139
Automn

37

Articles
The World Oil Demand Prospects: What are the
Challenges for the Member Countries
Eltaher Elzetoni

)(An Econometric and Analysis study 1999-2010

Mohamed Ratoul & Loqman Maazouz

The Hydrogen Management:
Refining Industry’s Added Value

الأبحاث
الآفاق امل�ستقبلية للطلب العاملي للنفط
ودور الدول الأع�ضاء يف مواجهته
الطاهر الزيتوين

المجلد ال�سابع والثالثون

The Euro - Dollar Rates Fluctuations and Their
Impacts on The Oil World Prices

النفط والتعاون العربي

2011

139

Issue

Volume

المجلد ال�سابع والثالثون

العدد

139

خريف

انعكا�سات تقلبات �أ�سعار �صرف الدوالر واليورو على �أ�سعار النفط العاملية
درا�سة قيا�سية وحتليلية ()2010-1999

حممد راتول  -لقمان معزوز

دور �إدارة الهيدروجني يف حت�سني القيمة امل�ضافة
يف �صناعة تكرير النفط

Emad Makki

عماد مكي
العدد

33d Oxford Energy Seminar: The New Challenges In the Dynamics of Global Energy

139

Report

Prepared by: Eltaher Elzetoni

Book Review

The International Oil Companies (IOC) and Its Role In The International Relationships

Refereed Journal Published Quarterly by the Organization
)of Arab Petroleum Exporting Countries (Oapec

2011

Bibliography: Arabic & English

ندوة اك�سفورد الثالثة والثالثون للطاقة
التحديات اجلديدة يف ديناميكيات الطاقة العاملية
مراجعات الكتب :

خريف

Reviewed by: Torki H. Hemsh

التقارير:

�إعداد :الطاهر الزيتوين

ال�شركات النفطية املتعددة اجلن�سيات ودورها يف العالقات الدولية
البيبليوغرافيا  :العــــربيــة  -الإنكليزية

مراجعة  :تركي احلم�ش

ملخ�صات �إنكليزية

جملة ف�صلية حمكمة ت�صدر عن الأمانة العامة
ملنظمة االقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك)

2011

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

اال�شتراك ال�سنوي � 4 :أعداد (وي�شمل �أجور البريد)

البلدان العربية
للأفراد  8 :د.ك �أو  25دوالراً �أمريكي ًا
للم�ؤ�س�سات  12 :د.ك �أو  45دوالراً �أمريكي ًا

البلدان الأخرى
للأفراد  30 :دوالراً �أمريكي ًا
للم�ؤ�س�سات  50 :دوالراً �أمريكي ًا
* نموذج اال�شتراك في هذا العدد

اال�شتراكات با�سم  :منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول

جميــع حقــوق الطبــع محفوظــة وال يج ــوز إ�عــادة النــ�شر �أو االقتبــا�س مــن دون
لم��ان��ة العامة لمنظمة الأق��ط��ار العربية الم�صدرة للبترول.
�إذن م�سبق م��ن ا أ

خريف

العدد 139

المجلد ال�سابع والثالثون

2011

رئي�س التحرير

عبا�س علي النقي
مدير التحرير
عي�ســى �صيـــودة

هيئة التحرير
ح�������������س������ن م������ح������م������د ق���������ب���������ازرد

�����������������س����������������ع����������������د ع������������ك������������ا�������������ش������������ة

�أ���������������س��������������ام��������������ة ال��������ج��������م��������ال��������ي

أ�ح�������������������������م�������������������������د ال���������������������ك���������������������واز

م������������أم�����������ون ع�����ب�����������س�����ي ح����ل����ب����ي

����������س���������م���������ي���������ر ال��������ق��������رع��������ي�����������������ش

ع���������������اط���������������ف ال��������ج��������م��������ي��������ل��������ي

ع����������ب����������د ال�����������ف�����������ت�����������اح دن���������������دي

جميع المرا�سالت توجه با�سم رئي�س التحرير � -صندوق بريد  20501ال�صفاة -دولة الكويت 13066

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

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

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

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

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

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

تنطبق هذه ال�شروط على البحوث والمراجعات التي يتم ن�شرها في مجلة النفط والتعاون العربي.
 - 1هيئة التحرير هي الجهة الوحيدة التي تقرر �صالحية البحث �أو المراجعة للن�شر قبل عر�ضه
للتحكيم.
ً
 - 2ي�صبح البحث �أو المراجعة ملكا للمجلة بعد الن�شر.
 - 3تمنح مكاف�أة رمزية لكل بحث �أو مراجعة يتم ن�شرها.
ويعطي م�ؤلف البحث � 5أعداد من العدد الذي يظهر فيه.
تر�سل المقاالت والمراجعات با�سم رئي�س التحرير ،مجلة ال��ن��ف��ط وال��ت��ع��اون العربي� ،أواب��ك،
�ص .ب 20501 :ال�صفاة -الرمز البريدي 13066 :دولة الكويت
البريد االلكتروني E-mail: oapec@oapecorg.org
موقع الأوابك على االنترنت www.oapecorg.org
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�إن االرتفاع يف الطلب امل�ستقبلي على النفط ،واقع ملحوظ يف ظل املعطيات والظروف واخلطط املتوفرة ،فانطالقة
الت�صنيع التي برزت طالئعها منذ مطلع الألفية الثالثة لدول �آ�سيا النامية ،وال زالت �آفاقها واعدة حتى امل�ستقبل
املنظور ،ت�شري �إىل �أن احلاجة ملحة لزيادة الطلب على الوقود ،وجتمع كل التوقعات امل�ستقبلية ،على �أن معدالت
النمو االقت�صادي للدول النامية� ،سوف تتجاوز معدالت النمو ال�سكاين بهذه الدول ،مما يعني املزيد من النمو يف
متو�سطات دخول ا ألف��راد ،وبالتايل ا�ستمرار احلاجة �إىل املزيد من النفط ،فمن املتوقع �أن ي�سجل الطلب العاملي
على النفط من��و ًا �سنوي ًا يبلغ  % 0.9خ�لال الفرتة  2030-2010لي�صل �إىل  105.5مليون ب/ي ع��ام .2030
و�ست�ستحوذ الدول النامية على  % 36من �إجمايل الزيادة املتوقعة يف الطلب العاملي على النفط.

٭

باحث �إقت�صادي  -الإدارة الإقت�صادية � -أوابك -الكويت
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خ�ص�ص اجلزء الأول من الدرا�سة لإعطاء ملحة عامة عن تطور الطلب العاملي على الطاقة عموماً ،والنفط
على وجه اخل�صو�ص خالل الفرتة  ،2010-1990حيث ارتفع الطلب العاملي على النفط بحوايل  20مليون
ب/ي خالل الفرتة  2010-1990لي�صل �إىل  86.3مليون ب/ي خالل عام  ،2010وقد كانت جمموعة
الدول النامية امل�صدر الرئي�سي لهذه الزيادة ،حيث �ساهمت بن�سبة  % 87.4من �إجمايل هذه الزيادة.
وكر�س اجلزء الثاين لتناول العوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر يف الطلب على النفط ،والتي �أهمها النمو
ال�سكاين ،والنمو االقت�صادي العاملي ،والنمو يف قطاع املوا�صالت ،وتطورات �أ�سعار النفط ،و�سيا�سات الدول
امل�ستهلكة املتمثلة يف ال�ضرائب املفرو�ضة على النفط ،و ت�شجيع ا�ستهالك م�صادر الطاقة البديلة للنفط،
وانعكا�ساتها على النمو يف الطلب العاملي على النفط خالل الفرتة .2010-1990
وتناول اجلزء الثالث الآفاق امل�ستقبلية للطلب العاملي على النفط حتى عام  ،2030ومت تق�سيم الفقرة �إىل
مرحلتني ،الأوىل تناولت نظرة للمدى املتو�سط حتى عام  ،2015مت خاللها ا�ستعرا�ض حمددات الطلب على
النفط يف الأجل املتو�سط التي ت�ضمنت �أ�سعار النفط ،والنمو االقت�صادي العاملي ،ثم ا�ستعر�ضت التوقعات
امل�ستقبلية للطلب العاملي على النفط واملنتجات النفطية حتى عام � .2015أما املرحلة الثانية فقد �ألقت نظرة
على املدى البعيد حتى عام  ،2030مت خاللها ا�ستعرا�ض حمددات الطلب على النفط يف الأجل الطويل
التي ت�ضمنت النمو ال�سكاين ،والنمو االقت�صادي العاملي ،و�سيا�سات الطاقة بالدول امل�ستهلكة ،ومت ا�ستعرا�ض
التوقعات امل�ستقبلية للطلب العاملي على النفط حتى عام  ،2030بح�سب املجموعات الدولية الرئي�سية ،ووفق
القطاعات االقت�صادية الرئي�سية.
على املدى املتو�سط ،ت�شكل الت�أثريات املحتملة للأ�سعار امل�ستقبلية على م�ستقبل الطلب العاملي من
النفط م�صدراً رئي�سياً لل�ضبابية وعدم اليقني يف التوقعات ،بينما ت�شري التوقعات �إىل تعايف االقت�صاد العاملي
وا�ستعادة منوه ب�شكل عام ،حيث يتوقع �أن ي�سرتد الناجت العاملي الإجمايل بالأ�سعار الثابتة خالل الفرتة 2011
–  2015منوه مبعدالت ترتاوح ما بني  % 4.4و  ،% 4.7و�سوف تت�صدر دول �آ�سيا النامية م�سرية النمو
االقت�صادي العاملي� ،إذ يتوقع �أن ينمو الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار الثابتة للمجموعة بحوايل  % 8.5يف
املتو�سط خالل الفرتة  ،2015 – 2011و�سوف تكون ال�صني والهند واندوني�سيا امل�صادر الرئي�سية للنمو.
ويتوقــــع �أن ي�سجل �إجمايل الطلب العاملي على النفط معدل منو �سنوي متو�سطه  % 1.24يف الأجل
املتو�سط حتى عام  ،2015لريتفع �إجمايل الطلب العاملي على النفط مبقدار  6.5مليون ب/ي خالل الفرتة
 ،2015 – 2009من  84.5مليون ب/ي عام � 2009إىل حوايل  91.0مليون ب/ي عام  ،2015و يتوقع
�أن ت�أتي حوايل  % 98.2من �إجمايل الزيادة يف الطلب العاملي على النفط خالل الفرتة 2015 – 2010
من الدول النامية ،ليتجاوز بذلك �إجمايل طلب جمموعة االقت�صاديات النامية واملتحولة حجم الطلب من
جمموعة االقت�صادات املتقدمة خالل عام .2015
وعلى املدى البعيد ،يتوقع �أن يرتفع عدد �سكان العامل بحوايل  1492مليون ن�سمة خالل الفرتة – 2009
 ،2030لريتفع من  6840مليون ن�سمة عام � 2009إىل حوايل  8332مليون ن�سمة عام  ،2030و�سوف ت�أتي
معظم الزيادة املتوقعة من الدول النامية التي يتوقع �أن ت�ساهم بحوايل  % 95من �إجمايل الزيادة املتوقعة
خالل الفرتة  ،2030-2009كمــــا يتوقع �أن يوا�صل الناجت الإجمايل العاملي منوه ولكن بوثرية �أخف ،ليبلغ
معدل النمو حوايل % 3.5يف املتو�سط خالل الفرتة .2030 – 2010
ويتوقـــع �أن ي�سجل �إجمايل الطلب العاملي على النفط معدل منو �سنوي مبتو�سط  % 0.9يف الأجل الطويل
حتى عام  ،2030لريتفع �إجمايل الطلب العاملي على النفط مبقدار  20مليون ب/ي خالل الفرتة – 2010
 ،2030من حوايل  85.5مليون ب/ي عام � 2010إىل حوايل  105.5مليون ب/ي عام  .2030ويتوقع �أن
تكون ال�صني ودول جنوب �آ�سيا النامية قاطرة منو الطلب العاملي على النفط خالل الفرتة ،2030 – 2010
10

الطاهر الزيتوني

حيث يتوقع �أن يرتفع الطلب ال�صيني على النفط بحوايل  8.0مليون ب/ي خالل الفرتة ،2030 - 2010
�أي ما يعادل  % 37.4من �إجمايل الزيادة املتوقعة يف طلب الدول النامية خالل الفرتة ،2030 – 2010
وحوايل  % 40من �إجمايل الزيادة ال�صافية املتوقعة يف الطلب العاملي على النفط خالل ذات الفرتة .بينما
يتوقع �أن يرتفع الطلب على النفط من بقية جمموعة دول جنوب �آ�سيا النامية بحوايل  7.2مليون ب/ي خالل
الفرتة � ،2030 - 2010أي ما يعادل  % 34.6من �إجمايل الزيادة املتوقعة يف طلب الدول النامية خالل
الفرتة  ،2030 – 2010وحوايل  % 36من �إجمايل الزيادة ال�صافية املتوقعة يف الطلب العاملي على النفط
خالل الفرتة ذاتها.
وعلى امل�ستوى القطاعي ،يتوقع �أن يقود قطاع النقل واملوا�صالت النمو يف الطلب العاملي على النفط
خالل الفرتة  ،2030-2010حيث من املتوقع �أن ي�ساهم بحوايل  % 74من �إجمايل الزيادة املتوقعة يف
الطلب العاملي على النفط ،بينما ي�ساهم القطاع ال�صناعي بحوايل  ،% 15وت�ساهم القطاعات الأخرى
(املنزيل والتجاري والزراعي) جمتمعة بحوايل  % 11من �إجمايل الزيادة املتوقعة يف الطلب العاملي على
النفط خالل نف�س الفرتة.
وي�ستعر�ض اجلزء الرابع ال�ضبابية املحيطة مب�ستقبل الطلب العاملي على النفط ،فعلى املدى املتو�سط،
ترتاوح توقعات منظمة �أوبك حلجم الطلب العاملي على النفط خالل عام  2015ما بني  87.2مليون ب/ي
بح�سب توقعات �سيناريو النمو املنخف�ض ،وحوايل  92.6مليون برميل/اليوم بح�سب توقعات �سيناريو النمو
املرتفع� ،أي بفارق قدره  5.4مليون ب/ي بني توقعات ال�سيناريوهني .وتتزايد ال�ضبابية يف التوقعات على املدى
البعيد ،حيث ترتاوح التوقعات خالل عام  ،2030مابني  92.6مليون ب/ي بح�سب توقعات �سيناريو النمو
املنخف�ض ،و حوايل  113.1مليون ب/ي بح�سب توقعات �سيناريو النمو املرتفع � ،أي بفارق قدره  20.2مليون
ب/ي بني توقعات ال�سيناريوهني.
وي�سلط اجلزء اخلام�س ال�ضوء على دور الدول الأع�ضاء يف مواجهة الطلب العاملي على النفط ،وقد خل�ص
هذا اجلزء �إىل ما يلي:
1 .1يتوقع �أن يتم تلبية جل الزيادة املتوقعة يف الطلب العاملي على النفط من �إمدادات الدول الأع�ضاء
يف منظمة �أوب��ك ،حيث يتوقع �أن تتزايد �إجمايل �إم��دادات �أوب��ك من النفط اخل��ام و�سوائل الغاز
الطبيعي خالل الفرتة  2030 – 2010بحوايل  21.7مليون ب/ي لت�صل �إىل حوايل  59.5مليون
ب/ي خالل عام .2030
2 .2يتوقع �أن تلعب ال��دول الأع�ضاء يف منظمة �أواب��ك دور ًا ب��ارز ًا يف تلبية اجل��زء الأك�بر من الزيادة يف
الطلب العاملي على النفط يف امل�ستقبل ،وب�شكل خا�ص الأقطــــار الأع�ضاء يف منظمة �أوبك ،حيث
يتوقع �أن تبلغ ن�سبة م�ساهمة �إنتاج هذه املجمــــوعة من �إجمايل �إنتاج دول املنظمة من ال�سوائل
التقليدية �إىل ح��وايل  % 75.4خالل عام  ،2030كما يتوقع �أن تبلغ ن�سبة م�ساهمة �إنتاج هذه
املجموعة من �إجمايل الإنتاج العاملي من ال�سوائل التقليدية �إىل حوايل  % 35.6خالل عام .2030
3 .3تواجه ال��دول الأع�ضاء يف �أواب��ك حتديات كبرية لتو�سيع طاقاتها الإنتاجية والت�صديرية ملواجهة
الطلب امل�ستقبلي على النفط ،لي�س فقط ب�سبب العوامل اجليو�سيا�سية الداخلية واخلارجية
وعوامل عدم اليقني التي حتيط بالطلب على نفوطها بل لأ�سباب �أخرى منها اال�ستثمارات ال�صخمة
املطلوبة يف قطاع تو�سعة الطاقات الإنتاجية و�صعوبة تقديرها.
 4 .4من املتوقع �أن ترتفع املتطلبات الر�أ�سمالية مل�شاريع الطاقة بالدول العربية ب�شكل عام �إىل حوايل
 530مليار دوالر �أمريكي خالل الفرتة  ،2015 – 2011وتبلغ قيمة امل�شاريع قيد التنفيذ حاليا
حوايل  % 81من الإجمـــــايل ،ي�ستــحوذ النفط على ن�سبة  % 42منها.
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�أوالً :تطور الطلب العاملي على النفط خالل الفرتة 2010 - 1990
 -1تطور �إجمايل الطلب العاملي على الطاقة خالل الفرتة 2010 – 1990
بلغ �إجمايل الطلب العاملي على الطاقة حوايل  11.8مليار طن مكافئ نفط خالل عام ،2010
مرتفعاً بحوايل  3.7مليار طن مكافئ نفط� ،أي بن�سبة  % 45.7عن م�ستوياته يف عام  1990والبالغة
 8.1مليار طن مكافئ نفط.
وقد �شهد العقد الأول من الألفية الثالثة ،منواً مت�سارعاً يف الطلب على الطاقة مقارنة ب�سابقه،
حيث تزايد �إجمايل الطلب العاملي على الطاقة بحوايل  2.5مليار طن مكافئ نفط خالل الفرتة 2000
  ، 2010مقارنة بزيادةم��ق��داره��ا  1.1م��ل��ي��ار طن
مكافئ نفط خ�لال الفرتة
 ،2000 – 1990كما هو
مو�ضح يف ال�شكل املقابل:
وبالرغم من تراجع ن�سبة
م�ساهمة النفط يف �إجمايل
الطلب العاملي على الطاقة،
�إال �أن���ه ال ي���زال مت�صدراً
م�����ص��ادر ال��ط��اق��ة الأخ���رى،
امل�صدر :تقرير �آفاق الطاقة يف العامل حتى عام  ،2030برت�ش برتوليوم – يناير .2011
حيـــث �ساهـــم ب��ح��وايل
 % 33.4من �إجمايل الطلب
العاملي على الطاقة خالل عام  2010مقارنة بحوايل  % 38.7خالل عام .1990
وج��اء الفحم يف املرتبة
الثانية يليه الغاز الطبيعي،
ح���ي���ث ارت����ف����ع����ت ن�����س��ب��ة
م�ساهمتهما �إىل ح��وايل
 % 29.6للفحم و % 24
ل��ل��غ��از خ�ل�ال ع���ام ،2010
مـقارنـة بحـوايل % 27.5
و % 21.8ع��ل��ى ال��ت��وايل
خالل عام  ،1990كما هو
مبني يف ال�شكل املقابل:

امل�صدر :تقرير �آفاق الطاقة يف العامل حتى عام  ،2030برت�ش برتوليوم – يناير .2011

وق����د ت��راج��ع��ت ن�سبة
م�ساهمة الطاقة النووية يف
�إجمايل الطلب العاملي على الطاقة �إىل حوايل  % 5.2عام  2010مقارنة بنحو  % 5.6عام ، 1990
بينما ارتفعت ح�صة الطاقة الكهرومائية �إىل حوايل  % 6.5عام  2010مقارنة بحوايل  % 6.0عام
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 ،1990كما ارتفعت ح�صة الطاقات املتجددة الأخرى �إىل حوايل  % 1.3عام  2010مقارنة بحوايل
 % 0.4عام .1990
وعلى �صعيد املجموعات الدولية� ،شهدت الفرتة مابني  2010 – 1990حتوالً جذرياً يف اخلارطة
اجلغرافية للطلب على النفط ،حيث تراجعت م�ساهمة جمموعة الدول ال�صناعية يف �إجمايل الطلب
العاملي على الطاقة من  % 60خالل الفرتة � 2000 – 1990إىل  % 50خالل الفرتة ،2010 – 2000
وحتولت قاطرة النمو يف الطلب على الطاقة من جمموعة الدول ال�صناعية خالل عقد الت�سعينيات� ،إىل
دول العامل الأخرى خالل العقد الأول للألفية الثالثة.
وبينما �ساهمت جمموعة الدول ال�صناعية بحوايل  % 87من �إجمايل الزيادة يف الطلب العاملي
على الطاقة خالل الفرتة  ،1995 – 1990وحوايل  % 62خالل الفرتة  ، 2000 – 1995تراجعت
م�ساهمتـــها �إىل �أقل من  % 17خالل الفرتة  ،2005 – 2000ثم �سجلت منواً �سالباً خالل الفرتة
 ،2010 – 2005كما هو مو�ضح يف ال�شكل التايل:

امل�صدر  :تقرير �آفاق الطاقة يف العامل حتى عام  ،2030برت�ش برتوليوم – يناير .2011

وقد ارتفــــع �إجمايل الطلب العاملي على الطاقة بحوايل  2.5مليار طن مكافئ نفط خالل الفرتة
 ، 2010 – 2000جاء معظمها �أي حوايل  2.4مليار طن مكافئ نفط من خارج جمموعة الدول ال�صناعية،
وكانت ال�صني املحرك
الأ�سا�سي لهذه الزيادة
حيث �ساهمت بحوايل
 1.4مليار طن مكافئ
نفـــــــط� ،أي ما يوازي
 % 56م���ن �إج��م��ايل
ال�����زي�����ادة يف ال��ط��ل��ب
ال��ع��امل��ي ع��ل��ى ال��ط��اق��ة
خالل الفرتة – 2000
 ، 2010كما هو مو�ضح
يف ال�شكل املقابل:
امل�صدر :تقرير �آفاق الطاقة يف العامل حتى  ،2030برت�ش برتوليوم – يناير .2011
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 -2الأهمية الن�سبية للطلب العاملي على النفط يف ميزان الطاقة العاملي
عالوة عن كونه امل�صدر الأول للطاقة حيث �ساهم بحوايل  % 33.4من �إجمايل الطلب العاملي على
الطاقة خالل عام  ،2010ف�إن الأهمية الن�سبية للطلب العاملي على النفط مقارنة مب�صادر الطاقة
الأخرى ،تكمن يف كونه امل�صدر الأ�سا�سي يف الوقت احلا�ضر ويف امل�ستقبل املنظور ،لقطاع مهم وحيوي
�أ ّال وهو قطاع النقل واملوا�صالت ملا يوفره من ت�أمني حركة نقل الركاب والب�ضائع على ال�صعيد القطري
والعاملي ،وما يلعبه من دور رائ��د يف دفع حركة االقت�صاد وتقدمي اخلدمات للقطاعات الإنتاجية
واخلدمية الأخرى.
ال على النفط ،حيث �ساهمت املنتجات النفطية
ويعتمد قطاع النقل واملوا�صالت العاملي اعتماداً كام ً
بحوايل  % 96من �إجمايل ا�ستهالك القطاع من الطاقة لعام  ،2010بينما مل تتجاوز م�ساهمة م�صادر
الطاقة الأخرى (غاز البرتول امل�سال ،والغاز الطبيعي امل�ضغوط ،والوقود احليوي ،والكهرباء) جمتمعة
حوايل% 4من �إجمايل ا�ستهالك هذا القطاع من الطاقة لعام .2010
ويعترب الغازولني امل�صدر الأول للطاقة يف قطاع النقل واملوا�صالت ،حيث ا�ستحوذ على حوايل
 % 46من �إجمايل
ا���س��ت��ه�لاك ال��ق��ط��اع
ا�ستهالك م�صادر الوقود املختلفة يف قطاع املوا�صالت العاملي،
م���ن ال���ط���اق���ة ل��ع��ام
عام 2010
 ،2010يليه وق��ود
ال�����دي�����زل ب���ح���وايل
 ، % 32ث���م وق���ود
ال��ط��ـ��ـ��ائ��رات بن�سبة
 ،% 10ك���م���ا ه��و
م��و���ض��ح يف ال�شكل
املقابل:
وبالن�سبة مل�صادر
اال�ستهالك يف قطاع
النقل واملوا�صالت،
ت�ستحوذ املركبات اخلفيفة على حوايل  % 52من �إجمايل اال�ستهالك للقطاع ،يليها ال�شاحنات بن�سبة
 ،% 17ثم قطاعي النقل اجلــوي والنقل البحـــــري بن�سبة  % 10لكل منهما ،ومل يتجاوز ا�ستهالك
قطاع احلافالت ن�سبة  ،% 4والقطارات  % 3من �إجمايل ا�ستهالك القطاع.
امل�صدر:

World Economic Forum , Repowering Transport - February 2011

 -3تطور الطلب العاملي على النفط خالل الفرتة 2010 – 1990
�شهد العقدين املا�ضيني منواً متزايداً يف الطلب العاملي على النفط ،حيث �سجلت ال�سنوات من
� 1990إىل  2010منواً موجباً يف الطلب على النفط با�ستثناء عام  ،2009الذي �سجل منواً �سالباً بلغ
حوايل  % 1.6مت�أثراً بظروف الأزمة املالية العاملية وانعكا�ساتها على االقت�صاد العاملي وبالتايل على
الطلب على النفط.
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وقد ارتفع الطلب العاملي على النفط بنحو  20مليون ب/ي خالل الفرتة  2010-1990من حوايل
 66.4مليون ب/ي عام � 1990إىل  86.3مليون ب/ي عام  ،2010حيث تعترب الفرتة املمتدة ما بني عامي
 1994و  2007فرتة منو ا�ستثنائي للطلب على النفط ،فقد حفز النمو ال�سريع يف االقت�صاديات ال�صاعدة
والنامية على وجه اخل�صو�ص زيادة الطلب على النفط ،حيث ترتبط انطالقة الت�صنيع والزيادات القوية
يف متو�سط الدخل الفردي املنخف�ض يف الأ�صل بنوعية النمو االقت�صادي الأكرث كثافة يف ا�ستخدام
ال�سلع الأولية و�أهمها النفط ،وبذلك كان منو الطلب على النفط ،مدفوعا يف الأ�سا�س ،مبوا�صلة �إ�شراك
جم��م��وع��ات ك��ب�يرة من
ال���ع���م���ال���ة م��ن��خ��ف�����ض��ة
ال����دخ����ل ،ال���س��ي��م��ا يف
م��ن��ط��ق��ة �آ�����س����ي����ا ،يف
االقت�صاد العاملي وهي
جم��م��وع��ات ينخف�ض
فيها ن�صيب الفرد من
اال���س��ت��ه�لاك م��ق��ارن��ة
مب���ن���اط���ق �أخ��������رى يف
العامل ،وتتميز بارتفاع
مرونة الطلب الدخلية.
امل�صدر  :تقرير الأمني العام ال�سنوي ،منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول� ،أوابك – �أعداد خمتلفة.
وق�����د ان��ع��ك�����س��ت
الأزمة الآ�سيوية يف �شهر يونيو  ،1997والتي تلتها الأزمة الرو�سية مع بداية عام  ،1998يف
تراجع وا�ضح ملعدل النمو يف الطلب على النفط خالل عام  1998عندما بلغ  ،% 0.3ولكن
ما لبث �أن عاود وثرية التعايف منذ عام  2003بعودة النمو القوي لدول �آ�سيا بقيادة كل من
ال�صني والهند.
وقد كانت جمموعة الدول النامية امل�صدر الرئي�سي للزيادة يف الطلب العاملي على النفط خالل
الفرتة  ،2000 – 1990حيث �ساهمت بحوايل  17.4مليون ب/ي� ،أي بن�سبة  % 87.4من �إجمايل
الزيادة يف الطلب العاملي على النفط خالل تلك الفرتة ،والتي بلغت  19.9مليون ب/ي .وقد ارتفع طلب
جمموعة االقت�صاديات
ال�صناعية وامل��ت��ح��ول��ة
ب���ح���وايل  8.0م��ل��ي��ون
ب/ي خ��ل��ال ال���ف�ت�رة
 ،2005 – 1995بينما
ت��راج��ع طلب جمموعة
االقت�صاديات ال�صناعية
واملتحولة بحوايل 1.8
م���ل���ي���ون ب/ي خ�ل�ال
الفرتة ،1995 –1990
وت��راج��ع �أي�ضاً بحوايل
امل�صدر :تقرير الأمني العام ال�سنوي ،منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول� ،أوابك – �أعداد خمتلفة.
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 3.7مليون ب/ي خالل الفرتة  ،2010 – 2005فكانت املح�صلة م�ساهمة جمموعة االقت�صاديات
ال�صناعية واملتحولة بحوايل  2.5مليون ب/ي �أي بن�سبة  % 12.6من �إجمايل الزيادة يف الطلب العاملي
على النفط خالل الفرتة .2010 – 1990
من املعلوم �أن النفط يتم ا�ستخراجه خاماً ،ويحتاج �إىل معاجلة وت�صفية و تكرير وغريها من
العمليات ال�صناعية املعقدة قبل ا�ستهالكه ،ليتحول �إىل م�صادر جاهزة لتوليد الطاقة يف �أوجه خمتلفة،
وبالتايل ف�إن الطلب على النفط اخلام يف واقعه طلب م�شتق « »Derived Demandناجت عن جممل
الطلب على املنتجات النفطية املكررة مبختلف �أنواعها .ولقد �شهد اال�ستهالك العاملي من املنتجات
النفطية تطورات ملحوظة خالل العقدين ال�سابقني ،حيث ي�شري التغري يف هيكل اال�ستهالك العاملي من
املنتجات النفطية �إىل التحول نحو منط الطلب العاملي املتزايد على املنتجات النفطية اخلفيفة التي
ارتفع الطلب عليها و تزايدت ن�سبة م�ساهمتها من �إجمايل اال�ستهالك العاملي من املنتجات النفطية.
 -4التوزيع اجلغرايف للطلب العاملي على النفط
�أ�صبحت جمموعة دول �آ�سيا واملحيط الهادي امل�صدر الأول للطلب العاملي على النفط عام ،2010
متجاوزة بذلك الدول الأوروبية و بلدان �أمريكا ال�شمالية حيث �ساهمت بحوايل  25.5مليون ب/ي� ،أي مبا
ن�سبته  % 30من �إجمايل اال�ستهالك العاملي من النفط مقارنة بحوايل  13.8مليون ب/ي �أي ما ن�سبته
 % 21عام  .1990بينما تراجعت بلدان �أمريكا ال�شمالية �إىل املركز الثاين بالرغم من ارتفاع طلبها
على النفط ،وقد �ساهمت بحوايل  23.5مليون ب/ي �أي ما ن�سبته  % 28عام  ،2010بعد �أن كانت يف
املركز الأول م�ست�أثرة بن�سبة  % 30عام  ،1990كما تراجعت الدول الأوروبية �إىل املركز الثالث لت�ساهم
بن�سبة  % 18عام  ،2010بعد �أن كانت يف املركز الثاين بن�سبة  % 22عام  ،1990ويو�ضح ال�شكل
واجلدول التاليني حتول
اخل���ارط���ة اجل��غ��راف��ي��ة
التوزيع اجلغرايف للإ�ستهالك العاملي من النفط)% ( ،
مل�����ص��ادر ال��ط��ل��ب على
ال��ن��ف��ط خ�ل�ال ال��ف�ترة
.2010-1990
وع����ل����ى ال�����ص��ع��ي��د
ال�����������دويل ،ال زال�����ت
ال������والي������ات امل���ت���ح���دة
الأم���ري���ك���ي���ة حم��اف��ظ��ة
ع��ل��ى موقعها املتميز،
كم�صدر �أول ورئي�سي
ل��ل��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ن��ف��ط،
حيث �ساهمت بحوايل
 19.1مليون ب/ي �أي
ما ن�سبته  % 22.4من �إجمايل اال�ستهالك العاملي ،و  % 81.3من �إجمايل ا�ستهالك �أمريكا ال�شمالية
من النفط عام  .2010و جاءت ال�صني يف املرتبة الثانية متجاوزة �أملانيا و اليابان لت�ساهم بحوايل 8.4
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التوزيع اجلغرايف لال�ستهالك العاملي من النفط (مليون ب/ي)
ال�سنوات

�أمريكا
ال�شمالية

�آ�سيا والمحيط
�أوروبا
الهادي

�أورا�سيا

�أمريكا الجنوبية
والو�سطى

ال�شرق
الأو�سط

�أفريقيا العالم

1990

20.3

14.7

13.8

8.4

3.8

3.5

2.1

66.5

2010

23.5

15.2

25.5

4.1

6.4

7.2

3.3

85.3

امل�صدر :قاعد بيانات ادارة معلومات الطاقة الأمريكيةEIA ،

مليون ب/ي �أي ما ن�سبته  % 9.8من �إجمايل اال�ستهالك العاملي ،و % 32.9من �إجمايل ا�ستهالك
جمموعة دول �أ�سيا واملحيط الهادي من النفط عام .2010
وجتدر املالحظة �إىل �أن دول �أوروبا الغربية مثل �أملانيا ،وايطاليا ،وفرن�سا ،واململكة املتحدة ،بالإ�ضافة
�إىل اليابان ،كانت يف �صدارة قائمة الدول الأكرث ا�ستهالكاً للنفط يف العامل عام  ،1990ولكنها �شهدت
انخفا�ضاً ملحوظاً يف حجم ا�ستهالكها خالل الفرتة  ،2010 –1990مما ترتب عنه تراجع تراتيبها يف
قائمة الدول الأكرث ا�ستهالكاً للنفط عام  ،2010حيث انخف�ض ا�ستهالك اليابان من  5.3مليون ب/ي
عام � 1990إىل  4.4مليون ب/ي عام  ،2010فرتاجعت من ثاين �أكرب دولة م�ستهلكة للنفط خالل عام
� 1990إىل املركز الثالث بعد ال�صني عام  ،2010وتراجعت �أملانيا من املركز الثالث عام � 1990إىل
املركز الثامن عام  ،2010كما تراجعت ايطاليا من املركز اخلام�س عام � 1990إىل املركز اخلام�س ع�شر
عام  ، 2010بينما تراجعت فرن�سا ،واململكة املتحدة ،من املركز ال�ساد�س وال�سابع عام � 1990إىل املركز
الثالث ع�شر والرابع ع�شر على التوايل عام .2010
وباملقابل� ،شهدت الفرتة  2010 - 1990حتوالت هامة متثلت يف �صعود ال�صني ،والهند ،واململكة
العربية ال�سعودية ،والربازيل ،وكوريا اجلنوبية ،و�إيران� ،إىل قائمة الدول الأكرث ا�ستهالكاً للنفط يف
العامل ،فجاءت ال�صني يف املرتبة الثانية عام  ،2010بعد �أن كانت يف املرتبة الرابعة عام  ،1990وارتفع
ا���س��ت��ه�لاك ال��ه��ن��د من
ح�����وايل  1.2م��ل��ي��ون
ب/ي عام � 1990إىل
حوايل  3.2مليون ب/ي
عام  ،2010فقفزت من
امل��رك��ز احل����ادي ع�شر
يف قائمة �أك�ب�ر ال��دول
امل�ستهلكة للنفط عام
� 1990إىل راب���ع �أك�بر
دول��ة م�ستهلكة للنفط
عام  ،2010كما ارتفع
ا����س���ت���ه�ل�اك امل��م��ل��ك��ة
ال��ع��رب��ي��ة ال�����س��ع��ودي��ة
م��ن ح���وايل 1.1مليون
ب/ي ع��ام � 1990إىل
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حوايل 2.7مليون ب/ي عام  ،2010فقفزت من املركز الثاين ع�شر خالل عام � 1990إىل �ساد�س �أكرب
دولة م�ستهلكة للنفط خالل عام  ،2010كما �صعدت الربازيل من املركز العا�شر �إىل املركز ال�سابع،
وكوريا اجلنوبية من املركز الثالث ع�شر �إىل املركز التا�سع ،بينما انتقلت �إيران من املركز اخلام�س ع�شر
�إىل املركز الثاين ع�شر بني عامي  1990و  ،2010كما هو مو�ضح بال�شكل واجلدول التاليني:
الدولة

اال�ستهالك
في 1990

الترتيب
العالمي

الدولة

اال�ستهالك
في 2010

الترتيب
العالمي

الواليات المتحدة

16.99

1

الواليات المتحدة

19.15

1

اليابان

5.32

2

ال�صين

8.37

2

�ألمانيا

2.68

3

اليابان

4.42

3

ال�صين

2.30

4

الهند

3.22

4

ايطاليا

1.87

5

رو�سيا

2.69

5

فرن�سا

1.83

6

ال�سعودية

2.68

6

المملكة المتحدة

1.78

7

البرازيل

2.60

7

كندا

1.74

8

�ألمانيا

2.49

8

المك�سيك

1.60

9

كوريا الجنوبية

2.25

9

البرازيل

1.47

10

كندا

2.23

10

الهند

1.17

11

المك�سيك

2.14

11

ال�سعودية

1.11

12

�إيران

1.90

12

كوريا الجنوبية

1.05

13

فرن�سا

1.81

13

ا�سبانيا

1.01

14

المملكة المتحدة

1.63

14

�إيران

1.00

15

ايطاليا

1.50

15

ا�سبانيا

1.44

16

اندوني�سيا

1.09

17

هولندا

1.03

18

امل�صدر :قاعد بيانات �إدارة معلومات الطاقة الأمريكيةEIA ،

 -5ح�صة الفرد من ا�ستهالك النفط
بالرغم من وجود دول جنوب �شرق �آ�سيا مثل ال�صني والهند يف �صدارة قائمة �أكرث دول العامل
ا�ستهالكاً للنفط� ،إال �أن ح�صة الفرد من ا�ستهالك النفط ال زالت متدنية وتقع �ضمن فئة الدول الأدنى
ن�صيباً للفرد من ا�ستهالك النفط ،مبعدل ا�ستهالك ال يتجاوز  0.75طن �سنوياً ،وجاءت �ضمن هذه
الفئة �أي�ضاَ دول جنوب �شرق �آ�سيا وجميع دول �أفريقيا ،ومعظم دول �أوروبا ال�شرقية ،وغالبية دول �أمريكا
اجلنوبية والو�سطى.
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ويرتاوح متو�سط ن�صيب الفرد من ا�ستهالك النفط يف معظم دول �أوروبا الغربية ،ورو�سيا ،وتركيا،
وايران ،واملك�سيك ،وفنزويال ،وت�شيلي ،مابني  1.5 – 0.75طن �سنوياً ،ويرتاوح مـا بني 2.25 – 1.5
طن �سنوياً يف �أ�سبانيا ،والربتغال ،وايطاليا ،و�سوي�سرا ،واململكة املتحدة ،والرنويج ،وفنلندا ،واليابان،
وا�سرتاليا ،ونيوزيالندا.
ويف الواليات املتحدة ،وكندا ،وهولندا ،يرتاوح متو�سط ن�صيب الفرد من ا�ستهالك النفط ما بني
 3.00 – 2.25طن �سنوياً ،بينما ت�ضمنت قائمة الدول الأعلى ن�صيباً للفرد من ا�ستهالك النفط يف
العامل بع�ض الدول العربية مثل الكويت ،واململكة العربية ال�سعودية ،وقطر ،والإمارات العربية املتحدة،
وبع�ض دول �أوروبا الغربية مثل بلجيكا ،ولوك�سمبورج ،حيث جتاوز معدل ن�صيب الفرد من ا�ستهالك
النفط يف هذه الدول  3طن �سنوياً ،كما هو مو�ضح بال�شكل التايل:

ثانياً :العوامل الرئي�سية امل�ؤثرة يف الطلب على النفط
 -1النمو ال�سكاين:
يعترب عدد ال�سكان من العوامل الرئي�سية التي ت�ؤثرفى الطلب على الطاقة ب�صورة مبا�شرة و�أخرى
غري مبا�شرة ،حيث يتمثل الت�أثري املبا�شر للزيادة يف عدد ال�سكان �إىل ارتفاع الطلب على الطاقة
با�ستعماالتها املختلفة مثل النقل والتربيد والتدفئة والإنارة ،بينما يتمثل الت�أثري غري املبا�شر للزيادة
يف ال�سكان يف زيادة الطلب على ال�سلع واخلدمات التي يتطلب �إنتاجها ا�ستخدام م�صادر خمتلفة من
معدل ن�صيب الفرد من �إ�ستهالك النفط يف العامل

امل�صدر :التقرير الإح�صائي ال�سنوي ،برت�ش برتوليوم  ،يونيو2010
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الطاقة .ويبدو الرتابط جلياً بني الزيادة يف عدد �سكان العامل و تزايد الطلب العاملي على النفط خالل
الفتــــــرة  ،2010-1990فقد ارتفع الطلب العاملي على النفط بحوايل  19.9مليون ب/ي�،أي بن�سبة
 % 30مقارنة مب�ستوياته لعام  ،1990مقابل ارتفاع عدد ال�سكان بحوايل  1.6مليار ن�سمة �،أي بن�سبة
 ،% 30كما هو مو�ضح بال�شكل واجلدول التاليني:
وعلى م�ستوى املجموعات الدولية ،يربز التباين بني الزيادة يف عدد ال�سكان مقابل الزيادة يف الطلب
على النفط ،وذلك بح�سب طبيعة التباين الن�شاط االقت�صادي وم�ستويات دخول الأفراد ،فخالل الفرتة
 2010-1990ازداد عدد �سكان �أمريكا ال�شمالية بحوايل  63.4مليون ن�سمة ،بينما ارتفع الطلب على
النفط يف �أمريكا ال�شمالية بحوايل  3.2مليون ب/ي� ،أي ما يعادل تقريباً �إجمايل الزيادة يف الطلب من
الهند و�أفريقيا اللتني
بلغت ال��زي��ادة يف عدد
�سكانهما ح��وايل 738
مليون ن�سمة خالل هذه
ال���ف�ت�رة ،الأم�����ر ال���ذي
يعك�س طبيعة التباين
يف الن�شاط االقت�صادي
وم�������س���ت���وي���ات دخ����ول
الأف��راد وانعكا�سه على
ال��ت��ب��اي��ن يف م��ت��و���س��ط
ن�����ص��ي��ب ال����ف����رد م��ن
ا���س��ت��ه�لاك ال��ن��ف��ط بني
هذه املجتمعات.
1990

1995

2000

2005

2010

عدد �سكان العالم (مليار ن�سمة)

5.31

5.73

6.12

6.51

6.90

الطلب العالمي على النفط (م ب /ي)

66.4

69.6

75.9

83.7

86.3

امل�صادر - 1 - :قاعدة بيانات �إدارة ال�شئون االقت�صادية واالجتماعية ،الأمم املتحدة.

 - 2تقرير الأمني العام ال�سنوي ،منظمة �أوابك – �أعداد خمتلفة.

ويت�ضح الت�سارع يف منو الطلب على النفط مقارنة بالنمو ال�سكاين يف كوريا اجلنوبية �أي�ضاً ،حيث
ارتفع طلبها من النفط بحوايل  1.2مليون ب/ي مقابل زيادة يف عدد �سكانها مل تتجاوز  5.2مليون
ن�سمة خالل الفرتة  ،2010-1990بينما �ساهمت ال�صني يف ارتفاع الطلب العاملي من النفط بحوايل
 6.1مليون ب/ي مقابل زيادة يف عدد �سكانها حوايل  196مليون ن�سمة خالل الفرتة 2010-1990
نتيجة للنه�ضة ال�صناعية ال�ضخمة والنمو القوي لقطاع الت�صنيع والإنتاج ال�صيني .و�شهدت منطقة
ال�شرق الأو�سط ت�سارعاً يف منو الطلب على النفط مقارنة بالنمو ال�سكاين بوثرية �أقل من نظريه يف
�أمريكا ال�شمالية ،وكوريا اجلنوبية ،وال�صني ،ولكنه �أعلى من مناطق العامل الأخرى ،حيث ارتفع طلب
املنطقة من النفط بحوايل  3.8مليون ب/ي مقابل زيادة يف عدد �سكانها بلغ حوايل  83.1مليون ن�سمة
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خالل الفرتة  ،2010-1990ب�سبب النمو القوي من اململكة العربية ال�سعودية ،وكذلك انتعا�ش قطاع
اخلدمات يف دول املنطقة ،ويو�ضح ال�شكل واجلدول التاليني ،التغري يف عدد ال�سكان والطلب على
النفط يف املناطق الرئي�سية من العامل خالل الفرتة .2010 – 1990
وي�شكل جمموع �سكان قارتي �آ�سيا و �أفريقيا حوايل  % 76من �إجمايل عدد �سكان العامل خالل
عام  2010والبالغ حوايل  6.9مليار ن�سمة ،ولكن ن�سبة عدد �سكان التجمعات احل�ضرية يف هاتني
القارتني هي الأدنى �ضمن قارات العامل حيث تقل عن ن�سبة  ،% 50فالطابع ال�سكاين الغالب على
هاتني القارتني هو الطابع الريفي الذي يت�سم عموماً بانخفا�ض متو�سط ن�صيب الفرد من ا�ستهالك
الطاقة عموماً والنفط على وجه اخل�صو�ص.
وب������ال������رغ������م م���ن
ال��ق��ف��زة ال��ن��وع��ي��ة التي
حققتها ال�صني خالل
الفرتة ،2010-1990
�إذ ارت���ف���ع���ت ن�����س��ب��ة
التجمـــعات احل�ضـــــرية
�إىل �إج��م��ـ��ـ��ـ��ـ��ايل ع��دد
�سكــانها من % 26.4
خ�لال ع��ام � 1990إىل
ح������وايل  % 47ع���ام
 ،2010و هو ما ي�شري
�إىل �أح�����د الأ����س���ب���اب
الرئي�سية الكامنة وراء

عدد �سكان العامل والطلب على النفط لعامي  1990و 2010
عدد السكان

(مليون نسمة)

العالم
أمريكا الشمالية
أوروبا
الصين
الهند
كوريا الجنوبية
أفريقيا
أمريكا الالتينية والكاريبي
الشرق األوسط
دول العالم األخرى

1990

2010

5306.4
281.2
720.5
1145.2
873.8
43.0
635.3
443.0
132.3
1032.1

6895.9
344.5
738.2
1341.3
1224.6
48.2
1022.2
590.1
215.5
1371.2

التغير في
عدد السكان

الطلب على النفط

(مليون برميل/اليوم)

(مليون نسمة)

1990

2010

1589.5
63.4
17.7
196.1
350.8
5.2
386.9
147.1
83.1
339.1

66.4
20.3
14.7
2.3
1.1
1
2
3.8
3.5
17.7

86.3
23.5
15.2
8.4
3.2
2.2
3.3
6.4
7.3
16.8

التغير في
الطلب على
النفط

(مليون برميل/اليوم)

19.9
3.2
0.5
6.1
2.1
1.2
1.3
2.6
3.8
-0.9

امل�صادر :قاعدة بيانات �إدارة ال�شئون االقت�صادية واالجتماعية ،الأمم املتحدة  -قاعدة بيانات �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية  -تقرير الأمني العام ال�سنوي،
منظمة �أوابك – �أعداد خمتلفة.
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النمو القوي يف الطلب ال�صيني على النفط خالل هذه الفرتة ،وال زالت ن�سبة احل�ضر �إىل �إجمايل
عدد ال�سكان يف ال�صني منخف�ضة عن املتو�سط العاملي البالغ حوايل  ،% 50.5مما يب�شر ب�آفاق واعدة
لتوا�صل وثرية النمو القوي لالقت�صاد ال�صيني على النفط يف امل�ستقبل املنظور.
وجت������در امل�لاح��ظ��ة
�أي�ضاً� ،إىل أ�ن��ه وبالرغم
م���ن ان��خ��ف��ا���ض م��ق��دار
ال��ت��غ�ير يف ع���دد �سكان
ال�����ص�ين خ��ل�ال ال��ف�ترة
 2010-1990مقارنة
مبناطق �أخرى مثل الهند
و أ�ف���ري���ق���ي���ا ،ف��ق��د ك��ان
االرتفاع يف حجم الطلب
ال�صيني على النفط �أكرب
بكثري م��ن االرت���ف���اع يف
طلب الهند و�أفريقيا من
النفط  ،ويعزى ذلك �إىل �أن ال�صني قد �شهدت زيادة كبرية يف عدد �سكان التجمعات احل�ضرية بحوايل
 327.2مليون ن�سمة خالل الفرتة  ،2010-1990لت�صل �إىل  629.9مليون ن�سمة يف عام � ،2010أي
�أن التغري الأهم يف التوزيع الدميوغرايف ل�سكان ال�صني خالل الفرتة  2010-1990كان نوعياً �أكرث منه
كمياً ،بزيادة ن�سبة التجمعات احل�ضرية التي تت�سم عموماً بارتفاع متو�سط ن�صيب الفرد من ا�ستهالك
التوزيع الدميوغرايف ل�سكان العامل
عدد السكان (مليون نسمة)
1990

العالم
أمريكا الشمالية
آسيا
أوروبا
الصين
الهند
كوريا الجنوبية
أفريقيا
أمريكا الالتينية والكاريبي
البرازيل

5306.4
281.2

3199.5
720.5

1145.2
873.8
43.0

635.3
443.0

150.0

2010

6895.9
344.5

4164.3
738.2

1341.3

1224.6
48.2

1022.2
590.1

195.0

امل�صدر :قاعدة بيانات �إدارة ال�شئون االقت�صادية واالجتماعية ،الأمم املتحدة.
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نسبة الحضر إلى إجمالي السكان% ،
1990

42.62

75.43
31.54
69.81

26.44
25.55

73.84
32.13
70.32

73.92

2010

50.46

82.13
42.17
72.78

46.96
30.01

82.96
39.98
79.63
86.53

الطاهر الزيتوني

الطاقة عموماً والنفط على وجه اخل�صو�ص ب�سبب التو�سع العمراين ،ومنو قطاع اخلدمات مثل الإنارة
والتدفئة والنقل ومـا �شابـه ذلك ،مرتافقاً مع ارتفاع �إجمايل عدد ال�سكان ،ويو�ضح ال�شكل واجلدول
التاليني التغري يف التوزيع الدميوغرايف ل�سكان العامل خالل الفرتة .2010-1990
 -2النمو االقت�صادي العاملي
من املعلوم �أن اال�ستهالك يعد �أحد مكونات الدخل القومي لأي بلد ،وت�شري النظرية االقت�صادية
�إىل �أن العالقة بني الدخل واال�ستهالك عالقة طردية ،وتتحدد ن�سبة الزيادة يف ا�ستهالك �سلعة ما �إىل
الزيادة يف الدخل بنوع ال�سلعة و�أ�سعارها و مب�ستوى الرفاهية وعوامل �أخرى ،و لقد �أكدت نظرية كينز
يف اال�ستهالك هذا الأمر حني �أو�ضحت �أن الأفراد مييلون ويف املتو�سط �إىل زيادة ا�ستهالكهم بزيادة
دخلهم ،ولكن لي�س بنف�س مقدار الزيادة يف الدخل.
وت�ؤدي زيادة الناجت املحلي الإجمايل �إىل زيادة ا�ستهالك الطاقة ب�شكل عام ،والنفط ب�شكل خا�ص،
�إال �أن الأث��ر النهائي للدخل على اال�ستهالك يتوقف على العوامل االقت�صادية الأخ��رى مثل التغري
يف الهيكل االقت�صادي ،وكثافة ا�ستخدام الطاقة ،وهيكل ا�ستهالكها ،ودرجة الإ�شباع يف ا�ستهالك
القطاعات االقت�صادية املختلفة ،والأ�سعار ،بالإ�ضافة �إىل �سيا�سات تر�شيد ا�ستهالك الطاقة ،وذلك
ي�ؤدي �إىل التفاوت بني الأثر النهائي للدخل على ا�ستهالك النفط بني االقت�صاديات املختلفة.
ولقد كان النمو يف الطلب العاملي على النفط ،مدفوعاً بالنمو املت�صاعد يف معدالت �أداء االقت�صاد
العاملي ،الذي �سجلت معدالت منوه زيادات مرتفعة خالل الفرتة  ،2010 - 1990بلغت �أعلى م�ستوياتها
عام  ،2006عندما �سجل االقت�صاد العاملي منواً مبعدل  ،% 5.2بينما �سجل النمو يف الطلب العاملي
على النفط �أعلى معدالته عام  ،2004عندما بلغ حوايل  ،% 3.7وعندما ظهرت بوادر الأزمة املالية
العاملية ،وبرزت �آثارها على االقت�صاد العاملي ،انخف�ضـــــت معـــدالت منـــــوه من  % 5.4عام � 2007إىل
�أقل من  % 2.9عام  ،2008ثم حتول االقت�صاد العاملي من النمو �إىل الركود خالل عام  2009عندما
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تراجع بحوايل  ،% 0.5وقد بـــرز �أثر ذلك جلياً يف انخفا�ض معدالت النمو يف الطلب العاملي على
النفط من حوايل  % 1.4عام � 2007إىل  % 0.2عام  ،2008ثم حتول الطلب العاملي على النفط من
النمو �إىل الركود خالل عام  2009حيث تراجع بحوايل  ،% 1.6ولكن ما لبث �أن عاود التعايف بعودة
النمو لالقت�صاد العاملي خالل عام  ،2010كما هو مو�ضح بال�شكل واجلدول التاليني:
2007 2006 2005 2004 2000 1995 1990

2008

2009

2010

5.40 5.24 4.57 4.92 4.78 3.28 3.22

-0.52 2.87

5.01

النمو يف الطلب العاملي على النفط 1.42 1.08 1.95 3.66 1.61 1.61 0.45

-1.63 0.23

2.01

النمو االقت�صادي العاملي

امل�صادر - :قاعدة بيانات �صندوق النقد الدويل
 -تقرير الأمني العام ال�سنوي ،منظمة �أوابك – �أعداد خمتلفة

وقد حفز النمو ال�سريع يف االقت�صاديات النامية لدول �آ�سيا على وجه اخل�صو�ص النمو يف االقت�صاد
العاملي خالل الفرتة  ،2010 - 1990حيث ترتبط انطالقة الت�صنيع والزيادات القوية يف متو�سط
الدخل الفردي املنخف�ض يف هذه الدول بنوعية النمو االقت�صادي الأكرث كثافة يف ا�ستخدام ال�سلع
الأولية ،حيث كان منو االقت�صاد العاملي مدفوعا يف الأ�سا�س ،مبوا�صلة �إ�شراك جمموعات كبرية من
العمالة منخف�ضة الدخل بدول �آ�سيا ،يف االقت�صاد العاملي وهي جمموعات ينخف�ض فيها ن�صيب الفرد
من اال�ستهالك مقارنة مبناطق �أخرى يف العامل  ،وتتميز بارتفاع مرونة الطلب الدخلية .وعلى ذلك،
كان النمو يف االقت�صاد العاملي مقاداً بالنمو يف االقت�صاديات النامية من �آ�سيا ،التي �سجلت �أعلى
معدالت منو بني املجموعات الدولية الرئي�سية خالل الفرتة  ،2010 – 1990كما هو مو�ضح بال�شكل
واجلدول التاليني:
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معدالت النمو االقت�صادي للمجموعات الدولية الرئي�سية خالل الفرتة ،2010-1990
1990

1995

2000

2005

2009

2010

العامل

3.22

3.28

4.78

4.57

-0.52

5.01

االقت�صاديات املتقدمة

3.14

2.85

4.19

2.67

-3.36

2.97

االحتاد الأوروبي

2.48

3.00

4.03

2.20

-4.13

1.76

دول �آ�سيا النامية

5.40

8.87

6.67

9.48

7.21

9.53

�أمريكا الالتينية والكاريبي

0.67

1.32

3.99

4.65

-1.74

6.08

�شمال �أفريقيا وال�شرق الأو�سط

7.84

2.07

4.99

5.39

1.78

3.76

�أفريقيا جنوب ال�صحراء

2.68

3.49

3.57

6.19

2.83

4.97

امل�صدر :قاعدة بيانات �صندوق النقد الدويل.

وبالنظر �إىل ح�صة املجموعات الدولية من �إجمايل الناجت العاملي خالل الفرتة ،2010 –1990
يت�ضح جلياً تزايد �أهمية حجم االقت�صاديات النامية لدول �آ�سيا يف االقت�صاد العاملي ،و ارتفاع ح�صـــــة
دول �آ�ســـــيا الناميـــة على ح�ساب انخفا�ض ح�صة االقت�صاديات املتقدمة ودول الإحتاد الأوروبـي .فقـد
ارتفعت ح�صة جمموعة دول �آ�سيا النامية من  % 11.1عام � 1990إىل حوايل  % 24عام  ،2010بينما
تراجعت ح�صة جمموعة االقت�صاديات املتقدمة من  % 69.2عام � 1990إىل  % 52.3عام ،2010
كما تراجعت ح�صة جمموعة دول الإحتاد الأوروبي من  % 28.6عام � 1990إىل  % 20.5عام ،2010
كما هو مو�ضح بال�شكل واجلدول التاليني:
توزع �إجمايل الناجت العاملي (املقا�س بتعادل القوة ال�شرائية) بح�سب املجموعات الدولية،
عامي  1990و )% ( ،2010
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ح�صة املجموعات الدولية من �إجمايل الناجت العاملي (معادل القوة ال�شرائية) % ،2010-1990
االقت�صاديات املتقدمة
االحتاد الأوروبي
دول �آ�سيا النامية
�أمريكا الالتينية والكاريبي
�شمال �أفريقيا وال�شرق الأو�سط
�أفريقيا جنوب ال�صحراء

1990
69.2
28.6
11.1
9.4
4.4
2.4

1995
64.0
26.0
13.5
9.1
4.2
2.0

2000
62.8
25.0
15.2
8.8
4.3
2.0

2005
58.7
23.1
18.4
8.4
4.7
2.2

2010
52.3
20.5
24.0
8.6
5.0
2.4

امل�صدر :قاعدة بيانات �صندوق النقد الدويل.

ولقد �شهد متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل ارتفاعاً ملحوظاً خالل الفرتة -1990
 ،2010يف كل املجموعات الدولية الرئي�سية ،حيث بلغ معدل التغري بني عامي  1990و 2010حوايل
�ضعف م�ستوياته يف عام  1990يف جمموعة االقت�صاديات املتقدمة و االحتاد الأوروب��ي وهما �أعلى
مناطـــــــق العامل ن�صـــــيباً للفرد من الناجت املحلي الإجمايل ،بينما بلغ معدل التغري �أعلى من ال�ضــــــعف
ال يف �أمريكا الالتينية والكاريبي ،ومنطقة �شمال �أفريقيا وال�شرق الأو�سط ،وهي املناطـــــق ذات
قلي ً
الت�صنيف املتو�سط من حيث ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل ،وحوايل  % 87.8يف منطقة
�أفريقيا جنوب ال�صحراء ،وهي �أدنى مناطق العامل من حيث ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل.
قفز متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف جمموعة دول �آ�سيا النامية خالل عام
 2010ب�أكرث من �أربعة �أ�ضعاف م�ستوياته لعام  ،1990من  960دوالر عام � 1990إىل حوايل 5010
دوالر عام  ،2010ولقد ت�سارعت وثرية النمو يف متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل
خالل الفرتة  2010-2000مقارنة بالفرتة  2000-1990يف كل املجموعات الدولية منخف�ضة الدخل
بن�سب متفاوتة ،حيث برز الت�سارع يف وثرية النمو يف �أفريقيا جنوب ال�صحراء ،والتي �سجلت معدل
تغري بلغ  % 62.9خالل الفرتة  2010-2000مقارنة بحوايل  % 15.2خالل الفرتة ،2000-1990
ويف دول �آ�سيا النامية التي �سجلت معدل تغري بلغ  % 146.2خالل الفرتة  2010-2000مقارنة
بحوايل  % 111.4خالل الفرتة  ،2000-1990بالرغم من ارتفاع عدد �سكان هاتني املجموعتني مما
يربز الت�سارع يف قاطرة النمو فيهما ،ويب�شر ب�آفاق واعدة م�ستقبالً ،ويو�ضح ال�شكل واجلدول التاليني
متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف املجموعات الدولية الرئي�سية: 2010-1990 ،
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متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف املجموعات الدولية الرئي�سية2010-1990 ،
ن�صيب الفرد � ،ألف دوالر �سنوياً

معدل التغري % ،

1990

2000

2010

1990
2000

2000
2010

1990
2010

االقت�صاديات املتقدمة

18.59

27.73

38.08

% 49.2

% 37.3

% 104.9

االحتاد الأوروبي

15.08

21.96

30.39

% 45.6

% 38.4

% 101.4

دول �آ�سيا النامية

0.96

2.03

5.01

% 146.2 % 111.4

% 420.5

�أمريكا الالتينية والكاريبي

5.28

7.54

11.24

% 42.8

% 49.0

% 112.8

�شمال �أفريقيا وال�شرق الأو�سط

4.19

5.87

8.91

% 40.2

% 51.7

% 112.7

�أفريقيا جنوب ال�صحراء

1.20

1.39

2.26

% 15.2

% 62.9

% 87.8

امل�صدر :قاعدة بيانات �صندوق النقد الدويل.

وتعد ال�صني ،التي متتلك �أكرب اقت�صادات دول �آ�سيا النامية و�أكرثها عدداً لل�سكان ،امل�صدر الأول
والرئي�سي وراء القفزة الهائلة يف متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت املحلي لهذه املجموعة .وعند مقارنتها
بالهند ،التي تقرتب منها يف عدد ال�سكان ،يت�ضح جلياً الأثر الوا�ضح النطالقة الت�صنيع القوية ،والنمو
ال�سريع الذي حققته ال�صني خالل الفرتة  2010-1990مقارنة بالهند .وهذا ما يف�سر الدور املتنامي
لل�صني يف ارتفاع الطلب على الطاقة عموماً والنفط خ�صو�صاً خالل هذه الفرتة ،فبينما كان متو�سط
ن�صيب الفرد من الناجت املحلي يف ال�صني �أقل من نظريه يف الهند عام  ،1990ارتفع متو�سط ن�صيب
الفرد من الناجت املحلي يف ال�صني ليعادل حوايل ثالثة �أ�ضعاف ون�صف مثيله يف الهند خالل عام
 2010بالرغم من التقارب الكبري يف عدد ال�سكان على امتداد هذه الفرتة ،كما هو مو�ضح بال�شكل
واجلدول التاليني:
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عدد ال�سكان ،مليار ن�سمة

ن�صيب الفرد من الناجت ،دوالر/ال�سنة

1990

1995

2000

2005

2010

ال�صني

1.15

1.21

1.27

1.31

1.34

الهند

0.87

0.96

1.05

1.14

1.22

ال�صني

341.4

601.0

945.6

1726.1

4382.1

الهند

378.0

385.8

460.3

716.2

1264.8

امل�صادر - :قاعدة بيانات �إدارة ال�شئون االقت�صادية واالجتماعية ،الأمم املتحدة.
 -قاعدة بيانات �صندوق النقد الدويل.

واجلدير بالذكر �أن الناجت املحلي الإجمايل لل�صني الذي بلغ  390.3مليار دوالر عام  ،1990ميثل
حوايل  1.2من حجم الناجت املحلي للهند والبالغ حوايل  325.9مليار دوالر ،ولكن معدالت النمو
املرتفعة التي حققتها ال�صني خالل الفرتة  2010-1990ت�سببت يف ات�ساع الفجوة بني الناجتني ،حتى
بلغ الناجت املحلي الإجمايل لل�صني حوايل  5878.3مليار دوالر عام � ،2010أي ما ميثل حوايل 3.8
�أ�ضعاف حجم الناجت املحلي للهند البالغ حوايل  1538مليار دوالر خالل نف�س العام.
وبالرغم من حتقيق الهند ملعدالت منو مرتفعة مقارنة بدول العامل الأخرى� ،إال �أن ال�صني قادت قاطرة
النمو لدول �آ�سيا النامية وعلى امل�ستوى العاملي خالل الفرتة  ،2010-1990حيث �سجلت معدالت منو
قيا�سية بلغت حوايل  % 14.2خالل بع�ض ال�سنوات ،كما هو مو�ضح بال�شكل واجلدول التاليني:

معدالت النمو االقت�صادي% ،

الناجت املحلي الإجمايل ،مليار دوالر
امل�صدر :قاعدة بيانات �صندوق النقد الدويل
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ال�صني

2009-2005 2004-2000 1999-1995 1994-1990

2010

9.2 - 14.2 8.3 - 10.1 7.6 - 10.9 3.8 - 14.2

10.3

6.2 - 9.9

10.4

الهند

2.1 - 6.2

3.9 - 8.1 3.3 - 10.3
1995

2000

ال�صني

390.3

727.9

1198.5

5878.3 2256.9

325.9

367.7

479.9

1538.0

الهند

1990

2005

809.7

2010
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 -3النمو يف قطاع املوا�صالت
يرتبط الطلب على النفط ارتباطاً وثيقاً بالنمو يف قطاع املوا�صالت ،فبينما ي�ستحوذ قطاع املوا�صالت
على حوايل  % 60من �إجمايل الطلب العاملي على النفط  ،يعتمد قطاع النقل واملوا�صالت العاملي
ال على النفط ،حيث �ساهمت املنتجات النفطية بحوايل  % 96من �إجمايل ا�ستهالك قطاع
اعتماداً كام ً
النقل واملوا�صالت العاملي من الطاقة عام .2010
وي�شكــــل قطــاع النقل الربي امل�صدر الرئي�سي والأكرب ا�ستهالكاً للنفط ،حيث ا�ستحوذ على حوايل
 % 76من �إجمايل اال�ستهالك فـــي قطــــاع النـــقل واملوا�صـــالت عام  ،2010املركبات اخلفيفة بن�سبة
 ،% 52يليها ال�شاحنات بن�سبة  % 17ثم احلافالت ن�سبة  ،% 4والقطارات  % 3من �إجمايل ا�ستهالك
قطاع النقل واملوا�صالت العاملي من النفط عام 2010
وقد �شهد عدد املركبات العاملة يف العامل ارتفاعاً ملحوظاً خالل الفرتة  ،2009-1996حيث
ارتفـــع عدد املـركبات اخلا�صة بحوايل  195.2مليون مركبة� ،أي بن�سبة  % 40.2مقارنة مب�ستويات عام
 1996البالغة  486مليون مركبة ،لت�صل �إىل  681.2مليون مركبة عام  ،2009كما ارتفع عدد املركبات
التجارية خالل عام  2009بحوايل  98.7مليون مركبة� ،أي بن�سبة  % 53.2مقارنة مب�ستوياتها لعام
 1996لت�صل �إىل  284.1مليون مركبة ،كما هو مو�ضح بال�شكل التايل:

امل�صدرWorld Motor Vehicle Data 2010 :

وقد جاءت الزيادة يف عدد املركبات اخلا�صة خالل الفرتة  2009-1996ب�شكل رئي�سي من �أوروبا
و�آ�ســــيا ،حيث �ساهــــمت هاتني القارتــــني بحــــوايل  151.9مليون مركبة� ،أي ما ميـــــثل ن�ســـــــــبة
 % 77.8من �إجمايل الزيادة العاملية خالل الفرتة  ،2009-1996فــــــازداد عدد املركبــــات اخلا�صـــــــة
ب�أوروبا بحوايل  82.6مليون مركبة� ،أي بن�سبة  % 40.1عن م�ستوياتها لعام  ،1996بينما تزايد عدد
املركبات اخلا�صة ب�آ�سيا بحوايل  69.3مليون مركبة� ،أي بن�سبة  % 83مقارنة مب�ستويات عام ،1996
ويرجع الت�سارع يف زيادة عدد املركبات اخلا�صة يف �آ�سيا �إىل الن�صيب املنخف�ض لآ�سيا مقارنة باملناطق
الأخرى ،والتطور الكبري يف منو متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت خالل هذه الفرتة.
�أما فيما يتعلق باملركبات التجارية فقد جاءت الزيادة �أ�سا�ساً من �أمريكا ال�شمالية و�آ�سيا ،وهو ما
يربز النمو املطرد يف خدمات النقل التجاري ،حيث ارتفع عدد املركبات التجارية يف �أمريكا ال�شمالية
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بحوايل  41.4مليون مركبة� ،أي بن�سبة  % 49.2عن م�ستويات عام  ،1996بينما تزايد عدد املركبات
التجارية ب�آ�سيا بحوايل  39.7مليون مركبة� ،أي بن�سبة  % 84.7عن م�ستويات عام  ،1996كما هو
مو�ضح بال�شكل واجلدول التاليني:

عدد املركبات الآلية العاملة يف العامل خالل الفرتة  ،2009-1996مليون مركبة

1996
2009
مقدار التغري

�أفريقيا

�آ�سيا

�أمريكا
ال�شمالية

�أمريكا
اجلنوبية
والكاريبي

�أوروبا

املحيط
الهادي

العامل

املركبات اخلا�صة

10.9

83.9

151.2

23.6

205.9

10.5

486

املركبات التجارية

5.6

46.9

84.2

7.8

38.4

2.5

185.4

املركبات اخلا�صة

15.0

153.2

169.5

40.0

288.5

15.0

681.2

املركبات التجارية

8.0

86.6

125.6

14.5

45.6

3.8

284.1

املركبات اخلا�صة

4.1

69.3

18.3

16.4

82.6

4.5

195.2

 2009 - 1996املركبات التجارية

2.4

39.7

41.4

6.7

7.2

1.3

98.7

امل�صدرWorld Motor Vehicle Data 2010 :

وقد انعك�س النمو القوي الذي �شهدته ال�صني خالل الفرتة  ،2009 – 1996وما تبعه من منو مطرد
يف قطاع النقل الربي ال�صيني على حجم مبيعات املركبات الآلية ،حيث ارتفع حجم مبيعات ال�سيارات
بال�صني من  0.6مليون �سيارة عام � 1996إىل حوايل  7.3مليون �سيارة عام  ،2009كما ارتفع حجم
مبيعات ال�شاحنات من  0.9مليون �شاحنة عام � 1996إىل حوايل  6.2مليون �شاحنة عام  ،2009كما
ارتفع حجم مبيعات احلافالت من � 22ألف حافلة عام � 1996إىل � 143ألف حافلة عام .2009
بالرغم من التقارب الكبري يف عدد ال�سكان ،يالحظ �أثر التباين يف معدالت النمو االقت�صادي بني
ال�صني والهند خالل الفرتة  ،2009 – 1996على النمو يف قطاع املوا�صالت والنقل الربي يف الدولتني،
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وما يعك�س ذلك الفرق الكبري بني حجم مبيعات املركبات الآلية خالل هذه الفرتة بني الدولتني .و هذا
يبني الإمكانيات والفر�ص املتاحة للنمو يف قطاع النقل واملوا�صالت الهندي م�ستقبالً� ،إذا ما �سارت
قاطرة النمو يف الهند على نهج قاطرة النمو يف ال�صني ،ما يعني الأهمية املحتملة للهند كم�صدر هام
من م�صادر الطلب امل�ستقبلي على النفط.

حجم مبيعات املركبات الآلية يف ال�صني والهند خالل الفرتة  ،2009-1996مليون مركبة

ال�صني

الهند

1996

2000

2005

2009

ال�سيارات

0.56

1.02

3.74

7.32

ال�شاحنات

0.88

1.03

2.00

6.15

احلافالت

0.022

0.042

0.084

0.143

ال�سيارات

0.39

0.60

0.85

1.43

ال�شاحنات

0.34

0.26

0.56

0.80

احلافالت

0.026

0.029

0.027

0.038

امل�صدرWorld Motor Vehicle Data 2010 :

� -4أ�سعار النفط
ت�شري قواعد النظرية االقت�صادية �إىل العالقة العك�سية بني �سعر ال�سلعة والطلب عليها .فارتفاع
�أ�سعار ال�سلعة ي�ؤدى �إىل ارتفاع تكلفة ا�ستخدامها وبالتايل �إىل انخفا�ض الطلب عليها ،بينما ي�ؤدي
انخفا�ض �أ�سعار ال�سلعة �إىل انخفا�ض تكلفة ا�ستخدامها وبالتايل �إىل ارتفاع الطلب عليها� .إال �أن
ا�ستجابة الطلب للتغري يف ال�سعر قد حتدث �آنياً يف بع�ض ال�سلع ،بينما ت�أخذ وقتاً �أطول يف �سلع �أخرى،
ويعتمد ذلك على طبيعة ال�سلعة.
ويف حال �سلعة النفط ،ف�أن مقدار التغري يف الطلب على النفط يعترب منخف�ضاً مقارنة مبقدار
التغري يف الأ�سعار على املدى الق�صري ،وهذه �سمة هامة للنفط ،فهو امل�صدر الرئي�سي والأهم
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للطاقة يف العامل .وت�ؤدي حمدودية قدرة امل�ستهلكني على البحث عن �أنواع �أخرى من الوقود عند
ارتفاع �أ�سعاره على املدى الق�صري ،وعدم توفر بدائل متاحة له على املدى املنظور يف قطاعات هامة
وحيوية مثل قطاع املوا�صالت �إىل انخفا�ض مرونة الطلب ال�سعرية على النفط .وانخفا�ض مرونة
الطلب ال�سعرية لأي �سلعة ،تعني �أن درجة ا�ستجابة الكمية املطلوبة للتغري يف ال�سعر �أقل من التغري
الن�سبي يف ال�سعر ،بينما يتاح للم�ستهلكني االنتقال �إىل بدائل �أخرى يف ال�سلع ذات الطلب املرن
عند ارتفاع �أ�سعارها ،ولذلك تكون درجة ا�ستجابة الكمية املطلوبة للتغري يف ال�سعر �أكرب من التغري
الن�سبي يف ال�سعر يف حالة ال�سلع ذات الطلب املرن.
ولقد �شهدت �أ�سعار النفط منواً مت�سارعاً منذ عام  2000عندما قفز املتو�سط ال�سنوي
لأ�سعــــــــار �سلة خامــات �أوبك ب�أكرث من  10دوالرات للربميل ،م�سجلة معدل منو بلغ حوايل
 % 58مقارنة مب�ستوياتها لعام  1999والبالغة  17.5دوالراً للربميل ،لت�صل  27.6دوالراً
للربميل ،ثم تراجعت خالل عام  ،2001لتعاود النهو�ض بقوة يف ت�صاعد م�ستمر منذ عام
 2003لت�صل ذروتها خالل عام  ،2008عندما بلغ املتو�سط ال�سنوي لأ�سعار �سلة خامات �أوبك
حوايل  94.5دوالراً للربميل.
وباملقابل �أخذ الطلب العاملي على النفط اجتاهاً ت�صاعدياً منذ عام  ،1990ووا�صل ت�صاعده منذ
عام  ،2000و�إن كان بوثرية �أخف من �صعود الأ�سعار ،وقد ت�سارعت وثرية منوه منذ عام  2003عندما
تزايد الطلب العاملي على النفط مبقدار  1.5مليون ب/ي ،ثم قفز بحوايل  2.9مليون ب/ي خالل عام
 ،2004م�سج ً
ال �أعلى معدالت منو �أي بن�سبة  % 3.7عن م�ستويات لعام  2003البالغة  79.2مليون
ب/ي ،لي�صل �إىل  82.1مليون ب/ي.
وتعترب معدالت النمو يف الطلب العاملي على النفط متدنية على مثيالتها يف الأ�سعار خــــــالل
الفرتة  ،2010 – 1990حيث مل يتجــــاوز متو�سط النمو ال�سنوي يف الطلب العاملي علـــــى النفط
 ،% 1.3بينما جتاوز متو�سط النمو ال�سنوي لأ�سعار �سلة خامات �أوبك  ،% 10.3كما هو مو�ضح
بال�شكل واجلدول التاليني:
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ا�سعار �سلة خامات �أوبك والطلب العاملي على النفط ومعدالت منوهما خالل الفرتة 2010-1990
1993
67.3
2004
82.1
1993
16.33
2004
36.05

1992 1991 1990 1989
الطلب العاملي
67.1 66.9 66.4 66.1
على النفط
2003 2002 2001 2000
(مليون ب/ي)
79.2 77.7 77.1 75.9
1992 1991 1990 1989
�أ�سعار �سلة
18.44 18.62 22.26 17.31
خامات �أوبك
2003 2002 2001 2000
(دوالر/الربميل)
28.1 24.36 23.12 27.6
امل�صدر  - :تقرير الأمني العام ال�سنوي ،منظمة �أوابك .
� -أعداد خمتلفة  /التقرير الإح�صائي ال�سنوي ،منظمة �أوبك.

1994
68.5
2005
83.7
1994
15.53
2005
50.64

1995
69.6
2006
84.6
1995
16.86
2006
61.08

1996
71.7
2007
85.8
1996
20.29
2007
69.08

1997
73.2
2008
86
1997
18.68
2008
94.45

1998
73.5
2009
84.6
1998
12.28
2009
61.06

1999
74.7
2010
86.3
1999
17.48
2010
77.45

�إن �أهمية النفط ،كم�صدر رئي�سي للطاقة يف العامل و حمدودية قدرة امل�ستهلكني على البحث على
�أنواع بدائل له عند ارتفاع �أ�سعاره على املدى الق�صري ،وعدم توفر بدائل متاحة له على املدى املنظور
يف قطاعات هامة وحيوية مثل قطاع املوا�صالت كلها عوامل من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل انخفا�ض مرونة
الطلب ال�سعرية على النفط على املدى الق�صري ،وارتفاعها على املدى الطويل ،فقد قام (1)2003
باحت�ساب مرونة الطلب ال�سعرية للنفط اخلام ،والتي بلغت ح�سب تقديراته ( )0.05 -على املدى
الق�صري ،وحوايل ( )0.21 -على املدى الطويل ،كما قام ( 2)1993باحت�ساب مرونة الطلب ال�سعرية
للنفط اخلام بالدول النامية ،والتي بلغت بح�سب تقديراته ( ) 0.07 -على املدى الق�صري ،وحوايل
( )0.30 -على املدى الطويل.
وعند قيا�س التغري يف الطلب العاملي على النفط والتغري يف �أ�سعار �سلة خامات �أوبك للمدى الق�صري
على �أ�سا�س �سنوي ،وعلى املدى الأطول لفرتات متتد خلم�س �سنوات ،خالل الفرتة ،2010 - 1990
تت�ضح العالقة العك�سية بني التغري يف الأ�سعار والتغري يف الطلب على املدى الطويل ،بينما ت�شري العالقة
يف املدى الق�صري �إىل �أن التغري يف الطلب على النفط يعترب منخف�ضاً مقارنة مبقدار التغري يف الأ�سعار،
كما هو مو�ضح بال�شكل التايل:

امل�صدر  :حتليل بيانات اجلدول ال�سابق.
1 Cooper, John C.B. 2003. “Price Elasticity of Demand for Crude Oil: Estimates for 23 Countries,” OPEC Review 27(1), pp. 1-8
2 Dahl, Carol A. 1993. “A Survey of Oil Demand Elasticities for Developing Countries, OPEC Review 17(Winter), pp. 399-419
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� -5سيا�سات الدول امل�ستهلكة:
برز مفهوم �سيا�سة الطاقة يف �سبعينات القرن املا�ضي ،كرد فعل الدول ال�صناعية للتطورات
الدولية التي �ألقت بظاللها على �أ�سواق الطاقة ،ورك��زت على ما بات يعرف بق�ضية �أمن
الطاقة .وتراجع االهتمام ب�سيا�سة الطاقة يف الدول ال�صناعية خالل عقد الثمانينات الذي
�أت�سم بوفرة يف الإم��دادات ،و�أ�سعار النفط املنخف�ضة ،واالعتماد بدرجة �أكرب على عوامل
ال�سوق.
ثم عاد االهتمام مرة �أخرى ب�سيا�سة الطاقة يف عقد الت�سعينات نتيجة للتطورات الهائلة التي
�شهدتها �أ�سواق الطاقة العاملية ،وبروز ق�ضايا تغري املناخ .وقد متثلت الأهداف املعلنة ل�سيا�سة
الطاقة يف الدول امل�ستهلكة للنفط ب�شكل عام والدول ال�صناعية ب�شكل خا�ص يف القرن الواحد
والع�شرين يف كيفية حتقيق موازنة ما بني �أمن الطاقة ،واملحافظة على البيئة ،وت�أمني تنمية
اقت�صادية واجتماعية م�ستدامة.
 ال�ضرائب املفرو�ضة على النفط:بعد ت�صحيح �أ�سعار النفط وارتفاعها يف بداية فرتة ال�سبعينات �أي خالل تزايد �أهمية دور
منظمة �أوبك و�إنح�سار دور �شركات النفط العاملية ،وخالل الأزمة النفطية الثانية يف نهاية
العقد املذكور ،كان القلق حول �أمن الإم��دادات النفطية وعدم انقطاعها ،الدافع الرئي�سي
وراء �سيا�سات الطاقة يف الدول ال�صناعية� ،سواء كان ذلك على م�ستوى ال�سيا�سة الوطنية �أو
الدولية.
وقد تفاوتت ردود �أفعال الدول ال�صناعية حول �أزمتي النفط الأوىل والثانية خالل عقد
ال�سبعينات ،تبعاً لظروف تلك الدول� ،إال �أنه كان هناك �إجماع على �ضرورة تقليل االعتماد على
النفط امل�ستورد عرب اتخاذ بع�ض الإجراءات التي ا�ستهدفت كبح جماح الطلب العاملي على
النفط ،وتغيري مزيج الطاقة وذلك با�ستبدال النفط مب�صادر طاقة حملية �أخرى مثل الفحم
والغاز الطبيعي والطاقة النووية ،بالإ�ضافة �إىل زيادة الإنتاج املحلي من النفط قدر الإمكان
وت�شجيع �إنتاج النفط من دول خارج �أوبك لتقليل االعتماد على نفط �أوبك ب�شكل عام ،ونفط
الدول العربية ب�شكل خا�ص.
وك��ان من �أه��م الأدوات التي جل��اءت �إليها ال��دول امل�ستهلكة الرئي�سية ،فر�ض ال�ضرائب
املرتفعة على ا�ستهالك النفط ،لتحقيق فوائ�ض مالية عالية على حجم وارداتها من النفط
من جهة ،وكبح جماح طلبها املحلي على النفط من جهة �أخرى ،حيث جتاوز متو�سط قيمة
ال�ضريبة املفرو�ضة على برميل النفط يف جمموعة ال��دول ال�صناعية ال�سبع الكربى G7
(الواليات املتحدة ،وكندا ،وفرن�سا ،و�أملانيا ،وايطاليا ،واململكة املتحدة ،واليابان) ،متو�سط
ال للت�أمني وال�شحن ()CIF
�سعر برميل النفط اخلام الذي ا�ستـــوردته دول هذه املجموعة �شام ً
على امتداد الفرتة  ،2010 - 1990وقد قفزت ال�ضرائب بحوايل  49.3دوالراً للربميل يف
حني مل تتعد الزيادة يف الأ�سعار  18.1دوالراً للربميل خالل عام  ،2010بعد الرتاجع الذي
�شهده عام  2009نتيجة لتداعيات الأزمة املالية العاملية على �أ�سواق النفط ،كما هو مو�ضح
بال�شكل واجلدول التاليني:
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ال�سعر النهائي لربميل النفط يف جمموعة الدول ال�صناعية ال�سبع الكربى ،G7
(دوالر ًا للربميل)

1990

2008 2007 2006 2005 2000 1995

2010 2009

ً
�شامال للت�أمني وال�شحن
ال�سعر

22.2

17.1

28.3

49.5

60.8

68.3

95.1

60.9

79.0

ال�ضريبة

50.6

66.4

49.6

56.2

73.6

76.2

101.6

66.1

115.4

هام�ش ال�صناعة

20.4

19.4

20.7

17.3

19.0

20.5

16.8

11.2

12.7

ال�سعر النهائي للم�ستهلك

93.2

102.9

98.5

122.9

153.4

165.1

213.5

137.1

207.1

�أ�سعار �سلة خامات �أوبك

22.3

16.9

27.6

50.6

61.1

69.1

94.5

61.1

77.5

امل�صدر :التقرير الإح�صائي ال�سنوي ،منظمة �أوبك� ،أعداد خمتلفة.

وعندما �ساهم الت�صاعد امل�ستمر لأ�سعار النفط ،خالل الفرتة  2008 – 2005يف تقليل الفارق بني
قيمة ال�ضريبة على برميل النفط اخلام وال�سعر  ،CIFوالذي كان مرتفعاً خالل الفرتة ال�سابقة -1990
 ، 2000قامت تلك الدول برفع قيمة ال�ضرائب املفرو�ضة على برميل النفط لريتفع ال�سعر النهائي
�إىل م�ستويات قيا�سية حيث بلغت حوايل  213.5دوالراً للربميل عام  2008بينما مل يتجاوز املتو�سط
ال�سنوي لأ�سعار �سلة خامات �أوبك  94.5دوالراً للربميل خالل نف�س العام ،م�ستفيدة من انخفا�ض
مرونة الطلب على النفط ،لتحقيق مكا�سب مالية عالية ،وتفعيل �سيا�ستها ال�ضريبية لكبح جماح الطلب
على النفط ،الذي لوحظ تراجع معدالت منوه يف جمموعة الدول ال�صناعية ب�صورة ملحوظة بعد عام
 ،2006مما يعني �أن ال�سيا�سات ال�ضريبية لهذه الدول كانت فاعلة يف حتقيق �أهدافها املر�سومة ،كما
قامت كل من اليابان ،وفرن�سا ،و�أملانيا ،وايطاليا ،واململكة املتحدة بفر�ض زيادات مرتفعة على قيمة
ال�ضرائب املفرو�ضة على برميل النفط خالل عام  ،2010الأمر الذي �سينعك�س �سلباً على منو الطلب
من هذه الدول .ويو�ضح ال�شكل واجلدول التاليني مقدار ال�ضريبة املفرو�ضة على برميل النفط يف كل
من اليابان ،وفرن�سا ،و�أملانيا ،وايطاليا ،واململكة املتحدة ،خالل الفرتة :2010 - 1990
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1990

1995

2000

2005

2009

2010

اليابان

47.0

63.7

59.3

40.3

40.9

90.7

فرن�سا

60.6

80.1

64.5

71.4

72.1

151.8

�أملانيا

42.9

66.1

52.1

62.5

111.1

162.9

�إيطاليا

67.6

71.4

59.3

66.6

72.1

149.1

اململكة املتحدة

43.8

64.6

94.1

106.1

117.9

183.6

امل�صدر :التقرير الإح�صائي ال�سنوي ،منظمة �أوبك� ،أعداد خمتلفة.

 ت�شجيع م�صادر الطاقة البديلة:احتل مو�ضوع تنويع م�صادر الطاقة� ،أولوية يف �سيا�سة الطاقة يف الدول ال�صناعية منذ عقود،
واعتربته بع�ض دول مطلب �ضروري لتحقيق �أمن �إمداداتها بالطاقة ،و�أمنها القومي �أي�ضاً ،وبالتايل،
فهو مبني على اعتبارات اقت�صادية و�سيا�سية يف �آن واحد .وقد جت�سد ذلك بو�ضوح يف توجهات الدول
ال�صناعية يف ت�شجيع تطوير وا�ستخدام بدائل النفط – الفحم ،والطاقة النووية ،والغاز الطبيعي،
والحقاً الطاقات املتجددة.
ويعود تركيز الدول ال�صناعية على ت�شجيع تطوير وا�ستخدام بدائل النفط يف �سيا�ساتها الطاقوية
�إىل �أزمة النــــفط يف ال�سبعينات ،وقد برزت نتائج ذلك ب�شكل جلي يف االنخفا�ض الكبري الذي طر�أ
على م�ساهمة النفــــط يف جمال تولــــــيد الطاقة الكـــــهربائية منذ ال�سبعينات بعد ا�ستبداله مب�صادر
الطاقات البديـــلة الأخرى – الفحم ،والطـــــاقة النووية ،والغاز الطبيعي – لتنخف�ض بذلك ح�صة النفط
من  % 24.7يف عام � 1973إىل  % 5.5يف عام  2008من �إجمايل م�صادر الطاقة امل�ستخدمة يف توليد
الكهرباء يف العامل،كما هو مو�ضح بال�شكل التايل:
وقد ركزت �سيا�سات الطاقة يف الدول ال�صناعية و بع�ض مناطق العامل الأخرى ،على ت�شجيع تطوير
تقنيات ا�ستخدام الطاقات املتجددة يف جمال توليد الطاقة الكهربائية والت�سخني والتربيد يف قطاعات
36
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ح�صة م�صادر الطاقة امل�ستخدمة يف توليد الطاقة الكهربائية يف العامل خالل عامي  1973و 2008

امل�صدرIEA, Key World Energy Statistics, 20 10 :

ال�صناعة واال�ستهالك التجاري واملنزيل ،وكنتيجة لرتكيز الدعم والت�شجيع احلكومي ل�صناعة الطاقات
املتجددة بالإ�ضافة �إىل التقدم والتطور الذي ح�صل يف تقنيات بع�ض �أنواعها ،ارتفعت ح�صة الطاقة
الكهرومائية �إىل حوايل  % 6.5خالل عام  2010مقارنة بحوايل  % 6.0يف عام  ،1990كما ارتفعت ح�صة
الطاقات املتجددة الأخرى �إىل حوايل  % 1.3خالل عام  2010مقارنة بحوايل  % 0.4يف عام .1990

م�ساهمة م�صادر الطاقة يف �إجمايل الطلب العاملي خالل الفرتة )% ( 2010 – 1990

امل�صدر :تقرير �آفاق الطاقة يف العامل حتى عام  ،2030برت�ش برتوليوم – يناير .2011

تزايد االهتمام الذي توليه الدول ال�صناعية بقطاع النقل واملوا�صالت يف �سيا�ساتها الطاقوية
وخا�صة خالل ال�سنوات الأخرية ،نظراً ال�ستحواذ قطاع النقل واملوا�صالت على حوايل ثلث �إجمايل
اال�ستهالك النهائي للطاقة ،وحوايل  % 60من �إجمايل الطلب العاملي على النفط ،والعتباره امل�صدر
الرئي�سي للنمو يف الطلب على النفط حا�ضراً وم�ستقبالً ،والعتماده الكلي على النفط الذي �ساهم
بحوايل  % 96من �إجمايل ا�ستهالك قطاع النقل واملوا�صالت العاملي من الطاقة لعام . 2010
وقد تركزت �سيا�سات الدول ال�صناعية يف اجتاهني رئي�سيني ،متثل الأول يف ت�شجيع تقنيات تخفي�ض
ا�ستهالك وقود النقل ورفع درجة كفاءة ا�ستهالكه ،و�إ�صدار ت�شريعات بت�شديد موا�صفات الغازولني
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والديزل وفق معايري بيئية �صارمة ،و فر�ض ال�ضرائب املرتفعة على ا�ستهالك املنتجات النفطية ،ويهدف
هذا االجتاه لكبح جماح طلبها املحلي على النفط .بينما متثل االجتاه الثاين يف تقدمي الدعم احلكومي
ال�سخي للبدائل املحتملة للنفط كوقود للنقل والتي ت�شمل الوقود احليوي ،وغاز البرتول امل�سال ،والغاز
الطبيعي ،والوقود البديل اال�صطناعي ،و�صوالً �إىل الكهرباء ،والهيدروجني .ويهدف هذا االجتاه �إىل
تنويع م�صادر الطاقة وت�شجيع �إحالل هذه امل�صادر حمل النفط ،ومن �أنواع الوقود البديل التي اكت�سبت
�أهمية خا�صة و�أولوية يف �سيا�سات الطاقة للدول ال�صناعية وتغطية �إعالمية وا�سعة على م�ستوى العامل
هو الوقود احليوي.
وقد �شهد �إجمايل الإنتاج العاملي من الوقود احليوي معدالت منو عالية ،وخ�صو�صاً بعد عام ،2001
بلغت �أكرث من � % 30سنوياً خالل عامي  2007و  ،2008وقفز �إجمايل الإنتاج العاملي منه ب�أكرث من
خم�سة �أ�ضعاف ون�صف م�ستوياته خالل الفرتة  ،-2009 1990لريتفع من � 255ألف ب/ي فقط يف
عام � 1990إىل حوايل  1.6مليون ب/ي عام .2009
وي�شكل الإيثانول جل الإنتاج العاملي من الوقود احليوي حتى عام  ،2000بينما �ساهم الديزل
احليوي بحوايل  % 10من �إجمايل الإنتاج العاملي منه خالل الفرتة  ،2005 2001-وارتفعت هذه
الن�سبة �إىل  % 20منذ عام  ،2006ويو�ضح ال�شكل واجلدول التاليني� ،إجمايل الإنتاج العاملي من الوقود
احليوي خالل الفرتة :2009 - 1990

1990
الإيثانول
الديزل احليوي
�إجمايل الوقود احليوي

1996

1997

1998

1999

315.0 309.3 288.2 272.5 268.5 279.4 254.9

353.2

332.7

324.3

--

--

--

315.0 309.3 288.2 272.5 268.5 279.4 254.9

353.2

332.7

324.3

2006

2007

2008

2009

712.6 584.3 512.0 465.7 378.4 323.3 299.3

924.1

1327.3 1218.8

142.0

202.9

308.2

-2000

الإيثانول
الديزل احليوي
�إجمايل الوقود احليوي

--

1991
-2001
21.0

1992
-2002
27.5

-2003
35.8

-2004
44.3

-2005
77.2

--

854.6 661.5 556.3 501.5 405.9 344.3 299.3

امل�صدر :قاعد بيانات �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
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1993

1994

1995

270.9

1635.5 1489.7 1127.0
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ويرتكز حوايل  % 88من �إجمايل الإنتاج العاملي من الإيثانول يف الواليات املتحدة الأمريكية
والربازيل ،وتعترب الواليات املتحدة الأمريكية الدولة الأوىل يف العامل من حيث �إنتاج الإيثانول ،حيث
بلغ �إنتاجها حوايل � 713.5ألف ب/ي خالل عام � ،2009أي ما ميثل  % 54من �إجمايل الإنتاج
العاملي ،وت�أتي الربازيل يف املرتبة الثانية ،حيث بلغ �إنتاجها حوايل � 449.8ألف ب/ي خالل عام
� ،2009أي ما ميـثــل  % 34من �إجمايل الإنتـــــاج العاملي خالل نف�س العام ،ومل يتعدى �إنتاج دول
�أوروبا جمتمعة  ،% 4وال�صني  ،% 3بينما توزعت ن�سبة  % 5املتبقية من �إجمايل الإنتاج العاملي من
الإيثانول على باقي دول العامل الأخرى.
باملقابل يرتكز حوايل  % 56من �إجمايل الإنتاج العاملي من الديزل احليوي يف �أوروبا ،وتعترب �أملانيا
الدولة الأوىل يف العامل من حيث �إنتاجه ،حيث بلغ �إنتاجها � 51.2ألف ب/ي عام � ،2009أي ما ميثل
 % 17من �إجمايل الإنتاج العاملي ،وت�أتي فرن�سا يف املرتبة الثانية ،حيث بلغ �إنتاجها حوايل � 41.1ألف
ب/ي خالل عام � ،2009أي ما ميثل  % 13من �إجمايل الإنتاج العاملي خالل نف�س العام ،تليها الواليات
املتحدة بن�سبة  ،% 11ثم الربازيل والأرجنتني بن�سبة  % 9و  % 7على التوايل .ويو�ضح ال�شكل
واجلدول التاليني ،توزيع الإنتاج العاملي من الوقود احليوي خالل عام :2009
توزع �إجمايل الإنتاج العاملي من الوقود احليوي خالل عام 2009

�إنتاج دول العامل من الوقود احليوي خالل عام � ،2009ألف برميل/اليوم
االيثانول
الديزل احليوي

الواليات املتحدة

الربازيل

�أوروبا

ال�صني

باقي دول العامل

713.5

449.8

62.0

37.0

65.0

الواليات املتحدة الربازيل الأرجنتني ال�صني تايالند فرن�سا

�أملانيا

41.1 10.5

51.2

32.9

27.7

23.1

8

ايطاليا ا�سبانيا باقي �أوروبا باقي دول العامل
13.1

11

56.2

33.4

امل�صدر :قاعد بيانات �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
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ثالثاً :الآفاق امل�ستقبلية للطلب العاملي على النفط حتى عام 2030
 -1نظرة على الأجل املتو�سط حتى عام 2015

 1-1حمددات الطلب على النفط يف الأجل املتو�سط
 �أ�سعار النفطت�شكل الت�أثريات املحتملة للأ�سعار امل�ستقبلية على م�ستقبل الطلب العاملي على النفط ،م�صدراً
رئي�سياً حلاالت ال�ضبابية وعدم اليقني يف التوقعات ،فلقد تبني خالل ال�سنوات املا�ضية �أن �أ�سعار النفط
قد فكت ارتباطها باملحددات الأ�سا�سية لأ�سواق النفط ،مع دخول عوامل م�ستحدثة على �آليات ال�سوق.
فاالرتفاع الهائل يف الأ�سعار التي بلغت  141دوالرا للربميل خالل �شهر يوليو  ،2008ثم انهيارها لت�صل
�إىل م�ستوى  33دوالرا للربميل يف نهاية العام ،وما نتج عنها من ارتفاع يف تقلباتها ال ميكن تف�سريها
بالعوامل الأ�سا�سية� .إن حتول عقود النفط �إىل �أ�صول يتم امل�ضاربة عليها يف الأ�سواق املالية قد �أ�سهم
بدرجة كبرية يف �صعوبة توقع م�ساراتها امل�ستقبلية ،كما �ساهمت الظروف التي مر بها االقت�صاد العاملي
خالل �أزمته املا�ضية يف �إ�ضفاء قدراً كبرياً من ال�ضبابية �أي�ضاً على عالقة الأ�سعار بالعوامل الرئي�سية
التي كانت حتكم توازن الأ�سواق ،و�سبب رئي�سي يف تباعد الر�ؤى بني التوقعات امل�ستقبلية للأ�سعار.
وقد �شهدت �أ�سعار النفط حت�سناً ملحوظاً منذ الربع الأخري لعام  ،2010على خلفية جتدد التفا�ؤل
ب�ش�أن م�ستقبل االقت�صاد العاملي ب�شكل عام ،واالقت�صاد الأوروب��ي والأمريكي ب�شكل خا�ص ،وتوفر
م�ستويات عالية من ال�سيولة العاملية وتزايد �إقبال امل�ستثمرين على املخاطرة .وجاءت موجة اال�ضطرابات
ال�سيا�سية التي �شهدتها منطقة �شمال �أفريقيا وال�شرق الأو�سط منذ بداية عام  ،2011بالإ�ضافة �إىل
تراجع قيمة الدوالر الأمريكي ،لتعطي دفعاً قوياً للأ�سعار ،فارتفعت �أ�سعار خام مزيج برنت من حوايل
 95دوالرا للربميل يف بداية العام لأعلى من  120دوالرا للربميل خالل �شهر �أبريل .2011
وعلى املدى املتو�سط حتى عام  ،2015تفرت�ض منظمة الدول امل�صدرة للنفط (�أوبك) �أن الأ�سعار
اال�سمية �سوف تتحرك �ضمن نطاق  85 – 75دوالراً للربميل يف �سيناريو الإ�شارة ،وتتفق يف ذلك مع
توقعات  Economist Intelligence Unitالتي تتوقع �أن يبلغ املتو�سط ال�سنوي خلام برنت حوايل

امل���ص��ادرWorld Oil Outlook, OPEC 2010 / , May 2011 Economist Intelligence Unit / :
World Energy Outlook , IEA 2010 / International Energy Outlook , EIA 2010
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 101دوالراً للربميل خالل عام  ،2011ليرتاجع بعد ذلك فيتحرك �ضمن نف�س النطاق ال�سعري الذي
تفرت�ضه منظمة �أوبك.
باملقابل رفعت وكالة الطاقة الدولية (� )IEAسقف توقعاتها �إىل  107.7دوالراً للربميل للأ�سعار
اال�سمية خالل عام  2015يف ظل �سيناريو ال�سيا�سات احلالية ،و  100.7دوالراً للربميل يف ظل �سيناريو
 ،450و �إىل  103.6دوالراً للربميل يف ظل �سيناريو ال�سيا�سات اجلديدة .وتتوقع �إدارة معلومات الطاقة
الأمريكية (� )EIAأن ترتاوح �أ�سعار النفط املقومة ب�أ�سعار  2008خالل عام  2015بني  95دوالرا
للربميل بح�سب �سيناريو الإ�شارة  ،وقد رفعت �سقف توقعاتها �إىل  145دوالراً للربميل يف �سيناريو
الأ�سعار املرتفعة ،و �إىل  52دوالراً للربميل فقط يف �سيناريو الأ�سعار املنخف�ضة ،كما يو�ضح ال�شكل
التايل:
 النمو االقت�صادي العامليت�شري التوقعات �إىل م�ضي التعايف االقت�صادي العاملي يف م�سار ا�ستعادة النمو ب�شكل عام ،حيث
يتوقع �أن ي�سرتد الناجت العاملي الإجمايل بالأ�سعار الثابتة خالل الفرتة  2015 – 2011منوه بنف�س
معدالته يف املتو�سط خالل فرتة ما قبل الأزمة التي مر بها خالل عامي  2008و  ،2009لتتزايد
معدالت منوه من  % 4.4عام � 2011إىل  % 4.7عام  ،2015و�سوف تت�صدر دول �آ�سيا النامية
م�سرية النمو االقت�صادي العاملي خالل الأجل املتو�سط حتى عام � ،2015إذ يتوقع �أن ينمو الناجت
املحلي الإجمايل بالأ�سعار الثابتة ملجموعة دول �آ�سيا النامية بحوايل  % 8.5يف املتو�سط ،بينما
يتوقع �أن ينمو الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار الثابتة ملجموعة االقت�صاديات النامية وال�صاعدة
بحوايل  % 6.6يف املتو�سط خالل الفرتة  .2015 – 2011وبالرغم من انخفا�ضها عن املتو�سط
العاملي ،يتوقع �أن ينمو الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار الثابتة ملجموعة االقت�صاديات املتقدمة
بحوايل  % 2.5يف املتو�سط خالل الفرتة  ، 2015 – 2011كما هو مو�ضح بال�شكل واجلدول
التاليني:
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و�سريتفـــــع �إجمايل الناجت العاملي بالأ�سعار اجلارية بحوايل  27.5تريليون دوالر خالل الفرتة 2009
–  ،2015من  57.9تريليـــــون دوالر خالل عام � 2009إىل حوايل  85.4تريليون دوالر خالل عام
 ،2015ويتوقع �أن ت�ساهم جمموعة االقت�صاديات النامية وال�صاعدة باجلزء الأكرب من هذه الزيــــــادة،
بحــــيث يرتفع �إجمايل ناجت هذه املجموعة بحوايل  16تريليون دوالر خالل الفرتة 2015 – 2009
لي�صل �إىل حوايل  34.1تريليون دوالر عام  ،2015بينما يرتفع �إجمايل ناجت جمموعة االقت�صاديات
املتقدمة بالأ�سعار اجلاريـــة بحــــــوايل  11.5تريليــــــون دوالر لي�صل �إىل حوايل  51.3تريليون دوالر
عام  ،2015كما هو مو�ضح بال�شكل واجلدول التاليني:

العامل
الإقت�صادات
املتقدمة
الإقت�صادات
النامية
وال�صاعدة

2009

2010

2011

2012

2013

57,920.3

62,909.3

68,652.4

72,485.8

76,467.3

80,695.7

85,424.7

39,853.4

41,531.0

44,365.2

45,969.2

47,693.1

49,401.6

51,338.9

18,066.9

21,378.2

24,287.2

26,516.6

28,774.3

31,294.1

34,085.8
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وت�شري التوقعات �إىل �أن ن�سبة م�ساهمة جمموعة االقت�صاديات النامية وال�صاعدة من �إجمايل الناجت
العاملي �سوف ترتفع �إىل  % 40عام  2015مقارنة بح�صة  % 31عام  ،2009وذلك علــــى ح�ساب
تراجع ن�سبة م�ساهمة جمموعة االقت�صاديات املتقدمة من  % 69عام � 2009إىل  % 60عام .2015
وبالن�سبة لالقت�صاديات املتقدمة ،ف�إن امل�صادر الرئي�سية للزيادة يف الناجت املحلي الإجمايل خالل
الفرتة � ،2015 – 2009سوف تكون الواليات املتحدة ،واليابان ،واململكة املتحدة ،حيث يتوقع �أن ت�ساهم
هذه الدول جمتمعة بحوايل  6.1تريليون دوالر� ،أي ما يوازي  % 53من �إجمايل الزيادة املتوقعة
لالقت�صاديات املتقدمة خالل هذه الفرتة.
�أما بالن�سبة لالقت�صاديات النامية ،ف�أن امل�صادر الرئي�سية للزيادة يف الناجت املحلي الإجمايل �ستكون
ال�صني ،والهند ،واندوني�سيا ،حيث يتوقع �أن ت�ساهم هذه الدول جمتمعة بحوايل  7.0تريليون دوالر� ،أي
ما يوازي  % 43.7من �إجمايل الزيادة املتوقعة لالقت�صاديات النامية.
و�ستحافظ الواليات املتحدة على موقعها ك�أكرب اقت�صاد يف العامل ،حيث يتوقع �أن يرتفع حجم ناجتها
املحلي الإجمايل بحوايل  3.9تريليون دوالر خالل الفرتة  ،2015 2009-لريتفع من  14.1تريليون
دوالر عام � 2009إىل حوايل  18تريليون دوالر عام  ،2015بينما يتوقع �أن يقفز الناجت املحلي الإجمايل
لل�صني بحوايل  5.1تريليون دوالر ،لريتفع من  5تريليون دوالر عام � 2009إىل حوايل  10.1تريليون
دوالر عام  ،2015لتعزز ال�صني مكانتها كثاين �أكرب اقت�صاد يف العامل بعد جتاوزها لليابان ،كما هو
مو�ضح بال�شكل واجلدول التاليني:

 GDPبالأ�سعار اجلارية ،2009
مليار دوالر
 GDPبالأ�سعار اجلارية ،2015
مليار دوالر
مقدار التغري ،مليار دوالر
معدل التغري% ،

الواليات
املتحدة

اليابان

اململكة
املتحدة

ال�صني

الهند

اندوني�سيا

14119.1

5033.0

2182.4

4990.5

1268.9

538.5

17993.1

6379.7

3050.5

10061.8

2516.3

1212.3

3874.1
% 27.4

1346.7
% 26.8

868.1
% 39.8

5071.3
% 101.6

1247.4
% 98.3

673.9
% 125.1
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وجتدر ا لإ�شارة �إىل �أن �أهمية التوقعات ب�ش�أن النمو يف الدول النامية(وهي دول ينخف�ض
فيها ن�صيب الفرد من اال�ستهالك مقارنة بالدول املتقدمة وتتميز بارتفاع مرونة الطلب
الدخلية) ،تنبع �أ�سا�ساً من التغري الكبري الذي �سوف يطر �أ على اقت�صاديات هذه الدول من
ج��راء ارتفاع ن�سبة التغري يف ناجتها املحلي ا لإ ج��م��ايل بني عامي  2009و ،2015مقارنة
بانخـــفا�ض ه��ذه الن�سبة يف ا ل��دول املتقدمة ،حيث ت�شري التوقعات �إىل �أن الناجت املحلي
ا لإجمايل الندونيـــــ�سيا  -وهي ثالث �أك�بر اقت�صاديات ا ل��دول النامية � -سوف يت�ضاعف
مبقدار  ،% 125.1و �أن الناجت املحلي ا لإجمايل للهند  -وهي ثاين �أكرب اقت�صاديات الدول
النامية � -سوف يقفز مبقدار  % 98.3ما ي�ؤكد �إىل ا لأهمية امل�ستقبلية لهذه الدول كم�صادر
رئي�سية للطلب على الوقود الالزم لدفع هذا النمو.
يذكر �أن ال�صني تتميز بخ�صو�صية فريدة ،جتمع بني �أهميتها كثاين �أك�بر اقت�صاد عاملي
وم�صدر لأعلى معدالت النمو املتوقعة بني دول العامل ،وقد متيزت عن الدول املتقدمة بانخفا�ض
ن�صيب الفرد من الناجت ،وارتفاع مرونة الطلب الدخلية .كما متيزت �أي�ضاً عن الدول النامية
بخ�صو�صية التغري يف التوزيع الدميوغرايف ل�سكانها خالل الفرتة  ،2010-1990حيث ات�سم
بزيادة ن�سبة التجمعات احل�ضرية التي تت�صف عموماً بارتفاع متو�سط ن�صيب الفرد من ا�ستهالك
الطاقة عموماً والنفط على وجه اخل�صو�ص ب�سبب التو�سع العمراين ،و منو قطاع اخلدمات مثل
الإن��ارة والتدفئة والنقل وما �شابه ذلك .ويف املقابل يالحظ انخفا�ض ن�سبة التغري يف �إجمايل
عدد ال�سكان بالدول النامية الأخرى ،وذلك ما يف�سر بو�ضوح �أهمية الزيادة املتوقعة للناجت املحلي
الإجمايل ال�صيني والبالغة حوايل  5.1تريليون دوالر خالل الفرتة � ،2015 – 2009أي مبقدار
�ضعف م�ستوياته لعام  ،2009و انعكا�س ذلك على الطلب ال�صيني امل�ستقبلي على الطاقة عموماً
والنفط على وجه اخل�صو�ص.
وقد برز �أثر معدالت النمو القوية لدول �آ�سيا يف ارتفاع التوقعات امل�ستقبلية ملتو�سطات ن�صيب الفرد
من الناجت املحلي الإجمايل بهذه الدول خالل الفرتة  ،2015 – 2009حيث يتوقع �أن يقفز متو�سط
ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل ب�أ�سعاره اجلارية يف ال�صني بحوايل  3577دوالر لي�صل �إىل
حوايل  7316دوالر عام � ، 2015أي بن�سبة �إرتفاع  .% 95.7كما يتوقع �أن يقفز متو�سط ن�صيب الفرد
من الناجت املحلي الإجمايل ب�أ�سعاره اجلارية يف اندوني�سيا بحوايل  2522دوالر ليبلغ حوايل 4849
دوالر عام � ،2015أي بن�سبة .% 108.4
�إن الت�سارع يف منو �إجمايل الناجت يف هاتني الدولتني �سيتخطى الت�سارع يف منو عدد ال�سكان ،الأمر
الذي �سينعك�س على م�ستويات املعي�شة واال�ستهالك والطلب على الطاقة يف هاتني الدولتني ،وبدرجة
�أقل من ال�صني واندوني�سيا� .إن معدالت النمو القوية يف �إجمايل الناجت �ست�ؤثر على متو�سط ن�صيب
الفرد من الناجت املحلي الإجمايل بالهند حيث ت�شري التوقعات �إىل ارتفاعه بحوايل  879دوالر لي�صل
�إىل حوايل  1937دوالر عام � ،2015أي بن�سبة  ،% 83.1ويرجع ذلك �إىل ارتفاع وثرية منو �سكان الهند
مقارنة مبثيالتها يف ال�صني واندوني�سيا.
ويو�ضح ال�شكل واجلدول التاليني التوقعات امل�ستقبلية ملتو�سطات ن�صيب الفرد من الناجت املحلي
الإجمايل بالأ�سعار اجلارية يف كل من ال�صني ،واندوني�سيا ،والهند ،خالل املدى املتو�سط �أي حتى عام
:2015
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متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية يف ال�صني ،و�أندوني�سيا ،والهند
(دوالر �أمريكي)

متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية يف ال�صني واندوني�سيا والهند
دوالر �أمريكي
ال�صني
اندوني�سيا
الهند

2002

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1132

3404

3739

4382

4833

5321

5917

6589

7316

928

2237

2327

3015

3465

3776

4096

4457

4849

477

1065

1058

1265

1382

1488

1628

1778

1937
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وت�شري التوقعات �إىل �أن الفرتة � 2015-2009سوف تكون فرتة انتعا�ش حقيقي لدول �آ�سيا النامية،
حيث �سرتتفع متو�سطات ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل بدرجة �أكرب من مثيالتها خالل فرتة
االنتعا�ش ال�سابقة � ،2008-2002إذ يتوقع �أن يبلغ مقدار التغري يف متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت
املحلي الإجمايل يف ال�صني حوايل  3577دوالر بني عامي  2009و  2015مقارنة بحوايل  2272بني
عامي  2002و  ،2008ويف اندوني�سيا حوايل  2522دوالر مقارنة بحوايل  ،1309ويف الهند حوايل
 879مقارنة بحوايل  588دوالر حتى ذات الفرتة.
 2-1التوقعات امل�ستقبلية للطلب العاملي على النفط حتى عام 2015
 النمو يف �إجمايل الطلب العاملي على النفط�سوف ينعك�س تعايف النمو االقت�صادي العاملي ،على �آفاق الطلب العاملي على النفط خالل الأجل
املتو�سط حتى عام  ،2015حيث ت�شري توقعات �سيناريو الإ�شارة ملنظمة الدول امل�صدرة للنفط (�أوبك)
�إىل ارتفاع �إجمايل الطلب العاملي على النفط مبقدار  6.5مليون ب/ي خالل الفرتة ،2015 – 2009
لريتفـــــــع من  84.5مليــــــون ب/ي عام � 2009إىل حوايل  91.0مليون ب/ي عام  ،2015و�سوف
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ي�سجل �إجمــــايل الطلــــب العاملي على النــــــفط معدل منو �ســـــنوي متو�سطه  % 1.24خالل الفرتة
 ،2015 - 2012كما هو مو�ضح بال�شكل التايل:

امل�صدر :تقرير �آفاق النفط العاملي � ،2010سيناريو الإ�شارة – منظمة �أوبك

ويتوقـــــع �أن ت�أتي معظـــــم الزيــــادة يف الطــــلب العاملي على النــــفط خالل الفرتة 2015 – 2010
من الدول النامــــية ،حيـــــث �ســـريتفع طلــــب هذه املجمـــــوعة بحوايل  5.4مليون ب/ي� ،أي ما يوازي
 % 98من �إجمايل الزيادة يف الطلب العاملي على النفط ،كما يتوقع �أن يرتفع طلب جمموعة الدول
املتحولة بحوايل  0.3مليون ب/ي ،بينما �سينخف�ض طلب جمموعة الدول املتقدمة ب�شكل طفيف �أي
بنحو � 100ألف ب/ي خالل الفرتة  ،2015 – 2010كما هو مو�ضح بال�شكل واجلدول التاليني:

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
االقت�صادات املتقدمة OECD

45.5

46.0

45.5

45.4

45.4

45.3

45.3

االقت�صادات النامية

34.3

35.6

36.4

37.4

38.5

39.6

40.8

االقت�صادات املتحولة

4.7

4.7

4.8

4.8

4.9

4.9

5.0

االقت�صادات النامية و املتحولة

39.0

40.3

41.2

42.2

43.4

44.5

45.8

العامل

84.6

86.3

86.6

87.6

88.8

89.9

91.0
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وكنتيجة لذلك ،يتوقع �أن يرتفع �إجمايل الطلب على النفط من جمموعة الدول النامية واملتحولة
من  40.3مليون ب/ي عام � 2010إىل حوايل  45.8مليون ب/ي عام  ،2015متجاوزاً بذلك �إجمايل
الطلب على النفط من جمموعة الدول املتقدمة املتوقع �أن يبلغ  45.3مليون ب/ي عام  ،2015م�ؤدياً
بذلك �إىل تغري يف اخلارطة اجلغرافية مل�صادر الطلب العاملي على النفط بحيث ت�صبح جمموعة الدول
النامية واملتحولة امل�صدر الرئي�سي والأول للطلب العاملي على النفط بعد عام .2015
وعلى �صعيد الدول النامية� ،سوف ت�أتي معظم الزيادة املتوقعة يف الطلب على النفط خالل الفرتة
 ،2015 – 2010والبالغة حوايل  5.4مليون ب/ي من ال�صني ،ودول جنوب �آ�سيا النامية،التي يتوقع �أن
ت�ساهم بحوايل  3.7مليون ب/ي� ،أي ما يعادل حوايل  % 68.5من �إجمايل الزيادة املتوقعة يف طلب
الدول النامية خالل الفرتة  ،2015 – 2010وحوايل  % 67.3من �إجمايل الزيادة يف الطلب العاملي
على النفط خالل ذات الفتـــــرة .ويتـــــــوقع �أن ت�ســاهم ال�صني وحدها بحوايل  2.2مليون ب/ي� ،أي
ما يعادل  % 40.7من �إجمايل الزيادة املتوقعة يف طلب الدول النامية و  % 40من �إجمايل الزيادة يف
الطلب العاملي على النفط ،مما يعك�س الأهمية املتنامية لهذه املنطقة ب�شكل عام وال�صني ب�شكل خا�ص
يف �أ�سواق النفط العاملية ،كم�صدر رئي�سي وهام للنمو يف الطلب العاملي على النفط.
ويو�ضح ال�شكل واجلدول التاليني توقعات الطلب على النفط من الدول النامية يف الأجل املتو�سط
حتى عام :2015

توقعات الطلب على النفط من الدول النامية يف الأجل املتو�سط حتى عام  ,2015مليون ب/ي
�أمريكا الالتينية
ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا
جنوب �آ�سيا
�أق�صى جنوب �آ�سيا
ال�صني
دول �أوبك
�إجمايل الدول النامية

2010
5.0
3.5
4.0
6.1
8.7
8.2
35.6

2011
5.0
3.5
4.1
6.1
9.1
8.4
36.4

2012
5.1
3.6
4.3
6.3
9.6
8.6
37.4

2013
5.2
3.7
4.5
6.4
10.0
8.7
38.5

2014
5.3
3.8
4.7
6.5
10.5
8.9
39.6

2015
5.3
3.9
4.9
6.7
10.9
9.0
40.8
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 النمو يف الطلب على املنتجات النفطيةمن املتوقع �أن يكون للمنتجات الو�سطى (وقود الطائرات والكريو�سني وزيت الغاز والديزل) الن�صيب
الأكرب من �إجمايل الزيادة املتوقعة خالل الفرتة  ،2015 – 2009حيث يتـــــوقع �أن يرتفـــع الطلب على
املنتجات الو�سطى مبقدار  3.6مليون ب/ي� ،أي بن�سبة  % 56من �إجمايل الزيادة املتوقعة يف الطلب
على املنتجات النفطية ،لت�صل �إىل حوايل  34.2عام .2015
وباملقابل يتوقع �أن ي�ساهم الطلب على املنتجات اخلفيفة (الغازولني والإيثان ،وغاز البرتول امل�سال،
والنافثا) بحوايل  2.4مليون ب/ي� ،أي بن�سبة  % 37من �إجمايل الزيادة املتوقعة للمنتجات النفطية
خالل الفرتة  ،2015 – 2009حيث يتوقع �أن يرتفع من  35.2مليون ب/ي عام � 2009إىل حوايل
 37.6عام .2015

 -2نظرة على الأجل الطويل حتى عام 2030
 1-2حمددات الطلب على النفط يف الأجل الطويل
 النمو ال�سكاينوفقاً لفر�ضيات �سيناريو الإ�شارة ملنظمة ال��دول امل�صدرة للنفط �أوب��ك ،وبح�سب توقعات ق�سم
الإح�صاءات ال�سكانية ب�إدارة ال�شئون االقت�صادية واالجتماعية مبنظمة الأمم املتحدة ،يتوقع �أن يرتفع
عدد �سكان العامل بحوايل  1492مليون ن�سمة خالل الفرتة  ،2030 – 2009لت�صل �إىل حوايل 8332
مليون ن�سمة عام .2030
و�سوف ت�أتي معظم الزيادة املتوقعة من الدول النامية التي يتوقع �أن ت�ساهم بحوايل  1412مليون
ن�سمة� ،أي ما ميثل حوايل  % 95من �إجمايل الزيادة املتوقعة خالل ذات الفرتة ،لي�صل �إجمايل عدد
ال�سكان املجموعة �إىل حوايل  6708مليون ن�سمة عام  ،2030بينما �سريتفع عدد �سكان الدول املتقدمة
بحوايل  98مليون ن�سمة ،ويف املقابل �سينخف�ض عدد �سكان الدول املتحولة بحوايل  17مليون ن�سمة
خالل ذات الفرتة ،كما هو مو�ضح بال�شكل واجلدول التاليني:
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2009
2030
مقدار التغري

االقت�صادات املتقدمة
1207
1305
98

االقت�صادات النامية
5296
6708
1412

االقت�صادات املتحولة
337
320
17-

العامل
6840
8332
1492
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وبالن�سبة للدول النامية ،ف�إن حوايل  % 64من �إجمايل الزيادة املتوقعة يف عدد ال�سكان للفرتة
� ،2030 – 2009سوف ت�أتي من دول جنوب �آ�سيا وجمموعة دول �أفريقيا وال�شرق الأو�سط غري
الأع�ضاء يف منظمة �أوبك .حيث يتوقع �أن يزداد عدد �سكان دول جنوب �آ�سيا بحوايل  463مليون ن�سمة،
�أي بن�سبة  % 28.6لي�صل �إىل حوايل  2083مليون ن�سمة عام  ،2030بينما يتوقع �أن يزداد عدد �سكان
جمموعة دول �أفريقيا وال�شرق الأو�سط غري الأع�ضاء يف منظمة �أوبك بحوايل  444مليون ن�سمة خالل
ذات الفرتة� ،أي بن�سبة  % 51.6لي�صل �إىل حوايل  1305مليون ن�سمة عام .2030
وبالرغم من كونها �أكرب دول العامل من حيث عدد ال�سكان ،م�شكلة ربع �إجمايل عدد �سكان الدول
النامية ،وحوايل خم�س �إجمايل عدد �سكان العامل عام  ،2009ال يتوقع �أن تتجاوز الزيادة يف عدد �سكان
ال�صني  113مليون ن�سمة خالل الفرتة � ،2030 – 2009أن بن�سبة ال تتجاوز  ،% 8.5لت�سجل بذلك
�أدنى معدالت النمو املتوقعة بني املجموعات الرئي�سية للدول النامية ،كما هو مو�ضح بال�شكل واجلدول
التاليني:

2009
2030
مقدار التغري

�أمريكا
الالتينية
428
522
94

�أق�صى جنوب
ال�شرق الأو�سط
جنوب �آ�سيا
�آ�سيا
و�أفريقيا
650
1620
861
787
2083
1305
137
463
444

ال�صني

دول �أوبك

1345
1458
113

393
553
160
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وت�شري التوقعات �إىل �أن جل الزيادة يف عدد �سكان العامل �سوف حتدث يف التجمعات احل�ضرية ،مما
يزيد يف �أهمية الت�أثري الذي �سوف حتدثه هذه الزيادة على التوقعات امل�ستقبلية للطلب على الطاقة.
فالتجمعات احل�ضرية تت�سم بارتفاع متو�سط ن�صيب الفرد من ا�ستهالك الطاقة عموماً والنفط على
وجه اخل�صو�ص ،ب�سبب متطلبات التو�سع العمراين و منو قطاع اخلدمات مثل الإنارة والتدفئة والنقل
وما �شابه ذلك .ووفقاً لفر�ضيات �سيناريو الإ�شارة ملنظمة الدول امل�صدرة للنفط �أوبك ،وبح�سب توقعات
ق�سم الإح�صاءات ال�سكانية ب�إدارة ال�شئون االقت�صادية واالجتماعية مبنظمة الأمم املتحدة ،ف�إن عدد
�سكان التجمعات احل�ضرية بالعامل �سوف يرتفع بحوايل  1564مليون ن�سمة ،بينما �سينخف�ض عدد
�سكان التجمعات الريفية بحوايل  72مليون ن�سمة خالل الفرتة  ،2030 – 2009وعليه ف�إن ن�سبة عدد
�سكان التجمعات احل�ضرية �إىل �إجمايل عدد �سكان العامل �سرتتفع من  % 50.8عام � 2009إىل حوايل
 % 60.5عام  ،2030كما هو مو�ضح بال�شكل واجلدول التاليني:

2009
2030
التغري

االقت�صادات النامية
االقت�صادات
�أق�صى
ال�شرق
جنوب
�أمريكا
املتقدمة
جنوب
الأو�سط
�آ�سيا
الالتينية
�آ�سيا
و�أفريقيا
316
491
340
356
920
احل�ضر

االقت�صادات
ال�صني دول �أوبك املتحولة
592

248

211

3475

الريف

287

71

521

1129

334

753

144

125

3365

احل�ضر

1066

461

652

868

491

879

403

218

5039

الريف

238

61

652

1216

297

579

149

101

3293

احل�ضر

146

104

312

376

175

288

155

7

1564

الريف

-49

-10

132

87

-37

-174

5

-24

-72
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وبالنظر �إىل م�صدر هذه الزيادة ،وهي الإقت�صادات النامية� ،سوف ت�شهد الفرتة 2030 – 2009
منواً �أكرب يف عدد �سكان التجمعات احل�ضرية مقارنة بنظريه للتجمعات الريفية ،و�سيرتافق مع هذا
النمو تزايد ملحوظ يف عدد �سكان التجمعات الريفية يف جنوب �آ�سيا ،وجمموعة دول �أفريقيا وال�شرق
الأو�سط غري الأع�ضاء يف منظمة �أوبك ،وانخفا�ض كبري يف عدد �سكان التجمعات الريفية يف ال�صني،
وهو ما يعني �أن توقعات النمو ال�سكاين بال�صني �سوف ي�سري على وثرية النمو التي مت مالحظتها خالل
العقدين ال�سابقني .و�سيكون النمو نوعياً �أكرث منه كمياً� ،أي بزيادة ن�سبة التجمعات احل�ضرية �إىل
�إجمايل عدد ال�سكان ،حيث يتوقع �أن ترتفع هذه الن�سبة من  % 44عام � 2009إىل حوايل % 60.3
عام  2030لتالم�س املتو�سط العاملي بعد �أن كانت منخف�ضة عنه خالل الفرتة ال�سابقة ،مما يب�شر ب�أفاق
واعدة لتوا�صل وثرية النمو القوي لالقت�صاد ال�صيني واحتياجاته من الطاقة ب�شكل عام والنفط ب�شكل
خا�ص يف امل�ستقبل املنظور.
 النمو االقت�صاديوفقاً لفر�ضيات �سيناريو الإ�شارة ملنظمة الدول امل�صدرة للنفط �أوبك ،من املتوقع �أن ينمو الناجت
الإجمايل العاملي احلقيقي (املقا�س بتعادل القوة ال�شرائية) يف املتو�سط بنحو  % 3.5خالل الفرتة
 ،2030 – 2010حيث �سريتفع معدل النمو �إىل  % 3.7خالل الفرتة  ،2020 – 2010وي�ستمر يف
النمو مبعدل  % 3.2خالل الفرتة .2030 – 2021
و�ستكون جمموعة الإقت�صادات النامية قاطرة منو االقت�صاد العاملي خالل هذه الفرتة ،حيث يتوقع �أن
ينمو الناجت الإجمايل العاملي احلقيقي (املقا�س بتعادل القوة ال�شرائية) يف املتو�سط لهذه املجموعة بحوايل
 % 5.0خالل الفرتة  .2030 – 2010و�سينمو ناجت املجموعة مبعدل  % 5.6خالل الفرتة ،2020 – 2010
ومبعدل  % 4.4خالل الفرتة  .2030 – 2021ومن املتوقع �أن ينمو الناجت الإجمايل العاملي احلقيقي
(املقا�س بتعادل القوة ال�شرائية) يف املتو�سط ملجموعة االقت�صادات املتحولة بنحو  % 2.8خالل الفرتة
 ،2030 – 2010مبعدل  % 3.1خالل الفرتة  ،2020 – 2010و  % 2.5خالل الفرتة .2030 – 2021
كما يتوقع �أن ينمو الناجت الإجمايل العاملي احلقيقي (املقا�س بتعادل القوة ال�شرائية) يف املتو�سط
ملجموعة االقت�صادات املتقدمة بحوايل  % 2.0خالل الفرتة  ،2030 – 2010حيث يرتفع معدل النمو
�إىل  % 2.1خالل الفرتة  ،2020 – 2010وي�ستمر النمو مبعدل  % 1.9خالل الفرتة ،2030 – 2021
كما هو مو�ضح بال�شكل واجلدول التاليني:
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االقت�صادات
املتقدمة
2030 - 2010
2020 - 2010
2030 - 2021

% 2.0
% 2.1
% 1.9

�أمريكا
الالتينية
% 3.1
% 3.3
% 2.8

ال�شرق
الأو�سط
و�أفريقيا
% 3.3
% 3.4
% 3.2

االقت�صادات النامية
�أق�صى
جنوب
جنوب ال�صني دول �أوبك
�آ�سيا
�آ�سيا
% 3.5 % 6.9 % 3.5 % 5.4
% 3.6 % 8.0 % 3.9 % 6.1
% 3.3 % 5.6 % 3.2 % 4.6

االقت�صادات
املتو�سط املتحولة
% 5.0
% 5.6
% 4.4

% 2.8
% 3.1
% 2.5

العامل
% 3.5
% 3.7
% 3.2
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وعلى �صعيد جمموعة الإقت�صادات النامية ،يتوقع �أن تقود ال�صني ودول جنوب �آ�سيا النامية قاطرة
النمو لهذه املجموعة ،حيث يتوقع �أن ي�ستمر النمو القوي لهذه الدول يف دفع عجلة النمو العاملي ،و�أن
حتقق معدالت منو تتجاوز املتو�سط العاملي .بالن�سبة لل�صني �سي�صل معدل النمو �إىل حوايل % 6.9
خالل الفرتة  % 8( 2030 – 2010خالل الفرتة  ،2020 – 2010و % 5.6خالل الفرتة – 2021
 ،)2030بينما �ستبلغ معدالت النمو يف دول جنوب �آ�سيا النامية حوايل  % 5.4الفرتة 2030 - 010
( % 6.1خالل الفرتة  ،2020 – 2010و % 4.6خالل الفرتة .)2030– 2021
و�سيرتتب عن ذلك تغري مهم يف مواقع االقت�صادات العاملية ،حيث �ستتجاوز ال�صني جمموعة �أوروبا
الغربية وجمموعة �أمريكا ال�شمالية يف حجم الناجت الإجمايل عام  ،2030كما يتوقع �أن يرتفع حجم
الناجت الإجمايل احلقيقي ب�أ�سعار  2005لتقفز جمموعة دول جنوب �آ�سيا النامية من الرتتيب اخلام�س
�إىل الرتتيب الرابع عاملياً متجاوزة بذلك جمموعة دول املحيط الهادي ال�صناعية خالل عام ،2030
كما يتوقع �أي�ضاً �صعود حجم الناجت الإجمايل احلقيقي ب�أ�سعار  2005ملجموعة دول �أق�صى جنوب �آ�سيا
النامية من الرتتيب ال�سابع �إىل الرتتيب ال�ساد�س عاملياً متجاوزة بذلك جمموعة �أمريكا الالتينية خالل
عام  ،2030كما هو مو�ضح بال�شكل التايل:
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وباعتبار توقعات النمو ال�سكاين� ،سوف يرتفع متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل
يف ال�صني من الرتتيب الثامن بني املجموعات الدولية الرئي�سية عام � 2009إىل الرتتيب اخلام�س عام
 2030متجاوزة بذلك متو�سط الدول الأع�ضاء يف منظمة �أوبك ،وجمموعة االقت�صادات املتحولة ما
عدا رو�سيا ،و جمموعة دول �أمريكا الالتينية ،بينما �سيتجاوز متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت املحلي
الإجمايل ملجموعة دول جنوب �آ�سيا النامية نظريه يف جمموعة دول �أفريقيا وال�شرق الأو�سط غري
الأع�ضاء يف منظمة �أوبك خالل الفرتة  ،2030 – 2009كما هو مو�ضح بال�شكل التايل:
متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت املجلي الإجمايل لعام  2009وتوقعاته لعام � ،2030ألف دوالر (�أ�سعار عام )2005
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 �سيا�سات الطاقة بالدول امل�ستهلكةمتثل �سيا�سات الطاقة بالدول امل�ستهلكة �أحد املحددات الرئي�سية للطلب امل�ستقبلي على الطاقة
عموماً والنفط على وجه اخل�صو�ص ،ويعترب عدم و�ضوح ال�سيا�سات والت�شريعات البيئية للدول
امل�ستهلكة ،واملتعلقة بال�ضرائب املفرو�ضة على النفط ،وكفاءة ا�ستهالك الطاقة ،وخطط التحول لإنتاج
الطاقات املتجددة ،والدعم الذي توفره هذه الدول مل�صادر الطاقة الأخرى مثل الطاقة النووية والفحم
ال رئي�سيا يف ارتفاع حجم ال�ضبابية يف
مقابل الت�شريعات املت�شددة على ا�ستهالك الوقود النفطي ،عام ً
م�ستقبل الطلب على النفط.
وتركز فر�ضيات �سيناريو الإ�شارة ملنظمة الدول امل�صدرة للنفط �أوبك على مبادرتني رئي�سيتني
ل�سيا�سات الطاقة دخلتـــــا حيز التنفيذ عام ،2009تتمثل الأوىل يف قانون ا�ستقالل و�أمن الطاقة
( )Energy Independence and Security Act-EISAبالواليات املتحدة الأمريكية ،والثانية
يف اخلطة  20/20/20للطاقة واملناخ بالإحتاد الأوروبي
()EU Climate and Energy Package - 20/20/20
وي�شتمل قانون ا�ستقالل و�أمن الطاقة بالواليات املتحدة الأمريكية على تغيريات كبرية و�صارمة على
معايري االقت�صاد يف ا�ستهالك الوقود لل�سيارات وال�شاحنات اخلفيفة ،بهدف خف�ض الطلب على النفط
بحوايل  1.1مليون ب/ي بحلول عام  ،2020و حوايل  2.1مليون ب/ي بحلول علم  ،2030كما ت�ضمن
�أي�ضاً حتديد حد �أدنى �إلزامي من الوقود احليوي ليحل حمل ا�ستخدام الغازولني يف قطاع النقل ،حيث
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�ألزم القانون توفري  36مليار غالون كحد �أدنى من الوقود البديل واملتجدد بحلول عام  ،2022وبالرغم
من اعتبار ذلك �ضرباً من املبالغة يف الطموح فقد افرت�ض �سيناريو الإ�شارة �أن تنجح الواليات املتحدة
يف حتيق ن�صف امل�ستهدف بحلول عام  ،2022وتبلغ �أهدافها بحلول عام  ،2030ليزيد من الإمدادات
املتوقعة للوقود احليوي بحوايل مليون برميل عام .2030
وتهــــدف اخلطة  20/20/20للطاقة واملناخ بالإحتاد الأوروبي �إىل تخفي�ض االنبعاثات بن�سبة % 20
عن م�ستـــــوياتها خـــــالل عام  1990بحلـــــول عام  ،2020و حت�ســني كفاءة الطاقة بن�سبة  % 20بحلول
عام  ،2020وزيادة ح�صة الطاقات املتجددة �إىل  % 20من �إجمايل ا�ستهالك الطاقة الأولية.
ويتوقع �أن يتم تعديل نظام مقاي�ضة االنبعاثات ( )Emission Trading Scheme-ETSالذي
�أ�صبح �أحد الأركان الأ�سا�سية ل�سيا�سة الطاقة الأوروبية ،بحيث ي�ؤدي �إىل رفع كفاءة ا�ستهالك الطاقة
يف القطاع ال�صناعي ،وزيادة ح�صة م�صادر الطاقة املتجددة على ح�ساب انخفا�ض ح�صة الفحم يف
توليد الكهرباء ،و�أن يتو�سع االحتاد الأوروبي يف ا�ستخدام الوقود احليوي لي�شكل  % 10كحد �أدنى من
�إجمايل ا�ستهالك الوقود يف قطاع النقل بحلول عام .2020

 2-2التوقعات امل�ستقبلية للطلب العاملي على النفط حتى عام 2030
 النمو يف �إجمايل الطلب العاملي على النفطت�شري توقعات �سيناريو الإ�شارة ملنظمة الدول امل�صدرة للنفط (�أوبك) �إىل ارتفاع �إجمايل الطلب العاملي
على النفط مبقدار  20مليون ب/ي خالل الفرتة  ،2030 – 2010من  85.5مليون ب/ي عام � 2010إىل
حوايل  105.5مليون ب/ي عام � ،2030أي بن�سبة  ،% 23.4كما هو مو�ضح بال�شكل واجلدول التاليني:
التوقعات امل�ستقبلية للطلب العاملي على النفط حتى عام ( ،2030مليون برميل /اليوم)

2009

2010

2015

2020

2025

2030

االقت�صادات ال�صناعية ()OECD

45.5

45.4

45.3

44.7

44.0

43.1

االقت�صادات النامية

34.3

35.4

40.8

46.3

51.5

56.8

االقت�صادات املتحولة

4.7

4.7

5.0

5.2

5.4

5.6

العامل

84.5

85.5

91.0

96.2

100.9

105.5
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و�سوف تت�سارع وثرية النمو يف طلب جمموعة االقت�صاديات النامية واملتحولة بعد عام 2010
ليتجاوز �إجمايل طلب هذه املجموعة حجم طلب جمموعة االقت�صادات املتقدمة عام  ،2015وي�ستمر
باالرتفاع عنه ليبلغ �إجمايل طلب جمموعة االقت�صاديات النامية واملتحولة حوايل  62.4مليون ب/ي
عام  2030مقابل  43.1مليون ب/ي لالقت�صادات ال�صناعية ،لت�صبح بالتايل امل�صدر الرئي�سي للطلب
العاملي على النفط بعد �أن كانت امل�صدر الرئي�سي للنمو خالل الفرتة ال�سابقة.
 الطلب على النفط وفق املجموعات الدولية الرئي�سيةمن املتوقع �أن ت�أتي معظم الزيادة يف الطلب العاملي على النفط خالل الفرتة  2030 – 2010من
االقت�صادات النامية ،بحيث يرتفع طلب املجموعة بحوايل  21.4مليون ب/ي لي�صل �إىل حوايل 56.8
مليون ب/ي ع��ام ،2030
بينما يتوقع انخفا�ض طلب
جم��م��وع��ة االق���ت�������ص���ادات
امل��ت��ق��دم��ة ب���ح���وايل 2.3
مليون ب/ي ،ليبلغ حوايل
 43.1م��ل��ي��ون ب/ي ع��ام
 ،2030وي��ت��وق��ع ارت��ف��اع
طلب جمموعة االقت�صادات
امل��ت��ح��ول��ة ب���ح���وايل 0.9
مليون ب/ي ،خالل الفرتة
امل�صدر :تقرير �آفاق النفط العاملي � ،2010سيناريو الإ�شارة – منظمة �أوبك.
 ،2030–2010ك��م��ا هو
مو�ضح بال�شكل التايل:
 -1االقت�صادات املتقدمة
خالل الفرتة  ،2030-2010يتوقع �أن ينخف�ض الطلب على النفط يف �أمريكا ال�شمالية بحوايل0.8
مليون ب/ي �أي بن�سبة  ،% 3.4لي�صل �إىل حوايل  22.8مليون ب/ي عام  .2030بينما يتوقع ينخف�ض
الطلب على النفط يف �أوروبا الغربية بحوايل  0.9مليون ب/ي �أي بن�سبة  ،% 6.8لي�صل �إىل حوايل 13.2
مليون ب/ي ع��ام ،2030
�أما يف دول املحيط الهادي
ال�صناعية فيتوقع انخفا�ض
الطلب على النفط بحوايل
 0.7مليون ب/ي �أي بن�سبة
 ،% 9.1ليبلغ ح��وايل 7.0
مليون ب/ي ع��ام ،2030
وي��و���ض��ح ال�شكل واجل���دول
التاليني التوقعات امل�ستقبلية
للطلب ع��ل��ى ال��ن��ف��ط وف��ق
جم���م���وع���ة االق���ت�������ص���ادات
املتقدمة حتى عام :2030
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�أمريكا ال�شمالية
�أوروبا الغربية
دول املحيط الهادي ال�صناعية
�إجمايل االقت�صادات املتقدمة

2030 2025 2020 2015 2010 2009
22.8 23.2 23.6 23.8 23.6 23.3
13.2 13.5 13.7 13.9 14.1 14.5
7.0
7.2
7.4
7.6
7.7
7.7
43.1 44.0 44.7 45.3 45.4 45.5
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 -2االقت�صادات النامية
يتوقع �أن ت�ساهم االقت�صادات النامية مبعظم الزيادة يف الطلب العاملي على النفط خالل الفرتة
 ، 2030 – 2010بحيث يرتفع طلب هذه املجموعة بحوايل  21.4مليون ب/ي ،من  35.4مليون
ب/ي عام � 2010إىل حوايل  56.8مليون ب/ي عام  .2030و�سوف ت�أتي معظم الزيادة املتوقعة
لالقت�صاديات النامية من ال�صني ودول جنوب و�أق�صى جنوب �آ�سيا ،التي يتوقع �أن ت�ساهم يف جمموعها
بحوايل  15.2مليون ب/ي� ،أي ما يعادل  % 71من �إجمايل الزيادة املتوقعة يف طلب الدول النامية
خالل الفرتة  ،2030 – 2010وحوايل  % 76من �إجمايل الزيادة ال�صافية املتوقعة يف الطلب العاملي
على النفط خالل ذات الفرتة ،ويو�ضح ال�شكل واجلدول التاليني توقعات الطلب على النفط من الدول
النامية حتى عام .2030
التوقعات امل�ستقبلية للطلب على النفط من جمموعة االقت�صادات النامية حتى عام ( ،2030مليون برميل /يوم)

�أمريكا الالتينية
ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا
جنوب �آ�سيا
�أق�صى جنوب �آ�سيا
ال�صني
دول �أوبك
الدول النامية

2009
4.9
3.4
3.9
6.0
8.3
7.9
34.3
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2010
5.0
3.5
4.0
6.1
8.7
8.2
35.4

2015
5.3
3.9
4.9
6.7
10.9
9.0
40.8

2020
5.7
4.3
5.9
7.4
13.1
9.8
46.3

2025
6.0
4.7
7.0
8.2
15.0
10.6
51.5

2030
6.3
5.2
8.3
9.0
16.7
11.4
56.8
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ومن املتوقع �أن يرتفع الطلب ال�صيني على النفط بحوايل  8.0مليون ب/ي خالل الفرتة 2010
 � ،2030أي ما يعادل حوايل  % 37.4من �إجمايل الزيادة املتوقعة يف طلب الدول النامية ،وحوايل % 40من �إجمايل الزيادة ال�صافية املتوقعة يف الطلب العاملي على النفط  ،بينما يتوقع �أن يرتفع
الطلب على النفط من جمموعة دول جنوب �آ�سيا النامية بحوايل  4.3مليون ب/ي خالل الفرتة
� ،2030 - 2010أي ما يعادل حوايل  % 20من �إجمايل الزيادة املتوقعة يف طلب الدول النامية.
ويتوقع �أن يرتفع الطلب على النفط من جمموعة دول �أق�صى جنوب �آ�سيا النامية بحوايل  2.9مليون
ب/ي خالل الفرتة � ،2030 - 2010أي ما يعادل حوايل  % 13.6من �إجمايل الزيادة املتوقعة يف
طلب الدول النامية .هذا ما يعك�س الأهمية املتنامية لهذه املنطقة ب�شكل عام ،وال�صني ب�شكل خا�ص
يف �أ�سواق النفط العاملية ،كم�صدر رئي�سي وهام للنمو يف الطلب العاملي على النفط.
 -3االقت�صادات املتحولة
يتوقع ارتفاع طلب جمموعة االقت�صادات املتحولة بحوايل  0.9مليون ب/ي ،خالل الفرتة –2010
� ،2030أي من  4.7مليون ب/ي عام � 2010إىل حوايل  5.6مليون ب/ي عام � .2030إذ يتوقع �أن
يرتفع الطلب على النفط يف رو�سيا بحوايل  0.4مليون ب/ي� ،أي بن�سبة  ،% 13.3لي�صل �إىل حوايل
 3.4مليون ب/ي عام  ،2030لت�ساهم بحوايل ن�صف �إجمايل الزيادة املتوقعة يف طلب االقت�صادات
املتحولة خالل ذات الفرتة ،بينما يتوقع �أن يرتفع الطلب على النفط يف باقي االقت�صادات املتحولة
جمتمعة بحوايل  0.4مليون ب/ي خالل نف�س الفرتة ،ويو�ضح ال�شكل واجلدول التاليني توقعات الطلب
على النفط من جمموعة االقت�صادات املتحولة حتى عام .2030
التوقعات امل�ستقبلية للطلب على النفط من جمموعة االقت�صادات املتحولة حتى عام ( 2030مليون برميل /اليوم)

2009
رو�سيا
باقي االقت�صادات املتحولة
االقت�صادات املتحولة

3.0

1.7

4.7

2010
3.0

1.7

4.7

2015
3.1

1.8

5.0

2020
3.3

1.9

5.2

2025
3.3

2.0

5.4

2030
3.4

2.1

5.6
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 الطلب العاملي على النفط وفق القطاعات االقت�صادية الرئي�سيةمن املتوقع �أن ي�شهد الطلب العاملي على النفط من��واً بدرجات متفاوتة من كل القطاعات
االقت�صادية ،با�ستثناء قطاع توليد الطاقة الكهربائية .و�سيقود قطاع النقل واملوا�صالت النمو
املتوقع يف الطلب العاملي على النفط ،حيث �سي�ساهم بحوايل  14.2مليون ب م ن ي� ،أي حوايل
 % 74من �إجمايل الزيادة املتوقعة يف الطلب العاملي خالل الفرتة  ،2030-2010بينما �سي�ساهم
القطاع ال�صناعي بحوايل  3.0مليون ب م ن ي� ،أي حوايل  % 15من �إجمايل الزيادة املتوقعة
يف الطلب العاملي خالل الفرتة  ،2030-2010و�ست�ساهم القطاعات الأخرى (املنزيل والتجاري
والزراعي) جمتمعة بحوايل  2.1مليون ب م ن ي� ،أي حوايل  % 11من �إجمايل الزيادة املتوقعة،
كما هو مو�ضح بال�شكل واجلدول التاليني:
التوقعات امل�ستقبلية للطلب على النفط من القطاعات الرئي�سية حتى عام ( ،2030مليون برميل مكافئ نفط/اليوم)

2010
2020
2030

قطاع النقل
والمواصالت
43.8
51.4
58.0

القطاع
الصناعي
22.5
24.3
25.5

القطاع المنزلي
والتجاري والزراعي
9.2
10.3
11.3

قطاع الكهرباء
5.6
5.6
5.5

امل�صدر :تقرير �آفاق النفط العاملي � ،2010سيناريو الإ�شارة – منظمة �أوبك.

 -1قطاع النقل واملوا�صالت
يعترب قطاع النقل واملوا�صالت املحرك الرئي�سي للطلب على النفط ،حيث ي�ستحوذ حالياً على �أكرث
من ن�صف �إجمايل الطلب العاملي ،و�سيكون خالل الفرتة  2030 - 2010م�صدراً حلوايل ثالثة �أرباع
النمو املتوقع للطلب على النفط.
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وتعد جمموعة ال��دول النامية ،امل�صدر الرئي�سي للزيادة املتوقعة يف الطلب على النفط خالل
الفرتة  ،2030 - 2010حيث يتوقع �أن يرتفع الطلب من قطاع النقل واملوا�صالت يف الدول النامية
بحوايل 14.3مليون ب م ن ي ،و�أن يرتفع الطلب من قطاع النقل واملوا�صالت يف الدول املتحولة بحوايل
 1.0مليون ب م ن ي ،ويف املقابل يتوقع �أن ينخف�ض الطلب من قطاع النقل واملوا�صالت يف الدول
ال�صناعية بحوايل 1.1مليون ب م ن ي.
وكنتيجة لذلك يتوقع �أن يت�سارع منو الطلب على النفط من قطاع النقل واملوا�صالت يف جمموعة
الدول النامية واملتحولة ليلحق ب�إجمايل طلب قطاع النقل واملوا�صالت يف جمموعة الدول ال�صناعية
خالل عام  ،2020وليتجاوزه بعد ذلك لت�صبح جمموعة الدول النامية واملتحولة امل�صدر الأول والرئي�سي
للطلب على النفط يف هذا القطاع ،كما هو مو�ضح بال�شكل واجلدول التاليني:
التوقعات امل�ستقبلية للطلب العاملي على النفط من قطاع النقل واملوا�صالت حتى عام ( ،2030مليون برميل مكافئ نفط/اليوم)

2010
2020
2030

الدول ال�صناعية OECD

25.8
25.6
24.7

الدول النامية
16.1
23.2
30.4

الدول املتحولة
1.9
2.4
2.9

العامل
43.8
51.4
58.0

امل�صدر :تقرير �آفاق النفط العاملي � ،2010سيناريو الإ�شارة – منظمة �أوبك.

و�سيكون قطاع النقل الربي امل�صدر الرئي�سي للنمو املتوقع يف الطلب على النفط من قطاع
النقل واملوا�صالت خالل الفرتة  ،2030 – 2010حيث يتوقع �أن ي�ساهم بحوايل  8.6مليون ب م
ن ي� ،أي حوايل  % 60.5من �إجمايل الزيادة املتوقعة يف �إجمايل طلب قطاع النقل واملوا�صالت.
ومن املتوقع �أن ي�ساهم قطاع النقل البحري وال�سكك احلديدية بحوايل  4.0مليون ب م ن ي،
�أي حوايل  % 28.2من �إجمايل الزيادة املتوقعة يف �إجمايل طلب قطاع النقل واملوا�صالت خالل
ذات الفرتة ،بينما ي�ساهم قطاع النقل اجلوي بحوايل  1.6مليون ب م ن ي� ،أي حوايل % 11.3
من �إجمايل الزيادة املتوقعة يف �إجمايل طلب قطاع النقل واملوا�صالت خالل نف�س الفرتة ،كما هو
مو�ضح بال�شكل واجلدول التاليني:
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التوقعات امل�ستقبلية للطلب العاملي على النفط من قطاع النقل واملوا�صالت حتى عام ( ،2030مليون برميل مكافئ نفط/اليوم)

قطاع النقل
الربي

قطاع الطريان

قطاع النقل البحري
وال�سكك احلديدية

الإجمايل

2010

33.2

5.2

5.4

43.8

2020

38.4

6.0

7.0

51.4

2030

41.8

6.8

9.4

58.0

امل�صدر :تقرير �آفاق النفط العاملي � ،2010سيناريو الإ�شارة – منظمة �أوبك.

 1-1قطاع النقل الربي
يعترب قطاع النقل الربي املحرك الرئي�سي للطلب على النفط يف قطاع النقل واملوا�صالت ،حيث بلغ
�إجمايل طلب هذا القطاع حوايل  33.2مليون ب م ن ي عام � ،2010أي ما ميثل  % 75.8من �إجمايل
طلب قطاع النقل واملوا�صالت و حوايل  % 41من �إجمايل الطلب العاملي على النفط خالل عام .2010
ويرتبط قطاع النقل الربي بعدد املركبات يف العامل ،والتي ترتبط بدورها مبعدالت النمو االقت�صادي،
والنمو ال�سكاين ،ومتو�سطات دخول الأفراد ،حيث يتوقع �أن يرتفع عدد املركبات اخلا�صة مبعدل �سنوي
�سيبلغ حوايل  % 2.5خالل الفرتة  ،2030-2010مقابل  % 3.4للمركبات التجارية خالل ذات الفرتة.
وكنتيجة للنمو القوي املتوقع ا�ستمراره لدول �آ�سيا النامية ،والقفزات املتوقعة يف متو�سطات دخول
الأف��راد يف ال�صني خالل الفرتة � ،2030-2010سيكون النمو املتوقع يف عدد املركبات يف العامل
بقيادة دول �آ�سيا النامية عموماً وال�صني على وجه اخل�صو�ص ،حيث يتوقع �أن يرتفع عدد املركبات
اخلا�صة بال�صني مبعدل �سنوي يبلغ حوايل  % 9.0خالل الفرتة  ،2030-2010بينما يتوقع �أن يرتفع
عدد املركبات التجارية مبعدل �سنوي يبلغ  ،% 5.1كما يتوقع �أي�ضاً �أن يرتفع عدد املركبات اخلا�صة
مبجموعة دول جنوب �آ�سيا مبعدل �سنوي يبلغ  ،% 8.7يف حني يتوقع �أن يرتفع عدد املركبات التجارية
مبعدل �سنوي .% 8.5
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ويف دول �أق�صى جنوب �آ�سيا ،يتوقع �أن يرتفع عدد املركبات اخلا�صة مبعدل �سنوي يبلغ % 5.1
خالل الفرتة  ،2030-2010بينما يتوقع �أن يرتفع عدد املركبات التجارية مبعدل �سنوي  % 5.0خالل
نف�س الفرتة� ،أما يف دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا �سريتفع عدد املركبات اخلا�صة مبعدل �سنوي
 ،% 5.0واملركبات التجارية مبعدل �سنوي  ،% 6.3كما هو مو�ضح بال�شكل واجلدول التاليني:
التوقعات امل�ستقبلية للطلب على النفط من القطاعات الرئي�سية حتى عام ( ،2030مليون برميل مكافئ نفط/اليوم)

دول
�أق�صى
ال�شرق
جنوب
�أمريكا �أوروبا املحيط �أمريكا
جنوب ال�صني
الأو�سط
�آ�سيا
ال�شمالية الغربية الهادي الالتينية
�آ�سيا
و�أفريقيا
ال�صناعية

باقي
االقت�صادات
املتحولة

العامل

املركبات اخلا�صة

% 2.1 % 4.4 % 9.0 % 5.1 % 8.7 % 5.0 % 2.5 % 0.7 % 0.7 % 1.0

% 2.9

% 2.5

املركبات التجارية

% 0.8 % 3.6 % 5.1 % 5.0 % 8.5 % 6.3 % 3.5 % 0.2 % 2.3 % 1.2

% 2.7

% 3.4

دول
�أوبك

رو�سيا

امل�صدر :تقرير �آفاق النفط العاملي � ،2010سيناريو الإ�شارة – منظمة �أوبك.

و�سوف ينعك�س النمو القوي املتوقع يف عدد املركبات الآلية بدول �آ�سيا النامية على الطلب امل�ستقبلي
على النفط من قطاع النقل الربي بالدول النامية ،الذي يتوقع �أن يرتفع بحوايل  5.3مليون ب م ن ي
خالل الفرتة  ،2020 – 2010وحوايل  4.4مليون ب م ن ي خالل الفرتة  ،2030 – 2020بحيث يرتفع
الطلب على النفط من قطاع النقل الربي بالدول النامية بحوايل  9.7مليون ب م ن ي خالل الفرتة
ال جل الزيادة يف الطلب العاملي على النفط من قطاع النقل الربي ،مقابل
� ،2030 – 2010أي م�شك ً
الرتاجع املتوقع يف الطلب امل�ستقبلي على النفط من قطاع النقل الربي بالدول ال�صناعية ،ويو�ضح
ال�شكل واجلدول التاليني التوقعات امل�ستقبلية للطلب العاملي على النفط من قطاع النقل الربي حتى
عام :2030
61

النفط والتعاون العربي 139 -

التوقعات امل�ستقبلية للطب على النفط من قطاع النقل الربي حتى عام ( ،2030مليون برميل مكافئ نفط /اليوم)

الدول ال�صناعية OECD
الدول النامية
االقت�صادات املتحولة
العامل

2010
20.0
11.8
1.4
33.2

2020
19.5
17.1
1.7
38.4

2030
18.3
21.5
2.0
41.8

امل�صدر :تقرير �آفاق النفط العاملي � ،2010سيناريو الإ�شارة – منظمة �أوبك.

وعلى �صعيد الدول النامية� ،ستقود ال�صني وباقي دول �آ�سيا النامية النمو املتوقع يف الطلب امل�ستقبلي
على النفط من قطاع النقل الربي ،حيث ت�ساهم دول �آ�سيا النامية بحوايل  6.7مليون ب م ن ي� ،أي
مبا ن�سبته  % 69.1من �إجمايل الزيادة املتوقعة يف الطلب على النفط من قطاع النقل الربي بالدول
النامية ،بحيث ت�ساهم ال�صني وحدها بحوايل  3.1مليون ب م ن ي� ،أي مبا ن�سبته  ،% 32بينما
�ست�ساهم دول جنوب و�أق�صى جنوب �آ�سيا جمتمعة بحوايل  3.6مليون ب م ن ي� ،أي مبا ن�سبته .% 37.1
ويو�ضح ال�شكل واجلدول التاليني التوقعات امل�ستقبلية للطلب العاملي على النفط من قطاع النقل
الربي بالدول النامية حتى عام :2030
التوقعات امل�ستقبلية للطلب على النفط من قطاع النقل الربي بالدول النامية حتى عام ( ،2030مليون برميل مكافئ /اليوم)
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�أمريكا
الالتينية
2010
2020
2030

2.0
2.3
2.5

ال�شرق
الأو�سط
و�أفريقيا
1.4
1.8
2.3

جنوب
�آ�سيا
1.1
2.2
3.5

�أق�صى
جنوب
�آ�سيا
2.1
2.7
3.3

ال�صني
2.4
4.5
5.5

�إجمايل الدول
دول �أوبك
النامية
2.8
3.7
4.5

11.8
17.1
21.5

امل�صدر :تقرير �آفاق النفط العاملي � ،2010سيناريو الإ�شارة – منظمة �أوبك.

 2-1قطاع النقل اجلوي (الطريان)
يعترب قطاع النقل اجلوي من �أهم القطاعات احليوية يف قطاع النقل واملوا�صالت و�أ�سرعها منواً يف
الطلب على النفط ،حيث يتوقع �أن يرتفع �إجمايل الطلب من هذا القطاع بحوايل  1.6مليون ب م ن ي
خالل الفرتة � ،2030 – 2010أي بن�سبة  % 30.8مقارنة مب�ستوياتها خالل عام  2010ليبلغ حوايل
 6.8مليون ب م ن ي عام .2030
�سي�أتي حوايل  0.9مليون ب م ن ي� ،أي ما يزيد عن  % 56من �إجمايل الزيادة املتوقعة يف �إجمايل
الطلب العاملي على النفط خالل الفرتة ، 2030-2010 ،من قطاع النقل اجلوي من الدول النامية،
بينما ت�ساهم جمموعة الدول ال�صناعية بحوايل  0.5مليون ب م ن ي� ،أي مبا ن�سبته  % 31من �إجمايل
الزيادة املتوقعة يف الطلب العاملي على النفط من قطاع النقل اجلوي ،وجمموعة االقت�صاديات املتحولة
بحوايل  0.2مليون ب م ن ي� ،أي مبا ن�سبته  % 13من �إجمايل الزيادة املتوقعة ،كما هو مو�ضح بال�شكل
واجلدول التاليني:
التوقعات امل�ستقبلية للطلب على النفط من قطاع الطريان حتى عام ( ،2030مليون برميل مكافئ /اليوم)

2010
2020
2030

الدول ال�صناعية  OECDالدول النامية
1.6
3.3
2.0
3.6
2.5
3.8

االقت�صادات املتحولة
0.3
0.4
0.5

العامل
5.2
6.0
6.8

امل�صدر :تقرير �آفاق النفط العاملي � ،2010سيناريو الإ�شارة – منظمة �أوبك.
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 3-1قطاع النقل البحري وال�سكك احلديدية
يتوقع �أن ي�ساهم قطاع النقل البحري وال�سكك احلديدية بحوايل  4.0مليون ب م ن ي� ،أي بحوايل
 % 28.2من �إجمايل الزيادة املتوقعة يف �إجمايل طلب قطاع النقل واملوا�صالت خالل الفرتة -2010
 ،2030وميكن تق�سيم هذا القطاع �إىل قطاعني رئي�سيني وهما:
 1-3-1قطاع النقل البحري املحلي وال�سكك احلديدية
من املتوقع �أن يرتفع �إجمــــايل الطـــــلب من هذا القطاع بحوايل مليون ب م ن ي خالل الفرتة
� ،2030 – 2010أي بحوايل  % 50مقارنة مب�ســــتوياتها خـــالل عام  2010ليبلغ حوايل  3.0مليون
ب م ن ي عام .2030
التوقعات امل�ستقبلية للطلب على النفط من قطاع الطريان حتى عام ( ،2030مليون برميل مكافئ /اليوم)

2010
2020
2030

الدول ال�صناعية  OECDالدول النامية
1.1
0.8
1.6
0.7
2.1
0.7

االقت�صادات املتحولة
0.1
0.1
0.2

العامل
2.0
2.5
3.0

امل�صدر :تقرير �آفاق النفط العاملي � ،2010سيناريو الإ�شارة – منظمة �أوبك.

ومن املتوقع �أن ت�أتي جل �صايف الزيادة املتوقعة خالل الفرتة  2030 – 2010والبالغة حوايل مليون
ب م ن ي من الدول النامية ،و�ست�ساهم الزيادة املتوقعة من جمموعة االقت�صاديات املتحولة والبالغة
حوايل  0.1مليون ب م ن ي يف تعوي�ض االنخفا�ض املتوقع يف طلب جمموعة الدول ال�صناعية البالغ
حوايل  0.1مليون ب م ن ي خالل ذات الفرتة.
 2-3-1قطاع ال�سفن
يتوقع �أن يقفز �إجمايل الطلب العاملي على النفط من قطاع ال�سفن بحوايل  3مليون ب م ن ي خالل
الفرتة � ،2030 – 2010أي بحوايل  % 88مقارنة مب�ستوياتها خالل عام  2010ليبلغ حوايل 6.4
مليون ب م ن ي عام .2030
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التوقعات امل�ستقبلية للطلب العاملي على النفط من قطاع ال�سفن حتى عام ( ،2030مليون برميل مكافئ  /اليوم)

2010
2020
2030

الدول ال�صناعية  OECDالدول النامية
1.6
1.7
2.5
1.8
4.3
1.9

االقت�صادات املتحولة
0.1
0.2
0.2

العامل
3.4
4.5
6.4

امل�صدر :تقرير �آفاق النفط العاملي � ،2010سيناريو الإ�شارة – منظمة �أوبك.

و�سوف ت�أتي ن�سبة  % 90من الزيادة املتوقعة يف �إجمايل الطلب العاملي على النفط من قطاع النقل
بال�سفن خالل الفرتة  2030 – 2010من الدول النامية ،املتوقع �أن يرتفع طلبها بحوايل  2.7مليون ب
م ن ي خالل الفرتة ذاتها� ،أي بن�سبة  % 168.8مقارنة مب�ستوياته خالل عام  2010والبالغة حوايل
 1.6مليون ب م ن ي ليبلغ حوايل  4.3مليون ب م ن ي بحلول عام .2030
 -2القطاع ال�صناعي
يعترب القطاع ال�صناعي ثاين �أكرب القطاعات امل�ستهلكة للنفط بعد قطاع النقل واملوا�صالت ،ويقدر
�إجمايل الطلب العاملي على النفط من القطاع ال�صناعي عام  2010بنحو  22.5مليون ب م ن ي� ،أي
�أكرث من ربع �إجمايل الطلب العاملي ،ويتوقع �أن يرتفع الطلب على النفط من القطاع ال�صناعي خالل
الفرتة  2030 – 2010بحوايل  3.0مليون ب م ن ي ،لي�ساهم هذا القطاع بحوايل  % 15من �إجمايل
الزيادة املتوقعة يف الطلب العاملي على النفط خالل الفرتة ذاتها.
 1-2قطاع ال�صناعات البرتوكيماوية

ميثل قطاع ال�صناعات البرتوكيماوية حوايل  % 37من �إجمايل طلب القطاع ال�صناعي من النفط
خالل عام  ،2010وتعترب الدول ال�صناعية امل�صدر الأكرب للطلب على النفـــــط من قطـــــاع ال�صناعات
البرتوكيماوية حيث متثل هذه املجموعة ما يناهز  % 60من �إجمايل الطلب العاملي لهذا القطاع ،بينما
متثل الدول النامية امل�صدر الرئي�سي للنمو املتوقع يف الطلب على النفط من هذا القطاع خالل الفرتة
 .2030 – 2010فمن املتوقع �أن يرتفع الطلب على النفط من قطاع البرتوكيماويات بالدول النامية
بحوايل  1.3مليون ب م ن ي ،لي�ساهم بحوايل  % 81من �إجمايل الزيادة املتوقعة يف طلب قطاع
البرتوكيماويات العاملي على النفط خالل الفرتة  ،2030-2010والبالغ حوايل  1.6مليون ب م ن ي،
كما يو�ضح ال�شكل واجلدول التاليني:
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2010
2020
2030

الدول ال�صناعية OECD

4.9
5.1
5.2

الدول النامية
2.9
3.6
4.2

االقت�صادات املتحولة
0.6
0.6
0.6

العامل
8.3
9.3
10.0

امل�صدر :تقرير �آفاق النفط العاملي � ،2010سيناريو الإ�شارة – منظمة �أوبك.

 2-2قطاع ال�صناعات الأخرى
تعترب الدول النامية امل�صدر الأكرب للطلب على النفط من هذا القطاع حيث متثل هذه املجموعة % 50
من �إجمايل طلب قطاع ال�صناعات الأخرى على النفط ،كما متثل امل�صدر الرئي�سي للنمو املتوقع يف الطلب
على النفط من هذا القطاع خالل الفرتة  .2030 – 2010فمن املتوقع �أن يرتفع الطلب على النفط من قطاع
ال�صناعات غري البرتوكيماوية بالدول النامية بحوايل  1.6مليون ب م ن ي ،لي�ساهم يف تعوي�ض االنخفا�ض
املتوقع يف طلب الدول ال�صناعية ،وجل الزيادة ال�صافية املتوقعة يف الطلب العاملي لهذا القطاع ،كما هو
مو�ضح بال�شكل واجلدول التاليني:
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2010
2020
2030

الدول ال�صناعية OECD

6.2
5.9
5.7

الدول النامية
7.1
8.0
8.7

االقت�صادات املتحولة
1.0
1.0
1.1

العامل
14.2
15.0
15.5

امل�صدر :تقرير �آفاق النفط العاملي � ،2010سيناريو الإ�شارة – منظمة �أوبك.

 -3القطاع املنزيل والتجاري والزراعي
يقدر �إجمايل الطلب العاملي على النفط من القطاعات الأخ��رى جمتمعة (املنزيل والتجاري
والزراعي) خالل عام  2010بحوايل  9.2مليون ب م ن ي� ،أي �أقل من  % 11من �إجمايل الطلب العاملي
على النفط ،ويتوقع �أن يرتفع طلب هذه القطاعات جمتمعة على النفط خالل الفرتة 2030 – 2010
بحوايل  2.1مليون ب م ن ي ،لت�ساهم بن�سبة  % 11من �إجمايل الزيادة املتوقعة يف الطلب العاملي.
ويتوقع �أن يرتفع الطلب على النفط من هذه القطاعات (املنزيل والتجاري والزراعي) يف الدول
النامية بحوايل  2.8مليون ب م ن ي ،لتكون الدول النامية امل�صدر الرئي�سي يف تعوي�ض االنخفا�ض
املتوقع يف طلب الدول ال�صناعية واالقت�صاديات املتحولة ،ويف الزيادة ال�صافية املتوقعة يف الطلب
العاملي لهذه القطاعات جمتمعة خالل ذات الفرتة ،كما يو�ضح ال�شكل واجلدول التاليني:

2010
2020
2030

الدول ال�صناعية OECD

4.0
3.8
3.5

الدول النامية
4.6
6.0
7.4

االقت�صادات املتحولة
0.6
0.5
0.5

العامل
9.2
10.3
11.3

امل�صدر :تقرير �آفاق النفط العاملي � ،2010سيناريو الإ�شارة – منظمة �أوبك.
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 -4قطاع توليد الطاقة الكهربائية
يعترب قطاع الكهرباء� ،أقل القطاعات اعتماداً على النفط حيث مل يتجاوز �إجمايل الطلب العاملي
عليه حوايل  5.6مليون ب م ن ي خالل عام  ،2010ما ي�شكل  % 6من �إجمايل الطلب العاملي .وعلى
الرغم من النمو املتوقع يف �إجمايل الطلب العاملي على النفط خالل الفرتة  ،2030 - 2010من غري
املتوقع �أن ي�سجل �إجمايل طلب قطاع الكهرباء �أي منو يذكر خالل الفرتة  ،2020 – 2010بل �سيرتاجع
بحوايل  0.1مليون ب م ن ي خالل الفرتة  ،2030 – 2020مما ينعك�س على ح�صة هذا القطاع من
�إجمايل الطلب العاملي على النفط التي �سترتاجع من  % 6عام � 2010إىل  % 5عام .2030
وعلى الرغم من تراجع الإجمايل ،يتوقع �أن يرتفع الطلب على النفط من قطاع الكهرباء بالدول
النامية بحوايل  0.2مليون ب م ن ي خالل الفرتة  ،2020 – 2010وبحوايل  0.3مليون ب م ن ي
خالل الفرتة  ،2030 – 2020لتكون ح�صيلة النمو حوايل  0.5مليون ب م ن ي خالل الفرتة – 2010
 .2030ويف املقابل يتوقع �أن يرتاجع الطلب على النفط من قطاع الكهرباء بالدول ال�صناعية بحوايل
 0.4مليون ب م ن ي خالل الفتــــرة  ،2030 – 2010وبحوايل  0.2مليون ب م ن ي خالل الفرتة
 ،2030 – 2010كما هو مو�ضح بال�شكل واجلدول التاليني:

2010
2020
2030

الدول ال�صناعية  OECDالدول النامية
3.4
1.8
3.6
1.6
3.9
1.4

امل�صدر :تقرير �آفاق النفط العاملي � ،2010سيناريو الإ�شارة – منظمة �أوبك.
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االقت�صادات املتحولة
0.4
0.3
0.2

العامل
5.6
5.6
5.5
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رابعاً :ال�ضبابية املحيطة مب�ستقبل الطلب العاملي على النفط
تكتنف ال�ضبابية م�ستقبل الطلب العاملي على النفط ،فعلى املدى املتو�سط ،ترتاوح توقعات منظمة
�أوبك ب�ش�أن الطلب العاملي على النفط لعام  2015مابني  87.2مليون ب/ي بح�سب توقعات �سيناريو
النمو املنخف�ض ،و حوايل  92.6مليون ب/ي بح�سب توقعات �سيناريو النمو املرتفع � ،أي بفارق قدره
 5.4مليون ب/ي بني ال�سيناريوهني .وتتزايد �ضبابية التوقعات على امل��دى البعيد ،حيث ترتاوح
التوقعات خالل عام  ،2030ما بني  92.6مليون ب/ي بح�سب توقعات �سيناريو النمو املنخف�ض،
وحوايل  113.1مليون ب/ي بح�سب توقعات �سيناريو النمو املرتفع� ،أي بفارق قدره  20.2مليون ب/ي
بني ال�سيناريوهني ،كما هو مو�ضح بال�شكل واجلدول التاليني:
التوقعات امل�ستقبلية للطلب على النفط بح�سب �سيناريوهي النمو املرتفع والنمو املنخف�ض
ملنظمة �أوبك وانحرافاتهما عن توقعات �سيناريو الإ�شارة (مليون برميل /اليوم)

سيناريو النمو المنخفض
سيناريو اإلشارة
سيناريو النمو المرتفع

2009

2010

84.5

85.5

2015
87.2
91.0
92.6

2020
89.6
96.2
99.6

2025
91.4
100.9
106.3

2030
92.9
105.5
113.1

امل�صدر :تقرير �آفاق النفط العاملي  ،2010منظمة �أوبك.

�إن الفارق يف التوقعات امل�ستقبلية للطلب على النفط ،يعك�س ال�ضبابية املحيطة مب�ستقبل النمو
االقت�صادي العاملي ،وعدم و�ضوح ال�سيا�سات والت�شريعات البيئية للدول امل�ستهلكة ،وال�سيا�سات املتعلقة
بكفاءة ا�ستهالك الطاقة ،وخطط التحول لإنتاج الطاقات املتجددة ،والدعم الذي توفره لها يف مقابل
ال�ضوابط املت�شددة على ا�ستهالك النفط.
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ومن الوا�ضح �أن ح�سا�سية التوقعات امل�ستقبلية للطلب جتاه فر�ضيات �سيناريو النمو املنخف�ض
�أ�شد وط�أة منها جتاه فر�ضيات نظريه للنمو املرتفع ،ويت�ضح ذلك من حجم االنحراف بني توقعات
ال�سيناريوهني عن توقعات �سيناريو الإ�شارة .فقد بلغ الفارق بني توقعات �سيناريو النمو املنخف�ض
وتوقعات �سيناريو الإ�شارة حوايل  3.8-مليون ب/ي مقابل فارق قدره  1.6مليون ب/ي بني توقعات
�سيناريو النمو املرتفع و توقعات �سيناريو الإ�شارة خالل عام  ،2015و بلغ الفارق بني توقعات �سيناريو
النمو املنخف�ض و توقعات �سيناريو الإ�شارة حوايل  12.6-مليون ب/ي مقابل فارق قدره  7.6مليون
ب/ي بني توقعات �سيناريو النمو املرتفع و توقعات �سيناريو الإ�شارة خالل عام .2015
كما تظهر ال�ضبابية يف م�ستقبل الطلب العاملي على النفط يف البعد ال�شا�سع بني التوقعات امل�ستقبلية
ال�صادرة عن امل�ؤ�س�سات الدولية الكربى العاملة يف جمال الطاقة ،حيث يبلغ الفارق بني توقعات
ال�سيناريو املرجعي لأوبك وال�سيناريو املرجعي لوكالة الطاقة الدولية (�سيناريو ال�سيا�سات اجلديدة)
للطلب امل�ستقبلي على النفط حوايل  1.8مليون ب/ي يف الأجل املتو�سط (�أي عام  ،)2015ويرتفع
�إىل حوايل 9.1مليون ب/ي يف الأجل البعيد �أي خالل عام  .2030ف�سيناريو ال�سيا�سات اجلديدة الذي
ميثل ال�سيناريو املرجعي لوكالة الطاقة الدولية يتوقع بلوغ الطلب العاملي على النفط حوايل 96.4
مليون ب/ي عام  ،2030بينما يتوقع �سيناريو الإ�شارة ملنظمة �أوبك و�صول الطلب العاملي على النفط
�إىل حوايل  105.5مليون ب/ي بحلول عام .2030
ويو�ضح ال�شكل التايل مقارنة لتوقعات ال�سيناريو املرجعي لأوبك و ال�سيناريو املرجعي لوكالة الطاقة
الدولية (�سيناريو ال�سيا�سات اجلديدة) للطلب امل�ستقبلي على النفط حتى عام :2030

وكالة الطاقة الدولية
�أوبك

2009
84
84.5

2010
85.5
85.5

2015
89.2
91.0

2020
91.3
96.2

2025
93.6
100.9

امل�صادرWorld Oil Outlook, OPEC 2010 / International Energy Outlook , EIA 2010 :
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2030
96.4
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خام�ساً :دور الدول الأع�ضاء يف مواجهة الطلب امل�ستقبلي على النفط:
ن�صت املادة الثانية من اتفاقية �إن�شاء منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك) على �أن
«هدف املنظمة الرئي�سي هو تعاون الأع�ضاء يف خمتلف �أوجه الن�شاط االقت�صادي يف �صناعة البرتول
وحتقيق �أوثق العالقات فيما بينهم يف هذا املجال ،وتعزيز الو�سائل وال�سبل للمحافظة على م�صالح
�أع�ضائها امل�شروعة يف هذه ال�صناعة منفردين وجمتمعني ،وتوحيد اجلهود لت�أمني و�صول البرتول �إىل
�أ�سواق ا�ستهالكه ب�شروط عادلة ومعقولة ،وتوفري الظروف املالئمة لر�أ�س املال واخلربة امل�ستثمرين
يف �صناعة البرتول يف الدول الأع�ضاء» مما يعني �أن التزام االدول الأع�ضاء بتوحيد اجلهود لت�أمني
الإمدادات الالزمة ملواجهة الطلب العاملي على النفط  ،هو التزام نابع من اتفاقية �إن�شاء املنظمة .
وعلى الرغم من �أن و�صول البرتول �إىل ال�سوق ب�شروط عادلة ومعقولة �أمر له عالقة مبا�شرة
بالأ�سعار ،فقد مت التفاهم فيما بني الدول الأع�ضاء منذ البداية على �أن املوا�ضيع اخلا�صة بالأ�سعار
وال�سوق ومتابعتها تقع خارج نطاق طبيعة عمل منظمة �أوابك واهتماماتها املبا�شرة ،وتركت تلك املوا�ضيع
لتكون من االخت�صا�ص املبا�شر ملنظمة �أوبك التي ت�ضم دو ًال غري عربية بالإ�ضافة �إىل �سبع دول �أع�ضاء
يف �أوابك ،وين�ص �أحد بنود نظام منظمة �أوبك الأ�سا�سي على «�إيجاد ال�سبل والو�سائل لتحقيق ا�ستقرار
يف الأ�سعار يف �أ�سواق البرتول العاملية ملجابهة التقلبات ال�ضارة وغري ال�ضرورية» ،ولغر�ض تفادي
التعار�ض بني عمـــل و�أهداف منظمتي �أوابك و�أوبك فقد ن�ص البند الثالث من اتفاقية ت�أ�سي�س الأوابك
على التزام دولها الأع�ضاء بالقرارات التي تتخذها منظمة �أوبك.
وعند احلديث عن م�صادر الإمدادات النفطية العاملية يتم ت�صنيفها على �أ�سا�س �إمدادات جمموعة
بلدان �أوبك ،وجمموعة بلدان خارج �أوبك ،وذلك لالختالفات يف ال�سيا�سات الإنتاجية التي تعتمدها
كال املجموعتني ،فبينما تتبع بلدان خارج �أوبك �سيا�سة الإنتاج والت�سويق بكامل طاقاتها املمكنة ب�صورة
منفردة ،ت�أخذ بلدان �أوبك ،عادة جمتمعة ،على عاتقها مراقبة ال�سوق بهدف موازنة العر�ض والطلب،
وتلبية فائ�ض الطلب العاملي على النفط عن �إمدادات خارج �أوبك .فالطلب على نفط �أوبك ميثل الفارق
بني �إجمايل الطلب العاملي على النفط والإم��دادات من خارج �أوبك ،والذي يتوقع �أن يتزايد ات�ساعاً
خالل الفرتة القادمة ،كما هو مو�ضح بال�شكل واجلدول التاليني:
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2009
84.5
45.7

الطلب العالمي على النفط (م ب ي)
إمدادات خارج أوبك (م ب ي)

2010
85.5
46.1

2015
91.0
46.3

2030 2025 2020
105.5 100.9 96.2
43.3
45
46.4

امل�صدر :تقرير �آفاق النفط العاملي � ،2010سيناريو الإ�شارة – منظمة �أوبك.

ومتتلك ال��دول الأع�ضاء يف منظمة �أواب��ك احتياطيات نفطية �ضخمة تتميز بانخفا�ض تكاليف
�إنتاجها ،ويتوقع �أن تلعب دوراً بارزاً يف تلبية اجلزء الأكرب من الزيادة يف الطلب العاملي على النفط يف
امل�ستقبل ،وب�شكل خا�ص الأقطار الأع�ضاء يف منظمة �أوبك ،التي ت�سيطر على اجلزء الأكرب من �إجمايل
احتياطيات و�إنتاج و�صادرات النفط اخلام ملنظمة �أوبك ولها ثقل كبري وم�ؤثر يف اتخاذ القرارات فيها.
فاحتياطيات الدول العربية الأع�ضاء يف �أوبك متثل حوايل  % 58من �إجمايل االحتياطيات النفطية
لأوبك التي ت�ستحوذ على حوايل  % 81من �إجمايل االحتياطيات النفطية العاملية امل�ؤكدة عام ،2010
كما �ساهمت الدول العربية الأع�ضاء يف �أوبك بحوايل  % 64من �إجمايل �إنتاج �أوبك من النفط اخلام
لعام  2010وحوايل  % 27من �إجمايل الإنتاج العاملي من النفط اخلام لنف�س العام.3
وطبقاً ل�سيناريو الأ�سا�س ملنظمة الدول امل�صدرة للنفط (�أوب��ك) ،يتوقع �أن يتم تلبية جل الزيادة
املتوقعة يف الطلب العاملي على النفط من �إمدادات �أوبك ،حيث يتوقع �أن ي�شهد �إجمايل �إمدادات �أوبك
من النفط اخلام و�سوائل الغاز الطبيعي يف الأجل املتو�سط� ،أي الفرتة  ،2015 – 2010زيادة بحوايل
 4.8مليون ب/ي ،لريتفع من  37.8مليون ب/ي عام � 2010إىل حوايل  42.6مليون ب/ي عام .2015
ويف املقابل ،ال يتوقع �أن تتعدى الزيادة يف �إمدادات خارج �أوبك من النفط اخلام و�سوائل الغاز الطبيعي
يف الأجل املتو�سط ( )2010 – 2015عن  0.2مليون ب/ي ،كما هو مو�ضح بال�شكل واجلدول التاليني:
الإمدادات امل�ستقبلية املتوقعة من النفط اخلام و�سوائل الغاز الطبيعي حتى عام ( ،2030مليون برميل /اليوم)

العامل
خارج �أوبك
�أوبك

2009
82.2
45.7
36.5

2010
83.9
46.1
37.8

2011
84.7
46.1
38.6

2012
85.7
46.1
39.6

2013
86.8
46.1
40.7

امل�صدر :تقرير �آفاق النفط العاملي � ،2010سيناريو الإ�شارة – منظمة �أوبك.
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2014
87.9
46.2
41.7

2015
88.9
46.3
42.6

2030 2025 2020
103 98.4 93.9
43.3 45 46.4
59.5 53.4 47.5
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ويتوقع �أن تتوا�صل الزيادة يف �إمدادات �أوبك من النفط اخلام و�سوائل الغاز الطبيعي بحوايل 4.9
مليون ب/ي خالل الفرتة  2020 – 2015لتلبية الزيادة املتوقعة يف الطلب العاملي على النفط بينما ال
تتعدى الزيادة يف الإمدادات من خارج �أوبك حوايل  0.1مليون ب/ي خالل ذات الفرتة .وبحلول عام
� ،2020سوف يبلغ �إجمايل �إمدادات �أوبك من النفط اخلام و�سوائل الغاز الطبيعي حوايل  47.5مليون
ب/ي متجاوزة بذلك �إجمايل �إمدادات خارج �أوبك ،ومن املتوقع �أن تبلغ حوايل  46.4مليون ب/ي،
لتهيمن بلدان �أوبك على �أكرث من ن�صف الإمدادات العاملية من النفط اخلام و�سوائل الغاز الطبيعي
بحلول عام .2020
وعلى املدى البعيد� ،أي للفرتة  2030 – 2020فمن املتوقع �أن تتوا�صل الزيادة يف �إمدادات �أوبك
بحوايل  12مليون ب/ي ،لرتتفع من  47.5مليون ب/ي عام � 2020إىل حوايل  59.5مليون ب/ي
عام  ،2030مقابل تراجع الإمدادات من خارج �أوبك بحوايل  3.1مليون ب/ي خالل ذات الفرتة� ،أي
من حوايل  46.4مليون ب/ي عام � 2020إىل حوايل  43.3مليون ب/ي عام  .2030وبناء على ذلك
�سرتتفع ن�سبة م�ساهمة �إمدادات �أوبك من �إجمايل الإمدادات العاملية �إىل  % 58لعام  ،2030مقارنة
بحوايل  % 45فقط لعام  ،2010وذلك على ح�ساب تراجع ن�سبة م�ساهمة الإمدادات من خارج �أوبك
كما هو مو�ضح بال�شكل التايل:

امل�صدر :تقرير �آفاق النفط العاملي � ،2010سيناريو الإ�شارة – منظمة �أوبك.

وطبقاً لل�سيناريو الأ�سا�س لإدارة معلومات الطاقة ،يتوقع �أن ت�شهد الفرتة  2030 – 2008تزايداً
م�ضطرداً لن�سبة م�ساهمة انتاج جمموعة الدول العربية ال�سبع الأع�ضاء يف منظمة �أوبك (اململكة
العربية ال�سعودية ،والعراق ،والإم��ارات ،والكويت ،وقطر ،وليبيا ،واجلزائر) من �إجمايل انتاج دول
املنظمة من ال�سوائل التقليدية ،لرتتفع من  % 68.9فقط عام � 2008إىل حوايل  % 75.4عام ،2030
كما يتـــــــوقع �أن ت�شهد الفرتة � 2030 – 2008أي�ضاً تزايداً م�ضطرداً يف ن�سبة م�ساهمة �إجمايل انتاج
الـــــدول الأعــــــ�ضاء يف منظمة �أوابك من �إجمايل الإنتاج العاملي من ال�سوائل التقليدية ،لرتتفع من
 % 30.9عام � 2008إىل حوايل  % 35.6عام  ،2030كما هو مو�ضح بال�شكل واجلدول التاليني:
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م�ساهمة الدول الأع�ضاء يف �أوابك
من �إجمايل الإنتاج العاملي

2008

2015

2030 2025 2020

م�ساهمة الدول الأع�ضاء يف �أوابك من �إجمايل الإنتاج العاملي

% 35.6 % 34.0 % 32.8 % 32.2 % 30.9

م�ساهمة الدول العربية الأع�ضاء يف �أوبك من �إجمايل انتاج �أوبك

% 75.4 % 72.8 % 71.2 % 70.3 % 68.9

امل�صدرInternational Energy Outlook 2010 / EIA :

ومن �أجل الوفاء بالتزاماتها جتاه توفري الإمدادات الالزمة ملواجهة الطلب امل�ستقبلي املتوقع للطلب
العاملي على النفط ،تواجه الدول الأع�ضاء حتديات كبرية لتو�سيع طاقاتها الإنتاجية والت�صديرية لي�س
فقط ب�سبب العوامل اجليو�سيا�سية الداخلية واخلارجية ،وعوامل عدم اليقني التي حتيط بالطلب
على نفوطها بل لأ�سباب �أخرى منها اال�ستثمارات الهائلة املطلوبة يف قطاع تو�سعة الطاقات االنتاجية،
تواجه الدول الأع�ضاء �صعوبة يف تقدير حجم اال�ستثمارات املطلوبة ،خا�صة و�أنها بلدان نامية تعتمد
بالدرجة الأ�سا�س على عوائدها النفطية يف تطوير اقت�صاداتها و هي ب�أم�س احلاجة �إىل ا�ستثمارات
كبرية لتطوير قطاعات اقت�صادية مهمة �أخرى.
وت�شري تقديرات ال�شركة العربية لال�ستثمارات البرتولية (ابيكورب) �إىل �أن املتطلبات الر�أ�سمالية
مل�شاريـــع الطاقـــــة بالدول العربــــية قد ارتفعت �إىل حوايل  530مليار دوالر �أمريكي خالل الفرتة
 2015 – 2011مقارنة بحوايل  470مليار دوالر �أمريكي خالل الفرتة  ، 2014 – 2010كما ت�شري
�إىل �أن قيمة م�شاريع الطاقة قيد التنفيذ حاليا يف الدول العربية تبلغ  430مليار دوالر ،م�شكلة بذلك
حوايل  % 81من �إجمايل املخ�ص�صات اال�ستثمارية امل�ستهدفة خلطة التطوير  ، 2015 – 2011و�أن
حوايل  100مليار دوالر �أمريكي� ،أي ما ميثل ن�سبة  % 19الباقي من امل�ستهدف ،متثل خم�ص�صات
مل�شاريع قابلة للإلغاء �أو الت�أجيل يف الظروف الراهنة ،كما هو مو�ضح بال�شكل التايل:
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امل�صدر :ال�شركة العربية لال�ستثمارات البرتولية( ابيكورب).

وهناك ق�ضية �أخرى هامة تتعلق باال�ستثمارات يف قطاع الطاقة ،وهي الت�صاعد امل�ستمر يف تكاليف
م�شاريع الطاقة �أثناء فرتة تنفيذها باملقارنة مع التقديرات الأولية ب�سبب عوامل عديدة منها التغيريات
التي تطر�أ على نطاق وحجم امل�شاريع الأ�سا�سية ،والت�صاعد الكبري يف التكاليف اخلا�صة بالأعمال
الهند�سية وال�شراء والت�شييد ب�سبب ت�صاعد تكاليف العمل ،و�أ�سعار املواد الأولية ،وزي��ادة هوام�ش
ال�شركات املقاولة ،والذي قد ي�ؤدي يف بع�ض احلاالت �إىل ت�أخري �أو �إلغاء البع�ض منها.
وعلى م�ستوى القطاعات ،يت�ضح جليا �أن معظم ا�ستثمارات الطاقة بالدول العربية خالل الفرتة
 2015 - 2011تتعلق مب�شاريع نفطية ،حيث ت�ستحوذ �سل�سلة الإمدادات النفطية على حوايل 181
مليار دوالر �أي ما يوازي  % 42من �إجمايل قيمة م�شاريع الطاقة قيد التنفيذ يف الوقت احلا�ضر
واملقدرة بحدود  430مليار دوالر بح�سب تقديرات ال�شركة العربية لال�ستثمارات البرتولية (ابيكورب)،
بينما ت�ستحوذ �سل�سلة �إمدادات الغاز على حوايل � ،% 36أما الن�سبة املتبقية  % 22فهي متثل ح�صة
قطاع توليد الطاقة الكهربائية كما يو�ضح ال�شكل التايل:

امل�صدر :ال�شركة العربية لال�ستثمارات البرتولية( ابيكورب).

75

النفط والتعاون العربي 139 -

�ساد�ساً :اخلال�صة واال�ستنتاجات
من �أهم ما خل�صت �إليه الدرا�سة ،ما يلي:
•النمو املت�سارع يف الطلب على الطاقة خالل العقد الأول من الألفية الثالثة مقارنة ب�سابقه،
حيــــــث تزايد �إجمــــايل الطلب العاملي على الطاقة بحوايل  2.5مليار طن مكافئ نفط خالل
الفتــــرة  ، 2010 - 2000مقارنــــــة بحـــوايل  1.1مليار طــــــن مكافئ نفط خالل الفرتة
 ،2000 – 1990وقد جاء معظم الزيادة من جمموعة الدول النامية واملتحولة .وقد كانت
ال�صني املحرك الأ�سا�سي لهذه الزيادة حيث �ساهمت بحوايل  % 56منها .وعلى الرغم من
تراجع ن�سبة م�ساهمة النفط يف �إجمايل الطلب العاملي على الطاقة ،ال زال مت�صدراً م�صادر
الطاقة الأخ��رى ،حيث �ساهم بن�سبة  % 33.4من �إجمايل الطلب على الطاقة لعام 2010
مقارنة بحوايل  % 38.7عام .1990
•ارتفاع الطلب العاملي على النفط من  66.4مليون ب/ي عام � 1990إىل  86.3مليون ب/ي
عام  ،2010وقد كانت جمموعة الدول النامية امل�صدر الرئي�سي لهذه الزيادة ،حيث �ساهمت
بن�سبة  .% 87.4وقد �أ�صبحت جمموعة دول �أ�سيا واملحيط الهادي امل�صدر الأول للطلب العاملي
على النفط خالل عام  ،2010حيث �ساهمت بن�سبة  % 30من �إجمايل اال�ستهالك العاملي من
النفط.
•�شهد اال�ستهالك العاملي من املنتجات النفطية تطورات ملحوظة خالل العقدين ال�سابقني ،متثل
يف التحول نحو منط الطلب العاملي املتزايد على املنتجات النفطية اخلفيفة التي ارتفع الطلب
عليها و تزايدت ن�سبة م�ساهمتها من �إجمايل اال�ستهالك العاملي من املنتجات النفطية.
•كان النمو يف الطلب العاملي على النفط ،مدفوعاً بالنمو املت�صاعد يف معدالت �أداء االقت�صاد
العاملي ،التي �سجلت زيادات مرتفعة خالل الفرتة  ،2010 - 1990بلغت �أعلى م�ستوياتها
خالل عام  ،2006عندما �سجل االقت�صاد العاملي منواً مبعدل  ،% 5.2بف�ضل النمو ال�سريع يف
االقت�صاديات النامية لدول �آ�سيا.
• ارتفاع متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف جمموعة دول �آ�سيا النامية ب�أكرث
من �أربعة �أ�ضعاف م�ستوياته خالل الفرتة  ،2010 - 1990لي�صل �إىل حوايل  5010دوالر
عام  ،2010ولقد ت�سارعت وثرية النمو يف متو�سط ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل
خالل الفرتة  2010-2000مقارنة بالفرتة  2000-1990يف كل املجموعات الدولية منخف�ضة
الدخل بن�سب متفاوتة.
•يرتبط الطلب على النفط ارتباطاً وثيقاً بالنمو يف قطاع املوا�صالت ،حيث ي�ستحوذ هذا القطاع
على  % 60من �إجمايل الطلب العاملي على النفط ،وي�شكل قطاع النقل الربي امل�صدر الرئي�سي
والأكرب ا�ستهالكاً للنفط ،حيث ا�ستحوذ على حوايل  % 76من �إجمايل ا�ستهالك قطاع النقل
واملوا�صالت عام .2010
•ركزت الدول ال�صناعية �سيا�ساتها الطاقوية لأهداف متثلت يف كبح جماح الطلب العاملي على
النفط ،وتغيري مزيج الطاقة من خالل �إحالل م�صادر الطاقة املحلية الأخرى (الفحم والغاز
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الطبيعي والطاقة النووية) حمله .ومن �أهم الأدوات التي جلاءت �إليها يف هذا ال�ش�أن ،فر�ض
ال�ضرائب املرتفعة على ا�ستهالك النفط ،وتقدمي الدعم وت�شجيع تطوير وا�ستخدام بدائل
النفط.
•ت�شري التوقعات �إىل تعايف االقت�صاد العاملي وا�ستعادة منوه ب�شكل عام ،و�سوف تت�صدر دول �آ�سيا
النامية م�سرية النمو االقت�صادي العاملي� ،إذ يتوقع �أن ينمو الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار
الثابتة ملجموعة دول �آ�سيا النامية (يف املتو�سط) بنحو  % 8.5خالل الفرتة ،2015 – 2011
و�سوف تكون ال�صني والهند واندوني�سيا امل�صادر الرئي�سية للنمو .وت�شري التوقعات �إلـى �أن
الفرتة � 2015-2009سوف تكون فرتة انتعا�ش حقيقي لدول �آ�سيا النامية .وعلى املدى الطويل
يتوقع �أن يوا�صل الناجت الإجمايل العاملي منوه ولكن بوثرية �أخف.
•من املتوقع �أن يرتفع عدد �سكان العامل �إىل حوايل  8332مليون ن�سمة عام  ،2030و�سوف ت�أتي
معظم الزيادة من الدول النامية التي �ست�ساهم بحوايل  % 95من �إجمايل الزيادة املتوقعة،
ومن جهة �أخرى يتوقع �أن ترتفع ن�سبة عدد �سكان التجمعات احل�ضرية �إىل �إجمايل عدد �سكان
العامل من  % 50.8عام � 2009إىل حوايل  % 60.5عام .2030
•يتوقع �أن ي�سجل �إجمايل الطلب العاملي على النفط معدل منو �سنوي متو�سطه  % 1.2يف الأجل
املتو�سط ،ليوا�صل منوه ال�سنوي مبعدل  % 0.9يف الأجل الطويل �أي حتى عام  ،2030لريتفع
بذلك �إجمايل الطلب العاملي على النفط مبقدار  20مليون ب/ي �أي بن�سبة  % 23.4خالل
الفرتة .2030 – 2010
•يتوقع �أن ت�أتي ن�سبة  % 98من �إجمايل الزيادة يف الطلب العاملي على النفط خالل الفرتة
 2015 – 2010من الدول النامية ،ليتجاوز �إجمايل طلب املجموعة نظريه ملجموعة االقت�صادات
املتقدمة خالل عام  ،2015وي�ستمر طلب جمموعة االقت�صاديات النامية باالرتفاع لت�صبح
بالتايل امل�صدر الرئي�سي للطلب العاملي على النفط بعد �أن كانت امل�صدر الرئي�سي للنمو خالل
الفرتة ال�سابقة.
•يتوقع �أن تقود ال�صني ودول جنوب �آ�سيا النامية قاطرة منو الطلب العاملي على النفط خالل
الفرتة  ،2030 – 2010حيث �سريتفع الطلب ال�صيني على النفط بحوايل  8.0مليون ب/ي
خالل الفرتة � ،2030 - 2010أي ما يعادل  % 37.4من �إجمايل الزيادة املتوقعة يف طلب الدول
النامية خالل الفرتة  ،2030 – 2010وحوايل  % 40من �إجمايل الزيادة ال�صافية املتوقعة يف
الطلب العاملي على النفط.
•يتوقع �أن يقود قطاع النقل واملوا�صالت النمو يف الطلب العاملي على النفط خالل الفرتة
 ،2030-2010حيث �سي�ساهم بن�سبة % 74من �إجمايل الزيادة املتوقعة يف الطلب العاملي
على النفط ،بينما ي�ساهم القطاع ال�صناعي بن�سبة  ،% 15وت�ساهم القطاعات الأخرى جمتمعة
(املنزيل والتجاري والزراعي) بالن�سبة املتبقية.
•تكتنف ال�ضبابية م�ستقبل الطلب العاملي على النفط ،فعلى املدى املتو�سط ،ترتاوح توقعات
منظمة �أوبك ب�ش�أن الطلب العاملي على النفط عام  2015مابني  87.2مليون ب/ي بح�سب
توقعات �سيناريو النمو املنخف�ض ،و حوايل  92.6مليون ب/ي بح�سب توقعات �سيناريو النمو
املرتفع � ،أي بفارق قدره  5.4مليون ب/ي بني ال�سيناريوهني .وتتزايد ال�ضبابية يف التوقعات
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على املدى البعيد ،حيث ترتاوح التوقعات حتى عام  ،2030مابني  92.6مليون ب/ي بح�سب
توقعات �سيناريو النمو املنخف�ض ،و حوايل  113.1مليون ب/ي بح�سب توقعات �سيناريو النمو
املرتفع � ،أي بفارق قدره  20.2مليون ب/ي بني توقعات ال�سيناريوهني.
•من املتوقع �أن يتم تلبية جل الزيادة املتوقعة يف الطلب العاملي على النفط من �إمدادات الدول
الأع�ضاء يف منظمة �أوبك  ،حيث يتوقع �أن يرتفع �إجمايل �إمداداتها من النفط اخلام و�سوائل
الغاز الطبيعي خالل الفرتة  2030 – 2010بحوايل  21.7مليون ب/ي لت�صل �إىل 59.5
مليون ب/ي عام .2030
•يتوقع �أن تلعب الدول الأع�ضاء يف منظمة �أوابك دوراً بارزاً يف تلبية اجلزء الأكرب من الزيادة
يف الطلب العاملي على النفط يف امل�ستقبل ،وب�شكل خا�ص الدول الأع�ضاء يف منظمة �أوبك،
وهي (اململكة العربية ال�سعودية ،والعراق ،و الإمارات ،والكويت ،وقطر ،وليبيا ،واجلزائر) ،حيث
�ستبلغ ن�سبة م�ساهمة انتاج بلدان هذه املجموعة من �إجمايل انتاج دول املنظمة من ال�سوائل
التقليدية حوايل  % 75.4عام  ،2030و�ستبلغ ن�سبة م�ساهمة انتاجها من �إجمايل الإنتاج
العاملي من ال�سوائل التقليدية حوايل  % 35.6عام .2030
•تواجه الدول الأع�ضاء حتديات كبرية لتو�سيع طاقاتها الإنتاجية والت�صديرية بغر�ض مواجهة
الطلب امل�ستقبلي على النفط ،لي�س ب�سبب العوامل اجليو�سيا�سية وعوامل عدم اليقني التي
حتيط بالطلب على نفوطها فح�سب ،بل لأ�سباب �أخرى منها اال�ستثمارات الهائلة املطلوبة يف
قطاع تو�سعة الطاقات االنتاجية التي يتوقع �أن ت�صل �إىل  530مليار دوالر �أمريكي خالل الفرتة
 2015 – 2011بح�سب تقــــــديرات �أبيكورب ،حيث ت�شــــكل قيمة امل�شاريع قيد التنفيذ نحو
 % 81من الإجمايل ،وي�ستحوذ النفط على ن�سبة  % 42منها.
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م��������ق��������دم��������ة:
لتعب عن م�صالح القوى االقت�صادية الدولية ال�صاعدة وبالتحديد
رّ
جاءت اتفاقية بريتون وودز
الواليات املتحدة الأمريكية التي خرجت من احلرب العاملية الثانية باعتبارها قائد العامل الر�أ�سمايل
املتقدم ،واحتل الدوالر الأمريكي مكان ًة بارز ًة يف ال�سوق الدولية وبالتدريج حل حمل الذهب واجلنيه
الإ�سرتليني كعملة يرتكز عليها النظام النقدي الدويل وكو�سيلة الدفع الرئي�سية يف املعامالت الدولية
وكعملة احتياط ارتكازية حتتفظ بها ال�سلطات النقدية يف معظم دول العامل.
وبحلول عام  1999ظهر مناف�س جديد للدوالر وهو العملة الأوروبية املوحدة ،اليورو ،التي ت�ضم
عمالت �سبعة ع�شر دول��ة� ،آخ��ره��ا دول��ة ا�ستونيا يف م�ستهل ال�ع��ام  ،2011و�شكل ظهور ه��ذا املناف�س
اجل��دي��د نقطة حت��ول ج��دي��دة على �صعيد الأ� �س��واق الدولية �سمحت ل��دول منطقة ال�ي��ورو بامتالك
مقومات اقت�صادية متكّ نها من مواجهة الواليات املتحدة الأمريكية ،وجتعلها تتمتع بنفوذ دويل ال
ميكن جتاهله ،وت�ضاربت الآراء واختلفت ب�ش�أن العملة التي �ستفوز مبركز ال�صدارة يف النظام النقدي
الدويل القادم والو�ضعية التي �سي�ؤول �إليها النظام بوجود عملتني متناف�ستني.
ومع تزامن التقلبات التي ت�شهدها �أ�سواق �صرف ال��دوالر مع تقلبات �أكرث حدّ ة يف �أ�سواق النفط
العاملية ،الأم��ر ال��ذي دفعنا �إىل الرتكيز على درا�سة هذين ال�سوقني ملا ميثالنه من �أهمية يف جمال
التمويل ال��دويل والتجارة الدولية ،وكذلك �إىل طبيعة العالقة التي تت�صف باملتانة وال�تراب��ط بني
ال�سوق النفطية و�سوق �صرف الدوالر  -لكون الدوالر هو عملة املبادالت النفطية -ممّ ا يجعلها تخ�ضع
لدرا�سات وحتليالت عديدة تختلف فيها النتائج.
وتهدف هذه الورقة �إىل تبيان طبيعة الت�أثري الذي ميكن �أن حُتدثه تقلبات �أ�سعار �صرف الدوالر
ال يف منوذج
�أمام اليورو على �أ�سعار النفط العاملية ،عن طريق اعتبار �سعر �صرف الدوالر متغري ًا م�ستق ً
حتديد �أ�سعار النفط العاملية .وميكن تربير ذلك بالت�أثري املحتمل لتقلبات �أ�سعار �صرف الدوالر �أمام
اليورو يف الطلب العاملي على النفط نظر ًا لت�سعري هذا الأخري بالدوالر الأمريكي وال�ستمرار اعتماد
العامل على النفط كم�صدر رئي�س للطاقة.
�ضمن هذا الإطار ميكن طرح و�صياغة الإ�شكالية الرئي�سية لهذا البحث على النحو التايل :ما مدى
ت�أثري تقلبات �أ�سعار �صرف الدوالر �أمام اليورو على �أ�سعار النفط العاملية؟
ينطلق البحث من فر�ضية مُ�ؤداها وجود عالقة �سببية تتجه من �سعر �صرف الدوالر مقابل اليورو
�إىل �أ�سعار النفط العاملية .وقد غطت الدرا�سة الفرتة من عام .2010-1999
وعليه �سيتم معاجلة الإ�شكالية من خالل املحاور التالية:
املحور الأول :التناف�س على الريادة بني العملتني �ضمن النظام النقدي الدويل
املحور الثاين :التطورات الدولية يف �سوق النفط العاملي
املحور الثالث :ت�أثري تقلبات �أ�سعار �صرف الدوالر �أمام اليورو على �أ�سعار النفط
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املحور الأول:

التناف�س الريادي بني العملتني �ضمن النظام النقدي الدويل

على الرغم من �أن فكرة ا�ستبدال الدوالر بعملة �أخرى ال تزال بعيدة حلد ما لأن النظام النقدي
الدويل يف الواقع ال يزال يرتكز على الدوالر الأمريكي ،وعلى الرغم من ت�أثري هذا الأخري على كافة
�أنواع املعامالت االقت�صادية الدولية �إال �أن ظهور اليورو والوزن االقت�صادي الذي يتمتع به على ال�صعيد
االقت�صادي العاملي� ،أ�صبح يزاحم الدوالر يف املعامالت املالية والتجارية العاملية ،بل هناك من ذهب �إىل
�إحالل اليورو حمل الدوالر كعملة دولية على املدى الطويل يف ميزان املعامالت االقت�صادية العاملية.

�أوالً -املقارنة بني ا�ستخدام اليورو وا�ستخدام الدوالر يف االقت�صاد الدويل:
ميكن املقارنة بني ا�ستخدام اليورو كعملة دولية وبني ا�ستخدام الدوالر ،حيث �أن نحو ثلث الدول
التي تربط عمالتها ب�شكل �أو ب�آخر بعملة �أخرى ،ت�ستخدم اليورو كعملة تثبيت وت�شمل يف الغالب دو ًال
غري �أع�ضاء يف منطقة اليورو �أو التي يحتمل ان�ضمامها �إىل االحتاد الأوروبي والدول الإفريقية املتحدثة
بالفرن�سية ،وت�ستخدم معظم دول الثلثني الباقية  -يف �آ�سيا و�إفريقيا وال�شرق الأو�سط و�أمريكا الالتينية
 الدوالر كعملة تثبيت ،ومبراجعة هذا يف نهاية عام  2010جند �أن احتياطيات النقد الأجنبي امل�سعّرةبالدوالر ت�ضم نحو ثلثي �إجمايل العامل من االحتياطيات الر�سمية بالنقد الأجنبي املعروف تكوين
عمالتها و يبني اجلدول التايل ذلك:
اجلدول  :1 -ن�صيب الدوالر واليورو من �إجمايل احليازات الر�سمية لالحتياطيات الدولية
ال�سنوات
الدوالر الأمريكي
اليورو
باقي العمالت
ال�سنوات
الدوالر الأمريكي
اليورو
باقي العمالت

1999
71,0
17,9
11,1
2005
66,9
24,0
9,1

2000
71,1
18,3
10,6
2006
65,5
25,1
9,4

2001
71,5
19,2
9,3
2007
64,1
26,3
9,6

2002
67,1
23,8
9,1
2008
64,1
26,4
9,5

2003
65,9
25,2
8,9
2009
62,1
27,6
10,3

2004
65,9
24,8
9,3
2010
61,5
26,2
12,3

Source: International Monetary Fund (IMF), International Financial Statistics, Annual Report, 2010.

ت�شكل العمالت االرتكازية امل�صدر الأول ملكونات االحتياطيات الدولية ،وباعتبار الدوالر الأمريكي العملة
االرتكازية الأوىل منذ نهاية احلرب العاملية الثانية .وعلى الرغم من انخفا�ض دوره ن�سبيا بعد انهيار نظام
بريتون وودز عاد ليكون �أكرث العمالت ا�ستعماال كعملة احتياطية دولية ،وت�أتي ال�صني يف املركز الأول بني
دول االحتياط الكربى املالكة للدوالر حيث بلغ ما كانت تكتنزه عام  2009تريليوين دوالر.
وتعترب منطقة ال�شرق الأو�سط والدول العربية من �أكرث الدول التي حتتفظ باالحتياطي من الدوالر
يف العامل فاالحتياطي الر�سمي الدويل من الدوالر يرتكز يف �أوروبا وال�شرق الأو�سط و�إفريقيا حيث
و�صل عام � 2009إىل حوايل  4.6تريليون دوالر �أمريكي ،وت�أتي �أمريكا الالتينية يف املركز الثاين
83

النفط والتعاون العربي 139 -

بحوايل  3.8تريليون دوالر ،ثم بعد ذلك باقي دول �آ�سيا دون ال�صني ، 1ويظهر اجلدول � 1 -أن ن�صيب
الدوالر الأمريكي يف االحتياطيات الدولية انخف�ض من  % 71.0يف عام � 1999إىل  % 61.5عام
 ،2010ومن � % 74.2إىل  ،% 58,5على التوايل يف البلدان النامية.

وتظهر البيانات الواردة يف ال�شكل  1 -زيادة يف دور اليورو من  % 17.9عام �1999إىل % 26.2
عام  2010يف االحتياطيات الدولية ،ومن � % 17.5إىل  % 30.1ومن � % 18.0إىل  % 24.8يف الدول
النامية والدول ال�صناعية على التوايل لنف�س الفرتة ،وهو بذلك يحتل املرتبة الثانية.
ال�شكل :1 -ن�صيب الدوالر اليورو من �إجمايل االحتياطيات الدولية من العمالت الأجنبية
لعامي  1999و)%( 2010

امل�صدر :من �إعداد الباحثني باالعتماد على بيانات اجلدول.1 -

ومن خالل املعطيات ال�سابقة الذكر تبينّ �أن مكانة الدوالر الأمريكي ك�أهم عملة احتياط يف العامل
تهبط تدريجياً بينما ترتفع مكانة اليورو با�ستمرار ،ويف الوقت نف�سه ف�إن ازدياد اليورو متا�سكاً كلياً
�أمام الدوالر يعك�س �أن ال�سوق متيل �إىل اليورو تدريجياً ،وجاءت الأزمة املالية العاملية  2008ح�سب
االقت�صادي ب�سام احلجار 2لت�سجّ ل مواقع �ضعف جديدة للدوالر الأمريكي �أمام اليورو ،وبالإمكان تف�سري
قوة اليورو �أمام الدوالر �إىل العوامل التالية:
التباط ؤ� يف االقت�صاد الأمريكي ،حيث جل�أت ال�سلطات النقدية �إىل تخفي�ض الفائدة ب�سبب الأزمة
مقابل بنوك مركزية الأوروبي والياباين ،وب�سبب تراجع النمو االقت�صادي الأمريكي من ن�سب 1.9
� %إىل  % 0.7يف بداية عام  2001عمد البنك املركزي الأمريكي �إىل خف�ض الفائدة على الدوالر
من � % 6.5إىل  % 6لدعم حركة االقرتا�ض ،وتفادياً لركود اقت�صادي حمتمل عمد البنك املركزي
الأمريكي �إىل تخفي�ض الفوائد على دفعات لت�صل �إىل  % 3.75لت�صبح �أقل من م�ستواها يف �أوروبا،
ووا�صل البنك الفدرايل تخفي�ض الفوائد حتى جوان من العام  2003لتحط على ن�سبة � % 1أدنى
م�ستوى له. 3
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ويف يونيو عام  2004قررت الواليات املتحدة الأمريكية البدء يف مرحلة جديدة من الفوائد املرتفعة
وبخطى مت�سارعة لت�صل �إىل حوايل  % 5.7ثم لتعاود انخفا�ضها من جديد وبدءًا من العام � 2007إىل
 ،% 5.02لت�صل عام � 2008إىل  ،% 1.98هذا يف الوقت الذي �سجلت فيه الفائدة الأوروبية ارتفاعاً
من  % 2.11يف العام � 2002إىل  % 4.28يف العام  2007ولت�شكل  % 4.86عام .42008
�إقبال العديد من البنوك املركزية يف العامل على تنويع احتياطياتها من العمالت االرتكازية للتحويل
على ح�ساب الدوالر ،من خالل حتويل جزء من احتياطياتها الدوالرية �إىل اليورو وذلك لتفادي خماطر
ناجتة عن االنخفا�ضات يف �سعر �صرف الدوالر �أمام اليورو كما يو�ضح ال�شكل :2 -
ال�شكل :2 -متو�سط �سعر ال�صرف املتبادل ما بني الأورو والدوالر ()2010-1999

أورو/دو$ر	
  

2010	
  

2009	
  

2008	
  

2007	
  

2006	
  

دو$ر/أورو	
  

2005	
  

2004	
  

2003	
  

2002	
  

2001	
  

2000	
  

1999	
  

1.6	
  
1.5	
  
1.4	
  
1.3	
  
1.2	
  
1.1	
  
1	
  
0.9	
  
0.8	
  
0.7	
  
0.6	
  
0.5	
  

Source: Unidted Nations Conference on Trade And Development Statistics (UNCTAD), Exchange Rates
Crossrates, Annual Report, 2011.

لقد تزايدت حدة �أزمة ال�سيولة يف الواليات املتحدة الأمريكية مع تفاقم عجز املوازنة الأمريكية
حيث ا�ستمر ارتفاع عجز املوازنة الأمريكية من  157.8مليار دوالر عام � 2002إىل  1412.7مليار
دوالر عام  2009ثم �إىل  1555.6مليار دوالر عام  ،2010واجلدول  2 -يو�ضح ذلك:
اجلدول :2 -ر�صيد املوازنة الأمريكية ال�سنوي ( 2010 - 1999مليار دوالر)
ال�سنوات

1999

2000

2001

2002

2003

2004

ر�صيد الموازنة الأمريكية

125.6

236,2

128.2

157.8-

377.6-

412.7-

ال�سنوات

2005

2006

2007

2008

2009

2010

ر�صيد الموازنة الأمريكية

318.3-

248.2-

160.7-

458,6-

1412.7-

1555.6-

Source: John Woolley and Gerhard Peters, Federal Budget Surpluses or Deficits, Budget of The United States
Government, 2011.
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لقد دفع االرتفاع امل�ستمر لعجز املوازنة الأمريكية ابتدا ًء من عام  2002بالواليات املتحدة الأمريكية
�إىل اال�ستدانة من اخلارج ،وبذلك بلغ الدين العام الأمريكي  11875مليار دوالر عام  2009ثم ارتفع
�إىل  13786مليار دوالر عام  ،2010و ذلك ما يبينه ال�شكل :3 -
ال�شكل :3 -الدين العام الأمريكي ال�سنوي ( 2010-1999مليار دوالر)
13786	
  
11875	
  
9986	
  
8951	
  

2010	
  

2009	
  

2008	
  

2007	
  

8451	
  

2006	
  

7905	
  

2005	
  

7354	
  

2004	
  

6760	
  

2003	
  

6198	
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ومن بني الأ�سباب التي تف�سّ ر قوة اليورو �أمام الدوالر ،ميكن �إدراج تخلي الواليات املتحدة الأمريكية
عن �سيا�سة الدوالر القوي لتخفيف العجز يف امليزان التجاري ،حيث جل�أت �إىل عملية التي�سري الكمي
الأوىل بقيمة  1025مليار دوالر عام  ،5 2008والثانية بقيمة  600مليار دوالر عام  ،6 2010وذلك
بتو�سيع نطاق االحتفاظ بالأوراق املالية يف ح�ساب النظام الفدرايل لل�سوق املفتوحة ،لت�شجيع عملية
ا�ستعادة الن�شاط االقت�صادي واحلد من اختالل امليزان التجاري الأمريكي ،وبذلك زادت الواليات
املتحدة من حجم الكتلة النقدية مما �ساعد على تدين قيمة الدوالر دون �أن ي�ؤثر ايجابياً على حجم
ال�صادرات الأمريكية .7

ثانياً -اليورو يف مواجهة الدوالر:
�شكّل اليورو منذ �إ�صداره جناحاً لدوله الأع�ضاء ،وميكن القول �أن اليورو حقق هدفه لدفع عملية
التكامل ،حيث ما فتئت مكانة اليورو الدولية ترتفع با�ستمرار� ،إذ ت�صاعد �سعر �صرفه الكلي مقابل
الدوالر الأمريكي.
ويتنب�أ جيفري فرنكل 8يف درا�سة له ب�أن اليورو �سوف يحل حمل الدوالر كعملة احتياط عاملية خالل
ع�شر �سنوات ،ومن وجهة نظره ،ف�إن اليورو �سوف يتجاوز الدوالر لأول مرة يف عام  2015من حيث
االحتياطيات العاملية للبنوك املركزية يف العامل .ويعترب تنب ؤ� فرنكل ذا ارتباط بدرا�سة كان قد �أعدها
بالتعاون مع �شني منزي عام  2008وقد تو�صال �إىل هذه النتيجة من خالل حتليل حمددات الطلب على
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االحتياطيات العاملية من النقد الأجنبي والتي يحتل فيها الدوالر املركز الأول وبنا ًء على نتائج النموذج
القيا�سي مت و�ضع عدة �سيناريوهات للعالقة بني الدوالر واليورو حتى عام .2040
ويُ�شري فرنكل �إىل �أن الدوالر ظل منذ نهاية احلرب العاملية الثانية حتى نهاية القرن الع�شرين عملة
االحتياط الرئي�سية للعامل ،ومل ت�ستطع عمالت قوية كانت موجودة يف تلك الفرتة من مناف�سة الدوالر
كالني الياباين واملارك الأملاين .ومن وجهة نظره ف�إن اليورو يختلف عن الني الياباين واملارك الأملاين
حيث مل ي�شكال حتدياً لدور الدوالر وال�سبب يف ذلك يعود �إىل �أن االقت�صادين الأملاين والياباين كانا
�صغريين بالن�سبة حلجم االقت�صاد الأمريكي ،كما �أن �أ�سواق املال يف هاتني الدولتني مل تكن بالعمق
املقارن ب�سوق املال الأمريكي� ،أما بالن�سبة لليورو ف�إن احلجم االقت�صادي للمنطقة االوروبية كبري وعلى
نحو مماثل لالقت�صاد الأمريكي كما �أن اليورو قد �أثبت �أنه خمزن جيّد للقيمة مقارنة بالدوالر.
ويُعوّل فرنكل يف درا�سته على الدرو�س التاريخية امل�ستفادة من العالقة بني ال��دوالر واجلنيه
الإ�سرتليني ،حيث �أنه على الرغم من جتاوز االقت�صاد الأمريكي لالقت�صاد الربيطاين من حيث احلجم
ف�إن الدوالر مل يتجاوز الإ�سرتليني �إال يف حاالت نادرة �أي �أن هناك فرتات ت�أخري ميكن �أي�ضا �أن تتكرر
يف العالقة بني الدوالر واليورو ح�سب فرنكل ويو�ضح ال�شكل التايل الدرا�سة التي قام بها جيفري فرنكل
و�شني منزي:
ال�شكل� :4 -سيناريو ا�ستخدام الدوالر واليورو يف االحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي
7

ﺍاﻟﺪﺩدﻮﻭوﻻﺭر
ﺍاﻷﻤﻣﺮﻳﻛﻲ

ﺗﻮﻭوﻗﻌﺎﺖﺕت اليورو
توقعات
ﺍاﻷﻮﻭوﺭرﻮﻭو

6
5
4

ﺗﻮﻭوﻗﻌﺎﺖﺕت ﺍاﻟﺪﺩدﻮﻭوﻻﺭر

3

ﺍاﻷﻮﻭوﺭرﻮﻭواليورو/
 ECUﺍاﻻﻳﻛﻮﻭو
ﺍاﻷﻮﻭوﺭرﻮﻭوﺒﺑﻲ/

2
1
0

	
  

2040

2030

2020

2010

2000

1990

1980

Source: Jeffrey A.Frankel and Menzie Chinn, the Euro May over the Next 15 Years Surpass the Dollar as Leading
International Currency, April 2008, p 17.

ويرى االقت�صادي حممد �إبراهيم ال�سقا� 9أن ا�ست�شهاد فرنكل بتكرار العالقة بني الدوالر واجلنيه
الإ�سرتليني لي�س يف حمله متاماً ،واحلجة يف ذلك �أن �صعود الدوالر كعملة دولية يف ذلك الوقت كان
لظروف عاملية �أملت �أن يحتل الدوالر مكانة العملة الدولية يف ظل عدم قدرة العامل العودة لنظام
الذهب ،ويف وقت مل تكن هناك عملة احتياط دولية �أ�صالً ،يف حني كان الدور العاملي للإ�سرتليني قد
انتهى بنهاية الع�شرينيات من القرن الع�شرين تقريباً ،ولذلك �أجمعت الدول امل�ؤمترة يف بريتون وودز
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على �ضرورة العودة لنظام الذهب من خالل الدوالر الأمريكي� ،أي ا�ستخدامه يف احتياطيات البنوك
املركزية للعامل بد ًال من الذهب على �أن تكون الواليات املتحدة م�ستعدة لتحويل هذه الدوالرات �إىل
ذهب عند حاجتها لذلك.10
�أما احلجة الثانية فهي �أن دول العامل يف املا�ضي كانت م�ستعدة لدفع التكلفة املالية الالزمة للحيلولة
دون تفاقم العجز يف ميزان املدفوعات الأمريكي� ،إال �أنه ومنذ عام  2001فقدت الواليات املتحدة جانباً
كبرياً من التعاطف الدويل حول �شرعية ما تقوم به من عمليات ع�سكرية خارج حدودها ومن ثم مل
جتد من يقدم الدعم مليزانها التجاري الذي ا�ستمر ر�صيده يف العجز لعقود و يو�ضح ال�شكل  5 -ذلك،
يف مقابل ما �أ�سمته حربها على الإرهاب وهو ما ميهّد لرتاجع دور الدوالر عاملياً يف ظل العجز املتفاقم
للميزان التجاري الأمريكي.
ال�شكل :5 -ر�صيد امليزان التجاري الأمريكي خالل الفرتة ( 2010-1980الوحدة :مليار دوالر)
الر�صيد
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Source: U.S. Census Bureau Foreign Trade Division, 2011.

من ناحية �أخرى ،ف�إن �آخر البيانات املتاحة عن احتياطيات النقد الأجنبي لدول العامل وفقا لبيانات
�صندوق النقد الدويل واملعرو�ضة �سابقاً ت�شري �إىل �أن الطلب على الدوالر كعملة احتياط �سار على نحو
مماثل للطلب على اليورو ،على الرغم من �أزمة الدوالر الأمريكي ،و�أن الدوالر ال يزال املكوّن الأول
الحتياطيات البنوك املركزية يف دول العامل من النقد الأجنبي ،و�أنه على الرغم من ظروف الأزمة التي
مير بها االقت�صاد الأمريكي خ�صو�صا �أثناء وبعد الأزمة املالية العاملية  ،2008ف�إن الدوالر الأمريكي مل
ي�شهد ذلك الهبوط احلاد يف الطلب مثلما تتوقع درا�سة فرنكل ومنزي.

ثالثاً -التحديات التي تعيق اليورو عن احتالل مكانة الدوالر:
على الرغم من التخطيط الدقيق لعملية �إ�صدار اليورو� ،إال �أن هناك عالمات ا�ستفهام وحتديات
كبرية ال تزال تواجه اليورو وتعك�س بع�ض الغمو�ض على دوره امل�ستقبلي يف النظام النقدي الدويل
وقدرته على احتالل مكانة الدوالر و�أهمها:
1 .1اختالف ال�سيا�سات االقت�صادية ال�سائدة يف منطقة اليورو :العقبة الأكرب �أمام اليورو تنبع من طبيعة
هذه العملة ،كونها ت�ضم يف ا�سمها وم�ضمونها دو ًال ذات اختالفات كبرية يف ما يتعلق بحجم االقت�صاد
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وال�سيا�سات االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ال�سائدة� ،صحيح �أن البنك املركزي الأوروبي امل�سئول
ال متام ًا وتعترب قراراته ملزم ًة جلميع
عن توحيد ال�سيا�سات النقدية املتعلقة باليورو ي�شكّ ل بنك ًا م�ستق ً
الأطراف� ،إال �أنه �سوف يعمل على نحو طبيعي على حتقيق م�صالح دول منطقة اليورو عامة وبالتايل
ف�إن �أغلب قراراته �سوف تكون توفيقية مبا يحقق م�صالح جميع الأط��راف وهذا قد ي�ضعف من قوة
اليورو على امل�ستوى العاملي ،وهذا هو ال�سبب الأ�سا�سي الذي �أدى �إىل انخفا�ض قيمة اليورو مبا يقارب
 % 20يف ال�سنة الأوىل من �صدوره عام  ،1999ولكنه حقق ا�ستقرار ًا ن�سبي ًا نوعا ما وعاود ال�صعود
جمدد ًا على نحو الفت للنظر.
لم��ري�ك��ي :هناك عامل �آخ��ر يتميز به ال��دوالر عن ال�ي��ورو ،وه��و الثقل
2 .2الثقل ال�سيا�سي والع�سكري ا أ
ال�سيا�سي والع�سكري للواليات املتحدة الأمريكية يف العامل ،فالتدخل املتوا�صل يف ق�ضايا ال�شعوب
و�سيا�ساتها والتدخل الع�سكري يعطي الدوالر قوة كبرية وي�سهم يف ن�شره بقوة يف �أنحاء العامل ،وهذا
م��ا ُل��وح��ظ بعد أ�ح��داث �سبتمرب  2001التي مل ت��ؤث��ر ك�ث�ير ًا يف قيمة ال��دوالر بالنظر �إىل �ضخامة
نتائجها ال�سلبية على االقت�صاد الأمريكي ،ويعزى ذلك �إىل اتخاذ الواليات املتحدة إ�ج��راءات مالية
ونقدية معتمدة على املكانة التي يحتلها الدوالر ومن ورائه االقت�صاد الأمريكي يف العامل ،وهذا ي�شكّ ل
حتدي ًا للأورو.11
3 .3التباين ال�سيا�سي يف منطقة اليورو :مع وجود تباين �سيا�سي وازدياد دوره ون�شاطه يف االحتاد الأوروبي،
وهي متتلك توجها نحو االنف�صال عن االحتاد و�إعادة الهوية الوطنية �إىل كل دولة منه وي�شكل هذا
نقطة ا�ستفهام أ�خ��رى حول م�ستقبل االحت��اد وعملة اليورو ،ولو �أن االتفاقيات املنعقدة بني الدول
الأوروبية قلّ�صت ب�شكل كبري �إمكانية حدوث �أزمات من هذا النوع قد ت�ؤثر يف م�ستقبل االحتاد الأوروبي
وتكامله� ،إال �أن التاريخ �أثبت �أنه ال ي�سري على قواعد حمددة.
لم��ري�ك�ي��ة :حت��دي��ات ت��واج��ه ال �ي��ورو �أم ��ام ال ��دوالر الأم��ري �ك��ي ،وه��ي تعرقل
 4 .4ال�سيا�سات االق�ت���ص��ادي��ة ا أ
ا�ستمراره يف االنتعا�ش بالنظر �إىل ال�سيا�سات االقت�صادية الأمريكية املتغرية اخلا�صة بال�ضرائب
والفائدة ،فتخفي�ض ال�ضرائب الأمريكية �سي�ؤدي �إىل زيادة الإنفاق اال�ستثماري واال�ستهالكي وحتفيز
اال�ستهالك واال�ستثمار وبالتايل زيادة معدل النمو ،مما ي�شكّ ل دعما للدوالر �أمام اليورو.
5 .5الأزمة املالية العاملية لعام � :2008صحيح �أن �شرارتها بد�أت منت�صف عام  2007وطفت لل�سطح عام
 2008وهي ناجتة عن �أزم��ة الرهن العقاري بالواليات املتحدة الأمريكية ،وانتقلت من �أزم��ة مالية
خا�صة بالأ�سواق املالية �إىل �أزمة حقيقية تهدّ د االقت�صاد العاملي بالركود ،12و�أث��رت ت�أثري ًا كبري ًا على
االقت�صاد الأمريكي وم�ؤ�س�ساته املالية واالقت�صادية،كما �أربكت هذه الأزم��ة م�سرية �أوروب��ا التاريخية
�صوب احت��اد تتوثق ع��راه دوم� ًا ول�سنوات كثرية تقدم امل�شروع الأوروب��ي ب�سال�سة م�ضيفا �أع�ضاء جدد
وملغيا احلواجز التي تق�سم كيانه وحمققا ازدهارا متزايداً ،وهذه الأزمة هي مبثابة �أول اختبار كبري
تعر�ضت له منطقة اليورو كا�شفة عن عيوب يف الإطار �أخفتها ال�سنوات ال�سابقة .13فقد ت�أثر االقت�صاد
الأوروب��ي عموم ًا واقت�صاد منطقة اليورو خ�صو�صاً ،حيث انخف�ض معدل النمو يف هذه املنطقة من
 % 7.1ع��ام � 2007إىل  % 4.2ع��ام  ،14 2008وانعك�س ه��ذا ال�تراج��ع يف معدل النمو على معدل
البطالة باالرتفاع ،وهو ما دفع قادة منطقة اليورو �إىل تبني خطة �إنقاذ مايل تعتمد على تقدمي الدعم
للم�ؤ�س�سات املالية املت�ضررة وت�ستند �أ�سا�س ًا �إىل �ضخ �أموال عامة يف امل�صارف املت�ضررة و�ضمان الودائع،
كما ت�سعى �إىل �ضمان القرو�ض بني امل�صارف ،15كما �شارك �صندوق النقد الدويل عن كثب يف جهود
املنطقة مقدم ًا الدعم املايل للدول التي تتمتع ب�أ�س�س اقت�صادية �سليمة لكنها مازالت معر�ضة خلطر
الت�ضرر من العواقب الناجتة عن الأزم��ة وعمل على تقدمي امل�شورة ال�سيا�سية بالتعاون مع االحتاد
الأوروبي من خالل تقدمي الن�صح اخلا�ص ببناء الثقة يف الت�أمني متعدد الأطراف.16
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� 6 .6أزمة الديون ال�سيادية الأوروبية لعام  :2010اندلعت هذه الأزمة باعتبارها من �أخطر امل�شاكل التي
ال من
تعر�ضت لها منطقة اليورو يف عقدها الأول ف�صل الربيع من عام  ،17 2010حينما دفعت ك ً
اليونان �آيرلندا لطلب م�ساعدات من االحت��اد الأوروب��ي و�صندوق النقد ال��دويل وفق برنامج يلزم
الدولتني ب�إجراءات تق�شفية حازمة ،فقد اهتزت منطقة اليورو قبل �أن يتمكن االنتعا�ش من اكت�ساب
الفعالية الالزمة وانت�شرت الأزم��ة على ال�صعيد ال��دويل مهددة النظام امل��ايل والتعايف الإقليمي
والعاملي من �آثار الأزمة املالية .18 2008

ففي ماي عام  2010اتفق وزراء مالية دول االحتاد الأوروبي و�صندوق النقد الدويل على منح اليونان
املثقلة بالديون قر�ضاً بقيمة  110مليار يورو ب�شرط االلتزام بخطة تق�شف �صارمة ،ويف ال�شهر نف�سه
�أقر االحتاد االوروبي خطة �إنقاذ بقيمة  750مليار �أورو ،والأمر نف�سه وقع مع �آيرلندا حينما قاما البنك
املركزي الأوروبي وال�صندوق بتقدمي قر�ض بقيمة  85مليار �أورو مقابل تنفيذ خطة تق�شف حازمة .19
وقد تزايد القلق ب�ش�أن انتقال عدوى الأزمة لدول �أوروبية �أخرى ويف مقدمتها الربتغال وا�سبانيا
وايطاليا يف ظل تفاقم ديونها كما يو�ضحه ال�شكل  ،6 -متجاوزة بذلك �أحد معايري اتفاقية ما�سرتيخت
التي حتدد ن�سبة  % 60كحد �أق�صى للدين العام �إىل الناجت املحلي الإجمايل ،مما �أدى �إىل حدوث
ا�ضطرابات يف بع�ض �أ�سواق التمويل ويف بع�ض احلاالت و�صلت فروق �أ�سعار الفائدة على ال�سندات
احلكومية �إىل م�ستويات مرتفعة قيا�سية تفوق كثرياً امل�ستويات العادية لها .20
ال�شكل  :6 -الديون ال�سيادية لبع�ض دول منطقة اليورو لعامي  2008و( 2009ن�سبة �إىل الناجت املحلي الإجمايل)
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Source: Département Des Etudes Economiques De La Société Générale, Les Risques En Europe Du Sud Et La
Spécificité Italienne, Juin 2010, P 24.

ومع القيام مبقارنة عامي  2008و 2009جند �أن الدول الأربعة �شهدت ارتفاعاً يف ن�سبة ديونها
ال�سيادية �إىل ناجتها املحلي الإجمايل لكن بن�سب خمتلفة ،حيث �أن ال�شكل  6 -ي�شري �إىل �أن اليونان
ارتفعت ديونها ال�سيادية من  % 99.2عام � 2008إىل � ،% 115.1أي�ضا ايطاليا عرفت ارتفاعاً
يف ن�سبة ديونها ال�سيادية �إىل ناجتها املحلي حيث انتقلت من � % 104إىل  % 115.8عام 2009
بالإ�ضافة �إىل الربتغال هي الأخرى �شهدت ارتفاعاً من � % 66.3إىل  % 76.8عام  ،2009لت�أتي
ا�سبانيا التي عَ رفت هي �أي�ضاً تفاقماً يف ن�سبة ديونها ال�سيادية �إىل ناجتها املحلي �إذ انتقلت من ن�سبة
 % 39.7عام � 2008إىل  % 53.2عام .2009
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ولعل تفاقم الديون ال�سيادية ملنطقة اليورو يعود �إىل عدّة �أ�سباب �أهمها:

•حتم�س ال��دول �صاحبة ال��دي��ون �إىل ا�ستيفاء ��ش��روط االن�ضمام �إىل منطقة ال�ي��ورو فقامت
بالإفراط يف االقرتا�ض من �أجل رفع معدالت النمو وحت�سني الأداء االقت�صادي ،وكذا تعمّ د
تلفيق بع�ض امل�ؤ�شرات خا�صة امل�ؤ�شر املتعلق بعجز املوازنة العامة وهو ما جعل هذه الدول تُعلن
يف وقت مت�أخر حقيقة عن و�ضعها املايل ،وكانت امل�ؤ�شرات احلقيقية مفاجئة يف كثري من هذه
الدول  ،فعندما حان وقت ال�سداد كان االرتباك وحلّت الأزمة.21
•ومن �أ�سباب تفاقم ديون هذه الدول هناك �أي�ضا تداعيات الأزمة املالية العاملية  ،2008عندما
قامت بعمليات الإقرا�ض الوا�سعة للحيلولة دون �إفال�س العديد من بنوكها وامل�ؤ�س�سات املالية،
لا ق��ام��ت بتوفري مت��وي��ل بقيمة  20مليار ي��ورو لقطاع ال�ب�ن��وك ،وم��ن دون
ففي إ�ي�ط��ال�ي��ا م�ث� ً
�ضمانات ،22وهي �إجراءات قامت بها هذه الدول للحد من �آثار الأزمة املالية العاملية التي هدّ دت
بالفعل ا�ستقرار االقت�صاد العاملي ،فما كان من هذه الدول �صاحبة املالءات املالية ال�ضعيفة إ� ّال
اللجوء �إىل املديونية اخلارجية لتمويلها بالأموال الالزمة لذلك ،وهو ما �أدى �إىل تفاقم ديونها
واالجتاه بها نحو ال�صعود.

املحور الثاين

التطورات الدولية يف �سوق النفط العاملي

يعترب النفط من �أهم موارد الرثوة االقت�صادية يف عاملنا املعا�صر ،وقد لعب دوراً م�ؤثراً وفعا ًال يف
�إعادة ر�سم اخلارطة ال�سيا�سية واالقت�صادية الدولية وت�أتي الأهمية الإ�سرتاتيجية للنفط باعتباره
م�صدراً رئي�سياً للطاقة ومادة �أولية و�أ�سا�سية يف العديد من فروع ال�صناعات التحويلية ،كما يُعترب
ال�سوق النفطي �أحد �أهم الأ�سواق العاملية يف التجارة الدولية و�أكرثها تغرياً وتقلباً.

�أوالً -ال�سوق النفطية  ...الإطار املفاهيمي:
من املعروف �أن للأ�سواق ثالثة عنا�صر �أ�سا�سية هي :البائعون وامل�شرتون وال�سلعة حمل التداول،
واالختالف يف واحد �أو �أكرث من هذه العنا�صر يرتتب عليه اختالف يف طبيعة ال�سوق ،وميكن تق�سيم
الأ�سواق وفقاً لهذا االختالف �إىل نوعني� :أ�سواق املناف�سة التامة و �أ�سواق املناف�سة غري التامة والأخرية
تنق�سم �إىل عدة �أنواع �أبرزها االحتكار املطلق واملناف�سة االحتكارية واحتكار القلة ،وبالطبع ال تخرج ال�سوق
النفطية عن هذا النطاق ،بل �إن ال�سوق الأخرية ت�شغل جزءًا كبرياً يف التحليل االقت�صادي اجلزئي.
�إن من �أهم مكونات ال�سوق العاملية للنفط هم املنتجون (من منظمة �أوبك ومن خارج �أوبك) وامل�ستهلكون
(الدول ال�صناعية والدول النامية) ،هذا وتت�أثر ال�سوق النفطية �سلبياً �أو �إيجابياً بعوامل متعددة ،فمن
الناحية النظرية ،ف�إن الأ�س�س التي تتحدد على �ضوئها الأ�سعار يف ال�سوق النفطية تقديرات العر�ض
والطلب وهي تقديرات تفتقر �إىل الدقة يف املعلومات.23
�إال �أنه من الناحية العملية ،تلعب ال�صفقات التي تتم يف الأ�سواق امل�ستقبلية ،كالأ�سهم وال�سندات
و�سعر �صرف العمالت الأجنبية ،دوراً رئي�سياً يف حتديد �أ�سعار النفط ،ممّا يعني �أن �أ�سعار النفط تت�أثر
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مبجموعة من العوامل ترتبط عاد ًة بالتطورات الرئي�سية يف االقت�صاد العاملي ،وينظر �إليها على �أنها
املحرك لظاهرتي الت�ضخم املرتفع والركود االقت�صادي .وقد و�ضعت جمموعة من التف�سريات النظرية
الرامية �إىل �شرح العوامل التي تقف وراء تغريات �أ�سعار النفط ،ال�سيما على املدى الطويل ،هذا وتعترب
عملية تقييم مثل هذه التف�سريات عملية �شائكة ومعقّدة وتتطلب قدراً ي�سرياً من احلذر ،ونعر�ض فيما
يلي لبع�ض من تلك التف�سريات:24
1 .1املنهج احلدّ ي ومبد�أ الندرة :يعترب مفهوم الندرة من �أكرث املفاهيم �شيوع ًا يف حتليالت �أ�سعار النفط على
املدى البعيد ،ويقوم تف�سري الندرة على حقيقة �أنّ النفط �ش�أنه �ش�أن �أي مورد طبيعي غري متجدد ،متوفر
ولكن بكميات نا�ضبة يف الأر� ��ض .وبالتايل ف ��إن �أي زي��ادة يف الطلب العاملي على إ�م ��دادات حم��دودة (�أي
حمكومة بالن�ضوب) البد و�أن ت�ؤدي �إىل ارتفاع الأ�سعار ،وكلما ارتفع معدل اال�ستهالك �إىل ما متاح من
مورد طبيعي ي�ؤدي �إىل امل�سارعة يف الو�صول �إىل نقطة ن�ضوب .ولكن فر�ضية كهذه تفتقد �أهميتها ب�سبب
التطور التقني الذي يكون قادر ًا على تقلي�ص حجم الطلب ،وكذلك ب�سبب عوامل عدم الت�أكد التي حتيط
ببيانات االحتياطيات املكت�شفة .خا�ص ًة و�أن هناك فارق بني تقدير االحتياطي امل�ؤكد وتقرير ما هو متاح
بالفعل من النفط.

2 .2حتليل �أثر املناف�سة :يعطي بع�ض االقت�صاديني �أهمية كربى لدرجة التناف�س يف ال�سوق العاملية للنفط
حيث يرى البع�ض �أنّ قوى املناف�سة ت�سيطر على كل من ال�شركات والدول املنتجة ،ويُعتقد بقوة االجتاه
االنكما�شي يف ال�سوق النفطية العاملية �إىل درجة قد حتول دون �أي حماولة للحد من املناف�سة ،ويُدعّ م
هذا القول بتحليل يعرتف بدرجة التناف�س يف ال�سوق العاملية للنفط وهكذا ف�إن درجة التناف�س يف
ال�سوق ت�ؤثر ب�شكل وا�ضح على م�ستوى الأ�سعار يف ال�سوق النفطية العاملية.
3 .3احتكار القلة :تختلف �سوق النفط اخلام عن �أ�سواق �أكرث ال�سلع الأولية الأخرى يف هذه املرحلة بكونها
�سوق الحتكار القلة �أو ما يعرف �أي�ض ًا ب�سوق مناف�سة القلة �أي �أنّ قلة من املنتجني يتناف�سون يف
الإنتاج ،ومن املعروف �أن احتكار القلة ي�شري �إىل ذلك ال�شكل من �أ�شكال ال�سوق الذي ي�سيطر فيه عدد
�صغري من امل�شروعات على �صناعة معينة بحيث تقت�سم هذه امل�شروعات �سوق ال�صناعة فيما بينها،25
كما يعترب ه��ذا املنهج قائم على �أنّ �سوق النفط العاملية تتميز بزيادة العائد �إىل ال�سلعة ،وب�سبب
ارتفاع معدّ ل التكاليف الثابتة �إىل التكاليف املتغرية ف�إن ذلك يحقق لل�شركات الكبرية احلجم ميزة
تف�ضيلية هامة من ناحية الكلفة على ال�شركات الأ�صغر حجماً.
4 .4عوامل �أخرى :يعتقد العديد من االقت�صاديني ب�أن بع�ض النظريات مثل الندرة الطبيعية �أو الكلفة
احلدية �أو احتكار القلة للنفط ال تعترب بحد ذاتها �أ�سا�س ًا مقنع ًا لتف�سري �أ�سعار النفط ،و�أنّ هناك
عنا�صر �أخرى مثل �سيا�سات الدول املنتجة والدول امل�ستهلكة و�شركات النفط هي من العنا�صر التي
ت�ساهم يف حتديد �أ�سعار النفط �أقلها على املدى الطويل.

وعليه ،ف�إن عملية حتديد �أ�سعار النفط اخلام يف الوقت احلا�ضر وامل�ستقبل تعتمد يف جزء �أ�سا�سي
منها على ما حتدثه عوامل العر�ض والطلب يف ال�سوق العاملية للنفط اخلام بالإ�ضافة �إىل وجود عوامل
حد كبري يف عدم اال�ستقرار يف
غري اقت�صادية لها ت�أثري يف الأ�سعار وال �شك �أن امل�ضاربة �ساهمت �إىل ٍ
الأ�سواق النفطية و�أنها عامل تعقيد جديد ملحاولة توقع �أ�سعار النفط اخلام امل�ستقبلية ،وما ي�ؤكد ذلك
تقل�ص �صفقات البيع طويلة الأجل كذلك معرفة قوة الدوالر الأمريكي ومعدّالت �صرفه مقابل العمالت
الأخرى وخا�صة اليورو وت�أثريها على �أ�سعار النفط اخلام والتي �أظهرت ارتباطاً وثيقاً و�إن كانت هذه
امل�س�ألة مو�ضع خالف م�ستمر .26
كما تلعب العوامل املناخية دوراً هاماً يف حتديد �أ�سعار النفط حيث �أنه كلما كان ف�صل ال�شتاء قار�ساً
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وال�سيما يف الن�صف ال�شمايل من الكرة الأر�ضية كلما زاد الطلب على منتجات النفط وهو ما ينعك�س
على �أ�سعار النفط باالرتفاع والعك�س �صحيح ،وهناك عوامل �سيا�سية قد تكون ناجمة عن حروب �أهلية
�أو �إ�ضرابات لعمال م�صايف النفط ممّا ي�ؤدي �إىل تراجع االمدادت �إىل ال�سوق �أو رمبا توقفها ممّا يزيد
من احتماالت ارتفاع الأ�سعار.
�إ�ضافة �إىل العوامل ال�سابقة هناك عوامل فنية قد تكون ناجمة عن توقف العمل يف مواقع الإنتاج �أو
م�صايف التكرير ب�سبب �أعطال فنية معينة ت�سبب يف تراجع �إمدادات ال�سوق بالنفط اخلام �أو منتجاته،
كما �أ ّن نق�ص يف خمزون الدول امل�ستهلكة هي من العوامل امل�ؤثرة يف �سعر النفط.

ثانياً -تطورات �أ�سعار النفط اخلام يف الأ�سواق العاملية:
وفيما يتعلق بتطور �أ�سعار النفط ،فقد �شهدت ارتفاعات مثرية خالل الفرتة  2002و ،2008كما
يو�ضحه ال�شكل  ، 7 -حيث الم�ست �أ�سعار خام غرب تك�سا�س القيا�سي م�ستوى  120دوالر للربميل
يف �أواخر �شهر �أبريل من عام  ،2008كما ارتفعت �أ�سعار النفط منذ بداية عام  2009من  43دوالر
للربميل يف يناير �إىل  60دوالر للربميل منت�صف ماي من نف�س ال�سنة� ،أي مبا يزيد عن .% 30
ال�شكل :7 -تطور �أ�سعار النفط خالل الفرتة ( 2010-1996ادوالر �أمريكي /برميل)

Source: Illinois Oil And Gas Association (IOGA), History Of Illinois Basin Posted Crude Oil Prices, 2011.

وتعترب ال�صني امل�صدر الرئي�سي لهذا الطلب حيث زاد ا�ستهالكها ح�سب ال�شكل  8 -بن�سبة تقدر
بـ  % 23.2خالل  ،2008-2004وذلك نتيجة لدخول الت�صنيع يف تلك الدولة مرحلة �أكرث اعتماداً
على الطاقة� ،أما ثاين �أكرب م�صدر للزيادة يف الطلب على النفط من نف�س الفرتة فهي منطقة
ال�شرق الأو�سط حيث منا اال�ستهالك مبعدل  1.2برميل يف اليوم مدعوما بالنمو االقت�صادي
ال�سريع ،كما زاد اال�ستهالك الأمريكي من النفط ك�أكرب م�ستهلك للنفط يف العامل� ،إذ بلغ الطلب
الأمريكي من النفط  19.25مليون برميل يوميا عام  2010بعد �أن عرف تراجعاً عام  2009حيث
بلغ  18.77مليون برميل يوميا .27
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ال�شكل :8 -ن�سبة التغري يف الطلب على النفط من املناطق الرئي�سية )%( 2008-2004
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ويف حني ازداد الطلب على النفط بدرجة كبرية �أخفقت الدول املنتجة للنفط من خارج منظمة الأوبك
املحافظة على م�ستوى �إنتاجها ،ويعزى ذلك �إىل ت�ضا�ؤل حجم اال�ستثمارات يف جمال النفط مما ت�سبب يف رفع
تكاليف الإنتاج بوترية مت�سارعة وتباط�ؤ عمليات اكت�شاف حقول نفط جديدة ،وبالتايل ت�أخر و�صول �إنتاجها
�إىل الأ�سواق ومما زاد الأمر �سوءاً الأزمة املالية  28 2008التي رفعت تكلفة التمويل الالزم.
وعالوة على ذلك� ،ساء مناخ اال�ستثمار يف جمايل النفط والغاز يف رو�سيا وذلك ب�سبب التدخالت ال�سيا�سية
املتكررة يف ت�سيري هذا القطاع مما �أدى �إىل انخفا�ض حجم �إنتاج رو�سيا من النفط بن�سبة  % 1خالل الربع
الأول من عام  ، 2008وعلى م�ستوى دول الأوبك ت�شري البيانات الواردة يف ال�شكل التايل �إىل منو �إمدادات
النفط اخلام خالل الفرتة ما بني عامي  2004و 2008بن�سبة .% 3.7
ال�شكل :9 -ن�سبة التغري يف �إمدادات النفط من املناطق الرئي�سية )%( 2008-2004
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املحور الثالث

ت�أثري تقلبات �أ�سعار �صرف الدوالر �أمام اليورو على �أ�سعار النفط العاملية
�سنحاول من خالل هذا املحور معرفة مدى ت�أثري تقلبات �أ�سعار �صرف الدوالر واليورو
على �أ�سعار النفط:

�أوالً -العالقة بني �أ�سعار النفط اخلام و�سعر �صرف الدوالر �أمام اليورو:
خ�ضعت العالقة ال�سببية بني �سعر �صرف الدوالر �أمام اليورو و�أ�سعار النفط اخلام
للعديد من الدرا�سات االقت�صادية التي تو�صلت �إىل نتائج غري حا�سمة ،وقد قاد اجلدل
الوا�سع يف حتديد طبيعة العالقة بني الدوالر و�أ�سعار النفط واجتاهها �إىل وجهتي نظر
رئي�سيتني :الأوىل �أثر �سعر �صرف الدوالر �أمام اليورو على �أ�سعار النفط اخلام ،والثانية
�أثر �أ�سعار النفط اخلام على �سعر �صرف الدوالر �أمام اليورو.
�1 .1أثر �سعر �صرف الدوالر �أمام اليورو على �أ�سعار النفط اخلام:

ي��ؤدي انخفا�ض �سعر �صرف ال��دوالر �أم��ام اليورو �إىل رفع �أ�سعار النفط اخلام من
خالل �أثر مبا�شر و�أثر غري مبا�شر ،يتمثل الأثر املبا�شر �أو ق�صري الأجل النخفا�ض �سعر
�صرف الدوالر يف �أ�سواق النفط يف زيادة حدّ ة امل�ضاربات يف �أ�سواق النفط الآجلة ويرفع
الطلب على النفط �شكلياً الأمر الذي ي�سهم يف ارتفاع �أ�سعاره  ،29وتعود امل�ضاربات يف
النفط يف هذه احلالة �إىل �أ�سباب عديدة �أهمها �أنّ انخفا�ض �سعر �صرف الدوالر �أمام
اليورو يجعل النفط املقيّم بالدوالر �أرخ�ص مقارنة باال�ستثمارات الأخرى املقدّ رة بالعمالت
الأجنبية وعلى ر�أ�سها اليورو ،ومنها �أنّ انخفا�ض الدوالر يوازيه انخفا�ض يف �أ�سعار الفائدة
ممّ ا يجعل اخليارات اال�ستثمارية املرتبطة ب�أ�سعار الفائدة مثل ال�سندات �أقل جاذبية
للم�ستثمرين .30
ويتمثل الأثر غري املبا�شر �أو الطويل الأجل النخفا�ض �سعر �صرف الدوالر يف �أ�سواق
النفط العاملية يف :31
•الإنتاج :مبا �أن النفط يتم ت�سعريه بالدوالر وبنا ًء على احلقائق ال�سابقة الذكر ف�إن انخفا�ض
�سعر �صرف ال��دوالر ي ��ؤدي �إىل تخفي�ض الطاقة الإنتاجية وزي��ادة الطلب على النفط ،وعليه
فانخفا�ض الإنتاج وازدياد الطلب ي�ؤديان �إىل ارتفاع �أ�سعار النفط.
•الطلب :ينتج عن انخفا�ض �سعر �صرف الدوالر زيادة الطلب على النفط يف الدول التي ترتفع
عمالتها مقابل الدوالر لأن النفط ي�صبح �أرخ�ص يف هذه احلالة ،كما ي�سهم هذا االنخفا�ض يف
زيادة الكمية املطلوبة من النفط وبالتايل يف�سّ ر عدم ت�أثّ ر كثري من اقت�صاديات الدول ال�صناعية
بارتفاع �أ�سعار النفط .32
•�أما يف الواليات املتحدة الأمريكية ف�إن انخفا�ض �سعر �صرف الدوالر ي�سهم يف زيادة الطلب على
النفط ،كما ي ��ؤدي �إىل ارتفاع تكاليف العطالت يف �أوروب ��ا ،الأم��ر ال��ذي أ�ج�بر معظم العائالت
الأمريكية على ق�ضاء الإجازات داخل �أمريكا حيث �سافروا داخلها ب�سياراتهم العائلية امل�شهورة
با�ستهالكها الكبري للبنزين وبالتايل زيادة الطلب عليه.
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� .21 .1أثر �أ�سعار النفط اخلام على �سعر �صرف الدوالر �أمام اليورو:
من بني املهتمني بدرا�سة عالقة �أ�سعار النفط بالدوالر ،االقت�صادي بول كروغمان ()Paul Krugman
فقد الحظ كما يذكر يف درا�سته �أ ّن �أكرث التغريات ال�سعرية التي ظهرت ب�شكل وا�ضح يف �ساحة االقت�صاد
العاملي يف ال�سبعينيات من القرن الع�شرين هي قيمة الدوالر و�سعر النفط ،ومن هذا املنطلق و�ضع ت�سا�ؤالته
حول طبيعة العالقة واملدى الذي ميكن الرتفاع �سعر النفط �أن ي�ؤثر يف �سعر �صرف الدوالر.
وقد افرت�ض كروغمان يف درا�سته ثالث دول :الواليات املتحدة ،و�أملانيا ومنظمة الأوبك كدولة واحدة
حيث أ� ّن الواليات املتحدة و�أملانيا تبيعان ال�سلع ال�صناعية �إىل الأوبك و�إىل بع�ضهما البع�ض يف الوقت
الذي ت�صدر فيه الأوبك النفط فقط� ،إذ يعترب �سعره متغرياً خارجياً تتحدد قيمته بالدوالر.
ويف تو�ضيحه للنموذج يو�ضح كروغمان �أنّ ارتفاع �سعر النفط �سي�ؤدي �إىل حدوث نوعني
من الت�أثريات� ،أولهما :الت�أثري الفوري ويتمثل يف زيادة فاتورة واردات الدول ال�صناعية دون
�أن تقابلها زي��ادة يف �صادراتها ،وتبعاً لذلك ف�إن احل�ساب اجل��اري للدولتني يتحدّ د طبقاً
ال�ستثمارات الأوبك لفوائ�ضها النقدية يف �شراء الأ�صول الأمريكية والأملانية ،وثانيهما :الت�أثري
الالحق ومقت�ضاه زيادة �إنفاق الأوبك ليقابل الزيادة يف دخلها الناجت عن ارتفاع �سعر النفط يف
الوقت الذي ينخف�ض معدل طلبها على الأ�صول من العملتني الدوالر واملارك ،وبالتايل تنح�صر
املقارنة يف الأمد الطويل على �أن�صبة ال�صادرات والواردات بني كل من الواليات املتحدة و�أملانيا
من جانب والأوبك من جانب �آخر ،والتي من �ش�أنها حتديد �أثر ارتفاع �سعر النفط على �سعر
�صرف الدوالر �أمام العمالت الرئي�سية .33
وبح�سب درا�سة �أجراها �صندوق النقد الدويل عام � ،1996أنه كلما ارتفعت �أ�سعار النفط
بن�سبة  % 10يقابل ذلك انخفا�ض يف �سعر �صرف عمالت الدول الأع�ضاء يف منظمة الأوبك
بن�سبة  ،% 2ذلك �أن ارتفاع �أ�سعار النفط ي�ؤدي �إىل ارتفاع واردات النفط �إىل الواليات املتحدة
الأمريكية وهو بدوره ي�ؤدي �إىل ارتفاع عجز ميزان التجارة واحل�ساب اجلاري الأمريكي ،ومن
ثم انخفا�ض �سعر �صرف الدوالر �أمام اليورو .34
وبالنظر �إىل تزامن انخفا�ض �سعر �صرف الدوالر �أمام اليورو مع ارتفاع �أ�سعار النفط يف
الأ�سواق العاملية يف ال�سنوات الأخرية �أي خالل الفرتة (� )2010-2002أ�صبح يُ�شكل تطورات
مثرية للجدل يف قطاعني حيويني ا�ستقطبا الأنظار على امل�ستوى الدويل ،ما �أثار ت�سا�ؤالت
ب�ش�أن اعتماد اليورو بدالً من الدوالر يف ت�سعري النفط اخلام للحدّ من ارتفاع �أ�سعار النفط
وهذا الأمر يبدو �صعباً نظراً للثقل ال�سيا�سي واالقت�صادي الذي ال تزال تتمتع به الواليات
املتحدة الأمريكية على ال�صعيد العاملي.

ثانياً -درا�سة قيا�سية لأثر تقلبات �أ�سعار �صرف الدوالر �أمام اليورو على �أ�سعار النفط العاملية:
•حتليل و�صفي ملتغريات الدرا�سة:
�أ� .سل�سلة �أ�سعار �صرف الدوالر �أمام اليورو (: )ER
�سل�سلة �سعر �صرف الدوالر �أمام اليورو متتد من �سنة � 1999إىل �سنة  2010بعدد م�شاهدات
 12م�شاهدة مبتو�سط ح�سابي قيمته  0.86وو�سيـــط يقدر بـ  0.80و�سجــــلت �أعلى قيمة �سنة
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 2001بـ  1.11و�أدنى قيمة لها بـ � 0.68سجلت �سنة  2008وتت�شتت قيم ال�سل�سلة عن متو�سطها
بانحراف معياري قدره .0.15
ب� .سل�سلة �أ�سعار النفط (: )OP
متتد �سل�سلة �أ�سعار النفط من �سنة � 1999إىل �سنة  2010بعدد م�شاهدات  12م�شاهدة مبتو�سط
ح�سابي قيمته  45.30وو�سيط يقدر بـ  43.72و�سجلت �أعلى قيمة �سنة  2008بـ  91.48و�أدنى قيمة
لها بـ � 16.55سجلت �سنة  1999وتت�شتت قيم ال�سل�سلة عن متو�سطها بانحراف معياري قدره .23.24
•درا�سة ا�ستقرارية ال�سال�سل الزمنية ملتغريات الدرا�سة:
يتم اختبار ا�ستقرارية ال�سل�سلة الزمنية بتحديد درجة الت�أخر واحلكم على ا�ستقرارية ال�سل�سلة
با�ستخدام اختبار .ADF
اجلدول  :3 -حتديد درجة الت�أخر

�أ -درا���س��ة ا�ستقرارية �سل�سلة
�أ�سعار �صرف ال��دوالر �أم��ام اليورو
(: )ER

•حت��دي��د درج ��ة ال �ت � أ�خ��ر :نعتمد
يف حتديد درج��ة الت�أخر على
�أق���ل قيمة مل��ع��ي��اري Akaike
و Schwarzع��ن��د خمتلف
درجات الت�أخر.

من خالل اجل��دول  4 -يُالحظ �أن
درج��ة الت�أخر هي  .P=3وبا�ستخدام
اختبار  ADFيالحظ �أن قيمة ADF
احل�سابية (� )-4.28أكرب بالقيمة املطلقة
من القيمة احلرجة بالقيمـــــة املطلقـــــة
عند م�ستوى املعنوية 3.33| ( ،% 5
|<| ،) |- 4.28وبالتايل ف�سل�سلة �سعر�صرف الدوالر �أمام اليورو م�ستقرة عند
امل�ستوى.
ب -درا�سة ا�ستقرارية �سل�سلة
�أ�سعار النفط (:)OP

درجة الت�أخر

Akaike

Schwarz

P=0

-2.20

-2.09

P=1

-3.16

-3.03

P=2

-2.76

-2.65

P=3

-4.33

-4.28

امل�صدر :من �إعداد الباحثني باالعتماد على برنامج .Eviews

اجلدول  :4 -حتديد درجة الت�أخر
درجة الت�أخر

Akaike

Schwarz

P=0

8.15

8.26

P=1

8.33

8.45

P=2

8.62

8.73

P=3

6.61

6.67

امل�صدر :من �إعداد الباحثني باالعتماد على برنامج .Eviews

•حتديد درج��ة الت�أخر :نعتمد يف حتديد درجة الت�أخر على �أقل قيمة ملعياري  Akaikeو
 Schwarzعند خمتلف درجات الت�أخر.
من خـــــالل اجلدول �أعــاله يالحظ �أن درجة الت�أخر هي  .P=3وبا�ستخدام اختبار  ADFيالحظ
�أن قيمة  ADFاحل�ســــابية (� )4.28 -أكرب بالقيمة املطلـــقة من القيمة احلرجة بالقيمة املطلقة
عند م�ستوى املعنوية  ،)|- 5.64|<|- 4.19|( ،% 5وبالتايل ف�سل�سلة �سعر �صرف الدوالر �أمام اليورو
م�ستقرة عند امل�ستوى.
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• �شكل االنت�شار :بعد درا�سة ا�ستقرارية ال�سال�سل الزمنية ملتغريات الدرا�سة وجد �أنها م�ستقرة
عند امل�ستوى (ا�ستقرارية ال�سال�سل اخلام) وبر�سم �شكل االنت�شار يُالحظ أ� ّن هناك عالقة
خطية تقربيبية عك�سية بني �سعر �صرف الدوالر مقابل اليورو و�أ�سعار النفط العاملية.
•
ال�شكل� :10 -شكل انت�شار يبني العالقة بني �أ�سعار النفط العاملية و�أ�سعار �صرف الدوالر �أمام الأورو
•
•
•
•

امل�صدر :من �إعداد الباحثني باالعتماد على برنامج .Eviews

اعتمادا على برنامج  Eviewsوبا�ستخدام طريقة املربعات ال�صغرى �سنقوم بتقدير النموذج:
اجلدول :5 -تقدير عالقة �أ�سعار النفط العاملية ب�سعر �صرف الدوالر �أمام الأورو
امل�صدر :من �إعداد الباحثني باالعتماد على برنامج .Eviews
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✌ ✌التحليل الإح�صائي
OP = -127.04*ER +155.24
يت�ضح من خالل نتائج التقدير �أن جميع معامل النموذج املقدرة معنوية �إح�صائياً ،مما
يدل على جوهرية العالقة بني �أ�سعار النفط العاملية و�سعر �صرف الدوالر �أمام اليورو
وذلك من خالل املقايي�س التالية:
مت قيا�س قوة تف�سري العالقة بني �أ�سعار النفط العاملية و�سعر �صرف الدوالر �أمام اليورو
بوا�سطة معامل التحديد امل�صحّ ح الذي قدّ ر ب � ،% 65.75أما  %34.25فرتجع لعوامل
�أخرى غري مدرجة يف النموذج املقرتح كالعوامل ال�سيا�سية والتغري يف النمو االقت�صادي
العاملي.
يُالحظ من خالل النموذج املقدر معنوية مقدرات النموذج �إذ �أن احتمال �إح�صائية
�ستودنت �أقل من ( ،)0.05كما �أن احتمال �إح�صائية في�شر �أقل من  0.05وهذا ما يثبت
�صالحية النموذج املقدر.
نالحظ عدم وجود ارتباط ذاتي بني الأخطاء نظرا لوقوع �إح�صائية «ديربني-واط�سون»
يف منطقة عدم وجود االرتباط.
هناك عالقة ارتباط قوية بني �سعر �صرف الدوالر و�أ�سعار النفط العاملية ويقدر معامل
االرتباط بـ .)% 82.98( 0.8298
✌ ✌التحليل االق�صادي
OP = -127.04*ER +155.24
�إذا زاد �سعر �صرف الدوالر �أمام اليورو بوحدة واحدة ف�إن �أ�سعار النفط العاملية تنخف�ض
بـ  127.04وحدة معينة ،وتُعزى هذه العالقة العك�سية �إىل الأثر الق�صري الأجل النخفا�ض
�سعر �صرف الدوالر على �أ�سواق النفط يف زيادة حدّ ة امل�ضاربات يف �أ�سواق النفط الآجلة
ممّ ا يرفع الطلب على النفط �شكلياً الأمر الذي يُ�سهم يف ارتفاع �أ�سعاره ،أ�مّا الأثر الطويل
املدى فبما �أن النفط يتم ت�سعريه بالدوالر ف�إن انخفا�ض �سعر �صرف الدوالر ي�ؤدي �إىل
تخفي�ض الطاقة الإنتاجية وزيادة الطلب على النفط ،وعليه فانخفا�ض الإنتاج وازدياد
الطلب ي�ؤديان �إىل ارتفاع �أ�سعار النفط هذا من جهة.
ومن جهة �أخرى ينتج عن انخفا�ض �سعر �صرف الدوالر زيادة الطلب على النفط يف
الدول التي ترتفع عمالتها مقابل الدوالر لأن النفط ي�صبح �أرخ�ص يف هذه احلالة ،كما
يُ�سهم هذا االنخفا�ض يف زيادة الكمية املطلوبة من النفط وبالتايل ارتفاع �أ�سعار النفط.
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النتائج والتو�صيات:
بعد حتليل خمتلف حماور الدرا�سة واعتماداً على فر�ضيتها لتحليل �إ�شكاليتها ،مت ا�ستخال�ص
النتائج التالية:
 -بالرغم من �أن مكانة ال��دوالر الأمريكي ك�أهم عملة احتياط يف العامل تهبط تدريجي ًا بينما ترتفعمكانة اليورو با�ستمرار �إ ّال �أن الدوالر مازال املكوّن الأول الحتياطيات البنوك املركزية يف دول العامل
من النقد الأجنبي؛
 -عرفت �أ�سعار النفط العاملية اجتاه ًا ت�صاعدي ًا خالل فرتة الدرا�سة ويُعزى ذلك لطبيعة خا�صة ت�أخذخ�صو�صية من تداخل العوامل االقت�صادية مع العوامل ال�سيا�سية ،والتي تتفاوت �أهميتها ودرجة
ت�أثريها على �أ�سعار النفط يف ال�سوق العاملية؛
 -مع تزامن تقلبات �أ�سعار �صرف ال��دوالر �أمام اليورو مع تغريات �أ�سعار النفط العاملية ونظر ًا لأهميةال�سوقني يف االقت�صاد الدويل ،فقد �شكّ ل ذلك دافع ًا لبع�ض الدول  -ومنها ال�صني ورو�سيا و�إيران� -إىل
بد أ� حتركات وتوجيه دعوات لوقف ا�ستخدام الدوالر الأمريكي يف ت�سعري النفط ،ممّ ا قد يهدّ د م�ستقبل
ت�سعري هذا الأخري بالدوالر وبالتايل تبعات ذلك على النظام املايل والتجاري العاملي؛
 �-أهم نتيجة تو�صلت �إليها الدرا�سة من خالل هذا البحث هي طبيعة العالقة العك�سية ذات االرتباطالقوي بني تقلبات �أ�سعار �صرف ال��دوالر أ�م��ام اليورو و�أ�سعار النفط العاملية ،وبالتايل �إثبات فر�ضية
وجود عالقة �سببية تتجه من �سعر �صرف ال��دوالر مقابل اليورو �إىل �أ�سعار النفط ،من خالل الآثار
املبا�شرة وغري املبا�شرة النخفا�ض �سعر �صرف الدوالر التي ت�ؤدي �إىل ارتفاع �أ�سعار النفط العاملية.

التو�صيات:
ا�ستناداً �إىل النتائج املتو�صل �إليها ،ومن �أجل جعل درا�ستنا هذه �أكرث عملية يتم تدعيمها مبجموعة
من التو�صيات ترتكز �أ�سا�ساً يف ثالث بدائل رئي�سية تُواجهها الدول امل�صدرة للنفط يف الفرتة القادمة:
•البديل الأول :اال�ستمرار يف االعتماد على الدوالر كعملة لت�سعري النفط العاملي ،ويدعّ م هذا
البديل عدّ ة عوامل �أهمها:

 �-أن الدوالر عملة دولية قوية بالرغم من انخفا�ض �سعر �صرفه �أمام العمالت الرئي�سية ويف مقدمتها اليوروخالل فرتة الدرا�سة؛
 �-أن الأجهزة املحا�سبية وال�ضرورية يف الدول التي تتعامل مع النفط  -بيع ًا و�شراء  -قد اعتمدت الدوالريف كل معامالتها ،وقد ت�ؤدي م�س�ألة التغري �إىل ظهور بع�ض امل�شاكل على طريق الت�أقلم مع البديل الآخر.

و�إذا ما مت �إقرار هذا البديل من قبل الدول امل�صدرة للنفط ف�إن عليها تبني �سيا�سة ت�سعريية �أكرث
دقة ت�أخذ يف االعتبار ال�سعر احلقيقي ك ُم�ؤ�شر ولي�س ال�سعر اال�سمي فقط ،فال�سعر احلقيقي ي�أخذ يف
االعتبار التغيرّ ات الالحقة يف �سعر �صرف الدوالر �أمام العمالت الرئي�سية.
• البديل ال�ث��اين :االجت��اه نحو اعتماد عملة عاملية جديدة يف �شكل �سلة عمالت �أو ما يعرف
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بحقوق ال�سحب اخلا�صة ك�أ�سا�س للت�سعري ،يقوم �صندوق النقد ال��دويل بالتحكم بها وفك
االرتباط بني الدوالر والنفط .وبهذا ال�صدد ذكر �أحد وزراء الأوبك �سنة  - 1987وهو النيجريي
ريليانو لقمان – ب�أنه «نتيج ًة ال�ستمرار انخفا�ض �أ�سعار �صرف الدوالر ف�إن �أحد البدائل التي
ميكن تبنيها يف الفرتة القادمة هو اعتماد عملة �أخرى غري الدوالر �أو �سلة من العمالت ،ويجب
التفكري يف ذلك جدي ًا «.
•البديل الثالث� :إمكانية ت�سعري النفط باليورو بد ًال من ال��دوالر ،فقد �أعلن بهذا اخل�صو�ص
الأمني العام ملنظمة الأوبك �سنة  - 2008عبد اهلل البدري  -درا�سة �إمكانية التحول �إىل اليورو
كعملة لت�سعري النفط وق��د يكون ذل��ك يف غُ �ضون ع�شر �سنوات قادمة ،تزامن ه��ذا الت�صريح
ال من �إي��ران وفنزويال ت�سعري نفطهما باليورو ملواجهة تراجع �أ�سعار �صرف الدوالر
مع عزم ك ً
وتذبذب م�ستوياته مع ظهور الأزمة املالية العاملية � 2008إىل جانب اخلالفات ال�سيا�سية مع
الواليات املتحدة الأمريكية ،ممّ ا دفع بالدولتني �إىل دعوة منظمة الأوبك ب�ضرورة وجود عملة
احتياط دولية جديدة للحفاظ على �أ�سعار النفط يف الأ�سواق العاملية.
�إن فك االرتباط بني الدوالر والنفط قد يكون اخلطوة الفعّالة املطلوبة لت�صحيح امل�سار
الت�سعريي للدول امل�صدرة للنفط يف الفرتة القادمة ،حيث �أن ذلك �سيُ�ساهم وبكل ت�أكيد يف
حد
حتييد �أثر تقلبات �سعر �صرف الدوالر على ال�سعر احلقيقي للنفط ،كما يُ�ساهم و�إىل ٍ
كبري يف املحافظة على م�ستوى القدرة ال�شرائية لعائدات الدول امل�صدرة للنفط خا�ص ًة �إذا
ا�ستمر تيار انخفا�ض �سعر �صرف الدوالر �أو التوقع با�ستمراره يف الفرتة القادمة� ،إ�ضاف ًة
�إىل ذلك ف�إن فك االرتباط بني الدوالر والنفط يعمل على تاليف دخول الدول امل�صدرة
للنفط يف تعقيدات ح�ساب الأثر املتوقّع على �أ�سعار النفط العاملية نتيج ًة لتقلبات �أ�سعار
�صرف الدوالر �أمام العمالت الرئي�سية الأخرى ويف مقدّ متها اليورو.
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104إصدارات المنظمة
من

األبحـــــــــاث

دور إدارة الهيدروجين في تحسين القيمة
المضافة في صناعة تكرير النفط
عماد مكي٭

كغريها من مناطق العامل الأخرى ،ت�شهد م�صايف تكرير النفط يف الدول الأع�ضاء يف منظمة
الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك) تطور ًا كبري ًا يف تنفيذ م�شاريع ا�ستثمارية عديدة لتح�سني
�أدائها ومتكينها من تلبية متطلبات املعايري اخلا�صة ب�إنتاج م�شتقات برتولية نظيفة تواكب املعايري
الدولية ،وحت�سني قدرتها على تكرير نفوط خام حام�ضية ذات حمتوى عال من الكربيت ،مما يزيد
من حاجتها �إىل الهيدروجني ،وبالتايل �إىل تطبيق برامج لإدارة �شبكة الهيدروجني ،ت�ساعدها على
تفادي �أعباء التكاليف الباهظة املحتملة من هذه امل�شاريع.
٭ خبري تكرير � -إدارة ال�ش�ؤون الفنية � -أوابك -الكويت
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الف�صل الأول
 - 1مكونات �شبكة الهيدروحني يف م�صايف النفط
حت�صل م�صايف النفط على الهيدروجني الالزم لت�شغيل عملياتها من وحدات تهذيب النافثا
بالعامل احلفاز ) Naphtha Catalytic Reforming (NCRالتي تنتج الهيدروجني
كمنتج ثانوي ،ويف حال عدم كفاية الكمية الناجتة عن هذه الوحدة يتم تعوي�ض النق�ص من
خالل وحدات �إنتاج الهيدروجني بالتهذيب البخاري للميثان Steam Methane Reformer
) ،(SMRالتي ت�ستخدم الغاز الفائ�ض من وحدات امل�صفاة كلقيم ،ويعو�ض الباقي من الغاز
الطبيعي الذي ي�ستورد من خارج امل�صفاة .وقد تلج�أ بع�ض امل�صايف �إىل ا�سترياد الهيدروجني من
م�صادر خارجية ،كمن�ش�آت ال�صناعة البرتوكيماوية� ،أو م�صانع الفوالذ ،وغريها ،وذلك لتعوي�ض
النق�ص بدالً من �إن�شاء وحدات �إنتاج م�ستقلة داخل امل�صفاة.
تعترب �شبكة الهيدروجني يف م�صايف النفط �إحدى الوحدات امل�ساندة ،وتتكون من ثالثة
عنا�صر رئي�سية ،هي وحدات �إنتاج الهيدروجني ،ووحدات ا�ستهالكه ،ووحدات ا�سرتجاعه
من خطوط غاز امل�صفاة والتي يطلق عليها �إ�سم وحدات التنقية ،وذلك على النحو املبني يف
ال�شكل . )Liu, 2004( ،1 -
ال�شكل :1 -عنا�صر �شبكة الهيدروجني يف م�صفاة النفط
ﻭوﺣﺩدﺍاﺕت
ﺍاﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺍاﻟﻬﮭﻳﯾﺩدﺭرﻭوﺟﻳﯾﻧﻳﯾﺔ

ﻭوﺣﺩدﺓة ﺗﻧﻘﻳﯾﺔ

PSA

65-‐92%	
  H2

ﺍاﻟﺗﻛﺳﻳﯾﺭر ﺍاﻟﺑﺧﺎﺭرﻱي
Steam	
  Cracking

90-‐96%	
  H2
90-‐99%	
  H2

ﻭوﺣﺩدﺓة ﺗﻧﻘﻳﯾﺔ

ﺍاﻟﺗﻐﻭوﻳﯾﺯز
Gasification

Membrane

ﻭوﺣﺩدﺓة ﺗﻧﻘﻳﯾﺔ
Cryogenic
ﻭوﻗﻭوﺩد
ﻏﺎﺯزﻱي
ﺍاﻟﻭوﺣﺩدﺍاﺕت ﺍاﻟﻣﺳﺗﻬﮭﻠﻛﺔ
ﻣﺻﺎﺩدﺭر ﺍاﻟﻬﮭﻳﯾﺩدﺭرﻭوﺟﻳﯾﻥن
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ﻭوﺣﺩدﺍاﺕت ﺍاﻟﺗﻧﻘﻳﯾﺔ

ﺍاﻟﺗﻬﮭﺫذﻳﯾﺏب
ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻝل ﺍاﻟﺣﻔﺎﺯز

=C2
=C3

99%	
  H2

ﻭوﺣﺩدﺓة ﺗﻧﻘﻳﯾﺔ

PSA

10-‐30%	
  H2

>40%	
  H2

ﻫﮬﮪھﻳﯾﺩدﺭرﻭوﺟﻳﯾﻥن
ﻣﺳﺗﻭوﺭرﺩد
ﻏﺎﺯزﺍاﺕت ﺍاﻟﻣﺻﻔﺎﺓة
Refinery	
  
Off-‐gases

عماد مكي

 :1-1م�صادر �إنتاج الهيدروجني
ت�صنف امل�صادر الرئي�سية لإنتاج الهيدروجني يف امل�صفاة على النحو التايل:
•وحدات �إنتاج الهيدروجني بطريقة التهذيب البخاري ).Steam Methane Reformer (SMR
•وحدات تهذيب النافثا بالعامل احلفاز ).Naphtha Catalytic Reforming (NCR
•خطوط غاز امل�صفاة ). Refinery Off-gases (ROG
•وحدات تغويز املخلفات ال�صلبة (الفحم البرتويل والقار) لتحويلها �إىل غاز ا�صطناعي يحتوي
على الهيدروجني.
•الإ�سترياد من م�صادر خارجية.
 :1-1-1وحدات �إنتاج الهيدروجني بطريقة التهذيب البخاري
يعتمد مبد أ� �إنتاج الهيدروجني يف هذه العملية على تفاعالت التهذيب البخاري للهيدروكربونات
اخلفيفة ،كالنافثا �أو الغاز الناجت من الوحدات الإنتاجية يف امل�صفاة� ،أو /ومن الغاز الطبيعي.
تتكون مراحل عملية �إنتاج الهيدروجني من معاجلة هيدروجينية �أولية للقيم لتخلي�صه
من املركبات الكربيتية ،بعد ذلك ميزج اخلارج من هذه املرحلة مع بخار املاء ليدخل �إىل
مفاعل التهذيب ( )Steam Methane Reformerالذي يحتوي على العامل احلفاز �ضمن
�أنابيب داخل فرن للت�سخني ،لتعوي�ض احلرارة الالزمة للتفاعل ،وهو تفاعل ما�ص للحرارة
) ،(Endothermal Reactionوت�ؤخذ نواجت التفاعل التي تتكون من الهيدروجني و�أكا�سيد
الكربون �إىل وعاء لتحويل غاز �أول �أك�سيد الكربون� COإىل ثاين �أك�سيد الكربون .CO2
ويبني ال�شكل 2 -خمططاً مب�سطاً لعملية �إنتاج الهيدروجني بطريقة التهذيب البخاري.
خمطط عملية �إنتاج الهيدروجني بطريقة التهذيب البخاري
ً
ال�شكل:2 -

ﺍاﻟﻬﮭﻳﯾﺩدﺭرﻭوﺟﻳﯾﻥن
ﺍاﻟﻣﻧﺗﺞ

ﻣﻔﺎﻋﻼﺕت
ﻧﺯزﻉع ﻛﺑﺭرﻳﯾﺗﻳﯾﺩد
ﺍاﻟﻬﮭﻳﯾﺩدﺭرﻭوﺟﻳﯾﻥن

ﻣﺎء
ﻣﻌﺎﻟﺞ

ﻣﻭوﻟﺩد ﺑﺧﺎﺭر

ﻣﻔﺎﻋﻝل

ﻟﻘﻳﯾﻡم

ﺑﺧﺎﺭر

ﺍاﻟﺗﻬﮭﺫذﻳﯾﺏب
ﺍاﻟﺑﺧﺎﺭرﻱي

ﺑﺧﺎﺭر
ﻣﺣﻭوﻝل
CO
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ت�ستخدم معظم م�صايف النفط طريقة التنقية التقليدية للهيدروجني املنتج من مفاعل التهذيب
البخاري ،والتي تتكون من مفاعالت امت�صا�ص لنزع �أكا�سيد الكربون املتبقية ،تتبعها مرحلة
حتويل اجلزء املتبقي من �أول وثاين �أك�سيد الكربون �إىل ميثان  ،Methanationوت�صل فيها نقاوة
الهيدروجني �إىل  .% 97-94ويف عقد الثمانينات من القرن املا�ضي ظهرت طريقة جديدة للتنقية
با�ستخدام الإدم�صا�ص ب�أوعيـة ال�ضغــــط املت�أرجح  ،Pressure Swing Adsorber-PSAحيث
ت�صل فيها نقاوة الهيدروجني املنتج �إىل  .% 99.9يبني ال�شكل  3 -مقارنة بني طريقتي تنقية
الهيدروجني املنتج يف وحدات �إنتاج الهيدروجني بطريقة التهذيب البخاري.
ال�شكل :3 -مقارنة بني طريقتي تنقية الهيدروجني املنتج يف وحدات �إنتاج الهيدروجني
H2
ﻣﻧﺗﺞ

H2
ﻣﻧﺗﺞ

H2
ﻣﺳﺗﺭرﺟﻊ

ﺑﺧﺎﺭر

ﻣﻔﺎﻋﻞ ﺍاﻟﺘﻬﮭﺬﻳﯾﺐ
ﺍاﻟﺒﺨﺎﺭرﻱي

ﻧﺰﻉع ﺍاﻟﻜﺒﺮﻳﯾﺖ
ﺑﺎﻟﻬﮭﺪﺭرﺟﺔ

H2
ﻣﺳﺗﺭرﺟﻊ

ﺑﺧﺎﺭر
H2
ﻣﻧﺗﺞ

ﻣﻔﺎﻋﻞ ﺍاﻟﺘﻬﮭﺬﻳﯾﺐ
ﺍاﻟﺒﺨﺎﺭرﻱي

ﻏﺎﺯز ﻁطﺑﻳﯾﻌﻲ
+
ﻏﺎﺯزﺍاﺕت ﺍاﻟﻣﺻﻔﺎﺓة

ﻧﺰﻉع ﺍاﻟﻜﺒﺮﻳﯾﺖ
ﺑﺎﻟﻬﮭﺪﺭرﺟﺔ

ﻏﺎﺯز ﻁطﺑﻳﯾﻌﻲ
+
ﻏﺎﺯزﺍاﺕت ﺍاﻟﻣﺻﻔﺎﺓة

 :2-1-1وحدات تهذيب النافثا بالعامل احلفاز Naphtha Catalytic Reforming

ت�ستخدم عملية التهذيب بالعامل احلفاز لرفع الرقم الأوكتاين للنافثا الثقيلة ،لت�صبح �أحد
�أهم مكونات منتج الغازولني ،وذلك بتغيري �شكل اجلزيئات الهيدروكربونية من خالل التفاعالت
الأربعة التالية:
•نزع الهيدروجني  Dehydrogenationمن البارافينات لتحويلها �إىل عطريات.
•التحليق بنزع الهيدروجني  Dehydrocyclizationمن البارافينات لتحويلها �إىل عطريات.
•الأزمرة  Isomerizationلتحويل اجلزيئات من �سال�سل م�ستقيمة �إىل متفرعة.
•التك�سري الهيدروجيني  Hydrocrackingلتحويل ال�سال�سل الطويلة �إىل �سال�سل �أق�صر.

�إن كافة التفاعالت املذكورة ،با�ستثناء التك�سري الهيدروجيني ،تطرح الهيدروجني كمنتج
ثانوي .وي�ستخدم يف عملية التهذيب عامل حفاز من البالتني املحمول على الألومينا ،وهو
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�شديد احل�سا�سية لل�شوائب ،لذلك يخ�ضع اللقيم �إىل عملية معاجلة هيدروجينية قبل �إدخاله
�إىل مفاعالت التهذيب لنزع الكربيت واملركبات النرتوجينية واملعادن.
يتم تن�شيط العامل احلفاز يف �أكرث من مفاعل دون توقيف الوحدة عن العمل ،با�ستخدام
تقنية التن�شيط امل�ستمر ) ، Continuous Catalyst Regeneration (CCRأ�م��ا يف حالة
الوحدات ذات التن�شيط املتقطع  Semi-regenerationفيتم توقيف الوحدة لتن�شيط كافة
املفاعالت يف وقت واحد ،بعد مدة ترتاوح بني ثالثة �إىل � 24شهراً .تت�أثر كمية الهيدروجني
املنتج بزمن دورة العامل احلفاز ،ونوعه ودرجة حرارة مفاعل التهـــذيب .ويبني ال�شكل 3 -
خمططاً مب�سطاً لوحدة تهذيب النافثا بالعامل احلفاز بطريقة التن�شيط امل�ستمر.
ال�شكل :4 -خمطط وحدة تهذيب النافثا بالعامل احلفاز بطريقة التن�شيط امل�ستمر
ﻓﺭرﻥن

ﻋﺎﻣﻝل ﺣﻔﺎﺯز ﻣﻧﺷﻁط

ﻧﺎﻓﺛﺎ
ﻣﻧﺷﻁط

ﻫﮬﮪھﻳﯾﺩدﺭرﻭوﺟﻳﯾﻥن  +ﻏﺎﺯز

ﻓﺎﺻﻝل

ﻣﻔﺎﻋﻼﺕت

ﻏﺎﺯزﻭوﻟﻳﯾﻥن ﻋﺎﻟﻲ ﺍاﻷﻭوﻛﺗﺎﻥن

ﻭوﺣﺩدﺓة
ﺍاﻟﺗﻧﺷﻳﯾﻁط
ﺍاﻟﻣﺳﺗﻣﺭر

ﻋﺎﻣﻝل ﺣﻔﺎﺯز ﻣﺳﺗﻧﻔﺩد

 :3-1-1وحدات ا�سرتجاع الهيدروجني من خطوط غاز امل�صفاة
تنتج بع�ض عمليات التكرير يف م�صايف النفط كمية من الغازات الهيدروكربونية كمنتج
ثانوي ،يحتوي على ن�سبة عالية من الهيدروجني ،مما يجعلها قابلة لال�ستخدام كم�صدر من
م�صادر الهيدروجني الالزم لوحدات املعاجلة الهيدروجينية ،ويحول الفائ�ض عن حاجة هذه
الوحدات �إىل �شبكة الوقود الغازي لي�ستخدم كوقود يف �أفران العمليات� ،أو كلقيم لوحدات �إنتاج
الهيدروجني بطريقة التهذيب البخاري (. )SRU
 :4-1-1وحدات تغويز املخلفات ال�صلبة Gasification

انت�شرت يف عقد الثمانينات من القرن املا�ضي تقنية حتويل املنتجات الثانوية ال�صلبة،
كالفحم البرتويل والقار الناجت من عملية نزع الأ�سفلتينات باملذيب� ،إىل غاز ا�صطناعي Syngas
يتكون من هيدروجني ووقود غازي ،ي�ستفاد منه يف �إنتاج البخار وتوليد الطاقة الكهربائية يف
موقع امل�صفاة ،وبالتايل �أمكن احل�صول على فوائد عديدة من �أهمها ت�أمني الهيدروجني الالزم
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لوحدات املعاجلة الهيدروجينية ،ويف نف�س الوقت �إيجاد قنوات ت�صريف لهذه النفايات� ،أطلق
عليها �إ�سم تقنية التغويز.
انطلقت عملية التغويز يف �أربعينات القرن الع�شرين لتحويل الغاز الطبيعي �إىل غاز
�إ�صطناعي  Syngasيتكون من هيدروجني  H2و�أول �أك�سيد الكربون  ،COوذلك بهدف
تزويد وح��دات ال�صناعة الكيماوية وم�صايف تكرير النفط بالهيدروجني ال�لازم لعمليات
الت�صنيع .ويف اخلم�سينات عدلت العملية لت�ستخدم الزيت الثقيل كلقيـم ،ثم الفحم احلجري
يف ال�سبعينات ،ويف الثمانينات ا�ستخدم الفحم البرتويل .ويبني ال�شكل  5 -خمططاً مب�سطاً
لعملية تغويز املخلفات الثانوية ال�صلبة يف م�صايف النفط.
ال�شكل :5 -خمطط عملية تغويز املخلفات الثانوية ال�صلبة

 :5-1-1ا�سترياد الهيدروجني من م�صادر خارجية
تتوفر مل�صايف النفط يف بع�ض الأحيان فر�صة ا�سترياد الهيدروجني من اخلارج بوا�سطة
خطوط �أنابيب خا�صة ،وذلك عندما تكون قريبة من مواقع الوحدات واملجمعات ال�صناعية
املنتجة ،والتي من �أهمها:

•وحدات ال�صناعة البرتوكيماوية التي يتولد الهيدروجني فيها كمنتج ثانوي لعمليات الإنتاج.
•من�ش�آت �إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية التي تنتج الطاقة الكهربائية با�ستخدام تقنيات ينتج
عنها هيدروجني ،كوحدات تغويز املخلفات البرتولية ال�صلبة ،ويتم تو�صيل الهيدروجني �إىل
امل�صفاة عرب خطوط �أنابيب� ،أو بوا�سطة خزانات متنقلة.
•�شركات �إنتاج هيدروجني م�ستقلة ت�ستخدم تقنية التك�سري البخاري بطاقة �إنتاجية كبرية،
فت�ستفيد من وفورات احلجم يف �إنتاج هيدروجني ب�أ�سعار مناف�سة ،وتقوم بتوزيع الهيدروجني
�إىل ال��زب��ائ��ن يف امل�ن��اط��ق امل �ج��اورة ،وت�ط�ب��ق ه��ذه احل��ال��ة ع�ن��دم��ا ت�ت��وف��ر جم��وع��ة م��ن امل�صايف
املتجاورة.
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تتوقف اجلدوى الإقت�صادية ال�سترياد الهيدروجني من خارج امل�صفاة على عوامل عديدة،
�أهمها قرب امل�صفاة من امل�صادر املنتجة ،وعدم توفر فر�ص �أخرى بتكلفة �أدنى.
 :2-1وحدات ا�ستهالك الهيدروجني يف امل�صفاة
تتكون مراكز ا�ستهالك الهيدروجني الرئي�سية يف م�صفاة النفط من وح��دات املعاجلة
الهيدروجينية ( ،)Hydrotreatingووح��دات التك�سري الهيدروجيني (، )Hydrocracking
ووحدات الأزمرة (.)Isomerization
 :1-2-1وحدات املعاجلة الهيدروجينية
له��داف الرئي�سية لعملية املعاجلة الهيدروجينية يف حت�سني خ�صائ�ص امل�شتقات
ترتكز ا أ
النفطية ،من خالل تخلي�صها من ال�شوائب كالكربيت والنرتوجني ،واملعادن� ،إ�ضافة �إىل �إ�شباع
الأوليفينات والعطريات للو�صول مبوا�صفات املنتجات النفطية النهائية �إىل القيم املطلوبة.
كما ت�ستخدم عملية املعاجلة الهيدروجينية لنزع ال�شوائب من لقيم وحدات العمليات الالحقة
كوحدات تهذيب النافثا لرفع الرقم الأوكتاين ( ،)Naphtha Reformerووح��دات التك�سري
بالعامل احلفاز املائع ( ، )FCCوذلك بهدف حماية العامل احلفاز من تلك ال�شوائب التي
ت�ضعف فعاليته .كما ت�ستخدم عملية املعاجلة الهيدروجينية لتح�سني خ�صائ�ص زيوت التزييت،
من خالل �إ�شباع الأوليفينات ،وحت�سني لون الزيوت ورائحتها ،وتعديل رقمها احلم�ضي� ،إ�ضافة
�إىل �إ�شباع العطريات ونزع ال�شوائب الكربيتية والنرتوجينية وغريها .وتزداد ن�سبة ا�ستهالك
الهيدروجني يف عمليات املعاجلة الهيدروجينية كلما ارتفعت ن�سبة ال�شوائب يف النفط اخلام
املكرر ،وكلما ارتفعت كثافة اللقيم الداخل �إىل الوحدة ،ودرجة النقاوة املطلوبة يف املنتج النهائي
بعد املعاجلة .يبني اجلدول  1 -قيم ا�ستهالك الهيدروجني الالزم لكل طن من اللقيم يف هذه
الوحدات ،تبعاً لنوع اللقيم امل�ستخدم ودرجة كثافته وحمتواه من املركبات الكربيتية.
اجلدول  :1 -قيم ا�ستهالك الهيدروجني يف وحدات املعاجلة الهيدروجينية
الوحدة

�إ�ستهالك الهيدروجين ،كغ /H2طن لقيم

هدرجة النافثا
المعالجة الهيدروجينية للكيرو�سين
المعالجة الهيدروجينية لزيت الغاز
المعالجة الهيدروجينية للمقطرات الو�سطى الثقيلة
التك�سير الهيدروجيني للمقطرات الثقيلة

10.0 - 0.5
3.0 -1.0
12.0 - 0.3
15.0 - 5.0
25.0 -15.0

تتكون عمليات املعاجلة الهيدروجينية من الأجزاء الرئي�سة التالية :فرن لت�سخني اللقيم �إىل
درجة احلرارة املنا�سبة لتفاعالت الهدرجة.
•مفاعل يحتوي على عامل حفاز تتم فيه تفاعالت الهدرجة بوجود الهيدروجني.
•برج جتزئة (تقطري) لف�صل نواجت التفاعل �إىل منتجات خفيفة وخملفات ثقيلة.
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ويبني ال�شكل  6 -خمططاً مب�سطاً لوحدات املعاجلة الهيدروجينية.
ال�شكل :6 -خمطط عملية املعاجلة الهيدروجينية
ﻓﺭرﻥن

ﻫﮬﮪھﻳﯾﺩدﺭرﻭوﺟﻳﯾﻥن ﺗﻌﻭوﻳﯾﺽض
ﻣﻳﯾﺎﻩه ﻏﺳﻳﯾﻝل

ﻣﻔﺎﻋﻝل
ﻣﻔﺎﻋﻝل

ﻭوﻋﺎء ﺗﺟﻣﻳﯾﻊ

ﻗﻁطﻔﺔ ﺧﻔﻳﯾﻔﺔ

ﺑﺭرﺝج

ﻓﺻﻝل

ﻟﻘﻳﯾﻡم

ﺯزﻳﯾﺕت ﻣﻌﺎﻟﺞ

 :2-2-1وحدات التك�سري الهيدروجيني
تختلف عملية التك�سري الهيدروجيني عن املعاجلة الهيدروجينية يف �أن للهيدروجني دور
م�ساعد على تك�سري اجلزيئات الكبرية �إىل جزيئات �أ�صغر ،وبالتايل تغيري درجة غليان اللقيم
وحتويلــــه �إىل منتجــــات خفيــــفة� ،إ�ضافــــة �إىل عملـــــية نزع الــ�شوائب و�إ�شباع الأوليفينــات
والعطـــــريات التي جتري يف عملية املعاجلة الهيدروجينية .ويبني ال�شكل  7 -خمططاً مب�سطاً
لعملية التك�سري الهيدروجيني يف امل�صفاة.
ال�شكل :7 -خمطط عملية التك�سري الهيدروجيني
ﻫﮬﮪھﻳﯾﺩدﺭرﻭوﺟﻳﯾﻥن ﺗﻌﻭوﻳﯾﺽض

ﻏﺎﺯزﺍاﺕت
ﻓﺎﺻﻝل

ﻓﺎﺻﻝل

ﻧﺎﻓﺛﺎ

ﻧﺎﻓﺛﺎ ﺛﻘﻳﯾﻠﺔ

ﻛﻳﯾﺭرﻭوﺳﻳﯾﻥن

ﻣﻔﺎﻋﻝل
ﺑﺭرﺝج
ﺗﺟﺯزﺋﺔ

ﺩدﻳﯾﺯزﻝل

ﻓﺎﺻﻝل ﺍاﻟﺿﻐﻁط
ﺍاﻟﻣﻧﺧﻔﺽض

ﺑﺧﺎﺭر
ﻓﺭرﻥن

ﻣﻧﺗﺟﺎﺕت ﺛﻘﻳﯾﻠﺔ
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ﻣﻳﯾﺎﻩه
ﺣﺎﻣﺿﻳﯾﺔ

ﻣﺎء

ﻓﺎﺻﻝل ﺍاﻟﺿﻐﻁط
ﺍاﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍاﻟﺳﺎﺧﻥن

ﻓﺭرﻥن

ﻟﻘﻳﯾﻡم

عماد مكي

 :3-1وحدات تنقية خطوط غاز امل�صفاة الغنية بالهيدروجني
حظيت خطوط الغاز الفائ�ض احلاوية على الهيدروجني ،والتي تنتج من عمليات التكرير،
اهتماما كبرياً يف الآونة الأخرية باعتبارها �أحد امل�صادر الهامة لدعم �شبكة الهيدروجني قبل
حتويلها �إىل �شبكة الوقود الغازي يف امل�صفاة ،حيث ميكن �أن ت�صل ن�سبة الهيدروجني يف بع�ض
اخلطوط �إىل  % 10من كمية الغاز .من هذه اخلطوط ما يعاد مبا�شرة �إىل وحدات املعاجلة
الهيدروجينية ليمزج مع خط الهيدروجني الداخل �إىل الوحدة ،ومنها ما يحول �إىل �شبكة الوقود
الغازي لي�ستهلك يف �أفران عمليات امل�صفاة.
ولتح�سني الإ�ستفادة من خطوط غاز امل�صفاة الغنية بالهيدروجني ت�ستخدم امل�صايف ثالث
تقنيات لرفع نقاوة الهيدروجني يف هذه اخلطوط ،الأوىل طريقة الإدم�صا�ص ب�أوعية ال�ضغط
املت�أرجح ( ،)PSAوالثانية طريقة الإمت�صا�ص بالأغ�شية  ،Membraneوالثالثة طريقة
الف�صل بالتربيد العميق  .Cryogenic unitsويبني اجل��دول  2 -مقارنة بني خ�صائ�ص هذه
الطرق)Patel et al, 2008( .
اجلدول :2 -مقارنة بني طرق تنقية خطوط غاز امل�صفاة /ا�سرتجاع الهيدروجني

املعايري

الإدم�صا�صPSA

الأغ�شية

التربيد العميق

نقاوة H2

+ % 99.9

% 98 -90

% 96 – 90

ن�سبة ا�سرتجاع H2

% 92 -75

% 95 - 85

% 98 – 90

�ضغط اللقيم

<  40 10بار

ن�سبة H2يف اللقيم

% 40

�ضغط  H2املنتج

�ضغط اللقيم

<  60 -20بار

<  75 - 5بار
% 10

% 50 - 25

�أقل من �ضغط اللقيم لقيم� /ضغط منخف�ض

طاقة �إنتاج H2

� 225 – 1ألف م�/3سا

� 50 – 1ألف م�/3سا

� + 75 – 10ألف م�/3سا

متطلبات املعاجلة
الأولية

غري مطلوبة

حد �أدنى

�إزالة  CO2وH2

منتجات متعددة

ال

ال

�سوائل هيدروكربونية

تكاليف الإن�شاء

متو�سطة

منخف�ضة

عالية

�إقت�صاديات احلجم

معتدلة

قليلة

جيدة

 :1-3-1طريقة الإدم�صا�ص ب�أوعية ال�ضغط املت�أرجح ()Pressure Swing Adsorber-PSA
تعتمد طريقة الإدم�صا�ص ب�أوعية ال�ضغط املت�أرجح على مبد�أ الإمت�صا�ص الإنتقائي
للمكونات املختلفة تبعاً ل�ضغطها اجلزئي وحجمها وقطبيتها ، Polarityوتتميز هذه التقنية
ب�إمكانية احل�صول على هيدروجني منتج عايل النقاوة ت�صل �إىل  ،% 99.99وميكن �أن ت�صل
الطاقة الت�صميمية للوحدة �إىل � 200ألف مرت مكعب نظامي يف ال�ساعة.
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 :2-3-1طريقة الف�صل بالأغ�شية Membranes

تعتمد تقنية الف�صل بالأغ�شية على فرق قابلية املكونات الغازية على النفاذ عرب الأغ�شية
البوليمريية ،وتتميز بانخفا�ض تكاليفها مقارنة بالطرق الأخرى ،وخا�صة بالن�سبة للخطوط ذات
ال�ضغط املرتفع ،وت�صل نقاوة الهيدروجني اخلارج من هذه الوحدة �إىل  ،% 98-90عند ن�سبة
ا�سرتجاع � % 85أو �أعلى.
من م�ساوئ هذه الطريقة �أن �ضغط الهيدروجني املنتج منخف�ض كثرياً عن �ضغط الغاز
ال عن �ضعف
الداخل �إىل الوحدة ،وبالتايل يحتاج �إىل تكاليف �إ�ضافية لإعادة رفع �ضغطه ،ف�ض ً
كفاءة نزع غاز كربيتيد الهيدروجني ،مما ي�سمح بدخوله عرب الأغ�شية �إىل �شبكة الهيدروجني
يف امل�صفاة� .إال �أن هذه الوحدات تتميز مبرونتها العالية وقدرتها على حتمل ن�سب خمتلفة من
ال�شوائب يف الغاز الداخل �إليها ،كاملاء واجلزيئات ال�صلبة ،والأمينات وال�سوائل الهيدروكربونية
الأخرى .ت�صل الطاقة الت�صميمية لهذه الوحدات �إىل � 39ألف مرت مكعب نظامي من الغاز يف
ال�ساعة ،و�ضغط ي�صل �إىل  172بار� ،أو مايعادل ( 2500رطل /البو�صة املربعة).
من اخل�صائ�ص الأخ��رى التي متيز طريقة الف�صل بالأغ�شية مقارنة بغريها من الطرق،
هي �أن نقاوة الهيدروجني اخلارج من الوحدة ترتبط بعالقة عك�سية مع كمية الهيدروجني
امل�سرتجعة من الغاز الداخل� ،أي �أنه كلما زادت كمية الهيدروجني امل�سرتجعة تنخف�ض معها
نقاوة الهيدروجني املنتج .وللح�صول على ن�سبة ا�سرتجاع جيدة ،ويف نف�س الوقت املحافظة على
نقاوة عالية للهيدروجني البد من زيادة م�ساحة �أغ�شية الف�صل وعدد الأوعية .كما ترتبط نقاوة
الهيدروجني املنتج ون�سبة الإ�سرتجاع بقيمة فرق ال�ضغط عرب �أوعية الإمت�صا�ص ،ح�سب ماهو
مبني يف ال�شكل  8 -حيث تزداد نقاوة الهيدروجني املنتج كلما ارتفعت قيمة فرق ال�ضغط عرب
�أوعية الإمت�صا�ص ،عند ن�سبة ا�سرتجاع ثابتة.)Whysall & Picioccio,1999( .
ال�شكل :8 -العالقة بني نقاوة الهيدروجني ون�سبة الإ�سرتجاع يف �أوعية الف�صل بالأغ�شية
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� :3-3-1أنظمة التربيد العميق Cryogenic Systems

تعتمد طريقة التربيد العميق على الفرق الكبري يف درجات الغليان (درجة التطاير) الن�سبية
للهيدروجني مقارنة باملركبات الهيدروكربونية الأخرى ،وتعترب من �أف�ضل الطرق املتبعة لف�صل
الهيدروجني من اخلطوط احلاوية على ن�سب عالية من ال�سوائل الهيدروكربونية ،كالإثيلني
والربوبيلني ،وبالتايل ميكن �أن ت�ستخدم بالتكامل مع عملية ف�صل ال�ســـــوائل الهيــــــدروكربونية
من خطوط غاز امل�صفاة والغازات اخلارجة من وحدات التهذيب بالعامل احلفاز ،وذلك على
ال عن �إمكانية ا�ستيعاب اخلطـــوط املنخفــ�ضة ال�ضغط التي
النحو املبني يف ال�شكل  ، 9 -ف�ض ً
ت�صل حتى  5بار ( 75رطل /البو�صة املربعة) ،كخطوط الغـــاز الـــفائ�ض من وحدات التك�سري
بالعامل احلفاز املائع .FCCع ()Patel et. al, 2008
ال�شكل : 9 -تكامل تنقية خطوط الهيدروجني وف�صل ال�سوائل من غاز امل�صفاة
ﻭوﻗﻮﺩد ﻏﺎﺯزﻱي
FG

ﻭوﻗﻮﺩدFuel	
  
ﺳﻮﺍاﺋﻞC2 +	
  

95% H2

ﺍاﻟﺘﻜﺴﻴﯿﺮ ﺍاﻟﻬﮭﻴﯿﺪﺭرﻭوﺟﻴﯿﻨﻲ
Hydrocracker

ﺻﻨﺪﻭوﻕق ﺍاﻟﺘﺒﺮﻳﯾﺪ
Cold	
  Box

80-87% H2

ﺍاﻟﺘﻬﮭﺬﻳﯾﺐ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ
ﺍاﻟﺤﻔﺎﺯز
Cat	
  Reformer

H2

ت�أتي �أهمية �إدارة �شبكة الهيدروجني يف م�صايف تكرير النفط نتيجة تنامي احلاجة
�إىل ت�أمني كميات كبرية من الهيدروجني الباهظ التكلفة ،يف �إطار �سعيها لنزع الكربيت
من امل�شتقات النفطية ،لتتمكن من تلبية متطلبات املعايري اخلا�صة ب�إنتاج الوقود
النظيف ،والتي ت��زداد �صرامة مع تنامي الوعي ب�أهمية املحافظة على البيئة من
التلوث .وهناك �أ�سباب �أخرى الزدياد حاجة امل�صفاة �إىل الهيدروجني ت�أتي من التوجه
نحو تكرير النفوط اخلام الثقيلة احلاوية على ن�سب عالية من الكربيت ،وذلك بهدف
حت�سني قدرتها على الإ�ستفادة من فر�ص احل�صول على نفوط رخي�صة الثمن� ،أو تكرير
النفوط الثقيلة املنتجة حملياً بدالً من ت�صديرها ،وبالتايل حت�سني القيمة امل�ضافة.
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الف�صل الثاين
� - 2أهمية دور �إدارة �شبكة الهيدروجني يف م�صايف تكرير النفط
 :1-2عوامل تنامي دور برنامج �إدارة الهيدروجني يف م�صايف تكرير النفط
حظيت �شبكة الهيدروجني يف م�صايف النفط خالل العقدين املا�ضيني باهتمام كبري من القائمني على �صناعة
التكرير نتيجة ظهور العديد من العوامل التي فر�ضت تنامي احلاجة �إىل الهيدروجني عايل التكلفة ،مما �أدى �إىل
تهديد ربحية �صناعة التكرير يف العامل ،وحتميلها �أعباء تفوق قدرة معظم امل�صايف على الإ�ستمرار.
وملواجهة ا آلث��ار الناجمة عن هذه العوامل ظهرت احلاجة �إىل البحث عن الإج���راءات ال�ضرورية
لت�أمني الهيدروجني الالزم للم�صفاة ب�أقل التكاليف ،من خالل �إجراء درا�سة لإدارة �شبكة الهيدروجني
( ،)Refinery Hydrogen Managementت�ساهم يف تخفي�ض التكاليف الإ�ستثمارية الكبرية الالزمة لإن�شاء
وحدات �إنتاج هيدروجني جديدة ،حيث يتم من خاللها تقييم كافة خطوط �إنتاج الغاز لتحديد ن�سبة
احتوائها على الهيدروجني ،وبالتايل ميكن حتديد اجلدوى الإقت�صادية من �إن�شاء جتهيزات تنقية لف�صل
الهيدروجني من هذه الغازات وترحيله �إىل �شبكة امل�صفاة ،وحتديد مدى احلاجة �إىل تعديل وتطوير
وحدات �إنتاج الهيدروجني القائمة لرفع طاقتها الإنتاجية� ،أو �إن�شاء وحدات جديدة.
�أظهرت نتائج درا�سة �أولية مل�شروع تطوير �إحدى م�صايف النفط الأمريكية املتو�سطة احلجم ،تكرر
نفط خام متو�سط احلمو�ضة وحمتوى الكربيت� ،أن معدل ا�ستهالك الهيدروجني يف عام  2004قد ارتفع
�إىل �أكرث من �أربعة �أ�ضعاف املعدل الذي كانت عليه يف عام  .1990كما توقعت الدرا�سة �أن يرتفع �إىل
 65مليون قدم مكعب يف اليوم ،بعد تنفيذ م�شروع التطوير لإنتاج الوقود النظيف مبوا�صفات تتوافق مع
متطلبات املعايري املتوقعة يف عام  .2009وذلك على النحو املبني يف ال�شكل )Gembicki, 2004( .10 -
ال�شكل :10 -تطور ا�ستهالك الهيدروجني يف �إحدى امل�صايف (مليون قدم مكعب)
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وفيما يلي �أهم عوامل تنامي �أهمية دور برامج �إدارة الهيدروجني يف م�صايف النفط:
•تطور معايري موا�صفات امل�شتقات النفطية.
•تعقيد عمليات التكرير يف امل�صفاة.
•تغري نوعية النفط اخلام املكرر.
•ارتفاع تكاليف الإن�شاء والت�شغيل.
•ا�ضطراب ظروف �شبكة الهيدروجني يف امل�صفاة.

 :1-1-2تطور معايري موا�صفات امل�شتقات النفطية
تعترب ق�ضية االلتزام مبعايري تخفي�ض الكربيت يف امل�شتقات النفطية �أح��د التحديات
الكبرية التي تواجه �صناعة التكرير ،نظراً ل�ضخامة اال�ستثمارات الالزمة لإن�شاء وحدات
معاجلة هيدروجينية جديدة� ،أو تو�سيع طاقة الوحدات القائمة ،لتتمكن من تلبية متطلبات
هذه الت�شريعات التي يتوقع �أن متيل �أكرث �إىل املزيد من الت�شدد خالل العقدين القادمني .كما
ت�شكل الت�شريعات اخلا�صة بتحديد معايري موا�صفات امل�شتقات النفطية �أحد �أهم العوامل
امل�ؤثرة يف حتديد نوع العمليات التي �ستتكون منها م�شاريع تطوير �صناعة التكرير امل�ستقبلية
يف العامل .يبني اجلدول  3 -و اجلدول  4 -توقعات تطور حمتوى الكربيت يف الغازولني والديزل
خالل العقدين القادمني يف مناطق العامل .كما يبني اجلدول  5 -و اجلدول  6 -تطور موا�صفات
الغازولني والديزل خالل العقدين املا�ضيني)Verma, 2010(.
اجلدول :3 -تطور حمتوى الكربيت يف الغازولني املنتج يف مناطق العامل (جزء يف املليون)
•املنطقة
�أمريكا ال�شمالية
�أمريكا الالتينية
�أوروبا
ال�شرق الأو�سط
دول االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق
�أفريقيا
�آ�سيا با�سيفيك

2006

2010

2015

2020

2025

30
650
65
1,000
450
800
370

30
500
15
850
450
700
135

30
300
10
200
250
330
75

>10
100
>10
100
85
125
50

>10
50
>10
50
50
120
45

اجلدول :4 -تطور حمتوى الكربيت يف الديزل املنتج يف مناطق العامل (جزء يف املليون)
املنطقة
�أمريكا ال�شمالية
�أمريكا الالتينية
�أوروبا
ال�شرق الأو�سط
دول االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق
�أفريقيا
�آ�سيا با�سيفيك

2006

2010

2015

2020

2025

110

15

15

10

10

2,000

500

250

50

50

90

30

15

10

10

8,500

1,600

350

265

175

800

390

225

130

30

2,600

2,600

680

650

650

500

230

150

100

100
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اجلدول :5 -تطور املعايري اخلا�صة مبوا�صفات الغازولني يف �أوروبا والعامل
املعيار
�سنة التنفيذ

BS-II

Euro-III

Euro-IV

2001-2000

2005

2010

500

150

50

88

91

91

-

81

81

3/5

1

1

-

42

35

-

21

21

60 -35

 60حد أقصى

 60حد أقصى

الكربيت ،جزء باملليون Sulfur, PPM
رقم �أوكتان البحث ،حد �أدنى RON,min.

رقم �أوكتان املحرك ،حد �أدنى. MON, min
ً
%حجما Benzene, max., vol%
البنزين ،حد �أق�صى
ً
حجما Aromatics, max., vol%
العطريات حد �أق�صى %
ُ
حجما Olefins, max., vol%
�أوليفينات ،حد �أق�صى%
�ضغط بخاري ريد ،كيلوبا�سكال RVP, KPa

*WFC

10

10

اجلدول :6 -تطور املعايري اخلا�صة مبوا�صفات الديزل يف �أوروبا والعامل
المعيار
�سنة التنفيذ

الكربيت ،جزء باملليون Sulfur, PPM
رقم ال�سيتان Cetane Number

الكثافة ،كغ�/سمDensity, kg/cm2 2

درجة التقطري  % 95مrecovery, °C % 95 °

العطريات املتعددةً % ،
وزنا %PAH, wt

BS-II

2001-2000
500
48
860-820
370
-

Euro-III

2005
350
51
845-820
360
11

Euro-IV

2010
50
51
845-820
360
11

*WFC

10
55
340
2

ن�ستنتج من اجل��دول  5 -و اجل��دول  6 -مدى التخفي�ض الكبري املتوقع يف ن�سبة الكربيت يف
الغازولني والديزل يف معظم مناطق العامل ،مما ي�شري �إىل تنامي حاجة م�صايف النفط �إىل
الهيدروجني لتحقيق املوا�صفات املطلوبة ،حيث �أن ا�ستهالك الهيدروجني يزداد كلما انخف�ضت
ن�سبة الكربيت املطلوبة يف املنتج النهائي للم�صفاة .ويبني ال�شكل  11 -عالقة معدل ا�ستهالك
الهيدروجني بن�سبة الكربيت يف منتج وحدات الهدرجة.
ال�شكل :11 -عالقة ا�ستهالك امل�صفاة من الهيدروجني مع ن�سبة الكربيت يف املنتجات
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عماد مكي

 :2-1-2تعقيد عمليات التكرير يف امل�صفاة
تزداد حاجة م�صفاة النفط �إىل الهيدروجني كلما ارتفعت درجة تعقيد عمليات التكرير فيها،
�أي كلما زادت ن�سبة طاقة العمليات التحويلية �إىل طاقة وحدات التقطري االبتدائي .ونظراً ما
ال عن دورها يف تلبية حاجة ال�سوق
لهذه الوحدات من دور فعال يف حت�سني ربحية امل�صفاة ،ف�ض ً
من امل�شتقات اخلفيفة عالية اجلودة ،يالحظ توجه معظم م�صايف النفط يف العامل نحو رفع
درجة تعقيدها من خالل �إن�شاء وحدات حتويلية جديدة� ،أو رفع الطاقة الإنتاجية للوحدات
القائمة ،كوحدات التك�سري الهيدروجيني والتك�سري بالعامل احلفاز املائع ( )FCCوالتفحيم
وغريها ....ويف هذه احلالة ميكن �أن ت�صل زيادة حاجة امل�صفاة للهيدروجني �إىل درجة اللجوء
�إىل ا�سترياده من م�صادر خارجية .ويبني ال�شكل  12 -تطور حاجة امل�صفاة �إىل الهيدروجني مع
ارتفاع درجة تعقيد امل�صفاة)Vauk, et al, 2007( .
ال�شكل :12 -عالقة ا�ستهالك الهيدروجني مع ارتفاع درجة تعقيد امل�صفاة

 :3-1-2تغري نوعية النفوط اخلام املنتجة
ت�شري درا�سة �أجرتها �شركة البرتول الربيطانية ( )British Petroleumعام ،2008
�إىل �أن املعدل الو�سطي لدرجة كثافة النفط اخلام ( )°APIالذي �سيتوفر يف الأ�سواق العاملية
ال مييل �إىل التح�سن حتى ع��ام  2015لي�صل �إىل  34.1درج��ة ( )°APIثم يبد أ�
م�ستقب ً
باالنخفا�ض لي�صل �إىل  33.8درجة (� .)°APIأما متو�سط املحتوى الكربيتي ف�سينخف�ض من
م�ستوى � % 1.22إىل  1.1%عام  2015ثم مييل �إىل االرتفاع لي�صل �إىل  % 1.2بحلول عام
 ،2030ال�شكل )Patel et al, 2008(13 -
وهناك درا�سات �أخرى تتوقع �أن يبد�أ انخفا�ض متو�سط نوعية النفوط اخلام يف ال�سنوات القليلة
القادمة .ومهما كانت درجة االختالف يف التوقعات ف�إنه من امل�ؤكد �أن نوعية النفوط اخلام
تتجه نحو االنخفا�ض ،مما يفر�ض على امل�صايف تخ�صي�ص ا�ستثمارات باهظة لتعديل :5-1-2
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ال�شكل :13 -تطور نوعية النفوط املنتجة حتى عام 2030

هيكل عملياتها الإنتاجية ليتوافق مع هذا التغري ،ولتح�سني مرونتها لتكرير �أنواع خمتلفة
من النفوط اخلام لتجنب التكاليف الناجمة عن زيادة الفرق بني �أ�سعار النفط اخلام اخلفيف
والثقيل ،وخا�صة يف حاالت ارتفاع �أ�سعار النفط يف الأ�سواق العاملية.
وملا كانت النفوط الثقيلة واحلام�ضية حتتوي على ن�سبة خملفات ومركبات كربيتية �أعلى من
النفوط اخلفيفة فمن امل�ؤكد �أن امل�صايف �ستحتاج �إىل وحدات معاجلة هيدروجينية ووحدات
تك�سري هيدروجيني �إ�ضافية ،وذلك حتى تتمكن من نزع الكربيت من املنتجات النهائية مبا
يتوافق مع املعايري املعتمدة ،وبالتايل �ستزداد حاجتها �إىل الهيدروجني عايل التكلفة.
 :4-1-2ارتفاع تكاليف �إن�شاء الوحدات الإنتاجية
كغريها من القطاعات ال�صناعية الأخ��رى ،تواجه �صناعة التكرير م�شكلة عدم
ا�ستقرار تكاليف �إن�شاء امل�شاريع اجلديدة ،نتيجة الزيادة الكبرية يف �أ�سعار مواد البناء
التي حدثت خالل الفرتة الواقعة بني عامي ( ،)2008-2005مما دعا العديد من
امل�ستثمرين �إىل �إعادة النظر يف اجلدوى االقت�صادية للم�شاريع امل�ستقبلية ،وبعد ظهور
الأزمة املالية العاملية يف �أواخر عام  2008انخف�ضت �أ�سعار املواد� ،إال �أن الركود الذي
�أ�صاب االقت�صاد العاملي �ساهم �أي�ضا ُ يف خلق ظروف من اخلوف والإح�سا�س بعدم
الأمان لدى امل�ستثمرين)Boutte, 2009( .
وللتغلب على م�شكلة ارتفاع تكاليف �إن�شاء امل�شاريع اجلديدة ،توجهت م�صايف النفط
�إىل البحث عن �سبل تعظيم كفاءة ا�ستخدام املعدات القائمة وحت�سني �أدائها لتفادي
تكاليف �إن�شاء الوحدات اجلديدة ،وذل��ك من خالل تطبيق برامج �إدارة الوحدات
امل�ساندة ،ومنها برنامج �إدارة �شبكة الهيدروجني.
120

عماد مكي
*Proposed by World Fuel Charter

 :5-1-2ا�ضطراب ظروف �شبكة الهيدروجني يف امل�صفاة
تتعر�ض �شبكة الهيدروجني يف م�صفاة النفط �إىل ا�ضطرابات �شديدة يف ظروف ت�شغيلها،
مما يجعلها يف مقدمة اهتمام امل�شغلني ،نظراً لتعدد الأ�سباب التي ت���ؤدي �إىل ا�ضطرابها،
و�ضخامة حجم الإنعكا�سات ال�سلبية لهذه الإ�ضطرابات على ظروف عمل امل�صفاة ككل.
�أحد �أهم العوامل امل�سببة ال�ضطراب ظروف عمل �شبكة الهيدروجني هو ت�أرجح كمية
الهيدروجني املنتج من وحدات تهذيب النافثا بالعامل احلفاز بت�أثري �أ�سباب عديدة� ،أهمها
خ�صائ�ص ونوعية النافثا امل�ستخدمة كلقيم لوحدة التهذيب ،ونوع العامل احلفاز امل�ستخدم
وعمره الت�شغيلي ،حيث تختلف كمية الهيدروجني باختالف وقت دورة التن�شيط� ،أي يف بداية
ال��دورة الت�شغيلية )� Start of Run (SORأو نهايتها ) . End of Run (EORوهذه الظروف
جتعل امل�صفاة عر�ضة لتخفي�ض طاقتها التكريرية بت�أثري عدم توفر الهيدروجني الالزم لت�شغيل
وحدات املعاجلة الهيدروجينية ،ويف بع�ض الأي��ام يكون الهيدروجني فائ�ضاً ،مما ي�ؤدي �إىل
وقوع خ�سائر باهظة ميكن �أن تهدد ربحية امل�صفاة .وتزداد �شدة الإنعكا�سات ال�سلبية لهذه
امل�شكلة عندما يكون اعتماد امل�صفاة على وحدات تهذيب النافثا بالعامل احلفاز كم�صدر وحيد
للح�صول على الهيدروجني.
� :2-2أهمية برنامج �إدارة الهيدروجني بالن�سبة للدول العربية
ت�شهد �صناعة تكرير النفط يف الدول العربية تطورات هامة تهدف �إىل تطوير م�صايف النفط
لتمكينها من �إنتاج م�شتقات نفطية تلبي متطلبات املعايري اخلا�صة بحماية البيئة من التلوث.
وقد �أ�شارت درا�سة �أجرتها منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك) عام � 2009إىل
�أن �إجمايل �إ�ستثمارات الدول العربية يف �صناعة التكرير يف الفرتة الواقعة بني عامي (-2009
 )2015بلغت  146مليار دوالر �أمريكي ،منهــــــا  92مليار دوالر خم�ص�صة لإن�شاء م�صايف
جديدة ،والباقي لتطوير امل�صــــايف القائمة ،ح�سب ال�شكل �( . 14 -أوابك)2009 ،
كما ت�شري الدرا�سة �إىل �أن
لهذه امل�شاريع �أهداف �أخرى
ع��دي��دة� ،إ���ض��اف��ة �إىل متكني
امل�صايف من �إنتاج م�شتقات
متوافقة مع املعايري الدولية،
وفيما يلي �أهم هذه الأهداف:

ال�شكل :14 -حجم الإ�سثمارات يف �صناعة تكرير الدول العربية خالل الفرتة ()2015 - 2009

 :1-2-2حت�سني موا�صفات
امل�شتقات النفطية
على ال��رغ��م م��ن ال�سعي
امل�ستمر للم�صايف العربية
لتح�سني موا�صفات منتجاتها
�إال �أن��ه��ا م��ازال��ت بعيدة عن
متطلبات املعايري الدولية،
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با�ستثناء بع�ض امل�صايف احلديثة،
�أو املخ�ص�صة للت�صدير .ويبني
ال�شكل � 15 -أمثلة ملحتوى الكربيت
يف الديزل املنتج يف بع�ض الدول
العربية قبل وبعد التطوير .كما
ي��ب�ين ال �� �ش �ك��ل  16 -ت��ط��ور طاقة
عمليات املعاجلة الهيدروجينية،
كن�سبة مئوية م��ن ط��اق��ة تكرير
النفط اخل��ام يف ال���دول العربية
منذ عام  1980وتوقعاتها يف عام
 ،2015بعد تنفيذ امل�شاريع املعلن
عنها لتطوير امل�صايف ،يف كل من
الدول الأع�ضاء يف �أوابك والدول
العربية الأخرى.
�إ�ضافة �إىل رفع طاقة عمليات
املعاجلة الهيدروجينية ،تت�ضمن
م�شاريع التطوير تو�سيع وحدات
التك�سري ال��ه��ي��دروج��ي��ن��ي التي
تهدف �إىل رفع ن�سبة امل�شتقات
اخلفيفة على ح�ساب املخلفات
الثقيلة غري املرغوبة ،وذل��ك يف
�إطار تعديل هيكل �إنتاج امل�صايف
لتتوافق م��ع هيكل الطلب على
امل�شتقات يف الأ���س��واق املحلية
واخلارجية ،ويبني ال���ش�ك��ل 17 -
ت��ط��ور ن�سبة ط��اق��ة العمليات
التحويلية �إىل طاقة تكرير النفط
اخلام.
 :1-2-2حت�سني مرونة امل�صايف
لتكرير النفوط الثقيلة
حت����ت����اج م���ع���ظ���م م�����ص��ايف
النفط العربية �إىل الهيدروجني
بن�سب تفوق املعدالت الو�سطية
للم�صايف العاملية ،وذلك ب�سبب
�أن اجلزء الأكرب من �إنتاج النفوط
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ال�شكل :15 -ن�سب الكربيت يف الديزل املنتج يف بع�ض الدول العربية قبل وبعد التطوير

ال�شكل :16 -تطور طاقة عمليات املعاجلة الهيدروجينية يف الدول العربية ( )2015-1980
( %من طاقة تقطري النفط اخلام)

ال�شكل : 17 -تطور طاقة العمليات التحويلية يف الدول العربية ( )2015-1980
( %من طاقة تكرير النفط اخلام)

عماد مكي

اخلام يف الدول الأع�ضاء ملنظمة
الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول
(�أوابك) هو من الأنواع املتو�سطة
الكثافة ،وذات املحتوى الكربيتي
العايل (حام�ضية) .ويبني ال�شكل
  18ت���وزع كمية الإن��ت��اج علىال����دول الأع�����ض��اء وال��ت��ي بلغت
ح��وايل  22.17مليون ب/ي يف
عام  2008بن�سبة  % 61.4من
النوع متو�سط الكثافة و% 36.7
من النوع اخلفيف و % 1.8من
النوع الثقيل .وي�شري اجلدول 6 -
�إىل تطور ن�سب أ�ن���واع النفوط
اجلدول :6 -تطور ن�سب �أنواع النفط املنتجة يف الدول الأع�ضاء يف �أوابك )%( 2008-1995
اخلام املنتجة يف الدول الأع�ضاء
خ�ل�ال ال��ف�ترة ،2008-1994
نوع النفط
 %لعام  % 1995لعام 2010
حيث ارتفعت ن�سبة النفط اخلام
)APIº
35
من
أعلى
�
(
خفيف
36.7
34.8
ال��ث��ق��ي��ل م���ن � % 1.4إىل 1.8
 ،%وه���ذا ي���ؤك��د �إىل �أن حاجة
متو�سط ( )APIº 35 -26
61.4
63.7
امل�صايف العربية �إىل الهيدروجني
يف امل�ستقبل متيل �إىل ال��زي��ادة .ثقيل ()APIº 26 -10
1.8
1.4
ال�شكل� :18 -أنواع النفوط املنتجة يف الدول الأع�ضاء �أوابك ح�سب الكثافة يف عام 2008

()Eni, 2008

لن��ت��اج
أ�م���ا بالن�سبة لتوزيع ا إ
ح�سب املحتوى الكربيتي فقد
�شكل النفط اخل��ام احلام�ضي
ال���ذي ي��زي��د حم��ت��واه الكربيتي
ع��ن �أو ي�����س��اوي  % 1ن�ســبة
 ،% 74.2ثم جاء باملـركز الثاين
النفط احللـو (�أقـــــل من % 0.5
كربيت) بن�ســبة  ،% 18.7و�أخرياً
النوعية املتو�سطة احلمو�ضة
(�أعـلى�/أو ي�ساوي  % 0.5و�أقل
من )% 1بن�ســبة % 7.1خالل عام
 ،2008ال�شكل . 19 -

ال�شكل� :19 -إنتاج النفط يف دول �أوابك ح�سب املحتوى الكربيتي عام 2008

كما ت�شري العديد من الدرا�سات الإ�ست�شرافية �إىل �أن م�صدر اجلزء الأكرب من �أية زيادة
م�ستقبلية يف �إنتاج النفوط الثقيلة واحلام�ضية �سيكون من الدول الأع�ضاء ذات االحتياطيات
العالية ،وب�صورة خا�صة اململكة العربية ال�سعودية ،وجمهورية العراق ،ودولة الكويت ،ودولة
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الإمارات العربية املتحدة ،واجلمهورية العربية ال�سورية والتي ت�شكل النوعية الثقيلة واملتو�سطة/
احلام�ضية ن�سبة  % 78.3من �إجمايل �إنتاجها احلايل .وعلى الرغم من االكت�شافات اجلديدة
التي يعلن عنها بني احلني والآخر من النفوط اخلفيفة يف بع�ض دول املنطقة� ،إال �أنها ما زالت
حمدودة مقارنة باحتياطياتها الهائلة من النفوط املتو�سطة /احلام�ضية.
�إن تعقيد �شبكة الهيدروجني يف م�صايف تكرير النفط يفر�ض اتخاذ �إجراءات �ضرورية للحد
من الإنعكا�سات ال�سلبية التي ميكن �أن تن�ش�أ عن تنامي احلاجة �إىل ا�ستهالك كميات كبرية من
الهيدروجني الباهظ التكلفة ،وذلك من خالل �إعداد برامج وخطط �إدارة متكاملة بال�شكل الذي
ي�ضمن حت�سني الإ�ستفادة من هذه ال�شبكة ،وي�ساهم يف تفادي اخل�سائر املحتملة.

الف�صل الثالث
مراحل تطبيق برنامج �إدارة �شبكة الهيدروجني
يعرف برنامج �إدارة �شبكة الهيدروجني يف م�صفاة النفط ب�أنه جمموعة ترتيبات تنظيم
اجلوانب املرتبطة ب�إنتاج وا�ستهالك الهيدروجني ،وذلك لتحقيق الأهداف الرئي�سية التالية:
()Hofer et al., 2004

•تعظيم ا�ستخدام الهيدروجني من خالل حت�سني عملية الف�صل والإ�سرتجاع من خطوط الغاز الناجتة من عمليات
التكرير يف امل�صفاة.
•فك الإرتباط بني ظروف ت�شغيل وحدات تهذيب النافثا بالعامل احلفاز ومعدل ا�ستهالك امل�صفاة من الهيدروجني.
•تخفي�ض تكاليف ت�شغيل وحدات �إنتاج الهيدروجني يف امل�صفاة.
•بحث �إمكانية رفع الطاقة الإنتاجية لوحدات �إنتاج الهيدروجني القائمة بد ًال من �إن�شاء وحدات جديدة.
•تقييم �إمكانية الإ�ستغناء عن وحدات �إنتاج الهيدروجني العاملة.
•البحث عن فر�ص التكامل مع الوحدات ال�صناعية اخلارجية املنتجة للهيدروجني.

يتكون تطبيق برنامج �إدارة �شبكة الهيدروجني من املراحل الأ�سا�سية التالية ،على النحو
املبني يف ال�شكل )Davis & Patel, 2004( 20 -
•تو�صيف الو�ضع القائم وامل�ستهدف ل�شبكة الهيدروجني.
•�إعداد وتقييم خيارات حت�سني �أداء �شبكة الهيدروجني.
•اختيار احللول الأن�سب.

 :1-3املرحلة الأوىل :تقييم الو�ضع القائم واملت�سهدف ل�شبكة الهيدروجني
تهدف هذه املرحلة �إىل تو�صيف الظروف احلالية ل�شبكة الهيدروجني يف امل�صفاة ،كمرحلة
متهيدية للك�شف عن الإختناقات التي تعاين منها ال�شبكة ،والتي ت�سبب انخفا�ض �أدائها ،ومن
ثم البحث عن التعديالت التي يجب �إجرا�ؤها لإزالة هذه الإختناقات .وتت�ضمن هذه املرحلة كل
من اخلطوات التالية:
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ال�شكل :20 -مراحل تطبيق برنامج �إدارة الهيدروجني يف م�صفاة النفط

 :1-1-3اخل� �ط ��وة الأوىل :جتميع
البيانات

اجلدول  :7 -قائمة كمية ونقاوة خطوط �إنتاج الهيدروجني
�إ�سم امل�صدر

الكمية (طن/ي) النقاوة ً %( H
وزنا) ال�ضغط (بار)
2

ت����ب����د�أ ع��م��ل��ي��ة ت��ق��ي��ي��م ���ش��ب��ك��ة
الهيدروجني ب�إعداد جدول تبني كمية
30
% 16.3
116.60
الوحدة 30
ون��ق��اوة ال��ه��ي��دروج�ين يف اخل��ط��وط
24
% 76.9
25.50
اخل��ارج��ة م��ن ال��وح��دات الإنتاجية وحدة التك�سري البخاري
املنتجة م�صادر الهيدروجني ،اجلدول
اجلدول  :8 -قائمة كمية ونقاوة اخلطوط الداخلة �إىل مراكز ا�ستهالك الهيدروجني
  7وجدول مماثل يبني كمية ونقاوةالفائ�ض �إىل �شبكة الوقود
التقليب
الهيدروجني يف اخلطوط الداخلة
التعوي�ض Makeup
الغازي Purge
Recycle
�إ�سم
�إىل الوحدات امل�ستهلكة ،اجل��دول -
الكمية النقاوة %( H2
الكمية
النقاوة H2
الكمية
 ،8وج��دول للخطوط الداخلة �إىل الوحدة
ً
(ً %
وزنا)
(طن/ي) (طن/ي)
وزنا)
(طن/ي)
واخل���ارج���ة م��ن وح����دات التنقية،
% 20.30 32.3
473.7
% 19.3
42.5
الوحدة 1
اجلدول .9 -
الوحدة 24

الوحدة 2
الوحدة 3

127.18

100.00

% 26.3

12.96

% 76.9

% 16.3

69.8

24

10.00

% 33.50

187.41 187.41

% 14.5

ومب�����ا �أن وح�������دات امل��ع��اجل��ة
الهيدروجينية ت�ستهلك الهيدروجني
ويف نف�س الوقت ينتج عنها خطوط غاز حتتوي على الهيدروجني ميكن ا�ستخدامه كم�صدر
ثانوي ،لذلك يجب �أخذ ذلك بالإعتبار ،ب�إعداد جدول �شامل يبني كافة خطوط �إنتاج ومراكز
ا�ستهالك الهيدروجني ووحدات التنقية ،ح�سب ماهو مبني يف اجلدول )Liu, 2004( 10 -
125

النفط والتعاون العربي 139 -

اجلدول  :9 -اخلطوط الداخلة �إىل واخلارجة من وحدات التنقية

�إ�سم امل�صدر

الكمية (طن/ي)

النقاوة (ً %
وزنا ) H2

الوحدة 1

30.8

% 72.3

الوحدة ...

.....

.....

اجلدول  :10 -قائمة خطوط �إنتاج ومراكز ا�ستهالك الهيدروجني ووحدات التنقية
اخلطوط الداخلة

الكمية النقاوة  H2الكمية النقاوة H2
وزنا ) (طن/ي) (ً %
(طن/ي) (ً %
وزنا )

مراكز الإنتاج
مراكز
الإ�ستهالك

 :2-1-3اخلطوة الثانية� :إعداد خمطط
احلالة الأ�سا�س
تت�ضمن هذه املرحلة
�إعداد خمطط يظهر كافة
البيانات التي مت جتميعها
يف اخلطوة الأوىل حول
م�صادر �إنتاج الهيدروجني
وم���راك���ز الإ���س��ت��ه�لاك،
وكافة اخلطوط الوا�صلة
ب��ي��ن��ه��ا ،وي����دون ع��ل��ى كل
خ��ط م��ن ه��ذه اخلطوط
ك���م���ي���ة ال���ه���ي���دروج�ي�ن
ونقاوته ،على النحو املبني
يف ال�شكل .21 -

اخلطوط اخلارجة

الوحدة 1

-

-

137.18

% 16.3

الوحدة 2

-

-

116.6

% 16.3

% 13.6

25.50

% 73.9

الوحدة 506.00 % 20.3 516.20 2

% 20.3

79.70

% 33.5

الوحدة 34.10 1

وحدات التنقية الوحدة169.8 1

% 28.7

ال�شكل :21 -خمطط �شبكة الهيدروجني يف امل�صفاة (احلالة الأ�سا�س)

ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن �أن
املخطط املبني يف ال�شكل
  21منوذجاً عاماً ملعظم امل�صايف� ،إال �أن لكل م�صفاة خ�صائ�ص متيزها عن غريها .فامل�صا يفالب�سيطة التي الحتتوي على وحدات تك�سري هيدروجيني قد الحتتاج �إىل وحدات �إنتاج هيدروجني
م�ستقلة بطريقة التهذيب البخاري ،بل تعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على وحدات تهذيب النافثا بالعامل
احلفاز التي تنتج الهيدروجني كمنتج ثانوي.
الأمر الهام الذي يجب مراعاته عند �إعداد املخطط �أن ي�ؤخذ بعني باالعتبار كافة حاالت
ت�أرجح �إنتاج الهيدروجني ،وفقاً لظروف الت�شغيل املتغرية ،منها على �سبيل املثال:
•التغريات اليومية لنوعية النفط اخلام املكرر (خفيف� ،أو ثقيل� ،أو حام�ضي).
•ت�أرجح ظروف ت�شغيل وحدات تهذيب النافثا بت�أثري دورة حياة العامل احلفاز ،وتغريات �أداء الوحدة يف بداية دورة
التن�شيط ( )SORويف نهايتها (. )EOR
•فرتات توقيف وحدات املعاجلة الهيدروجينية لإجراء ال�صيانة الدورية.
•التو�سعات امل�ستقبلية املحتملة لوحدات ا�ستهالك الهيدروجني �أو �إمكانية تغيري نوعية النفط اخلام املكرر.
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 :3-1-3اخلطوة الثالثة� :إعداد خمطط الهيدروجني الفائ�ض
يتم يف ه��ذه اخلطوة
ر�سم خمطط يبني هيكل
نقاوة الهيدروجني يف كل
خ��ط م��ن خ��ط��وط الإن��ت��اج
واال�����س����ت����ه��ل�اك ،وذل����ك
اعتـماداً على البيانات التي
مت �إع��ـ��داده��ا يف اجل ��دول
 � � 10س��اب��ق ال��ذك��ر حيثميثل املحور الأفقي كمية
ال��ه��ي��دروج�ين ،بينما ميثل
امل���ح���ور ال��ع��م��ودي ن��ق��اوة
الهيدروجني .ح�سب ماهو
مبني يف ال�شكل .22 -
ت���������ش��ي�ر امل���ن���ط���ق���ة
املح�صورة بني املنحنيني
�إىل كمية ال��ه��ي��دروج�ين
الفائ�ض �أو النق�ص ،حيث
متثل املنطقة ال��ت��ي تقع
حتت منحني الهيدروجني
امل���ن���ت���ج وف������وق م��ن��ح��ن��ى
ال��ه��ي��دروج�ين امل�ستهلك
�أو على ميينه �إىل كمية
الهيدروجني الفائ�ض� ،أما
ك��م��ي��ات ال��ن��ق�����ص فت�شري
�إل��ي��ه��ا امل��ن��اط��ق ال��ت��ي يقع
فيها منحني الهيدروجني
املنتج حتت �أو على ي�سار
منحني الهيدروجني امل�ستهلك.

ال�شكل :22 -منحني كمية الفائ�ض والعجز يف خطوط �شبكة الهيدروجني

ال�شكل :23 -الهيدروجني الفائ�ض يف كل م�ستوى من م�ستويات النقاوة

بعد ذلك يتم ر�سم خمطط يبني كمية الهيدروجني الفائ�ضة يف كل م�ستوى من م�ستويات
النقاوة يف خطوط ال�شبكة ،على النحو املبني يف ال�شكل .23 -
 :4-1-3اخلطوة الرابعة :حتديد كمية الهيدروجني امل�ستهدفة
يتم يف هذه اخلطوة ح�ساب كمية الهيدروجني امل�ستهدفة ،والتي تكون عندها كميتي
الهيدروجني الفائ�ض والنق�ص م�ساويتان لل�صفر .تهدف هذه العملية �إىل معرفة احلد الأدنى
لكمية الهيدروجني الالزم لت�شغيل امل�صفاة ،وهي القيمة التي ت�شري �إىل حدوث م�شكلة عند
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انقطاع �أي م�صدر من م�صادر �إنتاج الهيدروجني.
ولت�سهيل عملية احل�ساب �صمم الباحث ( )Liuطريقة ا�ستخدم فيها برنامج �إك�سل ،وعند
�إدخ��ال القيم �إىل �صفحة البيانات يقوم الربنامج بح�ساب كمية الهيدروجني امل�ستهــــــدفة
والنقـــاوة الكلية لل�شبكة ،ويبني ال�شكل  24 -منوذجاً ل�صفحة بيانات الربنامج التي حتتوي على
كمية ونقــــاوة خطوط الهيدروجني املنتج وامل�ستــــهلــك يف �شبكة �إحدى امل�صايف التي حتتـــوي
على �سبع م�صادر للهيدروجني ،و�أربع مراكز ا�ستهــــالك .وميكن حتميل الربنامج من موقـــع
الباحــــث على العنوانwww.design.che.vt.edu :
ال�شكل :24 -برنامج بيانات كمية ونقاوة خطوط الهيدروجني املنتج وامل�ستهلك يف ال�شبكة

عند �إم�لاء البيانات الالزمة يف ال�صفحة املبينة يف ال�شكل  ,24 -يقوم الربنامج بر�سم
خمطط كمية الهيدروجني امل�ستهدف والفائ�ض وخمطط النقاوة الكلية ب�شكل �آيل ،ح�سب ماهو
مبني يف ال�شكل )Nelson & Liu, 2008( 25 -
 :2-3املرحلة الثانية� :إعداد وتقييم خيارات حت�سني �أداء �شبكة الهيدروجني
تهدف هذه املرحلة �إىل �إعداد خيارات حت�سني �أداء �شبكة الهيدروجني يف امل�صفاة ،مبا يف
ذلك خيارات �إدخال التعديالت املمكنة� ،أو �إن�شاء وحدات �إنتاج هيدروجني �أو تنقية جديدة.
بعد �إعداد خمططات �شبكة الهيدروجني يف ظروف الت�شغيل املختلفة للم�صفاة ،يتم حتليل ودرا�سة
كل خمطط من هذه املخططات ،و�إجراء عملية تقييم لأداء وحدات �إنتاج الهيدروجني القائمة ،وحتديد
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الإخ��ت��ن��اق��ات ال��ت��ي تعيق ت�شغيل تلك
ال��وح��دات عند طاقاتها الت�صميمية
الق�صوى ،بعد ذلك تبد أ� عملية �إعداد
كافة اخليارات املمكنة لتح�سني كفاءة
ا�ستخدام ال�شبكة من خالل الإجراءات
التالية)Davis & Patel, 2004( :

ال�شكل :25 -خمطط فائ�ض �شبكة الهيدروجني تبع ًا للنقاوة

•ت �ق �ي �ي ��م ك� � �ف � ��اءة وح � � � � ��دات �إن � �ت� ��اج
الهيدروجني القائمة.
•�إع ��داد اخل �ي��ارات املمكنة لتح�سني
�أداء ال�شبكة.
•تقييم اخليارات املقرتحة.

 :1-2-3اخل� � �ط� ��وة الأوىل:
ت �ق �ي �ي��م ك� � �ف � ��اءة وح� � � � ��دات إ�ن � �ت� ��اج
الهيدروجني القائمة
ال�شكل :26 -نتائج اختبار �أداء وحدة �إنتاج الهيدروجني

لإع����داد اخل���ي���ارات املنا�سبة
لتح�سني �أداء �شبكة الهيدروجني
الب����د م���ن ت��ق��ي��ي��م ك���ف���اءة عمل
وحدات �إنتاج الهيدروجني القائمة
يف امل�����ص��ف��اة ،وحت��دي��د ال��ع��ي��وب
واالخ��ت��ن��اق��ات ال��ت��ي ت��ع��ي��ق رف��ع
ال��ط��اق��ة الإن��ت��اج��ي��ة ل��ل��وح��دة �إىل
حدها الأعظمي ،ويتم ذل��ك من
خالل �إجراء جتربة اختبار للأداء،
ومقارنة قيم �أداء مفاعل التهذيب
م��ع ال��ق��ي��م امل��ع��ت��م��دة يف املعايري
النظامية التي تن�شرها الهيئات
اال�ست�شارية املتخ�ص�صة بتقييم الأداء الت�شغيلي لوحدات �إنتاج الهيدروجني.

يبني ال�شكل  26 -منوذجاً للنتائج التي �أمكن احل�صول عليها من جتربة اختبار �أداء وحدة
�إنتاج الهيدروجني بطريقة التهذيب البخاري يف �إحدى امل�صايف ،وذلك �أثناء ت�شغيل الوحدة عند
�أعلى طاقة �إنتاجية ممكنة .وي�شري ال�شكل �إىل العالقة بني ن�سبة الهيدروجني يف اللقيم وكفاءة
�إنتاج الهيدروجني .كما يالحظ من املخطط �أن معدل �إنتاج الهيدروجني امل�صنع يف عملية
التهذيب البخاري ( )Synthesis Hydrogenينخف�ض كلما ارتفع تركيز الهيدروجني يف اللقيم،
بينما يرتفع الإنتاج الكلي للوحدة من الهيدروجني.
�إن انخفا�ض معدل �إنتاج الهيدروجني امل�صنع يف وحدة �إنتاج الهيدروجني ي�شري �إىل �ضرورة
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تركيب وحدة تنقية لغاز امل�صفاة ال�سرتجاع الهيدروجني منه قبل �إدخاله �إىل مفاعل التهذيب
البخاري كلقيم ،وهو �أحد اخليارات املمكنة لتح�سني �أداء الوحدة.
 :2-2-3اخلطوة الثانية� :إعداد خيارات التح�سني
يتم يف هذه اخلطوة إ�ع��داد قائمة بكافة اخليارات املمكنة لإزال��ة الإختناقات التي مت
حتديدها يف اخلطوات ال�سابقة ،والتي ت�سبب حدوث حاالت نق�ص كمية الهيدروجني الالزمة
لوحدات امل�صفاة.
كما ت�صنف خيارات التح�سني �إىل جمموعتني ،الأوىل �إجراءات على املدى القريب ،والثانية
على املدى البعيد ،وذلك على النحو التايل:
•املجموعة الأوىل� :إجراءات على املدى القريب ،تت�ضمن الإجراءات التي الحتتاج �إىل تكاليف �إ�ستثمارية �أو حتتاج
�إىل تكاليف ب�سيطة ن�سبياً ،وميكن تنفيذها على املدى القريب ،ومن الأمثلة على هذه اخليارات:

 -تعديل ظ��روف ت�شغيل ال��وح��دات املنتجة للهيدروجني ،حيث ميكن التحكم بكمية الهيدروجني املنتج منوحدات التهذيب بالعامل احلفاز من خالل تعديل درجة حرارة مفاعل التهذيب� ،إال �أن هذه العملية قد ت�ؤثر على كفاءة
رفع الرقم الأوكتاين للغازولني املنتج ،لهذا البد من املوازنة بني كمية الهيدروجني الالزمة والرقم الأوكتاين املطلوب.
  -ا�ستبدال املعدات القدمية ،وهي من اخليارات املمكنة لتح�سني �أداء وحدات �إنتاج الهيدروجني ،وحتتاج �إىلتكاليف ب�سيطة ن�سبي ًا من خالل ا�ستبدال املعدات القدمية ذات املردود ال�ضعيف ،والتي حتتاج �إىل �إجراءات �صيانة
باهظة التكلفة ،وخا�صة عندما تقرر امل�صفاة اال�ستمرار يف ت�شغيل الوحدة القدمية.
 -ا�ستخدام عامل حفاز متطور يف وحدات تهذيب النافثا بحيث ميكنها رفع كمية �إنتاج الهيدروجني كمنتجثانوي ،مع املحافظة على كفاءة الوحدة يف حت�سني الرقم الأوكتاين.

•املجموعة الثانية� :إجراءات طويلة الأجل ،تت�ضمن احللول التي حتتاج �إىل تكاليف ا�ستثمارية مرتفعة وفرتة تنفيذ
بعيدة الأمد ،ك�إن�شاء وحدات �إنتاج هيدروجني جديدة �أو �إ�ضافة وحدات تنقية خلطوط ال�شبكة بهدف رفع النقاوة.
ومن الأمثلة على هذه احللول:
 -ا�ستخدام التقنيات احلديثة ،التي ت�ساهم يف حت�سني كفاءة وحدات �إنتاج الهيدروجني لرفع نقاوة املنتج ،ويفنف�س الوقت تخفي�ض تكاليف الت�شغيل ،فقد �أثبتت التجارب العملية �أن �إدخ��ال التقنيات احلديثة �ساهم ب�شكل
كبري يف تخفي�ض تكاليف ت�شغيل وحدات الهيدروجني ،حيث �أن الوحدات التي ت�ستخدم التقنية التقليدية ت�ستهلك
طاقة تزيد مبقدار  % 20عن معدل ا�ستهالك الوحدات التي تطبق التقنية احلديثة ،وبالتايل ف�إنه من املمكن
توفري حوايل  5-4مليون دوالر �أمريكي يف ال�سنة ،بالن�سبة لوحدة تبلغ طاقتها الإنتاجية  50مليون قدم مكعب
من الهيدروجني يف اليوم ( ،)scfdوعلى �أ�سا�س �سعر الغاز  5-4دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (.)Btu
 -ا�ستبدال عملية تنقية الهيدروجني اخلارج من مفاعل التهذيب البخاري بتقنية الإدم�صا�ص يف �أوعية ال�ضغطاملت�أرجح ( )PSAبد ًال من الطريقة التقليدية ،حيث ميكن رفع نقاوة الهيدروجني املنتج من � % 75إىل .% 99.99
 �-إن�شاء وحدات جديدة ،فعندما التتوفر �إمكانية ت�أمني كمية الهيدروجني الكافية لت�شغيل وحدات امل�صفاة منخالل تطوير الوحدات القائمة ،يتم درا�سة خيارات �إن�شاء وحدات جديدة �سواء من خالل وحدات التهذيب البخاري،
�أو تركيب وحدات تنقية لرفع نقاوة الهيدروجني يف خطوط ال�شبكة وا�سرتجاع الهيدروجني من خطوط غاز امل�صفاة.

 :3-2-3اخلطوة الثالثة :تقييم خيارات التح�سني
تت�ضمن هذه اخلطوة �إجراء تقييم للعائد االقت�صادي لكل خيار من خيارات التح�سني التي مت
حتديدها يف اخلطوة الثانية� ،سواء ما يتعلق بعمليات اال�سرتجاع� ،أو التنقية� ،أو حت�سني الأداء.
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يبني اجلدول  11 -منوذجاً ملقارنة اقت�صادية
بني خياري تخفي�ض كمية الهيدروجني امل�ستورد،
�أو تخفي�ض الطاقة الإنتاجية ل��وح��دة �إنتاج
الهيدروجني بطريقة التهذيب البخاري ،وذلك
حتى تتمكن �إدارة امل�صفاة من اتخاذ القرار
الأن�سب .وي�شري اجل��دول �إىل �أن فرق التكلفة
بني احلالتني مييل �إىل �أن امل�صفاة ميكن �أن
توفر مبلغ  274176دوالر يف ال�سنة من خالل
تخفي�ض طاقة وحدة �إنتاج الهيدروجني بطريقة
التهذيب البخاري)Nelson & Liu, 2008( .

اجلدول  :11 -مقارنة �إقت�صادية بني خياري تخفي�ض كمية الهيدروجني الوارد �إىل ال�شبكة
احلالة ()2
احلالة ()1
تخفي�ض �إنتاج
تخفي�ض
ا�سترياد  H2 H2من وحدة
التهذيب البخاري

فرق التكلفة
بني احلالتني
(/$ال�سنة)

ا�سترياد (0.002
/$مول)

 268.8مول/ثانية

 277.2مول/ثانية

484840

من وحدة التهذيب
(/0.0008مول)

 623.8مول/
الثانية

 614.7مول/الثانية

209664

 :3-3املرحلة الثالثة :اختيار حلول
التح�سني الأن�سب

من وحدة تهذيب
النافثا

 415.8مول/
الثانية

 415.8مول/الثانية

ال تغيري

بعد �إجراء املقارنة الإقت�صادية للحلول املقرتحة
تبد�أ مرحلة اختيار احللول الأن�سب من حيث املردود
الإق��ت�����ص��ادي ،ودرج���ة التوافق م��ع ظ��روف ت�شغيل
وحدات امل�صفاة ،وذلك من خالل اخلطوات التالية:

الإجمايل= احلالة  1308.5مول/
الثانية
( – )2احلالة ()1

 1307.7مول/الثانية

274176

 :1-3-3اخلطوة الأوىل :حتديد موقع وحدات التنقية اجلديدة
يتم يف هذه اخلطوة اختيار املوقع املنا�سب لرتكيب وحدات تنقية خطوط الغاز الغنية بالهيدروجني ،وذلك
اعتماداً على خمطط نقاوة هيدروجني ال�شبكة الذي مت �إعداده يف املرحلة الأوىل ،انظر ال�شكل . 22 -
 :2-3-3اخلطوة الثانية :اختيار نوع وحجم وحدات التنقية
تختلف �أنواع وحدات التقنية تبعاً للتقنية امل�ستخدمة ،فهي �إما �أن تعمل على مبد أ� الف�صل بالتربيد� ،أو بطريقة
الإدم�صا�ص يف �أوعية ال�ضغط املت�أرجح ( .)PSAويتوقف اختيار التقنية الأن�سب على نوع مكونات املزيج الغازي
يف اخلط ،ون�سب مكوناته.
 :3-3-3اخلطوة الثالثة :تنفيذ احللول املقرتحة
بعد اختيار احللول الأن�سب ت�أتي خطوة و�ضع هذه احللول مو�ضع التنفيذ ،و�إعداد جدول زمني لهذه العملية مبا
يتالءم مع برنامج توقيف وحدات امل�صفاة لل�صيانة الدورية .كما يت�ضمن الربنامج الزمني الإ�شارة �إىل الإجراءات
التي �سيتم تنفيذها على املدى القريب ،والأخرى على املدى البعيد ،كما يتم التمييز بني احللول التي ال حتتاج
�إىل ا�ستثمارات� ،أو التي حتتاج �إىل ا�ستثمارات ب�سيطة ،وبني احللول الأخرى التي حتتاج �إىل ا�ستثمارات باهظة.
 :4-3-3اخلطوة الرابعة :متابعة نتائج تنفيذ الربنامج
للمحافظة على فوائد تنفيذ مقرتحات برنامج �إدارة الهيدروجني ،والعمل على ا�ستدامة
ا�ستقرار �شبكة الهيدروجني ،يجب متابعة انعكا�سات تنفيذ التعديالت اجلديدة على ظروف
وحدات امل�صفاة ،وتق�صي التغريات الآنية التي حتدث يف ال�شبكة ،و�إع��داد التو�صيات التي
ت�ساهم يف تطوير العملية وتفادي الأخطاء ،واتخاذ القرارات املنا�سبة.
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الف�صل الرابع
فوائد تطيبق برنامج �إدارة الهيدروجني يف م�صايف تكرير النفط
ت�شري العديد من الدرا�سات املتخ�ص�صة بالبحث عن �سبل حت�سني ربحية �صناعة تكرير
النفط �إىل �أن العائد الإقت�صادي لتطبيق برنامج �إدارة �شبكة الهيدروجني يف امل�صفاة ميكن
�أن يرتاوح �ضمن املجال ( )10-1مليون دوالر �أمريكي يف ال�سنة ،وذلك تبعاً لطاقة امل�صفاة
وتعقيدها ونوع النفط اخلام املكرر .ويف درا�سة ن�شرتها �شركة يو �أو بي ( )UOPالأمريكية عام
 2007على ثالثني م�صفاة يف �أوروبا و�أمريكا و�آ�سيا ،طبقت برنامج �إدارة الهيدروجني يف �إطار
م�شروع حت�سني موا�صفات منتجاتها لتتوافق مع املعايري الأوروبية والأمريكية .وترتاوح الطاقة
الإنتاجية لهذه امل�صايف من � 90ألف ب/ي �إىل � 810ألف ب/ي� .أظهرت النتائج �أن �إحدى
امل�صايف ا�ستطاعت حت�سني ربحيتها مبقدار  2.1مليون دوالر يف ال�سنة ،وذلك من خالل فرق
القيمة بني الهيدروجني والوقود الغازي التي ح�صلت عليه بعد تركيب وحدة تنقية ال�سرتجاع
الهيدروجني من �شبكة الوقود الغازي يف امل�صفاة .ويف م�صفاة �أخرى بلغت قيمة الأرباح التي
حتققت  9مليون دوالر يف ال�سنة ،حيث �أدى تطبيق الربنامج �إىل توفري الإ�ستثمارات الالزمة
لإن�����ش��اء وح���دة �إن��ت��اج هيدروجني
ال�شكل :27 -فوائد تطبيق برنامج �إدارة الهيدروجني
ج��دي��دة .كما بلغت قيمة الأرب���اح
يف م�����ص��ف��اة �أخ�����رى  4.5مليون
دوالر /ال�سنة ،نتيجة حت�سني كفاءة
ا�ستخدام الهيدروجني يف وحدات
امل��ع��اجل��ة ال��ه��ي��دروج��ي��ن��ي��ة .ويبني
ال���ش�ك��ل  27 -قيمة الأرب���اح التي
�أمكن احل�صول عليها نتيجة �إن�شاء
وح���دة تنقية على �شبكة ال��وق��ود
ال��غ��ازي يف جمموعة من امل�صايف
التي طبقت عليها الدرا�سة ،كما
ي�شري �إىل إ�ج��م��ايل الأرب����اح التي
نتجت ع��ن تطبيق برنامج �إدارة
الهيدروجني)UOP, 2007( .
على الرغم من �أن الفوائد التي ميكن �أن حت�صل عليها امل�صفاة نتيجة تطبيق برنامج �إدارة
�شبكة الهيدروجني تختلف من م�صفاة لأخرى تبعاً لعوامل عديدة �إال �أنه ميكن ت�صنيفها ب�شكل
عام على النحو التايل:
 :1-4املحافظة على ا�ستقرار الطاقة التكريرية للم�صفاة
لتفادي انعكا�سات ا�ضطراب �شبكة الهيدروجني التي تن�ش أ� عن تغري ظروف ت�شغيل وحدة
تهذيب النافثا تلج�أ م�صايف النفط �إىل ت�أمني طاقة �إنتاجية �إحتياطية لوحدات �إنتاج الهيدروجني
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الباهظة التكاليف ،حيث �أن انخفا�ض كمية الهيدروجني املنتج ي�ستوجب �إيقاف وحدات املعاجلة
الهيدروجينية� ،أو تخفي�ض طاقتها الإنتاجية ،وبالتايل ينعك�س ذلك على طاقة وحدات التقطري
الأ�سا�سية ،مما ينعك�س �سلباً على ا�ستقرار قدرة تنفيذ امل�صفاة على حتقيق اخلطة التكريرية،
�أو الوفاء بالتزاماتها بتوريد املنتجات �إىل الأ�سواق يف وقتها املحدد .وعند تطبيق برنامج �إدارة
�شبكة الهيدروجني ترتفع قدرة امل�صفاة على �ضبط متغريات ظروف الت�شغيل ،وتوفري فر�ص
جدولة عمليات تن�شيط العامل احلفاز يف الأوق��ات التي تتوافق مع برامج توقيف وحدات
املعاجلة الهيدروجينية يف امل�صفاة لإج��راء ال�صيانة الدورية� ،أو عند انخفا�ض الطلب على
امل�شتقات ،وهذا ينعك�س ب�شكل �إيجابي على حت�سني قدرة امل�صفاة على حتقيق خطتها الإنتاجية،
وبالتايل حت�سني الربحية.
� :2-4إطالة زمن العمر الت�شغيلي للعامل احلفاز يف وحدات املعاجلة الهيدروجينية
ي�ساهم حت�سني نقاوة الهيدروجني الداخل �إىل وحدات املعاجلة الهيدروجينية يف �إطالة زمن
العمر الت�شغيلي للعامل احلفاز امل�ستخدم يف مفاعالت الوحدة ،حيث �أن نقاوة الهيدروجني تعترب
من العوامل ال�شديدة الت�أثري على عمر العامل احلفاز يف وحدات املعاجلة الهيدروجينية ،وقد
ي�صل مقدار الزيادة يف عمر العامل احلفاز �إىل حوايل  % 25من �إجمايل العمر الإفرتا�ضي.
وهذا ينعك�س بالتايل على حت�سني ربحية امل�صفاة من خالل تق�صري الفرتة الزمنية الالزمة
لإجراء عمليات تن�شيط العامل احلفاز �أو �إ�ستبداله.
 :3-4حت�سني قيمة منتجات وحدات املعاجلة الهيدروجينية والتك�سري الهيدروجيني
�إن ارت��ف��اع ال�ضغط اجل��زئ��ي
للهيدروجني نتيجة حت�سني النقاوة
يف وحدات التك�سري الهيدروجيني
ووح��دات املعاجلة الهيدروجينية
ي���ؤدي �إىل تخفي�ض درج��ة ح��رارة
الت�شغيل ،وحت�سني قيمة املنتجات،
وذل��ك من خالل رفع ن�سبة �إنتاج
الغازولني على ح�ساب املنتجات
الثقيلة .فعلى �سبيل املثال ،ي�ساهم
حت�سني نقاوة الهيدروجني الداخل
�إىل وحدة التك�سري الهيــــدروجيـني
مب��ق��دار  % 3-2يف رف��ع معدل
�إن��ت��اج قطفة ال�����س��وائ��ل اخلفيفة
الأعلى من � C5+إىل درجة كبرية
على ح�ساب املقطرات الثقيلة ،حيث ميكن �أن ي�صل العائد االقت�صادي ،بالن�سبة لوحدة متو�سطة
احلجم� ،إىل �أكرث من مليون دوالر �أمريكي يف ال�سنة .ويبني ال�شكل  28 -العالقة بني نقاوة
الهيدروجني ون�سبة �إنتاج املقطرات اخلفيفة ()Cassidy, 2001
ال�شكل :28 -ت�أثري حت�سني نقاوة الهيدروجني على ن�سبة �إنتاج املقطرات اخلفيفة

كما �أن حت�سني نقاوة الهيدروجني امل�ستخدم يف وحدات املعاجلة الهيدروجينية للقيم وحدات التك�سري
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ب��ال��ع��ام��ل احل���ف���از امل��ائ��ع
( )FCCينعك�س ب�شكل
مبا�شر على رف��ع ن�سبة
�إنتاج الغازولني يف وحدة
التك�سري بالعامل احلفاز
املائع� ،إ�ضافة �إىل حت�سني
خ�صائ�ص منتجات الوحدة
نتيجة رف��ع ن�سبة �إ�شباع
العطريات ،وبالتايل ميكن
�أن ي�صل �إج��م��ايل عائد
حت�����س�ين ق��ي��م��ة منتجات
ه��ذه ال��وح��دة �إىل ع�شرة
ماليني دوالر �أمريكي يف
ال�سنة ،ح�سب ماهو مبني
يف ال�شكل .29 -

ال�شكل :29 -فوائد حت�سني ن�سبة الهيدروجني يف لقيم وحدة التك�سري بالعامل احلفاز املائع

 :4-4تخفي�ض معدل ا�ستهالك الطاقة يف وحدات �إنتاج الهيدروجني
متثل كلفة ا�ستهالك الطاقة وال��وق��ود اجل��زء الأك�بر من تكاليف ت�شغيل وح��دة �إنتاج
الهيدروجني بطريقة التهذيب البخاري ( )SMRبعد تكلفة اللقيم ،حيث ت�صل يف الوحدات
التي تبلغ طاقتها الإنتاجية  50مليون قدم مكعب قيا�سي من الهيدروجني يف اليوم ()scfd
�إىل حوايل  ،% 70-60لهذا تتجه اجلهود �أثناء تقييم �أداء الوحدة �إىل فر�ص حت�سني املردود
احلراري ،والتي من �أهمها)Worrell, et al., 2005( :
•�أمثَلة عملية التهذيب البخاري ( )Steam Reforming Optimisationمن خالل تخفي�ض ن�سبة
البخار/الكربون ،وتعديل درج��ة ح��رارة الداخل /اخل��ارج �إىل املفاعل ،مما ي��ؤدي �إىل انخفا�ض كمية
الوقود الالزمة للحرق يف الفرن.
•�أمثَلة ظ��روف ت�شغيل الفرن ،من خ�لال تنظيم كمية الهواء الزائد عن الإ�شتعال ،ورف��ع كفاءة الإ�شعاع
احلراري يف غرفة الإحرتاق ،وحت�سني كفاءة ا�سرتجاع احلرارة ال�ضائعة (. )Waste Heat Recovery
•تخفي�ض طاقة منظومة نزع ثاين �أك�سيد الكربون . CO2
•تعزيز كفاءة وحدة تنقية الهيدروجني ب�أوعية الإدم�صا�ص بال�ضغط املت�أرجح (.)PSA

كما �أ�شارت درا�سات �أخرى �إىل �إمكانية �أن ت�صل قيمة التوفري يف تكاليف الت�شغيل من
خالل تطبيق هذه الإجراءات �إىل حوايل  1.75-0.7مليون دوالر �أمريكي يف ال�سنة� ،إ�ضافة �إىل
حت�سني معدل �إنتاج الهيدروجني بحوايل  2.6-2.1مليون قدم مكعب قيا�سي ،وذلك بالن�سبة
لوحدة تبلغ طاقتها الإنتاجية  50مليون قدم مكعب قيا�سي من الهيدروجني يف اليوم (،)scfd
وعلى �أ�سا�س �سعر الغاز  5-4دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ،وبتكاليف ا�ستثمارية
ب�سيطة.)Cassidy, 2001( ،
 :5-4حت�سني كفاءة ا�ستخدام الهيدروجني يف امل�صفاة
ي�ساهم تطبيق برنامج �إدارة �شبكة الهيدروجني يف حت�سني كفاءة ا�ستخدام ال�شبكة،
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من خالل اختيار الأوقات املنا�سبة لتخفي�ض كمية الهيدروجني املرحلة �إىل �شبكة الوقود
الغازي ،و�ضبط ظروف عمل الوحدات املنتجة للهيدروجني مبا يتنا�سب مع احلاجة الفعلية
لوحدات املعاجلة الهيدروجينية مع املحافظة على كفاءة عمل تلك الوحدات ومردودها
الإقت�صادي.
اجلدول  :12 -نتائج حت�سني كفاءة ا�ستخدام الهيدروجني يف �إحدى امل�صايف الأمريكية

يبني اجلدول  12 -مثاالً لنتائج تطبيق
برنامج �إدارة �شبكة توزيع الهيدروجني يف
الو�ضع احلايل
�إحدى امل�صايف الأمريكية .حيث حت�صل
مليون قدم
هذه امل�صفاة على الهيدروجني الالزم
مكعب يف اليوم
()H2
لت�شغيل وح��دات��ه��ا م��ن وح���دة تهذيب
النافثا بالعامل احلفاز( ،)NCRوتكمل
138
�إنتاج وحدة تهذيب
الباقي من وحدة تهذيب بخاري()SMR
النافثا
 ،وم��ن حتويل ال��غ��ازات الفائ�ضة من
103
الهيدروجني امل�ستهلك
وحدات املعاجلة الهيدروجينية ووحدات
26
هيدروجني �إىل وحدة
التك�سري ال��ه��ي��دروج��ي��ن��ي .وق���د �أدى
الإ�سرتجاع
تطبيق برنامج �إدارة الهيدروجني يف
18
امل�صفاة �إىل حت�سني كفاءة ا�ستخدام الهيدروجني امل�سرتجع
8
هيدروجني �إىل �شبكة
ال��ه��ي��دروج�ين م��ن ح���وايل � % 75إىل
الوقود الغازي
 ،% 83مم��ا �سمح بتخفي�ض الطاقة
% 74.6
كفاءة ا�ستخدام
الإنتاجية ل��وح��دة �إن��ت��اج الهيدروجني
الهيدروجني
بطريقة التهذيب ال��ب��خ��اري ،وو�صلت
ق��ي��م��ة ال��ت��وف�ير �إىل ح����وايل  2.5-2مقدار تخفي�ض �إنتاج الهيدروجني من
وحدة التهذيب البخاري
مليون دوالر �أمريكي يف ال�سنة ،وذلك
من خ�لال تطبيق الإج���راءات التالية� :إجمايل التوفري (مليون دوالر /ال�سنة)
()Davis & Patel, 2004

الو�ضع بعد تطبيق
الربنامج
مليون قدم مكعب يف
اليوم ()H2

124.7
103
36
31.3
4.7
% 82.6
13.3
2.5-2

•رف��ع ك�ف��اءة وح ��دات ا��س�ترج��اع ال �غ��ازات الفائ�ضة م��ن وح ��دات امل�ع��اجل��ة الهيدروجينية والتك�سري
الهيدروجيني ،بعد �أن كانت بحدود  % 70فقط.
•�إ�صالح ت�سرب الهيدروجني من �صمام التحكم ب�ضغط خط الهيدروجني املنتج من وحدة تهذيب
النافثا ،والذي كان ي�شكل  % 15من كمية الهيدروجني.
•�إزالة الإختناقات التي تعاين منها وحدة التهذيب البخاري ،مما �أدى �إىل حت�سني مردود الوحدة
و�إمكانية ت�شغيلها بطاقتها الإنتاجية الت�صميمية.

 :6-4تخفي�ض الإنبعاثات امللوثة للبيئة
ي�ساهم تطبيق برنامج �إدارة �شبكة الهيدروجني يف تخفي�ض كمية �إنبعاثات امل�صفاة امللوثة
للبيئة ،وذلك من خالل تخفي�ضات مبا�شرة و�أخرى غري مبا�شرة ،فالتخفي�ضات املبا�شرة هي
الناجتة عن حت�سني كفاءة وحدات ا�سرتجاع الهيدروجني من �شبكة الوقود الغازي ،وخطوط
ال من حرقها يف
لف��ران بد ً
الغازات الفائ�ضة عن عمليات التكرير وا�ستخدامها كوقود يف ا أ
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ال�شعلة� .أما التخفي�ضات غري املبا�شرة فت�أتي من خالل تخفي�ض ا�ستهالك الوقود امل�ستخدم يف
وحدات �إنتاج الهيدروجني بطريقة التهذيب البخاري نتيجة تخفي�ض طاقتها الإنتاجية ،وذلك
عندما يتم حت�سني كفاءة ا�ستخدام �شبكة الهيدروجني ،وبالتايل تخفي�ض الإعتماد على هذه
الوحدة كم�صدر من م�صادر الهيدروجني.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن الوقوف على مقدار الفائدة التي حت�صل عليها امل�صفاة نتيجة تطبيق
برنامج �إدارة �شبكة الهيدروجني ي�ستوجب توفري الأدوات الالزمة لقيا�س وتقييم التغريات
احلا�صلة ،وخا�صة مايتعلق بالفوائد املبا�شرة ،كرفع كميات الهيدروجني امل�سرتجعة من �شبكة
الوقود الغازي ،ون�سبة النقاوة يف خطوط ال�شبكة ،و�أهم هذه الأدوات مايلي:
•تركيب �أجهزة قيا�س كمية الهيدروجني على اخلطوط اخلارجة والداخلة �إىل الوحدات الرئي�سية
املنتجة وامل�ستهلكة للهيدروجني.
•تركيب �أجهزة حتليل م�ستمر على اخلطوط الرئي�سية ل�شبكة الهيدروجني ملراقبة تغريات �أدائها،
واتخاذ الإجراءات الت�صحيحية املنا�سبة يف الوقت املالئم.
•�إعداد بيانات مراقبة لظروف عمل العوامل امل�ساعدة يف وحدات املعاجلة الهيدروجينية والتك�سري
الهيدروجيني لتقييم انعكا�سات الإجراءات املطبقة على �سالمة عمل هذه الوحدات.

الف�صل اخلام�س
�أمثلة عملية
ت�شهد �صناعة تكرير النفط يف كافة مناطق العامل العديد من م�شاريع التطوير التي تهدف
�إىل حت�سني قدرة امل�صايف على �إنتاج الوقود النظيف ،لتلبية متطلبات املعايري البيئية اخلا�صة
مبوا�صفات امل�شتقات النفطية .وعلى الرغم من اختالف طبيعة هذه امل�شاريع تبعاً لظروف عمل
امل�صفاة و�أهدافها� ،إال �أن معظمها ي�شرتك يف تنامي احلاجة �إىل الهيدروجني لت�شغيل وحدات
املعاجلة الهيدروجينية والتك�سري الهيدروجيني.
كما ت�شهد املنطقة العربية يف الآونة الأخرية العديد من م�شاريع تطوير �صناعة تكرير النفط
وحت�سني �أدائها وربحيتها ،ويعترب برنامج �إدارة �شبكة الهيدروجني �أحد الربامج الهامة التي
ت�سعى م�صايف الدول العربية �إىل تطبيقها يف �إطار مواجهة التحديات التي تهدد ربحيتها.
ي�ستعر�ض هذا الف�صل بع�ض الأمثلة العملية لتطبيق برنامج �إدارة �شبكة الهيدروجني .من
هذه الأمثلة ماي�ستهدف حت�سني �أداء ال�شبكة ب�شكل منفرد ،ومنها ما ي�ستهدف اختيار احللول
الأكرث اقت�صادية لزيادة امل�صادر الرافدة ل�شبكة الهيدروجني ،يف �إطار م�شروع تطوير امل�صفاة،
وذلك يف مناطق خمتلفة من العامل.
 :1-5درا�سة حالة :تطبيق برنامج �إدارة �شبكة الهيدروجني يف م�صفاة �أوروبية
� :1-1-5أهداف الربنامج
تتكون �شبكة الهيدروجني يف �إحدى م�صايف �شمال �شرق �أوروبا من الوحدات التالية ،على
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النحو املبني يف ال�شكل . 30 -

•وحدات �إنتاج الهيدروجني :وحدة تهذيب النافثا ( ،)PLATووحدة التهذيب البخاري (.)SMR
•وح��دات ا�ستهالك الهيدروجني :وح��دة معاجلة هيدروجينية للنافثا( ،)NHTووح��دة معاجلة
هيدروجينية للديزل ( ،)DHTووحدتا معاجلة هيدروجينية لزيوت التزييت (.)LHT
•وحدة ا�سرتجاع الهيدروجني من خطوط غاز امل�صفاة بطريقة التربيد العميق (.)CRYO

ومبا �أن وح��دة التهذيب البخاري ( )SMRهي امل�صدر امل�ستقل الوحيد للهيدروجني يف
امل�صفاة ،ونظراً الرتفاع تكلفة �إنتاج الهيدروجني من هذا امل�صدر ،مقارنة بامل�صادر الأخرى،
فقد توجه الهدف الرئي�سي لربنامج �إدارة الهيدروجني نحو تخفي�ض اعتماد امل�صفاة على هذا
امل�صدر ما �أمكن ذلك.
 :2-1-5مراحل تنفيذ برنامج �إدارة الهيدروجني
مت تنفيذ برنامج �إدارة الهيدروجني على ثالثة مراحل رئي�سية ،هي على النحو التايل:
•تقييم الو�ضع الراهن ل�شبكة الهيدروجني.
•�إعداد خيارات التح�سني ،واختيار احللول الأن�سب للتح�سني.
•تقييم نتائج الربنامج.

 :1-2-1-5تقييم الو�ضع الراهن ل�شبكة الهيدروجني

ب��د�أت مرحلة تقييم الو�ضع الراهن ب�إعداد خمطط يبني كافة البيانات املتعلقة ب�شبكة
الهيدروجـــــني يف امل�صفاة ،على النحو املبني يف ال�شكل  ،30 -مع الإ�شارة �إىل �أن �شبكة توزيـــــع
الهيــــدروجني يف امل�صفاة تتكون من ثالث جممعات رئي�سية ،الأول جممع ال�ضغط العايل (30
بار) ،واملتو�سط ال�ضغط ( 24بار) ،واملنخف�ض ال�ضغط ( 18بار))Hallale, 2009( .
بعد ذلك مت �إعداد خمطط يو�ضح بيانات خطوط الهيدروجني يف الوحدات امل�ستهلكة ،على
النحو املبني يف ال�شكل  ،31 -كما مت �إعداد جدول يبني كمية الهيدروجني يف خطـوط �إنتـاج
الهيدروجني على �شبـكة خطـوط ال�ضـغط ( 30بار) و( 24بار) اخلارجة من وحدتي التهذيب
البخاري ( )SMRوتهذيب النافثا ( ، )PLATوذلك على النحو املبني يف اجلدول � ،13 -إ�ضافة
�إىل جدول يبني كمية ونقاوة خطوط الهيدروجني يف كل وحدة من الوحدات امل�ستهلكة ،بحيث
ت�شمل خطوط هيدروجني التعوي�ض ( ، )Make upوالتقليب ( )Recycleوخطوط الك�سح �إىل
ال�شعلة ( ،)Purgeوذلك على النحو املبني يف اجلدول .14 -
�أما وحدات التنقية بالتربيد العميق ( )CRYOفقد مت �إعداد جدول خا�ص بها يت�ضمن كمية
ونقاوة الهيدروجني اخلارج منها ون�سبة اال�سرتجاع ،ح�سب ماهو مبني يف اجلدول .15 -
ولتو�ضيح الإرتباط بني كل من الوحدات املنتجة وامل�ستهلكة ووحدات التنقية مت �إعداد جدول
يت�ضمن كافة البيانات املرتبطة بكمية الهيدروجني ونقاوته يف اخلطوط الداخلة واخلارجة من
هذه الوحدات ،وذلك على النحو املبني يف اجلدول .16 -

اعتماداً على البيانات املبينة يف اجل��دول  16 -مت �إعداد خمطط ملكونات خطوط �شبكة
الهيدروجني ،وخمطط يو�ضح ن�سبة الهيدروجني الفائ�ض ،على النحو املبني يف ال�شكلني 31 -
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ال�شكل :30 -خمطط �شبكة الهيدروجني يف م�صفاة �أوروبية

اجلدول :13 -قائمة اخلطوط اخلارجة من وحدات �إنتاج الهيدروجني

الكمية (طن/اليوم)

النقاوة ( %وزن ًا )H2

ال�ضغط

PLAT 24

137.18

% 16.3

24

PLAT 30

116.60

% 16.3

30

SMR

25.50

% 73.9

24

الإ�سم
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ال�شكل :31 -خمطط بيانات خطوط الهيدروجني يف الوحدات امل�ستهلكة

اجلدول :14 -قائمة اخلطوط الداخلة �إىل وحدات ا�ستهالك الهيدروجني
هيدروجني التعوي�ض

التنظيف

التقليب

الكمية
(طن/اليوم)

النقاوة
(ً %
وزنا )H2

الكمية
(طن/اليوم)

الكمية
(طن/اليوم)

النقاوة
(ً %
وزنا )H2

NHT

42.50

% 19.80

473.70

32.30

% 20.30

DHT

100.00

% 25.30

69.80

10.00

% 33.50

LHT1

12.96

% 73.5

187.41

7.00

% 14.50

LHT2

24.14

% 73.50

299.28

17.50

% 14.50
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اجلدول :15 -كمية ونقاوة اخلطوط اخلارجة من وحدة التنقية
CRYO

الكمية (طن/ي)

النقاوة (ً %
وزنا )H2

ن�سبة الإ�سرتجاع %

30.8

76.6

100

اجلدول :16 -قائمة خطوط �إنتاج ومراكز ا�ستهالك الهيدروجني ووحدة التنقية
اخلطوط الداخلة

مراكز الإنتاج

مراكز الإ�ستهالك

وحدات التنقية

الكمية
(طن/اليوم)
PLAT 24

النقاوة
()H2 wt%

-

-

اخلطوط اخلارجة
الكمية
(طن/ي)
137.18

% 16.3

PLAT 30

-

-

116.6

% 16.3

SMR

34.10

% 16.3

25.50

% 73.9

NHT

516.20

% 20.3

506.00

% 20.3

DHT

169.8

% 28.7

79.70

% 33.5

LHT1

200.37

% 18.3

194.41

% 14.5

LHT2

324.42

% 19.1

316.78

% 14.5

CRYO

137.20

%16.3

30.80

% 72.6

ال�شكل :32 -خمطط مكونات �شبكة الهيدروجني (احلالة الأ�سا�س)
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النقاوة
()H2 wt%
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و 32وذلك على �أ�سا�س ت�شغيل وحدات املعاجلة الهيدروجينية يف امل�صفاة ،بحيث تكون ن�سبة
الكربيت يف الديزل املنتج ( 350جزء باملليون).
ي�شري خمطط الهيدروجني الفائ�ض �إىل وجود كمية فائ�ضة من الهيدروجني يف ال�شبكة،
وهذا يقود �إىل ا�ستنتاج وجود �إمكانية �إدخال بع�ض التح�سينات على ال�شبكة بدون �إ�ضافة وحدة
ا�سرتجاع جديدة .يبني ال�شكل  33 -خمططاً لفائ�ض الهيدروجني بعد �إدخال تعديالت على
طريقة تو�صيل بع�ض خطوط ال�شبكة ،حيث تقدر كمية الهيدروجني الفائ�ض التي ميكن توفريها
من هذه التعديالت بحوايل  4.66طن/اليوم ،ونقاوة .% 72.6
ال�شكل :33 -خمطط ن�سبة الهيدروجني الفائ�ض يف ال�شبكة (احلالة الأ�سا�س)

� :2-2-1-5إعداد خيارات التح�سني

جتدر الإ�شارة �إىل �أن خمطط فائ�ض الهيدروجني املبني يف ال�شكل  33 -ال ي�ساعد فقط
على حتديد احلد الأدنى لكمية الهيدروجني امل�ستهدفة ،بل ي�ساعد �أي�ضاً على حتديد خيارات
التح�سني الأخرى التي ميكن تطبيقها على �شبكة توزيع الهيدروجني يف امل�صفاة ،منها على �سبيل
املثال:
•حتديد خطوط الهيدروجني ذات النقاوة الأعلى من احلد املطلوب لوحدات املعاجلة الهيدروجينية،
التي يجب �أن ال حتول �إىل �شبكة الوقود الغازي يف امل�صفاة.
•حتديد خطوط الهيدروجني ذات النقاوة العالية ،التي يجب عدم ا�ستخدامها يف وحدات املعاجلة
الهيدروجينية التي ميكنها ا�ستخدام هيدروجني بنقاوة منخف�ضة.
•حت��دي��د خ�ط��وط ال�ه�ي��دروج�ين ذات ال�ن�ق��اوة املنخف�ضة ،ال�ت��ي يجب ع��دم ا�ستخدامها يف وح��دات
معاجلة هيدروجينية حتتاج �إىل هيدروجني بنقاوة مرتفعة.
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بالعودة �إىل خمطط �شبكة الهيدروجني ،ال�شكل  30 -يالحظ وجود خطني حمولني �إىل
�شبكة الوقود الغازي ميكن حتويلهما �إىل �شبكة الهيدروجني نظراً الرتفاع نقاوتهما عن احلد
املطلوب البالغ  .% 14.5اخلط الأول يخرج من وحدة املعاجلة الهيدروجينية للديزل ()DHT
تبلغ كمية الهيدروجني فيه  10طن/اليوم ،ونقاوته  ،% 33.5والثاين يخرج من وحدة هدرجة
النافثا ( )NHTتبلغ كمية الهيدروجني فيه  32.3طن/اليوم ،ونقاوته .% 20.3
ومن الإجراءات الأخرى التي �أمكن ا�ستنتاجها من خمطط فائ�ض الهيدروجني وجود خط
خارج من وحدة �إنتاج الهيدروجني بطريقة التهذيب البخاري ( )SMRمت�صل مع ال�شبكة عرب
خط عايل النقاوة لي�ستخدم يف وحدات املعاجلة الهيدروجينية ،مما ي�ؤدي �إىل تخفي�ض نقاوة
الهيدروجني الداخل �إىل هذه الوحدات ،وح�سب القاعدة الثالثة املذكورة �أعاله مت حتويل هذا
اخلط مبا�شرة �إىل �شبكة الوقود الغازي يف امل�صفاة .ومبا �أن �ضغط �شبكة الوقود الغازي  2بار
فقد مت الإ�ستغناء عن ال�ضاغط امل�ستخدم يف رفع �ضغط اخلط �إىل  18بار يف احلالة ال�سابقة
لت�أمني �إمكانية حتويله �إىل �شبكة الهيدروجني ،وبذلك �أمكن الإ�ستفادة من ال�ضاغط يف مواقع
ال عن توفري كلفة الطاقة الكهربائية الالزمة لت�شغيله.
�أخرى يف امل�صفاة ،ف�ض ً
 :3-2-1-5تقييم نتائج الربنامج

لتقييم انعكا�سات التعديالت التي �أدخلت على خطوط ال�شبكة ،مت ح�ساب مقدار التوفري
الناجت عن تخفي�ض الطاقة الإنتاجية لوحدة �إنتاج الهيدروجني بطريقة التك�سري البخاري ،وهو
الهدف الأ�سا�سي مل�شروع برنامج �إدارة �شبكة الهيدروجني يف امل�صفاة ،حيث بلغ حوايل  2مليون
ال عن الفوائد غري املبا�شرة التي نتجت عن ا�ستقرار ظروف
دوالر �أمريكي يف ال�سنة ،ف�ض ً
عمل وحدات املعاجلة الهيدروجينية ،و�إطالة العمر الإفرتا�ضي للعامل احلفاز ،وتخفي�ض عدد
التوقفات الطارئة لوحدات امل�صفاة.
 :2-5درا�سة حالة :م�شروع �إدارة �شبكة الهيدروجني يف م�صفاة بان�سيفو � -صربيا
 :1-2-5و�صف امل�شروع
خ�ضعت م�صـفاة بان�سيفو �إىل م�شـروع تطـوير يهدف ب�شكل رئيـ�سي �إىل حت�سني قدرتها على
�إنتاج الوقـود النظيف �إ�ضافة �إىل حتقيق الأهداف التالية)Fleshman & Campi, 2006( :
•�إنتاج م�شتقات برتولية متوافقة مع املعايري الأوروبية (يورو.)5 -
•تلبية متطلبات املعايري البيئية املحلية والأوروبية.
•تعزيز طاقة الوحدات التحويلية.
•تر�شيد ا�ستهالك الطاقة وحت�سني ا�ستخدامها يف وحدات امل�صفاة.
•تعزيز ربحية امل�صفاة.

يت�ضمن م�شروع التطوير �إن�شاء الوحدات الرئي�سية التالية:

•وحدة تهذيب النافثا بالعامل احلفاز بطريقة التن�شيط امل�ستمر (.)CCR
•وحدة التك�سري الهيدروجيني املخفف (.)MHC
•وحدات املعاجلة الهيدروجينية للنافثا ( )NHTوالديزل (.)DHT
•تو�سيع الوحدات امل�ساندة القائمة و�إن�شاء وحدة �إنتاج هيدروجني جديدة.
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� :2-2-5إدارة م�صادر الهيدروجني يف امل�صفاة
حتتاج الوحدات اجلديدة �إىل حوايل � 64ألف مرت مكعب نظامي يف ال�ساعة من الهيدروجني
عايل النقاوة .ويتوفر يف امل�صفاة م�صدران من خطوط الغاز الغنية بالهيدروجني ،الأول من
وحدة التهذيب بالعامل احلفاز بطريقــــة التن�شــــيط امل�ستمر ( ، )CCRوالثاين من وحدات
املعاجلة الهيدروجينية للنافثا والديزل اجلديدة .ويبني اجلدول  17 -خ�صائ�ص ومكونات هذين
امل�صدرين.
متثل كمية الهيدروجني امل�سرتجع من هذين اخلطني ح��وايل  % 45من �إجمايل كمية
الهيدروجني الالزم لوحدات املعاجلة الهيدروجينية اجلديدة ،حيث �سيتم مزجه مع الهيدروجني
املنتج من وحدة الإنتاج اجلديدة التي �ستعمل على الغاز الطبيعي املتوفر كلقيم� ،إ�ضافة �إىل
الغاز البرتويل امل�سال كم�صدر مكمل .وبناء على ذلك مت تقييم اخليارات الثالث املمكنة
لتحقيق التكامل بني الهيدروجني اخلارج من وحدة تنقية غاز وقود امل�صفاة ومنتج وحدة �إنتاج
الهيدروجني ،وهي على النحو التايل:
•احلالة ( :)Aحتويل الغاز الفائ�ض من وحدة تنقية خطوط الغاز الغنية بالهيدروجني
�إىل �شبكة الوقود الغازي يف امل�صفاة( .حالة الأ�سا�س)
•احلالة ( :)Bحتويل الغاز الفائ�ض من وحدة تنقية غاز امل�صفاة �إىل وحدة التهذيب البخاري.
•احلالة ( :)Cحتويل غاز امل�صفاة مبا�شرة �إىل وحدة التهذيب البخاري كلقيم.
اجلدول :17 -خ�صائ�ص خطي الغاز الغنيني بالهيدروجني يف م�صفاة بان�سيفو
املكونات

الغاز الفائ�ض من وحدة التهذيب %
ً
حجما

الغاز الفائ�ض من وحدة املعاجلة
ً
الهيدروجينية %
حجما

هيدروجني

94.93

73.95

ميثان

1.52

13.17

�إيثان

1.41

5.36

بروبان

0.99

3.73

بوتان

0.56

2.26

نافثا

0.59

1.11

H2S

0.00

0.01

0.00

0.41

الإجمايل

100.00

100.00

الكمية ،كغ-مول�/سا

1057.8

340.0

ال�ضغط ،بار

18

20

درجة احلرارة °،م

38

45

H20
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وفيما يلي �شرح مب�سط ل�سري العملية يف كل حالة من احلاالت املذكورة:
•احلالة  : Aحتويل الغاز الفائ�ض من وحدة تنقية خطوط الغاز الغنية بالهيدروجني
�إىل �شبكة الوقود الغازي يف امل�صفاة( .حالة الأ�سا�س)
يف هذه احلالة يتم تنقية الغاز الناجت من خطي الغاز الغني بالهيدروجني اخلارجني
من وحدات تهذيب النافثا وهدرجة النافثا والديزل يف وحدة التنقية( ،)ROG-PSAثم
ي�ضغط الغاز الفائ�ض من هذه الوحدة (� )Tail gasإىل  6بار .وي�ستخدم جزء من هذا
الغاز الفائ�ض كمكمل للقيم وحدة �إنتاج الهيدروجني ،ويحول الباقي �إىل �شبكة الوقود
الغازي يف امل�صفاة .ويبني ال�شكل  34 -خمطط حتويل الغاز الفائ�ض من وحدة تنقية
خطوط الغاز الغنية بالهيدروجني �إىل �شبكة الوقود الغازي يف امل�صفاة.
ال�شكل :34 -حتويل الفائ�ض من وحدة التنقية �إىل �شبكة وقود امل�صفاة (احلالة )A

يدخل الغاز الطبيعي من خارج امل�صفاة لي�ستخدم كلقيم لوحدة �إنتاج الهيدروجني
بطريقة التهذيب البخاري ( ،)SMRبعد ذلك يدخل الهيدروجني �إىل وحدة تنقية بطريقة
الإدم�صا�ص يف �أوعية ال�ضغط املتناوب (.)PSA
•احلالة ( :)Bحتويل الغاز الفائ�ض من وحدةالتنقية �إىل وحدة التهذيب البخاري
يف هذه احلالة تتم تنقية الغاز الناجت من وحدة تهذيب النافثا( ، )CCRووحدة املعاجلة
الهيدروجينية للديزل ( )DHTووحدة التك�سري الهيدروجيني املخفف ( )MHCيف وحدة تنقية
خم�ص�صة لهذه الغاية ( ، )ROG-PSAبنف�س الطريقة املبينة يف احلالة ( ،)Aوالغاز الفائ�ض
من هذه الوحدة ي�ضغط ثم يحول �إىل وحدة التهذيب البخاري ( )SMRلي�ستخدم كلقيم.
ميزج الغاز الطبيعي الآتي من خارج امل�صفاة مع الغاز الفائ�ض من وحدة التنقية ثم
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ي�ضغط لي�ستخدم كلقيم يف وحدة التهذيب البخاري ،بعد �أن ينقى الغاز بالطريقة املبينة يف
احلالة ( ،)Aوي�ستخدم الغاز الفائ�ض من هذه الوحدة كوقود يف وحدة التهذيب البخاري،
ويكمل النق�ص يف هذه احلالة من الغاز الطبيعي ،على النحو املبني يف ال�شكل .35 -
ال�شكل :35 -حتويل الغاز الفائ�ض من وحدة التنقية �إىل وحدة التهذيب البخاري (احلالة )B

•احلالة ( :)Cحتويل غاز امل�صفاة مبا�شرة �إىل وحدة التهذيب البخاري كلقيم
يف هذه احلالة يدخل الغاز الناجت من وحدة تهذيب النافثا ( )CCRووحدة املعاجلة
الهيدروجينية للديزل ( )DHTووحدة التك�سري الهيدروجيني املخفف ( )MHCمبا�شرة
�إىل �ضاغط لقيم وحدة التهذيب البخاري ( )SMRليمزج مع الغاز الطبيعي الآتي من
خارج امل�صفاة ،وبذلك ميكن الإ�ستغناء عن وحدة تنقية غاز امل�صفاة� .أما الغاز الفائ�ض
من وحدة تنقية الهيدروجني املنتج فيحول �إىل �شبكة وقود امل�صفاة ،ويعو�ض النق�ص من
الغاز الطبيعي ،ح�سب ماهو مبني يف ال�شكل .36 -
 :3-2-5تقييم اخليارات املقرتحة
مت الأخ��ذ بعني االعتبار يف تقييم اخليارات الثالث املتاحة ( )A, B,Cكل من مردود
الهيدروجني املنتج ،وتكاليف ر�أ�س املال الالزم لإن�شاء املعدات ،وتكاليف الت�شغيل.
�إن حتويل غاز امل�صفاة املنتج من وحدات تهذيب النافثا وهدرجة النافثا والديزل �إىل وحدة
التهذيب البخاري ب�شكل مبا�شر يف احلالة ( )Cي�ساهم يف �إتاحة فر�صة الإ�ستغناء عن وحدة
التنقية� ،إ�ضافة �إىل �إحدى جمموعات ال�ضواغط ،مما جعل هذه احلالة �أف�ضل احلاالت من
ال عن �أنها �أقل تعقيداً من
حيث انخفا�ض تكاليف الإن�شاء ،و�سهولة مراحل الت�شغيل ،ف�ض ً
145

النفط والتعاون العربي 139 -

ال�شكل :36 -حتويل غاز امل�صفاة �إىل وحدة التهذيب البخاري (احلالة )C

احلالتني ( Aو� .)Bأما من حيث املردود فاحلالتان ( Aو� )Bأف�ضل من احلالة ( ،)Cحيث تتوفر
فيهما �إمكانية ا�ستمرار تزويد وحدات امل�صفاة بالهيدروجني ،حتى يف حالة توقف كل من وحدة
تنقية غاز امل�صفاة� ،أو وحدة التهذيب البخاري ( )SMRعن العمل.
كما مت تقييم انعكا�سات انقطاع غاز امل�صفاة ،نتيجة توقف وحدات تهذيب النافثا وهدرجة
النافثا والديزل ،على مردود العملية وا�ستقرار تدفق الهيدروجني �إىل وحدات امل�صفاة ،فتبني
�أن احلاالت الثالث متقاربة يف هذه اخلا�صية ،حيث مت تخ�صي�ص الإ�ستثمارات الالزمة لت�صميم
وحدة التهذيب البخاري وجتهيزها بتو�صيالت توفر �إمكانية تعوي�ض النق�ص من م�صدر بديل يف
حال انقطاع غاز امل�صفاة� .أما ت�أثري توقف �ضاغط الغاز الفائ�ض عن وحدة تنقية غاز امل�صفاة
فينعك�س على احلالتني ( Aو )Bفقط  ،بينما ال ي�ؤثر على احلالة ( .)Cويلخ�ص اجلدول 17 -
�أهم الظروف الت�شغيلية للحاالت الثالث ،كما يبني اجلدول  18 -مقارنة بني تكاليف الإن�شاء
لهذه احلاالت.
وللمقارنة بني اخليارات املقرتحة من حيث تكاليف الت�شغيل ،مت تثبيت قيم املعايري التالية ،وهي:
•ن�سبة البخار �إىل الكربون
•درجة حرارة الداخل واخلارج من مفاعل تهذيب النافثا (° 880/650م).

كما مت حتديد قيم معايري الت�شغيل الرئي�سية لكل حالة من احلاالت ،وهي كمية الهيدروجني
امل�سرتجعة من وح��دة تنقية غ��ازات امل�صفاة ،وكمية الهيدروجني املنتج من وح��دة التهذيب
البخاري ،وا�ستهالك الوقود ،وكمية البخار املنتجة ،ثم مت ح�ساب ما يقابل هذه القيم من
تكاليف مالية ،وذلك ح�سب ماهو مبني يف اجلدولني  19 -و 20
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اجلدول :18 -مقارنة تغري الظروف الت�شغيلية حلاالت �إدارة �شبكة الهيدروجني
احلالة A

احلالة B

احلالة C

التعقيد Complexity

مرتفع

مرتفع

منخف�ض

ا�ستقرار توفر الهيدروجني

مرتفع

مرتفع

طبيعي

الظروف الت�شغيلية

عدم توفر غاز امل�صفاة الفائ�ض

 % 34نق�ص يف  % 35 H2نق�ص يف  % 38 H2نق�ص يف H2

نق�ص الغاز الفائ�ض من وحدة  PSAالداخل �إىل ال�ضاغط

نق�ص الوقود الغازي  % 10نق�ص يف H2

ال ت�أثري

نق�ص الغاز الداخل �إىل �ضاغط وحدة التك�سري البخاري RMS

 % 66نق�ص يف  % 65 H2نق�ص يف H2

نق�ص كامل يف H2

اجلدول :19 -فروق تكاليف الإن�شاء حلاالت
�إدارة �شبكة الهيدروجني (مليون دوالر)
احلالة

A

B

C

�ضواغط اللقيم

-

0.1+

0.1+

مفاعل التك�سري البخاري

-

-

0.1+

غاز طبيعي ،لقيم

SMR- PSA

-

-

8+

غاز طبيعي ،وقود

ROG

-

0.6 -

1+

جيغا كالوري�/سا

لقيم �إىل ROG

�ضواغط الغاز الفائ�ض

-

0.2+

2-

جيغا كالوري�/سا 115.6 115.6 115.6

�إجمايل فرق التكلفة

-

0.3 -

6+

غاز فائ�ض م�صدر من  ROGجيغا كالوري�/سا

اجلدول :21 -ا�ستهالك اللقيم واخلدمات
A

بخار عايل ال�ضغط م�صدر

جيغا كالوري�/سا 131.2

طن�/سا

-

B

C

69.0

90.8

27.3

13.4

27.9

-

-

34.7

34.6

40.0

اجلدول :20 -مقارنة مردود احلاالت الثالث
A

B

C

 H2م�سرتجع من ROG

م 3ن �/ساعة

22122 22800

-

 H2منتج من SMR

م 3ن �/ساعة

42044 41366

64166

�إجمايل الهيدروجني املنتج

م 3ن �/ساعة

64166 64166

64166

جيغا كالوري�/ساعة

33.91

32.23

4099

مردود SMR PSA

%

90

90

90

مردود ROG PSA

%

84

81.5

-

احلرارة املمت�صة يف مفاعل التك�سري البخاري
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�أظهرت نتيجة الدرا�سة ،من خالل مقارنة التكاليف الإ�ستثمارية وتكاليف الت�شغيل والفوائد
غري املبا�شرة� ،أن احلالة ( )Bهي الأن�سب من حيث اجلدوى الإقت�صادية ،وذلك نظراً النخفا�ض
كل من تكاليف الت�شغيل والإن�شاء مقارنة باحلالتني ( Aو.)C
ي�شري هذا املثال �إىل �أن تطبيق برنامج �إدارة الهيدروجني ي�ساعد امل�صفاة على اختيار احللول
الأكرث �إقت�صادية للح�صول على الهيدروجني ،وهذا ينعك�س على �صحة القرارات الإ�ستثمارية،
مما ي�ؤدي �إىل حت�سني ربحية امل�صفاة ،وتدعيم قدرتها التناف�سية يف الأ�سواق املحلية والدولية.
 :3-5درا�سة حالة :م�شروع تطوير م�صفاة �سارا�س الإيطالية
 :1-3-5و�صف امل�شروع
تقع م�صفاة �سارا�س يف جزيرة �سردينيا الإيطالية على �ساحل البحر الأبي�ض املتو�سط ،وهي
�أكرب م�صفاة يف �إيطاليا ،و�إحدى �أكرب امل�صايف الأوروبية ،حيث تبلغ طاقتها التكريرية � 300ألف
ب/ي .تتكون امل�صفاة من وحدتي تقطري جوي ،ووحدة تك�سري بالعامل احلفاز املائع (،)FCC
ووحدتي تك�سري هيدروجيني خمفف ( ، )MHCو�أربع وحدات معاجلة هيدروجينية للمقطرات
الو�سطى� ،إ�ضافة �إىل وحدة ك�سر لزوجة ( . )Visbreakerويحول القار الناجت عن وحدة ك�سر
اللزوجة �إىل وحدة تغويز ( ،)Gasifierتقوم بت�شغيلها �شركة �سارلوك�س ( ،)Sarluxوهي �شركة
فرعية لإنتاج الطاقة الكهربائية والهيدروجني .يبلغ �إنتاج وحدة التغويز حوايل  550ميغاوات
من الطاقة الكهربائية ،و 185طن يف ال�ساعة من البخار ،و � 40ألف مرت مكعب يف ال�ساعة
من الهيدروجني .وحت�صل ال�شركة على  4500طن مرتي يف اليوم من الأك�سجني الالزم لوحدة
التغويز من م�صدر خارجي� .أما امل�صادر الأخرى للهيدروجني الذي حت�صل عليه امل�صفاة فهي،
وحدة تهذيب النافثا بالعامل احلفاز بطريقة التن�شيط امل�ستمر ( ،)CCRومن م�صنع برتوكيماوي
جماور للم�صفاة .يبني ال�شكل  37 -خمططاً مل�صفاة �سارا�س الإيطالية ،وجممع �سارلوك�س
لإنتاج الطاقة والهيدروجني.)Vauk, et, al, 2008( .
ال�شكل :37 -خمطط م�صفاة �سارا�س وجممع �سارلوك�س لإنتاج الطاقة والهيدروجني
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 :2-3-5خطة �إدارة الهيدروجني
طلبت امل�صفاة من �إحدى ال�شركات املتخ�ص�صة �إجراء تقييم لأف�ضل اخليارات املمكنة لتلبية
حاجة الوحدات اجلديدة من الهيدروجني ،واملتوقعة بحوايل � 100ألف مرت مكعب يف ال�ساعة،
وذلك من الناحية الإقت�صادية والتقنية والإ�سرتاتيجية.
•تناولت خطة �إدارة الهيدروجني درا�سة اخليارات التالية:
•حت�سني عمليات ا�سرتجاع الهيدروجني من خطوط �شبكة الوقود الغازي يف امل�صفاة.
•�إن�شاء وت�شغيل وحدة تهذيب بخاري جديدة لإنتاج الهيدروجني.
•�إنتاج الهيدروجني من عملية تغويز الفحم �أو خملفات التقطري الثقيلة.
•�إ�سترياد الهيدروجني من خارج امل�صفاة.

 :3-2-5التقييم الإقت�صادي خليارات تزويد امل�صفاة بالهيدروجني
لتقييم اخليار الأن�سب ،مت �إجراء ح�ساب تكلفة �إنتاج الهيدروجني للحاالت ال�ست التالية:
1 .1وحدة ا�سرتجاع الهيدروجني من غ��ازات امل�صفاة ،طاقتها الإنتاجية �أقل من � 25ألف
مرت مكعب يف ال�ساعة (تقنية الإدم�صا�ص ب�أوعية ال�ضغط املت�أرجح  ،PSAو�ضواغط).
2 .2وحدة تهذيب بخاري للغاز الطبيعي (� )Steam Methane Reformer-SMRصغرية،
طاقتها �أقل من � 25ألف مرت مكعب يف ال�ساعة.
3 .3وحدة تهذيب بخاري للنافثا ( )Steam Naphtha Reformer-SNRطاقتها �أقل من
� 25ألف مرت مكعب يف ال�ساعة.
4 .4وحدة تهذيب بخاري للغاز الطبيعي ( )SMRكبرية ،طاقتها �أعلى من � 100ألف مرت
مكعب يف ال�ساعة.
5 .5وحدة تغويز الفحم البرتويل خم�ص�صة لإنتاج الهيدروجني ،طاقتها �أعلى من 100
�ألف مرت مكعب يف ال�ساعة.
اجلدول� :21 -أ�سعار لقائم وحدات �إنتاج
6 .6وحدة تغويز املخلفات الثقيلة (قار منتج
الهيدروجني امل�ستخدمة يف التقييم الإقت�صادي
من وحدة ك�سر اللزوجة) خم�ص�صة لإنتاج
الهيدروجني ،طاقتها �أعلى من � 100ألف
ال�سعر
املادة
مرت مكعب يف ال�ساعة.
غاز طبيعي
 8دوالر /مليون
مت ح�ساب تكلفة �إنتاج الهيدروجني يف كل حالة
وحدة حرارية

من احلاالت املذكورة ،وذلك بفر�ض �أ�سعار اللقائم
ح�سب ماهو مبني يف اجل��دول  .21 -بفر�ض �أن
�سعر برميل النفط ي�ساوي  68دوالر/الربميل .كما
مت تق�سيم تكلفة �إنتاج الهيدروجني �إىل ثالث فئات
على النحو التايل:
•ت�ك�ل�ف��ة ال�ل�ق�ي��م وال ��وق ��ود م �ط��روح � ًا م�ن�ه�م��ا قيمة
البخار املنتج.
•التكاليف املتغرية الأخرى.
•التكاليف الثابتة وتكاليف ر�أ�س املال.

نافثا

 676دوالر/طن

كريو�سني

 680دوالر/طن

فحم برتويل

 49دوالر/طن

زيت وقود (% 3.5
كربيت)

 310دوالر/طن

قار مك�سور اللزوجة *

 152دوالر/طن

* م��زي��ج م��ن  % 70ق��ار مك�سور ال �ل��زوج��ة % 30 +
كريو�سني لإنتاج زيت وقود يحتوي  % 3.5كربيت.
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وقد �أظهرت درا�سة التقييم الإقت�صادي حلاالت �إنتاج الهيدروجني النتائج التالية:
•�إن عملية ا�سرتجاع الهيدروجني من �شبكة الوقود الغازي يف امل�صفاة هي الأرخ�ص والأقل تكلفة،
وخا�صة عندما يكون حمتوى �شبكة الغاز من الهيدروجني عالياً.
• اعتماد ًا على مبد�أ الفائدة املكت�سبة من �إقت�صاد احلجم ،ف�إن حالة �إن�شاء وحدة �إنتاج هيدروجني
ذات طاقة �إنتاجية عالية تخدم عدة زبائن عرب خطوط �أنابيب ،تعطي فوائد اقت�صادية �أعلى بكثري
من حالة �إن�شاء وحدة �صغرية خم�ص�صة مل�صفاة واحدة.
•�إن تكلفة �إنتاج الهيدروجني بطريقة التهذيب البخاري للغاز الطبيعي كلقيم (� )SMRأقل من
طريقة التهذيب با�ستخدام النافثا ،فعلى الرغم من تقارب التكاليف الثابتة للطريقتني� ،إال �أن
الفرق يكمن يف ارتفاع تكاليف الإن�شاء لطريقة التهذيب البخاري للنافثا.
ال
•تكلفة �إنتاج الهيدروجني يف وحدة التغويز تنخف�ض كثري ًا با�ستخدام الفحم البرتويل كلقيم بد ً
من القار املنتج من وحدة ك�سر اللزوجة ،وذلك ب�سبب فرق ال�سعر بني املادتني.

ويبني ال�شكل  38 -مقارنة بني تكلفة �إنتاج احلاالت ال�ست املفرت�ضة يف الدرا�سة.
ال�شكل :38 -مقارنة بني تكلفة �إنتاج الهيدروجني يف تقنيات خمتلفة

ﻠﻔﺔ

يبني اجلدول  22 -مقارنة بني ثالث خيارات للح�صول على الهيدروجني .ومع الأخذ بعني
الإعتبار العوامل الإ�سرتاتيجية غري املبا�شرة� ،إ�ضافة �إىل عامل التكلفة الإقت�صادية لإنتاج
الهيدروجني ،فقد �أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن خيار �إن�شاء وحدة تك�سري بخاري جديدة خا�صة
بامل�صفاة هو �أف�ضل اخليارات ،وذلك للأ�سباب التالية:
• انخفا�ض اعتمادية الهيدروجني من وحدة التغويز املنف�صلة ،مقارنة بوحدة التك�سري البخاري.
•مرونة خيار وحدة التهذيب البخاري ،من حيث �أنه م�صدر م�ستقل ،وغري مرتبط ب�إنتاج الكهرباء،
ال عن �سهولة تغيري معدل الإنتاج طبق ًا حلاجة امل�صفاة من الهيدروجني.
ف�ض ً
•�إمكانية تغذية وحدة التك�سري البخاري بلقائم متنوعة ،مثل غاز وقود امل�صفاة� ،أو الغازات البرتولية
امل�سالة (� )LPGأو النافثا.
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اجلدول :22 -مقارنة بني ثالث خيارات �إنتاج الهيدروجني يف م�صفاة �سارا�س

اللقيم
•التوفر
•الكلفة

زيادة  H2من وحدة
التغويز القائمة

�إن�شاء وحدة تغويز
جديدة

قار مك�سور اللزوجة
+
+

قار مك�سور اللزوجة نافثا+LPG+وقود غازي
+
+
+

�إن�شاء وحدة تك�سري
بخاري جديدة

تكاليف الإن�شاء

+
(تنقية فقط)

(وحدة جديدة)

(وحدة جديدة)

مكا�سب جانبية

�إنتاج الطاقة من وحدة
التغويز

احلالة الأ�سا�س% 5-

احلالة الأ�سا�س

م�صدر م�ستقل جديد
للهيدروجني

-

-

+

اال�ستنتاجات والتو�صيات
ي��زداد �إدراك العاملني يف �صناعة تكرير النفط ب�أهمية البحث عن �أداة لتح�سني كفاءة
ا�ستخدام �شبكة الهيدروجني يف امل�صايف ،يف �ضوء تنامي احلاجة �إىل طاقة عمليات معاجلة
هيدروجينية جديدة ،لتح�سني قدرتها على تلبية متطلبات الت�شريعات اخلا�صة ب�إنتاج م�شتقات
برتولية حتتوي على ن�سب منخف�ضة من الكربيت ،مبا يتوافق مع املوا�صفات واملعايري اخلا�صة
بحماية البيئة من التلوث� ،إ�ضافة �إىل حت�سني مرونتها يف تكرير نفوط خام ثقيلة حتتوي على
ن�سب عالية من الكربيت.
ركزت هذه الدرا�سة على التعريف مبراكز �إنتاج وا�ستهالك غاز الهيدروجني يف م�صفاة
النفط ،و�شرح مراحل تطبيق برنامج �إدارة �شبكة �إنتاج الهيدروجني ،والفوائد املكت�سبة من
تطبيق هذا الربنامج ،ودوره يف حت�سني القيمة امل�ضافة للم�صفاة.
يف �ضوء ما تقدم ميكن ا�ستخال�ص الإ�ستنتاجات والتو�صيات التالية:

•مل��واج�ه��ة احل��اج��ة املتنامية ل�ل�ه�ي��دروج�ين ال�ب��اه��ظ التكلفة الب��د مل���ص��ايف ال�ن�ف��ط من
�إعداد برامج ت�ساهم يف البحث عن �أف�ضل الو�سائل املمكنة لتوفري الهيدروجني بنقاوة
وج��ودة عالية ب�أقل التكاليف� ،سواء من خالل حت�سني �أداء الوحدات القائمة املنتجة
للهيدروجني� ،أو �إن�شاء وحدات جديدة.
•ي�أتي يف مقدمة الفوائد التي حت�صل عليها امل�صفاة نتيجة تطبيق نظام �إدارة �شبكة
الهيدروجني ،حت�سني �أدائها الت�شغيلي وتعزيز قدرتها التناف�سية ،وذلك نتيجة حت�سني
قدرتها على �ضبط متغريات ظروف الت�شغيل ،وجدولة عمليات �إجراء ال�صيانة الدورية
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يف الأوقات املنا�سبة ،مبا ينعك�س ب�شكل �إيجابي على حتقيق خطتها الإنتاجية.
•ي�ساهم تطبيق الربنامج يف حت�سني نقاوة الهيدروجني الداخل �إىل وحدات املعاجلة الهيدروجينية،
وبالتايل �إطالة العمر الت�شغيلي للعامل احلفاز امل�ستخدم يف مفاعالت الوحدة.
•ي�ؤدي تطبيق برنامج �إدارة �شبكة الهيدروجني �إىل اختيار الأوق��ات املنا�سبة لتخفي�ض
كمية الهيدروجني املرحلة �إىل �شبكة ال��وق��ود ال�غ��ازي ،و�ضبط ظ��روف عمل الوحدات
املنتجة للهيدروجني ،مبا يتنا�سب مع احلاجة الفعلية لوحدات املعاجلة الهيدروجينية،
مع املحافظة على كفاءة عمل تلك الوحدات ومردودها الإقت�صادي.
•لربنامج �إدارة �شبكة الهيدروجني فوائد بيئية �أي�ضاً ،وذلك نتيجة تخفي�ض كمية �إنبعاثات
امل�صفاة امللوثة للبيئة من خالل حت�سني كفاءة وحدات ا�سرتجاع الهيدروجني من �شبكة الوقود
الغازي ،وخطوط الغازات الفائ�ضة عن عمليات التكرير بد ًال من حرقها يف ال�شعلة.
•ت�شهد م�صايف تكرير النفط يف ال��دول الأع�ضاء يف منظمة الأقطار العربية امل�صدرة
للبرتول (�أواب ��ك) ت�ط��ور ًا كبري ًا يف تنفيذ م�شاريع ا�ستثمارية عديدة لتح�سني �أدائها
ومتكينها من تلبية متطلبات املعايري اخلا�صة ب�إنتاج م�شتقات برتولية نظيفة تواكب
املعايري الدولية ،وحت�سني قدرتها على تكرير نفوط خام ثقيلة ذات حمتوى عال من
الكربيت ،مما يزيد من حاجتها �إىل الهيدروجني ،وبالتايل �إىل �ضرورة تطبيق برامج
لإدارة �شبكة الهيدروجني ،ت�ساعدها على تفادي �أعباء التكاليف الباهظة املحتملة من
هذه امل�شاريع ،وت�ساهم يف حت�سني قدرتها التناف�سية يف الأ�سواق الدولية.
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امل�صطلحات واملخت�صرات
•�إدم�صا�ص ب�أوعية ال�ضغط املت�أرجح  : Pressure Swing Adsorber-PSAعملية تنقية مزيج
الغازات الهيدروكربونية لرفع نقاوة الهيدروجني ،تعتمد على مبد�أ الإمت�صا�ص الإنتقائي
للمكونات املختلفة تبعاً ل�ضغطها اجلزئي وحجمها وقطبيتها.
•�أنظمة التربيد العميق  : Cryogenic Systemsعملية تنقية الغازات احلاوية على ن�سبة من
الهيدروجني بتربيدها �إىل درجة حرارة منخف�ضة جداً ،ثم تف�صل اعتماداً على الفرق الكبري يف
درجات الغليان (درجة التطاير) الن�سبية للهيدروجني مقارنة باملركبات الهيدروكربونية الأخرى.
•تك�سري بالعامل احل�ف��از امل��ائ��ع (  :Fluidised Catalytic Cracking (FCCعملية تك�سري
حراري لتحويل خملفات التقطري الثقيلة �إىل م�شتقات خفيفة با�ستخدام عامل حفاز مائع.

•تك�سري هيدروجيني Hydrocracking :عملية تك�سري اجلزيئات الهيدروكربونية الكبرية
�إىل جزيئات �أ�صغر ،وبالتايل تغيري درجة غليان اللقيم وحتويله �إىل منتجات خفيفة،
�إ�ضافة �إىل عملية نزع ال�شوائب و�إ�شباع الأوليفينات والعطريات بوجود الهيدروجني.

•تهذيب النافثا بالعامل احل�ف��از  :Naphtha Catalytic Reformingت�ستخدم لرفع الرقم
الأوكتاين للنافثا الثقيلة ،لت�صبح �أحد �أهم مكونات منتج الغازولني ،وذلك بتغيري �شكل اجلزيئات
الهيدروكربونية.

•تهذيب بالعامل احلفاز بطريقة التن�شيط املتقطع  : Semi-regenerationيتم توقيف الوحدة
لتن�شيط كافة املفاعالت يف وقت واحد ،بعد مدة ترتاوح بني ثالثة �إىل � 24شهراً.
•تهذيب بالعامل احلفاز بالتن�شيط امل�ستمر ( : Continuous Catalyst Regeneration(CCRيتم تن�شيط
العامل احلفاز يف �أكرث من مفاعل دون توقيف الوحدة عن العمل.

•ف�صل بالأغ�شية  : Membranesعملية تنقية الغازات الهيدروكربونية احلاوية على ن�سبة
من الهيدروجني تعتمد على مبد أ� فرق نفاذية املكونات الغازية عرب الأغ�شية البوليمريية.
•غاز ا�صطناعي : Syngas :مزيج غازي يتكون من هيدروجني و�أول �أك�سيد الكربون ووقود غازي
ي�ستفاد منه يف �إنتاج البخار وتوليد الطاقة الكهربائية ،ينتج بتقنية التغويز ،وهي عملية حتويل
املنتجات الثانوية ال�صلبة كالفحم البرتويل والقار الناجت من عملية نزع الأ�سفلتينات باملذيب.
•غاز امل�صفاة :Refinery Off-Gases (ROG( :غازات هيدروكربونية خفيفة فائ�ضة عن عمليات
التكرير ،حتول �إىل �شبكة �أنابيب موزعة داخل امل�صفاة ال�ستخدامها كوقود يف الأفران.

•معاجلة هيدروجينية : Hydrotreating :عملية تخلي�ص امل�شتقات النفطية من ال�شوائب
كالكربيت والنرتوجني ،واملعادن� ،إ�ضافة �إىل �إ�شباع الأوليفينات والعطريات للو�صول
مبوا�صفات املنتجات النهائية �إىل القيم املطلوبة ،بوجود الهيدروجني يف مفاعل يحتوي
على عامل حفاز.
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ندوة اك�سفورد الثالثة والثالثون للطاقة

التحديات الجديدة في ديناميكيات الطاقة العالمية
إعداد :الطاهر الزيتوني *

عقدت ندوة �أك�سفورد الثالثة والثالثون للطاقة يف كلية �سانت كاترين ،جامعة �أك�سفورد
خالل الفرتة � 29-19سبتمرب  ،2011حتت �شعار «التحديات اجلديدة يف ديناميكيات الطاقة
العاملية .»The New Challenges in the Dynamics of Global Energy
�أ�شرف على تنظيم الندوة ،التي انعقدت حتت رعاية كل من كلية �سانت كاترين ،ومنظمة
البلدان امل�صدرة للبرتول (�أوبك) .ومنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك) ،كل من
الأ�ستاذ روبرت مابرو ،عميد ندوة �أك�سفورد للطاقة ،وال�سيد نادر �سلطان مدير الندوة.
*

باحث اقت�صادي ،الإدارة االقت�صادية � -أوابك -الكويت.

النفط والتعاون العربي 139 -

تهدف الندوة �إىل االرتقاء بالقدرات املهنية للم�شاركني وزيادة فهمهم للمناخ الذي تتخذ
به القرارات ال�سيا�سية واالقت�صادية وامل�ستقبلية للطاقة ،كما تهدف �إىل �إتاحة الفر�صة لعقد
اللقاءات و�إجراء احلوارات املبا�شرة بني امل�شاركني من الأقطار امل�صدرة للبرتول من جهة،
والدول امل�ستهلكة له من جهة �أخرى ،وكذلك العاملني ب�صناعة الطاقة من ال�شركات العاملية
لتبادل الآراء املختلفة ،وفتح النقا�ش حول الق�ضايا ذات العالقة ب�شئون الطاقة.
ح�ضر الندوة  63م�شاركاً ميثلون الهيئات وامل�ؤ�س�سات وال�شركات الوطنية والعاملية ومراكز
البحوث ،من  25جن�سية يف العامل ،وبلغ عدد امل�شاركني من الدول الأع�ضاء يف منظمة �أوابك
 16م�شارك� ،أي ما ميثل ن�سبة  % 25.4من �إجمايل امل�شاركني ،موزعني على النحو التايل:
 9م�شاركني من اململكة العربية ال�سعودية ،و  4م�شاركني من دولة الكويت ،وم�شارك واحد من
كل من مملكة البحرين وال�شركة العربية لال�ستثمارات البرتولية (�أبيكورب) ،ومنظمة الأقطار
العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك) .وقام عدد من املخت�صني يف جمال ال�صناعة البرتولية وم�صادر
الطاقة الأخرى خالل فعاليات الندوة بتقدمي  35حما�ضرة ،مت التطرق فيها �إىل كافة اجلوانب
املتعلقة ب�ش�ؤون الطاقة العاملية.

جل�سة االفتتاح
ا�ستهلت فعاليات الندوة بجل�سة افتتاحية حتدث فيها ال�سيد نادر
�سلطان ،مدير الندوة ،وال�سيد مابرو ،عميد الندوة ،مرحبني بامل�شاركني،
وم�ؤكدين على �أهمية �إثراء الندوة بالنقا�شات البناءة و الهادفة .ثم حتدث
ال�سيد نادر �سلطان ب�شكل موجز عن املراحل التي مرت بها الندوة التي
كانت انطالقتها يف عام  ،1979عندما ارت�أى عدد كبري من املهتمني
ب�ش�ؤون �صناعة الطاقة �أهمية اللقاء املنتظم ،وخلق احلوار الهادف
والبناء فيما بينهم حول ق�ضايا الطاقة العاملية املختلفة .ثم ا�ستعر�ض
ن�ش�أة جامعة اك�سفورد والكليات التابعة لها ،و�أعطى نبذة خمت�صرة عن معهد اك�سفورد لدرا�سات
الطاقة الذي �أن�شى عام  ، 1982وما يقوم به من درا�سات ،وما ي�صدر عنه من دوريات ون�شرات
خمتلفة .ثم قام ال�سيد مابرو بالتعريف بامل�شاركني يف الندوة الثالثة والثالثون.

الأوراق الفنية
قدمت خالل الندوة  35حما�ضرة تناول من خاللها املحا�ضرين العديد من املوا�ضيع املتفرقة
ذات العالقة ب�أ�سعار البرتول ،والطلب عليه ،واالقت�صاد العاملي ،والطاقة النووية ،والبيئة،
وال�صناعات النفطية الالحقة ،و�أ�سواق الغاز الطبيعي ،و�سيا�سات منتجي النفط ،والتحديات
التي تواجه �شركات النفط الوطنية والعاملية .كما غطت الندوة مو�ضوعات تتعلق ب�سيا�سات
الطاقة يف مناطق جغرافية عديدة مثل ال�صني والهند و�إيران والعراق .وفيما يلي عر�ض موجز،
وفق الت�سل�سل الزمني ،ملعظم الأوراق املقدمة يف الندوة ،والتي �أفا�ض املحا�ضرون يف تفا�صيلها،
و�أثراها امل�شاركني بعدد كبري من املداخالت الهادفة ،واال�ستف�سارات ،والتعليقات ال�صائبة.
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�سيا�سات الطاقة والآفاق االقت�صادية:مفاتيح اال�ستدامة ل�صناعة التكرير
في الواليات المتحدة الأمريكية
غاري همينغر ،الرئي�س والمدير التنفيذي الأعلى ل�شركة ماراثون للبترول� ,أمريكا

Energy Politics & Economic Outlook:
Keys to U.S. Refining Sustainability

Gary Heminger, CEO, Marathon Petroleum, USA

دار حديث ال�سيد همينغر حول �أربعة حماور رئي�سية وهي حالة االقت�صاد
العاملي ،تغري م�صادر �إمدادات النفط و�أمناط العر�ض ،م�س�ألة النقل و �أ�سعار
اخلام ،والت�شريعات والنظم ،وفيما يلي �إيجاز ملا تطرق له املتحدث يف كل حمور
 - 1حالة االقت�صاد العاملي
و�صف ال�سيد همينغر حالة االقت�صاد العاملي با�ستمرار االنتعا�ش املعتدل ،و�إن
كان بوترية �أبط�أ من ال�سابق ،وح�صر املخاطر التي تهدد النمو يف �أزمة الديون الأوروبية وما نتج عنها
من �سيا�سات التق�شف يف الإنفاق ،والعجز احلكومي امل�ستمر ،واهتزاز ثقة امل�ستثمرين ،والطريق
الطويل النتعا�ش االقت�صاد الياباين ،والتي ت�سببت يف جمملها يف تزايد احتمالية دخول االقت�صاد
العاملي يف مرحلة ركود حمتمل.
و�أ�شار �إىل �أن توقعات �صندوق النقد الدويل ،يف تقريره ال�صادر يف �شهر �أبريل  ،2011قد
�أظهرت منواً معتدال يف الدول ال�صناعية ،ومنواً �أقوى يف البلدان النامية ،حيث قام �صندوق النقد
الدويل بتخفي�ض توقعاته للنمو يف �شهر يونيو 2011للدول ال�صناعية مبا يف ذلك بالن�سبة للواليات
املتحدة ب�سبب اال�ضطرابات الأخرية يف �أ�سعار النفط واالختالالت املحتملة يف االقت�صاد الياباين،
كما يو�ضح ال�شكل التايل:

159

النفط والتعاون العربي 139 -

وقد �شهد حجم التجارة العاملية تراجعاً ملحوظاً خالل عام  2010ومطلع عام  2011متخلياً
عن املكا�سب التي حققها انتعا�ش التجارة بعد مرحلة الأزمة خالل عام  ،2009والذي بلغ ذروته عند
مطلع  ،2010كما ت�شري التوقعات �إىل �أن الدول غري ال�صناعية �ستكون امل�صدر الرئي�سي للنمو يف
الطلب العاملي على الطاقة خالل الفرتة القادمة حتى عام  ،2030كما يبني ال�شكل التايل:

وفيما يتعلق بتوقعات موازين �إمدادات املنتجات النفطية عاملياً على املدى الق�صري �أي خالل
الفرتة � ،2016-2010أ�شار ال�سيد همينغر �إىل �أن الواليات املتحدة �سوف حتقق فائ�ضاً يف زيت
الغاز ،والكريو�سني بينما �ستواجه عجزاً يف منتج الغازولني ،و�أن �أوروبا �سوف حتقق فائ�ضاً ملحوظاً
يف الغازولني والنافثا بينما �ستعاين عجزاً كبرياً يف زيت الغاز والكريو�سني ،كما �أ�شار �إىل �أن منطقة
ال�شرق الأو�سط وجمموعة بلدان االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق �سوف حتققان فوائ�ض هامة يف كل
املنتجات الأربعة ،بينما �ستعاين �آ�سيا عجزاً يف الغازولني والنافثا مقابل حتقيق فوائ�ض معتربة يف
امدادات زيت الغاز ،كما يو�ضح ال�شكل التايل:
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ويف الواليات املتحدة ،بني ال�سيد همينغر �إىل �أن الفرتة � 2010-2003شهدت منواً يف �صادرات
ٍ
�صاف
املنتجات املقطرة ،وخا�صة بعد عام  ،2008بحيث حتولت الواليات املتحدة �إىل م�صدر
للمنتجات النفطية خالل عامي  2010و ،2011وتعترب �أمريكا اجلنوبية والو�سطى وبخا�صة املك�سيك
وجهة رئي�سية لتلك ال�صادرات ،كما يو�ضح ال�شكل التايل:

 - 2تغري م�صادر �إمدادات النفط و�أمناط العر�ض
وعن م�صادر الإمدادات النفطية و�أمناط العر�ض حتدث ال�سيد همينغر عن توقعات النمو يف
الإمدادات الكندية من النفط ،التي يتوقع �أن تتجاوز  5مليون برميل/اليوم خالل عام  ،2025حيث
�ست�ساهم الرمال النفطية الثقيلة ب�أكرث من ثلثيها� ،إذ يتوقع �أن تنمو الإمدادات الكندية �سنوياً بحوايل
� 16ألف برميل  /اليوم من النفط اخلفيف ،و � 154ألف برميل  /اليوم من النفط الثقيل ،كما يو�ضح
ال�شكل التايل:
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ومن �أكرب احلقول الواعدة لزيادة الإنتاج الأمريكي من النفط اخلام خالل الفرتة 2015-2010
حقل باكن  Bakkanالذي يقع حتت �أجزاء من واليتي داكوتا ومونتانا وميتد نحو كندا ،وقدرت
احتياطاته يف عام  2008بحوايل  4.3-3.0مليار برميل من النفط ،وحقل ايغل فورد Eagle Ford
الذي يقع جنوب تك�سا�س ويحتوي على احتياطيات كبرية �أي�ضاً من الرمال النفطية والغاز الطبيعي،
وحقل بون �سربينغز الواقع بني منطقتي نيو مك�سيكو وغرب تك�سا�س .ومن املتوقع �أن ي�ساهم حقل
باكن بحوايل  % 56.9وحقلي ايغل فورد وبون �سربينغز بحوايل  % 65.7من �إجمايل الزيادة
ال�صافية يف الإنتاج الأمريكي من النفط اخلام خالل الفرتة  ،2015-2010كما يبني ال�شكل التايل:

 - 3م�س�ألة النقل و �أ�سعار اخلام
وفيما يتعلق مب�س�ألة النقل و�أ�سعار اخلام ،حتدث ال�سيد همينغر عن م�شكلة االختناقات
يف طاقات النقل يف مركز الت�سليم يف كو�شينج بوالية �أوكالهوما الأمريكية ،حيث تبلغ الطاقات
الإ�ستيعابية ل�شبكات الأنابيب للنفط القادم �إىل مركز الت�سليم حوايل  1.875مليون برميل/اليوم،
يف حني تبلغ الطاقات الإ�ستيعابية ل�شبكات �أنابيب نقل النفط اخلارجة من مركز الت�سليم حوايل
 0.985مليون برميل/اليوم ،كما يو�ضح اجلدول التايل:

162

تقارير

وقد انعك�س ذلك� ،إىل جانب عوامل �أخرى ،على فروقات الأ�سعار ،التي �أخذت يف الإت�ساع مع انخفا�ض
�سعر خام غرب تك�سا�س مقارنة ب�أ�سعار اخلامات الأخرى ،حيث جتاوز فرق ال�سعر بني خام لويزيانا اخلفيف
وخام غرب تك�سا�س املتو�سط حاجز  20دوالر للربميل منذ �شهر يوليو  ،2011كما يو�ضح ال�شكل التايل:

 - 4الت�شريعات والنظم
ركز ال�سيد همينغر يف حديثه كذلك على �إ�سرتاتيجية الواليات املتحدة اجلديدة املعلقة بالوقود
املتجدد ،والتي ت�ستهدف �إنتاج حوايل  37مليار غالون بحلول عام ( 2022حوايل  15مليار منها من الذرة،
والباقي من م�صادر �أخرى مثل الأن�سجة النباتية واخل�شب واحلطب واملخلفات الزراعية والكتلة احليوية)،
يذكر �أن امل�ستهدف يف ال�سابق كان  8مليار غالون بحلول عام  ، 2022كما يو�ضح ال�شكل التايل:
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�سرد ال�سيد همينغر جملة من املالحظات على �سيا�سات الطاقة بالواليات
املتحدة ،مثل قيام وكالة حماية البيئة الأمريكية  EPAبالعمل على ت�شديد معايري
االنبعاث يف منوذج  2017من دون تفوي�ض من الكونغر�س لدرا�سته م�سبقاً ،كما
قامت هذه الوكالة باعتماد  E-15و هو الت�شريع اخلا�ص با�ستهداف بلوغ مزيج
االيثانول مع الغازولني ن�سبة  ،% 15قبل اعتماد درا�سات ال�سالمة املتعلقة بهذا
الت�شريع ،حيث �أن اعتماد هذا املزيج ال يحمي جتار التجزئة للوقود من الأ�ضرار
التي قد تلحق باملحركات ،كما �أ�شار �أي�ضاً �إىل �أن �سيا�سات الواليات املتحدة ت�ضع
�ضغطاً على �صناعة النفط والغاز لأن احلكومة ت�ستهدف زيادة دخولها من خالل
ح�صة �أكرب من ال�ضرائب على النفط والغاز.
وفيما يخ�ص ا�سرتاتيجيات ا�ستدامة �صناعة التكرير بالواليات املتحدة ،قال
ال�سيد همينغر �أنه بالرغم من �أن التو�سعة املتوقعة يف الواليات املتحدة خالل الفرتة
املمتدة حتى عام  ،2018تعترب متوا�ضعة باملقارنة مع نظريتها يف �آ�سيا وال�شرق
الأو�سط و�أمريكا الالتينية� ،إال �أن الطلب املحلي املتنامي يف هذه املناطق �سوف
ي�ستوعب الزيادة يف الطاقات الإنتاجية ،وعلى الواليات املتحدة �أن ت�ستهدف اال�ستفادة
من الفر�ص الت�صديرية املتاحة ،واحلفاظ على املرونة لتعظيم اال�ستفادة من املواد
الأولية املتاحة ،ويف و�سائل النقل اللوج�ستية ،وتنويع م�صادر الإمداد املحلية ،وال�شكل
التايل يو�ضح التو�سعة يف طاقات التكرير العاملية:
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تطوير الم�صادر غير التقليدية  -الغاز غير التقليدي
�أندرو غولد ،رئي�س �شركة �شلومبرجيه ,باري�س ،هيو�ستن ،والهاي

Non Conventional Ressources Development:
The Non Conventional Gas
Andrew Gould, Chairman and CEO, Schlumberger

ا�ستهل ال�سيد غولد حديثه بتقدمي ملحة عن �أهم مالمح الآفاق امل�ستقبلية
للعر�ض والطلب العاملي على الغاز يف املدى املتو�سط ،وقد �أوجزها يف �أربعة
نقاط رئي�سية وهي:
 من املتوقع �أن ينمو الطلب على الغاز بحوايل �ضعفي معدالت النمو املتوقعةللطلب على النفط.
 من املتوقع �أن تنتقل �أ�سواق الغاز من حالة الفائ�ض يف العر�ض �إىل حالة التوازن التدريجي. �إن ت�أثري الإمدادات غري التقليدية للغاز �سيربز مع نهاية العقد احلايل. �ستكون ال�صني وال�شرق الأو�سط و�أمريكا ال�شمالية �أهم امل�صادر املحتملة للنمو يف الطلبالعاملي على الغاز ،كما يو�ضح ال�شكل التايل:

وعلى املدى البعيد� ،أو�ضح ال�سيد غولد ب�أن �إنتاج الغاز من احلقول املكت�شفة
حديثاً� ،أي بعد عام � ،2008سوف يتزايد ،مقابل تناق�ص الإنتاج من احلقول القدمية،
لتبلغ ن�سبة م�ساهمة احلقول اجلديدة حوايل ثلثي الإنتاج العاملي من الغاز بحلول
عام  ،2030كما بني �أن م�ساهمة الغاز املنتج من امل�صادر غري التقليدية لن تتجاوز
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ن�سبة  % 18من �إجمايل الإنتاج العاملي من الغاز خالل عام  ،2030كما يو�ضح ال�شكل التايل:

وذكر املحا�ضر ب�أن الإحتياطيات العاملية املرتاكمة والقابلة لال�ستخال�ص فنياً من غاز حجر
الأردواز  ،تبلغ حوايل  5760تريليون قدم مكعب ،تقع ن�سبة  % 24.4منها يف �آ�سيا ،و 21.3
 %يف �أمريكا اجلنوبية ،وحوايل  % 18.6يف �أمريكا ال�شمالية ،بينما تقع حوايل  % 18.1يف
�أفريقيا .ثم حتدث عن امل�صادر املتعددة لغاز حجر الأردواز والتقنيات امل�ستخدمة مثل الت�شقيق
الهيدروليكي  ،Hydraulic Fracturingوالتطبيقات العلمية يف �إنتاج الغاز من حجر الأردواز،
وقال ب�أن �إتباع النهج العلمي ي�ساعد يف بناء القدرة على ا�ست�شراف الآفاق امل�ستقبلية ،وجتنب
حفر الآبار عدمية اجلدوى ،حيث ت�شري البيانات ال�صادرة عن مركز � *IHSأن الآبار املائلة مل
ت�ؤد �إىل حت�سينات مهمة يف �أكرث من  % 60من الآبار املحفورة خالل الفرتة ،2010-1985
كما يو�ضح ال�شكل التايل:

*Information Handling Services
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وحدد ال�سيد غولد الأبعاد الرئي�سية الرتفاع التكاليف ،وهدر املوارد يف حفر العديد من
الآبار يف املناطق منخف�ضة الإنتاجية ،و�أن العديد من املراحل امل�ستكملة لها �إمكانيات حمدودة،
ثم حتدث عن �سري عمل منذجة مكامن الغاز غري التقليدية (حجر الأردواز) ،والق�ضايا البيئية،
وخل�ص �إىل ما يلي:
 �ست�ساهم امل�صادر التقليدية للغاز الطبيعي بن�سبة معتربة يف الإمدادات امل�ستقبلية للطاقة. ال تزال الإمدادات من امل�صادر غري التقليدية من الغاز الطبيعي يف بداية مراحلها ،وحتتاج �إىلنهج علمي بالإ�ضافة �إىل تقنيات جديدة لتطويرها.
 �سيكون من اخلط أ� افرتا�ض �إمكانية �إ�سقاط منوذج �أمريكا ال�شمالية على دول العامل الأخرىلأ�سباب تتعلق بتوفر البيانات ،والنظم البيئية والر�أي العام وغري ذلك من اخل�صو�صيات الأخرى.
ً
متاما ك�أي ن�شاط ا�ستك�شاف �أو �إنتاج �آخر.
التميز العملياتي �أمر بالغ الأهمية يف هذا الن�شاط،
 �إن الفوائد الإجمالية املتمثلة يف دعم م�سار النمو االقت�صادي وت�شجيع خلق فر�ص عمل يفال�صناعة واملجتمع ،تفوق �أية خماطر حمتملة �أخرى.

 .االقت�صاد العالمي� :إلى �أين يتجه؟
كري�ستوفر �أل�سوب  ،زميل في كلية نيوكوليج ،و مدير معهد اك�سفورد لدرا�سات الطاقة

?The World Economy: Where to Now

;Christopher Allsopp Senior Research Fellow
Director, Energy Institute. University of Oxford, UK

�إ�ستهل ال�سيد �أل�سوب حديثه ب�إعطاء ملحة موجزة على فرتة الركود
االقت�صادي العاملي الناجم عن الأزمة املالية واالقت�صادية ،وفرتة النهو�ض
وبداية االنتعا�ش التي �أعقبت الأزمة والتي �أطلق عليها الركود العظيم عندما
�أخد �شكل منحنى النمو يف االقت�صاد العاملي ال�شكل  ،)V-Shaped( Vكما
يبني ال�شكل التايل:
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وبني �أن الأثر الذي خلفته الأزمة على االقت�صاد العاملي متثل يف تغري �شامل مل�ستوى
التوقعات ،باملقارنة مب�ستوياتها املتوقعة يف ال�سابق ،كما يبني ال�شكل التايل:

وركز ال�سيد �أل�سوب يف حديثه على �أزمة الديون ال�سيادية يف دول �أوروبا ،و�أزمة امل�صارف،
وم�سائل القدرة التناف�سية على املدى الطويل ،وال�سيولة واملالءة املالية ،كم�صادر رئي�سية لل�ضبابية
يف م�ستقبل االقت�صاد العاملي ،حيث بلغت ن�سبة الديون احلكومية من الناجت الإجمايل ملنطقة
اليورو حوايل  ،% 170بينما مل تتجاوز هذه الن�سبة  % 110يف الواليات املتحدة ،وحوايل
 % 100يف اليابان .كما ارتفعت ن�سبة انت�شار ال�سندات خالل � 10سنوات عن �سندات احلكومة
الأملانية التي ت�ستخدمها لتمويل انفاقها ،ب�صورة ملحوظة يف العديد من الدول الأوروبية مثل
اليونان و�أ�سبانيا والربتغال وايرلندا و ايطاليا ،ب�شكل وا�ضح نتيجة الرتفاع خماطرها ،كما هو
مبني يف ال�شكل التايل:
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وتوقع امل�سارات املمكنة للناجت املحلي الإجمايل يف منطقة اليورو ،يف ثالثة
�سيناريوهات رئي�سية ،ميثل �سيناريو الأ�سا�س �أعالها �سقفاً للتوقعات و�أكرثها
ا�ستقراراً ،بينما ي�شري �سيناريو توا�صل تداعيات الأزمة �إىل تراجع معدالت منو
الناجت لتقرتب من ال�صفر خالل الربع الأول من عام  ،2013ويذهب �سيناريو عدم
اال�ضطراب االفرتا�ضي �إىل دخول االقت�صاد يف مرحلة الركود العميق خالل العامني
القادمني ،كما هو مبني يف ال�شكل التايل:

وت�ساءل ال�سيد �أل�سوب عن �سبب عدم بروز الت�أثري الوا�ضح لأ�سعار النفط خالل دورتها الأخرية
على االقت�صاد العاملي ،فلم يبد وا�ضحاً ت�أثري الأ�سعار على الت�ضخم ومعدالت النمو االقت�صادي،
وت�ساءل هل كانت ال�سيا�سات وراء ذلك؟� ،أم �أنها ال�ضرائب؟ ف�أ�سعار النفط ،ورغم ارتفاعها �إىل
م�ستويات قيا�سية خالل الن�صف الأول من عام  ،2008مل تكن �سبباً يف الأزمة ،بل كان تراجعها
ال�سريع انعكا�ساً ملا كان يحدث يف االقت�صاد العاملي .ولكن الو�ضع خمتلف يف الوقت احلا�ضر،
ف�أ�سعار الفائدة عند حدودها الدنيا ،والنمو الإقت�صادي ال زال ه�شاً يف معظم االقت�صاديات الكربى،
من املتوقع �أن ي�شكل النطاق ال�سعري ( 200 –150دوالر للربميل) خطراً حقيقياً على م�سرية النمو
املتعايف لالقت�صاد العاملي ،ويعر�ض الأو�ضاع املالية يف بلدان كثرية للخطر.
و�أو�ضح املحا�ضر �أن التطورات ال�سيا�سية التي �شهدتها الدول العربية منذ مطلع عام 2011
قد انعك�ست ب�شكل وا�ضح وجلي على �أ�سواق النفط ،فتخطت الأ�سعار حاجز النطاق ال�سعري
 80 -70دوالراً للربميل الذي حتركت خالله يف �أغلب الفرتة ما بني �شهر �أكتوبر  2009و�شهر
�أكتوبر  ،2010وبلغ ال�سعر الفوري خلام برنت �أعلى م�ستوياته� ،أي عند حوايل  126.3دوالر
للربميل يف الثامن من �شهر �أبريل  ،2011مت�أثراً بانقطاع الإمدادات من النفط الليبي عن
الأ�سواق الأوروبية حتديداً ،كما هو مبني يف ال�شكل التايل:
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وخل�ص املتحدث �إىل �أن توقعات النمو يف االقت�صاد العاملي كانت قوية خالل الفرتة الأخرية،
و يعترب االندماج االقت�صادي ال�سابق لأوانه بني �أع�ضاء منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
 ،OECDقد يكون له انعكا�سات �سلبية على الدول النامية ،وجتدد ال�ضغوط املالية يف منطقة
اليورو من �أهم التحديات امل�ستقبلية ،ويعترب تزايد املخاوف من ات�ساع رقعة ال�ضغوط املالية يف
منطقة اليورو م�صدراً مبا�شراً لتزايد التقلبات يف الأ�سعار.وحدد املتحدث �أن من �أهم الق�ضايا
على املدى الطويل ،الفجوة العميقة بني الفهم الواقعي لأ�سواق النفط و ال�ضرورات التي تر�سمها
�أجندة تغري املناخ ،واحلوار بني املنتجني وامل�ستهلكني ،ومدى قدرة البلدان ال�صاعدة على موا�صلة
النمو ال�سريع يف ظل �أ�سعار مرتفعة للنفط و م�صادر الطاقة الأخرى.

ديناميكيات الطلب العالمي على النفط
بول هور�سنل ,المدير العام ،باركليز لال�ستثمار ,المملكة المتحدة

Global Oil Demand Dynamics

Dr. Paul Horsnell, Head of Commodities Research, Barclays Capital. UK

بد�أ الدكتور هور�سنل حديثه عن الأ�سعار التي �أعتربها املفتاح الرئي�سي
للطلب على النفط ،حيث �أ�شار �إىل �أن االجتاه العام للتوقعات امل�ستقبلية
للأ�سعار قد عاد �إىل النمط الذي كان �سائداً قبل �أربع �سنوات ،حيث يتوقع
�أن تنخف�ض الأ�سعار خالل ال�سنوات القادمة عن م�ستوياتها احلالية ،كما
�أ�شار �إىل �أن التوقعات ت�شري �إىل عودة االقت�صاد العاملي �إىل النمو ،ولكنه
ما زال �ضعيفاً بالرغم من كونه �أف�ضل مما كان متوقعاً خالل عام ،2008
و�سيكون النمو العاملي بقيادة جمموعة االقت�صاديات ال�صاعدة من �آ�سيا التي يتوقع �أن ت�سجل
معدالت منو ترتاوح ما بني � % 7.3إىل  % 7.6خالل عامي . 2011-2012و�أ�شار املتحدث
�إىل �أن الفرتة احلالية تت�سم بارتفاع يف معدل التقلبات يف الأ�سعار اليومية للنفط اخلام �إزاء
توتر الأ�سواق على خلفية املخاوف من خماطر �أزمة الديون ال�سيادية وقلة البيانات املتعلقة
باالقت�صاد الكلي ،كما يو�ضح ال�شكل التايل:
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وعلى الرغم من ذلك� ،أكد املحا�ضر على عدم وجود �أدلة كافية على �إمكانية
حدوث تراجع كبري يف الطلب العاملي على النفط ،الذي ما زال ينمو مبعدالت قوية،
و�إن كانت تبدو متباطئة ب�سبب ارتفاع الأ�سا�س الذي ميثله حجم الطلب العاملي على
النفط ،كما �أن التغري ال�سنوي يف حجم الطلب خالل الفرتة من �أغ�سط�س � 2009إىل
�أغ�سط�س 2011يبدو �أقوى من مثيله خالل الفرتة التي �سبقت �أزمة انهيار الأ�سعار
يف عام  ،2008وذلك ب�سبب انخفا�ض الأ�سا�س الذي ميثله حجم الطلب العاملي على
النفط والذي �شهد تراجعاً كبرياً خالل الفرتة من �شهر �أغ�سط�س � 2008إىل �شهر
�أغ�سط�س  ، 2009كما يو�ضح ال�شكل التايل:

وعلى الرغم من االنطباع العام ،وحقيقة �أن الدول الآ�سيوية ب�صورة عامة ,وال�صني
والهند بدرجة خا�صة ،متثل املحرك الأ�سا�سي للنمو يف الطلب العاملي على النفط
خالل الفرتة ال�سابقة� ،أي منذ  ،2003وتوقع �أن يظل الو�ضع على ما هو عليه يف الأجل
املنظور� ،إالَ �أن هناك دوالً �أخرى من جمموعة الدول النامية �ست�ساهم بدور كبري يف منو
الطلب العاملي على النفط ،منها دول �أمريكا الالتينية ورو�سيا ودول ال�شرق الأو�سط
وعلى ر�أ�سها اململكة العربية ال�سعودية ،التي تعترب م�صدراً هاماً �أي�ضاً يف منو الطلب
العاملي على النفط ،حيث �سي�شهد طلبها املحلي على النفط منواً قوياً ،مما قد ي�ؤثر
على حجم �إمداداتها امل�ستقبلية ،ويري الدكتور /بول �أن �أحد �أهم الأ�سباب وراء تذبذب
�إمدادات اململكة العربية ال�سعودية من النفط اخلام ،هو تذبذب ا�ستهالكها الف�صلي
على مدار ال�سنة والذي يبلغ �أحياناً حوايل � 800ألف برميل/اليوم بح�سب تقديره ،كما
يو�ضح ال�شكل يف ال�صفحة التالية:
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�إيران :تحديات الطاقة
الدكتور فريدون في�شاراكي ,الرئي�س ،حقائق الطاقة العالمية

Iran: Energy Challenges

Dr Fereidum Fesharaki, Chairman & CEO, FACTS Global Energy Group, Singapure

تناولت املحا�ضرة ت�أثري العقوبات الدولية على �إنتاج النفط والغاز يف �إيران،
حيث اعترب املحا�ضر �أن نق�ص التمويل املايل ي�شكل التحدي الأكرب ل�صناعة النفط
والغاز يف �إيران ،وهذا ما يت�سبب من حني لآخر بت�أخر تنفيذ العديد من امل�شاريع
الإيرانية يف هذا املجال احليوي ،كما ي�ؤدي �إىل عدم قدرة بع�ض امل�ؤ�س�سات على
تنفيذ التزاماتها جتاه هذه امل�شاريع يف الوقت املحدد .خا�صة و�أن العديد من
البنوك العاملية قد قطعت عالقاتها التجارية مع �إيران .وقال �إن �إيران متتلك ثاين �أكرب
احتياطي للنفط والغاز يف العامل� ،إال �أن الطلب املحلي مرتفع جداً ،وعلى الرغم من ذلك من
املتوقع �أن تبلغ �صادرات الغاز الإيراين حوايل  2مليار قدم مكعب يومياً يف عام  ،2020كما
يو�ضحه ال�شكل يف ال�صفحة التالية.
وبني املحا�ضر �أن العقوبات الدولية املفرو�ضة على �إيران من قبل الواليات املتحدة والأمريكية
واالحتاد الأوربي والأمم املتحدة� ،أدت �إىل �إحجام عدد كبري من ال�شركات عن التعامل مع
البالد .ونظراً لذلك ال تكفي خطط التطوير احلالية لزيادة الطاقة الإنتاجية من النفط ب�شكل
فعال .بل �إن املحافظة على م�ستويات �إنتاج النفط احلالية �ستكون �أمراً �صعباً وحتدي كبري يف
ظل الظروف القائمة ،حيث تواجه البالد �أمر الرتاجع الطبيعي يف معدل الإنتاج والذي يرتاوح
بني � % 11 -8سنوياً ،وبالتايل �سيواجه �إنتاج النفط يف �إيران حتديات �صعبة للغاية يف امل�ستقبل
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القريب ما مل تتوفر اال�ستثمارات الالزمة لتطوير خمتلف مناحي ال�صناعة البرتولية يف البالد،
حيث يتوقع �أن ينخف�ض معدل �إنتاج النفط �إىل  3.4مليون برميل يومياً يف عام  ،2015و�إىل
 3.1مليون برميل يومياً يف عام  ،2020بينما ت�شري بع�ض ال�سيناريوهات �إىل احتمال �أن
ينخف�ض معدل الإنتاج هذا �إىل  3ماليني برميل يومياً يف عام  ،2020مقارنة مب�ستواه احلايل
الذي يزيد عن  4مليون برميل يف اليوم ،كما يو�ضح ال�شكل التايل:

و�أو�ضح املتحدث �أن هناك �سبعة م�شاريع تطوير حالية يتوقع �أن ت�ساهم يف �إ�ضافة حوايل
� 563ألف برميل يومياً �إىل الطاقة الإنتاجية للبالد ،كما �أن هناك �ستة م�شاريع حمتملة �أخرى
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ميكنها �أن ت�ضيف حوايل � 367ألف برميل يومياً �إىل الطاقة الإنتاجية .كما طرح املحا�ضر نقطة
هامة مفادها �أن العقوبات لي�ست هي امل�ؤثر الوحيد على عملية التطوير ،بل ي�ضاف �إليها �أن
�شروط التعاقد احلالية ال تثري اهتمام الراغبني يف امل�شاركة يف عمليات التطوير .و�إىل جانب
م�شاريع تطوير الإنتاج ،تواجه �إيران �صعوبات يف تطوير م�صافيها القائمة حالياً ،كما تواجه
�صعوبات مالية يف �إن�شاء م�صاف جديدة رغم وجود عدة م�شاريع جاهزة للتنفيذ منها �إن�شاء
ثالث م�صاف مثل ،م�صفاة هرمز ،وم�صفاة بار�س ،وم�صفاة قزوين.
و�أ�شار املحا�ضر يف اخلتام �إىل �ضرورة تذكر �أن �سيناريوهات الإنتاج املخططة باتت حمدودة
نظراً للعقوبات الدولية املفرو�ضة على �إيران ،ويف حال تغري البيئة ال�سيا�سية ،ف�إنه �سيكون يف
ا�ستطاعة �إيران �أن تتحول �إىل منتج �ضخم للغاز يف املنطقة.

العراق :تحديات الطاقة
ثامر غ�ضبان ،رئي�س لجنة الم�ست�شارين لرئي�س مجل�س الوزراء  -العراق
وليد خدوري ،م�ست�شار ،مجلة مي�س الإقت�صادية ،نيقو�سيا ،قبر�ص

Iraq’s Energy Challenges

Thamir Ghadhban, Chairman of the Advisory Commission to the Iraqi Prime Minister
Walid Khadduri, MEES Consultant, Nicosie, Cyprus

تركزت كلمة ال�سيد ثامر غ�ضبان حول �آفاق ا�سرتاتيجية العراق النفطية يف ال�سنوات
القليلة القادمة ،وحول امل�شاريع التي �سيتم تنفيذها على املدى الطويل لال�ستفادة من م�صادر
العراق الهيدروكربونية ،حيث �أملت ال�ضرورة االقت�صادية وما �شهده العراق من انفتاح خالل
ال�سنوات القليلة املا�ضية ،و�أهمية النهو�ض بقطاع النفط العراقي ب�سبب حاجة البالد لعوائد
�ضخمة للم�ساهمة يف تطوير االقت�صاد وحت�سني م�ستوى املعي�شة وتقدمي اخلدمات الأ�سا�سية
لل�سكان .ومن الوا�ضح �أن العراق مل يتح له اال�ستفادة من العديد من العرو�ض ،وقد فقد جزء
من ح�صته العادلة من ال�سوق النفطية ب�سبب �أو�ضاع احلرب واحل�صار الذي مر بها ،وهنا ي�أتي
دور احلكومة املنتخبة يف احلد من امل�شاكل املختلفة التي تواجهها البالد ،حيث تظهر اخلطة
الوطنية احلاجة حلوايل  360مليار دوالر خالل ال�سنوات القليلة القادمة لتطوير اخلدمات
الأ�سا�سية وعمليات اال�ستثمار يف خمتلف القطاعات االقت�صادية ،وبالطبع ف�إن امل�صدر الرئي�سي
للدخل �سيكون النفط والغاز.
و�أ�شار �إىل �أن خطة التطوير الوطنية للفرتة  2014 - 2010حتتاج حلوايل  186مليار
دوالر لال�ستثمار يف البنى التحتية ،وال �شك �أن العوائد ال�ضخمة املتوقعة ال تكفي لوحدها
يف متويل املتطلبات اال�ستثمارية ،و�ستكون هناك حاجة لوجود ا�ستثمارات خارجية ل�سد ذلك
العجز .ومع تباط�ؤ دخول اال�ستثمارات الأجنبية لل�سوق ،فعلى الدولة �أن تقوم بدورها يف هذا
اخل�صو�ص .يذكر �أنه �ضعف يف عملية التطوير ،واعتماد متزايد على القطاع اخلا�ص ،كما �أن
هناك اعتماداً متزايداً على امليزانية العمومية وعوائدها لتوفري فر�ص العمل.
ويعترب املجتمع العراقي جمتمع �شاب ن�سبياً ،ويدخل �سوق العمل � 800ألف �شاب �سنوياً،
وهناك عوائق �أخرى �أمام تقدمي اخلدمات الالزمة لل�شعب ،مثل العوائق البيئية كنق�ص م�صادر
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املياه ،و�أنظمة ال�صرف ال�صحي ال�سيئة ،وم�شكلة توفري ال�سكن �أي�ضاً ،فالعراق يحتاج �إىل 3 - 2
ماليني وحدة �سكنية خالل ال�سنوات الع�شر القادمة.
ويف جمال تطوير احلقول ،هناك حاجة لتطوير املن�ش�آت ال�سطحية ،وحفر �آالف الآبار
( 300بئر خالل ثالث �سنوات تبد�أ من عام  ،2010و 650بئراً خالل املرحلة الأوىل من تطوير
حقل غرب القرنة) ،وبحاجة ملد مئات الكيلومرتات من خطوط الأنابيب ،واحلاجة �أي�ضاً لإجراء
م�سح زلزايل ثالثي الأبعاد على م�ساحة  5000كيلومرت مربع خالل الثالث �سنوات القادمة.
ومن ناحية اال�ستثمار على املدى الق�صري ،هناك �ضرورة لتخ�صي�ص  7مليارات دوالر لتطوير
حقول الرميلة ،وعلى املدى الطويل حتتاج هذه احلقول حلوايل  100مليار دوالر لتطويرها،
فاملرحلة الأوىل فقط من تطوير حقل غرب القرنة حتتاج حلوايل  50مليار دوالر خالل
الع�شرين عاماً القادمة .كما �أن هناك  4حقول يف اجلنوب ،و 3يف ال�شمال بحاجة للتطوير مما
�سي�ضاعف من اال�ستثمارات الالزمة.
وهناك حاجة لتوفري كميات هائلة من املياه اخلا�صة بعمليات احلقن ،ت�صل �إىل  12مليون
برميل من املاء يومياً ،ويتم حالياً ت�صميم نظام متكامل ملعاجلة مياه البحر من اخلليج العربي
بهدف ا�ستخدامها يف تلك العمليات .وهناك حاجة لنظام متكامل من املخازن ،وامل�ضخات،
وخطوط �أنابيب الت�صدير �سواء على الياب�سة �أو يف املغمورة �ضمن اخلليج العربي .وهذا
�سيرتافق مع �شبكة �أنابيب لنقل النفط العراقي عرب �سورية وتركيا ،كما �أن هناك حاجة ل�شبكة
�أنابيب للتوزيع املحلي .و مع �إنتاج كميات النفط الكبرية يتم �إنتاج كميات كبرية اي�ضاً من
الغاز امل�صاحب وهذا يحتاج لأنظمة جتميع ومعاجلة وجتهيز لال�ستخدام يف حمطات التوليد
الكهربائية� ،أو يف ال�صناعة البرتوكيماوية .و�أ�شار املتحدث �إىل �أن هناك تقدم ثابت يف هذه
امل�شاريع رغم وجود بع�ض العوائق يف البداية .و�أن �إنتاج النفط احلايل و�صل �إىل  2.9مليون
ب/ي ،كما يتوقع �إ�ضافة حوايل � 500ألف ب/ي �إىل الإنتاج يف نهاية عام .2012
ومع تطور البنى التحتية للت�صدير ،ف�إن العراق �سيمتلك طاقة ت�صديرية تبلغ � 900ألف
ب/ي مع نهاية العام احلايل ( ،)2011وهذا جزء من خطة لإ�ضافة طاقة ت�صديرية تبلغ 3.6
مليون ب/ي �إىل حمطة ت�صدير الب�صرة التي تبلغ طاقتها احلالية  1.6مليون ب/ي� ،أو  1.9م.
ب/ي لو �أخذت حمطة خور العمية بعني االعتبار .وتق�ضي اخلطة بالو�صول �إىل طاقة ت�صدير
تبلغ  5ماليني ب/ي من حقول اجلنوب يف عام  ،2013حيث يتوقع خالل تلك الفرتة و�صول
معدل الإنتاج من حقول اجلنوب �إىل  4م .ب/ي .و يتم حالياً تو�سيع االطاقة التخزينية يف
“الفاو” من م�ستواها البالغ  4-3ماليني برميل ،لت�صل �إىل  7ماليني برميل.
ويف �سياق حديثه عن التحديات ،قال �أن التحدي الأكرب هو �أن احلقول العراقية حقول
عمالقة ،ولي�س من ال�سهولة مبكان تطويرها يف �آن واحد ،لكن امليزة املهمة هي �أن هذه احلقول
قريبة من البنى ال�سطحية القائمة ،و�شبكات الطرق والتوزيع والت�صدير ،كما �أن وجود عدد
كبري من ال�شركات الأجنبية �سي�ساهم بدون �شك يف ت�سريع العمل� .إىل جانب ذلك ،هناك عدة
حتديات داخلية ،مثل البيئة القانونية والتنظيمية للعمل يف القطاع البرتويل ،والقانون املنظم
لعمل ال�شركات الدولية ،وتقا�سم العوائد .بالإ�ضافة �إىل البيئة ال�سيا�سية واحلاجة لال�ستقرار،
والأمن املرتبط بال�ش�أن الداخلي.
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مواجهة التحديات في عالم النمو المرتفع
�آندرو �سويغر النائب الأول لرئي�س �شركة �أك�سون موبيل ،الواليات المتحدة الأمريكية

Meeting the Challenges in a High Growth World

Andrew Swiger, Senior Vice President, ExxonMobil, USA

�أ�شار ال�سيد �سويغر يف حما�ضرته �إىل �أن عامل اليوم يعي�ش منعطفاً
ا�سرتاتيجياً فيما يخ�ص تطور الطاقة ،حيث ارتفع الطلب على الطاقة ب�شكل
كبري ،وكان ذلك م�صحوباً بتحدي �أالً تت�سبب الطاقة امل�ستهلكة يف انبعاث كميات
كبرية من غاز ثاين �أك�سيد الكربون .و�أكد �أن هناك عالقة متينة بني النمو
االقت�صادي وتزايد الطلب على الطاقة ،وتوقع �أن يتزايد الطلب على الطاقة
مبعدل  % 25حتى عام  ،2030و�أن ت�أتي معظم هذه الزيادة ( )% 95من الدول النامية.
وقال �أنه مع تزايد املخاوف ب�ش�أن البيئة ،تتجه احلكومات �إىل �إ�صدار نظم وت�شريعات
لل�صناعة وامل�ستهلكني لتخفيف حدة انبعاث الكربون ،ومن املتوقع �أن تناق�ص هذه االنبعاثات يف
الدول املتطورة ،مقابل توقع ارتفاعها يف الدول النامية ب�سبب ت�سارع النمو االقت�صادي وارتفاع
م�ستويات املعي�شة .و�أ�شار �إىل �أنه قد نكون متجهني نحو ع�صر الكربون املنخف�ض ولكن ع�صر
للطلب املتنامي على الطاقة يف الوقت ذاته ،لذلك يرى �ضرورة �أخذ بدائل الطاقة ،التي يتنامى
دورها يف مزيج الطاقة ،بعني االعتبار.
و�أفاد ب�أن النفط والغاز �سيظال امل�صدر الأ�سا�سي للطاقة يف امل�ستقبل املنظور ،واحلاجة
تدعو �إىل تطوير هذه امل�صادر الهيدروكربونية بطريقة فعالة تتما�شى مع �إدارة الت�أثريات البيئية،
وهذا ي�شكل حتدياً كبرياً ،والتزام منتجي الطاقة مبواجهة هذا التحدي يحتاج �إىل ر�ؤية وقيادة
و�شراكة يف ذات الوقت.
ال يقف �أمام التكنولوجيا واالبتكارات اجلديدة اي عائق ،ودليل ذلك هو تغري �أ�سلوب
ا�ستخدامنا للنفط والغاز عرب العقود املا�ضية ،وميكن تو�ضيح ذلك عرب ثالث نقاط رئي�سية
�أولها ،يتعلق با�صطياد وتخزين غاز ثاين �أك�سيد الكربون ،والذي يحتاج �إىل تطوير يف التكنولوجيا
حتى ميكن تعميمه على م�ستوى العامل ،وقد تو�صلت جمموعة �إك�سون موبيل �إىل تقنية ت�سمى
"  " Controlled Freeze Zoneت�ساعد على ف�صل غاز ثاين �أك�سيد الكربون وحتويله �إىل �سائل
جاهز للحقن يف الطبقات حتت �سطح الأر�ض ،ودفعت ال�شركة  100مليون دوالر على الأبحاث
اخلا�صة بهذه التقنية .وثانيها يدور حول الطاقات املتجددة ،فقد ت�صبح الطحالب يوماً ما
م�صدراً رافداً للنفط يف تلبية الطلب على الطاقة ،وجتري �شركة �إك�سون موبيل بال�شراكة مع
م�ؤ�س�سة � Synthetic Genomicsأبحاثاً يف هذا املجال ،ت�صل كلفتها �إىل حوايل  600مليون
دوالر .و�آخرها كفاءة ا�ستخدام الطاقة ،والتي قد ت�ساهم يف تخفي�ض منو الطلب العاملي على
الطاقة بن�سبة  % 65حتى عام � .2030إن ا�ستخدام التقنيات احلديثة ي�ؤكد على �أهمية الدور
الذي ميكن �أن تلعبه ال�شركات العاملية ،وهذا الدور يحتاج لتعزيز دور ال�شركات الوطنية يف
امل�شاركة ،ويحتاج �أي�ضاً لدعم �سخي من حكومات تلك ال�شركات.
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مخاطر ع�شرة تواجه قطاع الطاقة العالمي :توقع غير المتوقع
ادوارد مور�س رئي�س �أبحاث ال�سلع العالمية� ،سيتي غروب ،نيويورك

Ten Tail Risks Confronting the Global Energy Sector

Edward Morse, Global Head of Commodity Research, Citi Group. NY-USA

تركز حديث ال�سيد ادوارد مور�س على �أهم ع�شرة خماطر متعاقبة ،يعتقد
�أنها تواجه قطاع :الطاقة العاملي ،وهي على النحو التايل:
� - 1أي تعطل حمتمل يف �إمدادات اململكة العربية ال�سعودية

يرى ال�سيد مور�س �أن مكانة اململكة العربية ال�سعودية يف �أ�سواق الطاقة
عموماً ،والنفط على وجه اخل�صو�ص ،جتعل من �أية خماطر قد تتهدد اململكة،
ذات �أهمية ق�صوي بالن�سبة لأ�سواق الطاقة ،مع الت�أكيد �أنه ال يوجد �أي �شك
يف اال�ستقرار ال�سيا�سي للمملكة ،ولكن التهديدات الإرهابية للمن�ش�آت النفطية ال�سعودية هي
م�صدر املخاوف ،و قال �أن اململكة ت�ستطيع تعوي�ض الإمدادات الإيرانية ،ولكنها ال ت�ستطيع
تعوي�ض �إمداداتها ،كما �أن �أي خطر قد يهدد الإمدادات ال�سعودية �سوف ي�ضع م�صداقية وكالة
الطاقة الدولية من حيث قدرتها على ا�ستخدام خمزوناتها من النفط على املحك ،و�شكك يف
قدرة الوكالة على تعوي�ض النق�ص الذي قد يطر�أ يف الإمدادات ال�سعودية
 - 2الطموحات الإيرانية النووية ،م�ضيق هرمز وال�صادرات العراقية

ت�ساءل ال�سيد مور�س عن العواقب املحتملة لأي عمل ع�سكري �ضد �إيران ،ميكن ملنظمة
�أوبك ب�شكل عام واململكة العربية ال�سعودية ب�شكل خا�ص �أن ت�ساهم يف تعوي�ض الإمدادات
الإيرانية ،ولكن املخاطر تتجاوز خطر انقطاع الإمدادات الإيرانية ،فردة فعل �إيران قد تهدد
م�ضيق هرمز الذي يعربه حوايل  17مليون برميل/اليوم� ،أي ما ميثل  % 90من الإمدادات
النفطية ملنطقة اخلليج العربي ،كما ميكن لإيران �أن تهدد ب�شكل فاعل ال�صادرات النفطية
العراقية ،كما يو�ضح ال�شكل التايل كميات النفط العابرة للم�ضايق املختلفة:
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 - 3الرتاجع يف حجم �إمدادات بع�ض �أع�ضاء منظمة �أوبك
حتدث ال�سيد مور�س عن الرتاجع يف الإمدادات الفنزويلية من النفط ،م�ستنداً على تقديرات
وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع �أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لفنزويال من النفط اخلام حوايل
 2.57مليون برميل /اليوم ،منخف�ضة مبقدار  0.5مليون برميل /اليوم عن م�ستوياتها لعام
 .2005كما حتدث عن الرتاجع يف الإمدادات الإيرانية من النفط اخلام ،والذي قدره �سنوياً
بحوايل � 330-100ألف برميل/اليوم ،وقال �أن معظم االنخفا�ض جاء من احلقول النفطية
بجنوب �إيران ،وعزى الأ�سباب �إىل العقوبات الدولية التي �أدت �إىل تراجع اال�ستثمارات الأجنبية
يف تطوير حقول جديدة ،ورفع معدالت اال�ستخال�ص من احلقول القائمة ،و�أ�شار �إىل �أن وكالة
الطاقة الدولية تتوقع �أن ترتاجع الإمدادات النفطية الإيرانية بحوايل � 800ألف برميل/اليوم،
خالل الفرتة  ،2016 – 2010كما يو�ضح ال�شكل التايل:

 - 4ات�ساع رقعة اال�ضطرابات ال�سيا�سية يف منطقة �شمال �أفريقيا وال�شرق الأو�سط (اخلام اخلفيف).
وتكلم ال�سيد مور�س عن االنقطاع يف الإمدادات الليبية ،حيث فقدت �أ�سواق النفط
بني ع�شية و�ضحاها حوايل  1.4مليون برميل  /اليوم على حد قوله خالل �شهري
فرباير ومار�س .2011و�أ�شار �إىل �أن الأزمة التي خلفها انقطاع الإمدادات الليبية عن
الأ�سواق كانت حقيقة ،نظراً ل�صعوبة تعوي�ض هذا الفاقد ،فالإمدادات الليبية بالرغم
من كونها ال تتعدي  % 1.5من �إجمايل اال�ستهالك العاملي اليومي� ،إال �أنها متثل 10
 %من �إجمايل النفط اخلفيف املتداول يف الأ�سواق يومياً ،وامل�شكلة كانت يف �إمكانية
تعوي�ضه ،حيث �أن الطاقات الفائ�ضة لدى الأع�ضاء يف منظمة �أوبك الأخرى كانت من
النفط الثقيل ،ولهذا برز ت�أثري ذلك وا�ضحاً يف ارتفاع فروقات الأ�سعار بني خام برنت
وخام غرب تك�سا�س املتو�سط بحوايل  14دوالراً للربميل/اليوم خالل �شهر فرباير
 ،2011كما يو�ضح ال�شكل التايل:
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وت�ساءل املحا�ضر عما ميكن �أن يحدث ،يف ظل �أي تهديد قد يطال الإمدادات
اجلزائرية والبالغة حوايل 1.2مليون برميل/اليوم من النفط اخلفيف� ،أو الإمدادات
النيجريية والبالغة حوايل  2.3مليون برميل/اليوم من النفط اخلفيف اي�ضاً.
 - 5العواقب بعيدة املدى للربيع العربي

وعن العواقب بعيدة املدى للربيع العربي ،توقع ال�سيد مور�س �أن يزداد الإنفاق
االجتماعي لك�سب الت�أييد والر�ضا اجلماهريي يف الدول العربية املنتجة للنفط،
و�سيرتتب على ذلك زيادة الإنفاق واحلاجة ملزيد من العوائد من النفط ،و�سريتفع
ال�سقف الأدنى للأ�سعار ،مع الإ�شارة �إىل �أن بع�ض الدول مثل اململكة العربية ال�سعودية
تعترب قادرة �أكرث من غريها على حتمل انخفا�ض �أ�سعار النفط ،نظراً النخفا�ض ديونها
و�أر�صدتها ال�ضخمة من النقد والإحتياطات الهائلة من النفط
 - 6عودة الإمدادات الليبية

ت�شري التوقعات �إىل ا�ستعادة الإمدادات الليبية لن�سبة  72%من طاقتها الت�صديرية،
�أي حوايل � 900ألف برميل  /اليوم بحلول �شهر دي�سمرب  ،2012ومن �ش�أن ذلك �أن
يدعم ا�ستقرار الأ�سواق ،ولكن املخاوف املتعلقة بعدم ا�ستقرار يف ليبيا ما بعد القذايف،
وعدم مقدرة املجل�س الإنتقايل الليبي على الوفاء بالتزاماته نحو حتقيق اال�ستقرار
وبناء دولة امل�ؤ�س�سات ،وتوفري ال�ضمانات الالزمة لل�شركات الأجنبية العاملة يف جمال
التنقيب واالنتاج وتطوير احلقول النفطية ،قد ي�ؤخر عودة الإنتاج الليبي �إىل م�ستوياته
املتوقعة
 - 7الإمدادات العراقية

كان يعتقد �أن الإمدادات العراقية �سوف تبلغ  3م .ب /ي بحلول عام  ،2011ولكنها
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مل تتجاوز يف الوقت احلا�ضر  2.8 – 2.7م .ب /ي ،وت�شري �آخر توقعات وكالة الطاقة
الدولية �أن يرتفع الإنتاج العراقي �إىل حوايل  2.95م .ب /ي ،بحلول  ،2012ورمبا
يبلغ  4م .ب /ي بحلول  ،2015ولو �أمكن للعراق التو�سع يف البنية التحتية للت�صدير
لإ�ستيعاب التو�سعة املتوقعة يف حجم الإنتاج ،فرمبا نرى عودة قوية لالمدادات العراقية
يف اال�سواق.
 - 8تراجع الطلب العاملي ،وارتفاع �إمدادات ال�سعودية �سي�ؤدي �إىل فائ�ض يف العر�ض
وانخفا�ض الأ�سعار.

ميكن �أن ي�ؤدي تراجع الطلب العاملي على النفط ،ب�سبب املخاوف الناجمة عن
انزالق االقت�صاد العاملي �إىل حالة من الركود ب�سبب تطور �أزمة الديون الأوروبية،
�إذا مل تفلح دول االحتاد الأوروبي يف اتخاذ تدابري احرتازية فاعلة ،فقد ي�ؤدي ذلك
اىل اعالن اليونان افال�سها ،وتبد�أ �سل�سلة انهيارات مالية �شبيهة ب�سابقتها الناجمة
عن الأزمة العاملية لعام  ،2008و�سوف ينعك�س ذلك حتماً يف تراجع الطلب العاملي
على النفط ،و�إذا �أ�ضفنا �سيناريو ارتفاع الإمدادات املتوقعة من اململكة العربية
ال�سعودية ،ف�سيكون هناك فائ�ض كبري يف العر�ض ،و�سرنى تراجعات كبرية يف
الأ�سعار
� - 9سيناريو ال�صدمة يف االقت�صاد ال�صيني

على الرغم من زخم النمو االقت�صادي الذي ت�شهده ال�صني ،يعاين االقت�صاد ال�صيني
من فقاعة يف �أ�سواق العراق ،نتيجة الرتفاع حجم القرو�ض املتعرثة ب�سبب توجيه
ال�سيا�سات لتعزيز االقت�صاد وما ترتب عنه من منح قرو�ض كثرية مبعايري اقرا�ض
مت�ساهلة عموماً ،وارتفاع ن�سبة ديون احلكومات املحلية لتمويل م�شاريع البناء بو�صفها
عالمة على الإجنازات وحجم الف�ساد امل�ست�شري يف هذه الدوائر .وتعاين ال�صني �أي�ضاً
من تزايد حالة ال�سخط االجتماعي ب�سب التفاوت يف درجات النمو وعدم العدالة يف
توزيع الدخل ،و�ضعف النظام الرقابي �أمام الف�ساد املتمثل يف �سوء ا�ستخدام ال�سلطة
والقوة ،ويزيد من ال�سخط الإجتماعي �أي�ضاً مظاهر تلوث الهواء ومياه ال�شرب والغذاء،
الذي ي�ؤدي �إىل تدهور ال�صحة واحلد من االنتاجية
 - 10ت�سارع ا�ستقالل الطاقة بالواليات املتحدة

ت�سعى الواليات املتحدة �إىل تعزيز ا�ستقاللها يف جمال الطاقة  ،عن طريق
كبح جماح النمو يف الطلب بتعزيز كفاءة ا�ستهالك الطاقة ،ويتوقع �أن ينخف�ض
ا�ستهالكها من  19.15م .ب /ي خالل عام � 2010إىل حوايل  17.15م .ب /ي
بحلول عام  . 2022كما ت�ستهدف �أي�ضاً زيادة الإمدادات املحلية من  7.5م .ب /ي
خالل عام � 2010إىل حوايل  11.0م .ب /ي بحلول عام  .2022وتهدف الواليات
املتحدة �إىل امل�ضي قدماً يف تعزيز انتاج الوقود احليوي لتعوي�ض النفط امل�ستهلك
يف قطاع النقل ،وزيادة حجم الواردات البرتولية من كندا لتقليل االعتماد على
امل�صادر اخلارجية الأخرى ،وخف�ض واراتها �إىل حوايل  6.15م .ب /ي بحلول عام
 ، 2022منها حوايل  3.5م .ب /ي من كندا.
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طروحات في �سيا�سة ال�شرق الأو�سط
غ�سان �سالمة� ،أ�ستاذ في معهد العلوم ال�سيا�سية ،باري�س -فرن�سا

Themes in Middle East Politics

)Ghassan Salame, professor of International Relations at Sciences Po (Paris

حتدث الدكتور �سالمة عن �سيا�سة الواليات املتحدة الأمريكية يف منطقة ال�شرق
الأو�سط ،وبني انه بعد �أحداث احلادي ع�شر من �سبتمرب واجهت الواليات املتحدة
الأمريكية العديد من امل�شاكل مع العديد من الدول يف املنطقة .ثم تناول املحا�ضر
ثالث ق�ضايا �أ�سا�سية يف املنطقة ،اعترب �أولهما ب�أنها ق�ضية قدمية وهي ال�صراع
الفل�سطيني الإ�سرائيلي ،حيث �أ�شار �إىل ان الواليات املتحدة تتجاهل هذا ال�صراع
وتعترب هذه الق�ضية ال ترقى اىل م�ستوى �أن ت�سمى �صراع .وقد �أ�شار ح�سب ر�أيه ب�أن عملية ال�سالم قد
انهارت ب�شكل كامل ،و�إن اال�ستخدام املفرط لل�سالح �سوف لن يحل الق�ضية .وثانيهما ق�ضية التواجد
الع�سكري الأمريكي يف العراق ،واخلالف واجلدل الدائر حول ا�ستمرار وجودها وبقاءها .وما �شهدته
ال�ساحة العراقية يف الآونة الأخرية من جدل �سيا�سي وفكري حول االتفاقية الأمنية العراقية – الأمريكية
املزمع �إبرامها بني الطرفني هذا العام ،ذلك اجلدل ان�صب حول مدى املخاطر املحتملة التي ميكن �أن
ترتتب على عقد هكذا اتفاقية على الأ�صعدة ال�سيا�سية واالقت�صادية وخا�صة الأمنية منها نظراً للمبادئ
والأهداف التي ت�ضمنتها ،ومت�سك الواليات املتحدة الأمريكية بها وعدم التنازل عنها.
�أما الق�ضية الثالثة والأخرية فقد تعلقت بالأحداث الأخرية التي �شهدتها وال زالت ت�شهدها
منطقة �شمال �أفريقيا و ال�شرق الأو�سط ،ومدى انعكا�س الثورات العربية ( التون�سية وامل�صرية والليبية)،
والإ�ضطرابات التي ت�شهدها �سوريا واليمن ،وامتداداتها املحتملة وانعكا�ساتها على املنطقة ب�شكل خا�ص
و�أ�سواق النفط ب�شكل عام ،و افاد ب�أن ا�ستقرار هذه الدول �سينعك�س ب�شكل مبا�شر على ا�ستقرار املنطقة
ككل .وال �شك ان ا�ستقرار منطقة ال�شرق الأو�سط التي يتبو أ� نفطها مكانة رائدة على خريطة الطاقة
العاملية� ،سينعك�س ايجابا على االقت�صاد العاملي .فدول املنطقة متتلك نحو  % 65من االحتياطيات امل�ؤكدة
من النفط ،وت�ست�أثر بن�سبة  % 30تقريبا من الإنتاج العاملي من النفط.

ال�صورة من منظور وول �ستريت
�آرجون مورتي ,مدير �إداري و�شريك  ،م�ؤ�س�سة غولدمان �ساك�س و�شركاهم

The View from Wall Street

Arjun Murti, Managing Director and Partner, Goldman, Sachs & Co.

تناولت الورقة مو�ضوع عري�ض و�شائك ،فقد ركزت على الطاقات الإنتاجية االحتياطية ،حيث يرى
املحا�ضر �أن دول منظمة �أوبك مل تعد متتلك طاقة �إنتاجية احتياطية م�ؤثرة� ،أي �أن
تلك الدول فقدت قدرتها على تهدئة �أ�سواق النفط .فنمو �إمداد النفط �سواء من دول
�أوبك �أو غريها قد حت�سن ن�سبياً عن معدله خالل الأعوام الع�شر املن�صرمة� ،إال �أنه
من غري املتوقع �أن يتجاوز هذه النمو معدل  1مليون ب/ي �سنوياً .ويف املقابل يتوقع
املحا�ضر �أن يزداد الطلب على النفط مبقدار يرتاوح ما بني � 1.7إىل  2.2مليون ب/ي
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مقابل منو الناجت الإجمايل املحلي بن�سبة  .% 4.5 - 3.5واعتماداً على هذه البيانات ،يرى املحا�ضر �أن
منو الطلب �أ�سرع من منو الإمداد ،وهذا الأمر �سي�ؤدي �إىل بقاء �أ�سعار النفط مرتفعة ومتقلبة �إىل �أن يتم
الو�صول �إىل حد منا�سب على املدى الطويل.وا�ست�شهد املحا�ضر ببيانات من م�صادر خمتلفة تو�ضح �أن منو
الطلب العاملي على النفط ظل م�ستواه منذ عام � 2004أعلى مما تنتجه الدول غري الأع�ضاء يف �أوبك،
بعك�س الو�ضع يف فرتة ال�سبعينات من القرن املا�ضي عندما كان الإنتاج ينمو ب�شكل �أ�سرع من الطلب ،كما
يو�ضح ال�شكل التايل:

و�أ�شار املتحدث �إىل �أن الطاقة الإنتاجية االحتياطية لدول �أوبك �سترتاجع خالل عام
� 2011إىل �أدنى م�ستوياتها مما قد يدفع ب�أ�سعار النفط �إىل االرتفاع وقد ت�صل �إىل م�ستوى
 130دوالر /برميل بني عامي  2012و ،2013خا�صة و�أن ما حدث يف ال�سابق مع دول مثل
�إيران والعراق وفنزويال يدفع لالعتقاد ب�أن عودة �إنتاج النفط الليبي �إىل معدله ال�سابق قد
يكون �أمراً �صعباً على املدى القريب ،كما ت�ساءل املتحدث هل ميكن �أن ترتفع الطاقة الإنتاجية
يف ال�سعودية �إىل �أكرث من  10ماليني ب/ي .ويو�ضح ال�شكل التايل تطور الطاقة االنتاجية
االحتياطية املتوفرة لدى بلدان �أوبك:
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ويـرى املحا�ضر �أنه يف كل وجـود منو منخف�ض للناتـج املحلـي الإجمالـي العاملـي عام 2012
(ما بني  ،)% 3.5 - 3قد ي�ساهم ذلك يف ا�ستقرار �أ�سواق النفط .كما طرح املتحدث بع�ض
احللول التي قد ت�ساهم يف ا�ستقرار الأ�سواق ،مثل زيادة كفاءة حمركات ال�سيارات ،وبح�سب
ر�أيه ميكن التوجه نحو توليد الكهرباء با�ستخدام الفحم والغاز الطبيعي امل�سال والغاز الطبيعي
والطاقة النووية وال�شم�سية وطاقة الرياح ،ناهيك عن رفع كفاءة �شبكات توزيع الطاقة الكهربائية
وحتديث من�ش�آتها وبناها التحتية.

�أ�سواق الغاز الطبيعي في �أوروبا :التحديات والتطورات
كالو�س �شيفر رئي�س مجل�س االدارة� ،شركة ايون روهرغاز

Natural Gas Markets in Europe: Challenges and Developments

Klaus Schäfer Chairman of the Board of Management of E.ON Ruhrgas AG

�إنطلق املحا�ضر من نقطة مفادها �أن الغاز الطبيعي قد برهن على كونه
م�صدراً وفرياً للطاقة و�صديقاً للبيئة ،متوقعاً �أن ينمو الطلب على الغاز الطبيعي
مبعدل � % 1.4سنوياً حتى عام  ،2035مقابل منو مبعدل  1.2%لباقي م�صادر
الطاقة الأخرى .وذكر �أن م�صادر الغاز الطبيعي يف العامل تقارب  720تريليون
مرت مكعب ،ن�سبة  % 52منها من امل�صادر التقليدية ،والباقي من امل�صادر
غري التقليدية ،كما �أنها تكفي اال�ستهالك العاملي حلوايل � 250سنة قادمة ب�إعتبار معدالت
اال�ستهالك احلالية ،كما يو�ضح ال�شكل التايل:

وبني املحا�ضر �أن الواليات املتحدة الأمريكية �ستعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على م�صادرها
الذاتية من الغاز الطبيعي ،بينما �سيزداد الطلب على اال�سترياد يف �أوروبا مبعدل % 0.4
�سنوياً حتى عام � ،2030أما يف دول �آ�سيا ,وخا�صة ال�صني والهند ,ف�سينمو الطلب على
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اال�سترياد مبعدل كبري قد ي�صل �إىل � % 3.8سنوياً خالل الفرتة ذاتها .و�أ�شار املحا�ضر �إىل
�أن التطــــور يف عوملة جتارة الغاز والغاز الطبيعي امل�سال على م�ستوى العامل ازداد مبعدل
 % 55خالل ال�سنوات اخلم�س املن�صرمة ليبلغ  222مليون طن �سنوياً ،ويعزى ذلك �إىل
ارتفاع الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي امل�سال ،وكذلك ارتفاع الطلب الآ�سيوي بقيادة
ال�صني والهند ،كما هو مو�ضح يف ال�شكل التايل:

و�أ�شار املحا�ضر �إىل �أن �صناعة الغاز الأوروبية تواجه ثالثة حتديات رئي�سية،
وهي� :أمن الطلب ،و�أمن العر�ض ،ومناذج الأ�سواق املتحولة .وقال �إن تخفي�ض انبعاث
الكربون يزيد من ال�شكوك حول الطلب على املدى البعيد خا�صة يف ظل وجود
ال�ضغوط ال�سيا�سية املختلفة على الوقود الأحفوري ،م�ؤكداً على �ضرورة �إيجاد بنى
حتتية للإ�سترياد مالئمة يف خ�ضم ت�أجيل العديد من امل�شاريع ب�سبب حاالت عدم
اليقني املحيطة بالطلب امل�ستقبلي ،فالأ�سواق الأوربية �أ�سواق تناف�سية ومن املتوقع
وجود �أ�سواق تكاملية بني منت�صف ونهاية العقد احلايل .ور�أى املحا�ضر �أن العامل
بات ي�شهد ا�ضمحالال يف الأ�سواق التقليدية ،والتحول �إىل عامل غاز جديد ،بح�سب
و�صفه ،ي�ستلزم تبني مناذج توريد طويلة الأمد �ضمن واقع الأ�سواق اجلديدة.
وخل�ص املحا�ضر �إىل �أنه يف �ضوء بيئة الت�سويق احلالية للغاز ،ف�إن عمليات تطوير
ال�سوق باتت �ضرورية ،حيث و�صلت وفرة الغاز و�سهولة النقل �إىل �آفاق جديدة .وذكر
�أنه هناك حتديات لإطار�أ�سواق الغاز يف �أوروبا والتي تواجه فيها ال�شركات عاملاً
جديداً للغاز على املدى املتو�سط ،و�أكد على �أن �شركة  ،E.ON Ruhrgasوالتي ير�أ�س
جمل�س �إدارتها� ،ست�ستمر يف �إيجاد ر�ؤية بعيدة املدى للغاز يف �أوروبا.
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م�ستقبل �شركات النفط العالمية في عالم التحديات
�ستيف و�ستويل ,نائب الرئي�س التنفيذي لال�سترتيجية والتكامل� ،شركة البترول البريطانية

The Future of IOCs in a Challenging World

Steve Westwell, Executive Vice President for Strategy & Integration, BP

تركز احلديث يف هذه املحا�ضرة حول حمورين رئي�سيني ،هما� :أ�سواق
الطاقة العاملية ،وتاريخ �شركات النفط العاملية.
بد�أ املحا�ضر بتقدمي ملحة عن �آفاق االقت�صاد العاملي من منظور تقرير
�شركة البرتول الربيطانية ،الذي يتوقع �أن يتجاوز عدد �سكان العامل  8مليار
ن�سمة بحلول عام  ،2030و �أن ت�أتي جل الزيادة تقريباً من الدول غري الأع�ضاء
يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية " .”OECDكما توقع �أن يبلغ �إجمايل الطلب على الطاقة
الأولية حوايل  16.5مليار طن مكافئ نفط�/سنوياً  ،بحيث يبلغ طلب الدول غري الأع�ضاء يف
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية حوايل  11مليار طن مكافئ نفط�/سنوياً ،ويتجاوز طلب
الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية حوايل  5.5مليار طن مكافئ نفط/
�سنوياً .وبالن�سبة للناجت املحلي الإجمايل ،يتوقع �أن يتجاوز الناجت املحلي الإجمايل املقا�س بتعادل
القوة ال�شرائية ب�أ�سعار عام  2009ملجموعة الدول غري الأع�ضاء يف منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية  OECDنظريه للدول الأع�ضاء ،ليبلغ للمجموعة الأوىل حوايل  90تريليون دوالر
بحلول عام  ،2030وللمجموعة الثانية حوايل  65تريليون دوالر يف نف�س العام.
وعن م�صادر النمو يف الطلب على الطاقة ،يتوقع �أن ت�أتي جل الزيادة املتوقعة من جمموعة
الدول غري الأع�ضاء يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية� ،أما بالن�سبة مل�صادر الطاقة فيتوقع
�أن تنخف�ض ح�صة النفط والفحم ل�صالح ارتفاع ح�صة الغاز الطبيعي وامل�صادر املتجددة ،كما
يو�ضح ال�شكل التايل:
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ثم حتدث املحا�ضر عن تاريخ �شركات النفط العاملية ،وق�سم الفرتة الزمنية املمتدة بني
 1950و � 2010إىل خم�س مراحل �أ�سا�سية ،وذلك على النحو التايل:
املرحلة الأوىل ( :)1970 –1950وتعرف مبرحلة هيمنة �شركات النفط العاملية،
ويالحظ خالل هذه الفرتة ازدهار �إنتاج �شركات النفط العاملية  ،بالرغم من تركز
�إنتاجها يف قارات �أمريكا (ال�شمالية والو�سطى واجلنوبية) ومنطقة ال�شرق الأو�سط

املرحلة الثانية ( :)1976 – 1970وتعرف مبرحلة الت�أميم ،عندما قامت معظم دول
ال�شرق الأو�سط و�أمريكا اجلنوبية بت�أميم قطاع النفط ،وبد أ� انح�سار دور �شركات النفط
العاملية يف هذه املناطق

املرحلة الثالثة ( :)1998 – 1976وتعرف مبرحلة ما بعد الت�أميم ،ويالحظ خالل هذه
الفرتة انح�سار دور �شركات النفط العاملية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�أمريكا اجلنوبية،
و تركز �إنتاجها يف قارة �أمريكا ال�شمالية وبداية الن�شاط يف �أوروبا ومناطق العامل الأخرى
املرحلة الرابعة ( :)2002 –1998وتعرف مبرحلة عمليات االندماج الكربى ،عندما
قامت عمليات اندماج و�شراكة كبرية بني �شركات النفط العاملية ،ومتيزت بازدهار �إنتاج
�شركات النفط العاملية يف �أوروبا ومناطق �أخرى من العامل ،وبدء تناق�ص �إنتاج تلك
ال�شركات يف قارة �أمريكا ال�شمالية

املرحلة اخلام�سة ( – 2002الوقت احلا�ضر) :وتعرف مبرحلة ما بعد عمليات االندماج
الكربى ،ويالحظ خالل هذه الفرتة انح�سار انتاج �شركات النفط العاملية يف قارة �أمريكا
ال�شمالية ،وانتعا�ش ب�سيط يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�أمريكا اجلنوبية ،وتركز �إنتاجها
يف �أوروبا ومناطق �أخرى من العامل ،كما يو�ضح ال�شكل التايل:
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وعلى �صعيد ح�ص�ص �شركات النفط العاملية يف الأ�سواق ،ال تزال ح�صة �شركات النفط
العاملية هي الأعلى ف
يف �أ�سرتاليا حوايل  % 50يف جمال الإنتاج خالل عام  ،2009وتزيد عن ن�سبة  % 80يف
�أ�سرتاليا ونيوزيلندا يف جمال التكرير .ويف �أفريقيا تبلغ ح�صة �شركات النفط العاملية الكربى
حوايل  % 75يف جمال الإنتاج يف �أنغوال ونيجرييا ،بينما بلغت  % 51يف قطر و % 32يف
م�صر يف جمال الإنتاج خالل عام .2009
وا�ستعر�ض املحا�ضر �أهم املجاالت التي تتمتع فيها �شركات النفط العاملية مبزايا تناف�سية
يف اال�ستك�شاف و امتالك التكنولوجيا والتكامل يف �سال�سل التوريد و�إدارة امل�شاريع العمالقة
وخماطر ر�أ�س املال و�إدارة العالقات .بينما يرى ب�أن التحديات تكمن يف انخفا�ض وثرية النمو يف
الطلب على النفط ،واملناف�سة للو�صول �إىل امل�صادر واالحتياطيات ،والتكنولوجيا التي تتطلبها
املرحلة املقبلة ،وق�ضايا البيئة وانبعاث غاز ثاين �أك�سيد الكربون.

الهند والطاقة :المنظور العالمي والمحلي
�آجيت كاباديا نائب الرئي�س ،مركز �أبحاث ودرا�سات الوقود ,كوجرات  -الهند

India & Energy: Global & Domestic Perspectives

Ajit C. Kapadia,Vice Chairman, Centre for Fuel Studies and Research, Gujarat, India

ا�ستهل املحا�ضر حديثه بالإ�شارة �إىل �أن الهند تعاين من �ضغوط دولية
متزايدة ،تقودها الدول ال�صناعية املتقدمة ،بغر�ض دفعها �إىل نهج �سيا�سات
ت�شددية يف جمال ا�ستخدامها للوقود الأحفوري ،متهمني الهند بتزايد ن�سب
انبعاثاتها من الغازات الدفيئة ،الأمر الذي قد ي�ؤدي �إىل الت�أثري على معدالت
منوها االقت�صادي املرتفعة ،ومن مت على طلبها امل�ستقبلي على البرتول.
بعد ذلك قدم املحا�ضر ،ملحة عن �أهم امل�ؤ�شرات االقت�صادية للهند ،التي بلغ عدد �سكانها
حوايل  1139مليون ن�سمة يف عام  ،2010لتمثل ثاين �أكرب دول العامل من حيث عدد ال�سكان
بعد ال�صني ،يف حني بلغ ناجتها املحلي الإجمايل حوايل  852مليار دوالر ب�أ�سعار عام � ،2000أي
�أقل بقليل من الناجت املحلي الإجمايل للربازيل التي ال يتجاوز عدد �سكانها  % 17من �إجمايل
�سكان الهند .كما �أجرى مقارنة بني الهند والواليات املتحدة ،و�أو�ضح �أن الناجت املحلي الإجمايل
للهند ال يتجاوز ن�سبة  % 7.3من الناجت املحلي الإجمايل للواليات املتحدة ،بينما يقارب عدد
�سكان الهند حوايل �أربعة �أ�ضعاف عدد �سكان الواليات املتحدة .كما �أ�شار املحا�ضر �إىل �أن
ن�صيب الفرد من ا�ستهالك الطاقة يف الهند ،ال زال يقع �ضمن �أدنى جمموعات العامل.
وعن م�صادر الطاقة ،قال املحا�ضر �أن الفحم ميثل امل�صدر الأول للطاقة يف الهند ،يليه النفط
ثم الغاز الطبيعي ،ويتوقع �أن ي�ستمر الو�ضع على ما هو عليه حتى عام  ،2032وبالرغم من �أن
التوقعات ت�شري �إىل �أن الطاقة النووية �ست�سجل �أعلى معدالت النمو خالل الفرتة املمتدة حتى
عام  ،2032مبعدل �سنوي متوقع يبلغ � ،% 11.2إال �أن م�ساهمتها لن تزيد عن ن�سبة  % 5.1من
�إجمايل ا�ستهالك الهند من الطاقة خالل عام  . 2030بينما يتوقع �أن ينمو الطلب على الفحم
بحوايل  ،% 5.9والنفط بحوايل  ،% 5.1والغاز الطبيعي بحوايل .% 7.2
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تعتمد الهند �إىل حد كبري على الواردات اخلارجية من النفط ،حيث �شكلت الواردات
النفطية حوايل  % 78من �إجمايل ا�ستهالك الهند من النفط خالل عام  ،2009بينما ا�ستوردت
الهند حوايل ربع احتياجاتها من الغاز الطبيعي ،وميكن زيادة الإنتاج املحلي من الغاز الطبيعي
وتقليل االعتماد على الواردات ،عن طريق الإ�سراع يف ا�ستغالل االحتياطيات امل�ؤكدة وت�شيد
البني التحتية الالزمة� .أما بالن�سبة للفحم فلم تتعدى واردات الهند منه حوايل  % 7.4من
�إجمايل احتياجاتها لعام  ،2009يذكر �أن احتياطياته املتوفرة كبرية ،ولكن امل�شكلة تكمن يف
ق�ضايا الإمداد والق�ضايا البيئة املتعلقة باال�ستهالك.
وتبدل الهند جهوداً حثيثة لت�أمني م�صادر �إمدادها امل�ستقبلية من الطاقة ،حيث و�ضعت ،قيد
الإن�شاء ،م�شاريع كربى لتوليد الطاقة الكهربائية ب�إ�ستخدام الفحم مع ت�شجيع �إنتاجه حملياً،
كما تقوم بجهود كبرية يف جمال اال�ستك�شاف النفطي لتطوير احتياطاتها النفطية ،وتخطط
لإن�شاء حمطتني جديدتني للغاز الطبيعي امل�سال ،و�إجراء تو�سعة لبع�ض املحطات القائمة.
وفيما يتعلق مب�س�ألة �ضمان �أمن �إمدادات الطاقة ،قال املحا�ضر �أنه يف ظل تزايد االعتماد العاملي
بني الدول ،وحمدودية املوارد والتوزيع اجلغرايف مل�صادر الطاقة ،ت�صبح م�س�ألة تقليل االعتماد على
امل�صادر اخلارجية م�س�ألة غاية يف ال�صعوبة ،وعلق على طموحات الرئي�س �أوباما ،يف �إ�سرتاتيجيته
لتقليل اعتماد الواليات املتحدة عن النفط اخلارجي ،وزيادة م�ساهمة الوقود املتجدد ،بالقول �أنها
تبقى جمرد �آمال ،و ال توجد ج�سور على �أر�ض الواقع للو�صول �إىل هذه الأهداف.

النفط غير التقليدي :الآفاق ،التكاليف ،والتحديات
كمال بن عا�شور كبير اقت�صاديين� ،شلومبرجيه ،باري�س ،فرن�سا

Unconventional Oil: Prospects, Costs and Challenges

Kamel Bennaceur, Chief Economist, Schlumberger, Paris , France

قدم املحا�ضر يف م�ستهل حديثه ملحة عن التوقعات امل�ستقبلية لإنتاج
النفط التقليدي و�سوائل الغاز الطبيعي حتى عام  ،2035وفق منظور
وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع �أن يبلغ اجمايل انتاج النفط التقليدي
و�سوائل الغاز الطبيعي خالل عام  2035حوايل  90مليون برميل يف اليوم،
و�أن يتم تعوي�ض باقي فجوة الطلب من النفوط غري التقليدية.
ثم انتقل �إىل التعريف ب�أنواع النفوط غري التقليدية واحتياطياتها ،حيث ت�شمل النفوط غري
التقليدية ،ب�صورة رئي�سية ،النفوط الثقيلة جداً ( )Extra Heavy Crudesورمال النفط (Tar
 )Sandsالتي حتتوي على البتيومني الطبيعي ( ،)Natural Bitumenبالإ�ضافة �إىل ال�سجيل
النفطي ( ،)Oil Shalesوال�سوائل الهيدروكربونية غري التقليدية ومن �أهمها حتويل الغاز �إىل
�سوائل( ،)GTLوحتويل الفحم �إىل �سوائل (.)CTL
وفيما يتعلق بالإحتياطيات ،فيرتكز اجلزء الأكرب من احتياطيات النفوط الثقيلة جداً يف
فنزويال ،واجلزء الأكرب من احتياطيات رمال النفط يف كندا� ،أما بالن�سبة لل�سجيل النفطي
فتوجد معظم احتياطياته يف الواليات املتحدة.
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وحتدث املحا�ضر عن بع�ض التقنيات امل�سخرة وذات كفاءة �إنتاجية عالية ،يف انتاج النفط
الثقيل جداً مثل تقنية حقن الغاز والتي تعترب من تقنيات اال�ستخراج ال�شائعة يف حالة كل من
الآبار العمودية واجلانبية لإنتاج النفوط الثقيلة ،وتقنية ال�صرف باجلاذبية مب�ساعدة البخار وذلك
بالتزامن مع �أ�سلوب احلفر الأفقي ،و�أ�شار �إىل تقنيات �أخرى و�صفها بالواعدة وبع�ضها يت�ضمن
حت�سينات على بع�ض التقنيات احلالية من خالل �أن�شطة الأبحاث والتطوير.
وعن التحديات التي تواجه انتاج النفط غري التقليدي ،قال املحا�ضر �أنه على رغم التو�سع
احلا�صل يف �إنتاج النفوط الثقيلة جداً ف�إن بع�ضها ،بالأخ�ص النفوط املحولة جزئياً ،ال زال
منخف�ض اجلودة �أي بكثافة منخف�ضة وحمتوى كربيتي عال بالإ�ضافة �إىل �إحتوائه على �شوائب
�أخرى ،ما يجعل تكريرها مقت�صراً على م�صايف حمددة فقط .كما �أن هناك حتفظات من الناحية
البيئية حيث �أن ا�ستهالك النفوط غري التقليدية ي�ؤدي �إىل انبعاث غاز ثاين �أك�سيد الكربون CO2
بن�سبة تزيد عن  6-4مرات �أعلى من مثيالتها يف حالة النفوط التقليدية.
وتت�صف م�شاريع انتاج النفوط غري التقليدية بدرجة عالية من التعقيد وب�ضخامة تكاليفها
ب�شكل عام ،فعلى �سبيل املثال تقدر التكاليف الر�أ�سمالية مل�شاريع رمال النفط الكندية بنحو
� 40-30ألف دوالر لطاقة �إنتاج برميل واحد يف اليوم ،ما يجعلها واحدة من �أعلى �أنواع م�شاريع
التطوير تكلفـــة يف ال�صناعة النفطية العاملية .كما تتميز �صناعة رمال النفط با�ستهالكها العايل
من الطاقة ،وبالأخ�ص الغاز الطبيعي بالن�سبة للإنتاج بطريقة اال�ستخال�ص املوقعي التي ت�ستخدم
حقن الغاز الطبيعي بالآبار.
ويف ختام حديثه خل�ص املحا�ضر �إىل �أن النفط غري التقليدي� ،سيكون رافداً ولي�س مناف�ساً
للنفط التقليدي ،يف �ضوء تكاليفه العالية وحمدودية �إمداداته ن�سبياً ،وكونه يعتمد يف دميومة
جدواه االقت�صادية على �أ�سعار نفط مرتفعة وم�ستقرة يف الوقت ذاته.

م�ستقبل النه�ضة النووية بعد حادثة مفاعل فوكو�شيما
عدنان �شهاب الدين ،المدير العام ،م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي

The Future of Nuclear Renaissance following Fukishima
Adnan Shihab-Eldin, Director General, K.F.A.S , Kuwait

دارت هذه الورقة حول ثالثة حماور رئي�سية ،وهي:
 ملاذا وكيف ح�صلت حادثة مفاعل فوكو�شيما يف اليابان ،وما هو الو�ضع احلايلوالت�أثريات امل�ستقبلية لها ،وما هي الآثار ال�صحية التي ترتبت على احلادثة؟
 الدرو�س امل�ستفادة فيما يخ�ص �سالمة املن�ش�آت النووية. -النظرة �إىل الطاقة النووية بعد حادثة مفاعل فوكو�شيما.

تناول املحا�ضر و�ضع الطاقة النووية قبل احلادثة ،حيث بني وجود خماوف دائمة من ت�أثري
النفايات النووية على املدى الطويل ،والتخوف من الإ�شعاع النووي ،والقلق حول ما قد يرتتب عن
تلك الإ�شعاعات على املواليد ،وبني �أن احلوادث قد تنتج �إ�شعاعات نووية م�سرطنة ميتد ت�أثريها
حتى ع�شرين عاماً قادمة .ورغم تلك املخاوف� ،إال �أن العامل ينظر �إىل الطاقة النووية من زاوية
�أخرى ،حيث �ساهمت العديد من احلوافز يف انت�شارها ،مثل:
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 الطلب العاملي املتزايد على الطاقة. االزدهار االقت�صادي يف بع�ض دول العامل. االعتبارات البيئية. م�ساهمتها يف مو�ضوع �أمن الطاقة. اعتبارها م�صدر ًا � ًآمنا للطاقة عند النظر للمو�ضوع من زاوية عدد احلوادث مقابل كل كيلوواط
�ساعة من الكهرباء يتم توليده.

و�أ�شار املحا�ضر �إىل �أن حادثة فوكو�شيما تعترب كارثة بجميع املعايري� ،سوا ًء منها الأ�ضرار
التي ت�سببت بها للممتلكات� ،أو الآثار االقت�صادية ال�سلبية التي نتجت عنها على االقت�صاد الياباين
وعلى غريها من دول العامل .كما �أنها �أدت �إىل �إبطاء خطط بناء املفاعالت النووية يف بع�ض دول
العامل مثل �أملانيا التي يتوقع �أن ت�ستورد الكهرباء من فرن�سا ،والتي ت�سعى لزيادة انتاج الكهرباء من
الطاقة النووية .كما �أ�شار املحا�ضر �إىل �أن بع�ض الدول العربية �أي�ضاً مثل الكويت والأردن ،قررت
العدول عن �أو ت�أجيل النظر يف طموحاتها ب�ش�أن الطاقة النووية ،حيث ظهر يف الآونة الأخرية ر�أي
�شعبي يعار�ض ا�ستخدام املناطق ال�صحراوية كموقع لبناء املحطات النووية.
ويرى املحا�ضر �أن الت�أثريات ال�صحية الناجتة عن حادثة فوكو�شيما �ستكون حمدودة
بالأ�شخا�ص الذين يقيمون يف املنطقة املجاورة ،وهذا ي�شابه ما ح�صل يف حادثة ت�شرينوبيل ،كما
يرى �أن �أهم در�س م�ستفاد من احلادثة ،يتمثل يف زيادة الرتكيز على �سالمة املواد امل�ستخدمة يف
املحطات النووية ،وت�صاميم البناء و�إن�شاء املحطات النووية ،و�إن كان الر�أي العام العاملي �سيحتاج
�إىل فرتة طويلة قد ت�صل �إىل ع�شر �سنوات حتى يتعافى من �آثار احلادثة .ومع بقاء العديد من
حتديات الأمن وال�سالمة قائمة ،ف�إن تزايد ا�ستخدام الطاقة النووية على املدى الق�صري واملتو�سط
�سي�ستمر بالنمو و�إن كان مبعدل �أقل مما كان عليه احلال قبل احلادثة� .أما على املدى البعيد (�أي بعد
عام  )2050فمن املتوقع �أن يزداد هذا النمو و�إن كان ذلك غري م�ؤكد بعد.
ويرى املحا�ضر �أن انت�شار الطاقة النووية يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا �سيتباط أ�
على املدى الق�صري ب�سبب الثورات التي اندلعت يف عدة دول عربية ،لكن تلك الأو�ضاع قد ت�ساهم
الحقاً يف ت�شجيع انت�شار هذا النوع من الطاقة يف املنطقة يف حال الو�صول �إىل اال�ستقرار ال�سيا�سي.

�أجندة التغير المناخي :وماذا بعد؟
ال�سير ديفيد كينغ ،مدير كلية �سميت للم�شاريع والبيئة ،جامعة �أك�سفورد

?The Climate Change Agenda: What Next

Sir David King, Director, Smith School of Enterprise and the Environment, University of Oxford

بد أ� الربف�سور كينغ حديثه عن بع�ض امل�ؤ�شرات العلمية املتعلقة برتكيزات
غاز ثاين �أك�سيد الكربون يف اجلو  ،والتغريات التي طر�أت على درجات حرارة
الأر�ض منذ قدمي الزمان ،حيث �أ�شار �إىل �أن متو�سط درجة احلرارة يف القرن
الع�شرين قد ارتفع مبقدار يرتاوح ما بني  0.8 – 0.4درجة مئوية مقارنة
مب�ستويات فرتة القرن التا�سع ع�شر ،ومن املتوقع �أن ترتفع مبا يرتاوح ما بني
� 0.3إىل  1.3درجة مئوية خالل عام  2020مقارنة مب�ستويات فرتة الت�سعينات.
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ثم ا�ستعر�ض التطور التاريخي التفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ ابتدءاً بقمة
الأر�ض التي انعقدت يف ريو دي جانريو (الربازيل) عام  ،1992ومرحلة امل�صادقة عليها ،ثم
برتوكول كيوتو (اليابان) ،والآليات الثالث للحد من الآثار ال�سلبية خلف�ض انبعاث الغازات الدفيئة
على الدول ال�صناعية و املتمثلة يف التجارة باالنبعاث ،واال�ستخدام املتبادل ،والتنمية النظيفة.
كما حتدث �أي�ضاً عن اجتماع قمة جمموعة الثمانية يف ا�سكتلندا ،يوليو  2005فيما يتعلق
ب�إدارة �ش�ؤون املناخ ،حيث طلب القادة املجتمعون من البنك الدويل �إن�شاء �إطار جديد لتعبئة
اال�ستثمارات يف جمايل الطاقة النظيفة والتنمية.
وتطرق املحا�ضر �إىل اجتماعات مونرتيال (كندا) يف دي�سمرب  ،2005التي جاءت بعد دخول
الربتوكول حيز التنفيذ ،و�أ�شار �إىل ما جاء على ل�سان ال�سيد ديون وزير البيئة الكندي ب�أن �أجندة
امل�ؤمتر تدور حول تنفيذ الربتوكول ،و حت�سني التنفيذ ،والتجديد واالبتكار.
وحتدث عن اتفاق كوبنهاغن و�آلية �إ�صالح الإعانات احلكومية �ضمن جمموعة الـ  20التي
تعترب من �أهم التطورات ،وعن مدى تطبيقها ب�صورة كاملة .وتطرق �أخريا �إىل االجتماع الذي
عقد حول الإتفاقية الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ يف بون ب�أملانيا خالل يونيو  2011وذلك من �أجل
تنفيذ االتفاقيات التي �أبرمت يف كانكون خالل �شهر دي�سمرب  2010و تفعيل �صندوق املناخ
الأخ�ضر ،و�آلية التكنولوجيا ،و�إطار التكيف ،وفرتة االلتزام الثانية من بروتوكول كيوتو.

التحديات والتطورات في العالقة بين �شركات النفط العالمية و�شركات النفط الوطنية
ت�شيري باول ,نائبة المدير التنفيذي لال�ستك�شاف � ،شركة �شل العالمية

Challenges and Developments in the NOC-IOC Relationship
Ms Ceri Powell, Executive Vice President Exploration International at Shell

ِ
املحا�ضرة يف م�ستهل حديثها �إىل �أن مواطن القوة لدى �شركات
�أ�شارت
النفط العاملية تنبع �أ�سا�ساً من امتالكها للتكنولوجيا و تطويرها عاملياً ونقلها
�إىل العمالء من خالل �سل�سلة قيمة متكاملة يف جمال التنقيب والإنتاج� ،إ�ضافة
�إىل تنمية اخلربات املحلية وامل�ؤ�س�سات.
و�أ�ضافت �أن �شركات النفط الوطنية م�ستعدة للعب دور �أكرب من دورها
احلايل على ال�ساحة العاملية .وبينت يف هذا املقام �أن معظم النمو يف الطلب العاملي على الطاقة
حتى عام � 2030سي�أتي من الدول غري الأع�ضاء يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،حيث
يتوقع �أن يبلغ معدل النمو العاملي للطلب على �إجمايل الطاقة حوايل  % 1.7خالل نف�س الفرتة،
و�أن الن�سبة الأكرب من النمو يف م�صادر الطاقة حتى عام � 2030ستكون من الفحم احلجري والغاز
الطبيعي .وبينت املحا�ضرة �أن الطلب على الغاز حتى عام � 2035سيزداد بن�سبة  % 60على
امل�ستوى العاملي ،و�سيت�ضاعف ثماين مرات يف ال�صني لوحدها ،وخم�س مرات يف الهند ،ومرتني
يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
وبينت املحا�ضرة �أن التعاون امل�شرتك بني �شركات النفط العاملية و�شركات النفط الوطنية
ميكن له �أن يقود ما ي�سمى ثورة الغاز العاملية ،و�أو�ضحت �أن الغاز بنوعيه التقليدي وغري التقليدي
متوفر بكرثة على م�ستوى املعامل حيث يعتقد �أن م�صادره املعروفة ميكن �أن ت�ستمر بالإنتاج لأكرث
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من � 250سنة ح�سب معدالت الإنتاج العاملية احلالية ،وال�شكل التايل يو�ضح �أماكن تركز م�صادر
الغاز بنوعيه التقليدي وغري التقليدي:

كما �أن الغاز كوقود لتوليد الكهرباء يعترب �أنظف من الفحم ،وفعاليته �أعلى من فعالية الفحم
بحوايل  ،% 40كما �أن �إنبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربون الناجمة عن �إ�ستهالكه �أقل من الفحم
بن�سبة  ،% 70 - 50بالإ�ضافة �إىل ذلك �أن تكلفة توليد الكيلوواط �ساعة من الكهرباء متماثلة
تقريباً ،وهذا ما يدعو للقول �إن ا�ستبدال الفحم بالغاز لتوليد الكهرباء هو احلل الأمثل والأرخ�ص
للحد من �إنبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربون .كما �أن كلفة بناء حمطات توليد الكهرباء بالدورة
املركبة  ،CCGTتعترب منخف�ضة ن�سبياً وتكاليف ت�شغيلها مماثلة لتكاليف ت�شغيل املحطات النووية
�أو تلك العاملة بالفحم احلجري.
خمطط للمقارنة بني تكاليف توليد الكهرباء من م�صادر خمتلفة
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عملية ّ
ت�شكل �أ�سعار النفط :ق�ضايا و انعكا�سات
ب�سام فتوح �أ�ستاذ المالية والإدارة ،معهد �أك�سفورد لدرا�سات الطاقة

The Oil Price Formation Process: Issues and Implications

Bassam Fattouh, Professor in Finance and Management, Oxford Institute for Energy Studies

قدمت هذه املحا�ضرة ر�ؤية متكاملة حول التطورات يف �أ�سعار
النفط ،ودار احلديث حول عدة نقاط� ،أهمها �ضرورة التفريق بني
امل�ضاربات و�أ�سا�سيات ال�سوق فيما يتعلق بالأ�سعار ،فاالنق�سام حول
هذا املو�ضوع ال يزال يلقي بظالله على النقا�ش الدائر يف فلك �أ�سواق
النفط ،مع افرتا�ض وجود خط فا�صل بني امل�ضاربني واملتحوطني،
فالأ�سواق املالية ال تعمل مبعزل عن امل�ؤ�شرات الفعلية لل�سوق النفطية،
كما �أن تق�سيم �أ�سعار النفط �إىل مركبات تعك�س العوامل الأ�سا�سية
وغري الأ�سا�سية يف ال�سوق يعترب �أمراً �ضعيفاً من الناحية النظرية
والتجريبية ،خا�صة و�أن التمويالت املالية ال ت�أتي من م�صدر واحد ،فقد
ر�أى املحا�ضر �أن هناك العديد من الالعبني االقت�صاديني يف الأ�سواق ،مثل البنوك اال�ستثمارية
التي تعترب من �أهم املتاجرين بالنفط منذ فقدان قدرة �أوبك على التحكم بالأ�سعار يف عام .1986
كما �أن هناك �صناديق التحوط التي تتاجر يف طيف وا�سع من الأ�سواق ولي�س ال�سلع فح�سب،
فهناك �صناديق للتحوط متخ�ص�صة يف �أ�سواق ال�سلع ،ومتتلك قواعد بيانات �ضخمة ،ولها نظرة
قوية لآليات الطلب والعر�ض ،و�أ�شار املتحدث �إىل �أن اال�سرتتيجيات يف الأ�سواق املالية تختلف
باختالف الالعبني وطبيعة ن�شاطاتهم.
وت�ساءل املحا�ضر عن املعنى احلقيقي للأ�سعار الفورية يف �سوق النفط؟ ،وهل تعك�س هذه
الأ�سعار حقيقة ال�سوق فع ً
ال؟ .وبني �أن الأ�سعار يف �أ�سواق العقود الآجلة والتي متر من خالل
عملية موازنة دقيقة ،تلتقي يف نهاية املطاف فيما ي�سمى بالأ�سعار الفورية يف الأ�سواق الفعلية،
وتلك الأ�سعار الفورية تعك�س �أ�سا�سيات ال�سوق احلالية ،لكن املو�ضوع قد يكون �أكرث تعقيداً ،لأن
�أ�س�س ال�سوق احلالية غري معروفة ب�شكل دقيق ،وبالتايل فمن ال�ضروري فهم عملية التقارب مع
الأ�سعار الفورية يف �ضوء املعنى احلقيقي ل�سوق النفط ،فال�سوق املالية وال�سوق الفعلية مرتابطتان
�ضمن نظم الت�سعري احلالية للنفط.
و�أ�شار املحا�ضر �إىل نقطة مفادها :هل النفط يعد �أ�صل من الأ�صول املالية؟ ،وناق�ش هذه
النقطة مبيناً �أن النفط قد يكون �أ�صل مايل من جهة� ،إال �أن له بعداً �آخر مادي �أي�ضاً (Physical
 )Dimensionفهو �سلعة يتم بيعها و�شرا�ؤها وتخزينها وا�ستهالكها ،وهذا ما قاد املحا�ضر �إىل
التحدث عن الرابط بني املعنى املادي ( )Physicalواملعنى املايل ( )Financialيف النظام احلايل
لت�سعري النفط ،مبيناً �أن الدرا�سات التجريبية تركز عادة على االرتباط بني العوائد وبني م�ستويات
�أ�سعار النفط وامل�ؤ�شرات املالية و�أ�سعار ال�صرف ،كما ت�شري الدرا�سات �إىل االرتباط املتزايد بني
�أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية كم�ؤ�شر ،وبني الدوالر الأمريكي وذلك منذ �أواخر الت�سعينات من القرن
املا�ضي ،لكن طبيعة حتويل النفط �إىل �أ�صل مايل ال زال �أمراً مل تت�ضح مالحمه بعد ،فالفهم
الكامل لآلية التفاعل بني النفط والتمويل يتطلب حتلي ً
ال لعدة عمليات ،مثل:
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 ا�سرتاتيجيات اال�ستثمار والتجارة التي تتوالها خمتلف ال�شرائح التمويلية. �آليات التمويل ودرجة النفوذ التي تدعم تلك اال�سرتاتيجيات. -الآليات التي تربط بني املفهوم املايل واملفهوم الفيزيائي ل�سوق النفط.

ومن �ضمن املوا�ضيع التي تطرق لها املحا�ضر مو�ضوع بنية ال�سوق ،ودور التوقعات يف ت�سعري
النفط ،حيث ناق�ش اال�سرتاتيجيات املتنوعة للبيع وال�شراء ،فالبع�ض يتاجرون اعتماداً على حتليل
الأ�سواق ،بينما البع�ض الآخر يعتمدون على توجهات ال�سوق فقط ،ويوجد بع�ض امل�ستثمرين ممن
يدخلون ال�سوق لفرتة ق�صرية جداً قد ال تتجاوز ب�ضع دقائق يبيعون خاللها وي�شرتون ،كما �أن
هناك م�ستثمرين يتاجرون بالرباميل الورقية فقط� ،أي �أنهم ال ي�شرتون النفط فعلياً بل يحققون
مكا�سب من خالل امل�ضاربات.
كما �أ�شار املحا�ضر �إىل دور الوكاالت املعنية بن�شر �أ�سعار النفط ،فهي قد تكون جمرد مر�آة
عاك�سة ل�صورة الو�ضع التجاري للنفط ،لكنها �أحياناً و�ضمن م�ساعيها ملعرفة الأ�سعار قد تدخل
يف نطاق �صنع القرار الذي ي�ؤثر على بنية الأ�سواق النفطية ،وبالتايل تفقد حياديتها.
�أما عن ت�أثري الثورات العربية احلالية على مو�ضوع الأ�سعار والأ�سواق ،فقد �أ�شار املحا�ضر
�إىل �أن الو�ضع الليبي �ساهم يف تخفي�ض الطاقة الإنتاجية االحتياطية ،ور�أى �أن منطقة ال�شرق
الأو�سط غري قادرة على تلبية متطلبات اال�ستثمار� ،أو رفع الإنتاج لتلبية الزيادة املتوقعة يف الطلب
العاملي ب�سبب اال�ضطرابات املدنية والعقوبات املفرو�ضة على بع�ض دولها (يف �إ�شارة �إىل �إيران)،
كما �أن تعديل الأ�سعار لتخفي�ض النمو يف ا�ستهالك النفط املحلي بات �أمراً �صعباً بعد موجة
الأحداث الأخرية التي �أثرت على قدرات الت�صدير لدى بع�ض دول �أوبك ،مبيناً �أن بع�ض الدول
مثل ال�سعودية باتت تعتمد على �أ�سعار النفط العالية لتعديل ميزانياتها.
وخل�ص املحا�ضر �إىل عدة نتائج ،من �أهمها �أن العوامل التي ت�ساهم يف تذبذب �أ�سعار النفط
معقدة ومرتابطة فيما بينها ،كما �أكد على �صعوبة الف�صل بني املفهوم املادي ( )Physicalواملفهوم
املايل ( ،)Financialمبيناً �أن الأ�سعار الفورية ال تعك�س جوهر ال�سوق ،كما �أن النظم الوحيدة
للأ�سعار التي يتم الرتكيز عليها حالياً تخت�ص ب�سوق امل�شتقات �أكرث منها ب�سوق النفط اخلام.

الع�صر الذهبي للغاز� :أمل �أم �ضجيج
جوناثان �ستيرن مدير �أبحاث الغاز ،معهد �أك�سفورد لدرا�سات الطاقة

?A Golden Age for Gas - hope or hype

Jonathan Stern, Director, Gas Research, Oxford Institute for Energy Studies

ا�ستهل الربوف�سور �سرتن حديثه بالإ�شارة اىل ثالثة �أ�سواق �إقليمية
للغاز الطبيعي ،وهي ال�سوق الأوروبية التي ت�شهد منوا ملحوظا يف البنية
التحتية ملرافق التوريد ،و�سوق �أمريكا ال�شمالية الذي يعاين عجزا يف
الغاز ،و�أخريا ال�سوق الآ�سيوية التي تغطي اجلزء املتعلق بواردات الغاز
الطبيعي امل�سيل لكوريا واليابان ،وواردات ال�صني والهند من الغاز الطبيعي
 .وقد �أو�ضح ان هذه الأ�سواق الثالثة جمتمعة ت�ست�أثر بن�سبة  % 60من
�إجمايل الطلب العاملي على الغاز.
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ثم انتقل احلديث �إىل مو�ضوع «نحو �سوق عاملية للغاز» ،حيث قال انه هناك منوا مت�سارعا
يف ان�سياب الغاز الطبيعي امل�سيل بني الأ�سواق ،كما انه هناك ارتباطا يف ال�سعر بني الأ�سواق.
وعدد بع�ض الق�ضايا الرئي�سية التي تواجه ال�سوق الأوروبية والتي منها البنية التحتية التي
الزالت ت�شهد تطورات جديدة بني احلني والأخر ،وهل عملية الت�سعري �ست�ستمر من خالل ربطه
بالنفط �أم �سيتم اللجوء �إىل ت�سعري الغاز بالغاز ،و �أخريا تزايد االعتماد على الواردات من الغاز
ملقابلة الطلب املحلي ،والعالقات ال�سيا�سية مع الدول امل�صدرة له وخا�صة رو�سيا التي تبعث
هواج�س �أمن الإمدادات.
ثم انتقل املحا�ضر �إىل احلديث عن م�صادر الإمدادات الغازية لأوروبا من خالل عر�ضه
لبع�ض خطوط نقل الغاز الطبيعي القائمة ،والتو�سعات التي جترى عليها كخطوط النقل من
ال�شمال الإفريقي ،و من رو�سيا ،ومنطقة بحر قزوين اىل �أوروبا  ،كما ا�ستعر�ض اخلطوط
املقرتح �إن�شائها يف امل�ستقبل القريب.
كما حتدث بعد ذلك عن العوائق التي تقف حجر عرثة �أمام حترير ال�سوق الأوروبية وتعزيز
املناف�سة ،ذكر منها ،م�ستوى عال من تركيز ال�سوق  ،فلم يحدث �أي تغري منذ حقبة ما قبل فرتة
حترير الأ�سواق ،و غياب املناف�سة ملبيعات الغاز عرب احلدود ،وغياب ال�شفافية للداخلني اجلدد
العتبارات جتارية ،وربط �أ�سعار الغاز بالنفط ب�شكل ال يعك�س م�ستويات الطلب والعر�ض من
الغاز ب�شكل وا�ضح ،و�صعوبة الو�صول اىل ال�شبكات و املخزون.
وبالن�سبة للأ�سواق الآ�سيوية ،تركز حديثه عن ال�صني  ،حيث �أ�شار �إىل �أهمية خط �أنابيب
غاز غرب – �شرق ال�صني ،و �أ�شار �إىل �أن طاقته اال�ستيعابية البالغة  12مليار مرت مكعب
�سنويا قليلة ن�سبة �إىل طوله الذي ميتد �إىل  4000كيلو مرت .كما �أ�شار �إىل �أن �أول عقدين
للغاز الطبيعي امل�سيل قامت ال�صني بتوقيعها كانت بنودها ت�صب يف �صالح ال�صني ،ولكن ارتفاع
�أ�سعار النفط يف �سوق �آ�سيا–الهادي �سيدفع مزودي ال�صني باحتياجاتها من الغاز الطبيعي
امل�سيل اىل �إعادة النظر يف تلك البنود ،مما يعني ان الغاز �سوف لن يكون مناف�سا يف قطاع
توليد الكهرباء ال�صيني.
وخل�ص املتحدث اىل ان ال�صني قد جتد نف�سها مدفوعة نحو خطوط الأنابيب ب�سبب املناف�سة
يف �سوق الغاز الطبيعي امل�سيل .وقال ان �إن�شاء خطوط الأنابيب الإقليمية يف منطقة �آ�سيا يحتاج
�إىل تعاون ولي�س مناف�سة و�صراع ،و�إذا
مل يتم التغلب على امل�شاكل ال�سيا�سية
املحلية واخلارجية اخلا�صة بخطوط
�أنابيب الغاز ،فذلك يعني ان زيادة ح�صة
الغاز من �إجمايل الطاقة امل�ستهلكة يف
�آ�سيا �سيتم مقابلتها من خالل الغاز
الطبيعي امل�سيل .وختم املحا�ضر حديثه
بالقول ان اخلطوات الأوىل نحو حتقيق
�سوق عاملية للغاز قد مت �إتخاذها ولكن
هناك الكثري من اخلطوات التي يجب
اتخاذها يف ال�سياق ذاته.
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�صناعة الإن�شاءات في مواجهة التحديات
تييري بيلنكو ,رئي�س مجل�س �إدارة ،المدير التنفيذي� ،شركة تكنيب ،فرن�سا

Challenges Facing the EPC Industry

Thierry Pilenko, Chairman of the Board and Chief Executive Officer, Technip, France

بد�أ املحا�ضر بتقدمي ملحة عن �شركة تكنيب ون�شاطاتها يف جمال
الهند�سة وادارة امل�شاريع والتكنولوجيا ،مت قام بح�صر التحديات الرئي�سية
التي تواجهها �صناعة االن�شاءات يف ثالث نقاط رئي�سية ،وهي:
•مراعاة معايري اجلودة وال�صحة وال�سالمة والبيئة :وقد
عملت ال�صناعة جاهدة خللق م�ؤ�شرات عاملية ا�سرت�شادية� ،أخداً
يف الأعتبار اخل�صائ�ص الإجتماعية لكل املجتمعات ،امل�شاركة يف
امل�سئوليات الوقائية بني ال�شركاء يف العمل.
•�إزدياد �ضخامة امل�شاريع وتعقيدها :حتاول �صناعة االن�شاءات التعامل مع
التحدي املتمثل يف تزايد �ضخامة امل�شاريع وتعقيدها ،مثل احلفر يف املياه العميقة
ومنذجة املكامن املعقدة وم�شاريع الغاز الطبيعي امل�سال العمالقة والناقالت ال�ضخمة،
وغريها مما يتطلب �آفاقاً وخياالً وا�سعاً يف ادارة هذه امل�شاريع.
•املوارد الب�شرية والأيدي املاهرة� :أ�شار املحا�ضر �إىل �أن ال�صناعة تتجه �إىل
ال�شرق واجلنوب للح�صول على القوى العاملة الالزمة لإدارة عملياتها ،حيث جاءت جل
الزيادة يف القوى العاملة لل�شركة خالل الفرتة  2011 – 2001من �أمريكا اجلنوبية
وال�شرق الأو�سط و�أفريقيا و�آ�سيا.

قطاع الطاقة في رو�سيا
تاتيانا ميتروفا رئي�سة مركز درا�سات �أ�سواق الطاقة الدولية ،الأكاديمية الرو�سية للعلوم ،مو�سكو

The Energy Sector in Russia

Tatiana Mitrova, Head of the Center for International Energy Markets Studies, Russian Academy of Sciences, Moscow

بد�أت الدكتورة ميرتوفا حديثها باحلديث عن قطاع الغاز الطبيعي
يف رو�سيا ،حيث ميثل الغاز الطبيعي حوايل  % 53من �إجمايل مزيج
الطاقة الرو�سي حالياً ،وحتدتث عن ا�سرتاتيجية الطاقة الأخرية
التي مت توقيعها عام  ،2009والتي تعترب كفاءة الطاقة �أهم �أولوياتها
الق�صوى ،حيث قالت املحا�ضرة �أن رو�سيا دولة متثل حوايل % 4.3
من الناجت االجمايل العاملي ،ولديها �أحد �أكرب قطاعات الكهرباء يف
العامل .والرتكيز على كفاءة �إ�ستخدام الطاقة يعود �إىل �أن رو�سيا دولة
تنتج كميات كبرية من الطاقة ،وت�ستهلك يف ذات الوقت جزء كبري منها بطريقة غري كف�ؤة.
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وميثل الهدف الثاين يف اال�سرتاتيجية حتديد حجم الغاز يف مزيج الطاقة يف رو�سيا ،حيث
تقوم �شركة غاز بروم حالياً با�ستثمار حوايل  30مليار دوالر �سنوياً ،وهي خم�ص�صات غري كافية
ملواجهة الطلب الهائل على الغاز ،لذلك فالهدف يكمن يف زيادة �أ�سعار الغاز ،ورفع الدعم ك�أداة
.من �أدوات تر�شيد اال�ستهالك
ِ
املحا�ضرة �أن ت�ستفيد رو�سيا من الفر�صة املتاحة يف �أ�سواق اليابان التي يتوقع �أن
وال تتوقع
يرتفع طلبها ب�شكل كبري على الغاز بعد حادث املحطات النووية ،ويف ظل عدم وجود بنية حتتية
جاهزة وال درا�سات جدوى ،لذلك ف�إن اال�ستجابة البطيئة �سوف ت�ضيع الفر�ص املتاحة يف اليابان،
باال�ضافة �إىل حقيقة �أخرى جتدر الإ�شارة لها وهي �أن �إمدادات الغاز الرو�سية ال�سابقة رخي�صة
ومتاحة ،ولكن االمدادات امل�ستقبلية �ستكون مكلفة نظراً الرتفاع التكلفة.
ويف جمال النفط ،قالت املحا�ضرة �أن التوقعات امل�ستقبلية ب�ش�أن انتاج رو�سيا من النفط
متفائلة جداً ،وتناق�ض الواقع الذي ي�شري �إىل تناق�ص م�ستويات االنتاج ،وتدعو لل�شك حتى يف
امكانية املحافظة على امل�ستويات احلالية لالنتاج .كما �أ�شارت �إىل ان انتاج النفط يف رو�سيا
يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على النظام ال�ضريبي ولي�س على �أ�سعار النفط.
ويف جمال الطاقة النووية ،تواجه رو�سيا م�شكلة االحتياجات اال�ستثمارية والنق�ص يف القوى
العاملة ،بالرغم من �أن رو�سيا ت�ستهدف زيادة انتاجها وزيادة ح�صة الطاقة النووية يف مزيج
الطاقة الرو�سي.
وعن االنفتاح على اال�ستثمارات اخلارجية يف جمال الطاقة ،قالت املحا�ضرة �أنه يف املا�ضي كان
هذا االنفتاح متموجاً مبعنى �أنه عندما ترتفع �أ�سعار النفط يكون املجال مغلقاً �أمام اال�ستثمارات
الأجنبية ،وعندما تنخف�ض الأ�سعار يفتح املجال �أمام اال�ستثمارات اخلارجية ،فعلى �سبيل املثال
عام  2009كان هناك انفتاحاً كبرياً على اخلارج ،ولكن بعد التح�سن االقت�صادي وتوفر ال�سيولة
لدى ال�شركات الرو�سية بد�أ املجال ي�ضيق �شيئاً ف�شيئاً ،وال ت�ستبعد املحا�ضرة �أن تكون منطقة
غرب �سيربيا مفتوحة لال�ستثمارات اخلارجية.

ر�ؤى و�آفاق في �صناعة الطاقة
ال�سير مارك مودي� -ستيوارت  ،الرئي�س الأ�سبق� ،شركة �شل الدولية

Perspectives on the Energy Industry

Sir Mark Moody-Stuart، Former Chairman of the Royal Dutch/Shell Group

�إ�ستهل ال�سري مودي � -ستيوارت كلمته باحلديث عن
اال�سرتاتيجية املتبعة من قبل جمموعة �شل يف جمال اال�ستك�شاف
والإنتاج و هي الرتكيز على �أربع جماالت رئي�سية �أولها النفط
املتواجد حاليا ،وثانيها النفط اجلديد ،وثالثها تكامل �أكرث يف الغاز،
ورابعها مزيد من النفط غري التقليدي .وتعتقد �شركات �شل ب�أنها
يف موقع جيد ،فالتكنولوجيا املتوفرة لديها وموقفها املايل اجليد
و الإدارة اجليدة كفيلة ب�أن ت�ؤهلها لتكون �شريك مف�ضل يف جمال
تطوير النفط والغاز يف �أي مكان من العامل.
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وقال ب�أن جمموعة �شل تعمل على ت�سخري كافة الإمكانيات املتاحة لديها ملجال البحث
والتطوير ،وهذا توجه نابع من ر�ؤيتها ب�أن اال�ستثمار يف هذا املجال يتمتع ب�أهمية خا�صة.
وبف�ضل تلك اال�ستثمارات حتققت العديد من التقنيات التي �ساهمت يف حتقيق وفورات كثرية
يف تكاليف اال�ستك�شاف والإنتاج وال�صناعات الالحقة .
و�أ�شار �إىل �أن �أداء جمموعة �شل مبني على نظرتها �إىل �ضرورة تكامل االعتبارات
االجتماعية والبيئية واالقت�صادية يف اتخاذ القرارات ،و�ضرورة املوازنة بني �أولويات الأمد
الق�صري واحتياجات املدى الطويل .وفيما يتعلق بالتنمية امل�ستدمية ،ف�إن �شل ك�أحد �شركات
الطاقة الرائدة يف العامل ،تعرتف ب�أن لها م�س�ؤولية تتعلق بالت�أكيد على �أن عملياتها املختلفة يف
جمال ال�صناعة النفطية يجب الأ تكون لها �أي �آثار �سلبية على البيئة.
وو�صف م�شهد الطاقة احلايل  ،ب�أنه يت�سم بتحديات كبرية و لكن يتميز بالإبداع يف
التغلب على تلك التحديات ،وقال �إن الإيفاء باالحتياجات العاملية من الطاقة املتزايدة يتطلب
اال�ستثمار يف البنى التحتية ،وا�ستمرار عمليات البحث والتطوير لت�سخري تقنيات جديدة متكن
من الو�صول اىل م�صادر الطاقة اجلديدة .و�أن ال�شركات النفطية الكربى حتمل على عاتقها
مهام كبرية  ،وميكن بالتقنيات اجلديدة فقط مواجهة حتديات الطاقة امل�ستقبلية .
وي�أتي على قمة االهتمامات م�شهد الطاقة احلايل ،كيفية ايجاد الطاقة التي �ستفي
باالحتياجات العاملية املتزايدة؟ من وجهة نظر املتحدث ان �إنتاج النفط ال�سهل قد جتاوز ذروته،
ولكن هناك احتياطيات �أخرى مازال الطريق �أمامها طويل لت�صل �إىل ذروة �إنتاجها ،وهناك
احتياطيات �أخرى متوفرة من النفط غري التقليدي ،ولكنها بحاجة �إىل ت�سخري التقنية ،و�ضخ
الإ�ستثمارات الالزمة من �أجل �إنتاج ما هو متوفر منها� .أما فيما يتعلق بتوفري تلك امل�صادر،
ف�إنه هناك خماطر تكتنف ذلك منها ال�سيا�سية واملالية ،عالوة على م�ستوى الأ�سعار ،والعالقة
بني ال�شركات الوطنية والعاملية ،فكل هذه التحديات بحاجة �إىل العمل �سوياً للتغلب عليها من
�أجل توفري تلك امل�صادر ب�أ�سعار معقولة وبكميات منا�سبة.

�آفاق مزيج الطاقة  -بما في ذلك الم�صادر المتجددة
اللورد براون �أوف مادنغلي �شريك ومدير �إداري ،ريفر�ستون القاب�ضة ،المملكة المتحدة

The Prospects for the Energy Mix - Renewables included

Lord Browne of Madingley، Partner and Managing Director Riverstone Holdings LLC, UK

بد�أ اللورد مادينغلي حديثه بتقدمي ملحة عن التوقعات ب�ش�أن م�صادر
الطاقة ،و�أو�ضح �أن النفط �سيكون امل�صدر الرئي�سي لالمدادات ،والغاز
�سيكون امل�صدر الرئي�سي للنمو يف الطلب ،والطاقة النووية �ستبقي على
م�ساهمتها يف مزيج الطاقة العاملي بالرغم من حادثة فوكو�شيما ،وبالن�سبة
للطاقات املتجددة ،يعتقد املحا�ضر �أنها �سوف ت�ستمر بالنمو فقط عندما
يتوفر الدعم احلكومي لها.
وقال �أن تطور �صناعة الطاقة املتجددة كان معتمداً على دعم وت�شجيع
حكومات الدول امل�ستهلكة على �أ�س�س تتعلق ب�أمن الطاقة واحلفاظ على البيئة .وقد جوبهت
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الطاقة املتجددة ،وبالأخ�ص الوقود احليوي ،خالل ال�سنوات القليلة املا�ضيـــة ،بانتقادات
متزايـــدة ،حيث مت الت�شكيـك يف مدى م�ساهمتهــا احلقيقية يف حجم الطاقة ال�صافيـة وانخفا�ض
انبعاثات غازات الدفيئة باملقارنة مع الوقود الأحفوري .كما مت التحذير من �أن تناف�سها مع
الغذاء قد ي�ؤدي يف النهاية �إىل رفع �أ�سعار املواد الغذائية الأ�سا�سية التي �سيكون لها �آثار �سلبية
على الدول الأكرث فقراً يف العامل ب�صورة خا�صة واال�ستقرار وال�سلم العاملي ب�صورة عامة.
و�أ�شار �إىل �أنه على الرغم من التوقعات العالية ملعدالت منوها� ،إال �أن م�ساهمتها يف �سوق
الطاقة العاملي �ستبقى متوا�ضعة ن�سبياً على املدى املنظور ،نظراً النخفا�ض ح�صتها يف مزيج
الطاقة العاملي ،حيث يتوقع تزايد ح�صتها يف قطاع توليد الكهرباء �إىل حوايل  ، % 21ويف
قطاع النقل �إىل حوايل  % 3بحلول عام .2030

نظرة عامة :العالم ينقلب ر� ً
أ�سا على عقب
(جيو�سيا�سة الطاقة :الحا�ضر والم�ستقبل)

جوزيف �ستان�سالف م�ست�شار  ،مجموعة ديلويت Deloitte

Overview: The World Turned Upside Down
)(The “Energy of Geopolitics” – Today and Tomorrow

Joseph Stanislaw Independent Senior Advisor, Energy and Sustainabilty, Deloitte
LLP and Founder, The JAStanislaw Group

كانت املحا�ضرة عبارة عن كلمة �ألقاها الدكتور جوزيف �ستان�سالف،
امل�ست�شار ملجموعة  ،Deloitteوالذي كان رئي�ساً ومديراً عاماً وم�ؤ�س�ساً
ملجموعة �أبحاث كامربيدج للطاقة ،و�أهم ما جاء يف الكلمة ما يلي:
�إن اجلغرافيا ال�سيا�سية للطاقة �ستتغري ب�شكل كبري خالل العقد القادم،
و�سي�شهد العامل تغريات هائلة يف م�شهد الطاقة ،وهناك العديد ال يبايل
من هذا الأمر.
�إننا ننظر �إىل عامل �ستكون له جغرافية جديدة ،وخارطة طريق جديدة ،وعوامل م�ساعدة
تقنية جديدة� ،إ�ضافة �إىل حتول يف �آليات العر�ض والطلب� .إن اجلغرافيا ال�سيا�سية للطاقة
�ستكون مرتبطة بانزياح جغرايف حيث �سيتوىل ممر (ال�سعودية -بحر قزوين� -سيبرييا -كندا)،
ت�أمني احتياجات مراكز الطلب اجلديدة يف ال�صني والهند و�آ�سيا .بينما �سيكون لعوامل
امل�ساعدة التقنية اجلديدة (تكنولوجيا املعلومات والتكنولوجيا الذكية) الدور احلا�سم يف حتويل
منحى الطلب ،يف الوقت نف�سه الذي يتم فيه التب�شري ب�شعار جديد هو الطاقة النظيفة ولي�س
الطاقة اخل�ضراء� ،أو بعبارة �أخرى  :الطاقة الوفرية والنظيفة يف �آن معاً� ،أي تلك اخلالية من
�إ�صدارات الكربون� ،أو التي تنتج كميات �صغرية من الكربون.
�سوف ي�شكل اال�ستهالك املحرك الرئي�سي خلارطة الطريق اجلديدة للطاقة خالل العقد
القادم ،و�ست�ساهم التقنيات بدورها يف تغيري املنظور نحو م�صادر الطاقة املتجددة كطاقة
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الرياح والطاقة ال�شم�سية ،بل وحتى نحو البدائل الأخرى مثل الطاقة النووية ،ويعطي االنت�شار
احلايل لتوجه الواليات املتحدة نحو ا�ستخدام غاز ال�سجيل مثاالً على التحول نحو طاقات
وفرية ونظيفة ن�سبياً.
كما جاء يف الكلمة �أنه من املهم الت�أكيد على �أن ديناميكيات العر�ض والطلب هي املحرك
للتكنولوجيا ،مع �ضرورة التنويه �إىل �أن التكنولوجيا اجلديدة و�إن كانت بداية ت�ستخدم على
نطاق حملي لكنها �ستتجاوز ذلك �إىل ال�صعيد العاملي الحقاً.
�إن ما ذكر �أعاله ي�شري �إىل التغريات الكبرية التي حتدثها الطاقة يف م�ستقبل العامل� ،سواء
�أكان ذلك يف ال�سيا�سة اخلارجية� ،أو البيئة �أواملنظور ال�شعبي لها� .إن الطاقة تدخل �إىل ثنايا
عامل مقلوب ر�أ�ساً على عقب ،وهي اللعبة الكربى ،وهي التحول من عامل حتركه امل�صادر �إىل
عامل تقوده التكنولوجيا.

اتجاهات تقنيات النقل وت�أثيرها على ا�ستهالك النفط
�أوليفيي �أبير الرئي�س المدير التنفيذي  ،معهد البترول الفرن�سي ،باري�س ،فرن�سا

Transport technology trends and their impact on oil consumption
Oliver Appert, Chairman and CEO , IFP Energie nouvelles, Paris

حتدث املحا�ضر بداية عن املحافظة على الوقود يف قطاع النقل
ومدى ت�أثريه على الطلب العاملي ،م�شرياً �إىل حجم الطلب على الوقود يف
هذا القطاع احليوي الذي ي�ستهلك اجلزء الأكرب من النفط على ال�صعيد
العاملي ،مبيناً �أن الطلب يف هذا القطاع ازداد ن�سبة  % 42 - 33منذ عام
 1980حتى عام  ،2010كما ارتفع الطلب على وقود الطائرات مبعدل
 % 7 - 6خالل الفرتة ذاتها .و�سجلت الزيادة يف الطلب على الديزل
خالل تلك الفرتة ن�سبة  ،% 3.3وعلى زيت الغاز  ،% 1.2وعلى الكريو�سني  .% 1.6وقد بلغ
ا�ستهالك قطاع النقل حوايل  36مليون برميل يومياً عام � ،2010إ�ضافة �إىل  6.5مليون برميل
يومياً ا�ستهلكها قطاع النقل اجلوي.
وبني املحا�ضر �أن تلك الزيادة تعود �إىل عدد من الأ�سباب ،من �أهمها الزيادة ال�سكانية
وارتفاع ن�سبة الدخل يف بع�ض الدول مما جعل التنقل يزداد ب�شكل م�ضطرد ،ور�أى املحا�ضر
�أن ظهور بدائل الوقود ،و�سن بع�ض الت�شريعات اجلديدة ،وفر�ض ال�ضرائب على اال�ستهالك،
وتذبذب م�ستويات الأ�سعار ،ودخول التقنيات اجلديدة يف قطاع �صناعة ال�سيارات ،كلها عوامل
قد ت�ساهم يف تخفيف حدة زيادة الطلب على النفط ،ولكنه �سيظل اخليار الأول لهذا القطاع.
ثم �أ�شار املحا�ضر �إىل الدول التي �شهدت الزيادة الأكرب يف عدد املركبات مقارنة بعدد
ال�سكان بني عامي  1985و ،2007حيث تربعت الواليات املتحدة على ر�أ�س القائمة ،تلتها دول
االحتاد الأوربي واليابان� ،إ�ضافة �إىل كوريا اجلنوبية وتركيا والربازيل وال�صني ،وبني �أن عدد
�أ�ساطيل املركبات ارتفع ب�شكل عام يف الدول املتطورة تلتها الدول ذات االقت�صاد املتحول .كما
�أو�ضح �أن عدد املركبات اخلفيفة �سي�شهد ارتفاعاً كبرياً يف الدول غري الأع�ضاء يف منظمة
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التعاون االقت�صادي والتنمية مقارنة مع الدول الأع�ضاء فيها.
كما �أ�شار �إىل �أن �إنبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربون �سريتفع مبقدار  % 33حتى عام
 2035نتيجة الزيادة يف الطلب على النفط مما ي�شكل حتدياً جديداً يجب على العامل مواجهته.
ومن �ضمن التحديات التقنية التي حتدث عنها املحا�ضر ،ما �سماه :معيار اقت�صادية الوقود
امل�ستخدم ،حيث توقع �أن ي�صل متو�سط ما ت�ستهلكه املركبة يف �أمريكا يف عام  2016حوايل
 6.5لرت 100/كم ،يذكر �أن �أوروبا قد و�صلت �إىل ما يقرب من هذا املعدل يف عام .2006
ي�ضاف �إىل ذلك �أن �أوروبا �ستواجه �إنبعاث مبعدل  95غرام من غاز ثاين �أك�سيد الكربون مقابل
كل كيلومرت تقطعه املركبة يف عام .2020
وقدم املحا�ضر عدة مقرتحات حول بدائل حمركات االحرتاق الداخلي العادية ،مثل
املحركات امل�ستخدمة للهيدروجني ،واملحركات الكهربائية ،واملحركات العاملة على خاليا الوقود،
�أو املركبات الهجينة ،ومل يغفل عن الإ�شارة �إىل التكلفة العالية لتلك الأنواع من املركبات.
ومن ناحية الت�أثري على الطلب على النفط� ،أكد املحا�ضر �أن بدائل الوقود �سيكون لها ت�أثري
ملحـــــوظ ،خا�صة مع توقعـــــها ب�أن ترتفع مبيعات ال�سيارات الهجينة مبعدل  % 70-20حتى
عام  ،2030بينما قد ترتفـــع مبيـــــعات ال�سيارات الكـــهربائية خــــالل نفـــ�س الفرتة مبعدل
 ،% 10-5و�أ�شار �إىل �أن ا�ستهالك الغازولني والديزل ارتفع مبعدل � % 1.7سنوياً بني عامي
 2000و 2006يف دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،بينما انخف�ض مبعدل ()% 2 -
بني عامي  2006و.2011

تحديات �سيا�سة الطاقة :منظور وكالة الطاقة الدولية
ال�سفير ريت�شارد جونز  ,نائب مدير تنفيذي  ،وكالة الطاقة الدولية

Energy Policy Challenges - The IEA Perspective

Amb. Richard Jones, Deputy Executive Director, International Energy Agency

تطرق املحا�ضر �إىل ثالثة عنا�صر مهمة من منظور وكالة الطاقة
الدولية تتلخ�ص يف:
التنمية االقت�صادية والطاقة بتكاليف معقولة ،حيث �أو�ضح �أنه
هناك ما يربو عن  1.4مليون �شخ�ص يفتقرون �إىل الكهرباء بناءاً على
الو�ضـــع الراهن ،و�سيكون هناك  1.2مليون �شخ�ص � -أي ما يقارب
 % 15من �سكان العامل� -سيفتقرون �إىل الكهرباء يف عام .2030
�أمن الطاقة الذي يعترب من الأمور الهامة لكافة االقت�صادات العاملية.
حماية البيئة ،فاحلاجة ما�سة لها �أكرث من �أي وقت م�ضى ،وهنا تربز العديد من
التقنيات التي تبدو �ضرورية للحد من انبعاثات غاز ثاين �أك�سيد الكربون.
ثم طرح املحا�ضر عدة ت�سا�ؤالت يف �سياق ما �سماه زمن عدم اليقني غري امل�سبوق ،ومن تلك
الت�سا�ؤالت:
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❒❒�إن �أ�سو�أ ما يف الأزمة املالية العاملية قد انتهى ،ولكن هل االنتعا�ش احلايل للأ�سواق
م�ستدام �أم ال؟
❒❒بات العر�ض والطلب العاملي على الطلب �أقل ت�أثر ًا بحركة الأ�سعار ،فما مدى ت�أثري
ذلك على حركة الأ�سعار امل�ستقبلية؟
❒❒دخلت �أ�سواق الغاز الطبيعي بقوة يف خ�ضم الأحداث اجلارية فهل يكون ذلك فاحتة
الع�صر الذهبي للغاز؟
❒❒يعترب اتفاق كوبنهاجن و�إ�صالح الإعانات احلكومية �ضمن جمموعة الـ  20من �أهم
التطورات ،ولكن هل �ستكون م�ؤثرة ب�شكل وا�ضح ،وهل �ستطبق ب�شكل كامل؟
❒❒االقت�صادات النا�شئة �ستغري �شكل م�ستقبل الطاقة العاملية ،ف�إىل �أين �ستقودنا قراراتها
ال�سيا�سية؟
❒❒ما مدى ح�سا�سية الأ�سواق للتغريات املختلفة احلجم ،يف ظل الو�ضع املت�شدد
لهذه الأ�سواق ،وت�أثرها بالإ�ضطرابات ال�سيا�سية �أو غريها مثل اال�ضطرابات بعد حادثة
فوكو�شيما يف اليابان؟

ثم �أو�ضح املحا�ضر ما ق�صده بالع�صر الذهبي للغاز ،م�شرياً �إىل �أن الغاز الطبيعي �سيحل
مكان الفحم قبل حلول عام  ،2030و�سيلبي ربع الطلب العاملي يف عام � ،2035أي �أن الطلب
على الغاز �سينمو مبعدل � % 2سنوياً ،مقارنة مع  % 1.2من الطلب الكلي على الطاقة.
ثم ذهب املحا�ضر �إىل احلديث عن توليد الكهرباء اعتماداً على م�صادر الطاقة املتجددة
معتربه �أمراً بالغ الأهمية ،حيث بلغت كمية الكهرباء املولدة من هذا النوع من امل�صادر 3800
تريليون واط�/ساعة عام  ،2008ويقدر لها �أن تبلغ  14500تريليون واط�/ساعة يف عام
 ،2035وذلك �ضمن ال�سيناريو  450لوكالة الطاقة الدولية ،كما يو�ضح ال�شكل التايل:
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ور�أى املحا�ضر �ضرورة �إحداث تغري جوهري يف �آلية توليد الطاقة  ،ويف كفاءة و�سائل النقل
ونوعيتها مثل ا�ستخدام ال�سيارات الهجينة والكهربائية وغريها .وخل�ص املحا�ضر �إىل �أن الغاية
من الو�صول �إىل الأهداف املناخية يف �ضوء اال�ضمحالل املتوقع لدور الطاقة النووية ،يتطلب
توظيف ا�ستثمارات �أكرب يف بدائل الطاقة.
و�أكد على �أن الع�صر الذهبي للغاز قد يوفر بدي ً
ال مقبوالً يف البداية ،لكنه قد ينتهي ب�أ�سرع
مما هو متوقع ،مما يعني �أنه لن يكون �شك ً
ال من �أ�شكال ا�ستدامة الطاقة .وبني املحا�ضر �أن
الو�صول �إىل حتقيق �سيناريو «  450جزء باملليون من غاز ثاين �أك�سيد الكربون» ،يعتمد ب�شكل
كبري على زيادة كفاءة وانت�شار م�صادر الطاقة املتجددة ال �سيما بعد حادثة فوكو�شيما ،م�شرياً
�إىل �أن الإعانات احلكومية ت�شكل م�صدر �إعاقة للو�صول �إىل الكفاءة املن�شودة.

الطاقة في ال�صين :تحديات داخلية و انعكا�سات عالمية
كزافيي �شن ،رئي�س نادي بكين للطاقة ،ال�صين

China Energy: Local Challenges, Global Impact

Xavier Chen, President of Beijing Energy Club, China

تركز حديث الدكتور �شن حول حمورين رئي�سني وهما الو�ضع احلايل
لل�صني وا�سرتاتيجية التطوير للمرحلة القادمة .و قال ان الو�ضع احلايل
للطاقة يف ال�صني ي�شبه ب�شكل كبري و�ضعها الذي كانت عليه يف ال�سابق
من حيث الزيادة امل�ستمرة يف ا�ستهالك م�صادر الطاقة املختلفة ،حيث
ارتفعت كميات الطاقة امل�ستهلكة يف ال�صني من حوايل  1038مليون طن
مكافئ نفط عام � 2000إىل ما يزيد عن  2432مليون طن مكافئ نفط
عام � ،2010أي بزيادة �أكرث من  .% 134وا�ستمر الفحم يف لعب دورا
مهما يف مزيج الطاقة امل�ستهلكة يف ال�صني حيث �شكل حوايل % 70
من �إجمايل الطاقة امل�ستهلكة خالل عام  ،2010بينما �شكل النفط حوايل  .% 18وعلى امل�ستوى
القطاعي ،هيمن القطاع ال�صناعي ال�صيني على ا�ستهالك الطاقة ب�شكل عام بجميع م�صادرها،
�أما قطاع النقل فقد ا�ست�أثر بنحو  % 40من �إجمايل النفط امل�ستهلك يف ال�صني.
وت�سعى ال�صني يف �سيا�ساتها التنموية� ،إىل الرفع من كفاءة ا�ستهالك الطاقة حيث يتمثل
�أحد �أهدافها الإ�سرتاتيجية يف م�ضاعفة الناجت املحلي الإجمايل ب�أربعة �أ�ضعاف مقابل م�ضاعفة
ا�ستهالك الطاقة ب�ضعف فقط بحلول عام � .2020أما فيما يتعلق بالآفاق امل�ستقبلية ،فمن
املالحظ �أن لدى ال�صني �أهداف طموحة فيما يتعلق بتنويع م�صادر �إنتاجها املختلفة من الطاقة.
وتوقع الدكتور �شن ان يتزايد ا�ستهالك ال�صني من الطاقة بن�سبة  % 50بني عامي 2010
و  ،2020و�سي�شهد اال�ستهالك القطاعي للطاقة حتويراً طفيفا حيث �ستمثل ح�صة القطاع
املنزيل من ا�ستهالك الطاقة حوايل  % 20بحلول عام  ،2020وح�صة القطاع التجاري حوايل
 ،% 13و ح�صة قطاع النقل حوايل  ،% 13و�ستمثل ح�صة القطاع ال�صناعي حوايل % 50
من اجمايل ا�ستهالك الطاقة بال�صني خالل عام  ،2020بينما ال يتوقع �أن تزيد ح�صة القطاع
الزراعي عن حوايل  % 3خالل ذات الفرتة.
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وبذلك �سيظل قطاع ال�صناعات الثقيلة م�ستحوذا على ح�صة الأ�سد من �إجمايل ا�ستهالك
الطاقة يف ال�صني حتى عام  ،2020وكون ان ا�ستهالك النفط يف ال�صني يجذب اهتمامات
الكثري من الدول املنتجة للنفط  ،فمن املهم اال�شارة �إىل ان قطاع النقل هو القطاع الذي ي�ست�أثر
باجلزء الأكرب من الإجمايل �أي ما ي�شكل حوايل  % 40من �إجمايل النفط امل�ستهلك يف ال�صني
خالل عام  ،2010ويتوقع �أن ترتفع هذه الن�سبة �إىل  % 49بحلول عام  ،2020و�ست�أتي هده
الزيادة من النمو يف ا�ستهالك النفط يف قطاع املركبات.
و�أخرياً حتدث الدكتور �شن عن اجلهود التي بدلتها ال�صني لتعزيز امن امدادتها من الطاقة،
فتمكنت من زيادة �إنتاج االيثانول �إىل حوايل � 600ألف برميل يف اليوم ،وا�ستخدامه بن�سبة
 25%من خليط الغازولني يف قطاع النقل ،كما متكنت من انتاج ن�سبة  % 12.5من الديزل من
عملية الت�سييل املبا�شر للفحم ،حتى بلغ انتاجه حوايل � 335ألف ب/ي .

حوارالمنتجين و الم�ستهلكين
نوي فان هل�ست  ،الأمين العام  ،منتدى الطاقة العالمي

The Producer-Consumer Dialogue

Noé van Hulst Secretary General, International Energy Forum

دارت هذه املحا�ضرة حول �أهم البنى التي ت�شكل نقطة التقاء يجتمع
من خاللها املنتجون وامل�ستهلكون ،وبد�أ املحا�ضر باحلديث عن منتدى
الطاقة الدويل ،والذي اعتربه الو�سيط احليادي يف حوار الطاقة العاملي،
حيث تنطوي حتت مظلته الدول املنتجة وامل�ستهلكة والدول ذات االقت�صاد
املتحول مت�ضمنة حتى الدول غري املن�ضوية حتت ع�ضوية وكالة الطاقة
الدولية �أو غري الأع�ضاء يف منظمة �أوبك.
وبني املحا�ضر �أن اتفاقية منتدى الطاقة الدويل وقعت حديثاً من قبل  86دولة �ضمن
االجتماع الوزاري غري العادي للمنتدى يف الثاين والع�شرين من فرباير  ،2011وت�ضمنت كل
الدول املنتجة وامل�ستهلكة الرئي�سية يف العامل .و�أ�شار �إىل �أن الأ�س�س والأهداف التي يرعاها
منتدى الطاقة الدويل ت�شتمل على الآتي:
❒❒تعزيز التفاهم امل�شرتك واالطالع على حماور االهتمام العامة.
❒❒الدفع نحو �أ�سواق طاقة �شفافة وم�ستقرة ،و�ضمان �أمن العر�ض والطلب.
❒❒الت�شجيع على �إيجاد مبادئ وخطوط عامة لتعزيز �شفافية �أ�سواق الطاقة وا�ستدامتها.
❒❒ت�ضييق الهوة بني كل من الدول املنتجة وامل�ستهلكة والدول ذات االقت�صاد املتحول.
❒❒بناء ج�سور من الثقة عرب تبادل املعلومات.
❒❒ت�شجيع الدرا�سات وتبادل وجهات النظر فيما يخ�ص �ش�ؤون الطاقة.
❒❒ت�سهيل جتميع وت�صنيف ون�شر البيانات واملعلومات والتحاليل املختلفة.

ثم بني املحا�ضر نتائج االجتماع الثاين ع�شر ملنتدى الطاقة يف كانكون يف �شهر مار�س
 ،2010والتي ت�ضمنت �إيجاد قاعدة للحوار عرب عقد عدة م�ؤمترات حول اال�ستثمار ،وال�شفافية،
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واال�ستدامة.

و�أ�شار �إىل �أن هناك �إجماعاً يف منتدى الطاقة حول ثالث نقاط ت�شكل حمور اهتمام

�صناعة الطاقة العاملية ،وهي:

❒❒النمو املت�سارع للطلب العاملي على الطاقة.
❒❒هيمنة الوقود الأحفوري على مزيج الطاقة.
❒❒تزايد االرتباط واالعتماد املتبادل بني املنتجني وامل�ستهليكن.
❒❒و�أكد �أن التخفيف من حدة تذبذب �أ�سواق الطاقة ي�ستلزم ما يلي:
❒❒التعاون الد�ؤوب بني منتدى الطاقة العاملي ،ووكالة الطاقة الدولية ومنظمة �أوبك.
❒❒تبادل التحليالت التي تخ�ص التوجهات امل�ستقبلية.
❒❒الرتابط بني الأ�سواق املادية واملالية.
❒❒تعزيز �شفافية البيانات يف جماالت النفط والغاز واال�ستثمار.
❒❒الدعم القوي من دول جمموعة الـ .20

ور�أى املحا�ضر �أن ال�شراكة يف حتليل �أ�سواق الطاقة وتوجهاتها ومنظورها ،يحتاج حالياً �إىل
�إدراك التوازن املقبول بني العر�ض والطلب والطاقة الإنتاجية االحتياطية ،ويحتاج على املدى
املتو�سط تخفي�ض عدم املوثوقية مما ي�ساهم يف تدعيم اال�ستثمارات� ،أما على املدى البعيد
فالبد من معرفة احلجم احلقيقي مل�صادر النفط املتوفرة .كل ذلك يربز احلاجة �إىل �ضرورة
التوافق على التعاريف وعلى �أهم التف�سريات املمكنة لتذبذبات ال�سوق ،و�أ�شار يف هذا املقام �إىل
الندوة الثانية لبحث املنظور امل�ستقبلي للطاقة والتي �ستعقد يف  23يناير .2012
ثم انتقل املحا�ضر �إىل التذكري ب�أهم الأحداث التاريخية يف �صناعة النفط ،حيث �أ�شار �إىل
حدوث ع�شر �أزمات يف �إمدادات النفط ما بني عامي  1956و ،2010ولكنها يف املجموع مل
ت�ستمر �أكرث من  60يوماً خالل ال�سنوات اخلم�س واخلم�سني امل�شار �إليها� ،أي �أن جمموع مدة
الأزمات �شكل �أقل من  % 0.3من تلك الفرتة ،وقد نتج عن تلك الأزمات نق�ص يف �إمدادات
النفط بلغ يف �أ�سو�أ حاالته  3.1مليون برميل يومياً ،وكانت الدول املنتجة الأخرى تعمل على �سد
النق�ص يف الأ�سواق ،و�أكد على �أن ارتفاع �أ�سعار النفط مل ي�ؤثر على الطلب.
و�أ�شار املحا�ضر �إىل املبادرة امل�شرتكة لبيانات النفط  JODIالتي ت�شكل �أداة جدية لتعزيز
تبادل املعلومات بني املهتمني ،كما �أ�شار �إىل التعاون بني ال�شركات العاملية وال�شركات الوطنية
العاملة يف ال�صناعة البرتولية ،مو�ضحاً �أن اال�ستثمارات املطلوبة لل�صناعة حتى عام  2035تبلغ
حوايل  33تريليون دوالر ،وهو ما ي�شكل حتدياً كبرياً �أمام هذه ال�شركات.
وعر�ض املحا�ضر لعدة م�ؤمترات وندوات بحثت يف �ش�أن �شفافية البيانات واملعلومات ،ومنها
ندوة منتدى الطاقة الدويل التي عقدت يف جاكرتا يف يونيو  ،2011وبحثت يف كفاءة الطاقة من
حيث الرتكيز على م�صادر الطاقة الأنظف والأقل تكلفة .وقاده ذلك للحديث عن فقر �أو عوز
الطاقة ودوره يف احلد من التطور للدول التي تعاين منه .وخل�ص املحا�ضر �إىل �ضرورة تعزيز
دور منتدى الطاقة العاملي ،و�أهمية امل�شاركة يف االجتماع الثالث ع�شر للمنتدى الذي �سيعقد يف
الكويت خالل الفرتة  14 - 12مار�س .2012
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�آفاق النفط العالمي :منظور �أوبك
ح�سن م .قبازرد ,مدير ادارة البحوث  ،منظمة �أوبك ،فيينا  -النم�سا

Global Oil Outlook: OPEC's Perspective

Hasan M. Qabazard, Director, Research Division, OPEC, Vienna - Austria

ا�ستعر�ضت الدكتور قبازرد يف البداية خ�صائ�ص �سوق النفط،
حيث حتدث عن تذبذب الأ�سعار وت�أرجحها �ضمن نظاق وا�سع تراوح
ما بني � 80إىل  105دوالرات للربميل ،وعن املخاطر الكبرية لذلك
على انتعا�ش االقت�صاد العاملي ،والتحديات املبا�شرة لالحتاد الأوروبي
من �ضغوط املالية ،و�أعباء الديون والبطالة ،مبيناً �أن املحرك
الأ�سا�سي لنمو الطلب على النفط ي�أتي من قبل االقت�صادات النا�شئة،
بينما يتناق�ص معدل منو الطلب يف دول منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية نتيجة لبع�ض ال�سيا�سات التي حتد منه ،متوقعاً �أن �إنتاج
الدول غري الأع�ضاء يف �أوبك �سي�ستمر بالتزايد ب�شكل ملحوظ.
وقال املحا�ضر �إن م�ستويات املخزون التجاري من النفط م�ستقرة فوق معدالتها املعتادة،
وقد �إ�ستطاعت بلدان من �أوبك تكييف حجم �إنتاجها بالرغم من اال�ضطرابات التي �شهدتها
املنطقة العربية ،لكن ال�شكوك واملخاطر التي قد ت�ؤثر �سلباً على هذا الإنتاج ما زالت قائمة.
�أ�شار املحا�ضر بعد ذلك �إىل �أن تعايف االقت�صاد العاملي مير مبرحلة من الركود ،ففي عامل
ي�شمل م�سارين للنمو ،وهما الرتاجع املنظور خالل عام  ،)% 3.6( 2011حيث �أن االقت�صادات
النا�شئة هي التي تقود زخم النمو (ال�صني  % 9والهند  ،)% 7.7بينما تخلفت دول منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية عن الركب ( .)% 2.1ومن ناحية �أخرى ينمو اقت�صاد جمموعة
"( "BRICالربازيل ،رو�سيا ،الهند ،ال�صني) مبعدل � % 6.8سنوياً ،ومن املتوقع �أن ي�صل �إىل
م�ستوى الناجت االقت�صادي الإجمايل ملجموعة الـ  7يف غ�ضون ع�شر �سنوات ،بينما حافظت دول
�أوبك على وترية منو بلغت  % 3يف عام .2011
�أما عن التحديات التي تواجه املحافظة على معدل النمو ،فقد حتدث املحا�ضر عن عدة
نقاط ،من �أهمها:
✿✿التحول من مرحلة املحفزات الوا�سعة �إىل التما�سك املايل الذي ال مفر منه مثل
حالة انتهاء اجلولة الثانية من الت�سهيالت االئتمانية يف الواليات املتحدة.
✿✿عبء الديون يف منطقة منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ،وخماطر انتقال عدوى
الأزمة املالية الأوروبية �إىل بلدان �أخرى.
✿✿التحول �إىل �سيا�سة �أكرث حذر ًا لل�سيطرة على االقت�صاد املحموم يف ال�صني ويف دول
جمموعة  BRICالأخرى.
✿✿التباط�ؤ يف الن�شاط ال�صناعي العاملي  ،وتراجع الإنفاق اال�ستهالكي.

وقال املحا�ضر �إن املخاطر التي قد تنتج عن هذه النقاط تتمثل يف خطر الركود االقت�صادي،
وارتفاع معدالت البطالة ،وال�ضغوط املالية املتزايدة ،وامليول �إىل تبني �سيا�سات حمائية.
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بعد ذلك �سلط املحا�ضر ال�ضوء على الطلب العاملي على النفط ،مبيناً �أن االقت�صادات
النا�شئة هي املحرك الأ�سا�سي للنمو ،متوقعاً �أن ينمو الطلب العاملي على النفط يف عام 2012
مبقدار  1.3مليون برميل يومياً ،وت�ساهم يف ذلك الدول املتحولة خا�صة يف �آ�سيا ومنطقة
ال�شرق الأو�سط ،و�سي�ستمر �ضعف االقت�صاد يف الت�أثري �سلباً على الطلب على النفط ،كما
يو�ضح ال�شكل التايل:
خمطط يو�ضح منو الطلب العاملي ال�سنوي على النفط

وبني �أن منو الطلب العاملي على النفط قد تراجع حالياً مبعدل  1.1مليون برميل يومياً ،كما
انخف�ض ا�ستهالك دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية مبقدار  0.2مليون برميل يومياً،
وت�سببت الكوارث الطبيعية يف اليابان يف تراجع طلبها� ،إ�ضافة �إىل �أن بع�ض ال�سيا�سات ت�ؤثر
على منو الطلب مثل ت�شجيع ا�ستخدام ببدائل الوقود ،وفر�ض �ضرائب مرتفعة على اال�ستهالك.
وبني املحا�ضر بعد ذلك �أن الزيادة املتوقعة يف الإنتاج من خارج دول �أوبك ،وقد ت�صل
الزيادة �إىل  0.5مليون برميل يومياً عام  ،2012و�سوف تكون ب�شكل رئي�سي من الربازيل وكندا
والواليات املتحدة وكولومبيا ،بينما �سيرتاجع �إنتاج بحر ال�شمال واملك�سيك و�إندوني�سيا وماليزيا.
كما �أو�ضح �أن بلدان �أوبك حتافظ على طاقة �إنتاجية احتياطية ،وت�شكل �سوائل الغاز الطبيعي
م�ساهمة كبرية يف تلبية الطلب العاملي.
ثم انتقل املحا�ضر �إىل الت�أكيد على �أن تذبذب الأ�سعار عاد مرة �أخرى ل�سوق النفط لعدة
�أ�سباب ،منها املخاوف التي ظهرت يف �ش�أن اجلغرافيا ال�سيا�سية يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا على �سبيل املثال.
وخل�ص املحا�ضر �إىل عدد من النتائج ،من بينها تزايد تعقيد نظام الطاقة العاملي
با�ستمرار ،و�أن �أهم التحديات وعوامل عدم اليقني يف �سوق النفط تتمثل يف التحديثات
التقنية والبيئية ،وخماطر تراجع الطلب ،ونتائج الأزمة املالية العاملية ،والعالقة بني
الأ�سواق املالية و�أ�سعار النفط.
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وبني �أن ا�ستمرارية الأداء اجليد يف �أ�سواق النفط ترتبط بالعالقة بني النمو االقت�صادي،
والتطور االجتماعي ،و�أمن الطاقة ،و�سالمة البيئة،كما يدخل �ضمن ذلك ما �سماه بفقر �أو
عوز الطاقة ،وهو �أمر ر�أى املحا�ضر �ضرورة الرتكيز عليه .كما �أ�شار �إىل �ضرورة انتهاج الإدارة
احلكيمة للعديد من الأمور املرتابطة مع بع�ضها ،مثل �أمن العر�ض والطلب ،وا�ستقرار الأ�سعار،
و�سيا�سات الطاقة ،والتقنيات اجلديدة .و�أخرياً �أكد على �أن قيام حوار معمق بني جميع الأطراف
هو ما �سيمهد الطريق �أمام التعاون امل�شرتك.

توتال في �صناعة النفط
فيليب بوا�سو ،رئي�س قطاع الغاز والطاقة الكهربائية� ،شركة توتال ،باري�س  -فرن�سا

Total on the Oil Industry

Phillippe Boisseau, President, Gas and Power, TOTAL, Paris - France

كانت املحا�ضرة عبارة عن كلمة �ألقاها ال�سيد فيليب
بوا�سو ،رئي�س قطاع الغاز والطاقة الكهربائية يف �شركة
توتال وحتدث فيها عن ثالث خ�صائ�ص للعامل الذي نعي�شه،
وهي :الإعتماد والرتابط القوي وفقدان الثقة ،فلو مت
مقارنة حادثة فوكو�شيما بحادثة ت�شرنوبل ،جند �أنه يف
حالة ت�شرنوبل كان ال�سبب نق�ص التدريب للب�شر وخلل يف
التكنولوجيا ،بينما يف حالة فوكو�شيما كان الب�شر مدربون
جيداً والتكنولوجيا جيدة ،ولكن الذي حدث هو �أن �أحداً مل
يكن يتوقع �أن الطبيعة ميكن �أن حتدث ت�سونامي بعلو  14مرتاً ،وعاد �إىل ق�ضية الثقة
فت�ساءل :هل ن�ستطيع �أن نثق بالطاقة النووية؟ وهل ن�ستطيع �أن نثق بالنفط؟
ولالجابة على ذلك ،قال ال�سيد بوا�سو �أن اليابان �ألغت خططها امل�ستقبلية للتو�سع يف
الطاقة النووية ،وحذت حذوها كل من �إيطاليا و�أملانيا ،وتوجد �شكوك كبرية يف الواليات
املتحدة� ،أما ب�ش�أن الثقة بالنفط ف�أ�شار املحا�ضر �إىل مقال �صدر يف جملة وول �سرتيت
جورنال ،قبل �أ�سبوعني بعنوان ?There will be oil
وت�ساءل ال�سيد بوا�سو ملاذا النمو يف ال�صني والربازيل وغريها؟ و�أجاب ب�أن النا�س
يريدون حياة �أف�ضل فالعامل اليوم مت�صل ومرتابط ب�شكل قوي ،وب�سبب ذلك رفع النا�س
من �سقف توقعاتهم مل�ستوى املعي�شة .وعلى الرغم من �أن �أغلب احلديث يدور عن النمو
يف الناجت املحلي الإجمايل� ،إال �أن احلقيقة �أن دخول الأفراد هي التي تنمو مبعدالت
�أ�سرع ،ونتيجة لذلك يزيد الطلب على الطاقة .
وعن م�صادر الطاقة ،قال ال�سيد بوا�سو �أن الفحم يواجه م�شكلة املياه يف ال�صني،
ويواجه م�شكلة حماية البيئة يف الواليات املتحدة ،حيث �أن هناك جماعات �ضغط يف
الواليات املتحدة ت�ضغط يف اجتاه �إيقاف من�ش�أت توليد الطاقة با�ستخدام الفحم يف
�أمريكا ،وعن الغاز الطبيعي قال �إن �أوروبا و�آ�سيا تعترب م�ستوردين �صافيني ،وتعترب كل
من ال�شرق الأو�سط ورو�سيا م�صدرين �صافيني ،مقابل االكتفاء الذاتي يف �أمريكا.
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و�أفاد ال�سيد با�سيو ب�أن توتال �إتخذت قرار ب�ش�أن الإ�ستثمار يف الطاقة ال�شم�سية ،فخ�ص�صت
لذلك حوايل  1.5مليار دوالر خلطتها التطويرية ،كما قررت امل�ضي قدماً يف برنامج انتاج
الوقود احليوي يف الربازيل با�ستخدام التعديل اجليني للجيل الثاين من االيثانول.

ادارة التغير وتغيير الم�ستقبل :ا�ستراتيجيات �أرامكو -ال�سعودية
خالد الفالح الرئي�س وكبير الإداريين التنفيذيين� ،أرامكو  -ال�سعودية

Managing Change, and Changing the Future: Saudi Aramco's Strategies
Khalid Al-Falih, President & Chief Executive Officer, Saudi Aramco

حتدث ال�سيد خالد بن عبد العزيز الفالح ،رئي�س �شركة �أرامكو
ال�سعودية وكبري ادارييها التنفيذيني ،يف كلمته عن املراحل التي قطعتها
�أرامكو ال�سعودية منذ الأيام الأوىل لت�أ�سي�سها وما �شهدته من من ًو وتطور
مبرور الوقت ،م�شريا �إىل �أنها قامت  -باعتبارها �شركة تعمل على
�أ�س�س جتارية – باغتنام الفر�ص وتوقع احتياجات العامل من الطاقة مع
اال�ستجابة للم�صالح الوطنية.
وهكذا فقد تطورت �أرامكو ال�سعودية من �شركة ترتكز �أعمالها يف
�إنتاج النفط والغاز �إىل �شركة برتول متكاملة متتلك �أ�صول تكرير كبرية ولها ح�ضور عاملي هام،
كما يتوقع �أن ت�شهد �أعمال ال�شركة يف جماالت التكرير واملعاجلة والت�سويق من ًوا �أكرب على مدى
العقد املقبل بحيث حتتوي على �أكرب جمموعة �أعمال تكرير يف العامل .وهذا التطور يت�سق مع
�إ�سرتاتيجية ال�شركة الأ�سا�سية املتمثلة يف حتقيق املزيد من القيمة امل�ضافة من ثروات اململكة من
املوارد الهيدروكربونية.
وفيما يتعلق باخلطط امل�ستقبلية ،قال ال�سيد الفالح �أن �أرامكو ال�سعودية تعمل على مدى
العقدين القادمني على خو�ض مرحلة التحول اال�سرتاتيجي من �شركة رائدة للنفط والغاز ،وهو
ما �أجنزته وعرفت به حتى اليوم� ،إىل �شركة طاقة وكيميائيات تت�سم بالعاملية احلقيقية والتكامل
التام ،ومتتلك �أعماالً وا�سعة النطاق يف اململكة وخمتلف �أنحاء العامل.
و�أ�ضاف �أن الو�ضع الذي نهدف �إىل بلوغه يف امل�ستقبل �سي�سهم يف حتقيق التنمية امل�ستدامة
والتنويع القت�صاد اململكة ،كما �سي�ساعد يف �إن�شاء قطاع طاقة �سعودي ن�شط قادر على املناف�سة
العاملية .ولعل �أف�ضل و�صف لر�ؤيتنا للم�ستقبل هو ما ورد يف “الهدف اال�سرتاتيجي” لل�شركة:
“ �أن ن�صبح �شركة تت�سم باملرونة والن�شاط لت�صبح واحدة من �أكرث جهات العمل احرتا ًما يف
العامل ،و�شركة بارزة يف جمال التنقيب عن الزيت والغاز و�إنتاجهما ،و�شركة تكرير وكيميائيات
متكاملة عاملية امل�ستوى حتتل مرتبة ال�صدارة يف الأداء والربحية واالبتكارات التقنية ،و�أن ن�صبح
�شركة حتوز على الريادة يف جمال تطوير التقنيات وتنمية اقت�صاد املعرفة يف اململكة ،و�أن يكون
لدينا اقت�صاد وطني يت�سم بالكفاءة يف ا�ستهالك الطاقة ،و�أن يكون لدينا قطاع موجه للت�صدير من
�صناعات م�ساندة للطاقة”
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وحتدث ال�سيد الفالح ب�إ�سهاب عن مرحلة التحول اال�سرتاتيجي ب�أرامكو و�أهدافها وطموحاتها،
م�ؤكداً على ثقته من �أن �أرامكو على عتبة التحول من �شركة تفخر بها اململكة �إىل �شركة يفخر بها
العامل ب�أ�سره.

اال�ستنتاجات العامة
من خالل تتبع ما مت ا�ستعرا�ضه يف الأوراق املقدمة يف ندوة �أك�سفورد الثالثة والثالثون
للطاقة ،ميكن ا�ستخال�ص بع�ض اال�ستنتاجات �إىل ح�صل حولها نوع من الإجماع ،والتي كانت
على النحو التايل:
� ً
أوال :االقت�صاد العاملي :
✍ ✍هناك �إجماع حول موا�صلة االقت�صاد العاملي مل�سرية التعايف ،وتوقع ا�ستمرار النمو
مبعدالت مت�سارعة ،حيث �أظهرت التوقعات منو ًا معتدال يف الدول ال�صناعية خالل عام
 ،)2.1%( 2011ومنو ًا �أقوى يف البلدان النامية التي تقود زخم النمو (ال�صني 9%
والهند .)7.7%
✍ ✍�أن ت�أثري �أ�سعار النفط على النمو يف االقت�صاد العاملي خالل الفرتة الأخرية مل تعد كما
كانت عليه يف ال�سابق ،ف�أ�سعار الفائدة تقبع عند حدودها الدنيا ،والنمو ال زال ً
ه�شا يف
معظم االقت�صاديات الكربى ،و�سوف ي�شكل نطاق  200 – 150دوالر للربميل خطر ًا
ً
حقيقيا على م�سرية النمو املتعايف لالقت�صاد العاملي ،ويعر�ض الأو�ضاع املالية يف بلدان
كثرية للخطر.
✍ ✍لن يكون للتقلبات يف �أ�سعار النفط �أثر كبري على تلك املعدالت مقارنة بت�أثري العوامل
الأخرى مثل العجز يف املوازين اجلارية ،و العوامل اجليو�سيا�سية ،والكوارث الطبيعية .
ً
ً
ملحوظا خالل عام  2010ومطلع عام 2011
تراجعا
✍ ✍�شهد حجم التجارة العاملية
ً
متخليا عن املكا�سب التي حققها انتعا�ش التجارة بعد مرحلة الأزمة خالل عام 2009
والذي بلغ ذروته عند مطلع عام .2010
✍ ✍يعترب االندماج االقت�صادي ال�سابق لأوانه بني �أع�ضاء منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية  ،OECDوالذي قد تكون انعكا�ساته �سلبية على الدول النامية ،بالإ�ضافة
�إىل جتدد ال�ضغوط املالية يف منطقة اليورو من �أهم التحديات امل�ستقبلية ،ويعترب
تزايد املخاوف من ات�ساع رقعة ال�ضغوط املالية يف منطقة اليورو م�ؤخر ًا م�صدر ًا مبا�شر ًا
لتزايد حدة التقلبات يف الأ�سعار.

ثانيا :جانب الإمدادات
§ §�سيظل النفط امل�صدر الرئي�سي لالمدادات ،بينما �سيمثل الغاز امل�صدر الرئي�سي
للنمو ،و�ستبقى الطاقة النووية على م�ساهمتها احلالية يف مزيج الطاقة العاملي
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بالرغم من حادثة فوكو�شيما ،وبالن�سبة للطاقات املتجددة �سوف ت�ستمر بالنمو
�إذا ما توفر الدعم احلكومي لها.
§ §بالرغم من كون النفط ثورة نا�ضبة حقيقة ال جدال فيهاّ � ،إال �أن �أرقام
االحتياطيات امل�ؤكدة ومعدالت االنتاج والآفاق الواعدة للكنولوجيا ،ت�ؤكد مبا
ً
جماال لل�شك ،ب�أننا ال زلنا بعيدين جدا عن فرتة انتهاء ع�صر النفط،
ال يدع
بالرغم من الت�سليم بحقيقة �أن ع�صر �إ�ستخراج النفط ال�سهل قد وىل يف كثري
من مناطق الإنتاج با�ستثناء منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.
ً
مهما يف زيادة االمدادات النفطية خالل الفرتة
§ §يتوقع �أن يلعب العراق دور ًا
القادمة ،وبالنظر �إىل حجم احتياطاته النفطية ال�ضخمة ،هناك فر�ص واعدة
لي�أخد العراق مكانه كم�صدر رئي�سي من م�صادر االمدادات
§ §�إذا حالف النجاح اجلهود الرامية لرفع معدالت ا�ستخال�ص االحتياطيات
ال�ضخمة من رمال الزيت الثقيلة الكندية بذات معدالت ا�ستخال�ص النفط
التقليدي ،عند ذلك ميكن لقارة �أمريكا ال�شمالية �أن حتقق ا�ستقالليتها التامة
عند االمدادات النفطية ولعقود عديدة.
§ §تبلغ احتياطيات الغاز الطبيعي يف العامل حوايل  720تريليون مرت مكعب،
ن�سبة  % 52منها من امل�صادر التقليدية ،والباقي من امل�صادر غري التقليدية،
وهي كميات كافية لتغطية اال�ستهالك العاملي حلوايل � 250سنة ب�إعتبار معدالت
اال�ستهالك احلالية
§ §تنتقل �أ�سواق الغاز العاملية من حالة الفائ�ض يف العر�ض �إىل حالة التوازن
ً
حديثا
التدريجي .وملجاراة الطلب� ،سوف يتزايد �إنتاج الغاز من احلقول املكت�شفة
�أي بعد عام  ، 2008بينما يتناق�ص �إنتاج احلقول القدمية ،لتبلغ ن�سبة م�ساهمة
احلقول اجلديدة حوايل ثلثي الإنتاج العاملي من الغاز بحلول عام .2030
§ §من املتوقع �أن يظهر ت�أثري الإمدادات غري التقليدية للغاز مع نهاية العقد احلايل،
وال يتوقع �أن تتجاوز م�ساهمة الغاز املنتج من امل�صادر غريالتقليدية ن�سبة % 18
من �إجمايل الإنتاج العاملي من الغاز خالل عام 2030
§ §بالرغم من التوقعات املرتفعة ملعدالت منو الطاقات املتجددة� ،إال �أن م�ساهمتها يف
ً
ن�سبيا على املدى املنظور ،نظر ًا النخفا�ض
�سوق الطاقة العاملي �ستبقى متوا�ضعة
ح�صتها يف مزيج الطاقة العاملي ،حيث يتوقع تزايد ح�صتها يف قطاع توليد
الكهرباء �إىل حوايل  ،% 21ويف قطاع النقل �إىل حوايل  % 3بحلول عام .2030
ثالثا :جانب الطلب
§ §يتوقع �أن يبلغ �إجمايل الطلب على الطاقة الأولية حوايل  16.5مليار طن مكافئ
ً
نفط�/سنويا خالل عام  ، 2030بحيث يبلغ طلب الدول غري الأع�ضاء يف منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية « ”OECDحوايل  11مليار طن مكافئ نفط/
ً
�سنويا ،ويتجاوز طلب الدول الأع�ضاء يف منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية
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ً
نفط�/سنويا.
حوايل  5.5مليار طن مكافئ
§ §وفيما يتعلق مب�صادر النمو يف الطلب على الطاقة ،يتوقع �أن ت�أتي جل الزيادة
املتوقعة من جمموعة الدول غري الأع�ضاء يف منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية� .أما بالن�سبة ملزيج الطاقة العاملي فيتوقع �أن تنخف�ض ح�صة النفط
والفحم ل�صالح ارتفاع ح�صة الغاز الطبيعي وامل�صادر املتجددة
§ §من املتوقع �أن ي�سجل �إجمايل الطلب العاملي على النفط معدل منو �سنوي
متو�سطه  % 0.9يف الأجل الطويل �أي حتى عام  .2030ومتثل دول �آ�سيا ب�صورة
عامة ،وال�صني والهند بدرجة خا�صة ،املحرك الأ�سا�سي للنمو يف الطلب يف الأجل
املنظور ،و�ست�ساهم ً
دوال �أخرى � ً
أي�ضا ،منها دول �أمريكا الالتينية ورو�سيا ودول
ال�شرق الأو�سط ،وعلى ر�أ�سها اململكة العربية ال�سعودية ،بدور كبري يف منو الطلب
العاملي على النفط
ً
�سنويا حتى عام
§ §من املتوقع �أن ينمو الطلب على الغاز الطبيعي مبعدل % 1.4
 ،2030وتعتربال�صني وال�شرق الأو�سط و�أمريكا ال�شمالية �أهم امل�صادر املحتملة
للنمو يف الطلب العاملي على الغاز الطبيعي.
§ §يتوقع �أن يتزايد اعتماد الواليات املتحدة الأمريكية على م�صادرها الذاتية وعلى
كندا فيما يتعلق بالغاز الطبيعي ،بينما �سيزداد الطلب على اال�سترياد يف �أوروبا
ً
�سنويا حتى عام � ،2030أما يف دول �آ�سيا وخا�صة ال�صني والهند
مبعدل % 0.4
ً
ف�سينمو الطلب على اال�سترياد مبعدل مرتفع قد ي�صل �إىل � % 3.8سنويا خالل
الفرتة ذاتها.
§ §تعد �سيا�سات الرفع من كفاءة ا�ستخدام الطاقة من �أهم الأدوات التي قد ت�ساهم
ً
علما
يف تخفي�ض منو الطلب العاملي على الطاقة بن�سبة  % 65حتى عام .2030
ب�أن دوال مثل رو�سيا وال�صني واململكة العربية ال�سعودية ت�ضع تلك ال�سيا�سات
�ضمن �أوليات �أهدافها للمرحلة املقبلة.
رابعا  :الأ�سعار
§ §انعك�ست التطورات ال�سيا�سية التي �شهدتها الدول العربية منذ مطلع عام ،2011
ب�شكل وا�ضح وجلي على �أ�سواق النفط ،فتجاوزت الأ�سعار حاجز النطاق ال�سعري
 80 - 70دوالر ًا للربميل ،الذي ظلت تتحرك �ضمنه يف �أغلب الفرتة ما بني �شهر
�أكتوبر� 2009إىل �شهر �أكتوبر .2010وقد بلغ ال�سعر الفوري خلام برنت �أعلى
م�ستوياته � ،أي  126.3دوالر للربميل يف الثامن من �شهر �أبريل  ،2011مت�أثر ًا
بانقطاع الإمدادات من النفط الليبي عن الأ�سواق الأوروبية.
§ §عاد االجتاه العام للتوقعات امل�ستقبلية للأ�سعار �إىل النمط الذي كان �سائد ًا عليه
قبل �أربع �سنوات ،حيث من املتوقع �أن تنخف�ض الأ�سعار خالل ال�سنوات القادمة
عن م�ستوياتها احلالية.
§ §تت�سم الفرتة احلالية بارتفاع معدل التقلبات يف الأ�سعار اليومية للنفط اخلام
�إزاء توتر الأ�سواق على خلفية املخاوف من خماطر �أزمة الديون ال�سيادية
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واملخاوف التي ظهرت يف �ش�أن اجلغرافيا ال�سيا�سية يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا
خام�س ًا :التحديات
§ §�سيظل النفط والغاز الطبيعي امل�صدرين الأ�سا�سيني للطاقة يف امل�ستقبل
املنظور ،ويكمن التحدي يف كيفية تطوير امل�صادر الهيدروكربونية بطريقة فعالة
تتوافق وم�صالح جميع الفرقاء يف ال�سوق النفطية ،من حيث �ضمان الإمدادات
للم�ستهلكني وب�سعر عادل للمنتجني وعائد منا�سب للم�ستثمرين يف ال�صناعة
ً
حتديا كبري ًا ،ويحتاج من جميع الأطراف �إىل ر�ؤية
البرتولية ،وهذا الأمر ي�شكل
وقيادة و�شراكة ملواجهته.
§ §تواجه ال�صناعة البرتولية حتديات متعددة ومعقدة يف ذات الوقت ،فن�شاطها
يتطلب مراعاة املعايري ال�صارمة للجودة وال�صحة وال�سالمة والبيئة ،وم�شاريعها
�إزدادت �ضخامة وتعقيد ًا ،يف ظل نق�ص وا�ضح يف املوارد الب�شرية والأيدي املاهرة
�ساد�س ًا :جغرافية الطاقة اجلديدة
�إن العامل اليوم يعي�ش منعطفاً ا�سرتاتيجياً يف م�شهد الطاقة العاملية ،بظهور جغرافية
جديدة له ،وخارطة طريق جديدة ،وعوامل م�ساعدة تقنية جديدة �أي�ضاً� ،إ�ضافة �إىل
حتول يف �آليات العر�ض والطلب� .إن جغرافيا الطاقة اجلديدة �ستتمثل يف انزياح جغرايف
بحيث �سيتوىل ممر ال�شرق الأو�سط بقيادة ال�سعودية -بحر قزوين� -سيبرييا -كندا،
ت�أمني احتياجات مراكز الطلب اجلديدة يف ال�صني والهند و�آ�سيا .بينما �سيكون لعوامل
امل�ساعدة التقنية اجلديدة (تكنولوجيا املعلومات والتكنولوجيا الذكية) الدور احلا�سم يف
حتويل منحى الطلب.
و�سي�شكل اال�ستهالك ،املحرك الرئي�سي خلارطة الطريق اجلديدة للطاقة خالل العقد
القادم ،حيث �ست�ساهم التقنيات بدورها يف تغيري املنظور نحو م�صادر الطاقة املتجددة
كطاقة الرياح والطاقة ال�شم�سية تتعدى ذلك �إىل البدائل الأخرى مثل الطاقة النووية.
تعد ديناميكيات العر�ض والطلب املحرك للتكنولوجيا ،وبالرغم من وقوع ال�سيا�سة
يف قلب ال�صناعة البرتولية� ،إال �أن ما مت مالحظته خالل هذه الندوة �أن الرتكيز كان �أكرث
على التكنولوجيا ،وهو الأمر الذي يعك�س دورها اجلديدة ،وذلك ب�إنتقالها من نطاقها
املحلي �إىل النطاق العاملي ،كما نقلت الطاقة من عامل حتركه امل�صادر �إىل ثنايا عامل
تقوده التكنولوجيا.

214

مراجعات الكتب
الشركات النفطية المتعددة الجنسيات
ودورها في العالقات الدولية
*

مراجعة :تركي حسن الحمش

اهتم الكتاب بالبحث عن النقاط امل�ؤثرة يف العالقات الدولية واملرتبطة بال�صناعة النفطية ودور ال�شركات
النفطية العاملية يف هذه العالقات .ونظر يف التحديد املنهجي للم�صالح الني تربط بني الأطراف الدولية وبني
اجلغرافية ال�سيا�سية ،يف ظل ال�صراعات القائمة لل�سيطرة على م�صادر الطاقة.
�أتى الكتاب يف �ستة ف�صول ،ق�سمت �إىل مباحث ومطالب ،1وفيما يلي ا�ستعرا�ض ملا ورد فيه.
 1مت خالل التحقيق ا�ستبدال كلمة (مطلب) بكلمة (ق�سم) منعاً حل�صول التبا�س عند القارئ.
* خبري برتويل /ا�ستك�شاف و�إنتاج� ،إدارة ال�ش�ؤون الفنية � -أوابك
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امل�ؤلف :الدكتور حممد خيتاوي
لغة الكتاب :العربية
عدد ال�صفحات498 :
�سنة الطباعة2010 :
النا�شر :م�ؤ�س�سة ر�سالن للطباعة والن�شر والتوزيع� ،سورية
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الف�صل الأول
التعريف بالطاقة والنفط و�إن�شاء ال�شركات النفطية
قبل اخلو�ض يف غمار تعرف النفط والطاقة ،اختار امل�ؤلف �إعطاء ملحة عامة عن تاريخ اكت�شاف
النفط من قبل الب�شرية ،منطلقاً من ا�ستخدام القار قبل �آالف ال�سنني لطالء املراكب ،وحتى الو�صول
�إىل اال�ستخدامات احلالية املعروفة.
ق�سم امل�ؤلف هذا الف�صل �إىل ثالثة مباحث ت�ضمن كل منها ق�سمني:
املبحث الأول :الأ�شكال والو�سائل التي �أدت �إىل اكت�شاف وا�ستغالل النفط
ركز امل�ؤلف على �أهمية االكت�شافات النفطية منذ
بداية القرن الع�شرين ،مبيناً �أن النفط مل يعد جمرد
�سلعة من ال�سلع العابرة يف التجارة الدولية ،بل جتاوز
ذلك �إىل �أن ي�صبح �أهم مادة جتارية يتم تداولها يف
العامل ،وخا�صة منذ احلرب العاملية الأوىل التي جذبت
االهتمام �إىل النفط ك�سلعة ا�سرتاتيجية ذات �أولوية
كربى لالقت�صاد العاملي ،حيث بني ردود �أفعال بريطانيا
وفرن�سا وهولندا على ازدياد نفوذ ال�شركات الأمريكية
عاملياً ،وخا�صة يف ال�شرق الأو�سط.
يف الق�سم الأول من هذا املبحث ،نظر امل�ؤلف يف
م�صادر النفط اخلام وبني ت�أثري وفرة امل�صادر على توجيه
ال�سيا�سة النفطية الأمريكية منذ مطلع ال�سبعينات من
القرن املا�ضي ،حيث مل يعد الإنتاج الأمريكي كافياً
لتلبية الطلب املحلي فيها ،وكان البد من ا�سترياد النفط من خمتلف دول العامل ،وبني امل�ؤلف يف هذا
الق�سم �أن العديد من الدرا�سات �أكدت على �أن نفط منطقة ال�شرق الأو�سط �سيبقى الأرخ�ص كلفة.
انتقل امل�ؤلف بعدها �إىل الق�سم الثاين الذي حتدث فيه عن االحتياطي النفطي العاملي ،مبيناً
خمتلف التقديرات لهذا االحتياطي ،كتقديرات منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول ،وتقديرات
�شركة  ،British Petroleumو�أورد يف هذا ال�سياق العديد من اجل��داول عن توزع االحتياطيات
النفطية يف العامل ،وعن تطور احتياطيات النفط والغاز يف الدول الأع�ضاء يف منظمة �أوابك.
املبحث الثاين :الدول املنتجة وامل�صدرة للنفط
يف الق�سم الأول من هذا املبحث ،عر�ض امل�ؤلف نبذة تاريخية عن الدول العربية املنتجة للنفط ،ثم
انتقل �إىل عر�ض ملخ�ص عن النفط يف الدول الإ�سالمية املنتجة للنفط ،بدءا من الدول الواقعة على
صوال �إىل �سلطنة بروناي.
بحر قزوين ،و� ً
�أما يف الق�سم الثاين ،فقد عر�ض نبذة عن الو�ضع النفطي لأوروبا الغربية من ناحية االحتياطي
والإنتاج واال�ستهالك ،م�شرياً �إىل �أن دول �أوروبا الغربية  -با�ستثناء الرنويج وبريطانيا -ال تكاد متلك
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احتياطياً يذكر ،مما جعلها تتجه �إىل اال�سترياد من ال��دول امل�صدرة وال�سيما دول منطقة ال�شرق
الأو�سط .وذكر هنا ت�أثري �أزمتي النفط عام  ،1973وعامي  ،1980مما �أدى �إىل توجه الدول الغربية
للحد من ا�ستهالك الطاقة عن طريق اتخاذ �إجراءات خمتلفة مثل تخفي�ض االعتماد على النفط يف
توليد الكهرباء ،وتر�شيد اال�ستهالك وفر�ض املزيد من ال�ضرائب ،والبدء بتطوير م�صادر للطاقة البديلة
حتل حمل النفط.
ثم انتقل امل�ؤلف �إىل الق�سم الثالث الذي حتدث فيه عن دول االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق والدول
اال�شرتاكية ال�سابقة ،مبيناً �صعوبة احل�صول على معلومات و�إح�صائيات دقيقة من تلك الدول ،ب�سبب
حمدودية و�صول ال�شركات النفطية العمالقة لها .وقدم امل�ؤلف عر�ضاً لتطور احتياطي النفط يف
خمتلف هذه الدول ح�سب املعلومات التي �أتيحت له.
املبحث الثالث :الدول ال�صناعية الغربية واحتكارها للنفط
ا�ستعر�ض امل�ؤلف بالتف�صيل كيف ب��د�أ االحتكار
العاملي للنفط ،حيث ر�أى �أن بداية االحتكار ب��د�أت
منذ عام  1907مع اندماج �شركتي Dutch Shell
و  Royal Dutch Companyالهولنديتني ،ثم بد�أ
التن�سيق مع باقي ال�شركات الكربى يف حينها ،حيث مت
التو�صل �إىل اتفاقية كان هدفها الرئي�سي عدم التناف�س
بني تلك ال�شركات ،وحماولة تثبيت �أ�سعار النفط وتكلفة
النقل وال�شحن .وكان من �ضمن االتفاق �أن يتم �شحن
النفط �إىل الدولة امل�ستوردة من قبل �أقرب �شركة منتجة
حتى لو مل يكن التعاقد قد مت مع هذه ال�شركة.
يف ال�ق���س��م الأول من ه��ذا املبحث ،نظر امل�ؤلف
يف دور ال�صناعة الغربية يف تطوير التكنولوجيا
والر�أ�سمالية النفطية ،حيث ر�أى �أن امل�صالح الر�أ�سمالية
النفطية الغربية وخا�صة الأمريكية منها كانت متجان�سة على مر الأيام ،وكان للطاقة (النفط والغاز)
الدور الأ�سا�سي يف تطور ال�صناعة العاملية والتكنولوجيا والنمو االقت�صادي .و�أورد يف هذا املقام عدة
�أمثلة ،منها:
1 .1ع�شوائية التو�سع ال�صناعي املعتمد على النفط.
2 .2ت�أثري دورة حياة املدن.
3 .3الغذاء والزراعة واعتمادهما الكثيف على الطاقة.
4 .4الطهو ،والتربيد والتدفئة.
5 .5ال�صحة العامة ،ودور الطاقة يف ال�صناعات املرتبطة بها.
6 .6تخزين ومعاجلة ونقل املعلومات.
وخل�ص �إىل �أن كل النجاحات التي حتققت يف القرن الع�شرين مل يكن لها �أن تتحقق لوال التطور
يف ال�صناعة النفطية.
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انتقل امل�ؤلف بعدها �إىل الق�سم الثاين حول ن�سبة النفط يف التجارة العاملية ،مبيناً �أن دور النفط
احلايل كان نتيجة االنتقال بعد احلرب العاملية الثانية من االعتماد على الفحم احلجري كم�صدر
�أ�سا�سي للطاقة �إىل االعتماد على النفط والغاز .وقد ا�ستعر�ض يف هذا الق�سم التطورات التي طر�أت
على جتارة النفط يف خمتلف بقاع الأر�ض ،م�شرياً �إىل �أن هذه التجارة ال تقت�صر على النفط اخلام،
بل تتعداه �إىل جتارة امل�شتقات النفطية واملنتجات البرتوكيميائية.

الف�صل الثاني
تعريف ال�شركات متعددة اجلن�سيات (�أهدافها� -آليات عملها)
ت�ضمن هذا الف�صل طرح عدة مفاهيم عرب ثالثة مباحث.
املبحث الأول :ال�شركات متعددة اجلن�سيات ،تعريفها ون�ش�أتها
ر�أى امل�ؤلف �أن ال�شركات متعددة اجلن�سيات مل تظهر عملياً �إال مع الأمريكيني بني عامي 1945
و ،1960حيث بد�أت ال�شكات الأمريكية يف �إقامة معملها يف �أوروبا للحد من م�صاريف النقل ور�سوم
اجلمارك والإجراءات الإدارية والتجارية املختلفة.
�أورد امل�ؤلف يف الق�سم الأول تعريف ال�شركات متعددة اجلن�سيات ،ب�أنها تلك التي تقود فعاليات
و�أن�شطة تتجاوز حدودها القومية ،مبيناً �أن �سبب متركزها يف البلدان امل�ستقلة يعود �إىل عدة عوامل،
من �أهمها:
1 .1الت�أثري اجلغرايف واال�سرتاتيجي لبع�ض ال�صناعات.
2 .2بع�ض احلكومات تف�ضل �أن تعمل هذه ال�شركات على �أرا�ضيها بدل �أن تكون حمكومة بقيود
اال�سترياد.
3 .3ت�سهيل طريقة عمل ال�شركات الفرعية يف البلد امل�ضيف.
4 .4خطورة �إنتاج �سلعة �أ�سا�سية عاملية من بلد واحد ،مع ما قد تتعر�ض له من �أخطار خمتلفة
طبيعية �أو ب�شرية.

219

النفط والتعاون العربي 139 -

دار الق�سم الثاين حول ن�ش�أة وتطور ال�شركات متعددة اجلن�سيات ،واحتوى على بع�ض اجلداول
التي ت�ضمنت م�ؤ�شرات اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر ،وترتيب �أكرب � 25شركة متعددة اجلن�سيات يف العامل
ح�سب قيمة �أ�صولها .وبني امل�ؤلف �أن تلك ال�شركات تعد قوة ال ي�ستهان بها يف ظل اقت�صاد العوملة،
ومتار�س عملها من خالل �شبكة معقدة من جهة الهياكل التنظيمية،كما �أنها تنخرط يف الإنتاج العاملي
وفق نظام متكامل ي�ضع حتت ت�صرفها ما يوازي ثلث هذا الإنتاج.
املبحث الثاين :ال�شركات متعددة اجلن�سيات� ،أهدافها و�آليات عملها
بحث الق�سم الأول من هذا املبحث يف �أهداف هذه ال�شركات ،وخا�صة تنمية ر�أ�س املال وعدم
االكتفاء بالربح فقط ،ور�أى �أن لهذه ال�شركات العديد من املميزات ،مثل:
1 .1ميزة التكامل :فبع�ض ال�شركات البرتولية متعددة اجلن�سيات تعمل ب�شكل متكامل ابتدا ًء من
صوال �إىل الت�سويق والتوزيع.
مرحلة البحث والتنقيب مرور ًا بالإنتاج والتكرير و� ً
2 .2االح�ت�ك��ار :حيث ر�أى �أن ال�شركات متعددة اجلن�سيات ت�سعى لل�سيطرة على ث��روات ال��دول
النامية ،وتنقلها �إىل بلدانها ثم يعاد ت�صديرها على �شكل مواد م�صنعة ،وهذا ما ي�ساهم يف
خلق منط ا�ستهالكي يعود بالفائدة على هذه ال�شركات.
ويف الق�سم الثاين من هذا املبحث ،نظر امل�ؤلف يف �آلية عمل ال�شركات متعددة اجلن�سيات ،مو�ضحاً
�أنها تتمتع بو�ضع �سيادي يف كافة قطاعات ال�صناعة عالية التقنية،كما �أنها �أعطت حتفيزات هامة يف
جمال التجارة احلرة واال�ستثمار الأجنبي غري املقيد الذي ال يفيد ال�شعوب.
�أما الق�سم الثالث فقد حتدث فيه امل�ؤلف عن حجم ال�شركات متعددة اجلن�سيات وخ�صائ�صها
اال�سرتاتيجية ،من ناحية:
1 .1التنظيم اال�سرتاتيجي.
2 .2خ�صائ�ص ال�شركات متعددة اجلن�سيات ،وذكر فيها:
•�ضخامة احلجم.
•تنوع الأن�شطة.
•االنت�شار اجلغرايف.
•القدرة على حتويل الإنتاج واال�ستثمار على م�ستوى العامل.
•�إقامة التحالفات اال�سرتاتيجية.
•املزايا االحتكارية.
•تعبئة املدخرات العاملية.
•تعبئة الكفاءات.
املبحث الثالث :ال�شركات متعددة اجلن�سيات يف جمال النفط
ت�ضمن الق�سم الأول من هذا املبحث ن�ش�أة وتطور و�آليات عمل ال�شركات متعددة اجلن�سيات،
و�أعطى �أمثلة عن �سبع �شركات عاملية تعمل يف جمال النفط والغاز ،تدعى ال�شقيقات ال�سبع البرتولية،
وهي.Exxon – Shell – BP – Gulf Oil – Texaco – Mobil – Chevron :
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ويف الق�سم الثاين الذي دار عن القوة االقت�صادية واال�سرتاتيجية لل�شقيقات ال�سبع امل�شار �إليها
�آنفاً ،فقد بني امل�ؤلف �أن احتاد ال�شركات الكربى مت ا�ستخدامه ك�سالح ملوجهة الدول املنتجة يف عدة
مناطق من العامل ،مبيناً �أن هذه ال�شركات تعترب  -ح�سب ر�أيه – امتداداً للر�أ�سمالية العاملية ورمزاً
للتق�سيم الدويل للعمل بني الدول ال�صناعية امل�ستهلكة والبلدان املنتجة وامل�صدرة ،وبني الدول املتخلفة
التي ال تنتج النفط.

الف�صل الثالث
ال�شركات النفطية متعددة اجلن�سيات و�أدوارها ال�سيا�سية
واال�سرتاتيجية واالقت�صادية
يرى امل�ؤلف �أن هناك عالقة وثيقة بني حجم اال�ستثمارات لأية دولة خارج حدودها ،وبني النزعات
التو�سعية لها ،حيث يقول�« :إن ت�صدير ر�ؤو�س الأموال كان وال يزال من �أهم الأ�ساليب التي تنتهجها
الدول اال�ستعمارية لل�سيطرة على م�صادر وثروات البلدان النامية».
ويخل�ص �إىل �أن ال�شركات متعددة اجلن�سيات و�أدواره��ا االقت�صادية وال�سيا�سية واال�سرتاتيجية
ترتبط بالنظم ال�سيا�سية واحلكومات واملنظمات متعددة الن�شاطات ،وت�ؤثر بالتايل على ر�سم ال�سيا�سات
و�صناعة القرار.
املبحث الأول :ارتباط ال�شركات النفطية متعددة اجلن�سيات والت�أثري املتبادل يف �صنع القرار
ناق�ش امل�ؤلف يف هذا املبحث فكرة �أن
الدول ال�صناعية املحرومة من الرثوة النفطية،
ت�سعى �إىل احل�صول على ه��ذه ال�ثروة عن
�شركاتها العمالقة ب�شتى الو�سائل التي تبلغ
حد التدخل الع�سكري.
ونظر يف الق�سم الأول يف مفهوم العالقات
الدولية عند ال�شركات متعددة اجلن�سيات،
مبيناً �سيطرة القوى االقت�صادية العمالقة
على العالقات الدولية منذ �أن تبلورت �أ�شكال
الإمربيالية وال�شعور الوطني �أو القومي،
وح���اول �أن يبني ال���دور ال��ع��امل��ي لل�شركات
النفطية متعددة اجلن�سيات يف هذا امليدان ،وت�أثريها على �صنع القرارات ال�سيا�سية واالقت�صادية
والتجارية.
�أما الق�سم الثاين ،فدر�س تقييم املخاطر ال�سيا�سية الدولية وتخطيط ال�شركات النفطية العظمى
يف الدول النامية ،م�ست�شهداً بالعديد من الأحداث الع�سكرية وخا�صة يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،والتي
عزاها للتخطيط بعيد املدى هذه ال�شركات للو�صول �إىل م�صادر الرثوة البرتولية.
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املبحث الثاين :ال�شركات النفطية متعددة اجلن�سيات و�أدوارها يف �إدارة ال�صراعات يف ال�شرق الأو�سط
ت�ضمن الق�سم الأول من هذا املبحث ،عر�ض احلرب العراقية الإيرانية (حرب اخلليج الأوىل)،
وحم��اور اخلالفات الرئي�سية التي �أدت لها ،م�شرياً �إىل �أن النفط م�صدر طبيعي لل�صراع العربي
الإيراين ،ولكنه ال يرتبط مب�صالح الدول املنتجة فح�سب ،بل مب�صالح القوى الأجنبية التي ترى يف
ثروات هذه املنطقة م�صدراً يجب ال�سعي لل�سيطرة عليه .وبني �أن االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق كان معنياً
بهذه احلرب لعدة اعتبارات من �أبرزها تهديد م�صاحله االقت�صادية والتجارية.
وبحث الق�سم الثاين يف �أثر االنهيار ال�شيوعي على �أزمة اخلليج ،وتغيري الإطار ال�سيا�سي للعالقات
امل�شرتكة مع االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق ،وبني كيفية انهيار االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق وتفككه والأ�سباب
التي �أدت �إىل ذلك يف دور الت�أثري املبا�شر وغري املبا�شر للم�صالح البرتولية.
املبحث الثالث :ال�شركات النفطية متعددة اجلن�سيات وعالقتها بالنظم ال�سيا�سية ال�شرق �أو�سطية
ر�أى امل�ؤلف �أن دوافع التوجه االقت�صادي والتبادل التجاري تظهر من خالل تطور عملية االندماج
الأوربي وظهوره كقوة �سيا�سية واقت�صادية وتكنولوجية ميكن �أن تلعب دوراً هاماً يف ال�سيا�سات الدولية
و�صنع القرار يف املحافل الدولية.
حتدث الق�سم الأول عن ا�ستمرار ال�صادرات النفطية �إىل العامل الغربي مبفهومه الأوربي حتديداً،
و�سعي �أوربا لتح�سني �صورتها جتاه الدول ال�شرق �أو�سطية وخا�صة تلك الواقعة يف العامل العربي ،يف
�سبيل حماية م�صاحلها ،حيث �أن �سيا�ستها يف التجارة اخلارجية مع دول هذه املنطقة متثل ن�سبة هامة
من �إجمايل الدخل القومي لأوربا تتجاوز نظريتها يف الواليات املتحدة الأمريكية.
�أما الق�سم الثاين فدار حول �سيا�سة جمل�س التعاون اخلليجي جتاه الأزمات ،و�أورد مثا ًال عن الكارثة
الوطنية التي حلت بدولة الكويت �إبان الغزو العراقي ،حيث وجدت دول جمل�س التعاون اخلليجي نف�سها
يف مواجهة طارئة مع نظام ال يتقن �صانعوا القرار فيه �سوى لغة العنف.
ويف الق�سم الثالث ،بحث امل�ؤلف يف التفاعل بني قوى ال�سوق وال�سيا�سة ،متخذاً الواليات املتحدة
الأمريكية كمثال لتو�ضيح فكرته ،من خالل الأزمة االقت�صادية التي تنب�أ بها �سابقاً ،ولكنه ربطها بتغري
�أ�سعار النفط و�سيا�سة العر�ض واطلب.
املبحث الرابع :ال�شركات متعددة اجلن�سيات و�أدوارها يف النظام االقت�صادي العاملي
تعمل ال�شركات متعددة اجلن�سيات على تنويع ن�شاطها لعدة �أ�سباب من �أهمها تعوي�ض اخل�سارة
املحتملة يف ن�شاط اقت�صادي معني ،عن طريق �أرباح ميكن حتقيقها من �أن�شطة �أخرى ،وقد ناق�ش
امل�ؤلف يف هذا املبحث الدور اال�سرتاتيجي لهذه ال�شركات يف ر�سم ال�سيا�سات العامة املتعلقة بالطاقة.
يف الق�سم الأول الذي تناول ال�سيا�سات العامة املتعلقة بتوفري الطاقة ،يرى امل�ؤلف �أن اقت�صاديي
ال�سوق احلرة ومعاونيهم يف املكاتب ال�سيا�سية يدركون �أن النفط م�صدر غري قابل للتجديد ،لذلك
يبذلون جهوداً م�ستمرة وي�سعون �إىل توجيه ا�ستثمارات مالية هائلة لت�أمني هذه امل��ادة .كما تعمل
ال�شركات العاملية على فر�ض و�صايتها على القطاع النفطي يف الدول امل�صدرة� ،أو متار�س ال�ضغط
على احلكومات بق�صد مترير م�صاحلها ،بل ومتار�س ال�ضغط على احلكومات الكربى للح�صول على
االمتيازات.
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ويف الق�سم الثاين حتدث امل�ؤلف عن توجهات النمو االقت�صادي وال�سكاين ،وركز على حالة دول
اخلليج العربي ،ذاكراً �أن هذه الدول تنتهج �سيا�سة تنموية منذ عام  1991حت�ضر من خاللها لفرتة ما
بعد النفط ،حيث يتم وفقاً لهذه اال�سرتاتيجية ا�ستثمار ن�سبة معينة من عوائد النفط يف اقت�صاديات
الدول ال�صناعية املتقدمة ،وتوجه الفوائد والعوائد لإعادة ا�ستثمارها �أو التعامل معها كم�صدر للدخل.

الف�صل الرابع
النفط كمحدد للعالقات الدولية
بحث امل ��ؤل��ف يف ه��ذا الف�صل يف دور النفط يف
العالقات بني الدول املنتجة وامل�ستهلكة ،م�شرياً �إىل �أن
اختالف امل�صالح االقت�صادية بني الدول امل�ستهلكة نف�سها،
ت�سبب يف ن�شوء تناف�س فيما بينها لال�ستئثار مبنابع النفط
�أو احل�صول على احل�صة الأكرب منها.
املبحث الأول :النفط والتجارة الدولية
ر�أى امل�ؤلف �أن ال��دول العربية والإ�سالمية تت�صدر
البلدان املنتجة للنفط يف العامل لي�س ب�سبب االحتياطي
والإنتاج الكبري فقط ،بل نتيجة ملا تتيحه من حركة جتارية بني املنتجني وامل�ستهلكني .وقد تو�سع يف هذا
املبحث يف بع�ض التفا�صيل اخلا�صة بالإنتاج والت�صدير والدول امل�ستوردة ،كما نظر يف خ�صائ�ص �آبار
النفط العربية ،والأهمية اال�سرتاتيجية والتجارية للنفط العربي ،وانتقل �إىل درا�سة الأمناط املختلفة
ال�ستثمار النفط يف البلدان املنتجة.
تناول الق�سم الأول من هذا املبحث القوانني الدولية واالتفاقيات النفطية ،مبيناً �أن االتفاقيات
كانت تاريخياً تربم من قبل ال�شركات وك�أنها هي �صانعة ال�سيا�سة
الداخلية واخلارجية يف املناطق التي يوجد فيها النفط ،و�أورد
عدة �أمثلة عن ال�صراعات بني الدول العظمى فيهذا املجال.
ويف الق�سم الثاين� ،أو�ضح امل�ؤلف املفهوم التاريخي لالمتياز
كو�سيلة قانونية ت�شكل عقداً بني ال��دول املنتجة للنفط ،وبني
�شركة �أجنبية حت�صل مبوجب االمتياز على حق ا�ستثمار النفط
حل�سابها اخلا�ص ،مقابل بع�ض املال الذي تدفعه للدولة.
وانتقل يف الق�سم الثالث �إىل امل�شاركة ومفهومها ال�شرعي،
م�ؤكداً �أن نظام االمتياز انتهى العمل به بعد اخلم�سينات من
القرن املا�ضي يف عدة دول /مثل �إندوني�سيا و�سوريا و�إي��ران.
وانتقلت معظم ال��دول �إىل العمل بنظام امل�شاركة يف الإنتاج
الذي يرى امل�ؤلف �أنه ال ي�شكل �سوى تقدم حمدود مقارنة بنظام
االمتياز.
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ودر�س يف الق�سم الثالث مو�ضوع �إن�شاء ال�شركات الوطنية التي بد�أت يف الواليات املتحدة
الأمريكية يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر ،و�أ�شار �إىل بع�ض ال�شركات الوطنية التي �ساهمت يف
ا�سرتجاع حقوق امللكية التي تعطيها احلق يف القيام بكل العمليات يف ال�صناعة النفطية .وبني
�أن بع�ض الدول املنتجة ذات الفوائ�ض املالية ،تتجه نحو امل�شاركة الفعلية يف العمليات حتى خارج
حدودها .وخل�ص �إىل �أن ا�ستثمار النفط ب�شكل مبا�شر من قبل ال�شركات الوطنية هو احلل الأمثل
لال�ستقاللية يف العمل ،وميكن له �أن يتكامل مع ال�شركات متعددة اجلن�سيات يف �إطار التعاون من
خالل اتفاقيات معينة.
املبحث الثاين :ال�صناعة النفطية و�أهميتها
يرى امل�ؤلف �أن ل�صناعة النفط ت�أثرياً مبا�شراً �أو غري مبا�شر على ال�سوق العاملية من منظور
العالقات الدولية ،وقد نظر هذا املبحث يف الفرتة املمتدة ما بعد احلرب العاملية الثانية ،و�صوالً �إىل
مطلع القرن احلادي والع�شرين.
نظر الق�سم الأول يف تلبية النفط للطاقة العاملية وا�سرتاتيجيتها ،معتربا �أن كل �صراعات العامل
اليوم ت�سري يف اجتاه واحد ،مبيناً �أن ا�سرتاتيجية النفط يجب �أن ت�ستهدف دوام الطاقات املتاحة يف
كل مراحل ال�صناعة النفطية.
ويف الق�سم الثاين ،حتدث امل�ؤلف عن املناف�سة بني �أ�شكال الوقود البديلة للنفط ،بدءاً من الفحم
مروراً بالطاقة النووية والطاقة ال�شم�سية والغاز الطبيعي وطاقة الرياح والطاقة املائية وغريها.
املبحث الثالث :جيو�سرتاتيجية النفط
�إن الأهمية املتزايدة للنفط جعلت �ضرورة توفريه �أمراً حتمياً ،وقد نظر امل�ؤلف يف الطرق التي
ميكن �أن حتدد املق�صود من اال�سرتاتيجية النفطية ،من خالل حتديد طبيعتها والعوامل امل�ؤثرة عليها.
نظر الق�سم الأول يف منطقة اخلليج العربي و�أهميتها االقت�صادية واجليو�سرتاتيجية التي ت�ستقطب
االهتمام ال��دويل ،و�أكد �أن النفط اليزال يثري
من النقا�ش يف ميدان ال�سيا�سة �أكرث مما يثريه
يف امليدان االقت�صادي.
�أم��ا الق�سم ال�ث��اين فتحدث عن املناطق
الأفريقية ،ومنظور الدول ال�صناعية الكربى
نحو اال�ستفادة من تلك املناطق ،كما �أعطى
امل�ؤلف نظرة مف�صلة عن املناطق الرئي�سية
التي يوجد فيها النفط يف �أفريقيا.
وان��ت��ق��ل يف ال�ق���س��م ال �ث��ال��ث نحو �أمريكا
الالتينية ،فتحدث ع��ن النفط يف فنزويال
وكولومبيا واملك�سيك والربازيل وغريها .و�أ�شار
�إىل اخلطط الأمريكية التي تقدم حلكومات
املنطقة �ضمن �إط��ار التعاون امل�شرتك لتنمية
�إنتاج الطاقة.
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الف�صل الخام�س
ت�أثري النفط و�صراع امل�صالح النفطية
يرى امل�ؤلف �أن العامل االقت�صادي هو ال�سبب الرئي�سي وراء �أي حرب على املوارد احليوية ،عندما
تعجز ال�سا�سة �أو الدبلوما�سية عن حتقيق الهدف الأ�سمى يف الو�صول لهذه املوارد.
املبحث الأول :ال�صراع على م�صادر النفط
�إن معظم احلروب التي �شهدتها خمتلف مناطق العامل وخا�صة منطقة ال�شرق الأو�سط ،كانت
نتيجة احتواء هذه املناطق على احتياطيات �ضخمة من النفط ،ح�سب �أي امل�ؤلف.
وق��د نظر ال�ق���س��م الأول يف الأزم��ات
الناجتة عن الرثوة النفطية ،و�ساق امل�ؤلف
�أمثلة عن الثورة اجلزائرية وحرب النفط
�ضد فرن�سا ،كما ر�أى �أن ق�ضية لوكربي
ال��ت��ي اتهمت فيها ليبيا بتفجري طائرة
تابعة ل�شركة  Panamعام  1990كانت
م�سرحية ذات �إخ���راج �أم��ري��ك��ي لل�ضغط
يف �سبيل احل�صول على ح�صة من النفط
الليبي .و���س��اق امل��ؤل��ف �أمثلة �أخ���رى ر�أى
�أنها حروب نفطية يف �أنغوال ،والكامريون،
وت�شاد وال�سودان ،وبحر قزوين ،وغريها من
مناطق العامل .و�شدد على الدور الرو�سي
والأمريكي يف هذه ال�صراعات.
ويف ا ل�ق���س��م ا ل �ث��اين ،تناول امل�ؤلف
م�صالح الواليات املتحدة والقوى الغربية يف املناطق النفطية وخا�صة �ضمن الدول العربية،
م�شري اً �إىل �أن تفكك االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق �ساهم يف ح�صول الواليات املتحدة على نفط
عربي �آمن ن�سبياً ،وجعلها تفر�ض �سيطرة �أحادية على املنطقة.
املبحث الثاين :ال�صراع يف جمال الإنتاج والت�سعري
تعتمد ال�شركات ح�سب ر�أي امل�ؤلف على احل�صول على املوارد النفطية بالتزامن مع ت�شجيع املنتجني
على اعتماد �سيا�سة لدعم االقت�صاد العاملي املتنامي مع حماولة احلد من تقلبات الأ�سعار مما يخدم
م�صالح هذه ال�شركات.
دار الق�سم الأول حول ال�صراع يف جمال العر�ض والطلب وانعكا�ساته على الت�سعري ،ووجود رهانات
خفية �سلمية وع�سكرية لل�سيطرة على القارة الآ�سيوية وال�شرق الأو�سط.
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وبحث الق�سم الثاين يف �آثار ارتفاع الأ�سعار بالن�سبة للدول امل�صدرة وبالن�سبة لل�شركات املحتكرة،
مبيناً �أن بع�ض الدرا�سات منذ عام � 1988أ�شارت �إىل هناك عدة �أ�سباب �ست�ؤدي الرتفاع الأ�سعار،
و�أهمها:
1 .1احتمال حدوث فجوة بني القدرة الإنتاجية والطلب.
2 .2زيادة قدرة �أوبك على �ضبط احل�ص�ص الإنتاجية.
3 .3انخفا�ض قدرة بع�ض الدول على �إغراق ال�سوق النفطية.
4 .4ا�ستخدام النفط ك�سالح �ضد بع�ض الدول يف ال�شرق الأو�سط.
ال �سوف حتد من ارتفاع الأ�سعار ،و�أهمها:
بينما ر�أى بع�ض املحللني عام � 1995أن هناك عوام ً
1 .1اال�ستثمارات اجلديدة.
2 .2تطوير التكنولوجيا.
3 .3تطوير بدائل النفط.
4 .4ازدياد املناف�سة يف �سوق النفط العاملي.
�5 .5ضغوط احلركات البيئية للحد من الطلب على النفط.
6 .6عودة العراق �إىل �سوق النفط العاملية.
7 .7ارتفاع �صادرات دول االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق.
�أما الق�سم الثالث من هذا املبحث ،فنظر يف ت�أ�سي�س منظمتي �أوبك و�أوابك ،و�أجهزتها ومهامها.
و�أ�شار �إىل �أن منظمة �أواب��ك حققت تقدماً ملحوظاً يف جمال ت�شجيع وتبادل اخل�برة والتدريب
والدرا�سات الفنية يف جماالت �صناعة النفط ،وبناء امل�شروعات العربية امل�شرتكة.
املبحث الثالث� :ضمان �أمن املناطق النفطية
ت�ضمن هذا املبحث احلديث عن ثالثة �أق�سام ،حيث خا�ض الق�سم الأول يف قوة الت�أثري ال�سيا�سي
للنفط ،حيث �أن هذا النفط �سيكون املمول الأ�سا�سي للطاقة يف الدول الغربية لعدة عقود قادمة،
ولذلك كان البد من احلفاظ على املناطق التي تنتجه ب�أي ثمن ،وبالتايل ف�إن قوة الت�أثري ال�سيا�سي
للنفط تتما�شى مع �أمن املنطقة عموماً.
ويف الق�سم الثاين نظر الباحث يف قوة الكارتل يف فر�ض هيمنتها اقت�صادياً وع�سكرياً ،وهو ما عرب
عنه بقوة ال�شركات النفطية االحتكارية التي تتمتع بعدة ميزات ،من �أهمها:
�1 .1ضخامة ر�ؤو�س الأموال التي تديرها.
2 .2التكاليف الثابتة ت�شكل ن�سبة كبرية من جممل تكاليف هذه ال�شركات.
3 .3عزل هذا القطاع يف الدول التي تعمل بها هذه ال�شركات عن باقي القطاعات االقت�صادية.
�4 .4سيطرتها على كامل جمال الإنتاج.
5 .5امتالكها لطاقات �إنتاجية �ضخمة ميكن ا�ستعمالها للتحكم يف الأ�سعار عند احلاجة.
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كرد من الغرب على �أزمة النفط التي
�أما الق�سم الثالث فتناول �إن�شاء الوكالة الدولية للطاقة ٍ IEA
�أ�صابته بعد حظر ت�صدير النفط عام � 1973إىل الدول التي �ساندت �إ�سرائيل.كما �أ�شار �إىل �أن �إن�شاء
منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية  OECDكان بهدف تقا�سم النفط فيما بني الدول الأع�ضاء يف
املنظمة.

الف�صل الخام�س
اال�سرتاتيجيات النفطية بني الفر�ص والقيود :حال الدول العربية
املبحث الأول :النفط العربي بني التحرر ال�سيا�سي واالقت�صادي والتبعية اجلديدة
يرى امل�ؤلف �أن الفو�ضى التي �سادت وت�سود العامل ،تتجلى يف كل القطاعات ،وعلى �أ�سا�سها ظهرت
الإمربيالية التي تتحكم يف �إدارة �ش�ؤون العامل ،وال�سيما العامل الثالث .وتالها ظهور ما ي�سمى النظام
العاملي اجلديد الذي يعتمد على عالقات غري متنا�سقة مت دجمها �ضمن نظام غري متكافئ.
ويف الق�سم الأول من هذا املبحث ،نظر امل�ؤلف يف �سيا�سة ت�أميم النفط ودوافعها ،م�شرياً �إىل �أن
ال�شعور القومي والوعي ال�سيا�سي الوطني كان من �أهم الأ�سباب التي �أدت �إىل حماولة تعديل الأو�ضاع
التي كانت ت�صب يف �صالح الدول امل�ستهلكة �أكرث منها يف �صالح الدول املنتجة.
�أما الق�سم الثاين فتحدث عن جتارب ت�أميم النفط يف عدة دول مثل �إيران والعراق واجلزائر،
وت�أ�سي�س �شركات وطنية يف نطاق التخل�ص من نفوذ ال�شركات االحتكارية.
املبحث الثاين :النفط وحتديات التطور العربي
يرى امل�ؤلف التدفقات النفطية واملالية يف الدول العربية �ساهمت يف حترك �أعداد كبرية من العاملني
يف خمتلف جماالت ال�صناعة النفطية ،وهذا
ما �أدى �إىل تدوير املليارات من ال��دوالرات
النفطية داخل املنطقة العربية ،كما �ساهم يف
توجيه حركات الهجرة ال�سكانية.
نظر ال �ق �� �س��م الأول �إىل النفط ك�آلية
وحدوية للدول املنتجة ،حيث ر�أى �أن �صيغة
امل�شروع العربي امل�شرتك ميكن اعتبارها
�صيغة هامة لدفع عملية التنمية العربية يف
اجتاه تكاملي �ضمن �إطار عملية �إعادة هيكلة
�أو���س��ع لأو���ض��اع االقت�صاد العربي مبجمله.
وبني �أن امل�شروعات العربية امل�شرتكة تعد من
�أهم �صور التدفقات اال�ستثمارية يف املنطقة
العربية ،وتعرب م��ن �أه��م �إجن����ازات جمل�س
الوحدة االقت�صادية العربية لثالثة �أ�سباب،
هي:
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1 .1كونها �أداة لتحقيق التنمية االقت�صادية العربية.
2 .2ت�شكل �أداة لتحقيق التكامل االقت�صادي بني الدول العربية.
3 .3متثل �أداة حلل التناق�ض وامل�شكالت بني الدول العربية.
وبني �أن �أموال النفط لعبت دوراً ال ي�ستهان به يف �إن�شاء عالقات اقت�صادية عربية مالية وعمالية
و�سلعية وتكنولوجية.
ويف الق�سم الثاين ،در�س امل�ؤلف ت�أثري الكارتل العاملي على ال�سيا�سات النفطية العربية ،مورداً �أن
ال بدورها من وجهة نظر الدول امل�ستهلكة.
منظمة �أوبك متثل كارت ً
املبحث الثالث�:سالح النفط و�آثاره يف حرب �أكتوبر  1973وحرب اخلليج الثانية
�شكل هذا املبحث ا�ستعادة تاريخية لأحداث احلروب احلديثة التي �شهدتها منطقة ال�شرق الأو�سط،
وت�ضمن الق�سم الأول النظر يف الأبعاد اجليو�سيا�سية للنفط يف العامل ،وكيف بات احل�صول عليه هدفاً
من �أهداف التخطيط ال�سيا�سي واال�سرتاتيجي للدول ال�صناعية.
�أما الق�سم الثاين فكان عن الأبعاد اجليو�سيا�سية يف ال�شرق الأو�سط ،وكيف �أن النفط �صنع
الأحداث والتاريخ وال�سيا�سة يف هذه املنطقة من العامل ،وبني �أنه من ال�صعوبة مبكان تقدير حجم الآثار
املحتملة حلالة عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي على العمليات النفطية.
ونظر الق�سم الثالث يف ا�ستخدام النفط ك�سالح يف عام  ،1973م�شرياً �إىل نتائجها يف زعزعة
اقت�صاد الدول ال�صناعية ،و�إىل ت�أثريها ال�سيا�سي كون االقت�صاد وال�سيا�سة �أمران مرتبطان ببع�ضهما.
�أما الق�سم الرابع ،ف�أفرده امل�ؤلف للعامل النفطي و�آثاره على الت�سلح يف حرب اخلليج الثانية،
ودور تفكك االحتاد ال�سوفيتي يف التحول اجلذري يف قواعد النظام العاملي ،م�ستعيداً احلرب العراقية
الإيرانية ،والغزو العراقي للكويت.
ويف الق�سم اخلام�س ،نظر امل�ؤلف يف �ش�أن االحتالل الأمريكي للعراق وحرب النفط احلقيقية،
م�ؤكداً على �أن النفط كان ال�سبب الرئي�سي للتدخل الأمريكي يف ال�ش�أن العراقي.
ويف خامتة الكتاب ،خل�ص امل�ؤلف ما �أورده ب�أن الع�صر احلديث هو ع�صر النفط ،و�أن �أهمية
ال�شركات متعددة اجلن�سيات �أمر جدير باملالحظة من ناحية ت�أثريها على �صنع ال�سيا�سات .و�أكد �أن
ال�شركات متعددة اجلن�سيات وخا�صة ال�شقيقات البرتولية ال�سبع �سيطرت على كامل �صناعة النفط يف
العامل ،وهي ت�ستخدم ال�سلطة ال�سيا�سية لتحقيق م�آربها
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مالحظة للمحقق
ي�شكل الكتاب مرجعاً عن دور ال�شركات النفطية املتعددة اجلن�سيات يف العالقات الدولية،
و�إدراك الدول املنتجة وامل�ستهلكة للأهمية الإ�سرتاتيجية للنفط .ولكن من املالحظ �أن بيانات الإنتاج
واالحتياطيات التي ا�ستخدمها امل�ؤلف تعد قدمية ن�سبياً ،مما يجعل من ال�صعب اال�ستئنا�س بها يف ظل
حتليله للتغريات اجليو�سيا�سية وخا�صة يف العامل العربي.
كما ركز امل�ؤلف يف جممل الكتاب على جانب واحد ميكن ت�سميته “نظرية امل�ؤامرة” من الدول
ال�صناعية امل�ستهلكة للنفط على م�صادر الرثوة النفطية حول العامل .ورمبا كان من ال�ضروري �أن
ي�ستعر�ض وجهة نظر الدول املنتجة للنفط يف �سياق الأحداث التاريخية التي �ساقها للت�أكيد على �صحة
فكرته ،لتبيان الأو�ضاع االقت�صادية وال�سيا�سية لتلك الدول يف زمن احلدث� ،إذ من غري العادل �أن يتم
احلكم مبعايري اليوم على ما حدث قبل خم�سني عاماً مثالً.
�إال �أن الكتاب يبقى م�صدراً هاماً لقراءة وجهة نظر باتت ت�سود بني الكثريين من متابعي الأحداث
العاملية عموماً و�أحداث ال�شرق الأو�سط على وجه اخل�صو�ص.
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بيبليوغرافيا

البيبليوغرافيا
اعداد :عمر كرامة عطيفة
�إدارة الإعالم والمكتبة

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

االقت�صاد والتنمية
البتروكيماويات
البترول (النفط والغاز)
التجارة والعالقات االقت�صادية الدولية
ق�ضايا حماية البيئة
الطاقة
المالية والمالية العامة
نقل التكنولوجيا
مو�ضوعات �أخرى
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االقت�صاد والتنمية
�أ�سباب �سعي دولة الكويت نحو حتقيق الإ�صالح االقت�صادي --.ق�ضايا املال والأعمال يف
الكويت واخلليج العربي --.ع� --.)2011/9 /27( 38 .ص.20-6 .
باطويح ،حممد عمر .دول جمل�س التعاون اخلليجي على خارطة التناف�سية العاملية--.
االقت�صادي الكويتي --.ع� --.)2011/10( 487 .ص.49-44 .
التكامل االقت�صادي اخلليجي....حتمية ال �ضرورة --.ق�ضايا املال والأعمال يف الكويت
واخلليج العربي --.ع� --. )2011/9/3( 34 .ص.37-23 .
جليلي ،ريا�ض بن .خربات التخطيط التنموي يف دول جمل�س التعاون اخلليجي --.ج�سر
التنمية --.مج ،10 .ع� 108 .ص.20-2 .
ح�سن ،حممد  .التنمية احل�ضرية يف املدن العربية --.التقدم العلمي --.ع73 .
(� --.)2011/8ص.64-60 .
اخللف� ،سلطان �أحمد .اقت�صاديات القمح والأمن الغذائي --.التقدم العلمي --.ع.
� --.)2011/8( 73ص.21-16 .
دور اللجنة اال�ست�شارية يف النهو�ض ب�أو�ضاع االقت�صاد الكويتي --.ق�ضايا املال والأعمال
يف الكويت واخلليج العربي --.ع� --.)2011/9/3( 34 .ص.22-6 .
ر�ؤية حتليلية حول م�سببات ارتفاع معدالت الت�ضخم يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
خالل الن�صف الأول من العام  --.2011ق�ضايا املال والأعمال يف الكويت واخلليج
العربي --.ع� --.)2011/9 /27( 38 .ص.35-23 .
�سبل تعزيز الأمن الغذائي الكويتي --.ق�ضايا املال والأعمال يف الكويت واخلليج
العربي --.ع� --.)2011/9 /19( 36 .ص.16-5 .
�سليمان ،علي عبدالعزيز .الأزمة املالية و�أثرها على اقت�صاد دبي :حتديات ما بعد
العوملة --.املجلة امل�صرية للتنمية والتخطيط --.مج ،19 .ع-.)2011/6( 1 .
 �ص.70-53 .�شاكري ،عبا�س؛ و زعيرت ،علي .معرفة القطاعات الرئي�سية يف االقت�صاد اللبناين :باال�ستناد
�إىل فر�ضية احلذف --.امل�ستقبل العربي --.مج ،34 .ع� --.)2011/9( 391.ص.
.96-77
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الكواز� ،أحمد .ال�سيا�سات االقت�صادية الهيكلية --.ج�سر التنمية --.مج ،10 .ع107 .
�ص.14-2 .
حممد ،حممد كمال .املجال العام يف �صعيد م�صر :فقر املواطنة �أم مواطنة الفقر؟ --.
امل�ستقبل العربي --.مج ،34 .ع� --.)2011/10( 392 .ص.117-101 .
م�سرية التعاون العربي الإفريقي � 1977إىل قمة �سرت � --.2010ش�ؤون عربية --.ع.
( 147خريف� --.)2011/ص.207-192 .
م�شروعات البنية التحتية ودورها يف تعزيز النمو االقت�صادي الكويتي --.ق�ضايا املال
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+\GURJHQ0DQDJHPHQW5HÀQLQJ,QGXVWU\·V$GGHG9DOXH
Emad Makki*

7KHUH¿QLQJLQGXVWU\LVIDFLQJVHYHUDOFKDOOHQJHV2QHRIWKHPDMRU
challenges is the increase of hydrogen consumption for deeper
K\GURWUHDWLQJ DV SDUW RI HQYLURQPHQWDO OHJLVODWLRQ UHVWULFWLQJ
VXOIXU IXHOV ZKLFK IXUWKHU LQFUHDVHV UH¿QHU\ K\GURJHQ GHPDQG
Hydrogen management is becoming a priority issue in current
UH¿QHU\RSHUDWLRQV
Hydrogen management is used to identify the «bottlenecks» in the
K\GURJHQGLVWULEXWLRQV\VWHPDQGSURYLGHVWKHRUHWLFDOLQVLJKWVLQWR
WKHLPSDFWRIK\GURJHQSXUL¿FDWLRQLQWKHUH¿QHU\SURFHVV
7KH REMHFWLYH RI WKLV VWXG\ ZDV WR KLJKOLJKW WKH LPSRUWDQFH RI
applying hydrogen management to the hydrogen distribution
QHWZRUNIRULPSURYLQJUH¿QHU\¶VRXWSXWFDSDELOLWLHV
,QDGGLWLRQWRWKH©SLQFKDQDO\VLVªIRULPSURYHGVROXWLRQVK\GURJHQ
PDQDJHPHQWUHTXLUHVIXUWKHUV\VWHPWRROVIRUSURYLGLQJDQHI¿FLHQW
DQGSURGXFWLYHRXWSXWSURFHVV
,Q DGGLWLRQ WR VLWH LPSURYHPHQW K\GURJHQ SURGXFWLRQ UHTXLUHV
FRQWLQXHVVXSSRUWIRUVXVWDLQLQJSHUIRUPDQFH6HQVLWLYLW\DQDO\VLV
DQG RSHUDWLQJ VWUDWHJLHV KDYH EHHQ GHYHORSHG IRU PDLQWDLQLQJ
performance of hydrogen distribution networks.
Finally, the study includes cases examples from selected worldwide
experiences in applying hydrogen management.
5HÀQLQJ([SHUW7HFKQLFDO$IIDLUV'HSW2$3(&.XZDLW
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ABSTRACT

Exchange Rates Fluctuations of Euro-Dollar and Their
Impacts on World Oil Prices
Econometric Analysis paper (1999 - 2010)

Mohamed Ratoul * & Loqman Maazouzi **

Oil is the most important resource of the economic wealth in the
FRQWHPSRUDU\ZRUOGZKLFKSOD\HGDQLQÀXHQWLDOHIIHFWLYHUROHLQWKH
beginning of the 21st century redrawing the international political
DQGHFRQRPLFZRUOGPDSWKHUDLVLQJRIWKHV\QFKURQL]HGÀXFWXDWLRQV
ZLWQHVVHGE\WKHGROODUPDUNHWVDJDLQVWWKH(XURZLWKJUHDWHUYRODWLOLW\
in the world oil markets has attracted the scholars intention.
The relationship between the exchange rate of the dollar and crude
RLOSULFHVRIPDQ\HFRQRPLFVWXGLHVUHDFKHGDQLQFRQFOXVLYHUHVXOW
assuming that the existing relationship going from the exchange rate
of the dollar against the Euro to the world oil prices from 19992010 was a clear problem: What is the effect of the exchange rate
ÀXFWXDWLRQVRIWKHGROODUDJDLQVWWKH(XURRQWKHJOREDORLOSULFHV"
This paper aims to demonstrate the nature of the impact that can be
FDXVHGE\ÀXFWXDWLRQVLQWKHH[FKDQJHUDWHVRIWKHGROODUDJDLQVWWKH
Euro on the international oil prices using modern standard methods,
this could be done through the leadership competition between the
two currencies in the international monetary system, the examines
GHYHORSPHQWVLQWHUQDWLRQDOO\LQWKHJOREDORLOPDUNHWDQGKLJKOLJKW
WKHLPSDFWRIWKHH[FKDQJHUDWHVRIÀXFWXDWLRQVRIWKHGROODUDJDLQVW
the Euro on the price of oil.
* Professor Economics Faculty – Ech – Chelef University - Algeria
** Magister in “Sciences Economiques” Economics Faculty – Ech – Chelef University - Algeria
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Part Four depicts an exhaustive outlook of the global oil
demand, for the medium-term, including the OPEC appraisals
for 2015 going from 87.2 million b/d according to a lowgrowth scenario, to about 92.6 million according to the highgrowth scenario. The differences between each international
organizations and establishments scenario are presented.
Part Five highlights the role of the member countries in facing
global oil demand.
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Abstract
World Oil Demand Prospects: What Are the
Challenges for the Member Countries?
Eltaher ElZetoni *

The study aims to shed light on future prospects of world oil
demand, and tracking the potential geographical sources and
sectorial growth by member countries.
Part One provides an overview of the global oil demand
evolution, particularly in the last two decades (1990-2010),
in which the demand rose by approximately 20 million b/d,
reaching 86.3 million b/d in 2010. Developing countries were
for 87.4% of the total increase.
Part Two treats the major factors affecting world oil demand,
like population increase, economic growth, transportation
evolution, oil prices, oil tax policies, fostering alternative energy
policies, and their implications on the world oil growth over the
period 1990-2010.
Part Three draws up an overview of the global oil demand in
2030, by reviewing the medium term oil prices and their impacts
RQWKHHFRQRPLFJURZWKLQWKHÀUVWKDQGZKLOHLQVHFRQGKDQG
will focused on long term the evolution of the population and
HFRQRPLFJURZWKDQGWKHVSHFLÀFHQHUJ\SROLFLHVIROORZHGLQ
each region, especially in the OECD countries (Western Europe,
USA, Japan, North Korea, and Australia).
* Economic Specialist - Economics Department, OAPEC, Kuwait
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