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تطورات اأ�سواق النفط والغاز الطبيعي 

العاملية وانعكا�ساتها على البلدان العربية )2-2(

كري�شتوفر األ�شوب وب�شام فتوح

دور املخزون النفطي يف الأ�سواق العاملية

والنعكا�سات على الدول الأع�ساء يف اأوابك

نظام الإدارة البيئة يف �سناعة تكرير النفط

البيبليوغرافيا :      العــــربيــة - الإنكليزية   

ملخ�سات اإنكليزية

Articles

Investment in exploration-production and refining 2010
A. SANIERE, S. SERBUTOVIEZ, C. SILVA

with the participation of G. MAISONNIER

International Developments in Oil and Natural Gas 
Markets and their Impact on Arab Countries

Christophe Alsopp & Bassam Fattouh

The Role of Oil Stocks in Global Oil Markets and Its Impact on 
OAPEC Member Countries 

Abdul Fattah Dandi

Environmental Management System 
in the Petroleum Refining Industry

Imad Makki

Report
The Global Financial Crisis and its Impact on Oil and Natural Gas Sectors in the Arab Countries

Prepared by:  El Taher Elzitoni
Book Review
Globalization and Growth: Implications for a Post -Crisis World

Reviewed by: Torki Hemsh
Bibliography: Arabic - English

 التقارير:  تقرير حول الأزمة املالية العاملية وانعكا�ساتها

              على قطاع النفط والغاز الطبيعي يف الدول العربية

الآثار املرتتبة عن عامل ما بعد الأزمة مراجعات  الكتب : العوملة والنمو: 

    

جملة ف�سلية حمكمة ت�سدر عن الأمانة العامة

ملنظمة القطار العربية امل�سدرة للبرتول )اأوابك(

Volume           37 Issue              136136            ستاء            2011العدد� Winter         2011المجلد ال�سابع والثالثون

اإعداد:  الطاهر الزيتوين

مراجعة : تركي احلم�ش

عماد مكي

عبد الفتاح دندي





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



ال�صتراك ال�صنوي : 4 اأعداد )وي�صمل اأجور البريد(

البلدان العربية 

للأفراد : 8 د.ك اأو 25 دولراً اأمريكيًا

للموؤ�ص�صات : 12 د.ك اأو 45 دولراً اأمريكيًا

البلدان الأخرى 

للأفراد : 30 دولراً اأمريكيًا

للموؤ�ص�صات : 50 دولراً اأمريكيًا

* نموذج ال�صتراك في هذا العدد

ال�صتراكات با�صم : منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول

جميــع حقــوق الطبــع محفوظــة وال يجـــوز اإعــادة النــ�شر اأو االقتبــا�س مــن  دون 

اإذن م�شبق من االأمانة العامة لمنظمة االأقطار العربية الم�شدرة للبترول.



رئي�س التحرير

عبا�س علي نقي

مدير التحرير

عي�صــى  �صيـــودة

هيئة التحرير

حــــــ�ــــــشــــــن مــــــحــــــمــــــد قـــــــــبـــــــــازرد

اأ�ــــــــــــــشــــــــــــــامــــــــــــــة الــــــــجــــــــمــــــــالــــــــي

مـــــــــــاأمـــــــــــون عـــــبـــــ�ـــــشـــــي حــــلــــبــــي

عـــــــــــــــاطـــــــــــــــف الــــــــجــــــــمــــــــيــــــــلــــــــي

�ــــــــــــــــشــــــــــــــــعــــــــــــــــد عــــــــــــكــــــــــــا�ــــــــــــشــــــــــــة

اأحـــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــواز

جـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــل طـــــــــــــــــاهـــــــــــــــــر

�ـــــــــشـــــــــمـــــــــيـــــــــر الــــــــقــــــــرعــــــــيــــــــ�ــــــــس

جميع المرا�شالت توجه با�شم رئي�س التحرير - �شندوق بريد 20501 ال�شفاة- دولة الكويت 13066

�صتاء  2011العدد 136المجلد ال�صابع والثلثون



تعريف بالمجلة واأهدافها

اإن الهدف الرئي�شي لمجلة النفط والتعاون العربي هو الم�شاهمة في ن�شر الوعي، وتنمية الفكر 

الوطن  في  واالجتماعية  االقت�شادية  والتنمية  النفط  قطاع  بين  العالقة  حول  الم�شترك،  العربي 

العربي. ونظراً لوجود عدد من المجالت والن�شرات العربية المتخ�ش�شة في �شوؤون واأخبار النفط، 

فقد راأينا اأن يختلف طابع هذه المجلة عن تلك المجالت والن�شرات من حيث الهدف والم�شمون، 

وذلك تفادياً لالزدواجية والتكرار. وذلك حر�شاً على الم�شاهمة في تنمية اأ�شلوب الدرا�شة والتحليل، 

لق�شية العالقة بين النفط كاأحد الموارد االأ�شا�شية الطبيعية، والتنمية في بالدنا، كاأقطار منفردة 

ال�شلع والخدمات،  اقت�شاد عربي متكامل في قطاعات  وبناء  اإلى خلق  تتطلع  وكاأمة عربية واحدة 

يتمتع بحرية التنقل في عنا�شر االإنتاج بين اأقطاره المختلفة، وفقاً لم�شالح المجتمع والفرد في اآن 

واحد.

وتاأكيدا لفل�شفة المجلة �شمن هذا االإطار، ووعياً منها ب�شرورة تعميق وتنمية اأ�شلوب الدرا�شة 

والتحليل، فاإنها تقوم بن�شر االأبحاث الجيدة والمبتكرة، التي تهدف اإلى اإحداث اإ�شافات جديدة في 

حقل الفكر االقت�شادي العربي.

موا�صيع البحث 

ترحب مجلة النفط والتعاون العربي بكل البحوث المبنية على اأ�ش�س �شليمة وخالقة ومبدعة، والتي ت�شاعد 

على تطوير االقت�شاد العربي في اإطار اأهداف وفل�شفة المجلة. ونتوجه بالدعوة لكل االأ�شخا�س الذين 

يقومون بالبحث في الم�شائل البترولية واالإنمائية والذين ي�شاركوننا اهتمامنا للم�شاركة بالمقاالت 

البحثية لمجلتنا ومراعاة النقاط التالية عند الكتابة.

1 - اأال يكون البحث قد ن�شر من قبل باللغة العربية.
2 - يجب اأن ي�شتمل البحث على حوالي 20 اإلى 40 �شفحة )واأكثر اإذا تطلب االأمر( مع طبعها 

على الكمبيوتر. ويتوقع من الكتاب العرب الكتابة باللغة العربية.

4 -  ينبغي تقديم ملخ�س و�شفي باللغة االنكليزية، يوجز الغر�س ومجال واأ�شاليب البحث، واهم 
االأفكار الواردة فيه واال�شتنتاجات، على اأن يكون في حدود 2 اإلى 3 �شفحات، وينطوي على 

اأن يكتب الملخ�س ب�شيغة الغائب، واأن يكون  المعلومات المحددة ل�شفحة العنوان، ويجب 

وا�شحا ومفهوما من دون الرجوع اإلى البحث الرئي�شي، كما يطلب اإعداد تعريف للبحث باللغة 

العربية ال يتجاوز اأربعين كلمة.

5 - �شفحة العنوان: ينبغي اأن يكون العنوان دقيقاً ومفيداً ومخت�شراً بقدر الم�شتطاع، كما يجب تزويد 
المجلة با�شم الموؤلف مع �شيرة ذاتية مخت�شرة، وعناوين اأربعة من اأبحاثه المن�شورة.

اإذا �شبق وتم تقديم البحث في موؤتمر، اأو ن�شر بلغة اأخرى، ينبغي كتابة مذكرة تو�شح ذلك، وتبين 

ا�شم الموؤتمر ومكان وتاريخ انعقاده، وا�شم المجلة التي ن�شر فيها وتاريخ الن�شر، ورقم العدد 

اإر�شادات حول �شروط الن�شر في المجلة



والمجلد: وعنوان البحث باللغة االإنكليزية اأو غيرها من اللغات االأجنبية.

6 - يتعين على الموؤلف اأن يقدم قائمة بالمراجع التي ا�شتخدمها في اإنجاز بحثه.

التقارير

ينبغي اأن تكون التقارير مطبوعة على الكمبيوتر وتتناول وقائع موؤتمرات اأو ندوات ح�شرها الكاتب، 

�شريطة اأن تكون موا�شيعها ذات �شلة بالبترول اأو االقت�شاد والتنمية، كما ي�شترط ا�شتئذان الجهة التي 

اأوفدته للموؤتمر اأو الموؤ�ش�شات الم�شرفة عليه.

مراجعات الكتب

ترحب مجلة النفط والتعاون العربي بمراجعات الكتب الجديدة )ال يتعدى تاريخ �شدورها �شنة 

واحدة(  وي�شترط فيها اأن تكون ذات نف�س اأكاديمي علمي، وتتناول بالدرا�شة والتحليل مختلف ق�شايا 

النفط والتنمية، وت�شاهم في تطوير الفكر االقت�شادي. وينبغي اأن تكون المراجعة في حدود 15 اإلى 

25  �شفحة تطبع على الكمبيوتر.  ويفتر�س اأن ت�شتمل المراجعات على عر�س لمحتوى الكتاب، اإ�شافة 
اإلى نقد وتحليل يعالج مو�شوعه. كما ينبغي اأن يذكر المراجع وعنوان الكتاب باللغة االأ�شلية التي كتب 

بها، وا�شم الموؤلف والنا�شر، ومكان وتاريخ الن�شر.

الن�صر

تنطبق هذه ال�شروط على البحوث والمراجعات التي يتم ن�شرها في مجلة النفط والتعاون العربي.

1 - هيئة التحرير هي الجهة الوحيدة التي تقرر �شالحية البحث اأو المراجعة للن�شر قبل عر�شه 
للتحكيم.

2 - ي�شبح البحث اأو المراجعة ملكاً للمجلة بعد الن�شر.
3 - تمنح مكافاأة رمزية لكل بحث اأو مراجعة يتم ن�شرها.
ويعطي موؤلف البحث 5 اأعداد من العدد الذي يظهر فيه.

اأواب��ك، العربي،  والــتــعــاون  الــنــفــط  مجلة  التحرير،  رئي�س  با�شم  والمراجعات  المقاالت  تر�شل 

�س. ب: 20501 ال�شفاة- الرمز البريدي: 13066 دولة الكويت

E-mail: oapec@oapecorg.org البريد االلكتروني

www.oapecorg.org موقع االأوابك على االنترنت
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األسعار، اإلمدادات، أمن الطاقة والشفافية ...
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اجتماع المائدة المستديرة الرابع لوزراء الطاقة والنفط في قارة آسيا

الملتقى الحادي والعشرون ألساسيات صناعة النفط والغاز
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- آرميل سانيير
- سيلفان سربوتوفيتز
- كونستانسيو سيلفا
- غي ميزونيي

اأحدث اخلروج من الأزمة يف عام 2010 و�ضعية متباينة 

النتائج. حيث �ضهدت بلدان منظمة التعاون القت�ضادي 

والتنمية OECD، منوا اقت�ضاديا رخوا، يف حني �ضهدت 

البلدان ال�ضاعدة عودة قوية لالنطالق القت�ضادي. وقد 

ترجم ذلك يف ميدان املحروقات بربوز نوعني من الطلب 

ال�ضاعدة،  البلدان  يف  قوي  طلب  ال�ضرعة:  خمتلفي 

 . OECD وطلب متباطئ يف بلدان

االستثمار في االستكشاف
 والإنتاج والتكرير  خالل عام 2010

املوؤلفون

1- This study is translated into Arabic with the kind authorization of the authors.
* This study has been prepared by the Economics and Information Watch and Management, Division of IFP 
Énergies nouvelles and specifically by:
- Armelle Saniere: armelle.saniere@ifpenergiesnouvelles.fr: exploration-production

- Sylvain Serbutoviez: sylvain.serbutoviez@ifpenergiesnouvelles.fr: upstream activities and markets

- Constancio Silva: constancio.silva@ifpenergiesnouvelles.fr: investment in refining

- Guy Maisonnier: guy.maisonnier@ifpenergiesnouvelles.fr: unconventional gas
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1 - الو�ضعية الراهنة: تح�ضن في المنبع، وتباطوؤ في الم�ضب
طلب ذو �ضرعتني

 ترافقت حالة ا�صتعادة االقت�صاد العاملي لنموه يف منت�صف عام 2009 بارتفاع يف الطلب على 

النفط، وال يزال االأمر م�صتمرا يف عام 2010 )+ 2.2 %(، مدفوعا بطلب البلدان ال�صاعدة. لكن 

النمو الرخوة التي مل ت�صلم منها  العام 2010، واآفاق  تباطوؤ االقت�صاد االأمريكي بداية من منت�صف 

اأن الطلب على النفط يف هذين االإقليمني قد يتجه نحو نوع من  اإىل  اأوروب��ا هي االأخ��ري، يوؤ�صران 

اال�صتقرار، بل قد يتجه االأمر نحو بع�ض االنخفا�ض.

االقت�صادي  النمو  التي حتوم حول عودة  املتزايدة  ال�صكوك  2011، ومبواجهة  لعام  بالن�صبة  اأما 

تتوقع  للطاقة  الدولية  الوكالة  فاإن  والتنمية،  االقت�صادي  التعاون  منظمة  بلدان  يف  وخا�صة  العاملي، 

تباطوؤا يف تطور الطلب )1.3 م.ب/ي، اأي نحو 1.3 %( ويكون مركزا اأكرث فاأكرث يف البلدان ال�صاعدة. 

وميكن اأن يرتجم الرتاجع احلا�صل يف بلدان ال� OECD باعتباره “موؤ�صرا ا�صتباقيا لهبوط هيكلي يف 

العام 2011”.

اأما بالن�صبة للغاز الطبيعي، فقد ا�صتمر الطلب العاملي يف الرتاجع يف عام 2009 )- 2.8 %(، لكن 

بوترية اأقل ارتفاعا. ويرتكز ذلك االنخفا�ض على االأخ�ض يف بلدان جمموعة الدول امل�صتقلة )بلدان 

االحتاد ال�صوفياتي ال�صابق(، ومب�صتويات اأقل يف اأوروبا واأمريكا الالتينية. اأما بالن�صبة لعام 2010، 

فقد اأعلنت الوكالة الدولية للطاقة موؤخرا عن حدوث انخفا�ض كبري خالل الربع الثاين من العام يف 

بلدان ال� OECD، وخا�صة يف اأوروبا. 

وبالن�ضبة لهذا العام، وعلى الرغم من ا�ضتمرار بع�ض من العوامل املزعجة - مثل 

و�ضعف  الأمريكي،  القت�ضادي  النمو  ب�ضاأن  الروؤية  ات�ضاح  وعدم  ال�ضيادية،  الديون 

الدولر، فقد ظلت اأ�ضعار النفط م�ضتقرة �ضمن نطاق 70 - 80 دولر للربميل.  اأما 

على �ضعيد الغاز، فاإن التباين القوي بني �ضعره يف الأ�ضواق الفورية، و�ضعره طويل 

اأمل تقوية ح�ضة  ال�ضغوط على  اإىل ممار�ضة مزيد من  بامل�ضرتين  الأجل، قد دفع 

ال�ضعر الفوري يف العقود. 

بعيدا  تركناه  قد  الأ�ضواأ  ال�ضيناريو  اأن  والإنتاج  ال�ضتك�ضاف  �ضعيد  على  ويبدو 

خلفنا. فال�ضركات البرتولية تبدي بع�ض التفاوؤل من خالل اإعالنها عن ا�ضتثمارت 

جمال  يف  خا�ضة  الإنتاج،  قطاعات  فيه  تعاود  الذي  الوقت  يف  القيمة،  مت�ضاعدة 

القوية  ال�ضتثمارات  التي جنمت عن  الفوائ�ض  وبفعل  اأنه،  اإل  انطالقتها.  احلفر، 

خالل الفرتات ال�ضابقة، فقد ظلت اأ�ضعار اخلدمات متدنية، ول تزال النتائج التي 

تعلنها ال�ضركات ل تظهر اإل القليل من عالئم العودة لالنطالق. 
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النفط: تقلبات قوية �ضمن النطاق 70 - 80 دوالر / للربميل.

من املالحظ اأن بعد حدوث االأزمة االقت�صادية الكربى يف عام 2009، فاإن عودة النمو االقت�صادي 

القوي يف البلدان ال�صاعدة، والنمو املتوا�صع يف جمموعة بلدان ال� OECD، قد �صاهم يف دعم اأ�صعار 

النفط التي راحت تتحرك �صمن النطاق ال�صعري 70 - 80 دوالر للربميل منذ اأكتوبر 2009. لقد ظل 

النفط واقعا وب�صكل وا�صع، كما يف العام ال�صابق، حتت تاأثري تقلبات االأ�صواق املالية التي هي انعكا�ض 

للتوقعات االقت�صادية. وهو بذلك قد تقلب يف اأ�صعاره بني �صعود ونزول تبعا لالأو�صاع ال�صائدة: فقد 

اإىل  ويعود ذلك   ،2010 70 دوالرا يف مطلع عام  اإىل   80 تراجعا معتربا من  النفط  اأ�صعار  �صهدت 

املخاوف التي اأثريت حول م�صتقبل منطقة اليورو، ثم �صرعان ما عاودت االأ�صعار ارتفاعها بني �صهري 

نتائج  البرتول عن حتقيق  �صركات  اإعالن  ب�صبب  للربميل  دوالر   80 ال�  عتبة  لتتخطى  ويوليو  ابريل 

مالية اإيجابية. ومنذ �صهر �صبتمرب، فاإن توقع منو االقت�صادي اأقل �صالبة عما هو متوقع يف الواليات 

املتحدة االأمريكية، يف�صر تلك احلالة من الرتقب يف االأ�صواق على اأ�صا�ض اأن يكون �صعر ملزيج برنت يف 

حدود 75 دوالر للربميل. وذاك م�صتوى قريب من امل�صتوى املرتقب ملتو�صط ال�صعر خالل العام وهو 

77 دوالر للربميل، اأي 17 دوالر اأعلى من متو�صط �صعر 2009. واإذا ما حدث هناك نوع من ا�صتداد 
النمو يف الواليات املتحدة يف عام 2011، فاإن ذلك �صوف ميار�ض �صغطا على االأ�صعار )اأكرث من 80 

دوالر للربميل(، لكن ذلك لن يكون ذا طابع ت�صارعي، عندما توؤخذ يف االعتبار هوام�ض االإنتاج املتوفرة 

يف االأ�صواق.

الغاز الطبيعي: مزيدا من الفروق بني الفوري وطويل االأجل  

اأما على �صعيد الغاز الطبيعي، فالفروق يف االأ�صعار بني االأ�صواق الفورية، االأنكليزية واالأمريكية 

على وجه اخل�صو�ض، مقابل العقود طويلة االأجل يف ال�صوق القارية االأوروبية، ال تزال كبرية. وحتى 

ولئن �صجلت تراجعا خفيفا بالن�صبة لالأرقام القيا�صية لعام 2009، فاإن اأ�صعار االأجل الطويل ال تزال 

عند م�صتويات مرتفعة، بحيث اأنها تعلو ب�40 % عن  ال�صعر االنكليزي، وتبلغ �صعف ال�صعر االأمريكي. 

الفورية قد يخفف قليال من تلك  ال�صوق  % وفقا الأ�صعار   15 واإذا كان احت�صاب ح�صة تقدر بنحو 

الفروقات، اإال اأن ال�صغوط التي ميار�صها الزبائن من اأجل اإدخال تعديالت عميقة على تلك العقود التي 

تربط �صعر الغاز الطبيعي باأ�صعار املنتجات البرتولية ال تزال قوية. 

طاقات فائ�ضة يف االإنتاج ويف التكرير

منظمة  لدى جمموعة  الفائ�صة  االإنتاجية  الطاقة  من  جزء  امت�صا�ض  من  الطلب  انتعا�ض  مكن 

البلدان امل�صدرة للبرتول )اأوبك(، حيث انخف�صت من 6.6 م. ب/ي يف اأغ�صط�ض 2009 اإىل 6.1 م. 

ب/ي يف خريف 2010. وبالن�صبة للغاز الطبيعي، فقد ادى تنامي اإنتاج الغاز غري التقليدي يف الواليات 

املتحدة اإىل جعل اأ�صواق الغاز تت�صم بوجود فوائ�ض كبرية منه. اأما يف ميدان التكرير، فال تزال فوائ�ض 

االإنتاج تزداد ثقال، وهو ما اأدى اإىل بقاء هوام�ض الربح على حالها املتدنية، ودفع بح�صابات ال�صركات 

االقت�صادي  التعاون  منظمة  بلدان  �صرعت  الو�صعية،  هذه  وملواجهة  اخلطر.  منطقة  نحو  البرتولية 

والتنمية )OECD( يف اتخاذ اإجراءات اإعادة هيكلة الإحداث توازن بني الع�ض والطلب - اإغالق بع�ض 

اأما  القادمة.  ال�صنوات  االإجراءات يف  تلك  تت�صارع  اأن  اإلخ...، وينتظر  التجهيزات  امل�صايف، تغيري يف 

البلدان ال�صاعدة، وهو ما �صيفاقم حالة  التكرير فقد ا�صتمرت يف انطالقتها خ�صو�صا يف  م�صاريع 

فوائ�ض االإنتاج العاملية على املدى املتو�صط. 
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2 - ال�ضتك�ضاف والإنتاج: انتعا�ضة
انتعا�ش يف اال�ضتثمارات

ا�صتفادت اال�صتثمارات العاملية يف ميدان اال�صتك�صاف واالإنتاج من انتعا�صة الطلب امل�صجلة خالل 

عام 2010. وتراوحت ن�صبة النمو فيها ما بني 5 و10 % لت�صل اإىل 450 مليار دوالر يف املتو�صط. 

وي�صكل ذلك زيادة تقدر  ما بني 20 اإىل 40 مليار دوالر عن م�صتوى عام 2009. وكما هو منتظر، فقد 

كانت اأمريكا ال�صمالية، املنطقة االأكرث ت�صررا من االأزمة، هي اأكرث امل�صتفيدين من تلك االنتعا�صة حيث مت 

ت�صجيل ما بني 15 و20 % زيادة يف االإنفاق اال�صتثماري. اأما منو اال�صتثمارات يف بقية العامل، فقد كان 

اأكرث توا�صعا، وتراوح ما بني 5 اإىل 9 %.  وينتظر اأن يتم ت�صجيل منو جديد يف االنفاق اال�صتثماري يف 

هذا القطاع يف العام 2011 وترتاوح ن�صبته بني 10 اإىل 12 %. فهناك م�صاريع هامة يتم تنفيذها حاليا 

�صعيد  وعلى  وال��ربازي��ل.  العراق  يف 

اآخر، فاإنه ملن املنتظر اأن تقود عمليات 

ا�صتخراج وا�صتغالل الغاز امل�صتخل�ض 

من �صخور ال�صجيل shale gas، اإىل 

من  كل  اال�صتثماري يف  االإنفاق  دعم 

وال�صني  واأ�صرتاليا  ال�صمالية  اأمريكا 

على وجه اخل�صو�ض. ويبدو يف نهاية 

مناهج  ارتياد  نحو  التوجه  اأن  االأمر 

ا�صتك�صاف  مثل  ا�صتك�صافية جديدة، 

امللحية  للطبقات  امل��ج��اورة  املناطق 

يقدم  ال�صمالية،  القطبية  واملناطق 

فر�صا جديدة  على املديني املتو�صط 

والبعيد. وال �صك اأن االتفاق احلدود 

والرنويج  رو�صيا  بني  امل��ربم  االأخ��ري 

يفتح  �صوف  القطبية  املنطقة  ح��ول 

اآفاقا جديدة بالن�صبة لال�صتك�صاف البرتويل يف تلك املنطقة.  )ال�ضكل - 1(  

وميكن القول باأن جميع مناطق العامل قد �صهدت منوا يف اال�صتثمارات اخلا�صة بقطاع اال�صتك�صاف 

واالإنتاج، اأو ا�صتقرارا فيها، مقارنة بالعام 2009. وكانت اأفريقيا هي التي �صهدت اأعلى ارتفاع وذلك 

بزيادة بلغت ن�صبتها 16 % ويرجع ذلك باالأ�صا�ض اإىل التطورات التي حدثت يف العمليات التي جرت يف 

املغمورة يف منطقة خليج غينيا. وتاأتي يف املرتبة الثانية كل من منطقة اآ�صيا، ومناطق جمموعة الدول 

امل�صتقلة )ب� 12 و10 % على التوايل( حيث اأن امل�صاريف اال�صتثمارية يف كل من ال�صني ورو�صيا خالل 

عام 2010 كانت كبرية، وذلك بف�صل اجلهود التي بذلتها كل �صركتي كنوك CNOOC وبرتوت�صاينا 

 Sugurtneftegaz و�صوغرتنفطغاز Rosneft ورو�صنفط Gazprom يف ال�صني، و�صركات غازبروم

يف رو�صيا. اأما يف منطقة ال�صرق االأو�صط، فقد كان االإنفاق اال�صتثماري متوا�صعا )5 %(: فاجلهود 

الكربى التي بذلتها اململكة العربية ال�صعودية لرفع طاقتها االإنتاجية اإىل 12.5 م. ب/ي قد ا�صتكملت، 

لكن اال�صتثمارات ال�صخمة املزمع �صرفها يف قطاع النفط العراق مل ت�صبح بعد اأمرا منجزا. وال �صك 

اإال قليال على رفع حجم اال�صتثمارات يف قطاع  اإيران، ال ت�صجع  التي تطبع  الو�صعية احل�صا�صة  اأن 

الربازيل  اال�صتثمارية يف  امل�صاريف  ارتفاع  فاإن  الالتينية،  اأمريكا  يف  اأما  االإيرانيني.  والغاز  البرتول 

قد قابلها تخفي�ض هام يف امليزانيات يف كل من فنزويال واملك�صيك. ويف نهاية املطاف، ت�صهد اأوروبا 

ال�شكل - 1: تطور ال�شتثمارات العالمية في ال�شتك�شاف والإنتاج

اأمريكا وكندا

افريقيا

اأمريكا الالتينية

ال�ضرق الأو�ضط

اأوروبا

اآ�ضيا

الحتاد ال�ضوفياتي ال�ضابق

2011 توقعات

لر
دو

ر 
يا

مل



آرميلد سانيير ، سيلفان سربوتوفيتز، 
كونستانسيو سيلفا، غي ميزونيي

13

ا�صتثماراتها  يف  اال�صتقرار  من  نوعا 

يف هذا امليدان، حيث بقت على نف�ض 

م�صتوياتها لعام 2009.

ب���ع���د ال��ت��خ��ف��ي�����ص��ات ال��ق��وي��ة 

بفعل   2009 يف  ل��ال���ص��ت��ث��م��ارات 

�صرعت  العاملية،  االقت�صادية  االأزم��ة 

ال�����ص��رك��ات ال��ب��رتول��ي��ة يف اإط����الق 

امل�صاريع املتوقفة. واإذا كان حجم تلك 

يف  اأ�صا�صيا  عامال  يعترب  ال�صركات 

مواجهة تلك االأزمة، فاإن عملية اإعادة 

وطرق  باأ�صاليب  متت  قد  االإنطالق 

متمايزة: 

من  هي  وحدها  كانت  اأن  فبعد   -

متكن من موا�صلة القيام ب�صخ 

ا�صتثمارات خالل االأزمة، فقد �صجلت ال�صركات البرتولية العاملية اخلم�ض الكربى منوا متوا�صعا 

يف اال�صتثمار يف عام 2010، مل تتجاوز ب�صعة نقاط مئوية ب�صيطة. 

 ،2009 عام  ا�صتثماراته يف  قل�ض  من  اأكرث  كانت هي  التي  امل�صتقلة  العاملية   ال�صركات   قامت   -

امل�صاريف  تلك  الزيادة يف  ن�صبة  وبلغت   ،2010 عام  االرتفاع يف  نحو  اال�صتثمارات  تلك  بدفع 

اال�صتثمارية اأكرث من  %10.

- اأما ال�صركات الوطنية التي قامت يف معظمها بتخفي�ض ا�صتثماراتها ب�صكل كبري يف عام 2009، 

فقد قدمت �صواهد على اإعادة اإطالق التوظيفات اال�صتثمارية مبا ن�صبته 5 اإىل 10%، بل اأن هذه 

الن�صبة قد بلغت 20% بالن�صبة لبع�ض ال�صركات االآ�صيوية )ال�ضكل - 2( . 

واإذا كان العام 2009 هو عام اأزمة وا�صحة املعامل، فاإن عام 2010 قد بدا باأنه عام االنتقال 

نحو اخلروج من تلك االأزمة. فهو قد قدم بيئة مواتية واإىل حد كبري لال�صتثمار يف قطاع اال�صتك�صاف 

واالإنتاج: وال �صك اأن الف�صل يف ذلك يعود اإىل اجتاه اأ�صعار النفط نحو مزيد من اال�صتقرار، بحيث 

فاإن  لهذا،  وت�صديقا  املعامل.  وا�صحة  الروؤية  من  مزيدا  ميتلكون  املجال  هذا  املتعاملون يف  اأ�صبح 

التكاليف  “موؤ�صر  قيا�صها من خالل  التي مت  للح�صابات   وفقا  ن�صبيا  م�صتقرة  التكاليف قد ظلت 

الراأ�صمالية للمنبع ال� Upstream Capital Cost Index” وخمت�صره )UCCI( التابع ل�جمعية 

كمربيدج الأبحاث الطاقة )Cambridge Energy Research Associates( وذلك حتى الربع 

االأول من عام 2010، ثم مل ترتفع اإال قليال يف الربع الثاين )1.5 %(. اأما ا�صتثمارات ال�صركات 

البرتولية، ومثلما مت االإعالن عنها من قبل تلك ال�صركات بالن�صبة للن�صف االأول من العام 2010، 

فقد �صجلت ن�صبة ارتفاع تقدر ب� 10 %، وهو ما يرتجم نوعا من الثقة لديها. ويعود هذا االرتفاع 

يف اجلزء االأكرب منه لعودة الن�صاط وت�صجيل مزيد من النمو. لكن ينبغي اأن ي�صار هنا اإىل اأن عودة 

يبديها  التي  والثقة  ه�صة،  تزال  والتنمية   االقت�صادي  التعاون  منظمة  بلدان  االقت�صادي يف  النمو 

املتعاملون النفطيون ال ترتجم دوما يف امليدان الفعلي: وهكذا فاإن االأ�صواق �صبه النفطية املر�صودة ال 

تزال بعيدة كل البعد عن ت�صجيل ارتفاعات ملمو�صة، وهناك العديد منها من �صجل تراجعات خالل 

الن�صف االأول من العام 2010 .

ال�سكل - 2: تطور ال�ستثمارات في ال�ستك�ساف والإنتاج والأ�سعار والتكاليف

Sources: IFP Énergies nouvelles, Platt’s and CERA

برنت�ضوق هرني
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ال�صوداء  البقعة  يف  اأ�صا�صا  يتمثل   ،2010 العام  موؤثرة خالل  اأح��داث  من  ت�صجيله  ما ميكن  اإن 

املحاذية  املنطقة  ال�صجيل، وتنمية  الغاز من طبقات  والتوجه احلا�صم ال�صتخراج  املك�صيك،  يف خليج 

القلق  وتزايد  الدولية،  البرتولية  ال�صاحة  على  للعراق  القوية  والعودة  الربازيل،  امللحية يف  للطبقات 

واالهتمام ب�صاأن تاأمني االمدادات من قبل ال�صركات البرتولية ال�صينية والكورية. 

بقعة خليج املك�ضيك ال�ضوداء

يف تاريخ ال� 20 ابريل 2010، كانت �صركة بريتي�ض برتوليوم )BP( تقوم ب�”ت�صطيب” عملية حفر 

قبالة  البحر  اأعايل  املك�صيك، يف  مياه خليج  اأعماق  1600 مرت يف  الواقع على عمق  ماكوندو  البئر 

 Deepwater “ديبووتر هورايزن  انفجرت من�صة احلفر  االأمريكية. فجاأة،  لويزيانا  �صواطيء والية 

Horizon” املتعاقد عليها مع �صركة تران�ض - اأو�صن Transocean، واأدى االنفجار اإىل مقتل 11 
عامال، واإحداث اأكرب بقعة �صوداء يف تاريخ الواليات املتحدة. وبعد بذل جهود عديدة لتقلي�ض ت�صرب 

النفط اخلام من تلك البئر، فاإنه مل يتم اإحكام اإغالقها نهائيا اإال يف ال� 17 �صبتمرب. وتقدر كميات 

النفط اخلام االإجمالية التي ت�صربت من البئر مبا ال يقل عن 4.4 مليار برميل، ان�صكبت وانت�صرت يف 

مياه البحر.  

اإثر تلك الكارثة، قامت اإدارة الرئي�ض باراك اأوباما باإ�صدار قرار يق�صي بتجميد البت يف ق�صايا 

احلفر اال�صتك�صايف واالإنتاجي للنفط يف اأعماق املغمورة حتى ال� 30 نوفمرب 2010، وكان الهدف من 

ذلك هو اإقرار قوانني واإجراءات جديدة لتاليف حدوث مثل هذه الكوارث يف امل�صتقبل. وال مي�ض االأمر 

هنا احلفر يف االأعماق ال�صحلة فح�صب، بل ين�صحب كذلك على االآبار ذات ال�صغط العايل واحلرارة 

اأن يتم “قتلها”  ال�صديدة. وهناك من جهة اأخرى نحو 3500 بئر مهجورة يف خليج املك�صيك ينبغي 

الدولة  كتابة  واأعلنت  تفكيكها.  ينبغي  تعد م�صتغلة،  نفطية وغازية مل  650 من�صة  اإىل جانب  وذلك 

االأمريكية للنقل من جهتها عن ت�صديد �صرامة القوانني ذات ال�صلة مبعايري اأمن اأنابيب نقل النفط 

والغاز الطبيعي. وكان من نتائج قرار التجميد ذاك اأن اأ�صبحت معظم املن�صات الثالثني العاملة يف 

ذلك القطاع متوقفة عن العمل؛ ومل يتم نقل �صوى القليل منها نحو مناطق جغرافية جديدة اأخرى 

يف انتظار عودة الن�صاط يف خليج املك�صيك. لقد بات من املقدر اأنه ينبغي احت�صاب 20 % كزيادة يف 

الوقت الالزم لتنفيذ م�صاريع يف خليج املك�صيك، بالنظر للقوانني امل�صددة التي مت اأو يتم �صنها والعمل 

بها. وميكن القول باأن تكاليف احلفر �صوف ترتفع بن�صبة مماثلة. ومهما يكن من اأمر، فاإن املتعاملني 

يف هذا القطاع باتوا يواجهون املزيد من امل�صاعب يف احل�صول على الرتاخي�ض يف املناطق التي ال 

تزال مفتوحة اأمامهم يف خليج املك�صيك. فحتى �صبتمرب 2010، ومنذ حدوث الكارثة، فاإن ال�صلطات 

االأمريكية مل ت�صادق اإال على 6 تراخي�ض باحلفر يف املياه ال�صحلة وذلك مقابل 11 ترخي�صا يف ال�صهر 

قبل ذلك. ويف اأوروبا، قدمت احلكومة االأملانية اقرتاحا للجنة “اأو�صبار Ospar ” * املكلفة بالقوانني 

ذات ال�صلة بقبول اأو رف�ض اإقامة املن�صاآت البرتولية يف �صمال �صرق املحيط االأطل�صي، باإقرار جتميد 

ن�صر  انتظار  االق��رتاح يف  املحيط. وقد مت رف�ض ذلك  املنطقة من  تلك  العميقة يف  املياه  احلفر يف 

التقارير ذات ال�صلة بحادث من�صة ديبووتر هوراين.

فاإن  االأمريكية،  للحكومة  فوفقا  التجميد،  قرار  عن  املرتتبة  االأخ��رى  االآث��ار  بع�ض  كذلك  هناك 

ال�صناعة البرتولية االأمريكية قد فقدت ما بني 8000 و 12000 وظيفة عمل موؤقتة يف مناطق �صواحل 

خليج املك�صيك. حيث اأن معظم املن�صات وطواقم العمل قد ظلت يف اخلليج، يف حني مل يقم متعهدو 

امل�صاريع اإال بعمليات ت�صريح حمدودة لتلك الطواقم. ويكون اإنتاج النفط اخلام يف املنطقة قد تقل�ض 

ب�31 األف ب /ي يف الربع االأخري من عام 2010، وينتظر اأن يبلغ ذلك التقل�ض نحو 82 األف ب/ي يف 

الربع االأول من عام 2011.
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وتتوقع موؤ�ص�صة باركلي كابيتال انخفا�صا يف ال�صرف اال�صتثماري على احلفر يف املغمورة بفعل 

قرار التجميد، وتقدر ذلك بنحو 2 % وهو ما ميثل 1.6 مليار دوالر. وهناك حتقيق جار، يتعني عليه 

اأن يحدد ويو�صح م�صوؤوليات كل طرف من اأطراف الكارثة: بريتي�ض برتوليوم )BP( ك�صاحب امل�صروع، 

وتران�ض - اأو�صن ك�صركة حفر، و�صركة هاليبورتن التي قامت بتعهد عمليات �صب االإ�صمنت يف بطانات 

البئر. وكانت �صركة BP قد قامت يف �صبتمرب 2010 بدفع مبلغ 9.5 مليار دوالر على �صكل تعوي�صات 

لل�صحايا واملت�صررين من البقعة ال�صوداء. والأن �صركة BP ت�صرتك يف ملكية البئر مع �صركتي اأناداركو 

)25 %( وميت�صوي )10 %(، فاإنها تطالب االأوىل ب� 2.5 مليار دوالر، والثانية ب�1.1 مليار دوالر. وقد 

قامت �صركة BP بطرح برنامج لبيع جزء من اأ�صولها جلمع ال� 10 ماليري دوالر ال�صرورية لتغذية 

�صندوق تعوي�ض �صحايا البقعة ال�صوداء، واملقدر راأ�صماله ب�20 مليار دوالر. وتعترب وكاالت الت�صنيف 

االئتنماين، ومنها موديز Moody’s، باأن �صركة بريتي�ض برتوليوم متتلك القدرة على دفع الغرامات 

املحتملة ذات ال�صلة بالبقعة ال�صوداء، وذلك بف�صل ال�صيولة التي توفرها لها مداخيلها ال�صنوية واملقدرة 

بنحو 30 مليار دوالر. 

الغاز غري التقليدي

 حتتل ال�صدارة على م�صرح الغاز الطبيعي. وقد متيز العام 
1
مل تفتاأ ق�صية الغاز غري التقليدي

وعلى  “النا�صجة”،  االأ�صواق  �صيء  كل  قبل  ت�صتق�صد  املالية  االتفاقيات  من  العديد  بت�صجيل   2010
راأ�صها الواليات املتحدة االأمريكية وكذلك كندا واأ�صرتاليا. فبعد ال�صفقة املوقعة دي�صمرب 2009 بني 

�صركة اك�صون موبيل، و�صركة اك�ض تي اأو )XTO( ثاين منتج اأمريكي للغاز، وتبلغ قيمتها 41 مليار 

دوالر، فقد مت اإبرام ما ال يقل عن 13 �صفقة جديدة خالل عام 2010، وبلغت قيمتها جمتمعة اأكرث من 

17 مليار دوالر. وقامت �صركة ت�صيزيابك )Cheseapake( وهي رابع منتج اأمريكي، بعقد حتالفات 
جديدة، واأحدها مع �صركة توتال من اأجل امل�صاهمة بن�صبة 25 % يف حقول غاز ال�صجيل “بارنيت 

�صيلز Barnett Shale” يف والية تك�صا�ض. كما عقدت اتفاقية حتالف اأخرى مع �صركة �صتات - اأويل 

وينبغي   .»Marcellus« مار�صيلو�ض  منطقة  موقعها يف  تعزيز  اإىل  ت�صعى  التي  الرنويجية   Statoil
 East Resources ر�صور�صز  اإي�صت  �صركة  على  �صل  �صركة  ا�صتحواذ  اإىل  االإ�صارة  تتم  اأن  كذلك 

املتخ�ص�صة يف جمال الغازات ال�صعبة »tight gas«، وذلك مببلغ 4.7 مليار دوالر. 

اأما يف اأ�صرتاليا، فاإنه ملن ال�صروري اأن يتم اإبراز ذلك التحالف املعقود بني �صركة �صل الهولندية 

وبرتوت�صاينا ال�صينية لال�صتحواذ على �صركة اأروو اإيرنجي Arrow Energy املتخ�ص�صة يف غازات 

الفحم احلجري الت يتم تثمينها من خالل حتويلها جزئيا اإىل غاز طبيعي م�صيل LNG، ومت ذلك مقابل 

3.2 مليار دوالر. وال �صك اأن امل�صاهمة ال�صينية يف مثل تلك امل�صاريع تعترب عالمة فارقة يف الرهانات 
امل�صتقبلية �صواء على �صعيد اإمدادات ذلك البلد بالغاز امل�صيالأو على �صعيد القدرات التقنية لتطوير 

 ،CBM �وتنمية ذلك النوع من امل�صادر فوق الرتاب ال�صيني. وتاأمل ال�صني التي هي منتج �صغري لل

)اأو Coal-bed Methane، اأي الفحم امل�صبع بغاز امليثان( اأن تتمكن من تنمية كامل جمموعة تلك 

العاملية الكربى مثل توتال وكونوكو  الغازات اجلديدة، خا�صة من خالل تعاونها مع �صركات البرتول 

فيليب�ض، وبريتي�ض برتوليوم، و�صل، وذلك حتى تتمكن من مواجهة طلبها الداخلي املتزايد بقوة. كما 

اأن قيام ال�صركة الهندية “ريالين�ض اند�صرتيز Reliance Industries” ب�صراء ح�ص�ض م�صاهمة يف 

 ،)CBM( وغاز ال�ضجيل، والفحم امل�ضبع بامليثان tight Gas 1 - يت�ضمن الغاز غري التقليدي امل�ضتخدم حاليا غاز  ال�ضخور الكتيمة
ويتطلب ا�ضتغالله عمليات حفر مو�ضعة وتقنيات اإنتاج متخ�ض�ضة )مثل التك�ضري الهيدروليكي(. ويقدر اإنتاج هذه الأمناط من الغاز، الذي 

�ضرع فيه يف الوليات املتحدة الأمريكية، بنحو 350 مليار مرت مكعب - وهو ما ميثل 10 ٪ من اإمدادات الغاز على امل�ضتوى العاملي



 النفط والتعاون العربي  -  136

16

جمال “غاز ال�صجيل” خالل هذا العام 2010، يندرج �صمن نف�ض امل�صعى اال�صرتاتيجي الذي ي�صتهدف 

القدرات والطاقات الوطنية يف هذا ال�صرب من امل�صادر اجلديدة للطاقة. وعلى �صبيل املثال، فقد مت 

منح العديد من قطاعات التنقيب عن الفحم امل�صبع بامليثان بلغ عددها 26 قطاعا ا�صتك�صافيا خالل 

ال�صنوات الع�صر االأخرية، منها 10 قطاعات خالل العام 2009.

اأو غا�ض  GASH، الذي قامت  اأما على اجلانب االأوروب��ي، فاإن برنامج “غاز �صجيل الأوروبا” 

باإطالقه يف عام 2009 عدة �صركات من بينها توتال، وغاز فرن�صا - ال�صوي�ض، بالتعاون مع ق�صم الطاقات 

اجلديدة يف املعهد الفرن�صي للبرتول IFP، يرمي اإىل القيام بعمليات تقومي وح�صر لالإمكانيات يف 

�صيقدم  �صبه جمهولة، ورمبا  تزال  االإمكانيات ال  تلك  فاإن  وبالفعل  االأوروبية.  القارة  املجال يف  هذا 

ال�صكوك  االإجابة. فعالوة عن  بداية  الوطنية هناك،  النفط  �صركة  بولونيا من قبل  بئر يف  اأول  حفر 

العلمية املحيطة بهذا املو�صوع، فاإن هناك ت�صاوؤالت تقنية )عدد االآبار التي يتعني حفرها( وبيئية يتعني 

طرحها قبل ت�صور حدوث تطور حقيقي فيه. فبالن�صبة للق�صايا البيئية فاإنه ينبغي اأن تعالج وب�صفة 

خا�صة االإ�صكالية الناجمة عن عمليات الت�صقيق املنجمي اأو احلقلي باملاء امل�صغوط واملواد الكيميائية. 

وتثري هذه النقطة بالذات ت�صاوؤالت متواترة ومت�صاعدة يف اأمريكا ال�صمالية، وذلك الرتباطها مب�صاألة 

نقاء طبقات املياه العذبة. وقد قامت وكالة حماية البيئة االأمريكية EPA باإطالق درا�صة حول هذا 

املو�صوع، وطالبت املتعاملني باأن يتحلوا مبزيد من ال�صفافية حول املواد امل�صتعملة.

الربازيل

منذ اأن مت اكت�صاف حقول توبي Tupi يف عام 2007 دخلت البالد يف حالة من الغليان، و�صرعت 

يف تنظيم نف�صها لتغدو من م�صدري املحروقات )الهيدروكربون( الكبار. وباكت�صاف خم�صة حقول اأخرى 

فيها، فاإن املنطقة املحاذية للطبقة امللحية، قد تكون مكتنزة مبا يقدر ما بني 19 و25 مليار برميل 

من االحتياطيات، وميكنها اأن تنتج نحو 1.8 مليون ب/ي يف عام 2020. وت�صتهدف االإ�صالحات التي 

زيادة قدرات  قادرة على  ت�صبح  برتوبرا�ض  �صركة  لها، جعل  الربازيلي  البرتويل  القطاع  اإخ�صاع  يتم 

توظيفاتها التمويلية، وا�صتغالل تلك احلقول اال�صتغالل االأمثل. وتقدم ال�صركة برناجما ا�صتثماريا بالغ 

الطموح وقوامه 224 مليار دوالر للفرتة من 2010 اإىل 2014. و�صوف يتم متويل ذلك الربنامج جزئيا 

من خالل قرو�ض �صيتم التعاقد عليها مع البنوك، وال�صينية منها على وجه اخل�صو�ض، وكذلك من 

خالل اأكرب عملية  غري م�صبوقة لرفع راأ�ض مال ال�صركة، ومكنت من جمع ما ال يقل عن 70 مليار دوالر 

اأمريكي حتى �صبتمرب 2010. وتنوي الربازيل اأن تذهب اإىل اأق�صى احلدود يف اال�صتفادة من م�صادها 

الهيدروكربونية، حيث قامت بتاأ�صي�ض �صندوق ثروة �صيادي ذي طابع اجتماعي يتم متويله من العائدات 

النفطية. ومن جهة اأخرى، ف�صوف تتم �صناعة جميع التجهيزات ال�صرورية لتنمية احلقول حمليا، وقد 

قامت �صركة البرتول الربازيلية “برتوبرا�ض” بو�صع برنامج متويلي ي�صتهدف ت�صهيل ح�صول ال�صركات 

املحلية العاملة بالباطن  معها على التمويالت ال�صرورية للقيام بعملياتها.  واإىل جانب ما ح�صل يف 

 zone امللحية  للطبقة  املحاذية  املناطق  يف  التي متت  الكبرية  اال�صتك�صافات  �صل�صلة  فاإن  الربازيل، 

anté-salifère  تثري وت�صحذ االآمال يف بع�ض البلدان، وخا�صة االفريقية منها، التي حتدوها اآمال 
عرا�ض يف امت�صاف البرتول يف اأعماق اأرا�صيها.

العراق

عاد العراق، البلد النفطي ال�صرق اأو�صطي، اإىل واجهة امل�صهد البرتويل العاملي منذ مطلع العام 

2010، وذلك من خالل اإعالنه عن جولة ثانية من دعوة تقدمي العطاءات اأمام ال�صركات البرتولية 
الدعوة  لتلك  �صركات  ع�صر  من  اأكرث  ا�صتجابت  فقد  كبريا.  فيها جناحا  وحقق  واالقليمية،  العاملية 

فاإن ما �صوف  لها،  االأمور وفق ما هو خمطط  �صارت  واإذا ما  �صبعة حقول نفطية.  بتنمية  اخلا�صة 
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ينتج عن تنفيذ العقود التي اأبرمت مع ال�صركات البرتولية يف اإطار دعوتي العطاءات اللتني متتا يف 

عام 2009، ف�صوف يقفز اإنتاج النفط العراقي من الناحية النظرية اإىل نحو 10 ماليني برميل يوميا 

)مقارنة بنحو 2.5 م.ب /ي حاليا(. لكن حتقيق ذلك يتطلب �صخ ا�صتثمارات هائلة، والقيام بعمليات 

حفر وتطوير غري م�صبوقة يف البلد. وعليه، فمن املنتظر اأن يتم حفر ما ال يقل عن 300 بئر اإنتاجية 

يف غ�صون ال�صنوات ال�صبع القادمة، يف حني اأنه مل يتم حفر �صوى نحو 10 اآبار �صنويا خالل ال�صنوات 

الثالثني املن�صرمة.  ومن املنتظر اأن ت�صتقر ال�صركات �صبه البرتولية )�صركات اخلدمات النفطية( يف 

البالد بقوة، بعد اأن ت�صرع ال�صركات البرتولية الفائزة بالعطاءات النفطية يف تنفيذ تعهداتها يف هذا 

البلد الذي يزخر برابع االحتياطيات النفطية العاملية املوؤكدة، ويحتل الرتبة احلادية ع�صر يف ما يخ�ض 

العراق يف جمال االإطار  النق�ض الذي يعانيه  اأن  الغاز الطبيعي. لكن يبدو  املوؤكدة من  االحتياطيات 

الت�صريعي، وقدم وتهالك البنى التحتية، وخا�صة يف ميدان النقل، وحالة اخللخلة االأمنية التي ال تزال 

�صائدة فيه، �صتكون كلها من العوامل التي قد تقف حجر عرثة اأمام تلك التطورات املاأمولة.

ال�ضركات ال�ضينية والكورية اجلنوبية تعزز مواقعها

قامت �صركات البرتول ال�صينية املعروفة، )�صركة النفط الوطنية ال�صينية CNPC و�صركة ال�صني 

للبرتول والكيمياء Sinopec، و�صركة ال�صني الوطنية البحرية للنفط CNOOC( وكذلك مثيالتها 

الكورية اجلنوبية )ال�صركة الوطنية الكورية للنفط KNOC، والكورية للغاز Kogas( بعمليات ا�صتحواذ 

كبرية على روؤو�ض اأموال واأ�صهم عدد من ال�صركات البرتولية االأجنبية، وذلك بق�صد تعزيز اأمن اإمدادات 

بلديهما من البرتول والغاز. وي�صار اإىل اأن تلك العمليات قد متت جمابهتها بنوع من العداء من قبل 

العديد من البلدان التي تعر�صت ملحاوالت “غزو” �صينية وكورية عرب التقدم ال�صتمالك �صركات طاقة 

باأكملها فيها )ومنها �صركة الفحم املتحدة االأمريكية Unocal Corporation يف كاليفورنيا يف عام 

2005، و�صركة فريينك�ض Verenex الكندية(. ويبدو نتيجة لذلك، اأن ال�صركات ال�صينية والكورية 
بداأت تنحو باجتاه عمليات ال�صراء اجلزئية لتلك ال�صركات، وتطوير جماالت التعاون معها. وميكن بهذا 

اخل�صو�ض اإيراد مثال قيام �صركة CNPC ب�صراء 55 % من فرع �صركة �صل الهولندية يف �صورية، 

و 9 % من ح�صة كونوكو فيليب�ض يف �صركة �صنكرود Syncrude التي تقوم با�صتغالل رمال القار 

)البيتومني( الكندي، اأو ما مت يف اأمريكا الالتينية، حيث ا�صتحوذت �صركة �صينوبك Sinopec على 40 

% من �صركة ريب�صول برازيل Repsol Brazil، وا�صتيالء �صركة كنوك CNOOC على 60 % من 
�صركة عموم اأمريكا للطاقة )Pan America Energy( النا�صطة يف االرجنتني وت�صيلي وبوليفيا.

تفتاأ  ومل  نيجرييا،  يف  البرتوكيماوية  واملعامل  امل�صايف  بتمويل  افريقيا  يف  كنوك  �صركة  وتقوم   

اأوغندا وغانا.  اأ�صول ون�صب �صراكة يف �صركات البرتول والطاقة يف كل من  ت�صعى لال�صتحواذ على 

وي�صار يف هذا املجال اإىل CNOOC و CNPC قد تقدمتا بعرو�صهما للح�صول على عقود تطوير 

حقول النفط املهمة يف العراق جنبا اإىل جنب مع �صركات النفط العاملية العمالقة التقليدية مثل توتال 

وبريتي�ض برتوليوم. واأما يف اإيران، فقد ا�صتفادت CNPC من  غياب ال�صركات العاملية الكربى )بفعل 

العقوبات االأمريكية والدولية على اإيران( لت�صارك يف عمليات تطوير حقل غاز جنوب فار�ض العمالق. 

وال �صك اأن ا�صتكمال خط اأنابيب الغاز الرابط بني تركمان�صتان وال�صني يف عام 2009 والذي مت متويله 

منا�صفة بني البلدين يعترب مبثابة خطوة جيدة نحو االأمام لتاأمني اإمدادات ال�صني باملحروقات. 

  Harvest Energy للطاقة   ل�صركة هارف�صت  ا�صتمالكها  فبعد  لكوريا اجلنوبية،  بالن�صبة  اأما 

ال�صراء  اإع��ادة  عملية  اإنهاء  من  للتو  انتهت  قد  الكورية  الوطنية  النفط  �صركة  فاإن   ،2009 نهاية  يف 

ل�صركة دانا الربيطانية. ومن جهتها متكنت �صركة كوغاز من افتكاك ن�صبة  واال�صتحواذ “العدوانية” 

�صراكة يف تطوير حقل باحدرة Bahdra؟؟؟ يف العراق.
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  قطاع الخدمات النفطية: تجدد في الن�ضاط، وا�ضطراب في الأ�ضواق

اال�ضتك�ضاف اجليوفيزيائي

ن�ضاط �ضبه م�ضتقر يف ال�ضتك�ضاف الزلزايل

ارت��ف��ع ع���دد ال��ف��رق ال��زل��زال��ي��ة 

 2009 ع��ام  يف  العامل  يف  النا�صطة 

بن�صبة 4 % مقارنة بعام 2008 وذلك 

فريق   360 م��ق��داره  �صنوي  مبعدل 

فكرة  ولتقدمي  ال��ع��امل.  عرب  ن�صيط 

عن ذلك فاإن عدد الفرق النا�صطة يف 

ال�صنوات  خالل  ت�صاعف  قد  العامل 

اخلم�ض املا�صية. والظاهر اأن تبعات 

تكن  مل  واالقت�صادية  املالية  االأزم��ة 

حم�صو�صة اإال بداية من الف�صل الثاين 

اأ�صهر   6 بلغ  بفارق  اأي   ،2009 من 

امل�صبق  التخطيط  اإىل  يعود  وذل��ك 

اأما  الزلزايل.  اال�صتك�صاف  حلمالت 

بالن�صبة الأعلى حد يف الن�صاط العاملي 

يف بداية 2009، واملقدر ب�400 فرقة نا�صطة، فقد لوحظ انخفا�صه ب�12 % يف منت�صف 2009، لكن 

�صرعان ما مت ا�صرتجاع ن�صف ذلك الفاقد يف الف�صل االأول من 2010. ونتيجة الرتفاع عدد الفرق 

الزلزالية “غري امل�صتخدمة” يف عام 2009، فقد قاد ذلك اإىل خف�ض اأ�صعار احلمالت. )ال�ضكل - 3( 

لقد ا�صتمر م�صتوى الن�صاط يف هذا املجال م�صتقر، ويرجع ذلك يف معظم احلاالت ل�صعي �صركات 

ال�صركات  وعلى عك�ض  الأنها  املنتجة،  العاملية  ال�صركات  منها  وال�صيما  احتياطياتها،  ال�صتعادة  النفط 

الن�صاط الربي )على  اإىل االحتياطيات املعروفة. وقد كان  الو�صول  بالغ ال�صعوبة يف  الوطنية، جتد 

الياب�صة( يف الواليات املتحدة هو الذي تاأثر ب�صدة يف عام 2009، حيث ت�صاعفت عدد الفرق غري 

كانت  عما  م��رات   4 ب���  امل�صتخدمة 

الفرق  ن�صاط  لكن   .2008 يف  عليه 

ا�صتمر  االأمريكية  البحرية  الزلزالية 

على م�صتوياته وذلك على الرغم من 

قرار جتميد عمليات احلفر يف خليج 

املك�صيك، والذي مي�ض كذلك جانبي 

 . املنطقة  يف  واال�صتك�صاف  التطوير 

)ال�ضكل - 4(

انخفا�ض  ن�صبة  تقدير  مت  لقد 

هذا  يف  ال��ع��امل��ي  الن�صاط  اإج��م��ايل 

اأ�صهر  ال�صتة  يف   %  1  - ب�  امليدان 

مقارنة  وذل���ك   ،2010 م��ن  االأوىل 

للن�صاط  ع��ودة  ولوحظت  ب�2009. 

ال�شكل - 3: الفرق الزلزالية النا�شطة في العالم

ال�سكل - 4: توزع الفرق الزلزالية النا�سطة في ال�سدا�سي الأول من عام 2010

اأمريكا ال�ضمالية

بقية العامل

العامل

Source: IFP Énergies nouvelles, IHS Energy

Source: IFP Énergies nouvelles, IHS Energy
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بعد  وذل��ك   ،%  22 بن�صبة  كندا  يف 

االنخفا�ض احلاد امل�صجل يف 2009 

اأوروب��ا التي  واملقدر ب� 50 %. واأم��ا 

فيها  ال��زل��زايل  البحث  ن�صاط  ق��اوم 

 ،2009 لالنخفا�ض يف  العام  التوجه 

 11  - بن�صبة  انخفا�صا  �صجلت  فقد 

باأن  التقارير  وتفيد   .2010 يف   %
بقية مناطق العامل االأخرى قد ظلت 

م�صتقرة يف عام 2010. وعلى الرغم 

من امل�صتوى امل�صجل هنا، فقد بلغ عدد 

امل�صتخدمة”  “غري  الزلزالية  الفرق 

فرقة يف   20 بلغ  فقد  م�صتوى عال. 

يف  فرقة  و100  ال�صمالية،  اأمريكا 

امل�صجل  ال��ع��دد  وف���اق  ال��ع��امل،  بقية 

االأرق��ام امل�صجلة يف  2009. لكن  يف 

اأفادت   2010 من  الثاين  ال�صدا�صي 

االنخفا�ض  نحو  اجت���اه  ه��ن��اك  ب���اأن 

“غري  الزلزالية  الفرق  تلك  عدد  يف 

امل�صتخدمة”. )ال�ضكالن - 5 و6(

مل تتعد الفرق الزلزالية البحرية 

ال��والي��ات  خ���ارج  امل�صتعملة”  “غري 
منت�صف  يف  وح��دات  ب�صعة  املتحدة 

2010 . وكان عدد الفرق قبل قرار 
الن�صف  اإىل  انخف�ض  قد  التجميد، 

على مدى العام مقارنة بيوليو 2009. 

ومل يبداأ قرار جتميد احلفر يف خليج 

يف  اإال  نتائجه  اإع��ط��اء  يف  املك�صيك 

نهاية ال�صيف. وقد مار�صت �صفن البحث الزلزايل الرا�صية هناك بع�ض ال�صغط على ال�صوق الزلزايل 

العاملي باجتاه خف�ض االأ�صعار.  وقد قدر بع�ض اأربابها اأنه لي�ض من االقت�صادي يف �صيء اإعادة تاأجريها 

اأن التجميد مل يكن �صاريا على كامل مياه خليج  اإىل  اأن ن�صري  يف ظل االأ�صعار املعمول بها. وينبغي 

املك�صيك، حيث اأن اجلانب املك�صيكي مل يكن ملتزما به، الأنه قرار �صيادي اأمريكي. وعليه فقد ا�صتغلت 

�صركة �صي جي فرييتا�ض الفر�صة، واأطلقت يف منت�صف اأكتوبر 2010 حملة بحث زلزايل ثالثية االأبعاد 

عري�صة ال�صمت )3D wide-azimuth( �صوف تدوم 300 يوم، وتكلف نحو 200 مليون دوالر. 

�ضوق عاملي �ضحية لفائ�ش طاقته

اإن ما مييز �صوق اال�صتك�صاف اجليوفيزيائي، وخا�صة معاجلة معطيات ال�صرب وال�صي�صموغرافيا، 

هو كونه �صوقا �صديدا التمركز. فهناك �صركتان اثنتان تعتربان رائدتي هذا ال�صوق وهما �صي جي جي 

WesternGeco، وهما بذلك ي�صتحوذان على ن�صف  CGG Veritas، وو�صرتن جيكو  فرييتا�ض 

ال�صوق العاملي. ويرتكز 85 % من هذا ال�صوق بني اأيدي 10 �صركات فقط. )اجلدول - 1( 

ال�سكل - 5: الفرق الزلزالية “غير الم�ستخدمة” )خارج الواليات المتحدة(

ال�سكل - 6: الفرق الزلزالية “غير الم�ستخدمة” في الواليات المتحدة
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وعلى الرغم من الن�صاط �صبه امل�صتقر خالل ال�صدا�صي االأول من عام 2010، فاإن معظم �صركات 

اال�صتك�صاف اجليوفيزيائي قد �صجلت انخفا�صا يف حجم اأعمالها  وهبوطا يف اأرباحها. ويقدر حجم 

هذه ال�صوق يف عام 2010 بنحو 9 مليارات دوالر، وبلغت ن�صبة ”االان�صغاط” االإجمايل حلجم االأعمال 

10 %، واأ�صبحت املناف�صة بالغة احلدة يف ال�صباق على العقود. وقد توزعت حالة هبوط ال�صوق على 
النحو التايل:

- ���ص��ج��ل ق��ط��اع االك��ت�����ص��اب 

وال��ت�����ص��ج��ي��ل وال��ت��ع��ام��ل 

م�����������ع امل������ع������ط������ي������ات 

هبوطا  ال�صي�صموغرافية 

قيمته  وبلغت   ،% ب�11 

7.5 مليار دوالر.
- ���ص��ج��ل ق��ط��اع جت��ه��ي��زات 

اال�������ص������ت������ك�������������ص������اف 

هبوطا  اجل��ي��وف��ي��زي��اي��ئ 

 ،2009 ع����ام  يف  ح����ادا 

لكنه ظل م�صتقرا يف عام 

 1.5 عند  وذل���ك   2010
مليار دوالر. )ال�ضكل - 7(

 

تراجع اأ�ضعار عمليات  القيا�ش والت�ضجيل )االكت�ضاب( واملعاجلة

- فائ�ش و�ضائل االكت�ضاب: اإن ما متكن مالحظته هو اأن ال�صركات العاملة يف جمال اال�صتك�صاف 

 acquisition اجليوفيزيائي قد ا�صتثمرت  مبالغ كبرية جدا للح�صول على معدات ت�صجيل )اكت�صاب

(من اأحدث طراز، وذلك بفعل الزيادة التي �صجلها الطلب على خدماتها خالل االأعوام القليلة املا�صية. 

اجلدول - 1: �سركات اجليوفيزياء الكربى يف العامل وح�س�سها يف ال�سوق

ال�شكل - 7: تطور حجم �شوق اال�شتك�شاف الفيزيائي )تقديرات 2010( وتوقعات 2011 )مليار دوالر(
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على  القطاع،  هذا  على  القيمني  مواقع  تعزيز  مع  ترافق  ال��ذي  التكنولوجي  ال�صباق  ذلك  اأدى  لقد 

�صعيد عمليات املغمورة، اإىل جعل �صفن اال�صتك�صاف القدمية تغدو خردة، ومت بالفعل تفكيك معظمها 

فائ�صا،  ت�صهد  ال�صوق  تزال  االإج��راءات، فال  الرغم من هذه  وعلى  اأخرى.  الباقي خلدمات  وتوجيه 

عمليات  متويل  ال�صعب  من  واأ�صبح  لالأزمة،  ال�صابق  امل�صتوى  اإىل  تعد  مل  ال�صفن  ا�صتخدام  ون�صبة 

اال�صتك�صاف اجليوفيزيائي امل�صماة “متعددة الزبائن”. وي�صاهم هذا الو�صع يف اإبقاء اأ�صعار احلمالت 

الزلزالية )ال�صي�صمية( متدنية ن�صبيا. وعلى الرغم من ذلك، فقد �صهدت ال�صوق يف عام 2010 بناء 

�صفن ا�صتك�صاف جيوفيزيائي جديدة، مثل ال�صفينة اأو�صيانيك فيغا Oceanic Viga، التابعة ل�صركة 

20 �صرتميرز  ثورية ذات قدرات جر كبرية  CGG Veritas، وهي �صفينة  �صي جي جي فرييتا�ض 

streamers. وعلى العك�ض من ذلك، فبع�ض ال�صركات، مثل �صركة بي جي ا�ض PGS ف�صلت اأن تلغي 
عمليات بناء �صفن جديدة، واأن تدفع الغرامات املرتتبة عليها جراء ذلك. اأما على م�صتوى العمليات 

�صديدة  املناف�صة  واأ�صبحت  الرئي�صي يف احلمالت،  العامل  العاملة تظل هي  اليد  تكلفة  فاإن  الربية، 

االحتدام، وال�صيما مع ال�صني، حيث اأ�صبحت �صركة اخلدمات بي جي بي BGP تركز بني اأيديها ربع 

فرق اال�صتك�صاف اجليوفيزيائي الربية العاملية. 

وملواجهة تلك املناف�صة، كان ينبغي على ال�صركات اأن تتجه نحو مزيد من التجديد واالإبداع على 

�صعيد اال�صتك�صاف اجليوفيزيائي الربي. واأ�صبحت تقرتح ا�صتخدام تقنيات ا�صتك�صاف واكت�صاب برية 

متزامنة وذلك لرفع وترية التفجريات )الزلزالية اأو ال�صي�صمية( وخف�ض تكاليفها. 

- تكنولوجيات واعدة: من �صمن التقنيات الواعدة يف ميدان االكت�صاب واملعاجلة ميكن اإيراد 

التايل:

امل�صادر  اأو   )Controlled Source Electro Magnetic  (  �  CSEM ال���  تقنية   -

الكهرومغناطي�صية املتحكم فيها التي اأ�صبحت ت�صهد منو كبريا، وهي تقنية ت�صمح با�صتكمال 

البيانات الزلزالية التقليدية عن طريق الدعم الكهرومغناطي�صي. واأهم �صركة تتحكم يف هذه 

التقنية هي فوغارو، وذلك عرب فرعها امل�صمى )EMGS( التي متتلك �صفينتني متخ�ص�صتني يف 

هذا النمط من اال�صتك�صاف واالكت�صاب اجليوفيزيائي. وقد اأعلنت )EMGS( يف نهاية يونيو 

2010 عن ح�صولها على عقدها �صفقة ب� 150 مليون دوالر.
Wide and Multi Azimuth، ومتكن من حت�صني  - التقنية وا�ضعة ومتعددة ال�ضموت 

وجتويد الت�صوير الزلزايل با�صتخدام م�صادر متعددة وجتهيزات ا�صتقبال ذات �صعة عالية. 

- تقنية الزلزال رباعي االأبعاد 4D: وجتعل ميادين التطبيق متتد من اأ�صاليب اال�صتك�صاف الزلزالية 

واآيكون  جيوفيزيكال  �صتينغري  �صركة  من  كال  قامت  وقد  احلقول.  يف  االإنتاج  تطور  لت�صمل 

�صيان�ض بتوقيع اتفاق يت�صمن معاجلة املعطيات متعددة املكونات التي مت ت�صجيلها عن طريق 

اأما �صركة �صي جي جي فرييتا�ض فقد قامت من جهتها  الدائمة.  البحرية  منظومة االأعماق 

بتوقيع اتفاق مع �صركة برتوبرا�ض )الربازيل( يت�صمن العمل بالتقنية رباعية االأبعاد، وبالت�صوير 

االإ�صعاعي واجل�ض املكمني.

الذي هو �صركة �صر�صل  القطاع  امليدان زعيم  التقنية: ويرتبع على هذا  - جتهيزات ج�ض عالية 

Sercel  حيت اأنها ت�صتحوذ على 60 %  من ال�صوق، وتليها �صركة اآيون ION  التي هي اأقل 
 .OYOGeospace باأربع مرات من حيث قيمتها الت�صغيلية،  ثم تليها �صركة اأويوجيو�صبي�ض

فبعد ت�صجيل انخفا�ض كبري يف هذا املجال قدر ب� 30 % يف عام 2009، عادت �صوق التجهيزات 

واهتبلت  دوالر،  مليار   1.5 وذلك عند عتبة   ،2010 االأول من عام  ال�صدا�صي  اال�صتقرار خالل  اإىل 
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العاملة يف القطاع مبا متتلكه من جتهيزات )خمابر وجتهيزات ج�ض( هذه الفر�صة لرفع  ال�صركات 

حجم ن�صاطها. اأما على �صعيد العمليات الربية، فاإن تكثيف حمالت اجل�ض بقنوات الت�صجيل املتزايدة 

على   PGS ا�ض  جي  وبي  �صل  �صركتي  من  كال  وتتعاون  تطورا.  اأك��رث  تتطلب خمابر  باتت  االرتفاع 

تطوير جيل جديد من املخابر الربية العاملة باالألياف الب�صرية تقوم على قاعدة تكنولوجيا اأبتي�صيي�ض 

Optseis، التي طورتها PGS. اأما �صركة �صلومربجي فقد اأعلنت من جانبها اأنها قد قد �صجلت برا ما 
ي�صل اإىل 80000 قناة مبنظومتها يونيك UniQ، بتواتر ي�صل اإىل 1 تريا-اأوكتت 1Téra octets يف 

ال�صاعة. اأما �صركة اإينوفا INOVA التي مت تاأ�صي�صها يف عام 2009، وهي ثمرة حتالف ا�صرتاتيجي 

بني املجهز اآيون ION و�صركة اخلدمات ال�صينية بي جي بي BGP، فقد اأ�صبحت تن�صط يف ميدان 

اأجهزة الت�صجيل، والعربات الزلزلية االرجتاجية، واللواقط الزلزالية. وعلى غرار �صركتي �صي جي جي 

فرييتا�ض CGG Veritas و�صر�صل Sercel، فقد قامت �صركة اإينوفا با�صتكمال عر�ض بي بي جي 

BPG  املتمحور باالأ�صا�ض حول عمليات االكت�صاب واملعاجلة. 
تعايف االأ�ضعار بعد عام 2010

يبدو اأن ما مييز عام 2011 على املدى الق�صري هو الفرق ال�صيزمية “غري امل�صتغلة” �صوف جتد ما 

ي�صغلها جزئيا، حيث �صت�صاهم يف عودة االأ�صعار اإىل و�صعها وخا�صة يف العمليات الربية. اأما بالن�صبة 

للن�صاطات البحرية، فيظهر اأن عدم اليقني الناجم عن اأزمة الت�صرب النفطي يف خليج املك�صيك �صوف 

يتبدد �صيئا ف�صيئا، وهو ما قد يحفز من جديد ن�صاط اال�صتك�صاف اجليوفيزيائي وي�صاهم يف دفع 

االأ�صعار نحو االرتفاع جمددا. كما ينتظر على املدى املتو�صط اأن ت�صاهم التطورات التقنية وا�صتخدام 

ال�صيزمية  ال�صركات املتعاقدة، وال�صيما يف جمال الكهرومغناطي�صية واملراقبة  قدرات التحديث لدى 

CSEM  بتو�صيع جمال واأمناط اخلدمات املقدمة. اأما يف املدى الطويل، فيظهر باأن م�صار االقت�صاد 
العاملي نحو مزيد من التعايف �صوف ي�صاعد على رفع الطلب على املنتجات البرتولية، وهو ما �صيرتافق 

االنتاج  قطاع  نحو  �صتوجه  التي  اال�صتثمارات  تكن  مل  اإذا  خا�صة  االأ�صعار،  يف  التوتر  من  مزيد  مع 

البرتويل متوافقة مع امل�صتوى املرجتى الذي ميكن من اإحداث التوازن بني العر�ض والطلب. 

اأعمال الحفر

تزايد ن�ضاط احلفر برا وبحرا

ت�صري التقديرات اإىل اأن عدد االآبار التي مت حفرها خالل عام 2010، قد بلغ 99 الف بئر، وميثل 

ذلك قفزة تقدر بن�صبة 25 %، وذلك بعد انخفا�ض قدره 30 % �صجل يف عام 2009. و�صجل قطاع 

احلفر الربي الذي ميثل 97 % من االآبار املحفورة عامليا منوا قدر ب�26 % خالل الن�صف االأول من 

عام 2010. اأما قطاع احلفر البحري )املغمورة(، فحتى ولو مل يتاأثر اإال قليال باالأزمة العاملية يف عام 

2009، اإال اأنه وقع �صحية الإج��راءات وقف ن�صاطات احلفر الناجمة عن كارثة الت�صرب النفطي يف 
خليج املك�صيك، ولذلك فلم ي�صجل �صوى 7 % من النمو يف االأ�صهر ال�صتة االأوىل من عام 2010.

اأما بالن�صبة لالأ�صهر االأخرية من عام 2010، فقد متيزت بتوفر عدد كبري من من�صات احلفر، 

وهو ما اأثر على االأ�صعار اليومية للتاأجري. وعلى العموم كان عام 2010 عاما �صعبا، ومل ت�صجل خالله 

االأ�صعار اإال حركة خجولة نحو اال�صتقرار، وذاك اإن مل تتجه نحو االنخفا�ض يف بع�ض املناطق. وكانت 

بلدان اأمريكا ال�صمالية التي ترتكز فيها ن�صبة 64 % من ن�صاطات حفر االآبار واالأكرث ت�صررا من اأزمة 

2009، قد �صجلت قفزة كبرية قدرت ب�42 % من االآبار االإ�صافية، لكن ذلك الن�صاط ظل دون م�صتوى 
عام 2008 الذي يقدر ب�110 اآالف بئر. ومع �صعر يزيد عن 70 دوالر للربميل، فاإن الن�صاط البرتويل 
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الربي يف الواليات املتحدة االأمريكية، قد �صهد ن�صاطا ملحوظا خالل عام 2010 ويتوقع له اأن ي�صتمر 

يف اندفاعته خالل عام 2011. اأما الن�صاطات امل�صجلة يف ميدان اإنتاج الغاز الطبيعي، ف�صتظل مرهونة 

بالتطورات ذات ال�صلة بتطوير »غازات ال�صجيل shale gas« وكذلك اأ�صعار الغاز الطبيعي.

احلفر برا

�صجل ن�صاط حفر االآبار البرتولية الربية على ال�صعيد العاملي منوا بن�صبة 26 % خالل الن�صف 

االأول من عام 2010 مقارنة بنف�ض الفرتة من عام 2009، وذلك بعد انخفا�ض حاد بلغ 30 % يف عام 

2009. وتعود هذه القفزة يف معظمها اإىل ما اأجنز من عمليات حفر يف اأمريكا ال�صمالية حيث و�صلت 
ن�صبة الزيادة هناك اإىل 40 % يف كل من الواليات املتحدة وكندا، لكن هذه الزيادة مل مت�صح اإال جزئيا 

مما ترتب عن االزمة من تراجع. ويقدر عدد االآبار التي مت حفرها يف اأمريكا ال�صمالية ب�63 األف بئر 

مقابل 44 األفا قبل �صنة و75 األفا قبل �صنتني.  )ال�ضكالن - 8 اأ و 8 ب(

الثاين  االرت��ف��اع  افريقيا  ق��ارة  �صجلت 

ن�صبته  واملقدرة  احلفر  ن�صاطات  يف  االأكرب 

القارة  وك��ان��ت    ،2010 يف   %  33 بنحو 

يف   %  13 بن�صبة  فيه  تراجعا  �صجلت  قد 

نحو  احل��ف��ر  ن�صاط  واجت���ه   .2009 ع��ام 

االرتف����اع يف اأوروبا، و�صج��ل ن�صبة 26 %، 

وذلك بعد تراجعه يف 2009 ب� 33 %. اأما 

منطقة ال�صرق االأو�صط فل����م ت�صجل �ص���وى 

ارتف���اع����ا طف���ي���فا ب� 4 %، وذلك من دون 

احت�صاب العراق، حيث تطلبت اإعادة تاأهيل 

العديد من حقول النفط فيه �صخ ا�صتثمارات 

كبرية يف جمال احلفر. وعلى �صبيل املثال، 

و�صل  موبيل  اك�صون  �صركتي  من  كال  تعتزم 

عدد  اأ�صعاف   3 اإىل  �صعفني  بحفر  القيام 

االآبار العاملة حاليا، وعددها 370 بئرا يف 

حقل غرب القرنة جنوب العراق. 

اأم���ا ن�����ص��اط احل��ف��ر يف رو���ص��ي��ا )م��ع 

م��ن��ظ��وم��ة ال����دول امل�����ص��ت��ق��ل��ة( وال�����ص��ني، 

يتم  مل  حيث  اال�صتقرار  من  نوعا  في�صهد 

فقط(،   %  2 )نحو  يذكر  ارتفاع  ت�صجيل 

هاتني  اأن  اإىل  ي�صار  اأن  ينبغي  اأن��ه  اإال 

ن�صاط  يف  انخفا�صا  ت�صهدا  مل  املنطقتني 

احلفر خالل عام 2009. ومهما يكن من 

2010 قد مت يف الواليات املتحدة االأمريكية. وعليه فاإن  اأمر، فاإن ن�صف االآبار املحفورة يف عام 

ومتثل  وكندا(.  املتحدة  )الواليات  ال�صمالية  اأمريكا  قارة  يف  تقع  العامل  يف  املحفورة  االآبار  ثلثي 

ال�صخور  داخل  املحبو�ض  الغاز  اإنتاج  اأجل  فمن  ذلك.  يف  االأكرب  الن�صبة  ال�صجيل”  “غاز  ح�صة 

امل�صغوط بدرجة  باملاء  وا�صع وحقنه  ال�صخري على نطاق  الو�صط  بت�صقيق  القيام  ينبغي  املكمنية، 

الغاز  ينتج  ببئر  مقارنة  ن�صبيا  ق�صريا  احلالة  هذه  يف  االآبار  حياة  مدى  يكون  ما  وغالبا  عالية. 

ال�شكالن -  8 اأ و8 ب : عدد الآبار المحفورة في البر وفقا للمناطق الجغرافية )تقديرات عام 2010(

اأمريكا ال�ضماليةال�ضني جمموع العامل

�أ

Sources: IFP, Baker Hughes, Spears & Associates

اأم. الالتينيةاأوروباافريقيا�ض. اأواآ�ضيا دون ال�ضنيرو�ضيا

ب
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الطبيعي التقلي���دي. واملالح���ظ هو اأن الت�ص���ققات �صرعان ما تنغلق طبيعيا بعد ا�صتخراج  ن�صب 

اأن  اإىل  وي�صار  مرة.  كل  والت�صقيق يف  احلفر  عمليات  تعاد  اأن  يتع��ني  ولذلك  الغ����از،  من  معي����نة 

80 % من اآب�����ار “غاز ال�صجيل” التي يت���م حفرها هي من نوع االآبار االأفقية. وينتظر اأن يوا�صل 
هذا النوع �صعوده بقوة )65 % يف عام 2010(، فيما يكون تطور االآبار املحولة والعمودية معتدال 

ويرتاوح بني 13 وSpears & Associates(  % 17(. وتعد كال من ال�صني ورو�صيا من �صمن 

 %  8 ن�صبة  ورو�صيا   %  17 ن�صبة  ال�صني  العامليني يف ميدان احلفر، حيث �صجلت  الالعبني  كبار 

التي مت حفرها برا يف  االآبار  % من   90 اأن  القول  االآبار املحفورة عامليا، وبذلك ميكن  من عدد 

)10 9 و  العامل تقع يف اأمريكا ال�صمالية ويف ال�صني ورو�صيا. )ال�ضكالن - 

ال�شكل - 9: توزع الآبار المحفورة في البر في عام 2010

افريقيا 

اآ�ضيا دون1 %

 ال�ضني  2 %

ال�ضني 

% 17

كندا

% 15

الوليات املتحدة 

% 52

ال�ضرق الأو�ضط

% 2
اأمريكا الالتينية

% 3

رو�ضيا وم.د.امل�ضتقلة 

% 8

ال�صكل - 10: ن�صب تاأجير من�صات الحفر في البر

ال�شكل - 11: عدد الآبار المحفورة في المغمورة وفق المناطق الجغرافية

ن�ضبة التاأجري برا يف و.م. المريكية ن�ضبة التاأجري برا يف كندا

ن�ضبة التاأجري برا يف العامل
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ن�ضب التاأجري برا

اأما يف ما يخ�ض ن�صب التاأجري يف عمليات 

احلفر الربية، فيمكن اأن منيز هناك توجهني 

العامل  وبقية  ال�صمالية  اأمريكا  بني  خمتلفني 

: فقد ا�صتمرت ن�صب التاأجري يف االنخفا�ض 

يف الواليات املتحدة وكندا يف الربع االأول من 

عام 2010، وذلك مبقدار 10 و 15 % تباعا 

البلدان  الو�صع يف  على مدى عام، فيما كان 

التاأجري  ن�صب  عادت  حيث  االأخ��رى خمتلفا، 

عام  منت�صف   يف  امل�صجل  م�صتواها  اإىل 

2008، والذي يبلغ نحو 35000 دوالر / يوم، 
و16 % ارتفاعا.

احلفر برا

امل��غ��م��ورة  يف  احل��ف��ر  ع��م��ل��ي��ات  �صجلت 

الن�صف  % خالل   7 بن�صبة  ارتفاعا  )البحر( 

االأول من عام 2010، مقارنة بنف�ض الفرتة من 

عام 2009. وكانت قد �صجلت تراجعا بن�صبة 

اآ�صيا  11 % خالل ذلك العام.  ومل تتحرك 
فيما   ،)%  4( قليال  اإال  ال�صني(   دون  )م��ن 

Sources: IFP, Baker Hughes, Spears & Associates
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ن�ضب اال�ضتخدام والتاأجري يف املغمورة

14 انعكا�صات االأزمة االقت�صادية لعام 2009 من خالل ن�صب ا�صتخدام جتهيزات  يو�صح ال�ضكل - 

واآالت احلفر البحري، حيث مل تتمكن اأية منطقة جغرافية من ا�صتعادة الن�صب التي حققتها يف عام 

2008، وذلك على الرغم من عودة الن�صاطات العاملية اإىل االرتفاع خالل ال�صدا�صي الثاين من عام 
منطقة  فاإن   ،2010 وبداية   2009 نهاية  انتع�صت يف  قد  تلك  اال�صتخدام  ن�صب  كانت  واإذا   .2009

خليج املك�صيك مل تتمكن اإال ب�صعوبة بالغة من 

من�صات  ح�صرية  من   %  60 �صوى  ا�صتعمال 

احلفر البحري، وذلك بعد اأن كانت تلك الن�صبة 

قد بلغت 80 % قبل االأزمة. اأما بحر ال�صمال 

الذي كانت فيه ن�صبة ا�صتخدام جتهيزات احلفر 

ت�صل تاريخيا اإىل 100 %، فقد انخف�صت تلك 

الن�صبة قليال يف بداية 2010 لتقارب 90 %. 

اال�صتخدام  ن�صبة  ا�صتقرت  فقد  العموم،  وعلى 

تلك على ال�صعيد العاملي حتت ن�صبة 80 % ومل 

تعاود �صعودها. )ال�ضكل  - 14(

يعاين  املغمورة  يف  احلفر  �صوق  ظل  لقد 

الفائ�صة  الطاقات  بفعل  وذلك  اله�صا�صة،  من 

�صجل احلفر البحري يف ال�صني ارتفاعا قويا ) 26 %(. وكانت �صركة كنوك CNOOC ال�صينية 

قد اأعلنت اأنها �صوف تدخل 9 حقول بحرية للخدمة يف 2010، وتقوم بحفر ما ال يقل عن 100 بئر. 

و�صجلت كل املناطق اجلغرافية منوا يف عمليات احلفر با�صتثناء منطقة خليج املك�صيك، وذلك بفعل 

خالل  البحرية  احلفر  ن�صاطات  انخفا�ض  ن�صبة  وكانت  هناك.  اتخاذها  مت  التي  التاأجيل  اإج��راءات 

االأ�صهر االأوىل من عام 2010 قد بلغت 4 % وذلك مقابل - 33 % يف عام 2009. ويقدر لن�صبة 

انخفا�ض ن�صاطات احلفر يف خليج املك�صيك اأن ت�صتقر ما بني 15 و 20 % يف نهاية عام 2010. اأما يف 

الربازيل، فقد توا�صل تقدم عمليات احلفر البحري بن�صبة 8 %، وذلك بعد اأن كانت يف حالة ا�صتقرار 

ن�صبي يف عام 2009. وت�صتحوذ اآ�صيا وال�صني على ن�ص����ف عمل����يات احلفر البح���ري. وتظل مناطق 

الن�صاط الكربى بعد ذلك متمثلة يف بحر ال�صمال )14 %( وخليج املك�صيك )12 %( وخلي��ج غينيا 

)10 %( ومناطق احلفر يف املغمورة الربازيلية مع تطوير املناطق ما حتت امللحية. )ال�ضكالن - 12 و 13(

ال�سكل - 13: ن�سب  ا�ستخدام تجهيزات الحفر في المغمورةال�صكل - 12: توزع من�صات الحفر في المغمورة

ال�سكل - 14: ن�سب  تاأجير تجهيزات الغو�ص )1000 دوالر /ي(  ح�سب المناطق الجغرافية

الوليات املتحدة 

% 11

افريقيا 

% 10

ال�ضني 

% 13

اأمريكا الالتينية

% 8

ال�ضرق الأو�ضط 5 %

رو�ضيا وم.د.امل�ضتقلة 4 %

اآ�ضيا - ال�ضني 

% 35

اأوروبا

% 14 

العامل اأجمع %

خليج املك�ضيك %

بحر ال�ضمال %

Sources: IFP, ODS-Petrodata
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باجتاه  ي�صغط  م��ا  وه��و  احل��ف��ر،  من�صات  يف 

لوحظ  وق��د  اليومية.  التاأجري  اأ�صعار  خف�ض 

املك�صيك  خليج  يف  اال�صتخدام  ن�صب  تراجع 

يف الن�صف الثاين من عام 2010، وقدر عدد 

ب�30  املنطقة  يف  العمل  عن  العاطلة  املن�صات 

اال�صتخ���دام  ن�صبة  انخفا�ض  من�صة. وقد قدر 

خ���الل الن�ص���ف االأول من عام 2010 مق�ارن���ة 

عامليا،   %  6 بنح�و   2009 ع���ام  مبثيل����ها يف 

و8 % يف بحر ال�ص��مال، و2 % فقط يف خليج 

املك�صيك، وذلك قبل فرتة التاأجيل التي اأعقبت 

يخ�ض  ما  ويف  هناك.  النفطي  الت�صرب  كارثة 

كان  )jack-up( فقد  والرفع  من�صات احلفر 

وا�صلت  حيث  اأ�صود  ع��ام  مبثابة   2009 ع��ام 

خالل  ب��ق��وة  هبوطها  تاأج���ريها  عمل����يات 

الن�صف الثاين من العام. وو�صلت ن�صبة الهبوط اإىل 50 %يف خليج املك�صيك ، و45 % يف بحر ال�صمال 

و40 % يف جنوب �صرق اآ�صيا، وذلك مقارنة بالن�صف الثاين من عام 2008. )ال�ضكل  - 15(

�ضوقان للحفر متعار�ضان 

املغمورة(.  البحرية )يف  �صوقه  وا�صتقرارا يف  الربية،  �صوق احلفر  2009 هبوطا يف   �صهد عام 

انتعا�صا قدر  للحفر  الربية  ال�صوق  االأول منه �صهدت  الن�صف  2010، ففي  العام  العك�ض يف  وح�صل 

بنحو 10 %. وبلغ الرقم االإجمايل حوايل 18 مليار دوالر خالل العام، وذلك بعد انخفا�ض حاد قدر 

ب�30 % خالل عام 2009 وال�صيما يف اأمريكا ال�صمالية. وحدث هذا االنتعا�ض على الرغم من حالة 

اأالأكرث ن�صاطا يف هذا املجال على  انخفا�ض ن�صبة ا�صتئجار و�صائل احلفر يف تلك املنطقة التي هي 

�صركة  ترتاأ�صها  العاملية،  البحري  احلفر  ن�صاط  من   %  50 �صركات  �صبع  وتتقا�صم  العاملي.  ال�صعيد 

 Helmerich ب� 15 %، تتبعها �صركة هلمري�ض اأند باين Nabors Industries نابورز اند�صرتيز

Payne &، ب� 10 %، فيما تتقا�صم ال�صركات االأخرى الن�صبة املتبقية وهي يف حدود 7 % اأو اأقل لكل 
واحدة منها. )اجلدول  - 2(

Sources: IFP, ODS-Petrodata

ال�سكل - 15: ن�سب  تاأجير من�سات الحفر )1000 دوالر /ي(  ح�سب المناطق الجغرافية

بحر ال�ضمال 

ج.�ض. اآ�ضيا

خليج املك�ضيك

اجلدول - 2: �سركات احلفر الكربى يف العامل وح�س�سها يف ال�سوق
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ل��ق��د ت��وا���ص��ل��ت ع��م��ل��ي��ات االن���دم���اج بني 

ع��دد  تقلي�ض  اإىل  ذل���ك  واأدى  ال�����ص��رك��ات 

 2008 ففي  احل��ف��ر.  اأ���ص��واق  يف  النا�صطني 

 Grey Wolf وولف  غراي  �صركت  اندجمت 

 Precision دريلينغ  بري�صيجن  �صركة  م��ع 

drilling، كما قامت �صركة �صلومربجيه باإنهاء 
عملية اندماجها مع �صركة �صميث انرتنا�صونال، 

وهو ما �صمح لها بتدعيم �صيطرتها على �صوق 

الهيدروليكي،  والت�صقيق  التوجيهي  احلفر 

واللذين يعدان ميدانني بالغي االأهمية يف اإنتاج 

يف  �صلومربجيه  وق��ام��ت  ال�صجيلي”.  “الغاز 
ابريل 2010 كذلك ب�صراء �صركة جيو�صرفي�ض 

الفرن�صية املتخ�ص�صة يف ال�صرب الطيني. ومن 

جانبها قامت �صركة برايد انرتنا�صيونال باإعادة 

تركيز ن�صاطها على العمليات يف املغمورة، ومغادرة جمال احلفر الربي نهائيا. )ال�ضكل  - 16(

اأما بالن�صبة لعام 2011، وبالنظر اإىل احلجم الذي اتخذه تراجع اأ�صواق احلفر الربي يف 2009، 

درجة  ال�صوق  وبلوغ منو  االنتعا�ض  حالة  توا�صل  هو  فاملاأمول   ،2010 يف  لل�صوق  اجلزئي  واالنتعا�ض 

ترتاوح بني ال� 5 و 10 %. و�صيتوقف ذلك يف اجلزء االأكرب منه على �صعر الغاز يف اأمريكا اجلنوبية 

وا�صتمرار تطوير وتنمية “غاز ال�صجيل”.

�ضوق احلفر البحري غري امل�ضتقر  

اأبدى مقاومة جيدة يف  اأنه  7 %، يف حني  2010 بنحو  مت تقدير تراجع هذا ال�صوق يف عام 

من�صات  وفرة  فائ�ض  وظل  االأزم��ة،  تاأثريات  رغم  اال�صتقرار  من  نوع  على  وحافظ   ،2009 عام 

ال�صوق  من   %  60 على  �صركات   )7( �صبع  وت�صتحوذ  القطاع.  مرتا�صا يف جممل  البحري  احلفر 

من   %  25 ب�   Transocean اأو�صن   تران�ض  �صركة  راأ�صها  على  وتاأتي  البحري.  للحفر  العاملي 

احلجم العاملي، ثم تليها داميوند اأوف�صور ونوبل دريلينغ و�صيدريل مبا يرتاوح بني 8٫5 و3 % لكل 

 )3 واحدة منها من حجم ال�صوق. )اجلدول  - 

Sources: IFP, Spears & Associates

ال�سكل - 16: �سوق الحفر البري، تقديرات 2009، وتوقعات 2010

اجلدول - 3: �سركات احلفر  البحري الكربى يف العامل وح�س�سها يف ال�سوق
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وما يالحظ هو اأن ن�صبة التاأجري قد عانت خالل عام 2010 من الرتاجع، حيث اأدى قرار جتميد 

احلفر الذي اتخذته االإدارة االأمريكية اإثر كارثة الت�صرب النفطي يف خليج املك�صيك الذي يرتكز فيه 

ربع ن�صاط احلفر العاملي اإىل كبح ذلك الن�صاط 

حفر  من�صة   33 جمموع  فمن  كبري.  ب�صكل 

بحري كانت موجودة يف املنطقة، مل تنتقل منها 

اإال قلة قليلة للعمل يف اأماكن اأخرى، وذلك يف 

اجلاذبية  وب�صبب  التجميد،  حالة  رفع  انتظار 

�صركة  وكانت  املنطقة.  تلك  بها  تتميز  التي 

اإيني االإيطالية هي االأوىل التي اأعلنت عن نقل 

نحو  )ماريانا�ض(  حفرها  من�صات  من  واح��دة 

�صواطيء غرب افريقيا. ومع الت�صدد املقبل يف 

�صركة  فاإن  البحري،  احلفر  ب�صاأن  االإج��راءات 

% من الوقت   20 باأنه بات يلزم  توتال تعتقد 

يوؤثر  �صوف  ما  وه��و  امل�صاريع،  لتنفيذ  زي��ادة 

وبنف�ض الن�صبة على تكاليف احلفر. واأما �صركة 

ازدي��اد �صعوبة  ت�صتكي من  اإيرنجي فهي  نوبل 

احل�صول على تراخي�ض احلفر يف املناطق غري اخلا�صعة لقرار التجميد )ال�ضكل  - 17(

من املنتظر اأن يوؤدي رفع قرار التجميد عن احلفر البحري يف خليج املك�صيك يف عام 2011 اإىل 

اإنعا�ض االأ�صواق. لكن اأعمال احلفر يف املياه العميقة �صوف تخ�صع الإجراءات وقوانني تنظيمية �صارمة، 

و�صيكون منح الرتاخي�ض بالغ ال�صعوبة، وهو ما قد يعيق كثريا انطالق االأعمال واالأن�صطة، ومن املنتظر 

اأن ي�صري ذلك على خمتلف مناطق العامل االأخرى، وذلك ما قد يجعل من ال�صعب القيام بتوظيف كافة 

طاقات احلفر املتوافرة. ومهما يكن من اأمر، فاإن طاقات احلفر البحري �صتظل متعافية على املدى 

البعيد، وذلك بفعل االكت�صافات البرتولية ال�25 التي حتققت يف عام 2009، و21 اكت�صافا املتحقق 

يف 2010، وال�30 اكت�صافا املحتمل الذي ينتظر اأن يتحقق  من االآن وحتى نهاية عام 2011. ونتيجة 

لذلك فاإن عمليات احلفر التي �صتنجز للتقييم والتطوير �صوف تكون متوا�صلة، ويتطلب ذلك اأن يظل 

�صعر برميل النفط فوق 60 دوالرا. 

االإن�ضاءات يف املغمورة )اأوف�ضور(  

 ”Subsea ن�ضاط ثابت بف�ضل “املغمورة

�صهدت اإن�صاءات املغمورة بكل اأنواعها واأ�صكالها خالل الفرتة 2005 - 2010 منوا كبريا حيث بلغ 

عدد امل�صاريع ال�صنوية املنجزة اأو املخطط لها �صعفني اأو ثالثة اأ�صعاف ما كان عليه قبل ذلك. وعندما 

حلت اأزمة 2009، نزلت ن�صبة منو ذلك القطاع اإىل 7 % وذلك بعد اأن كانت يف حدود 30 % يف 

عام 2008. وقد مت االإح�صا�ض باالإزمة خا�صة يف جمال تخطيط االإن�صاءات، حيث انخف�صت امل�صاريع 

بن�صبة 11 % يف عام 2008، وذلك نتيجة الإجراءات التاأجيل واالإلغاء. وظهر نوع من الرتاجع يف عدد 

االإن�صاءات يف املغمورة بكافة اأنواعها و”دعائمها” )قواعدها(، وبلغت ن�صبة ذلك الرتاجع 8 % مقارنة 

بعام 2009. واالأمر هنا يخ�ض باالأ�صا�ض املن�ص����ات الثابت���ة والدعائم العائم���ة التي تراجعت بن�ص���بة 

20 %. اأما قطاع االإن�صاءات يف اأعماق البحر فقد وا�صل منوه القوي م�صجال ارتفاعا ن�صبته 28 %. 
االإن�صاءات يف  % من جممل   50 الثابتة متثل  املن�صات  تزال  املتباين، فال  الرغم من تطورها  وعلى 

ال�سكل - 17: �سوق الحفر البحري، تقديرات 2009، وتوقعات 2010

Sources: IFP, ODS-Petrodata
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املغمورة ، اأمام االإن�صاءات البحرية )املغمورة( االأخرى التي متثل 40 % من ذلك، فيما متثل املن�صات 

اأو الدعائم العائمة ن�صبة ال� 10 % املتبقاة. وبداية من العام 2010، �صجل هذا القطاع منوا ن�صبته 

5 % مقارنة مع عام 2009 منها 60 % تخ�ض املن�صات الثابتة، و14 % املن�صات العائمة، و30 % 
اإن�صاءات االأعماق البحرية االأخرى، )ال�ضكالن  - 18 و - 19 (.

منجزة

خمططة

ال�صكل - 19: التوزع الجغرافي لبناء المن�صات الثابتة في عام 2010ال�صكل - 18: المن�صات القائمة والمخطط لها خالل الفترة 2005 - 2010

Sources: IFP, ODS-Petrodata

اآ�ضيا / الهادي

% 30  

قزوين، رو�ضيا 

والقطب ال�ضمايل

% 3  

اأمريكا ال�ضمالية

% 10

اأمريكا الالتينية

% 14

اأوروبا الغربية 

% 15

افريقيا

% 15

ال�ضرق الأو�ضط 

% 13

ن�ضاطات االإن�ضاءات وفقا للمناطق اجلغرافية

ترتكز اأهم واأكرب االإن�صاءات املغمورة يف املناطق اجلغرافية التالية:

- اآ�ضيا / املحيط الهادي: حيث تتميز كل من ال�صني وكوريا اجلنوبية بوجود �صركات �صخمة تعر�ض 

تنفيذ امل�صروعات االإن�صائية املغمورة باأ�صعار وتكاليف تناف�صية.

- اأمريكا الالتينية: وترتكز فيها م�صاريع املغمورة ال�صخمة التي تقوم بها الربازيل لتطوير حقول 

املغمورة املوجودة يف ما يدعى باملنطقة ما بعد املاحلة.

- غرب افريقيا: وترتكز تلك امل�صاريع االإن�صائية يف خليج غينيا )نيجرييا واأنغوال من قبل، وغانا 

حاليا(

- اأوروبا الغربية: وهي منطقة تقليدية ويتعلق االأمر فيها بحقول بحر ال�صمال.

االأوىل من عام  ال�صتة  االأ�صهر  تراجع خالل  االإن�صاءات قد  ن�صاط  اأن  اإىل  املجال  وي�صار يف هذا 

اأمريكا ال�صمالية )خليج املك�صيك باالأ�صا�ض(،  2010 )مقارن�ة بعام 2009( بن�صبة 20 % يف 
الن�صاط  ذلك  فقد منا  ذلك  من  العك�ض  وعلى  ورو�صيا.  االأو�صط  ال�صرق  من  كل  % يف  و10 

بن�صبة 20 % يف اأمريكا الالتينية واأوروبا الغربية، وب�10 % يف جنوب �صرق اآ�صيا، وحافظ على 

ا�صتقراره يف افريقيا.

بحر ال�ضمال

لهذا  الرنويج   ر�صدتها  التي  اال�صتثمارات  باأن حجم  املن�صورة  والبيانات  االإعالنات  من  ي�صتنتج 

املجال تقدر مبا ال يقل عن 29 مليار دوالر. فلمواجهة عوامل ن�صوب حقولها النفطية، تقوم هذه الدولة 

بتعزيز جهودها وت�صخ ا�صتثمارات كبرية جلعل حقولها النفطية امل�صماة غاوب وماروكوغودرون  تدخل 

مرحلة االإنتاج الفعلي خالل االأعوام 2011 و2012 و2014 على التوايل.  
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خليج املك�ضيك

ا�صتحوذت هذه املنطقة خالل عام 2010 على ن�صبة 2 % من االإن�صاءات العاملية للمن�صات الثابتة، 

التاأجيل  اإج��راءات  وبفعل  املغمورة.  اأعماق  االإن�صاءات يف  من   % و20  العائمة،  املن�صات  من   % و5 

للتاأخري  اأعماق املغمورة هو من �صيتعر�ض  اأن يكون قطاع االإن�صاءت يف  املتخذة هناك، فمن املنتظر 

والتاأجيل يف تنمية احلقول.

املغمورة الربازيلية

تخطط الربازيل مل�صاعفة اإنتاجها من النفط والغاز الطبيعي خالل ال�صنوات الع�صر القادمة، 

اإىل بلد م�صدر  5 ماليني برميل مكافئ نفط يوميا، وبذلك تتحول  اإىل نحو  اإنتاجها  بحيث ي�صل 

�صاف للبرتول. وقد قامت �صركة البرتول الوطنية الربازيلية )برتوبرا�ض( خالل ال�صنوات اخلم�ض 

باأنظمة  اخلا�ض   )R&D( والتطوير  البحث  جمال  يف  دوالر  مليار  من  اأكرث  با�صتثمار  املا�صية 

املغمورة.  اأعماق  من  وغاز(  )نفط  املحروقات  واإنتاج  الهايدروكربوين(  اال�صتخال�ض  )اأو  ال�صفط 

�صول  مارليم  حقل  و�صع  مت  عندما   ،1997 عام  اإىل  العميقة  املغمورة  يف  الربازيل  وتعود جتربة 

على  اأجنحها  وك��ان  اأخ��رى  عديدة  حقول  ذلك  يف  وتبعته  االإن��ت��اج،  خط  على   )Marlim Sul(
اإىل  ي�صل  عمق  على  وذلك  امللحية،  حتت  ما  الطبقة  يف  املوجود   )Tupi( توبي  حقل  االإط��الق 

2170 مرت. واختارت �صركة برتوبرا�ض اأن ت�صتخدم منظومات اإنتاجية عائمة يف حقولها املغمورة، 
 Floating( العائمة  االإنتاج  منظومة  ح�صرية  من   %  20 ن�صبة  على  ت�صتحوذ  جعلها  ما  وهو 

Production Systems( العاملية. 
وتخطط ال�صركة ال�صتثمار 224 مليار دوالر خالل الفرتة 2010 - 2014، وقامت يف �صبتمرب 

2010 باإ�صدار �صندات بقيمة 70 مليار دوالر - وهي االأ�صخم يف التاريخ - لتمويل براجمها التطويرية. 
لالإنتاج،  واأخ��رى  للحفر  )من�صات  املغمورة  يف  جديدة  من�صاأة   100 نحو  الإقامة  برتوبرا�ض  وتخطط 

والتخزين والتحميل - FPSO- وهياكل خر�صانية �صبه مغمورة، ومن�صات ذات مرتكزات �صاغطة، 

البحري واالأحوا�ض  البناء  العديد من ور�صات  اإن�صاء وحتوير  وغريها(، وتنفيذ هذه امل�صاريع يتطلب 

اجلافة على �صواطيء الربازيل. 

ولتنفيذ هذه اخلطة، فاإنه يتعني اأن يتم حفر ما بني 150 و200 بئر بحري )يف املغمورة( كل 

تنفيذ  مت  بحري،  حفر  من�صة   29 اإقامة  على   2009 عام  يف  تعاقدت  قد  برتوبرا�ض  وكان  �صنة. 

من�صة   28 اإط��الق  وينتظر  اأخ��رى،  من�صة   24 اإن�صاء  تنفيذ  حاليا  ويتم  اخلدمة،  ودخلت  منها   6
ورفع  البالد  تنمية  يف  ن�صيط  دور  للعب  الربازيلية  احلكومة  وت�صعى  الإقامتها.  خمخط  اإ�صافية 

70 % من اال�صتثمارات املحلية  احتياطياتها من النفط والغاز الطبيعي، ولذلك فهي تلتزم باأخذ 

البيئة  �صمن  واالندماج  االإنغرا�ض  على  الدولية  اخلدمات  �صركات  يجرب  ما  وهو   عاتقها،  على 

الربازيلية.  املحلية 

املن�ضات الثابتة

�صجل  وق��د  م��رت.   300 تتجاوز  ال  اأعماق  �صمن  ا�صتعمالها  ينح�صر  حفر  من�صات  وه��ي 

 2010 عام  من  االأوىل  ال�صتة  االأ�صهر  االإن�صاء يف  قيد  هي  التي  الثابتة  املن�صات  عدد  متو�صط 

انخفا�صا بن�صبة 22 %، وبلغ عدديا 187 من�صة. اأما عدد امل�صاريع امل�صتقبلية فقد ظل م�صتقرا 

اخلم�صة  ال�صنوات  اإن�صاوؤها خالل  التي مت  الثابتة  املن�صات  وكان عدد  وحدة.   390 العدد  عند 

يف   2010 عام  يف  بنيت  التي  الثابتة  املن�صات  ن�صف  ح��وايل  ويوجد  ت�صاعف.  قد  ال�صابقة 
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اآ�صيا / املحيط الهادي، ونحو ربعها  منطقة 

افريقيا  يف   % و10  االأو���ص��ط،  ال�صرق  يف 

اأمريكا  % يف  و5  الغربية  اأوروبا  % يف  و7 

.)20  - )ال�ضكل   الالتينية. 

وبحر  الغربية  اأوروب���ا  و�صع  مت  م��ا  واإذا 

قد  الثابتة  املن�صات  بناء  ف��اإن  جانبا،  قزوين 

اجلغرافية  املناطق  كافة  يف  انخفا�صا  �صهد 

وذلك ل�صالح اأمناط ودعائم اإنتاج اأكرث مالءمة 

اأق��وى  وت��اأت��ي  البحار.  ملياه  الكبرية  لالأعماق 

ركزت  التي  ال��ربازي��ل  من  االنخفا�ض  ن�صب  

عمليات  تطوير  على   2010 لعام  ا�صتثماراتها 

عدد  ويظل  عمقا.  االأك��رث  الغمورة  يف  احلفر 

با�صتثناء  ن�صبيا،  م�صتقرا  امل�صتقبلية  امل�صاريع 

وال�صرق  املك�صيك  وخليج  ال�صمالية  اأمريكا 

االأو�صط، حيث ي�صتمر هذا النوع من الدعائم 

االإنتاجية يف االنخفا�ض )ال�ضكل  - 21(..  

املن�ضات العائمة

�صبه  الهياكل  العائمة  املن�صات  وت�صمل 

االإن��ت��اج  واآر���ص��ف��ة   semi-subs الغائ�صة 

هذه  وت�صتخدم   .FPSO والتحميل  والتخزمي 

املياه  يف  امل��وج��ودة  املكامن  لتطوير  االأخ���رية 

حتتاج  ال  اأن��ه��ا  ميزتني:  ذات  وه��ي  العميقة، 

للفك  قابلة  وهي  االنابيب،  مثل  ثابتة  لقواعد 

اأكرب  ا�صتقرارا  تتيح  اأنها  الغائ�صة فميزتها  �صبه  الهياكل  اأما  اأخرى.  اأو غاز  نفط  اإىل حقول  والنقل 

للعمليات و�صطوحا اأو�صع لعتاد احلفر واالإنتاج. )ال�ضكالن  - 22 و - 23(.

ال�صكل - 20: نمو بناء المن�صات  الثابتة  منذ العام 2005

ال�صكل - 21: عدد م�صاريع المن�صات الثابتة المخطط لها في عام 2010

Sources: IFP Énergies nouvelles, ODS-Petrodata

ال�ضرق الأو�ضط

اأمريكا الالتينية

اآ�ضيا / الهادي

اأوروبا الغربية

رو�ضيا و م.د.م

اأمريكا ال�ضماليةافريقيا

رو�ضيا و م.د.م

% 10

اأمريكا ال�ضمالية

% 1 اأمريكا الالتينية

% 5

اأوروبا الغربية

% 14 

افريقيا

% 14

ال�ضرق الأو�ضط 

% 17

اآ�ضيا / الهادي

% 39  

ال�صكل - 23: عدد م�صاريع بناء المن�صات االعائمة المخطط لها عام 2010ال�صكل - 22: عدد م�صاريع بناء المن�صات االعائمة منذ عام 2005

Sources: IFP Énergies nouvelles, ODS-Petrodata

Sources: IFP Énergies nouvelles, ODS-Petrodata

اأوروبا الغربية اأمريكا ال�ضماليةاأمريكا الالتينيةافريقيا

ال�ضرق الأو�ضطاآ�ضيا / الهاديرو�ضيا + م. د. م

رو�ضيا و م.د.م

% 1
اأمريكا ال�ضمالية

% 5

اأمريكا الالتينية

% 39

اأوروبا الغربية

% 11 

افريقيا

% 15

اآ�ضيا / الهادي

% 28  

ال�ضرق الأو�ضط 

% 1
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ا�صتمر ن�صاط بناء املن�صات العائمة يف الهبوط بن�صبة 20 % خالل االأ�صهر ال�صتة االأوىل من عام 

2010، وذلك ا�صتمرارا لالنخفا�ض احلاد الذي �صجله خالل عام 2009، والذي بلغت ن�صبته 36 %. 
واأكرث املناطق تاأثرا بذلك هي خليج املك�صيك، حيث مل يتم بناء �صوى من�صتني عائمتني يف عام 2010، 

مقابل 6 من�صات يف عام 2009 و8 من�صات يف عام 2008. وتعود اأكرب م�صاهمة يف بناء املن�صات 

العائمة للربازيل، حيث مت بناء 15 من�صة عائمة يف عام 2010، وتاأتي بعدها افريقيا )غانا( ثم اآ�صيا / 

الهادي ب� 8 و6 من�صات عائمة لكل واحدة منهما على التوايل. اأما امل�صاريع امل�صتقبلية فهي يف حالة 

منو بلغ 12 % يف عام 2010، وهو ما ي�صري اإىل عودة انتعا�ض لن�صاط بناء املن�صات العائمة، خا�صة 

يف خليج املك�صيك واأوروبا الغربية والربازيل.

الهياكل واملن�ضاآت املغمورة

تتيح  كونها  يف  املن�صاآت  تلك  مزايا  تكمن 

عرب  اإنتاج  مبركز  البعيدة  االإنتاج  حقول  ربط 

خا�صة  وت�صتخدم  امل���اء،  حت��ت  مغمور  راب��ط 

املرتبطة )مبكمن  اأو  الفرعية  لتطوير احلقول 

اأو حقل اإنتاج كبري(، كما هو احلال يف املناطق 

ال�صمال،  ب��ح��ر  يف   )mature( ال��ن��ا���ص��ج��ة 

وهي  االإنتاج.  من�صات  الكثري من  توجد  حيث 

ت�صتخدم كذلك للتخفيف من تكاليف عمليات 

من�صاأة  تقوم  حيث  الكبرية،  االقليمية  التطوير 

عدة  وتنمية  بتطوير  املاء  �صطح  مغمورة حتت 

حقول كبرية احلجم )كما هو احلال يف غرب افريقيا وخليج املك�صيك( )ال�ضكل  - 24(. 

تركزت اأن�صطة بناء املن�صاآت املغمورة يف عام 2010 يف اأوربا بن�صبة 28 %، حيث مت اختيار هذا 

ويف غرب  املك�صيك  خليج  النمط يف  هذا  تبني  ومت  التابعة.  احلقول  لتنمية  التكنولوجيا  من  النمط 

افريقيا، وذلك بن�صبة 20 % لكل منهما. وال يتم التخطيط يف منطقتي ال�صرق االأو�صط، ورو�صيا / 

بحر قزوين العتماد هذا النوع من التقنية لتطوير حقول املغمورة.

اأما على ال�صعيد الدويل فاإن عدد املن�صاآت التي اأجنزت خالل ال�صدا�صي االأول من عام 2010، قد 

ارتفع بن�صبة 28 %، وبذلك فهو مل يتاأثر باأزمة عام 2009، الذي بلغت ن�صبة منوه فيه 18 %، يف حني 

و�صلت تلك الن�صبة اإىل 40 % يف عام 2008. 

وتكون منطقة غرب افريقيا قد �صاعفت عدد 

كل  واأظ��ه��رت   .2010 يف  املغمورة  من�صاآتها 

املناطق، ما عدا اآ�صيا / الهادي التي كان توزيع 

الت�صتت، اهتماما  بالغ  البرتولية فيها  احلقول 

كبريا مبثل هذا النوع من املن�صاآت. 

باأن  في�صجل  امل�صتقبلية  للم�صاريع  وبالن�صبة 

عدد من�صاآت االأعماق البحرية املخطط الإقامتها 

�صنويا  من��وا  �صت�صهد  ال��ق��ادم��ة  االأع����وام  خ��الل 

امل�صاريع  عدد  اأن  هو  واملالحظ   .%  5 مبقدار 

االأزم��ة  بعد  ا�صتقرار  حالة  يف  عموما  ظل  قد 

االقت�صادية واملالية لعام 2009. )ال�ضكل  - 25(.

ال�شكل - 24: عدد م�شاريع المن�شاآت المغمورة منذ عام 2005

ال�شكل - 25: عدد م�شاريع المن�شاآت المغمورة المخطط لها عام 2010

Sources: IFP Énergies nouvelles, ODS-Petrodata

Sources: IFP Énergies nouvelles, ODS-Petrodata

اأمريكا الالتينيةاأوروبا الغربيةافريقيا

اآ�ضيا / الهادي ال�ضرق الأو�ضطرو�ضيا + م. د. م

اأمريكا ال�ضمالية

رو�ضيا و م.د.م

% 2
اأمريكا ال�ضمالية

% 6

اأمريكا الالتينية

% 16

اأوروبا الغربية

افريقيا 34 %

% 24

اآ�ضيا / الهادي

% 18  



آرميلد سانيير ، سيلفان سربوتوفيتز، 
كونستانسيو سيلفا، غي ميزونيي

33

العاملي  ال�صوق  ن�صاط  % من   50 ويرتكز 

�صركات.  خم�ض  اأيدي  بني  املغمورة  الإن�صاءات 

وبعد �صركتي اأ�صرجي )Acergy( و�صاب�صي 7 

 6 الرتبة  كانتا حتتالن  اللتني   ،)Subsea 7(

املجمع يحتل  اأ�صبح هذا  ال�صوق، فقد  و8 يف 

 ،Technip تكنيب  �صركة  مع  الثالثة  الرتبة 

% من حجم هذا   9 ن�صبة  مثلها على  ويحوز 

ال�صوق.  

اآفاق واعدة يف املغمورة العميقة

تظل عمليات االإن�صاء يف املغمورة ذات وزن 

معترب ملا بعد عام 2010، وما ي�صهد على ذلك 

يف  العاملة  لل�صركات  الطلبيات  دفاتر  اأن  هو 

القطاع باتت مالأى. واملالحظ هو اأن منو قطاع االإن�صاء يف اأعماق البحر، وبناء املن�صات العائمة )اإنتاج 

وتخزين وحتميل FPSO( ال يزال مرتفعا، ويتم ذلك على ح�صاب االإن�صاءات ن�صف املغمورة ومن�صات 

انخفا�ش يف حجم االأعمال

يالحظ باأن حجم اأعمال �صوق االإن�صاءات يف املغمورة قد ت�صاعف ما بني 2005 و2008، كنتيجة 

ل�صنوات عديدة من النمو القوي له، وذلك ما �صمح له باأن يقفز من 27 مليار دوالر اإىل 50 مليار 

دوالر. وقد جاءت اأزمة 2009 لتك�صر تلك الديناميكية، حيث �صجل ال�صوق انخفا�صا بن�صبة 4 %. 

واأظهرت االأ�صهر ال�صتة االأوىل من 2010 باأن عودة انطالق تلك ال�صوق مل تكن يف املوعد، حيث اأن 

الن�صبة  اأن تكون  %، وينتظر  الن�صاط االإجمايل لالإن�صاء يف املغمورة ظل يعاين من تراجع بن�صبة 9 

على مدار العام يف حدود 7 %، وذلك على الرغم من اأن دفاتر الطلبيات لدى ال�صركات بلغت حدها 

االأق�صى. واإذا ما اأخذ �صعر ال�صرف باعتباره ثابتا ن�صبة لعام 2009، فيقدر الرتاجع بنحو 6 %. ومن 

غري املنتظر اأن يعود �صوق االإن�صاءات يف اأعماق املغمورة اإىل عهده الزاهر الذي �صجله يف عام 2008. 

)اجلدول  - 4(.

ال�شكل - 26: �شوق الإن�شاءات المغمورة تقديرات 2009 وتوقعات 2010

Sources: IFP Énergies nouvelles

Sources: IFP Énergies nouvelles, ODS-Petrodata

اجلدول - 4: �سركات اإن�ساءات املغمورة الكربى  يف العامل وح�س�سها يف ال�سوق

مليار دولر
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احلفر املوؤرجلة. ويتوقع اأن ي�صهد عام 2011 عودة قوية للنمو. وعلى الرغم من الت�صدد يف التنظيمات 

القانونية، فمن املنتظر اأن ي�صتمر تطوير احلقول التي تقع على اأعماق تفوق ال�1000 مرت. وينتظر اأن 

يدخل مرحلة االإنتاج �صنويا من االآن وحتى عام 2014 ما معدله 30 حقال من اأعماق تزيد عن 1000 

مرت.     

وخال�ضة القول

اإذا كان عام 2009 هو عام االأزم��ة، فاإن عام 2010 كان عام االنتقال للخروج من تلك االأزمة 

بالن�صبة لقطاع اال�صتك�صاف واالإنتاج البرتويل. فاحلفر الربي الذي هو ن�صاط بالغ احلركة تقليديا، قد 

عاود انطالقه. اأما يف امليادين االأخرى التي عانت من عطالة مثل اال�صتك�صاف اجليوفيزيائي واحلفر 

يف املغمورة، فالوا�صح هو اأنها متر بحالة من عودة اال�صتقرار اإليها، اأو هي تعاود االإنطالق )ما عدا يف 

خليج املك�صيك(. وحتى ولو تاأكدت عودة الن�صاط واالنطالق، فمن امل�صتبعد اأن ت�صل اإىل م�صتويات عام 

2008، وهو ما ينجم عنه حاالت التخمة يف التجهيزات وهو ما يحدث انخفا�صا يف االأ�صعار. وعليه، 
فاإن االجتاه العام لالأ�صواق �صبه البرتولية قد مال اإىل الرتاجع خالل عام 2010، و�صيكون ذلك بن�صبة 

اأقل عما �صهدته يف عام 2009. اأما اأ�صواق االإن�صاءات يف املغمورة، والتي هي اأقل تاأثرا باالأحداث، 

بفعل طول مدة العقود، فقد ازداد اجتاهها نحو االنخفا�ض والرتاجع يف عام 2010. وبالتوازي مع 

ذلك، فاإن املتعاملني النفطيني يظلون متفائلني وهم ينوون اأن يزيدوا يف حجم اال�صتثمار يف هذا القطاع 

بن�صبة 10 %.

تخفي�ض  ي�صاهم يف  �صوف  ما  وهو  النمو،  الن�صاط يف  ي�صتمر  اأن  ينتظر   ،2010 لعام  وبالن�صبة 

حاالت تخمة التجهيزات، مما يدفع االأ�صعار نحو االرتفاع. وبذلك �صوف ت�صتفيد �صركات القطاع �صبه 

توا�صل اال�صتثمارات  اأن  ذاته  الوقت  االأزمة. وينتظر يف  اأي�صا، من و�صع اخلروج من  البرتويل، هي 

منوها.  )اجلدول  - 5(

اجلدول - 5: ملخ�ص تطور ال�ستثمارات والأ�سواق املحللة

3 - التكرير: و�ضعيات متباينة تبعا للمناطق
لقد جاءت االأزمة االقت�صادية العاملية لتزيد متاعب قطاع التكرير الذين كان اأ�صال يعاين االأمرين، 

فلو ا�صتثنينا فرتة “الدالل” التي �صهدها بني عام 2005 و2008، حيث كانت هوام�ض الربحية جيدة، 

بفعل قوة الطلب، وهو ما مكن قطاع التكرير من احل�صول على اأرباح جيدة واحلفاظ على م�صتويات 

الن�صاط يف و�صع �صحي، فاإن تراجع الطلب، وتزايد حالة التخمة يف بع�ض املناطق، وتفتت الهوام�ض، 
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وبلوغ احل�صابات املالية املنطقة احلمراء، كانت هي النتائج املبا�صرة للرتاجع االقت�صادي الذي �صجل 

خالل ال�صنتني املن�صرمتني )اأي 2009 و 2010(.

اإن ال�صروع يف تطبيق معايري االنبعاثات، واال�صرتاطات املتزايدة ال�صدة يف خ�صائ�ض املنتجات ويف 

الدفيئة(  وانبعاثات غازات  املحلي  )التلوث  امل�صايف  ال�صاغط على  االأثر  ذات  التنظيمية  الت�صريعات 

عوامل  اجلديدة، هي جميعها  الوقود  اأنواع  مناف�صة  وكذلك  البيئي،  املحيط  حماية  ت�صتهدف  والتي 

يتم  القواعد  اأن تطبيق  ال�صناعية حيث  البلدان  القطاع، خا�صة يف  اإ�صعاف هذا  هيكلية ت�صاهم يف 

ب�صرامة �صديدة. ويف هذه االأجواء امللبدة، فاإن امل�صاريع املخطط الإجنازها يف القطاع عديدة، على 

الرغم من ت�صجيل بع�ض النق�ض خالل عام 2010، وال�صيما يف البلدان النامية املتحفزة للربوز والتي 

�صربتها هي االأخرى االأزمة، لكن ب�صكل غري دائم.

ت�ضخم الطاقات العاملية الفائ�ضة يف التكرير

متيز عام 2009 بت�صجيل انخفا�ض جديد يف ا�صتهالك البرتول على ال�صعيد العاملي، وهو ما جعل 

الطاقة الفائ�صة يف قطاع التكرير تبلغ 6.8 مليون ب / ي يف 2009.  ومن املنتظر اأن تنمو طاقات 

التكرير على امل�صتوى العاملي، مدفوعة يف ذلك بالديناميكية االقت�صادية التي ت�صهدها بع�ض املناطق،  

وهو ما �صوف يفاقم من حالة التخمة املوجودة اأ�صال. ومثل هذا التوجه هو حم�صلة لو�صعيات متفاوتة 

ب�صدة بني منطقة واأخرى. )ال�ضكل  - 27(.

ال�سكل - 27: الفائ�ض / العجز في طاقات التكرير ح�سب المناطق الكبرى

الوليات املتحدة

اأوروبا

اآ�ضيا / الهادي

ال�ضرق الأو�ضط

اأمريكا الو�ضطى 

واجلنوبية

اأخرى

العامل

Source: IFP based on BP Statistical Review of World energy 2009

وتبعا للمناطق ميكن القول باأن منطقة اآ�صيا / الهادي، مل يتاأثر فيها تطور طاقات التكرير ب�صكل 

حم�صو�ض جراء تباطوؤ االقت�صاد العاملي. واأدى بناء م�صاف جديدة هناك، بعد منو معتدل، اإىل اللحاق 

بوتائر النمو املرتفعة لعام 2009 )+ 6.4 %(. ويف الوقت ذاته خف الطلب على النفط ومل ي�صجل �صوى 

)+ 1.3 %(، مما اأدى اإىل ظهور اقة فائ�صة طفيفة )+ 0.8 م. ب /ي(. ومرة اأخرى، �صجلت ال�صني 

والهند الواقعت����ان �صمن هذه املنطقة اأداء متميزا: فقد ارتفع الطلب على النفط يف كل منهما على 

التوايل ب� + 6.7 % و3.7 %. اأما طاقات التكرير فقد قفزت يف كل منهما ب� + 10.5 % و19.5 % 

على التوايل. وعلى العك�ض من ذلك، �صهدت اليابان انخفا�صا حم�صو�صا يف طلبها الداخلي على النفط، 

بينما ظلت طاقاتها التكريرية يف حالة ا�صتقرار. 
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و�صجلت الواليات املتحدة االأمريكية، وللعام الثاين على التوايل تراجعا حم�صو�صا يف طلبها النفطي، 

وما ي�صبه حالة ا�صتقرار يف طاقاتها التكريرية، واجنر عن ذلك تقلي�ض العجز يف طاقاتها من - 3 

م. ب / ي اإىل - 1 م. ب / ي يف ظرف 3 �صنوات.  وتظل منطقة اأمريكا ال�صمالية، على الرغم من 

منحى وا�صح للتوازن، املنطقة الوحيدة التي ت�صجل عجزا يف هذا املجال. ويعود اأ�صل هذا املنحى اإىل 

انخفا�ض يف ا�صتهالك املقطرات )- 12 %(، ومتبقى زيت الوقود )- 14 %(، اأما ا�صتهالك الغازولني 

في�صهد هو االآخر انخفا�صا لكن بوترية اأقل )- 1 %(، حيث اأن الغازولني يواجه هو االآخر �صيا�صات 

االقت�صاد يف الطاقة، والرتويج للوقود احليوي. ويف هذه الظروف، ت�صهد عمليات ا�صترياد الغازولني 

- من اأوروبا خا�صة - ولل�صنة الثالثة على التوايل، انخفا�صا هاما. ويف مقابل تراجع الطلب، تراجعت 

ن�صبة ا�صتعمال امل�صايف ب�صكل حم�صو�ض، حيث مل تعد طاقتها الت�صغيلية تبلغ ال� 80 % اإال ب�صعوبة، 

وا�صتمرت خمزونات النفط اخلام واملنتجات يف الت�صخم م�صجلة بذلك اأرقاما قيا�صية.  

وت�صهد اأوروبا م�صارا تطوريا م�صابها بت�صجيل انخفا�ض حم�صو�ض يف الطلب على النفط وتقل�صا 

خفيفا يف طاقاتها التكريرية. وقد �صجل العام 2009 انخفا�صا يف كافة املنتجات، خ�صو�صا يف النافثا 

%(. ويظل الرهان على املديني الق�صري واملتو�صط، بالن�صبة  %( ومتبقى زيت الوقود )- 13   7 -(

لقطاع التكرير االأوروبي هو ذاته، اأي اإيجاد اأ�صواق لفوائ�ض الغازولني التي يبدو اأن ا�صتهالكها، خا�صة 

يف الواليات املتحدة، �صوف يظل معتدال م�صتقبال، وا�صترياد املقطرات الو�صطى لتاليف العجز الهيكلي 

امل�صجل يف اأدوات الت�صفية اأو التكرير.

ال�صابق  للعام  بالن�صبة  والت�صابه  التطابق  من  نوع  وجود  يالحظ  االأو�صط،  ال�صرق  منطقة  ويف 

)2009(. اإذ يظل منو الطلب قويا )+ 4 %(. وعلى الرغم من ت�صجيلها تراجعا طفيفا، فاإن طاقات 

التكرير قد اتبعت وترية منو مقاربة )+ 3 %(. 

يظل الو�صع يف اأمريكا اجلنوبية والو�صطى من دون تغيري مقارنة بعام 2008، حيث يالحظ اأن 

هناك ا�صتقرارا يف الطلب ويف طاقات التكرير. وبذلك، فقد �صجلت ن�صبة ا�صتخدام طاقة امل�صايف 

تراجعا قويا، حيث فقدت 9 نقاط يف ظرف �صنة، اإذ انخفظت من 81 % اإىل 71 % يف عام 2009. 

ومن �صمن “بقية البلدان”، جند على االأخ�ض رو�صيا االحتادية، التي �صجلت فائ�صا معتربا يف الطاقات 

التكريرية، وللعلم فاإن رو�صيا تعترب بلدا م�صدرا للمنتجات النفطية، خا�صة منها املقطرات الو�صطى 

نحو اأوروبا.

الفوائ�ض  وج��ود  تعليل  وميكن 

ب�صبب  التكرير  لطاقات  املتنامية 

و�صع متعاك�ض، حيث ا�صتمر الطلب 

م��ن ج��ه��ة، وظلت  االن��خ��ف��ا���ض  يف 

من  ال��رغ��م  على  التكرير،  ط��اق��ات 

العموم،  على  لها  ُم��واٍت  غري  و�صع 

ثانية.  جهة  من  النمو،  يف  م�صتمرة 

ت�صجيل   2008 ع���ام  يف  مت  ل��ق��د 

فائ�ض يقدر ب� 8 م. ب / ي، فيما 

بلغ االآن )2010( نحو 7 م. ب / ي. 

.)28 )ال�ضكل  - 

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاعا �صنويا يف الطلب العاملي خالل عامي 2010 و2011 مبقدار 

نحو   2010 النفط يف  على  الطلب  يبلغ  اأن  وينتظر  ال��ت��وايل.  على  م. ب/ ي  و1.4  م. ب/ ي   1.8

ال�صكل - 28: ن�صب ا�صتخدام طاقات الم�صافي

Source: IFP based on BP Statistical Review of World energy 2009

العامل

الوليات املتحدة

اأوروبا - 25 +

ال�ضرق الأو�ضط

اأمريكا و.. واجلنوبية

اآ�ضيا / الهادي
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النمو  التوقعات على فر�صية عودة  وت�صتند هذه   .2011 86.6 م. ب/ ي و87.9 م. ب/ي يف عام 
االقت�صادي لالنطالق على ال�صعيد العاملي )بن�صبتي منو �صنوي تبلغان 4.8 % و4.2 % بالن�صبة لعام 

2010 و2011(، لكن بفوارق منو حم�صو�صة تبعا للمناطق: فاإذا بدا باأن البلدان غري املن�صوية حتت 
لواء منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية قد طوت �صفحة االأزمة )+ 6.8 و6.4 % من النمو املرتقب 

بالن�صبة لعامي 2010 و2011(، فاإن البلدان االأع�صاء فيها، ال�صيما منها منطقة اليورو، تبدو وكاأنه 

قد كتب عليها اأن تظل خا�صعة ل�صيناريو النمو الرخو )+ 1 و1.3 % من النمو خالل عامي 2010 

البلدان  القادمة، ال�صيما يف  االأع��وام  تكرير جديدة خالل  اإ�صافة طاقات  تتم  اأن  ويرتقب  و2011(. 

. وعلى العك�ض من ذلك، يحتمل اأن تنطلق عمليات جديدة 
2
املتحولة حيث اأن قوة الطلب فيها عالية 

خلف�ض طاقات التكرير - مبوازاة مع اإعادة هيكلة لو�صائط التكرير - يف البلدان ال�صناعية وخا�صة يف 

اأوروبا والواليات املتحدة، مدفوعة يف ذلك بتباطوؤ الطلب ومناف�صة واردات املقطرات الو�صطى القادمة 

من رو�صيا واآ�صيا.

ا�ضتمرار تدهور هوام�ش التكرير

لهوام�ض  �صديد  تدهور  يف  التكرير  طاقات  يف  العام  واالرت��ف��اع  الطلب  يف  االنخفا�ض  ت�صبب 

)الربحية( يف قطاع التكرير يف عام 2009، وقد ا�صتمر ذلك املنحى خالل عام 2010 على الرغم من 

 Brent« بع�ض التح�صن امل�صجل يف الربع االأول منه. وقد �صجلت هوام�ض عمليات تك�صري خام برنت

cracking« منوا حيث ارتفعت من 1.22 اإىل 2.48 دوالر للربميل يف املتو�صط خالل االأرباع الثالثة 
االأوىل من عام 2010، وبلغت القمة ب� 3.45 دوالر للربميل يف �صهر ابريل، ويعود �صبب ذلك اإىل االرتفاع 

 spot« ال�  اأ�صعار  ارتفعت  لقد  العام.  من  االأول  الن�صف  يف  النفطية  املنتجات  ال�صتهالك  املو�صمي 

االنتعا�ض  اأوىل مربرة  والديزل اخلام يف مرحلة زمنية  )البنزين( اخلام،  للغازولني   »crackspread
الن�صبي الذي �صهدته تلك الهوام�ض خالل االأ�صهر االأوىل من عام 2010. اأما يف الربع الثالث، فقد 

كانت  التي  النافثا  واأ�صعار  اخلام  العازولني  اأ�صعار  بني  الفروقات  نتيجة  تنهار،  الهوام�ض  تلك  بداأت 

منخف�صة جدا، وذلك على الرغم من تعايف فروقات الديزل اخلام.

االأوىل  الثالثة  االأرب��اع  لكنها ظلت متدهورة خالل  االأمريكي،  ال�صوق  الهوام�ض يف  لقد حت�صنت 

لعام 2010، عاك�صة بذلك انخفا�ض الطلب. وعلى الرغم من االرتفاع التقليدي للطلب خالل “مو�صم 

تنحو  ظلت  اخلام  والديزل  اخلام  الغازولني  فروقات  فاإن   ،”driving season ال�صنوية  االإج��ازات 

باجتاه االنخفا�ض. وما ميكن اأن يالحظ من كل هذا هو اأنه اأ�صواق البرتول مل ت�صهد توترا، حيث اأن 

خمزونات اخلام واملنتجات قد �صجلت خالل عام 2010 اأرقاما قيا�صية. )اجلدول  - 6(

2 - توؤكد �ضركة �ضينوبك اأن طاقات التكرير يف ال�ضني �ضوف ترتفع بن�ضبة 50 ٪ بني 2010 و2015. ويتوقع اأن تبلغ يف املجموع 10.2 م. ب/ ي 
يف نهاية 2010، و�ضوف ت�ضل اإىل 15 م. ب/ي يف عام 2015

اجلدول - 6 هوام�ش التكرير املركبة )معدل �سنوي بالدوالر / برميل(

Source: Oil Market Report (IEA), IFP Énergies nouvelles                       تقديرات على مدى الأ�ضهر الثماين الأوىل من العام * 
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االقت�صادي  فالتباطوؤ  ب�صدة.  متدهورة  االأمريكي،  ال�صوق  كما يف  اآ�صيا،  التكر يف  وتظل هوام�ض 

واال�صتمرار يف تن�صيب طاقات تكرير جديدة  - رغم تباطوؤ ظريف يف عام 2010 - اأديا اإىل تراجع 

يف تلك الهوام�ض الربحية. وهناك خماوف جدية من تفاقم ذلك التدهور بتاأثري من انتهاء عمليات 

فقد  العاملي،  ال�صعيد  على  اأما  املنطقة.  التكرير يف  وحدات  من  العديد  لها  التي خ�صعت  ال�صيانة 

اأدى اعتدال الطلب وطاقات التكرير املتزايدة النمو يف عام 2010 اإىل بقاء الهوام�ض عند م�صتواها 

ال�صعيف، ومن املحتمل اأن ي�صتمر احلال على نف�ض املنوال يف عام 2011، مما قد ال ي�صمح لقطاع 

التكرير من ا�صتعادة مردوديته املعقولة )ال�ضكل  - 29(.

ال�سكل - 29: تطور هوام�ش التكرير المركبة �سهريا و�سنويا

Source: Oil Market Report (IEA), IFP Énergies nouvelles
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�ضايف النتائج ال يزال متجها لالنخفا�ش

املالية  النتائج  تدهورت  حيث  البرتول،  �صركات  على  الوقع  �صديد   2009 عام  اأزمة  تاأثري   كان 

لقطاع التكرير  فيها ب�صكل حم�صو�ض و�صريع. فبا�صتثناء �صركة �صل، �صجلت جميع ال�صركات الواردة يف  

اجلدول  - 7(، - االأوروبية منها واالأمريكية - نتائج �صافية منخف�صة ب�صدة مقارنة مع العام ال�صابق، ومن 
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�صمنها 3 �صركات كانت نتائجها �صلبية ومنها �صونوكو )Sunoco( وفالريو )Valero(، اللتان تقت�صر 

 downstream عملياتهما على القطاع اللحق )التكرير وال�صناعة البرتوكيماوية )اأو قطاع امل�صب

segment(. وقد بلغ متو�ص��ط االنخف���ا�ض ذاك بالن�صبة ملجموع ال�صركات نحو - 67 %، حيث بلغ 
العجز لدى ال�صركات االأمريكية اأكرث من )- 86 %( والأوروبية )- 40 %(. وتعك�ض هذه النتائج انهيار 

هوام�ض التكرير اإىل اأدنى م�صتوياتها يف عام 2009.  )اجلدول  - 7(.

اجلدول - 7:  �شايف نتائج ال�شركات يف قطاع التكرير والتوزيع )مليون دوالر(

.Source: annual reports and BIP

اأما يف عام 2010، فقد اجته الو�صع نحو التح�صن مدفوعا يف ذلك بعودة الطلب لالنطالق، وبذلك 

نتائج جيدة يف  التي كانت يف و�صع �صيئ  ال�صركات  الت�صاعد. و�صجلت  التكرير باجتاه  حتركت هوام�ض 

الن�صف االأول من العام، مقارنة مبثيالتها امل�صجلة يف الن�صف االأول من العام ال�صابق )2009(. ومن �صمن 

امل�صايف االأوروبية، كانت �صركة اإيني هي الوحيدة التي �صجلت نتائج �صلبية يف ع����ام 2010، واأق�����ل مما 

العام ال�صابق له. و�صجلت ال�صركات يف جمموعها ربحا معدله 34 % يف الن�صف االأول من  �صجلته يف 

عام 2010، مقارنة بنف�ض الفرتة من 

عام 2009. ويظهر اأن اأداء ال�صركات 

اأح�صن  االأوروبية يف هذا املجال كان 

وال�صيما  االأم��ري��ك��ي��ة،  مثيالتها  م��ن 

وبدرجة   RD/Shell و   BP منها 

اأقل Repsol-YPF. وعلى العموم، 

للطلب  العام  التباطوؤ  تاأثري  كان  فقد 

وذل��ك  ال�����ص��رك��ات،  ه��ذه  على  بالغا 

العام  االقت�صادي  للرتاجع  كنتيجة 

اتخذت  التي  العديدة  واالإج����راءات 

خلف�ض ا�صتهالك الطاقة وال�صيما يف 

البلدان ال�صناعية )ال�ضكل  - 30(.

ال�شكل - 30: النتائج ال�شافية ل�شركات قطاع التكرير والتوزيع )مليون دوالر(
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تباطوؤ النفقات يف �ضناعة  التكرير

بطريقة  تعليقها  اأو  �صنوات  لعدة  واملقررة  احلالية  اال�صتثمار  برامج  اإلغاء  يتم  اأن  اأبدا  ميكن  ال 

فجائية، )اإال اأنه يحتمل تاأجيلها(، وكنتيجة لذلك فاإنه ال ميكن اأن يتم اإدراجها �صمن التوجهات ق�صرية 

االأمد للدورة االقت�صادية.

لقد ارتفعت النفقات املجمعة للموازنات الثالثة - راأ�ض املال، وال�صيانة، واملواد احلفازة واملواد 

2008، لكنها يف الواقع كانت تعك�ض نوعا من  الكيماوية- يف عام 2009 بن�صبة 5 % مقارنة بعام 

التباطوؤ مقارنة بالفرتة املزدهرة التي �صبقت االأزمة االقت�صادية ) + 9 % يف 2007 و2008(. اأما 

املواد الكيماوية واملحفزات - التي تنعك�ض تنا�صبيا مع عمليات التكرير - فقد �صهدت انخفا�صا قويا 

عاك�صة بذلك تباطوؤ الن�صاط يف القطاع. ومل تنمو طاقات التكرير من جهتها اإال بن�صبة 2 % خالل 

هذه الفرتة. 

وبالن�صبة لعام 2010، فقد ظل تاأثري االأزمة وا�صحا. فالتوقعات ت�صري اإىل حالة كبح يف نفقات 

امل�صايف: - 3 % يف املجموع مع خف�ض �صاف لنفقات راأ�ض املال يقدر ب� 6 %. اأما نفقات ال�صيانة 

فقد ظلت م�صتقرة مقارنة بوترية النمو التاريخية، حيث �صجلت ارتفاعا بن�صبة 5.3 %. واأما نفقات 

املحفزات واملواد الكيماوية فلم ت�صجل تقدما بل تراجعا طفيفا ) - 0.3 %(، مو�صحة بذلك تباطوؤا 

يف الن�صاط )اجلدول  - 8(. 

ال�ضني: توترات ب�ضاأن اآليات تثبيت االأ�ضعار 

تنوي ال�صني اأن ت�صيف ما بني 2010 و2015 نحو 3.5 م. ب/ ي من طاقات التكرير اجلديدة، 

اإطار خمطط تطوير  0.5 م. ب/ ي، ملجاراة ازدياد الطلب. و�صيتم ذلك يف  وذلك مبعدل �صنوي يبلغ 

يتطلب  ما  Petrochina، وهو  ل�صركة برتوت�صاينا  منها  التابعة  فيها، وخا�صة  النفط  طموح  مل�صايف 

تعميق التحويرات التي �صرع فيها والتي تتعلق باآليات تثبيت اأ�صعار املنتجات يف االأ�صواق املحلية، بطريقة 

تعك�ض اأكرث فاأكرث و�صع ال�صوق. وتبعا ملا اأعلنه م�صريو �صركة برتوت�صاينا، فاإن انخفا�ض املردودية امل�صجل 

يف عام 2010 والذي بلغ - 68 % من �صايف نتيجة ن�صاطات التكرير، اإمنا يعود يف االأ�صا�ض اإىل �صعف 

الهوام�ض وذلك لي�ض بفعل الو�صع االقت�صادي فح�صب، بل وبفعل اآليات تثبيث االأ�صعار الذي ارتد على 

“ال�صحة املالية” ملعامل التكرير. وت�صهد �صركة �صينوبك، التي تعد اأكرب �صركات التكرير يف اآ�صيا، نف�ض 
هذا الو�صع. وبفعل الكوارث الطبيعية التي �صهدتها ال�صني يف 2010، فاإنه يبدو من ال�صعوبة مبكان 

امل�صي اأكرث فاأكرث يف ميدان مرونة االأ�صعار.

اجلدول - 8 :  النفقات العاملية يف �صناعة التكرير  )مليار دوالر (

 * توقعات   ** تقديرات 

 40 % منها للتجهيزات والعتاد و60 % لليد العاملة واخلدمات

Source: IFP Énergies nouvelles based on HPI Market Data
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البلدان  بف�صل  وذلك   )%  2  +( ببطء  ال�صاملة  اال�صتثمارات  تتعافى  اأن   2011 عام  وينتظر يف 

البلدان عودة  النفط يف هذه  الطلب على  ي�صهد  اأن  ينبغي  املنحى،  ا�صتمرار هذا  املتحولة. ول�صمان 

م�صتدامة لوترية منوه واأن ت�صتمر هوام�ض التكرير يف التح�صن، كما كان الو�صع عليه يف الن�صف الثاين 

من عام 2010. وينتظر اأن يتم دعم هذه االنطالقة الن�صبية وب�صكل كبري من خالل نفقات ال�صيانة 

التي ينبغي اأن تظل مرتفعة، وكذلك من خالل ا�صتقرار )ولي�ض تراجع( النفقات الراأ�صمالية ونفقات 

بع�ض  م�صتقبل  تخيم حول  تزال  ال  القوية  ال�صكوك  من  حالة  لكن  الكيماوية.  وامل��واد  احلفازة  املواد 

امل�صايف يف بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية، وهي املنطقة التي بات تباطوؤ الطلب على النفط 

فيها حالة هيكلية موؤكدة )ب�صبب �صيا�صة االقت�صاد يف ا�صتهالك الطاقة، ومناف�صة الطاقات البديلة، 

واملعايري البرتولية ال�صارمة(. 

الت�ضدد يف معايري االنبعاثات

من الوا�صح اأن �صيا�صة حت�صني خ�صائ�ض اأنواع الوقود واملحروقات الثقيلة �صوف ت�صتمر. 

ففي اأوروبا، �صوف تطبق معايري يورو Euro 5( 5( ويورو 6 )Euro 6( بالن�صبة الأنواع الوقود 

وذلك كما يلي:

- بالن�صبة لفئة املركبات اخلفيفة، �صرع يف تطبيق معيار اأورو 5 يف بداية �صهر �صبتمرب 2009 

بالن�صبة للمركبات اخل�صو�صية، ويف �صبتمرب 2010 بالن�صبة للمركبات النفعية اخلفيفة )الفئة 1(.

التطبيق  ف�صيكون  ل�صرورات خا�صة،  ت�صتجيب  التي  التجارية اخلفيفة  للمركبات  بالن�صبة  واأما   

يف يناير 2012. وبداية من يناير 2011 اأ�صبح معيار يورو 5 مطبقا على جميع ال�صيارات اجلديدة. 

ويف مطلع �صبتمرب 2014 �صوف تطبق معايري يورو 6 على جميع املركبات اخل�صو�صية والنفعية ذات 

ال�صرورة اخلا�صة. وبداية من �صبتمرب 2015 �صوف يتم تطبيق معايري يورو 6 على جميع املركبات 

اجلديدة  )اجلدول  - 9(

غازولني )بنزين(

ديزل 

اجلدول - 9:  معايري يورو 5 ويو 6 للمركبات اخلفيفة

 * اأنواع جديدة   **جميع املركبات  امل�ضجلة )1( لل�ضيارات ذات احلقن املبا�ضر 

)2( ت�ضمن مقرتح التنظيم التقني ليور 5 ويورو 6 املطبق على ال�ضيارات اخلفيفة مرحلة يورو 5 ب التي تدرج الجراءات  التي طورتها ال�ضوق 

 /كم واحلدود املراجعة لكتلة اجل�ضيمات بـ4.5 مغ/ كم 
11

الأوروبية امل�ضرتكة مع الأمم املتحدة لقيا�ض كتلة وعدد اجل�ضيمات، يف حدود    6 * 10 

)مقارنة مع 5 مغ / كم بالن�ضبة ملرحلة يورو 5(
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اأما بالن�صبة للمركبات الثقيلة امل�صجلة يف االحتاد االوروبي، فقد طبقت عليها معايري يورو 5 بدءا 

من 1 اكتوبر 2009. وباملقارنة مع املعايري ال�صابقة ال�صارية املفعول منذ 1 اكتوبر 2006، فقد انتقلت 

العتبة الق�صوى النبعاث اأك�صيد االآزوت NOx من 3.5 غ / كيلواط �صاعة اإىل 2 غ / كيلواط �صاعة. 

وظلت عتبات االنبعاث بالن�صبة للمحروقات اأو الهيدوكربون )0.46 غ / كيلواط �صاعة( هي ذاتها من 

دون تغيري. و�صوف ي�صري مفعول معيار يورو يف اآخر دي�صمرب 2012، و�صوف يخف�ض جمددا معايري 

انبعاث اأك�صيد االآزوت  ب� )- 80 ٪( وانبعاث الهيدروكربون ب� )- 72 ٪( واجل�صيمات ب� )- 50 ٪(. 

)اجلدول  - 9(

اأما على ال�صعيد االإقليمي والعاملي، فقد وا�صلت املنظمة الدولية لالأر�صاد اجلوية )IMO( اإدراج 

معايري جديدة بالن�صبة لوقود ال�صفن، حيث انخف�ض حمتواه الكربيتي يف 2010 يف املناطق اخلا�صعة 

لتحكم هيئة التحكم يف انبعاثات الكربيت )SECA( من 1.5 ٪ اإىل 1.0 ٪. )S( وينتظر اأن ي�صرع يف 

تطبيق املرحلة الالحقة يف عام 2012، وي�صتهدف فيها تخفي�ض املحتوى الكربيتي يف خمتلف اأنواع 

 )S( وي�صتهدف الو�صول اإىل 0.1 ٪ ك .)S( اإىل 3.5 ٪  ك )S( الوقود على �صعيد �صامل من 4.5 ٪ ك

.
يف مناطق SECA، يف عام 2015 وS( ٪ 0.5( على ال�صعيد العاملي 2020 3

- على م�صتوى اأمريكا ال�صمالية: مت اإن�صاء منطقة SECA جديدة، وينتظر اأن تكون عملية بداية من 

اأغ�صط�ض 2011. ويتوقع اأن يتم يف والية كاليفورنيا خف�ض املحتوى الكربيتي يف الغازولني والديزل 

.)S( وهي ترتاوح االآن بني 1.5 و0.5 ٪ ك ،)S( البحريني بداية من يناير 2012 اإىل 0.1 ٪ ك

- يف ال�صني والهند: ت�صتلهم التنظيمات التي ي�صعى البلدان لتطبيقها لتح�صني خ�صائ�ض املنتجات 

البرتولية يف هذين ال�صوقني الكبريين، من التنظيمات االأوروبية. واإذا كان هناك تاأخري يف تطبيق 

هذا االأمر، فهناك �صعي الإدراج القواعد اجلديدة على مراحل، تنطلق من املدن الكربى لتعم كل 

البالد بعد ذلك. وهذه بع�ض االأمثلة:

 بالن�صبة للغازولني والديزل، ومت ب�صط معيار 
4 
- ال�صني:  تبنت مدينة �صنغهاي يف 2009 املعيار يورو

2010 مدينة  وتبعتها يف عام  الوقود”؛  النوعني من  لهذين  بالن�صبة  اإقليمها  كامل  3 على  يورو 

غوانغزهو. وينتظر اأن يتم تطبيق املعيار يورو 5 يف العا�صمة بيجينغ )بكني( يف 2012. وينتظر 

اأن يخف�ض املحتوى الكربيتي يف الغازولني امل�صوق من 150 جزيئ يف املليون اإىل ما بني 10 و50 

جزيئ يف املليون، تبعا لنوع الغازولني امل�صوق على كامل الرتاب ال�صيني يف تاريخ مل يحدد بعد. 

عند  وبيجينغ  و�صنغهاي  غواندونغ  من  كل  للغازولني يف  الكربيتي  املحتوى  اأ�صبح  فقد  وبالفعل، 

حدود 50 جزيئ يف املليون. اأما بالن�صبة للديزل فقد اأ�صبحت بع�ض املدن )غوانغزهو وبيجينغ( 

ت�صوق ت�صوق منذ بدايات 2010 نوعية 50 جزيئ يف املليون.  

( يف نهاية 2010 بالن�صبة    
4
- الهند: تكون 13 مدينة قد �صرعت يف تطبيق املعيار يورو 4 )بهارات

للغازولني والديزل، وحمتوى كربيتي عند حدود 50 جزيئ يف املليون. 

وينتظر اأن يتم فر�ض املعايري اجلديدة بالتدريج يف خمتلف مناطق العامل، وهذا يطرح اأمام �صناع 

التكرير حتديات تكنولوجية ومالية. وكانت �صناعة التكرير قد ا�صتفادت لعدة �صنوات من اأجواء ال�صوق 

اأكرث  التكرير  �صناعة  الو�صع اجلديد جعل  لكن  قيا�صية.  ربح  وهوام�ض  الطلب،  وارتفاع يف  املواتية، 

ه�صا�صة يف مواجهة التحديات اجلديدة القادمة.

3 - اأو 2025، اعتمادا على النتائج التي تو�ضلت اإليها درا�ضة اأن تفرت�ض اإمكانية حتديد مدى توافر الوقود منخف�ض املحتوى الكربيتي واإمكانيات 
تطبيق ن�ضبة 0.5 يف التاريخ املحدد .

4 - �ضوف تتاح التحديثات على اأ�ضا�ض منتظم.
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تقل�ش امل�ضاريع اجلديدة 

ينبغي التمييز �صمن امل�صاريع املعلن عنها بني امل�صاريع “املحتملة”  التي التي تعترب فر�ض اإجنازها 

عالية وامل�صاريع “املمكنة” التي مت االإعالن عنها لكن فر�ض تنفيذها تظل اإىل حد ما �صعيفة4.

- طاقات التقطري

فيما لو مت اأخذ امل�صاريع املحتملة التنفيذ يف االعتبار فح�صب، فاملفرت�ض اأن تكون طاقات التقطري 

العاملية قد بلغت 7.8 م.ب/ ي يف 2010، وذلك بن�صبة انخفا�ض تبلغ 18 ٪ مقارنة بامل�صاريع امل�صجلة 

يف عام 2009 )+ 9 ٪(. وميثل ذلك حتوال يف االجتاه بالن�صبة لالأعوام ال�صابقة، حيث اأن تعطل م�صاريع 

التكرير قد اأجل تاأثري االأزمة بعدة اأ�صهر. وميكن اأن يالحظ باأن هناك انخفا�ض مفاجئ يف امل�صاريع يف 

منطقة اآ�صيا/ الهادي بن�صبة )- 39 ٪( وبن�صبة اأقل يف حو�ض االطلنطي )12- ٪(. وعلى العك�ض من 

ذلك انطلق االجتاه نحو الت�صاعد يف منطقة ال�صرق االأو�صط بداية من 2010، )+ 60 ٪(. وبالنظر اإىل 

الثقل الذي متثله بالن�صبة ملجموع امل�صاريع امل�صجلة، فاإن التطورات يف منطقة اآ�صيا قد اأثرت ب�صدة يف 

ن�صبة انخفا�ض م�صاريع التقطري على ال�صعيد العاملي. 

ويعود االرتفاع يف امل�صاريع يف ال�صرق االأو�صط اإىل الربامج التي تقوم بها )اأو تخطط لتنفيذها( كال 

من الكويت وال�صعودية. ففي الكويت �صوف تتم اإ�صافة طاقة انتاج تقدر ب� 454 األف ب/ ي يف م�صفاة 

ميناء عبد اهلل )�صركة البرتول الوطنية الكويتية KNPC( وذلك من االآن وحتى 2014 )على الرغم 

من  ي   / ب   200000 تقلي�ض  من 

طاقتها(. اأما يف ال�صعودية، فينتظر 

اأن يتم االنتهاء من اإقامة م�صفاتني 

جديدتني، تبلغ طاقة اإنتاج كل منهما 

العمل  و�صينتهي  األف ب/ ي،   400
 2  - اجلبيل  الواقعة يف  االأوىل  يف 

)���ص��راك��ة بني   2013 ب��ح��دود ع��ام 

وتوتال(،  ال�صعودية  اأرامكو  �صركتي 

و�صينتهي  ينبع  يف  فتقع  الثانية  اأما 

بني  )���ص��راك��ة   2014 يف  ب��ن��اوؤه��ا 

وكونوكو  ال�صعودية  اأرامكو  �صركتي 

فيليب�ض( )ال�ضكل  - 32(.

اأما الرتاجع امل�صجل يف منطقة 

ما  اإىل  يعود  ف��ال  ال��ه��ادي   / اآ�صيا 

تراجعت  ال��ت��ي  ال�����ص��ني  يف  ح�صل 

طاقة التكرير فيها بن�صبة - 14 ٪ 

بل  املنطقة،  متو�صط  من  اأقل  وهي 

اإىل الرتاجع امل�صجل يف بع�ض البلدان مثل الهند )- 41 ٪( وفيتنام )- 56 ٪( ويف اليابان. وي�صار 

اإنتاجه ميتد على �صنتي  النطاق لطاقات  برنامج تر�صيد وا�صع  تنفيذ  اليابان قد �صرعت يف  اأن  اإىل 

2010 و2011 ويق�صي بتقلي�صها ب�نحو 380 األف ب/ ي. اأما يف الهند، فقد دخلت م�صفاة جامناغار 
Jamnagar العمالقة مرحلة االإنتاج يف الن�صف الثاين من 2009، وتبلغ طاقتها االنتاجية 580 األف 
ب/ ى، كما تزامن ذلك اإطالق م�صفاة دنغ كوات Dung Kuatاآ )130 األف ب/ ى( يف فيتنام. وح�صل 

 CNOOC نف�ض ال�صيء يف ال�صني، حيث دخلت م�صايف جديدة مرحلة االإنتاج )م�صفاة �صركة كنوك

ال�صكل - 32: التغيرات في نفقات �صناعة التكرير عالميا )مليار دوالر(

Source: IFP Énergies nouvelles based on HPI Market Data

ال�ضرق الأو�ضط حو�ض الأطل�ضياآ�ضيا/الهادي املجموع

ي
 /

ب 
ف 

األ
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يف هويزهو Huizhou، وم�صفاة اليونينغ هواجني Liaoning Huajin وطاقتها 100 األف ب/ ي(. 

وهناك كذلك م�صاريع تو�صعة عديدة لطاقات اإنتاج م�صاف قائمة مثل م�صفاة �صينوبك / اك�صون موبيل 

/ اأرامكو ال�صعودية يف فوجيان، حيث �صرتتفع من 80 األف اإىل 240 األف ب/ ي. 

واإذا كانت جميع املناطق التي ت�صكل احلو�ض االأطل�صي قد �صجلت انخفا�صا يف طاقاتها التكريرية 

يف عام 2010، وفاإن اأكربها حدث يف اأوروبا )- 34 ٪(. وحتتل منطقة اآ�صيا / الهادي اأكرب م�صاريع 

اإقامة م�صايف جديدة اأو التو�صع يف الطاقة االإنتاجية للم�صايف القائمة، و�صجلت ارتفاعا ن�صبته 40 ٪ 

يف كل �صنف من تلك امل�صاريع.

- طاقات التحويل

اإذا ما اقت�صر االأمر على امل�صاريع “املحتملة”، فاإن طاقات التحويل اجلديدة قد بلغت نحو 6.4 

مليون ب/ ي يف 2010، وي�صكل ذلك انخفا�صا ن�صبته 9 ٪ مقارنة مع امل�صاريع التي مت ت�صجيلها يف 

العام ال�صابق ولنف�ض الفرتة. ومثلما هو احلال يف م�صاريع الت�صفية، فاإنه ميكن اأن يالحظ باأن هناك 

تفاوتا يف الوقت بالن�صبة لتاأثريات االأزمة. 

وعلى غرار طاقات التحويل، فاإن م�صاريع التحويل قد �صجلت تباطوءا هاما يف منطقة اآ�صيا / 

الهادي )- 31 ٪( و�صبه ا�صتقرار يف حو�ض االأطل�صي )- 2 ٪(، وارتفاعا جديدا يف منطقة ال�صرق 

االأو�صط )+ 46 ٪(. وبالن�صبة حلو�ض االأطل�صي، فوحدها اأمريكا ال�صمالية هي املنطقة التي �صجلت 

ارتفاعا يف طاقات التحويل )+ 24 ٪(.

التاأثري  ذات  البلدان  �صمن  ومن 

االأكرب يف اآ�صيا / الهادي، فاإن ال�صني 

االأزم���ة  ت��اأث��ر مبفاعيل  االأق���ل  ك��ان��ت 

ال��و���ص��ط��ي  امل���ع���دل  م���ن   )٪  22  -(

الهند  من  اأق��ل  ذلك  وك��ان  للمنطقة، 

التي انخف�صت فيها طاقات التحويل 

وذلك   ،)٪  37  -( حم�صو�ض  ب�صكل 

بها  ت��اأث��رت  ال��ت��ي  االأ���ص��ب��اب  لنف�ض 

م�صاريع التقطري، ومنها و�صع م�صفاة 

تاأجيل   ( االإنتاج  جامناغار على خط 

ي،  ال��ف ب/   16  - التفحيم  وح��دة 

األف   18 التك�صري باحلفاز -  ووحدة 

ب/ ي(، وكذلك تاأجيل وحدة التفحيم 

)50 األف ب/ ي( يف م�صفاة فادينار. 

.)33 )ال�ضكل  - 

وكانت  امل�صاريع اجلديدة يف ال�صرق االأو�صط هي االأ�صل يف االرتفاع امل�صجل يف طاقات التحويل 

التي مت تنفيذ احل�صة االأكرب منها يف الكويت، وذلك يف م�صفاة ميناء االأحمدي، وذلك من خالل وحدة 

معاجلة هيدروجينية )ARDS( بطاقة 50 األف ب / ي، والثانية تخ�ض وحدة تفحيم موؤجل بطاقة 

37 األف ب/ ي. وكذلك االأمر يف ال�صعودية، حيث اأقيمت يف ينبع وحدة تك�صري هيدروجيني بطاقة 
124 األف ب/ ي، ووحدة تفحيم موؤخر بطاقة 80 األف ب/ ي، واأقيمت يف اجلبيل - 2 وحدة تك�صري 
هيدروجيني بطاقة 80 األف ب/ ي، ووحدة تفحيم موؤجل بطاقة 80 األف ب/ ي وحدة تك�صري بالعامل 

احلفاز املائع بطاقة 120 األف ب/ ي.  

ال�شكل - 33: م�شاريع التكرير - طاقات التحويل وفقا للمناطق الجغرافية

Source: IFP based on BP Statistical Review of World energy 2009
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- ا�ضتمرار الفائ�ض يف الطاقة على املدى املتو�ضط

يالحظ على العموم باأن فائ�ض طاقات التكرير �صوف ي�صتمر لعدة �صنوات. وبالنظر يف الوقت ذاته اإىل 

 التي ترى باأن 
5
الطاقات امل�صافة التي �صتدخل امليدان على املدى املتو�صط، وتوقعات وكالة الطاقة الدولية

، فاإن الو�صعية �صوف ت�صوء من االآن وحتى 
6
الطلب العاملي على النفط يتجه نحو التقل�ض على املدى البعيد

اأن تكون موثوقة(. ويف مواجهة  اأن التوقعات بعد هذا التاريخ ب�صاأن امل�صاريع ال ميكن  عام 2014 )حيث 

حال عدم اليقني اخلا�ض بوترية وتاريخ ح�صول انطالقة اقت�صادية اأكرث قوة، فاإن الطلب على النفط، ميكن 

اأن يقا�ض مرة اأخرى باجتاه االنخفا�ض، وهو ما يفاقم م�صاألة فوائ�ض االنتاج، يف مرحلة اأوىل على االأقل. 

لكن القيام بعملية التحليل املناطقي )بح�صب املناطق( يظهر اأو�صا �صديدة التباين انطالقا من �صدة الطلب. 

ففي بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية OECD وال�صيما يف اأ�صواق اأمريكا ال�صمالية واأوروبا، حيث 

يتجه الطلب نحو التباطوء على املدى البعيد، �صوف ت�صتمر الطاقات الفائ�صة يف االزدياد. ومن الوا�صح اأن 

ا�صتمرار - اأو انحدار - ن�صبة ا�صتخدام امل�صايف �صوف يجعل هذا الو�صع اأكرث ه�صا�صة. وعليه، فال بد اأن 

يح�صل توازن جديد يف هذه املناطق بني م�صايف التكرير من جهة والطلب املحلي من جهة اأخرى، بحيث 

وللتوجهات  الكربيتي(  املحتوى  )خا�صة  للمنتجات  النوعية  اخل�صائ�ض  لتعزيز  نف�صه  الوقت  يف  ي�صتجيب 

الهيكلية للطلب )الوزن الذي ميثله الديزل يف اأوروبا...(. 

البلدان  اأما يف  والتعديالت.  الرتتيبات  تنفيذ تلك  توتال - يف  لقد �صرعت �صركات برتولية - ومنها 

املتحولة - خا�صة يف ال�صني والهند باالأ�صا�ض -  فالو�صعية لي�صت م�صابهة: حيث اأن الطلب فيها ي�صجل 

البلدان.  الن�صاط يظل قويا يف تلك  اأن  اإال  اإذ على الرغم من االنخفا�ض - الظريف- للم�صاريع،  ارتفاعا، 

. وينبغي اأن ي�صار 
7
والطاقات الفائ�صة امل�صجلة يف ال�صني لي�صت كبرية و�صوف تتما�صى مع تطورات الطلب

اإىل اأن ظاهرة اإعادة متوقع م�صاريع التكرير اأو نقلها، �صواء يف جانب طاقات التقطري اأو يف جانب التحويل، 

واإقامتها يف املناطق املتحولة االأكرث حيوية، والتي غدت �صائدة منذ عدة �صنوات، مل تتاأثر بهذا الو�صع. 

احتياجات ا�ضتثمارية يف املناطق كافة

ميكن اعتبار تباطوؤ م�صاريع التكرير، على العموم، مبثابة عن�صر م�صاعد ملواجهة فوائ�ض الطاقات التكريرية 

اأن تتمخ�ض عنها بخ�صو�ض العافية املالية لهذا النوع من الن�صاط. وي�صتجيب  يف العامل والنتائج التي ميكن 

هذا التوجه يف الوقت ذاته لالعتبارات الظرفية )التكيف ال�صريع مع ظروف االأزمة، وت�صغيل االأ�صول اجلديدة( 

ولالعتبارات الهيكلية )التباطوء امل�صتدام للطلب، وتكيف اأداة التكرير مع الطلب يف البلدان امل�صتهلكة التقليدية، 

ومع ال�صرائب املفرو�صة على املحروقات )الهيدروكربون( وخا�صة يف فرن�صا وعموم اأوروبا، وكذلك املناف�صة 

املنتجات،  والت�صدد يف معايري وخ�صائ�ض  والبحث عن مزيج طاقة خمتلف،  االأخ��رى  الطاقات  اأن��واع  بني  ما 

والت�صريعات التي تلقي بكل ثقلها على امل�صايف. واملتوقع هو اأن ينتج عن اال�صتثمارات اجلديدة ال�صرورية الإعادة 

هيكلة اجلهاز ال�صناعي، تعزيز لعمليات االإندماج، وتر�صيد االإمكانيات، وغلق االأ�صول غري املجدية اقت�صاديا، 

. اأما يف البلدان ال�صناعية، حيث اأن فائ�ض الطاقة التكريرية اأ�صبح اأمرا 
8
وذلك على املدى امل�صتقبلي املتو�صط

مفروغا من �صحته، فاإن تعديل االأمور وو�صعها يف ن�صابها �صيكون موؤملا، ويتطلب وقف جزء من االأ�صول القائمة 

حاليا، وبناء الوحدات املكلفة للتك�صري الهيدروجيني املطلوبة، وذلك ملواجهة عملية “الديزلة” املت�صاعدة خا�صة 

يف اأوروبا. اأما يف البلدان املتحولة، فاالأمر يتعلق اأ�صا�صا باحلفاظ على التوازن بني اال�صتثمارات والطلب )املحلي 

و - اأو - اخلارجي(، وذلك بااللتزام باال�صرتاطات البيئية واال�صتجابة ملعايريها.   

5 - وكالة الطاقة الدولية 2009.
6 - الطلب على النفط �ضينمو �ضنويا بن�ضبة 1 % يف الفرتة 2008 - 2030 وفقا ل�ضيناريو الأ�ضا�ض. وكان  World Economic Outlook لعام 

2008 قد توقع يف �ضيناريو الأ�ضا�ض منوا يف الطلب بن�ضبة 1.6 %.
7 - راجع املعلومات الواردة يف الإطار الثاين 

8 - وفقا لتوقعات JBC Energy تبلغ طاقات التكرير غري املجدية، والتي ينبغي اإغالقها نحو 2٫5 مليون ب/ ي من الآن وحتى 2013، و3٫1 م.ب/ي خالل 
ال�ضنوات الع�ضر القادمة: فبالإ�ضافة لنخفا�ض ا�ضتهالك الغازولني يف الوليات املتحدة الأمريكية، واملناف�ضة يف اأوروبا بينه وبني الديزل القادم من رو�ضيا واآ�ضيا، 

هناك تعميم ا�ضتخدام ال�ضيارات القت�ضادية اأكرث فاأكرث. ويبلغ ذلك الرقم يف اأمريكا ال�ضمالية نحو 1٫8 م. ب/ ي يف 2013، لكن “الإمكانات” تظل هامة، ب�ضبب 

م�ضتوى ال�ضتهالك الراهن لقطاع النقل. وبجمع املنطقتني نتح�ضل على 4.3 م. ب/ ي، اأي 11 % من جمموع  الطاقات التكريرية القائمة حاليا يف املنطقتني. 

وتدفع امل�ضاعب الكامنة يف هذا النمط من احلركة اإىل �ضرورة التحلي باحليطة واحلذر عند مراقبة مثل هذه النتائج.
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�أمثلة عن �مل�ضايف �لتي بيعت  �أو �ضتباع �أو �لتي ينبغي �أن تخ�ضع لعمليات حتويل عميقة
 

- يف �أوروبا

- �ضيفرون - بيمربوك - �ململكة �ملتحدة )210 �لف ب/ ي( معرو�ضة للبيع

- كونوكو فيليب�س - ولهلم�ضيفن - �أملانيا )260 �لف ب/ ي( معرو�ضة للبيع �أو للتحويل

�إينيو�س - غر�جنموث )200 �لف ب/ ي( يزمع بيعها

 - موريف �أويل - ميلفورد هيفن، �ململكة �ملتحدة )130 �لف ب/ ي( معرو�ضة للبيع

- برتوبلو�س - غاي�ض�ضتيت - ، فرن�ضا )85 �لف ب/ ي( معرو�ضة للبيع �أو �لغلق �جلزئي

- برتوبلو�س - تي�ضايد - ، �ململكة �ملتحدة )117 �لف ب/ ي(  حتويل 

- �ضل - غوتنربغ - ، �ل�ضويد )78 �لف ب/ ي(  بيع حمتمل 

- �ضل - �ضتانلو - ، �ململكة �ملتحدة )233 �لف ب/ ي(  معرو�ضة للبيع 

- �ضل - هامبورغ - ، �أملانيا )110 �لف ب/ ي(  معرو�ضة للبيع 

- �ضل - هايده - ، �أملانيا )91 �لف ب/ ي(  معرو�ضة للبيع 

- توتال  - لند�ضي - ، �ململكة �ملتحدة )221 �لف ب/ ي(  معرو�ضة للبيع 

- توتال  - دنكرك - ، فرن�ضا )137 �لف ب/ ي(  حتويل

- توتال  - غونفرفيل - ، فرن�ضا )94 �لف ب/ ي(  �إغالق وحدة �لتقطري )�أغ�ضط�س 2009(

- يف �أمريكا �ل�ضمالية و�لكاريبي

- بيغ وي�ضت  - بيكر�ضفيلد - ، و.م .�أ  )68 �لف ب/ ي(  �أغلقت يف مطلع 2009، و��ضرتتها �ضركة �آلون )فرب�ير 2010 ويخطط 

لإعادة ت�ضغيلها 

- �ضفرون  - كابولي - ، و.م .�أ هاو�ي  )54 �لف ب/ ي(  يزمع تخفي�س طاقة �لإنتاج

- موريف �أويل  - مريو -  و.م .�أ لويزيانا  )125 �لف ب/ ي(  معرو�ضة للبيع، وت�ضعى �ل�ضركة لبيع م�ضفاها �لثالثة و�لأخرية 

يف �ضربيور )وي�ضكون�ضن(  وطاقتها 35 �ألف ب/ ي.

- �ضل - مونرتيال - ، كند� )13 �لف ب/ ي(  حتويل

- �ضونوكو - �إيغل بوينت - و.م.�أ  )150 �لف ب/ ي(  �أغلقت يف نوفمرب 2009، و�حتمال �لتحويل و�رد لنتاج �لوقود �حليوي 

 - فالريو - ديالور - ، و.م.�أ )190 �لف ب/ ي(  بيعت لبرتوبلو�س يف �بريل 2010

- فالريو - بول�ضبورو - ، و.م.�أ )166 �لف ب/ ي(  يزمع بيعها

- فالريو - كوربو�س كري�ضتي - ، و.م.�أ )20 �لف ب/ ي(  غلق وحدة تك�ضري بالعامل �حلفاز �ملائع

- فالريو - �أروبا - ، و.م.�أ )275 �لف ب/ ي(، �أغلقت يف 2009  ويزمع بيعها

- و�ضرتن بلومفيلد  - ، و.م.�أ )17 �لف ب/ ي(  �أغلقت يف نهاية 2009

- يف �آ�ضيا / �لهادي

- �ضي بي �ضي كورب - كاوه�ضيونغ -  تايو�ن )25 �لف ب/ ي(  غلق وحدة تك�ضري بالعامل �حلفاز �ملائع

- جي �ك�س هولدينغ - نيغي�ضي -  �ليابان )70 �لف ب/ ي(  غلق نهائي لوحدة �لتقطري )�كتوبر 2010(

- جي �ك�س هولدينغ - ميزو�ضيما -  �ليابان )110 �لف ب/ ي(  غلق نهائي لوحدة �لتقطري )يونيو 2010(

- جي �ك�س هولدينغ - نيجي�ضي -  �ليابان )70 �لف ب/ ي(  غلق نهائي لوحدة �لتقطري )مايو 2010(

- نيهونكاي �أول، توياما -  �ليابان )60 �لف ب/ ي(  حتويل  )مار�س 2009(

- �ضل - بار�ضدن -  نيوزيلندة  )109 �لف ب/ ي(  بيعت ل�ضركة �نفر�تيل، ول�ضندوق �ملعا�ضات �حلكومي  )مار�س 2010(

- �ضو� �ضل، كيهني -  �ليابان )60 �لف ب/ ي(  غلق نهائي لوحدة �لتقطري  )�ضبتمرب 2009(



كريستوفر ألسوب وبسام فتوح*

تطورات أسواق النفط والغاز الطبيعي 
العاملية وانعكا�ساتها على البلدان العربية

 )2من 2(

وجه  على  والغاز  والنفط  عموما،  الطاقة  واأ�سواق  العاملي  االقت�ساد  �سهد 

عن  الناجمة  الهزات  من  العديد  املا�سية  الثالثة  االأعوام  خالل  اخل�سو�ص 

يف  وقعها  وا�ستد   ،2008 عام  خريف  يف  اندلعت  التي  العاملية  املالية  االأزمة 

الن�سف االأول من عام 2009. وقد انكبت خمتلف الهيئات واملراكز واملعاهد 

اإرها�سات  درا�سة  على  عام،  وجه  على  والطاقة  والغاز  النفط  بقطاع  املهتمة 

وكان  القطاع.  هذا  على  عنها  املرتتبة  والنعكا�سات  ومفاعيلها  االأزمة  تلك 

معهد اأك�سفورد من بني اأولئك. وكعادته يف كل مرة يعقد فيها موؤمتر الطاقة 

العربي، فقد قدم هذا املعهد درا�سة قيمة، كانت اأ�سا�سا حللقة النقا�ص االأوىل 

يف الطبعة التا�سعة من املوؤمتر �سابق الذكر. ونظرا الأهمية هذه الدرا�سة، فقد 

ر�سد  عملية  بالفعل  تعد  وهي  حلقتني.  على  و�سنن�سرها  برتجمتها،  قمنا 

وحتليل لواقع القطاع البرتويل واأ�سواقه، وانعكا�ساته على البلدان العربية.   

*  اعد هذه الدرا�سة ال�سيد كري�ستوفر األ�سوب، مدير معهد اأك�سفورد لدرا�سات الطاقة ، وذلك بالتعاون مع ال�سيد ب�سام فتوح، الباحث يف املعهد ذاته، ومت تقدميها 
كورقة اأ�سا�ص يف حلقة النقا�ص االأوىل خالل موؤمتر الطاقة العربي التا�سع، 9 - 12 مايو 2010 ، الدوحة - دولة قطر  
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3-4 ق�سايا الت�سعير 

�سهدت ال�سوق النفطية خالل الفرتة 2002 - 2008 زيادة مطردة يف الأ�سعار حيث ارتفع املتو�سط 

ال�سنوي العام لفرتة �سبع �سنوات متتالية )انظر ال�سكل 1(، وذلك بالتوازي مع النتعا�ش الذي �سهدته  

اأ�سعار ال�سلع الأولية يف ال�سوق العاملية ، ف�سال عن ازدهار يف الأ�سول مع بروز فقاعات العقارات يف 

الوليات املتحدة واململكة املتحدة واأماكن اأخرى من العامل. 

ال�شكل )1(

المتو�شط ال�شنوي لأ�شعار برنت ، 2008-2000

امل�سدر : برت�ش برتوليوم.

 وقد انتهت الطفرة يف اأ�سعار النفط بانهيار مذهل يف م�ستوياتها يف نهاية عام 2008، حيث انحدر 

�سعر خام برنت من اأعلى م�ستوى له وهو 144.22 دولر للربميل امل�سجل يف 3 يوليو 2008 اإىل 35.5 

دولر للربميل يف 23 دي�سمرب 2008. هذه الأمر اأثار العديد من الت�ساوؤلت املهمة عن اأ�سباب التطورات 

التي �سهدتها الأ�سعار واأمناطها املحتملة التي ميكن مالحظتها يف الوقت احلا�سر و يف امل�ستقبل. 

لقد ا�ستقطب ال�سلوك الأخري لالأ�سعار وجهات النظر حول اآلية عمل ال�سوق النفطية والعوامل 

الرئي�سية الدافعة لرتفاع اأ�سعار النفط. ومن هنا ظهرت جمموعتان من املراقبني : فمن ناحية، يرى 

ال�سوق  يف  الهيكلية  التحولت  اإىل  يعود  لالأ�سعار  الأخري  ال�سلوك  اأن  النفط  �سناعة  مراقبي  بع�ش 

النفطية. ووفقا لوجهة النظر تلك، ميكن تف�سري الطفرة يف اأ�سعار النفط بالعوامل الأ�سا�سية امل�سددة 

يف ال�سوق، فاجلمود يف �سناعة النفط يعود بالأ�سا�ش اإىل الفرتات الطويلة التي �سهدت نق�ساً يف حجم 

ال�ستثمارات، واإىل التغريات الهيكلية يف �سلوك عدد من الالعبني الأ�سا�سيني مثل املنتجني من خارج 

اأوبك، وامل�ستهلكني من خارج  بلدان منظمة التعاون القت�سادي والتنمية. 
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التوقعات،  اأو حتى يف  الأ�سا�سيات،  التغيريات يف  باأن  املراقبني  الثانية من  املجموعة  بينما ترى 

مل تكن كبرية بالقدر الكايف لتربر الدورات احلادة يف اأ�سعار النفط خالل العامني املا�سيني. ويعترب 

الكبرية واملتقلبة  ال�سلبية  النفطية كانت م�سوهة ب�سبب ال�ستثمارات  ال�سوق  اأن  الراأي  اأ�سحاب هذا 

يف �سوق امل�ستقات ال�سيئة التنظيم. كما يرى اأن�سار هذه احلجة الدور ال�سعيف واملحدود لأ�سا�سيات 

ال�سوق يف انتعا�ش الأ�سعار يف عام 2009، التي ارتفعت من اأدنى م�ستوياتها اأي 35 دولر للربميل اإىل 

نحو 80 دولرا للربميل. 

القرارات  وراء  الدافع  حتديد  و�سعوبة  ال�سوق،  يف  الالعبني  وتنوع  البيانات  ملحدودية  ونظرا 

التجارية، فقد ظهر طيف وا�سع من الآراء حول دور الأ�سواق املالية يف تكوين ال�سعر يف الوقت احلا�سر.

1.4.3  دور الم�ستثمرين الماليين 

�سهدت اأ�سواق امل�ستقات النفطية خالل فرتة الزدهار املا�سية حتولت كبرية من �ساأنها اأن تعزز 

Over-the-( ،يف نهاية املطاف، من اأهمية العقود الآجلة، ون�ساط البور�سات خارج ال�سوق الر�سمية

Counter Markets( واجلهات املالية، يف عملية ت�سكيل �سعر النفط. وكانت الأهمية املتزايدة ل�سوق 
العقود الآجلة يف عملية اكت�ساف الأ�سعار ناجمة عن عدد من التحولت الرئي�سية يف ال�سوق النفطية 

على مدى العقدين املا�سيني، مثل التغيري يف نظام الت�سعري الدويل، والدخول الكبري لعدد من الالعبني 

اأكرب جتار النفط منذ عام 1985،  املاليني، يف ال�سنوات الأخرية. ففي حني كانت املوؤ�س�سات املالية 

اأ�سبحت البنوك اأكرث انخراطا يف �سد الفجوات القائمة بني املنتجني وجمموعة الزبائن املتنوعة. 

هناك عدد من الأ�سباب املقرتحة حول زيادة م�ساركة امل�ستثمرين املاليني يف اأ�سواق ال�سلع الأ�سا�سية، 

و قد اأدى الرتباط ال�سعيف بني العوائد على الأ�سول املالية العامة، مثل الأ�سهم اأو ال�سندات وغريها، 

و العائد على ال�سلع اإىل حدوث جاذبية اأكرث ل�سوق ال�سلع لأغرا�ش تنويع املحافظ ال�ستثمارية لبع�ش 

املوؤ�س�سات ال�ستثمارية مثل �سناديق التقاعد و�سركات التاأمني. كما �سجعت الدوافع املتعلقة بالتوقعات 

الت�سدد يف  نتيجة لحتمالت  الأ�سا�سية  ال�سلع  ال�ستثمار يف  ن�سبيا يف  ب�ساأن حتقيق عوائد مرتفعة 

العوامل الأ�سا�سية يف ال�سوق على دخول العديد من امل�ستثمرين اجلدد لل�سوق النفطية. وكون اأن العالقة 

طردية بني عائدات ال�سلع الأ�سا�سية وارتفاع معدلت الت�سخم، فقد دخل العديد من امل�ستثمرين يف 

�سوق ال�سلع للتحوط �سد خماطر الت�سخم و�سعف الدولر. وقد قدمت البتكارات املالية و�سيلة �سهلة 

ورخي�سة للتعر�ش لل�سلع ملختلف امل�ساركني، �سواء للم�ستثمرين من املوؤ�س�سات اأو الأفراد. 

واأخريا، �سجعت حالة الت�سدد يف ال�سوق مثل انخفا�ش اأ�سعار الفائدة و الأ�سول البديلة والبتكار 

املايل، على دخول �سناديق املال وامل�ستثمرين من املوؤ�س�سات الن�سطة يف اأ�سواق ال�سلع الأ�سا�سية، مبا 

يف ذلك �سوق النفط اخلام. وقد اأ�سار األن غرين�سبان، عندما »اأ�سبح وا�سحا اأن ال�سناعة يف العامل مل 

ت�ستثمر اأموال كافية لتو�سيع الطاقة الإنتاجية من النفط اخلام بال�سرعة الكافية لتلبية الطلب املتزايد، 

على  ت�سارب  اأخذت  ال�ستثمارية  املوؤ�س�سات  من  التحوط وغريها  �سناديق  من  متزايدة  اأعدادا  فاإن 

النفط.« اإن ظروف ال�سوق امل�سددة تزيد من الحتمالت الإيجابية لال�ستثمارات املالية وامل�ساربات، 

وخ�سو�سا يف ظل وجود �سدمات تن�ساأ من م�سادر خمتلفة. 

2.4.3  تنظيم اأ�سواق الم�ستقات

اأدت حدة التقلبات يف اأ�سعار النفط اإىل بروز ق�سايا امل�ساربة املفرطة وتنظيم اأ�سواق م�ستقات 

دائما  كانت  امل�ستقات  لأ�سواق  الرئي�سية  املقا�سد  اأن  املحللني  العديد من  ي�سري  ال�سطح.  ال�سلع على 
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لدعم اآليات حتديد الأ�سعار على اأ�سا�ش ا�ستخدام املتحوطني التجاريني )وهم عادة ما يكونوا املناولني 

التجاريني لل�سلع املادية( الأ�سواق الآجلة لتحقيق هدفهم املتمثل يف حتويل خماطر ال�سعر. ففي �سوق 

التي تعمل على نحو �سل�ش، تتحدد الأ�سعار بتفاعل طبيعي بني امل�ستهلكني واملنتجني  العقود الآجلة 

التجاريني. و�سوق العقود الآجلة بحاجة اإىل م�ساربني خللق ال�سيولة الكافية للم�ستخدمني التجاريني، 

ولكن امل�ساربة املفرطة، اأي التكهنات التي ت�سيطر على ديناميات التحوط للمورد / وامل�ستهلك تبعد 

متاما ال�سوق عن العوامل القت�سادية الأ�سا�سية. عند يقدم امل�ساربون تعوي�ش كبري جدا على ح�سة 

من �سوق العقود الآجلة، ف�ستكون لديهم القدرة على قلب التفاعل الطبيعي بني امل�ستهلكني واملنتجني. 

والتقلب الناجت �سيجعل من ال�سعب على امل�ستهلكني واملنتجني التجاريني التحوط �سد املخاطر بنجاح، 

الآجلة و متويل  العقود  �سوق  التخلي عن  يتم  لذلك  اأ�ساًل،  ال�سوق  اأ�سا�سيات  تعك�ش  الأ�سعار ل  لأن 

املخاطر، وهذا يوؤدي بدوره اإىل زعزعة ا�ستقرار الأ�سعار يف هذه الأ�سواق.

وقد دفعت املخاوف املتعلقة بتاأثري امل�ساربة املفرطة بالعديد من احلكومات اإىل النظر يف و�سع 

�سوابط اأكرث ت�سدداً على اأ�سواق م�ستقات ال�سلع. وبعد فرتة طويلة من حالت عدم اليقني التنظيمية، 

امل�ساربة  ح��دود  تو�سيع  نحو  تتحرك  قد  املتحدة  الوليات  اأن  متزايد  وب�سكل  الوا�سح  من  اأ�سبح 

)Speculative Position Limits( من اأ�سواق املنتجات الزراعية اإىل اأ�سواق الطاقة واملعادن، واإزالة 
حدود الإعفاءات ملجموعة معينة من التجار، وفر�ش متطلبات مرتفعة على راأ�ش املال للتداول خارج 

اإىل  الر�سمية. وبالإ�سافة  ال�سوق  العاملة خارج  البور�سات  البور�سة، والتحول نحو مزيد من تنظيم 

ذلك، �ستوا�سل هيئة تداول ال�سلع الآجلة حت�سني نظام الإبالغ عن بياناتها لتوفري املزيد من البيانات 

املف�سلة عن خمتلف امل�ساركني يف ال�سوق. ويف واقع الأمر، مت يف 11 دي�سمرب 2009، موافقة جمل�ش 

النواب الأمريكي على اإ�سالح �سوق وول �سرتيت، وقانون حماية امل�ستهلك لعام 2009 الذي يدعو اإىل 

الت�سدد يف اإ�سالح التنظيمات املالية، مبا يف ذلك الأحكام الرئي�سية لتنظيم �سوق امل�ستقات.

وثمة عن�سر هام يف برنامج الإ�سالح التنظيمي احلايل هو فر�ش حدود امل�ساربة. ودعا العديد 

اخلام  النفط  اأ�سواق  جميع  يف  امل�ساربة  ن�ساط  ب�ساأن  �سرامة  اأكرث  حدود  و�سع  على  املراقبني  من 

وغريها من اأ�سواق م�ستقات ال�سلع املادية، �سواء تلك اخلا�سعة للتنظيم اأو املتداولة خارج البور�سة 

من اأجل ر�سم خط فا�سل بني امل�ساربة الالزمة لل�سيولة و امل�ساربة املفرطة. وهكذا، يرى الكثري من 

املحللني باأن و�سع مثل تلك احلدود تكون مبثابة اأداة رئي�سية تنظيمية تهدف اإىل حتقيق اأق�سى تاأثري 

�سيطرة  من  تلك، ميكن احلد  النظر  لوجهة  ووفقا  لالأ�سعار.  املحددة  الأ�سا�سية  ال�سوق  عوامل  على 

موقف التكهنات عن طريق احلد من عدد عقود امل�ستقات التي ميكن اإبرامها بني امل�ستثمرين الأفراد 

وبالتايل ال�سيطرة على ن�سيبها من ال�سوق من جهة وعلى تاأثريهم الالحق من جهة اأخرى. ويف حني 

اأن فكرة فر�ش )Position Limits( اكت�سبت زخما كبريا، فمن املهم طرح ال�سوؤال التايل: ما ال�سلوك 

الذي تهدف هذه الالئحة ال�سيطرة عليه؟ ففي حالة البنوك، الهدف الوا�سح وهو جتنب الإفراط يف 

املخاطرة، وتفادي وقوع اأزمة ائتمان جديدة. وقد اأدت املخاوف ب�ساأن الإفراط يف املخاطرة باملنظمني 

يف كل من الوليات املتحدة و بلدان اأخرى، على اعتماد اأو اقرتاح اإطار تنظيمي ديناميكي جديد، و 

من املتوقع مع مرور الوقت اأن يزيد من قوة ال�سلطات التنظيمية الوطنية، وزيادة التن�سيق التنظيمي 

العاملي، وتو�سيع نطاق التنظيم. ويف حالة اأ�سواق ال�سلع الأ�سا�سية، يبدو اأن الهدف النهائي من الالئحة 

املقرتحة هو احلد من التقلبات يف الأ�سعار التي توؤثر �سلباً على القت�ساد العاملي، لذا يجب ال�سيطرة 

عليها من اأجل امل�ساعدة يف منع حدوث ركود عاملي اآخر.

الأ�سعار  ت�سهدها  التي  التقلبات  وراء  الكامنة  الأ�سباب  تعتمد على  املقرتحة  التدابري  فعالية  اإن 

التي تعتزم الالئحة املقرتحة ال�سيطرة عليها. فاإذا كانت الأ�سواق ال�سيئة التنظيم هي ال�سبب الكامن 



51

كريستوفر ألسوب وبسام فتوح

اأ�سعار  تقلبات  ي�ساعد يف تخفيف  اأن  التنظيمي ميكن  الهيكل  الأ�سعار، فاإن تعزيز  التقلبات يف  وراء 

النفط. اأما اإذا كان �سبب تقلبات الأ�سعار ناجم عن �سلوك جماعي، فان التدابري التنظيمية مثل حدود 

املوقف �ستلعب دورا حمدودا يف احلد من هذا ال�سلوك بني امل�ستثمرين املاليني. وعو�ساً عن ذلك، اإذا 

كان حترك اأ�سعار النفط ناجم عن توقعات املدى الطويل، فلن يكون لآلية »حدود املوقف« اأي تاأثري 

على ت�سكيل هذه التوقعات، وبالتايل على اأ�سعار النفط. كذلك، اإذا كان الهدف الرئي�سي للتنظيمات 

املقرتحة ملعاجلة ازدهار اأ�سعار الأ�سول، فينبغي على ال�سلطات تو�سيع خيارات ال�سيا�سات لت�سمل دور 

ال�سيا�سة النقدية )عن طريق جعل ا�ستقرار اأ�سعار الأ�سول هدفا لل�سيا�سة النقدية(، والتنظيم احلكيم، 

اأو عن طريق ال�سيا�سة املالية وذلك بتخفي�ش الطلب الكلي.

النفط الخام كاأ�سل مالي ودور التوقعات  3.4.3

يف حني اأن الأمر يبدو ب�سيطاً لبع�ش �سناع القرار واملحللني لعر�ش ق�سايا امل�ساربة والنق�سام 

يف اآليات ال�سوق الأ�سا�سية، اإل اأن الأمر غري ذلك. اإن فكرة تق�سيم �سعر النفط اإىل مكونات خمتلفة 

يعك�ش بع�سها العوامل الأ�سا�سية ويعك�ش بع�سها الآخر العوامل غري الأ�سا�سية من ال�سعب تنفيذها 

جتريبيا دون اللجوء اإىل و�سع افرتا�سات خا�سة م�سبقة. ويف اأ�سواأ الأحوال، قد ينظر اإىل تلك الفكرة 

على اأنها تفتقر اإىل اأي مربر اقت�سادي نظري. اإن �سعر النفط يعك�ش جمموعة من قرارات العديد 

الآراء واملعلومات املختلفة. و قد يكاد يكون من  ا�ستنادا اإىل جمموعة من  ال�سوق  امل�ساركني يف  من 

امل�ستحيل عزل العوامل املختلفة التي تدخل يف عملية تكوين الأ�سعار دون فر�ش الفرتا�سات امل�سبقة. 

باأن ال�سوق تولد دائما ال�سعر ال�سحيح واملنا�سب. ويف الواقع،  هذا ل يعني، باأي حال من الأحوال، 

هناك قاعدة وا�سعة من النظريات التي ت�سري اإىل اأن عملية مت�سيط وا�سعة لأ�سعار الأرا�سي وامل�ستقات 

املالية واأ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية ميكن اأن تتجاوز اأو تكون اقل من م�ستوى ال�سعر التوازين على املدى 

الطويل، وميكن اأن تخ�سع اأ�سعار الأ�سول للفقاعات يف الأ�سواق التي تعمل يف ظل وجود فائ�ش كبري 

من ال�سيولة.

واإتباع النهج الأكرث فائدة هو العرتاف باأن �سلعة النفط اخلام لديها خ�سائ�ش ال�سلع الأ�سا�سية 

واملادية والأ�سول املالية على حد �سواء. واإن الطبيعة املتغرية للنفط اخلام مل حتدث ب�سكل مفاجئ، بل 

كانت نتيجة لتحولت هيكلية خمتلفة حدثت يف ال�سوق النفطية على مدى العقدين املا�سيني، بع�سها 

ب�سكل تدريجي وبع�سها الأخر ب�سكل متقطع. وت�سمل هذه التحولت تغيري يف نظام ت�سعري النفط، 

والنمو ال�سريع ل�سوق الأوراق، ودخول لعبني متنوعني مع ا�سرتاتيجيات ا�ستثمارية خمتلفة وت�سورات 

مبنية على خلفيات حمدودة على املدى الطويل. ويتاأثر �سعر النفط ك�سلعة مادية، بعدد من العوامل 

الأ�سا�سية يف ال�سوق احلالية مثل التوازن بني العر�ش والطلب وم�ستوى املخزونات. وكاأ�سل مايل، يتاأثر 

�سعر النفط بتوقعات اأ�سا�سيات ال�سوق، ف�سال عن الأخبار ذات العالقة مبوؤ�سرات القت�ساد الكلي. 

اأي�سا توقعات حول  اأ�سا�سيات ال�سوق احلايل فقط ، واإمنا  وهكذا ، فاأ�سعار النفط اخلام ل تعك�ش 

التطور امل�ستقبلي لهذه الأ�سا�سيات.

4.4.3  �سلوك اأ�سعار النفط: التطلع اإلى االأمام

النفط  اأ�سعار  املنتجني  للغاية، حيث يف�سل  تاريخيا، كانت م�سالح املنتجني وامل�ستهلكني متباينة 

املرتفعة، ويف املقابل يف�سل امل�ستهلكني الأ�سعار املنخف�سة، وهذا يتوقف على املرحلة التي متر بها 

دورة اأ�سعار النفط. ويف الوقت احلا�سر، هناك اإدراك من الطرفني باأن اأ�سعار النفط املنخف�سة جدا اأو 
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املرتفعة جدا ل تخدم اأي منهما. فمن ناحية، فاإن اأ�سعار النفط املنخف�سة حتد من تدفق ال�ستثمارات 

التي تتطلبها هذه ال�سناعة ل�سمان اإمدادات نفطية م�ستقرة. ومن ناحية اأخرى، ميكن لأ�سعار النفط 

املرتفعة واملتقلبة اأن تلحق ال�سرر باآفاق النمو العاملي وخلق عدم التوازن يف جميع اأنحاء العامل مع 

عواقب زعزعة جمالت ال�ستقرار. فعلى �سبيل املثال، حث الرئي�ش الفرن�سي نيكول �ساركوزي ورئي�ش 

الوزراء الربيطاين غوردون براون ›منتجي النفط  على التفاق على نطاق �سعري م�ستهدف ، ا�ستنادا 

اإىل فهم اأو�سح لالأ�سا�سيات الطويلة الأمد... بحيث ل يكون هذا النطاق مرتفعا من �ساأنه اأن  يزعزع  

اآفاق النمو القت�سادي، ويف ذات الوقت لي�ش منخف�سا بحيث يوؤدي اإىل ركود يف ال�ستثمار ، كما حدث 

يف فرتة الت�سعينات. وذهب الرئي�ش الفرن�سي اإىل اأبعد من ذلك، حيث طرح الت�ساوؤل: ملاذا ل تتفق 

البلدان املنتجة وامل�ستهلكة على مبادئ توجيهية عامة لالأ�سعار ميكن اأن تقدم لل�سوق؟

امللك  قال  نادرة،  �سابقة  للنفط. ففي  رئي�سية  بلدان م�سدرة  اإ�سارات مماثلة من  اأي�سا  وظهرت 

عبد اهلل عاهل اململكة العربية ال�سعودية يف مقابلة �سحفية باأنه يرى اأن 75 دولر للربميل ميثل �سعر 

›عادل‹ لربميل النفط اخلام. وكرر املوقف من م�ستوى الأ�سعار يف دي�سمرب 2009 حيث متت الإ�سارة 
اإىل اأن »نحن ]ال�سعوديني  توقعنا يف بداية العام باأن اأ�سعار النفط ما بني 75 و 80 دولر للربميل تعترب 

�سعر عادل... و قد اأخذت اأ�سعار النفط تتجه نحو ال�ستقرار«. وقد بنينّ وزير النفط ال�سعودي علي بن 

ابراهيم النعيمي، باأن ال�سعر امل�ستهدف هو ›ال�سعر الذي يحتاجه املنتجون للحفاظ على ا�ستثمارات 

مالئمة لتوفري اإمدادات كافية لحتياجات امل�ستهلكني يف امل�ستقبل. ويف الواقع، اأعلن ال�سيد النعيمي 

يف اجتماع اأوبك يف �سبتمرب 2009، بان ال�سعر احلايل ›هو جيد بالن�سبة للم�ستهلكني واملنتجني. وكرر 

اأ�سعار  وتقلبات  احلا�سر،  الوقت  م�ستقرة يف  النفطية  »ال�سوق  اأن  معتربا   2009 دي�سمرب  موقفه يف 

النفط عند حدودها الدنيا، واجلميع را�سني عن امل�ستوى احلايل لالأ�سعار الذي يقع �سمن النطاق 

ال�سحيح«. ويف خطتها لتحقيق ال�ستقرار يف اأ�سعار النفط، تعترب �سركة ايني ان ال�سعر الأمثل يكون يف 

حدود 60 اإىل 70 دولر للربميل بالنظر لظروف ال�سوق احلالية. هذا النطاق ال�سعري الأمثل مطلوب 

ل�سمان عائد منا�سب على ال�ستثمار للمنتجني، وت�سجيع ال�ستخدام الر�سيد والكفء للطاقة، وحماية 

اإذا جتاوز �سعر  اأخرى،  ناحية  التكنولوجيات اجلديدة. ومن  الغذائي، وت�سجيع ال�ستثمار يف  الإنتاج 

النفط 75 دولرا ف�سوف يلحق ال�سرر بالنمو القت�سادي.

النطاق  يخ�ش  فيما  الأ�سا�سيني  الالعبني  بني  النظر  وجهات  يف  الأخ��ري  التقارب  �ساعد  وقد 

ال�سعري املف�سل يف ا�ستقرار ال�سوق النفطية. و لكن جمرد تالقي امل�سالح والآراء ل يكفي لتحقيق 

ا�ستقرار التوقعات يف املدى الطويل اأو �سمان وجود توازن م�ستقر. وليكون النطاق ال�سعري املف�سل ذا 

م�سداقية، فمن املهم اأول اأن يكون من�سجما مع العوامل الأ�سا�سية يف ال�سوق. وهذا يعني اأن النطاق 

لدى  كان  اإذا  ثانيا،  النفطية.  ال�سوق  اأ�سا�سيات  يف  التغريات  مع  يتكيف  اأن  ينبغي  املف�سل  ال�سعري 

الالعبني الأ�سا�سيني مفاهيم خمتلفة فيما يتعلق باأ�سا�سيات ال�سوق النفطية، وذلك ب�سبب حمدودية 

�سلوك  تك�سف  التي  اليقني  عدم  وحالة  ال�سوق  باأ�سا�سيات  املتعلقة  املعلومات  اكتمال  وعدم  وق�سور 

الالعبني الأ�سا�سيني يف الظروف املختلفة التي متر بها ال�سوق، فاإنه �سيكون من ال�سعب احلفاظ على 

التقارب يف وجهات النظر وحتقيق اأر�سية م�سرتكة ذات م�سداقية. وهكذا، فاإن اإدامة التقارب بني 

وجهات النظر حول اأ�سا�سيات ال�سوق تتطلب اتخاذ بع�ش التدابري لبناء الثقة وتبادل املعلومات حول 

املتغريات الرئي�سية مثل التكاليف، وزيادة تدفقات ال�ستثمار، وحتقيق التوازن بني العر�ش والطلب. 

وهذا قد ي�ساعد على جتنب خلق اختالف كبري يف الراأي بني خمتلف امل�ساركني يف ال�سوق مبا يف ذلك 

امل�ستهلكني واملنتجني.

وثالثا، اإذا كان التجاوب املتوقع بطيء، اأو ينظر اإليه على اأنه غائبا على اجلانب الطلب اأو العر�ش، 

اأر�سيات اأخرى للتعاون بني  اأن تبتعد ال�سوق عن النطاق ال�سعري املف�سل. وهذا يخلق  فمن املرجح 
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امل�ستهلكني واملنتجني. فاإذا كانت ت�سورات ال�سوق حول مدى التجاوب وتوقيته خمطئة، عندها ميكن 

م�ستوى  زيادة  الأ�سعار من خالل  احلادة يف  التقلبات  منع  دورا يف  تلعب  اأن  ال�سيا�سية  للدبلوما�سية 

العربية  اململكة  اأر�سلت  2008. عندما  يوليو  اجتماع جدة يف  ذلك هو  مثال على  واأف�سل  التجاوب. 

ال�سعودية اإ�سارة قوية اإىل ال�سوق باأنها ت�سعر بقلق عميق اإزاء الرتفاع احلاد يف اأ�سعار النفط واآثارها 

على النمو القت�سادي والطلب. يف الوقت الذي كانت فيه الإمدادات يف ال�سوق النفطية كافية، وكانت 

اململكة على ا�ستعداد لتقدمي كميات اإ�سافية اإىل ال�سوق. ولي�ش من الوا�سح ما اإذا كانت ال�سوق قد 

ا�ستوعبت تلك الكميات امل�سافة حيث كانت هناك دلئل قوية ت�سري اإىل �سعف الطلب خالل الربع 

الثالث من عام 2008. ومع ذلك، غري هذا الجتماع من ت�سورات ال�سوق حول املالحظات الرئي�سية / 

وال�ستجابة التي كان ينظر اإليها على اأنها غري موجودة يف ال�سوق.

4. هل  و�سع الغاز مختلف؟

تاأثرت اأ�سواق الغاز العاملية بالنخفا�ش يف الطلب ب�سبب الركود العاملي كما هو احلال يف اأ�سواق 

املتعلقة  الأخبار  كانت معظم  فقد  بالنفط،  يتعلق  ففيما  متاماً.  العر�ش خمتلفاً  وكان جانب  النفط. 

بالعر�ش �سلب���ية، مما ح���د من التاأث���ري على الأ�سعار امل�ستقبلية املتوقعة، التي كانت واقعة يف حدود 

70 % اإىل 80 % للربميل، وكان الو�سع يف الغاز خمتلف جدا.

اأول، كانت هناك زيادة ملحوظة يف العر�ش املحتمل من الغاز الطبيعي امل�سال، وخا�سة من دولة 

قطر. ومن املتوقع اأن تنمو هذه الزيادة ب�سكل اأكرب. ثانيا، حتول اإمدادات الوليات املتحدة من خالل 

اإنتاج غاز ال�سجيل )وغريها من الإمدادات غري التقليدية(. وحتى من دون اآثار  الزيادة ال�سريعة يف 

الركود، تتطلب هذه التطورات الرئي�سية اإعادة تقييم للعر�ش والطلب. ففي الوليات املتحدة، التوليفة 

املتمثلة يف زيادة العر�ش وانخفا�ش الطلب غريت ب�سكل جذري �سورة الغاز الطبيعي امل�سال يف منطقة 

حو�ش الأطل�سي. فمن املحتمل اأن ت�سبح الوليات املتحدة �سايف م�سدر للغاز الطبيعي.

تطور  الأوىل يف  ت�سبه اخلطوات  للغاز  العاملية  الأ�سواق  التطورات يف  بع�ش  اأن  من  الرغم  على 

وعوملة اأ�سواق النفط، اإل اأن الختالف هو طبيعة الغاز غري �سائلة واأن ا�ستخداماته الرئي�سية يف توليد 

الكهرباء والتدفئة، ولي�ش يف قطاع النقل كما هو احلال بالن�سبة للنفط، ف�ساًل عن الختالفات الأخرى.

ل تزال جتارة الغاز بني املناطق حمدودة مقارنة باحلال الذي عليه النفط. كما اأن اآليات الت�سعري 

وتوافر اأنواع الوقود البديلة جتعل من الغاز خيار ثاين للوقود، وقد يوؤدي �سيا�سات البلدان ال�سناعية 

املتعلقة باحلد من انبعاثات الكربون اإىل عك�ش هذا الجتاه، ول تزال الدول املنتجة بعيدة عن القدرة 

على ممار�سة التاأثري املن�سق على الإمدادات و الأ�سعار على غرار اأوبك. و يذكر يف هذا ال�سدد اإىل اأن 

ت�سكيل منتدى الدول امل�سدرة للغاز يعترب خطوة رمزية فقط يف هذا الجتاه.

و�سوف ن�ستعر�ش من خالل الأجزاء التالية من الورقة ب�سكل موجز التطورات التي �سهدتها ثالث 

مناطق رئي�سية وهي رو�سيا والحتاد ال�سوفياتي ال�سابق، واأوروبا، وال�سرق الأو�سط فيما يتعلق ب�سناعة 

الغاز، بعد ذلك �سيتم  تناول مو�سوع الغاز الطبيعي امل�سال، كما �سيتم التطرق اإىل » التغري يف قوانني 

اللعبة »  بدخول الغاز غري التقليدي.

1.4  رو�سيا واالتحاد ال�سوفيتي ال�سابق

ي�ستاأثر الحتاد ال�سوفياتي ال�سابق بنحو ثلث احتياطيات العامل من الغاز الطبيعي، وبربع الإنتاج 
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وخم�ش ال�ستهالك. ول تزال رو�سيا مهيمنة متاما علي  الإنتاج من الحتاد ال�سوفياتي ال�سابق. ففي 

اأي   ، اأرباع  اإنتاج الحتاد ال�سوفياتي ال�سابق نحو ثالثة  ال�سنوات الأخرية ، �سكلت ح�سة رو�سيا من 

)640-670 مليار مرت مكعب �سنويا(. وخالل �سنوات الطفرة القت�سادية )2002-2007( عاد بروز 

رو�سيا وبلدان املنطقة يف �سناعات الغاز من جديد لتكون مراكز للرتكيز القت�سادي وال�سيا�سي. وقد 

اأ�سبحت من كربى �سركات الطاقة على ال�سعيد الدويل، لي�ش  وا�سلت �سادرات غازبروم منوها، و 

فقط ب�سبب م�ساريعها الإنتاجية اجلديدة كاملوجودة يف ال�سرق الأق�سى، ولكن اأي�سا بف�سل التغيريات 

الكبرية يف القواعد والأطر التي حتكم راأ�ش مال املوؤ�س�سة يف عام 2006 التي جعلت منها واحدة من 

اأكرب �سركات الطاقة املدرجة يف العامل.

وبعد الركود الذي حدث يف فرتة الت�سعينات، والزدهار الذي تاله يف العقد الأول من القرن 

نتيجة  جديدة  حتول  نقطة  ال�سابق  ال�سوفياتي  الحتاد  يف  الغاز  قطاع  �سهد  والع�سرين،  احلادي 

الطلب  انخف�ش  2008. فقد  العاملي يف عام  املايل  النظام  تفكك  الناجمة عن  القت�سادية  الأزمة 

بلدان رابطة  اأو يف  الرو�سية،  الت�سدير  اأ�سواق  اأهم  اأو يف  اأوروبا  الغاز ب�سكل حاد، �سواء يف  على 

املنتجني على  ال�سادرات وعائدات  اأ�سعار  اإىل و�سع �سغط نزويل على  اأدى  امل�ستقلة، مما  الدول 

حد �سواء،  كما و�سع عالمات ا�ستفهام حول الأ�سلوب املتبع يف الوقت الراهن ب�ساأن ت�سعري الغاز 

املتعلقة  املخاوف  حتولت   ،2008 عام  وبعد  امل�ستقبلية.  ال�ستثمارية  اخلطط  وحول  اأوروب��ا،  يف 

بنق�ش الإمدادات اإىل خماوف حول ما اإذا �سيكون الطلب كافيا لتربير ال�ستثمارات املخطط لها. 

وف�سال عن تاأجيل »م�سروع يامال« ملدة عام من املرجح اأن يتم تاأجيل م�ساريع اأخرى جديدة مثل 

م�سروع �ستوكمان البحري يف بحر بارنت�ش. وال�ستثناء لهذا الجتاه هو ال�ستثمارات املوجهة نحو 

دولر يف  مليار   3 اإىل  قيمتها  ت�سل  التي  ال�سينية  ال�ستثمارية  اللتزامات  مثل  الآ�سيوية،  ال�سوق 

حقل يولوتان يف تركمان�ستان و يف م�ساريع �سخالني.

اأهم  رو�سيا وعدد من  بالعبور بني  املتعلقة  امل�ساكل  اأدت  اأوروبا،  امل�ستوردين من  وفيما يخ�ش 

 2006 يناير  يف  اأوكرانيا  واأبرزها  الغاز،  نقل  اأنابيب  خطوط  بها  متر  التي  الدول  من  �سركائها 

اخلالفات  اإىل  وبالنظر  الرو�سية.  الغاز  �سادرات  موثوقية  حول  ال�سكوك  زي��ادة  اإىل   ،2009 و 

للغاز،  الكبار  امل�سرتين  خالف  على  اأوروب��ا،  يف  ال�سيا�سيني  الزعماء  خل�ش  الأوكرانية،  الرو�سية 

تنويع م�سارات  الرو�سية، بدل من  الإمدادات  بعيدا عن  اإمداداتها  لتنويع  �ستكون  الأولوية  اأن  اإىل 

عبور الغاز الرو�سي بعيدا عن اأوكرانيا ورو�سيا البي�ساء. وقد اأدى ذلك اإىل توفر الدعم ال�سيا�سي 

لفكرة فتح »ممر رابع« من امدادات الغاز من بحر قزوين واآ�سيا الو�سطى وبلدان ال�سرق الأو�سط 

ثابتة من  التزامات  نابوكو. وتنتظر هذه امل�ساريع  اأنابيب  اأوروبا، من خالل م�ساريع مثل خط  اإىل 

يتم �سخ كميات كبرية من  اأن  املتوقع  الأحوال، من  اأف�سل  امل�سدرين وامل�سرتين وامل�ستثمرين، ويف 

اأنه هناك �سكوك حول توفر الإمدادات الالزمة لتغذية اخلط، وحول  2020. كما  الغاز قبل عام 

الطلب على الطرف الآخر.

2.4  اأوروبا

  ،2008 عام  الطبيعي يف  الغاز  من  مكعب  مرت   586.5 ح��وايل   الأوروبية  الغاز  �سوق  ا�ستهلكت 

لت�سبح ثاين اأكرب اأ�سواق العامل بعد الوليات املتحدة التي ا�ستهلكت نحو 658 بليون مرت مكعب، وقبل 

رو�سيا التي ت�ستهلك 462 مليار مرت مكعب. ومنذ اأواخر الت�سعينات، �سهدت ال�سوق الإقليمية تغيريات 

هامة منها ت�سارع فتح الأ�سواق يف البلدان ال� 27 الأع�ساء يف الحتاد الأوروبي، ودخول اأع�ساء جدد 

�سواء على جانب الطلب اأو على جانب العر�ش. وقد زاد العتماد على الواردات والعبور عرب البلدان 
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اأمن الإمدادات،  غري الأع�ساء يف منظمة التعاون القت�سادي والتنمية من املخاوف ال�سيا�سية حول 

وقد تزايد ا�ستخدام الغاز يف توليد الكهرباء بعد الإ�سالحات التي �سهدتها اأ�سواق الكهرباء و�سيا�سات 

احلد من انبعاثات غاز ثاين اأك�سيد الكربون، ويف امل�ستقبل نتيجة لهذه العوامل، زادت ال�سكوك الكبرية 

حول ا�ستهالك الغاز وتوريد احتياجاته.

الأ�سواق  الت�سعينات ب�سكل مطرد يف جميع  اأوائل فرتة  الغاز الطبيعي منذ  ازداد الطلب على 

وي�ستمر  الطلب  ينمو  اأن  املتوقع  من  كان  املتاحة،  ال�سيناريوهات  ملعظم  ووفقاً  تقريبا.  الأوروبية 

فرتة  قبل  حتى  ولكن  القادمة.  الثالثة  اأو  العقدين  خ��الل  ح��اد  م�ستقيم  خط  يف  الرت��ف��اع  يف 

الركود القت�سادي 2008، كانت هذه التوقعات م�سكوك يف �سحتها ب�سبب عدد من العوامل منها 

ارتفاع الأ�سعار، والبيئة التنظيمية والتناف�سية غري الوا�سحة، ودورات ال�ستثمار واملخاوف ب�ساأن 

ال�سكنية  والقطاعات  ال�سناعي  القطاع  اأن  يبدو  العوامل،  هذه  اإىل  وبالإ�سافة  الإم��دادات.  اأمن 

انخفا�ش  ومع  اأوروبا.  غرب  �سمال  منطقة  يف  وخا�سة  الت�سبع،  نقطة  اإىل  و�سلت  قد  والتجارية 

الطلب الأوروبي على الغاز ب�سبب ›الك�ساد العظيم‹ ارتفع العر�ش منه، ومن املتوقع اأن يحدث منوا 

حمدودا جدا يف عام 2010.

ال� 20 املا�سية، وهو املحرك الرئي�سي لنمو  اأظهر قطاع الطاقة منوا قويا خالل ال�سنوات  وقد 

اأن يظل الغاز الطبيعي كوقود مف�سل للمحطات اجلديدة  اأوروبا. ومن املرجح  الطلب على الغاز يف 

لتوليد الطاقة حتى عام 2020، وخا�سة يف بلدان جنوب اأوروبا، وبن�سبة اأقل، يف اأ�سواق ال�سمال الغربي 

من اأوروبا. و يختلف الأمر يف اأوروبا الو�سطى وال�سرقية حيث كانت اأ�سعار الغاز الطبيعي عالية جدا، 

ولدى بلدان املنطقة عدد اأقل من اخليارات لتنويع م�سادر الإمدادات.

واأدى الركود القت�سادي ب�سكل كبري اإىل خف�ش الطلب الأوروب��ي على الغاز يف وقت كانت فيه 

املدى  الفائ�ش على  كبري يف  نق�ش  كبرية، مما خلق  امل�سال  الطبيعي  الغاز  من  الإم��دادات اجلديدة 

الق�سري الأجل منذ بداية عام  2009، مع مواجهة امل�ستهلكني مل�ساكل الإيفاء بالتزاماتهم لعقود »الأخذ 

اأو الدفع«. ومن املتوقع انخفا�ش الطلب على الغاز مل�ستوى قريب من م�ستويات عقود »الأخذ اأو الدفع« 

خالل الفرتة 2012-2009.

وكما هو احلال مع اأنواع الوقود الأخرى، تعتمد التوقعات بالن�سبة ل�ستهالك الغاز الطبيعي يف عام 

2010 ب�سكل كبري على توقيت وترية النتعا�ش القت�سادي. وباملقارنة مع النفط، فالإمدادات اجلديدة 
تعني اأن عبء الطاقة الفائ�سة هو اأكرب من ذلك بكثري.

4-3  منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا

والإم��ارات  وقطر  والعراق  اإيران  التالية:  البلدان  اأفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  ت�سم 

العربية املتحدة، واململكة العربية ال�سعودية والبحرين والأردن ولبنان وعمان و�سوريا واليمن واجلزائر 

وم�سر وليبيا واملغرب وتون�ش، ومتتلك بلدان املنطقة حاليا اأكرث من %45 من الحتياطيات العاملية 

املوؤكدة من الغاز، حيث تزيد احتياطيات الغاز املتوفرة يف منطقة ال�سرق الأو�سط عن 84 تريليون مرت 

مكعب، اإل اأن توزيعها بني بلدان املنطقة غري متكافئ ب�سكل وا�سح. حيث ت�ستاأثر كل من اإيران وقطر 

وال�سعودية والإمارات العربية املتحدة واجلزائر باأكرث من 87 % من احتياطي الغاز املتوفر يف املنطقة. 

اأو ل متتلك �سيء على  اأقل بكثري  وعلى النقي�ش من ذلك، لدى الأردن، ولبنان واملغرب احتياطيات 

الإطالق. ول �سك اأن وفرة الحتياطي ال�سخم من الغاز يف منطقة ال�سرق الأو�سط �سيوؤهلها لت�سبح 

امل�سدر الرئي�ش يف العامل للغاز يف امل�ستقبل. ومع ذلك، فاإن الجتاه ال�سائد يف ال�سنوات الأخرية، والذي 
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من املتوقع اأن يبقى على حاله اإىل حد كبري يف امل�ستقبل القريب، هو اأن �سادرات الغاز من منطقة 

ال�سرق الأو�سط مقيدة  بعدد من العوامل، وهي على النحو التايل:

1. تحديات المنبع 

معظم احتياطيات الغاز املوؤكدة يف منطقة ال�سرق االأو�سط تاأتي يف �سكل غاز غري م�ساحب. 	•

ومع ذلك، من بني الدول �ساحبة اأكرب م�سادر للغاز )العراق واململكة العربية ال�سعودية( لديها 

اأكرب ن�سبة من احتياطي الغاز امل�ساحب وهي 80 % و 60 % على التوايل. وبالن�سبة للبلدان 

االأع�ساء يف اأوبك، يظل تطوير احتياطيات الغاز امل�ساحب معتمدا على م�ستوى اإنتاج النفط، 

الذي ينظمه نظام احل�س�ص.

كما يوؤثر تقادم الكثري من حقول النفط يف املنطقة �سلبا على توافر امدادات الغاز لالأ�سواق 	•

املحلية وللت�سدير، حيث يلجاأ املنتجون الإعادة حقن الغاز ك�سكل من اأ�سكال طرق اال�ستخال�ص 

اأ�سعار  ارت��ف��اع  امل�سددة و يف ظل  ال�سوق  . وه��ي و�سيلة م��ربرة ال�سيما يف ظ��روف  املعزز للنفط 

النفط. وهذا له تاأثري تقييدي على امدادات الغاز وخا�سة يف اإيران واالإمارات العربية املتحدة 

وليبيا.

يف البيئة احلالية واملتوقعة الأ�سعار الغاز املنخف�سة ن�سبيا، اأ�سبح القلق اإزاء تكاليف تطوير 	•

موارد الغاز اجلديدة اأكرث و�سوحا بالن�سبة لبلدان منطقة ال�سرق االأو�سط التي متتلك الغاز 

اجل��اف مثل م�سر،  ال��غ��از  احتياطيات  وال��ت��ي متتلك  البحر،  اأع��م��اق  وامل��ت��واج��د يف  احلام�ص، 

االإم��ارات العربية املتحدة واجلزائر. وتوؤدي حاالت عدم اليقني، اإىل تفاقم ال�سغوط القائمة 

على الغاز املتوفر لدى هوؤالء املنتجني، يف حني اأن املخاطرة ميكن اأن متار�ص مزيدا من ال�سغوط 

على التمويالت احلكومية. فقرار اأبو ظبي يف االآونة االأخرية املتعلق بامل�سي قدما يف تطوير 

حقل الغاز احلام�ص املقدرة تكاليفه بنحو 10-12 مليار دوالر مثال على ذلك.

ي�سيف الت�سدد يف �سروط اال�ستثمار يف بع�ص الدول املنتجة يف املنطقة، ال�سيما يف �سمال 	•

افريقيا، اإىل ال�سعوبات التي تواجهها يف جمال االأن�سطة اال�ستك�سافية للغاز.

2. قيود الطلب المحلي

ا�ستاأثرت منطقة ال�سرق االأو�سط باأكرث من 13 % من اإجمايل ا�ستهالك الغاز على م�ستوى 	•

العامل عام 2008، مما يجعلها رابع اأكرب منطقة م�ستهلكة للغاز يف العامل. ومن حيث كثافة 

ا�ستهالك الغاز، تاأتي منطقة ال�سرق االأو�سط يف املرتبة الثانية بعد االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق، 

ما يعك�ص االجتاهات االقت�سادية االأخرية، واأمناط اال�ستهالك امل�سرف يف املنطقة.

كانت القطاعات ال�سناعية وال�سكنية املحرك الرئي�سي للنمو يف الطلب على الغاز يف املراحل 	•

اأ���س��واق الغاز يف منطقة ال�سرق االأو���س��ط،  وان ك��ان ذل��ك النمو بطئ ولكن  املبكرة من تطوير 

ا�ستمر مبعدل ثابت. ويف االآونة االأخرية، كان ا�ستهالك الغاز يف املنطقة مدفوعا اإىل حد كبري 

با�ستخداماته يف قطاع توليد الطاقة الكهربائية وحتلية املياه. حينما تقل�ست ح�سة النفط 

يف اإنتاج الكهرباء من 72 % يف عام 1971 اإىل 36 % يف عام 2006، ارتفعت ح�سة الغاز من 

15 % اإىل اأك�����رث من 56 % خ��الل الفت���رة ذاته�����ا. جن����د يف الوق����ت احلا�س����ر، ما يق�����رب من 
60 % من احتياجات الطاقة الكهربائية يف منطقة ال�سرق االأو�سط تاأتي من املحطات الغازية، 
و من املتوقع اأن يظل هذا القطاع  م�ستحوذا على اأكرب ح�سة من ا�ستهالك الغاز على املديني 

املتو�سط والطويل.
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يرتكز اجلزء االأكرب من الطلب احلايل وامل�ستقبلي على الكهرباء يف عدد قليل من الدول وهي 	•

اإيران، اململكة العربية ال�سعودية، قطر، االإمارات العربية املتحدة، وم�سر.

م��ن قبل 	• اأو غ��ري مبا�سر  املنطقة ب�سكل مبا�سر  ب��ل��دان  امل��ن��زيل يف  ال��غ��از  اأ���س��ع��ار   يتم حتديد 

احلكومات. ويقدر متو�سط �سعر الغاز يف معظم هذه البلدان بنحو 1 دوالر لكل مليون وحدة 

حرارية بريطانية. وقد كانت �سيا�سات ت�سعري الغاز التي تنتهجها حكومات بلدان ال�سرق االأو�سط 

تهدف اإىل ت�سجيع عمليات الت�سنيع على اأ�سا�ص زيادة اال�ستفادة من هذا املورد، وحتفيز قطاع 

ت�ستهلك  كانت  التي  النفطية  املنتجات  وتوجيه  الغاز  اإىل  للتحول  الكهربائية  الطاقة  توليد 

اأ�سعار  ب��اأن  الوقت احلا�سر  الكثريون يف  ال�سادرات. ويعتقد  الكهرباء نحو  توليد  يف حمطات 

الغاز املنخف�سة ب�سكل م�سطنع لن توؤدي اإىل تقوي�ص اجلهود احليوية املبذولة لتح�سني كفاءة 

ا�ستهالك الطاقة يف املنطقة، ولكن ميكن اأن ت�سبب يف موا�سلة حدوث الت�سوهات اخلطرية يف 

القرارات اال�ستثمارية التي ترتتب عليها اآثار اقت�سادية بعيدة املدى.

يف �سوء الجتاهات احلديثة املتعلقة بتحديات املنبع و الطلب املحلي يف منطقة ال�سرق الأو�سط ، 

ميكن القول باأن قطر فقط �ستكون يف و�سع ميكنها من زيادة �سادراتها من الغاز. كما اأن املنتجني من 

�سمال اأفريقيا �سيكونوا قادرين على زيادة �سادراتهم من الغاز يف املدى الق�سري اإىل املدى املتو�سط ، 

وتعتمد تلك الآفاق اعتمادا كبريا على اأن�سطة املنبع ومنو الطلب املحلي. ومن بني هذه البلدان، بف�سل 

خططها املتعلقة بالغاز الطبيعي امل�سال، وبتو�سيع الطاقة ال�ستيعابية خلطوط الأنابيب اأكرث مقارنة 

�سمال  من  الغاز  ل�سادرات  الرئي�سية  الوجهة  اأوروب��ا  تظل  و�سوف  وليبيا.  م�سر  عليه  الذي  بالو�سع 

اأفريقيا، واإن كانت احتمالت انتعا�ش الطلب يف هذه ال�سوق خالل ال�سنوات القليلة املقبلة ل تزال غري 

موؤكدة.

ومن املرجح اأن تزداد التجارة البينية للغاز نتيجة تفاقم العجز املتوقع لإمدادات الغاز من الدول 

التعاون. ففي عام  اأفريقيا ، وبالأخ�ش بني دول جمل�ش  ال�سرق الأو�سط و�سمال  الأخرى يف منطقة 

2008 ، بداأت دولة الإمارات العربية املتحدة و�سلطنة عمان با�سترياد الغاز من قطر من خالل م�سروع 
دولفني. واأ�سبحت الكويت اأي�سا م�ستورد للغاز يف عام 2009. ويقال اإن دبي والبحرين �ست�سري على 

نف�ش الطريق مع الكويت، حيث تقوم الإمارات بدرا�سة ا�سترياد الغاز الطبيعي امل�سال كو�سيلة ملعاجلة 

النق�ش يف العر�ش وزيادة خيارات اإمداداتها. ومن املرجح اأن توفر قطر معظم واردات هذه البلدان، 

مع احتمالية تغري الو�سع يف الأجل الطويل. و�ستحافظ اململكة العربية ال�سعودية على �سيا�سة عدم 

ا�سترياد الغاز، ومن املرجح اأن تلبي جهودها لتكثيف التنقيب عن احتياطيات الغاز غري امل�ساحب من 

املرجح احتياجاتها املحلية املتوقعة.

وخارج دول جمل�ش التعاون، من املرجح اأن ت�ستمر م�سروعات ت�سدير الغاز الإيراين يف مواجهة 

العقبات التجارية وال�سيا�سية الكبرية ما يعني اأنها �ستظل م�ستوردة �سافية للغاز على املدى الق�سري 

و�سوريا  اإ�سرائيل  اإىل  امل�سري  الغاز  اأنابيب  ام��دادات خط  �ستظل  امل�سرق،  منطقة  الأق��ل. ويف  على 

والأردن ولبنان معتمدة اأي�سا على توازن الغاز امل�سري يف ال�سوق املحلي، والذي، وحتى الآن، يالحظ 

تزايد الطلب املحلي على الزيادة يف ال�سادرات. ويف منطقة املغرب، ففي حني يبدو اأن تون�ش �ستتلقى 

مزيد من الإمدادات من خالل تو�سعة خط الأنابيب اجلزائري عرب البحر املتو�سط )ترانز ميد(، فمن 

املرجح اأن ت�ستمر املغرب يف �سيا�ستها املعار�سة ل�سترياد الغاز اجلزائري لتلبية الطلب املحلي املتزايد 

يف قطاع توليد الكهرباء. واأخريا، ي�سار اإىل العراق على اأنه م�سدراً حمتماًل للغاز لي�ش فقط لبلدان 

املنطقة، بل للبلدان الأوروبية اأي�ساً. ويربر مثل هذا التفاوؤل مما ميتلكه العراق من احتياطي غازي، 

ولكن تظل هناك عدد من الق�سايا البارزة التي �ستكون لها انعكا�ساتها على اآفاق الت�سدير يف البالد 

على مدى العقد املقبل، من بينها ال�ستقرار املوؤ�س�سي، وتوافر البنية التحتية، والو�سع الأمني يف البالد. 
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4.4 التطورات في مجال الغاز الطبيعي الم�سال

كان الت�سور ال�سائد يف اأوائل عام 2000 بني اأرباب ال�سناعة اأن ›ت�سدد‹ �سوق الغاز يف امل�ستقبل 

املنظور �سيوفر اأر�سية خ�سبة لتطور العديد من م�ساريع اإمدادات الغاز الطبيعي امل�سال. وقد مثلت 

 2003 ال�ف�رتة  خ�الل  امل�سال  الطبيعي  الغاز  ف�ي جمال  لال�ستثمارات  النهائية  القرارات  يف  الزيادة 

- 2005 ذروة ن�ساط مل ي�سبق لها مثيل، م�سكلة بذلك �سغطاً ملحوظاً على  القدرة املحدودة لعدد 

املقاولني الهند�سيني املتخ�س�سني يف ن�ساط الت�سييل القادرين على بناء هذا العدد من حمطات ت�سييل 

النزويل يف  اإىل عك�ش الجتاه  الأ�سا�سية،  ال�سلع  اأ�سعار  الذي �سهدته  واأدى الرتفاع  الطبيعي.  الغاز 

ال�ستهالكالإنتاجالحتياطي

76000381327ال�سرق الأو�سط

9013.413البحرين

29600116.3119اإيران

31703.6العراق
178012.812.8الكويت
9702422عمان

2550076.620قطر

75707878ال�سعودية

2805.56.1�سورية
643050.258.1الإمارات العربية

490اليمن

830016482�سمال اأفريقيا

450086.526.6اجلزائر
21705941م�سر

15401610ليبيا

9034.6تون�ش
ال�سرق الأو�سط

و �سمال اأفريقيا
84300545409

18500030653018العامل

�جلدول رقم 1 : �لغاز يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا، عام 2008

)بليون مرت مكعب(

BP 2009 &AOGD  2009  : امل�سادر
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التكلفة الراأ�سمالية لوحدة الت�سييل، مما ي�سكل حتديا لقت�ساديات امل�سروع وللتمويل املتاح، و�ستحد 

من وترية اللتزامات اجلديدة يف وقت لحق خالل هذه الفرتة. كما �ستوؤثر هذه العوامل على التوقعات 

املتعلقة بالطاقات الإنتاجية من الغاز الطبيعي امل�سال لل�سنوات للع�سر القادمة. وكان لهذه القيود تاأثري 

الطبيعي  الغاز  �سحن  مثل عمليات  امل�سال،  الطبيعي  الغاز  توريد  �سل�سلة  اأجزاء من  ن�سبيا على  اأقل 

امل�سال وحمطات اإعادة التغويز. ومن غري املرجح اأن ت�سكل طاقات اإعادة التغويز ووفرة ال�سحن اأي 

قيود على التو�سع يف ن�ساط الغاز الطبيعي امل�سال على امل�ستوى العاملي والإقليمي. 

ت�سهد الإمدادات العاملية من الغاز الطبيعي امل�سال حاليا منواً �سريعاً، حيث يتوقع اأن ترتفع من 

300 مليار مرت مكعب يف عام  2009 اإىل نحو 380 مليار مرت مكعب بحلول عام 2012، ويعزى ذلك 
ب�سكل كبري اإىل وحدات الإنتاج القطرية اجلديدة. ومن املتوقع اأن يكون هناك توقف يف منو املعرو�ش 

حتى الن�سف الثاين من العقد اإىل اأن يبداأ الإنتاج يف م�ساريع جديدة يف كل من ا�سرتاليا و نيجرييا. 

ومن املتوقع اأن ت�سل الإمدادات اإىل م�ستوى 580 مليار مرت مكعب �سنويا عام 2020.

اأدت التغيريات التي حدثت منذ عام 2000 اإىل ظهور ديناميات جديدة من �ساأنها اأن تعيد ت�سكيل 

اأمناط العر�ش والت�سعري يف كثري من البلدان واملناطق التي ت�ستورد، اأو هي يف طريقها ل�سترياد كميات 

كبرية من الغاز الطبيعي.  ويف هذا ال�سدد ميكن الإ�سارة اإىل التغيريات الهيكلية الرئي�سية التي حدثت 

منذ عام 2000، وهي على النحو التايل:

اأجل 	• من  املتحدة  واململكة  ال�سمالية  اأمريكا  االأ���س��واق يف  وال��ق��درة على حترير  اإىل  احلاجة 

ا�سترياد كميات كبرية من الغاز الطبيعي امل�سال يف امل�ستقبل.

تقوي�ص �سروط ›الوجهة‹ يف ال�سوق االأوروبية عن طريق قواعد املناف�سة يف االحتاد االأوروبي.	•

االآ�سيوية وتاأخري 	• االأ�سواق  اإىل  امل�سال  اندوني�سيا كدولة م�سدرة للغاز الطبيعي  اأداء  �سعف 

توريد التعاقدات اجلديدة مل�ساريع الغاز الطبيعي امل�سال.

الرغبة املتزايدة من امل�سرتين والبائعني للغاز الطبيعي امل�سال، الإدخال املرونة يف ترتيباتها 	•

التعاقدية، وامل�ساركة يف هام�ص الربح الناجم عن الفروقات بني اأ�سعار الغاز الطبيعي امل�سال يف 

االأ�سواق املختلفة.

اأو حتديات تواجهها الأ�سواق  ›�سلوكية‹  اإىل حدوث تغريات  الهيكلية  التغيريات  وقد دفعت هذه 

الإقليمية املختلفة منها:

ا�ستجابة لالأداء االندوني�سي القا�سر والتاأخر يف تنفيذ امل�ساريع، جلاأت االأ�سواق االآ�سيوية اإىل 	•

�سراء اإمدادات ب�سكل فوري اأو وفق عقود ق�سرية االأجل. فرتاجع الطلب عام 2009  يف كل من 

اليابان، وكوريا، وتايوان جاء نتيجة �سعيهم  لتقليل وارداتهم اإىل احلدود الدنيا للتعاقدات.

ويف اأوروبا، اأ�سعفت عملية التخل�ص من »�سروط الوجهة » عملية الرتابط التي مكنت ال�سوق 	•

�سيحد  بينما  عليه.  املتعاقد  العر�ص  مع  املتوقع  املحلي  الطلب  مقاربة  من  احلالية  املحلية 

اجلمود ال�سلوكي وقيود قدرات البنية التحتية عرب احلدود من وترية التغيري، و من املرجح اأن 

تكون هناك  حاجة اإىل توفري اإمدادات جديدة لل�سوق االأوروبية يف امل�ستقبل. 

ويف اأمريكا ال�سمالية واململكة املتحدة، اأدى الت�سديد الفعلي اأو املتوقع يف العر�ص بالن�سبة 	•

للطلب اإىل تطوير م�ساريع ا�سترياد جديدة، ال�سيما يف جمال الغاز الطبيعي امل�سال. كما اأن 

حالة عدم اليقني املتعلقة بتوقع الطلب والعر�ص املحلي، اإىل ما بعد ال�سنة احلالية، تتالءم مع 

احلاجة اإىل قيا�ص توقيت وحجم اال�ستثمارات يف م�ساريع الغاز الطبيعي امل�سال اجلديدة التي 

حتتاج اإىل فرتة 4 اإىل 5 �سنوات للدخول يف مرحلة االإنتاج.
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لهذا لدينا يف الوقت احلا�سر ›نظام‹ لأ�سواق الغاز الطبيعي يرتبط بدرجات متفاوتة باإمدادات 

والهند،  وال�سني  وتايوان  وكوريا  اليابان  من  الآ�سيوية  الأ�سواق  ت�سمل  التي  امل�سال  الطبيعي  الغاز 

1600 مليار مرت مكعب. ت�ستهلك جمتمعة نحو  التي  ال�سمالية،  واأمريكا  اأوروبا  ومنطقة 

�ستوؤدي الزيادة يف املعرو�ش املتوقعة يف ال�سوق خالل ال�سنتني القادمتني اأو اأكرث، لإحداث تقارب يف 

الأ�سعار بني اأمريكا ال�سمالية واأوروبا عندما ي�سبح النظام اأكرث توازنا. ونظرا لرتفاع حالت عدم اليقني 

حول اجتاهات العر�ش والطلب يف اآ�سيا واأمريكا ال�سمالية على وجه اخل�سو�ش، فمن املمكن يكون لذلك 

انعكا�سات كبرية على تقلبات الأ�سعار يف الأ�سواق املحررة يف اأمريكا ال�سمالية واململكة املتحدة.

5.4 الغاز غير التقليدي

لقد اأ�سحى الرتكيز على الغاز غري تقليدي على نحو متزايد يف املناق�سات الدائرة حول م�ستقبل 

�سناعة الغاز العاملية. وي�ستمل الغاز غري تقليدي على غاز طبقات الفحم )املعروف اأي�سا با�سم غاز 

امليثان( ، وغاز الرمال الكتيمة، وغاز ال�سجيل، والهيدرات. ول تزال التقديرات احلالية ملوارد الغاز غري 

التقليدية غري موؤكدة ب�سبب مكامنه املعقدة، ويعتقد اأن املوارد العاملية املحتملة هائلة.

ففي بلدان منظمة التعاون القت�سادي والتنمية، كانت عمليات تطوير الغاز غري التقليدي مدفوعة 

بالرغبة يف تقليل احلاجة اإىل الغاز امل�ستورد وال�سواغل املتعلقة بتغري املناخ ، بينما يف البلدان غري 

الغاز وعلى نحو متزايد يف ظل حمدودية  الأع�ساء يف املنظمة، كان الرتفاع �سريع يف الطلب على 

الإمدادات املحلية دافعاً الدول امل�ستهلكة للبحث عن بدائل اإمدادات جديدة .

اإن ن�ساط الغاز غري التقليدي، مل ي�سل اإىل مرحلة الن�سج يف جميع اأنحاء العامل. وتعد الوليات 

املتحدة، ب�سفتها اأول بلد ينفذ على نطاق وا�سع عمليات تطوير للغاز غري التقليدي على مدى العقد 

املا�سي، نقطة مرجعية للبلدان الأخرى.

املعاهد  خمتلف  من  العامل  اأنحاء  جميع  يف  التقليدية  غري  للموارد  تقديرات  عدة  ن�سرت  وقد 

واملراكز ال�ست�سارية على مدى ال�سنوات القليلة املا�سية، مثل وود ماكينزي يف عام 2006، وجامعة 

تك�سا�ش اند ايه ام، واملجل�ش الوطني للبرتول يف 2007، واي ات�ش �ش يف عام 2008.

 ونظرا للطبيعة املختلفة ملكامن الغاز غري التقليدية عن نظريتها للغاز التقليدي ، فهناك حاجة 

لتطوير منهجيات تقييم جديدة. وعالوة على ذلك، قلة املعلومات املتعلقة بالعديد من ال�سخور، تدعو 

اإىل القيام بالكثري من امل�ساريع البحثية فيما يتعلق بالبحوث حتت �سطح الأر�ش. وهذا هو ال�سبب 

الرئي�سي الكامن وراء الختالفات الوا�سعة جدا واملتباعدة لتقديرات املوارد العاملية املن�سورة. ففيما 

يتعلق بغاز ال�سجيل، حددت الدرا�سات الأولية على وجود نحو 688 من ال�سجيل الزيتي يف 142حو�ش 

يف جميع اأنحاء العامل. ويقدر كل من روجرن واملجل�ش الوطنى للبرتول بلوغ اإجمايل املوارد العاملية للغاز 

غري تقليدي نحو 32.6 كوادريليون قدم مكعب، اأي ما ميثل اأربع اأ�سعاف موارد الغاز التقليدي القابلة 

لال�سرتداد واملقدرة من قبل وكالة الطاقة الدولية. وب�الن�سبة للوليات املتحدة، ت�سل تقديرات املجل�ش 

الوطني للبرتول للموارد القابلة لال�سرتداد يف حدود 000 8 تريليون قدم مكعب، بينما ت�سل تقديرات 

اأي ات�ش اإ�ش  ما يقرب من  000 12 تريليون قدم مكعب. وبالإ�سافة اإىل ذلك ، فاإن التقديرات بالن�سبة 

للمناطق خارج الوليات املتحدة اأكرث غمو�سا وتنوعا، خ�سو�سا يف املناطق التي يقت�سر فيها الو�سول 

اإىل تلك املوارد على ال�سركات املحلية فقط كما هو احلال يف رو�سيا ، الحتاد ال�سوفياتي ال�سابق، 

وال�سني، وال�سرق الأو�سط. ويبني ال�سكل )2( اأدناه تقديرات املجل�ش الوطنى للبرتول ملوارد الغاز غري 

التقليدي بح�سب املناطق.
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وباإلقاء نظرة على موارد غاز طبقات الفحم وغاز الرمال الكتيمة وغاز ال�سجيل ب�سكل منف�سل، 

يالحظ اأن اأكرث نوع من موارد الغاز يف العامل هو غاز ال�سجيل )112 16 تريليون قدم مكعب( ، يليها 

غاز طبقات الفحم )051 9 تريليون قدم مكعب(، وغاز الرمال الكتيمة )406 7 تريليون قدم مكعب(. 

ويو�سح ال�سكل 3 توزيع الأنواع الثالثة املختلفة للموارد الغاز غري تقليدية يف جميع اأنحاء العامل.

ال�شكل )2( 

تقديرات موارد الغاز غير التقليدي في المكان

ال�شكل )3( 

التوزيع العالمي لموارد الغاز غير التقليدي
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لعقود  هام�سيا  دوره  ظل  لكن  بجديد  لي�ش  ل��الإم��داد  كم�سدر  التقليدي  غري  الغاز  اإن 

الوليات  نتاج  اإ اإجمايل  ن�سف  حوايل  التقليدي  غري  الغاز  ميثل  احلا�سر،  الوقت  يف  و  م�ست. 

حدثت  وقد  املا�سية،  اخلم�ش  ال�سنوات  يف   %  40 من  اأقل  بن�سبة  مقارنة  الغاز،  من  املتحدة 

مع   ،2004 عام  منذ   10% بن�سبة  املحلي  نتاج  الإ يف  التقليدي  غري  الغاز  م�ساهمة  يف  القفزة 

يف  بارنيت  �سجيل  التطوير  عمليات  لبدء  نتيجة  املا�سية،  الثالث  ال�سنوات  خالل  اأكرث  ت�سارع 

املتحدة. الوليات 

ومع ذلك هناك بع�ش حالت عدم اليقني تتعلق بالقدرة على اإنتاج ونقل الغاز غري التقليدي نظرا 

للم�ساكل املتعددة فوق �سطح الأر�ش، فاإنتاج الغاز غري التقليدي اأكرث ح�سا�سية لأ�سعار الغاز ولتوافر 

الئتمان من اإنتاج الغاز التقليدي. كما اأن العديد من املنتجني هم �سركات م�ستقلة تعمل على اأ�سا�ش 

اأكرث عر�سة لتقلبات الأ�سعار. وعالوة على ذلك ، قد ت�سكل القيود املفرو�سة  نقدي، وبالتايل فهي 

على الأنظمة التي حتكم عمليات الغاز غري التقليدي عائق لكل من عمليات الو�سول اإىل الأرا�سي، 

ولتقنيات الإنتاج )وعلى وجه اخل�سو�ش فيما يخ�ش الت�سقق الهيدروليكي(، والبنية التحتية للنقل. كما 

اأن املخاوف البيئية تتزايد ب�سرعة اأي�سا، وبخا�سة داخل البلدان املكتظة بال�سكان يف اجلزء ال�سمايل 

ال�سرقي. وف�ساًل عن ال�سواغل املرتكزة على ا�ستخدام املياه والأرا�سي، ويحتمل اأن تكون دورة حياة 

انبعاثات غازات الدفيئة اأعلى من نظريتها للغاز التقليدي نتيجة ال�ستخدام الكثيف للطاقة يف عمليات 

الإنتاج.

ومع ذلك، ي�سعى عددا من البلدان للح�سول على اخلربات التقنية املتقدمة يف اأمريكا ال�سمالية، 

و»املنتجون  الدولية و�سركات اخلدمات  النفط  الوقت احلا�سر، عدد كبري من �سركات  يقوم يف  كما 

التقييم  اأو  ال�ستك�ساف  املثال، عمليات  �سبيل  املتاحة. على  الدولية  الفر�ش  بالبحث عن  امل�ستقلون« 

التقني جارية يف الوقت احلا�سر يف 29 بلدا حول العامل. وقد قامت كل من اأ�سرتاليا )كوينزلند(، 

اإجراء  اأجل  الفحم من  بها احتياطيات  تراخي�ش مل�ساحات متوفر  والهند مبنح  واإندوني�سيا،  وال�سني 

عمليات ا�ستك�سافية لغاز طبقات الفحم.  كما ت�سارعت وترية ›ال�ستيالء على الأرا�سي‹ يف اأوروبا منذ 

عام 2007، و متتلك اليوم نحو 40 �سركة عقود تاأجري مل�ساحات من املحتمل اأن يتوفر فيها الغاز غري 

التقليدي.

على  امل��دى  بعيدة  انعكا�سات  التقليدي  غري  الغاز  يف  للتطورات  يكون  اأن  املتوقع  وم��ن 

نطاق  على  التطورات  طريق  يف  كثرية  عقبات  تقف  ولكن  العاملي.  امل�ستوى  على  الغاز  اأ�سواق 

التقليدية  البيئات  يف  الغاز  لتطوير  مماثلة  التحديات  هذه  ال�سمالية.  اأمريكا  خارج  وا�سع 

العديد  تعاين  الت�سغيلي،  اجلانب  وعلى  بال�سكان.  املزدحمة  املناطق  اأو  العالية  التكلفة  ذات 

واملعدات  اخلدمات،  �سركات  يف  نق�ش  من  النا�سجة  غري  الغاز  �سناعات  ذات  البلدان  من 

تكاليف  ترفع من  امل�ساكل  تلك  باأن  املوؤهلة، ول ريب  والعمالة  الخ(  وامل�سخات،  )معدات احلفر 

والتطوير.  ال�ستك�ساف 

وعلى اجلانب التجاري ، يجب اأن تتوفر البنية التحتية للنقل حيث اإن اقت�سادات م�سروع الغاز غري 

التقليدي ل ميكنها دعم ال�ستثمارات ال�سخمة يف البنية التحتية. ويرتبط هذا الأمر باملجموعة الثالثة 

اللوائح  النظم ال�سريبية وغريها من  اأن تكون  التي هي عقبات تنظيمية. فمن املمكن  العقبات،  من 

التي تنظم اأن�سطة الغاز غري التقليدي باهظة التكاليف. وحتى الآن ، يبدو اأن اأمريكا ال�سمالية فقط 

متلك املعايري لتحقيق النجاح. بينما يف املناطق الأخرى هناك حاجة اإىل اإجراء تعديالت �سرورية، 

بتلك  للقيام  الوقت  من  �سي�ستغرق  كم  هو  املعلوم  ال�سئ غري  و  لالأعمال.  وا�ستحداث مناذج جديدة 

الأعمال.
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6.4 اال�ستنتاجات

العاملية. ففي 	• النفط  اأ���س��واق  العاملية تعمل ب�سكل خمتلف متاما عن  الغاز  اأ���س��واق  ت��زال  ال 

الفائ�سة  الطاقة  تراكم  اأن  اإال  انتعا�سًا،  امل�ستقبلي  الطلب  فيه  ي�سهد  اأن  يتوقع  ال��ذي  الوقت 

املحتملة �ستكون اأكرب من النفط، كما اأن ديناميات العر�ص خمتلفة جدا بح�سب املناطق على 

الرغم من االحتياطيات الكبرية املتوفرة يف جميع اأنحاء العامل. 

وعلى جانب الطلب، ميكن اأن ي�ستغرق الطلب االأوروب��ي على الغاز عقدا كامال للتعايف من 	•

الركود االقت�سادي. و�سوف تتاأثر وترية االنتعا�ص اإذا ظلت اأ�سعار الغاز مرتبطة تعاقديا باأ�سعار 

النفط. 

وعلى جانب العر�ص، �ستكون �سادرات الغاز الرو�سي متاحة مبا فيه الكفاية طاملا ظل الركود 	•

االقت�سادي موؤثرًا على الطلب املحلي و طلب بلدان رابطة الدول امل�ستقلة. وقد ت�سهد املخاوف 

االأوروبية ب�ساأن اأمن اإمدادات الغاز الرو�سي تخفيفا يف حدتها بعد اإجناز خطوط اأنابيب النقل 

اجلديدة التي تتجاوز اإ�سكالية بلدان العبور، وخ�سو�سا اأوكرانيا. ويف املقابل، �سوف يعمل مزودو 

امل�ستوى احلايل  اأج��ل احلفاظ على  با�ستثناء قطر، جاهدين من  االأو���س��ط،  ال�سرق  الغاز من 

ل�سادرات الغاز. ومن غري املرجح اأن حتدث زيادة يف ال�سادرات يف امل�ستقبل القريب، ما مل ت�سهد 

ديناميات الطلب املحلي للغاز تغيري جذري. 

انخفا�ص 	• العاملية، و مع  ال�سوق  اإىل  امل�سال ت�سل  الطبيعي  الغاز  اإم���دادات  ب��داأت موجة من 

الطلب يف جميع االأ�سواق الرئي�سية لي�ص من الوا�سح كيف واأين �سيتم ا�ستيعاب تلك الزيادة. 

وما ميكن اأن يقال هو اأن اأ�سواق الغاز بداأت تنحو نحو ›العوملة‹، ويعزى ذلك اإىل زيادة اإمدادات 

الغاز الطبيعي امل�سال. 

 اأحدثت امل�سادر غري تقليدية، وخا�سة غاز ال�سجيل ثورة  يف �سوق الواليات املتحدة، حيث 	•

اجته االإنتاج املحلي نحو االرتفاع، بعد اتخاذه منحى االنخفا�ص يف ال�سابق. ويعتقد باأن اإنتاج 

6 دوالرات  ال�سمالية �سيكون كبريا جدا عند م�ستوى تكلفة تقل عن  اأمريكا  ال�سجيل يف  غاز 

لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ولكن كيف ميكن تطبيق هذه الثورة يف اأماكن اأخرى و باأي 

�سرعة، هذا اآمر غري وا�سح وغري موؤكد؟. 

5  ق�سايا متعلقة بالبلدان العربية
1.5 التنويع االقت�سادي

اأ�سار تقرير معهد اأك�سفورد لدرا�سات الطاقة الذي قدم يف موؤمتر الطاقة العربي لعام 2002 على 

ما يلي : »اإن الر�سالة الرئي�سية لأية دولة تعتمد على عائدات ال�سادرات من ال�سلع الرئي�سية، �سواء  

كانت هذه املوارد قابلة للن�سوب مثل النفط اأو الغاز اأو اأي م�سدر اآخر مثل املنتجات الزراعية ، هي 

اتخاذ خطوات كبرية وملمو�سة لتنويع اقت�سادها. وهذه الن�سيحة ل تزال اليوم حجر الزاوية يف اأي 

اإ�سرتاتيجية للتنمية امل�ستدامة للدول العربية، وخ�سو�سا بالن�سبة لالقت�سادات الغنية باملوارد. وهي 

الن�سيحة التي �سبق واإن وجهت للعديد من الدول. وقد اأخذت بع�ش ا�سرتاتيجيات التنويع مكانها اليوم 

كتطوير اخلدمات املالية ، واخلدمات اللوج�ستية ، وتكنولوجيا املعلومات. فيما تركز بلدان اأخرى على 

قطاع ال�سياحة. و تركز معظم القت�سادات الغنية باملوارد يف الوقت احلا�سر على اإن�ساء ال�سناعات 

املوجهة للت�سدير التي تعتمد على م�سادر الطاقة الرخي�سة ن�سبيا، والتي ت�ستحوذ على القيمة امل�سافة 
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اأن�سطة امل�سب. و لكن على الرغم من بع�ش  ملوارد الطاقة من خالل تو�سيع �سل�سلة الطاقة لت�سمل 

هذه التطورات املثرية لالإعجاب، ل يزال هناك اختالل يف التوازن الأ�سا�سي بني القت�سادات الغنية 

بالنفط والقت�سادات غري النفطية. وبالن�سبة للبلدان العربية، يقلل انخفا�ش العتماد على �سادرات 

النفط والغاز من تعر�سها لالأ�سواق العاملية للنفط والغاز، لهذا جند اأن التنويع يف �سلب اأي اإ�سرتاتيجية 

اقت�سادية للبلدان العربية.

2.5  تعزيز دور القطاع الخا�ص

تتميز اقت�سادات بع�ش الدول العربية باختالل التوازن بني القت�سادات النفطية و القت�سادات غري 

النفطية، وكثريا ما تواجه اأي�سا انعدام التوازن بني اأن�سطة الدولة والقطاع اخلا�ش. فالدولة كمحرك 

للنمو، لها دورها بالتاأكيد يف التنمية القت�سادية. فالنمو القت�سادي والجتماعي ال�سريع  الذي حدث 

يف العقود الأخرية ل ميكن ت�سوره من دون القيام بالتخطيط القت�سادي وبرامج ال�ستثمار. واجلدير 

اأهداف الربامج الإمنائية من فرتة اخلم�سينات اإىل فرتة  اأنه قد مت النتهاء من العديد من  بالذكر 

اأقنعت فوائد املناف�سة  اأن ي�سجع على زيادة م�ساركة القطاع اخلا�ش.  الثمانينات مب�ستوى من �ساأنه 

يف الأ�سواق املحلية، وتدفق التكنولوجيا الأجنبية العديد من الدول العربية يف املا�سي للبدء يف برامج 

اخل�سخ�سة الطموحة. و�ستاأتي فر�ش العمل يف امل�ستقبل من القطاع اخلا�ش ولي�ش من القطاع العام. 

للحكومات  بالن�سبة  اإحلاحا  الأكرث  الق�سايا  بني  من  الف�ساد  ومكافحة  ال�سفافية  زيادة  ق�سية  وتعد 

العربية الراغبة يف ت�سجيع منو القطاع اخلا�ش،  العن�سر الآخر لأ�سا�سي يف هذا التطور هو حتديث 

الت�سريعات التجارية من اجل خلق بيئة اآمنه ومالئمة لالأعمال هي اأي�سا.

3.5  التعليم والتدريب

العقود  طوال  العربية  البلدان  جميع  يف  الدولة  ل�سيا�سة  الرئي�سية  الأه��داف  اأحد  التعليم  يعد 

املا�سية. و قد مت اإحراز تقدم كبري فيما يتعلق باأعداد امللتحقني باملدار�ش من الذكور والإناث، كما اأن 

م�ستوى الأمية تناق�ش ب�سكل م�سطرد. ومع ذلك، يفتقر قطاع التعليم يف جميع الدول العربية للتحديث 

والتطوير. تتطلب الأعداد الكبرية من ال�سباب يف العامل العربي اهتماماً كبرياً لتلبية احتياجاتهم. ول 

اأوروبا واأمريكا  تزال هجرة املاليني من العمالة املهرة اإىل البلدان الأكرث ثراء يف العامل العربي اإىل 

ال�سمالية اأي�سا، ت�سكل ا�ستنزاف دائم لهذه الرثوة الب�سرية التي دولها باأم�ش احلاجة اإليها. وتعك�ش 

العمالة على  لتلك  املتلقية  البلدان  بع�ش  كافيا يف  تدريبا  املدربني  املواطنني  النق�ش احلاد يف  اأي�سا 

الأخ�ش يف دول جمل�ش التعاون. كما اأن عدم التوافق بني املهارات التي يتطلبها �سوق العمل وخمرجات 

التعليم يف الدول العربية ل زالت متثل م�سكلة بالن�سبة لأ�سواق العمل يف العديد من الدول العربية. 

وهذا الو�سع ل ي�سب يف م�سلحة اأحد، وينبغي على القدرات املتوفرة داخل البلدان العربية و�سع حلول 

م�ستقبلية وا�سحة املعامل. 

4.5  اأمن المياه واالأمن الغذائي

بالن�سبة للدول العربية، �سيكون الرتكيز يف ال�سنوات والعقود القادمة ب�سكل متزايد على املوارد 

التي تت�سم بالندرة و الن�سوب. فندرة املياه متثل ق�سية يف جميع البلدان العربية التي ت�سهد تزايد �سريع 

يف معدلت النمو ال�سكاين، وتعد حتلية املياه و�سيلة باهظة التكلفة، وينبغي احلفاظ على هذا امل�سدر، 

�سواء من جانب الأ�سر امل�ستهلكة، وينبغي اأن يكون حمور اهتمام جميع ال�سيا�سات يف امل�ستقبل. كما 
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تدعو احلاجة اإىل اإعادة النظر يف الدعم احلكومي املقدم لل�سناعات كثيفة ال�ستخدام للمياه، مثل 

الزراعة، ول�سيما يف البلدان التي ل تتمتع  بقاعدة زراعية وا�سعة. 

كما تثري الزيادة الناجتة عن الواردات الغذائية يف عدد من الدول العربية، ق�سايا هامة ب�ساأن 

الأمن الغذائي الوطني. فالعنا�سر الغذائية التي ي�ستهلكها الفقراء يف جميع الدول العربية ت�سكل اجلزء 

الأكرب من املواد الغذائية امل�ستوردة يف العامل العربي.

 ول يبدو اأنه هناك حاًل لهذه امل�سكلة يلوح يف الأفق ما دامت دول منظمة التعاون القت�سادي و 

التنمية م�سرة على اإبقاء املنتجات الزراعية خارج اإطار اتفاقية التجارة حلماية اأ�سواقها. وعلى نطاق 

التي لديها ميزة تناف�سية يف  العربية  البلدان  التكنولوجيا يف تلك  �سيق مثال، ال�ستثمار يف حت�سني 

جمال الزراعة، مثل املغرب واجلزائر وم�سر، ينبغي اأن يكون �سمن اأولوية ال�ستثمار الوطني، وهذا ما 

يتيح فر�سة ا�ستثمارية جديرة بالهتمام بالن�سبة للدول العربية الأخرى الراغبة يف ال�ستثمار اخلارجي 

يف الفوائ�ش الراأ�سمالية بطريقة معقولة.

5.5  االأمن المحلي للطاقة وتغير المناخ

اأ�سبح اأمن الطاقة املحلي من بني ال�سواغل الرئي�سية لكثري من الدول العربية، لأن ال�سعوب العربية 

متزايد.  نحو  على  املعي�سة  م�ستويات  وارتفعت   ، املا�سية  الأربعة  العقود  خالل  كبرية  ب�سرعة  منت 

وعالوة على ذلك، تنظر �سكان البلدان املنتجة للنفط والغاز الطبيعي يف العامل العربي اإىل اأن الكهرباء 

الرخي�سة واملتاحة بوفرة لال�ستهالك املنزيل اخلا�ش حق مكفول لالأفراد يجب على احلكومات القيام 

به، وقد ثبت اأن هذا الأمر مكلف. وما فاقم الو�سع هو �سعوبة مواكبة قطاع توليد الطاقة للتطورات 

الكهربائية  الطاقة  النق�ش يف  هي  النهائية  واملح�سلة  ال�ستهالك،  اأمناط  يف  والتغري  الدميوغرافية 

الكهربائية، من خالل  القدرة  الداخلي هو زيادة هذه  التحدي  العربية. و�سيكون  الدول  يف عدد من 

ال�ستثمار يف قطاعات الطاقة و قطاع توليد الطاقة الكهربائية. وميكن للقطاع اخلا�ش اأن يلعب دورا 

حا�سما يف الت�سريعات الوطنية. 

اآخر  البيئي جمالً  والوعي  املناخ،  تغري  الدائر حول  العاملي  النقا�ش  يعد  اأخرى،  ناحية  من 

اأن ميثل  العربية،  الدول  من  الطاقة  وفرة  �سوء  العربي. وميكن يف  العامل  �سيا�سات يف  لتخاذ 

العربية  الدول  يف  الطاقة  ا�ستهالك  يف  الإ�سراف  عن  الناجمة  البيئية  التكلفة  ب�ساأن  الوعي 

يف  للطاقة  الفرد  ا�ستهالك  من  للحد  وت�سريعات  وطنية  �سيا�سة  لتبني  جدا  مهمة  انطالقة 

على  املعتمدة  البلدان  يف  املياه  ا�ستهالك  يف  النمو  خف�ش  نحو  للتوجه  وميكن  العربية.  الدول 

البيئية،  احلوافز  خالل  من  الكهرباء(  من  كبرية  كميات  ي�ستهلك  الذي  )القطاع  املياه  حتلية 

جريئة  مبادرة  تعد  ظبي  اأبو  يف  »م�سدر«  مدينة  ولعل  الهدف.  هذا  اأي�سا يف حتقيق  ي�سهم  اأن 

املبادرات  من  النوع  بهذا  متفردة  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  تزال  ول  ال�سدد،  هذا  يف 

يتعلق  فيما  اأكرب  ب�سكل  نف�سها  اإقحام  العربية  ال��دول  بقية  على  وينبغي  العربي.  العامل  يف 

البيئي. والتلوث  املناخ  تغري  مبكافحة 

6.5  اال�ستقرار االإقليمي واالأمن

من ال�سروط الرئي�سية امل�سبقة لزدهار اأي ن�ساط اقت�سادي، ال�ستقرار والأمن على املدى الطويل، 

وتظل الدول العربية واقت�ساداتها لعبني اأ�سا�سيني داخل املنطقة التي متزقها عدد من ال�سراعات. 

الدول  من  بالقرب  ال�سراعات  من  مزيد  حدوث  اإمكانية  اإىل  الأخ��رية  الدولية  التطورات  اأدت  وقد 
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العربية. و�سمن هذا املناخ، يجب على الدول العربية موا�سلة وتكثيف م�ساركتها يف خدمة ال�ستقرار 

الإقليمي. وميكن اأن يكون التعاون القت�سادي اأداة رئي�سية مهمة يف هذه العملية.

7.5  التحدي اال�ستثماري

توجد، يف الوقت احلا�سر، �سكوك كبرية حول م�ستقبل تطور الطلب. وقد كان لهذا اأثره يف زيادة 

خيار النتظار اأي تاأخري القرارات ال�ستثمارية اإىل حني و�سول معلومات جديدة حول ظروف ال�سوق 

اأوبك. ومع ذلك، فاإن قرار  مثل البيانات املتعلقة بالطلب العاملي املتوقع واإمدادات النفط من خارج 

الطلب.  تراجع  �سوء  الإنتاج يف  وزي��ادة  ال�ستثمار  من  ربحية  اأكرث  هو  الإنتاج  زيادة  وعدم  النتظار 

ب�سبب قلة  املت�سددة  ال�سوق  اأن ظروف  الق�سري هي  املدى  الرئي�سية على  امل�سكلة  ومن وجهة نظرنا 

ال�ستثمارات �ستوؤدي اإىل  ثالث اأمور، اأولها حدوث ارتفاع مت�سارع يف اأ�سعار النفط ، وثانيها ارتفاع 

الأ�سعار ب�سكل اأكرث تواترا لال�ستجابة لل�سدمات ، و ثالثها تقلبات حادة يف اأ�سعار النفط.

و كما مت مناق�سته يف اجلزء 3 ، مثل هذا ال�سلوك لأ�سعار النفط له اآثار مبا�سرة على الطلب على 

النفط من خالل تاأثريات الأ�سعار واأثرها على النمو، ولها اأي�سا اآثار غري مبا�سرة حيث اأن ديناميات 

هذا ال�سعر �ستوؤدي اإىل ت�سارع البتكارات التكنولوجية وال�سيا�سات احلكومية مع اآثار �سارة مرتتبة 

على الطلب على النفط. فمن املهم احلفاظ على ال�سيا�سة احلالية ل�سمان توفري امدادات كافية يف 

ال�سوق النفطية واملحافظة على م�ستوى معني من الطاقة الفائ�سة يف مواجهة ال�سطرابات املحتملة. 

والدول العربية لها تاأثري كبري على و�سعية اأوبك كمورد موثوق به للنفط على املدى الطويل. وبالطبع ، 

هذه ال�سيا�سة لها تكاليف مرتبطة بال�ستثمار الزائد يف الطاقة الإنتاجية الإ�سافية يف بع�ش احلالت. 

وبالتايل ، هناك حاجة اإىل حتليل دقيق لتقييم املفا�سلة بني منافع وتكاليف مثل هذه ال�سيا�سة على 

املديني الق�سري و الطويل.

8.5  اإدارة الطلب المحلي

الزيادة ال�سريعة يف الطلب على الطاقة، وبالأخ�ش على النفط والغاز، يف البلدان العربية ل تخلو 

من التكلفة وينبغي حتليلها يف �سياق �سيا�سة الأقطار الأع�ساء يف اأوابك فيما يخ�ش الطاقة الدولية. 

وقد اأدى ارتفاع معدلت منو ا�ستهالك الطاقة يف العديد من الدول العربية اإىل اللجوء اإىل ا�ستخدام 

النفط اخلام اأو زيت الوقود يف حمطات توليد الكهرباء وحتلية املياه يف حني مت حتويل الغاز الطبيعي 

اإىل قطاع البرتوكيماويات الذي يعاين من حمدودية البدائل. 

9.5 الحفاظ على قوة الت�سعير

يف  احل��ادة  وال��دورات  التقلبات  تزايد  يتمثل يف جتنب  اأن  يجب  للنفط  امل�سدرة  البلدان  هدف 

الأ�سعار. وهذا يتطلب اأن حتافظ بع�ش الدول العربية على قوة ت�سعري معينة �سواء يف حالت النخفا�ش 

والرتفاع ، والقيام بدور اأكرث فعالية يف حتقيق ال�ستقرار فيما يتعلق بتوقعات ال�سوق النفطية حول 

النطاق ال�سعري الذي تف�سله. ويعزو الكثري �سلوك الأخري لالأ�سعار اإىل تزايد دور امل�ساربني. ومع ذلك 

، بدل من �سياغة التحليل من حيث العوامل الأ�سا�سية مقابل التكهنات اأو حماولة ت�سريح �سعر النفط 

اإىل املكونات الأ�سا�سية وغري الأ�سا�سية ، فان النهج الأكرث فائدة هو اأن نعرتف باأن النفط اخلام له 

خ�سائ�ش ال�سلع املادية والأ�سول املالية على حد �سواء.
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كريستوفر ألسوب وبسام فتوح

اأ�سعار  دورة  من  مرحلة  كل  على  بناء  متباينة جدا  وامل�ستهلكني  املنتجني  م�سالح  كانت  تاريخيا، 

النفط. ومع ذلك، كان هناك اإدراك متزايد بني امل�ستهلكني واملنتجني من اأن اأ�سعار النفط املنخف�سة 

النفط من تدفق  اأ�سعار  انخفا�ش  ناحية، يحد  املرتفعة جدا �ست�سر مب�سالح اجلميع. فمن  اأو  جدا 

ال�ستثمارات التي تتطلبها هذه ال�سناعة ل�سمان تدفق م�ستقر لإمدادات النفط. ومن ناحية اأخرى، 

ميكن لأ�سعار النفط املرتفعة واملتقلبة اأن تقو�ش ال�ستثمار و توؤثر �سلبا على فر�ش النمو العاملي. وقد 

الرئي�سيني حول نطاق مف�سل  الن�سبي الأخري يف وجهات نظر املنتجني وامل�ستهلكني  التقارب  �ساعد 

لأ�سعار النفط على ال�ستثمار و حتقيق ال�ستقرار يف اأ�سواق النفط خالل الأ�سهر الأخرية، كما قدم 

ذلك التقارب نوعا من ال�ستقرار يف الأ�سعار التي تاأرجحت يف نطاقات �سيقة ن�سبيا. ومن املرجح اأن 

ي�ستمر هذا التقارب احلايل اإذا مت العمل على دعمه بالتدابري املوؤ�س�سية التي تعزز تبادل املعلومات 

وبناء الثقة بني امل�ستهلكني واملنتجني من خالل احلوار بني املنتجني وامل�ستهلكني اأو غريها من الو�سائل 

الأخرى املتاحة.

10.5  الم�ساركة الن�سطة في ال�سيا�سة الدولية

ل ينبغي اأن تقت�سر امل�ساركة الن�سطة من جانب الدول العربية على املنتديات العاملية ذات ال�سلة 

اإ�سارة  اأ�سواق الطاقة. فهناك  بالطاقة فح�سب، بل يجب اأن تتو�سع لت�سمل الأن�سطة التي تقع خارج 

وا�سحة اإىل اأن الدول ال�سناعية تتجه نحو اإجراء تغيريات كبرية يف ال�سيا�سات القت�سادية الوطنية 

من اأجل خلق النمو امل�ستقر وامل�ستدام مع تعافى العامل من اأ�سواأ ركود �سهده منذ عقود. وملثل هذه 

املديني  على  النفط  واأ�سواق  العربية  القت�سادات  على  املبا�سرة  التاأثريات  القت�سادية  ال�سيا�سات 

الق�سري و الطويل. وت�سكيل مثل هذه ال�سيا�سات ينبغي اأن يتم من خالل امل�ساركة الفعالة يف املناق�سات 

املتعلقة بال�سيا�سة العامة ، واأن ي�سبح التقييم امل�ستمر ور�سد التاأثريات على املدى الطويل ملثل هذه 

ال�سيا�سات اأولوية ق�سوى يف الدوائر ال�سيا�سية.

11.5  فهم اأكبر لدور الهيدروكربونات في التنمية االقت�سادية

الوقود  واأنواع  النفط والغاز  به  الذي ي�سطلع  الدور  ما زال هناك حتامل كبري و�سوء فهم حول 

الفعال  التوا�سل  اإىل  الفقر. وهذا يدعو  التنمية القت�سادية والتخفيف من حدة  احلديثة يف عملية 

للجمهور نيابة عن البلدان امل�سدرة للنفط. ووفقا لربنامج الأمم املتحدة )2008(، يقدر عدد الب�سر 

غري القادرين على احل�سول على الكهرباء بنحو 1.6 مليار ن�سمة، يف حني اأن اأكرث من ملياري �سخ�ش 

اأنواع الوقود التقليدية مثل اخل�سب والفحم لأغرا�ش الطهي والتدفئة. ومن  ل يزالو معتمدين على 

امل�سلم به اأن عدم احل�سول على اأ�سكال حديثة من الطاقة مثل املنتجات البرتولية والكهرباء يحول 

دون حتقيق التنمية القت�سادية والجتماعية و يزيد من حدة الفقر. وهكذا، فالتحول اإىل وقود نظيف 

ي�سكل هدفا رئي�سيا لكثري من البلدان النامية. وميكن للدول الأع�ساء يف  اأوابك اأن تلعب دورا اأ�سا�سيا 

يف ت�سليط ال�سوء على دور النفط والغاز يف التنمية الب�سرية ، كجزء من تبادل املعلومات مع اجلمهور 

وم�ساهمته الفاعلة يف ال�سيا�سات املتعلقة بجانب الطلب.
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تهدف الدرا�شة ب�شكل رئي�شي اإىل بيان اأثر التطورات التي ت�شهدها 

املخزونات النفطية على اإمدادات النفط من الدول املنتجة ب�شكل 

التقلبات يف  واأثرها على  الأع�شاء ب�شكل خا�ص،  الدول  عام ومن 

  .2010  -  1999 الفرتة    وذلك خالل  املختلفة  النفوط  اأ�شعار 

املخزونات  باأنواع  التعريف  �شيتم  الدرا�شة  حماور  خالل  ومن 

املخزونات  بني  تربط  التي  التاريخية  العالقة  تتبع  و  املختلفة، 

النفطية واأ�شعار النفط اخلام، ومدى تاأثري تلك العالقة على حالة 

ال�شتقرار يف الأ�شواق النفطية.

دور المخزون النفطي في األسواق العالمية
والنعكا�ضات على الدول الأع�ضاء يف اأوابك

عبد الفتاح دندي

على اخلارطة اجلغرافية، تقع الدول العربية بني دائرتي عر�ض 2 ° جنوبا و 37.5 ° �شماال 

وبني خطي طول 60 ° �شرقا و 17 ° غربًا )عدا دولة جزر القمر التي تقع عند دائرة عر�ض 

12 ° (  وتغطي م�شاحة  تقدر بـ 14.291.469 كيلو مرت مربع اأي ما ميثل ن�شبة 10.2 % 
من الياب�شة، وتقع 10 دول منها يف اإفريقيا بن�شبة 72.45 % من امل�شاحة، و 12 دولة يف اآ�شيا 

6000 كيلو مرت ومن  الغرب  اإىل  ال�شرق  العربية من  الدول  %. يبلغ امتداد   27.55 بن�شبة 

ال�شمال اإىل اجلنوب ـ 4000 كيلو مرت، وتطل بع�ض الدول العربية على البحر االأحمر والبحر 

االأبي�ض املتو�شط واخلليج العربي وبحر العرب، ويطل بع�شها االأخر على املحيط االطلنطى 

غربا واملحيط الهندي �شرقا. 

وعلى اخلارطة االقت�شادية، ت�شري اآخر البيانات املتعلقة باملوؤ�شرات االقت�شادية للدول العربية 

امل�شتقاة من التقرير االقت�شادي العربي املوحد، اإىل بلوغ الناجت املحلي االإجمايل للدول العربية 

كمجموعة حوايل 1.7 تريليون دوالر عام 2009 وهو ما ي�شكل نحو 2.9 % من اإجمايل الناجت 

اجلارية  باالأ�شعار  االإجمايل  املحلي  الناجت  الفرد من  ن�شيب  بلغ  قد  و  العاملي،  االجمايل  املحلي 

5217 دوالر. و فيما يتعلق مبتو�شط معدل الت�شخم املقا�ض بالتغري ال�شنوي يف الرقم  حوايل  

القيا�شي الأ�شعار امل�شتهلك يف الدول العربية  فقد بلغ 3.3 % عام 2009.

و يف عام 2009، و�شلت االإيرادات العامة يف الدول العربية كمجموعة اإىل نحو 598  مليار 

دوالر م�شكلة ن�شبة 35 % من الناجت املحلي االإجمايل، و بلغ االإنفاق العام حوايل 596 مليار دوالر 

م�شكال ن�شبة 34.8 % من الناجت املحلي االإجمايل. وقد تراجع الفائ�ض الكلي للموازنة العامة 

للدول العربية من 254 مليار دوالر عام 2008 اإىل 5.6 مليار دوالر فقط عام 2009.
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متهيد

الدول العربية على خارطة الطاقة العاملية: 
مكانة متميزة و مهام ج�سام

ثروات  بوجود  ويتميز  هائال،  وتاريخيا  وب�شريا  جغرافيا  امتدادا  العربي  الوطن  ي�شكل 

اأكرب خمازن الطاقة االحفورية  اأعماق �شحاريه. وقد بات يعترب من  نفطية وغازية �شخمة يف 

العامل مبا حتتاجه  بقاع عديدة من  تزويد  تقع مهمة  دوله  فعلى  العامل.  والغازية يف  ال�شائلة 

من نفط وغاز، لعدة عقود قادمة. وينبغي للقيام بهذه املهمة اأن تتوفر للدول العربية اإمكانيات 

لكن  والغاز،  النفط  ت�شدير  من  العوائد  توفره  ما  وذلك  بها.  ي�شتهان  ال  وا�شتثمارية  �شناعية 

التقلبات االقت�شادية جتعل هذا املورد عر�شة للتاأرجح وعدم اال�شتقرار، مما يرتتب عليه خلخالت 

اجتماعية يف بع�ض الدول. لكن، ومهما يكن من اأمر، فقد متكنت الدول العربية املنتجة وامل�شدرة 

للبرتول من حتقيق قدر ال باأ�ض به من النهو�ض االقت�شادي واالجتماعي، ومتكنت خالل العقود 

املا�شية من توطني �شناعاتها البرتولية اإلخ.. الورقة تقدم اأمامنا عر�شا ملوقع الدول العربية على 

خارطة الطاقة يف العامل، وعلى اخلرائط االقت�شادية واالجتماعية وما اإليها 

----------------------------------

*  باحث اقت�شادي - االإدارة االقت�شادية ، اأوابك - الكويت.

عبد الفتاح دندي* 

* امل�شرف على الإدارة القت�شادية وبنك املعلومات، اأوابك - الكويت 
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بح�سب ما هو متعارف عليه يف ال�سناعة النفطية ميكن تق�سيم املخزونات النفطية اأوال بناء على 

اأمناط املخزون النفطي، وثانيا ح�سب اأهداف االحتفاظ باملخزون النفطي. و فيما يلي بيان لكل تق�سيم 

من التق�سيمات �سالفة الذكر :

�أوال: تق�سيم �ملخزونات �لنفطية بح�سب �أمناطها

 (Primary يتحــــدد هذا التقـــ�سيم يف ثالثــــة اأمنــــاط رئي�ســـية من املخـــزونات وهي املخزون االأويل

 ،)Tertiary Stocks( واملخزون الثالثي  ،)Secondary Stocks( و املخـــــزون الثــــــــانــــوي ،Stocks)
كما يو�سح ذلك ال�شكل التايل :

وفيما يلي تعريف موجز لكل نوع 

من اأنواع املخزونات النفطية:

1- �ملخزون �الأويل
به  الــذي حتتفظ  املخزون  و هو 

يدخل  ـــذي  وال النفطية،  ال�سناعة 

وهو  التكرير  و  االإنــتــاج  عمليات  يف 

التجاري،  باملخزون  اأي�سا  يعرف  ما 

لدى  املحتجز  للمخزون  باالإ�سافة 

باملخزون  يعرف  ما  وهو  احلكومات 

اال�سرتاتيجي ، اأو يف موانئ الت�سدير 

مبا فيها املنتجات النفطية يف حمطات التوزيع الرئي�سية. ويعترب املخزون االأويل هو االأكرث �سيوعا 

وتداوال يف تقارير و ن�سرات ال�سناعة النفطية.

2- �ملخزون �لثانوي
ي�ستمل هذا املخزون على كميات النفط التي يحتفظ بها بائعو التجزئة و املوزعون ال�سغار �سواء 

يف مراكز التوزيع الثانوية، اأو يف ال�سهاريج اأو يف حمطات التعبئة.

3- �ملخزون �لثالثي
هذا النوع من املخزون يّعرف على اأ�سا�س انه النفط املوجود لدى امل�ستهلك النهائي مثل الغازولني 

يف املركبات املختلفة، اأو زيت التدفئة يف و�سائل التخزين املنزلية. واجلدير بالذكر هنا اأنه على الرغم 

من اأن حجم كال من املخزون الثانوي والثالثي اأكرب من املخزون االأويل، اإال اأنه ال ميكن التحقق ب�سكل 

دقيق من م�ستواهما، وبالتايل تتم معاملتهما باعتبارهما عامال جمهوال يف املخزونات النفطية رغم 

تاأثريهما غري املبا�سر على االأ�سواق النفطية.

اأنواع المخزونات النفطية المختلفة

محطاتت 
بحريیة  

لتخزيین االخامم

محطاتت بحريیة  
لتخزيین االمنتجاتت

محطاتت تخزيین 
االنفط االخامم

صهھارريیج 
لتخزيین االخامم

ووااررددااتت  
االنفط  
االخامم

صاددررااتت  
االنفط  
االخامم

ووااررددااتت  
االمنتجاتت  
االنفطيیة

صاددررااتت  
االمنتجاتت  
االنفطيیة

صهھارريیج لتخزيین 
منتجاتت االمصافي

منشآتت االتخزيین 
وواالشحن للمنتجاتت

مستوددعاتت  
االسائباالتخزيین 

االنفط االخامم
االمنتجاتت االنفطيیة

مخزوونن 
ثالثي

مخزوونن أأوولي
مخزوونن ثانويي

	  

اجلزء الأول :

اأنواع املخزونات النفطية 
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ثانيا : تق�سيم �ملخزونات �لنفطية وفق �أهد�ف �الحتفاظ بها.

تعد اأغرا�س االحتفاظ باملخزون على قدر عال من االأهمية لالأ�سواق النفطية اإذ ميكن التمييز بني 

املخزون غري القابل للت�سرف، واملخزون القابل للت�سرف.

)Non-Discretionary Stocks(  1. �ملخزون غري �لقابل للت�سرف
ي�سري اإىل املخزون الواجب االحتفاظ به لت�سيري عجلة �سناعة النفط، اأي انه خمزون باال�سم فقط 

حتكمه ظروف الطلب وطبيعته. وينق�سم املخزون غري القابل للت�سرف اإىل االأجزاء الثالثة التالية :

1-1 �ملخزون �حلكومي �الإلز�مي /�ال�سرت�تيجي
)Government, Compulsory or Strategic Stocks (

وهو املخزون الواجب االحتفاظ به بناء على الت�سريعات احلكومية ل�سمان اأمن االإمدادات. ويتم 

حتديد م�ستوى هذا املخزون بداللة م�ستويات واردات النفط اأو ا�ستهالكه لكل دولة. ويعترب املخزون 

اال�سرتاتيجي االأمريكي مثاال لهذا النوع من املخزونات.

وتوؤكد وكالة الطاقة الدولية على اأهمية هذا املخزون رغم بروز اجتاه يدعو اإىل اإعادة تقييم جدوى 

االحتفاظ مباليني الرباميل العاطلة يف املخزون اال�سرتاتيجي ملا تنطوي عليه من تكاليف اأملتها 

الظروف يف الفرتات ال�سابقة.

)Minimum Operating Stocks( 2.1  �ملخزون �لت�سغيلي �الأدنى

 وهو املخزون الذي ي�ستمل على النفط  ال�سروري لت�سيري نظام االإمدادات مثل تعبئة النفط يف 

خطوط االأنابيب، والنفط العالق يف اأ�سفل ال�سهاريج الذي ي�سعب �سخه وتزويد امل�ستهلكني به. 

ويطلق عادة على هذا النوع من املخزون باملخزون غري املتاح.

) In-Transit Stocks( 3.1 �ملخزون �لعابر

ويعد هذا النوع من املخزون جزء مهم من نظام االإمدادات العاملي، فمن املعروف انه هناك 

فا�سل زمني بني اإنتاج النفط و بني ا�ستهالكه الفعلي، ونظرا للرحلة الطويلة التي ي�ستغرقها انتقال 

اإىل الدول امل�ستهلكة فاإنه هناك فجوة زمنية بني االإنتاج واال�ستهالك.  النفط من الدول املنتجة 

فعلى �سبيل املثال ي�ستغرق اإي�سال النفط اخلام من اخلليج العربي اإىل �سواحل الواليات املتحدة 

تاأخذها عمليات  التي  االأخرى  الزمنية  الفرتة  يوما، زد على ذلك   45 اإىل   40 االأمريكية ما بني 

التكرير قبل و�سوله اإىل امل�ستهلك النهائي.

ويقت�سر املخزون العابر على النفط اخلام فقط الذي يتم نقله بني املناطق املختلفة على منت 

الناقالت. و ت�ستمل املخزونات العابرة على نوعني و هما خمزون النفط اخلام يف اأعايل البحار 

)Oil at sea ( الذي يف طريقه اإىل االأ�سواق، و املخزون العائم ) Floating stocks ( وهو املخزون 

على منت الناقالت بالقرب من مناطق اال�ستهالك الرئي�سية.

 )Discretionary Stocks( 2. �ملخزون �لقابل للت�سرف

وهو ذلك املخزون الذي حتتفظ به ال�سركات النفطية مبح�س اختيارها الأغرا�س اأخرى ال تعد 
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حيوية بالن�سبة لنظام االإمدادات العاملي، كالتحوط االإ�سايف من االنقطاع املفاجئ يف االإمدادات، اأو 

الأغرا�س التح�سن و الوقاية من ارتفاع االأ�سعار، او الأغرا�س امل�ساربة. و قد كان املحرك الرئي�سي لهذا 

النوع من املخزون لي�س �سيا�سيا و ال قانونيا و ال ت�سريعيا ولكن متليه ال�سرورة االقت�سادية البحثة.

وميكن تق�سيم املخزون القابل للت�سرف اإىل نوعني بناء على ملكية ذلك املخزون، وذلك على النحو التايل:

Usable Commercial Stocks 1.2 �ملخزون �لتجاري �لقابل لال�ستخد�م 

وي�ستمل على املخزون التجاري لدى ال�سركات النفطية و الذي يزيد عن احلد االأدنى من م�ستويات 

تلك  قبل  به من  املحتفظ   “ االآمــان  خمزون   “ اإىل  باالإ�سافة  يوما،   55 و هي  املطلوبة  الت�سغيل 

ال�سركات قرب مراكز اال�ستهالك الرئي�سية.

2.2  خمزون �لبلد�ن �ملنتجة

و ي�ستمل هذا املخزون على النفط اخلام الذي حتتفظ به البلدان امل�سدرة حيث تتوفر لدى العديد 

منها قدرات تخزينية كبرية ن�سبيا عند موانئ الت�سدير وذلك لالإبقاء على م�ستويات الت�سدير عند 

معدالتها ال�سائدة اأثناء فرتات ال�سيانة الدورية للحقول النفطية. كما تتوفر لدى البلدان املنتجة 

قدرات تخزين م�ستقلة )Independent Storage( يف املناطق القريبة من مراكز اال�ستهالك 

كما هو احلال يف موانئ الكاريبي، وميناء روتردام، و ميناء �سنغافورة.

بعد التعرف على اأنواع املخزونات النفطية املختلفة، �سيتناول اجلزء الثاين من الدرا�سة التطورات 

التي �سهدتها م�ستويات تلك املخزونات خالل الفرتة 2010-1999 .

اجلزء الثاين : التطور يف م�ستويات املخزونات النفطية املختلفة، 

كفايتها بعدد اأيام اال�ستهالك، للفرتة 2010-1999

مرت م�ستويات املخزونات النفطية املختلفة التي يحتفظ بها كثري من البلدان امل�ستهلكة الأغرا�س 

خمتلفة بع�سها جتاري واالأخر ا�سرتاتيجي كما اأ�سلفنا، مبراحل خمتلفة �سهدت يف بع�س منها ارتفاعا 

ويف بع�سها االأخر انخفا�سا بح�سب ما هو �سائد من عوامل يف ال�سوق النفطية ب�سكل عام. واالرتفاع 

اأيام  بعدد  املخزونات  تلك  كفاية  على  بدورها  تنعك�س  النفطي  املخزون  م�ستويات  يف  واالنخفا�س 

اال�ستهالك. وهذا ما �سيتم تناوله يف هذا اجلزء من الدرا�سة.

�أوال: �لتطور يف م�ستويات �ملخزونات �لنفطية �ملختلفة, 2010-1999

املعادلة  يف  خلال  تخلق  النفطية  املخزونات  يف  النق�سان  اأو  الزيادة  اأن  اإىل  هنا  االإ�سارة  جتدر 

التوازن يف  اإعــادة  بدور مهم يف  القيام  )اأوبــك(  للبرتول  امل�سدرة  الدول  يدفع منظمة  ال�سعرية، مما 

االأ�سعار من خالل رفع اأو خف�س احل�س�س االإنتاجية لدولها االأع�ساء. كما اأن املخزون �سواء كان جتاريا 

اأو ا�سرتاتيجيا لي�س �سرطا اأن يكون م�ستوردا من اخلارج فقد تعمد الدولة املنتجة وامل�ستهلكة للنفط 

يف اآن واحد لتخزين نفطها يف وحدات تخزين خا�سة حلني احلاجة اإليه. و مثال على ذلك الواليات 

املتحدة االأمريكية التي تنتج يف حدود 8.5 مليون ب/ي بينما ت�ستهلك حوايل 19 مليون ب/ي، وهذا 

ما يجعلها دائما حتتفظ مبخزون لديها حت�سبا الأي طارئ.
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اإ�سرتاتيجية  طبيعته  كانت  االأمريكية  املتحدة  الواليات  خمزون  اأن  ال�سياق  هذا  يف  يذكر 

لديها  االإ�سرتاتيجية  ال�سلعة  هذه  وفرة  على  احلفاظ  اإىل  ت�سعى  كانت  فقد  جتارية،  منها  اأكرث 

على  يطراأ  قد  خلل  الأي  العاملي، حت�سبا  امل�ستوى  على  لها  م�ستهلكة  دولة  اأكرب  كونها  با�ستمرار 

بقية  اأما  االأمريكي،  املخزون  هذا  طبيعة  تغريت  اأن  لبث  ما  ثم  العاملية،  النفطية  االإمدادات 

امل�ستورد  النفط  كميات  به  لتعو�س  جتاري  مبخزون  عادة  فتحتفظ  الكربى  امل�ستهلكة  الدول 

توقفها.  حال  يف 

وفيما يلي ا�ستعرا�س للتطور الذي �سهده كل نوع من اأنواع املخزونات املختلفة خالل الفرتة 1999-

:2010

1- �ملخزون �لتجاري يف �لبلد�ن �ل�سناعية
خمزون  و  اخلــام  النفط  خمــزون  على  ال�سناعية  البلدان  يف  التجاري  املخزون  ي�ستمل 

اأمريكا  بلدان  جمموعة  وهي  رئي�سية  جمموعات  ثالث  به  حتتفظ  الذي  النفطية  املنتجات 

الفرتة  فخالل  الهادي.  املحيط  و  اآ�سيا  وجمموعة  االأوروبية،  البلدان  جمموعة  و  ال�سمالية، 

البلدان  يف  التجاري  املخزون  اإجمايل  من  ال�سمالية  اأمريكا  بلدان  ح�سة  كانت   2004-1999
اآ�سيا  بلدان  وح�سة   ،  %  37 حوايل  االأوروبية  البلدان  وح�سة   ،%  46 نحو  ت�سكل  ال�سناعية 

يف  ال�سمالية  اأمريكا  بلدان  ح�سة  اأخذت  ثم  االإجمايل.  من   %  17 نحو  الهادي متثل  واملحيط 

اإىل  ح�ستها  ارتفعت   2008-2005 الفرتة  فخالل  االأخريني،  املجموعتني  ح�ساب  على  التزايد 

الهادي  املحيط  و  اآ�سيا  بلدان  و   ،%  36 اإىل  االأوروبية  البلدان  ح�سة  انخفا�س  مقابل   %  48
ن�سف  اأي   %  50 من  ال�سمالية  اأمريكا  بلدان  ح�سة  تقرتب  احلا�سر  الوقت  ويف   .%  16 اإىل 

ال�سناعية. البلدان  به  حتتفظ  التي  التجاري  املخزون 

واجلدير بالذكر اأنه خالل فرتة االأربع �سنوات االأخرية 2007-2010 ، �سكلت ح�سة النفط اخلام 

نحو 36 % من اإجمايل املخزون التجاري النفطي يف البلدان ال�سناعية، ويف املقابل ت�ستاأثر املنتجات 

النفطية املختلفة باحل�سة االأكرب وهي 64 %.

ومن خالل تتبع امل�ستويات الف�سلية للمخزون التجاري يف الدول ال�سناعية خالل الفرتة 1999-

2007 ، يالحظ ب�سكل عام اأن االنخفا�س يف م�ستوى املخزون يحدث خالل الربع االأول من كل عام 
مقارنة بالربع االأخري من العام ال�سابق له با�ستثناء الربع االأول من عام 2006 و عام 2007 اللذان 

�سهدها ارتفاع طفيف باملقارنة بالربع ال�سابق لهما. كما يالحظ اأي�سا اأن االنخفا�س يحدث خالل الربع 

الرابع من كل عام مقارنة بالربع الثالث منه.

اأما خالل عامي 2008 و 2009، فقد اختلفت ال�سورة متاما حيث ا�ستمر االرتفاع يف م�ستوى 

املخزون النفطي يف الدول ال�سناعية  ومل يتوقف منذ الربع االأول من عام 2008 اإىل الربع الثالث من 

عام 2009، حيث ارتفع املخزون من 2572 مليون برميل يف الربع االأول عام 2008 اإىل 2779 مليون 

برميل يف الربع الثالث 2009 ، وهو اأعلى م�ستوى ي�سله املخزون على االإطالق. وقد كان لالزمة املالية 

التي حتولت يف وقت الحق اإىل اأزمة اقت�سادية ع�سفت باالقت�سادات العاملية املختلفة دورا مهما يف 

حتويل اجتاه املخزون اإىل منحنى مغاير مل يعتاده من قبل، وا�ستقر م�ستواه عند 2765 مليون برميل 

خالل الربع الثاين من عام 2010.

 ويو�سح �جلدول )1( يف امللحق و ال�سكل التايل التطور الذي �سهده املخزون التجاري يف الدول 

ال�سناعية خالل الفرتة 2010-1999:
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ـــخـــزون  امل حــ�ــســة  ان  ـــر  ـــذك ي

الــ�ــســنــاعــيــة من  ــدول  ــل ل ــجــاري  ــت ال

العاملي  التجاري  املخزون  اإجمايل 

عام   %  57.2 مــن  انخف�ست  قــد 

الثاين  الربع  % يف   52 اإىل   1999
انخف�ست  كــمــا   ،2010 عـــام  مــن 

ـــايل املـــخـــزون  حــ�ــســتــهــا مـــن اإجـــم

من  وا�سرتاتيجي(  ) جتاري  العاملي 

ذات  خــالل   %  39 اإىل   %  44.4
بقية  ح�سة  ارتــفــاع  مقابل  الفرتة 

العامل. بلدان 

2- �ملخزون �لتجاري يف بقية بلد�ن �لعامل
ي�سكل املخزون التجاري يف بقية بلدان العامل ن�سبة ترتاوح ما بني 25 اإىل 28 % من اإجمايل 

املخزون التجاري، ون�سبة 18 اإىل 20 % من اإجمايل املخزون العاملي ) التجاري و اال�سرتاتيجي(. وقد 

بلغ متو�سط خمزون بقية بلدان العامل جمتمعة خالل الفرتة 1999-2010 حوايل 1230 مليون برميل 

وهو م�ستوى يعادل املخزون يف جمموعة بلدان اأمريكا ال�سمالية.

ومل يقل م�ستوى هذا املخزون عن 1000 مليون برميل، وقد و�سل اإىل اأعلى م�ستوى له يف الربع 

االأول من عام 2010 حينما جتاوز م�ستوى 1500 مليون برميل. واجلدير باملالحظة ان هذا املخزون 

مل ياأخذ منطا حمددا كما هو احلال بالن�سبة للمخزون التجاري يف الدول ال�سناعية فنجده يرتفع تارة 

وينخف�س تارة اأخرى.

 ولكن م�ستوياته اآخذة يف االرتفاع ب�سكل ملحوظ فبعد اأن كان م�ستواه يزيد بقليل عن 1000 مليون 

برميل يف الربع االأول من عام 1999 اأخذ يف االرتفاع لي�سل اإىل 1252 مليون برميل يف الربع االأول 

من عام 2005، وا�ستمر يف االرتفاع لي�سل اإىل 1416 مليون برميل يف الربع االأول من عام 2008، ثم 

اإىل 1497 مليون برميل خالل الربع الثاين من عام 2010، كما يو�سح �جلدول )1( يف امللحق وال�سكل 

التايل:

3- �ملخزون �لنفطي على منت �لناقالت وخمزون �لكاريبي
هذان النوعان من املخزون ي�سكالن ما يعرف باملخزون العابر، كما اأ�سلفنا، و الذي يعد جزًء من 

املخزون القابل للت�سرف، اأي املخزون الواجب االحتفاظ به لت�سيري عجلة ال�سناعة النفطية. مل يقل 

-1999 الفرتة  برميل خالل  مليون   813 م�ستوى  عن  الناقالت  منت  على  النفطي  املخزون  م�ستوى 

2010، حيث بلغ متو�سطه خالل تلك الفرتة نحو 901 مليون برميل، وهو م�ستوى يعادل حجم املخزون 
التجاري ملجموعة الدول االأوروبية. وقد بلغ اأعلى م�ستوى له خالل الربع الرابع من عام 2009 متخطيا 

حاجز 1000 مليون برميل والأول مرة لي�سل اإىل 1007 مليون برميل.

وقد ظل م�ستواه خالل الفرتة 1999-2002 يرتاوح ما بني 813 اإىل 893 مليون برميل، اأما خالل 

الفرتة 2003 اإىل الربع الثالث من عام 2009 فقد جتاوز م�ستواه 900 مليون برميل، وخالل الربع 

تطور المعدل الف�سلي للمخزون التجاري في الدول ال�سناعية بح�سب المجموعات

) نهاية الف�سل، مليون برميل(
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االأخري من عام 2009 و�سل اإىل 1007 مليون برميل، و انخف�س خالل الربع الثاين من عام 2010 

لي�سل اإىل 977 مليون برميل، كما يو�سح �جلدول )1( يف امللحق و �ل�سكل �لتايل:

يف  بــاملــخــزون  يتعلق  فيما  ـــا  اأم

خالل  متو�سطه  بلغ  فقد  الكاريبي، 

 68 حـــوايل   2010-1999 ــفــرتة  ال

مليون برميل، وو�سل اإىل اأدنى م�ستوى 

له خالل الربع الرابع من عام 2002 

فقط،  برميل  مليون   47 بلغ  حينما 

اأما اأعلى م�ستوى له فقد بلغه خالل 

عندما   2004 عــام  من  االأول  الربع 

و�سل اإىل 89 مليون برميل. علما بان 

م�ستويات هذا املخزون مل تاأخذ منط 

 2010-1999 الــفــرتة  خــالل  معني 

االرتــفــاع  بــني  م�ستواه  تــذبــذب  فقد 

واالنخفا�س من فرتة اإىل اأخرى، كما 

يو�سح �جلدول )1( يف امللحق.

4- �إجمايل �ملخزون �لتجاري �لعاملي
ي�ستمل املخزون التجاري على كل من املخزون التجاري يف البلدان ال�سناعية، و املخزون التجاري 

يف بقية بلدان العامل، واملخزون على منت الناقالت، وخمزون الكاريبي، وتتوزع ح�س�س كل نوع من اأنواع 

املخزونات �سالفة الذكر من االإجمايل على النحو املبني يف �ل�سكل �لتايل :

اأعاله،  بال�سكل  مو�سح  هو  وكما 

للبلدان  التجاري  املــخــزون  ي�ستحوذ 

من  االأكـــرب  اجلـــزء  على  ال�سناعية 

العاملي  الــتــجــاري  املــخــزون  اإجــمــايل 

حيث تزيد ح�سته عن 50 % ، مقابل 

الــعــامل،  ــدان  ــل ب لبقية   %  27 نــحــو 

على  املــتــوفــر  للمخزون   % و18.8 

منت الناقالت، و ن�سبة 1.4 % فقط 

ملخزون الكاريبي.

الــتــجــاري  املـــخـــزون  اأن  وحــيــث 

للبلدان ال�سناعية ميثل اجلزء االأكرب 

من اإجمايل املخزون التجاري العاملي 

فمن املالحظ اأن النمط الذي اتخذه 

املخزون  اتخذه  الذي  النمط  عن  يختلف  ال   2010-1999 الفرتة  خالل  العاملي  التجاري  املخزون 

التجاري يف البلدان ال�سناعية .

فالتطور يف امل�ستويات الف�سلية للمخزون التجاري العاملي خالل الفرتة 1999-2007 مل يختلف 

اأبدا عن نظريه يف البلدان ال�سناعية، حيث ينخف�س م�ستواه خالل الربع االأول من كل عام مقارنة 

تطور المعدل الف�صلي للمخزون على متن الناقالت،2010-1999

) نهاية الف�صل، مليون برميل(

ح�صة المخزونات المختلفة من المخزون التجاري العالمي، عامي 1999 و 2010

)% (



 النفط والتعاون العربي  -  136

76

بالربع االأخري من العام ال�سابق له با�ستثناء الربع االأول من عام 2006 و عام 2007 اللذان �سهدها 

ارتفاع طفيف باملقارنة بالربع ال�سابق لهما. وكذلك حدوث االنخفا�س خالل الربع الرابع من كل عام 

مقارنة بالربع الثالث منه.

اأما خالل عامي 2008 و 2009، فقد اختلف الو�سع بالن�سبة للمخزون التجاري العاملي متاما 

م�ستوى  يف  االرتفاع  ا�ستمر  ال�سناعية،حيث  الدول  يف  التجاري  للمخزون  بالن�سبة  احلال  هو  كما 

املخزون النفطي التجاري العاملي ومل يتوقف منذ الربع االأول من عام 2008 اإىل الربع الثالث من 

 5316 2008 اإىل  5015 مليون برميل يف الربع االأول عام  2009، حيث ارتفع املخزون من  عام 

االإطالق.  على  املخزون  ي�سله  م�ستوى  اأعلى  وهو   ،  2010 عام  الثاين من  الربع  برميل يف  مليون 

وقد كان لالزمة املالية كما اأ�سلفنا دورا مهما يف حتويل اجتاه املخزون اإىل منحنى مغاير مل يعتاده 

 4792 بلغ  قد   2010-1999 الفرتة  العاملي خالل  التجاري  املخزون  متو�سط  ان  يذكر  قبل.  من 

برميل. مليون 

التطور  �لتايل  �ل�سكل  يو�سح  و   

الذي �سهده املخزون التجاري العاملي 

خالل الفرتة 2010-1999:

5- �ملخزون �ال�سرت�تيجي
املخزون  من  النوع  هذا  ي�ستمل 

الــذي  اال�سرتاتيجي  املــخــزون  على 

حتتفظ به البلدان االأع�ساء الثالثني 

ــاون االقــتــ�ــســادي  ــع ــت يف مــنــظــمــة ال

املــخــزون  اإىل  بــاالإ�ــســافــة  والتنمية 

اال�ــســرتاتــيــجــي يف كــل مــن جــنــوب 

ال�سني. و  اأفريقيا 

-1999 الفرتة  تق�سيم  وميكن 

التطور الذي �سهدته م�ستويات املخزون اال�سرتاتيجي،  اإىل ثالث فرتات يتبني من خاللها   2010
فخالل الفرتة االأوىل التي متتد من الربع االأول 1999 اإىل الربع الثاين من عام 2003 والتي ظل 

ذلك  بعد  املخزون  م�ستوى  وارتفع  برميل،  مليون   1384 اإىل   1280 بني  ما  يرتاوح  املخزون  فيها 

2007 حيث تراوح م�ستواه  2003 اإىل الربع االأول من عام  خالل الفرتة املمتدة من الربع الثالث 

ما بني 1421 اإىل 1600 مليون برميل، وظلت م�ستويات املخزون اال�سرتاتيجي يف االرتفاع ب�سكل 

ملحوظ خالل الفرتة املمتدة من الربع الثاين من عام 2007 اإىل الربع الثاين من عام 2010 حيث 

ا�ستمرت عمليات االإ�سافة اإىل هذا املخزون اإىل اأن و�سل اإىل اأعلى م�ستوى له خالل الربع الثاين 

من عام 2010 عندما بلغ 1773 مليون برميل.

1491مليون  نحو   2010-1999 الفرتة  العاملي خالل  اال�سرتاتيجي  املخزون  متو�سط  بلغ  وقد   

اال�سرتاتيجي  املخزون  �سهده  الذي  التطور  التايل  ال�سكل  و  امللحق  �جلدول )1( يف  ويو�سح  برميل. 

العاملي خالل الفرتة 2010-1999:

وفيما يتعلق باملخزون اال�سرتاتيجي االأمريكي، من االأهمية مبكان اأن يتم ا�ستعرا�س التطور الذي 

�سهده منذ بداية تبني هذا النوع من املخزون يف عام 1977 اإىل الوقت احلا�سر. فمن املالحظ اأن حجم 

تطور المعدل الف�صلي للمخزون التجاري العالمي، 2010-1999

) نهاية الف�صل، مليون برميل(
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كان  االأمريكي  اال�سرتاتيجي  املخزون 

يف حدود 7 مليون برميل فقط يف عام 

1977 ، لريتفع ب�سكل م�ستمر و ي�سل 
 ،1980 عام  برميل  مليون   108 اإىل 

واىل 586 مليون برميل عام 1990.

اأما خالل الفرتة 2010-1999 

اال�سرتاتيجي  املخزون  ارتفع  فقد 

برميل  مليون   567 مــن  االأمــريــكــي 

 %  43 نــحــو  مــا ميــثــل   1999 عــام 

اال�سرتاتيجي  املخزون  اإجمايل  من 

 727 له  م�ستوى  اأعلى  اإىل  العاملي، 

الثاين  الربع  نهاية  يف  برميل  مليون 

من عام 2010 م�سكال ح�سة 42 % 

االأمريكي:  التايل تطور املخزون اال�سرتاتيجي  ال�سكل  العاملي. ويو�سح  من املخزون اال�سرتاتيجي 

6- �إجمايل �ملخزون �لعاملي
ي�ستمل املخزون العاملي على املخزون التجاري العاملي و املخزون اال�سرتاتيجي العاملي اللذان مت 

ا�ستعرا�سهما اأعاله. اجلدير بالذكر اأن ح�سة املخزون التجاري من اإجمايل املخزون العاملي لعام 1999 

كانت ت�سكل نحو 77.6 % ثم انخف�ست ب�سكل طفيف اإىل 75 % عام 2009 ، وقد ظلت يف حدود 

نف�س الن�سبة خالل الربع الثاين من عام 2010. ويف املقابل ارتفعت ح�سة املخزون اال�سرتاتيجي من 

اإجمايل املخزون العاملي من 22.4 % اإىل 25 % خالل ذات الفرتة.

وفيما يتعلق مب�ستويات املخزون العاملي فقد �سهدت ارتفاعا خالل الفرتة 1999-2010، حيث 

ارتفع من 5891 مليون برميل خالل الربع االأول من عام 1999 ، منها 4574 مليون برميل كمخزون 

خالل  برميل  مليون   6000 حاجر  تخطى  ثم  ا�سرتاتيجي،  كمخزون  برميل  مليون   1317 و  جتاري 

الربع الثاين من عام 2003 

برميل  مليون   6019 ليبلغ 

برميل  مليون   4635 منها 

 1384 و  جتــاري  كمخزون 

ــل كــمــخــزون  ــي ــرم ــون ب ــي ــل م

اإىل  لي�سل  ا�ــســرتاتــيــجــي، 

اأعلى م�ستوى له وهو 7089 

الربع  خــالل  برميل  مليون 

2010.و  عـــام  مــن  ــاين  ــث ال

يف   )1( �جل�����دول  ــح  ــو�ــس ي

املــلــحــق و الــ�ــســكــل الــتــايل 

التطور الذي �سهده املخزون 

العاملي خالل الفرتة 1999-

:2010

تطور المخزون ال�ستراتيجي الأمريكي خالل الفترة 2010-1999

)في نهاية العام ، مليون برميل(

تطور اإجمالي المخزون العالمي خالل الفترة 2010-1999

) نهاية الف�صل، مليون برميل(
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�ال�ستهالك خالل  �أيام  �ملختلفة بعدد  �لنفطية  �ملخزونات  كفاية  �لتطور يف   : ثانيا 

�لفرتة   2010-1999

الثالثة املقبلة. و جرت  اليومي لالأ�سهر  اأ�سا�س متو�سط الطلب  يتم ح�ساب كفاية املخزون على 

العادة اأن يتم مقارنة م�ستوى املخزون احلايل مب�ستوياته امل�سجلة خالل ال�سنوات ال�سابقة من حيث 

اأ�سا�س القيمة  اأن مقارنة املخزون على  اأيام الطلب امل�ستقبلي. و ما ميكن مالحظته  احلجم و عدد 

املطلقة تقلل من م�ستوى الفروقات ب�سكل فعال الأنها تتجاهل اأي منو يف الطلب الذي يوؤدي اإىل رفع 

حدود الت�سغيل الدنيا. ويف املقابل مقارنة املخزونات بعدد اأيام الطلب امل�ستقبلي متيل اإىل املبالغة يف 

زيادة م�ستوى الفروقات اإذ اأن حدود الت�سغيل الدنيا تزيد بن�سبة اأقل من حيث الن�سبة املئوية من النمو 

يف الطلب،  كما اأن املقارنة االأخرية تعتمد ب�سكل كبري على دقة التوقعات املتعلقة بالطلب.

وبالنظر اإىل كفاية املخزونات املختلفة بعدد اأيام اال�ستهالك خالل الفرتة 1999-2010 يالحظ 

اأن كفاية املخزون العاملي تراوحت ما بني 80 اإىل 100 يوم اأي مبتو�سط عام بلغ 89 يوما، فخالل الفرتة 

1999-2007 تراوحت كفايته ما بني 80 اإىل 90 يوم، وارتفعت الكفاية بعدد اأيام اال�ستهالك خالل 
ال�سنوات الثالث االأخرية لت�سل اإىل اأعلى م�ستوى لها وهو 97 يوما خالل الربع الثاين من عام 2010.

اأما كفاية املخزون التجاري فقد تراوحت ما بني 60 اإىل 70 يوما من اال�ستهالك  خالل الفرتة 

1999-2010 لي�سل املتو�سط العام للفرتة حوايل 68 يوما، يذكر اأن كفاية املخزون التجاري اأخذت 
يف االرتفاع منذ الربع الرابع من عام 2007 وقد جتاوزت حاجز 70 يوما منذ الربع الرابع من عام 

2008 لت�سل اإىل اأعلى م�ستوى لها على االإطالق خالل الربع االأول من عام 2010 لتبلغ 72.7 يوما.

وتراوحت كفاية املخزون التجاري يف الدول ال�سناعية، وهي من اأهم املوؤ�سرات التي لها انعكا�ساتها 

اأ�سعار النفط، ما بني 50 اإىل 60 يوما اأي مبتو�سط عام 53 يوم للفرتة 1999-2010 . ومن  على 

املالحظ اأن كفاية هذا املخزون قد �سهدت ا�ستقرارا عند م�ستوى 50 يوم خالل الفرتة من الربع االأول 

2002 اإىل الربع الرابع 2004، ثم بداأت يف االرتفاع وب�سكل الفت خالل الفرتة من الربع الرابع 2007 
اإىل الربع الثاين من عام 2010، وقد و�سلت كفاية املخزون التجاري يف الدول ال�سناعية اإىل اأعلى 

م�ستوى لها يف الربع الثاين من عام 2009 عندما بلغت 61 يوما.

القابل  املــخــزون  كفاية  وظــلــت 

للت�سرف ترتاوح ما بني 10 اإىل 20 

يوما   14 بلغ  اأي مبتو�سط عام  يوم  

ومن   ،2010-1999 الــفــرتة  خــالل 

من  الــرابــع  الربع  منذ  اأنــه  املالحظ 

القابل  املخزون  وكفاية   2006 عام 

ب�سكل  الــزيــادة  يف  اآخـــذة  للت�سرف 

اأعلى  اإىل  و�سلت  اأن  اإىل  م�ستمر 

من  الثاين  الربع  خــالل  م�ستوياتها 

عام 2010 عندما بلغت 19.9 يوما. 

و  امللحق  يف  �جل��دول )1(  يو�سح  و 

�سهدته  الذي  التطور  التايل  ال�سكل 

املختلفة  النفطية  املخزونات  كفاية 

الفرتة  خالل  اال�ستهالك  اأيــام  بعدد 

:2010-1999

تطور كفاية المخزونات النفطية المختلفة بعدد اأيام اال�ستهالك، 2010-1999

) يوم(
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تلجاأ ال�سوِق النفطية يف العادة  �سمن مراقبتها لتطورات اأ�سعار النفط اخلام ، ال �سيما على املدى 

التعاون االقت�سادي  التجاري ملنظمة  النفطي  العالقة االإح�سائية بني املخزون  اإىل  النظر  اإىل  الق�سري،  

و بكفايته بعدد اأيام اال�ستهالك و اأ�سعار النفط اخلام . تلك العالقة التي 
َ
والتنمية �سواء  بقيمه املطلقة اأ

ت�ستند باالأ�سا�س على الفر�سية التي ت�سري اإىل اأن م�ستوى املخزون و كفايته بعدد اأيام اال�ستهالك خالل اأي 

فرتة زمنية يعك�سا املوازنة القائمة بني االإمدادات والطلب على النفط . لذلك ميكن ا�ستخدامها يف تقييم 

اأ�سا�سيات ال�سوق. لذلك �سيتم يف هذا اجلزء من الدرا�سة تناول عالقة  اأ�سعار النفط بناء على  وتقدير 

املخزون النفطي التجاري الذي حتتفظ به بلدان منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية و اأ�سعار النفط اخلام.

1- م�ستويات �ملخزون �لتجاري يف �لدول �ل�سناعية و �أ�سعار �لنفط

بالنظر اإىل العالقة بني م�ستويات املخزون التجاري ملنظمة التعاون االقت�سادي والتنمية واأ�سعار 

النفط اخلام خالل الفرتة 1999 – 2010، ميكن مالحظة انه خالل ال�سنوات االأربع االأوىل من تلك 

الفرتة 1999-2002 كانت العالقة عك�سية بينهما ، باإ�ستثناء عام 2000.

فعندما انخف�ست اأ�سعار النفط مبقدار 5.2 دوالر للربميل يف عام 1999 مقارنة بالعام ال�سابق 

ارتفع املخزون التجاري مبقدار 259 مليون برميل لي�سل اإىل 2443 مليون برميل يف عام 1999، وبعد 

انخفا�س اأ�سعار النفط مرة اأخرى بحوايل 4.5 دوالر للربميل يف عام 2001 �ساحب ذلك ارتفاع يف 

املخزون التجاري مبقدار 117 مليون برميل لي�سل اإىل 2613 مليون برميل  يف عام 2001. وظلت 

هذه العالقة العك�سية قائمة حتى عام 2002، فحينما ارتفعت اأ�سعار النفط مبقدار 1.3 دوالر للربميل 

عام 2002 مقارنة بعام 2001 انخف�س املخزون التجاري مبقدار 173 مليون برميل لي�سل اإىل 2440 

مليون برميل.

ومن املالحظ انه منذ عام 2003 اأخذت العالقة العك�سية بني املخزون التجاري النفطي يف بلدان 

التجاري يف  اأخذ املخزون  ، حيث  التال�سي  النفط يف  اأ�سعار  و  والتنمية  التعاون االقت�سادي  منظمة 

االرتفاع مع ارتفاع اأ�سعار النفط. ففي عام 2003 حينما ارتفعت االأ�سعار مبقدار 3.7 دوالر للربميل 

ارتفعت  عندما  و  برميل،  مليون   2508 اإىل  لي�سل  برميل  مليون   68 بنحو  التجاري  املخزون  ارتفع 

االأ�سعار مرة اأخرى خالل عامي 2004 و 2005 مبقدار 8 و 14.5 دوالر للربميل ارتفع املخزون بحوايل 

49 و 33 مليون برميل على التوايل، ومع ارتفاع االأ�سعار بنحو 10.5 دوالر للربميل وو�سولها اإىل 60.1 
دوالر للربميل عام 2006 �ساحب ذلك ارتفاعا يف املخزون مبقدار 5 مليون برميل لي�سل يف نهاية عام 

2006 اإىل 2595 مليون برميل.

عالقة  واملخزون  االأ�سعار  بني  العالقة  ظلت   ،  )2010-2008( االأخــرية  �سنوات  الثالث  وخالل 

طردية، وما عزز من هذا الو�سع غري االعتيادي ما �سهدته ال�سوق النفطية من اأحداث و عوامل كان 

لها االأثر الوا�سح على تلك العالقة. فاالأزمة املالية العاملية التي حتولت اإىل اأزمة اقت�سادية هزت ب�سكل 

�سهدت  النفطية حيث  ال�سوق  الوا�سحة على  االنعكا�سات  لها  كانت  العاملية  االقت�سادات  عنيف جل 

معظم املوؤ�سرات ارتفاعا فقد ارتفع الطلب على النفط وارتفعت اأ�سعاره وجتاوز املخزون النفطي خالل 

هذه الفرتة متو�سطه امل�سجل خالل ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة وهو  2582 مليون برميل.

اجلزء الثالث : العالقة بني املخزون النفطي و اأ�سعار النفط اخلام، 

خالل الفرتة 2010-1999
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فخالل عام 2008 ارتفعت االأ�سعار مبقدار 25 دوالر للربميل و مع ذلك ارتفع املخزون النفطي 

  2703 اإىل  لي�سل  برميل  مليون   137 والتنمية مبقدار  االقت�سادي  التعاون  منظمة  لبلدان  التجاري 

مليون برميل وهو كما اأ�سلفنا يفوق املتو�سط امل�سجل خالل ال�سنوات اخلم�س االأخرية.

و يف عام 2009 عندما انخف�ست االأ�سعار مبقدار 33.2 دوالر للربميل نالحظ اأي�سا ان م�ستوى 

االأخر  هو  انخف�س  قد  املخزون 

لي�سل  برميل  مليون   21 مبقدار 

اإىل 2682 مليون برميل. وخالل 

ــاين مــن عـــام 2010  ــث ــع ال ــرب ال

ارتفاعا  االأ�سعار  �سهدت  عندما 

 15.7 مبــقــدار  م�ستوياتها  يف 

مبتو�سط  مقارنة  للربميل  دوالر 

ــخــزون  امل ارتـــفـــع   ،2009 ـــام  ع

ــدار 83 مــلــيــون بــرمــيــل. و  مبــق

امللحق  يف   )2( اجلـــدول  يو�سح 

بني  الــعــالقــة  ــتــايل  ال ال�سكل  و 

املعدالت الف�سلية الأ�سعار النفط 

التجاري  املــخــزون  وم�ستويات 

خالل الفرتة 2010-1999:

و يــو�ــســح �ل�����س��ك��ل �ل��ت��ايل 

ـــل من  ك الــ�ــســنــوي يف  الــتــغــري 

املعدالت الف�سلية الأ�سعار النفط 

التجاري  املــخــزون  وم�ستويات 

خالل الفرتة 2010-1999:

العالقة بين المعدل الف�سلي لأ�سعار النفط وم�ستوى المخزون التجاري في البلدان 

ال�سناعية، 2010-1999

العالقة بين التغير ال�صنوي للمعدل الف�صلي لأ�صعار النفط وم�صتوى المخزون التجاري في البلدان ال�صناعية، 2010-1999
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�أيام �ال�ستهالك و �أ�سعار �لنفط 2. كفاية �ملخزون �لتجاري بعدد 
الفرتة  خالل  والتنمية  االقت�سادي  التعاون  منظمة  يف  التجاري  املخزون  كفاية  ارتفعت 

منو  مبعدل  اأي   ،2010 عام  يوما   59 حــوايل  اإىل   1999 عام  يوما   50.7 من    2010-1999
1.4 %، و يف املقابل مل ترتفع القيمة املطلقة للمخزون التجاري النفطي اإال مبعدل  �سنوي بلغ 

�سنوي بلغ 0.3 % ، حيث ارتفع م�ستوى املخزون من 2603 مليون برميل عام 1999 اإىل 2690 

مليون برميل عام 2010. اأي ان معدل الزيادة ال�سنوية يف الكفاية متثل اأكرث من اأربعة اأ�سعاف 

للمخزون.  املطلقة  القيمة  الزيادة يف 

ومن الوا�سح  اأن االنخفا�س 

التعاون  منظمة  بلدان  طلب  يف 

على  ــمــيــة  ــن ــت وال االقـــتـــ�ـــســـادي 

وراء  الدافعَة  القوة  كان  النفط  

االرتفاع يف كفاية املخزون بعدد 

القيمة  ولي�س   ، اال�ستهالك  اأيام 

ظلت  الــتــي  لــلــمــخــزون  املطلقة 

فقد  ب�سكل طفيف جدا.  تتزايد 

املجموعة  بلدان  طلب  انخف�س 

2.3 مليون ب/ي خالل  بحوايل 

من  1999-2010،اأي  الــفــرتة 

 1999 عــام  ب/ي  مليون   47.6
عــام  ب/ي  مــلــيــون   45.3 اإىل 

2010 ، مبعدل انخفا�س �سنوي 
اليوم.   / برميل  األــف   210 بلغ 

وقد جاء نحو 48 % من اإجمايل االنخفا�س من بلدان اأوروبا الغربية التي انخف�س طلبها على النفط 

بواقع 1.1 مليون ب/ي حيث انخف�س طلبها من 15.1 مليون ب/ي عام 1999 اإىل 14 مليون ب/ي 

عام 2010.

مليون   8.6 من  اأي  مليون ب/ي    0.9 بنحو  ال�سناعية  االآ�سيوية  البلدان  انخف�س طلب  كما   

اإجمايل االنخفا�س لطلب املجموعة،  % من   39 7.7 مليون ب/ي لي�سكل نحو  اإىل حوايل  ب/ي 

 23.9 حوايل  اإىل  لي�سل  ب/ي  مليون   0.3 بحدود  ال�سمالية  اأمريكا  بلدان  طلب  انخف�س  وقد 

% من   13 1999 م�سكلة ن�سبة  24.1 مليون ب/ي يف عام  اأن كان  2010 بعد  مليون ب/ي عام 

االنخفا�س.

 ويو�سح �ل�سكل �لتايل اجتاه موؤ�سر كفاية املخزون بعدد اأيام اال�ستهالك والقيم املطلقة للمخزون 

النفطي التجاري يف منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية: 

ويالحظ من خطي االجتاه العام لكل من م�ستويات املخزون و كفايته بعدد اأيام اال�ستهالك، كما 

هو مبني يف ال�سكل اأعاله،  تقل�س الفجوة بني كفاية املخزون التجاري بعدد اأيام اال�ستهالك وم�ستوياته 

بالقيم املطلقة خالل الفرتة 2010-1999.

التعاون  ملنظمة  التجاري  للمخزون  املطلقة  القيم  م�ستويات  بني  التاريخية  العالقة  اإىل  وبالنظر 

االقت�سادي والتنمية واأ�سعار النفط اخلام خالل الفرتة من الربع االأول 1999 اإىل الربع الرابع 2010  

حجم �لمخزون �لنفطي �لتجاري لمنظمة �لتعاون �القت�صادي و�لتنمية وكفايته بعدد �أيام 

�ال�صتهالك، 2010-1999



 النفط والتعاون العربي  -  136

82

املتغريين  بني  ال�سعيف  االرتباط  يالحظ 

ــحــراف  واالن والــتــبــايــن   ،  
1
 )R² = 0.2(

 ، العام  للقيم حول خط االجتــاه  الوا�سح  

كما هو مو�سح يف �ل�سكل �لتايل : 

وعند اإدراج عامل الطلب ليعك�س كفاية 

املــخــزون بــعــدد اأيـــام اال�ــســتــهــالك، ي�سبح 

االأ�سعار  بني  ن�سبيا  اأقــوى  ارتباطا  هناك 

وكفاية املخزون  )R² = 0.3( ، كما يو�سح 

ال�سكل التايل :

و�ل�سكالن �أ و ب �لتاليان يو�سحا العالقة 

التجاري،  النفطي  واملــخــزون  االأ�ــســعــار  بــني 

فال�سكل 1 يبني العالقة  الطبيعية اأي العالقة 

االأ�ــســعــار  بــني  قائمة  كــانــت  الــتــي  العك�سية 

بقيمه  �ــســواء  الــتــجــاري  النفطي  واملــخــزون 

اال�ستهالك  اأيــام  بعدد  بكفايته  اأو  املطلقة 

اإىل   1999 االأول  الــربــع  مــن  الــفــرتة  خــالل 

 R² الربع الرابع 2003 و كما يعزز ذلك قيمة

املرتفعة ن�سبيا مقارنة بالفرتة الثانية املمتدة 

من الربع االأول 2004 اإىل الربع االأول 2010 

التفكك  العالقة يف  تلك  فيها  اأخــذت  التي  

اأي�سا  ذلــك  يعزز  ومــا  اآخــر،  منحى  اتخاذ  و 

قيمة R²  التي انخف�ست باملقارنة مع الفرتة 

االأوىل من 0.5  اإىل  0.05 .

1  انخفا�س قيمة معامل االرتباط R² يعني وجود عالقة عك�سية �سعيفة بني االأ�سعار واملخزونات ، والعك�س �سحيح اأي 
اأن ارتفاعها يعني وجود عالقة عك�سية قوية بينهما.

حجم المخزون النفطي التجاري لمنظمة التعاون االقت�سادي والتنمية وكفايته بعدد اأيام اال�ستهالك، 2010-1999

�لمخزون �لتجاري لمنظمة �لتعاون �القت�سادي و�لتنمية و �أ�سعار �سلة خامات �أوبك

كفاية �لمخزون �لتجاري لمنظمة �لتعاون �القت�سادي و�لتنمية و �أ�سعار �سلة خامات �أوبك

ال�سكل )ب(ال�سكل )اأ(
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وفيما يتعلق ب�سعف االرتباط بني االأ�سعار و م�ستويات املخزون النفطي التجاري قد يكون هناك 

تف�سري واحد لذلك ، وهو اأن ال�سوق النفطية اأ�سبحت اأقل اهتماما من ذي قبل مب�ستويات القيم 

املطلقة للمخزون و اأن �سناعة التكرير قادرة على التكيف مع الفرتات التي ت�سل فيها خمزونات 

النفط اإىل اأقل من م�ستوياتها املنخف�سة يف ال�سابق . 

فعلى �سبيل املثال، و�سلت م�ستويات املخزون التجاري االأمريكي مع بداية عام 2004 اإىل اأقل 

من احلد االدين مل�ستويات الت�سغيل ، بل اقرتبت من م�ستوى 260 مليون برميل عدة مرات ولكن 

ذلك مل يحدث اأي تاأثري ملحوظ على نظام التكرير، االأمر الذي يعك�س الكفاءة و الفاعلية يف االأداء. 

ويذكر اأنه خالل تلك الفرتة، ظلت اأ�سعار النفط م�ستقّرة ب�سكل وا�سح، ومل ترتفع اإال الحقا خالل 

�سهر اأبريل 2004  نتيجة لعدد من العوامل االأخرى.

اأقوى  اأيام اال�ستهالك تعترب  النفط  بكفاية املخزون بعدد  اأ�سعار  اأن عالقة  الرغم من  وعلى 

اإذا ما ا�ستمر ثبات م�ستويات  اأنه من الوا�سح  اإال  ترابطا من عالقتها بالقيم املطلقة للمخزون،  

موؤ�سر  فان   ، النفط  على  الطلب  يف  الثابت  النمو  مع  النفطي  التجاري  للمخزون  املطلقة  القيم 

الطلب  املوازنة بني  للتغريات يف  اإ�سارة غري دقيقة  اأيام اال�ستهالك �سيعطي  كفاية املخزون بعدد 

واالإمدادات واملخزونات.

وعالوة على طرق التقييم للموازنة القائمة بني االإمدادات و الطلب �سالفة الذكر، توجد هناك 

طريقة اأخرى اأقل �سيوعا، وهي املتعلقة بكفاية املخزون بعدد اأيام اال�سترياد. وعلى الرغم من اأن 

الكثري ال يحبذ ا�ستخدام هذه الطريقة كموؤ�سر لل�سعر يف التحليالت االإح�سائية ، وذلك ب�سبب عدم 

ب�سكل جزئي يف  توفرها  اأو  ب�سكل م�ستمر  النفط  امل�ستوردة من  بالكميات  املتعلقة  البيانات  وفرة 

العديد من الدول )با�ستثناء الواليات املتحدة االأمريكية ( ، اإال اأن هذا الطريقة قد �ساع ا�ستخدامها 

من قبل الدول ال�سناعية كموؤ�سر ملعرفة مدى وفرة االإمدادات النفطية. وبناء على اآخر البيانات 

اخلا�سة بهذا املوؤ�سر،  و�سلت كفاية املخزون التجاري بعدد اأيام اال�سترياد يف الدول االأع�ساء يف 

وكالة الطاقة الدولية اإىل اأعلى معدل له وهو 114 يوما يف عام 2004، اأي بزيادة يومني عن امل�ستوى 

امل�سجل خالل العام ال�سابق.

وكما هو مالحظ ، اأن احلد االأدنى لكفاية املخزون النفطي التجاري ملنظمة التعاون االقت�سادي 

والتنمية بعدد اأيام اال�ستهالك ميثل جزء من االجتاه االأ�سا�سي املتمثل يف ن�سوء مبداأ اإدارة املخزون«يف 

الوقت املنا�سب«. و لكن الرتكيز على هذا املعيار فقط ، م�ستثنني بذلك العوامل االأخرى ذات العالقة 

باالأ�سا�سيات ، �سينطوي عليه اال�ستمرار يف  اإعطاء موؤ�سر خاطئ مفاده اأن ال�سوق النفطية متوازنة 

مما �سيوؤدي اإىل مزيدا من التقلبات يف تلك ال�سوق.

الق�سري  املدى  على  النفطية  ال�سوق  اأ�سا�سيات  تقييم  عند  ت�ستدعي  ال�سرورة  فاإن  لذلك   

كامل  اإمتداد  على  االإنتاجية  الطاقة  حجم  منها  والتي   ( احل�سبان  يف  االأخــرى  املعايري  اأخذ 

على  الطلب  يف  اعتياديا  غري  منوا  ت�سهد  التي  الفرتات  خالل  وخا�سة  ــدادات(   االإم �سل�سلة 

النفط .

وت�ساهم الفرتات التي متر بها االأ�سواق امل�ستقبلية بحالة contango )اأي اأن اأ�سعار ت�سليم 

املتجه  النفط  على  الطلب  زيادة  يف   ، احلالية(  االأ�سهر  ت�سليم  اأ�سعار  من  اأعلى  املقبلة  االأ�سهر 

تعد  مل  واالأ�سعار  املخزون  م�ستويات  بني  التقليدية  العك�سية  العالقة  فاإن  لذلك  املخزون،  نحو 

�ساحلة. 
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الفرتة  خالل  النفطية  ال�سوق  يف  التوازن  و  اال�ستقرار  حتقيق  يف  النفطي  املخزون  دور  ملعرفة 

الطلب  من  كل  م�ستويات  �سهدتها  التي  التطورات  ا�ستعرا�س  مبكان  االأهمية  من   ،  2010-1999
والعر�س النفطي ليت�سنى لنا تتبع املوازنة بينهما ومعرفة الفرتات التي �سهدت فائ�سا يف املعرو�س 

النفطي والفرتات التي �سهدت عجزا يف ذلك املعرو�س.

1. �لطلب �لعاملي على �لنفط
ت�سري البيانات املتعلقة بالطلب العاملي على النفط اإىل ارتفاعه خالل الفرتة 1999-2010 مبعدل 

1.1  % �سنويا )اأي بزيادة تقدر بنحو 880 األف ب/ي(. فقد ارتفع الطلب العاملي على النفط من 76 
مليون ب/ي عام 1999، اإىل 82.6 مليون ب/ي عام 2004، ثم اإىل 86.6 مليون ب/ي عام 2010، 

كما يو�سح �جلدول )3( يف امللحق.

وقد �سهد الطلب العاملي على النفط ارتفاعا م�ستمرا يف م�ستوياته خالل تلك الفرتة، وكانت معدالت 

النمو موجبة خالل كامل الفرتة با�ستثناء عام 2009 الذي �سهد انخفا�سا يف الطلب على النفط بلغ 

اأمــا  ب/ي.  مليون   1.5 معدله 

ــى مــعــدل منــو فــقــد �سجل  اأعــل

عام 2004 حينما ارتفع الطلب 

كما  ب/ي.  مليون   3.0 مبقدار 

يو�سح �ل�سكل �لتايل :

الطلب  م�ستوى  تباين  لقد 

املجموعات  وفــق  النفط  على 

بلدان  فطلب  املختلفة،  الدولية 

االقــتــ�ــســادي  الــتــعــاون  منظمة 

والتنمية ارتفع من 47.9 مليون 

 49.8 اإىل   1999 عــام  ب/ي 

،ثم   2005 عــام  ب/ي  مليون 

اأخذ يف االنخفا�س اإىل اأن و�سل 

اإىل اأدنى م�ستوى له و هو 45.2 

مليون ب/ي خالل عام 2010، 

لتنخف�س بذلك ح�سته من االإجمايل العاملي من  63 %  عام 1999 اإىل 52.5  % عام 2010، وعلى 

الرغم من ذلك االنخفا�س اإال اأن طلب املجموعة ال يزال ي�سكل اأكرث من ن�سف الطلب العاملي على 

النفط.  ويف املقابل ارتفع طلب البلدان من خارج منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية من 28.1 مليون 

ب/ي عام 1999 اإىل 41.4 مليون ب/ي عام 2010، اأي مبعدل منو �سنوي 3.3 %، لرتتفع بذلك 

ح�ستها من االإجمايل العاملي من 37 % اإىل 57.5 % خالل ذات الفرتة.

 ، ال�سنة  اأرباع  م�ستوى  النفط على  العاملي على  الطلب  التطورات احلا�سلة يف  تتبع  ومن خالل 

النمو ال�سنوي في الطلب العالمي على النفط، 2010-1999

) مليون ب/ي (

اجلزء الرابع : دور املخزون النفطي 

يف خلق التوازن يف الأ�سواق النفطية
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يالحظ ب�سكل عام اأن الربع الثاين من كل عام ي�سهد منوا �سالبا يف الطلب على النفط باملقارنة مع الربع 

ال�سابق له. ويت�سح ذلك جليا اإذا ما نظرنا اإىل البيانات الف�سلية للفرتة 1999-2010، حيث تراوح 

االنخفا�س يف الطلب العاملي على 

الــثــاين من  الــربــع  النفط خــالل 

مليون ب/ي   0.3 بــني  مــا  الــعــام 

اإىل 2.8 مليون ب/ي خالل تلك 

الفرتة.

معدل  اأعلى  اأن  يالحظ  كما 

ي�سهده  مــا  عـــادة  الطلب  يف  منــو 

الــربــع الــرابــع مــن كــل عــام ، وقد 

جتــاوز ذلــك االرتــفــاع يف كثري من 

ب/ي  مليون   2 م�ستوى  االأحــيــان 

خالل الفرتة 1999 - 2010. اأما 

م�ستويات الطلب على النفط خالل 

الربعني االأول والثالث من كل عام 

كان  وان  ت�سهد منوا  االأخرى  فهي 

بدرجة اقل باملقارنة مع النمو يف الطلب خالل الربع الرابع ، كما يو�سح �ل�سكل �لتايل :

2. �الإمد�د�ت �لنفطية �لعاملية 
اإن الطلب املتزايد على النفط اإذا مل يقابله زيادة يف االإمدادات النفطية فاإن ذلك حتما �سيوؤدي اىل 

ال�سحب من املخزون النفطي و كذلك اىل ارتفاع يف اأ�سعار النفط. و �سيتم يف هذه اجلزئية ا�ستعرا�س 

بلدان منظمة  اأوبك من جهة، و  الدول االأع�ساء يف  النفطية من  االإمــدادات  الرئي�سية يف  التطورات 

التعاون االقت�سادي والتنمية والبلدان املنتجة من خارجها من جهة اأخرى.

اأجل  1999-2010 ارتفاعا يف م�ستوياتها من  العاملية خالل الفرتة  النفطية  �سهدت االإمــدادات 

تلبية النمو املتزايد يف الطلب العاملي على النفط. فقد ارتفعت االإمدادات العاملية من 74.6 مليون 

 86.6 اإىل   1999 عـــام  ب/ي 

بزيادة   ،2010 عام  ب/ي  مليون 

12 مليون ب/ي،  اأي مبعدل منو 
�سنوي بلغ 1.3 %.

 يذكر اأن االإمــدادات العاملية 

خالل الفرتة 1999-2003 كانت 

ترتاوح ما بني 74.6 و 80 مليون 

خالل  ذلــك  بعد  ارتفعت  ب/ي، 

ما  لترتاوح   2010-2004 الفرتة 

مليون ب/ي،   86.6 و   83.4 بني 

)4( يف  اجلـــــدول  ــو�ــســح  ي كــمــا 

امللحق، و�ل�سكل �لتايل :

النمو في الطلب العالمي على النفط وفق اأرباع ال�سنة المختلفة، 2010-1999

) مليون ب/ي (

تطور الإمدادات العالمية من النفط  خالل الفترة 2010-1999

) مليون ب/ي (
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كما يبني ال�سكل اأعاله تطور االإمدادات النفطية على م�ستوى املجموعات ، حيث �سهدت االإمدادات 

من بلدان منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية خالل الفرتة 1999-2010 انخفا�سا مبقدار 2.6 مليون 

ب/ي لت�سل اإىل 18.9 مليون ب/ي عام 2010 بعد اأن كانت 21.5 مليون ب/ي عام 1999، اأي مبعدل 

انخفا�س �سنوي بلغ  1.1 %. لتنخف�س بذلك ح�سة بلدان املنظمة من اإجمايل االإمدادات النفطية 

العاملية من 28.8 % اإىل 21.8 % خالل الفرتة ذاتها، وبعد اأن كانت االإمدادات املحلية تغطي حوايل 

45 % من الطلب املحلي للمجموعة اأ�سحت ال تلبي �سوى نحو 41 % من ذلك الطلب . وهذا يعني 
مزيدا من االعتماد على الواردات لتلبية الطلب املحلي املتزايد لبلدان املجموعة، اأو احتمالية اللجوء يف 

بع�س االأحيان اىل املخزونات النفطية املتوفر لدى بلدان املجموعة اإذا ما كان هناك �سح يف االإمدادات 

يف ال�سوق النفطية وهذا نادرا ما يحدث.

الآخر،  عام  من  م�ستوياتها  تذبذبات يف  �سهدت  فقد   ، اأوبك  بلدان  من  النفطية  االإمــدادات  اأما 

فنجدها ترتفع تارة وتنخف�س تارة اأخرى، وهذا اأمر طبيعي حيث اأن م�ستوى تلك االإمدادات مرتبط 

ارتباطا وثيقا مبا يتم اتخاذه من قرارات ب�ساأن احل�س�س االإنتاجية التي تتما�سى مع احتياجات ال�سوق 

وما هو �سائد من عوامل يف تلك ال�سوق النفطية. فبينما بلغت اإمداداتها عام 1999 نحو 29.5 مليون 

ب/ي ارتفعت يف عام 2007 لت�سل اىل اأعلى م�ستوى لها خالل الفرتة 1999-2010 وهو 35.5 مليون 

ب/ي، وا�ستقرت يف عام 2010 عند حدود 29.8 مليون ب/ي. و قد تبع ذلك تذبذبا اأي�سا يف ح�سة 

من اأوبك من االإمدادات العاملية  حيث ارتفعت من 39.5  % عام 1999 اإىل 41.5  % عام 2007 وهي 

احل�سة االأعلى خالل الفرتة ثم انخف�ست احل�سة اإىل 34.4 % فقط عام 2010 .

االإمـــــدادات  يخ�س  وفــيــمــا 

اأي   ( املــنــظــمــتــني  خـــــارج  مـــن 

االإمـــدادات من كل من االحتــاد 

الــ�ــســوفــيــتــي الــ�ــســابــق و الـــدول 

االأوروبية و االآ�سيوية االأخرى، و 

الالتينية  اأمريكا  وبلدان  ال�سني 

ـــط و  ـــس ــ�ــســرق االأو� و بـــلـــدان ال

اأفريقيا االأخرى( ، فقد ارتفعت 

م�ستوياتها من 23.6 مليون ب/ي 

مليون   37.9 اىل   1999 عــام 

مبعدل  اأي   2010 عـــام  ب/ي 

منو �سنوي بلغ  4  % لرتتـــــفع 

ــمــايل  ـــ ـــ حــــــــــــــ�ــســتــهــا مـــن االإجـــ

اىل   %  31.6 مــن  العـــاملــــي 

43.8 % خالل ذات الفرتة. كما 
يو�سح �جلدول )6( يف امللحق و �ل�سكل �لتايل :

3. مو�زنة �لطلب و�الإمد�د�ت �لنفطية للفرتة 2010-1999
النظر يف  ال�سرورة  ت�ستدعي  على حدى،  كل  واالإمــدادات  الطلب  التطورات يف  ا�ستعرا�س  بعد 

املوازنة بينهما ملعرفة و�سع املخزون النفطي.

توزع الإمدادات النفطية وفق المجموعات الدولية المختلفة، 2010-1999

) %  (
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1.3 مو�زنة �لطلب و �لعر�ض �لنفطي �لعاملي
اإذا ما متت موازنة الطلب العاملي على النفط مع االإمدادات العاملية منه فيالحظ اأنه كان هناك 

فائ�س يف املعرو�س النفطي خالل معظم �سنوات الفرتة 1999-2010 با�ستثناء ال�سنوات الثالث 1999 

و 2002 و 2007. فخالل عام 1999 بلغ الطلب العاملي نحو 76 مليون ب/ي بينما االإمدادات النفطية 

كانت يف حدود 74.6 مليون ب/ي مما يعني انه كان هناك عجزا مبقدار 1.4 مليون ب/ي. 

78 مليون  العاملي كان يف حدود  األف ب/ي فالطلب   900 بلغ  العجز قد  2002 كان  و يف عام 

اإقدام  اأ�سا�سي اىل  ب/ي بينما االإمدادات كانت عند م�ستوى 77.1 مليون ب/ي.ويعزى ذلك ب�سكل 

الدول االأع�ساء يف اأوبك على تقلي�س ح�س�س االنتاج الر�سمية بن�سبة 6.5 % اأي مبقدار 1.5 مليون 

ب/ي لي�سل م�ستوى االنتاج اىل 21.7 مليون ب/ي وهو اأدنى م�ستوى له منذ 10 �سنوات ، بهدف دعم 

اال�سعار التي اأخذت يف الرتاجع بعد اأحداث احلادي ع�سر من �سبتمرب 2001. وقد كان لقرار اخلف�س 

الذي بداأ العمل به مطلع عام 2002 اأثر وا�سح على ح�سة بلدان اأوبك من اإجمايل االإمدادات النفطية 

العاملية حيث فقدت 2  % من ح�ستها ل�سالح الدول املنتجة من خارجها لت�ستقر عند 37.5 % مقارنة 

بح�سة 39.5  % يف عام 2001.

 86.1 م�ستوى  عند  كان  العاملي  فالطب   ، األــف ب/ي   500 حــدود  العجز يف  كان   2007 عام  ويف 

مليون ب/ي ويف املقابل كانت االإمدادات النفطية العاملية عند 85.6 مليون ب/ي. حيث �سهدت ال�سوق 

التي تخطت �سل�سلة متتالية  العاملية  النفط  اأ�سعار  ا�ستمرار ت�ساعد   2007 العاملية خالل عام  النفطية 

للعوامل  كان  ولقد   . ال�سنة  من  الثاين  الن�سف  خالل  وخا�سة  امل�سبوقة  غري  القيا�سية  امل�ستويات  من 

اجليو�سيا�سية واالختناقات يف طاقات التكرير وامل�ساربات وانخفا�س قيمة الدوالر تاأثري هام على حركة 

االأ�سعار اال�ستثنائية خالل ال�سنة. لقد تقل�ست اإمدادات دول اأوبك من النفط اخلام و�سوائل الغاز الطبيعي 

خالل عام 2007، وللمرة الثانية منذ عام 2002، حيث و�سلت اإىل 35.3 مليون برميل/ يوم، اإذ بلغ حجم 

الرتاجع 0.2 مليون برميل/ يوم، اأي حوايل 0.6 % باملقارنة مع م�ستوى االإمدادات يف عام 2006.

فيما عدى ذلك �سهدت بقية �سنوات الفرتة اإ�سافات م�ستمرة للمخزون النفطي العاملي تراوحت 

ما بني 100 األف ب/ي اىل 900 األف ب/ي، كما يو�سح �ل�سكالن �لتاليان:

موازنة الطلب والعر�ض العالمي من النفط، 2010-1999

)مليون ب/ي(
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الفرتة  اإمداداته خالل  و  النفط  على  العاملي  بالطلب  املتعلقة  الف�سلية  البيانات  اإىل  نظرنا  ولو 

1999-2010، يالحظ اأن الربع االأول من كل عام عادة ما تتجاوز فيه م�ستويات الطلب العاملي على 
النفط م�ستويات االإمدادات مما يعني خالل هذه الفرتة من كل عام ت�سهد �سحبا من املخزون النفطي 

تتفاوت م�ستوياته من عام الأخر، اأما بقية اأرباع ال�سنة للفرتة 1999-2010 ت�سهد ارتفاعا يف م�ستويات 

2008 وحتى  الربع االأول  اآنفا. ومنذ  اإليها  با�ستثناء الثالث �سنوات امل�سار  العاملي،  النفطي  املخزون 

الربع الثاين من عام 2010 مل ت�سهد م�ستويات املخزون النفطي العاملي اأي عمليات �سحب منه، بل 

على العك�س من ذلك فاالإ�سافات اإىل ذلك املخزون م�ستمرة وقد تراوحت ما بني 100 اإىل 800 األف 

ب/ي، وال�سكل التايل يو�سح التغريات الف�سلية يف م�ستويات املخزون النفطي العاملي خالل الفرتة 

:2010-1999

التغير في م�ستويات المخزون النفطي العالمي، 2010-1999

)مليون ب/ي(

التغير في الم�صتويات الف�صلية للمخزون النفطي العالمي، 2010-1999

)مليون ب/ي(
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2.3 �لتغري يف �ملخزون �لنفطي لبلد�ن منظمة �لتعاون �القت�سادي و�لتنمية
ت�سكل ح�سة املخزون التجاري للدول ال�سناعية من اإجمايل املخزون التجاري العاملي ما يزيد عن 

50 %، و ح�ستها من اإجمايل املخزون العاملي ) جتاري وا�سرتاتيجي( يف حدود 40 %. لذلك نالحظ 
حركة  عن  كثريا  تختلف  ال  والتنمية  االقت�سادي  التعاون  منظمة  لبلدان  النفطي  املخزون  حركة  اأن 

املخزونات العاملية كونها ت�ستاأثر بجزء كبري منها.

فالبيانات ال�سنوية للمخزون التجاري املتوفر لدى بلدان منظمة التعاون االقت�سادي والتنمية ت�سري 

التي  الثالث  ال�سنوات  با�ستثناء   2010-1999 الفرتة  املخزون خالل  لذلك  امل�ستمرة  االإ�سافات  اإىل 

اأ�سرنا اإليها �سابقا ) 1999 و 2002 و 2007 ( باالإ�سافة اإىل عام 2009 الذي �سهد �سحبا من املخزون 

يقدر بنحو 100 األف ب/ي، كما هو مو�سح يف ال�سكل التايل:

وعلى امل�ستوى الف�سلي، 

اأي�سا  الــ�ــســورة  تختلف  مل 

حيث  يالحظ اأن الربع االأول 

ي�سهد  ما  عــادة  كل عام  من 

النفطي  املخزون  من  �سحبا 

عام  من  م�ستوياته  تتفاوت 

ال�سنة  اأرباع  بقية  اأما  الأخر، 

ت�سهد   2010-1999 للفرتة 

ارتفاعا يف م�ستويات املخزون 

لبلدان  النفطي  الــتــجــاري 

االقت�سادي  التعاون  منظمة 

الثالث  با�ستثناء  والتنمية، 

اآنفا.  اإليها  امل�سار  �سنوات 

 2008 االأول  الــربــع  ومــنــذ 

عام  من  الثاين  الربع  وحتى 

م�ستويات  ت�سهد  مل   2010
العاملي  الــنــفــطــي  املـــخـــزون 

على  بل  �سحب  عمليات  اأي 

العك�س من ذلك فاالإ�سافات 

م�ستمرة  املخزون  ذلك  اإىل 

 100 تــراوحــت ما بني  وقــد 

اإىل 1 مليون ب/ي با�ستثناء 

الربع الرابع من عام 2009 

ذلك  من  �سحبا  �سهد  الــذي 

�لتايل  و�ل�سكل  املــخــزون، 

يو�سح التغريات الف�سلية يف 

النفطي  املخزون  م�ستويات 

خــالل  ال�سناعية  لــلــبــلــدان 

الفرتة 2010-1999:

التغير في م�صتويات المخزون النفطي للبلدان ال�صناعية، 2010-1999

)مليون ب/ي(

التغير في الم�صتويات الف�صلية للمخزون النفطي للبلدان ال�صناعية ، 2010-1999

)مليون ب/ي(
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واجلدير باملالحظة، منو االإمدادات من بلدان اأوبك خالل ال�سنوات الت�سع االأخرية 2008-2000 

مبعدل 2  % �سنويا، بينما االإمدادات من خارج اأوبك مل تنمو اإال مبعدل 0.8  % خالل ذات الفرتة. 

وقد بلغت اأعلى زيادة يف عام 2004 حينما منت االإمدادات من بلدان اأوبك بنحو 2.3 مليون ب/ي 

مقارنة بعام 2003. وهذا ما يعك�س الدور الرئي�سي و املهم للبلدان املنتجة من منظمة اأوبك يف تلبية 

الطلب املتزايد على النفط خالل تلك الفرتة، فعلى �سبيل املثال يف عام 2007 منت االإمدادات من 

بلدان اأوبك مبعدل 1.6 مليون ب/ي مقارنة بعام 2006، ويف املقابل انخف�ست االإمدادات من خارج 

اأوبك مبعدل 1.4 مليون ب/ي خالل ذات الفرتة.

 و كانت م�ساهمة بلدان اأوبك يف اإجمايل الزيادة العاملية يف االإمدادات النفطية كبرية جدا، و�سلت 

يف بع�س ال�سنوات اإىل ن�سبة 100 % و يف بع�س ال�سنوات االأخرى جتاوزت تلك الن�سبة لتغطي النق�س 

يف االإمدادات من البلدان املنتجة من خارجها.

اجلزء اخلام�س : انعكا�سات التقلبات يف م�ستويات املخزون النفطي 

على ال�سوق النفطية، وعلى اإمدادات الدول الأع�ساء و اأ�سعار نفوطها

اأو موؤ�سراته وا�سحا على ال�سوق النفطية  تاأثري التغري يف املخزون النفطي التجاري  اأ�سبح  لقد 

اأ�سعار نفوطها ب�سكل خا�س، خ�سو�سا  ب�سكل عام و على االإمدادات النفطية من الدول االأع�ساء و 

خالل اأزمات الفائ�س اأو ال�سح يف املعرو�س النفطي. ولغر�س املتابعة الل�سيقة للتطورات احلا�سلة يف 

ال�سوق النفطية  تقوم الدول االأع�ساء يف منظمة اأوبك ) التي �سبع دول عربية اأع�ساء منها يف منظمة 

اوابك( بعقد اجتماعني اعتياديني كل عام باالإ�سافة اإىل بع�س االجتماعات اال�ستثنائية اأو الطارئة ، 

وبناء على تلك املراجعة امل�ستفي�سة  حلالة ال�سوق يتم اتخاذ القرار املنا�سب )�سواء باخلف�س اأو الرفع( 

ب�ساأن احل�س�س االإنتاجية الأقطارها االأع�ساء.

1. �نعكا�ض �لتقلبات يف �ملخزون �لنفطي على حالة �ال�ستقر�ر يف �ل�سوق �لنفطية
التي  الفرتة  املنظمة خالل  االأع�ساء يف  البلدان  التي عقدتها  من خالل مراجعة االجتماعات 

تغطيها الدرا�سة )1999-2010( والتي و�سل عددها اإىل نحو 50  اجتماعا، يالحظ اأنه يف معظم 

ال�سناعية،  البلدان  لدى  املتوفر  التجاري  النفطي  املخزون  و�سع  اإىل  االإ�سارة  يتم  القرارات  تلك 

اأن موؤ�سر املخزون يعترب مهما يف اتخاذ اأي قرار يحدد احل�س�س االإنتاجية التي �سيتم  مما يعني 

العمل بها خالل تلك الفرتة والتي يكون لها تاأثري مبا�سر على حالة اال�ستقرار يف ال�سوق النفطية. 

و كلما راأت البلدان املنتجة للنفط يف منظمة اأوبك باأنه هناك حاجة اإىل رفع احل�س�س االإنتاجية 

لتزويد ال�سوق النفطية مبزيد من االإمدادات اإما ملقابلة االرتفاع املتوقع يف الطلب على النفط، او 

اإ�سافات كبرية مل�ستويات املحزونات  النفط ، يالحظ حدوث  اأ�سعار  لغر�س احلد من االرتفاع يف 

املختلفة و و�سولها يف بع�س االأحيان اإىل م�ستويات مل ت�سهدها من قبل.ويف ال�سنوات االأخرية مل 

ل�سيقة  املتابعة  باتت  بل  فح�سب  النفطي  التجاري  املخزون  م�ستويات  على  مقت�سرة  املتابعة  تعد 

اأو اال�سترياد. وفيما يلي ا�ستعرا�س موجز لتلك  اأيام اال�ستهالك  اأي�سا بكفاية ذلك املخزون بعدد 

:2010-1999 القرارات املتخذة خالل الفرتة 

وافقت الدول الأع�شاء يف اأوبك، با�ستثناء العراق، يف عام 1999 على زيادة االإنتاج بـ 1.7 مليون 

ب/ي اعتبارا من بداية اإبريل 2000. وبذلك متت العودة اإىل العمل بنف�س ح�س�س االإنتاج التي كانت 
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�سائدة قبل �سهر مار�س 1999. حيث و�سل االإنتاج اإىل 24.7  مليون ب/ي مبا فيها اإيران والعراق.

ومت يف عام 2000  تبني اآلية جديدة بهدف حتقيق �سعر ل�سلة خامات اأوبك بحوايل 25 دوالرا 

للربميل. تقوم هذه االآلية على االإدارة امل�ستمرة لالإمدادات، بحيث يتم تخفي�س االإنتاج مبقدار 500 

األف ب/ي يف حال انخفا�س االأ�سعار اإىل اأقل من 22 دوالرا للربميل، وزيادة االإنتاج مبقدار 500 األف 

ب/ي يف حال ارتفاع االأ�سعار اإىل ما يزيد عن 28 دوالرا للربميل ملدة 20 يوم عمل متتايل. اإال اأن 

االأ�سواق الفورية قد خ�سعت لعدد من امل�ساربات، التي تطلبت من الدول النفطية اإقرار زيادة يف االإنتاج 

بنحو 700 األف ب/ي يف يونيو. ووافقت الدول االأع�ساء مرة اأخرى على زيادة االإنتاج مبقدار 800 األف 

ب/ي يف �سهر �سبتمرب. اإال اأن ا�ستمرار امل�ساربات يف االأ�سواق امل�ستقبلية قد تطلب من الدول النفطية  

مع نهاية �سهر اأكتوبر2000 تفعيل اآلية االأ�سعار التي �سبق االإعالن عنها يف �سهر مار�س، حيث متت 

اإ�سافة 500 األف ب/ي اإىل م�ستوى االإنتاج الذي كان �سائدا.  

اأهمها انخفا�س  اأوبك حتديات كثرية من  2001 واجهت الدول االأع�ساء يف منظمة  ويف عام 

الطلب العاملي على النفط من جراء  حالة الركود التي عمت االقت�ساد العاملي، وانخفا�س اأ�سعار 

النفط مقارنة مب�ستوياتها يف عام 2000. وقامت دول منظمة اأوبك مع مطلع عام 2001 بتقلي�س 

�سهر  بداية  مع  االإنتاج  م�ستويات  لت�سل  مليون ب/ي   1.5 بـ  اأي   %   5.6 بن�سبة  اإنتاجها  ح�س�س 

25.2 مليون ب/ي. ثم عادت مرة اأخرى قبل انق�ساء الربع االأول من العام وخف�ست  فرباير اإىل 

عليها  املتفق  اجلديدة  احل�س�س  لتبلغ  ب/ي  مليون   1 بـ  اأي   %   3.9 بن�سبة  االإنتاجية  ح�س�سها 

24.2 مليون ب/ي اعتبارا من بداية �سهر اأبريل 2001. ويف اإطار متابعتها امل�ستمرة لو�سع ال�سوق 
الثالثة  الثالث من العام و للمرة  اأخرى خالل الربع  اأوبك الكرة مرة  النفطية العاملية عاودت دول 

على التوايل بخف�س االإنتاج مبليون ب/ي اأي بن�سبة 4.1  % اعتبارا من 1 �سبتمرب 2001 لت�ستقر 

23.2 مليون ب/ي. م�ستويات االإنتاج عند 

االإنتاج  بتقلي�س يف ح�س�س  اأوبك  منظمة  االأع�ساء يف  الدول  ا�ستهلت    2002 ع��ام  مطلع  ويف 

الر�سمية  بن�سبة 6.5   % اأي مبقدار 1.5 مليون ب/ي لي�سل م�ستوي االإنتاج اإىل 21.7 مليون ب/ي 

، وهو اأدنى م�ستوى له منذ ع�سر �سنوات انق�ست، وذلك بهدف دعم االأ�سعار التي اأخذت يف الرتاجع  

بعد اأحداث احلادي ع�سر من �سبتمرب يف �سوء �ساآلة الطلب العاملي على النفط جراء تردي اأو�ساع 

االقت�ساد العاملي ب�سكل عام. وقد اأدى التزام دول اأوبك باخلف�س املتفق عليه خا�سة يف الن�سف االأول 

من العام اإىل دعم م�ستوى االأ�سعار حيث ارتفع متو�سط �سعر �سلة اأوبك من 18.3 دوالر للربميل يف 

�سهر  يناير 2002 اإىل 27.4 دوالر للربميل يف �سهر �سبتمرب . ومع نهاية العام 2002 اأقدمت دول 

املنظمة على خطوة مغايرة حيث اتفقت على رفع �سقف احل�س�س االإنتاجية الر�سمية بـ 1.3 مليون 

ب/ي لت�سل اإىل  23.0 مليون ب/ي.

اإىل  التي و�سلت  االإنتاجية اجلديدة  باحل�س�س  العمل  �سريان  بداأ   2003 اإطاللة عام  ومع   

23.0 مليون ب/ي، ومل مي�س �سوى اأ�سبوعني فقط على العمل باحل�س�س االإنتاجية اجلديدة، لتعاود 
مليون ب/ي   1.5 الر�سمي مبقدار  االإنتاج  �سقف  رفع  اأخرى  مرة  لتقرر  الكرة وجتتمع  املنظمة  دول 

لت�سل احل�س�س االإنتاجية اإىل 24.5 مليون ب/ي اعتبارا من بداية �سهر فرباير 2003،  ويذكر اأن 

هذه الزيادة كانت كفيلة بخف�س اأ�سعار �سلة اأوبك التي تخطت حاجزالـ 30 دوالرا للربميل خالل الربع 

االأول من عام 2003. وبعد اأن اأخذت االأمور يف منطقة ال�سرق االأو�سط تتجه نحو الهدوء، ومع ا�ستعادة 

م�ستوياتها  اإىل  لنيجرييا  والت�سديرية  االإنتاجية  الطاقة  وعودة  لعافيته،  تدريجيا  الفنزويلي  االإنتاج 

االعتيادية بعد االختالل الذي اأمل بها نتيجة اال�سطرابات العرقية التي �سهدتها البالد يف منت�سف 

�سهر مار�س، وبعد اأن اأ�سحت ال�سوق النفطية مت�سمة بالتخمة يف املعرو�س من النفط قدرت مبا يزيد 
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اإنتاج دول  اأبريل 2003 بتاأثري مزدوج على م�ستوى  عن 2.5 مليون ب/ي ، جاء قرار اأوبك يف �سهر 

املنظمة حيث عمل على �سحب فائ�س االإنتاج الذي مل تعد ال�سوق النفطية يف حاجة اإليه،  كما عمل 

اأي�سا على رفع ال�سقف االإنتاجي لدولها مبقدار 900 األف ب/ي، لت�سل احل�س�س االإنتاجية اإىل 25.4 

مليون ب/ي اعتبارا من االأول من �سهر يونيو.  

  ويف الربع الأخري من عام 2003 لوحظ وفرة االإمدادات نتيجة لالرتفاع  امل�ستمر الإنتاج الدول 

اأوبك، والتح�سن الن�سبي يف االإنتاج العراقي. لذا فقد ا�ستدعت ال�سرورة خف�س ح�س�س  من خارج 

االإنتاج لدول املنظمة بــ 900 األف ب/ي اعتبارا من �سهر نوفمرب 2003 مما يعني العودة اإىل م�ستوى 

االإنتاج املحدد يف �سهر فرباير 2003 وهو 24.5 مليون ب/ي.

ويف عام 2004 عقدت املنظمة ثالثة اجتماعات ا�ستثنائية ، باالإ�سافة اإىل عقدها لالجتماعني 

العاديني، حيث  قررت خالل اجتماعها اال�ستثنائي االأول تخفي�س ال�سقــف االإنتاجي بواقـــع 1.0 مليون 

ب/ي اعتبارا من بداية �سهر اأبريل 2004 لي�سل ال�سقف اجلديد اإىل 23.5 مليون ب/ي  وذلك حت�سبا 

النخفا�س مو�سمي متوقع يف الطلب العاملي على النفط خالل الربع الثاين من ال�سنة.  وقررت مرة 

اأخرى زيادة �سقف االإنتاج بواقع 2.0 مليون ب/ي  لي�سبح ال�سقف االإنتاجي 25.5 مليون ب/ي اعتبارا 

من بداية �سهر يوليو 2004، واأردفت ذلك بزيادة اأخرى مقدارها 0.5 مليون ب/ي لي�سبح ال�سقف 

26.0 مليون ب/ي اعتبارا من بداية �سهر اأغ�سط�س 2004. واتخذت املنظمة قرارا برفع �سقف االإنتاج 
للمرة الثالثة وزيادته بواقع 1.0 مليون ب/ي لي�سبــــح ال�سقف 27.0 مليون ب/ي اعتبارا من بداية 

�سهر نوفمرب 2004.

اأن م�ستويات املخزون التجاري بداأت تتخطى متو�سطها امل�سجل  ومنذ بداية عام 2005 لوحظ 

خالل ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة ) 2000-2004 ( وهي م�ستويات كفيلة باأن تقلل من �ساأن االهتمامات 

املتزايدة حول ما ميكن القيام به يف حالة حدوث اأي ا�سطرابات يف االإمــدادات النفطية يف ال�سوق 

النفطية، كما تقلل من كرثة احلديث حول مدى وفرة الطاقة االإنتاجية االإ�سافية املتوفرة لدى البلدان 

املنتجة من منظمة اأوابك. 

وقد واجهت منظمة اأوبك ظروفاً �سعبة وم�سطربة خالل عام 2005 اإال اأنها ا�ستطاعت حتمل 

م�سوؤولياتها نحو تهدئة ال�سوق وم�ساهمة يف كبح جماح االأ�سعار، وعقدت منظمة اأوبك لهذا الغر�س 

ثالثة اجتماعات ا�ستثنائية باالإ�سافة اإىل عقدها لالجتماعني االعتياديني و قررت منظمة اأوبك تعليق 

العمل، وب�سورة موؤقتة، بالنطاق ال�سعري )22-28 دوالر/ برميل( الذي بداأت با�ستخدامه منذ عام 

2000. وبالنظر لتوقع ا�ستمرار الطلب القوي على النفط للعام الثاين على التوايل وانخفا�س وترية 
 0.5 االإنتاجي بواقع  اأوبك زيادة فورية ل�سقفها  اأوبك، قررت منظمة  االإمــدادات من دول خارج  منو 

مليون ب/ي ، لي�سبح 27.5 مليون ب/ي.  ويف اإطار التوقعات املرتفعة للنمو يف الطلب العاملي على 

النفط خالل الن�سف الثاين من ال�سنة وعودة ت�ساعد اأ�سعار النفط، قررت منظمة اأوبك  مرة اأخرى 

زيادة �سقف اإنتاجها بواقع 0.5 مليون ب/ي لي�سبح 28.0 مليون ب/ي ، اعتباراً من بداية �سهر يوليو 

2005. و يف ظل اأ�سواأ كارثة طبيعية يف تاريخ اأمريكا ب�سبب اإع�سار كاترينا الذي �سرب منطقة خليج 
اآثارها  ال�سوق االأمريكية امتدت  اأزمة نفطية يف  اإىل  2005 واأدى  اأغ�سط�س  املك�سيك يف نهاية �سهر 

اإىل خارج تلك ال�سوق، حيث تخطت االأ�سعار اال�سمية للنفط حاجز الـ 70 دوالر للربميل لنفط غرب 

تك�سا�س اخلفيف اتخذت اأوبك بع�س القرارات واالإجراءات خارج النطاق املاألوف لعملها، حيث قررت 

تعليق العمل بنظام ح�س�س االإنتاج ملدة ثالثة اأ�سهر اعتباراً من بداية �سهر اأكتوبر 2005 وو�سع كامل 

طاقات دول املنظمة االإنتاجية الفائ�سة والبالغة حوايل 2.0 مليون ب/ي حتت ت�سرف ال�سوق خالل 

تلك الفرتة، اإن كانت هناك حاجة لذلك.
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الثمانية  العاملية خالل  النفط  اأ�سعار  ت�ساعد  ا�ستمرار  اأوبك   2006 واجهت منظمة  ع��ام  و يف 

اأ�سهر االأوىل من ال�سنة، وعبور م�ستوياتها اال�سمية حواجز قيا�سية جديدة غري م�سبوقة، ما ا�سطر 

املنظمة اإىل االإنتاج مبعدالت عالية باملقارنة مع م�ستوى الطلب على نفوطها خالل معظم اأ�سهر ال�سنة 

بغية تهدئة االأ�سعار، اإال اأن االأ�سعار عادت وانخف�ست ولكن ب�سكل حاد، ما ا�ستدعى قيام اأوبك باتخاذ 

اإجراءات تق�سي بتخفي�س املعدل االإنتاجي للدول االأع�ساء خالل ال�سهرين االأخريين من عام 2006 

وذلك للحد من �سدة انحدار االأ�سعار والو�سول بها اإىل م�ستويات تلقى القبول من قبل كل من الدول 

املنتجة وامل�ستهلكة. 

اعتياديني  واجتماعني  ت�ساورياً  واجتماعاً  ا�ستثنائية  اجتماعات  ثالثة  اأوب��ك  عقدت منظمة  لقد 

خالل عام 2006 ،و قررت خف�س بواقع 1.2 مليون ب/ي من معدل اإنتاجها البالغ 27.5 مليون ب/ي 

)ل�سهر �سبتمرب 2006( لي�سبح اإنتاجها 26.3 مليون ب/ي اعتباراً من بداية �سهر نوفمرب 2006 وذلك 

بغية اإعادة التوازن لل�سوق، يف �سوء الزيادة الكبرية لالإمدادات باملقارنة مع الطلب على النفط، وارتفاع 

 18.0 بحوايل  اليومي  اأوبك  �سلة  �سعر  وانخفا�س  ال�سناعية،  للدول  النفطية  املخزونات  م�ستويات 

دوالر/ برميل خالل فرتة حوايل �سهرين. علماً باأن اإجراء التخفي�س يف االإنتاج الذي اتخذته املنظمة 

يعترب االأول من نوعه منذ �سهر اأبريل 2004. وعقدت املنظمة اجتماعها اال�ستثنائي االأخري وقررت 

اإجراء تخفي�س اآخر يف م�ستوى اإنتاجها بواقع 0.5 مليون ب/ي اعتباراً من بداية �سهر فرباير 2007 

النفطية  العايل من املخزونات  االإمــدادات وامل�ستوى  النفطية، ب�سوء وفرة  ال�سوق  التوازن يف  الإعادة 

ال�سوق  �سمان جتهيز  اإىل  يهدف  التخفي�س  توقيت  باأن  علماً  الفائ�سة.  االإنتاجية  الطاقات  وتنامي 

بكميات كافية خالل مو�سم ال�ستاء.

و خالل عام 2007 تقل�ست اإمدادات دول اأوبك من النفط اخلام و�سوائل الغاز الطبيعي ، وللمرة 

النفط  اأ�سعار  ت�ساعد  ا�ستمرار  واجهت  اأوبك  منظمة  اأن  بالذكر  واجلدير   ،2002 عام  منذ  الثانية 

من  الثاين  الن�سف  وخا�سة خالل  م�سبوقة  غري  جديدة  قيا�سية  حواجز  م�ستوياتها  وجتاوز  العاملية 

اأنها  اإال  االأ�سعار،  تهدئة  اإنتاجها بغر�س  اإىل رفع م�ستويات  املنظمة  الذي ا�سطر  االأمر   ،2007 عام 

الع�سر)با�ستثناء  للدول  ب/ي   مليون   0.5 بواقع  اإنتاجها  م�ستوى  رفع  وقررت  بالت�ساعد.  ا�ستمرت 

النفط اخلام.  وباالأخ�س خمزون  املريح  املخزون  م�ستوى  الزيادة رغم  واأنغوال(. وجاءت هذه  العراق 

بارتفاع  يت�سم عادة  الذي  ال�ستاء  كافية خالل مو�سم  بكميات  ال�سوق  تزويد  الزيادة  وا�ستهدفت هذه 

الطلب، باالإ�سافة اإىل تهدئة م�ستويات االأ�سعار.

انخفا�س  اأهمها  كثرية من  اأوبك حتديات  االأع�ساء يف منظمة  البلدان  واجهت   2008 ع��ام  ويف 

اأ�سعار  الطلب العاملي على النفط  جراء  حالة الركود التي ات�سم بها االقت�ساد العاملي، و انخفا�س 

النفط ب�سكل كبري مل ي�سبق لها مثيل من حيث ال�سرعة واملقدار. وملجابهة هذا الو�سع قامت بلدان 

املنظمة بعقد ثالثة اجتماعات ا�ستثنائية خالل العام عالوة على االجتماعني االعتياديني. و قد لوحظ 

متتع ال�سوق النفطية بوفرة يف املعرو�س، و بلوغ املخزون التجاري النفطي مل�ستويات جيدة ، متخطيا 

االإبقاء على  اأخرى   اأوبك مرة  لذلك قرر موؤمتر  االأخــرية.  �سنوات  امل�سجل خالل اخلم�س  متو�سطه 

و�سمان  ال�سوق  با�ستقرار  املتعلق  االأع�ساء  البلدان  التزام  على  واأكد  تغيري،  دون  االإنتاج  م�ستويات 

االإمدادات النفطية الكافية.

االقت�سادي  والو�سع  العاملية  املالية  االأزمــة  لبحث  عقد  الذي  الثاين  ال�شتثنائي  الجتماع  ويف 

العاملي، ومدى تاأثريها على ال�سوق النفطية. و مع تراجع الطلب على الطاقة ب�سكل عام، وعلى النفط 

خف�س  اأوبــك  قررت  النفط،  اأ�سعار  وانهيار  اخلام  النفط  من  املعرو�س  وفرة  ظل  يف  خا�سة  ب�سفة 

1.5 مليون ب/ي اعتبارا من االأول من  احل�س�س االإنتاجية لالأحد ع�سر ع�سوا يف املنظمة مبقدار 
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مليون   2.2 االإنتاجية مبقدار  احل�س�س  على خف�س  اأخــرى  مرة  االتفاق  و مت   .2008 نوفمرب  �سهر 

ب/ي من االإنتاج الفعلي يف �سهر �سبتمرب 2008 لدول اأوبك االإحدى ع�سرة و البالغ 29 مليون ب/ي ، 

لي�سل بذلك  اإجمايل التخفي�سات املقررة يف عام 2008 اإىل  4.2 مليون ب/ي اعتبارا من االأول من 

�سهر يناير 2009، ويعد ذلك اأكرب خف�س يف احل�س�س االإنتاجية خالل عام واحد منذ تاريخ العمل 

باحل�س�س االإنتاجية يف عام 1982.

اتخذتها  التي  للقرارات  تبعاً  اإنتاجها  كبري يف  بتقلي�س   2009 عام  املنظمة خالل  بلدان  قـامت 

املنظمة خالل عام 2008، والتـي كـان اآخرها يف دي�سمرب 2008، القا�سية باإجراء تخفي�س اإجمايل 

املتابعة  خالل  ومن    .2009 عام  بداية  من  اعتباراً  االإنتاجي  �سقفها  يف  ب/ي  مليون   4.2 مقداره 

امل�ستمرة لو�سع ال�سوق النفطية العاملية، و مالحظة بلـوغ املخـزون التجـاري النفطي مل�ستويات عالية، 

متخطيا متو�سطه امل�سجل خالل اخلم�س �سنوات االأخرية وو�سولها اإىل م�ستويات مقاربة مل�ستوياتها 

القيا�سية خالل �سهر فرباير 1998.ارتاأت املنظمة االإبقاء على ح�س�سها االإنتاجية من دون تغيري لكامل 

العام والذي كان عاماًل حا�سماً يف كبح جماح االنخفا�س يف االأ�سعار على الرغم من معدالت النمو 

االقت�سادي ال�سالبة وما تبعها من انخفا�س يف الطلب خالل الن�سف االأول من عام 2009. 

قامت بلدان املنظمة خالل عام 2010 بعقد اجتماعني اعتياديني كان اآخرها يف �سهر اأكتوبر، وقد 

اتفقت على اإبقاء احل�س�س االإنتاجية لالأع�ساء كما هي عليه.

وبالنظر اإىل املح�شلة الإجمالية لقرارات اأوبك ب�ساأن احل�س�س االإنتاجية خالل كل عام يالحظ 

انه خالل ال�سنوات 200 و 2003 و 2004 و 2005 و 2007 كانت حم�سلة القرارات زيادة يف احل�س�س 

االإنتاجية، بينما خالل ال�سنوات 2001 و 2002 و 2006 و 2008 كانت املح�سلة النهائية للقرارات 

كانت   2010 و   2009 عامي  وخالل  االإنتاجية،  احل�س�س  تخفي�س يف  املنظمة  بلدان  اتخذتها  التي 

حم�سلة القرارات االإبقاء على احل�س�س االإنتاجية دون تغيري، كما يو�سح �ل�سكل �لتايل:

المح�صلة الإجمالية لقرارات اأوبك ب�صاأن الح�ص�ص الإنتاجية خالل العام، 2010-1999

) مليون ب/ي(
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�لدول  نفوط  �أ�سعار  و  �إم��د�د�ت  على  �الإنتاجية  �حل�س�ض  ب�ساأن  �أوبك  قر�ر�ت  �نعكا�ض   .2
�الأع�ساء

وقبل االإقدام على اتخاذ اأي قرار ب�ساأن احل�س�س االإنتاجية تقوم املنظمة مبراجعة  �ساملة لكل ما 

يت�سل بال�سوق النفطية من عوامل و موؤ�سرات لها انعكا�ساتها على حالة التوازن و اال�ستقرار املن�سود 

يف تلك ال�سوق. من تلك العوامل االأداء العام لالقت�ساد العاملي، و توقعات النمو يف الطلب على النفط 

على املدى الق�سري، و م�ستويات االأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق، و حجم االإمدادات النفطية املتوفرة بها. 

اإىل جانب ذلك يتم الرتكيز على حركة املخزون التجاري النفطي املتوفر لدى البلدان ال�سناعية ب�سكل 

خا�س و على املخزون العاملي ب�سكل عام. حيث يتم النظر فيما اذا كانت م�ستويات تلك املخزونات 

عند م�ستوياتها االعتيادية، ام انه هناك بناء م�ستمر يف تلك امل�ستويات، وبناء على تلك املعطيات يتم 

اتخاذ القرار الذي تراه الدول االأع�ساء يف املنظمة يف حينه  منا�سبا للحفاظ على اأ�سعار النفط عند 

امل�ستويات املقبولة والتي من �ساأنها اأن حتافظ اأو تخلق اال�ستقرار يف ال�سوق النفطية.

�إمد�د�ت �لنفط من �لدول �الأع�ساء يف �و�بك و �أوبك 1.2 �النعكا�ض على 
اإن التقلبات يف م�ستويات املخزون النفطي لها انعكا�س غري مبا�سر على اإمدادات الدول االأع�ساء 

النفطي  االإنتاجية يف �سوء و�سع املخزون  ب�ساأن احل�س�س  التي تتخذ  اأوابك، فالقرارات  يف منظمة 

يف الدول ال�سناعية تنعك�س على اإمدادات �ست دول من الدول االأع�ساء يف منظمة اأوابك التي حتدد 

احل�س�س  ب�ساأن  قــرارات  من  )اأوبــك(  للنفط  امل�سدرة  الــدول  منظمة  تتخذه  ما  على  بناء  اإمداداتها 

االإنتاجية. لذلك الرتكيز يف هذا اجلزء �سيكون على انعكا�س قرارات اأوبك املتعلقة باحل�س�س االإنتاجية 

على �ست دول من االأع�ساء يف املنظمة وهي االإمارات العربية، و ال�سعودية، والكويت، وقطر واجلزائر 

وليبيا )العراق م�ستثنى من احل�س�س االإنتاجية التي حتددها اأوبك كما هو معروف(.

�سهدت اإمدادات النفط من الدول االأع�ساء ال�ست �سالفة الذكر التي تخ�سع ح�س�سها ملا تتخذه 

اأوبك من قرارات تذبذبات ملحوظة تتما�سى متاما مع ما يتم االتفاق عليه يف اجتماعات اأوبك  ب�ساأن 

احل�س�س االإنتاجية.  ففي عام 2000 عندما كانت حم�سلة قرارات اأوبك هي رفع احل�س�س االإنتاجية 

مبعدل 3.7 مليون ب/ي ارتفعت اإمدادات الدول االأع�ساء ال�ست مبعدل 1 مليون ب/ي مرتفعة من 

14.1 مليون ب/ي عام 1999 اإىل 15.1 مليون ب/ي عام 2000. وعندما قررت منظمة اأوبك خف�س 
احل�س�س االإنتاجية مبعدل 3.5 مليون ب/ي و 200 األف ب/ي خالل عامي 2001 و 2002 انخف�ست 

اإمدادات الدول االأع�ساء ال�ست اإىل 14.7 و 13.2 مليون ب/ي خالل العامني املذكورين. وخالل الفرتة 

2003-2006 التي اأقرت فيها اأوبك رفع احل�س�س االإنتاجية للدول االأع�ساء ارتفعت اإمدادات الدول 
االأع�ساء ال�ستة لت�سل اإىل 18.4 مليون ب/ي عام 2006 و هو اأعلى م�ستوى لها ي�سجل خالل فرتة 

الدرا�سة.

والقرارات التي اتخذت يف اأواخر عام 2006 ب�ساأن خف�س احل�س�س االإنتاجية والذي عمل به يف 

عام 2007 انعك�س على اإمدادات الدول االأع�ساء التي انخف�ست يف عام 2007 مبعدل 600 األف ب/ي 

لت�سل اإىل 17.8 مليون ب/ي. و اأما قرارات اخلف�س التي اتخذت عام 2008 ، والتي و�سل اإجمايل 

اخلف�س اإىل 4.2 مليون ب/ي، و �سرى العمل بها يف عام 2009 اأدت اإىل انخفا�س يف اإمدادات الدول 

االأع�ساء ال�ست مبعدل 2.3 مليون ب/ي عام 2009 لتبلغ 16.1 مليون ب/ي و ا�ستقرت عند هذه 

احلدود تقريبا يف عام 2010. و يو�سح �جلدول )7( يف امللحق و ال�سكل التايل م�ستويات اإمدادات 

النفط اخلام من الدول االأع�ساء ال�ست :
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وكما اأ�سرنا اآنفا، كانت اإمدادات الدول ال�ست االأع�ساء يف اأوابك مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقرارات 

املتخذة من قبل منظمة اأوبك ب�ساأن احل�س�س االإنتاجية، و مبقارنة ال�سكل التايل مع ال�سكل ال�سابق 

يف  اخلف�س  قــرارات  حيث   2008 و   2006 عامي  ا�ستثناء  مت  ما  اإذا  االرتــبــاط،  ذلك  متاما  يت�سح 

احل�س�س االإنتاجية مت العمل بهما يف العام التايل كما هو وا�سح يف اخلف�س يف اإمدادات الدول ال�ست 

االأع�ساء يف اوابك خالل عامي 2007 و 2009 : 

اإمدادات النفط الخام من الدول الأع�ساء ال�ست خالل الفترة 2010-1999

)األف ب/ي(

التغير في اإمدادات الدول ال�صت الأع�صاء في اوابك بناء على الح�ص�ص الإنتاجية المحددة من 

قبل منظمة اأوبك، 2010-1999
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ومن جهة اأخرى، ال تختلف ال�سورة البثة فيما يتعلق ب�سادرات النفط من الدول االأع�ساء ال�ست 

الذي  النهج  اتخذت ذات  اأوبك. فقد  التي حتددها منظمة  االإنتاجية  للح�س�س  اإمداداتها  اخلا�سعة 

اتخذته اإمداداتها خالل الفرتة 1999-2010. فقد ارتفعت من  10.6 مليون ب/ي عام 1999 اإىل  

11.4 مليون ب/ي عام 2000، و خالل عامي 2001 و 2002 انخف�ست �سادرات نفط الدول االأع�ساء 
ال�ست اإىل 11.1 و 10.2 مليون ب/ي على التوايل. 

ثم اأخذت يف االرتفاع خالل الفرتة 2003-2008 لت�سل اإىل 14.3 مليون ب/ي عام 2008 وهو 

اأعلى م�ستوى لها ي�سجل خالل الفرتة. وانخف�ست ال�سادرات يف عام 2009 مبعدل 2.2 مليون ب/ي 

مقارنة بعام 2008 لت�سل اإىل 12.1 مليون ب/ي، كما يو�سح ذلك �جلدول )8( يف �مللحق و �ل�سكل 

�لتايل:

�ضادرات الدول الأع�ضاء من النفط الخام خالل الفترة 2009-1999

) مليون ب/ي(

�أ�سعار نفوط �لدول �الأع�ساء �مل�ستملة يف �سلة �أوبك 2.2 �النعكا�ض على 
اإن ال�سيمة املميزة ل�سلعة النفط هي ا�ستخدام خمزوناته، للتخفيف من حدة التغريات يف املعرو�س 

مبا�سرة.  الطلب  يغذي  االإنتاج  االأخرى حيث  ال�سلع  للعديد من  وذلك خالفا  والطلب عليه.  النفطي 

لذلك جند اأن لدى البلدان امل�ستهلكة للنفط القدرة على ا�ستخدام املخزونات النفطية لتلبية جزء من 

الزيادة يف الطلب لفرتة معينة، كما ميكن للدول املنتجة اأن توظف الطاقة االإنتاجية املتوفرة لديها لهذا 

الغر�س. فاملخزونات النفطية و الطاقة االإنتاجية الفائ�سة ت�سمح باال�ستفادة منهما كاحتياطي عر�س 

ال�ستجابة الأي اإختالالت غري متوقعة يف العر�س والطلب. لذا فاإن املخزونات النفطية تعك�س ال�سغوط 

يف ال�سوق على اأ�سعار النفط و تعد مقيا�سا جيدا للتغري يف اأ�سعار النفط.

ال�سعودي،  اأ�سعار نفوط الدول االأع�ساء )العربي اخلفيف  التي �سهدتها  اإىل التطورات  وبالنظر 

واخلام الكويتي، و ال�سدرة الليبي، ومزيج ال�سحراء اجلزائري، والبحري القطري، و موربان االإماراتي، 

والب�سرة العراقي( وهي اخلامات امل�ستملة يف �سلة اأوبك ، فيالحظ انهيارها �ساأنها �ساأن اأ�سعار النفوط 
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العاملية االأخرى اإىل ما يقارب من 10 دوالر للربميل يف اأواخر عام 1998 نتيجة لالزمة املالية االآ�سيوية 

التي اأدت اإىل تباطوؤ منو الطلب من جهة، والزيادة يف االإمــدادات االإ�سافية من العراق التي دخلت 

ال�سوق الأول مرة منذ حرب اخلليج وبالتايل ارتفاع املخزون التجاري النفطي للبلدان ال�سناعية وبلوغ 

2697 مليون برميل يف نهاية عام 1998 . ويف وقت الحق، اأدى التقيد و االلتزام باحل�س�س االإنتاجية 
وخف�س االإنتاج لبلدان )اوبك( اإىل ا�سرتداد اأ�سعار النفط اخلام عافيتها كما زاد الطلب على النفط 

بف�سل انتعا�س االقت�سادات االآ�سيوية. 

ويف عام 2004 ، ت�ساعفت م�ستويات اأ�سعار نفوط الدول االأع�ساء تقريبا باملقارنة مع عام 1999، 

اإذ ارتفعت من ) 16.3-18.1 ( دوالرا للربميل يف نهاية عام 1999 اإىل ) 34.5 – 38.4 ( دوالر للربميل 

ثم وا�سلت االأ�سعار يف االرتفاع  خالل االأعوام 2005 و 2006 و 2007 و 2008 . ففي عام 2005، 

 2006 50 دوالر للربميل، ويف عام  اوابك حاجز  االأع�ساء يف  الدول  اأ�سعار معظم خامات  جتاوزت 

تخطت االأ�سعار عتبة 60 دوالر للربميل، ويف عام 2008 و�سلت اإىل حدود 70 دوالر للربميل، و �سجلت 

اأعلى م�ستوى لها على االإطالق يف عام 2008 حينما تراوحت ما بني 91 دوالر للربميل اإىل 99 دوالر 

للربميل.كما يو�سح �جلدول )9( يف امللحق و�ل�سكل �لتايل:

التطور في الأ�سعار الفورية لنفوط الدول الأع�ساء في اوابك الم�ستملة في �سلة اوبك،

 1999-2010 )دولر/برميل(

اأنه خالل الفرتة 1999- اأ�سعار نفوط الدول االأع�ساء يالحظ  وبالنظر اإىل التغري ال�سنوي يف 

انخف�ست   2001 عام  ففي    .2009 و   2001 اال خالل عامي  ملحوظا  انخفا�سا  ت�سهد  2010 مل 
االأ�سعار مبعدل تراوح ما بني 13 اإىل 19  % ويعزى ذلك اىل الزيادة الكبرية يف احل�س�س االإنتاجية 

اأوبك خالل العام ال�سابق و التي و�سلت اإىل 3.7 مليون ب/ي مما  اأقرتها الدول االأع�ساء يف  التي 

�ساهم يف �سكل كبري اإىل حدوث اإ�سافات كبرية يف املخزون التجاري النفطي لبلدان منظمة التعاون 

االقت�سادي و التنمية ، فم�ستويات ذلك املخزون كانت عند حدود 2667 و 2651 مليون برميل  خالل 

عامي 2000 و 2001 وهي اأعلى م�ستوى لها م�سجل خالل الفرتة 2010-1999.
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و االنخفا�س االأخر كان يف عام 2009 حيث تراوحت ن�سبة االنخفا�س ما بني 33 اإىل 37 % مقارنة 

بالعام ال�سابق 2008 على الرغم من اخلف�س الكبري يف احل�س�س االإنتاجية الذي اتفقت عليه بلدان 

اأوبك يف اأواخر عام 2008 و �سرى العمل به يف عام 2009 و الذي بلغ 4.2 مليون ب/ي. و يعزى ذلك 

اإىل التطور الذي اأ�سرنا اليه اآنفا اأال وهو تال�سي العالقة العك�سية بني املخزون التجاري النفطي و اأ�سعار 

النفط منذ عام 2003 و ما عزز هذا الو�سع ما �سهدته ال�سوق النفطية من اأحداث لعل من اأبرزها االأزمة 

املالية العاملية التي حتولت اإىل اأزمة اقت�سادية ع�سفت بجل االقت�سادات العاملية. اأما بقية ال�سنوات 

الــتــي حتــت الــدرا�ــســة 

ارتفاعا  �سهدت  فقد 

اأ�سعار  م�ستويات  يف 

نفوط الدول االأع�ساء، 

وقــــد كــــان االرتـــفـــاع 

عـــام  مـــلـــحـــوظـــا  يف 

ارتفعت  حينما   2005
االأ�ـــســـعـــار مبــعــدالت 

ــني 40  ــا ب تــراوحــت م

مــقــارنــة   %  48 اإىل 

عام  ويف   ،2004 بعام 

ارتفعت  عندما   2008
ما  تــراوحــت  مبعدالت 

بني 35-38 % مقارنة 

بعام 2007، كما يو�سح 

�ل�سكل �لتايل: 

وال�سكل التايل يو�سح العالقة بني التغري يف املخزون التجاري النفطي و التغري يف اأ�سعار نفوط 

الدول االأع�ساء يف اأوابك:

اآخــر،  ومــن جانب 

يـــالحـــظ اأنـــــه هــنــاك 

ـــاط وا�ـــســـح بني  ـــب ارت

اأوبك  قرارات  حم�سلة 

ـــخـــذة خـــــالل كــل  ـــت امل

احل�س�س  ب�ساأن  عــام 

يف  التغري  و  االإنتاجية 

االأ�سعار الفورية لنفوط 

الـــــدول االأعـــ�ـــســـاء يف 

اوابك امل�ستملة يف �سلة 

قررت  فعندما  اأوبـــك. 

اأوبك خف�س احل�س�س 

االإنــتــاجــيــة خــالل عام 

 1.7 مبـــقـــدار   1999
�ساهم  ب/ي  مــلــيــون 

ن�ضبة التغير ال�ضنوي في اأ�ضعار نفوط الدول الأع�ضاء في اأوابك خالل الفترة 2010-1999

)% (

التغير ال�شنوي في الأ�شعار الفورية لنفوط الدول الأع�شاء في اوابك الم�شتملة 

في �شلة اوبك والمخزون النفطي التجاري، 2010-1999 
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ذلك يف ارتفاع االأ�سعار مبعدل يزيد عن 5 دوالر للربميل وا�ستمر االرتفاع يف االأ�سعار حيث ارتفعت 

يف عام 2000 مبقدار تراوح مابني 8.6 اإىل 10.6 دوالر للربميل عندها  قررت اأوبك رفع احل�س�س 

مبقدار 3.7 مليون ب/ي عام 2000 مما اأدى اإىل انخفا�س االأ�سعار بنحو 5 دوالر للربميل يف عام 

2008 و  2007- ، خالل عامي   2003 2001. وظلت العالقة بني املوؤ�سرين متذبذبة خالل الفرتة 
2009 مل يكن الو�سع يف ال�سوق النفطية طبيعيا ب�سبب االأزمة املالية التي حتولت اإىل اأزمة اقت�سادية، 
ففي بداية االأمر اأخذت االأ�سعار يف االرتفاع ب�سكل ملحوظ على الرغم من وفرة االإمدادات، وقد قامت 

بلدان اأوبك خالل هذه الفرتة باإقرار اأكرب خف�س يف احل�س�س االإنتاجية )4.2 مليون ب/ي( وهذا اأدى 

اإىل 36.6 دوالر للربميل يف عام  اإىل انخفا�س االأ�سعار مبعدل تراوح ما بني 30.5  بخالف املعتاد، 

2009 مقارنة بعام 2008. كما هو مو�سح يف �ل�سكل �لتايل: 

التغير ال�سنوي في الأ�سعار الفورية لنفوط الدول الأع�ساء في اوابك الم�ستملة في �سلة اوبك

 و مح�سلة قرارات اأوبك، 2010-1999
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من خالل تتبع ما مت ا�ستعرا�سه يف االأجزاء اخلم�س من الدرا�سة، ميكن اإيجاز ما مت االإ�سهاب فيه 

يف اخلال�سة التالية:

• اأويل و ثانوي و ثالثي، وثانيا ح�سب 	 اأمناطها اىل خمزون  اأوال بناء على  النفطية  ميكن تق�سيم املخزونات 

و  العابر،  املخزون  و  احلكومي  كاملخزون  للت�سرف  قابل  اىل خمزون  املخزونات  بتلك  االحتفاظ  اأهــداف 

املخزون غري قابل للت�سرف كاملخزون التجاري و خمزون البلدان املنتجة . 

• كانت ح�سة بلدان اأمريكا ال�سمالية من اإجمايل املخزون التجاري يف البلدان ال�سناعية ت�سكل نحو 46 %، 	

وح�سة البلدان االأوروبية حوايل 37 % ، وح�سة بلدان اآ�سيا واملحيط الهادي متثل نحو 17 % من االإجمايل. 

الوقت  لتقرتب يف  االأخريني  املجموعتني  التزايد على ح�ساب  ال�سمالية يف  اأمريكا  بلدان  اأخذت ح�سة  ثم 

احلا�سر من ن�سف املخزون التجاري التي حتتفظ به البلدان ال�سناعية.

• ي�ستحوذ املخزون التجاري للبلدان ال�سناعية على اجلزء االأكرب من اإجمايل املخزون التجاري العاملي حيث 	

تزيد ح�سته عن 50 % ، مقابل نحو 27 % لبقية بلدان العامل، و 18.8 % للمخزون املتوفر على منت 

الناقالت، و 1.4 % فقط ملخزون الكاريبي.

• التعاون 	 الثالثني يف منظمة  االأع�ساء  البلدان  به  الذي حتتفظ  العاملي  اال�سرتاتيجي  املخزون  متو�سط  بلغ 

االقت�سادي والتنمية باالإ�سافة اإىل املخزون اال�سرتاتيجي يف كل من جنوب اأفريقيا و ال�سني خالل الفرتة 

1999-2010 نحو 1491مليون برميل. 

• ارتفع املخزون اال�سرتاتيجي االأمريكي من 567 مليون برميل عام 1999 ما ميثل نحو 43 % من اإجمايل 	

املخزون اال�سرتاتيجي العاملي، اإىل اأعلى م�ستوى له 727 مليون برميل يف نهاية الربع الثاين من عام 2010 

م�سكال ح�سة 42  % من املخزون اال�سرتاتيجي العاملي.

• يالحظ خالل الفرتة 1999-2010 اأن كفاية املخزون العاملي تراوحت ما بني 80 اإىل 100 يوم اأي مبتو�سط 	

عام بلغ 89 يوما، اأما كفاية املخزون التجاري فقد تراوحت ما بني 60 اإىل 70 يوما من اال�ستهالك  لي�سل 

املتو�سط العام للفرتة حوايل 68 يوما، وتراوحت كفاية املخزون التجاري يف الدول ال�سناعية، وهي من اأهم 

املوؤ�سرات التي لها انعكا�ساتها على اأ�سعار النفط، ما بني 50 اإىل 60 يوما اأي مبتو�سط عام 53 يوم.

• بالنظر اإىل العالقة بني م�ستويات املخزون التجاري ملنظمة التعاون االقت�سادي والتنمية واأ�سعار النفط اخلام 	

2010، ميكن مالحظة انه خالل ال�سنوات االأربع االأوىل من تلك الفرتة 1999- خالل الفرتة 1999 – 

التجاري  املخزون  العك�سية بني  العالقة  اأخذت   2003 منذ عام  و   ، بينهما  العالقة عك�سية  كانت   2002
النفطي و اأ�سعار النفط يف التال�سي.

• االقت�سادي 	 التعاون  ملنظمة  التجاري  للمخزون  املطلقة  القيم  التاريخية بني م�ستويات  العالقة  اإىل  بالنظر 

والتنمية واأ�سعار النفط اخلام خالل الفرتة من الربع االأول 1999 اإىل الربع الرابع 2010  يالحظ االرتباط 

ال�سعيف بني املتغريين، و عند اإدراج عامل الطلب ليعك�س كفاية املخزون بعدد اأيام اال�ستهالك، ي�سبح هناك 

ارتباطا اقوى ن�سبيا بني االأ�سعار وكفاية املخزون. 

• كانت العالقة  بني االأ�سعار واملخزون النفطي التجاري �سواء بقيمه املطلقة اأو بكفايته بعدد اأيام اال�ستهالك 	

خالل الفرتة من الربع االأول 1999 اإىل الربع الرابع 2003 عك�سية و ما يعزز ذلك قيمة R² املرتفعة ن�سبيا، 

مقارنة بالفرتة الثانية املمتدة من الربع االأول 2004 اإىل الربع االأول 2010 التي  اأخذت فيها تلك العالقة 

يف التفكك و اتخاذ منحى اآخر )عالقة طردية(، وما يعزز ذلك اأي�سا قيمة R²  التي انخف�ست باملقارنة مع 

الفرتة االأوىل من 0.5  اإىل  0.05.

اخلال�سة و اال�ستنتاجات 
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• م�ستويات 	 النفط  على  العاملي  الطلب  م�ستويات  فيه  تتجاوز  ما  عادة  عام  كل  من  االأول  الربع  اأن  يالحظ 

االإمدادات مما يعني خالل هذه الفرتة من كل عام ت�سهد �سحبا من املخزون النفطي تتفاوت م�ستوياته من 

عام الأخر، اأما بقية اأرباع ال�سنة للفرتة 1999-2010 ت�سهد ارتفاعا يف م�ستويات املخزون النفطي العاملي. 

ومنذ الربع االأول 2008 وحتى الربع الثاين من عام 2010 مل ت�سهد م�ستويات املخزون النفطي العاملي.

• من خالل مراجعة االجتماعات التي عقدتها البلدان االأع�ساء يف منظمة اأوبك خالل الفرتة التي تغطيها 	

الدرا�سة ) 1999-2010 ( والتي و�سل عددها اإىل نحو 50  اجتماعا، يالحظ اأنه يف معظم تلك القرارات 

يتم االإ�سارة اإىل و�سع املخزون النفطي التجاري املتوفر لدى البلدان ال�سناعية، مما يعني اأن موؤ�سر املخزون 

يعترب مهما يف اتخاذ اأي قرار يحدد احل�س�س االإنتاجية التي �سيتم العمل بها خالل تلك الفرتة والتي يكون 

لها تاأثري مبا�سر على حالة اال�ستقرار يف ال�سوق النفطية.

• اإن التقلبات يف م�ستويات املخزون النفطي لها انعكا�س غري مبا�سر على اإمدادات الدول االأع�ساء يف منظمة 	

اأوابك، فالقرارات التي تتخذ ب�ساأن احل�س�س االإنتاجية بناء على و�سع املخزون النفطي يف الدول ال�سناعية 

تنعك�س على اإمدادات �ست دول من الدول االأع�ساء يف منظمة اأوابك التي حتدد اإمداداتها بناء على قرارات 

منظمة الدول امل�سدرة للبرتول ) اأوبك ( ب�ساأن احل�س�س االإنتاجية.

• هناك ارتباط بني قرارات اأوبك املتخذة خالل كل عام ب�ساأن احل�س�س االإنتاجية و التغري يف االأ�سعار الفورية 	

لنفوط الدول االأع�ساء يف اوابك امل�ستملة يف �سلة اوبك. 

• توفر املخزونات النفطية موؤ�سرا مهما حلالة ال�سوق النفطية. ففي حال وفرة االإمدادات و حدوث حالة ت�سبع 	

يف ال�سوق النفطية، تلجاأ البلدان املنتجة من اأوبك اإىل تعديل احل�س�س االإنتاجية لت�ساهم ب�سكل رئي�سي يف 

احلد من االنخفا�س اأ�سعار النفط  واحليلولة دون و�سولها اإىل م�ستويات توؤثر �سلبا على عوائدها النفطية. 

�أوال : �ملر�جع �لعربية

• منظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول، التقرير الإح�شائي ال�شنوي، اأعداد خمتلفة.	

• منظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول، تقرير الأمني العام ال�شنوي، اأعداد خمتلفة. 	

• منظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول، الن�شرة ال�شهرية، اأعداد خمتلفة. 	

• النفط 	 اأ�شعار  يف  التقلبات  للبرتول،  امل�شدرة  العربية  الأقطار  منظمة  القت�شادية،  الإدارة 

اخلام : العوامل املوؤثرة والنعكا�شات على العائدات النفطية لالأقطار الأع�شاء.

ثانيا : �ملر�جع �الأجنبية

	• - Energy Intelligence Group، Oil Market Intelligence، various issues.

	• - Energy Intelligence Group، How much oil inventory is enough? Implications 

of Stocks for Oil Markets، Governments and the Oil Industry، November 1997.

	• -  IEA، Annual Statistical Supplement، Various Issues.

	• -  IEA، Oil Market Report، Various Issues.

	• - OPEC، Annual Statistical Bulletin، Various Issues.

	• - OPEC، Monthly Oil Market Report، Various Issues

املراجع
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الجدول )2(

 المعدل الف�صلي لأ�صعار النفط و م�صتويات المخزون التجاري في البلدان ال�صناعية، 1999 - 2010

امل�شدر : امللحق الح�شائي ال�شنوي ال�شادر عن وكالة 

الطاقة الدولية، اأعداد خمتلفة.
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الجدول )3(

تطور المعدل الف�صلي للطلب العالمي على النفط خالل الفترة 1999 - 2010

) مليون ب/ي(

امل�شدر : امللحق الح�شائي ال�شنوي ال�شادر عن وكالة 

الطاقة الدولية، اأعداد خمتلفة.
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الجدول )4(

تطور االمدادات النفطية بح�سب المجموعات الدولية المختلفة   1999 - 2010

) مليون ب/ي(

امل�شدر : امللحق الح�شائي ال�شنوي ال�شادر عن وكالة 

الطاقة الدولية، اأعداد خمتلفة.
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الجدول )5(

تطور ح�صة  المجموعات الدولية المختلفة من االمدادات النفطية العالمية،  1999 - 2010

)%(

امل�شدر : امللحق الح�شائي ال�شنوي ال�شادر عن وكالة 

الطاقة الدولية، اأعداد خمتلفة.
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الجدول رقم ) 6 (

 اإنتاج الأقطار الأع�ضاء في اأوابك من النفط الخام، 1999 - 2010

األف برميل في اليوم

امل�شدر : التقرير الح�شائي ال�شنوي لعامي 2006 و 2009، منظمة الدول امل�شدرة للبرتول، اأوبك.
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الجدول رقم )7(

 �ضادرات الأقطار الأع�ضاء في اأوابك من النفط الخام، 1999 - 2010

األف برميل في اليوم

امل�شدر : التقرير الح�شائي ال�شنوي لعامي 2006 و 2009، منظمة الدول امل�شدرة للبرتول، اأوبك.
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الجدول رقم )8(

الأ�شعار الفورية لنفوط الدول الأع�شاء في اوابك الم�شتملة

 في �شلة اوبك والمخزون النفطي التجاري، 1999 - 2010

امل�شدر : التقرير الح�شائي ال�شنوي لعامي 2006 و 2009، منظمة الدول امل�شدرة للبرتول، اأوبك.
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عماد مكي* 

*  خبري �صناعات نفطية ، اإدارة ال�ص�ؤون الفنية - اأوابك 

نظام اإلدارة البيئة
يف �صناعة تكرير النفط  

ظهرت احلاجة اإىل تكرير النف�ط الثقيلة مع تنامي 

وازدياد فرق  البرتولية،  امل�صتقات  العاملي على  الطلب 

الذي  واخلفيفة  الثقيلة  النف�ط  اأن�اع  بني  ال�صعر 

لتلبية  اخلفيفة  الأن�اع  على  الطلب  ارتفاع  عن  نتج 

متطلبات الت�صريعات البيئية املتعلقة .
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البيئية احلكومية يف ن�شوء  الت�شريعات  اإجراءات ا�شتجابة املن�شاآت ال�شناعية ملتطلبات  �شاهمت 

تكاليف باهظة، ترتب عنها عجز بع�ض هذه املن�شاآت عن املناف�شة، واإمكانية اال�شتمرار يف ال�شوق، مما 

دفعها اإىل البحث عن الو�شائل التي ت�شاعدها على حت�شني اأدائها البيئي باأقل التكاليف. 

يت�شمن اجلزء االأول من الدرا�شة ثالثة ف�شول تتناول تعريف نظام االإدارة البيئية وتاريخ ن�شوئه، 

واإجراءات تنفيذه، والفوائد التي ميكن اأن حت�شل عليها املنظمات ال�شناعية من تطبيقه.

تعريف نظام الإدارة البيئية

Environmental Management System (EMS)

1: تعريف نظام الإدارة البيئية   
باأنه جمموعة   Environmental Management System (EMS( البيئية  االإدارة  يعرف نظام 

اإجراءات  واتخاذ  اإعداد اخلطط،  الناجمة عن  التكاليف  تخفي�ض  املن�شاأة على  ت�شاعد  التي  املعايري 

تخفيف االآثار ال�شارة التي حتدثها اأن�شطتها على البيئة، وذلك من خالل مراجعة �شاملة لكافة االأن�شطة 

.(BSI، 2008( التي تقوم بها، وحتديد حجم ونوع االآثار التي حتدثها على البيئة

كما تعرف نظم االإدارة البيئية باأنها جمموعة نظم ر�شمية، وقواعد بيانات ميكن من خاللها مراقبة 

االأداء البيئي للمن�شاأة، وتقدمي املعلومات اإىل كل من امل�شتخدمني الداخليني واخلارجيني. فامل�شتخدمني 

الداخليني، وهم االأ�شخا�ض امل�شتفيدين من البيانات من داخل املن�شاأة، فيمكنهم احل�شول على التقارير 

املتعلقة بت�شميم املنتجات، والدورات التدريبية، وتعليمات تخفي�ض طرح امللوثات اإىل البيئة اأثناء تنفيذ 

ن�شاطات وعمليات املن�شاأة، اأما امل�شتخدمني اخلارجيني، وهم اجلهات الرقابية امل�شوؤولة عن �شالمة 

املن�شاأة  تقوم  التي  الدورية  التقارير  على  االإطالع  فيمكنهم  واجلمهور،  احلكومية،  والهيئات  البيئة، 

بن�شرها، �شواء على �شبكة املعلومات الدولية )اإنرتنت)، اأو يف و�شائل االإعالم االأخرى، والتي تت�شمن 

   .(White et al، 2008( ،االإجنازات التي حققتها يف جمال االأداء البيئي

املن�شاأة  قيام  من خالل  البيئي،  االأداء  لربامج حت�شني  عمل  اإطار  البيئية  االإدارة  نظام   يوؤ�ش�ض 

بتحديد �شيا�شتها البيئية، ثم اإعداد االإجراءات التي ت�شاهم يف تعزيز هذه ال�شيا�شة. وقد يكون لهذه 

املن�شاأة العديد من هذه االإجراءات التي يتطلبها النظام، وال حتتاج اإال اإىل بع�ض التعديالت لتتوافق 

مع متطلباته.

1-2 : ع�امل ظه�ر نظم الإدارة البيئية
نتيجة  املن�شرم،  القرن  من  ال�شبعينات  عقد  مطلع  البيئية يف  االإدارة  نظام  اإىل  احلاجة  ظهرت 

للكوارث البيئية العديدة التي وقعت يف تلك الفرتة. وللحد من وقوع مثل هذه الكوارث بادرت معظم 

طرح  من  باحلد  ال�شناعية  املن�شاآت  تلزم  التي  والقوانني  الت�شريعات  باإ�شدار  ال�شناعية  البلدان 

مفاهيم أساسية 
حول نظام اإلدارة البيئية 1
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االنبعاثات الغازية ال�شارة اإىل الغالف اجلوي، وعدم ت�شريف امللوثات ال�شائلة اإىل املجاري املائية، اأو 

رمي النفايات ال�شلبة يف الرتبة.

كما ازداد االهتمام ب�شرورة اتخاذ االإجراءات الفورية وال�شاملة للحد من التلوث البيئي بعد قمة 

االأر�ض التي عقدت يف ريو دي جانريو عام 1992 بدعوة من هيئة االأمم املتحدة، وتاأكدت هذه ال�شرورة 

بعد انعقاد موؤمتر التنمية امل�شتدامة الذي عقد يف جوهان�شربغ عام 2002، حيث اأكد فيه املجتمعون 

على وجود خطورة بالغة على احلياة يف االأر�ض، ودعوا اإىل اتخاذ اإجراءات حا�شمة لتفادي اخلطر قبل 

فوات االأوان، مما دفع العديد من الهيئات اإىل الرتكيز على اإيجاد نظم اإدارة بيئية ت�شاعد على حتديد 

�شامل لالآثار ال�شلبية الأن�شطتها على البيئة.

)Euromines، 2005( :اأما اأهم الع�امل التي �صاهمت يف ظه�ر نظم الإدارة البيئية فهي على النح� التايل

تزايد الهتمام على م�صت�ى القطاعني العام واخلا�ص بتح�صني ممار�صات الإدارة البيئية، مبا 	•

ي�ؤدي اإىل ا�صتدامة التنمية، واإىل اإبراز قدر منا�صب من امل�صاءلة البيئية.

ازدياد وعي امل�صتهلكني باجل�انب البيئية للمنتجات التي يرغب�ن ب�صرائها.	•

اأو 	• التجارية  بامل�صالح  املتعلقة  ال��ق��رارات  �صنع  عملية  يف  البيئية  بالقيم  الهتمام  تنامي 

بال�صالح العام. 

ظه�ر ت�جهات لتط�ير عدة معايري للإدارة البيئية، كالربامج التط�عية للحك�مات، واملعيار 	•

واملراجعة  الإدارة  خطة  اإ�صم  عليه  يطلق  ال��ذي  الأوروب���ي،  واملعيار   ،)BS-7750( الربيطاين 

اأثار  البيئية يف الإحت��اد الأوروب���ي  )ECO Management and Audit Scheme(، مما 

ال��دول��ي��ة، نتيجة اختلف  ال��ت��ج��ارة  امل��ع��اي��ري عقبة يف وج��ه  اأن ت�صبح مثل ه��ذه  امل��خ��اوف م��ن 

متطلباتها وتعدد مناذجها.

1-3: التط�ر التاريخي لن�ص�ء نظم الإدارة البيئية    
 (International القيــــا�شي  للتوحيــــد  الدوليـــــة  املنظــــمـــة  �شكلـــت   1991 حزيران  يونيو/  يف 

Organization for Standardization (ISO  مقرها يف جنيف- �شوي�شرا- جمموعة عمل اأطلقت 
 Strategic Advisory Group on the( عليها ا�شم )املجموعة اال�شت�شارية االإ�شرتاتيجية حول البيئة

Environment- (SAGE  مهمة هذه املجموعة تقييم مدى احلاجة اإىل وجود معايري دولية يف االإدارة 
(Schaarsmith، 2005( .البيئية، واأو�شت باأن احلاجة ما�شة ملثل هذا النظام

يف يناير/كانون الثاين عام 1993 �شدر قرار من املنظمة الدولية للتوحيد القيا�شي )ISO) يو�شي 

بت�شكيل جلنة فنية ت�شم ممثلني من كافة الدول االأع�شاء يف املنظمة، مهمتها اإعداد �شل�شلة معايري 

لالإدارة البيئية.

 ،(ISO-14000( شل�شلة معايري االإدارة البيئية� (TC:207( يف �شبتمرب 1996 اأ�شدرت اللجنة الفنية

التي تتاألف من موا�شفات نظام االإدارة البيئية )ISO-14001)، اإ�شافة اإىل جمموعة وثائق ا�شرت�شادية 

حول طريقة التنفيذ وتعليمات التدقيق واملراجعة البيئية. ويف 15 نوفمرب عام 2004 �شدرت ن�شخة 

.(ISO-14001:2004( معدلة للنظام اأطلق عليها ا�شم

 ISO-14000 1-4: مك�نات معايير �صل�صلة الإدارة البيئية
تتكون �شل�شلة نظام االإدارة البيئية )ISO-14000) من جمموعة وا�شعة من املعايري، اإال اأن جميعها 

يقع �شمن فئتني، االأوىل هي فئة معايري املوا�شفات، وتت�شمن عدداً من الوثائق التي تو�شح االإجراءات 
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التي يجب على املن�شاآت اأن تقوم بها، اأو اأن تبتعد عنها لكي حت�شل على �شهادة نظام االإدارة البيئية، 

اأما الفئة الثانية فتت�شمن التعليمات التي ت�شاعد املن�شاأة على تطبيق نظام االإدارة البيئية.  

ت�صنف �صل�صلة نظم الإدارة البيئية اإىل جمم�عة معايري ح�صب امل�ا�صيع التي تتناولها على النح� 

)Cheremisinof، 2006( :التايل

معايري نظام الإدارة البيئية )ISO-14000( الذي يت�صمن ال�صروط والإر�صادات التي متكن 	•

نظام  لعنا�صر  مف�صل  �صرح  اإىل  اإ�صافة   ،)ISO-14001( �صهادة  على  احل�ص�ل  من  ال�صركة 

البيئي،  والتدقيق  العاملني،  وم�صاركة  التل�ث،  البيئي، ومكافحة  كالتخطيط  البيئية،  الإدارة 

والتخطيط مل�اجهة احلالت الطارئة، وطرق قيا�ص الأداء البيئي.

•	 Guidelines for Environmental( ال��ب��ي��ئ��ي  ال��ت��دق��ي��ق  اإر�����ص����ادات   ISO-14010  

Auditig(، وتت�صمن جمم�عة من الإر�صادات، الهدف منها التاأكد من ا�صتمرار �صلحية نظام 
الإدارة البيئية، و�صمان التقيد بالتعليمات والإجراءات ال�قائية.

•	 Environmental labels and( وال��ت�����ص��اري��ح  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال���ع���لم���ات   ISO-14020
declaration(   وتتناول ت��صيف املنتجات و�صروط نقلها وتخزينها.

•	 ،)Evaluating environmental performance( تقييم الأداء البيئي ISO-14030
ويت�صمن طرق قيا�ص وتقييم الأداء البيئي للمن�صاأة.

ISO-14040 حتاليل دورة احلياةLife-cycle analysis( ( وتتناول ق�صايا دورة حياة 	•
املنتجات، بدءًا من عملية الت�صنيع وحتى ا�صتهلكها من قبل الزبائن.

•	   )Terms & Definitions( امل�صطلحات والتعاريف ISO-14050 

ويبني اجلدول 1-1 ت�شنيف �شل�شلة نظام االإدارة البيئة.

اجلدول 1-1 �صل�صلة نظام الإدارة البيئية
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1-5 : نماذج  نظم الإدارة البيئية 
(Chen، 2004( :ظهرت مناذج عديدة من نظم االإدارة البيئية، اإال اأن اأكرثها �شيوعاً يف العامل هي التالية

•	 International Standard )ISO-14001( املعيار الدويل

•	 European Eco-Management and الأوروب����ي  البيئية  وامل��راج��ع��ة  الإدارة  خمطط 

.)Audit Scheme )EMAS
•	)British Standard )BS-7750 املعيار الربيطاين

عديدة،  جوانب  يف  جداً  مت�شابهة  اأنها  اإال  الثالثة  النظم  هيكلية  يف  االختالف  من  الرغم  على 

وللمقارنة بني هذه النظم اأظهرت نتائج درا�شة اأجريت للبحث عن  النظام االأكرث ا�شتخداماُ يف اململكة 

املتحدة، اأن قرار اختيار النموذج االأن�شب يعتمد على طبيعة عمل املن�شاأة، وحجمها، واالأهداف املن�شودة 

من تطبيق نظام االإدارة البيئية، حيث اأن لكل منوذج من النماذج الثالثة مزاياه و�شلبياته، وقد اأ�شارت 

الدرا�شة اإىل وجود فروق بني هذه النظم، اأهمها: 

البدء بعملية التنفيذ يف نظام )ISO-14001(  اأ�صهل، كما اأن تكاليف تطبيقه اأقل، مقارنة 	•

بالنظامني الآخرين.

•	 )ISO-9000( اأكرث قابلية للت�افق مع نظم اجل�دة   )ISO-14001( نظام

•	ISO-( ن��ظ��ام  يف  اأ�صهل  النظام  تطبيق  على  امل�صاعدة  املعل�مات  على  احل�ص�ل  اإمكانية 

14001(  من النظامني الآخرين، وذلك من خلل الدليل ال�صرت�صادي املن�ص�ر لهذه الغاية 
.)ISO-14004(

يتميز النم�ذجان الأوروبي والربيطاين بح�ص�لهما على ثقة الهيئات البيئية اأكرث من النظام 	•

الدويل)ISO-14001(  وذلك لحت�ائهما على اإجراءات تدقيق متكررة ط�ال فرتة التنفيذ، 

ميكن اأن تعر�ص املن�صاأة اإىل �صحب ال�صهادة عند ملحظة عدم المتثال ملتطلبات النظام يف اأي 

جزء من اأجزاء املن�صاأة.

ل��لأداء 	• امل�صتمر  التح�صني  عملية  على  التاأكيد  والربيطاين  الأوروب���ي  النظامني  يلحظ يف 

.)ISO-14001( البيئي اأكرث من النظام الدويل

امل�صت�ى الداخلي للمن�صاأة 	• ال��دويل )ISO-14001( على حت�صني الأداء على  يركز النظام 

اأكرث من الرتكيز على العلقة مع الأطراف اخلارجية، بينما يركز النظامني الآخرين على جني 

ف�ائد اأكرث على م�صت�ى العلقات اخلارجية، ويع�د ال�صبب يف ذلك اإىل اأن النظام الدويل يهتم 

فقط بعملية اإدارة اجل�انب البيئية، بينما يهتم النظام الأوروبي اإ�صافة اإىل ذلك بالنبعاثات 

املل�ثة للبيئة التي تطرحها املن�صاأة، وانعكا�صات هذه املل�ثات على البيئة.

ISO-14001 1-6: العنا�صر الأ�صا�صية لنظام الإدارة البيئية
املنظمة  تن�شره  الذي   (ISO-14001( البيئية   االإدارة  لنظام  اال�شرت�شادي  الدليل  يحتوي 

الدولية للتوحيد القيا�شي ISO على )17) بنداً، وميثل كل بند من هذه البنود عن�شراً من عنا�شر 

نظام االإدارة البيئية الذي يحتوي على املتطلبات التي يجب على املن�شاأة اأن تلتزم بها لكي حتقق 

البيئي، ح�شب  الأدائها  امل�شتمر  التح�شني  من حتقيق  وتتمكن  النظام،  معايري  مع  التوافق  درجة 

 .(Gmur، 2005( ،1-1 ال�شكل
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تت�زع العنا�صر الرئي�صية لنظام الإدارة البيئية على الفقرات الرئي�صية التالية: 

الفقرة 4.1: املتطلبات العامة التي يجب اأن تلتزم بها املن�شاأة.

Environmental Policy الفقرة 4.2: ال�شيا�شة البيئية

 Planningالفقرة 4.3: التخطيط

Implementation and Operation الفقرة 4.4: التنفيذ والت�شغيل

 Checking and Corrective Action الفقرة 4.5: االختبار واالإجراءات الت�شحيحية

 Management Review الفقرة 4.6: مراجعة االإدارة

1-7: �صهادة نظام الإدارة البيئية   
البيئية  تعرف �شهادة نظام االإدارة 

)EMS-CERTIFICATION)  باأنها 

ذات  حمــايــدة  هــيــئــة  متنحها  وثــيــقــة 

من  ال�شهادات  مبنح  مفو�شة  كــفــاءة، 

منظمة دولية اأو حكومية وطنية، تثبت 

نظام  مبتطلبات  ملتزمة  املنظمة  بــاأن 

وذلك   ،(ISO-14001( البيئية  االإدارة 

على  تدقيق جترى  عمليات  خالل  من 

(Craig، 1996( :املن�شاأة للتاأكد من اأنها

م��ل��ت��زم��ة ب��ت��ح��ق��ي��ق الأه�����داف 	•

ال������ب������ي������ئ������ي������ة، وحت���������������رتم ك�����اف�����ة 

املرتبطة  والق�انني  الت�صريعات 

بحماية البيئة من التل�ث.  

واأن هيكلها التنظيمي ملئم 	•

وال��ن�����ص��اط��ات  ال��ع��م��ل��ي��ات  لإدارة 

التي تق�م بها.

واأن عملية حت�يل امل�ارد املتاحة وكافة اأن�اع امل�اد اخلام اإىل منتجات تتم وفق الأهداف امل��ص�عة.	•

واأن رغبات العملء يتم تلبيتها ب�صكل دائم وم�صتمر.	•

1-8: خط�ات الح�ص�ل على �صهادة الإدارة البيئية
تتكون اإجراءات ح�شول املن�شاأة على �شهادة االإدارة البيئية )ISO-14001) من اخلطوات التالية: 

   (Stapleton et al، 2001(

 الخط�ة )1(: تقديم طلب الت�صجيل  ●

تتقدم املن�شاأة بطلب ت�شجيل اإىل املنظمة املخولة مبنح ال�شهادة، يت�شمن الطلب �شرحاً 

يت�شمن  كما  لها.  التابعة  وامل�شاندة  االإنتاجية  والوحدات  وموقعها  املن�شاأة  لن�شاطات 

الطلب دفع ر�شوم اإجراءات التدقيق التي �شيقوم بها اأ�شخا�ض مفو�شون من قبل اجلهة 

املانحة، اأو من منظمات جمازة من قبل اجلهة املانحة يف بلدان اأخرى.

اخلط�ة )1(

ال�شيا�شة البيئية

الفقرة )4.2)

اخلط�ة )5(

مراجعة االإدارة

الفقرة )4.6)

اخلط�ة )4(

املراجعة والت�شحيح

الفقرة )4.5)

> املراقبة والقيا�ض
> حاالت عدم االلتزام 

واالجراءات الوقاية

> ال�شجالت
> تدقيق النظام البيئي

اخلط�ة )3(

التنفيذ والت�شغيل

الفقرة )4.4)

>  الهيكلية وامل�شوؤولية
> التدريب - الوعي - االمتثال

> EMS التوثيق
> �شبط الوثائق

> �شبط عوامل الت�شغيل
> التح�شري للحاالت الطارئة

اخلط�ة )2(

التخطيط

الفقرة )4.3)

> اجلوانب البيئية
> املتطلبات القانونية
> االهداف والغايات

> برامج االإدارة البيئية

)ال�شكل 1-1(

  )ISO-14001(  العنا�شر الأ�شا�شية لنظام الإدارة البيئية 
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 الخط�ة )2(: مراجعة وثائق نظام الإدارة البيئية  ●

باإجراء مراجعة يف املكتب  التابعة للجهة املانحة  يف هذه اخلطوة تقوم جلنة التدقيق 

ال�شيا�شة  تت�شمن  والتي  املن�شاأة،  بها  تقدمت  التي  البيئية  االإدارة  نظام  وثائق  لكافة 

البيئية، والوثائق التي ت�شري اإىل االأ�شلوب التي تتبعة املن�شاأة، واالإجراءات التي تتخذها 

يف تلبية متطلبات كل فقرة من فقرات نظام االإدارة البيئية.

الخط�ة )3(: المراجعة الميدانية لتطبيق نظام الإدارة البيئية ●

يقوم فريق التدقيق بزيارة موقع املن�شاأة حلل الثغرات التي مت اكت�شافها اأثناء مراجعة 

الوثائق يف املكتب، والتاأكد من اأن املن�شاأة جاهزة الإجراء التدقيق الكامل اخلا�ض بعملية 

كو�شائل  التدقيق  اإجراء عملية  الزيارة حتديد م�شتلزمات  يتم يف هذه  كما  الت�شجيل. 

النقل واملرافقني...

الخط�ة )4(: تدقيق قابلية الت�صجيل ●

يقوم فريق التدقيق باإجراء عملية تدقيق يف املوقع للتاأكد من اأن تطبيق نظام االإدارة 

البيئية يف املن�شاأة يجري ب�شكل متوافق مع متطلبات نظام )ISO-14001)، واأن االإدارة 

قد اتخذت االإجراءات الكافية للمحافظة على ا�شتمرار االلتزام بتطبيق النظام، وذلك 

من خالل الفح�ض امليداين واإجراء املقابالت مع االإدارة والعاملني، ومراجعة ال�شجالت 

والتعليمات املكتوبة.

الخط�ة )5(: قرار الت�صجيل ●

ي�شدر يف هذه اخلطوة تقرير نهائي يحتوي على نتائج تدقيق قابلية الت�شجيل يقدم اإىل 

اإدارة املن�شاأة، وي�شري التقرير اإىل نقاط االنحراف عن متطلبات النظام التي يجب على 

املن�شاأة اأن تقوم بت�شحيحها قبل املوافقة على منحها ال�شهادة.    

الخط�ة )6(: مراقبة مابعد الت�صجيل ●

باإجراء عمليات تدقيق  الت�شجيل تقوم اجلهة املانحة  بعد ح�شول املن�شاأة على �شهادة 

دورية ن�شف �شنوية، للتاأكد من ا�شتمرار تطابق االأداء البيئي للمن�شاأة مع متطلبات نظام 

االإدارة البيئية، يقوم فريق التدقيق مبراجعة بع�ض عنا�شر النظام يف كل عملية تدقيق، 

اإال اأنه بعد ثالث �شنوات جتري عملية تدقيق لكافة عنا�شر النظام.   

بعد كل عملية تدقيق ي�شدر الفريق تقريراً يت�شمن النتائج التي مت التو�شل اإليها، ويو�شي باإحدى 

االحتماالت التالية:

امل�افقة على منح �صهادة الت�صجيل.	•

امل�افقة على الت�صجيل بعد قيام املن�صاأة بت�صحيح بع�ص النحرافات.	•

عدة 	• وج���د  الفريق  يكت�صف  وذل��ك عندما  اأخ���رى،  تدقيق ميداين  ب��اإج��راء عملية  الت��صية 

خمالفات ج�هرية يف اللتزام مبتطلبات النظام.

البيئية،  والت�شريعات  بالقوانني  االمتثال  تدقيق  عملية  بني  اختالف  وجود  اإىل  االإ�شارة  جتدر 

املانحة، ح�شب ماهو مبني  التي جتريها اجلهة  البيئية  االإدارة  الت�شجيل على نظام  وعملية تدقيق 

مدى  حول  مف�شل  تفتي�ض  اإجــراء  تت�شمن  ال  الت�شجيل  تدقيق  عملية  اأن  حيث   ،2-1 اجلدول  يف 
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اإىل  للو�شول  املن�شاأة  تتبعها  التي  ال�شيا�شة  على  فيها  الرتكيز  يتم  اإمنا  للمتطلبات،  املن�شاأة  امتثال 

التالية: االأ�شئلة  االإجابة على  البيئية، من خالل  الت�شريعات  ملتطلبات  االمتثال  مرحلة 

ماهي الطرق املتبعة لإبقاء املن�صاأة على ت�ا�صل مع اأية ت�صريعات بيئية جديدة؟	•

كيف يتم ت��صيل هذه الت�صريعات اإىل العاملني يف املن�صاأة؟	•

ماهي الطرق املتبعة لتقييم امتثال املن�صاأة بالت�صريعات البيئية؟	•

ماهي اخلطط التي و�صعتها املن�صاأة ملعاجلة خمالفة الت�صريعات يف حال وج�دها؟   	•

الجدول 1-2  مقارنة عمليتي تدقيق نظام الإدارة البيئية والمتثال

1-9 : ف�ائد الح�ص�ل على �صهادة نظام الإدارة البيئية
على الرغم من اأن نظام االإدارة البيئية )ISO-14001) ال يتطلب �شرط احل�شول على �شهادة من 

طرف ثالث، اإال اأن التجربة العملية اأثبتت اأن احل�شول على هذه ال�شهادة له فوائد عديدة، وخا�شة يف 

حال وجود مناف�شة �شديدة بني ال�شركات، حيث اأنها ت�شاهم يف حت�شني املوقع التناف�شي لل�شركة يف 

ال�شوق. 

كما اأن لل�شهادة فوائد تنعك�ض على الظروف الداخلية للمن�شاأة، من خالل �شمان ا�شتمرار حتقيق 

االأهداف البيئية، والتاأكد من االلتزام الدائم باملعايري التي يحددها النظام، وبالتايل ميكن املحافظة 

على اال�شتثمارات التي اأنفقت على تنفيذ متطلبات نظام االإدارة البيئية وبرامج حماية البيئة. 

من  العديد  دفع  مما  باهظة،  تكاليف  اإىل  حتتاج  الأنها  اأي�شاً  ال�شلبيات  بع�ض  الت�شجيل  لعملية 

ال�شركات ذات الن�شاطات االإنتاجية املت�شابهة، كم�شايف النفط مثاًل، يف منطقة جغرافية حمددة اإىل 

البيئية  الربامج  مطابقة  توؤكد  �شهادة  ومنح  اخلارجي،  التدقيق  بعمليات  تقوم  خا�شة  هيئات  تكوين 

(Shah، 1996( .للمن�شاأة مع معايري ومتطلبات نظام االإدارة البيئية

1-10: تط�ر عدد ال�صركات الحا�صلة على �صهادة الإدارة البيئية 
و�شل عدد املن�شاآت احلا�شلة على �شهادة االإدارة البيئية  )ISO-14001)يف العامل نهاية عام 2002 

اإىل )49462) �شهادة موزعة على )118) دولة ، اأي بزيادة قدرها )12697) �شهادة، بن�شبة )34.54 %) عن 
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نهاية عام 2001، حيث كان اإجمايل 

املن�شاآت امل�شجلة )36765) موزعة 

على 112 دولة، وخالل عام 2003 

ح�شلت )11825) من�شاأة اأخرى على 

ال�شهادة فاأ�شبح العدد )61287).

يف نهاية عام 2004 و�شل عدد 

ال�شركات التي ح�شلت على �شهادة 

ISO-( ت�شجيل نظام االإدارة البيئية

مراجعة  هيئات  قبل  من   (14001
 (88000( اإىل  متخ�ش�شة  بيئية 

منظمة يف كافة اأنحاء العامل، ثم ارتفع 

 ،2005 عام  نهاية   (111162( اإىل 

العدد  و�شل  عام 2006  نهاية  ويف 

اإىل )128211)، اإىل اأن و�شل نهاية 

�شركة   (188815( اإىل   2008 عام 

 (ISO، 2008(  2-1 م�شجلة، ال�شكل

حتتل ال�شني املركز االأول يف 

ال�شركات  عدد  حيث  من  العامل 

احلا�شلة على �شهادة نظام االإدارة 

البيئية، حيث بلغ )39135) �شركة 

نهاية يف عام 2008، تاأتي بعدها 

ثم  �ــشــركــة،   (35573( ــابــان  ــي ال

اإ�شبانيا )16443) �شركة، ال�شكل 

.3-1
مــازال  العربية  ـــدول  ال ويف 

الت�شجيل  على  ال�شركات  اإقبال 

البيئية  االإدارة  ــهــادة  ــش � عــلــى 

العامل  مقارنة مبناطق  متوا�شعاً، 

اإجمايل عدد  بلغ  االأخــرى، حيث 

على  ح�شلت  ــتــي  ال الــ�ــشــركــات 

الوطن  يف  البيئية  االإدارة  �شهادة 

العربي )823) نهاية عام 2006، 

ثم ارتفع اإىل )903) يف نهاية عام 

2007، اإال اأنه ت�شاعف يف نهاية 
 (1722( اإىل  لي�شل   2008 عــام 

ـــة االأمــــارات  ــي دول ــاأت �ــشــركــة، وت

ثم  املقدمة،  يف  املتحدة  العربية 

ح�شب  العربية،  م�شر  جمهورية 

ماهو مبني يف ال�شكل 4-1.

ال�شكل 2-1

تطور عدد ال�شركات الم�شجلة على �شهادة الإدارة البيئية )ISO 14001( في العالم

ال�شكل 3-1

 ترتيب الدول الحا�شلة على �شهادة ISO-14001 في العالم

ال�شكل 4-1

 تطور عدد ال�شركات الحا�شلة على �شهادة ISO 14001  في الدول العربية
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2-1: مقدمة
 تواجه منظمات االأعمال العديد من التحديات بطرق غري م�شبوقة، مما يهدد ربحيتها وقدرتها 

على املحافظة على و�شعها التناف�شي يف ال�شوق. ترتكز هذه ال�شعوبات يف تنامي الطلب على املوارد 

الطبيعية يف االأ�شواق الدولية وارتفاع تكاليف احل�شول عليها، كالنفط واملواد اخلام االأخرى، مما دفع 

املنظمات االإنتاجية اإىل البحث عن طرق تخفي�ض تكاليف الت�شغيل واالإنتاج واحلد من الهدر.

وحيث اأن ق�شايا التلوث البيئي تعترب من امل�شكالت الناجمة عن ف�شل اال�شتخدام الفعال للموارد 

الطبيعية ب�شكل عام، وموارد الطاقة ب�شكل خا�ض، مما يوؤدي اإىل ارتفاع تكاليف االإنتاج، ف�شاًل عن 

االأعباء االأخرى املحتملة من الغرامات وال�شرائب التي تفر�شها القوانني والت�شريعات يف حال وقوع 

حوادث �شارة بالبيئة، فقد جلاأت تلك املنظمات اإىل تطبيق نظم االإدارة البيئية التي ت�شاعدها على 

مواجهة ق�شايا التلوث البيئي واحلد من انعكا�شاته ال�شلبية بطريقة منهجية منظمة.  

2-2: ف�ائد تطبيق نظام الإدارة البيئية
البيئية يف جوانب  االإدارة  لنظام  تطبيقها  نتيجة  املن�شاأة  تكت�شبها  التي  االأ�شا�شية  الفوائد  ترتكز 

عديدة، اأهمها:

2-2-1: حت�صني الأداء املايل للمن�صاأة
ت�شري اخلربة العملية اإىل اأن تطبيق نظم االإدارة البيئية يحتاج اإىل تكاليف باهظة، اإ�شافة اإىل 

نتيجة  املن�شاآت  التي حت�شل عليها  الفوائد  اأن  اإال  ا�شتمراره،  النظام واملحافظة على  تكاليف متابعة 

تطبيق النظام تفوق كثرياً ما تتكبده من تكاليف.

كما اأظهرت نتائج اأبحاث قامت بها مراكز متخ�ش�شة اأن املن�شاآت التي تطبق نظام االإدارة البيئية 

(White et al، 2008( :حتقق اأرباحاً مب�شتويات اأعلى من املن�شاآت االأخرى، وذلك من خالل مايلي

حت�صني الأداء الت�صغيلي، نتيجة الرتكيز على الق�صايا الهامة التي ت�صاعد على ا�صتقرار ظروف الت�صغيل.	•

الهتمام بتدريب العاملني على ممار�صة اأف�صل ال��صائل املمكنة للحد من طرح املل�ثات اإىل 	•

البيئة، والتي تعترب �صكًل من اأ�صكال هدر امل�ارد الثمينة.

 العمل على حت�صني ال�صتفادة من امل�ارد التي متتلكها املن�صاأة.	•

تخفي�ص خ�صائر الإنتاج املحتملة من وق�ع الأخطار واحل�ادث الطارئة. 	•

تخفي�ص الر�ص�م التي تدفعها املن�صاأة ل�صركات التاأمني نتيجة التزامها بالتدابري التي ت�صمن 	•

تخفي�ص فر�ص وق�ع احل�ادث الطارئة.

تخفي�ص النفقات الناجمة عن اتخاذ اإجراءات تر�صيد ا�صتهلك الطاقة، وحت�صني كفاءة ا�صتخدامها. 	•

اأجريت درا�شة يف اأملانيا )Weber et al، 2005) على عينة من مائة �شركة، وذلك بهدف حتديد العالقة بني 

االأداء البيئي واالأداء املايل لل�شركات، واأ�شارت النتائج اإىل اأنه كلما حت�شن االأداء البيئي لل�شركة يتح�شن م�شتوى 

 .Return On Assets والعائد على االأ�شول Return On Investment اأدائها املايل، كالعائد على اال�شتثمار

فوائد تطبيق نظام اإلدارة البيئية 2



عماد مكي

123

2-2-2: حت�صني الأداء البيئي للمن�صاأة 
من الفوائد الهامة لتطبيق نظام االإدارة البيئية اأنه مينح املن�شاأة القدرة على تقييم خماطر التلوث 

الناجت عن عملياتها ب�شكل م�شبق، بدالً من معاجلتها بعد وقوعها، حيث اأن تنفيذ نظام االإدارة البيئية 

واالإجــراءات  اإجناز اخلطط  البيئية، من خالل  الت�شريعات  ال�شركة مبتطلبات  التزام  ي�شمن حت�شني 

.(Melnyk et al، 2003( .الت�شحيحية الواجب اتخاذها يف حال حدوث امل�شكالت

2-2-3: احل�ص�ل على مزايا تناف�صية
اإن ما تقوم به بع�ض ال�شركات يف مناطق العامل املختلفة، وخا�شة يف الواليات املتحدة االأمريكية 

واأوروبا الغربية واليابان، من ح�شر تعاملها مع املوردين احلا�شلني على �شهادة االإدارة البيئية، اأدى اإىل 

فقدان العديد من املوردين لفر�ض امل�شاركة يف عقود بيع منتجاتها يف االأ�شواق الدولية، مما اأفقدها 

القدرة على املناف�شة، اإ�شافة اإىل اأن تطبيق نظم االإدارة البيئية �شاهم يف حت�شني قدرة ال�شركة على 

اإنتاج مواد مبوا�شفات عالية اجلودة متكنها من ك�شب اأ�شواق خارجية للت�شدير، وخا�شة يف ظل تنامي 

البيئة من  تلتزم مبتطلبات حماية  التي  ال�شركات  منتجات  �شراء  تف�شيل  امل�شتهلكني يف  لدى  الوعي 

التلوث. )عبد ال�شمد وبطاينة، 2005)

2-2-4: حت�صني �صمعة املن�صاأة لدى العملء واجل�ار
ي�شاهم تطبيق نظام االإدارة البيئية يف حت�شني �شورة املن�شاأة يف الو�شط الذي تعمل فيه، اإ�شافة 

اإىل اإعطاء م�شداقية للربامج البيئية التي تتبعها، حيث اأن منظمات حماية البيئة والهيئات امل�شوؤولة 

عن تطبيق الت�شريعات واالأنظمة البيئية تنظر اإىل نظم االإدارة البيئية كموؤ�شر على رغبة املن�شاأة يف 

اأبعد من االمتثال مبتطلبات الت�شريعات  اإىل  االهتمام بق�شايا املجتمع و�شحة املواطن، واأنها ت�شعى 

البيئية. 

2-2-5 : حت�صني العلقة مع امل�ردين والعملء
االإدارة  نظام  تتبنى  التي  ال�شركات  اأن  امليدانية  واالأبحاث  الدرا�شات  من  العديد  نتائج  اأظهرت 

البيئية تلتزم باإجراءات حت�شني �شل�شلة التوريدSupply Chain  اأكرث من  ال�شركات االأخرى، وت�شعى 

اإىل حت�شني عالقتها مع املوردين لت�شمن ح�شولها على املواد الالزمة للت�شنيع يف اأف�شل موا�شفات 

(Darnall et al، 2008(  .واأقل تكلفة، كما حتر�ض على حتقيق رغبات العمالء وتلبية احتياجاتهم

2-2-6: حت�صني العلقة بني الإدارة والعاملني يف املن�صاأة
ي�شاهم تطبيق نظام االإدارة البيئية يف حت�شني الروح املعنوية للعاملني من خالل تكثيف الدورات 

التدريبية التي توؤدي اإىل تنمية مهاراتهم العملية، وبالتايل تخفي�ض حوادث العمل، واحلد من انت�شار 

التي  القلبية  للنوبات  التعر�ض  وتخفي�ض حاالت  ال�شحية،  على حالتهم  �شلباً  توؤثر  التي  امللوثة  املواد 

 (IFC، 2007( .ت�شيب العاملني مع تقدم العمر وخا�شة عند الرجال

2-3: اأمثلة عملية لف�ائد تطبيق نظام الإدارة البيئية

اهتمت العديد من مراكز البحوث والهيئات العلمية يف اإعداد الدرا�شات التي تظهر الفوائد التي 

تكت�شبها املنظمات ال�شناعية نتيجة تطبيقها لنظام االإدارة البيئة، وفيما يلي بع�ض االأمثلة.
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2-3-1: درا�صة ح�ل دور نظام الإدارة البيئية يف حت�صني الأداء البيئي 
�شملت هذه الدرا�شة التي قام بها الربوفي�شور توفيل )Toffel، 2005) من جامعة كاليفورنيا 

اأكرث من األف من�شاأة يف الواليات املتحدة االأمريكية، تنتج اأو ت�شتخدم مواد كيميائية خطرة، وكان 

التي  القيم  عن  تزيد  مبعدالت  �شامة  انبعاثات  تطرح  باأنها  �شابق  ت�شنيف  املن�شاآت  هذه  جلميع 

حتددها املعايري البيئية. وكان الهدف من الدرا�شة تقييم مدى حت�شن االأداء البيئي للمن�شاآت بعد 

ح�شلت  التي  للمن�شاآت  البيئي  االأداء  اأن  اإىل  النتائج  اأ�شارت  وقد  البيئية.  االإدارة  نظام  تطبيقها 

ال�شلبية  االآثار  واأن  �شابقاً،  عليه  كان  عما  ملحوظ  ب�شكل  حت�شن  قد  البيئية  االإدارة  �شهادة  على 

اإىل وجود  الدرا�شة  اأ�شارت  االأخرى. كما  باملن�شاآت  اأقل مقارنة  اأ�شبحت  البيئة  التي حتدثها على 

عالقة ارتباط خطية بني معدل االأخطار ال�شحية على العاملني يف املن�شاأة ون�شبة االنبعاثات التي 

البيئة. اإىل  املن�شاأة  تطرحها 

2-3-2: درا�صة الربنامج البيئي ال�طني ل�كالة حماية البيئة الأمريكية 
البيئة يف  وكالة حماية  اأطلقت 

مبادرة  االأمريكية  املتحدة  الواليات 

�شميت مب�شار االأداء البيئي الوطني 

 National Environmental
تهدف   .Performance Track
ال�شركات  اإىل ت�شجيع  املبادرة  هذه 

الأدائــهــا  امل�شتمر  التح�شني  على 

البيئي، من خالل عر�ض االإجنازات 

االأع�شاء  ال�شركات  متكنت  التي 

من حتقيقها  الربنامج  يف  امل�شجلة 

نتيجة تنفيذ نظام االإدارة البيئية. 

عندما بداأ الربنامج عام 2000 

 228 االأع�شاء  ال�شركات  عدد  كان 

�شركة   547 اإىل  و�شل  ثم  �شركة، 

 .1-2 ال�شكل   ،2008 عام  نهاية  يف 

اأن تلتزم هذه  وقد مت االتفاق على 

ال�شركات بتقدمي تقارير دورية عن 

اأدائها البيئي، يف اإطار تطبيق نظام 

(EPA، 2009(.االإدارة البيئية

حتفيز  يف  الـــربنـــامـــج  ــاهــم  ــش �

ــادرات  الــ�ــشــركــات عــلــى الــقــيــام مبــب

لن�شاطاتها  ال�شلبية  االآثــار  لتخفي�ض 

على البيئة، مما اأك�شبها �شمعة اأف�شل 

املخت�شة  والهيئات  اجلــمــهــور  ــدى  ل

بحماية البيئة. فقد اأظهر تقرير عام 

التي  االإجنـــازات  حم�شلة  اأن   2009

ال�شكل 1-2

تطور عدد اأع�شاء البرنامج البيئي الوطني لوكالة حماية البيئة الأمريكية

ال�شكل 2-2

نتائج تح�شين الأداء البيئي لأع�شاء البرنامج الوطني لحماية البيئة
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حققتها ال�شركات االأع�شاء تفوق القيم 

املخطط تنفيذها، ال�شكل 2-2.

كما �شاهم الربنامج يف حت�شني 

الطبيعية،  املــوارد  ا�شتخدام  كفاءة 

كالوقود والطاقة الكهربائية واملياه، 

خف�ض  مــقــدار   3-2 ال�شكل  ويــبــني 

ثالث  خالل  امل�شتخدمة  املياه  كمية 

االأ�ــشــا�ــض،  ب�شنة  مــقــارنــة  �ــشــنــوات 

التي  املياه  كمية  اإجمايل  بلغ  حيث 

ا�ــشــتــطــاعــت الــ�ــشــركــات املــ�ــشــاركــة 

مليار   2.87 حوايل  اإىل  تخفي�شها 

ال�شنة. غالون يف 

3-1: مقدمة
على  يجب  التي  )ISO-14001) اخلطوات  البيئية  االإدارة  لنظام  اال�شرت�شادي  الدليل  يو�شح    

املن�شاأة اأن تتبعها اأثناء تنفيذ النظام ل�شمان حتقيق التح�شني امل�شتمر الأدائها البيئي. ولنجاح عملية 

تنفيذ النظام يف�شل االلتزام بتلبية كافة املتطلبات املبينة يف الدليل، كما ميكن اال�شتعانة بالن�شرات 

االإر�شادية التي ت�شدرها الهيئات املخت�شة بنظم االإدارة البيئية. وعلى الرغم من اأن هذه الوثائق تكون 

يف الغالب عامة، لكنها تقدم فائدة كبرية فيما لو مت تعديلها مبا يتوافق مع خ�شو�شيات املن�شاأة.

3-2: خط�ات تنفيذ نظام الإدارة البيئية
تتكون عملية تنفيذ نظام االإدارة البيئية، من خم�ض 

نظام  يف  املحددة  الفقرات  ح�شب  رئي�شية،  خطوات 

)ISO-14001) وهي على النحو التايل: ال�شكل 1-3.  

Environmental Policy الفقرة )4.2(: ال�شيا�شة البيئية

 Planning الفقرة )4.3(: التخطيط

 Implementation الفقرة )4.4(: التنفيذ والت�شغيل

and Operation

الت�شحيحية  واالإجـــراءات  االختبار   :)4.5( الفقرة 

 Checking and Corrective Action

 Management االإدارة  مراجعة   :)4.6( ال��ف��ق��رة 

 Review

ال�شكل 3-2

تخفي�ض ا�شتهالك المياه في �شركات البرنامج البيئي

ال�شكل 1-3

 الخطوات الرئي�شية لتنفيذ نظام الإدارة البيئية

خطوات تنفيذ نظام اإلدارة البيئية 3
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3-2-1: اإعداد ال�صيا�صة البيئية 
العليا  االإدارة  تقوم  اأن  على   (ISO-14001( البيئية  االإدارة  نظام  من   (4.2( الفقرة  تن�ض 

الالحقة،  اخلطوات  عليه  �شتبنى  الذي  العمل  اإطار  متثل  التي  البيئية  ال�شيا�شة  ب�شياغة  للمن�شاأة 

االأداء  موؤ�شرات  و�شياغة  وامل�شوؤوليات،  االأدوار  البيئية، وحتديد  والغايات  االأهداف  �شياغة  منها 

البيئة. املن�شاأة مبتطلبات حماية  التزام  التقدم يف حت�شني  التي �شتبني مدى 

يجب اأن تت�شمن ال�شيا�شة البيئية التوجهات واالعتبارات التي �شتاأخذها املن�شاأة بعني االعتبار يف �شبيل 

حت�شني اأدائها البيئي. ولكي تنجح ال�شيا�شة البيئية للمن�شاأة يجب اأن تتحقق فيها ال�شروط التالية: 

الت�افق مع روؤية ور�صالة املن�صاأة واأهدافها البيئية، وبحيث تعك�ص اللتزام بالق�صايا التالية: 	•

تخفي�ص الآثار ال�صلبية لل�صركة على البيئة.	•

احرتام كافة الق�انني والت�صريعات ال�صائدة املتعلقة بحماية البيئة من التل�ث.	•

مقارنة الإجراءات املطبقة مع اأف�صل املمار�صات املعيارية املتبعة عامليًا.	•

اللتزام بعملية التح�صني امل�صتمر للأداء البيئي.	•

حت�صني كفاءة الإنتاج ومردود العمل.	•

اللغ�ية، 	• الأخطاء  وخ��ال من  ومب�صط،  وا�صح  باأ�صل�ب  البيئية  ال�صيا�صة  تكتب  اأن  والت�ثيق: يجب  ال��ص�ح 

بحيث ي�صهل على اجلميع قراءتها وفهمها.

باأهمية اتخاذ الإج��راءات 	• املن�صاأة، حيث ي�صاهم ذلك يف رفع ال�عي  الن�صر والت��صيل اإىل كافة العاملني يف 

املمكنة لتفادي ال�ق�ع بالأخطاء والعمل �صمن امل�صار املطل�ب.

البيئة، من خلل 	• ب�ص�ؤون حماية  املهتمة  الأط��راف اخلارجية  وكافة  اإىل اجلمه�ر  البيئية  ال�صيا�صة  ت��صيل 

الن�صر يف و�صائل الإعلم املختلفة واإقامة الندوات واللقاءات.

ويبني ال�شكل 3-2 منوذجاً لل�شيا�شة 

ال�شركات  اإحــدى  اأعدتها  التي  البيئية 

النفطية يف اإطار اإعدادها لنظام االإدارة 

البيئية.

3-2-2: التخطيط 
تعترب هذه اخلطوة مبثابة االإجراءات 

التح�شريية لتطبيق نظام االإدارة البيئية، 

وتاأتي يف الفقرة )4.3) من نظام االإدارة 

تتكون من  البيئية )ISO-14001)، كما 

االإجراءات االأربعة التالية:

حت�����دي�����د اجل��������ان�������ب ال���ب���ي���ئ���ي���ة 	•

ل��ن�����ص��اط��ات وم��ن��ت��ج��ات وخ���دم���ات 

املن�صاأة، واآث���ار ه��ذه اجل���ان��ب على 

ال��ب��ي��ئ��ة )ال����ه�����اء، وامل�����اء وال���رتب���ة، 

بهدف  وذل��ك  الطبيعية(،  وامل����ارد 

ت�صنيفها ح�صب الأهمية من حيث 

حجم التاأثري ودرجة اخلط�رة.

ال�شكل 2-3

نموذج ال�شيا�شة البيئية لإحدى ال�شركات النفطية

	  

	  
الزبائن  وتزويد  نظيفة و�شحية،  بيئة  بالمحافظة على  ال�شركة  تلتزم 

الخا�شة  الدولية  للمعايير  وفقاً  وم�شنعة  الجودة،  عالية  بمنتجات 

بحماية البيئة من التلوث. وتوؤمن باأن ال�شيا�شة البيئية ال�شحيحة تمنح 

ال�شركة كفاءة تنعك�ض بالفائدة على الزبائن واأ�شحاب العمل والعمال، 

و�شت�شعى لتحقيق ذلك من خالل مايلي:

• البيئية، 	 والت�شريعات  القوانين  وروح  بم�شمون  الكامل  االلتزام 

وتخفي�ض  فعاليتها  تح�شين  ي�شمن  بما  تطويرها  على  والعمل 

تكاليف تطبيقها. 

• التي 	 والعمليات  االأن�شطة  كافة  في  البيئية  ال�شروط  مــراعــاة 

وت�شريف  ونقل،  وبيع،  وت�شغيل،  )�شراء،  بتنفيذها  ال�شركة  تقوم 

النفايات......) 

• تاأمين التدريب البيئي لكافة العاملين. 	

• عمليات 	 خالل  من  دوري  ب�شكل  لل�شركة  البيئي  االأداء  مراقبة 

التقييم الدقيقة. 

• العمل على تدوير واإعادة ا�شتخدام المواد عندما ت�شمح الظروف 	

بذلك. 

• ا�شتخدام المواد االأكثر توافقاً مع ال�شروط البيئية. 	

• التعاون مع االآخرين في تحقيق االأهداف البيئية العامة االأخرى. 	

ال�شيا�شة البيئية
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حتديد الأنظمة والق�انني التي تنطبق على جمال عمل املن�صاأة.	•

�صياغة الأهداف والغايات التي ترغب املن�صاأة بتحقيقها يف اإطار ال�صيا�صة البيئية.	•

اإعداد برامج الإدارة البيئية. 	•

3-2-2-1: حتديد اجل�انب البيئية 
تعرف اجلوانب البيئية باأنها فعاليات ون�شاطات املن�شاأة التي ينتج عنها اأثر على البيئة، �شواء كان 

هذا االأثر مفيداً اأو �شاراً، منها على �شبيل املثال:

العمليات الإنتاجية، واحتمالت اخلطاأ يف ت�صغيلها. 	•

فعاليات ت�صكل النفايات ومعاجلتها ونقلها والتخل�ص منها.	•

تدريب العاملني على طرق ال�قاية من اأخطار العمل. 	•

امل��ع��دات، 	• �صيانة  عمليات 

ك�������الأوع�������ي�������ة وامل�����������ص�����خ�����ات 

وال�ص�اغط....اإلخ.

ح������الت ا����ص���ت���خ���دام م�����اد 	•

)اخل��ط��رة  امل���ع���دات  تنظيف 

وغري اخلطرة(.

عمليات ال�صراء، والعلقة 	•

مع امل�ردين.

قائمة امل�اد.	•

تكت�شب عملية حتديد اجلوانب 

البيئية اأهميتها من حيث اأنها تتيح 

فر�ض  ا�شتك�شاف  اإمكانية  للمن�شاأة 

ثمينة لتح�شني اأدائها البيئي، ويبني 

ال�شكل 3-3 منوذجاً لطريقة حتديد 

اجلوانب البيئية.

3-2-2-2: حتديد الت�صريعات البيئية 
وحدوده  االأثر  �شكل  تنظيم  يف  املن�شاأة  بن�شاط  املتعلقة  البيئية  الت�شريعات  اأهمية حتديد  تكمن 

لكل جانب من اجلوانب البيئية، وتهدف هذه اخلطوة اإىل التاأكد من مدى التزام املن�شاأة مبتطلبات 

الت�شريعات التي تنطبق عليها، وبالتايل ت�شتطيع حتديد حجم االإجراءات الواجب اتباعها، واالأهداف 

التي يجب الو�شول اإليها.

3-2-2-3: حتديد الأهداف والغايات 
تت�شمن هذه اخلطوة حتديد االأهداف البيئية واملتطلبات التف�شيلية لالأداء البيئي لكافة وظائف 

البيئية  الت�شريعات  االأهداف على طبيعة متطلبات  تعتمد �شياغة   العالقة.  املن�شاأة ذات  وم�شتويات 

التي تخ�شع لها املن�شاأة، واجلوانب البيئية الهامة للن�شاطات التي تقوم بها، واخليارات التكنولوجية، 

واملتطلبات املالية والت�شغيلية، ووجهات نظر االأطراف املعنية، ويو�شح ال�شكل 3-4 العنا�شر االأ�شا�شية 

ال�شكل 3-3

نموذج طريقة تحديد الجوانب البيئية
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لعملية �شياغة االأهداف والغايات. كما يبني اجلدول 3-1 بع�ض االأمثلة على االأهداف والغايات التي 

ميكن �شياغتها يف م�شايف النفط.

بع�ض  والغايات  االأهداف  تتحقق يف عملية �شياغة  اأن  البيئية على  االإدارة  تن�ض متطلبات نظم 

ال�شروط واخل�شائ�ض، وذلك بهدف ت�شهيل عملية التنفيذ، اأهمها:

اأن تك�ن الأهداف والغايات قابلة للقيا�ص.	•

اأن حتدد الفرتة الزمنية التي يجب اأن يتم فيها اإجناز الهدف. 	•

حتديد الربامج والإجراءات اللزمة لإجناز الأهداف.	•

حتديد امل�ارد والإمكانيات اللزمة لها.	•

اأن تك�ن مت�افقة مع ال�صيا�صة البيئية للمن�صاأة.	•

اأن تك�ن متنا�صقة مع متطلبات الت�صريعات البيئية.	•

اأن تدعم اإجراءات عملية التح�صني امل�صتمر.	•

اأن ت�شتمل على حتديد اجلهة امل�شوؤولة عن التنفيذ، فيما اإذا كان على م�شتوى املنظمة ككل اأو على 

م�شتوى الوظائف الفرعية.

3-2-2-4: اإعداد الربامج واخلطط
تاأتي مرحلة اإعداد اخلطط والربامج الالزمة ملعاجلة الو�شع القائم ب�شكل متوافق مع ال�شيا�شات 

واالأهداف البيئية املحددة، بعد ذلك ترتب اأولويات اخلطط املقرتحة تبعاً الأهميتها ودرجة خطورتها. 

ويبني )اجلدول 3-2( منوذجاً لبع�ض االأ�شئلة التي تطرح لتحديد اأولوية االأهداف واخلطط البيئية.

الجدول 3-1  نم�ذج الأهداف والغايات لإحدى ال�صركات النفطية

ال�شكل 4-3

 عنا�شر �شياغة الأهداف والغايات البيئية 
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  Implementation & Operation 3-2-3: التنفيذ والت�صغيل
تاأتي هذه اخلطوة يف الفقرة )4.4) من نظام االإدارة البيئية، والتي توؤكد على اأن التنفيذ الناجح 

لنظام االإدارة البيئية ي�شتدعي التزام كافة العاملني يف املن�شاأة واندماجهم يف امل�شروع، وعدم االإعتماد 

على بع�ض اأفراد ت�شند اإليهم م�شوؤولية العناية بال�شوؤون البيئية، لذلك جاءت مرحلة التنفيذ يف �شبع 

خطوات رئي�شية، على النحو التايل:

Roles & Responsibility  3-2-3-1: حتديد الأدوار وامل�ص�ؤوليات
تت�شمن هذه املرحلة جمموعة من االإجراءات، اأهمها:

حتديد الأدوار وامل�ص�ؤوليات وال�اجبات وت�ثيقها ون�صرها يف ال�صركة. 	•

ت�فري امل�ارد اللزمة لتنفيذ ورقابة نظام الإدارة البيئية.	•

 Competence and Training 3-2-3-2: الكفاءة والتدريب
يلعب التدريب دوراً هاماً يف رفع الوعي البيئي للعاملني، وبالتايل �شمان جناح تنفيذ نظام االإدارة 

البيئية، ويجب اأن تت�شمن عملية التدريب االإجراءات التالية:

حتديد الحتياجات التدريبية والفرتات الزمنية اللزمة لكل برنامج تدريبي.	•

و�صع برامج خا�صة للأعمال ذات التاأثريات اخلطرية على البيئة.	•

Communication 3-2-3-3: الت�صالت
يجب اأن تقوم املن�شاأة ب�شياغة االإجراءات التي تو�شح طرق االت�شال الداخلي بني جميع امل�شتويات 

االإدارية، اإ�شافة اإىل طرق االت�شال مع اجلهات اخلارجية ذات العالقة باحلاالت الطارئة والكوارث 

البيئية. كما يجب حفظ ال�شجالت املتعلقة باالت�شاالت والتي تت�شمن مايلي:
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الت�صالت والقرتاحات امل�صتلمة من خارج وداخل املن�صاأة املتعلقة بالق�صايا البيئية والردود عليها.	•

�صجلت الت�صالت اخلا�صة باحل�ادث الطارئة.	•

Documentation 3-2-3-4: الت�ثيق
البيئية ب�شكل مكتوب،  االإدارة  املتعلقة بنظام  املعلومات  بتوثيق كافة  املن�شاأة االهتمام  يجب على 

وحفظها ب�شكل ورقي اأو اإلكرتوين. تت�شمن هذه الوثائق البيانات التالية:

ال�صيا�صة البيئية، والأهداف والغايات.	•

و�صف نطاق عمل نظام الإدارة البيئية.	•

و�صف العنا�صر الأ�صا�صية لنظام الإدارة البيئية.	•

ال�ثائق وال�صجلت املدرجة يف متطلبات  نظام الإدارة البيئية. 	•

الجدول 3-2 نم�ذج الأ�صئلة التي تطرح لتحديد الأهداف والغايات والبرامج البيئية
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 Document Control  3-2-3-5: �صبط ال�ثائق
بو�شع  املن�شاأة  تقوم  اأن  البيئية  االإدارة  نظام  يتطلب  احلاجة  عند  الوثائق  اإىل  الو�شول  لت�شهيل 

اإجراءات دورية ل�شبط هذه الوثائق للتاأكد من تواجدها يف االأماكن املحددة لها. كما يجب مراجعة كافة 

الوثائق وتنقيحها وحتديثها عند ال�شرورة، اأو خالل فرتات زمنية حمددة من قبل اأفراد متخ�ش�شني. 

تتكون العنا�شر االأ�شا�شية لعملية تنظيم الوثائق مما يلي:

عن�ان ال�ثيقة وتاريخ املراجعة	•

تاريخ النفاذ 	•

العتماد	•

رقم املراجعة	•

رقم ال�ثيقة	•

رقم الن�صخة	•

تقاطع املراجع	•

 Operational Control 3-2-3-6: �صبط العمليات
مع  تن�شجم  والتي  البيئية،  باجلوانب  املرتبطة  واالأن�شطة  العمليات  اأن حتدد  املن�شاأة  على  يجب 

�شيا�شتها واأهدافها وغاياتها، وذلك بهدف التاأكد من اإجنازها وفقاً لل�شروط املحددة. ولتحقيق هذه 

الغاية يجب اأن تقوم املن�شاأة مبايلي:

اإعداد الإجراءات اللزمة ل�صبط الن�صاطات الرئي�صية املرتبطة باجل�انب البيئية الهامة.	•

التاأكد من اأن تدريب العاملني على هذه الإجراءات قد اأجنز بال�صكل املنا�صب.	•

التاأكد من اأن هذه الإجراءات ت�صمل كافة ظروف الت�صغيل العادية وغري العادية، مبا يف ذلك 	•

احلالت الطارئة.
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يتوىل العاملون يف االأق�شام والدوائر االإنتاجية مهمة اإعداد االإجراءات، ومراجعة تعليمات الت�شغيل 

وتعديلها مبا يتوافق مع متطلبات الت�شريعات البيئية واالأهداف والغايات، مع التاأكيد على �شرورة حتديد 

الزمن الالزم لتنفيذ كل اإجراء من هذه االإجراءات، وت�شمية االأ�شخا�ض الذين �شيقومون بتنفيذها. ويتم 

تدقيق ذلك مبوافقة فريق العمل امل�شرف على تنفيذ نظام االإدارة البيئية.  

3-2-3-7: ال�صتعداد وال�صتجابة للط�ارئ
  Emergency Preparedness& Response 

كثرياً ما تتعر�ض املن�شاآت ال�شناعية اإىل حاالت طارئة ينتج عنها انعكا�شات �شلبية على البيئة، 

وخا�شة التي تتعامل مع مواد خطرة كال�شناعة النفطية، لهذا ت�شتدعي نظم االإدارة البيئية اأن تقوم 

املن�شاأة باإعداد خطط تبني كيفية مواجهة كافة احلاالت الطارئة املحتملة، بال�شكل الذي ي�شمن عدم 

وتعديلها  دورياً  هذه اخلطط  تقوم مبراجعة  اأن  املن�شاأة  على  يجب  كما  اآثارها.  تخفيف  اأو  وقوعها، 

وحتديثها ل�شمان �شالحيتها واإمكانية تطبيقها عملياً.

  Checking and Corrective Action  3-2-4: الإختبار والإجراءات الت�صحيحية
تت�شمن الفقرة )4.5) من نظام االإدارة البيئية متطلبات تتعلق ب�شرورة تقييم العمليات والن�شاطات 

التي جتري يف املن�شاأة، والتي ميكن اأن يكون لها انعكا�شات هامة على البيئة، وذلك من خالل االإجراءات 

التالية: 

Monitoring and Measurement 3-2-4-1: املراقبة والقيا�ص
الهدف من هذه املرحلة هو �شمان ا�شتمرار توافق االأداء البيئي للمن�شاأة مع اخلطط وال�شيا�شات 

والربامج املو�شوعة، وذلك من خالل اإجراء قيا�ض دوري وعلى فرتات زمنية حمددة لتقييم م�شار اأداء 

العمليات االإنتاجية والن�شاطات التي ميكن اأن يكون لها اآثار هامة على البيئة، وتتكون عملية التقييم 

من االإجراءات التالية: 

اإجراء عمليات قيا�ص مل�صت�يات الأداء البيئي دوريًا، وت�ثيق النتائج.	•

البحث عن حالت عدم الت�افق، والعمل على اإزالة اأ�صبابها، واإجراء العمليات الت�صحيحية 	•

وال�قائية ملنع تكرار حدوثها م�صتقبًل، مع ت�ثيق هذه الإجراءات.

حفظ ال�صجلت اخلا�صة بنتائج تقييم الأداء البيئي، واحلر�ص على حمايتها من التلف، 	•

وتط�يرها بال�صكل الذي ي�صمن �صه�لة الع�دة اإليها عند ال�صرورة.

 اإجراء عمليات تدقيق داخلي دورية للتاأكد من اأن كافة عمليات قيا�ص الأداء البيئي تتم وفق 	•

متطلبات نظام الإدارة البيئية، ويق�م بهذه العملية مدقق�ن ذوي معرفة تامة باأ�ص�ل اإجراء 

عمليات التدقيق.

3-2-4-2: حتديد عدم الت�افق واتخاذ الإجراءات الت�صحيحية وال�قائية 
Nonconformity ,Corrective action and Preventive action

يجب على املن�شاأة اأن ت�شمم وتنفذ اإجراءات للك�شف عن نقاط عدم التوافق مع متطلبات نظام 

االإدارة البيئية، واإعداد اخلطط الت�شحيحية التي يجب اتخاذها عند حدوث االإنحراف، اإ�شافة اإىل 

اخلطط الوقائية التي متنع وقوعه.
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Records 3-2-4-3: تنظيم ال�صجلت
يجب على املن�شاأة اإعداد خطة حلفظ ال�شجالت التي تو�شح نتائج عمليات التاأكد من مدى التزام 

املن�شاأة مبتطلبات نظام االإدارة البيئية.  

EMS Audit 3-2-4-4: تدقيق نظام الإدارة البيئية
البيئية،  االإدارة  نظام  تطبيق  ح�شن  من  للتاأكد  دوري  ب�شكل  واملراجعة  التدقيق  عمليات  جترى 

والك�شف عن نقاط االنحراف التي حتتاج اإىل اتخاذ  االإجراءات الت�شحيحية املنا�شبة. ويتوىل تنفيذ 

عمليات التدقيق  فريق عمل متخ�ش�ض ميثل فيه كافة الدوائر واالأق�شام ذات العالقة اإ�شافة اإىل ممثل 

عن االإدارة العليا لل�شركة.

من الفوائد االأخرى لعملية التدقيق واملراجعة، االإح�شا�ض بالثقة اأن االآثار البيئية الأن�شطة ال�شركة 

تقع �شمن حدود ال�شيطرة، واأنها ت�شري يف االجتاه ال�شحيح نحو حتقيق االأهداف البيئية املر�شومة.

 Management Review 3-2-5: مراجعة الإدارة
للتغريات امل�شتمرة التي تطراأ على فعاليات ال�شركات وخططها االإنتاجية، وما ين�شاأ عن   نظراً 

ذلك من تغري يف الظروف البيئية، فاإنه من ال�شروري اأن تقوم االإدارة مبراجعة نظام االإدارة البيئية 

املطبق للتاأكد من ا�شتمرار فعاليته يف ظروف التغريات اجلديدة، وتتم  املراجعة الدورية كل �شنة اأو 

ن�شف �شنة على االأقل، يقوم بها فريق متخ�ش�ض من خالل ا�شتبيان يحتوي على جمموعة من االأ�شئلة، 

)اجلدول 3-3(، ثم يرفع فريق العمل تقريره ونتائج اأعماله مع التو�شيات اإىل االإدارة العليا لل�شركة. 

(Berkeley، 2009(

تعد مراجعة االإدارة اأحد متطلبات نظام االإدارة البيئية، وتاأتي يف الفقرة )4.6) وذلك بهدف التاأكد 

من �شمان ا�شتمرار �شالحية هذا النظام وفعاليته، من خالل تنفيذ االإجراءات التالية:

البحث عن نقاط ال�صعف والنحراف يف تطبيق النظام، وحتديد اأ�صبابها، والعمل على ت�صحيحها.	•

التاأكد من مرونة الأهداف املر�ص�مة، ومدى �صه�لة حتقيقها عمليًا يف حال تغري الظروف املحيطة.	•

التاأكد من قدرة النظام على م�اكبة التغريات البيئية امل�صتقبلية، التي ت�صمل الت�صريعات، 	•

ومتطلبات الزبائن، وجتاوب العاملني يف ال�صركة وحما�صهم،.....

التاأكد من اأن امل�ارد املالية والتجهيزات ) معدات، و�صائل نقل،...( مازالت كافية لتعزيز قدرة 	•

املن�صاأة على تلبية متطلبات نظام الإدارة البيئية.

التاأكد من مدى اللتزام بالت�صريعات والق�انني، واأن متطلبات نظام الإدارة البيئية قد مت 	•

حتقيقها.

اإقرار فيما اإذا كانت الإجراءات ال�قائية والت�صحيحية، وجه�د التح�صني امل�صتمر قد �صاهمت 	•

يف تعزيز الأداء البيئي للمن�صاأة.

التاأكد من �صلحية اإجراءات تر�صيد ا�صتهلك الطاقة، ونظم اإدارة املعل�مات.	•

العاملني، 	• وت��دري��ب  التنظيمي،  كالهيكل  حت�صني،  اإىل  حت��ت��اج  ال��ت��ي  امل��ج��الت  ع��ن  الك�صف 

والإجراءات الإدارية والت�صغيلية، وبرامج احلد من التل�ث.

مراجعة احلالت الطارئة التي وقعت، والتاأكد من اأن كافة الإجراءات ال�قائية والت�صحيحية 	•

العاملني والأط���راف اخلارجية ذات  اإىل كافة  واأن ه��ذه الإج���راءات قد ن�صرت  قد مت اتخاذها، 

العلقة.
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الجدول 3-3 نم�ذج مراجعة الإدارة ل�صلحية نظام الإدارة البيئية

 Environmental Policy ال�سيا�سة البيئية

    Planning التخطيط
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Implementation& Operation التنفيذ والت�شغيل
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 Checking & Corrective Actions الختبار والإجراءات الت�صحيحية
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3-3: تكاليف م�صروع تنفيذ نظام الإدارة البيئية
يتعلق  ما  وخا�شة  واملــال،  والوقت  اجلهد  من  الكثري  البيئية  االإدارة  نظام  تنفيذ  م�شروع  يتطلب 

باالإجراءات الالزمة لتقييم االأداء البيئي القائم يف املن�شاأة، ورفع الوعي البيئي للعاملني ودجمهم يف 

امل�شروع. فقد اأ�شارت درا�شة اأجريت على )45) من�شاأة يف الواليات املتحدة االأمريكية، يبلغ متو�شط 

اأن متو�شط عدد  عدد العاملني فيها )540) عاماًل، نفذت نظام االإدارة البيئية)ISO-14001)  اإىل 

  .(Schaarsmith،2005( ،شاعات العمل الالزمة لتنفيذ امل�شروع ت�شل اإىل )317) �شاعة عمل�

ــة  ــش كــمــا اأظـــهـــرت نــتــائــج درا�

�شاعات  عــدد  متو�شط  اأن  اأخـــرى 

العمل الداخلية ملن�شاأة، يرتاوح عدد 

يبلغ  عاماًل،   (49-10( من  عمالها 

)1505) �شاعات عمل، ويرتفع اإىل 

يــرتاوح  التي  املن�شاآت  يف   (1663(

عدد عمالها بني )50-150)، بينما 

عمل يف  �شاعة   (4093( اإىل  ي�شل 

عمالها  عــدد  يبلغ  الــتــي  املن�شاآت 

على  وذلك  عامل،   (2000-1000(

  .)5-3 )ال�شكل  يف  املــبــني  النحو 

(GETF، 2000(

ال�شكل 5-3

�ش�ع�ت عمل تنفيذ نظ�م الإدارة البيئية تبع�ً لحجم المن�ش�أة

 Management Review مراجعة الإدارة
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كما اأظهرت درا�شة ميدانية اأجرتها وكالة حماية البيئة يف الواليات املتحدة االأمريكية اأن تكاليف 

 (EPA, :)6 - 3 تنفيذ نظام االإدارة البيئية يف م�شايف تكرير النفط تتوزع على النحو التايل:  )ال�شكل

2000)

وامل�������اد 	• ال���ن���ف���اي���ات  اإدارة 

اخلطرة. 

ع���م���ل���ي���ات ال��ت��خ��ل�����ص م��ن 	•

النفايات اخلطرة.

اإج�����������������������راءات احل�����������ص������ل 	•

ع����ل����ى م������اف�����ق�����ات اجل����ه����ات 

احلك�مية.

ت�����دري�����ب ال���ع���ام���ل���ني ع��ل��ى 	•

م���اج��ه��ة احل����الت ال��ط��ارئ��ة 

ورفع ال�عي البيئي.

وحفظ 	• املراقبة  اإج����راءات 

ال�ثائق.

تع�ي�صات العاملني.	•

ن�صاطات اأخرى.	•

3 - 4: درا�صة حالة : تجربة �صركة مادي�ص�ن للغاز والكهرباء 
منها  ا�شتفادت  التي  والدرو�ض  البيئية  االإدارة  نظام  تطبيق  تبني هذه احلالة مراحل عملية 

ISO-( ال�شركة، كما تبني مربرات عدم �شرورة احل�شول على �شهادة ت�شجيل لنظام االإدارة البيئية

.(14001

الطاقة  تولد  �شركة حكومية  االأمريكية، وهي  وي�شكون�شن  1986 يف والية  ال�شركة عام  تاأ�ش�شت 

الكهربائية وتوزعها حلوايل 120األف م�شتهلك يف منطقة تبلغ م�شاحتها 250 ميل مربع، كما تقوم بنقل 

وتوزيع الغاز الطبيعي اإىل 103 األف م�شتهلك يف منطقة م�شاحتها 1325 ميل مربع، تغطي �شبع مدن. 

  (Craig،1996(

3-4-1: دوافع تنفيذ نظام الإدارة البيئية
لتلبية  حماوالتها  اأثناء  فادحة  خ�شائر  عنها  نتج  البيئية  امل�شكالت  من  العديد  ال�شركة  واجهت 

متطلبات الت�شريعات البيئية ال�شارمة التي فر�شتها احلكومة خالل ال�شنوات الثالثني املا�شية، مما 

دفع اإدارة ال�شركة اإىل اإعداد خطة لتبني نظام اإدارة بيئية ميكنها من تلبية متطلبات الت�شريعات البيئة 

النافذة، وحت�شني قدرتها على مواجهة اال�شتحقاقات امل�شتقبلية باأقل التكاليف املمكنة.

قبل البدء بالتنفيذ قررت االإدارة امل�شاركة يف م�شروع جتريبي لتطبيق نظام االإدارة البيئية بهدف 

حتقيق االأغرا�ض التالية:

مقارنة اأداء نظام الإدارة البيئي الذي تطبقه مع اأداء �صركات اأخرى مماثلة. 	•

ال�صتفادة من التجارب الناجحة التي حققها الآخرون يف م�اجهة امل�صكلت التي اعرت�صت 	•

عملية التنفيذ. 

ال�شكل 6-3

توزع تكاليف تنفيذ نظام الإدارة البيئية
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3-4-2: التح�صريات الأولية 
كانت اخلطوة االأوىل التي اتخذتها االإدارة العليا هي اال�شتعانة بهيئة ا�شت�شارية حمايدة، متخ�ش�شة 

بال�شوؤون البيئية، تقوم باإجراء مراجعة بيئية اأولية، بهدف تقييم �شالحية نظام االإدارية البيئية التي 

تطبقه ال�شركة، ومدى تطابقه مع متطلبات نظام االإدارة البيئية )ISO-14001). وقد اأظهرت نتائج 

الالزمة  املوارد  االإدارة، وتوفري  البيئية، ودعم  بال�شيا�شة  يتعلق  النظام احلايل جيد فيما  اأن  التقييم 

لتنفيذ النظام، بينما لوحظ اأن عنا�شر اأخرى حتتاج اإىل حت�شني مثل اجلوانب البيئية، وعملية التوثيق 

و�شبط وثائق النظام. كما لوحظ يف بع�ض الق�شايا وجود نق�ض كبري يف التفا�شيل التي يتطلبها نظام 

 .(ISO-14001( االإدارة البيئية

3-4-3: مرحلة التنفيذ
بعد درا�شة نتائج التقييم االأويل لنظام االإدارة البيئية احلايل قررت االإدارة العليا لل�شركة البدء 

بتطبيق عنا�شر نظام االإدارة البيئية )ISO-14001) ب�شكل متكامل مع كافة عملياتها الت�شغيلية.

 ،(ISO-14001( البيئية  االإدارة  عنا�شر  من  االأوليني  العن�شرين  على  بالرتكيز  البداية  انطلقت 

وهما اجلوانب البيئية، واملراقبة والقيا�ض. كما در�شت االإدارة فكرة احل�شول على �شهادة نظام االإدارة 

لعدم  نظراً  ال�شهادة،  هذه  من  كبرية  فائدة  على  لن حت�شل  اأنها  لها  وتبني   ،(ISO-14001( البيئية 

ارتباط ال�شركة بن�شاطات دولية يف الوقت احلايل، مع التاأكيد على �شرورة اال�شتعداد الدائم للح�شول 

على ال�شهادة يف اأي وقت تتغري فيه الظروف احلالية، وذلك من خالل اإجراء عمليات التدقيق الذاتي 

الدورية، وااللتزام التام مبتطلبات معايري النظام.

3-4-4: �صع�بات التنفيذ
اأهم ال�شعوبات التي واجهت عملية التنفيذ كانت حتديد اجلوانب البيئية، وحتديد الق�شايا الهامة 

التي تقع �شمن اهتمامات امل�شاهمني، وكيفية قيا�ض مقدار هذه االهتمامات، وترتيبها ح�شب االأهمية، 

اإ�شافة اإىل �شعوبة التاأكد من اأن كافة اجلوانب البيئية قد مت حتديدها، وكيفية التاأكد من ا�شتمرار 

عملية حتديد اجلوانب البيئية مع الزمن يف امل�شتقبل. 

3-4-5: ف�ائد تنفيذ النظام والدرو�ص امل�صتفادة
نتج عن تنفيذ نظام االإدارة البيئية )ISO-14001) فوائد عديدة ياأتي يف مقدمتها تعزيز الوعي 

البيئي يف املن�شاأة، الذي �شاهم بدوره يف حت�شني التفاعل بني العاملني يف االأق�شام االإنتاجية يف ال�شركة 

وبني فريق ال�شوؤون البيئية، مما اأدى اإىل ت�شهيل تطبيق برامج احلد من امللوثات، ف�شاًل عن حت�شني 

القدرة التناف�شية لل�شركة من خالل مايلي:

تخفي�ص تكاليف الت�صغيل من خلل تنفيذ برامج احلد من النفايات ومنع ت�صكل املل�ثات.	•

الت�صريعات 	• التزامها مبتطلبات  نتيجة حت�صني  ال�صركة،  تدفعها  التي  ال�صرائب  تخفي�ص   

البيئية.

تخفي�ص التكاليف التي تدفعها ال�صركة مل�ؤ�ص�صات التاأمني.	•

تلبية متطلبات ورغبات الزبائن اأ�صحاب الأ�صهم، والتجمعات ال�صكانية، والهيئات البيئية.	•

كما ا�شتفادت ال�شركة من تطبيق هذه التجربة يف احل�شول على العديد من الدرو�ض امل�شتفادة، 

اأهمها:
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عوامل نجاح تنفيذ نظام اإلدارة البيئية
 في صناعة تكرير النفط

مع 	• قبل مقارنته  املنظمة  تطبقه  التي  البيئية  الإداري����ة  لنظام  ذات��ي  تقييم  اإج���راء  ���ص��رورة 

.)ISO-14001( متطلبات نظام الإدارة البيئية

التجارب 	• من  لل�صتفادة  الن�صاط  يف  املماثلة  الأخ���رى  ال�صركات  مع  اخل��ربات  تبادل  اأهمية 

الناجحة وتفادي ال�صع�بات التي واجهت عملية التنفيذ.

اأهمية اللج�ء اإىل هيئات ا�صت�صارية حمايدة متخ�ص�صة ب�ص�ؤون البيئة للم�صاعدة يف تقييم 	•

نظام الإدارة البيئية، واإجراء عمليات التدقيق البيئي الذاتي.

كافة 	• لي�ص �صروريًا يف  دولية  �صركة  البيئية من  الإدارة  نظام  ت�صجيل  �صهادة  احل�ص�ل على 

خارجية  اأ���ص���اق  اإىل  منتجات  ت�صدير  ن�صاط  للمنظمة  ي��ك���ن  ل  عندما  وخ��ا���ص��ة  الأح������ال، 

مناف�صة.

• ل�صمان جناح م�صروع تنفيذ نظام الإدارة البيئية يف من�صاآت �صناعة تكرير النفط، لبد من 	

ت�فري بع�ص الع�امل امل�صاندة، اأهمها:

• التزام الإدارة العليا بدعم تنفيذ امل�صروع.	

• اإجراء مراجعة اأولية لتقييم ال��صع البيئي يف امل�صفاة.	

• ا�صتخدام الأدوات امل�صاندة كاإعداد نظام قيا�ص للأداء البيئي، ونظام اإدارة للمعل�مات البيئية.	

• 	  Pollution Prevention Program تنفيذ برنامج خف�ص املل�ثات

• تكامل نظام الإدارة البيئية مع نظم الإدارة الأخرى.	

• يتك�ن اجلزء الثاين من خم�صة ف�ص�ل يتناول كل ف�صل من هذه الف�ص�ل اأحد ع�امل جناح 	

تنفيذ نظام الإدارة البيئية يف من�صاآت �صناعة تكرير النفط.  

دور دعم الإدارة في نجاح تنفيذ نظام الإدارة البيئية

4-1: مقدمة
يتناول هذا الف�شل االإ�شارة اإىل اأهمية دور االإدارة العليا يف م�شاندة تنفيذ م�شروع تطبيق نظام 

االإدارة البيئية، من حيث تاأمني املوارد الالزمة والعمل على رفع الوعي البيئي لدى العاملني يف �شناعة 

التكرير.

4-2: اأهمية دور الإدارة العليا في م�صاندة م�صروع الإدارة البيئية
التنفيذ من  املوؤثرة يف جناح عملية  العوامل  بني  اأهمية خا�شة من  العليا  االإدارة  التزام  يكت�شب 

خالل تقدمي الدعم املادي واملعنوي للم�شروع، اإ�شافة اإىل القيام بالعديد من املهام االأ�شا�شية، اأهمها: 

 ( Schaarsmith،2005(

�صياغة ال�صيا�صة البيئية للمن�صاأة، وحتديد الأدوار وامل�ص�ؤوليات وال�صلحيات	•

ت�فري امل�ارد املالية والب�صرية والتقنية وتخ�صي�ص امل�ازنة املالية اللزمة لتاأ�صي�ص املنظ�مة 	•

واملحافظة على ا�صتمرارها.

4
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مراجعة منظ�مة الإدارة البيئية خلل مراحل زمنية خمططة للتاأكد من فعاليتها وملءمتها 	•

ملتطلبات واأهداف املن�صاأة.

رفع ال�عي البيئي يف املنظمة، حيث ي�صاهم ال�عي البيئي لدى الأ�صخا�ص الذين يق�م�ن 	•

وذلك  البيئية،  الإدارة  نظام  تنفيذ  جن��اح  �صمان  يف  البيئة  على  تاأثري  ذات  ومهام  بن�صاطات 

من خلل تزويدهم بكافة املعل�مات املتعلقة مبتطلبات املعايري والت�صريعات البيئية والق�انني 

ذات العلقة، وطرق حت�صني الظروف البيئية والتعامل مع الإجراءات الت�صغيلية بطرق اآمنة، 

وذلك من خلل الدورات التدريبية املنا�صبة التي ت�ؤهلهم للعمل بكفاءة عالية، مع التاأكيد على 

تعريفهم بالأفكار التالية:

- تعريف نظام الإدارة البيئية، وانعكا�صات تطبيقه على ال�اجبات الي�مية التي يق�م بها العامل.

- ع�اقب عدم تطبيق اإجراءات نظام الإدارة البيئية على ال�صركة.

- اأثر املهام الي�مية التي يق�م بها العامل على تنفيذ نظام الإدارة البيئية يف ال�صركة.

- املهارات واخلربات التي يحتاجها العامل.

ت�صجيع العاملني على العمل اجلماعي، وتبادل املعرفة ح�ل العمليات التي جتري يف امل�صفاة 	•

بهدف دفعهم اإىل اتخاذ الإجراءات اللزمة لتخفي�ص اآثارها على البيئة 

احلد 	• لإج����راءات  امل�صتمر  التح�صني  بعملية  املن�صاأة  يف  العاملني  كافة  ال��ت��زام  على  التاأكيد 

العمليات  ق��درات  وتقييم  الختناقات،  للم�ارد، وحتديد  الدائمة  واملراقبة  املل�ثات،  من طرح 

اأدائها البيئي مبا ي�صمن احلد من النعكا�صات ال�صلبية لن�صاطات  الإنتاجية، بهدف حت�صني 

امل�صفاة على البيئة.

تبني منهجية التخطيط الإ�صرتاتيجي ال�صامل، وعلى املدى البعيد والعمل على بناء قدراتها التي 	•

متكنها من حتقيق نتائج مت�افقة مع الأهداف الإ�صرتاتيجية التي ر�صمتها على املدى البعيد. 

 تعزيز ثقافة التقييم الذاتي �صمن كل وحدة من ال�حدات الإنتاجية وفيما بني هذه ال�حدات، 	•

وذلك بهدف دفع امل�صفاة نح� حتقيق كفاءة اإنتاجية وبيئية اأعلى.

اإدم��اج كافة 	• املن�صاأة، وذل��ك من خلل  الدوائر والأق�صام داخ��ل  التعاون والتن�صيق بني  تعزيز 

اأجزاء امل�صفاة يف عملية التنفيذ، واأهمها: اإدارة العمليات والإنتاج، والبحث والتط�ير، والإدارة 

امل���ارد الب�صرية، وال�صحة وال�صلمة املهنية، و�صمان اجل���دة، واملخازن وعمليات  واإدارة  املالية، 

القان�نية،  وال�ص�ؤون  وال�صيانة،  والتخطيط،  والتدريب،  النفايات،  واإدارة  والتفريغ،  التحميل 

واملبيعات والت�ص�يق. 

4-3: ع�امل دفع اإدارة الم�صفاة اإلى تطبيق نظام الإدارة البيئية 
اإال  على الرغم من التطور امللحوظ يف الوعي البيئي لدى القائمني على �شناعة تكرير النفط، 

اأنه مازالت بع�ض االإدارات تنظر اإىل نظم االإدارة البيئية باأنها حتتاج اإىل تكاليف مالية باهظة غري 

مربرة، ولتربير وجهة نظرهم ي�شوقون االأعذار التي كثرياً ما ت�شمع اأو تقراأ يف و�شائل االإعالم، اأهمها:  

(Cheremisinoff، 2006(

لي�صت لدينا كرة �صحرية ن�صتطيع من خللها التنب�ؤ باحتمال تغري الت�صريعات البيئية، اأو 	•

اإىل اأي مدى �صتميل اإىل الت�صدد يف ال�صن�ات القادمة، لذلك ل ميكننا اأن ن�صتثمر يف م�صاريع 

تط�ير امل�صفاة اإل بعد و�ص�ح متطلبات الق�انني البيئية. 

النفايات 	• ع��ن  نتجت  اأ���ص��رار  اأو  �صلبية  انعكا�صات  وج����د  اإىل  ت�صري  ر�صمية  تقارير  لت���ج��د 

املعاجلة  لعمليات  اإ�صافية  تكاليف  دفع  ما يربر  ي�جد  وبالتايل ل  ننتجها،  التي  الكيميائية 

والنقل اإىل اأماكن اأخرى.

نحن ملتزم�ن بتلبية متطلبات الت�صريعات البيئية، وكافة الأعمال التي نق�م بها �صمن ماه� م�صم�ح 	•

من قبل حك�مة املنطقة التي نعمل بها. وحيث اأننا نتبع القان�ن فل نخاف من اأية م�صاءلة.
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لقد متكنا من اإقناع الهيئات املحلية امل�ص�ؤولة عن تنفيذ الق�انني البيئية اأن التدابري التي 	•

نتخذها يف اإدارة النفايات الناجتة عن عمليات الإنتاج منا�صبة، مما جعلهم مينح�نا امل�افقة 

على ممار�صة العمل، وبالتايل لي�ص لدينا ما يثري القلق الآن ويف امل�صتقبل. 

ظاهرياً قد تبدو هذه االأعذار مقبولة، اإال اأن الواقع العملي يك�شف عدم �شحتها، واالأمثلة التي 

ما نقراأ ون�شمع عن �شركات عمالقة ذات �شمعة جيدة تعر�شت حلوادث  تثبت ذلك عديدة، فكثرياً 

وكوارث ن�شاأ عنها خ�شائر باهظة ت�شل اإىل ماليني الدوالرات، واأزهقت فيها اأرواح، واأحدثت اأ�شراراً 

ج�شيمة على البيئة. وهذا يوؤكد اأن االلتزام بتلبية متطلبات الت�شريعات البيئية فقط، دون تبني نظام 

اإدارة بيئي معتمد، ال يجنب املن�شاأة خطر الوقوع يف اخلطر وتكبد اخل�شائر الفادحة. 

اأن  اإىل  للداللة على ذلك  بيئية، وت�شري  اإدارة  تتبنى نظام  اأنها  العليا  االإدارات  وقد تدعي بع�ض 

للقيام مبهام  اأ�شخا�شاً  اأنها تكلف  اأو  البيئة،  باإدارة �شوؤون  التنظيمي ي�شتمل على دائرة تهتم  هيكلها 

الت�شريعات  ملتطلبات  تلبيتها  من  للتاأكد  الداخلي  التدقيق  عمليات  على  واالإ�شراف  التقارير،  اإعداد 

البيئية، اأو اأن لديها برناجماً للحد من ت�شكل النفايات اخلطرة. وعلى الرغم من اأهمية هذه الربامج 

يف تخفي�ض االآثار البيئية، اإال اأن ذلك ال يعني اأن املن�شاأة لديها نظام اإدارة بيئية، اإمنا هي جمموعة من 

التدابري غري املتنا�شقة، تطبق يف اإطار املحاولة لتحقيق االلتزام بالت�شريعات البيئية.

البيئية باختالف  االإدارة  اإىل تنفيذ نظام  النفط  اإدارات م�شايف  املوؤثرة يف دفع  العوامل  تختلف 

 (Schaasmith، 2005(  :طبيعة ن�شاط امل�شفاة، والظروف املحيطة بها، وفيما يلي اأهم هذه العوامل

ال�صغ�ط التي تفر�صها احلك�مات من خلل الق�انني والت�صريعات، اأو احل�افز القت�صادية 	•

التي تقدمها لكي تلتزم امل�صايف بتطبيق اإجراءات حماية البيئة.

البيئية، وخا�صة عندما 	• باملتطلبات  املنتجة  املنظمات  التزام  ب�صروط  الزبائن  اهتمام  مدى 

ي�ؤدي ذلك اإىل خ�صارة املنظمة لزبائنها.

فعالية دور الهيئات البيئية غري احلك�مية، وجمعيات العمل التط�عي، وقيامها باحلملت 	•

الإعلمية امل�ؤثرة على �صناعة القرار يف جمال حماية البيئة.

وج�د اأ�صخا�ص من ذوي املهارات املتميزة، القادرين على التاأثري واإحداث التغيري، واحلري�صني 	•

على �صمعتهم ال�صخ�صية و�صمعة امل�صفاة التي يديرونها.  

4-4: درا�صة ميدانية لتحديد دور الإدارة العليا في نجاح تنفيذ نظام الإدارة البيئية 
اأجرت جامعة بال ا�شتيت )Ball Estate) يف الواليات املتحدة االأمريكية درا�شة ميدانية لبحث 

نحو  والتوجه  البيئية،  االإجــراءات  تنفيذ  ن�شبة  على  ال�شناعية  للمن�شاآت  العليا  االإدارة  اهتمام  تاأثري 

احل�شول على �شهادة االإدارة البيئية، وانعكا�ض هذه االإجراءات على االأداء البيئي والت�شغيلي لل�شركة،  

.(Ahmed et al، 2000(

اعتمدت الدرا�شة على اإعداد ا�شتبيان مت توزيعه على )500) �شركة �شناعية يرتاوح عدد العاملني 

فيها من )100) اإىل )15000) عاماًل. وقد ت�شمن اال�شتبيان جمموعة من االأ�شئلة، تهدف اإىل قيا�ض 

مدى اهتمام االإدارة العليا بالق�شايا البيئية من خالل ما تقوم به من جهود يف املجاالت التالية:

تخفي�ص ا�صتهلك الطاقة	•

خف�ص املل�ثات	•

تدوير النفايات	•

ا�صرتاتيجيات التعامل البيئي مع الزبائن وامل�ردين	•

احل�ص�ل على �صهادة الإدارة البيئية	•



 النفط والتعاون العربي  -  136

144

كما حددت الدرا�شة انعكا�شات هذه اجلهود على اأداء ال�شركة يف الق�شايا التالية:

ن�صبة الأرباح 	•

ر�صا الزبائن	•

اأداء امل�ردين	•

الأداء الت�صغيلي	•

�ص�رة ال�صركة و�صمعتها يف ال�ص�ق	•

اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل اأن ال�شركات التي يكون فيها اإدارة ذات اهتمام مرتفع بالق�شايا البيئية 

تقوم بتنفيذ اإجراءات بيئية بدرجة اأعلى من ال�شركات التي يكون اهتمام اإدارتها �شعيفاً، ح�شب ماهو 

مبني يف )ال�شكل 1-4(.

ال�شكل 1-4

مقارنة بين الإدارات ذات الهتمام العالي والمنخف�ض في تنفيذ الإجراءات البيئية

ال�شكل 2-4

 العلقة بين اهتمام اإدارة ال�شركة والنعكا�شات الإيجابية للأداء البيئي
كـــمـــا اأظـــهـــرت 

ـــة  ـــدرا�ـــش نـــتـــائـــج ال

انـــعـــكـــا�ـــشـــات  اأن 

البيئية  االإجــــراءات 

تــخــتــلــف بــاخــتــالف 

اإدارة  ــــمــــام  اهــــت

ال�شركة فكلما ازداد 

كلما  االإدارة  اهتمام 

االنعكا�شات  كــانــت 

االإيـــجـــابـــيـــة عــلــى 

املايل  ال�شركة  اأداء 

اأف�شل،  والت�شغيلي 

)ال�شكل 2-4(.
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5-1: مقدمة 
ترتكز االأهداف االأ�شا�شية لعملية املراجعة البيئية للم�شفاة يف احل�شول على املعلومات والبيانات 

ر�شم  من  تتمكن  وبالتايل  معاجلة،  اإىل  التي حتتاج  اخللل  مواطن  على حتديد  االإدارة  ت�شاعد  التي 

االأهداف التي ترغب يف حتقيقها. من اأهم املوا�شيع التي يجب اأن يتم الرتكيز عليها يف عملية املراجعة 

االأولية )عالم، 2005)، وهي مايلي: 

الأن�صطة والعمليات التي ميكن اأن يك�ن لها انعكا�صات على البيئة.	•

الق�انني والت�صريعات البيئية التي يجب على ال�صركة اللتزام بها.	•

امل�ا�صفات واملعايري املطل�ب حتقيقها يف املنتجات وامل�اد اخلام.	•

م�قف اجل�ار من ال�صركة واملتطلبات التي يت�قع�ن حتقيقها.	•

النطاق الذي �صيطبق عليه م�صروع تنفيذ نظام الإدارة البيئية.	•

5-2: خط�ات عملية المراجعة الأولية
االأولية  املراجعة  عملية  تبداأ 

بت�شكيل فريق عمل لالإ�شراف على 

كافة  فــيــه  متــثــل  التنفيذ،  عملية 

وقد  املعنية،  ــام  واالأقــ�ــش الــدوائــر 

خارجية  بخربات  االإدارة  ت�شتعني 

)ل�شكل  متخ�ش�شة،  هيئات  مــن 

5-1(، ويجب اأن يتميز اأفراد الفريق 
ــارة واخلــــربة واملــ�ــشــداقــيــة،  ــه ــامل ب

اإ�شافة اإىل ت�شمية مدير للم�شروع. 

اإىل �شرورة  وت�شري اخلربة العملية 

م�شوؤولية  املن�شاأة  مدير  يتوىل  اأن 

ويف�شل  ــل،  ــم ــع ال فــريــق  ــة  ــش ــا� رئ

اإدارة  يف  جــيــدة  خــربة  ميتلك  اأن 

 (Euromines، 2005( .امل�شاريع

ــل الــقــيــام  ــم ــع يـــتـــوىل فـــريـــق ال

جتميع  االأوىل  اأ�شا�شيتني،  مبهمتني 

والثانية  للعملية،  الالزمة  البيانات 

الن�شاطات  اإجراء عملية م�شح لكافة 

االإجابة  بهدف  امل�شفاة،  يف  الهامة 

االأداء  تــو�ــشــح  الــتــي  االأ�ــشــئــلــة  عــلــى 

البيئي.

ال�شكل 1-5

 عنا�شر فريق عمل المراجعة البيئية

المراجعة البيئية األولية
5 في مصافي النفط
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5-2-1: جتميع البيانات والتقارير
تعترب عملية جتميع البيانات اخلطوة االأوىل الإجراء عملية املراجعة االأولية للم�شفاة، وحتتاج اإىل 

وقت طويل للعودة اإىل م�شادر املعلومات املتعلقة بالن�شاطات التي لها تاأثري على البيئة، اأهمها:

تقارير املراقبة والتدابري ال�قائية	•

- �شجالت التدريب على التعامل مع اأخطار العمل.

- �شجالت الفحو�شات الطبية للعاملني

- وثائق خطط اال�شتجابة للحاالت الطارئة، وحوادث ت�شرب املواد النفطية.

- �شجالت عمليات ال�شيانة الوقائية الأجهزة التحكم بطرح امللوثات اإىل اجلو. 

- �شجالت عمليات ال�شيانة الوقائية لوحدات معاجلة املياه امللوثة.  

- �شجالت االختبار الدوري للمداخن.

- نتائج مراقبة جودة الهواء اجلوي.

- �شجالت تقارير احلوادث.

- �شجالت مراقبة موا�شفات املياه امللوثة اخلارجة من امل�شفاة.

- �شجالت �شكاوي املواطنني حول الروائح وغريها، والتدابري الت�شحيحية املتخذة من قبل امل�شفاة.

املخططات والق�ائم وال�ص�ر	•

اجلوار،  وحدود  واالأبنية،  اخلزانات،  و  وامل�شاندة  االإنتاجية  الوحدات  تو�شع  خمططات   -

والبعد عن اأماكن التجمعات ال�شكنية، واالأنهار والبحريات.

- �شور جوية للموقع.

- خمططات جماري املياه ال�شحية والزيتية.

- خمططات اخلزانات و�شعتها، وتاريخ تركيبها ومواعيد فح�شها و�شيانتها.

- قائمة باأنواع النفايات اخلطرة وطرق التخل�ض منها.

التقارير وعمليات الختبار 	•

- تقارير �شابقة تتعلق باالأداء البيئي.

- تقارير التحاليل املخربية لرتبة موقع امل�شفاة واملناطق املحيطة.

- بيانات حتاليل اآبار املياه اجلوفية.

- تقارير قيا�ض ال�شجيج.

- تقارير قيا�ض امللوثات املنبعثة اإىل الهواء اجلوي.

- تقارير التخل�ض من النفايات وعقود نقلها اإىل اأماكن الدفن.

- ن�شخ عن املرا�شالت مع الهيئات البيئية.

- تقارير موجزة عن حوادث العمل.

- تقييم دورة حياة املدخالت واملخرجات.

- درا�شات حتليل االأخطار التي اأجرتها �شركات ال�شمان اأو ال�شركات اال�شت�شارية.

التعليمات الداخلية 	•

- تعليمات الوقاية من احلوادث واملحافظة على ال�شالمة املهنية.

...CFCs تعليمات التعامل مع املواد اخلطرة وال�شامة مثل االأ�شب�شتو�ض والكلورو فلورو كربون -
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5-2-2: اخلط�ة الثانية: تنفيذ املراجعة الأولية
يركز فريق العمل اأثناء القيام بعملية املراجعة االأولية يف هذه اخلطوة على االإجابة عن جمموعة من 

االأ�شئلة املتعلقة باجلوانب التي ت�شري اإىل م�شتوى االأداء البيئي للم�شفاة، وفيما يلي اأهم هذه اجلوانب:

امل�ارد املائية، وذلك من خلل الإجابة على الأ�صئلة التالية:	•

- ماهي امل�شادر التي حت�شل امل�شفاة منها على املياه؟

- ما مقدار املبلغ الذي تدفعه امل�شفاة لكل مرت مكعب من املاء؟

اأو خالل فرتات  ال�شنة  اإىل امل�شفاة لنظام تقنني ح�شب ف�شول  الواردة  - هل تخ�شع املياه 

اجلفاف اأو الفي�شانات؟

- هل كمية املياه التي تدخل اإىل امل�شفاة )مرت مكعب يف ال�شنة) مف�شلة ح�شب كل م�شدر 

من امل�شادر؟

- كيف تدخل املياه اإىل امل�شفاة؟

- هل تراقب جودة موا�شفات املياه قبل اإدخالها اإىل امل�شفاة؟

- هل ميكن جتزئة الكمية وفقاً لنوع اال�شتهالك )عمليات التكرير، الغ�شيل، اأبراج التربيد، 

واإنتاج البخار)؟

- هل مت اإعداد اإجراءات تو�شح كيفية التخل�ض من املياه امللوثة، وماهي هذه االإجراءات؟

- هل تتم مراقبة موا�شفات وكمية املياه امللوثة التي تطرحها امل�شفاة اإىل املجاري العامة؟

- ماهي االإجراءات املتخذة لتخفي�ض كمية املياه امللوثة الناجتة من عمليات امل�شفاة، وهل مت 

توثيق نتائج هذه االإجراءات وتقييم فعاليتها؟

اإىل  نفطية  ملوثات  ت�شرب  عنها  نتج  التي  الطارئة  احلــوادث  لتوثيق  �شجالت  توجد  هل   -

املجاري العامة، وماهي االإجراءات املتخذة ملنع تكرارها؟

- هل توجد درا�شات �شابقة عن التكاليف واالأرباح الناجتة عن عمليات تخفي�ض ا�شتهالك 

املياه يف امل�شفاة؟  

الرتبة واملياه اجل�فية	•

هل جتري عملية مراقبة م�شتمرة لتحاليل املياه اجلوفية والرتبة يف موقع امل�شفاة؟ -

واملياه  - الرتبة،  تلوث  اإىل  اأدت  التي  الطارئة  ب�شجالت عن احلوادث  امل�شفاة  هل حتتفظ 

اجلوفية؟

هل توجد عمليات معاجلة اأو دفن للنفايات يف حفر داخل موقع امل�شفاة، وهل تراقب هذه  -

احلفر با�شتمرار؟

الإنبعاثات الغازية	•

هل توجد خرائط تبني م�شادر االنبعاثات الغازية واأنواعها وكمياتها؟ -

 هل توجد �شجالت �شابقة لكميات واأنواع االنبعاثات التي تطرحها عمليات امل�شفاة اإىل  -

الهواء اجلوي؟

اأو املواطنني يف املناطق املجاورة نتيجة  - العاملني يف امل�شفاة  اآثار �شحية على  هل يوجد 

االنبعاثات الغازية؟

هل توجد خطط للحد من طرح امللوثات الغازية اإىل البيئة؟ -

ا�صتهلك الطاقة	•

هل توجد �شجالت تبني كمية واأنواع الطاقة امل�شتخدمة، واأماكن اال�شتهالك يف امل�شفاة؟ -

هل توجد خطط لتح�شني كفاءة ا�شتخدام الطاقة وتر�شيد اال�شتهالك؟   -
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النفايات	•

هل توجد قوائم باأنواع وكمية النفايات التي تنتجها عمليات امل�شفاة؟ -

هل توجد خطط خلف�ض ت�شكل النفايات اأو اإعادة تدويرها؟ -

هل توجد طرق للمعاجلة اأو التخل�ض االآمن داخل اأو خارج موقع امل�شفاة؟ -

امل�اد اخلام واملنتجات	•

التي  - واملنتجات  امل�شفاة  ت�شتخدمها  التي  اخلــام  املــواد  واأنــواع  بكمية  قوائم  توجد  هل 

تبيعها؟

هل توجد �شروط بيئية تطلب من املوردين اأن يلتزموا بها، وما هي هذه ال�شروط ؟   -

هل يوجد خطط لتخفي�ض ا�شتهالك املواد اخلام اخلطرة؟ -

هل يتم تخزين املواد اخلام واملنتجات بطريقة اآمنة؟ -

5-3: مثال تجربة تنفيذ المراجعة البيئية الأولية في م�صفاة الزرقاء الأردنية
ت�شري هذه احلالة اإىل مراحل اإجراء املراجعة البيئية االأولية، متهيداً لتطبيق نظام االإدارة البيئية 

يف م�شفاة الزرقاء يف اململكة االأردنية، مع االإ�شارة اإىل اأهم الفوائد التي ح�شلت عليها امل�شفاة من هذه 

.(Cheremisinoff، 2006( ،اخلطوة

5-3-1: ف�ائد تنفيذ املراجعة البيئية الأولية
التي  التو�شيات  تنفيذ  نتيجة  واملكا�شب  الفوائد  من  العديد  اأن حتقق  امل�شفاة  اإدارة  ا�شتطاعت 

انبثقت عن عملية املراجعة البيئية االأولية، والتي ميكن تلخي�شها على النحو التايل:

تاأ�صي�ص قاعدة مل�صروع احل�ص�ل على �صهادة نظام الإدارة البيئية، والت��صل اإىل �صياغة بيان 	•

ي��صح ال�صيا�صة البيئية للم�صفاة.

ت�صكيل جلنة تنفيذية لنظام الإدارة البيئية ت�صم املدراء الرئي�صيني يف امل�صفاة.	•

ت�صكيل فريق عمل للإ�صراف على تنفيذ نظام الإدارة البيئية، يت�ىل مهام تدريب العاملني 	•

يف م�قع العمل على اأ�ص�ص نظام الإدارة البيئية )ISO-14001( ونظم اإدارة املعل�مات البيئية 

)Environmental Management Information Systems، EMIS(، وحت�صري 

.)Cost-Benefit Analyses( حتاليل تكاليف وف�ائد تنفيذ النظام

اإعداد قائمة باجل�انب البيئية.	•

حتديد فر�ص منع التل�ث، وت�صنيفها اإىل فر�ص عدمية التكلفة ومنخف�صة التكلفة، وثانية 	•

مت��صطة، وثالثة عالية التكلفة.

اإعداد خطة الإجراءات الت�صحيحية.	•

تنفيذ اقرتاحات خطة الإجراءات الت�صحيحية، وحتليل الفائدة القت�صادية منها.	•

للتنمية  املتحدة  الواليات  وكالة  وبتمويل   (RIAL( ا�شت�شارية  موؤ�ش�شة  باإ�شراف  امل�شروع  نفذ 

الدولية )United States Agency for International Development، USAID). وقد نتج عن 

اأمريكي من املواد امل�شتهلكة، من خالل تطبيق  تنفيذ هذا امل�شروع توفري حوايل 1.4مليون دوالر 

وحت�شني  الطاقة،  ا�شتهالك  تخفي�ض  عن  نتج  الذي  التوفري  عن  ف�شاًل  التلوث،  تخفي�ض  فر�ض 

اإنتاجية العمال، ورفع الطاقة التكريرية للم�شفاة، كما انخف�ض ا�شتهالك املياه الداخلة اإىل امل�شفاة 

مبعدل 250،000 م3/ال�شنة، وبلغ اإجمايل التوفري الناجت عن تطبيق الربنامج حوايل 2.5 مليون 

دوالر �شنوياً.  
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5-3-2: خط�ات تنفيذ العمل
تتكون امل�شفاة من عدة وحدات اإنتاجية لعمليات التكرير، ووحدات م�شاندة، اإ�شافة اإىل حمطات 

يتلخ�ض يف  للم�شروع  الرئي�شي  الهدف  اأن  العقبة، وحيث  النفط وامل�شتقات يف ميناء  حتميل وتفريغ 

نقل كافة اخلربات واملعارف املتعلقة باأ�شاليب تنفيذ نظم االإدارة البيئية اإىل االأ�شخا�ض الرئي�شيني يف 

امل�شفاة، فقد مت تطبيق الربنامج على جزء من ال�شركة كنموذج ميكن تطبيقه يف امل�شتقبل على كافة 

اأجزاء ال�شركة من قبل الكوادر املحلية. وميكن تلخي�ض خطوات تنفيذ العمل على النحو التايل:

اخلط�ة )1(: اإجتماعات مناق�شة متابعة التنفيذ مع االإدارة، مت خاللها احل�شول على التزام االإدارة 

العليا للم�شفاة بتنفيذ الربنامج، اإ�شافة اإىل تخ�شي�ض املوارد الالزمة.

لتعريف  العمل  موقع  يف  اأولية  ومتارين  تدريبات  اإجــراء  ت�شمن  االأويل،  التدريب   :)2( اخلط�ة 

الكوادر العاملة على كيفية اإجراء املراجعة البيئة االأولية وت�شنيف اجلوانب البيئية لعمليات الت�شنيع 

التابعة لهم، والقيام بعمليات تدقيق برنامج منع التلوث. 

اخلط�ة )3(: اإجراء تدقيق اأويل للمواقع التي مت اختيارها لتطبيق الربنامج، بهدف حتديد اليد 

العاملة، وو�شائل النقل الالزمة الإعداد خطة العمل التف�شيلية.

اخلط�ة )4(: اجتماعات متابعة مع االإدارة العليا، تهدف اإىل حتديد االأهداف والغايات املرجوة 

من تطبيق الربنامج، وم�شتوى الدعم املطلوب، وتقدير التكاليف ، والعوائد املتوقعة من تنفيذ الربنامج، 

اإ�شافة اإىل مراجعة اجلدول الزمني للتنفيذ. ونتج عن هذا االجتماع توقيع مذكرة تفاهم )MOU) بني 

اإدارة امل�شفاة واجلهة اال�شت�شارية للم�شروع.

اخلط�ة )5(: بيان ال�شيا�شة البيئية للم�شفاة، ل�شمان التزام االإدارة العليا بالربنامج مت الطلب 

منها اإعداد بيان ال�شيا�شة البيئية  للم�شفاة، وقد مت تزويدهم بنماذج عن بيانات ال�شيا�شة البيئة مع 

بع�ض االإر�شادات املكتوبة عن طريقة اإعداد هذه البيانات، وذلك نظراً لعدم وجود بيان مماثل للم�شفاة 

يف الفرتة ال�شابقة لبدء الربنامج. وفور االنتهاء من �شياغة البيان مت ن�شره يف ن�شرات اأخبار و�شائل 

االإعالم املحلية، ويف الن�شرات الورقية التي توزع على العاملني يف امل�شفاة وعلى كافة املوردين الذين 

تتعامل معهم امل�شفاة، وعلى موقع امل�شفاة على �شبكة املعلومات الدولية ) اإنرتنت).

اخلط�ة )6(: ت�شكيل فريق عمل لالإ�شراف على تنفيذ امل�شروع، يتكون من اأ�شخا�ض اأ�شا�شيني من 

اإدارة امل�شفاة اإ�شافة اإىل اأع�شاء فريق اجلهة اال�شت�شارية )RIAL). عند بدء العمل بالربنامج كان 

يعمل يف امل�شفاة �شخ�ض واحد فقط، بوقت دوام جزئي، يتوىل االإ�شراف على اإدارة ال�شوؤون البيئية 

بالكامل. اأما بعد انطالق تنفيذ امل�شروع فقد اأ�شبح عدد العاملني يف فريق اإدارة البيئة اأربعة اأ�شخا�ض 

بوقت دوام كامل، اإ�شافة اإىل اأن ال�شركة ت�شعى اإىل اإجراء تكامل بني نظام اإدارة ال�شحة وال�شالمة 

املهنية ونظام االإدارة البيئية بحيث يتوىل فريق عمل واحد تنفيذ هذه املهمة.

اخلط�ة )7(: اإجراء املراجعة البيئية االأولية، قام فريق العمل باإجراء املراجعة البيئية االأولية لكافة 

مواقع امل�شفاة، باإ�شراف وتوجيه امل�شت�شارين الفنيني، حيث مت ت�شليم الفريق ا�شتبيان مل�شاعدتهم على 

تنفيذ العملية ب�شهولة.

اخلط�ة )8(: اإعداد امل�شفوفة البيئية Environmental Matrix، التي حتتوي على كافة اجلوانب 

البيئية، حيث متكن فريق العمل من ترتيب هذه اجلوانب ح�شب االأهمية من حيث اخلطر على ال�شحة 

الت�شنيع.  واإنتاجية  االأموال واملواد،  البيئة، وهدر  الذي ترتكه على  العاملني، واالأثر  العامة، و�شالمة 

بعد ذلك مت حتديد الفر�ض البيئية التي ميكن تنفيذها بدون تكلفة اأو بتكلفة منخف�شة، وبالتايل اأمكن 

احل�شول على بيانات الإعداد خطة عمل االإجراءات الت�شحيحية. 
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، قام فريق   Corrective Action plan الت�شحيحية  اإعداد خطة عمل االإجراءات  اخلط�ة )9(: 

املوافقة  للح�شول على  العليا  االإدارة  الت�شحيحية وعر�شها على  االإجراءات  باإعداد خطة عمل  العمل 

واإظهار اأن برنامج تنفيذ نظام االإدارة البيئية ي�شاهم يف توفري اأموال تعود بالفائدة على ربحية امل�شفاة.

الربنامج  االإ�شراف على  فريق  قام   ،،EMS Audit البيئية  االإدارة  نظام  تدقيق   :)10( اخلط�ة 

النحو  على  مراحل،  ثالث  على  وذلك  تدقيق،  عملية  بتنفيذ  اال�شت�شارية  اجلهة  عنا�شر  مب�شاعدة 

التايل:

مرحلة جتميع البيانات، مبا يف ذلك خمططات �شري العملية االإنتاجية. -

مرحلة ح�شاب معدل تدفق املواد يف خطوط اأنابيب العمليات، من خالل ح�شاب املوازنات  -

. Material & Energy Balances املادية واحلرارية

مرحلة ح�شاب كمية الهدر، والتوفري املمكن من تطبيق خيارات تخفي�ض ت�شكل امللوثات  -

من امل�شدر، ثم اإعداد حتاليل الكلفة والفائدة Cost-Benefit Analyses املتوقعة من 

يت�شمن  العليا  االإدارة  اإىل  ر�شمي  تقرير  برفع  العمل  فريق  قام  ذلك  بعد  اخللل،  اإ�شالح 

التو�شيات.

اخلط�ة )11(: عقد اجتماع مراجعة بني فريق العمل واأع�شاء اجلهة اال�شت�شارية واإدارة امل�شفاة، 

موافقتها  على  واحل�شول  العليا  االإدارة  اإىل  االأولية  املراجعة  نتائج  تقدمي  االجتماع  هذا  خالل  مت 

التكاليف، كما مت  ومتو�شطة  للفر�ض عدمية ومنخف�شة  الت�شحيحية  االإجــراءات  بتنفيذ خطة  للبدء 

االتفاق على اإجراء درا�شة تف�شيلية لتحليل اجلدوى االقت�شادية )التكاليف والعوائد) للفر�ض عالية 

التكاليف.

5-3-3: ملحة م�جزة عن م�صفاة الزرقاء
بداأت م�شفاة الزرقاء عملها عام 1961، ويعمل بها )3493) عامل، كما ترتكز مهمتها الرئي�شية 

يف متويل ال�شوق املحلية بامل�شتقات النفطية مبوا�شفات تلبي املعايري االأردنية، واملتوافقة مع املعايري 

الدولية.

5-3-4: الهيكل التنظيمي لنظام الإدارة البيئية
يتكون الهيكل االإداري لنظام االإدارة البيئة من املراكز التالية:

اللجنة التنفيذية، وتتك�ن من الإدارة العليا التي ت�صرف على كافة الق�صايا البيئية.	•

 فريق اإدارة نظام منع التل�ث، ويتك�ن من خرباء فنيني من عدة دوائ��ر يف امل�صفاة، وترتكز 	•

مهمة الفريق يف حتديد املمار�صات واختيار التقنيات التي ت�صاهم يف تخفي�ص كمية النفايات 

واملل�ثات ومنع ت�صكلها من امل�صدر، ويرفع تقارير �صهرية اإىل الإدارة العليا

 فريق الإ�صراف على تنفيذ نظام الإدارة البيئية، مت ت�صكيل الفريق ح�صب الت��صيات التي 	•

 )ISO-14001( البيئية  الإدارة  نظام  متطلبات  من  واملنبثقة  ال�صت�صارية  اجلهة  قدمتها 

والذي يدعم عملية التح�صني امل�صتمر للأداء البيئي يف كافة اأرجاء امل�صفاة. 

5-3-5: نتائج املراجعة البيئية الأولية 
تاأ�شي�ض قاعدة  اإىل    Initial Environmental Review االأولية  البيئية  املراجعة  تهدف عملية 

اأ�شا�شية لتقييم االأداء البيئي للم�شفاة، وذلك من خالل حتديد اجلوانب البيئية وتاأثريها على اجلوار 

والبيئة، وعلى ربحية امل�شفاة ون�شاطها.
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البيئية  اجلــوانــب  حتديد  بعد 

مت ت�شنيفها ح�شب االأهمية، وقدم 

من  ميكن  تو�شيات  العمل  فــريــق 

ال�شلبية  ــــار  االآث مــعــاجلــة  خــاللــهــا 

لكثري من هذه اجلوانب، وفيما يلي 

بع�ض االأمثلة:

5-3-5-1: حمطة تفريغ النفط اخلام
يــ�ــشــتــورد الــنــفــط اخلــــام من 

بوا�شطة �شاحنات  املجاورة  البلدان 

ويــتــم  ـــــرتي،  م 30 طـــن  �ــشــعــتــهــا 

بوا�شطة  اأر�شية  حفرة  يف  تفريغها 

النفط  ينقل  ثم  خا�شة،  خراطيم 

ال�شخ،  عرب حمطة  اخلزانات  اإىل 

)ال�شكل 5 - 2(.

اأ�شفل خزان  جترى عملية تفريغ ال�شاحنات يدوياً، وتبداأ بفتح ال�شمامات لطرد املياه املتجمعة 

املجاري  اإىل  تن�شاب  ثم  االأر�ــض،  اإىل  اخلام  النفط  من  كمية  تتحرر  العملية  هذه  واأثناء  ال�شاحنة، 

ال�شطحية، م�شببة اآثاراً �شارة قد تعر�ض العمال خلطر االنزالق، )ال�شكل 5 - 3(.

باإجراء عملية ح�شاب ميدانية تبني اأن كمية النفط اخلام املت�شربة اإىل املجاري تبلغ حوايل 10 طن 

يومياً حتول اإىل وحدة معاجلة املياه امللوثة، ثم ي�شتخدم اجلزء امل�شرتجع منها كوقود بعد ف�شله من 

املياه، )اجلدول 5 - 1(. وبح�شاب الفرق بني �شعر النفط اخلام و�شعر الوقود تبني اأن امل�شفاة تخ�شر 

ال�شرر  اإىل  اإ�شافة  اأي حوايل )500000) دوالر/ال�شنة،  يومياً  العملية مبلغ )1410) دوالر  من هذه 

غري املبا�شر الذي حتدثه هذه الكمية من النفط على وحدة معاجلة املياه امللوثة، وتوؤدي اإىل ا�شطراب  

اأحوا�ض  اإىل  التي حتول  املت�شكلة  ال�شلبة )احلماأة)  النفايات  ازدياد كمية  ظروف عملها، ف�شاًل عن 

امل�شفاة  يعر�ض  البيئة مما  على  �شديداً  ت�شكل خطراً  والتي  امل�شفاة،  املجاورة ملوقع  جتفيف احلماأة 

للم�شاءلة ودفع الغرامات املالية.

الجدول 5 - 1 نتائج تحاليل النفط الخام من فا�صل الزيت في محطة تفريغ �صاحنات النفط الخام

ال�شكل 2-5

 تفريغ �شاحنات النفط الخام اإلى حفرة اأر�شية
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خــطــة  اإعـــــــــداد  اإطــــــــار  ويف 

وت�شنيف  الت�شحيحية،  االإجــراءات 

رفع  التكلفة، مت  منخف�شة  الفر�ض 

التو�شيات التالية ملعاجلة امل�شكلة:

• اإىل 	 ت���ع���ل���ي���م���ات  ت�����ج����ي����ه 

ا�صتخدام  بخ�ص��ص  امل�صغلني 

ح�������ام������ل ال��������������ص������لت امل����رن����ة 

اأث���ن���اء وب��ع��د ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ف��ري��غ 

مل��ن��ع ت��دف��ق ال��ن��ف��ط اخل���ام اإىل 

جماري ت�صريف املياه الزيتية.

• التفريغ 	 خ��راط��ي��م  ت��زوي��د 

بعد  ا�صتبدالها  ي��ت��م  ب��اأغ��ط��ي��ة 

ال��ت��ف��ري��غ، وهي  ان��ت��ه��اء عملية 

م�����اد رخي�صة  م���ن  م�����ص��ن���ع��ة 

الثمن.

• حت�صري تعليمات مكت�بة 	

والعمل على  التفريع  لعملية 

رف����ع وع����ي ال��ع��ام��ل��ني بحجم 

اخللل  ع��ن  الناجتة  اخل�صائر 

يف تنفيذ العملية وانعكا�صاتها 

ال�صلبية. 

تــدويــر كــمــيــة الــنــفــط اخلــام 

ال�شيطرة  عن  اخلارجة  املت�شربة 

من  بدالً  اخلام،  النفط  اإىل خزان 

املياه  معاجلة  وحــدة  اإىل  ترحيلها 

امللوثة، با�شتخدام خزان لتجميعها 

ماهو  ح�شب  عنها،  املياه  وف�شل 

مبني يف )ال�شكل 5 - 4(.

حت���م���ي���ل  حم�����ط�����ة   :2-5-3-5
امل�صتقات النفطية ال�صائلة

تعبئتها  يتم  �شاحنات  بوا�شطة  امل�شفاة  خارج  اإىل  امل�شفاة  تنتجها  التي  النفطية  امل�شتقات  تنقل 

لتحميل  االأول  قطاعني،  اإىل  التحميل  وتق�شم حمطة  الغاية،  لهذه  م�شممة  اأذرع حتميل  با�شتخدام 

الثقيلة  امل�شتقات  لتحميل  والثاين  والديزل،  والكريو�شني  الغازولني  مثل  اخلفيفة،  ال�شائلة  امل�شتقات 

املكونة من زيت الوقود واالإ�شفلت. 

لتحرير  مفتوح  نفاث  وجود  مع  االأعلى،  من  ال�شاحنة  خزان  تعبئة  بطريقة  التحميل  عملية  تتم 

من  كبرية  كمية  ت�شكل  العملية  هذه  عن  ينتج  حيث  اجلو،  اإىل  ال�شائل  اإزاحــة  عن  الناجتة  االأبخرة 

االنبعاثات املبعرثة Fugitive Emissions. وملنع ت�شكل هذه االنبعاثات مت تعديل طريقة التعبئة بحيث 

ت�شبح من اأ�شفل خزان ال�شاحنة بدالً من االأعلى، على النحو املبني يف )ال�شكل 5-5(.

من اجلوانب البيئية االأخرى التي مت ر�شدها يف املحطة، م�شكلة ت�شرب امل�شتقات النفطية من 

ال�شكل 3-5 

 تفريغ محتوى الخرطوم اإلى مجاري المياه الزيتية 

ال�شكل 4-5

مخطط تدوير النفط الخام المت�شرب اإلى محطة التفريغ
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ذراع التحميل، وذلك ب�شبب �شعف 

اإحكام الذراع املزود ب�شمام وحيد 

املرحلة، وبالتايل فاإن ت�شرب للمواد 

اإىل االأر�ض بعد كل عملية حتميل، 

وحدة  على  اإ�شافياً  حماًل  ت�شبب 

هذه  وحلــل  امللوثة.  املياه  معاجلة 

تركيب  مت  الت�شرب  ومنع  امل�شكلة 

�شمام حتكم اآيل اإ�شافة اإىل �شمام 

اآخر مبرحلتني.

5-3-5-3: وحدة تعبئة ا�صط�انات 
 LPG غاز البرتول امل�صال

تعباأ اأ�شطوانات غاز البرتول 

ن�شف  تعبئة  وحـــدة  يف  املــ�ــشــال 

الزيت،  من  بدالً  م�شتحلبة  كيميائية  مواد  ي�شتخدم  لالأ�شطوانات  الناقل  ال�شري  ولتزييت  اآلية، 

ولهذه املادة اأثر �شلبي على كفاءة عمل وحدة معاجلة املياه امللوثة، الأنها ت�شكل م�شتحلب �شعب 

الك�شر،وهذا امل�شتحلب ي�شبب ت�شكل رغوة زائدة يف مراحل املعاجلة النهائية. وقد ا�شتدل على 

هذه امل�شكلة من نتيجة حتليل املياه اخلارجة من حمطة التعبئة، التي اأ�شارت اإىل اأن درجة القلوية

pH   ت�شل اإىل )10.8)، واأن ن�شبة الروا�شب املنحلة Total Dissolved Sediments TDS ت�شل 
اإىل )16524 جزء يف املليون). 

حلل امل�شكلة مت رفع اقرتاح بوقف اإر�شال املياه اخلارجة من وحدة التعبئة اإىل جماري ت�شريف 

املياه امللوثة، وحتويلها مبا�شرة اإىل مرحلة املعاجلة بالتعومي )Dissolved Air Flotation DAF)، التي 

تاأتي بعد مرحل ف�شل الزيت عن املياه )API Separator) .  وقد اأعطت هذه العملية نتائج اإيجابية، 

حيث حت�شن اأداء وحدة معاجلة املياه امللوثة ب�شكل ملحوظ.  

5-3-5-4: ور�صة �صيانة ال�صاحنات
تـــقـــوم املــ�ــشــفــاة بــ�ــشــيــانــة 

ت�شتخدمها  ــي  ــت ال الــ�ــشــاحــنــات 

اإىل  النفطية  امل�شتقات  لتوزيع 

ــاء  ــن كــافــة مــنــاطــق املــمــلــكــة، واأث

الزيت  ي�شرف  ال�شيانة  عملية 

امللوثة،  املياه  اإىل جماري  التالف 

40 طن يف  قدرت كميته بحوايل 

6(. وملعاجلة   - 5 ال�شنة، )ال�شكل 

املــ�ــشــكــلــة تـــقـــدم فـــريـــق الــعــمــل 

�شاهمت  التو�شيات،  مــن  بعدد 

وحــدة  على  احلــمــل  تخفيف  يف 

على  وذلك  امللوثة،  املياه  معاجلة 

التايل: النحو 

ال�شكل 5-5

 عملية تعبئة خزان ال�شاحنة من الأ�شفل

ال�شكل 6-5

 ت�شريف زيوت التزييت التالفة اإلى المجاري 
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تعبئة الزيت التالف يف براميل خا�شة لبيعه ملعامل اإعادة التكرير، اأو مزجه مع زيت الوقود، وبالتايل 

.)7 ربحت امل�شفاة مبلغاً قدره )47898 دوالر/ ال�شنة)، ال�شكل )5 - 

رفع  اأهمية  على  التاأكيد 

من  للم�شغلني  البيئي  الوعي 

خالل �شرح عواقب ت�شريف 

معاجلة  وحــدة  اإىل  الــزيــوت 

املياه امللوثة.

حت��ال��ي��ل  خم���رب   :5-5-3-5
النفط اخلام وامل�صتقات

جتـــرى حتــالــيــل دوريـــة 

على النفط اخلام وامل�شتقات 

النفطية للتاأكد من مطابقتها 

للموا�شفات قبل �شحنها اإىل 

اإىل  اإ�شافة  التوزيع،  مراكز 

على  جتــرى  الــتــي  التحاليل 

من  للتاأكد  ــتــاج  االإن خطوط 

�شحة �شري العمليات االإنتاجية. 

اأن العينات بعد حتليلها يتم جتميعها يف خزان خا�ض ثم  اأظهرت نتائج املراجعة البيئية االأولية 

ت�شرف اإىل وحدة معاجلة املياه امللوثة، وبدالً من ذلك اقرتح فريق العمل حتويلها اإىل خزان جتميع 

املواد املراد اإعادة تكريرها، وبالتايل اأمكن تخفيف احلمل على وحدة معاجلة املياه امللوثة.

Sludge Ponds 5-3-5-6: اأح�ا�ص جتميع احلماأة
يوجد يف امل�شفاة �شبعة اأحوا�ض لتجميع احلماأة والنفايات ال�شلبة الناجتة عن العمليات االإنتاجية، 

ويبني )ال�شكل 5 - 8( منوذجاً لهذه االأحوا�ض. تكمن امل�شكلة يف اأن اأر�شية جميع هذه االأحوا�ض غري 

مبطنة، وبالتايل ت�شمح بنفوذ املواد الزيتية عرب الرتبة، مما يوؤدي اإىل تلويث املياه اجلوفية يف املنطقة. 

وملعاجلة هذه امل�شكلة مت تقدمي االقرتاحات التالية:

• اإعادة النظر يف حتديد كمية احلماأة امل�ج�دة يف الأح�ا�ص.	

• تركيب اأجهزة مراقبة على اآبار املياه اجل�فية للك�صف عن حالت نف�ذ املل�ثات اإليها.	

• مراجعة تقنيات املعاجلة املتاحة لتنظيف الرتبة واملياه اجل�فيه من املل�ثات، واختيار التقنية 	

الأن�صب من حيث اجلدوى الفنية والقت�صادية.

• وذلك 	 الي�مي،  الإنتاج  الناجتة من  لتخزين احلماأة  اأح�ا�ص جتميع مبطنة  باإن�صاء  البدء 

كاإجراء وقائي ف�ري ريثما يتم اإيجاد حل نهائي لهذه امل�صكلة.  

اخلال�شة: ت�شري هذه احلالة اإىل مدى الفائدة التي ميكن اأن حت�شل عليها م�شفاة النفط نتيجة 

اإجراء املراجعة البيئة االأولية التي توؤدي اإىل حتديد اجلوانب البيئية وانعكا�شاتها على البيئة، وبالتايل 

تتيح فر�ض اقرتاح احللول املمكن للعديد من امل�شكالت التي تعاين منها امل�شفاة، وهي خطوة هامة 

.(ISO-14001( جداً يف طريق احل�شول على �شهادة نظام االإدارة البيئية

)ال�شكل  7-5 

اقتراح تعبئة الزيت التالف في براميل لنقله خارج الم�شفاة
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ال�شكل 8-5

 اأحوا�ض تجميع الحماأة المحيطة في موقع الم�شفاة

ال�شكل 8-5

 اأحوا�ض تجميع الحماأة المحيطة في موقع الم�شفاة
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6-1: مقدمة
لنجاح تنفيذ نظام االإدارة البيئية يف من�شاآت �شناعة تكرير النفط البد من توفر بع�ض االأدوات 

الهامة التي ت�شاند عملية التنفيذ اأهمها موؤ�شرات قيا�ض االأداء البيئي ونظام املعلومات البيئية.

تطبيق  م�شروع  مل�شاندة  الهامة  االأدوات  من  البيئي  االأداء  قيا�ض  موؤ�شرات  �شياغة  عملية  تعترب 

نظام االإدارة البيئية، وحتقيق النتائج املرجوة. كما يتطلب تطبيق نظام االإدارة البيئية تنظيم واإدارة 

كمية هائلة من املعلومات التي لها تاأثري مبا�شر اأو غري مبا�شر على االأداء البيئي للم�شفاة، اإ�شافة اإىل 

عدد كبري من البيانات والتقارير. وقد اأثبتت التجربة العملية �شرورة ا�شتخدام نظام الإدارة املعلومات 

وخا�شة  البيئية،  االإدارة  نظام  تطبيق  كفاءة  يعيق  يدوياً  البيانات  هذه  مع  التعامل  اأن  حيث  البيئية، 

بالن�شبة للمن�شاآت الكبرية واملعقدة كم�شايف النفط. 

6-2: م�ؤ�صرات قيا�ص الأداء البيئي
ت�شاهم موؤ�شرات قيا�ض االأداء البيئي يف تقييم مدى التزام امل�شفاة مبتطلبات الت�شريعات البيئية، 

كما ت�شري اإىل مدى التقدم يف تنفيذ برامج حت�شني االأداء البيئي. 

6-2-1: اأن�اع م�ؤ�صرات قيا�ص الأداء البيئي
كمية  تقي�ض   Lagging Indicators موؤ�شرات الحقة  اإىل  البيئي  االأداء  قيا�ض  موؤ�شرات  ت�شنف 

 Leading امللوثات التي تطرحها املن�شاأة اإىل البيئة عند نهاية العمليات االإنتاجية، وموؤ�شرات متقدمة

Indicators تقي�ض االأداء داخل العمليات االإنتاجية In-Process، اإ�شافة اإىل نوع ثالث ي�شمى موؤ�شرات 
الظروف البيئية تقي�ض االأثر املبا�شر لن�شاط املن�شاأة على البيئة. وهناك طرق اأخرى لقيا�ض مدى تقدم 

 Average االأداء البيئي عن طريق املقارنة مع اأداء من�شاآت اأخرى م�شابهة، اأو مع متو�شط اأداء ال�شناعة

Industry Performance، اأو مع القيم التي حتددها الهيئات الدولية املتخ�ش�شة، مثل معهد البرتول 
االأمريكي )API). وفيما يلي �شرح موجز الأهم هذه االأنواع:

• 	 Output امل��خ��رج��ات  م���ؤ���ص��رات  وت�صمى   ،Lagging Indicators ال��لح��ق��ة  امل���ؤ���ص��رات 

Indicators، وهي م�ؤ�صرات تقي�ص نتائج التدابري التي تطبقها امل�صفاة لتح�صني اأدائها البيئي، 
اأو هي امل�ؤ�صرات التي تقي�ص كمية املل�ثات التي تطرحها اإىل البيئة عند نهاية عمليات الإنتاج. 

من الأمثلة على هذه امل�ؤ�صرات، قيا�ص كمية الإنبعاثات التي تطرحها امل�صفاة اإىل اله�اء اجل�ي، 

وكمية النفايات الناجتة عن عمليات الت�صنيع، وعدد اأيام ت�قف الإنتاج، وعدد احل�ادث التي ينتج 

اللحقة  للم�ؤ�صرات  اأمثلة  و)2-6(   )1-6( ال�صكلن  ويبني  البيئة،  اإىل  ت�صرب م�اد خطرة  عنها 

التي ت�صتخدمها �صركة ت�تال للإ�صارة اإىل تط�ر ن�صبة انبعاث غازات الدفيئة وا�صتهلك الطاقة يف 

.)Total، 2009( )2007-2005( املن�صاآت التابعة لها خلل الفرتة ال�اقعة بني عامي

من اأهم اخل�شائ�ض التي متيز املوؤ�شرات الالحقة اأنها وا�شحة و�شهلة الفهم واحل�شاب، اأما م�شاوئها 

فتكمن يف اأنها تظهر متاأخرة، اأي اأنها تقي�ض نتائج االأثر الذي يحدثه الن�شاط على البيــــئة، وبالتـــــايل 

ال ميكــن اتخاذ االإجراءات الت�شحيحية اإال بعد وقوعه، اأو بعد تخ�شي�ض التكاليف الالزمة لعمليات 

املعاجلة، اإ�شافة اإىل اأنها ال تعرب عن االأ�شباب التي اأدت اإىل وقوع اخللل، اأو كيف ميكن منع تكراره. كما 

أدوات مساندة تنفيذ
نظام اإلدارة البيئية 6
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الت�شحيحية  االإجـــراءات  اأن 

ــحــد من  ــل الـــتـــي اتـــخـــذت ل

اإال  اآثارها  تظهر  ال  امل�شكلة 

ــاج الــ�ــشــنــوات  ــت مــن خـــالل ن

القادمة، اأو بالعك�ض قد تبذل 

املطلوب  عــن  زائــــدة  جــهــود 

وت�شرف  االأداء،  لتح�شني 

فــائــدة،  ــــوال طــائــلــة دون  اأم

امل�شببة  العوامل  تغري  ب�شبب 

حلدوث امل�شكلة. 

 املـــوؤ�ـــشـــرات املــتــقــدمــة 

 Leading Indicators
ــض مـــدى  ــا� ــي ــق ــخــدم ل ــت ــش ــ� ت

الوقائية  املمار�شات  تنفيذ 

اأن  يتوقع  التي  التدابري  اأو 

االأداء  حت�شني  اإىل  ــــوؤدي  ت

البيئي داخل عمليات االإنتاج 

�شبيل  فعلى   .  In-Process
عدد  قيا�ض  من  بــدالً  املثال، 

لالأنظمة  العمال  خمالفات 

يتم  ــة،  ــي ــئ ــي ــب ال ـــني  ـــوان ـــق وال

الــرتكــيــز عــلــى قــيــا�ــض عــدد 

الداخلي  التدقيق  عمليات 

العام  اإجــراوؤهــا يف  يتم  التي 

االلــتــزام  مــدى  عــن  للك�شف 

وقوانني  البيئية  بالت�شريعات 

فعندما  وال�شالمة.  ال�شحة 

ويتم  التدقيق،  برنامج  يطبق 

ــد االأ�ـــشـــبـــاب املـــوؤديـــة  حتــدي

الالحقة،  املوؤ�شرات  قيم  تخفي�ض  اإىل  �شيقود  ذلك  فــاإن  الت�شحيحية،  التدابري  وتتخذ  للم�شكلة، 

كالغرامات اأو عدد حوادث انتهاك القوانني. 

من اأهم اإيجابيات املوؤ�شرات املتقدمة اأنها متهد الطريق التخاذ التدابري الت�شحيحية، قبل اأن تظهر 

انعكا�شات امل�شكلة على االأداء البيئي، اإال اأن لهذه املوؤ�شرات م�شاوئ تكمن يف �شعوبة تقديرها باالأرقام، 

اأي اأن بع�شها ميكن تقديره نوعياً اأكرث من كمياً، وبالتايل فالنتائج ال جتذب اهتمام بع�ض االأطراف 

ذات العالقة، كاجلمهور مثاًل، الذي مييل اإىل معرفة كمية املواد الكيميائية املطروحة اإىل البيئة، اأو 

عدد حاالت خمالفات ال�شحة وال�شالمة املهنية. 

تلجاأ معظم  النماذج،  اأحد  تطبيق  من  املحتملة  امل�شاوئ  تفادي  مع  فائدة،  اأعلى  على  وللح�شول 

املن�شاآت ال�شناعية اإىل ا�شتخدام النوعني معاً. ويبني )اجلدول 6 - 1( مقارنة بني اجلوانب االأ�شا�شية 

لكل من املوؤ�شرات الالحقة واملتقدمة.

ال�شكل 1-6

تطور كميات طرح غازات الدفيئة في من�شاآت �شركة توتال  )مليون طن متري/ال�شنة(

)ال�شكل 2-6(

تطور ا�شتهالك الطاقة في من�شاآت �شركة توتال  )جيجا جول/ال�شنة(
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البيئية،  املكونات  البيئية جودة وخ�شائ�ض  الظروف  موؤ�شرات  تقي�ض  البيئية،  الظروف  موؤ�شرات 

فهي تعرب عن االأ�شرار الواقعة على البيئة. من االأمثلة على هذه املوؤ�شرات، تركيز امللوثات يف الهواء 

والرتبة واملياه اجلوفية، ومقدار تغري اإنتاج النباتات، وحجم التجمعات احليوانية يف مناطق معينة.

على  للن�شاط  املبا�شر  االأثر  لقيا�ض  ا�شتخدامها  اإمكانية  املوؤ�شرات  من  النوع  هذا  اإيجابيات  من 

هذه  اأن  حيث  الإعدادها،  باهظة  وتكاليف  طويل  وقت  اإىل  حتتاج  اأنها  م�شاوئها  من  اأن  اإال  البيئة، 

القيا�شات ال يجري ا�شتخدامها عادة ب�شكل روتيني من قبل املن�شاآت ال�شناعية، مما ي�شتغرق جتميعها 

يف بع�ض احلاالت عدة �شنوات، اإ�شافة اإىل اأن الربط بني عمليات املن�شاأة واالآثار الناجتة ميكن اأن يكون 

�شعباً، نظراً لوجود عدة متغريات ميكن اأن ت�شاهم يف ت�شكيل قيمة االأثر املقا�ض. 

طرق القيا�ض املرجعي Benchmarking التي تعتمد على قيا�ض االأداء البيئي بطريقة املقارنة مع اأداء 

من�شاآت اأخرى م�شابهة من حيث طبيعة العمليات االإنتاجية، وتتميز باأدائها املرتفع. وغالباً ما تقوم بهذه 

البيئة، وذلك بهدف بث  املقارنة ون�شرها يف و�شائل االإعالن جمموعات وهيئات مهتمة بق�شايا حماية 

روح املناف�شة بني املن�شاآت املتماثلة، وحتفيزها للو�شول اإىل اأف�شل م�شتوى اأداء بيئي ممكن بني مثيالتها. 

من االأمثلة ال�شائعة على القيا�شات املرجعية التي تن�شرها الهيئات البيئية، قيا�ض كمية الغازات 

التي تطرحها بع�ض م�شايف النفط اإىل البيئة، ون�شبة ا�شتهالكها للطاقة، وعدد حوادث ت�شرب املواد 

النفطية التي تعر�شت لها يف ال�شنة، وعدد حاالت خمالفة القوانني والت�شريعات البيئية. 

هناك طرق اأخرى للمقارنة تعتمد على اختبار مدى مطابقة قيا�شات املن�شاأة للمعايري التي حتددها  

 Average ال�شناعة  اأداء  متو�شط  مع  املقارنة  اأو   ،(ISO-14001( نظام  مثل  البيئية،  االإدارة  نظم 

Industry Performance ، اأو مع القيم التي حتددها الهيئات الدولية املتخ�ش�شة مثل معهد البرتول 
االأمريكي API، اأو رابطة امل�شنعني الكيميائيني )CMA). ويبني )ال�شكل 6 - 3 ( منوذجاً ملوؤ�شر كثافة 

ا�شتهالك الطاقة الفعلي يف جمموعة من م�شايف النفط، خالل الفرتة 1990 - 1998 ومقارنتها مع 

متو�شط االإ�شتهالك النظري املتوقع. 

الجدول 6-1 مقارنة بين م�ؤ�صرات الأداء اللحقة والمتقدمة
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مـــــوؤ�ـــــشـــــرات قـــيـــا�ـــض 

مدى  عن  وتعرب  اال�شتدامة، 

فــعــالــيــة ا�ــشــتــخــدام املــــوارد 

ت�شاهم  بطريقة  الطبيعية 

االنــعــكــا�ــشــات  تخفي�ض  يف 

ــة،  ــئ ــي ــب ــة عـــلـــى ال ــي ــب ــل ــش ــ� ال

وذلـــك انــطــالقــاً مــن تعريف 

للبيئة  املتحدة  االأمم  جلنة 

اال�شتدامة   مل�شطلح  والتنمية 

تلبية  باأنها   Sustainability
لكافة  االأ�شا�شية  احلــاجــات 

ــوقــت  ــكــان الـــعـــامل يف ال ــش �

الــتــفــريــط  دون  احلـــا�ـــشـــر، 

القادمة  ــال  االأجــي قـــدرة  يف 

ومن  احتياجاتها.  تلبية  على 

االأمثلة على موؤ�شرات اال�شتدامة يف �شناعة تكرير النفط قيا�ض كمية ا�شتهالك املياه والطاقة واملواد 

.(Catalysts( الكيميائية واملحفزات

معاجلة  عمليات  على  املنظمة  تنفقها  التي  التكاليف  قيا�ض  على  تعتمد  التي  املالية،  املوؤ�شرات 

لعمليات  االقت�شادية  اجلدوى  حتديد  ميكن  وبالتايل  البيئية،  الظروف  حت�شني  ون�شاطات  النفايات 

هذه  تطبيق  نتيجة  عليها  حت�شل  التي  والفوائد  التكاليف  بني  الفرق  ح�شاب  خــالل  من  املعاجلة 

العائد  بداللة  اأو  االإجراءات، 

عليه  حت�شل  الـــذي  املـــايل 

احلـــوادث  تخفي�ض  نتيجة 

ـــادي دفــــع الـــغـــرامـــات،  ـــف وت

ــواد  امل ا�شتهالك  وتخفي�ض 

اخلام والطاقة، واإعادة تدوير 

املواد واملياه املن�شرفة. فعلى 

�شركة  اأجــرت  املــثــال،  �شبيل 

قيا�شاً   Conoco كــونــوكــو 

خ�ش�شتها  الــتــي  للتكاليف 

ــــر  ــيــات مــعــاجلــة االأث لــعــمــل

الــنــاجت عــن حـــوادث ت�شرب 

الرتبة،  على  النفطية  املــواد 

كمية  تخفي�ض  وعــمــلــيــات 

وتدابري  اخلــطــرة،  النفايات 

ــي  ــائ احلــــد مـــن الــتــلــوث امل

والهوائي، وعربت عنه بال�شنت مقابل كل برميل منتج من امل�شتقات النفطية املكررة. وقد اأظهرت نتائج 

الفرتة الواقعة بني عامي 1993-1995 اأن اإجراءات املعاجلة البيئية لها اأثر اإيجابي على تخفي�ض معدل 

(CONOCO،1998( . )3 - 6 هذه التكاليف يف امل�شتقبل،  )ال�شكل

)ال�شكل 3-6(

 نموذج مقارنة كثافة ا�شتهالك الطاقة الفعلية مع المتو�شط النظري )1998-1990(

)ال�شكل 4-6(

موؤ�شر تكاليف الإجراءات البيئية ل�شركة كونوكو )�شنت/برميل من الم�شتقات النفطية(
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6-2-2: ف�ائد قيا�ص الأداء البيئي 
حتقق املن�شاآت ال�شناعية فوائد عديدة من خالل قيا�ض وتقييم اأدائها البيئي، من هذه الفوائد ما 

ينعك�ض على اأداء املن�شاأة العام، ومنها ما يتعلق بتلبية متطلبات اأطراف خارجية، من اأهم هذه الفوائد: 

 (Wulf، 1999(

م�صاعدة اإدارة املن�صاأة على اتخاذ القرارات اخلا�صة بتخطيط ورقابة وتقييم العمليات واإعداد 	•

خطط التط�ير الإ�صرتاتيجية على املدى البعيد.

تعزيز قدرة املن�صاأة على تلبية متطلبات الق�انني والت�صريعات البيئية.	•

حت�صني الربحية من خلل حت�صني ا�صتخدام امل�ارد التي متتلكها، وتخفي�ص تكاليف الإنتاج 	•

والت�صغيل.

حت�صني �ص�رة املن�صاأة لدى اجلمه�ر والهيئات البيئية.	•

حتفيز العاملني على تط�ير م�صت�ى اأدائهم.  	•

6-2-3: ع�امل جناح م�ؤ�صرات قيا�ص الأداء البيئي
ال يوجد منوذج وحيد ملوؤ�شرات االأداء ينا�شب كافة املن�شاآت ال�شناعية، فلكل من�شاأة نوع خمتلف من 

املنتجات، اأو العمليات االإنتاجية، اأو الهيكل التنظيمي واملايل، ف�شاًل عن اختالف االأنظمة والت�شريعات 

البيئية النافذة يف املنطقة التي تتبع لها. كما تختلف نوعية القيا�شات باختالف امل�شتويات االإدارية يف 

املن�شاأة، فقيا�شات الوحدة االإنتاجية تختلف عن الق�شم والدائرة وعن املن�شاأة ككل. ول�شمان اختيار 

موؤ�شرات االأداء املنا�شبة للظروف اخلا�شة للم�شفاة يجب االأخذ باالعتبار العوامل التالية:

م�صاركة العاملني يف ال�حدات والأق�صام الإنتاجية يف �صياغة م�ؤ�صرات الأداء البيئي املتعلقة 	•

اإملئها عليهم من قبل  ب��دًل من  العملية،  لهذه  لك�صب ولئهم وحما�صهم  وذل��ك  ب�حداتهم، 

الإدارة العليا.

اأهم املبادئ 	• اأحد  اأن  حتديد طبيعة اهتمامات الأ�صخا�ص الذين �صيتلق�ن القيا�صات، حيث 

الذي  ال�صخ�ص  وطبيعة  خ�صائ�ص  معرفة  ه�  كتابي  اأو  �صفهي  ات�صال  اأي  لنجاح  الأ�صا�صية 

اإىل حد كبري على  ق��رار اختيار ن�ع القيا�صات يت�قف  ف��اإن  اإليه، لذلك  اأو تكتب  تتحدث معه 

طبيعة الأ�صخا�ص الذين يهتم�ن مبتابعة البيانات املتعلقة بالأداء البيئي، �ص�اء ممن هم من 

داخل املن�صاة اأو من خارجها، حيث اأن كل جمم�عة من هذه املجم�عات تهتم بن�ع خمتلف من 

القيا�صات والبيانات عن غريها، فعلى �صبيل املثال، تهتم التجمعات ال�صكنية املحلية بقيا�صات 

كمية امل�اد الكيميائية ال�صامة التي تطرحها املن�صاآت املجاورة ملكان جتمعاتها، ويهتم العمال يف 

م�قع العمل بقيا�ص عدد الإ�صابات واحلالت املر�صية ومدى اللتزام بنظام ال�صحة وال�صلمة 

املهنية، اأما الإدارة واملالك�ن فيهتم�ن اأكرث بقيا�ص التكاليف.

اختيار ن�ع القيا�صات املنا�صب، فعندما ت�صعى املن�صاأة اإىل حت�صني �صجل التزامها بالت�صريعات 	•

البيئية عليها اأن تختار امل�ؤ�صرات املتقدمة التي تك�صف عن ال�صبب اجل�هري ل�صعف اللتزام، 

ويف حال ظهر اأن ال�صبب ه� نق�ص التدريب البيئي للعاملني، فاإن اختيار م�ؤ�صرات قيا�ص عدد 

اإىل قيا�ص عدد املخالفات يف هذه احلالة  اإ�صافة  ال��دورات،  العاملني الذين يتلق�ن مثل هذه 

ي�صاهم يف دفع املن�صاأة نح� حت�صني �صجلها يف هذا املجال. )Fischer 2009( كما اأن اختيار 

طريقة قيا�ص غري منا�صبة قد ينتج عنه انحراف النتائج املرج�ة عن امل�صار املخطط، فقيا�ص 

كمية النفايات الناجتة بدًل من ن�صبة تخفي�ص اإنتاج النفايات يق�د الإدارة اإىل الرتكيز على 

تدابري اإعادة تدوير هذه النفايات بدًل من الرتكيز على تدابري تخفي�ص ت�صكل هذه النفايات 

من امل�صدر، من خلل حت�صني العمليات الإنتاجية وتط�يرها.

اأداء، 	• الربنامج، حيث ل ميكن لأي برنامج قيا�ص  وا�صتمرار �صلحية  ا�صتدامة  التاأكد من   
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م��درو���ص��ة جلمع  واإج�����راءات  ت�ثيق منظمة،  وج����د عملية  دون  ي�صتمر  اأن  ن��اج��ح��ًا،  ك��ان  مهما 

البيانات وحتليلها واإعداد التقارير املنا�صبة. مبعنى اآخر اأنه يجب اأن تت�فر اإمكانية ا�صتمرار 

عمل الربنامج فيما ل� تغري ال�صخ�ص امل�ص�ؤول عن التنفيذ اأو انتقل اإىل مكان اآخر. لهذا ال�صبب 

.)Bennet، 2008( ،تعترب عملية الت�ثيق اأحد العنا�صر الأ�صا�صية يف نظام الإدارة البيئية

الثبات على ن�ع القيا�صات املتبعة من عام لآخر، فعلى الرغم من اأن املرونة يف تعديل القيا�صات 	•

املتبعة قد ت�صاهم يف تعزيز عملية التح�صني امل�صتمر لربنامج تقييم الأداء البيئي للمن�صاأة، 

اإل اأن تغيري ن�ع القيا�صات قد ي�ؤدي اإىل ت�ص�ي�ص عملية جمع وتقييم البيانات، كما ميكن اأن 

ينتج عنه تكاليف باهظة لتعديل نظم اإدارة املعل�مات واملحا�صبة، ف�صًل عن اأن تغيري القيا�صات 

يجعل من ال�صع�بة مبكان حتديد مدى التقدم يف الأداء عرب ال�صن�ات املتتابعة. 

على 	• يت�قف  ه��ذا  اأن  من  الرغم  فعلى  وال�صلمة،  ال�صحة  اإدارة  نظم  قيا�صات  مع  التكامل 

اإىل  النفط متيل  تكرير  �صركات  ب��اأن معظم  الق�ل  اأن��ه ميكن  اإل  للم�صفاة  الظروف اخلا�صة 

 ،HSE اأ�صل�ب الإدارة املتكاملة لنظم الإدارة، وتطلق عليها اإ�صم نظام ال�صحة وال�صلمة والبيئة

)Whitelaw، 2004( .نظرًا للتداخل الكبري بني ح�ادث ال�صلمة املهنية واجل�انب البيئية

ت�صهيل 	• على  ت�صاعد  ج��دًا  هامة  تقنية  وه��ي   ،Data Normalization البيانات  تطبيع 

الإنتاج،  ب�احدة  القيا�صات  بربط   وذل��ك  البيئي،  الأداء  تط�ر  وتعقب مدى  النتائج  ا�صتقراء 

مثال ذلك قيا�ص كمية الإنبعاثات مقابل كل برميل نفط خام مكرر، اأو مقابل كل برميل من 

امل�صتقات النفطية التي تنتجها امل�صفاة، وهذه التقنية ت�صاعد على ت��صيح فيما اإذا كان م�صار 

الأداء البيئي الإيجابي ه� نتيجة تطبيق اإجراءات منع التل�ث اأم اأنها نتيجة انخفا�ص الطاقة 

 )Marathon، 2009( .الإنتاجية اأو اإغلق بع�ص ال�حدات الإنتاجية

6-2-4: مراحل تنفيذ  م�صروع اإعداد قيا�صات تقييم الأداء البيئي
قبل البدء بتنفيذ برنامج القيا�شات يجب حتديد زمن ومكان وكيفية اإجراء عملية جتميع البيانات 

ورفع تقاريرها اإىل االإدارة يف الوقت املحدد، حيث اأن معظم متطلبات الت�شريعات البيئية تفر�ض اإجراء 

بع�ض القيا�شات خالل فرتات زمنية حمددة �شنوية اأو �شهرية. 

يتكون م�شروع اإعداد قيا�شات تقييم االأداء البيئي من ثالثة مراحل رئي�شية: التخطيط، والتنفيذ 

والتقييم، وفيما يلي �شرح موجز لهذه املراحل:

6-2-4-1: مرحلة التخطيط
تعترب مرحلة التخطيط من اأهم مراحل م�شروع اإعداد قيا�شات االأداء البيئي، حيث اأن التخطيط 

االعتبارات  على  الرتكيز  يجب  املرحلة  هذه  ويف  الالحقة،  املراحل  يف  امل�شكالت  وقوع  مينع  اجليد 

التالية:

ن�ع نظام اإدارة املعل�مات الذي �صي�صتخدم يف جتميع البيانات وحتليلها.	•

ن�ع برامج الك�مبي�تر التي �صت�صتخدم يف اإعداد تقارير البيانات.	•

ت�صمية الأ�صخا�ص الذين �صيق�م�ن بعملية جتميع البيانات.	•

كيف �صيتم تدريب عنا�صر امل�قع على كيفية جتميع املعل�مات.	•

كيف يتم التاأكد من دقة البيانات.	•

6-2-4-2: مرحلة تنفيذ برنامج القيا�صات البيئية
بعد االنتهاء من مرحلة ت�شميم واختيار برنامج القيا�شات تاأتي مرحلة التنفيذ، ويف هذه املرحلة 

يجب توجيه االهتمام اإىل الق�شايا التالية:
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احل�ص�ل على دعم الإدارة العليا، وذلك ل�صمان تخ�صي�ص امل�ارد املالية والب�صرية املنا�صبة.	•

 احل�ص�ل على دعم العاملني يف ال�حدات الإنتاجية، فدعم الإدارة العليا للم�صروع ل يكفي 	•

لتحقيق جناح الربنامج اإذا مل يرافقه دعم العاملني يف ال�حدات الإنتاجية التي �صيتم فيها 

ت�صميم  ت�صاركهم يف  اأن  العاملني هي  دع��م  للح�ص�ل على  واأف�صل طريقة  القيا�صات،  اإج��راء 

القيا�صات التي �صيتحمل�ن امل�ص�ؤولية على اأ�صا�صها.

الإنتاجية، 	• العمليات  م��ن  ع��دي��دة  اأن����اع  على  القيا�صات  تطبيق  اإمكانية  يف  امل��رون��ة  م��راع��اة 

فعندما يك�ن للمن�صاأة اأن�اع خمتلف من العمليات الإنتاجية، اأو اأنها تعمل يف اأماكن خمتلفة 

من العامل، عندئذ يجب تط�ير قيا�صات تتميز باملرونة و�صه�لة التطبيق.

وه��در طاقات 	• الإ�صافية،  للتكاليف  تفاديًا  القيا�صات،  من  كبري  عدد  ا�صتخدام  عن  البتعاد 

واإمكانات ميكن ا�صتغللها يف جمالت اأخرى، اإ�صافة اإىل اأن ذلك قد ي�ؤدي اإىل اإدخال امللل اإىل 

نف��ص العاملني و�صعف قدرتهم على ا�صتيعاب م�صم�نها وحتليل حمت�اها.

6-2-4-3: مرحلة تقييم فعالية القيا�صات
من  للتاأكد  دوري  ب�شكل  القيا�شات  تقييم  اإجــراء  يجب  امل�شتمر  التح�شني  عملية  جناح  ل�شمان 

ا�شتمرار �شالحيتها واأنها مازالت مفيدة وتقوم بدورها املطلوب، ويف هذه املرحلة يجب الرتكيز على 

االأمور التالية:

�صلحية 	• م��دى  لتقييم  املنا�صب  ال���ق��ت  يف  الرئي�صيني  الأ���ص��خ��ا���ص  اإىل  البيانات  ت��اأت��ي  ه��ل 

القيا�صات املختارة يف حتقيق الأهداف املر�ص�مة لها؟

هل القيا�صات مت�افقة مع نتائج التقارير الأخرى التي جترى يف املن�صاأة، فعلى �صبيل املثال 	•

اإىل  تر�صل  التي  القيا�صات  نتائج  مع  للجمه�ر  تن�صر  التي  القيا�صات  نتائج  تت�افق  اأن  يجب 

اجلهات احلك�مية؟

هل ت�صاهم القيا�صات يف دفع عملية التح�صني امل�صتمر للأداء البيئي، حيث اأن اختيار قيا�صات 	•

غري منا�صبة قد تق�د اإىل نتائج مغايرة للمطل�ب؟

ال���ح��دات 	• يف  والعاملني   تنفيذها،  ومتابعة  القيا�صات  اإع���داد  يف  امل�صاركني  اآراء  ت���ؤخ��ذ  ه��ل 

الإنتاجية، واجلمه�ر وامل�صاهمني، ح�ل القيا�صات احلالية وكيف ميكن حت�صينها؟

6-3: نظام اإدارة المعل�مات البيئية 
اإدارة البيانات والتقارير البيئية  لكي يتمكن كل من مدراء �شوؤون البيئية و�شانعوا القرارات من 

لن�شاطات امل�شفاة اليومية املرتبطة بتطبيق نظام االإدارة البيئية، البد من ا�شتخدام نظام الإدارة املعلومات 

البيئية يعتمد على برجميات حا�شوبية متطورة. تطبيق تقنيات الربامج احلا�شوبية يف معاجلة العنا�شر 

االأ�شا�شية التي تدعم تطبيق تقييم االأداء البيئي للم�شفاة من خالل تتبع م�شار الن�شاطات التي تقوم 

بها امل�شفاة وكمية النفايات التي تنتجها، ومراقبة االنبعاثات التي تطلقها، ومقارنة هذه البيانات مع 

 (Martin & Jenks، 2004( .متطلبات الت�شريعات البيئية

ترتكه  الذي  االأثر  يف حجم  هاماً  دوراً  امل�شفاة  اإدارة  بها  تقوم  التي  التنظيمية  الفعاليات  تلعب 

العمليات االإنتاجية على البيئة، وذلك على النحو املبني يف ال�شكل )6 - 5(. كما اأن تو�شيل البيانات 

بال�شرعة الكافية، التي متكن اأ�شحاب القرار من اتخاذ االإجراءات الفورية املنا�شبة، الميكن اأن يتم من 

خالل تبادل االأوراق بني املكاتب اأو عرب الربيد االإلكرتوين، اإمنا يحتاج اإىل اآلية متكن جميع املعنيني 

من االإطالع الفوري على كافة البيانات عرب �شبكة معلومات داخلية اأو عرب ال�شبكة الدولية، ويعتمد 

ذلك على مدى توزع وانت�شار الوحدات واالأق�شام التابعة للم�شفاة.
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6-3-1: مبداأ عمل نظام اإدارة املعل�مات البيئية
اإن اختالف درجة التف�شيل والدقة بني البيانات التي يحتاجها كل من املدراء التنفيذيني واالإدارة 

العليا ت�شتوجب ت�شميم الربنامج بال�شكل الذي ميكن كل م�شتخدم من اال�شتفادة من البيانات التي 

التنفيذيون  املــدراء  يحتاج  املثال  �شبيل  فعلى  منه،  املطلوبة  وامل�شوؤوليات  املهام  تنفيذ  على  ت�شاعده 

ت�شغيل  ظــروف   تنظيم   طرق  حول  تف�شيلية  تعليمات  اإىل  املبا�شر  االإنتاج  خطوط  على  والعاملون 

بالبيانات  العليا  االإدارة  تهتم  بينما  النفايات،  ت�شكل  ن�شبة  تخفي�ض  بحيث ميكن  االإنتاجية  العمليات 

املتعلقة بكمية النفايات املت�شكلة. ويبني ال�شكل )6-6( ملخ�ض �شري نظام اإدارة املعلومات البيئية.

6-3-2: ف�ائد تطبيق نظام اإدارة املعل�مات البيئية
ي�شاهم تطبيق نظام اإدارة املعلومات البيئية يف �شمان �شرعة تو�شيل املعلومات ذات الطبيعة املتغرية 

با�شتمرار اإىل كافة اأق�شام امل�شفاة، وخا�شة عندما تكون منت�شرة يف مناطق جغرافية متباعدة، اأو عندما 

متتلك اإحدى ال�شركات عدة م�شاف يف مناطق متباعدة، مما ي�شاعد على �شرعة تبادل  البيانات بني 

اإدارة ال�شركة ومدراء البيئة واالإدارة الو�شطى وكافة العاملني على خطوط االإنتاج املبا�شرة، واالأ�شخا�ض 

املهتمني باالأداء البيئي للم�شفاة، 

من  االإدارة  متــكــني  وبــالــتــايل 

اكت�شاب الفوائد التالية:

ات�����خ�����اذ ال�������ق�������رارات يف 	•

ال������ق�����ت امل����ن����ا�����ص����ب ع��ن��د 

�صلبي  اأي تغري  ملحظة 

يف الأداء.

اإجناز عمليات التدقيق 	•

واملراجعة البيئية ب�صرعة

حت�����������دي�����������د م����������اط���������ن 	•

ال�صعف يف اأداء العاملني، 

اإع��داد اخلطط  وبالتايل 

التدريبية املنا�صبة.

)ال�شكل 5-6(

تاأثير الفعاليات التنظيمية على الأداء البيئي للم�شفاة

النشاطات التنظيمية

اآلثار المحتملة على البيئة

مدخالت / خمرجات

االإنبعاثات

اإطار العمل

التنظيمي

الهيئات

البيئية

القواعد

والت�شريعات

)ال�شكل 6-6(

ملخ�ص �شير نظام اإدارة المعلومات البيئية
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7-1: مقدمة
مبا اأن الهدف االأ�شا�شي لتطبيق نظام االإدارة البيئية هو تخفي�ض التكاليف الناجمة عن اإجراءات 

احلد من االنعكا�شات ال�شلبية لن�شاطات امل�شفاة على البيئة، وحت�شني كفاءة ا�شتخدام املوارد الطبيعية، 

ب�شكل كبري يف �شمان جناح  ي�شاهم  للبيئة  امللوثة  النفايات  كمية  وقائي خلف�ض  برنامج  تطبيق  فاإن 

م�شروع تطبيق نظام االإدارة البيئية يف م�شايف النفط.

7-2: تقنيات خف�ص النفايات
ت�شنف تقنيات خف�ض النفايات اإىل ثالث جمموعات: )ال�شكل 7 - 1(

العمليات 	• اأداء  خ��لل حت�صني  م��ن  يتم  امل�����ص��در،  م��ن  ال��ن��ف��اي��ات  ت�صكل  ملنع  وق��ائ��ي��ة  عمليات 

الإنتاجية.

اإعادة تدوير مع امل�اد اخلام الداخلة اإىل امل�صفاة، كاملنتجات غري املطابقة للم�ا�صفات.	•

عمليات معاجلة نهائية للنفايات، لتخفيف اآثارها ال�صلبية على البيئة قبل ت�صريفها.	•

7-2-1: العمليات ال�قائية
خري  وقاية  درهم  باأن  يقال 

ينطبق  وهــذا  من قنطار عــالج، 

النفايات،  خف�ض  تقنيات  على 

االإجــــــراءات  تــكــالــيــف  اأن  اأي 

الوقائية ملنع ت�شكل النفايات من 

التكاليف  من  اأقل  تكون  امل�شدر 

بعد  املعاجلة  لعمليات  الالزمة 

وتعرف  النفايات.  هــذه  ت�شكل 

من  للحد  الوقائية  االإجــــراءات 

ن�شاط  اأي  باأنها  النفايات  ت�شكل 

ي�شاهم يف حتقيق مايلي:

خ���ف�������ص ك���م���ي���ة امل��������اد 	•

اأي  اأو  واملل�ثات  اخلطرة 

مك�نات تختلط مع النفايات الناجتة، اأو تنطلق اإىل البيئة قبل اأن يتم تدويرها اأو معاجلتها 

اأو التخل�ص منها.

خف�ص الأخطار املحتملة على ال�صحة العامة والبيئة.	•

خف�ص اأو منع ت�صكل املل�ثات من خلل حت�صني كفاءة ا�صتخدام امل�اد اخلام، اأو حماية امل�صادر 	•

الطبيعية من الهدر.

)ال�شكل 1-7(

ت�شنيف تقنيات خف�ض النفايات

برنامج خفض النفايات
7 في مصافي النفط
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7-2-2: عمليات املعاجلة النهائية 
على الرغم من اأن املعاجلة النهائية للنفايات ت�شاهم يف حت�شني االأداء البيئي للم�شفاة، اإال اأن لها 

م�شاوئ عديدة، اأهمها: 

ت�صتهلك م�ارد طبيعية وكميات كبرية من الطاقة يف عمليات املعاجلة، وبالتايل ت�ؤدي اإىل 	•

رفع معدل ا�صتهلك امل�صفاة من الطاقة.

ينتج عنها نفايات حتتاج اإىل عمليات معقدة لت�صريفها.	•

�صلبًا على ربحية 	• املعاجلة مما ينعك�ص  اإىل تكاليف باهظة لرتكيب معدات وح��دات  حتتاج 

امل�صفاة.

7-3: خط�ات تنفيذ برنامج خف�ص النفايات
يتكون برنامج خف�ض النفايات من ثالث مراحل رئي�شية:

املرحلة التح�صريية. 	•

مرحلة جتميع البيانات اللزمة لإعداد امل�ازنة املادية.	•

مرحلة حتليل النتائج.	•

7-3-1: املرحلة التح�صريية
يبداأ تنفيذ برنامج خف�ض النفايات بت�شكيل فريق عمل يتوىل االإ�شراف على تطبيق خطوات الربنامج، 

ورفع تقرير مف�شل عن كل مرحلة يتم اإجنازها، حيث يعتمد عدد عنا�شر فريق العمل على حجم امل�شفاة 

املهام  بع�ض  لتنفيذ  خارجية،  م�شاعدة  اإىل  امل�شفاة  حتتاج  وقد  وتعقيدها.  االإنتاجية  العمليات  ونوع 

. (Cheremisinoff،2006( كاإجراء التحاليل املخربية، يف حال عدم توفر االإمكانية داخل امل�شفاة

تتكون املرحلة التح�شريية لربنامج خف�ض النفايات من اخلطوات الثالث التالية:

�شري  مراجعة خمططات  خالل  من  ذلك  ويتم  النفايات،  ت�شكل  اأ�شباب  تقييم   :)1( اخل��ط���ة 

املرحلة  هذه  يف  يتم  كما  ومراحلها.  االإنتاجية  العمليات  كافة  ومراجعة  االإنتاجية،  العمليات 

اإجراء مقابالت مع امل�شغلني يف الوحدات االإنتاجية ل�شوؤالهم عن اأنواع النفايات التي تت�شكل يف 

وحداتهم واأ�شباب ت�شكلها، واأماكن تخزينها.

اخلط�ة )2(: اإعداد قائمة بالعمليات االإنتاجية، وهي قائمة ت�شمل كافة املعدات والعمليات التي 

يتم فيها حتويل املواد اخلام اإىل منتجات نهائية.

اخلط�ة )3(: اإعداد خمططات تو�شح �شري العملية االإنتاجية، وتت�شمن هذه املخططات �شناديق 

متثل العمليات االإنتاجية الرئي�شية، ي�شل بينها خطوط تو�شح م�شار املواد الداخلة واخلارجة 

اإنتاجية، منذ دخول النفط اخلام وحتى خروج املنتجات النهائية للتحميل اإىل  من كل وحدة 

مراكز التوزيع، وي�شار يف املخطط اإىل االأماكن التي تت�شكل فيها النفايات. 

7-3-2: مرحلة اإعداد امل�ازنة املادية
تت�شمن هذه املرحلة جمموعة من اخلطوات التي تهدف اإىل حتديد القيم الدقيقة لكميات املواد 

الداخلة واخلارجة اإىل امل�شفاة، اأو ما ي�شمى باملوازنة املادية، ويبني )ال�شكل 7 - 2( مثاالً ملجموعــــة 

(Roberts، 2004(  .البيانات التي يجـــــب حتــــديـــدها حل�شاب املوازنة املادية
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حتــديــد   :)4( اخل����ط�����ة 

ــــك من  املـــدخـــالت، وذل

خالل القيام باالإجراءات 

التالية:

ــواد  - حتــديــد كــافــة امل

ــة اإىل  ــداخــل ال اخلــــام 

النفط  مثل  امل�شفاة 

اخلـــــام، واملــتــكــثــفــات 

والغاز الطبيعي واملواد 

ــاه  ــي الــكــيــمــيــائــيــة، وامل

والهواء والكهرباء.

على  - اإ�ــشــارات  و�شع 

على  للداللة  املخطط 

ـــهـــدر، مثل  ال اأمـــاكـــن 

املوجودة  ــواد  امل تبخر 

يف اخلزانات.

اإعداد �شجل يحتوي على قائمة باملواد اخلام امل�شرتاة واملخزنة، ون�شبة الفاقد يف ال�شنة، ح�شب 

ماهو مبني يف اجلدول )7 - 1(.

)ال�شكل 2-7(: 

بيانات ح�شاب الموازنة المادية للم�شفاة

الجدول 7-1 نم�ذج قائمة الم�اد الخام الم�صتراة والمخزنة ون�صبة الفاقد

حتديد املدخالت اإىل كل وحدة من الوحدات االإنتاجية، ويف حال عدم توفر بيانات دقيقة  -

تخ�ض كل وحدة من الوحدات يتم ح�شاب قيمة تقديرية بالتنا�شب مع طاقة كل وحدة ومعدل 

ا�شتهالك كل مادة. 

اأخذ قراءات اآنية من موقع العمل ملدة ال تقل عن ثالثة اأ�شابيع، ومطابقتها مع �شجالت  -

ال�شراء، ثم ح�شاب املعدل الو�شطي ال�شهري وال�شنوي من هذه القيم.

اخلط�ة )5(: اإعداد قائمة بكمية ا�شتهالك املياه يف كل عملية من عمليات الوحدات االإنتاجية، 

كعمليات التنظيف والتربيد واإنتاج البخار .... على النحو املبني يف )اجلدول 7 - 2(.
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اخلط�ة )6(: قيا�ض امل�شتويات احلالية للنفايات، مع التمييز بني النفايات التي يتم اإعادة ا�شتخدامها 

يف الوحدة االإنتاجية التي تنتجها، اأو التي تنقل اإىل وحدة اأخرى، اأو التي حتتاج اإىل عمليات معاجلة 

قبل اإعادة ا�شتخدامها. ويف هذه احلالة يجب مراعاة الدقة لتفادي تكرار ح�شاب نوع ميكن اأن يكون 

منتج يف اإحدى الوحدات ويف نف�ض الوقت ي�شبح لقيم لوحدة اأخرى.

اخلط�ة )7(: حتديد كمية املخرجات، والتي متثل اجلانب االآخر من املوازنة املادية لكل وحدة من 

الوحدات االإنتاجية وللم�شفاة ككل، ثم تدرج يف قائمة على النحو املبني يف )اجلدول 7 - 3(.

االأولية، ومنتجات جانبية، ومياه ملوثة من�شرفة،  - املنتجات  امل�شفاة من  تتكون خمرجات 

ونفايات غازية )انبعاثات اإىل الهواء اجلوي)، ونفايات �شائلة و�شلبة حتتاج اإىل تخزين اأو 

تر�شل اإىل الدفن خارج موقع امل�شفاة، اأو نفايات قابلة لال�شتخدام اأو القابلة للتدوير.

الجدول 7-2 نم�ذج قائمة بكمية ا�صتهلك المياه في ال�حدات الإنتاجية م3/الي�م

الجدول 7-3 نم�ذج جدول مخرجات ال�حدات الإنتاجية

اخلط�ة )8(: ح�شاب كمية وموا�شفات املياه امللوثة التي تخرج من كل عملية من عمليات الوحدات 

اإليه كل نقطة من النقاط  اإ�شافة اإىل حتديد امل�شب الذي �شتنتهي  االإنتاجية، ثم من امل�شفاة ككل، 

اخلارجة فيما اإذا كان اإىل �شبكة املجاري العامة اأم اإىل االأنهار اأو البحر، وذلك من خالل اإجراء حتليل 

دوري خالل فرتة زمنية حمددة يبني املوا�شفات التالية:

- pH درجة احلمو�شة

- (COD( ن�شبة االأوك�شجني الكيميائي املطلوب 

- (BOD( ن�شبة االأوك�شجني احليوي املطلوب 
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- (TDS( ن�شبة املواد ال�شلبة املعلقة،  واملنحلة

ن�شبة الزيوت -

بعد جتميع كافة البيانات املطلوبة عن نقاط املياه امللوثة يتم اإعداد قائمة، على النحو املبني يف 

اجلدول )7 - 4(.

الجدول 7-4 نم�ذج جدول المياه المن�صرفة ح�صب الم�صب النهائي

اخلط�ة )9(: ح�شاب كمية االنبعاثات الغازية الفعلية واملتوقعة لكل عملية من العمليات االإنتاجية 

يف امل�شفاة، وتعترب هذه اخلطوة �شرورية للح�شول على موازنة مادية دقيقة للم�شفاة. 

قد تكون عملية قيا�ض كمية االنبعاثات الغازية �شعبة يف بع�ض احلاالت، عندئذ ميكن تقدير الكمية 

بطريقة ح�شابية غري مبا�شرة، وذلك ح�شب ماهو مبني يف املثال التايل:

بفر�ض اأن اإمكانية قيا�ض وحتليل غازات املدخنة غري متوفرة يف مرجل بخاري ي�شتخدم الفحم 

كوقود، ميكن ح�شاب كمية ثاين اأك�شيد الكربيت املنطلقة من املدخنة، وبفر�ض اأن ن�شبة الكربيت يف 

الفحم 3 % وزناً، واأن و�شطي كمية الوقود امل�شتهلكة 1000 كغ/اليوم. 

نح�صب اأوًل كمية الكربيت املحرتقة:

1000 كغ فحم X 0.03 كغ كربيت/كغ فحم = 30 كغ كربيت/اليوم

SO
2
  S + O

2
ومن معادلة احرتاق الكربيت :               = 

وحيث اأن عدد املوالت يف الكربيت املحرتق ت�شاوي عدد املوالت يف ثاين اأك�شيد الكربيت الناجت، واأن 

الوزن الذري للكربيت ي�شاوي 32 ، والوزن املويل لثاين اأك�شيد الكربيت 64 ، ن�شتنتج املعادلة التالية:

SO  الناجت
2
كغ مويل S = 30 كغ/32 كغ يف كل كغ مويل = كغ مويل من 

 SO
2
SO /كغ مويل) x كغ مويل 

2
SO  الناجت = )64 كغ 

2
كغ 

= x 64 x 30/32 = 60 كغ

SO التي تنطلق من مدخنة املرجل البخاري اإىل اجلو ت�شاوي 60 كيلو 
2
وبالتايل ن�شتنتج اأن كمية 

غرام يف اليوم.
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اأو  للمعاجلة  امل�شفاة  موقع  خارج  اإىل  نقلها  يجب  التي  النفايات  كمية  ح�شاب   :)10( اخلط�ة 

للتخل�ض منها بطريقة الدفن يف حفر حتت االأر�ض، اأو اأي طريقة اأخرى، وهي عادة ماتكون مواد �شلبة 

اأو �شائلة، اأو حماأة )Sludge). ويتم اإعداد قائمة تبني كافة اأنواع هذه النفايات وتركيبها وخ�شائ�شها، 

ح�شب ماهو مبني يف )اجلدول 7 - 5(.

اخلط�ة )11(: ربط معلومات املدخالت واملخرجات للوحدات االإنتاجية، اأو للم�شفاة ككل، وذلك 

ح�شب احلاجة، ويراعى يف هذه اخلطوة التاأكد من توحيد واحدة القيا�ض لكافة البيانات، واأن تكون يف 

واحدة الوزن، واأن يتم حتويل كافة وحدات احلجم اإىل وزن.

/ال�صنة(
3
الجدول 7-5 نم�ذج جدول النفايات ال�اجب نقلها خارج الم�صفاة )م

الجدول 7-6 نم�ذج مخطط الم�ازنة المادية الأولية لل�حدة الإنتاجية

على  االإنتاجية، اعتماداً  الوحدات  االأولية لكل وحدة من  املادية  املوازنة  بناء خمطط  اخلط�ة )12(: 

املعلومات التي مت احل�شول عليها يف اخلطوات ال�شابقة، وذلك على النحو املبني يف )اجلدول 7 - 6(.

بعد االنتهاء من اإجناز املوازنة املادية لكل وحدة من الوحدات االإنتاجية يف�شل اإجراء موازنة �شاملة لكل 

مادة من املواد الداخلة واخلارجة اإىل امل�شفاة، كح�شاب كمية املياه الداخلة اإىل امل�شفاة واخلارجة منها.

اخلط�ة )13(: تقييم املوازنة املادية، ومراجعة االأرقام للتاأكد من دقتها، والتاأكد من اإمكانية وجود 

عدم توازن بني طريف املوازنة، ويف هذه احلالة يجب اإعادة احل�شاب للك�شف عن اأ�شباب اخللل، فعلى 

�شبيل املثال يف حال كانت كمية املخرجات اأقل من املدخالت يجب البحث عن اإمكانية وجود �شياع يف 

اإحدى العمليات نتيجة التبخري مثاًل، وقد تكون املخرجات اأكرث من املدخالت، عندئذ يجب البحث 

عن مربرات هذه الزيادة. 
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اخلط�ة )14(: اإعادة مراجعة املوازنة املادية، وتدقيق �شحة التوازن بني االأرقام الداخلة واخلارجة، 

وح�شاب كمية النق�ض الناجت عن التبخر، اأو العوامل االأخرى التي تتعلق بتقنيات عمليات التكرير.

قد تبدو هذه اخلطوة م�شابهة للخطوة ال�شابقة، ولكن الهدف من االإعادة هو التاأكيد على اأهمية 

املو�شوع، وخا�شة عندما يتعلق باملواد اخلطرة التي تطرحها امل�شفاة اإىل البيئة.

7-2-3: مرحلة حتليل النتائج واإعداد اخلطط
التي مت حت�شريها يف  املادية  املوازنة  بيانات  من  النتائج  ا�شتقراء  هو  املرحلة  هذه  من  الهدف 

املرحلة الثانية، حيث اأن املوازنة املادية تعطي اإ�شارات جتذب االنتباه اإىل اأ�شباب حدوث ال�شياع يف 

املواد املفيدة، اأو زيادة كمية النفايات على ح�شاب املنتجات القيمة، كما تبني امل�شادر الرئي�شية التي 

تت�شكل فيها النفايات.

اخلط�ة )15(: حتديد اأ�شباب ت�شكل النفايات من امل�شادر التي مت ا�شتقراوؤها من خمطط املوازنة 

املادية.

اخلط�ة )16(: البحث عن االإجراءات الب�شيطة لتخفي�ض النفايات، وهي اإجراءات ميكن تنفيذها 

بتكاليف منخف�شة، اأو عدمية التكلفة، وخالل فرتات زمنية ق�شرية، وتت�شمن على �شبيل املثال: 

تنظيم اإجراءات العناية برتتيب املوقع. -

اإجراء �شيانة وقائية دورية لكافة املعدات للحد من االنبعاثات الغازية. -

ن�شبة  - تخفي�ض  بهدف  العائم،  لل�شطح  م�شاعفة  ت�شرب  موانع  ذات  خزانات  ا�شتخدام 

التبخر.

تعديل زمن عمليات غ�شيل املعدات لتخفي�ض ا�شتهالك املياه. -

تركيب �شدادات على �شمامات املياه التي يت�شرب منها املاء. -
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تكامل نظام اإلدارة البيئية 
مع نظم اإلدارة األخرى

ت�شميم  تعديل  وتت�شمن  النفايات،  املدى  خلف�ض  بعيدة  االإجــراءات  عن  البحث   :)17( اخلط�ة 

العمليات االإنتاجية، اأو ا�شتبدال اأو اإ�شافة عمليات اإنتاجية اأو معدات جديدة. 

اخلط�ة )18(: تقييم اجلدوى االقت�شادية والفنية خليارات خف�ض النفايات لتحديد مدى الفائدة 

من تنفيذها. 

اخلط�ة )19(: اإعداد خطة لتنفيذ االإجراءات بعيدة املدى خلف�ض النفايات، بحيث تت�شمن كافة 

التو�شيحات التي ميكن اأن تقنع االإدارة العليا بجدوى تنفيذ االقرتاحات.

اخلط�ة )20(: تنفيذ خطة عمل خف�ض النفايات وحت�شني كفاءة العمليات االإنتاجية، ولي�ض من 

ال�شروري االلتزام باجلدول الزمني املبني يف خطة العمل، ويف�شل ترك خيار ترتيب االأولويات للجهة 

امل�شوؤولة عن التنفيذ، وفقاً لالإمكانيات واملوارد املتاحة، مع االأخذ بعني االعتبار اإعطاء االأولية ح�شب 

االأهمية واجلدوى االقت�شادية لكل خيار.

8-1: مقدمة
جلاأت معظم �شركات �شناعة تكرير النفط يف العقدين املا�شيني اإىل اأ�شلوب تطبيق نظام االإدارة 

اإدارة اجلودة  ونظام   (OHSAS-18001( املهنية  وال�شالمة  ال�شحة  اإدارة  نظام  مع  بالتكامل  البيئية 

 Health Safety Environment واأ�شبح يعرف بنظام اإدارة ال�شحة وال�شالمة والبيئة ،(ISO-9001(

 (Management System (HSE( . (Whitelow، 2004

على الرغم من اأن اإعداد هذه النظم قد مت يف اأوقات خمتلفة، ولتلبية احتياجات خمتلفة، اإال اأنها 

تتطابق فيما بينها يف اجلوانب التالية:

الهدف يف اإدارة خماطر العمل.	•

الهيكلية من حيث ترتيب وترقيم الفقرات.	•

فل�صفة ومفه�م التح�صني امل�صتمر.	•

يتناول هذا الف�شل اأهمية تكامل نظام االإدارة البيئة مع نظم االإدارة االأكرث اأهمية بالن�شبة ل�شناعة 

تكرير النفط، مع االإ�شارة اإىل الفوائد التي ميكن اأن تكت�شبها من عملية التكامل، والعوائق التي تقف 

اأمام هذه اخلطوة.

8-2: تعريف نظامي اإدارة الج�دة وال�صحة وال�صلمة المهنية
الإدراك فوائد التكامل بني نظام االإدارة البيئية ونظامي اإدارة اجلودة وال�شحة وال�شالمة املهنية، 

البد من تعريف موجز لهذين النظامني، وهما االأكرث قابلية للتطبيق يف �شناعة تكرير النفط.

)ISO-9001( 8-2-1: نظام اإدارة اجل�دة
ت�شري االإح�شاءات اإىل اأن معظم املنظمات التي ت�شعى لتنفيذ نظام االإدارة البيئية كانت قد ح�شلت 

الطويل  للتاريخ  ونظراً  �شنوات.  به منذ عدة  وتعمل    (ISO-9001( اإدارة اجلودة  نظام  �شهادة  على 

8
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لهذا النظام، الذي يعود اإىل حوايل ثالثني عاماً، فقد اأ�شبح �شائعاً يف كافة مناطق العامل، كما تتوفر 

جمموعة جيدة من الكتب والن�شرات التي ت�شرح مكوناته وفوائده، ومتطلبات ومراحل تطبيقه.

يحتوي نظام اإدارة اجلودة )ISO-9001) على اإر�شادات يجب على املنظمة اأن تلتزم بها لكي تتمكن 

من تقدمي منتجات، اأو خدمات حتقق للزبائن اخل�شائ�ض التالية:

تلبي حاجة اأو هدف حمدد ب�صكل جيد.	•

تر�صي ت�قعات الزب�ن.	•

مت�افقة مع متطلبات املعايري وامل�ا�صفات والت�صريعات النافذة.	•

متاحة باأ�صعار مناف�صة.	•

تنتج بتكاليف ت�صمن حتقيق الربحية.	•

)OHSAS-18001( 8-2-2: نظام اإدارة ال�صحة وال�صلمة املهنية
يعتمد نظام اإدارة ال�شحة وال�شالمة املهنية على حتديد االأخطار، والعمل على منع وقوعها. وقد 

�شهدت ال�شنوات االأخرية اإقباالً �شديداً من قبل �شناعة تكرير النفط  ملعاجلة ق�شايا ال�شحة وال�شالمة 

انعكا�شات  من  والتخفيف  واالأنظمة،  القوانني  ملتطلبات  اال�شتجابة  بهدف  وذلك  العمل،  اأماكن  يف 

ال�شغوط التي متار�شها �شركات ال�شمان للحد من اإ�شابات العمل واالأمرا�ض املهنية، اإ�شافة اإىل الرغبة 

يف تفادي اخل�شائر املحتملة من توقف االإنتاج الذي ت�شببه احلوادث الطارئة.

8-3: مقارنة بين نظم اإدارة ال�صحة وال�صلمة والبيئة والج�دة
الفقرات، ومنها ما  العديد من  اإدارة ال�شحة وال�شالمة املهنية واجلودة والبيئة يف  تتطابق نظم 

 (ISO-14001( يحمل نف�ض الرقم، وبع�شها االآخر يحمل نف�ض العنوان فعلى �شبيل املثال: يحدد نظام

االأخطار البيئية بالفقرة رقم 4.3.1 )اجلوانب البيئية)، ويف نظام اجلودة )ISO-9001) حتدد االأخطار 

التجارية من خالل الفقرة رقم  5.2 ) الرتكيز على الزبون)، اأما يف نظام ال�شحة وال�شالمة املهنية 

)OHSAS-18001) فتحدد االأخطار املحتملة من حوادث ال�شالمة بالفقرة رقم 4.3.1 حتت عنوان 

دورة  الثالثة يف  النظم  بني حمتويات  مقارنة   )1  - ال�شكل )8  ويبني  االأخطار).  لتحديد  )التخطيط 

 (Whitelaw، 2004، p.135( .التح�شني امل�شتمر

8-4: نماذج التكامل بين 
نظم اإدارة ال�صحة والبيئة 

والج�دة

بني  التكامل  منوذج  يختلف 

ونظامي  البيئية  االإدارة  نظام 

الــ�ــشــحــة والــ�ــشــالمــة واجلــــودة 

املن�شاأة  عمل  طبيعة  باختالف 

وظــروفــهــا وتــوجــهــات اإدارتــهــا، 

وبــالــتــايل يــوجــد منـــاذج عديدة 

وفيما  التكامل،  وم�شتوى  ل�شكل 

يلي بع�ض هذه النماذج:

)ال�شكل 1-8(

مقارنة فقرات نظم ال�شحة وال�شالمة والبيئة والجودة في دورة التح�شين الم�شتمر
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8-4-1: النم�ذج )1(: 
تــبــلــغ نــ�ــشــبــة الــتــكــامــل يف 

اأن  اأي   ،  %  0 الــنــمــوذج  هــذا 

ــات خــا�ــشــة  ــف ــل ــل نـــظـــام م ــك ل

يوجد  وال  منف�شلة،  واإجراءات 

االإجـــــراءات  ــني  ب ــداخــل  ت اأي 

هذه  يف  االإدارة.  عمليات  اأو 

يكون  اأن  امل�شتبعد  من  احلالة 

تاأثري  النظم  اأحد  تغري يف  الأي 

ويقت�شر  االآخــر.  النظام  على 

الثالثة  الــنــظــم  بــني  الــتــكــامــل 

عملية  يتجاوز  ال  م�شتوى  على 

واحد،  ملف  يف  الوثائق  حفظ 

اإلكرتونية،  اأو  ورقية  كن�شخة 

امل�شتوى  على  امل�شرتكة  التدريب  عمليات  بع�ض  على  يقت�شر  وقد  واحد.  مدير  اإ�شراف  حتت 

 .)2  -  8 )ال�شكل  الرابع، 

8-4-2: النم�ذج )2(:
واالإجــراءات يف جملد  ال�شيا�شات  حيث جتمع   ،%  50 النموذج  هذا  التكامل يف  ن�شبة  تبلغ   

االأول  عنا�شر،  ثالثة  عملية  اأو  اإجراء  لكل  يكون  احلالة  هذه  لكن يف  اإلكرتوين،  اأو  ورقي  واحد، 

ISO-( والثاين العتبارات نظام االإدارة البيئية ،(ISO-9001( يخ�ش�ض العتبارات نظام اجلودة

تتم  كما   .(OHSAS-18001( والبيئة  وال�شالمة  ال�شحة  نظام  العتبارات  والثالث   ،(14001
املحافظة على ثالثة جمموعات م�شتقلة لالأهداف والغايات. ويكون امل�شتوى )4) الذي يحتوي على 

فيكون  العمل  كتعليمات  الوثائق،  على  يحتوي  الذي   (3( امل�شتوى  اأما  واحد،  وال�شجالت  النماذج 

اأن بع�ض االأهداف والغايات  له ثالثة عنا�شر منف�شلة لكل نظام �شمن ملف تعليمات واحد. كما 

مع  تتداخل  الــنــمــوذج  هــذا  يف 

اأن  واحد  ملدير  وميكن  بع�شها، 

الثالثة،  النظم  بتن�شيق  يقوم 

.)3  - 8 )ال�شكل 

8-4-3: النم�ذج )3(:
ــامــل يف هــذا  ــك ــت ال ــغ  ــبــل ي  

النموذج 100 %، حيث اأن كافة 

جمموعة  يف  تــ�ــشــاغ  العنا�شر 

يتم  املثال،  �شبيل  فعلى  واحــدة، 

�ــشــيــاغــة �ــشــيــا�ــشــات واأهــــداف 

لكافة  و�شاملة  واحــدة  وغــايــات 

النظم، )ال�شكل 8 - 4). 

)ال�شكل 2-8(

النموذج )1( للتكامل في هيكلية التوثيق بين نظم اإدارة ال�شالمة والبيئة والجودة

)ال�شكل 3-8(

النموذج )2( للتكامل بين اإدارة وثائق نظم اإدارة ال�شالمة والبيئة والجودة

OHSAS-18001
سياسة الصحة والسالمة 

ISO-9001
سياسة الجودة

ISO-14001
السياسة البيئية

تداخل كثيف  في إدارة السجالت

مستوى
 1

مستوى
4

 3
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8-5: ف�ائد التكامل بين 
نظم اإدارة الج�دة وال�صلمة 

والبيئة

اأن  العملية  التجربة  اأثبتت 

التكرير  �شناعة  عمل  طبيعة 

نظم  ــالث  ث تطبيق  اإىل  حتــتــاج 

من  تتمكن  حتى  اأ�شا�شية  اإدارة 

مــواجــهــة الــتــحــديــات الــعــديــدة 

اأدائها  وحت�شني  تعرت�شها،  التي 

واإنــتــاجــيــتــهــا، وذلـــك مــن خالل 

وال�شالمة  ال�شحة  نظام  تطبيق 

املهنية بالتكامل مع نظام االإدارة 

البيئية، بحيث اأ�شبح من ال�شائع 

 Health Safety Environment Management اأن يطلق عليه ت�شمية نظام ال�شحة وال�شالمة والبيئة

System (HSE). وقد ورد يف نظام االإدارة البيئية )ISO-14001) فقرات ت�شجع على التكامل بني 
نظم اأخرى كنظام ال�شحة وال�شالمة املهنية ونظام اجلودة، اإ�شافة اإىل اأن الهيئات املانحة ل�شهادات 

نظم االإدارة تو�شي بعملية التكامل نظراً للفوائد التي ميكن اأن حت�شل عليها املن�شاأة مقارنة بطريقة 

التنفيذ ب�شكل منفرد، وفيما يلي اأهم هذه الفوائد:

ت�صهيل تطبيق نظام الإدارة البيئية	•

تتميز امل�شايف التي �شبق لها اأن طبقت نظام اإدارة اجلودة اأو نظام اإدارة ال�شحة وال�شالمة 

وذلك  االأخــرى،  امل�شايف  من  اأكرث  ب�شهولة  البيئية  االإدارة  نظام  تنفيذ  ت�شتطيع  باأنها  املهنية 

 (Stapleton et al، 2001، p.90( :لالأ�شباب التالية

وجود خربة �شابقة بعنا�شر ومفاهيم نظم االإدارة -

البيئية، مطابقة للعمليات التي  - اخت�شار العديد من العمليات التي يتطلبها نظام االإدارة 

�شبق للم�شفاة اأن نفذتها اأثناء تطبيق النظم االأخرى.

االإدارة يف حتقيق االأهداف  - للم�شفاة خربة �شابقة حول دور نظم  العليا  االإدارة  اكت�شاب 

واخلطط املر�شومة.    

تخفي�ص تكاليف تنفيذ نظم الإدارة	•

النا�شئة عن تطبيق النظم،  - التكاليف  التنفيذ املتكامل لنظم االإدارة يف تخفي�ض   ي�شاهم 

وذلك من خالل اخت�شار الزمن الالزم لبع�ض العمليات، منها على �شبيل املثال:

زمن عمليات التدقيق، وبالتايل توفري وقت املدققني الداخليني واخلارجيني. -

الزمن الالزم ملراجعة النظم وحتديثها. -

االإدارة  - نظامي  لكال  العملية  اإجراء  ميكن  حيث  االإدارة،  مراجعة  لعمليات  الالزم  الوقت 

البيئية 14001 واإدارة اجلودة 9001 يف نف�ض الوقت.

من  - الــ�ــشــهــادة  عــلــى  للح�شول  الت�شجيل  عمليات  عــلــى  املــرتتــبــة  الــر�ــشــوم  تــوفــري 

التفتي�ض  العمليات  الإجــراء  امل�شتمرة  الــزيــارات  ر�شوم  اإىل  اإ�شافة  املانحة،  اجلهة 

لروتينية.  ا

)ال�شكل 4-8(

النموذج )3( للتكامل بين اإدارة وثائق نظم اإدارة ال�شالمة والبيئة والجودة
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تخفي�ص املخاطر املحتملة، وحت�صني القيمة امل�صافة لعمليات الإنتاج	•

اإيجاد احللول  اإىل املخاطر من خالل  املن�شاأة  التكامل يف تخفي�ض فر�ض تعر�ض  ي�شاهم 

املنا�شبة ملعظم امل�شكالت التي توفرها نظم االإدارة، فعلى �شبيل املثال، عندما تواجه املن�شاأة 

مناف�شة �شديدة ب�شبب ظهور منتجات ذات موا�شفات عالية اجلودة يف االأ�شواق، فاإن نظام اإدارة 

اجلودة )ISO-9001) يوفر االأداة املنا�شبة لتفادي هذا اخلطر. وعندما تكون املخاطر ناجتة 

عن خمالفة الت�شريعات البيئية فاإن نظام االإدارة البيئية ي�شاهم يف تخفي�ض هذه االأخطار، اأما 

عندما تكون االأخطار املحتملة تتعلق بتكرار حوادث واإ�شابات العمل التي ينتج عندها انخفا�ض 

االإنتاجية، وفقدان ال�شورة احل�شنة للمن�شاأة اأمام اجلمهور، وتكبد غرامات باهظة نتيجة االآثار 

ال�شلبية التي ت�شببها احلوادث الطارئة، عندئذ جتد املن�شاأة احلل املنا�شب يف تطبيق نظام اإدارة 

 (OHSAS-18001( ال�شحة وال�شالمة املهنية

 

تعزيز الأداء البيئي للم�صفاة	•

ت�شاهم فكرة تكامل نظام االإدارة البيئية مع نظم اإدارة اجلودة وال�شحة وال�شالمة املهنية يف 

تعزيز االأداء البيئي للم�شفاة من خالل ربط الق�شايا البيئية ب�شكل اأقرب مع عمليات التخطيط 

والعمليات االإنتاجية اليومية، فعلى �شبيل املثال عندما ترغب امل�شفاة بتح�شني موا�شفات املنتجات 

النفطية لتلبية متطلبات اجلودة ي�شاهم نظام االإدارة البيئية يف حتليل االأثر البيئي مل�شروع تطوير 

امل�شفاة الذي يحتاج اإىل اإجراء تعديل على العمليات االإنتاجية التي تطلق ملوثات اإىل البيئة.   

8-6: مع�قات تكامل نظم الإدارة 
من حيث املبداأ ال يوجد �شبب مينع �شناعة تكرير النفط من تنفيذ هذه النظم مع بع�شها ب�شكل 

متكامل، على �شكل نظام اإدارة متكامل واحد، بحيث ي�شتخدم لتحقيق هدف الو�شول اإىل ت�شغيل ناجح 

للمن�شاأة. ومن الناحية العملية تواجه فكرة تكامل نظم االإدارة العديد من العوائق التي متنع تنفيذها، 

وخا�شة بالن�شبة للمن�شاآت التي �شبق اأن نفذت هذه النظم ب�شكل منفرد، نظراً للجهود الكبرية التي 

بذلتها يف توليف مواردها مع النظم التي ت�شتخدمها، وبالتايل جتد اأنها �شتتحمل تكاليف ال مربر لها. 

اأما املن�شاآت التي مل ي�شبق لها اأن نفذت اأي نظام من نظم االإدارة فاإنها حتاول اأن تفكر فيما اإذا كان من 

االأن�شب لها اأن تنفذ هذه النظم ب�شكل منفرد اأم ب�شكل متكامل. ومبا اأن لكل م�شار من هذين امل�شارين 

اإيجابياته و�شلبياته، فمن املوؤكد اأن اجلدل �شيكون �شاخناً، و�شتتكون اأراء متباينة يف املن�شاأة قد توؤدي 

اإىل تاأخري اتخاذ قرار البدء بالتنفيذ. ومن اأكرث الق�شايا التي تطرح يف هذا املجال، والتي ميكن اأن 

ت�شاهم يف تعزيز اتخاذ القرار يف منوذج التكامل االأن�شب، هي مايلي:

هل ي�صاعد ح�ص�ل املن�صاأة على �صهادة اجل�دة )ISO-9001( يف عملية تنفيذ نظام الإدارة 	•

البيئية )ISO-14001(؟

هل ميكن دمج عمليتي تدقيق داخلي لنظامني خمتلفني يف عملية واحدة؟	•

هل ميكن تخفي�ص التكاليف نتيجة تداخل عنا�صر نظم الإدارة املختلفة فيما بينها؟	•

هل لعدم اللتزام باأحد النظم تاأثري �صلبي على النظم الأخرى؟	•

كيف ميكن اأن تت�افق النظم اجلديدة مثل )ISO 14001 اأو OHSAS 18001( مع نظم 	•

الإدارة احلالية كنظام اجل�دة )ISO 9001( ؟

هل من ال�صروري اإعداد جمم�عة جديدة من الإجراءات والتعليمات اإ�صافة اإىل الإجراءات 	•

امل�ج�دة يف نظام اإدارة اجل�دة ال�صاملة؟
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جتدر االإ�شارة اإىل اأن فكرة تكامل نظم االإدارة يجب اأن ال تلغي اأو حتل حمل نظم اإدارة اجلودة 

ال�شاملة )TQM)  باعتبارها تهدف اإىل  تغيري ثقافة املنظمة واإعادة تقييم طريقة ممار�شتها الأعمالها، 

االإدارة  م�شوؤوليات  كتحديد  وااللتزام،  باالإجراءات  املتعلقة  اجلوانب  على  التكامل  عملية  تركز  بينما 

العليا للمنظمة، ودورها يف تنفيذ عمليات التدقيق واملراجعة، اإ�شافة اإىل الرتكيز على �شبل ا�شتخدام 

املوارد واملهارات واملعرفة والتكنولوجيا. 

8-7: درا�صة حالة، تجربة �صركة اإك�ص�ن م�بيل في تكامل نظم ال�صلمة والبيئة
موبيل  اإك�شون  �شركة  قامــت  والبيــــئة،  وال�شـــــالمة  ال�شحـــــة  ب�شيا�شــــات  التـــــزامها  لتعزيز 

االأمريكيــــــة Exxon Mobil بت�شـــميم نظام اإدارة متكـــامــــل مـــع نـــظـــــام االإدارة البيئــيـــة، اأطلقت 

 (Operations Integrity Management System (OIMS عليه ت�شمية نظام اإدارة �شالمــــة العمليات

ثم طبقته على م�شايف النفط التابعة لها يف مناطق خمتلفة من العامل، وذلك بهدف احل�شول على 

 Loyd`s Register وتعاقدت لهذه الغاية مع جهة مانحة  ،(ISO-14001( شهادة نظام االإدارة البيئي�

Quality Assurance، Ltd (LRQA)، وهي �شركة متخ�ش�شة باأعمال التفتي�ض والتدقيق منذ اأكرث 
من 200 عام، وقامت مبنح هذه ال�شهادات يف مناطق عديدة من العامل، مثل اأوروبا واآ�شيا واأمريكا.

تعترب هذه احلالة منوذجاً لعملية تطبيق نظم االإدارة ب�شكل متكامل يف �شناعة تكرير النفط، حيث 

 (ExxonMobil، 2004( :تو�شح املفاهيم االأ�شا�شية التالية

�صرورة تخطيط طريقة التنفيذ مبا يتلءم مع طبيعة عمل املن�صاأة وظروفها اخلا�صة.	•

البيئية  	• الإدارة  نظام  �صهادة  للح�ص�ل على  ال���اج��ب حتقيقها  والإج����راءات  اخل��ط���ات  اأه��م 

)ISO-14001( من اجلهات املخ�لة مبنح هذه ال�صهادة.

دور عملية حت�صني ظروف ت�صغيل العمليات الإنتاجية يف حت�صني الأداء البيئي مل�صايف  النفط . 	•

ا�صتمرار ج�دة تطبيق نظام 	• الداخلي واخلارجي ل�صمان  التدقيق  ا�صتمرار عمليات  اأهمية 

الإدارة البيئية.

8-7-1: العنا�صر الأ�صا�صية لنظام اإدارة �صلمة الت�صغيل
يتكون نظام اإدارة �شالمة الت�شغيل )OIMS) الذي �شممته ال�شركة من اأحد ع�شر عن�شراً، ويت�شمن 

كل عن�شر من هذه العنا�شر اإجراءات حمددة ووا�شحة يجب اأن تلتزم بتنفيذها كافة االأق�شام االإنتاجية 

يف ال�شركة. ولتحقيق هذا الهدف حر�ض فريق االإ�شراف على امل�شروع اأن ي�شتمل نظام االإدارة الذي 

�شيطبق يف امل�شايف على اخل�شائ�ض التالية:

و�ص�ح الروؤية يف نطاق التنفيذ، واأن تك�ن الأهداف قابلة للقيا�ص.	•

الدقة يف حتديد امل�ص�ؤوليات والأدوار ل�صمان �صه�لة املحا�صبة.	•

ت�ثيق كافة الإجراءات والتعليمات.	•

قيا�ص كافة الن�صاطات وحتليل النتائج.	•

التاأكيد على عمليات املراجعة الدورية للنظام، ل�صمان ا�صتمرار عملية التح�صني امل�صتمر لهذا 	•

النظام.

وفيما يلي العنا�شر االأ�شا�شية املكونة لنظام اإدارة �شالمة الت�شغيل:

 Management، االإداريــة  امل�شتويات  حما�شبة  واإمكانية  وااللتــــزام،  والقيادة،  االإدارة،   :)1( العن�صر 

Leadership، Commitment and Accountability  وذلك ل�شمان �شالمة العمليات 
يف امل�شفاة.
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ي�شاهم يف  املحتملة  لالأخطار  ال�شامل  فالتقييم   ،  Risk Assessment املخاطر  تقييم   :)2( العن�صر 

تخفي�ض احتماالت وقوع احلوادث امل�شببة لتلوث البيئة.

ميكن   ،  Facilities Design and Construction واملعدات  الوحدات  وبناء  ت�شميم   :)3( العن�صر 

تخفي�ض االأخطار البيئية اإىل احلد االأدنى با�شتعمال املعايري الدولية واالإجراءات ونظم 

االإدارة يف ت�شميم املعدات والوحدات االإنتاجية يف امل�شفاة.

العن�صر )4(: املعلومات والتوثيق Information and Documentation ، تلعب عملية جتميع وتوثيق 

تقييم  يف  واأ�شا�شياً  هاماً  دوراً  االإنتاجية  العمليات  ت�شغيل  بظروف  املتعلقة  املعلومات 

االأخطار البيئية املحتملة. 

الت�شغيل  عمليات  تنظيم  يعتمد   ،  Personnel and Training والتدريب  االأ�شخا�ض   :)5( العن�صر 

وا�شتقرارها ب�شكل كبري على مهارة وخربة امل�شغلني.

الوحدات  و�شيانة  ت�شغيل  اإن   ،  Operations and Maintenance وال�شيانة  الت�شغيل   :)6( العن�صر 

�شمن قيم ومعايري مدرو�شة ومنظمة ب�شكل حمكم يعترب من العوامل الهامة يف حت�شني 

االأداء البيئي لل�شركة.

العن�صر )7(: اإدارة التغيري Management of Change ، يجب اإدارة وتقييم كافة التغريات اجلديدة 

ل�شمان بقاء االأخطار البيئية �شمن امل�شتويات املقبولة.

العن�صر )8(: خدمات الطرف الثالث Third-Party Services ، حيث من ال�شروري اأن ينفذ الطرف 

الثالث عمله يف ال�شركة بطريقة متوافقة مع متطلبات نظام اإدارة �شالمة الت�شغيل.

العن�صر )9(: التحقيق باحلوادث وحتليلهاIncident Investigation and Analysis، فالتحقيق الفعال 

للحوادث ي�شاهم يف احل�شول على فر�شة التعلم من جتارب املا�شي واتخاذ االإجراءات 

الت�شحيحية. 

والتخطيط  التح�شري   ،  Emergency Preparedness الطارئة  للحوادث  التح�شري   :)10( العن�صر 

اآثارها  من  واحلــد  احلالة  انعكا�شات  ملواجهة  �شروري  اأمــر  الطارئة  احلــاالت  ملواجهة 

ال�شلبية يف الوقت املنا�شب.

 Operations Integrity Assessment and العمليات  �شالمة  وحت�شني  تقييم   :)11( العن�صر 

االأهــداف  حتقيق  يف  التقدم  مدى  لتحديد  االأداء  قيا�ض  عملية  اإن   ،  Improvement
املر�شومة اأمر اأ�شا�شي لتح�شني �شالمة العمليات الت�شغيلية.  

8-7-2: خ�صائ�ص نظام  اإدارة �صلمة العمليات 
يختلف نظام اإدارة �شالمة العمليات)OIMS)  عن نظام االإدارة البيئية )14001) من حيث ال�شكل 

والهيكل، اإال اأنه يتوافق معه من حيث العنا�شر الرئي�شية، وذلك الأن نظام �شالمة الت�شغيل يت�شمن كافة 

اجلوانب املتعلقة بال�شحة وال�شالمة والبيئة ب�شكل متكامل، فهو بالتايل يعالج هذه الق�شايا ب�شكل يفوق 

متطلبات نظام االإدارة البيئية.

وللمحافظة على ا�شتمرار جودة نظام اإدارة الت�شغيل حتر�ض ال�شركة على توجيه االهتمام االأكرب 

نحو مرحلة تخطيط االأهداف والغايات، وحتديد ال�شيا�شات، ومتابعة تقدم عملية تطبيق النظام، وذلك 

من خالل التاأكيد على الق�شايا التالية:
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الطلب من كافة ال�حدات الإنتاجية اإعداد الأهداف والغايات البيئية التي تنا�صب طبيعة العمل 	•

اخلا�صة بها، والعمل على اإعداد خطة لتنفيذها.

ت�صميم برنامج م�ؤ�صرات الأداء البيئي، ومراقبة النتائج دوريًا وحتليلها ل�صتقراء مدى التقدم 	•

يف تنفيذ اخلطط وت�صحيح نقاط ال�صعف.

اإعداد �صيا�صة بيئية لل�صركة ت�صاهم يف حت�صني الأداء البيئي يف كافة فروع ال�صركة.	•

اإجراء مقابلة �صن�ية مع الإدارة التنفيذية العليا والعاملني يف م�صت�ى ال�صركة، وذلك ملناق�صة 	•

 Operations Integrity العمليات  ج����دة  اإدارة  ن��ظ��ام  ودور  البيئية،  الإدارة  اإ���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 

خلل  م��ن  البيئي،  الأداء  حت�صني  ه��دف  حتقيق  يف    )Management System )OIMS
التخطيط اجليد لن�صاطات ال�صركة واأعمالها. 

قيام املدققني من طرف اجلهة املانحة ل�صهادة نظام الإدارة البيئية بزيارة مكتبني من املكاتب 	•

الأربعة الرئي�صية التخ�ص�صية لل�صركة مرة كل �صنة، بهدف التاأكد من مطابقة اأ�صل�ب عملها مع 

.)ISO-14001( متطلبات نظام الإدارة البيئية

�صن�ات، 	• تدقيق ميداين كل ثلث  العاملة لإج��راء عملية  الإنتاجية  ال�حدات  اختيار عينة من 

ت�صمل كافة ال�ظائف الرئي�صية يف ال�حدة، وذلك للتاأكد من ت�افق كافة الإجراءات ح�صب اأهداف 

.)ISO-14001( نظام الإدارة البيئية

تواجه ال�شناعة النفطية ب�شكل عام، و�شناعة التكرير ب�شكل خا�ض، حتدياً يهدد ربحيتها، وذلك 

بتاأثري التكاليف الباهظة املرتتبة عن تنفيذ اإجراءات حت�شني التزامها مبتطلبات الت�شريعات البيئية، 

والتي يتوقع اأن تزداد �شرامتها يف امل�شتقبل بتاأثري تنامي الوعي البيئي، وا�شتمرار الت�شدد يف متطلبات 

الت�شريعات البيئية احلكومية التي تلزم املن�شاآت ال�شناعية باتخاذ اإجراءات وقائية �شارمة. 

الطارئة  ملنع وقوع احلوادث  النفط،  تكرير  تبذلها �شناعة  التي  الكبرية  الرغم من اجلهود  على 

وتعزيز قدرتها على حت�شني جودة منتجاتها، من خالل تطبيق نظم ال�شحة وال�شالمة املهنية واجلودة، 

اإال اأن تطبيق نظام االإدارة البيئية يعترب من اأهم اأولويات تخفيف االأعباء الناجمة عن تنفيذ اإجراءات 

حت�شني التزامها مبتطلبات الت�شريعات البيئية.

يتكون نظام االإدارة البيئية من جمموعة عنا�شر اأ�شا�شية، وقواعد بيانات ميكن من خاللها مراقبة 

االأداء البيئي للمن�شاأة، وتقدمي املعلومات اإىل كل من امل�شتخدمني الداخليني واخلارجيني. فامل�شتخدمني 

الداخليني ميكنهم احل�شول على التقارير املتعلقة بت�شميم املنتجات، والدورات التدريبية، وتعليمات 

تخفي�ض طرح امللوثات اإىل البيئة اأثناء تنفيذ ن�شاطات املن�شاأة، اأما امل�شتخدمني اخلارجيني فيمكنهم 

االإطالع على التقارير الدورية التي تقوم املن�شاأة بن�شرها، والتي تت�شمن االإجنازات التي حققتها يف 

جمال االأداء البيئي.

هناك فوائد عديدة للح�شول على �شهادة االإدارة البيئية من جهة حمايدة، تنعك�ض على الظروف 

الدائم  االلتزام  من  والتاأكد  البيئية،  االأهداف  ا�شتمرار حتقيق  �شمان  من خالل  للمن�شاأة،  الداخلية 

تنفيذ  التي �شرفت على  اال�شتثمارات  املحافظة على  وبالتايل ميكن  النظام،  التي يحددها  باملعايري 

اإلستنتاجات والتوصيات
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متطلبات نظام االإدارة البيئية وبرامج حماية البيئية، كما لعملية الت�شجيل بع�ض ال�شلبيات اأي�شاً الأنها 

حتتاج اإىل تكاليف باهظة. 

تدعي بع�ض االإدارات العليا يف امل�شايف اأنها تتبنى نظام اإدارة بيئية، وت�شري للداللة على ذلك اإىل 

اأن هيكلها التنظيمي ي�شتمل على دائرة تهتم باإدارة �شوؤون البيئة، اأو اأنها تكلف اأ�شخا�شاً للقيام مبهام 

الت�شريعات  ملتطلبات  تلبيتها  من  للتاأكد  الداخلي  التدقيق  عمليات  على  واالإ�شراف  التقارير،  اإعداد 

البيئية، اأو اأن لديها برناجماً للحد من ت�شكل النفايات اخلطرة. وعلى الرغم من اأهمية هذه الربامج 

يف تخفي�ض االآثار البيئية، اإال اأن ذلك ال يعني اأن املن�شاأة لديها نظام اإدارة بيئية، اإمنا هي جمموعة 

من التدابري غري املتنا�شقة، تطبق يف اإطار املحاولة لتحقيق االلتزام بالت�شريعات البيئية، وهي طريقة 

خاطئة الأنها تتفاعل مع امل�شكالت البيئية بعد ظهور انعكا�شاتها، بدالً من العمل على اتخاذ التدابري 

الوقائية التي متنع وقوعها.

ت�شري اخلربة العملية اإىل اأن تطبيق نظم االإدارة البيئية يحتاج اإىل تكاليف باهظة، اإ�شافة اإىل 

نتيجة  املن�شاآت  التي حت�شل عليها  الفوائد  اأن  اإال  ا�شتمراره،  النظام واملحافظة على  تكاليف متابعة 

تطبيق النظام تفوق كثرياً ما تتكبده من تكاليف.

ياأتي يف مقدمة الفوائد التي حت�شل عليها املن�شاأة نتيجة تطبيق نظام االإدارة البيئية، حت�شني اأدائها 

تر�شيد  اإجراءات  اتخاذ  الناجمة عن  النفقات  التناف�شية، ف�شاًل عن تخفي�ض  وتعزيز قدرتها  البيئي 

ا�شتهالك الطاقة، وتخفي�ض ر�شوم �شركات التاأمني. 

يف �شوء ما تقدم ميكن ا�شتخال�ض التو�شيات التالية: 

التاأكيد على �صرورة تعزيز اإدراك القائمني على �صناعة التكرير العربية اأن نظام الإدارة البيئية 	•

ي�صاهم يف حت�صني الأداء البيئي للم�صايف، ويع�د عليها باأرباح تف�ق التكاليف.  

�صرورة قيام الدول الأع�صاء يف منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك( باإطلق مبادرة 	•

برنامج متابعة تط�رات الأداء البيئي يف ال�صركات النفطية، بهدف تبادل اخلربات وخلق بيئة من 

التناف�ص بني امل�صايف العربية.

التدقيق 	• بعمليات  تق�م  اأواب���ك،  يف  الأع�صاء  ب��ال��دول  مف��صة خا�صة  هيئة  تك�ين  على  العمل 

النفطية  ال�صناعة  يف  العاملة  لل�صركات  البيئية  الإدارة  نظام  ت�صجيل  �صهادات  ومنح  اخل��ارج��ي، 

العربية، وتاأكيد مطابقة الربامج البيئية لهذه ال�صركات مع معايري ومتطلبات نظام الإدارة البيئية، 

وذلك بهدف ت�صجيع م�ؤ�ص�صات �صناعة التكرير على احل�ص�ل على �صهادات الإدارة البيئية، وت�فري 

التكاليف التي تدفع اإىل الهيئات املحايدة اخلارجية. 
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إعداد: الطاهر الزيتوني*

*  باحث اقت�صادي اأول - االإدارة االقت�صادية، اأوابك - الكويت 

تقرير حول األزمة المالية العالمية وانعكاساتها
 على قطاع النفط والغاز الطبيعي يف الدول العربية

ملنظمة  العامة  االأمانة  قامت   ،2010 لعام  املعتمدة  خلطتها  تنفيذا 

والرثوة  النفط  وزارة  مع  بالتعاون  للبرتول  امل�صدرة  العربية  االأقطار 

االأزمة  حول  ندوة  بتنظيم  ال�صورية،  العربية  باجلمهورية  املعدنية 

يف  الطبيعي  والغاز  النفط  قطاع  على  وانعكا�صاتها  العاملية  املالية 

الدول العربية، عقدت يف مدينة دم�صق خالل الفرتة 22 – 24 ت�صرين 

وزير  العالو  �صفيان  املهند�س  معايل  برعاية   ،2010 نوفمرب  الثاين/ 

النفط والرثوة املعدنية باجلمهورية العربية ال�صورية. 

دم�صق - اجلمهورية العربية ال�صورية

22-24 نوفمرب 2010
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وهدفت الندوة اإىل ا�صتعرا�ض تاأثريات الأزمة املالية العاملية على �صناعة النفط والغاز العاملية، مع 

الرتكيز على انعكا�صاتها على �صناعة النفط والغاز يف الدول العربية حيث تناولت انعكا�ض الأزمة على 

القت�صاد العاملي، وارتداداتها املبا�صرة على اأ�صواق النفط من حيث انخفا�ض الطلب وتراجع الأ�صعار، 

وتراجع العائدات النفطية للدول العربية امل�صدرة للبرتول، ودورها يف تراجع معدلت النمو القت�صادي 

يف الدول العربية. 

والو�صطى  املتقدمة  مراحلها  يف  البرتولية  ال�صناعة  على  الأزم��ة  انعكا�ض  اأي�صاً،  تناولت  كما 

والالحقة، وعلى ن�صاط ال�صركات العاملية والوطنية العاملة يف جمال 

العربية  الأقطار  منظمة  عن  املنبثقة  ال�صركات  ون�صاط  البرتول، 

امل�صدرة للبرتول، و انعكا�ض الأزمة على ال�صتثمار يف قطاع الطاقة 

يف الدول العربية ب�صكل خا�ض، ويف قطاع الطاقة العاملي ب�صكل عام.

الطاقة  80 م�صاركا من خرباء  اأكرث من  الندوة  وق��د �صارك يف 

وممثلني عن الأقطار الأع�صاء وال�صركات املنبثقة عن املنظمة ومراكز 

اأبحاث برتولية عربية واأجنبية، وتوزعت فعالياتها على اأربع جل�صات 

فنية األقيت اأثناءها 20 حما�صرة، وجل�صة ختامية. 

الوزراء  رئي�ض  نائب  ال��دردري  اهلل  عبد  الأ�صتاذ  معايل  بح�صور 

لل�صئون القت�صادية، تف�صل معايل املهند�ض �صفيان العالو وزير النفط 

حيث  الندوة.  برعاية  ال�صورية  العربية  باجلمهورية  املعدنية  والرثوة 

امل�صاركة،  العربية  ال��دول  بوفود  فيها  رحب  افتتاحية،  كلمة  األقى  

واأ�صار  الندوة،  يف  امل�صاركني  وبجميع  والإقليمية  الدولية  واملنظمات 

معاليه اإىل اأن انعقاد هذه الندوة الهامة يعك�ض اهتمام املنظمة بالأزمة 

املالية العاملية وتداعياتها ال�صلبية على القت�صاد العربي، وقدم بع�ض 

البالغ الذي حلق بالقت�صاد  التي تعك�ض ال�صرر  الرئي�صية  املوؤ�صرات 

العربي ب�صكل عام وقطاع البرتول ب�صكل خا�ض من جراء الأزمة.

 واأكد معاليه، اأن منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول و منذ 

تاأ�صي�صها تعمل على تعزيز العمل العربي امل�صرتك، واأثنى على جهود 

الأمانة العامة يف اإقامة هذه الندوة،  موؤكدا اهتمام اجلمهورية العربية ال�صورية بتطوير التعاون العربي 

امل�صرتك يف جمال النفط والغاز، مربزاً دورها يف م�صروعات خط الغاز العربي ، واختتم كلمته متمنيا 

التوفيق والنجاح لأعمال الندوة.

ثم األقى �صعادة الأ�صتاذ عبا�ض علي نقي، الأمني العام ملنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول 

كلمة رحب فيها بال�صيوف امل�صاركني، معرباً عن اأ�صمى اآيات ال�صكر والعرفان ملعايل املهند�ض �صفيان 

العالو وزير النفط والرثوة املعدنية باجلمهورية العربية ال�صورية لرعايته للندوة، واإىل �صعادة الدكتور 

ح�صن زينب معاون وزير النفط وع�صو املكتب التنفيذي ملنظمة اأوابك، واإىل جميع العاملني يف وزارة 

النفط والرثوة املعدنية باجلمهورية العربية ال�صورية على جهودهم الكبرية وتعاونهم الوا�صح مع املنظمة 

لتنظيم هذه الندوة وتقدمي كافة الت�صهيالت لإجناحها.
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الأمانة  حر�ض  �صعادته  واأكد 

العربية  الأق��ط��ار  ملنظمة  العامة 

على  )اأواب���ك(  للبرتول  امل�صدرة 

امل��ت��اب��ع��ة ال��ل�����ص��ي��ق��ة ل��ل��ت��ط��ورات 

امل���ت���الح���ق���ة ل�����الأزم�����ة امل���ال���ي���ة 

ملحة  وقدم  العاملية،  والقت�صادية 

موجزة لبع�ض الوم�صات ال�صريعة 

يف موا�صيع الندوة واأهم تطورات 

اأن الأزم��ة املالية  الأزم���ة، م��ربزاً 

اأكرث تعقيداً وعمقاً  العاملية كانت 

و�صمولية مما كان يعتقد، فلم يكن 

هناك ن�صاط اأو دولة يف مناأى عن 

لهم  الكرام، متمنياً  وال�صيوف  امل�صاركني  بالرتحيب بجميع  كلمته  واأختتم  باآخر،  اأو  ب�صكل  تداعياتها 

التوفيق والإقامة الطيبة.

عرو�صاً  ت�صمنت  20 حما�صرة،  اأثناءها  األقيت  فنية  جل�صات  اأربع  على  الندوة  فعاليات  توزعت 

مرئية وافية، تناولت اأهم التاأثريات والنعكا�صات املختلفة لالأزمة املالية العاملية على �صناعة النفط 

والغاز العاملية ب�صكل عام، وعلى انعكا�صاتها على �صناعة النفط والغاز والقت�صاديات العربية ب�صكل 

خا�ض، نورد فيما يلي اأهم ما ت�صمنته يف ملخ�ض لهذه اجلل�صات.

اجلل�صة االأوىل :االأزمة املالية العاملية وانعكا�صها على اأ�صواق النفط العاملية واالقت�صاد العاملي

تراأ�ض اجلل�صة الدكتور جميل طاهر، مدير الإدارة القت�صادية )�صابقا( مبنظمة الأقطار العربية 

امل�صدرة للبرتول. وقدمت يف اجلل�صة خم�صة اأوراق فنية وهي كما يلي:

 ا�صتهل ال�صيد األ�صوب حما�صرته بتقدمي ملحة موجزة على فرتة الركود القت�صادي العاملي الناجم 

عن الأزمة وفرتة النهو�ض وبداية النتعا�ض التي اأعقبت الأزمة والتي اأطلق عليها الركود العظيم عندما 

اأخد �صكل منحنى النمو يف القت�صاد العاملي ال�صكل )V-Shaped(، كما يبني ال�صكل - 1: 

اأن انعكا�ض الأزمة على القت�صاد احلقيقي كان بارزاً يف تراجع التجارة  األ�صوب  واأو�صح ال�صيد 

الدولية وركود الإنتاج ال�صناعي وحتديداً �صناعة ال�صيارات وال�صلع املعمرة واأن اأكرث الدول ت�صرراً كانت 

اأملانيا واليابان وال�صني وبدرجة اأقل بلدان منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا، وتوقع اأن ت�صتمر 

اأ�صعار الفائدة عند م�صتوياتها املتدنية يف الوليات املتحدة واأملانيا واململكة املتحدة لل�صنوات القليلة 

انعكا�س االأزمة على االقت�صاد العاملي
كري�صتوفر األ�صوب ، املدير العام ملعهد اأك�صفورد لدرا�صات الطاقة 
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م�صتويات  اإىل  وتطرق  القادمة، 

امل��وازن��ات  وعجز  العام  الدين 

ومنطقة  ال�صناعية  ال��دول  يف 

ال���ي���ورو حت���دي���داً وال��ت��ي رمب��ا 

وقال  اأخرى،  اأزمة  ببوادر  تنذر 

تتبنى  اأن  ال��دول  ه��ذه  على  اأن 

تهدف  التي  املالية  ال�صيا�صات 

اإىل احلد من العجز احلكومي 

وتراكم الديون، كما يجدر رفع 

تكرار  لتفادي  الفائدة  اأ�صعار 

اأ�صعار الأ�صول وحدوث  ارتفاع 

طفرات �صبيهة بطفرة الأ�صعار 

ال�����ص��اب��ق��ة خ���الل ع���ام 2007 

اجلمع  ولكن   ،2008 وب��داي��ة 

بني هذين الهدفني غري ممكن 

احلدوث، اإل بعودة الطلب اإىل 

التعايف، كما يت�صح من  ال�صكل 

- 2 وال�صكل - 3:  

وعن اأ�صواق النفط، قدر ال�صيد 

األ�صوب اأن تراجع القت�صاد العاملي 

تراجع  اإىل  ي���وؤدي   %  10 مبعدل 

النفط مبعدل  على  العاملي  الطلب 

6 – 8 مليون برميل يف اليوم، كما 
اأ�صار اإىل اأن ال�صبابية ل زالت �صمة 

النفط  اأ�صواق  رئي�صية يف م�صتقبل 

الرئي�صية  املحددات  حتكمها  التي 

الإم���دادات  م�صتويات  يف  املتمثلة 

على  تعتمد  والتي  اأوبك  خارج  من 

وارتفاع  و�صهولة  الن�صوب  معدلت 

جانب  وم��ن  ال�صتخراج،  تكاليف 

اآخر م�صتويات الإمدادات من اأوبك 

والتي  املتاحة  الإنتاجية  وطاقاتها 

ال�صتثمارات يف  تعتمد على حجم 

الالزمة،  التحتية  والبني  تو�صعتها 

�صمن  الأ���ص��ع��ار  ت��ظ��ل  اأن  وت��وق��ع 

دولراً   85  -  70 ال�صعري  النطاق 

ل��ل��ربم��ي��ل ع��ل��ى امل����دى ال��ق��ري��ب، 

بالتوقعات  ت��اأث��ره��ا  مالحظة  م��ع 

امل�صتقبلية للنمو القت�صادي العاملي وحركة اأ�صواق الأ�صهم و معدلت الفائدة. 

ال�سكل - 1 : معدل النمو االقت�سادي العاملي )٪ من ربع لربع، و�سنويا(

ال�صكل - 2 : معدالت الفائدة العاملية على املدى الق�صري

ال�صكل - 3 : معدالت العجز العام علىال�صعيد العاملي
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ا�صتعر�ض ال�صيد الزيتوين يف ورقته انعكا�ض الأزمة املالية على اأ�صواق النفط العاملية وتداعياتها 

على القت�صاد العربي، واأ�صار اإىل اأن تداعيات الأزمة اأدت اإىل حدوث تباطوؤ يف النمو القت�صادي واىل 

تدهور �صريع يف الأ�صواق املالية وهبوط حاد يف الإنتاج ال�صناعي وجتارة الب�صائع وتدهور يف مبيعات 

ال�صلع ال�صتهالكية واملعمرة وارتفاع يف ال�صبابية وعدم الثقة يف الروؤى امل�صتقبلية لالقت�صاد العاملي، 

كما يو�صحه ال�صكالن اأدناه:

وبالن�صبة لأ�صواق النفط، اأ�صار ال�صيدالزيتوين اإىل اأن الأزمة انعك�صت يف تراجع م�صتمر للطلب على 

النفط، وكان انخفا�ض الطلب على النفط من جمموعة الدول ال�صناعية امل�صدر الرئي�صي والأ�صد وطاأة يف 

اأثره على تراجع الطلب العاملي، و انحدار حاد يف اأ�صعاره التي بلغت اأدنى م�صتوياتها مبعدل �صهري 38.6 

دولرا للربميل بنهاية الن�صف الثاين من عام 2008، كما يو�صحه ال�صكالن اأدناه:

ارتفعت  بينما  اأوب��ك  اأع�صاء  اإم��دادات  اإجمايل  تراجع  والأ�صعار،  الطلب  هبوط  عن  ترتب  كما 

اإمدادات الدول الأخرى من خارج اأوبك، و انتقلت عدوى الركود اإىل ن�صاط ال�صتثمار يف قطاع البرتول 

انعكا�س االأزمة املالية على اأ�صواق النفط العاملية وتداعياتها على االقت�صاد العربي
الطاهر الزيتوين ، باحث اقت�صادي، االإدارة االقت�صادية - اأوابك 
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بغر�ض التو�صع يف طاقات الإنتاج، حيث انخف�ض عدد احلفارات العاملة يف العامل بحوايل 41.4% 

خالل الربع الثاين من عام 2009، مقارنة مب�صتوياتها خالل الربع الثالث من عام 2008، كما يبني 

ال�صكالن اأدناه:

قيمة  تراجع  برزت يف  العربي  القت�صاد  على  الأزم��ة  تداعيات  اأن  اإىل  الزيتوين  ال�صيد  واأ�صار 

�صادرات الدول العربية من النفط اخلام، والذي انعك�ض يف تراجع معدلت النمو وانخفا�ض اإجمايل 

الإيرادات العامة واملنح و تقل�ض الو�صع الكلي للموازنات العامة وتبخر الفائ�ض الكلي للموازنة العامة، 

احل�صاب  فائ�ض  وتبدد  التجاري،  امليزان  فائ�ض  تقل�ض  و  بالغ،  ب�صرر  العربية  التجارة  اأ�صيبت  كما 

اجلاري للدول العربية خالل عام 2009.

اأ�صار الدكتور نبيل دحدح يف ورقته اإىل اأن الآثار القت�صادية لالأزمة املالية العاملية على القت�صاد 

العاملي جتلت يف اآثار مبا�صرة على القطاع املايل وامل�صريف واآثار غري مبا�صرة متو�صطة الأمد اأدت اإىل 

الك�صاد يف القت�صاد العاملي وتهاوي اأ�صعار املواد اخلام وانخفا�ض قيمة التجارة اخلارجية اإ�صافة اإىل 

تراجع الأو�صاع املالية العامة .  ثم اأ�صاف قائال باأن انعكا�صات الأزمة على الإيرادات العامة ت�صببت 

يف تراجع الإيرادات ال�صريبية من خالل انخفا�ض الطلب املحلي الذي �صبب تراجع م�صتوى �صريبة 

املبيعات وهبوط الواردات وقيمة الر�صوم اجلمركية مبينا اأن تداعيات الأزمة على القت�صاد العربي 

اأدت اإىل تراجع النمو احلقيقي للدول العربية كمجموعة من 6 % عام 2008 اإىل 2 % عام 2009 

واأدى تهاوي اأ�صعار النفط والتباطوؤ يف القت�صاد اإىل انكما�ض الناجت املحلي الإجمايل باأ�صعار ال�صوق 

اجلارية للدول العربية بن�صبة 13 % وللدول العربية النفطية مبعدل 15 % يف عام 2009 اإ�صافة 

اإىل تراجع حاد يف م�صتوى دخل الفرد وبالتايل تراجع القدرة على الإنفاق والدخار. وجتاوزت ن�صبة 

العجز املايل الكلي اإىل الناجت املحلي الإجمايل لعدة دول عربية نفطية ن�صبة %3 من جراء الأزمة، 

كما يبني ال�صكل يف ال�صفحة املقابلة:

تداعيات الأزمة املالية العاملية على اأو�ضاع املالية العامة

يف الدول العربية امل�ضدرة للنفط والغاز الطبيعي
الدكتور/ نبيل دحدح - اقت�ضادي اأول ب�ضندوق النقد العربي
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ا�صتهل ال�صيد �صامبلون ورقته بو�صف نتائج النتعا�ض القت�صادي يف عام 2010 باملتناق�صة، فالنمو ل يزال 

والقت�صاديات  النامية  الدول  �صهدت  OECD، يف حني  والتنمية  القت�صادي  التعاون  منظمة  بلدان  يف  �صعيفاً 

ال�صاعدة عودة لفرتات الزدهار القت�صادي، وانعك�ض الو�صع على قطاعي النفط والغاز يف جتلي الطلب القوي 

من البلدان النامية و تباطوؤ الطلب من بلدان منظمة التعاون القت�صادي والتنمية. 

وبالن�صبة لالأ�صعار، اأو�صح ال�صيد �صامبلون باأنه على الرغم من تداعيات اأزمة الديون ال�صيادية وعدم اليقني 

ب�صاأن النمو يف الوليات املتحدة، و�صعف اأ�صعار �صرف الدولر فال تزال اأ�صعار النفط تقريباً حمافظة على نطاقها 

عند 70-80 دولراً للربميل، وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي، فاإن التفاوت الوا�صح بني الأ�صعار الفورية والأ�صعار 

على املدى الطويل يف اأوروبا، دفع امل�صرتين ملمار�صة ال�صغط على اأمل اإعطاء الأ�صعار الفورية وزنا اأكرب يف عقود 

الغاز، ويبني ال�صكل التايل ارتفاع اأ�صعار املدى الطويل يف اأوروبا عن الأ�صعار الفورية للغاز منذ الربع الأخري لعام 

2008 وحتى �صهر �صبتمرب 2010:
يف  ال�صتثمار  جم��ال  ويف 

والإنتاج،  ال�صتك�صاف  قطاعي 

الأ�صواأ  اأن  �صامبلون  ال�صيد  قال 

اإ�صارات  ب��داأت  حيث  م�صى  قد 

التفاوؤل تربز يف اإعالن ال�صركات 

ال�صتثمار،   من  اأعلى  م�صتويات 

ففي الياب�صة مت حفر حوايل 96 

األف بئر جديدة يف العامل خالل 

عام 2010، ن�صفها يف الوليات 

انعكا�س االأزمة على  اال�ستثمار يف قطاع البرتول
دانيال �سامبلون ، مدير العالقات الدولية، املعهد الفرن�سي للبرتول IFP - باري�س 
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املتحدة، و حوايل الثلثني يف منطقة اأمريكا ال�صمالية، 

و17 % يف ال�صني و حوايل 8 % يف رو�صيا، وبذلك 

يبلغ ن�صيب هذه املجموعة من الدول حوايل 90 % 

من اإجمايل عدد الآبار التي مت حفرها يف الياب�صة 

خالل عام 2010، كما يبني ال�صكل املقابل: 

اأقل  الأزم��ة  اآث��ار  كانت  املغمورة،  املناطق  ويف 

خالل   11% بن�صبة  الن�صاط  انخف�ض  حيث  ن�صبياً 

عام 2009 وارتفع بن�صبة 7 % خالل عام 2010، 

وكان لل�صني ن�صيب الأ�صد حيث بلغ ن�صيبها حوايل 

وت�صررت   ،2010 عام  ن�صاط  اإجمايل  % من   26
نتيجة  ملحوظ  ب�صكل  ال�صمالية  اأمريكا  منطقة 

العواقب الكارثية التي خلفتها اأزمة خليج املك�صيك 

يبني  كما  املنطقة،  يف  البحري  احلفر  ن�صاط  على 

ال�صكل املقابل:

ويف ال�صناعات الالحقة، بنينّ ال�صيد �صامبلون 

اأن م�صكلة الختناقات يف طاقات التكرير ل زالت 

حرجة يف الوليات املتحدة، بينما ل ت�صكل م�صاألة 

م�صاألة  اأوروب��ا  يف  التكرير  طاقات  يف  الختناقات 

الطلب  الوقت احلا�صر نظراً لنخفا�ض  حرجة يف 

على النفط والذي ت�صبب يف الحتفاظ بطاقات تكرير اإ�صافية، وباملقابل تقوم ال�صني بجهود حثيثة ملوازنة النمو 

يف طلبها على النفط واحتياجاتها من الطاقات التكريرية. 

   

ا�صتهل ال�صيد/ ب�صام التميمي ورقته بتقدمي ملحة عن خلفية الأزمة املالية والنمو يف ن�صاط الإقرا�ض 

النمو  اإىل املنطقة العربية: اأولها تراجع معدلت  واأ�صعار النفط. وبنينّ ثالث نقاط ذات اهتمام بالن�صبة 

بفارق مقداره     2.2 % بني الفرتة ما قبل الأزمة )2004– 2006( وفرتة الأزمة )2008 اإىل 2009(. 

ثانيًا: ارتفاع ن�صبة الت�صخم حيث اأن الفارق يف الت�صخم خالل فرتة الأزمة كان اأعلى من املعدل العاملي، 

ات  واأخريا النخفا�ض الكبري يف ن�صبة ح�صاباتها اجلارية اإىل الناجت القومي الفعلي، وف�صر جممل هذه التغرينّ

بال�صلة الوثيقة بني القت�صاديات العربية وحتركات اأ�صعار النفط التي متثل عن�صرا هاما يف ثروة املنطقة، 

كما يبني ال�صكل يف ال�صفحة الالحقة.

اأ�صهر واأوراق  اأ�صعار البرتول من جهة وفارق الفائدة بني �صعر الليبور لثالثة  وعن العالقة بني 

اخلزانة الأمريكية لنف�ض الفرتة من جهة اأخرى )TED Spread( اأو�صح ال�صيد/ التميمي اأنه من الربع 

الثالث لعام 2009 حتى يومنا هذا هناك نوع من ال�صتقرار يف اأ�صعار النفط متزامناً مع ال�صتقرار 

باأنها م�صجعة ت�صاعد على تنمية  الظاهرة  امللحوظ  يف فارق �صعر الليبور واأوراق اخلزانة، وا�صفاً 

قطاع الطاقة بالدول العربية، من حيث احلفاظ على اقت�صاديات امل�صروعات الطاقة، وتوفري روؤو�ض 

الآفاق القت�سادية ملنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا وا�ستثمارات الطاقة:

ال�ستفادة من واقع الأزمة القت�سادية احلالية يف حتديد م�سار ال�سيا�سات العامة
ال�سيد ب�سام التميمي ، نائب رئي�س اأعلى، اأبيكورب - اخلرب.



تقاريـــــر

189

الأموال لال�صتثمار فيها وزيادة ال�صيولة املتاحة يف القطاع امل�صريف تدريجياً لتمويل تلك امل�صروعات، 

كما يبني ال�صكل اأدناه:

وعند مقارنة ن�صبة النمو يف ديون املوؤ�ص�صات املالية املقدمة اإىل القطاع اخلا�ض مبنطقة ال�صرق 

تقل�صت  اأنها  التميمي  ال�صيد/  قال  الأخ��رى،  العاملية  القت�صاديات  ببع�ض  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط 

مبنطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا من 25 % قبل اأزمة )2004-2006( اإىل ن�صبة 7 % خالل 

الأزمة )2008-2009(، بالرغم من كونها ل زالت اأف�صل من غريها من الدول املتطورة التي كانت 

�صالباً مثل اململكة املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية برغم التو�صع يف ال�صيا�صات النقدية والتدفقات 

املالية املقدمة للقطاع امل�صريف هناك، كما يبني ال�صكل يف ال�صفحة املقابلة:
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وعن ا�صتثمارات الطاقة يف الدول العربية يف ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا، قال ال�صيد/ التميمي 

املالية  الأزم��ة  جراء   2014-2010 للفرتة  الطاقة  ل�صتثمارات  اأبيكورب  توقعات  يف  النخفا�ض  اأن 

العاملية بلغ 30 % متثل م�صروعات حيز التاأجيل اأو الإلغاء، حيث اجتهت اإ�صرتاتيجيات ال�صتثمارات 

خالل فرتة الأزمة نحو خيار النتظار والرتقب مما نتج عنه اإرجاء وتاأجيل ن�صبة كبرية من امل�صروعات. 

اأما للفرتة ما بني 2011-2015 فمن املتوقع اأن يكون هناك ت�صاعداً يف ا�صتثمارات الطاقة لتبلغ نحو 

615 مليار دولر. كما اأنه من املتوقع اأن تبلغ ال�صتثمارات الفعلية منها نحو 478 مليار دولر بعد الأخذ 
بعني العتبار اأن ن�صبة 22 % منها �صتظل يف حيز التاأجيل/ الإلغاء. واأ�صار اإىل اأنه من املتوقع اأن توا�صل 

تكاليف امل�صروعات يف ال�صعود مما �صريتب اأعباًء اإ�صافية على تكلفة امل�صروعات، كما يبني ال�صكل التايل:



تقاريـــــر

191

اجلل�صة الثانية : انعكا�س االأزمة على االقت�صاد العربي: جتارب الدول االأع�صاء: اجلزء االأول

تراأ�ض اجلل�صة ال�صيد فايز املزعل، كبري خمططني - �صركة نفط الكويت -، وقدمت يف اجلل�صة 

اأربع اأوراق فنية وهي كما يلي:

والدرو�ض  العاملية  املالية  الأزم��ة  اأ�صباب  عن  باحلديث  ورقته  العكربي  حمدان  ال�صيد  ا�صتهل   

عليه  والرقابة  ال�صفافية  وفر�ض  املايل  للقطاع  ال�صامل  التنظيم  اإع��ادة  �صرورة  مثل  منها  امل�صتفادة 

واأهمية وجود قواعد حازمة لالإقرا�ض والتزام املوؤ�ص�صات املالية و�صرورة اإعادة النظر كليا يف اآليات 

النظام املايل العاملي املوروثة منذ منت�صف القرن املا�صي وبروز الأهمية الق�صوى لتدخل الدولة ل�صبط 

وتنظيم العدالة الجتماعية. 

ثم انتقل ال�صيد العكربي للحديث عن تداعيات الأزمة علي القت�صاد العاملي واأ�صواق النفط، حيث 

انخف�ض منو القت�صاد العاملي من 5.2 % عام 2007 اإىل 3 % عام 2008 ثم اإىل 1.1 % عام 2009، 

و انخف�ض الطلب على النفط من 1.3 % عام 2007 اإىل -0.3 % عام 2008 ثم اإىل -1.6 % عام 

2009، كما يبني ال�صكل التايل: 

ووب�صاأن اأثر الأزمة العاملية على العائدات النفطية للدول العربية، ذكر ال�صيد العكربي اأن الأزمة 

ال�صادرات  قيمة  تراجعت  العربية، حيث  للدول  النفطية  العائدات  تراجع  اأثر يف  لها  كان  املالية 

النفطية لدولة الإمارات العربية املتحدة من 80.6 مليار دولر خالل عام 2008 اإىل حوايل 44.8 

مليار دولر خالل عام 2009، وقد انعك�ض انخفا�ض عائدات الدول العربية من النفط على اأداء 

يبني  كما  العربية،  الدول  القت�صادي يف  النمو  العربية ومعدلت  وال�صادرات  العربية  البور�صات 

ال�صكل التايل يف ال�صفحة الالحقة:

االأزمة املالية العاملية واآثارها على اأ�صواق النفط واالقت�صاديات العربية
حمدان العكربي – مدير اإدارة االقت�صاديات البرتولية,

 وزارة الطاقة, االإمارات 
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حتدث ال�صيد �صقران املري يف ورقته عن تداعيات الأزمة املالية العاملية على القت�صاد العاملي 

واأ�صواق النفط والغاز العاملية، حيث تراجع الطلب العاملي على النفط من حوايل 85.2 مليون برميل/

اليوم خالل عام 2008 اإل�ى حوال�ي 84.1 م�ليون برميل/اليوم خالل عام 2009، بينما تراجع الطلب 

العاملي على الغاز من حوايل 3011 مليون مرت مكعب خالل عام 2008 اإىل حوايل 2940 مليون مرت 

مكعب خالل عام 2009. وكان امل�صدر اجلغرايف للرتاجع يف الطلب العاملي على النفط من دول اأمريكا 

ال�صمالية ودول اأوروبا الغربية وال�صرقية ودول املحيط الهادي، بينما كان امل�صدر اجلغرايف للرتاجع 

يف الطلب العاملي على الغاز من دول اأوروبا الغربية وال�صرقية ودول اأمريكا ال�صمالية )ال�صكل التايل(. 

االأزمة املالية العاملية وانعكا�صاتها على االقت�صاد القطري
�صقران املري – اقت�صادي اأول  �صركة قطر للبرتول - دولة قطر
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وعن القت�صاد القطري حتدث ال�صيد �صقران عن م�صاهمة قطاع النفط والغاز يف الناجت الإجمايل، 

الأزمة على  وانعكا�ض  امل�صال،  الطبيعي  الغاز  البرتولية لدولة قطر، و�صادرات قطر من  وال�صادرات 

اإيرادات مبيعات النفط والغاز القطري، وبنينّ اأن قطاع النفط والغاز كان اأكرث القطاعات القت�صادية 

القطرية ت�صرراً من الأزمة ، كما يبني ال�صكل التايل:

ا�صتهل ال�صيد فرا�ض عي�صى ورقته باحلديث عن مراحل تطور الأزمة والنتائج التي ترتبت عنها 

والدرو�ض امل�صتفادة منها ويف مقدمتها بيان اأهمية دور الدولة يف الن�صاط القت�صادي ب�صكل عام ويف 

القطاع امل�صريف ب�صكل خا�ض، ك�ما تعر�ض لأهم الإجراءات التي اتبعتها املجموعة الدولية يف مواجهة 

الأزمة، كما يبني ال�صكل التايل: 

لأث��ر  ف��را���ض  ال�صيد  وت��ط��رق 

اأ�صعار  على  العاملية  املالية  الأزم��ة 

النفط اخلام من حيث انخفا�صها 

وت����راج����ع ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ن��ف��ط 

احلادة  التغريات  وراء  والأ�صباب 

يف اأ�صعار النفط، واأهمها امل�صاربة 

والأمنية  ال�صيا�صية  ال�صطرابات 

للنفط  املنتجة  ال���دول  بع�ض  يف 

ما  وخ�صو�صا  الطبيعية  الكوارث 

ينجم عن الأعا�صري يف خليج املك�صيك الطلب على النفط، ذلك اأن التغري يف الطلب مبعدلت تفوق 

التغري يف العر�ض، اأو عدم ا�صتقرار العر�ض النفطي مقارنة بنمو الطلب، ميثل العامل الأكرث اأهمية يف 

تف�صري تذبذب الأ�صعار بال�صكل الذي ت�صهده ال�صوق النفطية.

الأزمة املالية العاملية واأثرها على اأ�سعار النفط اخلام
فرا�س عي�سى – مهند�س يف �سركة حمروقات - اجلمهورية العربية ال�سورية
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ا�صتهل ال�صيد كمال الدين ورقته بتقدمي موؤ�صرات �صريعة عن تاأثريات الأزمة القت�صادية العاملية 

على القت�صاد العاملي واأ�صواق الطاقة من حيث انخفا�ض معدلت النمو القت�صادي وارتفاع معدلت 

البطالة وانخفا�ض الطلب على النفط وركود الن�صاط ال�صتثماري يف قطاع البرتول.

ثم انتقل ال�صيد كمال الدين اإىل احلديث عن تاأثريات الأزمة القت�صادية العاملية على القت�صاد 

امل�صري، وقال اأن احلكومة امل�صرية حددت 5 حماور رئي�صية ملواجهة الأزمة املالية وتداعياتها على القت�صاد 

امل�صري وهي:

¸ املحور االأول: حزمة التحفيز القت�صادي، وزيادة الإنفاق العام بنحو 15 مليار جنيه 	

يف ال�صتة الأ�صهر الأوىل من العام املايل 2009/2008 لت�صجيع الطلب املحلى.

¸ املحور الثاين:  مبواجهة تداعيات الأزمة على البطالة من خالل :	

• و�صع برنامج اجتماعي يراعى ت�صجيع ال�صركات على عدم التخلي عن العمالة.	

• و�صع خطة لدعم قطاع الزراعة واملزارعني ت�صمل تنفيذ برنامج جلذب ا�صتثمارات �صناعة 	

زراعية مقدارها 66 مليار جنيه لتنفيذ م�صروعات يف مناطق ال�صناعات الغذائية بعدد 474 

فدان  مليون   103 م�صاحة  على  امل�صروعات  هذه  وتنفيذ  لوجي�صتياً،  مركزاً  و785  م�صنعاً 

لتوفري750 األف فر�صة عمل.

¸ ودرا�صة 	 بحث  خ��الل  من  القومية،  امل��دخ��رات  با�صتخدام  يتعلق  ال��ث��ال��ث:  امل��ح��ور 

العامة وم�صادر  البنوك  املوجودة يف  ال�صيولة  ا�صتغالل  يتم  لها، بحيث  الأف�صل  ال�صتخدام 

التمويل املحلية.

¸ املحور الرابع: يتعلق بتطوير التجارة الداخلية من خالل:	

•  برنامج ي�صتهدف تر�صيد اجلزء الكبري املهدر من ال�صلع، وخف�ض الفاقد يف التداول.	

• اإنهاء الحتكار الذي يتمثل يف تخزين �صلع وحجبها عن التداول 	

• حتديث الإطار املوؤ�ص�صي والت�صريعي وذلك مبراجعة 12 ت�صريعاً مرتبطاً بتنظيم التجارة الداخلية.	

• تطوير البنية التحتية جلميع اأن�صطة التجارة الداخلية، وبناء قاعدة معلوماتية متكاملة وحديثة عن التجارة  . 	

¸ املحور اخلام�س: يتعلق بجذب ال�صتثمارات العربية عن طريق التن�صيق مع الدول 	

العربية التي تتمتع بفائ�ض يف عائدات النفط ل�صخ ا�صتثمارات يف م�صر لتنفيذ امل�صروعات 

الكربى، وفى اإطار م�صتهدف ل يقل عن 10 مليارات دولر. 

وعن تداعيات الأزمة القت�صادية على قطاع البرتول امل�صري، خل�ض ال�صيد/ كمال الدين التاأثريات 

ال�صلبية لالأزمة القت�صادية العاملية علي قطاع البرتول امل�صري فيما يلي:

• اأ�صعار 	 ال�صديد يف  النخفا�ض  مع  البرتولية  ال�صادرات  من  الإي��رادات  انخفا�ض ح�صيلة 

الزيت اخلام والغاز الطبيعي. 

قطاع البرتول امل�صري وتطويع االآثار ال�صلبية للأزمة االقت�صادية العاملية
 اأ�صامة كمال الدين – مدير عام  الدرا�صات , ال�صركة امل�صرية القاب�صة للغازات الطبيعية 

جمهورية م�صر العربية
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• انخفا�ض تناف�صية م�صادر الطاقة البديلة لرتفاع تكلفتها الراأ�صمالية. 	

كما اأنه حتدث عن بع�ض التاأثريات التي و�صفها باليجابية لالأزمة على قطاع البرتول امل�صري وهي: 

• النخفا�ض الن�صبي يف قيمة م�صرتيات ح�صة ال�صريك الأجنبي نظرا لنخفا�ض الأ�صعار 	

العاملية.

• انخفا�ض فاتورة الواردات من املنتجات البرتولية )البوتاجاز وال�صولر( مع انخفا�ض ح�صيلة 	

ال�صادرات البرتولية حيث حتقق املح�صلة النهائية املتوقعة بالن�صبة لقطاع البرتول يف م�صر 

توازن بني اجلوانب ال�صلبية والإيجابية. 

• انخفا�ض ن�صبي كبري يف قيمة الدعم لنحو 52.7 مليار جنية عام 2008/2009 مقابل نحو 	

72 مليار جنية يف عام 2008/ 2007. 

وع���ن ت��ط��ور ال���ص��ت��ث��م��ارات 

الأج��ن��ب��ي��ة يف ق��ط��اع ال��ب��رتول، 

اأنه  الدين  كمال  ال�صيد/  اأ�صار 

املالية  الأزم���ة  م��ن  ال��رغ��م  على 

ال��ع��امل��ي��ة، جن��ح ق��ط��اع ال��ب��رتول 

دولر  مليار   3.6 نحو  جذب  يف 

وم��ن   ،2010/2009 ع���ام  يف 

ال�صتثمارات  اأن  بالذكر  اجلدير 

الأجنبية املبا�صر بقطاع البرتول 

اإجمايل  من   76% حوايل  متثل 

املبا�صر  الأجنبية  ال�صتثمارات 

بتقرير  ورد  مل���ا  وف��ق��ا  مب�����ص��ر 

اجلهاز املركزي للمحا�صبات عن احل�صاب اخلتامي للدولة عن العام املايل 2008/2009، كما يبني 

ال�صكل املقابل:

اجلل�صة الثالثة : انعكا�س االأزمة على االقت�صاد العربي: جتارب الدول االأع�صاء: اجلزء الثاين

الوزراء  رئا�صة  والطاقة، جمل�ض  امل��وارد  جلنة  �صر  اأمني  طعمة،  �صنجار  الدكتور  اجلل�صة  تراأ�ض 

باجلمهورية العربية ال�صورية، وقدمت خالل اجلل�صة خم�صة اأوراق فنية وهي كما يلي:

قدم ال�صيد فا�صل عقيل  وم�صات �صريعة عن تاأثريات الأزمة القت�صادية العاملية على القت�صاد 

العاملي والقت�صاديات العربية من حيث انخفا�ض معدلت النمو القت�صادي ومعدل منو التجارة العاملية 

وتراجع اأ�صعار النفط ونزوح ال�صتثمارات الأجنبية من الأ�صواق املالية العربية وخ�صائر ال�صتثمارات 

الأزمة املالية العاملية وانعكا�صاتها على �صناعة النفط والغاز الطبيعي يف الدول العربية 
فا�صل عقيل – مدير اإدارة ح�صابات الت�صويق يف املوؤ�ص�صة الوطنية للنفط، ليبيا
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اإىل انخفا�ض دخل الدول العربية  اأدى الرتاجع الذي �صهده القت�صاد العاملي  العربية يف امل�صارف الأجنبية، حيث 

امل�صدرة للطاقة بحوايل 50-70 %، الأمر الذي ترتب عليه انخفا�ض الناجت املحلي الإجمايل للدول العربية بن�صبة 

50 %، وانخفا�ض حتويالت العاملني بن�صبة 10 % خالل عام 2009، ب�صبب تراجع العائدات النفطية املمولة للتنمية.
وا�صتعر�ض ال�صيد عقيل تاأثريات الأزمة على اأ�صعار النفط والطلب العاملي عليه، ثم انتقل اإىل االقت�صاد الليبي 

فقدم موؤ�صرات عن اأهمية البرتول وعائداته بالن�صبة لالقت�صاد الليبي، حيث متثل �صادرات النفط نحو 8 % من 

ال�صادرات الليبية، وميثل الناجت النفطي حوايل 67 % من اإجمايل الناجت املحلي الإجمايل، وي�صتحوذ قطاع النفط 

على حوايل 80 % من ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة يف ليبيا. واأو�صح باأنه كان لالأزمة اأثراً �صلبياً وا�صحاً على دخل 

ليبيا من النفط الذي يعترب املمول الرئي�صي للتنمية، 

ب�صورة  املحلي  الناجت  منو  معدلت  تراجعت  حيث 

بعام  مقارنة   2009 و   2008 عامي  خ��الل  كبرية 

�صالباً  معدلً  ال�صادرات  يف  النمو  و�صجل   ،2007
ال�صكل  يبني  كما   ،2009 % خالل عام   38  - بلغ 

املقابل: 

اأ�صعار  انخفا�ض  ب�صبب  الإي���رادات  وتراجعت 

املالية  اجلارية  احل�صابات  فائ�ض  وتقل�صت  النفط 

عام   %  16.8 و   %  10.6 ن�صبة  اإىل  واخلارجية 

انخفا�ض  ذل��ك  وت��رت��ب ع��ن  ال��ت��وايل،  2009 على 
عامي  خ��الل  ملحوظة  ب�صورة  احلكومي  الإن��ف��اق 

2009 و2010، كما يبني ال�صكل املقابل: وباملقابل، 
اأ�صار ال�صيد عقيل اأنه مل يكن لالأزمة اأثراً يذكر على 

حيث  اخلارج،  يف  امل�صتثمرة  الليبية  املالية  الأ�صول 

مل ت�صجل تلك ال�صتثمارات يف املح�صلة اأي خ�صائر 

 %  2 ح��وايل  اإىل  الت�صخم  معدل  وت��راج��ع  تذكر، 

عام 2009 بعد اأن بلغ حوايل 10 % عام 2008، 

وا�صتمر التدفق امللحوظ لال�صتثمار الأجنبي املبا�صر 

يف قطاعي الطاقة والبناء خالل عام 2009، حيث 

مت التوقيع على جملة من امل�صروعات الإ�صرتاتيجية 

جتاوزت قيمتها املليارات من الدولرات.

 ا�صتهل ال�صيد في�صل يون�ض ورقته بلمحة عما و�صفه بالآثار ال�صلبية للعوملة والندماج القت�صادي 

العاملي، ثم اأ�صار اإىل اأن الأزمة املالية والقت�صادية العاملية انتقلت اآثارها اإىل الدول العربية بوا�صطة 

ثالث قنوات رئي�صية هي: التجارة الدولية وحركة راأ�ض املال وال�صتثمارات الدولية.

ويف جمال التجارة الدولية اأ�صار ال�صيد يون�ض اإىل اأنه مع احتفاظ النفط بدور مهيمن يف ال�صادرات 

ت�صكل  الأ�صعار  وم�صتوى  النفطية  ال�صادرات  على حجم  العاملية  املالية  الأزمة  انعكا�ض  فاإن  العربية، 

جمال التاأثري الأكرب والأ�صد �صرراً على الدخل اجلاري للدول العربية.

انعكا�سات االأزمة املالية على االقت�ساد العاملي واأثره على اأ�سواق النفط العربية والدولية
 في�سل يون�س - املعهد التقاين للنفط والغاز، اجلمهورية العربية ال�سورية،
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وعن حركة روؤو�ض الأموال وال�صتثمار، قال  اأن بع�ض الدول العربية قد جنحت يف تطبيق �صيا�صات 

الرواج  �صنوات  خالل  اأدت  والتي  والبور�صات  املال  اأ�صواق  واإنعا�ض  واخل�صخ�صة  الهيكلي  الإ�صالح 

الأزمة جاءت  الأجنبية، ولكن  الأموال  روؤو�ض  به من  يعتد  الأزمة، يف اجتذاب حجم  لتفجر  ال�صابقة 

لتجه�ض اجتاهاً حديثاً كان يحدو البع�ض الأمل يف اأن يتحول اإىل اجتاه م�صتقر بزيادة جاذبية بع�ض 

القت�صاديات العربية لال�صتثمار خا�صة يف بع�ض القطاعات احليوية  مثل ال�صناعات التحويلية. كما 

الأ�صهم  يف  لال�صتثمار  املبا�صرة  غري  الراأ�صمالية  التدفقات  بع�ض  العربية  البور�صات  بع�ض  �صهدت 

وال�صندات، مما �صاهم يف انتعا�صها خالل �صنوات الرواج ال�صابقة لتفجر الأزمة،  ولكن الأزمة ت�صببت 

يف ان�صحاب مفاجئ لهذه الأموال ال�صاخنة مما اأربك اأ�صواق املال العربية.

 ا�صتهل ال�صيد فايز املزعل ورقته با�صتعرا�ض التاأثري املت�صل�صل لتطورات الأزمة وانعكا�صها على 

العاملي و  العاملية على القت�صاد  الأزمة القت�صادية  تاأثريات  النفط، ثم قدم ملحة �صريعة عن  قطاع 

 ،2008 لعامي  النفط  على  الطلب  توقعات  وا�صتعر�ض  النفطية،  والإم��دادات  والطلب  النفط  اأ�صعار 

2009  لعدة م�صادر رئي�صية، كما يبني ال�صكل التايل: 

وع�ن اإ�صرتاتيجية دولة الكويت لقطاع ال�صتك�صاف والإنتاج خ�الل ال�فرتة 2020-2030، ذك�ر ال�صي�د 

املزعل اأن املعامل الرئي�صية لالإ�صرتاتيجية تتمثل يف الرتكيز على ا�صتخدام التكنولوجيا واحلفاظ على ح�صة 

ال�صوق عن طريق رفع الطاقات الإنتاجية وتنمية الحتياطيات البرتولية والرتكيز على اإنتاج الغاز وتكثيف 

اأن  اإىل  ت�صري  التوقعات  باأن  املحا�صر  اأفاد  الطبيعي،  الغاز  الكويتي من  الإنتاج  ال�صتك�صاف. وعن  ن�صاط 

الطلب املحلي من الغاز يفوق م�صتوى الإمدادات، واأنه حتى يف حالة حتقيق الإ�صرتاتيجية لأهدافها فاأن 

الكويت �صوف تظل بحاجة اإىل ا�صترياد الغاز حتى بحلول 2030 .

واختتم ال�صيد املزعل بجملة من التو�صيات املتعلقة بال�صتفادة من الظروف التي خلقتها الأزمة والفر�ض 

املتاحة، مثل ا�صتقطاب العمالة املاهرة والتي ميكن اقتنا�صها من الأ�صواق التي ت�صررت من الأزمة، وا�صتقطاب 

�صركات اخلدمات التي األغت عقودها يف مناطق اأخرى من العامل نتيجة ظروف الأزمة، ودرا�صة اإمكانية ا�صتقطاب 

ال�صركات العاملية التي األغت م�صاريعها يف مناطق الإنتاج عالية التكلفة يف ظل ظروف الأزمة. 

الأزمة املالية وقطاع ال�شتك�شاف والإنتاج يف دولة الكويت – فر�ص وحتديات
فايز املزعل - كبري خمططني، �شركة نفط الكويت  دولة الكويت،
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الإنقاذ  تطورها وخطة  ومراحل  العاملية  املالية  الأزمة  باأ�صباب  بالتعريف  في�صل   املهند�ض  قام   

الأمريكية، ثم حتدث عن اآثارها على �صناعة النفط والغاز، والظروف التي مرت بها اأ�صواق النفط 

خالل العقدين املا�صيني مركزاً على الدور املتنامي للطلب على النفط من ال�صني والهند والذي �صاهم 

اإىل حد بعيد يف �صيق الأ�صواق والعوامل امل�صتحدثة على اآليات ال�صوق النفطية التي �صاهمت يف رفع 

الأ�صعار ثم النخفا�ض املفاجئ لها وعن �صيا�صات الدول امل�صتهلكة واملنتجة للنفط. 

بداأ املهند�ض لوؤي طراف ورقته بتلخي�ض مظاهر الأزمة التي متثلت يف اإفال�ض العديد من البنوك 

اأ�صعار  البيع وال�صراء وانخفا�ض  العاملني، وحالة ركود يف  وال�صركات وعدم قدرتها على دفع رواتب 

النفط وانخفا�ض الناجت العاملي وارتفاع معدلت البطالة وتدهور موؤ�صرات الأ�صواق املالية ب�صفة عامة 

وتدهور اأ�صعار الأ�صهم و انخفا�ض حجم ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر يف العامل. وعن تاأثريات الأزمة 

على الدول العربية قال املهند�ض طراف اأن الأزمة اأثرت على الدول العربية من خالل القنوات التالية:

- تقل�س �صوق ال�صادرات العربية اإىل العامل. 

- تقل�س عائدات ال�صياحة واخلدمات. 

- تقل�س حتويالت املغرتبني. 

- تكبدت ال�صناديق ال�صيادية واأ�صواق االأ�صهم  خ�صائر كبرية. 

كما كان من نتائج الأزمة تراجع تدفق راأ�ض املال ) حقوق امللكية، �صندات، قرو�ض ( خالل �صنة 

2009 اإىل م�صتويات مقاربة ل�صنة 2005 يف حني اأنها كانت قد بلغت الذروة خالل �صنة 2007، وهناك 
تفاوؤل حذر عودة منو تدفق راأ�ض املال عام 2010، كما يبني ال�صكل التايل:                  

تاأثري الأزمة املالية العاملية على �صناعة النفط والغاز الطبيعي يف الدول العربية
 حممد املف�صي،  �صركة املحروقات ، جلمهورية العربية ال�صورية

الأزمة املالية العاملية وانعكا�ساتها على قطاع النفط والغاز
 لوؤي طراف،  املوؤ�س�سة العامة للنفط ، جلمهورية العربية ال�سورية

تدفق ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر  يف الدول العربية
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وعن تاأثريات االأزم��ة على االقت�صاد ال�صوري قال ال�صيد طراف اأن ال�صادرات ال�صورية تراجعت 

امل�صتوردة،  ال��دول  لدى  ال�صيولة  ونق�ض  العاملي  الركود  نتيجة   %  20 بنحو  الأخ��رية  الأ�صهر  خالل 

وانخف�صت حتويالت املغرتبني ب�صبب تاأثر فر�ض العمل وم�صتويات دخل املقيمني يف اخلارج بن�صبة 18 

% �صنة 2009، كما بينت موؤ�صرات العام 2009 تراجع ال�صتثمارات الأجنبية بن�صبة 30 %. 

التوقيع  اإجراءات  األغت ثالث �صركات عقودها  اخلم�صة ومل ت�صتكمل  النفط والغاز،  ويف قطاع 

عليها بالرغم من انتهاء كافة املفاو�صات والتفاق على كافة ال�صروط التجارية للعقد ب�صبب اختالف 

اقت�صادية امل�صروع يف ظروف الأزمة. 

وهذا ما اأدى لعتباره غري اقت�صادي يف ظل ال�صروط التجارية املتفق عليها �صابقا، و مل ت�صتطع 

ثالث �صركات ا�صتكمال براجمها التنقيبية لعدم توفر ال�صيولة املالية الالزمة رغم اجناز هذه ال�صركات 

جديدة  �صراكات  اإىل  الأزم��ة  عن  الناجمة  املالية  ال�صعوبات  واأدت  الربامج،  هذه  يف  مهمة  مراحل 

واندماجات عديدة يف ال�صركات ال�صتك�صافية يف �صوريا وح�صلت حوايل 7 حالت تنازلت وحالت 

بيع للح�ص�ض  يف تلك ال�صركات ملواجهة اأزمة التمويل، كما يبني ال�صكل التايل:

وبالن�صبة اإىل �صناعة تكرير النفط خططت �صوريا اإىل اإقامة ثالثة م�صايف جديدة وذلك تلبية 

لتنامي الطلب على الطاقة اإذ ت�صري درا�صة منو الناجت القومي الإجمايل يف �صوريا اإىل اأن الطلب على 

امل�صتقات النفطية �صيزيد بن�صبة 2.9 % �صنوياً للفرتة املمتدة ما بني عام 2007 و 2015 و بن�صبة 

%2.3 �صنويا للفرتة 2015 – 2030، اإل اأن ظروف الأزمة اأدت اإىل التباطوؤ يف تنفيذ هذه امل�صاريع 
نظرا لالأ�صباب املتعلقة ب�صعوبات تامني التمويل الالزم واجلدوى القت�صادية، واإحدى هذه امل�صايف كان 

خمطط اإن�صاءها بالتعاون مع �صركة نور الكويتية التي ان�صحبت نظرا ل�صخامة حجم الأموال املطلوبة 

لال�صتثمار والتي مل يعد من ال�صهولة اتخاذ قرار بال�صتثمار يف ظل الظروف الراهنة.

اجلل�صة الرابعة : انعكا�س االأزمة على االقت�صاد العربي: جتارب ال�صركات املنبثقة عن اأوابك

تراأ�ض اجلل�صة الدكتور/ نبيل دحدح، اقت�صادي اأول ب�صندوق النقد العربي.  وقدمت يف اجلل�صة 

�صتة اأوراق فنية وهي كما يلي:

قدم الدكتور طارق ال�صيباين يف م�صتهل ورقته نبذة عن بع�ض الأزمات املالية، وملخ�صا خمت�ص�را 

اأ�ص�ري”، ثم تعر�ض اإىل اأ�صباب الأزمة املالية العاملية،   “ ال�صف�ن  لبناء واإ�صالح  العربي�ة  ال�صرك�ة  عن 

واملراحل التي مرت بها خالل تطورها وحتولها اإىل اأزمة اقت�صادية عاملية.

وعن اآث���ار الأزمة املالية على املنطقة العربية، قال الدكتور ال�صيباين اأن تطورات الأزمة انعك�صت 

على الدول العربية من عدة جهات، فهناك التاأثري املبا�صر على الدول التي لها ا�صتثمارات مالية كبرية يف 

الأ�صواق املالية وقد انعك�ض ذلك بدوره على املواد الأولية التي تاأثرت بانهيار الأ�صعار الآجلة وامل�صتقبلية 

مثل النفط واملعادن، كما اأثر هذا النهيار يف الأ�صواق املالية العاملية بالتاأثري على ال�صتثمارات املالية 

)
ً
الأزمة املالية العاملية وتاأثريها على اإ�سالح ال�سفن وناقالت النفط ومن�سات احلفر )�سركة ا�سري منوذجا

طارق ال�سيباين – مدير عام اخلدمات وامل�ساندة يف ال�سركة العربية لبناء واإ�سالح ال�سفن )اآ�سري(

املنامة مملكة البحرين
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للدول العربية اأدت اإىل خروج العديد من ال�صتثمارات املالية الأجنبية من الأ�صواق العربية نتيجة ملا 

حلق بها من خ�صائر. ولهذه الأ�صباب فقد انخف�ض املوؤ�صر املركب ل�صندوق النقد العربي والذي هو 

مبثابة ترمومرت قيا�ض اأداء الأ�صواق املالية العربية جمتمعة من 345 نقطة منذ بداية عام 2008 اإىل 

اأخطر هذه  ولعل  العربية،  الأ�صواق  اأداء  الكبري يف  النخفا�ض  ليعك�ض   2008 اأكتوبر  188 يف نهاية 
النتائج هو تراجع معدلت الطلب العاملي على معظم ال�صلع هو تناق�ض الطلب على النفط وبالتايل 

ا�صتمرار انخفا�ض اأ�صعار النفط بعد اأن و�صل اإىل اأعلى �صعر يف تاريخه.

وف�ي حديثه ع�ن اآث�ار االأزمة ع�لى ال�صرك�ة ال�عربي�ة ل�بن�اء واإ�ص�الح ال��صف�ن “ اأ�ص�ري”، قال اإن حجم 

املبيعات ل�صركة اأ�صري يف ال�صنة 2007 كان يف حدود 164 مليون دولراً تقريباً ثم ارتفعت املبيعات 

اإىل 207 مليون تقريباً مع انتعا�ض ال�صوق يف بدايات 2008 مما دفع ماًلك ال�صفن والناقالت اإىل اإبرام 

عقود م�صبقة لإ�صالح �صفنهم الأمر الذي اأدى اإىل عوائد مالية كبرية خالل �صنة 2008 بالرغم من 

اأن الأزمة املالية قد بداأت يف منت�صف عام 2008، بينما انخف�ض املردود املايل الإجمايل من حوايل 

207.5 مليون دولر اأمريكي خالل عام 2008 اإىل حوايل 131.4 مليون دولر اأمريكي يف عام 2009 
ثم اإىل حوايل 106.4 مليون دولر اأمريكي يف عام 2010، كما يت�صح من ال�صكلني التاليني:

 

وعلى الرغم من ارتفاع عدد ناقالت الغاز واملواد الكيماوية  امل�صلحة خالل عام 2010 مقارنة بعام 

2009، اإل اأن املردود كان اأقل، نظراً لنخفا�ض اأ�صعار اخلدمات، كما يت�صح من ال�صكلني التاليني: 
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كما اأنه وبالرغم من ارتفاع عدد املن�صات التي مت اإ�صالحها خالل عامي 2009 و 2010 مقارنة 

بعام 2006، اإل اأن املردود كان اأقل، نظراً لنخفا�ض اأ�صعار اخلدمات، كما يت�صح من ال�صكلني التاليني:

 

واختتم الدكتور/ ال�صيباين بقول منقول عن رئي�ض جمل�ض الإدارة ال�صيخ دعيج بن �صلمان بن دعيج 

اآل خليفة وهو اأن »الرتاجع القت�صادي العاملي خالل ال�صنتني الأخريتني قد ت�صبب يف تدينيَّ كثري من 

ال�صناعات ومنها ال�صناعات املتعلقة بال�صفن كاملالحة والنقل البحري وبناء ال�صفن واإ�صالحها. ولقد 

كان هذا التاأثري كبرياً يف العام املن�صرم 2009 لدرجة اأن العديد من ال�صركات واأحوا�ض ال�صفن تكبدت 

اأ�صري من  ال�صابقة. وبالرغم من ذلك فقد متكنت �صركة  الأعوام  باملقارنة مع  خ�صائر مالية فادحة 

اإذا علمنا اأن الكثري من الأحوا�ض عانت من  حتقيق ربح منخف�ض ن�صبياً وهو اإجناز جيد، خ�صو�صاً 

اخل�صائر والبع�ض الأخر مت اإغالقه يف عام 2009”.  

 
 

 ا�صتهل ال�صيد �صوقي نور الدين اخلال�صي ورقته بتقدمي ملحة موجزة عن طبيعة الأزمات املالية 

املالية  الأزمة  ثم  الأمريكية،  املتحدة  بالوليات  القت�صادي  النكما�ض  ودورات  العاملية  والقت�صادية 

احلالية ومراحل تطورها. اأما عن تاأثري الأزمة على الدول الأع�صاء يف اأوابك فتحدث عن اآثارها على 

عوائد النفط اخلام واأ�صواق الأ�صهم وال�صتثمارات اخلارجية املبا�صرة وال�صياحة وحتويالت العاملني 

من اخلارج والبطالة والتجارة. وعن ت�صرر ال�صتثمارات يف القطاع النفطي، قال باأن الأزمة ت�صببت يف 

تاأجيل وتعليق عدد من امل�صاريع النفطية بالدول الأع�صاء �صرد منها يف قطاع ال�صتخراج والت�صنيع 9 

م�صاريع مت تاأجيلها وم�صروع واحد علق. اأما يف قطاع التكرير فقد اأ�صار اإىل ثالث م�صاريع مت تعليقها 

وم�صروع واحد مت اإلغائه.

واأ�صاف ال�صيد اخلال�صي اأن لالزمة تاأثرياتها على املدى الطويل حيث ت�صاوم يف حتفيز الدول 

اأ�صعاره  تعترب  وانها  خ�صو�صاً  اخل��ام،  النفط  عن  بدائل  لتطوير  اجلهود  لبذل  امل�صتهلكة  ال�صناعية 

املرتفعة يف نظرها احد اأ�صباب الأزمات املالية واأنها يف العموم دول غري منتجة للنفط اخلام، ثم قام 

الدول العربية الأع�ساء يف منظمة الأوابك وموقع النفط اخلام يف ميزان الطاقة على �سوء التحديات امل�ستقبلية
�سوقي نور الدين اخلال�سي - مدير دائرة الدرا�سات مبعهد النفط العربي للتدريب،

بغداد ، جمهورية العراق
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با�صتعرا�ض اأهم م�صادر الطاقة التي و�صفها باأنها متثل املناف�صة املمكنة للنفط اخلام التي ميكن اأن 

ت�صاهم الأزمات املالية يف حتفيزها.

ا�صتهل ال�صيد عزيز �صلمان ال�صمري ورقته بتقدمي نبذة عن تاأ�صي�ض ال�صركة العربية لكيماويات 

املنظفات، ثم انتقل للحديث عن الظروف التي مرت بها ال�صركة خالل الفرتة مابني 1990 اإىل 2003. 

وكذلك عن تطور مبيعات ال�صركة من منتجاتها الرئي�صية مثل الالب والتولوين والربافني والهاب خالل 

الفرتة 2001 – 2009 وقال اأن اخل�صارة الناجمة عن انخفا�ض اأ�صعار خمزونات ال�صركة من الالب 

والتولوين والربافني والهاب بلغت حوايل 6.3 مليون دولر بنهاية عام 2008.

واخلدمات  الئتمان  لعملي  الأ�صا�صية  للم�صاكل  ا�صتعرا�صا  اأمني  اأبو  ال�صعيد  اأحمد  ال�صيد  قدم 

امل�صرفية، بنينّ خالله اأن �صيا�صات الإقرا�ض لن تكون كما كان يف املا�صي مرة اأخرى، و�صوف يواجه 

املقرت�صني �صعوبات كبرية يف متويل روؤو�ض الأموال يف امل�صتقبل كما اأن معدلت الفوائد على القرو�ض 

�صوف تزداد كثريا، ولن يعود ممكنا متويل الناقالت بقرو�ض زهيدة الأ�صعار كما كان يف املا�صي.

�صنوات  خالل  مطردة  ب�صورة  ال�صفن  بناء  اأحوا�ض  يف  تو�صع  الإنتاج  اأن  اأمني  اأبو  ال�صيد  وقال 

ال�صفن  اأحوا�ض  الزدهار وب�صفه خا�صة يف ال�صني وذلك ملواجهه الطلب املتزايد، ولكن العديد من 

اأوقات ع�صيبة وذلك نظرا لتقل�ض عملية الئتمان امل�صريف وعدم قدرتهم على تقدمي  تواجه حاليا 

اأن بع�ض  اأوامر بناء جديدة .و  ال�صمانات الالزمة للمالك ومقر�صيهم وبالتايل تعذر احل�صول على 

تلك الأحوا�ض لن تكون قادرة على ال�صتمرار يف ن�صاطها، ولن يتمكن البع�ض الأخر من قبول طلبات 

بناء جديدة يف امل�صتقبل املنظور، و�صيكون نف�ض احلال مع مالك ال�صفن املقرت�صني، حيث �صوف يوؤدى 

تقل�ض عملية الئتمان امل�صريف اإىل اأن يكون البقاء لأف�صل واكرب اأحوا�ض البناء. 

وعن تاأثريات االأزمة على �صناعة الناقالت اأ�صار ال�صيد اأبو اأمني اإىل اأن طلبات ال�صراء قد انعدمت 

ب�صورة �صبه كاملة خالل الفرتة من عام 2008 حتى الربع الثاين من عام 2010 ، وعلى الرغم من 

املجهودات الكبرية التي تبذلها اأحوا�ض البناء فان اأ�صعار بناء الناقالت اجلديدة قد قاربت من قيمة 

اأ�صعار الناقالت امل�صتعملة حيث انخف�صت الأ�صعار مبا يعادل 35 % تقريبا.

ومع ذلك فقد بداأت طلبات ال�صراء يف التدفق مرة اأخرى مع منت�صف 2010 يف رحلة �صعود بطيئة 

جتاه التعايف والنتعا�ض، ولكنه بينما كانت اأحوا�ض البناء متتلك اليد العليا يف ال�صابق، فان البنوك الآن 

اأ�صبحت تفر�ض �صروطها، غري اأن املالك املقرت�صني والقادرين على اإر�صاء البنوك من خالل املالءة 

املالية القوية، �صوف ي�صتفيدون من احل�صول على امتيازات نظري اإدارتهم املالية اجليدة.

وخل�ض ال�صيد اأبو اأمني اإىل اأن الطلب ال�صتهالكي املرتاجع �صوف يتعافى بحلول عام2011 

، وفقاً للموؤ�صرات القادمة من ال�صرق، واأن ذلك يجب اأن يوؤدى اإىل ارتفاع اأ�صعار النقل البحري 

يف الأجل املتو�صط.

ت�صديات ال�صركة العربية لكيماويات املنظفات لتاأثريات احل�صار واحلروب والأزمة املالية العاملية عليها.
عزيز �صلمان ال�صمري - م�صت�صار مايل واإداري يف ال�صركة العربية لكيماويات املنظفات، بغداد ، جمهورية العراق

تاأثري اال�سطرابات املالية على اأ�سواق النقل البحري 
 اأحمد ال�سعيد اأبو اأمني - نائب املدير العام بال�سركة العربية البحرية لنقل البرتول،  دولة الكويت



تقاريـــــر

203

 ا�صتهل ال�صيد عاطف بن عياد ورقته بنبذة موجزة للتعريف بالأزمة وانعكا�صها على القت�صاد 

نتيجة لهتزاز  اأنه  اإىل  اأ�صار  اال�صتك�صاف  ن�صاط  االأزم��ة على  ت��اأث��ريات  وع��ن  النفط.  واأ�صعار  العاملي 

الأو�صاع املالية لعدد كبري من امل�صارف واإفال�ض عدد كبري منها يف اأمريكا خ�صو�صاً، اعرت�ض ال�صركات 

بن�صب  امتيازات  على  ناهيك عن ح�صولها  املالية  املوارد  على  للح�صول  �صعوبات  ال�صغرية  النفطية 

حما�ص�صة �صغرية )كما يف بع�ض حالت اتفاقيات ال�صتك�صاف ومقا�صمة الإنتاج باجلماهريية الليبية( 

الأمر الذي اأدى اإىل اختفاء بع�صها اأو �صرائها من قبل �صركات كربى.

املالية من خالل  الأزمة  ال�صايزمي جراء  الن�صاط  انخفا�ض  ال�صيد بن عياد موؤ�صرات عن  وقدم 

2008، و انخفا�ض ن�صاط  الن�صف الأخري من عام  العاملة يف  ال�صايزمي  التنقيب  تقل�ض عدد فرق 

يت�صح من  الأ�صعار، كما كما  انخفا�ض  مع  يعترب متزامناً  الذي  الأمر   2009 و   2008 احلفر مابني 

ال�صكلني التاليني:

وخل�ض ال�صيد بن عياد اإىل اأن انخفا�ض الن�صاط ال�صتك�صايف يف البحث عن النفط والغاز يعترب 

موؤقتاً ل يلبث اأن ينمو بانح�صار الأزمة القت�صادية الناجمة عن الأزمة املالية والتي بداأت موؤ�صرات 

انح�صارها وعودة ازدياد الطلب على النفط والغاز والذي بدوره �صين�صط من عمليات البحث والتنقيب 

عن هذه الطاقة الأ�صا�صية.

 

البنوك املحلية والإقليمية حيث  تاأثري الأزمة على  التميمي ورقته باحلديث عن  ال�صيد ب�صام  ا�صتهل 

تطرق للتمويل وتكاليف التمويل واإدارة امليزانيات العمومية وحدود الدخل. واأ�صار اإىل النتائج املبا�صرة 

كما  بينها،  فيما  الإقرا�ض  وامتناعها عن  الدولية  امل�صارف  الثقة بني  انعدام  التي متثلت يف  لالأزمة 

حتدث عن جهود احلكومات العربية وم�صارفها املركزية التي تدخلت لدعم الثقة بامل�صارف العربية عن 

الأزمة املالية العاملية وانعكا�صاتها على �صناعة النفط والغاز
ال�صيد عاطف بن عياد - مدير الإدارة املالية والإدارية بال�صركة العربية خلدمات ال�صتك�صاف اجليوفيزيائي،

طرابل�س ، ليبيا

الإقرا�ض والتمويل يف ظل الأزمة املالية
 ب�سام التميمي - نائب رئي�ض اأعلى بال�سركة العربية لال�ستثمارات البرتولية )اأبيكورب(، 

اخلرب - ال�سعودية
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طريق دعم و�صمان الودائع وتخفي�ض متطلبات الحتياطي النقدي و�صخ ال�صيولة. وعن النعكا�صات 

على امل�صارف مبنطقة �صمال اأفريقيا وال�صرق الأو�صط، اأفاد ال�صيد/ التميمي باأن م�صارف دول جمل�ض 

التعاون اخلليجي حممية ن�صبياً من الأزمة بوا�صطة الدعم احلكومي القوي، با�صتثناء بع�ض الت�صحيات 

الب�صيطة، كما اأفاد باأن منو الأ�صول بهذه امل�صارف ل يزال متوا�صعاً حيث بلغ 4 % خالل عام 2009 

مع زيادة راأ�ض املال بحوايل 13 %.

اأما يف دول اأوابك الأخرى، فقد اأفاد ال�صيد التميمي باأن امل�صارف يف هذه الدول كانت مبناأى عن التاأثر 

بالأزمة لأنها اأقل انفتاحاً ول�صيا�صات الإقرا�ض املحافظة وتركيزها على القرو�ض بالعمالت املحلية. 

عن  حتدث  ثم  الأ�صهم،  اأو  بالقرو�ض  امل�صروعات  متويل  مل�صادر  التميمي  ال�صيد/  تعر�ض  كما 

املحددات لتمويل امل�صروعات وفق منهج الإدارة احل�صيفة ملخاطر امل�صروعات.

واختتم ال�صيد/ التميمي منوهًا بنجاح اأبيكورب يف جتاوز االأزمة، منوهاً بجودة اأ�صول ديونها 

التي انخف�صت املتعرثة منها اإىل نحو 7 %، وحققت اأرباحاً بلغت 28 مليون دولر يف عام 2008، 

وارتفعت اأرباحها اإىل 59 مليون دولر عام 2009، بينما بلغت اأرباحها 47 مليون للن�صف الأول 

الطويلة  للقرو�ض   2010 للعام  موديز  ت�صنيفات  اأعلى  على  ال�صركة  2010، وحت�صلت  عام  من 

والق�صري الأجل على التوايل، وتوا�صل ال�صركة �صعيها للدخول يف م�صاريع جديدة بعد ا�صتكمال 

الفح�ض والدرا�صة املطلوبة.

قام الدكتور/ جميل طاهر – مدير االإدارة االقت�صادية، يف اجلل�صة اخلتامية، با�صتعرا�ض وقائع 

الندوة، مربزاً بلمحة موجزة اأهم املحاور واملوا�صيع التي نوق�صت خالل جل�صاتها الفنية وملخ�صاً 

لأهم النتائج التي تو�صلت اإليها، ثم األقى �صعادة اأمني عام منظمة االأقطار العربية امل�صدرة للبرتول 

�صعادة االأ�صتاذ عبا�س علي نقي كلمة الأمانة العامة، عرب فيها عن اأ�صمى اآيات ال�صكر والعرفان 

ملعايل املهند�ض �صفيان العالو وزير النفط والرثوة املعدنية باجلمهورية العربية ال�صورية لرعايته 

للندوة، واإىل �صعادة الدكتور ح�صن زينب معاون وزير النفط وع�صو املكتب التنفيذي ملنظمة اأوابك، 

واإىل جميع العاملني يف وزارة النفط والرثوة املعدنية باجلمهورية العربية ال�صورية على جهودهم 

الكبرية وتعاونهم الوا�صح مع املنظمة لتنظيم هذه الندوة وتقدمي كافة الت�صهيالت لإجناحها، متمنياً 

جلميع ال�صيوف امل�صاركني رحلة اآمنة و�صالمة العودة واختتم �صعادته الكلمة بال�صتنتاجات التي 

تو�صلت اإليها الندوة

وي�صار يف هذا املقام اإىل اأن و�صائل الإعالم املقروءة واملرئية باجلمهورية العربية ال�صورية قد قامت 

بتاأمني تغطية �صاملة لفعاليات الندوة، كما تف�صلت اإدارة العالقات العامة بوزارة النفط والرثوة املعدنية 

باجلمهورية العربية ال�صورية بتنظيم جولة �صياحية لل�صيوف امل�صاركني يف الندوة يف اليوم الثالث لزيارة 

املعامل التاريخية وال�صياحية ملدينة دم�صق. 
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خل�صت الندوة اإىل جملة من ال�صتنتاجات، واأهمها ما يلي:

• لقد عانت اقت�صاديات العامل يف جمملها من جراء هذه االأزمة، حيث تباطاأ الن�صاط االقت�صادي 	

2008، واأخذ  الركود منذ مطلع عام  اإىل حالة �صديدة من  وتراجعت االقت�صاديات املتقدمة 

االجتاه العام ملعدالت منو الناجت املحلي احلقيقي لالقت�صاديات النا�صئة والنامية يف االنحدار 

خالل الن�صف الثاين من عام 2008، ثم دخل االقت�صاد العاملي يف ركود مع مطلع العام 2009، 

اإال اأنه ا�صرتد التعايف احلذر منذ الن�صف االأول من عام 2010 ومن املتوقع اأن ي�صتمر التعايف 

ب�صرعات متفاوتة بني املجموعات الدولية.

• انعك�صت حالة االقت�صاد العاملي يف حينها مبا�صرة يف تراجع م�صتمر للطلب على النفط، 	

)امل�صتهلكون  ال�صناعية  ال��دول  النفط من جمموعة  على  الطلب  انخفا�س  اأن  وا�صحًا  وك��ان 

الرئي�صيون( هو االأ�صد وطاأة يف اأثره على تراجع الطلب العاملي، بينما �صاهم تنامي طلب الدول 

النامية يف تخفيف حدة وطاأته، و ال يزال الطلب على النفط من جمموعة الدول ال�صناعية 

�صمن معدالته املتدنية كما كان يف بداية االأزمة.

• مع بروز بوادر االأزمة على ال�صطح، تراجعت اأ�صعار النفط مبا�صرة يف انحدار حاد، م�صجلة اأدنى 	

م�صتوياتها بنهاية الن�صف الثاين من عام 2008، وعاد اال�صتقرار الن�صبي الأ�صعار النفط منذ 

اأواخر2009، مدفوعًا بتنامي طلب جمموعة الدول النامية وقرارات اأوبك التي دعمت عودة 

اال�صتقرار اإىل اأ�صواق النفط .

• الت�صدد يف اجلانب 	 البرتول مرتافقا مع  اأ�صعار  االأزم��ة متمثاًل يف تراجع  انعكا�س  لقد كان 

التو�صع  بغر�س  البرتول  م�صاريع  اال�صتثمار يف  اإمكانيات  مبا�صرًا يف حتجيم  �صببًا  االئتماين 

يف طاقات االإنتاج، حيث انخف�س عدد احلفارات العاملة يف العامل بن�صبة %41.4 بني عامي 

2008 و 2009، كما انتقلت عدوى الركود اإىل ن�صاط اال�صتثمار يف قطاع البرتول العربي واأدى 
اإىل تاأجيل العديد من امل�صاريع اجلديدة واىل اإلغاء البع�س منها، غري اأن عام 2010 ي�صري اإىل 

تعايف ن�صاط اال�صتثمار يف قطاعي اال�صتك�صاف واالإنتاج وجتاوزه مرحلة الركود يف ظل اإ�صارات 

التفاوؤل التي بداأت تر�صلها ال�صركات بزيادة اأن�صطتها اال�صتك�صافية موؤخرًا. 

• عندما كانت االأ�صعار تنمو يف ال�صنوات التي �صبقت االأزمة، انعك�س انتعا�س اال�صتثمار يف زيادة 	

الطاقات االإنتاجية، اإال اأن انخفا�س الطلب العاملي على النفط الناجم عن االأزم�ة قد �صاهم 

ف�ي ارتفاع الطاقات االإنتاجية الفائ�ص�ة ل�دى اأع�صاء اأوب�ك واأوابك. 

• ال زالت م�صكلة االختناقات يف طاقات التكرير حرجة يف الواليات املتحدة، بينما تقوم ال�صني 	

بجهود حثيثة ملوازنة النمو يف طلبها على النفط واحتياجاتها من الطاقات التكريرية، وال 

ت�صكل م�صاألة االختناقات يف طاقات التكرير يف اأوروبا م�صاألة حرجة يف الوقت احلا�صر نظرًا 

النخفا�س الطلب على النفط والذي ت�صبب يف االحتفاظ بطاقات تكرير اإ�صافية.

• اأ�صعار 	 اأه��م تداعيات االأزم��ة يف االنخفا�س احل��اد يف  العربية، متثلت  بالن�صبة لالإقت�صادات 

املالية  اأو�صاع  وتراجع  االقت�صادي  الن�صاط  وت��رية  والتباطوؤ يف  عليه،  الطلب  وتراجع  النفط 

العامة وتناق�س التدفقات النقدية الواردة لهذه االإقت�صادات، كما اأبرزت تداعيات االأزمة ق�صايا 

جوهرية من اأهمها التقلبات يف اأ�صعار النفط العاملية وانعكا�صاتها على االإقت�صادات العربية 

وتوجهات ال�صيا�صة املالية يف تنويع االإيرادات وتر�صيد االإنفاق وتوفري م�صادر التمويل البديلة.
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• برزت موؤ�صرات انعكا�س االأزمة على االقت�صاديات العربية يف تراجع قيمة �صادرات الدول العربية 	

من النفط اخلام، والذي انعك�س يف تراجع معدالت النمو وانخفا�س اإجمايل االإيرادات العامة 

العامة، كما  الكلي للموازنة  الفائ�س  العامة وتبخر  الكلي للموازنات  واملنح و تقل�س الو�صع 

اأ�صيبت التجارة العربية ب�صرر بالغ، و تقل�س فائ�س امليزان التجاري، وتبدد فائ�س احل�صاب 

اجلاري للدول العربية خالل عام 2009.

• ال�صناعات ومنها 	 االأزم��ة قد ت�صبب يف تدين كثري من  العاملي ب�صبب  الركود االقت�صادي  اإن 

كان  ولقد  واإ�صالحها،  ال�صفن  بناء  و  البحري  والنقل  كاملالحة  بال�صفن،  املتعلقة  ال�صناعات 

هذا التاأثري كبريًا خالل عام 2009، والذي تكبدت فيه بع�س ال�صركات واأحوا�س بناء ال�صفن 

خ�صائر مالية فادحة مقارنة باالأعوام ال�صابقة، وبالرغم من ذلك ت�صري تقارير بع�س ال�صركات 

املنبثقة عن املنظمة والعاملة يف هذا املجال اإىل جتاوزها لهذه االآثار واأنها قد تخطت مرحلة 

اخلطر من االنعكا�صات ال�صلبية الناجمة عن االأزمة.
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والتنمية النمو  �سعت جلنة  امل�سار  هذا  �سمن 

للم�ساعدة يف قيا�س حالة املعرفة، فدعت الأكادمييني 

و�سانعي ال�سيا�سات من خمتلف اأنحاء العامل حل�سور 

ما  ع��ق��دت  عمل  ور���س��ة  ع�سرة  ث��اث  م��ن  �سل�سلة 

العا�سمة  وا�سنطن  يف   ،2009 و   2007 عامي  بني 

ون��ي��وي��ورك وع��دة م��دن اأخ���رى، وق��دم��ت خ��ال تلك 

التي  العمل  اأوراق  م��ن  ك��ب��رة  جمموعة  ال��ور���س��ات 

والتداعيات  بالأ�سباب  تتعلق  موا�سيع  ا�ستعر�ست 

على  ترتبت  التي  والآث��ار  املالية  الأزم��ة  عن  الناجتة 

ال�سوؤون النقدية وال�سيا�سية واملناخية، وعدم امل�ساواة 

،والنمو، والتح�سر. كما مت حت�سر خم�س وع�سرين 

درا�سة ل�ستك�ساف اآليات النمو يف بع�س البلدان. 

التي  العمل  ور�سات  خ��ال  من  جلياً  ظهر  وق��د 

عقدت اأن هناك اختافاً يف الراأي بني اخلرباء حتى 

التنمية،  لعمليات  اأ�سا�سية  تعترب  التي  الأم��ور  على 

يف  م�ستمرة  املختلفة  الأب��ح��اث  ك��ون  م��ن  وب��ال��رغ��م 

ميكن  ل  اأن��ه  اإل  املختلفة،  العاملية  املفاهيم  تو�سيح 

ل�سناع ال�سيا�سة اأن ينتظروا اتفاق العلماء على جميع 

النقاط، مما ي�ستلزم منهم اتخاذ القرارات ا�ستناداً اإىل املعرفة اجلزئية بالواقع احلايل.

ا�ستلهم هذا الكتاب الكثر من حمتوياته من جمموعة ور�سات عمل عقدت حتت عنوان عري�س 

هو »الجتاهات العاملية والتحديات« و»الأزمة املالية العاملية وانعكا�ساتها على البلدان النامية من ناحية 

ال�سرتاتيجيات، والتنمية، و الآفاق امل�ستقبلية«.

يرى املوؤلفان اأن العوملة  هي القا�سم امل�سرتك املرتبط بطريقة التفكر �سمن موا�سيع النمو يف 

املتحدة  الواليات  وا�صنطن/  ومقرها يف   ،)Commission on Growth and Development ( والتنمية  النمو  1 جلنة 
االأمريكية، جلنة اأن�صئت يف عام 2006، وت�صم يف ع�صويتها اثنان وع�صرون خبريًا من خمتلف االخت�صا�صات معظمهم من الدول 

النامية، ويراأ�صها Michael Spence العميد ال�صابق لكلية Stanford Graduate Business School واحلائز على جائزة 

Danny Leipzeger نائب الرئي�س ال�صابق للبنك الدويل. وتتلقى اللجنة الدعم من حكومات  نوبل ، كما ت�صم يف ع�صويتها 

 William and Flora و موؤ�ص�صة  الدويل  البنك  اإىل دعم  اإ�صافة  املتحدة،  واململكة  وال�صويد وهولندا  اأ�صرتاليا  دول، هي:  عدة 

.Hewlett

غالبًا جتاهل النمو االقت�صادي والتقليل من �صاأنه رغم كونه اأحد اأهم االأدوات التي ت�صاهم يتم 

يف معاجلة بع�س م�صاكل العامل االأكرث اإحلاحًا، مثل الفقر، واالأمية، وعدم امل�صاواة يف الدخل، 

ما  وهذا  يعتقد،  كان  مما  و�صوحًا  اأقل  النمو  هذا  مفهوم  اأن  الوقت  نف�س  يف  ويبدو  والتلوث.  والبطالة، 

دعا جلنة النمو والتنمية اإىل اأن تنظر يف �صاأن اآخر واأحدث املعارف النظرية والتطبيقية املتعلقة بالنمو 

االقت�صادي، لتتنباأ بتاأثرياتها على اجليل احلايل وامل�صتقبلي من �صانعي ال�صيا�صة. ومما ال�صك فيه اأن هذا 

التوجه بات اأكرث اأهمية بعيد االأزمة االقت�صادية واملالية التي اجتاحت العامل يف عام 2008، حيث تتجلى 

اأفكار ومناهج جديدة بالتوازي مع م�صاعي البلدان النامية اإىل اإ�صالح االأ�صرار التي حلقت  اأهمية طرح 

باقت�صادها، وتوجهها نحو حتقيق تنمية م�صتدامة عالية.

	  



مراجعة الكتاب

209

الق�سم الأول

الأزمة المالية العالمية: الأ�سباب، والتخفيف، والإ�سالح

اأ�سئلة عديدة حول اأف�سل  اأثارت الأزمة  القت�ساد املفتوح ل�سيما �سمن املناخ العاملي احلايل، حيث 

ال�سرتاتيجيات لتحقيق النمو واحلد من الفقر يف البلدان النامية، كما اأدت اإىل التفكر يف كثر من 

للنظم  اأو�سع  ف�سل  على  يدل حينها  قد  الذي  املايل  النظام  ف�سل  احتمال  مقدمتها  الحتمالت ويف 

الت�ساوؤلت حول ما  العديد من  العملية  الناحية  الأزمة من  واأثارت  ال�سوق.  الراأ�سمالية املوجهة نحو 

اإذا كانت ا�سرتاتيجيات التنمية التي يعتقد اأنها جنحت يف املا�سي ما زالت �ساحلة يف عامل ما بعد 

الأزمة. ي�ست�سهد املوؤلفان يف هذا املقام براأي »جلنة النمو والتنمية« التي تعتقد اأن الأزمة مثلت اإخفاقاً 

للنظام املايل، فالنموذج غر املكتمل الذي ات�سمت به الأنظمة يف البلدان املتقدمة ول�سيما يف الوليات 

واملتداولون يف  املركزية  وامل�سارف  املنظمون  ف�سل  تغير، حيث  اإىل  يحتاج  املتحدة  واململكة  املتحدة 

ال�سوق، والباحثون )فيما عدا ا�ستثناءات قليلة( يف تقدير املخاطر الكلية لهذه اله�سا�سة املالية، ومل 

يعد ممكناً بالن�سبة لهوؤلء اأن يبقوا تركيزهم حم�سوراً يف بقعة �سغرة حتوم حول اأ�سعار امل�ستهلكني 

والعمالة، تاركني اأ�سعار الأ�سول وامليزانيات العمومية تعمل وفق اآلياتها اخلا�سة، فهناك كيانات معينة 

يف النظام الرقابي يتوجب عليها حتمل م�سوؤولية ا�ستقرار وا�ستدامة اأ�سعار الأ�سول ومعدلت الفائدة، 

وامليزانيات، واإل ف�سوف يكون اخليار الوحيد الاحق هو العودة اإىل ما قبل اأزمة الو�سع الراهن، وهو 

اأمر مل يعد مقبولً �سواء من الناحية القت�سادية اأو ال�سيا�سية.

ولو حاولنا تكثيف خا�سة الكتاب يف ب�سعة اأ�سطر لوجدناه يحاول ا�ستعرا�س املناق�سات الدائرة 

حالياً حول اأثر الأزمة املالية على م�سار منو بلدان الأ�سواق النا�سئة والنامية ، وي�سعى اإىل متحي�س 

الأفكار اجلديدة واملناهج احلديثة التي تهدف اإىل مواجهة التحديات امل�ستقبلية التي تقف عقبة يف 

وجه عمليات النمو.

عر�ض الكتاب

اأتى الكتاب يف ثاثة اأق�سام، �سملت ثاثة ع�سر ف�سًا، 

اإ�سافة  و�سكًا تو�سيحياً،  اأربعة واأربعني خمططاً  وت�سمن 

وحوت  الف�سول  على  توزعت  ج��دولً  وثاثني  واح��د  اإىل 

الكثر من البيانات والإح�سائيات الهامة.

ت�صمن هذا الق�صم �صتة ف�صول:

 ،
)2( اإعادة النظر يف العوملة  الأول عنوان:  الف�سل  حمل 

اأن  الباحث  راأى  حيث   ،Danny Leipziger للباحث 

م�سدر  �سكلت  العاملي  القت�ساد  لها  تعر�س  التي  الهزات 

الفقرة  البلدان  من  كثر  يف  القت�سادي  لاأمن  تهديد 

التي  ال��ظ��روف  لنف�س  فيها  القت�سادي  النمو  وعر�ست 

تعر�ست لها بقية البلدان، خا�سة مع اجتماع ثاثة عنا�سر للمخاطر يندر اأن جتتمع مع بع�سها، وهي:

)1( اإ�سكالية الإ�سكان، )2( اأزمات امل�سارف، )3( �سوق الأ�سهم.

2   Globalization Revisited.
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وراأى الباحث اأن العوملة �سكلت ل�سنوات طويلة احلافز الرئي�سي وراء حتقيق التكامل القت�سادي، واملحرك 

الرئي�سي للنمو يف خمتلف اأنحاء العامل، مدفوعًة بالعاقات القت�سادية املتنامية بني خمتلف الدول.

وبعد النهيار الكبر الذي �سهدته الأ�سواق يف عام 2009، احتدمت حدة النقا�س حول م�ستقبل 

الأ�سواق الراأ�سمالية بالعاقة مع العوملة، خا�سة بعد انكما�س الأ�سواق ب�سكل غر م�سبوق يف التاريخ 

اأن  يف  الباحث  وجادل  الاحقة.  البطيء  النتعا�س  وبوادر  العاملية،  التجارة  حجم  وتراجع  احلديث، 

باأنها مل تتعامل جيداً مع اخلا�سرين من  ال�سابق لفرتة ما قبل الأزمة اتهم ال�سيا�سة العامة  املنظور 

العوملة، بينما حتّورت الق�سية لحقاً لرتكز على منظور »اأي جزء من اخل�سارة يجب حتميله على قطاع 

ما من املجتمع«. 

م�سالح  تنوء  الأمريكية، حيث  املتحدة  الوليات  العام يف  الدين  زيادة  مثا عن  الباحث  و�سرب 

الطبقة الو�سطى -التي يبدو جلياً اأنها ل تتمتع بحماية كافية- حتت نر العبء ال�سريبي املتزايد ، مما 

قد يكون له عواقب �سلبية بالن�سبة لإدارة ال�سيا�سة القت�سادية.

ويرى الباحث اأن البع�س ينظرون اإىل الأزمة املالية كمرحلة موؤقتة تعرب عن انتكا�س اأ�ساب النظام 

�سابقاً  العاملي  القت�ساد  بيد  اأخذ  الذي  النظام  ذلك   ، التمويل  وعمليات  للتجارة  واملتكامل  املنفتح 

لتحقيق مكا�سب كبرة ملن متكن من الندماج يف النظام العاملي. وينظر املب�سرون بالعوملة اإىل اأن هناك 

املختلفة  يوجب على احلكومات  ما  النظام، وهذا  ا�ستعادة عافية  بغية  الهمم  ل�سحذ  �سرورة حتمية 

التعامل بحنكة �سيا�سية للوقوف يف وجه احللول املحلية التي قد توؤدي اإىل تراجع الرفاهية العاملية. 

فالعوملة -ح�سب وجهة نظر الباحث- متثل نتيجة جيدة للكثرين، بغ�س النظر عن الت�ساوؤلت  املعلقة 

واملتعلقة بتوزيع املكا�سب. 

ومما خل�س له هذا الف�سل اأنه من غر امل�ستبعد اأن تواجه البلدان النامية حتديات جديدة تقف 

كعقبة كاأداء اأمام النمو وترتبط ب�سكل العوملة يف امل�ستقبل، مما يوجب عليها بال�سرورة تغير �سيا�ساتها 

احلالية يف هذا املجال.

االقت�شاد  من  هيكلية  درو���ض   ،2008 عام  اأزم��ة  عنوان:  الكتاب  من  الثاين  الف�سل  حمل 

 Daron الباحث  ق��دم  حيث   ،
والأجله)3(

نظره  وجهة  الف�سل  هذا  يف   Acemoglu
واأدت  ح�سلت  التي  الرئي�سة  الأخطاء  حول 

من  امل�ستفادة  والدرو�س   ،2008 عام  لأزم��ة 

اأنه مل يقف كثراً عند  تلك الأخطاء. ورغم 

على  اأكد  ولكنه  القدمية،  الفكرية  التيارات 

اأن النظرية القت�سادية ل يزال لديها الكثر 

لتعلمه لاقت�ساديني و�سانعي ال�سيا�سات من 

خال تلك الأزمة.

املتعلقة  امل��ب��ادئ  م��ن  العديد  اأن  ذك��ر  و 

النمو  واإمكانات  القت�سادي  الأداء  بجوانب 

على املدى الطويل ملختلف البلدان، ل تزال �ساحلة وت�سكل درو�ساً مهمة يف املداولت الفكرية والعملية 

حول ال�سيا�سة، واإن كانت هذه املبادئ قد لعبت دوراً �سغراً يف املناق�سات الأكادميية، فاإن ذلك الدور 

الأكادمييني من القت�ساديني  اأن من واجب  الكاتب  ال�سيا�سية. ويرى  املناق�سات  كان غائباً متاماً يف 

3  The Crisis of 2008: Structural Lessons for and from Economics
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تذكر �سانعي ال�سيا�سات بهذه املبادئ والآثار املرتتبة على ال�سيا�سات احلالية يف توجيه اإمكانات منو 

القت�ساد العاملي.

واأكد اأن هناك ثاثة مفاهيم رئي�سة وقفت خلف امل�ساكل التي ظهرت، وعلى راأ�سها مفهوم اأن ع�سر 

التقلبات الكلي قد انتهى، مما دفع املهتمني اإىل العتقاد اأنه ميكن من خال �سيا�سة ذكية تلجاأ اإىل 

ا�ستخدام تقنيات جديدة - مبا يف ذلك حت�سني اأدوات التوا�سل ومراقبة خمزون ال�سلع-  ميكن اإنهاء 

اإزاء  التفاوؤل  اأكرث اعتداًل بخلق حالة من  العمل. وقد �ساهم الإميان بوجود اقت�ساد  تقلبات دورات 

�سوق الأ�سهم و�سوق العقارات، �سعر امل�ستثمر معها باأن اأي انكما�س يف ال�سوق �سيكون ب�سيطاً ولفرتة 

ق�سرة، وهذا ما حدا بالو�سطاء املاليني وال�سركات وامل�ستهلكني اإىل اأن ل ي�سعروا بالكثر من القلق 

يف البداية حول النخفا�س الكبر يف قيم الأ�سول، بينما راأى الكاتب اأن النخفا�س الكبر يف قيم 

الأ�سول ووجود الكثر من حالت اإع�سار املوؤ�س�سات يف الوقت نف�سه توؤكد اأن التقلب الكلي هو جزء ل 

يتجزاأ من نظام ال�سوق.

اأما املفهوم الثاين الذي متت الإ�سارة اإليه فهو اأن القت�ساد الراأ�سمايل بات يعمل يف فراغ موؤ�س�ساتي 

ويراقب الأ�سواق باأ�سلوب انتهازي، مما يوؤكد على اأن تنا�سي القواعد املوؤ�س�ساتية لاأ�سواق يقود اإىل 

خطاأ يف التمييز يقود اإىل امل�ساواة بني الأ�سواق احلرة والأ�سواق غر املنظمة.

ثم اأو�سح الكاتب املفهوم الثالث من وجهة نظره، والذي راأى اأنه قد مت تدمره من قبل الأحداث 

الأخرة التي رافقت الأزمة العاملية، حيث اقرتح اأنه حتى لو مل يعد من املمكن الثقة بالأفراد ب�سبب 

املعلومات الناق�سة وغر املنظمة، فهناك موؤ�س�سات بنت لنف�سها راأ�سمال �سخم من ال�سمعة، وعملت 

على مراقبة نف�سها مما جعلها تعمر طويًا، رغم اهتزاز الثقة ببع�س هذه املوؤ�س�سات بعد انت�سار بع�س 

ف�سائح �سوؤون املحا�سبة فيها.

الكاتب قدم  حيث   ،
واالإ�شالح)4( والتنظيم  املايل  االبتكار  عنوان:  حتت  الثالث  الف�سل   اأتى 

Charles W. Calomiris لفكرته بالتاأكيد على 
اأن البتكارات املالية ت�سعى دوماً لالتفاف على القيود 

الن�ساطات  من  حتد  اأن  �ساأنها  من  التي  التنظيمية 

ف�سمانات  فيها،  للم�ساركة  النا�س  ي�سعى  ال��ت��ي 

القرو�س )مثل قرو�س بطاقات الئتمان، اأو قرو�س 

الرهن العقاري ال�سكني( غالباً ما يتم ت�سويرها على 

اأنها ن�ساأت كجزء من العوامل التي حتكم املتطلبات 

من  املوجودات  املال، حيث حتجز  لراأ�س  التنظيمية 

للقيود  اخلا�سعة  للم�سارف  العمومية  امليزانيات 

التنظيمية. وبالتايل متكن املقر�سون من حجز ن�سبة 

يجب  كان  ما  مقابل  القرو�س  لهذه  اأق��ل  مال  راأ���س 

عليهم حجزه لو اأن هذه القرو�س و�سعت على ميزانيات منف�سلة.

وراجع الكاتب الت�سوهات يف ال�سيا�سات احلكومية التي اأدت اإىل ا�سطراب ال�سوق العقاري، وبحث 

يف الإ�ساحات التي تاأخذ يف العتبار وجود تلك الت�سوهات، والقت�ساد ال�سيا�سي املرتبط بتنظيمها 

والإ�سراف عليها، حيث اقرتح اثنتا ع�سرة �سيا�سة اإ�ساحية ت�سمها اخلطوط العري�سة ل�ستة جمالت 

رئي�سية، هي:

4   Financial Innovation, Regulation, and Reform
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)1( التنظيم الدقيق على امل�صتوى ال�صغري.

)2( التنظيم العام على امل�صتوى الكبري.

)3( و�صع خطط ذات م�صداقية لت�صوية م�صاكل امل�صارف واملوؤ�ص�صات الكبرية.

)4( اإ�صالح �صيا�صة االإ�صكان للق�صاء على اأو احلد من االإعانات امل�صتخدمة كو�صيلة لت�صجيع متلك املنازل. 

)5( اإزالة احلواجز اأمام امل�صاهمني يف �صبيل �صبط اإدارة امل�صارف.

)6( ال�صيا�صات التي تعزز التح�صينات يف جمال اإدارة املخاطر وال�صفافية يف البور�صة.

ومن اأهم ال�سيا�سات التي راأي الكاتب وجوب تطبيقها:

1 - ا�صتخدام اأ�صعار الفائدة على القرو�س يف تقدير املخاطر على هذه القرو�س، وذلك بهدف حتديد احلد االأدنى 
ملتطلبات راأ�س املال الذي يتوجب وجوده يف امل�صارف مقابل تلك القرو�س.

2 - اإيجاد �صروط للحدود الدنيا للقرو�س غري املوؤمن عليها ت�صاف اإىل املتطلبات الراأ�صمالية للم�صارف الكبرية.
3 - فر�س ر�صوم تنظيمية اإ�صافية ميكن اأن تاأخذ اأ�صكااًل خمتلفة مثل فر�س وجود راأ�صمال اأكرب، اأو وجود �صيولة اأعلى 

يف امل�صارف الكبرية.

4 - احلد من العوائق التي تقف يف وجه �صركات امل�صارف القاب�صة للتحكم برتاكم الفوائد يف امل�صارف.

، للباحث
 اأما الف�سل الرابع فكان عن: االأزمة املالية و االإدارة العاملية: حتليل ال�شبكة)5(

تو�سل  ما  اآخر  من  امل�ستمدة  ال�سبكات  نظرية  ل�ستخدام  كمحاولة  واأتى   ،Andrew Sheng
ينبغي  اأنه  اإىل  جميعها  اأ�سارت  والتي  البيولوجية،  والنظم  والهند�سة،  الجتماع،  علم  اإليه 

العاملية  الأ�سواق  اأن  الباحث  يرى  حيث  ال�سبكة.  اأزمة  باعتبارها  احلالية  الأزمة  اإىل  النظر 

حمدودة،  غر  متطورة  �سبكة  وفق  البع�س  بع�سها  مع  تتفاعل 

اإدارة  املطلوب  كان  اإذا  جوهرية  خ�سائ�س  متتلك  اأن  بد  ول 

م�ستقر.  ب�سكل  تعمل  لكي  ال�سبكة  هذه 

ال��درا���س��ات  م��ن  العديد  العاملية  املالية  الأزم���ة  اأف���رزت  لقد 

ولئن  وال�سيا�سي،  التنظيمي  ال�سعيدين  على  املمتازة  واملراجعات 

املختلفة  الأ�سباب  حتليل  يف  كثراً  ت�ساهم  الدرا�سات  هذه  كانت 

اخل�سائ�س  يف�سر  موحد  اإط��ار  عن  البحث  من  بد  فا  ل��اأزم��ة، 

الأزم��ة، حيث  اإىل  اأدت  التي  وال�سيا�سات  ال�سوق  ل�سّناع  ال�سلوكية 

ال�سنوات  والكمبيوتر يف  الت�سالت  تقنيات  ا�ستخدام  انت�سار  اأدى 

الثاثني املن�سرمة اإىل زيادة الوعي باأن ال�سبكات باتت تلعب دوراً 

 Metcalfe رئي�سياً يف منو الأ�سواق املالية. و�ساق مثالً عن قانون

املنت�سر على نطاق وا�سع والذي يفرت�س اأن قيمة ال�سبكات تتنا�سب 

املناف�سني  القانون  اأعطى  وقد  النظام،  م�ستخدمي  عدد  مربع  مع 

دمج  على  القائم  والنمو  للربح  املنطقي  الأ�سا�س  املايل  النظام  يف 

وخدمات  امل�سرفية  اخلدمات  مثل  املنتجات،  مع  املجزاأة  الأ�سواق 

التاأمني واإدارة ال�سناديق ال�ستثمارية واأ�سواق راأ�س املال. 

حيث  املا�سي  القرن  من  الت�سعينات  يف  التوجه  هذا  وت�سارع 

5    Financial Crisis and Global Governance: A Network Analysis
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اأو ت�سكيل �سركات  املالية بدمج  التاأمني و�سركات الأوراق  للبنوك و�سركات  املالية  القيود  اإلغاء  �سمح 

قاب�سة يف م�سعى لت�سبح �سركات عماقة تقدم خدمات مالية �سريعة اإىل امل�ستهلك وامل�ستثمر.

قدم الباحث حتليًا مهماً لاأزمة وللحلول، مبيناً كيف ميكن ل�سبكة اإطارية اأن ت�ساهم يف التفكر 

يف اإ�ساح النظام املايل العاملي، فنظر اأولً يف بنية ال�سبكة وبني احلاجة اإىل نظرة �ساملة تبني مواطن 

الروابط ال�سعيفة يف املنظومة العاملية، وتركز على مكامن املخاطرة. ونظر يف اأن وجود قوة قانونية 

كامنة يف نُظم ال�سبكات، لبد اأن تقود اإىل العرتاف باأن هذه ال�سبكات غر متكافئة وغر مت�ساوية، 

وبالتايل فاإن الرتكيز على فكرة اأن هذه ال�سبكات حممية من النهيار بكونها كبرة جداً اأو مرتابطة 

جداً ميكن اأن يقود اإىل خماطر ل حتمد عقباها.

اأنه من الهام التفكر ب�سكل اأكرث مو�سوعية بجلب املزيد من املناف�سة والتنوع يف  وراأى الباحث 

ال�سبكات العاملية، وذلك لتجنب ال�سلوك الحتكاري ومنع الجتاه نحو »الأحادية«، م�سراً اإىل اأن بع�س 

اأن ا�ستخدام معاير حما�سبية موحدة وعادلة بالتوازي مع مناذج املحاكاة  الدرا�سات و�سحت كيفية 

ميكن اأن توؤدي بالأ�سواق اإىل التحرك يف اجتاه واحد يحفز الدورات القت�سادية. ويت�سح هذا ب�سكل 

ي�سابه  ما  تخلق  فاإنها   ، متماثلة  معلومات  با�ستخدام  املتماثلة  التجارية  النماذج  تطبق  خا�س عندما 

تاأثرات القطيع التي توؤدي اإىل ا�ستدامة الزخم التجاري. كما اأبرز هذا الف�سل �سرورة اإيجاد اإطار عام 

ي�سهل اإدراك اآلية الأ�سواق املعقدة، وي�ساهم يف ا�ستقرار التفاعل بني العاملني يف الأ�سواق، مع اأهمية 

البتعاد عن املنظور ال�سامل فقط للنظام الكلي، و�سرورة البحث يف اأدق تفا�سيله.

يعترب عامًا  لكنه  امل�ستقبل،  ا�ستقراء  القدرة على  ال�سبكي ل ميتلك  التحليل  باأن  الباحث  ويقر 

اأ�سا�سياً ي�ساهم يف اإيجاد اإطار تنظيمي لتف�سر الآليات احلالية، وجاء العوائق الناجمة عن العوامل 

اخلارجية وغرها مثل احلوافز اخلاطئة، والهيكليات الركيكة. ويعود للتاأكيد على اأن التحليل ال�سبكي 

عبارة عن عملية تفاعلية م�سرتكة يظهر قالبها احلقيقي بالتجربة وال�ستخدام من قبل امل�سرتكني يف 

النظام ومن �سمنهم املوؤ�س�سات املالية، وامل�ستثمرون، والهيئات التنظيمية، و�سانعو ال�سيا�سات.

تفهم  ال��ف�����س��ل اخل���ام�������س ع����ن����وان:  ح��م��ل 

 Richard وقدم الباحث ،
االختالالت العاملية)6(

عجز  على  ال�سوء  باإلقاء  الف�سل  لهذا   Cooper
احل�ساب اجلاري يف اأمريكا والذي بلغ 788 مليار 

تخفي�س  ل ميكن  اأن��ه  وبني   ،2006 عام  دولر يف 

العجز يف احل�سابات اجلارية بدون امل�سا�س بفائ�س 

اأن  مبيناً   امل��دخ��رات،  ح�ساب  على  ال�ستثمارات 

هي  اجل��اري��ة  احل�سابات  يف  العاملية  الخ��ت��الت 

النتيجة الطبيعية لعوملة الأ�سواق املالية، وللتوجهات 

و�سرق  اأوروب���ا  يف  خا�سة  احلديثة  الدميوغرافية 

انخفا�س  مقابل  الدخار  معدل  يرتفع  حيث  اآ�سيا، 

املجتمعات  َه��َرم  نتيجة  ال�ستثمار  معدل  يف  ح��اد 

وانخفا�س اأعداد ال�سباب فيها. ومع انت�سار العوملة 

هذه  من  كبر  يعمل جزء  الراأ�سمالية،  الأ�سواق  يف 

القت�ساد  ،  حيث ميثل  الإقليمية  اآمنة خارج حدوده  ا�ستثمار  البحث عن  خيارات  املدخرات على 

6  Understanding Global Imbalances
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الأمريكي بالن�سبة لهذه املدخرات املاذ الآمن ذا العائد املنا�سب، خا�سة مع وجود تركيبة دميوغرافية 

اإليه  خمتلفة يف الوليات املتحدة نتيجة الهجرات ال�سبابية باجتاهها، وبالتايل فاإن الختال امل�سار 

ميثل و�سعناً راهناً انتقالياً للتجارة اأكرث من كونه يعك�س حالة من عدم التوازن. 

ورغم الأزمة املالية و اآثارها، فاإن الباحث ينظر اإىل العوملة مبنظور اإيجابي، حيث يرى اأن التكامل 

القت�سادي العاملي خال الأعوام اخلم�سني املا�سية كان له دور حممود يف تخفي�س معدلت الفقر، بيد 

اأنه مل يغفل الأخطار املرحلية لاأزمة، مركزاً على ردود الفعل ال�سلبية املنظورة واملتوقعة �سد العوملة، 

ويتوقع اأن ردود اأفعال البلدان التجارية الرئي�سية، �ستكون ذات اأثر �سلبي ل حتمد عقباه على النمو 

امل�ستقبلي. 

لكن الباحث يعود ليوؤكد اأن الأزمات املالية ل مفر منها يف اأي اقت�ساد حديث، ولي�س اأمام �سانعي 

ال�سيا�سات خيار �سوى حماولة احلد من هذه الأزمات، اأو ال�ستعداد لإ�ساحات فعالة على امل�ستوى 

التنظيمي ملرحلة ما بعد الأزمة، بينما ل ميكن لهم بحال من الأحوال اأن مينعوا حدوث الأزمات.

عنوان  الذي حمل  ال�ساد�س  الف�سل  يف 

االأزمات العمالقة واال�شتهداف، التحول 

 Raviالباحث ي��ت��ن��اول   
الفقراء)7( نحو 

اأ�سا�سياً يخت�س ب�سانعي  Kanbur  �سوؤالً 
ال�سيا�سات املعنيني مبد يد العون للفقراء يف 

وهو:  الكبرة،  القت�سادية  الأزم��ات  خ�سم 

كيفية توجيه املوارد ال�سحيحة اأ�سا�ساً بفعل 

الحتياجات على  فيه  تزيد  الأزمة يف وقت 

خمتلف ال�سعد. واأكد من خال اإجابته على 

هذا الت�ساوؤل اأن هناك مربرات تقنية تدفع 

نحو توجيه املبادرات املناه�سة للفقر  قدماً 

واإع��ادة  فردية  برامج  ا�ستخدام  خ��ال  من 

برامج  نحو  وتوجيهها  امل����وارد  تخ�سي�س 

ي��وؤدي  مما  الدقة،  من  اأك��رب  وبقدر  �سغرة 

اإىل ال�ستخدام الأمثل للموارد، وهذا ح�سب 

راأي الباحث ل يتعار�س مع التكاليف العالية 

للمعلومات والآثار التحفيزية للتدقيق يف توجيه هذه الربامج.

بيد اأن منظور القت�ساد ال�سيا�سي للمو�سوع يراعي نقطة اأخرى هامة، وهي اأن الربامج املوجهة 

توؤدي اإىل تخ�سي�س قدر اأقل من املوارد، وهذا ما قد ينظر اإليه على اأنه ت�سرف غر �سحيح ل يراعي 

املنظور ال�سرتاتيجي، ويعرب عن نظرة قا�سرة تدمج م�سالح الفقراء واأ�سباه الفقراء، مما قد ينتج عنه 

اآثار تراكمية ترتبط بدفع اأ�سباه الفقراء اإىل هاوية الفقر ، بينما من املحبذ احلفاظ على م�ستويات 

اأو�ساط الفئات التي ت�سغل اجلزء الأدنى من �سلم التوزيع  )الفئات الأكرث  ال�ستهاك الأ�سا�سية يف 

فقراً(، ويرى من حيث النتيجة اأنه لبد من تبني نظم حتولية عالية املرونة على ال�سعيدين ال�سيا�سي 

والقت�سادي.

7   Macro Circes and Targeting, Transfers to the Poor
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ع��ن��ي ال��ق�����س��م ال���ث���اين م���ن ه��ذا 

الأفكار  على  ال�سوء  بت�سليط  الكتاب 

والتي  الأزم��ة،  اأفرزتها  التي  املبتكرة 

على  للنمو  هامة  مبوؤ�سرات  ارتبطت 

الق�سم  هذا  واأبرز  م�ستوياته،  خمتلف 

بع�س اأهم الق�سايا وال�سيا�سيات التي 

اأن��واع  يف  احلقيقي  النمو  ت�سجع  قد 

والنامية  النا�سئة  املختلفة  القت�ساد 

على حد �سواء. يعد اأثر الأزمة املالية 

الأهمية  غاية  يف  اأم��راً  الفقراء  على 

يف ظل هيمنة العوملة، فالأزمة احتلت 

العامل  يف  الرئي�سية  العناوين  معظم 

املوؤ�س�سات  اأ�سهر  بع�س  تداعي  نتيجة 

املالية يف العامل، وهذا ما وجه الأنظار 

ن��ح��و ه���ذه امل��وؤ���س�����س��ات، وج��ع��ل تلك 

الأنظار ت�سيح عن الفقراء. حيث ت�سر 

عدد  اأن  اإىل  ال��دويل  البنك  تقديرات 

الفقراء يف عام 2009 ازداد باأكرث من 

90 مليون ن�سمة نتيجة لاأزمة، وهذا ما اأبرز اأهمية و�سع ا�سرتاتيجيات و�سيا�سات  ت�ساهم يف تخفيف 
اآثار الأزمة على الفقراء. واأكد الباحث اأن توزيع الدخل يحمل دوماً الكثر من بواعث القلق، التي تزداد 

عموماً يف فرتات الأزمات التي توؤدي اإىل تردي الدخل، ومن امل�ستحيل اأن تتم قولبة م�سار لانتعا�س 

القت�سادي امل�ستقبلي بدون النظر يف تخفيف اآثار الأزمات.

، للباحث Dani Rodrik، الذي 
ناق�س الف�سل ال�سابع من الكتاب مو�سوع: النمو بعد االأزمة)8(

نظر يف �ساأن البيئة العاملية للنمو القت�سادي يف البلدان النامية بعيد خروجها من الأزمة املالية، وهو 

يرى اأن الإجابة على الأ�سئلة التي تغلف هذا ال�ساأن تتوقف على اأ�سلوب اإدارة عوامل ال�سد واجلذب 

التالية لاأزمة. فهو ينظر اإىل اأن ا�ستقرار القت�ساد العاملي  يتطلب احليلولة دون التزايد  الكبر يف 

حجم الختالت اخلارجية، كما يتطلب النمو اأن يكون القت�ساد العاملي قادراً على ا�ستيعاب الزيادة 

ال�سريعة يف املعرو�س من ال�سلع القابلة للتبادل التجاري التي تنتجها هذه البلدان الفقرة، وعند تتبع 

ال�سيا�سات املرتبطة بالأزمة يرى الباحث اأنه من املمكن اأن يتما�سى هذان امل�ساران مع بع�سهما للو�سول 

اإىل غاياتهما املرجوة، اإل اأن ذلك يتطلب حتولً جذرياً يف ال�سيا�سات ال�سناعية �سمن البلدان النامية، 

خا�سة تلك التي متتلك اإمكانية ت�سجيع اإنتاج ال�سلع احلديثة التي ميكن تبادلها جتارياً على نطاق وا�سع 

دون اأن ترتاكم على �سكل فوائ�س جتارية ب�سبب زيادة العر�س على الطلب، اأو بكلمات اأخرى فهو يرمي 

اإىل اأن البلدان النامية عليها اأن تنتج �سلعاً قابلة لا�ستهاك املحلي دون الت�سحية مبعدلت النمو.

8   Growth after the Crisis

الق�سم الثاني

اآلية ت�سجيع النمو الحقيقي
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، وقدم فيه الباحثان  
حمل الف�سل الثامن عنوان: اجلدل الدائر حول �شيا�شة البنى التحتية)9(

 ،Marianne Fay و   Antonio Estache
�سيا�سة  ب�ساأن  الدائرة  للمناق�سات  عاماً  ا�ستعرا�ساً 

عاقة  وج��ود  بحقيقة  مدفوعني  الأ�سا�سية  البنية 

التحتية  الأ�سا�سية   البنية  مرافق  تنمية  بني  متينة 

والنمو القت�سادي.

وقد بني الباحثان الأدلة اخلا�سة التي ت�سر اإىل 

الأهمية القت�سادية الكلية لقطاع البنية التحتية من 

حيث  اأثره على حتقيق النمو ودوره يف التخفيف من 

حدة الفقر، كما بحثا يف دور القطاع العام واخلا�س 

ودورهما يف خمتلف مراحل اخلدمات، اإ�سافة اإىل 

اأهمية تغير الدور احلكومي يف هذا املجال. 

وقد خرج الباحثان بعدة ا�ستنتاجات يف بحثهما، 

بلد على  تختلف من  التحتية  البنية  اأهمية  اأن  منها 

اآخر ، كما تتغر بتغر الوقت وترتبط بتغر القيود من بلد اإىل اآخر، كما ل يزال هناك بون �سا�سع 

يف�سل بني املرافق الأ�سا�سية و بني تلبية احتياجات التنمية يف الدول الأ�سد فقراً يف العامل. ويرى 

الباحثان اأن اخل�سخ�سة مل تاأت مبا كان متوقعاً منها يف جمال ال�ستثمارات، وهذا ما يعود بال�سرر 

الأ�سا�سية. وعند  البنية  اإمكانية احل�سول على خدمات  اإىل  فعلياً  يفتقرون  اأ�سا�سي على من  ب�سكل 

البحث يف ال�سبب الرئي�سي وراء عدم وجود اإجابات حمددة حول البنية التحتية، يرى الباحثان اأن ذلك 

ميكن رّده اإىل ندرة املعلومات والبيانات املو�سوعية املتعلقة بقطاع اخلدمات، وهذا ما يجعل القرارات 

املتعلقة به ترتكز اإىل املفاهيم النظرية الغائمة بدل احلقائق امللمو�سة.

�سعى الباحثان يف ف�سلهما هذا ب�سكل حثيث اإىل 

اإبراز الثغرات يف املعلومات اخلا�سة بالبنى الأ�سا�سية 

و  ال��ع��ام  القطاع  وح�س�س  وال��ر���س��وم  التكاليف  مثل 

اخلا�س، موؤكدين على �سرورة اأن يعمل املجتمع الدويل 

جدية،  اأك��رث  ب�سكل  واملعلومات  البيانات  توفر  على 

لعلها حتفز بروز اأفكار جديدة تدفع بالقطاع اخلا�س 

قدماً بالرغم من انتكا�سة الأزمة املالية.

من  ال�����ش��ادرات  ع��ن��وان:  التا�سع  الف�سل  حمل 

ال�شلع امل�شنعة والنمو االقت�شادي: اإعادة النظر 

 William R. للباحث   ،
التكوين)10( تزييف  يف 

عادت  تاريخية  بلمحة  الف�سل  ه��ذا  افتتح   .Cline
خرباء  ناق�س  عندما  الثمانينات،  مطلع  اإىل  بالقارئ 

التنمية القت�سادية اإمكانية تعميم جتربة النمو املتميز 

حيث  النامية،  ال��دول  بقية  على 
 )11(

الأربعة ملجموعة 

9  Current Debates on Infrastructure Policy
10  Exports of Manufactures and Economic Growth: The Fallacy of Composition Revisited

11   جمموعة االأربعة )G4(، اأو ما يعرف با�صم منور �صرق اآ�صيا، وت�صم: ال�صني، كوريا اجلنوبية، �صنغافورة، تايوان.
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دار اجلدل حول اأن ما جنح بالن�سبة لعدد قليل من القت�سادات املعتدلة احلجم، ميكن اأن ينجح لعدد 

اأكرب من القت�سادات ذات احلجم الكبر اأي�ساً. وكان ال�سوؤال الهام حينها هو ما اإذا كان تعميم هذه 

ال�سرتاتيجية الذي قد يغرق اأ�سواق البلدان ال�سناعية بالواردات من ال�سلع امل�سنعة يف الدول النامية، 

�سيقابل مبوجة من احلماية مرتافقة مع اإحباط حماولت منو ال�سادرات ال�سريع من جانب تلك الدول، 

.
)12(

وهذا ما عرف لحقاً با�سم خطاأ ال�ستدلل

ويرى الباحث اأن النمو القوي لل�سادرات امل�سنعة كان يف جوهره يحقق حيوية لاأ�سواق مما �ساهم 

يف منوها القت�سادي، حيث وجد اأن �سادرات ال�سلع الإجمالية  امل�سنعة يف البلدان النامية منت مبعدل 

قارب 10 % �سنوياً، ورغم اأنها وترة عالية ن�سبياً لكنها كانت متوقعة من قبل. وقد �ساق الباحث عدة 

اأمثلة منها مثال عن قطاع املاب�س اجلاهزة حيث جتاوزت م�ستويات الإغراق بهذا النوع من الواردات 

احلدود الق�سوى التي من �ساأنها اأن توؤدي اإىل اإطاق �سرارة اإجراءات احلماية. وخل�س اإىل اأن اأي تغر 

يف الطلب بعيداً عن ال�سادرات يف بلدان الأ�سواق النا�سئة الكبرة، �سيتيح جمالً اأو�سع اأمام ال�سادرات 

من البلدان النامية. 

وحمل   ،
املعاك�شة)13( التحفيز  حزم  وحالة  ال�شناعي  النمو  عنوان:  العا�سر  الف�سل  حمل 

 ،  Enisse Kharroubiو  David Hemous و    Philippe Aghionهم باحثني  ثاثة  توقيع 

ودار حمور البحث حول ما اإذا كان النمط 

الدوري لل�سيا�سة املالية ميكن اأن يوؤثر على 

النمو. ورمبا تتجلى اأهمية هذا العنوان يف 

�سوء اجلهود احلالية التي ترمي اإىل حتفيز 

الطلب املحلي يف البلدان املتقدمة والبلدان 

اإج��راءات  باعتماد  وذلك  الكبرة،  النامية 

مالية �سريبية. 

نظرة  الف�سل  هذا  الباحثون يف  ينظر 

يف  عليها  املتعارف  الفرتا�سات  اإىل  �سك 

درا�سة الأداء القت�سادي �سواء على املدى 

به  تزخر  ما  اأن  مبينني  البعيد،  اأو  القريب 

الكلي  القت�ساد  ح��ول  الأك��ادمي��ي��ة  الكتب 

النمو  للجدل بني حتليل  مثر  ب�سكل  مييز 

بعد  القت�ساد  )ا�ستقرار  الأمد  النمو ق�سر  ، وحتليل  الكلي(  القت�ساد  �سيا�سات  )اآثار  الأمد  طويل 

ال�سدمات(. ويدح�سون الراأي الذي يقول اإن �سيا�سات حتقيق ال�ستقرار على املدى القريب لي�ست بذات 

اأهمية عند مقارنتها ب�سيا�سات التنمية بعيدة املدى. ثم تطرق الباحثون اإىل ال�سيا�سة املالية اخلا�سة 

ال�سناعية،  التنمية  على  واأثرها   ، املالية  العوائق  مع  بالعاقة  القت�سادية  الدورة  تغرات  مبواجهة 

وخل�سوا اإىل وجود تفاعل اإيجابي بني القيود املالية يف �سناعة ما من جهة، وبني مواجهة ال�سيا�سة 

املالية للتقلبات الدورية من جهة اأخرى، ويتجلى هذا التفاعل يف منو ال�سناعات املختلفة، وتاأثره على 

اإدارة �سيا�سة القت�ساد الكلي خال جممل الدورة القت�سادية، واأكدوا على اأن اتباع �سيا�سة  حتفيز 

مالية قوية يحد من حدوث �سدمات م�ستقبلية �سلبية لاقت�ساد الكلي وي�ساهم يف تخفي�س خماطر 

احتمال اإخفاق البتكارات. 

12   FC, Fallacy of Composition
13   Industry Growth and the case for Countercyclical Stimulus Packages.
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تناول هذا الق�سم ق�سية التغر املناخي واأثره على التنمية القت�سادية، و�سرورة و�سع ا�سرتاتيجيات 

حالية تعتمد اإجراءات معتدلة يف هذا املقام، لكنها تدعم اتخاذ خطوات جادة لحقاً عندما ت�سمح 

الظروف القت�سادية وال�سيا�سية بذلك. وخل�س هذا الق�سم اإىل �سرورة م�ساركة البلدان النامية يف 

احلد من النبعاثات التي - نتيجة للنمو امل�سطرد- تقرتب ب�سكل مت�سارع من م�ستوى النبعاثات يف 

الدول املتقدمة.

يف الف�سل احلادي ع�سر الذي اأتى حتت عنوان: 

انبعاثات غازات االحتبا�ض احلراري وتغري املناخ: 

 ،
االآثار على البلدان النامية وال�شيا�شة العامة)14(

بداأ الباحث  David Wheeler بالتاأكيد على اأنه مل 

الب�سرية  الن�ساطات  تاأثر  ب�ساأن  جدل  اأي  هناك  يعد 

على تغير مناخ الأر�س، م�سراً اإىل اأن هناك �سببني 

اتفاق  هو  اأولهما  املناخ،  تغر  اأزم��ة  حفزا  رئي�سيني 

حتدث  التي  العتبة  اأن  اعتبار  على  ال��دويل  املجتمع 

اأ�سراراً ل ميكن اإ�ساحها هي وجود غاز ثاين اأك�سيد 

الكربون يف اجلو بن�سبة تركيز تبلغ 450 جزء باملليون 

اأن تغر املناخ ميثل  الثاين فهو  ال�سبب  اأما   .)ppm(

ماأزقا ذا حدين بالن�سبة ملليارات الب�سر الذين ل يزالون 

يف حالة من الفقر، فاإذا مت جتاهل هذا التغر، فاإن 

اآثاره �سوف تقو�س عملية التنمية يف دول اجلنوب. 

ويرى الباحث اأن تخفيف النبعاثات بكفاءة يتطلب  و�سع ت�سعرة للكربون ت�ستخدم اأدوات م�ستندة 

اإىل اآلية ال�سوق، ويجزم اأن هناك �سبيلني ل ثالث لهما لتايف امل�سكلة، الأول هو اإن�ساء موؤ�س�سة دولية 

تعنى بجمع املعلومات عن النبعاثات من جميع امل�سادر العاملية الرئي�سية للكربون، وتتحقق  من هذه 

املعلومات ثم تن�سرها.

اأما الثاين فهو اقرتاح من الباحث يت�سمن اإن�ساء اأربع �سركات عاملية تعمل على تخفي�س انبعاثات 

غازات الدفيئة، وتعنى بالتطوير املت�سارع للتقنيات النظيفة. ويجب متويل انت�سار هذه ال�سركات ب�سكل 

حثيث يف الدول النامية، مع العمل على م�ساعدة هذه الدول على التكيف مع اآثار التغر املناخي. كما 

يقرتح الباحث اأن متنح هذه ال�سركات �ساحية حتديد اأهدافها واأولوياتها ب�سكل م�ستقل، وبحيث يتاح 

لها ا�ستخدام اأحدث الأدوات العلمية والفنية والقت�سادية.

 Robert للباحث ،
اأما الف�سل الثاين ع�سر فحمل عنوان التغري املناخي والنمو االقت�شادي)15(

Mendelsohn ، الذي ينظر للمو�سوع من زاوية متفائلة ن�سبياً خمالفاً معظم الباحثني، حيث يرى 
اأن اأثر تغر املناخ على القت�ساد العاملي يحتمل اأن يكون حمدوداً جداً على مدى ال�سنوات اخلم�سني 

14  Greenhouse Emissions and Climate Change: Implications for Developing Countries and Public Policy
15  Climate Change and Economic Growth

الق�سم الثالث

تحديات النمو طويلة الأمد
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هذا  على  ح��ادة  اآث���ار  اأي  ظهور  يتوقع  ول  املقبلة، 

القت�ساد حتى نهاية القرن احلادي والع�سرين بالرغم 

من املت�سائمني. ويعتقد الباحث اأن اجلهود الق�سرة 

النمو  توؤثر على  املناخي  التغر  اآثار   لتخفيف  الأمد 

التغر  ت��اأث��ر  م��ن  اأك��رث  الأم���د  الطويل  القت�سادي 

املناخي نف�سه. 

ويوؤكد يف الوقت ذاته على �سرورة اإيجاد �سيا�سة 

حالية مرنة تتغر �سدتها مع مرور الوقت، مما يخلق 

معاجلة  تتم  حيث  ن�سبياً،  متوازناً  اقت�سادياً  نهجاً 

يف  ال�سطرابات  من  قدر  باأقل  املناخي  التغر  اآث��ار 

بالقول  ذلك  عن  التعبر  وميكن  القت�سادي.  النمو 

قدرة  ت�ساهم يف حت�سني  �سوف  الفنية  التطورات  اإن 

الب�سرية على التحكم يف غازات الدفيئة مبرور الوقت. وبني هذا الف�سل اأي�ساً اأن تاأثر البلدان بالتغر 

املناخي لي�س مت�ساوياً، فالدول املنخف�سة )قليلة الرتفاع عن �سطح البحر(، �ستعاين اأكرث من غرها من 

وطاأة الأ�سرار املناخية، حيث من املرجح اأن تتاأثر ب�سكل اأ�سرع ويتجلى جزء من ذلك التاأثر يف الإ�سرار 

بالزراعات البعلية )غر املروية( حيث قد ينخف�س دخلها الزراعي باأكرث من 60 % بحلول عام 2100.

اأما الف�سل الثالث ع�سر والأخر من الكتاب، فقد حمل عنوان: ال�شيخوخة ال�شكانية والنمو 

 Günther  و David Canning  و David E. Bloom حيث نظر الباحثون ،
االقت�شادي)16(

Fink  يف �ساأن يعتربه البنك الدويل حمور التهديد الرئي�سي للماءة املالية طويلة املد، وهو التغر 
الدميوغرايف واأثر ال�سيخوخة ال�سكانية على قوة العمل وموؤ�سرات ذلك بالن�سبة للنمو القت�سادي طويل 

الأمد.

تنخف�س  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  اأن���ه  الباحثون  وي���رى 

معدلت ال�سرتاك يف قوة العمل خال فرتة ال�سنوات 

من 2000 اإىل 2040 يف معظم البلدان، ويرجع ذلك 

عدد  اإىل  العمل  قوة  ن�سبة  اأن   اإىل  رئي�سية  ب�سورة 

ل�سكان �ستزيد يف معظم البلدان ب�سبب التغرات يف 

املراأة  دخول  مع  خا�سة  العاملة،  القوى  اأعمار  توزيع 

مرتبط  ب��دوره  وه��ذا  العمل  �سوق  يف  متزايد  ب�سكل 

بانخفا�س معدل اخل�سوبة.

اإن هذه العوامل  توؤكد على اأن النمو القت�سادي 

ظ��اه��رة  م��ن  ب��ال��رغ��م  مت�سارعة  ب��وت��ائ��ر  �سي�ستمر 

الأع�ساء  للبلدان  بالن�سبة  اأما  ال�سكانية.  ال�سيخوخة 

 ،
)17(

يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان القت�سادي

فاإن النخفا�سات املتوقعة يف معدل امل�ساهمة يف قوة 

النمو  �سرعة  يف  معتدل  انخفا�س  ح��دوث  اإىل  ت�سر  ال�سكان   عدد  اإىل   العمل  قوة  ون�سبة  العمل 

القت�سادي.

16  Population Aging and Economic Growth
17  OEDC, Organization for Economic Co-operation and Development
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ويكمن احلل - ح�سب راأي الباحثني- يف زيادة معدلت الدخار التقاعدية، ورفع ن�سب ال�سرتاك 

يف قوة العمل، وال�سماح بزيادة اأعداد املهاجرين من البلدان التي تتمتع بفائ�س من القوة العاملة اإىل 

البلدان التي تعاين من عجز فيها. وبالتايل ميكن للبلدان التي ت�سجع على ت�سهيل هذه التغرات اأن 

الدرو�س  ا�ستخا�س  اأن  النهاية  الباحثون يف  ويرى  ال�سكانية.  لل�سيخوخة  ال�سلبية  العواقب  حتد من 

اأن بع�س  اإذ  امل�ستقبلي،  ال�سعيد  على  ال�سكان قد ل يكون ممكناً  املا�سي فيما يخ�س �سيخوخة  من 

املجتمعات يف القرن املا�سي تعاملت ب�سكل جيد مع التحول الدميوغرايف املتمثل يف النمو ال�سكاين. 

واأكدوا اأن القت�ساد العاملي يتمتع باملرونة الكافية ل�ستيعاب الزيادة الهائلة يف اأعداد ال�سكان، لذلك 

يتوجب على �سناع ال�سيا�سة اليوم اتخاذ اإجراءات فورية للتح�سر لآثار ال�سيخوخة ال�سكانية، والتحول 

الكبر املقبل ، رغم اأن ال�سعوبات املتوقعة هي اأقل بكثر مما يخ�ساه الكثرون.

اأثارت العديد من الأ�سئلة حول  ميكن من خال العر�س ال�سابق القول اأن الأزمة املالية العاملية 

اأف�سل ال�سرتاتيجيات لتحقيق التنمية امل�ستدامة واحلد من الفقر يف البلدان النامية ، وعلى راأ�سها 

نحو  املوجهة  الراأ�سمالية  النظم  ف�سل  على  اأي�ساً  يدل  املايل  النظام  ف�سل  كان  اإذا  ما  الت�ساوؤل حول 

ال�سوق، ويبدو اأنه قد مت التاأكيد على اأن الأزمة عربت عن ف�سل النظام املايل. لقد بني الكتاب الأ�سباب 

الكامنة وراء الأزمة املالية. وقد مت ا�ستعر�س الأخطاء الفكرية وال�سيا�سية التي وقفت عائقاً اأمام توقع 

الأزمة قبل حدوثها، وحذر من اأن البلدان النامية قد تواجه حتديات جديدة تقف تعيق منوها احلايل 

وامل�ستقبلي. كما مت بيان اأن �سيا�سات التحفيز املالية القوية قد تلعب دوراً يحد من اإمكانية حدوث 

اأزمات م�سابهة يف امل�ستقبل.
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البيبليوغرافيا
اعداد: عمر كرامة عطيفة
اإدارة الإعالم والمكتبة

ي�ضمل هذا الق�ضم بيليوغرافيا بالموا�ضيع التي تطرقت اإليها اأحدث 

الكتب والوثائق ومقالت الدوريات العربية الواردة اإلى مكتبة اأوابك، 

مدرجة تحت روؤو�س المو�ضوعات التالية:

االقت�صاد والتنمية

البتروكيماويات

البترول )النفط والغاز(

التجارة والعالقات االقت�صادية الدولية

ق�صايا حماية البيئة

الطاقة  

المالية والمالية العامة

نقل التكنولوجيا

مو�صوعات اأخرى
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االقت�صاد والتنمية

االقت�صاد االإماراتي يتعافى من االأزمة املالية.--  التجارة.--  مج. 40، ع. 2   )2011/2(.--  �س.  

.23-22
القت�ضـــاديات اخلليــجـــية ما بعد الأزمة.-- �صحيفة م�صرف االإمارات ال�صناعي.-- مج. 25، ع. 

12  )2010/12( .-- �س. 3-1. 
اآلية الدعم املوجه واقت�ضادات الرفاهة: اململكة ال�ضعودية.... منوذجا.--  ق�صايا املال واالأعمال يف 

الكويت واخلليج  العربي.-- ع.9 )2011/3/8(.-- �س. 16-7.

بيلينج، ديفيد. حجم ال�صني الكبيــر يعـــمل على نــفعها واإعــاقتها يف اآن معا.-- القت�ضاد اليوم.-- 

ع. 76  )2010/12(.-- �س. 74-72.

ق�صايا املال واالأعمال يف  البطالة.--   العربي على معدلت  ال�ضيا�ضية يف الوطن  التحولت  تاأثري 

الكويت واخلليج  العربي.-- ع. 9 )2011/3/8(.-- �س. 16-7.  

التطورات القت�ضادية والناجت املحلي الإجمايل لدولة الإمارات يف عام 2010.-- �صحيفة م�صرف 

االإمارات ال�صناعي.-- مج. 26، ع. 1   )2011/1 (.-- �س. 3-1.

كبار  م�صتوى  على  واالجتماعي  االقت�صادي  للمجل�س  اال�صتثنائية  الدورة  العربية.  الدول  جامعة 

امل�صوؤولني لالإعداد للقمة العربية االقت�صادية والتنموية واالجتماعية الثانية.-- القاهرة: جامعة الدول 

العربية، 2010.-- د:ت.-- 341.121  د و ر. 

االأمني  تقرير   :  86 العادية  الــدورة   - واالجتماعي  االقت�صادي  املجل�س  العربية.  الــدول  جامعة 

العام.-- القاهرة: جامعة الدول العربية، 2010.-- 185 �س.-- 341.121  م ج ل. 

جامعة الدول العربية. املجل�س القت�ضادي والجتماعي : الدورة العادية 86 على امل�صتوى  الوزاري- 

م�صاريع القرارات التي مت اإقرارها.-- القاهرة: جامعة الدول العربية، 2010.--  د:ت.--  341.121   

م ج ل. 

املذكرات ال�صارحة   :86 العادية  الدورة  والجتماعي:  القت�ضادي  املجل�س  العربية.  الدول  جامعة 

2010.--  د:ت.--  العربية،  الدول  القاهرة: جامعة  للبنود املدرجة على م�صروع جدول االأعمال.-- 

341.121  م ج ل. 
جامعة الدول العربية. تقرير االأمني العام املقدم اىل الدورة العادية الثانية والت�صعني.-- القاهرة: 

جامعة الدول العربية، 2010.-- 138 �س.-- 341.121  ت ق ر. 

جامعة الدول العربية، ال�ضندوق العربي، �ضندوق النقد العربي، منظمة الأقطار العربية امل�ضدرة 

للبرتول. التقرير االقت�صادي العربي املوحد 2010.-- ابوظبي: �صندوق النقد العربي، 2010.-- 430 

�س.--  )R 058:33 )53  ت ق ر. 

واخلليج   الكويت  يف  واالأعمال  املــال  ق�صايا  الكويتية.--  التنمية  خطة  متويل  اآلية  حول  اجلــدل 

العربي.-- ع.  5   )2011/2/7(.-- �س. 12-5.

  100 ع.   ،10 مــج.  التنمية.--   ج�صر  التنمية.--  اأجــل  من  املــراأة  متكني  بــن.  ريا�س  جليلي، 

)2011/2(.-- �س. 13-2. 
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 --.2014-2010 ال�صعودية،  التنمية  خطة  ال�ضعودية:  والتنمية.  القت�ضاد  وزارة  ال�ضعودية، 

الريا�س: ال�ضعودية-وزارة القت�ضاد والتخطيط، 2010.--  674  �س.-- )532( 338.984  خ ط ه. 

ال�ضعودية، وزارة القت�ضاد والتنمية. منجزات خطط التنمية: حقائق واأرقام.-- الريا�س: ال�ضعودية-

وزارة القت�ضاد والتخطيط، 2010.-- 362 �س.-- )532( 338.984  م ن ج. 

  36 4، ع.  املراأة والتنمية يف دول جمل�س التعاون.-- امل�ضرية.-- مج.  ال�ضام�ضي، جنيب عبداهلل. 

)2011/2(.-- �س. 20-19.  

ال�صركات العائلية يف اخلليج تواجه خم�س اأزمات.-- ال�ضناعي.-- مج. 19، ع.159 )2010/12(.-

- �س. 47-44.  

ال�صكوك االإ�صالمية فر�صة لتمول امل�صاريع الكربى.-- القت�ضاد اليوم.-- ع.77  )2011/1(.--  

�س. 39-38.  

 98 ع.  التنمية.--  ج�ضر  العربية.--  الدول  يف  البطالة  اإ�صكالية  �صياغة  حول  بلقا�ضم.  العبا�س، 

)2010/12(.-- �س. 28-1.  

العلي، عادل. التكامل االقت�صادي اخلليجي بني االإجنازات واال�صتحقاقات.-- القت�ضاد اليوم.--  

ع.77 )2011/1(.-- �س. 61-60.  

زمن  يف  تطبيقه  واإمكانية  وا�صنطن  لتوافق  البديل  امل�صتقلة:  التنمية  منوذج  اإبراهيم.  العي�ضوي، 

العوملة.-- جملة التنمية وال�ضيا�ضات القت�ضادية.-- مج.  13، ع.1  )2011/1(.-- �س. 65-5.  

كركوتي، حممد. القت�ضاد العاملي..اإىل ال�صرق در.-- القت�ضاد اليوم.-- ع.  76  )2010/12(.-

-  �س. 79-78.  

 --.2010 واأرقــام   حقائق   : امل�صرتكة  ال�صوق اخلليجية  العربية.  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س 

الريا�س: جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 2010.--  97  �س.--  )R 058:338 )535  �س و ق. 

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية. جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية يف عقده الثالث : التكامل 

والوحدة 2001 - 2010.-- الريا�س: جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، 2010.-- 351 �س.-- 

338)535( م ج  ل. 
اأوابك:  والتفاوؤل.--  لالأمل  جديدة  اآفاق  اأوابــك:  منظمة  عن  املنبثقة  امل�ضرتكة  العربية  امل�ضاريع 

الن�ضرة ال�ضهرية.--مج. 37، ع.2 )2011/2(.-- �س. 4-3. 

البتروكيماويات

ال�ضناعي.--  والبال�صتيك.--  للبرتوكيماويات  املتخ�ص�صني  امل�صنعني  احد  �صيكون  االأو�صط  ال�صرق 

مج. 19، ع.159 )2010/12( .-- �س. 53-50. 

ال�صناعات البرتوكيماوية مقبلة على �صنوات ذهبية.-- ال�ضناعي.-- مج. 38، ع.4    )2010(. 

-- �س. 37-36.  

 ،19 مج.  ال�ضناعي.--  الثالث.--  االوليفينات  اإن�صاء م�صنع  ندر�س حاليا  البرتولية:  الكيماويات 

ع.159     )2010/12 (.-- �س. 27-26.  
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البترول

النفط  اأخــبــار  قــزويــن.--   بحر  دول  املعا�صرة:  واجليو�صرتاتيجية  النفط  علي.  دينا  اأحــمــد، 

وال�ضناعة.-- مج. 41، ع. 485 )2011/2(.-- �س. 17-14.

حنظل، فالح . النفط يف بلدان اخلليج العربية.-- اأخبار النفط وال�ضناعة.-- مج. 41، ع. 485 

)2011/2(.-- �س. 13--11.

العربي.--   امل�ضتقبل  التحديات والفر�س املحيطة مب�صتقبل النفط العربي.--   عبداهلل، ح�ضني. 

مج. 33، ع. 384   )2011/2(.--  �س. 84-50.

اليو�ضف، خليفة يو�ضف. دول جمل�س التعاون اخلليجي ومثلث الوراثة والنفط والقوى االأجنبية.-- 

امل�ضتقبل العربي.-- مج. 33، ع. 383   )2011/1(.--  �س. 22-9.

البترول - ا�صتك�صافات

والعميق.--  ال�صحل  اال�صتق�صاء  مابني  للمقاومية  البئري  الت�صجيل  اإبراهيم.  �ضالح  الد�ضوقي، 

اأخبار النفط وال�ضناعة.-- مج. 41، ع. 485 )2011/2(.-- �س. 10-8.

النفط  اأخبار    --.   --.2011 خالل  النفط  عن  للتنقيب  العاملي  االإنفاق  دوالر  تريليون  ن�صف 

وال�ضناعة.-- مج. 41، ع. 484 )2011/1(.-- �س. 41-40.

البترول - اأ�صعار 

 تداعيات تذبذب اأ�ضعار النفط على منو القت�ضاد العاملي.-- الطاقة يف الكويت واخلليج العربي 

والعامل.-- ع. 2 )2011/2/9(.-- �س. 52-35. 

البترول -- الجوانب االقت�صادية 

اآثار النفط ايجابية على االقت�صاديات اخلليجية.-- التجارة.-- مج. 40، ع. 1  )2011/1(.-- 

�س. 25-24.

الكويت واخلليج  الطاقة يف  التنويع.--  و�ضبل   اخلليجي  والغاز  النفط  من  الأوروبــي  ال�ضتهالك 

العربي والعامل.-- ع.  2 )2011/2/9(.-- �س. 15-6.

البترول - العر�س والطلب  

الكويت  يف  واالأعمال  املال  ق�صايا   --.2011 عام  خالل  النفطية  ــدادات  الإم كفاية  حول  اجلدل 

واخلليج العربي.-- ع.  5 )2011/2/7(.-- �س. 52-41.

البترول - اإنتاج

ق�صايا املال واالأعمال يف الكويت  الإنتاج من دون تغيري يف اجتماع كيوتو.--  اأوبك تبقى ح�ض�س 

واخلليج العربي.-- ع. 50  )2010/12/20(.-- �س. 59-57.

�ضيا�ضات اإنتاج وت�ضدير النفط والغاز يف الدول العربية يف �ضوء اجتماع منظمة اأوبك بالقاهرة.-- 
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ق�صايا املال واالأعمال يف الكويت واخلليج العربي.-- ع.  1  )2011/1/4(.-- �س. 77-65.  

البترول - ت�صويق

اأ�صواق النفط والغاز الطبيعي العاملية وانعكا�صاتها على  تطورات  اآل�ضوب، كري�ضتوف و فتوح، ب�ضام. 

البلدان العربية.-- النفط والتعاون العربي.-- مج. 36، ع. 135 )2010(.-- �س. 43-9.  

التطورات البرتولية يف االأ�صواق العاملية والدول االأع�صاء.-- اأوابك: الن�ضرة ال�ضهرية.-- مج. 37،  

ع. 2 )2011/2 (.-- �س. 17-5.

البترول - تكرير

البحرين،  املنامة،  النظيف،  الوقود  النفط الإنتاج  تقرير موؤمتر حت�صني م�صايف  �ضمري.  القرعي�س، 

25-27 اأكتوبر 2010.-- النفط والتعاون العربي.-- مج. 36، ع. 135 )2010(.-- �س. 134-115.

البترول - �صركات  

ع.482   ،1 مــج.  وال�ضناعة.--   النفط  اأخــبــار  النفط.--  �صناعة  عقود   . علي  دينا  اأحــمــد، 

)2010/11(.-- �س. 23-21.  

البترول - �صناعة

�ضيا�ضات اإنتاج وت�ضدير النفط والغاز يف الدول العربية يف �ضوء اجتماع منظمة اأوبك بالقاهرة.-- 

ق�صايا املال واالأعمال يف الكويت واخلليج العربي.-- ع. 1 )2011/1/4(.-- �س. 77-65.  

التجارة والعالقات االقت�صادية الدولية

ان�ضمام اململكة العربية ال�ضعودية اإىل منظمة التجارة ...الواقع واملكا�صب.-- ق�صايا املال واالأعمال 

يف الكويت واخلليج العربي.-- ع. 3 )2011/1/17 (.-- �س. 33-21.  

التجارة العربية البينية: الواقع والتحديات.-- ق�صايا املال واالأعمال يف الكويت واخلليج  العربي.-- 

ع.  1  )2011/1/4(.-- �س. 53-43.  

ال�صوق  لتطوير  الدائمني كلجنة  املمثلني  نواب  ال�صادة  اأعمال  م�صروع جدول  العربية.  الدول  جامعة 

الدول  جامعة  القاهرة:  العربية.--  االقت�صادية  الوحدة  اتفاقية  نطاق  يف  القائمة  امل�صرتكة  العربية 

العربية، 2010.-- 240  �س.-- 341.121  م �س ر. 

موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية. تقرير التجارة والتنمية، 2010.--  نيويورك: الأمم املتحدة، 

2010.-- 172 �س.-- )058:339R )1-77  ت ق ر.   
م�ضطفى، ن�ضوى. كثافة التجارة وتزامن الدورات االقت�صادية بني م�صر واأهم �صركائها التجاريني.-- 

جملة التنمية وال�ضيا�ضات القت�ضادية.-- مج.  13،  ع.1 ) 2011/1(.-- �س. 87-67.

الطاقة

املال  ق�صايا  والتحديات.--  واجلهود،  الواقع  النظيفة:  الطاقة  م�ضروعات  يف  الآ�ضيوية  اجلهود 

واالأعمال يف الكويت واخلليج العربي.-- ع. 3 )2011/1/17(.-- �س. 73-64.  
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الطاقة يف دولة الإمارات: االإطار املوؤ�ص�صي ل�صوؤون الطاقة.-- اأخبار النفط وال�ضناعة.-- مج. 41، 

ع. 482 )2010/11(.-- �س. 10-8.

املدين، عبد احلليم، �ضرق املتو�ضط .. جدلية الطاقة وامل�صالح.--  اأخبار النفط وال�ضناعة.-- 

مج. 41، ع. 485 )2011/2(.-- �س. 7-4.

 هل تنجح الهند يف حتقيق اأمن اإمداداتها الطاقوية؟: الواقع-اجلهود-التحديات.-- ق�صايا املال 

واالأعمال يف الكويت واخلليج العربي.-- ع. 2 )2011/1/11(.-- �س. 59-50.  

الطاقة - اقت�صاديات

 اإ�ضرتاتيجية الطاقة الأمريكية يف �ضوء تزايد ال�ضتهالك النفطي.-- الطاقة يف الكويت واخلليج 

العربي والعامل.-- ع.  2 )2011/2/9(.-- �س. 34-16. 

العالقات العربية والإقليمية والدولية يف جمالت الطاقة: م�صروع الربط الكهربائي داخل االإمارات ومع 

دول جمل�س التعاون.--  اأخبار النفط وال�ضناعة.-- مج. 41، ع. 484 )2011/1(.-- �س. 11-10.

امل�ضلمي، عبداملح�ضن حجي. الربط الكهربائي بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية واملكا�صب 

االإ�صرتاتيجية واالقت�صادية.-- التعاون.-- مج. 24، ع. 72 )2010/12(.-- �س. 72-64.

  الطاقة - الم�صادر

حيا�ضات، قا�ضم حممود ح�ضن. الطاقة بني اجلديد واملتجدد.--  اأخبار النفط وال�ضناعة.-- مج. 

41، ع. 484 )2011/1(.-- �س. 23-20.
�ضفر،هيثم يو�ضف. الرياح: هل ت�صبح احلل االأمثل مل�صاكل الطاقة والبيئة.-- الكويتي.-- ع. 1320   

)2010/12(.-- �س. 35-32. 

ع.144    عربية.--  �ضوؤون  النووية.--  الطاقة  القتناء  العربية  التجربة  حول  ح�ضني.  عبداهلل، 

)2010 (.-- �س. 119-103.

 134 ع.  بيئتنا.--   املعوقات.--   اأهم  الغبار  هل  الكويت:  يف  ال�صم�صية  الطاقة  عنود.  القبندي، 

)2011/2(.--  �س. 27-20.

املدين، عبداحلليم. الإمارات...طاقة متجددة.--  اأخبار النفط وال�ضناعة.-- مج. 41، ع. 484 

)2011/1(.-- �س. 9-4.    

الهواري، حممد. تر�صيد ا�صتهالك الطاقة يف البلدان العربية: الدوافع واالآثار االقت�صادية.-- النفط 

والتعاون العربي.-- مج.36،ع. 135 )2010( .-- �س. 63-45.  

الغاز

الغاز من  الطلب على  االأوروبي واالنعكا�صات على  الطبيعي يف االحتاد  الغاز  تطور �صوق  علي.  رجب، 
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English Summaries & Abstracts

Environmental Management System 
in the Petroleum Refining Industry

Imad Makki  *

As a result of the complex nature of its operations, the petroleum 
refining industry faces many accidents and disasters that may cause 
severe environmental damage to prevent or limit the occurrence of such 
disasters, refiners must take all measures to improve the operational 
performance, and manage the refinery`s assets and resources in an orderly 
manner by applying the environmental management system.

The aim of the study is to introduce the benefits of applying the 
environmental management system in the petroleum refining industry,  
it  includes two parts; the first part highlighted the most important 
basic concepts of environmental management system, stages of 
development, and the benefits of its application: The second part dealt 
with the factors of successful implementation of the system in the 
petroleum refining industry and finally the importance of  adopting 
periodical audit to ensure the continued effectiveness of the system, 
and the continuous improvement of applying the environmental 
performance in the refinery.

 The study focused on practical issues and analyzes the results of 
previous experiences undergone by others, in order to highlight benefits 
that could be obtained, difficulties faced during the implementation 
process, and means that have been followed to overcome them.
The study concluded that the best solution to overcome the environmental 
problems facing the refining industry could be achieved through applying 
of environmental management system integrated with quality management 
and health, safety and environment systems. 

ABSTRACT

 * Oil Industries Expert .Technical Affairs Department, OAPEC - Kuwait
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The aim of this study is mainly to address the impact of developments in oil stocks on 
world oil supply in general and their impact on OAPEC members’ oil supply in particular.  
The impact  of oil stocks on the fluctuations of oil  prices during the period 1999-2010 is 
also examined.

The study gives unambiguous definitions of different types of oil stocks, and tracking 
the historical relationship between oil stocks and crude oil prices, and then examine the 
impact of that relationship on oil markets stability. 

The study is divided into five main parts, the first part identifies the various types and 
categories of oil stocks which adopted by the oil industry. Part two of the study covers 
the stages in which the different  levels of oil inventories had gone through according to 
the prevailing factors in the oil market. Part three is dedicated  to look at the statistical 
relationship between crude oil prices and the OECD commercial oil stock, both in absolute 
values   and  in days of  forward consumption cover. In part IV, the role of oil stocks in 
achieving stability in the oil market during the period 1999-2010, was reviewed. The fifth 
part of the study addresses the impact of the change in commercial oil stocks on the oil 
market in general and on OAPEC members’ oil supplies and  crudes  prices in particular.

The main findings of the study were the following: 
- The levels of OECD commercial stocks and crude oil prices were  inversely related 

during the period 1999- 2002, and since 2003, this relationship has changed course. 
- There is weak correlation between the levels of absolute values   of the OECD oil 

stocks and crude oil prices during the period 1999- 2010, however the relation between 
the levels of days of forward consumption cover and prices is relatively stronger.

- The fluctuations in oil stocks levels have an indirect impact on OAPEC Members’ 
oil supply, since decisions taken by OPEC regarding production quotas is reflected on the 
production levels in six of OAPEC Members.

- It is noted that there is a apparent link between the outcome of OPEC decisions on 
production quotas and the change in OAPEC members’ crude prices. 

Summary

* Supervisor of the Economics Department and Data Bank, OAPEC - Kuwait

The Role of Oil Stocks in Global Oil Markets and 
Its Impact on OAPEC Member Countries 

Abdul Fattah Dandi *
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English Summaries & Abstracts

Obviously, a key set of issues concerns prospects for the world recovery 
and, closely related to anticipations of recovery, the likely development 
of oil prices, especially given recent levels of excess capacity. On the 
demand side, the situation in natural gas markets is broadly similar. But 
the supply picture is very different from oil. One of the themes of this 
paper is the question of whether there will be an emerging ‘disconnect’ 
between oil and gas developments in the medium term.

Section  two considers some key aspects of the global economic 
picture. The recovery has already confounded the dire predictions of the 
pessimists.  But the  key point is that, even if growth rates recover, there is 
a downward ‘level effect’ on energy demand, which will affect the supply/
demand balance for years to come. That said, there are both upside and 
downside risks - and expectations, which drive oil prices, are likely to be 
volatile. Beyond this is the question of what kind of a world picture is 
likely to emerge in the medium term. The consensus has it that emerging 
market economies will drive the world economy whilst OECD countries 
languish with relatively low growth, in part due to policy concerns over 
deficits and debt. There are forces which point both to low (real) interest 
rates and to restricted credit flows due to continuing problems in the 
financial sector (and new regulations).    

 Section three turns to oil. There are a number of important themes 
which relate to supply, the dynamics of demand, volatility and possible 
policy responses designed (for good or ill) to limit price swings. Another 
theme is the increasing importance of the consumer producer dialogue. 
Will the last cycle lead to major changes in the way the international 
oil market functions? The key question is whether the recent relative 
consensus over oil market prospects and stability is likely to persist. 

Section four turns to gas – where it is argued that changes over the past 
four years have been particularly far reaching – posing many questions 
for the future. Section five considers the some of the key issues raised by 
all the above for the MENA region. 

(Sections 4 and 5  will be covered in our next issue)
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International Developments in Oil and Natural Gas    
Markets and their Impact on Arab Countries

 (Part II)

Christophe Alsopp* & Bassam Fattouh**

The period since the last Arab Energy conference in 2006 could 
hardly have been more interesting and challenging for oil and gas 
producers. In 2006, at global level, the ‘great moderation’ appeared 
well established after the downturn in the early 2000s. Oil prices 
were firm and on the way up. Demand and supply patterns for oil 
had been changing, notably due to increased demand for oil in Asia  
and due to emerging disappointment about non-OPEC oil supplies. 
Geopolitical security issues and concern over climate change and 
policy responses to it were rising up the political agenda. 

The anticipation of continuing rapid growth was one of the 
drivers that set the scene for the very rapid rise in oil and other 
commodity prices, from about $25 in 2002 to their peak at $147 
in July 2008. The decline in oil prices from their peak to a low of 
below $40 at the beginning of 2009 is hardly surprising. In fact, it 
may well be asked why the fall was not even greater. One reason, 
further discussed below, is the OPEC response. Another is that 
market anticipations of the future price of oil never fell below 
$60 per barrel. As confidence in world recovery (and continued 
growth in China and India) developed, spot prices rose in line 
with the futures, and are now trading roughly in a band between 
about $70 and $80. 

1) Paper presented in the 9th Arab Energy Conference, Held in Doha, State of Qatar, 9 - 12 May 2010. 
* Director, the Oxford Institute for Energy Studies and  Fellow of New College and 
Reader in Economic Policy at the University of Oxford
* Senior Research Fellow and  Director of the Oil and Middle East Programme, the 
Oxford Institute for Energy Studies

Summary

(1)



signs of optimism, announcing higher levels of investment, 
while activity (drilling activity in particular) is picking up. 
Nonetheless, in view of the overcapacity

created during the earlier period of high investment, prices 
for services have remained low, and the economic recovery 
has yet to be reflected in improved results for oil equipment 
and service providers.

The oil spill that occurred in the Gulf of Mexico following 
drilling operations in especially deep water is a tragic event in 
multiple respects. The resulting moratorium has contributed to 
a slowdown in offshore activity in the Gulf of Mexico during 
the second half of the year.

In the refining sector, overcapacity will persist worldwide 
for some years into the future. However, the contrasting 
conditions observed previously remain in place: emerging 
countries with high demand, such as China, are maintaining a 
kind of balance between demand and

refining capacity. By contrast, in the OECD zone and 
Europe in particular, where demand is showing signs of 
stagnating, imbalances remain or are being exacerbated. The 
United States, with its substantial undercapacity, continues to 
be a special case.

Finally, the Asia-Pacific region is consolidating its position 
of strength on the international scene, at both ends of the 
supply chain.



A. SANIERE, S. SERBUTOVIEZ, C. SILVA
with the participation of G. MAISONNIER

The economic recovery in 2010 has had contrasting results. 
Weak growth is evident in the OECD countries, while emerging 
nations have seen a return to economic boom times. In the 
hydrocarbons sector, this is reflected in two tiers of demand: 
strong demand in the emerging

countries, slackening demand in the OECD.

This year, despite a number of disruptive elements—the 
issue of sovereign debt, uncertainty over growth in the US, the 
weakness of the dollar—the price of a barrel of oil has held 
steady within the $70-$80 range. With regard to natural gas, 
the marked discrepancy between spot prices and long-term 
prices in Europe is prompting buyers to exert pressure in the 
hopes of giving spot prices greater weight in contracts.

In the area of exploration and production, the worst of 
the crisis seems to be over. The oil companies are showing 

1- This study is translated into Arabic with the kind authorization of the authors.
* This study has been prepared by the Economics and Information Watch and 
Management, Division of IFP Énergies nouvelles and specifically by:
- Armelle Saniere: armelle.saniere@ifpenergiesnouvelles.fr: exploration-production
- Sylvain Serbutoviez: sylvain.serbutoviez@ifpenergiesnouvelles.fr: upstream activities and markets
- Constancio Silva: constancio.silva@ifpenergiesnouvelles.fr: investment in refining
- Guy Maisonnier: guy.maisonnier@ifpenergiesnouvelles.fr: unconventional gas

Summary

Investment in exploration-production

and refining 20101
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