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  تقديم
 عليها االقتص��ادية الض��غوطاتللطاقة، عقب  خاص��ةاس��تراتيجية االتحادية روس��يا  تنتهج

صادراتها النظر في وجهة من أهم أهداف هذه االستراتيجية إعادة و .2014في عام  نشأتالتي و

عليه أ�ار اقتص���ادية وجيوس���ياس���ية على أس���واق  س���يترتب األمر الذي ،الطبيعيمن النفط والغاز 

، التي تمثل الوجهة الرئيس���ية لص���ادرات روس���يا من الطاقةالطاقة العالمية، وخاص���ة في أوروبا 

     التي تس�����عى إلى تأمين طلبها المتنامي على مص�����ادر الطاقة المختلفة. ،دول ش�����رق أس�����يافي و

 تواجهحيث يتوقع أن أوابك،  منظمة على الدول األعض����اء فيينعكس  ومن ش����أن هذا التوجه أن

التي تُعد  ،المنافسة في أسواق الطاقة العالمية، وخاصة في دول شرق أسيابعض  الدول األعضاء

  رئيسية لصادراتها من النفط والغاز الطبيعي. الوجهة ال

 تطور الس���تعرا� منها األول الجزء خص���� رئيس���ية، أجزاء أربعة الدراس���ة تتناول

االحتياطيات واإلنتاج  بها والمتمثلة فيوالمؤشرات المرتبطة االتحادية النفط في روسيا صناعة 

  ،ص��ناعة الغاز الطبيعي في روس��يا مؤش��رات تطور فيس��تعر� ،الثاني الجزء أما .والص��ادرات

على االَفاق المس���تقبلية لص���ناعة النفط والغاز الطبيعي في روس���يا  للتعرف الثالث الجزء كرسو

 على الض������وء لقاءإ تم الدراس������ة من واألخير الرابع الجزء وفي. تواجههاقد والتحديات التي 

أس���واق الطاقة  على روس���يا في الطبيعي والغاز النفط ص���ناعة لمس���تقبل المحتملة االنعكاس���ات

  الدراس����ة واختتمت ،اَخرى جهةمن  أوابكمنظمة وعلى الدول األعض����اء في  من جهة، العالمية

  .التوصيات بعض و بخالصة

لصناعة النفط والغاز الطبيعي في فاق المستقبلية االَ  أن الدراسة إليه خلصت ما أهم ومن

التحديات للدول األعض����اء في منظمة أوابك، والتي من أهمها من  اً عددتحمل في طياتها  روس����يا

  ومنح مشتركة، مشاريع إقامةمن خالل  تعزيز القدرة علي المنافسة في أسواق البترول العالمية،

لدول ل تأمين الحص��ة الس��وقيةدف به ،لص��ادراتها تنافس��ية أس��عار وتقديم للمس��تثمرين، امتيازات

التى يتوقع استمرار تزايد حاجتها المستقبلية من  ،أسواق دول شرق أسياوالسيما في  ،األعضاء
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تتمثل في  أفض��لية تنافس��ية �بيرة،من رو���يا به تتمتع ما و�لك في ���وء  .النفط والغاز الطبيعي

أهمية التنس�������يق و ا��������تمرار  أما التحدي االَخر فيتمثل في الجغرافي من ه�� األ��������وا�.قربها 

 أوابك من خالل منظمة أوبك مع الدول المنتجةمنظمة التعاون وااللتزام بين الدول األعضاء في 

، وبالتالي دعم ، بهدف �عادة التوازن �لى أ���وا� النفط العالميةخارج أوبكللنفط من  والمص��درة

، وهو ما ����ينعك� ب����كل �يجابي على العائدات النفطية للدول األعض���اء، التي تُعد أ����عار النفط

  المحرك الرئيسي القتصاداتها.    

ل األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المص�������درة للبترول �أوابك� أن تقدم ه�� وتأم

دولنا األعض���اء للعمل وفقاً في لرا����مي ����يا����ات الطاقة المس���تقبلية مرجعاً مس���اعداً الدرا����ة 

ً  والطاقة في أ���وا� البترولالتجاهات ورؤية بعيدة المدى، بهدف المحافظة على مكانتها  . عالميا

  يجد القارئ الفائدة المرجوة منها. ونأمل أن

  

  وهللا ولي التوفيق ،،

 

 

  األمين العام                                                                                        

 يعباس على النق                                                                                     
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  الملخص التنفيذي

واقع ومس����تقبل �����ناعة النفط بالدرجة األس����ا�، إلى عر� وتحليل الدراس����ة،  تهدف

، وذلك للتعرف علي ا�ع�اس����ات التطور في هذه الص����ناعة االتحادية والغاز الطبيعي في روس����يا

  .من جهة اَخرى أوابكمنظمة وعلى الدول األعضاء في  ،من جهة على أسواق الطاقة العالمية

 من الدراس�����ة لعر� وتحليل تطور ������ناعة النفط في روس�����يا الجزء األولخص������ 

من خالل الفترة ا��تا� والص�����ادرات و االحتياطياتوالم�ش�����رات المرتبطة بها وهي  االتحادية

من ال��دراس��������ة لعر� وتحلي��ل تطور  الجزء الث��ا��وتطرق  .2016وحتى ع��ا�  2006ع��ا� 

الجزء وتناول  .)2016 – 2006(������ناعة الغاز الطبيعي في روس�����يا خالل الفترة م�ش�����رات 
ص��ناعة النفط والغاز الطبيعي في روس��يا ل يةمس��تقبللالَفاق المن الدراس��ة عر� وتحليل  الثالث

المحور  الرابعالجزء ويعد . تواجههاقد والتحديات التي  البعيدعلى المدى على المدي المتوسط و

  النفط ���ناعة لمس��تقبل المحتملة اال�ع�اس��اتالتعرف على  الر�يس��ي للدراس��ة حي� تم من خالله

وعلى الدول األعض����اء فى  ،من جهة أس����واق الطاقة العالمية على روس����يا في الطبيعي والغاز

  .  من جهة اَخرى أوابكمنظمة 

االّفاق المستقبلية لصناعة النفط والغاز الطبيعي في  أن الدراسة إليه خلصت ما أهم ومن

التحديات للدول األعض����اء في منظمة أوابك، والتي من أهمها  من اً عددروس����يا تحمل في طياتها 

العالمية، بهدف الحفاظ على حصة الدول والطاقة تعزيز القدرة علي المنافسة في أسواق البترول 

التى يتوقع استمرار تزايد حاجتها المستقبلية من  ،أسواق دول شرق أسياوالسيما في  ،األعضاء

تتمثل في  أفض��لية تنافس��ية �بيرة،من روس��يا به تتمتع ما ي ���وء النفط والغاز الطبيعي، وذلك ف

  قربها الجغرافي من هذه األسواق.

  

  



8

مستقبل صناعة النفط والغاز الطبيعي في روسيا وانعكاساته على:
 أسواق الطاقة العالمية



9

مستقبل صناعة النفط والغاز الطبيعي في روسيا وانعكاساته على:
 أسواق الطاقة العالمية

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 7  مستقبل صناعة النفط والغاز الطبيعي في روسيا وانعكاساته على أسواق الطاقة العالمية 

 

  المقدمة

ً فى أسواق الطاقة العالمية، حيث تأتي في المرتبة  عالمياً  الثانيةتُعد روسيا العباً أساسيا

، كما تمتلك أكبر احتياطي 2016عام  في المملكة العربية السعوديةكأكبر منتج للنفط الخام بعد 

من الغاز الطبيعي علي مستوي العالم، يصل إلي نحو ربع االحتياطيات العالمية المؤكدة، وثاني 

 سيكونوبالتالي فإن التغيرات في إنتاجها  .بعد الواليات المتحدة األمريكيةأكبر منتج للغاز الطبيعي 

الي علي األسعار. أما علي المستوى لها أثر كبير على العرض العالمي وتوازن الطلب وبالت

، ر من نصف الناتج المحلى اإلجمالىأكثفي روسيا مساهمة النفط والغاز الطبيعي  فتبلغالمحلي، 

  نصف إجمالي إيرادات الميزانية العامة لروسيا.  نحوتوفر أيضاً كما 

الجدير بالذكر، أن نمو إنتاج النفط في روسيا قد شهد تراجعاً على مدى السنوات الخمس و

الحكومة الروسية وشركات النفط  دفعمما الماضية، نتيجة انخفاض اإلنتاج في المناطق الرئيسية. 

الكبرى لالستثمار في مناطق جديدة وبخاصة في شرق سيبيريا والقطب الشمالي. إال أن هذه 

ا وعلى رأسها ارات الجديدة أصبحت معرضة للخطر، وذلك في ظل التحديات التى تواجههاالستثم

العديد من ، مما يثير والضغوطات االقتصادية المفروضة علي روسيا ،انخفاض أسعار النفط

من  لمحلياالستهالك االذكر، أن في روسيا. كما يجدر بالتساؤالت حول مستقبل صناعة النفط 

إلى خسائر  يؤديقد األمر الذي ، إنتاجهعلى نسبة عالية من  روسيا يستحوذالغاز الطبيعي في 

ار المعتمدة واألسع داخل روسيا، وذلك بسبب التباينات الواسعة بين األسعار السائدة في كبيرة

  . لتصدير الخارجيل

عرض وتحليل لواقع ومستقبل صناعة النفط والغاز الطبيعي في تهدف الدراسة إلى 

من روسيا، وذلك للتعرف علي انعكاسات التطور في هذه الصناعة على أسواق الطاقة العالمية 

 .من جهة أخرى أوابكمنظمة وعلى الدول األعضاء في  ،جهة
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صناعة النفط في منها الجزء األول  يستعرضأجزاء رئيسية،  أربعةإلى الدراسة  تم تقسيم

            اإلنتاج والصادرات خالل الفترة االحتياطيات وكروسيا والمؤشرات المرتبطة بها 

صناعة الغاز الطبيعي في روسيا تطور مؤشرات  تناوليف ،أما الجزء الثاني ).2006-2016(

الطبيعي في مستقبل صناعة النفط والغاز عرض وتحليل الثالث لكرس الجزء و ،ذات الفترةخالل 

 الرابعوفي الجزء  .وفقاً للسيناريوهات المختلفة البعيدعلى المدى روسيا على المدي المتوسط و

 والغاز النفط صناعة لمستقبل المحتملة االنعكاساتتم ألقاء الضوء على واألخير من الدراسة 

 أوابكمنظمة وعلى الدول األعضاء في  من جهة، أسواق الطاقة العالمية على روسيا في الطبيعي

  .التوصياتبعض و الدراسة بخالصة أختتمتو، من جهة اَخرى
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  األولالجزء 
   صناعة النفط الخام في روسياتطور 

  
  

  النفطية  االحتياطياتأوالً: 

روس����يا تمتلك س����ابع أكبر احتياطيات أن  إلى مؤس����س����ات الطاقة العالميةتقديرات ت�����ير 

القابلة لالس����تخراج المؤكدة االحتياطيات مؤكدة من النفط الخام على مس����تو� العال�، حيث بلغت 

، أي ما يعادل 2016في نهاية عام  مليار برميل 80 نحومن الناحية االقتص�������ادية في روس�������يا 

  % من اإلجمالي العالمي.5.7

 2013في شهر يوليو من عام  الروسية والبيئة الطبيعية الموارد وزارةفي حين أصدرت 

لهذه  ووفقا، األولى للمرةوذلك  ،والغاز الطبيعي النفط الخام الحتياطيات الرس�������مية التقديرات

في  روسيا في من الناحية التقنية لالستخراج القابلةالنفط الخام  احتياطياتإجمالي  بلغ ،التقديرات

، وفي شهر مارس من مليار برميل 130.5مليار طن، أي ما يعادل  17.8نحو  2012هاية عام ن

نحو  تلك االحتياطيات قد ارتفعت إلىالرسمية أن الروسية صرحت بعض المصادر  2016عام 

  .2015مليار برميل في نهاية عام  212.6طن، أي ما يعادل مليار  29
 

ستند على االفتراضات الروسية  الرسمية لتقييمات الأن  والجدير بالذكر الحتياطيات ال ت

وفقاً لخصائصها حتياطيات االوزارة الموارد الطبيعية والبيئة الروسية  االقتصادية، حيث تصنف

واالحتي��اطي��ات المق��درة  ،)A,B,C1( المؤك��دةإلى ع��دة فئ��ات: االحتي��اطي��ات  ،فقطالجيولوجي��ة 

)C2(، ) واالحتياطيات المحتملةC3,D1L,D1,D2 .(�����ال�������  ويوض)التوزيع االقليمي )1 
   وفقاً لهذا التصنيف: النفط الخام في روسيا حتياطياتال
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   International Journal of Energy Economics and Policy,2012 المصدر:

                                               
تصنيف جديد قرار بإ وزارة الموارد الطبيعية والبيئة الروسية قامت كما يجدر بالذكر، أن

إعداد ي���تند إل� الناحية االقتص��ادية إل� جان� الناحية التقنية المتبعة عند  ل�حتياطيات الروس��ية

، تبلغ االحتياطيات الم�كدة القابلة ل�س��تخرا� من الناحية الجديد ووفقاً لهذا التص��نيف، التقديرات

 .2015مليار برميل في نهاية عام  102مليار طن، أي ما يعادل  14نحو  في روسيا االقتصادية

تقديرات "إدارة معلومات  ت������يروفيما يخ� احتياطيات روس�����يا من النفط الص�����خري، 

، أن روسيا تحتل المركز األول عالمياً من حيث كمية 2013في عام الصادرة الطاقة األمريكية" 

ما  أيمليار برميل،  75بنحو القابلة ل�س����تخرا� من الناحية التقنية احتياطيات النفط الص����خري 

عالمي من النفط الص�������خري21.7يمثل ياطي ال بالغ � من االحت يار م 345 ال قاً لهذه ل برميل وف

 في نتجمُ  أكبر ،األمريكية المتحدة الواليات في االحتياطيات حجم عن يزيد ما وهوالتقديرات، 

ً  الص���خري للنفط العالم  ،الواق� في حو� �ر� س���يبيريا Bazhenov. هذا و يُعد ت����كيل حاليا

  .هو أحد أكبر تكوينات النفط الصخري في روسيا

  

المقدرةاالحتياطيات  االحتياطيات المؤكدة  
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  النفطية اإلمداداتثانياً: 

 9.4)، من نحو 2016 – 2006النفط الخام في روس�������يا خالل الفترة � إمدادات ارتفعت

بمعدل نمو س�����نوي ، أي 2016يون ب/ي في عام مل 10.3إلى نحو  2006مليون ب/ي في عام 

إلى  2006% في ع��ام 13.1من  ةالع��المي�� اإلم��دادات% لترتفع حص�������ت���ا من إجم��الي 0.9بلغ 

  .)2الشكل ( يوضح، كما 2016في عام % 13.6
  )2(الشكل 

  تطور إمدادات روسيا من النفط الخام 
  )مليون ب/ي(

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  OPEC Annual Statistical Bulletin, various issues المصدر:
  

أس��عار  ����دت�ر اإل���ارة إلى عدم ت��ر إمدادت النفط الروس��ية بالتراجع الحاد ال�ي تجدُ و

عام  خام من� منتص��������  % 0.2 بنحو 2015اإلمدادات في عام ، حيث ارتفعت 2014النفط ال

% 50، وذلك برغم تراجع أسعار النفط بنسبة تصل إلى 2014مقارنة بمستواها المحقق في عام 

 ال����را�� معدالت خفض� الس���ب� األول، س���ببين ر�يس���يينإلى . ويعود ذلك خالل نفس الفترة

تراجع س���عر ����ر� أس���عار النفط، الس���ب� ال�اني،  نخفاضال مقاربة س���توياتبم اإلنتاج على

على نفس الروس����ية  �����ركات النفط حافظت، وبالتالي الدوالر األمريكيالروبل الروس����ي مقابل 
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 في واإلنتاج التطوير ونفقات االس���تثمارات، حيث تُدفع من الروبل الروس���يمس���توى عائداتها 

 تستفيدبالتالي  من تصدير النفط، بالدوالرعلى عائدات  شركاتال تحصل بينما ،بالروبل روسيا

  . العملة فرق من

يا كما تجدر اإلش�������ارة إلى  خام في روس������� تاج النفط ال   خالل الفترة تراجع معدل نمو إن

، ثم أخذ يتراجع بش����كل تدريجي، ليص����ل 2010% في عام 2 نحوحيث بلغ ، )2015 – 2010(

ية ويعود ذلك إلى، 2015% فقط في عام 0.2إلى نحو   .انخفاض اإلنتاج في المنا�ق الرئيس�������

نجاح ي�تي ذلك إنعكاس�������اً لو%، 1.7ارتفع هذا المعدل مجدداً ليص�������ل إلى نحو  2016وفي عام 

% أو أكثر 10من نحو  يةالنفط ها، في الحد من معدل االنخفاض الطبيعي في إنتاجية حقولروسيا

  اإلنتاج.  عمليات % سنوياً، كنتيجة لتطبيق التكنولوجيا الغربية في2سنوياً إلى متوسط بلغ نحو 

ش����هد تراجع روس����يا إلى المركز الثاني ك�كبر منت� للنفط  2015أن عام  والجدير بالذكر

أن ، و2005لى منذ عام الخام على مستوى العالم بعد المملكة العربية السعودية، وذلك للمرة األو

أعلى مس�����توى إلمدادت النفط الخام في روس�����يا قد تحقق خالل الحقبة الس�����وفيتية، بالتحديد عام 

 مليون ب/ي.  11.8نحو اإلمدادت ، وذلك عندما بلغت 1987

، وذلك تنفيذاً لالتفاق الذي تم التوصل ض إمداداتها من النفط الخامروسيا نحو خفهذا وتتجه 

عاشر من خارجها في ال والمصدرة للنفط اجتماع دول منظمة أوبك مع الدول المنتجة إليه من خالل

 ومصدرة دولة منتجة أحدى عشرة ويقضي هذا االتفاق بخفض إنتاج، 2016من شهر ديسمبر 

 ،2017يناير  األول من شهرمن  ألف ب/ي، اعتباراً  558بمعدل  منظمة أوبك للنفط من خارج

حيز التنفيذ. وستكون روسيا أبرز الدول المساهمة بتخفيض  1تزامنا مع دخول اتفاق دول أوبك

ألف ب/ي مع  200ألف ب/ي وذلك على مراحل، حيث ستخفض إنتاجها بمعدل  300معدله 

                                                            
االتفاق على خفض  عنمقر المنظمة في فيينا، ب 2016في الثالثين من شهر نوفمبر الذي ُعقد  دول منظمة أوبكاجتماع أسفر   1

مليون ب/ي،  32.5مليون ب/ي ليصل إنتاج دول منظمة أوبك إلى  1.2، وبنحو 2008اإلنتاج، وذلك للمرة األولى منذ عام 

. ومدة هذا االتفاق ستة أشهر، قابلة للتمديد لمدة ستة أشهر 2017على أن يُفعل هذا القرار في األول من شهر كانون الثاني/يناير 

  خذ في االعتبار الظروف السائدة في السوق.أخرى، بعد األ



15

مستقبل صناعة النفط والغاز الطبيعي في روسيا وانعكاساته على:
 أسواق الطاقة العالمية

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 13  مستقبل صناعة النفط والغاز الطبيعي في روسيا وانعكاساته على أسواق الطاقة العالمية 
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%60.3
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أبريل و مايو  ألف ب/ي خالل شهري 100، يليه خفض بمعدل 2017 األول من عامنهاية الربع 

م في عضويتها كل من الجزائر والكويت تضُ  لمراقبة االنتاجعليا تم تشكيل لجنة هذا وقد  .2017

أوبك وهي روسيا وُعمان، منظمة من خارج  والمصدرة للنفط وفنزويال، واثنتين من الدول المنتجة

  .2برئاسة دولة الكويت، مهمتها األساسية متابعة التنفيذ واالمتثال لهذا االتفاق

  ًمناطق والشركات المنتجة للتوزع اإلمدادات الروسية من النفط الخام وفقا  

ت����تحو� مناطق �رب ، �مدادات روس���يا من النفط الخام الجغرافيالتوزيع فيما يخص، 

 ، بينمافي روس�������يا % من إمدادات النفط الخام80على أكثر من  Urals-Volgaو ريا، س�������يبي

مثل :  تتو�� باقي ا�مدادات بين مناطق ش�������رق س�������يبيريا والش�������رق األقص�������ى الروس�������ي �

Krasnoyarsk، و Sakhalin ،و Irkutsk و ،Yakutia(يو����، كما مناطق أخرىعدة ، و 
  .)3الشكل (

  )3(الشكل 
  2016عام النفط الخام، إلمدادات روسيا من  الجغرافيالتوزيع 

)%(  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

   Eastern Bloc Research, CIS and East European Energy Databook المصدر:

                                                            
  من الدراسة. 73راجع صفحة رقم   2

ي/مليون ب .310  
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  غرب سيبريا:منطقة  .1

هي المنطقة الر�ي����ية المنتجة للنفط في روس���يا، حي� ت����تحوذ على  غرب س���يبيرياتُعد 

يا عام إجمالي من  %60أكثر من  كبر أهو  Samotlorحقلهذا ويعتبر . 2014إنتاج روس�������

إلى  منذ و��������ولهإال إنه يعاني من اإلنخفاض  ،في غرب س�������يبيرياالمنتجة للنفط وأقدم الحقول 

. 2006ب/ي في عام  ألف 635 وهيال�������اب� تي حقبة ما بعد االتحاد ال�������وفيفي  اإلنتاجذروة 

دت إلى تباطؤ هذا أ، الحديثةاس���تمرار االس���تثمار وتطبي� تقنيات اس���تخراج النفط  فإنومع ذلك، 

ً  %5متوس��ط إلى  نخفاض لي���لاإل في عام  %3وحوالي  )2014 – 2008(  خالل الفترةس��نويا

 ،القديمة غرب س�������يبريامعدل االنخفاض الطبيعي لحقول  عنبكثير  وهو متوس�������ط يقل ،2015

  .سنوياً % 15 إلى 10 بينما والذي يتراوح 

وحق����ل ،  Priobskoye مث����ل حق����لأخرى رة كبيحقول نفط المنطق����ة وت��������م����ل 

Mamontovskoye ، وحق���لMalobalykskoyeحق���ل  ، وPrirazlomnoye  ال���ذي يُع���د 

في عام  إال أن بداية إنتاجه كانت، 1989اكت�����افه عام  ، وذلك على الرغم منهذه الحقولأحدث 

 إنتاجه من النفط  ةبلغ ذروتالمتوقع أن ومن  ،Gazpromمن قبل ش�������ركة  هيتم تطوير، و2014

 .ألف ب/ي 100 نحو

  :Urals-Volgaمنطقة  .2

س���بعينيات القرن الما����ي، هذا ويعتبر حتى أواخر من النفط كانت المنطقة األكثر إنتاجاً 

عام Romashkinskoye حقل لذي أكتُ��������ف  هذه  1948ا جاً للنفط في  تا هو الحقل األكبر إن

  .2013في عام ب/ي ألف  300نحو وقد بلغ إنتاجه  ،Tatneftالمنطقة، وتديره شركة 

  سيبريا: شرقمنطقة   .3

ط المحي –مع افتتاح خط أنابي� ش�����ر� س�����يبيريا  منطقة ش�����ر� س�����يبيريازادت إمكانات 

ً مُ  ش��كل الذي، و2009) في دي���مبر ESPOالهادي ( وأ���بحت هي ، نفط ش��ر� س��يبيريال تنف���ا

الواقع  Vankorskoyeحقل . هذا ويعتبر المملوكة للدولة Rosneftالمرك� لنمو إنتاج ش�����ركة 

ً عام 25هو أكبر أكت����ا� للنفط في روس���يا منذ  Krasnoyarskفي منطقة  ب����كل ، وقد س���اهم ا
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نحو  2015وبلغ إنتاجه في عام ، 2010كبير في �يادة إنتاج رو��������يا من النفط الخام ُمنذ عام 

  ألف ب/ي. 440

  :الدائرة القطبية الشمالية /Yamalشبه جزيرة منطقة  .4

قيود والذي يواجه منطقة جديدة ن�������بياً من حيث تطور اإلنتاج من النفط الخام، هذه التُعد 

          بن���اء ع���دة �طو� أن���ابي���� م����ل �ط أن���ابي����البني���ة التحتي���ة للنق���ل، وذل���� على الر�م من 

Purpe-Samotlor ����و�ط أن���ابيZapolyarye-Purpe    ال���ذي ق���ام���ت ببن���ا����ه ��������رك���ة

Transneft .من الحقول النفطي���ة وهي حق���ل  ه���ذا وت��������م المنطق���ة الع���دي���دVostochno 

Messoyakha وحقل ،Zapadno Messoyakha وحقل ،Suzun وحقل ،Tagul وحقل ،

Russkoye باإل������افة إلى حقل ،Novoportovskoye  المملو� لش�����ركةGazprom  والتي

في تحميل إنتاج الحقل إلى محطة جديدة في القط� الش�����مالي لنقلها  2016������هر مايو في بدأت 

بحراً إلى أوروبا، بدالً من االعتماد على �طو� ا�نابي�، ومن المتوقع أن يص�������ل إنتاج حقل 

Novoportovskoye  2018ألف ب/ي بحلول عام  125إلى ذروته عندما يبلغ نحو . 

  :شمال القوقازمنطقة  .5

م هذه المنطقة مكامن النفط البحرية الواعدة في ���مال بحر قزوين. وفي هذا ال���يا�،  ت���ُ

 Yurii Korchaginاكتش����ا� حقل في هذه المكامن، عن  Lukoilأ�����فر نش����ا� بحث �����ركة 

عام  جه بنحو 2010النفطي في  تا ُقدر إن لذي  عام  30، وا عام 2014ألف ب/ي في  ية  ها ، وبن

، والذي يُتوقع أن يصل إنتاجه إلى Filanovskyاالنتاج من حقل أعلنت الشركة عن بدء  2016

 . 2017ألف ب/ي في عام  120

  :Barentsوبحر  Timan-Pechoraمنطقة  .6

بنية تحتية ، وتتميز بإمتالكها ل�����مال �رب رو�����يا هي منطقة ������يرة ن�����بياً تقع فيو 

  .متطورة للصناعة النفطية
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  :Sakhalinجزيرة منطقة  .7

 المدعومة كبيرة الي موطن لعدد من حقول النفط ، وهالس���احل ال����رقي لروس���ياتقع قبالة 

هو أحدث  Arkutun-Dagi. هذا ويُعد حقل ت كبيرة من قبل ال��������ركات العالميةاس�������تثماراب

والذ� بدأ إنتا�� من النفط والس���وا�ل ا��ر� في ش���هر الحقول التي تم أكت����افها بهذ� ال��يرة، 

  النفطي.  De-Kastri، ويتم تصدير معظم هذا اإلنتاج عبر مرفأ 2015يناير 

وتسيطر الحكومة الروسية على شركات النفط العاملة في روسيا بامتالكها حصص هذا  

الخام وفقاً للش���ركات توزيع إمدادات روس���يا من النفط وبالتطرق إلى في أس���هم هذ� ال����ركات، 
% 66على أكثر من  Surgutneftegaz، و Lukoil، و Rosneftتس��تحوذ ش��ركات ، المنتجة

بينما تتوزع باقي اإلمدادات  ،2016بيانات عام لوذلك وفقاً  إمدادات النفط ال�ام في روس����يا،من 

، )Bashneftو ، Gazprom ،Tatneft ،Slavneftبين عدد من ال��������ركات ا��ر� �مثل � 

  .)4الشكل ( يوضحكما 
  )4(الشكل 
  2016عام  ،وفقاً للشركات المنتجةتوزيع إمدادات روسيا من النفط الخام، 

)%(  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   Eastern Bloc Research, CIS and East European Energy Databook المصدر:

ي/مليون ب .310  
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% من مجموع�ة 19.5 ببيع روس�������ي��ا ق�ام�ت 2016، في ن���اي�ة ع�ام أن�� الج��دير ب�ال��كر

Rosneft مجموعة  النفطية العمالقة المملوكة للدولة إلى مستثمرين دوليين)Glencore  لتجارة

ذلك أكبر اتفا� خ���������ة ي�����د�  )، ويُعد����ندو� الثروة الس���يادي القطريالس���لع والتعدين و

  القطاع النفطي في روسيا.
  

  تكرير النفط الخام صناعةثالثاً: 

 الو�يات المتحدة ا�مريكية وال���ين،  بعد العالم في تكريرية طاقة أكبر ثالثروس��يا  عدتُ 

ارتفع��ت ط��اق��ة التكرير ا�بت��دا�ي لم���������افي النف� الع��امل��ة في روس�������ي��ا خالل الفترة           ����ا وق��د 

مليون ب/ي في عام  6.1إلى نحو  2006مليون ب/ي في عام  5.3، من نحو )2016 – 2006(

طاقات ح��������ت�ا من إ�مالي  لم تتغيروبرغم ذلك  س�������نوياً،% 1.4، أي بمعدل نمو بلغ 2016

 يوضحكما  % خالل ذات الفترة،6.3% إلى نحو 5.9والتي تراوحت بين نحو  العالمية، التكرير
  .)5الشكل (

  )5(الشكل 
  تطور طاقات التكرير االبتدائي لمصافي النفط العمالة في روسيا

  )مليون ب/ي(
  

  

  

  

  

  

 

  

  
  

  OPEC Annual Statistical Bulletin, various issues المصدر:
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مملوكة  ،) مص���فاة كبر�23، منها (مص���فاة لتكرير النفط 39يوجد في روس���يا أنه  يُذكر

ال تزيد طاقتها عن مملوكة لشركات خاصة،  و) مصفاة تكرير 16و ( ،الحكوميةلشركات النفط 

في روسيا، حيث تمتلك شغل لمصافي التكرير أكبر مُ  Rosneftتعُد شركة هذا و .ألف ب/ي 20

 تي، �م ش��ركمص��افي 4 والتي تمتلك Lukoilش��ركة  في الترتيب مص��افي لتكرير النفط، يليها 9

Gazpromneft  وBashneft  م ش�������رك����ات ، مص����������افي 3اللت����ان تمتل����ك ك����ل منهم����ا�

Surgutneftegaz  وTatneft  وGazprom  وSlavneft  ولكل منها  النفطروس��يا لتكرير و

أو تُساهم فيها  تمتلكهاتكرير التي ال. كما تجدُر اإلشارة إلى وجود عدد من مصافي مصفاة واحدة

  خارج روسيا. الروسية الحكوميةشركات النفط 

 داخل روس�������ياالعاملة مص�������افي التكرير من المنتجات النفطية إمدادات بأما فيما يتعلق 

 2006مليون ب/ي في عام  5.9من نحو ) 2016 – 2006خالل الفترة (، فقد ارتفعت وخارجها

عام  6.3إلى نحو  ً 0.7، أي بمعدل نمو بلغ 2016مليون ب/ي في  يا ما  ،� س�������نو     يو���������ك
  .)6الشكل (

  )6(الشكل 
  مصافي التكرير داخل روسيا وخارجهاالمنتجات النفطية من  إمداداتتطور 

  )مليون ب/ي(
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  OPEC Annual Statistical Bulletin, various issues المصدر:
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Rosneft
26.6%

Lukoil
13.2%

Gazpromneft
12.4%

Bashneft
6.1%

Surgutneftegaz
5.9%

Gazprom
3.8%

Tatneft
2.8%

Slaveneft
2.1%

روسيا لتكرير النفط
%1.3

مصافي أخرى 
%6.6

مصافي خارج
13.4%روسيا 

إمدادت المنتجات النفطية من إجمالي الحص��ة ا�كبر من ب Rosneftش��ركة  س��اهمتوقد 

%، يليها ش������ركة 26.6بنحو  2016مص������افي التكرير العاملة داخل روس������يا وخارجها في عا� 

Lukoil  ثم شركة 13.2بحصة ،%Gazpromneft  في حين بلغت مساهمة %، 12.4بحصة

شركات خاصة داخل روسيا نحو  مصافي ال%، وبلغت حصة 12.6مصافي التكرير المملوكة ل

        يو���������كما %، 13.4خارج روس�������يا  وميةكالحالتي تمتلكها أو تُس�������اهم فيها ش�������ركات النف� 
  .)7الشكل (

  )7(الشكل 
  توزع إمدادات المنتجات النفطية من مصافي التكرير

  2016 عامداخل وخارج روسيا،العاملة 
)%(  

  
  
  

  

  

  

  

  
  

 Central Dispatching Department of Fuel Energy Complex (CDU TEK) المصدر:
  

، السوفيتية الحقبة خالل المشيدة مصافيها أداء مستوى ورفع إصالح في روسيا بدأت وقد

  منتج إنتاج من إلى أن تمكنت المتدنية، الجودة ذاتالنفطية  المنتجاتإنتاج  من عقود بعد وذلك

  ،جزء من المليون 10، يقدر بنحو الكبريت من أدنى حد التي تتطلب أوروبية بمواصفات الديزل

  ،ULSDب����  المعروف الكبريت من الخالي للديزل يرئيس ومصدر كمنتج مؤخراً  برزت لهذاو 

   .أوروبا في المطلوب وهو السيارات محركات في أنظف احتراق إلى يؤدي الذي

ي/مليون ب .36
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  الصادرات النفطيةرابعاً: 

           خالل الفترة % 1.1بمع��دل نمو ��������نوي بلغ ار�فع��� ص��������ادرات رو��������ي��ا النف�ي��ة 

% من 11.1، وهو م���ا يع���ادل 2006مليون ب/ي في ع���ام  6.8من نحو ) 2016 – 2006(

وهو ما  ،2016مليون ب/ي في عام  7.6إلى نحو لتص����ل  إجمالي الص����ادرات النف�ية العالمية،

  .)8الشكل ( يوضحكما  ،% من اإلجمالي العالمي10.2يعادل 
  )8(الشكل 

  النفط الخام والمنتجات النفطيةمن تطور صادرات روسيا 
  )مليون ب/ي( 

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 OPEC Annual Statistical Bulletin, various issues - المصدر:
- Bp Statistical Reviwe of World Energy, 2016                   

  

بمعدل  )2016 – 2006( �ي� ار�فع� ص�����ادرات رو������يا من النفط الخام خالل الفترة

% من 12.1، وهو ما يعادل 2006مليون ب/ي في عام  4.9% ��������نوياً، من نحو 0.4نمو بلغ 

، وهو ما 2016مليون ب/ي في عام  5.1إجمالي صادرات النفط الخام العالمية، لتصل إلى نحو 

% من اإلجمالي العالمي. كما ار�فع� ص��ادرات رو���يا من المنت�ات النف�ية خالل 11.5يعادل 

، وهو ما 2006مليون ب/ي في عام  1.9% ��������نوياً، من نحو 2.8ذات الفترة بمعدل نمو بلغ 
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مليون ب/ي  2.5العالمية، لتصل إلى نحو  المنتجات النفطية% من إجمالي صادرات 9.3يعادل 

  % من اإلجمالي العالمي.8.4، وهو ما يعادل 2016في عام 

، فقد اس����تحوذت دول 2016وجهة ص����ادرات روس����يا النفطية ��ل عام وبالتطرق إلى 

كل من ، يليها النفط الخام% من إجمالي ص�����ادرات روس�����يا من 55.5على نحو  الغربية أوروبا

�اس�������يفي�دول  يا ال %، والواليات المتحدة 15.9 ال��������ر�يةأوروبا ودول %، 26.7بنحو  أس�������

%، ودول أمريكا الجنوبية والوس�����طى 0.1 ال������رق األوس�����طأفريقيا و%، ودول 0.7 األمريكية

   .)9الشكل ( يوضحكما  ،1.1%

  )9(الشكل 
  2016عام وجهة صادرات روسيا من النفط الخام، 

 )%(  
  

  

    

  

  

   

  

  

  
  مليون ب/ي  5.1 االجمالي:
 Bp Statistical Reviwe of World Energy, 2017 - المصدر:

- Global Trade Tracker, 2017                                        
 

           ، 2016أم��ا فيم��ا يخ� وجه��ة ص��������ادرات روس�������ي��ا من المنتج��ات النفطي��ة ��ل ع��ام 

المنتجات % من إجمالي صادرات روسيا من 59.1على نحو الغربية فقد استحوذت دول أوروبا 

           %12.6 دول أمريكا ال��������مالية%، 16.3، يليها كل من دول أس�������يا ال�اس�������يفي� بنحو النفطية

دول أوروبا 
الغربية

%55.5

دول أسيا
الباسيفيك

%26.7

أوروبا
الشرقية

%15.9

ألمانيا

هولندا

بولندا

أخرى

الصين

اليابان

كوريا

الواليات المتحدة
%0.7 بيالروسيا

دول أخرى
%1.2
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دول أسيا 
الباسيفيك

%16.3
سنغافورة

أخرى

ودول أفريقيا والشرق %، 6 الشرقيةودول أوروبا  ،%)12.5(منها الواليات المتحدة األمريكية 

   .)10الشكل ( يوضحكما  ،%1.5%، ودول أمريكا الجنوبية والوسطى 4.5األوسط 

  )10(الشكل 
  2016عام ، المنتجات النفطيةوجهة صادرات روسيا من 
 )%(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  مليون ب/ي  2.5 االجمالي:
 Bp Statistical Reviwe of World Energy, 2017 - المصدر:

  

 ص�����ادراتها النفطيةالنظر في وجهة نهجها الرامي إلى إعادة على تعزيز روس�����يا  وتعمل

من خالل االهتمام وذلك ، الغربية أوروبادول مع األخيرة  التطورات الجيوس����ياس����يةعلى خلفية 

تتصدر قائمة األولويات الروسية حالياً كل من الصين وكوريا الجنوبية  ، حيثُ اآلسيويةباألسواق 

   .المتنامي على موارد الطاقة في المستقبل طلبها تأمين إلىبدورها والتي تسعى واليابان، 

الجمار� الص���ينية إلى أن روس���يا قد احتلت المركز هيئة وفي ه�ا الس���ياق، تش���ير بيانات 

، وذلك للمرة األولى على أس�������ا� 2016األول كأكبر مورد للنفط ال�ام إلى الص�������ين في عام 

صادرات روسيا ر من مصافي النفط الصينية المستقلة. حيث بلغت سنوي، بدعم من الطلب الكبي
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% 25، بزيادة بلغت نحو 2016مليون ب/ي في عام  1.05إلى الص�������ين نحو  الخام من النفط

  .2015مقارنة بعام 

النفط الخام والمنتجات  تص��ديرالمعدة لوتمتل� روس��يا ش��بكة واس��عة من خطوط األنابيب 

المملوكة للدولة.  Transneftوإدارتها بالكامل تقريباً إلى ش�������ركة ، والتي تعود ملكيتها النفطية

خستان افي كاز Tengizويُعد االستثناء الملحوظ، هو خط أنابيب بحر قزوين الذي يمتد من حقل 

تعود ملكيت��ه إلى مجموع�ة من  حي��ثالواق� على البحر األس�������ود،  Novorossiyskإلى مين��اء 

%، و ش����ركة النفط والغاز الطبيعي المملوكة 24بحص����ة  Transneft، منها ش����ركة ال�����ركات

األمريكية متعددة  Chevron%، و شركة 19بحصة  KazMunaiGazخستان اللدولة في كاز

، حيث تعود ملكيته إلى اتحاد TransSakhalinإضافة إلى خط أنابيب %. 15بحصة الجنسيات 

Sakhalin-2 في شرق روسيا.  

 وهي، إلى األس��واق الدولية لو���ول النفط الروس��ي ر�يس��يةأربعة طرق ، هناك يذكر أنه

               ، Druzhbaخط ان����ابي����ب  ،بحر البلطيقإلى  الموج����ه )BSP-1( خط أن����ابي����ب ال���ي�

(أو ما يُعر� بخط الص���داقة باللغة الروس���ية� وهو ال����ريان الر�يس���ي لنقل النفط الروس���ي إلى 

         ،كم 4000 حوالي لمس������افة النفط ينقلحيث  العالم، في األنابيب خطوط أطولأوروبا، ويعد 

  الت����ي� جمهوريةو وبولندا البي����اء وروس���يا أوكرانيا إلىفي ش���رق روس���يا  Urals جبال من

 Transneftخط أنابيب  و ،، وعدة نقاط أخر� في أوروبا ال����رقيةوس���لوفاكيا والمجر وألمانيا
في حين  .Tuapseو  Novorossiyskالموجه إلى محطات هامة في مناطق في البحر األسود، 

     إلى األس����واق ا�س����يوية. الوحيد لتص����دير النفط الروس����ي  هو الطريق ESPOخط أنابيب يعد 

  الجدول التالي. و) 11الشكل ( يوضحكما 
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 خطوط أنابيب النفط الخام الرئيسية في روسيا
  
  

السعة      خط االنابيب
  ب/ي) م(

 طول الخط
  (ميل)

  المناطق المتجه إليها  مناطق اإلمداد

Druzhba  2  2500  غرب سيبيريا ومناطق      
urals - volga     

  أوروبا

  BSP 1(  1.3  730البلطيق (
 - Primorskميناء   Druzhbaمتصل بـ 

  BSP 2(  0.6  620البلطيق (  خليج فنلندا

            Tengizحقل   940  0.7  قزوين
 وكازاخستان

Novorossiysk    
  البحر األسود -

Baku-
Novorossiysk  

قزوين ووسط أسيا عن طريق   830  0.1
 أذربيجان - Sangachalميناء 

Novorossiysk    
  البحر األسود -

TransSakhalin  0.2  500   حقولSakhalin - الشمال  
ميناء 

Prigorodnoye   
  Sakhalin جنوب

ط المحي –شرق سيبيريا 
  )ESPO 1(  الهادي

1 – 1.2  1700  

حقول شرق وغرب سيبيريا 
  Yamal-Nenetsومناطق 

    Kozminoميناء 
  الصين -  داتشينغ و

ط المحي –شرق سيبيريا 
  )ESPO 2(  الهادي

1.6  1300  

ط المحي –شرق سيبيريا 
  )داتشينغ(  الهادي

1  660  

Purpe-Samotlor   0.5 270 Yamal-Nenets  
  )ESPO(متصل بـ  OBو أحواض 

  

 

  EIA, U.S. Energy Information Administration المصدر:
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  )11(الشكل 
  Druzhbaخط أنابيب 

 

 

 

 

  
 

  

  
  
 

ميناء بحري ُمعد لتصدير النفط الخام والمنتجات  20كما تمتلك روسيا أيضاً، ما يزيد عن 

أكبر أربعة يُ���ار �لى أ� أوروبا و أس��يا وا�مري�تين� في المختلفة  اس��ت��ك�النفطية �لى أس��وا� 

 ميناءو ،Primorsk ميناء، وNovorossiysk ميناء ،هيلتص�������دير النفط في روس�������يا موانئ 

Ust-Lugaميناء، و Kozmino ، من 85مجتمعة على نحو �ي� اس�������تحو�ت ه�� الموانئ %

  .)12الشكل ( يوضحكما  ،2015في عام المحمولة بحراً صادرات روسيا النفطية 

  )12(الشكل 
  الموانئ الرئيسية لتصدير النفط في روسيا
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يُذكر أن روسيا قد قامت بتخفيض نسبة الضرائب المفروضة على صادرات النفط الخام 

     . 2016� م� ب��داي��ة ع��ام 36، ثم إلى 2015� في ع��ام 42إلى  2014� في ع��ام 59من 

ص��ادرات روس��يا من النفط الخام قد ت�ل مرتفعة حتى إ�ا ما حد� إنخفاض في  وهو ما يعني أن

س�����تص�����بح ، ���������� ���� وهي هذا األمر إلى ث�ثة أس�����با� رئيس�����ية،، ويعُود إنتاجها النفطي

يمكن أن  لذلكغير مربحة، في روسيا المصافي البسيطة التي تنتج كميات كبيرة من زيت الوقود 

النفط الخام المتا� للتص�����دير.  س�����يوفر الم�يد منوهو ما ت������غيل ب������كل متقط�، ال تبدأأو  تغلق

في ظل حالة الطلب على منتجات النفط في روس�������يا فض ، من المرجح أن ينخ������������ ������

في روس���يا منتجي النفط هو تفض���يل ، �������� ������و. الركود التي ي����هدها االقتص���اد الروس���ي

عن أثر  تعوض����همل بالدوالرحص����و� على إيرادات من أجل الللتص����دير على المبيعات المحلية، 

  مقابل الدوالر األمريكي. انخفاض قيمة الروبل
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  الثانيالجزء 
 تطور صناعة الغاز الطبيعي في روسيا 

  

  احتياطيات الغاز الطبيعيأوالً: 

شير حيث من الغاز الطبيعي على مستوى العالم، مؤكدة روسيا أكبر احتياطيات  تمتلك  ت

قد بلغت االحتياطيات المؤكدة القابلة لالستخراج في روسيا  إلى أن، المؤسسات الدوليةتقديرات 

، 2016في نهاية عام  ،تريليون قدم مكعب 1782أي ما يعادل  ،تريليون متر مكعب 50.5نحو 

  % من اإلجمالي العالمي.25.2 ما يشكل

 2013في شهر يوليو من عام  الروسية والبيئة الطبيعية الموارد وزارةفي حين أصدرت 

ً كما ذُكر  ،األولى للمرةوذلك  الطبيعي،الغاز النفط الخام و الحتياطيات الرسمية التقديرات ، اَنفا

 في نهاية عام لالستخراج القابلةالمؤكدة الغاز الطبيعي  احتياطياتت بلغ ،لهذه التقديرات ووفقا

تريليون قدم مكعب، كما بلغت  1723تريليون متر مكعب، أي ما يعادل  48.8نحو  2012

تريليون متر مكعب في منطقة  8منها ( تريليون متر مكعب 19.6االحتياطيات المقدرة نحو 

  ). الجرف القاري للقطب الشمالي
  

تريليون متر  164.2وتُقدر االحتياطيات المحتملة من الغاز الطبيعي في روس�������يا بنحو 

، وذلك وفقاً تريليون متر مكعب في منطقة الجرف القاري للقطب الش������مالي) 63.8مكعب (منها 

سلفنا لبعض المصادر الرسمية الروسية. ، أن التقييمات الروسية الرسمية لالحتياطياتف، وكما أ

  .3تختلف عن تلك المتبعة في غيرها من دول العالم
  

 يشير ،من الغاز الطبيعيالمؤكدة روسيا  الحتياطيات الجغرافي التوزيعأما فيما يخص 

 إقليم في من تلك االحتياطيات% 59.8 زتركُ  إلى ، 4Gazpromالتقرير السنوي لشركة 

Nadym-Pur-Taz  الواقع فيYamalo-Nenets  جزء من منطقة)Ural (يليها االتحادية ،

تتوزع باقي االحتياطيات بين مناطق  بينما%. 20.5منطقة الجرف القاري للقطب الشمالي بنحو 

                                                            
  .من الدراسة 9صفحة رقم راجع   3
  % من احتياطيات روسيا المؤكدة من الغاز الطبيعي.72تستحوذ على نحو   4
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جنوب وشمال القوقاز
%8.3 Volga

1.8%

Nadym-Pur-Taz
59.8%

سيبيريا
%5.5

الجرف القاري 
للقطب الشمالي

%20.5

الشرق األقصى
%3.9

مناطق أخرى
%0.2

 Volgaفي  جنوب وشمال القوقاز، وسيبيريا، والشرق األقصى الروسي، وعدة مناطق أخرى

  .)13الشكل ( يوضح، كما وشمال غرب روسيا

  )13(الشكل 
  2016عام الغاز الطبيعي في روسيا، المؤكدة من حتياطيات الالتوزيع الجغرافي ل

)%(  
  

  

  

  

  

  

  

 Gazprom Annual Report, 2016 - المصدر:
 
  

الواقع في ش�������م��ال غرب حو� س�������يبري��ا وب��التح��دي��د في  Urengoyحق��ل ع��د ويه���ا 

Yamalo-Nenets يا تتركزالحقول التي ، من أكبر ، بها احتياطيات الغاز الطبيعي في روس�������

الواقع   South Pars / North Domبعد حقل  ثاني أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالموهو 

   تريليون  10بأكثر من احتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر على في الخليج العربي، حيث يحتوي 

    . مكعب متر

إلى أن روس���يا تش���ير التقديرات  تقليدية في روس���يا، الغير الغاز وفيما يخص احتياطيات 

 680 إلى 665 بما يتراوح ما بينمص�������ا�ر الغاز غير التقليدية، تُقدر تمتلك كميات هائلة من 

                غاز الكتيم ال% من 15، و )gas hydrates% من هيدرات الغاز (75تريليون متر مكعب، منها 

)tight gas قات الفحم (% من 7)، و غاز 3و )، coal-bed methaneغاز طب % فقط من ال

  ).shale gasالصخري (
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 84تقدر بنحو في روس������يا غاز طبقات الفحم تش������ير بع� التقديرات إلى أن احتياطيات 

قامت شركة  وقدهذا  مناجم الفحم بشرق سيبيريا.في بشكل رئيسي ، وتتركز تريليون متر مكعب

Gazprom  ب�جراء التش�������غيل التجريبي إلنتاج غاز طبقات  ،2010في ش�������هر فبراير من عام

  بجنوب غرب سيبيريا. Kemerovo Oblastالواقع في منطقة  Taldinskoyeالفحم من حقل 
  

تقديرات "البرنامج الوطني إلعداد قاعدة الثروة المعدنية وإنتاج النفط تش�������ير في حين 

يدية"  غاز من المص�������ادر غير التقل الموض�������و� من قبل معهد النفط الجيولوجي الروس�������ي وال

)VNIGRI(  تريليون متر مكعب من احتياطيات  48.8، أن روس������يا تمتل� نحو 2011في عام

تُعد روس��يا في مراحل هذا و .رب وش��رق س��يبيريا، يتركز معظمها في مناطق غالغاز الص��خر�

، Gazpromوممثلي ش��ركة  ،معظم الخبراءيتفق مبكرة جداً في دراس��ة الغاز الص��خر�، حي� 

ً  ،وزارة الطاقة الروس����يةو في المس����تقبل  على أن إنتاج الغاز الص����خر� في روس����يا لي� ممكنا

 ً    مختلف مشاريع الغاز التقليدية.بمقارنة  القريب اقتصاديا
  

  إمدادات الغاز الطبيعيثانياً: 

)، من 2016 – 2006خالل الفترة ( 5ارتفعت إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي المسوق

، 2016مليار متر مكعب في عام  642.2إلى نحو  2006مليار متر مكعب في عام  615.5نحو 

%، إ� أن حص�����تها من إجمالي اإلمدادات العالمية قد تراجع من 0.4أ� بمعدل نمو س�����نو� بل� 

  .)14الشكل ( يوضح، كما 2016% في عام 17.5إلى  2006% في عام 21.4
  
  
  
  
  

  
                                                            

  ن  أو الفاقد.مالمكاالغاز الطبيعي المسوق هو الغاز المنتج باستثناء الغاز المحروق والغاز المعاد حقنه في   5
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  )14(الشكل 
  تطور إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي المسوق 

  )مليار متر مكعب(
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  OPEC Annual Statistical Bulletin, various issues المصدر:
  

  

إمدادات روس����يا من الغاز الطبيعي المس����وق معدل نمو هذا وتجدُر اإل�����ارة إلى، تراجع 

إنخفاض  :الس��بب ا�و� وهما س��ببين ر�يس��يين،األخيرة، ويرجع ذلك إلى   األربعةخالل األعوام 

الطلب المحلي على الغاز المس�����تخدم في التدف�ة (والذي يرجع بدور� إلى التحس�����ن النس�����بي في 

هو إنخفاض الطلب على الغاز في دول  :الس�������بب ال�ا�يو .)وتراجع النمو االقتص�������ادي، المناخ

    ).CISاالتحاد السوفيتي السابق (

تراجعت روسيا إلى المركز الثاني عالمياً من حيث إمدادت  2009عام  بدًء من يُذكر أنه 

الغاز الطبيعي المس�������وق بعد الواليات المتحدة األمري�ية، التي ���������دت طفرة في إنتا� الغاز 

  % من إجمالي اإلمدادات العالمية.  20.4الصخري، وتستحوذ حالياً على نحو 

، فتستحوذ المسوق الغاز الطبيعيوسيا من أما فيما يخص، التوزيع الجغرافي إلمدادات ر

الغ��از % من إم��دادات 80 يزي��د عنم��ا على  غرب س�������يبيري��ا في Yamalo-Nenetsمنط���ة 

يا، بينما الطبيعي ��������رق أخرى في غرب ومناطق عدة تتوزع باقي اإلمدادات بين  في روس�������



33

مستقبل صناعة النفط والغاز الطبيعي في روسيا وانعكاساته على:
 أسواق الطاقة العالمية

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 31  مستقبل صناعة النفط والغاز الطبيعي في روسيا وانعكاساته على أسواق الطاقة العالمية 

 

Yamalo-Nenets
82.2%

Khanti-Mansiisk
5.7%

Tomsk
0.8%

Sakhalin
3.9%

Irkutsk
0.6%

Krasnoyarsk
0.8%

Yakutia
0.3%

Urals-
Volga 
5.2% جمهورية

Komi
0.5%

 يو����، كما 6االتحادية Komi ، وجمهورية  Volga –Uralsو  والش��ر� ا�ق���ى، ،س��يبيريا
  .)15الشكل (

  )15(الشكل 
  2016عام ، الغاز الطبيعيالتوزيع الجغرافي إلمدادات روسيا من 

 )%(  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  Eastern Bloc Research, CIS and East European Energy Databook المصدر:
  

في روس������يا، �ي�  الطبيعيللغاز هي المنطقة الر�ي�������ية المنتجة  �ر� س������يبيرياتُعد و

                 إقليم ويعتبر. 2015عام خالل إ�تا� روس������يا إجمالي من  %90 من ما يُقاربعلى  اس������تحو�ت

Nadym-Pur-Taz  الواقع فيYamalo-Nenets،  للغ����از المنتج����ة  المن����ا��كبر أهو

 م����� منطق���ة                 �ت���ا� الغ���ازإل من���ا�� أخر�تش�������م���� التي و ،في �رب س�������يبيري���ا الطبيعي

Khanti-Mansiisk ، ومنطقةTomsk. 

الطبيعي  اإل��������ار�، إلى أ� روس�������يا ت�تي على رأ� قا�مة أكبر الدول �رقاً للغازتجدُر 

)، تُقدر كميات CEDIGAZ( للوكالة الدولية للغاز الطبيعي، فوفقاً (الم��������ا�ب إل�تا� الن��)

% من 11مكعب، أي ما يعادل متر مليار  14.7بنحو  2014الغاز المحرو� في روس�������يا عام 
                                                            

  .الشرقية أوروبا من الشرقي الشمال في ،االورال جبال من الغرب إلى واقعة لروسيا، تخضع اتحاديه جمهورية هي 6

مليار متر مكعب 642.2



34

مستقبل صناعة النفط والغاز الطبيعي في روسيا وانعكاساته على:
 أسواق الطاقة العالمية

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 32  مستقبل صناعة النفط والغاز الطبيعي في روسيا وانعكاساته على أسواق الطاقة العالمية 

 

Gazprom
69.3%

Novatek
9.7%
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8.9%

Lukoil 
2.9%

Surgutneftegaz
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PSA 
operators

4.7% شركات أخرى
%3.0

إجمالي الغاز المحروق عالمياً. وفي هذا الس����ياق، ات�ذت الحكومة الروس����ية عدد من المبادرات 

وتشير أحدث التقديرات إلى تراجع  ،كميات الغاز المحروقوالسياسات التي تهدف إلى الحد من 

   ). 2014 – 2012% سنوياً خالل الفترة (10تلك الكميات بنسبة 
  

المملوكة للدولة على قطاع  Gazpromتهيمن �������ركة  ،و���������ب الش������ركات المنتجة

% 70 من ما يقاربعلى  Gazprom تس��تحو� ���ركة حيث، ���ناعة الغاز الطبيعي في روس��يا

دات بين عدد من بينما تتوزع باقي اإلمدا ،2016بيانات عام ل، وفقاً الغاز الطبيعيإمدادات من 

مش�������غلي اتفاقيات تقاس�������م و ،  Novatek  ،Rosneft  ،Lukoilمثل : (الش�������ركات ا�خر� 

   .)16الشكل ( يوضح، كما )7اإلنتاج
  )16(الشكل 

  2016عام  ،وفقاً للشركات المنتجة، الغاز الطبيعيتوزيع إمدادات روسيا من 
)%(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   Eastern Bloc Research, CIS and East European Energy Databook المصدر:
  

                                                            
) بأنه عقد بين واحد أو أكثر من المستثمرين من جانب والحكومة PSAوفقاً لصندوق النقد الدولي، يعرف اتفاق تقاسم اإلنتاج (  7

من جانب أخر، وبموجب هذا العقد تمنح الحكومة حقوق التنقيب وا�س���تكش���اف واس���ت�راج الموارد المعدنية من منطقة معينة 
                ل �س������ت�راج خالل فترة زمني��ة مح��ددة للمس������تثمر، مع ا�حتف��ا� بملكي��ة الموارد للحكوم��ة، واعتب��ار المس������تثمر مق��او

    الموارد المعدنية.

مليار متر مكعب 642.2
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 صناعة الغاز الطبيعي المسال  

 من وسيايُعد إنتاج ر،  في روسيا) LNG(صناعة الغاز الطبيعي المسال أما فيما يخص 

ً مليار متر مكعب  14 نحويبلغ  حيث قليل نس��بياً، المس��ال الطبيعي الغاز  نحو يمثل ما أي ،س��نويا

  جزيرة شبه في . ويتركز إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي المسالاإلجمالي العالمي من فقط 4%

Sakhalin م����رو� من كجزء ،الروس���ي ا�ق����� ال����ر� في Sakhalin  الواقع في حوض

ة ش��رك ، وGazprom ةش��رككل من وتمتلكه  ،2009ال�ي بدأ ت���غيله في عام المحيط الهادي، 

Shellة شرك ، وMitsuiة شرك ، وMitsubishi،  17الشكل ( يوضحكما(.  

  )17(الشكل 
  Sakhalinمشروع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ً   صادرات الغاز الطبيعي: ثالثا

خالل الفترة س���نوياً % 3.1بلغ  نموص���ادرا� روس���يا من الغاز الطبيعي بمعدل  ارتفعت

% 20.3، وهو ما يعادل 2006مليار متر مكعب في عام  151.5من نحو أي ) 2016 – 2006(

عالمية، إل�  غاز الطبيعي ال يار متر مكعب في عام  204.8 حواليمن إجمالي ص�������ادرا� ال مل

  .)18الشكل ( يوضحكما  % من اإلجمالي العالمي،18.9، وهو ما يعادل 2016
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180
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220

2006 2008 2010 2012 2014 2016

  )18(الشكل 
  تطور صادرات روسيا من الغاز الطبيعي

  )مليار متر مكعب( 
  

  

  

  

  

  

  

  
 

 Bp Statistical Reviwe of World Energy, various issues - المصدر:
  

% س����نوياً 2.3نمواً بمعدل  الغاز الطبيعي باالنابيب�����ادرات روس����يا من  ������دت حيث

، وهو 2006في عام مليار متر مكعب  151.5من نحو لترتفع ، )2016 – 2006( خالل الفترة

 190.8، إلى نحو من الغاز الطبيعي باالنابيب ص��ادرات العالميةال% من إجمالي 28.2ما يعادل 

أي����اً  �����دتو% من اإلجمالي العالمي. 25.9، وهو ما يعادل 2016في عام مليار متر مكعب 

يا من           خالل الفترة % س�������نوياً 11.3نمواً بمعدل  8الغاز الطبيعي المس�������ال��������ادرات روس�������

% 2.7، وهو ما يعادل 2009في عام مليار متر مكعب  6.6من نحو لترتفع ، )2016 – 2009(

في عام مليار متر مكعب  14العالمية، إلى نحو الغاز الطبيعي المس������ال من إجمالي �������ادرات 

  % من اإلجمالي العالمي.4، وهو ما يعادل 2016
  

منذ عام �د �������دت إن�فا������اً باألنابيب يُذ�ر أ� ������ادرات روس�����يا من الغاز الطبيعي 

، حيث ان�ف������ تل� الواردات واردات أو�رانيا من الغاز الروس����ي، على خلفية تراُجع 2012

                                                            
  . Sakhalin، تزامناً مع بدء تشغيل مشروع 2009بدأت روسيا في تصدير الغاز الطبيعي المسال منذ عام   8
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دول أوروبا الغربية
%87.1

أوروبا
الشرقية

%12.9 المانيا

ايطاليا

بولندا

تركيا

دول أخرى

بالروسيا ان
ست

اخ
كاز

رى
أخ

ل 
دو

 حينما كانت أوكرانيا أكبر مستورد للغاز الطبيعي الروسي ،2011مقارنة مع عام  بشكل ملحوظ

بسبب الخالف على األسعار والمدفوعات، وكجزء  وذلك، مليار متر مكعب 40.5 بكميات بلغت

زياد� اس���تيراد  إض���افة إلى .�أزمة ����ب� جزير� القرم� نبين الدولتي من التو�رات الجيوس���ياس���ية

 بس���ببلغاز الص���خر� من أمريكا الش���مالية، وبخاص���ة المملكة المتحد� ل الدول األوروبيةبعض 

  .الغاز الروسيبسعره التنافسي قياساً 
 

                ، 2016خالل عام  باألنابيب من الغاز الطبيعيوبالتطر� إلى وج�ة ص�����ادرات روس�����يا 

% من إجمالي 87.1نحو  األكبر والتي بلغتحص�����ة الفقد اس�����تحوذت دول أوروبا الغربية على 

على الحصة دول أوروبا الشرقية  بينما استحوذت، الغاز الطبيعي باالنابيبصادرات روسيا من 

   .)19الشكل ( يوضحكما  ،الباقية

  )19(الشكل 
  2016عام وجهة صادرات روسيا من الغاز الطبيعي باالنابيب، 

 )%(  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   مليار متر مكعب 190.8 االجمالي:
  Bp Statistical Reviwe of World Energy, various issues - المصدر:
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فكدول أسيا الباسي
%100

اليابان
%68.6

يةكوريا الجنوب
%17.1

تايوان
%12.1

الصين
%2.2

،         2016ام خالل ع الغاز الطبيعي الم������الأما فيما يخ� وجهة ������ادرات روس�����يا من 

سيا الباسيفيك هي الوجهة الوحيدة  على  اليابان الصادرات، حيث استحوذت لتلكفقد كانت دول أ

 كوريا، يليها كل من الغاز الطبيعي الم�������ال% من إجمالي �������ادرات روس������يا من 68.6نحو 

   .)20الشكل ( يوضحكما %، 2.2 والصين%، 12.1 تايوان%، 17.1بنحو الجنوبية 

  )20(الشكل 
  2016عام ، الغاز الطبيعي المسالوجهة صادرات روسيا من 

 )%(  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

   مليار متر مكعب 14 االجمالي:
  Bp Statistical Reviwe of World Energy, various issues - المصدر:

 

هذا وقد كان لإلنخفاض في اس�������تهال� الغاز الطبيعي الذي ت��������هد� دول من�مة التعاون 

على روسيا  الضغوطات االقتصادية، إضافة إلى 2005االقتصادي والتنمية األوروبية منذ عام 

إعادة توجيه اتجا� روس���يا نحو العمل على  إنع�اس���اً واض���حاً على، 2014في عام والتي ن�����ت 

وقعت روس��يا  ، حيثُ ا�س��يويةوذلك من خالل االهتمام باألس��وا� ، ز الطبيعي���ادراتها من الغا

من الغاز الطبيعي  ، بهد� تغطية ���ادراتها2014عقدين لمد خطوط أنابي� مع الص��ين في عام 

  ). 2015نهاية عام  معكيلو متر  45" بطول Chayanda- Lensk( تم تنفيذ جزء منها "
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وفي عام ، غرب وش��رق روس��يافي  تمتد الغاز الطبيعي لنقل منظومة كبيرةتمتلك روس��يا 

 مرفق 26 إض��افة إلى، األنابيبألف ميل من خطوط  100، حوالي ه المنظومةهذ تش��مل 2016

تم إن������اء معظم خطوط الغاز الطبيعي في روس�����يا وفي باطن األرض.  9لتخزين الغاز الطبيعي

التي تملك تقريباً كل خطوط  Gazprom، قامت شركة 2009ومنذ عام  .خالل الحقبة السوفيتية

بإضافة خطوط أنابيب رئيسية جديدة، الستيعاب إمدادات الغاز أنابيب الغاز الطبيعي في روسيا، 

خطوط األنابيب و ،وش��رق س��يبيريا ،Yamalالطبيعي من المص��ادر ال�ديدة، ت���مل الحقول في 

ب من خالل بحر البلطيق ال���دي��دة إلى كالً من الص�������ين و أوروب��ا �               المرور ب���وكراني��الت�ن��ُ

– Nord Stream(  ، يوضحكما ) والجدول التالي: )21الشكل  
  )21(الشكل 

  الروسي إلى أوروباالغاز الطبيعي  لتصديرالخطوط الرئيسية 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 James A. Baker III Institute for Public Policy, The Geopolitics of Russian Naturalالمصدر: 
Gas, RICE University, February 2014. 

  

  
                                                            

تخزين الغاز الطبيعي تحت األرض هو جزء هام من البنية التحتية للغاز الروسي، من أجل ضمان أمن االمدادت، وبخاصة   9
موسم التدفئة، حيث غالباً ما يرتفع االستهالك في السوق المحلي وأسواق التصدير على حد سواء، في حين أن القدرة  خالل

         على زيادة اإلنتاج اليومي من الغاز الطبيعي ونقله في عدة أجزاء من خط األنابيب تكون محدودة، بسبب القيود الفنية ومسافات 
  النقل الطويلة.
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 الرئيسية في روسيا الغاز الطبيعيخطوط أنابيب 
  
  

  خط االنابيب
السعة      

تريليون قدم (
  )مكعب/سنة

طول 
الخط   

  (ميل)
  المناطق المتجه إليها  مناطق اإلمداد

Yamal-Europe  1.2   أكثر من
1000  

  وتشملغرب سيبيريا حقول 
  Urengoy منطقة 

بولندا وألمانيا وشمال 
  بيالروسيا عبرأوروبا 

Blue stream  0.6  750  

  وتشملغرب سيبيريا حقول 
   Urengoy منطقة 

عبر         تركيا 
  البحر األسود

Nord stream  1.9  760  
ألمانيا وشمال أوروبا 

  Blue stream2  1.9  760  بحر البلطيق عبر

Urengoy-Ukhta ،  
Bovanenkovo-Ukhta 

، Ukhta -Torzhok  
أكثر من   6

1500  

فى   Bovanenkovoحقل 
Yamal peninsula  

   Urengoyوحقول منطقة 

روسيا وأوروبا غرب 
 Nord stream عبر

  وطرق أخرى

Soyuz and 
Brotherhood   

أكثر من   3.5أكثر من 
2800  

  وتشملغرب سيبيريا حقول 
حقول و، Urengoy منطقة

Urals  الروسية، وسط أسيا 

ميناء 
Prigorodnoye   

  Sakhalin جنوب

TransSakhalin  0.3  500  

  Sakhalinحقول 

 Sakhalinمحطة 
للغاز الطبيعي المسال، 

Prigorodnoye  ،
  Sakhalinجنوب 

Sakhalin-
Khabarovsk-
Vladivostok  

0.2  1120  

شرق روسيا مع 
سيا ألصادرات محتملة 

مشروع  عبر
Vladivostok   للغاز

الطبيعي المسال أو 
  خطوط أنابيب جديدة

  

 

  EIA, U.S. Energy Information Administrationالمصدر: 
  

) هو أكبر شبكة نقل للغاز الطبيعي UGSSإمدادات الغاز الموحد في روسيا (نظام يُعد و

إلنتاج ونقل ومعالجة الغاز الطبيعي وكذلك تخزينه في  مجمع هندس��ي هوو على مس��توى العال�،

      أل� كيلو متر من خطوط الغاز الر�يس�������ية وال�رعية،  168.9مرافق بباطن األر�، ويش�������مل 
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 ت���غيلو وتعود ملكية مرفق لتخزين الغاز في باطن األرض. 25محطة خط ���ا�ط، و  247و 

وتصل متوسط المسافة التي يمتد عبرها لنقل الغاز الطبيعي  ،Gazpromإلى شركة هذا النظام 

     يو��������حكما ، من أ�ل التص�������دير كم 3430، وحوالي كم 2785إلى الس�������و� المحلية حوالي 
.)22الشكل (

  )22(الشكل 
  ) UGSSنظام إمدادات الغاز الموحد في روسيا (

   

  

  

  

  

  

  

  
  

 James A. Baker III Institute for Public Policy, The Geopolitics of Russian Naturalالمصدر: 
Gas, RICE University, February 2014. 

  

محطة واحدة فقط لتص���دير الغاز الطبيعي المس���ال مو�ودة بم����روع ، كما تمتلك روس���يا

Sakhalin  ش����ركة  تديرهالذيGazprom  وش����ركةRoyal Dutch Shell قع في حوض وي

  المحيط الهادي. 

وذلك ص�����ادرات الغاز ب المتعلقتعديل قانونها ب 2013قامت في عام يُذكر أن روس�����يا قد 

تص��دير الغاز الطبيعي المس��ال، وكس��ر ب Rosneftش��ركة و Novatekلكل من ش��ركة  بالس��ما�

   .10ز الروسيميع صادرات الغالج Gazprom شركة احتكار
                                                            

 الغاز بتص���دير المس���تقلين للمنتجين يس���مح أن ش����ن� من قانون، م����روع 2013الروس���ية في عام  الطاقة ارةوز و����عت  10
ً  وهو ما يلغي ،المس����ال الطبيعي  الغاز تص����دير قطاع في 2006 عام منذ تعمل التي "Gazprom" ش����ركة احتكار عمليا
ً  وسيصبح ،المسال الطبيعي           من توكيل على الحصول دون من مباشرة بصورة الغاز تصدير رخصة على الحصول ممكنا

  . Gazprom شركة
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  الثالثالجزء 
  الطبيعي في روسيااالَفاق المستقبلية لصناعة النفط والغاز 

  

بناء على مجموعة من وذلك أ���طرت روس��يا إلى تغيير اس��تراتيجيتها في مجال الطاقة، 

العوامل االقتص���ادية وال����ياس���ية، م�ل تراجع نمو االقتص���اد الروس���ي، وانخفا� قيمة الروبل، 

والتي نش���ت في عام  عليهاالمفرو���ة  ال���غو�ات االقتص��اديةواالنخفا� في أس��عار النفط، و

. ه�� العوامل إلى جان� ال��������ياس�������ة ال��������ريبية للحكومة الروس�������ية، وخطط التطوير 2014

االَفاق الم�����تقبلية  ،ثارهااَ على بناء س����يتحدد التي ، هي الروس����ي واالس����ت�مار في قطاع الطاقة

   .لصناعة النفط والغاز الطبيعي في روسيا

 االَفاق المستقبلية لصناعة النفط: أوالً 

 اإلمدادت النفطية .1
 فى والصادر "أوبك" للبترول المصدرة الدول لمنظمة األساس سيناريو تشير توقعات

  المدى على 11النفطية روس�������يا إمدادات ارتفاع إلى ،2016 لعام العالمى النفط فاقاَ  تقريرها

  بحلول ي/ب مليون 10.9 نحو لت����جل ،%1بمعدل نمو س���نوي  ،)2025 – 2015( المتوس���ط

       خالل نفس الع��ام.  إم��دادات النفط الع��المي��ة% من إجم��الي 10.6م��ا يع��ادل  وهو ،2025 ع��ام

 لت����جل ،)2040 – 2015( على المدى البعيد النفطية روس���يا إمدادات اس���تقراريتوقع  في حين

                 % من 9.9م����ا يع����ادل أي  ،2040مليون ب/ي بحلول ع����ام  10.9 وهو، نفس الم��������توى

  .اإلجمالي العالمي

، 2025ال���يناريو، إلى أن عام  نفستش��ير توقعات ، النفطيةت روس��يا اإمداد ومن ���من

 Bazhenovوذلك من خالل تشكيل  ،روسيا من النفط الصخريالفعلي لنتاج اإلسوف يشهد بدء 

إنتاج % من إجمالي 2.9ي، وهو ما يعادل /ب ألف 180، بنحو الواقع في حو� غرب س��يبيريا

الص����خري  إنتاج روس����يا من النفطكما يتوقع ارتفاع  .العام النفط الص����خري العالمي خالل نفس

، 2040عام ب/ي بحلول  ألف 400ص������ل إلى نحو ، ليعلى المدى البعيد% س������نوياً 5.5بمعدل 

                                                            
  تقليدي) وسوائل الغاز الطبيعي.الغير التقليدي والنفط (إمدادات شمل ت 11
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���يناريو ا����ا� تش��ير توقعات في ه�ا ال���ياق، و % من اإلجمالي العالمي.6.7وهو ما يعادل 
إلى أن عام  ،2016الطاقة لعام  فاقاَ  تقريرها فى الص������ادر، )Bp( برتش بتروليوم لش������ركة

إنتاج % من إجمالي 5س���يش����د بد� إنتاج النف� الص���خري في روس���يا، ليص���ل إلى نحو  2020

شير 2035بحلول عام  النفوط المختلفةروسيا من  إلى توقع  12في روسيابعض المصادر ، كما ت

ألف ب/ي  360إلى ليص���ل روس���يا من النف� الص���خري على المدى المتوس����،  إمداداتارتفاع 

   .مليون ب/ي 1.1إلى  توقع ارتفاعه أيضاً على المدى البعيد، ليصل، كما ت2025بحلول عام 
  

  فاقاَ  تقريرها فى الص���ادر، لوكالة الطاقة الدولية ال����يا����ا� ال�ديد� يناريول���� ووفقاً 

 المدى على النفطية روس�����يا إمداداتتراجع  تش�����ير التوقعات إلى ،2016 لعام العالمية الطاقة

  عام بحلول ي/ب مليون 10.5 نحو لتص�����ل إلى ،%0.6، بمعدل إنخفاض س�����نوي المتوس������

. كما يتوقع اإلمدادات النفطية العالمية خالل نفس العام% من إجمالي 11ما يعادل  أي، 2025

، لتص����ل إلى %1.4س����نوي  إنخفاضعلى المدى البعيد، بمعدل روس����يا النفطية  إمدادات تراجع

           % من اإلجم���الي الع���المي، 8.5م���ا يع���ادل  أي، 2040مليون ب/ي بحلول ع���ام  8.5نحو 

   .)23الشكل ( يوضحكما 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                            
12  Gazprombank 
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10.8

10.9 10.9
11.1

10.5

8.5

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

2015 2020 2025 2030 2035 2040

منظمة أوبك -سيناريو األساس  وكالة الطاقة الدولية -سيناريو السياسات الجديدة 

  )23(الشكل 
   النفطيةاالَفاق المستقبلية إلمدادات روسيا 

  )مليون ب/ي(
  

  

  

  

  

  

  

  
  .OPEC, World Oil Outlook 2016 -   در:االمص

            - IEA, World Energy Outlook 2016.  
 

 فى ةالص�����ادر، األمريكية الطاقة معلومات إدارةس�����يناريو�ات  فيما يخص توقعات أما 

 روسيا إمداداتارتفاع  إلى السيناريو المرجعييشير  ،2016 لعام العالمية الطاقة فاقاَ  تقريرها

كما يتوقع  ،2025 عام بحلول مليون ب/ي 10.1 نحو ، لتص��ل إلىالمتوس��ط المدى علىالنفطية 

، أي ما يعادل 2040بحلول عام  مليون ب/ي 11.8 على المدى ال�عيد، لتص��ل إلى نحو هاارتفاع

  % من اإلجمالي العالمي.11.9

  المدى علىالنفطية  روس���يا إمداداتارتفاع  إلى األس���عار المن�ف����ةس���يناريو ويش���ير 

المدى  على يتوقع ارتفاعها، كما 2025 عام بحلول مليون ب/ي 10.1 نحو ، لتصل إلىالمتوسط

           % من 10، أي م���ا يع���ادل 2040مليون ب/ي بحلول ع���ام  11.3ال�عي���د، لتص���������ل إلى نحو 

   اإلجمالي العالمي.

 المدى علىالنفطية  روسيا إمداداتتراجع  إلى رتفعةماألسعار السيناريو في حين يشير 

، كما يتوقع تراجعها أي���اً على 2025 عام بحلول مليون ب/ي 8.3 نحو ، لتص��ل إلىالمتوس��ط
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11.310.1
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% من 9.9، أي ما يعادل 2040مليون ب/ي بحلول عام  9.1المدى البعيد، لتص�������ل إلى نحو 

   .)24الشكل ( يوضحكما اإلجمالي العالمي، 

  )24(الشكل 
  االَفاق المستقبلية إلمدادات روسيا النفطية

  دارة معلومات الطاقة األمريكية المختلفة إلسيناريوهات لوفقاً ل
  )مليون ب/ي(

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .EIA, International Energy Outlook 2016 - المصدر:
  
  
  

على المدى النفطية إمدادات روس����يا نمو أن ت�����هم في  ر�ي�����ية يتوقعهناك ثالث مناطق 

، ذات أهمية متزايدة وهي منطقة، ����رق س���يبيريا هي  المنطقة األولي. المتوس���ط والمدى البعيد

، وحقيقة أن تنمية المناطق الشرقية في بها المتوفرهالموارد الضخمة ومكانات اإلفي ضوء وذلك 

 Gazprom Neftو  Rosneft تعد شركات. والروسيةلحكومة استراتيجية لروسيا هي أولوية 

في التي لديها خطط نمو الر�ي�������ية  الش������ركاتجميعها من   Irkutskو Surgutneftegas و 

 لإلستثمار حافز واضح أصبحزيادة الطلب على النفط في الصين ومنطقة آسيا كما أن ، المنطقة

شركات نفطية عن  من الشركات من الصين والهند، فضالً  كبير عدد في شرق سيبيريا من جانب

يصل إجمالي  هذا ومن المتوقع أن الدعم المالي والتقني. والتي تقوم بتقديم BPشركة مثل  كبرى

  .2025عام بحلول  ب/يمليون  2.5 نحو اإلنتاج من الشرق الروسي إلى
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تحتوي هذه حيث وال سيما القطب الشمالي،  الجرف القاري الروسي وهي المنطقة الثانية

بش�������كل قد تأخرت تنميتها أن  ، غير13مليار برميل من الموارد النفطية 50المنطقة وحدها على 

 ، 2014في عام والتي نش���أت المفرو����ة علي روس���يا  الض���غوطات االقتص���اديةملحوظ نتيجة 

ومع ذلك، حيث تم حظر ش����ركات النفط األجنبية من تقديم الدعم التقني والمالي في هذه المنطقة. 

ات في هذه االس�������تثمار س�������ت�دادالنفط العالمية،  فعلى المدى الطويل وبإفتراض تعافي أس�������عار

ياً.  المنطقة، يل النفط يوم عد� م�يين من برام تاجها إلى  قدمت الحكومة ويص�������ل إن هذا وقد 

ذات تكالي� االس�����تكش�����اف المرتفعة (يص�����ل تكلفة الروس�����ية حواف� ������ريبية في هذه المنطقة 

مليون دوالر أمريكي). وفي الواقع فإنه لن  750اس����تكش����اف ب�ر واحد في هذه المنطقة إلى نحو 

، ولكن بعد ذلك ستساهم هذه المنطقة 2030فط من القطب الشمالي الروسي قبل عام يتم إنتاج الن

  في نمو إمدادات روسيا النفطية بشكل كبير. 
  

ثالثة أما  يا  تواجد الموارد النفطية غير التقليدية مكامنتش�������مل فالمنطقة ال              في روس�������

)، والتي تأثرت هي في روس���ياأكبر مكامن تواجد النفط الص���خري  -Bazhenovتش���كيل (مثل 

، حيث تم حظر توفير التكنولوجيا المفرو�����ة علي روس����يا الض����غوطات االقتص����اديةاألخرى ب

مثل  والتمويل لتطوير موارد النفط الص������خري في روس������يا، غير أن ش������ركات النفط الروس������ية

Rosneft  وGazprom Neft  وLukoil، مثل  العالميةش����ركات الوStatoil  وBP  قد بدأت

هذا وتشير . الضغوطات االقتصاديةبدون مخالفة  المكامن هذه دراسة كيفية استكشافمؤخراً في 

مليون برميل نفط  1.5توقعات وزار� الموارد الطبيعية والبي�ة الروس���ية إلى إنه يمكن إنتاج نحو 

   في المستقبل. يومياً من هذه المكامن

  

  

                                                            
قبل فرض  ExxonMobilو  Rosneftيعد أول أكتشاف كبير في هذه المنطقة هو االكتشاف الذي توصلت إليه شركتي   13

  مليارات برميل من النفط. 9، ويتوقع أن يحتوي على االقتصادية على روسياالضغوطات 
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ال������غوطات  جاوزت قد تمكنت من الروس�����ية النفط ش�����ركات أن إلى اإلش�����ارة وتجدر

  Rosneft شركة تمكنت فقد المثال، سبيل وعلى ،في بعض الحاالت الخاصة الغربية االقتصادية

  المياه من النفط اس���تخراج ومعدات التكنولوجيا توريد على األوروبي االتحاد حظر تجاوز من

 أوروبية دول من شركات مع الخصوص بهذا اتفاقياتالشركة  أبرمت حيث روسيا، إلى العميقة

  ش����ركة تحص����ل أن المتوقع ومن ،والنرويج س����ويس����را مثل األوروبي باالتحاد أع�����ا� غير

Rosneft ومن اآلبار، وإص���ال� الحفر في تس���تخدم وحدات على الس���ويس���رية الش���ركات من 

  .القاري الجرف من النفط الستخراج بحرية حفر منصات على النرويجية الشركات
  

 تكرير النفط الخامصناعة  .2

  تقريرها فى الص��ادرلوكالة الطاقة الدولية،  ال���يا���ا� ال�ديد� يناريو��� تش��ير توقعات

طاقة التكرير االبتدا�ي لمص����افي النفط العاملة في ارتفاع  إلى ،2016 لعام العالمية الطاقة فاقاَ 

% 5.6، وهو ما يعادل 2040 عام بحلول ي/ب مليون 6.2 لتصل إلى ،البعيد المدى علىروسيا 

  خالل نفس العام. طاقات التكرير العالميةمن إجمالي 

مص��افي التكرير العاملة داخل روس��يا،  بكميات النفط الخام المس��تخدمة فيأما فيما يتعلق 

%، 1.1فتش�����ير توقعات نفس الس�����يناريو، إلى تراجعها على المدى المتوس�����ط، بمعدل إنخفاض 

% من اإلجمالي العالمي 5.8، وهو ما يعادل 2025بحلول عام  مليون ب/ي 4.9لتصل إلى نحو 

 كميات النفط الخام المس��تخدمة فيإلمدادات المنتجات النفطية خالل نفس العام. كما يتوقع تراجع 

%، لتصل إلى نحو 0.4مصافي التكرير العاملة داخل روسيا على المدى البعيد، بمعدل إنخفاض 

  % من اإلجمالي العالمي.5.3وهو ما يعادل  ،2040مليون ب/ي بحلول عام  4.6

تكرير  قطاع فيالتي تحتاجها روس������يا المقدرة االس������تثمارات المتراكمة حجم بلغ يهذا و

وفقاً لسيناريو السياسات الجديدة لوكالة الطاقة الدولية  )2040 – 2016خالل الفترة ( النفط الخام

عادل  53حوالي  ما ي يار دوالر، وهو  عالمي% من 4.1مل قدر بنحو  اإلجمالي ال لذي ي  1283ا

  مليار دوالر خالل نفس الفترة.  
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يتوقع أن تتأثر االَفاق  ،أوبك" للبترول المصدرة الدول لمنظمة األساس لسيناريو ووفقاً 

، بقرار تخفيض نسبة الضرائب المفروضة على في روسيا المستقبلية لصناعة تكرير النفط الخام

تطوير وتحس�������ين  بهدف، 2015ذي تم إقراره منذ بداية عام ال 14النفطية النفط الخام والمنتجات

من  جودة المنتجات النفطية التي يتم إنتاجها من مص���افي التكرير العاملة داخل روس���يا وخارجها

  من جانب اَخر.، وزيادة طاقة التقطير االبتدائية لهذه المصافي جانب

سياق، بدأت و شركات النفط الروسية في إعداد مشاريع لتوسعة وتعزيز بعض في هذا ال

التابعة  Volgogradلمصفاة قدرة المصافي العاملة (مثل مشروع زيادة طاقة التقطير االبتدائية 

ألف ب/ي، ومشروعي التوسعة لكل من  290% لتصل إلى 70بنسبة تزيد عن  Lukoilلشركة 

). ويتوقع أن يكون Gazprom Neftالتابعتين لش��ركة  Moscow ، ومص��فاة  Omskمص��فاة 

المزمع إنش����ائ� على س����احل المحيط الهاد� الروس����ي، ذلك المش����روع أكبر هذه المش����اريع، هو 

 .)ESPOالهادي (ط المحي –خط أنابيب شرق سيبيريا سيتم تزويده بالنفط الخام من خالل  الذيو

، و Kozmino، و Nakhodkaكما يتوقع بح� مد� إمكانية إنش���اء مص���افي جديدة في موان� 

Vladivostok،  ف���ن  ،ومع ذل��ك ألف ب/ي. 300إلى  200بط��اق��ة تكريري��ة تتراو� م��ا بين

  .التوقيت الزمني لإلنتهاء من هذه المشاريع ال يزال غير مؤكد

ألف ب/ي من وحدات  450بش����كل عام، يتعين على ش����ركات النفط الروس����ية، إض����افة 

ذلك إلنتاج الديزل بدالً من الوقود الثقيل،  ، و2021بحلول عام في مص�������افي التكرير التحويل 

ضافة إلى تعزيز و صفات المشددة للوقود في األسواق المحلية، إ ساعد على تلبية الموا سي هو ما 

من ثم و ،)Euro5(القدرة على إنتاج منتجات نفطية مطابقة للمواص�������فات القياس�������ية العالمية 

  .إلى أوروبا ، وبشكل خاصتصديرها

  

  

  

                                                            
  من الدراسة. 26صفحة رقم  راجع 14
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 الصادرات النفطية .3

 ص��ادرات تراجع لىإلوكالة الطاقة الدولية،  الس��ياس��ات الجديدة يناريوس�� تش��ير توقعات

  مليون 7.4 نحو لتس���ل ،%0.9س��نوي  انخفاضبمعدل  ،المتوس��ط المدى على النفطية روس��يا

بمعدل على المدى البعيد،  ص��ادرات روس��يا النفطية تراجعيتوقع  كما ،2025 عام بحلول ي/ب

       يو������كما ، 15 2040 عام بحلول ي/ب مليون 5.6 نحو لتس�����ل ،%3.6س����نوي  انخفاض
  .)25الشكل (

  )25(الشكل 
  االَفاق المستقبلية لصادرات روسيا النفطية 

  وفقاً لسيناريو السياسات الجديدة لوكالة الطاقة الدولية
  )مليون ب/ي(

  

  

  

  

  

  

  

  
  .IEA, World Energy Outlook 2016 -   :المصدر

  

السيناريو يشير ، األمريكية الطاقة معلومات إدارةسيناريوهات  فيما يخص توقعات أما 
مليون  6.3 نحو ، لتصل إلىالمتوسط المدى علىالنفطية  روسيا صادرات تراجع إلى المرجعي

مليون  8.2على المدى البعيد، لتصل إلى نحو  ارتفاعهايتوقع  في حين، 2025 عام بحلول ب/ي

  روس���يا ص���ادرات تراجع إلى األس���عار المن�ف����ةس���يناريو . ويش���ير 2040ب/ي بحلول عام 

                                                            
  .2016 لعام الدولية، الطاقة لوكالة العالمية الطاقة أفاق تقرير في الواردة والطلب العرض بيانات على بناء محسوبة توقعات 15
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 في حين، 2025 عام بحلول مليون ب/ي 6.3 نحو ، لتص����ل إلىالمتوس����ط المدى علىالنفطية 

ي����ير و. 2040بحلول عام مليون ب/ي  7.7المدى ال�عيد، لتص���ل إلى نحو  على يتوقع ارتفاعها

 ، لتصل إلىالمتوسط المدى علىالنفطية  روسيا صادراتتراجع  إلى األسعار المرتفعةسيناريو 

، كما يتوقع تراجعها أي�����اً على المدى ال�عيد، لتص����ل 2025 عام بحلول مليون ب/ي 4.6 نحو

   .)26الشكل ( يوضحكما ، 16 2040مليون ب/ي بحلول عام  5.5إلى نحو 

  )26(الشكل 
  روسيا النفطية لصادراتاالَفاق المستقبلية 

  دارة معلومات الطاقة األمريكية المختلفة إلسيناريوهات لوفقاً ل
  )مليون ب/ي(

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .EIA, International Energy Outlook 2016 - المصدر:
  
  

تص������دير النفط ال�ام، ومن أهمها أنابيب  وطخط توس������عة فيقد بدأت روس������يا  يذكر أن

الوحيد لتص����دير النفط  هو الطريقو )ESPOالهادي (ط المحي –�����رق س����ي�يريا خطوط أنابيب 

 ESPO-2و  ESPO-1 أنابيب يسعة خط تزيد، حيث يتوقع أن إلى األسواق اآلسيويةالروسي 

يتوقع م����اعفة س���عة و، 2020مليون ب/ي على التوالي بحلول عام  1مليون ب/ي و  1.6إلى 

                                                            
إلدارة معلومات الطاقة األمريكية،  العالمية الطاقة أفاق تقرير في الواردة والطلب العرض بيانات على بناء محسوبة توقعات  16

  .2016لعام 
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في روس��يا  بدأتكما  .2018مليون ب/ي بحلول عام  0.6لتص��ل إلى  China spurخط أنابيب 

ت���غيل�ا خالل ال���نوات  بدءإن���اء خطوط أنابيب جديدة لتص��دير النفط الخام، والتي من المتوقع 

  كما يتضح من الجدول التالي:  ، القادمة الثالث
 اإلنشاء في روسياخطوط أنابيب النفط الخام تحت 

  
  

السعة       خط االنابيب
  (م ب/ي)

طول الخط 
  (ميل)

  المناطق المتجه إليها  مناطق اإلمداد

Zapolyarye-Purpe  0.6 – 0.9 300  Zapolyarye  و منطقة
Yamal-Nenets   

متصل بخطوط أنابيب 
Purpe-Samotlor   

 ESPOو 

Kuyumba-Taishet 0.16  440  
-Yurubchenoحقل 

Tokhomskoye      
   Kuyumbaو حقل

 متصل بخطوط أنابيب
ESPO  

  

  EIA, U.S. Energy Information Administration المصدر:
  

في التي تحتاج�ا روس���يا المقدرة االس���تثمارات المتراكمة حجم  أنهذا ال����يا�،  يذكر في

) وفقاً ل����يناريو ال����ياس���ات الجديدة لوكالة الطاقة 2040 – 2016نقل النفط خالل الفترة ( مجال

% من اإلجمالي العالمي الذي يقدر 3.1مليار دوالر، وهو ما يعادل  32حوالي تصل إلى الدولية 

  مليار دوالر خالل نفس الفترة.   1045بنحو 
  

 ً  االَفاق المستقبلية لصناعة الغاز الطبيعي: ثانيا

 إمدادت الغاز الطبيعي .1
 إمداداتارتفاع  إلىلوكالة الطاقة الدولية،  الس��ياس��ات الجديد� يناريوس��ت���ير توقعات 

  668 نحو لتصل إلى ،%0.5، بمعدل نمو سنوي المتوسط المدى على من الغاز الطبيعي روسيا

% من إجمالي اإلمدادات العالمية من 16.3، أي ما يعادل 2025 عام بحلول مليار متر مكعب

على المدى  من الغاز الطبيعيروس��يا  إمدادات ارتفاعالغاز الطبيعي خالل نفس العام. كما يتوقع 

، أي 2040بحلول عام  مليار متر مكعب 758%، لتصل إلى نحو 0.7سنوي  نموالبعيد، بمعدل 

  .% من اإلجمالي العالمي14.5ما يعادل 
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566.3
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إدارة معلومات الطاقة األمريكية -السيناريو المرجعي 
وكالة الطاقة الدولية -سيناريو السياسات الجديدة 

ارتفاع  تشير التوقعات إلى، األمريكية الطاقة معلومات إلدارة للسيناريو المرجعي ووفقاً 

 لت���� إلى ،%0.6، بمعدل نمو س���وي المتوس��� المدى علىمن الغاز الطبيعي  روس��يا إمدادات

% من إجمالي اإلمدادات 15.7، أي ما يعادل 2025 عام بحلول مليار متر مكعب 662.6 نحو

روسيا من الغاز الطبيعي  إمدادات الغاز الطبيعي خالل نفس العام. كما يتوقع ارتفاعالعالمية من 

مليار متر مكعب بحلول  900.5%، لت����� إلى نحو 1.9على المدى البعيد، بمعدل نمو س����وي 

   .)27الشكل ( يوضحكما % من اإلجمالي العالمي، 15.7، أي ما يعادل 2040عام 

  )27(الشكل 
   من الغاز الطبيعياالَفاق المستقبلية إلمدادات روسيا 

  )مليار متر مكعب(
  

  

  

  

  

  

  

  
 .IEA, World Energy Outlook 2016 -   در:االمص

- EIA, International Energy Outlook 2016.                 
 

 

فتش�������ير توقعات في روس�������يا ،   )LNG(الغاز الطبيعي الم��������ال  إنتاجأما فيما يخص 

 الطبيعي الغاز من وس���ياإنتاج رإلى ارتفاع ، )Bp( برتش بتروليوم س���يناريو األس���ا� لش���ركة

% من إجمالي 4.2أي ما يعادل ، 2020 عام بحلول مليار متر مكعب 20.6 نحو إلى الم�������ال

إلى  اإلمدادات العالمية من الغاز الطبيعي الم����ال خالل نفس العام. كما يتوقع ارتفاع ��ا اإلنتاج

  % من اإلجمالي العالمي.6.6، أي ما يعادل 2035مليار متر مكعب بحلول عام  51.6نحو 
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لتس���ييل  Vladivostokلالنت�اء من إنش���اء محطة تس���عى  Gazpromي�كر أ� ����ركة 

 ح��ق����ل، وYuzhno – Kirinskoye ح��ق����ل، وKirinskoye ح��ق����لال��غ����از ال��ط��ب��ي��ع��ي م��ن 

Chayandinskoye2022 – 2018مراحل خالل الفترة ( ، وذلك على ثالث .(  
 

 الغاز الطبيعيصادرات  .2

  ص�ادرات ارتفاع إلى، لوكالة الطاقة الدولية الس�يا��ات ال�ديدة يناريو�� تش�ير توقعات

  236 نحو لتصل إلى ،%2.6سنوي  نموبمعدل  ،المتوسط المدى على من الغاز الطبيعي روسيا

على المدى  ص�����ادرات روس�����يا النفطية ارتفاعيتوقع  كما ،2025 عام بحلول مليار متر مكعب

  .17 2040 عام بحلول مليار متر مكعب 311 نحو لتصل إلى ،%2.2سنوي  نموالبعيد، بمعدل 

ارتفاع  تشير التوقعات إلى ،األمريكية الطاقة معلومات إلدارة للسيناريو المرجعي ووفقاً 

سنوي المتوسط المدى علىمن الغاز الطبيعي  روسيا صادرات   نحولتبلغ  ،%2.2، بمعدل نمو 

يار متر مكعب 215.2 فاع2025 عام بحلول مل مدادات . كما يتوقع ارت غاز  إ يا من ال روس�������

ملي�ار متر مكع�ب  447.4نحو  لتبلغ%، 3.9الطبيعي على الم�دى البعي�د، بمع�دل نمو س�������نوي 

   .)28الشكل ( يوضحكما ، 18 2040بحلول عام 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

  .2016 لعام الدولية، الطاقة لوكالة العالمية الطاقة أفاق تقرير في الواردة والطلب العرض بيانات على بناء محسوبة توقعات 17
إلدارة معلومات الطاقة األمريكية،  العالمية الطاقة أفاق تقرير في الواردة والطلب العرض بيانات على بناء محسوبة توقعات 18

  .2016لعام 
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  )28(الشكل 
  االَفاق المستقبلية لصادرات روسيا من الغاز الطبيعي 

  )مليار متر مكعب(
  

  

  

  

  

  

  

  
 .IEA, World Energy Outlook 2016 -   در:االمص

- EIA, International Energy Outlook 2016.                 
بإنشاء برنامج للغاز الشرقي  Gazpromالحكومة الروسية بتكليف شركة  هذا وقد قامت

)EPG ،بهدف توسيع البنية التحتية للغاز الطبيعي في شرق سيبيريا والشرق األقصى الروسي (

 ويعد خط �نابيب الطاقة في س���يبيريا هو الخط الر�يس���ي لهذا البرنامج، وهو تحت اإلنش���اء �الياً.

، الغاز الطبيعي�ديد� لتص��دير النابيب األخطوط عدد من نش��اء التخطيط إلكما بد�ت �وس��يا في 

  كما يتضح من الجدول التالي:القادمة،  يلها خالل السنوات الثالثلتي من المتوقع بدء تشغوا
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  خطوط أنابيب الغاز الطبيعي تحت اإلنشاء في روسيا
  

  خط االنابيب
السعة           

تريليون قدم (
  )مكعب/سنة

طول الخط 
  (ميل)

 المناطق المتجه إليها  مناطق اإلمداد

     Nord    
stream 2  

   وتشملغرب سيبيريا حقول   760  1.9
  Urengoy منطقة 

ألمانيا وشمال أوروبا 
  عبر بحر البلطيق

Turkish 
stream  

أكثر من   1.1
500  

   وتشملغرب سيبيريا حقول 
  Urengoy منطقة 

تركيا وجنوب شرق 
أوروبا عبر البحر 

  األسود

    1طاقة سيبيريا 
  2.2 – الرئيسي

China spu – 1.1  1370  

حقول شرق سيبيريا وتشمل 
Chayadinskoye  في منطقة

Yakutia   وKovytka  في
   Irkutskمنطقة 

شمال شرق الصين 
مع االمتداد لالتصال 

-Sakhalinبخط 
Khabarovsk-
Vladivostok   

   وتشملغرب سيبيريا حقول   2490  بشكل مبدئي 1.1    2طاقة سيبيريا 
  الصين   Urengoy منطقة 

  
  

  EIA, U.S. Energy Information Administration المصدر:
  

 بم���د، 2017الروس���ية ق���د ب���دأت ف���ي الس���ابع م���ن ش���هر م���ايو Gazprom يُ���ذكر أن ش���ركة 

 ���ا� �ب��ر خ���ي أنابي��� م��د يت���من ال��ذي ،"Turkish stream" مش��رو� م��ن البح��ري المقط��ع

ً  ال�بي����ي ال����ا� م���ن مك����� مت���ر ملي���ار 31.5 �ل���� تص���� ��مالي���ة بس����ة ،ا�س���ود البح���ر  ،س���نويا

  .في أوروبا للمستهلكين والثاني التركية، للسوق مخصص أحدهما

عدد من مش���اريع الغاز المس���ال ومنها الفتتاح أي����اً تخطط روس���يا كما يجدر بالذكر أن 

االس��يوية بص��فة �اص��ة) في عام المحطة الثانية لتس��ييل الغاز الطبيعي وتص��دير� (إلى األس��واق 

الواقع في القط� الش�������مالي والذي تعود ملكيته لش�������ركة  Yamalمن �الل مش�������رو�  2017

Yamal س��احل  يقع على 20إض��افة إلى مش��رو� واحد �عادة التغوي� ،19للغاز الطبيعي المس��ال

   كما يتضح من الجدول التالي:    بحرالبلطيق،

  
                                                            

، Total، وشركة Novatekمن قبل عدة جهات وهي شركة  2013للغاز الطبيعي المسال في عام  Yamalتم إنشاء شركة   19
  وضعته الحكومة الصينية).وشركة النفط الوطنية الصينية، وصندوق طريق الحرير (صندوق االستثمار الذي 

  إعادة سائل الغاز إلى الحالة الغازية.  20



56

مستقبل صناعة النفط والغاز الطبيعي في روسيا وانعكاساته على:
 أسواق الطاقة العالمية

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 54  مستقبل صناعة النفط والغاز الطبيعي في روسيا وانعكاساته على أسواق الطاقة العالمية 

 

  اإلنشاء في روسياالمسال تحت الطبيعي مشاريع الغاز 
 
  

  السعة    المنطقة  المشروع
  )سنة/مليون طن متري (

التاريخ 
المعلن لبدء 

 التشغيل
  (عام)

الشركة المالكة 
  للمشروع

Yamal  2017  16.5  القطب الشمالي Yamal  

Arctic  2025  16.5 القطب الشمالي Novatek  

Baltic  
بحر ساحل 

  Gazprom  2021بعد   10  البلطيق

Far East 
ساحل المحيط 

  2020بعد   5  الهادئ
ExxonMobil, 

Rosneft, ONGC 
Videsh, SODECO  

Sakhalin2 
  (توسعة الخط)

ساحل المحيط 
 ,Gazprom, Shell  2020بعد   5  الهادئ

Mitsui, Mitsubishi  

Vladivostok  ساحل المحيط
  Gazprom  2018بعد   15  الهادئ

  مشروع إعادة التغويز تحت اإلنشاء في روسيا

Kaliningrad  ساحل بحر
  Gazprom  2017بعد   2.4  البلطيق

  
  

  EIA, U.S. Energy Information Administration المصدر:
  

         في القطب الش���مالي،  الواقعالروس���ي وفي ما يخص اَلية ت����دير الغا� الطبيعي المس���ا� 

         ، Yamalتقو� ببنا�ها ��������ر�ة  )Ice – Classناقلة مقاومة للتجمد  ( 16 فس�������يتم عن �ريق

حي� س��تقو� هذه الناقالت خال� معظم فترات العا�، بنقل ���حنات الغا� المس��ا� الروس��ي، ب�تجاه 

مبا����رة إلى أس���يا. أما خال� ف����ل الش���تا�، ونظراً للظروف  Yamal peninsulaالغرب من 

              المناخية التي تعيق التنقل عبر الطريق المبا��������ر، فس�������يتم نقل ��������حنات الغا� المس�������ا� من

Yamal peninsula  ،تسليم هذه الشحنات  ومن ثمإلى أوروبا، ثم يتم تحميلها إلى ناقالت عادية

  إلى أسيا عبر قناة السويس. 
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هذا وت�������ير تقديرات س������يناريو ال�������ياس������ات الجديدة لوكالة الطاقة الدولية إلى أن حجم 

       نق��� الغ��از الطبيعي خالل الفترة  في مج��الاالس�������ت�م��ارات المتراكم��ة التي تحت��اجه��ا روس�������ي��ا 

% من اإلجمالي العالمي 9.5مليار دوالر، وهو ما يعادل  287حوالي تقدر ب) 2040 – 2016(

  مليار دوالر خالل نفس الفترة.   3019الذي يقدر بنحو 
  

 ً   2035 -استراتيجية الطاقة في روسيا  : ثالثا

وض��عت روس��يا  ،أس��وا� الطاقة العالميةفي  القدرة التناف���يةزيادة نحو  ال���عيفي إطار 

عام  قة النووية) حتى  طا بدء من الوقود األحفوري إلى ال نب ( عددة الجوا قة مت جة طا اس�������تراتي

، مع افتراض اس������تمرار واالَخر محافظ طموح، والتي تتض������من س������يناريوهين، أحدهما 2035

  المفروضة عليها. الضغوطات االقتصادية

في مزي� الطاقة المحلية س���تبقى ، ف�ن حص���ة الوقود األحفوري ووفقاً لهذ� االس���تراتيجية 

هذا وقد تض�������منت . الطبيعي الفحم والنفط إلى الغازاس�������تخدام مع التحول من  %90قريبة من 

، 2035االس����تراتيجية عدة أهدا� مطلوب تحقيقها في ص����ناعة النفط والغاز الطبيعي حتى عام 

 فيما يلي: أهمهايمكن استعراض 

  صناعة النفطاالهداف االستراتيجية في  .1
  مليون طن س�����نوياً، أي ما يعادل  525عند  نتاج النفط في روس�����ياإ م������تو�الحفاظ على

ً  هذا الم��������تو�مليون ب/ي، مع توفير الفرص لزيادة  10.5حوالي  قا لطلب المحلي ل وف

 ، من خالل تطوير حقول النفط التي قاربت على النضوب في سيبريا.  على النفط والعالمي

  عام بحلول الجر� القاري للقطب ال���مالي ونفط االس��تخراج ص��عب النفط حص��ةارتفاع 

 .روسيا في اإلنتاج إجمالي من %25إلى  2035

  تعزيز قدرات مص�����افي التكريرعلى إنتاج منتجات نفطية مطابقة للمواص�����فات القياس�����ية

 .وبخاصة من وقود المحركات )Euro5العالمية (

  ض����را�ب اس����تخراج المعادن اس����تمرار تح�����ين الن�ام الض����ريبي على أس����ا� مزي� من

 ورسوم التصدير.
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  بحلول 8% إلى 7الحفا� على معدل نمو الص���ادرات النفطية عند مس���توى يتراوح من %

 .الهادف)(وفقاً للسيناريو  2035% بحلول عام 24، وعند مستوى 2020عام 

  وفي هذا الس��ياق، تش��ير توقعات من النفط والمنتجات النفطيةالص��ادرات الروس��ية تنويع .

 الس�����يناريو المحافظ إلى إنخفاض كمية ������ادرات زيت الوقود إلى نحو الربع، وانخفاض

وفقاً فقط % 1 تهنس�����بانخفاض بلغت مقابل  في %12قيمة عقود تص�����دير الوقود بنس�����بة 

 .الطموحسيناريو لل
 

   الغاز الطبيعياالهداف االستراتيجية في صناعة  .2

   في االَتي:   الطبيعيالغاز تتمثل االهداف االستراتيجية لصناعة 

 مليار متر  880% لتص��ل إلى نحو 40 بنس��بةالطبيعي المس��وق الغاز إنتاج مس��توى  زيادة

 9إلى  8، و زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المس�������ال بنحو 2035بحلول عام مكعب س�������نوياً 

 مليار متر مكعب سنوياَ. 128أضعاف ليصل إلى نحو 

  إنش��ا� طرق جديدة لتص��دير الغاز الروس��ي، و� س��يما إنش��ا� البنية التحتية لنقل الغاز من

سيبيريا والشرق األقصى الروسي، مع إمكانية دمجها في  إمدادات  منظومةمناطق شرق 

 ).UGSSالغاز الموحد (

 خالل الفترة  (باألنابيب والناقالت) الغاز الطبيعيروس�������يا من ��������ادرات إجمالي  زيادة

������ادرات الغاز ، ومن ض�����منها %52% إلى 35) بنس�����بة تتراوح من 2035 – 2015(

مليار متر مكعب سنوياً  72أضعاف لتصل إلى نحو  6بنحو التي يستهدف زيادتها  المسال

 الطموحسيناريو لواوفي هذا السياق، تشير توقعات السيناريو المحافظ  .2035بحلول عام 

% 10إلى ارتفا� �������ادرات الغاز الروس������ي إلى كالً من األس������واق األوروبية بنس������بة 

 .2035ضعف بحلول عام  9.2إلى  8.6واألسواق األسيوية بنحو 

  وض��ما� الطبيعي تحرير أس��عار الغاز  عن طريقالمحلية، الطبيعي إ���الح أس��واق الغاز

 .ها المحليينومنافسي Gazpromشركة تحقيق تكافؤ الفرص بين 
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  الرابعالجزء 
  لمستقبل صناعة النفط والغاز الطبيعي في روسيا االنعكاسات المحتملة 

   على أسواق الطاقة العالمية
  

يا التنفيذ  س�������يترتب على           ، 2035 حتى عام االبعادمتعددة طاقة الس�������تراتيجية روس�������

شرق ، وخاصة في أوروبا ودول على أسواق الطاقة العالميةمحتملة  جيوسياسيةو اقتصاديةأثار 

س���تعر�           إوفيما يلي  لها.بالنس���بة س���لعاً حيوية  يمثالأس���يا، التي أص���ب� النفط والغاز الروس���ي 

  تلك االنعكاسات:ل
  

 أوروباأمن الطاقة في  االنعكاس على: أوالً 

             ، ، هو التع��ام��ل م� ق��������ي��ة أمن الط��اق��ةدول أوروب��ايع��د التح��دى األكبر ال��ذي يواج��� 

دون التخلى عن مبادئ س���ياس���تها الخاص���ة بالطاقة والمناخ، فيما يعرف بمثلث أهداف س���ياس���ة 

تع�ي� القدرة التنافس��ية  –الطاقة والمناخ فى االتحاد األوروبى (القدرة على تحمل تكاليف الطاقة 

            د بهذه المبادئ، خفض االنبعاثات). حيث تُل�م المفو��������ية األوروبية االتحاد األوروبى بالتقيُ  –

وهو ما ي�هر بو����و� فى م����مون وثيقة اس���تراتيجية أمن الطاقة الموقعة فى ش���هر مايو عام 

الوحي��د الر�يس�������ي ، والتى تن� على " إن االتح��اد األوروبى هو الممث��ل االقتص��������ادى 2014

جددة و % طاقة مت23% من احتياجات أوروبا من الكهرباء (50المس��������ول عن إنتاج أكثر من 

  . "% طاقة نووية) وذلك من دون انبعاث الغازات المسببة لالحتباس الحرارى28
  

بة  يذكر بالنس������� قة من حقا�� الحياة  قة هو حقي طا ماد على اس�������تيراد ال لدول أن االعت ل

 ا% من احتياجاته80 من اس��تيراد ما يقار�ب قامت الدول األوروبية، 2016. ففى عام األوروبية

. وسوف يستمر هذا االعتماد في النمو، الطبيعي من الغاز امن احتياجاته %40 نحومن النفط، و

بسبب التباطؤ  ،في السنوات األخيرةأوروبا الذي تشهده معدل النمو  ؤوذلك على الرغم من تباط

  االقتصادى، وزيادة اإلنتاج المحلى من الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
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ةدول أمريكا الشمالي
%3.8

ة دول أمريكا الجنوبي
2.5%والوسطى 

الشرق األوسط
وشمال أفريقيا

%32.8

   النفط الخام والمنتجات النفطيةواردات أوروبا من  .1

لطا��، وب�ا���� وا��ات�ا اال���و� ا�و�وبي� من �و���يا الو��� ال��ي���ي� لوا��ا�  تمثل

% 35.5ا�����و�� �و���يا �ل� ح���� بلغ� ��و  �ي ��ا ال���يا�،و. والغاز الطبيعيمن النفط 

مليون  10 حواليوال�ي بلغ���  2016��� ���ا�  من النفط ال���ا�وا��ا� �و�وب��ا ��م��الي من 

 ،ومن بين�ا ال�و� ا�����ا� �ي �واب� ،يلي�ا �و� منط�� ال����� ا�و���ط و���ما� ���ي�يا ،ب/ي

 ،توز�� با�ي ال�������� �ل� الم�مو�ا� ال�ولي� ا����بينما  ،%32.8ب�������� بلغ� ��و 

   .)29الشكل ( يوضحكما 

  )29(الشكل 
  2016عام ، المصدر وفق واردات أوروبا من النفط الخام

 )%(  
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61

مستقبل صناعة النفط والغاز الطبيعي في روسيا وانعكاساته على:
 أسواق الطاقة العالمية

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
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دول االتحاد السوفيتي
47.3%السابق 

كندا
كوالمكسي

 %1.2

أمريكا الجنوبية 
2.4%والوسطى 

روسيا
 %44.5

قياباقي دول أفري
%1.3

، 21 كما اس��تحو�ت روس��يا على الحص��ة األكبر من واردات أوروبا من المنتجات النفطية

، يليها 2016في عام  مليون ب/ي 4التي بلغت حوالي من تلك الواردات % 44.5نحو  أي على

دول منط�ة الش�ر� األوس�ط و��مال أفري�يا، ومن بينها الدول األع��ا� في أوابك، بحص�ة بلغت 

%، بينما توزعت باقي 16.7الواليات المتحد� األمريكية بحص�������ة بلغت نحو %، ثم 19.3نحو 

   .)30الشكل ( يوضحكما  ،الحصص على المجموعات الدولية األخرى

  )30(الشكل 
  2016عام ، وفق المصدر النفطيةالمنتجات واردات أوروبا من 

 )%(  
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   الغاز الطبيعيواردات أوروبا من  .2

الر�م من اتج��ا� ال��دول األوروبي��ة نحو الح��د من  أم��ا فيم��ا ي�ص الغ��از الطبيعي، وعلى

تمثل الو�هة الرئيس����ية لواردات الس����و� ال تزال روس����يا إال أن  األعتماد على الغاز الروس����ي،

ألن هناك ، نظراً ألوروبا ن�طة ال����ع� األكبربدورها تمثل  من الغاز الطبيعي والتياألوروبية 

                                                            
  .الروسية المصافي من الديزل واردات على رئيسي بشكل أوروبا في النفط تكرير صناعة تعتمد 21
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النرويج
%26.4

المملكة المتحدة
%2.4

7.8%الجزائر 
1.1%ليبيا     
1.8%إيران   

روسيا
39.9%

أذربيجان
%2.1

جزء كبير و ،بعض الدول األوروبية، وب�ا�����ة فنلندا ودول البلطي� �اس����تونيا والتفيا وليتوانيا�

، ت�������تورد كامل احتياجاتها من الغاز �مثل س������لوفاكيا وبلغاريا� ش������ر� أوروباجنوب من دول 

% من إجمالي واردات 40اس���تحوذت روس���يا على ح����ة بلغت نحو  وقد .الطبيعي من روس���يا

، يليها مليار متر مكعب 415.8 حوالي والتي بلغت 2016خالل عام  من الغاز الطبيعيأوروبا 

ندا بح��������ة بلغت نحو  ،%26.4النروي� بح��������ة بلغت نحو          يو���������كما  %،12.6�� �ول
   .)31الشكل (

  )31(الشكل 
  2016عام ، وفق المصدر واردات أوروبا من الغاز الطبيعي

 )%(  
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  حيث التعقيد من بالكثير األوروبي االتحادو روس���يا بين العالقات تت�����من جانب أخر، 

ي�كر أن� في ش����هر يناير من عام  واالجتماعية. واالقت�����ادية ال�����ياس����ية الجوانب فيها تتداخل

روسيا  شهدت دول أوروبا ارتفاع حاد في أسعار الغاز الطبيعي، وذلك على خلفية إيقاف، 2009

ن���ب خالف بين روس��يا وأوكرانيا  حيث، عبر أوكرانيا مداداتها من الغاز الطبيعي إلى أوروباإل

على س���عر الغاز الطبيعي ال�� يتج� إلى أوروبا عبر أوكرانيا، ورف����ت األخير� دف� األس���عار 
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باردة طقس وأدت عملية اإلغالق التي استمرت لمدة أسبوعين، خالل موجة  .روسياالتي طلبتها 

حيث تم إغالق العديد من ، ة، إلى حدو� اض��طرابات ش��ديدة في جميع أنحاء القارة األوروبيجداً 

المنشأت الصناعية وأجهزة التدفئة المنزلية، ولجأت دول مثل سلوفاكيا وبلغاريا إلى إعادة تشغيل 

 Nord. وبدأت روس��يا في بناء خط أنابيب النووية إليجاد مص��در بديل للغاز الروس��ي محطاتها

stream  مستورد للغاز الروسي  أكبرألمانيا،  إلى مباشرة البلطيق بحر عبر الطبيعي الغاز لنقل

  .أوروبا في

 مع األوروبى االتحاد عالقة فى تحول نقطةاألخيرة ألوكرانية ا –وتمثل األزمة الروسية 

 الغاز فى القص��يرة االنقطاعات من خطورة أكثر الجيوس��ياس��ى الخالف هذا يعد حيث روس��يا،

 تفاص��يل حول وأوكرانيا روس��يا بين الثنائية النزاعات نتيجة حدثت والتى، أوروبا إلى الروس��ى

ً كما تمثل تلك األزمة . 2009 و 2006 عامى فى الطبيعى الغاز تجارة لدول جنوب  تحدياً خاصا

صربيا والبوسنة والهرسك بما فيها شرق أوروبا بما فيها المجر ورومانيا واليونان ودول البلقان 

                حي���ث تحص���������ل جميع ه���ذ� ال���دول على وارداته���ا من الغ���از الروس�������ى عبر  ومق���دوني���ا،

  األراضى األوكرانية.

ً  مورداً  تكون لن روس���يا أن يعنى ال هذا  لس���نوات أوروبا إلى الطاقة موارد من رئيس���يا

  لديها فروس��يا ،)عليها ال���غوطات االقتص��ادية المفروض��ة ارتفع مس��توى إذا إال( قادمة عديدة

 أن يعنى ال أنه كما. أوروبا فى بها الخاص الطاقة تصدير سوق على الحفاظ فى كبيرة مصلحة

 الكبرى الغربية والغاز النفط فشركات روسيا، فى االستثمار ستوقف األوروبية الطاقة شركات

  .قوية تزال ال روسيا فى واإلنتاج التنقيب فرص أن ترى
  

  النقل ش���بكات على س���يطرتها إحكامتعمل روس���يا جاهدة على محاولة وفي هذا الس���ياق 
سي األول المصدر هى لتبقى، أوروبا إلى والغاز للنفط والتوزيع  وذلك ،الطاقة لمصادر واألسا

  عدة إجراءات منها:تنفيذ  خالل من
 الش������ركات تعقدها ص������فقات خالل من أوروبا، دول بعض في الطاقة قطاع في التغلغل  

  Centrica شركة شراء أجل من Gazprom شركة اتخذتها التي الخطوات مثل ،الروسية
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 شراء كذلك لندن، في والمؤسسات المستهلكين لماليين الطبيعي الغاز توفر والتي البريطانية

 للغاز تُعد مورد رئيس�������ي والتي البرتغالية Gallup ش�������ركة مال رأس من %7حوالي 

 .أوروبا إلى الجزائري

 للغاز ضخم مستودع كإنشاء الطاقة، مجال في أوروبا مع مشتركة روسية مشروعات تنفيذ 

  أنابيب خط ومش��روع ،%70من  ألكثر فيه روس��يا حص��ة تص��لالذي و بلجيكا في الطبيعي

  ،%50 حص�����ة عن يزيد ما فيه ايروس����� وتمتلك 22Alexandroupolis–Burgasللنفط 

 طريق عن أوروبا جنوبي إلى روسيا من يسير والذي اإليطالي الطاقة أنابيب مشروع كذلك

 روسيا إلى أوروبا من الغاز بنقل يختصالذي   Turkish Stream ومشروع األسود البحر

 .تركيا عبر

  وقعت ش������ركةGazprom ة مع عدة دول من االتحاد األوروبى الروس������ية عقود مس������تقبلي

 و فرنس���ا ،2028 حتى عام وس���لوفاكيا ،2027، والنمس���ا حتى عام 2022(بولندا حتى عام 

 ).2035 عام ، وألمانيا وجمهورية التشيك وايطاليا حتى2031 حتى عام

 سعى سيطرة الدائم ال سيا دول في والنفط الغاز نقل شبكات على إلحكام ال  والتي ،الوسطى آ

  مجموعة روسيا عقدت حيث في المستقبل، الروسية للطاقة وبديل هام مصدر ألوروبا تمثل

                مص������ادر اس������تخرا� بش�������ن وتركمانس������تان كازاخس������تان مثل دول مع االتفاقيات من

 .وتصديرها الطاقة

  
  
  

                                                            
مياه في بلغاريا على  Burgasيمتد هذا الخط من  البيئية، المخاوف بسبب 2011 عام في المشروع تنفيذ بتعليق بلغاريا قامت  22

 بالنفط التزود من الروسية الناقالت تمكينهدف المشروع لفي اليونان، وي polisو  Alexandrouإلى  وصوالً  األسود البحر
 ،البلدين يفصل الذي الضيق المائي المضيق عبر نقله من بدالً  األسود البحر مياه على بلغاريا في مجدداً  شحنه ثم روسيا من

   .المتوسط األبيض البحر عبر العالمية األسواق إلى ثم ومن اليونان، إلى مباشرة النفط نقل سيتم بلغاريا ومن
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بع� األهدا� الواجب تحقيقها للحد من انعكاس��ات مس��تقبل  قد وض��ع األتحاد األوروبي يذكر أن
الطاقة في روسيا على أمن الطاقة في أوروبا، ومن أهمها: 

 يهو جعل أوروبا أقل عرض�����ة للت��ر ب� أن يكون الهد� الر�يس�����ى ألمن الطاقة فى أوروبا 

                 انقط��اع مف��اج� فى اإلم��دادات من الغ��از الروس�������ى، ولي� ب��ال��������رورة أن تكون أق��ل

 اعتماداً عليه. 

  الطبيعي ضرورة زيادة التمويل العام فى االتحاد األوروبى، مع االسراع فى مد أنابيب الغاز

إيجاد ممرات تربط محطات الغاز الطبيعى  عبر الحدود فى وس�����ط وش�����ر� أوروبا، بهد�

 المسال من بولندا فى الشمال إلى كرواتيا فى الجنوب.
 

  فى االتحاد األوروبى، مش�����ابه الطبيعي ض�����رورة إنش�����اء احتياطى اس�����تراتيجى من الغاز

لالحتياطى االس�������تراتيجى من النفط األمريكى. مع األخذ فى االعتبار أنه أمر مكلف للغاية، 

لالتحاد األوروبى تحقيقه من خالل تعديل التش�������ريعات، وإحدا� تغيرات فى ولكن يمكن 

عن طريق إعط��اء ع��ا���د أعلى لت�زين الغ��از  ،نظم��ة ال���ا���������ة بتعريف��ة ت�زين الغ��ازاأل

 التجارى، نظراً لقيمته االستراتيجية فى أمن الطاقة.
 

 حالة االنقس������ام بين دول االتحاد األوروبى حول مش������روع  إنهاءSouth stream  المؤجل

عبر الطبيعي والذى يهد� بش������كل �������ري� إلى تجاوز مرور الغاز ، 2014تنفيذه منذ عام 

بلغاريا و�������ربيا كل من عبر البحر األس������ود إلى  بيب تمتدا، عن طريق خطوط أنأوكرانيا

شهر  في المشروع هذا أوقفت قدوكانت وزارة االقتصاد والطاقة البلغارية  .والمجر والنمسا

ً  ،األوروبي لالتحاد الثالثة الطاقة حزمة مع يتعارض ألنه ،2014 من عامأ�س���ط�    ووفقا

 .واحد وقت في للغاز منتجين يكونوا أن الغاز أنابيب خطوط لمالكي يحق ال القواعد، لهذه
 

ه من المتوقع أن تواجه روسيا مزيد من المنافسة مع مصدري النفط تجدر اإلشارة إلى أن

ب�ا�������ة من قبل الواليات  على المدى القريب، أس������وا� الطاقة األوروبية،والغاز الطبيعي إلى 

مجل� النواب األمريكي �الكونجر�� في نه�اي�ة الربع  ةوافق�م و�ل�� عق�بالمتح�دة األمريكي�ة، 
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على تش����ريع يق�����ي برفع الحظر عن �����ادرات النفط األمريكية للمرة  2015 عاماألخير من 

         من  في نهاية ش�������هر ديس�������مبر النفط األمريكي ن منتجوكَ األمر الذي م ،1975األولى منذ عام 

أسواق إلى  جنوبي والية تكساس هيوستنمن ميناء النفط ول شحنة من أ تصديرمن  2015 عام

إحدى أكبر الشركات المتخصصة لصالح  أحد الموانئ اإليطاليةوبالتحديد إلى  الطاقة األوروبية

اً نظر تم البدء بالس����وق اإليطاليقد و .الس����ويس����رية الهولندية Vitolبتجارة النفط وهي ش����ركة 

غرب أوروبا الطاقة في ألهميته للمص���درين األمريكيين الذين من المتوقع أن يس���تهدفوا أس���واق 

   .بشكل أساسي

 في أوروبا إلى األمريكي المس��الالطبيعي  الغاز ش��حنات أولى و���لت من جانب أخر،و

 شواطئ على التي رست Creole Spirit غاز ناقلة متن على 2016من عام  بريلأ شهر نهاية

  الواليات اتفاقيات عقابأ في خرىأ ش����حنات ذلك تبع األوروبية، الس����وق دخول قبل البرتغال

  . Britsh gas وشركةالفرنسية  Engie وشركة فرنسا كهرباء شركة معاألمريكية  المتحدة
  

في  الطبيعي الغاز إنتاج حجم على ال����وء تس���لط كونها منهذ� الش���حنات  أهمية تأتي

وفي هذا  .الصخري الغاز إنتاج ارتفاع بعد الماضية األعوام خالل ارتفع الذي المتحدة والياتال

ً األمريكية المتحدة  الواليات تقومالس����ياق،   الغاز وتص����دير إلنتاج جديدة مص����انع بتش����ييد حاليا

 نهاية بحلول المس���ال الطبيعي للغاز ص���درمُ عالمي ويتوقع أن تبرز كمركز  ،المس���ال الطبيعي

 للغاز التص���ديرية القدرة تبلغ أن� لش����ون الطاقة من المتوقع IHS، فوفقاً لنش���رة �الحالي العقد

ً  مكعبمتر  مليار 68 يقارب مااألمريكية  المتحدة الواليات في المس���ال الطبيعي  بحلول س���نويا

  .وقطر أستراليا بعد المسال الطبيعي للغاز منتج أكبر ثالث لتصبح ،2020 عام
  

 على حا����ل نوعه، من مش���روع أول هو Sabine Pass مش���روع أنالجدير بالذكر، 

 تصل تصديرية بقدرة ،2012 عام المتحدة الواليات في المسال الطبيعي الغاز لتصدير رخصة

ً  مكعب متر مليار 28.2 إلى شركات أوروبية  عام عشرون مدى على سنويا سيوية ول ، والتينيةأ

  كما يتضح من الجدول التالي:  
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  المشروعات الكبرى لتسييل الغاز الطبيعي في الواليات المتحدة األمريكية
  

  قدرة التصدير  بداية العقد  أسم المشروع
  (مليار متر مكعب/سنة) 

إجمالي الحجم المتعاقد عليه 
  (مليار متر مكعب/ سنة)

Sabine Pass  2015  28.2  27.8  

Corpus Christi 2018  26  11.5  

Cameron 2017  17.4  17.4  

Freeport  2015  18.4  17.9  

Cove point  2018  8.4  8.3  
  
  

  Blomberg, Business Monitor International (BMI) المصدر:
  

 ً  دول شرق أسيا أسواق الطاقة في االنعكاس على: ثانيا

 منها منعو، 2014في عام  والتي نش�����أ�على روس�����يا ا�قت������ادية  الض�����غوطا�قب ع

كان على روس���يا إيجاد بديل ، الطاقة الروس���ية قطاعر�و� األموال األجنبية من ا�س���ت�مار في 

ومن ثم إنخفاض  في هذا القطاععلى المدى البعيد لمواجهة خطر تراجع ا�س�������ت�مارا�  فوري

عن  اتخا� خطوا� فعلية نحو تعوي� خس�������ا�رها في أوروبا، بدأ� روس�������يا في لذلك. إنتاجها

 ،دول ش��رق أس��يا النفط والغا� الطبيعي إلى أس��واق الطاقة فيص��ادراتها من إعادة توجيه طريق 

وبخاصة أن روسيا تتمتع  على موارد الطاقة في المستقبل،المتنامي التي تسعى إلى تأمين الطلب 

  هذه األسواق. وهي قربها الجغرافي من بأفضلية تنافسية كبيرة،

شرق سيبيريا دة مشاريع لتوسعة خطوط أنابيب عتنفيذ ب اً متزايداهتمامروسيا  أولتوقد 

أس���واق النفط في إلى الو�يد لت����دير النفط الروس���ي  هو الطريقو )ESPOالهادي (ط المحي –

  .23شرق أسيادول 

                                                            
  من الدراسة. 24صفحة رقم  راجع  23
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، 2Sakhalinالروسية على تنفيذ مشروع توسعة خط أنابيب  Gazpromتعمل شركة و

الواقع على س�������احل المحيط الهاد�، والذي يعد الخط الر�يس�������ي �مداد اليابان بالغاز الطبيعي 

  المسال من روسيا. 

 يس��مح بمد الص��ين بالغازالذي  24)طاقة س��يبيريا(خط أنابيب روس��يا مش��روع  أطلقتكما 

ً عام ثالثين نحو لفتر� تص�����ل إلىمليار متر مكعب س�����نوياً)  38(حوالي  الطبيعي بموجب عقد ، ا

غت  يار  400 حوالي قيمتهبل عد اس�������تكمال  ،2018عام  بدء من، دوالر أمريكيمل هذا ب ي�تي 

ها كثير من المساومة تالصينية التي استمرت ألكثر من عشر أعوام، تخلل –المفاوضات الروسية 

   السعر والطريقة التي سيتم بها تمويل المشروع.والتفاوض حول 

النفط والغاز من  دول ش������ر� أس������ياحص������ة روس������يا من واردات بين مقارنة عقد وعند 

من إجمالي روس��يا  ارتفاع حص��ة يالحظ وبعدها، ال���غوطات االقتص��اديةقبل فرض  ،الطبيعي

عام 9واردات الص�������ين من النفط من  عام 12 إلى 2013% خالل  فاع ،2016% خالل   وارت

خالل عام  %6إلى  2013% خالل عام 4من إجمالي واردات اليابان من النفط من  حص�������تها

% خالل 4من من إجمالي واردات كوريا الجنوبية من النفط ، كما ارتفعت حص��ة روس��يا 2016

   .)32الشكل ( يوضح كما، 2016خالل عام % 6، إلى 2013عام 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                            
  من الدراسة. 53راجع صفحة رقم  24
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  .Bp Statistical Reviwe of World Energy, various issues - المصدر:
EIA, U.S. Energy Information Administration.              -  

  
  

من إجمالي واردات كوريا رو��������يا أن ح��������ة فيالحظ ، الطبيعي أما فيما يخص الغاز

خالل % 5.5إلى  2013% خالل عام 4.6الجنوبية من ال�ا� الطبيعي المس�������ال قد ارتفعت من 

ارتفعت ح����تها من إجمالي واردات ال����ين من ال�ا� الطبيعي المس���ال خالل كما  .2016عام 

من إجمالي واردات  ح���ة رو���ياان�ف���ت في حين  ،%1 نس��بةنفس الفترة، إال إنها لم تتعدى 

 ،2016ام % خالل ع.88إلى  2013% خالل عام 9.7من ال�ا� الطبيعي المس���ال من  25اليابان

  .)33الشكل ( يوضحكما 

  

                                                            
  الفترة خالل %25 بلغ نمو بمعدل ها منهواردات ارتفعت وقد العالم، في ال������ا� الطبيعي للغاز ������تورد أكبر اليابان تُعد 25

  إعادة نحو االتجاه بدأ 2014 عام نهاية مع ولكن ،بعد حاد�ة فوكو���يما النووية المحطات جميع غلق بعد) 2013 - 2010(
          أخرى مفاعالت ت������يل إعادة المتوقع ومن أغس����طس،�����هر  في Sendai مفاعل افتتاح تم وبالفعل المفاعالت، ت������يل

  في المستقبل.
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  .Bp Statistical Reviwe of World Energy, various issues - المصدر:
  

ال��ير بال��ر، أن دول �������رق أس������يا ق� ا��ه� ��و زياد� االعتماد على الغاز الطبيعي 

المس���ال القادم من اس���تراليا، التي ار�فع� �ص���تها من إ�مالي واردات اليابان من الغاز المس���ال 

، �ما ار�فع� �ص��تها من إ�مالي 2016% خالل عام 26.9إلى  2013% خالل عام 20.5من 

، 2016% خالل عام 45.8إلى  2013% خالل عام 19.6واردات الصين من الغاز المسال من 

% خالل عام 1.5وار�فع� �ص�����تها من إ�مالي واردات �وريا ال�نوبية من الغاز المس�����ال من 

  .2016% خالل عام 14إلى  2013

من وبالتطرق إلى االَفاق المس����تقبلية، ، الروس����يةالطاقة س����ياس����ة التغير في بالنظر إلى و

المتوقع أن ينعكس مستقبل صناعة النفط والغاز الطبيعي في روسيا على أسواق الطاقة في دول 

���رق أس��يا، وبخاص��ة الص��ين �أ�بر مس��تهل� للطاقة على مس��تو� العال�� التي �س��عى إلى ��مين 

  .المختلفة طلبها المتنامي على مصادر الطاقة
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النفط  الغاز الطبيعي

والغاز الطبيعي النفط روسيا من أن صادرات  تشير تقديرات وزارة الطاقة الروسية إلىو

 تش���ير ، كماعلى المدى القريب بمقدار ال����ع�قد تزيد  دول ����رق أس���ياإلى أس���واق الطاقة في 

  الطاقة فاقاَ  تقريرها فى الص����ادر،ت الجديدة لوكالة الطاقة الدوليةتوقعات س����يناريو ال�����ياس����ا

 %2.4بمعدل نمو  على المدى المتوسططلب الصين على النفط  إلى ارتفاع، 2016 لعام العالمية

ً مليون  13.2(أي ما يعادل  مليون طن 658 نحو ليبلغس������نوياً،  ، 2025عام  خالل )برميل يوميا

مليون طن (أي ما  710 ليبلغ نحوسنوياً  %1.3بمعدل نمو على المدى البعيد  ارتفاعهكما يتوقع 

ً مليون  14.3 يعادل   .2040خالل عام  )برميل يوميا

أما فيما ي�� طلب الص������ين على الغاز الطبيعي، تش������ير توقعات نف� ال�������يناريو إلى 

 مليون طن مكافئ نفط 305 % س����نوياً، ليبلغ نحو6.6ارتفاعه على المدى المتوس����ط بمعدل نمو 

، كما يتوقع ارتفاعه على المدى البعيد 2025خالل عام  )مليار متر مكعب 340(أي ما يعادل 

مليار متر  520مليون طن مكافئ نفط (أي ما يعادل  468 نحو % س�������نوياً ليبلغ4.4بمعدل نمو 

  .)34الشكل ( يوضحكما . 2040خالل عام  )مكعب
  )34(الشكل 

  المستقبلية للطلب على النفط والغاز الطبيعي في الصيناالَفاق 
  )مكافئ نفطمليون طن ( 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .IEA, World Energy Outlook 2016 - المصدر:



72

مستقبل صناعة النفط والغاز الطبيعي في روسيا وانعكاساته على:
 أسواق الطاقة العالمية

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 70  مستقبل صناعة النفط والغاز الطبيعي في روسيا وانعكاساته على أسواق الطاقة العالمية 

 

طلبها  لتلبيةلجوء الصين إلى روسيا من جانب أخر، تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن  و

الس���ت�مار ا إلى ال تهدفأن الص���ين حيث  ،طويلة المدى ش���راكة إس���تراتيجية على الطاقة، ال يعد

 –األزمة �الروس��ية اس��تغالل ها تعمل على ولكن ،رفع كفاءتهمن أجل  س��يفي مجال الطاقة الرو

الطلب الحالي لتأمين س�������ريع ومنخفض التكلفة مص�������در  األوروبية) من أجل الحص�������ول على

  والمستقبلي على مصادر الطاقة. 
  

 ً  الدول األعضاء في أوابك االنعكاس على: ثالثا

قب ع وض��عهاتم التي  ،للطاقة الخا���ةاس��تراتيجيتها اتجا� روس��يا نحو تطبي� ال ش��ك أن 

إعادة توجيه ، وبخا����ة فيما يخ� 2014في عام  والتي نش���أتعليها االقتص���ادية  الض���غوطات

ً الغاز الطبيعيمن  ���ادرات روس��يا على حص��ة الدول األعض��اء  ، وإلى حد ما،، قد أنعكس تباعا

وجهة رئيسية التي تُعد  ،أسواق الطاقة في دول شرق أسيا المنافسة فيبعض لتواجه  في أوابك،

  . المسال لصادراتها من النفط والغاز الطبيعي

الدول مجموعة دول الش�����رق األوس�����ط وش�����مال أفريقيا �ومن بينها فعند مقارنة حص�����ة 

سيا من  )األعضاء في أوابك الضغوطات االقتصادية ، قبل فرض النفطمن واردات دول شرق أ

صين النفطية  المجموعةدول انخفاض حصة وبعدها، يالحظ  على روسيا من إجمالي واردات ال

. كما انخفض�������� حص�������تها من 2016% خالل عام 43.9إلى  2013% خالل عام 44.5من 

% خالل ع��ام 78إلى  2013% خالل ع��ام 81إجم��الي واردات كوري��ا الجنوبي��ة النفطي��ة من 

من إجمالي واردات أفريقيا حص����ة مجموعة دول الش����رق األوس����ط وش����مال  واس����تقرت. 2016

كما  ،2013وهو نفس المس��توى المحق� خالل عام  ،2016عام  % خالل74 عنداليابان النفطية 

  .)35الشكل (  يوضح
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  .Bp Statistical Reviwe of World Energy, various issues - المصدر:
EIA, U.S. Energy Information Administration.              -  

  
  

حص�������ة الدول ا�عض�������ا� من إجمالي  انخفاض، فيالحظ أما فيما يخص الغاز الطبيعي

فقط % 19.2إلى  2013% خالل عام 40.4واردات الص�������ين من الغاز الطبيعي المس�������ال من 

من إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي  أوابك حصة دول انخفضتكما  ،2016خالل عام 

الدول حص����ة  وا�����تق�ت ،2016% خالل عام 21إلى  2013% خالل عام 25.7المس����ال من 

% خالل عام 36 عندمن إجمالي واردات كوريا ال�نوبية من الغاز الطبيعي المس����ال  ا�عض����ا�

   .)36الشكل ( يوضحكما  ،2013خالل عام وهو نفس المستوى المحقق ، 2016
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  )36(الشكل 
  تطور حصة الدول األعضاء في أوابك

  )%( ،من واردات الغاز الطبيعي المسال في دول شرق أسيا 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .Bp Statistical Reviwe of World Energy, various issues - المصدر:
  

ما تحققت كل المش����روعات المس����تقبلية للغا� الطبيعي  إلى إنه في حالة ت�در اإلش����ارةو

في روس����يا، فمن المتوق� أ� تواجه ص����ادرات الدو� األعض����ا� في أواب� المخطط لها المس����ا� 

م� الص��ادرات الروس��ية في أكبر �وبخاص��ة قطر وال��ائر� من الغا� الطبيعي المس��ا� منافس��ة 

  األسواق األوروبية واالَسيوية.
  

 بشأن خفض اإلنتاج وانعكاساته على أسعار النفط ودول أوبك التعاون بين روسيا: 

، 2014من� منتص����� عا� في إطار التحديات العديدة التي ش����هدتها س����وق النفط العالمية 

أس���عار  أدت إلى إنخفاضحيث اس���بابها الرئيس���ية، أهم والتي كانت وفرة اإلمدادات النفطية أحد 

إلى  2016النفط العالمية بش��كل كبير ليص��ل المعد� الس��نوي لس��عر س��لة خامات اوب� خ�� عا� 

وعليه انخفض�������ت عائدات الدو�  .2005دوالر� برميل، وهو أقل مس�������تو� له من� عا�  40.7

المصدرة للنفط، التي تعد أحد المصادر الرئيسية لنموها االقتصادي، وانخفضت عائدات شركات 

مارات في صناعة ، مما عرض وضعها المالي لضغوط كبيرة، كما تراجعت االستثالعالمية النفط

  أمن االمدادات المستقبلية من النفط. النفط بشكل ملموس، وأصبح هناك خطر محتمل على
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، ومن بينها س���ب� من الدول األع����اء في تو����لت الدول األع����اء في منظمة أوبكوقد 

إلى اتفاق ب�������ن خفض إنتاجها النفطي بنحو  ،2016 عام فمبرمن ش�����هر نو في الثالثين أوابك،

، ليص�ل س�قف إنتاج منظمة أوبك إلى 2008مليون برميل/يوم، وذلك للمرة األولى منذ عام  1.2

          ، 2017 ع���ام ، على أن يُفع���ل ه���ذا االتف���اق في األول من ش�������هر ين���اير26ب/يمليون  32.5

  .ولمدة ست أشهر قابلة للتجديد

اتفقت دول منظمة أوبك م� أحد� ع�����ر دولة  ،2016 العاش����ر من ش����هر ديس����مبري وف

          ألف برمي���ل/يوم،  558لى خفض إنت���اجه���ا بمع���دل ع ،27منتج���ة للنفط من خ���ارج المنظم���ة

، تزامناً م� دخول اتفاق دول أوبك ب���������ن 2017عام  وذلك اعتباراً من األول من ش�������هر يناير

من خارج بتخفيض إنتاجها  الملتزمةروس�������يا أبرز الدول هذا وتعد  خفض اإلنتاج حيز التنفيذ.

 200وذلك على مراحل، حي� س�������تخفض إنتاجها بمعدل  ،ألف برميل/يوم 300بمعدل أوبك، 

خالل  ب/يألف  100، يلي��ه خفض بمع��دل 2017م� نه��اي��ة الرب� األول من ع��ام  ب/يألف 

 . 2017 عاممن  شهري أبريل ومايو

منبثقة عن منظمة الدول المص��درة لجنة وزارية عليا للمتابعة كما تم االتفاق على ت���كيل 

 منظمة للبترول �أوبك�، وت��������م في ع��������ويتها كل من الجزا�ر والكويت وفنزويال من داخل

 تكون مهمتهابر�اس������ة دولة الكويت، روس������يا وُعمان من خارج المنظمة، وأوبك، إ�������افة إلى 

، بما ي�����من االلتزام بقرار خفض 28معدالت إنتاج النفط لمراقبةش����هرية و������ اَلية الر�يس����ية 

  االستقرار في السوق النفطية.تحقيق االنتاج المتفق عليه بهدف دعم األسعار و

منظم���ة أوب���ك األع����اء ف���ي دول ال���ق���ررت ، 2017 م���ايووالع����رين م���ن ش���هر  الخ���ام�وف���ي 

 ة،إ����افي أش���هر تس���عة لم���دةإنتاجه���ا النفط���ي  خف���ض باتف���اق العم���لتمدي���د وال���دول �ي���ر األع����اء، 

                                                            
ألف ب/ي حتى تص�����ل إلى مس�����تو� انتاجها قبل فر� ال�������و�ات  90الس�����ما� إليران بزيادة إنتاجها بنحو تم   26

  استثناء كالً من ليبيا ونيجيريا من هذا االتفاق.مليون ب/ي، كما تم  3.975االقتصادية وهو 
  .يابرون وسلطنة السودان جنوبو السودان و والبحرين وأذربيجان ُعمان سلطنة و وماليزيا خستاناوكاز والمكسيك روسيا  27
وبك وباقي أع������اء في األ للدولبالنس�����بة  إنتاج النفط الخامحول بيانات  تقرير لتقديم اً من كل ش�����هر موعد 17 تم تحديد يوم 28

  .المنتجين من خارج المنظمة
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موا�����لة ، به����د� 2017تب����اراً م����ن بداي����ة ش����هر يولي����و أعو�ل����ك ، 2018أي حت����ى ش����هر م����ار� 

 نمنتج����يالالجه����ود للمس����اعد� عل����ى تحقي����� االس����تقرار ف����ي س����وق ال����نفط، و�ل����ك لص����ال� جمي����� 

 .يةالنفط ن والمستثمرين في الصناعةمستهلكيالو

المتعلقة بإنتاج النفط  عن البياناتلمنظمة أوبك تقرير ���ادر أحدث  يش��يروفي ه�ا الس��ياق، 

 انخفاض انتاج دول أوبك الملتزمة بخفض اإلنتاج، ليص����� إلىإلى وف� مص����ادر �انوية،  الخام،

 1.104نحو  أي بإنخفاض بلغ. 2017 أغس�������طسش�������هر  في نهايةب/ي مليون  30.004 نحو

  %.94 التزام دول أوبك نحونسبة  لتكون، 29مقارنة بمستوى االنتاج المرجعي ب/يمليون 

 2017شهر أغسطس في نهاية  باتفاق خفض اإلنتاجأن نسبة االلتزام كما يشير التقرير إلى 

المملك��ة العربي��ة  ،وهي% في بعض دول أوب��ك الملتزم��ة بخفض االنت��اج، 100ق��د تج��او�ت 

  :التاليكما يوضح الجدول   ،وقطر، والجابون ،والكويت ،وأنجوال ،فنزويالو السعودية،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
يعد مس���توى ، باس���تثنا� انجوال التي 2016مس���توى االنتاج المرجعي هو مس���توي انتاج دول أوبك في ش���هر أكتوبر  29

  هو مستوى انتاجها المرجعي. 2016إنتاج شهر سبتمبر 
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  النفط بعد إتفاق الخفضدول أوبك من متابعة التطور في إنتاج 
  )مليون ب/ي(

 

مستوى االنتاج   
  المرجعي

الكمية المتفق 
على 

 زيادتها/خفضها
 أغسطس
2017  

  االلتزام
  (مليون ب/ي)

 2017 أغسطس بين التغير
  المرجعي والمستوى

نسبة 
االلتزام 

(%)  
 )0.522( 10.022 )0.486(  10.544  الســـعودية

  

 )0.113( 4.448 )0.210(  4.561  العـــــراق

 )0.112( 2.901 )0.139(  3.013  اإلمـــارات

 )0.136( 2.702 )0.131(  2.838  الكويــــــت

 )0.149( 1.918 )0.095(  2.067  فنــــــزويال

 )0.105( 1.646 )0.078(  1.751  والجأنــــــــ

 )0.024( 1.065 )0.050(  1.089  الجزائــــــر

 )0.032( 0.616 )0.030(  0.648  قطـــــــــــر

 )0.011( 0.537 )0.026(  0.548  االكــــوادور

 )0.029( 0.173 )0.009(  0.202  الجابـــــــون

  0.008 0.148  )0.012(  0.140  *غينيا االستوائية

  0.031 3.828  0.090  3.797  ايران

  %94.0  **)1.104(  30.004  )1.176(  31.198  اليــــــاالجم

  OPEC, Monthly Oil Market Report, Various Issues :المصدر
  .2017 يونيو شهر في أوبك منظمة إلى انضمت *

  ألف ب/ي. 90وهي  إيران إنتاج في عليها المتفق الزيادة تشمل **
  

سبة التزام إلى  وتجدر اإلشارة منذ تفعيل  مستوى لهاقد سجلت أعلى أوبك  منظمةدول أن ن

أدنى  تحققفي حين  ،2017ش�������هري مار� ومايو  في نهاية، %109وهو  اتفاق خفض اإلنتاج

  . )37كما يوضح الشكل ( %،82عندما بلغت  2017شهر يونيو  في نهاية مستوى لهذه النسبة
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  )37(الشكل 
  أوبك بخفض اإلنتاجنسبة التزام دول تطور 

)%(  
  

  

  

  

  

  

  
  

 

  
 

  OPEC, Monthly Oil Market Report, Various Issues :المصدر
  

تش��ير بعض خفض اإلنتاج من خارج منظمة اوبك، اتفاق أما فيما يخص الدول الملتزمة ب

ش���هر  في نهايةب/ي مليون  17.345 نحو ، ليص���� إلىالمص���ادر ال�انوية إلى انخفاض انتاجها

، 30مقارنة بمس����توى االنتاج المرجعي ب/ي ألف 648نحو  أي بإنخفاض بلغ. 2017 أ�س������

 تشير تلك المصادركما  .%119 وهي لها منذ دخول االتفاق حيز التنفيذالتزام نسبة  محققة أعلى

الملتزمة بخفض االنتاج، خارج أوبك دول  بعض% في 100أن نس�����بة االلتزام �د ت�او�� إلى 

يا، يكو وهي روس������� تان،الم�س�������               �ما يو��������� ،وس�������ل�نة بروناي ، وا�ربي�ان، وكا�خس�������
  التالي:الجدول 

  
  
  
  

                                                            
  .ألخرى دولة من اإلنتاج خفض إتفاق في أساسه على أوبك خارج دول شاركت التي المرجعي اإلنتاج مستوى يختلف 30
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  النفط بعد إتفاق الخفضدول خارج أوبك من متابعة التطور في إنتاج 
  )مليون ب/ي(

 

مستوى االنتاج   
  المرجعي

الكمية المتفق 
  على خفضها

 أغسطس
2017  

  االلتزام
  (مليون ب/ي)

 2017 أغسطس بين التغير
  المرجعي والمستوى

نسبة 
االلتزام 

(%)  
 )0.319(  10.910 )0.300(  11.229  روسيا*

  

 )0.174(  1.929 )0.100(  2.103  المكسيك

 )0.043(  0.969 )0.045(  1.012  ُعمان

 )0.079(  0.735 )0.035(  0.814  اذربيجان

 0.044  0.682 )0.020(  0.638  ماليزيا

 )0.053(  1.642 )0.020(  1.695  كازاخستان

 )0.006(  0.191 )0.010(  0.197  البحرين

 )0.004(  0.072 )0.004(  0.076  السودان

 0.001  0.105 )0.008(  0.104  جنوب السودان

 )0.015(  0.110 )0.004(  0.125  بروناي

  %119  )0.648(  17.345  )0.546(  17.993  اليــــــاالجم
  

ألف خالل ������هري  100و  2017ألف ب/ي خالل الربع األول من عام  200�و������يا بتخفيض إنتاجها بنحو تلتزم * 
  . 2017أبريل ومايو 

  .Bloomberg, OPEC secondary-source estimates, IEA preliminary estimates :دراالمص
  

باتفاق خفض التزام �و����يا  ت����ير إلىبيانا� و�ا�� ال�ا�� الرو����ي� الجدير بالذكر، أن 

ألف ب/ي خالل  185من النفط بنحو إنتاجها  ضنخفإ%، حيث 95 بلغت نحو ا�نتا� بن����������

 ألف ب/ي 55بنحو  2017خالل �����هري أبريل ومايو  ثم إنخفض، 2017الربع األول من عام 

  على التوالي.  ألف ب/ي 45و 

  



80

مستقبل صناعة النفط والغاز الطبيعي في روسيا وانعكاساته على:
 أسواق الطاقة العالمية

االقتصادية اإلدارة                                                                         للبترول المصدرة العربية األقطار منظمة  
 

 78  مستقبل صناعة النفط والغاز الطبيعي في روسيا وانعكاساته على أسواق الطاقة العالمية 

 

من داخل منظمة أوبك  ةدولاثنى عشر هناك كان  ،2017 أغسطسشهر  خالل أنه يذكر

المملك�ة العربي�ة وهي،  بالنس�������ب�ة المتف� عليه�ا أو أك�رقد التزم� بخفض إنت�اجه�ا وخارجه�ا 

وروس�������ي��ا، (من داخ��ل أوب��ك)، وفنزويال، وأنجوال، والكوي���، وقطر، والج��ابون  الس�������عودي��ة،

 منوذلك  ،والمكسيك، واذربيجان، وكازخستان، وسلطنة بروناي، والسودان (من خارج أوبك)

كما ����������� ، من داخل منظمة أوبك وخارجها دولة من الدول الملتزمة بخفض اإلنتاج 21بين 
  . )38الشكل (

  )38(الشكل 
   بخفض اإلنتاج بالنسبة المتفق عليها أو أكثر، الملتزمةالدول 

  2017 أغسطسشهر خالل من داخل منظمة أوبك وخارجها، 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .Bloomberg, OPEC secondary-source estimates, IEA preliminary estimates :ردالمص
  

، وبخاصة من قبل دول منظمة خفض إنتاج النفط الخام اتفاقااللتزام بس اانعك أما فيما يخص

ً  الشهريشهد المعدل  فقد، الخاملى أسعار النفط ع أوبك وروسيا،  ألسعار سلة خامات أوبك ارتفاعا

، أي قبل إتخاذ قرار خفض 2016دوالر للبرميل خالل شهر نوفمبر  43.2من تدريجياً ملحوظاً 

أو أكثر %100دول ألتزمت بنسبة   دول خارج أوبك %100من  أقل بنسبة ألتزمت دول 
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 بلغ نحونمو  بمعدل، أي 2017 فبرايردوالر للبرميل خالل شهر  53.4اإلنتاج، ليصل إلى 

 دوالر للبرميل خالل مارس 50.3 إلىالمعدل قبل أن يتراجع  ،الفترةتلك خالل  شهرياً % 7.3

وذلك نتيجة االرتفاع المستمر الذي يشهده انتاج الواليات المتحدة األمريكية من النفط منذ  ،2017

، إضافة إلى االرتفاع الملحوظ في مخزونات النفط األمريكي منذ األسبوع الثالث 2017بداية عام 

  .2017وحتى األسبوع الثاني من شهر فبراير  2017من شهر يناير 

دوالر  51.4فع المعدل الشهري ألسعار سلة خامات أوبك إلى ارت 2017وخالل شهر أبريل 

، وتعطل اإلمدادات من نيجيريا وليبيا وبحر خفض اإلنتاجتمديد اتفاق  على خلفية توقع، للبرميل

           دوالر للبرميل،  49.2مسجالً  2017عاود التراجع مجدداً خالل شهر مايو قبل أن يالشمال، 

من الواليات المتحدة  تاإلمدادات من ليبيا ونيجيريا، وارتفاع اإلمداداخلفية انتعاش على 

  .2018وذلك بالرغم من قرار تمديد اتفاق خفض اإلنتاج حتى نهاية شهر مارس  األمريكية،

بشكل  2017واستمر تراجع المعدل الشهري ألسعار سلة خامات أوبك خالل شهر يونيو 

           ،2016منذ شهر سبتمبر له ، وهو أقل مستوى دوالر للبرميل 45.21ملحوظ، ليصل إلى 

نسبة التزام دول منظمة أوبك باتفاق خفض اإلنتاج إلى أدنى مستوى يأتي ذلك تزامناً مع تراجع 

المعدل الشهري ثم ارتفع  % فقط خالل نفس الشهر.82وهو منذ دخول االتفاق حيز التنفيذ لها 

، 2017 سبتمبرشهر  خاللدوالر للبرميل  53.4ليصل إلى  ،بعد ذلك ألسعار سلة خامات أوبك

إضافة إلى  ،في نسبة التزام دول أوبك وخارج أوبك باتفاق خفض اإلنتاجالملحوظ التحسن نتيجة 

وتباطؤ عمليات الحفر في الواليات ، ارتفاع الطلب الموسمي، وتراجع مخزونات النفط العالمية

  ).39( كما يوضح الشكل ، المتحدة األمريكية
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  )39(الشكل 
 سعار سلة خامات أوبكالمعدل الشهري ألتطور 

  )دوالر/برميل(
  

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  بيانات تقديرية* 

  OPEC, Monthly Oil Market Report, Various Issues :المصدر
  

يذكر أن أحدث البيانات الص���ادر� �����ير إلى ار��ا� ال��د� اليوم� ������ار ����ل� �امات 

دوالر للبرميل، وهو أعلى  56.4إلى  2017أو�� �� الس����اد� وال������رين من ش����هر �����بت�بر 

  . 2015شهر يوليو الثالث من مستوى له منذ 
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  الخالصة والتوصيات
  

  النفطية والمنتجاتفيما يتعلق بالنفط الخام أوالً: 
  

عام وفي ، تمتلك روس����يا س����اب� أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام على مس����توى العالم 

روس����يا إلى المركز الثاني ك�كبر منتج للنفط الخام على مس����توى العالم بعد  تتراجع 2015

 .2005المملكة العربية السعودية، وذلك للمرة األولى منذ عام 

�ثر إمدادت النفط الروس��ية بالتراج� الحاد الذي ش��هدت� أس��عار النفط الخام منذ منتص��ف تت لم 

 على الض�����رائ� معدالت خفض، أولهما، ويعود ذلك إلى س�����ببين رئيس�����يين� 2014عام 

، تراج� س���عر ص���رف الروبل وثانيهماأس���عار النفط،  نخفاضال مقاربة بمس���تويات اإلنتاج

وبالتالي حافظت ش������ركات النفط الروس������ية على نف� الروس������ي مقابل الدوالر األمريكي، 

 .مستوى عائداتها من الروبل الروسي

% من إمدادات النفط 80على أكثر من  Urals-Volgaتس���تحوذ مناط� �رب س���يبيريا، و  

تسيطر الحكومة الروسية على شركات النفط العاملة في روسيا بامتالكها و .الخام في روسيا

                ، Lukoil، و Rosneftتس�������تحوذ ش�������رك��ات وحص�������� في أس�������هم ه��ذ� ال��������رك��ات، 

إمدادات النفط الخام في روس����يا، وذلك وفقاً % من 66على أكثر من  Surgutneftegazو 

 .2016بيانات عام 

 .الواليات المتحدة األمريكية والص��ين بعد العالم في تكريرية طاقة أكبر ثالثروس��يا  تمتلك 

كما تجدُر اإلش���ارة إلى . أكبر ُم�����ل لمص���افي التكرير في روس���يا Rosneftتعُد ش���ركة و

          وجود عدد من مص�����افي التكرير التي تمتلكها أو تُس�����اهم فيها ش�����ركات النفط التابعة للدولة 

 خارج روسيا.

، يقدر بنحو الكبريت من أدنى حد تقتضي أوروبية بمواصفات ديزل إنتاج من روسيا تمكنت 

 الكبريت من الخالي للديزل يرئيس ومصدر كمنتج مؤخراً  برزت لهذاو ،المليونجزء من  10

 المطلوب وهو السيارات محركات في أنظف احتراق إلى يؤدي الذي ،ULSDبـ  المعروف

  .أوروبا في
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نحو الحصة األكبر من صادرات روسيا النفطية، بلغت استحوذت دول أوروبا الغربية على  

% من إجمالي صادرات 59.1ونحو  روسيا من النفط الخام، % من إجمالي صادرات55.5

تشير بيانات هيئة الجمارك الصينية إلى أن و. 2016خالل عام  روسيا من المنتجات النفطية

، وذلك 2016روس����يا قد احتلت المركز األول ك�كبر مورد للنفط الخام إلى الص����ين في عام 

  للمرة األولى على أساس سنوي، بدعم من الطلب الكبير من مصافي النفط الصينية المستقلة. 

تمتلك روسيا شبكة واسعة من خطوط األنابيب المعدة لتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية،  

ً إلى شركة                 المملوكة للدولة.  Transneftوالتي تعود ملكيتها وإدارتها بالكامل تقريبا

إلى  ميناء بحري ُمعد لتصدير النفط الخام والمنتجات النفطية 20تمتلك ما يزيد عن كما 

 أسواق استهالكه المختلفة في أوروبا و أسيا واألمريكتين. 

بتخفيض نسبة الضرائب المفروضة على صادرات النفط الخام. وهو ما يعني روسيا قامت  

م عة حتى إذا  �ل مرتف قد ت خام  يا من النفط ال حدث إنخفاض في أن ص�������ادرات روس�������             ا 

  إنتاجها النفطي.

 ً   الطبيعي يخص الغازفيما : ثانيا
  
  

تش�������ير وتمتلك روس�������يا أكبر احتياطيات م�كدة من الغاز الطبيعي على مس�������تو� العالم،  

  التقديرات إلى امتالك روسيا لكميات هائلة من مصادر الغاز غير التقليدية.

من أكبر الحقول التي تتركز  ،الواقع في ش����مال غر� حوض س����يبريا Urengoyيعد حقل  

بها احتياطيات الغاز الطبيعي في روس�����يا، وهو ثاني أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم بعد 

 الواقع في الخليج العربي.  South Pars / North Domحقل

بش��كل تدريجي خالل األعوام إمدادات روس��يا من الغاز الطبيعي المس��وق  تراجع معدل نمو 

: إنخفاض الطلب المحلي على أولهمااألخيرة، ويرجع ذلك إلى  س����ببين رئيس����يين،  األربعة

ئة.  تدف خدم في ال غاز المس�������ت ماال ثانيه حاد و غاز في دول االت          : هو إنخفاض الطلب على ال

  .السوفيتي السابق
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تراجعت روسيا إلى المركز الثاني عالمياً من حيث إمدادت الغاز الطبيعي  ،2009عام  منذ 

          .المسوق بعد الواليات المتحدة األمريكية، التي شهدت طفرة في إنتاج الغاز الصخري

 أستحوذتفي روسيا، حيث  للغاز الطبيعيتُعد غرب سيبيريا هي المنطقة الرئيسية المنتجة و

 . 2016إنتاج روسيا عام إجمالي من  %90 من ما يُقاربعلى 

المملوكة للدولة على قطاع صناعة الغاز الطبيعي في روسيا، حيث  Gazpromتهيمن شركة  

 .إمدادات الغاز الطبيعي% من 70 من تستحوذ على ما يقارب

اإلجمالي  من فقط %4 نحو يمثل حيث قليل نسبياً، المسال الطبيعي الغاز من وسيايُعد إنتاج ر 

 في Sakhalin جزيرة شبه في يتركز إنتاج روسيا من الغاز الطبيعي المسالو. العالمي

الواقع في حوض المحيط الهادي،  Sakhalin مشروع من كجزء ،الروسي األقصى الشرق

 .2009الذي بدأ تشغيله في عام 

 ، على خلفية2012شهدت صادرات روسيا من الغاز الطبيعي باألنابيب إنخفاضاً منذ عام  

تراُجع واردات أوكرانيا من الغاز الروسي، حيث انخفضت تلك الواردات بشكل ملحوظ 

، حينما كانت أوكرانيا أكبر مستورد للغاز الطبيعي الروسي بكميات 2011مقارنة مع عام 

مليار متر مكعب، وذلك بسبب الخالف على األسعار والمدفوعات، وكجزء من  40.5بلغت 

  .الدولتين (أزمة شبه جزيرة القرم) التوترات الجيوسياسية بين

% من ص��ادرات روس��يا من الغاز الطبيعي 87.1اس��تحوذت دول أوروبا الغربية على نحو  

         ، بينما اس�����تحوذت دول أوروبا الش�����رقية على الحص�����ة الباقية. 2016خالل عام  باألنابيب

، كانت 2016أما فيما يخ� وجهة ص��ادرات روس��يا من الغاز الطبيعي المس��ال خالل عام 

 دول أسيا الباسيفيك هي الوجهة الوحيدة لهذه الصادرات.

غرب وش���رق روس���يا، وفي عام  إلىمتد تلنقل الغاز الطبيعي  منظومة كبيرةتمتلك روس���يا  

الض���غط العالي، إض���افة  ألف ميل من خطوط أنابيب 100حوالي المنظومة،  تش���مل 2016

عد نظام إمدادات الغاز الموحد و مرفق لتخزين الغاز الطبيعي في باطن األرض. 26إلى  يُ

 .) هو أكبر شبكة نقل للغاز الطبيعي على مستوى العالمUGSSفي روسيا (
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محطة واحدة فقط لتص���دير الغاز الطبيعي المس���ال، وهي موجودة بمش���رو� تمتل� روس���يا  

Sakhalin هادي.  الواقع يا في عام وقد في حوض المحيط ال تعديل ب 2013قامت روس�������

تصدير ب Rosneftشركة و Novatekلكل من شركة قانونها على صادرات الغاز للسماح 

 ز الروسي.جميع صادرات الغال Gazprom شركة الغاز الطبيعي المسال، وكسر احتكار

 ً   االَفاق المستقبليةفيما يخص : ثالثا
  

إمدادات روس������يا النفطية على المد� نمو أ� تس������ه� في  ر�يس������ية يتوقعهناك ثالث مناطق  

مكامن تواجد و  الجرف القاري الروس����يو  ش����رق س����يبيرياهي  المتوس����ط والمد� البعيد، 

 .الموارد النفطية غير التقليدية

  التكنولوجيا توريد على األوروبي االتحاد حظر تجاوز من Rosneft ش�������ركة تمكنت 

 بهذا اتفاقياتالش��ركة  أبرمت حيث روس��يا، إلى العميقة المياه من النفط اس��تخرا� ومعدات

  س��ويس��را مثل األوروبي باالتحاد أع���اء غير أوروبية دول من ش��ركات مع الخص��و�

 .والنرويج

بدأت بعض شركات النفط الروسية في إعداد مشاريع لتوسعة وتعزيز قدرة مصافي تكرير  

تص���دير النفط الخام، ومن أهمها أنابيب  وطخطبدأت روس���يا في توس���عة كما  النفط العاملة.

وهو الطريق الوحيد لتص�����دير  )ESPOالهادي (ط المحي –ش�����رق س�����يبيريا خطوط أنابيب 

. كما بدأت روس����يا في إنش����اء خطوط أنابيب جديدة إلى األس����واق ا�س����يويةالنفط الروس����ي 

 .القادمة الثالثلتصدير النفط الخام، والتي من المتوقع بدء تشغيلها خالل السنوات 

) بهدف EPGب�نش���اء برنامج للغاز الش���رقي ( Gazpromكلفت الحكومة الروس���ية ش���ركة  

ى الروسي، ويعد خط توسيع البنية التحتية للغاز الطبيعي في شرق سيبيريا والشرق األقص

أنابيب الطاقة في س�������يبيريا هو الخط الر�يس�������ي لهذا البرنامج، وهو تحت ا�نش�������اء حالياً.           

كما بدأت روس�������يا في التخطيط �نش�������اء عدد من خطوط األنابيب الجديدة لتص�������دير الغاز 

 الطبيعي، والتي من المتوقع بدء تشغيلها خالل السنوات الثالث القادمة.
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وس����يا الفتتا� عدد من مش����اريع الغاز المس����ال ومنها المحطة الثانية لتس����ييل الغاز تخطط ر 

من خالل مشروع  2017الطبيعي وتصديره (إلى األسواق االسيوية بصفة خاصة) في عام 

Yamal الواقع في القطب الشمالي. 

روسيا في إطار السعي نحو زيادة القدرة التنافسية في أسواق الطاقة العالمية، وضعت  

استراتيجة طاقة متعددة الجوانب (بدء من الوقود األحفوري إلى الطاقة النووية) حتى عام 

أثار اقتصادية وجيوسياسية محتملة على  ،هذه االستراتيجيةسيترتب على تنفيذ و .2035

أسواق الطاقة العالمية، وخاصة في أوروبا ودول شرق أسيا، التي أصبح النفط والغاز 

 سلعاً حيوية بالنسبة لها.الروسي يمثال 

 إلى والغاز للنفط والتوزيع النقل ش����بكات على س����يطرتها إحكامتعمل روس����يا جاهدة على  

، وض���ع في الوقت ذاتهو. الطاقة لمص���ادر واألس���اس���ي األول المص���در هى لتبقى، أوروبا

األتحاد األوروبي بعض األهدا� الواجب تحقيقها للحد من انعكاس������ات مس������تقبل الطاقة في 

 .روسيا على أمن الطاقة في أوروبا

إعادة عن طريق  بدأت روس����يا في اتخاذ خطوات فعلية نحو تعويض خس����ا�رها في أوروبا، 

ص����ادراتها من النفط والغاز الطبيعي إلى أس����واق الطاقة في دول ش����رق أس����يا، التي توجيه 

روسيا تتمتع تسعى إلى تأمين الطلب المتنامي على موارد الطاقة في المستقبل، وبخاصة أن 

  بأفضلية تنافسية كبيرة، وهي قربها الجغرافي من هذه األسواق.

حص���ة الدول األعض���اء في أوابك من واردات دول ش���رق أس���يا من النفط والغاز  انخفض���ت 

  .2014في عام والتي نش����أت  على روس����يا الض����غوطات االقتص����اديةفرض  بعدالطبيعي، 

أن تواجه ص���ادرات الدول األعض���اء في أوابك منافس���ة أكبر مع الص���ادرات توقع ومن الم

الروس����ية في األس����واق األوروبية واالَس����يوية، وذلك في حالة ما تحققت كل المش����روعات 

 في روسيا.للنفط والغاز الطبيعي المستقبلية 

 في للنفط من خارج المنظمة ومص��درة اتفقت دول منظمة أوبك مع أحد� عش��ر دولة منتجة 

وذلك اعتباراً من ، لمدة س������تة أش������هر من النفط الخامنتاج اإللى خفض ، ع2016نهاية عام 
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من بتخفيض إنتاجها  الملتزمةروس�����يا أبرز الدول وتعد  .2017عام  األول من ش�����هر يناير

إنتاجها  التزمت بخفضوذلك على مراحل، حيث  ،ألف برميل/يوم 300بمعدل خارج أوبك، 

ألف  100، يليه خفض بمعدل 2017مع نهاية الربع األول من عام  ب/يألف  200بمعدل 

، تمت الموافقة على 2017وفي شهر مايو . 2017 من عام خالل شهري أبريل ومايو ب/ي

، 2018ة، أي حتى ش��هر مار� إض��افي أش��هر تس��عة لمدةاإلنتاج  خفض باتفاق العملتمديد 

مواصلة الجهود للمساعدة على تحقيق االستقرار في سوق النفط، وذلك لصالح جميع بهدف 

 .يةالنفط ن والمستثمرين في الصناعةمستهلكيالو نمنتجيال
 

  :بما يلي ةوتوصي الدراس

 مشاريع إقامةمن خالل  في أسواق البترول العالمية،التنافسية للدول األعضاء تعزيز القدرة  

 حصتها تأميندف به ،لصادراتها تنافسية أسعار وتقديم للمستثمرين، امتيازات ومنح مشتركة،

المستقبلية  احتياجاتها، التى يتوقع استمرار تزايد أسواق دول شرق أسيا، والسيما في السوقية

وذلك في ضوء ما تتمتع به روسيا من أفضلية تنافسية كبيرة،  .من النفط والغاز الطبيعي

هذه األسواق.الجغرافي من قربها تتمثل في 

  والتي أوروبا، إلى لص��ادرات الدول األعض��اء من النفط والغاز الطبيعي جديدة وجهات فتح 

وذلك في ضوء ، الروسية الضغوط تجنبل الطاقة الستيراد بديلة خرىاَ  مصادر عن تبحث

 ة.الروسية المتوتر –العالقات األوروبية 

          منظم��ة أوب�كأهمي��ة التنس�������يق و اس�������تمرار التع��اون وااللتزام بين ال�دول األعض��������اء في  

خارج للنفط من والمص�����درة مع الدول المنتجة ض�����منها الدول األعض�����اء في أوابك� من (و

وبالتالي دعم  ، بهدف إعادة التوازن إلى أسواق النفط العالمية،وخاصة روسيا ،منظمة أوبك

على العائدات النفطية للدول األعض��اء، التي  بش��كل إيجابي، وهو ما س��ينعك� ار النفطأس��ع

    تُعد المحرك الرئيسي القتصاداتها.  
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