفطية،
فمن املرجح �أن يحدث ارتفاع مت�سارع يف م�ستوى متو�سط �أ�سعار النفط ،و زي��ادة يف حدة
تقلباتها ،و املزيد من الطفرات املو�سمية.
تلك ا لأمور حتتاج �إىل تعزيز احلوار بني الدول املنتجة وامل�ستهلكة للنفط لتخفيف حدة
التقلبات يف �أ�سعار النفط من �أجل حتقيق اال�ستقرار يف ال�سوق النفطية.
ويو�ضح ال�شكل التايل العوامل الرئي�سة امل�ؤدية �إىل حدوث التقلبات يف �أ�سعار النفط ،واحلاجة
امللحة �إىل تعزيز احل��وار بني الدول
املنتجة وامل�ستهلكة للنفط:
�إن االرتفاع املت�سارع وزي��ادة حدة
التقلبات والطفرات الوقتية يف �أ�سعار
النفط متثل �أدل��ة وا�ضحة على �أن
الأ�سعار كانت مقادة ب�شكل رئي�سي
بعوامل لي�س لها عالقة ب�أ�سا�سيات
ال�سوق (العر�ض والطلب) ،و�إن كان
ت ��أث�يره��ا ب��درج��ات م��ت��ف��اوت��ة ،وه��ذه
العوامل بحاجة �إىل م�ضاعفة اجلهود
م��ن قبل ال���دول املنتجة وامل�ستهلكة
ملعاجلتها عن طريق احلوار البناء.
برزت �أهمية التعاون ما بني الدول
املنتجة وامل�ستهلكة للنفط خ�لال
الفرتات التي �شهدت فيها �أ�سواق الطاقة العاملية ب�صفة عامة وبخا�صة �أ�سواق النفط العديد من
اال�ضطرابات والتذبذبات ال�شديدة ،وذلك لغياب ال�شفافية الكاملة التي ت�ساعد على فهم الو�ضع املتعلق
بتطور الأ�سعار ،وكذلك حجم الطلب على النفط ،وحجم الطاقة الإنتاجية الفائ�ضة لدى الدول املنتجة
للنفط� ،إ�ضافة �إىل حجم املخزون النفطي املتوفر لدى الدول امل�ستهلكة.
ويعد التباين بني م�صالح الدول املنتجة وال��دول امل�ستهلكة للنفط �أحد �أهم العوامل امل�ؤدية �إىل
االختالالت يف توازن �أ�سواق النفط ،حيث ت�سعى الدول امل�ستهلكة للنفط �إىل �إتباع �سيا�سات من �ش�أنها
�إقناع الدول املنتجة للنفط بزيادة الإنتاج ،يف حني ترغب الدول املنتجة يف �إقناع الدول امل�ستهلكة
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بالتخلي عن دعواها بفر�ض ال�ضرائب على النفط ،واتهامه ب�أنه م�صدر رئي�سي لتلوث البيئة.
وتعترب ال�سيا�سات البيئية املتبعة من قبل الدول الأوروبية ،مبثابة �سيا�سات غري عادلة وغري متوازنة
من وجهة نظر الدول املنتجة للنفط حيث تهدف تلك ال�سيا�سات �إىل فر�ض �ضرائب متييزية على
النفط بحجج ظاهرية متمثلة يف �أن هناك تخوف من �أثر انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربون الناجت
عن ا�ستهالك النفط على البيئة و�أنه ي�ؤدي �إىل تفاقم ظاهرة االحتبا�س احلراري – يف حني �أن الهدف
الأ�سا�سي لتلك الدول ،كما تراه الدول املنتجة ،هو تقليل االعتماد على واردات النفط ب�صفة عامة ونفط
ال�شرق الأو�سط ب�شكل خا�ص.
�أما عن �أ�سعار النفط ،فلم يعد م�ستوى الأ�سعار املنخف�ض �أو املرتفع هو امل�شكلة ولكن التذبذبات
والتقلبات �سريعة احل��دوث يف �أ�سعار النفط هي امل�شكلة الأه��م يف الوقت احل��ايل ،وذلك لأن عدم
ا�ستقرار �أ�سعار النفط ال ميّكن املنتجني من التنب�ؤ بحجم العائد املتوقع على اال�ستثمار املوجه لقطاع
النفط.
ومن ثم كان ال بد من تعزيز التعاون بني املنتجني وامل�ستهلكني للنفط من �أجل التو�صل �إىل نتائج
مهمة وفعالة لتحقيق اال�ستقرار يف �أ�سواق النفط دون �أن يكون هناك انتهاج ل�سيا�سات فردية من �ش�أنها
�أن ت�ؤدي �إىل العديد من امل�شكالت واملخاطر والتي يكون لها �أثر بالغ الأهمية على ال�صناعة النفطية.
�سيتم التطرق يف هذه الدرا�سة �إىل �أهمية احلوار بني الدول املنتجة وامل�ستهلكة للنفط ودوره يف
حتقيق ا�ستقرار ال�سوق النفطية ب�شكل عام ،وا�ستقرار �أ�سعار النفط ب�شكل خا�ص .وقد ق�سمت الدرا�سة
�إىل �أربعة �أجزاء رئي�سية وهي :
اجلزء الأول :تطور �أ�سعار النفط ،ودرجة التقلبات يف م�ستوياتها للفرتة .2011-1990
اجلزء الثاين :احلوار بني الدول املنتجة وامل�ستهلكة للنفط.
اجلزء الثالث :قنوات احلوار بني الدول املنتجة وامل�ستهلكة للنفط.
اجلزء الرابع :انعكا�س احلوار بني الدول املنتجة وامل�ستهلكة للنفط على �أ�سعاره.

الجزء األول

اجلزء الأول:
تطور �أ�سعار النفط اخلام ودرجة التقلبات
يف م�ستوياتها للفرتة 2011-1990

�سيتم تق�سيم الفرتة الزمنية التي تغطيها الدرا�سة �إىل فرتتني رئي�سيتني� ،أولهما الفرتة التي تغطي
الأعوام � 1990إىل  1999والتي تت�سم بغياب احلوار احلقيقي بني الدول املنتجة وامل�ستهلكة للنفط،
والفرتة الثانية التي تت�صف بربوز احلوار بني الطرفني ب�شكل وا�ضح من خالل عدد من املنابر التي
خ�ص�صت لهذا الأمر .والتي �سن�أتي على تفا�صيلها الحقاً.
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 -1تطور �أ�سعار النفط اخلام ودرجة تقلباتها خالل الفرتة 1999 - 1990
ظلت �أ�سعار النفط خالل معظم فرتة الت�سعينات ترتاوح يف حدود  20دوالر للربميل  ،قبل �أن
تنخف�ض �إىل ما يقارب من  10دوالر للربميل يف �أواخر عام  1998نتيجة لالزمة املالية الآ�سيوية التي
�أدت �إىل تباط�ؤ منو الطلب العاملي على النفط ،والزيادة يف الإمدادات الإ�ضافية من العراق التي دخلت
ال�سوق لأول مرة منذ حرب اخلليج.
لقد ارتفعت �أ�سعار النفط خالل عام  1990من  20دوالر للربميل يف �شهر يناير �إىل  34.3دوالر
للربميل يف �شهر �أكتوبر ،وما لبثثت �أن عادت �إىل م�ستوى  26.2دوالر للربميل يف ال�شهر الأخري من
العام .وال�سبب الرئي�سي وراء تلك القفزة امللحوظة يف الأ�سعار هو توقف �صادرات دولة الكويت يف عام
 .1990وخالل عامي  ،1992-1991انخف�ضت الأ�سعار بن�سبة  3.7( % 8.8دوالر للربميل) مقارنة
بعام  1990لت�ستقر عند م�ستوى  18.5دوالر للربميل ،ويعود ذلك لو�صول �إنتاج بلدان �أوبك �إىل �أعلى
م�ستوى له منذ عقد م�ضى وهو  25.3مليون ب/ي.
وخالل عامي  1993و  1994انخف�ضت الأ�سعار مبقدار  2و  3دوالر للربميل ،مقارنة مب�ستوى عام
 1992لت�صل �إىل  16.3و  15.5دوالر للربميل على التوايل.
ارتفع متو�سط �أ�سعار النفط من  17دوالر للربميل عام � 1995إىل  20.2دوالر للربميل يف عام
 ،1996و ما لبثثت �أن عاودت االنخفا�ض لت�صل  18.8دوالر للربميل يف عام  .1997و قد كان للنمو
القوي يف االقت�صاد الأمريكي واقت�صادات بع�ض الدول الآ�سيوية الأثر الوا�ضح على الأ�سعار ،حيث
�صاحب ذلك النمو ارتفاعا يف ا�ستهالك النفط بنحو  3.5مليون برميل يف اليوم ،وا�ست�أثر طلب البلدان
النامية بحوايل  % 63من الزيادة يف الطلب� ،أي بحوايل  2.2مليون برميل يف اليوم.
وانهارت �أ�سعار النفط �إبان الأزمة املالية الآ�سيوية ،التي �شهدت انخفا�ضا يف الطلب الآ�سيوي على
النفط و لأول مرة منذ عام  ،1982لت�صل �إىل �أدنى م�ستوى لها وهو �أقل من  10دوالر للربميل يف
دي�سمرب  .1998و قد �ساهم يف و�صول الأ�سعار �إىل ذلك احلد قيام دول �أوبك يف دي�سمرب  1997برفع
ح�ص�صها الإنتاجية بحوايل  2.5مليون برميل يف اليوم �أي بن�سبة  ،% 10ويعد ذلك �أعلى زيادة �سنوية
منذ عام  ،1988لت�صل �إىل  27.5مليون برميل يف اليوم اعتبارا من الأول من يناير .1998
و منذ ع��ام  ، 1998ق��ام��ت بلدان
�أوبك بتبني �إ�سرتاتيجية حتقيق التوازن
يف ال�����س��وق ال��ن��ف��ط��ي��ة ،وك����ان ال��ه��دف
الرئي�سي من هذه الإ�سرتاتيجية هو رفع
الأ�سعار بعد االنهيار الكبري الذي �شهدته
م�ستوياتها �إبان الأزمة املالية الآ�سيوية
والو�صول بها �إىل م�ستويات معقولة تلقى
القبول من قبل الدول املنتجة وامل�ستهلكة
للنفط على حد �سواء .

تطور �أ�سعار �سلة �أوبك ،و خام برنت ،وخام غرب تك�سا�س،
يناير  - 1990دي�سمرب 1999
( دوالر  /برميل )

ويو�ضح اجلدول  1 -يف امللحق وال�شكل
ال��ت��ايل ت��ط��ور �أ���س��ع��ار ال��ن��ف��وط املختلفة
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(خامات �سلة �أوبك ،خام برنت ،خام غرب تك�سا�س املتو�سط) خالل الفرتة يناير � 1990إىل دي�سمرب .1999
وفيما يتعلق بتقلبات الأ�سعار خالل هذه الفرتة ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن م�صطلح «تقلب الأ�سعار»
ب�شكل عام ي�ستخدم لو�صف تقلبات الأ�سعار ل�سلعة ما .ويقا�س ذلك التقلب بن�سبة الفروقات اليومية
�أو الأ�سبوعية يف �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية .فال�سوق املتقلبة تعرف بدرجة االختالف يف الأ�سعار و لي�س
مب�ستوياتها .و من الناحية النظرية ،وحيث �أن ال�سعر هو دالة يف العر�ض والطلب فذلك يعني �أن التقلب
هو نتيجة لأو�ضاع العر�ض والطلب ال�سائدة يف ال�سوق.
وقد مت اللجوء �إىل ا�ستخدام �أهم م�ؤ�شر لقيا�س تلك التقلبات ،وهو االنحراف املعياري للوغاريتم
التغري يف الأ�سعار الأ�سبوعية ،حيث يعد هذا امل�ؤ�شر من امل�ؤ�شرات املهمة التي تعك�س درجة التقلبات
يف �أ�سعار النفط ،كما �أ�سلفنا.
فم�صطلح التقلب ( )Volatilityيعترب م�ؤ�شر لقيا�س حالة من عدم اال�ستقرار ،وتعرب تقلبات الأ�سعار
يف الأ�سواق املالية عن درجة ال�ضبابية وعدم الثقة يف م�ستقبل الأ�سواق كما تعك�س درجة املخاطرة يف
العائد على ال�سعر  ،Return on priceوتقا�س �إح�صائياً باالنحراف املعياري Standard Deviation
( ) للعائد على الأ�سعار:

ميثل العائد على ال�سعر ،ويعرف بالفرق بني اللوغاريتم الطبيعي للأ�سعار على فرتتني
حيث:
زمنيتني متتاليتني ،كما يلي:
من الأي��ام وي�ستخدم
متثل متو�سط العائد  Average of Returnخالل فرتة زمنية
التباين  ،Varianceوالذي ميثل مربع االنحراف املعياري ،كم�ؤ�شر �آخر لقيا�س درجة التقلبات ،وال
ي�شكل ا�ستخدام �أي من امل�ؤ�شرين فارقاً من الناحية الريا�ضية عند مقارنة درجة التقلبات ل�سلعتني� ،إال
�أن �أف�ضلية ا�ستخدام االنحراف املعياري تربز يف كون وحدة قيا�سه هي نف�س وحدة قيا�س املتو�سط � ،أي
�أنه لو كانت وحدة قيا�س املتو�سط هي الدوالر ف�أن وحدة قيا�س االنحراف املعياري تكون الدوالر �أي�ضاً.
ومن املالحظ �أن �أ�سعار م�صادر الطاقة الأ�سا�سية مثل النفط اخلام و الغاز الطبيعي ،والكهرباء،
وزيت التدفئة ،ب�شكل عام �أكرث تقلبا من �أ�سعار ال�سلع الأخرى .ويعزى ذلك ب�شكل رئي�سي �إىل حمدودية
قدرة العديد من امل�ستهلكني على ا�ستبدال �أنواع �أخرى من الوقود عند ارتفاع �أ�سعار م�صدر معني
للطاقة .فبينما تكون الفر�صة متاحة �أمام امل�ستهلكني للبحث عن بدائل ب�سهولة فيما يتعلق بال�سلع
الغذائية الأخ��رى عندما ترتفع �أ�سعارها الن�سبية� ،إال �أن هذا اخليار غري متاح عندما يتعلق الأمر
با�ستخدام الطاقة يف �إدارة حمركات ال�سيارات� ،أو يف تدفئة املنازل� ،أو �أية ا�ستخدامات �أخرى.
وخالل الفرتة الأوىل قيد الدرا�سة ،من املالحظ االرتفاع امللحوظ يف التقلبات خالل اخلم�سة
�أ�شهر الأخرية من عام  ،1990كونها الفرتة التي جتاوزت فيها �أ�سعار �سلة �أوبك م�ستوى  30دوالر
للربميل ،فخالل الأ�سبوعني الأخريين من �شهر �سبتمرب و�صل املعدل الأ�سبوعي �إىل  37دوالر
للربميل .وكانت درجة التقلبات قد بلغت �أعلى م�ستوى لها وهو  % 5.4خالل �شهري �أغ�سط�س و
�أكتوبر ،و ظلت درجة التقلبات مرتفعة خالل ال�شهر الأول والثاين من عام  1991حيث بلغت 5.8
 %و  % 3.4على التوايل .ثم انخف�ضت حدة التقلبات يف الأ�سعار خالل الفرتة مار�س  –1991يناير
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 ،1996حيث تراوحت درجة التقلبات ما بني � % 0.22إىل .% 2.3
وعاودت الأ�سعار االرتفاع يف درجة تقلباتها خالل عام  ،1998حينما بلغت �أ�سعار �سلة �أوبك
�أدنى م�ستوى لها على الإطالق وهو �أقل من  10دوالر للربميل ( 9.4دوالر للربميل يف الأ�سبوع
الثاين من �شهر دي�سمرب  .)1998وقد بلغت درجة التقلبات يف �شهر يونيو  1998حوايل ، % 5.4
ويف �شهر دي�سمرب  .% 3ومع ارتفاع الأ�سعار �إىل م�ستوى  25دوالر للربميل تقريبا يف عام 1999
و�صلت التقلبات �إىل ن�سبة 1.6
.%
درجة التقلبات يف املعدالت الأ�سبوعية لأ�سعار �سلة �أوبك
وهذا التطور ي�ؤكد �أن التقلبات
امل��رت��ف��ع��ة ل��ي�����س��ت م��رت��ب��ط��ة �أو
مقت�صرة على الفرتة التي ت�شهد
�أ�سعار النفط فيها ارتفاعا ،ولكن
الأم��ر ين�سحب على الفرتة التي
ت�شهد فيها الأ�سعار م�ستويات
منخف�ضة �أي�ضا.

خالل الفرتة يناير  - 1990دي�سمرب1999

وي��و���ض��ح اجل � � ��دول 3 -
و ال �� �ش �ك��ل امل �ق��اب��ل االن��ح��راف
املعياري للتغيري الأ�سبوعي يف
�أ�سعار �سلة �أوب��ك خالل الفرتة
يناير � 1990إىل دي�سمرب :1999

 -2تطور �أ�سعار النفط اخلام ودرجة تقلباتها للفرتة 2011 - 2000
�شهدت الفرتة من يناير � 2000إىل �سبتمرب  2011تطورا ملحوظا يف م�ستويات �أ�سعار النفط اخلام،
حيث ارتفعت من  27.6دوالر للربميل عام � 2000إىل  107.6دوالر للربميل يف �شهر �سبتمرب من عام
� ،2011أي مبعدل منو �سنوي بلغ حوايل .% 13.2
وقد مرت �أ�سعار النفط خالل الفرتة  2011-2000مبراحل خمتلفة ،حيث ارتفعت بنحو 10
دوالرات للربميل يف عام  2000مقارنة بعام  1999لت�صل �إىل  27.6دوالر للربميل بف�ضل النمو القوي
يف الطلب العاملي على النفط ،واالنخفا�ضات التي �شهدتها الإم��دادات النفطية من بلدان �أوبك ،ثم
انخف�ضت الأ�سعار خالل عام  2001مبقدار  4.5دوالر للربميل �أي بن�سبة انخفا�ض بلغت % 16.3
لت�صل �إىل  23.1دوالر للربميل ،ويعزى ذلك االنخفا�ض �إىل انخفا�ض الطلب الأمريكي على النفط
نتيجة للأداء االقت�صادي ال�ضعيف ،و الإمدادات املتزايدة من بلدان �أوبك ،وقد انخف�ضت الأ�سعار ب�شكل
وا�ضح مع �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب يف الربع الأخري من العام.
ومع بداية عام � 2002أخذت الأ�سعار يف االرتفاع ب�شكل تدريجي لت�صل �إىل م�ستوى  29.5دوالر
للربميل يف �شهر دي�سمرب ،مدفوعة بعدد من العوامل منها خف�ض الإمدادات من بلدان �أوبك وخارجها،
وحالة عدم اال�ستقرار التي متر بها منطقة ال�شرق الأو�سط ،واال�ضطرابات يف فنزويال .ومنذ ذلك
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التاريخ �أخذ املتو�سط ال�سنوي لأ�سعار النفط يف االجتاه نحو االرتفاع ب�شكل ملحوظ ،حيث بلغت 28.2
دوالر للربميل عام  ،2003و قد ت�ضاعفت م�ستوياتها تقريبا يف عام  2004باملقارنة مع عام � ،2003إذ
ارتفعت من حوايل  30دوالرا للربميل يف نهاية عام � 2003إىل �أعلى م�ستوى لها خالل �شهر �سبتمرب
 2005وهو  54.6دوالر للربميل ،وقد متيز عام  2005ب�أعلى معدل منو حيث و�صلت �أ�سعار النفط �إىل
 50.6دوالر للربميل� ،أي بن�سبة زيادة هي الأعلى �إذ بلغت  % 41مقارنة بالعام ال�سابق.
ويف عام  ،2006وخالل جزء كبري من الأ�شهر الم�ست �أ�سعار النفط م�ستوى  70دوالرا للربميل الواحد.
وتخطت ذلك احلاجز يف عام  2007لي�صل معدلها �إىل  69دوالر للربميل .وخالل الربع الأول من عام
 2008بلغت الأ�سعار م�ستويات قيا�سية مل ت�شهدها من قبل حيث تخطت عتبة  100دوالر للربميل يف �شهر
مار�س ،لت�أخذ منحى مغاير خالل الأ�شهر الأخرية من العام وي�صل معدلها ال�شهري �إىل �أقل من  40دوالر
للربميل لي�صل بذلك معدلها ال�سنوي �إىل  94دوالر للربميل .ويعود التذبذب احلاد الذي �شهدته الأ�سعار
على مدار عام  2008ب�شكل �أ�سا�سي �إىل الأزمة املالية العاملية التي �ألقت بظاللها على ال�سوق النفطية
ب�شكل عام .بعد ذلك �أخذت معدالتها يف االنخفا�ض يف عام  2009لي�صل املعدل ال�سنوي �إىل  61دوالر
للربميل ،م�سجال بذلك انخفا�ضاً مبقدار  33دوالر للربميل دفعة واحدة مقارنة مبعدل عام  ،2008على
الرغم من انخفا�ض الطلب وتراكم املخزون النفطي العاملي .ويعزى ذلك �إىل مرور االقت�صادات العاملية
ب�أ�سو�أ ركود عرفته منذ ثالثينات القرن املا�ضي نتيجة للأزمة املالية العاملية.
وقد �أدت برامج التحفيز االقت�صادي والتي اعتمدتها دول عديدة يف العامل �إىل انتعا�ش اقت�صادي
والذي انعك�س بدوره ب�شكل ايجابي على حتفيز الطلب على النفط �إىل معاودة الأ�سعار الرتفاعها
خالل عامي  2010و  2011لي�صل معدلها عام � 2010إىل  77.4دوالر للربميل ،ومعدل الت�سعة
الأ�شهر الأوىل من عام � 2011إىل  107.3دوالر للربميل وهو �أعلى معدل �سنوي ت�صله الأ�سعار على
الإطالق .والعامل الأخر الذي �ساهم يف ارتفاع الأ�سعار هو الإجماع الذي تولد لدى معظم البلدان
املنتجة وامل�ستهلكة على حد �سواء على �ضرورة �أن تكون الأ�سعار منا�سبة ب�شكل ي�ضمن اجتذاب
اال�ستثمارات ال�ضرورية ل�صناعة
تطور �أ�سعار �سلة �أوبك ،و خام برنت ،وخام غرب تك�سا�س ،
النفط من جهة ،وع��دم ت�أثريها
يناير � - 2000سبتمرب  ( 2011دوالر  /برميل )
�سلبياً على النمو االقت�صادي
العاملي من جهة �أخرى.
وي��و���ض��ح اجل � � � � ��دول  2 -و
ال�شكل املقابل تطور �أ�سعار �سلة
�أوب��ك ،وخ��ام برنت ،وخ��ام غرب
تك�سا�س املتو�سط خالل الفرتة
: 2011-2000

وق��د �أظ��ه��رت �أ���س��ع��ار النفط
اخل��ام يف بداية الفرتة -2000
 2011تقلبات ا�ستثنائية ،فحينما
جت������اوزت �أ����س���ع���ار ���س��ل��ة �أوب����ك
م�ستوى  31دوالر للربميل يف
�شهر �سبتمرب ودي�سمرب من العام
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 ،2000ارتفعت ن�سبة التقلبات ن�سبيا خالل ذات ال�شهرين لت�صل �إىل  % 2.6لكل منهما .و بلغت درجة
التقلبات يف �أ�سعار �سلة �أوبك �أعلى م�ستوى لها يف عام  2001وهو  % 4.7خالل �شهر �سبتمرب ،وظلت
ترتاوح يف حدود  % 2.5يف بقية �أ�شهر ال�سنة.
ويف �شهر مار�س  ،2003بلغت درجة التقلبات حوايل  % 3.6وهو �أعلى م�ستوى ي�سجل خالل
العام .ويف عام  2004حني تراوحت �أ�سعار �سلة �أوبك ما بني  46 - 30دوالر للربميل ،و�صلت درجة
التقلبات �إىل  % 3.1وهو �أعلى م�ستوى ي�سجل خالل العام.
وعندما �أخذت �أ�سعار �سلة �أوبك يف االرتفاع املتوا�صل خالل عامي  2005و 2006حيث ارتفع
م�ستـــــواها من  36دوالر للربميل يف عام � 2004إىل  50.6و  61.1دوالر للربميل خالل عامي
 2005و  2006على التوايل ،ظلت درجة التقلبات يف املعدالت الأ�سبوعية ترتاوح ما بني % 0.3
�إىل  % 2.2يف عام  ،2005وما بني � % 0.5إىل  % 1.9خالل عام  .2006ويف عام ،2007
وعلى الرغم من تخطي املعدل الأ�سبوعي لأ�سعار �سلة �أوب��ك حلاجز  80دوالر للربميل خالل
الع�شرة الأ�سابيع الأخرية من العام،
�إال �أن درج��ة التقلبات مل تتجاوز
درجة التقلبات يف املعدالت الأ�سبوعية لأ�سعار �سلة �أوبك ،
يناير � - 2000سبتمرب 2011
 % 1.8خالل تلك الفرتة.وخالل
عام  ،2008عندما �شهدت الأ�سعار
ارت��ف��اع��ا ملحوظا يف م�ستوياتها
متخطية حاجز  100دوالر للربميل،
تراوحت التقلبات يف �أ�سعار النفط
اخلام ما بني  % 0.9يف بداية العام
�إىل  % 6.9يف نهايته .وانخف�ضت
بعد ذل��ك ح��دة التقلبات �إىل ما
دون  % 1.5خ�لال معظم �أ�شهر
عامي  2010و  ،2011كما يو�ضح
اجلدول  3 -وال�شكل املقابل:
�إن حتليل التطورات التي �شهدتها
�أ�سعار النفط خالل الفرتة  ،2011 - 1990يقودنا �إىل احلديث عن بُعد مهم من �أبعاد امل�شكلة
املتعلقة بق�ضية الطاقة �أال وهو حالة عدم اال�ستقرار يف الأ�سعار ،والذي �سيقودنا بدوره للحديث عن
احلوار بني املنتجني وامل�ستهلكني ل�سلعة النفط ،والذي �سيتم تناوله يف اجلزء الثاين من الدرا�سة.

 -3حالة عدم اال�ستقرار يف �أ�سعار النفط
من الأهمية مبكان التمييز بني �أنواع خمتلفة من حتركات الأ�سعار .فاهتمام املنتجني وامل�ستهلكني
لي�س بالتقلبات التي ت�شهدها املعدالت اليومية لأ�سعار النفط �أو تقلباتها خالل اليوم الواحد ،و�إمنا
اهتمامهم من�صب حول الت�أرجح احلاد يف �أ�سعار النفط والذي ميتد لفرتة طويلة ،وال ريب �أنه هناك
اختالف كبري بني املفهومني.
فعلى �سبيل املثال ،ميكن ل�سعر النفط �أن يت�أرجح يف حدود نطاق �ضيق ،و�ضمن هذا النطاق
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ميكن �أن ت�شهد �أ�سعار النفط ارتفاعا يف تقلباتها اليومية �أو خالل اليوم الواحد .كما جتدر الإ�شارة
�إىل �أن الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل حدوث الأ�شكال املختلفة من التحركات يف الأ�سعار متباينة �أي�ضاً.
فال�شركات النفطية العاملية والوطنية ال تويل اهتمام كبري للتقلبات اليومية للأ�سعار �أو تقلباتها
خالل اليوم الواحد عند اتخاذ قراراتها ب�ش�أن اال�ستثمار ،ولكن ما يهمها بالدرجة الأوىل هو
الدورات احلادة والطويلة لتقلبات الأ�سعار التي ت�صل فيها �إىل الذروة ،واىل �أدنى م�ستوى لها ملا
لذلك من ت�أثريات على �سلوك الالعبني الرئي�سيني يف ال�سوق من جهة ،وعلى الطلب على النفط،
وعلى اخلطط اال�ستثمارية الطويلة الأجل نتيجة لزيادة درجة عدم اليقني من ناحية �أخرى.
وينبغي للمرء �أي�ضا �أن مييز بني �أ�سباب التقلبات يف الأ�سعار و�أ�سباب الت�أرجحات احلادة
يف الأ�سعار .فتقلبات �أ�سعار النفط غالبا ما تعك�س التغريات يف العوامل الأ�سا�سية مثل م�ستوى
الإمدادات وم�ستوى الطلب ،وفرتات النق�ص يف اال�ستثمارات ،وال ميكن لهذه العوامل الأ�سا�سية �أن
تف�سر متاما تقلبات الأ�سعار على املدى الق�صري ،التي غالبا ما تكون ورائها �إطالق بع�ض البيانات
والت�صريحات املختلفة بع�ضها لي�س بال�ضرورة ذو عالقة مبا�شرة ب�سوق النفط.
واملق�صود هنا بحالة عدم ا�ستقرار الأ�سعار هي ت�أرجحها �ضمن نطاق وا�سع ،حيث يتم حتديد
احلدود الدنيا لهذا النطاق على �أ�سا�س تكلفة �إنتاج النفط يف الدول الرئي�سية الأع�ضاء يف �أوبك ،بينما
يتم حتديد حدوده العليا بدخول بدائل النفط ،وب�سلوك امل�شاركني يف ال�سوق النفطية يف الأ�سواق املالية.
فعندما تت�سم ال�سوق النفطية بالفائ�ض يف الإمدادات ،كما هو احلال يف عام  ،1998متيل �أ�سعار النفط
�إىل التحرك �صوب احلدود الدنيا� ،أي نحو االنخفا�ض ،ويف هذه احلالة من غري املمكن تعديل الطاقة
الإنتاجية على الفور ،كما ال تظهر �أية خماوف ب�ش�أن �أمن الإمدادات يف املدى الق�صري.
ولكن ،ا�ستمرار االنخفا�ض يف �أ�سعار النفط يقوّ�ض �أم��ن الإم���دادات على املديني املتو�سط
والطويل ،وذلك من خالل ثالث طرق وهي :الأوىل� ،أن الفرتة الطويلة من انخفا�ض �أ�سعار النفط
ت�ؤدي �إىل نق�ص اال�ستثمارات يف قطاع النفط ،التي ت�ؤثر بدورها على توافر �إمدادات النفط يف
امل�ستقبل .والثانية ،مبا �أن عائدات النفط ال تزال ت�شكل امل�صدر الرئي�سي لعائدات الدول املنتجة
وللإنفاق احلكومي ،فاالنخفا�ض امل�ستمر يف عائدات النفط ب�سبب انخفا�ض �أ�سعار النفط ي�شكل
تهديدا رئي�سيا لال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي يف الدول املنتجة ،وبالتايل القدرة
على تزويد ال�سوق ب�إمدادات النفط و�إجراء اال�ستثمارات الالزمة يف قطاع النفط .والثالثة ،ميكن
لأ�سعار النفط املنخف�ضة �أن حتفز منو الطلب يف كل من البلدان املنتجة وامل�ستهلكة ،على املدى
الطويل ،مما يقوّ�ض تر�شيد اال�ستهالك من جهة ،وي�ؤثر على �أجندة تغري املناخ من جهة �أخرى.
ال عن ذلك ،ميكن للأ�سعار املنخف�ضة �أن تقوّ�ض تعزيز م�صادر الطاقة املتجددة والوقود
ف�ض ً
البديل ،حيث ت�صبح غري ذات جدوى اقت�صادية .والت�صدي لهذه الآثار يتم من خالل رفع ال�ضرائب
املحلية على املنتجات النفطية ورفع م�ستويات الدعم ،ولكن مثل هذه الإجراءات تثري م�سائل خطرية
تتعلق بتوزيع ريع النفط بني املنتجني وامل�ستهلكني ،كما �سي�أتي ذكره الحقا .وعندما تت�سم ال�سوق
النفطية بالطلب املرتفع وبوفرة البدائل والتعديالت يف �أمناط الطلب ال ميكن �أن ت�ضع �سقفا لأ�سعار
النفط يف املدى الق�صري .ويف ظل غياب الطاقة الإنتاجية الفائ�ضة ،من املرجح �أن يحدث تكيف
يف ال�سوق النفطية خالل االرتفاعات احلادة يف �أ�سعار النفط .وعلى الرغم من �أن تلك االرتفاعات
احلادة ت�ؤدي �إىل زيادة فورية يف عائدات املنتجني� ،إال �أن ا�ستمرارها ميكن �أن يقوّ�ض �أمن الطلب
على النفط عن طريق ت�شجيع بدائل النفط ،وتطوير امل�صادر غري التقليدية ،مما ي�ؤدي �إىل تخفي�ض
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دائم يف الطلب على النفط من خالل الت�أثريات ال�سعرية ،وال�سيا�سات التمييزية للنفط �أو التغريات
الهيكلية يف �سلوك امل�ستهلك.
مما تقدم ن�ستنتج �أنه هناك م�صلحة م�شرتكة بني املنتجني وامل�ستهلكني يف احلفاظ على ا�ستقرار �أ�سعار
النفط �ضمن نطاق احلدود الدنيا التي لي�ست «منخف�ضة جدا» �أو احلدود العليا التي لي�ست «مرتفعة جدا».
مع اليقني ب�ش�أن اختالف وجهات النظر حول ما املق�صود بـ «املرتفعة جدا» و»املنخف�ضة جدا» ،وحول ترك
الو�صول �إىل حالة اال�ستقرار �إىل �آليات ال�سوق� ،أو تزويد ال�سوق ب�آليات �أخرى لتحقيق اال�ستقرار يف �أ�سعار
النفط �ضمن النطاق ال�سعري املف�ضل.

الجزء الثاني

اجلزء الثاين:
احلوار بني الدول املنتجة وامل�ستهلكة للنفط

�سيتم يف هذا اجلزء من الدرا�سة ا�ستعرا�ض التطورات التاريخية التي �شهدتها فرتة الع�شرين عاما
املنق�ضية ،وذلك من خالل الركائز الرئي�سية التالية للحوار:
.1
.2
.3
.4

1فكرة احلوار املمنهج بني املنتجني وامل�ستهلكني للنفط
�2شروط احلوار بني املنتجني وامل�ستهلكني
3عدم التماثل يف االعتماد على ال�سلعة الإ�سرتاتيجية
4الأبعاد الرئي�سية مل�شكلة الطاقة:
�أ .الهواج�س املتعلقة ب�أمن الإمدادات
ب .ق�ضية اال�ستثمار و�أمن الطلب
ج� .ضرائب الطاقة والإعانات
د� .أجندة تغري املناخ
هـ -االعتماد املتبادل

 .5معاجلة ال�سبل الكفيلة ملعاجلة م�شكلة الطاقة

 -1فكرة احلوار املمنهج بني املنتجني وامل�ستهلكني للنفط
ال �شك �أن م�س�ألة النفط ذات �أوجه متعددة منها ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي والثقايف .وقد
كان النفط عن�صرا �أ�سا�سيا يف التو�سع االقت�صادي الذي �شهدته االقت�صادات العاملية خالل مرحلة ما بعد
احلرب العاملية الثانية� .إن النمو يف جتارة النفط العاملية كان �سببا رئي�سيا وراء منو التجارة و االنت�شار
الوا�سع النطاق مل�ستويات الرفاهية بني الدول ،ومنو حجم املبيعات لل�شركات العاملية وتعدد �أماكن تواجدها.
فمبيعات النفط تولد عوائد اقت�صادية كبرية ،وتلك العوائد حمل نقا�ش دائم بني الدول املنتجة
والدول امل�ستهلكة والالعبني الآخرين على امتداد الأجزاء املختلفة ل�سل�سلة القيمة امل�ضافة .فالكل
يرغب يف اال�ستحواذ على �أكرب ح�صة ممكنة من تلك العائدات ،وب�شكل بعيد كل البعد عن املناف�سة
الطبيعية بني الالعبني املختلفني يف ال�سوق الذين �ضمنت لهم حكوماتهم امل�شاركة امل�ستمرة �سواء
كمنتجني �أو جباة لل�ضرائب لي�شكلوا بالتايل قوة �سيا�سية ثابتة جعلت من �صناعة النفط الدولية تختلف
عن ال�صناعات الأخرى.
�إن املزج بني االقت�صاد الدويل وال�سيا�سة يجعل من النفط ق�صة مثرية وجديرة باالهتمام .فهي
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تتطلب التكامل بني الالعبني املختلفني يف ال�سوق من جهة ،واحلكومات من جهة �أخرى ،لإدارة خمتلف
عملياته احليوية التي جتري ب�شكل متزامن .وعلى الرغم من ظهور بع�ض ال�صراعات يف بع�ض الأحيان،
�إال �أنه هناك �أ�شكال خمتلفة من التعاون ميزت �صناعة النفط منذ بداياتها .
لقد �شهدت ال�سنوات � 2002إىل � ،2008أطول فرتة لالرتفاع املطرد يف الأ�سعار ،حيث و�صلت
�إىل م�ستويات قيا�سية غري م�سبوقة كما مت التطرق لذلك يف اجلزء الأول من الدرا�سة .وقد ا�ستولت
الطفرة التي انتهت بانهيار مذهل يف �أ�سعار النفط يف �أواخر عام  ،2008على انتباه العامة وال�سيا�سيني
و�أثارت خماوف كل من البلدان امل�ستهلكة واملنتجة الرئي�سية للنفط جتاه العواقب االقت�صادية وال�سيا�سية
واالجتماعية ال�سلبية ملثل تلك االرتفاعات يف الأ�سعار .وكان لها الدور املهم يف �إحياء االهتمام مب�س�ألة
احلوار بني املنتجني وامل�ستهلكني باعتباره واحدة من القنوات املهمة لتخفيف الآثار ال�سلبية حلالة عدم
اال�ستقرار يف �أ�سعار النفط.
�إن فكرة احلوار املمنهج بني املنتجني وامل�ستهلكني لي�س بالأمر اجلديد ،حيث برزت خالل فرتة
ال�سبعينيات كجزء من عمليات �إعادة تنظيم يف النظام ال�سيا�سي واالقت�صادي العاملي ويف تنظيم �أ�سواق
الطاقة .وقد برز احلوار مرة �أخرى يف �أعقاب حرب اخلليج الأوىل يف بداية فرتة الت�سعينيات ،عندما
�أدرك كل من امل�ستهلكني واملنتجني �أن امل�صلحة امل�شرتكة بينهما يف ا�ستقرار ال�سوق النفطية ،وزيادة
الوعي مب�صالح كل طرف من قبل الطرف الأخ��ر .ومنذ ذلك احلني تطور احل��وار بني امل�ستهلكني
واملنتجني ليكون �أكرث �شمولية و�أكرث م�ؤ�س�ساتية مقارنة ببداياته.
وقد �أ�ضفت ظاهرة دخول امل�ستهلكني اجلدد من االقت�صادات النامية والنا�شئة يف �آ�سيا ،ديناميكية
جديدة كان لها �آثار عميقة على ديناميكيات ال�سوق النفطية ،وعلى تدفقات التجارة ،وعلى �سيا�سات
الطاقة ،وعلى العالقة بني امل�ستهلكني فيما بينهم من جهة ،وبني امل�ستهلكني واملنتجني من جهة ثانية،
وبني املنتجني فيما بينهم من جهة �أخرى.
�إن م�ستوى التح�ضر ال�سريع والتح�سينات الكبرية يف م�ستويات الدخل يف البلدان الآ�سيوية قد مكّن
�شرائح كبرية من ال�سكان من زيادة ا�ستهالكها للأنواع املختلفة من الوقود احلديث .وقد �أدى ظهور
�شركات النفط الوطنية داخل البلدان املنتجة وامل�ستهلكة ،وتبنيهم ل�سيا�سات ا�ستثمارية وا�سرتاتيجيات
تتعلق ب�شراء الأ�صول� ،إىل �إ�ضافة بعدا جديد للعالقات بني املنتجني وامل�ستهلكني.

� .2شروط احلوار بني املنتجني وامل�ستهلكني
�إن القاعدة الأ�سا�سية لأي حوار بني املنتجني وامل�ستهلكني تعتمد على ال�شروط الرئي�سية التالية:
�أوالً ،يجب �أن تكون ال�سلعة الأ�سا�سية حمل النقا�ش ذات طابع «ا�سرتاتيجي» ،وتعتمد عليها كل من
البلدان املنتجة وامل�ستهلكة بدرجات متفاوتة و لي�س بال�ضرورة ب�شكل متناظر ،ثانياً ،وجوب االعرتاف
بوجود م�شكلة الطاقة  Energy Problemمن قبل املنتجني وامل�ستهلكني ،و�أن لها ت�أثرياتها املختلفة
على كال الطرفني ،و�إن مل يكن بنف�س الطريقة والدرجة .ثالثاً ،جميع الأطراف بحاجة �إىل االعرتاف ب�أن
ال�سبب الرئي�سي يف م�شكلة الطاقة يعود ب�شكل �أ�سا�سي �إىل ت�صرفاتهم اخلا�صة و�سيا�ساتهم املنتهجة،
وال ميكن لأي طرف من الطرفني حل م�شكلة الطاقة مبفرده ومبعزل عن الطرف الآخر .وبعبارة �أخرى،
�أي حل مل�شكلة الطاقة يجب �أن ي�أخذ يف احل�سبان عن�صرا هاما �أال وهو االعتماد املتبادل .رابعاً،
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�ضرورة وجود االعتقاد ب�أنه لي�س بو�سع �آليات ال�سوق دائما حل م�شكلة الطاقة و�/أو التعامل مع جميع
نتائجها بطريقة فعالة ،لذلك ينبغي �أن تكون �آليات �أخرى تعمل من خارجها .وينبغي �أن تعك�س تلك
الآليات م�صالح كال من املنتجني وامل�ستهلكني ،ويجب مناق�شة تلك الآليات والنظر يف �إمكانية التن�سيق
يف التنفيذ امل�شرتك لها ،حيث من خاللها ميكن حت�سني نتائج ال�سوق و حتقيق فوائد لكال الطرفني.
�إذا ما مت ا�ستيفاء ال�شروط املذكورة �أعاله� ،سيكون لدى كل من الطرفني احلافز للبحث عن �أوجه
التعاون ،وقد ي�أخذ هذا التعاون �أ�شكال عديدة ،كاالتفاقيات املتعددة الأطراف الر�سمية وغري امللزمة،
�أو �أ�شكال �أخرى معتدلة من التعاون .ومن الوا�ضح �أن احلوار بني املنتجني وامل�ستهلكني يندرج يف �إطار
ال�شكل الأخري من التعاون.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن احلوار بني الطرفني لي�س جامدا كما يعتقد البع�ض ،ولكنه �آخذاً يف التطور
مع مرور الوقت بف�ضل عدد من العوامل ،مبا يف ذلك الت�صورات حول حدة م�شكلة الطاقة ،وظروف
ال�سوق ال�سائدة ،وجناح الطرفني يف بناء الثقة وتعزيز فهم كل طرف ملوقف الطرف الآخر يف جميع
املراحل التي مير بها احلوار.

 -3عدم التماثل يف االعتماد على ال�سلعة الإ�سرتاتيجية
ال يزال النفط امل�صدر الرئي�سي لإمدادات الطاقة الأولية،على الرغم من الرتاجع الن�سبي يف ح�صته
يف مزيج الطاقة من  % 38.7يف عام  1990اىل  % 33.4عام � ،2010أي �أن النفط ي�ستحوذ على
ثلث �إجمايل الطلب العاملي على م�صادر الطاقة الأولية ،يليه الفحم الذي ارتفعت ح�صته من % 27.5
اىل  ، % 29.6ثم الغاز الطبيعي الذي ارتفعت ح�صته �أي�ضا من � % 21.8إىل  % 24خالل ذات الفرتة،
كما يو�ضح ال�شكل التايل:
م�ساهمة م�صادر الطاقة يف اجمايل الطلب العاملي خالل الفرتة 2010 - 1990

وتنبع املكانة املتميزة للنفط اخلام من خ�صائ�صه الطبيعية ،فطبيعته ال�سائلة جتعله عامل جذب
لالقت�صادات احلجم يف خمتلف مراحل �إنتاجه ونقله وت�سويقه .ومن حيث الوزن و�/أو احلجم ،يحتوي
النفط على �أعلى حمتوى حراري للطاقة مقارنة بجميع �أنواع الوقود الأخرى ،مبا يف ذلك الغاز الطبيعي
33

النفط والتعاون العربي 140 -

والفحم .و يعد النفط اخلام �أي�ضا �سلعة عاملية بامتياز ،فالنفط اخلام واملنتجات املكررة من �أكرث ال�سلع
املادية تداوال من حيث احلجم والقيمة .وال يزال قطاع النقل والطريان ،الذي يعد �شريان احلياة لأي
اقت�صاد حديث ،يعتمد ب�شكل كامل تقريبا على املنتجات املكررة من النفط اخلام ،ومل حتقق �أنواع الوقود
الأخرى �أي تقدم ملمو�س يف ا�ستخداماتها يف ذلك القطاع.
ينظر امل�ستهلكني للنفط على �أنه �سلعة �إ�سرتاتيجية نظرا لهيمنته على االقت�صاد العاملي ،وتنعك�س
هذه النظرة بو�ضوح على خمتلف ال�سيا�سات واملبادرات املنتهجة واملنفذة يف جميع �أنحاء العامل.
فالدول امل�ستهلكة تهدف �إىل ت�أمني �إمدادات النفط ب�أ�سعار معقولة ،و يف الوقت ذاته ت�سعى لتقليل
االعتماد على النفط من خالل اتخاذ تدابري خمتلفة منها تر�شيد ا�ستهالك الطاقة ،وتطوير م�صادر
الطاقة املتجددة و م�صادر الطاقة البديلة ،وبناء املخزونات النفطية الإ�سرتاتيجية ملواجهة �أزمات نق�ص
الإمدادات.
ومن وجهة نظر ال��دول املنتجة ،يقع قطاع النفط على ر�أ���س الأول��وي��ات ملا يلعبه من دور مهم
يف التطورات االقت�صادية املحلية وال�سيا�سية واالجتماعية ،ف�ضال عن دوره يف العالقات االقت�صادية
وال�سيا�سية .وعلى الرغم من اجلهود املبذولة لتنويع اقت�صاداتها بعيدا عن الهيدروكربونات ،ال يزال
قطاع النفط املحرك الرئي�سي للنمو االقت�صادي والتنمية يف معظم الدول املنتجة .كما تولد �صادرات
النفط اجلزء الأكرب من العائدات الأجنبية الالزمة للوفاء مبتطلبات اال�سترياد يف البلدان املنتجة .كما
�أنها تولد اجلزء الأكرب من الإيرادات احلكومية الرئي�سية الالزمة لتنفيذ امل�شاريع التنموية واالجتماعية
وتنويع اقت�صاداتها لتحقيق منو اقت�صادي م�ستدام وم�ستقر وخلق فر�ص عمل ملئات الآالف من القوى
العاملة التي تدخل �أ�سواق العمل فيها ب�شكل �سنوي .ونظرا لهيمنة قطاع النفط على اقت�صادات هذه
البلدان املنتجة ف�إنها �أكرث ت�أثرا بفرتات عدم ا�ستقرار �أ�سعار النفط بالفرتات التي ت�شهد فيها �أ�سعار
النفط انخفا�ضا ميتد لفرتة طويلة ،وذلك باملقارنة مع االقت�صادات الأكرث تنوعا يف بلدان منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية.

 - 4الأبعاد الرئي�سية مل�شكلة الطاقة

�إن نقطة االنطالق لأي حوار هي �ضرورة االعرتاف ب�أن العالقات يف جمال الطاقة بني املنتجني
وامل�ستهلكني يف �أ�سواق للطاقة التي تت�سم باملناف�سة غري املنتظمة ،تثري بع�ض املخاوف املحددة التي
من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على م�صالح كال الطرفني .و نظرا لأن ق�ضايا الطاقة ذات �أوجه عديدة ،فالتطور
التاريخي واحلايل للحوار بني املنتجني وامل�ستهلكني كان معتمدا يف جزء كبري منه على الأحداث التي
ت�شهدها ال�سوق النفطية مثل انقطاع الإمدادات ،و�صدمات الأ�سعار وجمابهة تلك ال�صدمات .وبالتايل
فان ق�ضايا الطاقة التي دفعت �إىل حد كبري لتحقيق التعاون بني املنتجني وامل�ستهلكني هي يف جوهرها،
‹ق�ضايا النفط» ،وقد �أ�ضيف الغاز الطبيعي يف الآونة الأخرية� ،إىل تلك الأجندة .لذلك فال�س�ؤال املطروح
هو :ما هي الطبيعة وامليزات الرئي�سية مل�شكلة النفط؟ �أو مبعنى �أخر ،ما هو نوع التحديات الذي ت�شكله
عالقات الطاقة والأداء احلايل لل�سوق النفطية لكل من املنتجني و امل�ستهلكني؟
ال �شك �أن النفط يخلق ريعاً اقت�صادياً كبرياً ،و توزيع هذا الريع بني املنتجني وامل�ستهلكني هو م�صدر
للتوتر بني الطرفني ،حيث �أن كل من الطرفني يحاول تعظيم ح�صته من ذلك الريع من خالل �ضبط �أ�سعار
النفط اخلام �أو فر�ض ال�ضرائب على املنتجات النفطية� ،أو من خالل �إنتهاج عمليات تنظيمية �أخرى
خمتلفة .ويت�ضح من هذا املنظور� ،إن م�شكلة توزيع الريع لعبة حم�صلتها النهائية �صفر ،مما يرتك جماال
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�ضيقا للتعاون �أو للحوار بني املنتجني وامل�ستهلكني.
ويف هذا ال�سياق ،ميكن مقارنة العائدات النفطية للدول الأع�ضاء يف �أوابك ب�إيرادات ال�ضرائب
املفرو�ضة على ا�ستهالك النفط يف جمموعة البلدان ال�صناعية ال�سبع .جتدر الإ�شارة �أوال �إىل �أن
الإيرادات ال�ضريبية هو الدخل الذي تتلقاه احلكومة من دافعي ال�ضرائب ،وقد توفرت البيانات املتعلقة
ب�إيرادات جمموعة البلدان ال�صناعية ال�سبع بف�ضل ال�ضرائب املفرو�ضة على ا�ستهالك النفط على
�أ�سا�س فرتتني .فخالل الفرتة  ،2000-1996بلغ املتو�سط ال�سنوي للعائدات النفطية للدول الأع�ضاء
يف �أواب��ك نحو  116.5مليار دوالر ،و يف املقابل بلغ املتو�سط ال�سنوي حجم العائدات الناجمة عن
فر�ض ال�ضرائب على ا�ستهالك النفط يف جمموعة البلدان ال�صناعية ال�سبع خالل ذات الفرتة حوايل
 270مليار دوالر .ومن الوا�ضح عند املقارنة �أن ما جنته جمموعة البلدان ال�صناعية ال�سبع من فر�ض
ال�ضرائب ي�ساوي �ضعفي ما حققته الدول الأع�ضاء يف �أوابك من عائدات نفطية.
وخالل الفرتة  ،2009-2005ارتفع املتو�سط ال�سنوي للعائدات النفطية للدول الأع�ضاء ب�شكل
ملحوظ حيث بلغ  405.8مليار
مقارنة املعدل ال�سنوي لعائدات ال�ضرائب ملجموعة البلدان ال�صناعية ال�سبع
دوالر ،و يف املقابل ارتفع �أي�ضا
بنظريه للعائدات النفطية للدول الأع�ضاء يف �أوابك ( مليار دوالر)
حجم العائدات الناجمة عن فر�ض
ال�ضرائب على ا�ستهالك النفط
يف جمموعة البلدان ال�صناعية
ال�سبع خ�لال ذات ال��ف�ترة ليبلغ
معدله ال�سنوي  704مليار دوالر.
و من الوا�ضح عند املقارنة �أن ما
جنته جمموعة البلدان ال�صناعية
ال�سبع من فر�ض ال�ضرائب ال يزال
يفوق ما حققته الدول الأع�ضاء يف
�أواب��ك من عائدات نفطية  ،كما
يو�ضح ال�شكل املقابل:
واجلدير بالذكر هنا انه يف حني تعترب عائدات البلدان ال�صناعية املحققة من فر�ض ال�ضرائب على
النفط �أرباحا �صافية ف�إن عائدات الدول الأع�ضاء يف �أوابك لي�ست كذلك �إذ يجب �أن تخ�صم منها تكاليف
اال�ستك�شاف والإنتاج والنقل ،وهذا الأمر يعك�س ب�شكل ال يدع جمال لل�شك �أن امل�ستفيد الرئي�سي من برميل
النفط امل�ستورد هو حكومات البلدان امل�ستهلكة له وخا�صة تلك التي �شكلت فيها ال�ضرائب جزء كبري من
ال�سعر النهائي.
ومع ذلك ،يدرك الطرفان ب�أنه ال ينبغي �أن يكون احلوار مبني على امل�ساومة حول م�ستويات ال�سعر،
�أو على من يح�صل على �أكرب عائد من برميل النفط .فهناك اتفاق �ضمني ب�أن �أف�ضل طريقة ملعاجلة هذه
الق�ضايا تتم من خالل تفعيل �آليات �سوق النفط املعتادة واملتمثلة يف العر�ض والطلب و�آلية الت�سعري .وبالتايل،
ف�إن احلوار بني املنتجني وامل�ستهلكني ال يركز على حتديد �سعر النفط العادل واملنا�سب لكال الطرفني� ،أو على
و�ضع �آليات م�ؤ�س�سية لإدارة �أ�سعار النفط �ضمن نطاق �ضيق .ولكن ،الرتكيز يف احلوار يكون على ا�ستك�شاف
�سبل و�آليات لتعزيز و�ضمان �سال�سة العمل يف ال�سوق النفطية من خالل جمموعة متنوعة من الو�سائل
وال�سبل .وت�شمل تلك الو�سائل على حت�سني ا�ستجابات العر�ض والطلب ،و�ضمان �سال�سة تدفق اال�ستثمارات
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يف القطاع ،واحلد من حاالت عدم اليقني من خالل تعزيز ال�شفافية يف ال�سيا�سات �سواء املنتهجة من قبل
البلدان امل�ستهلكة �أو املنتجة ،وذلك من خالل تعزيز �شفافية البيانات ،وتبادل املعلومات على �أ�سا�س منتظم
والت�أكد من ذلك من خالل الأنظمة املنا�سبة ،وجتنب زعزعة اال�ستقرار يف �سوق النفط من خالل امل�ضاربة
يف الأ�سواق املالية .وحيث �أن احلوار ال يركز على التفاو�ض وامل�ساومة حول م�ستويات الأ�سعار وتوزيع الريع
بني املنتجني وامل�ستهلكني ،فال ينبغي �أن ينظر �إىل التعاون على �أنه لعبة �صفرية ولكن ميكن �أن ينظر �إليه
كونه لعبة ميكن لكال الطرفني من خاللها حتقيق فوائد حمتملة عرب التعاون من خالل املبادرات امل�شرتكة.
�إن هواج�س كل من املنتجني وامل�ستهلكني للنفط ذات �أبعاد مرتابطة �شكلتها بع�ض الأحداث املذهلة التي
مرت بها �سوق النفط مثل �صدمات �أ�سعار النفط خالل عامي  1973و  ،1979و انهيار �أ�سعار النفط عام
 1986و�سبل معاجلتها ،و�أزم��ة اخلليج خالل الفرتة  ،1991-1990وانهيار �أ�سعار النفط خالل الفرتة
 1999-1998يف �أعقاب الأزمة املالية الآ�سيوية ،وم�ؤخرا ،الدورة التي مرت بها �أ�سعار النفط خالل الفرتة
 .2009 - 2002ويف حني �أن لكل من هذه الأحداث �أ�سبابها وخ�صائ�صها الأ�سا�سية ،ف�إنه من املمكن التعرف
على م�شكلة النفط من خالل ال�سمات الرئي�سية التالية  :ا�ضطرابات العر�ض و�أمن الإمدادات ،والتقلبات
الدورية لال�ستثمار و�أمن الطلب ،والإعانات املقدمة للم�ستهلك النهائي وفر�ض ال�ضرائب على املنتجات
البرتولية .كما ي�ضيف حتدي تغري املناخ بعدا �آخر مل�شكلة النفط ،وفيما يلي ا�ستعرا�ض موجز لتلك ال�سمات:

�أ .الهواج�س املتعلقة ب�أمن الإمدادات
تعد خماوف الدول امل�ستهلكة ب�ش�أن �أمن �إمدادات النفط واحدة من الأبعاد املتعلقة مب�شكلة النفط.
وتقع يف �صلب تلك املخاوف مفهوم التبعية توزيع الإنتاج واالحتياطيات من النفط وفق املجموعات الدولية عام 2010
( )%
النفطية « .»Oil Dependencyفاحتياطيات
النفط اخلام متوفرة وت�ستخرج من مناطق
غ�ير تلك امل�ستهلكة ل��ه يف امل��ق��ام الأول.
وت�ستحوذ جمموعة �صغرية م��ن البلدان،
�أغلبها يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا ،على اجلزء الأكرب من االحتياطيات
العاملية امل�ؤكدة من النفط التقليدي ،وت�ست�أثر
بح�صة كبرية من الإن��ت��اج النفطي العاملي
وتهيمن على جتارته الدولية .كما يو�ضح
امل�صدر  :منظمة �أوبك ،تقرير الأمني العام ال�سنوي الـ ، 37عام .2010
ال�شكل املقابل:
ويف املقابل ،يرتكز ا�ستهالك النفط يف عدد قليل من البلدان واملناطق ،فعلى �سبيل املثال ،ا�ستحوذت
كل من الواليات املتحدة الأمريكية ،و بلدان االحتاد الأوروبي واليابان والهند وال�صني على نحو  % 57من
�إجمايل النفط امل�ستهلك عامليا عام  ،2010وبلغت ح�صة الواليات املتحدة وحدها  % 22من اال�ستهالك
العاملي للنفط على الرغم من �أن بع�ض الدول امل�ستهلكة مثل الواليات املتحدة هي �أي�ضا دولة منتجة هامة
للنفط ،حيث يغطي الإنتاج املحلي حوايل  % 39من ا�ستهالكها ،وبالتايل ،ف�إن هذه البلدان تلج�أ لالعتماد
على الواردات النفطية ل�سد الفجوة بني الإنتاج واال�ستهالك.
فالتوزيع غري املتكافئ الحتياطيات النفط اخلام من جهة ،وحقيقة �أن و�صول املنتجات املكررة
�إىل امل�ستهلكني النهائيني مير ب�سل�سلة توريد طويلة من جهة �أخرى ،يظهر احلاجة �إىل هيكلة �صناعية
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وبنية حتتية ت�شمل جميع بلدان العامل ،و احلاجة �أي�ضاً �إىل وجود ترابط قوي بني الأطراف املختلفة
يف جمال جتارة الطاقة.
�إن االعتماد على النفط لي�س عامال كافيا لإثارة القلق ب�ش�أن �أمن الطاقة ،كما ال ي�شكل االعتماد على
واردات النفط م�صدر قلق �إذا مت �ضمان التدفق ال�سل�س للنفط من مناطق الفائ�ض �إىل مناطق العجز.
وبالإ�ضافة �إىل االعتماد على النفط ،هناك قلق �أخر حول تعر�ض تدفقات النفط من الدول امل�صدرة
�إىل الدول امل�ستوردة �إىل ا�ضطرابات قد حتدث يف �أي جزء من �سل�سلة الإمدادات الطويلة ،والتي ت�شمل
التكرير ،و�شبكات النقل املحلية والدولية ،ومرافق التخزين والت�سليم .و تلك اال�ضطرابات قد حتدث
نتيجة لعدد كبري من العوامل ،منها الإخفاقات التقنية ،والأحداث املتعلقة بالطق�س مثل الأعا�صري
والعوا�صف ،والإ�ضرابات العمالية ،والهجمات الإرهابية على املن�ش�آت النفطية ،واال�ضطرابات ال�سيا�سية
يف بع�ض البلدان املنتجة وامل�صدرة للنفط ،والنزاعات الدولية بني املنتجني وامل�ستهلكني ،وثورات تغيري
الأنظمة احلاكمة التي حتد من قدرة الت�صدير لبع�ض املنتجني ،و تقييد �أي دولة �أو جمموعة من الدول
امل�صدرة �إمدادات نفطها على بع�ض البلدان امل�ستهلكة .كما ميكن �أن تن�ش�أ تلك اال�ضطرابات يف حالة
نق�ص اال�ستثمارات يف جزء معني من �سل�سلة �إمدادات النفط ما ينجم عنه نق�ص يف �إمدادات النفط
العاملية مقارنة بالطلب عليه.
وعلى الرغم من �إيالء تلك اال�ضطرابات تغطية �إعالمية وا�سعة� ،إال �أن �أثرها على �أ�سعار النفط
من جهة وعلى القدرة الإنتاجية على املديني الق�صري والطويل خمتلفة وغ�ير متجان�سة .مبعنى
�أن بع�ض اال�ضطرابات ،كتلك التي حتدث ب�سبب الأعطال الفنية ،غالبا ما حتدث ب�شكل م�ستمر،
ولكن ت�أثريها حم��دود على �إم���دادات النفط العاملية وعلى القدرة الإنتاجية على امل��دى الطويل.
ون��ادرا ما حتدث اال�ضطرابات التي ت�سببها الكوارث الطبيعية ،ولكن ميكن �أن ت�ؤثر ب�شكل كبري
على �إم���دادات النفط وعلى الأ�سعار يف امل��دى الق�صري �إىل امل��دى املتو�سط .وبع�ض اال�ضطرابات
الناجمة عن �أح��داث مثل ال�صراعات ال�سيا�سية يف بع�ض البلدان املنتجة �أو ال�صراع الدويل والتي
حتدث ب�شكل حمدود ،لها ت�أثريها املبا�شر على �إمدادات النفط وبالتايل على �أ�سعار النفط والقدرة
الإنتاجية على الأمدين الق�صري والطويل� .إن اال�ضطرابات التي تثري املخاوف الأمنية الكبرية يف
البلدان امل�ستهلكة وت�شكل املحرك الرئي�سي وراء انتهاج لبع�ض ال�سيا�سات املختلفة �سالفة الذكر هي تلك
املتعلقة مبجال الطاقة.

ب – ق�ضية اال�ستثمار و�أمن الطلب

�إن ديناميات العر�ض والطلب يف �سوق النفط قد ينتج عنها بع�ض اال�ضطرابات التي يكون لها ت�أثري
كبري على �إمدادات النفط والأ�سعار .ويف ال�سيناريو الأ�سو�أ املمكن حدوثه ،قد يقل العر�ض النفطي
عن الطلب ب�سبب عدم كفاية اال�ستثمارات يف طاقات �إنتاجية جديدة ،وكنتيجة للفرتات الطويلة التي
ت�ستغرقها عمليات اال�ستثمار يف قطاع النفط ،وقد يحدث التكيف من خالل الزيادات يف الأ�سعار.
ف�إمدادات النفط اجلديدة ،و�إدخال الوقود املناف�س ،ال ميكن اعتبارها �آليات تكيف فورية .ولكن التكيف
من خالل التغريات احلادة يف الأ�سعار ،ميكن �أن يحمّل كل من املنتجني وامل�ستهلكني تكاليف باهظة.
وميكن لالنخفا�ض يف الطلب على النفط املرتبط بالتباط�ؤ االقت�صادي �أن ي�ضع حال لالختناقات
يف اال�ستثمارات وخلق طاقة �إنتاجية فائ�ضة يف ال�سوق النفطية .كما ميكن للطاقة الفائ�ضة و بيئة
�أ�سعار النفط املنخف�ضة �أن ت�ؤدي بدورها �إىل تثبيط اال�ستثمار يف قطاع النفط .والتي �ستكون مبثابة
م�ؤثر حلدوث �صدمة �أ�سعار قادمة بعد تعايف الطلب على النفط من جديد .وبعبارة �أخرى ،ال تزال
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�آلية التعديل �أو التكيف « »Adjustment Mechanismيف �سوق النفط بعيدة كل البعد عن ال�سال�سة:
فال�سوق النفطية ميكن �أن ت�شهد فرتات طويلة من فائ�ض يف الطاقة الإنتاجية ن�سبة للطلب تليها فرتات
من النق�ص الوا�ضح يف تلك الطاقة .وعالوة على ذلك ،ت�ؤثر الأو�ضاع املتقلبة يف �سوق النفط دون �شك،
على القرارات اال�ستثمارية ،وبالتايل على توافر الإم��دادات يف امل�ستقبل ،و على م�ستويات الطاقة
الإنتاجية على املدى الطويل.
ومن املهم الإ�شارة �إىل �أن هذه امليزة من التقلبات الدورية �شائعة �أي�ضاً يف ال�صناعات الأخرى ،ولكن
هناك ثالث �سمات خا�صة متيز �صناعة النفط عن ال�صناعات الأخرى وهي� :أوال ،حقيقة �أن التوزع
غري العادل لالحتياطيات يخلق تفاوت هام يف �سوق النفط .ففي معظم البلدان التي ت�ستحوذ على
اجلزء الأكرب من احتياطات النفط امل�ؤكدة ،قرار ا�ستخراج وتطوير االحتياطيات يف �أيدي احلكومات
�أو اجلهات الفاعلة يف الدولة .وهذا له �آثار مهمة ،حيث �أن القرارات املتعقلة بحجم وتوقيت اال�ستثمار
يت�أثر بالعوامل االقت�صادية وال�سيا�سية ،و بالأحداث داخل وخارج ال�سوق النفطية .وتعد �أ�سعار النفط
واحدة من املحددات املختلفة لال�ستثمار .بينما املحددات الأخرى تتمثل يف حالة عدم اليقني ب�ش�أن
االجتاهات يف الطلب على النفط على املدى الطويل ،والعوائق ال�سيا�سية مثل العقوبات واحلروب
الأهلية �أو ال�صراعات الداخلية ،وكذلك العالقة بني �أرباب االحتياطيات وال�شركات الوطنية النفطية
امل�س�ؤولة عن ا�ستغالل تلك االحتياطيات ،والقدرة الفنية والإدارية ل�شركة النفط الوطنية ،ومدى قدرة
امل�ستثمرين الأجانب الو�صول �إىل تلك االحتياطيات ،ومن تلك املحددات �أي�ضا ،ال�شكوك حول الطلب
على النفط على املدى الطويل الذي له �أهمية خا�صة يف احلوار بني املنتجني وامل�ستهلكني.
وكثريا ما يقال �أن �سيا�سات احلكومات امل�ستهلكة� ،سواء املنفذة �أو املعلن عنها ،والتي يقودها
القلق ب�ش�أن �أمن الطاقة �أو �أجندة تغري املناخ ،تلعب دورا هاما يف �إح��داث حالة عدم اليقني حول
االجتاهات الطويلة الأجل املتعلقة بالطلب على النفط .وبالتايل ،فقد قـوبلت الدعـوات املتعلقة بـ «�أمن
الإمدادات» ،بـدعوة املنتجني ملفهوم «�أمن الطلب» .فمن وجهة نظر امل�ستهلكني ،تظل ق�ضايا الو�صول
�إىل االحتياطيات وقدرة �شركات النفط الوطنية يف الدول املنتجة لتطوير احتياطياتها بكفاءة ،والقيام
بذلك يف الوقت املنا�سب من �أجل تلبية الطلب يف امل�ستقبل� ،أمور بالغة الأهمية.
ويف ال�سنوات الأخرية ،حر�صت بلدان كثرية م�ستوردة للنفط ،مثل ال�صني وكوريا والهند ،على تطوير
�شركاتها النفطية الوطنية .وكانت ال�شركات الوطنية حري�صة على زيادة ا�ستثماراتها الدولية و �شراء
�أ�صول يف اخلارج لت�أمني م�صادر جديدة للإمدادات النفطية ،على الرغم من عدم جناح املحاولة املماثلة
من قبل اليابان يف العقود ال�سابقة .وال�شركات النفطية الوطنية ال تقوم بهذا الدور لتعظيم قيمة حقوق
امل�ساهمني فح�سب كما هو هدف �شركات النفط العاملية الكربى ،ولكن لتكون �أكرث مرونة يف التفاو�ض
على العقود مع �شركات النفطية الوطنية يف البلدان امل�صدرة للنفط وحكوماتها .فعلى �سبيل املثال ،كثرياً
ما يقال �أن دبلوما�سية احلكومة ال�صينية مكنت �شركاتها النفطية الوطنية من احل�صول على �أ�صول يف
جميع �أنحاء العامل� ،سيما يف �أفريقيا .و يعزى جزء كبري من جناح ال�شركات النفطية الوطنية ال�صينية
يف اال�ستحواذ على �أ�صول يف اخلارج �إىل ا�ستعدادها لال�ضطالع بدور وا�سع النطاق ي�شتمل اخلو�ض
يف م�شاريع البنية التحتية مثل الطرق واملدار�س وامل�ست�شفيات لت�سهيل امل�شاركة اخلارجية واال�ستثمار
يف م�شاريع الطاقة .وي�ضيف دخول �شركات البلدان امل�ستهلكة النفطية الوطنية بعدا جديدا لعالقات
الطاقة ،لي�س بينها وبني نظرياتها يف البلدان املنتجة فقط ،ولكن بينها و بني الدول امل�ستهلكة �أي�ضا.
ثانيا� ،إن م�شاريع النفط متتد لفرتات طويلة و هي عر�ضة لعمليات الت�أخري .وهذا الت�أخري ال يحدث
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ب�سبب حجم امل�شاريع والنفقات الر�أ�سمالية الكبرية فح�سب ،ولكن �أي�ضا ب�سبب امل�شاكل ذات العالقة
بالو�صول �إىل االحتياطيات ،واملفاو�ضات املعقدة يف املراحل ال�سابقة والالحقة لال�ستثمار بني ال�شركات
النفطية العاملية من ناحية ،وال�شركات النفطية الوطنية و �أرباب االحتياطيات من ناحية �أخرى .وتت�أثر
العالقة بني امل�ستثمر ومالك االحتياطيات بتطورات �أ�سعار النفط ،ولكن بنف�س القدر من الأهمية ،ف�إن
العالقة ت�ؤثر على �سلوك �أ�سعار النفط من خالل القنوات اال�ستثمارية.
و�أخ�يرا ،ت�ؤثر القرارات اال�ستثمارية للمنتجني على هيكل ال�سوق ب�شكل جوهري .فارتفاع �أ�سعار
النفط ال يحفز بال�ضرورة حكومات الدول املنتجة لزيادة اال�ستثمار والطاقة الإنتاجية ،فهناك عوامل
�أخرى ت�ؤثر على قراراتهم اال�ستثمارية .من ناحية �أخرى ،دفع تزامن ارتفاع �أ�سعار النفط مبحدودية
فر�ص الو�صول �إىل االحتياطيات� ،شركات النفط يف الدول امل�ستهلكة ال�ستك�شاف فر�ص جديدة ،مثل
ا�ستغالل احتياطيات النفط يف املياه العميقة والعميقة جدا ،ف�ضال عن اخليارات املتاحة للتطوير وا�سع
النطاق للموارد غري التقليدية مثل رمال القار ،والزيت احلجري ،وحتويل الفحم �إىل �سائل ( ،)CTLو
حتويل الغاز �إىل �سائل ( ،)GTLوالنفط الثقيل ،والوقود احليوي.
�إن ت�أثري مثل هذه القرارات اال�ستثمارية يف �سوق النفط ،يتمثل يف �أنه لي�س بال�ضرورة �أن ت�ستغل
االحتياطيات النفطية ال�سهلة �أو الرخي�صة �أوال مما ي�سمح بالتعاي�ش بني املنتجني الذين يواجهون
ال عن ت�أثرياتها املهمة �إىل عملية
التكلفة العالية ونظرائهم الذين يواجهون التكلفة املنخف�ضة ،ف�ض ً
ت�شكيل �أ�سعار النفط.

ج � -ضرائب الطاقة والإعانات
البعد الآخر مل�شكلة الطاقة يتعلق بتوزيع الريع بني املنتجني وامل�ستهلكني والإعانات وال�ضرائب
املفرو�ضة على الطاقة .ميكن لل�ضرائب املفرو�ضة والإعانات املقدمة �إن حتول الطلب والعر�ض يف
اجتاهات ترغبها الدول املنتجة و امل�ستهلكة ،ولكن ب�سبب عاملية جتارة الطاقة ميكن �أن يكون لذلك
تداعيات على �سيا�سات الطاقة والقطاعات االقت�صادية املختلفة يف البلدان الأخرى .ففي فرتة
الثمانينيات� ،أدت �سيا�سات الدول الأع�ضاء يف الوكالة الدولية للطاقة �إىل حتويل الطلب بعيدا عن
النفط يف قطاع توليد الطاقة الكهربائية وحتفيز الطلب على �أنواع الوقود الأخرى كالفحم ،يف حني
كان الطلب على النفط يف معظم بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية� ،سيما يف قطاع النقل
مقيدا مب�ستويات مرتفعة ن�سبيا من ال�ضرائب املفرو�ضة على ا�ستهالك املنتجات النفطية.
ولإعطاء فكرة عن حجم تلك ال�ضرائب ،ت�ستدعي ال�ضرورة التطرق اىل املكونات الرئي�سية
لل�سعر النهائي املرجح للمنتجات النفطية امل�ستهلكة يف جمموعة البلدان ال�صناعية ال�سبع.
واملق�صود بال�سعر النهائي املرجح للم�ستهلك هنا هو �سعر الربميل الواحد املكون من جمموعة
من املنتجات النفطية الرئي�سية امل�ستهلكة ،وي�شتمل على ثالثة عنا�صر رئي�سية وهي� ،أوال �سعر
اخلام (�سيف  )SIFالذي ي�شتمل على التكلفة و الت�أمني و ال�شحن .وثانيا املتو�سط املرجح ملجموع
ال�ضرائب املفرو�ضة على املنتجات املكررة ،مبا يف ذلك �ضريبة القيمة امل�ضافة �إن وجدت .و ثالثا
هام�ش ال�صناعة و هو القيمة املح�سوبة من خالل طرح ال�ضريبة و�سعر اخلام (�سيف) من ال�سعر
النهائي للربميل املركب.
بلغت ال�ضريبة املفرو�ضة على برميل املنتجات النفطية يف جمموعة البلدان ال�صناعية ال�سبع عام
 1997حوايل  63.6دوالر للربميل �أو ما ميثل  % 62.8من ال�سعر النهائي الذي يدفعه امل�ستهلك
39

النفط والتعاون العربي 140 -

يف تلك البلدان البالغ حينها  101.3دوالر للربميل� ،أي ما ي�شكل ما يزيد عن ثالثة �إ�ضعاف ح�صة
�سعر اخلام و ح�صة هام�ش ال�صناعة من ال�سعر النهائي التي بلغت  % 18.8و  % 18.5على التوايل.
وبعد �أن �أخذت �أ�سعار النفط اخلام يف االرتفاع التدريجي حتى و�صلت �إىل  70.7دوالر للربميل
يف عام  ،2007ارتفعت ح�صتها من ال�سعر النهائي لربميل املنتجات �إىل  ،% 42.5وانخف�ضت يف
املقابل ح�صة هام�ش ال�صناعة من ال�سعر النهائي اىل  ،% 11.7كما انخف�ضت ح�صة ال�ضريبة اىل
 % 45.7وهو م�ستوى ال يزال مرتفعا ن�سبيا حيث بلغت ال�ضريبة نحو  76.2دوالر للربميل �أي �أعلى
من �سعر النفط اخلام البالغ يف ذلك العام  70.7دوالر للربميل.
وا�ستمرت الأ���س��ع��ار يف االرت��ف��اع
حتى و�صلت �إىل م�ستوى  79دوالر
للربميل يف عام  ،2010وبلغ ال�سعر
النهائي لربميل املنتجات حوايل 207
دوالر للربميل ،و �شكلت ح�صة �سعر
اخلام حوايل  % 38.1مقابل 55.7
 %ح�صة ال�ضريبة ،بينما انخف�ضت
ح�صة هام�ش ال�صناعة ب�شكل ملحوظ
حيث مل ت�شكل �سوى ن�سبة % 6.1
من ال�سعر النهائي .و يو�ضح اجلدول
وال �� �ش �ك��ل امل �ق��اب �ل�ين ت��ط��ور ح�صة كل
من �سعر اخل��ام وال�ضريبة و هام�ش
ال�صناعة من ال�سعر النهائي للم�ستهلك
للفرتة :2010-1997

املكونات الرئي�سية لل�سعر النهائي لربميل املنتجات النفطية امل�ستهلك
يف جمموعة البلدان ال�صناعية ال�سبع خالل الفرتة  ( 2010-1997دوالر  /برميل )
هام�ش
ال�صناعة

الح�صة من
ال�سعر النهائي
%

ال�ضريبة

الح�صة من
ال�سعر النهائي
%

الإجمالي

ال�سعر الخام الح�صة من
(�سيف ) ال�سعر النهائي
%
1997

19

18.8

18.7

18.5

63.6

62.8

101.3

2000

28.2

27.3

15.3

14.8

59.7

57.8

103.2

2005

51.3

42.0

15.2

12.4

55.6

45.5

122.1

2006

51.8

41.8

16

12.9

56.1

45.3

123.9

2007

70.7

42.5

19.4

11.7

76.2

45.8

166.3

2008

98.2

45.7

15

7.0

101.6

47.3

214.8

2009

60.9

44.1

11.2

8.1

66.1

47.8

138.2

2010

79.0

38.1

12.7

6.1

115.4

55.7

207.1

تطور ح�صة �سعر اخلام وهام�ش ال�صناعة و ال�ضريبة من ال�سعر النهائي لربميل املنتجات
النفطية) % ( 2010-1997 ،

ومن املعلوم �أن الطلب على املنتجات
ال��ب�ترول��ي��ة غ�ير م���رن ن��ظ��را مل��ح��دودي��ة
البدائل ،كما ينظر �إىل ال�ضرائب على
املنتجات النفطية كونها و�سيلة فعالة
لزيادة �إيرادات الدول امل�ستهلكة لت�صحيح
ت�أثري العوامل اخلارجية ال�سلبية ،حيث
مت��ث��ل ال�����ض��رائ��ب ج���زء ك��ب�ير م��ن �سعر امل�صدر  :منظمة �أوبك ،الن�شرة الإح�صائية ال�سنوية � ،أعداد خمتلفة.
املنتجات البرتولية يف حمطات الوقود،
وبالتايل ،ت�ضعف ال�ضرائب ا�ستجابة الطلب على املنتجات البرتولية للتغريات يف �أ�سعار النفط
اخلام يف الأ�سواق الدولية� ،ش�أنها يف ذلك �ش�أن الإعانات.
ومما يذكر يف هذا ال�سياق قيام العديد من دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية يف الآونة
الأخرية ،بتحفيز ا�ستهالك الطاقات املتجددة كجزء من �سيا�ساتها حول تغري املناخ ،ويتم ذلك غالبا عن
طريق مزيج من ال�ضرائب والر�سوم ،لتغيري تكوين مزيج الطاقة لديها �إىل �أنواع ذات حمتوى كربوين
�أقل .وت�ؤدي تدابري ال�سيا�سة العامة تلك �إىل تغيري يف توزيع الريع يف ال�سل�سلة النفطية ،كما ت�ؤدي �إىل
�إعادة توزيع الريع بني �أنواع الوقود املختلفة ،كما �أن ملثل هذه التدابري ت�أثري على الطلب والعر�ض لأنواع
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معينة من الوقود ،ولها انعكا�ساتها الوا�ضحة على العالقات بني املنتجني و امل�ستهلكني.
�إن �سيا�سات �إحالل النفط لي�ست مقت�صرة على الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية فقط ،فعلى �سبيل املثال ،يف الوقت الذي تت�أخر فيه ال�صني بع�ض ال�شيء فيما يخ�ص تكنولوجيا
حمركات االحرتاق� ،إال �أنها عازمة على �أن ت�صبح رائدة يف جمال تكنولوجيا ال�سيارات الكهربائية بهدف
خلق �صناعة عاملية رائدة .وتقوم ال�صني بت�شجيع تطوير تقنية ال�سيارة الكهربائية من خالل �إدخال
خطط ملنح �إعفاءات �ضريبية للم�ستهلكني لغر�ض �شراء ال�سيارات الكهربائية ،وتقدمي الإعانات �إىل
�أ�ساطيل �سيارات الأجرة ،وت�شجيع بع�ض املدن على �إقامة حمطات ال�شحن الكهربائية لل�سيارات .كما
قدمت احلكومة �أي�ضا �إعانات لبحوث ت�صاميم ال�سيارات الكهربائية .وحيث �أن معظم هذه ال�سيارات
تعمل بالطاقة الكهربائية املولدة با�ستخدام الفحم ،فدخول ال�سيارة الكهربائية على نطاق وا�سع يعني
اخرتاق غري مبا�شر للفحم يف قطاع النقل .وباملثل ،ف�إن اعتماد �أو�سع لل�سيارات التي تعمل بالغاز
الطبيعي امل�ضغوط يعني �أي�ضا تغلغل غري مبا�شر للغاز الطبيعي يف قطاع النقل.
وقد كان عامل �أمن الإمدادات بالن�سبة لبلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية املحرك الرئي�سي
لهذه ال�سيا�سات ،وقد نتج عن ذلك خماوف ب�ش�أن �أمن الطلب بالن�سبة للدول املنتجة .وترى الدول املنتجة،
ال�ضرائب املفرو�ضة على املنتجات البرتولية ب�أنها متييزية ،وت�ؤدي �إىل كبح منو الطلب على النفط،
وكذلك خف�ض ح�صته يف مزيج الطاقة العاملي على املدى الطويل .وبنف�س القدر من الأهمية ،لل�ضرائب
ت�أثريها الوا�ضح على م�س�ألة توزيع الريع ،فمن خالل ال�ضرائب ميكن للدول امل�ستهلكة اال�ستحواذ على
جزء كبري من ذلك الريع مقارنة بن�صيب الدول املنتجة .وعالوة على ذلك ،ف�إن ال�سيا�سات املتمثلة يف
تقدمي الإعانات واحلوافز وال�ضرائب ،والإقناع الأخالقي ،و�/أو مزيج من تلك ال�سبل �ستحفز وتزيد من
درجات كبرية حلاالت عدم اليقني ،وبالتايل �ست�ؤثر على الطلب على النفط على املدى الطويل .وعلى
الرغم من �أن �أثر تلك ال�سيا�سات احلكومية �سيكون هام�شياً على املدى الق�صري� ،إال �أنه من منظور
الدول املنتجة� ،آثارها على الطلب �ستكون مرتاكمة  ،وال ميكن بالتايل جتاهلها يف الأجل الطويل.
وما يقابل �شكاوى املنتجني حول فر�ض ال�ضرائب على املنتجات البرتولية ،هو هواج�س امل�ستهلكني
حول �سيا�سات دعم الطاقة .فدعم الطاقة يوفر حماية �ضد �آثار ارتفاع �أ�سعارها ،ونتيجة لذلك لي�س
لدى امل�ستهلكني حافزاً ل�ضبط �أمناط ا�ستهالكهم� .إن مثل تلك الإعانات ت�شجع على ا�ستهالك الطاقة
مبا يف ذلك املنتجات البرتولية والغاز الطبيعي والكهرباء فوق م�ستويات التي �أملتها الأ�سعار غري
املنتظمة .كما �أن ا�ستمرار الطلب يف االرتفاع ب�شكل �أ�سرع من العر�ض� ،سريهق مع مرور الوقت القدرات
الت�صديرية للدول املنتجة .وميكن لتلك الإعانات �أن تقوّ�ض �أجندة تغري املناخ والتنمية امل�ستدامة .لذلك،
فقد ظهرت العديد من املطالبات ب�إلغاء الدعم على الطاقة من �أجل احلد من انبعاثات الغازات امل�سببة
لالحتبا�س احلراري وحتقيق التنمية امل�ستدامة.
فعلى �سبيل املثال يف قمة بيت�سربغ التي عقدت يف �سبتمرب  ،2009وافق زعماء جمموعة الع�شرين
على التخل�ص التدريجي ،على املدى املتو�سط ،من �إعانات الوقود الأحفوري غري الفعالة مع توفري
الدعم املوجه لأ�شد النا�س فقرا .فتلك ت�شجع على الهدر يف اال�ستهالك ،واحلد من �أمن الطاقة لدى
الدول امل�ستهلكة ،وتعوق اال�ستثمار يف م�صادر الطاقة النظيفة ،كما تقو�ض اجلهود الرامية �إىل التعامل
مع م�س�ألة تغري املناخ ،وهذه مهمة كبرية ملقاة على عاتق كثري من البلدان املنتجة وامل�ستهلكة على
حد �سواء .وت�شري البيانات الواردة يف تقرير �آفاق الطاقة العاملية لعام  ،2010التي عر�ضت تقدير
للإعانات املقدمة ال�ستهالك الوقود الأحفوري� ،إىل �أنه �ضمن الدول الع�شر املت�صدرة يف تقدمي الدعم ،
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كانت هناك دول منتجة ودول �أخرى م�ستهلكة تتكون
�أ�سا�سا من االقت�صادات النا�شئة .يذكر ان الدعم
الذي قدمته كل من �إيران ورو�سيا و ال�صني و الهند
ال�ستهالك الوقود الأح��ف��وري قد بلغ  152مليار
دوالر يف عام  ،2009وقد توزع ذلك الدعم على
النحو املو�ضح يف اجلدول املقابل:

د� -أجندة تغري املناخ

تقدير للإعانات املقدمة ال�ستهالك الوقود الأحفوري ،عام  ( 2009مليار دوالر)

المنتجات
النفطية

الغاز
الطبيعي الفحم الكهرباء الإجمالي

�إيران

30.1

24.8

-

11.4

66.4

رو�سيا

-

18.7

-

14.9

33.6

ال�صين

5.0

0.5

4.3

8.8

18.6

الهند

12.1

2.7

-

6.3

21.1

امل�صدر  :وكالة الطاقة الدولية ،تقرير �آفاق الطاقة العاملية لعام .2010

لقد �أ�ضافت الهواج�س الأخرية حول ت�أثري الوقود الأحفوري على البيئة بعدا �أخر مل�شكلة النفط .ففي
الوقت احلا�ضر ،تنظر العديد من البلدان امل�ستهلكة الرئي�سية �إىل �أن ق�ضية التغري املناخي ال تقل �أهمية
عن ق�ضية �أمن الطاقة ،وتهيمن االهتمامات البيئية على جميع مراحل ال�سل�سلة النفطية من الإنتاج
�إىل اال�ستهالك .ففي مرحلة الإنتاج ،هناك �شواغل بيئية حول م�سائل مثل الو�صول �إىل املناطق الربية
يف القطب ال�شمايل ،واالحتياطيات يف املياه العميقة ،وحرق الغاز امل�صاحب ،واحلوادث والت�سربات
النفطية .ويف مرحلة النقل ،هناك خماوف حول الت�سرب يف خطوط الأنابيب وحوادث الناقالت .ويف
مرحلة اال�ستهالك ،هناك خماوف من التلوث و الآثار ال�صحية الناجمة عن حرق املنتجات النفطية.
كما هو احلال يف �أج��زاء �أخرى من العامل ،تزايد قلق الدول املنتجة �إزاء احتمال الآث��ار االقت�صادية
واالجتماعية لتغري املناخ ،مثل نق�ص املياه ،وتدهور الأرا�ضي ،و ارتفاع م�ستويات �سطح البحر .ومن جهة
نظر الدول املنتجة ،لتغري املناخ بعدا �أخر وهو ت�أثريه على �سوق الوقود الأحفوري الذي ي�شكل امل�صدر
الرئي�سي لدخول تلك الدول .كما يبدئ املنتجون تخوفهم من �أن ال�سيا�سات ال�ضريبية والإعانات التي
تقدم مل�صادر الطاقة البديلة مثل الطاقة املتجددة والطاقة النووية ،والإيثانول ميكن �أن حتد �أو تقلل من
منو حجم ال�سوق النفطية على املدى الطويل.

هـ  -االعتماد املتبادل
�إن االعرتاف بوجود م�شكلة الطاقة ال يعني بال�ضرورة �أن الدول املنتجة وامل�ستهلكة �سوف ت�سعى
للتعاون ،ال�شرط املهم للتعاون هو �أن م�صالح كال الطرفني مرتابطة من ثالث نواح� :أوال� ،أن كال
الطرفني يواجه م�شكلة الطاقة امل�شرتكة ،وثانيا� ،أن الإجراءات من طرف واحد للت�صدي مل�شكلة الطاقة
ميكن �أن تقوّ�ض م�صالح الطرف الآخر ،وثالثا ،ال ميكن لأي من الطرفني حل م�شكلة الطاقة �أو على
الأقل التخفيف من بع�ض �آثارها من خالل انتهاج �سيا�سات م�ستقلة عن الطرف الأخر� .إذا االعتماد
املتبادل بني الالعبني الرئي�سيني يف �سوق النفط �أمر غري مبالغ فيه ،فجميع الأطراف لها م�صلحة يف
�ضمان توا�صل تدفق النفط ب�سال�سة من مناطق العجز �إىل مناطق الفائ�ض .وعالوة على ذلك ،وبالنظر
�إىل طول �سل�سلة التوريد من املنتج �إىل امل�ستهلك النهائي ،ميكن �أن حتدث �أي اختناقات يف �أي جزء
من تلك ال�سل�سلة ما قد ي�ؤدي �إىل تداعيات على �سوق النفط اخلام العاملي ،ومن غري امل�ستبعد حدوث
ا�ضطرابات �سواء يف البلدان امل�ستوردة �أو امل�صدرة .ويف حني� ،أن منتجي النفط ي�سيطرون على اجلزء
الأكرب من قطاع املنبع من ال�صناعة النفطية ،هناك �أجزاء �أخرى مهمة من هذه ال�صناعة ،مثل التكرير
وت�سويق املنتجات النفطية ،تقع حتت �سيطرة الدول امل�ستهلكة.
�أخريا ،من الوا�ضح �إن عدم ا�ستقرار �أ�سعار النفط ي�ؤثر على كال الطرفني ،وخا�صة الدول املنتجة.
42

عبد الفتاح دندي

واجلانب الآخر من الرتابط يتجلى يف �أن خماوف امل�ستهلكني دائما لها ما يقابلها من خماوف للمنتجني.
فعلى �سبيل املثال� ،سيا�سات الدول امل�ستهلكة ب�ش�أن تعزيز �أمن الطاقة و�أجندة تغري املناخ ،مثل تعزيز
م�صادر الطاقة املتجددة �أو زيادة ال�ضرائب ،تزيد من خماوف املنتجني حول حجم ال�سوق يف امل�ستقبل
ملنتجاتها الرئي�سية .وتدعو الدول امل�ستهلكة ب�شكل متوا�صل �إىل زيادة اال�ستثمارات يف قطاع النفط
وهذه الدعوة ترتجم يف الغالب �إىل خماوف املنتجني من �أن الزيادة يف الطاقات الإنتاجية الإ�ضافية
لن يقابلها زيادة يف الطلب ،مما ي�ضع �ضغوطا على �أ�سعار النفط وحتويل الأموال بعيدا عن امل�شاريع
االجتماعية واالقت�صادية ال�ضرورية.
�إن �سيا�سات البلدان امل�ستهلكة املتعلقة بالبحث عن بدائل بعيدة عن النفط يزيد من حاالت عدم
اليقني ب�ش�أن الطلب ويزيد من عزوف املنتجني عن اال�ستثمار يف الطاقات الإنتاجية اجلديدة .كما �أن
قرارات الدول املنتجة بعدم اال�ستثمار يف قطاع النفط ب�سبب حاالت عدم اليقني املتعلقة بالطلب �ستزيد
بدورها من املخاوف يف البلدان امل�ستهلكة ب�ش�أن �أمن �إمدادات النفط يف امل�ستقبل.
اجلانب الأخ�ير من الرتابط �أو االعتماد املتبادل يت�صل بفكرة انه ال يرى �أي من الطرفني �أن
معاجلة م�شكلة النفط ميكن �أن تتم عن طريق �إتباع �سيا�سات فردية .ف�إذا كان �أحد الأطراف يعتقد
بفعالية ال�سيا�سات الوطنية للت�صدي لتحديات الطاقة ،فلن ي�سعى الطرف الأخر للتعاون .وبالتايل،
ما يقوم عليه احلوار بني املنتجني وامل�ستهلكني هو االعتقاد ب�أن ق�ضايا ،مثل التغري املناخي �أو التحدي
اال�ستثماري ،تتطلب تبني �سيا�سات موحدة م�شرتكة �أو على الأقل �سيا�سات من�سقة بني الطرفني.

 .5ال�سبل الكفيلة ملعاجلة م�شكلة الطاقة
�إن عدم �سعي الدول املنتجة وامل�ستهلكة للنفط ب�شكل تلقائي للتعاون ب�ش�أن معاجلة م�شكلة الطاقة،
يف�سح املجال لآليات �أخرى للت�صدي لتلك امل�شكلة ،ولعل الآلية الوحيدة املوجودة يف الوقت احلا�ضر
هي �آلية ال�سوق .فعلى مر ال�سنني ،تطورت �سوق النفط العاملية يف خ�ضم جمموعة معقدة من الأ�سواق
املادية واملالية املختلفة التي يتفاعل معها امل�شاركون من البلدان املنتجة وامل�ستهلكة.
فمن خالل �آليات العر�ض والطلب ومن خالل التعديالت يف الأ�سعار ،ميكن لل�سوق النفطية التعاي�ش
مع الفرتات التي ت�شهد ارتفاع يف الطلب من خالل �إر�سال الإ�شارات الالزمة لتحفيز اال�ستثمار يف
قطاع النفط.
والفر�ضية الكامنة وراء احلوار بني املنتجني وامل�ستهلكني هو �أن �سوق النفط بحاجة �إىل �آليات �أخرى
مكملة لآليات العر�ض والطلب التي من �ش�أنها �أن حت�سن �أداء هذه ال�سوق .وهذا ما يقودنا �إىل طرح
ال�س�ؤال التايل� :أي من جوانب امل�شكلة ال ميكن للآليات املعتادة ل�سوق النفط التكيف معها ؟ واجلواب،
يف حني �أن ال�سوق تتكيف مع الأح��داث املختلفة� ،إال �أن تعديالت الأ�سعار يف بع�ض الأحيان تفر�ض
تكاليف غري �ضرورية على املنتجني وامل�ستهلكني .عالوة على ذلك ،هناك اعتقاد مفاده �أن ال�سوق ال تولد
الإ�شارات الالزمة لت�سهيل اال�ستثمار يف دورة قطاع النفط .و يجادل البع�ض ب�أن �سيا�سات منظمة �أوبك
والبلدان امل�ستهلكة ال ت�سمح لل�سوق بالعمل بحرية ،ما ي�ؤدي �إىل حدوث نوع من «الإخفاق يف �أداء ال�سوق»
الذي يحتاج �إىل معاجلة عن طريق �سيا�سات الطاقة و�/أو التعاون بني املنتجني وامل�ستهلكني.
ومن �أحد جوانب امل�شكلة املتعلقة بالنفط هي اال�ضطرابات الناجمة عن الأح��داث ال�سيا�سية.
فال�سوق تتفاعل مع تلك اال�ضطرابات من خالل الزيادات احلادة يف الأ�سعار ،و�أحيانا من خالل التغيري
يف االتفاقات التعاقدية .ويف مثل هذه الأحداث ،ي�شعر امل�ستهلكون بالقلق ب�ش�أن ت�أمني �إمدادات النفط
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الأمر الذي يدفعهم �إىل زيادة طلبهم االحرتازي ،مما يت�سبب يف ارتفاع الأ�سعار �إىل م�ستويات غري
مربرة نتيجة لقلة الإمدادات .وحيث �أن تلك اال�ضطرابات حتركها الأحداث ال�سيا�سية ،ال ميكن للحوار
بني املنتجني وامل�ستهلكني �إيجاد حل مالئم ملثل هذا النوع من امل�شاكل.
ولكن ميكن لل�سيا�سات احلكومية التخفيف من بع�ض الآثار املرتتبة على تلك اال�ضطرابات� ،إما من خالل
احلفاظ على م�ستويات حمددة من الطاقة الفائ�ضة يف الدول املنتجة� ،أو االحتفاظ باملخزون اال�سرتاتيجي
يف الدول امل�ستهلكة� ،أو الأمرين معا .ومن ال�صعب جدا الو�صول �إىل اتفاقات دولية ب�ش�أن م�ستوى الطاقة
الإنتاجية الفائ�ضة التي ينبغي �أن حتتفظ بها ال��دول املنتجة من ناحية ،وال ب�ش�أن حجم املخزونات
الإ�سرتاتيجية التي ينبغي �أن حتتفظ بها حكومات الدول امل�ستهلكة من ناحية �أخرى .ولكن ،ميكن للحوار بني
املنتجني وامل�ستهلكني امل�ساعدة يف بع�ض املجاالت ،مثل تن�سيق اجلهود بخ�صو�ص توقيت ال�سحب �أو الزيادة
يف املخزونات الإ�سرتاتيجية ،وتركيبة تلك املخزونات الإ�سرتاتيجية ،ويف �إيجاد قواعد حتكم ا�ستخدام الطاقة
الإنتاجية الفائ�ضة واملخزونات النفطية يف حالة حدوث �أي ا�ضطرابات �أو انقطاع يف الإمدادات.
واملجال الآخر الذي ميكن للحوار بني املنتجني وامل�ستهلكني من حت�سني نتائج ال�سوق هو التمهيد
لدورة اال�ستثمار .ففي ظل حاالت عدم اليقني ،ونظرا للنفقات اال�ستثمارية الكبرية يف امل�شاريع النفطية
وطبيعة تلك اال�ستثمارات ،فخيار االنتظار والت�أجيل يظل قائم دائماً .ويعود ذلك �إىل حقيقة �أن �سيا�سات
البلدان امل�ستهلكة ميكن �أن ت�سهم يف مزيد من درجة عدم اليقني .ومن ناحية �أخرى ،هناك خماوف
للبلدان امل�ستهلكة حول م�سائل الو�صول �إىل االحتياطيات ،وقدرة �شركات النفط الوطنية على تطوير
تلك االحتياطيات ،والعوامل ال�سيا�سية الداخلية التي قد حتول دون اال�ستثمار يف قطاع النفط.
ال�شك �أن تلك العوامل حتد من قدرة بع�ض ال��دول املنتجة على ا�ستغالل احتياطياتها وزيادة
�صادراتها النفطية يف الوقت املنا�سب .وميكن للحوار بني املنتجني وامل�ستهلكني حت�سني نتائج ال�سوق من
خالل حت�سني مناخ اال�ستثمار يف �صناعة النفط ،وت�سهيل تدفق املعلومات بني الطرفني .فعلى �سبيل
املثال ،تبادل املعلومات حول اخلطط اال�ستثمارية امل�ستقبلية للدول املنتجة للنفط ،و�سيا�سات البلدان
امل�ستهلكة املتعلقة ب�إحالل امل�صادر الأخرى حمل النفط ،ميكن �أن تقلل من درجة عدم اليقني ،وخلق بيئة
مالئمة �أكرث لال�ستثمار يف قطاع الطاقة.
وال�س�ؤال املطروح هو هل احلوار بني املنتجني وامل�ستهلكني ي�شكل �آلية فعالة ملعاجلة بع�ض جوانب
م�شكلة الطاقة؟
هنالك ر�أي مفاده �أنه يف ظل وجود �سوق نفطية متطورة جدا لي�ست هناك حاجة للحوار بني املنتجني
وامل�ستهلكني ،وهذا النوع من ال�سوق املتطورة ميكن �أن يجمع م�صالح وتطلعات جميع الالعبني ويكون
مرن مبا فيه الكفاية للتعامل مع خمتلف �أنواع ال�صدمات من خالل توليد الإ�شارات الالزمة ل�ضمان
�سال�سة تدفق اال�ستثمارات يف �صناعة النفط .وهناك ر�أي �آخر مفاده �أن �صدمات �أ�سعار النفط املختلفة
والهزات املقابلة لها منذ فرتة ال�سبعينات والدورات احلادة لال�ستثمار ،هي دليل وا�ضح على �أن �آليات
التكيف يف ال�سوق لي�ست فعالة يف التعامل مع العديد من جوانب م�شكلة النفط ،واالعتماد على �آليات
ال�سوق وحدها ميكن �أن يكون مكلفا وم�ؤثراً .والآراء الأخرى تقع ما بني هذين النقي�ضني� ،إذ ال يحتاج
احلوار بني املنتجني وامل�ستهلكني وال�سوق �إىل ا�ستبعاد �أحدهما للآخر .فال ميكن للحوار بني املنتجني
ال لدوره.
وامل�ستهلكني �أن يحل حمل ال�سوق ،بقدر ما يكون مكم ً
وميكن للحوار �أن يخلق الثقة واالطمئنان يف االجتاه العام للعالقات االقت�صادية الدولية ،مما ي�ساعد
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على ت�سهيل التوقعات ب�ش�أن القرارات اال�ستثمارية .بينما ميكن للحوار بني املنتجني وامل�ستهلكني ،من
حيث املبد�أ� ،أن يكمل ويح�سن نتائج ال�سوق ،وهذا يعتمد �إىل جانب بع�ض الأمور الأخرى ،على فحوى
احلوار ،وم�صالح الطرفني ،واملبادرات املقرتحة واملنفذة من قبل املنتجني وامل�ستهلكني.
فمن املمكن �أن يكون هناك حوار مثمر وهادف مع �أجندة عمل و�أهداف وا�ضحة ،ومن املمكن �أي�ضا
�أن يكون احلوار غري مفيد وال يركز على الق�ضايا احلقيقية :حوار من �أجل احلوار فقط لأن كال �أو
�أحد من الطرفني يعتقد �أن احلوار �أمر مرغوب فيه .ولكن هل �أ�سفر احلوار بني املنتجني وامل�ستهلكني
على مدى ال�سنوات الع�شرين املا�ضية عن �أي تطورات مهمة؟ نرتك اجلواب على هذا ال�س�ؤال للأجزاء
الالحقة .ولكن كان لزاماً �أوال� ،أن ن�ضع �إطارا عاماً للركائز الرئي�سية للحوار ،وحتليل الظروف ال�سيا�سية
واالقت�صادية التي �أدت بالأطراف التي لها م�صالح متنوعة ملوا�صلة تعزيز التعاون واحلوار.

الجزء الثالث

الثالث:

منابر احلوار بني الدول املنتجة وامل�ستهلكة للنفط.

بعد �أن ارت�أت �أطراف املعادلة النفطية �ضرورة خلق حوار بنّاء فيما بينهم من �أجل حتقيق اال�ستقرار
يف ال�سوق النفطية ،بد�أت تظهر عدد من املنابر التي جتمع بني الدول املنتجة وامل�ستهلكة للنفط ملناق�شة
الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك ،ولعل من �أهم تلك املنابر منتدى الطاقة العاملي ،ومنرب احلوار بني
منظمة �أوبك وبلدان االحتاد الأوروبي.

 .1احلوار يف �إطار منتدى الطاقة العاملي
�شهد احلوار ب�ش�أن الطاقة منذ بداياته املتوا�ضعة يف باري�س يف عام  ،1991تطوراً ملحوظاً من خالل
منتدى الطاقة العاملي ( )IEF, International Energy Forumحيث �أ�ضحى الآن �أكرب جتمع عاملي لوزراء
الطاقة .ي�ضم املنتدى يف ع�ضويته  86دولة ،ت�ستحوذ على �أكرث من  % 90من العر�ض والطلب العاملي على
النفط والغاز الطبيعي .وي�شارك يف املنتدى� ،إىل جانب وكالة الطاقة الدولية ،ومنظمة �أوبك ،و�شركات
عاملية للطاقة ،دول متحولة من �ضمنها الربازيل وال�صني والهند واملك�سيك ورو�سيا وجنوب �أفريقيا� .إن
حجم وتنوع هذه امل�شاركة يعد دليل على مكانة املنتدى باعتباره منرب حمايد للحوار .لذلك ف�إن الفعاليات
والأح��داث املرتبطة باملنتدى تهيئ املناخ املالئم لدخول وزراء املنتدى ،واملديرين التنفيذيني يف قطاع
الطاقة ،وغريهم من اخلرباء يف حوار ذو �أهمية متزايدة لأمن الطاقة العاملي.
يعمل منتدى الطاقة العاملي ب�شكل تكاملي مع وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان امل�صدرة للنفط
(�أوبك) وبالتعاون مع بع�ض املنظمات الدولية املتخ�ص�صة بالطاقة والتعاون الدويل .ويعترب املنتدى
منرباً للحوار ولت�سهيل التبادل امل�ستمر لوجهات النظر بني الدول امل�صدرة للنفط والبلدان امل�ستوردة له
يف جميع الق�ضايا ذات ال�صلة ،بهدف �إيجاد �سوق طاقة دولية تت�سم باال�ستقرار وال�شفافية.
ويف هذا املجال ي�شار �إىل �أن الدول الأع�ضاء يف منظمة �أوبك تعمل جاهدة على �إحداث «نقلة نوعية»
يف احلوار بني املنتجني وامل�ستهلكني .وقد د�أبت اململكة العربية ال�سعودية ،على وجه اخل�صو�ص ،يف الإ�سهام
دوماً يف الدفع باحلوار بني املنتجني وامل�ستهلكني نحو مزيد من العمق وامل�س�ؤولية عرب تنظيم االجتماع
اال�ستثنائي للمنتدى يف ظل الأو�ضاع التي ت�شهدها ال�سوق النفطية ،وهو ما �أهلها لكي تكون مقراً للأمانة
45

النفط والتعاون العربي 140 -

الدائمة للمنتدى الذي هو البوتقة التي تن�صهر فيها جهود التعاون بني �أطراف معادلة الطاقة العاملية.
�إن اجتماعات منتدى الطاقة العاملي كان لها بالغ الأهمية ،حيث تعطي �إ�شارات وا�ضحة للعامل ب�أن
الدول امل�صدرة للبرتول ب�شكل عام على ا�ستعداد ل�ضمان �أمن الإمدادات ،والعمل على طم�أنة �أ�سواق
النفط ودفعها نحو اال�ستقرار .ولعل �أهم ر�سالة للمنتدى تتمثل يف �أن احلوار بني خمتلف الأطراف ذات
ال�صلة بال�سوق النفطية ب�ش�أن التعاون اجلاد يف هذه املرحلة الدقيقة لت�أمني الإمدادات النفطية ال يزال
من الق�ضايا ال�ضرورية وامللحة التي ينبغي احلر�ص على تدعيمها وتطويرها.
وال �شك يف �أن التوجه نحو مزيد من تعميق احلوار والتن�سيق بني م�صدري البرتول وم�ستورديه
�سي�ضفي مزيداً من ال�شفافية والو�ضوح على ال�سوق البرتولية الدولية ،ويو�ضح �ضرورة ال�سري بها نحو
اال�ستقرار والقبول من �أطراف املعادلة البرتولية الدولية .وال ميكن لذلك �أن يتم �إال �إذا كان م�ستوى
الإنتاج املطلوب وا�ستمرار تدفقاته يلبي حاجات النمو االقت�صادي العاملي من جهة ،ويلبي متطلبات
البلدان املنتجة جتاه جمتمعاتها وجتاه تطوير �صناعاتها البرتولية من جهة ثانية.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن البلدان الأع�ضاء
يف منظمة �أوب��ك ،ويف طليعتها البلدان
العربية الأع�����ض��اء يف منظمة الأق��ط��ار
العربية امل�صدرة للبرتول (�أواب���ك) ،قد
ظلت دوم�اً تعمل على �ضمان �إمداداتها
النفطية ب�شكل �آمن وم�ستقر لزبائنها يف
معظم دول العامل ،وحتر�ص على تعوي�ض
�أي نق�ص قد يتعر�ض له املعرو�ض النفطي،
وذلك بف�ضل ما تتمتع به من فائ�ض يف
امل��ي��زان النفطي م��ق��ارن��ة باملجموعات
الدولية الأخ��رى التي تواجه عجزاً فيه.
ففي عام  ،2010و�صل الفائ�ض املتوفر
لدى الدول الأع�ضاء يف �أوابك �إىل 14.5
مليون ب/ي مقابل ع��ج��زاً بلغ 15.7
مليون ب/ي لبلدان �آ�سيا ومنطقة الهادي،
وع���ج���زاً مب��ق��دار  10.3م��ل��ي��ون ب/ي
للبلدان الأوروبية ،وعجزاً بـ  8.5مليون
ب/ي لبلدان �أمريكا ال�شمالية ،كما يو�ضح
اجلدول وال�شكل املقابلني:

موازنة النفط وفق املجموعات الدولية ،عام �( 2010ألف برميل يف اليوم)

الفائ�ض/العجز
الدول الأع�ضاء في �أوابك

14481

�إ -ال�سوفيتي ال�سابق و �شرق �أوروبا

4501

�أمريكا الالتينية

2037

�أمريكا ال�شمالية

()8522

�أوروبا الغربية

()10342

�آ�سيا ومنطقة المحيط الهادي

()15657

امل�صدر  :منظمة �أوبك -التقرير االح�صائي ال�سنوي 2011 -

 .2احلوار بني منظمة �أوبك واالحتاد الأوروبي حول الطاقة
قبل احلديث عن احلوار بني الدول الأع�ضاء يف منظمة �أوبك و الدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي،
جتدر الإ�شارة �أوالً �إىل �أن االحتياطيات امل�ؤكدة من النفط اخلام ملنظمة �أوب��ك ت�شكل  % 77من
الإجمايل العاملي مقابل ح�صة ال تتعدى  % 0.5لالحتاد الأوروبي .كما �أن �إنتاج الدول الأع�ضاء يف
املنظمة ميثل نحو  % 41.8من الإجمايل العاملي مقابل  % 2.4للدول الأع�ضاء يف االحتاد الأوروبي.
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�أم���ا فيما يتعــــلق با�ستــهالك النفط،
فا�ستهالك الدول الأع�ضاء يف منظمة �أوبك
ال ميثل �سوى  % 9.8من �إجمايل الكميات
امل�ستهلكة عامليا من النفط مقابل % 16
لدول االحتاد،كما يو�ضح اجلدول املقابل:

م�ؤ�شرات نفطية رئي�سية لبلدان �أوبك واالحتاد الأوروبي ،عام 2010

بلدان �أوبك بلدان االتحاد الأوروبي
احتياطي م�ؤكد من النفط (مليار برميل )

1068.4

6.3

الإجمالي العالمي

1383.2

1383.2

77.2

0.5

34324

1951

ح�صة من الإجمالي العالمي %

وبالنظر �إىل مزيج الطاقة امل�ستهلكة يف
بلدان االحتاد الأوروبي يت�ضح جليا اعتمادها
82095
82095
على النفط ب�شكل رئي�سي ملقابلة احتياجاتها الإجمالي العالمي
2.4
41.8
امل��ح��ل��ي��ة م��ن ال��ط��اق��ة ح��ي��ث ا���س��ت��ح��وذ على ح�صة من الإجمالي العالمي %
13890
8548
ن�سبة  % 38.2من �إجمايل الطاقة الأولية ا�ستهالك النفط (�ألف ب/ي)
87382
87382
امل�ستهلكة يف بلدان االحتاد خالل عام  ،2010الإجمالي العالمي
يلي ذلك الــغاز الطبــيعي الذي ا�ست�أثر بنحو
15.9
9.8
ح�صة من الإجمالي العالمي %
رب��ع �إج��م��ايل الطاقة امل�ستهلكة ،ثم الفحم امل�صدر  :الن�شرة الإح�صائية ال�سنوية� ،شركة برت�ش برتوليوم ،يونيو .2011
بحـــ�صة  % 15.6و الطاقة النووية بح�صة
 % 12ون�سبة  % 4.8و  % 3.9لكل من الطاقة الكهرومائية و الطاقات املتجددة على التوايل ،كما يو�ضح
اجلدول وال�شكل التاليني:
مزيج ا�ستهالك م�صادر الطاقة يف بلدان االحتاد االوروبي( 2010 ،مليون طن مكافئ نفط)
�إنتاج النفط (�ألف ب/ي)

�إن امل ��ؤ���ش��رات ال�����واردة يف اجل���دول
ال�سابق ت�ؤكد ب�شكل ال يدع جمال لل�شك
على �ضرورة خلق حوار بناء بني اجلانبني،
فالدول الأوروبية بحاجة ما�سة خللق قناة
للحوار مع البلدان الأع�ضاء يف منظمة
�أوبك ملا تتمتع به بع�ض الدول الأع�ضاء يف
املنظمة ،العربية منها حتديدا ،من موقع
ج��غ��رايف متميز و مالئم ج��دا للأ�سواق
الأوروبية.

ح�صة االتحاد
الأوروبي من
الإجمالي العالمي %

الكمية

%

662.5
443.3
269.7
207.5
83

38.2
25.6
15.6
12.0
4.8

16.4
15.5
7.6
33.1
10.7

الطاقات المتجددة 66.9
1732.9
الإجمالي

3.9
100.0

42.2
14.4

النفط
الغاز الطبيعي
الفحم
الطاقة النووية
الطاقة الكهرومائية

ل��ذل��ك ي��ع��ت�بر احل�����وار ب�ي�ن ال���دول
الأع�����ض��اء يف منظمة �أوب���ك واالحت���اد
الأوروب��ي حول الطاقة وال��ذي بد�أ عام
 2004خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون
بني املنتجني وامل�ستهلكني ،وتدور حماور
احلوار حول خدمة امل�صالح طويلة الأمد
و�إج���راء حتاليل عميقة ح��ول تطورات
�أ����س���واق ال��ن��ف��ط و���س��ي��ا���س��ات ال��ط��اق��ة امل�صدر  :الن�شرة الإح�صائية ال�سنوية� ،شركة برت�ش برتوليوم ،يونيو .2011
وتقنياتها .و�أك���دت ‘’�أوبك’’ واالحت��اد
الأوروبي من خالل احلوارات الثمانية ال�سابقة على امل�صالح امل�شرتكة من �أجل حتقيق اال�ستقرار
يف �أ�سواق النفط ودعم مبد�أ ال�شفافية ورغبة اجلانبني يف حتقيق الأهداف املرجوة من احلوار.
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فعلى �سبيل املثال ،مت االتفاق يف االجتماع الأخري الذي عقد يف �شهر يونيو  2011لهذا املنرب
على موا�صلة حوارهما ال�سنوي لتحديد ال�سيا�سات املطلوبة يف املرحلة القادمة ،مبا ي�سهم يف تعزيز
اال�ستقرار يف �سوق النفط ويف االقت�صاد العاملي .وقد �شدد اجلانبان على �أهمية مراقبة �أو�ضاع ال�سوق
النفطية عن كثب ،م�شددين على �ضرورة حماية م�صاحلهما امل�شرتكة و�ضمان ا�ستقرار ال�سوق وتوازن
�أ�سعار النفط عند م�ستويات معقولة ومقبولة للمنتجني وامل�ستهلكني على حد �سواء .كما قرر اجلانبان
امل�ضي قدما يف تكثيف لقاءاتهما لتحديد ال�سيا�سات وكميات الإنتاج التي يحتاج �إليها ال�سوق النفطية،
مع الت�أكيد �أي�ضا على �أهمية التعاون ملواجهة التحديات امل�شرتكة يف خمتلف جماالت الطاقة ،ال �سيما يف
ظل الأحداث التي ت�شهدها املنطقة العربية يف الوقت الراهن� .إن االجتماعات التي تعقد بني اجلانبني
ت�شكل فر�صة ملناق�شة جملة من التحديات املت�صلة ب�ش�ؤون الطاقة وحلولها امل�ستقبلية ،خ�صو�صا انه
هناك اتفاق على موا�صلة التعاون و�صياغة �أمناط جديدة للتعاون ،فالدول الأوروبية عندما تتعامل مع
م�س�ألة الطاقة فهي تتعامل معها من منظور خريطة طريق متتد على مدى ثالثني عاما املقبلة ،وهي
تخ�ص الطاقة واملناخ والنقل وغريها من امل�سائل املت�صلة ب�ش�ؤون الطاقة.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن مبادرة احلوار بني االحتاد الأوروبي و«�أوبك» انطلقت يف �أواخر عام
 2004عندما التقى مندوبون عن اجلانبني ملناق�شة التعاون والتن�سيق ب�ش�أن جممل الق�ضايا املهمة
ذات االهتمام امل�شرتك ،وخا�صة ما يتعلق منها ب�ش�ؤون الطاقة وال�صناعة وواقع وم�ستقبل اجتاهاتها،
مع الرتكيز على م�سائل تت�صل مب�ستويات الإنتاج و�إمدادات النفط اخلام والغاز الطبيعي .وقد مت
يف االجتماعات الأوىل االتفاق على اتخاذ عدد من املبادرات التي ت�سهم يف تدعيم التعاون وتعزيز
العالقات الثنائية وكيفية التحكم يف ا�ضطراب الأ�سواق وت�أرجح الأ�سعار ،بالإ�ضافة �إىل عقد �سل�سلة
لقاءات منتظمة ورفيعة امل�ستوى لتقييم التقدم الذي مت �إحرازه والتطورات امل�ستجدة يف قطاع
الطاقة� .إن كال من االحتاد الأوروبي ومنظمة �أوبك لديهما قناعة ب�أهمية هذا احلوار من منطلق
م�ساهمته يف خلق �أ�سلوب لتقوية احلوار بني امل�ستهلكني واملنتجني .ويعد هذا احلوار امتداد طبيعي
للعالقات القائمة منذ عقود طويلة بني املناطق املوجودة فيها الدول التي تنتمي �إىل املجموعتني.
ويدرك متاماً امل�شاركون يف هذه احلوارات �أهمية وجود �إطار فعال و�آلية عمل ميكن من خاللها
تبادل الآراء بني اجلانبني حول ق�ضايا الطاقة من �أجل حتقيق امل�صلحة العامة ،وكذلك من �أجل
ا�ستمرار الت�شاور حول امل�ساهمات التي ت�ؤدي �إىل حتقيق ال�شفافية واال�ستقرار يف الأ�سواق العاملية
للنفط .و هناك اتفاق بني اجلانبني على �ضرورة ا�ستمرار احلوار بينهما� ،سواء يف حالة هبوط
الأ�سعار �أو ارتفاعها لأن ا�ستقرار �أ�سعار النفط ميكن �أن ي�ؤدي �إىل جتنب الكثري من امل�صاعب التي
قد حتدث لالقت�صاد العاملي .ومن �أجل ا�ستمرار احلوار مت االتفاق يف االجتماعات الأوىل على
ت�شكيل جلان عمل وور�ش م�شرتكة بني اجلانبني تعقد لقاءات ب�صورة ن�صف �سنوية ،واعتاد اجلانبان
على عقد اجتماعات وزارية يف نف�س التوقيت من كل عام ما بني بروك�سل وفيينا.
وال �شك �أن الدور املهم الذي يلعبه احلوار بني االحتاد الأوروبي و«�أوبك» �سي�سهل التبادل
البناء بني الطرفني للم�ساعدة يف �إعادة اال�ستقرار �إىل الأ�سواق مبا يخدم م�صلحة املنتجني
وامل�ستهلكني على حد �سواء.

 -3موقف بلدان �أوبك من احلوار بني املنتجني وامل�ستهلكني للنفط
ت�ؤكد دول منظمة «�أوبك» ب�شكل م�ستمر على التزام دولها الأع�ضاء بتوفري �إمدادات كافية من النفط
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اخلام للأ�سواق النفطية لتحقيق اال�ستقرار فيها واالزدهار االقت�صادي وت�شجيع التنمية امل�ستدامة ،كما
ت�ؤكد التزامها مببادئ و�أهداف املنظمة واال�ستمرار يف توفري البرتول ب�شكل كاف وموثوق ومنا�سب للأ�سواق
العاملية وحتقيق التوازن يف �أ�سواق الطاقة «لأجل �سعر تناف�سي م�ستقر للبرتول» .وتتعهد دائما بالقيام
باال�ستثمارات ال�ضرورية لزيادة القدرات الإنتاجية للدول الأع�ضاء مع مطالبة الدول امل�ستهلكة بخلق بيئة
مالئمة لال�ستثمار يف تلك الدول.
وت�ؤكد على العالقة املتبادلة بني الأمن العاملي لتوفري النفط و�أمن الطلب وتقوية وتو�سيع احلوار
بني املنتجني وامل�ستهلكني للطاقة وت�شجيع التعاون يف جماالت التقنية وتطوير املوارد الب�شرية يف جمال
�صناعة النفط وعدم و�ضع �أية ت�شريعات �أو قوانني ت�ضر بالتعاون بني املنتجني وامل�ستهلكني.
ومن املبادئ املتفق عليها بني الدول الأع�ضاء يف منظمة �أوبك املبد�أ املتعلق با�ستقرار �أ�سواق الطاقة
العاملية ب�شكل عام .فاملنظمة تقر ب�أهمية توفري الطاقة ب�أ�سعار تناف�سية ورخي�صة ل�ضمان حياة �أف�ضل
على امل�ستوى العاملي ،وكذلك دور النفط يف اال�ستهالك العاملي للطاقة ،و تتفهم الدور الريادي الذي
تلعبه لتلبية احتياجات الطاقة العاملية مبا فيها الدول النامية ،وكذلك ر�سالة املنظمة لتوفري النفط
للم�ستهلكني ب�شكل اقت�صادي وفاعل ومتوا�صل من �أجل ت�أمني حق املنتجني لعائدات معقولة وثابتة
ودخل عادل للم�ستثمرين.
�إن الدور الريادي الذي يلعبه النفط ب�شكل خا�ص يف اقت�صاديات دول املنظمة وعلى امل�ستوى العاملي
يجعل ا�ستقرار �سوقه �أمراً �ضرورياً لي�س حلفظ املوارد فقط ،بل �أي�ضاً للتنمية االقت�صادية والتقدم
االجتماعي� ،إ�ضافة �إىل ذلك �أن دور الطاقة وخا�صة النفط يف اقت�صاديات الدول امل�ستهلكة يجعل �أمن
الطاقة �أم��راً �ضرورياً لتنمية اقت�صادياتها امل�ستدامة ،وحني تبذل املنظمة اجلهد لتح�سني م�ستويات
املعي�شة ل�شعوبها تعرتف ب�أنه مع ظهور العوملة �أ�صبحت اقت�صاديات العامل و�أ�سواقها ،مبا فيها �أ�سواق
الطاقة ،متكاملة ومعتمدة بع�ضها على بع�ض.
�إن الدول الأع�ضاء يف منظمة �أوبك يف و�ضع قوي ي�ؤهلها لال�ستمرار يف تلبية احتياجات
العامل بتوفري ح�صة كبرية من النفط ،والعمل مع جميع الأطراف لإجناز �أ�سواق عاملية متوازنة
للطاقة ت�سود فيها �أ�سعار تناف�سية وم�ستقرة للنفط .كما ت�ؤكد على �أهمية ال�سالم العاملي يف تقوية
اال�ستثمار يف جمال الطاقة وكذلك ا�ستقرار الأ�سواق .وتتعهد بالقيام باال�ستثمارات ال�ضرورية
لزيادة قدرات الدول الأع�ضاء يف كال االجتاهني ،ويف الوقت نف�سه تطلب من الدول امل�ستهلكة
خلق بيئة مالئمة لال�ستثمارات يف تلك الدول .كما ت�ؤكد على العالقات املتبادلة بني الأمن العاملي
لتوفري النفط و�أمن الطلب .والطلب من جميع الأط��راف �إيجاد �سبل لتقوية الأ�سواق املالية
للنفط بهدف تخفي�ض حالة عدم ثبات الأ�سعار يف املدى الق�صري والتي ت�سبب �أ�ضراراً للمنتجني
وامل�ستهلكني ،وت�شجيع كفاءة وا�ستمرارية الإنتاج واال�ستهالك ملوارد النفط ،مع االعرتاف بدور
التقنية والإبداع .واال�ستمرار يف عملية التن�سيق واال�ست�شارات مع الدول الأخرى امل�صدرة للنفط
وذلك مل�صلحة جميع منتجيه.
ومن �أهم الأمور التي ت�ؤكد عليها الدول الأع�ضاء يف منظمة �أوبك تقوية وتو�سيع احلوار بني املنتجني وامل�ستهلكني
للطاقة ،وت�شجيع احل��وارات الناجحة بني «�أع�ضاء �أوب��ك» واالحت��اد الأوروب��ي وجمهورية ال�صني ال�شعبية واالحتاد
الرو�سي وهيئة الطاقة العاملية .وت�ؤكد على �أن �أية �إج��راءات �أو ت�شريعات ت�ضر بالتعاون بني املنتجني وامل�ستهلكني
�ستعر�ض ا�ستقرار ال�سوق النفطية و�أمن الطاقة للخطر.
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الجزء الرابع

اجلزء الرابع:
انعكا�س احلوار بني الدول املنتجة وامل�ستهلكة للنفط على �أ�سعاره

من الوا�ضح انه خالل العقدين املا�ضيني كان احلوار مقادا ببع�ض الأحداث الرئي�سية التي �شهدتها
ال�سوق النفطية .ومن تلك الأحداث التي مرت بها ال�سوق النفطية وكان لها دور مهم يف تعزيز احلوار
بني املنتجني وامل�ستهلكني هي حالة عدم اال�ستقرار يف �أ�سعار النفط .ومن املهم مالحظة �إن اهتمام
الدول املنتجة وامل�ستهلكة للنفط كان من�صبا حول التقلبات يف �أ�سعار النفط ومل يكن لدى �أي من
الطرفني اهتمام ب�إدارة م�ستويات الأ�سعار حيث كان هناك اتفاق �ضمني ب�أن حتديد �أ�سعار النفط �أمر
يرتك لتفاعل قوى ال�سوق من عر�ض وطلب وم�ستوى للمخزون.
ومن املعلوم �أن �أ�سواق النفط تعترب من �أكرث �أ�سواق ال�سلع الأ�سا�سية تقلباً ب�شكل عام ،ويعزى ذلك
ب�شكل رئي�سي �إىل انخفا�ض مرونة الطلب ال�سعرية للنفط حالة كونه �سلعة �ضرورية غري متاحة للإحالل
على املدى الق�صري يف �أغلب �أوجه ا�ستخدامها ،وعلى املدى املنظور يف قطاعات رئي�سية مثل قطاع
النقل واملوا�صالت .ومن جانب العر�ض �أي�ضاً ،يتطلب زيادة الطاقات الإنتاجية فرتات زمنية طويلة،
وتدفقات ا�ستثمارية عالية تتوفر يف ظل �أ�سواق م�ستقرة ،منخف�ضة املخاطرة وم�ضمونة العوائد ،يف
حالة �ضمان الطلب امل�ستقبلي ،حيث يرتتب على ارتفاع الطاقات الإنتاجية الفائ�ضة رفع للتكلفة وتدين
جلدوى اال�ستثمار ،و ت�ؤدي هذه الأ�سباب �إىل انخفا�ض مرونة العر�ض ال�سعرية للنفط ،مما يت�سبب يف
تزايد درجة احل�سا�سية ال�شديدة لأ�سعار النفط جتاه �أي �أنباء ت�شري �إيل خماطر انقطاع الإمدادات
الناجمة عن الظروف اجليو�سيا�سية ،وي�ساهم ب�شكل مبا�شر يف تزايد حدة التقلبات يف �أ�سعار النفط.
تعّرف ال�سوق املتقلبة بدرجة االختالف يف الأ�سعار و لي�س مب�ستوياتها ،وتعد التقلبات التي ت�شهدها
م�ستويات �أ�سعار النفط �سبب رئي�سي وراء حالة عدم اال�ستقرار يف ال�سوق النفطية التي تتميز بديناميكياتها.
وهناك العديد من امل�ؤ�شرات التي تدل على ارتفاع درجة التقلبات يف �أ�سعار النفوط املختلفة �سواء الفورية
منها �أو امل�ستقبلية ولعله من املفيد �أوالً النظر يف العالقة التي تربط بني الأ�سعار الفورية والأ�سعار
امل�ستقبلية للنفط ،ثم مقارنة حدة التقلبات يف كل منهما خالل الفرتة الثانية التي تغطيها الدرا�سة:

 -1العالقة بني الأ�سعار الفورية وامل�ستقبلية للنفط اخلام
تتحدد الأ�سعار يف �أ�سواق النفط على �أ�سا�س الظروف الراهنة لل�سوق النفطية والتوقعات امل�ستقبلية للطلب
والعر�ض ،ومتثل الأ�سعار الفورية �سعر الت�سليم الفوري لربميل النفط ،بينما متثل الأ�سعار الآجلة �أو امل�ستقبلية
�أ�سعار الت�سوية يف عقود �آجلة الت�سليم .وتعك�س حركة الأ�سعار الفورية الظروف احلالية لأ�سواق النفط وحالة
التوازن بني العر�ض والطلب ،فهي تت�أثر بالإ�شارات التي ت�ستلمها من الأ�سواق الآجلة ،فاالرتفاع يف الأ�سعار
امل�ستقبلية ينعك�س يف ارتفاع ثنائي للأ�سعار الفورية وم�ستويات املخزون النفطي لغر�ض التحوط من ارتفاع
الأ�سعار الفورية م�ستقبالً .وباملقابل تت�أثر الأ�سعار امل�ستقبلية بالظروف احلالية للأ�سواق من حيث م�ستويات
الطاقات الفائ�ضة ،وظروف التوازن يف العر�ض والطلب ،وم�ستويات الأ�سعار الفورية ،ون�سبة املخاطرة.
ويو�ضح اجل��دول يف ال�صفحة التالية التقدير الإح�صائي لقوة العالقة عن طريق حتليل االرتباط
 Correlation Analysisلقيا�س قوة واجتاه العالقة اخلطية بني الأ�سعار امل�ستقبلية لعقود الت�سليم الأجل
الأربعة من جهة ،وال�سعر الفوري خلام غرب تك�سا�س من جهة �أخرى للفرتة :2009 – 2000
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معامالت االرتباط بني الأ�سعار امل�ستقبلية وال�سعر الفوري خلام غرب تك�سا�س للعقود الأربع للفرتة 2009-2000
السنة

العقد 1

العقد 2

العقد 3

العقد 4

2000
2001
2002
2003
2004
2005

0.988989
0.994759
0.997549
0.984868
0.998736
0.996802

0.973472
0.98336
0.991369
0.955159
0.995736
0.99333

0.953243
0.971616
0.986929
0.924317
0.992446
0.989223

0.932288
0.963737
0.983644
0.893297
0.988533
0.985515

2006
2007
2008
2009

0.99414
0.999557
0.999539
0.998053

0.991026
0.99784
0.998286
0.980311

0.988463
0.994429
0.997112
0.955992

0.986057
0.990438
0.995779
0.937895

المصدر  :منظمة أوابك  -مجلة النفط والتعاون العربي  -التطورات في اسعار النفط العالمية وانعكاساتها على االقتصاد العالي  -المجلد  - 36العدد  - 132شتاء 2010

ويالحظ وجود ارتباط قوي موجب بني الأ�سعار امل�ستقبلية وال�سعر الفوري ،ويزداد ارتباط ال�سعر
الفوري مع الأ�سعار امل�ستقبلية يف عقود الت�سليم الأق�صر �أمداً ،كما نالحظ �أي�ضا انخفا�ض معامل االرتباط
خالل العام  ،2003وهو ما ميكن تف�سريه على �أنه انخفا�ض ناجت عن فك ارتباط م�ؤقت نتج عن ارتفاع
معدل التقلب يف الأ�سعار الفورية على خلفية ا�ضطراب الإم��دادات العاملية خالل تلك الفرتة نتيجة
لالنقطاع يف �إمدادات النفط الفنزويلية ،بينما ا�ستقرت الأ�سعار امل�ستقبلية بف�ضل ثقة الأ�سواق الآجلة يف
قدرة �أوبك على احلفاظ على م�ستوى الإمدادات وتعـــــوي�ض الفاقد عنــــدما �أقرت رفــــع �إمداداتها بحوايل 2.8
مليون برميل  /يوميا لتعوي�ض الفاقد يف العر�ض .و نالحظ عودة العالقة لطبيعتها خالل الفرتة 2004
–  2008وارتفاع معدل االرتباط بني ال�سعر الفوري والأ�سعار امل�ستقبلية يف عقود الت�سليم الأبعد �أمداً،
مع القفزة غري امل�سبوقة التي حققها معدل النمو يف الطلب العاملي على النفط خالل عام  ،2004عندما
�سجل الطلب العاملي على النفط ارتفاعاً بحوايل  3.2مليون برميل  /اليوم ،وت�أثرت الأ�سواق بالر�ؤية غري
املتفائلة ب�ش�أن قدرة العر�ض على مواكبة النمو املطرد يف الطلب ،وتزايد املخاوف من تناق�ص القدرات
الإنتاجية الفائ�ضة لدى بلدان �أوب��ك ،خا�صة يف حالة حدوث خلل يف الإم��دادات ناجم عن الت�صعيد
اجليو�سيا�سي يف منطقة ال�شرق الأو�سط .ولكن بروز الأزمة املالية و ما نتج عنها من تراجع مفاجئ للطلب
العاملي على النفط و �أ�سعاره ،مما حدا مبنظمة �أوبك �إىل �سحب الإمدادات الفائ�ضة يف حماولة لإعادة
التـــــوازن للأ�ســـــواق م��ا �أدى �إىل
العالقة بني اال�سعار امل�ستقبلية واال�سعار الفورية للفرتة 2009-2000
تزايد الطاقة الإنتاجية الفائ�ضـــــة
لديهـــا ،كان �سببا مبا�شرا يف عودة
اال�ستـــــقرار الن�سبـــــي للأ�ســــواق
امل�ستقبلـــية مقــــارنة مع ارتفـــاع حدة
التقلب يف الأ�سعــــار الفـــــورية ،وهــــو
ما �ساهــــم فـــــي تراجــع معامالت
االرت��ب��اط م��رة �أخ���رى ،ويبني ال�شكل
املقابل العالقة بني الأ�سعار الفورية
والأ�سعار امل�ستقبلية للعقود الأربعة،
امل�صدر :منظمة �أوابك ،جملة النفط والتعاون العربي ،التطورات يف �أ�سعار النفط العاملية وانعكا�ساتها على
االقت�صاد العاملي ،املجلد  ،36العدد � ،132شتاء .2010
خالل الفرتة :2009 – 2000
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 -2التقلبات يف الأ�سعار الفورية وامل�ستقبلية خالل العقد الأخري
لعل املعدل ال�سنوي للتقلبات يف �أ�سعار النفط ،كما هو مو�ضح يف ال�شكل امل��وايل ،يعطي �صورة
وا�ضحة على اال�ستقرار الن�سبي للتقلبات خالل الفرتة ( )2011-2000مقارنة بنظريتها (-1990
 .)1999فمن الوا�ضح �أن التقلبات خالل الفرتة ( )1999-1990قد تراوحت �ضمن نطاق وا�سع تراوح
ما بني � 0.7إىل  % 2.5بينما خالل
ال��ف�ترة ال��ث��ان��ي��ة ()2011-2000
املعدل ال�سنوي للتقلبات يف �أ�سعار النفط خالل الفرتة )% ( 2011-1990
تقل�ص نطاق التقلبات يف �أ�سعار
النفط �إىل م��ا ب�ين � 1.0إىل 2.0
 .%و من الأ�سباب الرئي�سية التي
�ساهمت ،دون �أدنى �شك ،يف تقليل
ح��دة التقلبات هو تعزيز وتوطيد
التعاون بني املنتجني وامل�ستهلكني ما
�أدى �إىل حتقيق نتائج مهمة وفعالة
لتحقيق اال�ستقرار يف �أ�سواق النفط،
فقد تقل�ص ن�سبيا انتهاج ال�سيا�سات
الفردية التي كانت ت�ؤدي �إىل العديد
من املخاطر والتي كان لها �أثر بالغ الأهمية على ال�صناعة النفطية ب�شكل عام.
هذا فيما يتعلق بالتقلبات يف الأ�سعار الفورية للنفط ،ولكن ماذا عن الأ�سعار امل�ستقبلية هل نهجت
ذات النهج؟ هذا ما �سيتم التطرق �إليه يف الفقرة التالية.
ظلت حدة التقلبات متقاربة يف الأ�سعار الفورية والأ�سعار امل�ستقبلية للعقد  ،1وهي �أ�سعار الت�سليم
الأق�صر �أمداً خالل �أغلب الفرتة  ،2009 - 2000با�ستثناء الفرتة املمتدة من �شهر �سبتمرب 2001
�إىل مار�س  2003عندما تراجعت الأ�سعار مت�أثرة ب�أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب وبلغ معدل
التقلبات يف الأ�سعار الفورية حوايل  % 5.3خالل �شهر �سبتمرب  2001ثم تراجع معدل التقلب �إىل
�أن ا�ستقر عند حوايل  % 2خالل العام  2002ولكنه عاود ال�صعود ليبلغ حوايل  % 6خالل �شهر
مار�س  2003عندما �شهدت الأ�سعار هبوطاً مفاجئاً بحوايل  10دوالر للربميل مت�أثرة بعودة الإنتاج
الفنزويلي �إزاء انتهاء �أزمة الإ�ضرابات التي �شهدتها البالد متزامنا مع الزيادة التي �أقرتها �أوبك يف
ح�ص�ص �إنتاجها
يف ال�شهر ال�سابق
وال������ت������ي ب��ل��غ��ت
حوايل  2.8مليون
ب��رم��ي��ل  /ال��ي��وم،
وي��و���ض��ح ال�شكل
امل���ق���اب���ل امل���ع���دل
ال�شهري للتقلبات
اليومية للأ�سعار
ال����ف����وري����ة خل���ام
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غرب تك�سا�س والأ�سعار امل�ستقبلية للعقد  1يف �سوق ناميك�س:
ولقد �أظهرت �أ�سعار النفط خالل الفرتة املمتدة بني يونيو � 2008إىل مايو  2009تقلبات ا�ستثنائية
مت�أثرة بتفاقم الأزمة املالية العاملية وبدء االنهيارات املتالحقة يف �أ�سواق املال وامل�ؤ�س�سات امل�صرفية ،حيث
بلغ املعدل ال�شهري للتقلبات يف الأ�سعار اليومية حوايل  % 8خالل �شهر دي�سمرب ،2008وذلك بالن�سبة
للأ�سعار الفورية خلام غرب تك�سا�س الأمريكي والأ�سعار امل�ستقبلية لعقد الت�سليم الأول الأق�صر �أمداً
يف �سوق ناميك�س ،بينما
�شهدت الأ�سعار امل�ستقبلية
يف عقود الت�سليم الأبعد
�أم���داً تقلبات �أق��ل ح��دة،
حيث مل ي��ت��ج��اوز املعدل
ال�����ش��ه��ري ل��ل��ت��ق��ل��ب��ات يف
الأ�سعار اليومية لعقدي
الت�سليم الثالث وال��راب��ع
ن�سبة  % 6عند �أق�صى
م�ستوياتها ،كما هو مو�ضح
يف ال�شكل املقابل:
كما �أن��ه عند احت�ساب
امل��ع��دل ال�سنوي للتقلبات
يف الأ�سعار اليومية يت�ضح
�أن ح����دة ال��ت��ق��ل��ب��ات يف
الأ�سعار الفورية كانت �أكرب
م��ن مثيالتها يف الأ�سعار
امل�ستقبلية لعقود الت�سليم
الآج��������ل خ���ل��ال ال���ف�ت�رة
 ، 2009-2000كما هو
مو�ضح يف ال�شكل املقابل:
واجلدير بالذكر �أن
�أ�سعار النفط تعترب �أكرث ا�ستقراراً على املدى البعيد ،و�أكرث تقلباً على املدى الق�صري،
و لذلك نالحظ ارتفاع درج��ة التقلبات يف الأ�سعار الفورية عن مثيالتها يف الأ�سعار
امل�ستقبلية  ،وارتفاعها يف الأ�سعار امل�ستقبلية لعقود الت�سليم الأقرب �أمدا عنها يف عقود
الت�سليم الأبعد �أمداً ،ويرجع ذلك �إىل ارتفاع معدل العائد على ال�سعر ،الذي يعرف بالفرق
بني اللوغاريتم الطبيعي للأ�سعار على فرتتني زمنيتني متتاليتني ،بقيمه املطلقة يف املدى
الق�صري عن معدالته يف املدى البعيد.
لقد كانت احلاجة ملحة لتعزيز احلوار بني الدول املنتجة وامل�ستهلكة للنفط ،من
�أجل تخفيف حدة التقلبات يف �أ�سعار النفط ،التي ال ت�صب يف �صالح الدول املنتجة
وال الدول امل�ستهلكة والتي لها انعكا�سات �سلبية على ا�ستقرار ال�سوق النفطية .ولعل
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التطورات الأخرية التي �شهدها احلوار بني �أطراف املعادلة النفطية �ساهمت ب�شكل
كبري يف حتقيق نوع من اال�ستقرار الن�سبي يف تلك ال�سوق ،كما تبني مما مت تناوله يف
الأجزاء املختلفة من الدرا�سة.

الخ
الخالصة واالستنتاجات
ال�صة واال�ستنتاجات

من �أهم ما خل�صت �إليه الدرا�سة ما يلي:

•�أهمية التمييز بني �أنواع خمتلفة من حتركات الأ�سعار ،فاهتمام املنتجني وامل�ستهلكني لي�س بالتقلبات التي
ت�شهدها املعدالت اليومية لأ�سعار النفط �أو تقلباتها خ�لال اليوم ال��واح��د ،و�إمن��ا االهتمام من�صب حول
الت�أرجح احلاد يف �أ�سعار النفط والذي ميتد لفرتة طويلة.
•التقلبات يف �أ�سعار النفط غالبا ما تعك�س التغريات يف العوامل الأ�سا�سية مثل م�ستوى الإم ��دادات
وم�ستوى الطلب ،وف�ترات النق�ص يف اال�ستثمارات ،وال ميكن لهذه العوامل الأ�سا�سية �أن تف�سر متاما
تقلبات الأ�سعار على امل��دى الق�صري ،التي غالبا ما تكون ورائها �إط�لاق بع�ض البيانات والت�صريحات
املختلفة.
•�إن فكرة احلوار املمنهج بني املنتجني وامل�ستهلكني لي�س بالأمر اجلديد ،حيث برزت خالل فرتة ال�سبعينيات
كجزء من عمليات تنظيم �أ�سواق الطاقة .وقد برز احلوار مرة �أخرى يف �أعقاب حرب اخلليج الأوىل يف
بداية ف�ترة الت�سعينيات ،عندما �أدرك كل من امل�ستهلكني واملنتجني �أن امل�صلحة امل�شرتكة بينهما يف
ا�ستقرار ال�سوق النفطية.
• �إن القاعدة الأ�سا�سية لأي حوار بني املنتجني وامل�ستهلكني تعتمد على ال�شروط الرئي�سية التالية� ،أوالً،
يجب �أن تكون ال�سلعة الأ�سا�سية حمل النقا�ش ذات طابع «ا�سرتاتيجي»،ثانياً ،وجوب االعرتاف بوجود
م�شكلة الطاقة من قبل املنتجني وامل�ستهلكني ،ثالثاً ،جميع الأطراف بحاجة �إىل االعرتاف ب�أن ال�سبب
الرئي�سي يف م�شكلة الطاقة يعود ب�شكل �أ�سا�سي �إىل ت�صرفاتهم اخلا�صة و�سيا�ساتهم املنتهجة ،وال ميكن
لأي طرف من الطرفني حل م�شكلة الطاقة مبفرده ومبعزل عن الطرف الآخر.
•�إن �أهمية التعاون بني ال��دول املنتجة وامل�ستهلكة للنفط تربز خالل الفرتات التي ت�شهد فيها �أ�سواق
الطاقة العاملية ب�صفة عامة ،وبخا�صة �أ�سواق النفط ،العديد من اال�ضطرابات والتذبذبات ال�شديدة،
وذل��ك لغياب ال�شفافية الكاملة التي ت�ساعد على فهم الو�ضع املتعلق بتطور الأ�سعار ،وكذلك حجم
الطلب على النفط ،وحجم الطاقة الإنتاجية الفائ�ضة لدى الدول املنتجة للنفط� ،إ�ضافة �إىل حجم
املخزون النفطي املتوفر لدى الدول امل�ستهلكة.
•�ضرورة تعزيز التعاون بني املنتجني وامل�ستهلكني مع ًا من �أجل التو�صل �إىل نتائج مهمة وفعالة لتحقيق
اال�ستقرار يف �أ�سواق النفط دون �أن يكون هناك انتهاج ل�سيا�سات فردية من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل العديد
من امل�شكالت واملخاطر والتي يكون لها �أثر بالغ الأهمية على ال�صناعة النفطية.
•مل يعد م�ستوى الأ�سعار املنخف�ض �أو املرتفع هو امل�شكلة ولكن التذبذبات والتقلبات �سريعة احلدوث
يف �أ�سعار النفط هي امل�شكلة الأه��م يف الوقت احل��ايل ،وذل��ك لأن عدم ا�ستقرار �أ�سعار النفط ال ميّكن
املنتجني من التنب�ؤ بحجم العائد املتوقع على اال�ستثمار املوجه لقطاع النفط ،وال من حتديد حجم
التمويل الالزم لال�ستثمارات اجلديدة ل�ضمان دميومة الإمدادات النفطية.
•عند مقارنة درج��ة التقلبات يف �أ�سعار النفط خ�لال الفرتتني  1999-1990و  ،2011-2000يتنب
�أن درجة التقلبات خالل الفرتة الثانية كانت �أقل من نظريتها للفرتة الأوىل ،ومن بني العوامل التي
�ساهمت يف تخفيف حدة التقلبات هو احلوار البناء والهادف الذي بد�أ ي�أخذ �أ�شكاال متعددة بني �أطراف
املعادلة النفطية املختلفة خالل الفرتة الأخرية.
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عبد الفتاح دندي

المراجع

املراجع

�أوال  :املراجع العربية
-

املركز الدبلوما�سي للدرا�سات الإ�سرتاتيجية ،حوار املنتجني وامل�ستهلكني يف �أ�سواق النفط  ..ر�ؤية حتليلية :التقريرال�شهري العدد  ، 5مايو .2010
منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول ،التقرير الإح�صائي ال�سنوي� ،أعداد خمتلفة.منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول ،تقرير الأمني العام ال�سنوي� ،أعداد خمتلفة.منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول ،الن�شرة ال�شهرية� ،أعداد خمتلفة.منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول ،الإدارة االقت�صادية ،درا�سة التقلبات يف �أ�سعار النفط :العوامل امل�ؤثرةواالنعكا�سات على الدول الأع�ضاء ،يوليو .2008
عبدالفتاح دندي ،توزيع الإيرادات الإجمالية لربميل النفط وح�صة الأقطار الأع�ضاء منه ،جملة النفط والتعاونالعربي ،املجلد - 35العدد  ،131خريف .2009
الطاهر الزيتوين ،التطورات يف �أ�سعار النفط العاملية وانعكا�ساتها على االقت�صاد العاملي ،جملة النفط و التعاونالعربي ،املجلد  - 36العدد � ،132شتاء .2010

ثانيا  :املراجع الأجنبية

- Bassam Fattouh and Coby van der Linde, The International Energy Forum, Twenty Years
of Producer-Consumer Dialogue in a Changing World, IEF, 2011 .
- BP, Statistical Review of World Energy, June 2011.
- IEA, Annual Statistical Supplement, Various Issues.
- IEA, Oil Market Report, Various Issues.
- OPEC, Annual Statistical Bulletin, Various Issues.
- OPEC, Monthly Oil Market Report, Various Issues
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ملحق اجلداول الإح�صائية
اجلدول ()1

تطور �أ�سعار النفوط املختلفة للفرتة يناير  -1990دي�سمرب 1999
(دوالر للربميل)
يناير 1990
فبراير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمبر
�أكتوبر
نوفمبر
دي�سمبر
المعدل
ال�سنوي
يناير 1991
فبراير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمبر
�أكتوبر
نوفمبر
دي�سمبر
المعدل
ال�سنوي
يناير 1992
فبراير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمبر
�أكتوبر
نوفمبر
دي�سمبر
المعدل
ال�سنوي
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برنت

غرب تك�سا�س

21.3
19.8
18.4
16.6
16.4
15.1
17.2
27.2
34.9
36.0
33.1
28.3

22.9
22.1
20.4
18.4
18.2
16.7
18.5
27.3
33.5
36.0
32.3
27.3

�سلة
�أوبك
20.0
19.0
17.7
15.6
15.5
14.0
15.7
24.9
32.1
34.3
30.8
26.2

23.7

24.5

22.2

23.6
19.5
19.1
19.2
19.2
18.2
19.4
19.8
20.5
22.2
21.1
18.4

25.2
20.5
19.9
20.8
21.2
20.2
21.4
21.7
21.9
23.2
22.5
19.5

22.3
17.5
17.2
17.4
17.8
17.2
18.2
18.2
19.2
20.4
19.8
17.4

20.0

21.5

18.6

18.2
18.1
17.6
18.9
19.9
21.2
20.2
19.7
20.3
20.3
19.2
18.1

18.8
19.0
18.9
20.2
21.0
22.4
21.8
21.3
21.9
21.7
20.3
19.4

16.7
16.9
16.7
17.8
18.7
20.1
19.7
19.2
19.4
19.6
18.7
17.7

19.3

20.6

18.4

يناير 1994
فبراير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمبر
�أكتوبر
نوفمبر
دي�سمبر
المعدل
ال�سنوي
يناير 1995
فبراير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمبر
�أكتوبر
نوفمبر
دي�سمبر
المعدل
ال�سنوي
يناير 1996
فبراير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمبر
�أكتوبر
نوفمبر
دي�سمبر
المعدل
ال�سنوي

برنت

غرب تك�سا�س

14.3
13.8
13.8
15.2
16.2
16.8
17.6
16.9
15.9
16.5
17.2
15.9

15.0
14.8
14.7
16.4
17.9
19.1
19.7
18.4
17.5
17.7
18.1
17.2

�سلة
�أوبك
13.7
13.8
13.3
14.5
15.7
16.5
17.4
16.9
15.7
16.1
16.7
15.8

15.8

17.2

15.5

16.6
17.1
17.0
18.7
18.4
17.3
15.9
16.1
16.7
16.1
16.9
17.9

18.0
18.6
18.5
19.9
19.7
18.5
17.3
18.0
18.2
17.4
18.0
19.0

16.7
17.3
17.2
18.3
18.1
17.0
15.6
16.0
16.4
15.9
16.5
17.8

17.0

18.4

16.9

17.9
18.0
19.9
20.9
19.2
18.5
19.6
20.5
22.6
24.2
22.8
23.8

18.9
19.1
21.3
23.5
21.2
20.4
21.3
21.9
24.0
24.9
23.7
25.2

18.1
17.9
19.4
20.2
18.9
18.4
19.3
19.9
21.7
23.3
22.2
23.5

20.6

22.1

20.2

يناير 1998
فبراير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمبر
�أكتوبر
نوفمبر
دي�سمبر
المعدل
ال�سنوي
يناير 1999
فبراير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمبر
�أكتوبر
نوفمبر
دي�سمبر
المعدل
ال�سنوي

برنت

غرب تك�سا�س

15.2
14.1
13.1
13.5
14.4
12.2
12.1
11.9
13.3
12.7
11.0
9.8

16.7
16.1
15.1
15.4
14.9
13.7
14.2
13.5
15.0
14.5
13.0
11.4

�سلة
�أوبك
14.4
13.5
12.4
12.8
13.1
11.7
12.1
11.9
12.9
12.4
11.2
9.7

12.8

14.4

12.3

11.1
10.3
12.5
15.3
15.2
15.9
19.1
20.2
22.5
22.0
24.6
25.5

12.5
12.0
14.7
17.3
17.7
17.9
20.1
21.3
23.8
22.7
25.0
26.1

10.7
10.0
12.3
15.0
15.5
15.6
18.3
19.7
22.2
21.7
23.8
24.8

17.8

19.3

17.5

عبد الفتاح دندي

يتبع اجلدول ()1
يناير 1993

17.4

19.0

16.7

يناير 1997

23.5

25.1

23.2

فبراير

18.5

20.1

17.7

فبراير

20.9

22.2

20.5

مار�س

18.8

20.3

18.2

مار�س

19.1

21.0

18.6

�أبريل

18.7

20.3

18.1

�أبريل

17.6

19.7

17.5

مايو

18.5

20.0

17.9

مايو

19.0

20.8

18.8

يونيو

17.7

19.1

17.1

يونيو

17.6

19.3

17.4

يوليو

16.8

17.9

16.0

يوليو

18.5

19.7

17.9

�أغ�سط�س

16.7

18.0

15.9

�أغ�سط�س

18.6

20.0

18.1

�سبتمبر

16.0

17.5

15.2

�سبتمبر

18.5

19.8

18.2

�أكتوبر

16.6

18.2

15.8

�أكتوبر

19.9

21.3

19.5

نوفمبر

15.2

16.6

14.5

نوفمبر

19.2

20.2

18.8

دي�سمبر

13.7

14.5

12.9

المعدل ال�سنوي

17.0

18.5

16.3

دي�سمبر
المعدل
ال�سنوي

17.2

18.3

16.8

19.1

20.6

18.8

امل�صدر  :التقرير الإح�صائي ال�سنوي ،منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول� ،أعداد خمتلفة.
موقع �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية على �شبكة االنرتنتwww.eia.doe.gov ،
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اجلدول ( ) 2
تطور �أ�سعار النفوط املختلفة للفرتة يناير � - 2000سبتمرب 2011
(دوالر للربميل)
يناير 2000
فرباير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمرب
�أكتوبر
نوفمرب
دي�سمرب
املعدل
ال�سنوي
يناير 2001
فرباير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمرب
�أكتوبر
نوفمرب
دي�سمرب
املعدل
ال�سنوي
يناير 2002
فرباير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمرب
�أكتوبر
نوفمرب
دي�سمرب
املعدل
ال�سنوي
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برنت
25.5
27.8
27.5
22.8
27.7
29.8
28.7
30.2
33.1
31.0
32.6
25.7

غرب
تك�سا�س
27.3
29.4
29.8
25.7
28.8
31.8
29.7
31.3
33.9
33.1
34.4
28.4

�سلة
�أوبك
24.6
26.8
26.7
22.9
26.9
29.1
27.9
29.1
31.5
30.4
31.2
24.1

28.5
25.6
27.5
24.5
25.7
28.3
27.9
24.6
25.7
25.6
20.5
18.8
18.7

30.3
29.6
29.6
27.2
27.5
28.6
27.6
26.4
27.4
26.2
22.2
19.6
19.4

27.6
24.1
25.4
23.7
24.5
26.3
26.1
23.7
24.5
24.4
19.6
17.7
17.6

24.5
19.4
20.3
23.7
25.7
25.4
24.1
25.7
26.7
28.4
27.5
24.3
28.3

25.9
19.7
20.7
24.5
26.2
27.0
25.5
27.0
28.4
29.7
28.8
26.4
29.5

23.1
18.3
19
22.6
24.8
24.8
23.8
25.2
25.9
27.4
27.3
24.3
23.5

25.0

26.1

23.9

يناير 2005
فرباير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمرب
�أكتوبر
نوفمرب
دي�سمرب
املعدل
ال�سنوي
يناير 2006
فرباير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمرب
�أكتوبر
نوفمرب
دي�سمرب
املعدل
ال�سنوي
يناير 2007
فرباير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمرب
�أكتوبر
نوفمرب
دي�سمرب
املعدل
ال�سنوي

برنت
44.5
45.5
53.1
51.9
48.7
54.4
57.5
64.0
62.9
58.5
55.2
56.9

غرب
تك�سا�س
46.8
48.2
54.2
53.0
49.8
56.4
59.0
65.0
65.6
62.3
58.3
59.4

�سلة
�أوبك
40.2
41.7
49.1
49.6
46.9
52.0
53.1
57.8
57.9
54.6
51.3
52.6

54.4
63.0
60.2
62.1
70.3
69.8
68.6
73.7
73.2
62.0
57.8
58.8
62.5

56.5
65.5
61.6
62.7
69.4
70.8
71.0
74.4
73.0
63.8
58.9
59.1
62.0

50.6
58.5
56.6
57.9
64.4
65.1
64.6
68.9
68.8
59.3
55.0
55.4
57.9

65.1
53.7
57.6
62.1
67.5
67.2
71.1
76.9
70.8
77.2
82.3
92.4
90.9

66.0
54.5
59.3
60.4
64.0
63.5
67.5
74.1
72.4
79.9
85.8
94.8
91.7

61.0
50.8
54.6
58.6
63.5
64.5
66.9
71.9
68.7
74.2
79.4
89.0
87.2

72.5

72.3

69.1

يناير 2010
فرباير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمرب
�أكتوبر
نوفمرب
دي�سمرب
املعدل ال�سنوي
يناير 2011
فرباير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمرب
معدل � 9أ�شهر

برنت
76.2
73.6
78.9
84.8
75.6
74.8
75.6
77.1
77.8
82.7
85.3
91.5

غرب
تك�سا�س
78.3
76.3
81.3
84.4
73.6
75.3
76.1
76.6
75.1
81.9
84.1
89.2

�سلة
�أوبك
76.0
73.0
77.2
82.3
74.5
73.0
72.5
74.2
74.6
79.9
82.8
88.5

79.5
96.4
103.8
114.6
123.7
115.1
114.0
116.9
110.5

79.4
89.5
89.4
103.0
109.9
101.2
96.2
97.1
86.3

99.4

85.8

77.4
92.8
100.3
109.8
118.1
109.9
109.0
111.6
106.3
107.6
107.3

عبد الفتاح دندي

يتبع اجلدول ()2
يناير
2003
فرباير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمرب
�أكتوبر
نوفمرب

دي�سمرب
املعدل
ال�سنوي
يناير
2004
فرباير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمرب
�أكتوبر
نوفمرب
دي�سمرب
املعدل
ال�سنوي

31.2
32.8
30.6
25.0
25.9
27.7
28.4
29.9
27.1
29.6
28.8

33.0
35.8
33.5
28.2
28.1
30.7
30.8
31.6
28.3
30.3
31.1

30.3
31.5
29.8
25.3
25.6
26.8
27.4
28.6
26.4
28.1
28.5

29.8

32.1

29.6

28.9

31.1

28.2

31.3
30.9
33.6
33.6
37.6
35.2
38.2
42.7
43.2
49.8
43.1
39.6

34.3
34.7
36.7
36.8
40.3
38.0
40.8
44.9
45.9
53.3
48.5
43.2

30.3
29.6
32.1
32.4
36.3
34.6
36.3
40.3
40.4
45.4
39.0
35.7

38.2

41.4

36.0

يناير
2008
فرباير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمرب
�أكتوبر
نوفمرب

دي�سمرب
املعدل
ال�سنوي
يناير
2009
فرباير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمرب
�أكتوبر
نوفمرب
دي�سمرب
املعدل
ال�سنوي

92.0
95.0
103.6
109.0
123.1
132.4
133.2
113.0
98.1
71.9
53.0

92.9
95.3
105.4
112.6
125.7
133.9
133.8
116.6
104.2
76.6
48.7

88.4
90.6
99.0
105.2
119.4
128.3
131.2
112.4
96.9
69.2
49.8

40.4

41.5

38.6

97.1

98.9

94.1

43.6
43.1
46.6
50.4
57.3
68.6
64.6
72.8
67.4
72.8
76.7
74.3

41.5
39.1
48.0
49.8
59.2
69.7
64.2
71.0
69.3
75.7
77.8
74.4

41.5
41.4
45.8
50.2
57.0
68.4
64.6
71.4
67.2
72.7
76.3
74.0

61.5

61.6

60.9

امل�صدر  :التقرير الإح�صائي ال�سنوي ،منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول� ،أعداد خمتلفة.
موقع �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية على �شبكة االنرتنتwww.eia.doe.gov ،
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اجلدول ( ) 3
درجة التقلبات يف املعدالت الأ�سبوعية لأ�سعار �سلة خامات �أوبك مقا�سة باالنحراف املعياري  ،يناير � - 1990سبتمرب2011
( )%
�سلة
�أوبك
يناير 0.8 1990
1.0
فرباير
0.8
مار�س
2.9
�أبريل
2.3
مايو
1.3
يونيو
1.4
يوليو
5.4
�أغ�سط�س
3.5
�سبتمرب
5.4
�أكتوبر
3.7
نوفمرب
1.6
دي�سمرب
يناير 5.8 1991
3.4
فرباير
0.2
مار�س
1.3
�أبريل
1.0
مايو
1.1
يونيو
0.9
يوليو
0.7
�أغ�سط�س
0.8
�سبتمرب
0.6
�أكتوبر
0.7
نوفمرب
1.2
دي�سمرب
يناير 0.6 1992
1.0
فرباير
0.5
مار�س
1.0
�أبريل
1.2
مايو
0.7
يونيو
0.6
يوليو
0.3
�أغ�سط�س
0.5
�سبتمرب
1.0
�أكتوبر
0.5
نوفمرب
1.1
دي�سمرب
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درجة
التقلب
0.4
يناير 1995
0.4
فرباير
1.0
مار�س
0.4
�أبريل
0.5
مايو
0.8
يونيو
0.7
يوليو
0.7
�أغ�سط�س
0.7
�سبتمرب
1.0
�أكتوبر
0.5
نوفمرب
1.5
دي�سمرب
2.3
يناير 1996
3.2
فرباير
1.2
مار�س
2.9
�أبريل
1.5
مايو
1.1
يونيو
0.9
يوليو
0.6
�أغ�سط�س
3.8
�سبتمرب
2.7
�أكتوبر
1.0
نوفمرب
0.9
دي�سمرب
1.9
يناير 1997
1.2
فرباير
1.1
مار�س
1.4
�أبريل
2.4
مايو
2.5
يونيو
0.9
يوليو
0.8
�أغ�سط�س
2.2
�سبتمرب
0.9
�أكتوبر
0.6
نوفمرب
2.6
دي�سمرب

درجة
التقلب
1.6
يناير 2000
1.2
فرباير
1.1
مار�س
2.4
�أبريل
1.6
مايو
1.4
يونيو
2.6
يوليو
0.8
�أغ�سط�س
2.6
�سبتمرب
1.2
�أكتوبر
3.1
نوفمرب
2.6
دي�سمرب
0.4
يناير 2001
1.3
فرباير
1.4
مار�س
1.6
�أبريل
0.9
مايو
1.2
يونيو
1.7
يوليو
1.3
�أغ�سط�س
4.7
�سبتمرب
1.0
�أكتوبر
2.5
نوفمرب
2.5
دي�سمرب
2.6
يناير 2002
1.8
فرباير
0.8
مار�س
2.1
�أبريل
1.5
مايو
1.2
يونيو
1.1
يوليو
1.1
�أغ�سط�س
0.9
�سبتمرب
2.0
�أكتوبر
1.6
نوفمرب
1.6
دي�سمرب

درجة
التقلب
2.1
يناير 2005
1.5
فرباير
0.9
مار�س
1.7
�أبريل
2.2
مايو
0.3
يونيو
2.1
يوليو
1.8
�أغ�سط�س
1.3
�سبتمرب
0.4
�أكتوبر
1.5
نوفمرب
2.2
دي�سمرب
0.8
يناير 2006
1.6
فرباير
1.0
مار�س
0.8
�أبريل
1.0
مايو
1.9
يونيو
0.7
يوليو
1.3
�أغ�سط�س
0.5
�سبتمرب
0.5
�أكتوبر
1.2
نوفمرب
0.9
دي�سمرب
2.9
يناير 2007
1.3
فرباير
1.6
مار�س
0.6
�أبريل
1.4
مايو
0.7
يونيو
1.5
يوليو
1.1
�أغ�سط�س
0.8
�سبتمرب
1.8
�أكتوبر
1.5
نوفمرب
0.4
دي�سمرب

درجة
التقلب
1.1
يناير 2010
1.2
فرباير
0.9
مار�س
0.9
�أبريل
1.3
مايو
1.4
يونيو
1.0
يوليو
1.3
�أغ�سط�س
1.4
�سبتمرب
1.0
�أكتوبر
0.1
نوفمرب
0.3
دي�سمرب
0.9
يناير 2011
1.3
فرباير
1.5
مار�س
1.2
�أبريل
1.5
مايو
1.5
يونيو
1.1
يوليو
2.0
�أغ�سط�س
0.5
�سبتمرب

عبد الفتاح دندي

تابع اجلدول ( ) 3
يناير 1993

1.5

يناير 1998

1.4

يناير 2003

0.8

يناير 2008

0.9

فرباير

1.0

فرباير

0.6

فرباير

0.7

فرباير

0.6

مار�س

0.8

مار�س

4.6

مار�س

3.6

مار�س

1.2

�أبريل

0.5

�أبريل

1.7

�أبريل

1.5

�أبريل

0.4

مايو

1.0

مايو

1.1

مايو

1.1

مايو

1.2

يونيو

0.6

يونيو

5.4

يونيو

1.4

يونيو

1.4

يوليو

0.8

يوليو

0.7

يوليو

1.1

يوليو

1.4

�أغ�سط�س

1.2

�أغ�سط�س

1.5

�أغ�سط�س

1.3

�أغ�سط�س

1.7

�سبتمرب

1.2

�سبتمرب

1.7

�سبتمرب

1.8

�سبتمرب

3.9

�أكتوبر

0.8

�أكتوبر

2.0

�أكتوبر

2.4

�أكتوبر

1.4

نوفمرب

2.3

نوفمرب

1.4

نوفمرب

1.5

نوفمرب

2.8

دي�سمرب

1.4

دي�سمرب

2.9

دي�سمرب

1.3

دي�سمرب

6.9

يناير 1994

0.5

يناير 1999

1.7

يناير 2004

1.7

يناير 2009

2.1

فرباير

1.6

فرباير

2.5

فرباير

0.8

فرباير

2.5

مار�س

1.3

مار�س

0.6

مار�س

1.0

مار�س

1.7

�أبريل

0.9

�أبريل

1.8

�أبريل

1.0

�أبريل

2.5

مايو

0.8

مايو

1.3

مايو

1.0

مايو

1.3

يونيو

1.0

يونيو

1.5

يونيو

2.1

يونيو

2.4

يوليو

1.1

يوليو

1.2

يوليو

0.5

يوليو

1.3

�أغ�سط�س

1.1

�أغ�سط�س

0.9

�أغ�سط�س

1.4

�أغ�سط�س

1.2

�سبتمرب

1.1

�سبتمرب

1.3

�سبتمرب

1.6

�سبتمرب

0.8

�أكتوبر

1.6

�أكتوبر

1.3

�أكتوبر

2.8

�أكتوبر

1.6

نوفمرب

1.0

نوفمرب

1.6

نوفمرب

3.1

نوفمرب

0.6

دي�سمرب

0.6

دي�سمرب

1.6

دي�سمرب

2.6

دي�سمرب

2.7

امل�صدر  :الإدارة االقت�صادية ،منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول.
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2003
2004

2009

2008

2002

62

2007

2001

امل�صدر � :إدارة معلومات الطاقة الأمريكية  ،قاعدة البيانات

2006

27.01
29.30
29.89
26.64
28.81
31.63
29.72
31.14
33.87
32.93
34.26
28.4
29.26
29.64
27.27
27.62
28.68
27.59
26.47
27.31
25.69
22.21
19.67
19.4
19.73
20.76
24.44
26.26
26.95
26.55
26.94
28.2
29.67
28.86
26.19
29.39
32.7
35.73
33.16
28.14
28.07
30.52
30.7
31.6
28.31
30.35
31.06
32.14
34.22
34.5
36.72
36.62
40.28
38.05
40.81
44.88
45.94

26.12
28.19
28.67
24.87
28.46
30.18
29.01
30.59
33.08
32.36
33.29
27.75
28.12
29.36
27.43
27.97
29.09
27.73
26.17
26.84
25.96
22.51
19.93
19.71
20.14
21.02
24.68
26.29
26.5
26.65
26.79
27.65
29.68
28.74
25.67
29.07
31.87
34.43
31.69
26.98
27.64
29.49
30.26
31.42
28.29
30.25
30.67
31.99
33.58
33.64
36.03
36.12
40.09
38.18
40.63
44.39
45.68

26.36
27.22
27.66
24.6
27.89
29.31
28.56
30.07
32.54
31.89
32.33
27.29
27.46
28.91
27.4
28.08
29.13
27.7
26.03
26.77
26.06
22.64
20.08
19.9
20.37
21.15
24.73
26.08
26.3
25.56
26.51
27.32
29.41
28.35
25.39
28.4
30.87
33.16
30.48
26.52
27.03
28.85
29.75
30.96
28
29.88
30.27
31.51
33.04
32.91
35.27
35.7
39.57
38.05
40
43.96
45.18

24.67
26.44
26.81
24.38
27.34
28.68
28.17
29.57
32.02
31.49
31.45
26.92
26.97
28.44
27.25
27.96
28.86
27.58
25.95
26.57
25.89
22.72
20.19
20.05
20.49
21.17
24.64
25.78
26.08
25.64
26.29
27.03
28.93
27.91
26.15
27.78
29.89
31.97
29.66
26.21
26.62
28.3
29.29
30.39
27.71
29.46
29.82
30.99
32.48
32.37
34.64
35.22
38.95
37.78
39.6
43.44
44.65

2004

يناير
فرباير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمرب
�أكتوبر
نوفمرب
دي�سمرب
يناير
فرباير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمرب
�أكتوبر
نوفمرب
دي�سمرب
يناير
فرباير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمرب
�أكتوبر
نوفمرب
دي�سمرب
يناير
فرباير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمرب
�أكتوبر
نوفمرب
دي�سمرب
يناير
فرباير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمرب

العقد 1

العقد 2

العقد 3

العقد 4

2005

2000

اجلدول ( ) 4
الأ�سعار امل�ستقبلية خلام غرب تك�سا�س الأمريكي يف عقود الت�سليم الآجل لبور�صة ناميك�س
�أكتوبر
نوفمرب
دي�سمرب
يناير
فرباير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمرب
�أكتوبر
نوفمرب
دي�سمرب
يناير
فرباير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمرب
�أكتوبر
نوفمرب
دي�سمرب
يناير
فرباير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمرب
�أكتوبر
نوفمرب
دي�سمرب
يناير
فرباير
مار�س
�أبريل
مايو
يونيو
يوليو
�أغ�سط�س
�سبتمرب
�أكتوبر
نوفمرب
دي�سمرب
يناير
فرباير
مار�س
�أبريل
مايو

العقد 1

53.09
48.48
43.26
46.85
48.05
54.63
63.22
49.87
56.42
59.03
64.99
65.66
62.27
68.34
69.45
65.54
61.93
62.97
70.16
70.96
70.97
74.46
73.08
63.9
59.14
59.40
62.09
54.35
59.39
60.74
64.04
63.63
67.53
74.15
72.36
79.63
85.66
94.63
91.74
92.93
95.35
105.42
112.46
125.46
134.02
133.48
116.69
103.76
76.7
67.44
42.04
41.92
39.26
48.06
49.95
59.21

العقد 2

52.63
48.58
43.66
47.05
48.59
55.31
54.6
51.27
57.32
60
66.73
65.91
62.08
59.14
60.24
66.19
63.15
64.46
71.61
72.08
71.69
75.71
74.28
64.84
60.83
61.18
63.16
55.34
60.2
62.49
66.84
64.92
68.18
74.2
72.06
78.47
84.66
93.67
91.69
92.69
95.19
104.47
111.8
125.31
134.52
134.09
116.92
103.03
76.8
68.22
45.16
46.39
43.13
49.5
52.01
60.14

العقد 3

52.1
48.5
43.62
46.92
48.81
55.61
55.37
51.91
57.94
60.65
66.26
66.35
62.33
59.61
60.80
66.68
64.04
65.3
72.43
72.88
72.37
76.44
75.11
66.75
62.07
62.42
64.06
56.16
60.86
63.64
67.07
66.02
68.85
74
71.66
77.45
83.77
92.77
91.29
92.19
94.93
103.58
111.09
125.08
134.78
134.52
117.31
103.21
77.1
59.16
47.2
49.11
45.47
50.75
53.82
61

العقد 4

51.47
48.22
43.45
46.63
48.74
55.67
55.71
52.29
58.32
61.07
66.62
66.71
62.64
59.9
61.17
67.04
64.72
66.87
72.88
73.47
72.90
76.95
76.74
66.64
63
63.37
64.75
56.85
61.58
64.31
67.84
66.84
69.37
73.83
71.25
76.71
82.99
91.95
90.92
91.82
94.66
102.82
110.41
124.84
134.89
134.88
117.65
103.48
77.6
69.12
48.78
50.9
46.92
51.78
55.15
61.79

األبحـــــــــاث
تطور المصادر الهيدروكربونية
في الدول العربية ( 1من )2

تركي حسن الحمش٭

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

٭
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�أوالً :الدول الأع�ضاء
دولة اإلمارات العربية المتحدة
�أوالً� :إمارة �أبو ظبي
أ  -ملحة تاريخية
ح�صلت �شركة تطوير برتول ال�ساحل املت�صالح املحدودة  1والتي كانت فرعاً من �شركة نفط العراق،
على امتياز للتنقيب عن النفط يف الإم��ارة عام � ،1939شمل جميع الأرا�ضي واجلزر واملياه الإقليمية
التابعة لها ،على �أن تكون مدة االمتياز � 75سنة .قامت ال�شركة ب�إجراء �أبحاث جيولوجية وم�سوحات جذبية
ومغناط�سية و�إعداد خرائط طبوغرافية ،يف الفرتة التي امتدت �إىل ما بعد احلرب العاملية الثانية ،وبد�أت
امل�سوحات الزلزالية يف الفرتة  1950-1948وحفر �أول بئر ا�ستك�شايف عام  .1950ومل يكت�شف النفط
�إال عام  1958يف حقل باب ،ثم تبعه اكت�شاف حقل بوح�صا عام  1962وحقل ع�صب عام  1965وحقل
�ساحل عام  ،1972وجميعها يف املناطق الربية .وقد مت عام  1962تغيري ا�سم ال�شركة العاملة �إىل �شركة
نفط �أبو ظبي املحدودة ،و�أعطيت حق التنقيب واال�ستك�شاف يف جميع �أرا�ضي الإمارة وجزء من مياهها
الإقليمية ملدة  75عاما .ومت تعديل االتفاقية مع ال�شركة عام  1965حيث بد�أت بالتخلي على مراحل (كل
�سنتني) عن �أجزاء من امتيازها.

مت يف عام  1953توقيع اتفاقية ا�ستك�شاف وتطوير مع �شركة دار�سي للنفط ت�شمل باقي املناطق املغمورة
التابعة للإمارة .ولكن ملكية االمتياز انتقلت عام � 1955إىل �شركة جديدة هي �شركة �أبو ظبي للمناطق
البحرية (�أدما) التي كانت مملوكة ل�شركة  Totalالفرن�سية ،و�شركة البرتول الربيطانية  ، BPوقد حققت �أول
اكت�شاف لها يف حقل �أم ال�شيف عام  ،1959و�صدرت منه �أول �شحنة من جزيرة دا�س عام  ،1962وبعد ذلك
بثالث �سنوات اكت�شف حقل زاكوم الذي و�ضع على الإنتـاج عام  .1967وقد تخلت ال�شركة عن جزء من حقل
زاكوم بحيث احتفظت مبا يعرف بزاكوم الأدنى ،و�أما اجلزء الآخر من احلقل -زاكوم الأعلى -فقد مت تطويره
بوا�سطة �شركة م�شرتكة تدعى �شركة زاكوم للتطوير (زادكو).
�أن�ش�أت �أبو ظبي �شركة وطنية عام  ،1971ودعيت با�سم �شركة برتول �أبو ظبي الوطنية (�أدن��وك)،
و�أوكلت �إليها م�س�ؤولية جميع جماالت ال�صناعة البرتولية مبا فيها جماالت اال�ستك�شاف والإنتاج والتكرير
والنقل والتخزين ،والعمل على ح�صول الدولة على ح�صة يف جميع حقول النفط والغاز يف الإمارة .وكان
�أول عمل قامت به ال�شركة هو احل�صول على ح�صة  % 25من ملكية ال�شركتني العاملتني يف الإمارة (�شركة
نفـط �أبو ظبي املحدودة ،و�شركة �أدما) وذلك عام  ،1973وارتفعت هذه الن�سبة �إىل  % 60اعتبارا من
بداية عام  .1974وقد و�سعت �شركة �أدنوك بعد ذلك ن�شاطاتها و�أ�س�ست �شركات متفرعة عنها ال�ستغالل
بع�ض املناطق واحلقول البرتولية خارج مناطق االمتيازين القائمني مثل �شركة زادكو عام  1977لتطوير
حقل زاكوم الأعلى ،و�شركة يوديكو عام  1979لتطوير حقل �أم الدلخ ،ولكن هذه ال�شركة دجمت عام
 1988مع �شركة زادكو.
1 Trucial Coast Oil Development Company
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وبعد �إج��راء مناق�شات ومباحثات مع ال�شركات العاملة ،حددت �أدنـــــوك ا�سمي ال�شركتني الربية
والبحرية ،الأوىل با�سم �أبو ظبي للعمليات البحرية (�أدم��ا) عام  ،1977تكون احل�ص�ص فيها كما يلي:
�أدنوك  ،% 60و�شركة البرتول الربيطانية  ،% 14.66و�شركة توتال الفرن�سية  ،% 13.33و�شركة جودكو
اليابانية  .% 12وال�شركة الثانية با�سم �أبو ظبي للعمليات الربية (�أدكو) عام ،1978تكون احل�ص�ص فيها
كما يلي� :أدنوك  ،% 60و�شركة البرتول الربيطانية  ،% 9.5و�شركة  Totalالفرن�سية  ،% 9.5و�شركة
اك�سون و�شركة موبيل  % 9.5لكليهما منا�صفة ،و�شركة �شل  ،% 9.5و�شركة بارتك�س .% 2
ولقد �أبقت �إمارة �أبو ظبي على اتفاقيات امل�شاركة مع ال�شركات الأجنبية العاملة مع الت�أكيد على �سيادة
الدولة على ثرواتها الطبيعية وا�ستغاللها بال�شكل املنا�سب للحفاظ على هذه الرثوة .وتتم امل�شاركة بحيث
تتوىل ت�سيري وتنفيذ العمليات البرتولية نيابة عن الأطراف� ،شركة عاملة ()Operating Company
يجري ت�أ�سي�سها وفق قوانني الدولة ،تخت�ص ب�إنتاج النفط ولكنها ال تقوم بتحديد كمياته ،وال ببيعه �أو
ت�صديره ،ويعود الغاز الطبيعي املرافق  1املنتج �إىل ال�شركة الوطنية .وكانت دائرة البرتول هي امل�شرفة
على ال�صناعة البرتولية يف الإمارة حتى عام  ،1988حني �صدر قانون �ألغيت مبوجبه وحل حملها املجل�س
الأعلى للبرتول الذي ي�شرف على �ش�ؤون النفط وعلى �أن�شطة �شركة �أدنوك ،التي �أعيد تنظيمها بت�شكيل
مديريات متخ�ص�صة ت�شرف على ن�شاطات ال�شركات الفرعية التابعة لها.

ب  -ال�شركات العاملة

• �شركة �أبو ظبي الوطنية للبرتول (�أدنوك):
ت�أ�س�ست �شركة برتول �أبو ظبي الوطنية (�أدنوك) عام 1971

بهدف العمل يف جميع جم��االت �صناعة النفط وال��غ��از .ومنذ
ذلك احلني ات�سعت ن�شاطاتها ب�شكل وا�سع حيث قامت بت�أ�سي�س
جمموعة من ال�شركات النفطية التابعة لها و�أن�����ش��أت �صناعة
متكاملة يف جماالت اال�ستك�شاف والإنتاج وخدمات الإمداد وتكرير
النفط وت�سييل الغاز وال�صناعات الكيماوية والبرتوكيماوية والنقل
البحري بالإ�ضافة �إىل املنتجات املكررة والزيوت النفطية ب�إمارة �أبو ظبي وتوزيعها.
ويتوىل املجل�س الأعلى للبرتول ر�سم وتوجيه ال�سيا�سات البرتولية العامة ب�إمارة �أبو ظبي والإ�شراف
على تنفيذها .تركزت جهود �أدنوك يف جمال اال�ستك�شاف والإنتاج على تقييم املكامن اجلديدة واال�ستغالل
الأمثل ملواردها الهيدروكربونية عن طريق التح�سني الدائم لإدارة املكامن .ويف ال�سنوات القليلة املا�ضية
�سجلت �أدنوك �إجنازات كربى يف تو�سعة وتطوير حقول الغاز لتلبية احتياجات ال�صناعة ومتطلبات حقن

حقول النفط بالغاز لتح�سني �إنتاج تلك احلقول .وت�ضم جمموعة �شركات �أدنوك � 15شركة ،تعمل يف �شتى
جماالت �صناعة النفط والغاز والبرتوكيماويات بالإ�ضافة �إىل نقل النفط اخلام والغاز وخدمات حقول
النفط .وهي� :أدكو� ،أدما -العاملة ،جا�سكو� ،أدجاز ،زادكو ،تكرير� ،شركة احلفر الوطنية� ،إ�سناد� ،إر�شاد،
فرتيل ،بروج ،اجن�سكو – �أدناتكو� ،أدنوك للتوزيع ،الإك�سري ،و�شركة �أبو ظبي لتطوير الغاز املحدودة .متثل
�شركة �أبو ظبي الوطنية للبرتول (�أدنوك) ،العمود الفقري لل�شركات العاملة يف الإمارة ،وترتبط بها مبلكية
ح�ص�ص ت�صل �إىل  % 60كما يف �شركتي �أدكو و�أدما ،وتتوىل �أدنوك عرب �شركاتها الفرعية معظم عمليات
ا�ستك�شاف و�إنتاج النفط والغاز يف الإمارات العربية املتحدة . 2
 1الغاز املرافق ،وي�سمى �أحياناً بالغاز امل�صاحب Associated Gas
 2املوقع الر�سمي ل�شركة �أدنوك www.adnoc.ae.
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• �شركة �أبو ظبي للعمليات الربية (�أدكو):
مت ت�أ�سي�س �شركة �أبو ظبي للعمليات البرتولية الربية (�أدكو) يف 8
ت�شرين الأول� /أكتوبر  ،1978و�أ�صبحت منذ عام  1979م�س�ؤولة عن

�إدارة العمليات يف منطقة االمتياز التي تغطي م�ساحتها حالياً ما يزيد
على � 21ألف كيلومرت مربع .تقوم �شركة �أدكو مبمار�سة �أن�شطتها يف
املناطق الربية ومناطق املياه ال�ضحلة التابعة لإم��ارة �أبو ظبي ،وكان
االمتياز الأ�صلي قد منح يف البداية ل�شركة التطوير البرتويل (ال�ساحل
املت�صالح) املحدودة بتاريخ  11كانون الثاين /يناير  1939ولكن �أعمال
التنقيب اجليولوجية مل تبد�أ �إال يف �أعقاب احلرب العاملية الثانية يف حني بد�أت �أعمال احلفر اال�ستك�شافية
يف �شهر �شباط /فرباير من عام .1950

وقد مت حتقيق �أول اكت�شاف للنفط بكميات جتارية يف حقل باب عام  1960بـينما جـرى ت�صـدير �أول
�شحنة من النفـط اخلام عن طـريق ميناء جبـل الظـنة يف  14كانون الأول /دي�سـمرب  .1963ويف عـام 1962
�أعيـدت ت�سـمية ال�شـركة لت�صبح �شـركة نفـط �أبو ظبي املحدودة ،ويف مطلع عام  1973ح�صلت حكومة �أبو
ظبي على ن�سـبة  % 25من �أ�سـهم ال�شـركة ثم ارتفـعت هذه الن�سبة �إىل  % 60اعتـباراً من تاريـخ  1كانون
الثاين /يناير  .1974وميثـل احلكـومة يف هـذه امل�شـاركة �شـركة بتـرول �أبو ظبي الوطنية (�أدنوك) .تقوم
�شركة �أدكو حالياً ب�إنتاج النفط اخلام من �ستة حقول رئي�سية هي ع�صب وباب وبوح�صا و�سهل و�شاه و�شمال
�شرق باب (ال�ضبعية والرميثة و�شنايل) .وترتبط هذه احلقول مع بع�ضها البع�ض بوا�سطة �شبكة من خطوط
الأنابيب يزيد طولها عن  450كيلومرتاً تت�صل مبرافق التخزين وال�شحن يف جبل الظنة الذي ت�ؤمه كل عام
مئات من الناقالت ل�شحن النفط اخلام من هناك �إىل خمتلف �أنحاء العامل.

• �شركة �أبو ظبي للعمليات البحرية (�أدما):
تعد �إحدى �أكرب ال�شركات املنتجة للنفط والغاز من املناطق البحرية.
وتعود عملياتها �إىل اخلم�سينات من القرن املا�ضي وترتكز يف املناطق
البحرية لإمارة �أبو ظبي .وهي �شركة م�شرتكة بني �أدنوك  % 60و�شركات:
البرتول الربيطانية  ،% 14.66و Totalالفرن�سية  ،% 13.33وجودكو
اليابانية  .% 12تغطي مناطق عملها م�ساحة  7406كيلومرت مربع يف
املغمورة ،وجتري ال�شركة عملياتها لإنتاج النفط والغاز من حقلني رئي�سني هما حقل �أم ال�شيف وحقل زاكوم حيث يتم
نقل النفط املنتج من هذين احلقلني �إىل جزيرة دا�س ملعاجلته وتخزينه وت�صديره .ويف عام  1962مت ت�صدير �أول
�شحنة من النفط اخلام امل�ستخرج من حقل �أم ال�شيف من �أبو ظبي عرب جزيرة دا�س.

• �شركة زادكو:
ت�أ�س�ست �شركة تطوير حقل زاكوم (زادكو) عام  1977لتقوم بالنيابة عن �شركة
برتول �أبو ظبي الوطنية و�شركة تطوير النفط اليابانية ( )Jodcoبتطوير �إنتاج
النفط من حقل زاكوم العلوي الذي يعد ثاين �أكرب حقل يف منطقة اخلليج العربي،
والرابع بني �أكرب احلقول البحرية يف العامل .وقد ان�ضمت لل�شراكة� ،شركة �إك�سون

66

تركي الحمش

موبيل يف �شهر �آذار /مار�س  .2006وبالإ�ضافة �إىل حقل زاكوم العلوي الذي الزال يف مراحل الإنتاج الأوىل ف�إن �شركة
زادكو تقوم ب�إنتاج النفط من حقلي �أم الدلخ و�سطح عرب خطوط الأنابيب الرئي�سية �إىل جزيرة زركوه لتتم معاجلته
وتخزينه متهيدا لت�صديره .بينما تعترب جزيرة �أرزنه مركزا لعمليات حقل �سطح .وتعترب جزيرة زركوه التي تقع على
بعد  140كيلومرت �شمال غرب �أبو ظبي قاعدة �صناعية متقدمه ،حيث ت�ضم كافة املرافق الالزمة لل�صناعة البرتولية،
�إىل جانب من�ش�آت الإ�سكان والرتفيه املتكاملة خلدمة موظفي املوقع� .أما جزيرة �أرزنه التي على بعد  180كيلومرت
�شمال غرب �أبو ظبي فت�ستخدم لعلميات احلقن يف مكامن حقل �سطح واملحافظة على ال�ضغط الطبقي فيها  .يبني
اجلدول 1-1كل ال�شركات التابعة لأدنوك ح�سب ن�شاطاتها.

اجلدول  :1-1ال�شركات التابعة ل�شركة �أدنوك مرتبة ح�سب ن�شاطاتها
�شركة �أبوظبي للعمليات البرتولية الربية (�أدكو)
عمليات اال�ستك�شاف �شركة �أبوظبي العاملة يف املناطق البحرية
(�أدما �أوبكو)
والإنتاج
�شركة تطوير حقل زاكوم (زادكو)
القيام ب�أعمال حفر الآبار يف املناطق الربية والبحرية.
�شركة احلفر الوطنية (�إن دي �سي)
�إن��ت��اج وت�سويق كيماويات احلفر ،خدمات مناولة
املواد� ،إدارة النفايات ،مزج الكيماويات املتخ�ص�صة،
خدمات اال�ستك�شاف �شركة �إ�سناد (�إ�سناد)
ت�شغيل وت��أج�ير ال��ق��وارب البحرية املتعددة املهام
والإنتاج
خلدمة حقول النفط.
ت�شغيل ميناء جبل الظنة والروي�س وموانئ برتولية
�شركة �أبوظبي لإدارة املوانئ البرتولية ( �إر�شاد )
�أخرى.
�إن�شاء وت�شغيل جممع �صناعي لإنتاج �سوائل الغاز
�شركة �أبوظبي ل�صناعات الغاز املحدودة ( جا�سكو)
الطبيعي وتخزينه ونقله.
�شركة �أبوظبي لت�سييل الغاز املحدودة ( �أدجاز) ت�شغيل م�صنع الغاز الطبيعي بجزيرة دا�س.
معاجلة النفط والغاز
تكرير النفط اخل��ام واملكثفات البرتولية والإم��داد
باملنتجات امل�شتقة من النفط والكيماويات ومعاجلة
�شركة �أبوظبي لتكرير النفط (تكرير)
الكربيت.
ت�شغيل من�ش�آت الأمونيا واليوريا بالروي�س وت�سويق
�شركة �صناعات الأ�سمدة بالروي�س (فرتيل)
منتجاتها.
�شركة �أبوظبي للدائن البال�ستيكية املحدودة (بروج) ت�صنيع و�إنتاج اللدائن البال�ستيكية.
الكيماويات
تزويد �شركات البرتول والغاز والبرتوكيماويات يف
والبرتوكيماويات
�شركة �أدن����وك ليندي ل��ل��غ��ازات ال�صناعية
الروي�س واملناطق البرتولية الأخ��رى مبا حتتاج من
املحدودة (الإك�سري)
الغازات ال�صناعية.
نقل النفط اخلام واملنتجات البرتولية.
�شركة ناقالت �أبو ظبي الوطنية (�أدناتكو)
النقل البحري
ال�شركة الوطنية ل�شحن ال��غ��از امل��ح��دودة
نقل منتجات الغاز امل�سال من جزيرة دا�س.
(اجن�سكو)
توزيع وتخزين ونقل املنتجات البرتولية.
توزيع املنتجات املكررة �أدنوك للتوزيع
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• �شركة برتول �أبو ظبي (�أدوك):
ت�أ�س�ست هذه ال�شركة عام  ،1968بعد �أن ح�صلت على عقد ملدة � 45سنة من �شركة �أدما للتنقيب عن البرتول
يف قاطع تقارب م�ساحته  4416كيلو مرت مربع ،وتنتهي املدة التعاقدية للرتخي�ص يف عام  ،2012لكن ال�شركة
ح�صلت يف مطلع عام  2009على متديد للــــــرتخي�ص ملدة  20عاماً بحيث ميتد حتى عام  .2032وال�شركة حالياً
عبارة عن �شركة م�شتـــــركة بني �شـــركة  ،(%51.1) Cosmo Oilو  ،(%25.6) Nippon Miningو�شركة النفط
الوطنية اليابانية ( ،)% 17.8بينما ت�ساهم �شركت يابانية �أخرى بباقي احل�ص�ص البالغة  .% 5.5حققت ال�شركة
اكت�شافها الأول للنفط يف �أواخر عام  1969عرب بئـر تنقيـبي حفـر يف جزيـرة مبـرز الواقعـة على بعـد حـوايل 100
كم قبـالة �سـواحل �أبو ظبي ،ومت و�ضع حقل مربز على الإنتاج يف عام  .1973ويف عام  1982مت اكت�شاف حقل (�أم
العنرب) الذي و�ضع على الإنتاج عام  ،1989ومت منذ عام  2000البدء بحقن الغاز احلام�ضي يف احلقل.
ويف عام  1990مت ت�شكيل �شركة فرعية من �أدوك هي �شركة (�أدوك ج �أ)  ،Adoc Jaوهي عبارة عن �شركة
م�شرتكة بني  ،Cosmo Oilو  ،Nippon Miningو ،GOGMECوذلك لتعمل على تطوير حقل (نيوات
الغيالن) الواقع على بعد  7كم �شمال غرب حقل مربز ،وميتد على م�ساحة  40كيلو مرت مربع ،والذي اكت�شف
عام  1984لكن الإنتاج الفعلي منه بد�أ يف عام  1995با�ستخدام تقنية حقن الغاز احللو . 1

• �شركة توتال �أبو البخو�ش:
وهى �شركة م�شرتكة تتوىل �إدارة عملياتها �شركة  Totalبح�صة تبلغ  ،% 75.5بينما متتلك �شركة)(Inpex
Indonesia Petroleumاملاليزية باقي احل�صة البالغة .% 24.5
تغطي منطقة عمل ال�شركة م�ساحة  115كيلو مرت مربع يف املغمورة وت�شرف على حقل �أبو البخو�ش
الذي اكت�شف عام .1969

• �شركة البندق للنفط (بندق):

ي�ستثمر حقل البندق منا�صفة بني دولة قطر ودولة الإمارات العربية املتحدة ،ويقع احلقل يف املياه
امل�شرتكة بينهما .تدير احلقل �شركة ت�أ�س�ست عام  ،1971وت�ساهم فيها كل من BP :الربيطانية ،وTotal
الفرن�سية ،وتطوير البرتول املتحدة اليابانية  UPDCبن�سب مت�ساوية.
�إ�ضافة �إىل ال�شركات املذكورة �أعاله ،متتلك �إمارة �أبو ظبي �شركتني عامليتني هما:

� - 1شركة برتول �أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة):
وت�أ�س�ست عام  2005بهدف �أن ت�صبح �شركة رائدة عاملياً يف قطاع
الطاقة ،ومتلك هيئة مياه وكهرباء �أب��و ظبي  % 51من �أ�سهم
ال�شركة .تعمل �شركة طاقة يف خمتلف جماالت �صناعة الطاقة من
اال�ستك�شاف والإنتاج البرتويل حتى توليد ونقل الكهرباء ،ويتجاوز
جمموع �أ�صولها  23.4مليار دوالر .2
 1املوقع الر�سمي ل�شركة �أدنوك.2006/12/26 ،
 2املوقع الر�سمي ل�شركة طاقة www.taga.ae
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� - 2شركة مبادلة للتنمية (مبادلة):
ت�أ�س�ست �شركة مبادلة للتنمية يف عام  2002من قبل حكومة �أبو
ظبي ،بهدف ت�سهيل وتفعيل عمليات التنوع يف اقت�صاد الإمارة،
ويعترب قطاع الطاقة من �ضمن القطاعات اال�ستثمارية الأخرى
التي تهتم بها هذه ال�شركة  ،1حيث متلك  % 51من �شركة دولفني
للطاقة املحدودة ،لنقل الغاز ،كما �ساهمت مع �شركات �أخرى يف �شركة تطوير حقل البحرين.

أ  -ملحة تاريخية

ثانياً� :إمارة دبــي

ت�أ�س�ست �شركة دبي للبرتول  DPCيف عام  1963بعد اكت�شاف النفط يف حقل فاحت ،ومت ت�صدير �أول
�شحنة نفط منه عام .1969

بلغ �إنتاج النفط يف دبي  2عام  2007حوايل � 100ألف ب/ي ،وحوايل � 90ألف ب/ي عام ،2008
وحوايل � 70ألف ب/ي عام  ،2009وذلك بعد �أن و�صل �إىل قمة بلغت � 410آالف ب/ي عام  .1991ينتج
النفط يف دبي من �أربعة حقول ،هي :الفاحت ،وجنوب الفاحت ،وفالح ،والر�شيد ،وجميع هذه احلقول تقع
يف املغمورة.
يف عام � 2009صدر القانون رقم  18القا�ضي ب�إن�شاء دائرة �ش�ؤون النفط ،وتتوىل الدائرة مبوجب هذا
القانون القيام مبهام الرقابة على �إنتاج وبيع وت�صدير النفط اخلام يف الإمارة ،والإ�شراف والرقابة على مبيعاته
لل�شركات العاملية يف الإمارة ،و�إعداد وحفظ �سجالت خا�صة بها والإ�شراف على تنظيمها وترخي�ص الأن�شطة
اخلا�صة بالنفط وم�شتقاته بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية املخت�صة يف الإمارة ،كما تتوىل �ش�ؤون التعاون مع
اجلهات احلكومية املخت�صة يف الإمارة لتحقيق التنمية االقت�صادية ال�شاملة فيها من خالل �أن�شطتها املتعلقة
مبجال النفط و�أية مهام �أخرى ذات عالقة بطبيعة عمل الدائرة.

و مت يف عام � 2009إ�صدار القانون رقم  19القا�ضي ب�إن�شاء املجل�س الأعلى للطاقة ،ويعنى ب�ش�ؤون
ا�ستك�شاف و�إنتاج وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي والغازات البرتولية ال�سائلة والنفط اخلام واخلدمات
املتعلقة بها ،و�إنتاج ونقل املتكثفات واملنتجات النفطية والوقود لال�ستهالك العام واخلدمات املتعلقة بها،
وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء لال�ستهالك العام واخلدمات املتعلقة بها ،و�إنتاج الكهرباء من م�صادر الطاقة
املتجددة �أو التوليد امل�شرتك واخلدمات املتعلقة به� ،إ�ضافة �إىل �ش�ؤون �إنتاج الطاقة النووية لال�ستخدامات
ال�سلمية وعلى وجه اخل�صو�ص الكهرباء وحتلية املياه ،ومبادرات وبرامج �إدارة الطلب لال�ستهالك ب�شكل
عام ،والتربيد املركزي و�إنتاج وتخزين ونقل وتوزيع املياه لال�ستهالك العام وجتميع ومعاجلة مياه ال�صرف
ال�صحي والتخل�ص منها و�أية مبادرات �أو برامج تتعلق بالطاقة واملياه .ويهدف املجل�س الأعلى للطاقة ح�سب
القانون �إىل حتقيق �ضمان ت�أمني �إمداد الطاقة �إىل الإمارة من خالل توفري م�صادر الطاقة الأ�سا�سية
بتكلفة معقولة ،وتقليل الآثار البيئية ال�سلبية ،وو�ضع معايري اجلودة ،والت�أكد من �أن مقدمي خدمات الطاقة
يطبقون تلك املعايري ب�شكل دقيق� ،إ�ضافة �إىل تقدمي الإر�شادات والتوجيهات ملقدمي خدمات الطاقة ب�ش�أن
�أولويات �سيا�سات قطاع الطاقة و�أن�شطتها املختلفة .3
 1املوقع الر�سمي ل�شركة مبادلة www.mubadala.ae
2 Arab Oil and Gas Directory, 2010.
 3املوقع الر�سمي ملنتدى دبي العاملي للطاقة /املجل�س الأعلى للطاقةwww.dgef.ae ،
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ب  -ال�شركات العاملة
• م�ؤ�س�سة دبي للبرتول :DPE
ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة دبي للبرتول يف عام  2006كهيئة م�س�ؤولة عن �إدارة
حقول النفط الواقعة كلها يف املغمورة ،وبا�شرت عملها بدءاً من  1ني�سان/
�أبريل عام  .2007وقد ت�سلمت امل�ؤ�س�سة مهامها من �شركة دبي للبرتول
التي كانت مملوكة لعدة �شركات الأجنبية ،هــــــــــــي :و (%25) Repsol
و  (%32.65) ConocoPhilipsو  ،(%27.5) Totalو  ، (%10) RWE Deaو .(%5) Wintershale

• م�ؤ�س�سة مرغم دبي :DME
ت�أ�س�ست هذه ال�شركة يف عام  2000بهدف �إدارة حقل مرغم الغازي الذي اكت�شف عام  ،1982وكان
�إنتاجه  34.4مليون قدم/3ي من الغاز ،و 2330ب/ي من املتكثفات ،بينما و�صل �إنتاجه من الغاز �إىل 190
مليون قدم/3ي يف عام  .2006ويف عام � 2009صدر مر�سوم يق�ضي ب�أن ي�ؤول �إىل «هيئة دبي للتجهيزات»
كل ما للم�ؤ�س�سة من حقوق وما عليها من التزامات ،ومت �إلغاء مر�سوم �إن�شاء م�ؤ�س�سة مرغم دبي .1

أ  -ملحة تاريخية

ثالثاً� :إمارة ال�شارقة

ت�أتي ال�شارقة يف املرتبة الثالثة من حيث �أهميتها البرتولية بالن�سبة للإمارات العربية املتحدة وذلك بعد
كل من �إمارتي �أبو ظبي ودبي �سواء من حيث معدالت الإنتاج والت�صدير �أو من حيث االحتياطي من النفط
اخلام والغاز الطبيعي.
تعتمد الإمارة نظام امل�شاركة يف الرتخي�صني البحري والربي ،ومل يكت�شف النفط فيها �إال عام 1972

يف حقل مبارك البحري من قبل �شركة الهالل ،و�صدرت ال�شحنة الأوىل يف عام  ،1974كما اكت�شفت �شركة
�أموكو يف �أواخر عام  1980حقل ال�صجعة الربي.

ب  -ال�شركات العاملة
• �شركة نفط الهالل :Crescent Petroleum
يعود تاريخ بدء �أعمال هذه ال�شركة يف اال�ستك�شاف يف �إمارة ال�شارقة �إىل عام  ،1970عندما ح�صل
ائتالف تقوده �شركة ) Buttes Gas and Oil International (BGOIاململوكة بالكامل ل�شركة الهالل
على حق التنقيب عن البرتول �ضمن قاطع يقع يف املغمورة على حدود املياه الإقليمية بني �إيران وال�شارقة،
وبعد �سنتني مت اكت�شاف حقل مبارك �إىل ال�شرق من جزيرة �أبو مو�سى ،وبد�أ الإنتاج يف عام  1974مبعل 60
� 1صحيفة البيان الإماراتية 22 ،حزيران/يونيو .2009
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�ألف ب/ي .يف منت�صف عام  ،2005وقعــــت �شـــركة الهــــالل اتفــــاقية مــــع �شركــــــة Sky Petroleum
الأمريكية للم�شاركة يف تطوير حقل مبارك ،عن طريق احلفر البيني .وكانت �شركة الهالل قد وقعت عام

 1997على اتفاقية ا�ستك�شاف مدتها  30عاماً ،وذلك للتنقيب يف قطاع م�ساحته  1018كيلو مرت مربع،
وميتد من حقل مبارك حتى املياه الإقليمية لإمارة عجمان .وعملت �شركة الهالل كمدير للعمليات بامل�شاركة
مع �شركة  Atlantisالرنويجية القاب�ضة ،ولكن هذه ال�شركة مت �شرا�ؤها يف عام  2003من قبل امل�ؤ�س�سة
الوطنية ال�صينية ال�سترياد وت�صدير املواد الكيميائية .حفرت �شركة الهالل بئرين يف منطقة التنقيب ما
بني عامي  1999و ،2001وقد وجدت يف البئر الأول (ال�شارقة� )1 -آثار ب�سيطة من الغاز فقط� ،أما البئر
الثاين (ال�شارقة ،)2 -فقد �أنتج  39مليون قدم/3ي من الغاز عند اختباره .ويف نهاية عام  2009مت �إيقاف
حقل مبارك عن الإنتاج بعد � 35سنة من عمره العتبارات اقت�صادية . 1

كما وقعت �شركة الهالل يف عام  2008على اتفاقية ا�ستك�شاف امتياز ال�شارقة الربي (امتياز املدام -الند)
والذي تبلغ م�ساحته  1243كيلو مرت مربع ،وت�ضمنت االتفاقية �إجراء م�سوحات زلزالية وحفر بئرين تنقيبيني .ويف
منت�صف عام  2010بد�أت �أعمال احلفر اال�ستك�شافية يف بئر «ال�شارقة بري »1 -حيث تقوم �شركة نفط الهالل
يف ال�شارقة بالتعاون مع �شركة  Rosneftالرو�سية بالعمل معا يف تطوير هذا االمتياز .وقد وقع اختيار ال�شركة
الرو�سية على امتياز ال�شارقة الربي ليكون �أحد �أول ا�ستثماراتها الدولية يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،حيث �أ�شار
رئي�س ال�شركة �إىل �أن االحتياطيات القابلة للإنتاج يف االمتياز املذكور تقدر بحوايل  67.6مليار مرت مكعب من
الغاز ،و 16مليون طن من املتكثفات ، 2متوقعاً وجود احتياطيات �أكرب ح�سبما ت�شري له ت�شري خ�صائ�ص املنطقة.
وكانت �شــــركة نفط الهالل قد �أعلنت عن توقيع عقد م�شاركة حول هذا االمتياز مع �شـــــــركة  Rosneftيف 19
�أيار /مايو  ،2010حيث �ستعمل ال�شركتان مبوجب هذا العقد على تطوير االمتياز الذي يجاور حقل ال�صجعة،
وحت�صل ال�شركة الرو�سية على ح�صة بن�سبة  % 49من االمتياز ،وحت�صل �شركة نفط الهالل على الن�سبة
الباقية وقدرها  .% 51وتقدر تكاليف اال�ستثمار املتفق عليها بنحو  60مليون دوالر �ستوجه مبدئياً نحو �أعمال
اال�ستك�شــــاف الأولية ومن �ضمنها حفر �أول بئرين  3بعمق يقارب  4500م.

• �شركة بي بي ال�شارقة :BP Sharjah
وهى �شركة م�شرتكة ،متلك حكومة �إمارة ال�شارقة  % 60من ح�ص�صها ،وي�ؤول الباقي ( )% 40ل�شركة
 .Amocoتغطي منطقة عمل ال�شركة م�ساحة  1551كيلو مرت مربع على الياب�سة وت�شرف على حقول ال�صجعة
(اكت�شف عام  ،)1980ومفيد (اكت�شف عام  ،)1980وكهيف (اكت�شف عام  . )1992وقد بلغ عدد �آبار املنتجة
يف عام  2009يف هذه احلقول  49بئراً ،منها � 7آبار يف كهيف ،و 38بئراً يف ال�صجعة ،و� 4آبار يف مفيد ،وبلغ
و�سطي �إنتاجها يف ذلك العام � 43ألف ب/ي . 4
1 Arab Oil and Gas Directory, 2010
 2التزال ال�شركات الرو�سية تقدر احتياطيات النفط واملتكثفات بالطن حتى اليوم.
 3ن�شرة متابعة ن�شاطات م�صادر الطاقة عربيا وعامليا� ،أوابك ،ال�سنة الثالثون  -2010-العدد الثاين.
4 Oil & Gas Journal /6/12/ 2010
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• �شركة دانة غاز :Dana Gas
وقعت هذه ال�شركة يف عام  2008على اتفاقية ا�ستك�شاف وتطوير لقاطع يقع يف املغمورة تزيد م�ساحته عن
� 1ألف كيلو مرت مربع ،ويحتوي �ضمنه على حقل الزورة الغازي ،وتقدر اال�ستثمارات الأولية املتفق عليها بحوايل
 65مليون دوالر لعمليات اال�ستك�شاف� ،إ�ضافة �إىل  55مليون دوالر لعمليات التطوير .1

رابعاً� :إمارة ر�أ�س اخليمة
�شهدت الإمارة منذ عام  1967عمليات ا�ستك�شاف وتنقيب عن النفط والغاز على الياب�سة ويف املغمورة،
حيث منحت عدة �شركات �أجنبية تراخي�ص للعمل فيها ،مثل �شركة  Union of Californiaعام  1971على
الياب�سة ،و�شركتا  Gulfو Amocoجلميع �أرا�ضي الإم��ارة عام  ، 1978و�شركة  Gulfعام  1980جلميع
مناطق املغمورة ،يذكر �أن حقل �صالح مت اكت�شافه عام  1964بوا�سطة �شركة البرتول املتحدة ومت حفر بئر
لتقييم منطقة االكت�شاف بوا�سطة �شركة اخلليج للنفط يف عام  ،1982وبد�أ الإنتاج من احلقل عام  1984من
خـــــالل � 7آبار و 5من�صـــــات ،حيث �أنتج احلقل يف الفـــرتة ما بني  1984و 1988حوايل  109مليار قدم مكعب
من الغاز ،و 14.4مليون برميل من املتكثفات ،وذلك من ت�شكيلة م�شرف الكربوناتية العائدة للع�صر الكريتا�سي
الأو�سط  ، 2ويرتبط احلقل مع جتهيزات معاجلة للغاز وال�سوائل يف هيئة غاز ر�أ�س اخليمة عرب خط �أنابيب
قطره  18بو�صة وطوله  45كيلومرتاً .ولكن هذا احلقل �شبه نا�ضب حالياً� ،إذ ال يزيد �إنتاجه عن  100ب/ي
من املتكثفات . 3
وقد مت يف عام  2006توقيع اتفاقيتني واحدة منهما تهدف لتطوير حقل �صالح ،والأخرى تغطي الأعمال
الالزمة لبدء التطوير يف حقل ر�أ�س اخليمة -ب ( )Rak-Bالذي اكت�شف يف ال�سبعينات لكنه مل يو�ضع على
الإنتاج .وت�شرف على احلقلني حالياً �شركة برتول ر�أ�س اخليمة بامل�شاركة مع هيئة غاز ر�أ�س اخليمة.
ويف �أواخر عام  ،2010وقعت �شركة برتول ر�أ�س اخليمة على اتفاقية مع «هيئة غاز ر�أ�س اخليمة» ،حت�صل
ال�شركة مبوجبها على حق ت�شغيل حقل �صالح ،حيث خططت ال�شركة لزيادة �أعماق الآبار املحفورة لت�صل �إىل
مكمن»ثمامه» ،وت�ضمنت االتفاقية عر�ض حق الرجوع (� )back-in rightإىل هيئة غاز ر�أ�س اخليمة خالل مدة
ثالثة �أ�شهر بعد �إكمال بئر �صالح الأول ،وبن�سبة م�شاركة تبلغ  % 30يف حال دفع  % 30من تكاليف البئر.

خام�ساً� :إمارة �أم القيوين
بد�أت �إمارة �أم القيوين يف �إنتاج الغاز لأول مرة يف عام  ،2008حيث بد�أت �شركة Atlantis Holdings
يف تطوير حقل �صغري واقع يف املغمورة مت اكت�شافه يف ال�سبعينات .وقد ح�صلت ال�شركة على حق اال�ستك�شاف

4

يف الإمارة يف �شهر ني�سان�/أبريل عام  ،2000فقامـت ب�إجـراء م�سـح زلزايل ثالثي الأبـعاد على م�ساحة بلغت

,
� 4شركة فرعية من م�ؤ�س�سة  China s Sinochem Corporationال�صينية.
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2 Oil and Gas Journal, 8/10/2010
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 800كيلو مرت مربع ،ثم بد�أت بعمليات تقييم احلقل الغازي املذكور يف عام  2003عرب حفر بئر جديد يف نف�س
موقع البئر القدمي الذي اكت�شف احلقل عربه �سابقاً.
واعتماداً على امل�ؤ�شرات الإيجابية التي ح�صل عليها ال�شركة ،فقد قررت و�ضع احلقل على الإنتاج،
ووقعت يف عام  2006على اتفاقية مع حكومة �أم القيوين لتطوير احلقل ،حيث كان من املتوقع �أن تبلغ
تكاليف التطوير حوايل  478مليون درهم  ،1ومن ثم مت التو�صل �إىل اتفاقية مع هيئة غاز ر�أ�س اخليمة
لتزويدها بحوايل  77مليون قدم/3ي من الغاز بدءاً من �شهر ني�سان� /أبريل عام  .2008وقد وافقت �إمارة
ر�أ�س اخليمة على امل�شاركة بامل�شروع ،ودعت �إىل بناء خط �أنابيب لنقل الغاز من احلقل �إىل حمطة معاجلة
الغاز «ر�أ�س غاز» يف «خور اخلوير» ،كما دعت �إىل بناء جمموعة من فوا�صل الغاز يف املحطة .ينتج احلقل
امل�شار له �آنفاً حوايل  92مليون قدم/3ي من الغاز الطبيعي تنقل كلها �إىل حمطة املعاجلة ،وهو �أكرث مما
كان متوقعاً يف العقود املوقعة مع �إمارة ر�أ�س اخليمة .2

�ساد�ساً� :إمارة عجمان
يتوقع �أن تكون �إمارة عجمان منتجاً غري مبا�شر للغاز يف امل�ستقبل كونها متتلك ح�صة يف حقل الزوراء
الغازي الذي تطوره �شركة  .Dana Gasيقع هذا احلقل يف املياه الإقليمية لإمارة عجمان على احلدود
مع �إمارة ال�شارقة ،وقد مت تعهيده ل�شركة الهالل البرتولية منذ عام  ،1999ووقعت حكومتا الإمارتني على
اتفاقية ب�ش�أن تطوير احلقل يف عام  ،2002لكن التوقيع على اتفاقية تطوير احلقل مع �شركة Dana Gas
والتي متتد لفرتة  25عاماً مل ي�أت �إال يف عام .2008
وال يزال هناك ائتالف واحد يعمل على التنقيب عن الهيدروكربونات يف �إمارة عجمان ،ويتكون من
�شركة  ،Atlantis Holdingsوم�ؤ�س�سة ،Scimitar Hydrocarbonوقد وقع االئتالف على اتفاقية
ا�ستك�شاف يف عام  ،1997وح�صل مبوجبها على حقوق التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي يف كامل
�إمارة عجمان ،مع حق الإنتاج من �أي اكت�شاف جتاري يتم حتقيقه .وتعمل �شركة Atlantis Holdings
يف امل�شروع عرب ذراعها  .Atlantis Technology Services Ajman ASوقد وافق االئتالف على
ا�ستثمار  4مليون دوالر على الأقل يف برنامج يت�ضمن �إجراء م�سح زلزايل يف املغمورة ،و�إعادة �سرب بئرين
مت حفرهما �سابقاً يف مطلع الثمانينات على الياب�سة .ومت فيما بعد توكيل �شركة PGS Ocean Bottom
 Seismic ASللقيام ب�أعمال امل�سح الزلزايل ثالثي الأبعاد مل�ساحة  262كيلو مرت مربع ،ومل تعلن نتائج
تلك امل�سوحات� ،إال �أن االئتالف مل يقم بحفر �أية �آبار ا�ستك�شافية بعد تلك امل�سوحات.

احتياطيات النفط والغاز
مل ي�سجل �أي تغري ملحوظ يف احتياطيات النفط والغاز املعروفة يف الإم��ارات العربية املتحدة منذ
�سنوات طويلة ،حيث ت�شري البيانات �إىل �أن هذا االحتياطي ثابت حول  97.8مليار برميل من النفط ،وهذا
ميثل حوايل  % 14.13من �إجمايل احتياطي النفط يف الدول العربية والذي قدر يف نهاية عام 2010
بحوايل  683.66مليار برميل.
 1حوايل  180مليون دوالر ح�سب �أ�سعار ال�صرف يف عام .2011

2 Arab Oil and Gas Directory, 2010
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�أما احتياطي الغاز الطبيعي فقد �شهد ارتفاعاً من  6.04تريليون مرت مكعب عام � 2006إىل 6.09

تريليون مرت مكعب عام  ،2010وهو ما ميثل ن�سبة  % 11.11من �إجمايل احتياطي الغاز الطبيعي يف
الدول العربية الذي قدر عام  2010بحوايل  54.8تريليون مرت مكعب.
وت�شري بع�ض البيانات� 1إىل �أن احلقول املكت�شفة حتى تاريخه ترتكز ب�شكل رئي�سي يف �إمارة �أبو ظبي
التي متتلك حوايل  92مليار برميل من االحتياطي ،وتتوزع باقي االحتياطيات يف �إمارة دبي التي �أعلنت
يف مطلع عام  2010عن اكت�شاف حقل جديد للنفط يقع �شـرقي حقـل را�شد ،و�أطلـق على االكت�شاف
اجلـديد ا�سم حقـل «اجلليلة» ،وذكـر الإعالن �أنه من املتوقع و�ضع احلقل اجلديد على الإنتاج يف عام
 ،2011ومل تتوفر �أية معلومات �إ�ضافية عن االكت�شاف حينها ،حيث ذكر املكتب الإعالمي حلكومة دبي
�أن تقديرات االحتياطي املكت�شف ومعدالت الإنتاج املتوقعة ما زالت قيد الدرا�سة والتقييم .2ويف �شهر
ت�شرين الأول /نوفمرب � ،2010أعلنت �شركة � .Global Industries Ltdأن �شركة Global Offshore
 .International Ltdاململوكة بالكامل لها ،قد ح�صلت على عقد ( 3 )EPCمن م�ؤ�س�سة دبي للبرتول،
وذلك لبناء من�صة بحرية ،ومد خط �أنابيب بقطر  12بو�صة وطول  27كم ،من حقل اجلليلة �إىل �إحدى
من�ش�آت املعاجلة املوجودة حالياً يف احلقول القريبة الواقعة يف املغمورة �ضمن �إمارة دبي  . 4متتلك �إمارة
دبي  4حقول منتجة هي را�شد ،وفتح ،وجنوب غربي فتح ،وفالح ،ويقدر احتياطي هذه احلقول جمتمعة
بحوايل  4مليارات برميل.
�أما االحتياطي يف �إمارة ال�شارقة فيقدر بحوايل  1.5مليار برميل ،ويف �إمارة ر�أ�س اخليمة بحوايل 100
�ألف برميل ،ومل يتم حتديد مواقع لرتاكيب م�ؤملة يف �إمارة الفجرية ،ويالحظ �أن املجموع ( 97.6مليار
برميل) قريب جداً من الرقم املعلن من قبل منظمة �أوبك وهو  97.8مليار برميل.

�إنتاج النفط
ارتفع �إنتاج النفط يف الإم��ارات العربية املتحدة من  2.3مليون ب/ي عام  ،2002لي�صل �إىل
حوايل  2.56مليون ب/ي عام  .2006بينما ت�شري التقديرات �إىل انخفا�ضه منذ ذلك التاريخ لي�صل
�إىل  2.3مليون ب/ي عام  ،2010ح�سب ما هو مبني يف اجلدول .2 -1
اجلدول  :2-1معدل �إنتاج النفط يف الإمارات العربية املتحدة بني عامي  2006و 2010

العام

2006

2007

2008

2009

*2010

معدل الإنتاج �ألف ب/ي

2568

2529

2572.2

2241.6

2304

* قيم تقديرية
1 Oil and Gas Journal, Worldwide look at reserves and production, 1/1/2011.
 2ن�شرة متابعة ن�شاطات م�صادر الطاقة عربياً وعاملياً ،ال�سنة الثالثون ،العدد الأول� ،أوابك.2010 ،
3 Engineering, Procurement, Construction.
 4ن�شرة متابعة ن�شاطات م�صادر الطاقة عربياً وعاملياً ،ال�سنة الثالثون ،العدد الرابع� ،أوابك.2010 ،
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تنتج الإمارات العربية املتحدة  1من  14حقالً ،منها  9حقول تقع يف املغمورة ،ويبني اجلدول  3-1هذه
احلقول مرتبة ح�سب تاريخ اكت�شافها.

اجلدول  :3-1حقول �إمارة �أبو ظبي
احلقل
باب
�أم ال�شعف
بو ح�صا
زاكوم الأدنى
زاكوم الأعلى
بندق
ع�صب
�شاه
�ساحل
ابو البخو�ش
مربز
�أم الدلخ
�أرزنه
�سطحه

املوقع
على الياب�سة
يف املغمورة
على الياب�سة
يف املغمورة
يف املغمورة
يف املغمورة
على الياب�سة
على الياب�سة
على الياب�سة
يف املغمورة
يف املغمورة
يف املغمورة
يف املغمورة
يف املغمورة

تاريخ االكت�شاف
1958
1958
1962
1963
1963
1964
1965
1966
1967
1969
1969
1969
1973
1975

درجة جودة النفط API
44
37
39
39
35
40
41
30
39.7
32
37
32.5
42
39.8

ويبني اجلدول  4-1احلقول يف �إمارة دبي مرتبة ح�سب تاريخ اكت�شافها.

اجلدول  :4-1حقول �إمارة دبي
احلقل

املوقع

تاريخ االكت�شاف

درجة جودة النفط API

فاحت

يف املغمورة

1966

31.8

جنوب غرب فاحت

يف املغمورة

1970

30.3

فالح

يف املغمورة

1972

25.5

ر�شيد

يف املغمورة

1973

38

مرغم

على الياب�سة

1981

43.5

اجلليلة

يف املغمورة

2010

مل يو�ضع على الإنتاج بعد

1 Oil and Gas Journal, Worldwide production, 6/12/2010.
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ويبني اجلدول  5-1احلقول يف �إمارة ال�شارقة مرتبة ح�سب تاريخ اكت�شافها.

اجلدول  :5-1حقول �إمارة ال�شارقة
تاريخ االكت�شاف

احلقل

املوقع

مبارك

يف املغمورة

�سجا

على الياب�سة

مفيد

على الياب�سة

خلف

على الياب�سة

1972

درجة جودة النفط API
37
50

1980

50

1980

50

1992

�إ�ضافة �إىل ما ذكر ،قدر �إنتاج الإمارات العربية املتحدة من �سوائل الغاز الطبيعي واملتكثفات 1بحوايل
� 250ألف ب/ي يف عام .2009

�إنتاج الغاز الطبيعي
تعترب �إمارة �أبوظبي املنتج الرئي�سي للغاز بعد اكت�شاف �أحد �أكرب حقول الغاز غري املرافق يف مكمن
اخلف ،بالإ�ضافة �إىل �إنتاج الغاز املرافق من احلقول املنتجة الرئي�سية يف الإمارات ،كما تنتج �إمارة ال�شارقة
الغاز غري املرافق من احلقول الربية .ويبني اجلدول  6-1التغريات يف كميات الغاز الطبيعي امل�سوق يف
الإمارات خالل الفرتة ما بني  2006و .2009

اجلدول  :6-1الغاز الطبيعي امل�سوق يف الإمارات العربية املتحدة

ال�سنة
مليون مرت مكعب� /سنة

2006

2007

2008

48790

50290

50240

*2009
48840

* قيم تقديرية

1 Oil & Energy Trends, Annual Statistical Review, May 2010.
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مملكة البحرين
أ  -ملحة تاريخية
بد�أت عمليات اال�ستك�شاف يف البحرين عام  ،1928وت�أ�س�ست �شركة نفط البحرين املحدودة (بابكو)
عام  1929ك�شركة م�شرتكة بني �ستاندرد �أويل �أوف كاليفورنيا وتك�ساكو (�أن�ش�أتا عام � 1936شركة كالتك�س)
والتي بد�أت احلفر عام  ،1931واكت�شفت النفط لأول مرة يف حقل العوايل (البحرين) على الياب�سة عام
 .1932بد�أ احلقل يف الإنتاج مبعدل بلغ  9600ب/ي ،وو�صل �إىل ذروته عام  1970مبعدل �إنتاج بلغ �أكرث
من � 76ألف ب/ي .ومت ت�صدير �أول �شحنة نفط خام عام  ،1934وبعد عامني �شيدت بابكو م�صفاة �سرتا
لتكرير النفط بطاقة � 10آالف ب/ي ،وارتفعت طاقة امل�صفاة تدريجيا حتى بلغت � 250ألف ب/ي.
�سعت دولة البحرين �إىل متلك ثروتها النفطية ف�شاركت بن�سبة  % 25يف ملكية و�سائل الإنتاج وحقوق
التنقيب عام  ،1973ثم ارتفعت هذه الن�سبة �إىل  % 60يف عام  ،1974ويف عام  1976مت ت�أ�سي�س �شركة
نفط البحرين الوطنية (بنوكو) مبلكية كاملة للدولة .ويف عام  1979ا�شرتت البحرين ح�صة �شركة كالتك�س
البالغة  ،% 40و�أ�صبحت املالك الوحيد ل�شركة بنوكو ،ومت بذلك التملك الكامل من قبل الدولة لأ�صول
الإنتاج والتنقيب عن النفط يف البالد اعتبارا من بداية عام � .1980أطلقت �شركة بنوكو يف عام 1979
م�شروعاً ا�ستك�شافياً وتطويرياً بلغت كلفته حوايل  42مليون دوالر ،وتعاقدت على �إجراء م�سوحات زلزالية
للمياه الإقليمية للبحرين� ،إ�ضافة �إىل حفر عدة �آبار ا�ستك�شافية قبالة �شواطئ املحرق ،ولكن �أياً من تلك
الآبار مل يحقق نتائج �إيجابية ،لذلك �أوقفت ال�شركة ن�شاطها يف هذا امل�ضمار عام  ،1985وقررت تكثيف
جهودها لتطوير الإنتاج من حقل البحرين.
�أن�شئ «املجل�س الأعلى للبرتول» عام  1980لو�ضع ال�سيا�سة النفطية العامة للبالد ،وقد قرر املجل�س
عام � 1981أن تتوىل �شركة بنوكو �إدارة �إنتاج النفط والغاز يف البحرين اعتبارا من بداية عام .1982
منحت البحرين امتيازات للتنقيب عن النفط لعدة �شركات �أجنبية ،منها �شركة Superior Oil
 Companyيف عام  ،1970التي منحت امتيازاً للتنقيب يف م�ساحة  3900كيلو مرت مربع ،تقع مبعظمها
يف املغمورة ،ولكنها للنتائج ال�سلبية التي ح�صلت عليها تخلت عن عملياتها .ومن هذه ال�شركات �أي�ضاً،
�شركة هاركن الأمريكية ،التي بد�أت عملها يف عام  1990يف مياه البحرين يف منطقة ف�شت اجلارم واملحرق
و�أم النع�سان ،وقد حفرت ال�شركة بئر حارم -2الذي و�صل لعمق  4351م ،وكان هدفه اختبار ت�شكيلة
العرب اجلورا�سية ،وت�شكيلة اخلف من ع�صر الربمي� ،إال �أن ال�شركة هجرته عام  1992على �أنه جاف،
ويف نف�س العام بد�أت ال�شركة حفر بئر املحرق -1على بعد  7كم �شمال �شرق مدينة املنامة ،ال�ستك�شاف
ت�شكيلة العرب من اجلورا�سي العلوي ،وت�شكيلة الفا�ضلي من اجلورا�سي الأو�سط ،وقد توقف احلفر يف
ت�شكيلة الفا�ضلي على عمق  2676م .واعترب البئر جافاً ومت هجره يف مطلع عام  ،1993وتخلت ال�شركة
عن االتفاقية وان�سحبت يف �أوائل عام .1996
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كما وقعت �شركة �شيفرون اتفاقية للم�شاركة يف الإنتاج يف �شهر �شباط /فرباير  ،1998تغطي االتفاقية
م�ساحة  5900كيلو مرت مربع يف املغمورة �إىل ال�شمال ال�شرقي من جزيرة البحرين ،وهي نف�س املنطــــقة
التي عملـــــت فيها �سابقا عدة �شركات مثل  ، Harkenو .KUFPECوقد جاء توقيع االتفاقية بعد �أن
قامت �شركة �شيفرون بتقييم املنطقة مبوجب خطاب نوايا مت توقيعه مع �شركة بنوكو يف نوفمرب .1996
تغـــــطي منطقـــــة االمتــــياز ثالثة قواطــــع يف حـــــو�ض امللح العــــربي ال�شـــــــمايل (North Arabian
 ،)Salt Basinتقوم �شركة �شيفرون مبوجبه ب�إجراء م�سوحات �سيزمية ثنائية وثالثية الأبعاد ،وقامت
ال�شركة بالفعل بتنفيذ م�سوحات ثالثية الأبعاد يف منت�صف عام  1998غطت م�ساحة  1200كيلو مرت
مربع.

ويف عام  1999وقعت تك�ساكو على عقد خدمة مع وزارة النفط البحرينية ،وبعد �إعادة تر�سيم احلدود
مع دولة قطر عام  ،2001قامت البحرين بالإعالن عن فتح ق�سم من مياهها الإقليمية �أمام ال�شركات
الراغبة باال�ستك�شاف فيها ،ومنحت �شركة تك�ساكو (التي اندجمت الحقاً مع �شيفرون) ،امتيازاً لال�ستك�شاف
يف قاطع جنوب �شرق البحرين ،بينما منحت �شركة برتونا�س املاليزية امتيازاً للتنقيب يف قاطعني جماورين
للقاطع املمنوح ل�شركة تك�ساكو.
وقد و�ضعت البحرين منذ ب�ضع �سنوات خطة طويلة الأمد حلفر  700بئر نفطي تطويري ،وذلك بهدف
وقف تراجع معدل �إنتاج حقل البحرين ،ومن املتوقع �أن تبلغ الكلفة التقديرية للبئر التطويري حوايل 0.5
مليون دوالر ،وقد وقعت يف عام  2007اتفاقية مع �شركة برقان الكويتية حلفر  70بئر منها.

ب  -ال�شركات العاملة
تتدرج الأدوار الإدارية يف قطاع النفط والغاز يف مملكة البحرين لت�ضم ثالثة م�ستويات وهي الهيئة
الوطنية للنفط والغاز ،وال�شركة القاب�ضة للنفط والغاز ،وال�شركات التابعة .1

• الهيئة الوطنية للنفط والغاز (نوغا):
�أن�شئت الهيئة باملر�سوم امللكي  63لعام  ،2005وتعترب امل�س�ؤولة
ع��ن تنظيم امل�����ص��ادر الهيدروكربونية ،وال��رق��اب��ة عليها ،وو�ضع
ال�سيا�سات اخلا�صة بها .وقد �صدر مر�سوم ملكي يف � 8شباط/
فرباير � ،2010أناط بالهيئة �إ�سناد مهمة �إدارة �أي من ال�شركات
اخلا�ضعة لإ�شراف الهيئة واململوكة بالكامل من الدولة �أو ت�ساهم يف
ر�أ�سمالها بن�سبة جتاوز � ،% 50إىل جمل�س الإدارة الذي يتوىل �إدارة
ال�شركة القاب�ضة للنفط والغاز ،ويكون ذلك م�ؤقتاً ملدة ال تزيد عن �سنة قابلة للتجديد بقرار من الوزير
املخت�ص ب�ش�ؤون النفط والغاز . 2

 1جميع املعلومات اخلا�صة بال�شركات العاملة يف البحرين ،م�صدرها املوقع الر�سمي للهيئة الوطنية للنفط والغاز.
 2اجلريدة الر�سمية يف مملكة البحرين ،العدد .2010/2/11 ،2934
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• ال�شركة القاب�ضة للنفط والغاز:
�أعلنت البحرين يف الأول من �آب� /أغ�سط�س من عام � ،2007أنها
�أ�س�ست ال�شركة القاب�ضة للنفط والغاز ،بر�أ�سمال يبلغ  2.6مليار
دوالر ،وهي تابعة للهيئة الوطنية للنفط والغاز ،ومتتلك ح�ص�ص
و�أ�سهم احلكومة يف ال�شركات العاملة يف قطاع النفط والغاز ،وهي:
�شركة نفط البحرين ،و�شركة غاز البحرين الوطنية (بنا غاز) وتبلغ ح�صة احلكومة فيها  ،% 75و�شركة
التو�سعة ل�شركة غاز البحرين وهي مملوكة  % 100للحكومة ،و�شركة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات
وتبلغ ح�صة احلكومة فيها  ،% 33.33بينما ت�ساهم الكويت وال�سعودية بالت�ساوي يف باقي احل�صة،
بالإ�ضافة �إىل �شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو) وت�ساهم فيها احلكومة بن�سبة  .% 60و�أهم
الأ�سباب التي مت من �أجلها ت�أ�سي�س هذه ال�شركة ،تكمن يف �أنها �ستقوم با�ستثمار �أموال ال�شركة القاب�ضة
يف املجاالت التي يحددها جمل�س �إدارة الهيئة الوطنية للنفط والغاز ،وكذلك امل�ساهمة يف م�شروعات �أو
�شركات جديدة ،كما ميكنها امل�ساهمة يف متلك م�شاريع �شركات قائمة داخل اململكة �أو خارجها� ،إ�ضافة
�إىل التعاقد مع ال�شركات �أو الهيئات �أو الأفراد ،و�سوف تعمل هذه ال�شركة اجلديدة على �أ�س�س جتارية لكي
تزيد من اال�ستثمار يف قطاع النفط والغاز.

• �شركة نفط البحرين (بابكو):
مت يف عام � 2002إعادة هيكلة ال�صناعة النفطية يف البحرين ،حيث
مت دمج �شركة البرتول البحرينية بابكو مع �شركة نفط البحرين الوطنية
بنوكو ،لت�شكال معاً �شركة واحدة �سميت بابكو ،وبلغ ر�أ�سمالها  755مليون
دينار بحريني (1دينار بحريني يعادل حوايل  2.65دوالر �أمريكي).
تعمل ال�شركة يف جمال �صناعة النفط التي ت�شمل اال�ستك�شاف والبحث عن النفط واحلفر والإنتاج والتكرير
وتوزيع املنتجات النفطية والغاز الطبيعي وبيع وت�صدير النفط اخلام وامل�شتقات البرتولية.
ومتلك ال�شركة م�صفاة البحرين لتكرير النفط وطاقتها � 260ألف ب/ي ،والتي تعترب �أقدم م�صفاة يف دول
جم�س التعاون ،بالإ�ضافة �إىل  170مرفقاً للتخزين تبلغ طاقتها الإجمالية �أكرث من  14مليون برميل ،ومركزاً
لتوزيع املنتجات حمليًا ،ور�صيفاً بحرياً للت�صدير �إذ ت�صدّر بابكو  % 95من منتجاتها النفطية املكررة �إىل
اخلارج.

• �شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز):
وهي �شركة م�ساهمة بحرينية متتلك حكومة مملكة البحرين ح�صة
من �أ�سهمها ن�سبتها  ،% 75بينما متتلك كل من �شركة �شيفرون البحرين
وال�شركة العربية لال�ستثمارات البرتولية (�أبيكورب)% 12.5من الأ�سهم.
ت�أ�س�ست «بناغاز» بهدف معاجلة الغاز املرافق وحتويله �إىل منتجات
ت�سويقية ،وتزويد ال�صناعات املحلية بالغاز الفائ�ض .مت افتتاح م�صنع
ال�شركة ر�سمياً يف  17كانون الأول /دي�سمرب  ،1979و�صدّرت �أول �شحنة من املنتجات يف مطلع العام  .1980وتقوم
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ال�شركة بت�صدير منتجات الربوبان والبيوتان والنفثا �إىل خمتلف الأ�سواق يف العامل ،يف حني تر�سل الغاز الفائ�ض
واملكون ب�شكل رئي�سي من امليثان والإيثان �إىل �شركة �أملنيوم البحرين وم�صفاة بابكو وحمطة توليد الكهرباء بالرفاع.
ويف عام  2008مت و�ضع الإطار القانوين مل�شروع التو�سعة ف�أ�صبح �شركة م�ستقلة بذاتها متلكها حكومة مملكة
البحرين متمثلة يف ال�شركة القاب�ضة للنفط والغاز وهي �شركة تو�سعة غاز البحرين الوطنية ،وتقوم �شركة بنا غاز
ب�إدارة وت�شغيل �شركة التو�سعة.

• �شركة تطوير للبرتول:

مت �إن�شاء هذه ال�شركة بالقانون رقم  24لعام  ،2009ون�ص القانون
على املوافقة على اتفاقية التنمية وامل�شاركة يف الإنتاج ( )DPSAلتطوير
حقل البحرين بني حكومة مملكة البحرين ،وكل من �شركة �أوك�سيدنتال
الأمريكية  ،Occidentalو�شركة مبادلة الإماراتية ،وال�شركة القاب�ضة
للنفط والغاز .تن�ص االتفاقية على �أن تتحمل �شركة �أوك�سيدنتال تكلفة
امل�شروع وتطويره مع �شريكتها �شركة مبادلة الإماراتية ،حيث تلتزمان باملحافظة على معدالت الإنتاج ،وزيادتها وفقاً
للمعدالت املن�صو�ص عليها باالتفاقية ،بينما ت�شارك ال�شركة القاب�ضة للنفط والغاز ممثلة حلكومة مملكة البحرين
يف هذه االتفاقية بن�سبة .% 20
عقد �أول اجتماع للجنة �إدارة تطوير حقل البحرين يف �شهر �شباط /فرباير  ،2010ومت خالله مناق�شة برنامج
عمل �شركة (تطوير للبرتول) وامليزانية الت�شغيلية لل�شركة لعام  ،2010حيث ت�ضمن الربنامج حفر  17بئراً نفطياً ،و4
�آبار جديدة ت�ستهدف غاز ت�شكيلة اخلف .كما متت املوافقة على خطة عمل ا�سرتاتيجية خلم�س �سنوات� ،شملت على
حفر �أكرث من  600بئر نفط جديد� ،إ�ضافة �إىل م�شاريع بناء لتو�سيع املرافق النفطية واملياه والطاقة الإنتاجية من
الغاز ،وحتديث املرافق ال�ستيعاب الزيادة يف �إنتاج النفط ،حيث من املتوقع �أن ت�ساهم عمليات التطوير يف رفع �إنتاج
النفط لي�صل املعدل �إىل �أكرث من � 70ألف ب/ي ،وقدرت اال�ستثمارات الالزمة للخطة ب�أكرث من  1.6مليار دوالر .1

• �شركة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات (جيبك):
�أ�س�ست هذه ال�شركة يف اخلام�س من �شهر كانون الأول /دي�سمرب
 1979كنواة للتعاون بني دول جمل�س التعاون اخلليجي يف جمال �صناعة
الأ�سمدة والبرتوكيماويات ،م�ستفيدة بذلك من الغاز الطبيعي الذي
تنتجه البحرين كمادة خام لهذه ال�صناعة.
ال من حكومة مملكة البحرين
وقد جاء ت�أ�سي�س ال�شركة لتكون م�شروعاً م�شرتكاً مملوكاً بالت�ساوي بني ك ً
واململكة العربية ال�سعودية ممثلة يف ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) ودولة الكويت ممثلة
يف �شركة �صناعة الكيماويات البرتولية .ويت�ألف جمل�س �إدارة ال�شركة من ممثلني من الدول امل�ساهمة
الثالث .وكان �أول م�شروع لل�شركة هو �إن�شاء جممع برتوكيماوي على م�ساحة قدرها  60هكتاراً من
الأرا�ضي امل�ست�صلحة يف جزيرة �سرتا حيث ت�ألف امل�شروع يف بداياته من م�صنعني لإنتاج مادتي الأمونيا
وامليثانول بالإ�ضافة �إىل املرافق .وبد�أ الإنتاج الفعلي لهذه امل�صانع يف �أيار /مايو  1985بطاقة �إنتاجية
بلغت  1000طن مرتي يومياً لكل منهما ،مت رفعها الحقاً لت�صبح  1200طن يومياً يف عام .1989
 1املوقع الر�سمي للهيئة الوطنية للنفط والغاز.2010/2/11 ،

80

تركي الحمش

• �شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو):
ت�أ�س�ست �شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات ك�شركة م�ساهمة
بحرينية مقفلة (بافكـو) يف �سنة  1985لتقدمي خدمات تزويد الوقود
للطائرات يف مطار البحرين الدويل .تدير بافكو �أجهزة ومرافق تزويد
الوقود يف مطار البحرين الدويل نيابة عن مالكي هذه الأجهزة و�أنظمة
التزويد وتقوم بتزويد عمالء املالّك من اخلطوط اجلوية باحتياجاتها
من الوقود نيابة عن مالّك ال�شركـة ،وهم:
•ال�شركة القاب�ضة للنفط والغاز ،بن�سبة م�ساهمة .% 60
•�شركـة �شيفرون البحرين ،بن�سبة م�ساهمة .% 27
•�شركـة بي بي لل�شرق الأو�سط املحدودة ،بن�سبة م�ساهمة .% 13

• �شركة البحرين لزيت الأ�سا�س للت�شحيم:
مت التوقيع على عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركة يف 17

حزيران /يونيو  ،2009ك�شركة م�ساهمة بحرينية مقفلة متلكها حكومة
مملكة البحرين بن�سبة  % 55ممثلة يف ال�شركة القاب�ضة للنفط والغاز
بن�سبة  % 27.5و�شركة نفط البحرين (بابكو) بن�سبة  % 27.5و�شركة
ني�ستي �أويل الفنلندية بن�سبة  ،% 45وتعترب هذه ال�شركة الأوىل من
نوعها يف املنطقة.

 - 3امل�شاريع اال�سرتاتيجية يف البحرين

 .1م�شروع ا�ستك�شاف للقاطع  2يف املغمورة :مت توقيع اتفاقية ا�ستك�شاف وم�شاركة بالإنتاج للقطاع
 2مع �شركة  PTTEPالتايلندية يف  ،2007/10/31و�صدقت االتفاقية يف  ،2008/2/14ثم
بد�أت ال�شركة بعدها يف مرحلة اال�ستك�شاف الأوىل التي تبلغ مدتها � 3سنوات .ويف 2009/5/10
منحت �شركة  PTTEPعقداً للقيام مب�سح زلزايل ثنائي الأبعاد �إىل �شركة  BGPال�صينية ،وبد�أت
يف  2009/7/1بعمليات امل�سح الزلزايل يف ف�شت اجلارم واملياه املحيطة به ،وانتهت منها خالل
�شهرين ،بينما بد�أت عمليات معاجلة وتف�سري البيانات يف عام  .2010تبلغ م�ساحة القاطع امل�شار
�إليه  2228كيلو مرت مربع ،وحتى نهاية عام  2010كانت العمليات يف طور التقييم .1
 .2م�شروع ا�ستك�شاف للقاطعني  3و 4يف املغمورة� :شهد عام  2007توقيع اتفاقية ا�ستك�شاف وم�شاركة
بالإنتاج للقاطعني  3و 4بني البحرين ،وبني �شركة �أوك�سيدنتال (ال�شكل  ،)1-2وقد مت الت�صديق
على االتفاقية يف  ،2008/2/14ومت يف نف�س العام بدء تنفيذ الدرا�سة اجليولوجية واجليوفيزيائية،
ثم دخلت ال�شركة يف مرحلة اال�ستك�شاف الأوىل للقاطعني يف  ،2009/2/25وتبع ذلك �إجناز
 1املوقع الر�سمي ل�شركة  ،PTTEPبيانات �شهر �شباط/فرباير .2011
http://www.pttep.com/en/ourBusiness_EAndPprojectsDetail.aspx?ContentID=31&type=2
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االلتزام التعاقدي لعملية �إعادة
معاجلة امل�سوحات الزلزالية،
كما �أجنز امل�سح اجليولوجي يف
ذلك العام.

ال�شكل  :1-2مواقع القواطع  4-3-2-1يف املغمورة

 .3م �� �ش��روع ا��س�ت�ك���ش��اف ال�ق��اط��ع
 1يف امل� � � � �غ� � � � �م � � � ��ورة :مت يف
ع���ام  2008ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة
ا�ستك�شاف وم�شاركة بالإنتاج
( )EPSAبني البحرين ،وبني
���ش��رك��ة �أوك�����س��ي��دن��ت��ال ،و���ص��در
يف  2009/4/1القانون رقم
( )6باملوافقة على االتفاقية.
وب����د�أت م��رح��ل��ة اال�ستك�شاف
الأويل التي متتد لثالث �سنوات
يف  ،2009/2/25ب��ي��ن��م��ا
ب��د�أت مرحلة تنفيذ الدرا�سة
اجليولوجية واجليوفيزيائية يف
 ،2009/4/3وتالها يف عام
� 2010إجراء م�سح جيوكيميائي
للحقل.

 .4م �� �ش��روع ال�ت�ن�ق�ي��ب ع��ن ال �غ��از
يف الطبقات العميقة :وقعت

الهيئة الوطنية للنفط والغاز يف  2010/11/30اتفاقية �إطارية لهذا امل�شروع مع �شركة �أوك�سيدنتال،
بينما مت توقيع اتفاقية التنقيب وامل�شاركة يف الإنتاج يف  .2011/2/10ومن املنظور �أن تبد�أ
املرحلة الأوىل من اال�ستك�شاف يف هذا امل�شروع اجلديد ب�إجراء درا�سات جيولوجية وجيوفيزيائية
وهند�سية لتحليل املكامن التي حتمل الغاز العميق املحتمل يف البحرين ،و�سيتبع ذلك حفر ثالثة
�آبار ا�ستك�شافية �إىل عمق يزيد على  5486م (� 18ألف قدم) ،وبئر رابع يف املرحلة الثانية من
اال�ستك�شاف.

احتياطيات النفط
نظراً لعدم وجود اكت�شافات جديدة يف البحرين ،ف�إن احتياطيها من النفط �شبه ثابت عند  120مليون
برميل .وهذا الرقم ال ي�أخذ يف االعتبار احتياطي حقل �أبو �سعفة الذي تتقا�سم �إنتاجه مع ال�سعودية بن�سبة
.% 50:% 50
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ال�شكل � :2-2شكل تو�ضيحي لطبقات حقل البحرين التي يتوقع �أن تكون حاملة للغاز العميق

�إنتاج النفط
ت�شري البيانات �إىل �أن الرتاجع امل�ستمر يف �إنتاج حقل البحرين قد انعك�س م�ؤخراً ،كما هو مبني يف
اجلدول  1-2حيث تطمح �شركة «تطوير للبرتول» �إىل الو�صول مبعدل �إنتاج حقل البحرين �إىل � 47.5ألف
ب/ي يف عام  ،2011و � 102.3ألف ب/ي يف عام  ،2016و � 112.6ألف ب/ي يف عام .2019
يعترب حقل البحرين �أول حقل اكت�شف يف منطقة اخلليج العربي  ،1حيث بد�أت �أعمال احلفر فيه يف
عام  ،1931واكت�شف النفط يف عام  ،1932وكان معدل الإنتاج عند اختبار البئر (جبل الدخان رقم)1 -
 400برميل يف ال�ساعة (ال�شكل.)3-2
�أما حقل �أبو �سعفة فقد و�ضع على الإنتاج يف عام  ،1963وبد�أ تقا�سم �إنتاجه بني ال�سعودية والبحرين منذ
عام  ،1985حيث و�صل معدل �إنتاجه يف حينها �إىل � 140ألف ب/ي .بينما �ساهمت عمليات تطوير وتو�سعة
احلقل يف عام � 2004إىل ارتفاع معدل �إنتاجه �إىل � 300ألف ب/ي يذكر �أن ت�سويق ح�صة البحرين من �إنتاج
حقل �أبو �سعفة تتم عن طريق �شركة بابكو ،بينما تتم عملية الت�صدير من ميناء (ر�أ�س تنورة)  2يف ال�سعودية.
اجلدول  :1 - 2معدل �إنتاج حقل البحرين2009 - 2006 ،

ال�سنة
�ألف ب/ي

2006

35.849

2007

34.390

2008

32.950

2009

33.200

1 Arab Oil and Gas Directory, 2010.
 2بيانات ر�سمية.
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اجلدول  :2 - 2معدل �إنتاج حقل البحرين �إ�ضافة �إىل ح�صة البحرين من حقل �أبو �سفعة بني
عامي 2010 - 2006
ال�سنة
�ألف ب/ي

2006

183.3

الغاز الطبيعي

2007

184.3

2008

182.2

2009

182.4

2010

181.1

ال�شكل  :3-2لوحة مثبتة قرب بئر جبل الدخان  1تبني تاريخ اكت�شاف النفط يف حقل البحرين

يعترب تطوير م�صادر الغاز الطبيعي
يف البحرين من الأمور الهامة نظراً لنمو
اال�ستهالك يف ال�سوق املحلي ،خا�صة و�أن
البحرين ت�ستهلك كل الغاز املنتج فيها،
و�أتى م�شروع التنقيب عن الغاز الطبيعي
يف الطبقات العميقة من حقل البحرين
متا�شياً مع اهتمامات البحرين لتوفري تلك
االحتياجات املحلية .وكانت �شركة بابكو قد
وقعت اتفاقية مع �شركة �إك�سون موبيل يف
�شهر �آذار /مار�س  ،2008تتوىل الأخرية
مبوجبها �إج��راء درا�سة تتناول اال�ستثمار
الأم��ث��ل للغاز يف البحرين� ،إ���ض��اف��ة �إىل
تقدير االحتياجات امل�ستقبلية للبالد من
الغاز ،وحتليل �أ�سباب النمو الكبري للطلب
مع تقدمي احللول لتلبية ذلك الطلب ،ومن
بينها اال�سترياد املحتمل للغاز من الدول
املجاورة .كما مت توقعي اتفاقية �أخرى مع �شركة  .Shell International Gas & Power Ltdيف
مطلع عام  ،2009وذلك لدرا�سة جدوى عدة م�شاريع غازية مت التخطيط لها ،ومن �ضمنها ا�سترياد الغاز
الطبيعي امل�سال ( ،)LNGو�إن�شاء �شركة م�شرتكة بني الهيئة الوطنية للنفط والغاز و�شركة  ،Shellتعمل
على بناء خط �أنابيب ال�سترياد الغاز من دول اجلوار� ،إ�ضافة �إىل م�شروع يبحث يف التنقيب عن الغاز
الطبيعي يف بع�ض الرتاكيب على الياب�سة ،و�إنتاج الغاز من النفط الثقيل �أو من خملفات �صناعة التكرير
يف م�صفاة �سرتا.
قدر احتياطي الغاز الطبيعي يف البحرين يف نهاية عام  2010بحوايل  92مليار مرت مكعب  ،1وبلغ
حجم الغاز الطبيعي امل�سوق يف عام  2009حوايل  12.8مليار مرت مكعب.

 1و�سطي الأ�شهر الت�سعة الأوىل من عام .2010
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الجمهورية التونسية
أ  -ملحة تاريخية
يعود تاريخ بدء ا�ستك�شاف النفط يف تون�س �إىل القرن التا�سع ع�شر حيث مت منح �أول ترخي�ص لال�ستك�شاف
عام  1894ل�شركة �ستاندرد الأمريكية الفرن�سية ،ومت حفر البئر اال�ستك�شايف الأول عام  1909يف منطقة
م�سفتني .ولكن �أول اكت�شاف للنفط مل يتحقق �إال عام  1964يف منطقة البورما يف �أق�صى اجلنوب الغربي
لتون�س قرب احلدود مع اجلزائر ،على يد ال�شركة الإيطالية التون�سية امل�شرتكة ال�ستك�شاف البرتول SITEP
 1والذي و�ضـع على الإنتـاج عام  .1965ثـم اكت�شـف احلقـل الثاين يف منطـقة دوليـب عـام  1966على بعد
 160كم �شمال حقل البورما ،وو�ضع احلقل على الإنتاج عام  .1968كما اكت�شفت ال�شركة عام 1967
حقلني �صغريين هما مت�سميدا و�سمامة يف نف�س املنطقة.
يف عام  1970اكت�شفت �شركة البرتول الفرن�سية التون�سية  2 CFTPوهي �شركة م�شرتكة منا�صفة
بني �شركة البرتول الفرن�سية (الحقاً باتت  )Totalواحلكومة التون�سية ،حقل �سيدي لتيم .ويف عام 1971
اكت�شف ثاين اكرب حقل يف تون�س يف منطقة ع�شتار البحرية يف خليج قاب�س من قبل �شركتي Aquitaine
 ،Tunisieو Elf-Erapوو�ضع على الإنتاج �أواخر عام .1973
بهدف تن�شيط عمليات اال�ستك�شاف يف البالد ،قامت احلكومة التون�سية بو�ضع حوافز م�شجعة لل�شركات
الأجنبية للعمل يف الأرا�ضي التون�سية ،كما �أنها كثفت جهودها الذاتية للغر�ض نف�سه وذلك حني �أن�ش�أت امل�ؤ�س�سة
التون�سية للأن�شطة البرتولية (�إيتاب)  3عام  ،1972لتكون م�س�ؤولة عن م�صالح الدولة النفطية والغازية والإ�شراف
على قطاع الهيدروكربونات ب�شكل عام .و�أ�صبحت عام  1974جاهزة للعمل يف ذلك االجتاه حيث كثفت ن�شاطاتها
اال�ستكــ�شافية ومنحت عدداً من ال�شركات الأجنبية عقوداً لال�ستك�شاف بحيث ترتاوح ح�صة ايتاب بني -20
 % 57.5يف احلقول التي يتم اكت�شاف كميات جتارية من الهيدروكربون فيها ،و�أدخل نظام امل�شاركة يف الإنتاج
لأول مرة يف قانون عام  1985و�سرعان ما منحت عقود من ذلك النوع عامي  1988و .1989

ويف �شهر �شباط/فرباير عام  2000مت �إ�صدار نظام تعاقدي اعترب جذاباً جداً لل�شركات التي ترغب
با�ستثمار يف ال�صناعة البرتولية يف تون�س ودعي با�سم الت�شريع الهيدروكربوين .Hydrocarbon Code
ويو�ضح ال�شكل  1-3خطوات الرتخي�ص بناء على هذا الناظم التي متيز ب�أنه �ضم يف ن�ص واح��د كل
الن�صو�ص والت�شريعات ال�سابقة اخلا�صة بعمليات اال�ستك�شاف والإنتاج� ،إ�ضافة �إىل �إيجاد حوافز م�شجعة
تتعلق باحلقوق اخلا�صة ب�شركة �إيتاب ،وتتعلق بتثبيت �أ�سعار الغاز املحلية وال�ضرائب ،وكل ما له �صلة بحماية
البيئة وعمليات نقل الهيدروكربونات .ومت تطبيق الت�شريع اجلديد على كل تراخي�ص اال�ستك�شاف والإنتاج
اجلديدة� ،أما تراخي�ص الإنتاج ال�سابقة فيحق ملن يحملها �أن يعدل �شروطها ح�سب الت�شريع اجلديد.
1 Société Italo-Tunisienne d’Exploitation Pétrolière.
2 Franco Tunisienne des Pétroles
)3 Entreprise Tunisienne d’Activités Pétrolières (ETAP
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ال�شكل  :1 - 3خمطط يلخ�ص �سري عملية الرتخي�ص يف تون�س

بلغ عدد الرتاخي�ص املمنوحة يف تون�س  42ترخي�صاً لال�ستك�شاف ،منها  27على الياب�سة و 15يف
املغمورة ،وذلك حتى نهاية عام .1998
ويف عام  2008ح�صلت �شركتان فيتناميتان على امتيازين للتنقيب عن البرتول والغاز يف خليج قاب�س
جنوبي تون�س تبلغ م�ساحتهما  3976كيلو مرت مربع ،وقدرت اال�ستثمارات التي �ستنفق على عمليات
كحد �أدنى.
التنقيب يف هذه امل�ساحة بحوايل  2مليون دوالر ٍ

ويف عام  ،2009مت منح ترخي�ص ا�ستك�شاف واحد ل�شركة  Dualexكمتعاقد ،بينما تبقى �إيتاب مالكة
لالمتياز وذلك لقاطع بو حجلة يف و�سط تون�س والذي يغطي م�ساحة تبلغ  416كيلو مرت مربع .وقد مت
توقيع اتفاقية م�شاركة بالإنتاج بني ال�شركتني املذكورتني تق�ضي ب�أن متتد فرتة اال�ستك�شاف لثالث �سنوات.
وبد�أت  Dualexيف منت�صف عام  2010بالتخطيط لإجراء م�سح زلزايل ثالثي الأبعاد � 3Dضمن القاطع
الذي تقدر االحتياطيات اجليولوجية املتوقعة فيه �ضمن ت�شكيلتي �أبيود (الع�صر الكريتا�سي) ،والغورية
(الإيو�سني) الواقعتني يف منطقة (بوحجلة � -شمال) ،بحوايل  82.8مليون برميل .يقع قاطع بو حجلة يف
حو�ض البيالجيان غربي حقل (�سيدي الكيالين) الذي �أنتج �أكرث من  48مليون برميل من النفط اخلفيف
من ت�شكيلة �أبيود املكونة من ال�صخور الطبا�شريية املت�شققة واملدملتة .1

ومت يف عام  2009منح رخ�صة للتنقيب عن النفط على م�ساحة  312كيلو مرت مربع يف والية تطاوين
باجلنوب التون�سي ل�شركة  Stormالكندية .ومتول ال�شركة الكندية مبوجب االتفاق برنامج عمل يت�ضمن حفر
بئر ا�ستك�شايف با�ستثمارات تناهز  6ماليني دوالر .2
2
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ن�شرة متابعة ن�شاطات م�صادر الطاقة عربيا وعامليا� ،أوابك ،ال�سنة التا�سعة والع�شرون،العدد الرابع.2009 ،
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كما مت يف نف�س العام منح ترخي�صي ا�ستك�شاف ملدة �سنتني ا�ستناداً �إىل �شركة م�شرتكة بني �إيتاب (،)% 50
و  (%50) Porosوذلك لقاطعي ق�صرين الذي تبلغ م�ساحته  5108كيلو مرت مربع ،وتلم�سان الذي تبلغ م�ساحته
 5380كيلو مرت مربع .من جهة �أخرى تخلت �شركة  Perencoعن ترخي�ص اال�ستك�شاف الذي ح�صلت عليه لقاطع
تكرونة الذي يغطي م�ساحة  4496كيلو مرت مربع بعد �أن انتهت مدة الرتخي�ص يف حزيران/يونيو .2009
ويف عام  2010مت منح ترخي�صي تنقيب ل�شركة  Royal Dutch Shellوذلك لقاطعي رفرف (2160
كيلو مرت مربع) و�أزمور ( 3416كيلو مرت مربع) �شمال ال�سواحل التون�سية.

ومن الأمثلة الأخرى ميكن الإ�شارة �إىل �شركة  Gulfsands Petroleumالتي ح�صلت على حق التنقيب
يف امتياز كركوان الواقع يف املغمورة قبالة �سواحل تون�س� ،إ�ضافة �إىل االمتياز امل�سمى  ،G.R15.PUوالواقع
�إىل اجلنوب من �سواحل �صقلية يف �إيطاليا ،حيث ي�شكل االمتيازان مع بع�ضهما جزءاً واحداً تبلغ م�ساحته
 4500كيلو مرت مربع.
يحتوي امتياز كركوان على عدة مناطق م�أمولة مثل منطقة  ،Lamboukaالتي ت�شكل حمدباً توجد فيه عدة
مكامن متطبقة .تقع املنطقة املذكورة يف مياه يبلغ عمقها حوايل  400م ،وتقدر االحتياطيات امل�أمولة فيها بحوايل
 270مليون ب م ن .وتعتزم ال�شركة حفر بئرها الأول يف االمتياز املذكور با�ستخدام من�صة Atwood Southern
� Crossشبه الغاط�سة . 1

ويف منت�صف عام  2011وقعت �شركة  (New Zealand Oil & Gas Ltd.) NZOGالنيوزيلندية
على حق التنقيب عن الهيدروكربون يف قاطع ديودور الواقع يف خليج قاب�س قبالة �سواحل تون�س .تبلغ
م�ساحة القاطع  1236كيلو مرت مربع ويقع يف مياه يقل عمقها عن  100م ،وهو حماط من كل جهاته
باكت�شافات نفطية وغازية منتجة .متتد اتفاقية التنقيب ل�سنتني مع �ضمان �أولوية حق التقدم لطلب اتفاقية
ا�ستك�شاف ملدة �أربع �سنوات  .2يبني اجلدول  1-3عدد الن�شاطات اال�ستك�شافية يف تون�س بني - 2007
.2009
اجلدول  :1 - 3تراخي�ص اال�ستك�شاف يف تون�س بني 2009-2007

تراخي�ص اال�ستك�شاف /العام

2007

2008

2009

على الياب�سة

33

36

38

يف املغمورة

17

16

16

املجموع

50

52

54

عدد الآبار املحفورة

20

19

9

 1ن�شرة متابعة ن�شاطات م�صادر الطاقة عربيا وعامليا� ،أوابك ،ال�سنة الثالثون،العدد الثاين.2010 ،

Oil Voice, 15/6/2011.
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ب -ال�شركات العاملة
بلغ عدد االمتيازات اال�ستك�شافية يف مطلع عام  54 ،2010ترخي�صاً منها  38على الياب�سة،
والباقي يف املغمورة ،وكانت تلك االمتيازات �ضمن  43ترخي�صاً ا�ستك�شافياً منها  11تفوي�ض تنقيب.
كما كانت تلك االمتيازات تدار من قبل � 33شركة حملية وعاملية� ،إ�ضافة �إىل � 18شركة متتلك
ح�ص�صاً بدون �أن ت�ساهم يف عمليات الإدارة .وت�ضمنت ال�شركات التي تقوم ب�إدارة االمتيازات 3
�شركات تون�سية خا�صة وهي� :شركة ( M. P. Zaratفرع من �شركة � ،)Medex Petroleumإ�ضافة
�إىل �شركة هادي بو�شماوي و�أوالده  ،Oil HBS Companyو�شركة قرطاج للنفط Carthago
 .Oil Companyوتختلف �إنفاقات هذه ال�شركات ح�سب طبيعة العمليات التي تتوالها ،فعلى �سبيل
املثال �أقرت �شركة  Totalميزانية ا�ستك�شافية يف تون�س يف عام  2008بلغت  400مليون دوالر،
ارتفاعاً من  343مليون دوالر عام  .2007يبني اجلدول  2-3بع�ض تراخي�ص اال�ستك�شاف املوقعة
يف تون�س بدءاً من عام  ،1984كما يبني اجلدول  3-3القطاعات التي عر�ضتها تون�س لال�ستك�شاف
يف منت�صف عام .2009
ومن الأمثلة على ال�شركات العاملة يف تون�س ميكن الإ�شارة �إىل ما يلي:

• امل�ؤ�س�سة التون�سية للأن�شطة البرتولية :ETAB
متتلك امل�ؤ�س�سة حقوق عدد كبري من القطع التي تدار من قبل �شركات �أخ��رى ،كما �أنها تدير
العمليات يف قاطع �شمال ال�شاطئ  Nord des Chottsالذي تبلغ م�ساحته  4868كيلو مرت مربع،
والذي ح�صلت على ترخي�ص اال�ستك�شاف فيه عام  2003ومتتلك  % 70من ح�ص�صه ،بعد �أن باعت
 % 30من ح�ص�ص الرتخي�ص يف عام  2008ل�شركة  Numhydاجلزائرية اململوكة من قبل �إيتاب
و�سوناطراك.

•  Eniالإيطالية:
تعمل هذه ال�شركة يف تون�س منذ عام  1964بعد �أن بد�أت التنقيب يف منطقة تفوي�ض اجلنوب Permis

 du Sudالتي تبلغ م�ساحتها  4220كيلو مرت مربع ،حيث اكت�شفت حقل البورما الذي و�ضع على الإنتاج
عام  .1966ثم ح�صلت على رخ�صة ا�ستك�شاف �أخرى عام  1978لقاطع �إنفيدا  Enfidhaالذي يغطي
م�ساحة  1748كيلو مرت مربع ،ويقع على بعد  100كم جنوب �شرق مدينة تون�س العا�صمة .وقد اكت�شف
 Eniفيه حقل املعمورة عام  1988وح�صلت نتيجة ذلك على ترخي�ص �إنتاج ملدة  30عاما بدءاً من عام
 .1990كما حققت اكت�شافاً �آخر يف نف�س املنطقة يف منت�صف عام  2002عرب البئر بركة جنوب �شرق1 -
الذي �أنتج مبعدل  4600ب/ي من النفط ،و 5.2مليون قدم/3ي من الغاز املرافق .وقد حققت ال�شركة
الحقاً العديد من االكت�شافات ،وذكرت يف عام � 2007أن التوقعات اخلا�صة ب�إنتاجها من حقل كرمة1 -
�أظهرت �أن طاقة �إنتاج �آبار هذه احلقل تقارب  4000ب/ي ،كما بينت وجود كميات من النفط اخلام ذو
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اجلودة العالية يف حقل نخيل 1 -مبنطقة برج اخل�ضراء جنوب البالد ،وتوقعت و�صول طاقة �إنتاج احلقل
�إىل  1200ب/ي.

•  KUFPECالكويتية:
بد�أت ال�شركة الكويتية لال�ستك�شافات البرتولية اخلارجية �أول �أعمالها يف تون�س عام ،1984
عندما ح�صلت على ترخي�صني الأول لال�ستك�شاف واحلفر يف �شمال القريوان التي تقع �شمال �شرق
تون�س ،والثاين من نوع امل�شاركة يف الإنتاج يف �سيدي الكيالين يف ال�سطيحة التون�سية ال�شرقية .وقد
اكت�شف ال�شركة النفط يف القريوان عام  1989عرب البئر التنقيبي �سيدي الكيالين 1 -الذي حفر
على بعد  160كم جنوب العا�صمة تون�س ،و�أنتج عند و�ضعه على االختبار  2930ب/ي من النفط .ثم
ا�شرتت ال�شركة ح�صة �شركة  Elf Aquitaineيف منقطة القريوان والبالغة  ،% 15ومت و�ضع احلقل
املكت�شف على الإنتاج عام .1991

•  HBSالتون�سية:
تعترب �شركة «هادي بو�شماوي و�أوالده»� ،أول �شركة تون�سية خا�صة حت�صل على حقوق اال�ستك�شاف يف
تون�س ،حيث وقعت على اتفاقية ا�ستك�شاف وتقا�سم للإنتاج مع �شركة �إيتاب يف منت�صف عام  1993وذلك
ملنطقتني هما «�شمال مدينني» يف حو�ض بالجيان وم�ساحتها  2992كيلو مرت مربع ،والواحة ()Les Oasis
الواقعة يف حو�ض غدام�س �شمال البورما وم�ساحتها  332كيلو مرت مربع .ون�صت االتفاقية على �إجراء
م�سوحات زلزالية على امتداد  150كم طويل يف كل من املنطقتني �إ�ضافة �إىل حفر ثالثة �آبار ا�ستك�شافية
يف املنطقة الأوىل ،وبئر واحد على الأقل يف املنطقة الثانية وذلك خالل فرتة اال�ستك�شاف التي حددت
بخم�س �سنوات.

•  Carthago Oilالتون�سية:
�شركة قرطاج للنفط هي �شركة تون�سية خا�صة وقعت على اتفاقية ا�ستك�شاف �أواخر عام 1993

ملنقطة جمريده  Medjerdaالتي تبلغ م�ساحتها  3568كيلو مرت مربع ،وتقع �شمال غرب البالد،
وتعمل كمتعاقد �ضمن املنطقة بينما متتلك �إيتاب كامل ح�ص�ص املنطقة بعد �أن مت جتديد االتفاقية
لثالثة مرات.

�إ�ضافة �إىل ذل��ك ،يعمل يف تون�س عدد كبري من ال�شركات مثل BG Tunisia :الربيطانيةM. ،

 P. Zaratوهي فرع من �شركة Medex Petroleum، Pioneer Natural Resources، Nimir/
Petronas/Medex، OMV/Preussag Energie، Petro-Canada/Anadarko، Anschutz

Overseas/AuDAX Resources، Al-Thani Corporation، Candax Energy/Ecumed
Petroleum، Rigo Oil، Storm Ventures/PA Resources، Petroceltic، Cooper Energy،

 Exxoil، Supex، Numhydوهي �شركة م�شرتكة بني �إيتاب و�سوناطراك.
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 بع�ض تراخي�ص اال�ستك�شاف املوقعة وح�ص�ص ال�شركات فيها:2 - 3 اجلدول
2

امل�ساحة كم

تاريخ االتفاقية

3,172

10/7/1984

3,828

18/02/1985

1,276

23/12/1986

724

25/09/1990

2864

14/12/1990

2,792

18/06/1991

3,804

6/9/1992

332

29/10/1993

2,992

29/10/1993

4956

7/12/1993

1564

4/1/1994

1240

22/10/1996

3768

6/2/1998

% احل�ص�ص
22.5
22.5
55
45
55
50
50
100
12.5
50
20
12.5
5
14
36
50
60
40
100
100
100
27
23
50
22.5
50
27.5
100

ال�شركات

Kufpec
CNPC
ETAP
HTC
ETAP
BGT
ETAP
PA Resources
ETAP
Eni Tunisia BV
ETAP
Pioneer
Eni Bek BV
Talisman Resources
Exxoil
Circle Oil
ETAP
Pioneer
PT Medco Energi
HBS
ETAP
HBS
ETAP
Carthago
ETAP
Exxoil
Circle Oil
ETAP
Pioneer
ETAP
Anadarko
Rigo Oil Co.
ETAP

املنطقة
�شمال القريوان
خمتار
�أميلكار
زارات

برج اخل�ضره

جرومباليا
�أجنويد
الواحة
�شمال مدينني
مديره
را�س مرمور
�شمال جنني
جرف
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50
7692

23/08/2000

20
10

4964

28/10/2001

4868

28/11/2003

7216

27/11/2003

1992

20/04/2004

5600

20/04/2004

10

Bombora Energy

10

Carnavale Resources

50

Pioneer

50

ETAP

100

26/07/1996

2428

13/07/2001

�شمال ال�شاطئ

Numhyd
HTC

50

ETAP

كريكوان

احلمرا

ETAP

35

جيلما

15

Topic

50

OMV

50

ETAP

47

Petroceltic

30

6512

AuDAX
Resources
Gulfsands
Petroleum
Pharm Aust

جنوب جنني

Independent
Resources

ق�صر حداده

3

Gaia Srl

20

ETAP

50

Cabre

50

ETAP

60

AuDax Resources

40

Gulfsands Petroleum

�شيبه بحري
�شرباين

2009  القواطع املفتوحة لال�ستك�شاف يف تون�س يف منت�صف عام:3 - 3 اجلدول

املنطقة ال�شرقية
Ajim - 388 km2
Magon - 124 km2
Rwis - 160 sq km 2
Ksour Essaf - 2 108 km2
La Skhira - 4,300 km2
Zama - 1,236 km2
Diodore - 1,236 km2
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املنطقة اجلنوبية
Kamour - 992 km2
Ksar Ghilane - 5,872 km2
املنطقة الو�سطى
Rohia - 152 km2
Gour Souane - 176 km2
Ayacha - 4,240 km2

املنطقة ال�شمالية

La Galite - 7,908 km2

Ras Korane - 6 496 km2
Ras Rihane - 4,044 km2
Nadhour - 4 580 km2
Raf Raf - 2,160 km2

Azmour - 3,416 km2
Errend - 616 km2

Slouguia - 1,060 km2

La Galite - 7,908 km2
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احتياطي النفط والغاز
قدر عدد اكت�شافات النفط والغاز يف تون�س مبا ال يقل عن  18اكت�شافاً ،منها  11اكت�شافاً للنفط ،و 7اكت�شافات
للغاز ،وذلك بني عامي  2006و ،2008وقد �ساهمت تلك االكت�شافات يف دعم احتياطي النفط والغاز يف البالد.

	- 1احتياطي النفط
قدر االحتياطي امل�ؤكد من النفط يف تون�س  1بحوايل  430مليون برميل يف نهاية عام  ،2010بعد كان  370مليون
برميل يف نهاية عام  ،2007بينما �أ�شارت بع�ض امل�صادر �إىل �أن االحتياطي امل�ؤكد يف مطلع ذلك العام بلغ  450مليون
برميل � .2أما املوقع الر�سمي ل�شركة �إيتاب ،فيذكر �أن احتياطي النفط يبلغ  425مليون برميل .3

	- 2احتياطي الغاز
قدر االحتياطي امل�ؤكد من الغاز الطبيعي يف نهاية عام  2010بحوايل  65مليار مرت مكعب ،وت�شري بع�ض امل�صادر
�إىل �أن تلك االحتياطيات تبلغ  95مليار مرت مكعب منها  20مليار مرت مكعب يف حقل م�سكار ،بينما تقدر �إيتاب
ح�سب موقعها الر�سمي ذلك االحتياطي بحوايل  413مليون برميل مكافئ نفط ،وهذا ما يعادل  61.9مليار مرت
مكعب من الغاز الطبيعي .4

�إنتاج النفط
ي�شري املوقع الر�سمي ل�شركة �إيتاب �إىل �أن �إنتاج النفط بلغ � 95ألف ب/ي ،منها  % 76من حقـــول( :الربمة،
ال �آخر .لكن املوقع ال ي�شري �إىل ال�سنة التي
ع�سرتوت� ،إد زار� ،آدم ،ديدون ،مي�سكار) ،بينما ينتج الباقي من  29حق ً
مت حتديد الإنتاج عندها ،وقد ذكرت بع�ض امل�صادر � 5أن الإنتاج بلغ � 90ألف ب/ي عام  2009م�ستندة �إىل ت�صريح
من رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �إيتاب.
بينما تقدر (� )OGJأن الإنتاج بلغ � 81.7ألف ب/ي يف نهاية عام  .2010ولو �أخذ متو�سط � 83ألف ب/ي
بني عامي  2006و( 2010ح�سب تقارير �أوابك) ،لوجد �أن تون�س �أنتجت حوايل  151.5مليون برميل خالل تلك
الفرتة ،بينما ارتفع االحتياطي فيها مبقدار  30مليون برميل خالل نف�س الفرتة� ،أي �أن االكت�شافات اجلديدة
وعمليات التطوير �ساهمت يف رفد احتياطي النفط يف تون�س مبا ال يقل عن  181.5مليون برميل يف الفرتة
ذاتها.

الغاز الطبيعي امل�سوق
ارتفعت كميات الغاز الطبيعي امل�سوق ب�شكل وا�ضح بني عامي  2006و ،2009من  2890مليون مرت مكعب ،لت�صل
�إىل  3540مليون مرت مكعب .ويبني ال�شكل  2-3تغريات كميات الغاز الطبيعي امل�سوقة خالل تلك الفرتة .وعموماً ينتج
 1تقرير الأمني العام ال�سنوي ال�سابع والثالثون� ،أوابك.2010 ،
2 Arab Oil & Gas Directory, 2010.
3 http://www.etap.com.tn/etap/o_g_res_arabe.html
 4با�ستخدام معامل حتويل :كل  1مليون برميل مكافئ نفط يعادل  0.15مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي ح�سب .BP
5 Arab Oil & Gas Directory, 2010
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معظم الغاز امل�سوق من حقول مي�سكار و�آدم والفرانيق وواد زاد ،بينما تتوزع باقي الكميات على بع�ض احلقول الأخرى
كما هو مبني يف ال�شكل .3-3

ال�شكل  :2 - 3تطور كميات الغاز الطبيعي امل�سوق يف تون�س2009-2006 ،

ال�شكل  :3 - 3ن�سبة الغاز امل�سوق ح�سب احلقول يف تون�س عام 2008

زينة مي�س البور �شرق عزاو �صرب طرقة /فران جبل غ �آدم
ية ية
باقل يق روز
كار ما وي

وا

د زار
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
أ  -ملحة تاريخية
منح �أول امتياز لال�ستك�شاف يف ال�صحراء اجلزائرية ل�شركة كريب�س الفرن�سية عام  ،1952حيث مت
اكت�شاف حقلى حا�سي م�سعود وحا�سي الرمل عام  .1956وبعد ا�ستقالل اجلزائر� ،صدر قرار ت�أ�سي�س «�شركة
البرتول الوطنية اجلزائرية (�سوناطراك)» عام  1963ومنحت ن�سبة من �أرا�ضي الدولة للتنقيب فيها ،وكانت
ح�صتها من النفط املنتج يف حدود  % 10من �إجمايل الإنتاج ،بينما كان الباقي لل�شركات الأجنبية .وقد كانت
�سنة  1966نقطة حتول بالن�سبة للو�ضع النفطي يف اجلزائر حيث �صدر قرار بتو�سيع م�س�ؤولية �سوناطراك
من عمليات النقل والت�سويق لت�شمل كافة مرافق ال�صناعة النفطية .ويف عام  1970قررت احلكومة اجلزائرية
ت�أميم عمليات ال�شركات الأجنبية غري الفرن�سية احلا�صلة على امتيازات ،ويف عام � 1971ألغي نظام االمتيازات
كليا وخريت ال�شركات الفرن�سية بني ت�أميم م�صاحلها �أو �أخذ  % 51من ح�صتها ل�صالح �سوناطراك ،التي
�أ�صبحت يف عام  1972ت�سيطر على  % 77من �إنتاج البالد .وقد وقعت �سوناطراك بني عامي 1973
و 1974على اتفاقيات م�شاركة بالإنتاج مع عدد من ال�شركات الأجنبية مثل،Total، Petrobras، Amoco :
وغريها ،وبحيث تكون ح�صة �سوناطراك .% 51
يف عام  1980قررت احلكومة تن�شيط عمليات اال�ستك�شاف خالل اخلطة اخلم�سية الأوىل (-1980
 )1984وخ�ص�صت حوايل  3مليارات دوالر لهذه العمليات .وكانت العقود التي مت �إبرامها مع ال�شركات
�إما من نوع عقود �إن�شاء �شركات م�شرتكة (� )Joint Ventureأو عقود م�شاركة يف الإنتاج ( ،)PSAكما
�أخذت امل�شاريع امل�شرتكة �صفة امل�شاركة ( )Associationمع �سوناطراك بح�صة ترتاوح ما بني 49-30
 %لل�شريك الأجنبي الذي يتحمل التكاليف الكاملة �أثناء مرحلة اال�ستك�شاف ،بالإ�ضافة �إىل تكاليف حفر
بئرين حتديديني عند حتقيق �أي اكت�شاف.
وخالل اخلطة اخلم�سية الثانية ( )1989-1985ويف عام  1986حتديداً �صدر قانون جديد� ،أعطى
مرونة �أكرب لعقود اال�ستك�شاف مع ال�شركات الأجنبية بحيث ميكنها �أن تكون م�شغلة للم�شروع ،وذلك
لت�شجيعها على اال�ستمرار يف عمليات اال�ستك�شاف �سواء مبوجب اتفاقيات امتياز �أو عقود خدمات �أو
م�شاركة يف الإنتاج مع حفظ حق الدولة يف احل�صول على احل�صة الأكرب يف �أي م�ؤ�س�سة �أو جمموعة
ت�ؤ�س�س لغر�ض اال�ستك�شاف .ومنذ �صدور ذلك القانون مت توقيع  40اتفاقية من نوع امل�شاركة يف الإنتاج
بني �سوناطراك وال�شركات العاملة .وقد مت مراجعة قانون العقود عام  1991وحددت ثالثة �أنواع من
العقود:
•م�شاركة م�شرتكة ( )Joint Ventureبني �سوناطراك وال�شركة �أو املجموعة الأجنبية بحيث ال تزيد
ح�صة اجلانب الأجنبي عن .% 49
•م�شاركة يف الإنتاج ( )Production Sharingبحيث ال تزيد ح�صة اجلانب الأجنبي عن % 49
بعد خ�صم ال�ضرائب.
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•عقود خدمات ( :)Service Contractتلتزم �سوناطراك مبوجبه بدفع التكاليف للجانب الأجنبي
نقدا �أو على �شكل جزء من الإنتاج.

الن�شاط اال�ستك�شايف
ت�شري معظم الدرا�سات اجليوكيمائية �إىل وجود �إمكانيات هيدروكربونية كبرية ما تزال غري م�ستك�شفة
ب�شكل كامل يف اجلزائر على الرغم من مرور ما يزيد عن ن�صف قرن على الن�شاط اال�ستك�شايف،
ويقدر ب�أن حوايل ن�صف �أرا�ضي البالد ما زالت بحاجة �إىل املزيد من اجلهود اال�ستك�شافية .مت
حتقيق  43اكت�شافا نفطيا وغازيا خالل الفرتة  ،1998-1995مع �أن رخ�ص اال�ستك�شاف املمنوحة
حتى نهاية عام  1998مل تكن تغطي �سوى � 623.5ألف كيلو مرت مربع ،وتعترب هذه امل�ساحة قليلة �إذا
ما قورنت بحوايل  1.5مليون مرت مربع غري م�ستك�شفة ب�صورة مر�ضية بعد .وقد حافظت الن�شاطات
اال�ستك�شافية على وترية عالية منذ عام  ،1980حيث زادت ن�شاطات امل�سوحات الزلزالية عن 100
فرقة� /شهر خالل معظم �سنوات تلك الفرتة وو�صلت �إىل  128فرقة� /شهر عام  ،1998كما كان
عدد احلفارات العاملة يف احلفر اال�ستك�شايف والتطويري يزيد عن  30حفارة ،ومت حفر حوايل 100
بئر كل �سنة.
ويعترب الن�شاط اال�ستك�شايف حجر الزاوية ل�سيا�سة �صناعة النفط والغاز يف البالد ،وقد تباينت نتائج
عمليات اال�ستك�شاف يف البالد خالل ال�سنوات الأخرية املا�ضية ،لكن تلك النتائج بقيت �إيجابية �إذ مت ت�سجيل
 79اكت�شافاً للنفط والغاز يف اجلزائر بني عامي  2006و ،2010منها  26اكت�شافاً للنفط ،و 53اكت�شافاً للغاز،
كما هو مبني يف اجلدول :1-4

اجلدول  :1 - 4اكت�شافات النفط والغاز يف اجلزائر2010 - 2006 ،

ال�سنة
نوع االكت�شاف
عدد االكت�شافات

2006

نفط
12

2007

غاز
7

نفط
5

غاز
15

2008

نفط
2

2009

غاز
9

نفط
4

2010

غاز
12

نفط
3

غاز
10

وقد �ساهمت هذه االكت�شافات يف تدعيم موقف اجلزائر يف جذب ا�ستثمارات ال�شركات
العاملية ،فعلى �سبيل املثال ح�صلت �شركة  Eniيف نهاية عام  2008على عقد يخولها حق
اال�ستك�شاف يف قاطع كرزاك الذي تبلغ م�ساحته � 16ألف كيلو مرت مربع ،ويقع على بعد 400
جنوب غرب حقل حا�سي رمل.
ويف مطلع عام  ،2009نالت �شركة  ،Gazprom Netherlands BVحق اال�ستك�شاف يف امتياز
الأ�صيل الواقع على الياب�سة ،والذي ت�شري الدرا�سات الأولية �إىل �أنه قد يحتوي على  30مليون طن
من النفط (ما يقارب  180مليون برميل) .يحتوي االمتياز على ثالثة قطاعات تغطي م�ساحة تزيد
عن � 3آالف كيلو مرت مربع .كما �ساهمت نتائج االكت�شافات يف ت�شجيع ال�شركات العاملة على �ضخ
املزيد من اال�ستثمارات ،مثل �شركة  BP Algeriaالتي �أعلنت يف الن�صف الثاين من عام 2009
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�أنها �سوف ت�ستثمر  2مليار دوالر خالل خم�س �سنوات يف بع�ض م�شاريعها يف اجلزائر ،ومنها حفر 3
�آبار ا�ستك�شافية يف حقول غازية م�أمولة ،واال�ستثمار يف م�شروع ال�صطياد وتخزين غاز ثاين �أك�سيد
الكربون الناجت عن عمليات �إنتاج الغاز ،واملحافظة على معدل الإنتاج من احلقلني اللذين ت�ساهم

ال�شركة يف ت�شغيلهما (عني �صالح ،وعني �أمنا�س) .ومن �ضمن تلك اال�ستثمارات  800مليون دوالر
�ستخ�ص�ص مل�شروع �ضواغط يف حقل عني �صالح للحفاظ على معدل �إنتاجه البالغ حوايل  9مليار مرت
مكعب �سنوياً � ،إ�ضافة �إىل م�شروع م�شابه يف حقل عني �أمنا�س الذي ت�صل طاقته الإنتاجية من الغاز
�إىل نف�س طاقة حقل عني �صالح  .1و�أعلنت �شركة �سوناطراك يف �شهر متوز/يوليو  2009عن بدء
�أعمال التطوير يف م�شروع حقل توات الغازي الواقع يف اجلنوب الغربي بالقرب من مدينة �أدرار ،وذلك
بالتعاون مع �شركة  GDF Suez SAالفرن�سية .وكانت الوكالة الوطنية لتثمني موارد املحروقات قد
وافقت على خمطط التطوير بعد حملة ا�ستك�شاف انطلقت �سنة  2003ومت خاللها حفر � 7آبار .ومن
املقرر �أن ينتج امل�شروع حوايل  4.5مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي �سنوياً بدءاً من عام ،2013
حيث يت�ضمن تطوير  10حقول يف منطقة تقدر م�ساحتها بحوايل  3000كيلو مرت مربع ،و�شمل حفر
 40بئراً جديداً.
ويف مطلع عام � ،2010أعلنت �شركة  Gazprom EP Internationalالرو�سية ،عن البدء ب�أعمال
البحث والتنقيب يف ترخي�ص «الأ�صيل» يف اجلزائر .وبد�أت ال�شركة �أعمال التنقيب واحلفر لأول بئر
ا�ستك�شايف «زهور ال�سايح  ،»2 -يف حميط منطقة ترخي�ص «الأ�صيل» يف حو�ض بريكن يف اجلزائر،
مبا يتوافق مع االلتزامات املن�صو�ص عليها يف االتفاقية املوقعة مع وكالة النفط الوطنية اجلزائرية.
ويدخل حفر الآبار يف التزام برنامج احلد الأدنى من �أعمال التنقيب ،حيث تن�ص �شروط املناق�صة التي
فازت بها ال�شركة املذكورة ،على حفر � 4آبار يف الق�سم الربي من ترخي�ص «الأ�صيل» .وتقوم ال�شركة يف
نف�س الوقت بعمليات البحث والتنقيب و�إجراء امل�سح الزلزايل ثالثي الأبعاد على نطاق وا�سع يف مناطق
مرخ�صة �أخرى من اجلزائر .2ومن املقرر �أن تنتهي �أعمال احلفر يف عام  .2012كما وقعت �شركة
 ،Dalma Energy LLCعلى عقد تقوم مبوجبه بحفر � 4آبار تقييمية ل�صالح �شركةPetroceltic
 .International plcوهي امل�شغل يف امتياز «ع�سارين» يف اجلزائر  .وتعترب عمليات احلفر املزمع
القيام بها امتداداً لربنامج حفر �سابق ت�ضمن حفر � 5آبار بني عام  2009والن�صف الأول من عام .2010
وقد �أعلنت ال�شركة يف مطلع عام  2011عن جناح اختبارها للبئر (عني ت�ساله  AT-4 )4 -يف االمتياز
املذكور ،حيث �أنتج البئر  1.35مليون قدم/3ي من الغاز ،ويعترب �أول بئر من جمموعة �آبار تقييمية �سيتم
حفرها يف اكت�شاف عني ت�ساله للغاز. 3
ويف مطلع عام  ،2011ح�صلت �شركة  Petrofacعلى عقد م�شروع �شامل « »Lump- sumبقيمة 1.2
مليار دوالر ،لتطوير احلقول اجلنوبية يف عني �صالح ،وت�شمل «جارة البفنات» ،وحا�سي موميني» ،و»عني
�صالح» ،و»غور حممود».

تت�ضمن ر�ؤية ال�شركة لعمليات التطوير �إن�شاء حمطة �إنتاج وجتميع مركزية للغاز ،حتتوي على وحدتني
 1ن�شرة متابعة ن�شاطات م�صادر الطاقة عربيا وعامليا� ،أوابك ،ال�سنة التا�سعة والع�شرون،العدد .2009 ،3
 2ن�شرة متابعة ن�شاطات م�صادر الطاقة عربيا وعامليا� ،أوابك،ال�سنة التا�سعة والع�شرون  -العدد .2009 - 3
3 Oil Vouce 2/3/2011
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للتجفيف با�ستطاعة ت�صل �إىل  16.8مليون م/3ي ،ومتديد  300كم من �أنابيب التجميع التي تنقل الغاز
من الآبار �إىل حمطة «كري�شبا» ،والتي �ستخ�ضع مع حمطة «تيغ» للتطوير من �أجل العمليات امل�ستقبلية،
حيث ت�صل مدة امل�شروع �إىل � 50شهراً ،ويهدف �إىل دعم خطة �إنتاج  9مليار مرت مكعب �سنوياً من
الغاز بعد عام  .2013وكانت �شركة  Petrofacقد وقعت عقداً يف بداية الربع الثاين من عام 2010
مع �شركة  ،GE Oil &Gasلتزويدها ب�ضواغط متطورة قادرة على �إعادة حقن الغاز احلام�ض ليتم
ا�ستخدامها يف حمطة املريك املركزية للمعاجلة التابعة ل�شركة  Groupement Berkineيف حو�ض
بركني باجلزائر .1
�إ�ضافة ملا ذكر �أعاله ،فقد �أعلنت �سوناطراك عن اخلطوط العري�ضة خلطتها التنموية اخلم�سية املمتدة
بني عامي  2010و ،2014والتي تقدر ا�ستثماراتها بحوايل  70مليار دوالر ،منها  17مليار دوالر من
ال�شركات العاملية .ويقدر �أن  % 70من �إجمايل اال�ستثمارات �ستخ�ص�ص لأعمال التنقيب واال�ستك�شاف
والتطوير ،حيث من املزمع حفر �أكرث من  1600بئر ا�ستك�شايف وتطويري خالل �سنوات اخلطة اخلم�س،
و�سيتم الرتكيز على حقلي حا�سي م�سعود وحا�سي رمل اللذان يتوقع �أن ينتجا حوايل ن�صف مليون طن
مكافئ نفط خالل تلك الفرتة.
يبني اجلدول  2-4نتائج  7جوالت مت �إطالقها لتقدمي عرو�ض لال�ستك�شاف يف اجلزائر ما بني عامي
 2007و .2009

اجلدول  :2 - 4عدد القواطع/الرتاخي�ص املعرو�ضة واملمنوحة2009 - 2001 ،
ال�سنة

عدد القواطع /الرتاخي�ص املعرو�ضة

عدد القواطع /الرتاخي�ص امللزّمة

10

5

12

5

2001

6

2002

10

2001
2003
2004
2005
2008
2009

10
10
16
10

3
7
8
9
4
3

ويبني ال�شكل  1-4توزع العقود اال�ستك�شافية املوقعة ما بني عام  1992و ،2009والتي بلغ جمموعها
 70عقداً.

1 Oil Voice, 20/4/2010
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ال�شكل  :1 - 4عدد العقود اال�ستك�شافية املوقعة يف اجلزائر2009 - 1992 ،

ب -ال�شركات العاملة
�أوالً :ال�شركات الوطنية
	•�شركة �سوناطراك (ال�شركة الوطنية اجلزائرية):
وهي �أكرب ال�شركات العاملة يف البالد ويف �أفريقيا ،ولها العديد من ال�شركات التابعة لها والتي تدير
عملياتها من خاللها ،ومنها:

	•امل�ؤ�س�سة الوطنية للجيوفيزياء :ENAGO 1
وهي تعمل يف جمال امل�سح الزلزايل ،وبلغ عدد فرقها العاملة  14فرقة يف عام  .2009وقد غطت يف
ذلك العام �أكرث من � 14ألف كم طويل من امل�سوحات الزلزالية ثنائية الأبعاد ،و  9300كيلو مرت مربع من
امل�سوحات الزلزالية ثالثية الأبعاد .2

	•امل�ؤ�س�سة الوطنية للأ�شغال يف الآبار :ENTP 3
تعنى هذه امل�ؤ�س�سة بتنفيذ عمليات احلفر اال�ستك�شايف والتطويري � ،4إ�ضافة �إىل �صيانة الآبار املنتجة،
كما ت�ساهم ب�شكل ثانويّ يف �إجناز �آبار الري العميقة .وهي ع�ضو يف اجلمعية الدولية ملقاويل احلفر
 IADCمنذ عام  .1993حفرت هذه امل�ؤ�س�سة  269بئراً يف عام  ،2009منها  75بئراً تطويرياً ،و38
بئراً ا�ستك�شافياً.

 4املوقع الر�سمي للم�ؤ�س�سة الوطنية لأ�شغال الآبارww.entp-dz.com. ،
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	•امل�ؤ�س�سة الوطنية للحفر :ENAFOR 1
وقد �أجنزت حفر � 104آبار يف عام  ،2009منها  26بئراً تطويرياً ( 8منها ل�صالح �شركة �سوناطراك)� ،إ�ضافة حلفر 22

بئراً ا�ستك�شافياً ل�صالح �سوناطراك ،وقامت ب�إكمال  56بئراً يف نف�س العام.

	•امل�ؤ�س�سة الوطنية خلدمات الآبار :ENSP 2

وهي تقدم معظم خدمات العمليات اخلا�صة بالآبار املحفورة ،مثل القيا�سات الكهربائية ،واالختبارات
عرب ت�شكيلة احلفر ،وقيا�سات ال�ضغط ،وحتليل �سوائل احلفر ،وعمليات التحمي�ض والت�شقيق ،وغريها.

	•امل�ؤ�س�سة الوطنية للأ�شغال البرتولية الكربى:ENGTP 3

تعمل على بناء املرافق التحتية والبنى اخلا�صة بعمليات �إنتاج ونقل وتوزيع املواد الهيدروكربونية.

	•ال�شركة الوطنية للهند�سة املدنية والبناء:GCB 4
تعمل يف خمتلف جماالت البناء ،5و�أن�شئت بناء على املر�سوم 173–81ولعام .1981

	•امل�ؤ�س�سة الوطنية للقنوات :ENAC 6
وهي �شركة م�ساهمة تابعة ل�سوناطراك ،تقدم خدمات يف جمال بناء الأنابيب واملن�ش�آت امللحقة املوجهة
لنقل املحروقات ال�سائلة و الغازية. 7

ثانياً :ال�شركات الأجنبية
�ضمن توجه اجلزائر اجلديد ل�سيا�سة تطوير الرثوات الهيدروكربونية ،فقد مت اللجوء �إىل اال�ستثمارات
املبا�شرة لل�شركاء الأجانب ،خا�صة يف ميدان احلفر والإنتاج حيث تعمل يف اجلزائر �أكرث من � 30شركة
عاملية للنفط والغاز وقد و�صلت قيمة اال�ستثمارات املبا�شرة لها يف الفرتة املمتدة ما بني  2000و2008
�إىل حوايل  18مليار دوالر ،منها  % 87خم�ص�صة لتطوير املكامن.
وقد مت خالل تلك الفرتة �إب��رام  40عقداً مع �شركاء �أجانب من خالل �سبع مناق�صات دولية ،مت
من خاللها حفر  555بئراً( ،حفرت منها �سوناطراك � 260آبار) ،ومت بنتيجتها حتقيق  106اكت�شافات
هيدروكربونية منها  54اكت�شافاً حققتها �سوناطراك بجهودها اخلا�صة. 8

	•�شركة  Repsol YPFالأ�سبانية:

ح�صلت ال�شركة عام  2001على ترخي�ص لال�ستك�شاف يف القاطع  ،401Dويف مطلع عام 2003
1
2
3
4

Entreprise Nationale de Forage
Entreprise Nationale des Services aux Puits
Entreprise Nationale des Grands Travaux Pétroliers
La Société Nationale de Génie Civil et Bâtiment
 5املوقع الر�سمي لل�شركة الوطنية للهند�سة املدنية والبناءwww.gcb.dz ،
6 L’Entreprise Nationale de Canalisations
 7املوقع الر�سمي للم�ؤ�س�سة الوطنية للقنواتwww.enac-dz.com ،
 8الورقة القطرية للجزائر ،م�ؤمتر الطاقة العربي التا�سع ،قطر.2010 ،
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تو�صلت �إىل اتفاقية مع �شركة  Woodside Petroleumالأ�سرتالية ح�صلت الأخرية مبوجبها على 35

 %من ح�ص�ص القاطع� ،إ�ضافة �إىل اتفاقية مع �شركة  Partexالربتغالية ح�صلت مبوجبها على  % 10من
ح�ص�ص القاطع نف�سه ،وبحيث تبقى  Repsolامل�شغل للقاطع .كما متتلك ال�شركة ح�ص�صاً يف القاطعني
 351Cو 352Cالواقعني يف حو�ض ريغّان وغريهما من القواطع الأخرى .وقد حققت ال�شركة العديد من
االكت�شافات منها ثالثة اكت�شافات للغاز يف حو�ض �إليزي جنوب �شرق اجلزائر يف عام .2008

	•�شركة  Totalالفرن�سية:

ح�صلت �شركة  Totalيف نهاية عام  2001على امتياز غرد ال�صيد يف حو�ض بريكني ويت�ألف من ثالثة قواطع ،كما ح�صلت
يف �شهر متوز/يوليو  2002على منطقة تيميمون والتي تعمل فيها بالتعاون مع �شركة  Cepsaالإ�سبانية ،والتي متتلك Total
 % 49من �أ�سهمها .وح�صل االئتالف نف�سه على القواطع  309b/310b/311b/319bالواقعة يف حو�ض بي�شار وذلك يف
�شهر كانون الأول/دي�سمرب .2003
بد�أ حفر �أول بئر ا�ستك�شايف يف «غرد ال�صيد» يف  ،2003/12/27حيث مت العثور على �آث��ار من
الهيدروكربونات ،فقررت ال�شركة حفر بئر �آخر يف عام  ،2004ولكن النتائج مل تكن م�شجعة فتم التخلي
عن االمتياز يف نهاية ذلك العام.
قامت  Totalب�إجراء م�سح زلزايل ثنائي الأبعاد على  251كم طويل وبعد تف�سري نتئاج امل�سح قررت �أن
ال تطلب متديد ترخي�صها يف حو�ض بي�شار ،ومت �إنهاء العقد اخلا�ص بذلك يف �شهر ت�شرين الثاين/نوفمرب
 .2006بينما �أعنت ال�شركة عن اكت�شاف للغاز يف عام  2004يف منطقة تيميمون عرب البئر  Iraharen-5الذي
�أنتج عند اختباره مبعدل  17.5مليون قدم/3ي ،لكن ا�ستثمار احتياطي الغاز املكت�شف مل يكن بالأمر ال�سهل
ب�سبب وجود االحتياطي يف �صخور �شبه كتيمة ،فقامت ال�شركة ب�إجراء م�سح زلزايل ثالثي الأبعاد للمنطقة
عام  ،2005وبد�أت بعدها بتطبيق تقنية احلفر حتت التوازن  .1كما �أطلقت حملة يف نف�س العام حلفر � 4آبار
�إ�ضافية .وقد حققت  Totalاكت�شافاً للغاز يف حا�سي حمجب عام  ،2006وح�صلت على موافقة �سوناطراك
على خطة لتطوير االكت�شاف منذ عام .2009

	•�شركة  Anadarko Petroleumالأمريكية:
ح�صلت  Anadarkoعلى حق التنقيب يف القاطع  406bيف �شهر �شباط/فرباير عام  ،2001لكن العقد
معها مل يوقع ب�شكل نهائي ب�سبب خالف بينها وبني �سوناطراك على ال�شروط التعاقدية .ثم حازت ال�شركة
على نف�س القاطع يف �شهر ت�شرين الأول� /أكتوبر من نف�س العام بعد جولة عرو�ض جديدة .كما ح�صلت عام
 2002على عقد للتنقيب يف القاطع  403c/eيف حو�ض بريكني .وكانت قد وقعت يف �آذار/مار�س عام 2001
على تعديل التفاقية تقا�سم للإنتاج بال�شراكة مع �شركة  Lasmo 2وذلك ملتابعة �أعمال التنقيب واال�ستك�شاف
يف القواطع  .211 ،404 ،208وت�ضمنت ال�شروط �إنفاق  55مليون دوالر خالل خم�س �سنوات ،بحيث تت�ضمن
حفر �ستة �آبار على الأقل .وقد مت اكت�شاف حقول يف قاطعني منها حتتوي على احتياطيات تقدر بحوايل
1 Under- Balanced Drilling
 2وقعت هذه االتفاقية �أ�سا�ساً يف عام  ،1989وقد باتت  Lasmoحالياً جزءاً من �شركة .Eni
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 2.8مليار برميل .ويف كانون الثاين/يناير عام  2003اكت�شفت ال�شركة املزيد من النفط يف حقل حا�سي
بريكني �شمال �شرق ( )HBNEيف القاطع  ،404وبعدها ب�شهرين حققت ال�شركة اكت�شافاً �آخر عرب البئر
 ،SFSW-1وتبعها االكت�شاف ،A BKNEAAC-ويف عام  2004ح�صلت ال�شركة على نتائج �إيجابية من
البئر  BKNE-B-2يف القاطع  ،404تبعه عام  2006اكت�شاف جديد يف نف�س القاطع  ،BBKS-2ويف عام
 2007حققت اكت�شافاً �آخر يف القاطع  403c/eعرب البئر  ZENN-1الذي �أنتج عند و�ضعه على االختبار
�أكرث من � 1ألف ب/ي من النفط.

	•�شركة  Eniالإيطالية:
وقعت جمموعة الطاقة الإيطالية  Eniيف عام  2007على اتفاقية لتجديد ترخي�ص يغطي القاطع  403يف منطقة
«بري ريباع» ،حيث ينتج من القاطع حوايل � 23ألف برميل مكافئ نفط يومياً ،بينما تنتج ال�شركة من خمتلف مناطق
اجلزائر حوايل � 90ألف برميل مكافئ نفط يف اليوم.
وتعترب هذه ال�شركة حالياً �إحدى �أبرز ال�شركات على �ساحة ال�صناعة النفطية يف اجلزائر ،خا�صة بعد
�شرائها ل�شركة ) First Calgary Petroleums Ltd (FCPLيف عام  ،2008مما �أتاح لها �إ�ضافة حوايل
 190مليون برميل مكافئ نفط �إىل احتياطياتها يف اجلزائر ،حيث كانت  FCPLتعمل يف القاطع 405b
الذي حققت فيه العديد من اكت�شافات الغاز والنفط ،وقدرت  Eniامل�صادر املكت�شفة يف ذلك القاطع
بحدود  1.3مليار برميل مكافئ نفط ،ن�صفها من الغاز الطبيعي .ومن املخطط �أن يتم بدء الإنتاج من
القاطع املذكور يف عام  ،2011حيث قد ت�صل ح�صة � Eniإىل � 30ألف برميل مكافئ نفط يف اليوم عند
الو�صول بالإنتاج �إىل معدله الأعظمي.

	•�شركة  Rosneft/ Stroytransgasالرو�سية:
�أعلنت �سوناطراك يف عام  2004عن حتقيق اكت�شافني للهيدروكربون يف القاطع - 245جنوب ،الواقع
يف حو�ض �إليزي ،وكان �أحد البئرين قد �أكمل يف عام  2003و�أعطى نتائج �إيجابية عند اختباره� ،أما
البئر الثاين  TAKW-1فقد �أكمل يف �شهر �آذار /مار�س  ،2004و�أنتج عند و�ضعه على االختبار مبعدل
 180م/3ي (حوايل  1080ب/ي) من النفط من مكامن تعود للع�صرين الأوردوفي�شي والديفوين ،وبلغت
ال�سماكة الكلية للت�شكيالت احلاملة للنفط حوايل  60مرتاً .وقد منح القاطع الئتالف مكون من �شركتي
 ،Rosneftو Stroytransgasالرو�سيتني ،حيث قرر االئتالف املذكور �أن يبا�شر يف مرحلة اال�ستك�شاف
الثانية ،ومت الإعالن يف عام  2006عن اكت�شاف جديد للغاز واملتكثفات يف القاطع املذكور �ضمن �صخور
الع�صر الأوردوفي�شي.

	•�شركة  BPالربيطانية:
ح�صلت �شركة  British Petroleumعلى ثالث مناطق ا�ستك�شافية مبوجب جولة العرو�ض ال�ساد�سة
التي �أطلقتها اجلزائر ،وذلك يف كل من «حا�سي مطمط» �ضمن حو�ض «عويد دميا» ،و»ب��وراره��ارت»،
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و»جنوب �إليزي-جنوب �شرق» �ضمن حو�ض �إليزي .ولكن التقرير ال�سنوي ل�شركة  BPلعام � 2009أ�شار
فقط �إىل منطقة «بورارهارت».

	•�شركة  BGالربيطانية:
بد�أت هذه ال�شركة عملها يف اجلزائر يف عام  2006يف منطقة حا�سي با حمو ،وحفرت عدة �أبار تقييمة
ناجحة يف املنطقة.

	•�شركة  GDF Suezالفرن�سية:

ح�صلت �شركة  Gaz de Franceيف عام  2003على حق التنقيب يف منطقة «ت��وات» التي تغطي
م�ساحة تبلغ حوايل � 15.4ألف كيلو مرت مربع ،وح�صلت على نتائج �إيجابية خالل ال�سنوات الثالث الأوىل
من اال�ستك�شاف ،مما حدا ب�سوناطراك ملنح ال�شركة املوافقة على االنتقال �إىل طور العمل الثاين ،والذي
يت�ضمن �أحد �أهم الأهداف املتمثلة يف تطوير حقل «عود زين» ،والذي تقدر احتياطياته بحوايل  75مليار
مرت مكعب من الغاز ،وقد تقدمت ال�شركة بخطة تطوير للقاطع يف عام  2007ومت �إقرارها يف عام .2009

	•�شركة  Statoilالرنويجية:

تعمل هذه ال�شركة يف امتياز حا�سي موينة الذي متتلك  % 75من ح�ص�صه ،وح�صلت على نتائج
�إيجابية من عمليات احلفر فيه ،فقد ذكرت يف عام  2007على �سبيل املثال �أن بئر  HTJ-2الذي بد�أت
بحفره يف �شهر ت�شرين الثاين /نوفمرب � 2006أنتج عند و�ضعه على االختبار �أكرث من � 168ألف م/3ي
من الغاز الطبيعي من ت�شكيلة تقع على عمق 11314م ،وحوايل � 216ألف م/3ي من ت�شكيلة �أخرى �أعلى
منها .ويف عام � 2008أعلنت ال�شركة عن اكت�شاف �آخر يف منطقة حا�سي موينة عرب البئر اال�ستك�شايف
 Temesselt-1الذي �أنتج الغاز الطبيعي من مكمن يقع على عمق 1305م ،وقد �أكدت �شركة �سوناطراك
حينها �أن البئر �أنتج عند و�ضعه على االختبار مبعدل زاد عن � 60ألف م/3ي.

	•�شركة  Shellالهولندية:
ح�صلت �شركة  Shellعلى اتفاقية م�شاركة بالإنتاج يف عام  2005يف كل من القواطع ()362b،352d،328b
يف منطقة جبل حريان ،والقواطع ( )322b،346،345يف منطقة زرافه .ويف عام  2008ح�صلت �شركة
 .Liwa Energy Ltdاململوكة من قبل �شركة مبادلة الإماراتية على  % 20من ح�ص�ص �شركة  Shellيف
تلك القواطع.

احتياطيات النفط والغاز
ت�شري البيانات املتوفرة �إىل �أن اجلزائر حققت  79اكت�شافاً للهيدروكربونات بني عامي  2006و ،2010منها
 26اكت�شافاً للنفط ،و 53اكت�شافاً للغاز ،وقد انعك�ست الن�شاطات اال�ستك�شافية ب�صورة �إيجابية يف احلفاظ على
االحتياطي امل�ؤكد خالل تلك الفرتة عند معدل  12مليار برميل.
كما �ساهمت اكت�شافات الغاز الطبيعي يف احلفاظ على احتياطي الغاز الطبيعي ثابتاً ،حيث �أ�شارت
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البيانات املن�شورة من قبل منظمة �أوبك �إىل �أن احتياطي الغاز الطبيعي يبلغ  4504مليار مرت مكعب منذ
عام  2006حتى نهاية عام .2010

�إنتاج النفط والغاز
�ساهمت االكت�شافات العديدة التي متت الإ�شارة لها يف احلفاظ على االحتياطي يف البالد رغم �إنتاج �أكرث
من  2.4مليار برميل من النفط خالل الفرتة املمتدة بني عامي  2006و ،1 2010وال ت�شمل كميات الإنتاج
هذه �سوائل الغاز الطبيعي بل متثل النفط اخلام فقط .وكان وزير النفط اجلزائري الأ�سبق قد �أكد يف عام
� 2008أن �إنتاج النفط �سيبقى عند حدود � 400ألف ب/ي من حقل حا�سي م�سعود وحده ملدة ال تقل عن
ثالثني عاماً .2
يبني اجلدول  3 - 4معدالت الإنتاج اليومية يف اجلزائر خالل الفرتة 2010 - 2006

3

اجلدول  :3 - 4معدل �إنتاج النفط و�سوائل الغاز الطبيعي يف اجلزائر2010 - 2006 ،
العام

النفط اخلام
�ألف ب/ي

�سوائل الغاز الطبيعي
�ألف ب/ي

2006

2007

2008

2009

2010

* 1199.4 1216.0 1356.0 1398.0 1426.0
1100

1160

1100

*1180

* قيم تقديرية
ويالحظ �أن معدل الإنتاج اليومي يف تناق�ص م�ستمر منذ عام  ،2006حيث يزيد الفرق بني معدالت
الإنتاج بني عامي  2006و 2010عن � 226ألف ب/ي .بينما ارتفع يف املقابل معدل �إنتاج �سوائل الغاز
الطبيعي ب�شكل طفيف بني عامي  2006و 2009من  1.12مليون ب/ي �إىل  1.18مليون ب/ي.
�أما كميات الغاز الطبيعي امل�سوقة فقد تناق�صت من  89.2مليار مرت مكعب عام � 2006إىل 81.4

مليار مرت مكعب عام  ،2009ومت خالل تلك الفرتة ت�سويق حوايل  342مليار مرت مكعب من الغاز
الطبيعي.
وقد ذكرت �سوناطراك يف عام � 2008أن اجلزائر تعتزم رفع طاقة �إنتاجها من الغاز الطبيعي امل�سال
بن�سبة  % 30مع حلول عام  ،2012وذلك من خالل �إن�شاء جممعني جديدين يف مدينتي �سكيكدة ،و�أرزيو
لينتجا جمتمعني حوايل  9مليون طن من الغاز الطبيعي امل�سال  .4وذكرت ال�شركة يف حينها �أن طاقة الإنتاج
 1ا�ستناداً �إىل معدالت الإنتاج اليومية املن�شورة يف تقرير الأمني العام ال�سنوي ال�سابع والثالثني� ،أوابك.2010 ،
 2ن�شرة متابعة م�صادر الطاقة عربياً وعاملياً� ،أوابك ،ال�سنة الثامنة والع�شرون ،العدد الأول. 2008 ،
3 Oil & Energy Trends, Annual Statistical Review, May 2010.
 4وكالة الأنباء ال�سعودية.2008/12/31 ،
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املتوقعة مل�شروع جممع �سكيكدة تقدر بنحو 4.5مليون طن �سنوياً ومن املتوقع �أن يبد�أ ت�شغيله يف نوفمرب/
ت�شرين الأول  ،2011بينما �سينتج جممع �أرزيو يف �أواخر �سنة  2012نحو 4.7مليون طن �سنوياً ،وتطمح
�سوناطراك �إىل ت�صدير  100مليار م 3من الغاز الطبيعي يف عام .2015
ويف مطلع عام � 2009أعلن ائتالف  ،Medgazاملكون من �شركة �سوناطراك اجلزائرية ،و�أربع �شركات
�إ�سبانية �أخرى� ،أنه قد مت االنتهاء من متديد خط الغاز الذي يربط بني بني �صاف غرب اجلزائر ،واملرييا
جنوب �شرق �إ�سبانيا ،وميتد حتت مياه البحر الأبي�ض املتو�سط ،يبلغ قطر اخلط  24بو�صة ،ويبلغ طوله
 210كم ،وقدرت تكاليف اخلط الإجمالية بحوايل  900مليون يورو .1
كما بد�أت اجلزائر منذ �أواخ��ر عام  2009بالعمل على م�شروع جديد لنقل الغاز �إىل ايطاليا عرب
�سردينيا ي�ضاف �إىل اخلط احلايل الذي ي�صدر نحو  7مليارات مرت مكعب �سنوياً من الغاز الطبيعي �إىل
ايطاليا ،بالإ�ضافة �إىل م�شروع �آخر لنقل الغاز عرب �صحراء ال�ساحل الإفريقي .2

1 Oil and Gas Journal, 8/ 1 / 2009
 2املوقع الر�سمي لوزارة النفط الكويتية.19/11/2009 ،
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المملكة العربية السعودية
�أ -ملحة تاريخية
يف عام  1933وقعت حكومة اململكة العربية ال�سعودية ،و�شركة �ستاندرد �أويل( 1فرع من �شركة �ستاندرد
�أويل �أوف كاليفورنيا التي كانت تعرف با�سم �سوكال وهي �شيفرون حالياً)� ،2أول اتفاقية امتياز ال�ستك�شاف
البرتول على ال�ساحل ال�شرقي للمملكة ،ثم �أن�شئت �شركة با�سم «�شركة �ستاندرد كاليفورنيا العربية للنفط»
(كا�سوك) 3لإدارة االمتياز.
بد�أت هذه ال�شركة ب�إجراء امل�سوحات اجليوفيزيائية يف نف�س العام ،وحفرت �أول بئر ا�ستك�شايف عام
 .1935ويف نف�س ال�سنة ،دخلت �شركة تك�سا�س للنفط� 4شريكة يف �شركة (كا�سوك) بح�صة  .% 50وقد
حتقق �أول اكت�شاف نفطي يف اململكة عام  1938عندما مت حفر بئر دمام 7 -يف منطقة الظهران �شرق
البالد �إىل عمق  1387م ،وقد مت يف ذلك العام ت�صدير النفط �إىل البحرين عن طريق القوارب ،ويف عام
 1939مت ت�صدير �أول �شحنة من النفط ال�سعودي با�ستخدام الناقالت ،كما مت يف عام  1940اكت�شاف
النفط يف مناطق �أبوحدرية و�أبقيق.
يف عام  ،1944مت تغيري ت�سمية �شركة “كا�سوك” و�أ�صبحت تعرف با�ســم ال�شركة العربية الأمريكية
للنفط (�أرامكو) ،ويف عام  1945بد�أت م�صفاة ر�أ�س تنورة بتكرير النفط اخلام ال�سعودي .ويف عام ،1947
ات�سعت ملكية ال�شركة بعد ان�ضمام �شركتني �أمريكيتني �أخريني هما �ستاندرد �أويل �أف نيوجر�سي (�إك�سون
موبيل حالياً) و�شركة �سوكوين فاكيوم (التي �سميت موبيل الحقاً و�أ�صبحت حالياً جزءاً من �شركة �إك�سون
موبيل) .و�أ�صبحت احل�ص�ص لل�شركات الأربع كما يلي % 30 :لكل من �إك�سون وتك�ساكو و�شيفرون ،و% 10
ل�شركة موبيل .وكان �أهم اكت�شاف حتقق يف هذه الفرتة ،هو حقل غوار الذي اكت�شف عام  ،1948والذي
يعتبـر �أكرب حقل نفطي يف العامل.
يف عام  ،1949منحت حكومة اململكة امتيازا للتنقيب عن البرتول وا�ستغالله ل�شركة با�سيفيك وي�سرتن
�أويل (جيتي للبرتول حاليا) يف ح�صتها من املنطقة املحايدة (املق�سومة حاليا) بينها وبني دولة الكويت ملدة
 60عاما ،ويف عام  1951اكت�شف حقل ال�سفانية الذي يعترب �أكرب حقل نفطي يف املغمورة على م�ستوى
العامل .وقد ا�شرتت �شركة تك�ساكو ح�صة جيتي �أويل عام .1978

يف عام � 1962أ�س�ست حكومة اململكة العربية ال�سعودية «امل�ؤ�س�سة العامة للبرتول واملعادن (برتومني)»

وهي م�ؤ�س�سة حكومية من �أهم مهامها :تطوير وتنمية الهياكل الإدارية واالقت�صادية لل�صناعة البرتولية.
وحتى تتمكن برتومني من حتقيق �أهدافها ،فقد قامت بت�أ�سي�س عدة �شركات متخ�ص�صة� ،أهمها:
	•�شركة احلفر العربية :التي �أ�س�ست عام  1964للقيام بعمليات احلفر يف املغمورة وعلى الياب�سة.
	•ال�شركة العربية للجيوفيزياء وامل�ساحة (�أركا�س) :التي �أ�س�ست عام  1965بني برتومني بح�صة
1 Standard Oil Company.
2 Standard Oil of California, SOCAL, Chevron.
3 Arabian Standard Oil Company (CASOC).
4 Texaco.
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بلغت  ،% 51وال�شركة العامة للجيوفيزياء الفرن�سية بح�صة قدرها  ،% 49لتقوم ب�أعمال امل�ساحة
واجليوفيزياء املتعلقة با�ستك�شاف النفط ،والغاز ،واملعادن ،واملياه اجلوفية.
	•ال�شركة العربية للإن�شاءات البحرية البرتولية :وقد �أ�س�ست يف عام  ،1968بامل�شاركة فيما
بني برتومني بن�سبة  ،% 51و�شركة ماك درموت الأمريكية ،بن�سبة  ،% 49وذلك للقيام ب�أعمال
الإن�شاءات البرتولية البحرية مبا يف ذلك ال�صناعة والأعمال املتعلقة بها.
و�أن�ش�أت �شركة برتومني بدورها عدة �شركات �أخرى ،مثل� :شركة الأ�سمنت العربية ال�سعودية (�سافكو)،
وبرتومني للت�سويق (بتمارك) ،و�شركة برتومني لزيوت الت�شحيم (بتولوب) ،و�شركة برتومني لناقالت البرتول
واملعادن (برتو�شب) ،وخدمات برتومني (برتو �سريف) ،و�شركة برتومني لتكرير زيوت الت�شحيم (لوبريف)،
و�شركة برتومني موبيل املحدودة (مبرف) ،و�شركة برتومني جت.
ويف عام  1965مت توقيع اتفاقية مع ال�شركة الفرن�سية اوك�سرياب مدتها �سنتان ثم مددت لثالث �سنوات
�أخرى ،للقيام بعمليات ا�ستك�شاف يف منطقة البحر الأحمر ،نتج عنها اكت�شاف حقل غاز الربقان يف املنطقة
املغمورة �شمال البحر الأحمر .وقد �أنهت ال�شركة �أعمالها يف عام  .1973كما وقعت م�ؤ�س�سة برتومني يف
عام  1967اتفاقية مع �شركة �أجيب الإيطالية للقيام ب�أعمال التنقيب عن البرتول يف �صحراء الربع اخلايل
ويف جنوب �شرق واحة الهفوف .كانت مدة االتفاقية ثالث �سنوات جتددت لثالث �سنوات �أخرى ،و مل
تكت�شف �أجيب �أية كميات جتارية من النفط والغاز يف هاتني املنطقتني ،لذلك �أنهت �أعمالها عام .1972
كذلك ح�صلت �شركة �سنكلري العربية للزيت يف عام  1967على ترخي�ص للتنقيب عن البرتول يف الن�صف
اجلنوبي من مياه و�ساحل البحر الأحمر .وقد توقفت هذه ال�شركة بعد دمج ال�شركة الأم الأمريكية مع �شركة
�أتالنتيك ريت�شفيلد وحلت حملها �شركة �صن العربية.
يف عام  1973ومع التوجه لتحقيق �سيادة اململكة الكاملة على ثرواتها البرتولية� ،أ�صبحت اململكة �شريكاً
يف �شركة �أرامكو بن�سبة  ،% 25زادت يف ال�سنة التالية �إىل  ،% 60واكتمل متلك ال�شركة عام  1980بن�سبة
 ،% 100ب�أثر رجعي من عام  .1976ويف عام  1988متت ت�سمية ال�شركة با�سم “�شركة النفط العربية
ال�سعودية (�أرامكو ال�سعودية)” و�أ�صبحت تتوىل املهام الإدارية والت�شغيلية نيابة عن الدولة .وبات جمل�س
�إدارة �أرامكو ال�سعودية ،الذي ير�أ�سه وزير البرتول والرثوة املعدنية م�س�ؤوالً عن التخطيط عايل امل�ستوى،
وعن و�ضع امليزانية واتخاذ القرارات اخلا�صة بامل�شاريع ،ورئي�س ال�شركة هو كبري الإداريني التنفيذيني.
ولكي يت�سنى لأرامكو ال�سعودية �إجناز مهامها ،فقد مت تق�سيم ن�شاطاتها �إىل مناطق �أعمال رئي�سية ير�أ�س
كل منطقة منها ع�ضو من الإدارة العليا ،كذلك مت عام  1989ت�أ�سي�س جمل�س �أعلى للبرتول ملراقبة �أن�شطة
جمل�س املديرين يف ال�شركة برئا�سة امللك ،وقد كونت ال�شركات الأمريكية ال�سابقة �شركة دولية خلدمات
النفط (�سي�سكو) وقعت معها �شركة �أرامكو ال�سعودية عام  1991اتفاقية خدمات.
ات�سعت م�س�ؤوليات �شركة �أرامكو ال�سعودية منذ عام  1993لت�شمل جميع م�صايف ومرافق توزيع
املنتجات النفطية يف اململكة ،ويف عام  1996انتقلت �إىل �أرامكو ال�سعودية ملكية ح�ص�ص امل�ؤ�س�سة العامة
للبرتول واملعادن (برتومني) يف كل من �شركتي برتومني لتكرير زيوت الت�شحيم (لوبريف) و�شركة برتومني
لزيوت الت�شحيم (برتولوب) .وبهذا �أ�صبحت �أرامكو ال�سعودية �شركة متكاملة م�س�ؤولة عن جميع عمليات
النفط يف اململكة والتي ت�شمل التنقيب والإنتاج والتكرير والنقل والت�سويق.
يف عام  2005مت ت�أ�سي�س املجل�س الأعلى ل�ش�ؤون البرتول واملعادن برئا�سة امللك وله نائبان ،وي�ضم
يف ع�ضويته ت�سعة �أع�ضاء من بينهم وزير البرتول ،وكل من وزراء اخلارجية ،وال�صناعة ،واالقت�صاد،
والتخطيط� ،إ�ضافة �إىل رئي�س �شركة �أرامكو ال�سعودية .تتمثل املهمة الرئي�سية للمجل�س يف و�ضع اخلطة
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والأهداف ال�شاملة لل�شركة ،ويتم تعيني �أع�ضاء املجل�س الأعلى من احلكومة والقطاع اخلا�ص.
�أما بالن�سبة ل�شركة برتومني ،ففي عام � ،1993آلت ملكية م�صايف التكرير التي كانت تابعة لها� ،إىل
�شركة �أرامكو ال�سعودية ،كما �آلت �إىل �أرامكو ال�سعودية �أي�ضاً ملكية م�شاريع تكرير وت�صنيع زيوت الت�شحيم
عام  .1996وتال ذلك �صدور مر�سوم ملكي عام  1997ب�إن�شاء �شركة التعدين العربية ال�سعودية (معادن)،
لتتوىل مهمات م�شاريع التعدين التابعة لبرتومني ،و�شركة معادن هي �شركة م�ساهمة �سعودية ذات �شخ�صية
معنوية وذمة مالية م�ستقلة ،مملوكة بالكامل للدولة بر�أ�سمال �أربعة مليارات ريال ،وتعد �إحدى ال�شركات
ال�سعودية الرئي�سة لتنمية قطاعات التعدين يف ال�سعودية� ،إذ متلك منجم ال�صخيربات ،وحتمل رخ�صة
ك�شف عن كثري من املعادن النفي�سة ومعادن الأ�سا�س ،وقد مت حل �شركة برتومني بقرار من رئا�سة جمل�س
الوزراء يف عام .2005

ب -ال�شركات العاملة
	•�شركة �أرامكو ال�سعودية:
وهى ال�شركة الرئي�سية العاملة يف اململكة منذ عام  ،1988وت�شرف بوا�سطة املجل�س الأعلى للبرتول
على جميع الن�شاطات البرتولية يف اململكة .ومع �أخذ االكت�شافات النفطية التي حتققت يف عام ،2007
ال برتولياً يف املناطق املختلفة من اململكة على الياب�سة ويف املغمورة.
�أ�صبحت ال�شركة تدير  102حق ً
يف عام  ،2000وبعد انتهاء امتياز تك�ساكو� ،أ�صبحت �أرامكو ال�سعودية م�س�ؤولة عن احل�صة ال�سعودية يف
الق�سم الواقع يف املغمورة من املنطقة املق�سومة ،وذلك عرب �شركة فرعية هي �شركة �أرامكو لأعمال اخلليج.
تعترب �شركة �أرامكو ال�سعودية ومنذ عام � 1993أكرب �شركة برتول متكاملة يف العامل ،حيث تهتم بكافة
�أعمال اال�ستك�شاف والإنتاج ،وال�صناعات الالحقة .فقد �أن�ش�أت مع نهاية عام  ،1991ق�سماً جديداً فيها
يتوىل الإ�شراف على العمليات الدولية ،ويعترب م�س�ؤوالً عن �إدارة ال�شركات الفرعية يف �أوربا ،وال�شرق
الأق�صى ،و�شمال �أمريكا .ويت�ألف هذا الق�سم من ثالث دوائر رئي�سية هي:
 دائرة الت�سويق واملبيعات. دائرة تن�سيق وتطوير ال�صناعات الالحقة. دائرة النقل البحري.تعتمد �شركة �أرامكو ال�سعودية على �شبكة عاملية من ال�شركات التابعة واململوكة لها بالكامل لإدارة
�أعمالها املحلية والدولية الوا�سعة .وتقوم بع�ض هذه ال�شركات بتقدمي خدمات النقل ودعم الت�سويق
�إىل زبائن �أرامكو املهتمني ب�شراء النفط اخلام واملنتجات ،بينما تقدم ال�شركات الأخرى خدمات هامة
لأرامكو ال�سعودية يف عدة جماالت ،مثل :املجاالت الفنية ،والتدريب ،و�إدارة تقومي الآثار البيئية للم�شاريع،
وامل�ساندة .وهذه ال�شركات هي:
�1 .1شركة خدمات �أرامكو ،ومقرها الرئي�سي يف هيو�سنت ،تك�سا�س ،يف الواليات املتحدة الأمريكية.
�2 .2شركة �أرامكو �أ�سو�شيتد ،ومقرها الرئي�سي يف هيو�سنت ،تك�سا�س ،يف الواليات املتحدة الأمريكية.
�3 .3شركة �أرامكو فيما وراء البحار بي .يف ،.ومقرها الرئي�سي يف ليدن ،يف هولندا.
�4 .4شركة م�ساندة خدمات التدريب يف �أرامكو ،ومقرها الرئي�سي يف هيو�سنت ،تك�سا�س ،يف الواليات
املتحدة الأمريكية.

107

النفط والتعاون العربي 140 -

�5 .5شركة التكرير ال�سعودية ومقرها الرئي�سي يف هيو�سنت ،تك�سا�س ،يف الواليات املتحدة الأمريكية.
�6 .6شركة البرتول ال�سعودي املحدودة ،ولها عدة مكاتب يف كل من �سنغافورة ،وطوكيو ،وبكني.
�7 .7شركة البرتول ال�سعودي العاملية� ،أنك ،ومقرها الرئي�سي يف نيويورك ،يف الواليات املتحدة
الأمريكية.
�8 .8شركة البرتول ال�سعودي فيما وراء البحار املحدودة ،ومقرها الرئي�سي يف لندن ،يف بريطانيا.
�9 .9شركة فيال البحرية العاملية املحدودة ،مقرها الرئي�سي يف الظهران ،يف اململكة العربية ال�سعودية.

	•�شركة تك�ساكوالعربية ال�سعودية:
تعمل ال�شركة على الياب�سة يف املنطقة املق�سومة بني الكويت وال�سعودية ،وهي تدير ح�صة اململكة يف
املنطقة املق�سومة على الياب�سة منذ عام  ،1993وذلك مبوجب اتفاقية امتياز �ست�ستمر حتى عام .2010
تغطي املنطقة املق�سومة م�ساحة  5720كيلو مرت مربع ،منها  1000كيلو مرت مربع يف املغمورة ،والباقي
على الياب�سة .وتقوم �شركة تك�ساكو العربية ال�سعودية ،مع ال�شركة الكويتية لنفط اخلليج ،ب�إدارة احلقول
الربية يف هذه املنطقة ،والتي �أهمها حقول :الوفرة (اكت�شف عام  ،)1953وجنوب فوار�س (اكت�شف عام
 ،)1963وجنوب �أم قدير (اكت�شف عام  ،)1966كما اكت�شفت ال�شركة نفطا خفيفا ( )APIo 32يف حقل
حما ،مع العلم ب�أن جودة (كثافة) نفط حقول املنطقة ترتاوح ما بني ( 18و .)APIo 25تنتج حقول املنطقة
املق�سومة حوايل � 500ألف ب/ي من النفط ،تق�سم بالت�ساوي بني اململكة ودولة الكويت.

	•�شركة �أرامكو لأعمال اخلليج:
وتتوىل هذه ال�شركة �إدارة ح�صة اململكة يف اجلزء الواقع يف املغمورة من املنطقة املق�سومة ،وقد �أ�س�ست
كل من �شركة �أرامكو لأعمال اخلليج ،وال�شركة الكويتية لنفط اخلليج ،ما دعي با�سم عمليات اخلفجي
امل�شرتكة ،لتتوىل �إدارة العمليات يف املنطقة املق�سومة بالنيابة عنهما.
يف عام  ،2003دخلت �شركة �أرامكو ال�سعودية مع عدة �شركاء �أجانب ،يف �شركات م�شرتكة تهدف �إىل
القيام ب�أعمال التنقيب عن الغاز يف �صحراء الربع اخلايل ،منها� :شركة جنوب الربع اخلايل املحدودة ،التي
ت�أ�س�ست يف �شهر كانون الأول /دي�سمرب  ،2003كم�شروع م�شرتك بني �شركة  Shellبن�سبة  ،% 40و�أرامكو
ال�سعودية ،و ،Totalبن�سبة  % 30لكل منهما .ومتنح االتفاقية ال�شركات امل�ساهمة احلق يف التنقيب عن
الغاز و�إنتاجه يف منطقتي تعاقد تقعان يف جنوب و�شرق �صحراء الربع اخلايل ،وتبلغ م�ساحتهما الإجمالية
نحو � 210آالف كيلو مرت مربع .تبلغ مدة االتفاقية  40عاماً ،وتتكون من ثالث فرتات ا�ستك�شافية ،وفرتة
�إنتاج متتد خلم�سة وع�شرين عاماً حتت�سب مدتها اعتباراً من بدء الإنتاج التجاري من مكامن الغاز غري
املرافق .وحتى �شهر �آب�/أغ�سط�س  ،2007كانت �شركة جنوب الربع اخلايل املحدودة قد حققت تقدماً
كبرياً على �صعيد �أعمال حفر �أول �آبارها اال�ستك�شافية ،البئر �إ�شارات ،1 -وذلك يف �إط��ار عملياتها
التنقيبية عن الغاز وال�سوائل املكثفة يف منطقة امتيازها جنوب الربع اخلايل.
يف عام � ،2004أبرمت احلكومة ال�سعودية ثالث اتفاقيات للتنقيب واال�ستك�شاف والإنتاج يف منطقة
�شمال الربع اخلايل على م�ساحة �إجمالية تزيد على � 120ألف كيلو مرت مربع ،متت جتزئتها �إىل ثالثة
مواقع ،فازت باملوقع الأول (�أ)� ،شركة لوك �أويل الرو�سية ،وتبلغ م�ساحة هذا املوقع حوايل � 30ألف كيلو
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مرت مربع ،و�أ�س�ست له �شركة م�شرتكة حتت ا�سم لوك �أويل العربية ال�سعودية املحدودة� .أما املوقع الثاين
(ب) ،فح�صلت عليه �شركة �ساينوبك ال�صينية ،وتبلغ م�ساحته حوايل � 39ألف كيلو مرت مربع ،و�أ�س�ست له
�شركة م�شرتكة حتت ا�سم �ساينو �سعودي غاز ليميتد� .أما املوقع الثالث (ج) ،فح�صل عليه ائتالف مكون من
كل من �شركة �إيني الإيطالية ،و�شركة ريب�سول الإ�سبانية ،وتزيد م�ساحة هذا املوقع عن � 51ألف كيلو مرت
مربع ،و�أ�س�ست له �شركة حتت ا�سم �إيني ريب�ساغاز ليمتيد .وتبلغ ن�سبة م�ساهمة �شركة �أرامكو ال�سعودية يف
كل من هذه االتفاقيات  .% 20يبني ال�شكل  ،1 - 5مواقع عمل كل من هذه ال�شركات.

ال�شكل  :1 - 5امل�شاريع امل�شرتكة يف جمال التنقيب عن الغاز يف اململكة

امل�صدر� :أرامكو ال�سعودية ،التقرير ال�سنوي2006 ،
ويف عام  ،2005مت التوقيع على اتفاقية �شراكة بني �أرامكو ال�سعودية ،و�شركة �سوميتومو اليابانية،
بهدف �إن�شاء جممع رابغ العمالق للتكرير وال�صناعات البرتوكيميائية ،وهو جممع يقع يف حمافظة رابغ
على �ساحل البحر الأحمر ،ويف عام  ،2009دخلت ال�شركة عملياً يف جمال البرتوكيماويات مع بدء الإنتاج
من م�شروع برتورابغ.

ج  -التطورات التي �شهدتها اململكة يف جمال التنقيب واال�ستك�شاف
تهتم �شركة �أرامكو ال�سعودية بكافة ن�شاطات ال�صناعة البرتولية ،ومنها عمليات التنقيب عن النفط
والغاز ،التي حققت اجن��ازات خمتلفة على هذا ال�صعيد خالل الأع��وام اخلم�سة املا�ضية ،حيث ت�شري
البيانات املتوفرة �إىل حتقيق  15اكت�شافاً منها  7اكت�شافات للنفط ،والباقي للغاز .يبني اجلدول 1 - 5
مواقع اكت�شافات الغاز الرئي�سية يف اململكة يف عام  ،2006ح�سب التقرير ال�سنوي لأرامكو ال�سعودية يف
عام .2006
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اجلدول  :1 - 5اكت�شافات الغاز ح�سب تقرير �أرامكو ال�سعودية عام 2006
الحقل

الموقع

البئر

كران

المنطقة المغمورة

كران6 -

ك�ساب

جنوب الريا�ض

ك�ساب1 -

زملة

نجيمان

جنوب الظهران
جنوب الريا�ض

زملة1 -

نجيمان1 -

معدل �إنتاج الغاز
مليون قدم/3يوم

�إنتاج المتكثفات
برميل /يوم

10

660

10

-

80

60

-

2040

يف عام  2007تـــم الإعــــالن عن اكت�شــــافني جنوب �شرق حقل غوار ،الأول هو دروازة 1 -و�أنتج عند
و�ضعه على االختبار  5569ب/ي من النفط ( ،)API° 35و 2.8مليون قدم/3ي من الغاز وذلك من مكمني
عنيزة وعرب -د.
O
�أما االكت�شاف الثاين فكان مربوك 1 -الذي �أنتج عند اختباره  5600ب/ي من النفط الثقيل ( API
 ،)27.4و 2مليون قدم/3ي من الغاز.1
ومن االكت�شافات �أي�ضاً حقل �سريان على بعد  125كم جنوب مدينة الريا�ض ،2الذي اكت�شف يف عام
 ،2009حيث �أنتج البئر االختباري الأول �سريان 1 -مبعدل  3700ب/ي من اخلام العربي اخلفيف� ،إ�ضافة
�إىل  13.6مليون قدم/3ي من الغاز ،وذلك من مكمن عنيزة -ب ،كما �أنتج البئر نف�سه مبعدل  1740ب/ي
من املتكثفات ،و 21مليون قدم/3ي من الغاز من مكمن عنيزة� -أ.
�أما البئر التحديدي �سريان 2 -فقد �أنتج عند و�ضعه على االختبار مبعدل  3435ب/ي من النفط،
و 3.9مليون قدم/3ي من الغاز من مكمن عنيزة .ومت يف نف�س العام اكت�شاف حقل للغاز احلر هو حقل
�سنمان على بعد  136كم جنوب مدينة الريا�ض ،وقد �أنتج البئر االختباري الأول فيه مبعدل  8مليون
قدم/3ي من الغاز� ،إ�ضافة �إىل  444ب/ي من املتكثفات .وذكر التقرير ال�سنوي ل�شركة �أرامكو ال�سعودية
�أن اكت�شاف هذين احلقلني جعل عدد احلقول التي تديرها ال�شركة  107حقول.
وقد �أعلن وزير البرتول والرثوة املعدنية يف اململكة يف مطلع عام � ،2009أن �شركة �أرامكو ال�سعودية
حققت خم�سة اكت�شافات جديدة للنفط ،وثالثة اكت�شافات جديدة للغاز ،3وذلك يف املنطقة ال�شرقية
من اململكة .وذكر �أن �أربعة من احلقول النفطية املكت�شفة تقع على الياب�سة ،وواحد يف املغمورة ،وهذه
االكت�شافات هي :جعوف ،11 -ورمثان ،9 -ونيا�شني ،1 -وجريد ،101 -واخلر�سانية� .114 -أما اكت�شافات
الغاز فجميعها يف املغمورة وهي :عربية ،1 -وربيب ،1 -وح�صباء .16 -و�أو�ضح الإعالن �أن بئر عربية1 -
يقع يف مياه اخلليج العربي على بعد  185كم �شمال �شرق مدينة الظهران ،حيث مت اختبار مكمن اخلف-
ب يف البئر على عمق  3200م ،وتدفق الغاز منه مبعدل  41.1مليون قدم/3ي ،ويتوقع �أن ينتج البئر كميات
�أعلى حتت ظروف الإنتاج االعتيادية .كما بني معايل الوزير �أن البئر ربيب 1 -يقع يف مياه اخلليج العربي
على بعد  125كم �شمال �شرق مدينة الظهران ،حيث مت اختبار مكمن اجلوف يف البئر على عمق 5221
م ،و�أنتج مبعدل  40.6مليون قدم/3ي� ،أما البئر ح�صباة  16فيقع يف مياه اخلليج العربي على بعد  20كم
تقريبا �شمال �شرق مدينة الظهران ،حيث مت اختبار مكمن اخلف -ب يف البئر على عمق  3871م وتدفق
الغاز منه مبعدل  62.1مليون قدم/3ي.
1 Arab Oil and Gas Directory, 2010.
 2تقرير �أرامكو ال�سعودية ال�سنوي لعام .2009
 3جريدة الريا�ض2009/1/6 ،
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كما حققت ال�شركة اكت�شافات ملكامن جديدة يف حقول �أخرى مثل :وجنا واجلريبيعات وكران ومدركة
و�شدقم .وقد وقعت �شركة �أرامكو ال�سعودية عقدين مع �شركتي  Hyundaiالكورية للهند�سة والإن�شاء،
 Petrofacالربيطانية الدولية خلدمات النفط والغاز ،وذلك لتطوير مرافق حقل غاز كران .حيث فازت
 Hyundaiبعقد مقاولة (ت�سليم املفتاح باليد) لتنفيذ الأعمال الهند�سية و�أعمال التوريد والإن�شاء ملرافق
غاز كران ،وي�شمل العقد بناء منظومة ملعاجلة الغاز ومناولته� ،إ�ضافة �إىل �إن�شاء املرافق واخلدمات الالزمة
ال�ستقبال الغاز� .أما  Petrofacفقد فازت بعقد مقاولة (ت�سليم املفتاح باليد) ي�شمل مد خط �أنابيب
الغاز امل�سوق بطول  47كيلومرتاً ،بالإ�ضافة �إىل عقد �إن�شاء معمل طاقة �إ�ضايف ،وحتديث �أنظمة التحكم
يف عمليات املعمل وكذلك الأنظمة الكهربائية ومرافق امل�ساندة .ويعد حقل غاز كران �أول حقل للغاز غري
املرافق تقوم �أرامكو ال�سعودية بتطويره يف املغمورة ا�ستجابة لنمو الطلب الداخلي على الغاز يف اململكة،
و�سيتم من خالل برنامج غاز كران معاجلة  1.8مليار قدم/3ي من غاز ت�شكيلة اخلف ،1تنقل عرب خط
�أنابيب حتت �سطح البحر مل�سافة 110كم �إىل معمل غاز اخلر�سانية على ال�شاطئ.2
�إ�ضافة لذلك� ،أعلن وزير البرتول والرثوة املعدنية 3يف مطلع عام � ،2010أن �شركة �أرامكو ال�سعودية
حققت اكت�شافاً للغاز يف منطقة اجلالميد قرب احلدود ال�شمالية للمملكة .ويقع احلقل املكت�شف على بعد
 95كم �شرق مدينة طريف ،وقد حفر البئر جالميد� 3 -إىل عمق بلغ  2985م و�صوالً �إىل مكمن ال�صنارة،
و�أنتج عند اختباره حوايل � 342ألف م/3ي من الغاز .و�أكد الوزير �أن الطاقة الفعلية للبئر �ستكون �أكرب من
ذلك ولي�س عند و�ضعه على ظروف الإنتاج العادية ،حيث بينت االختبارات �إمكانية ا�ستغالل الغاز املكت�شف
جتارياً.
وكان من �ضمن توجهات اململكة التنقيب عن الغاز احلر يف منطقة الربع اخلايل ،حيث �ساهمت العديد
من ال�شركات يف هذا امل�شروع ،وا�ستناداً �إىل تقرير �أرامكو ال�سعودية ال�سنوي لعام  ،2009ا�ستمرت امل�شاريع
املعنية بالتنقيب عن الغاز احلر ،حيث عملت �شركة جنوب الربع اخلايل املحدودة South Rub̓ al-
) ،Khali Company limited (SRAKو�شركة  ، Luksar Energyو�شركة ،Sion Saudi Gas
و�شركة  ،EniRepSa Gasوقد حفرت تلك ال�شركات  24بئراً ا�ستك�شافياً حتى عام � ،2009أ�سفرت عن
اكت�شاف الغاز يف “طخمان” ،و”فايدة” ،و”كدن ،”6 -فقد ك�شفت �شركة جنوب الربع اخلايل املحدودة
عن نتائج اختبار البئر اال�ستك�شايف كدن ،6 -حيث �أنتج ما جمموعه  90مليون قدم/3ي وذلك من نطاقني
يف ت�شكيلة عرب ،وترافق �إنتاج الغاز مع كميات من املتكثفات قدرت بحدود  25 - 10برميل مقابل كل 1
مليون قدم 3من الغاز احلام�ض الذي تراوحت ن�سبة كربيتيد الهيدروجني فيه بني  ،% 30 - 20فيما بينت
االختبارات �أن ت�شكيلة اخلف كانت جافة يف هذا البئر.4
يذكر �أن �شركة جنوب الربع اخلايل �ضمت �شركة  Royal Dutch Shellبح�صة  ،% 40و�شركة
�أرامكو ال�سعودية بح�صة  ،% 30و�شركة  Total SAبح�صة  ،% 30لكن الأخرية ان�سحبت من م�شروع
التنقيب مطلع عام  ،2008وحولت ح�صتها منه �إىل باقي ال�شركاء ،حيث جاء هذا االن�سحاب على خلفية
�إعادة التقييم االقت�صادي للم�شروع من قبل ال�شركة بعد �أن قامت بحفر ثالثة �آبار جافة .5وقد ذكرت �شركة
جنوب الربع اخلايل املحدودة يف �شهر ت�شرين الأول� /أكتوبر� 2010أنها �ستبد�أ املرحلة الثانية من عمليات
اال�ستك�شاف ،وذلك بعد �أن ح�صلت على موافقة لتمديد عمليات اال�ستك�شاف ملدة � 5سنوات و�صوالً لعام
 1وكالة الأنباء ال�سعودية2009/2/28 ،

2 Oil and Gas Journal, 3/5/2011

 3جريدة الريا�ض2010/2/23 ،
 4ن�شرة متابعة ن�شاطات م�صادر الطاقة عربيا وعامليا� ،أوابك ،ال�سنة التا�سعة والع�شرون  ،العدد الثالث.2009 ،
5 Oil and Gas Journal, 8/ 2 /2008

111

النفط والتعاون العربي 140 -

 ،2015حيث �أعلنت عن خطط حلفر � 3آبار ا�ستك�شافية ،و�إجراء م�سح زلزايل ثنائي الأبعاد على م�ساحة
 3000كم ،2وم�سح زلزايل ثالثي الأبعاد على امتداد  3600كم طويل.1
�أما �شركة  Luksar Energyفهي �شركة م�شرتكة بني �أرامكو ال�سعودية بح�صة  ،% 20و�شركة Lukoil
الرو�سية بح�صة  .% 80وقد ذكرت �أنها عرثت على  70مليون طن من املتكثفات ،و 300مليار مرت مكعب من
الغاز يف القاطع  Aعرب �آبار م�شاعب 1 -وتخمان� .إال �أنها قررت عدم االنتقال للمرحلة الثانية من عمليات
اال�ستك�شاف لأ�سباب جتارية.2
ومتتلك �أرامكو ال�سعودية  % 20من ح�ص�ص �شركة  ،Sion Saudi Gasبينما ي�ؤول باقي احل�صة
البالغ � % 80إىل �شركة ) Chinese oil and petrochemical company (SINOPECال�صينية.
وقد قررت ال�شركة يف مطلع عام  2011االنتقال للمرحلة الثانية من عمليات اال�ستك�شاف التي تت�ضمن
حفر بئر واحد خالل ال�سنوات الثالث املقبلة.
�أما �شركة  ،EniRepSa Gasفهي مكونة من �أرامكو ال�سعودية بح�صة  ،% 20و�شركة Eni
الإيطالية بح�صة  ،% 50و�شركة  Repsol YPFالإ�سبانية -الأرجنتينية بح�صة  .3 % 30ويغطي
الرتخي�ص الذي تعمل ال�شركة مبوجبه م�ساحة � 52ألف كيلو مرت مربع يف القاطع  ،Cحيث بد�أت
�أعمال التنقيب ا�ستناداً �إىل برنامج ميتد خلم�س �سنوات ويت�ضمن �إج��راء م�سوحات زلزالية على
م�ساحة  5000كيلو مرت مربع� ،إ�ضافة �إىل حفر � 4آبار ا�ستك�شافية .وحتى نهاية عام  2010كانت
هذه ال�شركة قد حفرت � 3آبار وقارب على �إكمال البئر الرابع قبل �أن تطلب التمديد ل�ستة �أ�شهر
بهدف معاجلة املزيد من املعلومات الزلزالية.
وكانت �شركة �أرامكو قد و�ضعت يف خطتها لعام  2010حفر  300بئر تطويري ،و 48بئراً
ا�ستك�شافياً ،و�أن تبقي على  96من�صة حفر منها  17من�صة خم�ص�صة لال�ستك�شاف ،والباقي لآبار
التطوير.4
ويف نهاية عام  ،2010ذكر الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أرامكو ال�سعودية� ،أن ال�شركة �سوف تبد�أ
�أعمال التنقيب عن الغاز يف املياه ال�ضحلة يف البحر الأحمر يف عام  ،2011بينما �ستنتقل للتنقيب يف
املياه العميقة يف عام  ،2012م�ؤكداً �أن �أرامكو جتري ما و�صفه ب�أنه عمليات ا�ستك�شاف مكثفة عن
الغاز الطبيعي يف البحر الأحمر ،متوقعاً �أن يبد�أ �إنتاج الغاز من البحر الأحمر بعد عام  .2015وقال
�إن التنقيب يف البحر الأحمر �سيكون �أحد �أهم م�شاريع اال�ستك�شاف لل�شركة نظراً لأن غالبية الطلب
املحلي على الطاقة يرتكز يف املنطقة الغربية ،م�ضيفاً �أنه يف حالة اكت�شاف م�صادر غاز كافية هناك
ف�إن هذا �سي�ساعد كثرياً على التقليل من حرق النفط اخلام لتوليد الكهرباء .ومن املتوقع من جهة
�أخرى �أن يبد�أ �إنتاج الغاز من حقل اجلالميد الواقع �شمال اململكة يف عام  ،2015حيث جتري ال�شركة
عمليات تنقيب وا�ستك�شاف وا�سعة هناك �أي�ضاً .ونظراً لعدم توفر خرائط م�سح زلزايل كافية للبحر
الأحمر ،فمن املتوقع �أن تكون هناك فر�ص كبرية لل�شركات العاملة يف هذا املجال خالل ال�سنوات
اخلم�س املقبلة ،حيث �سبق لبع�ض ال�شركات �أن تقدمت بعرو�ض لتنفيذ مثل هذه الأعمال .ويف نف�س
ال�سياق �أكد الرئي�س التنفيذي لأرامكو �أن ال�شركة �ستبد�أ ت�شغيل �أكرب حمطاتها للغاز وهي حمطة
وا�سط يف عام  2014وذلك لتلبية الطلب املحلي على الغاز الذي ينمو بني  % 5و � % 6سنوياً ،5حيث
 1ن�شرة متابعة ن�شاطات م�صادر الطاقة عربيا وعامليا� ،أوابك ،ال�سنة احلادية والثالثون  ،العدد الأول.2011 ،
2 Oil and Gas Journal, 6/ 1 /2011
 3املوقع الر�سمي لوزارة البرتول والرثوة املعدنية ال�سعودية.
4 Oil Voice, 12/4/2010
5 Bloomberg, 15/12/2010
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�سيتم بناء حمطة معاجلة مركزية قادرة على معاجلة  2.5مليار قدم/3ي من الغاز من حقول العربية
وح�صباء البحرية.1

احتياطيات النفط والغاز
حتتل اململكة العربية ال�سعودية املرتبة الأوىل يف العامل من حيث احتياطيات النفط امل�ؤكدة ،والتي
ت�شكل حوايل  % 22من االحتياطي العاملي ،2وقد ارتفعت تقديرات االحتياطي من حوايل  262.8مليار
برميل عام  ،2000لت�صل �إىل �أكرث من  264.25مليار برميل عام  ،2006و 264.59مليار برميل عام
.2010
وا�ستناداً �إىل بيانات املوقع الر�سمي لوزارة البرتول والرثوة املعدنية ال�سعودية ،متتلك اململكة احتياطيات
ممكنة ( )Possible Reservesال ميكن �إنتاجها بالتقنيات احلالية تقدر بحوايل  100مليار برميل �أخرى.
يتو�ضع �أكرث من ن�صـــف احتيــاطي اململكة امل�ؤكد من النفط يف ثمانية حقول عمالقة تقع يف �شرق
اململكة  ،3وهي مبينة يف اجلدول :2 - 5
الحقل

مليار برميل

اجلدول  :2 - 5توزع احتياطي النفط يف بع�ض حقول اململكة

الغوار
70

ال�سفانية
19

�أبقيق
17

ال�شيبة
14

البري
11

منيفة
11

الظلوف
8

�أبو �سعفة
6

�أ�ضافت االكت�شافات التي حتققت يف اململكة منذ الت�سعينات وحتى عام  ،2006حوايل 2
تريليون مرت مكعب من الغاز الطبيعي لالحتياطي ،وقد ارتفع احتياطي اململكة من الغاز الطبيعي
من حوايل  6.3تريليون مرت مكعب عام  ،2000لي�صل �إىل  7.1تريليون مرت مكعب عام ،2006
و�إىل  7.9تريليون مرت مكعب عام  ،2010وهو ما ي�شكل حوايل  % 4من احتياطي العامل من
الغاز الطبيعي.
ويوجد حوايل  % 66من هذا االحتياطي على �شكل غاز م�صاحب يف حقول النفط ،ويعترب حقل الغوار
النفطي العمالق �أكرب م�صدر للغاز الطبيعي يف اململكة حيث يحتوي على  % 35من �إجمايل احتياطي
اململكة.
كما قدرت هيئة امل�ساحة اجليولوجية الأمريكية � USGSأن احتياطيات الغاز غري املكت�شفة يف حو�ض
الربع اخلايل تبلغ  17.67تريليون مرت مكعب� ،إ�ضافة �إىل  6.43تريليون مرت مكعب يف نهو�ض غوار الكبري.4

�إنتاج النفط والغاز
ت�شري البيانات املتوفرة �إىل انخفا�ض �إنتاج النفط يف ال�سعودية يف عام  ،2010ولعل مرد ذلك هو تباط�ؤ
الطلب العاملي من جهة ،والتزام اململكة بح�ص�ص الإنتاج املتفق عليها �ضمن منظمة �أوبك .يبني اجلدول
 3 - 5تغري معدل �إنتاج النفط اخلام اليومي يف اململكة بني عامي  2006و .2010
1 Oil and Gas Journal, 3/5/2011
 2تقرير الأمني العام ال�سنوي ال�سابع والثالثون� ،أوابك.2010 ،
3 Arab Oil and Gas Directory, 2007
4 USGS, Natural Gas Potential Assessed in Eastern Mediterranean,8/4/2010.
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اجلدول  :3 - 5معدالت الإنتاج اليومي من النفط يف ال�سعودية2010 - 2006 ،
العام

2006

2007

2008

2009

2010

مليون ب/ي

9.2

8.97

8.53

8.18

8.13

كما يبني ال�شكل  2 - 5معدل �إنتاج �سوائل الغاز الطبيعي واملتكثفات بني عامي  2006و ،2009حيث
من املالحظ �أنها تناق�صت خالل ال�سنوات املا�ضية بن�سبة ب�سيطة.
ال�شكل  :2 - 5معدل �إنتاج �سوائل الغاز الطبيعي واملتكثفات

مليون ب/ي
من جهة �أخ��رى ،و�صلت كميات الغاز الطبيعي امل�سوق عام � 2006إىل  73.461مليار مرت مكعب
وارتفعت عام  2008لت�صل �إىل  80.44مليار مرت مكعب ،ثم انخف�ضت الحقاً ح�سب تقديرات عام 2009
�إىل  78.45مليار مرت مكعب �سنوياً.
وهنا البد من التنويه �إىل �أن عمليات التطوير احلثيثة التي تنتهجها �أرامكو ال�سعودية ،مل تنجح يف
احلفاظ على االحتياطي ثابتاً فح�سب ،بل �ساهمت مع االكت�شافات اجلديدة يف رفع هذا االحتياطي
كما تقدم �آنفاً ،ويتجلى هذا بو�ضوح عند النظر �إىل كميات النفط و�سوائل الغاز الطبيعي التي مت
�إنتاجها ،وكميات الغاز الطبيعي التي مت ت�سويقها .فا�ستناداً �إىل التقرير ال�سنوي ال�سابع والثالثني
ملنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول ،يالحظ �أن اململكة �أنتجت �أكرث من  15.7مليار برميل من
النفط بني عامي  2006و ،2010و�أكرث من  2.11مليار برميل من �سوائل الغاز الطبيعي واملتكثفات
بني عامي  2006و� ،2009إ�ضافة �إىل ت�سويق �أكرث من  306مليار مرت مكعب من الغاز بني عامي
 2006و.2010
يبني اجلدول  4 - 5بع�ض حقول اململكة العربية ال�سعودية ،وتاريخ اكت�شافها وو�ضعها على الإنتاج ،مع
بع�ض املعلومات الفنية الأخرى.
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اجلدول  :4 - 5بع�ض امل�ؤ�شرات الفنية لبع�ض احلقول ال�سعودية
الحقل
�أبو حدرية
بقيق
القطيف
غوار
ف�ضيلي
ال�سفانية
الخر�سانية
خري�ص
منيفة
�أبو �سعفة
بيري
الزلف
مرجان
حرملية
�أبو جيفان
مزاليج
قيردي
�شيبة
خفجي
حوت
الوفرة
جنوب فوار�س
جنوب �أم غدير

تاريخ
االكت�شاف
1940
1940
1945
1948
1949
1951
1956
1957
1957
1963
1964
1965
1967
1971
1973
1972
1973
1968
1960
1963
1953
1963
1966

تاريخ بدء
الإنتاج
1962
1946
1945
1951
1963
1957
1960
1963
1964
1966
1967
1973
1973
1973
1982
1982
1982
1998
1961
1969
1954
1946
1968

العمق
الو�سطي متر
2847
2039
2164
2109
2454
1554
2006
1585
2423
2012
2530
1768
2073
2569
1612
1640
1737
1341- 3139
1615- 3200
335- 2134
1920
2713

APIo
35
37
33- 34
34
39
27
28.5
33
28
28.5
32- 34
28.8
28.8
35
32
31
41.6
28.2
33
18- 24
25
24

محتوى الكبريت
%
1.51- 1.13- 2.4
1.32- 1.25- 2.8
2.45- 0.82- 2.92
1.91- 0.78- 2.15
0.87- 1.34
2.93- 2.09- 2.96
2.63- 2.41- 2.63
1.89
2.97- 2.97- 3.66
2.69
1.14- 0.90- 2.00
2.41
2.42
1.65
1.92
2.35
0.10- 1.70
2.85
1.91
3.10- 4.60
3.36
3.94

ال�شركة الم�شرفة

�أرامكو ال�سعودية

عمليات الخليج
�شيفرون ال�سعودية

م�شاريع تطوير الطاقة الإنتاجية
قامت اململكة العربية ال�سعودية بعدة م�شاريع يف �سبيل تطوير طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز ،ومن �أهمها
م�شاريع اخلر�سانية ،ومنيفة ،وحر�ض.
 -م�شروع اخلر�سانية :ت�ضمن �إن�شاء مرافق جديدة لإنتاج ن�صف مليون برميل يف اليوم من مزيج النفط العربياخلفيف القادم من حقول �أبو حدرية ،والفا�ضلي ،واخلر�سانية ،ويتم �شحن الغاز والنفط اخلام �إىل �ساحة اخلزانات
يف اجلعيمة لت�صديرهما .كما ت�ضمن امل�شروع �إن�شاء معمل جديد ملعاجلة مليار قدم مكعب يومياً من الغاز املرافق
لإنتاج النفط يف املنطقة ال�شمالية ،و�إن�شاء وحدتني للتوليد امل�شرتك للكهرباء بطاقة  150ميغا واط لكل منهما،
ومرافق ملعاجلة املياه وتوليد البخار خلدمة معدات �إنتاج النفط ،ومعمل الغاز يف اخلر�سانية.
 -وت�شرتك مرافق �إنتاج النفط ومعمل الغاز يف اخلر�سانية يف ا�ستخدام مرافق �أخرى ك�أنظمة حرق الغاز،وغرفة التحكم املركزية ،حيث تعد مرافق �إنتاج النفط ومعمل الغاز يف اخلر�سانية املكون الرئي�س للم�شروع.
بد�أ الإنتاج من م�شروع حقل اخلر�سانية الذي يعد من �أكرب م�صادر زيادة الإنتاج العاملي يف الن�صف الثاين من
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عام  ،2008وبلغت طاقته الإنتاجية � 500ألف ب/ي من اخلام اخلفيف ،و 580مليون قدم/3ي من الغاز،
�إ�ضافة �إىل � 290ألف ب/ي من املتكثفات.1
 -م�شروع منيفة :انطلق هذا امل�شروع يف بداية عام  ،2007ويهدف �إىل تطوير حقل منيفة العمالق املنتج للخامالثقيل ،حيث كان من املتوقع انتهاء �أعمال امل�شروع املخططة يف عام  ،2011و�أن ي�صل حجم الإنتاج من هذا
احلقل �إىل حوايل � 900ألف ب/ي من النفط ،وحوايل � 65ألف ب/ي من املتكثفات� ،إ�ضافة �إىل معاجلة 90
مليون قدم/3ي من الغاز املرافق ،لكن امل�شروع �أعيدت جدولته وبات من املتوقع �أن يو�ضع على الإنتاج يف عام
.2015
 -م�شروع حر�ض :يعترب م�شروع تطوير الغاز الطبيعي والنفط يف حر�ض ،منظومة تنموية متكاملة ،ويتكونب�شكل رئي�سي من معمل غاز عمالق ميكنه معاجلة  1.6مليار قدم/3ي من الغاز الطبيعي غري املرافق ،و170
ال متطوراً
�ألف ب/ي من املتكثفات ،و�إنتاج ت�سعني طناً مرتياً من الكربيت اخلام .وي�ضم امل�شروع كذلك معم ً
لفرز الغاز عن النفط ،هو معمل حر�ض ،2 -وميكن لهذا املعمل �أن يعالج � 300ألف برميل من الزيت اخلام
العربي اخلفيف ،وحوايل  130مليون قدم مكعب من الغاز املرافق.
�أدى امل�شروع �إىل زيادة طاقة معاجلة الغاز يف اململكة �إىل  9مليار قدم/3ي من الغاز ،و�إىل رفع طاقة �إنتاج
غاز البيع �إىل  7مليار قدم/3ي .كما ي�ضم امل�شروع مرحلة ثالثة لزيادة �إنتاج النفط (م�شروع حر�ض،)3 -
والذي �سي�ضيف � 300ألف ب/ي من النفط العربي اخلفيف ،و 140مليون قدم/3ي من الغاز املرافق �إىل
الطاقة الإنتاجية اليومية لل�سعودية من النفط والغاز.
كما تعمل �أرامكو ال�سعودية ب�شكل دائم على تطوير احلقول للو�صل ب�إنتاجها �إىل امل�ستوى الأمثل ،ومن امل�شاريع
القائمة يف هذا املجال م�شروع تطوير حقل خري�ص ،الذي يعد رابع �أكرب حقل للنفط يف العامل ،ويت�ضمن هذا
امل�شروع عمليات الإنتاج من حقلي �أبو جفان ،ومزاليج ،حيث يتوقع له �أن ينتج  1.2مليون ب/ي من النفط
اخلفيف.
وتعمل �أرامكو ال�سعودية على تطوير حقل ال�شيبة الواقع يف �أق�صى جنوب �شرق البالد قرب احلدود مع
دولة الإمارات العربية املتحدة ،الذي ينتج مبعدل � 500ألف ب/ي من النفط اخلفيف جداً ،وذلك منذ و�ضعه
على الإنتاج يف عام  .1998وكان من املخطط لأعمال التطوير يف هذا احلقل �أن تنتهي يف �أواخر عام ،2008
لت�صل الطاقة الإنتاجية لهذا احلقل �إىل حدود � 750ألف ب/ي ،لكن �أعمال التطوير ت�أخرت قليالً ،وقد ذكر
املوقع الر�سمي ل�شركة �أرامكو ال�سعودية يف الربع الأول من عام � ،2011أن ال�شركة �أكملت اختياراتها لعطاءات
�أربع مقاوالت خا�صة بربنامج �سوائل الغاز الطبيعي يف حقل ال�شيبة ،حيث وقع اختيارها على �شركة �سام�سوجن
الهند�سية املحدودة لتنفيذ �أعمال الهند�سة و�شراء املواد ،والإن�شاء ،بنظام ت�سليم املفتاح باليد لقاء مبلغ �إجمايل
مقطوع .ويغطي نطاق هذه املقاوالت الرئي�سة �إن�شاء مرافق مدخل التغذية ،ومرافق ا�ستخال�ص �سوائل الغاز
الطبيعي والتجفيف و�ضغط الغاز الراجع والغاز احلام�ض وتخزين �سوائل الغاز الطبيعي و�شحنه� ،إىل جانب
حت�سني مرافق مناولة الغاز يف معامل ف�صل الغاز عن النفط الأربعة القائمة حالياً يف حقل ال�شيبة� ،إ�ضافة �إىل
مرافق �أخرى ذات �صلة باملعامل .كما ي�شمل نطاق هذه املقاوالت م�شروعاً تطويرياً يهدف �إىل زيادة قدرة توليد
الكهرباء �إىل �أكرث من  1غيغا واط عن طريق تركيب �أربع وحدات توليد مزدوج ،و�سبع وحدات �أحادية الدورة،
ومتديد خط نقل كهرباء بقدرة  230كيلوفولط وبطول  50كيلومرتاً� ،إ�ضافة �إىل ما يرتبط بذلك من ت�سهيالت
كهربائية وغري كهربائية .ويف �إطار م�ضيها قدماً يف تنفيذ التزامها بتوريد الغاز لل�سوق املحلية� ،ستعكف �أرامكو
1 MEES, Vol. LI No 36, 8/9/ 2008
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ال�سعودية على بناء معمل جديد ال�ستخال�ص �سوائل الغاز الطبيعي يف حقل ال�شيبة يف منطقة الربع اخلايل،
ي�ستقبل من معامل ف�صل الغاز عن النفط حوايل  2400مليون قدم/3ي من الغاز املرافق املنتج من حقل ال�شيبة،
لي�ستخل�ص منها عنا�صر �سوائل الغاز الطبيعي ذات القيمة املرتفعة.1
�أما م�شروع حقل النعيم ،الواقع يف و�سط اململكة على بعد  250كم جنوبي الريا�ض ،فقد و�ضع على الإنتاج
يف �شهر �أيار /مايو عام  ،2009وقد �أ�ضاف حوايل � 100ألف برميل من النفط اخلفيف يف اليوم� ،إ�ضافة �إىل
 90مليون قدم/3ي من الغاز املرافق لإنتاج اململكة .ت�ضمن امل�شروع �إن�شاء معمل جديد لف�صل الغاز عن النفط،
ال حلقن املياه ،ومرافق للنقل والتوزيع� ،إ�ضافة
ومرافق لتجميع الغاز و�ضغطه ،وخط �أنابيب جديد للغاز ،ومعم ً
2
�إىل تركيب �شعالت عدمية الدخان حدت من نواجت االحرتاق املنطلقة �إىل اجلو .
ومما يذكر يف هذا املقام �أن �شركة  Halliburtonح�صلت على عقد متكامل (مفتاح باليد) يف عام 2009
لتطوير حقل غوار اجلنوبي ،يعترب الأول من نوعه يف اململكة .وي�شمل العقد الذي تبلغ مدته � 5سنوات قابلة
للتمديد لفرتة مماثلة ،على توفري احلفارات ،ومتطلبات احلفر الأفقي واملوجه ،ومعدات القيا�س �أثناء احلفر،
وغريها من املعدات.3

احلقول امل�شرتكة
	•املنطقة املق�سومة (املحايدة)
تقع هذه املنطقة على احلدود بني ال�سعودية والكويت ،وتبلغ م�ساحتها حوايل  5775كيلو مرت مربع .ويقدر
االحتياطي امل�ؤكد من النفط فيها بحوايل  5مليار برميل ،يتم عادة �إ�ضافة ن�صفها �إىل احتياطيات كل من
الدولتني يف الإح�صائيات املختلفة .يقدر و�سطي الإنتاج من هذه املنطقة بحوايل � 600ألف ب/ي ،وقد مت و�ضع
خطط لرفع معدل �إنتاجها �إىل مابني � 900 700-ألف ب/ي يف عام  .2030يف عام  1957مت توقيع اتفاقية
امتياز ( )Concession Agreementبخ�صو�ص تلك املنطقة بني �شركة �أرامكو ال�سعودية من جهة ،و�شركة
 .Japan Petroleum Trading Co. Ltdمن جهة �أخرى.
ويف عام  1958مت ت�أ�سي�س �شركة الزيت العربية ( ،)Arabian Oil Company Ltdومنحتها الكويت
امتياز العمل يف ح�صتها من املنطقة املق�سومة ملدة � 44سنة تت�ضمن فرتة اال�ستك�شاف و�إج��راء امل�سوحات
املختلفة .اكت�شفت ال�شركة حقل اخلفجي 4يف مطلع عام  ،1960ومت ت�صدير �أول �شحنة جتارية منه يف �شهر
�آذار /مار�س عام  ،1961كما اكت�شفت حقل احلوت يف عام  ،1963وحقلي لولو والدرة يف عام .1967
يف عام  ،2000تولت �شركة �أرامكو لأعمال اخلليج Aramco Gulf Operations Company
العمليات يف املنطقة �إ�ضافة �إىل �شركة الزيت العربية املحدودة مبوجب اتفاقية عمليات الإنتاج البرتولية
امل�شرتكة ( 5)JPPOAحتت ا�سم عمليات اخلفجي امل�شرتكة ( ،)KJOويف عام  2003انتهت مدة اتفاقية
الكويت مع ت�أ�سي�س �شركة الزيت العربية ،وتولت ال�شركة الكويتية لنفط اخلليج متثيل ح�صة الكويت يف
العمليات �ضمن املنطقة املق�سومة.6
1
2
4
6

ن�شرة متابعة ن�شاطات م�صادر الطاقة عربيا وعامليا� ،أوابك ،ال�سنة احلادية والثالثون  ،العدد الأول.2011 ،
تقرير �أرامكو ال�سعودية ال�سنوي لعام .2009
3 Halliburton official website, 6/11/2009
املوقع الر�سمي ل�شركة الزيت العربية املحدودة ،تاريخ ال�شركة.
5 Joint Petroleum Production Operations Agreement.
املوقع الر�سمي لعمليات اخلفجي امل�شرتكة.
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	•حقل �أبو �سعفة

وهو حقل بحري م�شرتك بني ال�سعودية والبحرين ،و�ضع على الإنتاج يف عام  ،1963وبد�أ تقا�سم �إنتاجه
بني ال�سعودية والبحرين منذ عام  ،1985حيث و�صل معدل �إنتاجه يف حينها �إىل � 140ألف ب/ي .بينما
�ساهمت عمليات تطوير وتو�سعة احلقل يف عام � 2004إىل ارتفاع معدل �إنتاجه �إىل � 300ألف ب/ي .يذكر
�أن ت�سويق ح�صة البحرين من �إنتاج حقل �أبو �سعفة تتم عن طريق �شركة بابكو ،بينما تتم عملية الت�صدير
من ميناء (ر�أ�س تنورة) يف ال�سعودية.

التقنيات احلديثة يف �أرامكو ال�سعودية

متتلك �شركة �أرامكو ال�سعودية مركز �أبحاث وتطوير متميز ح�صلت ال�شركة نتيجة جلهوده على العديد من
براءات االخرتاع .ومن �ضمن التقنيات التي �ساهم بها مركز الأبحاث ميكن الإ�شارة �إىل ما عملت عليه �أرامكو
بالتعاون مع �شركة  Schlumbergerلتطوير تقنية حقلية جديدة تهدف �إىل مراقبة حركة ال�سوائل يف املكامن
الكربوناتية .والتقنية اجلديدة هي طريقة تف�سري متخ�ص�صة ،تهدف �إىل الت�أكد من قيا�سات املقاومة الكهربائية
االختبارية ،والتي حتدد التغريات يف ت�شبع املياه الطبـقية بالعـالقة مع امل�سـافة من البئـر .و�أظهــرت الدرا�سـات
واالخـتـبارات �أن هـذه التقنية ت�ساهم يف تطوير معلومات املكمن ،كما ت�ساهم يف التحديد الآين حلجم ال�سوائل
املتحركة� ،إ�ضافة �إىل م�ساهمتها يف حتديد قيم ال�ضغط وتغريات املقاومة ،وهذا ما ي�ساهم يف تقدير �أف�ضل لت�صور
خ�صائ�ص املكمن ال�ستاتيكية والديناميكية ،وي�ؤدي بالتايل �إىل رفع معامل اال�ستخال�ص .1وي�أتي �ضمن ال�سياق
نف�سه اعتزام ال�شركة تطبيق طرق اال�ستخال�ص البرتويل املح�سن  ،EORوذلك بهدف رفع معامل اال�ستخال�ص
من حقولها من معدله احلايل البالغ � ،% 50إىل معدل  % 70على مدى الع�شرين �سنة القادمة .2وقد ذكرت
�شركة �أرامكو ال�سعودية �أنها �ستتبنى تقنية جديدة ميكن �أن ت�ساهم يف رفع معدل الإنتاج من حقل غوار العمالق
الذي اكت�شف يف الأربعينات من القرن املا�ضي .حيث تبني لأع�ضاء فريق «التقييم املتكامل والتقنيات اجلديدة
 ”GIANTوجود كميات كبرية من النفط يف �شبكة م�سامات ميكروية � micro- pore systemضمن ال�صخور
الكربوناتية ،ميكن با�ستخدام تقنية منا�سبة �أن ت�ساعد على رفع معامل اال�ستخال�ص من احلقل املذكور .وترى
�أرامكو �أن االحتياطي امل�ؤكد املتبقي يف حقل غوار يقارب  71مليار برميل ،ويبلغ معدل �إنتاجه اليومي قرابة 5
مليون ب/ي� ،إ�ضافة �إىل  2.5مليار قدم/3ي من الغاز الطبيعي .3وذكرت �شركة �أرامكو �أنها تخطط للبدء بحقن
غاز ثاين �أك�سيد الكربون يف حقل غوار العمالق يف عام  ،2012مبعدل ي�صل �إىل  40مليون قدم/3ي ،وذلك كخطوة
نحو تخفي�ض انبعاثات هذا الغاز من جهة ،وكتقنية من تقنيات اال�ستخال�ص املح�سن للنفط من جهة �أخرى.4
كما �أطلقت �شركة �أرامكو ال�سعودية ر�سمياً يف مطلع عام  ،2010نظاماً �إلكرتونياً بالغ التطور للمحاكاة
املتوازية للمكامن ،يعرف بنظام « ،”Giga Powersوهو اجليل الثاين من النظام الإلكرتوين الذي كان
ي�ستخدمه علماء التنقيب ودرا�سة املكامن يف �أرامكو ال�سعودية املعروف با�سم “ .”Powersيعترب النظام
اجلديد الذي �أتاحته ال�شركة جلميع امل�ستخدمني من مهند�سيها ،لدعم �أعمال درا�سة خ�صائ�ص مكامن النفط
والغاز يف احلقول النفطية ،قادراً على ت�سجيل �أرقام قيا�سية جديدة بف�ضل قدرته على حماكاة املكامن العمالقة
عند م�ستويات دقة توازي �أو تقارب تلك اخلا�صة باملوجات الزلزالية ،وتوفري مناذج احلقول الكاملة للمكامن
العمالقة يف اململكة .كما تدعم هذه التقنية حلوال للتحديات املتعلقة بتطوير احلقول اجلديدة ،واختيار مواقع
الآبار ،وحت�سني عملية حتديد امل�ستويات املثلى للإنتاج ،وجوانب �أخرى كثرية .يذكر �أن املحاكي بطاقته احلالية
ميكنه معاجلة �أكرث من مليار خلية ،بعد �أن و�صل يف عام � 2002إىل معاجلة  10ماليني خلية.5
Schlumberger news, 18/5/2007
Oil and Gas Journal, 5/5/2009
Saudi Gazette, 29/9/2010
World Oil, 17/2/2010
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الجمهورية العربية السورية
�أ  -ملحة تاريخية
بد�أت �أوىل �أعمال اال�ستك�شاف يف �سورية مع مطلع عام  1930عندما مت منح �شركة نفط العراق
ترخي�صاً ا�ستك�شافياً مدته  75عاماً ،يغطي معظم م�ساحة �سورية .قامت �شركة نفط �سورية املحدودة
(املتفرعة عن �شركة نفط العراق) مب�سوحات جيولوجية وحفرت عدداً من الآبار ،مما �أ�سفر عن اكت�شاف
الغاز وبع�ض ال�شواهد النفطية يف تراكيب جب�سه وغونه وكبيبه يف �شمال �شرق �سورية ،ويف بئر ال�ضبيات
و�سط �سورية .ولكن الرتخي�ص مت �إلغا�ؤه عام  1951عندما ف�شلت ال�شركة يف العثور على �أي اكت�شاف
نفطي جتاري.
ويف عام  ،1956قامت �شركة منهل (مار�شال) الأمريكية بعمليات حفر لآبار ا�ستك�شافية �أ�سفرت عن
اكت�شاف النفط بكميات جتارية لأول مرة يف �سورية عام  ،1957وذلك يف حقل كرات�شوك �شمال �شرق
البالد ،كما حفرت �شركة كونكورديا الأملانية بدءا من عام  1957عدداً من الآبار اال�ستك�شافية يف منطقة
�شمال �شرق �سورية �أ�سفرت عن اكت�شاف النفط يف حقل ال�سويدية الواقع على بعد  15كم جنوب حقل
كرات�شوك.
ويف تلك الفرتة �أن�ش�أت الدولة “الهيئة العامة للبرتول” والتي كانت يف البداية امتداداً للهيئة العامة
للبرتول يف م�صر �أثناء فرتة الوحدة ،وعدل �أ�سمها يف �أواخر ال�ستينات �إىل “ال�شركة العامة للنفط” ،التي
تابعت عمليات اال�ستك�شاف بحفر عدد من الآبار يف حقل كرات�شوك لتحديد امتداده وذلك بعد �إلغاء عقدي
�شركتي منهل وكونكورديا .كما حفرت �آباراً ا�ستك�شافية �أخرى يف مناطق قريبة مثل منطقة حقل الرميالن
وغريه .
يف بداية عام  1974قررت احلكومة ال�سورية توزيع عمل ال�شركة العامة للنفط على ثالث �شركات
عاملة هي :ال�شركة ال�سورية للنفط ،و�شركة م�صفاة حم�ص ،و�شركة نقل اخلام ال�سوري (خط تل عد�س-
طرطو�س) ،وكانت هناك �شركتان موجودتان هما� :شركة املحروقات (�سادكوب) امل�س�ؤولة عن توزيع امل�شتقات
البرتولية ،وال�شركة ال�سورية لنقل النفط (� IPCسابقا) .وال�شركات اخلم�س هي �شركات مملوكة للدولة
ومرتبطة بوزارة النفط والرثوة املعدنية ،بحيث تكون ال�شركة ال�سورية للنفط ( )SPCم�س�ؤولة عن عمليات
اال�ستك�شاف والإنتاج.
ويف عام � 1974أي�ضاً� ،أرادت الدولة تو�سيع عمليات اال�ستك�شاف واحل�صول على التمويل والتقنيات
احلديثة ،ف�أعلنت عن فتح بع�ض املناطق �أمام ال�شركات الأجنبية لتقوم ب�أعمال اال�ستك�شاف على �أ�سا�س
عقود خدمة �أو م�شاركة يف الإنتاج ،وذلك على مب�ساحة �إجمالية بلغت � 50ألف كيلو مرت مربع .ويتلخ�ص
مبد�أ هذه العقود بالتزام ال�شركات بتنفيذ كافة �أعمال التنقيب و�إنفاق حد �أدنى من اال�ستثمارات يتفق
عليه ،ويف حال العثور على كميات نفط �أو غاز جتارية ت�سرتد ال�شركة املكت�شفة املبالغ امل�صروفة على
امل�شروع على �شكل ن�سبة معينة من النفط املنتج� ،إىل جانب ح�صة حمددة لها من الإنتاج ،وذلك بعد اقتطاع
�أتاوة احلكومة  .Royaltyويتم توقيع جميع العقود بني ال�شركة �أو املجموعة الأجنبية وال�شركة ال�سورية
للنفط ،كما يتم تكوين �شركة م�شرتكة يف حال حتقيق اكت�شاف جتاري ،بحيث تتقا�سم �إدارتها ال�شركة
ال�سورية للنفط مع ال�شركات الأجنبية من خالل جمل�س �إدارة و�إدارة عامة� ،أما بالن�سبة للح�ص�ص فتحدد
عند توقيع كل عقد.
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وقد مت منذ ذلك الوقت التعاقد مع العديد من ال�شركات الأجنبية ،ومت ت�شكيل �شركات م�شرتكة تقوم
ب�إدارة وتطوير وا�ستثمار االكت�شافات التجارية من النفط والغاز.

ب -ال�شركات العاملة
بلغ عدد القطاعات اال�ستك�شافية  17قطاعاً يف مطلع عام  ،2010تعمل بها � 15شركة معظمها من
ال�شركات متو�سطة احلجم ،با�ستثناء �شركتي  ،Totalو.Shell

	•امل�ؤ�س�سة العامة للنفط:
نتيجة التطورات املت�سارعة التي �شهدها قطاع النفط يف �سورية ،من حيث ازدياد عدد ال�شركات العاملة
وامل�شرتكة وكذلك عقود اال�ستك�شاف والتنقيب وغريها ،فقد مت يف عام � 2009إجراء تعديل ا�ستهدف
�إعادة هيكلة وزارة النفط ،حيث �صدر يف ذلك العام املر�سوم الت�شريعي رقم  15الذي ن�ص على �إحداث
“امل�ؤ�س�سة العامة للنفط” التي تتمتع باال�ستقالل املايل والإداري ،ويكون مركزها الرئي�سي مدينة دم�شق
وترتبط مبا�شرة بوزير النفط ،وقد حددت مهام امل�ؤ�س�سة يف عدة نقاط �أ�سا�سية منها:
•اقرتاح اال�سرتاتيجيات املتعلقة با�ستك�شاف وتنمية وا�ستثمار الرثوة النفطية والغازية.
•التن�سيق مع وزارة النفط والرثوة املعدنية يف و�ضع املبادئ والأحكام الأ�سا�سية وحتديث االتفاقيات
والإعالن عن املناطق املعدة لال�ستثمار النفطي والغازي و�أعمال التطوير ،بهدف جذب امل�ستثمرين
يف جماالت اال�ستك�شاف والتنمية والنقل و�إن�شاء البنى التحتية للرثوة النفطية والغازية.
•�إعداد وتوقيع العقود املتعلقة ب�أعمال اال�ستك�شاف والتنمية وتطوير وحت�سني مردود حقول النفط
والغاز واتخاذ ما يلزم ال�ستكمال �إ�صدارها ومتابعة تنفيذها.
•متابعة تنفيذ �أحكام ون�صو�ص عقود اخلدمة امل�صدقة بن�صو�ص ت�شريعية.
•حتديد �أف�ضليات التمويل اال�ستثماري للم�شروعات الأكرث �أهمية على النطاق الوطني يف جمال
النفط والغاز والقيام مبا يلزم لت�أمني متويل امل�شروعات من امل�ؤ�س�سات املالية العربية والدولية.
•التن�سيق مع اجلهات العربية والدولية يف جمال النفط والغاز.
•التن�سيق والتعاون مع امل�ؤ�س�سات التدريبية املحلية والعربية والدولية من �أجل بناء القدرات الوطنية
وتنمية املوارد الب�شرية يف امل�ؤ�س�سة وال�شركات املرتبطة بها.
•مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية احلديثة يف جمال �صناعة النفط والغاز والعمل على
اال�ستفادة منها.
•تقييم الأثر البيئي للن�شاطات وامل�شروعات اخلا�صة بالتن�سيق مع الهيئة العامة ل�ش�ؤون البيئة يف
�سورية والعمل على تخفيف الأ�ضرار البيئية.
•درا�سة ومراقبة وتوجيه ن�شاط ال�شركات املرتبطة بها والإ�شراف عليها.
•الإ�شراف على ال�شركات العامة وامل�شرتكة يف جمال النفط والغاز.
كما ت�ضمن املر�سوم ت�شكيل جلنة بقرار من وزير النفط ت�ضم ممثلني عن الوزارة ،ووزارة املالية ،واجلهاز
املركزي للرقابة املالية ،وال�شركة ال�سورية للنفط ،وال�شركة ال�سورية للغاز ،وال�شركة ال�سورية لنقل النفط،
تكون مهمتها حتديد قيم التجهيزات واملواد املتوافرة لدى ال�شركات املذكورة والتي حتتاجها امل�ؤ�س�سة
املحدثة وتعترب قيمتها تغطية لر�أ�س املال اال�سمي.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ت�ضمنت عملية �إعادة الهيكلة �أي�ضاً ا�ستحداث “امل�ؤ�س�سة العامة لتكرير النفط
اخلام وتوزيع امل�شتقات النفطية” ،وتتوىل الإ�شراف ومتابعة الأن�شطة املتعلقة بتكرير النفط اخلام �ضمن
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امل�صايف القائمة يف �سورية (م�صفاة بانيا�س ،وم�صفاة حم�ص)� ،أو �أي م�صايف تكرير تن�ش�أ م�ستقبالً ،حيث
�ست�شارك امل�ؤ�س�سة ممثلة للجانب ال�سوري يف م�شروعات امل�صايف املخطط �إحداثها يف منطقة الفرقل�س يف
حمافظة حم�ص ،ويف منطقة دير الزور.

	•ال�شركة ال�سورية للنفط:
وهى �شركة وطنية مملوكة للدولة غطت منطقة عملها يف نهاية عام  1998م�ساحة  71946كيلو
مرت مربع ،تقع بكاملها على الياب�سة وترتكز يف �شمال �شرق �سورية وه�ضبة حلب ومنطقة تدمر وت�شكل
حوايل  % 74من امل�ساحات املمنوحة للتنقيب يف �سورية .وقد خولت ال�شركة م�س�ؤولية الإ�شراف على
بع�ض الأن�شطة البرتولية (اال�ستك�شاف والتطوير والإنتاج) ل�شركات عقود اخلدمة وامل�شاركة يف الإنتاج
داخل القطر .وقد ارتبطت ن�شاطات ال�شركة بالنفط �أكرث منها بالغاز بعد �إن�شاء ال�شركة ال�سورية للغاز
يف �شباط/فرباير عام  2003والتي تتوىل �إدارة عمليات �إنتاج الغاز خا�صة يف منطقة ال�سل�سلة التدمرية.
وقد بلغ معدل الإنتاج اليومي من احلقول التي تديرها ال�شركة حوايل � 192ألف ب/ي خالل الأ�شهر
الت�سعة الأوىل من عام  ،2010و�أهم احلقول التي تديرها ال�شركة هي حقول :كرات�شوك وال�سويدية والرميالن
وديريك وعليان وعودة واجلب�سة وغونة وت�شرين وكبيبه وال�صفيح و�شمال احل�سني وتوينان والأكرم والقدير.
من ناحية �أخرى ،كانت �شركة  Totalالفرن�سية قد تنازلت عام  1993لل�شركة ال�سورية للنفط عن
منطقة عملها يف ترخي�صها �شرقي �سورية حيث اكت�شفت النفط يف حقل وادي عبيد عام  1989ومت يف
حينه ت�شكيل �شركة عاملة لإدارة الرتخي�ص� ،أطلق عليها ا�سم “�شركة الب�شري” التي قامت بتطوير احلقل
وو�ضعه على الإنتاج عام  1992مبعدل  5000ب/ي من النفط اخلفيف.
كما تنازلت �شركة تولو االيرلندية �أواخر عام  1998لل�شركة ال�سورية للنفط عن ترخي�ص تطوير حقل
الك�شمة يف منطقة البوكمال بالقرب من احلدود العراقية .وكانت �شركة تولو قد اكت�شفت النفط يف حقل
الك�شمة عام  ،1995ومت يف حينه ت�أ�سي�س �شركة م�شرتكة ما بني ال�شركة ال�سورية للنفط و�شركة تولو لإدارة
ترخي�ص التطوير �أطلق عليها ا�سم «�شركة اخلابور للنفط» التي و�ضعت حقل الك�شمة على الإنتاج عام
 1997مبعدل �إنتاج �أويل بلغ � 12ألف ب/ي.

	•ال�شركة ال�سورية للغاز:
يف �ضوء تنامي وتطور �أهمية دور الغاز كم�صدر من م�صادر الطاقة يف �سورية ،وتطور الطلب املتوقع
م�ستقبالً ،وزي��ادة جماالت ا�ستخدام الغاز يف قطاعات �أخرى بالإ�ضافة للقطاعات احلالية مثل النقل
واال�ستخدام املنزيل ومن�ش�آت القطاع اخلا�ص ،فقد مت �إحداث ال�شركة ال�سورية للغاز مبوجب املر�سوم رقم
 50لعام  2003وعهد �إليها باملهام التالية:
1 .1و�ضع خطط جتميع ومعاجلة ونقل وت�سويق وا�ستثمار الغاز الطبيعي وتنفيذها.
2 .2ت�أمني احتياجات ال�سوق الداخلية من الغاز الطبيعي والعمل على ت�صدير الفائ�ض منه.
3 .3تنظيم و�إدارة وت�شغيل وتطوير و�صيانة و�سائل جتميع الغاز ومعاجلته وخطوط �أنابيب نقل الغاز
�إىل امل�ستهلكني وما يرتبط بها من ت�سهيالت.
�4 .4إبرام وتنفيذ عقود �شراء الغاز الطبيعي من م�صادر �إنتاجه �سوا ًء كانت حملية �أم خارجية.
�5 .5إبرام وتنفيذ عقود بيع الغاز ال�صالح للنقل بالأنابيب �إىل امل�ستهلكني داخل اجلمهورية العربية
ال�سورية وخارجها وكذلك بيع النواجت الناجمة عن معاجلة الغاز.
�6 .6إع��داد م�شاريع االتفاقات العربية والإقليمية والدولية يف جمال ا�ستثمار ونقل وت�سويق الغاز
الطبيعي وتنفيذها بعد ت�صديقها من املراجع املخت�صة.
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7 .7امل�ساهمة يف �شركات وم�شاريع م�شرتكة داخل وخارج اجلمهورية العربية ال�سورية ومبوافقة اجلهات
املخت�صة وفقاً لأحكام القوانني والأنظمة النافذة.
�8 .8إعداد الدرا�سات الفنية االقت�صادية ملختلف مواقع �إنتاج الغاز بهدف حتديد احلل الأمثل ال�ستثمار
الغاز املرافق املنتج يف احلقول املنتجة للنفط واال�ستفادة منه �إىل �أق�صى حد ممكن .
ويتوفر لدى ال�شركة ال�سورية للغاز حالياً �شبكة خطوط �أنابيب ب�أقطار ( )»24،»18،»16مع حمطات
تنظيم وقيا�س ،و�ضواغط تعزيز �ضغط الغاز و�سيبلغ طول هذه ال�شبكة  2126كم بعد االنتهاء من م�شروع
خط غاز حم�ص – بانيا�س – لبنان.

	•�شركة الفرات للنفط:

ح�صلت �شركة �شل الهولندية  Shellو�شركة بكنت الأمريكية  Pectenعلى
ح�صة تبلغ  % 32.5لكل منهما من ترخي�ص تبلغ م�ساحته الإجمالية 15750
كيلو مرت مربع يف قطاع يقع يف منطقة دير الزور وذلك عام  ،1983وا�شرتت
ال�شركتان هذه احل�صة من �شركة �ساموكو  .Samocoالتي كانت قد ح�صلت
على االمتياز عام  1977بال�شراكة مع �شركة دمينك�س الأملانية .Deminex
وقد احتفظت �شركة دمينك�س بح�صتها البالغة  ،% 35و�أ�صبحت �شركة بكنت هي
امل�شغل للحقل.
مت الحقاً تو�سيع م�ساحة االمتياز �إىل  21800كيلو مرت مربع على �أن يحفر بئر واحد على الأقل يف
املنطقة قبل نهاية عام  .1983وقد انتهى حفر البئر (التيم )1 -فعلياً يف منت�صف عام  1984على بعد 12
كم جنوب مدينة دير الزور ،وكان اكت�شافاً هاماً حيث �أنتج البئر  7000ب/ي من النفط اخلفيف (36.5
 )APIoمن عمق بلغ  3000مرت.
�أ�س�ست �شركة الفرات للنفط ك�شركة م�شرتكة بني كل من ال�شركة ال�سورية للنفط والتي متتلك % 50
من احل�صة الإجمالية ،و�شركة بكنت �سورية و�شل الهولندية بح�صة بلغت  % 15.625لكل منهما� ،إ�ضافة
�إىل  % 18.75ل�شركة دمينك�س الأملانية ،ويف عام  2002تنازلت �شركة دمينك�س عن ح�صتها ل�شركة �شل
الهولندية .وكانت �شركة �شل قد �شاركت مع �شركة فيبا  Vebaيف التوقيع على عقد ترخي�ص للتنقيب دعي
بعقد زنوبيا ،ويف عام  ،2005باعت �شركة برتوكندا ح�صتها �إىل كل من �سي �إن بي �سي ال�صينية ،CNPC
و �أو �إن جي �سي الهندية  ONGCمببلغ و�صل �إىل  578مليون دوالر.
كما �أ�س�س ال�شركاء يف �شركة الفرات عام � 1991شركة البادية لتنفيذ عقد ال�شام املت�ضمن تطوير
حقول نفطية تقع يف  24ترخي�صا لإنتاج النفط تغطي م�ساحة  1093كيلو مرت مربع على الياب�سة �إىل
ال�شرق من مدينة دير الزور قرب احلدود العراقية ،وقد عهد �إىل �شركة الفرات للنفط القيام بتنفيذ كافة
الأعمال املتعلقة ب�شركة البادية ،كما عهد �إليها تنفيذ اتفاقية ا�ستثمار الغاز الطبيعي املوقعة ما بني ال�شركة
ال�سورية للنفط و�شركة �شل .كما ح�صلت �شركة �شل يف �شهر ت�شرين الأول� /أكتوبر من عام  ،2006على
حق اال�ستك�شاف يف قاطعني �آخرين هما قاطع عمورية (القاطع  ،)13وقاطع �أذينة (القاطع  ،)15حيث
مت االتفاق على �أن حتفر بئرين يف كل قاطع .وقد �أجرت ال�شركة م�سوحات زلزالية ثنائية الأبعاد  2Dيف
القاطع  15يف نهاية عام  ،2007وذلك على امتداد  1250كم طويل ،وتبع ذلك �إجراء م�سح زلزايل م�شابه
يف القاطع  .13وبد�أت ال�شركة بتاريخ  2010/10/29بحفر بئر وادي �سعيد –  101اال�ستك�شايف يف
منطقة القاطع  15بهدف الو�صول �إىل عمق نهائي  1810م ال�ستك�شاف الإمكانيات الهيدروكربونية حتى
ت�شكيالت الباليوزويك ،1وذلك بعد حفر بئر رمانة �أفندي – .10
� 1أخبار النفط والغاز ال�سوري.2010/12/28 ،
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ت�شرف �شركة الفرات على �إنتاج النفط والغاز الطبيعي املرافق املنتج من  40حقال نفطيا كان قد مت
اكت�شافها خالل الفرتة  ،1992 - 1984و�أهم احلقول املكت�شفة :1التيم ،وعمر ،والعزبة ،و�سيجان ،واملالح،
والأزرق ،والتنك .ترتاوح االحتياطيات النفطية الأولية يف املكان لهذه احلقول ما بني  215و 531مليون
برميل .و يف عام  2005و�صل عدد الآبار التي حفرتها ال�شركة �إىل  593بئراً ،منها  259بئر منتج ،و92
بئر حقن مياه ،ومبعدل �إنتاج � 190ألف برميل يومياً ،بينما و�صل عدد �آبارها حالياً �إىل  700بئر ،حيث
اعتمدت ال�شركة يف عام  2009حفر حوايل  25بئر �سنوياً بع�ضها تقييمي وبع�ضها تطوري.
�أنتجت حقول ال�شركة عام  2006حوايل � 152ألف ب/ي من النفط ،بينما بلغ و�سطي الإنتاج 2يف عام
 2009حوايل � 103ألف ب/ي ،مرتاجعاً عن معدل � 148ألف ب/ي يف عام  ،2008وقد و�صل �إنتاجها
الرتاكمي منذ ت�أ�سي�سها وحتى منت�صف عام � 2006إىل  2مليار برميل من النفط .يبني اجلدول 1 - 6
�إنتاج �شركة الفرات للنفط ما بني عامي  2000و .2006
اجلدول  :1 - 6معدل �إنتاج النفط يف �شركة الفرات2006 - 2000 ،
العام
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

معدل الإنتاج
�ألف برميل/يوم
335
291
278
250
212
190
152

وقد دخلت حقــول �شركة الفرات للنفط مرحلة الإنتاج املتقدمة بعد �أن مت �إنتاج حوايل  % 88من
االحتياطي القابل للإنتاج والبالغ  2400مليون برميل وذلك خالل �أكرث من ع�شرين �سنة منذ �إن�شائها.
لذلك فان االحتياطي املتبقي من النفط والبالغ حوايل  300مليون برميل� ،سيحتاج �إىل تقنيات خا�صة
لإنتاجه عرب الع�شرين �سنة القادمة حيث من املتوقع �أن ينخف�ض �إنتاج ال�شركة� 3إىل حوايل � 50ألف ب/ي
يف عام .2014

	•�شركة دير الزور:
يف عام  1988مت منح �شركة �إلف �أكتني الفرن�سية Elf
( Aquitaineاملعروفة حالياً با�سم توتال  )Totalترخي�صاً
لال�ستك�شاف يف قاطع تبلغ م�ساحته  4000كيلو مرت مربع.
وا�شرتطت االتفاقية حينها على �أن تنفق ال�شركة مبلغ 101
مليون دوالر ،وتقوم بحفر  21بئراً خالل �ست �سنوات .وقد
 1تركي حم�ش ،اال�ستخال�ص البرتويل املح�سن ،جملة النفط والتعاون العربي� ،أوابك ،جملة النفط والتعاون العربي ،املجلد  ،36العدد  ،133ربيع
.2010
 2املوقع الر�سمي للم�ؤ�س�سة العامة للنفط� ،شركات عقود اخلدمة.
 3املوقع الر�سمي ل�شركة الفرات للنفط� ،شركة الفرات للنفط :امل�ستقبل.
http://www.afpc-sy.com/ar/afpc_future.htm
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عرثت �شركة �إلف �أكتني على النفط عام  1990عرب بئرها التنقيبي الثاين (عطا �شمال  )101والذي
�أنتج عند اختباره  8000ب/ي ،ثم تاله العثور على النفط يف بئر املزرعة والذي �أنتج عند اختباره حوايل
 3000ب/ي ،و�أعلنت ال�شركة حينها �أنها عرثت على النفط بكميات جتارية .بناء على ذلك ت�أ�س�ست عام
� 1992شركة دير الزور للنفط ك�شركة م�شرتكة مع ال�شركة ال�سورية للنفط ،و�أوكلت �إليها مهمة تنفيذ عقد
امل�شاركة يف الإنتاج لتنمية ت�سعة حقول نفطية� ،أهمها :الطابية ،وجفرا ،وجهار ،و�شمال عطا اهلل .وتغطي
منطقة عمل ال�شركة م�ساحة  4000كيلو مرت مربع.
وقد �أعلنت �شركة  Totalيف �شهر �أيلول� /سبتمرب عام  ،2008عن توقيع اتفاقية مع احلكومة ال�سورية،
لتمديد عقد اخلدمة املوقع معها ملدة ع�شر �سنوات ،كما وقعت يف عام  ،2009على عقد خدمة م�شروع غاز
الطابية يف دير الزور ،والذي يهدف �إىل زيادة املردود الأمثل من الغاز وال�سوائل الهيدروكربونية من حقول
الطابية ،و�شمال عطا اهلل ،وجهار ،وزيادة كمية الغاز النظيف امل�صدر �إىل امل�ستهلكني من خالل �شبكة
نقل الغاز الوطنية �إىل احلدود الق�صوى عند احلاجة ،و�إعداد درا�سات خزنية متطورة للحقول املذكورة،
وا�ستخدام �أحدث التقنيات العاملية املطبقة يف هذا املجال لتعزيز الإنتاج ورفع مردود الطبقات ،حيث يتم
�إعادة حقن حوايل  3 - 2ماليني م/3ي من الغاز يف حقل الطابية لتح�سني مردود �إنتاج املكثفات منه.
يقدر حجم اال�ستثمارات التي �ستنفقها �شركة  Totalلتنفيذ العقد بحوايل  150مليون دوالر ،حيث
�ستتوىل متويل كافة النفقات الت�شغيلية والر�أ�سمالية العائدة لفعاليات العقد ،كما �ستقوم بتدريب وت�أهيل
ونقل اخلربة واملعرفة �إىل كوادر امل�ؤ�س�سة العامة للنفط ،وال�شركة ال�سورية للغاز ،وال�شركة ال�سورية للنفط،
وفق برامج تدريب �سنوية تعترب تكاليفها غري م�سرتدة.
كما مت التوقيع يف عام  2008على اتفاقية �إطارية للتعاون بني �شركة  ،Totalو�شركة توتال �سورية
لال�ستك�شاف والإنتاج ،وبني امل�ؤ�س�سة العامة للنفط ،تهدف �إىل ت�أ�سي�س �شراكة ا�سرتاتيجية بني الأطراف
ت�ساهم يف تعزيز امل�ساعي الرامية �إىل تطوير ال�صناعة البرتولية يف �سورية.
بد�أت ال�شركة ب�إنتاج النفط عملياً يف �أوائل عام  1991مبعدل � 10ألف ب/ي ،وو�صل الإنتاج �إىل ذروته
عام  1997مبعدل � 69ألف ب/ي ،وقد بلغ �إنتاجها عام  2006حوايل � 35ألف برميل/يوم ،بينما بلغ معدل
�إنتاجها عام � 2009أكرث من � 27ألف ب/ي.1

	•�شركة حيان للنفط:
وقعت �شركة �إينا  INA- Industrija Nafteعام 1998
عقد م�شاركة يف الإن��ت��اج ملنطقة حيان جنوب ت��دم��ر ،ويغطي
الرتخي�ص م�ساحة 4871كيلو مرت مربع على الياب�سة .وكانت
فرتة التنقيب ح�سب العقد متتد لأرب��ع �سنوات قابلة للتجديد
لأربع �سنوات �أخرى ،وا�شرتط العقد على �أن تنفق �شركة �إينا مبلغ
 17مليون دوالر ،بحيث تقوم بعمليات م�سح زلزايل ثنائي وثالثي
الأبعاد� ،إ�ضافة �إىل حفر ثالثة �آبار .وقد مت يف عام  2002حفر
�أول بئر تنقيبي (جهار ،)1 -والذي اخرتق ت�شكيلة غنية بالغاز .تاله بعد ذلك حفر بئر (املهر) يف نف�س العام،
ومن ثم حفر البئر (باملريا) .و�أعلنت ال�شركة الحقاً عن نيتها متديد عقدها ملدة �أربع �سنوات .كما مت توقيع
اتفاقية ا�ستك�شاف وم�شاركة بالإنتاج  EPSAيف عام  2004تغطي القاطع  10الواقع �شمال �شرق مدينة
ال�سلمية يف حمافظة حماة ،والذي تبلغ م�ساحته  4530كيلو مرت مربع ،وت�ضمن عزم ال�شركة على ا�ستثمار
 1املوقع الر�سمي للم�ؤ�س�سة العامة للنفط� ،شركات عقود اخلدمة.
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 10مليون دوالر خالل فرتة ا�ستك�شاف �أولية متتد لأربع �سنوات ،وتت�ضمن �إجراء م�سح زلزايل ثاين الأبعاد
على امتداد  500كم طويل ،وحفر بئرين ا�ستك�شافيني.
مت عام  2004ت�شكيل �شركة م�شرتكة بني ال�شركة ال�سورية للنفط و�شركة �إينا وعرفت با�سم �شركة حيان
للنفط والغاز ،وتعمل على تطوير االكت�شافات التي حققتها يف منطقة تدمر.
ويف نهاية عام  ،2009مت افتتاح حمطة حيان للنفط والغاز يف حقل جهار �إىل الغرب من مدينة تدمر.
وتعمل هذه املحطة على معاجلة النفط والغاز املنتج من حقول �شركة حيان للنفط با�ستطاعة تبلغ � 6آالف
ب/ي من النفط ،كما �ست�ساهم يف ا�ستثمار الغاز املرافق بحجم ي�صل �إىل حوايل � 650ألف م/3ي من الغاز
النظيف اجلاهز لال�ستخدام ،وبلغت التكلفة الإجمالية للمحطة حوايل  30مليون يورو.
ويف الربع الأول من عام  ،2010بد�أت ال�شركة بحفر البئر اال�ستك�شايف (ال�سيب ،)1 -وذلك يف اجلزء
ال�شرقي من القاطع  ،10وتهدف �شركة �إينا من حفر البئر �إىل ا�ستك�شاف الهيدروكربونات يف طبقات املقطع
الر�سوبي وخ�صو�صاً طبقة الكورا�شينا دولوميت التي عرث فيها على �شواهد هيدروكربونية يف الآبار املحفورة
باملنطقة املحيطة بهذه البئر .ومن املخطط �أن يخرتق البئر كامل املقطع الر�سوبي حتى حقب الباليوزويك
وبعمق ي�صل �إىل  2900م.
وقد طلبت �شركة �إينا يف مطلع عام  2011الدخول يف مرحلة التمديد الثاين لفرتة التنقيب الأويل
للقاطع  ،10حيث �ستقوم بحفر بئر تنقيبي واحد ،و�إنفاق  5ماليني دوالر خالل فرتة التمديد الثاين ملرحلة
التنقيب الأويل و التي تبلغ مدتها � 24شهراً.
بلغ عدد الآبار التي حفرتها ال�شركة حتى عام  12 ،2006بئراً قدر �إنتاجها بحوايل  4مليون م/3يوم
من الغاز �إ�ضافة �إىل حوايل � 10آالف ب/ي من النفط.

	•�شركة كوكب للنفط:

وهي �شركة من ال�شركات العاملة �شكلت يف عام 2004
بني ال�شركة ال�سورية للنفط وال�شركة الوطنية ال�صينية للنفط
ومت التعاقد معها لتطوير حقل كبيبة .حيث بلغ معدل �إنتاج
احلقل يف ع��ام  2008ح��وايل � 12أل��ف ب/ي ،منها 6000
ب/ي متثل الإنتاج الإ�ضايف ،والباقي هو احل�صة الأ�سا�سية
لل�شركة ال�سورية للنفط ،وقد اعتمدت ال�شركة على تقنيات الت�شقيق با�ستخدام احلمو�ض ،مما �ساهم يف
تطوير معدالت الإنتاج من احلقل ،حيث و�صل معدل �إنتاج ال�شركة من حقل كبيبة يف عام � 2009إىل 14
�ألف ب/ي ،بينما من املخطط �أن ي�صل معدل الإنتاج �إىل � 16ألف ب/ي خالل ال�سنوات القادمة.

	•�شركة عودة للنفط:
مت التعاقد مع �شركة دبلن الكندية يف العام  2004لتطوير
حقل عودة يف ال�شمال ال�شرقي من �سورية كما مت التعاقد
معها على تطوير حقلي ت�شرين وال�شيخ من�صور .ويقع
احلقالن �شمال �شرق �سوريا ،حيث تبلغ م�ساحة حقل عودة
 192كيلو مرت مربع ،بينما تبلغ م�ساحة حقل ت�شرين �أكرث من
 408كيلو مرت مربع .وقد با�شرت ال�شركة منذ عام  2004يف درا�سة جدوى تطبيق طرق اال�ستخال�ص
البرتويل املح�سن على احلقلني ،1با�ستخدام منوذج  Modelمب�سّ ط ،حيث بينت النتائج الأولية
 1تركي حم�ش ،اال�ستخال�ص البرتويل املح�سن ،جملة النفط والتعاون العربي� ،أوابك ،املجلد  ،36العدد  ،133ربيع .2010
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للدرا�سة �أن ا�ستخدام البخار �سي�ضاعف معامل اال�ستخال�ص من احلقلني .وقد �شجعت هذه النتائج
على �إجراء حماكاة  Simulationبا�ستخدام منوذج �أكرث تعقيداً ،حيث ت�ضمن النموذج حقن البخار
الناجت عن  1260برميل من املاء يف اليوم ،بدرجة حرارة  350مئوية ،وا�ستند �إىل فرتة حقن ترتاوح
بني  40 - 30يوما ،و فرتة انتظار � 3 - 1أيام ،تليها فرتة �إنتاج تطول �إىل  120يوماً .وبد�أت ال�شركة
عملياً يف تطبيق تقنية التحفيز بالبخار على احلقلني يف الربع الثالث من عام  ،2006وتبني �أن معدل
الإنتاج من البئر عودة ،147 -قد ت�ضاعف مبقدار  1.4مرة عن معدل الإنتاج ال�سابق (البارد) ،ويف
حقل ت�شرين ارتفع �إنتاج البئر ت�شرين غرب ،207 -مبقدار  2.1مرة عن معدل الإنتاج البارد� .ساهمت
هذه النتائج امل�شجعة يف تو�سيع نطاق عمليات التحفيز بالبخار ،لت�شمل  14بئراً يف حقل عودة ،و23
بئراً يف حقل ت�شرين ،وحتى منت�صف عام  ،2008كان معدل الإنتاج من حقل عودة قد ارتفع مبعدل
 ،% 54.5ويف حقل ت�شرين مبعدل زاد عن  .% 230وقد بلغ معدل الإنتاج يف نهايات عام 2009
حوايل � 6آالف ب/ي من حقل عودة ،و � 12ألف ب/ي من حقل ت�شرين.

	•�شركة دجلة للنفط:
ت�أ�س�ست هذه ال�شركة يف عام  ،2008بني ال�شركة ال�سورية
للنفط وبني �شركة جلف�ساندز الربيطانية .Gulfsands
حيث ح�صلت ال�شركة يف مطلع ذلك العام على موافقة وزارة
النفط والرثوة املعدنية لتطوير االكت�شاف يف القاطع  26يف
حقل خربت � -شرق الواقع �شمال �شرقي �سورية .وذكرت
ال�شركة يف حينها �أن التقارير الأولية التي �أعدتها �شركة
( RPS Energy Ltdكا�ست�شاري م�ستقل) ،ت�شري �إىل �أن
حجم االحتياطي امل�ؤكد واملحتمل يقدر بحوايل  66مليون
برميل من النفط .ويف �شهر �أيار /مايو  ،2008كانت ال�شركة قد �أنهت عمليات احلفر على
بئرها التطويري  ،KHE- 5Hوهو �أول بئر �أفقي حتفره يف احلقل ،وقد �أنتج عند و�ضعه على
االختبار  2041ب/ي من النفط .بينما بد�أ �إنتاج النفط الفعلي من احلقل يف �شهر متوز /يوليو
 ،2008وذلك من بئر  .KHE- 4ويف نهاية عام  2008حققت ال�شركة اكت�شافاً جديداً للنفط
يف نف�س القاطع عرب بئر اليو�سفية ،1 -وقد �أنتج البئر عند و�ضعه على االختبار مبعدل 1450
ب/ي من النفط ( .)APIo 23ويف مطلع عام � ،2009أجرت ال�شركة م�سحاً زلزالياً ثالثي
الأبعاد مل�ساحة  640كيلو مرت مربع للح�صول على تغطية �أكرب لالكت�شافني .وقد و�صل معدل
�إنتاج حقل خربت� -شرق يف نهايات عام � 2009إىل � 17ألف ب/ي ،بينما كان بئر اليو�سفية-
 1ال يزال حتت التقييم ،حيث ا�ستقر �إنتاجه عند معدل  300ب/ي .ويف منت�صف عام 2010
و�صل معدل الإنتاج من احلقلني �إىل � 20ألف ب/ي ،بينما �أعلن يف نهاية عام � 2010أن عمليات
احلفر يف بئر � KHE- 18أكدت على وجود ما اعترب ثاين �أكرب املكامن �سماكة يف القاطع
 ،26و�أنتج البئر املذكور عند اختباره  2385ب/ي من النفط .ومت يف العام املذكور �إن�شاء خط
�أنابيب لنقل النفط من حقول ال�شركة �إىل حمطة “تل عد�س” ،بطول  22كم  ،وقطر  8بو�صة،
كما ارتفع معدل الإنتاج من احلقلني �إىل � 21ألف ب/ي ،منها � 18ألف ب/ي من حقل خربت-
�شرق ،و 3000ب/ي من حقل اليو�سفية ،وقد �شجعت تلك النتائج الإيجابية على �إجراء م�سح
زلزايل ثالثي الأبعاد على م�ساحة  1025كيلو مرت مربع� ،إ�ضافة �إىل و�ضع خطة حلفر � 3آبار
ا�ستك�شافية �أحدها بئر عميق لتقييم طبقتي البطما والكورا�شينا.
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	•�شركة البوكمال للنفط:
هي �شركة عاملة م�شرتكة مت ت�أ�سي�سها يف  2010/2/2بني
امل�ؤ�س�سة العامة للنفط ،و�شركة تات نفت الرو�سية ،Tatneft
وكانت �شركة تات نفت قد وقعت يف مار�س� /آذار عام 2005
على اتفاقية مع ال�شركة ال�سورية للنفط ت�سمح لها بالتنقيب
وا�ستثمار حقول نفطية يف مدينة دير الزور �شرقي �سورية على
م�ساحة تقارب �ألفي كيلو مرت مربع على �أن ت�ستثمر ال�شركة الرو�سية فيها �أكرث من  26مليون
دوالر خالل � 7سنوات.
وقد �أدت عمليات التنقيب واحلفر الناجحة �إىل اكت�شاف النفط جتارياً يف القاطع 27
بحقل جنوب الك�شمة التابع لل�شركة ويقدر االحتياطي النفطي يف هذا احلقل بحوايل 30
مليون برميل .ومت تد�شني بدء عمليات الإنتاج لل�شركة يف �سورية يف مطلع الربع الثاين من عام
 ،2010ومبعدل بلغ  1000ب/ي ،بينما تخطط ال�شركة حلفر �آبار �إ�ضافية يتوقع �أن ت�ساهم
يف رفع معدل الإنتاج �إىل  5000ب/ي بحلول عام  .2014وخالل عام  ،2010كان فرع �شركة
تات نفت يف �سورية قد و�صل �إىل املرحلة الثالثة من اال�ستك�شاف اجليولوجي يف القاطع ،27
حيث �أجنز ق�سماً كبرياً من امل�سوحات الزلزالية ثنائية وثالثية الأبعاد.
ونتيجة للعمليات التنقيبية الناجحة ،ح�صلت ال�شركة على متديد لفرتة التنقيب الأولية ملدة
�سنتني بدءاً من  .2010/10/13وقد بد�أت يف �شهر كانون الأول /دي�سمرب  2010ب�أعمال
احلفر على بئر �شرق الأحمر 1 -اال�ستك�شايف ،الذي يتوقع �أن ي�صل عمقه �إىل  2670م،
ويهدف لتقييم ت�شكيالت «الأراك مارل ،وجودية ،والرطبة» العائدة للع�صر الكريتا�سي.

	•�شركة �إيبال للنفط (�إيبكو):
�أعلن ر�سمياً عن البدء بالعمل يف �شركة �إيبال للنفط (�إيبكو) يف الربع الرابع من عام ،2010
ومت �إقرار نظامها الداخلي وهيكلها التنظيمي ،كما مت يف حينه مناق�شة خطتها عن الفرتة
املتبقية من عام  ،2010وعن كامل عام  .2011وال�شركة اجلديدة هي �شركة عاملة م�شرتكة
بني امل�ؤ�س�سة العامة للنفط من جهة ،وبني �شركة برتو كندا  -باملريا مبوجب عقد لتنمية و�إنتاج
البرتول من منطقة باملريا (تدمر).
وتتوىل ال�شركة الإ�شراف على معمل غاز �إيبال الذي يقوم مبعاجلة الغاز اخلام املنتج من
حقلي ال�شاعر وال�شريفة ويقدر �إنتاجه بحوايل  2.3مليون م/3ي من الغاز� ،إ�ضافة �إىل 2150
ب/ي من املتكثفات ،و 110طن من غاز البرتول امل�سيل  .LPGوكان املعمل املقام يف منطقة
الفرقل�س مبحافظة حم�ص ،قد د�شن يف نهاية �شهر ني�سان� /أبريل  ،2010وقد نفذته �شركة
برتوفاك ل�صالح �شركة برتو كندا.
يلخ�ص اجلدول  2 - 6الرتاخي�ص املمنوحة لل�شركات املختلفة يف �سورية حتى �شهر �أيار /مايو .2010

127

النفط والتعاون العربي 140 -

اجلدول  :2 - 6الرتاخي�ص املمنوحة يف �سورية لغاية �أيار /مايو 2010
ال�شركة /المجموعة

العقد /الترخي�ص

الم�ساحة
2
كم

التاريخ

االلتزامات

Shell/Petro- Canada

زنوبيا

4,881

�آذار/مار�س 1997

 23مليون دوالر� 8 ،آبار� 9 ،سنوات

Total/Sumitomo/ Petronas

ت�شرين

4,200

كانون الثاني/يناير 1997

Mol

�شرق بالميرا

4,899

 15مليون دوالر1100 ،
كم 2م�سح زلزالي ثالثي
الأبعاد� 3 ،آبار� 3.5 ،سنة

كانون الثاني/يناير 1997

 23مليون دوالر�8 ،آبار� 8 ،سنوات

Gulfsands Petroleum/
Emerald Energy

القاطع 26

11,000

�آب�/أغ�سط�س 2003

 15مليون دوالر� 4 ،آبار� 4 ،سنوات

INA Naftaplin

حيان

4,900

�شباط/فبراير 1998

 7مليون دوالر� 3 ،آبار� 4 ،سنوات

Petro- Canada

القاطع 2

6,800

ت�شرين الثاني/
نوفمبر 2003

 8.5مليون دوالر،
 2بئر� 4 ،سنوات

IPR/ONGC Videsh/Oil India

القاطع 24

3,753

كانون الثاني/يناير 2004

INA

القاطع 10

4,530

 7.5مليون دوالر،
 2بئر� 4 ،سنوات

كانون الثاني/يناير 2004

 10مليون دوالر 2 ،بئر� 4 ،سنوات

Dove Energy/DNO
HBS International

القاطع 6

7,804

القاطع 22

4,977

ت�شرين الثاني/
نوفمبر 2004

 3.5مليون دوالر،
 1بئر� 3 ،سنوات

كانون الأول/دي�سمبر2004

 6مليون دوالر 2 ،بئر� 4 ،سنوات

Tatneft

القاطع 27

1,901

�آذار/مار�س 2005

 27مليون دوالر� 7 ،سنوات

DualEx Energy International/
Stratic Energy/Kufpec

القاطع 17

5,050

�آب�/أغ�سط�س 2005

 5.2مليون دوالر 1 ،بئر� 3.5 ،سنة

SoyuzNefteGas

القاطع 12

5,654

�أيار/مايو 2006

 13مليون دوالر� 3 ،سنوات

القاطع 13

6,040

ت�شرين الأول�/أكتوبر 2006

 9.1مليون دوالر،
 2بئر� 4 ،سنوات

القاطع 15

8,087

ت�شرين الأول�/أكتوبر 2006

 10.5مليون دوالر،
 2بئر� 3 ،سنوات

Maurel & Prom

القاطع 11

8,427

ت�شرين الثاني/
نوفمبر 2006

� 2.5سنة

PetroQuest Energy/
Kulczyk Oil

القاطع 9

10,000

�أيلول�/سبتمبر 2007

 7.5مليون دوالر،
 2بئر� 4 ،سنوات

Royal Dutch Shell

ج -الن�شاط اال�ستك�شايف احلايل
حققت �سورية  24اكت�شافا جديداً من النفط والغاز ،وذلك خالل الفرتة املمتدة ما بني عامي 2000
و .2010ورغم �أن تلك االكت�شافات �صغرية ن�سبياً� ،إال �أن ذلك مل يثن عزم ال�شركات الأجنبية التي تابعت
عمليات النقيب واال�ستك�شاف يف �سورية ،وكان �أكرب هذه االكت�شافات ذلك الذي حققته �شركة Gulfsands
يف “خربت �شرق” يف القاطع  ،26وو�ضع على الإنتاج يف منت�صف عام .2008
ويف �شهر �آذار /مار�س عام  ،2009بد�أت �شركة IPRبالتعاون مع  ONGC Videshيف حفر بئر
الر�شيد 1 -يف القاطع  24يف منطقة الك�سرة �شمال �شرق مدينة تدمر ،و�أنتج البئر عند اختباره  750ب/ي
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من النفط .كما مت يف �آب�/أغ�سط�س  2009حتقيق اكت�شاف �آخر للنفط عرب بئر �أبو خ�شب 1 -الذي �أنتج
مبعدل  856ب/ي من ت�شكيلة اجلريبة العائدة لدور امليو�سني .ويف نهاية عام  ،2009قامت نف�س ال�شركة
بحفر بئر �أبو خ�شب 2 -الذي �أنتج من �أربع ت�شكيالت كانت نتائج اختبارها كما هو مبني يف اجلدول .3 - 6
اجلدول  :3 - 6نتائج اختبار بئر �أبو خ�شب2 -
الت�شكيلة

معدل �إنتاج النفط
ب/ي

درجة جودة
النفط
APIo

معدل �إنتاج الغاز
مليون قدم/3ي

ن�سبة الإماهة
%

ال�شيلو

2100

35

-

6

الدبانة الأ�سفل

( 210متكثفات)

37

6.1

0

الدبانة الأعلى

1750

37

-

0.5

الجريبة

5000

غ/م

-

0

وقد �أكدت ال�شركة �أن طاقة �إنتاج بئر �أبو خ�شب 2 -تبلغ حوايل � 10آالف ب/ي .ويظهر اجلدول 4 - 6

ت�صنيف الرتاكيب املكت�شفة يف �سورية حتى نهاية عام .2005

اجلدول  :4 - 6ت�صنيف الرتاكيب املكت�شفة يف �سورية حتى نهاية عام 2005
التراكيب المتبقية

التراكيب المحفورة
ت�صنيف التركيب

كلي

ايجابي

�سلبي

كلي

م�ؤمل

�ضعيف الم�أمولية

المنطقة الو�سطى

95

56

39

80

50

30

منطقة الجب�سة

11

8

3

8

8

0

منطقة الفرات

104

55

49

14

10

4

�إجمالي ال�شركة ال�سورية للنفط

210

119

91

102

68

34

المناطق المفتوحة

140

33

107

415

195

220

�إجمالي �سورية

350

152

198

517

263

254

يالحظ من اجلدول � 4 - 6أن ن�سبة الرتاكيب املحفورة والتي �أعطت نتائج �إيجابية (مت العثور على النفط
�أو الغاز فيها) زادت عن  % 42من جممل الرتاكيب املحفورة يف القطر.
كما حققت �شركة  Tatneftيف �أواخر عام  2009اكت�شافاً جديداً للنفط يف حقل جنوب الك�شمة الواقع
يف القاطع  27يف منطقة البوكمال يف حمافظة دير الزور ،1تبلغ م�ساحة القاطع املذكور حوايل 1900
كيلومرت مربع ،وقدر االحتياطي املكت�شف يف احلقل بحوايل  35مليون برميل من النفط .يذكر �أن �شركة
 Tatneftكانت قد �أعلنت يف مطلع عام  ،2009عن حتقيق ثالثة اكت�شافات للنفط يف القاطع املذكور.
وقد �أعلنت امل�ؤ�س�سة العامة ال�سورية للنفط يف الربع الأول من عام � ،2010أن نتائج عمليات التنقيب
ت�شري �إىل �أن النفط ال�سوري 2لن ين�ضب قريباً ،و�أن هناك �إمكانية لرفع مردود احلقول النفطية �إىل �أكرث
1 MEES, Vol. LII No 49, 7 /12/ 2009
 2ن�شرة متابعة م�صادر الطاقة عربياً وعاملياً ،العدد الأول.2010 ،
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مما و�صلت �إليه و�إطالق عمليات ا�ستك�شافية جديدة بدءاً من الرب و�صوال �إىل البحر ،ومتت الإ�شارة �إىل
�أن نتائج احلفر بني احلقول التابعة ل�شركة الفرات للنفط ،تظهر وجود مناطق خا�صة بحاجة للتنقيب ،كما
�أن �شركات النفط الأجنبية العاملة يف �سورية تفيد ب�إمكانية الو�صول مبعامل املردود �إىل  % 40يف الكثري
من املناطق ،لكن امل�ؤ�س�سة �أكدت �أن االكت�شافات الكبرية املرتقبة يف امل�ستقبل �ستكون اكت�شافات غازية.

احتياطي النفط
يف مطلع عام  ،2011و�ضعت معظم التقديرات احتياطيات �سورية النفطية عند حدود 2.25
مليار برميل ،بينما بلغ التقدير الر�سمي حوايل  2.4مليار برميل .وقبل ذلك بقيت قيم االحتياطي
املعلنة من قبل �سورية ثابتة عند قيمة  2.5مليار برميل منذ منت�صف الت�سعينات .تتو�ضع معظم
االحتياطيات امل�ؤكدة يف منطقة عمل ال�شركة ال�سورية للنفط ،وتتكون مبعظمها من النفط الثقيل،
ومن �أهم احلقول يف �سورية حقل ال�سويدية وهو �أحد �أكرب و�أق��دم احلقول املكت�شفة ،وميتد على
م�ساحة  72كيلو مرت مربع ،وت�صل �سماكة الت�شكيلة احلاملة للنفط �إىل  260مرتا ،ويبلغ االحتياطي
الأويل حلقل ال�سويدية حوايل  1مليار برميل.
�إ�ضافة للحقول الرئي�سية هناك  12حقال معروفا يف �سورية ،و�أكربها حقل الرميالن� .أما احلقول التي
اكت�شفتها �شركتا الفرات ودير الزور فهي ذات حجم �أ�صغر ن�سبيا من حقول ال�شركة ال�سورية للنفط ولكنها
متتاز بنفطها اخلفيف .من هذه احلقول :حقل العمر وهو �أكربها ،يليه حقل التيم ،وحقول �أخرى مثل
الع�شارة �شرق ،والورد �شمال ،وال�شاهل ،والتنك .وعموماً يقدر احتياطي �سورية من النفط اخلفيف بحوايل
 400مليون برميل ،منها قرابة  300مليون برميل يف حقول �شركة الفرات ،وقرابة  50مليون برميل يف
حقول �شركة دير الزور ،وحوايل  35مليون برميل يف حقول �شركة حيان.

انتاج النفط
بلغ �إنتاج �سورية خالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل 1من عام  2010قرابة  105.8مليون برميل من النفط
اخلفيف والثقيل واملتكثفات� ،أي مبعدل يزيد عن � 387ألف ب/ي ،وهو ما ميثل زيادة تقدر بحدود 11825
ب/ي عن نف�س الفرتة من عام  .2009وتوزعت ن�سب الإنتاج بني ال�شركات الوطنية وال�شركات العاملة كما
هو مبني يف اجلدول :5 - 6
اجلدول � :5 - 6إنتاج النفط خالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل عام 2010
ال�شــــــركة

المعدل
(�ألف ب/ي)

الإجمالي خالل � 9أ�شهر
(مليون برميل)

ال�سورية للنفط

192

52.502

ال�سورية للغاز

( 9.3متكثفات)

2.539

الفرات ،دير الزور ،عودة ،حيان ،كوكب،
دجلة ،البوكمال ،بتروكندا

185.7

50.707

 1ن�شرة متابعة م�صادر الطاقة عربياً وعاملياً ،ال�سنة الثالثون  ،2010العدد الرابع
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وبلغ �إجمايل النفط امل�سلّم لل�شركة ال�سورية لنقل النفط  105.2مليون برميل منها  42.54مليون برميل
من النفط اخلفيف ،و 62.69مليون برميل من النفط الثقيل ،وبلغ امل�صدّ ر من النفط (اخلفيف و الثقيل)
 45.21مليون برميل.
يبني اجل��دول  1 6 - 6معدل �إنتاج النفط يف �سورية خالل الفرتة ما بني  2006و .2010حيث يالحظ
�أن معدل الإنتاج انخف�ض يف عام  2009عن معدله يف عام  ،2008لكنه عاد لريتفع الحقاً ،مع التنويه �إىل �أن
بع�ض امل�صادر 2ت�شري �إىل �أن معدل �إنتاج املتكثفات و�سوائل الغاز الطبيعي و�صل يف عام � 2009إىل ما يرتاوح
بني � 65 - 55ألف ب/ي.
اجلدول  :6 - 6معدل �إنتاج النفط يف �سورية2010 - 2006 ،
ال�سنة

2006

2007

2008

2009

*2010

�ألف ب/ي

377.1

370.0

390.0

375.1

387.0

* قيمة تقديرية
�أما �أ�سباب ارتفاع معدل الإنتاج ثانية ،فيمكن رده �إىل و�ضع حقل “غزال” على الإنتاج ،والذي تطوره
�شركة � ،INAإ�ضافة �إىل و�ضع حقل “خربت �شرق” على الإنتاج كما ذكر �سابقاً يف منت�صف عام ،2008
وهناك جزء من الإنتاج ي�أتي من حقل جنوب الك�شمة� ،إ�ضافة �إىل ارتفاع معدالت الإنتاج من بع�ض احلقول
القدمية التي عملت بع�ض ال�شركات الأجنبية على تطويرها ،مثل حقلي ت�شرين وعودة.

الغاز الطبيعي
حتول الغاز الطبيعي لي�صبح حمور اهتمام ال�صناعة البرتولية يف �سورية خالل ال�سنوات القليلة ال�سابقة،
وخا�صة بعد اكت�شاف العديد من حقول الغاز احلر ،رغم �أن معدل الغاز امل�سوق �سنوياً انخف�ض عام 2009
عن معدل عام  .2008ومن الأ�سباب الهامة لهذا االهتمام ،حتول معظم حمطات توليد الكهرباء �إىل
ا�ستخدام الغاز الطبيعي كوقود ،فالطلب على الغاز الذي قدر بحوايل  20مليون م/3ي عام  ،2008يتوقع
�أن يبلغ  50مليون م/3ي يف عام  .2020وكان من املقرر �أن يتم ت�صدير الغاز ال�سوري �إىل لبنان يف منت�صف
عام  2004عرب خط الغاز العربي ،لكن االتفاقية التي وقعت بهذا ال�ش�أن مل تو�ضع مو�ضع التنفيذ لعدة
�أ�سباب ،بل بد�أت �سورية با�سترياد الغاز من م�صر منذ عام  ،2008وقد �أكدت �سورية يف منت�صف عام
� 2009أن الغاز امل�صري 3ي�صل لها مبعدل  2.55مليون م/3ي� ،أو ما يعادل  % 20من �إجمايل ا�ستهالك
الغاز فيها ،ويتوقع �أن تتدرج تلك الكميات لت�صل �إىل  6ماليني م/3ي يف عام .2013
كما بد�أت �سورية يف نف�س الوقت تقريباً بالتفاو�ض مع احلكومة العراقية لنقل فائ�ض الغاز من احلقول
العراقية الغربية �إىل الأرا�ضي ال�سورية ومنها حقل (عكا�س) العراقي ،والذي تقدر احتياطياته بحوايل
 250مليار مرت مكعب .ويتوقع �أن ي�صل ما ت�ستورده �إىل  6مليون م/3ي يف عام  .2012وقد ذكرت احلكومة
العراقية� أن اتفاقا �أولياً �أجنز بني العراق و�سورية لبناء خط �أنابيب ي�صل �إىل البحر املتو�سط يت�ضمن مد
خطني لنقل اخلام �أحدهما بطاقة  1.5مليون ب/ي ،والآخر بطاقة  1.25مليون ب/ي .و�صرح املتحدث
 1تقرير الأمني العام ال�سنوي ال�سابع والثالثون� ،أوابك.2010 ،
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با�سم احلكومة �أن اخلط الأكرب �سينقل اخلامات الثقيلة يف حني �سي�صدر اخلط الثاين اخلامات اخلفيفة،
وقد ي�شمل امل�شروع خطا ثالثاً لنقل الغاز الذي قد ي�ستخدم لت�شغيل حمطات ال�ضخ ،م�ؤكداً �أن احلكومة
العراقية وافقت على اخلطة.1
كما وقعت �سورية على مذكرة تفاهم مع �إيران يف عام  ،2007ال�سترياد  3 - 2مليون م/3ي مــــن الغـــاز.
ويف عام  2009وقعت �سورية على اتفاقية مع �أذربيجان ت�ستورد مبوجبها  1مليار م�/3سنة من الغاز الأذري
عرب تركيا بعد �أن تكون البنى التحتية الالزمة لذلك قد هيئت ،ومنها تنفيذ اجلزء اخلا�ص من خط الغاز العربي
من حلب حتى احلدود الرتكية بطول  90كم ،مما �سيحقق الربط مع �شبكة الغاز الرتكية.
ومت الإعالن يف مطلع عام  2011عن توقيع اتفاق �أويل بني �سورية و�إي��ران للتعاون يف جمال الغاز
يت�ضمن �إن�شاء خط غاز من �إيران �إىل �سورية عرب العراق وت�شكيل جمموعة عمل من الدول الثالث لإعداد
الدرا�سات الأولية له.2
قدر احتياطي الغاز ال�سوري يف مطلع عام  2011بحوايل  285مليار مرت مكعب ،ي�شكل الغاز احلر
منها حوايل  ،% 58بينما ي�شكل احتياطي القبعات الغازية  % 26من �إجمايل االحتياطي ،ويبقى % 16
من االحتياطي على �شكل غاز مرافق.
متتلك ال�شركة ال�سورية للنفط حوايل ثلثي حجم احتياطيات الغاز احلر املعروفة يف �سورية ،وتوجد
هذه االحتياطيات يف احلقول التدمرية �أوا�سط �سورية .ويف عام � 2004أعلنت �شركة (احليان) �أن حقل
جهار الذي تديره ال�شركة يحتوي على حوايل  15مليار مرت مكعب من االحتياطي الغازي� .أما �شركة
الفرات للنفط فهي متتلك معظم حجم احتياطي الغاز املرافق ،وتقع حقولها يف منطقة دير الزور ،وبالن�سبة
الحتياطيات غاز القبعات فهي ترتكز يف �شمال �شرق البالد (حقول اجلب�سة ،وحقول احل�سكة).
مل تتحقـق �أية اكت�شـافات للغـاز بيـن عامي  2008و ،2009بينـما حتقـقت �أربعة اكت�شافات بني عامي
 2002و ،2007كلها من قبل �شركة �إينا يف حقل حيان ،وهي:
 -باملريا (نفط وغاز) يف عام .2002 -املهر (غاز ومتكثفات) يف عام .2003 -جهار (غاز ومتكثفات) يف عام .2004- -امل�ستديرة يف عام .2007

وحتققت يف نهاية عام  2009بع�ض االكت�شافات الغازية التي تب�شر بزيادة الإنتاج حيث مت حتقيق
اكت�شاف غازي �أويل يف منطقة دير عطية من قبل ال�شركة ال�سورية للنفط� ،إ�ضافة �إىل اكت�شاف �سابق يف
منطقة �صدد ،ما يعطي م�ؤ�شراً �إيجابياً لتكون منطقة القلمون من املناطق املنتجة للغاز يف �سورية.

�إنتاج وت�سويق الغاز
بلغ معدل �إنتاج الغاز يف �سورية خالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل من عام  2009حوايل  25مليون م/3ي ،منها
حوايل  19 - 18مليون م/3ي من الغاز النظيف ،ومتت �إعادة حقن حوايل  3 - 2ماليني م/3ي من الغاز يف
حقل الطابية لتح�سني مردود �إنتاج املكثفات منه.
وقد �أكدت امل�ؤ�س�سة العامة للنفط يف تقرير لها �أن احلديث عن ت�صدير الغاز ال�سوري �إىل اخلارج هو
نظرة �إ�سرتاتيجية تهدف �إىل الأخذ بعني االعتبار كافة االحتماالت وخا�صة يف حال اكت�شاف كميات كبرية
 1الوكالة العربية ال�سورية للأنباء2010/9/19 ،
� 2أخبار النفط والغاز ال�سوري2011/1/19 ،
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من الغاز يف �سورية ،حيث بينت �أن هناك عدة م�شاريع جديدة يتم العمل على �إجنازها،هي :معمل جنوب
املنطقة الو�سطى ،ومن املتوقع �أن ي�صل �إنتاجه �إىل م�ستوى  7 - 6ماليني م/3ي ،وم�شروع حمطة نفط جهار
الذي يتوقع �أن ينتج حوايل  0.6مليون م/3ي من الغاز املرافق للنفط الذي ينتج يف �شركة حيان ،وم�شروع
ا�ستثمار الغاز املنتج من قبل �شركة برتوكندا (يف معمل غاز �إيبال) ،وا�ستطاعة حوايل  2.5مليون م/3ي،
وم�شروع ا�ستثمار الغاز املنتج من �شركة حيان للنفط واملتوقع دخوله الإنتاج بطاقة  3.7ماليني م/3ي بعد
االنتهاء من تطوير حقلي جهار وحيان وبناء الت�سهيالت ال�سطحية مبا فيها معمل الغاز .كما بينت �أن هناك
م�شروعاً ال�ستثمار الغاز املكت�شف يف حقول �شمال املنطقة الو�سطى من خالل تطوير تلك احلقول وبناء
الت�سهيالت ال�سطحية ،مبا فيها معمل غاز بطاقة  3ماليني م/3ي ،ومن املتوقع االنتهاء من تنفيذ امل�شروع
يف نهاية عام � ،2011إ�ضافة �إىل م�شروع ربط �شبكة الغاز ال�سورية مع �شبكة الغاز الرتكية كما ذكر �آنفاً.
وقد �أكدت امل�ؤ�س�سة العامة للنفط �أن الدرا�سات الأولية خلطط �إنتاج الغاز يف �سورية ومقارنته مع
توقعات الطلب على الغاز يف ال�سوق ال�سورية ،بينت �أن الإنتاج املحلي لن يكفي لتلبية حاجة ال�سوق املحلية
وهناك فر�ص لت�أمني الفرق من خالل اال�سترياد من الدول العربية �أو �إيران �أو تركيا ،لكن عمليات التنقيب
واال�ستك�شاف ال تزال م�ستمرة يف الأرا�ضي ال�سورية ،ولذلك ف�إن حاالت الت�صدير تبقى احتماالت ممكنة
ويجب �أخذ ذلك بعني االعتبار عند التخطيط لبناء �شبكات الغاز املحلية والإقليمية.
يذكر �أن ال�شركة ال�سورية للغاز وبالتن�سيق مع ال�شركة ال�سورية للنفط ،بد�أت يف مطلع عام 2009
بالإنتاج التجريبي للغاز الطبيعي من حقل �أبو رباح الذي يعترب من �أكرب احلقول الغازية يف �سورية ،حيث
بد�أت ر�سمياً ب�ضخ كميات من الغاز الطبيعي �إىل ال�شبكة الوطنية وبحدود  1.5مليون م/3ي ،بالإ�ضافة �إىل
 1000ب/ي من املتكثفات.
وخالل الأ�شهر الت�سعة الأوىل من عام  ،2010بلغ �إجمايل الغاز احلر واملرافق املنتج يف �سورية حوايل
 7.52مليار مرت مكعب ،مبعدل يومي زاد عن  27.5مليون مرت مكعب ،ومت ت�سليم معامل معاجلة الغاز يف
�سورية  6.95مليار مرت مكعب� .أما كميات الغاز امل�سوق 1يف الفرتة ما بني عامي  2006و  ،2009فيبينها
اجلدول :7 - 6
اجلدول  :7 - 6كميات الغاز الطبيعي امل�سوقة يف �سورية2009 - 2006 ،
ال�سنة

2006

2007

2008

*2009

مليون م�/3سنة

5200

5800

6000

5950

* قيمة تقديرية

 1تقرير الأمني العام ال�سنوي ال�سابع والثالثون� ،أوابك.2010 ،
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جمهورية العراق
�أ  -ملحة تاريخية
بد�أت �أوىل عمليات التنقيب عن البرتول يف العراق يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر ،ومل مي�ض زمن طويل حتى
مت حتقيق اكت�شافات م�شجعة ،مما قاد �شركات �أملانية وهولندية وبريطانية �إىل ت�شكيل ما دعي با�سم “�شركة
البرتول الرتكية” ( )Turkish Petroleum Companyوذلك يف عام  ،1914وكان هدفها �إجراء عمليات
ا�ستك�شاف يف منطقتي بغداد واملو�صل .بعد احلرب العاملية الأوىل وو�ضع العراق حتت االنتداب الربيطاين،
�أ�صبحت �شركة البرتول الرتكية حتت �سيطرة ال�شركات الربيطانية والفرن�سية وجرى منحا امتيازاً يغطي
م�ساحات جديدة عام  ،1925و�سرعان ما اكت�شفت حقل كركوك العمالق يف عام  ،1927وقد مت الحقاً تغيري
ا�سم ال�شركة �إىل �شركة برتول العراق ) Iraq Petroleum Company (IPCيف عام .1929
توزعت �أ�سهم هذه ال�شركة على كل من �شركة البرتول الربيطانية  ،BPو�شركة البرتول الفرن�سية  CPFالتي
باتت تعرف با�سم  ،Totalو�شركة  Royal Dutch Shellالهولندية ،وبن�سبة  % 23.75لكل منها� ،إ�ضافة �إىل
�شركتي  Exxonو Mobilبن�سبة  % 11.875لكل منهما ،واللتان اندجمتا الحقاً حتت ا�سم ،ExxonMobil
كما نالت �شركة  Partexن�سبة .% 5
تو�سعت مناطق عمل �شركة برتول العراق بحيث �أ�صبحت ت�شمل جميع الأرا�ضي العراقية تقريباً يف عام
منطقة قرب خانقني على احلدود العراقية  -الإيرانية التي اكت�شف فيها حقل نفط “خانه”
ٍ
 ،1931با�ستثناء
يف �أوائل القرن الع�شرين وكانت ممنوحة ل�شركة البرتول الإجنلو� -إيرانية ( BPالحقاً).
يف عام  1934بد�أ الإنتاج من حقل كركوك ،وقد حققت �شركة برتول العراق يف عام  1953اكت�شافها الثاين
عرب حقل الرميلة العمالق جنوبي البالد ،والذي مل يتم تطويره حتى فرتة ال�سبعينات عندما مت ت�أميم �صناعة
النفط يف العراق ،بينما مت خالل فرتة اخلم�سينات من القرن املا�ضي تطوير عدة حقول �أخرى مثل الزبري وباي
ح�سن وجمبور والقيارة.
يف عام � 1958سحبت من �شركة برتول العراق جميع حقوق العمل يف املناطق التي مل يتم تطويرها ،مما
حرم ال�شركة من  % 99.5من مناطق ترخي�صها ،حيث �أ�صدرت احلكومة العراقية يف عام  1961القرار رقم
 80الذي ن�ص على �أن تتخلى �شركة برتول العراق عن جميع الأرا�ضي التي مل ت�صلها عمليات اال�ستك�شاف
واحلفر والتطوير .ويف عام � 1964أن�ش�أت احلكومة �شركة نفط العراق الوطنية Iraq National Oil
) ،Company (INOCوخولتها �إدارة جميع مراحل ال�صناعة البرتولية .وقد منحت هذه ال�شركة عام
 1967حقوق اال�ستك�شاف يف جميع الأرا�ضي التي �سحبت من �شركة برتول العراق ،وتطوير �أي اكت�شاف
حتققه فيها .وحتقيقاً ملبد�أ �سيادة الدولة على ثرواتها البرتولية� ،صدر عام  1972القانون رقم  69الذي
ق�ضى بت�أميم عمليات �شركة برتول العراق وحتويلها ل�شركة نفط العراق للعمليات البرتولية ،ثم تبعه يف عام
 1973ت�أميم م�صالح �شركة ) ،Standard Oil of New Jersey (Exxonو�شركة  Mobilالتي كانت
ح�صة كل منهما  % 23.75من �شركة برتول الب�صرة .ثم تبعها ت�أميم ح�صة  .Partexو�أ�صبحت ح�صة �شركة
نفط العراق الوطنية  .% 43بينما حافظت كل من �شركة  Totalو BPعلى ح�صتيهما بن�سبة  % 23.75لكل
منهما ،كما حافظت �شركة  Royal Dutch Shellعلى ح�صتها البالغة  ،% 9.5وقد �أممت هذه احل�ص�ص
الحقاً يف عام  1975و�أ�صبحت ال�شركة مملوكة بالكامل ل�شركة نفط العراق الوطنية.
يعترب حقل رميلة �أول حقل يتم تطويره من قبل �شركة نفط العراق الوطنية حيث و�ضع على الإنتاج عام
 ،1972كما مت و�ضع حقل “حلي�س” املجاور للب�صرة على الإنتاج عام  .1978وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �شركة
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 Elf Aquitaineوقعت يف عام  1968على عقد خدمة مع �شركة نفط العراق الوطنية ،يغطي م�ساحة
 8520كيلو مرت مربع على الياب�سة و 2780كيلو مرت مربع يف املياه الإقليمية جنوبي العراق .وقد نتج عن
عمليات اال�ستك�شاف التي قامت بها ال�شركة حتقيق ثالثة اكت�شافات نفطية يف “بازرقان” عام ،1969
و”�أبو غراب” عام  ،1971و”فوقي” عام  .1974ويف عام  1973دخلت جمموعة من ال�شركات اليابانية
بح�صة  % 40مع �شركة .Elf Aquitaine
يف عام  1976و�ضع حقال بازرقان و�أبو غراب على الإنتاج مبعدل � 50ألف ب/ي .ويف عام 1977
�أ�صبحت احلقول الثالثة املكت�شفة حتت �إدارة �شركة نفط العراق الوطنية مقابل �أن ت�شرتي % Elf 27
واملجموعة اليابانية  % 18من �إنتاج هذه احلقول ،وانتهى العقد عام .1978
ح�صلت �شركة  Petrobrasالربازيلية عام 1972على ثالثة تراخي�ص تغطي م�ساحة  7900كيلو مرت مربع
يف مناطق الفالوجة وعلي الغربي والقرنة .وقد �أعلنت ال�شركة عام  1976عن حتقيق اكت�شاف حقل جمنون
النفطي على بعد  50كم �شمال الب�صرة ،تبعه عام  1977اكت�شاف حقل نهر عمر .ويف عام  1980اتفقت ال�شركة
مع �شركة نفط العراق الوطنية على �إنهاء العقد مقابل �أن يتم تزويدها بالنفط ملدة � 13سنة بالأ�سعار الر�سمية،
مبعدل � 160ألف ب/ي �إ�ضافة �إىل كمية � 240ألف ب/ي املن�صو�ص عليها يف العقد الأ�سا�سي بني ال�شركتني،
وعلى �أن تقوم ال�شركة مب�ساعدة العراق تقنياً.
�أما يف حقبتي الثمانينات والت�سعينات فقد �أدت الأو�ضاع الأمنية التي عا�شها العراق �إىل احلد من تطوير
حقوله ،وتلتها العمليات الع�سكرية يف مطلع القرن احلادي والع�شرين ،والتي حدت كثرياً من �إمكانيات البلد يف
تطوير حقوله �أو التنقيب عن حقول جديدة.
ت�شرف وزارة النفط العراقية على كافة �أعمال النفط والغاز ،وهناك عدد من ال�شركات التي تعمل يف خمتلف جماالت
ال�صناعة البرتولية وتتبع لوزارة النفط العراقية  ،1وهي مبينة يف اجلدول .1-7
اجلدول � :1 - 7شركات وزارة النفط العراقية
�شركة الم�شاريع النفطية

State Company for Oil Projects

�شركة اال�ستك�شافات النفطية

Oil Exploration Company

�شركة الناقالت النفطية العراقية

Iraq Oil Tankers Company

�شركة خطوط الأنابيب النفطية

Oil Pipelines Company

�شركة ت�سويق النفط
�شركة توزيع المنتجات النفطية
�شركة الحفر العراقية

SOMO
Oil Products Distribution Company
Iraq Drilling Company

�شركة نفط ال�شمال

North Oil Company

�شركة نفط الجنوب

South Oil Company

�شركة نفط مي�سان

Maysan Oil Company

�شركة غاز ال�شمال

North Gas Company

�شركة غاز الجنوب

South Gas Company

يتبع

 1املوقع الر�سمي لوزارة النفط العراقية.
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Gas Filling Company

�شركة تعبئة الغاز
�شركة م�صافي ال�شمال

North Refineries Company

�شركة م�صافي الجنوب

South Refineries Company

�شركة م�صافي الو�سط

Midland Refineries Company

ال�شركة العامة للمعدات الهند�سية الثقيلة

Heavy Engineering Equipment State Company
Baghdad Oil Training Institute

معهد التدريب النفطي -بغداد
معهد التدريب النفطي -كركوك

Kirkuk Oil Training Institute

معهد التدريب النفطي -الب�صرة

Basrah Oil Training Institute

مركز البحث والتطوير النفطي

Petroleum Research & Development Center

والبد عند احلديث عن العراق من الإ�شارة �إىل �أن م�شروع “قانون النفط االحتادي” ن�ص على �إدخال
جمموعة من الرتتيبات التعاقدية التي تنظم �أن�شطة اال�ستك�شاف والإنتاج وم�شاركة ال�شركات الأجنبية،
و�إن�شاء نظام القت�سام عائدات النفط يف البالد ب�شكل عادل بني خمتلف املناطق .وقد �سعت احلكومة
املركزية من خالل هذا القانون �إىل ت�أكيد وطنية �صناعة النفط والغاز يف البالد ،بحيث تتم املوافقة على
جميع عقود النفط من قبل احلكومة املركزية يف بغداد والتي قبلت مبد�أ منح تراخي�ص التنقيب ل�شركات
النفط العاملية الكربى وفقاً لأحكام عقود تقا�سم الإنتاج.
و�ضمن ذلك ال�سياق وقعت �شركة احلفر العراقية يف عام  ،2009اتفاقية مع �شركة Mesopotamia
 ،Petroleum Co. Ltd.هدفت �إىل تكوين �شركة م�شرتكة تعمل على زيادة �إنتاج النفط والغاز يف
العراق ،ودعيت ال�شركة اجلديدة با�سم (�شركة اخلدمات النفطية العراقية) ،وتقوم بعمليات حفر الآبار
لل�شركات الوطنية والأجنبية العاملة يف العراق ،حيث قدر عدد الآبار التي حتفر �سنوياً بحوايل  60بئراً
ح�سبما ذكرت �شركة احلفر العراقية احلكومية.1

عقود التطوير
يبني اجلدول  2-7بع�ض العقود املوقعة يف كرد�ستان العراق بني عامي  2004و 2009مع بع�ض ال�شركات
الأجنبية.2
اجلدول  :2 - 7الرتاخي�ص النفطية
يف منطقة كرد�ستان العراق ح�سب بيانات الأول من ني�سان�/أبريل 2010
ال�شركة /االئتالف
DNO/Genel Enerji
Petoil

Genel Enerji/Addax Petroleum

Western Zagros/Talisman Energy

القاطع

Dihok
Erbil

Shakal

Taq Taq

Kalar-Bawanoor

التاريخ
�أكتوبر 2004
يناير 2005
يناير 2005
يناير 2005
فبراير 2007

 1ن�شرة متابعة ن�شاطات م�صادر الطاقة عربياً وعاملياً ،ال�سنة التا�سعة والع�شرون ،العدد الأول.2009 ،
2 Arab Oil and Gas Directory, 2010.
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Dana Gas

Hunt Oil/Impulse Energy

Heritage Oil
Perenco

Gulf Keystone/Mol/Texas Keystone
Mol/Gulf Keystone
OMV
Reliance Exploration
Norbest

KNOC/SK Energy/Daesung et al.

HKN Energy/Hillwood International
Aspect Energy

Sterling Energy/Addax Petroleum
Niko Resources/Vast Exploration/Groundstar Resources
Talisman Energy
)KNOC (KRG
Gulf Keystone

Khor Mor

Province Ninive
Miran

Sindi/Amedi
Shaikan

Akre-Bijeel
Mala Umar
Shorish
Ravi

Sarta

K11, 12, 14,
Bazian

Sarsang
Atrush

Sangaw North

�أبريل 2007
�سبتمبر 2007
�أكتوبر 2007
�أكتوبر 2007
نوفمبر 2007
نوفمبر 2007
نوفمبر 2007
نوفمبر 2007
نوفمبر 2007
نوفمبر 2007
نوفمبر 2007
نوفمبر 2007
نوفمبر 2007
نوفمبر 2007
نوفمبر 2007

Qara Dagh

مايو 2008

K39

يونيو 2008
يونيو 2008
يونيو 2008
يوليو 2009
يوليو 2009

Sangaw South
Qush Tuppa
Sheikh Adi
Ber Bahr

ي�ل�اح���ظ م����ن ه�����ذا اجل�������دول �أن ال���ع���دي���د م����ن ال���ع���ق���ود مت ت��وق��ي��ع��ه��ا يف ع�����ام ،2007
ومي���ك���ن ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال الإ������ش�����ارة �إىل ���ش��رك��ة  .Heritage Oil Corpال��ك��ن��دي��ة،
التي وقعت على اتفاقية تقا�سم للإنتاج مع حكومة �إقليم كرد�ستان العراق يف �شهر ت�شرين الأول� /أكتوبر
من ذلك العام ،بحيث تغطي هذه االتفاقية م�ساحة  1015كيلو مرت مربع ،وت�شمل تركيب “مريان” والذي
قدرت ال�شركة �أنه يحتوي على �أكرث من مليار برميل من النفط .وذكرت ال�شركة يف حينها �أنها التزمت
ب�إنفاق حوايل  40مليون دوالر يف ال�سنوات اخلم�س الأوىل من هذه االتفاقية .1ويف مطلع عام 2009
با�شرت ال�شركة بحفر بئرها اال�ستك�شايف الأول يف االمتياز الواقع غرب مدينة ال�سليمانية ،حيث و�ضعت
خططاً للحفر �إىل عمق يرتاوح بني  3000-2500مرت ،بهدف الو�صول �إىل ثالث ت�شكيالت يتوقع �أن
تكون حاملة للنفط ،وهي ال�شرياني�ش ،وكوميتان ،وكام�شوكا .وذكرت ال�شركة بعد فرتة من بدء احلفر� 2أنها
3
قد ح�صلت على بع�ض ال�شواهد النفطية على عمق  1100مرت �ضمن بئر «مريان غرب  ،»1 -ثم �أعلنت
�أن نتائج االختبارات التي �أجرتها على اكت�شافها اجلديد �أكدت �أن حجم االحتياطي اجليولوجي املكت�شف
1 The Canadian Press, 2/10/2006
2 Oil and Gas Journal, 27/3/2009
3 MEES, Vol. LII No 19 11/5/2009
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يرتاوح بني  4.2 - 2.3مليار برميل ،وذكرت �أن معامل اال�ستخال�ص املتوقع من احلقل ميكن �أن يبلغ -50
 ،% 70وهو رقم يفوق ما كانت قد توقعته �سابقاً .ويف مطلع عام  2011حققت .Heritage Oil Corp
اكت�شافاً كبرياً للغاز عرب البئر “مريان غرب ،”2 -وقدرت االحتياطي اجليولوجي املكت�شف بحوايل 6.8
  12.3 - 9.1تريليون قدم مكعب (عند احتماليات  % 10 ،% 50 ،% 90على التوايل)� ،إ�ضافة �إىل 71مليون برميل من املتكثفات ،و 75-53مليون برميل من النفط ،مما يجعل من هذا االكت�شاف �أكرب
اكت�شافات الغاز يف العراق منذ ثالثني عاماً .وذكرت ال�شركة �أنه من املمكن و�ضع االكت�شاف اجلديد على
الإنتاج يف عام  ،2015متوقعة �أن ي�صل معدل الإنتاج اليومي منه �إىل  100مليون قدم/3ي .وقد مت اختبار
عدة نطاقات من البئر املذكور ي�ضم اجلدول  3-7نتائجها:1
اجلدول  :3 - 7نتائج اختبارات نطاقات متعددة يف بئر «مريان -غرب»2 -
الع�صر

عمق الت�شكيلة
م

غاز
(مليون قدم /3ي)

نفط
ب/ي

APIo

الجورا�سي

3533 -3465

26

70

52.2

الجورا�سي

3410 -3327

25.5

67

54.3

الجورا�سي

3115 -2992

26.7

432

60.9

الكريتا�سي الأدنى

2220 -2117

0.2

-

-

الكريتا�سي الأعلى

1000 -714

-

�آثار من النفط

-

وميكن �أن ت�ضاف �إىل ما �سبق العديد من الأمثلة عن العقود الأخرى التي مت توقيعها ،مثل ما ذكرته
�شركة  DNOالرنويجية امل�ستقلة عام  2007من �أنها �ستبد�أ يف �إنتاج النفط من حقل طاوكي يف �شمال
العراق ،م�ؤكدة �أن هدفها هو حتقيق متو�سط �إنتاج يبلغ  7700ب/ي .و�أو�ضحت ال�شركة يف حينها �أن حقل
طاوكي الذي يقع يف منطقة كرد�ستان العراق ،ال يزال يف مرحلة الإنتاج التجريبي الطويل ويتم جتميع
النفط يف �صهاريج تخزين ،م�ضيفة �أن بع�ض الآبار �أنتجت مبعدالت �أعلى من املتوقع مثل بئر طاوكي5 -
الذي �أنتج عند و�ضعه على االختبار  9860ب/ي ،م�شري ًة �إىل �أنه مت االنتهاء من مد خط الأنابيب الذي
يربط �إنتاج النفط من حقل طاوكي بخط الأنابيب الرئي�سي ال�شمايل .2وميكن الإ�شارة هنا �إىل �أن بع�ض
�آبار �إقليم كرد�ستان العراق تتميز مبعدالت عالية من الإنتاج ،مثلما �أعلنته �شركة «طق طق البرتولية »3يف
منت�صف عام  2007من �أنها اختربت بنجاح بئرها التقييمي طــــق طـق ،6 -الواقع يف �إقلـــــيم كرد�ستــــان،
�شـــــمال �شرق العراق ،وقــــد �أنتــــج البئر عــــند اختبــــاره حوايل � 19ألف ب/ي من النفط اخلفيف (48
 .)API°وكان ذلك هو البئر الثالث لل�شركة منذ مطلع عام  2006والذي ينتج مبعدالت عالية ،حيث �سبقه
البئر طق طق 4 -وبلغ و�سطي �إنتاجه حوايل � 30ألف ب/ي ،والبئر طق طق 5 -والذي �أنتج مبعدل يزيد
عن � 25ألف ب/ي ،4و�أنتــج البئر طق طق 9 -مبعدل � 16ألف ب/ي عنـــــد اختــــباره يف مطلــــع عام
� ،2008أما البئــــر طق طق 10 -فقد �أنتج مبعدل متميز و�صل �إىل �أكرث من � 44ألف ب/ي من النفط
اخلفيف ( ،)APIo 48وذلك من ثالثة جماالت خمتلفة .5بينما توجد يف نف�س احلقل �آبار ذات �إنتاجيات
 1ن�شرة متابعة ن�شاطات م�صادر الطاقة عربياً وعاملياً ،ال�سنة احلادية والثالثون ،العدد الأول.2011 ،
 2ن�شرة متابعة ن�شاطات م�صادر الطاقة عربياً وعاملياً ،ال�سنة ال�سابعة والع�شرون ،العدد الثاين.2007 ،
� 3شركة م�شرتكة بني  ،Genel Enerji ASوAddax Petroleum Corp
4 Oil and Gas Journal, 4/6/2007
5 Oil and Gas Journal, 18/3/2008
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منخف�ضة ن�سبياً مثل بئر طق طق 11 -الذي �أنتج  470ب/ي من النفط من ت�شكيلة بيال�سبي املت�شققة
الواقعة على عمق يقارب  1000مرت و�سطياً .2ويف �أوا�سط عام  2009تلقت ال�شركة مذكرة من حكومة
�إقليم كرد�ستان العراق ب�ش�أن خطة لت�صدير النفط املنتج من حقل طق طق ،بحيث تقوم ال�شركة بنقل
الإنتاج البالغ يف حينها حوايل � 40ألف ب/ي با�ستخدام الناقالت �إىل حمطة خرماال ،وي�ضخ بعدها عرب
خط �أنابيب الت�صدير العراقي �إىل البحر الأبي�ض املتو�سط مروراً برتكيا .وكانت خطة تطوير احلقل ت�سعى
للو�صول بالإنتاج �إىل م�ستوى � 70ألف ب/ي ،بينما ميكن الو�صول مبعدل الإنتاج �إىل � 180ألف ب/ي بعد
�إن�شاء خط �أنابيب من حقل طق طق �إىل حمطة التجميع الرئي�سية.3
1

ويبدو �أن النجاحات التي حتققت يف الإقليم �شجعت �شركة  Addax Petroleumالكندية على تو�سيع
ن�شاطاتها ،فقد ح�صلت يف �أواخر عام  2008على ح�صة تبلغ  % 33.33من عقد م�شاركة بالإنتاج يف منطقة
�ساجناو� -شمال ،وهي منطقة تقع على بعد حوايل  80كم جنوب �شرق حقل طق طق .وتتوىل �شريكتها
� Sterling Energy PLCإدارة العمليات يف منطقة تبلغ م�ساحتها  492كيلو مرت مربع ،حيث مت و�ضع
خطط لإجراء م�سح زلزايل ثنائي الأبعاد مل�ساحة  310كم طويل.4
�أما �شركة  Niko Resources Ltd.التي ورد ذكرها يف جدول الرتاخي�ص امل�شار �إليه �آنفاً ،فقد وقعت
يف منت�صف عام  2008على اتفاقية م�شاركة بالإنتاج ال�ستك�شاف وتطوير امل�صادر البرتولية �ضمن م�ساحة
تبلغ  846كيلو مرت مربع يف قاطع (قره داغ) يف ال�سليمانية .وت�ضمنت تلك االتفاقية �إجراء م�سوحات
زلزالية ثنائية الأبعاد على طول  300كم� ،إ�ضافة �إىل حفر بئر ا�ستك�شايف واحد خالل مرحلة اال�ستك�شاف
الأوىل .5وقد مت البدء ب�أوىل عمليات احلفر اال�ستك�شايف يف القاطع عرب البئر «قره داغ »1 -يف منت�صف
عام  ،2010وا�ستهدف البئر �سبعة مكامن حمتملة تعود للع�صور الكريتا�سي ،واجلورا�سي ،والرتيا�سي.6
ويف �أواخ��ر عام  ،2008وقع العراق عقد خدمات برتولية مع �شركة  CNPCال�صينية (China
 ،)National Petroleum Companyبلغت قيمته  3مليارات دوالر ،بهدف تطوير حقل �أحدب الواقع
على بعد حوايل  170كم جنوب العا�صمة بغداد ،والذي يقدر احتياطيه بحوايل  1مليار برميل.
و�شهد عام � 2009أي�ضاً توقيع عدد كبري من االتفاقيات ،ففي منت�صف عام  ،2009فازت �شركة BP
الربيطانية ،و�شركة  CNPCال�صينية ،بعقد لتطوير حقل الرميلة النفطي الذي تقدر احتياطياته بحوايل
 17.7مليار برميل ،وذلك مقابل ح�صولها على �أجور ثابتة مقدارها  2دوالر لكل برميل �إ�ضايف ينتج،7
على �أن تدفع ال�شركات ما ن�سبته  % 35من هذه الأجور ك�ضريبة لوزارة املالية ،و % 25كح�صة لل�شريك
العراقي .8وبلغ معدل الإنتاج الأ�سا�سي الذي اعتمد للحقل  1.066مليون ب/ي ،وحتى مطلع عام 2011
كان هذا املعدل قد ازداد بن�سبة  ،% 10و�أكدت �شركة  BPعلى �إر�ساء �آلية عمل خالل عام  2010قادت
�إىل حفر  41بئراً جديداً يف احلقل ،و�إجناز  103عمليات �صيانة للآبار� ،إ�ضافة �إىل مد  122كم من
خطوط �أنابيب النقل ،كما �أ�شارت �إىل �أن عدد العاملني يف احلقل و�صل �إىل � 10آالف عامل من خمتلف
 1ن�شرة متابعة ن�شاطات م�صادر الطاقة عربياً وعاملياً ،ال�سنة الثامنة والع�شرون  ،العدد الرابع.2008 ،
 2يذكر �أن تقديرات االحتياطي اجليولوجي يف هذا احلقل ترتاوح بني � 1.2إىل  2.7مليار برميل ،بينما يقدر االحتياطي القابل للإنتاج بحدود 250
مليون برميل ،ح�سبما ورد يف Oil and Gas Journal
 3ن�شرة متابعة ن�شاطات م�صادر الطاقة عربياً وعاملياً ،ال�سنة الثامنة والع�شرون  ،العدد الثاين.2009 ،
4 Oil and Gas Journal, 9/10/2008
 5ن�شرة متابعة ن�شاطات م�صادر الطاقة عربياً وعاملياً ،ال�سنة الثامنة والع�شرون  ،العدد الثاين.2008 ،
6 Oil Voice, 13/5/2010
7 Oil and Gas Journal, 30/6/2009
8 Gulf in the Media, 4/11/2009
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االخت�صا�صات ،من �ضمنهم  4000عامل من طواقم �شركة نفط اجلنوب العراقية ،مدعومني مبئة خبري
و�إداري من �شركتي  BPو ،CNPCيعملون حتت مظلة  Rumaila Operating Organizationالتي
تتوىل �إدارة العمليات يف احلقل .وقد قدرت تكاليف التطوير املتوقعة للحقل بحوايل  15مليار دوالر �ستنفق
خالل  20عاماً متثل مدة عقد التطوير املوقع عليه مع احلكومة العراقية ،والذي يهدف �إىل الو�صول ب�إنتاج
احلقل �إىل معدل  2.85مليون ب/ي.1
كما وقعت �شركة  Gulf Keystone Petroleum International Ltd.يف عام  2009على
اتفاقـــيتي م�شـــاركة بالإنتـــاج لقاطعني يف منطقة كرد�ستان العراق ،هما قاطع “�شيخ عدي” الواقع �شمال
�شرق مدينة دهوك ،وتبلغ م�ساحته  180كيلو مرت مربع ،وقاطع “بري بحر” �إىل ال�شمال من نف�س املدينة،
وتبلغ م�ساحته  350كيلو مرت مربع .وت�ضمنت االتفاقيتان حفر بئر ا�ستك�شايف واحد على الأقل يف كل قاطع
ا�ستناداً �إىل البيانات املتوفرة عن كل منها .وقدرت ال�شركة االحتياطي اجليولوجي املنظور يف القاطعني
جمتمعني بحوايل  1مليار برميل.2
وخالل الفرتة نف�سها تقريباً حققت تلك ال�شركة اكت�شافاً للنفط عرب البئر «�شيكان »1 -و�أعلنت �أن حجـــــم
االحتياطي اجليولوجي فيه يقدر بحوايل  500-300مليون برميل ،وقد �أنتج البئر املذكــــور عند و�ضعه
على االختبار ما بني � 5000إىل  8000ب/ي من النفط ( .3)APIo 22ثم بد�أت مع �شركائها يف �أواخر
عام  2009ب�أعمال احلفر يف بئر «بجيل� »1 -ضمن قاطع «�أكري بجيل» ،الواقع �أي�ضاً يف منطقة كرد�ستان
العراق م�ستهدفة ت�شكيالت من ع�صري الكريتا�سي واجلورا�سي ،وكان ذلك هو البئر اال�ستك�شايف الأول يف
القاطع املذكور الذي يقع قريباً من حقل �شيكان .4وقد �أعلن عن االنتهاء من عمليات احلفر على بجيل1 -
يف �أواخر عام  ،2010حيث �أنتج البئر من نطاقني ،الأول ميتد بني  3804م 3967 -م ،مبعدل بلغ 2700
ب/ي من النفط با�ستخدام �صمام خانق بقيا�س  ،»64/40بينما بلغ معدل الإنتاج  3200ب/ي من النفط،
و � 933ألف قدم/3ي من الغاز عند اختبار القاع املفتوح لنطاق ميتد بني  3646م 3831 -م .ويف اختبار
للنطاقني معاً� ،أنتج البئر  3743ب/ي من النفط ( ،)APIo 13و�أكرث من � 618ألف قدم/3ي من الغاز
با�ستخدام �صمام خانق بقيا�س .5»64/48
كما وقعت وزارة النفط العراقية مع �شركات  Eniااليطالية ،و Occidentalالأمريكية ،و Kugas
الكورية ،على اتفاقية ال�ستثمار حقل الزبري النفطي على �أن تتقا�ضى ال�شركات دوالرين عن كل برميل
�إ�ضايف منتج ،يذكر �أن �إنتاج حقل الزبري و�صل �إىل حوايل � 195ألف ب/ي من النفط ،وت�ضمنت االتفاقية
تطوير احلــــقل لي�صـــل معدل الإنتاج �إىل  1.125مليون ب/ي خالل �سبع �سنوات .6وقد مت البدء بعمليات
التطوير يف حقل الزبري يف �شهر �شباط /فرباير  ،2010و�أعلنت �شركة � Eniأن �إنتاج حقل الزبري �سي�صل
�إىل  1.2مليون ب/ي يف عام  ،2016و�سوف يحافظ على ذلك املعدل ملدة �سبع �سنوات على �أقل تقدير،
و�أكدت �أن �إنتاج احلقل 7و�صل يف نهاية عام � 2010إىل � 210آالف ب/ي.
ومن الأمثلة الأخرى ميكن الإ�شارة �إىل توقيع وزارة النفط العراقية يف عام  2009على عقد تطوير
املرحلة الأوىل من حقل غرب القرنة مع ائتالف مكون من �شركتي  ، Exxon Mobileو ،Shellحيث
1 Oil and Gas Journal, 11/1/2011
2 Oil voice, 20/7/2009
3 Reuters, 6/8/2009
 4ن�شرة متابعة ن�شاطات م�صادر الطاقة عربياً وعاملياً ،ال�سنة الثامنة والع�شرون  ،العدد الرابع2009 ،
5 Oil and Gas Journal, 8/11/2010
 6وكالة الأنباء الكويتية.2009/10/13 ،
7 Reuters, 5/12/2010
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�ستقوم ال�شركتان الفائزتان با�ستثمار  50مليار دوالر يف تطوير احلقل ،منها  25مليار دوالر كا�ستثمارات
ر�أ�س مالية و 25مليار دوالر ككلف ت�شغيلية .وي�أمل العراق من خالل هذه االتفاقية �إىل رفع �إنتاج حقل
غرب القرنة من معدله البالغ �أقل من � 500ألف ب/ي� ،إىل م�ستوى مليونني و� 325ألف ب/ي خالل �ست
�سنوات .وقد �أكدت الوزارة يف حينها �أن هذا العقد �سيوفر حوايل � 100ألف فر�صة عمل ،كما �أنه نف�س
العقــد املعياري لوزارة النفط ،حيث �سيتقا�ضى ائتالف ال�شركتني  1.90دوالر عن كل برميل ،يدفع منها
 % 35ك�ضرائب و % 25كح�صة لل�شريك العراقي واملقاول ،وال يتبقى الئتالف ال�شركتني بعد دفع هذه
الن�سب �سوى � 92سنتا فقط عن كل برميل .يذكر �أن احتياطي احلقل املذكور يقدر بحوايل  8.5مليار برميل
من النفط .1وقد �صرحت االئتالف يف مطلع الربع الثاين من عام � 2011أن �إنتاج حقل غرب القرنة ارتفع
�إىل � 285ألف ب/ي متجاوزاً الن�سبة امل�ستهدفة عند  ،% 10والتي مت االتفاق عليها �سابقاً مبوجب عقد
اخلدمات الفنية لتطوير احلقل.2
�أما حقل جمنون الذي اكت�شف عام  1976كما ذكر �سابقاً ،فقد وقعت وزارة النفط العراقية على عقد
خدمة لتطويره مع كل من �شركتي  ،Shellو ،Petronas Carigaliحيث �ست�سعى ال�شركتان مبوجب العقد
�إىل رفع �إنتاج النفط من احلقل من معدله البالغ � 45ألف ب/ي� ،إىل معدل  1.8مليون ب/ي .ووفقاً ملا
�أو�ضحته وزارة النفط العراقية ،ف�إن �شروط العقد تن�ص على ح�صول العراق على  % 25من �أرباح امل�شاركة
يف الرتاخي�ص ،بينما حتتفظ  Shellبن�سبة  % 45من الأرباح ،وحت�صل  Petronasعلى  ،% 30و�سوف
تتقا�ضى ال�شركتان  1.39دوالر عن كل برميل من النفط املنتج .يذكر �أن حقل جمنون يت�ضمن  11مكمناً
نفطياً ترتاوح �أعماقها بني  4200 - 1000م ،وميتاز بتنوع نفوطه بني الثقيل واملتو�سط واخلفيف ،ويحتوي
على  15بئراً �ضمن اجلزء اجلنوبي امل�ستك�شف منه.3
ومما يذكر هنا �أن �شركة  Shell Iraq Petroleum Development BVالتي تدير العمليات
يف احلقل� ،أعلنت يف الربع الأول من عام  2011عن �إر�سائها عقداً على �شركةPetrofac Services
 Ltd.يت�ضمن عمليات ت�صميم و�شراء وت�صنيع وخدمات �إدارة عمليات البناء ،وذلك لتطوير نظام �إنتاج
مبكر يف حقل جمنون يت�ضمن جمموعتي �إنتاج تبلغ طاقة كل منهما � 50ألف ب/ي ،كما يت�ضمن العقد
تطوير املعدات القدمية املوجودة يف احلقل �سابقاً .وقد �أ�شارت �شركة � Petrofacإىل �أن العمل يف
امل�شروع املذكور بد�أ منذ منت�صف عام  ،2010ومن املتوقع �إجنازه يف الربع الأخري من عام .4 2011
ويف �أواخر عام  ،2009فازت �شركة  Sonangolالأنغولية بعقد خدمة لتطوير حقل النجمة يف املو�صل،
حيث �سيتم مبوجب العقد تطوير هذا احلقل لقاء �أجر يبلغ  6دوالرات و� 50سنتاً للربميل الواحد مقابل
�إنتاج � 110آالف ب/ي .وح�صل ائتالف مكون من �شركتي  Petronasاملاليزية و Japexاليابانية ،على
عقد خدمة لتطوير حقل الغراف ،حيث تقدم االئتالف بعطاء تعهد فيه ب�إي�صال معدل �إنتاج احلقل �إىل
� 230ألف ب/ي لقاء �أجور خدمة تبلغ  1.49للربميل الواحد ،ب�شرط املحافظة على هذا الإنتاج ملدة 13
�سنة ،وا�ستثمار  150مليون دوالر يف احلقل .كما طرح حقل البدرة احلدودي مع �إيران للتطوير ،بحد �أدنى
للإنتاج حدد من قبل وزارة النفط عند � 98ألف ب/ي� ،شرط �أن حتافظ ال�شركة الفائزة على هذا الإنتاج
ملدة � 7سنوات ،وقد فاز بالعطاء ائتالف ت�ضمن �شركات  Gaspromالرو�سية بن�سبة  ،% 40وTBO
الرتكية بن�سبة  ،% 10و Kogasالكورية بن�سبة  ،% 30و Petronasاملاليزية بن�سبة  ،% 20وتقدم هذا
االئتالف بعطاء تعهد فيه برفع الإنتاج �إىل � 72ألف ب/ي لقاء �أجور تبلغ  6دوالرات للربميل الواحد ،وفاز
 1الوكالة امل�ستقلة للأنباء2009/11/5 ،
 2املوقع الر�سمي لوزارة النفط الكويتية.2011/4/3 ،
 3املوقع الر�سمي لوزارة النفط العراقية.2009/12/21 ،

4 Oil and Gas Journal, 31/3/2011
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هذا االئتالف بالعقد بعد املوافقة على حد الأجور الذي طرحته وزارة النفط والبالغ  5.50دوالر للربميل.
�إ�ضافة لذلك ح�صل ائتالف  CNPCال�صينية ،مع �شركة  Totalالفرن�سية Petronas ،على عقد خدمة
لتطوير حقل حلفاية ،لإنتاج � 535ألف ب/ي ،لقاء �أجر يبلغ  1.40دوالر للربميل.1

اال�ستك�شاف
يالحظ مما �سبق� ،أنه بالرغم من الت�أثري ال�سلبي لعدة عوامل على الن�شاط اال�ستك�شايف (احلرب
الإيرانية -العراقية ،والأو�ضاع االقت�صادية والأمنية املعروفة)� ،إال �أن الإمكانيات الهيدروكربونية الهائلة
التي تتمتع بها البالد جتعل منها �أحد �أكرث الأماكن الواعدة برتولياً يف العامل ،خا�صة مع وجود  514تركيباً
م�ؤمالً ،منها  239تركيباً اعتربت ذات م�أمولية عالية .وتقدر بع�ض الدرا�سات �أن امل�صادر املحتملة يف
ت�شكيالت احلقبني الثاين والثالث ت�صل �إىل  214مليار برميل نفط ،و 160-155تريليون قدم مكعب من
الغاز الطبيعي ،ي�ضاف �إليها احتياطيات �أخرى لت�شكيالت احلقب الأول وامل�صائد ال�سرتاتيغرافية التي مل
تطلها عمليات احلفر بعد .ورمبا جتلى الت�أثري ال�سلبي على الن�شاط اال�ستك�شايف خالل الفرتة امل�شار �إليها
مبا �شهده عدد احلفارات العاملة يف حفر الآبار اال�ستك�شافية والتطويرية والذي تراجع من  39حفارة
عام � 1980إىل  31حفارة عام  1989و�إىل  7حفارات فقط عام  ،1998ونتج عن ذلك تراجع عدد الآبار
املحفورة من  178بئراً عام � 1989إىل  12بئراً عام  ،1998ومل ي�سجل �سوى  12اكت�شافاً نفطياً خالل
الفرتة  1989-1984واكت�شافان �آخران عام � .1997أما يف ال�سنوات القليلة املا�ضية  2فقد �سجل اكت�شاف
للنفط عام  ،2006وثالثة اكت�شافات عام  ،2009واكت�شاف واحد عام .2010
وميكن القول عموماً �أن الن�شاطات اال�ستك�شافية تكثفت و�آتت �أ�ؤكلها �سواء من الناحية النفطية �أو
الغازية ،لكن معظم هذه العمليات تركزت يف �إقليم كرد�ستان العراق ،فعلى �سبيل املثال �أعلنت �شركة
 Western Zagros Resources Ltd.يف نهاية عام  2010عن نتائج اختبار البئر اال�ستك�شايف
“كردامري ”1 -الواقع يف قاطع “كلر باوانور” جنوب �إقليم كرد�ستان العراق ،الذي �أنتج  -عند اختبار
ت�شكيلة من دور الأوليغو�سني (� - )Oligoceneأكرث من  18مليون قدم/3ي من الغاز� ،إ�ضافة �إىل 86
برميل من املتكثفات ( )APIo 62مقابل كل  1مليون قدم مكعب من الغاز ،وبلغ �ضغط ر�أ�س البئر 1960
رطل/البو�صة املربعة� .أما قبل عمليات التحمي�ض فقد �أنتج البئر مزيجاً من النفط اخلفيف واملتكثفات
بدون �أية �آثار للمياه الطبقية ،وعزت ال�شركة عدم �إنتاج النفط بعد عملية التحمي�ض �إىل �ضغط الغاز
العايل الذي منع جريان النفط ،ونوهت �إىل �أن نتائج االختبارات ت�ؤكد على �أن املكمن املكت�شف يعترب
فريداً من نوعه مقارنة باملكامن التي تنتج من دور الأوليغو�سني .3وحتى نهاية عام  2010كانت هذه
ال�شركة قد قدرت االحتياطي يف «كردامري» بحوايل  30مليون برميل من النفط ،و 35مليون برميل من
املتكثفات.
كما حققت ال�شركة يف نهاية �شهر �أيار /مايو  2011اكت�شافاً جديداً للنفط عرب بئر (�سرجاال)1 -
( )Sargalaالذي �أنتج النفط اخلفيف ( )APIo 40من ت�شكيلة اجلريبة مبعدل  6000ب/ي وبدون �أية
مياه مرافقة .4
 1ن�شرة متابعة ن�شاطات م�صادر الطاقة عربياً وعاملياً ،ال�سنة الثامنة والع�شرون  ،العدد الرابع.2009 ،
 2تقرير الأمني العام ال�سنوي ال�سابع والثالثون� ،أوابك.2011 ،
3 Oil and Gas Journal, 8/11/2010
4 WesternZagros News Room, Official website, 31/5/2011
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يبني اجلدول  4-7تقديرات �إجمايل امل�صادر املحتملة يف «كردامري» ح�سب تقرير لل�شركة � 1صدر يف
�شهر ني�سان� /أبريل .2011
اجلدول � :4 - 7إجمايل امل�صادر املحتملة يف “كردامري”
الو�سطي

التقدير المرتفع

�أف�ضل تقدير

التقدير
المنخف�ض

Mean

P10

P50

P90

مليون برميل/
مليار قدم مكعب

مليون برميل/
مليون برميل/
مليار قدم مكعب مليار قدم مكعب

نوع
الهيدروكربون

المكمن

المنطقة
المدرو�سة

مليون برميل/
مليار قدم مكعب

30

60

6.5

0.7

نفط

50

100

10

1

غاز منحل

920

1420

850

505

غاز مرافق

35

48

33

22

متكثفات

الحقب
الثالث /دور
الأوليغو�سين

كردامير

وميكن الإ�شارة �إىل اكت�شاف جديد �آخر للنفط حققته �شركة General Exploration Partners
 Inc.يف �شهر ني�سان� /أبريل  ،2011عرب بئر �أطر�ش 1 -يف �إقليم كرد�ستان العراق ،حيث مت اختبار ثالثة
نطاقات كربوناتية مت�شققة من ع�صري اجلورا�سي الأو�سط والأعلى� ،أنتجت جمتمعة  6393ب/ي من
النفط ( ،)APIo 26.5وبينت النتائج الأولية �أن هناك �إمكانية للإنتاج مبعدالت �أعلى عند توفر املعدات
املنا�سبة .يغطي قاطع �أطر�ش م�ساحة  269كيلو مرت مربع ،وقد حفر بئر �أطر�ش� 1 -إىل عمق  3400م،
وبلغت �سماكة عمود النفط الكلية  726م يف �صخور ع�صري الكريتا�سي الأدنى واجلورا�سي ،بينما بلغت
ال�سماكة الفعالة  120م يف �صخور الع�صر اجلورا�سي .و�أ�شارت نتائج احلفر ونتائج القيا�سات الكهربائية
البئرية �إىل وجود  140م من ال�سماكة الفعالة يف �صخور ت�شكيلة البطمة العليا و�صخور باقي الت�شكيالت
من الع�صر الكريتا�سي التي و�ضعت خطط الختبارها الحقاً .2
ويبدو من املب�شر �أن اال�ستثمارات يف جمال التنقيب واال�ستك�شاف يف العراق �آخذة بالتزايد ب�شكل
م�ستمر ،وقد توقع تقرير م�ؤ�س�سة  Wood Mackenzieال�صادر يف ت�شرين الثاين /نوفمرب � 2010أن
ي�صل حجم اال�ستثمارات يف جمال التنقيب واال�ستك�شاف يف العراق �إىل  10مليار دوالر حتى عام .2013

احتياطي النفط
يقدر االحتياطي امل�ؤكد من النفط يف العراق بحوايل  115مليار برميل ،وهو رقم مل يتغري منذ عدة
�سنوات ،لكن ت�صريحات ر�سمية �صدرت يف عام  2010مت خاللها الإعالن عن ارتفاع احتياطي النفط
امل�ؤكد يف العراق بن�سبة تقارب  % 25عن التقديرات ال�سابقة ،3مما يرفع االحتياطي امل�ؤكد القابل للإنتاج
�إىل  143.1مليار برميل .وهذا ما يجعل العراق يف املرتبة الثالثة عاملياً من حيث حجم االحتياطيات بعد
ال�سعودية وفنزويال .وجاء يف الت�صريحات �أن  % 71من االحتياطي موجود يف احلقول اجلنوبية وخا�صة
حقول الب�صرة ،بينما ترتكز  % 20من االحتياطيات يف احلقول ال�شمالية خ�صو�صاً كركوك� ،أما حقل �شرق
بغداد فيحتوي على  % 9من هذه االحتياطيات التي ترتكز يف حقلي غرب القرنة والزبري يف حمافظة
1 WesternZagros Corporate Presentation, April, 2011
2 Oil and Gas Journal, 13/4/2011
 3ال تت�ضمن جداول تقرير الأمني العام للأوابك هذه الزيادة يف التقديرات ،كونها مل ت�صدر ب�شكل ر�سمي من �أوبك بعد.
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الب�صرة (جنوبي العراق) حيث ميكن اعتبار حقل غرب القرنة �أكرب احلقول النفطية العراقية من حيث
االحتياطي امل�ؤكد البالغ  43مليار برميل ،وهو ما يجعله من �أكرب حقول العامل.
ونظراً للظروف التي مر بها العراق ،فقد بقيت مناطق �شا�سعة منه غري م�ستك�شفة ،مما يجعل تقديرات
االحتياطي املحتمل واملمكن متغايرة جداً ترتاوح ما بني  45مليار برميل ،وحتى  300مليار برميل .ويبني
اجلدول  5-7بع�ض هذه التقديرات التي �صدرت عن العديد من الهيئات املخت�صة.1
اجلدول  :5 - 7يبني التقديرات املختلفة الحتياطي العراق من النفط
ال�شركة/المعهد

التقدير
مليار برميل

مالحظات

IHS Inc.

100

Center for Global Energy Studies

في ال�صحراء الغربية للبالد فقط

300

Petrolog & Associates

االحتياطي الأعظمي

215

االحتياطي الم�ؤكد المحتمل

Petrolog & Associates

380 -330

)Institut Français du Pétrole (IFP

الم�صادر مع ا�ستخدام طرق
اال�ستخال�ص البترولي المح�سن

78

)Institut Français du Pétrole (IFP

م�صادر غير مطورة

200 -60

احتياطيات غير مطورة

من جهة �أخرى ،ترى وزارة النفط العراقية �أن االحتياطيات املمكنة للبالد ت�صل �إىل  214مليار برميل،
ال معروفاً منها  6حقول «فوق عمالقة» يزيد احتياطي كل منها عن  5مليار برميل ،و23
تتوزع على  80حق ً
ال متو�سطة �إىل كبرية يرتاوح
ال عمالقاً يرتاوح االحتياطي فيها بني  5 - 0.5مليار برميل ،و 44حق ً
حق ً
االحتياطي فيها بني  500 - 50مليون برميل ،وحقول �صغرية يقل االحتياطي فيها عن  50مليون برميل.
ــــال فقــــط من هذه احلقول قد و�ضعـــــت على الإنتاج وحتتوي على احتياطي
وترى الوزارة �أن  15حق ً
2
متبقي يقدر بحوايل  60مليار برميل ،ويبني ال�شكل  1-7ترتيب بع�ض هذه احلقول من ناحية االحتياطي :

ال�شكل  :1 - 7االحتياطي امل�ؤكد من النفط لبع�ض احلقول املنتجة

1 Arab Oil & Gas Directory, 2010
2 Arab Oil & Gas Directory, 2010
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احتياطي الغاز
ب�شكل م�شابه الحتياطي النفط ،ت�شري البيانات �إىل �أن احتياطي العراق من الغاز الطبيعي ثابت منذ
فرتة طويلة ،وقدر يف نهاية عام  2010بحوايل  3170مليار مرت مكعب .ويعتقد ب�أن االحتياطي غري
املكت�شف ي�صل �إىل  9250مليار مرت مكعب ،منها  4600مليار مرت مكعب على �شكل غاز حر (غري مرافق).
ي�شكل احتياطي الغاز املرافق امل�ؤكد حالياً  % 70من االحتياطي امل�ؤكد املعروف (�أي حوايل 2219
مليار مرت مكعب) ،بينما ي�شكل احتياطي الغاز احلر  634( % 20مليار مرت مكعب)� ،أما الباقي ()% 10
ال معروفاً حتتوي على الغاز احلر ،منها  6حقول تقع يف �شمال
فهو على �شكل غاز قبعات .وهناك  11حق ً
�شرق البالد وهي� :أنفال� ،شم�شمال ،خور مور ،خ�شم الأحمر ،جرييا بكا ،املن�صورية .ويقدر االحتياطي يف
هذه احلقول بحوايل  300مليار مرت مكعب� .أما حقل �صبا الواقع على بعد  30كم جنوب مدينة الب�صرة
فيقدر االحتياطي فيه بزهاء  31مليار مرت مكعب ،ويقدر االحتياطي يف حقل عكا�س املتاخم للحدود
ال�سورية بحوايل  158مليار مرت مكعب.
يتو�ضع حوايل  % 83من احتياطي الغاز املرافق يف حقول النفط اجلنوبية التي تبلغ فيها ن�سبة الغاز
�إىل النفط ( )G/Oحوايل �ضعفي مثيلتها يف حقول الو�سط وال�شمال .وت�شري البيانات �إىل �أن �أكرب جتمع
للغاز املرافق يوجد يف حقول كركوك وجمبور وباي ح�سن يف �شمال البالد ،ويف حقول جنوب الرميلة،
و�شمال الرميلة ،والزبري يف اجلنوب� .أما غاز القبعات فيوجد يف حقول ال�شمال والو�سط فقط (با�ستثناء
حقل جمنون يف اجلنوب الذي يحتوي على غاز القبعات يف ت�شكيلة “غار”) وحتتوي حقول جمبور وعليج
وباي ح�سن وخباز وكركوك على  % 94من احتياطي غاز القبعات امل�ؤكد يف البالد� ،1أي ما يعادل 285.3
مليار مرت مكعب.

�إنتاج النفط
ت�شري بيانات � OPECإىل �أن �إنتاج العراق من النفط ارتفع ب�شكل ملحوظ منذ عام � 1997إىل اليوم ،حيث
و�صل �إىل  2.34مليون ب/ي يف نهاية عام  ،2010بينما كان حوايل � 282ألف ب/ي فقط يف عام .1991
وت�شري بيانات �أخرى� 2إىل �أن معدل �إنتاج املتكثفات و�سوائل الغاز الطبيعي بلغ حوايل � 30ألف ب/ي
منذ عام .2006
يبني اجلدول  6-7تطور �إنتاج النفط يف العراق بني عامي  2006و.2010
اجلدول  :6 - 7معدل �إنتاج النفط اليومي يف العراق2010 - 2006 ،
العام

2006

2007

2008

2009

*2010

�ألف ب/ي

1952.2

2035.2

2280.5

2336.2

2340.0

* قيمة تقديرية
ي�أتي معظم �إنتاج العراق احلايل من حقلني رئي�سيني هما ،حقل الرميلة يف اجلنوب الذي يقدر �إنتاجه اليومي
بحوايل  1.25مليون ب/ي ،منها � 750ألف ب/ي من «جنوب الرميلة» .بينما ينتج حقل كركوك حوايل � 850ألف
ب/ي .وعموماً هناك  7حقول منتجة يف اجلنوب هي :الرميلة ،وغرب القرنة ،والزبري ،ومي�سان ،وحلي�س ،و�صبا ،وبن
عمر� .إ�ضافة �إىل ثمانية حقول منتجة يف ال�شمال منها كركوك ،وجمبور ،وخباز ،وعجيل ،وعني زاله ،وحقول �أخرى.
1 Arab Oil & Gas Directory, 2010
2 Oil & Energy Trends, Annual Statistical Review, May 2010.
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وي�سعى العراق �إىل الو�صول مبعدل �إنتاج النفط �إىل  12مليون ب/ي مع نهايات العقد احلايل ،1بعد
توقيع عدد من اتفاقيات الت�أهيل مع بع�ض ال�شركات العاملية .وي�أتي �ضمن هذا امل�سعى �إطالق م�شروع يرمي
�إىل بناء �أربع من�صات عائمة لرفع حجم ال�صادرات النفطية بهدف مواجهة زيادة �إنتاج النفط املتوقعة،
حيث كان من املقرر �أن ميتلك العراق يف منت�صف عام � 2011أربعة موانئ نفطية جديدة ت�سمح برفع كمية
�صادراته النفطية �إىل �أكرث من  10ماليني برميل يوميا .وقدرت كلفة بناء كل ميناء جديد بحوايل 500
مليون دوالر ،بينما �سيتم حتديث وتطوير مينائي خور العمية والب�صرة .2

�إنتاج الغاز
ت�شري بيانات � OPECإىل �أن كميات الغاز الطبيعي العراقي امل�سوق 3ارتفعت من  1.45مليار مرت مكعب
عام � ،2006إىل  1.88مليار مرت مكعب عام  ،2008بينما انخف�ضت �إىل حوايل  1.15مليار مرت مكعب عام
� .2009أما �إجمايل �إنتاج الغاز فكان  11.9مليــار مرت مكعب عام  ،2006وو�صل �إىل  14.8مليار مرت مكعب
عام � ،2008أي �أن كميات الغاز امل�سوقة يف عام  2008مل تزد عن  % 12.7من �إجمايل الإنتاج ،بينما مت حرق
 % 40.6من ذلك الغاز على ال�شعلة ( .)Flaredومبا �أن  % 70من احتياطي الغاز املعروف يف العراق هو غاز
مرافق ،ف�إن جناح خطط العراق يف تطوير معدالت �إنتاج النفط �سوف ي�ساهم ب�شكل كبري يف رفع معدل �إنتاج
الغاز ،ومن املحتمل �أن ي�صل �إنتاج الغاز يف حقول اجلنوب �إىل  20مليار مرت مكعب يف ال�سنة ،بينما يتم حالياً
حرق حوايل  20مليون مرت مكعب من ذلك الغاز يومياً .4
ويبدو �أن حقل «خورمور» الواقع يف �إقليم كرد�ستان العراق هو حقل الغاز الوحيد الذي و�ضع على الإنتاج
يف ال�سنوات القليلة املا�ضية ،حيث بلغ �إنتاجه يف �شهر ت�شرين الأول�/أكتوبر عام  2008حوايل  2مليون م/3ي،
وو�صل �إىل  4.2مليون م/3ي يف نهاية نف�س العام ،بينما و�صل �إىل  8.5مليون م/3ي خالل عام  .2009ويتم
ا�ستخدام الغاز املنتج يف توليد  1250ميغاواط من الكهرباء عرب حمطتني توليد يف �أربيل وال�سليمانية.
و�ضمن م�ساعي رفع معدل �إنتاج الغاز الطبيعي يف البالد ،قام العراق يف �أواخر عام  2010ب�إر�ساء
عرو�ض ثالثة حقول للغاز يقدر جمموع االحتياطي فيها بحوايل  317مليار مرت مكعب ،وهي:
حقل عكا�س ،وف���ازت بعقده ك��ل م��ن �شركتي  ،Kogasو Kazmunaigaz Exploration
 ،Productionوبقيمة بلغت  5.5دوالر 1/ب م ن (برميل مكافئ نفط) ،يقع احلقل يف �إقليم الأنبار،
ويقدر االحتياطي فيه بحوايل  158مليار مرت مكعب.
حقل �صبا ،ويقع قرب احلدود العراقية -الكويتية ،وفــــازت بعقده �شركتا  ،Kuwait Energyو
 ،Turkish Petroleum International Co.وبقيمة بلغت  7.5دوالر1/ب م ن ،ويقدر االحتياطي
فيه بحوايل  31مليار مرت مكعب.
حقل املن�صـــــوريـــــة الواقــــع يف �إقلــــــيم دياىل �شمــال �شرق بغداد ،ويقدر االحتياطي فيه بزهاء 127
مليار مرت مكعب ،وفــــــازت بعقده كل من ، Turkish Petroleum International Co.والتي �ستعمل
فيه بالتعاون مع  ،Kuwait Energyو ،Kogasوبلغت قيمة العقد  7دوالر 1/ب م ن.

بقية املو�ضوع يف العدد القادم
 1الورقة القطرية جلمهورية العراق ،املقدمة مل�ؤمتر الطاقة العربي التا�سع.2010 ،
 2وزارة النفط الكويتية.2010/3/1 ،
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م�ؤمتر البرتول العاملي الع�شرون

“حلول الطاقة للجميع :تعزيز التعاون
واالبتكار واال�ستثمار”
 8-4كانون الأول /دي�سمرب 2011
الدوحة – دولة قطر
�إعداد� :سمري القرعي�ش ، ،1عبد الفتاح دندي ،2علي رجب  ، 3تركي احلم�ش

4

�شاركت الأمانة العامة يف م�ؤمتر البرتول العاملي الع�شرين واملعر�ض امل�صاحب له الذي عقد
يف مدينة الدوحة – قطر خالل الفرتة من � 4إىل  8كانون الأول /دي�سمرب  ،2011حتت �شعار
“حلول الطاقة للجميع :تعزيز التعاون واالبتكار واال�ستثمار” بح�ضور �أكرث من  5000م�شارك
ً
ً
ً
متحدثا منهم
ف�ضال عن م�شاركة 383
عار�ضا،
من  107دولة ،فيما بلغ عدد العار�ضني 4900
 43من كبار ال�شخ�صيات ووزراء للطاقة ور�ؤ�ساء و�شركات تنفيذية ،عالوة على نحو  800من
ال�شباب املتطوعني .كما �شهد املعر�ض امل�صاحب للم�ؤمتر � ً
إقباال كبري ًا من امل�شاركني وغريهم.
ً
ً
هاما ملناق�شة التحديات التي تواجه
حدثا
يعترب هذا امل�ؤمتر الذي يعقد كل ثالث �سنوات
قطاع الطاقة العاملي ،ويتيح الفر�صة للم�شاركني لتبادل الآراء واخلربات مما ي�ساهم يف التو�صل
�إىل �أفكار جديدة وحلول مبتكرة للم�شاكل التي تعرت�ض طريق ال�صناعة البرتولية .وهذه هي
املرة الأوىل التي يعقد فيها امل�ؤمتر يف منطقة ال�شرق الأو�سط منذ انطالقه يف عام .1933

 - 1مدير �إدارة ال�ش�ؤون الفنية - 2 ،مدير الإدارة االقت�صادية - 3 ،خبري اقت�صادي  -االدارة االقت�صادية - 4 ،خبري برتول ،ا�ستك�شاف
و�إنتاج  -ال�ش�ؤون الفنية � -أوابك -الكويت.
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�أوال :جل�سة االفتتاح
افتتحت فعاليات م�ؤمتر البرتول العاملي الع�شرين يف  25دي�سمرب  2011يف العا�صمة
القطرية الدوحة برعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن حمد �آل ثاين� ،أمري دولة قطر.
يف البداية� ،ألقى معايل الدكتور حممد بن �صالح
ال�سادة وزير الطاقة وال�صناعة يف دولة قطر كلمة ترحيبية
م�ؤكدا فيها �أن ا�ست�ضافة دولة قطر لهذا امل�ؤمتر الذي يعقد
للمرة الأوىل يف منطقة ال�شرق الأو�سط منذ بدئه يعترب
اجنازا ال يح�سب فقط لقطر بل للمنطقة ب�أ�سرها.
و�أعرب ال�سادة عن متنياته ب�أن ي�ستفيد امل�شاركون من فعاليات
امل�ؤمتر واملعر�ض امل�صاحب له م�شريا �إىل �أن تزايد امل�شاركني يف
م�ؤمتر البرتول العاملي خالل دورته احلالية يعك�س جناح هذا
امل�ؤمتر حيث �سجل امل�ؤمتر �أرقاما قيا�سية جديدة �سواء يف �أعداد
الوفود امل�شاركة �أو م�ساحة املعر�ض وعدد العار�ضني.
و�أو�ضح �أن امل�ؤمتر �سيكون فر�صة كبرية لطرح الق�ضايا
والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة العاملي ،و�سيمكن
امل�شاركني من اال�ستماع �إىل �أراء وخربات �أف�ضل اخلرباء
حول العامل يف جمال الطاقة ،و�سيتيح تبادل اخلربات معهم داعيا امل�شاركني للخروج ب�أفكار
جديدة وخالقة خالل هذا امل�ؤمتر تخدم قطاع الطاقة العاملي .كما �أعرب عن �أمله يف �أن
تكلل �أعمال امل�ؤمتر بالنجاح ،و�أن تلقى الق�ضايا واملوا�ضيع املهمة املطروحة من خالل امل�ؤمتر
كل التوفيق يف البحث عن حلول ناجحة وفعالة ،معربا عن �شكره العميق لكل من �شارك يف
�إجناز ا�ست�ضافة دولة قطر لهذا امل�ؤمتر العاملي .و�أو�ضح ب�أن �شعار هذا امل�ؤمتر “حلول الطاقة
للجميع :تعزيز التعاون واالبتكار واال�ستثمار” نابع عن الدور احليوي الذي تلعبه الطاقة يف
عملية التنمية وارتباطها بالركائز الأ�سا�سية الثالث للتنمية امل�ستدامة االجتماعية واالقت�صادية
والبيئية ،فجميع دول العامل مطالبة بتوجيه اجلهود احلثيثة من �أجل التغلب على التحديات التي
تواجه �إمكانية توافق �أمناط �إنتاج الطاقة وتوزيعها وا�ستهالكها مع متطلبات التنمية امل�ستدامة.
و�أكد �أن مواجهة التحديات والعقبات التي تقف �أمام �صناعة الطاقة حتتاج �إىل العمل
الكثري بني خمتلف الأطراف من منطلق وحدة الغايات ،م�شرياً �إىل �أن هذه ال�صناعة تتمتع
بدرجة عالية من املرونة واحليوية متكنها من التعامل مع املتغريات بكفاءة عالية لتجاوز كافة
ال�صعوبات التي تواجهها .و�أ�ضاف �أن م�ستقبل �صناعة الطاقة م�س�ؤولية م�شرتكة تعتمد على
االلتزامات التي تتوافق عليها الدول املنتجة �أو امل�ستهلكة وعلى مدى التعاون واحلوار بني
احلكومات واملنظمات الدولية وبني �شركات النفط العاملية وال�شركات الوطنية.
و�أ�شار معايل الدكتور ال�سادة �إىل �أن العالقة بني �إنتاج وا�ستخدام الطاقة من جهة والتنمية
امل�ستدامة من جهة �أخرى تركزت على عاملني الأول �ضرورة توافر خدمات الطاقة لتوفري
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احلاجات الإن�سانية وحتقيق النمو االقت�صادي واالجتماعي ،والثاين �ضرورة �إنتاج وا�ستخدام
الطاقة ب�شكل �سليم بيئيا ،بحيث ال يتم جتاوز القدرة اال�ستيعابية للنظام البيئي .وقال “من هذا
املنطلق ن�ؤكد �أهمية تعزيز م�ستوى التعاون بني جميع الأطراف املعنية من منتجني وم�ستهلكني
ومالكي التكنولوجيا املتقدمة وامل�ؤ�س�سات املالية و�صانعي ال�سيا�سات لالرتقاء بالعالقات بينهم
من جمرد تبادل املنافع وامل�صالح امل�شرتكة �إىل م�ستوى عال لل�شراكة احلقيقية القائمة على
وحدة الأهداف والغايات” .و�أ�ضاف �أن مو�ضوع امل�ؤمتر احلايل ي�أتي يف �سياق دعم التعاون
لبلوغ الغايات امل�شرتكة ،من خالل ثالثة عنا�صر �أ�سا�سية ي�سعى امل�ؤمتر �إىل تعزيزها وهي
التعاون واالبتكار واال�ستثمار.
و�أو�ضح �أن البحث والتطوير يف �شتى قطاعات الطاقة وبناء القدرات الوطنية ونقل
التكنولوجيات من الدول املتقدمة �إىل الدول النامية وتبادل املعلومات واخلربات وتوفري املوارد
املالية من �أهم جماالت التعاون يف جمال الطاقة ،م�شرياً �إىل �أنه قد مت طرح تلك املجاالت
للتداول على �شتى املجاالت من خالل حمافل �إقليمية ودولية عديدة� ،إال �أن النجاح يف بلوغ تلك
الغايات ال يزال يحتاج �إىل �إرادة قادرة على ترجمة الأقوال �إىل �أفعال واالتفاقيات �إىل خطط
عمل والقرارات �إىل ا�سرتاتيجيات موحدة و�آليات حمددة للتنفيذ �ضمن ر�ؤى وا�ضحة.
ولفت �إىل �أن هناك �ضرورة ملحة للتطوير والبحث العلمي الذي يقود عملية االبتكار
ويعجل بها وي�ؤدي �إىل تطوير تكنولوجيات قابلة للتطبيق يف جماالت عديدة مثل رفع كفاءة
ا�ستهالك الطاقة ب�أنواعها وتطوير الطاقات املتجددة� ،إال �أن حتويل االبتكارات �إىل تطبيقات
تكنولوجية ملواكبة الطلب املتزايد على الطاقة يعتمد ب�صورة كبرية على ال�سيا�سات التي ت�ضعها
الدول متهيدا لإطالق امل�شاريع البحثية ،وعلى التمويل الذي يخ�ص�ص لأبحاث الطاقة ،كما
يحتاج �إىل تعاون وثيق بني خمتلف الهيئات الأكادميية ومعاهد البحوث من جهة وقطاع الطاقة
من جهة �أخرى.
و�أ�ضاف معايل وزير الطاقة وال�صناعة �أن اال�ستثمار والتمويل ميثالن حجر الزاوية يف
تطوير الطاقة ب�أ�شكالها املختلفة ،فبالن�سبة للطاقة التقليدية ويف مقدمتها النفط والغاز جند
�أن عمليات البحث والتنقيب وتطوير البنية التحتية ،تت�صف بكثافة ر�ؤو�س الأموال الالزمة
لإن�شائها عالوة على �ضرورة متويل التكنولوجيا امل�ستخدمة يف جمال حت�سني كفاءة عمليات
�إنتاج وا�ستهالك م�صادر الطاقة التقليدية ،بالإ�ضافة �إىل متويل تكنولوجيا الوقود الأحفوري
النظيف حيث تقلل من انبعاثات الغازات ال�ضارة بالبيئة.
و�أ�شار �إىل �أن م�صادر الطاقة املتجددة حتتاج �إىل ا�ستثمارات كبرية ت�سهم يف الإ�سراع
بالو�صول �إىل ابتكارات �أكرث حداثة وحتقق قفزات كبرية نحو تو�سيع ا�ستخدام الطاقة املتجددة،
الفتا �إىل �أن وكالة الطاقة الدولية قدرت حجم اال�ستثمارات العاملية املطلوبة ملواجهة منو
الطلب على م�صادر الطاقة خالل الفرتة من � 2011إىل  2035بحوايل  38تريليون دوالر
منها  20تريليون دوالر لال�ستثمارات املرتبطة بالنفط والغاز .و�شدد على �أن حجم اال�ستثمارات
ال�ضخمة التي �ستوظفها الدول املنتجة للطاقة التقليدية من �أجل تطوير م�صادرها الطبيعية
البد �أن يقابلها معلومات دقيقة حول احتياجات امل�ستهلكني وخططهم امل�ستقبلية للتقليل من
هام�ش املخاطر اال�ستثمارية.
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وحول ح�صة املنطقة العربية وخا�صة دول جمل�س التعاون اخلليجي من حجم اال�ستثمارات
التي �سي�ستقطبها قطاع الطاقة (النفط والغاز) لغاية  2035واملقدرة بنحو  20تريليون دوالر وهو
ما يعادل  30%من حجم االقت�صاد العاملي حاليا�،أ�شار ال�سادة �إىل �أن منطقة ال�شرق الأو�سط تعد
من �أهم املناطق التي حتتاج �إىل ا�ستثمارات �ضخمة خالل الفرتة املقبلة نظرا لزيادة اال�ستهالك
العاملي وزيادة الت�صدير ،و�أكد �أن الدول املنتجة للطاقة �ستجد نف�سها م�ضطرة لزيادة االحتياطي
وبالتايل منو اال�ستثمارات ،واعترب ال�سادة �أن املنطقة �ست�ستقطب �أغلب هذه اال�ستثمارات نظرا
لالحتياطي اال�سرتاتيجي الذي متلكه .وركز على طبيعة االرتباط بني �إنتاج الطاقة وا�ستخداماتها
و�أهمية تعزيز م�ستوى التعاون بني جميع الأطراف املعنية يف جمال الطاقة.
كلمة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين� ،أمري دولة قطر

يف خطـابه االفتتاحي �أمـام م�ؤمتـر البـرتول العاملـي العـ�شـرين ،ركـز �صاحب ال�سـمو ال�شيخ
حمـد بن خليفة �آل ثاين� ،أمـيـر دولة قـطـر ،بـعـد الرتحيـب باحل�ضـور ،على بعـ�ض الق�ضـايا التي
�شمـلت املحـاور الرئي�سـية التالية:
الطاقة والتنمية يف البلدان امل�صدرة للنفط والغاز ،حيث �أن معظم الدول امل�صدرة تنتمي
للبلدان النامية والتي يجب عليها احلفاظ على حقوق �أجيالها القادمة من خالل ر�ؤية
وا�ضحة و�إتباع ا�سرتاتيجيات وخطط للت�أكد من �أن ا�ستنزاف املوارد ال ي�ؤدي �إىل �إ�ضعاف
قاعدتها الإنتاجية امل�ستقبلية.
الطاقة والتنمية يف البلدان الفقرية ،حيث �أن عدم توفر احلدود الدنيا من خدمات
الطاقة لن�سبة عالية من �سكان العامل يلقي على الدول املتقدمة وعلى م�صدري الطاقة
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م�س�ؤولية جماعية يف دفع عجلة التنمية امل�ستدامة للدول الفقرية.
الطاقة والبيئة ،حيث �أن الت�أثري ال�سلبي لإنتاج الطاقة على البيئة وخا�صة جودة الهواء
ب�سبب زيادة االنبعاثات ال�صادرة هي حقائق ال جمال للجدل فيها .و�أن التعاون بني الأطراف
املعنية ملعاجلتها �ضـروري للأ�سـباب التاليـة:
 - 1مواجهة االحتياجات املتزايدة للنفط والغاز تتطلب ا�ستثمارات �ضخمة من قبل
الدول امل�صدرة والتي يجب العمل على �ضمان ربحيتها وتقليل درجة املخاطرة التي قد
تتعر�ض لها تلك اال�ستثمارات.
 - 2تعظيم الفائدة املحتملة من ا�ستخدام م�صادر الطاقة املتوفرة يف العامل .وبالتايل
يتوجب العمل على تطوير التكنولوجيا التي تخفف من الآثار ال�سلبية للوقود االحفوري
بالتزامن مع تطوير م�صادر الطاقة البديلة.
 - 3بالإ�ضافة �إىل جهود الدول املتقدمة ،تعمل الدول امل�صدرة للنفط والغاز و�شركات
النفط العاملية وب�شكل جدي على تطوير م�صادر الطاقة البديلة.

الطاقة والأزمات ال�سيا�سية يف املنطقة العربية ،حيث �أن الأحداث التي ت�شهدها املنطقة
العربية تعيد �إىل الأذهان احلديث والقلق ب�ش�أن �أمن الطاقة ،م�شرياً �إىل الت�أكيدات
املتعددة التي �صدرت عن م�صدري النفط والغاز على االلتزام باحلفاظ على تدفقات
هذين امل�صدرين �إىل امل�ستهلكني وبذل كل اجلهود لتحقيق ذلك وخا�صة عند الأزمات.
الطاقة والنمو االقت�صادي العاملي ،يف �ضوء ا�ستمرار معاناة االقت�صاد العاملي من تداعيات
الأزمة االقت�صادية الكربى ،بالإ�ضافة �إىل �أزمة الديون يف معظم الدول املتقدمة ،ت�شري
التوقعات �إىل تباط�ؤ يف معدالت النمو االقت�صادي لتلك الدول يف العام القادم ،ما ي�ؤثر
�سلباً على اقت�صادات الدول النامية ،وخا�صة تلك التي تعتمد يف منوها على الت�صدير،
وبالتايل املزيد من حاالت عدم اليقني يف �سوق الطاقة.
�إن تداخل وت�شابك الق�ضايا خلق بيئة تناف�سية مليئة بالتحديات الكبرية والفر�ص الهامة
التي ت�ستوجب تعاون جميع الأطراف املعنية بالطاقة يف �صناعة الر�ؤى امل�ستقبلية ،و�إعداد
احللول امل�ستدامة لتحقيق التوازن بني ا�ستخدام امل�صادر الهيدروكربونية لتلبية االحتياجات يف
الأمد الق�صري واملتو�سط ،وبني تطوير م�صادر الطاقة املتجددة والبديلة ،واالعتماد عليها ب�شكل
مكثف يف امل�ستقبل الطويل الأمد ،وب�شكل تكون فيه عملية التح ّول �سل�سة ت�ضمن م�صالح جميع
الأطراف ،واال�ستخدام الأمثل مل�صادر الطاقة املتوفرة يف العامل.
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ثانيا  :اجلل�سات الرئي�سية العامة
نورد فيما يلي تغطية موجزة لأهم ما مت التطرق �إليه يف
بع�ض اجلل�سات الرئي�سية العامة:
 - 1حلول للطاقة من ال�شرق الأو�سط
تر�أ�س اجلل�سة معايل الدكتور حممد بن �صالح ال�سادة
وزير الطاقة وال�صناعة يف دولة قطر ،وحتدث خالل اجلل�سة
�أ�صحاب املعايل حممد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة يف
دولة الإمارات ،والدكتور عبد احل�سني مريزا وزير الطاقة
يف مملكة البحرين ،والدكتور حممد الب�صريي وزير النفط
يف دولة الكويت ،والدكتور حممد بن حمد الرحمي وزير
النفط والغاز يف �سلطنة عمان ،وال�سيد ر�ستم قا�سمي وزير الطاقة يف �إيران.
ا�ستهل رئي�س اجلل�سة معايل الدكتور حممد بن �صالح ال�سادة وزير الطاقة وال�صناعة يف
قطر احلديث بالإ�شارة �إىل �أن �شعار امل�ؤمتر “حلول الطاقة للجميع :تعزيز التعاون واالبتكار
واال�ستثمار” نابع من الدور احليوي الذي تلعبه الطاقة يف عملية التنمية وارتباطاتها بالركائز
الأ�سا�سية للتنمية امل�ستدامة االجتماعية واالقت�صادية والبيئية ،م�ؤكداً �أن م�ستقبل �صناعة
الطاقة م�س�ؤولية م�شرتكة تعتمد على االلتزامات التي تتوافق عليها الدول املنتجة وامل�ستهلكة
وعلى مدى التعاون واحلوار بني احلكومات واملنظمات الدولية وبني �شركات النفط العاملية
وال�شركات الوطنية.
ومن �أبرز ما مت التطرق �إليه ،وبخا�صة حول حلول الطاقة يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،ما يلي:
�إر�ساء حوار فاعل بني الدول املنتجة يف املنطقة والرتكيز على مبد�أ تر�شيد الطاقة وتقليل الهدر.
من �أهم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة يف املنطقة والعامل ،التحدي البيئي ،ومواكبة
التطورات التكنولوجية ،و�إيجاد الأموال الكافية لتمويل امل�شاريع يف ظل ما يحتاجه هذا القطاع
ً
عامليا.
من �ضخ �أموال ت�ساهم يف �إجناز م�شاريع ريادية ت�سهم يف �ضمان �إمدادات الطاقة

من جهته� ،أكد معايل وزير الطاقة يف دولة الإمارات العربية املتحدة الأ�ستاذ حممد بن
ظاعن الهاملي� ،أن بالده ت�ؤمن ب�أن �أف�ضل ال�سبل لت�أمني م�ستقبل اقت�صادي م�ستدام يف عامل
مقيد بالكربون هو تكوين ر�صيد متوازن من م�صادر الطاقة النظيفة تلعب فيه كل من الطاقة
النووية واملتجددة والنفط والغاز �أدورا هامة.
وقال �إنه �إ�ضافة للطاقة النووية ،يتيح املوقع اجلغرايف املتميز لدولة الإمارات اال�ستفادة من
الطاقة ال�شم�سية لأق�صى حد ممكن ،وقد قامت �إمارة �أبو ظبي م�ؤخرا بتحديد هدف لتوليد
 %7من احتياجاتها من الطاقة عن طريق امل�صادر املتجددة .كما �أكد التزام بالده بتعزيز دورها
كمنتج رئي�سي للنفط والغاز ،قائ ً
ال �إن النفط �سيوا�صل لعقود مقبلة دوره الهام يف التوليفة العاملية
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مل�صادر الطاقة .وقال �إن الإمارات ملتزمة بالتو�سع يف
تنويع م�صادر الطاقة وت�شجيع الطاقة املتجددة ،لكنه
�أ�شار �إىل �أن ذلك ال يعني جتاهل مقومات ال�صناعة
النفطية .و�أو�ضح �أن الطلب على النفط �سوف يوا�صل
النمو لي�صل �إىل 109مليون ب/ي بحلول عام2035
 ،رغم التوقعات ب�أن تنخف�ض م�ساهمة النفط من
� %34إىل ، %28و�أ�ضاف معايل الوزير �أن التحدي
للدول املنتجة يكمن يف موا�صلة �إنتاج النفط والغاز من
االحتياطات القائمة ،وال�سعي يف الوقت نف�سه لتطوير
فر�ص جديدة .وقال معاليه �إن املنطقة تتجه لأن
ت�صبح مركزا لتطوير وتطبيق �أفكار جديدة وتكنولوجيا
حديثة تتيح لها �أن تتبو�أ قدرا من الريادة العاملية .ولفت
�إىل �أن دولة الإمارات ت�ساهم ب�صورة كبرية يف تطوير
حلول جديدة للطاقة ،لي�س فقط لنف�سها بل للعامل ب�أ�سره ،م�ؤكداً التزام بالده جمددا بهذا
الدور اجلديد عرب االنفتاح على الأفكار اجلديدة ،وعرب تبني و�سائل تكنولوجية حديثة ،وعرب
اال�ستعداد للقيام با�ستثمارات �ضخمة .و�شدد على �أن منطقة ال�شرق الأو�سط مل تكتف فقط
بدورها كمنتج مل�صادر الطاقة بل غدت تنتج وت�صدر الأفكار واحللول لل�سوق العاملية للطاقة،
م�ؤكداً �أن دولة الإمارات ت�شكل منوذجا مثاليا ،بعد �إعالنها خالل الأعوام القليلة الفائتة العديد
من املبادرات املختلفة التي تتجاوز بكثري دورها التقليدي كمنتج رئي�سي للنفط والغاز .وقال �إن
النمو ال�سكاين والتطور ال�صناعي املت�صاعد فر�ض علينا �أن نختار بني اال�ستمرار يف ا�ستهالك
خمتلف �أنواع الوقود الأحفوري والذي عادة ما يتم ت�صديره ،وبني البحث عن حلول تكميلية
للطاقة ال�ستخدامها حمليا ،وقد �أدركنا �أنه �سوف يكون مبقدورنا ت�صدير املزيد من املواد
الهيدروكربونية �إذا ما جل�أنا للتو�سع يف تنويع ا�ستهالكنا املحلي من الوقود.
ونوه �إىل �أن دولة الإمارات اتخذت قبل عامني خطوة كبرية نحو تعزيز مواردها التقليدية
من الطاقة ،حيث �أر�ست م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية عقدا لبناء �أربع حمطات جديدة
للطاقة النووية بقدرة  1400ميغاواط لكل حمطة .و�أكد يف هذا ال�صدد �أن دولة الإمارات ت�ؤمن
ب�أن الطاقة النووية متثل م�صدرا هاما للطاقة ينبغي تطويره جنبا �إىل جنب مع �أنواع الوقود
النظيفة الأخرى.
و�أو�ضح �أن دولة الإمارات متكنت من
بلورة برنامج هام للطاقة النووية ال�سلمية
بالتعاون مع الوكالة العاملية للطاقة الذرية
يف فيينا ،و�سوف يتم تد�شني �أول حمطة
عام  ،2017ويتلخ�ص الهدف من ذلك يف
م�ساهمة الطاقة النووية يف �سد % 25
من احتياجات الطاقة يف الدولة.
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من جانبه ،تعر�ض معايل وزير الطاقة البحريني الدكتور
عبداحل�سني علي مريزا للم�شاريع القائمة وتلك اجلاري
تنفيذها يف مملكة البحرين ،ف�ضال عن اخلطة امل�ستقبلية لقطاع
النفط والغاز .وجاء �أي�ضا على ذكر �أوجه التعاون بني الهيئة
الوطنية للنفط والغاز وال�شركات النفطية العاملية ،وما تقدمه
حكومة بالده من ت�سهيالت لال�ستثمارات اخلارجية ،واحللول
التي ت�سهم يف تطوير الطاقة على النطاق العاملي .وذكر �أن
منطقة ال�شرق الأو�سط تعد مركزا لتوريد النفط والغاز �إىل
الأ�سواق العاملية ،و�ضامنا قويا لأمن الطاقة يف العامل ،وذلك
بامتالكها نحو %60من االحتياطي العاملي من النفط و%40
من احتياطيات العامل من الغاز .وقال وزير الطاقة البحريني
�إن م�شاركة مملكة البحرين يف م�ؤمتر ومعر�ض جمل�س البرتول
العاملي الع�شرين لعام  2011ت�أتي ترجمة �صريحة لتلبية طموحات اململكة وخطط الهيئة
الوطنية للنفط والغاز �ضمن �إ�سرتاتيجيتها التنفيذية.
و�سيجمع امل�ؤمتر حتت �سقف واحد املنتجني وامل�ستهلكني وممثلي احلكومات للعمل على
تطوير طرق مبتكرة ال�ستغالل و�إنتاج النفط والغاز ،و�إيجـاد م�صـادر معتـمـدة للطـاقة البـديـلة،
وا�ستهـالك الطـاقة بـ�شـكل �سـليــم.
�أما معايل وزير النفـط ووزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س
الأمة يف دولة الكويت الدكتور حمـمد الب�صريي فـقد
�أكـد على �ضرورة املحافظة على معدالت الطلب يف
الأ�سـواق العامليـة من خـالل توجـه الدول املـنتـجة
للنفـط والغاز لإيجاد مزيد من الأ�سواق ملنتجاتها مبا
ي�ساهم يف حماية م�صالح كل من املنتجني وامل�ستهلكني
على حد �سواء .و�أعرب عن خ�شيته من تنامي القلق
�إزاء الطلب املتزايد على م�صادر الطاقة على املدى
املتو�سط والبعيد يف ظل الظروف االقت�صادية غري
امل�ستقـرة على م�ستوى العامل .و�أكد معايل الوزير
على �ضرورة التطرق �إىل التحديات التي تواجه قطاع
الطاقة ومنها التحدي البيئي ومواكبة التطورات
التكنولوجية و�إيجاد الأموال الكافية لتمويل امل�شاريع
يف ظل ما يحتاجه هذا القطاع من �ضخ �أموال ت�ساهم
يف �إجناز م�شاريع ريادية ت�سهم يف �ضمان �أمن �إمدادات الطاقة عامليا.
و�أعرب وزير النفط الكويتي عن التزام الكويت بالعمل على املحافظة على �أمن �إمدادات
الطاقة حول العامل من خالل تعزيز اال�ستثمارات يف هذه ال�صناعة مبا ي�ساهم يف حتقيق
معدالت منو مرتفعة ،كما عر�ض خطط الكويت لتو�سيع طاقاتها الإنتاجية لت�صل �إىل 4.0
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مليون ب/ي بحلول عام  ،2020م�ؤكداً على �ضرورة املحافظة على معدالت الطلب يف الأ�سواق
العاملية .و�أ�شار �إىل �أن ما يجعل لهذا امل�ؤمتر �أهمية �أخرى هو مناق�شته �أوراق العمل التي تنتقى
بعناية والتي حتمل العديد من الأفكار والإبداعات واحللول التي تواكب �أحدث ما تو�صلت �إليه
التكنولوجيا العاملية يف �صناعة النفط والغاز .كما ا�ستعر�ض ما تقوم به وزارة النفط الكويتية
من خالل خطتها الوطنية الهادفة �إىل تعزيز ا�ستخدامات الغاز يف توليد الكهرباء� ،إ�ضافة �إىل
تعزيز ا�ستخدام الطاقة يف جماالت ا�ستثمارية متعددة .وقال �إن الكويت تعمل على تفعيل هذه
اال�ستثمارات من خالل �إر�ساء �شراكات بني م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية و�شركات الطاقة العاملية
من �أجل �صياغة ا�ستثمارات رائدة ت�ساهم يف توفري �أمن �إمدادات الطاقة حول العامل.
كما �أكد معايل الوزير الب�صريي على �أن امل�ؤمتر العاملي للبرتول الع�شرون يعترب فر�صة ثمينة
لبحث الق�ضايا التي تهم املنتجني وامل�ستهلكني يف ال�سوق النفطية .وقال معاليه �إنه �سيتم خالل
الندوات وور�ش العمل طرح العديد من الق�ضايا التي تهم املنتجني وامل�ستهلكني و�إيجاد احللول
املنا�سبة لها ،و�أكد �أي�ضاً على �أهمية هذا امل�ؤمتر وجدد الت�أكيد على �أن دولة الكويت �أظهرت
التزامها عامليا بتزويد الطاقة لدول العامل بالكمية املنا�سبة وال�سعر املنا�سب من خالل منظمة
الدول امل�صدرة للبرتول “�أوبك” و�أعرب عن الأمل يف �أن يخرج امل�ؤمتر بتو�صيات تعود بالفائدة
على القطاع النفطي لي�س على امل�ستوى اخلليجي فح�سب بل يتعداه �إىل امل�ستوى العاملي.
من جهته� ،أ�شار معايل الدكتور حممد بن حمد
الرحمي وزير النفط والغاز يف �سلطنة عمان �إىل �أن
قطاع الطاقة يف ال�شرق الأو�سط ينتج �أكرث من % 50
من منتجات الطاقة العاملية ،حاثاً الدول امل�ستهلكة على
�ضرورة توخي ال�شفافية خالل املرحلة املقبلة للم�ساهمة
يف �إيجاد حلول دائمة لقطاع الطاقة يف املنطقة الذي
يواجه عدداً من العوائق يف الوقت الراهن .ودعا �إىل
�أهمية �إر�ساء حوار فاعل بني الدول املنتجة للنفط يف
ال�شرق الأو�سط ،نظرا للرثوات الطبيعية التي تتمتع
بها املنطقة ،وقال �إن حلول الطاقة يف منطقة ال�شرق
الأو�سط حتتاج �إىل مزيد من اجلل�سات واجلدية يف
التو�صل �إىل حلول جادة حيالها ،و�شدد على �أن ق�ضايا
البيئة حتتاج �إىل مزيد من امل�ساهمة من قبل الدول
امل�ستهلكة للطاقة للعمل بعقالنية مع هذه الق�ضايا احل�سا�سة ،و�أ�شار �إىل �أن �إتباع منهجية
تر�شيد الطاقة يف الإنتاج م�س�ألة �ضرورية ،منوهاً �إىل �أن اليابان ا�ستطاعت تقلي�ص �إنتاج
الكهرباء لديها بنحو  %15خالل الكوارث التي �ضربت البالد م�ؤخراً ،وقال �إن مبد�أ الرت�شيد
يف دول ال�شرق الأو�سط �ضئيل ،حيث متيل معظم الدول �إىل �إتباع �سيا�سة �إنتاج كميات من
الكهرباء تفوق حاجتها ،مما يعد �إهداراً حقيقياً ملوارد الطاقة املهمة يف تلك البلدان .و�أ�شار
الدكتور الرحمي �إىل �أن �إيجاد احللول التي تواجه قطاع الطاقة يف ال�شرق الأو�سط يتم من
خالل �صياغة ا�سرتاتيجيات تخدم هذا القطاع� ،إ�ضافة �إىل العمل على تطوير مهارات العاملني
يف جمال الطاقة .وتطرق �إىل الرثوات الكامنة من النفط والغاز يف ال�شرق الأو�سط م�شددا على
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�ضرورة مواجهة كافة التحديات يف هذا القطاع ومبا ي�ؤمن اال�ستغالل الأمثل لهذه الرثوات التي
تلعب دورا رياديا يف حتقيق التنمية لدول املنطقة .و�أ�ضاف �أن من �أبرز التحديات التي تواجه
قطاع الطاقة حتقيق التوازن بني العر�ض والطلب مبا ي�ضمن �أمن �إمدادات الطاقة ،وت�أمني
الأ�سعار العادلة مل�صادر الطاقة مبا يخدم كال من املنتجني وامل�ستهلكني .واعترب �أن �ضمان �أمن
الطاقة حول العامل يتم من خالل املحافظة على الأ�سواق القائمة ،و�إيجاد �أ�سواق جديدة مبا
يخدم م�صالح املنتجني وامل�ستهلكني على حد �سواء .كما �أ�شار �إىل �أن منطقة ال�شرق الأو�سط
متتلك احتياطيات هائلة من الطاقة ،لكن املنطقة التزال تفتقر �إىل �سوق الطاقة والذي يعترب
وجودها مهماً للم�ساعدة على مواجهة التحديات.
وطالب وزير النفط والغاز العماين الدول املنتجة للطاقة ب�صياغة ا�سرتاتيجيات تركز على
تطوير املهارات والتكنولوجيا مبا يخدم هذا القطاع وي�ؤمن �إمدادات الطاقة عامليا.
�أما ال�سـيد ر�ستم قا�سمي وزير الطاقة الإيراين فقد �أكـد
على �ضـرورة حتقيـق توازن بني العر�ض والطلب يف �أ�سواق الطاقة
العاملية ،م�شددا على �أن ال�سبيل لذلك هو تعزيز اال�ستثمارات
يف هذا القطاع حول العامل من خالل �إر�ساء التعاون البناء
بني كافة اجلهات املعنية يف هذا القطاع .وقال �إن عدد �سكان
العامل �سيتجاوز  8مليارات ن�سمة خالل الـ  15عاماً املقبلة،
مما يتطلب مزيداً من ان�سيابية تدفقات الطاقة ال�س َّيما النفط
والغاز .و�أكد �أن ال�سيا�سة التي تتبعها بع�ض الدول لل�ضغط على
جوانب قطاع الطاقة لتحقيق م�آرب �سيا�سية تعد خدمة موجهة
لدول بعينها� ،ست�ضر بتدفقات الطاقة امل�ستقبلية ،و�ست�ؤدي �إىل
نق�ص كبري يف الإمدادات .وتوقع وزير النفط الإيراين �أن ي�صل
حجم ا�ستهالك �سوق النفط العاملي خالل ثالث �سنوات �إىل  110ماليني برميل يومياً .ونا�شد
دول العامل املنتجة وامل�ستهلكة �إىل �ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة يف ظل
الظروف االقت�صادية العاملية احلالية غري امل�ستقرة.
و�أ�ضاف ال�سيد قا�سمي �أن مواجهة حتديات الطلب على الطاقة يف الظروف الراهنة تتم
من خالل تطوير التكنولوجيا امل�ستخدمة يف هذه ال�صناعة ،مع املحافظة على البيئة� ،إ�ضـافة
�إىل العمل على �صياغة ا�سرتاتيجيات ت�شـجع اال�ستـثمار يف جمـال النفـط والغاز .وطــالب
وزيـر الطاقة الإيراين اجلهات املعنية بتفعـيل اال�ستثمارات يف هذا القطـاع ،معتـربا �أن زيادة
اال�ستثمارات ترتكز على معيار توفر التمويل �إ�ضـافة �إىل املوارد الب�شرية والفنية .ونبه �إىل �أهمية
حماية م�صالح امل�ستهلكني وت�أمني احتياجاتهم من الطاقة من خالل �صياغة ا�سـرتاتيجيات ت�أخذ
بعـني االعـتبار املحافظة على �أمن �إمـدادات الطـاقة يف العـامل .كما نبه الدول الغنية باملوارد
الطبيـعية �إىل �ضـرورة املحافظة على ثـرواتها من خـالل اال�ستـغالل الأمـثل لتـلك املوارد مبا
يحفظ م�صالح املنتجني وامل�ستهلكني على حد �سواء .و�شدد على �ضرورة �إر�ساء حوار فاعل بني
الدول املنتجة للنفط واملنظمات املعنية بهذا القطاع حول العامل ،يف م�سائل وحتديات تواجه
هذا القطاع ومنها التكنولوجيا والكوادر الب�شرية املتخ�ص�صة .ويف �سياق �آخر ،طالب وزير
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الطاقة الإيراين بتحقيق توازن يف الأ�سعار بني البرتول والغاز ،بو�صف الأخري م�صدرا نظيفا
للطاقة .و�أعرب عن التزام �إيران بتحقيق اال�ستقرار يف �أ�سواق الطاقة من خالل العمل على
تطوير م�شاريع ريادية يف هذا القطاع ،ت�ساهم يف �إيجاد توازن بني العر�ض والطلب على امل�ستوى
العاملي مبا ي�ضمن �سالمة �إمدادات الطاقة.
 - 2دور قطر يف م�شهد الطاقة يف امل�ستقبل
تر�أ�س اجلل�سة �سعادة الدكتور حممد بن �صالح ال�سادة وزير الطاقة وال�صناعة يف قطر،
وحتدث خاللها كل من ال�سيد ريك�س تيلر�سون الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أك�سون موبل ،وال�سيد
بيرت فو�سر الرئي�س التنفيذي ل�شركة �شل.
ا�ستهل رئي�س اجلل�سة بالإ�شارة �إىل ما حتقق يف قطر يف جمال �صناعة الغاز ،وو�صول
الطاقة الإنتاجية للغاز امل�سال �إىل  77مليون طن� /سنة ،م�ضيفاً �أنه برغم اكت�شاف النفط يف
قطر منذ فرتة طويلة ف�إن اكت�شاف حقل ال�شمال للغاز كان مبثابة نقطة حتول بالن�سبة للبلد.
وتطرق ال�سيد ريك�س تيلر�سون الرئي�س التنفيذي ل�شركة
�أك�سون يف كلمته �إىل العديد من املوا�ضيع ومنها:
 يعترب تزايد ال�سكان ومنو التجارة العاملية والتطور التكنولوجي�أهم العوامل الرئي�سية التي تدفع باجتاه النمو االقت�صادي وحت�سن
امل�ستوى املعي�شي ،وبخا�صة يف الدول النامية.
 تتوقع �شركة �أك�سون منو حجم االقت�صاد العاملي ب�أكرث من �ضعفنيما بني عامي  2010و  ،2040والذي �سيقود �إىل منو الطلب على
الطاقة ب�أكرث من  % 30خالل تلك الفرتة.
 لتلبية الطلب العاملي املتزايد على الطاقة هناك حاجة �إىل اال�ستثمار يف جميع م�صادر الطاقةاملجدية اقت�صاديا وتطويرها.
ً
مناخا من الأعمال وال�سيا�سات
 تتطلب مواجهة حتديات الطاقة واالقت�صاد يف العقود القادمةالتي تف�سح املجال �أمام اال�ستثمار واالبتكار ،والتعاون بني الدول مع �ضرورة �إتباع ال�سيا�سات
ال�سليمة وا�ضطالع القيادات احلكومية بدورها .وعندما تقوم احلكومات بدورها ب�شكل فعال
تكون النتائج ا�ستثنائية من حيث جلب منافع هائلة فيما يتعلق بنمو اال�ستثمار وامل�شاريع
االقت�صادية وخلق فر�ص العمل.
 �إن �سيا�سات الطاقة تت�سم بالكفاءة ،و�إن تلك القائمة على �آليات ال�سوق تعترب ال�سبيل الأف�ضللتحقيق النمو االقت�صادي والتقدم التكنولوجي.
ً
فمثال �أ�ضافت م�صادر
 وفيما يتعلق بامل�صادر غري التقليدية� ،أو�ضح ب�أنها هائلة على م�ستوى العامل.غاز ال�سجيل � 100سنة �أو �أكرث الحتياطيات الغاز الهائلة .وب�شكل عام ،تختلف م�صادر غاز ال�سجيل يف
العامل يف طبيعتها من دولة �إىل �أخرى ،والتقنيات اخلا�صة با�ستخراج غاز ال�سجيل قد �أثبتت فعاليتها،
وبخا�صة يف �أمريكا ال�شمالية� .أما بالن�سبة ل�صناعة نفط ال�سجيل فهي الزالت يف بدايتها.
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ويف م�ستهل حديثه �أ�شار ال�سيد بيرت فو�سر ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة �شل �إىل ال�شراكة الإ�سرتاتيجية لل�شركة مع قطر ،وو�صول
�إجمايل اال�ستثمارات يف قطر �إىل  20مليار دوالر خالل اخلم�س
�سنوات املا�ضية .ومن �أهم ما �أ�شار �إليه خالل اجلل�سة ما يلي-:
 تتوقع ال�شركة تزايد الطلب العاملي على الطاقة بواقع الثلثني بحلولعام  ،2050ما يعني احلاجة �إىل تطوير احتياطيات عالية التكاليف من
النفط والغاز ل�سد الفجوة الو�شيكة يف الإمدادات.
 على الرغم من التقدم املتوقع يف جمال كفاءة الطاقة وتر�شيد اال�ستهالك،والتي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل تباط�ؤ النمو يف الطلب العاملي على الطاقة بحدود  % 20لغاية عام ،2050
ف�إن الزيادة املطلوبة ل�سد الفجوة قد ت�صل �إىل  ،% 50ما يعني احلاجة �إىل ما قدره من � 65إىل 70
مليون ب/ي �إ�ضافية من النفط فقط ،والذي يعادل حوايل �ضعف الإمدادات احلالية من منظمة �أوبك.
 يحتاج العامل �إىل زيادة هائلة يف القطاعات الإنتاجية بالإ�ضافة �إىل �ضرورة اتخاذ �إجراءات تهدف �إىلتخفي�ض معدالت منو الطلب ل�ضمان الإمدادات الكافية.
 حتقيق مزيد من التنويع فيما يخ�ص م�صادر الطاقة .وبهذا اخل�صو�ص ف�إنه برغم تزايد الطاقاتً
حاليا ،ف�إن امل�صادر الأحفورية والطاقة النووية �ست�ساهم بحدود الثلثني من
املتجددة بحوايل % 30
ً
�إجمايل مزيج الطاقة العاملي يف عام  .2050وتتوقع ال�شركة �أن يلعب الغاز الطبيعي دورا �أكرب لتلبية
الطلب على الطاقة وللحفاظ على البيئة نظيفة يف امل�ستقبل.

 - 3التعاون متعدد القطاعات و�صناعة الطاقة امل�ستدامة
تر�أ�س اجلل�سة ال�سيد فو ت�شنج يو رئي�س ال�شركة ال�صينية
للبرتوكيماويات (جمموعة �سينوبك ال�صينية) وذلك مب�شاركة ال�سيد
�سريغي �شماتكو وزير الطاقة الرو�سي ،و ال�سيد جايبال ريدي وزير الدولة
بوزارة البرتول والغاز الطبيعي بالهند ،وال�سيد جوزي �آراتو ايزيكال رئي�س
�شركة رابيالز بجمهورية كولومبيا.
�أكد وزير الطاقة الرو�سي �أن بالده �ستدعم مكانتها الريادية يف توفري
�إمدادات ل�سوق الطاقة العاملية على مدى الـ � 25سنة املقبلة ،حيث متتلك
رو�سيا  % 25.2من احتياطي الغاز الطبيعي العاملي امل�ؤكد.
و�شدد على �أن رو�سيا تتبنى خطة بعيدة املدى داعمة لل�شراكات
التقليدية القائمة مثل تطوير خارطة طريق مع االحتاد الأوروبي عرب
االجتماعات اال�ست�شارية الثنائية املتوا�صلة ،واالنفتاح على �شراكات
جديدة من ناحية ثانية ،وذلك على غرار �سعيها لتحقيق املزيد من ت�صدير
الهيدروكربونات �إىل دول �شرق �آ�سيا ،و�إن�شاء البنية التحتية لتكرير النفط و�إنتاج الغاز امل�سال.
وذكر �أن رو�سيا تدر�س �إمكانية زيادة �صادراتها من الغاز الطبيعي �إىل ال�سوق الأوروبية،
وبناء خطوط �أنابيب جديدة �إىل �أملانيا ،حيث �إن الرتاجع يف الطلب على الطاقة النووية �سي�ؤدي
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�إىل ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي .و�أ�شار �إىل مفاو�ضات حول توقيع عقود طويلة الأجل
لإمدادات الغاز الطبيعي جترى مع عدد من دول االحتاد الأوروبي.
وقال �إن رو�سيا يف �سعي دائم لتطوير التكنولوجيا املتفردة للت�صدي للتحديات يف جمال
الطاقة ،الأمر الذي يتطلب التحديث الدائم للبنية التحتية للنفط والغاز ،مبا يف ذلك تطوير
�إنتاج الغاز الطبيعي امل�سال .ونبه يف هذا ال�سياق �إىل ت�أثري القرارات ال�سيا�سية التي تتخذها
احلكومات يف جمال الطاقة على العر�ض والطلب وا�ستقرار الأ�سعار يف الأ�سواق العاملية.
ولفت �إىل �أهمـية مو�ضوع �أمـن الطـاقة والتكنـولوجيا املتجددة على ا�ستقـرار الأ�سعار،
خا�صة بعد كارثة حمـطة فوكو�شيما للطاقة� ،إثـر الزلزال الذي �ضـرب اليابان يف �شهـر مـار�س
 ،2011و�أدى �إىل تدمـيـر مفـاعل هـذه املحطـة.
و�أكد الوزير الرو�سي على قدرة الغاز الطبيعي بو�صفه �أحد م�صادر الطاقة على لعب دور
�أ�سا�س يف معاجلة م�شاكل الطاقة التي يواجهها العامل يف املنظور الق�صري وعلى املدى البعيد،
متوقعا ارتفاع الطلب العاملي على الغاز الطبيعي ،وبخا�صة الغاز امل�سال ملا ميتاز به من قدرة على
مواجهة حتديات الطاقة الثالثة :ت�أمني الإمدادات ،وتوفري الفر�ص االقت�صادية ،واال�ستدامة.
و�أكد وزير الطاقة الرو�سي على �أهمية التعاون واحلوار بني احلكومات واملنظمـات من
جهـة والدول املنتجة وامل�سـتهلكة من جـهـة �أخـرى مبا يالئــم �أنـماط �إنتـاج الطاقة وتوزيعها
وا�ستهـالكها مع متطـلبات التنمية امل�سـتدامة مو�ضـحا �أن البحوث والتطوير يف �شتى قطاعات
الطاقة وبناء القدرات الوطنية ونقل التكنولوجيا من الدول املتقدمة �إىل الدول النامية من
�ش�أنه �أن يدعم هذا التوا�صل .وذكـر �أنـه ال ميـكن حتقـيق اال�سـتدامة االقت�صـادية يف العالـم من
دون ت�أميـن التنمـية االجتماعية ال�شـاملة ،م�شرياً �إىل حتـديات التنمـية يف ظـل �أزمـة الديـون
الأوروبية التي �أثـرت على ا�ستـقـرار �أ�سعـار الطـاقة والعـمـالت.
�أما عن التحديات البيئية ل�صناعة الطاقة فقد �شدد الوزير الرو�سي على �ضرورة تكثيف اجلهود
الوطنية والدولية لت�أمني تطوير م�صادر الطـاقة البديلة مبـا يف ذلك الطاقة املتجددة .و�أ�شـار �إىل
�أن م�سـتقبل االعتماد على النفط من حيث اعتباره م�صدراً رئيـ�سـاً للطـاقة العامليـة يظـل غام�ضـًا يف
ظـل ت�أثيـراته ال�سلبيـة على املناخ والأمن البيئي ،وتراجع فر�ص اكت�شاف حقـول نفط وغاز جـديـدة،
والزيـادة امل�سـتمرة يف عدد ال�سكان ،والتو�سع يف امل�شروعات العمرانية ،وارتفـاع معدالت التنمية
االقت�صادية واالجتماعية .وذكر �أن رو�سيا ت�سـعى �إىل حتقيـق ا�ستـقـرار �إمـدادات الغاز الطبيــعي
�إىل �أ�سـواق الطـاقة العامليـة ب�أ�سعـار تناف�سـية.
من جهته �أ�شاد ال�سيد جايبال ريدي وزير البرتول والغاز الطبيعي
الهندي بعالقات التعاون الثنائي املتميزة التي تربط بالده بدولة قطر
يف قطاع النفط والغاز .وحتدث الوزير الهندي عن طبيعة العالقات
القائمة بني قطر والهند ،وقال �إنها عالقات تاريخية متجذرة تعود �إىل
خم�سني عاما رفدتها م�صالح اقت�صادية م�شرتكة �أ�سهمت يف تعزيزها
وتطويرها .وقال �إن الهند ت�سعى للح�صول على مزيد من �إمدادات الغاز
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من قطر ،و�إن هناك حمادثات جارية يف هذا ال�ش�أن .و�أ�شاد بدولة قطر التي قال �إنها �أثبتت
جدارتها كبلد “م�ضيف �سخي” مل�ؤمتر البرتول العاملي الع�شرين الذي جترى �أعماله لأول مرة يف
منطقة ال�شرق الأو�سط .و�أ�ضاف �أن الدورة احلالية للم�ؤمتر �أ�سهمت يف تعزيز احلوار بني منتجي
الطاقة واملوزعني وامل�ستهلكني ال�ست�شراف امل�ستقبل للنفط والغاز والطاقة ،واخلروج بر�ؤية كاملة
تفيد جميع امل�شاركني يف خططهم امل�ستقبلية .و�أ�شار الوزير الهندي �إىل �أن تعايف االقت�صاد العاملي
من حالة التباط�ؤ احلايل يف النمو قد ت�أخذ وقتا طويال .وقال �إن بالده التي تعد رابع �أكرب دولة
م�ستهلكة للطاقة يف العامل ت�سعى للحفاظ على معدالت منو قوية ،ومواجهة عدم ا�ستقرار �سوق
الطاقة العاملية .و�أكد �أهمية تعميق احلوار بني الدول املنتجة والدول امل�ستهلكة للطاقة بغاية تقلي�ص
تقلب ال�سوق.
- 4حوار املنتجني وامل�ستهلكني :التوقعات ومدى كفاية الإمدادات
�أدار اجلل�سة ال�سيد جون ديفترييو�س من قناة �سي �إن �إن ،وحتدث يف
اجلل�سة ال�سيد عبداهلل البدري �أمني عام منظمة �أوبك وال�سيدة ماريا فان دير
هوفن املديرة التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية.
�شدد �أمني عام �أوبك على �أهمية �إر�ساء حوار بناء بني املنتجني
وامل�ستهلكني ،و�أو�ضح �أن املنظمة �سبق و�أن �أدركت قيمة التعاون واحلوار منذ
زمن بعيد ،م�شرياً �إىل احلوارات واللقاءات التي جتريها �أوبك مع املنظمات
والتكتالت العاملية� ،إ�ضافة �إىل امل�ؤ�س�سات املعنية ب�صناعة النفط والغاز يف
�سبيل حتقيق ا�ستقرار ال�سوق.
ومن �أهم النقاط الأخرى التي تطرق �إليها ما يلي:

 تزايد الطلب العاملي على الطاقة ب�أكرث من  % 35بحلول عام .2035 تزايد التنوع يف الإمدادات مع ا�ستمرار هيمنة الوقود الأحفوري �ضمن �إمدادات الطاقة العاملية. تزايد �إنتاج م�صادر الطاقة املتجددة ،لكن من �أ�سا�س منخف�ض. هناك وفرة يف امل�صادر تكفي لتلبية �أمناط النمو يف الطلب. تزايد الطلب العاملي على النفط لي�صل �إىل  110مليون ب/ي بحلول عام � ،2035أي بزيادة  23مليون ب/ي. يف الوقت الذي يتوقع فيه انخفا�ض الطلب يف الدول ال�صناعية بحدود � ،% 9سوف يتزايد طلب الدولالنامية ب�أكرث من  % 72ما بني عامي  2010و.2035
 تزايد �إمدادات �أوبك النفطية بحدود  10مليون ب/ي ،وارتفاع �إمدادات �أوبك من �سوائل الغاز الطبيعي�إىل ما يقارب ال�ضعف خالل الفرتة �أعاله.
 م�صدر الزيادة يف �إمدادات دول خارج �أوبك هي امل�صادر غري التقليدية بالإ�ضافة �إىل النفط التقليدي،وبخا�صة من بحر قزوين والربازيل.
 انخفا�ض يف توليد الطاقة النووية على م�ستوى العامل �إىل  6%بحلول عام  2035باملقارنة مع  % 16حالياً. منو الطلب على الغاز الطبيعي بو�صفه طاقة نظيفة. تزايد �أن�شطة امل�ضاربات يف اجلانب احلقيقي والورقي للأ�سواق. -اعتبار ال�سعر احلايل للنفط على �أنه �سعر عادل لكل من املنتجني وامل�ستهلكني.
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�أما �أهم التحديات التي تواجهها �صناعة الطاقة العاملية فهي:
✍ ✍مفاو�ضات التغري املناخي.
✍ ✍حمو فقر الطاقة.
✍ ✍التذبذب املفرط لل�سوق ودور امل�ضاربات.
✍ ✍الكوادر الب�شرية.
من جانبها �أ�شارت املديرة التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية �إىل �أهمية
احلوار بني املنتجني وامل�ستهلكني والذي يجب �أن يتح�سن يف امل�ستقبل.
ومن �أهم النقاط الأخرى التي تطرقت �إليها ما يلي:
✌✌تقدر الوكالة حجم اال�ستثمارات املالية الالزمة لتلبية الطلب املتزايد على الطاقة
ما بني عامي  2011و  2035بنحو  38تريليون دوالر ،منها  20تريليون دوالر
للنفط والغاز واال�ستثمارات ذات ال�صلة.
✌✌تعد الأ�سعار احلالية للنفط مرتفعة ً
نوعا ما ،لكن الأ�سعار خا�ضعة حلركة العر�ض والطلب.
✌✌ا�ستمـرار حـركة الأ�سعار نحو  100دوالر /برميل منذ عام  ،2008وقد ت�ؤثر على االقت�صـاد العاملـي يف حـالة
ا�ستـمـرارها مرتفـعة على الأمــد البعـيـد.
✌✌يتوقع ارتفاع الطلب العاملي على النفط بنحو  1.3مليون ب/ي خالل عام  ،2012يف �ضوء تزايد طلب دول
االقت�صادات ال�صاعدة خا�صة الهند وال�صني ،يف حني تقل�صت الواردات يف كل من الواليات املتحدة و�أوربا واليابان.
✌✌منو الطلب على النفط مبعدل � ،28%أي بزيادة حوايل  14مليون ب/ي خالل الفرتة .2035 – 2010
✌✌تركز الزيادة يف الطلب امل�ستقبلي على النفط يف الدول النامية ويف قطاع النقل.
✌✌�ستكون منطقة ال�شرق الأو�سط واحدة من �أ�سرع املناطق ً
منوا يف الطلب على الطاقة لغاية عام  ،2035الأمر
الذي يعني ظهور العبني رئي�سيني ميثلون مركز ثقل لأمن الطاقة واالقت�صاد العاملي.
✌✌تركز الزيادة يف �إمدادات النفط التقليدي يف امل�ستقبل يف كل من العراق وال�سعودية والربازيل.
تعاونا �أو�سع و�أكرث ً
ً
عمقا من قبل الالعبني الرئي�سيني.
✌✌تتطلب التحديات التي تواجهها �أ�سواق النفط العاملية

 - 5ذروة النفط :هل �أ�صبحت خلفنا �أم الزالت �أمامنا؟
تر�أ�س اجلل�سة ال�سيد نا�صر اجليدة ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة قطر
للبرتول العاملية ،وحتدث يف اجلل�سة كل من ال�سيد كر�ستوف دي مارجري
رئي�س �شركة توتال الفرن�سية ،وال�سيد نوي فان هول�ست الأمني العام
ملنتدى الطاقة العاملي.
من �أهم النقاط التي تطرق �إليها رئي�س �شركة توتال ما يلي:
✌✌هناك وفرة يف امل�صادر يف العامل لكن امل�شكلة تكمن يف كيفية ا�ستخراجها ب�أ�سلوب
مقبول .وعلى ال�شركات النفطية �أن تربهن ب�أنه ميكن حتقيق ذلك بطريقة مقبولة
وم�ستدامة.
✌✌بالإمكان التغلب على م�شكلة ذروة النفط ،وميكن لل�شركات النفطية ك�سب املعركة
يف هذا املجال حال �إعطائها الأولوية للتقنيات اجلديدة يف اال�ستك�شاف والإنتاج.
✌✌هناك حاجة �إىل ا�ستثمارات هائلة لتلبية الطلب املتزايد على النفط والغاز
وبتكاليف �أقل من الناحية البيئية.
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✌✌ترى �شركة توتال �أن �إجمايل الطلب العاملي على النفط يتزايد باملطلق ،رغم انخفا�ض الن�سبة ً
قليال �إىل 31%
من �إجمايل مزيج الطاقة العاملي بحلول عام  ،2020و�إىل  30%يف عام  2030باملقارنة مع  33%يف عام .2010
✌✌تزايد ح�صة الغاز الطبيعي �إىل  23%يف عام  ،2020و�إىل  24%يف عام  2030باملقارنة مع  22%يف عام
.2010
✌✌ت�ستمر الطاقة النووية بامل�ساهمة بحدود  6%خالل الفرتة �أعاله.
ً
✌✌متثل م�صادر نفط ال�سجيل والنفط من منطقة القطب ال�شمايل الأعلى تكاليفا يف الإنتاج ،بينما متثل
ً
تكاليفا.
النفوط املنتجة من دول �أوبك ،وبخا�صة من ال�شرق الأو�سط الأقل

ومن �أهم النقاط التي �أ�شار �إليها �أمني عام منتدى الطاقة العاملي ما يلي:

ً
�صحيحا فيما
✌✌تعترب كيفية تعريف ذروة النفط يف غاية الأهمية .فقد يكون الكالم
يخ�ص النفط اخلام (التقليدي)� .أما �إذا ت�ضمن ذلك � ً
أي�ضا �سوائل الغاز الطبيعي
والوقود احليوي وامل�صادر غري التقليدية الأخرى ف�إن ال�صورة �ستختلف.
✌✌ب�شكل عام ،تقلل الآراء املت�شائمة حول ذروة النفط من �أهمية التكنولوجيا.
✌✌ينتج عن التقدم التكنولوجي زيادة يف معدالت اال�ستخال�ص ،ما يعني زيادة
يف حجم االحتياطيات يف جو ت�سوده �أ�سعار نفط مرتفعة يتوقع ا�ستمرارها يف
امل�ستقبل.

� - 6إيجاد حلول طاقة من خالل االبتكار والتكنولوجيا
تر�أ�س اجلل�سة ال�سيد �أوليفيي �أبري ،رئي�س معهد البرتول الفرن�سي –
فرن�سا ،وحتدث يف اجلل�سة كل من اندرو غولد رئي�س �شركة �شلومربجي –
فرن�سا ،وهيلغ لند ،رئي�س �شركة �ستات �أويل الرنويجية ،ومارفن رومانوف
رئي�س �شركة نيك�سن – كندا.
ا�ستهل االجتماع رئي�س معهد البرتول الفرن�سي بالإ�شارة �إىل �ضرورة وجود حلول للتحديات
التي تتمثل بالبحث عن احتياطيات ،ورفع كفاءة الطاقة ،وتنويع امل�صادر ،وتخفي�ض اال�ستهالك،
وم�ستوى االنبعاثات.
و�أكد املتحدثون يف اجلل�سة �أهمية �صياغة الت�شريعات املنا�سبة التي ت�شجع على اال�ستثمار يف جمال هذه
ال�صناعة ،مع مراعاة اجلانب البيئي عند الإعداد لهذه الت�شريعات بهدف تدعيم الإنتاج مع املحافظة على
�سالمة املجتمع من الناحية البيئية .و�شدد املتحدثون على �أن مراعاة املعايري البيئية �أ�صبحت عامال رئي�سيا يف
ظل بروز م�س�ألة التغري املناخي ،م�ؤكدين على �ضرورة التزام ال�شركات بالعمل على تخفيف انبعاثات ثاين �أك�سيد
الكربون يف عملياتهم الإنتاجية مبا يخدم التنمية امل�ستدامة لبلدانهم ،ومبا يحقق ال�سالمة ملجتمعاتهم.
ولفتوا �إىل �أن مواجهة التحديات البيئية ترتكز على ا�ستخدام التكنولوجيا الرائدة وتبادل اخلربات
والر�ؤى بني ال�شركات الرائدة يف هذه ال�صناعة ،خا�صة تلك التي عملت على تطوير تقنيات حديثة يف هذا
املجال .ودعوا �إىل �إيجاد عالقة متينة بني حكومات الدول و�شركات النفط والغاز من �أجل حماية م�صالح
كل من املنتجني وامل�ستهلكني ،داعني �إىل تفعيل ال�شراكات بني القائمني على هذه ال�صناعة .وتطرقت
اجلل�سة �إىل �أهمية توفر الرثوة الهيدروكربونية كونها ت�ساهم يف تلبية احتياجات امل�ستهلكني من الطاقة
ودفع عملية التنمية االقت�صادية لدول العامل .
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ويف حديثه �أ�شار رئي�س �شركة �شلومربجي �إىل �أن ال�شركة تعمل يف
 80دولة حول العامل ،ولديها �ستة مراكز �أبحاث ،يقع �أحدها يف مدينة
الظهران يف ال�سعودية .كما �أ�شار �إىل التغري الكبري يف �صناعة الغاز
الطبيعي بعد اكت�شاف غاز ال�سجيل يف الواليات املتحدة .وباعتقاده �أن
�أهم التحديات التي تواجه التقنيات املبتكرة هي:
✌✌املحافظة على م�ستويات الإنتاج من احلقول القائمة.
✌✌الو�صول �إىل مناطق مل تكن بالإمكان الو�صول �إليها �سابقاً.
✌✌تقليل خماطر االحتماالت اال�ستك�شافية قبيل بدء مرحلة احلفر.

�أما �أهم النقاط التي تطرق �إليها رئي�س �شركة �ستات �أويل فهي:

✌✌ت�شـكل الهيـدروكربونات ال�صـعبة حوايل  80%من �إجمـايل
االحتياطيات غري املكت�شـفة ،وبخا�صـة يف املـياه العميقة .وي�صـبح
مزيـج الطـاقة ذا طبـيعة �أكثـر تعقيد ًا ،وتتزايد �أهمية امل�صادر غري
التقليدية ،ما يعني ا�ستمرار دور التكنولوجيا املهيمن على ال�صناعة،
وبخا�صة يف املناطق النائية.
✌✌تهدف ال�شركة �إىل �إنتاج  2.5مليون ب/ي بحلول عام  ،2020وتت�ضمن
اخلطة تعزيز موقعها يف �أمريكا ال�شمالية ،وبخا�صة يف ا�ستغالل امل�صادر غري التقليدية ،بالإ�ضافة �إىل
اجلرف القاري.
✌✌ومن �أهم التحـديات التي تواجــه ال�شــركة ما يلـي:
ً
✌✌تطوير منطقة القطب ال�شمايل التي تختلف يف �صعوبتها من جزء لآخر ،خ�صو�صا و�أن �ستات �أويل
تعترب واحدة من �أقوى ال�شركات امل�ؤهلة لذلك.
✌✌تخفي�ض االنبعاثات من خالل ا�ستغالل تقنيات ا�صطياد وتخزين ثاين �أك�سيد الكربون ( ،)CCSحيث توجد
ً
حاليا ثالثة م�شاريع يقع �أحدها يف اجلزائر (عني �صالح).
لل�شركة

ومن جهته ركز رئي�س �شركة نيك�سن معظم حديثه حول مو�ضوع الرمال
النفطية الكندية .ومن �أهم ما �أ�شار �إليه يف هذا ال�سياق ما يلي:
✌✌كفـاية الرمال النفطـية حلـوايل  300عـام على �أ�سا�س معدالت الإنتاج احلالية.
✌✌بلغت اال�ستثمارات املرتاكمة حوايل  150مليار دوالر يف �صناعة الرمال
النفطية الكندية ،وحتتاج تلك ال�صناعة ال�ستثمار ما جمموعه  2تريليون دوالر.
✌✌يتوقع م�ساهمة الإنتاج من الرمال النفطية بحوايل  5.4%من �إجمايل �إنتاج
النفط العاملي بحلول عام .2035

وقد حاول رئي�س �شركة نيك�سن الدفاع عن �صناعة الرمال النفطية ،وبخا�صة من تهمة
التلوث التي دائماً ما تثار حولها .ومن �أهم ما �أ�شار �إليه يف هذا ال�صدد ما يلي:
✌✌ت�ساهم �صناعة الرمال النفطية بواقع  % 6.5من االنبعاثات يف كندا.
ً
ً
م�ضيفا ب�أن �إنتاج الرمال النفطية ال يختلف كثريا عن
✌✌يعتقد ب�أن هناك عدم فهم مل�شكلة التلوث لتلك ال�صناعة
�إنتاج النفط التقليدي فيما يتعلق باالنبعاثات �إذا ما �أخذت على �أ�سا�س من البئر �إىل العجلة.
✌✌جترى املحاوالت لزيادة الكفاءة بالإ�ضافة �إىل تخفي�ض االنبعاثات ،و�أن الأنظمة احلكومية يف كندا قد �ساعدت
يف التقليل من حدة امل�شاكل.
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 - 7العالقة بني احلكم الر�شيد وامل�س�ؤولية االجتماعية وحتقيق اال�ستدامة
تر�أ�س اجلل�سة ال�سيد فران�سي�س �سافيل رئي�س جمل�س كلية بري�سون
يف كندا ،و�شارك فيها كل من جوزي �سرجيو غابرييلي الرئي�س التنفيذي
ل�شركة «بيرتوبرا�س» الربازيلية ،وال�سيد فرديريك ويلم دي كلريك� ،آخر
رئي�س جلنوب افريقيا يف املرحلة العن�صرية ،وموقع اتفاقية �إنهاء التمييز
العن�صري مع مانديال ،وي�شغل حاليا من�صب رئي�س م�ؤ�س�سة القيادة العاملية،
وال�سيد باولو �سكاروين الرئي�س التنفيذي ل�شركة «�إيني» الإيطالية.
�سعى امل�شاركون يف اجلل�سة �إىل ك�شف اخليوط الرابطة بني تلك
املحاور الثالثة باعتبارها متالزمة ال بد من توفرها خللق نظام م�ستدام
لل�شركات العاملة يف جمال الطاقة ،وا�ضعني معايري لن�شر امل�س�ؤولية
االجتماعية ل�شركات الطاقة والروابط التي جتمع مو�ضوع امل�س�ؤولية
االجتماعية مع م�س�ألة اال�ستدامة واحلكم الر�شيد .و�شدد امل�شاركون يف
اجلل�سة على �ضرورة و�ضع هذه املعايري الثالثة يف االعتبار لدى جميع
ال�شركات العاملة يف قطاع الطاقة ،بهدف خلق توازن يف القرارات
والعمل على املدى البعيد ،مما ي�سفر عنه لعب دور م�ستدام يف توفري
الطاقة للعامل ،عن طريق توفري �إمدادات �آمنة ،وتطبيق تكنولوجيا
جديدة تتعامل مع االنبعاثات الكربونية لتخفيف الأ�ضرار على البيئة.
و�أكد امل�شاركون �أن �سيا�سة امل�س�ؤولية االجتماعية بالن�سبة ل�شركات
الطاقة تعد مبثابة �آلية تنظيم ذاتي ميكن من خاللها العمل على ر�صد
و�ضمان التزامها بالقانون واملعايري الأخالقية والدولية وو�ضع القواعد
الالزمة لتحقيق اال�ستدامة واحلكم الر�شيد .ولفتوا �إىل �ضرورة �أن
تلتزم �شركات الطاقة مب�س�ؤوليتها االجتماعية عن طريق و�ضع �أن�شطة
تخدم البيئة وامل�ستهلكني والعاملني� ،إ�ضافة �إىل خدمة املجتمعات املحلية
لتعزيز امل�صلحة العامة عن طريق ت�شجيع منو وتطور املجتمع.
ونبهوا �إىل �أن احلكم الر�شيد وامل�س�ؤولية االجتماعية غري مرتبطني
بال�شركات فقط ،و�إمنا يعد تطبيقهما م�س�ؤولية اجلميع من حكومات
وم�ؤ�س�سات و�أفراد خللق توازن يف املجتمع.
وقالوا �إنه �إذا كانت اال�ستدامة تعني طريقة العمل املُحكمة والناجحة ل�ضمان احل�صول
على امل�صادر لفرتة طويلة ،ف�إن تطبيق تلك الإ�سرتاتيجية يتطلب حكما ر�شيدا و�إدارة عارفة
بحيثيات جناح تطبيقها ،كما ال بد �أن يكون اجلانب االجتماعي ركنا من تلك الإ�سرتاتيجية،
م�شددين على �أنه من دون توفر هذه العوامل الثالثة فال ميكن حتقيق �أي تنمية م�ستدامة .ويف
نهاية اجلل�سة ،تناولت النقا�شات موا�ضيع عديدة من �أبرزها مو�ضوع القيادة يف العامل وم�ساهمة
ال�شباب يف عملية القيادة ،حيث الحظ املتناق�شون وجود قيادات �شبابية عاملية ،مما جعلهم
يتوقعون �أن اجليل القيادي القادم �سيكون جيل ال�شباب بامتياز.
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ثالثا  :مناق�شات املائدة امل�ستديرة
دار مناق�شات اجتماعات املائدة امل�ستديرة حول املوا�ضيع التالية:

 - 1منظور �أ�سعار الغاز :عالية جلذب اال�ستثمارات ،ومنخف�ضة جلذب امل�ستهلكني
�أدار اجلل�سة ال�سيد باتريك بالو  Bloughنائب رئي�س �شركة �شفرون ،املكلف بت�سويق الغاز
الطبيعي  .وحتدث خالل اجلل�سة كل من �أالن هيوود  ،Haywoodمن �شركة بي بي ،وال�سيدة
دانييل موريل  Morelمن �شركة توتال ,والزلو فارو  Varroمن وكالة الطاقة الدولية.

دارت معظم املناق�شات حول ت�سعري الغاز و�آفاقه بالإ�ضافة �إىل عقود الغاز ،وكان هناك
اختالف وا�ضح يف الر�ؤى ،خا�صة بني ممثل �شركة بي بي وممثل االحتاد الأوروبي ،حول
م�ستقبل ربط �أ�سعار الغاز ب�أ�سعار النفط.
�أ�شارت ممثل ال�سيد هيوود ،ممثل �شركة بي بي �إىل �أن ت�سعري الغاز �أ�صبح مو�ضوع جدل
على امل�ستوى العاملي ب�سبب التو�سع يف ا�ستخدام الغاز والزيادة يف جتارة الغاز الطبيعي امل�سيل،
خ�صو�صاً و�أن الغاز �أ�صبح م�صدر طاقة مقبول ومتوفر وب�أ�سعار منا�سبة .وتوقع ا�ستمرار منو
اال�ستهالك ب�أكرث من � % 2سنوياً لغاية عام  .2030وبخ�صو�ص طريقة الت�سعري يف العامل فهي
مزيج من االرتباط ب�أ�سعار النفط ( )Oil-indexedوتلك املبنية على املناف�سة مع �أ�سعار الغاز
( .)gas-to-gas competitionوباعتقاده ف�إن مبد�أ االرتباط ب�أ�سعار النفط �سي�ستمر جنباً �إىل
جنب مع العقود الفورية الق�صرية الأجل للأ�سباب الرئي�سية التالية:
✌✌مناف�سة النفط للغاز يف توليد الكهرباء.
✌✌�شفافية �سوق النفط.
✌✌عدم وجود خيارات �أخرى.

�أما ال�سيد الزلو فارو  ،Varroفقد عرب عن �شكوكه يف �إمكانية ا�ستمرار الت�سعري باالرتباط
ب�أ�سعار النفط للأ�سباب التالية:
✌✌تناق�ص ا�ستخدام النفط يف قطاع توليد الكهرباء حيث �أن الع�صر الذهبي ال�ستخدام النفط كان يف خم�سينات
القرن املا�ضي ،بينما الع�صر الذهبي للغاز هو امل�ستقبل.
✌✌مرونة الغاز يف ا�ستخداماته املختلفة.
✌✌هيمنة النفط يف قطاع النقل.
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وعرب ال�سيد فارو عن اعتقاده ب�أن العقود الطـويلة الأمد �ستبـقى ،لكن الت�سعيـر املرتبـط
بالنفط لن ي�ستمـر ،و�أنه لي�س لديه �أية فـكرة حول طـريقة الت�سعري البديلة ،حيث اعترب ذلك
م�شكلة ال�شركات التي يجب التغلب عليها.
من جهته� ،أ�شارت ال�سيدة دانييل موريل ممثلة �شركة توتال �إىل �أن �أ�سعار الغاز �ستكون
مقاربة لأ�سعار النفط على املدى البعيد .و�أن االرتباط ما بني �أ�سعار الغاز و�أ�سعار النفط
�سيبقى ،و�أ�ضافت قائلة ب�أن العقود الطويلة الأمد �ست�ستمر ب�سبب �ضخامة اال�ستثمارات
الر�أ�سمالية مل�شاريع الغاز.

ً
رابعا  :اجلل�سات الوزارية
 - 1كلمة وزير البرتول الأنغويل
ا�ستهل ال�سيد جوزي ماريا باتالهو دي فا�سكون�سيلو�س
 ،)Batalho de Vasconcelosوزير البرتول الأنغويل حديثه بالإ�شارة �إىل
�أنه برغم الأزمة االقت�صادية التي ع�صفت بدول العامل يف عام ،2008
ف�إن الطلب العاملي على الطاقة يتوقع له �أن يت�ضاعف بحلول عام 2030
باملقارنة مع عام  .2005ومن �أهم النقاط الأخرى التي ذكرها يف
حديثه ما يلي:
(Jose Maria

● ●يعترب النفط املحرك الرئي�سي لالقت�صاد يف �أنغوال ،حيث ي�ساهم بحوايل  % 90من �إجمايل
�صادراتها .وقد �شهدت �أنغوال منو ًا يف طاقتها الإنتاجية والت�صديرية ،مع توقع ا�ستمرار ذلك يف
امل�ستقبل ،على �أمل �أن يتحقق ا�ستقرار يف الإنتاج خالل ال�سنوات القادمة.
● ●�إن االكت�شافات التي حتققت يف املياه الربازيلية العميقة قد �شجعت العديد من ال�شركات ،ومنها
بع�ض ال�شركات البرتولية الكربى لال�ستثمار يف املياه الأنغولية العميقة امل�شابهة للمياه العميقة
يف الربازيل .ويف �ضوء موقف �أنغوال امل�شجع لال�ستثمار الأجنبي فقد حتققت م�شاريع �ضخمة يف
ً
قياديا يف اال�ستثمار
جمال اال�ستك�شاف والتطوير وبخا�صة يف املياه العميقة ،لت�أخذ �أنغوال دور ًا
يف املياه العميقة يف العامل ،ويعترب ذلك بداية �صفحة جديدة بالن�سبة لأنغوال ب�سبب حاجة تلك
ً
قطاعا جديد ًا لال�ستك�شاف
املناطق �إىل درجة �أكرب من التقنيات املعقدة .ومن املخطط عر�ض 11
يف املياه العميقة خالل عام .2012
● ●يبلغ �إنتاج النفط يف انغوال حوايل  1.7مليون ب/ي ،وتقدر احتياطياتها بحوايل  13مليار
برميل ،وتتوزع �أ�سواق نفوطها يف كل من �أوروبا و�أمريكا و�آ�سيا (وبخا�صة ال�صني).
● ●تقوم �شركة النفط الوطنية االنغولية (�سوننغول) باال�ستثمار يف م�شروع م�صفاة نفط جديدة
يتوقع �إكمالها بحلول عام  2015ال�ستخدام نفوط ثقيلة ،بتكاليف  8مليار دوالر ،وبطاقة �أولية
� 150ألف ب/ي تتزايد لت�صل �إىل � 200ألف ب/ي ،و�ست�ؤدي امل�صفاة اجلديدة �إىل تخفي�ض ال�ضغط
ً
حاليا يف �أنغوال لتلبية االحتياجات املحلية املتزايدة على املنتجات
على امل�صفاة الوحيدة القائمة
النفطية والتي ت�شكل الواردات حوايل  % 70من �إجمايل اال�ستهالك.
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● ●دخلت انغوال �صناعة الغاز امل�سال من خالل التعاون مع بع�ض ال�شركات العاملية لال�ستثمار يف
م�شروع غاز م�سال يف انغوال بطاقة �أولية مقدارها  5.2مليون طن� /سنة من الغاز امل�سال ،وبكلفة
تقدر بحدود  9مليار دوالر .ومتتلك ال�شركة الوطنية االنغولية  22.8%من امل�شروع ،و�شركة �شفرون
ً
علما ب�أن ن�سبة اكتمال امل�شروع
 ،% 36.4و�شركات توتال و بي بي و�إيني ح�صة  % 13.6لكل منها.
قد و�صلت �إىل  ،% 98حيث يتوقع �إمتام اكتماله خالل الربع الأول من عام  .2012وعلى الرغم من
�أن الواليات املتحدة كانت ال�سوق امل�ستهدفة للم�شروع� ،إال �أنه يتوقع �أال توجه �سوى �شحنات قليلة من
امل�شروع �إىل ال�سوق املذكورة ،وذلك على �ضوء التطورات اجلديدة يف �سوق الغاز الأمريكية.

 - 2كلمة وزير الطاقة واملناجم اجلزائري
�أكد الدكتور يو�سف يو�سفي وزير الطاقة واملناجم اجلزائري يف
اجلل�سة الوزارية املخ�ص�صة لبالده ،ب�أن اجلزائر تعتزم مراجعة قانون
املحروقات من خالل �إدراج حتفيزات جديدة لت�شجيع اال�ستثمار
الأجنبي يف جمال اال�ستك�شاف ،م�شرياً �إىل �أن هذا القرار �أملته احلاجة
ال�ستقطاب �شركاء �أقوياء وذوي خربة وقدرة مل�ساعدة اجلزائر على رفع
احتياطياتها من املحروقات .ومن �أهم النقاط الأخرى التي تطرق �إليها
الوزير اجلزائري ما يلي:
● ●�ست�ستثمر �شركة �سوناطراك نحو  60مليار دوالر على مدى ال�سنوات اخلم�س املقبلة ،يخ�ص�ص
منها  47مليار دوالر لقطاع اال�ستك�شاف والإنتاج .ويتوقع �أن ت�ضيف م�شاريع تطوير احلقول
ً
حاليا حوايل � 100ألف ب/ي من الطاقة الإنتاجية بحلول عام  ،2015لي�صل �إجمايل
املخططة
الطاقة الإنتاجية اجلزائرية �إىل  1.5مليون ب/ي ،حيث يبلغ الإنتاج احلايل  1.2مليون ب/ي
بالإ�ضافة �إىل � 200ألف ب/ي من الطاقة الفائ�ضة.
● ●مت الت�أكيد على �أهمية التكنولوجيا اجلديدة امل�ستعملة يف جمال التنقيب خالل ال�سنوات
الأخرية ،حيث �أن النتائج التي حققتها �سوناطراك بتطبيقها لتلك التكنولوجيا على م�ساحات
�ضيقة تعترب مر�ضية وم�شجعة.
ً
ً
وفاعال يف التجارة الدولية للطاقة ،و�أن لديها احتياطيات وفرية كافية
رئي�سيا
● ●تلعب اجلزائر دور ًا
ً
وم�ستقبال� .إال �أن احتياطيات اجلزائر من الغاز الطبيعي لي�ست بال�ضخامة التي جتعل من
حا�ضر ًا
املمكن الدخول يف موجة م�شاريع جديدة لت�سييل الغاز م�شابهة ملا ح�صل يف �سبعينات القرن املا�ضي.
ومع ذلك ف�إن االكت�شافات اجلديدة يف اجلزائر رمبا متكنها من االنتقال �إىل م�ستوى �آخر.
● ●بالإ�ضافة �إىل امل�صادر الهيدروكربونية ،ف�إن لدى اجلزائر �إمكانيات كبرية يف جمال الطاقات
املتجددة ،ومنها الطاقة ال�شم�سية ،حيث لديها خطط ت�ستهدف توفري  % 40من حاجتها من
الكهرباء من الطاقة املتجددة يف غ�ضون الـ � 20سنة القادمة .لكن تكاليف الطاقات اجلديدة
واملتجددة ال تزال باهظة ،و�ستبقى كذلك لفرتة من الزمن .و�سيعتمد مدى انت�شار تلك الطاقات
على انخفا�ض تكاليف التقنيات امل�ستعملة وب�شكل تدريجي ،ما ي�سمح باال�ستثمار فيها.
● ●يعترب الغاز والطاقات املتجددة م�صادر طاقة نظيفة فيما يتعلق بحماية البيئة ،و�سيكون
امل�ستقبل ل�صناعة الغاز نظرا ملزاياه البيئية .ومن �شبه امل�ؤكد �أن كثري ًا من الدول التي �ستتحول عن
توليد الكهرباء من الطاقة النووية �سوف تعتمد على الغاز يف �إنتاج الكهرباء ،كما �أن ا�ستخدامات
الغاز �ستتزايد ب�شكل كبري.
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● ●ال ت�شجع �أ�سعار الغاز املنخف�ضة على اال�ستثمار يف تلك ال�صناعة ،وينبغي الت�أكيد على �ضرورة
�أن تكون الأ�سعار يف م�ستوى ي�سمح با�ستثمارات جديدة ،والتذكري مبا حدث خالل ت�سعينات القرن
املا�ضي عندما �شهدت �أ�سعار النفط والغاز انخفا�ضا كبري ًا ،وما �أدى �إليه ذلك من عدم توفر
اال�ستثمارات الكافية لتو�سيع الطاقات الإنتاجية والذي كان �أحد الأ�سباب وراء فقدان التوازن بني
العر�ض والطلب .يف الوقت نف�سه تقوم �سوناطراك ببناء وحدتني جديدتني لت�سييل الغاز بطاقة 10
ماليني طن يف ال�سنة ،كجزء من برناجمها لتو�سيع طاقتها الت�صديرية من الغاز.
● ●وبالن�سبة خلط �أنابيب الغاز النيجريي املقرتح مده ،والذي مير عرب كل من النيجر واجلزائر
ً
و�صوال �إىل البحر الأبي�ض املتو�سط ،ف�إن له فوائد على بلد امل�صدر والبلدان التي مير عربها من
جميع النواحي� ،سواء من حيث توفر فر�ص العمل �أو من حيث �إنعا�ش االقت�صاد.
● ●�أما بالن�سبة للتطورات التي �شهدتها فكرة �إن�شاء معهد بحوث الغاز التي طرحتها اجلزائر خالل
منتدى الغاز الأخري ،فقد �أ�شار الدكتور يو�سفي �إىل �أنه قد مت ً
فعال �إر�ساء �إقامته يف اجلزائر ومت تخ�صي�ص
مكان �إقامته وهو الآن يف طور الدرا�سة لتقدميه �إىل املجل�س التنفيذي ثم الوزاري للمنتدى.

 - 3كلمة وزير ال�صناعة والطاقة والتعدين يف �أوروغواي
قال معايل ال�سيد روبرتو كرميريمان وزير ال�صناعة والطاقة
والتعدين يف جمهورية �أوروغواي �إن انعقاد امل�ؤمتر كل ثالث �سنوات
يتيح لل�شركات العاملية العاملة يف قطاع الطاقة �إىل جانب الدول املنتجة
وامل�صدرة الفر�صة لالجتماع يف هذا احلدث املهم .م�شرياً �إىل �أن هذا
احلدث اكت�سب �أهمية خا�صة هذا العام بانعقاده يف قطر ،والتي تعد
واحدة من �أهم الدول باملنطقة فيما يتعلق ب�إنتاج الطاقة .وبني �أن امل�ؤمتر
ميثل فر�صة لالجتماع مع الالعبني يف قطاع الطاقة ،والت�شارك يف جماالت التعاون واال�ستثمار،
وبالتايل يعترب فر�صة �سانحة لتجميع كل �أطراف �صناع الطاقة ،وهو ما ي�صعب حتقيقه من
خالل املقابالت الثنائية �أو حتى املتعددة ،فخالل فرتة �أعمال امل�ؤمتر ميكن �إيجاد العديد من
الفر�ص للتحاور والتناق�ش ب�ش�أن اخلطط يف قطاع الطاقة ،وبحث فر�ص تنمية ودعم اخلطط
يف هذا القطاع.
وحول �أ�سعار النفط احلالية اعترب ال�سيد كرميريمان �أن �سعر النفط احلايل يعترب مرتفعا
قليال بالن�سبة لهم كدولة من الدول النامية� ،إال �أن ال�سعر يعترب عادال بالن�سبة حلجم الإنتاج
احلايل وطبيعة اال�ستثمارات يف هذا القطاع� ،إىل جانب الطلب العاملي ،طاملا ظل قريبا من
م�ستوى املائة دوالر للربميل .وحث الدول امل�ستهلكة على ال�سعي �إىل �إيجاد م�صادر خمتلفة
للطاقة باالعتماد قدر الإمكان على بدائل نظيفة ومتجددة للطاقة ،م�شرياً �إىل �أن بالده ت�سعى
لالعتماد على م�صادر الطاقة النظيفة واملتجددة من خالل االعتماد على الطاقة ال�شم�سية
وطاقة الكتلة احليوية ،وهي �أحد م�صادر الطاقة املتجددة املعتمدة على مواد نباتية ت�ستخدم
كوقود حيوي ،م�ضيفا �أن نحو  % 18من م�صادر الطاقة يف بالده تعتمد على الطاقة النظيفة.
و�أ�شار وزير ال�صناعة والطاقة والتعدين يف �أوروغواي �إىل �أن �إ�سرتاتيجية بالده يف قطاع الطاقة
تعمد �إىل توفري نحو  % 50من تلك الطاقة عرب االعتماد على طاقة الرياح والطاقة ال�شم�سية
168

تقارير

والكتلة احليوية بحلول عام  ،2015لت�صل �إىل نحو  % 80وفقا لتلك الإ�سرتاتيجية التي يطمح
لتحقيقها يف عام  ،2050مو�ضحا �أن بالده �ست�ستفيد من تلك امل�صادر على اعتبار �أنها منخف�ضة
التكلفة كما �أن �أوروغواي تتمتع بوفرة يف تلك املوارد ،نافيا �إمكانية ا�ستغناء بالده عن النفط يف
الوقت احلايل نظرا للنمو املت�سارع لالقت�صاد ،وهو ما يعني احتياج املزيد من الطاقة.

ً
خام�سا  :اجلل�سات الفنية الأخرى واجلل�سات اخلا�صة
ملنتديات التي تناولت “�أف�ضل املمار�سات يف قطاع النفط”
 - 1اجلل�سات الفنية
❂ متويل م�شاريع البنية التحتية للغاز
❂
بد�أت اجلل�سة بالإ�شارة �إىل بع�ض خ�صائ�ص م�شاريع الغاز الكبرية مثل ال�صعوبات التي
تواجه متويلها حتى يف �أف�ضل الأوقات .ومما زاد من تلك ال�صعوبات الأزمة املالية واالقت�صادية
التي �ضربت العامل يف عام .2008
ومت يف اجلل�سة ا�ستعرا�ض لبع�ض التفا�صيل حول درا�سة �أجراها معهد البرتول الفرن�سي
حول متويل م�شاريع الغاز والتي كان �أبرزها ما يلي:
ً
م�شروعا يف دول خمتلفة حول العامل منذ عام .2004
● ●�شملت الدرا�سة �أكرث من 30
● ●ت�ضمنت امل�شاريع امل�شمولة بالدرا�سة وحدات ت�سييل الغاز ،وموانئ ا�سترياد الغاز امل�سال ،و�أنابيب
الغاز الطبيعي.
● ●�أهم العوامل التي �أخذت بعني االعتبار هي ن�سبة الدين وتركز ملكية امل�شروع واملخاطر (�أي
خماطر الدولة) ،وذلك بالإ�ضافة �إىل عوامل �أخرى مثل حجم امل�شروع.

وقد كان وا�ضحاً ب�أنه كلما زادت درجة خماطر امل�شروع كلما انخف�ضت ن�سبة الدين� .أما
بالن�سبة النعكا�سات الأزمة املالية واالئتمانية العاملية فقد جت�سدت يف �صعوبة �أكرب يف االئتمان
وربحية �أقل واحلاجة ل�سعات �أقل يف امل�شاريع� .أما بالن�سبة للم�ستقبل ،ف�إنه يتوقع ا�ستمرار
تنفيذ بع�ض م�شاريع الغاز امل�سال الكبرية يف بع�ض مناطق العامل ،وبخا�صة يف ا�سرتاليا ورو�سيا
(�سخالني) والتي هي بحاجة �إىل دعم متويلي هام.
ويف اخلتام مت �إعطاء نبذة عن
�شركة ناقالت الغاز امل�سال (ناقالت)
القطرية و�أ�سطولها من الناقالت
الذي تبلغ طاقته �أكرث من  8.5مليون
طن وي�ضم  54ناقلة غاز م�سال،
منها  25ناقلة مملوكة كلياً و 20
ناقلة مملوكة جزئياً ،وبالتايل فهي
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�أكرب �شركة مالكة لناقالت الغاز امل�سال يف العامل.
وت�أ�س�ست �شركة “ناقالت” يف عام  2004و�أ�صبحت معروفة على نطاق �صناعة الغاز العاملية
بعد �أن كانت غري معروفة قبل �أربع �سنوات فقط.
❂ الدور املتغري ل�شركات النفط الوطنية
❂
ميكن �إيجـاز �أهـم ما مت التطرق �إليه يف هذه اجلل�سـة ،يف النقاط التالية:
● ●الدور احليوي الذي لعبته �شركات البرتول الوطنية فى الدول املنتجة للنفط يف بلدانها .
● ●متتع �شركات البرتول الدولية مبيزة التفوق على ال�شركات الوطنية من خالل ما متلكه من
تكنولوجيا متطورة وخربات يف �إدارة امل�شاريع ،وكذلك القدرات التجارية ،و�سبل الو�صول �إىل ر�أ�س
املال ،وهو ما مكنها من التفاو�ض للح�صول على �صفقات امتياز مع احلكومات الوطنية ،ومن القيام
بالبحث عن م�صادر البرتول والغاز و�إنتاجها.
● ●بد�أت �شركات البرتول الوطنية ت�شعر باملزيد من الثقة مع اجناز املزيد من االكت�شافات وزيادة
�إنتاج البرتول وت�ضا�ؤل املخاطر ،فبد�أت تدرك مدى ما متثله احتياطياتها من امل�صادر الهيدروكربونية
من �أهمية كبرية.
● ●ج�سر الهوة بني بع�ض ال�شركات الوطنية و�شركات البرتول العاملية ،من خالل احل�صول على
التكنولوجيا واملهارات وكذلك الأ�سواق الر�أ�سمالية مما يجعل ال�شركات الوطنية قادرة على تطوير
املزيد من م�صادرها اخلا�صة .
● ●ا�ستطاعت �شركات البرتول الوطنية يف م�سعاها من �أجل خلق قيمة اقت�صادية �إ�ضافية لها� ،أن
حتقق �سجال موثوقا يف ال�سعي للو�صول �إىل �أ�سواق جديدة �أو حفز الطلب يف الأ�سواق احلالية التي
ً
تناف�سيا مع �شركات البرتول الدولية التي ت�ستثمر
حتتاج �إىل م�صادرها ،الأمر الذي خلق �شعورا
تقليديا يف عمليات ا�ستك�شاف وا�ستخراج امل�صادر الهيدروكربونية على امل�ستوى الدويل.
● ●�إن املناف�سة جتعل �شركات البرتول الوطنية �أكرث كفاءة ،وتوفر فر�صا للتعاون بينها وبني �شركات
البرتول الدولية ،مما ي�ساعد على �ضمان ا�ستقرار و�أمن الإمدادات يف �أ�سواق الطاقة باعتبارها
م�س�ؤولية م�شرتكة.

 - 2اجلل�سات اخلا�صة
❂ امل�س�ؤولية االجتماعية
❂
تطرقت العديد من جل�سات امل�ؤمتر �إىل مو�ضوع امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركات العاملة
يف جمال الطاقة واملوا�ضيع الأخرى ذات العالقة .ونظراً للأهمية التي �أولتها اللجنة املنظمة
للم�ؤمتر للم�س�ؤولية االجتماعية باعتبارها �أحد العنا�صر املركزية للم�ؤمتر ،فقد مت تخ�صي�ص
جل�سة خ�ص�صت وب�شكل كامل ملناق�شة املو�ضوع املذكور.
وات�ضح من خالل املناق�شات �أن ال�شركات البرتولية قد بد�أت خالل ال�سنوات الأخرية تهتم
ب�أ�ساليبها املتبعة يف خدمة املجتمع ،وانتقلت من دور املتربع �إىل املطور للمجتمع ،ما �أدى �إىل
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طفرة فكرية يف امل�س�ؤولية االجتماعية التي مل تكن موجودة من قبل .وتويل ال�شركات البرتولية
اهتماماً خا�صاً باملو�ضوع ،بحيث �أ�صبح هذا التوجه مبنياً على مقايي�س ومعايري و�سيا�سات
وبرامج لتوفري خدمات يف املجاالت ال�صحية والتعليمية واخلدمية والبيئية .و�أ�صبحت ال�شركات
تلعب دوراً هاماً يف تعزيز تقدم املجتمعات املحلية التي تعمل فيها من الناحية االجتماعية
واالقت�صادية.
وحتاول ال�شركات عدم ف�صل دورها االجتماعي عن دورها االقت�صادي ،وهو دور يتزايد
ويتعاظم لتظهر ال�شركات وك�أنها لي�ست كيانات اقت�صادية فح�سب ،بل كيانات ترتبط كذلك
باملجتمعات التي تعمل فيها.
ومت الت�أكيد على العالقة ما بني كل من امل�س�ؤولية االجتماعية واحلوكمة الر�شيدة وحتقيق
اال�ستدامة ،باعتبارها معايري متالزمة من ال�ضروري �أخذها يف االعتبار من قبل جميع ال�شركات
العاملة يف جمال الطاقة ،بهدف خلق توازن يف القرارات والعمل على املدى البعيد ،مما ي�سفر
عنه دور م�ستدام يف توفري الطاقة للعامل ،عن طريق �إمدادات �آمنة وتكنولوجيا جديدة تتعامل
مع االنبعاثات الكربونية لتخفيف الأ�ضرار البيئية ،بحيث �أ�صبحت امل�س�ؤولية االجتماعية جزءاً
جوهرياً من عمل �أية �شركة تبحث عن منو وربحية على املدى البعيد.
كما �أكدت املناق�شات خالل جل�سات امل�ؤمتر على �أن �سيا�سة امل�س�ؤولية االجتماعية بالن�سبة
ل�شركات الطاقة تعد مبثابة �آلية تنظيم ذاتي ميكن من خاللها العمل على ر�صد و�ضمان
التزامها بالقانون واملعايري الأخالقية والدولية وو�ضع القواعد الالزمة لتحقيق اال�ستدامة.
وتعد قواعد ال�سلوك (� )Code of Conductأحد الو�سائل التي تعتمدها ال�شركات يف مراقـبة
و�ضـمان تنفيذ التزاماتها االجتماعية ،خ�صـو�صاً و�أن تلك القواعـد قد �أ�صـبحت وا�ضـحة خـالل
ال�سنوات الأخرية بعد �أن كان ي�سودها الغمو�ض.
وخل�صت املناق�شات �إىل �أنه ب�سبب �أهمية قطاع النفط والطاقة على امل�ستويات اجليو�سيا�سية
والإ�سرتاتيجية والتنموية فقد �أ�صبح من ال�ضروري على القطاع �أن ي�ساهم يف تنمية م�ستوى
املجتمعات املحلية .و�أن امل�س�ؤولية االجتماعية تخ�ص ال�شركات العاملية وال�شركات الوطنية
على حد �سواء .وفع ً
ال بد�أت بع�ض ال�شركات الوطنية بنقل جتارب ال�شركات العاملية بالعمل
مع املجتمعات املحلية� .إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن امل�س�ؤولية االجتماعية واحلوكمة الر�شيدة لي�ست
مرتبطة بال�شركات فقط ،و�إمنا يعد تطبيقها م�س�ؤولية اجلميع من حكومات وم�ؤ�س�سات
وجمتمعات حملية و�أفراد خللق توازن يف املجتمع.
❂ ❂ الطاقــة والتنقــل
تركزت اجلل�سة حول درا�سة �أعدها جمل�س الطاقة العاملي ()WEC
حول �سيناريوهات النقل الدولية لعام  2050والتي ن�شرت يف عام .2011
وت�صف نتائج هذه الدرا�سة التي ا�ستمرت عاما كامال التطورات املحتملة يف وقود
املوا�صالت العاملية والأنظمة التقنية من خالل اثنني من ال�سيناريوهات ذات اخل�صائ�ص
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املتميزة ،وهما “الطريق ال�سريع” “ ”FreeWayو”طريق ر�سوم التعرفة” “ .”Toll Wayيت�صور
�سيناريو”الطريق ال�سريع” العامل ب�أنه مكان ت�سود فيه توجهات تخلق مناخا مفتوحاً للمناف�سة
الدولية ،وتقدم حلوال يقودها القطاع اخلا�ص وتخفي�ض التكاليف� .أما �سيناريو “طريق ر�سوم
التعرفة” في�صف عاملا �أكرث تنظيما ،حيث تقرر احلكومات التدخل يف الأ�سواق لتعزيز احللول
التقنية وتطوير البنية التحتية التي ت�ضع ال�صالح العام يف ال�صدارة.
وعلق الربوفي�سور كارل روز ،مدير ال�سيا�سات وال�سيناريوهات يف
جمل�س الطاقة العاملي“ :ميثل �سيناريو الطريق ال�سريع و�سيناريو طريق
التعرفة طرفني متعاك�سني مل�ستقبل املوا�صالت املحتمل .حيث �إن الواقع
احلقيقي �سيكون يف نهاية الأمر واقعاً بني هذين الطرفني مع وجود
اختالفات بني املناطق تلعب دورا جوهريا”.

و�أ�ضاف د .روز “هناك �أدلة على �أن قطاع النقل �سيتعر�ض �إىل
تغيريات جذرية .فو�سائل النقل اخلفيفة يف دول منظمة التعاون
والتنمية االقت�صادية �سيتم حتويلها ب�شكل �شبه كامل �إىل تلك التي
ت�ستخدم مزيجا من الوقود ،وبالتايل �سي�شهد العامل انتقال الطلب على الوقود التقليدي
�إىل الدول النامية .فت�أثري التكنولوجيا احلديثة كان �أقل عمقاً مما توقعه البع�ض .ويرجع
ذلك ب�شكل �أ�سا�سي �إىل النمو غري االعتيادي لقطاع النقل الثقيل”.
ومن جهته قال د .عائ�ض القحطاين ،مدير امل�شاريع يف جمل�س
الطاقة العاملي ورئي�س فريق �سيناريو املوا�صـالت حتى العام 2050
“تظهر �أبحاثنا منوا قويا يف الطلب على الديزل وزيت الوقود ووقود
الطائرات التي ت�شكل جمتمعة وقود �سوق املوا�صالت .وبحلول
عام � 2050سيزداد الطلب على هذه الأنواع الثالثة بن�سبة ترتاوح
بني  .% 68 - 10حيث �أن ارتفاع الطلب على الديزل لوحده قد
يتجاوز  % 200 - 46بينما قد ي�شهد وقود الطائرات ارتفاعا
قدره  ،% 300 - 200ولهذا �آثار هامة بالن�سبة مل�صايف التكرير
وقطاع الت�سويق ،وخ�صو�صا يف �أوروبا التي لها تقليديا تركيز �أكرب
على وقود الديزل”.
�أما الآثار املرتتبة على البيئة فهي كبرية .فقد بلغت انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون
من قطاع املوا�صالت عام  2010حوايل  23%من جممل انبعاثات هذا الغاز يف العامل.
وت�شكل ال�سيارات  % 41من تلك االنبعاثات .ومع ارتفاع م�ستويات الطلب على النقل يف
عام  ،2050يتوقع ،واعتمادا على مزيج الوقود� ،أن يرتفع �إجمايل انبعاثات ثاين �أك�سيد
الكربون من قطاع النقل بن�سبة ( % 16يف حال �سيناريو طريق ر�سوم التعرفة) �أو % 79
(�سيناريو الطريق ال�سريع) ،وذلك يعتمد كليا على درجة تدخل احلكومات يف �أ�سواق النقل
وتطور تقنيات خف�ض انبعاثات الكربون يف نظم الوقود.
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وقال د .كري�ستوف فراي ،الأمني العام ملجل�س الطاقة العاملي “ميثل
قطاع النقل اليوم ربع انبعاثات الكربون .ونتوقع ارتفاع االنبعاثات منها
بن�سبة  % 79بحلول عام  .2050ومع ذلك قد ميكننا احلد من هذا
االرتفاع ليبلغ  16%فقط من خالل تفعيل �سيا�سات متكن احلكومات
والقطاع اخلا�ص من التدخل .وهذه ن�سبة حتكم كبرية لكن حتقيقها
يتطلب منا التحرك الآن”.
وي�ستنتج جمل�س الطاقة العاملي �أن �أكرب حتد �ستواجهه احلكومات
يكمن يف توفري موا�صالت م�ستدامة لت�سع مليارات ن�سمة �ستعي�ش يف العامل بحلول عام .2050
وللقيام بذلك يجب اتخاذ �أكرث الأ�ساليب فاعلية من حيث التكلفة كتقليل االزدحام والتلوث
وال�ضو�ضاء الناجت عن تزايد النقل وال�شحن لأدنى حد.
وتعليقا على الدرا�سة قال ال�سيد
رئي�س جمل�س الطاقة العاملي “ و�ضع املجل�س العاملي للطاقة �سيناريوهات
للنقل لتكون القاعدة التي منها ينطلق احلوار البناء بني �صناع القرار
العاملي واملحلي وامل�صنعني وامل�ستهلكني واملنتجني.

بيري غادوين Pierre Gadonneix

فمن الوا�ضح �أن االقت�صادات النا�شئة هي التي �ست�سهم يف ت�شكيل
االحتياجات امل�ستقبلية للنقل ،من خالل النمو ال�سريع ملجتمعاتها
واقت�صاداتها ،لكن يجب التنويه �إىل �أن الدول املتقدمة لديها حاليا
نظم موا�صالت تعتمد ب�شكل كبري على الوقود التقليدي ،لذا وجب علينا الآن من �أجل �ضمان
م�ستقبل م�ستدام للموا�صالت �أن نقوم بت�شجيع خيارات مرنة ومتنوعة من م�صادر الطاقة”.
و�أ�ضاف “فقط من خالل ظهور قيادات قوية على امل�ستوى احلكومي واخلا�ص ،ميكن
�إحداث �إ�سهام �إيجابي نحو تقدم نظم املوا�صالت مل�ستقبل م�ستدام يرعى �أجيال امل�ستقبل”.
وتعد الدرا�سة تتويجاً جلهود التعاون بني كل من الفريق الأ�سا�سي ملجل�س الطاقة العاملي
و 54خبريا يف الطاقة والنقل العاملي من  29دولة ،و�شركاء امل�شروع م�ؤ�س�سة �آي بي �إم ،ومعهد
بول �شرير ،و�شبكة �أع�ضاء جمل�س الطاقة العاملي.
وتتوقع الدرا�سة زيادة �إجمايل الطلب على الوقود يف جميع و�سائل النقل بن�سبة % 30
(ح�سب �سيناريو طريق ر�سوم التعرفة) �إىل �( % 82سيناريو الطريق ال�سريع) فوق م�ستويات عام
� .2010سوف يكون الدافع وراء منو الطلب على الوقود ب�شكل كامل ا�ستمرار اعتماد مزيج الوقود
لقطاع النقل على البنزين والديزل وزيت الوقود ووقود الطائرات ب�شكل �أ�سا�سي ،والتي تـ�شكل
جمتمـعة وقـود �سـوق املوا�صـالت عـام � % 80( 2050سيناريو طريق ر�سوم التعرفة % 88 ،وفق
�سيناريو الطريق ال�سريع) .ويتوقع �أن يزداد الطلب على هذا املزيج من الوقود الرئي�سي (البنزين
والديزل ووقود الطائرات وزيت الوقود) بن�سبة �( % 10سيناريو طريق ر�سوم التعرفة) و�إىل % 68
(�سيناريو الطريق ال�سريع) وزيادة الطلب على الديزل وزيت الوقود بن�سبة ( % 46ح�سب �سيناريو
طريق ر�سوم التعرفة) و�إىل �( % 200سيناريو الطريق ال�سريع) فوق م�ستويات عام  ،2010وزيادة
173

النفط والتعاون العربي 140 -

الطلب على وقود الطائرات بن�سبة ( % 200ح�سب �سيناريو طريق ر�سوم التعرفة) و�إىل 300
�( %سيناريو الطريق ال�سريع) فوق م�ستويات عام .2010
ومن املتوقع �أن يزيد الطلب على البنزين بن�سبة �( % 16سيناريو الطريق ال�سريع) �إىل
�( % 63سيناريو طريق ر�سوم التعرفة) ،وارتفاع �أعداد ال�سيارات يف العامل بواقع � 2.2ضعف
(�سيناريو طريق ر�سوم التعرفة) �أو � 2.6أ�ضعاف (�سيناريو الطريق ال�سريع) ،وب�شكل �أ�سا�سي يف
الدول النامية ،حيث يتوقع ارتفاع �أعداد ال�سيارات بن�سبة ترتاوح بني �( % 430سيناريو طريق
ر�سوم التعرفة) �إىل �( % 557سيناريو الطريق ال�سريع) يف حني �أن االرتفاع الذي �ست�شهده الدول
املتقدمة �سيرتاوح بني � % 36إىل . % 41
و�أ�شارت الدرا�سة �أي�ضاً �إىل �أن ن�سبة االرتفاع املطلقة حلجم املوا�صالت والطلب على الوقود
يعتمد ب�شكل كبري على نوع ال�سيا�سات التي ت�ضعها احلكومات يف العقود القليلة القادمة.
ال�سيا�سات احلكومية �ست�ؤثر على املزيج الكمي والتقني لل�سيارات وال�شاحنات على الطريق،
واالنبعاثات الناجتة من �أي ن�شاط �إ�ضايف للنقل.
وهناك توقع بتغري مركز الطلب على الوقود من الدول املتقدمة �إىل الدول النامية وخا�صة
ال�صني والهند .و�سي�ستمر العامل يف االعتماد على الوقود الأحفوري كم�صدر �أ�سا�سي لطاقة
املوا�صالت مع ارتفاع الطلب على الديزل ووقود الطائرات مقارنة بالغازولني .ولهذا �آثار هامة
بالن�سبة مل�صايف التكرير وقطاع الت�سويق ككل ،وخ�صو�صا يف اوروبا والتي تقليديا لها تركيز �أكرب
على وقود الديزل .يدفع الطلب العاملي على الديزل قطاعات الزراعة والنقل الثقيل والتعدين،
ومن غري املرجح حدوث ا�ستبدال للوقود التقليدي مع �أنواع جديدة من تكنولوجيات الوقود قبل
عام  .2050وهذا الأمر ينطبق �أي�ضا على وقود ال�سفن والطائرات.
�أ�صبح الوقود احليوي ظاهرة �إقليمية ،وخا�صة يف الأمريكتني ،حيث الوقود احليوي من
ق�صب ال�سكر هو املهيمن يف الربازيل ،ووقود االيثانول احليوي من الذرة هو املهيمن يف الواليات
املتحدة .وا�ستخدامات الوقود احليوي يف �أوروبا تعود ب�شكل كبري نتيج ًة لو�صاية احلكومة� .أما
بالن�سبة لأنواع الوقود البديلة ،مبا يف ذلك الغاز الطبيعي والكهرباء والهيدروجني ،فيتوقع �أن
يرتفع  6-7مرات �أعلى من امل�ستويات احلالية كحد �أق�صى اعتمادا على درجة التدخل احلكومي.
جتدر الإ�شارة �إىل �أنه من غري تواجد تنظيمات حكومية قوية ت�ضع ال�صالح العام �أمام امل�صالح
ال�شخ�صية �ستعاين �أ�سواق النقل من قلة التطوير ،حيث �ستنمو يف حدود الأعمال املعتادة ،ولن
يكون هناك تطور جذري يف التكنولوجيا والبنية التحتية التي تقلل من ت�أثري النقل ال�سلبي.
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❂ ❂ بناء م�ستقبل م�ستدام :تعزيز الرباغماتية وال�شراكة
�أدار اجلل�سة ال�سيد راندي غو�سن رئي�س امل�ؤمتر وحتدث خاللها ال�سيد
خالد الفالح رئي�س �شركة �أرامكو ال�سعودية ،علماً ب�أن هذه اجلل�سة مل
تكن �ضمن برنامج امل�ؤمتر ومتت �إ�ضافتها الحقاً.
ا�ستهل اجلل�سة رئي�س امل�ؤمتر بالإ�شارة �إىل تفاوت املعنى مل�صطلح
اال�ستدامة لدى الأ�شخا�ص ،لكن توفري اال�ستدامة يتطلب دوراً من جميع
القطاعات يف املجتمع.
ُ
“تلبية
وقال املهند�س خالد الفالح ،رئي�س �شركة �أرامكو يف كلمته التي جاءت حتت عنوان:
غاية �أ�سمى :الأركان الأربعة لع�صر ذهبي جديد للبرتول”�“ :إنه ويف �ضوء التغيرّ ال�شامل الذي طر�أ
ٍ

على احلوار العاملي يف جمال الطاقة ،مع انح�سار خماوف نفاد النفط وتعرث
خطوات م�صادر الطاقة املتجددة وبدائل الطاقة� ،إىل جانب الغمو�ض الذي
يكتنف الأو�ضاع االقت�صادية ،والتحول يف ال�سيا�سة البيئية ،ف�إن ال�صناعة
النفطية قادرة على حتقيق الرفاهية لباليني الب�شر حول العامل ممن ي�سعون
لتحقيق م�ستويات معي�شية �أف�ضل”.
وقال الفالح “�إنني عندما �أحتدث عن “ع�صر نه�ضة” ل�صناعتنا ،ال
�أق�صد فرتة طفرة وازدهار �أخرى متتد لنحو ع�شر �سنوات ،ويزيد خاللها ما
ننفقه وما نحققه ،و�إمنا �أق�صد ع�ص ًرا نلبي فيه التزاماتنا نحو الب�شرية ويف
الوقت ذاته نحو البيئة الطبيعية ،فهذه هي الغاية الأ�سمى التي نعمل لتحقيقها
من خالل ما نوفره من طاقة”.

وو�صف الفالح يف كلمته� ،أربعة �أركان �أ�سا�سية لهذه النه�ضة ،وهي ا َ
جللَد ،والتقنية ،والب�شر،
وامل�س�ؤولية ،وهي الأركان التي ميكن �أن تخدم -كمبادئ توجيهية ت�سرت�شد بها ال�صناعة النفطية-
يف �إيجاد حلول تت�سم ببعد املدى والقدرة على اال�ستمرار.
وحث الفالح املجتمع النفطي العاملي على تطوير حلول ت�ساعد �سكان العامل .واعترب �أن
ركن امل�س�ؤولية اخلا�ص بال�صناعة النفطية ي�شمل �أي�ضاً تطوير جيل جديد من الكفاءات ال�شابة،
وا�ستحداث تقنيات تهدف �إىل تطوير منتجات جديدة يف �إطار التح�سني البيئي لإمدادات
الطاقة ورفع كفاءتها.
وا�ستطرد قائ ً
ال� “ ،أول هذه الأركان الأ�سا�سية هي ما �أُ�س ِّميه املحافظة على القوة� :أي تبني نهج
بعيد املدى يف الأعمال يرتكز على الواقعية واملرونة والقدرة على التحمل� ،أي بعبارة �أخرى ،ما ي�سميه
الريا�ضيون ا َ
جللَد �أو قوة التحمل”.
وا�ستح�ضر الفالح يف حديثه عدداً من الأمثلة على خربات �أرامكو ال�سعودية وجناحها
بف�ضل حتلي خططها وممار�ساتها باجللد والثبات واملحافظة على قوتها و�إ�سرتاتيجيتها .وذكر
يف هذا ال�ش�أن م�شروع منيفة الذي تنفذه �أرامكو ال�سعودية بطاقة �إنتاجية تبلغ � 900ألف برميل
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يف اليوم من النفط اخلام كمثال عملي على ذلك ،م�ؤكداً �أن املثابرة وموا�صلة ال�سري على الدرب،
بدالً من الرتاجع فور ظهور �صعوبات ق�صرية الأجل ،هي �سر النجاح على املدى البعيد يف جمال
اال�ستثمار.
وعرب الفالح يف كلمته عن تفهمه ب�أنه لي�س من ال�سهل االلتزام بهذه الر�ؤية البعيدة يف الوقت
الذي تتطلب فيه الأ�سواق املالية نتائج جيدة على املدى الق�صري ،ومع ذلك ،فقد ر�أى ب�أن ذلك
االلتزام �أمر بالغ الأهمية �إذا ما �أردنا �أن نخرج هذا الع�صر الذهبي اجلديد �إىل حيز الوجود.
ويف معر�ض حديثه عن الركنني الثاين والثالث يف هذه الإ�سرتاتيجية التي ر�سم �أبعادها يف
كلمته و�صوالً �إىل ع�صر نه�ضة جديد للطاقة النفطية ،قال الفالح �”:إن على ال�شركات �أن تغيرّ
من طريقة عملها يف �ضوء التقدم ال�سريع الذي يتم حتقيقه يف جمال التقنيات ،وفيما ت�شهده ال�صناعة
حتول دميوغرايفٍ مع تقاعد املهند�سني والأخ�صائيني ذوي اخلربة ،ودخول عدد �أكرب من
النفطية من ٍ
املوظفني ال�شباب الذين لديهم �آمال وتطلعات �أكرب يف �إحداث فرق.

وقال الفالح يف هذا ال�ش�أن“ :هذا التحول ينطوي على ٍ
حتد وفر�صة يف �آن واحد ،فالتحدي يتمثل
يف نقل خربات اكت�سبها اجليل ال�سابق ب�شق الأنف�س �إىل جيل جديد� .أما الفر�صة فهي اال�ستفادة من
املجموعة املختلفة والرائعة لدى اجليل ال�صاعد من ال�شباب رجاالً ون�سا ًء من مهارات وتطلعات ونظرة
جتاه العامل”.
و�أ�ضاف الفالح �أنه بهدف التوا�صل مع املوظفني الأ�صغر �س ًنا ،فقد �أ�س�ست �أرامكو ال�سعودية
“هيئة ا�ست�شارية للقادة ال�شباب” بهدف اال�ستماع �إىل وجهات نظرهم و�أفكارهم وتفعيل طاقاتهم و�إثراء
خرباتهم".

وقال يف ختام كلمته متحدثاً حول الركن الرابع من هذه الإ�سرتاتيجية وهو امل�س�ؤولية� ”:إنه
ينبغي على ال�شركات �أال تكتفي بتقاريرها ال�سنوية حول اال�ستدامة البيئية ،بل عليها �أن تو�سع نطاق
م�شاركتها يف اجلوانب االجتماعية واالقت�صادية للتوظيف وتنمية مهارات ريادة الأعمال”.
واختتم حديثه بالقول�“ ،إنني �أعتقد ب�أن جميع العوامل ال�ضرورية للدخول يف ع�صر ذهبي جديد
للبرتول قائمة بالفعل ،وعلينا لتحقيق �أق�صى ا�ستفادة من هذه الأو�ضاع �أن نربهن على �أننا نتمتع
با َ
جللَد على املدى البعيد ،و�أن نقوم با�ستثمارات �إ�سرتاتيجية يف الأبحاث والتقنيات ،و�أن نوجد بيئة
تتيح ملوظفينا حتقيق التميز ،و�أن نعمل مب�س�ؤولية مل�ساندة جمتمعنا وحماية كوكبنا”.

 - 3املنتديات:
❂ تقنيات احلفر والإكمال املطبقة يف املكامن ال�صعبة
❂
وتر�أ�س هذه اجلل�سة كل من ال�سيد م.د .جو�شي ،املدير التنفيذي ل�شركة �سي دي ا�س للنفط
والغاز الطبيعي بالهند  ،CDS, Oil & Natural Gas Corporation, Indiaوال�سيد جويل كيكر ،نائب
الرئي�س لعمليات احلفر ب�شركة اك�سون موبيل الواليات املتحدة الأمريكية .
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يف ظل التطورات امل�ستمرة يف التقنيات امل�ستخدمة يف ال�صناعة البرتولية ،مل تعد الطرق
التقليدية كافية يف بع�ض الأحيان للقيام ب�أعباء العمليات املطلوبة على الآبار �أو املكامن ،فكان
البد من البحث عن تقنيات جديدة ت�ساهم يف التغلب على التحديات التي يفر�ضها الواقع
اجلديد للتنقيب عن البرتول يف املناطق ال�صعبة� ،أو للعمل على توفري الوقت خالل عمليات
احلفر والإنتاج ،واجلدول التايل يو�ضح الأوراق املقدمة يف املنتدى:
الأوراق املعرو�ضة
تقييم النتائج التي ح�صلت عليها
�شركة  Shellمن تطبيق تقنية
احلفر حتت التوازن ال�ستك�شاف
مكامن الغاز منخف�ضة النفاذية
وتقييم تو�صيف املكامن.

Evaluation of Results
from Shell’s Global Use
of Underbalanced Drilling
for Tight Gas Exploration
and Appraisal Reservoir
Characterization.

معد /معدو الورقة
& David Elliott, Shell International Exploration
Production, Netherlands

Achieving Effective Acid
Stimulation of Thick Carbonate
Gas Reservoirs in Qatar's North
Field.

Mr. Jacques Van Vliet, South Rub Al-Khali
Company Ltd, Saudi Arabia. Mr. Alan Reid,
Shell, Qatar Mr. Serge Haibi, Qatar GAS, Qatar
Mr. Fraser Ross, QatarGAS, Qatar Mr. Joseph
Hajj, QatarGAS, Qatar Mr Christian Wilms,
Shell, Qatar

�إ�سرتاتيجية التحفيز بالت�شقيق
الهيدروليكي لآبار اال�ستك�شاف
والتطوير يف اجلزائر

Hydraulic Fracturing
Stimulation Strategy for
Exploration & Development
Wells in Algeria.

Sofiane Fekkai, Sonatrach Division Petroleum
Engineering & Development, Algeria. Hacene
Mallek, Sonatrach Division Exploration,
Algeria, El Mahdi Yettou, Rachid Zerarek,
& Sonatrach Division Petroleum Engineering
Development, Algeria.

حقل  ،Trollحلول الإكمال املطبقة

Troll Field - Completion Solutions
Applied

Linda Charlotte Berge, Statoil ASA, Norway.

Prediction of Drilling Bit Wear in
One of the Iranian South Oil Fields
Using Artificial Neural Networks.

Mohammad Rastegar, NIOC Exploration Directorate,
Iran.
Co-authors: Dr. Khalil Shahbazi, Mehdi Firoozi,
Petroleum University of Tech., Iran.

حتقيق التحفيز احلم�ضي الفعال
يف مكامن الغاز الكربوناتية
ال�سميكة يف حقل ال�شمال يف قطر

التنب�ؤ بت�آكل ر�أ�س احلفر يف
�أحد حقول النفط يف جنوب
�إيران با�ستخدام ال�شبكات
اال�صطناعيةالتي قدمت
ومن الأوراق
الع�صبية

�ضمن هذا املنتدى:

✌ ✌ تقييم النتائج التي ح�صلت عليها �شركة �شل من تطبيق تقنية
احلفر حتت التوازن ال�ستك�شاف مكامن الغاز منخف�ضة النفاذية
وتقييم تو�صيف املكامن

✌✌
Evaluation of Results from Shell's Global use of
Underbalanced Drilling for Tight Gas Exploration and Appraisal
Reservoir Characterization

وقدمها ال�سيد ديفيد �إليوت ،من �شركة �شل الدولية لال�ستك�شاف والإنتاج ،هولندا ,وملخ�صها
هو التايل :تتميز مكامن الغاز الكتيم (املكامن ذات النفاذية املنخف�ضة جداً) ب�أنها نظ ٌم معقدة
جيولوجياً وبرتوفيزيائياً ،كما �أنها متباينة اخلوا�ص ح�سب كل املعايري� .إ�ضافة لذلك ،تنطوي
البيئة التي يتم التعامل معها على عدد كبري من التحديات التي ت�ؤثر على قرار جمع املعلومات.
�إن ا�ستخدام �سوائل احلفر امل�شبعة بامللح �أو �سوائل احلفر ذات الأ�سا�س الزيتي يوجد بدوره تبايناً
كبرياً وعدم موثوقية بالبيانات التي يتم احل�صول عليها .كل ذلك ي�ؤدي �إىل املخاطرة بنوعية
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البيانات �سواء من القيا�سات الكهربائية البئرية �أو من خالل معلومات العينات الأ�سطوانية.
التزمت �شركة  Shellمنذ منت�صف عام  2008ب�إ�سرتاتيجية تقوم على ا�ستخدام احلفر حتت
التوازن بهدف تو�صيف اخلزانات يف كل عمليات ا�ستك�شاف وتقييم �آبار الغاز الكتيم ،ويعترب احلفر
حتت التوازن فريداً من نوعه عندما يطبق ب�شكل �صحيح ،حيث يتم عملياً تفادي �أية �أ�ضرار ميكن
�أن تت�سبب بها �سوائل احلفر �أو �سوائل الإكمال على حركية الغاز .وت�ستخدم هذه التقنية عملياً يف
حمالت احلفر اال�ستك�شايف والتقييمي للح�صول على الفوائد املبا�شرة التالية:
1 .1تو�صيف املكمن خالل عملية احلفر
2 .2احل�صول على ال�سماكة الفعالة احلقيقية للطبقة املنتجة من �إجمايل �سماكة املكمن.
3 .3تبيان ما �إذا مت اخرتاق �شقوق مفتوحة خالل عملية احلفر.
4 .4حتديد ات�صال نطاقات املكمن مع بع�ضها.
5 .5احل�صول على بع�ض اخل�صائ�ص اخلزنية للمكمن خالل تنفيذ عملية احلفر ،مما ي�سهل معايرة
النماذج اخلزنية مبا�شرة.

�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن الغاز الذي يتم �إنتاجه خالل احلفر حتت التوازن ،ي�ستخدم لنمذجة خطط
االختبارات والقيا�سات الكهربائية وعمليات الإكمال التي جتري بعد احلفر .وطبقت  Shellهذه التقنية
منذ عام  2008على ع�شرة م�شاريع يف �أمريكا ال�شمالية ،و�شمال �أفريقيا ،وال�شرق الأو�سط ،و�آ�سيا.
وقد قيمت هذه الورقة املعرفة الإ�سرتاتيجية التي مت اكت�سابها من خالل تطبيق هذه التقنية ،مت�ضمنة
تقييم نتائج هذه امل�شاريع على ال�صحة وال�سالمة البيئية ،وعلى املكامن ،وعر�ضت نتائج عدة م�شاريع لدعم
ما مت التو�صل �إليه من نتائج.
وميكن من تتبع ال�شكل ،1 -مالحظة �أن �سرعة احلفر (اخلط الأزرق) ارتفعت ب�شكل كبري عند تطبيق
تقنية احلفر حتت التوازن با�ستخدام �سائل احلفر ذي الأ�سا�س الزيتي ،مع مالحظة �أن احلمولة على ر�أ�س
احلفر مل تتغري كثرياً.
ال�شكل :1 -تغري معدل االخرتاق با�ستخدام تقنية احلفر حتت التوازن (املثال من البئر / RG-4اجلزائر)
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خل�صت الورقة �إىل ما يلي:
✍ كل امل�شاريع التي نفذتها ال�شركة با�ستخدام هذه التقنية مل تت�سبب ب�أية حوادث �ضارة بالبيئة �أو
✍
بال�صحة.
✍ مت تعوي�ض كلفة ا�ستخدام تقنية احلفر حتت التوازن ،من خالل حفر �آبار �أقل وب�شكل �أ�سرع ،ومن
✍
خالل القيام بنمذجة الت�شقيق الهيدروليكي املطلوب خالل عملية احلفر ،ومن خالل التوفري الناجت
ً
الحقا �أنها جافة.
عن عدم القيام بعمليات الت�شقيق �أو االختبار يف �آبار قد يتبني
✍ ا�ستطاعت الفرق العاملة متييز النطاقات املنتجة من غري املنتجة �أثناء عملية احلفر.
✍

يعترب التكامل بني بيانات احلفر حتت التوازن وبني الفرق العاملة على املكمن ،مفتاحاً
للنجاح ،حيث بات ب�إمكان هذه الفرق اتخاذ القرار بنا ًء على املعلومات الديناميكية احلية ،بدل
اللجوء �إىل البيانات ال�صماء وانتظار نتائج احلفر لت�أكيدها �أو نفيها.
✌ ✌حتقيق التحفيز احلم�ضي الفعال يف مكامن الغاز
الكربوناتية ال�سميكة يف حقل ال�شمال يف قطر

✌✌ Achieving Effective Acid Stimulation of Thick Carbonate
Gas Reservoirs in Qatar’s North Field

وقدم هذه الورقة كال من ال�سادة :جاك فان فليت (�شركة جنوب الربع اخلايل
املحدودة  -اململكة العربية ال�سعودية) ،و�آلن ريد ،و�سريج هايب وفريجر رو�س
وجوزيف حاج (وثالثتهم من �شركة قطر غاز) ،وكري�ستيان ويلمز (من �شركة �شل،
فرع قطر)* ومما جاء يف هذا املنتدى:
تعترب عمليات التحفيز احلم�ضي لل�صخور الكربوناتية ال�سميكة يف غاية الأهمية للحفاظ
على �إنتاجية عالية للآبار على املدى الطويل وللو�صول �إىل �أعلى معامل ا�ستخال�ص يف الوقت
نف�سه ،وهذا ينطبق على حقل ال�شمال العمالق الواقع قبالة ال�سواحل القطرية.
بحثت هذه الورقة يف اختيار وت�صميم وتنفيذ وتقييم النتائج والأ�ساليب امل�ستخدمة للتحفيز
احلم�ضي من قبل م�شروعي قطر غاز  3و  4يف �آبار �إنتاج الغاز .حيث مت ت�صميم وتطبيق عمليات
املعاجلة �ضمن معايري خمتلفة مثل الآبار املبطنة واملثقبة ،وتنوع اخل�صائ�ص الليثولوجية ،واملكامن
ال�سميكة املتطبقة املتميزة بتباين النفاذية والتي يحتمل �أن حتتوي على �شقوق ونطاقات تهريب.
و�أو�ضحت الورقة �أن حتقيق التحفيز الفعال ،كما يتبني من قيم الظاهرة اجللدية ()Skin Effect
ومالمح اجلريان يف الآبار املحفزة ،يعتمد على القدرة على حتقيق ت�سريب (�إي�صال) احلم�ض �إىل جميع
املناطق الهامة .وعر�ضت الورقة لكيفية ت�سريب احلم�ض عرب ا�ستخدام �أقل عدد ممكن من الثقوب
مع �ضخ �أكرب كمية ممكنة من حم�ض الهيدروكلوريك ( )HClبالتناوب مع خمف�ضات اللزوجة� ،أو عرب
املعاجلة احلم�ضية بتقنية  Bullheadبا�ستخدام مراحل متناوبة من حم�ض الهيدروكلوريك املركز
وخمف�ضات اللزوجة املو�ضعية احلم�ضية مرتافقة مع مواد ليفية قابلة للتحلل.
* Mr. Jacques Van Vliet, South Rub Al-Khali Company Ltd, Saudi Arabia

Mr. Alan Reid, Shell, Qatar Mr. Serge Haibi, Qatar GAS, Qatar Mr. Fraser Ross, Qatar GAS, Qatar Mr.
Joseph Hajj, Qatar GAS, Qatar Mr. Christian Wilms, Shell, Qatar
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ً
مثاال عن نتائج عملية التحمي�ض با�ستخدام املحاكي
ال�شكل :2 -يبني

وخل�صت الورقة �إىل �أن ا�ستخدام حم�ض الهيدروكلوريك برتكيز  % 28بالتناوب مع
خمف�ضات اللزوجة املو�ضعية� ،ساهم يف تخفي�ض الظاهرة اجللدية وت�سريب احلم�ض �إىل
النطاقات ذات النفاذية املنخف�ضة يف املكمن وذلك �ضمن �آبار مبطنة مت �إكمالها بعدد حمدود
من الثقوب� ،إال �أن هذه الطريقة �أثبتت جناحها يف املكامن ذات الطبقات ال�سميكة ،لكنها
�صعبة التطبيق يف املكامن قليلة ال�سماكة واحلاوية على نطاقات متباينة النفاذية ،وميكن يف
حالة الأخرية ا�ستخدام حم�ض الهيدروكلوريك برتكيز  % 28بالتناوب مع خمف�ضات اللزوجة
املو�ضعية احلم�ضية املحمولة على �ألياف قابلة للتحلل.
✌ التنب�ؤ بت�آكل ر�أ�س احلفر يف �أحد حقول النفط يف جنوب �إيران با�ستخدام
✌
ال�شبكات الع�صبية اال�صطناعية

✌✌ Prediction of Drilling Bit Wear in One of the Iranian South Oil Fields Using
Artificial Neural Networks

قدم هذه الورقة للنقا�ش كل من ال�سادة حممد را�ستيغار ،امل�س�ؤول يف ق�سم �إدارة اال�ستك�شاف
يف �شركة النفط الوطنية الإيرانية ،وخليل �شاهبازي ،اال�ستاذ امل�ساعد يف جامعة تكنولوجيا
البرتول � -إيران ،وحممد مهدي فريوزي (�إيران) ،وهذا ملخ�صها:
يعترب الت�آكل ظاهرة �شائعة للغاية �أثناء �أية عمليات ميكانيكية ،وخ�صو�صاً عند وجود
احتكاكات عالية كما هو احلال �أثناء عمليات احلفر ،وهذا ما يظهر يف ر�أ�س احلفر املخروطي
الدوار على هيئة ت�آكل يف الأ�سنان �أو يف حواملها ،وي�ؤدي �إىل انخفا�ض �سرعة احلفر �أو �سقوط
الأ�سنان وتوقف عملية احلفر �أو حدوث ا�ستع�صاء للموا�سري ،واحلاجة �إىل ا�صطيادها مما يرفع
كلفة عملية احلفر ب�شكل كبري.
Mohammad Rastegar, NIOC Exploration Directorate, Iran، Dr. Khalil Shahbazi, Iran Mr. Mohammad Mehdi Firoozi

180

تقارير

ظهرت حتى اليوم خمتلف النماذج الريا�ضية واملخربية للتنب�ؤ مبعدالت ت�آكل ر�أ�س احلفر،
ولكن نظراً لتعقيد العالقة بني الت�آكل وبني عوامل احلفر املختلفة مل تتمكن هذه النماذج من
التنب�ؤ بهذه الظاهرة ب�شكل مقبول.
قدمت هذه الورقة درا�سة لتطبيق �إمكانات ال�شبكات الع�صبية يف جمال النمذجة ومعرفة
العالقات غري اخلطية واملعقدة ،وعر�ضت ثالثة مناذج للتنب�ؤ بت�آكل الأ�سنان واملحامل يف ر�ؤو�س
احلفر الدوارة ،وت�آكل الأ�سنان يف ر�ؤو�س احلفر الثابتة .وقد مت بناء هذه النماذج ا�ستناداً �إىل
خوارزميات تعليم ُمراقبة ،وتطبيق قاعدة التعليم املتدرج لتدريب ال�شبكات الع�صبية ،وذلك
با�ستخدام معلومات من �أكرث من خم�سني بئراً من �أحد احلقول يف جنوب �إيران .وتبني �أن
معامل االرتباط ( )Correlation Coefficientلهذه النماذج كان قريباً جداً من  1مما يعني �أن
بالإمكان الوثوق بالنماذج امل�ستخدمة للتنب�ؤ بظاهرة الت�آكل دون احلاجة لإيقاف العمل بغر�ض
�سحب ر�أ�س احلفر لفح�صه ،وهذا ما ي�ؤدي �إىل تخفي�ض التكاليف نظراً للتقليل من الوقت
ال�ضائع .وعموماً يتم تقييم ر�أ�س احلفر لتحقيق الأغرا�ض التالية:
✍ حت�سني االختيار ال�صحيح لر�أ�س احلفر.
✍
✍ حتديد ت�أثري م�ؤ�شرات احلفر.
✍
✍ اكت�ساب خربة حول عمر ر�أ�س احلفر ومتى يجب ا�ستبداله.
✍
✍ تقييم �أداء ر�أ�س احلفر للم�ساعدة يف عمليات الت�صميم.
✍

وبينت الورقة �أن ال�شبكة الع�صبية ال�صناعية هي جتميع لعنا�صر �أو عقد �أو وحدات معاجلة
منف�صلة يبنى عملها على �أ�سا�س اخلاليا الع�صبية الب�شرية .ويتم تخزين قدرة املعاجلة يف ال�شبكة
�ضمن نقاط االت�صال الداخلية بني الوحدات والتي مت احل�صول عليها من خالل عملية التكيف �أو
التعلم من جمموعة من �أمناط التدريب ،عن طريق تغذيتها باملُدخالت واملُخرجات ال�صحيحة التي
يجب �أن تنتج عن هذه املدخالت.
ال�شكل :3 -يبني خمطط ًا لل�شبكة الع�صبية ال�صناعية
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وخل�صت الورقة �إىل �أن النموذج اجلديد ميكن ا�ستخدامه للتنب�ؤ بت�آكل ر�أ�س احلفر ،ولكن
�ضمن حدود معينة قريبة من احلدود املخربية التي مت �إجراء التجارب عليها (كما هو مبني يف
اجلدول ،)1 -مما يعني وجود حاجة �إىل املزيد من التجارب قبل القول ب�إمكانية تعميم النموذج
التي مت عر�ضه.
اجلدول :1 -امل�ؤ�شرات امل�ستخدمة خالل التجارب املخربية
امل�ؤ�شر
احلجم (بو�صة)
العمق (�إنزال) (مرت)
العمق (�سحب) (مرت)
نطاق احلفر (مرت)
�ساعات العمل (�ساعة)
معدل االخرتاق (م�/ساعة)
الوزن (�ألف رطل)
�سرعة الدوران (د/د)
�ضغط امل�ضخة (رطل/بو�صة مربعة)

منوذج ت�آكل
الأ�سنان

منوذج ت�آكل
احلوامل

منوذج ت�آكل �أ�سنان ر�ؤو�س
احلفر الثابتة ()PDC

5.785 - 26

5.8125 - 26

4.125 - 26

0 - 4250

0 - 4250

0- 4250

58 - 4310

58 - 4458.5

58-4310

0 - 4018

0 - 4018

0-4018.5

0.2 - 219

0 - 255

0-395

0.24 - 35

0.1 - 35

0.2-40

3 - 45

0 - 45

0-40

0 - 180

0 - 180

0-200

0 - 2800

0 - 2800

0-2800

❂ التطورات يف �إدارة املكامن
❂
�آل ثاين ،نائب رئي�س �شركة
تر�أ�س اجلل�سات يف هذا املنتدى كال من ال�شيخ في�صل
مري�سك �أويل  -قطر ،والدكتور حممد علي عمادي ،مدير الأبحاث والتكنولوجيا وع�ضو جمل�س
�إدارة يف �شركة النفط الوطنية الإيرانية ،ووليد ملحم ،مدير يف ق�سم هند�سة املكامن ،يف �شركة
�أرامكو  -ال�سعودية.
وميكن تلخي�ص ما مت تناوله خالل تلك اجلل�سات كما يلي:
تطبق �إدارة املكامن خالل كامل دورة حياة حقول النفط �أو الغاز� ،سواء لتحديد �أف�ضل ال�سبل
لتطوير حقل جديد �أو قدمي .وميكن لإدارة املكامن �أن ترفع معدل الإنتاج ومعامل اال�ستخال�ص،
وهي تطبق على خمتلف نواحي ال�صناعة البرتولية ،لكن �أهميتها تتجلى خالل مرحلة الإنتاج
التي متتد لفرتة طويلة .ويو�ضح اجلدول املرفق يف ال�صفحة التالية الأوراق املقدمة يف املنتدى.
ومن الأوراق التي عر�ضت يف هذا املنتدى:
✌ التطوير احلافز لإدارة الآبار واملكامن
✌

✌✌ Driving Improvement in Well & Reservoir Management

وقدمها الدكتور �ستيوارت كاليتون ،من �إدارة اال�ستك�شاف والإنتاج ب�شركة �شل ،هولندا،
وميكن تلخي�صها فيما يلي:
Dr. Stuart Clayton, Shell EP International BV, Netherlands

182

تقارير

الأوراق املعرو�ضة
التطورات يف �إدارة املكامن
وتقنيات اال�ستخال�ص املدعم
للنفط :حت�سني الإنتاج والإنتاجية
يف احلقول اجلديدة والنا�ضجة

التطوير احلافز لإدارة الآبار
واملكامن

زيادة فعالية حمطة حقن ماء
البحر -خربة من حقل واقع يف
املغمورة
ا�ستخدام التقنيات احلديثة
امل�ؤكدة يف النمذجة اجليولوجية
املتقدمة واملقارنة التاريخية �ضمن
املحاكاة املكمنية :حالة بحثية من
حقل كربوناتي عمالق

معد /معدو الورقة

Advances in Reservoir Management
(RM) and EOR Techniques:
Improving Production and Recovery
in New and Mature Fields.

Dr. Ganesh Thakur, Chevron Energy Technology
Co., USA.

& Driving Improvement in Well
Reservoir Management.

Dr. Stuart Clayton, Shell EP International BV,
Netherlands.

Efficiency Improvement of Sea Water
Injection Plant- Experience from an
Offshore Oil Field.

Samaneh Ashoori, NIOC- IOR Research Institute,
Iran. Mohammad Emadi, Mojgan Radmehr,
Emad Roayaei, Sakineh Shokrolahzadeh,
Mohammad Zahedzadeh, NIOC- IOR Research
Institute, Iran.

Utilizing New Proven Technologies
in Enhancing Geological Modeling
and Reservoir Simulation HistoryMatching: Case Study of a Giant
Carbonate Field.

Bevan Yuen, Saudi Aramco, Saudi Arabia.
Co-authors: Rida Abdel Ghani, Saad Al Garni,
Olugbenga Olukoko, John Temaga, Saudi
Aramco, Saudi Arabia.

تعتـرب �إدارة الآبار واملكامن الن�شـاط الأ�سـا�سي ل�شـركات النفط العاملة ،وي�شـمل ذلك كل
العملـيات التي جتـري بـدءاً من البـئر و�صـوالً �إىل بيع املنتج النهـائي للم�سـتهلك .وبـعـد االنتهاء
من مراحـل التـنقـيب والتقيـيم والتطـوير ،ت�صـبح مرحـلة الإدارة هي الطـور الوحيد الذي يحقق
الريـع والعوائد على اال�ستثمارات ،وهذا هو الطـور الأطـول عـادة يف عمر احلقل ،وقد ي�سـتمر
لعـدة عقود .وقد ركـزت �شـركة �شل  Shellعلى مـدى ال�سـنوات القلـيـلة املا�ضـية على هذه
العملـية على �أ�سـا�س عاملـي لدفـع عملـيات التـطويـر نحـو الأمام ،حيث يعترب التكـامل بيـن
الوظـائف املتعـددة �أ�سـا�س عملـيات تقيـيـم �أداء العـمل يف ال�شركة ،وهذا يتطلب تغيرياً مرحلياً
يف نوعية الإدارة امليدانية (الآبار واملكامن واملرافق) عن طريـق حتديد �أ�سـ�س �إدخـال نظـم
عملـيات الإدارة امليـدانيـة للمكـامن والآبار.
�إ�ضافة �إىل ذلك البد من �إتباع مبد�أ التح�سني امل�ستمر للحد ما �أمكن من �سرعة انخفا�ض
الإنتاج ،بل ولزيادته ولرفع معدالت االحتياطي يف احلقول.
قدمت هذه الورقة و�صفاً للخطوات التي قامت بها �شركة �شل  Shellعلى مدى ال�سنوات
القليلة املا�ضية لتح�سني �أدائها وتطوير التقنيات و�أدوات تكنولوجيا املعلومات و�إدارة البيانات.
وتطرقت الورقة لطرق اال�ستخال�ص املعزز للنفط (الإنتاج الثالثي) ،حيث ر�أت �أنه بالإمكان
ا�ستخدامه يف بع�ض احلقول ليكون الطريقة املثلى لتطويرها منذ بدء الإنتاج ،وخا�صة يف حالة
عدم وجود بديل اقت�صادي ،مثل حالة النفط الثقيل جداً ( )Extra Heavy Oilيف كندا.
و�إذ تواجه ال�شركة العديد من امل�شاريع التي تزداد تعقيداً ،ف�إن �إدارة املكامن والآبار بطريقة
فعالة متثل �أكرث من جمرد فر�صة تكميلية لتخفي�ض التكلفة ،فلو انعدمت هذه الإدارة الفعالة
لن يكون هناك �أي ريع �أ�سا�ساً .لذلك تعمل ال�شركة على تطوير املهارات من خالل التدريب،
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وتبادل اخلربات ،وتعزيز التكامل بني التخ�ص�صات املختلفة ملوظفيها خللق بيئة عمل تعاونية،
بينت بالفعل جناحها يف تطوير عمليات الإدارة.
ال�شكل :4 -يبني �أهم طرق اال�ستخال�ص املعزز ح�سب درجة ن�ضوجها

وخل�صت الورقة �إىل �أن �إدارة املكامن والآبار تتوافق ب�شكل تام مع مرحلة ت�شغيل احلقول
النا�ضجة ،وهذه املرحلة �إذا مل تنفذ بفعالية وكفاءة ف�سوف ت�ؤثر على معامل اال�ستخال�ص وت�ؤدي
لرتاجع ريع املكامن وتخاطر ب�سالمتها.
❂ ا�ستجابة ال�صناعة للتغريات املناخية
❂
تر�أ�س اجلل�سات يف هذا املنتدى كال من وي�شارت روب�سن ،م�ست�شار الرئي�س للتغري املناخي
يف �شركة نك�سن ،كندا ،وفرانتز �سورن�سن ،مدير م�شروع  EOR CO2 Projectيف �شركة مري�سك
�أويل ،بالدامنرك* ،وملخ�ص ما جاء يف اجلل�سات هو التايل:
تلحظ ال�صناعة البرتولية �ضرورة وجود برامج �إلزامية ت�ستند �إىل املعرفة الدقيقة لت�أثري
غازات الدفيئة على تغري املناخ ،وهناك تركيز على �أهمية التقييم النوعي لإ�صدارات هذا النوع
من الغازات وطريقة التعامل معها .كما �أن الفاعلية االقت�صادية ال�صطياد وتخزين غاز ثاين
�أك�سيد الكربون مل تثبت بعد يف معظم مناطق العامل ،وحتتاج للمزيد من الدرا�سة والدعم
احلكومي ،واجلدول يف ال�صفحة التالية يو�ضح الأوراق املقدمة يف املنتدى.
وفيما يلي عر�ض لورقتني من الأوراق املقدمة يف املنتدى:
✌ ال�صناعة البرتولية :التكيف مع الت�أثريات املتوقعة للتغري املناخي
✌

✌✌ Petroleum Industry: Adaptation to Projected Impacts of Climate Change

وقدمها ال�سيد جان دل ،من م�ؤ�س�سة  ،CH2M HILLبالواليات املتحدة الأمريكية** وملخ�صها:
* Wishart Robson, Climate Change Advisor to the President, Nexen Inc., Canada, Franz Sorensen, Head of EOR CO2
Project, Maersk Oil, Denmark
** Jan Dell, P.E., Vice PresidentEnergy and Water Division, CH2M HILL
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نظام �إدارة طاقة عاملي

هل ا�صطياد وتخزين الكربون هو
احلل للنفط الثقيل؟

ميكن تعريف التكيف ب�أنه عملية تقوم من خاللها املجتمعات بجعل نف�سها �أكرث قدرة على
مواجهة م�ستقبل غري وا�ضح املعامل ،وقد تكيف الب�شر مع التغري املناخي عرب �آالف ال�سنني،
و�شملت ا�سرتاتيجيات التكيف التاريخية العديد من املراحل التي لعل من �أب�سطها هجرة ال�سكان
�إىل مناطق حتتوي على الغذاء الكايف واملاء .وخالل القرون القليلة املا�ضية ،وجدت تقنيات
هدفت �إىل احلفاظ على حرارة الأبنية و�أخرى �ساهمت يف زيادة الإنتاج الزراعي ،مما جعلها
ت�ساهم جمتمعة يف تطور املدن.
ويف قطـاع النفـط والغاز ركزت برامج تقييم التكيف على ال�سجالت التاريخية لعدم اليقني
( )Uncertaintyيف حماولة ال�ستقراء امل�ستقبل من خـالل املا�ضـي .لكن الأو�ضـاع الأخيـرة
ت�شـري �إىل زيادة م�ضطردة يف تقلبات املـناخ ،وبالتـايل ف�إن املا�ضي قـد ال يكـون امل�ؤ�شـر الوحيـد
الذي ميكـن ا�ستخـدامه يف هـذا املجـال.
ً
عمليا دافعني رئي�سيني لإجراء تقييم التكيف ،هما:
هناك
✍ احلد من الثغرات يف ت�صميم امل�شاريع والعمليات.
✍
✍ تعزيز التوا�صل الفعال بني �أ�صحاب امل�صالح.
✍

وقد �أكد جمل�س العمل العاملي للتنمية امل�ستدامة يف تقريره لعام  ،2008على �ضرورة تقييم
التكيف ملا يعود به من فائدة على الأعمال واملجتمعات �سواء على املدى الق�صري �أو الطويل .كما
خل�ص برنامج علوم التغري املناخي الأمريكي يف نف�س العام ت�أثري التغريات املناخية على عمليات
�إنتاج الطاقة ،وخل�ص �إىل �أن هناك �ضرورة للتكيف مع الت�أثريات ال�سلبية املحتملة على عمليات
الإنتاج ،وحماولة البحث عن الت�أثريات الإيجابية للدفع قدماً باجتاه تطوير هذه العمليات.
�إن ا�ستخدام الفر�ص واملخاطر التي قدمت �إىل �سل�سلة قيمة النفط والغاز العاملية جنبا �إىل
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جنب مع توقعات النماذج املناخية املحتملة لبع�ض املواقع املحددة ،ميكن �أن ي�ساعد ال�شركات
على حتديد الفر�ص واملخاطر ب�شكل من�سق وفعال ،وميكن لتلك ال�شركات حتديد وتقييم احللول
املمكنة ،وتنفيذ تلك احللول التي متتلك املربرات التجارية الأكرث كفاءة.
قدمت هذه الورقة املخاطر املحتملة على �سل�سلة قيمة النفط والغاز ،على هيئة تقييم
للمخاطر املحتملة للتغري املناخي على امل�شاريع الإقليمية ،وذلك من خالل التنب�ؤ بهذه املخاطر
يف املناطق النفطية الرئي�سية من العامل التي تهم ال�شركات العاملة يف ال�صناعة البرتولية .ويبني
ال�شكل  4النتائج التي تو�صلت لها هذه الورقة ،حيث يرى الباحث �أن ارتفاع احلرارة �سي�سبب
يف ت�صحر بع�ض املناطق ،وفي�ضانات يف مناطق �أخرى ،وارتفاع من�سوب مياه البحار ،وانح�سار
الغطاء الثلجي عن بع�ض املناطق ،وارتفاع حمو�ضة املحيطات.
وهذا ما �سوف ي�ؤدي  -ح�سب ر�أي معد الورقة� -إىل غرق بع�ض املناطق وزيادة قوة الأمواج
ونق�صان امل�ساحات التي ميكن التنقيب فيها على الياب�سة وحتولها �إىل مناطق مغمورة ،كما �سوف
تتعر�ض عمليات الإنتاج للكثري من التوقفات ،و�سوف تت�أثر عمليات الناقالت وتتعر�ض لعوا�صف
ثلجية وت�أخري يف رحالتها� ،أما امل�صايف ف�سوف تفتقر �إىل املياه الالزمة لعملياتها املختلفة وخا�صة
عمليات التربيد ،و�سوف تنطمر �أنابيب نقل املواد الهديروكربونية حتت الثلج �أو املياه مما ي�ؤدي
�إىل انخفا�ض �سعة النقل على م�ستوى العامل ،وبالن�سبة للمجتمعات الب�شرية ف�إنها �ست�شهد عدداً
كبرياً من الوفيات نتيجة الطق�س ال�سيئ ،وانت�شاراً للأوبئة ،وتلوث الهواء ،وفقدان الأماكن ال�صاحلة
لل�سكن! ويبني ال�شكل ،5 -النتائج املتوقعة للت�أثريات املناخية على �سل�سلة قيمة النفط والغاز
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✌ هل ا�صطياد وتخزين الكربون هو احلل للنفط الثقيل؟
✌

?✌✌ Is Carbon Capture and Storage the Answer for Heavy Oil

وهذه ورقة قدمها ترود �سند�ست ،من �شركة �ستات �أويل ،الرنويج* ،وجاء فيها ما يلي:
ي�شهد العامل تغرياً جلياً يف �أ�س�س ا�ستهالك الطاقة ،ومن املتوقع �أن ارتفاع الطلب على
النفط والغاز على املدى البعيد �سيكون مدفوعاً بازدياد الطلب على الطاقة يف الدول املتحولة.
ويف الوقت نف�سه تواجه العديد من �شركات الطاقة العاملية م�شكلة �شيخوخة احلقول التي تعمل
بها ،وتتناق�ص يف الوقت نف�سه فر�ص و�صولها �إىل النفط ال�سهل ،مما يحتم عليها البحث عن
فر�ص جديد يف جمال النفط الثقيل.
ومن البديهي �أن هذا النوع من النفط يحتاج �إىل املزيد من الطاقة لإنتاجه ،مما ي�سبب
انبعاث املزيد من غازات الدفيئة خالل عمليات الإنتاج ،وهذا ما يتناق�ض مع دعوة وكالة الطاقة
الدولية �إىل �ضرورة �أن يثبت العامل ن�سبة غازات الدفيئة عند  450جزء باملليون.
لقد مت اقرتاح �أن تكون عملية ا�صطياد وتخزين الكربون طريقة لإغالق الدائرة ودعم �إنتاج
النفط الثقيل ،بينما يتم يف الوقت نف�سه تخفي�ض ن�سبة الكربون خالل عملية الإنتاج.
ناق�شت هذه الورقة جدوى كون عملية ا�صطياد وتخزين الكربون احلل للحد من ت�أثري �إنتاج
النفط الثقيل على املناخ .وتركزت التحليالت على تقنيات اال�صطياد عند �إنتاج رمال القار يف
كندا ،والتي ت�شكل �أكرب جتمع نفطي من نوعه يف العامل وحتتاج �إىل كمية من الطاقة تزيد عما
يحتاجه �إنتاج �أي نوع �آخر من النفط الثقيل ،مما يرجح �أن كلفة ا�صطياد وتخزين الكربون عند
�إنتاج النفط منها �أعلى من كلفة ا�صطياد وتخزين الكربون يف جميع �أنواع النفط الأخرى.
�شرحت الورقة الطرق الثالث املعروفة حالياً ال�صطياد الكربون ،وهي:
ً
�شيوعا هي ا�صطياد غاز ثاين �أك�سيد الكربون عن باقي الغازات الناجتة
✍ ✍ الطريقة الأوىل والأكرث
ً
عن االحرتاق عرب ا�ستخدام مذيب �ضمن امل�سار الذي متر فيه الغازات ،وغالبا ما يكون املذيب
امل�ستخدم ذو �أ�سا�س �أميني� ،أو قد ت�ستخدم الأمونيا املربدة.
✍ ✍ الطريقة الأخرى هي ف�صل الكربون عن الهيدروجني قبل ا�ستخدام الوقود الهيدروكربوين،
وبالتايل يتحول الوقود امل�ستخدم �إىل غازين منف�صلني هما الهيدروجني وثاين �أك�سيد الكربون
الذي ي�سهل ف�صله يف هذه احلالة.
✍ ✍الطريقة الثالثة هي �أك�سدة الوقود  ،Oxyfuelحيث يتم حرق الوقود بوجود الأك�سجني النقي،
وهذا ي�سمح بالتخل�ص من ال�شوائب مثل النرتوجني ،بينما تكون نواجت االحرتاق هي غاز ثاين
�أك�سيد الكربون النقي ،واملاء.

وخل�صت الورقة �إىل �أن هناك عدة نقاط يف غاية الأهمية ،مفادها �أن ا�صطياد وتخزين
ٍ
جمد اقت�صادياً �إال يف
الكربون خا�صة يف حالة رمال القار يف كندا ،ممكن فنياً ،لكنه غري
�صناعة النقل والتكرير حالياً �ضمن �سل�سلة القيمة حتى لو مت تقدمي متويل حكومي له.
* Trude Sundset, Statoil, Norway
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كما بينت الورقة �أن م�شاريع تطوير املعدات ميكن �أن تثبت  -الحقاً -دور ا�صطياد وتخزين
الكربون يف حالة النفط الثقيل يف حال توفر معلومات كافية عن التقنيات والتكاليف ،مما قد
ي�سرع من دور هذه العملية يف �صناعة نقل وتكرير النفط الثقيل� ،أما ا�صطياد وتخزين الكربون
يف �سل�سلة �إنتاج النفط الثقيل فال يزال بحاجة �إىل تطوير التقنيات لبناء �سيناريو ميكن من
خالله تطبيق عملية اال�صطياد والتخزين.
ال�شكل :6 -تكاليف ا�صطياد وتخزين الكربون ح�سب نوع ال�صناعة

❂ �إدارة املياه يف عمليات اال�ستك�شاف والإنتاج وال�صناعات الالحقة
❂
تر�أ�س جل�سات هذا املنتدى كال من دان ماكفادين ،رئي�س م�ؤ�س�سة احلفاظ على م�صادر
الطاقة ،كندا ،والدكتور ديفيد وايت ،رئي�س م�صلحة املاء والكربون يف �شركة �شلومربجي،
فرن�سا* وملخ�ص ما تطرق اليه املنتدىهو التايل:
ت�شكل احلاجة املا�سة �إىل �إدارة املياه حتدياً كبرياً جداً لل�صناعة البرتولية عموماً ،ويتمثل
هذا التحدي يف احل�صول على املياه ب�أقل تكلفة ممكنة مع احلد من الت�أثريات البيئية لذلك،
�إ�ضافة �إىل �ضرورة التو�صل �إىل حلول هند�سية نوعية للحد من �إنتاج املياه ،والتقليل ما �أمكن
من ا�ستخدامها� ،إ�ضافة �إىل �ضرورة �إعادة تدوير املياه �سواء ب�سبب �شح امل�صادر املائية �أو بعدها
عن مواقع العمل ،ويو�ضح اجلدول التايل الأوراق املقدمة يف املنتدى:
*Dan McFadyen, Chairman, Energy Resources Conservation, Canada, Dr. David White, President, Schlumberger Water
& Carbon Services, France

188

تقارير

معد /معدو الورقة

الأوراق املعرو�ضة
حلول املياه املتكاملة مل�صايف
البرتول -نحو �أداء م�ستدام

Integrated Water Management
Solutions for Petroleum RefineriesTowards a Sustainable Practice.

Dr. Jamal Shamas, CH2M HILL
International, UAE.

طر ٌق للتقليل من ا�ستخدام املياه
العذبة الالزمة لعمليات الت�شقيق
يف املكامن غري التقليدية

Methods for Minimizing Fresh Water
Requirements in Unconventional
Reservoir Fracturing Operations.

Mark Van Domelen, Halliburton Energy
Services, Denmark Johanna Haggstrom,
Halliburton ِEnergy Services, Denmark..

حت�سني �إدارة املياه يف عمليات
التكرير :تقليل اال�ستهالك وتعظيم
�إعادة اال�ستخدام

Improving Water Management

العوائق و�إدارة املياه املنتجة يف
املغمورة �ضمن مناطق منظمة على
م�ستوى رفيع

Offshore Produced Water
Constraints and Management in
Highly Regulated Areas.

Mudumbai Venkatesh, AECOM, UK.
Rob Cox, IPIECA, UK.

in Refining Operations:
Minimizing Consumption and
Maximizing Re-Use.

Emmanuel Garland, TOTAL E&P, France.

وفيما يلي عر�ض لإحدى الأوراق التي قدمت يف املنتدى:
ٌ
طرق للتقليل من ا�ستخدام املياه العذبة الالزمة لعمليات الت�شقيق يف
✌
✌
املكامن غري التقليدية
✌✌ Methods for Minimizing Fresh Water Requirements in Unconventional
Reservoir Fracturing Operations

وقدم الورقة كال من ال�سيد مارك فان دوملن وال�سيدة يوهانا هاغ�ستورم ،من �شركة
هاليربتون خلدمات الطاقة ،الدامنرك*  ،وملخ�صها:
يحتاج تطوير املكامن غري التقليدية �إىل كميات كبرية من املاء كون معظم الت�شكيالت يف
هذا النوع من املكامن بحاجة لعمليات ت�شقيق متعددة ت�ستهلك الكثري من ال�سوائل (املاء) يف كل
بئر للو�صول ب�إنتاجيته �إىل امل�ستوى االقت�صادي ،وقد تزيد هذه الكميات عن  3700مرت مكعب
لكل بئر خا�صة يف الت�شكيالت الرملية �أو الغ�ضارية .وملا كان تطوير هذا النوع من املكامن يزداد
ات�ساعاً �سواء يف املناطق املعروفة �أو يف مناطق جديدة ،فالبد لل�صناعة البرتولية من تطوير
طرق ما لتخفي�ض ا�ستهالك املاء العذب .وتتيح التطورات احلديثة يف تقنيات معاجلة
وتطبيق ٍ
املياه تنظيف و�إعادة ا�ستخدام تلك املياه بعد �إنتاجها من الآبار التي جرى �إكمالها ،وهذا ما يعطي
مثاالً عن ا�ستجابة ال�صناعة ملتطلبات �إدارة املياه .وعلى �صعيد الواقع تتوفر لل�صناعة البرتولية
العديد من التقنيات للحفاظ على املياه العذبة خالل عمليات الت�شقيق ،وتت�ضمن هذه التقنيات
حلوالً خمتلفة كيميائية ،وعملية ،يذكر منها:
✍ ✍ا�ستخدام موائع غري مائية مثل غاز ثاين �أك�سيد الكربون �ضمن �سوائل الت�شقيق للتقليل من
ا�ستخدام املاء العذب وامل�ساعدة على تنظيف البئر.
✍ ✍�سرعة و�ضع البئر على الإنتاج بعد الت�شقيق ال�ستعادة �أكرب كمية ممكنة من املياه.
✍ ✍تركيز عمليات الت�شقيق ب�شكل حمدد عرب عزل النطاقات التي يجب ت�شقيقها فقط.
✍ ✍التعامل ب�شكل فعال ومدرو�س مع من�ش�آت تخزين املياه ومعاجلتها.

* Mr. Mark Van Domelen & Ms Johanna Haggstrom Halliburton Energy Services, Denmark
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عر�ضت الورقة حلالة درا�سية مت فيها ا�ستخدام تقنية التخثري الكهربائي Electrocoagulation

يف منطقة ي�صعب الو�صول �إليها ،حيث متت معاجلة مياه اال�ستعماالت اليومية على املوقع ،مما
�ساهم يف توفري � 550ألف برميل من املياه العذبة ،ورافق ذلك توفري مبلغ قدر بحوايل 250
�ألف دوالر كان �سينفق �ضمن ميزانية �إدارة املياه.
كما عر�ضت الورقة حالة درا�سية �أخرى مت خاللها ا�ستخدام تقنية تعقيم املياه بالأ�شعة
فوق البنف�سجية للتخل�ص من البكترييا مما �ساهم يف �إلغاء ا�ستخدام  2400غالون ( 9250لرت)
من احلم�ض الع�ضوي الذي كان خم�ص�صاً لهذه الغاية .وتبني ال�صورة التالية املياه قبل وبعد
معاجلتها بالتخثري الكهربائي ،وال�شكل الأخري بعد الت�صفية.

❂ خيارات احلرارة اجلوفية
❂
تر�أ�س جل�سات هذا املنتدى كال من ال�سيدة �آلي�سون تومب�سون ،املديرة التنفيذية جلمعية
طاقة احلرارة اجلوفية الكندية ،ونيكوال بلي�سلي ،مدير التخطيط اال�سرتاتيجي يف �شركة قطر
للبرتول ،و�آندرا�س بنتيك ،من جمموعة مول للنفط والغاز يف املجر* وملخ�ص ما تطرق اليه
املنتدى هو التايل:
ميثل خيار ا�ستثمار طاقة احلرارة اجلوفية �أحد خيارات الطاقة امل�ستدامة التي حتتاج �إىل
املزيد من البحث والدرا�سة والتقييم ،ورغم �أن طاقة احلرارة اجلوفية ميكنها (نظرياً) �أن تلبي
كل احتياجات الطاقة يف العامل� ،إال �أن الواقع العملي يثبت �أن ق�سماً �صغرياً جداً منها ميكن �أن
يكون ذا ريع اقت�صادي ،خا�صة يف ظل التقنيات احلالية و�أ�سعار النفط والغاز ال�سائدة ،واجلدول
التايل يبني الأوراق املقدمة يف املنتدى:
وفيما يلي عر�ض لإحدى �أوراق هذا املنتدى:
* Alison Thompson, Chairman / Executive Director, Canadian Geothermal Energy Assoc., Canada.
Nicholas Blessley, Manager Strategic Planning, Qatar Petroleum, Qatar. András Péntek, VP Corporate
Strategy, MOL Group, Hungary
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Overcoming Barriers to
Development of Global Geothermal
Resources.

David Newell, Chevron Asia Pacific
Exploration and Production Company, USA.
Isikeli (Keli) Taureka, Senior Vice President,
Geothermal Power and Operations, Chevron
IndoAsia Buiness Unit and President Chevron
Geothermal Indonesia Ltd.

Power for Pumps from CoProduced Water.

Tim Thompson, Borealis GeoPower Inc.,
Canada.
Craig Dunn, Dr. Daniel Yang, Borealis
GeoPower Inc., Canada.

ا�ستخدام طاقة احلرارة اجلوفية
للتكييف يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،مثال عن قطر

Geothermal Cooling in the GCC
with the Example of Qatar.

Dr. Horst Kreuter, Geo Thermal Engineering
GmbH, Germany.

املبادئ الكندية للتقارير العمومية
املتعلقة بطاقة احلرارة اجلوفية:
الطريق �إىل رفع ثقة امل�ستثمر

The Canadian Geothermal Code
for Public Reporting: The Road to
Improve Investor Confidence.

Brian Toohey, Nexen Inc., Canada.

�إيجاد وقيا�س القيمة عرب مقاربة
توثيقية يف �صناعة طاقة احلرارة
اجلوفية

Creating and Measuring Value
via Portfolio Approach in
Geothermal Industry.

András Péntek, MOL Group, Hungary.
Dora Szabo, MOL Group, Hungary.

التغلب على العوائق لتطوير
م�صادر احلرارة اجلوفية العاملية

تزويد امل�ضخات بالطاقة من املياه
املنتجة ثانوياً

✌ ✌ ا�ستخدام طاقة احلرارة اجلوفية للتكييف يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي ،مثال عن قطر
Geothermal Cooling in the GCC with the Example of Qatar

✌✌

وقدمها الدكتور هور�ست كروتر ،م�ؤ�س�س ورئي�س �شركة GeoThermal
 Engineering GmbHباملانيا ،وملخ�صها هو:

ت�ستهلك �أجهزة التكييف (التربيد) يف قطر  % 63من الكهرباء
التي يتم توليدها ،ويتم حالياً ا�ستخدام الكهرباء املولدة من م�صادر
الطاقة التقليدية للتكييف ولتحلية مياه البحر .ويرى كاتب الورقة �أنه ميكن �إجراء
التكييف با�ستخدام الطاقات املتجددة بدون احلاجة لتوليد الكهرباء ،حيث تتوىل طاقة
احلرارة اجلوفية توليد الربودة عرب الإمتزاز  Adsorptionواالمت�صا�ص .Absorption
�إن نظم التربيد املبا�شرة مثل تلك امل�ستخدمة حالياً يف �أحد منتزهات قطر ت�شكل
قاعدة للتربيد با�ستخدام الطاقة املتجددة .وتبلغ تكلفة التكييف با�ستخدام طاقة
احلرارة اجلوفية ن�صف كلفة التكييف با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية.
وتتطلب هذه التقنية وجود حرارة جوفية ترتاوح بني  120 - 100درجة مئوية ،وهذا
متاح يف قطر كما هو متوفر يف باقي دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي ،وعلى
�أعماق ترتاوح بني  2500 - 1700مرت .كما �أن باطن الأر�ض عند هذه الأعماق معروف
ب�شكل جيد نتيجة عمليات اال�ستك�شاف والإنتاج للنفط والغاز .ويتم نقل الطاقة عرب
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الآبار حلقن املاء البارد يف هذه الآبار و�إنتاجه �ساخناً من �آبار �أخرى وت�ستخدم الطاقة
احلرارية املحمولة باملاء ال�ساخن لت�شغيل مربدات الإمتزاز ،Adsorption Chillers
والتي تعمل على نف�س مبد�أ مربدات االمت�صا�ص  ،Absorptionوالفارق الوحيد بينهما
هو �أن النقل احلراري يتم عرب املواد ال�صلبة بدل ال�سوائل.
والبد من التنويه �إىل �أن الورقة املقدمة طرحت املو�ضوع كفكرة حتتاج �إىل درا�سة تف�صيلية
وخا�صة للجدوى االقت�صادية من م�شروع كهذا� ،إذ �أن �إيجاد مربدات قادرة على تربيد مدينة
الدوحة كلها بقطاعيها ال�صناعي واملنزيل يعترب �أمراً ال ي�ستهان به ،ناهيك عن ا�ستخدام هذه
الطاقة يف ت�شغيل حمطات حتلية مياه البحر.
❂ املنظوران قريب املدى وبعيد املدى لطاقة الرياح والطاقة ال�شم�سية»
❂
تر�أ�س جل�سات هذا املنتدى كال من جيم�س �سي ديفي�س ،رئي�س ق�سم حلول الطاقة
يف �شركة �شيفرون (الواليات املتحدة الأمريكية) ،وغ�س �شيلليكن�س اخلبري يف ق�سم
الطاقة ال�شم�سية ،يف م�ؤ�س�سة ( PwCاململكة املتحدة)* .وميكن تلخي�ص مو�ضوع هذا
املنتدى يف التايل:
ميكن النظر �إىل طاقة الرياح والطاقة ال�شم�سية على �أنها خطوة على طريق التقليل
من ا�ستخدام الوقود التقليدي ،لكن هذه اخلطوة ال تزال بعيدة عن الكمال لأ�سباب
عديدة منها عدم توزع هذا النوع من م�صادر الطاقة ب�شكل مت�ساو ،و�ضرورة تطوير
التقنيات الالزمة ال�ستثمار هذا النوع من الطاقات ،وهو ما يحتاج للدعم احلكومي
للأبحاث وللتطبيق العملي يف هذا املجال ،واجلدول التايل يو�ضح الأوراق املقدمة يف
املنتدى:

الأوراق املعرو�ضة
طاقة الرياح يف املغمورة
ت�سخري طاقة الرياح لال�ستخدام
املحدود �ضمن املن�صات البحرية
تطور اخلاليا ال�شم�سية و�أحدث ما
مت التو�صل �إليه ونظرة م�ستقبلية
�إىل الطاقة الكهربائية يف العامل

معد /معدو الورقة
Off-Shore Wind.

Charles Nielsen, DONG Energy,
Denmark.

Anil Gupta, Oil & Natural Gas
Harnessing Offshore Wind
Corporation Ltd., India.
Power for Captive Use at
& Narendra Asija, Ajit Kumar, Oil
Offshore Platforms.
Natural Gas Corporation Ltd., India.
Progress in Solar Cells and State
of the Art and Future View of
Photovoltaic Solar Electricity in
the World.

Peyman Jelodarian, POGC, Iran.

* James C. Davis, President, Chevron Energy Solutions, USA.
Gus Schellekens, Global Solar Expert, PwC, UK
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وفيما يلي عر�ض لإحدى �أوراق املنتدى:
✌ تطور اخلاليا ال�شم�سية و�أحدث ما مت التو�صل �إليه ونظرة م�ستقبلية
✌
�إىل الطاقة الكهربائية يف العامل

✌✌ Progress in Solar Cells and State of the Art and Future, View of Photovoltaic
Solar Electricity in the World

قدم هذه الورقة ال�سيد باميان جيلوداريان ،من �شركة فار�س للنفط والغاز (�إيران) ،وهو
يرى ب�أن العامل قد بات ي�شهد نق�صاً يف �إمداد الطاقة ،و�أن هناك م�شكلة حقيقية يف االحرتار
املناخي ،و�أن احلل الأمثل ملواجهة هاتني امل�شكلتني يكمن يف ا�ستخدام الطاقة املتجددة.
قدر الكاتب �أن اال�ستهالك العاملي احلايل من الطاقة يبلغ حوايل  10ترياواط ،و�سوف
ي�صل �إىل  30ترياواط عام  ،2050ويرى �أن الفرق البالغ  20ترياواط يجب ت�أمينه عن طريق
طاقات متجددة ال تنتج غاز ثاين �أك�سيد الكربون ،بحيث ي�ستخدم الوقود الأحفوري للتدفئة
وللأغرا�ض ال�صناعية ( 10ترياواط) ،وت�ستخدم الطاقة ال�شم�سية وامل�صادر املتجددة الأخرى
لتوليد الكهرباء ( 10ترياواط) ،بينما ي�ستخدم الهيدروجني يف و�سائل النقل ( 10ترياواط).
وقد ا�ستعر�ضت الورقة عدة تقنيات لت�صنيع
اخلاليا ال�شم�سية و�أن�صاف النواقل ،semi conductors
وناق�شت م�ستقبل هذه ال�صناعة ،مبينة �أن �سوق اخلاليا
ال�شم�سية ينمو مبعدل � % 40 - 30سنوياً ،وخا�صة
بالن�سبة للخاليا التي تعتمد تقنية ال�شرائح الرقيقة،
وذكرت �أن العامل �أنتج  10.66جيغاواط من الطاقة
عرب اخلاليا ال�شم�سية يف عام  .2010ويبني اجلدول
 � 2إنتاج بع�ض الدول من الطاقة ال�شم�سية عام 2009با�ستخدام اخلاليا الفوتوفولطية.

اجلدول� :2 -إنتاج الطاقة با�ستخدام اخلاليا
الفوتوفولطية عام  2009يف بع�ض دول العامل

الدولة
ال�صني/تايوان
االحتاد الأوربي
اليابان
الواليات املتحدة
املجموع

الإنتاج ميغاواط
5190
1930
1500
595
9215

❂ حت�سني النفط الثقيل واملخلفات
❂
وفيما يلي عر�ض لورقة بعنوان «امل�شهد العاملي للنفط اخلام الثقيل حتى عام .»2030
✌امل�شهد العاملي للنفط اخلام الثقيل حتى عام 2030
✌

✌✌ Global Heavy Crude Oil Outlook to 2030

وقدمت هذه الورقة كال من ال�سيدتني كري�ستني كالفرز ،ولورا �أتكينز ،من �شركة هارت
للطاقة يف الواليات املتحدة الأمريكية*  ،و�أ�شارت الورقة �إىل �أن الركود العاملي الذي �شهده عام
 ،2009والذي �أدى �إىل انخفا�ض الطلب العاملي على النفط ،وخلق ظروفاً ائتمانية �صعبة ،قد
انح�سر �إىل حد كبري ،وقد بد�أ الطلب العاملي على النفط ينمو ،وانتع�شت معه بع�ض م�شروعات
�إنتاج وتكرير النفط الثقيل ،والتي �سبق �أن توقفت جراء ذلك الركود ،وتعافت �أ�سعار النفط،
* Mrs. Kristine Klavers, Mrs. Laura Atkens، Hart Energy, USA.
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وعادت اال�ستثمارات يف م�صادر النفط غري التقليدية باهظة التكاليف مرة �أخرى �إىل �أماكن
كثرية من العامل .كما انتع�شت �أي�ضاً التكاليف املنخف�ضة التي �شوهدت �أثناء الركود ،بالرغم من
�أن تكلفة الأيدي العاملة واخلدمات مازالت �أقل من قبل الركود.
ولفتت املتحدثة �إىل �أن الطلب العاملي على النفط قد منا يف عام � 2010أكرث مما كان
متوقعاً بعد الركود العاملي يف عام  ،2009ولكنه كان يف عام � 2011أكرث بطء .حيث كان
النمو الفعلي يف الطلب يف عام � 2010أكرث من املتوقع يف بداية العام ،لذا قامت وكالة الطاقة
الدولية مبراجعة توقعاتها بزيادة � 300ألف برميل يف اليوم لعام  .2011ويف �أغ�سط�س 2011
خففت الوكالة توقعات النمو وخف�ضتها بنحو � 100ألف برميل يف اليوم باال�ست�شهاد بالعوامل
ال�سابق ذكرها .كما قامت منظمة �أوبك �أي�ضاً مبراجعة توقعاتها وخف�ضها بنحو � 150ألف
برميل يف اليوم .على الرغم من �أن االنخفا�ضات متثل فقط جزءاً من املعدل  88.1مليون
برميل/اليوم الذي ميثل توقعات �أوبك ال�ستهالك النفط لعام � 2011أو الـ  89.5مليون برميل/
اليوم الذي ميثل توقعات وكالة الطاقة الدولية ،ف�إن ال�شكوك مازالت حتيط بتوقعات الطلب
امل�ستقبلي .ويف هذا ال�سياق من التقلبات االقت�صادية ،يظل م�ستقبل �إنتاج النفط الثقيل يكتنفه
الغمو�ض ،لذلك قدمت م�ؤ�س�سة هارت �إنرجي �سيناريوهني مل�ستقبل النفط اخلام الثقيل حتى
عام  .2035ال�سيناريو الأول تناول فقط الإنتاج احلايل وامل�شروعات اجلديدة التي و�صلت �إىل
مراحل تخطيط متقدمة ،وم�ؤكدة بدرجة معقولة والتي �سيتم تطويرها بحلول عام � .2020أما
ال�سيناريو الثاين فيتناول ا�ستمرار تطور النفط الثقيل بعد  2020بامل�شروعات الأقل ت�أكيداً مثل
امل�شروعات ال�ضخمة املعلنة للرمال النفطية يف كندا ،وتطورات النفط الثقيل يف �أفريقيا ،وحزام
�أورينوكو يف فنزويال .كما ي�شمل ال�سيناريو طويل الأجل �أي�ضاً م�صادر البيتومني يف �أمريكا،
وال�صني ،واالكت�شافات اجلديدة يف �أفريقيا واملك�سيك.
نوهت املتحدثة �إىل �أن النفط الثقيل يعرف ب�أنه النفط اخلام ذو درجة جودة �أقل من �أو
ي�ساوي � .API 22oأما النفط اخلام الذي تقل درجة جودته عن  API 10oفيعرف بالبيتومني
�إذا كان �صلباً� ،أو النفط الثقيل جداً �إذا كان متحركا عند الظروف املكمنية الأولية .وي�شار �إىل
النفط الثقيل بدرجة جودة �أعلى من  API 10oبالنفط التقليدي ،بينما يطلق “النفط غري
التقليدي” عموما على النفط بدرجة جودة �أقل من . API 10o
يحتاج �إنتاج النفط الثقيل غالباً �إىل �إ�ضافة حرارة �إىل املكمن ال�ستخال�ص �أكرث من جزء �صغري
من االحتياطي اجليولوجي ،بينما يجب �أن ي�سخن كل البيتومني حتى ميكن �إنتاجه .ويف املكامن
البحرية التي يبلغ عمقها �أقل من  3000قدم ،يتم ا�ستخدام البخار يف عمليات الإنتاج .ويتطلب
ذلك م�صادر خارجية كبرية من الطاقة حلقن البخار ،عالوة على كميات كبرية من املياه� ،إذا مل تكن
هناك مياه منتجة مع النفط حيث تعالج ويعاد ا�ستخدامها� .أما مكامن النفط الثقيل العميقة و�/أو
البحرية فيمكن الإنتاج منها بحقن املياه �أو الغاز و�أحياناً يتم اال�ستعانة بحقن البوليمر.
ويبني ال�شكل 8 -يف ال�صفحة التالية ،توقعات �إنتاج النفط الثقيل عاملياً طبقاً ل�سيناريو
ق�صري/متو�سط الأجل ،وكذلك ال�سيناريو طويل الأجل ،الذي ي�شمل تطوير م�شروعات �إ�ضافية
بعد عام  .2020ففي امل�شهد ق�صري /متو�سط الأجل �سي�صل �إنتاج النفط الثقيل ذروته عند
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ال�شكل :8 -توقعات �إنتاج النفط الثقيل عامليا يف �إطار �سيناريوهات م�شروعات ق�صرية /متو�سطة الأجل

حوايل  12.3مليون برميل يف اليوم يف عام  2020ويبقى عند هذا امل�ستوى حتى عام 2025
ثم يتقل�ص بعد ذلك .ويف ال�سيناريو الذي ي�شتمل على م�شروعات طويلة الأجل ي�ستمر �إنتاج
النفط الثقيل يف النمو بدرجة كبرية بعد عام  ،2020لي�صل �إىل  16مليون برميل يف اليوم يف
عام  2025ويظل عند هذا امل�ستوى حتى عام .2035
كما يبني ال�شكل 9 -يف ال�صفحة التالية توقعات �إنتاج النفط الثقيل ح�سب املنطقة يف �إطار
�سيناريوهات ق�صرية /متو�سطة الأجل وكذلك طويلة الأجل .وح�سب ال�سيناريو ق�صري /متو�سط
الأجل ،تعترب منطقة ال�شرق الأو�سط هي الأعلى يف النمو بحوايل  1.2مليون برميل /اليوم،
معظمه من امل�شاريع اجلديدة لتنمية النفط الثقيل التقليدي يف العراق و�إيران ،بالإ�ضافة �إىل
م�شروع تنمية النفط الثقيل يف الكويت ويف املنطقة املحايدة بني الكويت وال�سعودية .و�ست�شهد
العراق الزيادة الأكرب ،حيث متتلك تراكيب �ضخمة بع�ضها يحتوي على نفط خام ثقيل بن�سبة
كربيت عالية ،ومل يتم تطويرها ب�سبب انعدام �أو �شح اال�ستثمارات يف جمال النفط خالل العقود
الثالثة املا�ضية.
ويف �إيران ف�إن حقل النفط الثقيل العمالق �آذادجان غري املطور� ،سيبد�أ الإنتاج يف ظل
افرتا�ض �أن امل�شروع مي�ضي قدماً.
وت�شهد �أمريكا ال�شمالية النمو الأعلى القادم ،حيث �سيزداد �إنتاج النفط الثقيل بنحو 800
�ألف برميل يف اليوم بزيادة الإنتاج من الرمال النفطية يف كندا ،وتعوي�ض االنخفا�ض يف النفط
الثقيل التقليدي يف الواليات املتحدة ،واملك�سيك .و�سيتبع ذلك الإنتاج من �أمريكا اجلنوبية بنحو
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ال�شكل :9 -توقعات �إنتاج النفط الثقيل عامليا ح�سب املنطقة يف �إطار �سيناريوهات
م�شروعات ق�صرية /متو�سطة وطويلة الأجل

� 770ألف برميل يف اليوم ،كما �أنه من املتوقع �إنتاج كميات �صغرية يف �آ�سيا و�أفريقيا ،بينما
�سينخف�ض الإنتاج يف �أوروبا ورو�سيا ،و�آ�سيا الو�سطى خالل فرتة التوقعات.
ت�شمل التوقعات �إنتاج النفط الثقيل من م�صادره التقليدية وغري التقليدية .وحالياً تعترب
الرمال النفطية يف كندا وحزام �أورينوكو يف فنزويال هي امل�صادر غري التقليدية الوحيدة التي
يتم منها �إنتاج النفط الثقيل والثقيل جداً بكميات معقولة .وخالل الع�شرين عاماً القادمة �سيتم
التو�سع يف الإنتاج من الرمال النفطية يف كندا من  1.6مليون برميل يف اليوم �إىل  3.1مليون
برميل يف اليوم ،و�سيظل على هذا امل�ستوى حتى عام  2035طبقاً لل�سيناريو ق�صري /متو�سط
الأجل .كما �ستقوم فنزويال ب�إن�شاء م�شروعات يف حزام �أورينوكو لزيادة الإنتاج �إىل  1.26مليون
برميل يف اليوم من مزيج النفط الثقيل جداً ،و � 660ألف برميل يف اليوم من النفط اخلام
ال�صناعي (التخليقي)  .SCOوتقدر الإحتياطيات امل�ؤكدة حالياً بنحو  175مليار برميل يف
كندا ،و 150مليار برميل على الأقل يف حزام �أورينوكو .كما ت�شمل التوقعات �إنتاج كميات �صغرية
من النفط اخلام غري التقليدي (�أقل من  )API 10oيف الربازيل ،وكولومبيا ،واالكوادور ،وبريو،
وبحر ال�شمال ،وال�صني.
وطبقاً لل�سيناريو طويل الأجل ،ي�أتي معظم �إنتاج النفط الثقيل من كندا ،وفنزويال ،حيث
�سيزداد الإنتاج من الرمال النفطية �إىل  4.8مليون برميل يف اليوم بحلول عام  ،2030و 5ماليني
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برميل يف اليوم بحلول عام  .2035ففي كندا �سيعمل ال�سيناريو طويل الأجل على خلق طلب عايل
على املتكثفات والهيدروكربونات اخلفيفة الأخرى ال�ستخدامها يف عملية التخفيف Diluents
�إذا مل يتم حت�سني كميات �إ�ضافية من اخلام.
و�سيكون الإنتاج كبرياً �أي�ضاً من حزام �أورينوكو طبقاً لل�سيناريو طويل الأجل ،حيث �ستدخل
�إىل الأ�سواق كميات �أخرى تقدر بـ  1.6مليون برميل من مزيج النفط الثقيل جداً ،و � 750ألف
برميل يف اليوم من اخلام ال�صناعي بحلول عام  .2030كما ي�شتمل هذا ال�سيناريو �أي�ضاً على
الإنتاج من م�صادر غري تقليدية يف الواليات املتحدة ،وال�صني ،و�أفريقيا من م�صادر معروفة،
وبع�ض امل�ساهمات ال�صغرية من الأكوادور ،واملك�سيك .و�سوف يبلغ �إجمايل كميات الإنتاج من
الأمريكيتني نحو  2.7مليون برميل يف اليوم يف عام  ،2025يزداد �إىل  4.2مليون برميل يف
اليوم بحلول عام  .2035والتطورات اجلديدة تفوق تعوي�ض تقل�ص الإنتاج من احلقول القائمة
حالياً .كما �ست�ساهم امل�شروعات اجلديدة يف �أفريقيا ،وال�صني معاً بنحو  1.3مليون برميل يف
اليوم طبقاً لهذا ال�سيناريو ،ون�سبة كبرية من الإنتاج املتزايد طويل الأجل هي من النفط الثقيل
غري التقليدي ،وتبلغ  % 70يف عام  ،2025و  % 77يف عام  .2035ويبني اجلدول 3 -قائمة
بامل�شروعات الرئي�سية طبقاً لل�سيناريوهات ق�صرية /متو�سطة وطويلة الأجل.
اجلدول :3 -امل�شروعات الرئي�سية التي ت�ساهم يف �إنتاج النفط الثقيل يف �إطار
�سيناريوهات مل�شروعات ق�صرية /متو�سطة وطويلة الأجل (�ألف برميل يف اليوم)

امل�شروع

ً
طبقا
الإنتاج الإ�ضايف
لل�سيناريو ق�صري /متو�سط
الأجل 2020 - 2010

ً
طبقا
الإنتاج الإ�ضايف
لل�سيناريو طويل الأجل
2030

�أ�شارت املتحدثة �إىل �أنه يتم ت�صدير النفط الثقيل الذي ال يتم تكريره يف الدولة �أو املنطقة
التي ينتج منها ،وذلك لأ�سباب عديدة .فبع�ض الدول التي تنتج النفط الثقيل حالياً ال متتلك
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طاقات عمليات حتويلية ملعاجلته ،لذلك تقوم بت�صديره ،بينما تقوم با�سترياد النفط اخلفيف
لت�شغيل م�صافيها .والدول الأخرى التي تعد من كبار م�صدري النفط تقوم بت�صدير النفط
الثقيل مف�ض ً
ال عن النوعيات الأخف .وقد قامت الهند وال�صني بتو�سعات كبرية يف طاقات
معاجلة النفط الثقيل لال�ستفادة من الكميات الكبرية من ذلك النفط القادم �إىل ال�سوق خالل
ال�سنوات الع�شرين القادمة ،ومعظم تلك الكميات �ست�أتي من مناطق �أمريكا اجلنوبية وال�شرق
الأو�سط ،كما يت�ضح من ال�شكل:10 -
ال�شكل :10 -النفط الثقيل القادم �إىل �أ�سواق الت�صدير يف �إطار �سيناريو ق�صري /متو�سط الأجل

ويف �أمريكا ال�شمالية يتم حالياً �إر�سال كل النفط الثقيل الكندي الذي ال يتم تكريره يف
كندا �إىل الواليات املتحدة .ويعترب هذا ال�سوق متكام ً
ال ب�صورة جيدة ،ولهذا ال�سبب اعتربه
ال�سيناريو �سوقاً واحداً ،لذلك ف�إن �صادرات النفط من كندا �إىل الواليات املتحدة ال تعترب �ضمن
التي تدخل �سوق الت�صدير ح�سب الغر�ض من هذا التحليل ،وكميات ال�صادرات ال�صغرية من
�أمريكا ال�شمالية املبينة يف ال�شكل ال�سابق يتم ت�صديرها من املك�سيك �إىل �أمريكا الو�سطى،
ودول الكاريبي .و�ستنخف�ض تلك الكميات �إىل ال�صفر عندما يزداد الطلب املحلي يف املك�سيك
وتتو�سع طاقاتها التكريرية.
كما تعترب منطقة �آ�سيا البا�سفيك هي الأخرى بال �صادرات ،حيث �أن منتجي النفط الثقيل
يف هذه املنطقة هما الهند وال�صني فقط ،وكالهما يقوم بتكرير كل �إنتاجه تقريباً حملياً .وهناك
كميات قليلة من ال�صادرات من �أوروبا ورو�سيا ،وو�سط �آ�سيا .وتنخف�ض ال�صادرات بانخفا�ض
�إنتاج النفط الثقيل من هذه املنطقة .ويف ظل عدم وجود م�شروعات جديدة للنفط الثقيل يف
الأفق ،فلن يكون هناك تغيري يف هذه املنطقة يف �إطار ال�سيناريو طويل الأجل.
ويف �إطار ال�سيناريو طويل الأجل ،يبلغ الإنتاج من الرمال النفطية يف كندا  4.8مليون
برميل يف اليوم .ومبوجب هذا ال�سيناريو �سيتم ت�صدير النفط الثقيل الكندي �إىل خارج �أمريكا
ال�شمالية ،لي�صل �إىل � 744ألف برميل يف اليوم بحلول عام  ،2030و  1.3مليون برميل يف اليوم
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بحلول عام  ،2035وي�أتي ذلك ب�سبب حتولني يف توقعات النفط يف �أمريكا ال�شمالية:
✍ ✍الزيادة ال�سريعة يف الإنتاج من زيت ال�سجيل والذي �سيقلل حجم الواردات الإجمالية.
✍ ✍االنخفا�ض التدريجي يف الطلب على النفط يف الواليات املتحدة ويف طاقاتها التكريرية.

وهذه العوامل �ستجعل من ال�ضروري �أن تقوم كندا بتطوير البنية التحتية للت�صدير �إذا
ا�ستمر تطوير الرمال النفطية.
�أما يف �أمريكا اجلنوبية �ستزداد ال�صادرات زيادة كبرية جداً يف �إطار هذا ال�سيناريو (طويل
الأجل) ثم ترتاجـع تدريجـياً بزيادة الطلب الداخـلي .كما �ست�شهد �أفريقيا ارتفاع حجم ال�صادرات
يف ظل هذا ال�سيناريو .ويف منطقة �آ�سيا البا�سيفيك ،على الرغم من �أن �إنتاج النفط الثقيل
�سيكون �أعلى يف ال�صني ،فمن غري املتوقع ت�صدير هذا الإنتاج الإ�ضايف .و�ستظل مناطق ال�شرق
الأو�سط ،و�أوروبا ،ورو�سيا ،و�أ�سيا الو�سطى كما هي يف ظل ال�سيناريو طويل الأجل حيث �أنه يف
هذه الفرتة ال تبدو يف الأفق �أي م�شروعات جديدة للنفط الثقيل .ويبني ال�شكل  11 -كميات
النفط الثقيل القادمة �إىل �سوق الت�صدير يف �إطار �سيناريو م�شروعات طويلة الأجل.
ال�شكل :11 -كميات النفط الثقيل القادمة �إىل �سوق الت�صدير يف �إطار �سيناريو م�شروعات طويلة الأجل

كما �أ�شارت املتحدثة �إىل �أن هناك م�صادر �أخرى من النفط اخلام ميكن تطويرها ب�شكل
تف�ضيلي على النفط الثقيل ،وت�شمل امل�صادر غري التقليدية الأخرى مثل زيت ال�سجيل ،الذي
يتزايد �إنتاجه �سريعاً يف �أمريكا ال�شمالية .ويف الربازيل التي تعد حالياً منتجاً كبرياً للنفط
الثقيل ،وترتكز التطورات اجلديدة حول اكت�شافات النفط اخلفيف ،كما �أن هناك م�صادر
�ضخمة �أخرى متوقعة من النفط اخلفيف واملتو�سط يف العراق ،والتي وقعت عقوداً عديدة مع
�شركات عاملية لتطوير مواردها ال�ضخمة.
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و�أكدت على �أن اال�ستثمار الأويل لتطوير �أي حقل نفطي يتكون من �آبار احلقن والإنتاج،
ومرافق ملعاجلة ال�سوائل على ال�سطح ،وخطوط �أنابيب �أو و�سائل �أخرى لنقل النفط �إىل ال�سوق،
ويحتاج النفط الثقيل عموماً �إىل �آبار �أكرث من النفط اخلفيف ،وغالباً يحتاج �إىل معدات خا�صة
مثل مرافق حقن البخار ،وم�ضخات كهربائية ذات طاقات عالية لرفع النفط �إىل ال�سطح،
ومرافق حت�سني يف حالة احلقول غري التقليدية� ،أو �إىل معدات ومرافق لف�صل البيتومني من
الرمال.
يف معظم تطورات النفط الثقيل الربية ،تكون الآبار �ضحلة وذلك يعو�ض التكاليف امل�صاحبة
حلفر مزيد من الآبار .وال بد من مزج النفط الثقيل جداً وكذلك البيتومني مع هيدروكربونات
خفيفة حتى ميكن نقلها �إىل مرافق الت�صدير �أو م�صايف التكرير ،وت�ضاف كلفة مرافق اخللط
�إىل التكاليف واحلقول التي تعتمد على حقن املياه �أو البخار تنتج كميات كبرية من املياه التي
يجب التعامل معها على ال�سطح.
وناق�شت الورقة التكنولوجيات امل�ستخدمة يف �إنتاج النفط الثقيل ،والآثار البيئية ،والقيود،
وكلفة معاجلة نفوط خمتلفة النوعية.

�ساد�سا :اجلل�سة اخلتامية
اختتمت م�ساء يوم الثامن من �شهر دي�سمرب  2011فعاليات م�ؤمتر البرتول العاملي الع�شرين
يف الدوحة .و�أكد معايل الدكتور حممد بن �صالح ال�سادة وزير الطاقة وال�صناعة يف كلمة �أمام
اجلل�سة اخلتامية للم�ؤمتر على جناح امل�ؤمتر بكافة املقايي�س التنظيمية واللوج�ستية ،م�شريا �إىل
�أن امل�ؤمتر مثل �أر�ضية لتبادل املعلومات والأفكار والتجارب والدرو�س املتعلقة بطيف وا�سع من
املوا�ضيع يف قطاع الطاقة.
و�أعرب معايل وزير الطاقة وال�صناعة عن ثقته باحلكمة واملعرفة التي �أبداها املتحدثون
والتي من �ش�أنها �إثراء م�ستقبل قطاع الطاقة يف العامل .وا�ستعر�ض �أ�سباب جناح امل�ؤمتر ،ابتداء
باملكان الذي عقد فيه هذا امل�ؤمتر وهو مركز قطر للم�ؤمترات الذي كان م�ؤمتر البرتول العاملي
الع�شرون �أوىل الفعاليات التي ا�ست�ضافها� ،إ�ضافة �إىل امل�شاركة الوا�سعة من قبل عدد كبري من
الإعالميني واخلرباء الذين قدموا رقما قيا�سيا ي�شهد على التقنية اال�ستثنائية لهذا امل�ؤمتر.
وبني �أن هذا امل�ؤمتر كان حدثا رائعا تعر�ض �إىل موا�ضيع عديدة من �ضمنها ق�ضايا انبعاثات
ثاين �أك�سيد الكربون ،حيث ناق�ش تلك الق�ضايا يف م�شاريع حتد من انت�شار تلك االنبعاثات.
و�أ�شار �إىل �أن هذا امل�ؤمتر �شهد توقيع عدد من االتفاقيات اال�ستثمارية يف قطاع الطاقة بني قطر
و�شركات نفطية دولية متعددة� ،شملت اتفاقيات مع �شركة �شل لتطوير جممع للبرتوكيماويات،
بالإ�ضافة �إىل اتفاقيات متعلقة ب�شراء ونقل الغاز امل�سال واتفاقية بني �شركة قطر للبرتول
و�سنرتيكا.
و�أعرب عن �شكره لكل من رعى امل�ؤمتر واملتعاقدين والعار�ضني و�أع�ضاء اللجنة التنظيمية،
بالإ�ضافة �إىل فرق املتطوعني  .وعرب عن �آماله بنجاح رو�سيا يف ا�ست�ضافة الن�سخة احلادية
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والع�شرين للم�ؤمتر.
من جانبه �أكد ال�سيد راندي غو�سن رئي�س م�ؤمتر البرتول العاملي الع�شرين يف كلمة مماثلة
جناح امل�ؤمتر بف�ضل اجلهود التي قام بها كل من معايل الدكتور حممد بن �صالح ال�سادة وزير
الطاقة وال�صناعة واللجنة العليا واللجنة املنظمة للم�ؤمتر وجميع امل�شاركني والقائمني على
امل�ؤمتر .و�أو�ضح �أن برنامج امل�ؤمتر عالج كافة الق�ضايا املتعلقة ب�صناعة البرتول وخا�صة امل�سائل
التقنية والتكنولوجية منها ،و�سط م�شاركة عدد من الوزراء واملديرين التنفيذيني والأكادمييني
وممثلي �شركات البرتول العاملية ،وعقد حوايل  100جل�سة عمل ناق�شت الق�ضايا املتعلقة بهذه
ال�صناعة.
و�أ�شار �إىل �أن املحاور التي ت�ضمنها امل�ؤمتر ركزت على �أهمية �إر�ساء حوار بني املنتجني
وامل�ستهلكني من �أجل ت�أمني �إمدادات الطاقة عامليا ،م�ؤكدا على �ضرورة قيام �شركات بني
خمتلف القائمني على هذه ال�صناعة من �أجل تعزيز اال�ستثمارات يف هذا القطاع.
و�أ�ضاف �أن جل�سات العمل تطرقت �إىل عن�صر البيئة ،حيث �شدد امل�شاركون فيها على �أهمية
الأخذ بعني االعتبار العنا�صر البيئية عند الإنتاج ،ولفت �إىل �أن امل�شاركني �أعربوا عن تفا�ؤلهم
ب�ش�أن م�ستقبل الطلب على النفط والغاز ،م�ؤكدين على احلاجة �إىل تنامي اال�ستثمارات يف
قطاع الطاقة لت�أمني حاجات امل�ستهلكني.
وذكر �أن امل�شاركني تطرقوا �إىل م�سائل تقنية فيما يخ�ص التكنولوجيا امل�ستخدمة يف هذا
القطاع ،م�شددين على دور التكنولوجيا يف حماية البيئة و�أمن �إمدادات الطاقة.
و�أكد ال�سيد غو�سن �أن �أهمية امل�ؤمتر تكمن يف كونه �ساهم يف تعزيز التوا�صل بني �شركات
الطاقة والأكادمييني واخلرباء يف جمال هذه ال�صناعة ،ملا ي�ؤ�س�س ملرحلة جديدة ت�ساهم يف
تعزيز وريادة هذا القطاع .و�أ�شار �إىل �أن امل�ؤمتر ناق�ش كافة اجلوانب الفنية واالقت�صادية
والتقنية املتعلقة ب�صناعة النفط والغاز.
من جهته قال معايل ال�سيد �سريغي �شماتكو وزير الطاقة يف رو�سيا االحتادية خالل كلمته
التي �ألقاها مبنا�سبة حفل اخلتام �إن الدوحة ا�ستطاعت �أن جتعل هذا امل�ؤمتر حدثا تاريخيا،
مع انعقاده يف واحدة من �أهم مناطق �إنتاج البرتول .و�أعرب وزير الطاقة يف رو�سيا االحتادية
عن �سعادته با�ست�ضافة الدورة القادمة للم�ؤمتر بعد ثالثة �أعوام يف مو�سكو ،م�شريا �إىل �أن
الفرتة املتبقية النعقاد امل�ؤمتر القادم �سيتم ا�ستغاللها يف التباحث والتناق�ش مع كافة املخت�صني
واخلرباء والعاملني يف قطاع الطاقة من �أجل اال�ستعداد لتجهيز برامج �شاملة توفر عملية
تبادلية ترثي كافة امل�شاركني يف امل�ؤمتر .وعرب عن �أمله يف �أن ت�ستطيع رو�سيا تنظيم الدورة
القادمة للم�ؤمتر على امل�ستوى امل�أمول.
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�سابعاً :مالحظات ختامية
مل ي�صدر عن امل�ؤمتر تو�صيات عامة و�أن ما يجري يف هذا ال�صدد �أن العرو�ض
والدرا�سات التي جرى تقدميها خالل امل�ؤمتر �سيتم توثيقها وتوزيعها مبقابل على كافة
الدول امل�شاركة يف م�ؤتـمر البرتول العاملـي ،كما �سيتم �إ�صدارها يف تقرير تقوم ب�إ�صداره
دولة قطر باعتبارها الدولة امل�ضيفة.
عرب الدكتور راندي غو�سن رئي�س م�ؤمتر البرتول الع�شرين عن �سعادته بنجاح امل�ؤمتر،
وقال �إن “امل�ؤمتر كان ناجحا بكل املعايري وبكل املقايي�س ومن امل�ؤكد �أنه جتاوز كل
التوقعات .ويعترب قيمة م�ضافة”.
و�سلط رئي�س م�ؤمتر البرتول الع�شرين ال�ضوء على بع�ض الأمور التي ات�ضحت عرب
املناق�شات والتحليالت العميقة التي �شملت جماالت وموا�ضيع مت�شعبة .ونوه مب�ساهمة
جميع امل�شاركني �سواء من كبار ال�شخ�صيات �أو الوزراء �أو ر�ؤ�ساء ومديري �شركات �أو
�أكادمييني �أو مهنيني �أو حكومات �أو �شركات النفط و�شركات اخلدمات �أو �أي من الكيانات
التي �شاركت بطريقة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة عرب ن�شاطها خالل اجتماعات امل�ؤمتر.
و�أ�شار �إىل �أن من �أهم نتائج امل�ؤمتر هي �أن ال�صناعات النفطية بد�أت ت�ؤ�س�س ملرحلة
جديدة من التعاون واحلوار على كافة امل�ستويات ،كاحلوار بني خمتلف الأطراف الفاعلة
يف هذه ال�صناعات ،وبني املنتج وامل�ستهلك بدال من املزايدات حول الأ�سعار والإمدادات،
والرتابط بدال من العزلة غري الفعالة باهظة الثمن.
و�أ�ضاف �أن من بني �أهم نتائج امل�ؤمتر توفري الظروف املنا�سبة لإر�ساء �شراكات بني
�شركات الطاقة و�شركات اخلدمات ،مع انت�شار اال�ستثمارات القوية وامل�شاريع الوطنية
احلديثة امل�شرتكة بدال من امل�شاريع الوطنية القدمية املنغلقة على ال�سوق الداخلية� ،إىل
جانب اندماج الأ�سواق بدال من غلق الأ�سواق نتيجة فر�ض القيود احلمائية.
وقال �إنه من الوا�ضح �أنه علينا �أن نوا�صل �إنتاج الطاقة وتزويد امل�ستهلكني بها ،غري
�أن مهمتنا الأ�سا�سية هي �إقامة عالقة حوار بني الأطراف املختلفة .كما �شدد على �ضرورة
حت�سني �أداء �صناعة الطاقة للتقليل من ت�أثرياتها ال�سلبية على البيئة.
و�أ�شار �إىل �أن الدرا�سات التي قدمت خالل امل�ؤمتر �أفادت ب�أن احتياطيات النفط لن
تنفد يف امل�ستقبل القريب لذلك علينا موا�صلة �صناعة النفط و�إي�صاله �إىل امل�ستهلك.
و�أكد على �أهمية اال�ستثمار يف التكنولوجيا احلديثة امل�ستخدمة يف كل من م�صادر
الطاقة التقليدية واملتجددة.
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و�شدد رئي�س م�ؤمتر البرتول على �أن امل�ؤمتر ال ميثل فقط الربنامج التقني و�أن ما
يوازيه يف الأهمية هو بناء �شبكة من العالقات مع الأطراف املختلفة تعتمد على التعاون
والتن�سيق ،خا�صة �أن �صناعة الطاقة تواجه العديد من التحديات الأ�سا�سية التي يجب
التغلب عليها لتحقيق اال�ستدامة يف خمتلف املجاالت والقطاعات.
وحول �أهم املميزات التي ات�سم بها احلدث هذا العام اعترب رئي�س جمل�س البرتول
العاملي �أن ا�ست�ضافة م�ؤمتر البرتول الع�شرين يف مركز قطر الوطني للم�ؤمترات �أحد �أهم
املميزات التي ات�سم بها امل�ؤمتر يف دورته الع�شرين من حيث جهوزية هذا املكان ال�ست�ضافة
مثل تلك الأحداث ال�ضخمة وا�صفا املركز بكونه و�ضع معايري عاملية جديدة يجب �أن
تتحلى بها مراكز امل�ؤمترات العاملية.
و�أ�ضاف غو�سن نقطة �أخرى مهمة ات�سم بها احلدث هذا العام وهي تنوع املو�ضوعات
التي جرى طرحها ومناق�شتها خالل فعاليات امل�ؤمتر ،بالإ�ضافة �إىل الرتكيز على كيفية
التعاون بني الالعبني يف هذا القطاع ،بعك�س امل�ؤمتر الذي �سبقه يف مدريد حينما كان
الرتكيز فقط على ق�ضية واحدة وهي �أ�سعار النفط.
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الجوع للطاقة

�أ�سطورة الطاقة اخل�ضراء ،والوقود احلقيقي للم�ستقبل

POWER HUNGRY:

THE MYTHS OF “GREEN” ENERGY
AND THE REAL FUELS OF THE FUTURE
*

مراجعة :تركي حسن الحمش

امل�ؤلف:
روبرت براي�س
Robert Bryce

النا�شر:

البلد:

بابليك �آفريز
Public Affair TM
الواليات املتحدة الأمريكية

�سنة الن�شر2010 :
اللغة� :إنكليزية

* خبري برتول /ا�ستك�شاف و�إنتاج� ،إدارة ال�ش�ؤون الفنية � -أوابك
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ال للطاقات التقليدية؟
هل ميكن ملا ي�سمى بالطاقات اخل�ضراء �أن تكون بدي ً

من خالل كتابه ،اجلوع للطاقة� ،أ�سطورة الطاقة اخل�ضراء ،والوقود احلقيقي للم�ستقبل،
ا�ستخدم ال�صحفي املتخ�ص�ص يف �ش�ؤون الطاقة روبرت براي�س ( )Robert Bryceلغة الأرقام
�سل�س لي�شرح كيف ت�ستخدم الطاقة يف احل�ضارة احلالية لتوفري الوقت
ٍ
الدقيقة يف �سياق
وزيادة الرثوات ورفع معايري احلياة .وقدم ت�صوراً عاماً �إىل �صناع ال�سيا�سة لالهتمام مبا ميكن
�أن ي�ساهم يف حت�سني الظروف البيئية واال�ستفادة ب�شكل �أكرب من امل�صادر االقت�صادية املتاحة
و�إيجاد جمتمعات �أكرث مدنية.

ويبدو �أن الكاتب  -مت�أثراً بالباحثني االقت�صاديني جي�سي �أو�سبل ( )Jesse Ausubelمن
جامعة روكفلر ( ،)Rockefellerوفات�سالف �سميل ( )Vaclav Smilمن جامعة مانيتوبا ()Manitoba
 قدّم حالة من العد التنازيل مل�سار ت�شغيل املكائن على وقود منزوع الكربون ،رغم �أن هذهاملكائن بد�أت تعمل منذ قرابة املئتي عام با�ستخدام اخل�شب وحتى و�صلت �إىل ا�ستخدام الوقود
الأحفوري .ومع النمو ال�سكاين املتزايد والزحف املتوا�صل نحو املدن ،فال بد �أن العامل �سيحتاج
�إىل خيارات طاقيّة نظيفة و�صحية و�صديقة للبيئة.
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يلبي الوقود الهيدروكربوين اليوم حوايل  % 90من الطلب العاملي على الطاقة ،ويقدم
الكاتب �أدلة مقنعة �أنه وخالل عدة �أجيال مقبلة ف�إن الغاز الطبيعي �سيكون اجل�سر امل�ؤدي �إىل
التو�سع يف ا�ستخدام الطاقة النووية ،وهذه الطاقة كما يراها �ستكون امل�صدر الوحيد الذي
ال عن الفحم يف توليد
ميكن �أن يكون م�صدراً عدمي الكربون وبنف�س الوقت ميكنها �أن ت�شكل بدي ً
الطاقة الكهربائية وخا�صة يف الواليات املتحدة الأمريكية� ،آخذاً بعني االعتبار �أن التحول من
ا�ستخدام نوع من م�صادر الطاقة �إىل نوع �آخر يحتاج �إىل وقت طويل وا�ستثمارات كبرية .و�إذا
�أ�صبحت الطاقة النووية امل�صدر الرئي�سي لتوليد الكهرباء ،ف�إن هذا التطور �سوف ي�ساعد على
ت�سريع وترية �إزالة الكربون من و�سائط النقل ومن قطاع التدفئة �أي�ضاً.

ويبدو �أن ال�سرد الذي اتبعه الكاتب يتفوق ن�سبياً على اجلدل الدائر حول التغري املناخي،
فهو ال يرى �أن هناك �أية �أدلة ميكن �أن تثبت دعاوى �أ�صحاب نظرية التغري املناخي ،وحتى لو
متكن ه�ؤالء من �إثبات �أن الإن�سان هو امل�س�ؤول عن الدف�آن العاملي ،فلي�س هناك �شيء ملمو�س
ميكن �أن يفعله �أحد لتغيري هذا الو�ضع على املدى املنظور.
قدم الكاتب �أفكاره م�ستنداً �إىل �أربعة نقاط مرتابطة ر�أى �أنها �شكلت احلافز الرئي�سي يف
دفع عجلة التاريخ الإن�ساين ،و�أنها ت�شرح الواقع املعا�صر للب�شرية ،وهي :كثافة القدرة ،وكثافة
الطاقة ،وميزان الطاقة ،والتكلفة .فبالرغم من �أن الطاقة هي �إمكانية �أداء عمل ما ،لكن ما
يتوق له النا�س هو �إمكانية التحكم مبعدل الطاقة الالزم لأداء هذا العمل ،ف�إجناز �أي عمل
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ب�شكل �أ�سرع يعني وجود املزيد من الوقت لإجناز �شيء �آخر ،وهذا يخلق حلقة مفرغة ،فاملزيد
من القدرة يحرر املزيد من الوقت وي�سمح ب�إنتاج املزيد من القدرة .ومع رجحان كفة ميزان هذه
العملية ،تنخف�ض الكلفة مما يجعل الطاقة املولدة يف متناول عدد �أكرب من النا�س .وهذا ما
�أ�شار له الكاتب بتعبري الفعالية االقت�صادية والنظم البيئية املتطورة ،ف�إنتاج املزيد من الطاقة
يف �أ�صغر حيز ممكن على مقيا�س منخف�ض الكلفة ،هو كل ما على امل�ؤ�س�سات �أن ت�سعى له.
�إن كثافة الطاقة يف الوقود الأح��ف��وري والتي يعرب عنها بالواط �أو احل�صان
البخاري ،قد �أ�صبحت العمود الفقري للع�صر احلديث مع �أن هذا الوقود �سينتهي
رمب��ا خ�لال ع��دة ق��رون �أو رمب��ا قبل ذل��ك ح�سبما تبينه خمتلف ال��درا���س��ات التي
�أ�شارت يف كل مرة �إىل �أن العامل قد و�صل �إىل ذروة �إنتاج النفط والفحم .وهنا ي�ؤكد
الكاتب �أن هذا النوع من الوقود له �آثار بيئية وخا�صة الفحم الذي يتم ا�ستخراجه
بتقنيات جائرة عرب حفر الأنفاق و�إزالة قمم اجلبال وزياد االنبعاثات ال�سامة ،لكن
وبالرغم من ذلك ف�إن الفائدة الإجمالية لهذه الأنواع من الوقود هي الراجحة من
منظور التكلفة وهذا ما يربر �سعة انت�شارها ،كونها �ساهمت يف رفع م�ستوى املعي�شة
وال�صحة وال�ثروة عند الكثريين .و�أ�شار الكاتب �إىل �أن اخلا�صية الرئي�سية لهذه
الأنواع من الوقود هي فاعليتها ،مما يجعل منها �أ�سا�ساً لتنظيم االقت�صاد واحلكم
االجتماعي ،و�سمة مميزة للحياة املعا�صرة .و�أكد �أن التخطيط ال�ستبدال هذه الأنواع
يحتاج �إىل �إبداع وتقنيات متطورة جداً مل تثبت كفاءتها حتى اليوم.
�أتى هذا الكتاب يف �أربعة �أجزاء

اجلزء الأول :حاجتنا �إىل الطاقة
اجلزء الثاين� :أ�سطورة الطاقة اخل�ضراء.
اجلزء الثالث :قوة حتويل الغاز الطبيعي �إىل طاقة نووية
اجلزء الرابع :ال�سري قدماً.
ت�ضمن اجلزء الأول �سبعة ف�صول �أو�ضحت اال�ستهالك الهائل للطاقة من قبل حوايل �سبعة
مليارات �إن�سان ي�شكلون عدد �سكان الأر�ض ،وال�سعي احلثيث نحو احل�صول على املزيد من
الطاقة من املنتجني .وقد بني يف هذا اجل��زء �أن��ه لوال وج��ود النفط لكان على الإن�سان �أن
يخرتعه ،وا�ستعر�ض العديد من الأ�شكال واخلطوط البيانية التي ر�أى �أنها ت�ؤكد ا�ستحالة
اال�ستغناء عن الطاقة الهيدروكربونية يف الوقت الراهن على الأقل ،حيث �أن ا�ستهالك العامل من
1
الطاقة يومياً يكافئ  266مليون برميل من النفط� ،أو ما يعادل �إنتاج اململكة العربية ال�سعودية
�سبع مرات تقريباً .ويرى الكاتب �أن العامل ي�ستهلك حوايل  7مليار ح�صان بخاري من الطاقة
مت�ساو ،فالأمريكان على �سبيل املثال ي�ستهلكون � 18ضعف ما ي�ستهلكه
ٍ
كل يوم ،تتوزع ب�شكل غري
الباك�ستانيون والهنود .كما �أن �أمريكا تنتج  74%من الطاقة التي ت�ستهلكها ،ولديها كميات
كبرية من احتياطي النفط.
 1البد من التنويه �إىل �أن الكتاب ن�شر يف عام � ،2010أي �أن بياناته عموماً كانت عن عام  2009وما قبل.
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وهنا يطرح الكاتب �س�ؤاالً يف غاية الأهمية مفاده :ملاذا قد يرغب البع�ض يف ا�ستبدال كثافة
الطاقة العالية املوجودة يف الفحم والنفط والغاز مب�صادر غري موثوقة وذات كثافة طاقية
منخف�ضة كالريح والطاقة ال�شم�سية؟ وقد �أتى اجلزء الثاين من الكتاب والذي دار حول �أ�سطورة
الطاقة اخل�ضراء ،يف حماول للرد على هذا ال�س�ؤال.
وركز الكاتب على مو�ضوع طاقة الرياح كمثال رئي�سي معترباً �أن النا�س قد خدعت بهذه
الق�صة التي �أُ�سبغ عليها الثوب العلمي زرواً وبهتاناً ،و�أن الإعالم منّق النقد املوجه لها .فقد ذكر
�أن طاقة الرياح ال تكاد ت�شكل نقطة  -كطاقة بديلة  -يف بحر طاقة النفط و�أن كل ما قيل عنها
ال يعدو �إمكانية �إذابة جبل من اجلليد با�ستخدام علبة من �أعواد الثقاب.
ثم �أ�شار �إىل �أن الت�سليم ب�أن الوقود امل�ستخرج من الذرة وال�سيللوز �صديق للبيئة وامل�ستهلكني
ما هو �إال نوع من الأفكار الهدامة للمجتمع ،حيث ت�ؤدي �إىل:
تخفي�ض فعالية و�أداء املحركات املرتافقني �أي�ض ًا مع �إحلاق ال�ضرر بهذه املحركات.زيادة كلفة الغذاء بتقلي�ص امل�ساحات املزروعة باملنتجات الغذائية.ا�ستنزاف ماليني الكيلومرتات املربعة من امل�ساحات الزراعية.ا�ستنزاف كميات هائلة من املياه.209
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وهنا ي�ستعيد الكاتب �أفكاراً كان قد طرحها �سابقاً يف كتاب �آخر له بعنوان تدفق الكذبات
( )Gusher of Liesحيث يرى �أن العمل يف �صناعة الطاقة هو �أمر بالغ التعقيد ي�صعب حتليله
حتى على امل�ستوى العاملي مما يجعل هذه ال�صناعة تهيمن على �أي قرار يبحث يف ا�ستقاللية
الطاقة يف دولة ما.
وي�ؤكد امل�ؤلف �أن من يعتقد �أن وجود ال�سيارات الهجينة ( )Hybridوالآالت التي تعمل
ال من �سيطرة موردي الطاقة
بطاقة الرياح واخلاليا ال�شم�سية �سوف حترر الواليات املتحدة مث ً
(النفط) ،ف�سوف يُ�صدم عندما يعلم �أن معظم هذه الطاقات البديلة املطروحة تعتمد على مواد
نادرة يتم احل�صول عليها ب�شكل �شبه ح�صري من ال�صني ،ولعل هذا ما يربر �سبب اندفاع ال�صني
لتكون الرائد يف ت�صنيع وت�صدير تقنيات الطاقات اخل�ضراء .وبني امل�ؤلف �أنه ال �أحد ي�شري
�إىل مو�ضوع البطاريات التي يجب ا�ستخدامها لتخزين الطاقة الكهربائية يف حال عدم احلاجة
للطاقة املولدة �آنياً ،كما ال ي�شار �إىل عدد من الفلزات النادرة التي تعترب عن�صراً �أ�سا�سياً يف
معظم �صناعات بدائل الطاقة ،حيث يقول �إن الواليات املتحدة الأمريكية بدل �أن تعتمد على
حوايل ع�شرين بلداً م�صدراً للنفط ،يجب عليها االعتماد كلية على ال�صني التي تعترب امل�صدر
الوحيد ملجموعة عنا�صر مثل الالنثانيوم ( ،)Lanthanumوالنيودمييوم (،)neodymium
والدي�سربو�سيوم ( ،)dysprosiumوعنا�صر �أخرى تدخل يف �صناعة البطاريات عالية الكفاءة
وال�سيارات الهجينة وعنفات الرياح وحتى يف �صناعة الو�سائط امل�ستخدمة يف امل�صايف .وبني �أن
ال�صني تهيمن على معظم �أن مل يكن كل التجارة العاملية بهذه املواد ،بينما تعمل على احلد من
ت�صدير هذه املواد بحيث ال ميكن لل�سوق �أن يحتفظ ب�أي احتياطي منها.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،وجه امل�ؤلف ر�سالة ملن يرون �أن ا�ستخدام ال�سيارات الكهربائية �سيحد من
ا�ستخدام النفط ،مبيناً �أن وزناً معيناً من الغازلني يحتوي على كمية من الطاقة تزيد بثمانني
�ضعفاً عما يحتويه نف�س الوزن يف بطارية ليثيوم� -أيون .ومع �أن املحرك الكهربائي �أكرث كفاءة
من حمرك االح�تراق الداخلي ،لكن من غري املعقول االعتماد على بطاريات ق�صرية العمر
وحتتاج ل�ساعات طويلة ل�شحنها ،كما �أن �أكرث من  % 40ممن امتلكوا هذا النوع من ال�سيارات
مل يوجد لديهم مقب�س كهربائي قرب الأماكن التي يوقفون بها �سياراتهم.
ثم ي�ضيف الكاتب املزيد من الت�شويق حني يحاول حتطيم �أ�سطورة �أن النفط مادة ملوثة
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باملقدار امل�شاع عنه ،و�أن
ا���ص��ط��ي��اد وت��خ��زي��ن غ��از
ث��اين �أك�سيد الكربون قد
يكون له �أي ت�أثري عاملي،
و�أن مو�ضوع جت���ارة غاز
ث��اين �أك�سيد الكربون �أو
ف��ر���ض ال�����ض��رائ��ب عليه
وتقدمي �أف��ك��ار وردي��ة عن
الطاقات املتجددة لتخفي�ض انبعاث غاز ثاين �أك�سيد الكربون ،لي�ست �سوى �أ�شياء �ستزيد الو�ضع
�سوءاً وذلك كله �سيكون على ح�ساب دافعي ال�ضرائب .وي�أتي يف نف�س ال�سياق احلديث عن �أن
ال�سيارات الكهربائية �ستحدث ثورة يف عامل النقل و�أن كفاءتها للحفاظ على البيئة قد تغري
العامل.
واتبع الكاتب بعد ذلك �أ�سلوب
“حذف كل ما هو غري ممكن ،و�أما
ما يتبقى حتى لو كان غري حمتمل،
فقد يكون هو احلقيقة” .فقام يف
�سبيل ذل��ك مبناق�شة كل تقنية من
ناحية انت�شارها وكفاءتها وكثافة
الطاقة ال��ت��ي تقدمها ،لي�صل �إىل
التقنيات التي يحتمل �أن ت�ساهم يف
�إرواء عط�ش املجتمع للطاقة .حيث
در�س كل م�شكلة متوخياً البحث عن
ال �إنه �إذا كان املجتمع
حلول لها ،قائ ً
ب��ح��اج��ة ل��ه��واء نظيف وم���اء نقي،
و�إذا ك��ان امل�ستهلكون يبحثون عن
طاقة رخي�صة ،و�إذا كان ال�سيا�سيون
يريدون تخفي�ض غازات الدفيئة ب�شكل ملحوظ بينما هم يف نف�س الوقت يو�سعون االحتياجات
الطاقية للحياة الع�صرية ،ف�إن م�ستقبل حتويل الطاقة �إىل كهرباء يجب �أن يتمحور حول زيادة
ا�ستخدام الغاز الطبيعي على املدى القريب ،بينما يتح�ضر العامل لالنتقال نحو الطاقة النووية
على املدى البعيد .ويرى �أن �أي �شيء �آخر يتحدث به العامل اليوم هو جمرد �أحالم و�آمال.
وا�ستعاد امل�ؤلف بعدها كيف قام ال�سيا�سيون بالتعاون مع العاملني يف �صناعة الفحم على
�إيهام العامّة �أن م�صادر الغاز والفحم قد ا�ستن�ضبت تقريباً ،بينما بينت االكت�شافات اجلديدة
وخا�صة غاز ال�سجيل يف الواليات املحتدة �إ�ضافة �إىل تطور تقنيات اال�ستخال�ص� ،أن هناك وفرة
يف م�صادر الغاز الطبيعي ،وهذا الغاز �أنظف بخم�سني مرة عند حرقه مقارنة بالفحم ،حيث
ال ين�شر جزيئات �سامة ،كما �أن له العديد من �أوجه اال�ستخدام مما يجعله الوقود الأحفوري
املثايل يف املرحلة االنتقالية.
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وم��ع توفر امل�صادر
اجل��دي��دة ،ي��رى امل�ؤلف
�أن التكلفة �ست�ستمر
باالنخفا�ض مما �سيجعل
ال���غ���از ال��ط��ب��ي��ع��ي �أك�ث�ر
قبوالً عند امل�ستهلكني.
�أما مو�ضوع حماية املياه
اجل��وف��ي��ة م���ن ال��ت��ل��وث
ب�سبب عمليات ت�شقيق
الآب��ار �أو ب�سبب ت�سرب
الغاز من الأنابيب ،ف�إن
هذه م�س�ؤولية ال�صناعة
ال��ت��ي ي��ج��ب �أن تنظم
ب�شكل جيد وخا�صة يف
املناطق غري امل�أهولة .وي�ؤكد امل�ؤلف �أن م�صادر الوقود الأحفورية ال تزال ت�ضع امل�ستهلكني يف
مواجهة من يعتربون �أنف�سهم قيّمني على الكوكب ،بينما ينادى خرية العلماء بوجوب تقدمي �أداء
�أف�ضل للو�صول �إىل �أهداف التنوع البيولوجي امل�ستدام والنظم البيئية ال�صحية ،وهذا ما يتطلب
الإ�سراع يف اتخاذ �إجراءات ال تكتفي بال�شعارات بينما تبقى معتمدة على الوقود الأحفوري.
ومن بني اجلداول التي �أوردها امل�ؤلف ،جدول يبني تكلفة الكيلوواط الواحد من الطاقة
املركبة يف حمطات توليد خمتلفة ،كما هو مو�ضح:
نوع حمطة التوليد

الكلفة لكل  1كيلوواط من الطاقة املركبة ،دوالر

نووية

6700 -4000

ريحية يف املغمورة

5000

فحم حجري

2300

غاز طبيعي

850

عمد امل�ؤلف بعد ذلك �إىل �إيراد بع�ض التفا�صيل اخلا�صة بالطاقة النووية ،مبيناً �أن
كثافتها تبلغ مليوين �ضعف كثافة الوقود الأحفوري ،وميكن توليدها من م�ساحة �صغرية
ن�سبياً ،مما يوفر من م�ساحات الأرا�ضي امل�ستخدمة� .أما القلق حول �سالمة ا�ستخدام
الطاقة النووية فيعزوه امل�ؤلف �إىل و�سائل الإعالم التي ركزت على حادثة مفاعل Three
 Mile Islandيف الواليات املتحدة  2ومفاعل  Chernobylيف االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق ،3
 2مقاطعة دوفني ،والية بن�سلفانيا ،عام ( .1979املحقق)
� 3أوكرانيا ،عام ( .1986املحقق)
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�إ�ضافة �إىل ال��دور الذي
ق��ام��ت ب���ه ه��ول��ي��ود عرب
الأفالم ال�سينمائية ،مما
�سمح ل�صانعي اخل��وف
ب��ال��ت��غ��ل��ب ع���ل���ى ���ص��وت
العقل.
وب��ي�ن �أن ال���والي���ات
املتحدة التي مل تقم ببناء
�أي مفاعل ن��ووي جديد
منذ ثالثني عاماً� ،إال �أنها
ال تزال متتلك �أكرب عدد
من املفاعالت يف العامل،
م�شرياً �إىل �أن املفاعالت
النووية الأمريكية متتلك عامل �سعة يبلغ  ،% 92مما يجعلها �أف�ضل بكثري من �أي نظام
توليد طاقة �آخر .وعلى الرغم من �أن من�ش�آت الطاقة النووية يف �أمريكا ال متثل �أكرث من
 % 11من �إجمايل الطاقات املركبة� ،إال �أنها تلبي �أكرث من  % 20من الطلب على الكهرباء،
و�أورد مثاالً عن �أكرب �شبكة �أمريكية لتوزيع الكهرباء  PJMم�ؤكداً �أن  % 35من الكهرباء
التي توزعها ي�أتي من الطاقة النووية  ،4بينما مل ت�شهد �أي م�شكلة يف الأمن وال�سالمة طيلة
ع�شرين عاماً.
وخالل ال�سنوات الثالثني املن�صرمة ،ولدت فرن�سا  % 80من الكهرباء التي حتتاجها من
الطاقة النووية ،حيث يعيد الفرن�سيون معاجلة معظم الوقود امل�ستنفذ ،5وي�صطادون اليورانيوم
وبقية املواد بحيث ميكن �إعادة �إر�سالها �إىل املفاعل مرة ثانية ،مما يخف�ض من حجم ال�ضياعات
�إىل �أقل من الن�صف .كما �سلط امل�ؤلف ال�ضوء على نظم التحويل املعتمدة على مبد�أ االندماج
ال �أنها �ستقدم املزيد من الطاقة الكهربائية يف امل�ستقبل القريب ،كما �سيكون لها
النووي قائ ً
العديد من التطبيقات يف جمال ال�صحة.
و�أكد امل�ؤلف �أن هناك �إمكانية كبرية جداً لبناء حمطات توليد نووية �أحدث و�أ�صغر و�أكرث
�سالمة ،ورغم �أن كلفة بناء املحطة النووية تعترب عالية� ،إال �أن هذه املحطة ميكن �أن تعمل ل�سنني
طويلة بدون توقف ،كما �أن كلفة ال�صيانة الدورية على املدى البعيد منخف�ضة ن�سبياً .وباملقارنة
مع بناء �سد �ضخم له �آثار �سلبية كبرية على البيئة وعلى م�صابّ املياه وغريها ،ف�إن كلفة بناء
حمطة توليد نووية تعترب �صفة رابحة .وذلك ينطبق على م�شروع بناء مزرعة رياح با�ستثمارات
ر�أ�سمالية �ضخمة ،بينما يولد م�شروع كهذا باملقابل كميات متقطعة من الكهرباء وبطريقة تخلو
من �أي كفاءة طاقية.
 4يذكر التقرير ال�سنوي لل�شركة �أن �سعة التوليد فيها بلغت  167362ميغاواط يف عام ( .2010المحقق)

 5الوقود امل�ستنفذ  Spent Fuelهو الوقود النووي الذي مل يعد قادراً على دعم التفاعل النووي يف املفاعالت احلرارية( .املحقق)
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ث��م يتحول امل ��ؤل��ف �إىل نتيجة ي��دع��و من
خاللها �إىل �إع��ادة التفكري مبا يجب �أن تعنيه
الطاقة اخل�ضراء ،وي�شجع �أخ�صائيي البيئة
على العودة �إىل الأي��ام التي كان فيها اجلميع
ي��ق��درون احل��ق��ائ��ق امللمو�سة ويبجلون العلم
احلقيقي ويدركون �أن احل�ضارة والثقافة هي
ال عليها ،حيث
جزء من الطبيعة ولي�ست دخي ً
يقول�«:إنهم يعلمون علم اليقني �أن �إنتاج الطاقة
لي�س بالأمر الي�سري �أو الرخي�ص ،ومع �أنهم قد
�ضـللوا مبزاعم الطاقة املتجددة� ،إال �أن عليهم
ُ
�أن يدركوا �أن مفهوم الطاقة هو مفهوم جديل
ي�صعب البت ب�ش�أنه ،فلي�س هناك �شيء متجدد
با�ستمرار ،و�إن كان املنظور الإن�ساين احل�سري
يبدي عك�س ذلك» .ويرى �أن الكثريين تبينوا �أن الطاقة املتجددة الفعالة الوحيدة هي الطاقة
املائية يف ال�سدود� ،أما اعتبار بدائل الطاقة خ�ضراء فقط لكونها ال حترق الوقود فهو �أمر جائر،
�إذ �أن الدفع باجتاه تقنية طاقة الرياح قد مت بنا�ؤه على مفهوم خاطئ يوحي ب�أن طاقة الريح
�أنظف من طاقة النفط والغاز.
وطلب امل�ؤلف من املهتمني العودة �إىل:
جتديد الدعم للوكالة الدولية للطاقة النووية.التحذير من زيف ا�ستخدام الإيثانول كبديل للنفط.الدفع باجتاه ثقافة علمية وهند�سية �أعمق ،تبتعد عن التجاذبات والأهواء ال�سيا�سية.حظر تقنية �إزالة اجلبال بحث ًا عن الفحم.و�ضع �سيا�سة طاقية وطنية وا�ضحة ومن�سقة ،مبين ًا �أن هدف هذه ال�سيا�سة يجب �أنيحدد باجتاه ت�شجيع وج��ود طاقة رخي�صة ووف�يرة ،ومبا يتوافق مع حماية املواطن
الطبيعية احل�سا�سة ،و�ضمان عدم تدمري البيئة النباتية واحليوانية.
يقدم امل�ؤلف عدداً كبرياً من احلجج من خالل الكثري من املوا�ضيع التي ال يجوز التغا�ضي
عنها ،وي�سوق �أفكاراً وا�ضحة �أم�ضى الكثري من الوقت يف ت�شذيبها فيما يخ�ص الطاقات البديلة
كطاقة الرياح ،والتي يرى �أن اال�ستثمار فيها هو ا�ستثمار مل يوجه نحو الطاقة الفعالة .وي�ؤكد
�أنه ال يوجد �أي دليل على �أن ا�ستخدام طاقة الرياح يف جمال توليد الكهرباء قد �ساهم يف
تخفي�ض غازات الدفيئة� ،أو �أن طاقة الرياح قد �ساهمت ب�أي ن�سبة يف احلد من ا�ستخدام الوقود
الأحفوري ،وحتى يف الدامنرك 6التي تعترب الرائد يف ا�ستخدام طاقة الرياح يف العامل ،مل يجد
 6ت�شري تقارير �شركة  Energinetامل�س�ؤولة عن ت�شغيل �شبكة الكهرباء يف الدامنرك� ،أن انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربون يف
الدامنرك مل تتغري بني عامي  1999و  2007رغم م�ضاعفة عدد حمطات توليد الكهرباء العاملة با�ستخدام طاقة الرياح خالل تلك
الفرتة( .املحقق)
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امل�ؤلف �أي دليل من املنظمات ال�صناعية �أو الوكاالت احلكومية يدين بالف�ضل لنجاح ا�ستخدام
هذا النوع من الطاقة.
ويف نقطة هامة جداً� ،شرح امل�ؤلف ملاذا ال ت�ستطيع طاقة الرياح �أن تقلل ب�شكل ملحوظ
من انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربون ،وملاذا ال ميكنها �أن حتل حمل الوقود الأحفوري ،ودعم
�شرحه عرب عر�ض �أعمال لبع�ض املهند�سني من �أ�سرتاليا وكندا وبريطانيا ،والذي �أو�ضحوا نقاط
ال�ضعف يف ا�ستخدام هذا النوع من الطاقة التي حتتاج �إىل الكثري من اال�ستثمارات ،معترباً �أن
طاقة الريح هي ملح ٌق يحتاج بدوره �إىل العديد من امللحقات حيث ال ميكن لأحد �أن يت�أكد من
�سعة هذه الطاقة التي يفرت�ض �أن تكون متاحة يف امل�ستقبل ،ف�إنتاج الكهرباء من حمطة ريحية
قد يرتاوح بني الطاقة الت�صميمية العظمى للمحطة وبني ال�صفر عند توقف الرياح.
ويرى امل�ؤلف �أن هناك حتدياً جلياً يكمن يف كيفية املواءمة بني املوثوقية وبني الوعود
املع�سولة عن عمل حمطات الرياح التي يجب �أن تقدم الطاقة املطلوبة منها ب�شكل دقيق جداً
يف كل الأوقات� ،إذ لي�س هناك �شبكة نقل للتيار الكهربائي ت�سمح بتذبذب الإنتاج ،والبد من �أن
تكون حمطة الرياح قادرة على مناف�سة حمطات التوليد التقليدية .كما البد من �أن توفر حمطة
الرياح  % 70على الأقل من التوليد املوثوق املرن الذي ي�ستجيب لتبدل الطلب ،وهذا ما لي�س
متاحاً حتى يف حمطات التوليد الغازية امللحقة مبحطات الرياح والتي يتم ت�شغيلها و�إيقافها
ح�سب احلاجة  ،حيث يرى الكاتب �أن انعدام كفاءة عملها يرتاكم ب�شكل �سريع م�ستهلكاً كميات
�أكرب من الوقود ،متاماً كما هي احلال يف ال�سيارة التي تقف وت�سري يف االزدحام مراراً وتكراراً.
وي�شري امل�ؤلف �إىل �أن �أف�ضل احل�سابات احلرارية يف حمطة رياح حتتوي على عدة نظم
غازية م�ساعدة ،بينت �إمكانية تخفي�ض غاز ثاين �أك�سيد الكربون بن�سبة ال تتعدى  % 15مما
ال على الغاز فقط .وبالتايل ف�إن اال�ستخدام غري الفعال لنظم الغاز
لو كان النظام كله عام ً
الطبيعي مل�ساندة املزارع الريحية كوحدات تعمل عند و�صول الطلب �إىل ذروته ،لن ي�ساهم يف
تخفي�ض غاز ثاين �أك�سيد الكربون ب�شكل عملي �أبداً .وقد بينت �إحدى الدرا�سات التي �أ�شار
�إليها �أن اال�ستخدام املتقطع لنظام يعمل على الفحم احلجري والغاز الطبيعي مل�ساندة املزارع
ال بدون رياح.
الريحية ،نتج عنه من انبعاثات الكربون �أكرث مما لو كان ذلك النظام يعمل م�ستق ً
و�ساق الكاتب مثاالً مفاده �أن ا�ستخدام  2500عنفة ريحية ي�ضاهي ارتفاع كل منها ارتفاع
ناطحة �سحاب ،وتنت�شر على م�ساحة  1300كيلومرت مربع ،مرتافقة مع حمطة توليد غازية
بطاقة تعادل  % 10من طاقة العنفات جمتمعة� ،إ�ضافة �إىل مئات الكيلومرتات من خطوط النقل
ومنظمات اجلهد الكهربائي ،كلها ال تكاد تكافئ من�ش�أة توليد نووية بطاقة  1500ميغاواط.
و�أكد الكاتب �أن حمطات توليد الكهرباء با�ستخدام طاقة الرياح لي�ست نظيفة �أو خ�ضراء كما
ي�شاع عنها ،لكنها اكت�سبت �شعبيتها نتيجة الدعم احلكومي لها،والذي يبلغ � 23ضعف ما يقدم
من دعم لكل كيوواط يتم توليده من الوقود الأحفوري ،بينما ال تولد تلك املحطات �إال طاقة
متقطعة بدون كفاءة ،بل ويذهب امل�ؤلف �إىل �أن التب�شري بطاقة الرياح يعمل �ضد الأهداف
الع�صرية لإنتاج الكهرباء ب�شكل موثوق ورخي�ص وم�أمون ،حيث بينت ح�ساباته �أن �أي حمطة
توليد قدمية عاملة على الغاز تولد � 20ضعف ما تولده مزرعة ريحية حديثة من وحدة امل�ساحة
نف�سها .ومل ين�س امل�ؤلف بقية الطاقات البديلة� ،إذ بني �أن املحطة النووية تولد  65واط مقابل
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كل مرت مربع واح��د من م�ساحتها ،وه��ذا ما
يعادل ثمانية �أ�ضعاف ما تولده نف�س امل�ساحة
با�ستخدام اخلاليا الفوتوفولطية.
ثم حاول امل�ؤلف تفنيد املزاعم التي تقول
�أن ا�ستخدام الطاقات اخل�ضراء يف الواليات
املتحدة �سيوجد فر�ص عمل خ�ضراء ،مبيناً
�أن ع��ل��ى ال�����ش��رك��ات الأم��ري��ك��ي��ة �أن تناف�س
ال�شركات ال�صينية والأج��ور املنخف�ضة لليد
العاملة ،ناهيك عن حتكم ال�صني بت�صدير
بع�ض العنا�صر النادرة كما ورد ذكره �سابقاً.
ون���وه �أن ح�صة ال�صني م��ن ���س��وق اللوحات
ال�شم�سية ارتفعت من  % 7عام � 2005إىل
 % 25عام  .2009كما �أن مفهوم الأعمال
اخل�ضراء مل يت�ضح بعد ،حيث يذكر امل�ؤلف �أن
�شركة  Growth Energyزعمت �أن زيادة
ن�سبة ا�ستخدام الإيثانول يف مزيج الوقود يف
ال�سيارات امل�ستخدمة يف ال��والي��ات املتحدة
�سوف ي�ساهم يف خلق � 136أل��ف فر�صة عمل ،بينما بينت درا�سات Environmental
� Working Groupأن فر�ص العمل املذكورة مل تتعد � 27ألف فر�صة عمل فقط ،تبلغ تكلفة
�إيجاد كل منها حوايل � 446ألف دوالر �سنوياً.
وقد �ساق امل�ؤلف العديد من املقارنات احل�سابية ال�شيقة ليدعم �أفكاره و�آراءه يف كل ف�صل
من ف�صول الكتاب ،ومنها علي �سبيل املثال �أن الواليات املتحدة الأمريكية ولدت 52026
ترياواط �ساعة من الكهرباء عام  2008با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية ،و 843ترياواط �ساعة
با�ستخدام املزارع الريحية� ،أي مبجوع  52869ترياواط �ساعة ،وهو ما يكافئ طاقة 88300
برميل من النفط يومياً ،بينما ينتج منجم  Cardinalللفحم احلجري 7ما يكافئ  % 75من
جمموع تلك الطاقة يومياً.
ال �إن الكتاب �أراد �إي�صال ر�سالة مفادها �أن �إيجاد الطاقة التي حتتاجها
ميكن القول �إجما ً
املجتمعات الب�شرية� ،أمر ي�ستلزم �أكرث من امل�شاعر العاطفية وال�صور الالمعة عن البيئة ،فهو
�أمر يحتاج التخاذ قرارات �سيا�سية حا�سمة ،وا�ستثمارات بارعة توجه وتنفق ا�ستناد ًا �إىل حقائق
علمية را�سخة.
ورمبا يكون الكتاب عبارة عن وجهة نظر تخالف �أ�صحاب نظرية الطاقات البديلة واملتجددة،
لكنه ي�ستحق الوقوف عنده ليكون الر�أي الآخر جزء ًا من احلوار العاملي.
 7يقع يف والية كنتاكي الأمريكية( .املحقق)
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البيبليوغرافيا
اعداد :عمر كرامة عطيفة
�إدارة الإعالم والمكتبة

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

االقت�صاد والتنمية
البتروكيماويات
البترول (النفط والغاز)
التجارة والعالقات االقت�صادية الدولية
ق�ضايا حماية البيئة
الطاقة
المالية والمالية العامة
نقل التكنولوجيا
مو�ضوعات �أخرى
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االقت�صاد والتنمية
 2012عام تعبيئة القدرات العربية لتحقيق الأمن الغذائي العربي --.التجارة --.مج ،41 .ع.
� --.)2012/1( 1ص.68-65 .
�أحمدين ،غادة .هوناي كيم مديرة البيئة بالبنك الدويل ت�ؤكد حر�ص البنك على دعم حتقيق
التنمية امل�ستدامة يف م�صر --.منتدى البيئة --.ع� --.240 .ص.5-4 .
�أزمة منطقة اليورو و�آثارها على اقت�صادات املنطقة --.التجارة --.مج ،41 .ع-.)2012/3( 3 .
 �ص.23-18 .ا�ستعرا�ض لأهم الأحداث االقت�صادية الكويتية خالل عام  --.2011التجارة --.مج ،41 .ع.
� --.)2012/1( 1ص.55-39 .
بنك الكويت ال�صناعي .دليل بنك الكويت ال�صناعي --.2011 ،الكويت :بنك الكويت ال�صناعي،
� 152+--162.2012ص )536.8( 338 --.د ل ي.
تون�س :عودة تدريجية للنمو االقت�صادي --.االقت�صادي الكويتي --.ع-.)2012/2( 491 .
 �ص.57-55 .جامعة الدول العربية .املجل�س االقت�صادي واالجتماعي  :الدورة العادية --.2011 - 88
القاهرة :جامعة الدول العربية� --423.2011 ،ص 341.121 --.ل ج ن.
جامعة الدول العربية .املجل�س االقت�صادي واالجتماعي الدورة العادية  : 89اللجنة االقت�صادية
 املذكرات ال�شارحة للبنود املدرجة على جدول االعمال --.القاهرة :جامعة الدول العربية، --.2012د:ت  341.121 --.م ج ل.
جامعة الدول العربية .املجل�س االقت�صادي واالجتماعي على امل�ستوى الوزاري الدورة العادية :89
التقرير والقرارات --.القاهرة :جامعة الدول العربية--.2012 ،د:ت �ص 341.121 --.م ج ل.
جامعة الدول العربية ،ال�صندوق العربي� ،صندوق النقد العربي ،منظمة الأقطار العربية
امل�صدرة للبرتول .التقرير االقت�صادي العربي املوحد � .2011أبوظبي� :صندوق النقد
العربي� --414.2011 ،ص )R058:33(53 --.ت ق ر.
ر�ؤية حتليلية لت�أثري ارتفاع رواتب القطاع العام على االقت�صاد الكويتي --.املركز الدبلوما�سي
للدرا�سات اال�سرتاتيجية ،التقرير االقت�صادي --.ع� --.)2012/3/28( 6 .ص.17-2 .
ال�سوق الإماراتي فر�صة لتو�سيع ومنو �سوق الأنابيب البال�ستكية --.التجارة --.مج ،41 .ع1 .
(� --.)2012/1ص.31-30 .
ال�شام�سي ،ميثاء �سامل .الهجرة الوافدة �إىل دول جمل�س التعاون اخلليجي� :إ�شكاليات الواقع،
ور�ؤى امل�ستقبل� --.أبوظبي :مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث الإ�سرتاتيجية-.2005 ،
 � 316ص.218
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�صعب ،جنيب .االقت�صاد الأخ�ضر يخلق الوظائف --.البيئة والتنمية --.مج ،17 .ع( 168 .
� --.)2012/3ص.61-58 .
العبا�س ،بلقا�سم  .حتديات النمو االقت�صادي يف الدول اخلليجية --.ج�سر التنمية --.مج.
 ،11ع� --. )2012/1( 109 .ص.13-2 .
العبا�س ،بلقا�سم .ال�سيا�سات ال�صناعية يف ظل العوملة --.ج�سر التنمية --.مج ،11 .ع111 .
( � --.)2012/3ص.25-2 .
الع�صفور� ،صالح .وقائع امل�ؤمتر الدويل ،اجتاهات اقت�صادية عاملية  ،4حول « الأزمة االقت�صادية
العاملية من منظور االقت�صاد الإ�سالمي ،الكويت 16-15 ،دي�سمرب  --.2010جملة التنمية
وال�سيا�سات االقت�صادية --.مج ،14 .ع� --.)2012/1( 1.ص.41-31 .
فولني ،بي جو�ستني .الع�صر الذهبي الثاين لل�صناعة --.ال�صناعي --.ع-.)2012/1( 170 .
 �ص.61-60 .جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .ال�سوق اخلليجية امل�شرتكة  ...حقائق وارقام --.الريا�ض:
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية� --101.2011 ،ص� R 058:338 )535( --.س و ق.
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية .امل�سرية والإجناز ثالثون عاما على طريق التكامل
والوحدة --.الريا�ض :جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية� --333.2011 ،ص)535( --.
 338م �س ى.
املعايري و�إدارة املخاطر والأ�سواق اجلديدة حتديات تواجه �صناعة الأملنيوم --.ال�صناعي--.
ع� --.)2012/1( 170 .ص.53-52 .
منتدى دافو�س :ق�ضايا �ساخنة على ب�ساط البحث --.االقت�صادي الكويتي --.ع.
� --.2012/2ص.67-65 .

491

البرتوكيماويات
ربحية قطاع البرتوكيماويات اخلليجي مهددة بالتدهور --.ال�صناعي --.ع--.) 2012/1( 170 .
�ص.60-59 .
البرتول
الثنيان ،مرمي و املطريي� ،سارة� .أوابك يف الذكرى الرابعة والأربعني من �إن�شاءها --.النفط--.
ع� --.)2012/3( 31 .ص.39-36 .
خيتاوي ،حممد .ال�شركات النفطية املتعددة اجلن�سيات وت�أثريها يف العالقات الدولية --.دم�شق:
دار م�ؤ�س�سة ر�سالن� 498 --.2010 ،ص.
داغر ،نبيلة� .أو�ضاع �صناعة البرتول العاملية --.البرتول --.مج� --.)2012/2-1( 49 .ص.
.44-42
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زغلول ،ماجدة .الأ�سعار يف  2011بني الثورات العربية والأزمات االقت�صادية --.البرتول--.
مج� --.) 2012/2-1( 49 .ص.39-38 .
الكويت-وزارة النفط .دولة الكويت ومنظمة �أوبك يف خم�سني عاما --.الكويت :وزارة النفط ،
� --117.2011ص )12( 341.17 --.دول.
م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية .تاريخ حمطات الوقود يف دولة الكويت --.الكويت :م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية� 295 --.2011 ،ص 953.68 --.ت ا ر.
النقي ،عبا�س� .أي اتفاق بعد كيوتو يجب ان ي�أخذ يف االعتبار م�صالح الدول املنتجة وامل�صدرة
للنفط --.النفط --.ع� --.)2012/3( 31 .ص.19-18 .
البرتول  -ا�ستك�شافات
داغر ،نبيلة .انتعا�ش ن�شاط احلفر العاملي --.البرتول --.ع� --. )2012/4-3( 49 .ص.39 38- .
البرتول � -أ�سعار
�أثر ارتفاع �أ�سعار النفط العاملية على اال�ستثمار يف م�صادر الطاقة البديلة --.املركز الدبلوما�سي
للدرا�سات �ألإ�سرتاتيجية ،التقرير االقت�صادي --.ع� --. )2012/4/10( 9 .ص.16-1 .
كيم،يوجن �سيك� .أ�سعار النفط العاملية ،وت�أثريها على ا�ستهالك كوريا للنفط  ...واالجتاهات
امل�ستقبلية --.النفط --.ع� --.) 2012/3( 31 .ص.21-20 .
منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول .تطور مراحل ت�سعري النفط اخلام يف اال�سواق
الدولية --.الكويت :منظمة االقطار العربية امل�صدرة للبرتول� --132.2012 ،ص --.ت
ط و . 5:665.6 .338
البرتول � -صناعة
عبدربه ،حممد ح�سن .م�ستجدات قطاع النفط والغاز بدولة الكويت --.عامل النفط والغاز--.
ع� --.)2012/2 ( 13 .ص.23-18 .
البرتول والعالقات االقت�صادية الدولية
زغلول ،ماجدة .الغرب و�إيران...وخماطر �إغالق م�ضيق هرمز --.البرتول --.ع3-( 49 .
� --.) 2012/4ص.37-36 .
العنزي ،حممد؛ وخليفوه ،حف�صة؛ وبهبهاين ،مرمي .النفط ال�سلعة الأكرث رواجا وت�أثريا يف
العامل --.النفط --.ع� --.)2012/3( 31 .ص.35-22 .
م�ضيق هرمز ...هل ميكن تفادي م�ضار �إغالقه ؟ --.عامل النفط والغاز --.ع-.)2012/2( 13 .
 �ص.39-38 .النقي ،عبا�س علي .املتغريات الدولية وم�سار التعاون العربي يف جماالت النفط والغاز --.عامل
النفط والغاز --.ع� --.)2012/2( 13 .ص.29-26 .
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التجارة والعالقات االقت�صادية الدولية
�شلهوب ،زينب كركي .انت�شار التجارة الإلكرتونية يف االقت�صادات النامية� :أ�سلوب قائم على
املوارد� --.أبوظبي :مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث الإ�سرتاتيجية� 410 --.2009 ،ص.
ماذا ميكن �أن ت�ستفيد دول جمل�س التعاون اخلليجي من �إمتام اتفاقية منطقة التجارة احلرة
مع تركيا؟ --.املركز الدبلوما�سي للدرا�سات الإ�سرتاجتية :التقرير االقت�صادي --.ع1 .
(� --.) 2012/2/15ص.13-2 .
م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية .التقرير ال�سنوي --.2010 ،نيويورك :الأمم املتحدة،
� 2010-ص.Doc.5604 --.72 .امليزان االقت�صادي التون�سي  :2012ال�سيا�سات والربامج يف قطاع التجارة الداخلية --.الإعالم
االقت�صادي --.ع� --.)2012/2( 262 .ص.6-3 .
الطاقة
�إبراهيم ،عادل حممود .توليفة الطاقة يف قطاع ال�صناعة  --.2027-2026البرتول --.مج.
� --.) 2012/2-1( 49ص.37-36 .
القبندي ،عنود� .أول حمطة للطاقة ال�شم�سية املركزة يف العامل --.بيئتنا --.ع145 .
(� --.) 2012/1ص.37-34 .
الطاقة  -م�صادر
التحول �إىل امل�صادر املتجددة يحل م�شكالت توليد الطاقة يف اخلليج --.التجارة --.مج،41 .
ع� --.)2012/3( 3 .ص.27-26 .
الطاقة ال�شم�سية قائد الطاقة البديلة يف العامل --.النفط --.ع� --.)2012/3( 31 .ص.
.47-44
متطلبات اقت�صاد الإمارات من الطاقة والغاز الطبيعي --.التجارة --.مج ،41 .ع3 .
(� --.)2012/3ص.31-30 .
الغاز
بيكو ،موري�س .حمى التنقيب عن الغاز يف �شرق املتو�سط --.البيئة والتنمية --.مج ،17 .ع.
� --.)2012/3 (168ص.67-66 .
عبداجلليل ،ابراهيم� .سيارات م�صر تتحول �إىل الغاز امل�ضغوط --.البيئة والتنمية--.
(� --.)2012/3ص.27-26 .
مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث الإ�سرتاتيجية .م�ستقبل الغاز الطبيعي يف �سوق الطاقة
العاملية� --.أبوظبي :مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث الإ�سرتاتيجية197 --.2009 ،
�ص 662.69 --.م �س ت.
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م�ستقبل �أ�سعار الغاز الطبيعي....يف �ضوء توجه الدول املتقدمة للتنقيب عن الغاز ال�صخري--.
املركز الدبلوما�سي للدرا�سات الإ�سرتاجتية :التقرير االقت�صادي --.ع--.) 2012/2/15( 1 .
�ص.29-14 .
املالية واملالية العامة
انعكا�سات �أزمة الديون ال�سيادية الأوروبية على االقت�صاد اخلليجي --.املركز الدبلوما�سي
للدرا�سات �ألإ�سرتاتيجية ،تقرير االقت�صاد اخلليجي --.ع� --.)2012/3/18 ( 5 .ص.
.16-2
الت�شريعات و�أثرها على القطاع امل�صريف --.التجارة --.مج ،41 .ع� --. )2012/1(1.ص.
.23-18
تون�س :ملف ت�شجيع اال�ستثمار --.الإعالم االقت�صادي --.ع� --. )2012/2( 262 .ص.20 11- .
جميل ،هيل عجمي� .إمكانات التكامل النقدي بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية--.
�أبوظبي :مركز الإمارات للدرا�سات والبحوث الإ�سرتاتيجية� 230 --.2005 ،ص--.
 )535( 336.74ا م ك.
درا�سة حتليلية لأثر ت�أخر الإف�صاح املايل لل�شركات الكويتية على �أداء �سوق املال الكويتية--.
املركز الدبلوما�سي للدرا�سات �ألإ�سرتاتيجية التقرير االقت�صادي --.ع-.)2012/4/11( 10 .
 �ص.12 2- .ال�صباح� ،سهيلة فهد املالك .احلماية القانونية للأموال العامة يف القانون الكويتي :درا�سة
مقارنة --.الكويت :مركز البحوث والدرا�سات الكويتية� --130.2011 ،ص:336.5 --.
 347ح م ي.
ال�صناعة الكويتية تفتقد الفر�ص اال�ستثمارية القوية --.ال�صناعي --.ع-.)2012/1( 170 .
 �ص.33-32 .الكواز ،احمد .احل�سابات القومية والف�ساد :بع�ض املعاجلات والآثار --.جملة التنمية
وال�سيا�سات االقت�صادية --.مج ،14 .ع� --.)2012/1 ( 1.ص.29-7 .
كيف ميكن تعزيز دور االئتمان امل�صريف يف زيادة معدالت النمو االقت�صادي اخلليجي لعام
2012؟ --.املركز الدبلوما�سي للدرا�سات الإ�سرتاجتية :ق�ضايا اقت�صادية --.ع2 .
(� --.) 2012/2/22ص.18-2 .
منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول .تقرير حول ندوة الأزمة املالية العاملية وانعكا�ساتها على
قطاع النفط والغاز الطبيعي يف الدول العربية ،دم�شق  --.2010الكويت :منظمة الأقطار
العربية امل�صدرة للبرتول� 36 --.2010 ،ص 665.6:336 --.ت ق ر.
ميزانية اململكة العربية ال�سعودية :تعزيز م�سرية التنمية امل�ستدامة --.االقت�صادي الكويتي--.
ع� --.) 2012/2( 491 .ص.54-52 .
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تلوث البيئة وحمايتها
جامعة الدول العربية .االجتماع اخلام�س للجنة الفنية العلمية اال�ست�شارية للمجل�س الوزاري
العربي للمياه على م�ستوى كبار امل�س�ؤولني --.2012 .القاهرة :جامعة الدول العربية،
� 298 --.2012ص )063( )53( 628.11 --.ا ج ت.
اخلياط ،حممد م�صطفى .من برلني  1995اىل الدوحة  :2012ح�صان طروادة وحمادثات
تغري املناخ --.البيئة والتنمية --.مج ،17 .ع� --.)2012/3( 168 .ص.35-34 .
ال�شراد ،داود .تعاين منها الدول النفطية :غازات تت�صاعد يف �سمائنا --.بيئتنا --.ع145 .
(� --.)2012/1ص.25-18 .
املنتدى العربي للبيئة والتنمية .تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية  :2011االقت�صاد االخ�ضر
يف عامل عربي متغري --.بريوت :املنتدى العربي للبيئة والتنمية� --31.2011 ،ص--.
.Doc. 5611
مندور ،م�سعد �سالمة م�سعد .االقاليم اجلغرافية للرطوبة الن�سبية باللملكة العربية ال�سعودية
ودورها يف حتديد اقاليم ال�سياحة البيئية --.الكويت :مركز البحوث والدرا�سات الكويتية،
� --101.2011ص 551.51 --.ا ق ا.
هالل ،نداء� .إدارة املخاطر والكوارث للتكيف مع تغري املناخ --.البيئة والتنمية --.مج ،17 .ع.
� --.) 2012/3( 168ص.57-54 .
الهيتي� ،سهري �إبراهيم حاجم .امل�س�ؤولية الدولية عن ال�ضرر البيئي --.دم�شق :دار م�ؤ�س�سة
ر�سالن� 275 --.2008 ،ص.
مو�ضوعات �أخرى
�إدارة املياه العربية يف  13درا�سة جامعية --.البيئة والتنمية --.مج ،17 .ع-.)2012/3 ( 168 .
 �ص.33-32 .البعلبكي ،منري .فهر�س مراكز الدرا�سات والبحوث يف الدول العربية --.القاهرة :جامعة الدول
العربية� --198.2010 ،ص )53( 001:6 --.ف ه ر.
جامعة الدول العربية .االجتماع اخلام�س للمكتب التنفيذي للمجل�س الوزاري العربي للمياه
 التقرير والقرارات --.القاهرة :جامعة الدول العربية� --292.2012 ،ص --.ا ج ت(.628.11 )063( )53
جامعة الدول العربية .املنتدى العاملي ال�ساد�س للمياه خالل الفرتة من --.2012/3/17-12
القاهرة :جامعة الدول العربية --.2012 ،د:ت 628.11 )063( --.م ن ت.
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Abstract

Look At the Short-term trends in the gas industry
Panorama 2012(1)

Armelle Lecarpentier *

Against the background of an energy market beset by the
Fukushima crisis, the Arab spring and economic uncertainty,
2011 saw dynamic growth in demand for natural gas, although
developments varied widely from region to region. New trends
are emerging in the gas market, and these will have both shortterm and longer-term impacts on how the industry develops
Analysis of the initial results published by Cedigaz highlights
a number of trends reflecting a positive year for the natural
gas industry. However, these overall trends conceal a marked
diversity between regions. Gas supply has adapted to the
dynamic growth seen in some regions (Asia particularly) and
the climatic and economic variations seen in other markets
(Europe).
Growth in production continued in North America and
the Commonwealth of Independent States (CIS), and was
particularly dynamic in the Middle East. On the other hand,
a lack of market outlets and the (maintenance) shutdown of
several plants triggered an exceptional decline in European
1 - This article is translated into Arabic with the kind authorization of the author.
It was published in English in the IFP Energie Nouvelle website, Panorama 2012.
* Ingénieur Economiste, Institut Français du Pétrole. 75 Paris - France.

6

English Summaries & Abstracts

production. Led by China and India, Asia-Oceania was undoubtedly
the powerhouse behind the rising global demand for gas, while the
Middle East confirmed its leading international role as a producer
and exporter.
2011 also saw a turnaround in the market for LNG, which, impacted
by the Fukushima disaster, saw its previous “bubble” reabsorbed.
According to the provisional estimates published by Cedigaz,
consumption of gas worldwide will have grown by around 3% in
2011 (3,216 billion cubic metres (Gm3 ) in 2010), and therefore in
line with the general trend for the previous 10 years.
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ABSTRACT

The Importance of Producer – Consumer Dialogue
in Achieving Oil Prices Stability
Abdul Fattah Dandi *
The study aims primarily to highlight the importance of dialogue
between oil producing and consuming countries in stabilizing the oil
market by avoiding the sharp oil prices swings.
The first part of the study reviews the developments in oil prices, and
the degree of volatility during the period 1990-2010, while the second
part highlights the evolution of the dialogue between consumers and
producers during the past two decades, from its humble beginnings in
1991, up to the rise of the International Energy Forum, which is now
representing the world largest gathering of Energy Ministers.
The third part dedicated to give an overview of the different channels
of dialogue between oil producing and consuming countries, and
most important one is the International Energy Forum, which
comprises 86 countries, accounts for more than 90% of global oil
and natural gas supply and demand. The fourth and last part of
the study examines the impacts of the dialogue in reducing the
undesirable volatility and sharp swings of oil prices.
In conclusion the study indicates the importance of energy security
and the need for serious and constructive cooperation among various
shareholders. At the same time, it emphasizes on strengthening and
enhancing the dialogue between energy producers and consumers in
different areas of the petroleum industry such as technology and human
resource development. Finally, it calls for avoiding the adoption of any
legislations or laws that harm the cooperation between the two parties.
* Director of the Economics Dept. OAPEC, Kuwait
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The Development of Arab Hydrocarbon Resources
(1 from 2)

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