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 مقدمة:ال
 

 تشرشل ونستون - "من يملك نفط الشرق االوسط يملك العالم"

 

 وما تملكه ،المتقدمة بحجم اقتصااااااادوا وتنود موارد تقاس قوة الدول الحديثة 

من  تمكنها بشااااااارد وموارد مادية وطبيعية وصااااااانا ية وتكنولوجية من رأس مال

وتزيد من مرونتها في تلقي أد طارئ خارجي أو  ،مواجهة األزمات االقتصاااااااادية

أو خططها االقتصاااااادية  احتياطياتهاداخلي من شاااااننه أن يوااااار بعوايدوا المالية أو 

 والتنموية.   

القوة االقتصاااااااادية للدول وي الد امة التي تنبني  ليها العدقات الدولية، تعتبر  كما

سياسة الخارجية ألنها وي المحرك ا في  دقات الدول مع  ومؤثر رييسيألساسي لل

 الخارجية.تها ابعوها البعض، مما يمكنها من تحقيق أوداف سياس

أنعم هللا سااااااابحانه وتعالو  لو دول مجلس التعاون لدول الخليي العربية بثروة النفط 

ا هالتي تعد ذات خصاااااايي ومميزات فريدة وقيمة اقتصاااااادية  الية يمكن اسااااات دل

شاااتو ال يمكن  االت وصااانا اتجواساااتثماروا االساااتثمار األمثل واساااتخدامها في م

وية لدول تنمالقتصاااادية والركيزة االسااالعة االساااتراتيجية واليعتبر النفط حصاااروا، و

 مجلس التعاون لدول الخليي العربية.

 نهاوذ  الثروة كو اسااااااات دلالتعاون لدول الخليي العربية  مجلس  لو دوللذا يتحتم 

المصاااادر شاااابه الوحيد للطاقة واألداة القوية الدا مة العايد الرييسااااي لدخلها القومي و

 الخليجي. لدقتصاد
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 -العربي: بداية ظهور النفط في دول الخليج  -
 

 مملكة البحرين: أوالً: 

شاف أول بير نفطي  يتم حيث  ،يقع البير تحت جبل دخانو ،البحرينمملكة في تم اكت

 .ة نفط البحرينتش يله من قبل شرك

وباادأ البير أخيرا في  1931أكتوبر  16تاادفق النفط ألول مرة من وااذا البير في و 

كااان معاادل تاادفق النفط األولي حيااث  ،1932 يونيو 2التاادفق ب زارة صااااااابااا  يوم 

الخام كانت أول شاااااااحنة تصااااااادير من النفط  1934 في  امثم  برميل يوميا 9،600

 برميل في اليوم 10.000فاة البحرين بطاقة كان افتتا  مصااااا 1936في  ام  وبعدوا

ولة في أول د وي البحرينمملكة  العربي وبذلك تكون وتعتبر أول مصاافاة في الخليي

 .(1)مع انهيار السوق العالمي للؤلؤوتزامناً النفط فيها الخليي العربي يتم اكتشاف 

 

 

 

 

 

 ثانيا: دولة الكويت:

ي فن، تحولت األنظار إلو حقل برقان في حين تواصااااااالت  مليات الحفر في البحري

يات حول وذ  المنطقة في تقرير فني ل "كوكس ورودس" دولة الكويت  والتوصااااااا

 حفر في وذ  المنطقة  ام وقامت الشاااركة بن مالوأجريت المساااوحات الجيولوجية، 

 .1938 فبراير من  ام 22في حتو تم اكتشاف النفط ، 1937
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يرة مما جعله ينطلق من خدل صاامام رأس كان النفط تحت واا ط كبير وبكميات وف

 البير بقوة وبشكل استعصت معه السيطرة  ليه. 

قدما والذد  60دونالد كامبل، كبير المحاسبين آنذاك، ووع محورا خشبيا يبلغ طوله 

 11( في السااااا ة 1كان بمثابة ساااادادة مؤقتة، ووي الطريقة التي بدأ بها برقان رقم )

طر. ومن العجيب أن وذا البير األول ال يزال ينتي صاااباحا في صااابا  يوم خميس ما

 حتو يومنا وذا.

أدار سااااامو األمير الراحل الشااااايا أحمد الجابر الصااااابا   1946يونيو  ام  30في و

الدوالب الفوو ألول  ملية تصدير للنفط الخام بالكويت  لو متن الناقلة البريطانية 

 .(2) فوسيلير()بريتش 

 

 

 السعودية:ثالثا: المملكة العربية 
 

بدأت قصااااااااة اكتشاااااااااف البترول في المملكة حين وقع الملك  بدالعزيز بن 

اتفااقياة االمتيااز للتنقياب  ن  1933ماايو من  اام  29 بادالرحمن آل ساااااااعود في 

 8البترول بين حكومة المملكة وشركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا )سوكال(، وفي 

وي شاااركة كاليفورنيا أريبيان ساااتاندرد  نوفمبر من نفس العام تم إنشاااار شاااركة تابعة

أويل كومباني )كاسااوك( ادارة االمتياز، وتمت  ملية المسااع بد داد خارطة ويكلية 

لقبااة الاادمااام، موقع اكتشاااااااااف أول حقاال نفطي في المملكااة، وا تمااد الجيولوجيون 

تم حفر  1935األمريكيون األوايل  لو البدو ارشادوم من مكان إلو آخر، في العام 

أول بير اختبارية في الظهران في قبة الدمام التي لم تنت نتايجها محققة للتطلعات، 

ولكن ألن الداليل كانت تشااااير إلو وجود الزيت وال از، فقد اسااااتمرت الشااااركة في 

ليسااااات  7الحفر، وبعد خمس سااااانوات من الحفر لير المثمر، بدا أن بير الدمام رقم 

 7بدأت بير الدمام رقم  1938ام مارس من   4سااااااو  طريق مساااااادود آخر، وفي 

 كيلومتر تقريبا. 1.5برميل في اليوم  لو  مق  1.585إنتاج 

توقفت أ مال رسااام الخرايط الخاصاااة بالحقل بسااابب محدودية القو   1942في  ام 

ولصعوبة الحصول  لو قطع ليار  1943العاملة والمعدات أثنار الحرب، في العام 

لتزويد مخيم الجوف النايي بدمدادات زيت الديزل السااااايارات تمت االساااااتعانة باابل 

وفي خطوة تهدف  1944يناير من  ام  31والبنزين وطين الحفر وااسااااااامنت، في 

إلو إبراز دور المملكة بين الدول المنتجة للنفط، تم ت يير اساااام كاسااااوك إلو شااااركة 

الزيت العربية األمريكية، والتي أصااااابحت تعرف اختصاااااارا باسااااام شاااااركة أرامكو 
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اكتمل خط األنابيب  بر البدد العربية التابدين الممتد  1950لساااااعودية، وفي العام ا

كيلومتر، ليكون بااذلااك أطول خط أنااابيااب في العااالم، وقااد ربط خط  1.212بطول 

التابدين شااارق المملكة العربية الساااعودية بالبحر األبيض المتوساااط، وأساااهم بشاااكل 

عمل إلو أوروبا، وقد ظل خط التابدين ي كبير في اختصار وقت وتكلفة تصدير النفط

 . 1983حتو  ام 

نقل مقر الشاااركة من نيويورك إلو الظهران، وبعد مواااي أكثر من  1952في العام 

 اما أصاابحت أرامكو السااعودية تتبوأ مركز الصاادارة في الصاانا ات البترولية  80

 ياطياتحيث تجاوز إنتاج الزيت  شااااااارة مديين برميل يوميا وتدير الشاااااااركة احت

خام يبلغ  ية من الزيت ال يد ياطيات ال از  260.2تقل يل ومن احت  284.8بليون برم

حقل زيت ولاز  لو مد  تاريا الشركة  116تريليون قدم مكعبة قياسية، واكتشفت 

كان آخروا حقل الزيت اساادف وحقد ال از أم رميل و الشاعور، وكان آخر مشااريع 

التي صاادر أمر الملك  7ت بير الدمام رقم الشااركة وو مشاارود مصاافاة جازان، وكان

 بدهللا بن  بدالعزيز بت يير اساامها إلو بير الخير، بداية إنتاج النفط تدوا  دة حقول 

 .أومها حقل ال وار الذد يعد أكبر حقل نفط في العالم، وحقل السفانية
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 رابعا: االمارات العربية المتحدة:
 

 - ظبي:أبو 

، 1962النفط في دولة اامارات منذ الساااااتينات وبالتحديد سااااانة  انطلق إنتاج

وبدأ تصاااادير  من حقول النفط في ميا  أبو ظبي ااقليمية ثم توسااااعت بعد ذلك لتملك 

في  1953أكبر احتياطي نفط باامارات. وقد تم اكتشاااااااف النفط في أبو ظبي ساااااانة 

. وتجدر ااشاااارة من جزيرة داس 1958الحقول البرية، حيث وقع اساااتخراجه سااانة 

حقول برية ووي: حقل  صب، حقل بوحصا،  5أن إنتاج البترول يعتمد أساسا  لو 

حقل شا ، حقل سهل وحقل باب، إلو جانب  دد من الحقول الص يرة كحقل زرارة، 

 حقل الجويلة، حقل ندر وحقل جرن يافور.

  - دبي:

من حقل الفاتع  1966تم اكتشاااف النفط في المنطقة البحرية امارة دبي ساانة 

الذد يقع  لو شااااااااطة اامارة، ثم بدأت  ملية تصااااااادير  من نفس وذا الحقل، وقد 

تواصااااااالت  ملية التنقيب حتو تم العثور  لو بير جديدة جنوب لرب حقل الفاتع، 

ويعرف بحقل الفد  الذد بدأت  ملية اانتاج منه،  1972يليه حقل ثالث في سااااااانة 

 .1973افه في سنة أما بير الجليلية فقد وقع اكتش

 -الشارقة: 

كيلومتر من  11 لو بعد  1972وقع اكتشاف أول بير للنفط في الشارقة سنة 

جزيرة أبو موسااو والذد تمت تسااميته ببير مبارك. وقع اكتشاااف البير الثاني والذد 

 1974يقع بالقرب من بير مبارك بعد ساااانة من التنقيب، يليها اكتشاااااف بيرين ساااانة 

 .1975و

 -مة: الخيرأس 

ـوقع اكتشاف البترول برأس الخيمة بعد  ملية تنقيب  سنة، بحيث  12 دامت ل

كيلومتر  ن الشااااطة والذد لقب باسااام البير  25يقع اساااتخراجه من حقل برد يبعد 

 .1976الصالع سنة 

  -عجمان: 

انطلقت  ملية التنقيب بعجمان بالتعاون مع شاااااركة يونايتد رفاينني األمريكية 

تي تركت العديد من االمتيازات لشاركات أخر  وصاوال إلو شاركة ، وال1975سانة 

  جمان الوطنية للبترول والتي تنشط في الوقت الحاور في التنقيب واالستكشاف.
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 -الفجيرة: 

عد الفجيرة من أبرز مراكز التخزين واامداد في منطقة الخليي والشااااااارق  ت

تل بذلك المرتبة الثانية األوساااط ألنها تمتلك مراكز تخزين ذات ساااعات واااخمة، لتح

 بعد سن افورة من حيث تخزين وإمداد دول العالم بالنفط.

 

 

 

 

 

 

 -: الهيئات الرسمية المشرفة على قطاع النفط في اإلمارات

يشااااااارف  لو قطاااد النفط في الاادولااة العااديااد من الهييااات الحكوميااة تتولو 

افة السااياسااات مسااؤولية ااشااراف  لو الحفاظ  لو ثروة القطاد إلو جانب ووااع ك

 واألطر التي تومن اادارة األمثل للقطاد في كل إمارة ومنها:

 

 - أبو ظبي":المجلس األعلى للبترول "

م، 1988( لسااااااانة 1أُنشاااااااة المجلس األ لو للبترول  بموجب القانون رقم )

بو أويعتبر المجلس الهيية العليا المشااااااارفة  لو كافة القطا ات البترولية في إمارة 

يرأسااه صاااحب الساامو الشاايا خليفة بن زايد آل نهيان  الذد-لو المجلس ، ويتوظبي

كافة الساااياساااات واالساااتراتيجيات المتعلقة بقطاد  وواااع-حفظه هللا  –رييس الدولة 

النفط في اامارة، كما يتولو المجلس األ لو للبترول ااشراف واادارة  لو شركة 

بو ألو ثروة القطاد النفطي في الوطنية )أدنوك(؛ لواااامان الحفاظ   أبو ظبيبترول 

 .ظبي

 

 -للبترول: مؤسسة دبي 

م؛ وذلك  ندما قام حاكم 1963أبريل  ام  فيللبترول أُنشااايت مؤساااساااة دبي 

راشااد بن سااعيد آل مكتوم بمنع شااركة  سااموالشاايا-له بدذن هللا  الم فور-دبي آنذاك 

اف ا  ن اكتشاااااالنفط الوطنية امتيازات لبدر التنقيب  ن النفط، وقد أسااااافرت جهودو
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م؛ ليتم بعد أربع سااااااانوات اكتشااااااااف حقل آخر يقع 1966النفط في حقل الفاتع  ام 

 جنوب لرب حقل الفاتع، وحقلي فد  وراشد بعد ذلك.

 

واجهت مؤسسة دبي للبترول في البداية مشاكل أومها: تخزين النفط المنتي من حقل 

ة بنار خزانات  ايمة كبير الفاتع؛ بساااابب الميا  الوااااحلة في المنطقة؛ مما دفعها إلو

وتم تصاااااااادير أول ناقلة من النفط من حقل الفاتع في فبراير  النفط،في مكان إنتاج 

م. وتعتبر مؤساااااساااااة دبي للبترول الجهة المساااااؤولة  ن إدارة أصاااااول دبي 1986

النفطية، وتركز المؤسااااسااااة  لو مواصاااالة تنفيذ أحدث الحلول التكنولوجية؛ للحفاظ 

 .(3) فوًد  ن التنقيب  ن النفط  لو مواردوا الحالية،

 

 -قطر: خامسا: دولة 
 

ن حاكم م فارسااااية-األنجلوُمنع أول ترخيي للتنقيب  ن النفط لشااااركة النفط 

، ولكن لم يتم تفعياال  مليااة ١٩٣٢قطر الشااااااايا  بااد هللا بن جاااسااااااام آل ثاااني في 

 االستخراج إال بعد  دة سنوات من الحرب العالمية الثانية.

 

 ستكشافية: عقود إيجار ا

ند النظر   تم حفر اآلبار االستكشافية القطرية في وقت متنخر نسبياً، خاصةً 

إلو أن التنقيب  ن النفط بدأ بالفعل في  شاااااارينيات القرن العشاااااارين وقبل ذلك في 

معظم الحاالت في لالبية الدول األخر  بالشارق األوساط.  لو سابيل المثال: أ مال 

 .١٩٣١قت كانت قد إنتهت باكتشاف النفط سنة التنقيب بالبحرين في ذلك الو

ورلم اكتشااااااااااف النفط في إيران في باادايااة القرن العشااااااارين، لم يتعمق االوتمااام 

، بدأ الرايد ١٩٢٢البريطاني بامتيازات النفط إال في  شرينيات القرن العشرين. ففي 

د إيجار قفرانك وولمز البريطاني النيوزيلندد المعروف باسم أبو النفط بالبحث  ن  

سنة  شيا  قد إيجار  ستكشافي في قطر. وقد منع ال شركة دا آرسي للتنقيب ١٩٢٦ا ل

 فارسااية وأساااس شااركة-المملوكة لبريطانيا ووي شااركة تابعة لشااركة النفط األنجلو

 بريتيش بتروليوم )بي بي(.

وال يسااعنا إال التخمين بشاانن ما كانت وي حركات التنقيب التي تم الموااي فيها بحثاً 

 ُوجدت. ولكن من الواوع أن شركة النفط  إن-النفط قبل وذا التاريا   ن
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فارساااااااية قد وافقت بالقيام بتنقيب جيولوجي للبدد في مقابل الحق المنفرد  -األنجلو

 بالتقدم بطلب الحصول  لو امتياز.

ولم تتنامو أومية النفط كمصااادر من مصاااادر قطر إال بعد أزمة صااانا ة اساااتخراج 

جت بشاااكل جزيي  ن إدخال اليابان اللؤلؤ الصااانا ي إلو الساااوق. كما اللؤلؤ التي نت

دور  في إ ادة  ١٩٢٩لعب وبوط قيمة السااالع الثمينة بعد انهيار وول ساااتريت سااانة 

 توجيه بوصلة االقتصاد القطرد نحو النفط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -طويل: تفاوض 

ن من قبااال اثنين من الجيولوجيي ١٩٣٣تم أدار التنقياااب في أوايااال ساااااااناااة 

البريطانيين ووما يوجين ويساااااالي شاااااااو وب. ت. كوكس، حيث وجدا أن التركيبات 

الصاااااااخرية أل لو تل في قطر بها تشاااااااابه مع الصاااااااخور الموجودة في حقل النفط 

 ١٩٣٢الُمكتشااااف في البحرين. كان ال بد من تمديد أول ترخيي ُمنع للتنقيب ساااانة 

فارسااية  لو الصاافقة -نجلو، ثم وافقت شااركة النفط األ١٩٣٣ثمانية أشااهر حتو  إلو

بالتوقيع  لو امتياز للنفط مدته خمس وساااابعين  ١٩٣٥بعد مفاووااااات طويلة ساااانة 

وو العرض البريطاني بالحماية به ساانة. والذد سااا د المفاووااات بجزر ال يسااتهان 

مقابل الحقوق الحصاااارية بالتقدم  في-سااااعود  ابن-العسااااكرية  لو الحاكم السااااعودد 

 نفط.للحصول  لو امتياز ال
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 -الثانية: الحرب العالمية 

بعد أدار أ مال التنقيب األولية لتحديد أنسااااب نقطة للحفر، تم اكتشاااااف النفط 

في جبل مدينة الدخان  لو السااااحل الجنوب لربي في قطر.  ١٩٣٩باليابساااة سااانة 

، ُ ثر  لو النفط أيواااااً في بير ثانع يبعد  شاااارة أميال  ن جنوب البير ١٩٤١وفي 

 .١٩٣٩تم افتتاحه سنة  األول الذد

، أُللق المعسكر الموجود في مدينة ١٩٤٢الحرب العالمية الثانية في ديسمبر وخدل 

دخان وتم إيقاف العمليات في قطر. وبررت الحكومة البريطانية قراروا لشااااايا قطر 

  لو أساس "تواجد قوة قاورة".

، وما ١٩٤٧تحتية سااانة بدر التنقيب والحفر واالساااتخراج البحرد وبنار البنية الأ يد 

أُجرد مسااااااع جيولوجي جديد بهدف تنساااااايس  ١٩٤٨وأبريل  ١٩٤٧بين ديساااااامبر 

، بدأت صاااااادرات النفط ووو حدث ١٩٤٩معساااااكر جديد. وفي النهاية في ديسااااامبر 

 .(4)دشن بداية  هد جديد لقطر

 

 سادسا: سلطنة عمان:
 

ا حصااااااالت يرجع تاريا النفط في  مان إلو العقد الثاني من وذا القرن  ندم

بيد أن المساااوحات  –شاااركة دارساااي لدساااتكشااااف  لو رخصاااة للتنقيب  ن النفط 

علها مما ج النفط،القصاااااايرة التي أجرتها أخفقت في العثور  لو أد أثر كاف لوجود 

 تتنازل  ن حق التنقيب.

م حصلت شركة االمتيازات البترولية المحدود ووي إحد  الشركات 1927وفي  ام 

كما أنشاايت شااركة جديدة ووي  االمتياز،فط العراق  لو حق في مجمو ة شااركات ن

 وقبل الحرب االمتياز،شااااااركة تنمية نفط ) مان وظفار( المحدودة لتعمل في منطقة 

م تنازلت 1951وفي  ام  المجال،العالمية الثانية لم يكن وناك أ يتقدم بذكر في وذا 

 شااااركة تنمية ساااامباالشااااركة  ن حق االمتياز في ظفار وأصاااابحت تعرف فيما بعد 

  مان.
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م  ندما أنشاااانت 1954وجارت الجهود الرييسااااية األولو السااااتكشاااااف النفط في  ام 

تنمية نفط  مان مركزا لها في الدقم حيث قامت بنولي  مليات المساااااااع  ةشااااااارك

م وبعد ذلك بعامين ت  مان،الجيولوجي بمنطقة فهود الواقعة في النصف الشمالي من 

يدات في جيولوجية  مان  (،1فهود )بير  حفر أول بير وناك ووي ونظرا إلو التعق

والمخاطر الكبيرة المرتبطة بالصاانا ة النفطية فقد أخفق الحفارون في اكتشاااف حقل 

إال  ولم يكتشف وذا الحقل المنتي األمتار.د بوع ميات من تتعفهود المنتي بمسافة لم 

 بعد موو ثمانية أ وام  لو وذا ااخفاق.

 

م بحفر  دة آبار في المنطقة الشااااامالية 1960-1956ة في الفترة من وقامت الشااااارك

م وبعد أن أنفقت الشاركة 1962وفي  ام  منها،تصاب النجا  أد  والوساطو دون أن

مليون جنية إساااااترليني أكتشاااااف النفط بكميات تجارية ألول مرة في منطقة  12نحو 

ومن بعد  حقل  (ية)نتم تم اكتشااااف حقل 1963جبال بشااامال  مان أيواااا وفي  ام 

م وكان حقل فهود أول ما تم ربطه بخط اانتاج وذلك في  ام 1964فهود في  ام 

 م حيث تد  بفترة قصيرة حقد جبال ونتية.1967

كم من منطقة فهود إلو مينار الفحل الذد  279وأنشااااانت الشاااااركة خط أنابيب طوله 

م 1967ليو  ام وفي نهاية شاااااااهر يو لها،اتخذته الشاااااااركة فيما بعد مقرا رييسااااااايا 

برميل  لو ظهر الناقلة  543800أصااااادرت الشاااااركة أول شاااااحنة من النفط بل ت 

 .(5) موسبرنس
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 مخزون دول الخليج النفطي:
 

تحتل دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة األولو  المياً في إنتاج النفط  لو 

عالم، بمعدل  ياً  17,2مساااااااتو  ال عاون كما تتبوأ دول مجلس ، مليون برميل يوم الت

الخليجي المرتبة األولو  الميا في احتياطي النفط  لو المسااااااتو  العالمي باحتياطي 

 مليار برميل. 497

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (مليار برميل احتياطيات 496)

م التعاون من النفط الخامجلس بل ت احتياطيات دول حيث بحسااااب بيانات أوبك، 

 %38,8مؤكدة بما يشاااااااكل مليار برميل كاحتياطيات  496، نحو 2013بنهاية  ام 

تريليون برميااال. وتعاااد  1,277من االحتيااااطي العاااالمي المؤكاااد والمقااادر بحوالي 

مساااااومة دول المجلس من اانتاج العالمي تعتبر وااااييلة نساااابيا إذا ما قورنت بحجم 

من االحتياطي العالمي. وبل ت  %38,8االحتياطي المتوفر لديها الذد يشاااكل نسااابة 

تريليون متر مكعااب  ااام  41,6من ال اااز الطبيعي نحو  احتياااطيااات دول المجلس

تريليون متر مكعب،  198,8من ااجمالي العالمي الذد بلغ  %21، بنسااااااابة 2013

وفيما يخي إنتاجها من ال از الطبيعي المسوق، الذد ال يشمل الكميات المعاد حقنها 

كل بذلك مليار متر مكعب، لتشااااا 415والمحروقة، فقد بلغ في الوقت الحاوااااار نحو 

، %14. وشااكلت صااادرات دول المجلس %12حصااتها من ااجمالي العالمي نحو 

مليار متر مكعب من مجمل الكميات المصااااااادرة من ال از الطبيعي  143بما يعادل 

تريليون متر مكعب،  1,027بنو يه المساايل وال ازد  لو المسااتو  العالمي والبالغ 

 .(6) 2013بنهاية  ام 
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 دولة الكويت -2
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 المملكة العربية السعودية -3
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 اإلمارات العربية المتحدة -4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 دولة قطر -5
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 ة عماننسلط -6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(7) 2014حسب اخر التحليالت 
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 :مخاطر تحيط بقطاع النفط

 

 -النفط: في أسعار  تذبذبات
 

مرت أساااااااعار النفط بعدد من المحطات التي أدت إلو تنرجحها  بر تاريا 

 اما فقد تراوحت أسااعار النفط الخام خدل الفترة من 138النفط الذد يمتد ألكثر من 

. ثم ارتفع ساااااااعر دوالرات للبرميل3و 2.50ن وحتو نهاية الساااااااتينات بي1948 ام 

واساااااااتقرت  نااد وااذا 1957دوالرات  ااام 3إلو حوالي 1948 ااام 2.50النفط من 

  .م1970السعر تقريبا حتو  ام 

 

 - :1973زمة النفط عام أ
 

،  ندما قام أ واااااااار 1973أكتوبر  15أو صااااااادمة النفط األولو بدأت في 

ابك )تتنلف من الدول العربية أ واااااااار منظمة الدول العربية المصااااااادرة للبترول أو

أوبك بااوافة إلو مصر وسوريا( بد دن حظر نفطي " لدفع الدول ال ربية اجبار 

، أوابك "1967 إسااااراييل  لو االنسااااحاب من األراوااااي العربية المحتلة في حرب

أ لنت أنها سااااااتوقف إمدادات النفط إلو الواليات المتحدة والبلدان األخر  التي تؤيد 

 راييل في صرا ها مع سوريا ومصر والعراق.إس

 

 

 

 

 

 

 على األسعار. 1973رسم بياني ألسعار النفط وتأثير حظره في عام 

 

وفي الوقت نفسااه، اتفق أ وااار أوبك  لو اسااتخدام نفوذوم  لو ألية واابط أسااعار 

النفط في أنحار العالم من اجل رفع أسااعار النفط، بعد فشاال المفاووااات مع شااركات 

 العظمو التي أطلق  ليها " األخوات السبع " في وقت سابق من ذات الشهر.النفط 
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وبما أن معظم االقتصاديات الصنا ية تعتمد  لو النفط الخام فقد كانت أوبك موردوا 

األساااااااسااااااي للنفط. وبساااااابب التوااااااخم المثير خدل وذ  الفترة، فقد كانت النظرية 

ألساااعار وذ ، با تباروا كبتت النشااااط االقتصاااادية الرايجة تلقي باللوم  لو زيادات ا

االقتصااااادد. ومع ذلك، فدن العدقة السااااببية التي ذكرتها وذ  النظرية لالبا ما تكون 

مووااع تساااؤل. وقد اسااتجابت البلدان المسااتهدفة بمبادرات واسااعة، ومعظمها دايمة، 

ا إلو جنااب مع1973الحتوار ا تمااادوم المساااااااتقبلي  لو ال ير. أزمااة النفط   ، جنبااً

(، قد ا تبرت أول حدث منذ الكسااااااااد 1974-1973انهيار ساااااااوق األوراق المالية )

 .(8) الكبير، ذو آثار اقتصادية مستمرة

 

 -الكويت: الثورة اإليرانية وغزو 

دخلت أسااااعار النفط مجاال جديدا بعد بروز أحداث بمنطقة الشاااارق األوسااااط 

نية والحرب العراقية اايرافقد أفواات الثورة اايرانية  النفط،حيث يقع معظم مكامن 

دوالرا للبرميل في 14مجتمعتين إلو زيادة أسعار النفط الخام ألكثر من الوعف من 

.بعد ذلك منيت أساااااااعار النفط 1981دوالرا للبرميل  ام 35إلو أكثر من 1978 ام 

م وحاولت األوبك ووااااااع حصااااااي إنتاج 1985-1983بانخفاض خدل الفترة من 

 ند  األسااعار. لكن وذ  المحاوالت لم تفلع بساابب أن  منخفوااة إلو مسااتو  تسااتقر

معظم أ واااار المنظمة كانوا ينتجون كميات أ لو من حصاااصاااهم، بيد أن األساااعار 

دوالرات للبرميل ما دفع األوبك إلو 10إلو أقل من 1986انهارت في متصااااف  ام 

 دوالرا للبرميل لير أن األسعار استمرت وعيفة.18االتفاق  لو ودف سعر 

 

 -: الحقةرات انخفاض فت

بسااااااابب اانتاج المنخفض والمخاوف التي 1990ارتفعت األساااااااعار في  ام 

ارتبطت ب زو العراق للكويت وانطدق حرب الخليي. بعد  دخلت أساااااااعار النفط في 

حيث وصااااااالت إلو أدنو مساااااااتو  لها منذ  ام 1994فترة انخفاض دايم، حتو  ام 

م 1996األسااعار  افيتها  ام  .نجحت األوبك في واابط الحصااي واسااتعادت1973

إال أن وذا التعافي لم يدم طويد حيث انتهت زيادة األساااعار نهاية ساااريعة في أواخر 

يا 1998و ام 1997 ام  تنثير األزمة االقتصااااااااادية في آسااااااا ، نتيجة إلو تجاول 

م لتصااااعد 1999مديين برميل في  ام 3وتحركت األوبك وخفواااات إنتاجها بمقدار 

م في 2000را للبرميل، سااااااا دت المشاااااااكل الفنية بداية  ام دوال25األسااااااعار إلو 

دوالرا ولذت االواااطرابات والمشااااكل الفنية 30صاااعود أساااعار النفط إلو مساااتو  

م قفزت أساااعار النفط بسااابب 2005م وفي  ام 2003مساااار النفط الصاااا د إلو  ام 

ف دوالرا للبرميل كما أد  وااع78األ اصااير والعوامل الجيوسااياسااية إلو مسااتو  
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ستهدكها للنفط والعوامل  سريع لدقتصاديات اآلسيوية وا الدوالر األمريكي والنمو ال

المناخية والجيوسااااااياسااااااية والقدقل األمنية في نيجيريا وفنزويد والعراق خدل وذا 

سية المست  سعار النفط إلو مستويات قيا دوالرا للبرميل لخام 90العام إلو وصول أ

 .(9) ناميكس

 

في  وبوطاً حاداً شاااااااهدت التعاون بفترات انخفاض أخر  مرت دول مجلس 

حيث أثرت ، 2009-2008، و1999-1998، و1986 – 1982أسااااااعار النفط وي 

 ترةوتعتبر ف فيها،بشااكل كبير  لو موازنات دول مجلس التعاون أدت إلو  جوزات 

األكثر تشاااااااابهاً مع االنخفاض الحالي في أساااااااعار النفط. فمن أوجه  وي-الثمانينات 

لتشابه بين انخفاض أسعار النفط اليوم وانخفاوها في فترة الثمانينات، وو أن وبوط ا

أساااعار النفط كان نتيجة لتوساااع اانتاج النفطي خارج أوبك، وتزايد الجهود في كثير 

ستخراج البترول وخفض تكلفة اانتاج، بااوافة  من الدول المتقدمة لتحسين كفارة ا

د قادته وكالة الطاقة الدولية  بر اسااتراتيجيتها، -قة الذإلو الترشاايد في اسااتخدام الطا

واألوم وو التشااااابه في وبوط  .ما أّد  إلو تحّول سااااوق النفط إلو سااااوق مسااااتهلكين

استمرار  2016األسعار لفترة طويلة، خصوصاً مع توقع العديد من التقارير في  ام 

التعاون بساااااانوات  تمر دول مجلس مع توقع أنممتدة،  النفط لفترةانخفاض أسااااااعار 

 ركود اقتصاااادد كتلك السااانوات التي تلت انخفاض أساااعار النفط في حقبة الثمانينات
(10). 
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 -: 2016انخفاض أسعار النفط 
 

تشااااير التطورات داخل أسااااواق النفط العالمية، إلو مدحظة جديرة باالوتمام 

 طار االقتصااااادد التقنيتتمثَّل في أن أسااااعار النفط بدأت تبدو وكننها خرجت  ن اا

تداخل بقوة مع التوترات  لب، وبدأت ت لة العرض والطَّ بات معاد ًقا لمتطل البحت، وف

م كورقة واا ط  الجيوسااتراتيجية في منطقة الشاارق األوسااط، بحيث بات النفط ُيسااتخد 

من جانب بعض القو  ااقليمية النفطية واااااد قو  إقليمية كبر  ذات ثقل ونفوذ في 

صبع المشهد أشبه ما يكون بحرب نفطية باردة مستعرة  لو خلفية المنطقة، بحيث أ

 النزا ات ااقليمية في ساحات ساخنة، كما في سوريا واليمن والعراق ولبنان.

ويبدو ذلك واواااااًحا من رفض إيران لدتفاق الذد توصااااالت إليه كل من الساااااعودية 

في منظمة الدولة لير العواااااو – وروسااااايا-"األ واااااار في "أوبك-وقطر وفنزويد 

فبراير/شاااااااباط  16، إثر اجتماد وزارد في العاصااااااامة القطرية الدوحة، في -أوبك

، والقاواااااي بتثبيت إنتاجها النفطي  ند مساااااتويات شاااااهر يناير/كانون الثاني 2016

ا ادة االستقرار ألسعار النفط المتهاوية حيث وصف وزير النفط اايراني،  2016

ك" ألنه ال يساااامع لطهران باسااااتعادة الحصااااة بيجن زنك، االتفاق بننه "مثير للوااااح

 السوقية التي خسرتها أثنار فرض العقوبات الدولية  ليها.

ا بالنظر إلو موقف طهران حتو األمس القريب؛  ويبدو الموقف االيراني متناقوااااااااً

سعار النفط، قبل سنوات، ال يرجع لعوامل اقتصادية،  حيث كانت تر  أن انخفاض أ

 تصادات دول العالم ااسدمي".ولكنَّه "مؤامرة ود اق

وفي مؤشاااااار آخر يؤكد المنافسااااااة اايرانية المحتملة للنفط الخليجي، أقدمت طهران 

 لو "خفض األسااااعار" لتوساااايع حصااااتها في السااااوق النفطية وجذب  دد أكبر من 

 الزباين  لو حساب كبار المنتجين اآلخرين وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية.

مَّ، خ رقت طهران جميع التقاليد واأل راف التسااااااويقية المتبعة، وقامت بخفض ومن ث 

سااااانًتا  ن الخام الساااااعودد في شاااااحنات  20سااااانتات إلو  10ساااااعر نفطها ما بين 

 .2016فبراير/شباط ومارس/آذار 

إن االنخفاض غير المسببببببببو  ألسبببببببعار النفطل يترتب عليت العديد من التداعيات 

ل اإليرادات  االقتصبببادية واالجتماعية السبببلبية على دول الخليج العربيةل التي تشبببكا

 ولعلَّ أهم تلك التداعيات: العامةلمن إجمالي إيراداتها  %90النفطية أكثر من 

ما •  ها النفطية، ووو  ا في إيرادات جّدً ية بخساااااااااير مرتفعة  ُمنيت دول الخليي العرب

لدو عامة ل يات ال ها الميزان عاني لت ت ل الخليجية انعكس في صاااااااورة  جوزات ما زا

 .2016و 2015السيما خدل  امي 
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، ووو األكبر في تاريخها حيث 2016فقد حققت السااااعودية  جًزا في موازنتها للعام 

ما  87بلغ  ياته كل من قطر والكويت  ن  جز في ميزان نت  ما أ ل يار دوالر، ك مل

نذ  لك للمرة األولو م ا، وذ حالي أيوااااااااً عام ال ما لم تحقق الميزا 15لل ًما، وفي ية  ا ن

إال أنها جارت أقل  2016االتحادية لدولة اامارات العربية المتحدة  جًزا في العام 

 في محاولة لترشيد اانفاق العام. 2015قليًد من تلك التي تم ا تمادوا في العام 

وأشااااار تقرير للبنك الدولي، إلو أن دول مجلس التعاون الخليجي شااااهدت  جًزا في 

؛ حيث بلغ في 2015من إجمالي الناتي المحلي في  %9.4ميزانياتها بلغ متوساااااااطه 

(، %9.9-(، وفي البحرين )%12.9-(، وفي ساااالطنة ُ مان )%19.5-السااااعودية )

ا في كاال  من اامااارات وقطر فكاااناات ميزانيتهمااا أقاال  جًزا، فيمااا بقياات الكوياات  أمااَّ

 .2015األفول حااًل محققة فايًوا معقواًل في ميزانيتها في  ام 

ل تباطؤ إنجاز خطط ومشاريع التنمية في دول الخليي العربية خدل السنوات احتما• 

القادمة في حال شااهدت أسااعار النفط مزيًدا من االنخفاض أو اسااتمر انخفاوااها لفترة 

 أطول؛ ما سيؤدد إلو ارتفاد الُكلفة االجتما ية وربما السياسية.

ة لو مساااتويات قياسااايتراجع البورصاااات الخليجية،  لو نحو كبير؛ حيث وبطت إ• 

، متنثرة بتراجع أسااااعار النفط، ما  اد بها إلو زمن األزمة 2016متدنية مطلع العام 

. فبحساااااب بعض التقديرات، 2008المالية التي واااااربت األساااااواق العالمية في  ام 

ر بـاااااااا  2016سااجلت أسااواق المال الخليجية منذ بداية  مليار دوالر  150خسااارة ُتقدَّ

ر بنحو أميركي من أصل إجما  .(11) مليار دوالر أميركي 800لي رأسمالها المقدَّ

 -التصدير: خراج النفط وطرق مواقع اس
 

من المعلوم أن الدول المصاادرة للنفط في الشاارق األوسااط تتنثر بصاافة كبيرة 

ا  لو مبيعات الذوب األسااود، كما تمثل  ببورصااة النفط ألن اقتصااادوا يرتكز أساااسااً

بة  ية قرا لداخلي الخام للساااااااعودية واامارات  %30األنشاااااااطة البترول ناتي ا من ال

في العراق، لكن التوترات  %60والكويت وسااااااالطنة  مان، وتصااااااال النسااااااابة إلو 

الساااااياساااااية وتوساااااع بؤر الصااااارا ات وتواجد الجما ات المسااااالحة بالمنطقة تهدد 

باساااتمرار اامدادات النفطية، وذ  المعطيات تهم بالطبع بقية دول العالم ألن الشااارق 

ألوسط يمد أسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأفريقيا بالنفط، والكمية المستخرجة من ا

الشرق األوسط تمثل قرابة ثلث االستهدك العالمي من وذ  المادة، رلم أن النصيب 

 المخصي للتصدير يتجه نحو االنخفاض مقابل تزايد الطلب الداخلي.
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 فيها النفط وأماكن استتتتتتتخرا    المواقع التي يتركز ويتبين من هذه الخريطة

 .والدول المنتجة ل 
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 وطرق  الشتتترق اطوستتتطشتتتبكة توزيع نفط  ويتضبببن من هذه الخريطة أيضبببا

 .مليون طن في السنة() التصدير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أن أساايا وي أكبر مسااتهلك لنفط الشاارق األوسااط، حيث يتزايد الطلب الصاايني  حيث

من صااادرات الشاارق األوسااط ساانة  %30أخر  ليصاال إلو والهندد من ساانة إلو 

، وتختار أوروبا مصاادر الطاقة الروساية في حين تكمل الواليات المتحدة ساد 2013

حاجياتها من النفط من مصادر مختلفة أومها النفط الكندد والجنوب أمريكي والشرق 

 أوسطي وبنسب أقل النفط النيجيرد والروسي.
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 الممرات اإلستراتيجية وتهديدات إمدادات النفط لخريطة التاليةويبدو لنا من ا. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تمثل الصااااااارا ات الجيوساااااااياساااااااية تهديدات لبلدان المنطقة، تعطيل إنتاج النفط في 

مراحله األولو أو إحكام القبواااااااة  لو اانتاج تمثل أوم المخاطر التي تتسااااااابب بها 

 قليمية."لعبة" التحالفات والصرا ات اا

مثدً كان احتدل إساااراييل لهوااابة الجوالن سااابًبا في إلدق خط  1967أثنار حرب 

األنابيب  بر البلدان العربية والذد يمّكن النفط الساااااااعودد من التدفق مباشااااااارة إلو 

البحر المتوسااااااط دون المرور  بر قناة السااااااويس وال  بر مواااااايق باب المندب أو 
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ويعمل  1990مد األردن بالنفط حتو سااانة موااايق ورمز، وقد واصااال وذا األنبوب 

له إمداداته النفطية  بر البصااااااارة في العراق، إذ يوجد  األردن اآلن  لو أن تصااااااا

 مشرود انجاز أنبوب ينطلق من وناك ليصل إلو مينار األردن بالعقبة.

وفي الثمااانينااات أثرت حرب الخليي األولو  لو تاادفق النفط في المنطقااة، حيااث تم 

 1982مز من قبل إيران مرات متتالية ولفترات طويلة، وفي ساانة إلدق مواايق ور

مسااااااااندة ايران  لو حسااااااااب  بانياس- مدت ساااااااورية إلو إلدق أنبوب كركوك 

العراق، ومناااذ إ اااادة فتحاااه تم إتدف واااذا األنبوب النفطي خدل ال زو األمريكي 

 تان العراقومنذ ذلك الوقت يتم إجدر النفط المستخرج من كردس 2003للعراق سنة 

 من قبل تركيا.

يقوم الناتو بعملية في خليي  دن يهدف من خدلها إلو القوااااااار  لو القرصاااااانة في 

تم تحويل وجهة ناقلة النفط  2009القرن األفريقي، وذا الخطر حقيقي فمثدً في ساانة 

السااعودية "ساايريز سااتار" من قبل قراصاانة صااوماليين بالقرب من باب المندب بينما 

مليون برميدً إلو الواليات المتحدة، وقد تم إخدر ساااابيلها في صاااافقة  2كانت تحمل 

 قدرت بمديين الدوالرات.
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  -: العربيأهم المضائق التي يمر بها نفط الخليج 
 

 ولذلك فدن األنظار تتركز  ليها. تعتبر الموايق مناطق حساسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفط العالمي.موذج مضي  هرمز: ممر غير آمن لتدف  الن

 

كيلومتًرا ويقع في الميا  ااقليمية العمانية ويمر  40مواااايق ورمز يمتد  لو 

من النفط العااالمي، وينظر العااالم كلااه إلو وااذا الموااااااايق نظًرا  %30منااه قرابااة 

ألوميته، إذ إن إلدقه يؤدد إلو نتايي كارثية لدقتصااااد العالمي، يجدر ااشاااارة إلو 

اسااااتطا تها أن تمتد حول المواااايق لكن ذلك ينقي من قوة أن األنابيب السااااعودية ب

تدفق النفط داخلها، وتهدد إيران باساااااااتمرار بالمرور من مرحلة القول إلو مرحلة 

بنشاار أسااطول يتكون من مجمو ة من ثدث  2012الفعل والتطبيق، وقد قامت ساانة 

 يرة ة صحامدت طايرات أمريكية وسفينة حربية والعديد من الفرقاطات )سفن حربي

وسريعة( البريطانية وفرقاطة فرنسية، التهديد ااروابي جدد با تبار كثافة "الحركة 

 .(12) النفطية" الكبيرة التي تميز وذ  القناة الويقة
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 -والتنمية: النفط على االقتصاد  أثر انخفاض أسعار
 

 ابعد تبعات االنخفاض الحاد في أسعار النفط في منتصف الثمانينات وما تدو

من آثار  لو اقتصاديات دول مجلس التعاون، توقع العديد من الخبرار أن دول أوبك 

ودول الخليي  لو وجه الخصااااوي سااااتكون حذرة تجا  االرتفا ات المسااااتقبلية في 

أساااعار النفط. ومن خدل النظر إلو تلك التجارب الساااابقة يمكننا ان نلخي أوم آثار 

 انخفاض االسعار فيما يلي:

 لنفط متذبذبة، وزيادة اانفاق العام بشاااااكل مطرد مع ارتفاد أن أساااااعار ا

أسااعار النفط أمر لير مسااتدام، حيث سااتكون  واقب نمو اانفاق وخيمة 

حين حدوث وزة في أسواق النفط، من ونا أصبع لزاماً  لو دول الخليي 

تكوين خارطة طريق من أجل تجنب تحديات تذبذب أسااااعار النفط، تقوم 

ت نمو في المصااااااروفات متساااااااوية مع معدل النمو في  لو تبّني معّدال

فترة ما قبل رواج أسعار النفط، واستثمار اايرادات النفطية في مصادر 

 دخل بعيدة  ن تقلّبات أسواق النفط.
 

  أن تذبذبات أسااعار النفط تفوااي إلو تعطيل خطط التنمية وتنجيل الكثير

ّد  كمااا في تجربااة من المشاااااااااريع الكبيرة، فتقلاّاب اايرادات النفطيااة أ

الثمانينات إلو خفض المصروفات الرأسمالية بشكل حاد من أجل تدارك 

العجوزات في الموازنااة العااامااة، ووو مااا أّد  إلو تعطياال الكثير من 

المشااااااااريع التي يتطلب تنفيذوا سااااااانين  دة، ومن أجل إيجاد حل لهذ  

طية النف المشاكلة يجب  لو دول الخليي ادخار نسابة كبيرة من اايرادات

في فترة الرواج، وأاّل تزيد النفقات الجارية بشاااااكل مفرط حتو ال تذوب 

األموال المدخرة في إنفاق اسااااااتهدكي بعد انخفاض أسااااااعار النفط ومن 

 أجل ومان استمرارية المشاريع التنموية.
 

 

  إن تدفّق اايرادات النفطية في نهاية السااابعينات وبداية الثمانينات بشاااكل

و دول الخليي، كان ينقصااه في المقابل مؤسااسااات قوية لير مساابوق  ل

بصااااورة اسااااتثنايية تقوم بالت لب  لو مشااااكدت حجم اايرادات النفطية 

وتقلباتها، حيث أن إدارة وذا المورد الناوب يكون صعباً في حال لياب 

وذ  المؤسااسااات، والذد قد يؤدد إلو التعامل مع الثروة النفطية بطريقة 

ناوااااابة كالنفط، إلو ثروة مالية أو ورقية يتم إنفاقها  "تحويل ثروة مادية

 بدل توليد ثروة جديدة بعمل منتي".
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الخطط الوا ب اتباعها من قبل دول مجلس التعاون لموا هة تذبذب  -

 النفط:أسعار 

 

 :أوالً إ راءات على المستوى الفردي
 

 البترولية:ـ رفع الدعم الحكومي عن السلع والخدمات خاصة الطاقة والمشتقات 1

المعروف أن أسااااااعار الطاقة والمشااااااتقات البترولية في الخليي تعتبر من  من

األدنو في العالم، وذلك بفواااال الد م الحكومي الذد تقدمه دول الخليي، ووذا بدور  

 يترك أثرين سلبيين  لو ااقتصاد:

أن د م الطااااقاااة يزياااد  ااابر الموازناااات العااااماااة دون فاااايااادة كبر   األثر األول:

وأن معظم المسااااااتفيدين من الد م وم من األجانب الذين يمثلون  خاصااااااة واطنينللم

 النسبة األ لو من السكان.

ثانى: فارة  األثر ال حدث تشاااااااووات في ااقتصاااااااااد تؤثر  لو الك قة ُي طا أن د م ال

تاجية فدن  لو  للشاااااااركات اان لذا  تاج،  فة اان مل تكل كا ها ال تتحمل  ية كون المحل

ادة النظر في برامي د م الساااالع وذ  وووااااع خطة لرفعها أو الحكومات الخليجية إ 

 لو األقل تقنينها وترشاااااايدوا بحيث تحدث األثر المطلوب  لو االقتصاااااااد دون إن 

تروق الموازنااات العااامااة  لو أن يتم ذلااك بصاااااااورة تاادريجيااة ووفق خطااة زمنيااة 

  مدروسة لتجنب أية إختدالت مفاجية في قو  السوق.

 

 كومي االقتصادي وتفعيل عمل القطاع الخاص:ـ تقليص الدور الح2

لقد تعاظم الدور االقتصااااادد الذد تمارسااااه الحكومات من خدل الشااااركات  

الحكومية التي أصااااابحت تساااااتعين بها لتقديم الخدمات األسااااااساااااية كالكهربار والمار 

وااتصااااالت والبريد والنقل والتي كانت تقدمها بصاااورة مباشااارة وحتو وقت قريب 

لجهاز الحكومي كالوزارات والهييات، وقد كان ذلك  لو حسااااااب القطاد من خدل ا

الخاي الذد تقلي دور  وحجمه، لذا فدن  لو الحكومات الخليجية تقليي دوروا 

االقتصادد والتخلي  ن الشركات الحكومية أو  ن حصصها في الشركات المساومة 

تثمارات الخاصااااة العامة وتفعيل دور القطاد الخاي من خدل تشااااجيع ود م ااساااا

 المحلية واألجنبية وذلك لرفع كفارة ونوي الهياكل االقتصادية.
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  ـ إصالح سو  العمل )توفير الحماية للكوادر الوطنية من المنافسة األجنبية(:3

لعل من أكبر المشاااكل التي تعاني منها دول الخليي وي مشااكلة البطالة والتي 

الحكومات و لو موازناتها العامة، تشاااكل  بر إجتما ي واقتصاااادد إواااافي  لو 

ولعله من ال ريب أن تعاني العمالة الوطنية في الخليي من وذ  المشااااكلة، بالرلم من 

 أن دول الخليي تستعين بالمديين من العمالة األجنيبة.

إن التعامل مع مشكة البطالة  لو أنها مشكلة اجتما ية فقط، ساوم في تفاقمها إذ أنها 

في المقام األول حيث تعتمد النماذج االقتصااادية تتبناوا دول الخليي مشااكلة اقتصااادية 

 لو القطا ات المكثفة لأليدد العاملة الرخصاااااية التي ال تساااااتطيع العمالة الخليجية 

منافستها في مقابل  دم وجود التشريعات القانونية الكافية لحماية العمالة الوطنية من 

في ووااااع منظومة قانونية تهدف إلو حماية المنافسااااة األجنبية، لذا يجب ااسااااراد 

العالمة الوطنية من المنافساااااااة األجنبية، و دم فتع أد قطاد أمامها إال في حالة  دم 

 وجود أيدد  املة وطنية كافية أو مؤولة.

 

ـببببببب تنويع مصادر الدخل من خالل تحويل النفط من مصدر للطاقة إلى مورد أولي 4

  للصناعة )بتروكيماويات(:

بالقطاد لير النفطي في النواتي بالرلم  قال  ن مساااااااااومة ما يعرف  مما ي

القومية ااجمالية لدول الخليي إال أن محاوالت تنويع مصاااادر الدخل وتقليل اا تماد 

 لو النفط لم تحقق النجا  المرجو وما تزال دول الخليي تعتمد وبدرجة مفرطة  لو 

صاااااادرات أو كمصااااادر للدخل النفط ساااااوار  كمورد للدخل الحكومي أو مكون في ال

 القومي وما مساومة القطاد لير النفطي إال مساومة لير مباشر للنفط.

ولعل الفشااال في محاوالت التنويع يرجع بالدرجة األولو إلو  دم تركيز دول الخليي 

 لو تنمية القطا ات التي تملك فيها أفوااالية نسااابية تجعلها أكثر تنافساااية وكفارة من 

نتي في مقدمتها قطاد الصااااااانا ات البتروكيماوية، وبالرلم من باقي الدول والذد ي

النمو الذد شااااااهد  وذا القطاد في دول الخليي إال أنه ما تزال مساااااااومته محدودة لذا 

وجااب التركيز بااالاادرجااة األولو في الفترة القااادمااة  لو تنميااة وااذا القطاااد ود مااه 

وذلك لتحويله إلو القطاد بااساااااااتثمارات المالية واأليدد العاملة الوطنية المؤولة 

 الرايد والمحرك الرييسي لدقتصادات الخليجية.
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  ـ اإلصالح السياسي )المشاركة السياسية(:5

تعتبر المشاااركة السااياسااية من أوم مرتكزات الحكم الرشاايد الذد بدور  يعتبر 

ستوجب سلطة ي سية وتداول ال سيا  من أوم متطلبات التنمية ااقتصادية، والمشاركة ال

وجود درجة  الية من الشااافافية التي تعتبر من أوم وساااايل الوقاية واااد الفسااااد الذد 

وو العدو األبرز لإلقتصااااااااد القود الذد يجلب الرخار االقتصاااااااادد، إن جعل دول 

الخليي الرخار االقتصادد المتحصل من  وايد النفط، بديد  لإلصد  السياسي يعتبر 

نظمة الخليجية إذ أنها ربطت شر يتها بما تنفقة من أكبر األخطار التي وقعت فيها األ

من أموال النفط ماا يعنو أناه في حاالاة تراجع أساااااااعاار النفط و ااياداتاه فادنهاا تفقاد 

شااار يتها ومساااولات بقايها، لذا وجب ااساااراد في وواااع خطة إصاااد  ساااياساااي 

حقيقي يقوم  لو المشااااااركة الساااااياساااااية الفا لة للشاااااعوب ألنها الوااااامانة الوحيدة 

 تقرار السياسي والويام ااجتما ي والرخار االقتصادد.لإلس

 

 :ثانياً: إ راءات على الصعيد المشترك
 

  ـ اإلندماج اإلقتصادي )في سو  العمل وأسوا  رأس المال(:1

ال شاااااك أن لإلندماجات االقتصاااااادية بين الدول العديد من الفوايد، لعل أومها 

 لو الكفارة اانتاجية للشاااااااركات  توسااااااايع قا دة الساااااااوق المحلي ما ينعكس إيجابا  

جلبها التي يمكن أن ي الفوايدبل أن  اسااااتثنارالوطنية، والووااااع في دول الخليي ليس 

سبة ألوم سوقين  االندماج االقتصادد بين وذ  الدول قد تتجاوز الفوايد التقليدية، فبالن

النسبة الة ب)العمل ورأس المال( واللتان تعانيان من اختدالت جوورية تتمثل في البط

ز سمات يمثل أبر االندماجألسواق العمل والتقلب الشديد بالنسبة لألسواق المالية فدن 

 الحل.

الخليجية  لو بعواااها سااايؤدد إلو تراجع  األساااواقمن ناحية ساااوق العمل فدن فتع 

اني فايض العمالة في األسااواق التي تع اسااتيعابكبير في معدالت البطالة حيث ساايتم 

ودية و مان( من قبل األسااااااواق التي تعاني من شااااااع في العمالة من فايض )السااااااع

)اامارات وقطر(، أما بالنسااابة ألساااواق المال فدن دمي األساااواق الخليجية سااايجعلها 

وجاذبية لدستثمارات طويل األجل ومن ثم يحولها  واستقراراأكبر حجما  وأكثر  مقا  

 إلو أسواق استثمار. مواربيهمن أسواق 

 

 

 



32 
 

  العمل الخليجي المشترك:ـ تفعيل 2

 ، فمن ناحية تعيش المنطقة العربيةاساااااااتثناييةتمر دول الخليي اليوم بظروف 

بسااابب الثورات والحروب األولية العربية، ومن ناحية  اساااتثنايية اساااتقرارحالة  دم 

لذد تركه  ية تتمدد إيران بطموحاتها اامبراطورية بشاااااااكل مخيف في الفرات ا ثان

ظمة الحكم العربية، ومن ناحية ثالثة تعيش دول الخليي حالة من ساااااقوط العديد من أن

من نتايي الثورات العربية، وأخيرا   المتباينةالتشاااارذم بل والصااااراد بساااابب مواقفها 

وناك حالة التردد التي تعيشااااااها الواليات المتحدة والدول األوروبية تجا  التعامل من 

 .(13) المستجدات في المنطقة

 

 اطمثل:ثمار االستالنفطي  استثمار المورد
 

  النفط:منتجات 
 

فالنفط الخام يتومن ويستخلي منه العديد من المنتجات النفطية المختلفة في طبيعتها 

أو شكلها أو قيمتها أو استعمالها. فمنها المنتجات النفطية الرييسية أو الثانوية أو منها 

 الخفيفة أو الثقيلة أو المتوسطة. 

 :نتجات النفطية بحسب قيمتها كاألتيويمكن سرد وذ  الم

  الخفيفة:المنتجات 

 (Natural Gaz) الطبيعي.ال از  .1

 (Aviation Gasoline)بنزين الطايرات.  .2

 (Motor Gasolineبنزين السيارات. ) .3

 (Kerosineكيروسين. ) .4

  المتوسطةالمنتجات: 

 (Gas Oil. )زيت ال از .1

 (Diesel Oilزيت الديزل. ) .2

 (Lubricantsزيت التشحيم. ) .3

  الثقيلة:المنتجات 

 (Oil Fuel / Bunkerزيت الوقود. ) .1

 (Bitumenااسفلت. ) .2

 (Wax) .الشمع .3
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 -(: Biotechnologyاستخدام التكنولو يا الحيوية ) -
 

ومن التطبيقاات الوا ادة والهااماة للتكنولوجياا الحيوياة اساااااااتخاداُمهاا في المجاال 

قود قو المصدر األول للطاقة لعالبترولي، إذ إن النفط وحسب كثير من التوقعات سيب

 دة، ووذا  ايد إلو اسااااااتكشاااااااف مزيد من آبار النفط وتقدم تقنيات الحفر والتنقيب، 

وتطوير أساااااليب وطرق حديثة لزيادة اانتاجية النفطية، ومنها اسااااتخدام التكنولوجيا 

ة يالحيوية التي  ززت مكانة النفط في العالم بوصفه مصدرا رييسيا للطاقة ومادة أول

 في  دد كبير من الصنا ات الكيميايية الهامة.

 

 

 كائنات دقيقة: 

تدل الدراسااات  لو أنه تحت أفواال ظروف اسااتخراج النفط، يتبقو في كثير من 

اآلبار نحو نصااااااف كمية النفط لير مسااااااتخرجة نظرا للزوجتها العالية والتصاااااااقها 

قة المصااادر في بالصاااخور، ووذا يعيق  ملية اساااتخراج كامل النفط الموجود في طب

 باطن األرض.

لقد تم تطوير  دد من التقنيات لزيادة اانتاجية النفطية، كحقن الميا  وبعض ال ازات 

والمذيبات في اآلبار وكذلك المعالجة الحرارية، وقد أثبتت تلك الطرق فعاليتها في 

بار، آلزيادة إنتاجية النفط، إال أنها لم تكن كافية السااااااتخراج معظم النفط الكامن في ا

مما حدا بالباحثين إلو اسااات دل التكنولوجيا الحيوية في وذا المجال، التي تعتمد  لو 

اساااتخدام بعض سااادالت البكتيريا الموجودة في األوحال النفطية في المكامن العميقة 

 في األرض أو استنباط سدالت معدلة وراثيا.

 لنفط، نتيجة اسااااتخراجويتم اسااااتخدام وذ  الطريقة  ندما ينخفض الواااا ط في آبار ا

جااانااب من النفط الكااامن فيهااا، وبعااد اساااااااتخاادام الطرق الثااانويااة لزيااادة اانتاااجيااة، 

كالمعاملة الحرارية واساااااااتخدام المذيبات وحقن المار ولاز ثاني أكسااااااايد الكربون 

ية، حيث يتم تشاااااااجيع نمو بعض أنواد  يا الحيو وليروا، يتم اللجور إلو التكنولوج

وتزويدوا بالم ذيات الدزمة، ثم حقنها في داخل آبار النفط، والتي البكتيريا وإكثاروا 

تعماال  لو تقلياال لزوجااة النفط الثقياال وتحويلااه إلو صاااااااورة أقاال لزوجااة وقااابلااة 

 لدستخراج من باطن األرض.

وتتميز تلك األنواد من البكتيريا التي تقلل لزوجة النفط بقدرتها  لو تحمل التركيز 

حّمل الو ط والحرارة المرتفعين، والقدرة  لو النمو والتكاثر العالي من األمد ، وت

 تحت مثل تلك الظروف القاسية.
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  الجديدة باستخدام التكنولوجيا الحيوية: مكامن النفطالبحث عن 

تتعدد طرق وأساليب الكشف  ن مكامن النفط الخام في باطن األرض، ومن أوم 

وتزازات الزلزاليااة، وقياااس وااذ  الطرق قياااس الجاااذبيااة األروااااااايااة، وقياااس اال

 الم ناطيسية، والتصوير واالستشعار  ن بعد.

وتساااااااوم التكنولوجيا الحيوية في وذا المجال، إذ تبين أنه يمكن الكشااااااف  ن أبخرة 

ثان وليروما والموجودة في تربة  ثان وااي كالمي ية،  بعض المركبات الهيدروكربون

و وجود بعض الكاينات الحية مناطق المساااااااتود ات النفطية،  ن طريق التعرف  ل

ست ل المركبات الهيدروكربونية كمصدر للكربون الدزم لنمووا، حيث  الدقيقة التي ت

يتم تحااديااد بعض أنواد البكتيريااا الموجودة في المناااطق النفطيااة، ووااذ  البكتيريااا 

تحتود  لو أنواد من ساااااادساااااال ألحماض نووية تميزوا  ن ليروا من ساااااادالت 

قة البكتيريا الموجو وذ  الطري تت  ناطق أخر  ال تحتود  لو نفط، وقد أثب دة في م

قدرتها  لو إ طار مؤشااارات قوية  لو احتمال وجود احتياطيات جيدة من النفط في 

 تلك المناطق.

ويتم الكشااف  ن وجود تلك البكتيريا بواسااطة أجهزة صاا يرة متنقلة، يتم اسااتخدامها 

 امات الذوب األسود.في المناطق التي تتم دراستها للعثور  لو خ

 بطر  أقل تكلفة: إزالة الملوثات 

تعتبر  مليااة التخلي من الملوثااات النفطيااة في ميااا  البحااار والمحيطااات أو من 

التربة، من العمليات الشااااااااقة والمكلفة ماليا، وتنتي  ملية التلوث في العادة بسااااااابب 

لنفط بب تدفق اوقود بعض الحوادث لناقدت النفط التي تجوب بحار العالم، أو بسااااااا

 من األنابيب الناقلة له.

ويمكن اسااااااات دل بعض الكاينات الحية الدقيقة للتخلي من تلك الملوثات الخطيرة، 

وذلك نظرا لقدرتها البيولوجية  لو ودم واساااتهدك المركبات الهيدروكربونية ك ذار 

ها، وقد بينت األبحاث وجود نحو  ق 79ل ها ودم المشااااااات ات نو ا من البكتيريا يمكن

البترولية كمواد لنمووا، كما تبين وجود  دد من الفطريات والطحالب القادرة  لو 

 تحييد تنثير تلك الملوثات الخطيرة.

 باستخدام التكنولوجيا الحيوية: التخلص من الكبريت 

يحتود النفط الخام  لو نسااااب متفاوتة من الكبريت، وخصااااوصااااا الخام الثقيل، 

ر، ويتسااابب وجود الكبريت في المنتجات النفطية ووذ  النساااب تتفاوت بين حقل وآخ

في إلحاق أواااارار بلي ة بالمعدات المعدنية المسااااتخدمة في  مليات اسااااتخراج ونقل 

النفط، كما أن أكاساااايد وذا العنصاااار خطرة  لو صااااحة اانسااااان، فهي تتساااابب في 

حدوث التهابات للجهاز التنفسااااااي لإلنسااااااان والحلق والعيون وليروا من المشاااااااكل 
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ية الخطيرة، كما أن أكاسااااايد الكبريت تشاااااكل لد  ذوبانها في بخار المار ما الصاااااح

 يعرف بالمطر الحموي ذد التنثيرات الوارة  لو النظام البييي.

لقااد اساااااااتخاادماات طرق كيمياااييااة للتخلي من الكبرياات في النفط، ووااذ  المعااالجااة 

درجة  450الكيميايية تتطلب اساااااااتخدام مواد كيميايية وحرارة  الية قد تصااااااال إلو 

ميوية وواااا ط مرتفع و وامل مسااااا دة، حيث يتم التخلي من الكبريت أو تخفيض 

حيث  للتخلي من الكبريت،نسبته بشكل كبير، وونا برزت أومية الطرق البيولوجية 

تسااااتخدم بعض البكتيريا ازالة الكبريت الموجود في المنتجات النفطية، وتتساااام وذ  

الطريقة بعدم حاجتها إلو استخدام حرارة  الية أو و ط مرتفع، إذ تتم تحت و ط 

درجااة ميويااة، كمااا أنهااا ال تؤثر  لو  50و 30جود  ااادد وحرارة تتراو  بين 

 للمنتجات النفطية.التركيب الكيميايي 

 :ًالتخلص من الترسبات الشمعية أيضا 

إن التكنولوجيا الحيوية تفتع أمام الباحثين آفاقا وا دة في مجال الصنا ة النفطية، 

حيث يمكن اسااات دلها أيواااا في التخلي من ترسااابات المواد الشااامعية وليروا التي 

ا في  اادد آخر من ت لق أنااابيااب نقاال النفط، كمااا يمكن اساااااااتخاادام وااذ  التكنولوجياا

 .(14) التطبيقات التي تعزز صنا ة النفط في العالم
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 االتحاد الخليجي للتكرير يجسد سياسات نفطية فاعلة ومؤثرة دولياً:
 

يجسد االتحاد الخليجي للتكرير مسار ة دول الخليي في التوجه لرسم سياسة 

يس ل التكرير، وتشااجع تنساانفطية تهدف إلو اسااتقطاب اسااتثمارات وفعاليات في مجا

 الشركات التي تخدم قطاد النفط وال از، وتسهم في تنفيذ مشاريع التكامل االقتصادد.

ويلقو االتحاد الد م اللوجساااتي والتشاااجيع من جميع الدول األ واااار؛ ووي الكويت 

حاد وتقوية  نة االت ية، التي ساااااااتعزز من مكا ية الساااااااعود كة العرب والبحرين والممل

 ي تربط الشركات النفطية المؤسسة له.العدقات الت

ومع مرور أشااهر  لو تنساايس التكتل الخليجي النفطي، ناقشاات دول مجلس التعاون 

خطط التحول الوطني والتكامل االقتصااااادد واالتحاد الخليجي في "قمة المنامة" يوم 

يجية لديسمبر/ كانون األول، إذ د ا العاول البحريني في الكلمة االفتتاحية للقمة الخ 6

، إلو أ لو درجات التعاون والتكامل بين دول الخليي لمواجهة الظروف 37الـاااااااااااااا 

 لير المسبوقة".“بـ العالمية التي وصفها 

حقيق ت وو-األ وارالدول  بحسب-للتكريرومن أبرز دوافع تنسيس االتحاد الخليجي 

،  ازدور ريادد، وشاااااابكة  دقات  المية وإقليمية، وتطوير خدمات قطاد النفط وال

وتوحيد الجهود، وتنفيذ برامي التحول الوطني في الخليي المساوم بدور مهم في ربط 

الدول األ وااااار بمشاااااريع صاااانا ة التكرير إقليمياً و المياً، واسااااتقطاب األنشااااطة 

 والبرامي المرتبطة بالتدريب والتطوير، ونقل التكنولوجيا.

الساااعودية، وشاااركة نفط  وأُساااس االتحاد بجهود خليجية مشاااتركة من شاااركة أرامكو

البحرين )بابكو(، وشاااااركة بترول الكويت العالمية، وكذلك شاااااركة البترول الوطنية 

 الكويتية.

وبحسب خبرار ومشاركين في االجتماد التنسيسي، فدن االتحاد حتماً سيعزز التعاون 

الخليجي في مجال التكرير، وتسهيل  ملية التواصل، وتبادل المعرفة بين الصنا ات 

لمؤساااساااات والهييات االساااتثمارية، ورفع كفارة الموظفين، والمسااااومة في  ملية وا

التنمية االقتصادية واالجتما ية لدول المجلس، وتعزيز مكانة النفط في نمو االقتصاد 

 العالمي.

ومن أوداف االتحاد االواااااااطدد بندوار فا لة في إقامة المؤتمرات، والمعارض، 

 ود بالنهاية  لو تطوير البيية االساااتثمارية واالقتصاااادية،والفعاليات العالمية، التي تع

 ورفع كفارة العنصر البشرد في مجاالت الطاقة.

ويسعو االتحاد الخليجي للتكرير أن يكون له دور متميز في استقطاب االستثمارات، 

وتشااااااجيع تنساااااايس شااااااركات الخدمات النفطية، والمعاود التدريبية، وانعقاد البرامي 
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خصااااصااااة في مختلف الجامعات العالمية، وواااامان انساااايابية مشاااااركة النفطية المت

 المؤسسات النفطية العالمية، ود م المبادرات االستراتيجية.

ومن األسباب التي د ت لتنسيس االتحاد كذلك ااسهام في نقل وتداول الخبرات بين 

 دول الخليي، وتطوير توطين الصاااااانا ات المحلية، وتقليل اال تماد  لو الشااااااركات

شركات؛  األجنبية، واالستفادة من العوايد المالية في نقل التكنولوجيا والخبرات بين ال

من خدل تمّكن األ واااااااار من تطوير الفرق واليد العاملة، وبالنتيجة مواجهة حرب 

 األسعار والحصي بنسواق الطاقة والنفط العالمية.

 محلية مشااااااتركة،وينتي تنساااااايس االتحاد نتيجة لمطالبات بدنشااااااار مشاااااااريع نفطية 

خصوصاً في مجال تكنولوجيا اانتاج النفطي، والتكرير، والبتروكيماويات، لمنافسة 

الشاااااااركات األجنبية، وتوطين الصااااااانا ات النفطية محلياً، لد م مشااااااااريع التحول 

الوطني، وتنفيذ الخطط االسااااتراتيجية االقتصااااادية التي أقرتها دول الخليي، وتجاوز 

وااااااافة إلو توحيد الجهود في رساااااام سااااااياسااااااة نفطية خليجية األزمات المالية، باا

 .(15) واوحة، ال سيما من خدل انومام المزيد من الشركات الخليجية لدتحاد
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 إنشاء الصناديق السيادية الخليجية
 

استفادت دول الخليي من الفوايض المالية في جانب رييسي واحد، ووو إنشار 

ت النفطية أو ما يعرف بالصااندوق الساايادد. إاّل أن الصااناديق صااناديق ادخار العايدا

السيادية ينقصها الكثير من الشفافية حول قيمتها الحقيقية ونو ية استثماراتها، كما أن 

أودافها لير واوحة المعالم، وال تصدر تقارير تفصيلية  ن  ملياتها. وفي الكويت 

سرّية  ة الووع المالي للدولة في جلسةالتي تعتبر أكثر دول الخليي شفافية، تم مناقش

في مجلس األمة، وكان النقاش فقط حول  رض اجمالي احتياطات األجيال القادمة 

 من لير التعّرف  لو تفاصيلها. 

 

في المقابل، فبمجّرد الدخول  لو موقع صاااااااندوق التقا د النرويجي، مثدً، باامكان 

مليار دوالر وبشااااااافافية  866يبلغ  معرفة الت ّير الفورد في قيمة الصاااااااندوق الذد

من صاااااااناديقها  %60 الية، وباساااااااتراتيجية معلنة. حيث تقوم النرويي باساااااااتثمار 

  قار، وبتوزيع ج رافي واوع. %5دخل ثابت، و % 35السيادية في أسهم، و

بشااكل  ام، تكمن أبرز أوداف الصااناديق الساايادية في الخليي في اسااتثمار الفوايض 

ل فترة رواج األساااااااعار، وتهدف إلو توفير احتياطات مالية تعين المالية النفطية خد

 لو االسااااتقرار المالي وت طية العجز في الميزانية في حال انخفاض أسااااعار النفط. 

إاّل أن دول الخليي كانت تساااااتطيع االساااااتفادة من رواج أساااااعار النفط وتطوير حجم 

تفاد لسيادية لم يجنب ارالصناديق السيادية بشكل أفول، حيث أن إنشار الصناديق ا

اانفاااق الجااارد خدل سااااااانوات الطفرة، ووو مااا حرم دول الخليي من اساااااااتثمااار 

سيادية. بااوافة  المداخيل الوخمة من العملة األجنبية في تطوير حجم الصناديق ال

إلو أن اساااتثمارات الصاااناديق السااايادية تكمن بنسااابة كبيرة في اساااتثمارات قصااايرة 

كسااندات دين الخزانة األمريكية وأسااهم الصااناديق الخاصااة من األجل ودخول ثابتة، 

 دوالر 40موازنة في حال كان سعر النفط المدة التي تغطي فيها الصنادي  السيادية عجز ال
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أجل وااااااامان سااااااايولتها في أوقات الحاجة. ووو ما أواااااااعف فوايد و ايدات تلك 

 الصناديق.

ومما ال شااااااك فيه أن وجود أو  دم وجود صااااااناديق االدخار ال يجب أن ي ني  ن  

نتجة و أصاااااول متبني اساااااتراتيجية للتنمية قادرة  لو تحويل ما في باطن األرض إل

 فوق األرض.

 

 

 النرويج:مملكة تجربة محاكاة 
 

تعد تجربة النرويي في مجال االسااااتثمار في صااااناديق الساااايادية تجربة فعالة 

فريدة سااااااومت في قيام اقتصااااااد نرويجي قود كما د مت خططها التنموية بشاااااكل 

 كبير.

اقتصااادوا  وتتلخي االسااتراتيجيات التي سااا دت النرويي في تخفيف أثر النفط  لو

في نقاطع ثدثة: الشااااااراكة بين القطا ين العام والخاي، ارتفاد متسااااااو  التشاااااا يل 

 واانتاجية، إدارة الموارد النفطية والصندوق السيادد.

 

 الخاص:التركيز العالي على دعم القطاع  .1

 

يتبع اقتصاااااااد النرويي النظام  الحكومي:بالرلم من كبر حجم القطاد  

ن حصة الحكومة وحصة القطاد الخاي في االقتصاد، المختلط الذد يمزج بي

فتوفر الحكومة مسااتشاافيات كبيرة  امة ومدارس  امة ومعظم شااركات النفط 

مملوكة للحكومة، ونسبة امتدك الحكومة للشركات المدرجة في سوق األسهم 

، وفي نفس الوقااات تفرض الحكوماااة واااااااراياااب  اااالياااة  لو ٪٣٠حوالي 

بزيااادة إيرادات النفط. إال أن التركيز  ااالع جااداً المواطنين لم تنخفض كثيراً 

 لو د م القطااااد الخااااي فهم ال يرون أن ونااااك تعاااارض بين كبر حجم 

القطاد الخاي وكبر حجم القطاد العام، بالعكس فقد يؤدد القطاد الحكومي 

الكفؤ إلو د م القطاد الخاي  ن طريق تحساااين المناال االساااتثمارد وجذب 

 التوظيف.ة ود م االستثمارات األجنبي

 التالية: والدليل وو تصنيف النرويي في المؤشرات

دولة، النزاوة  ١٨٥من أصاال  ٦مؤشاار البنك الدولي لسااهولة أدار األ مال 

 ١٤٨من  ١١، ومؤشاار التنافسااية ١٢٥من  ٨التجارد  ، االنفتا ١٧٦من  ٧

 (.٢٠١٣دولة )حسب 
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 ارتفاع نسبة التشغيل واإلنتاجية بين المواطنين:   .2
 

 لو  كس معظم الدول المعتمدة  لو الموارد الطبيعية، تتميز النرويي بمعدالت 

 الية من اانتاجية ومعدالت منخفواااااااة جداً من البطالة، تجعل وذ  الميزة أسااااااااس 

ية  ام  ها جا  تجربة النرويي في الرفاوية وليس النفط. بن نت معدالت  ٢٠١٤ن كا

دول االتحاااد االوروبي الااذد بلغ  فقط ووي األقاال بين ٪٣.٨البطااالااة في النرويي 

حرصاات الحكومة النرويجية  لو إبقار النساابة المرتفعة .٪١٠.٢متوسااط البطالة فيه 

لمشااااركة المرأة، لعلمها بننه لالباً ما تؤدد االيردات النفطية إلو انخفاض مشااااركة 

المرأة في سااااوق العمل حسااااب الدراسااااات وتجارب الدول األخر ، فبادرت بساااان 

التي تكفل اسااااااتمرار المرأة في  ملها وفي نفس الوقت المحافظة  لو  التشااااااريعات

معدل نمو النمو السكاني التي تعد مرتفعة نسبياً مقارنة ببقية دول االتحاد األوروبي، 

عدل الوالدات في النرويي وو  قارنة ب  ١،٨فم كل امرأة، م يا  ١.٤طفل ل مان في أل

ض الحكومة النرويجية إجازة أمومة في البرت ال. من أوم تلك التشاااريعات فر ١.٢و

أشاااااهر، كما توفر حواااااانات  ٤مدفو ة لمدة  ام كامل، وإجازة مدفو ة لألب لمدة 

لألطفال منذ بلولهم ساانة واحدة وبنسااعار منخفوااة مناساابة لجميع المواطنين، وتقوم 

بتوفير ساااا ات للنشااااطات ااواااافية لألطفال لما بعد المدرساااة، كل ذلك للمحافظة 

جية المواطنين والمواطنات ووااااااامان اساااااااتمراروم في ساااااااوق العمل، مع  لو إنتا

 الحري  لو برامي التدريب  لو المهارات الحديثة وتطويروم داخل سوق العمل.

 

 إدارة اإليرادات النفطية:   .3
 

قامت النرويي بعزل اانفاق الحكومي  ن إيرادات الصااااااندوق الساااااايادد تماماً، 

 ٩٠٠٠الذد تتوزد اساااااااتثماراته بين أكثر من واانفاق فقط من أربا  الصاااااااندوق 

 شركة حول العالم لومان  دم المخاطرة.

، فقد ١٩٦٩من المهم إيجاز ما فعلته الحكومة النرويجية  قب اكتشااااااااف النفط  ام 

كانت أول قراراتهم وي البحث في كيفية حماية االقتصاد من المرض الهولندد )ووو 

نا ي في دولة إذا ما بدأت بتصااادير باختصاااار الواااعف الذد يصااايب القطاد الصااا

الموارد الطبيعية(، والبحث في كيفية تجنب اآلثار الساااااالبية  لو القطاد الصاااااانا ي 

المتخصااااااي في صاااااانا ة الشااااااحن والنقل، والقطاد الزرا ي المبني  لو صاااااايد 

األساااماك. ولم يتم صااارف الكثير  لو البنية التحتية ألنها كانت منشااانة مسااابقاً، ولكن 

بل تم اساااااااتهداف د م الرفاوية  ن طريق د م القطاد الحكومي والخدمات  بالمقا

فة إلو التركيز  لو د م القطاد الخاي  بااوااااااااا حة،  ية من تعليم وصااااااا الحكوم

والمحافظة  لو معدل اانتاجية المرتفع. فقامت الحكومة بتخفيض سااااان التقا د لفتع 
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في سااياساااتها  فري أكبر أمام الشااباب، وزادت د م المنتجات الزرا ية، وتوسااعت

الصااانا ية، وقامت بخفض الوااارايب بشاااكل بسااايط. في الثمانينات الميددية، قامت 

الحكومة ببحث أفول السبل في إدارة الموارد النفطية وفصلها  ن اانفاق الحكومي 

، أد ١٩٩٦، وبدأ تفعيله  ام ١٩٩٠والتي كانت أساساً لنشنة الصندوق السيادد  ام 

نتاج النفط. وفي النهاية اساااااااتطا ت الحكومة النرويجية أن  اماً من بداية إ ٢٧بعد 

من إجمالي اايرادات الحكومية، وأن يشاااااكل  ٪٣٠تجعل إيرادات النفط ال تزيد  ن 

 ٢٠١٣فقط من الناتي المحلي ااجمالي، حسب إحصاييات  ام  ٪٢٣القطاد النفطي 
(16). 

 (:RGIإستخدام مؤشر إدارة الموارد )
 

 مد  جودة إدارة قطاد النفط وال از بتقييم (RGI)موارد اليقوم مؤشااااار إدارة 

ة والمملك من الدول ذات الترتيب المتقدم، مثل النرويي فبدرا دولة. 58والتعدين في 

 الووصو المتحدة والبرازيل،

 يوواااع المؤشااار وتركمانساااتان وميانمار، إلو الدول ذات الترتيب المتنخر مثل قطر

 الموارد الطبيعية.  في مجال إدارة اانجازات والتحديات الهامة

يهدف مؤشااااااار إدارة الموارد إلو تحساااااااين كيفية قيام مجمو ة كبيرة ومتنو ة من  

الدول بددارة النفط وال از والمعادن. وفي ظل األساااااااعار المرتفعة للموارد وظهور 

دول منتجة رييسااااية جديدة، فدنه من الواااارورد وجود إدارة للموارد تتمتع بالفعالية 

يقدم المؤشاااااار معلومات تفصاااااايلية ومحددة ومقارنة لكل دولة، ويمكن  .مسااااااارلةوال

 .استخدامها كدليل لإلصد 

يمكن أن تساااا د البيانات في األبحاث التطبيقية وتحليل ساااياساااات القصاااور اادارد 

للموارد الطبيعية، بما يشاااامل االسااااتقصااااار حول أسااااباب إ دن الدول لما تحققه من 

ه من قصور. يمكن أن يوفر وذا البحث دليد مطورا ً لتدخدت إنجازات أو تتسبب في

 .السياسة المستقبلية  لو الصعيد العالمي و لو مستو  الدولة

يمكن أيوااااً لبيانات الدول أن ُتساااتخدم كنسااااس لحوار وطني يعتمد  لو األدلة يدور 

افر في وحول كيفية تحسااااين إدارة القطاد. إن البيانات التفصاااايلية والمقساااامة التي تت

مخططي  تسا د (،(RGI) ملفات الدول  لو الموقع االكتروني لمؤشر إدارة الموارد

السااياسااات والمؤيدين في ااجابة  لو األساايلة: ما وي المجاالت التي نعاني فيها من 

القصاااااااور  ما وي أفوااااااال الممارساااااااات لد  الدول ذات األدار المرتفع، حتو يتم 

وممارساتنا  ما وي الدول األخر  التي يمكننا التعلم االستعانة بها وتحسين سياساتنا 

 منها 
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ني ع االكترولتسهيل األبحاث و مليات االستقصار حول أدار دول محددة، يقدم الموق

ملفات للدول وأدوات تفا لية من أجل االطدد  لو  (RGI) لمؤشااااااار إدارة الموار

 (RGI) اساااتبيانات مؤشااارقا دة كاملة للبيانات وتحليلها. تشاااتمل ملفات الدول  لو 

المكتملة، وروابط للمصااادر األولية، وكذلك  دمات المكونات والمؤشاارات، فوااد 

  .(17)  ن إحصاييات اقتصادية ذات صلة

يسا د تحليل نتايي مؤشر إدارة الموارد في الكشف  ن أولويات االصد  لد  دول 

الت القصااور لد  محددة، كما أنه يووااع  دد من التوصاايات. تكشااف البيانات مجا

العديد من الدول، كذلك تذكر أمثلة للحاالت التي يمكن فيها ا تبار الدول ذات األدار 

المرتفع كدليل للممارساااااااات التي يمكن انتهاجها  لو نطاق أكبر. تمثل توصااااااايات 

ااصااد  الخمس التالية كيفية تعامل السااياسااة الرشاايدة مع القصااور الملع والمتفشااي 

 :ال از والمعادنفي إدارة النفط و

  ن التعاقدات التي تم توقيعها مع شركات الصنا ات االستخراجية. . الكشف1

 من أن الهييات الرقابية تقوم بنشر تقارير شاملة وفي حينها بخصوي . التحقق2

  ملياتها في قطاد النفط وال از والمعادن، بما يشمل معلومات تفصيلية  ن

  المشرود والعايدات.

 معايير القياسية للشفافية والمسارلة  لو الشركات المملوكةال . تطبيق3

 للدولة والصناديق المالية للموارد الطبيعية.

 . التعجيل بانتهاج المعايير الدولية ا داد التقارير والخاصة بالحكومات4

 (18) والشركات.
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يج العربية خلمتابعة تنفيذ االستراتيجية البترولية المشتركة لمجلس التعاون لدول ال

2030 – 2012: 

 

مكانة التي تتمتع بها ال تواكبتحتود وذ  االساااااااتراتيجية  لو رؤية ولاية وأوداف 

دول المجلس  لو المسااااتو  العالمي من الناحية السااااياسااااية واالقتصااااادية، ودوروا 

نا اتالريادد في  ياط الصااااااا عالمية من حيث امتدكها ألكبر االحت ية ال ات يالبترول

الموارد البترولية، وموقعها الج رافي المتميز بساااااااهولة تصااااااادير وذ  المؤكدة من 

 الموارد لكافة مناطق العالم.

 

 :الرؤية 

صاااااانا ة بترولية مجزية محلياً، متكاملة إقليمياً، نافعة للبشاااااارية، ومصاااااادراً  المياً 

 منافساً وموثوقاً للموارد البترولية.

 :الرسالة 

عزيز رفاوية مواطني دول مجلس التعاون مع االسااااااات دل األمثل للثروة البترولية لت

 د م االقتصاد العالمي والمحافظة  لو البيية العالمية والمحلية.

 

 :الغاية 
 

تحقيق أكبر  ايد ممكن من الموارد البترولية وتعظيم مكاسااااااب دول المجلس  -

 السياسية واالقتصادية والتقنية من الصنا ة البترولية  لو الصعيد العالمي.

لموارد البترولية لتعزيز االسااااااتقرار السااااااياسااااااي وتحقيق التنمية اساااااات دل ا -

 المستدامة والرفاوية االجتما ية في دول المجلس.
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 :األهداف العامة 

 

في العالم وصبببببببدي   الحفاظ على الموارد البترولية كمصبببببببدر رئيس للطاقة -

 للبيئة ورافد للصناعة ألطول فترة ممكنة.
 -: ما يليوذلك من خالل 

 

تباد ساااياساااات إنتاجية وتساااعيرية متوازنة ومدروساااة توااامن اساااتمرار إ .1

اامدادات واسااااتقرار األسااااعار وتحافظ  لو الووااااع التنافسااااي للبترول 

 ومن مزيي الطاقة العالمي وتتوافق مع اايرادات البترولية المستهدفة.

 

االوتمام بسااااااالمة البيية وتوظيف التكنولوجيا النظيفة في مختلف مراحل   .2

 ا ة البترولية وفي استخدام مخرجاتها.الصن
 

 

تكثيف المشااااااااركة الفا لة في المحافل الدولية المتعلقة بالبترول والبيية   .3

تجااا  مااا يطر  من للاادفاااد  ن مصااااااااالع دول المجلس وإبراز رؤيتهااا 

 قوايا.
 

تنمية االحتياطات البترولية لدول المجلس وتعويض الكميات المنتجة منها  .4

 ج وإنتاج الموارد البترولية.تخراوتحسين طرق اس
 

 

االسااااااات دل األمثل للموارد البترولية في دول المجلس للمحافظة  ليها   .5

 وومان بقايها كمصدر للطاقة ألطول فترة زمنية ممكنة.

 

رصاااد تطورات ومت يرات ساااياساااات الدول المساااتهلكة للطاقة والتعامل   .6

 معها بما يخدم مصالع دول المجلس.
 

 

الصاااااانا ة  روط األمن والسااااااالمة في جميع  ملياتتطبيق معايير وشاااااا  .7

 البترولية بدول المجلس.

 

 



45 
 

زيز المسببباهمة االقتصبببادية للصبببناعة البترولية لدول المجلس في رفد االقتصببباد تع

 العالمي بما يدعم نموه واستقراره.

 -وذلك من خالل ما يلي: 

لة النمو المتوقع في الطلب ا .1 قاب فايوااااااااة لم تاجية  قة إن طا فاظ ب عااالحت لمي ل

مان أمن اامدادات حاالت  ووااااااا ما يمكن في ال قدر  ية وب عاد حاالت ال في ال

 الطارية.

 

د م اسااااااتقرار األسااااااواق البترولية العالمية وحماية األسااااااعار من التذبذب،   .2

 المنتجة األخر  والمستهلكة والمنظمات المتخصصة. بالتنسيق مع الدول
 

 

تنامي  لو البترول بما السااااعي لواااامان حصااااة  ادلة من الطلب العالمي الم .3

االحتياطيات البترولية لدول المجلس وقدراتها وطاقاتها اانتاجية  يتدرم مع

 وتطورات االقتصاد العالمي.

 

التعاون في البحوث والدراسات وتبادل المعلومات البترولية بين دول المجلس  .4

ي مالمنتجين والمساااااتهلكين وصاااااوال لتقييم دقيق لدقتصااااااد العال وبينها وبين

 والسوق البترولية.

 

تشببببييد المزيد من المشببببروعات البترولية االقتصببببادية المشببببتركة بين دول  -

 المجلس وبينها وبين العالم.
 -وذلك من خالل ما يلي: 

 

إنشااار مجمعات صاانا ية بترولية متكاملة مشااتركة ذات جدو  اقتصااادية في  .1

 دول المجلس.
 

لدول المجلس ذات جدو   إنشااار مجمعات صاانا ية بترولية متكاملة مشااتركة .2

مناطق االساااتهدك الرييساااة في العالم يتم إمدادوا ببترول دول  اقتصاااادية في

 المجلس.
 

 

بينية البترولية ال االساااتثماراتالمرتبطة بتشاااجيع  اادارية ااجراراتتساااهيل  .3

 المجلس.بين دول 
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المشااااااارو ات  من المزايا النسااااااابية لد  دول المجلس في إقامة االساااااااتفادة .4

 البينية.ولية البتر
 

 الوا دة من األساااواقالمجدية اقتصااااديا في  االساااتثماريةفي الفري  الدخول .5

 العالمية.مع الشركات البترولية  استراتيجية إقامة شراكات خدل

 

 

امتالك شبببببببركببات البترول الوطنيببة في دول المجلس للمعببارف والتقنيببات  -

 المتطورة في الصناعة البترولية.
 -يلي: وذلك يتم من خالل ما 

 

يذ برامي  .1 قدرات والخبرات لتنف نار ال ية وب تنويل وتدريب الكوادر الوطن

 البحث العلمي وتطوير وتطبيق التكنولوجيا المرتبطة باألنشطة البترولية.
 

 توفير البرامي التي تحفز الكوادر الوطنية  لو االبتكار واابداد. .2
 

 

نياااة بين دول تعزيز التعااااون في مجاااال التااادرياااب وتباااادل الخبرات التق .3

 المجلس.
 

 نقل وتوطين التكنولوجيا البترولية لبنار صنا ة بترولية خليجية متطورة. .4
 

 

الدخول في شااااااراكات لدسااااااتفادة من خبرات شااااااركات البترول العالمية  .5

والجامعات ومراكز البحوث المتخصصة التي تقوم باألبحاث والدراسات 

 رولية.الصنا ة البت المتعلقة بتطوير تقنيات جديدة في
 

قا دة  .6 ية وااقليمية في توطين ال لدول فادة من خبرات المنظمات ا االسااااااات

 العلمية والتقنية والمعلوماتية في دول المجلس.
 

 

االسااااتفادة من الفري االسااااتثمارية التي تعمل  لو نقل التكنولوجيا إلو   .7

 الشركات الوطنية.
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 يمياً وعالمياً.تعظيم القيمة المضافة لموارد دول المجلس البترولية إقل -
 -وذلك يتم من خالل ما يلي: 

 

توساايع االسااتثمار في مجال الصاانا ة البترولية الدحقة المجدية اقتصاااديا  .1

 في دول المجلس.
 

الدخول في مشااااااااريع التكرير مع الشاااااااركات العالمية انتاج وتصااااااانيع  .2

 المنتجات البترولية والبتروكيماوية.
 

ة منتجات البترولية والبتروكيماويإجرار  مليات تصاانيعية إوااافية  لو ال .3

 انتاج سلع نهايية.
 

تشااااااا يل المصاااااااافي بدول المجلس وفقا أل لو المعايير العالمية لتحقيق  .4

 الفايدة العظمو.
 

 

تطوير مصااااافي التكرير في دول المجلس لتتناسااااب مع الخامات المنتجة  .5

 إقليميا.
 

 تدوير المخلفات البترولية واالستفادة منها. .6
 

 

 هدك المنتجات البترولية في دول المجلس.ترشيد است .7
 

ي و المنافساااة فرفع جودة مخرجات الصااانا ة البترولية لتعزيز قدرتها  ل .8

 األسواق الخارجية.
 

التوساااع في الصااانا ة التكريرية والبتروكيماوية خارجيا بما يوااامن منفذا  .9

 تسويقيا مستمرا لتصريف جانب من بترول دول المجلس.
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ات ومواقف دول المجلس تجاه القضبببايا البترولية بما يعكس تقريب سبببياسببب -

 مصالحها وهويتها المشتركة.
 -وذلك يتم من خالل ما يلي: 

 

 توحيد مواصفات المنتجات البترولية في دول المجلس. .1
 

 تقريب أسعار المنتجات البترولية في دول المجلس. .2
 

 

 في دولتبني سااااااياسااااااات تكاملية في جميع مراحل الصاااااانا ة البترولية  .3

 المجلس.
 

 ووع تشريعات وأنظمة بترولية متقاربة في دول المجلس. .4
 

 

ووع أنظمة أمنية متكاملة لحماية المنشآت والممتلكات البترولية في دول  .5

 المجلس.
 

 تنسي  سياسات ومواقف دول المجلس تجاه قضايا وتحديات الطاقة العالمية. -

 -وذلك يتم من خالل ما يلي: 

 

فل الدولية للتنكيد  لو ا تبار أن دول المجلس ذات اقتصااااااديات لساااااعي في المحا.1

 يات التي تستحقها الدول النامية. لو التسهيدت واألفول نامية للحصول

 

التنكيد  لو التزام دول المجلس بواامان اامدادات البترولية إلو األسااواق العالمية .2

 يات الدول النامية.استمرارية نمو االقتصاد العالمي وخاصة اقتصاد بما يكفل

 

رصااد الفري والتحديات والمسااتجدات العالمية االقتصااادية والبييية والتكنولوجية .3

وتقييمها والتعامل معها بما يحقق المصالع  البترولية،تواجه الصنا ات  وليروا التي

 المجلس. لدول االستراتيجية
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واجه رتفعة التي تمواقف موحدة تجا  الساااااياساااااات التمييزية والواااااريبية الم تبني.4

البترولية لدول المجلس أو تحد من نفاذ منتجاتها أو الطلب  ليها في أسواق  الصنا ة

 المستهلكة.الدول 

 

 دلخالمختلفة من  االقتصااااادية والتكتدتتعزيز الحوار بين دول المجلس والدول .5

 والطاقة.العمل المختصة بشؤون البترول  لقارات فرق

 

المنتجين والمسااتهلكين لتحقيق المصااالع المشااتركة واسااتقرار  الحوار بين تعزيز .6

 العالمية. أسواق البترول

 

لتعزيز المصاااااااالع البترولية  األخر دول المجلس مع الدول المصااااااادرة  تعاون .7

 المشتركة.

 

 المي.الع لدقتصادد م دول المجلس  ابرازالمختلفة  اا دممن وسايل  االستفادة .8

 

 بحثي والتقني واإلداري بين الجهات البترولية في دول المجلس.تعزيز التعاون ال

 -وذلك من خالل ما يلي: 

 

بادل .1 ثة في جميع  ت حدي يات ال المعلومات والخبرات في مجال تطبيق التقن

 البترولية. مراحل الصنا ة

التعاون ود م مشااااااااريع البحوث البترولية بين شاااااااركات البترول  تعزيز .2

 المجلس.والمراكز البحثية الحكومية والخاصة في دول  الوطنية والجامعات

ية بين شااركات البترول الوطن وااداردوالتعاون البحثي والتقني  التنساايق .3

 المجلس.في دول 

 البترول.مراكز بحثية وتقنية مشتركة لدراسات وأبحاث  إقامة .4

فادة .5 بدول المجلس من  االسااااااات تدريب البترولي  قام خدلمن مراكز ال ة إ

 المشتركة.والندوات وورش العمل  البرامي التدريبية

 رولية.البت لو البحث والتطوير في مجال تقنيات الصنا ة  اانفاق زيادة .6
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التعاااون واال تماااد المتبااادل بين دول المجلس أثنااار األزمااات المختلفااة لتاانمين 

 االحتياجات والمرافق البترولية.

 -وذلك يتم من خدل ما يلي: 

 

 ك للمرافق البترولية  ند الحاجة.تعاون في االستخدام المشترال.1

 

التعاون لتنمين احتياجات الساااااااوق المحلية في دول المجلس من المنتجات  .2

البترولية في الحاالت العادية، وفي الحاالت االسااااتثنايية وفقا لخطة الطوارئ 

 للمنتجات البترولية لدول المجلس.ااقليمية 

 

 منتجات البترولية في دول المجلس.انات مشتركة للإنشار قا دة بي.3

 

ووااااع سااااياسااااات لترشاااايد االسااااتهدك المحلي من المنتجات البترولية في .4

 لمختلفة.قطا ات االستهدك ا

 

التعاون لدساااااااتفادة من مصاااااااادر الطاقة الجديدة والمتجددة المتاحة لدول .5

ة منتجات البتروليالمجلس لسااد جانب من االسااتهدك المحلي للطاقة وتوجيه ال

 للتصدير.
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تعزيز دور القطاع الخاص الوطني للمسبببببباهمة في تطوير الصببببببناعة البترولية 

 بدول المجلس في مختلف مراحلها.

 -ما يلي: وذلك عن طري  

 

إشاااااراك القطاد الخاي الوطني في االساااااتثمار في المشااااااريع البترولية  .1

 لية والبتروكيماوية.الكبر  مثل بنار المصافي والمجمعات البترو

 

تشاااااااجيع القطاااد الخاااي الوطني  لو اسااااااات دل مخرجااات العمليااات  .2

 البترولية في إقامة الصنا ات الدحقة.
 

رفع كفااارة القطاااد الخاااي الوطني وتهييتااه لتنفيااذ المزيااد من الخاادمااات  .3

 المساندة المتعلقة بالصنا ة البترولية.
 

االساااتشاااارية والمالية االساااتفادة من خدمات بيوت الخبرة والمؤساااساااات  .4

 الوطنية في مشرو ات الصنا ة البترولية.
 

الترويي لشاااااااركات القطاد الخاي الوطنية لتنفيذ مشااااااارو ات بترولية  .5

 خارج دول المجلس منفردة أو بالمشاركة مع الشركات البترولية الوطنية.
 

 حث القطاد الخاي البترولي  لو رفع نسبة العمالة الوطنية. .6
 

ااجرارات أمام القطاد الخاي الوطني للعمل في القطاد  ( تسااهيل وتبساايط7

 (19)البترولي في دول المجلس.
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 :ونظريات الخبراء في القطاع النفطي واالقتصاديآراء 
 

المورد ا من است دل وذبننه البد وخبرار النفط ير  لالبية المحللين االقتصاديين 

ما تملكه الدول من موارد طبيعية مية مثالية تسا د في اصد  االقتصاد وتن بصورة

التحتية وصقل العنصر البشرد الذد تعتمد األمم والحوارات  اوتطوير بنيتهومالية 

 في رقيها  ليه.

 

 اإلنتاج:  ذروة-  
 

  رييس قسااام وندساااة البترول بجامعة  ،فهد بن فالع العجمي  بدهللاالدكتور أفاد

ن يمر المكمن النفطي فط يجب أبننه للوصاااااااول أل لو معدل انتاج الن الكويت

 بثدث مراحل.

تكون البير النفطية في المرحلة األولو  (Primary Stageفي المرحلة األولو )

فوارة يخرج منها النفط تلقايياً دون الحاجة ألد تدخل بشرد سو  في التحكم في 

الكميات المساااااااتخرجة من البترول  ن طريق لرف التحكم، يتم انتاج ما يقارب 

 .تكلفه بين المراحل الثدثاألقل وتعتبر في وذ  المرحلة من النفط الكامن  30%

تلعب الخبرة واادارة البشاااارية دوراً ( Secondary Stageفي المرحلة الثانية )

واماً حيث يتم البداية بحقن المار أو ال از في المكامن ا ادة إحيار القوة الطبيعية 

قوة كما في المرحلة األولو، وتختلف تكلفة التي كانت تساااا د  لو خروج النفط ب

دولة ألخر  حسااب موقعها الج رافي واحتوايها  لو وذين وذين العنصاارين من 

من  %15ويساااتخرج حوالي  ، وتعتبر أكثر تكلفة من المرحلة األولوالعنصااارين

 .في وذ  المرحلة محتو  البير

ثالثة )  Enhanced Oil( وتسااااااامو أيواااااااااً )Tertiary Stageفي المرحلة ال

Recovery ) وتعد المرحلة من محتويات البير  %35يتم اساااااااتخراج ما يقارب

األصاااااااعب واأل لو تكلفة حيث يتم حقن البير بالبخار أو محاليل كيميايية تتفا ل 

 مع النفط الكامن ليصبع أكثر سيولة وسهل الحركة.

من  وتنمية مهارات األيدد العاملة واااااارورة تدريب لو   بدهللاشاااااادد الدكتور 

أدوار متقدمة وحساااسااة تتعد   مهندسااين وإداريين و مال لتمكينهم من ممارسااة

 النفط لتصااااااال إلو المرحلة الثالثة مهامهم في المرحلة األولو والثانية من انتاج
كاااذلاااك الحري  لو التطور  للوصاااااااول أل لو قااادر ممكن من إنتااااج النفط

  .إنتاجه وزيادة  مر النفط بدطالةالتكنولوجي سيساوم بشكل كبير 
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بترول سع في انتاج مشتقات الكذلك يجب التركيز  لو  مليات تكرير النفط والتو

ألن التنود في الصنا ات البترولية يؤدد بطبيعة الحال إلو تنود مصادر الدخل 

ة بوجود متخصااصااين بالهندساا  ن طريق الصاانا ات البترولية المختلفة وذلك يتم

 .التعاون الكيميايية الذين تزخر بهم دول مجلس

وفيما يتعلق بقدرة دولة الكويت ودول مجلس التعاون بصاااااااورة  امة في انتاج 

لدكتور  بل، ير  ا بالمساااااااتق نه ال يمكن   بد هللاالنفط  للنفط  بعمر محدد التنبؤبن

وذكر مثال  لو ذلك حقل برقان في الكويت منذ  لنفاد وتحديد  دد من السااانوات 

 مليات ينتي النفط ب زارة، كما أن الزال ساانة( وحتو وذ  اللحظة  80شااافه )اكت

شافات النفطية مازالت مستمرة ولو تم الحفر لمستويات أ مق لتم البحث واالستك

 اكتشااااااااف كميات أكبر من الكميات الحالية، كذلك التنبؤات الساااااااابقة لم يحالفها

 .وصول النفط الو ذروتهالنجا  بالوصول الو مو د محدد ل

 

  :الرؤية واإلدارة- 
 

بننه في اآلونة األخيرة أصبع ر  الخبير االقتصادد جاسم السعدون ي

 وذلك لمنافساااة النفط ،حجم ما يعطينا النفط من  وايد من الصاااعب التحكم في

بااواااافة إلو وجود منافساااين في ساااوق ال ير التقليدد وموارد الطاقة البديلة 

 سعار.تدني األالنفط يسعون لبيع انتاجهم، بالتالي إلراق السوق وذلك يؤدد ل

 

طريقين لبلوت وذا  الصاااااحيع وناكوالسااااات دل النفط واساااااتثمار  بالشاااااكل  

كما ير  بعض الهدف، اما  ن طريق تعظيم قيمة برميل النفط إذا أمكن ذلك 

خبرار النفط من خدل اساااتخدامه كمادة أولية في صااانا ات أخر  والتوساااع 

نفط الدول باساااتبدال ال وذلك يعد أفوااال بكثير من أن تقومفي انتاج مشاااتقاته 

أو أن تقوم الاادول بمااا قاااماات بااه الخااام بااالنقااد لمجرد توزيع الاادخاال ال أكثر، 

من خدل سااااااان القوانين التي تقلل من اال تماد  لو  ايدات  النروييمملكة 

 .في تمويل المالية العامة للدولة النفط

القتصادية اتسعو لتحسين تنافسيتها أن  للتقدم كما يجب  لو الدول التي تطمع

وترتقي تدريجياً بنو ية انتاجها من سااالع وخدمات لتحقيق االساااتدارة الناجحة 

 من االقتصاد النامي الوعيف إلو االقتصاد المتقدم القود.

قيااادة جااادة وإدارة حقيقيااة تعي أوميااة وااذ  الثروة  وذلااك ال يتم اال بوجود

، وتكون قادرة للنهوض بها واساااااااتثماروا بالطريقة المثلو والمحافظة  ليها

طريق وخطة تنفذوا وتتحمل  لو اقتحام  الم مواااااااطرب وأن ترسااااااام لها 

 نتايجها.
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 ن تعزيز التعاون االقتصادد وتحقيقصعيد دول مجلس التعاون البد مو لو 

من خدل الساااااااوق الخليجية المشاااااااتركة وليروا من  المواطنة االقتصاااااااادية

لو الوحدة االقتصااادية بين المشاااريع المشااتركة لما لها من أثر إيجابي يؤدد إ

التعيينات في المناصاااب القيادية مع دول مجلس التعاون، كما يجب أن تتوافق 

طمو  الدول التي ترلب بالنهوض والتحول االقتصااادد بااوااافة الو توفر 

 منظومة كاملة من النظم والقوانين وااجرارات التي تديم وذا التحول.

وو المورد لذد قامت  ليه الدول المتقدمة والمورد األوم والمورد الحقيقي ا

البشااااااارد فلو الحظناا دول كمااليزياا واليااباان وكورياا وي في الحقيقاة دول 

التملك موارد لنية كالتي نملكها نحن من بترول ولاز، ولكنها ركزت  لو 

العنصار البشارد وراونت  ليه و ملت  لو تطوير  وتعليمه وتشاجيعه ومن 

النتايي المرجوة ووصلت الو ما وصلت اليه االن خدل وذا االوتمام حصدت 

 من تقدم وتطور.

 

  العالمي: عمر النفط والمخزون- 
 

حوار مع  ( بدجرارScientific American)قامت مجلة ساااااااينتفك أميركان 

حول العمر المتبقي للنفط وقاادرة  Leonardo Maugeriالخبير االقتصااااااااادد 

اختصااااااااصاااااااي  Leonardo Maugeriالدول اانتاجية في المساااااااتقبل ويعتبر 

اايطالية، ووو  الم  Eniباالقتصاااد، ووو نايب الرييس التنفيذد في شااركة إيني 

 .و وو في مجلسه االستشارد الخارجي للطاقة MITزاير في معهد 

يساااااور القلق الكثير من المراقبين حول توفر النفط في المسااااتقبل، وفيما إذا كان 

لعالمي قد وصل إلو نهايته. يشّكك المؤلف في ذلك النمو المّطرد في إنتاج النفط ا

  لنا ولذلك حاورنا  للتوّسع في وذا المووود.

 

ما قلت  لنا إن الصااااااايحات حول قرب  كثيرا(: SA)أمريكان مجلة سااااااااينتفيك 

تثير المخاوف بشااااكل زايد. ولكن أليس من األفواااال أن نكون في  (ذروة نفطية)

 ن الجانب اآلمن بدال من أن نصبع آسفي

بن المرر بذروة اانتاج العالمي ألن ذلك يفترض  موكيرد: من الساااااااخف أن يتن

معرفة المرر بشاااااكل مسااااابق بكمية النفط الموجودة في باطن األرض، ولكن في 

الحقيقااة ال أحااد يعرف المقاادار الكلي وال حتو من حيااث المرتبااة. كمااا أن األثر 

ة ع بالدواير الساااياساااية ال ربياألكثر ساااورا لهذا الذ ر النفطي المتكرر وو أنه يدف

 إلو تنكيد سيطرتها  لو مناطق إنتاج النفط.
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(SA) :يشيرون إلى عدم ثبات أسعار  (الذروة النفطية)المناصرين لـبببببب  ولكن

  ؟النفط الخام كإشارة إلى أننا نقترب من ذروة اإلنتاج

ر ايرد: لو أن كل إنساااان ظن أن النفط في طريقه إلو النفاد الرتفعت األساااعكمو

د أساااعار مصاااادر الطاقة كافة،  باّطراد بدال من تذبذبها. وبما أن ساااعر النفط يحدأ

فدن  دم اليقين وذا يلحق الواارر بالجميع. انظر إلو ما أصاااب االسااتثمارات في 

 . 2008الطاقة المتجددة منذ نهاية  ام

:(SA)  ماذا يمكن للمرء أن يفعل من أجل تثبيت األسعار؟ 

ال في  G8اد وزرار الطاااقااة في مجمو ااة الثماااني الكبااار : أثنااار اجتماايردكمو

اقتراحا انشااار وكالة  المية للطاقة  (إيني) ةالماوااي، طرحت شاارك 5/2009شااهر

تكون مختصااااة بالحد من تقلبات أسااااعار النفط. وسااااتكون مهمتها الرييسااااة وي تقديم 

ار أسااعبيانات شاااملة وشاافافة  ن سااوق النفط وإدارة صااندوق اسااتقرار  المي لمنع 

النفط من االنهيار فوااد  ن سااوق طاقة إنتاجية احتياطية لمنع وذ  األسااعار من أن 

 ترتفع بمقدار كبير.

:(SA) هل ارتفاع أسعار النفط أمر جيد أم سيىء من وجهة النظر البيئية ؟ 

: يحتاج العالم إلو ساااعر نفط ال يكون شاااديد االرتفاد وال شاااديد االنخفاض. يردكمو

دوالرا. فدذا تجاوزت  70إلو  60بين مثالي ة يكون الساااااااعر الاليوفي الظروف الح

دوالرا، فدن طرق استخراج النفط الحيود لير الفعالة ستصبع رابحة،  70األسعار 

ومنها  لو سااااااابيل المثال تحويل الُذرة إلو إيثانول، ومن ثم سااااااايبدأ الوقود الحيود 

 يعة  لو الفقرار في العالم.بالحلول محل الزرا ة العالمية ووذا يؤدد إلو آثار مر

دوالرا فساااااايهمل حفظ المصااااااادر  60 إلو 50 أما إذا انخفض السااااااعر إلو أقل من

 .(20) وستختفي مشاريع الطاقة المتجددة من الوجود
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 الخالصة:
 

ول الخليي العربي المحافظة جب  لو دني يوط ط  لو أنه أصاااليصااانف النف

اوية نه وتحقيق رفالخليجي وتقوية أركافي ساااااابيل نهوااااااة االقتصاااااااد   ليه وتنميته

ها بدول المجلس  مواطني ية المحيطة  كل المصااااااااا ب واألزمات االقتصاااااااااد رلم 

 والظروف السياسية الموطربة.

لذا البد من اسااات دل وذا المورد الذد يشاااكل  صاااب االقتصااااد الخليجي وأسااااس  

اته تثمار  ايدالنهواااااة الصااااانا ية والعمرانية والتقنية في دول الخليي العربي واسااااا

بالشااكل الصااحيع، من خدل انشااار الصااناديق الساايادية التي تعود  لو اقتصاااديات 

وتكون بمثابة وااامان لألجيال القادمة، بااواااافة إلو اساااتخدام دول المجلس بالفايدة 

 الخارجية.النفط كسلعة استراتيجية وكسد  تحقق فيه دول المجلس مصالحها 

 العمل  لو تنمية وتعليمالعنصااار البشااارد لذلك يجب أوم ما يساااتثمر فيه وو إن من 

 ،وتدريب أبنار الشاااااااعب الخليجي وزيادة إدراكهم حول أومية وذا المورد في حياتنا

الناشاااااااية والتركيز  لو تطوير التعليم في مراحله األولو بحيث  واالوتمام باألجيال

نفط وتركيبته كون الللفرد منذ الص ر حول طريقة ت والمعرفيةالثقافية  الخلفيةتتشكل 

 .من أجل نهوة صنا ية حقيقية المشتقة منه الكيميايية والصنا ات البتروكيماوية

التعاون في المجال البترولي وتبادل الخبرات وتنفيذ االستراتيجيات كما يجب تشجيع 

المشااااتركة لتحقيق الهدف المنشااااود والوصااااول أل لو فايدة ممكنة وأفواااال مردود 

 ن وذا المورد. اقتصادد واجتما ي م
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