
 

 
 

FC Subheading Subheading  
 

ردود اأفعال �صركات البترول ال�صينية الكبرى لمواجهة االنهيار في 

اأ�صعار النفط العالمية ووباء كوفيد-19: منظور قطاع الن�صاط االأمامي

The Chinese majors’ responses to the collapse in global oil 
prices and the COVID-19 pandemic: an upstream perspective

قبل االنتكا�سة التي �سهدتها �سناعة النفط العالمية خالل عام 2020 ب�سبب التحدي المزدوج 

المتمثل في انح�سار الطلب العالمي على النفط ووفرة العر�ض ب�سبب تداعيات جائحة كوفيد – 19 

وانعكا�ساتها على االقت�ساد العالمي، كانت �سركات النفط والغاز الوطنية في ال�سين تعد العدة ل�سخ 

ا�ستثمارات كبيرة بهدف زيادة االمدادات المحلية من النفط والغاز الطبيعي، وذلك في اإطار خطة 

العمل ذات ال�سبع �سنوات التي تم اعدادها بداية عام 2019. ولكن االنتكا�سة التي �سهدتها االأ�سعار، 

التوقعــــات  وت�سير  التو�سعــــية،  الخطــــط  وتوقف  اال�ستثمارات  تاأجيل هذه  في  رئي�سياً  �سبباً  كانت 

ن�ساط هذه  )2014-2016( على  الفترة  النفط خالل  اأ�سعار  انعكا�ض هبوط  �سيناريو  تكــــرار  اإلى 

ال�سركات. 

ُيعد عام 2020 عاًما حمورًيا لقطاع ال�شتك�شاف والإنتاج ل�شركات النفط والغاز الطبيعي 

الزيادات الكبرية يف  العام بداية حقبة جديدة من  اأن ي�شهد هذا  املوؤمل  ال�شينية. وكان من 

الإنتاج املحلي من النفــــط والغــــــاز الطبيعي، فهــــو العام الأخري من اخلطة اخلم�شية الثالثة 

لتو�شيع  ال�شينية  النفط  �شركات  عمل  خطة  من  الثاين  والعام   ،)2020-2016( ع�شرة 

ذات  الطبيعي  والغاز  النفط  من  املحلي  الإنتاج  وزيادة  ال�شتك�شاف  جمال  يف  ال�شتثمارات 

ال�شبع �شنوات ، والعام الفتتاحي خلطط حترير قطاع الن�شاط الأمامي املحلي. ويذكر اأن كل 

هذه اخلطط كانت م�شممة لتعزيز تطوير ن�شاطات ا�شتك�شاف واإنتاج النفط والغاز الطبيعي 

يف ال�شني، اإل اأن طموحات احلكومة و�شركات النفط �شهدت انتكا�شة خالل عام 2020 ب�شبب 

تداعيات كوفيد- 19 والنهيار امل�شاحب لها يف اأ�شعار النفط العاملية.

المقال �سدر في الموقع االإلكتروني لمعهد اأك�سفورد لدرا�سات الطاقة وقد تم ترجمته اإلى اللغة العربية باإذن من المعهد
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فخالل االنهيار الذي �سهدته اأ�سعار النفط بين عامي 2014 و 2016، حذت �سركات النفط والغاز 

ال�سينية الكبرى )CNPC(  )Sinopec( و)CNOOC( حذو نظيراتها من ال�سركات الدولية، وخّف�ست 

نفقاتها الراأ�سمالية في اأن�سطة اال�ستك�ساف واالإنتاج بنحو 28.7% بالن�سبة ل�سركة )CNPC(، وحوالي 

32% بالن�سبة ل�سركة )Sinopec(، ونحو 37% بالن�سبة ل�سركة )CNOOC(، بينما و�سعت جانب 
االأرباح على �سلم اأولوياتها من خالل تركيزها على تنويع االأ�سول اال�ستثمارية واإ�سالح االإدارة والمراقبة 

ال�سديدة للتكاليف، مما اأدى اإلى انخفا�ض االإنتاج المحلي من النفط لمدة ثالث �سنوات متتالية بين 

عامي 2016 و 2018، كما هو مو�سح بال�سكل التالي:

الإنتاج المحلي من النفط )المحور الأي�شر(، النفقات ال�شتثمارية 

في الن�شاط الأمامي )المحور الأيمن(

وقد ارتفعت ن�سبة اعتماد ال�سين على االإمدادات الخارجية من النفط من حوالي 60% خالل عام 

2016 اإلى نحو 72% خالل عام 2019، بينما ارتفعت ن�سبة اعتمادها على االإمدادات الخارجية من 
الغاز الطبيعي من حوالي 32% خالل عام 2016 اإلى نحو 43% خالل عام 2019، مما دفع باإدارة 

الطاقة الوطنية في ال�سين )NEA( اإلى اإطالق حوارات مع �سركات النفط الثالث الكبرى في البالد 

)CNPC، Sinopec، CNOOC( لمناق�سة اإمكانية تعزيز اأن�سطة التنقيب واالإنتاج المحلي، وتوجت 

هذه الحوارات باإطالق هذه ال�سركات لخطة العمل ذات ال�سبع �سنوات الهادفة اإلى رفع قدرات االإنتاج 
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المحلية من النفط اإلى 4 مليون برميل/اليوم، ورفع اإنتاج الغاز الطبيعي اإلى 200 مليار متر مكعب قبل 

عام 2025، مقارنة بحوالي 3.8 مليون برميل/اليوم من النفط، وحوالي 173 مليار متر مكعب من الغاز 

عام 2019. وبهدف تنفيذ خطة العمل ال�سباعية رفعت �سركة )CNPC( مخ�س�ساتها اال�ستثمارية في 

قطاع الن�ساط االأمامي بنحو 17%، بينما رفعت �سركة )Sinopec( مخ�س�ساتها اال�ستثمارية في قطاع 

الن�ساط االأمامي بنحو 46%، في حين رفعت �سركة )CNOOC( مخ�س�ساتها اال�ستثمارية في قطاع 

الن�ساط االأمامي بنحو 26% في عام 2019 كما هو مو�سح بال�سكل التالي:

تفا�شيل المخ�ش�شات ال�شتثمارية في قطاع النفط والغاز الطبيعي ل�شركات البترول ال�شينية

 الكبرى لعامي 2018 و 2019 وا�شتراتيجياتها ال�شتثمارية لعام 2020 ما قبل الأزمة، 

مليار رنمينبي

وبح�سب تقرير نتائج الربع االأول لعام 2020، الذي ن�سر في اأواخر اأبريل، اأعلنت ال�سركات ال�سينية 

ال�سينية  لل�سركات  المالية  النتائج  اأبرزت  كما  دوالر،  مليار   19 بمجموع  نفقاتها  عن خف�ض  الكبرى 

الكبرى خالل الربع االأول مـــن عـــام 2020 ال�سادرة عن )NBS( اأنه نتيجة النخفا�ض الطلب، انخف�ض 

 )PetroChina( اإجمالي االإيرادات بنحو 11.7%، واالأرباح بنحو 59.7%. ومع ذلك، �سرحت �سركة

اأنها �ستحافظ على ا�ستقرار اإنتاج النفط و�ستزيد اإنتاجها من الغاز بن�سبة 5% هذا العام. وهذا التوجه 
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�سيكون قاباًل للتحقيق ب�سبب اال�ستثمارات التي تم �سخها خالل عام 2019 نظًرا لوجود ارتباط تاريخي 

بين النفقات الراأ�سمالية االأولية وم�ستويات االإنتاج مع تاأخير يبلغ حوالي عام واحد، لذلك فمن المتوقع 

اأن ينمو االإنتاج المحلي في عام 2020، بعد الرقم المرتفع لعام 2019 من النفقات اال�ستثمارية.

• ولكن هل �شتوؤدي تخفي�شات النفقات الراأ�شمالية هذا العام، وربما العام القادم، اإلى انخفا�ض 	

اإنتاج النفط وتباطوؤ نمو اإنتاج الغاز في عام 2021 وما بعده؟

لقد اكت�سبت �سركات النفط والغاز ال�سينية الكبرى خبرة جيدة من تجربة تراجع االأ�سعار خالل 

الفترة 2014-2016، وا�ستفادت من تلك التجربة في تعزيز قدراتها على خف�ض النفقات الراأ�سمالية 

في الن�ساط االأمامي »Upstream« دون الت�سبب في انخفا�ض االإنتاج، عبر اإدارة اأف�سل لتخ�سي�ض 

هذه  ت�ستعد  فبينما  مختلف،  م�سار  ر�سم  في  المرة  هذه  الكبرى  ال�سينية  ال�سركات  وتاأمل  الموارد. 

اأنها تتطلع اإلى اأن ي�سمح عدد من اال�ستراتيجيات - مثل  ال�سركات لخف�ض النفقات الراأ�سمالية، اإال 

 ، الخدمات  لتكاليف  الفعالة  االإدارة  من خالل   ، التوريد  �سل�سلة  مراحل  في جميع  التكاليف  خف�ض 

ف�ساًل عن تقلي�ض الن�ساطات الخارجية – واإعادة تخ�سي�ض الموارد بتوجيه المزيد من راأ�ض المال نحو 

اال�ستك�ساف واالإنتاج المحلي، وفتح قطاع الن�ساط االأمامي لال�ستثمارات االأجنبية والقطاع الخا�ض، 

بهدف فتح م�سادر جديدة للتمويل واال�ستفادة من م�ساركة المعرفة والخبرة في التو�سع في اإنتاج الغاز 

الطبيعي وتحقيق اال�ستقرار في اإنتاج النفط.

اإلى  الطبيعي  والغاز  النفط  العاملة في مجال  الكبرى  ال�سينية  ال�سركات  تتطلع  اآخر،  ومن جانب 

الحفاظ على بع�ض المرونة في ا�ستراتيجياتها، للتكيف في هذه الفترة من عدم اليقين المتزايد، وعلى 

عك�ض �سركات النفط الدولية )IOC’s(، تبقى ال�سركات ال�سينية اأقرب اإلى �سركات النفط الوطنية 

بتعزيز اال�ستك�ساف واالإنتاج  الربح وتعهداتها  التوازن بين عامل  اإلى تحقيق  )NOC’s( في حاجتها 
المحلي لتعزيز اأمن الطاقة الوطني، باالإ�سافة اإلى العوامل المرتبطة بم�سوؤولياتها االجتماعية المحلية.

وفيما يتعلق باالأعمال الخارجية، اأعلنت �سركة )CNOOC( ال�سينية خالل الربع االأول من عام 

2020 اأنها �سوف تخف�ض انتاجها الم�ستهدف لعام 2020 بحوالي 15 مليون برميل مكافئ نفط، بحيث 
تاأتي كل هذه التخفي�سات من اأ�سولها الخارجية، والتي تقع اأكثر من 60 % منها بدول ت�سنفها هذه 

ال�سركات كدول عالية المخاطر، وت�سنف هذه ال�سركات تلك االأ�سول باأنها اأ�سول ذات جاذبية اأدنى 

مقارنة باالأ�سول المحلية الأنها تتطلب م�ساريف ت�سغيل اأعلى وت�ستنزف ا�ستثمارات كبيرة، وبذلك ترتفع 

جاذبية هذه االأ�سول الخارجية عند ارتفاع االأ�سعار وتنخف�ض بانخفا�سها. 
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واإلى جانب اإعادة تقييم خطط النفقات الراأ�سمالية وتخ�سي�ض الموارد، تحتاج ال�سركات ال�سينية 

الكبرى باالإ�سافة اإلى ت�سديد نفقات الت�سغيل ، اإلى زيادة اال�ستثمارات في ن�ساطات البحث والتطوير 

من  لال�ستفادة  االأجنبي  اال�ستثمار  اأمام  المجال  لفتح  اأي�ساً  بحاجة  اأنها  كما  عملياتها،  كفاءة  لتعزيز 

م�سادر التمويل االإ�سافية وم�ساركة المعرفة والخبرة، خا�سة في ظل الطبيعة المادية لمواردها التي 

 Mature and Highly Depleted( بدرجة عالية  وم�ستنزفة  م�ستن�سبة  اأغلبها كمكامن  ي�سنف 

Reservoirs(، باالإ�سافة اإلى محتواها المائي المرتفع ون�سبة اال�سترداد المنخف�سة ن�سبًيا وهي عوامل 
ت�سعف التوقعات طويلة االأجل لنمو االإنتاج، وبحاجة اإلى ت�سافر الخبرة والمعرفة مع عن�سر راأ�ض المال 

لتحقيق اأهداف رفع معدالت االإنتاج المحلي وتحقيق اأرباح اأعلى.

ومع ذلك، فاإن على �سركات النفط والغاز الطبيعي الكبرى في ال�سين التعامل مع تحدي انخفا�ض 

االأجانب  الم�ستثمرين  �سهية  اأن  حيث  للنفط،  المنخف�سة  االأ�سعار  ظل  في  المحلية  اأ�سواقها  جاذبية 

ب�سبب ن�سج  ال�سين قد تكون محدودة  »Upstream«  في  المحلي  االأمامي  الن�ساط  لدخول قطاع 

الحقول وتعقيد جيولوجيتها، خا�سة واأن العديد من �سركات النفط الدولية االأجنبية تعيد النظر في 

قاعدة اأ�سولها في �سوء التوجه نحو تَحول الطاقة.
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