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قواعد الن�شر في المجلة
تعريف بالمجلة و�أهدافها

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

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

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

ينبغي �أن تكون التقارير مطبوعة على الكمبيوتر وتتناول وقائع م�ؤتمر �أو ندوة بترولية �أو اقت�صادية
ح�ضرها الكاتب� ،شريطة �أن تكون موا�ضيعها ذات �صلة بالبترول �أو االقت�صاد والتنمية ،كما ي�شترط
ا�ستئذان الجهة التي �أوفدته للم�ؤتمر �أو الم�ؤ�س�سات الم�شرفة عليه لكي ت�سمح له بن�شرها في مجلتنا.
ت��ر���س��ل ال��م��ق��االت وال��م��راج��ع��ات ب��ا���س��م رئ��ي�����س ال��ت��ح��ري��ر ،مجلة ال��ن��ف��ط وال��ت��ع��اون ال��ع��رب��ي� ،أواب����ك،
�ص .ب 20501 :ال�صفاة -الرمز البريدي 13066 :دولة الكويت
الهاتف� 00965- 24959000 :أو 00965-24959728
الفاك�س00965 - 24959747 :
البريد االلكتروني oapec@oapecorg.org
موقع الأوابك على االنترنت www.oapecorg.org
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األبحـــــــــاث

تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية:
الحاضر والمستقبل ()2-1

عماد مكي٭

تكت�سب �صناعة تكرير النفط �أهمية خا�صة نظر ًا لدورها في ت�أمين �أكثر ال�سلع �أهمية في ت�سيير عجلة
االقت�صاد الوطني ،وعلى الرغم من االهتمام الكبير الذي تحظى به �صناعة التكرير في الدول العربية �إال
�أنها ال تزال تواجه العديد من التحديات وال�صعوبات التي تنعك�س �سلب ًا على �أدائها وربحيتها.
تهدف هذه الدرا�سة التي نن�شرها على جزئين� ،إل��ى �إلقاء ال�ضوء على �أه��م المالمح التي مرت بها �صناعة
تكرير النفط ،وال�صعوبات التي اعتر�ضت م�سيرتها في الدول العربية ،مع الإ�شارة �إلى الإجراءات التي اتخذت
لتمكين الم�صافي من التكيف مع تلك ال�صعوبات ،وذلك ال�ستخال�ص الدرو�س والعبر التي تمكن القائمين
على هذه ال�صناعة من ا�ست�شراف م�ستقبل �صناعة التكرير ،وت�ساعدهم على اختيار الحلول المنا�سبة لمواجهة
االنعكا�سات ال�سلبية للتحديات وال�صعوبات التي تعتر�ضها حالي ًا والمحتمل وقوعها في الم�ستقبل.

٭

خبري �أول �صناعة تكرير النفط � -إدارة ال�ش�ؤون الفنية� ،أوابك  -الكويت
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تكت�سي �صناعة تكرير النفط �أهمية خا�صة نظراً لدورها يف ت�أمني �أكرث ال�سلع �أهمية يف
ت�سيري عجلة االقت�صاد الوطني ،وعلى الرغم من االهتمام الكبري الذي حت�صل عليه �صناعة
التكرير يف الدول العربية �إال �أنها مازالت تواجه العديد من التحديات وال�صعوبات التي تنعك�س
�سلباً على �أدائها وربحيتها.
تهدف هذه الدرا�سة �إىل �إلقاء ال�ضوء على �أهم املالمح التي مرت بها �صناعة تكرير النفط،
وال�صعوبات التي اعرت�ضت م�سريتها يف الدول العربية ،مع الإ�شارة �إىل الإجراءات التي اتخذت
لتمكني امل�صايف من التكيف مع تلك ال�صعوبات ،وذلك ال�ستخال�ص الدرو�س والعرب التي متكن
القائمني على هذه ال�صناعة من ا�ست�شراف م�ستقبل �صناعة التكرير ،وت�ساعدهم على اختيار
احللول املنا�سبة ملواجهة االنعكا�سات ال�سلبية للتحديات وال�صعوبات التي تعرت�ضها حالياً واملحتمل
وقوعها يف امل�ستقبل.
ت�شتمل الدرا�سة على ثالثة ف�صول ،يتناول الف�صل الأول �أهم املالمح التي مرت على �صناعة
التكرير العربية منذ املراحل الأوىل لت�أ�سي�سها ،و�أه��م التغريات التي ط��ر�أت عليها منذ فرتة
ال�سبعينات ،وذلك من حيث تطور كل من الطاقة التكريرية وعدد امل�صايف� ،إ�ضافة �إىل تطور
العمليات التحويلية وعمليات املعاجلة الهيدروجينية ،وعمليات التهذيب بالعامل احلفاز ،وعمليات
الأزمرة والألكلة ،مع الإ�شارة �إىل العوامل التي �ساهمت يف تطويرها وال�صعوبات التي واجهتها �إىل
�أن و�صلت �إىل الو�ضع احلايل.
يتناول الف�صل الثاين �أهم اخل�صائ�ص العامة التي متيز �صناعة تكرير النفط يف الدول
العربية ،والتحديات التي تعرت�ضها حالياً ،والأ�سباب التي �أدت �إىل ن�شوء هذه التحديات ،مع
الإ�شارة �إىل الفر�ص املتاحة ،و�أف�ضل ال�سبل املمكنة لتعظيم اال�ستفادة من هذه الفر�ص يف
حت�سني �أداء امل�صايف وتعزيز قدرتها على مواجهة تلك التحديات.
وعلى الرغم من �أهمية التطورات التي خ�ضعت لها م�صايف النفط يف الدول العربية خالل
العقود الثالثة ال�سابقة� ،إال �أن معظمها مازال يعاين من العديد من ال�صعوبات التي ت�ؤدي �إىل
انخفا�ض ربحيتها و�ضعف قدرتها التناف�سية ،كارتفاع تكاليف الت�شغيل وال�صيانة ،و�ضعف القدرة
على االلتزام مبتطلبات املعايري البيئية اخلا�صة ب�إنتاج الوقود النظيف واحلد من طرح امللوثات
ال عن عدم توافق تركيبة الإنتاج مع هيكل الطلب املحلي على امل�شتقات النفطية،
�إىل البيئة ،ف�ض ً
وعجزها عن تلبية الطلب املتنامي على امل�شتقات النفطية يف الأ�سواق املحلية.
من الأ�سباب الأخرى التي ت�ؤدي �إىل �ضعف �أداء �صناعة التكرير العربية ،قدم معظم امل�صايف،
وعدم مواكبتها للتقنيات احلديثة ،ونق�ص طاقة العمليات التحويلية التي حتول املخلفات الثقيلة
�إىل م�شتقات خفيفة مرغوبة يف الأ�سواق املحلية والدولية� ،إ�ضافة �إىل نق�ص طاقة عمليات
حت�سني موا�صفات امل�شتقات التي تنتجها ،كعمليات املعاجلة الهيدروجينية ،وعمليات التهذيب
بالعامل احلفاز والأزمرة والألكلة.
وملواجهة االنعكا�سات ال�سلبية املحتملة من هذه ال�صعوبات �أعلنت العديد من الدول العربية
10

عماد مكي
عن �إعداد خطط لتطوير م�صايف النفط القائمة ،و�إقامة م�صاف جديدة لرفع الطاقة التكريرية.
وعلى الرغم من الأهمية البالغة لهذه امل�شاريع �إال �أن معظمها يعاين من �صعوبات عديدة حتول
دون تنفيذها با�ستثناء امل�شاريع التي قطعت مراحل هامة من عملية الإجناز� ،أو امل�شاريع التي
تتعلق بتح�سني �أداء امل�صايف القائمة.
�أما الف�صل الثالث فيتناول اخل�صائ�ص التف�صيلية لكل م�صفاة من م�صايف نفط الدول العربية،
مع الإ�شارة �إىل التطورات امل�ستقبلية املتوقعة يف �ضوء اخلطط املر�سومة لتطوير وتو�سيع هذه
امل�صايف.
يف اخلتام ت�ستعر�ض الدرا�سة �أهم التو�صيات التي ميكن �أن ت�ساهم يف حت�سني �أداء �صناعة
تكرير النفط يف الدول العربية� ،أهمها:
•اال�ستمرار يف م�شاريع تطوير امل�صايف احلالية بغية رفع ن�سبة العمليات التحويلية وعمليات
املعاجلة الهيدروجينية للم�شتقات النفطية وعمليات تهذيب النافثا �إىل امل�ستويات املتبعة
يف العامل نظر ًا لأهمية ذلك يف حت�سني ربحية �صناعة التكرير العربية ،و�إ�صالح الفجوة بني
هيكل الطلب امل�ستقبلي على امل�شتقات النفطية وبني هيكل �إنتاج امل�صايف.
•البحث عن �سبل مواجهة م�شكلة معدل منو الطلب املرتفع على غاز البرتول امل�سال من خالل
اال�ستمرار يف توجيه االهتمام با�ستثمار حقول الغاز الطبيعي وتطوير م�شاريع معاجلة الغاز
امل�صاحب ،وم�شاريع اال�ستفادة من غازات ال�شعلة يف م�صايف النفط.
•التو�سع يف �إن�شاء �شبكات خطوط �أنابيب نقل امل�شتقات النفطية لإتاحة فر�صة تبادل الفائ�ض
بني ال��دول العربية ،وتطوير موانئ الت�صدير ،و�إن�شاء حمطات حتميل وتفريغ لتتمكن من
ت�صدير الفائ�ض �إىل الأ�سواق اخلارجية.
•�ضرورة تعزيز التعاون بني �شركات تكرير النفط ومعاهد الأبحاث العلمية العربية لتطوير
تقنيات عمليات التكرير ،وخا�صة العمليات التحويلية وعمليات املعاجلة الهيدروجينية
التي متكن امل�صايف العربية من �إنتاج م�شتـقات نفطـية متوافقـة مع املعاييـر البيئية املحلية
والدولية.
•العمل على حت�سني قدرة امل�صايف على تكرير �أنواع خمتلفة من النفط اخلام الثقيل ،وخا�صة
احلاوية على ن�سبة عالية من الكربيت.
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لمحــة تاريخيـة
انطلقت �صناعة تكرير النفط في الدول الأع�ضاء في منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول
(�أوابك) مع �إن�شاء �أول م�صفاة في م�صر عام  ،1913تبعتها م�صفاة �أخرى في �شمال العراق عام
 ،1927ثم في البحرين عام  ،1936وبعدها في ال�سعودية عام  ،1945والكويت عام  ،1949وقد
�ساهم في بناء هذه الم�صافي �شركات نفطية عالمية.
وفي عقد الخم�سينات بد�أت الحكومات العربية ب�إن�شاء م�صاف لح�سابها الخا�ص �أو مع �شريك
�أجنبي ،وذلك لتلبية الطلب المتنامي على الم�شتقات النفطية في الأ�سواق المحلية .وا�ستمرت
�صناعة التكرير بالنمو خالل عقد ال�ستينات وال�سبعينات لتواكب التطورات االقت�صادية ال�سريعة
التي �شهدتها الدول العربية في تلك الفترة ،وخا�صة في دول الخليج العربي الم�صدرة للبترول،
حيث و�صل معدل الزيادة في �إجمالي الطاقة التكريرية في الوطن العربي خالل عقد ال�ستينات
�إلى حوالي  ،%135.02ثم انخف�ضت وتيرة الزيادة خالل عقد ال�سبعينات �إلى ن�سبة ،%76.11
وا�ستمرت خالل الثمانينات بن�سبة � ،%61.86إال �أنها لم ترتفع خالل الت�سعينات �إال حوالي
 ،%10.13لكنها تح�سنت خالل ال�سنوات الأول��ى من القرن الواحد والع�شرين ،فو�صلت ن�سبة
الزيادة في بداية عام � 2012إلى حوالي  %15.70عما كانت عليه عام  ،2000ال�شكل (.)1-1
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 :1-1تطورات �صناعة التكرير العربية خالل عقدي ال�ستينات وال�سبعينات
�شهدت �صناعة التكرير في الدول العربية خالل فترة ال�ستينات وال�سبعينات من القرن المن�صرم
نمواً ملحوظاً ،حيث بد�أت كل دولة بتعزيز قدرتها على ت�أمين حاجة ال�سوق المحلية من الم�شتقات
النفطية� .إال �أن معظم الم�صافي كانت تعاني في تلك الفترة من اعتمادها ب�شكل رئي�سي على
عمليات التقطير االبتدائي ،با�ستثناء دول مجل�س التعاون الخليجي ،وجمهورية العراق ،وجمهورية
م�صر العربية ،والجمهورية العربية ال�سورية ،التي كانت تمتلك عمليات تحويلية .وفيما يلي �أهم
الخ�صائ�ص التي تميزت بها �صناعة التكرير العربية في عقدي ال�ستينات وال�سبعينات:
•االرتفاع الكبير في معدل نمو الطاقة التكريرية الت�صميمية لم�صافي النفط في الدول العربية ،حيث
ارتفعت من (� 928أل��ف ب/ي) ع��ام � 1960إل��ى ( 2.18مليون ب/ي) ع��ام � ،1970أي ب��زي��ادة ن�سبتها
 .%135.02كما ارتفع عدد الم�صافي في الوطن العربي من  15م�صفاة ( 11في الدول الأع�ضاء في
�أوابك  4 +في الدول غير الأع�ضاء) عام � 1960إلى  26م�صفاة ( 20في الدول الأع�ضاء  6 +في الدول
غير الأع�ضاء) عام .1970
•تح�سن و�سطي الطاقة التكريرية لم�صافي النفط في الدول العربية من (� 61.86ألف ب/ي) عام 1960
�إلى (� 83.88ألف ب/ي) عام  ،1970نتيجة �إن�شاء م�صاف جديدة ذات طاقة تكريرية عالية.
•النمو ال�سريع للطلب على الم�شتقات النفطية في الأ�سواق المحلية خالل تلك الفترة ،بت�أثير النه�ضة
االقت�صادية واالجتماعية ،وارتفاع �أ�سعار النفط في الأ�سواق العالمية.

يبين الجدول ( )1-1تطور الطاقة التكريرية في م�صافي النفط في الدول العربية خالل
ال�ستينات وال�سبعينات من القرن المن�صرم.
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 :2-1تطورات �صناعة التكرير العربية خالل الثمانينات (فترة الن�ضوج)
�شهدت �صناعة التكرير في ال��دول العربية نقلة نوعية خالل عقد الثمانينات من القرن
المن�صرم ،جعلتها تحتل مكانة معتبرة في �صناعة التكرير العالمية� ،ساهم في بزوغها عدة عوامل
على الم�ستوى الدولي والإقليمي ،وكان من �أهم معالم هذه النه�ضة قيام بع�ض الدول العربية ببناء
م�صاف جديدة ،وتو�سيع الم�صافي القائمة بحيث �أ�صبح �إجمالي �إنتاج الم�شتقات النفطية يفوق
معدل الطلب في الأ�سواق المحلية بمقدار ال�ضعف ،مما �أدى �إلى تحول العديد من هذه الدول �إلى
م�صدر للم�شتقات النفطية �إلى الأ�سواق الخارجية.
حققت �صناعة التكرير في الدول العربية تطوراً نوعياً في التوجه �إلى زيادة التعقيد التكنولوجي
للم�صافي القائمة ،من خالل �إن�شاء عمليات تحويلية جديدة ،وعمليات معالجة هيدروجينية ،وذلك
لرفع معدل �إنتاج الم�شتقات الخفيفة ،وتح�سين خ�صائ�ص المنتجات النهائية ،وقد �أطلق المحللون
على هذا العقد ب�أنه فترة ن�ضوج �صناعة التكرير العربية ،حيث تم خالله �إن�شاء عدة م�صافي
بطاقة تكريرية عالية ،وقد تمكنت في تلك الفترة من مناف�سة م�صافي العالم ب�سبب �أدائها المتميز
وحداثتها ومرونتها الت�شغيلية .وفيما يلي �أهم المالمح التي ميزت �صناعة التكرير العربية خالل
فترة الثمانينات:
 :1-2-1تطور الطاقة التكريرية في الثمانينات
ارتفعت الطاقة التكريرية لم�صافي الدول العربية في هذه الفترة من  3.841مليون
ب/ي عام � 1980إلى  6.217مليون ب/ي عام � 1990أي بزيادة قدرها  . %61.86وقد
جاءت هذه الزيادة نتيجة ت�شغيل الم�صافي العمالقة التي بد �أ العمل في �إن�شائها �أواخر
ال�سبعينات ،وهي م�صفاتي ينبع والجبيل في المملكة العربية ال�سعودية عام (،)1985
وم�صفاة �صالح الدين في جمهورية العراق ( ،)1982وم�صفاة را���س الن��وف في دولة
ليبيا ( ،)1985وم�صفاة الروي�س في دولة ا لإمارات العربية المتحدة (� ،)1981إ�ضافة
�إل��ى دخ��ول �صناعة التكرير لأول مرة في دول جديدة مثل �سلطنة عمان عام ،1982
والجمهورية الموريتانية عام .1987
ارتفع معدل الطاقة التكريرية للم�صفاة في ال��دول العربية من � 89.33ألف ب/ي
عام � 1980إلى � 111.02ألف ب/ي عام  ،1990وذلك نتيجة دخول الم�صافي الجديدة
ذات الطاقة التكريرية العالية مرحلة العمل في تلك الفترة .يبين الجدول ( )2-1تطور
الطاقة التكريرية وعدد الم�صافي في كل من الدول ا لأع�ضاء في �أوابك وغير ا لأع�ضاء
خالل فترة الثمانينات من القرن الما�ضي.
14
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تعود الأ�سباب الرئي�سية الرتفاع الطاقة التكريرية في الدول العربية �إلى ما يلي:

•رغبة الحكومات العربية في تنفيذ �إ�ستراتيجية االعتماد على الذات في ت�صنيع النفط الخام من البئر
حتى محطات التوزيع �إلى الم�ستهلك.
•اال�ستفادة من الخبرة العملية لكوادر الت�شغيل وال�صيانة وتح�سن االعتماد على العمالة العربية المدربة
التي �أ�صبحت قادرة على التعامل مع تقنيات التكرير المتطورة و�إدارة الم�صافي بكفاءة عالية ،مما �أدى
�إلى تحول طبيعة عمل ال�شركات الأجنبية �إلى التركيز �أكثر على تقديم الخدمات اال�ست�شارية.
•تح�سين القيمة الم�ضافة للنفط من خالل تحويله �إلى منتجات بد ًال من ت�صديره كمادة خام.
•تنويع م�صادر الدخل القومي بد ًال من االعتماد الكلي على ت�صدير النفط الخام ،حيث ارتفعت ن�سبة
ت�صدير الم�شتقات النفطية من �إجمالي ال�صادرات النفطية من  %7عام � 1980إلى  %23عام ،1990
على الرغم من تراجع الطلب على الم�شتقات النفطية في الأ�سواق العالمية خالل تلك الفترة .كما
توجهت بع�ض ال��دول مثل الكويت وال�سعودية والإم ��ارات �إل��ى امتالك من�ش�آت تكرير ونقل وتوزيع في
�أ�سواق �أوروبا والواليات المتحدة الأمريكية ،ل�ضمان �أ�سواق خارجية لمنتجاتها.
•تح�سين مرونة م�صافي النفط لتكرير النفوط الثقيلة المنتجة بد ًال من ت�صديرها ،وتركزت هذه الحالة
�أكثر في دول مجل�س التعاون الخليجي والعراق و�سورية وم�صر� ،أما دول المغرب العربي فكانت تكرر
النفط الخام الخفيف الذي ال يحتاج في تلك الفترة �إلى معالجة هيدروجينية عميقة ،ويمكن ت�صديره
�إلى الأ�سواق الأوروبية المجاورة ب�سهولة.

 :2-2-1الأداء الت�شغيلي لم�صافي النفط في عقد الثمانينات
تح�سنت موا�صفات المنتجات النفطية في الم�صافي العربية خالل فترة الثمانينات لتواكب
متطلبات الت�صدير �إلى �أ�سواق �أوروبا والواليات المتحدة الأمريكية ،حيث ارتفعت طاقة عمليات
المعالجة الهيدروجينية بمعدل ثالثة �أ�ضعاف تقريباً عن الم�ستوى ال��ذي كانت عليه في عقد
ال�سبعينات ،فقد ارتفعت من � 513.17ألف ب/ي بن�سبة  %13.42من طاقة تقطير النفط الخام في
عام � 1980إلى � 1312.2ألف ب/ي بن�سبة  %21.11من طاقة تقطير النفط الخام في عام .1990
كما ارتفعت طاقة عمليات التهذيب بالعامل الحفاز  Catalytic Reformingمن � 386.63ألف
ب/ي بن�سبة  %10.11من طاقة التقطير �إلى � 669.18ألف ب/ي بن�سبة  %10.76من طاقة التقطير
في عام  ،1990وذلك في �إطار �سعي الم�صافي العربية �إلى تح�سين الرقم الأوكتاني للغازولين� ،إال
�أن تح�سين طاقة عمليات التهذيب لم يكن كافياً �إلى الم�ستوى الذي يمكن معظم الم�صافي العربية
من التخلي عن ا�ستخدام رابع �إيثيل الر�صا�ص  Tetra Ethyl Leadكمادة م�ضافة لتح�سين الرقم
الأوكتاني في الغازولين المنتج� .أما العمليات التحويلية فقد ارتفعت في �إجمالي الدول العربية من
� 320.15ألف ب/ي بن�سبة  %8.37من طاقة تقطير النفط الخام عام � 1980إلى � 625.15ألف
ب/ي ون�سبة  %10.05من طاقة تقطير النفط عام  .1990تبين الأ�شكال ()4-1( ،)3-1( ،)2-1
تطور ن�سبة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية وتهذيب النافثا والعمليات التحويلية في الدول
الأع�ضاء وغير الأع�ضاء في �أوابك و�إجمالي الدول العربية في عقد الثمانينات (.)1990-1980
16
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ويبين الجدول ( )3-1تطور طاقة عمليات التكرير في الم�صافي العربية خالل تلك الفترة.
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 :3-2-1تطور الطلب على الم�شتقات النفطية
في بداية الثمانينات ت�صاعد الطلب المحلي على الم�شتقات النفطية نتيجة ارتفاع عدد
المركبات وتح�سن الطرق ال�سريعة ،مت�أثرة بفعاليات التنمية الوا�سعة التي نتجت عن الطفرة
النفطية التي حدثت في ال�سبعينات ،حيث ارتفعت كمية الطلب على المنتجات النفطية من
� 1908.4ألف ب/ي في عام � 1980إلى � 2837.6ألف ب/ي في عام  1990بن�سبة زيادة قدرها
 .%48.69وتركزت الزيادة في منتج الغازولين فارتفعت ن�سبته من  %15.73من �إجمالي الطلب
على الم�شتقات النفطية في الدول العربية �إلى  %17.4عام  ،1990كما ارتفعت ن�سبة الطلب
على غاز البترول الم�سال من  %3.24عام � 1980إلى  %4.3عام  .1990تبين الأ�شكال (،)5-1
( )7-1( ،)6-1تطور هيكل الطلب على الم�شتقات النفطية في الدول الأع�ضاء وغير الأع�ضاء
و�إجمالي الدول العربية خالل فترة الثمانينات .كما يبين الجدوالن ( )5-1( ،)4-1تطور كمية
ون�سب الطلب على الم�شتقات النفطية في الدول العربية خالل تلك الفترة.
 :4-2-1تطور �إنتاج الم�شتقات في الثمانينات
�ساهم �إن�شاء الم�صافي الجديدة التي تميزت بارتفاع درجة تعقيدها التكنولوجي في
ال
توفير فائ�ض في بع�ض المنتجات النفطية ال�صالحة للت�صدير �إلى الأ�سواق الخارجية ف�ض ً
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عن تخفي�ض ن�سبة �إنتاج الم�صافي من زيت الوقود الثقيل نتيجة التو�سع في طاقة العمليات
التي تحول القطفات الثقيلة �إلى م�شتقات خفيفة عالية القيمة .فعلى الرغم من ارتفاع معدل
النمو ال�سنوي لطاقة التقطير االبتدائي خالل الثمانينات في الم�صافي العربية بمقدار
 ،%8.6وكان في الدول الأع�ضاء في �أوابك  %9.3مقارنة مع الدول غير الأع�ضاء � %4.3إال
�أن ح�صة �إنتاج الم�شتقات الخفيفة (غاز البترول الم�سال ،والنافثا ،والغازولين ،والكيرو�سين،
وزيت الغاز والديزل) ارتفعت من  %53.55عام � 1980إلى  %57عام  ،1990في الوقت
الذي انخف�ضت فيه ح�صة �إنتاج زيت الوقود من الم�صافي العربية من  %42.6عام 1980
�إلى  %37عام  1990خالل نف�س الفترة .وكان هذا التغيير النوعي في هيكل الإنتاج وا�ضحاً
ب�شكل �أكبر في م�صافي ال��دول الأع�ضاء ،حيث تم تخفي�ض ن�سبة �إنتاج زيت الوقود من
 %42.6عام � 1980إلى  %36.8عام  ،1990وفي الدول غير الأع�ضاء انخف�ضت الن�سبة من
� %42.9إلى  %39.3عام .1990
تبين الأ��ش�ك��ال ( )10-1( ،)9-1( ،)8-1تطور هيكل �إنتاج الم�شتقات النفطية ،كما يبين
الجدوالن ( )7-1( ،)6-1تطور كمية وهيكل �إنتاج المنتجات النفطية في كل من الدول الأع�ضاء
وغير الأع�ضاء و�إجمالي الدول العربية خالل فترة عقد الثمانينات (.)1990-1980
من �أهم التطورات الأخرى التي ظهرت في �صناعة تكرير النفط العربية خالل عقد الثمانينات
من القرن الما�ضي ما يلي:
•تح�سن �أداء الم�صافي م��ن خ�لال �إن���ش��اء م�صاف متطورة تحتوي على ن�سبة �أع�ل��ى م��ن العمليات
التحويلية وعمليات المعالجة الهيدروجينية� ،إ��ض��اف��ة �إل��ى تخفي�ض الفاقد وتر�شيد ا�ستهالك
الطاقة ،وذلك من خالل ا�ستغالل غ��ازات ال�شعلة ،وتح�سين كفاءة التبادل الحراري في الوحدات
الإنتاجية.

•تح�سن ن�سبة ا�ستخدام طاقة تكرير م�صافي الدول الأع�ضاء من  %74عام � 1980إلى  %90عام ،1990
على الرغم من تدهور ن�سبة ا�ستخدام الطاقة التكريرية للم�صافي في كل من �أوروبا الغربية والواليات
المتحدة واليابان ،ب�سبب انخفا�ض الطلب على الم�شتقات النفطية على م�ستوى العالم ،وخا�صة مع
بزوغ �أزم��ة الركود في االقت�صاد العالمي ،وبدء تدهور �أ�سعار النفط في الأ�سواق العالمية في الن�صف
الثاني من عقد الثمانينات.
•غياب �آليات تفعيل التبادل التجاري بين الدول العربية في مجال الم�شتقات النفطية ،على الرغم
م��ن وج��ود فائ�ض ف��ي �أن��واع م�ح��ددة م��ن الم�شتقات ف��ي بع�ض ال��دول تمثل نق� ًصا بالن�سبة للدول
الأخرى .فعلى �سبيل المثال ،يوجد فائ�ض من زيت الغاز في دول مجل�س التعاون الخليجي ،بينما
يوجد نق�ص ف��ي بع�ض ال��دول الأخ��رى مثل �سورية وتون�س وم�صر ،حيث ت�ستورد زي��ت ال�غ��از وغ��از
البترول الم�سال من م�صادر �أخرى غير عربية ،وهذا ما جعل كل دولة تتخذ قرار �إن�شاء الم�صافي
الجديدة اعتمادا على ر�ؤيتها المحلية ،دون النظر في �إمكانية التكامل فيما بينها ،مع التطلع �إلى
حركة الأ�سواق الدولية المجاورة.
22
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 :3-1تطورات �صناعة التكرير العربية خالل فترة الت�سعينات ()2000-1990
واجهت �صناعة التكرير العربية في عقد الت�سعينات من القرن المن�صرم العديد من
الظروف ال�صعبة التي نتجت عن انعكا�سات تدهور �أ�سعار النفط الخام في الن�صف الثاني من
عقد الثمانينات ،والتي �أدت �إلى انحدار الطلب على الم�شتقات النفطية في الأ�سواق العالمية،
مما انعك�س على معدل نمو الطاقة التكريرية ،حيث بلغت ن�سبة الزيادة  10.13%فقط،
وتركز التو�سع في الطاقة التكريرية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ،ب�إن�شاء م�صفاة
الفجيرة بطاقة � 77ألف ب/ي ،مع رفع الطاقة التكريرية لم�صفاة �أبو ظبي (�أم النار) بمقدار
� 10ألف ب/ي .وفي ال�سودان تم �إن�شاء ثالث م�صاف �صغيرة يبلغ �إجمالي طاقتها التكريرية
� 18ألف ب/ي .وفي جمهورية العراق م�صفاة ال�صينية طاقتها � 27ألف ب/ي ،وثالث م�صاف
متنقلة طاقة كل منها � 10ألف ب/ي .يبين الجدول ( )8-1الم�صافي التي �أن�شئت في عقد
الت�سعينات في الدول العربية الأع�ضاء وغير الأع�ضاء في �أوابك.
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�سجل في بع�ض الدول العربية �إغالق عدد من الم�صافي ال�صغيرة ذات الأداء المنخف�ض،
مثل م�صفاة �أمينا�س في الجزائر ،وم�صفاة الخفجي ،وميناء �سعود في ال�سعودية ،وثالث م�صافي
في العراق هي الوند والحبانية وال�سماوة ،وم�صفاتان في لبنان ب�سبب الدمار الذي لحقهما �أثناء
الحرب الأهلية ،وم�صفاة عراق�-صوما في ال�صومال .يبين الجدول ( )9-1الم�صافي التي توقفت
في الدول الأع�ضاء وغير الأع�ضاء خالل عقد الت�سعينات.

26
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تميزت فترة الت�سعينات بالتوجه نحو تعزيز درجة تعقيد الم�صافي من خالل تطوير عمليات
التحويل ،وذلك بهدف تح�سين الأداء ،وتعظيم الربحية ،وتعديل هيكل �إنتاج الم�شتقات بما يتوافق
مع التغير في هيكل الطلب في كل من الأ�سواق المحلية والعالمية ،وتح�سين االلتزام بمتطلبات
الت�شريعات البيئية الخا�صة بالحد من طرح الملوثات �إلى البيئة وتخفي�ض ن�سب ال�شوائب في
الم�شتقات النفطية .وفيما يلي �أهم التطورات التي حدثت في �صناعة التكرير العربية خالل هذه
الفترة:
 :1-3-1تطور الطاقة التكريرية
ارتفع �إجمالي الطاقة التكريرية في الدول العربية من  6.235مليون ب/ي عام � 1990إلى
 6.847مليون ب/ي ،بن�سبة زيادة قدرها  ،%10.13وارتفع متو�سط الطاقة التكريرية للم�صفاة في
الدول الأع�ضاء من � 124.04ألف ب/ي عام � 1990إلى � 143.95ألف ب/ي عام  ،2000نتيجة
�إغالق بع�ض الم�صافي ال�صغيرة الحجم .كما انخف�ض المعدل في الدول غير الأع�ضاء من 57.91
�ألف ب/ي �إلى � 46.65ألف ب/ي ،ب�سبب �إن�شاء ثالث م�صاف �صغيرة في ال�سودان.
انخف�ض �إجمالي عدد الم�صافي من  56م�صفاة ( 45دول �أع�ضاء  11+دول غير �أع�ضاء) عام
� 1990إلى  55م�صفاة ( 44دول �أع�ضاء  11+دول غير �أع�ضاء) في عام  .2000يبين الجدول
( )10-1تطور الطاقة التكريرية في الدول الأع�ضاء وغير الأع�ضاء في الفترة (.)2000-1990
 :2-3-1الأداء الت�شغيلي لم�صافي النفط العربية في فترة الت�سعينات
خ�ضعت م�صافي النفط العربية في فترة الت�سعينات �إلى عدة تطورات تناولت تح�سين درجة
التعقيد التكنولوجي ،و�إدخال التقنيات المتطورة التي ت�ساعد على تح�سين الأداء� ،إ�ضافة �إلى
تو�سيع الطاقة التكريرية .كما �أدخلت عمليات جديدة خالل ال�سنوات الأخيرة من عقد الثمانينات
مثل الأزمرة والألكلة ،وذلك لرفع الرقم الأوكتاني للغازولين وتح�سين موا�صفاته ،وتعوي�ض النق�ص
الذي نتج عن التوقف عن ا�ستخدام مركبات الر�صا�ص التي ت�ضاف �إلى الغازولين لتح�سين الرقم
الأوكتاني.
•تطور العمليات التحويلية
�ساهمت التطورات التي �أدخلت على م�صافي النفط في فترة الت�سعينات في رفع طاقة العمليات
التحويلية التي تتكون من عمليات التك�سير الحراري لمخلفات التقطير (تفحيم ،وك�سر لزوجة)،
وعمليات التك�سير الهيدروجيني ،وعمليات التك�سير بالعامل الحفاز المائع  ،FCCحيث ارتفعت
طاقة هذه العمليات من � 604.1ألف ب/ي بن�سبة  %10.82من طاقة تقطير النفط في م�صافي
الدول الأع�ضاء عام � ،1990إلى � 884.1ألف ب/ي بن�سبة  %13.96من طاقة التقطير عام
� .2000أما في الدول غير الأع�ضاء فقد تراجعت من � 21.05ألف ب/ي بن�سبة  %3.3من طاقة
التقطير �إلى � 14.89ألف ب/ي بن�سبة  %2.89في عام  ،2000وذلك ب�سبب توقيف م�صفاتي
27
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النفط في لبنان� .أما في �إجمالي الدول العربية فقد ارتفعت طاقة العمليات التحويلية من 884.1
�ألف ب/ي ون�سبة  %10.05من طاقة تقطير النفط �إلى � 898.95ألف ب/ي بن�سبة %13.13
من طاقة تقطير النفط في عام  .2000يبين ال�شكل ( )11-1تطور طاقة العمليات التحويلية في
الدول العربية الأع�ضاء وغير الأع�ضاء في فترة الت�سعينات.

•تطور عمليات المعالجة الهيدروجينية
لوحظ ب�شكل عام في فترة الت�سعينات ا�ستمرار تح�سن طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية
على م�ستوى الدول العربية ككل ،حيث ارتفعت ن�سبة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية
�إل��ى طاقة تقطير النفط الخام في م�صافي ال��دول الأع�ضاء في �أواب��ك من� 1330.5ألف
ب/ي بن�سبة  %22.76من طاقة تقطير النفط عام � 1990إلى � 1619.5ألف ب/ي بن�سبة
 %25.57من طاقة التقطير عام  ،2000كما ارتفعت في الدول غير الأع�ضاء من � 41.7ألف
ب/ي بن�سبة  %6.55من طاقة التقطير عام � 1990إلى � 52ألف ب/ي بن�سبة %10.13
من طاقة التقطير عام  .2000وفي �إجمالي الدول العربية ارتفعت من � 1372.2ألف ب/ي
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بن�سبة  %21.1من طاقة التقطير �إلى � 1655.5ألف ب/ي بن�سبة  %24.41عام  .2000يبين
ال�شكل ( )12-1تطور ن�سبة طاقة المعالجة الهيدروجينية �إلى طاقة التقطير في الم�صافي
العربية في فترة الت�سعينات (.)2000-1990

•تطور عمليات تح�سين الرقم الأوكتاني
ارتفعت طاقة عمليات التهذيب بالعامل الحفاز في الم�صافي العربية ب�شكل م�ضطرد لتح�سين
الرقم الأوكتاني للغازولين المنتج ،كما تم �إدخال عمليات جديدة في ت�سعينات القرن الما�ضي ،مثل
عمليات الأزمرة والألكلة التي ت�ساعد الم�صافي على تلبية متطلبات المعايير الخا�صة بموا�صفات
الغازولين ،وخا�صة بعد القرار الذي اتخذ بالتوقف عن �إ�ضافة مركبات الر�صا�ص �إلى الغازولين
لرفع الرقم الأوكتاني نظراً لأ�ضراره الخطيرة على �صحة الإن�سان والبيئة .حيث ارتفعت طاقة
عمليات تح�سين الرقم الأوكتاني للغازولين (الم�ؤلفة من عمليات تهذيب النافثا وعمليات الأزمرة
والألكلة) في م�صافي الدول الأع�ضاء من � 619.88ألف ب/ي بن�سبة  %11.1من طاقة التقطير
االبتدائي عام � 1990إلى � 750.68ألف ب/ي بن�سبة  %11.85من طاقة تقطير النفط عام
30
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 .2000وفي الدول غير الأع�ضاء ارتفعت من � 49.3ألف ب/ي بن�سبة  %7.55عام � 1990إلى
� 55.3ألف ب/ي بن�سبة  %10.78من طاقة التقطير عام � .2000أما في �إجمالي الدول العربية
فقد ارتفعت عمليات تح�سين الرقم الأوكتاني من � 669.18ألف ب/ي بن�سبة  %10.76من طاقة
التقطير عام � 1990إلى � 805.98ألف ب/ي بن�سبة  %11.77من طاقة التقطير عام  .2000يبين
ال�شكل ( )13-1تطور ن�سبة طاقة عمليات تهذيب النافثا �إلى طاقة التقطير في الم�صافي العربية
في فترة الت�سعينات.
يبين الجدول ( )11-1تطور طاقة عمليات التكرير في الم�صافي العربية في فترة الت�سعينات
من القرن الما�ضي.
 :3-3-1تطور الطلب على الم�شتقات النفطية في الت�سعينات
تابع هيكل الطلب على الم�شتقات في الدول العربية م�ساره الذي بد�أه منذ عقد ال�سبعينات من
القرن الما�ضي باتجاه متوافق مع المنحى ال�سائد في العالم ،حيث يالحظ �أن ح�صة زيت الوقود
من �إجمالي الطلب على الم�شتقات النفطية قد انخف�ضت في الدول الأع�ضاء من  %33.38عام
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� 1990إلى  %21.16عام  ،2000بينما ارتفعت ح�صة ا�ستهالك زيت الغاز من  %30.18عام
� 1990إلى  %32.52عام  .2000كما ارتفعت ن�سبة الطلب على الغازولين من  %17.02عام
� 1990إلى  %21.63عام  .2000يبين ال�شكل ( )14-1تطور هيكل ا�ستهالك الم�شتقات النفطية
في الدول الأع�ضاء في فترة الت�سعينات.
في الدول غير الأع�ضاء انخف�ضت ح�صة ا�ستهالك زيت الوقود من  %30.65عام � 1990إلى
 %26.36عام  ،2000بينما ارتفعت ح�صة ا�ستهالك زيت الغاز من  %33.53عام � 1990إلى
 %33.60عام  .2000كما ارتفعت ن�سبة الطلب على الغازولين من  %20.14عام � 1990إلى
 %21.13عام  .2000يبين ال�شكل ( )15-1تطور هيكل ا�ستهالك الم�شتقات النفطية في الدول
غير الأع�ضاء في فترة الت�سعينات.
�أما �إجمالي ال��دول العربية فقد انخف�ضت ح�صة زيت الوقود من �إجمالي الطلب على
الم�شتقات النفطية من  %33عام � 1990إلى  %21.96عام  ،2000بينما ارتفعت ن�سبة
ا�ستهالك زيت الغاز من  %30.6عام � 1990إلى  %32.69عام  .2000كما ارتفعت ن�سبة
الطلب على الغازولين من  %17.4ع��ام � 1990إل��ى  %21.59ع��ام  .2000يبين ال�شكل
( )16-1تطور هيكل ا�ستهالك الم�شتقات النفطية في �إجمالي ال��دول العربية في فترة
الت�سعينات .كما يبين الجدوالن ( )13-1( ،)12-1تطور كمية ون�سب الطلب على الم�شتقات
النفطية في الدول العربية خالل تلك الفترة.
32
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 :4-3-1تطور هيكل الإنتاج في الدول العربية في الت�سعينات
نفذت بع�ض الم�صافي العربية في عقد الت�سعينات العديد من م�شاريع التطوير التي تهدف
�إلى تعديل بنية عمليات التكرير ،وذلك من خالل �إن�شاء عمليات تحويلية �إ�ضافية لتحويل زيت
الوقود والقطفات الثقيلة الأخرى �إلى م�شتقات خفيفة ،و�إن�شاء م�صاف جديدة ذات درجة تعقيد
تكنولوجي (ن�سبة طاقة العمليات التحويلية �إلى طاقة عمليات تقطير النفط الخام) �أعلى من
المعدالت التي كانت متبعة في عقد الثمانينات.
وقد �أدت هذه الإجراءات �إلى ارتفاع ن�سبة �إنتاج زيت الغاز في م�صافي الدول العربية الأع�ضاء
من  %27.81عام � 1990إلى  %27.92عام  ،2000وانخفا�ض ن�سبة �إنتاج زيت الوقود من
� %36.8إلى .%29.01كما ارتفعت ن�سبة �إنتاج الغازولين من  %10.42عام � 1990إلى %12.12
عام  .2000يبين ال�شكل ( )17-1تطور هيكل �إنتاج الم�شتقات النفطية في م�صافي الدول الأع�ضاء
خالل فترة الت�سعينات.
في الدول غير الأع�ضاء ارتفعت ن�سبة �إنتاج زيت الغاز من  %26.6عام � 1990إلى %29.61
عام  ،2000وانخف�ضت ن�سبة �إنتاج زيت الوقود من � %39.3إلى  .%36.77كما ارتفعت ن�سبة �إنتاج
الغازولين من  %14.3عام � 1990إلى  %14.77عام  .2000يبين ال�شكل ( )18-1تطور هيكل
�إنتاج الم�شتقات النفطية في م�صافي الدول غير الأع�ضاء خالل فترة الت�سعينات.
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�أما في �إجمالي الدول العربية فقد ارتفعت ن�سبة �إنتاج زيت الغاز من  %27.7عام � 1990إلى
 %28.06عام  ،2000وانخف�ضت ن�سبة �إنتاج زيت الوقود من � %37إلى .%29.66كما ارتفعت ن�سبة
�إنتاج الغازولين من  %11.3عام � 1990إلى  %13.54عام  .2000يبين ال�شكل ( )19-1تطور هيكل
�إنتاج الم�شتقات النفطية في �إجمالي الدول العربية خالل فترة الت�سعينات .كما يبين الجدوالن (-1
 )15-1( ،)14تطور كمية ون�سب الطلب على الم�شتقات النفطية في الدول العربية خالل تلك الفترة.
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 :4-1تطورات �صناعة التكرير العربية في الفترة ()2012-2000
�شهدت �صناعة التكرير العربية في العقد الأول من القرن الحادي والع�شرين توجهاً نحو
الإعالن عن م�شاريع لتو�سيع الطاقة التكريرية من خالل �إن�شاء م�صاف جديدة� ،إ�ضافة �إلى م�شاريع
تح�سين الأداء الت�شغيلي للم�صافي القائمة من خالل رفع طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية
لتح�سين موا�صفات المنتجات ورفع طاقة العمليات التحويلية لتح�سين قدرة الم�صافي على �إنتاج
م�شتقات خفيفة عالية القيمة على ح�ساب المنتجات الثقيلة غير المرغوبة في الأ�سواق المحلية
والخارجية ،وتعزيز �إمكانية تكرير �أنواع ثقيلة من النفط الخام.
من �أهم ال�صعوبات التي واجهت �صناعة التكرير في العقد الأول من القرن الحادي والع�شرين
�أزمة الركود االقت�صادي العالمي ،وما تبعه من تدهور �أ�سعار النفط الخام ،مما �أدى �إلى انحدار
الطلب على الم�شتقات النفطية في الأ�سواق العالمية ،وبالتالي تراجع العديد من الدول العربية
عن تنفيذ خطط �إن�شاء م�صاف جديدة.
 :1-4-1تطور الطاقة التكريرية
تركزت تطورات الطاقة التكريرية خالل العقد الأول من القرن الحادي والع�شرين في
كل من دولة الأم��ارات العربية المتحدة ب�إن�شاء م�صفاة دبي بطاقة � 120ألف ب/ي ،مع
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رفع الطاقة التكريرية لم�صفاة الروي�س بمقدار � 280ألف ب/ي .وفي الجزائر �أن�شئت
م�صفاة �أدرار بطاقة � 12.9ألف ب/ي وفي دولة قطر م�صفاة را�س لفان ،وفي العراق �أن�شئت
م�صفاتان ،الأولى في النجف � 30ألف ب/ي ،والثانية في �أربيل بطاقة � 40ألف ب/ي� ،إ�ضافة
�إلى تو�سيع طاقة بع�ض الم�صافي القائمة .وفي م�صر بد�أ ت�شغيل م�صفاة ميدور في عام
 2001بطاقة � 100ألف ب/ي .وفي ال�سودان تم �إن�شاء م�صفاة الخرطوم بطاقة � 100ألف
ب/ي .تميزت هذه الم�صافي بارتفاع درجة تعقيدها وقدرتها على �إنتاج م�شتقات متوافقة
مع المعايير الدولية .كما �سجل توقيف م�صفاتين في ال�سودان ،هما ال�شجرة و�أبو جابرة.
يبين الجدول ( )16-1الم�صافي التي �أن�شئت في العقد الأول من القرن الحادي والع�شرين
في الدول العربية الأع�ضاء وغير الأع�ضاء في �أوابك.
كان ارتفاع معدل الطاقة التكريرية للم�صفاة في �إجمالي الدول العربية محدوداً ،حيث ارتفع
من � 124.62ألف ب/ي عام � 2000إلى � 129.87ألف ب/ي عام  .2012تركز االرتفاع في
الدول غير الأع�ضاء من � 46.65ألف ب/ي عام � 2000إلى � 70.19ألف ب/ي عام  ،2012وذلك
نتيـجة توقيـف م�صفاتين �صغيـرتين في ال�سودان وت�شغيل م�صفاة الخرطوم وم�صفاة �صحار في
عمان بطـاقة تكـريرية مرتفـعة لكنها انخف�ضت في الدول الأع�ضاء من � 143.95ألف ب/ي عام
� 2000إلى � 142.99ألف ب/ي عام  ،2012وذلك ب�سبب ت�شغيل عدد من الم�صافي ذات الطاقة
التكريرية المنخف�ضة في العراق والجزائر .ويبين الجدول ( )17-1تطور الطاقة التكريرية في
الدول الأع�ضاء وغير الأع�ضاء في الفترة (.)2012-2000
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 :3-3-1الأداء الت�شغيلي لم�صافي النفط العربية في الفترة ()2012-2000
�شهدت معظم م�صافي النفط العربية في فترة العقد الأول من القرن الحادي والع�شرين العديد
من التطورات ،تناولت تو�سيع الطاقة التكريرية ،وتح�سين درجة التعقيد التكنولوجي ،و�إدخال
التقنيات المتطورة التي ت�ساعد على تح�سين الأداء ،وذلك لرفع الرقم الأوكتاني للغازولين وتح�سين
موا�صفاته ،وتعوي�ض النق�ص الذي نتج عن التوقف عن ا�ستخدام مركبات الر�صا�ص التي ت�ضاف
�إلى الغازولين لتح�سين الرقم الأوكتاني.
•تطور طاقة العمليات التحويلية

�ساهمت التطورات التي �أدخلت على م�صافي النفط في رفع طاقة العمليات التحويلية التي
تتكون من عمليات التك�سير الحراري لمخلفات التقطير (تفحيم ،وك�سر لزوجة) ،وعمليات التك�سير
الهيدروجيني ،وعمليات التك�سير بالعامل الحفاز المائع  ،FCCحيث ارتفعت طاقة هذه العمليات
في م�صافي الدول الأع�ضاء من � 884.1ألف ب/ي بن�سبة  %13.96من طاقة تقطير النفط عام
� 2000إلى � 1409.9ألف ب/ي بن�سبة  %19.72من طاقة التقطير عام � .2012أما في الدول
غير الأع�ضاء فقد ارتفعت من � 14.47ألف ب/ي بن�سبة � %2.89إلى � 125.85ألف ب/ي بن�سبة
 %16.3في عام  .2012وفي �إجمالي الدول العربية ارتفعت من � 898.95ألف ب/ي بن�سبة
 %13.13من طاقة التقطير عام � 2000إلى � 1535.75ألف ب/ي بن�سبة  %19.39من طاقة
التقطير في عام  .2012يبين ال�شكل ( )20-1تطور طاقة العمليات التحويلية في الدول العربية
الأع�ضاء وغير الأع�ضاء في العقد الأول من القرن الحادي والع�شرين.
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•تطور عمليات المعالجة الهيدروجينية
ا�ستمر تح�سن طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية على م�ستوى الدول العربية ككل ،حيث
ارتفعت في م�صافي الدول الأع�ضاء من � 1619.5ألف ب/ي بن�سبة  %25.57من طاقة تقطير النفط
الخام من عام � 2000إلى � 2319.5ألف ب/ي ون�سبة  %32.44من طاقة تقطير النفط عام ،2012
كما ارتفعت في الدول غير الأع�ضاء من � 52ألف ب/ي بن�سبة  %10.13عام � 2000إلى � 153ألف
ب/ي ون�سبة  %19.82من طاقة تقطير النفط عام  .2012وفي �إجمالي الدول العربية ارتفعت من
� 1655.5ألف ب/ي بن�سبة  %24.41عام � 2000إلى � 2472.5ألف ب/ي بن�سبة  %31.21من
طاقة التقطير عام  .2012يبين ال�شكل ( )21-1تطور ن�سبة طاقة المعالجة الهيدروجينية �إلى طاقة
التقطير في الدول العربية الأع�ضاء وغير الأع�ضاء في الفترة (.)2012-2000

•تطور عمليات تح�سين الرقم الأوكتاني
ارتفعت طاقة عمليات تح�سين الرقم الأوكتاني للغازولين في م�صافي الدول الأع�ضاء من
� 750.68ألف ب/ي ون�سبة  %11.85من طاقة تقطير النفط عام � 2000إلى � 935.48ألف ب/ي
ون�سبة  %13.08من طاقة التقطير عام � .2012أما في الدول العربية غير الأع�ضاء فقد ارتفعت
من � 55.3ألف ب/ي بن�سبة  %10.78عام � 2000إلى � 111.3ألف ب/ي بن�سبة  %14.42من
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طاقة التقطيرعام  .2012وفي �إجمالي الدول العربية ارتفعت من � 805.98ألف ب/ي ون�سبة
 %11.77من طاقة التقطير عام � 2000إلى � 1046.78ألف ب/ي ون�سبة  %13.21من طاقة
التقطير عام  .2012يبين ال�شكل ( )22-1تطور ن�سبة طاقة عمليات تهذيب النافثا �إلى طاقة
التقطير في الم�صافي العربية في الفترة ( .)2012-2000ويبين الجدول ( )18-1تطور طاقة
عمليات التكرير في الم�صافي العربية في العقد الأول من القرن الحادي والع�شرين.
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 :1-4-1تطور الطلب على الم�شتقات النفطية في الفترة ()2012-2000
تابع نمو الطلب على الم�شتقات النفطية في الدول العربية م�ساره المت�صاعد في العقد الأول
من القرن الحادي والع�شرين ،حيث ارتفعت كمية ا�ستهالك الم�شتقات النفطية في الدول الأع�ضاء
من � 2718ألف ب/ي عام � 2000إلى � 4408.9ألف ب/ي عام  .2011وفي الدول غير الأع�ضاء
ارتفع من � 497ألف ب/ي �إلى � 587.6ألف ب/ي .وفي �إجمالي الدول العربية ارتفعت الكمية
من � 3215ألف ب/ي عام � 2000إلى � 4996.5ألف ب/ي عام  .2011ويبين الجدول ()19-1
تطور ا�ستهالك الم�شتقات النفطية في الدول الأع�ضاء وغير الأع�ضاء في العقد الأول من القرن
الحادي والع�شرين .كما يبين الجدول ( )20-1تطور هيكل ا�ستهالك الم�شتقات النفطية في الدول
الأع�ضاء وغير الأع�ضاء في العقد الأول من تلك الفترة.
ا�ستمر هيكل الطلب على الم�شتقات في الدول العربية بالتوجه نحو انخفا�ض ن�سبة الم�شتقات
الثقيلة ،وارتفاع ن�سبة الم�شتقات الخفيفة كالغازولين والديزل.
انخف�ضت ح�صة زيت الوقود في الدول الأع�ضاء من �إجمالي الطلب على الم�شتقات النفطية
من  %21.16عام � 2000إلى  %18.71عام  ،2011بينما ارتفعت ن�سبة ا�ستهالك زيت الغاز
من  %32.52عام � 2000إلى  %37.06عام  .2011كما ارتفعت ن�سبة الطلب على الغازولين
من  %21.63عام � 2000إلى  %25.81عام  .2011يبين ال�شكل ( )23-1تطور هيكل ا�ستهالك
الم�شتقات النفطية في الدول الأع�ضاء في العقد الأول من القرن الحادي والع�شرين.
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في ال��دول غير الأع�ضاء انخف�ضت ح�صة زيت الوقود من �إجمالي الطلب على
الم�شتقات النفطية من  %26.36عام � 2000إلى  %18.43عام  ،2011بينما ارتفعت
ن�سبة ا�ستهالك زيت الغاز من  %33.6عام � 2000إلى  %38.97عام  .2011كما
ارتفعت ن�سبة الطلب على الغازولين من  %21.13عام � 2000إلى  %25.34عام
 .2011يبين ال�شكل ( )24-1تطور هيكل ا�ستهالك الم�شتقات النفطية في الدول غير
الأع�ضاء في العقد الأول من القرن الحادي والع�شرين.
�أما في �إجمالي الدول العربية فقد انخف�ضت ح�صة زيت الوقود من �إجمالي الطلب
على الم�شتقات النفطية من  % 27.1عام � 2000إلى  % 18.68عام  ،2011بينما
ارتفعت ن�سبة ا�ستهالك زيت الغاز من  32.1%عام � 2000إلى  % 37.28عام  .2011كما
ارتفعت ن�سبة الطلب على الغازولين من  % 19.2عام � 2000إلى  % 25.76عام .2011
يبين ال�شكل ( )25-1تطور هيكل ا�ستهالك الم�شتقات النفطية في �إجمالي الدول العربية
في العقد الأول من القرن الحادي والع�شرين.
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 :2-4-1تطور هيكل الإنتاج في الدول العربية في الفترة ()2012-2000
نف���ذت بع����ض الم�صاف���ي العربية في عق���د الت�سعينات العديد من م�شاري���ع التطوير التي
ته���دف �إل���ى تعدي���ل بني���ة عملي���ات التكري���ر ،وذل���ك م���ن خ�ل�ال الإج���راءات التالي���ة:
•�إن�شاء عمليات تحويلية �إ�ضافية لتحويل زيت الوقود والقطفات الثقيلة الأخرى �إلى م�شتقات خفيفة.
•�إن�شاء م�صاف جديدة ذات درجة تعقيد تكنولوجي مرتفعة.

�أدت هذه الإجراءات �إلى ارتفاع ن�سبة �إنتاج الغازولين من �إجمالي الم�شتقات النفطية
في الدول الأع�ضاء من  % 13.42عام � 2000إلى  % 13.55عام  ،2011وانخفا�ض
ن�سبة �إنتاج زيت الوقود من  % 29.01عام � 2000إل��ى  % 23.3عام  .2011كما
انخف�ضت ن�سبة �إنتاج زيت الغاز من  % 27.92عام � 2000إلى  % 26.6عام .2011
ويبين ال�شكل ( )26-1تطور هيكل �إنتاج الم�شتقات النفطية في م�صافي الدول العربية
في فترة العقد الأول من القرن الحادي والع�شرين.
في الدول غير الأع�ضاء ارتفعت ن�سبة �إنتاج الغازولين من  %14.77عام
� 2000إلى  %22.46عام  ،2011ويعود ال�سبب في هذا االرتفاع الكبير �إلى
ت�شغيل م�صفاة �صحار في �سلطنة عمان التي تعتمد على تكرير المتكثفات،
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وتحتوي على وحدات تهذيب و�أزمرة ذات طاقة �إنتاجية عالية� ،إ�ضافة �إلى تطوير
ورفع الطاقة التكريرية لم�صفاة مينا الفحل� .أما ن�سبة �إنتاج زيت الوقود فقد
انخف�ضت من  %36.77عام � 2000إلى  %17.38عام  ،2011كما ارتفعت
ن�سبة �إنتاج زيت الغاز ب�شكل طفيف من  %29.61عام � 2000إلى  %30.47عام
 .2011يبين ال�شكل ( )27-1تطور هيكل �إنتاج الم�شتقات النفطية في م�صافي
الدول غير الأع�ضاء في فترة العقد الأول من القرن الحادي والع�شرين.
وارتفعت ن�سبة �إنتاج الغازولين في �إجمالي ال��دول العربية من  %13.54عام � 2000إلى
 %14.4عام  ،2011وانخف�ضت ن�سبة �إنتاج زيت الوقود من  %29.66عام � 2000إلى %22.75
عام  ،2011كما انخف�ضت ن�سبة �إنتاج زيت الغاز من  %28.06عام � 2000إلى  %26.98عام
 .2011يبين ال�شكل ( )28-1تطور هيكل �إنتاج الم�شتقات النفطية في م�صافي الدول العربية في
فترة العقد الأول من القرن الحادي والع�شرين.
يبين الجدول ( )21-1تطور كمية �إنتاج م�صافي الدول العربية من الم�شتقات النفطية في
العقد الأول من القرن الحادي والع�شرين ،كما يبين الجدول ( )22-1تطور هيكل �إنتاج م�صافي
الدول العربية من الم�شتقات النفطية في نف�س الفترة.
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 :5-1اال�ستنتاجات
مما تقدم ن�ستنتج �أن �صناعة التكرير في الدول العربية قد �شهدت تطورات ملحوظة في العقود
الما�ضية ،وفيما يلي �أهم المالمح العامة والأهداف الرئي�سية لهذه التطورات ما يلي:
50
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 :1-5-1تح�سين موا�صفات المنتجات النفطية
بد�أ اهتمام م�صافي النفط في الدول العربية بتح�سين موا�صفات المنتجات النفطية في مطلع
الثمانينات ،في �إطار التوجهات العالمية نحو �إ�صدار الت�شريعات التي تحد من طرح الملوثات �إلى
البيئة ،والدعوة �إلى �إنتاج الوقود النظيف ،ولتحقيق هذا الهدف حر�صت الم�صافي العربية على
تو�سيع طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية التي ت�ساعد على نزع ال�شوائب الكبريتية ال�ضارة
بالبيئة ،حيث ارتفعت ن�سبة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية �إلى طاقة تقطير النفط الخام
في م�صافي الدول الأع�ضاء من  %14.85عام � 1980إلى  %32.44عام  .2012وفي الدول
العربية غير الأع�ضاء ارتفعت الن�سبة من  6.04عام � 1980إلى  %19.82عام  .2012تختلف
ن�سبة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية �إلى طاقة تقطير النفط الخام من م�صفاة لأخرى،
ومن دولة لأخرى بت�أثير عوامل عديدة� ،أهمها:
•موا�صفات ونوع النفط الخام المكرر ،ون�سبة احتوائه على المركبات الكبريتية وال�شوائب الأخرى.
•المعايير المطلوب االلتزام بها في تحديد خ�صائ�ص الم�شتقات التي تنتجها الم�صفاة.
•ميزان فائ�ض وعجز الم�شتقات في ال�سوق المحلية ،وفيما �إذا كانت المنتجات معدة لال�ستهالك المحلي
�أو للت�صدير ،حيث ت�ضطر الم�صفاة �إلى االلتزام بمتطلبات العقود الموقعة مع العميل.

يبـين ال�شكل ( )29-1تطور ن�سبة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية �إلى طـاقة تقطير
النفط الخام في الدول العربية الأع�ضاء وغير الأع�ضاء خالل الفترة .2012-1980
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كما �شهدت الم�صافي العربية تطوراً ملحوظاً في تو�سيع طاقة عمليات تهذيب النافثا
بالعامل الحفاز لتح�سين الرقم الأوكتاني للغازولين بما يتوافق مع متطلبات المعايير
الخا�صة بموا�صفات المنتجات النفطية ،حيث ارتفعت الن�سبة في الدول الأع�ضاء من
 %10.18عام � 1980إلى  %13.8في عام  ،2012كما ارتفعت في الدول العربية غير
الأع�ضاء من  %5.86عام � 1980إلى  %14.42عام  .2012يبين ال�شكل ( )30-1تطور
ن�سبة طاقة عمليات تهذيب النافثا �إلى طاقة تقطير النفط في الدول العربية الأع�ضاء
وغير الأع�ضاء خالل الفترة .2012-1980
على الرغم من التح�سن الملحوظ في ن�سبة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية
وتهذيب النافثا في م�صافي نفط الدول العربية خالل العقود الأربعة الما�ضية �إال �أن
معظم الم�صافي مازالت تعاني من عدم القدرة على مواكبة متطلبات المعايير الدولية
الخا�صة بموا�صفات الم�شتقات النفطية ،با�ستثناء الم�صافي المخ�ص�صة للت�صدير في
البحرين وال�سعودية وم�صر والإمارات.
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 :2-5-1تعديل هيكل �إنتاج م�صافي النفط
تغير هيكل الطلب على الم�شتقات النفطية في الأ�سواق المحلية في العقود الأربعة الما�ضية
بت�أثير عوامل عديدة .فعلى �سبيل المثال ،انخف�ضت ن�سبة الطلب على زيت الوقود في
الأ�سواق العربية من  %32.05من �إجمالي الطلب على الم�شتقات النفطية عام � 1980إلى
 %18.38عام .2011
كما ارتفعت ن�سبة الم�شتقات الخفيفة في هيكل الطلب على الم�شتقات النفطية في
الأ�سواق المحلية ،وخا�صة وقود النقل (الغازولين والديزل) ،وذلك نتيجة النه�ضة االقت�صادية
وتنامي عدد و�سائل الموا�صالت في ال��دول العربية ،حيث ارتفعت ن�سبة الغازولين من
 %15.73من �إجمالي الطلب على الم�شتقات النفطية في الأ�سواق العربية عام � 1980إلى
 %25.76عام  ،2011كما ارتفعت ن�سبة الديزل من  %33.09عام � 1980إلى %37.28
عام  .2011يبين ال�شكل ( )31-1تطور هيكل الطلب على الم�شتقات النفطية في الدول
العربية خالل الفترة .2011-1980
ولمواجهة التطورات التي حدثت على هيكل الطلب على الم�شتقات النفطية ،وتعديل
هيكل �إنتاج م�صافي النفط بما يتوافق مع تلك التطورات ،خ�ضعت الم�صافي العربية
�إلى تعديل في درجة التعقيد التكنولوجي ،وذلك من خالل التو�سع في طاقة العمليات
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التحويلية (التك�سير بالعامل الحفاز ،والتك�سير الهيدروجيني ،والتفحيم ،وك�سر اللزوجة)
التي تحول المخلفات الثقيلة غير المرغوبة كزيت الوقود �إلى م�شتقات خفيفة عالية
القيمة كالغازولين والديزل ،حيث ارتفعت ن�سبة طاقة العمليات التحويلية �إلى طاقة
تقطير النفط في م�صافي الدول الأع�ضاء من  %9.09عام � 1980إلى  %19.72عام
 ،2012كما ارتفعت في الدول غير الأع�ضاء من  %3.93عام � 1980إلى  %16.3عام
 .2012يبين ال�شكل ( )32-1تطور ن�سبة طاقة العمليات التحويلية �إلى طاقة تقطير
النفط في الدول العربية الأع�ضاء وغير الأع�ضاء خالل الفترة .2012-1980
�ساهمت تطورات درجة التعقيد التكنولوجي للم�صافي العربية في تعديل هيكل �إنتاج
الم�شتقات النفطية بما يتوافق مع تغيرات هيكل الطلب خالل العقود الأربعة الما�ضية،
حيث انخف�ضت ن�سبة زيت الوقود في هيكل �إنتاج الم�صافي العربية من  %42.6عام
� 1980إلى  %22.75عام  ،2011كما ارتفعت ن�سبة الغازولين من  %9.9عام 1980
�إلى  %14.4عام  .2011يبين ال�شكل ( )33-1تطور هيكل �إنتاج الم�شتقات النفطية في
م�صافي النفط في الدول العربية خالل الفترة .2011-1980
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 :3-5-1تطور متو�سط الطاقة التكريرية للم�صافي
في المراحل ا لأولى النطالق �صناعة التكرير في الدول العربية كان الهدف من �إن�شاء
م�صافي النفط تلبية حاجة ال�سوق المحلية لكل دولة ،وفي بع�ض الحاالت كانت الحكومة
تلج�أ �إل��ى �إن�شاء عدة م�صاف في مناطق متفرقة داخ��ل الدولة الواحدة ،وذل��ك بهدف
تلبية حاجة تلك المناطق من الم�شتقات النفطية ،وتفادي تكاليف النقل ،مما �أدى �إلى
وجود عدد كبير من الم�صافي �صغيرة الحجم .ومع تطور تقنيات نقل الم�شتقات وتو�سع
�شبكات خطوط ا لأنابيب ،لج�أت الدول العربية �إلى �إغالق العديد من الم�صافي ال�صغيرة
وا�ستبدالها ب�أخرى ذات طاقة تكريرية �أعلى ،وذلك في �إطار جهودها لتطوير الم�صافي
وتح�سين ا لأداء والربحية ،واال�ستفادة من اقت�صاد الحجم ،حيث ارتفع متو�سط الطاقة
التكريرية للم�صفاة في الدول ا لأع�ضاء من � 71.54ألف ب/ي عام � 1960إلى 142.99
�أل��ف ب/ي ع��ام  .2012وف��ي ال��دول غير ا لأع�ضاء ارتفع متو�سط الطاقة التكريرية
للم�صفاة من � 35.25ألف ب/ي عام � 1960إلى � 70.19ألف ب/ي عام  .2012يبين
ال�شكل ( )34-1تطور متو�سط طاقة الم�صفاة في الدول العربية ا لأع�ضاء وغير ا لأع�ضاء
في �أوابك خالل الفترة .2012-1960
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 :4-5-1تطور التزام �صناعة التكرير العربية بمتطلبات حماية البيئة
�شهدت م�صافي النفط في الدول العربية تنفيذ العديد من م�شاريع تطوير الأداء وتح�سين
االلتزام بمتطلبات الت�شريعات البيئية الخا�صة بالحد من طرح الملوثات الناتجة عن عمليات
التكرير �إلى البيئة ،حيث تركزت هذه الم�شاريع في العقدين الما�ضيين ،وذلك من خالل تنفيذ
الإجراءات التالية:
•الحد من ا�ستخدام الوقود الثقيل الحاوي على ن�سبة عالية من الملوثات وا�ستبداله بالغاز الطبيعي
الخالي من ال�شوائب الكبريتية.
•التوجه نحو تطبيق م�شاريع ا�سترجاع غازات ال�شعلة ال�ستخدامها كوقود بعد معالجتها بدال من حرقها.
•تطبيق نظم تر�شيد ا�ستخدام الطاقة وتح�سين كفاءة ا�ستخدامها في الم�صافي.
•تركيب �أجهزة التقاط الملوثات على مداخن الأفران ومراجل البخار ومحطات توليد الطاقة الكهربائية.
•تطبيق تقنيات تدوير المياه و�إعادة ا�ستخدامها في عمليات التكرير للحد من طرح الملوثات �إلى البيئة.
•اختيار تقنيات التخل�ص من النفايات ال�صلبة بطريقة �آمنة.

على الرغم من التطورات الهامة التي �شهدتها في العقود الأربعة الما�ضية ،مازالت �صناعة
التكرير في الدول العربية تعاني من تحديات عديدة ،من حيث م�ستوى الأداء الت�شغيلي ،والقدرة
على مواكبة متطلبات المعايير البيئية الدولية ،والتباين بين هيكل الإنتاج والطلب على الم�شتقات
النفطية في الأ�سواق المحلية ،وهذا ما �سيتم ا�ستعرا�ضه في ال�صفحات التالية.
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الف�صــل الثاني

التطورات الحالية
تعاني �أغلب الم�صافي العربية من م�شكالت عديدة ت�ؤدي �إلى تدني الربحية ،و�ضعف
القدرة على مواكبة متطلبات الت�شريعات البيئية الخا�صة ب�إنتاج م�شتقات تحتوي على
ن�سبة منخف�ضة من الملوثات ال�ضارة ب�صحة الإن�سان والبيئة.
يتناول هذا الف�صل التطورات الحالية والخ�صائ�ص التي تميز �صناعة التكرير العربية،
و�أهم ال�صعوبات والتحديات التي تعتر�ضها ،مع الإ�شارة �إلى الأ�سباب الرئي�سية التي
�أدت �إلى وجود هذه ال�صعوبات ،و�أهم الإجراءات المتخذة لمواجهة االنعكا�سات ال�سلبية
المحتملة.
 :1-2الطاقة التكريرية وعدد الم�صافي العاملة في الدول العربية
بلغ �إجمالي الطاقة التكريرية لم�صافي النفط العاملة في الدول العربية في عام
 2012حوالي  7.948مليون ب/ي ،وت�شكل ن�سبة  %9من �إجمالي الطاقة التكريرية
في العالم البالغة  88.96مليون ب/ي .يبين ال�شكل ( )1-2ح�صة الطاقة التكريرية في
الدول العربية من �إجمالي الطاقة التكريرية في العالم عام .2012
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بلغ �إجمالي الطاقة التكريرية لم�صافي النفط في الدول الأع�ضاء في �أوابك 7.149
مليون ب/ي بن�سبة  %90من �إجمالي الطاقة التكريرية في الدول العربية ،وعدد الم�صافي
 50م�صفاة ،في حين بلغ �إجمالي الطاقة التكريرية للم�صافي العاملة في الدول العربية
غير الأع�ضاء حوالي � 772.1ألف ب/ي بن�سبة  %10من �إجمالي الطاقة التكريرية في
الدول العربية ،وعدد الم�صافي العاملة  11م�صفاة .يبين ال�شكل ( )2-2ح�صة الدول
الأع�ضاء في �أوابك من �إجمالي الطاقة التكريرية في الدول العربية عام .2012

تحتل المملكة العربية ال�سعودية المرتبة الأولى بن�سبة  %29من �إجمالي الطاقة
التكريرية في الدول الأع�ضاء في �أوابك عام  ،2012ت�أتي بعدها دولة الكويت بن�سبة
 ،%13ثم جمهورية العراق في المرتبة الثالثة بن�سبة  ،%12وجمهورية م�صر العربية
بن�سبة  ،%11ودولة الإمارات العربية المتحدة بن�سبة  .%10يبين ال�شكل ( )3-2توزع
ن�سب الطاقة التكريرية في الدول الأع�ضاء في �أوابك عام .2012
�أما بالن�سبة للدول العربية غير الأع�ضاء فتحتل �سلطنة عمان المرتبة الأولى بن�سبة
 %29من �إجمالي الطاقة التكريرية في الدول غير الأع�ضاء في �أوابك عام  ،2012ت�أتي
بعدها المملكة المغربية بن�سبة  ،%20ثم ال�سودان واليمن بن�سبة  %18لكل منهما .يبين
ال�شكل ( )4-2توزع ن�سب الطاقة التكريرية في الدول العربية غير الأع�ضاء في �أوابك
عام .2012
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 :2-2الأداء الت�شغيلي لم�صافي النفط العاملة في الدول العربية
تعاني معظم م�صافي النفط في الدول العربية من �ضعف الأداء الت�شغيلي ب�سبب
قدمها ونق�ص م�ستوى تعقيدها التكنولوجي .وفيما يلي بع�ض م�ؤ�شرات تقييم الأداء
الت�شغيلي في كل من الدول العربية الأع�ضاء وغير الأع�ضاء في �أوابك.
 :1-2-2ت�صنيف م�صافي النفط العربية ح�سب درجة التعقيد
ت�صنف م�صافي النفط في الدول العربية من حيث درجة التعقيد �إلى ثالثة �أنواع،
على النحو التالي:
•م�صافي التقطير ( ،)Toppingوهي الم�صافي الب�سيطة التي تقت�صر على وحدات تقطير النفط
الخام لف�صله �إلى منتجات غير معالجة.
•م�صافي المعالجة الهيدروجينية ( ،)Hydroskimmingتحتوي على عمليات تهذيب للنافثا،
وعمليات معالجة هيدروجينية للمقطرات الو�سطى� ،إ�ضافة �إلى عمليات تقطير النفط الخام.
•م�صافي تحويلية ( ، )Conversionتحتوي على عمليات تحويل بواقي عمليات التقطير الجوي
والفراغي للنفط الخام �إلى مقطرات خفيفة� ،إ�ضافة �إلى عمليات التهذيب والمعالجة الهيدروجينية.

يبين ال�شكل ( )5-2ت�صنيف م�صافي النفط في الدول العربية ح�سب درجة التعقيد،
حيث يبلغ عدد نوع م�صافي التقطير ( )10م�صافي ،ونوع المعالجة الهيدروجينية ()24
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م�صفاة ،بينما يبلغ عدد الم�صافي التحويلية ( )27م�صفاة ،كما يبين ال�شكل ()6-2
توزع ن�سب �أنواع الم�صافي في الدول العربية ح�سب درجة التعقيد في عام  .2012كما
يبين الجدول ( )1-2طاقة عمليات التكرير في الدول العربية الأع�ضاء وغير الأع�ضاء
في �أوابك عام .2012
تتميز م�صافي النفط المعقدة الحاوية على وحدات تحويلية (التك�سير والتفحيم) عن
م�صافي التقطير والمعالجة الهيدروجينية بارتفاع هام�ش ربحيتها ،نظراً لقدرتها على
تحويل بواقي عمليات تقطير النفط الخام الثقيل الرخي�صة الثمن �إلى م�شتقات بترولية
خفيفة ذات قيمة �أعلى.

ويبين ال�شكل ( )7-2مقارنة بين ن�سب منتجات الم�صافي تبعاً لدرجة تعقيدها ،حيث
ي�شير المخطط �إلى �أن ن�سبة المقطرات الو�سطى الم�ؤلفة من الديزل والكيرو�سين في
م�صافي التفحيم ت�صل �إلى  %58من كمية النفط الخام المكرر ،وفي م�صافي التك�سير
تبلغ  ،%45بينما ال تتجاوز  %30في م�صافي التقطير والمعالجة الهيدروجينية .كما تقا�س
درجة تعقيد الم�صفاة با�ستخدام م�ؤ�شر تعقيد نيل�سون (.)Nelson Complexity Index
طور هذا المقيا�س في عقد ال�ستينات من القرن الما�ضي من قبل وايبر نيل�سون (Wibur
 ،)Nelsonون�شر في مجلة النفط والغاز الأمريكية (.)Oil & Gas Journal
61

النفط والتعاون العربي 147 -

يعتمد المقيا�س على �إعطاء معامل لكل عملية من عمليات الم�صفاة (تقطير ،تقطير فراغي،
معالجة هيدروجينية ،تك�سير حراري� ،أ�سفلت ،)......وذلك تبعاً لتكلفة ر�أ�س المال الالزم للإن�شاء،
مقا�ساً بالدوالر لكل برميل من لقيم الوحدة .فعلى �سبيل المثال تم تحديد معامل بقيمة ( )1لوحدة
التقطير الجوي ،و( )6لوحدة التك�سير بالعامل الحفاز المائع لزيت الغاز الفراغي (VGO-
 .)FCCيح�سب بالتالي معامل تعقيد الم�صفاة بح�صيلة مجموع المعامالت م�ضروبة بقيمة الطاقة
الت�صميمية لكل وحدة من الوحدات ،ويق�سم الناتج على الطاقة التكريرية للم�صفاة.
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مثال :بفر�ض �أن م�صفاة ب�سيطة طاقة وحدة التقطير الجوي فيها تبلغ � 100ألف
ب/ي ،ووح��دة تهذيب النافثا بطريقة التن�شيط المتقطع (Semi-regenerative
 )catalytic reformingطاقتها � 20ألف ب/ي ،ووحدة معالجة هيدروجينية للديزل
طاقتها � 30ألف ب/ي .وحيث �أن معامل تعقيد وحدة التقطير الجوي ي�ساوي (،)1
ومعامل تعقيد وحدة التهذيب بطريقة التن�شيط المتقطع ي�ساوي ( ،)5ووحدة المعالجة
الهيدروجينية للديزل ي�ساوي ( )3ف�إن معامل تعقيد الم�صفاة يح�سب على النحو التالي:
(2.9 = 100/ )3.0 x 30 + 5.0 x 20 + 1.0 x 100
كلما كان الرقم الناتج كبيراً دل ذلك على �أن الم�صفاة �أكثر تعقيداً ،وبالتالي تحتوي
على وحدات تحويلية �أكثر ،وهذا ينعك�س على ربحيتها ،نظراً للقيمة التي ت�ضيفها عمليات
تحويل المنتجات الثقيلة �إلى خفيفة ذات قيـمة عالية ،على الرغـم من �أن تكاليف �إن�شاء
وت�شغيل الم�صافي المعقدة �أعلى من الم�صافي الب�سيطة .يبين ال�شكل ( )8-2م�ؤ�شر
تعقيد نيل�سون لم�صافي الدول العربية الأع�ضاء عام  ،2012كما يبين ال�شكل ()9-2
م�ؤ�شر تعقيد نيل�سون لم�صافي الدول غير الأع�ضاء عام .2012
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 :2-2-2ت�صنيف م�صافي النفط العربية ح�سب الحجم
ت�صنف م�صافي النفط ح�سب حجم الطاقة التكريرية �إلى ثالث فئات� ،صغيرة تبلغ طاقتها
التكريرية �أقل من � 100ألف ب/ي ،ومتو�سطة تتراوح طاقتها التكريرية من � 100ألف ب/ي
�إلى � 200ألف ب/ي ،وكبيرة طاقتها التكريرية �أعلى من � 200ألف ب/ي .يبين ال�شكل ()10-2
توزع م�صافي النفط في الدول العربية ح�سب الحجم في عام  .2012كما يبين ال�شكل ()11-2
توزع ن�سب م�صافي النفط في الدول العربية ح�سب الحجم ،حيث تمثل الم�صافي ال�صغيرة ذات
الطاقة التكريرية الأقل من � 100ألف ب/ي الن�سبة الأعلى  %51من �إجمالي عدد الم�صافي،
وعددها  31م�صفاة .كما يبلغ عدد الم�صافي المتو�سطة الحجم  18م�صفاة بن�سبة � ،%29أما
الم�صافي الكبيرة التي تزيد طاقتها التكريرية عن � 200ألف ب/ي فيبلغ عددها  12م�صفاة
بن�سبة  %20فقط من �إجمالي عدد الم�صافي النفط في الدول العربية.

 :3-2-2طاقة عمليات تح�سين الرقم الأوكتاني
تختلف ن�سبة طاقة عمليات تهذيب النافثا والأزم��رة من م�صفاة لأخرى في الدول
العربية ،وهي الوحدات التي ت�ساعد على تح�سين الرقم الأوكتاني للغازولين المنتج،
وذلك تبعاً لمتطلبات المعايير الخا�صة بموا�صفات الوقود في كل دولة.
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بلغت ن�سبة طاقة �إجمالي عمليات تهذيب النافثا والأزم��رة لم�صافي النفط في
الدول الأع�ضاء في �أوابك حوالي  %13.08من �إجمالي طاقة تقطير النفط في عام
 ،2012وهي ن�سبة �أعلى من متو�سط م�صافي العالم ،ولكنها �أدنى من متو�سط الم�صافي
الأوروبية ،ت�أتي م�صافي دولة قطر في المرتبة الأولى بن�سبة تزيد عن متو�سط الم�صافي
الأوروبية  %24.98من طاقة تقطير النفط  .يبين ال�شكل ( )12-2ن�سبة طاقة عمليات
التهذيب والأزمرة �إلى طاقة تقطير النفط في م�صافي الدول الأع�ضاء في �أوابك عام
 .2012وفي الدول غير الأع�ضاء بلغت ن�سبة طاقة عمليات تح�سين الرقم الأوكتاني
للغازولين  %14.42من طاقة تقطير النفط ،وهي ن�سبة �أعلى من متو�سط م�صافي
العالم ولكنها �أدنى من متو�سط الم�صافي الأوروبية .يبين ال�شكل ( )13-2ن�سبة طاقة
عمليات تهذيب النافثا والأزمرة �إلى طاقة تقطير النفط الخام في الدول العربية غير
الأع�ضاء عام .2012
 :4-2-2طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية
بلغت ن�سبة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية �إلى طاقة تقطير النفط في م�صافي
الدول العربية الأع�ضاء حوالي  %32.44وهي ن�سبة �أدنى من متو�سط م�صافي العالم
والم�صافي الأوروبية ،با�ستثناء م�صفاة البحرين التي ت�صل فيها الن�سبة �إلى ،%61.04
ثم دولة قطر بن�سبة  ،%51.24ودولة الكويت بن�سبة  .%51.07يبين ال�شكل ()14-2
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ن�سبة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية �إلى طاقة تقطير النفط في م�صافي الدول
الأع�ضاء عام .2012
�أما في الدول العربية غير الأع�ضاء فقد بلغت ن�سبة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية
�إلى طاقة تقطير النفط  ،%19.82وهي ن�سبة منخف�ضة مقارنة بمتو�سط م�صافي العالم
والم�صافي الأوروبية .يبين ال�شكل ( )15-2ن�سبة طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية �إلى
طاقة تقطير النفط في م�صافي الدول العربية غير الأع�ضاء عام .2012
 :5-2-2طاقة العمليات التحويلية
بلغت ن�سبة طاقة العمليات التحويلية �إلى طاقة تكرير النفط في م�صافي الدول
العربية الأع�ضاء  ،%19.72وهي ن�سبة �أدنى من متو�سط م�صافي العالم والم�صافي
الأوروبية في عام  ،2012با�ستثناء م�صفاة مملكة البحرين التي تفوق ن�سبة الم�صافي
الأوروبية ،حيث و�صلت ن�سبتها �إلى  .%39.70يبين ال�شكل ( )16-2ن�سبة طاقة العمليات
التحويلية �إلى طاقة تقطير النفط في م�صافي الدول العربية الأع�ضاء في �أوابك في
عام .2012
�أما في الدول غير الأع�ضاء فقد بلغت ن�سبة طاقة العمليات التحويلية �إلى طاقة
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تكرير النفط  ،%16.30وهي ن�سبة منخف�ضة مقارنة بمتو�سط م�صافي العالم والم�صافي
الأوروبية ،با�ستثناء م�صافي �سلطنة عمان والمملكة المغربية التي تقترب من ن�سبة
الم�صافي الأوروبية .يبين ال�شكل ( )17-2ن�سبة طاقة العمليات التحويلية �إلى طاقة
تقطير النفط في م�صافي الدول غير الأع�ضاء في �أوابك عام .2012

 :3-2ميزان �إنتاج وا�ستهالك المنتجات النفطية في الدولة العربية
تمثل ن�سبة ا�ستهالك الم�شتقات النفطية في الدول العربية حوالي  %44فقط
من �إجمالي ا�ستهالك الطاقة في عام  ،2011حيث ي�أتي ا�ستهالك الغاز الطبيعي
في المرتبة الأولى بن�سبة  .%54يبين ال�شكل ( )18-2ن�سب ا�ستهالك �أنواع الطاقة
في الدول العربية .كما يبين ال�شكل ( )19-2مقارنة بين كمية �إنتاج وا�ستهالك
المنتجات النفطية في الدول العربية في عام  ،2011حيث يالحظ وجود عجز في
الغازولين وزيت الغاز والديزل وغاز البترول الم�سال ،بينما يوجد فائ�ض في �إنتاج
الكيرو�سين ووقود النفاثات وزيت الوقود والمنتجات الأخرى المكونة من النافثا
والزيوت وال�شموع وغيرها.
بلغت ن�سبة ا�ستهالك الم�شتقات النفطية في الدول الأع�ضاء في �أوابك  %41من
�إجمالي ا�ستهالك الطاقة في عام  ،2011وي�أتي ا�ستهالك الغاز الطبيعي في المرتبة
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الأول��ى �أي�ضاً بن�سبة  ،%58بينما ال ت�شكل الطاقة الكهرومائية �سوى  .%1يبين
ال�شكل ( )20-2ن�سب ا�ستهالك �أنواع الطاقة في الدول العربية الأع�ضاء في �أوابك،
كما يبين ال�شكل ( )21-2مقارنة بين كمية �إنتاج وا�ستهالك المنتجات النفطية في
ال��دول الأع�ضاء في �أواب��ك في عام  ،2011حيث يالحظ وجود عجز في مادتي
الغازولين وغاز البترول الم�سال ،بينما يوجد فائ�ض ب�سيط في زيت الغاز والديزل،
وفائ�ض كبير في �إنتاج الكيرو�سين ووقود النفاثات وزيت الوقود والمنتجات الأخرى
المكونة من النافثا والزيوت وال�شموع وغيرها.

�أما في الدول العربية غير الأع�ضاء فترتفع ن�سبة ا�ستهالك الم�شتقات النفطية
�إل��ى  %73من �إجمالي ا�ستهالك الطاقة في عام  ،2011وي�أتي ا�ستهالك الغاز
الطبيعي في المرتبة الثانية بن�سبة  ،%17ثم الفحم بن�سبة  %7والطاقة الكهرومائية
بن�سبة  . %3يبين ال�شكل ( )22-2ن�سب ا�ستهالك �أنواع الطاقة في الدول العربية
غير الأع�ضاء في �أوابك ،كما يبين ال�شكل ( )23-2مقارنة بين كمية �إنتاج وا�ستهالك
المنتجات النفطية في الدول غير الأع�ضاء في �أوابك في عام  ،2011حيث يالحظ
وجود عجز في الغازولين وغاز البترول الم�سال وزيت الغاز والديزل ،بينما يوجد
فائ�ض في �إنتاج الكيرو�سين ووقود النفاثات وزيت الوقود والمنتجات الأخرى المكونة
من النافثا والزيوت وال�شموع وغيرها.
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 :4-2التطورات الم�ستقبلية ل�صناعة التكرير في الدول العربية
ت�شهد �صناعة تكرير النفط في ال��دول العربية تطورات كبيرة في مجال تطوير
الم�صافي القائمة �أو تو�سيع الطاقة التكريرية ،وذلك من خالل �إن�شاء م�صاف جديدة �أو
رفع الطاقة التكريرية للم�صافي العاملة.
يتوقع في ال�سنوات الخم�س القادمة بعد �إنجاز الم�شاريع الجاري تنفيذها� ،أن ترتفع
الطاقة التكريرية في الدول الأع�ضاء من � 7149.7ألف ب/ي �إلى � 12397ألف ب/ي،
و�أن يرتفـع عـدد الم�صـافي من � 50إلى  69م�صفاة عام  .2018وفي الدول العربية غير
الأع�ضاء يتوقع �أن ترتفع الطاقة التكريرية من � 772.1ألف ب/ي �إلى � 1462.4ألف
ب/ي ،و�أن يرتفـع عـدد الم�صافي من � 11إلى  16م�صفاة عام  .2018يبين الجدول
( )2-2تطورات الطـاقة التكريـرية في م�صـافي النفـط العربـية خـالل الفـتـرة -2012
 ،2018كما يبين الجدول ( )3-2طاقة الم�صافي الجديدة المتوقع �إن�شا�ؤها في كل من
الدول العربية الأع�ضاء وغير الأع�ضاء في ال�سنوات الخم�س القادمة.
 :5-2توقعات تطور الطاقة التكريرية وا�ستهالك المنتجات حتى عام 2030

يبين ال�شكل ( )24-2مقارنة بين بيانات التوقعات الم�ستقبلية لتطور الطاقة
التكريرية في الدول العربية الأع�ضاء في �أوابك خالل الفترة ( ،)2030-2010مت�ضمنة
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�إنتاج الم�صافي العاملة والم�صافي المتوقع ت�شغيلها في الأعوام الخم�سة القادمة ،وبين
بيانات التوقعات الم�ستقبلية ال�ستهالك المنتجات النفطية ،والتي قدرت على �أ�سا�س
متو�سط معدل النمو ال�سنوي في اال�ستهالك خالل الفترة  ،2011-2000حيث ت�شير
نتائج المقارنة �إلى توقع حدوث فائ�ض بدرجات متفاوتة في �إنتاج كافة �أنواع الم�شتقات
النفطية حتى عام .2030
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كما يبين ال�شكل ( )25-2مقارنة بين بيانات التوقعات الم�ستقبلية لتطور الطاقة
التكريرية في الدول العربية غير الأع�ضاء خالل الفترة ( ،)2030-2010مت�ضمنة �إنتاج
الم�صافي العاملة والم�صافي المتوقع ت�شغيلها في الأعوام الخم�سة القادمة ،وبين بيانات
التوقعات الم�ستقبلية ال�ستهالك المنتجات النفطية ،والتي قدرت على �أ�سا�س متو�سط
معدل النمو ال�سنوي في اال�ستهالك خالل الفترة  ،2011-2000حيث ت�شير نتائج المقارنة
�إلى توقع حدوث عجز بدرجات متفاوتة في �إنتاج كافة �أنواع الم�شتقات النفطية حتى عام
 2018بعد ت�شغيل الم�صافي الجديدة التي ت�ساهم في حدوث فائ�ض بدرجات متفاوتة،
ولكن يعود العجز في الإنتاج مرة ثانية في عام .2030
�أما �إجمالي الدول العربية فت�شير نتائج المقارنة �إلى توقع حدوث فائ�ض بدرجات متفاوتة في
�إنتاج كافة �أنواع الم�شتقات النفطية حتى عام  .2030يبين ال�شكل ( )26-2مقارنة بين بيانات
التوقعات الم�ستقبلية لتطور الطاقة التكريرية في �إجمالي الدول العربية خالل الفترة (-2010
 ،)2030مت�ضمنة �إنتاج الم�صافي العاملة والم�صافي المتوقع ت�شغيلها في الأع��وام الخم�سة
القادمة ،وبين بيانات التوقعات الم�ستقبلية ال�ستهالك المنتجات النفطية ،والتي قدرت على
�أ�سا�س متو�سط معدل النمو ال�سنوي في اال�ستهالك خالل الفترة .2011-2000
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 :6-2اال�ستنتاجات
� :1-6-2أداء �صناعة التكرير في الدول العربية
تعود ملكية معظم الم�صافي في الدول العربية �إلى م�ؤ�س�سات حكومية ،كما �أن �أ�سعار
منتجاتها ثابتة ب�سبب الدعم الحكومي لأ�سعار الم�شتقات النفطية ،مما ي�ؤدي �إلى �ضعف
االهتمام بتح�سين الربحية �أو تعزيز القدرة التناف�سية ،مقارنة بالم�صافي التي ت�شترك
في ملكيتها �شركات عالمية ،مثل م�صفاتي ينبع والجبيل في المملكة العربية ال�سعودية،
وميدور في جمهورية م�صر العربية .وفيما يلي �أهم �أ�سباب تدني �أداء �صناعة التكرير
في الدول العربية:
•قدم وتهالك المعدات

ي�أتي في مقدمة �أ�سباب ارتفاع تكاليف ت�شغيل و�صيانة الم�صافي العربية
قدم هذه الم�صافي وعدم مواكبتها للتطورات الحديثة ،حيث يعود تاريخ �إن�شاء
معظمها �إلى فترة خم�سينات و�ستينات القرن الما�ضي بطاقات تكريرية تلبي حاجة
ال�سوق المحلية .ومع تنامي الطلب على الم�شتقات النفطية تم �إدخال العديد من
التو�سعات المتتالية ،مما �أدى �إلى �ضعف التكامل بين الوحدات الإنتاجية ،وقد
تحتوي الم�صفاة على عدة وحدات تقطير ،ال تزيد طاقة كل منها عن (20-10
�ألف ب/ي) ،وهذا بالتالي يتطلب تكاليف مرتفعة لل�صيانة ،وا�ستهالك للوقود
والطاقة الكهربائية بمعدالت تفوق كثيراً الم�صافي التي تحتوي على وحدة تقطير
واحدة ذات طاقة تكريرية كبيرة.
•انخفا�ض الطاقة التكريرية للم�صافي

�أن�شئت معظم الم�صافي العربية لتلبية حاجة ال�سوق المحلية لكل دولة ،وفي بع�ض
الحاالت كانت الحكومة تلج�أ �إلى �إن�شاء عدة م�صاف في مناطق متفرقة داخل الدولة
الواحدة ،وذلك بهدف تلبية حاجة تلك المناطق من الم�شتقات النفطية ،مما �أدى �إلى
وجود عدد كبير من الم�صافي �صغيرة الحجم ،حيث �أن حوالي  %51من م�صافي الدول
العربية من الحجم ال�صغير بطاقة تكريرية ال تزيد عن � 100ألف ب/ي� .أنظر الأ�شكال
( )34-1و( )10-2و(.)11-2
•�ضعف تطبيق برامج �إدارة عمليات ال�صيانة

ينتج عن بع�ض حاالت غياب برامج �إدارة عمليات ال�صيانة الدورية والوقائية ،تكرار
حدوث التوقفات الطارئة للعمليات الإنتاجية ،تنعك�س �سلباً على الربحية� ،إ�ضافة �إلى
الأ�ضرار غير المبا�شرة الناتجة عن تدهور �صحة العاملين و�سالمة البيئة المحيطة،
وخا�صة عندما تترافق هذه التوقفات مع حاالت ت�سرب للمواد النفطية.
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•�ضعف القدرة على �إنتاج م�شتقات بموا�صفات متوافقة مع المعايير الدولية
تعاني معظم الم�صافي العربية من عدم القدرة على �إنتاج م�شتقات بموا�صفات متوافقة مع
متطلبات المعايير الدولية ،با�ستثناء بع�ض الم�صافي التي �أن�شئت لأغرا�ض الت�صدير كم�صفاة ينبع
في المملكة العربية ال�سعودية ،وميدور في جمهورية م�صر العربية� ،إ�ضافة �إلى الم�صافي الأخرى
التي خ�ضعت لم�شاريع تطوير لتح�سين قدرتها على �إنتاج الم�شتقات بموا�صفات عالية الجودة،
كم�صفاة البحرين ،وم�صفاتي مينا الفحل و�صحار في �سلطنة عمان ،وغيرها.
يعود ال�سبب الرئي�سي لعدم قدرة الم�صافي العربية على �إنتاج الم�شتقات بموا�صفات تتوافق مع
المعايير العالمية �إلى نق�ص طاقة عمليات المعالجة الهيدروجينية التي تنزع المركبات الكبريتية من
الم�شتقات النفطية مقارنة بالم�صافي الأوروبية� ،أنظر ال�شكلين ( )14-2و(.)15-2
•�ضعف القدرة على االلتزام بمتطلبات المعايير البيئية

تعاني معظم الم�صافي العربية من �ضعف تطبيق �إجراءات الحد من طرح الملوثات �إلى
البيئة بكافة �أ�شكالها ،الغازية وال�سائلة وال�صلبة ،وذلك ب�سبب قدم التقنيات الم�ستخدمة في
هذه الم�صافي وغياب الت�شريعات البيئية المحلية التي تلزم باتخاذ الإجراءات الالزمة للحد
من طرح الملوثات الغازية وال�سائلة وال�صلبة �إلى البيئة� ،إال �أنه يالحظ في ال�سنوات الأخيرة
توجه العديد من الدول العربية نحو �إ�صدار الت�شريعات البيئية التي تنظم معدالت ومعايير
طرح الملوثات البيئية من المن�ش�آت ال�صناعية نتيجة لتنامي الوعي بمخاطر التلوث البيئي،
وظهور منظمات المجتمع المدني التي تطالب الحكومات بال�ضغط على ال�شركات ال�صناعية
لتعمل على تح�سين التزامها بمتطلبات حماية البيئة من التلوث .كما يجري حالياً التن�سيق
لإعداد معايير عربية موحدة لموا�صفات الم�شتقات النفطية ت�شرف عليها جامعة الدول
العربية� ،إ�ضافة �إلى لجان �أخرى على نطاق مجل�س التعاون الخليجي تتولى تحديد الخطوط
الأولية لإعداد موا�صفة موحدة لدول الخليج العربي.
�إ�ضافة �إلى محاوالت �إ�صدار الت�شريعات قامت العديد من الم�صافي العربية ب�إعداد
خطط لتطوير معداتها وتعديل التقنيات الم�ستخدمة بهدف مواكبة التطورات الخا�صة
بحماية البيئة من التلوث.
•االعتماد على ا�ستيراد المعدات الأ�سا�سية من الأ�سواق الخارجية

تعتمد م�صافي الدول العربية على م�صادر خارجية في ت�أمين معظم المواد الالزمة ل�صيانة
المعدات وم�ستلزمات الت�شغيل ،كالعوامل الحفازة الم�ستخدمة في عمليات التكرير ،والمواد
الكيميائية ،والمعدات الثقيلة ،مما يدفع الم�صافي �إلى تكدي�س كميات كبيرة من هذه المواد
في م�ستودعاتها ،فتتعر�ض لخ�سائر ناجمة عن ارتفاع نفقات التخزين ،وتعر�ض المخزون للتلف،
وذلك تفادياً لحدوث توقفات طويلة عند حدوث �أعطال طارئة في المعدات.
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•التباين بين هيكل �إنتاج وا�ستهالك الم�شتقات النفطية
�أحد الأ�سباب الرئي�سية ل�ضعف قدرة الم�صافي العربية على تلبية الطلب المحلي
على الم�شتقات النفطية يعود �إلى نق�ص الطاقة التكريرية للم�صافي القائمة وتباين
هيكل �إنتاجها عن هيكل الطلب المحلي على الم�شتقات .يبين ال�شكل ( )27-2مقارنة
بين هيكل الإنتاج والطلب على الم�شتقات النفطية في الدول الأع�ضاء عام  ،2011حيث
يالحظ التباين بين ن�سبة �إنتاج زيت الوقود البالغة  %23.30ون�سبته في هيكل الطلب
 ،%18.71مما يدل على وجود فائ�ض في هذا المنتج في �إجمالي الدول الأع�ضاء .كما
نجد بالمقابل �أن ن�سبة �إنتاج زيت الغاز تبلغ  ،%26.60وهي �أدنى من ن�سبة الطلب على
هذا المنتج البالغة  ،%37.06وهذا يدل على وجود عجز في �إنتاج زيت الغاز والديزل
في �إجمالي الدول الأع�ضاء عام .2011

وفي الدول غير الأع�ضاء يالحظ وجود توازن بين ن�سبة �إنتاج وا�ستهالك زيت الوقود
بينما يوجد عجز في زيت الغاز والديزل ،حيث تبلغ ن�سبته في هيكل الإنتاج ،%30.47
وهي �أدنى من ن�سبة الطلب على هذا المنتج البالغة  ،%38.97كما يوجد عجز في �إنتاج
الغازولين حيث تبلغ ن�سبته في هيكل الإنتاج  ،%22.46بينما في هيكل الطلب ت�صل
�إلى  .%25.34يبين ال�شكل ( )28-2مقارنة بين هيكل الإنتاج والطلب على الم�شتقات
النفطية في الدول غير الأع�ضاء عام .2011
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�أما في �إجمالي الدول العربية فيالحظ وجود تباين بين ن�سبة �إنتاج وا�ستهالك زيت
الوقود ،حيث تبلغ ن�سبته في هيكل الإنتاج  ،%22.75وهي �أعلى من ن�سبة الطلب على
هذا المنتج البالغة  %18.68مما يدل على وجود فائ�ض في �إنتاج هذا المنتج ،كما
يالحظ وجود فائ�ض في �إنتاج الكيرو�سين في �إجمالي الدول العربية ،حيث تبلغ الن�سبة
في هيكل الإنتاج  %12.47بينما ال تزيد ن�سبته في هيكل الطلب عن  .%6.57في حين
يالحظ وجود عجز في المنتجات الأخرى الهامة مثل الغازولين وزيت الغاز ،حيث تبلغ
ن�سبة زيت الغاز في هيكل الإنتاج  ،%26.98وهي �أدنى من ن�سبة الطلب على هذا المنتج
البالغة  ،%37.28كما تبلغ ن�سبة الغازولين في هيكل الإنتاج  %14.4بينما في هيكل
الطلب تبلغ الن�سبة  .%25.76يبين ال�شكل ( )29-2مقارنة بين هيكل الإنتاج والطلب
على الم�شتقات النفطية في �إجمالي الدول العربية عام .2011
لمعالجة التباين بين هيكل �إنتاج وا�ستهالك المنتجات النفطية ت�شهد م�صافي
النفط في ال��دول العربية تطورات هامة لرفع طاقة العمليات التحويلية التي تحول
مخلفات التقطير الثقيلة �إلى م�شتقات خفيفة ثمينة ،حيث �أن معظمها يعتمد على
عمليات التقطير االبتدائي والمعالجة الهيدروجينية الب�سيطة ،با�ستثناء بع�ض الم�صافي
في المملكة العربية ال�سعودية ودولة الكويت ،ومملكة البحرين ،ودولة الإمارات العربية
المتحدة ،وجمهورية م�صر العربية� .أنظر ال�شكلين ( )16-2و (.)17-2
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 :2-6-2تحديات تنفيذ م�شاريع تطوير �صناعة التكرير في الدول العربية
تواجه م�شاريع التطوير التي �أعلن عن �إن�شائها في الدول العربية تحديات عديدة ت�ؤدي في
معظم الحاالت �إلى �إعاقة تنفيذها �أو ت�أجيلها �أو �إلغائها ،وخا�صة م�شاريع �إن�شاء الم�صافي الجديدة.
وتختلف طبيعة ونوع هذه التحديات من دولة لأخرى ،فمنها ما يكون على �شكل نق�ص في القدرة
على التمويل� ،أو ما يتعلق بانخفا�ض العائد على ر�أ�س المال ،باعتبار �أن �صناعة التكرير لي�ست
من ال�صناعات المربحة ،كما �أن مخاطرها مرتفعة .ومع اختالف طبيعة التحديات �إال �أن هناك
�صعوبات عامة وم�شتركة تعاني منها معظم الدول العربية ،وهي على النحو التالي:
•عدم اليقين الذي يكتنف المعدالت الم�ستقبلية للطلب على الم�شتقات النفطية في الأ�سواق
العالمية ،مما ينعك�س على �صعوبة تقدير درج��ة المخاطر االقت�صادية لعائد الم�شاريع
اال�ستثمارية ،وخا�صة �أن�ه��ا تحتاج �إل��ى تكاليف باهظة وف�ت��رة �إن�شاء الم�صفاة طويلة دون
الح�صول على عائد ،ومن �أهم �أ�سباب تفاقم هذه الم�شكلة ما يلي:

 -ع��دم ال�شفافية ف��ي �إف�صاح معظم ال��دول الم�ستوردة للم�شتقات النفطية ع��ن توقعات الطلبالم�ستقبلية في �أ�سواقها المحلية.
 -دع��م العديد م��ن حكومات ال��دول الغربية لخطط �إن�ت��اج ال��وق��ود البديل بهدف اال�ستغناء عنا�ستيراد النفط والم�شتقات من الأ�سواق الخارجية.
 -ت�أرجح تكاليف المواد الالزمة للإن�شاء ،وخا�صة في الفترة التي �سبقت مرحلة دخول االقت�صادالعالمي مرحلة الركود في منت�صف عام  2008مما �أدى �إلى تغير كبير في التقديرات الأولية
لتكاليف الم�شاريع .كما �ساهمت الأزم ��ة المالية العالمية ف��ي �إح ��داث ج��و م��ن ال�خ��وف لدى
الم�ستثمرين نتيجة غمو�ض النتائج المتوقعة لنهاية الأزمة وما �سيترتب عنها.
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 -ال�ضغوط النا�شئة عن الت�شريعات الخا�صة بحماية البيئة من التلوث التي تفر�ضها الحكوماتبت�أثير تنامي وعي الجمهور ومنظمات العمل المدني بالأخطار التي تحدثها انبعاثات المن�ش�آت
النفطية على �صحة و�سالمة البيئة ،وقد ت�ستغرق الموافقة على درا�سة الأثر البيئي للم�شروع عدة
�سنوات .وي�ساهم في تفاقم الم�شكلة عدم وجود ت�شريعات وا�ضحة في معظم الدول العربية تحدد
ال�شروط الواجب توفرها في الم�شروع لكي يح�صل على الموافقة.

� :3-6-2إجراءات مواجهة �صعوبات تنفيذ م�شاريع تطوير �صناعة التكرير العربية
ت�شكل ال�صعوبات التي تعتر�ض تنفيذ م�شاريع تطوير �صناعة التكرير في الدول العربية
تحدياً كبيراً ل�صانعي القرار نظراً لما ت�سببه من ظروف حرجة قد تعر�ضهم للم�ساءلة
في حال ف�شل الم�شروع في تحقيق الأهداف المر�سومة .وعلى الرغم من الجهود الكبيرة
التي تبذل والتكاليف الباهظة التي تنفق على درا�سات الجدوى االقت�صادية بالتعاون مع
بيوت خبرة عالمية عريقة� ،إال �أن الوتيرة المت�سارعة للتغيرات التي تطر�أ على الظروف
المحيطة بالم�شروع تجعل المهمة �أكثر �صعوبة .ولتخفيف الآثار ال�سلبية التي تحدثها
هذه ال�صعوبات تلجا الدول العربية �إلى اتخاذ عدة �إجراءات� ،أهمها:
•تعزيز جهود البحث العلمي في مجال تطوير تقنيات تح�سين �أداء وكفاءة عمليات التكرير،
والقيام بتنفيذ درا�سات الجدوى االقت�صادية والفنية بتوفير المعلومات الإح�صائية الالزمة
التي ت�ساعد على التنب�ؤ بحجم المخاطر المحتملة ودرجة ت�أثيرها على عائدات الم�شاريع
و�إعداد الحلول المنا�سبة لمواجهتها.

•�إعادة ت�أهيل الم�صافي القائمة بهدف اال�ستفادة الق�صوى من البنية التحتية الموجودة في هذه
الم�صافي ،وذلك بهدف تفادي النفقات الباهظة التي تترتب على �إن�شاء الم�صافي الجديدة،
وخا�صة بالن�سبة للم�صافي ذات الطاقة التكريرية العالية �أو المتو�سطة� ،أي التي تزيد طاقتها
عن (� 100ألف ب/ي) ،وتحتوي على وحدات م�ساندة يمكن اال�ستفادة منها كوحدات �إنتاج البخار
وتوليد الطاقة الكهربائية ،ووح��دات معالجة المياه الملوثة ،و�أب ��راج مياه التبريد ،ومن�ش�آت
تخزين وتحميل وتفريغ الم�شتقات النفطية ،والأبنية الإدارية وغيرها.
•التعاون مع �أط��راف �أخ��رى لتقا�سم المخاطر ،من خالل عقود م�شاركة مع �شركات نفط عالمية
وم�ستثمرين �أجانب في م�شاريع �إن�شاء الم�صافي الجديدة ،وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
-

تقا�سم التحديات والفر�ص الم�شتركة.تقا�سم المخاطر.تبادل المعرفة في الهند�سة والت�شغيل مع ال�شركات الوطنية.-نقل المهارات والتكنولوجيا والم�ساهمة في بناء القدرات المحلية.

 :4-6-2عوامل اختيار �إجراءات تطوير الم�صافي القائمة
تت�ضارب الآراء حول جدوى تنفيذ م�شاريع �إن�شاء الم�صافي الجديدة بين م�ؤيد ومعار�ض.
فالم�ؤيدون يعتمدون على �أن �إعادة ت�أهيل الم�صافي القائمة ال يكفي ل�ضمان تلبية الطلب
المتنامي على المنتجات النفطية في الأ�سواق المحلية ،و�أن بع�ض الدول العربية �ستتحول
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�إلى م�ستورد للم�شتقات في ال�سنوات القليلة القادمة بعد �أن كانت ت�صدرها �إلى �أ�سواق
العالم� .أما المعار�ضون فيعتمدون على �أن �صناعة التكرير ذات مخاطر عالية وربحية
ال عن �أنها من ال�صناعات الملوثة للبيئة ،وي�ست�شهدون على ذلك ب�أن
منخف�ضة ،ف�ض ً
الدول المتقدمة �صناعياً مثل �أوروب��ا والواليات المتحدة الأمريكية لم تن�شئ م�صفاة
جديدة منذ �أكثر من ثالثة عقود.
وعلى الرغم من معار�ضة البع�ض لفكرة �إن�شاء م�صاف جديدة� ،إال �أن هناك �إجماع
لدى القائمين على �صناعة التكرير في كافة الدول العربية حول �ضرورة �إغالق الم�صافي
القديمة ذات الطاقة التكريرية المنخف�ضة ،والتي �أثبتت الدرا�سات الفنية عدم جدوى
تطويرها ،وعلى �ضرورة تركيز الجهود على تطوير الم�صافي ذات الطاقة التكريرية
المتو�سطة والكبيرة لكي تتمكن من تح�سين �أدائها والتغلب على التحديات التي تعتر�ضها.
تختلف طبيعة �إجراءات تطوير الم�صافي القائمة في الدول العربية تبعاً للظروف
ال�سائدة في كل م�صفاة ،وفيما يلي �أهم العوامل الم�ؤثرة في تحديد طبيعة �إجراءات
تطوير الم�صافي القائمة:
•الطاقة التكريرية للم�صفاة ،فعندما تكون منخف�ضة ت��زداد تكاليف الت�شغيل ،حيث ترتفع
ن�سبة ا�ستهالك الوقود والفاقد ،وفي معظم الحاالت تعتبر عملية تطوير هذه الم�صافي غير
مجدية مقارنة بالم�صافي المتو�سطة والكبيرة.
•ق��دم الم�صفاة ،وخا�صة �إذا لم تخ�ضع لعمليات تحديث م�ستمرة و�صيانة دوري��ة للمعدات
وخطوط الأنابيب الوا�صلة بين ال��وح��دات الإنتاجية وال��وح��دات الم�ساندة ،ف�إنها تتعر�ض
للتهالك ويحتاج تطويرها �إلى تكاليف باهظة قد تفوق تكاليف �إن�شاء م�صفاة جديدة.
•ن��وع عمليات التكرير ال�م��وج��ودة ف��ي الم�صفاة ،فالم�صافي ال�ت��ي ال تحتوي على عمليات
تحويلية ،لتحويل مخلفات التقطير الثقيلة �إلى م�شتقات خفيفة تكون ربحيتها منخف�ضة،
لهذا يكون التوجه في خطة التطوير نحو �إن�شاء وحدات تحويلية جديدة.
•هيكل الطلب الحالي والم�ستقبلي على الم�شتقات في ال�سوق المحلية ،فقد يكون معدل
الطلب على الغازولين �أعلى من الديزل في بع�ض المناطق ،في هذه الحالة ي�ؤخذ باالعتبار
نوع وطاقة العمليات التحويلية بما يتنا�سب مع متطلبات ال�سوق.
•متطلبات الت�شريعات البيئية التي تفر�ض ح��دود ًا لن�سب الملوثات التي تطرحها المن�ش�آت
ال�صناعية.
•درجة تعقيد معايير موا�صفات الم�شتقات التي تفر�ضها الهيئات الحكومية المخت�صة ،فعلى
�سبيل المثال تزداد الطاقة المطلوبة لعمليات المعالجة الهيدروجينية كلما انخف�ضت ن�سبة
الكبريت في موا�صفة الديزل .كما ت��زداد طاقة عمليات التهذيب بالعامل الحفاز وعمليات
الأزمرة والألكلة كلما كان الرقم الأوكتاني المطلوب في الغازولين مرتفعاً.
•ن��وع النفط الخام المكرر� ،أو المتوقع تكريره في الم�ستقبل ،حيث تلج�أ بع�ض الم�صافي
�أحيان ًا �إلى تح�سين مرونة وحدات التقطير لتكرير �أنواع مختلفة من النفوط الخام بهدف
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الح�صول على فر�ص قد تكون مربحة ،يمكن �أن ت�ستفيد منها في الأوقات التي تنخف�ض فيها
�أ�سعار بع�ض الأنواع ،كالنفط الخام الثقيل.

على الرغم من �أن خيار �إن�شاء الم�صافي الجديدة يحقق معظم الأهداف المر�سومة
لتطوير �صناعة التكرير� ،إال �أنه ال يمكن التغلب على كافة التحديات وال�صعوبات التي
تعتر�ضها دون تطوير الم�صافي القائمة لتح�سين �أدائها وتمكينها من �إنتاج الوقود النظيف
وتلبية متطلبات الت�شريعات الخا�صة بحماية البيئة من التلوث .وقد �أدرك القائمون على
�صناعة التكرير في الدول العربية هذه الحقيقة وقاموا ب�إعداد درا�سات لتحليل نقاط
ال�ضعف واالختناقات التي تعاني منها الم�صافي ،وذلك لتحديد الإجراءات التي يمكن من
خاللها �إزالة تلك االختناقات ،وتمكين الم�صافي من تح�سين �أدائها.
�أكدت نتائج معظم الدرا�سات �أنه ال يوجد خيار مثالي لتطوير م�صافي النفط ،يمكن
من خالله الح�صول على حلول متكاملة خالية من المخاطر والثغرات ،ومهما كانت
الحلول المتبعة البد من تنفيذ �إجراءات هامة لتطوير الأداء� ،أهمها:
•البحث عن و�سائل لتلبية معدل نمو الطلب المتنامي على غاز البترول الم�سال من خالل
اال�ستمرار في توجيه االهتمام با�ستثمار حقول الغاز الطبيعي وتطوير م�شاريع معالجة الغاز
الم�صاحب ،وم�شاريع اال�ستفادة من غازات ال�شعلة في م�صافي النفط.
•ت�ط��وي��ر ال�م���ص��اف��ي ال�ع��ام�ل��ة ب�غ�ي��ة رف ��ع ن���س�ب��ة ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ح��وي�ل�ي��ة وع�م�ل�ي��ات ال�م�ع��ال�ج��ة
الهيدروجينية للم�شتقات النفطية وعمليات تهذيب النافثا �إل��ى الم�ستويات المتبعة في
العالم نظر ًا لأهمية ذلك في تح�سين ربحية �صناعة التكرير العربية ،و�إ�صالح الفجوة بين
هيكل الطلب الم�ستقبلي على الم�شتقات النفطية وبين هيكل �إنتاج الم�صافي.
•العمل على �إيجاد قنوات ال�ستهالك فائ�ض النافثا ،كال�صناعات البتروكيماوية� ،إ�ضافة �إلى
تو�سيع طاقة عمليات التهذيب بالعامل الحفاز في الم�صافي القائمة لإنتاج الغازولين.
•تعزيز فر�ص تبادل الم�شتقات بين الدول العربية ،وتطوير موانئ الت�صدير ،و�إن�شاء محطات
تحميل وتفريغ لتتمكن من ت�صدير الم�شتقات الفائ�ضة �إلى الأ�سواق الخارجية.

� :5-6-2أهداف م�شاريع تطوير �صناعة التكرير في الدول العربية
�ساهمت ال�ضغوط التي ن�ش�أت عن التحديات وال�صعوبات التي تعاني منها �صناعة
تكرير النفط العربية �إلى دفع القائمين على هذه ال�صناعة �إلى �إعداد خطط لتطوير
الم�صافي .وتنق�سم هذه الأهداف �إلى مجموعتين ،مجموعة �أهداف ذات طبيعة تقنية
ترتبط بتح�سين قدرة الم�صافي على مواجهة ال�صعوبات الت�شغيلية التي ت�ؤدي �إلى �ضعف
الأداء ،ومجموعة �أهداف اقت�صادية ترتبط بدعم االقت�صاد الوطني.
الأه��داف التقنية :وهي الأهداف التي تتعلق بتح�سين �أداء الم�صافي لتمكينها من
التغلب على ال�صعوبات التي تعتر�ضها ،وهي على النحو التالي:
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عماد مكي
•�إنتاج م�شتقات ذات موا�صفات عالية الجودة تواكب متطلبات المعايير العالمية الخا�صة
بحماية البيئة من التلوث.
•�إ� �ص�لاح التباين بين هيكل �إن �ت��اج الم�صافي م��ن الم�شتقات النفطية وهيكل الطلب على
الم�شتقات في الأ�سواق المحلية ،وذلك من خالل زيادة ن�سبة الم�شتقات الخفيفة الثمينة،
كالغازولين والديزل على ح�ساب مخلفات التقطير الثقيلة.
•تهيئة الم�صافي لتكرير النفط الخام الثقيل ،وخا�صة في ال��دول التي تنتج نفوط ًا ثقيلة
وتعاني م��ن �صعوبة ف��ي ت�سويقها عالمياً ،بحيث يمكنها �أن ت�ستفيد م��ن ف��رق ال�سعر بين
الخامات الخفيفة والثقيلة لتح�سين ربحية �صناعة التكرير في م�صافيها.
•تطبيق التقنيات الحديثة ال�ت��ي ت�ساهم ف��ي تح�سين ال�ت��زام ال��وح��دات الإن�ت��اج�ي��ة بمعايير
ال�صحة وال�سالمة ،والحد من الأخطار التي تهدد �سالمة البيئة والعاملين ،وتمكينها من
تلبية متطلبات الت�شريعات الخا�صة بحماية البيئة من التلوث.
•تخفي�ض تكاليف الت�شغيل ،م��ن خ�لال تح�سين ج��اه��زي��ة ال�م�ع��دات العاملة ف��ي ال��وح��دات
الإنتاجية والم�ساندة ،وتخفي�ض ا�ستهالك الطاقة ،وتطبيق برامج �إدارة ال�صيانة المتطورة.
•تعزيز التكامل بين م�صافي التكرير وال�صناعة البتروكيماوية ،بهدف اال�ستفادة من فر�ص
ثمينة ت�ساهم في تح�سين الربحية ،ورفع م�ستوى الأداء والإنتاجية.

الأهداف االقت�صادية :وهي الأهداف التي تتعلق بم�شاركة �صناعة التكرير في دعم
وتعزيز االقت�صاد الوطني ،وذلك من خالل تحقيق ما يلي:
•تح�سين القيمة الم�ضافة للنفط ،من خالل تحويله �إلى م�شتقات بد ًال من ت�صديره كمادة خام.

•تنويع م�صادر الدخل القومي.
•خلق فر�ص عمل جديدة من خالل بناء الم�صافي الجديدة �أو تو�سيع طاقة الم�صافي الحالية،
وما يتبعها من �صناعات �أخرى مرتبطة بها.
•ت�أمين فر�ص لم�شاركة القطاع الخا�ص في تنمية االقت�صاد الوطني.
•اال�ستفادة من توفر النفط الخام في المنطقة ،وبالتالي توفير تكاليف النقل �إل��ى �أماكن
ال�ت�ك��ري��ر ال�ب�ع�ي��دة ،م�م��ا يمنح الم�صافي ال�ع��رب�ي��ة م�ي��زة تناف�سية غ�ي��ر م�ت��اح��ة للعديد من
المناف�سين في هذا القطاع الحيوي.
•اال�ستفادة من الموارد الب�شرية المدربة التي اكت�سبت خبرة طويلة في مجال ت�شغيل و�صيانة
م�صافي النفط خالل العقود الما�ضية.
•تح�سين ن�سبة اال�ستفادة من المن�ش�آت الم�ساندة القائمة كموانئ الت�صدير ،وخطوط الأنابيب،
وم�صانع �إنتاج م�ستلزمات �صناعة التكرير وغيرها.

بقية الدرا�سة في العدد القادم
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إصدارات المنظمة
من88

األبحـــــــــاث
الدور المتنامي لشركات البترول الوطنية
وانعكاساته على صناعة البترول في الدول األعضاء

الطاهر الزيتوني٭

في الوقت الذي يتجه فيه دور الدولة �إلى االنح�سار تقريبا في كل قطاعات الن�شاط االقت�صادي العالمي،
ي�أخد دور الدولة في قطاع الطاقة عموم ًا وفي قطاع البترول على وجه الخ�صو�ص منحى مغاير ًا تماماً،
فالدور المتنامي ل�شركات البترول الوطنية ،عالمي ًا ومحلياً ،ي�ؤكد بما ال يدع مجاال لل�شك� ،أن دور الدولة
في �إدارة وتخطيط مواردها واحتياجاتها من الم�صادر المتعددة للطاقة� ،سوف يبقى را�سخا �إلى �أجل
غير منظور.

٭ حملل ا�سواق الطاقة  -الإدارة االقت�صادية� ،أوابك  -الكويت

النفط والتعاون العربي 147 -

في الوقت الذي يتجه فيه دور الدولة �إلى االنح�سار تقريبا في كل قطاعات الن�شاط
االقت�صادي العالمي ،ي�أخد دور الدولة في قطاع الطاقة عموماً وفي قطاع البترول على وجه
الخ�صو�ص منحى مغايراً تماماً ،فالدور المتنامي ل�شركات البترول الوطنية ،عالمياً ومحلياً،
ي�ؤكد بما ال يدع مجاال لل�شك� ،أن دور الدولة في �إدارة وتخطيط مواردها واحتياجاتها من
الم�صادر المتعددة للطاقة� ،سوف يبقى را�سخا �إلى �أجل غير منظور.
لقد �شهدت الألفية الجديدة ت�صاعد �أهمية �شركات البترول الوطنية التي تقدمت بخطى
ثابتة لتر�سم مالمح جديدة ل�صناعة النفط العالمية ،حيث احتلت مواقع متقدمة في الت�صنيف
العالمي ل�صناعة البترول ،وباتت تقودها �آمال طموحة للخروج من نطاقها الإقليمي ،بعد
�أن تحررت من المفاهيم التقليدية والجغرافية التي كانت تكبلها ،وذلك بف�ضل ما اكت�سبته
من مهارات وخبرات عالية وقدرة على المناف�سة ،بحيث غدت تتناف�س تجارياً مع �شركات
النفط العالمية ،وت�سعى لإعادة ت�صنيف نف�سها ك�شركات عالمية ،وذلك من خالل قدرتها على
اال�ستثمار عابر الحدود والقارات في مجال النفط والغاز.
ت�سعى هذه الدرا�سة �إلى �إلقاء ال�ضوء على الدور العالمي المتنامي ل�شركات البترول الوطنية
وانعكا�سه على �صناعة البترول في الدول الأع�ضاء .وتت�ضمن �سبعة �أجزاء ،خ�ص�ص الجزء
الأول منها لتقديم لمحة عامة عن تطور �شركات النفط الوطنية التاريخي ،وكر�س الجزء الثاني
لتناول الت�صنيف العالمي ل�شركات البترول وفقا لمعايير الت�شغيل الأ�سا�سية ،فيما تناول الجزء
الثالث ت�صنيفها العالمي وفقا للأداء المالي� .أما في الجزء الرابع فقد تم الحديث عن �شركات
البترول الوطنية في الدول الأع�ضاء في �أوابك وت�صنيفها ،وكان مو�ضوع ال�شروط الالزمة
لنجاح �شركات البترول الوطنية هو ما تم تناوله في خام�س الأجزاء ،في حين جرى ت�سليط
ال�ضوء على �أهم التحديات والفر�ص التي تواجه تلك ال�شركات في �ساد�س الأجزاء .وتم في
الجزء ال�سابع والأخير عر�ض �أهم ما خل�صت �إليه الدرا�سة .ويمكن تلخي�ص �أهم ما تو�صلت �إليه
الدرا�سة من نتائج ومالحظات فيما يلي:
ا�ستحوذت مجموعة كبريات �شركات البترول العالمية الـ  )Top 100( 100ح�سب ت�صنيف
عام  ،2011على حوالي  %86.7من �إجمالي احتياطيات النفط العالمية الم�ؤكدة ،وحوالي
 %71.7من �إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية الم�ؤكدة لعام  ،2010بينما �ساهمت
هذه المجموعة بحوالي  %87.8من �إجمالي الإمدادات النفطية العالمية ،و حوالي %81.2
من �إجمالي الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي لعام  ،2010وبلغت اجمالي مبيعات هذه
المجموعة حوالي  %87.3من �إجمالي مبيعات المنتجات النفطية العالمية لعام ،2010
و�أدارت حوالي  %75.9من �إجمالي طاقات التقطير العالمية لعام .2010
بلغت ح�صة �شركات النفط الوطنية داخل مجموعة ( ،)Top 100حوالي  %78.7من
�إجمالي احتياطيات النفط العالمية الم�ؤكدة ،وحوالي  %63.9من �إجمالي احتياطيات
الغاز الطبيعي العالمية الم�ؤكدة لعام  ،2010بينما �ساهمت بحوالي  %58.7من �إجمالي
الإمدادات النفطية العالمية ،وحوالي  %48.3من �إجمالي الإمدادات العالمية من الغاز
الطبيعي لعام  ،2010في حين �شكلت اجمالي مبيعاتها حوالي  %34.3من �إجمالي
المبيعات العالمية من المنتجات النفطية لعام  ،2010و�أدارت حوالي  %34.7من �إجمالي
طاقات التقطير العالمية لعام .2010
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الطاهر الزيتوني
تمو�ضعت ثمان �شركات بترول وطنية مملوكة للدول الأع�ضاء في �أوابك وهي بالترتيب،
�شركة البترول ال�سعودية �أرامكو ،وم�ؤ�س�سة البترول الكويتية ،و�شركة �سوناطراك الجزائرية،
و�شركة بترول �أبوظبي الوطنية ،و�شركة قطر للبترول ،والم�ؤ�س�سة الم�صرية العامة للبترول،
و�شركة النفط الوطنية العراقية ،والم�ؤ�س�سة الوطنية الليبية للنفط ،في مراكز متقدمة
�ضمن �أكبر ثالثين �شركة بترولية في العالم لعام  ،2011كما �صنفت �شركة البترول ال�سورية
في المرتبة � 43ضمن مجموعة �أكبر � 100شركة بترول عالمية ح�سب معايير الت�شغيل
ال�ستة الأ�سا�سية لعام .2011
ت�صدرت �شركة البترول ال�سعودية (�أرام��ك��و) خ�لال الفترة  2011-1987قائمة �أكبر
ال�شركات البترولية في العالم ،ح�سب كل الت�صنيفات الدورية ل�شركات البترول في العالم،
با�ستخدام معايير الت�شغيل ال�ستة الأ�سا�سية .و�شهدت ت�صنيفات بع�ض �شركات البترول
الوطنية المملوكة للدول الأع�ضاء في �أوابك تراجعات بدرجات ب�سيطة ،وتقدمت �أخرى
في مواقعها ،وما يجلب االنتباه في هذا المجال هو ال�صعود الكبير ل�شركة قطر للبترول
وو�صولها �إلى مراكز متقدمة خالل هذه الفترة.
�أب��رزت الت�صنيفات الفرعية الخا�صة بمعايير الت�شغيل الأ�سا�سية ال�ستة كال على حدة،
�أن �شركات بترول دول �أواب��ك ،احتلت مواقع متقدمة في معياري االحتياطيات النفطية
واحتياطيات الغاز الطبيعي ب�شكل خا�ص ،ثم في معياري انتاج ال�سوائل النفطية وانتاج الغاز
الطبيعي بدرجة �أقل ،بينما ت�أخرت عن مواقعها المتقدمة بح�سب معياري طاقات التكرير
ومبيعات المنتجات النفطية.
على الرغم من االختالف بين �شركات البترول الوطنية من حيث تطورها التاريخي
ونطاق �أعمالها و�أهدافها المرجعية ،وكذلك التباين الملحوظ في طبيعة عالقاتها
مع حكوماتها ودورها في االقت�صاد الوطني والم�س�ؤولية االجتماعية المترتبة عليها
في بيئة عملها ،تعتبر معاييراال�ستقاللية والكفاءة وتحمل الم�س�ؤولية والعمل على
�أ�سا�س تجاري� ،شروطاً �أ�سا�سية لنجاح �شركات البترول الوطنية في تحقيق �أهدافها
المرجعية.
ال تعد �سيطرة الدولة على �شركة البترول الوطنية �أو تملكها بالكامل -في حد ذاتها-
انتقا�صاً من ا�ستقاللية ال�شركة� ،شريطة وجود التزامات وا�ضحة وعالقة محددة
بين ال�شركة والدولة ،مع �ضرورة الف�صل بين و�ضع ال�سيا�سات ،والتنظيم ،والأعمال.
وهنا تبرز �أهمية الحوكمة الر�شيدة في تح�سين م�ستوى الأداء وا�ستدامته في �شركات
البترول الوطنية ،حيث تعتبر الإدارة الر�شيدة �شرطاً �أ�سا�سياً ل�ضبط الجوانب ذات
ال�صلة بال�شفافية والم�ساءلة والرقابة المالية الداخلية والمراقبة التجارية و�إدارة
الهياكل.
يعتبر تعظيم االيرادات وزيادة الكفاءة الإنتاجية ،من �أهم الأهداف التجارية للإدارة في
�شركات البترول الوطنية .وتعد هذه الأولويات من �صميم وظائف �أعمالها الأ�سا�سية ،لأنها
توفر ر�أ�س المال الالزم ال�ستدامة العمليات وتحقيق العوائد المالية الم�أمولة التي ت�سمح
للدولة بتحقيق �أهداف التنمية االقت�صادية واالجتماعية الم�ستدامة.
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تعتبر القدرة على تحمل الم�س�ؤولية والعمل على �أ�سا�س تجاري� ،شرطين �أ�سا�سيين
ومتالزمين لنجاح �شركات البترول الوطنية .ويتطلب تحمل الم�س�ؤولية ح�صول ال�شركة على
التزامات محددة ووا�ضحة في تطوير الموارد الهيدروكربونية وا�ستغاللها �ضمن المخطط
العام للتنمية ،وتوفر �آليات التخطيط العام الجيدة� .أما العمل على �أ�سا�س تجاري فيتطلب
وجود مجل�س �إدارة قوي و قادر على الإ�شراف على ال�شركة وتوجيهها ب�شكل مو�ضوعي
مع وجود هيكل تنظيمي متناغم ،و�أنظمة رقابة مالية داخلية فاعلة .كما يتطلب �أي�ضاً
ال�سماح لل�شركة باالحتفاظ ب�سيولة نقدية كافية لمواجهة االلتزامات الآنية وق�صيرة المدى،
والتخطيط في حيز زمني معقول.
في ظل توفر خطة وا�ضحة المعالم ،والتزامات محددة ،يمكن ل�شركة البترول الوطنية دعم
النمو االقت�صادي وم�ساندة عملية التنمية في الدولة من خالل تحقيق القيمة الم�ضافة
على ال�صناعات اال�ستخراجية ،وتنويع الإي��رادات وزيادتها بمرور الوقت ،وهو ما ي�ضيف
قيمة �أكبر للمنتجات البترولية .كما ينبغي �أن ي�ستفاد من نقاط القوة والمزايا التناف�سية
في �أعمال ال�شركة على �أكمل وجه ،حيث �أن التكامل بين �أن�شطتها ،بدءا من اال�ستخراج
وانتهاء بالتكرير وال�شحن ،يمنح ال�شركة مرونة عالية و�أف�ضلية في مجال الت�سويق ال�سريع
لمنتجاتها وتحقيق عائدات مجزية عبر �سل�سلة القيمة .كما �أن �إقامة �صناعات بتروكيماوية
رائدة ودمجها �ضمن �أعمال التنقيب والإنتاج والتكرير والت�سويق� ،سيكون نعم العون على
�إقامة �صناعات تحويلية جديدة ،وي�ضاعف من قدرة ال�شركة على توفير الوظائف الجديدة،
وبذلك ت�صبح من الركائز القوية التي ت�ساهم في انطالق اقت�صاد المعرفة الذي ي�ستهدف
االرتقاء بم�ستويات التعليم و�إن�شاء قاعدة معرفية بالدول �صاحبة هذه ال�شركات.
من التحديات الرئي�سية التي تواجه �شركات البترول الوطنية في الوقت الحا�ضر ،التغير
في بيئة الأعمال ،والعالقات العالمية ،وتلبية الزيادة في الطلب العالمي الم�ستقبلي على
النفط ،وتعزيز دور البترول في مزيج الطاقة العالمي ودعم النمو االقت�صادي وم�ساندة
عملية التنمية االقت�صادية واالجتماعية .وفي المقابل �أبرز الواقع الجديد فر�صا يمكن
ا�ستغاللها من خالل �إقامة تحالفات عمل بين �شركات البترول الوطنية و�شركات البترول
العالمية في �أ�شكال و�أنماط عديدة ومتنوعة ،واال�ستفادة من نقاط قوة كل طرف منهما و
تجاوز القيود المفرو�ضة من جانب ومن �آخر .ومن المتوقع �أن ي�ؤدي تحرير �أ�سواق الطاقة
وظهور �أ�سواق جديدة �إلى توفير فر�ص ا�ستثمارية �أكبر في مجال التكرير والت�سويق ل�شركات
البترول الوطنية وخا�صة في الأ�سواق الآ�سيوية النامية.
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الدور المتنامي لشركات البترول الوطنية
وانعكاساته على صناعة البترول في الدول األعضاء
مقدمــــــة

في الوقت ال��ذي يتجه فيه دور الدولة �إل��ى االنح�سار تقريبا في كل قطاعات الن�شاط
االقت�صادي العالمي ،ي�أخد دور الدولة في قطاع الطاقة عموماً وفي قطاع البترول على وجه
الخ�صو�ص منحى مغايراً تماماً ،فالدور المتنامي ل�شركات البترول الوطنية ،عالمياً ومحلياً،
ي�ؤكد بما ال يدع مجاال لل�شك� ،أن دور الدولة في �إدارة وتخطيط مواردها واحتياجاتها من
الم�صادر المتعددة للطاقة� ،سوف يبقى را�سخا �إلى �أجل غير منظور.
�إننا لو �أمعنا النظر في تاريخ ت�أميم الموارد ،ف�سنجد �أن الحكومات الغنية بالبترول قد
اعتادت ،خالل ع�صر الت�أميمات� ،أن تعمد �إلى ا�سترجاع حقولها البترولية و�إلغاء عقود الت�أجير
الأبدية التي كانت قد �أبرمتها مع �شركات البترول الأجنبية ،على الرغم من �أن معظم تلك
الحكومات ظلت م�ضطرة لالعتماد على �شركات البترول العالمية لال�ستمرار في �ضخ البترول
و�صيانة الحقول.
لكن الأمور �سرعان ما اعتراها التغيير ،فخالل العقد الأول من القرن الحادي والع�شرين،
تعر�ض ميزان القوى الخا�ص بمجال البترول العالمي لتغييرات كبيرة ،بحيث �أ�صبح ن�صف
�شركات البترول الخم�سين الكبرى في العالم مملوكة لدولها �سواء ب�شكل كامل �أو ب�أغلبية
الأ�سهم .ويتجلى ذلك في ت�صنيف �شركات البترول العالمية لعام  2011الذي ي�ستخدم معايير
عدة في ذلك ،ومن �ضمنها :حجم احتياطيات البترول والغاز و�إنتاجهما ،طاقة التكرير ،مبيعات
المنتجات .وظهر وفقا لذلك �أن �أربعا من �شركات النفط الع�شر الكبرى في العالم هي �شركات
نفط وطنية تابعة للمملكة العربية ال�سعودية وفنزويال وال�صين و�إي��ران� .أما بالن�سبة لحجم
احتياطيات النفط والغاز فتبين ب�أن ال�شركات الـ  14الكبرى هي �شركات بترول وطنية ،تتبع
كال من �إيران والمملكة العربية ال�سعودية وفنزويال والعراق ورو�سيا وقطر والكويت واالمارات
و تركمان�ستان ونيجيريا وليبيا وال�صين والجزائر وماليزيا .وحلت �سبع �شركات بترولية وطنية
�أخرى بين ال�شركات الع�شر الكبرى في مجال �إنتاج النفط والغاز ،وتتبع كال من ال�سعودية
ورو�سيا و�إيران وال�صين و فنزويال والمك�سيك والجزائر.
وت�ستحوذ �شركات البترول المملوكة بالكامل لحكوماتها على  %73من �إجمالي احيتاطيات
النفط ،وعلى  %53من احتياطيات الغاز الم�ؤكدة في العالم لعام  .2010وقد تجاوز �إنتاجها
اليومي من النفط في عام  2010نحو  38مليون برميل ب/ي ،ونحو  55مليار قدم مكعبة
من الغاز� ،أي ما ي�شكل نحو  %45من �إنتاج النفط و  %25من �إنتاج الغاز عالميا .وي�ؤكد هذا
الحجم الكبير لقاعدة الموارد الهيدروكربونية ،و�إجمالي الإنتاج ل�شركات البترول الوطنية،
�أهمية هذه ال�شركات على �صعيد �صناعة الطاقة العالمية.
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 -1التطور التاريخي ل�شركات البترول الوطنية
تعرف �شركات النفط الوطنية ( )National Oil Companies-NOCsب�أنها �شركات
تملكها �أو ت�سيطر عليها الدولة التابعة لها .ويجب التفريق هنا بين حالتي الملكية وال�سيطرة،
فبينما ي�شير م�صطلح الملكية �إلى تملك الدولة لأ�صول ال�شركة كافة ،كما في حالة �أرامكو
ال�سعودية ( )Saudi Arabian Oil Company-Aramcoو�شركــــــة البتــــرول الوطنيــــة
ال�صينيـــــة (� .)China National Petroleum Corporation-CNPCأما المق�صود
بال�سيطرة فهو تملك الدولة لأغلبية الأ�سهم كما في حالة �شركة الغاز الرو�سية (OAO
 )Gazpromبما يمكنها من التحكم في �سلطة ال��ق��رار ،وه��و ما يعرف بال�سهم الذهبي
( )Golden Shareكحد �أدنى يمكنها من االحتفاظ بحقوق ت�صويت مميزة وحق النق�ض �ضد
القرارات التي تعار�ض م�صالحها ،كما في حالة �شركة ايني الإيطالية (Ente Nazionale
.)Idrocarburi-ENI
وبالمقابل تعرف �شركات النفط العالمية ()International Oil Companies-IOCs
بكونها ال�شركات النفطية المتكاملة ر�أ�سياً ( .)Vertically Integratedوهي غالباً ما تكون
مملوكة وخا�ضعة ل�سيطرة القطاع الخا�ص ،وتميزت تقليدياً بات�ساع نطاق عملياتها دولياً حيث
تتواجد في دول متعددة .وب�سبب التطور المت�سارع في ن�شاط �شركات النفط الوطنية الذي
�أ�صبح في حاالت كثيرة عابراً للحدود ،فقد بات التمييز بينها وبين �شركات النفط العالمية
م�شوبا بالكثير من ال�ضبابية.
ومما ال �شك فيه ،ف�إن منظمة البلدان الم�صدرة للبترول (�أوبك) التي �أن�شئت في عام 1960
قد لعبت دورا تاريخيا في الوقوف بجانب بلدان ال�شرق الأو�سط المنتجة للنفط و�ساعدتها
على فر�ض �سيادتها على ثرواتها الطبيعية ،وو�ضعها في خدمة م�صالحها الوطنية .وكان ال�سبب
المبا�شر لإن�شاء «�أوبك» هو لجوء �شركات النفط الأجنبية في نهاية الخم�سينات ،ومن جانب
واحد وفي عديد المرات� ،إلى تخفي�ض �أ�سعار الأ�سا�س للنفط .كانت البلدان الأع�ضاء في �أوبك
في بداية الأمر ،ت�ضع �أمامها هدفًا متوا�ضعًا جدًا يتمثل في عدم تخفي�ض �أ�سعار الأ�سا�س حفاظا
على عائداتها النفطية عند م�ستوى ثابت على االقل .و�سرعان ما تحقق هذا الهدف� ،إذ بعد
�إن�شاء المنظمة لم تعد ال�شركات الأجنبية تجر�ؤ على �إعادة النظر منفردة في �أ�سعار الأ�سا�س.
وات�ضح بمرور الوقت �أن امكانيات «االوبك» تتعدى بكثير الإمكانيات ال�ضرورية لتحقيق الهدف
الجزئي المتمثل في ت�أمين ا�ستقرار �أ�سعار الأ�سا�س .فقد �أدركت الدول المنتجة للنفط �أنها
باتت قادرة� ،إن هي تحالفت وجمعت كلمتها ،على الوقوف في وجه ال�شركات الأجنبية ،و�أ�ضحت
قادرة على تن�سيق �سيا�ستها ،وتقديم الدعم المعنوي وال�سيا�سي واالقت�صادي ال�ضروري لبع�ضها
البع�ض ،وبذلك غدا في م�ستطاعها �أن تركز جهودها في االتجاهات الأكثر �أهمية في ال�صراع
مع االحتكارات النفطية.
وهناك الآن �أكثر من � 100شركة بترول وطنية في الدول المنتجة والم�ستهلكة مملوكة
لدولها ب�شكل كلي �أو جزئي .وقد تم ت�صنيف � 45شركة منها �ضمن مجموعة الـ � 100أكبر
�شركة بترولية في العالم ( )Top 100لعام  ،2011وفقا لت�صنيف م�ؤ�س�سة «�أبحاث انيرجي
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انتيليجن�س  »Energy Intelligence Researchل�شركات البترول في العالم با�ستخدام
معايير الت�شغيل ال�ستة الأ�سا�سية.
وجدير بالذكر �أن �شركات البترول الوطنية تختلف فيما بينها من حيث التطور التاريخي،
حيث برز بع�ضها كوريث ل�شركات كانت �صاحبة امتيازات في دولها بعد موجة الت�أميمات
التي �شهدها قطاع البترول في الن�صف الثاني من القرن الما�ضي ،والبع�ض الآخر يختلف عن
ذلك .كما �أن بع�ض �شركات البترول الوطنية هي �شركات مملوكة لدول منتجة رئي�سية تتولى
م�س�ؤولية �إدارة وتطوير الموارد الهيدروكربونية لبلدانها ،وبع�ضها الآخر هي �شركات مملوكة
لدول م�ستهلكة رئي�سية تتملك موارد خارج حدود بلدانها.
وتتباين �شركات البترول الوطنية �أي�ضاً في نطاق �أعمالها ،فبع�ضها �شركات متكاملة للنفط
والغاز عبر كل مراحل �سل�سلة التوريد ،بينما يقت�صر نطاق �أعمال بع�ضها على �أن�شطة محددة
�ضمن �سل�سلة التوريد ،كما تتباين �أي�ضاً في تنظيمها الإداري و طبيعة عالقاتها مع حكوماتها
وفي درجة تكاملها وبيئة عملها.
ونتيجة االختالفات ذات ال�صلة بالتطور التاريخي والتباين الملحوظ في نطاق الأعمال
وااللتزامات ،ف�إن ت�صنيف جميع �شركات البترول الوطنية �ضمن مجموعة واحدة هو �أمر ال
يعك�س الواقع كما ينبغي عند مقارنة �شركات البترول الوطنية ب�شركات البترول العالمية �أن
يراعي االختالف الجذري في االهداف المرجعية والتباين في االلتزامات بين هذه ال�شركات.
فبينما ت�سعى �شركات البترول العالمية �إلى تحقيق الربح لحاملي الأ�سهم ،تعمل �شركات البترول
الوطنية على �إدارة وتطوير الموارد الهيدروكربونية لدولها �ضمن الأه��داف التنموية لهذه
البلدان ،وتلتزم بتنفيذ �سيا�سات الطاقة لحكوماتها وت�سعى �إلى ا�ستيعاب التكنولوجيا وبناء
القدرات الفنية لهذا القطاع.

 -2الت�صنيف العالمي ل�شركات البترول ح�سب معايير الت�شغيل الأ�سا�سية
ت�صدر م�ؤ�س�سة �أبحاث انيرجي انتيليجن�س ( )Energy Intelligence Researchتقريراً
�سنوياً بعنوان (The Energy Intelligence Top 100: Ranking The World’s
 )Oil Companiesيهتم بت�صنيف �شركات البترول في العالم با�ستخدام �ستة معايير للت�شغيل
�أ�سا�سية هي  :احتياطيات النفط الم�ؤكدة ،و احتياطيات الغاز الطبيعي الم�ؤكدة ،و�إنتاج النفط،
و انتاج الغاز ،وحجم طاقات التكرير ،وحجم مبيعات المنتجات النفطية.
وقد ا�ستحوذت مجموعة الـ � 100أكبر �شركة بترولية في العالم ( )Top 100ح�سب
ت�صنيف �شركات البترول في العالم لعام  ،2011على حوالي  %86.7من �إجمالي احتياطيات
النفط العالمية الم�ؤكدة ،و حوالي  %71.7من �إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية
الم�ؤكدة لعام  .2010كما �ساهمت هذه المجموعة بحوالي  %87.8من �إجمالي الإمدادات
النفطية العالمية و حوالي  %81.2من �إجمالي الإم��دادات العالمية من الغاز الطبيعي لعام
 .2010وبلغ اجمالي مبيعات هذه المجموعة حوالي  %87.3من �إجمالي المبيعات العالمية من
المنتجات النفطية لعام  ،2010و�أدارت حوالي  %75.9من �إجمالي طاقات التقطير العالمية
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وقد بلغت ح�صة �شركات النفط الوطنية داخل مجموعة ( ،)Top 100حوالي  %78.7من
�إجمالي احتياطيات النفط العالمية الم�ؤكدة ،وحوالي  %63.9من �إجمالي احتياطيات الغاز
الطبيعي العالمية الم�ؤكدة لعام  ،2010بينما �ساهمت بحوالي  %58.7من �إجمالي الإمدادات
النفطية العالمية ،وحوالي  %48.3من �إجمالي الإم��دادات العالمية من الغاز الطبيعي لعام
 ،2010في حين �شكلت ح�صة �إجمالي مبيعاتها حوالي  %34.3من �إجمالي المبيعات العالمية
من المنتجات النفطية لعام  ،2010و�أدارت حوالي  %34.7من �إجمالي طاقات التقطير
العالمية لعام 2010
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ويعك�س الحجم الكبير لقاعدة الموارد الهيدروكربونية و�إجمالي الإنتاج ل�شركات البترول
الوطنية �ضمن (� )Top 100أهمية �شركات النفط الوطنية على �صعيد قطاع الطاقة العالمي
على الرغم من التباين الملحوظ بين ح�صة �شركات النفط الوطنية ح�سب معياري قاعدة
الموارد و�إجمالي الإنتاج .فبينما بلغت ح�صة �شركات البترول الوطنية ن�سبة  %90.8من
اجمالي احتياطيات النفط لمجموعة ( )Top100وحوالي  %89.1من اجمالي احتياطيات
الغاز الطبيعي ،لم تتجاوز هذه الح�صة ن�سبة  %66.9و  %59.5فيما يتعلق بحجم انتاج النفط
والغاز على التوالي .ويعزى ذلك في الغالب �إلى كون �أن �شركات البترول الوطنية الكبرى تتبع
دوال �أع�ضاء في �أوبك ،و�أن الو�ضع ينعك�س تماماً عند مقارنة قاعدة مواردها بحجم ح�صتها من
االنتاج العالمي .ويعود ذلك لل�سيا�سة التي ظلت تنتهجها المنظمة ،حيث �أخذت على عاتقها
مهمة المحافظة على ا�ستقرار �أ�سواق النفط عن طريق تكييف ح�صتها من �سد الطلب العالمي
على النفط وفقا لما تبقى لها من ن�سبة بعد ا�ستنفاد �إمدادات الدول المنتجة من خارجها.
المصدرة للبترول )أوابك(
 100العربية
منظمة األقطار
:Top
ويو�ضح ال�شكل التالي ح�صة ال�شركات البترولية الوطنية �ضمن مجموعة

الجدول
مشتق من
المصدر :
السابقال�سابق
الجدول
م�شتق من
الم�صدر :

الوطنية
النفط
دور�شركات
لدور
السيطرةالوا�ضحة
مقارنة ال�سيطرة
ب�شكل جلي عند مقارنة
الوطنية
النفط
شركات
الواضحة ل
التباينبشكل
ذلكالتباين
يبرزذلك
كمايبرز
و

داخل مجموعة ( )Top100في عمليات «الن�شاط الأمامي ( »Upstreamذات ال�صلة ب�صناعة

واالنتاج(،
«ال�صناعاتصناعة االستكشاف
) "Upstream
عمليات "
 (Top100في
داخل مجموعة
الالحقة»Downstream
المنبععمليات
الدور في
وانح�سار ذلك
اال�ستك�شاف )والأنتاج،

الوطنية
�شركات
تتجاوز ح�صة
والتكرير .حيث لم
والتوزيع
والت�صنيع
و ذات
الصلة
النفطذات
الالحقة(
الصناعات
) "Downstream
المصب
عمليات "
بالنقل في
ال�صلة الدور
انحسار ذلك

بالنقل والتصنيع والتوزيع والتكرير .وبھذا الخصوص ،يشار إلى أن حصة شركات النفط الوطنية
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ال تمثل �سوى ن�سبة  %39.3من مبيعات المنتجات النفطية و %45.7من اجمالي طاقات
التكرير التقطيرية المتاحة �ضمن مجموعة الـ  . TOP100وه��ذا الأم��ر يعك�س حالة من
التوازن �أو اقت�سام الأدوار بين �شركات النفط الكبري في �سل�سلة التوريد العالمية ،بين �سيطرة
�شركات النفط الوطنية  NOCsعلى عمليات «الن�شاط الأمامي» مقابل �سيطرة �شركات النفط
االعالمية  IOCsعلى عمليات «الن�شاطات الالحقة» ،وي�شير الى الأفاق الواعدة امام ال�شركات
الوطنية للتو�سع تكاملياً في ن�شاطاتها على امتداد كامل �سل�سة التوريد.
وجدير بالذكر �أن ي�شار �إلى �أن �شركة الزيت ال�سعودية الوطنية (�أرامكو -ال�سعودية) قد
حافظت وبال منازع  ،على مركزها في �صدارة قائمة �أكبر ال�شركات البترولية في العالم ،وذلك
على الرغم مما مرت به �صناعة البترول و�أ�سواقه من ظروف قا�سية وتقلبات خالل ثمانينات
أوابك(
المصدرة للبترول )
يو�ضحه العربية
وت�سعينات القرن ال�سابق ،والعقد الأول من القرن الحالي .وذلك ما منظمة األقطار
التالي:
الجدول

تصنيف أكبر  15شركة بترولية عالمية وفق معايير التشغيل األساسية 1خالل
الفترة )(2010 – 1987

كما تجدر الإ�شارة �أي�ضاً �إلى ال�صعود القوي والملفت للنظر ل�شركة البترول الوطنية ال�صينية
كما تجدر اإلشارة أيضا ً إلى الصعود القوي والملفت للنظر لشركة البترول الوطنية الصينية

 CNPCالتي ارتقت �إلى المرتبة الخام�سة بين كبريات ال�شركات العالمية في ت�صنيف عام
 2010بعد �أن كانت ت�صنف في المرتبة الـ  22في عام  ،1993ومثلها غازبروم الرو�سية التي
صنفت
الروسية
الـ ،و
1993
في عام
كانت في
الـ 22
بعد أن
التي �شركة
كذلك على
غازبروملأمر
مثلھاوانطبق ا
، 34
المرتبة
المرتبة �أن
تصنف الـفي 12بعد
كانتالمرتبة
�صنفت في
شركة المرتبة الـ
� 1987إلى
 26بح�سب
البرازيلية
بتروبرا�س
بتروبراس
عامعلى
ت�صنيفكذلك
وانطبق األمر
المرتبةالـالـ، 34
قفزتفيمنالمرتبة
التي كانت
بعد أن
المرتبة الـ 12
في
المرتبة
إلى
�
تراجعها
من
الرغم
على
،2000
عام
ت�صنيف
وفق
العالمية
ال�شركات
كبرى
بين
12
البرازيلية التي قفزت من المرتبة الـ  26بحسب تصنيف عام  1987إلى المرتبة الـ  12بين كبرى
الـ  15في ت�صنيف عام .2010

 CNPCالتي ارتقت إلى المرتبة الخامسة بين كبريات الشركات العالمية في تصنيف عام 2010

الشركات العالمية وفق تصنيف عام  ،2000على الرغم من تراجعھا إلى المرتبة الـ  15في
 1معايير الت�شغيل الأ�سا�سية هي ( :احتياطيات البترول والغاز و�إنتاجهما �إلى جانب طاقة التكرير ومبيعات المنتجات).

تصنيف عام .2010
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ويبدو أن موجة االندماجات التي شھدتھا شركات النفط خالل نھاية عقد التسعينيات من

القرن السابق ومطلع القرن الحالي ،قد أثمرت نتائج ايجابية على تلك الشركات المندمجة ،ويتضح

الطاهر الزيتوني
ويبدو �أن موجة االندماجات التي �شهدتها �شركات النفط خالل نهاية عقد الت�سعينيات من
القرن ال�سابق ومطلع القرن الحالي ،قد �أثمرت نتائج ايجابية على تلك ال�شركات المندمجة،
ويت�ضح ذلك جلياً من المواقع المتقدمة التي احتلتها �شركات اك�سون موبيل Exxon Mobil
و�شفرون تك�ساكو  Chevron Texacoووكونوكو -فيليب�س  ConocoPhillipsبعد اندماجها.
ومن المعلوم �أن �شركات النفط الوطنية تختلف في نطاق �أعمالها .فبع�ضها �شركات متكاملة
للنفط والغاز ،يمتد ن�شاطها وح�ضورها �إلى خارج حدود بلدانها ،وبع�ضها الآخر غير ذلك،
ولأجل القاء مزيد من ال�ضوء على وزن �شركات النفط الوطنية داخل مجموعة ()Top100
ن�ستعر�ض فيما يلي بمزيد من التف�صيل ت�صنيف �شركات البترول في العالم با�ستخدام معايير
الت�شغيل ال�ستة الأ�سا�سية الم�شار �إليها �أعاله وهي :حجم احتياطيات النفط ،واحتياطيات الغاز
الطبيعي الم�ؤكدة ،و�إنتاج كال من النفط الغاز� ،إلى جانب طاقات التكرير ومبيعات المنتجات
النفطية.

 1-2احتياطيات النفط

ا�ستحوذت �شركات النفط الـ  100الأكبر في العالم ( )Top100ح�سب ت�صنيفها لعام ،2011
على حوالي  %86.7من �إجمالي احتياطيات النفط العالمية الم�ؤكدة لعام  ،2010بينما لم يتجاوز
ن�صيب مجموع ن�صيب ال�شركات الأخرى في العالم ما ن�سبته %13.3من �إجمالي تلك االحتياطيات.
وتبرز �أهمية �شركات النفط الوطنية على �صعيد قطاع الطاقة العالمي ،في الحجم الكبير
لقاعدة الموارد النفطية التي تمتلكها هذه ال�شركات �ضمن مجموعة ( ،)Top100حيث ت�ست�أثر
بما ن�سبته حوالي  %90.8من اجمالي احتياطيات النفط العالمية الم�ؤكدة التي تمتلكها مجموعة
(� ، )Top100أي ما ي�شكل حوالي  %78.7من �إجمالي احتياطيات النفط العالمية الم�ؤكدة لعام
 . 2010وفي المقابل لم تتجاوز ح�صة ال�شركات العالمية الأخرى �ضمن هذه المجموعة ما ن�سبته
 %9.2من اجمالي احتياطيات النفط العالمية الم�ؤكدة التي تمتلكها مجموعة �( Top100أي ما
يعادل حوالي  %8.0من �إجمالي احتياطيات النفط العالمية الم�ؤكدة لعام  ،)2010كما يو�ضح
ال�شكل التالي:

الم�صدر .The Energy Intelligence Top100, 2011 :
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وقد �أظهر ت�صنيف �شركات البترول العالمية لعام � ،2011أن ال�شركات الع�شر الكبرى
ح�سب حجم الإحتياطيات النفطية الم�ؤكدة لعام  2010هي �شركات البترول الوطنية لكل من
ال�سعودية ،وفنزويال ،و�إيران ،والعراق ،والكويت ،واالمارات ،وليبيا ،ونيجيريا ،وال�صين ،ورو�سيا
على التوالي.
وقد ت�صدرت �أرامكو ال�سعودية قائمة �أكبر ال�شركات البترولية العالمية من حيث االحتياطيات
النفطية الم�ؤكدة لعام  ، 2010باجمالي بلغ حوالي  264.1مليار برميل ،بينما �أظهر الت�صنيف
�أن خم�س ًة من بين ال�شركات الع�شر الكبرى هي �شركات البترول الوطنية لدول �أع�ضاء في
منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول (الأوابك) وهي بالترتيب ال�سعودية والعراق والكويت
واالمارات وليبيا .وقد �شكلت في مجموع احتياطياتها الم�ؤكدة ما ن�سبته  %58من اجمالي
الإحتياطيات النفطية الم�ؤكدة لمجموعة ال�شركات الع�شر الكبرى مجتمعة لعام  .2010كما
يو�ضح ال�شكل التالي:

الم�صدر  :الجدول ( )4بملحق الجداول الإح�صائية

ولقد �شهدت الإحتياطيات النفطية لل�شركات البترولية الع�شر الكبرى ح�سب حجم
االحتياطيات النفــــطية الم�ؤكــــدة لعام  ،2010زيــــادات مهمـــة خالل ال�سنوات 1988-1987
و ،2010-2003حيث حققت �شركة ارامكو ال�سعودية ا�ضافات هامة �إلى احتياطياتها النفطية
الم�ؤكدة ما بين عامي  1987و  1988بلغت حوالي  82.8مليار برميل  ،ليرتفع بذلك اجمالي
احتياطاتها النفطية الم�ؤكدة من  169.6مليار برميل عام � 1987إلى  252.4مليار برميل لعام
 ، 1988كما هو مو�ضح في الجدول وال�شكل التاليين:
وي�شار �إلى �أن �شركة النفط الوطنية الإيرانية  NIOCخالل الفترة  2007-2003قد
حققت ا�ضافات هامة بلغت حوالي  38.4مليار برميل �إلى احتياطات �إيران النفطية الم�ؤكدة
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تطور االحتياطات النفطية لل�شركات البترولية الع�شر الكبرى ح�سب حجم
االحتياطيات النفطية الم�ؤكدة لعام  ،2010مليار برميل
1987

1988

1994

2000

2003

2007

2010

Saudi Aramco

169.6

252.4

261.4

261.7

262.7

264.2

264.1

PDV

58.1

58.5

64.9

77.7

77.8

79.7

211.0

NIOC

92.9

92.9

94.3

89.7

99.1

137.5

137.6

INOC

100.0

100.0

100.0

112.5

112.5

115.0

115.0

KPC

94.5

94.5

96.5

96.5

96.5

101.5

101.6

ADNOC

64.5

64.5

52.7

53.8

53.8

56.9

52.8

LIBYA NOC

20.5

20.5

21.3

23.6

36

33.2

32.8

NNPC

11.4

11.4

12.3

13.5

14.4

21.5

22.3

CNPC

/

/

13.6

11.0

11.0

12.0

21.9

ROSNEFT

/

/

3.3

4.8

6.4

8.4

18.1

الم�صدر . The Energy Intelligence Top100, 2011, various issues :

فارتفعت من حوالي  99.1مليار برميل لعام � 2003إلى حوالي  137.5مليار برميل لعام .2007
�أما �شركة البترول الفنزويلية ،فقد حققت �أكبر زيادة م�سجلة في احتياطاتها النفطية الم�ؤكدة
بين ال�شركات البترولية الع�شر الكبرى خالل الفترة  ،2010 -1987عندما قفزت احتياطات
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فنزويال النفطية الم�ؤكدة خالل الفترة  2010-2007بحوالي  131.3مليار برميل ،مرتفعة من
 79.7مليار برميل في عام � 2007إلى  211.0مليار برميل عام . 2010
�أما من حيث المواقع الجغرافية ،ف�إن الإحتياطيات النفطية ل�شركات البترول الوطنية
الكبرى و المملوكة بالكامل لدولها فهي تقع بالكامل في مناطق عملياتها داخل بلدانها ،ويتعلق
الأمر ب�شركات مثل �أرامكو -ال�سعودية ،و�شركة البترول الفنزويلية ،و�شركة النفط الإيرانية،
و�شركة النفط العراقية ،وم�ؤ�س�سة البترول الكويتية ،و�شركة نفط �أبوظبي ،وم�ؤ�س�سة النفط
الليبية� .أما قاعدة احتياطيات �شركات النفط العالمية فهي موزعة في �شتى بقاع الأر�ض.
ويو�ضح ال�شكل والجدول التاليان التوزيع الجغرافي لقاعدة االحتياطيات النفطية ل�شركتي
اك�سون موبيل وبريت�ش بتروليوم ،ومنه يت�ضح التو�سع الجغرافي لنطاق عمليات هذه ال�شركات
في مختلف �أنحاء العالم.

الواليات

ال�شرق الأو�سط

�آ�سيا والمحيط

و�إفريقيا

الهادي
1646

5823
4953

كندا

�أوروبا

Exxon Mobil

1616

172

487

1907

BP

3073

17

961

876

631

Statoil

272

0

1351

310

0

241

Eni

153

0

584

1665

126

935

المتحدة

مناطق �أخرى

الم�صدر  :الجدول ( )5بملحق الجداول الإح�صائية

وعلى هذا النهج �سارت بع�ض �شركات البترول الوطنية المملوكة جزئياً لحكومات
دولها مثل �شركة النفط النرويجية ( Statoilتمتلك الدولة النرويجية ن�سبة  %70.13من
�أ�سهمها) .فهذه ال�شركة تمتلك حوالي  %62من اجمالي احتياطياتها في موطنها الأ�صلي
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في قارة �أوروب��ا� ،أما ن�سبة  %38الباقية فتتوزع في بقاع عديدة من العالم� .أما قاعدة
احتياطيات �شركة ايني الإيطالية (تملك الدولة الإيطالية ن�سبة  %30.3من �أ�سهمها)
فتقع في مجملها خارج �إيطاليا� ،إذ تقع معظم احتياطياتها النفطية في قارة �أفريقيا،
ويبلغ حجم ماتمتلكه في افريقيا حوالي  1665مليون برميل� ،أي ما ن�سبته  %48.1من
اجمالي احتياطاتها النفطية البالغة حوالي  3463مليون برميل ح�سب تقديرات انيرجي
انتليجين�س لعام  ،2010في الوقت الذي لم يتجاوز فيه حجم احتياطياتها النفطية في
موطنها الأ�صلي �أوروب��ا حوالي  584مليون برميل� ،أي ما ن�سبته حوالي  %16.9من
اجمالي احتياطاتها النفطية ،وهو ما ي�شير �إلى �أهمية �أفريقيا بالن�سبة لهذه ال�شركة،
باعتبارها محور عملياتها الأ�سا�سي.

 2-2احتياطيات الغاز الطبيعي

يتركز حوالي  %71.7من �إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية الم�ؤكدة لعام 2010
في مجموعة الـ � 100أكبر �شركة بترولية في العالم ( .)Top100ويبلغ ن�صيب ال�شركات
الأخرى في العالم ما ن�سبته  %28.3من تلك االحتياطيات ،وفق ت�صنيف �شركات البترول في
العالم لعام .2011
وكما هو الحال بالن�سبة للإحتياطيات النفطية ،تبرز �أهمية �شركات البترول الوطنية على
�صعيد قطاع الطاقة العالمي ،في الحجم الكبير لقاعدة موارد الغاز الطبيعي التي تمتلكها هذه
ال�شركات �ضمن مجموعة ( .)Top100حيث �أنها ت�ستحوذ على حوالي  %89.1من اجمالي
ما تمتلكه مجموعة ( )Top100من تلك االحتياطيات %63.9( ،من الإجمالي العالمي لعام
� .)2010أما ح�صة ال�شركات العالمية الأخرى �ضمن هذه المجموعة فال تتجاوز الـ %10.9
�ضمن المجموعة �سالفة الذكر ،وهو ما يعادل نحو  %7.8من �إجمالي تلك االحتياطيات كما
يو�ضح ال�شكل التالي:

الم�صدر .The Energy Intelligence Top100, 2011 :
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وبح�سب ت�صنيف �شركات البترول العالمية لعام  ، 2011ف�إن ال�شركات الع�شر الكبرى من
حيث حجم الإحتياطيات الم�ؤكدة من الغاز الطبيعي لعام  2010فهي على التوالي �شركات
البترول الوطنية لكل من :ايران ،ورو�سيا ،وقطر ،وتركمن�ستان ،وال�سعودية ،وفنزويال ،والجزائر،
والإمارات ،وماليزيا ،والعراق.
وقد �أظهر الت�صنيف �أن خم�س ًة من بين ال�شركات الع�شر الكبرى في العالم من حيث حجم
الإحتياطيات الم�ؤكدة من الغاز الطبيعي لعام  2010هي �شركات البترول الوطنية لدول �أع�ضاء
بمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول (الأواب��ك) ،وهي بالترتيب قطر وال�سعودية والجزائر
واالم��ارات والعراق .وقد �شكل مجموع احتياطياتها الم�ؤكدة  %36.5من اجمالي احتياطيات الغاز
الطبيعي الم�ؤكدة لمجموعة ال�شركات الع�شر الكبرى مجتمعة لعام  ،2010كما يو�ضح ال�شكل التالي:

الم�صدر  :الجدول ( )7بملحق الجداول الإح�صائية

وعلى �صعيد التوزيع الجغرافي لإحتياطيات الغاز الطبيعي الم�ؤكدة ل�شركات البترول
الوطنية والدولية ،تركزت الإحتياطيات التي تملكها �شركة البترول الوطنية الكبرى والمملوكة
بالكامل لدولها ب�شكل خا�ص ،مثل �شركة النفط الإيرانية ،وغازبروم الرو�سية ،وقطر للبترول،
و�شركة البترول التركمان�ستانية ،و�أرامكو ال�سعودية ،و�شركة البترول الفنزويلية ،و�سوناطراك
الجزائرية و�شركة نفط �أبوظبي ،وبترونا�س الماليزية ،و�شركة النفط العراقية.
�أما قاعدة احتياطيات ال�شركات الدولية من الغاز الطبيعي فهي تقع في مناطق مختلفة من
العالم .فعلى �سبيل المثال ال الح�صر ،يو�ضح ال�شكل والجدول التاليين التوزيع الجغرافي لقاعدة
االحتياطيات من الغاز الطبيعي ل�شركتي اك�سون موبيل و بريت�ش بتروليوم ومنه يت�ضح التو�سع
الجغرافي لنطاق عمليات هذه ال�شركات في مختلف �أنحاء العالم
وعلى غرار �شركات البترول الدولية ،تو�سعت قاعدة احتياطيات الغاز الطبيعي التي تملكها
بع�ض �شركات البترول الوطنية المملوكة جزئياً لحكومات دولها مثل �شركة النفط النرويجية
 .Statoilوعلى الرغم من تواجد معظم احتياطيات ال�شركة النرويجية في موطنها الأ�صلي
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قارة �أوروب��ا� ،إال �أنها تملكت احتياطيات �أخ��رى خارج حدود �أوروب��ا في مناطق مختلفة من
العالم مثل الواليات المتحدة الأمريكية ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا ،وغيرها من المناطق
الأخرى في �أنحاء العالم.

الواليات
المتحدة

كندا

�أوروبا

ال�شرق
الأو�سط
و�إفريقيا

�آ�سيا
�أمريكا مناطق
والمحيط
الالتينية �أخرى
الهادي

11688 Exxon Mobil

1368

4723

920

15016

0

34292

BP

15216

1169

2718

2561

8154

10570

4742

Statoil

125

0

16938

338

0

0

747

Eni

629

0

4084

8021

1389

0

3727
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وكما هو الحال بالن�سبة لإحتياطياتها النفطية ،ف�إنه يالحظ �أن ما تمتلكه �شركة ايني
الإيطالية من احتياطيات الغاز الطبيعي التي تقع في منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا وتحديداً
في قارة �أفريقيا ،يمثل �ضعف ماتملكه هذه ال�شركة في موطنها الأ�صلي �أوروب��ا .فقد بلغت
احتياطياتها في �أفريقيا حوالي  8021مليار قدم مكعب� ،أي ما ن�سبته حوالي  %45من اجمالي
احتياطياتها من الغاز الطبيعي البالغة حوالي  17850مليار قدم مكعب ح�سب تقديرات انيرجي
انتليجين�س لعام  ،2010في الوقت الذي لم يتجاوز حجم احتياطياتها من الغاز الطبيعي في
موطنها الأ�صلي �أوروبا م�ستوى  4084مليار قدم مكعب� ،أي ما ن�سبته  %22.9من اجمالي
احتياطاتها الم�ؤكدة من الغاز الطبيعي ،وهو ما يعزز �أهمية �أفريقيا بالن�سبة لهذه ال�شركة،
باعتبارها محور عملياتها الأ�سا�سي في مجالي النفط والغاز.
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� 3-2إنتاج النفط

بلغت ح�صة مجموعة �شركات النفط الكبري ( ،)Top100حوالي  %87.8من �إجمالي
الإمدادات النفطية العالمية لعام  .2010وقد �ساهمت �شركات النفط الوطنية بحوالي ،%58.7
بينما �ساهمت �شركات النفط العالمية بحوالي  ،%29.1و لم تتجاوز ح�صة مجموعة ال�شركات
النفطية الأخرى خارج ( )Top100مان�سبته  %12.2من �إجمالي الإمدادات النفطية العالمية
لعام  ، 2010كما يو�ضح ال�شكل التالي:

الم�صدر .The Energy Intelligence Top100, 2011 :

وبالنظر �إلى توزيع ح�ص�ص االحتياطيات النفطية ،يت�ضح التباين الملحوظ بين ح�صة �شركات
النفط الوطنية بح�سب معياري قاعدة الموارد و�إجمالي الإنتاج .فبينما بلغت ح�صة �شركات
البترول الوطنية ن�سبة  %90.8من اجمالي احتياطيات النفط لمجموعة ( ،)Top100لم
تتجاوز ح�صتها ن�سبة  %66.9من اجمالي االنتاج النفطي لمجموعة ( .)Top100ويعود ذلك
ب�شكل �أ�سا�سي �إلى كون �أن عمالقة �شركات البترول الوطنية هي غالباً �شركات دول �أع�ضاء في
منظمة الدول الم�صدرة للنفط ( )OPECتلتزم بما تتخذه المنظمة من قرارات ب�ش�أن الح�ص�ص
االنتاجية للحفاظ على ا�ستقرار �أ�سواق النفط عن طريق �سد الطلب العالمي على النفط
المتبقي من �إمدادات الدول المنتجة من خارجها ،كما �أ�سلفنا.
وقد ت�صدرت �أرامكو ال�سعودية قائمة �أكبر ال�شركات البترولية العالمية من حيث انتاج
النفط لعام  ،2010حيث تجاوز انتاجها حوالي  9.7مليون برميل/اليوم ح�سب ت�صنيف �شركات
البترول لعام  ،2011بينما �أظهر الت�صنيف �أن ثمان �شركات من بين ال�شركات الع�شر الكبرى هي
�شركات بترول وطنية ،تقع في المملكة العربية ال�سعودية وايران وفنزويال والمك�سيك وال�صين
والكويت والعراق ورو�سيا.
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يذكر �أن ح�صة ال�شركات الوطنية الثالث المملوكة لدول �أع�ضاء في منظمة الأقطار العربية
الم�صدرة للبترول (الأوابك) التي ورد ت�صنيفها �ضمن ال�شركات البترولية العالمية الع�شر الكبرى
من حيث انتاج النفط لعام  2010قد ا�ستحوذت على ما ن�سبته  %42.2من اجمالي انتاج
مجموعة ال�شركات الع�شر الكبرى مجتمعة لعام  ،2010كما يو�ضح ال�شكل التالي:
ال�شركات البترولية الع�شر الأكبر في العالم من حيث انتاج النفط لعام 2010
�ألف برميل  /يوم

الم�صدر  :الجدول ( )10بملحق الجداول الإح�صائية

ويعتبر معدل تعوي�ض االحتياطيات ((( (، )Reserves Replacement Ratio-RRR
م�ؤ�شراً جيداً في تقييم نجاح ال�شركة في تعوي�ض الفاقد من احتياطياتها البترولية والمحافظة
على م�ستويات االحتياطيات الم�ؤكدة.
وبات من الوا�ضح �أن �أغلب تلك ال�شركات قد حققت معدالت موجبة خالل الفترة المذكورة.
فقد نجح بع�ضها في تعوي�ض الفاقد من احتياطياتها ،وحقق ا�ضافات موجبة خالل فترات
معينة ،مثل �شركة  ENIالإيطالية التي تمكنت خالل الفترة  2003-2001من تحقيق ا�ضافات
مهمة لحجم احتياطياتها الم�ؤكدة وتعوي�ض �أكثر من �ضعفي حجم انتاجها ال�سنوي في المتو�سط
خالل تلك الفترة.
وتمكنت �شركة �إيني تقريبا من تعوي�ض حجم انتاجها ال�سنوي خالل الفترتين 2007-2005
و  2010-2008عندما حققت معدالت تعوي�ض بلغت حوالي  %97و  %93خالل الفترتين
على التوالي.
 iمعدل تعوي�ض االحتياطيات هو ن�سبة الزيادة ال�صافية يف حجم االحتياطيات البرتولية امل�ؤكدة خالل ال�سنة
�إىل حجم الإنتاج البرتويل خالل نف�س تلك ال�سنة .فعندما يتجاوز ذلك املعدل  100%فذاك يعني جناح
ال�شركة يف تعوي�ض الفاقد من احتياطياتها وحتقيق ا�ضافات موجبة .
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ويو�ضح ال�شكل والجدول �أدناه معدالت تعوي�ض االحتياطيات لمجموعة ال�شركات البترولية
الأكبر في العالم من حيث حجم انتاج النفط و�سوائل الغاز الطبيعي والمكثفات (التي تجاوز
انتاجها مليون برميل/اليوم لعام  ،2010وتوفرت عنها بيانات معدالت تعوي�ض االحتياطي)
خالل الفترة .2010-2001

()2008-2010
% Average

()2005-2007
% Average

()2001-2003
% Average

PDV

83

---

154

Pemex

67

14

1

BP

83

11

97

Exxon Mobil

21

43

120

Petrobras

141

142

120

Chevron

31

49

112

Royal Dutch Shell

84

-11

77

ConocoPhillips

32

96

---

Lukoil

-6

159

---

Total

-17

77

144

Statoil

69

87

78

Eni

93

97

228

الم�صدر  ،)2007/2003( The Energy Intelligence Top100 :والجدول ( )6بملحق الجداول الإح�صائية.
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وكما هو مو�ضح في الجدول ال�سابق ،تمكنت �شركة توتال  Totalمن تحقيق ا�ضافات مهمة
لحجم احتياطياتها الم�ؤكدة خالل الفترة  ، 2003-2001معو�ضة بذلك حجم انتاجها ال�سنوي
في المتو�سط ،وم�ضيفة لما يقارب من ن�صف حجم ذلك الإنتاج خالل ذات الفترة ،حيث حققت
معدالت تعوي�ض بلغت  %144في المتو�سط .كما تمكنت �أي�ضاً من تعوي�ض �أكثر من ثالثة �أرباع
حجم انتاجها ال�سنوي في المتو�سط خالل الفترة  2007-2005عندما حققت معدالت تعوي�ض
بلغت حوالي  %77في المتو�سط ،ولكنها �أخفقت خالل الفترة  2010-2008في تحقيق
معدالت موجبة حيث حققت معدالت �سالبة بلغت  %17-في المتو�سط.
وتمكنت �شركة البترول البرازيلية «بتروبرا�س  ( »Petrobrasتملك الدولة ن�سبة %32.2
من �أ�سهمها) من تحقيق ا�ضافات مهمة لحجم احتياطياتها الم�ؤكدة على امتداد الفترة -2001
 .2010وعو�ضت حجم انتاجها ال�سنوي في المتو�سط ،و�إ�ضافت كميات معتبرة لحجم احتياطياتها
الم�ؤكدة خالل تلك الفترة ،وبلغت معدالت تعوي�ض  %120في المتو�سط خالل الفترة -2001
 ،2003و %142خالل الفترة  ،2007-2005و %141خالل الفترة .2010-2008
وبالن�سبة لل�شركات الوطنية المملوكة بالكامل لحكوماتها ،فقد حققت �شركة البترول
الفنزويلية PDVا�ضافات مهمة لحجم احتياطياتها الم�ؤكدة خالل الفترة 2003-2001
وعو�ضت حجم انتاجها ال�سنوي في المتو�سط ،و�إ�ضافت ما يزيد عن ن�صف حجم هذا الإنتاج
خالل تلك الفترة .وبذلك فقد حققت معدالت تعوي�ض بلغت  %154في المتو�سط ،كما تمكنت
من تعوي�ض �أكثر من  %80حجم انتاجها ال�سنوي في المتو�سط خالل الفترة .2010-2008
وتمكنت �شركة البترول الوطنية المك�سيكية  Pemexالتي تملكها الحكومة المك�سيكية
بالكامل من تحقيق معدالت تعوي�ض بلغت  %67في المتو�سط خالل الفترة ،2010-2008
و %14في المتو�سط خالل الفترة .2007-2005

� 4-2إنتاج الغاز الطبيعي

بلغت ح�صة مجموعة �شركات البترول الكبرى ( ،)Top100حوالي  %81.2من �إجمالي
الإم��دادات العالمية من الغاز الطبيعي لعام  ،2010حيث �ساهمت �شركات البترول الوطنية
بحوالي  ،%48.3بينما �ساهمت �شركات البترول العالمية بحوالي  ،%32.9في حين بلغت ح�صة
م��ج��م��وع��ة ال�����ش��رك��ات
البترولية الأخرى خارج
( )Top100ح��وال��ي
 %18.8م��ن �إج��م��ال��ي
الإم��������دادات ال��ع��ال��م��ي��ة
م����ن ال����غ����از ال��ط��ب��ي��ع��ي
لعام  ،2010وذل��ك ما
يو�ضحه ال�شكل التالي:
وي��ب��رز ب�صورة �أكثر
و�����ض����وح����اً م����ن ح��ال��ة
النفط ،التباين الملحوظ
ب���ي���ن ح�����ص��ة ���ش��رك��ات الم�صدر .The Energy Intelligence Top100, 2011 :
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البترول الوطنية من �إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي ،مقابل ح�صتها من �إجمالي الإنتاج
لمجموعة ( .)Top100فبينما بلغت ح�صة �شركات البترول الوطنية ن�سبة  %89.1من اجمالي
احتياطيات الغاز الطبيعي لمجموعة ( ،)Top100لم تتجاوز ح�صة �شركات البترول الوطنية
ن�سبة  %59.5من ذلك الإجمالي.
وبهذا الخ�صو�ص ،ي�شار �إلى �أن �شركة ْ غازبروم الرو�سية قد ت�صدرت قائمة �أكبر �شركات
البترول العالمية من حيث انتاج الغاز الطبيعي لعام  ، 2010حيث تجاوز انتاجها م�ستوى 44.6
مليار قدم مكعب/اليوم ،ح�سب ت�صنيف �شركات البترول لعام  .2011و�أظهر الت�صنيف �أن 7
�شركات من بين ال�شركات الـ 10الكبرى هي �شركات بترول وطنية تتبع لرو�سيا وايران والجزائر
وال�سعودية وال�صين وقطر وماليزيا .ويذكر �أن ح�صة ال�شركات الوطنية الثالث المملوكة لدول
�أع�ضاء في (الأوابك) الوارد ت�صنيفها �ضمن ال�شركات البترولية العالمية الـ10الكبرى من حيث
انتاج الغاز الطبيعي لعام  ،2010قد ا�ست�أثرت بما ن�سبته  %17.7من اجمالي انتاج مجموعة
ال�شركات الع�شر الكبرى مجتمعة لعام  ،2010كما يو�ضح ال�شكل التالي:

الم�صدر  :الجدول ( )12بملحق الجداول الإح�صائية.

لقد حققت �أغلب ال�شركات البترولية الأكبر في العالم من حيث حجم انتاج الغاز الطبيعي
(التي تجاوز انتاجها ملياري قدم مكعب  /اليوم لعام  ،2010وتوفرت عنها بيانات معدالت
تعوي�ض االحتياطي) معدالت موجبة خالل الفترة  ،2010-2001ونجحت في تعوي�ض الفاقد
من احتياطياتها ،وحققت �إ�ضافات موجبة خالل فترات معينة ،كما يو�ضح ال�شكل والجدول
�أدناه:
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)2001-2003(
% Average
84
261
50
0
173
170
-37
40
226
139
0
263
270
426
912
424
368
0
451

)2005-2007(
% Average
66
84
104
115
184
106
88
131
70
0
1305
229
158
157
13
215
446
600
141

)2008-2010(
% Average
126
79
99
24
143
106
62
41
86
136
652
66
155
154
37
67
0
329
-20

Exxon Mobil
BP
Shell
ConocoPhillips
Chevron
Total
Pemex
Statoil
Eni
PDV
Novatek
EnCana
BG
Devon Energy
Repsol YPF
Petrobras
XTO
Chesapeake
Anadarko

) بملحق الجداول الإح�صائية9( ) والجدول2007/2003( The Energy Intelligence Top100 : الم�صدر
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ومن خالل تحليل الجدول  8 -في الملحق ،يت�ضح �أن �شركة نوفاتك  Novatekالرو�سية
قد حققت معدالت قيا�سية في تعوي�ض احتياطياتها خالل الفترة  ،2010-2005وتمكنت
من احتالل المرتبة الأولي �ضمن مجموعة ال�شركات البترولية الأكبر في العالم بمعدل تجاوز
 ، %1300كما حافظت �أي�ضاً على موقعها المتقدم للفترة  2010-2008عندما ت�صدرت قائمة
تلك ال�شركات بمعدل تجاوز  ،%650وتمكنت من تعوي�ض انتاجها ال�سنوي في المتو�سط خالل
هذه الفترة وتحقيق ا�ضافات �ضخمة لحجم احتياطياتها الم�ؤكدة.
ومن �ضمن ال�شركات البترولية الدولية ا لأخرى التي حققت معدالت قيا�سية في
تعوي�ض احتياطياتها من الغاز الطبيعي �شركة ريب�سول ( »»Repsol YPF ((iا لأ�سبانية
حيث �سجلت هذه ال�شركة معدل تعوي�ض احتياطي للغاز الطبيعي تجاوز  %900خالل
الفترة  ،2003-2001لتحتل المرتبة الثانية من بين مجموعة ال�شركات البترولية
ا لأكبر في العالم التي حققت �أعلى معدالت تعوي�ض احتياطي للغاز الطبيعي خالل
الفترة .2003-2001
وتمكنت �شركة �أن��ادارك��و  ،Anadarkoو�شركة ديفون �إينرجي Devon Energy
الأمريكيتين ،من تحقيق معدالت تعوي�ض احتياطي للغاز الطبيعي تجاوزت  %400خالل الفترة
 ،2003-2001كما تمكنت �شركتي ت�شيزابيك  ،Chesapeakeو�أك�س تي �أو  XTOالأمريكيتين
كذلك ،من تحقيق معدالت تعوي�ض احتياطي للغاز الطبيعي بلغت  %600و  %446على التوالي
خالل الفترة .2003-2001
وبالن�سبة ل�شركات البترول الوطنية ،فقد تمكنت �شركة البترول البرازيلية Petrobras
(تملك الدولة  %32.2من �أ�سهمها) من تعوي�ض حجم انتاجها ال�سنوي في المتو�سط وتحقيق
ا�ضافات مهمة لحجم احتياطياتها الم�ؤكدة على امتداد الفترة  2007-2001حيث حققت
معدالت تعوي�ض بلغت  %424في المتو�سط خ�لال الفترة  ،2003-2001و %215في
المتو�سط خالل الفترة  .2007-2005كما ا�ستطاعت تعوي�ض �أكثر من ثلثي حجم انتاجها
ال�سنوي في المتو�سط خالل الفترة  .2010-2008وتمكنت �شركة �إيني الإيطالية  ENIمن
تعوي�ض حجم انتاجها ال�سنوي في المتو�سط وتحقيق ا�ضافات مهمة لحجم احتياطياتها الم�ؤكدة
خالل الفترة  2003-2001حيث حققت معدالت تعوي�ض بلغت  %226في المتو�سط خالل
هذه الفترة ،و ما ن�سبته حوالي  %70و %86من حجم انتاجها ال�سنوي في المتو�سط خالل
الفترتين  2007-2005و 2010-2008على التوالي.
(((

حتتل �شركة  Novatekاملرتبة الـ 44يف الـ « »Top 100ح�سب ت�صنيف م�ؤ�س�سة �أبحاث انريجي انتيليجن�س ل�شركات
i
البرتول يف العامل لعام  ،2011و�صنفت يف املرتبة الـ� 19ضمن جمموعة ال�شركات الكربى من حيث حجم الإحتياطيات
امل�ؤكدة من الغاز الطبيعي لعام  2010باحتياطيات م�ؤكدة جتاوزت م�ستوى  40.7تريليون قدم مكعب ،و�صنفت �أي�ضاً
يف املرتبة التا�سعة ع�شر �ضمن جمموعة ال�شركات الكربى من حيث حجم انتاج الغاز الطبيعي لعام  2010مبتو�سط
انتاج بلغ  3129مليون قدم مكعب يف اليوم.
 iiاحتلت ريب�سول املرتبة الـ 29يف جمموعة الـ « »Top 100لعام  ،2011واملرتبة الـ 47يف جمموعة ال�شركات الكربى
من حيث حجم �إحتياطيات الغاز الطبيعي امل�ؤكدة لعام  ،2010حيث جتاوز حجم احتياطياتها  6.7تريليون قدم مكعب
كما احتلت املرتبة الـ� 19ضمن جمموعة ال�شركات الكربى من حيث حجم انتاج الغاز الطبيعي لعام  2010حيث بلغ
متو�سط انتاجها حوايل  2628مليون قدم مكعب يف اليوم.
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وبالن�سبة لل�شركات الوطنية المملوكة بالكامل لحكوماتها ،فقد حققت �شركة البترول
الفنزويلية PDVا�ضافات مهمة لحجم احتياطياتها الم�ؤكدة من الغاز الطبيعي خالل الفترتين
 2003-2001و  2010-2008وا�ستطاعت تعوي�ض حجم انتاجها ال�سنوي في المتو�سط ،
و�إ�ضافة ما يزيد عن ثلث حجم هذا الإنتاج خالل هاتين الفترتين ،حيث حققت معدالت تعوي�ض
احتياطيات الغاز الطبيعي بلغت  %139في المتو�سط خالل الفترة  ، 2003-2001و %136
في المتو�سط خالل الفترة . 2010-2008
وتمكنت �شركة البترول الوطنية المك�سيكية ( ،Pemexتملكها الدولة بالكامل) من تحقيق
معدالت تعوي�ض احتياطيات الغاز الطبيعي بلغت  %62في المتو�سط خالل الفترة -2008
 ،2010و  %88في المتو�سط خالل الفترة .2007-2005

 5-2الطاقات التكريرية للنفط الخام

تركز حوالي  %75.9من �إجمالي طاقات التقطير العالمية لعام  2010في مجموعة الـ
( .)Top100وبلغ ن�صيب مجموع ال�شركات الأخرى في العالم ما ن�سبته  %24.1من �إجمالي
تلك الطاقات ح�سب ت�صنيف عام . 2011
و�ضمن مجموعة ( ،)Top100لم تتجاوز ح�صة �شركات البترول الوطنية ن�سبة  %34.7من
�إجمالي طاقات التقطير العالمية لعام  ،2010بينما ا�ستحوذت ال�شركات العالمية الأخرى �ضمن
هذه المجموعة على ما ن�سبته  %41.2من ذلك الإجمالي لعام  .2010و يو�ضح هذا الأمر
مكانة �شركات النفط الوطنية داخل مجموعة الـ ( )Top100في �صناعات الم�صب (العمليات
الالحقة) ،ويعك�س في الوقت ذاته حالة التوازن �أو اقت�سام الأدوار بين �شركات النفط العالمية
 IOCsفي �سل�سلة التوريد العالمية .وبذلك يت�ضح �أن ال�شركات الوطنية هي المتحكم في
�صناعات المنبع (اال�ستك�شاف واالنتاج) ،فيما تحكم ال�شركات العالمية �سيطرتها على �صناعات
الم�صب (الن�شاطات الالحقة) .ويمكن لهذا الو�ضع �أن يتغير وتغدو الآفاق واعدة �أمام ال�شركات
الوطنية للتو�سع تكاملياً في ن�شاطاتها على امتداد كامل �سل�سة التوريد .ويو�ضح ال�شكل التالي
توزيع طاقات التقطير العالمية:

الم�صدر .The Energy Intelligence Top100,2011 :
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وي�شار في هذا ال�صدد �إلى �أن �شركة �أك�سون موبيل ( )Exxon Mobilقد ت�صدرت قائمة
�أكبر �شركات البترول العالمية من حيث طاقات التقطير المتاحة لعام  ،2010حيث بلغ اجمالي
طاقاتها  6.3مليون برميل/اليوم بح�سب ت�صنيف �شركات البترول لعام  .2011كما �أظهر
الت�صنيف� ،أن � 4شركات من بين ال�شركات الـ 10الكبرى هي �شركات بترول وطنية تتبع ال�صين
وفنزويال وال�سعودية .وكانت �أرامكو ال�سعودية ال�شركة الوحيدة المملوكة لدولة ع�ضو في الأوابك
من بين ال�شركات التي ورد ت�صنيفها �ضمن ال�شركات البترولية العالمية الع�شر الكبرى من حيث
طاقات التقطير المتاحة لعام  ، 2010محتلة بذلك المركز العا�شر بطاقة تقطير �إجمالية بلغت
 2.4مليون برميل/اليوم ،كما يو�ضح ال�شكل التالي:

الم�صدر  :الجدول  14 -بملحق الجداول الإح�صائية

 6-2حجم مبيعات المنتجات النفطية
بلغت ح�صة مجموعة الـ( )Top100ل�شركات النفط العالمية الكبرى حوالي  %87.3من
�إجمالي مبيعات المنتجات النفطية العالمية لعام  2010ح�سب ت�صنيف عام  ،2011بينما لم
يتجاوز ن�صيب ال�شركات الأخرى في العالم ن�سبة  %12.7من �إجمالي تلك المبيعات.
ويبدو وا�ضحاً � -ضمن مجموعة ( - )Top100هيمنة ال�شركات العالمية على �أ�سواق
المنتجات النفطية العالمية ،حيث لم تتجاوز ح�صة �شركات البترول الوطنية ن�سبة %34.3
من �إجمالي مبيعات المنتجات النفطية العالمية لعام  .2010بينما ا�ست�أثرت ال�شركات العالمية
الأخرى �ضمن المجموعة على ن�سبة  %53من �إجمالي تلك المبيعات لعام  ،2010كما يو�ضح
ال�شكل التالي:
وكما ذكر �أعاله ف�إن �شركة �أك�سون موبيل ( )Exxon Mobilاحتلت المركز الأول من حيث
مبيعات المنتجات النفطية لعام  ، 2010والتي بلغت  6.4مليون برميل/اليوم ح�سب ت�صنيف
عام  ،2011تليها �شركة رويال دات�ش �شل ( )Royal Dutch Shellباجمالي مبيعات مقارب
بلغ  6.2مليون برميل/اليوم� .أما �أرامكو ال�سعودية فقد احتلت المركز الخام�س ،ب�إجمالي
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الم�صدر .The Energy Intelligence Top100,2011 :

مبيعات بلغ  3.5مليون برميل/اليوم .كما �أظهر الت�صنيف �أن �أربع �شركات من بين ال�شركات
الع�شر الكبرى هي �شركات بترول وطنية تتبع ال�سعودية ،وفنزويال ،وال�صين ،والبرازيل .وتعد
�أرامكو ال�سعودية ال�شركة الوحيدة المملوكة لدولة ع�ضو في �أوابك من ال�شركات التي ورد
ت�صنيفها �ضمن ال�شركات البترولية العالمية الع�شر الكبرى من حيث حجم مبيعات المنتجات
النفطية لعام  ، 2010كما يو�ضح ال�شكل التالي:

الم�صدر  :الجدول ( )16بملحق الجداول الإح�صائية
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وعلى نف�س المنوال� ،شكلت ح�صة �شركة �أك�سون موبيل ن�سبة  %7.7من �سوق المنتجات
النفطية العالمية لعام  ،2010وت�صدرت قائمة �شركات النفط العالمية تليها �شركة �شل بـ
 ،%7.3ثم بي بي بـ  % 7.0وتوتال بـ  .%4.3وبذلك احتلت �شركات النفط العالمية المراكز
الأربعة الأولي في قائمة ال�شركات الع�شر الأكبر ح�ص�صاً في �سوق المنتجات النفطية في
العالم ل�سنة  ،2010بينما جاءت �أرامكو ال�سعودية وهي ال�شركة الوطنية الأكبر ح�صة في
�سوق المنتجات النفطية العالمي في المركز الخام�س بين قائمة ال�شركات الـ 10الأكبر
ح�ص�صاً في �سوق المنتجات النفطية في العالم ل�سنة  ، 2010حيث بلغت ح�صتها .%4.1
كما �أظهر الت�صنيف �أن � 4شركات من بين ال�شركات الـ 10الكبرى هي �شركات بترول وطنية
تتبع ال�سعودية ،وفنزويال ،وال�صين ،والبرازيل ،وكانت �أرامكو ال�سعودية ال�شركة الوحيدة المملوكة
لدولة ع�ضو في الأوابك من ال�شركات التي ورد ت�صنيفها �ضمن ال�شركات البترولية العالمية الع�شر
الأكبر ح�صة في �سوق المنتجات النفطية العالمي لعام  ،2010كما يو�ضح ال�شكل التالي:

الم�صدر  :الجدول ـ  17بملحق الجداول الإح�صائية

 .3الت�صنيف العالمي ل�شركات البترول ح�سب الأداء المالي
يت�ضمن التقرير ال�سنوي الذي ي�صدر عن م�ؤ�س�ســــة �أبحــــــاث انيرجـــــــي انتيليجنــــــ�س
( ،)Energy Intelligence Researchت�صنيفاً ا�ضافياً يت�ضمن الأداء المالي ،ولكنه معني
فقط بمجموعة ال�شركات البترولية العالمية الـ  100الأكبر ،ح�سب معايير الت�شغيل ال�ستة
الأ�سا�سية �سالفة الذكر والمتوفرة عنها بيانات الأداء المالي الالزمة .ويت�ضمن الت�صنيف ح�سب
الأداء المالي عدة معايير من �أهمها :الإي��رادات االجمالية ،واي��رادات المنبع (اال�ستك�شاف
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والإن��ت��اج) ،واي��رادات الم�صب (العمليات الالحقة) ،والدخل ال�صافي ،والأرب��اح الت�شغيلية،
والتدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية ،والنفقات الر�أ�سمالية الإجمالية ،والنفقات
الر�أ�سمالية لعمليات المنبع والم�صب ،و�إجمالي الأ�صول ،وتعداد القوى العاملة ،وبع�ض المعايير
الم�شتقة مثل العائد على متو�سط الأ�صول ومتو�سط الإيرادات ح�سب الم�ستخدم ،ومتو�سط
�صافي الدخل ح�سب الم�ستخدم وغيرها ،و ن�ستعر�ض في ما يلي عددا من تلك الم�ؤ�شرات:

 1-3الإيرادات ال�صافية

بلغت ح�صة مجموعة �شركات البترول الـ 15التي حققت �أعلى ايراد �صاف خالل عام 2010
�ضمن مجموعة الـ ( )Top100حوالي  2544.2مليار دوالر.
وت�ضمنت المجموعة � 9شركات بترول وطنية (مملوكة كلياً �أو جزئيا لدولها) ،وبلغ اجمالي
ايراداتها ال�صافية حوالي  1279.5مليار دوالر� ،أي مان�سبته  %50.3من اجمالي الإيرادات
ال�صافية لمجموعة �شركات البترول الـ� 15سالفة الذكر .وفي المقابل ت�ضمنت تلك المجموعة 6
�شركات بترول عالمية بلغ اجمالي ايراداتها ال�صافية حوالي  1264.7مليار دوالر� ،أي مان�سبته
حوالي  %49.7من اجمالي الإيرادات ال�صافية لمجموعة �شركات البترول الـ 15المذكورة �أعاله
كما يو�ضح ال�شكل التالي:

الم�صدر  :الجدول  18 -في ملحق الجداول الإح�صائية.

وقد ت�صدرت �شركة �أرامكو  -ال�سعودية قائمة �أعلى ال�شركات البترولية في العالم من حيث
االيرادات ال�صافية لعام  ،2010حيث بلغ اجمالي ايراداتها حوالي  318.0مليار دوالر بح�سب
تقديرات م�ؤ�س�سة �أبحاث انيرجي انتيليجن�س ،تليها في المرتبة الثانية �شركة اك�سون موبيل التي
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بلغ اجمالي ايراداتها حوالي  284.5مليار دوالر ،واحتلت �شركة �شل المرتبة الثالثة ب�إجمالي
ايرادات بلغ  279مليار دوالر ،و�شركة بريت�ش بتروليوم المرتبة الرابعة ب�إجمالي ايرادات بلغ
 241.5مليار دوالر.
وحققت �شركتا البترول  Sinopecو CNPCال�صينيتين (المملوكتين للدولة بن�سبة
 %75.84و  %100على التوالي) ،عوائد �صافية مجمعة بلغت  374.8مليار دوالر لعام .2010
وتف�صيل ذلك� ،أن �شركة  Sinopecقد حققت اي��رادات بلغت  196.7مليار دوالر وحققت
تو�أمها � CNPCإيرادات بلغت  178.1مليار دوالر واحتلتا بذلك المرتبة الخام�سة وال�ساد�سة
من بين مجموعة �شركات البترول الـ 15المذكورة �أعاله  .وقد تجاوزتا بذلك �شركة �شيفرون
العالمية التي جاءت في المرتبة الـ�سابعة باجمالي ايرادات �صافية بلغ  163.5مليار دوالر.
� 2-3صافي الدخل
بلغت ح�صة مجموعة �شركات البترول الـ 15التي حققت �أعلى دخل �صاف خالل عام 2010
�ضمن مجموعة الـ (� )Top100سالفة الذكر ،حوالي  180.1مليار دوالر.
وت�ضمنت تلك المجموعة � 7شركات بترول وطنية (مملوكة كلياً �أو جزئيا لدولها) بلغ
اجمالي دخلها ال�صافي  83.2مليار دوالر� ،أي ما ن�سبته  %46.2من اجمالي الدخل ال�صافي
لمجموعة �شركات البترول الـ 15المذكورة �أعاله .وت�ضمنت هذه المجموعة � 8شركات بترول
عالمية بلغ اجمالي ايراداتها ال�صافية حوالي  96.9مليار دوالر� ،أي ما ن�سبته  %53.8من
اجمالي الدخل ال�صافي لمجموعة �شركات البترول الـ.15

الم�صدر  :الجدول  18 -في ملحق الجداول الإح�صائية.

وبح�سب تقديرات م�ؤ�س�سة �أبحاث انيرجي انتيليجن�س ،فقد ت�صدرت �شركة غازبروم
( Gazpromتملك الدولة الرو�سية ن�سبة  %50.002من �أ�سهمها) قائمة �أعلى �شركات
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البترول العالمية دخال لعام  ،2010حيث بلغ �صافي دخلها  24.5مليار دوالر ،تليها في المرتبة
الثانية �شركة اك�سون موبيل التي بلغ �صافي دخلها  19.3مليار دوالر ،بينما احتلت �شركة بريت�ش
بتروليوم المرتبة الثالثة بدخل �صاف بلغ  16.6مليار دوالر ،وحلت �شركة بتروبرا�س البرازيلية
(تملك الدولة  %32.2من �أ�سهمها) في المرتبة الرابعة بدخل �صاف بلغ  15.5مليار دوالر.
وقد جاءت �شركة البترول الوطنية الماليزية بترونا�س ( Petronasمملوكة بالكامل للدولة) في
المرتبة الثامنة حيث بلغ �صافي دخلها  11.6مليار دوالر ،بينما ح�صدت �شركتي البترول Sinopec
و  CNPCال�صينيتين مجتمعتين ،دخال �صافياً بلغ  19.3مليار دوالر ،حيث حلتا في المرتبتين
العا�شرة والحادية ع�شر ب�صافي دخل بلغ  10.3مليار دوالر للأولى ،و  9.0مليارات دوالر للثانية.

 3-3حجم القوى العاملة

ت�صدرت �شركات البترول الوطنية لل�صين ورو�سيا والعراق المراكز الأربعة الأول��ي في
مجموعة �شركات البترول الأ�ضخم من حيث عدد القوى العاملة خالل عام � 2010ضمن
مجموعة �شركات البترول الكبري ( .)Top100وقد احتلت �شركة ( CNPCمملوكة بالكامل
للدولة) المرتبة الأولي ب�إجمالي قوى عاملة بلغ حوالي  1.670مليون م�ستخدم ،بينما جاءت
�شركة غازبروم الرو�سية  Gazpromفي المرتبة الثانية ب�إجمالي قوى عاملة بلغ � 393.6ألف
م�ستخدم ،وجاءت �شركة  Sinopecال�صينية (تملك الدولة  %75.84من �أ�سهمها) في المركز
الثالث ب�إجمالي قوى عاملة بلغ � 371.3ألف م�ستخدم ،تليها �شركة النفط العراقية  INOCفي
المركز الرابع حيث بلغ اجمالي قوتها العاملة � 290ألف م�ستخدم في عام . 2010

الم�صدر  :الجدول ( )20بملحق الجداول الإح�صائية

وت�ضمنت مجموعة �شركات البترول الثالثين الأكبر من حيث عدد القوى العاملة خالل
عام � 2010ضمن مجموعة �شركات البترول الكبري ( )Top100لهذا العام� 18 ،شركة بترول
وطنيىة (مملوكة كلياً �أو جزئيا لدولها) .ومن �ضمنها � 4شركات مملوكة لدول �أع�ضاء في �أوابك،
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وهي العراق ،والإمارات ،وال�سعودية ،والجزائر .وبالإ�ضافة ل�شركة النفط العراقية  INOCالتي
حلت في المركز الرابع ،فقد احتلت �شركة نفط �أبوظبي ادنوك  ADNOCالمركز ال�ساد�س
ع�شر ب�إجمالي قوى عاملة بلغ حوالي � 85ألف م�ستخدم ،و�شركة �أرامكو ال�سعودية في المركز
ال�سابع والع�شرين ب�إجمالي قوى عاملة بلغ حوالي � 55.1ألف م�ستخدم ،و�شركة �سوناطراك
الجزائرية في المركز الـتا�سع والع�شرين ب�إجمالي قوى عاملة بلغ � 41.9ألف م�ستخدم.

� .4شركات البترول الوطنية في الدول الأع�ضاء في منظمة �أوابك
�صنفت ال�شركات البترولية الوطنية المملوكة للدول الأع�ضاء في منظمة الأقطار العربية
الم�صدرة للبترول (�أوابك) �ضمن المراتب المتقدمة ح�سب التقرير ال�سنوي لم�ؤ�س�سة �أبحاث
انيرجي انتيليجن�س ( )Energy Intelligence Researchالمعني بت�صنيف �شركات البترول
لعام  ،2011وذلك با�ستخدام معايير الت�شغيل الأ�سا�سية ال�ستة وهي  :احتياطيات النفط
الم�ؤكدة واحتياطيات الغاز الطبيعي الم�ؤكدة ،و�إنتاج النفط وانتاج الغاز� ،إلى جانب طاقات
التكرير ومبيعات المنتجات النفطية ،كما تمت الإ�شارة �إلى ذلك �آنفاً.
وقد تمو�ضعت ثمان �شركات بترول وطنية مملوكة للدول الأع�ضاء في �أوابك وهي بالترتيب،
�شركة البترول ال�سعودية «�أرامكو» ،وم�ؤ�س�سة البترول الكويتية ،و�شركة �سوناطراك الجزائرية،
و�شركة بترول �أبوظبي الوطنية ،و�شركة قطر للبترول ،والم�ؤ�س�سة الم�صرية العامة للبترول،
و�شركة النفط الوطنية العراقية ،والم�ؤ�س�سة الوطنية الليبية للنفط ،في مراكز متقدمة �ضمن
�أكبر ثالثين �شركة بترولية في العالم لعام  ،2011كما �صنفت �شركة البترول ال�سورية في
المرتبة الـ � 43ضمن مجموعة �أكبر � 100شركة بترول عالمية ح�سب معايير الت�شغيل ال�ستة
الأ�سا�سية لعام  ،2011كما يو�ضح الجدول التالي:
ت�صنيف �شركات البرتول الوطنية بالدول الأع�ضاء مبنظمة الأوابك �ضمن
جمموعة  TOP100خالل الفرتة 2011 - 1987
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وجدير بالذكر� ،أن �شركة البترول ال�سعودية الوطنية �أرامكو  ،قد حافظت وبال منازع  ،على
ت�صدرها قائمة �أكبر ال�شركات البترولية في العالم وذلك على الرغم من الظروف والتقلبات
التي مرت بها �صناعة البترول و�أ�سواقه خالل فترة الثمانينات والت�سعينات من القرن ال�سابق
والعقد الأول من القرن الحالي.
وقد �شهدت ت�صنيفات م�ؤ�س�سة البترول الكويتية و�شركة �سوناطراك الجزائرية ،و�شركة
بترول �أبوظبي الوطنية ،تراجعات بدرجات ب�سيطة في مواقعها ،حيث تراجع ت�صنيف م�ؤ�س�سة
البترول الكويتية من المركز التا�سع في عام � 1994إلى المركز الـ� 13ضمن مجموعة �أكبر
� 100شركة بترول عالمية ح�سب معايير الت�شغيل ال�ستة الأ�سا�سية لعام  2011لتكون ثاني �أكبر
�شركات البترول الوطنية في دول �أوابك .وتراجع ت�صنيف �شركة �سوناطراك من المركز الـ11
لعام � 2003إلى المركز الـ 14وفقا للت�صنيف ذاته لتكون الثالثة في �أوابك ،وتراجع ت�صنيف
�شركة �أدنوك من المركز الـ  16لعام � 2003إلى المركز الـ  19وتحتل المركز الرابع في �أوابك.
كما تجدر الإ�شارة لل�صعود القوي ل�شركة قطر للبترول التي قفزت من المرتبة الـ 31وفق
ت�صنيف عام � 1999إلى المرتبة الـ� 21ضمن مجموعة �أكبر � 100شركة بترول عالمية ح�سب
معايير الت�شغيل ال�ستة الأ�سا�سية في عام  ،2011وتحتل بذلك المركز الخام�س في �أوابك.
وقد ا�ستعادت الم�ؤ�س�سة الم�صرية العامة للبترول المرتبة الـ 23في الت�صنيف العالمي �سابق
الذكر ،بعد تراجعها �إلى المرتبة الـ 28خالل ت�صنيف عام  ،2000لتكون �ساد�س �أكبر ال�شركات
البترولية الوطنية في دول �أوابك� .أما ت�صنيف �شركة النفط الوطنية العراقية فقد تراجع من
المركز الـ  17لعام � 2003إلى المركز الـ  23في الت�صنيف العالمي �أياه ،وتحتل المركز ال�سابع
في �أوابك .كما تراجع �أي�ضاً ت�صنيف الم�ؤ�س�سة الوطنية للنفط الليبية من المركز الثامن ع�شر
لعام � 1988إلى المركز الـ  25عالميا وتحتل ثامن المراكز في �أوابك .وتراجع ت�صنيف �شركة
البترول ال�سورية من المرتبة الـ� 34إلى المرتبة الـ  42في ت�صنيف عام  ،2007وغابت �شركة
البحرين الوطنية للنفط عن مجموعة �أكبر � 100شركة بترول عالمية ح�سب معايير الت�شغيل
ال�ستة الأ�سا�سية منذ عام .1993
وبالنظر �إلى الت�صنيفات الفرعية الخا�صة بمعايير الت�شغيل الأ�سا�سية ال�ستة �سالفة
الذكر لعام  ،2011يت�ضح �أن �شركات البترول الوطنية المملوكة للدول الأع�ضاء في
�أواب��ك ،قد احتلت مواقع متقدمة في معياري االحتياطيات النفطية واحتياطيات الغاز
الطبيعي ب�شكل خا�ص ،ثم في معياري انتاج ال�سوائل النفطية وانتاج الغاز الطبيعي بدرجة
�أقل ،بينما ت�أخرت عن مواقعها المتقدمة بح�سب معياري طاقات التكرير وحجم مبيعات
المنتجات النفطية.
وفي ما يلي نبذة عن الت�صنيفات الفرعية ل�شركات النفط الوطنية المملوكة للدول الأع�ضاء
في منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول (�أوابك).
•احتياطات النفط والغاز:
هناك � 7شركات بترول وطنية لدول �أع�ضاء في �أوابك من �أ�صل � 9شركات ورد ت�صنيفها
�ضمن مجموعة �أكبر � 100شركة بترول عالمية لعام  ،2011تقع �ضمن �أكبر � 20شركة بترولية
في العالم من حيث حجم الإحتياطيات النفطية الم�ؤكدة وهي بالترتيب� ،شركة �أرامكو ال�سعودية،
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و�شركة النفط العراقية ،وم�ؤ�س�سة البترول الكويتية ،و�شركة �أدن��وك الإماراتية ،والم�ؤ�س�سة
الوطنية الليبية للنفط ،و�شركة �سوناطراك الجزائرية ،و�شركة قطر للبترول.
•معيار االحتياطيات الم�ؤكدة من الغاز الطبيعي:
جاءت � 8شركات بترول وطنية مملوكة للدول الأع�ضاء في �أواب��ك من �أ�صل � 9شركات
ورد ت�صنيفها �ضمن مجموعة �أكبر � 100شركة بترول عالمية لعام  ،2011من بين �أكبر 20
�شركة بترولية في العالم من حيث حجم احتياطيات الغاز الطبيعي الم�ؤكدة وهي بالترتيب،
�شركة قطر للبترول ،و �شركة �أرامكو ال�سعودية ،و�شركة �سوناطراك الجزائرية ،و�شركة �أدنوك
الإماراتية ،و�شركة النفط الوطنية العراقية ،وم�ؤ�س�سة البترول الكويتية ،والم�ؤ�س�سة الم�صرية
العامة للبترول ،والم�ؤ�س�سة الوطنية الليبية للنفط ،كما يو�ضح الجدول التالي:
ت�صنيفات �شركات البرتول الوطنية بالدول الأع�ضاء مبنظمة الأوابك ح�سب معايري الت�شغيل
الأ�سا�سية �ضمن جمموعة  TOP 100لعامي 2011 / 1987
االحتياطيات احتياطيات �إنتاج ال�سوائل
النفطية
الغاز الطبيعي
النفطية
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•�إنتاج �سوائل النفط والغاز الطبيعي:
�صنفت � 6شركات بترول وطنية
وبالن�سبة لإنتاج ال�سوائل النفطية و�إنتاج الغاز الطبيعي ،فقد ُ
مملوكة للدول الأع�ضاء في �أوابك من �أ�صل � 9شركات ورد ت�صنيفها �ضمن مجموعة الـ TOP
 100لعام  ،2011من بين �أكبر � 20شركة بترولية في العالم من حيث انتاج النفط و�سوائل
الغاز الطبيعي والمتكثفات وهي بالترتيب� ،شركة �أرامكو ال�سعودية ،وم�ؤ�س�سة البترول الكويتية،
و�شركة النفط الوطنية العراقية ،و�شركة �سوناطراك الجزائرية ،و�شركة �أدنوك الإماراتية،
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�صنفت � 4شركات بترول وطنية مملوكة للدول الأع�ضاء
والم�ؤ�س�سة الوطنية الليبية للنفط .كما ُ
في �أواب��ك من �أ�صل � 9شركات ورد ت�صنيفها �ضمن مجموعة الـ  ،100 TOPمن بين �أكبر
ع�شرين �شركة بترولية في العالم من حيث حجم انتاج الغاز الطبيعي وهي بالترتيب� ،شركة
�سوناطراك الجزائرية ،و �شركة �أرامكو ال�سعودية ،و �شركة قطر للبترول  ،والم�ؤ�س�سة الم�صرية
العامة للبترول.
•طاقات التكرير وحجم مبيعات المنتجات النفطية:
وبالنظر �إلى الت�صنيفات ح�سب معياري طاقات التكرير ومبيعات المنتجات النفطية ،يت�ضح
جلياً �أن ال�شركات البترولية الوطنية المملوكة للدول الأع�ضاء في �أوابك قد ت�أخرت عن مواقعها
المتقدمة ح�سب معايير الت�شغيل الأ�سا�سية الأربعة ال�سابقة ،حيث �أن ال�شركة الوحيدة من
�شركات الأقطار الأع�ضاء التي �صنفت �ضمن �أكبر ع�شرين �شركة بترولية في العالم ح�سب
معياري طاقات التكرير ومبيعات المنتجات النفطية ،هي �شركة �أرامكو ال�سعودية التي احتلت
المرتبة العا�شرة عالمياً من حيث طاقات التكرير والمرتبة الخام�سة عالمياً من حيث مبيعات
المنتجات النفطية لعام .2011
•التطور التاريخي في ت�صنيف �شركات البترول الوطنية المملوكة للدول الأع�ضاء:
عند مقارنة الت�صنيف العالمي لعام  1989بنظيره لعام  ،2011نالحظ �أن م�ؤ�س�سة البترول
الكويتية الم�صنفة ال�شركة الـ 13عالميا با�ستخدام معايير الت�شغيل ال�ست الأ�سا�سية لعام
 ،2011قد تراجع ت�صنيفها بالن�سبة لمعيار طاقات التكرير من المرتبة الـ  13لعام � 1989إلى
المرتبة الـ  22لعام  ،2011كما تراجع ت�صنيفها بالن�سبة لمعيار مبيعات المنتجات النفطية
من المرتبة المرتبة الـ  14لعام � 1989إلى المرتبة المرتبة الـ  21لعام  ،2011وتراجع �أي�ضاً
ت�صنيفها بالن�سبة لمعيار انتاج الغاز الطبيعي من المرتبة المرتبة الـ  29لعام � 1989إلى المرتبة
المرتبة الـ  35لعام .2011
كما نالحظ �أن الم�ؤ�س�سة الوطنية الليبية للنفط الم�صنفة ال�شركة المرتبة الـ  25الأكبر
في العالم با�ستخدام معايير الت�شغيل ال�ست الأ�سا�سية لعام  ،2011قد تراجع ت�صنيفها بالن�سبة
لمعيار انتاج الغاز الطبيعي من المرتبة الـ  35لعام � 1989إلى المرتبة الـ  46لعام ،2011
وبالن�سبة لمعيار احتياطيات الغاز الطبيعي من المرتبة الـ  15لعام � 1989إلى المرتبة الـ 20
لعام  ،2011كما تراجع ت�صنيفها بالن�سبة لمعيار طاقات التكرير من المرتبة الـ  37لعام 1989
�إلى المرتبة الـ  45لعام  ،2011بينما تراجع ت�صنيفها بالن�سبة لمعيار انتاج ال�سوائل النفطية
من المرتبة الـ  14لعام � 1989إلى المرتبة الـ  20لعام . 2011
كما تجدر الإ�شارة �إلى �أن �شركة النفط الوطنية العراقية الم�صنفة في المرتبة الـ 23
الأكبر في العالم با�ستخدام معايير الت�شغيل ال�ست الأ�سا�سية لعام  ،2011قد �شهدت تراجعاً
كبيراً في ت�صنيفها بالن�سبة لمعيار انتاج الغاز الطبيعي من المرتبة الـ  31لعام � 1989إلى
المرتبة الـ  88لعام  ،2011بينما تقدمت في ت�صنيفها بالن�سبة لمعيار طاقات التكرير من
المرتبة الـ  40لعام � 1989إلى المرتبة الـ  26لعام .2011
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وبالمقابل قفزت �شركة بترول �أبوظبي الوطنية الم�صنفة في المرتبة الـ  19الأكبر في العالم
با�ستخدام معايير الت�شغيل ال�ست الأ�سا�سية لعام � ،2011إلى تراتيب تقدمية ح�سب معياري
طاقات التكرير ومبيعات المنتجات النفطية ،حيث تقدمت في ت�صنيفها بالن�سبة لمعيار طاقات
التكرير من المرتبة المرتبة الـ  58لعام � 1989إلى المرتبة الـ  35لعام  ، 2011وبالن�سبة لمعيار
مبيعات المنتجات النفطية من المرتبة الـ  55لعام � 1989إلى المرتبة الـ  45لعام � ،2011إال
�أنها �شهدت تراجعات بدرجات �أقل في ت�صنيفها ح�سب المعايير المتعلقة بانتاج واحتياطيات
الغاز الطبيعي.
كما قفزت الم�ؤ�س�سة الم�صرية العامة للبترول الم�صنفة في المرتبة الـ  23الأكبر في
العالم با�ستخدام معايير الت�شغيل ال�ست الأ�سا�سية لعام � ،2011إلى مراتب متقدمة بح�سب
معياري انتاج واحتياطيات الغاز الطبيعي حيث تقدمت في ت�صنيفها بالن�سبة لمعيار انتاج الغاز
الطبيعي من المرتبة الـ  37لعام � 1989إلى المرتبة الـ  20لعام  ، 2011وبالن�سبة لمعيار
احتياطيات الغاز الطبيعي من المرتبة الـ  24لعام � 1989إلى المرتبة الـ  17لعام � ،2011إال
�أنها �شهدت تراجعات كبيرة و الفتة في ت�صنيفها بح�سب المعايير المتعلقة بانتاج واحتياطيات
ال�سوائل النفطية.
والجدير بالذكر �أن ال�شركة الوحيدة من بين �شركات البترولية الوطنية المملوكة للدول
الأع�ضاء في �أوابك ،التي لم ت�شهد تراجعاً في ت�صنيفاتها ح�سب معايير الت�شغيل الأ�سا�سية
ال�ستة ،بين عامي  1989و 2011هي �شركة قطر للبترول الم�صنفة في المرتبة الـ  21الأكبر
في العالم با�ستخدام معايير الت�شغيل ال�ست الأ�سا�سية لعام  ،2011حيث حققت هذه ال�شركة
تقدماً �إلى مراتب �أعلى في الت�صنيف ح�سب معايير احتياطيات النفط الم�ؤكدة و الم�ؤكدة و�إنتاج
النفط و انتاج الغاز �إلى جانب طاقات التكرير ومبيعات المنتجات النفطية ،بينما حافظت على
مركزها الثالث عالماً ح�سب معيار احتياطيات الغاز الطبيعي ،وارتفع ت�صنيفها وفق معيار انتاج
الغاز الطبيعي من المرتبة المرتبة الـ  30لعام � 1989إلى المرتبة الـ  9لعام  ، 2011وبالن�سبة
لمعيار مبيعات المنتجات النفطية من المرتبة الـ  71لعام � 1989إلى المرتبة الـ  55لعام
 ،2011كما �أنها �شهدت تقدما ملحوظاً في ت�صنيفها ح�سب المعايير المتعلقة بطاقات التكرير
و�إنتاج واحتياطيات ال�سوائل النفطية.
•حجم كتلة ال�شركات البترولية الوطنية المملوكة للدول الأع�ضاء بمنظمة (الأوابك)
داخل مجموعة :Top 100
وبالنظر �إلى حجم كتلة ال�شركات البترولية الوطنية المملوكة للدول الأع�ضاء بمنظمة
الأقطار العربية الم�صدرة للبترول (�أوابك) داخل مجموعة  100 TOPوفقاً لمعايير الت�شغيل
الأ�سا�سية في ت�صنيف عام  ،2011يت�ضح التباين من حيث الإرتفاع في االحتياطيات النفطية
واحتياطيات الغاز الطبيعي ب�شكل خا�ص ،وينخف�ض حجم التمثيل في انتاج ال�سوائل النفطية
وانتاج الغاز الطبيعي  ،بينما ينح�سر ب�صورة ملحوظة في معياري طاقات التكرير ومبيعات
المنتجات النفطية ،كما يو�ضح ال�شكل التالي:
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الم�صدر  :الجداول ( )16/14/12/10/7/4بملحق الجداول الإح�صائية

وعلى الرغم من �ضخامة االحتياطيات النفطية لكتلة ال�شركات البترولية الوطنية المملوكة
للدول الأع�ضاء بمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول (�أوابك) ،التي �شكلت حوالي ن�صف
االحتياطات االجمالية لمجموعة  ،TOP100ال يزال حجم انتاجها من النفط و�سوائل الغاز
الطبيعي والمكثفات ال يتجاوز  %29.4من اجمالي انتاج مجوعة  ،TOP100ويعزى ذلك �إلى
كون �أن �أغلب الدول المالكة ل�شركات البترول الوطنية في الدول الأع�ضاء في �أوابك هي �أي�ضاً
دوال �أع�ضاء في منظمة الدول الم�صدرة للنفط ( )OPECوالتي ينعك�س عليها الو�ضع تماماً
عند مقارنة قاعدة مواردها بحجم ح�صتها من االنتاج العالمي ،ل�سبب يرجع ل�سيا�سة المنظمة
التي �أخذت على عاتقها مهمة الحفاظ على ا�ستقرار �أ�سواق النفط عن طريق �سد الطلب
العالمي على النفط المتبقي من �إمدادات الدول المنتجة من خارجها.
وعلى الرغم �أي�ضاً من �ضخامة احتياطيات الغاز الطبيعي لكتلة ال�شركات البترولية الوطنية
المملوكة للدول الأع�ضاء بمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول (�أوابك) ،التي �شكلت حوالي
 %31.1من حجم االحتياطات االجمالية لمجوعة � ،TOP100إ ّال �أنه ال يزال حجم انتاجها ال
يتجاوز  %12.6من اجمالي انتاج مجوعة  .TOP100وقد كان لمحدودية الطلب الأقليمي
على الغاز الطبيعي و خ�صو�صية تجارة الغاز الطبيعي مقارنة بالنفط ،من حيث متطلباته من
اال�ستثمار في البني التحتية لت�صديره �سواء عن طريق الأنابيب �أو في �شكله الم�سال �أثراً في
تقييد عمليات التو�سع في انتاجه على الرغم من �ضخامة االحتياطيات المتوفرة منه.
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�أما بالن�سبة لإنح�سار حجم كتلة ال�شركات البترولية الوطنية المملوكة للدول الأع�ضاء بمنظمة
الأقطار العربية الم�صدرة للبترول (�أواب��ك) داخل مجموعة  ،TOP100في معياري طاقات
التكرير وحجم مبيعات المنتجات ،فيت�ضح جلياً دور التكنولوجيا والخبرة وطبيعة العمل على
�أ�سا�س تجاري ،حيث يت�ضح تمركز ال�شركات الدولية الكبرى في هذه ال�صناعة في مركز متقدمة
في اطار تقا�سم الأدوار في ال�صناعة البترولية خ�صو�صاً ،وفي �صناعة الطاقة بوجه عام بين
ال�شركات الوطنية التي تملك الموارد وال�شركات البترولية التي امتلكت الخبرة والتكنولوجيا.

 .5ال�شروط الالزمة لنجاح �شركات البترول الوطنية

على الرغم من التقارب في الر�ؤى والأه��داف بين �شركات البترول الوطنية� ،إال �أن هذه
ال�شركات تختلف في جوانب �أخرى متعددة .فمن ناحية التطور التاريخي ،نجد �أن بع�ض �شركات
البترول الوطنية ن�ش�أت كوريث ل�شركات �أخرى �صاحبة امتياز في دولها وبع�ضها الآخر غير
ذلك .و من ناحية نطاق �أعمالها نالحظ �أن بع�ض ال�شركات تعتبر �شركات متكاملة للنفط والغاز
ويمتد ن�شاطها �إلى خارج حدود بلدانها ،وبع�ضها الآخر خالف ذلك .كما تتباين �شركات البترول
الوطنية �أي�ضاً في طبيعة عالقاتها مع حكوماتها ودورها الوطني على ال�صعيد االقت�صادي
واالجتماعي وفي درجة تكاملها وبيئة عملها.
ويحد هذا االختالف والتباين الملحوظ بين �شركات البترول الوطنية ،من امكانية ت�صنيف
جميع هذه ال�شركات �ضمن فئة واحدة �أو مقارنتها ب�شركات البترول العالمية ب�شكل عام ،دون
تحديد لمعايير محددة تراعي االختالف المو�ضوعي بين الأهداف المرجعية ل�شركات البترول
الوطنية مع الأهداف المرجعية ل�شركات البترول العالمية .ففي حين �أن �شركات البترول العالمية
تهدف �إلى تعظيم �أرباح حاملي �أ�سهمها ،تلتزم �شركات البترول الوطنية ب�إدارة وتطوير الموارد
الهيدروكربونية لبلدانها لتحقيق الأهداف التنموية لهذه البلدان ،وتعتبر م�س�ؤولة عن تنفيذ
�سيا�سات الطاقة لحكوماتها ،والإ�سهام في ا�ستيعاب التقنية وتطوير المهارات الفنية لقطاع
البترول في بلدانها .وبذلك ،نجد �أن التزامات �شركات البترول الوطنية �أكثر ات�ساعاً و�شمولية.
وغالباً ما يعود الألتبا�س ال�شائع حول المقارنة بين �شركات البترول الوطنية و�شركات البترول
العالمية� ،إلى التعميمات التي تنجم عن نق�ص في المعرفة وعدم �إدراك الأدوار المتباينة لهذه
ال�شركات ،والتي ت�ؤدي �إلى مقارنة غير مو�ضوعية بين الأهداف المرجعية لهذه ال�شركات مع
الأهداف المرجعية ل�شركات البترول العالمية.
وتعد اال�ستقاللية والكفاءة وتحمل الم�س�ؤولية والعمل على �أ�سا�س تجاري �شروطاً �أ�سا�سية كي
تحقق �شركات البترول الوطنية �أهدافها المرجعية ،وفيما يلي ا�ستعرا�ض موجز لهذه ال�شروط:

 1.5اال�ستقاللية

يتج�سد مفهوم اال�ستقاللية في �إطار العمل على التج�سيد الفعلي للالمركزية من خالل منح
ال�شركات مزيداً من القدرة على المبادرة والت�سيير لال�ستغالل الأمثل لطاقاتها الذاتية ،كما
تتيح اال�ستقاللية �إمكانية التعاقد بحرية ،ووفقا للقانون التجاري ،حيث يتم التعامل مع ال�شركة
ك�شخ�صية معنوية م�س�ؤولة عن ن�شاطها و تخ�ضع لمبادئ الربحية.
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وت�شمل المجاالت التي يطبق فيها مبد�أ اال�ستقاللية في ما يلي:
 اتخاذ القرارات :بحيث ت�صبح ادارة ال�شركة م�س�ؤولة عن كل قرار تتخذه ،وتكون مالكةلحرية الت�صرف في موجوداتها وفق عالقاتها التعاقدية ،وتبت في قرارات اال�ستثمار بما يخدم
م�صلحة ال�شركة بحيت ترفع معدالت مردودية اال�ستثمار ،يتم ذلك بالتحكم في الم�سائل ذات
ال�صلة بالمالية ،ويتطلب مثل هذا النوع من اال�ستقاللية الكفاءة في الت�سيير والقدرة على تحمل
الم�س�ؤولية الكاملة لعمليات التمويل والتحكم ال�صارم في تكاليف االنتاج .ويتطلب تحقيق كل
ذلك �إن�شاء �آلية رقابة �صارمة ومنظمة على الأهداف المقررة والقرارات التي تتخذها ادارة
ال�شركة ،بحيث تتم في الوقت المنا�سب ،مما يتيح الت�أكد من تنفيذ المهام على �أكمل وجه،
ومعرفة مواطن ال�ضعف والقوة لدى الكادر المكلف بالتنفيذ ،والت�أكد من معرفة الأخطاء في
الوقت المنا�سب.
وما تجدر اال�شارة �إليه هو �أن �سيطرة الدولة على �شركة البترول الوطنية �أو تملكها بالكامل
ال يعد انتقا�صاً من ا�ستقاللية ال�شركة في حد ذاته� ،شريطة وجود التزامات وا�ضحة وعالقة
محددة بين ال�شركة والدولة ،مع �ضرورة الف�صل بين و�ضع ال�سيا�سات ،والتنظيم ،والأعمال.
وتبرز �أهمية الحوكمة الر�شيدة((( في تح�سين م�ستوى الأداء وا�ستدامته في �شركات البترول
الوطنية ،حيث تعتبر ر�ؤية الحكم الر�شيد �شرطاً �أ�سا�سياً ل�ضبط الجوانب المتعلقة بال�شفافية
والم�ساءلة والرقابة المالية الداخلية ،والمراقبة التجارية و�إدارة الهياكل .وكمثال على ذلك،
يمكن التمعن في النموذج ال�سعودي في ادارة قطاع البترول بالمملكة العربية ال�سعودية ،حيث
يكون و�ضع ال�سيا�سات والتنظيم من اخت�صا�ص وزارة البترول والثروة المعدنية ،فيما يترك تنفيذ
الأعمال ل�شركة البترول الوطنية ال�سعودية (�أرامكو) ،ويقوم المجل�س الأعلى ل�ش�ؤون البترول
والمعادن� ،إلى جانب كونه الجمعية العمومية ل�شركة �أرامكو ،بو�ضع الأهداف اال�ستراتيجية
لقطاع البترول ،حيث يتم تحديد تلك الأدوار ب�شكل وا�ضح في المرا�سيم الملكية ال�صادرة ب�ش�أن
الأهداف والم�س�ؤوليات المناطة بالمجل�س الأعلى ل�ش�ؤون البترول والمعادن ،ووزارة البترول
والثروة المعدنية و�أرامكو ال�سعودية.
و�إلى جانب التحديد الوا�ضح لمهمة �شركة �أرامكو ال�سعودية ،تتمتع هذه الأخيرة بهيكل
اداري مالي م�ستقل ،ويعتلي هيكلها التنظيمي الم�ستقل ،مجل�س �إدارة ال�شركة الذي ي�ضم �أع�ضاء
من �إدارتها العليا �إلى جانب �أع�ضاء �سعوديين وغير �سعوديين �آخرين يتم اختيارهم على �أ�سا�س
المعرفة والخبرة الوا�سعة .ويقوم هذا المجل�س باعتماد خطة عمل ال�شركة وا�ستراتيجياتها
والإ�شراف عليها ،كما تقوم �أرامكو ال�سعودية بدفع الريوع وال�ضرائب �إلى خزينة الدولة طبقا
للنظام ال�ضريبي المعمول به في المملكة ،كما تدفع ح�ص�ص الأرباح لحاملي �أ�سهمها ،وبذلك
ف�إن ال�شركة تدار على النحو الذي تدار به �أية �شركة عالمية حيث يتم اختيار الأيدي العاملة
وتوظيفها بناء على معياري الجدارة وح�سن الأداء.
�إن القفزات الكبيرة التي حققتها ارامكو ال�سعودية بعد �شراء ح�صة ال�شريك الأجنبي قبل
نحو � 30سنة ،والمكانة المرموقة التي تتمتع بها ،حيث ال تزال منذ فترة طويلة ،تت�صدر
i

احلوكمة الر�شيدة :نظام للرقابة والتوجية علي امل�ستوي املوئ�س�سى و يحدد امل�سئوليات واحلقوق والعالقات مع
جميع الفئات املعنية.
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قائمة �أكبر ال�شركات العالمية العاملة في مجال البترول ،ح�سب التقرير ال�سنوي الذي ت�صدره
م�ؤ�س�سة �أبحاث انيرجي انتيليجن�س ( )Energy Intelligence Researchوفقا للمعايير
ال�ستة �سالفة الذكر .فعلى �صعيد الأداء المالي ،ت�صدرت �شركة ارامكو ال�سعودية قائمة �أكبر
ال�شركات العالمية العاملة في مجال البترول بناء على الأرباح ال�سنوية ،حيث بلغت �أرباحها
ال�سنوية حوالي  318مليار دوالر في عام  .2009و �سعت ال�شركة �إلى التكامل في ن�شاطها في
مجال التكرير والتوزيع ،بعد �أن قامت حكومة المملكة العربية ال�سعودية ب�إعادة هيكلة �صناعة
البترول فيها عن طريق تحويل �أ�صول التكرير والتوزيع العائدة لها ممثلة في �شركة بترومين �إلى
�أرامكو ال�سعودية في مطلع الت�سعينات ،فاحتلت ال�شركة بذلك المركز العا�شر في مجال طاقات
التكرير المتاحة بالواليات المتحدة الأمريكية ،والمركز الخام�س في مجال طاقات التكرير
المتاحة في دول العالم الأخرى لعام  ،2009كما حققت ال�شركة المركز الخام�س عالمياً في
مجال ت�سويق المنتجات النفطية وبلغت ح�صتها من ال�سوق العالمي حوالي  %4.13خالل عام
 .2009وقامت بتو�سيع نطاق �أعمال ال�شركة خارج المملكة من خالل م�شاريع م�شتركة مختلفة
في مجال التكرير والت�سويق في الواليات المتحدة و�أوروبا وال�شرق الأق�صى .وتعود هذه المهنية
العالية لأرامكو ال�سعودية في جزء كبير منها �إلى اال�ستقاللية التي تمتعت بها ال�شركة والتي
منحتها الحرية والمرونة الالزمتين لإدارة عملياتها في ظل وجود التزامات وا�ضحة وعالقة
محددة بين ال�شركة و حامل �أ�سهمها المتمثل في الدولة ،وكذلك بف�ضل وجود �آلية نجحت في
الف�صل ما بين مهمة و�ضع ال�سيا�سات والتنظيم ومهمة تنفيذ الأعمال  ،وكذلك اتباع منهج
متدرج في بناء ال�صناعة مكنها من تنفيذ المهام الموكلة �إليها في مختلف المراحل

 2.5الكفاءة الإنتاجية

تعرف الكفاءة االنتاجية عموماً ب�أنها تعظيم مخرجات العملية االنتاجية المرتبطة مع
م�ستوي معين من المدخالت .وغالباً ما ي�شار �إلى �إن ملكية الدولة ت�ؤثر على الكفاءة وقد
تحيد ب�شركة البترول الوطنية عن ن�شاطها الأ�سا�سي .غير �أن ذلك قد ال يحدث بال�ضرورة �إذا
ما ح�صلت ال�شركة على ا�ستقالل حقيقي وخ�ضعت التدخالت ال�سيا�سية فى �أعمال ال�شركه
للدرا�سة والتمحي�ص .ف�إذا ما �أديرت �شركة البترول الوطنية بطريقة تجارية وخ�ضع �أدا�ؤها
للمراقبة من قبل الجهات المعنية فيها �أمكنها �أن ت�ضاهي في كفاءتها �أية �شركة �أخرى في
مجموعة ال�شركات ال�صناعية العالمية.
وهناك مجاالت وا�سعة لتح�سين الكفاءة ربما ي�أتي في مقدمتها ادارة وتخطيط الموارد
الب�شرية في مجال توظيف وتدريب وتخطيط القوى العاملة وخلق نظم ادارية متكاملة في
مجاالت العقود و الم�شتريات والمخازن و�أعمال الحقول والمعامل وغيرها ،و�إحكام الرقابة و
مكافحة الف�ساد عن طريق منظومات محا�سبية ومراجعة متطورة .من جهة �أخرى تبرز كفاءة
ا�ستغالل الموارد في خطط التطوير الناجعة واال�ستثمار الناجح في م�شاريع ر�أ�سمالية كبرى،
وتحتاج الكفاءة كذلك �إلى �إدخال التقنيات الجديدة وا�ستيعابها.
وغالباً ما ي�ؤخذ على �شركات البترول الوطنية عدم قدرتها على تطوير تقنيات جديدة
مقارنة ب�شركات البترول العالمية ،وهو �أم��ر قد يبدو �صحيحاً في مجمله ب�سبب المكانة
الرا�سخة لل�شركات العالمية وبلدانها في مجال البحث والتطوير ،غير �أن ذلك ال ينبغي �أن ي�ؤثر
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في كفاءة �شركات البترول الوطنية .فبو�سع �شركات البترول الوطنية �أن ت�سعى لتوظيف التقنيات
المتاحة �أو �أن تح�صل عليها بالتعاون مع قطاعات الأعمال و�شركات الخدمات و�شركات الأبحاث
والجامعات �أو من خالل �إ�سناد ذلك �إلى المقاولين و�سد الفجوة التقنية با�ستخدام �أف�ضل
التقنيات الحديثة بهدف احتواء التكاليف وزيادة الإنتاجية.
وتتوفر لدى �شركات البترول الوطنية في ال��دول المنتجة الرئي�سية ب�شكل عام ،ودولنا
االع�ضاء ب�شكل خا�ص ،ميزة ن�سبية متمثلة في حقول النفط والغاز عالية االنتاجية ذات
المكامن ال�ضخمة ،التي توفر فر�صاً ا�ستثمارية واعدة في مجال التطوير ،وتفر�ض تحديات
جمة في مجال تطوير تكنولوجيات التنقيب والإنتاج .وهناك �أمثلة حية ل�شركات بترول وطنية
تعتبر رائدة عالمياً في هذا المجال ،فقد قامت �أرامكو ال�سعودية بتطوير تقنيات و�أنظمة عدة
لأعمالها الفريدة في مجال التنقيب والإنتاج مثل �أجهزة محاكاة المكامن ال�ضخمة على التوازي،
و�أنظمة �إنجاز الآبار متعددة الجوانب ،و�أنظمة مراقبة و�ضبط جريان البترول الخام من الآبار
�إلى الناقالت ،و�سجلت براءات اختراع عديدة في هذه المجاالت.
ومن المعلوم �أن �أهم الأهداف التجارية للإدارة في �شركات البترول الوطنية هو تعظيم
االيرادات وزيادة الكفاءة الإنتاجية وتمثل هذه الأولويات وظائف الأعمال الأ�سا�سية ل�شركات
البترول الوطنية لأنها توفر ر�أ�س المال الالزم للحفاظ على العمليات وتحقق عوائد الدولة لأجل
�أهداف التنمية االقت�صادية واالجتماعية.

 3.5تحمل الم�س�ؤولية و العمل على �أ�س�س تجارية

نظراً للأهمية اال�ستراتيجية لقطاع البترول كداعم مهم للنمو في االقت�صاد العالمي ب�شكل
عام ،ومحرك �أ�سا�سي لعملية التنمية في الدول المنتجة للبترول التي تعتمد اقت�صادياتها على
قطاع البترول ب�شكل خا�ص ،حيث ت�شكل وارداتها البترولية جزءاً كبيراً من ناتجها القومي
االجمالي ،كما يمثل قطاع البترول عموماً و�شركات البترول الوطنية على وجه الخ�صو�ص
م�صدراً �أ�سا�سياً لخلق الوظائف ،وبذلك يعتبر تحمل الم�س�ؤولية والعمل على �أ�سا�س تجاري
�شرطين متداخلين وعلى قدر كبير من الأهمية لنجاح �شركات البترول الوطنية� .أن من �أ�شد ما
يوجه �إلى هذه ال�شركات من نقد هو �ضرورة تحمل الم�س�ؤولية االجتماعية بتوفير المزيد من
الوظائف لمقابلة التزايد المطرد في مخرجات التعليم وتقلي�ص معدالت البطالة ،وتوفير مراكز
للتدريب الالزمة لت�أهيل العمالة بالمهارات الالزمة لإ�ستيعابها بهذه ال�شركات ،واحيانا تكون
هذه ال�شركات مطالبة بتوفير فر�ص تدريبية بداخل دولها �أو خارجها ،وقد يتجاوز الأمر ذلك
�إلى مطالبتها القيام بمهام اجتماعية واقت�صادية و�سيا�سية خارج نطاق تخ�ص�صها الأ�سا�سي
للم�ساهمة في تنمية وتطوير المناطق التي تقع �ضمن نطاق �أعمالها ،بينما يتطلب قيام �شركة
البترول الوطنية بالعمل على �أ�سا�س تجاري ح�صولها على التزامات محددة ووا�ضحة في تطوير
الموارد الهيدروكربونية للدولة ،وهو جانب �آخر مهم في �إطار تحمل الم�س�ؤولية ،و يتطلب العمل
على �أ�سا�س تجاري تجنب الت�ضخم الزائد في عدد الوظائف الذي ي�ؤدي �إلى تكد�س العمالة
وي�ؤثر �سلباً على كفاءة و�أداء ال�شركة.
ويتطلب تحمل الم�س�ؤولية ح�صول �شركة البترول الوطنية على التزامات محددة ووا�ضحة في
تطوير الموارد الهيدروكربونية وا�ستغاللها �ضمن المخطط العام للتنمية وتوفر �آليات التخطيط
129

النفط والتعاون العربي 147 -

العام الجيدة ،بينما يتطلب العمل على �أ�سا�س تجاري وجود مجل�س �إدارة م�شكل وقادر على
الإ�شراف على ال�شركة وتوجيهها ب�شكل مو�ضوعي مع وجود هيكل تنظيمي متناغم و �أنظمة
مراقبة مالية داخلية فاعلة وال�سماح لها باالحتفاظ ب�سيولة نقدية �صافية لمواجهة االلتزامات
الآنية وق�صيرة المدى والتخطيط في حيز زمني معقول.
وفي ظل توفر خطة وا�ضحة المعالم والتزامات محددة ،يمكن ل�شركات البترول الوطنية
دعم النمو االقت�صادي وم�ساندة عملية التنمية في دولها من خالل توفير القيمة الم�ضافة على
ال�صناعات اال�ستخراجية عن طريق دمج المجاالت التقليدية وغير التقليدية ،وتنويع وزيادة
الإيرادات بمرور الوقت مع �إ�ضافة قيمة �أكبر للمنتجات البترولية واال�ستفادة من نقاط القوة
والمزايا التناف�سية في �أعمالها بطرق مهمة.
�إن التكامل في ن�شاط ال�شركات البترولية من اال�ستخراج �إلى التكرير وال�شحن يمنحها
مرونة و�أف�ضلية الت�سويق ال�سريع لمنتجاتها وتحقيق عائدات مربحة عبر �سل�سلة القيمة ،كما
�أن بناء �صناعات بتروكيماوية رائدة ودمجها مع �أعمال التنقيب والإنتاج والتكرير والت�سويق
�سي�ساعد في �إيجاد �صناعات جديدة معظمها �صناعات تحويلية ،بحيث يمكنها التمو�ضع في
المناطق ال�صناعية المتاخمة لمجمعات التكرير و اال�ستفادة من �شبكات خطوط الأنابيب
القائمة لتنتج منتجات ذات قيمة م�ضافة نهائية و�شبه نهائية ،ومن الممكن �أن تكون ال�صناعات
التحويلية تلك �أكثر ثرا ًء من حيث القيمة الم�ضافة مما يعظم من �أرباح النفط والغاز و�سوائل
الغاز الطبيعي والمنتجات المكررة ،ال�سيما منتجات المواد الهيدروكربونية الم�ستخدمة كلقيم
بتروكيماوي اقت�صادي ،كما يمكن لهذه ال�صناعات التحويلية �أن تكون �أكثر قدرة على توفير
الوظائف و�أن توفر ركيزة قوية النطالق اقت�صاد المعرفة و االرتقاء بم�ستويات التعليم و�إن�شاء
قاعدة معرفية بالدول �صاحبة هذه ال�شركات.

 .6التحديات والفر�ص التي تواجه �شركات البترول الوطنية
مع دخول العالم الألفية الثالثة� ،أ�صبحت �شركات البترول الوطنية تعمل في بيئة اكثر تعقيداً
�شهدت اندماج ال�شركات العالمية وظهور ا�سواق جديدة وقواعد جديدة للعمل ،وبرزت تحديات
تواجه �شركات البترول الوطنية في بيئة عمل تت�سم بالتغير من جهة ،وعالقات عالمية متغيرة
في مجال االقت�صاد والطاقة من جهة �أخرى .وتعمل �شركات البترول الوطنية اليوم في مناخ
عالمي و�صناعي يختلف عما كان عليه قبل �أكثر من ثالثة عقود ،عندما تولت �شركات البترول
الوطنية زمام �أمور ال�صناعة في بلدانها .ومن جانب �آخر ،تعمل �شركات البترول الوطنية اليوم
في ظل عالقات �سيا�سية مختلفة واقت�صاديات �أكبر حجما و�أكثر تنوعاً وتحرراً ،وت�سارعت
حدة المناف�سة على الأ�سواق و ر�أ�س المال وامتالك التقنية ،وقد �أدت االندماجات الكبيرة التي
حدثت في �أواخر ت�سعينيات القرن الما�ضي �إلى �إعادة هيكلة ال�صناعة البترولية في العالم،
و�ساهمت �إلى حد بعيد في تغير �أدوار ال�شركات و�أ�سواق الطاقة.
و�إلى جانب التحديات التي فر�ضتها التغيرات في بيئة وعالقات العمل ،خلق الواقع الجديد
�أي�ضاً فر�ص ل�شركات البترول الوطنية ،ف�إعادة هيكلة ال�صناعة يوفر �إمكانية التكامل الجزئي بين
�شركات البترول الوطنية و�شركات البترول العالمية في �شكل تحالفات ا�ستراتيجية ،باال�ستفادة
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من نقاط القوة لكال منهما و تجاوز القيود المفرو�ضة على كال منهما .فقد �أظهر ت�صنيف عام
 ،2011تقدم �شركات البترول الوطنية في معايير الت�شغيل المتعلقة بمجال الن�شاطات الأمامية
(االحتياطيات النفطية واحتياطيات الغاز الطبيعي ب�شكل خا�ص ،وبدرجة �أقل في انتاج ال�سوائل
النفطية وانتاج الغاز الطبيعي)  ،بينما تقدمت �شركات البترول العالمية في معياري طاقات
التكرير ومبيعات المنتجات النفطية ،ويمكن �سد هذه الفجوة بين الموارد و الإنتاج والتكرير
من خالل �إقامة تحالفات عمل بين �شركات البترول الوطنية و�شركات البترول العالمية في
�أ�شكال و�أنماط مختلفة ،كما يمكن �أن ي�ؤدي تحرير �أ�سواق الطاقة وظهور ا�سواق جديدة �إلى
توفير فر�ص ا�ستثمارية �أكبر في مجال التكرير والت�سويق ل�شركات البترول الوطنية وخا�صة في
الأ�سواق الآ�سيوية ال�صاعدة.
و�سوف نحاول فيما يلي ،التطرق بايجاز لأهم التحديات والفر�ص التي تواجه �شركات
البترول الوطنية في الوقت الحا�ضر:

� 1-6أهم التحديات:
 1.1.6التغير في بيئة الأعمال والعالقات العالمية

�أ�صبحت �شركات البترول الوطنية تعمل اليوم في بيئة اكثر تعقيداً ي�سود فيها اندماج
ال�شركات العالمية ،وظهور ا�سواق جديدة وقواعد جديدة للعمل ،ب�سبب ما نتج عن تلك
االندماجات والتحالفات بين �شركات البترول العالمية .لقد �شهدت �أواخر ت�سعينيات القرن
الما�ضي ومطلع القرن الحالي �سنوات ا�ستثنائية بالن�سبة ل�صناعة البترول و�أ�سواقه .فقد
اكت�سحت �أمواج االندماج والإ�ستحواذ �صناعة البترول وغيرت هياكلها العامة� ،إذ اندمجت
حوالي � 20شركة بترول عالمية كبرى وكونت �شركات بترول عالمية �ضخمة مثل Exxon
 Mobilو Chevron Texacoو ConocoPhilipsوغيرها ،وهي �أكبر حجماً من بع�ض
ال�شركات الوطنية.
كما ان التغير الم�ستمر في االفكار والتكنولوجيا والخدمات والنمو ال�سكاني وظهور �أ�سواق
جديدة وقواعد جديدة للعمل ،وتال�شي الفوا�صل الجغرافية في ظل ظاهرة العولمة تعتبر من
�أكبر التحديات التي تواجه �شركات البترول الوطنية.
ولما كان البقاء واال�ستمرار من االهداف الأ�سا�سية لأي �شركة ،فالبد من مواجهة التغيير
ومواكبة التقدم والتكيف مع البيئة .ومثل هذا الأمر يتطلب وجود ا�ستراتيجية وا�ضحة المعالم
ت�أخذ في االعتبار ت�صور ال�شركة لمركزها في الم�ستقبل وير�سم من خاللها م�سار وا�ضح التجاه
ال�شركة لتحقيق اهدافها الأ�سا�سية ،وكذلك تكوين �إدارة قادرة على اال�ستجابة لجميع التحديات
عبر اجراء التغيرات والتعديالت على خططها وا�ستراتجياتها ،والبحث عن ا�ستراتيجيات واقعية
ذات قدرة على التعبير عن حاجات ال�شركة وذلك عبر تعبئة الموارد المتاحة لال�ستخدامات
البديلة ،بما يتيح رفع الكفاءة والفعالية ،وترتيب الأولويات وا�ستثمار الفر�ص وتحديد مجاالت
التو�سع ودرا�سة اال�سواق الم�ستقبلية لل�شركة .لقد �أدى التغير في بيئة االعمال الناتج عن
االنفجار المعرفي وكونية االعمال في ظل ثورة المعلوماتية �إلى منح الإدارة اال�ستراتيجية
اهمية ق�صوى باعتبارها الم�س�ؤولة عن توظيف امكانيات ال�شركة وتعاملها مع متغيرات البيئة
الخارجية.
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 2.1.6تلبية الزيادة في الطلب العالمي الم�ستقبلي على النفط

�شهد الطلب العالمي على النفط نمواً قوياً وم�ستمراً خالل العقدين ال�سابقين ،تجلت
�أهم مالمحه في تحول �أ�سواقه نحو الدول النامية على وجه العموم ،والدول الآ�سيوية النامية
كال�صين والهند على وجه الخ�صو�ص ،على غرار النمو االقت�صادي العالمي.
وهناك �إجماع في الوقت الراهن ،على �أن االرتفاع في الطلب الم�ستقبلي على النفط ،واقع
ملحوظ في ظل الظروف الحالية والمعطيات المتوفرة� .إن عمليات الت�صنيع التي ت�شهد دول
�آ�سيا النامية طالئعها منذ بداية الألفية الثالثة ،ال تزال �آفاقها واعدة في الم�ستقبل المنظور ،ال
يمكنها اال�ستمرار والنمو �إال في ظل تلبية حاجة تلك الدول الملحة لمزيد من الطاقة وال�سيما
النفط والغاز الطبيعي .وت�شير التوقعات الم�ستقبلية �إلى �أن معدالت النمو االقت�صادي للدول
النامية� ،سوف تتجاوز معدالت نموها ال�سكاني ،وهو ما يعني مزيدا من النمو في متو�سط
الدخل الفردي فيها ،وبالتالي ا�ستمرار الحاجة �إلى المزيد من النفط.
وبالمقابل يعتمد م�ستقبل الطلب العالمي على النفط ،على �سل�سلة مترابطة من الق�ضايا
الأكثر تعقيداً .ف�إلى جانب ق�ضايا التنمية ،هناك ق�ضايا الثقة التي ي�شوبها قدر كبير من
ال�ضبابية بالن�سبة لم�ستقبل الطلب العالمي على النفط� .إن �ضبابية �سيا�سات الطاقة في الدول
ال�صناعية و�صعوبة التكهن بم�ستقبل الأ�سعار ،ينعك�س ب�شكل كبير على �صعوبة تقدير حجم
الزيادة المتوقعة في الطلب الم�ستقبلي على النفط ،وهو ما ينعك�س على حجم اال�ستثمارات
الالزمة لت�أمين الإمدادات الم�ستقبلية من النفط .بالإ�ضافة �إلى التغيرات في عن�صر الطلب
التي قد تحدث �ضمن العوامل الجيو�سيا�سية المفاجئة وغير المنظورة والعوامل الفنية المرتبطة
بالإنتاج والت�صنيع والت�صدير.
وتواجه �شركات البترول الوطنية تحديات كبيرة لتو�سيع طاقاتها الإنتاجية والت�صديرية
لمواجهة الطلب الم�ستقبلي على النفط .وال تكمن الم�شكلة في قدرة هذه ال�شركات على
زيادة طاقاتها الإنتاجية فح�سب( ،لأن ذلك يقع �ضمن �إمكاناتها تقنيا وماليا وب�شريا ،و�ضمن
قاعدة �إحتياطياتها ال�ضخمة) ،بل في كون الم�شكلة تكمن في �صعوبة تقديرحجم اال�ستثمارات
ال�ضخمة المطلوبة في قطاع تو�سعة الطاقات الإنتاجية ،والتوقيت الم�ضبوط لها  ،وذلك ب�سبب
�ضبابية م�ستقبل الطلب على النفط .وحالة انعدام اليقين التي تحيط بالطلب الم�ستقبلي
على النفط لت�ؤثر بكل ت�أكيد على القرارات اال�ستثمارية ل�شركات البترول الوطنية ب�ش�أن زيادة
طاقاتها الإنتاجية ،ولي�س على قدرات تلك ال�شركات.

 3.1.6تعزيز دور البترول في مزيج الطاقة العالمي
احتل مو�ضوع تنويع م�صادر الطاقة� ،أولوية في �سيا�سة الطاقة في الدول ال�صناعية منذ
عقود ،واعتبرته بع�ض الدول مطلباً �ضرورياً لتحقيق �أمن �إمداداتها بالطاقة ،و�أمنها القومي
�أي�ضاً .وبالتالي ،فهو مبني على اعتبارات اقت�صادية و�سيا�سية في �آن واحد .وقد تج�سد ذلك
بو�ضوح في توجهات الدول ال�صناعية في ت�شجيع تطوير وا�ستخدام بدائل النفط المتمثلة في
الفحم ،والطاقة النووية ،والغاز الطبيعي ،والحقاً الطاقات المتجددة.
ويعود تركيز الدول ال�صناعية على ت�شجيع تطوير وا�ستخدام بدائل النفط �إلى �أزمة النفط
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في ال�سبعينات .وقد برزت نتائج ذلك ب�شكل جلي في االنخفا�ض الكبير الذي طر�أ على م�ساهمة
النفط في مجال توليد الطاقة الكهربائية منذ ال�سبعينات ،بعد ا�ستبداله بم�صادر الطاقات
البديلة الأخرى كالفحم ،والطاقة النووية ،والغاز الطبيعي .وقد �أدى هذا التوجه �إلى انخفا�ض
ح�صة النفط من �إجمالي م�صادر الطاقة الم�ستخدمة في توليد الكهرباء في العالم .وقد ركزت
�سيا�سات الطاقة في ال��دول ال�صناعية و بع�ض مناطق العالم الأخ��رى ،على ت�شجيع تطوير
تقنيات ا�ستخدام الطاقات المتجددة في مجال توليد الطاقة الكهربائية والت�سخين والتبريد
في قطاعات ال�صناعة واال�ستهالك التجاري والمنزلي ،وقدمت حكومات هذه الدول الدعم
والت�شجيع الحكومي ل�صناعة الطاقات المتجددة.
ونظراً لإعتبار قطاع النقل والموا�صالت المحرك الرئي�سي للنمو في الطلب على النفط
حا�ضراً وم�ستقبالً ،والعتماده الكلي على النفط ،فقد تزايد اهتمام الدول ال�صناعية بقطاع
النقل والموا�صالت في �سيا�ساتها الطاقوية وخا�صة خالل ال�سنوات الأخيرة .فقد تركزت
�سيا�ساتها في اتجاهين رئي�سيين ،تمثل الأول في ت�شجيع تقنيات تخفي�ض ا�ستهالك وقود النقل
ورفع درجة كفاءة ا�ستهالكه ،و�إ�صدار ت�شريعات بت�شديد موا�صفات الغازولين والديزل وفق
معايير بيئية �صارمة ،وفر�ض �ضرائب مرتفعة على ا�ستهالك المنتجات النفطية .ويهدف هذا
االتجاه لكبح جماح طلبها المحلي على النفط� .أما االتجاه الثاني فقد تمثل في تقديم الدعم
الحكومي ال�سخي للبدائل المحتملة للنفط كوقود للنقل ،وت�شمل الوقود الحيوي ،وغاز البترول
الم�سال ،والغاز الطبيعي ،والوقود البديل اال�صطناعي ،و�صوالً �إلى الكهرباء ،والهيدروجين.
ويهدف هذا االتجاه �إلى تنويع م�صادر الطاقة وت�شجيع �إحالل هذه الم�صادر محل النفط.
ويعتبر الوقود الحيوي من �أن��واع الوقود البديل التي تم �إيال�ؤها �أهمية خا�صة و�أولوية في
�سيا�سات الطاقة للدول ال�صناعية ،وحظي بتغطية �إعالمية وا�سعة.
وبو�صفها راعية �أكبر االحتياطيات العالمية الم�ؤكدة من النفط و�أطولها �أمداً ،يعتبر التحدي
القائم �أمام �شركات البترول الوطنية في تعزيز دور النفط بين �أنواع الطاقة العالمية المختلفة،
من �أهم التحديات التي تواجهها �شركات البترول الوطنية في الوقت الحا�ضر.
ويبرز التحدي �أمام �شركات البترول الوطنية في مدى قدرتها على تعبئة مواردها المتاحة
لتعزيز ا�ستخدام النفط كم�صدر �أ�سا�سي بين م�صادر الطاقة العالمية المختلفة  ،وي�شمل ذلك
التركيز على تقنيات ا�صطياد الكربون وتخزينه وتعزيز دور النفط والغاز الطبيعي في توليد
الهيدروجين ،وتعزيز ال�شراكة بينها وبين �شركات البترول العالمية والم�ؤ�س�سات البحثية العالمية
في برامج الأبحاث والتطوير في �شتى المجاالت بما ت�ساهم في تعزيز ا�ستخدام النفط كم�صدر
�أ�سا�سي بين م�صادر الطاقة العالمية المختلفة.

 4.1.6الدور الم�ستقبلي ل�شركات البترول الوطنية في اقت�صاداتها المحلية
تلعب �شركات البترول الوطنية دورا حيويا في اقت�صادات الدول المنتجة  ،حيث ت�شكل
العائدات البترولية العمود الفقري لإقت�صادات �أغلب ال��دول المنتجة الرئي�سية والمحرك
الأ�سا�سي لعملية التنمية فيها.
وقد �ساهمت �صناعة البترول وعائداتها في �إحداث تحوالت اقت�صادية واجتماعية غير
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م�سبوقة في �أغلب الدول المنتجة الرئي�سية خالل العقود الثالثة الأخيرة .فقد ا�ستخدمت
تلك العائدات لتحديث البني التحتية ،وخلق فر�ص العمل وتح�سين م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية.
كما تمكنت بع�ض تلك ال��دول من زي��ادة االحتياطيات الر�سمية والحفاظ على م�ستوى دين
عام خارجي منخف�ض ن�سبيا ،وارتفع متو�سط الدخل الفردي فيها بن�سب ملحوظة .وت�شكل
احتياطيات البترول �إمكانات واعدة لقيادة م�سيرة التنمية االقت�صادية واالجتماعية نحو مزيد
من التطوير ،لكن ذلك ال يزال ي�شكل في ذات الوقت تحديا حقيقيا لهذه ال��دول في ر�سم
ال�سيا�سات المالئمة لتعظيم العائد على اال�ستثمار في هذه الثروة النا�ضبة.
وتلتزم �شركات البترول الوطنية ب�إدارة وتطوير الموارد الهيدروكربونية لبلدانها لتحقيق
الأهداف التنموية لهذه البلدان وتعتبر م�سئولة عن تنفيذ �سيا�سات الطاقة لحكوماتها والإ�سهام
في ا�ستيعاب التقنية وتطوير المهارات الفنية في قطاع البترول في بلدانها ،وبذلك ترتبط
التزاماتها ارتباطاً وثيقاً ب�أهداف التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
ويمثل قطاع البترول عموماً و�شركات البترول الوطنية على وجه الخ�صو�ص م�صدراً
�أ�سا�سياً لخلق الوظائف ،ويكمن التحدي �أمام هذه ال�شركات في قدرتها على تحمل الم�س�ؤولية
االجتماعية بتوفير المزيد من الوظائف لمقابلة التزايد المطرد لخريجي مختلف مراحل
التعليم وتقلي�ص معدالت البطالة ،وتوفير مراكز التدريب الالزمة لت�أهيل العمالة وتزويدها
بالمهارات الالزمة لإ�ستيعابها في هذه ال�شركات .وتكون هذه ال�شركات مطالبة احيانا بتوفير
فر�ص تدريبية في داخل دولها �أو خارجها ،وقد يتعدى الأمر ذلك �إلى مطالبتها القيام بمهام
اجتماعية واقت�صادية و�سيا�سية خارج نطاق تخ�ص�صها الأ�سا�سي للم�ساهمة في تنمية وتطوير
المناطق التي تقع �ضمن نطاق �أعمالها.
وفي ظل توفر خطة وا�ضحة المعالم والتزامات محددة ،يمكن ل�شركات البترول الوطنية
دعم النمو االقت�صادي وم�ساندة عملية التنمية في دولها من خالل توفير القيمة الم�ضافة
على ال�صناعات اال�ستخراجية عن طريق دمج المجاالت التقليدية وغير التقليدية ،وتنويع
وزي��ادة الإي��رادات بمرور الوقت مع �إ�ضافة قيمة �أكبر للمنتجات البترولية واال�ستفادة من
نقاط القوة والمزايا التناف�سية في �أعمالها بطرق مهمة� .إن التكامل في ن�شاط ال�شركات
البترولية من اال�ستخراج �إلى التكرير وال�شحن يمنحها مرونة و�أف�ضلية الت�سويق ال�سريع
لمنتجاتها وتحقيق عائدات مربحة عبر �سل�سلة القيمة ،كما �أن بناء �صناعات بتروكيماوية
رائدة ودمجها مع �أعمال التنقيب والإنتاج والتكرير والت�سويق �سي�ساعد في �إيجاد �صناعات
جديدة معظمها �صناعات تحويلية ،بحيث يمكنها التمو�ضع في المناطق ال�صناعية المتاخمة
لمجمعات التكرير و اال�ستفادة من �شبكات خطوط الأنابيب القائمة لتنتج منتجات ذات قيمة
م�ضافة نهائية و�شبه نهائية ،ومن الممكن �أن تكون ال�صناعات التحويلية تلك �أكثر ثرا ًء من
حيث القيمة الم�ضافة مما يعظم من �أرباح النفط والغاز و�سوائل الغاز الطبيعي والمنتجات
المكررة ،ال�سيما منتجات المواد الهيدروكربونية الم�ستخدمة كلقيم بتروكيماوي اقت�صادي،
كما يمكن لهذه ال�صناعات التحويلية �أن تكون �أكثر قدرة على توفير الوظائف و�أن توفر ركيزة
قوية النطالق اقت�صاد المعرفة و االرتقاء بم�ستويات التعليم و�إن�شاء قاعدة معرفية بالدول
�صاحبة هذه ال�شركات.
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� 2.6أهم الفر�ص:

منذ �أكثر من ثالثة عقود م�ضت ،عندما تولت �شركات البترول الوطنية زمام �أمور �صناعة
البترول في بلدانها ،ا�ستمرت الم�شاريع الم�شتركة بين �شركات البترول الوطنية و �شركات
البترول العالمية في التو�سع ،وكان ينظر �إليها كم�صدر لنقل الخبرة والتكنولوجيا ،حيث ظلت
�شركات البترول الوطنية التي تمتلك الموارد في حاجة �إلى الخبرة والتكنولوجيا المتطورة التي
تمتلكها �شركات البترول العالمية و الالزمة لتطوير تلك الموارد ،بينما ظلت �شركات البترول
العالمية التي تمتلك الخبرة والتكنولوجيا المتطورة في حاجة �إلى الو�صول �إلى الموارد التي
تمتلكها �شركات البترول الوطنية.
ومع التغيرات التي �شهدتها الهياكل العامة ل�صناعة البترول منذ �أواخر ت�سعينيات القرن
الما�ضي ومطلع القرن الحالي ،والتي كان من �أبرز نتائجها ال�صعود الالفت لقطاع الأعمال
و�شركات الخدمات البترولية ،و تحول ملكية التكنولوجيا من ال�شركات الم�شغلة �إلى �شركات
الخدمات� ،أ�صبح بمقدور �شركات البترول الوطنية �أن تح�صل علي التقنيات المتاحة بالتعاون
مع قطاعات الأعمال و�شركات الخدمات و�شركات الأبحاث والجامعات �أو من خالل �إ�سناد ذلك
�إلى المقاولين ،حيث �أ�صبح الح�صول على التكنولوجيا في متناول الجميع ب�أ�سعار تناف�سية،
ع�لاوة على �أن بع�ض �شركات البترول الوطنية قد نجحت في مراكمة المزيد من الخبرة
والمعرفة والقدرة على تطويع التكنولوجيا المتاحة بف�ضل �شراكتها مع �شركات البترول العالمية
خالل العقود ال�سابقة ،و�أ�صبحت �أكثر ثقة وقدرة على ادارة وتطوير مواردها البترولية ،و�أدى
ذلك �إلى ت�ضا�ؤل الحافز على ا�ستمرار عالقات العمل مع �شركات البترول العالمية في التو�سع.
و بدالً من �أن تنظر �شركات البترول الوطنية �إلى الواقع الجديد على �أنه نهاية عهد وعالقة،
قد تتعامل معه كفر�صة للدخول في �أنواع جديدة من ال�شراكات مع �شركات البترول العالمية،
ف�إعادة هيكلة ال�صناعة يوفر �إمكانية التكامل الجزئي بين �شركات البترول الوطنية و�شركات
البترول العالمية في �شكل تحالفات ا�ستراتيجية من نوع �آخ��ر ،باال�ستفادة من نقاط القوة
لكال منهما و تجاوز القيود المفرو�ضة على كال منهما .فقد �أظهر ت�صنيف عام  ،2011تقدم
�شركات البترول الوطنية في معايير الت�شغيل المتعلقة بمجال الن�شاطات الأمامية (االحتياطيات
النفطية واحتياطيات الغاز الطبيعي ب�شكل خا�ص ،وبدرجة �أقل في انتاج ال�سوائل النفطية
وانتاج الغاز الطبيعي)  ،بينما تقدمت �شركات البترول العالمية في معياري طاقات التكرير
ومبيعات المنتجات النفطية ،ويمكن �سد هذه الفجوة بين الموارد و الإنتاج والتكرير من خالل
�إقامة تحالفات عمل بين �شركات البترول الوطنية و�شركات البترول العالمية في �أ�شكال و�أنماط
مختلفة ،كما يمكن �أن ي�ؤدي تحرير �أ�سواق الطاقة وظهور ا�سواق جديدة �إلى توفير فر�ص
ا�ستثمارية �أكبر في مجال التكرير والت�سويق ل�شركات البترول الوطنية وخا�صة في الأ�سواق
الآ�سيوية المتنامية.
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الخال�صـــــــة

يمكن تلخي�ص �أهم نتائج الدرا�سة فيما يلي:
ت�ستحوذ �شركات البترول الوطنية المملوكة لحكوماتها بالكامل على  %73من �إجمالي
احيتاطيات النفط ،وعلى  %53من احتياطيات الغاز الم�ؤكدة في العالم لعام  .2010وعلى
ما ن�سبته  %45من الإنتاج العالمي للنفط و حوالي  %25من الإنتاج العالمي للغاز.
ت�ست�أثر مجموعة الـ � 100أكبر �شركة بترولية في العالم ( )Top100ح�سب ت�صنيف
�شركات البترول في العالم لعام  ،2011بحوالي  %86.7من �إجمالي احتياطيات النفط
العالمية الم�ؤكدة و حوالي  %71.7من �إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي العالمية الم�ؤكدة
لعام  ،2010بينما �ساهمت هذه المجموعة بحوالي  %87.8من �إجمالي الإم��دادات
النفطية العالمية و حوالي  %81.2من �إجمالي الإم��دادات العالمية من الغاز الطبيعي
لعام  ،2010وبلغت اجمالي مبيعات هذه المجموعة حوالي  %87.3من �إجمالي المبيعات
العالمية من المنتجات النفطية لعام  ،2010و�أدارت حوالي  %75.9من �إجمالي طاقات
التقطير العالمية لعام 2010
بلغت ح�صة �شركات النفط الوطنية داخل مجموعة ( ،)Top100حوالي  %78.7من �إجمالي
احتياطيات النفط العالمية الم�ؤكدة و حوالي  %63.9من �إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي
العالمية الم�ؤكدة لعام  ،2010بينما �ساهمت بحوالي  %58.7من �إجمالي الإمدادات النفطية
العالمية و حوالي  %48.3من �إجمالي الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي في حين بلغت
اجمالي مبيعاتها  %34.3من �إجمالي المبيعات العالمية من المنتجات النفطية لعام ،2010
و�أدارت حوالي  %34.7من �إجمالي طاقات التقطير العالمية لعام .2010
يالحظ التباين بين ح�صة �شركات النفط الوطنية ح�سب معياري قاعدة الموارد و�إجمالي
الإن��ت��اج ،ففي حين بلغت ح�صة �شركات البترول الوطنية ن�سبة  %90.8من اجمالي
احتياطيات النفط لمجموعة ( )Top100وحوالي  %89.1من اجمالي احتياطيات
الغاز الطبيعي ،لم تتجاوز هذه الح�صة ن�سبة  %66.9و  %59.5فيما يتعلق بحجم انتاج
النفط والغاز على التوالي.
من الوا�ضح هيمنة �شركات النفط الوطنية داخل مجموعة ( )Top100في قطاع الن�شاط
الأمامي� ،أمام انح�سار ملحوظ لهذا الدور في قطاع الن�شاطات الالحقة ،فلم تتجاوز ح�صة
�شركات النفط الوطنية داخل مجموعة ( )Top100ن�سبة  %39.3من اجمالي مبيعات
هذه المجموعة من المنتجات النفطية ،كما لم تتجاوز ح�صتها  %45.7من اجمالي طاقات
التكرير التقطيرية المتاحة لمجموعة (.)Top100
�أظهر ت�صنيف �شركات البترول العالمية لعام  2011ما يلي:
✓ ✓�أن ال�شركات الع�شر الكبرى ح�سب حجم الإحتياطيات النفطية الم�ؤكدة هي �شركات
البترول الوطنية في كل من المملكة العربية ال�سعودية وفنزويال و�إي��ران والعراق
والكويت و االمارات و ليبيا ونيجيريا وال�صين ورو�سيا تباعاً.
✓ ✓�أن ال�شركات الع�شر الكبرى من حيث حجم الإحتياطيات الم�ؤكدة من الغاز الطبيعي
هي �شركات البترول الوطنية في كل من ايران ورو�سيا وقطر وتركمن�ستان و المملكة
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العربية ال�سعودية وفنزويال والجزائر والإمارات وماليزيا والعراق على التوالي
✓ ✓�أن ثمان �شركات من بين ال�شركات الع�شر الكبرى من حيث حجم االنتاج النفطي
هي �شركات البترول الوطنية لكل من المملكة العربية ال�سعودية وايران وفنزويال
والمك�سيك وال�صين والكويت والعراق ورو�سيا .
✓ ✓�أن �سبع �شركات من بين ال�شركات الع�شر الكبرى من حيث حجم انتاج الغاز الطبيعي
هي �شركات البترول الوطنية لكل من رو�سيا واي��ران والجزائر و المملكة العربية
ال�سعودية وال�صين وقطر وماليزيا.
✓ ✓�أن �أربع �شركات من بين ال�شركات الع�شر الكبرى من حيث طاقات التقطير المتاحة
هي �شركات البترول الوطنية لكل من ال�صين وفنزويال و المملكة العربية ال�سعودية.
✓ ✓�أن �أربع �شركات من بين ال�شركات الع�شر الكبرى من حيث مبيعات المنتجات النفطية هي
�شركات البترول الوطنية لكل من المملكة العربية ال�سعودية وفنزويال وال�صين والبرازيل.
�أما ت�صنيف الأداء المالي ل�شركات البترول العالمية لعام  ،2011فقد �أظهر الآتي:
✓ ✓�أن �أربع �شركات من بين ال�شركات الع�شر الكبرى التي حققت �أعلى ايرادات �صافية
هي �شركات البترول الوطنية لكل من المملكة العربية ال�سعودية وال�صين (�شركتين
لل�صين) وايطاليا.
✓ ✓�أن �أربع �شركات من بين ال�شركات الع�شر الكبرى التي حققت �أعلى دخوالً �صافية هي
�شركات البترول الوطنية لكل من رو�سيا والبرازيل وماليزيا وال�صين على التوالي ،ولم
تتوفر بيانات �صافي الدخل ل�شركات البترول الوطنية بالدول العربية.
ت�ضمنت مجموعة �شركات البترول الثالثون الأكبر من حيث عدد القوى العاملة خالل عام
� 2010ضمن مجموعة �شركات البترول الكبري ( )Top100لهذا العام ،عدد � 18شركة
بترول وطنيىة (مملوكة كلياً �أو جزئيا لحكومات دولها) ،كان من بينها عدد � 4شركات
مملوكة لحكومات دوال �أع�ضاء في منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول (الأوابك)،
وهي العراق ،ودولة الإمارات العربية المتحدة ،والمملكة العربية ال�سعودية ،والجزائر.
تمو�ضعت ثمان �شركات بترول وطنية مملوكة للدول الأع�ضاء في �أوابك وهي بالترتيب،
�شركة البترول ال�سعودية �أرامكو ،وم�ؤ�س�سة البترول الكويتية ،و�شركة �سوناطراك الجزائرية،
و�شركة بترول �أبوظبي الوطنية ،و�شركة قطر للبترول ،والم�ؤ�س�سة الم�صرية العامة للبترول،
و�شركة النفط الوطنية العراقية ،والم�ؤ�س�سة الوطنية الليبية للنفط ،في مراكز متقدمة
�ضمن �أكبر ثالثين �شركة بترولية في العالم لعام  ،2011كما �صنفت �شركة البترول ال�سورية
في المرتبة � 43ضمن مجموعة �أكبر � 100شركة بترول عالمية ح�سب معايير الت�شغيل
ال�ستة الأ�سا�سية لعام .2011
ت�صدرت �شركة البترول ال�سعودية (�أرامكو) قائمة �أكبر ال�شركات البترولية في العالم ح�سب
كل الت�صنيفات الدورية خالل الفترة  2011-1987ل�شركات البترول في العالم با�ستخدام
معايير الت�شغيل ال�ستة الأ�سا�سية ،بينما �شهدت ت�صنيفات بع�ض �شركات البترول الوطنية
المملوكة للدول الأع�ضاء في �أوابك تراجعات بدرجات ب�سيطة في مواقعها في حين برز
ال�صعود القوي والملفت للنظر ل�شركة قطر للبترول �إلى مراكز متقدمة خالل هذه الفترة.
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�أبرزت الت�صنيفات الفرعية الخا�صة بمعايير الت�شغيل الأ�سا�سية ال�ستة كال على حده� ،أن
ال�شركات البترولية الوطنية المملوكة للدول الأع�ضاء بمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة
للبترول (�أوابك) ،احتلت مواقع متقدمة في معياري االحتياطيات النفطية واحتياطيات
الغاز الطبيعي ب�شكل خا�ص ،ثم في معياري انتاج ال�سوائل النفطية وانتاج الغاز الطبيعي
بدرجة �أقل ،بينما ت�أخرت عن مواقعها المتقدمة ح�سب معياري طاقات التكرير ومبيعات
المنتجات النفطية.
على الرغم من االختالف بين �شركات البترول الوطنية في نواحي التطور التاريخي
ونطاق الأعمال والأهداف المرجعية لهذه ال�شركات ،وكذلك التباين الملحوظ في طبيعة
عالقات �شركات البترول الوطنية مع حكوماتها و دور هذه ال�شركات في االقت�صاد الوطني
والم�س�ؤولية االجتماعية و في بيئة عملها  ،تعتبر اال�ستقاللية والكفاءة وتحمل الم�س�ؤولية
والعمل على �أ�س�س تجارية �شروطاً �أ�سا�سية لنجاح �شركات البترول الوطنية في تحقيق
�أهدافها المرجعية.
ال تعد �سيطرة الدولة على �شركة البترول الوطنية �أو تملكها بالكامل -في حد ذاتها-
انتقا�صاً من ا�ستقاللية ال�شركة� ،شريطة وجود التزامات وا�ضحة وعالقة محددة بين
ال�شركة و الدولة ،مع �ضرورة الف�صل بين و�ضع ال�سيا�سات ،والتنظيم ،والأعمال .وتبرز
�أهمية الحوكمة الر�شيدة في تح�سين م�ستوى الأداء وا�ستدامته ب�شركات البترول الوطنية،
حيث تعتبر ر�ؤية الحكم الر�شيد �شرطاً �أ�سا�سياً ل�ضبط الجوانب المتعلقة بال�شفافية
والم�ساءلة والرقابة المالية الداخلية والمراقبة التجارية و�إدارة الهياكل.
يعتبر تعظيم االيرادات وزيادة الكفاءة الإنتاجية من �أهم الأهداف التجارية للإدارة في
�شركات البترول الوطنية ،وتمثل هذه الأولويات وظائف الأعمال الأ�سا�سية ل�شركات
البترول الوطنية لأنها توفر ر�أ�س المال الالزم للحفاظ على العمليات وتحقق عوائد الدولة
لأجل �أهداف التنمية االقت�صادية واالجتماعية.
يعتبر تحمل الم�س�ؤولية والعمل على �أ�س�س تجارية �شرطين �أ�سا�سيين متالزمين لنجاح
�شركات البترول الوطنية ،ويتطلب تحمل الم�س�ؤولية ح�صول ال�شركة على التزامات محددة
ووا�ضحة في تطوير الموارد الهيدروكربونية وا�ستغاللها �ضمن المخطط العام للتنمية
وتوفر �آليات التخطيط العام الجيدة .و يتطلب العمل على �أ�سا�س تجاري وجود مجل�س
�إدارة قوي و قادر على الإ�شراف على ال�شركة وتوجيهها ب�شكل مو�ضوعي مع وجود هيكل
تنظيمي متناغم و �أنظمة مراقبة مالية داخلية فاعلة ،كما يتطلب �أي�ضاً ال�سماح لل�شركة
باالحتفاظ ب�سيولة نقدية �صافية لمواجهة االلتزامات الآنية وق�صيرة المدى والتخطيط
في حيز زمني معقول.
في ظل توفر خطة وا�ضحة المعالم والتزامات محددة ،يمكن ل�شركة البترول الوطنية دعم
النمو االقت�صادي وم�ساندة عملية التنمية االقت�صادية واالجتماعية في دولتها من خالل
توفير القيمة الم�ضافة على ال�صناعات اال�ستخراجية ،وتنويع وزيادة الإي��رادات بمرور
الوقت مع �إ�ضافة قيمة �أكبر للمنتجات البترولية واال�ستفادة من نقاط القوة والمزايا
التناف�سية في �أعمالها بطرق مهمة.
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يعتبر التغير في بيئة الأعمال والعالقات العالمية و تلبية الزيادة في الطلب العالمي
الم�ستقبلي على النفط و تعزيز دور البترول في مزيج الطاقة العالمي ودع��م النمو
االقت�صادي وم�ساندة عملية التنمية في دولها من التحديات الرئي�سية التي تواجه �شركات
.البترول الوطنية في الوقت الحا�ضر
 من خالل �إقامة تحالفات،�أبرز الواقع الجديد �أي�ضاً فر�صاً ل�شركات البترول الوطنية
 واال�ستفادة من نقاط القوة،عمل مع �شركات البترول العالمية في �أ�شكال و�أنماط مختلفة
 كما يمكن �أن ي�ؤدي تحرير �أ�سواق،لكال منهما وتجاوز القيود المفرو�ضة على كال منهما
الطاقة وظهور ا�سواق جديدة �إلى توفير فر�ص ا�ستثمارية �أكبر في مجال التكرير والت�سويق
.ل�شركات البترول الوطنية وخا�صة في �أ�سواق �آ�سيا النامية
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)1( جدول
 با�ستخدام معايير الت�شغيل ال�ستة الأ�سا�سية2011 ت�صنيف �شركات البترول العالمية لعام
)(احتياطيات النفط والغاز و�إنتاجهما وطاقة التكرير ومبيعات المنتجات

الترتيب

ال�شركة

الإ�سم الكامل لل�شركة

الدولة

تنوع الن�شاط

1

saudi Aramco

Saudi Arabian Oil Co.

Saudi Arabia

2

NIOC

National Iranian Oil Co.

Iran

Chemicals

3

Exxon Mobil

Exxon Mobil Corp.

US

Chemicals,Coal, Power

4

PDV

Petroleoss de Venzuela, SA

Venezuela

Chemicals, Coal

5

CNPC

China National Petroelum Corp.

China

Chemicals

6

BP

BP plc

UK

Chemicals, Power

7

Royal Dutch Shell

Royal Duch Shell plc

Netherlands

Chemiclas, Coal, Power

8

Chevron

Chevron Corp.

US

Chemicals, Power

8

ConocoPhilips

ConocoPhillips Co.

US

Cheicals

10

Total

Total SA

France

Chemicals, Power

11

Pemex

Petroleos Mexicanos SA

Mexico

Chemicals, Poplines

12

Gazprom

OAO Gazprom

Russia

Telecommunications. Power, Media

13

KPC

Kuwait Petroleum Corp.

Kuwait

Chemicals

14

Sonatrach

Enterprise National Sonatrach

Agleria

Chemicals, Gas Pipelines

15

Petrobras

Petroleo Braxileiro SA

Brazil

Chemicals, Power

16

Resnoft

OAO Rosneft

Russia

17

Lukoil

OAOP Lukoil

Russia

Chemicals

17

Petronas

Petroliam Nasional Berhad

Malaysia

Chemicals, Popelines

19

Adnoc

Abu Dhabi National Oil Co.

UAE

Chemicals

20

Eni

Eni S.P.A.

Italy

Chemicals, Engineering,
Popelines, Power

21

NNPC

Nigerian Natioanl Petroleum Corp.

Nigeria

Chemicals

21

QP

Qatar petroleum Corp.

Qatar

Chemicals

23

EGPC

Cgyption General Petroleum Corp.

Egypt

Chemicals

23

INOC

Iraq National Oil Co.

Irap

Chemicals

25

Libya NOC

National Oil Corp.

Libya

Chemicals

26

Sinopec

China Petroleum &Chemical Corp.

China

Chemicals

27

Statoil

Statoil ASA

Norway

Chemicals

28

Surgutneftegas

OAO Surgutneftegaz

Russia

Chemicals

29

Repsol YPF

Repsol YPF, SA

Spain

Chemicals, Power

142

الطاهر الزيتوني
)1( يتبع جدول
الترتيب

ال�شركة

الإ�سم الكامل لل�شركة

الدولة

تنوع الن�شاط

30

Pertamina

Perusahaan
Pertambangan! Indonesia
Minyak Dan Gas Bumi Negra

31

ONGC

Oil and Natural Gas Corp. Ltd.

India

32

Marathon

Marathon Oil Corp.

US

33

PDO

Petroleum Development Oman

Oman

34

TNK-BP

TNK-BP International Ltd.

Russia

35

Uzbekneftegas

36

Kazmunaigas

AO NK Kazmunaigaz

Kazakhstan

37

Socar

State Oil Company of the Azerbaijan Republic

Azerbaijan

38

CNOOC

China National Offshore

China

39

Devon Energy

Devon Enegy Corp.

US

40

Reliance

Reliance Industries Ltd.

India

41

Apache

Apache Corp.

US

42

BG

BG Group plc

UK

43

SPC

Syrian Petroleum Co.

Syria

44

Novatek

OAO Novatek

Russia

Chemicals

45

Occidental

Occidental petroleum Corp.

US

Chemicals, Gas Pipelines

46

Anadarko

Anadarko petroleum Corp.

US

47

Hess

Hess Corp.

US

48

CNR

Canadian Natural Resources Ltd.

Canada

49

OMV

OMV AG

Austria

49

Suncor

Suncor Energy Inc.

Canada

51

Ecopetrol

Escopetrol SA

Colombia

52

XTO

XTO Energy Inc.

US

53

PTT

PTT plc.

Thailand

Gas Piplines, Chemicals

54

BHP Billiton

BHP Billiton Ltd.

Australia

Mining

55

Inpex

Inpex Corp.

Japan

Pipelines

56

Nippon

Nippon Oil Corp.

Japan

Chemicals, Construction

57

Bashneft

OJSC Bashneft

Russia

Chemicals, Power

58

Turkmengas

Turkmengas State Concern

Turkmenistan
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Uzbekneftegaz

Gas Distribution

Uzbekistan

Power, Financial !
Services, Chemicals
Chemiclas, Textiles
Gas Distribution, Power

Chemicals, Plastics
Transportation,
Communications, Coal
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الدولة

تنوع الن�شاط

59

Wintershall

Wintershall Holding AG

Germany

60

EOG

EOG Resources, Inc.

US

61

Talisman

Talisman Energy Inc.

Canada

62

Cenovus

Cenovus Energy Inc.

Canada

63

Tatneft

OAO Tatneft

Russia

64

YPFB

Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos

Bolivia

65

Chesapeake

Chesapeake Energy Corp.

US

65

Husky Energy

Husky Energy Inc.

Canada

67

Sonangol

68

EnCana

EnCana Corp.

Canada

69

Petroecuador

Empresa Publica de Hidrocarburos del Ecuador

Ecuador

70

Russneft

OAO Russneft

Russia

Transportation

71

SK Energy

SK Energy Co., Ltd.

South Korea

Chemicals, Lubricants, Life Science

72

Mol

Magyar Olaj es Gazipari Plc.

Hungary

Gas Transmission, Lubricants, Chemicals

73

Murphy Oil

Murphy Oil Corp.

US

74

Noble Energy

Noble Energy, Inc.

US

75

Valero

Valero Energy Corp.

US

76

Maersk Oil

Maersk Oile og Gas As

Denmark

77

KNOC

Korea National Oil Corp.

South Korea

78

GDF SUEZ

GDF Suez SA

France

79

Turkmenneft

Turkmenneft State Concern

Turkmenistan

80

IOCL

Indian Oil Corp. Ltd.

India

81

Nexen

Nexen Inc.

Canada

81

Petrovietnam

Vietnam National Oil and Gas Group

Vietnam

81

Williams

Williams Companies, Inc.

US

84

Woodside

Woodside petroleum Ltd.

Australia

85

Idemitsu

Idemitsu Kosan Co. Ltd.

Japan

86

Pioneer

Pioneer Natural Resources Co.

US

87

Santos

Santos Ltd.

Australia

88

CPC

CPC Corp., Taiwan

Taiwan

Chemicals

89

Imperial

Imperial Oil Ltd.

Canada

Chemicals

Sociedade Nacional de Combustiveis
de Angola

Angola

Power
Lubricants, Chemicals

Power
Chemicals
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الطاهر الزيتوني
)1( يتبع جدول
الترتيب

ال�شركة

الإ�سم الكامل لل�شركة

الدولة

تنوع الن�شاط

90

Southwestern

Southwestern Energy Co.

US

91

Newfield

Newfield Exploration Co.

US

91

Penn West

Penn West Energy Ltd.

Canada

93

Mitsui

Mitsui & Co., Ltd.

Japan

93

Mubadala

Mubadala Development Co.

UAE

Communications, Construction,
Engineering, Healthcare

93

Sunoco

Sunoco, Inc.

US

Chemicals

96

Cosmo

Cosmo Oil Co., Ltd.

Japan

97

Oil India

Oil India Ltd.

India

98

PGNiG

98

Ultra

Ultra Petroleum Corp.

US

100

El Paso

El Paso Corp

US

Polskie Gornictwo Naftowe I
Gazownictwo SA

Poland

Source: Energy Intelligence Research, The Energy Intelligence
Top 00 : Ranking The World’s Oil Companies, 2011
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Gas Transmission, Pipelines

Chemicals, Lubricants,
Construction, Engineering
Pipelines, Chemicals
Gas Transmission and
Distribution
Gas Transmission
, Pipelines
Gas Pipelines

147 - النفط والتعاون العربي

)2( جدول
2011  عام،)ت�صنيف ال�شركات العالمية وفق �إجمالي الإحتياطيات البترولية الم�ؤكدة (نفط و غاز
)(مليون برميل مكافىء نفط

ال�شركة

الترتيب

الكمية

ال�شركة

الترتيب

الكمية

NIOC

1

311,883

Apache

51

2,367

Saudi Aramco

2

309,967

Anadarko

52

2,304

PDV

3

240,800

Repsol YPF

53

2,007

INOC

4

133,650

EnCana

54

1,920

Gazprom

5

118,992

Bashneft

55

1,830

QP

6

118,196

EOG

56

1,796

KPC

7

112,216

Marathon

57

1,679

Adnoc

8

73,300

Russneft

58

1,675

Turkmengas

9

47,667

Ecopetrol

59

1,512

NNPC

10

40,800

Inpex

60

1,475

Libya NOC

11

39,467

Hess

61

1,437

CNPC

12

38,515

BHP Billiton

62

1,394

Sonatrach

13

37,817

Reliance

63

1,325

Petronas

14

27,120

Wintershall

64

1,282

Exxon Mobil

15

22,986

Talisman

65

1,201

Rosneft

16

22,864

Cenovus

66

1,197

BP

17

18,033

PTT

67

1,160

Lukoil

18

14,003

OMV

68

1,149

Royal Dutch Shell

19

13,863

KNOC

69

974

Pemex

20

13,685

Nexen

70

920

Petrobras

21

12,150

Pioneer

71

899

Chevron

22

11,315

Noble Energy

72

820

ConocoPhillips

23

10,326

Husky Energy

73

818

Total

24

10,075

Woodside

74

815

Surgutneftegas

25

9,792

Imperial

75

764

EGPC

26

9,530

GDF Suez

76

763
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الطاهر الزيتوني

)2( يتبع جدول
ال�شركة

الترتيب

الكمية

ال�شركة

الترتيب

الكمية

Uzbekneftegas

27

9,184

PGNiG

77

709

Kazmunaigas

28

8,045

Williams

78

709

Novatek

29

7,377

Ultra

79

652

ONGC

30

6,752

Santos

80

647

Socar

31

6,500

Petrovietnam

81

616

Eni

32

6,438

Southwestern

82

609

Tatneft

33

6,345

Newfield

83

603

PDO

34

5,951

Mubadala

84

536

TNK-BP

35

5,850

Maersk Oil

85

531

Statoil

36

5,199

Oil India

86

521

YPFB

37

4,633

Nippon

87

513

Pertamina

38

4,405

SK Energy

88

503

Sonangol

39

4,383

Turkmenneft

89

474

SPC

40

4,149

El Paso

90

458

Sinopec

41

3,943

Murphy Oil

91

439

CNR

42

3,557

Mol

92

425

Suncor

43

3,552

Penn West

93

408

Petroecuador

44

3,425

Mitsui

94

361

Occidental

45

3,226

Idemitsu

95

276

Devon Energy

46

2,842

CPC

96

103

CNOOC

47

2,664

BG

48

2,600

XTO

49

2,471

Chesapeake

50

2,376

Source: Energy Intelligence Research, The Energy Intelligence Top 100: Ranking The World’s Oil Companies, 2011
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147 - النفط والتعاون العربي

)3( جدول
2011  عام،ت�صنيف ال�شركات العالمية بح�سب انتاج ال�سوائل النفطية والغاز الطبيعي
) اليوم/ (�ألف برميل مكافىء نفط

ال�شركة

الترتيب

الكمية

ال�شركة

الترتيب

الكمية

Saudi Aramco

1

10,929

Maersk Oil

52

426

Gazprom

2

8,276

Chesapeake

53

413

NIOC

3

6,333

Hess

54

408

CNPC

4

3,951

Inpex

55

405

BP

5

3,949

Wintershall

56

371

Exxon Mobil

6

3,933

Talisman

57

363

PDV

7

3,846

EOG

58

353

Pemex

8

3,660

Pertamina

59

352

Royal Dutch Shell

9

3,094

OMV

60

307

Sonatrach

10

2,906

SPC

61

301

KPC

11

2,743

Socar

62

289

Chevron

12

2,704

Russneft

63

284

Petrobras

13

2,536

Turkmenneft

64

268

INOC

14

2,501

PTT

65

266

ConocoPhillips

15

2,478

Petroecuador

66

265

Rosneft

16

2,386

Husky Energy

67

258

Total

17

2,202

Reliance

68

256

QP

18

2,006

Bashneft

69

253

Adnoc

19

1,827

Cenovus

70

247

Statoil

20

1,807

Nexen

71

213

Lukoil

21

1,807

Noble Energy

72

210

Petronas

22

1,739

Williams

73

206

Eni

23

1,736

Penn West

74

177

NNPC

24

1,478

Petrovietnam

75

166

Surgutneftegas

25

1,411

Murphy Oil

76

163

Libya NOC

26

1,404

YPFB

77

156
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الطاهر الزيتوني

)3( يتبع جدول
ال�شركة

الترتيب

الكمية

ال�شركة

الترتيب

الكمية

ONGC

27

1,113

Mitsui

78

149

Uzbekneftegas

28

997

Woodside

79

146

Sinopec

29

962

GDF Suez

80

145

EGPC

30

947

Santos

81

142

TNK-BP

31

940

Mol

82

138

Repsol YPF

32

875

Southwestern

83

137

PDO

33

694

El Paso

84

127

Devon Energy

34

682

KNOC

85

125

Occidental

35

645

Nippon

86

123

BG

36

644

Mubadala

87

122

CNOOC

37

619

Pioneer

88

116

Anadarko

38

604

Newfield

89

116

Novatek

39

590

Oil India

90

109

Apache

40

583

Ultra

91

82

Sonangol

41

557

Imperial

92

78

CNR

42

525

PGNiG

93

76

Tatneft

43

522

SK Energy

94

41

Ecopetrol

44

516

Idemitsu

95

27

EnCana

45

501

Cosmo

96

15

Turkmengas

46

499

CPC

97

14

XTO

47

477

Suncor

48

456

Kazmunaigas

49

445

BHP Billiton

50

434

Marathon

51

434

Source: Energy Intelligence Research, The Energy Intelligence Top 100: Ranking The World’s Oil Companies, 2011
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147 - النفط والتعاون العربي

)4( جدول
2011  عام،ت�صنيف ال�شركات العالمية وفق الإحتياطيات النفطية الم�ؤكدة
)(مليون برميل

ال�شركة

الترتيب

الكمية

ال�شركة

الترتيب

الكمية

Saudi Aramco

1

264,100

Inpex

50

980

PDV

2

211,000

Hess

51

967

NIOC

3

137,600

Cenovus

52

951

INOC

4

115,000

Repsol YPF

53

883

KPC

5

101,548

Nexen

54

851

Adnoc

6

52,800

BG

55

736

Libya NOC

7

32,800

Imperial

56

734

NNPC

8

22,300

OMV

57

675

CNPC

9

21,912

KNOC

58

672

Rosneft

10

18,058

BHP Billiton

59

640

Pemex

11

11,691

Novatek

60

589

Exxon Mobil

12

11,651

Husky Energy

61

566

Sonatrach

13

11,300

Uzbekneftegas

62

517

Lukoil

14

10,957

Pioneer

63

482

QP

15

10,700

Turkmenneft

64

474

BP

16

10,511

Talisman

65

474

Petrobras

17

10,308

YPFB

66

450

Gazprom

18

9,562

XTO

67

388

Petronas

19

7,880

Wintershall

68

372

Surgutneftegas

20

7,470

Noble Energy

69

336

Chevron

21

6,973

Maersk Oil

70

331

ConocoPhillips

22

6,285

Murphy Oil

71

313

Tatneft

23

6,141

EOG

72

313

Kazmunaigas

24

5,831

Penn West

73

292

Total

25

5,689

Oil India

74

282

Royal Dutch Shell

26

5,687

Petrovietnam

75

277

150

الطاهر الزيتوني

)4( يتبع جدول
الشركة

الترتيب

الكمية

الشركة

الترتيب

الكمية

TNK-BP

27

5,323

Idemitsu

76

260

ONGC

28

4,235

PTT

77

218

Sonangol

29

4,200

Nippon

78

202

Socar

30

3,500

Mol

79

187

Eni

31

3,463

GDF Suez

80

182

Petroecuador

32

3,400

Newfield

81

169

Suncor

33

3,270

PGNiG

82

156

CNR

34

3,027

Mubadala

83

129

PDO

35

2,896

SK Energy

84

125

Sinopec

36

2,820

Chesapeake

85

124

SPC

37

2,500

Woodside

86

114

Occidental

38

2,366

Mitsui

87

114

Statoil

39

2,174

Santos

88

84

EGPC

40

1,800

Reliance

89

81

Bashneft

41

1,795

EnCana

90

77

CNOOC

42

1,670

El Paso

91

73

Russneft

43

1,532

Ultra

92

29

Pertamina

44

1,436

CPC

93

27

Marathon

45

1,225

Southwestern

94

1

Devon Energy

46

1,214

Ecopetrol

47

1,123

Apache

48

1,067

Anadarko

49

1,010

Source: Energy Intelligence Research, The Energy Intelligence Top 100: Ranking The World’s Oil Companies, 2011
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147 - النفط والتعاون العربي

)5( جدول
 بح�سب ال�شركات العالمية،2011 التوزيع الجغرافي للإحتياطيات النفطية الم�ؤكدة لعام
)(مليون برميل

�أوروبا
ال�شركة

Rosneft
Lukoil
Gazprom
Tatneft
Russneft
Statoil
BP
Total
Novatek
Eni
OMV
ConocoPhillips
Royal Dutch Shell
Exxon Mobil
Hess
Talisman
CNR
Apache
BG
Nexen
Suncor
Marathon

الترتيب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

الكمية

18,058
10,443
9,562
6,141
1,532
1,351
961
733
589
584
524
501
496
487
330
322
240
172
172
169
141
102

ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا
الكمية الترتيب
ال�شركة

Saudi Aramco
NIOC
INOC
KPC
Adnoc
Libya NOC
NNPC
Sonatrach
QP
Sonangol
PDO
Total
SPC
Exxon Mobil
EGPC
Eni
Chevron
BP
Royal Dutch Shell
Occidental
Inpex
Marathon
BG
Hess
Statoil
Wintershall
ConocoPhillips
OMV
Repsol YPF
CNR
Apache
Petrobras
Noble Energy
Mitsui
Nexen
Pioneer

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

264,100
137,600
115,000
101,548
52,800
32,800
22,300
11,300
10,700
4,200
2,896
2,648
2,500
1,907
1,800
1,665
1,246
876
735
562
433
350
344
314
310
274
267
132
124
123
116
112
92
17
15
10

�آ�سيا والمحيط الهادي
الكمية الترتيب
ال�شركة

Sinopec
Exxon Mobil
CNOOC
Pertamina
Royal Dutch Shell
Chevron
BP
Total
ConocoPhillips
Petrovietnam
PTT
Inpex
Eni
Murphy Oil
Woodside
Mitsui
Santos
Apache
Hess
Talisman
Newfield
OMV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2,820
1,646
1,549
1,436
1,308
1,171
631
572
332
277
218
127
126
110
110
97
84
78
74
41
32
19
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الطاهر الزيتوني

)5( يتبع جدول
الواليات المتحدة الأمريكية
الكمية الترتيب
ال�شركة

BP
ConocoPhillips
Exxon Mobil
Occidental
Chevron
Anadarko
Devon Energy
Apache
Pioneer
Royal Dutch Shell
XTO
EOG
Statoil
Hess
Noble Energy
Marathon
Eni
Newfield
Chesapeake
Total
Repsol YPF
El Paso
EnCana
Ultra
Murphy Oil
Nexen
BG

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

3,073
1,905
1,616
1,606
1,361
760
559
524
472
422
388
280
272
249
209
170
153
137
124
88
66
61
41
29
26
19
10

كندا
ال�شركة

Husky Energy
Devon Energy
CNR
Penn West
Cenovus
Exxon Mobil
Apache
Suncor
Talisman
ConocoPhillips
Royal Dutch Shell
EnCana
Nexen
Murphy Oil
EOG
Imperial
BP

غيرها
الكمية الترتيب
1
558
2
548
3
319
4
292
5
232
6
172
7
147
8
109
9
89
10
81
11
38
12
36
13
31
14
28
15
28
16
19
17
12

ال�شركة

PDV
Pemex
Petrobras
Petroecuador
Ecopetrol
Repsol YPF
YPFB
Occidental
BP
Royal Dutch Shell
Apache
Wintershall
EOG
El Paso
Inpex

الترتيب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Source: Energy Intelligence Research, The Energy Intelligence Top 100: Ranking The World’s Oil Companies, 2011
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الكمية

211,000
11,691
10,142
3,400
1,123
687
450
198
105
38
31
30
5
4
4

147 - النفط والتعاون العربي

)6( جدول
ت�صنيف ال�شركات العالمية وفق معدل تعوي�ض االحتياطيات النفطية
2010 - 2008 )(متو�سط ثالث �سنوات
)%(

ال�شركة

الترتيب

%

Suncor

1

1,348

Novatek

3

380

EOG

Ultra

Newfield
XTO

Pioneer

Devon Energy
BG

2
4
5
6
7
8
9

PTT

10

Ecopetrol

12

Hess

14

Penn West
Chesapeake
Noble Energy
Tatneft

Petrobras
CNOOC

Occidental
TNK-BP

Murphy Oil
Apache

Husky Energy
Eni

Royal Dutch Shell
PDV
BP

11

13
15
16
17
18
19
20

391
265
256
250
222
222
194
187
177
159
155
144
143
141
141
138
130
118

21

109

23

100

22
24
25
26
27

102
93
84
83
83
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الطاهر الزيتوني

)6( يتبع جدول

ال�شركة

الترتيب

%

Marathon

28

77

Pemex

30

67

Statoil
Nexen
OMV

Repsol YPF
Wintershall
Sinopec
Mol

ConocoPhillips
Chevron

Exxon Mobil
El Paso

Talisman

Anadarko
Imperial
Lukoil
Total

CNR

Southwestern
EnCana

29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

69
66
65
65
59
47
37
32
31
21
14
8
4
3

-6

-17

46

-147

48

-632

47

-509

Source: Energy Intelligence Research, The Energy Intelligence Top 100: Ranking The World’s Oil Companies, 2011
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147 - النفط والتعاون العربي

)7( جدول
2011  عام،ت�صنيف ال�شركات العالمية بح�سب احتياطيات الغاز الطبيعي الم�ؤكدة
)(مليار قدم مكعب

ال�شركة

الترتيب

الكمية

ال�شركة

الترتيب

الكمية

NIOC

1

1,045,700

Wintershall

51

5,460

Gazprom

2

656,580

Occidental

52

5,157

QP

3

644,976

BHP Billiton

53

4,526

Turkmengas

4

286,000

Talisman

54

4,364

Saudi Aramco

5

275,200

Williams

55

4,255

PDV

6

178,800

Woodside

56

4,206

Sonatrach

7

159,100

Ultra

57

3,737

Adnoc

8

123,000

Southwestern

58

3,650

Petronas

9

115,440

GDF Suez

59

3,485

INOC

10

111,900

Santos

60

3,377

NNPC

11

111,000

PGNiG

61

3,320

CNPC

12

99,616

CNR

62

3,179

Exxon Mobil

13

68,007

TNK-BP

63

3,162

KPC

14

64,007

Inpex

64

2,970

Uzbekneftegas

15

52,000

Noble Energy

65

2,904

Royal Dutch Shell

16

49,055

OMV

66

2,846

EGPC

17

46,380

Hess

67

2,821

BP

18

45,130

Marathon

68

2,724

Novatek

19

40,726

Newfield

69

2,605

Libya NOC

20

40,000

Pioneer

70

2,499

Rosneft

21

28,834

Mubadala

71

2,447

Total

22

26,318

Ecopetrol

72

2,329

Chevron

23

26,049

El Paso

73

2,315

YPFB

24

25,100

SK Energy

74

2,268

ConocoPhillips

25

24,247

Petrovietnam

75

2,032

PDO

26

18,331

Nippon

76

1,868
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الطاهر الزيتوني

)7( يتبع جدول
ال�شركة

الترتيب

الكمية

ال�شركة

الترتيب

الكمية

Lukoil

27

18,280

KNOC

77

1,814

Statoil

28

18,148

Suncor

78

1,693

Socar

29

18,000

Husky Energy

79

1,513

Eni

30

17,850

Mitsui

80

1,479

Pertamina

31

17,811

Cenovus

81

1,474

ONGC

32

15,100

Oil India

82

1,434

Surgutneftegas

33

13,933

Mol

83

1,430

Chesapeake

34

13,510

Tatneft

84

1,222

Kazmunaigas

35

13,282

Maersk Oil

85

1,201

XTO

36

12,502

Sonangol

86

1,100

Pemex

37

11,966

Russneft

87

858

BG

38

11,181

Murphy Oil

88

755

EnCana

39

11,062

Penn West

89

693

Petrobras

40

11,051

CPC

90

457

SPC

41

9,894

Nexen

91

411

Devon Energy

42

9,765

Bashneft

92

212

EOG

43

8,898

Imperial

93

179

Apache

44

7,796

Petroecuador

94

150

Anadarko

45

7,764

Idemitsu

95

97

Reliance

46

7,459

Repsol YPF

47

6,744

Sinopec

48

6,739

CNOOC

49

5,961

PTT

50

5,649

Source: Energy Intelligence Research, The Energy Intelligence Top 100: Ranking The World’s Oil Companies, 2011
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147 - النفط والتعاون العربي

)8( جدول
 بح�سب ال�شركات العالمية،2011 التوزيع الجغرافي الحتياطيات الغاز الطبيعي الم�ؤكدة لعام
)(مليار قدم مكعب

�أوروبا
ال�شركة

الترتيب

Novatek

2

Gazprom
Rosneft
Statoil

Surgutneftegas
Lukoil
Total

Exxon Mobil

Royal Dutch Shell

NIOC

1

1,045,700

Royal Dutch Shell

1

18,533

3

28,834

Saudi Aramco

3

275,200

Exxon Mobil

3

15,016

13,933

Adnoc

123,000

Chevron

5

7,860

4
5
6
7
8
9

OMV

12

BG

14

Hess

Wintershall
talisman

Marathon
CNR

Suncor

Murphy Oil

�آ�سيا والمحيط الهادي
ال�شركة
الكمية الترتيب

656,580

10

ConocoPhillips

ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا
ال�شركة
الكمية
الترتيب

1

Eni
BP

الكمية

40,726
16,938
12,746
5,047
4,723
4,722

QP

Sonatrach
INOC

NNPC
KPC

EGPC

2
4
5
6
7
8
9

4,084

Libya NOC

10

2,616

SPC

12

930

Total

14

379

Royal Dutch Shell

18

109

BP

20

29

11

13
15
16
17
19
21

2,718
2,009
642
118

PDO
Eni

BG

Chevron

67

Occidental

29

Marathon

Hess

Noble Energy
Apache

Sonangol

ConocoPhillips
Exxon Mobil
Statoil

Wintershall

Repsol YPF
OMV
CNR

Pioneer
Mitsui

Petrobras

11

13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

644,976
159,100
111,900
111,000
64,007

PTT

CNOOC

18,331

Santos

2
4
6
7
8
9

Total

10

9,894

ConocoPhillips

12

7,274

Petrovietnam

14

3,038

Mitsui

8,021
4,069
3,021
2,561
2,175
1,873

Inpex

Talisman
Eni

Apache

Murphy Oil

11

13
15
16
17
18
19

17,811
8,154
6,739
5,649
5,249
4,196
3,466
3,377
2,912
2,305
2,032
1,636
1,441
1,389
1,361
512

1,795
1,174
1,159
1,100
950
920
338
202
111

32

49

34

Sinopec

Woodside

40,000

108

33

BP

46,380

30
31

Pertamina

85
38
32
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الطاهر الزيتوني

)8( يتبع جدول
الواليات المتحدة الأمريكية
ال�شركة
الكمية الترتيب

ال�شركة

BP

1

15,216

EnCana

XTO

3

12,502

Apache

Chesapeake
Exxon Mobil

ConocoPhillips
Devon Energy
Anadarko
EOG

EnCana

2
4

5,713

Exxon Mobil

8
9

14

Pioneer
Apache

Royal Dutch Shell
El Paso

Noble Energy
Marathon

11

13
15
16
17
18

19
20
21
22
23

Eni

24

Hess

26

Talisman
Nexen

Statoil

Murphy Oil

EOG

Husky Energy

Total

Newfield

8,469
7,764

12

Chevron

ConocoPhillips

7

Ultra

Occidental

11,688

10,742

6

10

Southwestern

CNR

5

BG

Williams

13,510

كندا

25

27

28
29

6,350

Talisman

Cenovus

الكمية الترتيب
1

5,349

3

2,305

2
4
5
6
7
8
9

4,330

Devon Energy

10

3,737

Royal Dutch Shell

12

3,597

Penn West

14

2,698

Imperial

4,255
3,650
2,799
2,605

2,450

Suncor
BP

Nexen

Murphy Oil

11

13
15
16
17

3,027

ال�شركة

غيرها

PDV

YPFB

Pemex

الترتيب
1
2
3

2,296

Petrobras

1,550

Repsol YPF

1,474

Wintershall

1,288

Apache

10

Inpex

12

Petroecuador

14

2,043
1,513
1,368

BP

Ecopetrol
EOG

1,277

Royal Dutch Shell

1,169

Occidental

1,172
693
244
179

El Paso

25,100
11,966

4

10,905

6

6,615

5
7
8
9

11

13
15

125

2,438
2,258
2,052
1,534
820
629
566
306
150
125
89

Source: Energy Intelligence Research, The Energy Intelligence Top 100: Ranking The World’s Oil Companies, 2011
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الكمية

178,800

10,570
2,329
1,317
986
527
238
190
183
150
105

147 - النفط والتعاون العربي

)9( جدول
2011  عام،ت�صنيف ال�شركات العالمية وفق معدل تعوي�ض احتياطيات الغاز الطبيعي
2010 - 2008 )(متو�سط ثالث �سنوات
)%(

الترتيب

%

Novatek

1

652

Suncor

2

569

Southwestern

3

544

Sinopec

4

544

Ultra

5

452

TNK-BP

6

378

XTO

7

367

Chesapeake

8

329

Murphy Oil

9

293

Newfield

10

293

EOG

11

259

Occidental

12

258

Ecopetrol

13

214

PTT

14

155

BG

15

155

Devon Energy

16

154

Williams

17

147

Hess

18

145

Chevron

19

143

PDV

20

136

El Paso

21

134

Exxon Mobil

22

126

Penn West

23

122

Apache

24

115

Talisman

25

113

Total

26

106

Royal Dutch shell

27

99

Eni

28

86

ال�شركة
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الطاهر الزيتوني

)9( يتبع جدول

الترتيب

%

BP

29

79

OMV

30

76

Petrobras

31

67

EnCana

32

66

Imperial

33

64

CNOOC

34

63

Pemex

35

62

Noble Energy

36

60

CNR

37

56

Wintershall

38

56

Nexen

39

45

Husky Energy

40

45

statoil

41

41

Repsol YPF

42

37

ConocoPhillips

43

24

Marathon

44

24

Pioneer

45

8

Anadarko

46

-20

Mol

47

-23

Lukoil

48

-107

ال�شركة

Source: Energy Intelligence Research, The Energy Intelligence Top 100: Ranking The World’s Oil Companies, 2011
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147 - النفط والتعاون العربي

)10( جدول
2011  عام،ت�صنيف ال�شركات العالمية بح�سب انتاج ال�سوائل النفطية
) اليوم/ (�ألف برميل

ال�شركة

الترتيب

الكمية

ال�شركة

الترتيب

الكمية

Saudi Aramco

1

9,713

Anadarko

50

234

NIOC

2

4,216

Inpex

51

218

PDV

3

3,170

SPC

52

207

Pemex

4

2,910

BG

53

182

CNPC

5

2,760

Talisman

54

182

BP

6

2,535

Husky Energy

55

182

KPC

7

2,500

Turkmenneft

56

180

INOC

8

2,482

Nexen

57

178

Exxon Mobil

9

2,387

Pertamina

58

174

Rosneft

10

2,182

OMV

59

172

Petrobras

11

2,112

Socar

60

171

Chevron

12

1,872

Wintershall

61

137

Sonatrach

13

1,684

Murphy Oil

62

132

Royal Dutch Shell

14

1,680

Petrovietnam

63

128

ConocoPhillips

15

1,616

Cenovus

64

110

Lukoil

16

1,578

Penn West

65

104

Adnoc

17

1,403

Uzbekneftegas

66

93

Total

18

1,381

XTO

67

87

NNPC

19

1,237

Mitsui

68

82

Libya NOC

20

1,222

KNOC

69

82

Surgutneftegas

21

1,192

Noble Energy

70

80

Statoil

22

1,067

EOG

71

79

Eni

23

1,007

PTT

72

71

QP

24

968

Woodside

73

71

TNK-BP

25

840

Oil India

74

70

Gazprom

26

837

Novatek

75

68

Sinopec

27

825

Imperial

76

64

Petronas

28

707

Mol

77

52
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الطاهر الزيتوني

)10( يتبع جدول
ال�شركة

الترتيب

الكمية

ال�شركة

الترتيب

الكمية

ONGC

29

662

Pioneer

78

52

Sonangol

30

553

Mubadala

79

48

CNOOC

31

510

GDF Suez

80

39

Tatneft

32

509

Nippon

81

38

Occidental

33

489

Newfield

82

36

EGPC

34

442

Chesapeake

83

32

Repsol YPF

35

437

Santos

84

32

Ecopetrol

36

426

SK Energy

85

31

PDO

37

423

Idemitsu

86

27

Suncor

38

390

EnCana

87

27

Maersk Oil

39

381

Reliance

88

21

Kazmunaigas

40

376

El Paso

89

18

CNR

41

318

Cosmo

90

15

Hess

42

293

YPFB

91

11

Apache

43

290

PGNiG

92

10

Marathon

44

274

CPC

93

8

BHP Billiton

45

266

Ultra

94

4

Petroecuador

46

262

Russneft

47

255

Bashneft

48

246

Devon Energy

49

241

Source: Energy Intelligence Research, The Energy Intelligence Top 100: Ranking The World’s Oil Companies, 2011
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147 - النفط والتعاون العربي

)11( جدول
 وفق ال�شركات العالمية2011 التوزيع الجغرافي النتاج ال�سوائل النفطية لعام
) اليوم/ (�ألف برميل

�شمال �أفريقيا
ال�شركة
الكمية الترتيب

Sonatrach
Libya NOC
EGPC
Eni
Wintershall
Total
ConocoPhillips
Anadarko
Repsol YPF
OMV
Hess
Maersk Oil
BP
BHP Billiton

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

�آ�سيا والمحيط الهادي
ال�شركة
الكمية الترتيب

1,684
CNPC
1
1,222
Sinopec
2
442
CNOOC
3
201
Chevron
4
99
Pertamina
5
87 ConocoPhillips 6
59
Inpex
7
52 Petrovietnam 8
40 Exxon Mobil 9
37 BHP Billiton 10
36 Royal Dutch Shell 11
30
Murphy Oil 12
22
PTT
13
22
Woodside
14
Mitsui
15
BP
16
Total
17
Santos
18
Talisman
19
Eni
20
OMV
21
Anadarko
22
Apache
23
Husky Energy 24

ال�شرق الأو�سط
ال�شركة
الكمية الترتيب

2,071 Saudi aramco
825
NIOC
445
KPC
320
INOC
174
Adnoc
132
QP
132
PDO
128 Exxon Mobil
122 Royal Dutch Shell
111
Maersk Oil
86
SPC
76
Occidental
71
Eni
61
Chevron
60
Apache
53
Total
33
BP
32
Nexen
26
Mitsui
17
15
15
10
9

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

9,713
4,216
2,500
2,482
1,403
968
423
368
234
219
207
137
126
101
92
91
71
30
14

غرب �أفريقيا
ال�شركة
الكمية الترتيب

NNPC
Exxon Mobil
Sonangol
Total
Chevron
Eni
Royal Dutch Shell
BP
Marathon
Hess
Petrobras
CNR
ConocoPhillips
Noble Energy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1,237
685
553
525
414
312
272
211
92
84
44
30
19
14
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الطاهر الزيتوني

)11( يتبع جدول
�أمريكا ال�شمالية
ال�شركة
الكمية الترتيب

BP
ConocoPhillips
Exxon Mobil
Chevron
Occidental
Royal Dutch Shell
CNR
Devon Energy
Husky Energy
Anadarko
BHP Billiton
Apache
Penn West
XTO
EOG
Hess
Cenovus
Marathon
Eni
Noble Energy
Pioneer
Imperial
Murphy Oil
Suncor
Chesapeake
EnCana
Talisman
Repsol YPF
Nexen
Total
Newfield
El Paso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

673
645
586
511
271
234
202
198
172
167
125
113
104
87
76
71
64
64
57
47
45
44
36
32
32
27
27
25
21
20
19
15

�أمريكا الالتينية
ال�شركة
الترتيب

PDV
Pemex
Petrobras
Ecopetrol
Repsol YPF
Petroecuador
Occidental
BP
Chevron
Total
Royal Dutch Shell
Eni
Apache
YPFB
Wintershall
BG

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

�أوروبا
الكمية

3,170
2,910
2,053
426
370
262
75
61
36
30
25
22
15
11
8
6

ال�شركة

Statoil
Exxon Mobil
Royal Dutch Shell
Total
ConocoPhillips
BP
Eni
Maersk Oil
Talisman
Chevron
OMV
Nexen
Marathon
BG
Apache
Hess
GDF Suez
CNR
Suncor
Wintershall
PGNiG

الترتيب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Source: Energy Intelligence Research, The Energy Intelligence Top 100: Ranking The World’s Oil Companies, 2011
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الكمية

784
379
312
295
241
208
189
129
120
115
113
98
92
81
61
49
39
38
32
25
10

147 - النفط والتعاون العربي

)12( جدول
2011  عام،ت�صنيف ال�شركات العالمية وفق انتاج الغاز الطبيعي
) اليوم/ (مليون قدم مكعب

ال�شركة

الترتيب

الكمية

ال�شركة

الترتيب

الكمية

Gazprom

1

44,633

Occidental

51

936

NIOC

2

12,701

YPFB

52

868

Exxon Mobil

3

9,273

Cenovus

53

824

BP

4

8,485

Southwestern

54

821

Royal Dutch Shell

5

8,483

Sinopec

55

819

Sonatrach

6

7,329

OMV

56

814

Saudi Aramco

7

7,296

Noble Energy

57

781

CNPC

8

7,141

Socar

58

709

QP

9

6,225

Hess

59

690

Petronas

10

6,191

Santos

60

663

Uzbekneftegas

11

5,424

CNOOC

61

654

ConocoPhillips

12

5,172

El Paso

62

652

Chevron

13

4,989

GDF Suez

63

633

Total

14

4,923

TNK-BP

64

601

Pemex

15

4,504

SPC

65

561

Statoil

16

4,440

Ecopetrol

66

539

Eni

17

4,374

Turkmenneft

67

529

PDV

18

4,054

Mol

68

515

Novatek

19

3,129

Nippon

69

511

EGPC

20

3,027

Newfield

70

478

Turkmengas

21

2,995

Ultra

71

472

EnCana

22

2,840

Husky Energy

72

457

BG

23

2,768

Woodside

73

449

ONGC

24

2,706

Mubadala

74

444

Devon Energy

25

2,652

Penn West

75

440

Repsol YPF

26

2,628

Kazmunaigas

76

419
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)12( يتبع جدول

ال�شركة

الترتيب

الكمية

ال�شركة

الترتيب

الكمية

Adnoc

27

2,542

Mitsui

77

403

Petrobras

28

2,488

Suncor

78

398

XTO

29

2,342

PGNiG

79

397

Chesapeake

30

2,287

Pioneer

80

382

Anadarko

31

2,217

Maersk Oil

81

271

Apache

32

1,759

KNOC

82

261

EOG

33

1,645

Oil India

83

234

PDO

34

1,624

Petrovietnam

84

225

KPC

35

1,457

Nexen

85

209

NNPC

36

1,446

Murphy Oil

86

187

Reliance

37

1,413

Russneft

87

172

Wintershall

38

1,403

INOC

88

116

Lukoil

39

1,372

Imperial

89

83

Surgutneftegas

40

1,315

Tatneft

90

77

CNR

41

1,241

SK Energy

91

56

Williams

42

1,236

Bashneft

92

42

Rosneft

43

1,226

CPC

93

35

PTT

44

1,167

Sonangol

94

21

Inpex

45

1,123

Petroecuador

95

15

Libya NOC

46

1,090

Talisman

47

1,083

Pertamina

48

1,069

BHP Billiton

49

1,010

Marathon

50

958

Source: Energy Intelligence Research, The Energy Intelligence Top 100: Ranking The World’s Oil Companies, 2011
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147 - النفط والتعاون العربي

)13( جدول
 وفق ال�شركات العالمية،2011 التوزيع الجغرافي النتاج الغاز الطبيعي لعام
) اليوم/ (مليون قدم مكعب

�آ�سيا والمحيط الهادي
ال�شركة
الترتيب

CNPC
Royal Dutch Shell
Chevron
Total
PTT
Exxon Mobil
Pertamina
Inpex
BHP Billiton
Sinopec
BP
ConocoPhillips
Santos
Woodside
Hess
CNOOC
Mitsui
Talisman
Petrovietnam
BG
Apache
Eni

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

الكمية

6,608
1,909
1,725
1,228
1,167
1,127
1,069
1,036
897
819
766
713
648
449
446
411
386
286
225
212
184
162

ال�شركة

ال�شرق الأو�سط
الترتيب

NIOC
Saudi Aramco
QP
Adnoc
Exxon Mobil
PDO
KPC
BG
Eni
SPC
BP
Apache
Total
Occidental
Royal Dutch Shell
INOC
Noble Energy
OMV

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

الكمية

12,701
7,296
6,225
2,542
2,367
1,624
1,457
928
794
561
521
363
338
255
167
116
114
86

ال�شركة

غرب �أفريقيا
الترتيب

NNPC
Total
Marathon
Royal Dutch Shell
Eni
Noble Energy
Chevron
ConocoPhillips

1
2
3
4
5
6
7
8

الكمية

1,446
456
430
292
274
239
116
111
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الطاهر الزيتوني

)13( يتبع جدول
�أمريكا ال�شمالية
ال�شركة
الترتيب
ConocoPhillips 1
EnCana
2
Devon Energy 3
BP
4
XTO
5
Chesapeake
6
Anadarko
7
Exxon Mobil
8
Royal Dutch Shell
9
Chevron
10
EOG
11
CNR
12
Williams
13
Apache
14
Cenovus
15
Southwestern 16
Talisman
17
Occidental
18
El Paso
19
Newfield
20
Ultra
21
Husky Energy 22
Penn West
23
Suncor
24
Noble Energy 25
Marathon
26
Eni
27
Pioneer
28
Nexen
29
Murphy Oil
30
Hess
31
Imperial
32
BG
33
BHP Billiton 34
Total
35

�أمريكا الالتينية
الكمية
ال�شركة
الترتيب
3,083
Pemex
1
2,840
PDV
2
2,648
BP
3
2,579
Petrobras
4
2,342 Repsol YPF
5
2,287
YPFB
6
2,217
Total
7
1,918
BG
8
1,585
Ecopetrol
9
1,403
Chevron
10
1,358 Wintershall
11
1,214
EOG
12
1,182
Apache
13
1,025 Royal Dutch Shell 14
824
Eni
15
821
Occidental
16
720 Noble Energy 17
635 Petroecuador 18
588
El Paso
19
478
472
457
440
398
397
373
358
355
185
109
93
83
59
48
22

�أوروبا
الكمية
ال�شركة
الترتيب
4, 504
Statoil
1
4,054 Exxon Mobil
2
2,492 Royal Dutch Shell 3
2,471
Total
4
1,516
Eni
5
868 ConocoPhillips
6
558
OMV
7
543
BP
8
539
GDF Suez
9
471
BG
10
345
PGNiG
11
273
Chevron
12
185
Maersk
13
81
Wintershall
14
67
Marathon
15
46
Hess
16
26
Talisman
17
15
BHP Billiton
18
10
Nexen
19

�شمال �أفريقيا
الكمية
ال�شركة
الكمية الترتيب
3,996 Sonatrach
1 7,329
3,689
EGPC
2 3,027
1,831 Libya NOC 3 1,090
1,734
Eni
4
821
1,308
BG
5
186
876
BP
6
159
668
Total
7
140
634 Repsol YPF 8
67
620 Wintershall 9
58
431
397
383
271
247
155
151
77
65
24

Source: Energy Intelligence Research, The Energy Intelligence Top 100: Ranking The World’s Oil Companies, 2011
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)14( جدول
2011  عام،ت�صنيف ال�شركات العالمية وفق طاقات التقطير
) اليوم/ (�ألف برميل

ال�شركة

الترتيب

الكمية

ال�شركة

الترتيب

الكمية

Exxon Mobil

1

6,271

Mol

36

472

Sinopec

2

4,559

Sonatrach

37

456

Royal Dutch Shell

3

3,639

Petronas

38

448

PDV

4

3,035

NNPC

39

445

CNPC

5

2,913

PTT

40

438

ConocoPhillips

6

2,902

Suncor

41

433

Valero

7

2,780

Surgutneftegas

42

429

BP

8

2,666

Socar

43

399

Total

9

2,594

TNK-BP

44

388

Saudi Aramco

10

2,374

Libya NOC

45

380

Petrobras

11

2,161

Kazmunaigas

46

344

Chevron

12

2,158

Ecopetrol

47

335

Pemex

13

1,710

Statoil

48

311

NIOC

14

1,566

Husky Energy

49

269

Nippon

15

1,317

Murphy Oil

50

268

Repsol YPF

16

1,259

Hess

51

250

Reliance

17

1,240

CNOOC

52

241

IOCL

18

1,209

SPC

53

240

Marathon

19

1,188

Cenovus

54

226

Lukoil

20

1,149

Uzbekneftegas

55

220

SK Energy

21

1,115

QP

56

200

KPC

22

1,109

ONGC

57

195

Rosneft

23

1,071

Russneft

58

193

Pertamina

24

993

Petroecuador

59

176

Gazprom

25

881

Imperial

60

153
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)14( يتبع جدول

ال�شركة

الترتيب

الكمية

ال�شركة

الترتيب

الكمية

INOC

26

800

Petrovietnam

61

131

Eni

27

747

KNOC

62

115

EGPC

28

726

Mitsui

63

88

CPC

29

720

YPFB

64

41

Bashneft

30

704

Sonangol

65

39

Sunoco

31

675

Idemitsu

32

640

Cosmo

33

635

OMV

34

530

Adnoc

35

500

Source: Energy Intelligence Research, The Energy Intelligence Top 100: Ranking The World’s Oil Companies, 2011
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)15( جدول
2011  عام،التوزيع الجغرافي لطاقات التقطير بح�سب ال�شركات
) اليوم/ (�ألف برميل

الواليات المتحدة الأمريكية

ال�شركة

الترتيب

الكمية
2,545

Total

ConocoPhillips

2

1,986

Exxon Mobil

Exxon Mobil

3

1,970

BP

4

1,459

Marathon

5

PDV

Valero

1

ال�شركة

كندا

الكمية الترتيب

ال�شركة

غيرها

الترتيب

الكمية

1

2,282

Sinopec

2

1,743

CNPC

2

2,913

3

1,519

Exxon Mobil

3

2,558

Lukoil

4

1,149

Petrobras

4

2,061

1,188

Rosneft

5

1,071

Saudi Aramco

5

2,004

6

1,089

Gazprom

6

881

PDV

6

1,687

Chevron

7

1,021

BP

7

851

NIOC

7

1,566

Royal Dutch Shell

8

801

Repsol YPF

8

770

Pemex

8

1,540

Sunoco

9

675

Eni

9

747

Royal Dutch Shell

9

1,319

Saudi Aramco

10

370

OMV

10

530

Nippon

10

1,317

Hess

11

250

Mol

11

472

Reliance

11

1,240

Husky Energy

12

240

Statoil

12

311

IOCL

12

1,209

Cenovus

13

226

PDV

13

259

SK Energy

13

1,115

Total

14

182

Chevron

14

210

Pertamina

14

993

Pemex

15

170

Murphy Oil

15

108

Chevron

15

927

Murphy Oil

16

160

KPC

16

99

ConocoPhillips

16

916

Petrobras

17

100

INOC

17

800

Suncor

18

93

EGPC

18

726

CPC

19

720

Bashneft

20

704

Idemitsu

21

640

Cosmo

22

635

Adnoc

23

500

Royal Dutch
Shell

1

4,559
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)15( يتبع جدول

الواليات المتحدة الأمريكية

ال�شركة

الترتيب

الكمية

ال�شركة

كندا

الكمية الترتيب

ال�شركة

غيرها

الترتيب

الكمية

Sonatrach

25

456

Petronas

26

448

NNPC

27

445

PTT

28

438

Surgutneftegas

29

429

Socar

30

399

TNK-BP

31

388

Libya NOC

32

380

BP

33

356

Kazmunaigas

34

344

Suncor

35

340

Ecopetrol

36

335

CNOOC

37

241

SPC

38

240

Valero

39

235

Uzbekneftegas

40

220

QP

41

200

ONGC

42

195

Russneft

43

193

Petroecuador

44

176

Imperial

45

153

Petrovietnam

46

131

Repsol YPF

24

489

Source: Energy Intelligence Research, The Energy Intelligence Top 100: Ranking The World’s Oil Companies, 2011

173

147 - النفط والتعاون العربي

)16( جدول
2011  عام،ت�صنيف ال�شركات العالمية وفق مبيعات المنتجات النفطية
) اليوم/ (�ألف برميل

ال�شركة

الترتيب

الكمية

Exxon Mobil

1

6,428

Royal Dutch Shell

2

BP

ال�شركة

الترتيب

الكمية

Idemitsu

35

515

6,156

Statoil

36

514

3

5,887

Hess

37

473

Total

4

3,616

Libya NOC

38

407

Saudi Aramco

5

3,472

OMV

39

406

Chevron

6

3,254

Surgutneftegas

40

392

ConocoPhillips

7

2,974

Bashneft

41

364

PDV

8

2,587

Mol

42

352

Sinopec

9

2,548

Suncor

43

340

Petrobras

10

2,518

TNK-BP

44

335

Valero

11

2,213

Adnoc

45

329

NIOC

12

2,096

Ecopetrol

46

299

CNPC

13

1,824

Husky Energy

47

251

Pemex

14

1,735

Petroecuador

48

239

Lukoil

15

1,656

NNPC

49

237

IOCL

16

1,437

PTT

50

224

Marathon

17

1,378

CNOOC

51

217

Pertamina

18

1,270

Kazmunaigas

52

217

Reliance

19

1,249

Cenovus

53

209

Repsol YPF

20

1,204

SPC

54

197

KPC

21

947

QP

55

163

Rosneft

22

927

Russneft

56

139

Nippon

23

915

Imperial

57

124

Eni

24

909

Socar

58

96

Sunoco

25

786

ONGC

59

92

SK Energy

26

783

Petrovietnam

60

90

174
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)16( يتبع جدول

ال�شركة

الترتيب

الكمية

Petronas

27

773

EGPC

28

Gazprom

ال�شركة

الترتيب

الكمية

KNOC

61

83

739

Uzbekneftegas

62

83

29

725

Mitsui

63

70

Cosmo

30

683

Sonangol

64

32

INOC

31

630

CPC

32

589

Sonatrach

33

542

Murphy Oil

34

536

Source: Energy Intelligence Research, The Energy Intelligence Top 100: Ranking The World’s Oil Companies, 2011
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)17( جدول
2011  عام،ح�صة كل �شركة من ال�شركات العالمية في �سوق المنتجات النفطية
)%(

الترتيب

%

الترتيب

%

Exxon Mobil

1

7.65

Idemitsu

35

0.61

Royal Dutch Shell

2

7.32

Statoil

36

0.61

BP

3

7.00

Hess

37

0.56

Total

4

4.30

Libya NOC

38

0.48

Saudi Aramco

5

4.13

OMV

39

0.48

Chevron

6

3.87

Surgutneftegas

40

0.47

ConocoPhillips

7

3.54

Bashneft

41

0.43

PDV

8

3.08

Mol

42

0.42

Sinopec

9

3.03

Suncor

43

0.40

Petrobras

10

2.99

TNK-BP

44

0.40

Valero

11

2.63

Adnoc

45

0.39

NIOC

12

2.49

Ecopetrol

46

0.36

CNPC

13

2.17

Husky Energy

47

0.30

Pemex

14

2.06

Petroecuador

48

0.28

Lukoil

15

1.97

NNPC

49

0.28

IOCL

16

1.71

PTT

50

0.27

Marathon

17

1.64

CNOOC

51

0.26

Pertamina

18

1.51

Kazmunaigas

52

0.26

Reliance

19

1.49

Cenovus

53

0.25

Repsol YPF

20

1.43

SPC

54

0.23

KPC

21

1.13

QP

55

0.19

Rosneft

22

1.10

Russneft

56

0.17

Nippon

23

1.09

Imperial

57

0.15

Eni

24

1.08

Socar

58

0.11

Sunoco

25

0.93

ONGC

59

0.11

SK Energy

26

0.93

Petrovietnam

60

0.11

ال�شركة

ال�شركة
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)17( يتبع جدول

الترتيب

%

الترتيب

%

Petronas

27

0.92

KNOC

61

0.10

EGPC

28

0.88

Uzbekneftegas

62

0.10

Gazprom

29

0.86

Mitsui

63

0.08

Cosmo

30

0.81

Sonangol

64

0.04

INOC

31

0.75

CPC

32

0.70

Sonatrach

33

0.64

Murphy Oil

34

0.64

ال�شركة

ال�شركة

Source: Energy Intelligence Research, The Energy Intelligence Top 100: Ranking The World’s Oil Companies, 2011
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)18( جدول
2011 ت�صنيف ال�شركات العالمية وفق العوائد المحققة خالل عام
)(مليون دوالر �أمريكي

ال�شركة

Saudi Aramco

الترتيب

القيمة

1

318,000

BG

Exxon Mobil

2

284,471

Royal Dutch Shell

3

BP

ال�شركة

الترتيب

القيمة

53

16,391

Wintershall

54

15,836

278,969

Occidental

55

15,640

4

241,445

Petrovietnam

56

14,870

Sinopec

5

196,712

Socar

57

13,959

CNPC

6

178,144

Ecopetrol

58

13,945

Chevron

7

163,527

PDO

59

13,555

Total

8

156,680

Husky Energy

60

13,323

ConocoPhillips

9

139,288

Tatneft

61

12,075

Eni

10

117,645

EnCana

62

11,114

GDF Suez

11

112,552

Sonangol

63

10,918

Gazprom

12

99,653

Kazmunaigas

64

10,764

Petrobras

13

95,140

Cenovus

65

10,140

Pemex

14

86,549

XTO

66

9,064

PDV

15

74,996

Inpex

67

9,033

Statoil

16

74,336

Maersk Oil

68

9,025

Lukoil

17

68,376

CNR

69

8,964

Valero

18

68,144

Apache

70

8,615

Repsol YPF

19

68,108

Anadarko

71

8,343

Petronas

20

62,500

Williams

72

8,255

NIOC

21

58,332

Chesapeake

73

7,702

Nippon

22

53,388

Devon Energy

74

7,631

BHP Billiton

23

52,798

EGPC

75

6,982

KPC

24

50,219

PGNiG

76

6,195

Marathon

25

49,049

Petroecuador

77

5,981

IOCL

26

48,632

YPFB

78

5,746

Sonatrach

27

47,598

Talisman

79

5,734
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ال�شركة

Rosneft

الترتيب

القيمة

ال�شركة

الترتيب

القيمة

28

46,938

Turkmengas

80

5,688

PTT

29

46,632

Uzbekneftegas

81

5,508

QP

30

45,412

Nexen

82

5,232

Reliance

31

44,292

El Paso

83

4,842

INOC

32

42,686

Bashneft

84

4,378

TNK-BP

33

34,991

EOG

85

4,355

SK Energy

34

34,515

Russneft

86

3,655

Idemitsu

35

33,451

Woodside

87

3,198

Surgutneftegas

36

33,112

Novatek

88

2,832

CNOOC

37

30,680

Noble Energy

89

2,335

Hess

38

29,385

Southwestern

90

2,146

Adnoc

39

29,100

Penn West

91

2,089

Sunoco

40

28,920

Santos

92

1,987

Cosmo

41

28,169

Pioneer

93

1,709

Pertamina

42

27,964

Mitsui

94

1,656

SPC

43

26,000

Oil India

95

1,636

OMV

44

25,298

KNOC

96

1,390

NNPC

45

23,280

Turkmenneft

97

1,351

CPC

46

23,005

Newfield

98

1,338

ONGC

47

22,155

Ultra

99

667

Suncor

48

22,128

Libya NOC

49

21,558

Murphy Oil

50

18,922

Imperial

51

17,698

Mol

52

16,688

Source: Energy Intelligence Research, The Energy Intelligence Top 100: Ranking The World’s Oil Companies, 2011
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)19( جدول
2011 ت�صنيف ال�شركات العالمية بح�سب �صافي الدخل المحقق خالل عام
)(مليون دوالر �أمريكي

ال�شركة

Gazprom

الترتيب

القيمة

ال�شركة

الترتيب

القيمة

1

24,528

Suncor

44

1,013

Exxon Mobil

2

19,280

Wintershall

45

993

BP

3

16,578

Mitsui

46

895

Petrobras

4

15,504

Murphy Oil

47

838

BHP Billiton

5

12,722

Novatek

48

819

Royal Dutch Shell

6

12,518

OMV

49

797

Total

7

11,780

Hess

50

740

Petronas

8

11,600

Nippon

51

733

Chevron

9

10,483

Mubadala

52

680

CNPC

10

10,261

Cenovus

53

648

Sinopec

11

9,031

Mol

54

574

Lukoil

12

7,011

EOG

55

547

Rosneft

13

6,514

Oil India

56

540

GDF Suez

14

6,244

SK Energy

57

526

Eni

15

6,090

Bashneft

58

510

TNK-BP

16

4,973

Russneft

59

490

ConocoPhillips

17

4,858

Nexen

60

474

Reliance

18

4,815

Talisman

61

386

ONGC

19

4,017

PGNiG

62

386

Sonatrach

20

3,952

Santos

63

345

CNOOC

21

3,634

KNOC

64

332

Surgutneftegas

22

3,583

Williams

65

285

BG

23

3,394

Idemitsu

66

64

Statoil

24

2,936

Southwestern

67

-36

PDV

25

2,920

Pioneer

68

-52
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ال�شركة

الترتيب

القيمة

الترتيب

القيمة

2,915

Cosmo

Ecopetrol

27

2,354

Penn West

70

-127

IOCL

28

2,277

Noble Energy

71

-131

Repsol YPF

29

2,174

Anadarko

72

-135

XTO

30

2,019

Apache

73

-292

EnCana

31

1,862

Sunoco

74

-329

Pertamina

32

1,740

Ultra

75

-451

PTT

33

1,730

Newfield

76

-542

Tatneft

34

1,711

El Paso

77

-576

Marathon

35

1,463

Valero

78

-1,982

Woodside

36

1,451

Devon Energy

79

-2,479

CNR

37

1,396

Chesapeake

80

-5,853

Imperial

38

1,396

Pemex

81

-7,249

Kazmunaigas

39

1,291

Husky Energy

40

1,252

CPC

41

1,178

Maersk Oil

42

1,164

Inpex

43

1,152

Occidental

26

ال�شركة

69

-115

Source: Energy Intelligence Research, The Energy Intelligence Top 100: Ranking The World’s Oil Companies, 2011
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)20( جدول
2011  عام،ت�صنيف ال�شركات البترولية العالمية وفق حجم القوى العاملة
)(م�ستخدم

ال�شركة

الترتيب

العدد

CNPC

1

1,670,000

Gazprom

2

Sinopec

ال�شركة

الترتيب

العدد

Bashneft

51

13,000

393,600

Hess

51

13,000

3

371,333

Suncor

53

12,978

INOC

4

290,000

PTT

54

11,357

Rosneft

5

158,884

Sunoco

55

11,200

Lukoil

6

150,000

Occidental

56

10,100

Pemex

7

145,146

Murphy Oil

57

8,369

Uzbekneftegas

8

124,000

Oil India

58

8,347

Turkmengas

9

122,000

Idemitsu

59

8,330

Turkmenneft

9

122,000

Chesapeake

60

8,200

NIOC

11

115,000

GDF Suez

61

7,737

Surgutneftegas

12

106,197

QP

62

7,000

Royal Dutch Shell

13

101,000

Ecopetrol

63

6,695

Total

14

96,387

Cosmo

64

6,418

PDV

15

91,949

BG

65

6,079

Adnoc

16

85,000

SK Energy

66

5,582

Exxon Mobil

17

80,700

Sonangol

67

5,500

BP

18

80,300

Devon Energy

68

5,400

Eni

19

78,417

Imperial

69

5,015

Petrobras

20

76,919

El Paso

70

4,998

EGPC

21

75,000

Williams

71

4,801

Tatneft

22

72,000

PDO

72

4,615

Kazmunaigas

23

70,000

Nexen

73

4,594

CNOOC

24

65,800

Petrovietnam

74

4,400

Chevron

25

64,000

Anadarko

75

4,300

Socar

25

64,000

Husky Energy

76

4,272
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)20( يتبع جدول

ال�شركة

الترتيب

العدد

Saudi Aramco

27

55,066

TNK-BP

28

Sonatrach

ال�شركة

الترتيب

العدد

Novatek

77

4,200

49,182

Petroecuador

78

4,000

29

41,886

CNR

79

3,827

Repsol YPF

30

41,014

EnCana

80

3,797

BHP Billiton

31

40,000

Maersk Oil

81

3,500

Libya NOC

31

40,000

Apache

82

3,452

Petronas

33

39,236

XTO

83

3,335

OMV

34

34,676

Woodside

84

3,219

Mol

35

34,090

Talisman

85

2,921

IOCL

36

34,000

Cenovus

86

2,221

ONGC

37

32,826

EOG

87

2,100

PGNiG

38

31,685

Santos

88

2,096

ConocoPhillips

39

30,000

Wintershall

89

2,077

Marathon

40

28,855

YPFB

90

2,000

Statoil

41

28,739

Penn West

91

1,986

Pertamina

42

27,600

Pioneer

92

1,888

Reliance

43

23,365

Inpex

93

1,870

Valero

44

20,920

Mitsui

94

1,769

Russneft

45

20,000

Southwestern

95

1,702

SPC

46

16,000

Noble Energy

96

1,630

KPC

47

15,825

KNOC

97

1,233

NNPC

48

15,000

Newfield

98

1,148

CPC

49

14,931

Mubadala

99

622

Nippon

50

13,855

Ultra

100

94

Source: Energy Intelligence Research, The Energy Intelligence Top 100: Ranking The World’s Oil Companies, 2011
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إصدارات المنظمة
من184

األبحـــــــــاث
االستكشاف واإلنتاج في المغمورة
ودوره في تطوير احتياطي النفط والغاز

تركي الحمش٭

�أ�صبح البحث عن م�صادر الوقود الأحفوري (النفط
والغاز الطبيعي بالتحديد) في �أعماق البحار من �أهم ن�شاطات ال�صعيد
الأول من ال�صناعة البترولية� ،أي اال�ستك�شاف والإنتاج (�أو ما ي�سمى عمليات المنبع
 ،)Upstreamوذلك بعدما �أثبتت احتياطيات بحر ال�شمال البريطانية والنرويجية
جدواها .وبذلك �أ�ضحت م�صادر المغمورة ت�ساهم بن�سبة معتبرة في االحتياطي العالمي
الم�ؤكد من النفط الخام والغاز الطبيعي .الدرا�سة ت�ستعر�ض تطور هذا الجانب حتى
عام  ،2012وكذلك �أهم الم�شاريع العالمية والعربية ،ومخاطر الحفر في المغمورة
ونفقات تطوير الحقول وتنتهي با�ستعرا�ض اال�ستنتاجات التي تو�صلت �إليها.

٭

خبري برتويل  /ا�ستك�شاف و�إنتاج� ،إدارة ال�ش�ؤون الفنية � -أوابك
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توطئة
�شهد العقد الأول من القرن الحادي والع�شرين اكت�شاف ما يزيد عن ثالثمئة مليار برميل
مكافئ نفط ،وكان ل�شركات البترول الوطنية في البرازيل و�إيران وتركمان�ستان ق�صب ال�سبق
من هذه الكميات .كما تم اكت�شاف ت�سع منظومات و�أقاليم بترولية خالل تلك الفترة تزيد
كميات النفط فيها عموماً على كميات الغاز ،وكانت ثمانية منها في المياه العميقة.
ويعتبــر اكت�شاف الهيدروكربونات تحت طبقات الملح في البرازيل واكت�شاف حقل
 Congo Fanفي �أنغوال� ،أكبر تلك االكت�شافات من ناحية الحجم� ،أما االكت�شافات في
�صخور ع�صر النيوجين في خليج المك�سيك ،و�صخور الع�صر الكريتا�سي في غانا،
فتعتبر �أهم المنظومات النفطية المكت�شفة ،بينما ت�شكل اكت�شافات دوري البليو�سين
والبلي�ستو�سين �شرقي الهند ،واكت�شافات دوري الأوليغو�سين والميو�سين في م�صر �أهم
المنظومات الغازية المكت�شفة(((.
وعلى الرغم من �أهمية تلك االكت�شافات �إال �أن اندفاع بئر  Macondoالذي كانت
تدير عملياته �شركة  BPفي خليج المك�سيك عام � ،2010ساهم في تعالي �صرخات
التحذير هنا وهناك من الكوارث البيئية المحتملة على الأر�ض ب�سبب التنقيب عن النفط
والغاز في المغمورة .لكن ال�سبب الذي دفع �شركة البترول البريطانية لحفر بئر في
مياه يقارب عمقها  1.5كم وعلى بعد  66كم من �سواحل لويزيانا بقي قائماً لم يتغير،
حيث ا�ستمر نمو الطلب على النفط والغاز مدفوعاً بالنمو اال�ستثنائي في اقت�صاد بع�ض
الدول مثل ال�صين والهند �إ�ضافة �إلى بع�ض الدول الأفريقية والجنوب �أمريكية .وت�شير
كافة الدالئل �إلى �أن الطلب في هذه البلدان وغيرها �سي�ستمر في التزايد بالرغم من
كل العوائق �أو المحاذير البيئية .و�إذ تب�شر بع�ض النظريات بقرب و�صول �إنتاج النفط
�إلى ذروته واحتمال ن�ضوب م�صادره على الياب�سة قبل غيرها� ،إال �أن تنامي الطلب دفع
بالمزيد من الجهود التنقيبية نحو المغمورة ،وهذا ما انعك�س في �صورة زيادة في الإنتاج
يتوقع لها �أن ت�ستمر في النمو في الم�ستقبل المنظور.
وقد باتت عمليات اال�ستك�شاف والإنتاج في المغمورة من �أكثر القطاعات حيوية في
ال�صناعة البترولية ،فكل الدالئل ت�شير بما ال يدع مجاالً لل�شك �إلى �أن النفط �سيبقى الالعب
الرئي�سي في مزيج الطاقة حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية (� )IEAأن الطلب �سينمو بمعدل
 %18خالل ال�سنوات الخم�س وع�شرين القادمة لي�صل �إلى عتبة  99مليون برميل في اليوم.
تهدف هذه الدرا�سة �إل��ى ت�سليط ال�ضوء على عمليات اال�ستك�شاف والإنتاج في
المغمورة ،ودروها في دعم ال�صناعة البترولية ،خا�صة و�أن عدد الحقول المنتجة من
1 http://www.bp.com/en/global/corporate/press/speeches/significant_discoveries_of_the_21st_century.html
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ال �شكلت �أكثر من  %18من
المغمورة حول العالم((( في مطلع عام  2012بلغ  1292حق ً
الحقول المنتجة في ذلك العام والتي بلغ عددها  7124حقالً.
ومن الهام قبل الخو�ض في غمار المو�ضوع تو�ضيح �أن ت�صنيف المياه �إلى �ضحلة،
وعميقة ،وعميقة جداً (�سحيقة) يختلف بع�ض ال�شيء ح�سب المراجع المعتمدة� ،إال �أن
الغالب هو القول �إن المياه التي ال يزيد عمقها عن  300م تعتبر مياهاً �ضحلة� ،أما المياه
العميـقة فهي ما زاد عمقها عن  300م ولم يتجاوز  1500م ،وما عدا ذلك تعتبر مياهاً
�سحيقة( ،ال�شكل.)-1
ال�شكل :1-ت�صنيف �أعمق املياه

	
  

Worldwide Oil Field Production Survey 2012, Oil and Gas Journal Research Center.
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الفصـــــــل األول
الحفر في المغمورة
يمثل الحفر في المغمورة تحدياً فنياً وبيئياً واقت�صادياً للعاملين في ال�صناعة
البترولية ،ورغم �أن الياب�سة والمغمورة ت�شتركان في كون مبادئ اال�ستك�شاف والإنتاج
واحدة ،لكن العمليات على الياب�سة تتم بحيث يكون �سطح الأر�ض هو القاعدة التي تجري
عليها العمليات ب�شكل مبا�شر ،بينما توجد في المغمورة ع�شرات ومئات و�أحياناً �آالف
الأمتار من المياه فوق �سطح الأر�ض والذي يمثله قاع البحر في هذه الحالة.
ي�شير تعبير «الحفر في المغمورة» عادة �إلى العمل �ضمن الر�صيف القاري (Continental
 ،)Shelfالذي يظهر باللون الفيروزي في ال�شكل 2-والذي يختلف امتداده عن ال�شاطئ من
منطقة �إلى �أخرى ،كما ي�ستخدم التعبير نف�سه عند الحفر في البحيرات �أو الأنهار.
ال�شكل :2 -الر�صيف القاري يف خمتلف مناطق العامل

وقد �ساهم التطور التقني في تحويل هذه المناطق التي كانت تعتبر في معظمها
ع�صية على الحفر� ،إلى مناطق منتجة ت�ساهم بفعالية في رفد الإنتاج البترولي العالمي
بح�صة متميزة من النفط والغاز.
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وحتى �أواخر ال�سبعينات من القرن الما�ضي ،كان النفط الموجود في مكامن �ضمن
مناطق يزيد عمق الماء فيها عن  400م ي�صنف من �ضمن النفوط غير التقليدية ،ومثله
النفط الموجود في المناطق القطبية .بينما ت�سارعت الأمور كثيراً لتبلغ ن�سبة �إنتاج
النفط التراكمي من المغمورة في منت�صف الثمانينات حوالي  %12من �إنتاج العالم،
وقدر في حينها �أن  %20من احتياطيات العالم ،و %60من االكت�شافات الم�ستقبلية
�ستكون �ضمن �أحوا�ض المغمورة(((.

�أنواع المن�صات الم�ستخدمة في المغمورة
تختلف �أنواع من�صات الحفر الم�ستخدمة في المغمورة (ثابتة �أو متحركة) بح�سب
الموقع وعمق المياه وظروف المكمن المتوقعة وكمية الإنتاج المخطط لها ،كما تختلف
ح�سب نوع المناخ واحتمال حدوث عوا�صف �أو �أعا�صير ،وقوة الأمواج والتيارات ال�سطحية
والتحت �سطحية .ويمكن عموماً الإ�شارة �إلى الأنواع التالية من المن�صات:
 -1المن�صات الثابتة Fixed Platform

تبنى هذه المن�صات على قاعدة من الفوالذ �أو من الخر�سانة ،ويتم تثبيتها على قاع
البحر مبا�شرة ،ويوجد على �سطحها مواقع لمعدات الحفر والإنتاج و�أماكن الطاقم،
وكونها ثابتة فهي ت�صمم للعمل لفترة طويلة جداً تتجاوز ع�شرات ال�سنين .وتحتوي على
خزانات للنفط تحت �سطح المن�صة يمكن ا�ستخدامها كعوامات ي�ستفاد منها عند نقل
المن�صة �إلى مكان تثبيتها النهائي (ال�شكل  .)3 -يعتبر هذا النوع من المن�صات عادة ذو
جدوى اقت�صادية حتى عمق  520م من المياه.
 -2الأبراج اللينة Compliant Towers

تتكون من مجموعة �أبراج نحيلة مرنة مع ركيزة �أ�سا�سية تدعم ال�سطح التقليدي
الذي يحمل معدات الحفر والإنتاج .ت�صمم هذه الأبراج لتجنب قوى االنزياح الجانبي
في المناطق ذات الأمواج القوية ،حيث ي�ستفاد من مرونتها في الحد من حدوث ظاهرة
الطنين ( )Resonanceالتي قد تنتج عن تالطم الأمواج ب�شكل متتابع وت�ؤدي �إلى
تدمير بنية المن�صة (ال�شكل .)4 -ت�ستخدم هذه الأبراج عادة في مياه تتراوح �أعماقها
بين  910 - 370م.
 -3من�صات ن�صف غاط�سة Semi-submersible platform

عند العمل في مياه عميقة ،تظهر الحاجة �إلى ا�ستخدام مركبات عائمة ،وت�ستمد
المن�صات ن�صف (�شبه) الغاط�سة قدرتها على الطفو ( )Buoyancyمن مجموعة عوامات
1  D. H. Welte, B.P. Tissot, Petroleum Formation and Occurrence, 2nd Edition, 1984.
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ال�شكل :3 -من�صة ثابتة

ال�شكل :4 -من�صة من نوع الأبراج اللينة
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توازن مانعة للت�سرب ( )Pontoonsتثبت بحيث تقع تحت �سطح الماء ويتم مل�ؤها بالماء
ٍ
لت�شكل ركيزة ال تت�أثر بحركة الأمواج والتيارات المائية ال�سطحية الناتجة عن التغير في
الطق�س .تتميز هذه المن�صات بثباتية عالية ت�سمح ب�أن يكون ال�سطح الحامل للمعدات
مرتفعاً عن �سطح الماء بما يكفي لإبقائه بعيداً عن الأمواج ،ويتم و�صل �أعمدة الهيكل
مع العوامات ومع ال�سطح لمزيد من الثبات .ورغم �أنها �أقل ت�أثراً بحركة الأمواج ،لكن
ت�صميمها يجعلها �سهلة الت�أثر بتغيرات الحمولة مما ي�ستوجب الدقة في توزيع المعدات
على ال�سطح للحفاظ على ثباتيتها ،وعند الحاجة لتحريك هذه المن�صة يتم تفريغ الماء
من الركيزة((( ( )Ballastلزيادة قوة الطفو وت�سهيل حركة المن�صة (ال�شكل .)5 -تختلف
الأعماق التي يمكن ا�ستخدام هذه المن�صات فيها ح�سب الت�صميم وتتراوح بين  200م
وحتى  3000م.
ال�شكل  :5 -من�صة �شبه غاط�سة

 -4المن�صات ذاتية الرفع Jack up

وهي وحدات متحركة تت�ألف من ج�سم عائم مثبت �إلى عدد من القوائم القابلة للتحريك
والقادرة الو�صول �إلى قاع البحر ورفع المن�صة �إلى االرتفاع المطلوب ،وقد ت�صمم القوائم
 1ت�سمى �أي�ضاً «ال�صابورة» يف بع�ض الدول العربية.
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بحيث تخترق قاع البحر �أو يتم تثبيتها فوق القاع (ال�شكل  .)6 -يجري نقل هذا النوع
من المن�صات �إلى المكان المطلوب با�ستخدام ال�سفن �أو زوارق القطر (،)Tug Boat
وت�ستخدم في مياه تتراوح �أعماقها بين  150 - 120م.
ال�شكل  :6 -من�صة ذاتية الرفع

� -5سفن الحفر Drill ship

وه��ي �سفن مجهزة بمعدات للحفر وغ��ال��ب��اً م��ا ت�ستخدم ف��ي عمليات التنقيب
واال�ستك�شاف ،كما يمكن ا�ستخدامها عند �إج��راء عمليات ال�صيانة للآبار �أو لأعمال
الإكمال ،ومن الالفت لالنتباه �أن بع�ض هذه ال�سفن المتطورة بات قادراً على الحفر
في مواقع ي�صل عمقها �إلى  4000م تحت قاع البحر (ال�شكل .)7 -ويبين (ال�شكل )8 -
مقارنة بين �سفن الحفر وبين المن�صات �شبه الغاط�سة.
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ال�شكل :7 -من�صة على �سفينة حفر

ال�شكل :8 -مقارنة بني �سفن احلفر واملن�صات �شبه الغاط�سة
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تتميز هذه ال�سفن عن باقي �أنواع المن�صات ب�سرعة حركتها مما يجعلها منا�سبة للنقل
من مكان �إلى �آخر ،خا�صة و�أنها تعتبر وحدة متكاملة م�ستقلة بعك�س باقي الأنواع التي
تحتاج �إلى �سفن �أو زوارق القطر لتحريكها.
 -6من�صات ال�صاري المغمور Spar

وهي نوع من المن�صات العائمة التي ت�ستخدم في المياه ذات الأعماق
�صار (�أ�سطوانة) مفرغ يثبت في �أعاله ال�سطح الحامل
ٍ
ال�سحيقة ،تتكون من
للمعدات ،وتثقل الأ�سطوانة با�ستخدام مواد �أعلى كثافة من الماء ،لي�صبح
مركز ثقلها في الأ�سفل ،وذلك ما يزيد من الثباتية ،كما يتم تثبيت ال�صاري
با�ستخدام كابالت معدنية �أو كابالت م�صنوعة من البولي�ستر �إلى قاع
البحر (ال�شكل .)9 -
توجد عملياً ثالثة �أنواع رئي�سية من هذه المن�صات ،وهي:
•من�صات ال�صاري التقليدية :Classic Spar

وهي تحتوي على �أ�سطوانة مفرغة يتم و�ضع �أثقال فوق قاعدتها على القاع لتثبيتها
كما ذكر �أعاله.
•من�صات الطوق الحديدي :Truss Spar

يكون ال�صاري فيها �أق�صر من المن�صة التقليدية ويدعى «الخزان
ال�صلب» وتوجد فيها بنية هيكلية تو�صل �إلى �أ�سفل ال�صاري ،كما يوجد
في �أ�سفل ال�صاري خزان يدعى «الخزان اللّين» ( )Soft Tankوهو
يحتوي على المواد المثقلة ،ويعتبر هذا النوع هو الأكثر �شيوعاً بين
من�صات ال�صاري المغمور.
•من�صات ال�صاري الخليوي :Cell Spar

وتتميز ب�أ�سطوانة مركزية كبيرة تحيط بها �أ�سطوانات �أ�صغر مختلفة الأطوال،
وي�ستخدم فيها �أي�ضاً الخزان اللّين الذي يو�صل �إلى قاعدة الأ�سطوانة المركزية.
وقد ظهر هذا النوع من المن�صات لأول مرة في عام  2002حيث ا�ستخدم في
تطوير حقل  Red Hawkفي خليج المك�سيك((( ،والذي قدر احتياطيه من الغاز
بحوالي  7مليار متر مكعب ،وبلغ عمق الماء فيه  1615م.
i  John Bradbury, Red Hawk showcases first cell spar, 4/11/2002.
http://www.epmag.com/EP -Magazine/archive/Red -Hawk -showcases -cell -spar_3086
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ال�شكل � :9 -أنواع خمتلفة من من�صات ال�صاري املغمور
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تاريخ الحفر في المغمورة
�أوالً :الحفر في المياه ال�ضحلة

ظهرت �أولى عمليات تطوير الحقول في المغمورة في الواليات المتحدة الأمريكية
في حقل  Summerfieldقبالة �سواحل مدينة « »Santa Barbaraفي كاليفورنيا عام
 ،1869حيث ا�ستخدمت �صفوف مترا�صة من الأخ�شاب تمتد من ال�شاطئ �إلى م�سافة
تزيد عن  400م داخل البحر ،وكوّمت الأخ�شاب فوق بع�ضها لت�صل �إلى القاع على عمق
 11م (ال�شكل  ،) 10 -بينما جرت عملية الحفر بطريقة الدق ( )Poundingبالأنابيب
المعدنية �إلى عمق  139م تحت قاع البحر.
ال�شكل :10 -من�صات احلفر اخل�شبية يف كاليفورنيا

وبطبيعة الحال كانت عملية التطوير تلك متوا�ضعة النتائج ن�سبياً ،و�إن كانت تعتبر مقبولة
نظراً �إلى التقنيات التي كانت �سائدة في ذلك الحين� ،إذ و�صل الحقل المذكور �إلى ذروة �إنتاجه
ال مت�شحاً بال�سواد
عام  ،1902وتم هجره بعدها بب�ضع �سنين .خلف ذلك الم�شروع وراءه �ساح ً
من النفط الذي �أنتج ،كما بقيت الدعائم ومن�صات الحفر الخ�شبية �شاهداً على �أول عملية
�إنتاج من المغمورة ،وفي عام  1942امتدت ي ُد عا�صفة قوية لتمحو تلك الآثار.
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�أما نقطة العالم الثانية في تاريخ الحفر في المغمورة فكانت في عام  ،1947عندما
حفرت �شركة � Kerr-McGee Oil Industriesأول بئر منتج للنفط و�صف ب�أنه
(وراء الأفق) �أي ال يظهر من ال�شاطئ ،على بعد  17كم قبالة �سواحل لويزيانا ،و�إن كان
عمق المياه في تلك المنطقة ال يزيد عن  6م .لكن التكنولوجيا كانت قد تطورت في
ذلك الوقت وا�ستخدمت طريقة الحفر الرحوي ( )Rotaryبدل الحفر بطريقة الدق،
كما �أن العاملين في ال�صناعة اختاروا المعدن بدل الخ�شب لبناء من�صات الحفر �إدراكاً
منهم لمتانة البنى المعدنية من جهة ،وانخفا�ض كلفتها مقارنة مع العمر االفترا�ضي لها
وللخ�شب من جهة �أخرى.
تعتبر �شركات  ،Texacoو Shellمن رواد العمل في المغمورة ،وكانت هذه ال�شركات
قد �أتقنت تقنية قطر من�صات الحفر ال�صغيرة �إلى مواقع جديدة بعد انتهاء كل عملية
حفر ،ومع تنامي خبرات هذه ال�شركات وغيرها ،باتت معظمها ت�سعى �إلى نقل كل
تقنيات الحفر على الياب�سة وتطبيقها في المغمورة ،وخا�صة في الر�صيف القاري في
خليج المك�سيك .وما كادت التطورات التقنية تفتح الباب �أمام �إمكانيات الحفر في
المغمورة ،حتى ا�صطدمت عام  1950بعوائق قانونية جعلت عمليات التطوير والإنتاج
تقف في طريق م�سدود  ،فقد تم منح عدد من التراخي�ص لعدة �شركات للتنقيب قبالة
�سواحل كاليفورنيا وتك�سا�س ولويزيانا ،لكن الحكومة الأمريكية الفيدرالية فر�ضت
�سلطتها الق�ضائية الح�صرية وحق النظر في الدعاوي والف�صل فيها على كامل الر�صيف
القاري عام  ،1945ثم نق�ضت المحكمة الأمريكية العليا ذلك الحق الحقاً بين عامي
 1947و� ،1950إال �أن عدم وجود قانون فيدرالي في ذلك الحين يعطي ال�سلطة لوزارة
الداخلية لمنح تراخي�ص بترولية ،منع الحكومة الفيدرالية وحتى حكومات الواليات من
�إعطاء تفوي�ض بعمليات الحفر ،وهذا ما قيد حتى الكونغر�س الأمريكي فلم يتمكن من
حل المع�ضلة عبر ت�شريعات قانونية جديدة ،مما �أوقف التنقيب في الر�صيف القاري في
نهاية الخم�سينات من القرن الما�ضي.
وقد كان هذا النزاع حول «من يفر�ض �سلطته على الحفر في المغمورة» محوراً
لالنتخابات الرئا�سية الأمريكية عام  1952والذي قاد الرئي�س �إيزنهاور للتعهد ب�إعطاء
�سلطة منح التراخي�ص لحكومات الواليات ،وجرى �إ�صدار قانون «الأرا�ضي المغمورة» عام
 1953الذي �سمح للواليات بمنح التراخي�ص �إلى بعد ثالثة �أميال بحرية عن ال�شاطئ
( 5.6كم) ،كما �سمح القانون لبع�ض الواليات بمنح التراخي�ص �إلى م�سافة ت�سعة �أميال
بحرية ( 16.7كم) �إذا بررت ذلك ب�إبراز الوثائق التي تو�ضح حدودها عندما ان�ضمت �إلى
الواليات المتحدة� ،أو عبر الح�صول على قرار بذلك من الكونجر�س ،وقد تمكنت واليتا
تك�سا�س وفلوريدا فقط من الح�صول على ذلك الحق.
ثم تبع ذلك في نف�س العام �إ�صدار قانون �أعطى لوزارة الداخلية (الحكومة الفيدرالية)
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حق منح التراخي�ص خارج حدود �سلطة الوالية ،وعرفـت تلك المناطق با�سم الحـدود
الخارجية للر�صيف القاري((( ( ،)Outer Continental Shelf Landsوكانت تلك
القوانين �سبباً مبا�شراً في عودة منح التراخي�ص للعمل في المغمورة عام .1954
بلغ معدل �إنتاج النفط من المغمورة في ذلك العام حوالي � 133ألف برميل في اليوم
وهو ما مثل  %2من �إنتاج الواليات المتحدة الأمريكية حينها ،ثم بد�أ الإنتاج يرتفع ب�شكل
مت�سارع حتى و�صل في عام � 1971إلى  %20من �إنتاج الواليات المتحدة� ،أي ما يعادل
نحو  1.7مليون برميل في اليوم.
و�شهدت تلك الفترة عدة اندفاعات بترولية كان �أ�سو�أها عام  1969في Santa
 Barbaraوا�ستمر لمدة  11يوماً ونتج عنه انت�شار � 80ألف برميل من النفط على �شكل
بقعة بلغت م�ساحتها  2000كم ،2وامتدت على طول  48كم من �سواحل كاليفورنيا.
وتبع ذلك خالل ال�سنتين التاليتين ح��دوث ثالثة اندفاعات �أخ��رى �أق��ل �ش�أناً من
حيث كمية الت�سرب ،لكن �أحدها ا�ستمر لمدة �أربعة �أ�شهر ون�صف ،مما ت�سبب بتعليق
�أعمال الحفر في المنطقة ،ثم �شكلت في �شهر �شباط/فبراير عام � 1969أول مجموعة
ا�ست�شارية للعناية بتنظيف المناطق التي تعر�ضت للتلوث ،وفي �شهر ني�سان�/أبريل من
نف�س العام �سمح بعودة العمل في  72ترخي�صاً� ،إال �أن المحاذير البيئية التي تبعت ذلك
كانت من �ضمن الأ�سباب التي جعلت الإنتاج من المغمورة في الواليات المتحدة ينخف�ض
بمقدار الثلثين في عام  .1981وفي منت�صف الثمانينات ونتيجة النخفا�ض �أ�سعار النفط
ب�شكل كبير ،تراجعت عمليات اال�ستك�شاف والإنتاج ،وحتى عام  1990لم يتجاوز معدل
�إنتاج النفط من المغمورة  1.1مليون برميل في اليوم.
ثانياً :الحفر في المياه العميقة

�شهد عقد الثمانينات  -كما تقدم � -صعوداً وهبوطاً في عمليات الإنتاج من المياه ال�ضحلة
�سواء ب�سبب تذبذب الأ�سعار �أو ب�سبب النواظم البيئية �أو حتى االعتبارات ال�سيا�سية ،لكن عاملين
رئي�سيين كانا ال�سبب وراء التوجه نحو عمليات التنقيب في المياه العميقة ،وهما:
وجود منظومات بترولية ( )Playsذات �آمال مرتفعة في المياه ال�ضحلة ،لكنها كانت
�صعبة التطوير ب�سبب ق�صور تقنية الم�سح الزلزالي في ذلك الحين.
كانت معظم االكت�شافات ذات حجم �صغير ن�سبياً مما قلل من �أهميتها االقت�صادية
مقابل اال�ستثمارات الكبيرة الالزمة لتطويرها.
والبد من الإ�شارة هنا �إلى �أن التطور في فعاليات التنقيب �ضمن المياه العميقة
John Whitaker, Striking a Balance: Environment and Natural Resources Policy in the Nixon
-Ford Years, American Enterprise Institute/Hoover Institution Policy Studies, 1976.
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وخا�صة في خليج المك�سيك يدين بمعظم الف�ضل لتطور تقنيات الم�سح الزلزالي ،فقد
ارتفعت ن�سبة الآبار التي حفرت بناء على الم�سح الزلزالي ثالثي الأبعاد من  %5عام
(((
� 1989إلى  %80عام  ،1996كما ارتفعت ن�سبة الآبار الناجحة بعد تطبيق هذه التقنية
من  %36عام � 1985إلى  %50عام  .1997يبين ال�شكل 11-تغير ن�سبة الآبار الناجحة
في المغمورة في خليج المك�سيك(.((i
ال�شكل :11 -ن�سبة الآبارالناجحة يف املغمورة يف خليج املك�سيك خالل  12عاما

وقد حققت �شركة � Shellأول اكت�شاف في المياه العميقة (�أكثر من  330م) عام 1975
في حقل  Cognacفي خليج المك�سيك ،وكان �أول حقل ت�ستخدم فيه المن�صة الثابتة
 Fixed platformفي المياه العميقة ،وفي عام  1987اكت�شفت ال�شركة حقل Augur
الذي ا�ستخدمت فيه من�صة غير ثابتة  Tension legاعتبرت �أكثر مالئمة للعمل في
المياه العميقة من المن�صة الثابتة ،ومقارنة مع الآبار في المياه ال�ضحلة التي كان معدل
�إنتاجها ال يتجاوز ب�ضعة �آالف من البراميل في اليوم ،تجاوز معدل �إنتاج بع�ض الآبار في
المياه العميقة حاجز � 10آالف برميل في اليوم ،وكانت من�صة حقل  Augurعلى �سبيل
المثال قد �صممت لإنتاج � 40ألف برميل في اليوم ،لكن طاقة البئر الإنتاجية بلغت 100
�ألف برميل يومياً ،وهذا ما �ساهم في تطوير الحقل ب�أقل من ن�صف عدد الآبار التي كانت
مخططة مما قلل النفقات الر�أ�سمالية ب�شكل كبير ،و�شجع على المزيد من اال�ستثمارات في
1 The U.S. Petroleum and Natural Gas Industry, eia, 2004.
        http://www.eia.gov/emeu/finance/usi&to/upstream/index.html#n9

2 Offshore Exploratory Success Rate for the Major U.S. Petroleum Companies, 1985 -1997.
       http://www.eia.gov/emeu/finance/usi&to/upstream/ufig05.html
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المياه ال�سحيقة ،ومنها حقل  MENSAالذي اكت�شاف في مياه عمقها  1524م.
وت��وال��ت االكت�شافات في المياه العميقة من قبل ع��دد كبير من ال�شركات مثل،
 ،Conocoو ،BPو ،Mobilو ،Amocoو ،Oryxو .Petrobrasيبين (ال�شكل)12 -
تغير �أعماق المياه التي عملت �ضمنها  Shellمنذ عام  1978حتى عام .2010

�أ�سباب نجاح عمليات التنقيب في المغمورة
يمكن �أن يعزى النجاح الم�ضطرد لعمليات التنقيب في المغمورة خالل العقود الأربعة
الما�ضية �إلى العديد من الأ�سباب ،التي �ساهمت في تح�سن اقت�صاديات عمليات التنقيب
والإنتاج في المياه العميقة وفي المناطق البعيدة عن ال�شواطئ .وربما يكون من المفيد
التطرق ب�شيء من التف�صيل لبع�ض هذه التطورات ،و�أهمها:
 -1التقدم التكنولوجي والتقنيات الجديدة المبتكرة في مجال معدات الإنتاج البحرية

تمثل التطور التكنولوجي بالتو�سع في �إنتاج المن�صات البحرية التي تعتبر قاعدة
للحفر والإنتاج ،ويمكن �أن تبقى ل�سنوات طويلة �ضمن المياه ،متعر�ضة للعوامل الجوية
والمناخية القا�سية .وقد ركن الأ�سلوب المعياري لتطوير هذا النوع من المعدات �إلى
�إيجاد قاعدة �صلبة ترتكز �إلى القاع ،كالجزر اال�صطناعية مثالً .لكن تو�سع العمليات
نحو المياه العميقة وال�سحيقة جعل من ال�صعب ا�ستخدام هذه التوجه نتيجة الم�صاعب
الفنية والعوائق االقت�صادية التي تظهر ب�شكل �سريع مع تزايد عمق المياه.
ويمكن هنا الإ�شارة �إلى تجربة الإم��ارات العربية المتحدة في هذا المجال ،حيث
حفرت �شركة  ExxonMobilفي عام �أواخر عام  ،2010بئرين تجريبيين �أثبتا جدوى
الخطط المو�ضوعة لتو�سيع عمليات تطوير حقل زاكوم العلوي العمالق عبـر عمليات
الحفر من الجزر ال�صـناعية ،وهي تقنـية ممـاثلة لما قامـت به ال�شـركة في م�شروع
� Sakhalin-1شمال �شرق رو�سيا .وتعتبر �شركة تطوير زاك��وم « »Zadcoال�شركة
الم�س�ؤولة عن عمليات الت�شغيل في الحقل الذي يقع على بعد حوالي  80كم �شمال �شرق
�أبو ظبي ،ويقدر االحتياطي فيه بحوالي  50مليار برميل .وكانت �شركة National
 Marinesقد فازت بعقد �إن�شاء  4جزر ا�صطناعية حول حقل زاكوم العلوي من �شركة
زادكو ،وذلك في �إطار م�شروع متعدد المراحل لرفع معدل �إنتاج النفط من الحقل لي�صل
�إلى � 750ألف ب/ي في عام .((( 2015
 -2التطور في تقنيات الم�سح الزلزالي ثالثي الأبعاد

نظراً لتكلفته العالية مقارنة بالعمل على الياب�سة ،يعتمد التنقيب عن
Oil and Gas Journal, 9/11/2010.
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ال�شكل :12 -تطور �أعماق املياه التي عملت �ضمنها �شركة  Shellبني 2010 - 1978
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الهيدروكربونات في المغمورة ب�شكل كبير على الم�سح الزلزالي ،وخالفاً للواقط
الأر�ضية ( )Geophonesالم�ستخدمة على الياب�سة ،ت�ستخدم في المغمورة
لواقط مائية ( )Hydrophonesت�سجل اال�ستجابات الزلزالية ،حيث يتم
�سحبها خلف مراكب متطورة ت�سجل وتعالج البيانات .وقد �شهدت ع�شرينات
القرن الما�ضي بداية عمليات الت�سجيل التماثلية ( )Analogueللم�سوحات
الزلزالية ثنائية الأبعاد ،بينما ظهرت الت�سجيالت الرقمية ( )Digitalبعدها
بحوالي �أربعين عاماً ،وتما�شى تطورها مع تطور الحوا�سب الإلكترونية ،بينما لم
تظهر الم�سوحات الزلزالية ثالثية الأبعاد �إال في مطلع الثمانينات .وقد �ساهمت
العديد من االبتكارات في تطور هذه النوع من الم�سوحات ،مثل تحديد المواقع
بدقة عبر الأقمار ال�صناعية ( ، )GPSوظهور خوارزميات جديدة للمعالجة،
وظهور محطات التف�سير المتطورة (.)Workstation
 -3تطور تقنيات الحفر والإكمال

يعتبر الحفر من �أهم العمليات في �صناعة النفط والغاز ،فبعد تحديد المنطقة
الم�أمولة با�ستخدام كل التقنيات المتاحة من درا�سات مختلفة وم�سوحات وتفا�سير
وغيرها ،يبقى الحفر هو ال�سبيل الوحيد لت�أكيد وجود الهيدروكربونات من عدمه .وفي
نف�س الوقت البد من التغلب على التحديات التي تواجه الحفر في المياه العميقة ،وهذا
ما ا�ستدعى وجود معدات متخ�ص�صة ،فحتى عام  1995لم يزد عدد من�صات الحفر
القادرة على العمل في  760متراً من المياه ( 2500قدم) عن خم�س من�صات ،بينما
ارتفع العدد �إلى ت�سع من�صات بعدها بعام واحد((( .و�إ�ضافة �إلى ابتكار من�صات حفر قادرة
على العمل في المياه العميقة ،ظهرت تقنيات جديدة للحفر كان لها الف�ضل في زيادة
�إنتاجية العمل وتخفي�ض نفقاته ،ومنها على �سبيل المثال تطور تقنيات الحفر الأفقي
والحفر الموجه والتي �ساهمت في الو�صول �إلى عدة مكامن من موقع عمل واحد .كما
تطورت تقنيات الإكمال في الآبار غير العمودية (المائلة والأفقية) ،مما �سهل الو�صول
�إلى م�ساحات كبيرة من الطبقات المنتجة ،وارتفعت بالتالي معدالت الإنتاج من هذه
الآبار مقارنة مع الآبار العمودية التقليدية .ويعتبر التطور في محركات الحفر الجوفية
(الحفر العنفي �أو التوربيني)� ،أحد العوامل التي �سمحت ب�إمالة جذع البئر بمقدار 60
درجة �ضمن حوالي  30متراً فقط ،مما جعل الحفر الموجه يقفز قفزات وا�سعة للو�صول
�إلى مكامن كان الو�صول �إليها �سابقاً يعتبر �ضرباً من الم�ستحيل .يبين (ال�شكل)13-
مخططاً تو�ضيحياً لتمييل الآبار �أثناء الحفر من من�صة بحرية(.((i
Energy Information Administration, Natural Gas 1998: Issues and Trends.

http://tntenergy.ca/directional -drilling/
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ال�شكل :13 -حفر عدة �آبار موجهة من من�صة بحرية

203

النفط والتعاون العربي 147 -

الفصـل الثاني
تطور االحتياطي والإنتاج العالمي من النفط والغاز
رغم كل ما ن�شر وين�شر عن �أهمية م�صادر الوقود البديلة وم�صادر الطاقة الجديدة
والمتجددة ،يوا�صل العـالم اعتـماده على الوقـود الهـيدروكربوني كم�صدر رئي�سي للطاقة،
وال يبدو �أن هذا الو�ضع �سيتغير في القريب العاجل� ،إذ يحتل النفط والغاز مركز ال�صدارة
في هذا المجال حتى اليوم على الأقل ،بينما ترى وكالة الطاقة الدولية �أن الفحم قد يكون
مناف�ساً في مزيج الطاقة العالمي لتقترب ن�سبته من ن�سبة النفط في عام  .2017وتتجلى
�أهمية البترول (النفط والغاز) ب�شكل وا�ضح عند النظر �إلى االهتمام بتطـوير االحتياطيات
العالمية ،فخالل ال�سنوات الع�شر الما�ضية ارتفعت تقديرات االحتياطي النفطي في العالم من
! 1091مليار برميل عام  ،2003لت�صل �إلى �أكثر من  1256مليار برميـل في مطـلع عام 2013
(ال�شكل ،((()14 -مع �أن العالم �أنتج �أكثر من  275مليار برميل من النفط خالل تلك الفترة
(ال�شكل� ،)15 -أي �أنه قد تم نظرياً تعوي�ض الكميات المنتجة و�إ�ضافة �أكثر من  165مليار
برميل �إلى االحتياطيات العالمية الم�ؤكدة من النفط.
ال�شكل :14 -تطور االحتياطيات امل�ؤكدة من النفط يف العامل2012 - 2003 .

كما يالحظ �أن احتياطي الغاز الطبيعي العالمي في تزايد م�ستمر منذ عام 2003
وحتى مطلع عام ( 2013ال�شكل ،)16-حيث قدر احتياطي الغاز الطبيعي في العالم في
نهاية عام  2013بحوالي  192.4تريليون متر مكعب ،بزيادة  13.2تريليون متر مكعب
عن تقديرات االحتياطي العالمي في عام  .2003وقد �أنتج العالم ما بين عامي 2003
1

م�صدر بيانات الأ�شكال � :17 ،16 ،15 ،14إدارة ال�ش�ؤون الفنية ،تقرير الأمني العام ال�سنوي التا�سع والثالثون� ،أوابك.2012 ،
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ال�شكل :15 -الإنتاج العاملي ال�سنوي من النفط التقليدي 2012 - 2003

ال�شكل :16 -تطور االحتياطيات امل�ؤكدة من الغاز الطبيعي يف العامل2012 - 2003 .

ومطلع عام � 2012أكثر من  26.6تريليون متر مكعب (ال�شكل� ،)17 -أي �أنه قد تم خالل
تلك الفترة �إ�ضافة قرابة  39.8تريليون متر مكعب �إلى االحتياطي العالمي.

تراجع عدد االكت�شافات العمالقة على الياب�سة وت�أثيره الفعلي على االحتياطيات
يميل بع�ض الباحثين �إلى اعتبار �أن م�صادر النفط والغاز على الياب�سة باتت تواجه
�شبح الن�ضوب ب�سبب عدم تحقيق اكت�شافات عمالقة في ال�سنوات الأخيرة ،حيث �أن
معظم االكت�شافات العمالقة التي تمد العالم اليوم بحوالي ثلثي حاجته من النفط قد تم
اكت�شافها في ال�ستينات وال�سبعينات من القرن الما�ضي.
لكن الواقع قد يبدو مختلفاً �شيئاً ما عن ذلك� ،إذ تم عملياً اكت�شاف �أكثر من خم�سة
ال عمالقاً في المغمورة خالل العقد المن�صرم ،يزيد مجموع احتياطياتها على 25
ع�شر حق ً
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ال�شكل :17 -الإنتاج ال�سنوي العاملي من الغاز الطبيعي 2011 - 2003

مليار برميل .وقد ن�شرت مجلة النفط والغاز في عام  2007بحثاً �أكد �أن احتياطيات النفط
في المغمورة تعادل عموماً  %41من �إجمالي احتياطيات النفط العالمية((( ،مما يعني (في
حال عدم تغير الأرقام) �أن المغمورة تحتوي على حوالي  514مليار برميل من االحتياطيات
العالمية الم�ؤكدة من النفط في عام  ،2013لكن هذه البيانات تغيرت الحقاً.
وقد لعبت التقنيات الحديثة دوراً هاماً في تطوير ال�صناعة البترولية في المغمورة،
حيث �ساهمت كما ذكر �سابقاً في حفر �آبار عميقة �ضمن مياه �سحيقة ،كما �سمحت
بن�صب من�صات �إنتاج وتخزين ونقل عائمة ،وهذا ما جعل عمليات و�ضع الحقول الواقعة
في المغمورة على الإنتاج تتم ب�سرعة قيا�سية مقارنة بما كان الحال عليه من قبل .وقد
(،((i
بات الحفر في المياه العميـقة قاعـدة في بعـ�ض مناطـق العالم ،مثل خليج المك�سيك
حيث يظهر ال�شكل� 18-أن معظم الآبار التي حفرت خالل الفترة الممتدة بين منت�صف
ال�سبعينات من القرن الما�ضي ،وحتى نهاية عام  ،2012كانت �ضمن المياه العميقة
وال�سحيقة ،والتي بلغت �أحياناً  2953متراً.
وعلى الرغم من �أن تراجع عدد االكت�شافات على الياب�سة في منطقة معينة من العالم،
ال يعني تراجع هذا العدد في باقي مناطق العالم� ،إال �أنه قد يعطي م�ؤ�شراً عن ت�أثير
هذا التراجع على الإنتاج ،خا�صة مع الأخذ بعين االعتبار �أن الفترة الممتدة بين تحقيق
االكت�شاف وبين و�ضع المكمن �أو الحقل على الإنتاج تكون �أطول في المغمورة مما هي
Sandrea Ivan and Sandrea Refael, Global Offshore Oil Exploration trends show continued promise in world’s offshore basins, Oil and Gas Journal, 3/5/2007.
ii

م�صدر البياناتOil and Gas Journal, Status of US Gulf of Mexico deepwater discoveries, 2013. :
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ال�شكل � :18 -أعماق الآبار املحفورة يف خليج املك�سيك

متـ ـ ـ ـ ــر

عليه على الياب�سة ب�سبب ال�صعوبات التقنية ،كما �أن حقول الغاز تحتاج عموماً لوقت
�أطول من حقول الحقول النفط.
ويمكن في هذا المجال الإ�شارة �إلى تراجع عدد االكت�شافات في المملكة المتحدة
بين عامي  1982وحتى عام  ،2010حيث يبين (ال�شكل )19-التناق�ص الوا�ضح في
عدد هذه االكت�شافات((( ،وهو ما يبدو مرتبطاً ب�شكل ما مع تراجع تقديرات االحتياطي
الم�ؤكد ،كما يبدو وا�ضحاً تراجع كميات الإنتاج ال�سنوية من النفط .و�إن كان من الواجب
الإ�شارة �إلى �أن التطورات التقنية واالكت�شافات الجديدة (رغم تراجع عددها الإجمالي)
قد �ساهمت كما يبدو في ارتفاع تقديرات االحتياطي الحقاً في المملكة المتحدة التي
قدر االحتياطي فيها ب�أكثر من  3مليار برميل في نهاية عام  2012مقابل  2.8مليار
برميل في نهاية عام .2011
ال
ويظهر الجدول  1-بيانات ال�شكل  12 -ب�شكل �أكثر تف�صي ً

وفي الربع الأول عام  ،2011انخف�ضت ن�شاطات الحفر في الق�سم البريطاني من
بحر ال�شمال بمعدل  ،%25وذلك ا�ستناداً �إلى بيانات ن�شرتها م�ؤ�س�سة North West
 Europe Reviewالتي تعنى بتوثيق عمليات الحفر والترخي�ص في الر�صيف القاري
في المملكة المتحدة( .((iوت�ضمنت البيانات �أن عدد الآبار التي تم البدء بحفرها خالل
Government Services and Information, website: https://www.gov.uk/

Oil Voice, 8/4/2011

i

ii
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ال�شكل :19 -عدد اكت�شافات النفط على الياب�سة يف اململكة املتحدة2010 - 1982 ،

الربع الأول من ذلك العام بلغ � 9آبار فقط ،منها � 5آبار ا�ستك�شافية ،و� 4آبار تقييمية،
وذلك مقارنة مع  12بئراً تم حفرها في الربع الأول من عام .2010
كما لم تحقق المملكة المتحدة �سوى اكت�شاف واحد للنفط على الياب�سة ما بين عام
 2010ومطلع عام  ،2013حيث ذكرت �شركة � Alamo Energy Corpأنها اكت�شفت
النفط جنوبي لندن في  ،West Sussexوقدرت االحتياطي المكت�شف بما يتراوح بين
 61 - 35مليون برميل((( ،وهو رقم يعد متوا�ضعاً في دولة �أنتجت حوالي  490مليون
برميل في عام .2010
ويبدو �أن تراجع معدالت �إنتاج النفط ،وحاجة البالد المتزايدة �إلى الطاقة ،لعبت دوراً
هاماً في التوجه نحو الم�صادر غير التقليدية في البالد ،حيث �ساهمت في رفع الحظر
عن تطوير حقول غاز ال�سجيل ،فقد ذكرت الحكومة البريطانية في نهاية عام � 2012أنها
�سوف ت�سمح ب�إعادة عمليات اال�ستك�شاف في مجال غاز ال�سجيل مت�ضمنة الحفر الأفقي
والت�شقيق الهيدروليكي ،و�أكد وزير الطاقة والتغير المناخي في حينها �أن الحكومة �سوف
ت�صرح بعودة عمليات التطوير ب�شرط �أن تخ�ضع عمليات الت�شقيق الهيدروليكي ل�ضوابط
خا�صة تعمل على الحد من مخاطر الن�شاطات الزلزالية في نطاق العمل.
Trading Markets, 18/1/2011
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اجلدول  :-1عدد االكت�شافات على الياب�سة واالحتياطي والإنتاج ال�سنوي من النفط يف اململكة املتحدة

ال�سنة
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

عدد
االكت�شافات
1
6
7
6
6
4
2
5
1
0
1
1
0
0
1
1
3
2
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
2

االحتياطي مليار
برميل
7.5
6.9
6.0
5.6
5.3
5.2
4.3
3.8
4.0
4.2
4.6
4.5
4.3
4.5
5.0
5.2
5.1
5.0
4.7
4.5
4.5
4.3
4.0
3.9
3.6
3.4
3.1
2.8
2.8

الإنتاج ال�سنوي مليون
برميل
784.8
877.4
960.8
976.5
974.9
946.4
874.5
704.1
700.2
700.5
723.2
773.6
976.3
1003.4
998.3
986.1
1024.7
1061.8
973.3
903.9
899.0
823.8
740.1
660.4
597.1
597.8
557.1
529.9
488.7
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يذكر �أن الت�شقيق الهيدروليكي في عمليات اال�ستك�شاف كان قد حظر في المملكة
المتحدة منذ �أيار/مايو عام  2011وذلك بعد �أن تم ر�صد هزة �أر�ضية خفيفة في حو�ض
� Bowlandشمال �إنجلترا ،وهو الموقع الوحيد في البالد الذي جرت فيه هذه عمليات
الت�شقيق الهيدروليكي �سابقاً ،وكانت الجمعية الجيولوجية البريطانية قد �أعلنت �أن هذا
الحو�ض يحتوي على حوالي  8.5تريليون متر مكعب من الغاز ،وهو ما يزيد بحوالي %50
عن تقديرات �سابقة .وقد ذكر الوزير البريطاني في ت�صريح له �أن غاز ال�سجيل ي�شكل
ال هاماً للطاقة في المملكة المتحدة يمكن �أن ي�ساهم في �أمن الطاقة وفي
م�صدراً محتم ً
(((
تقليل اعتماد البالد على الغاز الم�ستورد .
وفي مطلع عام  ،2013ن�شرت  North West Europe Reviewمراجعة �شاملة
لن�شاطات الحفر في المغمورة �ضمن �شمال غرب �أورب��ا� ،أ�شارت فيه �إلى �أن المنطقة
برمتها �شهدت حفر  124بئراً ا�ستك�شافياً وتقييمياً خالل عام  ،2012وهو ما مثل زيادة
بن�سبة  %2فقط مقارنة بعام  2011الذي حفر خالله  122بئراً ،بينما ارتفعت ن�شاطات
الحفر في الر�صيف القاري �ضمن المملكة المتحدة بن�سبة  %33حيث تمت المبا�شرة
(((i
بحفر  65بئراً ،مقارنة بحفر  49بئراً عام  ،2011كما منحت الحكومة البريطانية
ال في المغمورة� ،إ�ضافة �إلى توقيع  80عقداً وترخي�صاً
موافقات على تطوير  21حق ً
مختلفاً.
وقد ذكرت «وكالة التجارة البريطانية ل�صناعة النفط والغاز في المغمورة» �أن قطاع
خدمات الآبار في المملكة المتحدة �شهد ازده��اراً وا�ضحاً عام  ،2012حيث ح�صلت
ال�شركات العاملة في الحفر والإكمال واالختبار وال�صيانة على عوائد زادت عن  3مليار
دوالر في ذلك العام ،وهو ما يعتبر �أعلى رقم م�سجل في هذا المجال منذ عام ،1996
وعزت الوكالة هذا االرتفاع �إلى تنامي العمليات في الر�صيف القاري(.((ii
من جهة �أخرى ،كان لتراجع عدد االكت�شافات على الياب�سة دور الحافز في العودة
�إلى الحقول القديمة ،و�إع��ادة تقييم �إمكاناتها في �ضوء م�ستجدات تغير الأ�سعار من
جهة ،وتطور التقنيات الالزمة للإنتاج منها من جهة �أخ��رى ،وهذا ما جعل الحكومة
البريطانية تمنح موافقتها في مطلع عام  2013ل�شركة  Statoilعلى خطة تزيد قيمتها
عن  7مليارات دوالر لإنتاج النفط الثقيل من حقل  Marinerالواقع في �شمال بحر
ال�شمال والذي اكت�شف عام  1982على بعد � 150إلى ال�شرق من جزر ،Shetland
Oil and Gas Financial Journal, 13/12/2012

i

Energy Business Review, Oil and Gas UK reports record growth in well services sector in 2012, 24/5/2013.

iii

UK offshore drilling and deal activity closes on a high in 2012 setting positive expectations for
2013, North West Europe End of Year Review 2012, January, 2013. website:
http://www.psg.deloitte.com/ResourcesOilGasReportsNWEuropeEndYearReview2012_20130115.asp
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وكانت التكنولوجيا الالزمة لإنتاج هذا النوع من النفط غير متوفرة في ذلك الحين.
ومع التطورات التي �شهدها عقد الت�سعينات من القرن الما�ضي (الحفر الأفقي وتقنيات
الإكمال المتطورة)� ،أبقت ال�شركة المديرة لعمليات الحقل ( )Texacoكل خياراتها
مفتوحة ،لكن التقدم بقي بطيئاً جداً .وفي عام � 2005أعلنت الحكومة البريطانية �أن
الحقل معرو�ض للتطوير و�أعيد توزيع الح�ص�ص للترخي�ص ،ورغم كل التطورات التقنية،
�إال �أن �شركة  Statoilال تتوقع �أن يبد�أ الإنتاج من الحقل قبل عام  2017ومن المحتمل
�أن ي�ستمر حتى عام  ،2047بحيث ينتج بمعدل � 55ألف برميل يومياً بين عامي - 2017
 .2020ومن المقرر �أن يتم تطوير الحقل عبر من�صات �ستحفر  50بئراً ،بينما �سيجري
ا�ستخدام من�صات تخزين عائمة ب�سعة تبلغ � 850ألف برميل(((.

دور المياه العميقة في تطور الإنتاج واالحتياطي
يلعب الإنتاج من المياه العميقة وح�صته من مزيج الطاقة دوراً ال يمكن اال�ستهانة
به حالياً ،ويبدو جلياً �أنه �سي�ستمر في لعب هذا الدور في الم�ستقبل في �ضوء تنامي
الطلب العالمي على الطاقة وتنامي كثافة الطاقة في الدول المتطورة� ،إ�ضافة �إلى ارتفاع
م�ستوى اال�ستهالك في االقت�صادات النا�شئة كالهند وال�صين ،وهذا ما �سوف يزيد من
�أهمية دور الإنتاج من المغمورة عموماً ومن المياه العميقة على وجه الخ�صو�ص ،ويمكن
دعم هذه اال�ستنتاجات من خالل الم�ؤ�شرات التالية:
1 .1ت�ضاعفت طاقة الإنتاج من المغمورة ثالث مرات بين عامي  2000و ،2010حيث ارتفعت
كمية الإنتاج من المياه العميقة من  1.5مليون برميل في اليوم عام � 2000إل��ى �أكثر من
 5مليون برميل في اليوم عام  ،2009و�أ�شارت التوقعات قبل حادث اندفاع  Macondoفي
خليج المك�سيك �إلى �أن الإنتاج من المياه العميقة �سي�صل �إلى  10مليون برميل في اليوم عام
 ،2015وهو رقم �أعلى ن�سبي ًا من الزيادة التي كانت متوقعة للإنتاج من الياب�سة.
2 .2يتنامى دور االكت�شافات في المياه العميقة على الم�ستوى العالمي ب�شكل م�ضطرد ،فمنذ عقد
الت�سعينات من القرن الما�ضي اتخذ حجم احتياطيات النفط في المغمورة منحى متزايد ًا
لترتفع �أهميته �أكثر ف�أكثر خالل الفترة الراهنة .وقد �شكلت اكت�شافات المياه العميقة ما بين
عامي  2006و 2009حوالي  %54من �إجمالي االكت�شافات على الياب�سة وفي المغمورة ،وفي
عام  2008تحديد ًا �أ�ضافت االكت�شافات في المياه العميقة حوالي  13.7مليار برميل مكافئ
نفط �إلى االحتياطيات العالمية.

تعتبر اكت�شافات المياه العميقة التي تحققت خالل العقود القليلة المن�صرمة �أكبر بكثير من
االكت�شافات على الياب�سة ،حيث بلغ متو�سط حجم االكت�شاف الواحد في المغمورة عام 2009
حوالي  150مليون برميل مكافئ نفط ،مقابل متو�سط بلغ  25مليون برميل مكافئ نفط على
Offshore Magazine, 15/2/2013
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الياب�سة ،وهو ما يمثل �ستة �أ�ضعاف االحتياطي((( .وقد �شهد عام  2012تحقيق  52اكت�شاف في
المغمورة �ضمن مياه يزيـد عمـقها عن  1220م ،وتمثل حوالي  %35من �إجمالي عدد االكت�شافات
التي تحققت خالل ذلك العام( ،الجدول  ،)2-بينما �سجل  28اكت�شافاً فقط على تلك الأعماق
عام  ،2011و 37اكت�شافاً في كل من عامي  2010و ،2009و 32اكت�شافاً عام .2008

ويالحظ من الجدول  2 -و ال�شكل� 20-أن هناك قفزة في عدد االكت�شافات التي
تحققت في عام  2012مقارنة مع عدد االكت�شافات في ال�سنوات الأربع التي �سبقت.
اجلدول  :-2عدد االكت�شافات يف املياه التي يزيد عمقها عن  1220م
العام

عدد االكت�شافات

2008

32

2009

37

2010

37

2011

28

2012

52

ال�شكل :20 -ن�سبة عدد االكت�شافات كل عام يف مياه يزيد عمقها عن  1220م

IHS CERA: The Role of Deepwater Production in Global Oil Supply, 30/6/2010.
http://press.ihs.com/press -release/energy -power/ihs -cera -role -deepwater -production -global -oil -supply
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و�إذ ينظر �إلى خليج المك�سيك كالعب هام من الم�ساهمين في ازدهار الإنتاج من
المغمورة� ،إال �أن الدور الذي باتت تلعبه البرازيل ودول غرب �أفريقيا �أ�صبح �أكبر من �أن
يغفل عنه ،كما �أن االهتمام بالمناطق الأخرى التي تمثل تحدياً تقنياً كبيراً ال زال يتنامى،
مثال ذلك االهتمام الذي توليه ال�شركات البترولية لتطوير حقول �أال�سكا ،فقد و�ضعت
�شركة  BPخططاً �أعلنت عنها في �شهر حزيران/يونيو  ،2013لإ�ضافة  1مليار دوالر
م�صحوبة بمن�صتي حفر �إلى ا�ستثماراتها في حقول «منحدر �أال�سكا ال�شمالي» خالل
ال�سنوات الخم�س المقبلة ،وذلك نظراً لتغير �سيا�سة ال�ضرائب النفطية التي �أقرها حاكم
�أال�سكا وباتت جزءاً من قانون الوالية .وتق�ضي الخطط بزيادة ن�شاطات الحفر وتطوير
المعدات الموجودة حالياً و�إ�ضافة  200فر�صة عمل ،مما يتوقع له �أن يرفع من فعالية
عمليات ال�شركة من جهة ويدعم اقت�صاد الوالية من جهة �أخرى.
كما تعمل ال�شركات الرو�سية على مراجعة خططها لتطوير بع�ض الحقول في القطب
ال�شمالي ،ومثلها النرويج التي �أعلنت في �شهر ني�سان�/أبريل � 2013أنها �أعطت ال�ضوء
الأخ�ضر للبدء في درا�سة تعنى بمعرفة الت�أثير البيئي لعمليات اال�ستك�شاف والإنتاج
في المياه القطبية قرب جزيرة ، Lofotenحيث تحتوي تلك المنطقة على ثروة هائلة
من �أ�سماك القد ( ،)Codويقدر �أنها تحتوي على  1.27مليار برميل من النفط �ضمن
خم�سين منطقة م�أمولة((( .وت�أخذ هذه الدول بعين االعتبار وجود عوائق مختلفة تقف في
وجه الحفر في تلك المياه ،من �أهمها:
1 .1اال�ستثمارات الر�أ�سمالية الهائلة التي تتحدى تطوير هذا النوع من الم�شاريع وترفع
معامل الخطورة فيها.
�2 .2أهمية تحديد مواقع تحتوي على م�صادر كبيرة من جهة ،ويمكنها الإنتاج بمعدالت
مرتفعة من جهة �أخرى ،ليكون زمن ا�سترداد التكلفة ( )Pay off timeمعقوالً.
3 .3االعتبارات البيئية.

تقديرات احتياطي النفط والغاز في المغمورة
عرفت المياه العميقة لفترة طويلة من الزمن ب�أنها المياه التي يزيد عمقها فوق الجرف
القاري ( )Reefعن  330م (�ألف قدم) .ومع التطور المتالحق في معدات الحفر والإنتاج
والتقنيات الهند�سية التي تعنى ب�ش�ؤون البترول في المغمورة ،باتت المياه العميقة تعرف
ب�أنها تلك التي يزيد عمقها عن  500متر .وتعمل العديد من �شركات النفط العالمية
�ضمن مياه �سحيقة ،فعمليات الحفر الحالية التي تقوم بها �شركة  Shellفي م�شروع
 Perdidoفي خليج المك�سيك ،تجري على بعد  320كم عن ال�شاطئ ،في مياه يزيد
Penn Energy, Norway agrees to impact study towards oil & gas drilling in arctic waters, 22/4/2013.
http://www.pennenergy.com/articles/pennenergy/2013/04/norway -agrees -to -impact -study -on
-oil -gas -exploration -in -arctic -w.html
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عمقها عن  2430متراً ،وعملت �شركة  Anadarko Petroleumفي منت�صف عام
 2007على من�صة حفرت في مياه يقارب عمقها عمق مياه م�شروع  ،Perdidoو�أنتجت
الغاز من حقل يبعد عن �شاطئ  New Orleansحوالي  298كم(((.
في عام � ،2000شكلت االحتياطيات العالمية الم�ؤكدة في المياه العميقة حوالي
 %12.3من مجمل االحتياطيات الواقعة في المغمورة ،بزيادة  %8عما كانت عليه في
مطلع الت�سعينات من القرن المن�صرم.
وف��ي تقريرها ال�سنوي عن احتياطيات البترول ،ق��درت مجلة Oil and Gas
 Journalفي مطلع عام � ،2006أن حجم احتياطيات النفط العالمية في المغمورة يبلغ
 135مليار طن (حوالي  985مليار برميل)( ،((iمنها  38مليار طن ( 277مليار برميل)
احتياطيات م�ؤكدة ،كما قدرت احتياطيات الغاز بحوالي  140تريليون متر مكعب ،منها
 40تريليون متر مكعب م�ؤكدة.
وحتى عام  2009كانت الحقول الواقعة المياه ال�ضحلة تحتوي على معظم االحتياطيات
الم�ؤكدة المعروفة ،بينما تغطي المياه العميقة حقوالً تحتوي على  10مليار طن مكافئ نفط
من هذه االحتياطيات ،يتوزع غالبها على خليج المك�سيك ،و البرازيل ،و غرب �أفريقيا(.((ii
وقد ن�شرت هيئة الم�سح الجيولوجي الأمريكية  USGSفي عام  ،2012تقديراتها
للم�صادر العالمية غير المكت�شفة من النفط والغاز ،وقدرت �أن منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا تحتوي على حوالي  16تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي في حزام
طي زاغرو�س والمغمورة في حو�ض البحر الأحمر ،وحو�ض �شرقي المتو�سط ،ودلتا
النيل .وقدرت وجود قرابة  10.5تريليون متر مكعب من الغاز �شرقي �أفريقيا في تنزانيا،
وموزمبيق ،ومدغ�شقر ،وجزر �سي�شيل .وقدرت �أن ثالثة �أقاليم في �شرق المحيط الهندي
تحتوي على  1.75تريليون متر مكعب من الم�صادر غير المكت�شفة(.((i
كما قدرت �أن المغمورة قبالة �سواحل بروناي تحتوي على  3.6مليار برميل من النفط.
وفي جنوب �أمريكا ومنطقة الكاريبي ،قدرت الهيئة وجود  55.6مليار برميل من النفط
تحت الطبقات الملحية في �أحوا�ض  ،Santosو ،Camposو.Espirito Santo

ii

Hays Kristen, Going deeper than the rest, Houston Chronicle, May 2, 2009.
كل واحد طن مرتي يعادل  7.3برميل تقريباً.

Chen Wei, Going Deeper: China’s Offshore Oil and Gas Industry, Proceedings of the Nineteenth
(2009) International Offshore and Polar Engineering Conference, Osaka, Japan, June 21 -26, 2009.
USGS, An Estimate of Undiscovered Conventional Oil and Gas Resources of the World, 2012.
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تتميز �أعمال التنقيب و التطوير في المياه العميقة ،بما يلي:
1 .1عامل مخاطرة مرتفع ،و متطلبات تقنية عالية ،وا�ستثمارات كبيرة.
عال.
2 .2الحقول المكت�شفة كبيرة ن�سبياً ،والمردود االقت�صادي ٍ
3 .3معدالت الإ�صابة في عمليات الحفر عالية مقارنة بعمليات الحفر على الياب�سة،
فقد و�صلت ن�سبة الإ�صابة في البرازيل �إلى  ،%50وفي خليج المك�سيك �إلى ،%33
وفي النرويج و ورو�سيا �إلى  ،%42و و�صلت في منطقة بحر ال�شمال �إلى .%24
وعموماً ،يتوقع ل�صناعة النفط والغاز في المغمورة �أن تتابع نموها با�ضطراد خالل
ال�سـنوات القادمة ،حيـث ترى �شـركة الـبترول البريطـانية  BPفي منظـورها لعام ،2030
�أن ذلك النمو المتوقع �سيكون له ما يبرره ،مثل(((:
1 .1تزايد عدد �سكان العالم ،حيث يمكن �أن تبلغ الزيادة المتوقعة بين عامي 2012
و 2030حوالي  1.4مليار ن�سمة.
2 .2احتمال تزايد الناتج الإجمالي المحلي  GDPمدفوعاً باالقت�صادات ال�صغيرة
والمتو�سطة.
3 .3تح�سن كفاءة الطاقة التي يتوقع �أن ت�ستمر في التزايد.
وت�شير البيانات �إلى �أن الإنتاج النفطي العالمي من المغمورة بلغ  9.35مليار برميل
عام � 2008أي ما يعادل حوالي  %30من �إجمالي �إنتاج النفط في ذلك العام والذي بلغ
حوالي  30.7مليار برميل� .أما �إنتاج الغاز الطبيعي من المغمورة في نف�س العام فو�صل
�إلى  759مليار متر مكعب  ،بينما قدر الغاز الطبيعي الم�سوق في العالم عام 2008
بحدود  3تريليون متر مكعب .ومن خالل نظرة �إيجابية �إلى منظور النفط والغاز ،توقع
معهد  GBIللأبحاث �أن ي�صل �إنتاج النفط العالمي من المغمورة �إلى  9.85مليار برميل
عام � ،2015أي بزيادة  500مليون برميل عن �إنتاج عام  ،2008بينما توقع �أن يبقى �إنتاج
الغاز الطبيعي قريباً من معدل عام  .2008ويبين ال�شكل 21-واقع الإنتاج وتوقعاته حتى
عام .2020
ومن الوا�ضح �أن توقعات المعهد المذكور ت�صل �إلى ذروتها بين عامي 2014 - 2013
لتعود �إلى التراجع بعدها مت�أثرة بتراجع معدالت الإنتاج من �أوربا ومنطقة بحر ال�شمال
(بريطانيا والنرويج ب�شكل رئي�سي) من جهة ،وعدم الموثوقية في تقديرات االحتياطيات
المتوقع اكت�شافها حتى عام .2020
بينما ت�شير نف�س التقديرات �إلى �أن قيم الإنتاج في دول ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا �ستحافظ حتى عام  2020على معدل �شبه ثابت يقارب  3.8مليار برميل(.((i
BP Energy Outlook 2030, London, January 2012.

GBI Search, The Future of the Offshore Oil and Gas Industry to 2020, November, 2009.
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ال�شكل :21 -توقعات �إنتاج النفط من املغمورة حتى عام 2020

ويالحظ �أن البرازيل ودول غرب �أفريقيا �ستلعب دوراً هاماً في الحفاظ على معدالت
الإنتاج من المغمورة ،فدول مثل �أنغوال ونيجريا و�ساحل العاج وغينيا تمتلك احتياطيات
كبيرة �ساهمت خالل ال�سنوات الع�شر الما�ضية في زيادة معدل الإنتاج العالمي ،ويمكن
للم�شاريع الجديدة في تلك المنطقة �أن ت�ساهم في رفد ذلك الإنتاج بمزيد من الكميات.
�أما خليج المك�سيك ،ونتيجة االحتياطيات المتميزة فيه و�شروط اال�ستثمار الب�سيطة
ن�سبياً ،فقد كان حتى �سنوات قليلة خلت يعتبر من بين المنتجين الثابتين للنفط من
المغمورة ،لكن التراجع الذي �شهدته معدالت �إنتاجه خالل الفترة المن�صرمة يمكن �أن
يعزى �إلى عدم تحقيق اكت�شافات كافية لتعوي�ض كميات الإنتاج ،بينما يمكن للم�شاريع
الجديدة التي و�ضعت على الإنتاج مثل م�شروع «محور � ،»Perdidoأن ت�ساهم في رفع
معدالت الإنتاج من المنطقة ب�شكل تدريجي.
�أما الإنتاج من المغمورة في منطقة �آ�سيا والبا�سيفيك فتقف خلفه ب�شكل رئي�سي
�إندوني�سيا وفيتنام وتايالند وماليزيا وال�صين .وقد �شهدت ماليزيا تراجعاً في معدالت
الإنتاج في ال�سنوات الأخيرة ب�سبب و�صول العديد من حقولها لمرحلة الن�ضوج ،لذلك
يعتقد �أن ق�صب ال�سبق �سيكون لل�صين تليها فيتنام ب�شكل �أقل ت�أثيراً.

اال�ستخال�ص المح�سن للنفط في المغمورة
رغم كل ال�صعوبات التي تواجه تطوير الحقول في المغمورة� ،إال �أن اال�ستخال�ص
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المح�سن للنفط يظهر كخيار اقت�صادي يفر�ض نف�سه �أحياناً ،فحتى عام  2008كان
مجموع ما �أنتج من النفط في المغمورة حول العالم ال يتجاوز  %25من االحتياطيات
المكت�شفة ،وهو رقم يقارب القيمة الو�سطية لمعامل اال�ستخال�ص ()Recovery Factor
في حقول الياب�سة .وعند النظر �إلى التحليل الكمي لم�ستقبل النفط والغاز ،يبدو �أن
اال�ستخال�ص المح�سن للنفط في المغمورة قد يكون ذا ريع اقت�صادي �أكثر حتى من
تحقيق اكت�شافات جديدة .قدرت الم�صادر العالمية المعروفة من النفط التقليدي بحوالي
 11تريليون برميل ،وهي ال تت�ضـمن النفـط الثقـيل جداً في فنـزويال ،وال رمال القـار في
ال عن  1تريليون برميل من هذه الم�صادر حتى اليوم.
كـندا ،وقد �أنتـج العالم ما يزيد قلي ً
ورغم �أن طرق اال�ستخال�ص المح�سن المعروفة يمكن �أن ت�ساهم في �إنتاج %20 - 10
من االحتياطي الجيولوجي((( (ال�شكل� ،)22-إال �أن حوالي  %3فقط من الإنتاج العالمي
يعتمد على هذه الطرق.
ال�شكل :22 -ت�صنيف طرق �إنتاج النفط ح�سب التقنية امل�ستخدمة ،ومعامل اال�ستخال�ص الو�سطي

وت�شير �إحدى الدرا�سات( ((iالتي ن�شرتها � Oil and Gas Journalإلى �أن التكاليف
الر�أ�سمالية لهذه الطرق يمكن �أن تتراوح بين  4 - 2دوالرات للبرميل الواحد ،مقابل كلفة
�أعلى بكثير لتطوير الحقول في المياه العميقة والتي يمكن �أن ت�صل �إلى  6 - 4دوالر
i

تركي حم�ش ،اال�ستخال�ص البرتويل املح�سن ،جملة النفط والتعاون العربي ،املجلد  ،36العدد  ،133ربيع .2010
Rafael Sandrea , Future World Oil & Gas Supply, 1st Yemen Energy Forum, 2009.
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للبرميل ،ي�ضاف لها  12.8دوالر للبرميل تمثل كلفة الح�صول على الترخي�ص و 14.4دوالر
للبرميل للو�صول �إلى االحتياطيات وتطويرها ،وذلك ح�سب تقديرات عام  .2006كما
ت�ؤكد الدرا�سة �أن ال�صناعة البترولية تحتاج لإنفاق  400 - 200مليار دوالر على طرق
اال�ستخال�ص المح�سن لزيادة معامل اال�ستخال�ص بمقدار  ،%1وهو ما �سوف ي�ضيف
حوالي  100مليار برميل �إلى االحتياطيات القابلة للإنتاج ،بينما تنفق هذه ال�صناعة
�سنوياً  260مليار دوالر على البحث والتطوير ،دون �أن تزيد ح�صيلة هذا الإنفاق عن 10
مليار برميل في ال�سنة.
رغم ذلك ،ت�شير الوقائع �إلى �أن الخطوات المتخذة في مجال اال�ستخال�ص المح�سن
في المغمورة ال ت��زال في مراحلها الأول��ى بالن�سبة �إل��ى �أهمية وحجم االحتياطيات
المعروفة ،لكنها ت�سير في االتجاه ال�صحيح.
ومن الأمثلة على هــــذه الخطــــوات ،االتفاق الذي عقد بين �شركتي  ، PetronasوShell
 Malaysiaعام  ،2011ال�ستخدام تقنيات اال�ستخال�ص المدعم  EORفي م�شروعي
 Sarawakو  Sabahقبالة ال�سواحل الماليزية .ويغطي االتفاق عقود م�شاركة بالإنتاج
تمتد لثالثين عاماً يقوم الطرفان خاللها بالعمل على رفع معامل اال�ستخال�ص من منطقتي
 ،Barma Deltaو ،North Sabahوذل��ك با�ستخدام الطرق الكيميائية في الحقلين
(تقنيات حقن القلويات والبوليميرات ومن�شطات التوتر ال�سطحي) ،مما قد ي�ساهم في رفع
معدل الإنتاج منهما بحوالي � 100 - 90ألف برميل مكافئ نفط في اليوم� ،إ�ضافة �إلى رفع
معامل اال�ستخال�ص((( من � %35إلى  ،%50و�إبقاء الحقلين على الإنتاج �إلى ما بعد عام
 .2040وقد جرى في مطلع عام  2012توقيع عقدي م�شاركة بالإنتاج بين ال�شركتين في هذا
الخ�صو�ص ،ت�ضمنا تطوير  6حقول في المنطقة الأولى و 3حقول في المنطقة الثانية(.((i
يذكر �أن احتياطيات حقل  Sabahلوحده تقدر بحوالي  11تريليون قدم مكعب من
الغاز ،و 1.5مليار برميل من النفط� ،أي ما يعادل  %12و %15من احتياطيات الغاز
والنفط في ماليزيا.

بع�ض اكت�شافات النفط والغاز في المغمورة عامي  2012و2013

ي�صعب �أن تكتمل �صورة الحديث عن النفط والغاز في المغمورة بدون الإ�شارة �إلى
�شيء من النتائج العملية لهذه الن�شاطات ،وفي هذا المقام يمكن ذكر بع�ض االكت�شافات
التي تحققت في المغمورة عربياً عامي  2012و ،2013ومنها:
Petronas, Shell consider first -ever field -scale chemical EOR offshore Malaysia, Offshore
Magazine, 11/11/2011.
Shell, Petronas combine for EOR projects offshore Malaysia, Offshore Magazine, 17/1/2012.
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في ال�سعودية ،حققت �شركة �أرامكو ال�سعودية اكت�شافاً جديداً للغاز في حو�ض
«مديان» في البحر الأحمر على بعد  26كم �شمال غرب ميناء «�ضبا» ،و�أنتج البئر «�شعور»
بمعدل  0.28ماليين متر مكعب في اليوم عند اختباره على عمق  5395م ،وبمعدل
 0.15مليون متر مكعب في اليوم عند اختباره على عمق  5265م ،و�سوف يتم تطوير
االكت�شاف الجديد لتوليد الطاقة الكهربائية لتغذية �شمال غرب المملكة .وفي نف�س
ال�سياق تخطط �أرامكو لبدء �إنتاج الغاز في عام  2013من حقل «مديان» قرب مدينة
تبوك والذي اكت�شف في الثمانينات من القرن الما�ضي ،حيث �سيتم نقل الغاز �إلى «�ضبا»
التي �سيتم بناء محطة توليد كهربائية فيها ،وقد قامت �أرامكو بمنح عقد لهيئة الموانئ
ال�سعودية للبدء ب�إن�شاء الت�سهيالت ال�سطحية ومنها ر�صيف و�ساحة تخزين(((.
وحققت قطر اكت�شافاً جديداً للغاز يعتبر الأول من نوعه منذ عام  ،1971و�أتى االكت�شاف
عن طريق �شركة  Wintershallالعاملة في القاطع  ،4قريباً من حقل ال�شمال العمالق،
�ضمن مياه عمقها  70متراً ،وكانت ال�شركة قد دخلت في اتفاقية ا�ستك�شاف وم�شاركة بالإنتاج
مع قطر للبترول في عام  ،2008ثم دخلت معهما �شركة Mistui Gas Development Qatar
في عام  .2010وقدر االحتياطي المكت�شف بحوالي  70مليار متر مكعب(.((i
وفي م�صر حققت �شركة  Kuwait Energy Plcاكت�شافاً جديداً للنفط في المنطقة
(�أ) من خليج ال�سوي�س( ((iiعبر البئر «�أحمد  .»1- X -حفر البئر �إلى عمق  2110م ،و�أنتج
عند و�ضعه على االختبار بمعدل  890برميل مكافئ نفط يومياً من ت�شكيلة «كريم».
كما �أنهت �شركة  Dana Petroleumبنجاح �إكمال بئرين ا�ستك�شافيين في خليج
�شمال زيت ،هما «�شرق مطر  »X1-و«�شمال مطر  .»X1-تم البدء بحفر بئر «�شرق
مطر  »X1-في الخام�س والع�شرين من �شباط/فبراير  ،2012وو�صل البئر �إلى تداخل
«رحمي» الرملي ،وت�شكيلة «كريم» ،و�أنتج عند و�ضعه على االختبار  6153ب/ي من
النفط  ،وحوالي  0.18مليون متر مكعب من الغاز يومياً� .أما بئر «�شمال مطر  »X1-فقد
بد�أ حفره في الثالث من ني�سان�/أبريل و�صوالً �إلى ت�شكيلة «كريم» ،و�أنتج عند و�ضعه على
االختبار  3630ب/ي من النفط و  0.12مليون متر مكعب من الغاز يومياً .وذكرت ال�شركة
في حينها �أن طاقة االختبار خالل الإنتاج كانت محدودة ب�سبب المعدات المتوفرة(.((i
وفي الربع الثالث من عام  ،2012حققت �شركة  BP Egyptاكت�شافين للغاز في
«�شمال تورت» و«جنوب �سيث» في منطقــة امتيــاز �شمــال البــرج البحريــة الواقعة في
Oil and Gas Journal, 16/11/2012

Offshore Magazine, 14/3/2013

 iiiاملوقع الر�سمي ل�شركة 3/3/2012 ،Kuwait Energy Plc

Oil Voice, 15/4/2012
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دلتــا النيل ،وذلك في مياه عمقها � 110أمتار و 78متراً على التوالي(((.
كما �أعلنت وزارة البترول الم�صرية �أن �شركة  British Gasحققت اكت�شافاً جديداً
للغاز الطبيعي في القاطع ( 8ب) الواقع في منطقة امتياز البرج البحرية في البحر
الأبي�ض المتو�سط ،على بعد  2.5كيلومتر �إلى ال�شمال ال�شرقي من ر�أ�س البر ،في مياه
عمقها  11متراً .بلغ عمق البئر  2755متراً ،حيث و�صل �إلى مكمن من دور الميو�سين
ا�ستناداً لدرا�سة عميقة لنتائج م�سح زلزالي ثالثي الأبعاد .ومن المتوقع �أن ي�صل معدل
الإنتاج من االكت�شاف الجديد «هارتمان العميق � »1-إلى  1.1مليون متر مكعب يومياً،
وقد قدر االحتياطي المكت�شف بحوالي  3.5مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي ،و6.1
مليون برميل من المتكثفات(.((i
وفي �أواخر عام � 2012صرحت �شركة � Dana Gasأنها ت�ستعد لو�ضع خطة تطوير
الكت�شاف «غرب �سما  »1-في دلتا النيل ،والذي يقدر االحتياطي الجيولوجي من الغاز فيه
بما يتراوح بين  170 - 113مليون متر مكعب ،وهو اكت�شافها الثاني للغاز في عام ،2012
ال في دلتا النيل ،وقد بلغ �إنتاجها عام  2011قرابة
يذكر �أن دانه غاز تنتج الغاز من  11حق ً
(((ii
 2.2مليار متر مكعب من الغاز ،و 2.6مليون برميل من �سوائل الغاز الطبيعي .
�أما في باقي دول العالم ،فيمكن الإ�شارة �إلى الكثير من االكت�شافات بين المياه ال�ضحلة
�إلى المياه العميقة وال�سحيقة ،ومنها على �سبيل المثال ما حققته �شركة  Chevronفي
�أ�ستراليا من اكت�شاف للغاز عــــبر البئر اال�ستك�شافي Kentish Knock South-1
الذي حفــــر في ميــــاه عمقــها  1168م ،وبلغ عمـــــقه  3065م ،وذلــك في امتياز
 WA-365-Pعلى بعد  280كم �شمال مدينة  Exmouthقبالة ال�سواحل الغربية
لأ�ستراليا ،وقد اخترق البئر  75م من ال�سماكة الفعالة �ضمن ت�شكيلة Mungaroo
الرملية من ع�صر التريا�سي( .((iوهو يعتبر االكت�شاف الع�شرين لل�شركة قبالة ال�سواحل
الغربية لأ�ستراليا منذ منت�صف عام .2009
وفي تنزانيا ،حقق ائتالف مكون من �شركتي  ،BGو Ophir Energyاكت�شافهما
الرابع للغاز قبالة �سواحل جنوب تنزانيا عبر البئر  ،Joradi-1وا�ستناداً �إلى الدرا�سات
الأولية قدرت الم�صادر المكت�شفة القابلة للإنتاج بحوالي  125 - 70مليار متر مكعب.
وقد حفر البئر في مياه عمقها 1150م على بعد  39كم من ال�شاطئ .وكان االئتالف قد
حقق ثالثة اكت�شافات �سابقة منذ مطــــلع عام  ،2012هي  Chaza-1في القــاطع ،1
Oil Voice, 28/8/2012
ii

وزارة البرتول امل�صرية ،املوقع الر�سمي20/7/2012 ،

iii Oil and Gas Journal, 22/10/2012
Offshore Magazine, 7/2/2013.
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و  Chewa-1و Pweza-1في القاطع  .4وقدر مجموع الم�صادر المكت�شفة في الآبار
الأربعة بحوالي  198مليار متر مكعب من الغاز(((.

وفي الهند ،حققت �شركة  (ONGC) Oil & Natural Gas Corp. Ltdاكت�شافاً
لثالث �أكبر مكمن نفطي في مرتفع  Mumbaiفي حقل  D1حيث كانت قد قدرت
االحتياطي الجيولوجي في الحقل بحوالي  600مليون برميل ،لكن اكت�شافها الجديد
رفع االحتياطي الجيولوجي �إلى  1مليار برميل .يقع الحقل  D1في مياه يتراوح عمقها
بين  90 - 85متراً ،ويبعد قرابة  200كيلومتر عن �سواحل مدينة مومباي .كما حققت
ال�شركة اكت�شافاً �آخر للنفط عبر البئر  BH-86قبالة �سواحل مومباي ،والذي �أنتج عند
و�ضعه على االختبار بمعدل  280برميل من النفط يومياً� ،إ�ضافة �إلى � 113ألف متر
مكعب يومياً من الغاز(.((i
وفي ماليزيا� ،أعلنت �شركة  Petronasعن تحقيق اكت�شافين كبيرين للغاز في
المغمورة قبالة �سواحل  ،Sarawakحفر البئر اال�ستك�شافي  Kuang North-2في
القاطع «� »SK316إلى عمق  3223متر واخترق عموداً من ال�صخور الحاملة للغاز
ب�سماكة  636متر ،و�أ�شارت التقديرات الأولية �إلى �أن االحتياطي الجيولوجي للحقل يبلغ
 65مليار متر مكعب� .أما االكت�شاف الثاني فكان عبر البئر Tukau Timur Deep-1
ال للغاز تبلغ ال�سماكة الإجمالية
الذي حفر �إلى عمق  4830متر واخترق  12مكمناً حام ً
لها  183متر ،وقدر االحتياطي الجيولوجي في هذا االكت�شاف بحوالي  60مليار متر
مكعب ،وهو يعتبر �أول بئر عالي ال�ضغط والحرارة يتم �إكماله في  ،Sarawakكما يعتبر
�أعمق بئر حفرته ال�شركة( .((iiكما حققت �شركة  Lundin Petroleumاكت�شافاً كبيراً
للغاز في المغمورة �ضمن القاطع  PM 307وذلك عبر البئر  Tembakau-1الذي
يقع على بعد  30كم �إلى الغرب من �أقرب بنية تحتية متوفرة للنفط والغاز .حفر البئر
في مياه عمقها  67م ،وبلغ عمقه  1565م .ولم توفر ال�شركة معلومات عن تقديراتها
لالحتياطي المكت�شف(.((i
وفي النرويج ،حقق ائتالف تقوده �شركة  Statoilما يعتبر ثاني اكت�شاف عمالق
للنفط والغاز في بحر ال�شمال في حقل  Havisفي النرويج ،ويقع على بعد  7كم �إلى
الجنوب الغربي من اكت�شاف  Skrugardالذي حققه االئتالف في مطلع عام � 2011ضمن
نف�س الترخي�ص .وقدرت �شركة � Statoilأن حجم االحتياطي القابل للإنتاج يتراوح بين
Oil and Gas Journal, 26/3/2012
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 600 - 400مليون برميل مكافئ نفط في االكت�شافين ،منها  300 - 200مليون برميل
مكافئ نفط في االكت�شاف الجديد .حفر البئر � 1- 7/7220ضمن منطقة � Havisإلى
عمق  2200م �ضمن مياه عمقها  365م ،واخترق  48م من ال�صخور الحاملة للغاز ،و128
م من ال�صخور الحاملة للنفط .و�أكد رئي�س ال�شركة في ت�صريح له �أن حجم االحتياطي
وموا�صفات المكمن المكت�شف يجعله تو�أماً لالكت�شاف ال�سابق ،و�أن االكت�شافين فتحا ما
يمكن اعتباره �إقليماً نفطياً جديداً في بحر ال�شمال((( .يذكر �أن ال�شركات البترولية كانت
قد و�ضعت في مخططاتها ا�ستثمار  31مليار دوالر في النرويج خالل عام .2012
وفي موزمبيق� ،أعلنت �شركة  Eniفي الربع الثالث من عام � 2012أن اكت�شافاً عمالقاً
للغاز عبر البئر � Mamba North East-2أ�ضاف حوالي  283مليار متر مكعب من الغاز
�إلى االحتياطي المحتمل في «المنطقة الم�أمولة رقم  »4قبالة �سواحل موزمبيق .وقد حفر
البئر المذكور �إلى عمق  5365مترا في مياه عمقها  1994مترا على بعد  60كيلومتر من
�ساحل مدينة  .Capo Delgadoاخترق البئر  200متر من ال�صخور الرملية المتطبقة
الحاملة للغاز والعائدة �إلى �أدوار الأوليغو�سين والإيو�سين والباليو�سين(.((i
وتبع ذلك في الربع الرابع من عام � 2012إعالن �شركة  Eniعن تحقيق اكت�شافين
عمالقين �آخرين للغاز ( ،Mamba South-2و )Coral-2في مجمع Mamba
�ضمن «المنطقة الم�أمولة رقم  .»4وقد �أ�ضاف االكت�شافان  170مليار متر مكعب �إلى
االحتياطي الجيولوجي في المنطقة لي�صبح بحدود  651مليار متر مكعب.
حفر البئر  Mamba South-2في مياه عمقها  1918متراً ،وبلغ عمقه النهائي
 4300متر،حيث اخ��ت��رق  60م��ت��راً م��ن ال�صخور الحاملة للغاز ف��ي مكمن م��ن دور
الأوليغو�سين� .أما البئر الثاني  Coral-2فحفر في مياه عمقها  1950متراً ،وبلغ عمقه
النهائي  4725متراً ،واخترق  140متراً من ال�صخور الحاملة للغاز من دور الإيو�سين(.((ii
وم�ؤخراً ،تم في مطلع عام  2013تحقيق اكت�شاف جديد للغاز على بعد  65كم قبالة
�سواحل مدينة � Cabo Delgadoساهم في رفع تقديرات االحتياطي الجيولوجي من الغاز
في «المنطقة الم�أمولة رقم � »4إلى  2تريليون متر مكعب .حفر البئر Coral-3على بعد 5
كم �إلى الجنوب من بئر  Coral-1و  15كم جنوبي  2- Coralفي مياه عمقها  2035م ،وبلغ
ال للغاز ب�سماكة  117م من �صخور دور الإيو�سين
عمقه النهائي  5270م .واخترق نطاقاً حام ً
(((i
قدر االحتياطي الجيولوجي فيه بحوالي  113مليار متر مكعب من الغاز .
Oil and Gas Journal, 9/1/2012
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يبين الجدول 3-بع�ض االكت�شافات التي تحققت في المياه العميقة وال�سحيقة عام .2012
اجلدول  :-3بع�ض االكت�شافات التي حتققت يف املياه العميقة وال�سحيقة عام 2012

�أ�سرتاليا
�أنغوال

الدولة

الربازيل
تنزانيا
تنزانيا
�ساحل العاج
غانا
غانا
فل�سطني املحتلة
موزمبيق
الواليات املتحدة الأمريكية

االكت�شاف

Satyr-3
Azul-1
1-BRSA -1080 -CES
Carcara
1-BRSA -925A RJS
4-GLF-31-ESS
Zafarani -1
Joradi-1
Paon-1X
Pecan-1
Sankofa East-1X
Tanin
Mamba North East-2
Coral-2
Mamba South-2
Big Bend

عمق املياه
1120
923
2129
2027
1747
1520
2582
1150
2193
2513
825
1554
1994
1950
1918
2195

بع�ض الحقول التي و�ضعت على الإنتاج عامي  2012و2013
تم في عام  2012و�ضع عدد كبير من حقول النفط والغاز على الإنتاج في مختلف
مناطق العالم في �أعماق مياه مختلفة ،وفيما يلي بع�ض الأمثلة على ذلك(((:
في ا�سكتلندا ،بد�أ الإنتاج من حقل  Islayللغاز الطبيعي ،والذي يحاذي الحد الفا�صل
بين بريطانيا والنرويج في بحر ال�شمال ،على بعد  440كم �شمال �شرق مدينة .Aberdeen
ويتم الإنتاج من بئر واحد حفر في مياه عمقها  120م ،وتم ربطه �إلى من�صة الإنتاج Alwyn
i

هذه البيانات ال متثل كل احلقول اجلديدة التي و�ضعت على الإنتاج يف العامل عام  ،2012بل هي اجلزء الذي �أتيح للمنظمة تتبع
بياناته املن�شورة عاملياً.
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 ،Northوبلغ معدل �إنتاجه الو�سطي � 15ألف برميل مكافئ نفط في اليوم .ويقدر احتياطي
الحقل من الغاز والمتكثفات بحوالي  17مليون برميل مكافئ نفط(((.
وفي �إندوني�سيا ،بد�أ �إنتاج الغاز من حقل  Wortelالواقع في المغمورة �شرقي جزيرة
جاوا ،ويتم نقل الغاز المنتج �إلى الت�سهيالت ال�سطحية في حقل  Oyongعلى بعد  10كم
�شمال الحقل الجديد .يقدر الإنتاج من الحقلين معاً بحوالي  2.6مليون متر مكعب في اليوم(.((i
وفي �أنغوال ،بد�أ الإنتاج من المرحلة الأولى من م�شروع Kizomba Satellites
الواقع في المغمورة �ضمن القاطع  .15ومن المتوقع �أن ي�صل معدل الإنتاج من المرحلة
الأولى للم�شروع �إلى � 100ألف ب/ي من النفط ،وذلك من احتياطي يقدر بحوالي 250
مليون برميل تتو�ضع في حقلي  Mavacolaو  Clochasالواقعين على بعد 152
كيلومتراً قبالة �سواحل �أنغوال ،في مياه عمقها  1370متراً .يذكر �أن مرحلة التطوير
الأولى تت�ضمن حفر  18بئراً تطويرياً يتم ربطها تحت �سطح البحر �إلى من�صتين عائمتين
للإنتاج والتخزين والنقل ،كما تت�ضمن نمذجة الت�سهيالت ال�سطحية المتاحة على
المن�صتين للو�صول �إلى معدل الإنتاج المقرر بدون الحاجة لال�ستعانة بمن�صة �إ�ضافية(.((ii
وفي بريطانيا ،بد�أ �إنتاج الغاز الطبيعي من حقل  Devenickالواقع في الق�سم
المركزي من بحر ال�شمال ،وبلغ معدل الإنتاج الأولي  2.8مليون متر مكعب في اليوم .يقدر
االحتياطي القابل للإنتاج في الحقل بحوالي  12.2مليار متر مكعب ،ويتوقع �أن ي�ستمر
الحقل بالإنتاج حتى عام  .((i( 2025كما تم و�ضع حقل  Clipper Southالغازي الواقع
في الق�سم البريطاني من بحر ال�شمال .وتم الإنتاج عبر البئر الأفقي  a-C1 19/48الذي
حفر في المياه ال�ضحلة (24م) وبلغ الإنتاج الأولي من البئر  1.2مليون متر مكعب يومياً من
الغاز ،ومن المخطط �أن ي�صل الحقاً �إلى ذروة تبلغ  2.8مليون متر مكعب في اليوم ،ويقدر
االحتياطي الجيولوجي من الغاز في الحقل بحوالي  14.2مليار متر مكعب(((.
وفي تايالند ،تم و�ضع حقل الغاز الطبيعي والمتكثفات Greater Bongkot South
على الإنتاج ،وهو حقل يمتد في المغمورة على القاطعين  B16و B17على بعد حوالي
 200كم �إلى ال�شرق من مدينة  .Songkhlaوتتكون مجموعة التطوير من من�صة معالجة
مركزية ،ومحطة لمعي�شة الطاقم �إ�ضافة �إلى  13من�صة معالجة تبلغ ا�ستطاعتها  9.9مليون
متر مكعب في اليوم من الغاز وحوالي � 15ألف برميل يومياً من المتكثفات(.((v
Oil and Gas Journal, 24/4/2012

i

Oil and Gas Journal, 2/2/2012

ii

Oil and Gas Journal, 5/10/2012

iv

Oil and Gas Journal, 23/4/2012

vi

iii Oil Voice, 9/7/2012

Oil and Gas Journal, 15/8/2012
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وفي ال�صين ،بد�أ الإنتاج من حقل « »Yacheng 13-4الغازي الذي يقع على بعد 27
كيلومتراً جنوب غرب مدينة  Sanyaفي �إقليم  Hainanفي الق�سم ال�شمالي من بحر
ال�صين الجنوبي� ،ضمن منطقة يبلغ متو�سط عمق المياه فيها  85متراً .ومن المتوقع �أن
ي�صل الحقل �إلى ذروة �إنتاجه المقدرة بحوالي  0.35مليار متر مكعب �سـنوياً في العام
الحالي  .((( 2013كما و�ضع على الإنتاج حقل  Panyu 4-2/5-1النفطي الذي يوجد
في مياه عمقها حوالي  100متر ،وحقل  Liuhua 4-1الموجود في مياه عمقها 268
متر .يوجد الحقالن في حو�ض � Pearl River Mouthضمن بحر ال�صين الجنوبي(،((i
وتختلف �أعماق المياه فوق القواطع في ذلك الحو�ض بين �ضحلة �إلى عميق وحتى �سحيقة،
فقد وقعت �شركة  BPو�شركة  CNOOCفقي �شهر تموز /يوليو  2013اتفاقية م�شاركة
بالإنتاج للقاطع  11/54الواقع في المياه العميقة في الحو�ض ،يغطي القاطع م�ساحة
 4586كم مربع( ((iiويتراوح عمق المياه فيه بين  2300 - 370م ،وهو قريب من قاطعين
مجاورين ح�صلت  BPعلى حقوق التنقيب فيهما بين عامي  2010و.2011
وفي النرويج ،تم خالل عام  2012و�ضع عدة حقول على الإنتاج ،حيث بد�أ �إنتاج
النفط والغاز من حقل  Visund Southالواقع في بحر ال�شمال ،في منطقة يبلغ
عمق الماء فيها  290م .كما بد�أ الإنتاج من حقل  Oselvarالواقع في المغمورة جنوبي
بحر ال�شمال قبالة �سواحل النرويج وذلك من بئرين �أفقيين .وينقل النفط والغاز تحت
�سطح البحر عبر خط �إنتاج بطول  23كم نحو حقل  Ulaالذي تديره �شركة  ،BPحيث
يتم �إعادة حقن الغاز بينما ي�شحن النفط عبر من�صة في حقل � Ekofiskإلى مدينة
 .Teessideويقدر �أن يتراوح الإنتاج بين � 16.5إلى � 20ألف برميل مكافئ نفط في
اليوم ،وذلك من احتياطي يقدر بحوالي  53مليون برميل مكافئ نفط ن�صفها من الغاز(،((i
ومن المتوقع �أن ي�ستمر الإنتاج لمدة  20عاماً .كما بد�أ الإنتاج من حقل  Gaupeالنفطي
في جنوبي بحر ال�شمال .يقع الحقل في المنطقة  PL292على الحد الفا�صل بين
بريطانيا والنرويج على بعد  225كم قبالة �سواحل النرويج ،ومن المتوقع �أن ي�صل �إنتاجه
�إلى � 6آالف برميل مكافئ نفط في اليوم وذلك من احتياطي قابل للإنتاج يقدر بحوالي
 31مليون برميل مكافئ نفط(((� .إ�ضافة �إلى ذلك ،بد�أ �إنتاج الغاز والمتكثفات من حقل
Oil Voice, 3/8/2012

i

Oil and Gas Financial Journal, 28/12/2012

ii

Oil and Gas Journal, 16/4/2012

iv

iii BP and CNOOC Sign Agreement for Third Deepwater Block In The South China Sea, 16/7/2013.
Website:
http://www.bp.com/en/global/corporate/press/press -releases/bp -and -cnooc -sign -agreement -for
-third -deepwater -block -in -the -sou.html
Oil and Gas Journal, 2/4/2012

v
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 Atlasالواقع في المغمورة قبالة �سواحل النرويج ،ومن المخطط �أن ي�صل معدل الإنتاج
من الحقل �إلى � 14ألف برميل مكافئ نفط في اليوم منها  2500برميل في اليوم من
المتكثفات في العام الحالي .((( 2013
�أما في مطـلع عام  ،2013فقد بـد�أت �شركة  Statoilو�شركا�ؤها  ،Eniو،Petoro
في الإنتاج من حقل  Skuldفي منطقة  Norneقبالة �سواحل البالد ،وذكرت ال�شركة �أن
م�شروع تطوير هذا الحقل يعتبر الأكبر �ضمن خطة تطوير �سريع ت�شمل اكت�شافي �آخرين
هما  ،Fossekallو ،Dompapحيث تقدر االحتياطيات القابلة للإنتاج في الحقل
بحوالي  90مليون برميل مكافئ نفط ،ي�شكل النفط قرابة  %90منها ويوجد الباقي
على �شكل غاز طبيعي(.((i
وفي نيجيريا ،بد�أ الإنتاج من امتداد حقل  Okoroالنفطي الواقع قبالة �سواحل
البالد( ،((iiوبلغ معدل الإنتاج � 5آالف برميل في اليوم من النفط الذي تبلغ جودته .API o38
وفي كولومبيا ،بد�أ الإنتاج من حقل  ،Azorالواقع في قاطع � Arrendajoضمن
حو�ض  ،Llanosوذلك عبر البئر  Azor-1Xوبمعدل  1181برميل في اليوم من
النفط( ((iالذي بلغت جودته .API o35.5
وفي هولندا ،بد�أ �إنتاج الغاز من حقل  K18 -Golfالذي يعتبر �أول حقل للغاز
الكتيم �ضمن الق�سم الهولندي من بحر ال�شمال .وقد جرى و�ضع بئر واحد على الإنتاج
بمعدل  1مليون متر مكعب يومياً من الغاز وذلك من ت�شكيلة  Rotliegendالعائدة
للع�صر البيرمي ،بينما و�ضعت خطط لحفر بئر �آخر للحفاظ على معدل �إنتاج يتراوح بين
 1.4 - 0.9مليون متر مكعب في اليوم((( .كما تم البدء بالإنتاج من بئر Van Ghent
كجزء من المرحلة الأولى من م�شروع تطوير حقل  Medwayفي بحر ال�شمال .ومن
المتوقع �أن ي�صل �إنتاج البئر �إلى  4000برميل مكافئ نفط في اليوم(.((v
وفي الواليات المتحدة الأمريكية ،و�ضع حقل  Chinookالواقع في خليج المك�سيك
على الإنتاج ،وتم ربط الإنتاج �إلى �سفينة الإنتاج العائمة  BW Pioneerالتي تعتبر �أول
�سفينة من نوعها لإنتاج النفط والغاز في الق�سم الأمريكي من خليج المك�سيك .حفر البئر
Oil and Gas Journal, 8/10/2012

i

Offshore Technology, 20/3/2013.

ii

Oil and Gas Journal, 8/2/2012

iv

Oil and Gas Journal, 18/1/2012

vi

iii Oil and Gas Journal, 31/10/2012
Oil and Gas Journal, 6/3/2012
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 Chinook-4وجرى �إكماله �إلى عمق � 8آالف متر((( .كما بد�أ الإنتاج من حقل Cascade
الواقع في المياه العميقة في خليج المك�سيك ،حيث بد�أت �سفينة الإنتاج والتخزين والتفريغ
العائمة  The BW Pioneerفي ا�ستقبال الإنتاج من القاطع  425الواقع على بعد حوالي
 266كم قبالة �سواحل والية لويزيانا .يذكر �أن �سفينة الإنتاج يمكنها �أن تتعامل مع � 80ألف
برميل في اليوم من النفط ،وحوالي  0.5مليون متر مكعب في اليوم(.((i
�إن البيانات المتاحة عن احتياطيات بع�ض الحقول ال�سابقة (الجدول ،((ii()4-تو�ضح
�أن �سبعة حقول منها فقط تحتوي لوحدها على احتياطيات م�ؤكدة تقارب  0.6مليار
ال من بينها حوالي
برميل مكافئ نفط� ،أي �أنها حقول �صغيرة الحجم ،وينتج  14حق ً
� 160ألف برميل مكافئ نفط في اليوم ،وهي كمية قد تعتبر �صغيرة ن�سبياً مقارنة بعدد
الحقول التي تنتجها ،لكنها البداية فقط بالن�سبة لهذه الحقول ،حيث �سيرتفع �إنتاجها
بالتدريج مع �سير عملية التطوير قدماً.
وربما يكون من المنا�سب الإ�شارة هنا �إلى �أن تجربة اليابان التي تعتبر م�ستورداً للنفط
والغاز ،حيث تعمل منذ �سنوات على التنقيب في �سواحلها في محاولة لإنتاج هيدرات
الميثان ،فقد �أعلنت �شركة  Japan Oil, Gas & Metals National Corpفي
الربع الأول من عام � 2013أنها قد بد�أت ب�إنتاج غاز الميثان من بئر حفر مقابل �شبه
جزيرة  Atsumiفي مياه عمقها  1000م ،وقالت ال�شركة �إن ذلك �أول اختبار تقوم به
لإنتاج غاز الميثان من الهيدرات من بئر في المغمورة.
وقد �أنتج البئر الذي تديره �شركة  Japan Petroleum Exploration Co.عن
طريق تخفي�ض ال�ضغط عن طبقات تتو�ضع على �أعماق تتراوح بين  330 - 270م تحت
�سطح البحر ،ولم تعلن ال�شركة عن معدل الإنتاج خالل االختبار والذي و�صفته ب�أنه غير
ثان من المرحلة الثانية �ضمن �أبحاث اليابان حول
تجاري ،لكنها بينت �أنه ي�أتي كجزء ٍ
هيدرات الغاز ،حيث ا�ستمرت المرحلة الأولى من عام  2001حتى عام  .2008وقالت
� JOGMECأنها �ستقوم باختبار �آخر �ضمن المرحلة الثانية من �أبحاثها �ضمن م�شروع
ترعاه وزارة االقت�صاد والتجارة وال�صناعة اليابانية .وتوقعت ال�شركة �أن يبد�أ الإنتاج
التجاري للغاز �ضمن المرحلة الثالثة من الم�شروع( ((iبين عامي .2018 - 2016

Oil and Gas Journal, 14/9/2012

Oil and Gas Journal, 2/3/2012

 iiiتقرير الأمني العام ال�سنوي التا�سع والثالثون� ،أوابك.2013 ،

Oil and Gas Journal, 12/3/2013.
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اجلدول  :-4بع�ض البيانات الفنية للحقول التي و�ضعت على الإنتاج يف املغمورة عام 2012
الدولة

ال�شهر

الحو�ض/الحقل

نوع الإنتاج

الكمية

االحتياطي

ا�سكتلندا

�أبريل

Islay

غاز /متكثفات

� 15ألف ب م ن/ي

 17مليون ب م ن

�إندوني�سيا

فبراير

Wortel + Oyong

غاز

 2.5مليون م/3ي

�أنغوال

يوليو

Kizomba Satellites

نفط

-

 250مليون برميل

�أغ�سط�س

Devenick

غاز

 2.8مليون م/3ي

 12.7مليار متر مكعب

�أكتوبر

Clipper South

غاز

 1.2مليون م/3ي

 14.2مليار متر مكعب

-

-

Yacheng 13 -4

غاز

 0.96مليون م/3ي

-

Panyu 4 -2/5 -1

نفط

-

-

Liuhua 4 -1

نفط

-

-

Azor

نفط

 1181ب/ي

-

Oselvar

نفط /غاز

� 20 - 16.5ألف
ب م ن/ي

 53مليون ب م ن

Gaupe

نفط /غاز

 6000ب م ن/ي

 31مليون ب م ن

�أكتوبر

Atlas

نفط /متكثفات

� 14ألف ب م ن /ي

-

نوفمبر

Visund South

نفط /غاز

-

 67مليون ب م ن

نيجيريا

�أكتوبر

Okoro

نفط

 5000ب/ي

-

هند

يناير

Bhagyam

نفط

� 40ألف ب/ي

-

يناير

Medway

غاز

 4000ب م ن /ي

-

مار�س

K18 -Golf

غاز كتيم

 1مليون م/3ي

-

يناير

Kenai Loop -1

غاز

 0.14مليون م/3ي

مار�س

Cascade

نفط /غاز

-

�سبتمبر

Chinook

نفط /غاز

بريطانيا
تايالند

�أبريل
�أغ�سط�س

ال�صين
كولومبيا

دي�سمبر
فبراير
�أبريل

النرويج

هولندا
الواليات
المتحدة
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 Greater Bongkot Southغاز /متكثفات

-
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الفصـل الثالث
�أهم الم�شاريع في المغمورة
�أوال :الم�شاريع في بع�ض الدول العربية
ت�سعى العديد من الدول العربية كحال باقي دول العالم �إلى تطوير م�صادرها البترولية
في المغمورة ،ويختلف حجم هذه الم�شاريع ح�سب موقعها واحتياطياتها ،ومنها على
�سبيل المثال :بع�ض الم�شاريع الإ�ستراتيجية في البحرين ،وتت�ضمن:
1 .1م�شروع ا�ستك�شاف للقاطع  2في المغمورة ،حيث تم توقيع اتفاقية ا�ستك�شاف وم�شاركة
بالإنتاج لهذا القاطع مع �شركة  PTTEPالتايلندية في  ،2007/10/31و�صدقت
االتفاقية في  ،2008/2/14ثم بد�أت ال�شركة بعدها في مرحلة اال�ستك�شاف الأولى
التي تبلغ مدتها � 3سنوات .وفي  2009/5/10منحت ال�شركة عقد ًا للقيام بم�سح
زلزالي ثنائي الأب��ع��اد �إل��ى �شركة  BGPال�صينية ،وب��د�أت في  2009/7/1بعمليات
الم�سح الزلزالي في «ف�شت الجارم» والمياه المحيطة به ،وانتهت منها خالل �شهرين،
بينما بد�أت عمليات معالجة وتف�سير البيانات في عام  .2010تبلغ م�ساحة القاطع
الم�شار �إليه  2228كيلو متر مربع ،وحتى نهاية عام  2010كانت العمليات في طور
التقييم .
�2 .2شهد ع��ام  2007توقيع اتفاقية ا�ستك�شاف وم�شاركة بالإنتاج للقاطعين  3و 4بين
البحرين ،وبين �شركة �أوك�سيدنتال (ال�شكل ،)23-وقد تم الت�صديق على االتفاقية في
 ،2008/2/14وتم في نف�س العام بدء تنفيذ الدرا�سة الجيولوجية والجيوفيزيائية،
ثم دخلت ال�شركة في مرحلة اال�ستك�شاف الأولى للقاطعين في  ،2009/2/25وتبع
ذلك �إنجاز االلتزام التعاقدي لعملية �إعادة معالجة الم�سوحات الزلزالية ،كما �أنجز
الم�سح الجيولوجي في ذلك العام.
3 .3تم في عام  2008توقيع اتفاقية ا�ستك�شاف وم�شاركة بالإنتاج ( )EPSAبين البحرين،
وبين �شركة �أوك�سيدنتال �ضمن م�شروع ا�ستك�شاف القاطع  1في المغمورة ،و�صدر في
 2009/4/1القانون رقم ( )6بالموافقة على االتفاقية .وبد�أت مرحلة اال�ستك�شاف
الأولي التي تمتد لثالث �سنوات في  ،2009/2/25بينما بد�أت مرحلة تنفيذ الدرا�سة
الجيولوجية والجيوفيزيائية في  ،2009/4/3وتالها في ع��ام � 2010إج��راء م�سح
جيوكيميائي للحقل.
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ال�شكل :23 -القواطع اال�ستك�شافية يف البحرين �ضمن املغمورة

�أما تون�س ،فقد منحت  49ترخي�صاً ا�ستك�شافياً في المغمورة لعدد من ال�شركات
بين عامي  2007و ،2009وفي عام  2008ح�صلت �شركتان فيتناميتان على امتيازين
للتنقيب عن البترول والغاز في خليج قاب�س جنوبي تون�س تبلغ م�ساحتهما  3976كيلو متر
مربع ،وقدرت اال�ستثمارات التي �ستنفق على عمليات التنقيب في هذه الم�ساحة بحوالي
كحد �أدنى .وفي عام  2010تم منح ترخي�صي تنقيب ل�شركة  Shellوذلك
 2مليون دوالر ٍ
لقاطعي رفرف ( 2160كيلو متر مربع) و�أزمور ( 3416كيلو متر مربع) �شمال ال�سواحل
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التون�سية .وفي نف�س العام ح�صلت �شركة  Gulfsandsعلى حق التنقيب في امتياز
كركوان الواقع في المغمورة قبالة �سواحل تون�س� ،إ�ضافة �إلى االمتياز الم�سمى G.R15.
 ،PUوالواقع �إلى الجنوب من �سواحل �صقلية في �إيطاليا ،حيث ي�شكل االمتيازان مع
بع�ضهما جزءاً واحداً تبلغ م�ساحته  4500كيلو متر مربع .يحتوي امتياز كركوان على
عدة مناطق م�أمولة مثل منطقة  ،Lamboukaالتي ت�شكل محدباً توجد فيه عدة مكامن
متطبقة .تقع المنطقة المذكورة في مياه يبلغ عمقها حوالي  400م ،وتقدر االحتياطيات
الم�أمولة فيها بحوالي  270مليون برميل مكافئ نفط .وفي منت�صف عام  2011وقعت
�شركة  (New Zealand Oil & Gas Ltd.) NZOGالنيوزيلندية على عقد يعطيها
حق التنقيب عن الهيدروكربونات في قاطع ديودور الواقع في خليج قاب�س قبالة �سواحل
تون�س .تبلغ م�ساحة القاطع  1236كيلو متر مربع ويقع في مياه يقل عمقها عن  100م،
وهو محاط من كل جهاته باكت�شافات نفطية وغازية منتجة.
وتمتلك ال�سعودية عدة م�شاريع ،من بينها م�شروع «وا�سط» ،حيث يت�ضمن برنامج
الم�شروع �إنتاج الغاز الحر من حقلي العربية وح�صباة الواقعين في المغمورة �ضمن
الخليج العربي ،ومن المخطط �أن يبد�أ �إنتاج الغاز من الم�شروع في عام  .2014وتقدر
كلفة الم�شروع بقرابة  4.7مليار دوالر .بد�أت �أعمال الحفر في كال الحقلين عام ،2011
و تت�ضمن فعاليات تطوير الحقلين ،ن�صب  15من�صة منها  12من�صة ت�ستخدم للآبار
وخدماتها ،ومن�صتا ربط ( )Tie backsومن�صة �سوف ت�ستخدم لعمليات الحقن .كما
تت�ضمن الخطة �إن�شاء محطة معالجة مركزي متكامل على الياب�سة لمعالجة  71مليون
متر مكعب يومياً من الغاز من الحقلين ،لإنتاج نحو  50مليون متر مكعب في اليوم من
غاز البيع .و�سوف تثبت من�صة �إنتاج الغاز عند فوهة البئر في المغمورة ويتم و�صلها مع
من�صات الربط وخطوط الأنابيب لتوفير لقيم الغاز لمرفق المعالجة المركزي .ويت�ضمن
هذا البرنامج تركيب مرافق ف�صل �سوائل الغاز الطبيعي داخل محطة المعالجة المركزي
في وا�سط لل�سماح بمعالجة � 240أل��ف برميل في اليوم من �سوائل الغاز الطبيعي
المنتجة من حقل الخر�سانية(((.
وتمثلت �أهم ال�صعوبات التي واجهت الم�شروع في وجود ن�سبة عالية من الكبريت في
الغاز المنتج من الحقلين ،مما هدد بت�أخير و�ضع الم�شروع على الإنتاج.
�إ�ضافة �إلى ذلك تمتلك ال�سعودية م�شروعين هامين هما م�شروع «كران» وم�شروع
«منيفة» ،وفيما يلي بع�ض التفا�صيل حول هذه الم�شروعين:
i

املوقع الر�سمي ل�شركة �أرامكو ال�سعودية ،امل�شاريع ،برنامج وا�سط.
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م�شروع كران
اكت�شف حقل كران عام  2006في مياه يتراوح عمقها بين  60 - 40م ،عن طريق
البئر كران  .6-يقع الحقل على بعد  160كم �إلى ال�شمال من مدينة الظهران في المنطقة
ال�شرقية بالمملكة العربية ال�سعودية (ال�شكل  ،)24-ويعتبر �أول حقل للغاز غير المرافق
يتم تطويره في المملكة .ينتج الحقل من ت�شكيلة الخف التي تعود للع�صرين البرمي
والتريا�سي والتي تتكون من ال�صخور الكل�سية والدولوميتية وتعتبر من �أهم الت�شكيالت
المنتجة للغاز من حقب الباليوزويك في دول ال�شرق الأو�سط ،كما تعتبر من �ضمن
الت�شكيالت المولدة للبترول في ال�سعودية((( .تبلغ ال�سماكة الإجمالية للت�شكيلة الحاملة
للغاز في الحقل حوالي  330م ،وتقع على �أعماق تتراوح بين  4175 - 3261م.
ال�شكل :24 -موقع حقل كران بالن�سبة حلقول املنطقة ال�شرقية من اململكة

وكانت �شركة �أرامكو ال�سعودية قد وقعت في عام  2009على عقدين مع �شركة
 Hyundaiالكورية للهند�سة والإن�شاء ،و�شركة  Petrofacالبريطانية الدولية لخدمات
النفط والغاز ،وذلك لتطوير مرافق حقل غاز كران .حيث فازت  Hyundaiبعقد مقاولة
(ت�سليم المفتاح باليد) لتنفيذ الأعمال الهند�سية و�أعمال التوريد والإن�شاء لمرافق غاز
كران ،وي�شمل العقد بناء منظومة لمعالجة الغاز ومناولته� ،إ�ضافة �إلى �إن�شاء المرافق
i

تركي حم�ش،جيولوجية بع�ض الأحوا�ض الرت�سيبية يف ال�شرق الأو�سط و�إمكاناتها البرتولية ،الكويت.2010 ،

232

تركي الحمش
والخدمات الالزمة ال�ستقبال الغاز� .أما  Petrofacفقد فازت بعقد مقاولة (ت�سليم
المفتاح باليد) ي�شمل مد خط �أنابيب الغاز الم�سوق بطول  47كيلومتراً ،بالإ�ضافة �إلى
عقد �إن�شاء معمل طاقة �إ�ضافي ،وتحديث �أنظمة التحكم في عمليات المعمل وكذلك
الأنظمة الكهربائية ومرافق الم�ساندة(((.
تتكون مرافق الم�شروع من خم�س من�صات �إنتاج بحرية تت�صل بمن�صة رئي�سة مجهزة
بم�صادر الطاقة الكهربائية وو�سائل االت�صال و�أحدث مرافق المراقبة والتحكم القادرة
على تنفيذ �أعمال الت�شغيل في المنطقة المغمورة ب�صورة م�أمونة وموثوقة(.((i
يرتبط حقل كران ب�سل�سلة خطوط �أنابيب لنقل الغاز �إلى مرافق المعالجة على الياب�سة
في معمل الغاز في الخر�سانية على بعد  50كم �شمال غرب مدينة الجبيل ،حيث تتم معالجة
الغاز عبر عدد من منظومات المعالجة التي تت�ضمن مرافق لتحلية الغاز ،وتح�سين جودة
ال للتوليد الم�شترك للطاقة الكهربائية،
الغاز .تت�ضمن المرافق المقامة على الياب�سة معم ً
ووحدة ال�ستخال�ص الكبريت مع �صهاريج تخزين ،ومحطات فرعية ،وخط �أنابيب لنقل الغاز
المنتج يت�صل ب�شبكة الغاز الرئي�سة في المملكة� .صمم الم�شروع لإنتاج  51مليون متر مكعب
من الغاز الجاف يومياً بحلول عام  2013م من �أجل م�ساندة �شبكة الغاز الرئي�سة.
يتكون الحقل من  21بئراً من �آبار الإنتاج موزع ًة على المن�صات الخم�س ،وقد بد�أ
الإنتاج الفعلي من خم�سة �آبار في عام  ،2011وبمعدل بلغ حوالي  3.4مليون متر مكعب
في اليوم لكل بئر .ي�ستهدف الإنتاج المبكر تلبية الطلب على الغاز في �أوقات الذروة في
ف�صل ال�صيف من قبل �شركة الكهرباء والم�ستهلكين الآخرين ،وو�صلت الطاقة الإنتاجية
�إلى �أكثر من  11.3مليون متر مكعب في اليوم .وتتابعت الأعمال في حينها لحفر 14
بئراً �آخر على ثالث من�صات ،بهدف رفع الطاقة الإنتاجية �إلى  42مليون متر مكعب في
اليوم ،وتم الحقاً رفع الطاقة الإنتاجية من الحقل �إلى  14.2مليون متر مكعب في اليوم.
وفي منت�صف عام  2012تم ت�شغيل المرافق الخا�صة بالمرحلة الثانية من الم�شروع،
و�أ�ضافت �أرامكو بذلك  28مليون متر مكعب من الغاز يومياً �إلى �إنتاج الحقل بعد �إن�شاء
ثالث من�صات �إنتاج ومن�صة ربط واحدة لها .يتم ت�شغيل هذه المن�صات والتحكم فيها
عن بعد من الخر�سانية ،حيث ير�سل الغاز من من�صة الربط عبر خط �أنابيب رئي�سي
تحت الماء �إلى مرافق المعالجة على الياب�سة في الخر�سانية ،وهناك تتم �إزالة كبريتيد
الهيدروجين  H2Sوثاني �أك�سيد الكربون  CO2والماء من لقيم الغاز في وحدات معالجة
الغاز ،لي�صبح الغاز المعالج جاهزاً لال�ستخدام ،بينما يتم �إر�سال كبريتيد الهيدروجين
وغاز ثاني �أك�سيد الكربون اللذين تم ف�صلهما عن الغاز �إلى وحدة ا�ستخال�ص الكبريت،
i

ن�شرة متابعة ن�شاطات م�صادر الطاقة عربيا وعامليا ،ال�سنة التا�سعة والع�شرون  - -2009العدد الأول

ii

�أرامكو ال�سعودية تطلق م�شروع تطوير حقل كران املغمور لإنتاج الغاز غري امل�صاحب ،املوقع الر�سمي ل�شركة �أرامكو ال�سعودية.
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ليتم تحويل كبريتيد الهيدروجين �إلى عن�صر الكبريت((( .ومن المخطط �أن ي�صل الم�شروع
�إلى طاقته الت�صميمية في الربع الثاني من عام .2013
م�شروع منيفة
يعتبر هذا الم�شروع من الم�شاريع المتميزة في المنطقة العربية ،بد�أ التخطيط
للم�شروع في عام  ،2006و�أنجزت ت�صاميمه الهند�سية في الربع الثالث من عام ،2007
وبد�أت عمليات الحفر فيه في عام  ،2010ويهدف �إلى تطوير حقل منيفة العمالق الذي
اكت�شف عام  1957على بعد  200كم �شمال غرب مدينة الظهران ،ويقدر احتياطيه من
النفط الثقيل بحوالي  11مليار برميل(.((i
يتراوح محتوى الكبريت في النفط بين  %3.66 - %2.97وتبلغ جودته الو�سطية 28o
 ،APIوقد �سجلت �أرامكو ال�سعودية رقماً قيا�سياً جديداً في هذا الحقل( ((iiعبر و�صول عمق
الحفر في �أحد �آباره �إلى حوالي  9800م .جرى تطوير الحقل عبر بناء  27جزيرة �صناعية
(ال�شكل  )25-تربطها مجموعة من الطرق ب�أطوال يبلغ مجموعها  41كم� ،إ�ضافة �إلى  3كم
من الج�سور ،و  13من�صة حفر ،وخم�سة ع�شر موقع حفر على الياب�سة ،مع معدات الحقن
ومجموعة متنوعة من الأنابيب ومحطة توليد للكهرباء بطاقة  420ميغاواط.
ال�شكل :-25 -اجلزر ال�صناعية يف حقل منيفة

وكان من المتوقع انتهاء �أعمال الم�شروع المخططة في عام  ،2011ثم جرت تعديالت
توقعت �أن يكتمل الم�شروع في عام  ،2014ثم عدل الموعد �إلى �شهر تموز/يوليو ،2013
i

�أرامكو ال�سعودية ،املوقع الر�سمي.19/5/2012 ،

ii

تركي حم�ش ،تطوير امل�صادر الهيدروكربونية يف الدول العربية ،جملة النفط والتعاون العربي ،املجلد  ،38العدد  ،141ربيع عام .2012
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تركي الحمش
لكن ال�شركة �أعلت في منت�صف �شهر ني�سان�/أبريل  2013عن بدء الإنتاج من الم�شروع
قبل ثالثة �أ�شهر من الموعد المقرر ،متوقعة �إنتاج � 500ألف ب/ي ،ومن المخطط �أن
ي�صل الم�شروع �إلى طاقته الإنتاجية الت�صميمية مع نهاية عام  ،2014والتي تبلغ 900
�ألف ب/ي من النفط ،وحوالي � 65ألف ب/ي من المتكثفات� ،إ�ضافة �إلى معالجة 90
مليون قدم/3ي من الغاز المرافق(((.
ومن الأمثلة الأخ��رى يمكن الإ�شارة �إلى قطر ،حيث اتفقت �شركة قطر للبترول،
و�شركة  Totalعلى تمديد اتفاقية تطوير حقل «الخليج» النفطي الواقع في المغمورة
لمدة  25عاماً .وكانت ال�شركتان قد وقعتا على اتفاقية ا�ستك�شاف وم�شاركة في الإنتاج
 EPSAفي عام  1989لتطوير الحقل الواقع على بعد  130كم �إلى ال�شرق من �سواحل
قطر ،حيث تنتهي االتفاقية في عام  .2014وكانت �شركة توتال قد اكت�شفت الحقل عام
 ،1991بينما بد�أ الإنتاج منه في عام  .1997وبموجب ال�شروط ال��واردة في التمديد
�ستح�صل قطر للبترول على  %60من ح�ص�ص الحقل ،بينما تح�صل توتال على باقي
الح�صة حتى انتهاء مدة االتفاقية(.((i
وف��ي دولة الكويت ،وقعت ال�شركة الكويتية لنفط الخليج  KGOCعقداً مع
�شركة  Technipلبناء من�ش�آت للغاز في حقل الخفجي �ضمن خطة لتعزيز �إنتاج الغاز
لتلبية الطلب المحلي المتنامي( .((iiيمتد الم�شروع على الياب�سة وفي المغمورة �ضمن
المنطقة المق�سومة بين الكويت وال�سعودية ،ويهدف �إلى نقل مزيج من الغاز الجاف
والمتكثفات والغاز الحام�ض عبر خط واحد بقطر  12بو�صة يمتد من من�ش�آت عمليات
الخفجي الم�شتركة في ال�سعودية و�صوالً �إلى من�شـ�آت الربـط في �شـركة نفط الكويت
وبالتحـديد المرقّـد الو�سطي  Slug Catcherالذي يتم بنا�ؤه قرب الأحمدي .و�سوف
يعزز هذا الخط من قدرة م�ؤ�س�سة البترول الكويتية وعمليات الخفجي الم�شتركة على
تحقيق الهدف الرئي�سي المتمثل في الو�صول �إلى حرق  %1فقط من الغاز على ال�شعلة
واال�ستفادة قدر الإمكان من الهيدروكربونات المنتجة.
يبلغ طول الخط  110كم منها  4كم على الياب�سة في ال�سعودية ،يليها  47كم في المغمورة
و 59كم على الياب�سة في الكويت ،ويتوقع �إنجاز الم�شروع في الن�صف الثاني من عام .2014
كما بد�أت �شركة  Damenالم�سجلة في هولندا بمرحلة بناء  14قارب قطر ل�صالح
�شركة نفط الكويت( ،((iوذلك في حو�ض  Galatiفي رومانيا ،حيث �ستكون  9قوارب منها
Oil and Gas Journal, 15/4/2013

i

Oil Review Middle East, 14/11/2012

ii

Energy Business Review, Damen starts construction work on 14 terminal tugs for Kuwait Oil

iv

iii Oil Voice, 14/2/2012
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بقوة �سحب تبلغ  80طن ،بينما تبلغ قوة �سحب القوارب الباقية  50طن ،ومن المقرر �أن
يبد�أ توريد هذه القوارب �إلى الكويت في عام .2014
وفي م�صر ،دعت ال�شركة الم�صرية القاب�ضة للغازات الطبيعية  ،EGASال�شركات
العالمية �إلى جولة عرو�ض عر�ضت بموجبها خم�سة ع�شر قاطعاً لال�ستك�شاف ،منها ثالثة
ع�شر قاطعاً في المغمورة(((.
وفي لبنان ،تم التوقيع على اتفاقية مع �شركة  Spectrumالبريطانية لتقوم ب�إجراء
م�سح زلزالي على الياب�سة� ،إ�ضافة �إلى م�سح زلزالي في المغمورة لمنطقة تقدر م�ساحتها
بحوالي  3000كيلومتر مربع ،وت�أتي هذه الخطوة بالتما�شي مع نتائج الدرا�سات الأولية
التي �أعلنتها �شركة  Beicip-Franlabوالتي بينت وجود كميات كبيرة وواعدة من الغاز
في المياه اللبنانية(.((i
وف��ي موريتانيا ،وقعت الحكومة على اتفاقية ترخي�ص ا�ستك�شافي مع �شركة
 Totalلقاطعين �أحدهما على الياب�سة والثاني في المياه العميقة .وتح�صل توتال
بموجب االتفاقية على  %90من ح�ص�ص القاطعين  C9و  Ta 29في حو�ض «توديني»
( .)Taoudeniتبلغ م�ساحة القاطع � C9أكثر من � 10آالف كم مربع ،ويقع في مياه
يتراوح عمقها بين  3000 - 2500م على بعد  140كم من ال�شاطئ.
وفي اليمن� ،أطلقت وزارة النفط والمعادن اليمنية جولة تراخي�ص ا�ستك�شافية
لقواطع في �أحوا�ض� :سبعتين ،وم�سيلة ،و مكال � -سيحوت ،وذلك �ضمن خطة تهدف �إلى
جذب اال�ستثمار الأجنبي وزيادة �أن�شطة التنقيب .ويبلغ مجموع الم�ساحات المعرو�ضة
حوالي  20132كم مربع ،وتتوزع على خم�سة قواطع� ،أربعة منها على الياب�سة ،وواحد
في المغمورة(.((ii
ثانياً :الم�شاريع العالمية
يوجد على ال�صعيد العالمي عدد كبير من م�شاريع �إنتاج النفط والغاز من المغمورة،
ويمكن بالنظر �إلى ناحية ا�ستخدام االبتكارات الجديدة في طرق الإنتاج والتطبيقات
التكنولوجية ومواجهة التحديات �إ�ضافة �إلى االهتمام بال�سالمة والبيئة والحماية وم�ستوى
التنفيذ ،ذكر �أهم الم�شاريع التالية(:((i
Company, 17/5/2013
i

املوقع الر�سمي لل�شركة امل�صرية القاب�ضة للغازات الطبيعية2/7/2012 ،

Reuters, 30/3/2012

ii

Offshore’s Top 5 for 2010, volume, 70,issue -12, 2010.

iv

iii Deloitte, 3/10/2012
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1م�شروع  Kashaganف��ي كازاخ�ستان ،وت��دي��ر عملياته �شركة North Caspian
.Operating Company
2م�شروع  Perdidoفي خليج المك�سيك ،وتدير عملياته �شركة .Shell
3م�شروع  Cascade and Chinookفي خليج المك�سيك وتدير عملياته �شركة .Petrobras
4م�شروع  North Amethystقبالة �سواحل  Newfoundlandفي كندا.
5م�شروع  Jubileeقبالة �سواحل غانا.
6م�شروع  Gjøaقبالة �سواحل النرويج.
7م�شروع  Pazflorفي �أنغوال.
8م�شروع  Peregrinoفي البرازيل.
9م�شروع  Who Dat tdفي خليج المك�سيك.

وهنا ربما يكون من المفيد التطرق �إلى بع�ض هذه الم�شاريع ب�شيء من التف�صيل.
م�شروع  / Kashaganكازاخ�ستان
يقع الحقل تحت المياه ال�ضحلة ( 6 - 4م) في الق�سم الكازاخي �شمال بحر قزوين،
ويمتد على  75كم طوالً و 45كم عر�ضاً ،ويقدر االحتياطي الجيولوجي من النفط في
الحقل بحوالي  35مليار برميل ،منها  13مليار برميل قابلة للإنتاج(((.
يعتبر تطوير الحقل نموذجاً للعوائق التقنية المعقدة والتحديات الهند�سية والبيئية،
مما جعل الحقل �أحد �أ�ضخم الم�شاريع ال�صناعية في العالم ،و�أهم هذه العوائق هي:
.1
.1
.1

.1
.1
i

1تتو�ضع المكامن المنتجة في الحقل على عمق  4200م تحت �ضغط مرتفع يبلغ
� 760ضغط جوي (�أكثر من  1600رطل/البو�صة المربعة).
1تحتوي الموائع في الحقل على ن�سبة مرتفعة من غاز كبريتيد الهيدروجين H2S
تبلغ  ،15%وحوالي  4%من غاز ثاني �أك�سيد الكربون.
1المياه الموجودة في محيط الحقل منخف�ضة الملوحة ب�سبب تدفق المياه �إلى البحر
من نهر الفولغا ،وهذا ما ي�ساهم مع انخفا�ض درجة الحرارة في ال�شتاء �إلى ما دون
 30درجة مئوية ،في وجود الجليد في المنطقة لفترة خم�سة �أ�شهر في ال�سنة على
�أقل تقدير.
1تعتبر المنطقة ال�شمالية من بحر قزوين منطقة �شديدة الح�سا�سية لأي تغيرات بيئية
ب�سبب التنوع الكبير للحياة النباتية والحيوانية فيها ،ووجود ف�صائل حياتية مختلفة
م�ستوطنة في البحر وعلى ال�شاطئ.
1تعتبر المنطقة من �ضمن المناطق التي ي�صعب �إي�صال المعدات لها ،خا�صة و�أن
الممرات المائية تتجمد بدورها لفترة قد ت�صل �إلى �ستة �أ�شهر في ال�سنة ،مثل نهر

املوقع الر�سمي ل�شركة .North Caspian Operating Company
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الفولغا ،وممر بحر البلطيق  -الفولغا.

وعندما و�ضعت ال�شركة م�شروع تطوير الحقل ،تبين لها لهذه الأ�سباب ولغيرها� ،أن
من الم�ستحيل ا�ستخدام التقنيات التقليدية للحفر والإنتاج مثل البنى الخر�سانية �أو
المن�صات ذاتية الرفع ،ب�سبب المياه ال�ضحلة من جهة ،وب�سبب ال�شتاء ال�شديد البرودة من
جهة �أخرى الذي يت�سبب بوجود كتل �ضخمة من الجليد المتحرك تهدد وجود المن�ش�آت
في ذلك الجزء من البحر ،وهذا ما جعل ال�شركة تقرر �ضرورة وجود جزر تتو�ضع عليها
المعدات الالزمة لتطوير الحقل.
بناء على ذلك جرى العمل على ا�ستخدام نوعين من الجزر ،جزر طبيعية �صغيرة،
وجزر �صناعية كبيرة دعيت بمحور الجزر (ال�شكل  ،)26-حيث �سيتم نقل الهيدروكربونات
المنتجة من جزر الحفر �إلى محور الجزر با�ستخدام خطوط �أنابيب ،ويحتوي محور
الجزر على من�ش�آت المعالجة لف�صل الماء والنفط عن الغاز� ،إ�ضافة �إلى نظم توليد
الطاقة ونظم �إعادة حقن الغاز .و�سوف يتم خالل المرحلة الأولى من عمليات التطوير
حقن حوالي ن�صف كمية الغاز المنتج في المكمن ،بينما �سي�ؤخذ ق�سم من الغاز الناتج
في محطة المعالجة لي�ستخدم في الحقل كوقود في المحطة وفي الحقل.
ال�شكل :26 -توزع اجلزر ال�صناعية يف حقل Kashagan
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تعتمد خطة تطوير الحقل الحالية على ا�ستخدام عدة خطوط �أنابيب للت�صدير،
وتوجد عدة طرق لذلك (ال�شكل  ،)27-هي:
1 .1خط �أنابيب قزوين الغربي ،وهو خط يربط بين مدينة  Atyrauويمر من مدينة
 Novorossiyskو�صوالً �إلى البحر الأ�سود.
2 .2خط �أنابيب  Atyrauال�شمالي و�صوالً �إلى  Samaraفي رو�سيا ،ويت�صل مع
خط  Transneftالرو�سي.
3 .3خط �شرقي من � Atyrauإلى � Alashankouشمال ال�صين.
4 .4وهناك خط �أنابيب �آخر و�ضعت له خطة تخ�ضع لتطوير نظام النقل من كازاخ�ستان
مروراً ببحر قزوين ،لنقل النفط من منطقة � Eskeneإلى محطة ت�صدير جديدة في
 ،Kurykثم ينقل النفط الحقاً با�ستخدام ال�صهاريج �إلى محطة �أخرى في ،Baku
ومنها �إلى خط �أنابيب � Baku -Tbilisi -Ceyhanإلى الأ�سواق العالمية.
ال�شكل :27 -خطوط ت�صدير النفط من حقل Kashagan

وفي الن�صف الثاني من عام  ،2013بد�أت �شركة  NCOCبعمليات �ضغط ت�سهيالت
المعالجة في  Bolashakبا�ستخدام الغاز الحلو الذي يتم ت�أمينه من م�صادر محلية
قريبة ،ومن المقرر �أن يبد�أ الإنتاج من � 8آب��ار على الجزيرة  ،Aحيث تم تح�ضير
خطوط الأنابيب الجاهزة لنقل الإنتاج� ،أما معدات معالجة المنتجات الموجودة على
الجزيرة  Dفهي في المرحلة الأخيرة من التح�ضير .وقد تم التخطيط لحفر  20بئراً
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من مجموع  40بئراً �صممت لتتوج المرحلة الأولى من التطوير ،حيث تم االنتهاء جزئياً
من حفر  11بئراً من تلك الآبار .ومن المخطط �أن ي�صل الإنتاج في بداية المرحلة
الأولى �إلى الطاقة الت�صميمية البالغة � 180ألف ب/ي بين عامي  2013و ،2014ثم
يرتفع الحقاً �إلى � 370ألف ب/ي.
يحتوي الحقل على حوالي  52تريليون قدم مكعب من الغاز المرافق والذي �سيجري
�إعادة حقنه لرفع معامل اال�ستخال�ص من الحقل ،لكن المرحلة الأولى لن ت�شهد �إعادة
حقل كل كمية الغاز ،حيث �سير�سل ق�سم منه �إلى من�ش�آت معالجة على الياب�سة لتخلي�صه
من غاز كبريتيد الهيدروجين (تحلية الغاز) ،و�سوف ي�ستخدم الغاز الحلو لتوليد الطاقة
في محطات ال�شركة على الياب�سة وفي الحقل ،كما قد يتم تحويل جزء منه �إلى غاز للبيع.
عملية التحلية هذه �سوف تنتج حوالي  1.1مليون طن من الكبريت �سنوياً ،والتي
جرى التخطيط لت�سويقها ،لكن الواقع يفر�ض �ضرورة وجود مخازن للكبريت �سوف
تكون مغطاة ومعزولة عن المحيط الخارجي حيث �سي�صب الكبريت ال�سائل في حاويات
محكمة الإغالق تو�ضع في م�ستودعات تحت المراقبة الإلكترونية ،وقبل بيع الكبريتـ
�سوف تتم �إعادة �إذابته بدالً من طحنه ،ويتم ت�شكيله على هيئة حبيبات ،وهذا ما �سوف
ي�ساهم في تجنب �صدور الغبار الكبريتي.
م�شروع  / Perdidoخليج المك�سيك
يقع م�شروع  Perdidoعلى بعد  354كم قبالة تك�سا�س في خليج المك�سيك ،وتمتلك
�شركة  %35 Shellمن ح�ص�ص الم�شروع .ينتج الم�شروع من ثالثة حقول ،هيGreat :
 ،Whiteو  ،Silvertipو .Tobagoوتتو�ضع الحقول الثالثة في المغمورة على حزام
طي  Perdidoفي المياه العميقة على �أطراف الر�صيف القاري ،وتتراوح �أعماق المياه
في حزام الطي بين  3000 - 2300متر ،وهي من �ضمن �أكثر المناطق عمقاً في خليج
المك�سيك ،وهذا ما �شكل تحدياً لل�شركات الم�ساهمة في الم�شروع تمثل في تطوير
الحقول في هذه المياه ال�سحيقة بالترافق مع تحجيم النفقات قدر الإمكان .يذكر �أن
المك�سيك بدورها �أعلنت في �أكتوبر  2012عن تحقيق اكت�شاف للنفط في حقل مرتبط
بنف�س حزام الطي عبر البئر  ،Supremus-1وتراوحت تقديرات االحتياطي المكت�شف
بين  175 - 75مليون برميل من النفط الخفيف(((.
بد�أت عمليات الحفر في هذا الم�شروع في �شهر يوليو عام  ،2007عبر من�صة ن�صف
عائمة (�شبه عائمة)( ،((iوفي �شهر دي�سمبر عام � 2008سجلت �شركة  Shellرقماً قيا�سياً
World  Oil, 27/11/2012.

semisubmersible -drilling rig
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لأعمق بئر �إنتاجي يتم �إكماله في العالم ،وكان تحت  2852متراً من �سطح الماء(((.

يقع حقل  Great Whiteفي القاطع � 857ضمن مياه ي�صل عمقها �إلى 2438
متراً ،وتمتلكه وتدير عملياته �شركة �شل بح�صة تبلغ  ،%33.34بينما تتقا�سم كل من بي
بي و�شيفرون باقي الح�ص�ص بالت�ساوي .اكت�شف الحقل في �شهر مايو عام  ،2002وحفر
البئر اال�ستك�شافي الأول فيه �إلى عمق  6068متراً .وحتى �شهر مار�س عام  2004كانت
�شل قد حفرت خم�سة �آبار تقييمية في الحقل بلغ عمق �أحدها  4586متراً.
ويقع حقل  ،Silvertipالذي اكت�شف في �شهر �أغ�سط�س عام � ،2004ضمن القاطع
 ،815فيبلغ عمق المياه فيه  2804متراً� ،أما �أعمق �آباره فو�صل �إلى  4504متر .تمتلك
�شيفرون  %60من ح�ص�ص الحقل ،بينما تمتلك �شل التي تدير العمليات فيه باقي
الح�ص�ص البالغة .%40
�أما حقل  ،Tobagoفيعتبر �أعمق حقل تم �إجراء عملية �إكمال فيه في العالم كما
تقدم ،ويقع في القاطع  859في مياه ي�صل عمقها �إلى  2926متر ،وقد و�صل �أحد �آباره
�إلى عمق  5642متر ،ثم جرى حفر جذع جانبي منه �إلى عمق  5616متر .تتوزع ح�ص�ص
الحقل بين �شل بن�سبة  ،%32.5و�شيفرون بن�سبة  ،%57.5و�شركة  Nexenبن�سبة
 %10من الح�ص�ص ،وقد و�ضع هذا الحقل على الإنتاج في �شهر نوفمبر عام .2011
ويبين ال�شكل  28-موقع الم�شروع في خليج المك�سيك.
عمليات تطوير الم�شروع
ب�سبب وجود الحقول في مياه �أعمق من �أي مكان �آخر في العالم ،وب�سبب الحاجة لحفر
عدد كبير من الآبار لتطوير الحقول الثالثة ،فقد قررت ال�شركات الم�ساهمة في الم�شروع
ا�ستخدام من�صة حفر من نوع ال�صاري المغمور ( )Sparبدالً من المن�صات التقليدية ،حيث
تعتبر �أ�سطوانة ال�صاري نموذجية للحفر والإنتاج في المياه ال�سحيقة ،ب�سبب وجود كم كبير
من معداتها تحت �سطح البحر عملياً ،مما ي�ساهم في زيادة ثباتيها في المياه لمواجهة
الظروف الجوية القا�سية والأعا�صير .وكان �أول ا�ستخدام لهذا النوع من المن�صات في
مت�صف الت�سعينات من القرن الما�ضي في حقل  Neptuneفي خليج المك�سيك.
تعتبر من�صة الم�شروع من �ضمن �أكبر البنى الإن�شائية المعدنية في العالم ،حيث يبلغ
طول ال�صاري (الأ�سطوانة) فيها  173متر ،وقطرها  34متر ،بينما يبلغ وزن المن�صة
كاملة �أكثر من � 45ألف طن ،وتثبتها �إلى قاع البحر ت�سع �سال�سل معدنية وحبال من
البولي�ستر يبلغ طول كل منها  3000متر .وهي م�صممة لإنتاج � 100ألف برميل في اليوم
  Offshore Field development Projects, http://www.subseaiq.com/data/Project.aspx?project_id=1
25&AspxAutoDetectCookieSupport=1
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ال�شكل  :28 -حقول م�شروع  Perdidoيف خليج املك�سيك

من النفط و  5.6مليون متر مكعب يومياً من الغاز ،ويبلغ عمرها الفترا�ضي  25عاماً.
بعد ت�أمين الت�سهيالت المطلوبة بد�أ العمل في تطوير الحقول ،حيث تعاقدت �شل مع عدد
من ال�شركات لت�صنيع معدات تحت �سطحية خا�صة بالم�شروع مثل خطوط التدفق ور�ؤو�س
الآب��ار ومعدات التحكم وغيرها ،ذلك �أن الأعماق الكبيرة التي يتم العمل فيها ا�ستدعت
وجود معدات خا�صة بالم�شروع ،فبع�ض الم�ضخات الم�ستخدمة لنقل النفط �إلى ال�سطح تبلغ
ا�ستطاعتها  1500ح�صان ،وهذا يفوق ا�ستطاعة العديد من طائرات الهليكوبتر .بد�أ الم�شروع
بالإنتاج في نهاية �شهر مار�س عام  ،2010وذلك من خم�سة �آبار في حقل ،Great White
وقد �سمحت هذه المن�صة وللمرة الأولى في تاريخ حقول خليج المك�سيك بالإنتاج من �صخور
ع�صر الباليوجين ،مما يفتح �آفاقاً جديدة لعمليات الإنتاج الم�ستقبلية ،خا�صة و�أن المن�صة
تحتوي على فوا�صل تحت �سطحية ،ومعدات لرفع ال�ضغط ،مما ي�ساهم في �إنتاج النفط من
الطبقات ذات ال�ضغط المنخف�ض((( .وفي �شهر نوفمبر عام  2011و�ضع حقل  Tobagoالذي
i

ن�شرة متابعة ن�شاطات م�صادر الطاقة عربيا وعامليا ،ال�سنة الثالثون  - 2010 -العدد الثاين.
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يبعد  322كم عن ال�شاطئ على الإنتاج((( بينما يتوقع �أن تو�ضع كافة �آبار الم�شروع على الإنتاج
بحلول عام  ،2016حيث تت�ضمن خطة اال�ستثمار وجود  22بئراً وثالثة ع�شر خطاً عائداً
للمن�صة تمر جميعا عبر �أ�سطوانة ال�صاري.
م�شروع  / Jubileeغانا
يقع حقل  Jubileeفي المحيط الأطل�سي على بعد  60كم من �سواحل غانا بين
قاطع  ،Tanoوقاطع  ،West Cape Three Pointsوتوجد حوله عدة حقول منتجة
للنفط والغاز والمتكثفات (ال�شكل .)29-تم اكت�شاف الحقل عام  2007من قبل �شركة
 Tullow Oilالتي تمتلك  %49.95من ح�ص�ص منطقة الترخي�ص ،وت�شاركها كل من
 ،Kosmos Energyو ، Anadarkoبح�صة تبلغ  %18لكل منهما ،كما ت�شاركها
 Sabre Oil & Gasبح�صة تبلغ  ،%4.05بينما ت�ؤول بقية الح�صة البالغة � %10إلى
م�ؤ�س�سة البترول الوطنية الغانية( .((iبدء �إنتاج النفط من الم�شروع ب�شكل فعلي في �أواخر
عام  2010وقدرت االحتياطيات الم�ؤكدة فيه بحوالي  600مليون برميل.
ال�شكل  :29 -حقل  Jubileeيف غانا

i

ن�شرة متابعة ن�شاطات م�صادر الطاقة عربيا وعامليا ،ال�سنة احلادية والثالثون - -2011العدد الرابع.
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تم اكت�شاف النفط عبر البئر اال�ستك�شافي  ،Mahogany-1الذي حفر في قاطع
 ،West Cape Three Pointsفي مياه بلغ عمقها  1320متراً ،وبلغ عمق البئر
المحفور  3683متراً ،و اخترق حوالي  95من الرمال الحاملة للنفط والعائدة لعمر
الكريتا�سي(((.
وهذا ما عزز احتمال وجود قبعة غازية عند حفر البئر  ،2- Mahoganyلكن
عمليات الحفر لم تكت�شف وجود هذه القبعة ،مما دفع ال�شركة للتفكير بالحفر �إلى
مجاالت �أعمق .ثم تم الحقاً اكت�شاف النفط عبر البئر التقييمي  Hyedua-1الذي
حفر في مياه يبلغ عمقها  1530متراً والذي اعتبر م�ؤ�شراً على �أن حقل  Jubileeربما
يكون �أحد �أهم اكت�شافات النفط الحلو في العالم(.((i
وفي �شهر �شباط/فبراير عام  2008حققت ال�شركة اكت�شافاً �آخر للنفط الخفيف
( )29o APIفي قاطع  ، West Cape Three Pointsوقد اخترق البئر اال�ستك�شافي
 Odum-1م�صيدة �ستراتيغرافية من دور الكامبانيان من الع�صر الكريتا�سي ،و حفر
في مياه عمقها  955متراً ،وبلغ عمقه النهائي  3387متراً.
و�شهد مطلع عام  2009اختبار البئر  Hyedua-2الذي �أنتج حوالي  16750ب/ي
من النفط الخفيف ،و�أكثر من  21مليون قدم/3ي من الغاز ،وكانت �شركة  Tullowقد
حفرت البئر المذكور �إلى عمق  3663متراً ،وذلك �ضمن خطة لتقييم الحقل ،واعتبرت
نتائج االختبار �إ�شارة �إلى مكمن ذي موا�صفات ا�ستثنائية ،خا�صة و�أن البئر بعيد عن
مركز الحقل(.((ii
وفي منت�صف عام  ،2008وافقت غانا ر�سمياً على المرحلة الأولى من تطوير الحقل
النفطي العمالق ،و�أعيد تقدير االحتياطي القابل للإنتاج فيه لي�صل �إلى حوالي  800مليون
برميل ،كما و�ضعت خطط الإنتاج في ذلك الحين على افترا�ض �أن يبلغ متو�سط �إنتاج
اليومي للحقل حوالي � 120ألف ب/ي ،معززة با�ستخدام �إحدى تقنيات الإنتاج المح�سن
للنفط ،حيث خطط لحقن � 230ألف ب/ي من الماء فيه .وذكر معاون وزير الطاقة في ذلك
الحين �أنه من المتوقع �أن ي�صل �إنتاج الحقل �إلى � 240ألف ب/ي عام .2013
كما نقلت  Wall Street Journalعن نائب مدير �شركة  Anadarkoل�ش�ؤون
اال�ستك�شاف� ،أن الإنتاج من الحقل �سيكون مجدياً اقت�صادياً حتى لو هبط �سعر النفط
�إلى  25دوالراً للبرميل(.((i
Oil voice, 18/6/2007
ii

i

ن�شرة متابعة ن�شاطات م�صادر الطاقة عربيا وعامليا ،ال�سنة ال�سابعة والع�شرون  - -2007العدد الثالث.
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وقد توالت االكت�شافات في الحقل حتى تم العثور على الغاز في االكت�شاف الثامن في
�شهر ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2009عبر البئر التقييمي  ،Mahogany-4الذي حفر في
قاطع  West Cape Three Pointsواخترق  43م من ال�صخور الرملية الحاملة للنفط
والغاز((( ،وبينت االختبارات الإنتاجية �أن كثافة النفط في االكت�شاف تبلغ .API 35°
وفي قاطع  Tanoتم اكت�شاف النفط عبر البئر اال�ستك�شافي  ،Owo-1الذي حفر
في مياه عمقها 1428م ،وبلغ عمقه النهائي  3891م ،واخترق حوالي 154م من ال�صخور
الحاملة للنفط ،بلغت ال�سماكة الفعالة فيها حوالي  53م .وبينت االختبارات(� ((iأن درجة
الجودة للنفط في االكت�شاف الجديد تتراوح بين  .API 36o-33ثم تم تحقيق اكت�شاف
للغاز والمتكثفات عبر البئر التقييمي  Tweneboa-3في نف�س القاطع �ضمن مياه
عمقها  1601م ،وبلغ العمق النهائي للبئر  3906م .وقد حفر البئر عبر جذعين مائلين
لتقييم البيانات التي تم الح�صول عليها من الم�سوحات الزلزالية ،حيث اخترق الجذع
الأول حوالي  9م من ت�شكيلة حاملة للغاز والمتكثفات ،بينما اخترق الجذع الثاني الذي
حفر من �ضمن الجذع الأول حوالي  30م من ال�سماكة الفعالة �ضمن نطاقين يتمتعان
بخوا�ص خزنية ممتازة ويحمالن الغاز والمتكثفات �أي�ضاً(.((ii
تبع ذلك تحقيق اكت�شاف جديد للنفط والغاز عبر البئر  Teak-1الذي �ضمن قاطع
 West Cape Three Pointsفي مياه عمقها  869م ،وبلغ عمقه النهائي  3170م.
اخترق البئر حوالي 33م من ال�سماكة الفعالة الحاملة للنفط ،و 33م من ال�سماكة الفعالة
الحاملة للغاز ،و 20م من ال�سماكة الفعالة الحاملة للغاز والمتكثفات( .((iوتم اكت�شاف
المزيد من النفط عبر البئر  Teak-2في الربع الأول من عام .2011
و�ساهمت النجاحات التي تحققت في هذا القاطع في ت�شجيع عمليات الحفر في المناطق
المجاورة له ،حيث حققت مجموعة تقودها �شركة  Eniاكت�شافاً جديداً للنفط والغاز
والمتكثفات في المغمورة في قاطع  Cape Three Pointsالواقع على بعد  50كيلومتر
قبالة ال�سواحل الغانية �ضمن مياه عمقها  825م ،وبلغ عمق البئر 3650م .وقد اخترق البئر
اال�ستك�شافي  28 Sankofa East-1Xم من ال�صخور الحاملة للغاز والمتكثفات ،و 76متراً
من ال�صخور الحاملة للنفط �ضمن طبقات تعود للع�صر الكريتا�سي .و�أنتج البئر عند و�ضعه
على االختبار بمعدل  5000برميل في اليوم من النفط عالي الجودة((( .كما حفرت �شركة
� Eniأول �آبارها التقييمية � SE2Aضمن اكت�شاف  Sankofa Eastللنفط في حو�ض Tano
Offshore magazine, 15/10/2009

i

Anadarko, official website, 26/7/2010

ii

Petroleum Economist, 17/2/2011

iv

iii Oil and Gas Journal, 10/1/2011

Oil and Gas Journal, 20/9/2012
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على بعد حوالي  50كم قبالة ال�سواحل الغانية ،وعلى بعد  8كم �إلى الجنوب ال�شرقي من البئر
اال�ستك�شافي  ،Sankofa East X1وقدرت �أن القاطع  Cape Three Pointsيحتوي على
احتياطي يقارب  450مليون برميل من النفط ،منها  150مليون برميل قابلة للإنتاج .حفر
البئر في مياه عمقها  990م ،وبلغ عمقه النهائي  4050م(((.
وحققت �شركة  Hess Corpاكت�شافاً للنفط في المياه العميقة عبر البئر اال�ستك�شافي
 ،Pecan-1وذلك �ضمن ترخي�ص  .Tano/Cape Three Pointsاخترق البئر  75م
من ال�سماكة الفعالة �ضمن تداخلين من دور التورونيان،وقد حفر �إلى عمق  4700م في
مياه عمقها  2513م .وقد عملت �شركة  Hessفي تلك المنطقة بح�صة � %90ضمن
اتفاقية خا�صة مع الم�ؤ�س�سة الغانية الوطنية.
وفي مطلع عام  2012حققت �شركة  Tullowاكت�شافاً للنفط الخفيف عبر البئر التقييمي
 Ntomme-2Aالذي حفر في المياه العميقة ( 1730م) �ضمن قاطع � Tanoإلى عمق 3904
م ،واخترق  39م من ال�سماكة الفعالة �ضمن مكمن رملي ذو موا�صفات خزنية ممتازة .وذكرت
ال�شركة �أن عينات ال�سوائل التي تم جمعها من البئر بينت �أن النفط ذو جودة تبلغ .((i( API 35o
وقد �أعلن في مطلع عام � 2013أن �إنتاج الحقل و�صل �إلى � 110آالف ب/ي في نهاية
عام  ،2012بينما حقق ما اعتبر �إنتاجاً قيا�سياً في �شهر �شباط/فبراير  2013حيث بلغ
معدل الإنتاج � 112.5ألف ب/ي من النفط ،وذلك بعد �إجراء عمليتي تحمي�ض وو�ضع بئرين
جديدين على الإنتاج� ،أما متو�سط �إنتاج الحقل خالل عام  2012فقد بلغ حوالي � 72ألف
ب/ي .مما يعني �أن التوقعات ال�سابقة لمعدل الإنتاج المتوقع لم يتم الو�صول لها بعد(.((ii
ا�ستخدمت العديد من المن�صات في الحقل ،بدءاً من ،Blackford Dolphin
و  Eirik Raudeاللتان ت�ستعمالن لعمليات التطوير ،وتبعتهما عام  2009من�صة
 Attwood Hunterوت�ستخدم في عمليات اال�ستك�شاف والحفر التقييمي ،وفي نهاية
عام � 2009أ�ضيفت من�صة  Aban Abrahamللعمليات في الحقل.
م�شروع � / Pazflorأنغوال
يتميز هذا الم�شروع بعدد من المزايا التي ي�أتي في مقدمتها �أنه �أول م�شروع في
العالم يعتمد على ا�ستخدام تقنية الفوا�صل تحت ال�سطحية (Subsea Separation
 )Systemلف�صل الغاز عن باقي ال�سوائل ،وهو ما �سمح ب�إنتاج النفط الثقيل واللزج من
�أربعة مكامن منف�صلة �ضمن المياه العميقة قبالة �سواحل �أنغوال .كما تعتبر �سفن الإنتاج
Energy Business Review, 22/1/2013

Oil and Gas Journal, 18/1/2012

i

ii

iii Offshore Magazine, 13/2/2013
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والتخزين والتحميل العائمة ( )FSPOالأكبر من نوعها في العالم بطول ي�صل �إلى
325م ،وعر�ض  62م ،ويزيد وزنها عن � 120ألف طن متري( ،ال�شكل ،)30-وتحتوي على
�أماكن تكفي ال�ستيعاب طاقم من � 140شخ�صاً.
ال�شكل� :30 -سفينة �إنتاج وتخزين وحتميل يف م�شروع Pazflor

ال�شكل  :31 -موقع
م�شروع Pazflor

يقع حقل  Pazflorالذي
تدير عملياته �شركة Total
الفرن�سية ،على بعد  150كم
من �سواحل  Luandaفي
مياه يتراوح عمقها بين 600
  1200م( ،ال�شكل ،)31-ويقدر االحتياطي الم�ؤكد
والمحتمل فيه بحوالي 590
مليار برميل ،وتبلغ طاقة
الحقل الإنتاجية � 220ألف
برميل يومياً.
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و�ضع الم�شروع على الإنتاج في �شهر �آب�/أغ�سط�س عام  ،2011وذلك قبل �أ�سابيع من
المخطط((( ،وهو يحتوي على �شبكة تجميع تحت �سطحية �ضخمة تعتبر الأعقد من نوعها
في �أنغوال ،وتت�ضمن  180كم من الأنابيب التي تربط  49بئراً مع مع �ألف طن من المعدات
وثماني �سفن �إنتاج وتخزين عائمة عمالقة .يتم تثبيت ال�سفن في �أماكنها با�ستخدام 16
مر�ساة عمالقة ،ويمكن لل�سفن تخزين  1.9مليون برميل من النفط الذي يتم الحقاً �ضخه
�إلى الناقالت� .أما الغاز المرافق المنتج من الم�شروع فيتم �إعادة حقنه في المكامن ،كما
تتوفر �إمكانية نقله �إلى محطة الغاز الطبيعي الم�سال في �أنغوال عندما تكون جاهزة .وقد
�صممت ال�سفن لتتمكن من معالجة � 200ألف برميل يومياً من النفط و 4.2مليون متر
مكعب من الغاز ،كما يبلغ العمر الت�صميمي للمعدات الم�ستخدمة ع�شرين عاماً.
المكامن المكت�شفة في حقل Pazflor
يتكون حقل  Pazflorالذي يمتد على م�ساحة  600كيلومتر مربع من �أربعة مكامن
كما تقدم ،تم اكت�شاف مكمن  Perpetuaفي عام � ،2000أما مكمني  ،Acaciaو
Ziniaفقد اكت�شفت عام  ،2002وتبع ذلك اكت�شاف مكمن  Hortensiaفي عام .2003
ورغم الإمكانيات التقنية المتطورة التي تم ا�ستخدامها في الت�صميم والتنفيذ� ،إال �أن
�أهم التحديات التي واجهت الم�شروع تمثلت في وجود نوعين مختلفين من النفط في
المكامن ،النوع الأول نفط ثقيل لزج موجود في ثالثة مكامن من دور الميو�سين ،وهذا
النوع يمثل حوالي ثالثة �أرباع االحتياطي المكت�شف في الحقل ،مما يجعل من جريان
النفط المنتج م�شكلة بحد ذاتها ،كما �أنه البد من ف�صل الغاز عن ال�سوائل عند قاع البحر
حتى يمكن الحقاً �ضخ النفط نحو ال�سطح ،لذلك تم ت�صميم فوا�صل وم�ضخات خا�صة بهذا
الم�شروع .يحتوي مكمن  Acaciaعلى نفط خفيف ذو نوعية جيدة ،بينما تحتوي باقي
المكامن على النفط الثقيل اللزج ،وعندما قررت �شركة توتال �ضم النوعين خالل الإنتاج
ظهرت الحاجة لنوعين من الفوا�صل تحت ال�سطحية يتم تو�صيلها مع �سفينة الإنتاج(.((i
ومن المالحظ �أن احتياطي �أنغوال قد ارتفع من  9.5مليار برميل عام � ،2008إلى
 10.47في عام  ،2012ويمكن �أن يعزى ذلك جزئياً �إلى االكت�شافات المتوالية التي تحققت
فيها خالل تلك الفترة ،فقد حققت  11اكت�شافاً للنفط عام  ،2007و 3اكت�شافات عام
 ،2008و 5اكت�شافات عام  ،2009و 13اكت�شاف عام  ،2010و 2اكت�شاف عام  ،2011و2
اكت�شاف عام  .2012يبين ال�شكل  32-توزع الحقول في المغمورة قبالة �سواحل �أنغوال،
حيث يالحظ انت�شارها على م�ستويين موازيين لل�ساحل الجنوبي الغربي للبالد(.((ii
Offshore Magazine, 28/6/2011

i

ii Eldon Ball, Pazflor development relies on subsea separation system handling four reservoirs,
Offshore Magazine Articles, 1/12/2011.
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ال�شكل :32 -توزع احلقول قبالة �سواحل �أنغوال

والبد هنا من الإ�شارة �أي�ضاً �إلى �أن �شركة  BPبد�أت في مطلع عام  2013بالإنتاج من
م�شروع ( ((()PSVMالذي يت�ضمن حقول  ،Plutoو ،Saturnو ،Venusو  Marsفي
القاطع  31قبالة �سواحل �أنغوال .حيث بد�أ الإنتاج الأولي من ثالثة �آبار في حقل Pluto
ويتوقع �أن ي�صل معدل الإنتاج �إلى � 70ألف ب/ي ،بينما ي�ستهدف الإنتاج من كامل
الم�شروع الو�صول �إلى معدل � 150ألف ب/ي بعد و�ضع حقلي  ،Saturnو Venusعلى
الإنتاج في عام  ،2013وو�ضع حقل  Marsعلى الإنتاج عام  .2014يمتد القاطع 31
على م�ساحة  5348كم مربع ،في مياه يتراوح عمقها بين 1500و  2500م.
الإنتاج من تحت طبقات الملح في البرازيل
برهن التقدم التقني على �إمكانية الو�صول �إلى مناطق كان النفط فيها يعتبر غير
اقت�صادي ب�سبب بع�ض التحديات الخا�صة بهذه المناطق ،كالمياه ال�سحيقة كما تقدم،
�أو كالمكامن الموجودة تحت طبقات الملح ،ومع �أنه قد التغلب منذ زمن على م�س�ألة
المياه ال�سحيقة وخا�صة في خليج المك�سيك� ،إال �أنه من الهام النظر �إلى �أن  %85من
الر�صيف القاري في خليج المك�سيك (�سواء المناطق في المياه ال�ضحلة �أو العميقة) تقع
تحت طبقات من الر�سوبيات الملحية ،وهي مناطق تحتوي على �إمكانيات هيدروكربونية
ال ي�ستهان بها .وتعتبر �شركة � Phillips Petroleumأول من طور اكت�شافاً تحت
طبقات الملح في خليج المك�سيك في منت�صف عام  1996وبينت وجود م�صائد تركيبية
Oil and Gas Journal, 31/1/2013.
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( )Structural Trapsتقع تحت طبقات من الملح تزيد �سماكتها عن  1200متر.
�أما �أول الحقول التي وجدت تحت طبقات الملح فقد تم اكت�شافها عبر الحفر الأفقي،
و�ساهمت الخبرات المتراكمة من تطوير الحقول القريبة من طبقات الملح في الت�أكيد
على �أن هذه الطبقات ال ت�أخذ دوماً �شكل القبة الب�سيط (� )Domeأو �شكل ال�صفائح
ال�صلبة ( .)Sheetsكما ت�شير الكثير من الدرا�سات الجيولوجية �إلى �أن التركيب الملحي
ينتج عن جريان الر�سوبيات الملحية التي امتدت �أفقياً فوق ال�صخور الر�سوبية التي يمكن
�أن تحتوي على الهيدروكربونات ،حيث يمكن للملح �أن ي�شكل حاجزاً يمنع هجرة هذه
الهيدروكربونات وي�ساهم في احتجازها �ضمن تجمعات يمكن �أن ت�شكل مكامن هامة(((.
وينظر �إلى تحديد التراكيب الموجودة تحت طبقات الملح ك�أول م�شكلة ينبغي التغلب
عليها عند التنقيب في �أماكن يحتمل وجود النفط �أو الغاز فيها ،حيث ت�شكل طبقات الملح
�أحد العوائق التي تقف في وجه التحاليل الجيوفيزيائية ،وخا�صة في الم�سوحات الزلزالية
وتف�سيرها .لكن التقدم الكبير في �سرعة المعالجة العالية للبيانات وتقنيات تكدي�س القراءات
( )Stackingوالم�سح الزلزالي ثالثي الأبعاد� ،ساهمت في الح�صول على �صورة �أكثر دقة
للمكامن .كما �ساهم التطور في تقنيات الحفر والتغليف في ت�شجيع العمل في مناطق من هذا
النوع ،حيث يعتبر الحفر خالل طبقات الملح �أحد التحديات التي تواجهها ال�صناعة البترولية،
�إذ يتطلب هذا النوع من الحفر تقنيات وخطط معينة ،بل ومعدات حفر خا�صة.
وربما تكون البرازيل �أحد �أهم الأمثلة التي ت�ستحق الوقوف عندها ب�شيء من التف�صيل.
�ساهمت االكت�شافات البترولية المتوالية تحت طبقات الملح على بعد  300من
ال�سواحل في و�ضع البرازيل على خارطة الطاقة العالمية ،وقد تم �إجراء �إ�صالحات
وتعديالت على قطاع الطاقة في البالد منذ عام  ،1997كان من �ضمنها خ�صخ�صة
�شركة  Petrobrasب�شكل جزئي.
وتعتبر البرازيل �إحدى الدول القليلة في العالم التي كان معدل اكت�شاف االحتياطيات
فيها �أكبر من معدل الإنتاج لمدة طويلة ،وتوجد �أكثر من  %90من االحتياطيات النفطية
فيها �ضمن المغمورة ،وخا�صة منطقة  Rio de Janeiroالتي يحتوي حو�ضا Campos
و Santosفيها على  %80من تلك االحتياطيات .وي�أتي ق�سم كبير من �إنتاج البالد
من المغمورة بعد و�ضع عدد من االكت�شافات على الإنتاج ،فاالحتياطيات العمالقة في
منطقة � Rio de Janeiroساهمت في دفع عجلة الإنتاج البرازيلي قدماً ،كما يتوقع
للحقول الجديدة التي اكت�شفت مثل  ،Tupiو� Azualoأن ت�ساهم بدورها في �إ�ضافة
كميات كبيرة �إلى معدالت �إنتاج البرازيل خالل ال�سنوات القليلة القادمة ،حيث قدر
احتياطي حقل  Azualoعلى �سبيل المثال بحوالي  8مليارات برميل .ويحتوي حو�ض
Craig et al, Brazil’s Presalt Play, Oilfield Review, Autumn 2010.
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 Espírito Santoعلى حقلين كبيرين هما  ،Golfinhoو،Golfinho Southwest
وتبلغ االحتياطيات فيهما  500مليون برميل ،و 150مليون برميل على التوالي ،ويو�ضح
ال�شكل )33-توزع الحقول في حو�ض  Camposفي البرازيل(((.
ال�شكل :33 -توزع احلقول يف حو�ض  Capmosيف الربازيل

�أما حقل  Tupiالعمالق فقد �شهد درا�سات مكثفة ،خا�صة من �شركة البترول البريطانية
 BPالتي تمتلك ربع ح�ص�صه ،فقد قامت ال�شركة في مطلع عام  2008ب�إعادة تقييم
االحتياطي المكت�شف في الحقل ،لت�صل تقديراتها �إلى حدود  30 - 12مليار برميل مكافئ
نفط ،منها قرابة  198مليار متر مكعب من الغاز ،وذلك بعد �أن كانت تقديراتها لالحتياطي
الجيولوجي تتراوح بين  10 - 1.7مليار برميل مكافئ نفط في عام  .2007وذكرت ال�شركة
�أنه يمكن �إنتاج حوالي  1مليون ب/ي من هذا الحقل بعد تطويره ب�شكل كامل(.((i
يعمل في البرازيل عدد كبير من ال�شركات منها ت�سعة ع�شر �شركة تمتلك حقوق
التنقيب والإنتاج في قواطع مختلفة يتراوح عددها � 8إلى  43قطاعاً لكل �شركة ،بينما
World Energy Atlas, The Petroleum Economist Ltd, 2009.
Oil and Gas Journal, 7/2/2008.
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تعمل  Petrobrasلوحدها �ضمن  284قاطعاً ،وهذا ما جعلها �أكبر منتج للنفط في
البالد ،حيث و�صل �إنتاجها لوحدها عام � 2008إلى  17.4مليون برميل.

يظهر ال�شكل 34 -مقارنة بين توقعات الإنتاج في البرازيل منذ عام  2007وحتى عام 2020
ح�سب تقديرات  ،GBI Researchمع مقارنتها بالأرقام الفعلية حتى نهاية عام .2012
ال�شكل :34 -الإنتاج الفعلي من النفط يف الربازيل والإنتاج املتوقع حتى عام 2020

مليون ب/ي

الإنتاج الفعلي

الإنتاج المتوقع

كما يظهر ال�شكل 35 -تطورات االحتياطي في البرازيل منذ عام  ،1980حيث
يالحظ االرتفاع الم�ستمر في االحتياطي الذي بد�أ ب�شكل وا�ضح منذ عام .1990
وقد راع��ت �شركة � Petrobrasأهمية تطوير تلك االكت�شافات وكانت من �أولى
خطواتها في هذا المجال �إقرار ميزانية �ضخمة بلغت  8مليارات دوالر كنفقات ر�أ�سمالية
في عام  2007لم�شروع زيادة طاقتها الإنتاجية وطاقة نقل الغاز ،و�شمل ذلك الم�شروع
في حينها من�صة �إنتاج بحرية ،وت�سعة خطوط لنقل الغاز ،و�سبع محطات �ضخ �إ�ضافة �إلى
خم�س وحدات معالجة للغاز ،و�أنجز الم�شروع في عام .2009
وفي نهاية عام  2012كان معدل �إنتاج النفط في البالد قد �سجل معدالت قيا�سية و�صلت
�إلى  2.24مليون برميل/يوم ،مرتفعاً ب�شكل وا�ضح عن معدالت عام  2006التي بلغت 1.9
مليون ب /ي ،وذلك بعد �أن و�ضعت �ست من�صات جديدة على الإنتاج في حقول Roncador
252
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ال�شكل :35 -تطورات االحتياطي النفطي يف الربازيل خالل  22عام ًا

مليون برميل

و Golfinhoو ، Espadarteوبلغ مجموع الإنتاج من خاللها حوالي � 590ألف ب/ي.
وقد حققت البرازيل((( في تلك الفترة عدة اكت�شافات للنفط والغاز ،فقد �أعلنت
 Petrobrasعن تحقيق اكت�شاف للغاز في المغمورة على بعد  37كم جنوب �شرق
البرازيل في حقل  ،Camarupimالواقع �ضمن حو�ض  .Espirito Santoوقد حفرت
ال�شركة المذكورة بئراً ا�ستك�شافياً �صادف الغاز على عمق  3378متراً ،كما عثرت على
الغاز في نطاق يبلغ عمقه  2461متراً.
وكان لنجاح االختبار الذي قامت به �شركة  Petrobrasعلى البئر 1-RJS-628Aفي
حو�ض �سانتو�س دور هام في فتح نافذة �أمل جديدة في �إنتاج النفط الخفيف من المغمورة ،حيث
�أنتج البئر �أثناء االختبار بمعدل  4900ب/ي (� )API30oإ�ضافة �إلى � 150ألف متر مكعب من
الغاز الطبيعي يومياً .يبلغ عمق المياه في المنطقة التي حفر فيها البئر حوالي  2140متراً،
وتبع ذلك اكت�شاف النفط الخفيف في حقل � ،Pirambuضمن حو�ض  Camposفي المياه
العميقة ،و�أنتج �أول بئر ا�ستك�شافي في الحقل عند اختباره حوالي  1250ب/ي(.((i
ومع حلول نهاية عام  ،2007حققت  Petrobrasاكت�شافاً للغاز في المغمورة على بعد
 37كم جنوب �شرق البرازيل في حقل � ،Camarupimضمن حو�ض .Espirito Santo
Oil & Gas Journal, Vol 105 Issue 17,  7/5/ 2007.

Schlumberger, real time news, 11/6/2007.
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حيث عثرت على الغاز على عمق  2461متراً ،كما عثرت على الغاز في نطاق �آخر على
عمق  3378متراً .وترافق ذلك مع اكت�شاف جديد للنفط ( )API 28oوالغاز في القاطع
� ،BM-A-11ضمن حو�ض �سانتو�س على بعد  250كم من ال�سواحل البرازيلية((( .تبع ذلك
اكت�شاف عمالق للغاز في حقل  Jupiterالذي تراوحت تقديرات االحتياطي فيه بين -1.1
 1.7تريليون متر مكعب ،ثم تاله اكت�شاف عمالق للنفط في حقل  Cariocaقدر االحتياطي
فيه بحوالي  33مليار برميل نفط مكافئ .والحقاً تم اكت�شاف النفط في حقل  ،Laraفي
المغمورة على بعد  215كم جنوب �شرق �سواحل البرازيل ،وو�صلت تقديرات االحتياطي
المكت�شف في الحقل �إلى ما يتراوح بين  4-3مليار برميل(.((i
وتتابع ن�شاط ال�شركات العالمية التي ر�أت في البرازيل فتحاً بترولياً متميزاً ،و�سرعان
ما حققت �شركتا  ،Anadarkoو Devon Energyاكت�شافاً �آخر للنفط في القاطع
 BM-C-30عبر البئر  ،APL-1-ESS-1الذي حفر في مياه يبلغ عمقها حوالي
 1417متراً ،وذلك �ضمن حو�ض  Camposعلى بعد حوالي  38كم جنوب �شرق حقل
 Jupiterالعمالق .و�أ�شارت النتائج الأولية للدرا�سات التي �أجريت على االكت�شاف
المذكور في حينها� ،إلى �أن موا�صفاته مماثلة لموا�صفات حقل  ،Jupiterحيث قدر
االحتياطي المكت�شف بحدود  2مليار برميل مكافئ نفط( .((iiو�سبق ذلك اكت�شاف للنفط
في القاطع  BM-S-22الواقع في حو�ض �سانتو�س ،والذي �أتى بعد �أ�سبوع من �إعالن
�شركة  ،Repsol YPF SAعن تحقيقها الكت�شاف من النفط في القاطع BM-S-48
الواقع في نف�س الحو�ض.
ومنذ عام  2008بد�أت بوادر تطور الإنتاج البرازيلي تظهر للعيان ،فقد و�ضعت عدة
حقول على الإنتاج ،ومنها حقل  Fradeالذي اكت�شف منذ عام  1986وتديره �شركة
�شيفرون ،ويقع في مياه عمقها  1128متراً على بعد  370كم قبالة �سواحل مدينة «ريو
ديجانيرو» ،يحتوي الحقل على  300-200مليون برميل من النفط الثقيل القابل للإنتاج،
وكانت �شيفرون قد ر�أت �أن الحقل �سينتج بمعدل � 30ألف برميل مكافئ نفط يومياً في
نهاية عام  ،2009بينما خططت لرفع المعدل �إلى � 90ألف برميل مكافئ نفط يومياً
بحلول عام  .2011وقد و�صل �إنتاج الحقل فعلياً �إلى � 65ألف برميل في اليوم في �شهر
�أيلول�/سبتمبر  ،2010بينما و�صل في عام � 2011إلى � 79ألف برميل يومياً من النفط
و�سوائل الغاز الطبيعي(.((i
Oil Voice، 8/11/2007.
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Oil Voice, 12/9/2008.
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Offshore Technology Projects, Frade Field Gas and Oil Project, Campos Basin, Brazil, website:
http://www.offshore -technology.com/projects/fradefieldcamposbasi/
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iii Oil Voice, 23/11/2008.
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وفي منت�صف عام  2009بد�أت من�صة �إنتاج عائمة في تلقي �أول �إنتاج نفطي ي�أتي
من اختبار حقل  Tupiالعمالق بمعدل بلغ � 14ألف ب/ي خالل فترة االختبار((( ،وقد
و�صلت �أول �شحنة من الحقل �إلى م�صفاة  Henrique Lageفي �شهر ت�شرين الأول/
�أكتوبر  2009ليتكون بذلك �أول �شحنة نفط من الحقل يتم تكريرها ،وبلغت � 264ألف
برميل.
وقد و�صل معدل �إنتاج الحقل اليومي في نهاية عام � 2009إلى � 216ألف ب/ي ،يتم
�إنتاجها عبر ثالث من�صات �إنتاج تبلغ ا�ستطاعتها الفعلية � 460ألف ب/ي( .((iوذكر المدير
التنفيذي لل�شركة �أن معدل الإنتاج من الحقل والحقول المجاورة له �سوف ي�صل �إلى 1.8
مليون ب/ي في عام .2020
وفي تلك الفترة حققت �شركة  Petrobrasاكت�شافاً جديداً للنفط الخفيف في القاطع
 BM-S-7في حو�ض �سانتو�س ،وق��درت ال�شركة االحتياطي الجيولوجي المكت�شف
بحوالي  550مليون برميل( .((iiوتبع ذلك بب�ضعة �أ�شهر تحقيق اكت�شاف للنفط في حو�ض
كامبو�س ،عبر البئر  RJS-1-66-1الواقع في المغمورة على بعد  120كم قبالة �سواحل
ريو ديجانيرو� ،ضمن القاطع اال�ستك�شافي  ،BM-C-36وقدر االحتياطي المكت�شف
بحدود  280مليون برميل من النفط الخفيف( .((iوفي �شهر �شباط/فبراير  2010حققت
 Petrobrasاكت�شافاً جديداً للنفط في حو�ض كامبو�س ،عبر البئر  ،PM-53-4وذلك
في مياه يبلغ عمقها  200م ،واخترق البئر  128م من ال�سماكة الفعالة الحاملة للنفط
( ،)API 20oوقدر االحتياطي المكت�شف بحوالي  25مليون برميل((( .تبع ذلك اكت�شاف
جديد للنفط والغاز ،عبر البئر  Wahoo-1الواقع في القاطع  BM-C-30في حو�ض
كامبو�س ،وقد �أنتج البئر عند و�ضـــعه على االختبار حوالي  7500ب/ي من النفـــط،
و 4ماليين قدم/3ي من الغاز .وذكرت �شركة «�أناداركو» التي حققت االكت�شاف �أن نتائج
االختبار تعد فريدة من نوعها ،حيث من المتوقع �أن ي�صل معدل �إنتاج البئر �إلى �أكثر 15
�ألف ب/ي عند و�ضعه على الإنتاج(.((v
ثم تحقق اكت�شاف جديد للنفط �ضمن حقل  Marlimالواقع قبالة العا�صمة ريو
ديجانيرو على ال�ساحل الجنوبي ال�شرقي للبرازيل ،وذكرت � Petrobrasأن التقديرات
الأولية ت�شير �إلى �أن االحتياطي القابل للإنتاج في االكت�شاف المذكور يبلغ حوالي 380
Oil and Gas Journal, 1/5/2009
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مليون برميل مكافئ نفط((( .وفي �شهر �أيلول�/سبتمبر من عام � 2010أعلنت وزارة
المناجم والطاقة البرازيلية� ،أن  Petrobrasحققت اكت�شافاً جديداً للنفط هو «حقل
 ،»Libraو�أكدت الوزارة �أن درا�سة قامت بها �شركة  Gaffney & Clineالم�ستقلة،
بينت �أن حجم االحتياطي المكت�شف القابل للإنتاج يبلغ  7.9مليار برميل من النفط،
بينما كانت تقديرات �سابقة ل�شركة  Agencia Nacional do Petroleoقد قدرت
االحتياطي المكت�شف بحدود  5.5مليار برميل .يقع الحقل الجديد في المغمورة �إلى
ال�شمال ال�شرقي من حقل  ،Laraعلى بعد  230كم قبالة �سواحل مدينة ريو ديجانيرو،
وقرب منطقة  Francoالتي يقدر االحتياطي فيها بحوالي  4.5مليار برميل ،وتعتبر
الأخيرة �أكبر مناطق البرازيل من حيث كمية النفط التي تنتج بموجب عقود تقا�سم
الإنتاج( .((iوفي نهاية عام � 2010صرحت وكالة البترول البرازيلية الوطنية � ANPأن
االحتياطي القابل للإنتاج في حقل «ليبرا» يتراوح بين  15 - 3.7مليار برميل(.((ii
ثم حققت  Petrobrasاكت�شافاً جديداً للنفط عبر البئر اال�ستك�شافي  Barraالذي حفر
على بعد  58كم من ال�ساحل في مياه يبلغ عمقها  2341م في حو�ض ،Alagoas-Sergipe
واكت�شافاً �آخر عبر البئر اال�ستك�شافي  Igarape Chibata-1الذي حفــــــر في قاطع
� SOL-T-171ضمن حو�ض  Solimoesفي �إقليم الأم��ازون �إلى عمق  3485م ،و�أنتج
عنـــد و�ضعه على االختبار  2500ب/ي من النفط الذي بلغت درجة جودته ،((i( API 46o
كما �شهد �شهر كانون الأول/دي�سمبر تحقيق اكت�شاف نفطي جديد في حو�ض Espirito
 ،Santosعبر البئر  ،1-BRSA-882-ESSالذي حفر في مياه عمقها  2100م ،وبلغ
عمق البئر  3850م .وتراوحت درجة جودة النفط المكت�شف بين .((( API 30o - 25o
وف��ي مطلع ع��ام  2011ذك��رت �شركة � ،Maersk Oilأنها عثرت على �شواهد
هيدروكربونية ف��ي ط��واب��ق  ،Santonianو ،Albianو Aptianالعائدة للع�صر
الكريتا�سي ،وذل��ك �ضمن بئر ا�ستك�شافي حفر في قاطع � BM-C-37ضمن حو�ض
كامبو�س في مياه يبلغ عمقها  137م ،وتبعتها �شركة  OGXبتحقيق اكت�شاف للنفط
على بعد  80كم من �سواحل ريو ديجانيرو ،وذلك عبر البئر ،RJS- 28D- OGX- 1
الذي حفر في قاطع � BM-C-41ضمن مياه يبلغ عمقها  126م في حو�ض كامبو�س،
واخترق  24م من ال�سماكة الفعالة �ضمن ال�صخور الكربوناتية من طابق .((v(Albian
وفي �شهر �أيار/مايو من نف�س العام حققت �شركة  Statoilاكت�شافاً للنفط جنوبي حقل
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 Peregrinoالذي ينتج النفط الثقيل في حو�ض كامبو�س �ضمن مياه عمقها  120م
�ضمن تركيب  Peregrinoالجنوبي ،حيث حفر بئر ا�ستك�شافي اخترق  130متراً من
ال�سماكة الكلية الحاملة للنفط �ضمن �صخور ت�شكيلة  Carapebusالرملية العائدة
للحقب الثالث  .وكان حقل  Peregrinoقد و�ضع على الإنتاج قبل ذلك ب�شهر واحد
في مطلع �شهر ني�سان�/أبريل  ،2011حيث بلغ معدل �إنتاجه حوالي � 100ألف برميل
مكافئ نفط في اليوم ،و�أ�شارت الدرا�سات الأولية �إلى �أن االحتياطي القابل للإنتاج فيه
يتراوح بين  600-300مليون برميل مكافئ نفط((( .وتتابعت م�سيرة االكت�شافات الجديدة
لتعلن �شركة  Videocon Industriesعن اكت�شاف للنفط عبر البئر  Barraوهو
�أول بئر ا�ستك�شافي تحفره ال�شركة في المياه العميقة ( 2311م) في حو�ض -Sergipe
 .Alagoasولم تعلن ال�شركة عن حجم االحتياطي الذي تم اكت�شافه(� ،((iإال �أنها ذكرت �أن
المكمن المكت�شف يتمتع بم�سامية ممتازة عند عمق يتراوح بين  5050و 5400م.
وفي منت�صف عام � 2011أعلنت �شركة � OGXأن �إنتاجها من بع�ض القواطع الواقعة
في المياه ال�ضحلة حو�ض كامبو�س وحو�ض  Parnaibaالواقع على الياب�سة �سي�صل
�إلى  1.9مليون ب م ن/ي في عام  ،2019حيث ي�صل حجم الم�صادر المتوقع في هذه
القواطع �إلى  10.8مليار برميل مكافئ نفط .وكانت ال�شركة قد اكت�شفت حتى ذلك
التاريخ  4.2مليار برميل مكافئ نفط في الحو�ضين المذكورين ،وهذا االحتياطي قد
ي�سمح ب�إنتاج � 730ألف ب م ن/ي في نهاية عام  .2015وذكرت ال�شركة �أنها قد حفرت
 52بئراً في المنطقة خالل �أقل من �سنتين بمعدل �إ�صابة بلغ  ،%90وبينت ال�شركة �أن
معدل الغاز �إلى النفط � GORسيكون منخف�ضاً وهو ما �سيجعلها ت�ستخدم كل الغاز
المنتج في ت�شغيل وحدات توليد الطاقة الكهربائية على من�صاتها .كما توقعت ال�شركة
�أن تبلغ الكلفة الر�أ�سمالية ( )Capexطيلة فترة حياة الحقول حوالي  2دوالر للبرميل،
بينما ت�صل الكلفة الت�شغيلية (� )Opexإلى  16دوالراً للبرميل(.((ii
وفي تلك الأثناء �أعلن مدير الإنتاج في �شركة � Petrobrasأن �شركته ت�ستعد لبيع باكورة
�إنتاجها من الغاز من حقل  Lulaالواقع في المياه العميقة في حو�ض �سانتو�س ،حيث ذكر
�أن القيود التنظيمية تحد من حجم الغاز المنتج الذي يتم حرقه بينما �سي�سمح خط �أنابيب
ي�صل الحقل �إلى من�صة  Mexilhaoبرفع معدل �إنتاج الغاز من الحقل الذي بلغ �إنتاجه في
�أواخر عام  2011حوالي � 30ألف ب/ي من النفط �ضمن م�شروع �إنتاج تجريبي.
�أما �شهر ت�شرين الثاني/نوفمبر  2011ف�شهد تحقيق اكت�شاف جديد للنفط في
منطقة  Cariocaالواقعة في القاطع  ،BM-S-9وذلك عبر البئر «»4-SPS-81A
Oil and Gas Journal, 15/4/2011
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وهو ما اعتبر ت�أكيداً جديداً على الإمكانيات البترولية الموجودة في الطبقات ما تحت
الملحية في حو�ض �سانتو�س((( .حفر البئر المذكور على بعد  293كم قبالة �سواحل مدينة
�سان باولو ،وبينت القيا�سات الكهربائية البئرية وجود نفط تبلغ جودته � API 28oضمن
مكمن كربوناتي يقع على عمق  4830م.
وفي الربع الأول من عام � 2012أعلنت � ((i( Petrobrasأن القيا�سات الكهربائية
البئرية �أكدت �أن بئرها اال�ستك�شافي  1-BRSA-925A RJSقد اخترق مكمناً كربوناتياً
عالي الجودة تحت طبقة الملح على عمق  5660متراً في حقل  Lulaوذلك في مياه
عمقها  1747متراً.
ومع اقتراب عام  2012من نهايته ،حققت  Petrobrasاكت�شافاً جديداً للنفط في
المياه العميقة �ضمن حو�ض  Cearaقبالة ال�ساحل ال�شمالي ال�شرقي للبالد .حفر البئر
 (BRSA-1-1080-CES) Pecemفي مياه عمقها  2129متراً على بعد  76كيلومتراً
من مقاطعة  ،Paracuruحيث بينت تحاليل العينات وبيانات القيا�سات الكهربائية
البئرية وجود النفط في �صخور ت�شكيلة  Paracuruالعائدة للع�صر الكريتا�سي(.((ii
تبع ذلك اكت�شاف �آخر للنفط عبر البئر  Carcaraالذي حفر في مياه عمقها 2027
متراً ،في القاطع  BM-S-8في حو�ض �سانتو�س على بعد  232كيلومتراً قابلة �سواحل
مدينة  .Sao Paoloوقد اخترق البئر  400متر من ال�صخور الحاملة للنفط ،وهو ما
اعتبر �أكثر النطاقات المكت�شفة �سماكة في الحو�ض المذكور حتى ذلك الوقت(.((i
�أما عام  ،2013فقد تميز بعدة اكت�شافات في المياه العميقة وال�سحيقة ،حيث حققت
 Petrobrasاكت�شافاً للنفط في المياه ال�سحيقة �ضمن منطقة تم الح�صول عليها من
الحكومة ،وهو تطور يتوقع �أن ي�ساهم في ت�سليط ال�ضوء على بع�ض المناطق اال�ستك�شافية
الم�شابهة والتي من المخطط �أن تطرح في مزاد للمهتمين خالل عام  .2013تم حفر
البئر Florimو�صوالً �إلى ما تحت طبقات الملح ال�سميكة حيث تم تحقيق اكت�شافات
�سابقة تعتبر الأكبر خالل ثالثين هاماً من تاريخ االكت�شافات في البرازيل(((.
ثم تم العثور على النفط في المياه العميقة فوق طبقات الملح في حقل Marlim Sul
�ضمن حو�ض كامبو�س ،وقد اخترق البئر  4-MLS-105D-RJSحوالي  30متراً من ال�سماكة
الفعالة الحاملة للنفط الذي تراوحت جودته بين  .API 16o -13حفر البئر في مياه عمقها
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 1874متر على بعد  126كم قبالة �سواحل ريو ديجانيرو ،قريباً من من�صة  P-56العاملة
في حقل  Marlim Sulحيث تتوفر معدات الإنتاج والنقل((( ،مما قد ي�سهل و�ضع االكت�شاف
الجديد على الإنتاج في عام .2014
كما اكت�شفت �شركة  HRTوجود تركيب بنيوي يمتد نحو الجنوب والجنوب ال�شرقي
من موقع البئر �ضمن القواطع التي تعمل فيها ال�شركة في حو�ض  .Solimoesو�أ�شارت
اختبارات ت�شكيلة الحفر �ضمن البئر � 1-HRT-192/02-AMإلى وجود الغاز �ضمن
ت�شكيلة  ،Juruaوقد �أنتج البئر عند و�ضعه على االختبار  0.52مليون متر مكعب في
اليوم من الغاز من نطاق يمتد بين  2260 -2254متر ،و�أنتج  0.14مليون متر مكعب
في اليوم من نطاق �آخر يمتد بين  2217-2208متر.
وقد توجت  Petrobrasجهودها ب�إعالنها عن و�صول �إنتاجها من المكامن الواقع
تحت طبقات الملح �إلى معدل � 300ألف برميل في اليوم بتاريخ  ،2013/2/20وي�أتي
هذا المعدل بعد �سبع �سنوات على اكت�شاف النفط تحت تلك الطبقات(.((i
وحتى مطلع عام ( 2013ال�شكل  ،)36 -ارتفع احتياطي النفط الم�ؤكد في البرازيل
�إلى  13.15مليار برميل ،بينما قدر بحدود  11.7مليار برميل في عام  ،2006مما يعني
�أن البالد تمكنت من �إ�ضافة حوالي  1.5مليار برميل �إلى االحتياطي الم�ؤكد فيها خالل
�سبع �سنوات رغم �أن �إنتاجها التراكمي خالل تلك الفترة زاد عن  4.8مليار برميل .
ال�شكل :36 -تطور االحتياطي والإنتاج النفطي ال�سنوي يف الربازيل

الإنتاج مليون برميل �سنويا

االحتياطي مليار برميل

الإنتاج ال�سنوي

الإحتياطي
Oil and Gas Journal, 4/1/2013
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وعلى وجه العموم ،ف�إن عمليات تطوير االحتياطيات في المغمورة� ،ساهمت في
تحويل البرازيل من م�ستورد للنفط �إلى م�صدر له ،كما �ساهم �إنتاج الغاز المرافق من
حقول النفط في تقليل اعتماد البالد على ا�ستيراد الغاز الطبيعي الذي كان ي�صلها ب�شكل
رئي�سي من جارتها بوليفيا.
م�شاريع غرب �أفريقيا
في غ�ضون ال�سنوات الخم�س المقبلة (بين عامي  ،)2017 - 2013تتوقع م�ؤ�س�سة
ال جديداً على الإنتاج في دول غرب �أفريقيا ،
� Infield Systemsأن يو�ضع  224حق ً
ال و�ضعت على الإنتاج في الأعوام الخم�سة ال�سابقة (،)2012 - 2008
مقابل  63حق ً
ال على الإنتاج خالل تلك
وكان لنيجيريا ق�صب ال�سبق من بينها حيث و�ضعت  21حق ً
ال �آخراً الحقاً .ويبين ال�شكل  37 -توزع الحقول
الفترة ،بينما يتوقع �أن تطور  84حق ً
قبالة �سواحل نيجيريا(((.
ال�شكل :37 -توزع احلقول البرتولية قبالة �سواحل نيجرييا

كما يتوقع �أن تتو�سع عمليات التطوير في دول �أخرى غير نيجيريا و�أنغوال ،مثل الكاميرون
والكونغو وغانا وغينيا اال�ستوائية ،مع تحقيق عدد كبير من اكت�شافات النفط والغاز في تلك الدول
�سواء في المياه ال�ضحلة �أو المياه العميقة ،ومنها على �سبيل المثال اكت�شاف الغاز والمتكثفات
في حو�ض  Doualaقبالة �سواحل الكاميرون عام  2007عبر البئر التنقيبي ،D-1والذي �أنتج
عند و�ضعه على االختبار حوالي  0.7مليون متر مكعب من الغاز� ،إ�ضافة لحوالي  1400برميل
World Energy Atlas, The Petroleum Economist Ltd, 2009.
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في اليوم من المتكثفات .وفي عام  2011تم تحقيق اكت�شاف �آخر للنفط عبر البئر اال�ستك�شافي
 Sapele-3الذي حفر في نف�س الحو�ض((( في مياه عمقها  30م.
كما حققت الكاميرون اكت�شافاً للغاز غير التقليدي في ال�صخور الرملية الكتيمة،
�ضمن م�شروع  Logbabaفي عام  .2009وحققت �شركة  Bowleven PLCاكت�شافاً
للنفط عبر البئر التنقيبي  Sapele-1الذي حفر في المياه ال�ضحلة ( 20م) �ضمن
القاطع  MLHP-5الواقع في امتياز  Etindeالذي تبلغ م�ساحته  2316كم مربع.
وقدر االحتياطي المكت�شف بحوالي  217مليون برميل(.((i
وفي الكونغو تم في عام  2007اكت�شاف النفط في منطقة تنقيب تبعد  80كم عن ال�ساحل
في مياه عمقها 1000م ،حيث حفر البئر � Moho Nord 1إلى عمق  2645متراً ،و�صوالً
�إلى ت�شكيلة تعود لدور الميو�سين ،كما حفر بئر �آخر � Moho Nord 2إلى عمق  2340متراً
واخترق ت�شكيلتين من نف�س العمر( .((iiوتبعهما في نهاية عام  2008اكت�شاف النفط عبر البئر
 ،Moho Nord 3الذي �أنتج عند و�ضعه على االختبار حوالي � 3آالف ب/ي من النفط.
كما حققت �شركة  Eni Congoفي عام  ،2007اكت�شافاً للنفط في مياه يزيد عمقها
عن  2000م ،وذلك على بعد  170كم عن ال�ساحل �ضمن امتياز Mèr Très Profonde
 .Sudوقد حفر البئر اال�ستك�شافي  ،Marine-1لعمق بلغ  3330متـــراً ،و �أنتج عند
اختباره  5600برميل من النفط في اليوم .وفي نهاية عام  2007تم اكت�شاف مكمن متطبق
على  6م�ستويات في �صخور ع�صر الميو�سين ،عبر البئر اال�ستك�شافي Persee Nord
 ،Est Marine-1على بعد  185كم عن ال�شاطئ ،والذي حفر في مياه عمقها 2120
متراً .وفي منت�صف عام  2009حققت �شركة  Murphy Oilاكت�شافاً للنفط في المغمورة
قبالة �شواطئ الكونغو ،عبر البئر  ،Turquoise Marine-1الذي حفر في مياه يبلغ
عمقها  1610م ،وبلغ عمقه النهائي  3675م ،كما بد�أت ال�شركة في منت�صف عام 2010
بالإنتاج من حقل  Azuriteالواقع في المياه العميقة �ضمن القاطع Mer Profond Sud
قبالة �سواحل الكونغو .وفي مطلع عام  2011تم تحقيق اكت�شاف جديد للنفط في المياه
العميقة( ((iعبر البئرين  ،Bilondo Marine-2و  Bilondo Marine-3اللذان حفرا
�إلى عمق  1800م على بعد  70كم من ال�شاطئ في مياه زاد عمقها عن  800م.
وقد �ساهمت هذه االكت�شافات المتوالية في ت�شجيع �أعمال التنقيب في دول مجاورة،
مثل تنزانيا التي �أعلنت منذ عام  2007عن نجاح عمليات الحفر في اكت�شاف الغاز على
I stock analyst, 17/10/2011.

i

Oil and Gas Journal, 10/1/2011.

ii

Oil and Gas Journal, 25/1/2011.

iv

iii Oil and Gas Journal, 13/4/2007.
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�سواحلها الغربية ،وفي عام  2010تم تحقيق اكت�شاف جديد للغاز عبر البئر اال�ستك�شافي
 Pweza-1الذي حفر بعد  85كم قبالة �سواحل تنزانيا ،وفي عام  2012حقق ائتالف
مكون من �شركتي  ،BGو Ophir Energyاالكت�شاف الرابع للغاز قبالة �سواحل جنوب
تنزانيا عبر البئر  ،Joradi-1وا�ستناداً �إلى الدرا�سات الأولية قدرت الم�صادر المكت�شفة
القابلة للإنتاج بحوالي  125-70مليار متر مكعب .حفر البئر في مياه عمقها 1150م على
بعد  39كم من ال�شاطئ .وكان االئتالف قد حقق ثالثة اكت�شافات �سابقة منذ مطلع عام
 ،2012هي  Chaza-1في القاطع  ،1و  Chewa-1و Pweza-1في القاطع  .4وقدر
مجموع الم�صادر المكت�شفة في الآبار الأربعة بحوالي  198مليار متر مكعب من الغاز(((.
كما تم في عام � 2012أي�ضاً تحقيق اكت�شاف للغاز في الحو�ض الفرعي Mafia
 Deepعبر البئر التنقيبي  1-Zafaraniالذي حفر �إلى عمق  5150م ،وذلك �ضمن
مياه عمقها  2582م .وقد بينت القيا�سات الكهربائية البئرية التي �أجريت على البئر
�أن االحتياطي الجيولوجي من الغاز فيه يقدر بحوالي  141مليار متر مكعب( .((iوفي
الربع الأول من عام  ،2013حققت �شركة  ،Statoilو�شريكتها  ExxonMobilاكت�شافاً
جديداً للغاز في القاطع  2قبالة �سواحل تنزانيا عبر البئر  Tangawizi-1الذي حفر
في مياه عمقها  2300متر ،وبين وجود حوالي  170مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي
في �صخور رملية من الحقب الثالثي(.((ii
وعموماً ف�إن ع�شرة حقول في منطقة  Moho Nordفي الكونغو �ستكون من �ضمن
الحقول الرئي�سية التي �ست�ساهم في رفع �سوية الإنتاج الغرب �أفريقي ،كما تدخل �ساحل
العاج في ال�صورة مع خطط لتطوير ت�سعة حقول بين عامي  2013و ،2017ويذكر هنا
�أن �شركة � Tullowأعلنت في منت�صف عام  2012عن تحقيق اكت�شاف للنفط قبالة
�شواطئ �ساحل العاج عبر البئر اال�ستك�شافي  Paon-1Xالواقع في ترخي�ص ،CI-103
والذي يعتبر البئر الأول الذي يحفر ال�ستك�شاف المياه العميقة في �ساحل العاج حيث
حفر في مياه عمقها  2193متراً ،وزاد عمقه النهائي عن  5090متراً ،وبينت معلومات
ال�ضغط والعينات التي تم تحليلها �أن ال�صخور تحمل نفطاً عالي الجودة (.((i()API 41o
�أما �أكبر الحقول المتوقع �أن ي�ساهم في رفع معدالت الإنتاج خالل الفترة القادمة فهو
حقل  Gazelleالذي قدرت احتياطياته الو�سطية بقرابة  50مليون برميل من النفط،
وحوالي  48مليار متر مكعب من الغاز ،وكان من المخطط �أن ي�صل معدل �إنتاجه اليومي
Oil and Gas Journal, 26/3/2012.

Oil and Gas Journal, 17 & 24/2/2012.

i

ii

iii Energy Business Review, 19/3/2013.

iv Tullow Oil, Official Website, 2/6/2012.
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�إلى � 80ألف برميل من النفط� ،إ�ضافة �إلى  2.8مليون متر مكعب من الغاز((( ،لكنه حتى
مطلع عام  2013كان ينتج بمعدل � 32ألف برميل في اليوم ،وقد جرى تحقيق اكت�شافين
الحقين للنفط الخفيف في الحقل( ،((iوهذا ما �سمح بو�ضع خطط تطوير الحقة يتوقع
�أن ترفع معدل �إنتاجه �إلى � 200ألف برميل يومياً.
�إ�ضافة �إلى ما �سبق ،فمن المتوقع �أن تو�ضع حقول �أخرى على الإنتاج خالل ال�سنوات
الخم�س المقبلة مثل حقل  Eginaالمكت�شف على عمق  1550م قبالة �سواحل نيجيريا،
وحقل  Cameiaالمكت�شف على عمق  1682م قبالة �سواحل �أنغوال.

يبين الجدول � 5-أهم االكت�شافات الرئي�سية في غرب �أفريقيا ،و�أعماق المياه التي
تم الحفر فيها خالل عام  ،2011مرتبة ح�سب التاريخ من الأحدث �إلى الأقدم ،حيث
يالحظ �أن �أعماق المكامن التي تحققت االكت�شافات فيها تراوح بين  1800م �إلى ما
يقارب  5000م ،بينما تراوحت �أعماق المياه بين  444م �إلى  1836م (ال�شكل .)38-
الجدول � :5-أهم االكت�شافات في المغمورة في غرب �أفريقيا عام 2011

التاريخ

الدولة

دي�سمبر الكونغو
�أغ�سط�س غانا
غانا
يوليو
غانا
يوليو
غانا
يونيو
مايو �أنغوال
مار�س غانا
فبراير غانا
يناير الكونغو
يناير الكونغو
يناير موريتانيا

القاطع
Marine XIV
West Cape Three Points
Offshore Cape Three Points
West Cape Three Points
Tano/Cape Three Points
06/Block 17
West Cape Three Points
West Cape Three Points
Bilondo license- Moho
Bilondo license- Moho
Block 7

االكت�شاف
Makouala Marine -1
Akasa -1
Gye Nyame 1
Banda -1
Paradise -1
Canna -1
Teak -2
Teak -1
Bilondo Marine 2
Bilondo Marine 3
Cormoran -1

نوع
االكت�شاف
نفط/غاز
نفط
نفط/غاز
نفط
نفط/غاز
نفط
نفط/غاز
نفط/غاز
نفط/غاز
نفط/غاز
غاز

عمق الماء عمق
متر المكمن متر
غم
غم
3,906 1,155
3,339 517
4,567 918
4,997 1,836
غم
444
3,399 882
3,161 865
1,795 798
1,795 798
3,366 1,625

Oil and Gas Journal, 16/3/2012.

Upstream online, 3/1/2013.

i

ii
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ال�شكل� :38 -أعماق املياه واملكامن التي اكت�شفت عام  2011يف غرب �أفريقيا

عمق المكمن
عمق الماء

متر

الفصـل الرابع

مخاطر العمل في المغمورة

ال خطراً بحد ذاته بغ�ض النظر عن مكان الحفر
يعتبر التنقيب عن النفط والغاز عم ً
�أو الإنتاج ،فالحفر يعني «عملياً» اختراق مكمن يحتوي على مواد �سريعة اال�شتعال
موجودة تحت �ضغط وحرارة �أعلى من ال�ضغط والحرارة على �سطح الأر�ض ،ومن الجلي
�أن التعامل مع �أي �أمر طارئ �سيكون �أكثر �صعوبة عندما تكون ال�سبيل الوحيدة للو�صول
�إلى موقع الحفر هي �سفينة �أو طائرة حوّامة.
ال يزال الجدال قائماً بين �أن�صار البيئة الذين يرون �أن كل عمليات التنقيب عن
البترول هي عمليات �ضارة بالبيئة ،وبين المفهوم الواقعي الذي يقول �إن التخوف من
احتمال ح�صول ت�أثيرات بيئية نتيجة ا�ستخراج وا�ستخدام البترول ،يعني �أن كميات هائلة
من النفط والغاز يجب �أن تبقى في مكامنها بعيداً عن الحفارات و�أنابيب الإنتاج رغم
الطلب المتنامي على الوقود الهيدروكربوني.
تنتج �أكثر مخاطر العمل �ضمن المغمورة عن :الظروف المناخية ،والم�شاكل الفنية،
ف�سرعة وعدم انتظام التيارات المائية تحت ال�سطحية ،وال�ضغوط الهائلة وتغيرات
درجات الحرارة ت�ضع المزيد من الأعباء على المعدات وعلى الطاقم .وعندما يذكر
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في الحفر في المغمورة تتبادر �إلى الأذه��ان ح��وادث االندفاعات قبل غيرها ،وربما
كان الندفاع  Macondoفي خليج المك�سيك عام  2010دور هام في تغيير منظور
مخاطر العمل في المغمورة ،فقبل ذلك االندفاع كان الكثيرون يرون �أن الحفر في المياه
العميقة �أكثر �أمنا على البيئة من العمل في المياه ال�ضحلة ،حيث �أن المياه العميقة
تكون عادة بعيدة عن ال�سواحل مما يعني �أن الت�سربات �أو االندفاعات �ستحتاج لوقت
�أطول حتى ت�صل �إلى ال�شواطئ ،وهذا ما قد يتيح المزيد من الوقت �أمام تحلل النفط
المت�سرب �أو على الأقل الق�سم الأكبر منه بفعل العوامل الطبيعية ،ويتيح في نف�س الأوان
الفر�صة للتح�ضير م�سبقاً لمواجهة ما �سوف ي�صل منه �إلى ال�سواحل .لكن ذلك االندفاع
جعل ال�صناعة البترولية تنظر �إلى الأمر من الزاوية الأخ��رى ،وهي ال�صعوبة الهائلة
في ال�سيطرة على االندفاعات �ضمن المياه ال�سحيقة ،والآثار البيئية المترتبة عن تلك
االندفاعات ،حيث تبين �أن المجتمعات الحيوية الموجودة في الأعماق الكبيرة تت�أثر �أكثر
بكثير من تلك الموجودة في المياه ال�ضحلة في حال ح�صول اندفاع نفطي(((.
وهناك عملياً مخاطر بيئية ت�شترك فيها كل ال�شركات العاملة في المغمورة بغ�ض
النظر عن حجمها ،ومنها المياه المنتجة من �آبار النفط والغاز .فمن المعروف �أن المياه
المنتجة من هذه الآبار هي مياه طبقية تجتمع تحت الطبقات الحاملة للنفط �أو الغاز� ،أو
ربما تكون من المياه التي يجري حقنها للحفاظ على ال�ضغط الطبقي للمكمن.
تنتج ال�صناعة البترولية يومياً كميات كبيرة جداً من هذه المياه التي غالباً ما يتم
ت�صريفها �إلى البحر ،وتمثل الن�سبة الأكبر من مخلفات العمل في المغمورة .تحتوي
هذه المياه على عنا�صر مختلفة تتمايز ح�سب الحقل المنتج ،وعادة ما يكون فيها �آثار
من المعادن الثقيلة والمواد الم�شعة والكبريت والمواد الكيميائية الم�ستخدمة في البئر
نف�سه ،كما تحتوي على جزء من الهيدروكربونات المنتجة .وتت�ضمن المواد الع�ضوية
الموجودة في المياه المنتجة ثالثة �أ�شكال من النفط :النفط المت�شتت ،والنفط المنحل،
والنفط الحر .النفط المت�شتت هو قطرات �صغيرة جداً معلقة �ضمن المياه ،ويجري
ف�صله عن المياه المنتجة قبل ت�صريفها.
�أما المكونات الموجودة في النفط المنحل والنفط الحر فت�شكل جزءاً من المواد
ال�سامة في هذا النفط ،ومنها:
•الحمو�ض الع�ضوية.
•المواد العطرية متعددة الحلقات.
•الفينوالت.
•المركبات الطيارة.

i

تركي حم�ش ،اندفاعات الآبار و�آثارها البيئية ،جملة النفط والتعاون العربي ،املجلد  ،39العدد � ،144شتاء 2013

265

النفط والتعاون العربي 147 -

وهذه المركبات ي�صعب �إزالتها بالمعالجة العادية ،وغالباً ما يجري ت�صريفها مع
المياه المنتجة �إلى البحر .وتختلف القوانين التي تحد من الن�سبة الم�سموح بها من
النفط �ضمن المياه المنتجة ح�سب الدول وح�سب مكان العمل ،حيث �أو�صت مفو�ضية
�أو�سلو  -باري�س عام  2001ب�أن ال تزيد ن�سبة النفط في هذه المياه في بحر ال�شمال
عن  30ملغم/اللتر �شهرياً ،وبحيث يتم العمل بهذه التو�صيات بدءاً من عام  ،2006بينما
�أو�صت الوكالة الأمريكية لحماية البيئة عام  2004ب�أن ال تزيد تلك الن�سبة عن 29
ملغم/اللتر �شهرياً� ،أما توجيهات هيئة معالجة النفايات البحرية في كندا فقد �سمحت
عام  2002ب�أن ت�صل ن�سبة النفط في المياه المنتجة �إلى  40ملغم/اللتر �شهرياً ،وفي
عام  2007عدلت الن�سبة �إلى  30ملغم/اللتر في ال�شهر(((.
�إ�ضافة �إلى ما �سبق ،كان ينظر �إلى ال�شركات الكبرى التي تعمل عادة في المياه
العميقة على �أنها تمتلك �أحدث التقنيات التي قد ال تمتلكها ال�شركات الأ�صغر العاملة
في المناطق الأقل تكلفة ،وكانت بالتالي تعتبر مح�صنة �ضد الظروف الطارئة .وال
�شك �أن النظر في ت�أثير الظروف الجوية المفاجئة والعودة لتاريخ العمل في المياه
العميقة لهذه ال�شركات يبين �أنها كانت �آمنة ن�سبياً رغم ح�صول عدد من الحوادث
التي ت�سبب بع�ضها في موت العديد من �أفراد الطاقم� ،إال �أن الأ�ضرار التي نتجت عن
الحوادث كانت �أقل من المتوقع .وقد عملت العديد من هذه ال�شركات على م�شاريع
ت�ستهدف جعل الأ�ضرار �أقل ما يمكن لي�س في حالة االندفاعات فح�سب بل وفي
حاالت العوا�صف والأعا�صير �أي�ضاً ،لكن هذا ال ينفي وجود حاالت اعتبرت في حينها
كارثية ،فحادثة ت�سرب النفط من ناقلة  Exxon Valdezعام  1989تركت �سواحل
خليج �أال�سكا تحت رحمة ما يتراوح بين � 750-260ألف برميل من النفط ،وا�ستمرت
عمليات تنظيف البحر وال�شاطئ مدة �أربع �سنوات ،و�أنفقت ال�شركة في �سبيل ذلك �أكثر
من  2مليار دوالر ،بينما ر�صدت 1BPمليار دوالر لتمويل م�شاريع معالجة البيئة في
خليج المك�سيك( ،((iنفذ منها خالل فترة ق�صيرة  38م�شروعاً بكلفة بلغت  665مليون
دوالر ،منها  18م�شروعاً في فلوريدا بكلفة  84مليون دوالر ،و 7م�شاريع في �أالباما
بكلفة  108مليون دوالر ،و 7م�شاريع في منطقة المي�سي�سيبي بكلفة  84مليون دوالر،
و 4م�شاريع في لويزيانا بكلفة  370مليون دوالر ،و 5م�شاريع في تك�سا�س بكلفة 18
مليون دوالر.
ومن النقاط الأخرى التي تواجه التقدير ال�صحيح للمخاطر عدم التمحي�ص الدقيق في
Gail S. Fraser, Janet Russell & W.M. Von Zharen, Produced Water from Offshore Oil and Gas
Installations, on the Grand Banks, Newfoundland and Labrador: Are the Potential Effects to
Seabirds Sufficiently Known? Marine Ornithology, 2006.

BP’s $1 billion pledge to accelerate restoration efforts in the Gulf of Mexico, Early Environmental
Restoration. Website: http://www.bp.com/en/global/corporate/gulf -of -mexico -restoration.html
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الأ�سباب التي �سببت الحوادث ،مثل ف�شل موانع االندفاع� ،أو م�شاكل ال�ضغط المرتفع �أو
المنخف�ض الذي ي�سبب فقدان التحكم بالبئر ،كما ح�صل في خليج المك�سيك في حزيران/
يونيو عام  1979عند اندفاع البئر اال�ستك�شافي  Ixtoc Iفي خليج  Campecheلفترة
زادت عن ثالثة �أ�شهر ،حيث �أن فقدان ال�ضغط الهيدرو�ستاتيكي �ضمن البئر جعل القائمين
عليه يخف�ضون من �سرعة تدوير �سائل الحفر في محاولة للحد من تهريبه �إلى الطبقات
المخترقة ،وهذا ما �سمح للنفط بالتدفق �إلى جذع البئر بكميات كبيرة اندفعت نحو
ال�سطح وا�شتعلت مت�سببة في زعزعة �أ�سا�سات من�صة الحفر .وقد بلغ معدل اندفاع النفط
حوالي � 30ألف برميل يومياً ،وكان �إجمالي ما ت�سرب من النفط حوالي  3.3مليون برميل.
وعموماً ت�صادف هذه النقاط وغيرها في الآبار المحفورة في المياه العميقة كما هو
الحال في الآبار المحفورة في المياه ال�ضحلة ،لكن المياه العميقة تبقى مختلفة حتى �أن
بع�ض الباحثين �شبهوا دقة المعدات التي ت�ستخدم فيها بدقة معدات الف�ضاء ،وخا�صة
ما يتعلق بالمركبات المائية التي يتم التحكم بها من بعد (Remote Operated
 ،)Vehiclesكما يمكن النظر �إلى بع�ض المعدات كمعجزة تقنية ،مثل موانع االندفاع
التي تركب على �أعماق قد تزيد عن  3000م ،وتواجه �ضغوطاً ربما ت�صل �إلى � 25ألف
رطل على البو�صة المربعة ،كما تواجه فروقاً حرارية هائلة ،فدرجة ح��رارة الموائع
�ضمن البئر تزيد عن  200درجة مئوية ،بينما درجة حرارة مياه البحر قد تقارب ال�صفر
مئوية(((.
كما ينظر بكثير من الأهمية �إلى العمر االفترا�ضي للمعدات الم�ستخدمة ،والتي
تتعر�ض ل�شروط جوية ومناخية قا�سية جداً في بع�ض الأحيان ،وتتبع ال�شركات العاملة
في المغمورة �أنظمة �صارمة تتعلق بالعمر الت�شغيلي للمن�صات �أو للوحدات المختلفة
الملحقة بها ،حيث يجري تفح�ص العديد من النقاط مثل:
•تكامل بنية من�صة الحفر نف�سها.
•تكامل برنامج �سير العمل في الوحدات المختلفة.
•كفاءة �أنظمة مكافحة الحريق واالنفجارات.
•كفاءة المعدات الكهربائية و�أنظمة التحكم.

لكن �أهم التحديات التي قد تظهر في العمل �ضمن المغمورة هي الآبار نف�سها،
فبع�ض هذه الآب��ار ينتج بمعدالت مرتفعة ج��داً ،وهو �أم��ر ممتاز من الناحية الفنية
واالقت�صادية ،لكن فقدان التحكم بهذا النوع من الآبار يحولها �إلى عدو ت�صعب ال�سيطرة
عليه ب�سبب اندفاع النفط والغاز �إلى المياه .وهذا ما ي�ؤكد للعاملين في ال�صناعة البترولية
قبل غيرهم �أنه يمكن الحد كثيراً من الحوادث ،لكن تالفيها كلياً قد يكون �أمراً �آخر.
Melvyn Whitby, Design Evolution of a Subsea BOP: Blowout Preventer Requirements Get
Tougher as Drilling Goes Ever Deeper, Drilling Contractor, May, 2007.
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ومن �ضمن المخاطر التي تتعر�ض لها ال�صناعة البترولية في المغمورة �أمور ي�صعب
التنب�ؤ بها �أو توقعها رغم التطور التقني في مختلف مناحي هذه ال�صناعة ،ومنها على
�سبيل المثال ما تعر�ضت له من�صة الحفر ذاتية الرفع  Perro Negro 6العائدة ل�شركة
 Saipemالبرتغالية .تعتبر هذه المن�صة من الجيل المتطور حيث تم تزويدها بمعدات
تجعلها قابلة للعمل في البيئات عالية ال�ضغط والحرارة ،ويمكنها الحفر حتى عمق
 9144م ،وقد و�ضعت في الخدمة منذ نهاية عام .2009
غرقت هذه المن�صة في �شهر تموز /يوليو  2013قبالة ال�سواحل الغربية لأفريقيا،
وبينت التحقيقات �أن �سبب غرقها عائد لتداعي قاع البحر تحت �أحد قوائمها الثالث
مما ت�سبب بدورانها حول محورها وانغمارها بالمياه �أثناء تثبيتها في منطقة تقع بين
�أنغوال والكونغو في مياه يبلغ عمقها  40م(((.
وفي خليج المك�سيك المتميز بن�شاطات تنقيب وحفر و�إنتاج كثيفة ،تعر�ضت من�صة
 Hercules 265ذاتية الرفع �إلى حريق في الثالث والع�شرين من تموز /يوليو 2013
نتيجة ت�سرب للغاز من البئر  A-3في قاطع ( South Timbalier 220ال�شكل .)39-
كانت المن�صة قد ثبتت من قبل �شركة  Walter Oil & Gas Corpعلى بعد 88
كم قبالة �سواحل لويزيانا في مياه عمقها  48م .وخالل �أعمال تح�ضير البئر للإنتاج،
اندفع الغاز نحو ال�سطح ولم تفلح محاوالت ال�سيطرة عليه ،ف�شب حريق بعد ب�ضع
�ساعات �أتى على المن�صة ،لكن الطاقم كان قد تم �إخال�ؤه فلم ت�سجل �إ�صابات ب�شرية.
وت�شير البيانات الأولية عن المو�ضوع �إلى �أن احتراق المن�صة وتداعيها مع المعدات
الموجودة في البئر �ساهم في تهدم النطاق العلوي من البئر مما �شكل ج�سراً �أوقف الغاز
عن االندفاع� ،إال �أنه ال يزال يت�سرب نحو ال�سطح بكميات قليلة مما ي�شكل خطراً داهماً
جعل خفر ال�سواحل ي�ضربون طوقاً �أمنياً لل�سالمة حول البئر يبلغ قطره  500م .وقد
ح�صلت ال�شركة العاملة على البئر على ترخي�ص من «�إدارة ال�سالمة وفر�ض المعايير
البيئية» لحفر بئر �إنقاذ �سوف ي�ستهدف جذع البئر ثم �سيجري حقن �سال حفر مثقل
لقتل البئر و�إيقاف ت�سرب الغاز نهائياً وا�ستعادة التحكم به(.((i
�إ�ضافة �إلى ما �سبق ،هناك نقاط �أخرى قد ال تقل خطراً عن الأمور الميكانيكية والتقنية،
وهي تتعلق بالعن�صر الب�شري .فغالباً ما يكون العمل في المغمورة على هيئة مناوبات (ورديات)
تختلف مدتها بح�سب ال�شركات والمواقع التي تعمل بها ،و�إن كانت ال تقل عادة عن خم�سة
Offshore Magazine, Saipem jackup sinks offshore West Africa, 3/7/2013

Bureau of Safety and Environment Enforcement, Preparations Continue for Well Intervention
Work at South Timbalier 220, 28/7/2013. Website:
http://www.bsee.gov/BSEE -Newsroom/Press -Releases/2013/Press07282013z.aspx
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ال�شكل  :39 -احرتاق من�صة  Hercules 265يف خليج املك�سيك

ع�شر �إلى ثالثين يوماً .خالل هذه الفترة يكون الماء �أو الجليد هو المنظر الوحيد الذي يراه
العاملون على من�صات الحفر ،وهو ما قد ي�سبب تغيرات نف�سية عند الطاقم ربما ت�ؤدي �إلى
ارتفاع معدل الخط�أ الب�شري وما قد ينجم عنه من نتائج .لذلك تزود من�صات الحفر بكل
ما يمكنها ا�ستيعابه من معدات الترفيه مثل �صاالت المعدات الريا�ضية ،و�صاالت الألعاب
المختلفة ،و�أقنية التلفزيون الف�ضائية .ويمنع عموماً تناول الكحول على هذه المن�صات،
كما تقوم بع�ض ال�شركات ب�إجراء اختبارات مفاجئة لتحري ا�ستخدام المخدرات كالح�شي�ش
والماريغوانا بين �أفراد الطاقم ،وال تنطلق في ذلك من مبد�أ قانوني بقدر ما ترغب في �إلغاء
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�أي احتمال لوجود �شخ�ص ال يتحكم بنف�سه ب�شكل كامل في تلك البيئة الخطرة.
ويمكن هنا الإ�شارة �إلى تقرير القوى الب�شرية الذي �أعدته ،Oil and Gas UK
والذي بينت فيه �أن عدد العاملين في �صناعة النفط والغاز في بريطانيا الذين تنقلوا من
و�إلى من�صات الحفر العاملة في المغمورة عام  2012بلغ  56982عامالً ،وهو �أعلى رقم
بلغته ال�صناعة منذ عام  ،2006وي�شكل زيادة بن�سبة  %9عن العدد في عام  2011والذي
بلغ  52300عامالً .و�أ�شار التقرير �إلى �أن  25760من �أفراد الطواقم ق�ضوا �أكثر من 100
ليلة على المن�صات في عر�ض البحر �أي ما ي�شكل حوالي  %45من العد الكلي(((.
ال حول الخطوط
وقد ن�شرت الوكالة الكندية لمنتجي البترول منذ عام  2001دلي ً
العري�ضة للتقييم الطبي للعاملين في المغمورة ،وت�ضمن الق�سم النف�سي من ذلك الدليل
�ضرورة تق�صي وجود �أية عالمات تدل على الإ�صابة بالذهان �أو ال�شك �أو االكتئاب �أو
الرهاب �أو ف�صام ال�شخ�صية �أو الو�سوا�س القهري �أو الخوف من الأماكن ال�ضيقة ،وغيرها
من الأمرا�ض النف�سية التي قد ت�شكل خطراً على العامل نف�سه وعلى بقية الطاقم(.((i
نفقات تطوير الحقول في المياه العميقة
تتميز م�شاريع التنقيب واال�ستك�شاف والإنتاج عموماً ب�أنها ذات عامل مخاطرة مرتفع
�سواء كانت هذه الم�شاريع على الياب�سة �أو في المياه ال�ضحلة� ،شاهد ذلك �أن �أقل من
ال بالميزانية المخ�ص�صة لها� .أما الم�شاريع في المياه
 %22من هذه الم�شاريع تلتزم فع ً
العميقة وال�سحيقة فتحمل في طياتها كماً �أكبراً من عوامل المخاطرة ت�ضاف �إلى ما
يحيط بها �أ�سا�ساً من العوامل التقنية المعقدة .وهذا ما يحدو بال�شركات التي تدير مثل
تلك الم�شاريع �إلى تقييم و�إعادة تقييم كل التقنيات التي ت�ستخدمها� ،إ�ضافة �إلى �أهمية
انفتاحها على �أية م�ستجدات �أو تقنيات حديثة تدخل �إلى معترك ال�صناعة البترولية.
ورغم �أن هذه ال�شركات تطبق معايير �صارمة فيما يخ�ص �آلية عملها� ،إال �أن معظمها
ي�صل في مرحلة ما �إلى نقطة تتطلب اتخاذ قرارات جريئة تتما�شى مع الظروف العملية
التي توجهها عمليات الت�شغيل( ،((iiحيث �أن ن�شاطات اال�ستك�شاف والإنتاج في المياه
العميقة تت�أثر بعدد كبير من المتغيرات والتي من �أهمها:
.1
.2
.3
.4

1العر�ض والطلب على الهيدروكربونات.
2الحاجة �إلى تعوي�ض االحتياطيات التي يتم �إنتاجها من الحقول المعروفة.
3تراجع عدد االكت�شافات العمالقة �أو الكبيرة على الياب�سة وفي المياه ال�ضحلة.
4التقدم التكنولوجي الذي ي�ساهم في رفع الجدوى االقت�صادية من المياه العميقة.
UKCS Offshore Workforce Demographics Report 2013.

CAPP, East Coast Medical Assessment For Fitness to Work Offshore, May, 2001.

Mark Thomas, Majors drive search for solutions to Deep Water Challenge, Senior Editor, Offshore, EPmag, 2013.
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لقد �شهد العالم في ال�سنوات الأخيرة عدة �صدمات من تذبذب �أ�سعار النفط نتيجة
لعدة عوامل كان من بينها تراجع الطاقة الإنتاجية االحتياطية ،فبالرغم من رفع عدة
دول لطاقاتها االحتياطية� ،إال �أن نمو الطلب على الطاقة ال يزال يمت�ص جزءاً كبيراً من
هذه الطاقات االحتياطية ب�شكل �أ�سرع من نموها ،ويبدو �أن المنظور الم�ستقبلي للعر�ض
والطلب قد يكون م�ؤ�شراً على احتمال عودة �سيناريوهات تذبذب الأ�سعار مرة �أخرى ،رغم
�أن �سوق النفط العالمية تميزت خالل عام  2012بحالة من التوازن الن�سبي ،وا�ستقرت
المعدالت ال�شهرية ل�سعر �سلة خامات �أوبك متراوحة �ضمن نطاق محدد ( 108و )118
دوالر /برميل خالل معظم �أ�شهر ال�سنة ،وحقق المتو�سط ال�سنوي لل�سلة م�ستوى قيا�سياً
بلغ  109.5دوالر/برميل خالل العام مرتفعاً بحدود  2دوالر/برميل(((.
يو�ضح المخطط في ال�شكل  40-اال�ستقرار الن�سبي في المعدالت ال�سنوية ل�سعر �سلة
خامات �أوبك والنفوط المرجعية الرئي�سية في العالم خالل عامي  2011و ،2012ويمكن
اعتبار هذا اال�ستقرار عامل ت�شجيع لخو�ض غمار التطوير في المغمورة.
ال�شكل :40 -املعدالت ال�سنوية ل�سعر �سلة خامات �أوبك و النفوط املرجعية الرئي�سية يف العامل

وعند النظر في الحوافز التي تدفع بال�صناعة البترولية �إلى تطوير الحقول في
المغمورة ،البد من النظر ملياً �إلى �سوق اال�ستهالك ،فقد ارتفع الطلب العالمي على
النفط خالل عام  2012بمقدار � 800ألف برميل في اليوم ،وبمعدالت نمو م�ساوية لتلك
i

التطورات الدولية يف جمال النفط والطاقة  ،تقرير الأمني العام ال�سنوي التا�سع والثالثون� ،أوابك.2013 ،
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في عام  ،2011و�شهد ا�ستهالك الطاقة في الدول العربية خالل الفترة 2012 -2009
تقلبات ملحوظة في معدالت التزايد �إذ ت�صاعد هذا اال�ستهالك بمعدل  %8.5في
عام  2010ليقارب  13مليون برميل مكافئ نفط يوميا مقابل حوالي  12مليون برميل
مكافئ نفط يوميا في عام  2009ثم تراجع معدل النمو ليبلغ  %0.2في عام 2011
حيث ا�ستقر حجم اال�ستهالك عند ما يربو قليال عن  13مليون برميل مكافئ نفط
يوميا .وت�شير التقديرات الأولية �إلى ا�ستهالك الطاقة في الدول العربية في عام 2012
قد عاود النمو بمعدل و�صل �إلى  %4.1حيث بلغ �إجمالي هذا اال�ستهالك  13.5مليون
برميل مكافئ نفط في اليوم .كما ازداد ا�ستهالك الغاز الطبيعي بمعدل � %6.6سنويا
خالل الفترة  2012-2009حيث و�صل �إلى  6.75مليون برميل مكافئ نفط يوميا في
عام  2012مقابل(((  5.58مليون برميل مكافئ نفط يوميا في عام .2009
ال �أو �آجالً،
ويرى بع�ض الباحثين(� ((iأن مو�ضوع ذروة الإنتاج �أمر ال مفر منه عاج ً
وبالتالي ف�إن ت�أثير العر�ض على الأ�سواق العالمية ربما يتجلى في ارتفاع م�ستمر في
�أ�سعار النفط مع تراجع حجم العر�ض ،وهذا ما �سوف ي�ؤثر على عمليات التطوير في
المغمورة عموماً وفي المياه العميقة خ�صو�صاً ،حيث �ست�صبح االحتياطيات ال�صعبة
المنال حالياً ذات جدوى اقت�صادي هام مع ارتفاع الأ�سعار .فبع�ض االحتياطيات التي
كانت تعتبر هام�شية عندما كان �سعر النفط ال يزيد عن  20دوالر/البرميل ،باتت اليوم
مربحة مع �أ�سعار تحوم فوق م�ستوى  100دوالر/البرميل.
وفي هذا المقام ي�شير تقرير ن�شرته  Douglas-Westwoodعن ال�سوق العالمي
للمياه العميقة� ،إلى �أن نفقات قطاع النفط والغاز بين  2009وحتى نهاية عام 2013
�ست�صل �إلى  162مليار دوالر ،وهو ما يمثل زيادة ب�أكثر من  %36عما تم �إنفاقه خالل
خم�س �سنوات �سابقة� .إن معظم عمليات التطوير في المياه العميقة تتم من قبل �شركات
النفط العمالقة �أو بع�ض ال�شركات الوطنية الكبيرة التي ي�صعب عملياً �أن تت�أثر بالأزمات
االقت�صادية �أو باال�ضطراب في الأ�سواق المالية بنف�س حجم ت�أثر باقي ال�شركات الأ�صغر،
لكن هذا ال يمنع من �أن تظهر بع�ض الآثار على ال�شركات العاملة في المياه العميقة
اعتماداً على م�صادر تمويل خارجية لعملياتها ،وربما يكون الت�أثير المبا�شر في هذه
الحال هو ت�أخر �إنجاز بع�ض الم�شاريع ريثما ت�ستقر الأ�سواق المالية العالمية.
يظهر المخطط في ال�شكل  41-نفقات �سوق النفط في المياه العميقة ،والتي يقدر �أن ت�صل
�إلى  35مليار دوالر مع نهاية عام  ،2013ويالحظ تراجع الإنفاق في دول �أمريكا ال�شمالية عن
قيمته في عام  2004مقابل ارتفاع وا�ضح للإنفاق في �أفريقيا ودول �أمريكا الالتينية.
i

التطورات الدولية يف جمال النفط والطاقة  ،تقرير الأمني العام ال�سنوي التا�سع والثالثون� ،أوابك.2013 ،

ii   Robertson et al, Deepwater: A robust market in a climate of uncertainty, Offshore Magazine, Vol.
69, Issue 5, 2013.
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ال�شكل  :41 -نفقات �سوق النفط يف املياه العميقة

كما يظهر من ال�شكل �أي�ضاً �أن الإنفاق ارتفع ب�شكل م�ستمر منذ عام  ،2010ويبدو
�أن دول �أفريقيا والبرازيل وخليج المك�سيك �سوف ت�ست�أثر ب�أكثر من  %75من الإنفاق
العالمي في �سوق المياه العميقة .لكن هذا ال يمنع من النظر �إلى دول �آ�سيا ك�سوق هام
�أي�ضاً ،حيث يتوقع مع نهاية عام � 2013أن يكون حجم �إنفاقها على تطوير احتياطيات
المياه العميقة قد ت�ضاعف تقريباً عن قيمته ال�سابقة بين عامي  2004و ،2009ويتوقع
�أن تكون ماليزيا والهند من �أكثر الدول �إنفاقاً في هذا المجال.
�أما �أهم العوامل التي تحكم الإنفاق في مجال تطوير االحتياطيات في المياه العميقة ،فهي:
1 .1خطوط الأنابيب الالزمة لنقل المنتج.
2 .2عمليات الحفر والإكمال والتطوير.
3 .3توفر المن�صات الالزمة بالموا�صفات المطلوبة.

حيث تلعب خطوط الأنابيب دوراً حيوياً في البنية التحتية خا�صة و�أن العديد من حقول المياه
العميقة تقع في مناطق ي�صعب نقل النفط منها عبر الناقالت �سواء لأ�سباب مناخية �أو اقت�صادية �أو
عملية .كما �أن تطوير المكامن البعيدة عن ال�شاطئ وربطها مع باقي الحقول �سوف يدفع بالنفقات
لالرتفاع �أكثر� .أما المن�صات المطلوبة فت�شكل حوالي  %24من النفقات المتوقعة وخا�صة ما يتعلق
منها بتكاليف �أنظمة الإنتاج في المياه العميقة ،ويتوقع �أن ي�صل عدد المن�صات المطلوبة بين 2009
وحتى نهاية � 2013إلى  86من�صة تزيد كلفتها عن  38.2مليار دوالر ،وهذا ما يعبر عن زيادة بن�سبة
 %18عن الفترة الممتدة بين  2004و 2008والتي بلغت  21.2مليار دوالر.
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وقد �أ�شار تقرير � Douglas-Westwoodإل��ى نتائج ا�ستبيان �شمل ر�ؤ�ساء كبار
ال�شركات البترولية في العالم ،وتبين من خالل الم�سح �أن هناك العديد من العوائق الأخرى
التي تراها هذه ال�شركات كحجر عثرة �أمام عمليات التطوير في المياه العميقة ،ومنها:
•النفقات الر�أ�سمالية المرتفعة.
•بع�ض العوائق التقنية.
•تذبذب �أ�سعار النفط.
•نق�ص الطواقم الم�ؤهلة الخبيرة.

كما تبين �أن معظم ال�شركات تبني توقعاتها على �أ�سا�س مجاالت وا�سعة ل�سعر النفط،
مما يجعل من مو�ضوع الربح والخ�سارة �أمراً ي�صعب التكهن به في معظم الأوقات.
وعموماً يعتبر تطوير الحقول في المياه العميقة ذا كلفة مرتفعة مقارنة بباقي المناطق
التقليدية �إن �صح التعبير ،وقد تقدم �أن �شركة  Statoilو�ضعت خطة تزيد قيمتها عن 7
مليارات دوالر لإنتاج النفط الثقيل من حقل  Marinerالواقع في �شمال بحر ال�شمال(((.
وقدرت كلفة م�شروع تطوير حقل زاكوم العلوي في الإمارات بحوالي  15مليار دوالر،
حيث تعتزم زادكو ا�ستغالل الجزر لإقامة �أر�صفة الحفر والبنية التحتية للتطوير ،معتبرة
�أن ذلك �سيوفر  % 30- 20من التكلفة مقارنة با�ستخدام الطرق التقليدية.
وفي الربع الثالث من عام � 2012أعلنت �شركة � BPأنها تعتزم �إنفاق  11مليار
دوالر في م�شاريع مختلفة تنفذها في مناطق امتيازها في م�صر تت�ضمن عدة م�شاريع
ا�ستك�شاف ،ومن �ضمنها م�شروع ا�ستثمار النفط والغاز في المياه العميقة( ((iفي البحر
الأبي�ض المتو�سط �شمال مدينة الإ�سكندرية.
�أما كلفة من�صة م�شروع  Perdidoلوحدها فقدرت بحوالي  4مليارات دوالر ،وبلغت
كلفة تحمي�ض بئرين وو�ضعهما على الإنتاج في م�شروع  Jubileeنحو  160مليون دوالر.
وبلغت كلفة المعدات تحت ال�سطحية في م�شروع � Pazflorأكثر من  1.1مليار دوالر تم من
خاللها منح عقود هند�سية تت�ضمن الت�صميم و�شراء المعدات وتركيبها ،وتو�صيلها مع �أكثر من
 80كم من خطوط التدفق ( ،)Flow Linesو حوالي  55كم من معدات حقن الماء وحقن الغاز
وخطوط نقل الغاز .وقد و�ضعت �شركة  BPخططاً ال�ستثمار زهاء  3.4مليار دوالر خالل عام
� ،2009ضمن �سعيها لرفع معدل �إنتاجها اليومي من الق�سم النرويجي من بحر ال�شمال(.((ii
وقدر الجيولوجيون تكلفة البئر في حو�ض  Santosفي البرازيل بحوالي  50مليون دوالر،
قد ترتفع لت�صل �إلى  150مليون دوالر للآبار التطويرية الالحقة كون المكمن المكت�شف يقع
Offshore Magazine, 15/2/2013.

ii

وزارة البرتول امل�صرية ،املوقع الر�سمي.5/9/2012 ،
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iii Bloomberg, 21/7/2009.
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تحت �صخور ملحية �سميكة .وقد و�ضعت �شركة  Petrobrasخططاً تطويرية لإنفاق 237
مليار دوالر حتى عام � 2016سيخ�ص�ص معظمها لتطوير حقول ما تحت طبقات الملح ،قبالة
�سواحل «ريو ديجانيرو» و«�سان باولو» ويقدر �أن تحتوي على  100مليار برميل من النفط.
وقد تم �سابقاً الترخي�ص لعدة قواطع في تلك المناطق� ،إال �أن الن�سبة الأكبر منها ال تزال بيد
الحكومة التي تعتزم طرحها لال�ستثمار عبر نظام الم�شاركة بالإنتاج(((.
لقد بلغ حجم الإنفاق على عمليات الحفر في المغمورة في ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا
حوالي  63.5مليار دوالر بين عامي  2007و ،2011ومنها على �سبيل المثال  1.3مليار
دوالر ر�صدتها �شركة Noble Energyلتطوير حقل( Aseng ((iفي «بابوا نيو غينيا»
والذي اكت�شف عام  2007في مياه يزيد عمقها عن 1000م.
ونتيجة زيادة ن�شاطات عمليات اال�ستك�شاف في المغمورة ،يتوقع �أن يرتفع الإنفاق �إلى
�أكثر من  77مليار دوالر بين عامي  2012و .2017ويبين ال�شكل  42-التغيرات ال�سابقة
والتوقعات الم�ستقبلية لنفقات الحفر في المغمورة في هاتين المنطقتين( ((iiمن العالم
حتى عام  ،2015ويالحظ �أن معظم هذه النفقات �ستكون في دول �أفريقيا ،بينما ال يبدو
�أن هناك تغيراً ملحوظاً في نفقات الحفر في المغمورة في دول ال�شرق الأو�سط.
ال�شكل :42 -التغريات ال�سابقة والتوقعات امل�ستقبلية لنفقـات احلفر يف املغمورة يف ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا

World Oil, 19/2/2013.

Oil and Gas Journal, 22/7/2009.

i

ii

iii   GBI Search, Offshore Drilling Industry in Middle East and Africa to 2016.
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وقد �أكدت درا�سة حديثة((( ن�شرتها � Wood Mackenzieأن نفقات الحفر في
المياه العميقة بلغت  43مليار دوالر عام  ،2012بينما يتوقع لها �أن ت�صل �إلى 114
مليار دوالر عام  ،2022وبينت الدرا�سة �أن الم�ساحات التي تم ترخي�صها في المياه
العميقة �شكلت  %39من �أعمال �أكبر ع�شرين �شركة عاملة في هذا المجال عام .2012
كما بينت �أن  %41من االكت�شافات الجديدة خالل العقد الما�ضي كانت �ضمن المياه
العميقة ،مو�ضحة �أن قيمتها ح�سب الأ�سعار ال�سائدة ت�صل �إلى  351مليار دوالر ،متجاوزة
بذلك االكت�شافات على الياب�سة وفي المياه ال�ضحلة .ويبدو �أن العالم تخطى �أزمة اندفاع
بئر  ، Macondoحيث ت�شير البيانات �أن معدالت الحفر ال�سنوية في خليج المك�سيك
عادت �إلى �سابق عهدها ،ومن المتوقع �أن تنمو معدالت الحفر في المياه العميقة بمعدل
� %9سنوياً خالل ال�سنوات الع�شر القادمة ليرتفع عدد الآبار اال�ستك�شافية والتقييمية
والتطويرية من  500بئر �سنوياً �إلى  1250بئراً في ال�سنة .وهذا ما �سوف ي�ساهم في
تن�شيط �صناعة من�صات الحفر ،حيث �سيحتاج العالم �إلى  95من�صة جديدة حتى عام
 ،2022با�ستثمارات ت�صل �إلى  65مليار دوالر.
�أما م�ؤ�س�سة  MarketsandMarketsللأبحاث ،فقد �أكدت في تقرير ن�شرته م�ؤخراً
�أن �سوق خدمات الحفر في المغمورة �سينمو من  73.1مليار دوالر عام  2013لي�صل �إلى
 121.1مليار دوالر في عام  ،2018وهو ما يعبر عن نمو �سنوي بن�سبة تتجاوز ،%10
ويعزو التقرير ذلك �إلى ازدياد عدد االكت�شافات في المغمورة و�إلى تنامي الطلب العالمي
على الطاقة( .((iويت�ضمن �سوق خدمات الحفر عقود الحفر والقيا�سات الكهربائية البئرية
وما يرتبط بعمليات الحفر من خدمات م�ساندة ،ويبدو �أن البرازيل وخليج المك�سيك
ودول غرب �أفريقيا �ستكون المحرك الرئي�سي وراء الن�شاط المتوقع في �سوق الحفر.
وبالرغم من تباين التقديرات بين جهة و�أخ��رى� ،إال �أنها ت�شترك في الت�أكيد على
�أن �سوق الحفر في المغمورة �سي�شهد نمواً �سريعاً ترتبط به �صناعات مختلفة �سوف
تنمو معه ،خا�صة في كوريا الجنوبية التي ت�سيطر على �أكثر من  %90من �سوق ت�صنيع
من�صات الحفر في العالم ،ومن المخطط �أن تقوم بت�سليم  10من�صات ذاتية الرفع ،و2
من�صة �شبه غاط�سة ،و� 6سفن حفر في عام .2014
ومن الطبيعي �أن يزداد الطلب على وحدات الحفر في المياه ال�سحيقة بعد العدد
الكبير من االكت�شافات التي تحققت وتتحقق ،حيث ينتقل العمل من مرحلة التنقيب �إلى
مرحلة التطوير في عدة منظومات حول العالم .و�ضمن هذا ال�سياق كان عام 2013
Wood Mackenzie, Drilling activity in Deepwater Markets to reach unprecedented levels as sector
leads in value creation, 27/6/2013.

i

ii Marketsandmarkets,  website:
http://www.marketsandmarkets.com/Market -Reports/offshore -drilling -market -1207.html
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م�ؤ�شراً هاماً دح�ض ال�شكوك التي �شاعت عام  2012من �أن الحفر في المياه العميقة
مجرد طفرة لن ت�ستمر �إال لب�ضع �سنوات((( .وبالرغم من تلك ال�شكوك �إال عام  2012كان
قد �شهد عملياً �أكثر من  30طلباً لبناء وحدات حفر قادرة على العمل في مياه يتجاوز
عمقها  3000م ،من �ضمنها � 24سفينة حفر .كما ارتفع معدل ت�أجير وحدات الحفر في
المياه ال�سحيقة في عام  2012لي�صل و�سطياً �إلى � 600ألف دوالر في اليوم ،بينما
�سجلت عدة عقود بقيمة � 650ألف دوالر في اليوم في مطلع عام .2013
وكمثال على النفقات المختلفة في المغمورة ،يمكن النظر في حقول الر�صيف القاري
في المملكة المتحدة(.((i

الر�صيف القاري في المملكة المتحدة
لمحة تاريخية موجزة

اكت�شف الغاز في الق�سم الجنوبي من بحر ال�شمال في مطلع ال�ستينات من القرن
الما�ضي ،وكان تلك فاتحة تطوير النفط والغاز في المملكة المتحدة ،حيث بد�أ �إنتاج
الغاز عام  1967من حقل  ،West Soleو�سرعان ما تم اكت�شاف وتطوير حقول غاز
�أخرى مختلفة الأحجام بين نهايــة ال�ستينات ومطلع ال�سبعينات ،مثل حقول،Leman :
و  ،Indefatigableو .Hewett
�أما النفط فقد اكت�شف للمرة الأولى عام  1969في الق�سم ال�شمالي من بحر ال�شمال،
و�أنتج للمرة الأولى من حقل  Argyllفي عام  .1975كما اكت�شفت حقول كبيرة �أخرى
مثل حقل  Fortiesعام  ،1975و  ،Brentو  Berylعام  Ninian ،1976عام ،1978
وكلها و�ضعت على الإنتاج خالل ب�ضع �سنوات من اكت�شافها.
وقد �أدت النجاحات المتوالية �إلى اكت�شاف  25مليار برميل مكافئ نفط حتى منت�صف
ال�سبعينات ،بينما و�صل الرقم �إلى  55مليار برميل مكافئ نفط حتى عام  ،2013تتوزع
على �أكثر من  400حقل في الر�صيف القاري البريطاني ،وهناك �أقل من  300حقل من
بينها تزال منتجة ،ومن بينها �أول تلك الحقول  ،West Soleبينما ينتظر قرابة 100
حقل دوره في عمليات التطوير ،كما توجد حقول ربما ال يتم تطويرها �أبداً لأ�سباب
اقت�صادية وتقنية� .أما حقل  Brentفمن المتوقع �أن ي�ستمر بالإنتاج �إلى منت�صف العقد
الحالي ،بينما �ست�ستمر الحقول الكبيرة الأخرى لفترة �أطول ،بل �إن هناك درا�سات لإعادة
تطوير حقل  Argyllالذي توقف عن الإنتاج في مطلع الت�سعينات ،و�أعيدت ت�سميته
حالياً با�سم حقل .Alma
Richard Mason, Offshore Market Gains Sea Legs as 2013 Gets Underway, E&P, 22/1/2013.

i

 iiا�ستقيت كل املعلومات والأ�شكال اخلا�صة بهذا املثال من التقرير االقت�صادي الذي �أعدته  ،UK Oil and Gasيف
�شهر متوز/يوليو .2013
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االكت�شافات الجديدة

ال�شكل :43 -ن�سبة االحتياطيات �إىل امل�صادر
يف اململكة املتحدة

ب��ال��رغ��م م��ن �أن ك��ل ال��م���ؤ���ش��رات
تدل على �أن معدل اكت�شاف م�صادر
جديدة في المغمورة في بحر ال�شمال
قد تراجع ب�شكل ملحوظ مع و�صول
المنطقة �إل��ى مرحلة الن�ضوج ،لكن
كميات كبيرة من النفط تكت�شف كل
عام (ال�شكل ،)43-ومع و�صول الإنتاج
البريطاني �إلى ذروته في مطلع القرن
ال��ح��ال��ي� ،إال �أن  4.1م��ل��ي��ار برميل
مكافئ نفط ق��د اكت�شفت منذ ذلك
الحين .ول��ك��ن الب��د م��ن التنويه �إل��ى
اخ��ت�لاف ح��ج��وم ه��ذه االك��ت�����ش��اف��ات،
فحقل  Buzzardالذي اكت�شف عام
 2001يحتوي على  700مليون برميل
مكافئ نفط قابلة للإنتاج� ،إال �أنه كان
ا�ستثناءاً كما يبدو ،حيث �أن معظم
االكت�شافات الأخ���رى يبلغ متو�سط
حجمها  10م��ل��ي��ون ب��رم��ي��ل مكافئ
ن��ف��ط ف��ق��ط .وت��ع��ت��ب��ر م��ن��ط��ق��ة غ��رب
 Shetlandالتي تبعد  170كم عن
�سواحل ا�سكتلندا �آخر المناطق التي تطالها عمليات التطوير� ،إذ �أن الإنتاج فيها لم
يبد�أ �إال عام  ،1997وقد اكت�شفت فيها حتى اليوم  7حقول متو�سط حجم كل منها
 100مليون برميل مكافئ نفط.
ب�شكل عام ،ت�ضع ال�صناعة البترولية البريطانية ن�صب �أعينها ثالث نقاط تلتقي فيها
مع باقي العاملين في هذا المجال ،وهي:
1 .1تحقيق اكت�شافات جديدة.
2 .2رفع معامل اال�ستخال�ص من الحقول المنتجة.
3 .3زيادة العمر االفترا�ضي للمن�ش�آت والبنى التحتية.

الأهمية االقت�صادية لقطاع ال�صناعة البترولية البريطانية
يوفر النفط والغاز نحو  %73من مجموع الطاقة الأولية في المملكة المتحدة ،حيث
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يهيمن النفط على قطاع النقل ،بينما ي�ستخدم الغاز بغر�ض التدفئة ب�شكل رئي�سي.
لقد �أنتج قطاع ال�صناعة البترولية قرابة  42مليار برميل مكافئ نفط من الر�صيف
القاري البريطاني حتى مطلع عام  ،2013ويقدر �أن االحتياطيات التي ال يزال بالإمكان
�إنتاجها من المغمورة تتراوح بين  24 -15مليار برميل مكافئ نفط .وبالنظر �إلى حجم
الفر�ص المتاحة حالياً ،فمن الممكن �إنتاج  11.4مليار برميل مكافئ نفط ،منها:
• 7.4مليار برميل مكافئ نفط من الحقول المنتجة حالي ًا �أو تلك التي قيد التطوير.
• 4مليار برميل مكافئ نفط من الحقول الجديدة التي لم يتم تطويرها بعد.

وت�شير تقديرات �إدارة الطاقة والتغير المناخي (� )DECCإلى �أنه من المتوقع �أن ي�ستمر
النفط والغاز في ت�شكيل  %70من م�صادر الطاقة الرئي�سية في المملكة المتحدة حتى عام
 2030على الأق��ل .وفي حال ا�ستمر تدفق اال�ستثمارات عند معدله الحالي ،ف�إن الر�صيف
القاري البريطاني لديه القدرة على تلبية ما يقارب  %50من الطلب على النفط والغاز في عام
 .2020ومع �أن الإنتاج انخف�ض عام � 2012إلى  567مليون برميل مكافئ مقارنة بعام ،2011
�إال �أن المملكة المتحدة تبقى ثالث �أكبر منتج للنفط وثاني �أكبر منتج للغاز في �أوربا.
وعند النظر �إلى حجم الم�ساهمة االقت�صادية� ،آخذين بعين االعتبار �أن متو�سط
�سعر برميل النفط المكافئ البريطاني بلغ  89دوالر عام  ،2012يالحظ �أن النفط
والغاز �ساهما في دعم ميزان المدفوعات بحوالي  50مليار دوالر ،بلغت ح�صة الر�صيف
القاري منها �أكثر من  31.2مليار دوالر ،مقارنة بحوالي  10.9مليار دوالر �ساهم بها
ت�صدير بقية الب�ضائع وال�سلع ،وبذلك ي�شكل النفط والغاز المنتجان من المغمورة �أكبر
قطاع ا�ستثماري في المملكة المتحدة ،كما يعتبران الم�ساهم الأكبر في �إجمالي القيمة
الم�ضافة مقارنة بباقي قطاعات ال�صناعة.
�إجمالي النفقات
زاد �إجمالي النفقات في مجال ا�ستثمار النفط والغاز في الر�صيف القاري البريطاني
عن  31.2مليار دوالر لأول مرة في تاريخ ال�صناعة البترولية البريطانية ،وقد ا�ستثمرت
هذه ال�صناعة �أكثر من  780.5مليار دوالر منذ عام  ،1970منها  213.9مليار دوالر
في مجال اال�ستك�شاف والحفر والتطوير ،و 285.7مليار دوالر على عمليات الإنتاج،
و 3.1مليار دوالر على عمليات �إيقاف ت�شغيل الحقول النا�ضبة.
ال�ضرائب
دفعت ال�صناعة البترولية عموماً في بريطانيا خالل العام المالي � 2013 - 2012أكثر
من  10.1مليار دوالر .ومع �أن تراجع الإنتاج �سبب تراجعاً في العائدات ال�ضريبية على المدى
الق�صير� ،إال �أن م�ساهمة هذا القطاع زادت عن  %15من �إجمالي ال�ضرائب التي ح�صلت عليها
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الخزانة البريطانية من الم�ؤ�س�سات العاملة في مجاالت �أخرى ،وبلغت ح�صة ال�ضرائب على
الرواتب وبقية المدفوعات في مجال �إنتاج النفط والغاز �أكثر من  7.8مليار دوالر.
النفقات الر�أ�سمالية
بلغت النفقات الر�أ�سمالية في مجال تطوير بع�ض الم�شاريع الكبيرة  17.8مليار
دوالر ،وت�شير بع�ض التوقعات �إلى �أن هذه النفقات �ست�صل �إلى �أكثر من  21مليار دوالر
خالل عام  .2013وبين عامي  2011و� ،2012أقرت �إدارة الطاقة والتغير المناخي
 45م�شروعاً تقدر نفقاتها الر�أ�سمالية ب�أكثر من  34.3مليار دوالر ،ويتوقع لها �أن
ت�ساهم في �إنتاج ما يربو على  2مليار برميل نفط مكافئ .وي�شار هنا �إلى �أن �أكثر من
ن�صف الحقول التي تم اعتماد خطط لتطويرها خالل الفترة الممتدة ما بين 2008
و� 2012سوف يتم ربطها �إلى بنى تحتية موجودة �سابقاً.
�أما النفقات الر�أ�سمالية التي اعتمدت لم�شاريع قيد الإنتاج �أو التطوير الحالي فقد
بلغت في مطلع عام  2013ما يزيد على  68.7مليار دوالر ،وهو رقم يزيد بمقدار 20.3
مليار دوالر عن النفقات المماثلة في مطلع عام .2012
النفقات الت�شغيلية
ارتفعت النفقات الت�شغيلية في قطاع ال�صناعة البترولية البريطانية عام 2012
بمقدار  %10عن نظيرتها في عام  ،2012لت�صل �إلى  12مليار دوالر ،وبلغت الكلفة
الت�شغيلية  21.5دوالر/البرميل ب�سبب تراجع معدل الإنتاج ،وارتفاع تكلفة المحافظة
على الأ�صول وتجديدها.
ن�شاطات الحفر
بلغ عدد الآبار التي حفرت عام  2012في الر�صيف القاري البريطاني  173بئراً
موزعة على النحو التالي:
• 26بئرا ا�ستك�شافياً.
• 25بئر تقييمياً.
• 122بئر ًا تطويرياً.

ومع �أن هذه الأرقام �أعلى من نظيرتها لعام � ،2011إال �أنها ال تزال تحت المعدل
بالن�سبة للفترة الممتدة ما بين  ،2012 - 2002ومن المتوقع عموماً �أن ي�صل عدد
الآبار اال�ستك�شافية حتى نهاية عام � 2013إلى  37بئراً ،بينما �سي�صل عدد الآبار
التقييمة �إلى  20 - 18بئراً.
يبين ال�شكل  44تكاليف عمليات اال�ستك�شاف والتقييم بالعالقة مع عدد الآبار المحفورة.
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ال�شكل :44 -تكاليف عمليات اال�ستك�شاف والتقييم بالعالقة مع عدد الآبار املحفورة

وتبرز �أهمية زيادة عدد الآبار بالنظر �إلى �أن عدداً ال ي�ستهان به من المن�ش�آت �سوف
تتوقف عن العمل تباعاً مع انتهاء عمرها االفترا�ضي .فهناك  475من�ش�أة مختلفة،
وحوالي � 10آالف كم من خطوط الأنابيب ،و 15محطة على الياب�سة ،و 5000بئر �سوف
تخرج من الخدمة في نهاية المطاف .وقد بلغت تكلفة �إخراج المن�ش�آت من الخدمة
حوالي  780.5مليون دوالر في عام  ،2012ويتوقع لها �أن ترتفع �إلى ما يتراوح بين
 1.6 - 1.2مليار دوالر �سنوياً خالل الأعوام الع�شرة القادمة .كما يتوقع �أن يبلغ �إجمالي
نفقات �إخراج المن�ش�آت من الخدمة ما بين عام  2013و� 2040أكثر من  48مليار دوالر.
ويمكن بالإ�ضافة �إلى ما �سبق الإ�شارة �إلى �أن ال�صناعة البترولية في المملكة المتحدة
تدعم وجود � 450ألف فر�صة عمل معظمها لذوي المهارات العالية ،ومن بينها � 36ألف عامل
في ال�شركات العاملة ( )Operating Companiesمنهم  12500يعملون في المغمورة،
و� 200ألف عامل �ضمن �سل�سلة التوريدات الم�ؤازرة (المتعاقدون) منهم � 45ألف يعملون في
المغمورة ،و� 112ألف فر�صة عمل خلقتها الن�شاطات االقت�صادية للعمال المذكورين �أعاله،
�إ�ضافة �إلى وجود � 100ألف يعملون في ت�صدير الب�ضائع والخدمات.
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الخال�صة واال�ستنتاجات
 باتت عمليات اال�ستك�شاف والإنتاج من المغمورة جزء ًا ال يتجز�أ من ال�صناعة البترولية،وراف��د ًا هام ًا لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة ،وال��ذي يتوقع �أن ي�صل �إلى حدود 99
مليون برميل ف��ي ال��ي��وم خ�لال خم�سة وع�شرين ع��ام��اً .حيث يحتل النفط وال��غ��از مركز
ال�صدارة في تلبية هذا الطلب ،بينما ترى وكالة الطاقة الدولية �أن الفحم قد يكون مناف�س ًا
في مزيج الطاقة العالمي لتقترب ن�سبته من ن�سبة النفط في عام  .2017وقد نجحت
عمليات التنقيب في المغمورة في فر�ض وجودها خالل العقود الأربعة الما�ضية ب�سبب
التقدم التكنولوجي والتقنيات الجديدة المبتكرة في مجال معدات الإن��ت��اج البحرية،
والتطور في تقنيات الم�سح الزلزالي ثالثي الأبعاد ،وتطور تقنيات الحفر والإكمال.
 يالحظ �أن معدالت الإ�صابة((( (عدد الآبار الناجحة) في عمليات الحفر في المغمورة �أكبرمن معدالت الإ�صابة مقارنة بعمليات الحفر على الياب�سة .وربما يعود ال�سبب في ذلك �إلى
�أن ال�شركات  -ب�سبب التكاليف الكبيرة جد ًا  -تحفر عادة في المواقع ذات عامل المخاطرة
الأقل ،مما يدفع �إلى االعتقاد بوجود مناطق م�أمولة �أخرى لم تنل حظها بعد من عمليات
التنقيب ،وربما يكون �سعر النفط في حال ا�ستقراره عند م�ستويات �أعلى في الم�ستقبل،
حافز ًا يدفع �إلى ا�ستك�شاف المزيد من الموقع الم�شابهة.
 �شكلت االحتياطيات العالمية الم�ؤكدة في المياه العميقة عام  ،2000حوالي  %12.3منمجمل االحتياطيات الواقعة في المغمورة ،وقدر حجم احتياطيات النفط العالمية في
المغمورة في مطلع عام  2006بحوالي  985مليار برميل ،منها  277مليار برميل من
االحتياطيات الم�ؤكدة ،كما قدرت احتياطيات الغاز بحوالي  140تريليون متر مكعب ،منها
 40تريليون متر مكعب من االحتياطيات الم�ؤكدة .وحتى عام  2007كانت احتياطيات
النفط ف��ي ال��م��غ��م��ورة ت�شكل  %41م��ن احتياطيات النفط ال��م��ع��روف��ة ف��ي ال��ع��ال��م .وقد
�شكلت اكت�شافات المياه العميقة ما بين عامي  2006و 2009حوالي  %54من �إجمالي
االكت�شافات على الياب�سة وف��ي المغمورة ،وف��ي ع��ام  2008تحديد ًا �أ�ضافت االكت�شافات
في المياه العميقة حوالي  13.7مليار برميل مكافئ نفط �إلى االحتياطيات العالمية.
وحتى عام  2009كانت الحقول الواقعة المياه ال�ضحلة تحتوي على معظم االحتياطيات
ال تحتوي على  10مليار طن مكافئ
الم�ؤكدة المعروفة ،بينما تغطي المياه العميقة حقو ً
نفط من هذه االحتياطيات ،يتوزع غالبها على خليج المك�سيك ،والبرازيل ،وغرب �أفريقيا.
 بلغ متو�سط حجم االكت�شاف الواحد في المغمورة عام  2009حوالي  150مليون برميلمكافئ نفط ،مقابل متو�سط بلغ  25مليون برميل مكافئ نفط على الياب�سة� ،أي ما يمثل
�ستة �أ�ضعاف متو�سط حجم االكت�شافات على الياب�سة.
Drilling Success Rates.

282

i

تركي الحمش
ال في مطلع عام ،2012
 بلغ عدد الحقول المنتجة من المغمورة حول العالم  1292حق ً�شكلت �أكثر من  %18من الحقول المنتجة في العالم والتي بلغ عددها  7124حقالً .وقد
ت�ضاعفت طاقة الإنتاج من المغمورة (وخا�صة من المياه العميقة) ثالث مرات بين عامي
 2000و ،2010من  1.5مليون برميل في اليوم عام � 2000إلى �أكثر من  5مليون برميل
في اليوم حتى نهاية عام  ،2009ومن المتوقع �أن ت�صل �إلى  10مليون برميل في اليوم
عام .2015
 تعمل بع�ض الدول العربية على عدد من م�شاريع �إنتاج النفط والغاز من المغمورة ،منهام�شروع غاز كران الذي ينتج بمعدل  4.2مليون متر مكعب من الغاز يومياً ،وم�شروع منيفة
ف��ي ال�سعودية ال��ذي ينتج ح��وال��ي ن�صف مليون برميل م��ن النفط الثقيل يومياً ،بينما
�سوف ت�صل طاقته الإنتاجية �إلى � 900ألف ب/ي من النفط ،وحوالي � 65ألف ب/ي من
المتكثفات� ،إ�ضافة �إلى معالجة  2.55مليون متر مكعب يومي ًا من الغاز المرافق في عام
 .2014ه��ذه الم�شاريع وغيرها �سوف ت�ساهم في رف��د الطاقات الإنتاجية الحالية لهذه
ال��دول بكميات جديدة من النفط وال��غ��از ال غنى عنها لال�ستهالك المحلي �أو للأ�سواق
العالمية.
 تتميز م�شاريع التنقيب واال�ستك�شاف والإنتاج عموم ًا ب�أنها ذات عامل مخاطرة مرتفع�سواء كانت هذه الم�شاريع على الياب�سة �أو في المياه ال�ضحلة ،حيث �أن �أق��ل من %22
ال بالميزانية المخ�ص�صة لها ،ومن المتوقع �أن ينمو �سوق
من هذه الم�شاريع تلتزم فع ً
خدمات الحفر في المغمورة بمعدل  %10بين عامي  2013و ،2018وهذا يرتبط بالنمو
المتوقع في معدالت الحفر في المياه العميقة والذي يتوقع �أن يبلغ معدل � %9سنوي ًا
خالل ال�سنوات الع�شر القادمة .كما يتوقع �أن ت�صل نفقات الحفر في المياه العميقة �إلى
 114مليار دوالر عام  ،2014مقارنة بحوالي  43مليار دوالر عام .2012
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بع�ض الم�صطلحات الواردة في الدرا�سة
الركيزة
بناء زاوية امليل (خالل حفر بئر مائل)
قوة الطفو
الإنفاق الر�أ�سمايل (الكلفة الر�أ�سمالية)
من�صة ال�صاري اخلليوي
من�صة ال�صاري التقليدي
الأبراج اللينة
الر�صيف القاري
نفط مت�شتت
�سفينة احلفر
من�صات ثابتة
مياه طبقية
نفط حر
لواقط �إ�شارة �أر�ضية
نظام حتديد املواقع العاملي
لواقط �إ�شارة مائية
من�صات ذاتية الرفع
نقطة بدء التمييل
املغمورة ،قد تكون البحر �أو البحرية �أو النهر
الكلفة الت�شغيلة
حمو�ض ع�ضوية
احلدود اخلارجية للر�صيف القاري
فينول
هيدروكربونات عطرية متعددة احللقات
عوامات توازن مانعة للت�سرب
احلفر بطريقة الدق
مراكب يجري التحكم بها عن بعد
احتياطيات
ظاهرة الطنني
م�صادر
احلفر الرحوي
�شبه (ن�صف) غاط�س
نفط منحل
ال�صاري
من�صة الطوق احلديدي
زورق القطر  -ال�سحب
متطاير ،قابل للتطاير
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Ballast
Build up Angle
Buoyancy
Capital Expenditure
Cell Spar
Classic Spar
Compliant Towers
Continental Shelf
Dispersed Oil
Drill Ship
Fixed Platform
Formation Water
Free Oil
Geophones
)GPS (Global Positioning System
Hydrophones
Jack up Platforms
)Kick Off Point (KOP
Offshore
Operation Cost
Organic Acids
Outer Continental Shelf Lands
Phenol
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons
Pontoons
Pounding
Remote Operated Vehicles
Reserves
Resonance
Resources
Rotary Drilling
Semi- submersible
Soluble Oil
Spar
Truss Spar
Tug Boat
Volatile
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 حقول المياه العميقة وال�سحيقة في بع�ض دول العالم:1 ملحق
Deepwater Activity Statistics

:تم �إعداد هذه الأ�شكال ا�ستناداً �إلى بيانات

New Discoveries Worldwide Driving Deepwater E&P Activity and
Demand for Semisubmersibles and Drill ships
GBI Research, Oil and Gas Upstream Database, May 2012
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2010  تطور �أعداد الحفارات العاملة في المغمورة منذ عام:2 ملحق
http://www.ihs.com/products/oil -gas -information/drilling -data/weekly -rig -count.aspx
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مالحظة :تم ا�ستخدام واحدات التحويل التالية في الدرا�سة:
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من

�إىل

X

حجم

m3

ft

0.02832

طول

mile

km

1.609

م�ساحة

acre

km2

0.00405

�ضغط

atm

bar

1.013

psi

14.69

3
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�آفاق تطور �صناعة الغاز الطبيعي:

الواقع والتحديات والفر�ص املتاحة
 28-30ت�شرين الأول� /أكتوبر 2013
املنامة – مملكة البحرين

يف �إطار خطتها لعام  2013عقدت منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول
(�أوابك) بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وحتت رعاية معايل ال�شيخ �أحمد
بن حممد �آل خليفة وزير املالية الوزير امل�شرف على �ش�ؤون النفط والغاز يف مملكة
البحرين ،وبدعم من �شركة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات (جيبك) ،م� ً
ؤمترا حول
"�آفاق تطور �صناعة الغاز الطبيعي :الواقع والتحديات والفر�ص املتاحة" يف مملكة
البحرين ،يف الفرتة  30 –28ت�شرين الأول� /أكتوبر .2013
ً
م�شاركا من املتخ�ص�صني واخلرباء يف جمال �صناعة
�شارك يف امل�ؤمتر 93
الغاز الطبيعي ،والبرتوكيماويات� ،إ�ضافة �إىل ممثلني من وزارات النفط والطاقة
والهيئات وال�شركات املعنية يف الدول الأع�ضاء يف منظمة الأقطار العربية امل�صدرة
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للبرتول (�أوابك) ،وممثلني عن �شركة �إيكويت للبرتوكيماويات ،و�شركة اخلليج
ل�صناعة البرتوكيماويات (جيبك) ،ومعهد النفط الليبي ،واملجموعة الدولية
للطاقة بالواليات املتحدة الأمريكية ،وال�شركة الكندية للم�صادر الطبيعية،
ً
عالوة على وفد الأمانة العامة.

االفتتاح
افتتح فعاليات امل�ؤمتر معايل ال�شيخ �أحمد بن حممد �آل خليفة وزير املالية
الوزير امل�شرف على �ش�ؤون النفط والغاز يف مملكة البحرين بكلمة �أ�شاد فيها بانعقاد
هذا امل�ؤمتر يف مملكة البحرين و�أ�شاد بجهود الأمانة العامة ملنظمة �أوابك ،والهيئة
الوطنية للنفط والغاز يف مملكة البحرين يف �إيجاد �إطار م�ؤ�س�سي للأفكار والت�صورات
العربية جتاه �آفاق تطور �صناعة الغاز الطبيعي والعمل على بلورة ر�ؤى �إ�سرتاتيجية
م�شرتكة يف هذا املجال ،وتن�سيق العالقات بني امل�ؤ�س�سات العربية العاملة يف الأن�شطة
املرتبطة ب�صناعة الغاز الطبيعي ،وربط �سيا�ستها بق�ضايا التنمية امل�ستدامة ،ودرا�سة
االحتياجات العربية من الغاز الطبيعي يف احلا�ضر وامل�ستقبل ،والوقوف على �آخر
امل�ستجدات والو�سائل لتلبيتها ،وكذلك التعرف على الإمكانيات العربية املتوفرة،
واجلهود املبذولة لتطوير هذه ال�صناعة املهمة.
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كما رحب معايل الوزير مب�شاركة الكوادر العربية املتخ�ص�صة من الدول العربية
الأع�ضاء يف منظمة �أوابك ،م�شرياً �إىل �أن هذه الفعالية تندرج �ضمن تعاون الدول
الأع�ضاء يف دعم وتطوير ال�صناعة النفطية العربية من خالل تبادل اخلربات
واملعلومات و�إتاحة فر�ص التدريب لتعزيز دور القطاع النفطي.
و�أكد معاليه على �أن مملكة البحرين ت�سعى جاهد ًة منذ ان�ضمامها �إىل منظمة
�أوابك لتعزيز وتفعيل التعاون العربي امل�شرتك ودعم ال�صناعات النفطية وت�شجيع
اال�ستثمارات العربية بني الدول الأع�ضاء يف املنظمة ،الفتاً �إىل �سعي اململكة منذ فرتة
طويلة �إىل رفع كفاءة ا�ستغالل الغاز الطبيعي ،حيث قامت با�ستخدامه يف خمتلف
ال�صناعات النفطية وكذلك يف حمطات الكهرباء ،و�أجنزت عدداً من امل�شاريع التي
تعتمد ب�صورة �أ�سا�سية على هذا امل�صدر الهام للطاقة.
و�أ�شار �إىل �أن النمو العاملي وت�سارع وترية ال�صناعات املختلفة التي حتتاج �إىل
الغاز الطبيعي قد فر�ض زيادة كبرية يف �إنتاجه وا�ستخداماته و�صادراته.
ثم �ألقى �سعادة الأ�ستاذ عبا�س علي
النقي ،الأمني العام ملنظمة الأقطار العربية
امل�صدرة للبرتول (�أوابك) كلمة قدم فيها
ال�شكر والتقدير �إىل معايل ال�شيخ �أحمد
بن حممد �آل خليفة على رعايته الكرمية
للم�ؤمتر و�إىل الهيئة الوطنية للنفط والغاز
على تعاونها م�ؤكداً على الدور الهام لكل
ذلك يف �إجناح عقد امل�ؤمتر.
و�أ�شار �سعادته �إىل �أن امل�ؤمتر �سيتناول
جممل امل�شهد العربي والعاملي ل�صناعة
الغاز الطبيعي ،وما ت�شهده هذه ال�صناعة
من تطورات ،واجتاهاتها يف الفرتة احلالية
وامل�ستقبلية ،وما لذلك من تداعيات و�آثار على م�ؤ�شرات العر�ض والطلب يف ظل
التطورات التي قد تكون لها انعكا�سات على هذه ال�صناعة.
و�أو�ضح �أن امل�ؤمتر ي�أتي يف وقت تبلغ فيه االحتياطات امل�ؤكدة من الغاز الطبيعي
يف الدول العربية نحو  % 29.2من �إجمايل احتياطيات الغاز الطبيعي على م�ستوى
العامل ،كما متثل �صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي (�سواء عرب الأنابيب �أو
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امل�سيل) نحو % 20.77من �إجمايل التجارة العاملية للغاز الطبيعي ،مما ي�شري �إىل
�أهمية الدور الكبري الذي حتظى به املنطقة العربية يف امل�شهد العاملي للغاز.
كما �أ�ضاف �أن الطلب العاملي على الغاز ي�شهد منوا ملحوظا بلغت ن�سبته 2.2
 %يف العام املا�ضي  ،2012وتتعدد ا�ستخداماته يف القطاعات املختلفة ،ويعد قطاع
الطاقة �أكرث القطاعات ا�ستهالكاً للغاز الطبيعي.

ولفت �إىل �أن الدول العربية قد حققت جناحا ملمو�سا يف تخفي�ض معدالت
حرق الغاز امل�صاحب يف ال�سنوات الأخرية على الرغم من رفع معدالت الإنتاج من
النفط اخلام و�سوائل الغاز الطبيعي يف نف�س الفرتة ،وظهر ذلك جليا يف كل من دولة
قطر ودولة الكويت وجمهورية م�صر العربية التي جنحت يف الو�صول �إىل م�ستويات
منخف�ضة من حرق الغاز ،عالوة على عدد �آخر من امل�شاريع منها ما هو قيد التنفيذ
حالياً وما هو قيد الدرا�سة يف عدد من الدول كجمهورية العراق ودولة ليبيا واململكة
العربية ال�سعودية.
ويف ختام كلمته� ،أكد على �أن احل�ضور بهذا العدد املتميز ،ي�شري مبا ال يدع جماالً
لل�شك �إىل مدى �أهمية املحاور التي �سيتناولها هذا امل�ؤمتر ،الذي من امل�ؤمل �أن يحقق
�أهدافه املرجوة من خالل الأوراق العلمية التي ُ�ستقدم خالل اجلل�سات الفنية ،والتي
�سترثيها املناق�شات واملداوالت بني خمتلف امل�شاركني.
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املحاور الرئي�سية جلل�سات امل�ؤمتر
قدم امل�شاركون خالل اجلل�سات الفنية ال�ست  21ورقة �شملت املحاور الرئي�سية
التالية:
 ,الو�ضع الراهن.
 ,تطورات �أ�سواق الغاز العاملية واجتاهاتها.
 ,تنمية م�صادر الغاز غري التقليدية يف الدول العربية.
 ,ا�ستغالل الغاز الطبيعي :اخليارات ،القيود واال�سرتاتيجيات.
 ,نقل وا�ستخدام الغاز الطبيعي.
 ,ت�صنيع الغاز :الكيماويات ،والبرتوكيماويات ،والوقود.
 ,ال�سيا�سات البيئية ب�ش�أن الطاقة و�أثرها على �صناعة الغاز.
�أعرب امل�شاركون عن �شكرهم للهيئة الوطنية للنفط والغاز يف مملكة البحرين
لرعايتها للم�ؤمتر ،وللأمانة العامة ملنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول على
تنظيمها لهذا امل�ؤمتر ،ودعوها �إىل اال�ستمرار يف عقد مثل هذه امل�ؤمترات ب�شكل
دوري ،وبالتناوب بني الدول الأع�ضاء.
و�ضمت قائمة املتحدثني واملناق�شني نخبة من العاملني يف �صناعة الغاز يف الدول
الأع�ضاء ،وخرباء يف �شركات �إنتاج ومعاجلة ونقل وتوزيع الغاز يف الدول العربية
وعلى م�ستوى العامل.
كما خ�ص�ص اليوم الثالث من فعاليات امل�ؤمتر للقيام بزيارة ميدانية �إىل �شركة
اخلليج للبرتوكيماويات يف منطقة �سرتة – مملكة البحرين ،وقد قدمت الأمانة
العامة للمنظمة ثالث �أوراق علمية خالل امل�ؤمتر بعنوان:
�	rآفاق �صناعة الغاز الطبيعي عامليا :التحديات والفر�ص
 rتطور �آليات ت�سعري الغاز الطبيعي يف التجارة الدولية
�	rآفاق خف�ض حرق الغاز عامليا :الو�ضع احلايل والتحديات والفر�ص
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ويف ما يلي عر�ض لبع�ض ما ورد يف هذه الأوراق:

ً
عامليا :التحديات والفر�ص
�آفاق �صناعة الغاز
“”Global Gas Industry Outlook: Challenges & Opportunities
الدكتور �سمري القرعي�ش ,مدير �إدارة ال�ش�ؤون الفنية – �أوابك
ا�ستهل الدكتور �سمري القرعي�ش بالإ�شارة �إىل �أن
الورقة تهدف �إىل اطالع امل�شاركني على خلفية امل�شهد
العاملي ل�صناعة الغاز الطبيعي والتطورات الهامة التي
متر بها وكذلك التحديات التي تواجهها ،وذلك بهدف
متهيد الطريق وتهيئة امل�شاركني ملتابعة املو�ضوعات
الفنية واالقت�صادية املتنوعة التي تتناولها الأوراق
املقدمة يف امل�ؤمتر .ثم قام با�ستعرا�ض االحتياطيات
العاملية امل�ؤكدة من الغاز الطبيعي والتي قدرت يف عام
 2012بنحو  6614تريليون قدم مكعب (تعادل 187.3
تريليون مرت مكعب) ،وت�ستحوذ منطقة ال�شرق الأو�سط
مبفردها على نحو  % 47.3من �إجمايل االحتياطيات
العاملية تعادل  3128.5تريليون قدم مكعب ،تليها دول الإحتاد ال�سوفيتي ال�سابق بن�سبة 29.2
 %من �إجمايل االحتياطيات العاملية ثم منطقة �آ�سيا البا�سيفيك بن�سبة  % 8.2والتي كانت
من امل�صدرين الرئي�سيني للغاز الطبيعي امل�سال خالل العقد الأخري ،ومن املتوقع �أن تزداد
ح�صتها يف جتارة الغاز الطبيعي امل�سيل خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة .بينما جاءت منطقة
�أمريكا ال�شمالية يف املرتبة الرابعة ،حيث حتتوي على احتياطيات متثل  % 5.8من �إجمايل
االحتياطيات العاملية امل�ؤكدة من الغاز الطبيعي ،والتي تتواجد �أ�سا�ساً يف الواليات املتحدة
الأمريكية التي ت�ستحوذ على  300تريليون قدم مكعب .ويبني ال�شكل  1 -االحتياطيات العاملية
امل�ؤكدة من الغاز الطبيعي يف عام .2012
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن خم�س دول فقط ت�ستحوذ جمتمعة على نحو % 62.8
من �إجمايل االحتياطيات العاملية امل�ؤكدة من الغاز الطبيعي وهي على التوايل� :إيران،
ورو�سيا ،وقطر ،وتركمن�ستان ،والواليات املتحدة الأمريكية.
كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن احتياطيات الدول العربية من الغاز الطبيعي متثل
نحو  % 28.4من �إجمايل االحتياطيات العاملية امل�ؤكدة ،وت�أتي دولة قطر يف املقدمة
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ال�شكل  :1 -االحتياطيات العاملية امل�ؤكدة من الغاز الطبيعي يف عام 2012

ب�أكرب احتياطيات م�ؤكدة تتجاوز  885تريليون قدم مكعب معظمها من حقل ال�شمال
العمالق ،ومتثل احتياطيات دولة قطر نحو  % 46من �إجمايل احتياطيات الدول
العربية امل�ؤكدة من الغاز الطبيعي .ويبني ال�شكل  2 -الن�سب املئوية الحتياطيات الغاز
الطبيعي امل�ؤكدة من الغاز الطبيعي يف الدول العربية.
ال�شكل  :2 -احتياطيات الدول العربية امل�ؤكدة من الغاز الطبيعي يف عام 2012
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ثم �أ�شار الدكتور �سمري القرعي�ش �إىل �أن الإنتاج العاملي من الغاز الطبيعي قد
�شهد منواً متزايداً يف مناطق العامل املختلفة على مدار الع�شر �سنوات الأخرية،
حيث بلغ �إجمايل �إنتاج العامل من الغاز يف عام  2012نحو  3364مليار مرت مكعب
مقارنة بحوايل  2524مليار مرت مكعب يف عام  .2002وقد انخف�ض معدل منو
�إنتاج الغاز الطبيعي يف عام � 2012إىل  % 1.9مقارنة بنحو  % 3.1يف عام .2011
وت�ساهم منطقة ال�شرق الأو�سط ب�أكرب ن�سبة من الزيادة يف �إنتاج العامل من الغاز منذ
عام  2002وحتى هذا العام  2013بن�سبة بلغت  ،% 38.5بينما حافظت الواليات
املتحـدة على �صدارتها ك�أكبـر منتج للـغاز يف العامل منـذ عـام  ،2010وقد بلغت ن�سبة
�إنتاجها نحو  % 20.4يف عام  .2012ويبني ال�شكل  3 -معدل منو �إنتاج العامل من
الغاز الطبيعي خالل الفرتة من عام � 2002إىل عام  2012ح�سب املناطق.
ال�شكل : 3 -معدل منو �إنتاج العامل من الغاز الطبيعي خالل الفرتة 2012 - 2002

كما تناول املتحدث م�ستقبل الطلب على الغاز م�شريا �إىل �أن وكالة الطاقة الدولية
قد اقرتحت �سيناريوهات مل�ستقبل الطلب على الطاقة ،وتتوقع ب�أن الطلب العاملي
على الغاز �سي�ستمر يف النمو حتى عام � 2035ضمن ثالث �سيناريوهات تفرت�ض �أن
يرتاوح معدل النمو ال�سنوي للطلب على الغاز من  % 1.9 – 0.7كما يلي:
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� - 1سيناريو ال�سيا�سات احلالية
يتوقع طبقاً لهذا ال�سيناريو �أن ي�ستمر منو الطلب العاملي على الغاز حتى عام
 2035مبعدل � ،% 1.9أي �سي�صل الطلب العاملي �إىل  5286مليار مرت مكعب يف
ال�سنة ،حيث ال ي�أخذ هذا ال�سيناريو يف االعتبار �أي �سيا�سات ممكنة �أو حمتملة �أو
حتى من املرجح �أن حتدث يف امل�ستقبل.
� - 2سيناريو ال�سيا�سات اجلديدة (ال�سيناريو املركزي)
يتوقـع طبـقاً لهـذا ال�سـيناريو �أن ي�ستمر منو الطلب العاملي على الغاز حتى عام
 2035مبعدل � % 1.6أي �سي�صـل الطلـب العاملي �إىل  4955مليار مرت مكعب
يف ال�سـنة ،وي�أخـذ يف االعتـبار ال�سيا�سـات واخلطط التي نفذت بالفعـل ،وت�شمل
االلتزامات اجلديدة :الطاقة املتجددة ،وكفـاءة ا�ستـخدام الطاقة ،والربامج املتعلـقـة
بالتوقـف عن �إ�ضـافة طــاقات نـووية ،والأهـداف الوطنـية خلفـ�ض انبعـاثات غـازات
الدفيئة مبوجب اتفاقات كانكون عام  ،2010واملبادرات التي تعـهــدت بها جممـوعة
العـ�شـرين  G-20لوقـف دعــم الوقـود الأحـفــوري.
� - 3سيناريو 450
يتوقع طبقاً لهذا ال�سيناريو �أن ي�ستمر منو الطلب العاملي على الغاز حتى عام
 2035مبعدل  ،% 0.7حيث �سي�صل الطلب العاملي �إىل  3971مليار مرت مكعب يف
ال�سنة.
وي�ستند هذا ال�سيناريو يف املقام الأول على التعهدات التي �أُعلن عنها طبقاً
التفاقات كوبنهاغن وكانكون �إىل جانب التنفيذ ال�سريع خلطط التخل�ص التدريجي
من دعم الوقود الأحفوري .حيث �أن العامل يحاول حتقيق هدف الأمم املتحدة لوقف
تغري املناخ يف ما ال يزيد عن  2درجة مئوية �أو تثبيت تركيزات غازات الدفيئة يف
الغالف اجلوي عند  450جزء يف املليون ،وفيما يلي متطلبات ال�سيناريو .450
 dتبلغ ذروة الطلب على النفط قبل عام  2020مبا�شرة نحو  88مليون برميل يف اليوم،
وترتاجع �إىل  81مليون برميل يف اليوم يف عام .2035
 dينبغي �أن يبلغ الطلب على الفحم ذروته قبل عام .2020
 dيجب �أن يبلغ الطلب على الغاز ذروته قبل عام .2030
 dتت�ضاعف ح�صة الطاقات املتجددة والنووية بحيث تبلغ جمتمعة  % 38يف عام .2035

ولذلك:
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 vينبغي وقف جميع �إعانات الوقود الأحفوري.
ً
�سنويا من وقف الدعم ( 312مليار دوالر) على
 vينبغي �إنفاق املبلغ املوفر
تطوير ال�صناعات يف �سياق التحول نحو م�ستقبل منخف�ض الكربون.

ويبني ال�شكل � 4 -سيناريوهات م�ستقبل الطلب العاملي على الغاز الطبيعي.
ال�شكل � :4 -سيناريوهات م�ستقبل الطلب العاملي على الغاز الطبيعي

ثم انتقل املتحدث �إىل امل�صادر غري التقليدية للغاز الطبيعي ،حيث �أ�شار �إىل �أن
النجاح الكبري يف �إنتاج الغاز الطبيعي من امل�صادر غري التقليدية يف الواليات املتحدة
الأمريكية ارتكز على خم�س عوامل رئي�سية هامة هي:
 dالتطور التكنولوجي الهائل يف جمال احلفر الأفقي املوجه والت�شقيق الهيدروليكي.
 dوجود عدد كبري من �شركات التنقيب واال�ستك�شاف و�شركات اخلدمات النفطية
ً
تكنولوجيا.
امل�ؤهلة
 dمنح حقوق ملكية الرثوات املعدنية املوجودة يف باطن الأر�ض ملالكي الأرا�ضي اخلا�صة.
 dتوفر موارد �ضخمة من املياه الالزمة لعملية الت�شقيق الهيدروليكي.
� dسهولة ت�أمني الإجراءات الت�شريعية ،وحفر �آالف الآبار الأفقية.
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كما �أ�شار املتحدث �إىل �أنه مع جناح �إنتاج الغاز من امل�صادر غري التقليدية يف
الواليات املتحدة الأمريكية ,فقد �أ�صبح حتمياً على خمتلف دول �أنحاء العامل التي
متتلك �إمكانات هائلة من تلك امل�صادر� ،أن تبد�أ يف عمليات اال�ستك�شاف متهيداً
ال�ستغاللها .وت�شري الدرا�سات �إىل وجود موارد �ضخمة من غاز ال�سجيل يف ال�صني
ويف �أوروبا ،عالوة على �أمريكا ال�شمالية ،ولكن يتوقف ا�ستغاللها على ما يتوفر لديها
من تلك العوامل التي �ساهمت يف جناح الإنتاج يف الواليات املتحدة الأمريكية.
كما لفت املتحدث �إىل �أن منو �إنتاج غاز ال�سجيل يف الواليات املتحدة قد خلق
وفرة يف �إمدادات الغاز يف �سوق �أمريكا ال�شمالية ،مما �أدى �إىل خف�ض �أ�سعار الغاز
من �أكرث من  12دوالر /مليون وحدة حرارية بريطانية يف منت�صف عام � 2008إىل
�أقل من  2دوالر /مليون وحدة حرارية بريطانية يف مطلع عام  ،2012وعند هذه
امل�ستويات ت�صبح م�شروعات �إنتاج غاز ال�سجيل غري اقت�صادية .وبالتايل يحدث
هبوط حاد يف �أن�شطة احلفر ،يتبعه انخفا�ض يف �إنتاج الغاز.
ويف �سياق ا�ستكمال خلفية امل�شهد ،ا�ستعر�ض املتحدث خيارات حتويل الغاز �إىل عائدات
وتعظيم اال�ستفادة من الغاز ح�سب ما يتوفر من بنى حتتية لنقل وا�ستخدام الغاز يف �صورته
الغازية �أو م�ضغوطاً �أو م�سي ً
ال �أو حتويله �إىل �سوائل �أو كلقيم يف �صناعة البرتوكيماويات،
و�أبرز �أهمية جتارة الغاز الطبيعي حملياً و�إقليمياً وعاملياً و�أ�سواقها املختلفة.
واختتم املحا�ضر ورقته ببع�ض اال�ستنتاجات التي �أكد من خاللها على:
ً
منقادا بزيادة �إنتاج الطاقة الكهربائية.
 dيتوقع تنامي الطلب العاملي على الغاز الطبيعي
ً
هاما يف تلبية منو الطلب على
 dمن املتوقع �أن تلعب امل�صادر غري التقليدية دور ًا
الغاز بزيادة كبرية من ثـالث دول فقط (ال�صني� ،أمريكا� ،أ�سرتاليا) ،بينما مازال
الغمو�ض يكتنف �إنتاج الغاز من تلك امل�صادر يف مناطق �أخرى ب�سبب املخاوف
البيئية ،وعدم قبول الر�أي العام ،ونق�ص التكنولوجيا ،و�شح املوارد املائية الالزمة
لعمليات الت�شقيق ،ونق�ص اخلربات والكوادر.
 dت�شكل جتارة الغاز الطبيعي الدولية عرب خطوط الأنابيب نحو  ،% 68بينما من
املتوقع �أن تزداد جتارة الغاز امل�سيل ملواجهة الطلب املتزايد يف �أ�سواق �آ�سيا.
 dالت�أثري املحدود ل�صناعة حتويل الغاز �إىل �سوائل على ال�سوق العاملي ب�سبب الإنتاج
ً
ن�سبيا من تلك ال�صناعة.
العاملي املنخف�ض
 dمن املمكن �أن ت�ؤدي فر�ص ت�صدير الغاز الطبيعي امل�سيل من �أمريكا ،و�شرق �أفريقيا
�إىل �إ�شعال املناف�سة مع املوردين احلاليني ،وميكن �أن ت�ساعد ال�سوق الآ�سيوي على
تنويع م�صادر �إمداداتها.
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تطور �آليات ت�سعري الغاز الطبيعي يف التجارة الدولية
Development of Pricing Mechanisms for Natural Gas in
International Trade
ال�سيد علي رجب  ،خبري اقت�صادي – الإدارة االقت�صادية – �أوابك
ت�ضمنت الورقة عر�ضاً لتطور �آليات ت�سعري
الغاز الطبيعي يف التجارة الدولية واجتاهاتها
امل�ستقبلية املحتملة .مت يف البداية تقدمي ملحة
حول اخللفية النظرية واملبادئ الأ�سا�سية
لت�سعري الغاز الطبيعي ومن ثم التطرق �إىل
الطرق الرئي�سية ال�سائدة يف جمال تكوين
�سعر الغاز الطبيعي يف العامل ،والتي تكون
�إما على �أ�سا�س عوامل العر�ض والطلب
( )Market-based Pricingوهي الطريقة
املهيمنة يف �أ�سواق �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا
و�آ�سيا /با�سفيك� ،أو �أنها خا�ضعة للتنظيم
وال�سيطرة احلكومية (،)Regulated pricing
وهي الغالبة يف بقية دول العامل خارج منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية.
ي�شـكل الت�سعري املبـني على عـوامل ال�سـوق على اجلـزء الأكبـر (وبحدود )% 94
من جتـارة الغــاز الدوليـة ،كـمـا فـي عـام  ،2012وبواقـع  % 57للت�سـعيـر املرتـبـط
ب�أ�سعـار النفط ( )Oil – indexed – OPEو  % 37للت�سعري املرتبط مبناف�سة الغاز
للغاز (� ،)Gas-to-gas-competition-GOGأما الن�سبة املتبقية ( )% 6فهي مغطاة
بالت�سعري املرتبط باملفاو�ضات على م�ستوى احلكومات ()Bilateral monopoly-BIM
وكما يف ال�شكل :5 -
وتناولت الورقة تطور �آليات ت�سعري الغاز يف الأ�سواق الرئي�سية يف العامل (�أمريكا
ال�شمالية و�أوروبا و�آ�سيا) .ففي الواليات املتحدة بد�أت مرحلة تنظيم �أ�سعار الغاز منذ
خم�سينات القرن املا�ضي على �أ�سا�س مبد�أ "الكلفة زائد" ( )Cost Plusلغاية نهاية
ال�سبعينات حينما توقف العمل بها ل�صالح الربط بالنفط .ومع �إعادة هيكلة وحترير
�سوق الغاز الأمريكية الذي ابتد�أ يف منت�صف الثمانينات ،تطورت �سوق غاز تناف�سية،
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وبد�أ تطبيق الت�سعري املبني على
�أ�سا�س مناف�سة الغاز للغاز با�ستخدام
�أ�سعار الغاز يف مركز هرني (Henry
.)Hub

ال�شكل  :5 -ن�سب تكوين �سعر الغاز يف التجارة
الدولية – 2012

�أما بالن�سبة لأوروبا ،فقد ابتد�أ
ومنذ �أوائل �ستينات القرن املا�ضي
ا�ستخدام الت�سعري املرتبط بالنفط
(�أ�سعار املنتجات النفطية) .لكنه
GOG
منذ نهاية  2008بد�أ التحول باجتاه
% 37
الت�سعري املرتبط ب�أ�سعار الغاز،
ما نتج عن نظام ت�سعري ثنائي �أو
�سوق تتميز بـ "�سعر هجني" .جتدر
الإ�شارة �إىل �أن بريطانيا تختلف
عن بقية الدول الأوروبية الأخرى
كونها بد�أت ب�إعادة هيكلة �سوقها
امل�صدرIGU, Wholesale Gas Price Formation, 2013 :
منذ نهاية الت�سعينات ،ما نتج عن
انفتاح ال�سوق وا�ستخدام الت�سعري املبني على �أ�سا�س مناف�سة الغاز للغاز.
وبقـدر تعـلق الأمـر بال�سـوق الآ�سيـوية ،ف�إنه يف بداية ا�ستيـراد اليابان للغاز
الطبيعي امل�سـال يف نهـاية �ستيـنات القـرن املا�ضي مت اعتماد الت�سعري الثابت
( ،)Fixedلكنه منذ بداية ال�سبعيـنات مت ربط �أ�سعار الغاز ب�أ�سعار النفـط اخلـام
لتعـك�س �أ�سـعار نفـوط الدول امل�صدرة للغـاز امل�سـال .ومع انهـيار �أ�سعـار النفـط يف
منت�صف الثمانيـنات تـم تعـديل معادلة ت�سعري الغاز امل�سال يف �آ�سـيا ليكـون الربط
ب�أ�سعار مزيج النفوط امل�ستوردة �إىل اليابان �أو ما ي�سـمى "كوكتيل اخلام اليابـانية "
( .)Japanese Crude Cocktail-JCCلكنـه وبعد عام  ،2010بـد�أت تتـنامى
حالة من عـدم الر�ضـى حول معادلة الت�سـعري الآ�سـيـوية ب�ضـوء �أ�سعـار النفط العاليـة،
وبخا�صـة بعد كارثة فوكو�شـيما اليابانيـة.
وتنـتج �آليـات الت�سعري املختلفة عن تفاوت كبـري يف م�سـتويات �أ�سـعار الغاز
الطبيعي يف مناطـق العـامل املختلـفة .وكمثـال على ذلك ،تراوحـت الأ�سعار من
�أقـل من  3دوالر/مليون وحـدة حرارية بريطانية يف الواليات املتحدة �إىل �أقل
من  17دوالر/مليـون وحدة حرارية بريطـانية يف اليابان خـالل عام 2012
وكما يف ال�شـكل :6 -
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ال�شكل � :6 -أ�سعار الغاز يف املناطق املختلفة خالل الفرتة ( 2012 – 2005دوالر/مليون وحدة حرارية بريطانية)

امل�صدر.BP Statistical Review of World Energy, 2013 :

وفيما يخ�ص التطورات امل�ستقبلية املحتملة لت�سعري الغاز يف التجارة
الدولية� ،أو�ضحت الورقة ب�أنه يتوقع ا�ستمرار التحول اجلاري حالياً يف �أوروبا
بعيداً عن الربط بالنفط باجتاه الربط ب�أ�سعار الغاز .و�أما بالن�سبة لآ�سيا فهي
خمتلفة ،حيث الزال يتم توقيع العقود الطويلة الأمد املرتبطة ب�أ�سعار النفط.
لكن ال�شركات الآ�سيوية �أ�صبحت ت�ضغط ،وب�صورة متزايدة ،باجتاه ت�سعري
هجني مبني على النفط والغاز ،كما قامت بع�ضها بتوقيع عقود ال�سترياد الغاز
امل�سال من الواليات املتحدة على �أ�سا�س ت�سعري مبني على �أ�سعار الغاز الفورية
يف مركز هرني.
ويف اخلتام �أ�شارت الورقة �إىل �أن �أ�سواق الغاز يف قارة �أوروبا ،و�إىل حد �أقل يف
�آ�سيا ،ت�شهد حالياً حتوالً كبرياً بقدر تعلق الأمر بت�سعري الغاز.
وب�ضوء الطبيعة اخلا�صة لأ�سواق الغاز وحتولها البطيء باجتاه العوملة،
ي�صعب تطبيق منوذج ت�سعري واحد لكل الأ�سواق ،و�أنه من املحتمل تطور
ت�سعري الغاز باجتاه مزيج �أكرث تنوعاً ي�شمل الت�سعري املرتبط ب�أ�سعار
النفط ،والت�سعري املرتبط ب�أ�سعار الغاز ،بالإ�ضافة �إىل ت�سعري مرتبط
مب�ؤ�شرات بديلة �أخرى.
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نظرة على الأ�سواق الإقليمية النا�شئة للـ  LNGمع الرتكيز على ال�شرق الأو�سط
“A Perspective on Emerging Regional LNG Markets
”with an Emphasis on the Middle East

ال�سيد عبد اهلل احل�سيني� ,شركة قطر غاز – دولة قطر
يف البداية ،تناول ال�سيد احل�سيني التطور التاريخي
ل�شركة قطر غاز منذ اكت�شاف حقل غاز ال�شمال يف
 1971مرورا بت�شغيل وحدات جديدة لإ�سالة الغاز
الطبيعي �إيل �أن و�صل �إجمايل ال�سعة الت�صميمية
لإ�سالة الغاز يف ال�شركة �إىل  42مليون طن يف ال�سنة.
بعد ذلك انتقل املتحدث �إيل �أهم �أ�سواق الغاز
الطبيعي امل�سال بالن�سبة ل�شركة قطر غاز ،حيث �أ�شار
�إيل �أن ال�سوق الآ�سيوي ميثل  70%من �إجمايل ال�صادرات ،ثم تليها ال�سوق الأوروبي
بن�سبة  20%كما هو مو�ضح يف ال�شكل .7 -
ال�شكل  :7 -توزع �صادرات الغاز الطبيعي امل�سال ل�شركة قطر غاز يف الأ�سواق املختلفة
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و�أ�شار املتحدث �إىل منطقة ال�شرق الأو�سط والتي ت�شهد طلبا متزايدا على
الغاز امل�سال خ�صو�صا يف ف�صل ال�صيف ،حيث نوه �إىل �أن الكويت ودبي تعتربان من
الأ�سواق الإقليمية النا�شئة ،حيث تخطت �صادرات الغاز امل�سال �إليهما يف عام 2012
حاجز  3مليون طن يف ال�سنة.
ثم ا�ستعر�ض بعد ذلك ر�ؤية �شركة قطر غاز للطلب العاملي على الغاز الطبيعي
امل�سال يف امل�ستقبل ،حيث من املتوقع �أن ي�شهد الطلب عليه منوا �سنويا مقداره ،5%
كما �ستظل �آ�سيا هي ال�سوق الرئي�سية لهذه ال�سلعة الإ�سرتاتيجية ،ومن املتوقع �أن
ت�صل الفجوة بني العـر�ض والطلـب �إيل  170مليـون طن يف ال�سـنة بحـلول عام 2025
كما هو مو�ضح يف ال�شكل .8 -
ال�شكل  :8 -م�ؤ�شرات العر�ض والطلب على الغاز الطبيعي امل�سال حتى عام 2025

ويف نف�س ال�سياق �أو�ضح املتحدث �أن منطقة ال�شرق الأو�سط �ست�شهد وحدها
منوا �سنويا على الغاز الطبيعي ب�شكل عام يبلغ  % 10حتى عام  2030كما هو
مو�ضح يف ال�شكل  9 -ومن املتوقع �أن ت�صل واردتها من الغاز الطبيعي امل�سال �إيل
�أكرث من  10مليون طن يف ال�سنة بحلول عام .2025
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ال�شكل  : 9 -الطلب على الغاز الطبيعي يف منطقة ال�شرق الأو�سط

ويف اخلتام �أكد املتحدث على ما يلي:
� ,سي�ستمر الطلب على الغاز الطبيعي امل�سال يف النمو يف منطقة ال�شرق الأو�سط
مع توقع دخول �أ�سواق جديدة مع الأ�سواق احلالية.
� ,ستقوم �شركة قطر غاز بتلبية احتياجات منطقة ال�شرق الأو�سط من الغاز
الطبيعي امل�سال وت�أمني احتياجاتها من م�صادر الطاقة النظيفة.
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تطوير قطاع الغاز الطبيعي يف مملكة البحرين
Development in Natural Gas Sector in the Kingdom of Bahrain
املهند�س جا�سم ال�شرياوي ,الهيئة الوطنية للنفط والغاز – مملكة البحرين
تناولت الورقة تقييما للو�ضع احلايل ،والآفاق امل�ستقبلية
لقطاع الغاز الطبيعي يف البحرين ،وما تقوم به اململكة من
خطوات لتلبية احتياجاتها املتزايدة من الغاز الطبيعي.
يف البداية ا�ستهل املهند�س ال�شرياوي حديثه بتوزيع
ا�ستهالك الغاز الطبيعي وفق القطاعات املختلفة كما هو
مو�ضح يف ال�شكل  ،10 -حيث يعد قطاع الطاقة هو �أكرب
القطاعات ا�ستهالكا للغاز الطبيعي بن�سبة ت�صل �إيل 37
 %من �إجمايل اال�ستهالك املحلي.
ال�شكل  :10 -توزع ا�ستهالك الغاز الطبيعي وفق القطاعات املختلفة يف مملكة البحرين
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وبالنظر �إيل التوقعات امل�ستقبلية للطلب على الغاز� ،أو�ضح املتحدث �أن الطلب
على الغاز �سيتخطى م�ستويات الإنتاج املحلي بحلول  2023طبقا مل�ؤ�شرات العر�ض
والطلب كما هو مو�ضح يف ال�شكل .11 -
ال�شكل  :11 -التوقعات امل�ستقبلية للطلب على الغاز الطبيعي يف مملكة البحرين

ولتلبية احتياجاتها امل�ستقبلية من الغاز الطبيعي و�سد الفجوة املتوقعة يف
امل�ستقبل على املدى البعيد� ،أ�شار املتحدث �إىل �أن مملكة البحرين تقوم بعدة خطوات
و�إجراءات �أهمها ما يلي:
�أوال :برنامج تطوير حقل البحرين النفطي
حيث قامت الهيئة الوطنية للنفط والغاز يف البحرين بت�أ�سي�س �شركة "تطوير
للبرتول" يف عام  ،2009باال�شرتاك مع �شركتي �أوك�سي ومبادلة للبرتول با�ستثمارات
تبلغ  20مليار دوالر لفرتة تعاقد متتد لع�شرين عاما ،بهدف تطوير حقل البحرين
النفطي من خالل تطبيق �آليات الإنتاج املعزز للنفط اخلام ،ومن املخطط �أن يتم رفع
ال�سعة الت�صميمية لت�سهيالت الغاز �إيل �ضعف ال�سعة احلالية.
ثانيا :البحث والتنقيب يف القطاعات البحرية
مت توقيع اتفاقية للبحث والتنقيب وم�شاركة الإنتاج يف �أربعة قطاعات بحرية ،ومت
حفر �أول بئر ا�ستك�شايف يف .2012/2011
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ثالثا :البحث والتنقيب عن م�صادر الغاز غري التقليدية يف الطبقات العميقة
مت توقيع اتفاقية يف ت�شرين الثاين /نوفمرب  2011مع �شركة �أوك�سي
للبحث والتنقيب عن الغـاز حتـت خزان اخلف على �أعماق ت�صل �إيل 20-15
�ألف قدم ،كما هو مو�ضح يف ال�شكل  12 -ومن املتوقع �أن تبد�أ �أن�شطة احلفر
بحلول .2014
ال�شكل  :12 -الطبقات العميقة حتت خزان اخلف

رابعا :ا�سترياد الغاز الطبيعي
تدر�س البحرين حاليا �إمكانية ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سال ،ومت حتديد موقع
املرف�أ ليكون �شمال �شرق البحرين ،بناءاً على درا�سات لتقييم املخاطر  ،كما مت البدء
يف �إعداد درا�سات هند�سية �أولية يف يوليو  ،2013ومن املتوقع االنتهاء منها يف
نوفمرب من نف�س العام.
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خام�سا� :إعادة ت�سعري الغاز
وهنا �أ�شار املتحدث �إيل �أن �أ�سعار الغاز مت تعديلها يف البحرين عدة مرات لت�صل
�إيل  2.25دوالر /مليون وحدة حرارية بريطانية كما هو مو�ضح يف اجلدول .1 -
اجلدول  :1 -تطور �أ�سعار الغاز الطبيعي يف البحرين

و�أ�شار �أي�ضا �إيل �أنه جاري �إعادة تقييم لأ�سعار الغاز مبعاونة مكتب ا�ست�شاري
دويل بناء على معادلة �سعريه ا�ستنادا �إيل التكلفة الفعلية لإنتاج الغاز الطبيعي
وكذلك ا�سترياده يف امل�ستقبل.
ويف اخلتام �أبرز املتحدث �أن:
 ,اململكة قامت بعدة خطوات لتلبية الطلب امل�ستقبلي على الغاز و�سد الفجوة
املتوقعة بني العر�ض والطلب.
 ,اململكة تقوم بتطوير حقل البحرين النفطي مع البحث والتنقيب عن الغاز
يف مناطق جديدة.
 ,تطبيق ال�سيا�سة اجلديدة لأ�سعار الغاز �سي�ؤدي �إيل رفع �سعره عن امل�ستويات
احلالية لتتما�شي مع تكلفة اال�سترياد.
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�إ�سرتاتيجية �شركة نفط الكويت لتنمية حقول الغاز احلر
Kuwait Strategic Plans to Develop Free Gas
املهند�س فايز املزعل� ,شركة نفط الكويت – دولة الكويت

�أ�شار املهند�س فايز املزعل يف البداية �إيل �أن الغاز
الطبيعي �أ�صبح ي�شكل عامال هاما يف هيكل الطاقة لدولة
الكويت لتزايد الطلب املحلي عليه يف الآونة الأخرية من
ناحية وامتثاال للت�شريعات البيئية للحد من انبعاثات غازات
االحتبا�س احلراري من ناحية �أخرى .لذا ،و�ضعت �شركة نفط
الكويت خطة �إ�سرتاتيجية بهدف تنمية حقول الغاز الطبيعي
يف دولة الكويت ل�سد الفجوة بني الإنتاج واال�ستهالك يف �ضوء
االحتياجات احلالية وامل�ستقبلية لدولة الكويت.
ثم انتقل املتحدث بعد ذلك �إىل احلديث عن �سل�سة القيمة للغاز الطبيعي يف دولة الكويت
والتي تت�سم بالتعقيد لوجود عدد كبري من ال�شركات املنبثقة التي تعمل يف قطاع الغاز الطبيعي
كما هو مو�ضح يف ال�شكل .13 -
ال�شكل � :13 -سل�سة القيمة للغاز الطبيعي يف دولة الكويت
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ثم تناول املتحدث اخلطة الإ�سرتاتيجية ل�شركة نفط الكويت ال�ستغالل موارد
النفط والغاز الطبيعي و�أبرز �أهدافها ما يلي:
 pرفع �سقف �إنتاج النفط اخلام �إيل  4مليون ب/ي بحلول عام  2020واحلفاظ
على معدالت الإنتاج حتى عام  2030من خالل البحث عن حقول جديدة وتنمية
احلقول احلالية كما هو مو�ضح يف ال�شكل .14 -
 pرفع �سقف �إنتاج الغاز الطبيعي �إيل  1مليار قدم مكعب يومي
بحلول  2020ثم �إيل  2.2مليار قدم مكعب يومي بحلول 2025
و�أخريا �إيل  2.5مليار قدم مكعب يومي بحلول  2030من خالل
ا�ستمرار العمل يف خطة تطوير حقول الغاز اجليورا�سية يف ال�شمال
كما هو مو�ضح يف ال�شكل .15 -
ال�شكل  :14 -التوقعات امل�ستقبلية لإنتاج النفط من �شركة نفط الكويت حتى عام 2030
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ال�شكل  :15 -التوقعات امل�ستقبلية لإنتاج الغاز الطبيعي من �شركة نفط الكويت حتى عام 2030

ويف النهاية اختتم املتحدث بالت�أكيد على ما يلي:
� ,سي�ستمر الطلب على الطاقة الأولية يف النمو يف دولة الكويت كما هو احلال يف
باقي دول العامل.
 ,ت�شري التوقعات امل�ستقبلية �إيل �أن الطلب على الطاقة يف دولة الكويت �سي�شهد
منوا �سنويا مرتفعا تبلغ ن�سبته نحو  2.8%حتى عام .2030
 ,و�ضعت �شركة نفط الكويت خارطة طريق وا�ضحة قابلة للتنفيذ من خالل
تطبيق تقنيات حديثة بهدف �سد االحتياجات املحلية من النفط والغاز وت�صدير
الفائ�ض �إىل الأ�سواق العاملية.
 ,تعترب واردات الغاز الطبيعي امل�سال �ضرورية ل�سد الطلب املحلي على الغاز
الطبيعي يف �أوقات الذروة وخا�صة يف ف�صل ال�صيف.
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ثورة امل�صادر غري التقليدية للنفط والغاز وتداعياتها
Non-Conventional Oil and Gas Revolution and its Impacts
الدكتور هرمان فران�سن ,جمموعة �إنريجي �إنتيليجن�س
ا�ستعر�ض الدكتور فران�سن يف البداية التوقعات
امل�ستقبلية لإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي يف
الواليات املتحدة الأمريكية طبقا لإح�صاءات
�إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حيث ت�شري تلك
التوقعات �إىل �أن الواليات املتحدة �ست�صبح ُم�صدرا
�صافيا للغاز الطبيعي بحلول عام  2020بعد �أن
كانت تعتمد على واردات الغاز الطبيعي عرب
الأنابيب والغاز الطبيعي امل�سيل ل�سنوات عدة ،كما
�أو�ضح �أي�ضا �أنها حققت تقدما ملحوظا يف تقليل اعتمادها على الواردات
النفطية و�سوائل الغاز الطبيعي ،و�أ�صبح العجز يف ميزان النفط و�سوائل الغاز
الطبيعي ميثل  % 39.8من �إجمايل اال�ستهالك يف عام  2012بعد �أن كان
ميثل  % 56.5يف عام  2003ومن املتوقع �أن ي�صل �إىل  % 33ويعود ذلك
�إيل الطفرة التي ت�شهدها الواليات املتحدة يف �إنتاج النفط والغاز من امل�صادر
غري التقليدية ويو�ضح ال�شكل  16 -تطور �إنتاج النفط والغاز من كال امل�صادر
التقليدية وغري التقليدية يف الواليات املتحدة وتوقعاته حتى عام .2035
ويف نف�س ال�سياق� ،أ�شار املتحدث �إيل �أن �إنتاج الغاز الطبيعي من امل�صادر
غري التقليدية و�أهمها طبقات ال�سجيل وال�صخور الكتيمة� ،أحدث نقلة نوعية
يف الواليات املتحدة ف�أ�صبحت �أكرب منتج للغاز الطبيعي على م�ستوى العامل،
وكان لذلك �أي�ضا العديد من التداعيات �أهمها انخفا�ض �أ�سعار الغاز �إيل ما
دون  2دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وفقا ملركز هرني .كما حدث
حتول يف �أن�شطة احلفر ،فبعد �أن انتقل عدد من �أجهزة احلفر العاملة يف
حقول النفط حلفر �آبار الغاز الطبيعي ،تراجعت مرة �أخرى �أعداد �أجهزة
احلفر العاملة يف حقول الغاز الطبيعي عام  2012منقادة برتاجع الأ�سعار كما
هو مو�ضح يف ال�شكل .16 -
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ال�شكل  :16 -تطور �إنتاج النفط والغاز يف الواليات املتحدة وتوقعاته حتى عام 2035

ال�شكل  :17 -ت�أثري انخفا�ض �أ�سعار الغاز الطبيعي على �أعداد �أجهزة احلفر
يف حقول النفط والغاز يف الواليات املتحدة
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وهنا �أو�ضح املتحدث �أن �إنتاج الغاز الطبيعي من طبقات ال�سجيل يبلغ ذروته
يف ال�سنوات الأوىل للإنتاج ثم يتناق�ص ب�شكل مت�سارع يف ال�سنوات التالية ،وهو
ما يتطلب �ضرورة ا�ستمرار �أن�شطة احلفر ل�ضمان احلفاظ على م�ستويات عالية
من الإنتاج .ويو�ضح ال�شكل  18 -تناق�ص معدالت �إنتاج الغاز الطبيعي من بع�ض
الأحوا�ض الر�سوبية الواقعة يف الواليات املتحدة.
ال�شكل  :18 -تناق�ص معدالت الإنتاج من الأحوا�ض الر�سوبية لغاز ال�سجيل يف الواليات املتحدة

�أما فيما يتعلق بالتوقعات امل�ستقبلية ل�صادرات الغاز الطبيعي من الواليات
املتحدة ،فقد بني املتحدث �أنه من املتوقع �أن تبلغ �صادرات الغاز الطبيعي نحو 5.5
تريليون قدم مكعب �سنويا بحلول عام  2040حيث متثل كال من املك�سيك وكندا
ال�سوق الرئي�سية لهذه ال�صادرات كما هو مو�ضح يف ال�شكل .19 -
ويف املقابل ،ف�إن التنب�ؤ ب�أ�سعار الغاز الطبيعي امل�ستقبلية �أمر �صعب ،ويحيط
به العديد من ال�شكوك ،ويعتمد على عدة عوامل �أهمها تكلفة احلفر والإنتاج
وم�ستويات الإنتاج ،ويف هذا ال�صدد� ،أعدت �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية خم�سة
�سيناريوهات لتوقعات �أ�سعار الغاز امل�ستقبلية ح�سب م�ستويات الإنتاج املتوقعة من
الأحوا�ض الر�سوبية لغاز ال�سجيل كما هو مو�ضح يف ال�شكل .20 -
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ال�شكل  :19 -التوقعات امل�ستقبلية ل�صادرات الغاز الطبيعي من الواليات املتحدة حتى عام 2040

ال�شكل  :20 -التوقعات امل�ستقبلية لأ�سعار الغاز الطبيعي وفقا ملركز هرني
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�أما فيما يتعلق ب�إنتاج النفط يف الواليات املتحدة ،فقد �أو�ضح املتحدث �أن الواليات
املتحدة حتتل املرتبة الثانية عامليا يف �إنتاج النفط بعد ال�سعودية حيث حققت الواليات
املتحدة تقدما يف �إنتاج النفط من ال�صخور الكتيمة كما هو مو�ضح يف ال�شكل .21 -
ال�شكل  :21 -توزع �إنتاج النفط يف دول العامل لعام 2013

وبالنظر �إيل التوقعات امل�ستقبلية لإنتاج النفط يف الواليات املتحدة،
فريى املتحدث �أنه من املتوقع �أن يرتفع �إنتاج النفط ب�شكل متزايد حتى
نهاية العقد احلايل منقادا بالطفرة احلالية لإنتاج النفط من ال�صخور
الزيتية وال�صخور الكتيمة ،على �أن ت�سجل الواليات املتحدة �أعلى ن�سبة
تغري تراكمية يف الإنتاج ،والتي من املتوقع �أن ت�صل �إيل  30%مقارنة
بالدول الأع�ضاء يف �أوبك والدول غري الأع�ضاء يف �أوبك "با�ستثناء الواليات
املتحدة" والتي �ست�شهد ن�سب تغري تراكمية يف الإنتاج ال تتجاوز حاجز الـ
 % 10كما هو مو�ضح يف ال�شكل .22 -
ثم اختتم الدكتور /فران�سني بتو�ضيح �أهم العوامل التي �ساهمت يف جناح الواليات
املتحدة يف �إنتاج النفط والغاز الطبيعي من امل�صادر غري التقليدية ومنها ما يلي:
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ال�شكل  :22 -التوقعات امل�ستقبلية لن�سبة التغري يف �إنتاج النفط يف كال من الواليات املتحدة
والدول الأع�ضاء وغري الأع�ضاء يف �أوبك

 vحدوث تقدم كبري يف احللول التقنية ومنها تقنية احلفر الأفقي والت�شقيق الهيدروليكي.
 vحقوق امللكية لأ�صحاب الأرا�ضي التي يتواجد بها م�صادر للنفط والغاز الطبيعي.
 vتوافـر البنـية التحتيـة للغاز الطبيعي و�إمكانية الربط مع �شبكات الغاز املحلية.
 vتوافر م�صادر املياه الالزمة لعمليات احلفر والت�شقيق الهيدروليكي.
vوجود عدد من �شركات احلفر واخلدمات البرتولية الأمريكية ذات اخلربة واملهارة.
 vتوافر البيانات عن �أماكن تواجد الغاز الطبيعي و�سهولة الو�صول �إيل هذه البيانات.

كما لفت املتحدث �إيل �أنه ال يزال هناك عدد من ال�صعوبات والتحديات منها
التداعيات البيئية ،والآثار ال�سلبية املرتتبة على �أعمال احلفر ،كتلوث املياه اجلوفية
وتلوث الهواء ،وحدوث ا�ضطرابات يف املناطق التي جترى بها �أعمال احلفر .ي�ضاف
�إيل ذلك عدم توافر البنية التحتية للغاز الطبيعي يف بع�ض املناطق التي حتتوي على
احتياطيات كبرية من الغاز ،وعدم وجود �آلية وا�ضحة املعامل ذات قواعد منظمة
للبحث عن امل�صادر غري التقليدية للنفط والغاز.
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تطور �سوق ال�سيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي امل�ضغوط يف م�صر
The Development of Natural Gas Vehicles NGVs Market in Egypt
الدكتورحامد قرقر خبري طاقة – جمهورية م�صر العربية
ا�ستعر�ض الدكتور حامد قرقر يف البداية
توزع ا�ستهالك املنتجات البرتولية وفق القطاعات
املختلفة يف جمهورية م�صر العربية ،حيث �أ�شار
�إيل �أن قطاع النقل هو �أكرب القطاعات ا�ستهالكا
للمنتجات البرتولية بن�سبة ت�صل �إيل  % 46من
�إجمايل اال�ستهالك ،وهو ما ينتج عنه انبعاثات
متثل  % 26من �إجمايل انبعاثات غازات االحتبا�س
احلراري من القطاعات املختلفة .ي�ضاف �إىل ما
�سبق� ،أن قطاع النقل يلتهم لوحده  % 45من
�إجمايل الدعم احلكومي املخ�ص�ص للطاقة ،والذي
تزايد من  90.4مليار جنيه يف العام املايل  2011/2010لي�صل �إيل  128.3مليار
جنيه يف العام املايل ( 2013/2012كما هو مو�ضح يف ال�شكلني  23 -و .)24 -
و�أو�ضح املتحدث �أن الدعم املخ�ص�ص لل�سوالر /الديزل ي�شكل وحده  % 41من
�إجمايل الدعم املخ�ص�ص للطاقة يف خمتلف القطاعات وفقا لبيانات .2011/2010
وبالتايل ،تبنى قطاع البرتول �سيا�سة �إحالل الغاز الطبيعي حمل املنتجات البرتولية
ال�سائلة ،وقد �أدت هذه ال�سيا�سة �إىل حتقيق العديد من املزايا لالقت�صاد امل�صري،
لعل من �أهمها خف�ض معدالت ا�سترياد الوقود ال�سائل من اخلارج ،وتنوع الوقود
امل�ستخدم يف العديد من القطاعات ،بالإ�ضافة �إىل خف�ض انبعاثات غازات االحتبا�س
احلراري.
ا�ستعر�ض الدكتور /قرقر بعد ذلك تطور �سوق ال�سيارات العاملة بالغاز الطبيعي
امل�ضغوط حيث بد�أت املرحلة الأوىل (املرحلة التجريبية) يف الفرتة 1996 – 1992
مت خاللها تنفيذ م�شروعني لإن�شاء  5حمطات لتموين ال�سيارات بالغاز الطبيعي
امل�ضغوط وحتويل عدد من املركبات اخلا�صة وحافالت نقل الركاب ،ثم بد�أت بعد
ذلك املرحلة الثانية (املرحلة التجارية) وفيها مت ت�أ�سي�س عدد من ال�شركات للتو�سع
يف هذا املجال وفيما يلي املوقف احلايل ل�سوق ال�سيارات العاملة بالغاز الطبيعي
امل�ضغوط يف جمهورية م�صر العربية (نهاية حزيران /يونيو :)2013
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ال�شكل  :23 -توزع ا�ستهالك املنتجات البرتولية وفق القطاعات املختلفة

ال�شكل  :24 -توزع الدعم احلكومي املخ�ص�ص للطاقة وفق املنتجات البرتولية
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• عدد ال�شركات العاملة

6:

• عدد ال�سيارات املحولة

195000 :

		
• عدد حمطات التموين

170 :

		
• عدد مراكز التحويل

72 :

• اال�ستهالك ال�شهري من الغاز

 44 :مليون مرت مكعب

كما يو�ضح ال�شكل  25 -تطور عدد ال�سيارات املحولة منذ بداية الن�شاط يف
 1996حتى .2013
ال�شكل  :25 -تطور عدد ال�سيارات املحولة يف الفرتة 2013 - 1996

كما تناول املتحدث عوامل ال�سوق املُحفزة ل�ضمان منو �سوق ا�ستخدام الغاز
الطبيعي امل�ضغوط يف ال�سيارات يف م�صر ،والتي ميكن تلخي�صها كما يلي:
 vوجود احتياطيات كبرية من الغاز الطبيعي تقدر بـ  72.4تريليون قدم مكعب.
 vانخفا�ض �أ�سعار الغاز الطبيعي مقارنة ب�أنواع الوقود الأخرى.
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 vاملبادرات وال�سيا�سات والإجراءات التي قامت بها احلكومة لإجناح التجربة
امل�صرية يف هذا املجال ،والذي يعد من �أجنح الربامج على م�ستوى العامل.
 vتوافر البنية التحتية الالزمة للغاز الطبيعي من �شبكات تو�صيل الغاز ،وحمطات
متوين ال�سيارات ،ومراكز التحويل.
 vالعائد االقت�صادي الكبري والأثر االيجابي على البيئة ب�سبب خف�ض االنبعاثات
من غازات االحتبا�س احلراري.
 vالتوازن بني عدد ال�سيارات املحولة وحمطات متوين ال�سيارات بالغاز الطبيعي
امل�ضغوط ل�ضمان الو�صول �إيل �أغلب املحافظات ،ومنع التكد�س �أمام املحطات.
 vعدد ال�سيارات املحولة ال يتجاوز  % 3من �إجمايل عدد ال�سيارات يف م�صر وهو ما
يعطي دفعة قوية جتاه منو هذه ال�صناعة ،وحتويل املزيد من ال�سيارات يف امل�ستقبل.
 vالت�سهيالت التي وفرتها الدولة لأ�صحاب ال�سيارات ل�سداد تكلفة التحويل على
�أق�ساط من خالل نظام الكارت الذكي . System Smart Card

كما �أو�ضح املتحدث �أنه ال يزال هناك عدد من ال�صعوبات والتحديات
الفنية والت�شغيلية ،منها �ضعف كفاءة حمركات بع�ض ال�سيارات يف م�صر
ب�سب قدمها ،والوقت الالزم ال�ستخراج الرتاخي�ص لإن�شاء حمطات التموين
مع الأخذ يف االعتبار احرتام قواعد ال�سالمة وال�صحة املهنية ،بالإ�ضافة
�إيل ال�صعوبات االقت�صادية ومنها تكلفة التحويل واملعوقات التي تواجه تنفيذ
نظام الكارت الذكي.
ويف النهاية اختتم املتحدث حديثه بالت�أكيد على ما يلي:
� vأ�سهمت �سيا�سة الإحالل يف توفري كميات كبرية من الوقود ال�سائل ،ومن ثم
خف�ض يف معدالت الزيادة من الكميات امل�ستوردة ،خا�صة من غاز البرتول امل�سال
(البوتاجاز) وال�سوالر ،كما �ساهم يف جعل م�صر يف مقدمة الدول ذات التجربة
الناجحة يف هذا املجال.
 vال يزال هناك عدد من التحديات التي تواجه ا�ستخدام الغاز الطبيعي امل�ضغوط
يف ال�سيارات التي البد من مواجهتها حتى ال تعيق تقدم هذه ال�صناعة وما مت
حتقيقه �إىل الآن.
 vهناك عدد ال ب�أ�س به من ُ
املحفزات التي ت�ضمن ا�ستمرار التقدم يف هذه التجربة
خالل العقود القادمة.
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قيمة الغاز
The Gas Value
ال�سيد قا�سم د�شتي �شركة �إيكويت – دولة الكويت
�أ�شار ال�سيد /د�شتي يف البداية �إيل �أن اال�ستهالك املحلي
للنفط والغاز يف دول جمل�س التعاون اخلليجي قد ت�ضاعف على
مدار الع�شرين �سنة املا�ضية نتيجة عدة عوامل �أهمها الزيادة
ال�سكانية ،وزيادة ا�ستهالك الكهرباء ب�شكل ملحوظ ،خ�صو�صا يف
ف�صل ال�صيف ،والتو�سع يف ال�صناعات التحويلية كثيفة الطاقة.
وقد و�صل ذلك الأمر �إىل احلد الذي جل�أت الكويت ودبي �إىل
ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سال ل�سد احتياجات ال�سوق املحلي
ويو�ضح ال�شكل  26 -تطور ا�ستهالك النفط والغاز يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.
ال�شكل  :26 -تطور ا�ستهالك النفط والغاز يف دول جمل�س التعاون اخلليجي

كما �أ�شار املتحدث �إىل �أن ال�سيا�سات احلالية املتعلقة بالطاقة يف الدول اخلليجية
ال ت�ستند �إىل م�ؤ�شر كثافة الطاقة ( )Energy Intensityلتحديد اال�ستخدام
الأن�سب مل�صادر الطاقة املختلفة.
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ويف نف�س ال�سياق� ،أو�ضح املتحدث �أن كفاءة ا�ستهالك الطاقة يف �أي دولة ميكن
معرفتها من خالل ح�ساب كثافة الطاقة بها ،والتي تقدر بالن�سبة بني �إجمايل
ا�ستهالك الطاقة (الغاز ،والنفط ،والفحم ،والكهرباء ،واحلرارة) با�ستثناء الكتلة
احليوية يف تلك الدولة وناجتها املحلي وبالتايل:
 vكلما ارتفعت قيمة كثافة الطاقة فهذا يعني ارتفاع �أ�سعار /تكاليف حتويل
الطاقة �إىل ناجت حملي ،وهو ما يعترب م�ؤ�شرا �سلبيا.
 vوعلى العك�س� ،إذا انخف�ضت قيمة كثافة الطاقة فهذا يعني انخفا�ض �أ�سعار/
تكاليـف حتـويل الطـاقة �إىل ناتـج حمـلي وهـو ما يعتبـر م�ؤ�شـرا �إيجـابيا.

وبالنظر �إيل قيمة كثافة الطاقة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،جند �أن مملكة
البحرين �سجلت �أعلى قيمة لكثافة الطاقة على مدار اخلم�س �سنوات املا�ضية ،و�إن
�شهدت تراجعا ملحوظا يف نف�س الفرتة ،تليها بعد ذلك اململكة العربية ال�سعودية
والتي ت�شهد على النقي�ض ارتفاعا ملحوظا يف قيمة كثافة الطاقة يف نف�س الفرتة
ويو�ضح ال�شكل  27 -تطور قيمة كثافة الطاقة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي يف
الفرتة من .2012-2008
ال�شكل  :27 -تطور قيمة كثافة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي يف الفرتة 2012-2008
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ثم انتقل ال�سيد د�شتي للحديث عن �سل�سة قيمة الغاز الطبيعي (Gas Value
 )Chainحيث يُنتج الغاز الطبـيعي �إما حـرا �أو م�صـاحبـا للزيـت اخلـام ،ثم يعـالج
بعد ذلك يف حمطات املعاجلة لإزالة ال�شوائب وف�صل الهيدروكربونات الثقيلة لي�صبح
بعد ذلك �صاحلا لال�ستخدام� ،إما كوقود ( )Fuelيف حمطات توليد الكهرباء و�إما
كلقيم يف �صناعة البرتوكيماويات كما هو مو�ضح يف ال�شكل .28 -
ال�شكل � : 28 -سل�سة القيمة اخلا�صة بالغاز الطبيعي

�أ�شار املتحدث �إيل �أن ا�ستخدام الغاز الطبيعي كلقيم يف �صناعة البرتوكيماويات
ي�ساهم يف تعظيم القيمة امل�ضافة من هذا امل�صدر الهام من الطاقة وي�صب يف م�صلحة
االقت�صاد ،وبالتايل رفع �إجمايل الناجت املحلي وانخفا�ض قيمة كثافة الطاقة ،ولكن هذا
يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على الهيكل االقت�صادي لكل دولة ،وطبيعة هيكل ا�ستهالك الطاقة
ومدى مالئمة خ�صائ�ص الغاز املنتج لتلك ال�صناعة حيث البد �أن يكون غنيا بالإيثان .
ويو�ضح ال�شكل  29 -القيمة امل�ضافة لكل  1مليون وحدة حرارية بريطانية من خمتلف
�أنواع الوقود كالزيت اخلام وغاز امليثان والإيثان والغاز الطبيعي امل�سال.
ويف اخلـتام ا�ستعـر�ض املتحـدث بعـ�ض اال�ستـنتاجات والتو�صـيات �أهمهـا:
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ال�شكل  :29 -القيمة امل�ضافة لكل  1مليون وحدة حرارية بريطانية من خمتلف �أنواع الوقود

 vكثافة الطاقة هي مقيا�س لقدرة كل دولة على حتويل ما ت�ستهلكه من الطاقة
�إىل وحدة واحدة من �إجمايل الناجت املحلي.
 vوبالتايل ف�إن كثافة الطاقة هي م�ؤ�شر على �إنتاجية الطاقة ولي�س بال�ضرورة
م�ؤ�شر فعلي عن كفاءة ا�ستهالك الطاقة يف الدولة.
 vتعك�س كثافة الطاقة طبيعة الن�شاط االقت�صادي �أو الهيكل االقت�صادي لكل
دولة على حدة  ،كما �أنها تعك�س طبيعة هيكل ا�ستهالك الطاقة يف كل دولة .وعلى
امل�ستوى العاملي ،فقد انخف�ضت كثافة الطاقة بن�سبة  1.6%يف الفرتة بني  1990و
 2006وهو يعترب م�ؤ�شرا ايجابيا.
 vتعترب منطقة ال�شرق الأو�سط من املناطق التي تت�سم بكثافات عالية
للطاقة وميكن �أن يعزي ذلك �إىل عدد من الأ�سباب �أهمها الأ�سعار املتدنية
مل�صادر الطاقة ووجود �صناعات كثيفة الطاقة كالأ�سمنت واحلديد وال�صلب،
بالإ�ضافة �إىل انخفا�ض كفاءة ا�ستهالك الطاقة يف بلدان تلك املنطقة.
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�آفاق خف�ض حرق الغاز ً
عامليا :الو�ضع احلايل والتحديات والفر�ص
Global Gas Flaring Reduction Outlook: Current,
Challenges and Opportunities
املهند�س وائل عبد املعطي خبري �صناعات غازية – �إدارة ال�ش�ؤون الفنية – �أوابك
تناولت الورقة عملية حرق الغازات امل�صاحبة/الذائبة
يف الزيت اخلام و�سوائل الغاز الطبيعي يف مواقع �إنتاج
النفط والغاز يف الدول املنتجة لهما والتحديات املرتبطة
بها ،وكيفية احلد من عملية احلرق من الناحية الفنية ملا
متثله من هدر ملوارد غنية ميكن اال�ستفادة منها وكذلك
امل�ساهمة يف احلد من انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري.
تت�ضمن الورقة ثالثة حماور لدرا�سة العملية من خمتلف
اجلوانب الفنية واالقت�صادية والبيئية ،ففي املحور الأول،
تناولت الورقة الأ�سباب التي ت�ؤدي �إيل حرق الغازات يف مواقع الإنتاج �أهمها ما يلي:
 Pنق�ص البنية التحتية للغاز الطبيعي ،كخطوط الأنابيب يف املناطق القريبة من
مواقع الإنتاج.
 Pاحلاجة �إيل معاجلة هذه الغازات و�ضغطها قبل ا�ستخدامها �أو تو�صيلها �إيل
امل�ستهلكني.
 Pانخفا�ض معدل �إنتاج الغازات امل�صاحبة مع تقدم عمر اخلـزان يحـول دون
اال�ستغالل الأمثل لت�سهيالت املعاجلة وبالتايل عدم حتقيق اجلدوى االقت�صادية.
 Pنق�ص التمويل الالزم للبدء يف �إن�شاء وحدات لتجميع الغازات امل�صاحبة
ومعاجلتها.
� Pضعف الرقابة ،وعدم وجود ت�شريعات حتول دون منع ال�شركات املنتجة للنفط
والغاز من ا�ستمرار حرق هذه الغازات.

كما ا�ستعر�ضت الورقة البيانات احلديثة عن معدالت احلرق على م�ستوى
العامل الواردة من البنك الدويل ا�ستنادا �إيل �صور الأقمار ال�صناعية ،حيث ت�شري
تلك البيانات �إيل حرق ما يزيد عن  140مليار مرت مكعب من الغازات �سنويا
وهو ما ميثل هدرا لنحو  % 5من �إجمايل الإنتاج العاملي للغاز الطبيعي ،كما
يت�سبب يف انبعاث ما يزيد عن  400مليون طن �سنويا من غازات االحتبا�س
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احلراري .ويو�ضح ال�شكل � 30 -أما يف املحور الثاين ،فتناولت الورقة �أهم ال�صعوبات
الفنية واالقت�صادية املرتبطة بعملية خف�ض حرق الغازات وكيفية التغلب عليها تقنيا
 ،فبالن�سبة حلقول النفط والغاز الربية ،ف�إنه ميكن ا�ستخدام وحدات متحركة لتوليد
الكهرباء الالزمة الحتياجات موقع الإنتاج مع �إمكانية نقلها من مواقع �إيل �أخرى عند
انخفا�ض معدالت الإنتاج ،كما ميكن �أي�ضا يف حال توافر البنية التحتية للغاز الطبيعي
يف املناطق القريبة من مواقع الإنتاج� ،أن يتم �ضخ هذه الغازات يف �شبكات الغاز والتي
ت�صل بدورها �إيل امل�ستهلكني.
ال�شكل  :30 -توزع ن�سب ومعدالت حرق الغاز جغرافيا

�أما بالن�سبة حلقول النفط والغاز البحرية والتي ت�شكل حمدودية امل�ساحة عائقا
�أمام تركيب ت�سهيالت جديدة على املن�صات البحرية ،ف�إن احلل الأمثل هو �إعادة حقن
هذه الغازات يف اخلزان/املكمن �ضمن �آليات الإنتاج املعزز للنفط ،كما ميكن �أي�ضا
ا�ستخدام وحدات �صغرية لتحويل الغاز �إيل �سوائل ثم خلط ال�سوائل الناجتة مع النفط
اخلام املُنتج طبيعيا من الآبار ونقله بوا�سطة خطوط الأنابيب �إيل وحدات املعاجلة.
�أما فيما يتعلق باجلدوى االقت�صادية مل�شروعات جتميع الغازات امل�صاحبة،
فت�شري الورقة �أنه بدرا�سة عدد من هذه امل�شروعات يف بع�ض الدول مثل :قطر
ونيجرييا وال�صني ،ميكن القول ب�أنها "هام�شية الربح" حيث ترتاوح قيم معدل العائد
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الداخلي ( )IRRما بني  % 10-6كما هو مو�ضح يف ال�شكل � ،31 -أما �إذا مت الأخذ
بعني االعتبار بيع وحدات الكربون ( )Carbon Creditsنتيجة خف�ض االنبعاثات
الغازية ،فنجد �أن ذلك �سي�ساهم يف حت�سني اقت�صاديات امل�شروع ب�شكل ملحوظ ،كما
�أنه البد من الأخذ يف االعتبار الأثر االيجابي على البيئة وما حتققه هذه امل�شاريع
من خف�ض النبعاث غازات الدفيئة ورفع كفاءة ا�ستخدام الطاقة.
ال�شكل  :31 -معدل العائد الداخلي لعدد من م�شروعات خف�ض حرق الغاز

�أما يف اجلزء الثالث والأخري من الورقة ،تناولت الورقة دور الأطراف املعنية
بهذه الق�ضية ونطاق م�سئولياتها يف �سبيل احلد من حرق الغاز مع الرتكيز على
التعاون بني املجتمع الدويل واحلكومات يف الدول املنتجة للنفط من ناحية ،والتعاون
والتكامل بني ال�شركات املنتجة للنفط والغاز و�شركات التقنية املتخ�ص�صة يف ت�صنيع
وحدات معاجلة الغازات الطبيعية من ناحية �أخرى ،الأمر الذي �سي�سهم ب�شكل كبري
يف تخفي�ض معدالت احلرق عامليا.
و�أ�شارت الورقة �إيل �أن من بني املبادرات احلالية التي تهدف �إيل �إيجاد مناخ
التعاون بني هذه الأطراف هي اجلهود التي يقوم بها البنك الدويل والتي �أدت �إىل
تكوين ما ي�سمى "بال�شراكة العاملية للحد من حرق الغاز" بني احلكومات يف بع�ض
الدول املنتجة للنفط والغاز ومنها �أربع دول عربية و�شركات النفط الوطنية والعاملية
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بتمويل البنك الدويل واالحتاد الأوروبي والبنك الأوروبي لتو�سيع �أُطر التعاون والتكامل
بني هذه الأطراف .وتهدف هذه ال�شراكة �إيل و�ضع معيارا عامليا تعاونيا خلف�ض حرق
الغاز ،ويتيح هذا املعيار �إطارا للحكومات وال�شركات و�أ�صحاب امل�صلحة الآخرين
للت�شاور فيما بينهم واتخاذ �إجراءات م�شرتكة والعمل يف م�شاريع عرب بلدين �أو �أكرث،
واحلد من العقبات التي حتول دون ا�ستغالل الغاز امل�صاحب لإنتاج النفط .ويلتزم
ال�شركاء يف هذا الربنامج ب�أال يقوموا بحرق الغاز يف امل�شاريع اجلديدة ،والق�ضاء على
حرق الغاز امل�ستمر امل�صاحب لإنتاج النفط� ،إال �إذا مل يوجد بديل منا�سب.
ومنذ ن�ش�أتها على مدار ال�سنوات ال�سابقة � ،ساهمت هذه ال�شراكة يف خف�ض
معدالت احلرق بن�سبة  20%عن م�ستويات احلرق املُ�سجلة يف عام  ،2005كما �أنها
ت�سعى حاليا �إيل خف�ض معدالت احلرق بن�سبة  % 30خالل ال�سنوات الأربع القادمة
(�أي من  140مليار مرت مكعب حاليا �إيل  100مليار مرت مكعب بحلول  )2017وهو
ي�شكل حتديا حقيقا �آخذا يف االعتبار التوقعات امل�ستقبلية لزيادة الطلب على النفط.
كما ا�ستعر�ضت الورقة اجلهود التي بذلتها الدول العربية يف �سبيل احلد من
حرق الغازات امل�صاحبة وكيف �أنها تلعب دورا حموريا يف هذه العملية طبقا لآخر
بيانات و�إح�صائيات عن الإنتاج ومعدالت احلرق مت جتميعها وحتليلها ،حيث حققت
الدول العربية جناحا ملمو�سا يف تخفي�ض معدالت حرق الغاز امل�صاحب يف ال�سنوات
الأخرية على الرغم من رفع معدالت الإنتاج يف نف�س الفرتة ،وظهر ذلك جليا يف
كل من دولة قطر ودولة الكويت وجمهورية م�صر العربية ،عالوة على عدد �آخر من
امل�شاريع منها ما هو قيد التنفيذ حالياً وما هو قيد الدرا�سة يف عدد من الدول
كجمهورية العراق ودولة ليبيا.
ويف نف�س ال�سياق  ،ت�شري الورقة �إيل �أن دول �أوابك تنتج نحو  25.5مليون برميل
يوميا من النفط اخلام و�سوائل الغاز الطبيعي وهو ما ميثل  % 30.33من الإنتاج
العاملي طبقا لإح�صائيات عام  ،2011ومع ذلك ف�إن معدالت حرق الغازات امل�صاحبة
تبلغ نحو  24.6مليار مرت مكعب وهو ما ميثل  % 17.6فقط من �إجمايل ما يتم
حرقه عامليا كما هو مو�ضح يف ال�شكل  32 -ومن املتوقع �أن ت�صل �إيل ما دون 10
 %يف حال ا�ستكمال امل�شروعات اجلاري تنفيذها يف بع�ض الدول العربية.
ويف النهاية خل�صت الورقة �إيل عدد من اال�ستنتاجات والتو�صيات �أهمها:
� vأن يتم النظر �إيل م�شروعات خف�ض حرق الغاز لي�س فقط من منظور
اقت�صادي وفني ،بل �أي�ضا من منظور بيئي وكيف �أنها ت�ساهم يف احلد من
انبعاثات غاز الدفيئة.
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ال�شكل  :32 -معدالت حرق الغاز باملقارنة مع �إنتاج النفط و�سوائل الغاز الطبيعي يف دول �أوابك
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 vتعترب م�شروعات خف�ض حرق الغازات امل�صاحبة "هام�شية الربح" وهو
ما ي�ستلزم البحث �أكرث عن حلول عملية �أقل تكلفة حتفز على اال�ستثمار يف
هذا النوع من امل�شروعات.
� vضرورة التعاون والتكامل بني الأطراف املعنية كل �ضمن نطاق م�سئولياته،
الأمر الذي �سي�ساهم يف تخفي�ض معدالت حرق الغاز عامليا.
 vحققت دول �أوابك جناحا ملمو�سا يف �سبيل احلد من حرق الغاز وت�ساهم
فقط بن�سبة  17.6%من ما يتم حرقه عامليا ومن املتوقع �أن ت�صل �إيل ما
دون  10%يف حال ا�ستكمال باقي امل�شروعات اجلاري تنفيذها حاليا يف عدد
من الدول �أهما جمهورية العراق.

اال�ستنتاجات والتو�صيات
حظيت اجلل�سات مبناق�شات م�ستفي�ضة وا�ستف�سارات بناءة تو�صل من خاللها
امل�شاركون �إىل اال�ستنتاجات والتو�صيات التالية:
] تعترب املنطقة العربية مركز ًا هام ًا وا�سرتاتيجي ًا ل�صناعة وجتارة الغاز
الطبيعي حيث تتوافر بها احتياطيات هائلة من النفط والغاز بالإ�ضافة �إىل
موقعها اجلغرايف القريب من الأ�سواق الرئي�سية ل�صادرات الغاز الطبيعي يف
�أوروبا و�آ�سيا.
] يتزايد الطلب على الغاز الطبيعي عربي ًا وعاملي ًا ،وتتعدد ا�ستخداماته
يف القطاعات املختلفة .وت�شري التوقعات �إىل �أن الطلب �سي�ستمر على الغاز
الطبيعي مبعدالت منو 1.9% – 0.7
] تلعب �صادرات الغاز الطبيعي امل�سال دور ًا هام ًا يف تلبية الطلب املتنامي
على الغاز خا�صة يف الأ�سواق النا�شئة يف ال�شرق الأو�سط والتي من املتوقع
�أن ت�صل التجارة يف هذه الأ�سواق �إىل �أكرث من  10مليون طن�/سنة مما يعزز
فر�ص الت�صدير من الدول املنتجة كدولة قطر.
ً
جناحا يف �إنتاج الغاز الطبيعي من موارده غري
] حققت الواليات املتحدة
ً
�شكوكا تتعلق بقدرتها
التقليدية وبالأخ�ص من طبقات ال�سجيل ،لكن ما زالت هناك
على ت�صدير كميات من الغاز ودخولها يف ال�سوق العاملي ل�صادرات الغاز.
] تقوم بع�ض الدول العربية بتقييم مواردها غري التقليدية من الغاز الطبيعي
ً
وفقا خلطط طموحه تهدف �إىل ا�ستغالل هذه املوارد الغنية ،ومواكبة التكنولوجيا
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احلديثة املتخ�ص�صة يف هذا املجال .ولكن ال زالت يف مراحلها الأولية.
] حققت الدول العربية جناح ًا ملحوظ ًا يف تخفي�ض معدالت حرق
الغاز امل�صاحب يف ال�سنوات الأخرية على الرغم من رفع معدالت الإنتاج من
النفط اخلام و�سوائل الغاز الطبيعي يف نف�س الفرتة ،وال يزال هناك عدد
من امل�شروعات اجلديدة منها ما هو قيد التنفيذ حالي ًا وما هو قيد الدرا�سة
والتي من املتوقع �أن ت�ضيف جناح ًا جديد ًا �إىل ما مت حتقيقه يف هذا املجال.
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�ص.38 35- .
تطور قطاع ال�صناعة التحويلية في المملكة العربية ال�سعودية --.االقت�صادي
الكويتي --.ع� --.)2013/7( 506 .ص.37-33 .
خطة الإ�صالح االقت�صادي ال�صينية في مواجهة التقدم الأمريكي --.المركز
الدبلوما�سي للدرا�سات الإ�ستراتيجية :تقرير االقت�صاد والأعمال—.ع49 .
(� --.)2013/11/17ص.26-22 .
دور القطاع الخا�ص الكويتي في الم�سيرة التنموية ...الواقع والآفاق --.المركز
الدبلوما�سي للدرا�سات الإ�ستراتيجية :تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع55 .
� --.2013/12/25ص.18-5 .
الدول العربية في م�ؤ�شر التناف�سية العالمية --.2014-2012 ،االقت�صادي
الكويتي --.ع� --.)2013/10( 407 .ص.53-49 .
ر�ؤية تحليلية لأداء القطاع ال�صناعي ال�سعودي خالل الفترة --.2012-2008 ،المركز
الدبلوما�سي للدرا�سات الإ�ستراتيجية :تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع45 .
(� --.)2013/10/8ص.14-5 .
ر�ؤية تحليلية لأداء الكويت في تقرير ر�أ�س المال الب�شري  2013ومتطلبات تنمية ر�أ�س
المال الب�شري الكويتي --.المركز الدبلوما�سي للدرا�سات الإ�ستراتيجية :تقرير
االقت�صاد والأعمال --.ع� --.)2013/10/20( 46 .ص.16-6 .
ر�ؤية تقييمية لأداء االقت�صاد ال�سوري في ظل الأزمة ال�سيا�سية الراهنة --.المركز
الدبلوما�سي للدرا�سات الإ�ستراتيجية :تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع43 .
( � --. )2013/9/24ص.39-28 .
�صادق ،عبدالكريم� .أمن الغذاء وا�ستدامة الزراعة في المنطقة العربية --.البيئة
والتنمية --.مج ،18 ,ع� --.)2013/8-7(185-184 .ص.27-24 .
قراءة تحليلية في �أداء االقت�صاد الكويتي في تقرير ممار�سة الأعمال  --.2014المركز
الدبلوما�سي للدرا�سات الإ�ستراتيجية :تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع49 .
(� --.)2013/11/17ص.14-5 .
قراءة في قمة مجموعة الع�شرين في بطر�سبورغ الرو�سية --.المركز الدبلوما�سي
للدرا�سات الإ�ستراتيجية :تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع)2013/9/16( 42 .
� --.ص.33-26 .
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لماذا تتردد الم�ؤ�س�سات الدولية في تمويلها لالقت�صاد التون�سي؟ --.المركز الدبلوما�سي
للدرا�سات الإ�ستراتيجية :تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع)2013/11/5( 48 .
� --.ص.29-20 .
محمد� ،شكوري �سيدي ؛ و عبدالرحيم� ،شيبي .العدالة والتنمية الم�ستدامة والبيئة
الم�ؤ�س�ساتية في البلدان الغنية بالبترول :درا�سة حالة الجزائر --.مجلة التنمية
وال�سيا�سات االقت�صادية --.مج ،15 .ع� --.)2013/7( 2 .ص.61-7 .
مدى ت�أثير الثورات العربية على اقت�صادات الربيع العربي --.المركز الدبلوما�سي
للدرا�سات الإ�ستراتيجية :تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع--.)2013/10( 66 .
�ص.28-21 .
الم�ستهلك في ع�صر العولمة --.القافلة --.مج ،5 .ع� --.)2013/10( 5 .ص.
.31-26
المغازي ،احمد .التوزيع المكاني للدخل في م�صر :درا�سة في التنمية والعدالة
االجتماعية --.مجلة التنمية وال�سيا�سات االقت�صادية --.مج ،15 .ع2 .
(� --.)2013/7ص.92-63 .
النجفي� ،سالم توفيق� .سيا�سات الأمن الغذائي العربي :حالة الركود في اقت�صاد عالمي
متغير --.الم�ستقبل العربي --.مج ،36 .ع� --.)2013/10( 416 .ص.20-7 .
نحو ر�ؤية وا�ضحة لإ�شكالية البطالة في المملكة العربية ال�سعودية --.المركز
الدبلوما�سي للدرا�سات الإ�ستراتيجية :تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع54 .
(� --. )2013/12/22ص.17-5 .
هل ا�ستعادت المنطقة العربية نموها �أم مازالت في مرحلة الركود؟ --.المركز
الدبلوما�سي للدرا�سات الإ�ستراتيجية :تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع41 .
(� --.)2013/9/3ص.34-25 .
هل تقود دول مجل�س التعاون الخليجي قاطرة النمو في منطقة ال�شرق الأو�سط خالل
العام القادم --.2014 ،المركز الدبلوما�سي للدرا�سات الإ�ستراتيجية :تقرير
االقت�صاد والأعمال--.ع� --.)2013/11/5( 48 .ص.14-5 .
هل يت�صدر االقت�صاد القطري االقت�صاديات الخليجية خالل العام الجاري 2013؟--.
المركز الدبلوما�سي للدرا�سات الإ�ستراتيجية :تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع.
� --.)2013/10( 66ص.15-5 .
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البتروكيماويات
�أثر ثورة الغاز ال�صخري الأمريكية على قطاع البتروكيماويات الخليجي --.المركز
الدبلوما�سي للدرا�سات الإ�ستراتيجية :تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع45 .
(� --.)2013/10/8ص.48-39 .
�أثر �شح �إمدادات الغاز الخليجية على �صناعة البتروكيماويات --.المركز الدبلوما�سي
للدرا�سات الإ�ستراتيجية :تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع)2013/12/25( 55 .
� --.ص.51-42 .
عبدالنبي ،م�صطفى يعقوب .الأ�سمدة الكيميائية بين ال�ضرورة وال�ضرر --.القافلة--.
(� --.)2013/8 7-ص.37-34 .
غاالمبو�س ،لوي�س؛ و هيكينو ،تاكا�شي؛ وزاماني ،فيرا .ال�صناعة الكيميائية في العالم
في ع�صر ثورة البتروكيميائيات --.ترجمة� ،صباح �صديق الدملوجي --.بيروت:
مركز درا�سات الوحدة العربية� --591. ،ص.
القرعي�ش� ،سمير .واقع و�آفاق تنمية �صناعة البتروكيماويات في الدول العربية--.
النفط والتعاون العربي --.مج ،39 .ع� --.)2013( 146 .ص.64-9 .
ميرز ،روبرت �أ .دليل �سيرورات انتاج البتروكيميائيات --.ترجمة؛ �أيمن الأتا�سي--.
بيروت :مركز درا�سات الوحدة العربية� 1120 --.2012 ،ص.
البترول
انعقاد م�ؤتمر النفط والغاز في الكويت --.المركز الدبلوما�سي للدرا�سات لإ�ستراتيجية:
تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع� --.)2013/10/8( 45 .ص.55-54 .
جان ،فرانك؛ و كوك ،مارك؛ و غراهام  ،مارك .ا�ستك�شاف الهيدروكربون وانتاجه--.
ترجمة ،جمال �أبوديب --.بيروت :مركز درا�سات الوحدة العربية� --734.2011،ص.
ديفي�س ،كينيت� .س .ما بعد النفط :منظورا اليه من ذروة هابرت  --.ترجمة� ،صباح
�صديق الدملوجي --.بيروت :مركز درا�سات الوحدة العربية� 336 --. 2009 ،ص.
النفط ال�صخري :هل يهدد م�ستقبل النفط التقليدي --.الكويتي --.ع1354 .
(� --.)2013/10ص.21-16 .
هل �أ�صبحت دول �أوبك م�ستعدة لمواجهة ثورة النفط ال�صخري الأمريكية؟ --.المركز
الدبلوما�سي للدرا�سات الإ�ستراتيجية :تقرير االقت�صاد والأعمال--.ع49 .
(� --.)2013/11/17ص.44-37 .
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البترول  -ا�ستك�شافات
�أثر تطور تقنيات �إنتاج النفط على دول ال�شرق الأو�سط --.المركز الدبلوما�سي
للدرا�سات الإ�ستراتيجية :تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع/12/22( 54 .
� --.)2013ص.49-40 .
تغير ال�سرعة ال�سيزمية في مكامن الرمال النفطية الثقيلة خالل عملية اال�ستخال�ص
الحراري --.ترجمة ،تركي حم�ش --.النفط والتعاون العربي --.مج ،39 .ع.
� --.)2013(146ص.85-65 .
كيف يمكن تطوير قطاع النفط الكويتي؟ --.المركز الدبلوما�سي للدرا�سات
الإ�ستراتيجية :تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع� --.)2013/10/2( 44 .ص.
.39-31
البترول � -أ�سعار
الأحداث ال�سيا�سية و�أ�سعار البترول :ت�شابك وت�أثير متبادل --.البترول --.مج،50 .
ع� --.)2013( 10-9 .ص.37-36 .
هل تتمكن المك�سيك من مناف�سة دول الأوبك في �ضوء ارتفاعات �أ�سعار النفط
الراهنة؟ --.المركز الدبلوما�سي للدرا�سات الإ�ستراتيجية :تقرير االقت�صاد
والأعمال --.ع� --.)2013/9/3 ( 41 .ص.47-40 .
�أ�سعار النفط العالمية بين ت�أثير العوامل الجيو�سيا�سية و�إ�صالح منظومة دعم الطاقة--.
المركز الدبلوما�سي للدرا�سات الإ�ستراتيجية :تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع.
� --.)2013/9/16 ( 42ص.46 38- .
البترول � -إنتاج
م�ؤ�شرات مناف�سة العراق للدول الم�صدرة للنفط وم�شتقاته داخل منظمة �أوبك--.
المركز الدبلوما�سي للدرا�سات الإ�ستراتيجية :تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع.
� --.)2013/10( 66ص.42 34- .
البترول � -شركات
منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول .الدور المتنامي ل�شركات البترول الوطنية
وانعكا�ساته على �صناعة النفط في الدول االع�ضاء --.الكويت :منظمة االقطار
العربية الم�صدرة للبترول� --109.2013 ،ص.
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البترول  --الجوانب االقت�صادية
�سليمان ،عاطف .الثروة النفطية ودورها العربي :الدور ال�سيا�سي واالقت�صادي للنفط
العربي --.بيروت :مركز درا�سات الوحدة العربية� 256 --.2011 ،ص.
الكواري ،علي خليفة .الطفرة النفطية الثالثة وانعكا�سات الأزمة المالية العالمية:
حالة �أقطار مجل�س التعاون لدول الخليج العربية --.بيروت :مركز درا�سات
الوحدة العربية� --431.2009 ،ص.
وكالة الطاقة الدولية .ادخار الموارد :تقانات النفط والغاز من �أجل �أ�سواق الطاقة
الم�ستقبلية --.ترجمة؛ مظهر بايرلي --.بيروت :مركز درا�سات الوحدة العربية،
� 192 --.2011ص.
البترول  -ت�سويق
هل تقود الواليات المتحدة الأمريكية �أ�سواق النفط خالل عام  --.2014المركز
الدبلوما�سي للدرا�سات الإ�ستراتيجية :تقرير االقت�صاد والأعمال--.ع48 .
(� --.)2013/11/5ص.43-36 .
البترول � -صناعة
�أ�سبوع ال�صناعات البترولية الالحقة ...الفر�ص والتحديات� ،أبوظبي 15-12 ،مايو
 --.2013النفط والتعاون العربي --.مج ،39 .ع� --.)2013( 146 .ص.
.146-113
منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول� .صادرات النفط والغاز الطبيعي من الدول
االع�ضاء والممرات المائية العالمية لل�شحنات البترولية --.الكويت :منظمة
االقطار العربية الم�صدرة للبترول� 88 --. ،ص.
البترول  -نقل
ال�صياد ،يا�سين .نقل النفط والغاز ...ال بديل عن ال�سفن --.النفط والتعاون
العربي --.مج ،39 .ع� --.)2013( 146 .ص.111-87 .
التجارة والعالقات االقت�صادية الدولية
�أبرز م�ؤ�شرات الأن�شطة التجارية في الكويت خالل الن�صف الأول من عام --.2013
االقت�صادي الكويتي --.ع� --.)2013/10( 407 .ص22-14 .
�أبرز م�ؤ�شرات التجارة الخارجية العربية --.2012-2008 ،االقت�صادي الكويتي--.
ع� --.)2013/10( 407 .ص.48-39 .
االنعكا�سات الإيجابية وال�سلبية الن�ضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية --.المركز
الدبلوما�سي للدرا�سات الإ�ستراتيجية :تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع55 .
(� --.)2013/12/25ص.37-27 .
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ق�ضايا الإغراق ومدى ت�أثيرها على جودة المنتج وال�صناعات المحلية --.التجارة--.
مج ،42 .ع� --.)2013/9( 9 .ص.22-18 .
مراد� ،ساولي .االنفتاح التجاري و�أثره في ال�سيا�سات المالية والنقدية :درا�سة
قيا�سية --.الم�ستقبل العربي� --. --.ص.82-63 .
م�ؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية .تقرير الأمين العام لالونكتاد المقدم الى
االونكتاد الثالث ع�شر :العولمة التي تقودها التنمية --.نيويورك :الأمم المتحدة،
� --176.2012ص.
م�ؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية .تقرير التجارة والتنمية --.2012 ،نيويورك:
الأمم المتحدة� 206 --.2012 ،ص.
تلوث البيئة وحمايتها
تاليابو ،جون� .أو�سلو ت�ستورد النفايات --.البيئة والتنمية --.مج ،18 ,ع185-184 .
(� --.)2013/8 7-ص.67-66 .
التغير المناخي والتنمية العمرانية --.االقت�صادي الكويتي --.ع-.)2013/10( 407 .
 �ص.79-77 .عري�شي ،عبده عبداهلل وال�شافعي ،دروي�ش م�صطفى .التلوث ال�ضوئي وفقدان
الظالم --.القافلة --.مج ،5 .ع� --.)2013/10( 5 .ص.47-40 .
النجار ،عبدالهادي .دكاترة البيئة --.البيئة والتنمية --.مج ،18 .ع10( 187 .
� --.)2013/ص.23-18 .
هالل ،نداء .عمليات احتيالية في تجارة الكربون --.البيئة والتنمية --.مج ،18 ,ع.
� --.)2013/8-7 (185-184ص.69-68 .
الوقود البيئي  ..وتطلعات الم�ستقبل --.عالم الم�ؤ�س�سة --.ع--.)2013/10( 66 .
�ص.17 14- .
مجل�س التعاون لدول الخليج العربية .اال�ستعدادات والأدوات القانونية الالزمة لكفالة
تنفيذ الت�شريعات البيئية في دول مجل�س التعاون --.الريا�ض :مجل�س التعاون
لدول الخليج العربية� --184.2012 ،ص.
الطاقة
داغر ،نبيلة� .أو�ضاع الطاقة في العالم --.2012 ،البترول --.مج ،50 .ع10-9 .
(� --.)2013ص.39-38 .
�شفارتز ،مل .المواد الجديدة :تقاناتها و�سيرورات معالجتها وطرائق ت�صنيعها--.
ترجمة ،حاتم النجدي --.بيروت :مركز درا�سات الوحدة العربية--.2013 ،
� 1200ص.
فان�شي ،جون ر .الطاقة :التقنية والتوجهات للم�ستقبل --.ترجمة ،عبدالبا�سط علي
�صالح كرمان --.بيروت :مركز درا�سات الوحدة العربية� 796 --. 2011،ص.
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الطاقة  -اقت�صاديات
االتحاد العربي للكهرباء .الن�شرة الإح�صائية لالتحاد العربي للكهرباء --.2012
عمان :االتحاد العربي للكهرباء� --24.2012 ،ص.
العمر� ،إبراهيم بن �صالح .كفاءة ا�ستهالك الطاقة في المملكة العربية ال�سعودية في ظل
المعونات الحكومية غير المبا�شرة خالل الفترة2010-1980 ،م --.التعاون--.
مج ،27 .ع� --.)2013/7( 80 .ص.192-151 .
في�سر ،فلورنتين  .كفاءة الطاقة لتنمية البحر الميت --.البيئة والتنمية --.مج،18 .
ع� --.)2013/11( 188 .ص.47-46 .
الطاقة  -الم�صادر
�إيدا ،تت�سوناري .خيارات الكهرباء النووية :درو�س من فوكو�شيما --.البيئة والتنمية--.
مج ،18 .ع� --.)2013/9( 186 .ص21-16 .
توجهات اال�ستثمار في الطاقة المتجددة --.البيئة والتنمية --.مج ،18 ,ع-184 .
� --.)2013/8 7- ( 185ص.65-64 .
الخطيب ،عالء .م�صادر غير تقليدية للنفط والغاز --.البيئة والتنمية --.مج،18 .
ع� --.)2013/ 10 ( 187 .ص.54-52 .
الخياط ،محمد م�صطفي  .طاقة متجددة القت�صاد عربي �أخ�ضر --.البيئة
والتنمية --.مج ،18 ,ع� --.)2013/8-7 ( 185-184 .ص.40-39 .
دبابنة� ،سائد .الخيار النووي الأردني --.البيئة والتنمية --.مج ،18 .ع186 .
(� --.)2013/9ص.23-22 .
الزباري ،وليد خليل .كيف يحول العرب الطاقة �إلى غذاء؟ :النفط والماء --.البيئة
والتنمية --.مج ،18 .ع� --.)2013/12( 189 .ص.20-16 .
�سيارات كهربائية لبلدان الخليج --.البيئة والتنمية --.مج ،18 .ع189 .
(� --.)2013/12ص.27-26 .
الطاقة من �أجل الفقراء --.البيئة والتنمية --.مج ،18 .ع)2013/11( 188 .
� --.ص.45-44 .
عبدالجليل ،ابراهيم؛ الع�شري ،محمد؛ و �صعب ،نجيب .الطاقة الم�ستدامة في البلدان
العربية --.البيئة والتنمية --.مج ،18 .ع� --.)2013/11( 188 .ص.36-24 .
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ABSTRACT

Development of the Petroleum Industry In Arab Countries,
Current and Future Perspective (1 from 2)
Emad Makki *

The petroleum refining industry plays a significant role in the
economy of Arab countries. It provides the most important resource
of energy which keep the country moving.
Like at many part of the world, the refining industry in Arab
countries is under considerable pressure. The Arab refineries needs
heavy investments for improving the environmental features of the
fuels it produces and reducing direct emissions to the environment.
The main purpose of this study is to examine the reasons behind
the main challenges facing the refining industry in Arab countries,
address the necessary measures needed for improving the operational
performance and bringing the Arab refineries into a new era of
prosperity.
The study is structured in three chapters, the first section reviews
the historical development stages of petroleum refining sector in
OAPEC members and the other non-OAPEC Arab countries, the
challenges facing its operation and the correction measures taken to
eliminate the impacts of these challenges.
The second chapter gives an overview of the Arab refining
industry. It discusses the challenges facing the refining industry
in Arab countries, analyze the impacts of these challenges on the
performance and the profitability of the petroleum refineries.
* Petroleum Senior Expert , Refining Industry, Technical affairs Department, OAPEC, Kuwait.
6

English Summaries & Abstracts

To meet these challenges, most of Arab refiners announced
plans to install new refineries, in attempt to improve the ability
to produce clean fuel according to the international standards,
meet the growing local market demand of petroleum products
and enhance its competitiveness in the international markets.
In addition to installing new refineries, most of the Arab
existing refineries will be revamped and upgraded, so that they
do operate properly and become commercially viable.
The third chapter discusses in more details the development
of key issues and challenges facing the refining industry in each
Arab country. It also contains information about the current
refining capacity and forecast for future expansion projects.
Finally, as noted in the conclusion of this study, although
much progress has been made in recent years for improving
the performance of the refining industry in Arab countries, there
is a significant need for much more measures to be taken for
improving its competitiveness to match the international level.

7
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Abstract

The growing role of National Oil Companies and its impact
on Energy Industry in OAPEC Member Countries
El Taher El Zetoni*

While the role of the state is declining in nearly every sector of
world economic activity, the pattern in energy sector, in general, and in
petroleum sector, in particular, is quite different.
The growing role of National Oil Companies (NOCs), Globally and
Locally, confirms indubitably that the state role in energy resources
management and planning will remain exist in the foreseeable future
and might beyond
The new millennium Witnessed a rising significance of NOCs,
progressing at a steady pace to draw new features to the global oil
industry and taking advanced positions in world petroleum companies
ranking, led by the ambition to expand their presence overseas.
This study aims to shed light on the growing role of National Oil Companies
and its impacts on the oil industry in OAPEC Member Countries. The study
divided into seven main parts , the first part is devoted to give an overview
of the historical development of the national oil companies , the second part
addresses the ranking of international oil companies using six operational
criteria, where the third part addresses ranking of international oil companies
using financial performance. The fourth part gives an overview of National
Oil Companies in OAPEC Member Countries , the fifth part introduces the
prerequisites for a successful performance of NOCs , the sixth part aims
to shed light on the most important challenges and opportunities facing the
National Oil Companies in the world today , while the seventh and the last
part summarizes the outcomes of the study and draw some conclusions.
*

Energy Analyst , Economics Department, OAPEC, Kuwait.
8

English Summaries & Abstracts

Abstract

Offshore Exploration & Production
and their Role in Developing Oil and Gas Reserves
Torki El Hemsh *

The study covered the history and present-day of offshore
exploration and production, and the role they are playing in
securing global energy demand in the light of scarcity of giant
discoveries that are the main contributor to the world reserves.
The study featured different examples either from the Arab
region or other territories.
On the other hand, the study highlighted the potential risks
of offshore petroleum activities such as environmental issues,
technical obstacles, and the effect of isolated working- conditions
on the staff. Some light was shed on the economics by going
through diverse development costs and the factors affecting
them.
It includes four chapters:
Chapter 1: defined the offshore drilling, classification of rigs,
history of exploration and production and the reasons behind
successful operations.
Chapter 2: reviewed the evolution of world oil and gas reserves
and production, and the drop in the number of onshore giant
discoveries and its real effect on world reserves. This chapter
shed light on some offshore oil and gas discoveries, and some of
the fields that were brought to production in 2012.
* Petroleum Expert, Drilling & Production Technical affairs Department, OAPEC, Kuwait.
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Chapter 3: pointed up the key Arab and international offshore
projects like Karan and Manifa in Saudi Arabia, Perdido in the
GOM, Jubilee offshore Ghana, and others. Special attentions was
paid to Brazil subsalt projects.
Chapter 4: focused on the offshore drilling risks and the cost
of deepwater- fields development. The UK continental shelf was
taken as a case study with focus of the history of exploration and
production, total expenditure, taxation, capital investment on
developments, operating costs and drilling activities.
Conclusions and summary emphasized the essential points
discussed in the study.
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