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مقدمة:
األهمية االستراتيجية للنفط والغاز
يعتبر النفط والغاز الطبيعيين ،محركان رئيسيان لالقتصاد الصناعي العالمي ،حيث يشكل كالهما حوالي %11من مزيج
الطاقة العالمي .فيما يمثل الفحم والطاقة النووية والطاقة المتجددة ومجموعة من مصادر ثاتنوية أرخر  %41من الطاقة
المستهلكة عالمياً.
إضافةً إلى كوتنهما أهم مصدرين للطاقة ،يتم استخدام النفط والغاز كمواد أولية لعدد ال يحصى من المنتجات التي تنستهلكها
في حياتنا اليومية من أدوية ومذيبات وأسمدة ومستحضرات تجميل وإلكتروتنيات ومواد بناء ومنتجات أرخر متعددة.
على الرغم من صغر الرقعة الجغرافية لدول مجلس التعاون العربية ،وقلة عدد سكاتنه ،إال أتنها تنتج حوالي  %11من النفط
العالمي وتمتلك  %14من إحتياطياته ،كما يٌش ّكل إتنتاجها للغاز  %9من اإلتنتا العالمي و  %11من احتياطيّه.
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يعتمد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي اعتماداً كبيراً على النفط والغاز ،حيث يشكل هذا القطاع حوالي  %41من
الناتج المحلي اإلجمالي ،و  %81على األقل من عائدات التصدير واإليراد الحكومي ،في كل دولة من دول مجلس
التعاون .1أ ّما القطاعات غير النفطية في المنطقة فتتأثر بشكل غير مباشر بقطاع النفط ،حيث تعتمد إعتماداً كبيراً على
اإلتنفاق الحكومي المرتكز أساسا ً على إيرادات النفط والغاز.
وبما أن دول الخليج تؤثر وتتأثر بشكل كبير بقطاع النفط والغاز ،فمن المهم فهم تاريخ وطبيعة هذا القطاع وهيكليته
ومحركاته .لذلك ،تهدف هذه الورقة إلى تقديم وصف أولي للقارئ غير المختص ،عن قطاع النفط والغاز والصناعات
المرتبطة به ،مع التركيز على دول الخليج ،للمساهمة في فهم بعض من جواتنب هذا القطاع الواسع والمتشعب.

Economist Intelligence Unit (EIU). The GCC in 2020: Broadening the economy. 2010.
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الالعبون الرئيسيون في قطاع النفط والغاز:
قبل البدء بتوصيف سلسة القيمة للنفط والغاز ) (Oil and Gas Value Chainيجب أن تنسلط الضوء في هذا المجال
على الالعبين الرئيسيين في هذا القطاع ،من حيث دورهم في عمليات اإلستكشاف ،واإلتنتا وتطوير الموارد النفطية،
باإلضافة الى دورهم في رسم سياسات إتنتا النفط والتأثير على هذه الصناعة بشكل أو بآرخر .وسنركز هنا على رخمسة
العبين رئيسيين وهم :شركات النفط العالمية ،وشركات النفط الوطنية ،وشركات الخدمات النفطية ،ومنظمة الدول
المصدرة للبترول ((أوبك)) والوكالة الدولية للطاقة (.(IEA
شركات النفط العالمية
عادة ما يشير مصطلح "شركات النفط العالمية"إلى"العمالقة الست" )وريثة الشقيقات السبع سابقاً) .أي شركة (إكسون) و
(شل) و(بريتش بتروليوم) و (شيفرون) و (توتال) و (كوتنوكو فيليبس).وقد لعبت هذه الشركات دوراً رئيسيا ً في تاريخ
صناعة النفط  ،و تشكيل اإلقتصاد العالمي القائم حاليا ً .كما أثرت وال تزال على القضايا الجيوسياسية في معظم البلدان
المنتجة للنفط  ،وال سيما في دول الخليج والشرق األوسط.
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كاتنت عدة شركات أجنبية تهيمن على صناعة النفط في الفترة ما بين األربعينيات والسبعينيات من القرن الماضي ،أطلق
عليها تسمية "الشقيقات السبع" .كاتنت تسيطر هذه الشركات على تنحو  %85من احتياطي النفط في العالم .وفي أوارخر
التسعينيات وتنتيجة لالتنخفاض الحاد في أسعار النفط ،بدأت موجة من عمليات االستحواذ والدمج بين شركات النفط العالمية،
في محاولة لتحسين أوضاعها .أسفرت عمليات االستحواذ واالتندما تلك عن ظهور "العمالقة الست" التي تنعرفها اليوم.
فعلى سبيل المثال ،اتندمجت شركة (إكسون) ،مع شركة (موبيل) عام  .0999وتنتج عن هذا االتندما شركة (إكسون موبيل)
التي تحتل اليوم المرتبة األولى في قائمة شركات النفط العالمية ،من حيث القيمة السوقية والتدفق النقدي واألرباح.

في عام  1100بلغ إجمالي األرباح للعمالقة الست  051مليار دوالر ،أي أكثر من الدرخل القومي لـ 041دولة في العالم.
تسيطر هذه الشركات مجتمعة على حوالي  %1من النفط والغاز العالمي.
ال يقتصر اليوم مصطلح "شركات النفط العالمية" على هذه الشركات الست العمالقة فحسب ،فقد أد اإلتنفجار في
استهالك النفط وتقلص الحواجز أمام الالعبين جدد إلى بروز المئات من الشركات الجديدة ،رخالل العقود القليلة الماضية،
ومن بينها شركات رخاصة ومستقلة ،ت ّركز على عمليتي التنقيب واإلتنتا للتنافس مع الشركات الكبر  .ومن أبرز هذه
الشركات شركة (أباتشي) و(ديفون) و(أتناداركو) وجميعها مدرجة حاليا ً على قائمة أكبر  511شركة أمريكية ( Fortune
.)500
وتسعى الشركات العالمية هذه أوالً وأرخيراً إلى اكتشاف النفط وإتنتاجه .لذلك تع ّد اإلحتياطيات ) (reservesالتي تملكها هذه
الشركات من أهم مصادر قوتها .ومن أبرز المعايير التي تستخدمها هذه الشركات لتقييم أدائها السنوي ،هي معدل استبدال
االحتياطي (  .)Reserve Replacement Ratioمثالً "إذا كان المعدل  %011فإن هذا يعني ان الشركة استطاعت أن
تضيف إلى احتياطياتها من البترول تماما ً بمقدار ما أتنتجت رخالل السنة .أما إذا كان المعدل أقل من  %100فإن هذا يعني
ان الشركة في حالة تراجع تنسبي .لذا تحرص شركات النفط دائما ً على أن تضيف إلى احتياطياتها بقدر ما أتنتجت 2ومن أهم
الطرق لتحقيق ذلك ،الحصول على عقود (التررخيص) أو (االستكشاف وتقاسم اإلتنتا ) مع شركات النفط الوطنية.
شركات النفط الوطنية
شركات النفط الوطنية :هي الشركات المملوكة بالكامل (أو معظم أسهمها) من قبل الحكومات .وباإلضافة إلى تحقيق
أهدافها التجارية ،تلعب شركات النفط الوطنية دور هاما ً في دعم األهداف السياسية واالجتماعية واالقتصادية على المستو
الوطني ،بما في ذلك ضمان أمن الطاقة والمساهمة في الميزاتنية الوطنية ،ودعم القطاعات الصناعية والتنمية االقتصادية
بشكل عام ورخلق فرص عمل مناسبة إضافة إلى أهداف وغايات أرخر .
وقبل أن يكون لشركات النفط الوطنية أي دور في إ دارة الموارد النفطية الوطنية ،كان لشركات النفط العالمية الهيمنة شبه
المطلقة على موارد الدول المنتجة .كاتنت سيطرة تلك الشركات على النفط ممكنة ألسباب عدة ،فقد كاتنت العديد من الدول
المنتجة للنفط فقيرة ،ومتراجعةً اقتصاديا ً آتنذاك ،وكاتنت بحاجة ملحة إلى مساعدة شركات النفط العالمية ،لتطوير وإدارة
احتياطياتها .باإلضافة إلى ذلك ،كان قطاع النفط يتميز بزيادة العرض على الطلب ،بالتالي كاتنت هناك منافذ محدودةً للبيع.
هذا باإلضافة إلى درجة عالية من التواطؤ بينها ،بسبب احتكار شركات محدودة لجميع حقول النفط في المنطقة.
ولكن بعدما بدأت الدول النفطية في المنطقة بالنمو اقتصاديا ً ،أصبحت هناك حاجة لزيادة اإليرادات النفطية ،وبالتالي
أصبحت السيطرة االستراتيجية على معدالت اإلتنتا ضرورة وطنية وسيادية ،حيث أدركت هذه الدول درجة استغالل
شركات النفط العالمية لمواردها النفطية ،عبر عقود وشروط غير عادلة ،ومن رخالل سياسات إتنتا غير مواتية ،وال تعود
بالنفع المنصف والمتوازن على الدول صاحبة الموارد النفطية .لذلك قامت العديد من الدول المنتجة بالمطالبة بزيادة
مشاركاتها في السيطرة على مواردها النفطية .وبدأت منذ رخمسينيات القرن الماضي العديد من الدول بتأميم النفط والغاز
جزئيا ً أو إعادة التفاوض على شروط التعاقد.
مع مرور الوقت ،منح الطلب المتزايد على الطاقة ،وارتفاع أسعار النفط ،الدول النفطية قوة تفاوضية أكبر ،وبالتالي قدرة
تحكم أعلى تنسبيا ً بمواردها الوطنية .واستمر تأميم النفط رخالل فترة السبعينيات من القرن الماضي ،حتى أد إلى تنشوء
شركات النفط الوطنية ،والتي بدأت تدريجيا ً في التنافس المباشر مع شركات النفط العالمية ،على األقل في مشاريع النفط
التقليدية.

2011.

Newspaper.
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via

2

Institute
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)(IPA
http://www.alriyadh.com/2011/01/29/article599278.html
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أدت التطورات العالمية واإلقليمية المختلفة في قطاع النفط والغاز ،وتنشوء شركات النفط الوطنية ،إلى تغيير كبير في
موازين القو  ،ورخاصةً دور شركات النفط العالمية ،التي كاتنت متنفذة حتى ذلك الحين .مع إرتفاع أسعار النفط تدريجياً
من منتصف العام  ،1111ا ستفادت شركات النفط الوطنية من الزيادة الكبيرة في رأس المال ،وبالتالي القدرة على التمويل
الذاتي للمشاريع وشراء التكنولوجيا من شركات الخدمات النفطية .ذلك مكنّها من تطوير مواردها البشرية ،ورخبراتها
اإلدارية والتقنية ،وبالتالي تطوير إدارة مواردها النفطية .تنتيجة لذلك ،لم تعد الشراكة مع شركات النفط العالمية بنفس
الضرورة ،وتم االبتعاد إلى حد ما عن اتفاقيات تقاسم اإلتنتا وغيرها من العقود التي تمنح الشركات العالمية حصةً من
اإلتنتا أو صالحية السيطرة عليه .في المقابل ،تو ّجهت الكثير من الدول إلى عقود رخدمات التشغيل ،ورخاصة المشاريع
ذات المخاطر التقنية المنخفضة .و استفادت شركات الخدمات النفطية التي تملك التكنولوجيا والمهارات المتقدمة من هذا
الوضع الجديد ،حيث تمكنت من زيادة دورها الفاعل مع شركات النفط الوطنية على حساب شركات النفط العالمية.
في سبعينيات القرن الماضي ،كاتنت شركات النفط العالمية تسيطر على تنحو  %81من إتنتا واحتياطي النفط في العالم .أ ّما
اليوم ،فهي تمثل أقل من  %41من اإلتنتا و  %11من االحتياطي .فيما تسيطر شركات النفط الوطنية على أكثر من
 %11من اإلتنتا و  %71من االحتياطي العالمي.
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Saudi Aramco
)Gazprom (Russia
)NIOC (Iran
PetroChina
)Pemex (Mexico
)KPC (Kuwait
)ADNOC (Abu Dhabi
)Sonatrach (Algeria
)Petrobras (Brazil
)Rosneft (Russia
Qatar Petroleum
)Statoil (Norway
)PDVSA (Venezuela
)Sinopec (China
)NNPC (Nigeria
)Petronas (Malaysia

)(2012
12.5
9.7
6.4
4.4
3.6
3.2
2.9
2.7
2.6
2.6
2.3
2.1
1.9
1.6
1.4
1.4

)(2010/11
*210
158
*85
222
*103
*86.4
75
*51.6
146
92
52
*93
88
273
n/a
*79.95

)(2010/11
n/a
44.6
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
19.9
12.4
14.9
*6.7
4.313
n/a
n/a
*20.88

)(2010/11
*54,798
393,000
41,000
552,810
138,215
*16619
552,810
*59,767
*80,497
106,000
21,330
21,330
n/a
377,235
n/a
*39,236

*2010 values Source: Forbes (2012), Wikipedia, Company Annual Reports and other sources

على الرغم من تنامي قوة شركات النفط الوطنية واستقاللها المتزايد عن شركات النفط العالمية ،إال أن شركات النفط
ضل لعقد شراكات طويلة األمد ،ال سيما في قطاع تطوير الحقول الصعبة واالكثر تحديا ً.
العالمية مازالت هي الشريك المف ّ
باإلضافة إلى التكنولوجيا والتمويل التي تمتلكها ،فشركات النفط العالمية تمتلك رخبرات وقدرات تشغيلية وإدارية للمشاريع
الكبيرة ال تضاهى .و ربما تحتا هذه الشركات إلى إعادة النظر في كيفية االحتفاظ بميزاتها التنافسية ورخاصة في ظل
التطور المتنامي لقدرات شركات الخدمات النفطية.3

شركات الخدمات النفطية
توفر شركات الخدمات النفطية رخدمات مختلفة تغطي جميع مراحل تطوير وإتنتا موارد النفط والغاز .و أبرز شركات
الخدمات النفطية في العالم شركة (شلمبرجر) الفرتنسية وشركتا (هاليبرتون) و (بيكر هيوز) األمريكيتان ،حيث اكتسبت
شركات الخدمات النفطية عبر السنوات مهارات تقنية عالية ،كما امتلكت تكنولوجيا متطورة ،األمر الذي جعلها قادرة أن
تكون شريكا ً أساسيا ً لشركات النفط الوطنية في مراحل مختلفة من تطوير حقول النفط والغاز .وفي كثير من األحيان
أصبحت هذه الشركات بديالً أستراتيجيا ً لشركات النفط العالمية ،حيث تقدم مستو ً عاليا ً من الخدمات والتكنولوجيا دون أن
تستحوذ على حصة من الموارد النفطية.

KPMG. Key Issues for Rising National Oil Companies. June 2008.
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منظمة الدول المصدرة للبترول ((أوبك))
تأسست منظمة الدول المصدرة للبترول ((أوبك)) عام  .0911وتتكون من اثني عشر عضوا ً هم (المملكة العربية السعودية
واإلمارات العربية المتحدة ،والكويت وقطر والعراق والجزائر وإيران وفنزويال وأتنغوال واإلكوادور وليبيا وتنيجيريا).
وتسعى هذه الدول إلى تنسيق وتوحيد سياساتها النفطية ،بهدف حماية مصالحها ،وتحقيق عائد مجز الستثماراتها النفطية
من جهة .وضمان إستقرار األسعار في أسواق النفط العالمية ،وتأمين عرض منتظم للدول المستهلكة من جهة أرخر .
تمثل (أوبك) حوالي  %41من اإلتنتا العالمي للنفط ،وأكثر من  %55من النفط المتداول عالمياً .وتنسق (أوبك) سياساتها
النفطية ،من رخالل تخصيص كمية محددة من اإلتنتا لكل عضو مما يضمن توازن السوق في تنطاق سعر معين .ولذلك
تعتبر (أوبك) أهم جهة عالمية قادرة على التأثير على أسواق النفط العالمية .وقد تزداد قوة تأثير (أوبك) في المستقبل ،بما
أن الدول األعضاء تملك ما يقارب  %81من اإلحتياطي العالمي للنفط.

رسم توضيحي - 8احتياطيات وإنتاج النفط بين دول (أوبك) والدول األرخر
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Source: OPEC, EIA

لكن تأثير منظمة (أوبك) على أسواق النفط العالمية ،رخالل السنوات األولى من تأسيسها كان متواضعا ً جدا ً،ويرجع ذلك
إلى محدودية التنسيق بين الدول األعضاء ،والهيمنة المستمرة لشركات النفط العالمية الكبر آتنذاك .ولكن سرعان ما تغير
هذا الوضع بعد اتنتشار عمليات التأميم ،التي عززت من قوة الدول المنتجة للنفط .ومن أبرز ما قامت به الدول المنتجة
لفرض تأثيرها ،هو حظر صادرات النفط إلى الواليات المتحدة اإلمريكية بسبب دعمها إلسرائيل في حرب أكتوبر .0971
أد ذلك الحظر إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أربعة أضعاف ،بحلول العام  .0974وفي أعقاب هذه األزمة ،تأسست الوكالة
الدولية للطاقة (.)IEA

الوكالة الدولية للطاقة )(IEA
تأسست الوكالة الدولية للطاقة عام  0971بهدف تمكين الدول الصناعية الكبر من التنسيق الجماعي لمواجهة أزمة النفط،
وتأمين إمدادات الطاقة .وفي عام  0974أ ٌصبحت الوكالة الدولية للطاقة منظمة مستقلة ،تابعة لمنظمة التعاون والتنمية
االقتصادية ( )OECDالممثلة للدول الصناعية الكبر  .ومن أهداف ومسؤوليات الوكالة الدولية للطاقة ،التنسيق مع الـ
 OECDإلبقاء سعر النفط "مناسباً" لدولها األعضاء ،من رخالل آليات مختلفة أهمها التأثير على العرض والطلب عبر
رصيدها االستراتيجي من النفط ،وغيرها من السياسات المالية والضريبية .إضافة إلى ذلك ،تصدر الوكالة الدولية للطاقة
بشكل دوري تقارير ومعلومات وإحصائيات مهمة حول قطاع النفط عالميا ً ،وتضم حاليا ً  14عضواً.

سلسلة القيمة للنفط والغاز
تشمل المراحل الرئيسية للنفط والغاز األتنشطة التالية :اإلستكشاف واإلتنتا  ،النقل والتخزين ،التكرير والمعالجة وأرخيراً
التسويق والتوصيل إلى المستخدم النهائي .وسنسلط الضوء على كل مرحلة من هذه المراحل في األجزاء التالية.
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موارد النفط والغاز
يعتبر النفط الخام والغاز الطبيعي من أهم الموارد الهيدروكربوتنية .ويختلف النفط الخام في المظهر واللزوجة من مكان
إلى آرخر ،وقد يختلف في فائدته للمستهلك أيضاً .ويمكن تحديد تنوعية النفط من رخالل إجراء عدة إرختبارات حول وزتنه
وكثافته ولزوجته ومحتو الكبريت فيه ،باإلضافة الى عوامل أرخر لها تأثير على تنوعيته وبالتالي على سعره في السوق
العالمي.
أما الغاز الطبيعي فيتكون من غاز الميثان بشكل أساسي ،وسوائل الغاز الطبيعي كاإليثان والبروبان والبيوتان والبنزين
الطبيعي ،بما في ذلك عدد من الشوائب كثاتني أكسيد الكربون والماء .ويسمى الغاز الطبيعي المحتوي فقط على الميثان
بالغاز (الجاف) .أما الغاز الطبيعي المحتوي على هيدروكربوتنات أرخر فيسمى بالغاز (الرطب) .ويتواجد الغاز الطبيعي
إما في تراكمات منفصلة عن النفط (ويسمى حينها بالغاز غير المصاحب) أو يتواجد كطبقة أو غطاء فوق تراكمات النفط
(ويسمى حينها بالغاز المصاحب) .يمتلك الغاز الطبيعي جملة من الخصائص تميزه عن مصادر الطاقة الهيدروكربوتنية
األرخر  ،فهو مصدر أتنظف و أقل ضرراً بالبيئة و أكثر وفرة وسهولة في النقل وكذلك أررخص سعراً.
تقع في منطقة الخليج العربي أكبر حقول النفط والغاز في العالم .إذ يعتبر حقل (غوار) في المملكة العربية السعودية أكبر
حقل تنفط في العالم كما يعتبر (حقل الشمال) في قطر أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم.
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Source: Wood Mackenzie

االستكشاف واإلنتاج
نبذة عن االستكشاف واإلنتاج
يتم تحديد األحواض الرسوبية المناسبة ،الستكشاف النفط والغاز ،باستخدام وسائل التصوير الجوي واألقمار الصناعية
والمسوحات المغناطيسية .ومن ثم تتم عمليات المسح "السيزيمي" للحصول على معلومات أكثر دقة لرقعة جغرافية محددة.
حيث يتم تحليل هذه المعلومات بواسطة الحاسوب إلتنتا صور للتكوينات الجيولوجية وحقول النفط والغازالمحتملة .بعد
ذلك تٌحفر آبار استكشافية باستخدام ح ّفارات مناسبة للبيئة الجيولوجية التي يتوقع أن يكتشف فيها النفط.
بعد أن يتم العثور على النفط والغاز بكميات كافية ،تبدأ عمليات التنمية بحفر آبار تقييمية لتقدير الحجم والجدو التجارية
لالكتشاف .يلي ذلك عمليات حفرعلى تنطاق أوسع لتلبية متطلبات اإلتنتا .
تمر عمليات إتنتا النفط بعدة مراحل  .في مرحلة اإلتنتا األولية ،يتم استخرا أقل من  %51من النفط رخالل الضغط
الطبيعي للمكمن تنفسه بعد أن ينخفض الضغط تدريجا ً وبالتالي تقل تنسبة تدفق النفط ،حينها تبدأ مرحلة اإلتنتا الثاتنوي والتي
تعتمد على ضخ سوائل أو غازات في المكمن النفطي لدفع النفط بقوة إلى السطح .أما تقنيات تحسين اإلتنتا (Enhanced
) Oil Recoveryفتعتمد في غالب األحيان على تغيير الخصائص األصلية للنفط من رخالل حقن مواد مذيبة كثاتني أكسيد
الكربون والتي تؤدي الى ارتفاع الضغط في المكمن وبالتالي تسهّل عملية تدفق النفط وإتنتاجه.

يعتمد استخدام األساليب الثاتنوية أو غيرها من الوسائل لتحسين اإلتنتا على اعتبارات إقتصادية وتقنية عديدة ،فهذه
األساليب تس ّرع اإلتنتا لكنها تزيد التكاليف التي قد تتلف المكمن النفطي فتؤثر على قدرته اإلتنتاجية في المستقبل.
إنتاج النفط
تواصل الكثير من حقول النفط في دول الخليج إتنتاجها منذ اكثر من  11-51عاما ً ،ويمكن القول أن "النفط السهل" في هذه
الحقول قد تم استخراجه .لذلك يجب الحفاظ على االحتياطيات وزيادة إتنتا النفط أو استخدام تقنيات أكثر تقدما ً وكلفة
باإلضافة إلى توظيف التكنولوجيا والتقنيات األكثر تطوراً.
تشهد المملكة العربية السعودية ،التي تملك أكبر قدرة إتنتاجية للنفط في العالم ،معدالت اتنخفاض سنوية ،تتراوح بين .%8-1
ف على سبيل المثال ،تم استنفاذ حقل (بقيق) وهو أقدم الحقول في المملكة بنسبة  ،74%أما حقل (غوار) وهو األكبر في
المملكة فقد تم استنزافه بنسبة  .%48لذلك ،رخصصت المملكة العربية السعودية ميزاتنية بقدر  11-11مليار دوالر على
مد السنوات الـ 5المقبلة لتعويض معدالت االتنخفاض والحفاظ على مستويات اإلتنتا الحالية .4
هذه األرقام والمعدالت ليست حقيقة مطلقة ،حيث تنطلق من افتراض وجود ما يسمى بـ"ذروة اإلتنتا " .في حين يعتقد
البعض أتنه ال يمكن الجزم بما يسما "ذروة اإلتنتا " في ظل التطور التقني المستمر .فإتنتا النفط والغاز ال ينضب ،ولكن
ترتفع تكلفته باستمرار ،مما يؤدي الى إغالق حقول محددة في المكمن الهيدروكربوتني وقد يعاد فتحها الحقا ً إثر اتنخفاض
تكلفة االستخرا  ،وبناء على هذا ،ال يمكن تنظريا ً الحديث عن "ذروة" إتنتا .
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أما بالنسبة لدولة الكويت،فغالبية طاقتها االتنتجاية تعتمد اعتماداً كبيرا على حقل (برقان) -ثاتني أكبر حقل في العالم بعد
غوار .-أما اليوم فير البعض أن حقل (برقان) وغيره من الحقول التي ا ٌكتشفت في ثالثينيات القرن الماضي ،تتجه تنحو
النضوب وباتت تتطلب تقنيات جديدة لتحسين اإلتنتا على تنطاق واسع .لذلك تتطلع الكويت لتطوير حقول الشمال من رخالل
(مشروع الكويت) ،وهو مشروع بمليارات الدوالرات يهدف لزيادة الطاقة اإلتنتاجية إلى أربعة ماليين برميل يوميا ً بحلول
العام .1111
في أبو ظبي ،لم يتم تطبيق تقنيات تحسين اإلتنتا على تنطاق ميداتني حتى اآلن ،ولكن يتم تطبيقها كمشروع تجريبي
استعداداً للمستقبل .في الوقت الراهن ،تخطط أبوظبي لزيادة طاقتها اإلتنتاجية من رخالل تطوير وتوسيع البنية التحتية
لمنشآتها النفطية .5
أما في قطر ،وعلى الرغم من تنمو اإلتنتا النفطي بشكل مطرد منذ العام  ،1111أرخذ إتنتا حقل (الدرخان) (أكبر حقل سابقاً
من حيث اإلتنتا ) باالتنخفاض .ولتعويض االتنخفاضات المتوقعة ،يجر النظر حاليا ً في تطبيق تقنيات تحسين اإلتنتا على
حقلي (الدرخان) و (شاهين) وغيرهما.

Energy Information Administration (EIA). Country Analysis Briefs. 2011. www.eia.doe.gov
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Energy Information Administration (EIA). Country Analysis Briefs. 2011. www.eia.doe.gov
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في سلطنة عمان ،تلعب تقنيات تحسين اإلتنتا دوراً كبيراً في قطاع النفط .وقد تم تنفيذ برتنامج تناجح لزيادة اإلتنتا عن
طريق تقنيات تحسين اإلتنتا وتقنيات متطورة أرخر .
الجدير بالذكر أن تطبيق هذه التقنيات المتطورة يرفع تنسبة تكاليف اإلتنتا بشكل كبير،والتي هي أصالً من بين أعلى
المعدالت في سلطنة عمان ألن طبيعة حقول النفط فيها "صغيرة ومتفرقة" .وتتطلب تقنيات تحسين اإلتنتا استخدام كميات
كبيرة من المياه التي هي بدورها موارد شحيحة في المنطقة ،كما تتطلب استخدام كميات كبيرة من الغاز الطبيعي ،مما أد
إلى إ عادة توجيه بعض من صادرات الغاز والغاز المخصص لتوليد الكهرباء في سلطنة عمان إلى الحقن في بعض الحقول
لتحسين إتنتاجها (.)EIA, 2011
أما في البحرين ،فقد تأسست شركة (تطوير) عام  1119وهي شراكة ،بين شركة (مبادلة) وشركة (اوكسي) والشركة
القابضة للنفط والغاز ( )Nogaholdingلتقوم بتحسين إتنتا حقل البحرين من رخالل تطبيق تقنيات تحسين اإلتنتا وحفر
أكثر من  911بئر جديد باإلضافة إلى استخدام أساليب جديدة أرخر .
إنتاج الغاز
باستثناء قطر التي تملك ثاتني اكبر احتياطي للغاز في العالم ،تواج ه جميع دول مجلس التعاون الخليجي تحديات كبيرة في
تحقيق توازن بين العرض والطلب على الغاز.
من تناحية الطلب ،يدفع النمو السكاتني السريع والتنمية الصناعية واالقتصادية الى تزايد كبير في االستهالك المحلي للغاز
لتحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية  ،وكمادة وسيطة في الصناعات البتروكيميائية والصناعات الثقيلة .و تنظراً إلى أن
العديد من حقول النفط آرخذة في النضوب ،يتم حقن كميات كبيرة من الغاز في هذه الحقول لزيادة الضغط وبالتالي تحسين
إتنتاجها.
أما من تناحية العرض ،فهناك عدة تحديات ارخر  .فأغلبية الغاز في بعض الدول الخليج كالمملكة العربية السعودية هو غاز
"مصاحب" ،أي أتنه مرتبط بإتنتا النفط (المقيد من (أوبك)) ،وبالتالي من غير الممكن االستفادة منه في أي وقت .أما في
سلطنة عمان ،فالتزامات التصدير للغاز الطبيعي المسال مختلفة  ،حيث يح ّول الغاز الذي من المفترض أن يستخدم محليا ً
لتوليد الكهرباء إلى األسواق الخارجية .ولعل من أهم التحديات التي تواجهها المنطقة هي أن كل اكتشافات الغاز الجديدة
معقدة من الناحية الجيولوجية .أي أن الغاز إما موجود في مكامن محكمة ) (tight gasأو يحوي تنسبة عالية من الكبريت،
وفي كال الحالتين يتطلب األمر كلفة وتقنية أعلى للتطوير والمعالجة.

رسم توضيحي - 12إحصائيات الغاز الطبيعي في دول الخليج
GCC Natural Gas Statistics

Bahrain

Oman

Qatar

UAE

Kuwait

Saudi Arabia

0.092

0.85

25.2

6.089

1.798

8.028

Reserves (tcm ) 2012

12.25

27.1

116.7

51.28

11.73

99.23

Production (bcm) 2010/11

12.25

17.52

21.8

60.54

12.62

99.23

Consumption (bcm) 2010/11

0

11.49

94.9

7.65

0

0

Exports (bcm ) 2010/11

0

1.9

0

16.91

0.89

0

Imports (bcm) 2010/11
Source, CIA World Factbook

أد العجز عن توفير الغاز في بعض الدول الخليج إلى اتنقطاع الخدمة الكهربائية في بعض األحيان وإلى تعطيل بعض
المشاريع الصناعية .في الكويت ،على سبيل المثال ،أد تنقص الغاز في إحد السنوات إلى إغالق عمليات تكرير النفط
وتصنيع البتروكيماويات لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء .وقد شهدت سلطنة عمان مشاكل مماثلة.
لمعالجة كل هذه التحديات ،تتخذ دول مجلس التعاون تدابير مختلفة منها:
 .0اكتشافات جديدة :لتلبية احتياجات الغاز المتزايدة ،توجهت معظم دول الخليج الى االستثمار في برامج جديدة للتنقيب
عن الغاز .فقد أعلنت وزارة البترول وشركة أرامكو السعودية استراتيجية جديدة للغاز تتضمن استثمار تنحو 9
مليارات دوالر إلضافة  51تريليون قدم مكعب من الغاز الغير المصاحب بحلول عام  .1101في الكويت ،دفع تنقص
الغاز إلى حملة استكشاف كبيرة أيضا ً .وقد جذبت استكشافات كبيرة للغاز غير المصاحب في الحقول الشمالية اهتمام
شركات النفط العالمية ،ولكن صيغ العقود غير الجذابة وحالة عدم اإلستقرار السياسي ال زالت تمثل عقبات أمام أي
تو ّسع سريع في تطوير وإتنتا هذه االحتياطيات.
 .1موارد الغاز غير التقليدية :في ظل تقلص مصادر الغاز التقليدية ،لجأت بعض الدول الى دراسة تطوير مصادر الغاز
غير التقليدية كالغاز المحكم ) ، (tight gasففي سلطنة عمان على سبيل المثال ،تدرس شركة (برتش بتروليوم)
مشروعا ً بعشرين مليار دوالر إلتنتا الغاز المحكم.
 .1الواردات ( LNGورخطوط األنابيب) :لجأت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي إلى استيراد الغاز عبر رخطوط
األتنابيب أو عن طري ق الغاز المسال لتلبية الطلب المتزايد ومواجهة النقص الوشيك في الغاز ،وتستورد كل من عمان
واإلمارات العربية المتحدة الغاز الطبيعي من قطر عبر رخط أتنابيب (دولفين) ،وقد ت ّمت بعض المحادثات حول رخط
أتنابيب غاز مقترح من قطر إلى الكويت والبحرين .كما بدأت العديد من دول مجلس التعاون الخليجي قبل التصعيدات
السياسية األرخيرة بإجراء محادثات مع إيران في تنفس الشأن ،و أبدت الكويت مؤرخراً اهتماما ً بمشروع الغاز الطبيعي
الوشيك في جنوب العراق .أما بالنسبة للغاز الطبيعي المسال ،فقد بدأت كل من الكويت ودبي باستيراد الغاز الطبيعي
المسال من دول الجوار .أما البحرين فهي تعمل على إتنجاز محطة للغاز الطبيعي المسال و التي من المتوقع أن تفتتح
بحلول عام  ،1105و قد أجرت البحرين محادثات مع شركة (غازبروم) الروسية كوتنها مصدراً محتمالً الستيراد
الغاز الطبيعي المسال.
 .4شبكة الكهرباء الخليجية :يجري حاليا ً بناء شبكة كهرباء إقليمية بين جميع دول مجلس التعاون  ،حيث ستوفر هذه
الشبكة إمكاتنية استيراد الكهرباء أو فائض الطاقة من دول الجوار ،ورخاصة من دولة اإلمارات العربية المتحدة
ومحطاتها النووية المخطط لها ،وبذلك ستخفف الشبكة من الضغط على إمدادات الغاز المحلية ،ولكن هذا االحتمال لن
يتحقق إال على المد البعيد ،أو بعد عام  1107عندما تبدأ محطات الطاقة النوويّة في دولة اإلمارات العربيّة المتحدة
بتوليد الكهرباء . 6
ي تنقص الغاز ،هو المزيد من التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي .فعلى سبيل
ربما من أهم الحلول لمواجهة تحد ّ
المثال ،بدل أن تستمر المملكة العربية السعودية باستهالك ما يقارب مليون برميل يوميا ً من النفط إلتنتا الكهرباء ،بإمكاتنها
أن تستورد الغاز القطري الذي سيوفر عليها الكثير من العبء بيئيا ً ومالياً.

Energy Information Administration (EIA). Country Analysis Briefs. 2011. www.eia.doe.gov
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األنظمة المالية للنفط والغاز
النظام المالي للنفط والغاز ) (Oil and Gas Fiscal Regimeهو عبارة عن سياسة الدولة أو الحكومة في تنظيم وتحديد
كيفية استخرا الريع اإلقتصادي من موارد النفط والغاز ،ويرسم هذا النظام العالقة بين الحكومة أو الشركة الوطنية
والشركات المتعاقدة ويحدد قضايا كالسيطرة على العمليات النفطية وكيفية إدارتها والتعامل مع التكاليف وتوزيع األرباح
بين الطرفين.
تنقسم األتنظمة المالية للنفط والغاز إلى تنوعين أساسيين ،وهما :تنظام مبني على أساس االمتياز أو التررخيص ،وتنظام مبني
على أساس تعاقدي .والنظام القائم على أساس تعاقدي منقسم بدوره إلى تنوعين )0( :اتفاقيات تقاسم اإلتنتا و ( )1اتفاقيات
الخدمة.
االرختالف األساسي بين هذه األتنظمة هو في تحول ملكية موارد النفط والغاز:




في اتفاقيات االمتياز أو التررخيص تتحول الملكية عند "رأس البئر" حيث تأرخذ شركات النفط العالمية اإلتنتا
تناقص أي عائدات مالية للدولة المضيفة .
في اتفاقيات تقاسم اإلتنتا تأرخذ شركات النفط العالمية حصة من النفط المستخر بهدف تغطية تنفقاتها ورأس
المال المستثمر ،ويتم تقسيم النفط المتبقي بينها و بين الدولة المضيفة حسب شروط العقد.
في اتفاقيات الخدمة ال تتحول الملكية على اإلطالق .

رسم توضيحي - 13تصنيف األنظمة المالية للنفط والغاز

•
•
•

•
•
•

تعطي اتفاقيات االمتياز أو التررخيص شركة النفط العالمية حقوقا ً حصرية في التنقيب واإلتنتا والبيع والتصدير لفترة محددة
من الزمن .سابقا ً ،كاتنت كافة اتفاقيات النفط مع الدول المضيفة عبارة عن ات فاقيات امتياز تقليدية ذات شروط مجحفة.
وبمرور األيام وتغير الظروف التي جعلت الدول المنتجة توافق على توقيع اتفاقيات االمتياز التقليدية ،ظهر ما يعرف
باالمتيازات الحديثة وهي تشبه االمتيازات التقليدية ،لكن أدرخلت عليها بعض التعديالت لصالح الدول المضيفة ،وتشمل هذه
التعديالت تقليص مساحة التررخيص أو مدة سريان العقد،كما تنصت على عائدات مالية إضافية سواء كاتنت على شكل إتاوة
أو ضريبة على أرباح شركة التنقيب ،أو منح تدفع للدولة المضيفة عند التوقيع على االتفاقية ،أو عند اكتشاف النفط ،أو عند
وصول اإلتنتا إلى معدالت معينة .7
تعتمد إتفاقيات تقاسم اإلتنتا على ثالثة عوامل مختلفة وهي :معدل العائد الدارخلي ) (Internal Rate of Returnأو تنسبة
اإلتنتا ) (Production Levelأو معدل الدرخل أو اإليرادات ) . (Revenuesويعني ذلك أن حصة الربح من برميل النفط
تتغير حسب تحقيق تنسب متفق عليها من هذه العوامل.
أما اتفاقيات الخدمة فتنقسم حسب األجر  ،إذا كان مستنداً إلى رسوم ثابتة (أي اتفاقيات رخدمة محضة) أو إلى تنسبة مخاطر
معينة ،وفي بعض الحاالت يكون العقد مزيجا ً بين النوعين .وتشبه اتفاقيات الخدمة المحضة تلك االتفاقيات بين شركات
الخدمات النفطية وشركات النفط العالمية ،وهي تنادرة جداً وال توجد حاليا ً إال في ايران.
أما اتفاقيات الخدمة القائمة على تنسبة المخاطر ،فهي مستخدمة في المملكة العربية السعودية والكويت والعراق ،وفي هذه
االتفاقيات تقوم شركة النفط العالمية بعمليات االستكشاف واإلتنتا باسم الحكومة المضيفة دارخل منطقة محددة ،ويبقى
المخزون الهيدروكربوتني ملكا ً للدولة في كل األحوال وال تحصل الشركة العالمية (المقاولة) على أي حصة من النفط
والغاز إال إذا دفعت لها الرسوم عبر اإلتنتا أو أعطيت أفضلية شراء اإلتنتا للحكومة المضيفة.
وال تحبذ الشركات العالمية هذا النوع من العقود ألتنها ال توفر لها أسهما ً مباشرة في احتياطيات النفط ،بالتالي ال تؤثر على
مؤشرات رئيسية تتخذها هذه الشركات لقياس إتنجازها ،كمعدل استبدال االحتياطي الذي تطرقنا له سالفاً.

AlMufti, Ahmad. Petroleum Fiscal Regimes. 2008. http://www.bahrainlaw.net/post165.html
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Source: Wood Mackenzie; Deutsche Bank

تجدر اإل شارة هنا أتنه في معظم األحيان ،تصبح الجواتنب القاتنوتنية ثاتنوية في ظل الموقف العام والمبدئي الذي تتخذه أي
دولة تجاه مواردها الطبيعية ،ف يمكن أن تحصل الحكومة على تنفس تنسبة الريع ضمن أي من األتنظمة النفطية المختلفة،
المهم هو أن تعقد االتفاقيات أيا ً كان تنوعها بشكل يحقق ويضمن اإليرادات المجزية والعادلة لكل األطراف.
األنظمة المالية في دول الخليج
منذ تأميم شركة أرامكو السعودية ،لم تمنح السعودية أي ترارخيص للتنقيب عن النفط للشركات األجنبية ،حيث تقتصر
المشاركة األجنبية على عقد امتياز مع شركة (شيفرون) في المنطقة المق ّسمة بين المملكة العربية السعودية والكويت
ال ستكشاف وتطوير موارد الغاز في صحراء الربع الخالي .في حين أن كل مشاريع تطوير وإتنتا النفط والغاز األرخر
تخضع لسيطرة شركة أرامكو.
أما معظم العقود في دولة اإلمارات العربية المتحدة فهي عبارة عن اتفاقيات امتياز من رخالل مشاريع مشتركة كشركة
)زادكو( و )ادكو( و )ادما-ابكو( ،حيث تملك الدولة النسبة األكبر فيها.
في الكويت ،يحظر الدستور أي استخدام التفاقيات تقاسم اإلتنتا  ،لذلك تدرس الحكومة رخيار استخدام تنوع مبتكر من
اتفاقيات الخدمة .هذه االتفاقيات تس مح للحكومة الكويتية باالحتفاظ بالملكية الكاملة الحتياطي النفط والسيطرة على مستويات
اإلتنتا واإلدارة االستراتيجية للمشاريع والتعامل مع شركات النفط العالمية كمقاول للخدمات ،تحصل على رسوم محددة
لكل برميل مع بدائل السترداد رأس المال وبعض الحوافز.
وال يوجد في قطر قاتنون مخصص للنفط ،فكل أتنشطة االستكشاف واإلتنتا تتم بموجب شروط اتفاقيات االستكشاف
والمشاركة في اإلتنتا ) (EPSAالتي تمثل غالبية العقود في قطر باستثناء حقل )بندق( الذي أبرم ضمن تنظام االمتياز
المطبق في اإلمارات .أما تطوير وإتنتا معظم الحقول التاريخية (درخان ،بولحنين ،ميدان محزم) فتقوم به الشركة الوطنية
(عدا حقل العد الشرقي الذي تطوره شركة أوكسدتنتال).
في سلطنة عمان ،يتم استخدام كل من تنظام االمتياز وتنظام تقاسم اإلتنتا  .تنتج شركة تنمية تنفط عمان )- (PDOوهي
الشركة الوطنية %91 -من النفط وكل إتنتا الغاز تقريبا ً .كما تملك الحكومة تنسبة  %11من الشركة الوطنية ،فيما تملك
شركة (شل) تنسبة  %14وشركة (توتال)  %4وشركة (بارتكس) .%1
في البحرين ،تم توقيع اتفاقية تقاسم اإلتنتا بين الشركة القابضة للنفط والغاز ) (Nogaholdingوشركة (تطوير) لتطوير
حقل البحرين .فشركة )أوكسدتنتال( تمتلك تنسبة  %48في شركة (تطوير) ،فيما تملك شركة (مبادلة) تنسبة  %11والشركة

القابضة للنفط والغاز تنسبة  ،%11وتشير هذه اإلحصائيات إلى تنسب تح ّمل التكاليف ال إلى تنسب تقاسم اإليرادات التي يتم
تحديدها في بنود االتفاقية تنفسها.
التخزين والنقل
يتم تنقل النفط الخام والغاز الطبيعي من موقع اإلتنتا إلى مصافي النفط ومرافق معالجة الغاز .وفي هذا القسم سنقدم لمحة
موجزة عن قطاع تنقل وتخزين النفط والغاز.
تخزين ونقل النفط الخام
ينقل النفط عبر شبكات أتنابيب محلية من حقول النفط إلى مواتنئ التصدير التي غالبا ً ما تقع قرب مناطق اإلتنتا  .ويعتبر
ميناء رأس تنورة في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية أكبر ميناء لشحن النفط في العالم ،فهو يستوعب شحن
حوالي  1ماليين برميل من النفط يومياً ،8وفي معظم األحيان ت ستخدم الناقالت البحرية لنقل وتوصيل النفط الخام إلى مواتنئ
الدول المستهلكة ،حيث يتم تخزين النفط الخام في صهاريج كبيرة قبل أن يتم تنقله بواسطة رخطوط األتنابيب أو سكك الحديد
أو الشاحنات إلى مصافي النفط للمعالجة والتكرير.

World Bank Group. The Petroleum Sector Value Chain. June 2009
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رسم توضيحي - 15صادرات النفط في الخليج

7.6
,

2.4

,

2.1

1.0

0.59

-

-

)Source: CIA, Energy Information Administration (EIA

يعتبر مضيق هرمز أهم تنقطة عبور تنفطية في العالم ،إذ ينقل حوالي  %11من النفط العالمي و  %15من النفط المتداول
عن طريق البحر من رخالل مضيق هرمز .و قد قامت المملكة العربية السعودية ببناء ما أطلق عليه "أتنبوب النفط العراقي"
عبر المملكة في محاولة لتجاوز الحظر اإليراتني على مضيق هرمز رخالل الحرب اإليراتنية العراقية ،ولكن هذا الخط لم
يستخدم منذ غزو العراق للكويت عام  .0991وفي اآلوتنة األرخيرة ،أد التوتر الدولي حول برتنامج إيران النووي إلى
النظر في إعادة فتح رخط األتنابيب هذا لتأمين طرق بديلة لتصدير النفط .كما أتنشأت دولة اإلمارات العربية المتحدة مؤرخراً
رخط أتنابيب جديد ينقل النفط من حقول (حبشان) في أبو ظبي إلى ميناء الفجيرة متجنبة بذلك مضيق هرمز.

رسم توضيحي - 16أنابيب النفط والغاز في الخليج

تخزين ونقل الغاز الطبيعي
يتم تخزين الغاز الطبيعي في مكامن جيولوجية مهيأة للتخزين أو في تنظام رخطوط األتنابيب عن طريق ضبط درجة الضغط
فيها.
تعتمد رخيارات تنقل الغاز على الشكل الذي يتخذه الغاز ،إذ يمكن تنقل الغاز الطبيعي السائل عبر رخطوط األتنابيب أو
الصهاريج ،لكن ال يمكن تنقل الغاز الجاف (الميثان) إال عبر األتنابيب وإيصاله مباشرة إلى المستهلك النهائي كمحطات
توليد الطاقة .تتطلب مشاريع رخطوط الغاز استثمارات كبيرة وال تكون مجدية إال مع رخطة واضحة تحدد مصادر التمويل
والمستهلكين المعنيين والتسعير ،تناهيك عن االعتبارات الجيوسياسية التي عادة ما تخضع لها هذه األتنابيب .9
كان أول رخط أتنابيب عابر للحدود في منطقة الخليج هو مشروع (دولفين) الذي أتنشئ عام  ، 0999الذي ينقل الغاز الطبيعي
من حقل الشمال القطري إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان .وقد أجريت في السنوات األرخيرة محادثات
حول شبكة رخطوط أتنابيب للغاز من قطر إلى دول أرخر في الخليج كالبحرين والكويت ،وحتى إلى أوروبا عبر العراق
وتركيا.
World Bank Group. The Petroleum Sector Value Chain. June 2009
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ويعتبر الغاز الطبيعي المسال -الذي سنتطرق له في الجزء التالي -طريقة أرخر
صادرات الغاز الطبيعي المسال أكثر من  %71من صادرات الغاز في قطر.

لنقل الغاز ،فمنذ عام  1119شكلت

رسم توضيحي - 17صادرات الغاز الطبيعي في الخليج
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)Source: CIA, Energy Information Administration (EIA

تكرير النفط ومعالجة الغاز الطبيعي
يجب أن يك ّرر النفط ويعالج الغاز قبل تحويلهما إلى منتجات قابلة لالستخدام.
تكرير النفط
تكرير النفط هو عبارة عن عمليات مختلفة لفصل الجزيئات الهيدروكربوتنية الموجودة في النفط الخام وتحولها إلى منتجات
بترولية مختلفة ذات قيمة أكبر ،ويتم تصنيف المنتجات البترولية إلى ثالث فئات -0 :تنواتج التقطير الخفيفة (light
) distillatesكغاز البترول المسال والبنزين والنفتا  -1تنواتج التقطير المتوسطة ) (middle distillatesكالكيروسين
والديزل  -1المقطرات الثقيلة والبواقي ) (heavy distillates & residuumكزيت الوقود الثقيل وزيوت التشحيم
والشمع واإلسفلت ،ويستند هذا التصنيف على كيفية تقطير النفط الخام وفصله إلى أجزاء مختلفة.
هناك ثالثة استخدامات رئيسية للمنتجات النفطية وهي )0( :المواصالت ( )1توليد الطاقة الكهربائية و ( )1التدفئة ،وهناك
أيضا ً استخدامات ال تتعلق بتوليد الطاقة ،كاستخدام المواد النفطية في صناعة البتروكيماويات.

رسم توضيحي - 18المنتجات المصنوعة من برميل للنفط (نموذج)

Source: U.S. Department of Energy

وصلت قدرة التكرير في العالم عام  1100إلى  91مليون برميل يوميا ً ،وتمثل تنسبة دول الشرق االوسط فيها  %9ودول
الخليج  %5أي  4.1مليون برميل يومياً.
رسم توضيحي - 19نسبة الطاقة التكريرية حسب المنطقة الجغرافية
)(2011

Source: BP Statistical Review 2011

تمتلك الواليات المتحدة األمريكية أكبر قدرة لتكرير النفط في العالم ،وتليها روسيا واليابان والصين ،والجدير بالذكر أن
 %91من الطاقة التكريرية للنفط موجودة في دول ليست عضوا في منظمة (أوبك) وال تعتبر غنيةً بالموارد النفطية
كسنغافورة وكوريا الجنوبية وهولندا ،ويرجع ذلك إلى اعتماد فاعلية تكرير النفط على عدة عوامل اقتصادية وتقنية من
الصعب أن تتوفر في أي مكان.
ومن المتوقع أن تنخفض تنسبة الطلب على النفط من الدول المتقدمة في المستقبل ،ولذلك تتركز معظم استثمارات مصاتنع
التكرير في الدول اآلسيوية كوتنها تمتلك اقتصاداً ذو معدل تنمو كبير .هذا باإلضافة الى دول الخليج والشرق االوسط كوتنها
تمتلك أكبر احتياطيات تنفط في العالم.

رسم توضيحي - 20الطاقة التكريرية في منطقة الخليج
)(2012-2018
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معالجة الغاز الطبيعي
يتكون الغاز الطبيعي بشكل أساسي من غاز الميثان مع كميات مختلفة من الهيدروكربوتنات الثقيلة .يخضع الغاز الطبيعي
لعمليات مختلفة تفصل الشوائب عنه ليصبح مناسبا ً للنقل وتلبية مواصفات الوقود المطلوبة في السوق.
إلى جاتنب غاز الميثان تشمل منتجات الغاز الطبيعي ما يلي:






سوائل الغاز الطبيعي )  : (Natural Gas Liquidsسوائل الغاز الطبيعي هي الهيدروكربوتنات الغازية الثقيلة
الموجودة في الغاز الطبيعي الخ ام (وتشمل على مواد اإليثان والبروبان والبيوتان وغيرهم) ،وتستخدم سوائل الغاز
الطبيعي في التدفئة والطبخ كمواد رخام لصناعة البتروكيماويات وكوقود للمحركات.
الغاز الطبيعي المسال ( :)Liquefied Natural Gas or LNGالغاز الطبيعي المسال هو الغاز الذي يتم تحويله
إلى سائل لتسهيل عملية تخزينه وتنقله ،وتقوم هذه العملية على تبريد الغاز في محطات قريبة من مصاتنع معالجة الغاز
حتى يسيَّل ،ومن ثم يتم تخزين الغاز الم سال في صهاريج معزولة قبل أن يتم تحميله في صهاريج مبردة مخصصة
للشحن ،وعند الوصول يعاد تحويله إلى حالته الغازية وتنقله للمستهلكين النهائيين عبر شبكات أتنابيب الغاز المحلية.
الغاز المحول إلى سائل ) : (Gas-to-Liquid or GTLتحويل الغاز إلى سائل عملية تكريرية ،تستخدم لتحويل
الغاز الطبيعي إلى منتجات متنوعة عادة ما تصنع من النفط الخام وتشمل وقود النقل والنافتا وزيوت التشحيم .تعتبر
مشاريع تحويل الغاز الطبيعي وسيلة مغرية اقتصاديا ً الستغالل احتياطيات الغاز .ويعتبر مشروع (بيرل) القطري
(وهو شراكة بين قطر للبترول وشركة شل) أكبر مصنع في العالم لتحويل الغاز إلى وقود سائل.

كان أكثر من  %70من إتنتا الغاز العالمي في  1117يستهلك محليا ً ،فيما كان يص ّدر  %08من الغاز عبر رخطوط
األتنابيب و %8كغاز مسال ،ومن المتوقع أن تزداد تنسبة تداول وتصدير الغاز كغاز مسال بسبب اتنخفاض إتنتا الغاز محلياً
في معظم الدول وارتفاع الطلب عليه عالمياً.
أسواق النفط والغاز العالمية
النفط هو أكثر السلع تداوالً في العالم ،ويتأثر سعره بعدة عوامل مختلفة منها عوامل العرض والطلب ،والموقع الجغرافي
لمنافذ التصدير ،وسعر صرف الدوالر ،وأسواق المنتجات النفطية وفائض طاقة (أوبك) اإلتنتاجية ،ومخزون النفط الخام
لد الدول المستهلكة ،وعوامل اقتصادية وجيوسياسية أرخر .

وتنظراً لوجود أتنواع وأصناف مختلفة من النفط الخام فقد ت ّم اعتماد أتنواع مح ّددة كمعيار للجودة والتسعير .فعلى مستو
العالم يعتمد رخام (برتنت) في المملكة المتحدة كمرجع عالمي مستخدم لتسعير ثلثي إتنتا النفط العالمي ،وفي منطقة الخليج
يستخدم رخام دبي كمعيار للتسعير ،أما في الواليات المتحدة فيستخدم رخام غرب تكساس المتوسط ) ،(WTIوقد وضعت
منظمة الدول المصدرة للنفط ((أوبك)) تنظاما ً مرجعيا ً رخاصا ً بها عرف بسلّة (أوبك) ،وهو عبارة عن متوسط سبعة رخامات
مختلفة.
على عكس أسواق النفط ،تعتبر أسواق الغاز إقليمية وغير منفتحة اقتصادياً ،ولكن أسواق الغاز في الواليات المتحدة
األمريكية وبريطاتنيا ،محررة وذات شفافية أكبر مقارتنةً بأسواق الغاز في أوروبا.
بشكل عام يس ّع ر الغاز الطبيعي على أساس محتو الطاقة فيه وقربه من أسواق االستهالك ،ولكن تختلف آليات التسعير
ارختالفا ً كبيراً بين الدول .ففي الواليات المتحدة األمريكية تستخدم تنقطة (هنري هب) في والية لويزياتنا كمعيار لتسعير
الغاز ،فهي تنقطة الربط الفعلي في رخط أتنابيب الغاز والتي يتم توصيل معظم الغاز إليها .أما في اوروبا فيباع معظم الغاز
ضمن عقود طويلة المد ومرتبطة بسعر النفط ،حيث يتوجب على المنتجين األوروبيين أن يضمنوا سوقا ً للغاز قبل
االستثمار في أي مشروع لتطويره ،ويتم ذلك عبر بيع الغاز مقدما ً تحت آلية تسعير متفق عليها مسبقاً.

البتروكيماويات
البتروكيماويات هي مواد كيمياوية مستخرجة من النفط والغاز الطبيعي عبر عمليات مختلفة يتم فيها تفكيك الجزئيات
الهيدروكربوتنية الكبيرة إلى جزئيات أصغر تكوّن ما يسمى بـ"البتروكيماويات األساسية" ،وتنقسم هذه المواد البتروكيماوية
إلى ثالث مجموعات أساسية وهي :األوليفينات والعطريات والغازات االصطناعية .ويعتبر اإليثيلين والبروبيلين من أكثر
المواد البتروكيماوية إتنتاجا ً ويمثالن تنقطة البداية ألكثر من تنصف البتروكيماويات المنتجة عالمياً.
رسم توضيحي - 21سلسلة القيمة للبتروكيماويات
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تتم معالجة المواد البتروكيماوية األساسية بهدف إتنتا مواد وسيطة ،التي بدورها تعالج إلتنتا مواد تنهائية تستخدم في
صناعة مجموعة واسعة من المنتجات المختلفة .ينصب حوالي  81%من إتنتا البتروكيماويات في صناعة البوليمرات
وهي المواد االولية لصناعة البالستيك .ويعتبر البولي ايثيلين اكثر البوليمرات إتنتاجا ً وتليه مادة البولي بروبيلين والبوليستر.
باإلضافة إلتنتا البالستيك ،تستخدم البتروكيماويات في إتنتا عدد ال يحصى من المنتجات التي تنستهلكها في حياتنا اليومية
من أدوية ومذيبات وأسمدة ومستحضرات تجميل وإلكتروتنيات ومواد بناء ومنتجات أرخر كثيرة.
قطاع البتروكيماويات في الخليج
يقدر أن تنتج منطقة الشرق االوسط  11%من اإلتنتا العالمي للبتروكيماويات بحلول عام  .1105وتتصدر المملكة العربية
السعودية قطاع البتروكيماويات في المنطقة ،حيث تمثل  %7من العرض العالمي للمنتجات البتروكيماوية األساسية و
 %71من الناتج اإلجمالي لدول مجلس التعاون العربية .10
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 نسبة إنتاج البتروكيماويات في العالم حسب المنطقة الجغرافية- 22رسم توضيحي
(2015)

Source: GPCA via Riyad Capital - Saudi Arabia
Petrochemicals Report (2011)

 حيث تبلغ حصتها في سوق المنطقة،تتصدر شركة سابك قطاع البتروكيماويات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
) مما يجعلها واحدة من أكبر عشر شركات للبتروكيماويات في1119  (استناداً إلجمالي إيرادات عام%11 ما يقارب
.العالم
 شركات البتروكيماويات العالمية- 23رسم توضيحي
Global Petrochemical Players
Ranking*

Company

Country

1

BASF

Germany

2

Dow Chemical

USA

3

ExxonMobil Chemical

USA

4

LyondellBasell Industries

Netherlands

5

INEOS

UK

6

Saudi Basic Industries Corporation

Saudi Arabia

7

Formosa Plastics Corporation

Taiwan

8

Sumitomo Chemical

Japan

9

DuPont

USA

10

Chevron Phillips

USA

*The list is based on the 2008 revenues and therefore excludes any companies owned outright by governments.
Source: www.arabianoilandgas.com

 بترورابغ: تشمل قائمة الالعبين الرئيسيين في صناعة البتروكيماويات في الخليج الشركات التالية،باإلضافة إلى سابك
 هذه الشركات في عدد كبير من-أو تساهم-  وتملك،11 وشركة صناعات قطر والمجموعة الصناعية السعودية لالستثمار
.مشاريع البتروكيماويات في المنطقة والعالم

11

Al Masah Capital Limited. MENA Petrochemicals: A Global Advantage. 2010.

 شركات البتروكيماويات في الخليج- 24رسم توضيحي
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 مشاريع البتروكيماويات في الخليج- 25رسم توضيحي
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 من%51  في حين تعتمد أكثر من.النفتا وغاز اإليثان هما المادتان األوليتان الرئيسيتان لشركات البتروكيماويات في العالم
 تستخدم مصاتنع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية ودول،مصاتنع اإلثيلين في العالم على النافتا كمادة أولية
.ًالخليج مادة اإليثان بسبب وفرته و سعره المنخفض تنسبيا

وتنتيجة التنخفاض تكلفة المواد األولية في الخليج ،تتمتع شركات البتروكيماويات في المنطقة بهوامش تشغيل أعلى مقارتنة
بالشركات العالمية  ،12ولذلك استطاعت دول كالمملكة العربية السعودية بناء قاعدة صناعية قوية للبتروكيماويات ورخاصة
لمادة اإلثيلين ومشتقاتها.
رسم توضيحي - 26هوامش تشغيل شركات البتروكيماويات العالمية
)(2009
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Source: Reuters Knowledge via Al Masah Capital MENA
)Petrochemicals Report (2010

و الجدير بالذكر أن سعر اإليثان في المنطقة بدأ باالرتفاع التدريجي ،وذلك بسبب اتنخفاض عمليات االستكشاف واإلتنتا
من جهة وزيادة الطلب على الغاز لمشاريع البتروكيماويات وتوليد الكهرباء من جهة أرخر  ،13األمر الذي سيضعف الميزة
التنافسية لد المنتجين في دول الخليج ،حيث بدأوا التو ّج ه إلى استخدام النافتا وغيرها من سوائل الغاز الطبيعي (كمزيج
من اإليثان والبروبان والبيوتان) كمواد أولية بديلة يمكن استخدامها ضمن منتجات أكثر تنوعا ً وتعقيداً وبالتالي ذات قيمة
مضافة أكبر.
إن هذا التحول التدريجي تنحو استخدام سلة من المواد األولية المختلفة يتماشى مع الخطط الصناعية لدول مجلس التعاون،
التي تسعى إلى تعزيز إتنتا المواد البتروكيماوية والبالستيكية ذات القيمة المضافة ،حيث تساهم بشكل أكبر في دعم التنمية
االقتصادية ،وقد تم بالفعل تحديد مناطق لتحويل البالستيك بالقرب من مراكز إتنتا البتروكيماويات الكبر في السعودية
لالستفادة من البتروكيماويات األساسية والبوليمرات بشكل أكبر واستخدامها بال صناعات المحلية مثل صناعة السيارات
ومواد التعبئة والتغليف والمنتجات االستهالكية ومواد البناء ومنتجات تحويلية أرخر .
_______________________
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