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ملخص تنفيذي
 “متابعة لدرا�سة توزيع الإيرادات الإجمالية لبرميل النفط 

وح�سة الدول الأع�ساء فى اأوابك منه”

تع���د العائ���دات المالي���ة التى تحققه���ا الدول الأع�ص���اء فى اأواب���ك من خالل ت�ص���دير نفوطها 

المختلفة، هى الركيزة الأ�صا�صية لدعم برامجها القت�صادية والتنموية المختلفة، في المقابل تجني 

الدول الم�صتهلكة للنفط اإيرادات �صافية من خالل فر�صها �صرائب على ا�صتهالك النفط. كما تجني 

ال�صركات النفطية الكبرى اإيرادات من خالل اأن�صطتها المختلفة فى ال�صناعة النفطية )ال�صتك�صاف 

والإنتاج والبتروكيماويات والنقل والت�صويق واأن�صطة اأخرى(. 

تهدف الدرا�ص���ة بالدرجة الأ�ص���ا�س اإل���ى التعرف على الم�ص���تفيد الأكبر من برمي���ل النفط الذى 

ت�ص���تورده الدول الم�ص���تهلكة. هل هى الدول الع�صاء الم�ص���درة للنفط فى اأوابك، اأم مجموعة الدول 

ال�صناعية ال�صبع الكبرى )G7( اأم ال�صركات النفطية الكبرى؟ 

ق�صمت الدرا�صة اإلى �صتة اأجزاء رئي�صية، خ�ص�س الجزء الأول منها لبيان موقع الدول الأع�صاء 

ف���ي اأوابك في ال�ص���وق النفطية م���ن حيث الحتياطيات والإنتاج وال�ص���ادرات من النفط الخام، كما 

تناول تكاليف اإنتاج برميل النفط، وتكاليف نقل برميل النفط ومنتجاته لبع�س التجاهات المختلفة.

اأم���ا الجزء الثاني فا�ص���تعر�س التطور ف���ي العائدات النفطية للدول الأع�ص���اء في اأوابك خالل 

الفترة 2003-2013، وكر�س الجزء الثالث لإعطاء نبذة عن ال�ص���ركات النفطية الكبرى الرئي�ص���ية، 

وبيان موقعها في ال�صوق النفطية العالمية.

وتناول الجزء الرابع من الدرا�ص���ة تطور الم�ص���اريف الراأ�صمالية التي تنفقها ال�صركات النفطية 

الكب���رى على اأن�ص���طتها المختلفة، و تم التط���رق اإلى حجم الإيرادات و �ص���افي الدخل الذي تجنيه 

تلك ال�صركات من مبيعات المنتجات النفطية المكررة في م�صافيها. ومن خالل الجزء الخام�س تم 

ا�صتعرا�س حجم اإيرادات ال�صرائب المفرو�صة على ا�صتهالك النفط في مجموعة الدول ال�صناعية 

ال�صبع الكبرى. 

وف���ي الجزء ال�ص���اد�س والأخير من الدرا�ص���ة ت���م اإجراء مقارن���ة بين العائ���دات النفطية للدول 

الأع�ص���اء في اوابك و الإيرادات ال�ص���ريبية لمجموعة الدول ال�ص���ناعية ال�ص���بع الكبرى من جهة، 

واإيرادات و �ص���افي دخل المجوعات النفطية الكبرى من جهة اأخرى. واختتمت الدرا�ص���ة بخال�ص���ة  

وبع�س ال�صتنتاجات.
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ملخص تنفيذي
متابعة لدراسة توزيع اإليرادات اإلجمالية لبرميل النفط

وحصة الدول األعضاء فى أوابك منه

موقع الدول الأع�ساء فى منظمة اأوابك في ال�سوق النفطية العالمية -

تتمتع الدول الأع�ص���اء في اأوابك باأهمية ن�صبية و دور فاعل في ال�صوق النفطية العالمية، حيث 

بلغت الحتياطيات من النفط الخام بالدول الأع�صاء نحو 703.3 مليار برميل في عام 2013، اأى 

ما يعادل 55% من الإجمالى العالمى.

ال��دول  اإن��ت��اج  يخ�س  فيما  اأم���ا 

الأع�����ص��اء م��ن ال��ن��ف��ط ال��خ��ام فى 

 21.8 نحو  بلغ  فقد   2013 ع��ام 

مليون ب/ي، اأي ما يعادل %28.6 

والجدير  العالمي،  الإج��م��ال��ي  م��ن 

بالمالحظة اأن ح�صة الدول الأع�صاء 

قد  العالمى  الإن��ت��اج  اإج��م��ال��ى  م��ن 

م�صتوياتها خالل  فى  تبايناً  �صهدت 

فترة الدرا�صة. 

ال���دول  �ص���ادرات  بلغ���ت  وق���د 

الأع�ص���اء م���ن النف���ط الخ���ام نحو 

16.7 مليون ب/ي فى عام 2013، اأي ما ي�ص���كل 42.1% من اإجمالي الكميات الم�صدرة من النفط 
الخ���ام على الم�ص���توى العالمي. ويج���در بالمالحظة ارتف���اع الفائ�س فى المي���زان التجارى للنفط 

الخام الذي تتمتع به الدول الأع�ص���اء خالل فترة الدرا�ص���ة مقابل العجز الذي تعاني منه بع�س من 

المجموعات الدولية الأخرى. 

ح�سة احتياطي وانتاج النفط الخام في الدول الأع�ساء من 

الإجمالي العالمي )%(

الفائ�ض في الميزان التجاري للنفط الخام )األف ب/ي(
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تطور العائدات النفطية للدول الأع�ساء فى منظمة اأوابك -

القيم���ة  ارتفع���ت   

لل�ص���ادرات  ال�ص���مية 

النفطية للدول الأع�صاء 

ف���ي اأوابك خالل الفترة 

لت�صل   )2008-2003(

اإلى 585.3 مليار دولر 

فى ع���ام 2008، نتيجة 

العالمي  الطل���ب  لزيادة 

وبخا�ص���ة  النفط  عل���ى 

م���ن الولي���ات المتحدة 

وال�ص���ين والهند وبع�س 

ال���دول النامي���ة. وف���ى 

عام 2009، انخف�ص���ت 

القيمة ال�ص���مية لل�ص���ادرات النفطية للدول الأع�ص���اء ف���ي اأوابك، وذلك للم���رة الأولى خالل فترة 

الدرا�صة لت�صل اإلى 352.8 مليار دولر، ويعزى ذلك اإلى الأزمة المالية العالمية التى اأدت اإلى مرور 

القت�صاديات العالمية باأ�صوء حالت ركود عرفته منذ ثالثينيات القرن الما�صى. ثم ارتفعت القيمة 

الأ�صمية ل�صادرات الدول الأع�صاء من النفط خالل الفترة )2010-2012( لت�صل اإلى 702.6 مليار 

دولر فى عام 2012، وهو اأعلى م�ص���توى لها خالل فترة الدرا�ص���ة. ومع تراجع اأ�صعار النفط خالل 

عام 2013 �ص���احب ذلك انخفا�ص���اً في القيمة الأ�صمية لل�ص���ادرات النفطية للدول الأع�صاء لت�صل 
اإلى 654.3 مليار دولر.  

موقع ال�سركات النفطية الكبرى في ال�سوق النفطية العالمية -

اأدت الندماجات التى �صهدتها ال�صناعة البترولية مع مطلع القرن الحادي والع�صرين اإلى ن�صوء 

واقع جديد لل�صناعة البترولية قلت معه الخيارات وعدد الالعبين على ال�صاحة البترولية العالمية، 

وذلك بعد ان تم تقلي�س تلك ال�صركات الكبيرة اأ�صا�صا اإلى �صركات اأقل من حيث العدد ولكنها اأكبر 

واقوى من حيث الفاعلية والتاأثير في �صتى نواحي الأن�صطة البترولية خا�صة بعد الندماج وتحقيق 

التكامل بين اأن�صطتها.

وتعد اأهم الندماجات التي تمت على فترات مختلفة بين كبرى ال�ص���ركات النفطية، هي �ص���ركة 

برت�س بتروليوم/ اموكو، و�ص���ركة اك�ص���ون موبيل، و�ص���ركة توتال فينا اآلف، و�ص���ركة رويال دوت�س �صل 

و�صركة �صيفرون تك�صاكو. 

تطور القيمة الأ�سمية للأ�سعار  وللعائات النفطية للدول الأع�ساء

مليار للبرميلدولر للبرميل



6

ملخص تنفيذي
متابعة لدراسة توزيع اإليرادات اإلجمالية لبرميل النفط

وحصة الدول األعضاء فى أوابك منه

�صهد اإجمالى احتياطيات النفط الخام الذي تمتلكه ال�سركات النفطية الخم�س الكبرى تراجعاً 

ملحوظ���ا خالل الفت���رة 2003-2013 ،حيث اإنخف�س من 38.9 مليار برمي���ل فى نهاية عام 2003 

لي�صل اإلى 33.3 مليار برميل فى نهاية عام 2013.

اأم���ا فيم���ا يتعل���ق باإنت���اج ال�ص���ركات النفطي���ة الخم����س الكب���رى م���ن النف���ط الخ���ام ، فق���د 

�صهد اإجمالى اإنتاجها تراجعاً ملحوظا اأي�صاً خالل الفترة 2003-2013 ، حيث اإنخف�س من 10.4 

مليون ب/ي عام 2003 لي�ص���ل 

ع���ام  ب/ي  ملي���ون   8.5 اإل���ى 

2013. ه���ذا وتقوم ال�ص���ركات 
النفطية الخم�س الكبرى بتكرير 

النف���ط الخ���ام ف���ي الم�ص���افي 

تراج���ع  وق���د  له���ا،  المملوك���ة 

اإجمال���ى الكمي���ات المكررة من 

الخ���ام ف���ي ع���ام 2013 اإل���ى 

ب/ي،  ملي���ون   12.6 حوال���ى 

4.2 ملي���ون  ق���دره  باإنخفا����س 

ب/ي مقارنة باإجمالى الكميات 

المكررة فى عام 2003. 

وفيم���ا يخ����س اإجمالى مبيعات ال�ص���ركات الخم�س الكب���رى من المنتج���ات النفطية خالل فترة 

الدرا�صة فقد تراجعت من 28.8 مليون ب/ي عام 2003 لت�صل اإلى 23.7 مليون ب/ي عام 2013، 

باإنخفا�س �صنوي قدره 1.9 مليون ب/ي خالل نف�س الفترة. 
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تطور الم�ساريف الراأ�سمالية واإجمالى اإيرادات و�سافي دخل ال�سركات النفطية الكبرى  -

من بين الأهداف التي �ص���عت اإلى تحقيقها ال�ص���ركات النفطية الكبرى عبر �ص���فقات الندماج 

ه���و تقلي����س التكاليف. فزي���ادة الحجم التي تم تحقيقه من خالل الندماج �ص���اهم بدون �ص���ك في 

تخفي�س الم�ص���روفات والتكاليف وبالتالي تحقيق اأرباح ت�ص���اعد على تخط���ي التقلبات الدورية في 

ال�ص���ناعة النفطية. هذا وتخ�ص�س ال�ص���ركات النفطية الكبرى جزء كبير من م�صاريفها الراأ�صمالية 

على الأن�صطة المختلفة ابتداأ بال�صتك�صاف والإنتاج مرورا بالنقل و التكرير وانتهاء بالت�صويق. 

�����ص����ه����دت ال���م�������ص���اري���ف 

النفطية  لل�صركات  الراأ�صمالية 

ن�صاط  ع��ل��ى  ال��ك��ب��رى  ال��خ��م�����س 

ارتفاعاً  والإن��ت��اج  ال�صتك�صاف 

 41.4 من  الدرا�صة  فترة  خ��الل 

 2003 ع���ام  ف���ي  دولر  م��ل��ي��ار 

من   %71.6 نحو  ي�صكل  ما  اأي 

الراأ�صمالية  الم�صاريف  اإجمالي 

الكبرى  النفطية  للمجموعات 

اإل��ى  لت�صل  ال��ع��ام،  ذل���ك  خ���الل 

ع��ام  ف��ي  دولر  م��ل��ي��ار   159.6
2013، اأي ما يمثل 86.9% من 
الراأ�صمالية.  الم�صاريف  اإجمالي 

فى حين توزعت باقي الم�صاريف 

التكرير  اأن�صطة  على  الراأ�صمالية 

والبتروكيماويات والنقل والت�صويق 

وبع�س الأن�صطة الأخرى.

اأم����ا ف��ي��م��ا ي��خ�����س اإج��م��ال��ى 

ال�صركات  دخل  و�صافي  اإي��رادات 

البيانات  ت�صير  الكبرى،  النفطية 

 2013-2003 للفترة  المتوفرة 

و�صافى  اإيرادات  اإجمالى  اأن  اإلى 

الخم�س  النفطية  ال�صركات  دخل 

الكبرى قد �صهدت تطورا ملحوظاً تما�صيا مع تطور اأ�صعار النفط.

توزع الم�ساريف الراأ�سمالية على الأن�سطة النفطية المختلفة 

)%(

تطور اإجمالي اإيرادات ال�سركات النفطية الكبرى
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ملخص تنفيذي
متابعة لدراسة توزيع اإليرادات اإلجمالية لبرميل النفط

وحصة الدول األعضاء فى أوابك منه

ال�سناعية  - ال��دول  في مجموعة  النفط  ا�ستهالك  على  المفرو�سة  ال�سرائب  من  المحققة  العائدات 

 )G7( ال�سبع الكبرى

من الأهمية بمكان التفرقة بين اأ�صعار النفط الخام من ناحية، واأ�صعار المنتجات المكررة في 

م�صافي التكرير من ناحية ثانية، و اأ�صعارها للم�صتهلك النهائي من ناحية اأخرى. فاأ�صعار النفط 

الخام تتاأثر بظروف العر�س والطلب والمخزون وبتنظيم ال�صوق النفطية على الم�صتوى العالمي. اأما 

اأ�صعار المنتجات المكررة فتتاأثر باأ�صعار النفط الخام في كل منطقة جغرافية، وبتكاليف التكرير 

وبموا�صفات تلك المنتجات. اأما اأ�صعار الم�صتهلك النهائي فتتاأثر بالعوامل ال�صابقة مجتمعة، اإ�صافة 

الى ال�صيا�صات ال�صريبية لحكومات الدول الم�صتهلكة.

وتعد ال�صرائب على المنتجات النفطية في الدول ال�صناعية ب�صكل عام، وخ�صو�صا في اأوروبا، 

المنتجات  لبرميل  النهائى  لل�صعر  الرئي�صية  المكونات  تطور  من  يت�صح  كما  عالميا،  الأعلى  هي 

النفطية الم�صتهلك فى مجموعة الدول ال�صناعية ال�صبع الكبرى )الوليات المتحدة الأمريكية، كندا، 

اليابان، فرن�صا، األمانيا، اإيطاليا، المملكة المتحدة( خالل فترة الدرا�صة.

ال�صعر  من  المفرو�صة  ال�صريبة  تباينت ح�صة  فقد  فرادى،  المجموعة  دول  م�صتوى  على  اأما 

النهائي لبرميل المنتجات الم�صتهلك من دولة اإلى اأخري حيث كانت عند م�صتويات مرتفعة جداً 

تراوحت ما بين 47.6 اإلى 64.9% في كل من األمانيا و فرن�صا و اإيطاليا و بريطانيا، وما بين 13.2 

اإلى 41.2% في كل من الوليات المتحدة الأمريكية و كندا واليابان.
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وفيما يخ�س العائدات ال�صريبية الناجمة عن ا�صتهالك النفط في مجموعة الدول ال�صناعية 

ال�صرائب  بف�صل  طائلة  عائدات  الكبرى  ال�صبع  ال�صناعية  الدول  مجموعة  جنت  الكبرى،  ال�صبع 

الباهظة التي تفر�صها على اأ�صعار المنتجات النفطية للم�صتهلك النهائى، والتي تباينت م�صتوياتها 

خالل فترة الدرا�صة ما بين معتدلة في كل من الوليات المتحدة الأمريكية وكندا، ومرتفعة جداً 

في معظم الدول الأوروبية. ونظرا لعدم توفر البيانات التف�صيلية المتعلقة بالعائدات المحققة من 

اإلى ذلك  فر�س ال�صرائب على النفط في كل دولة من الدول ال�صناعية فرادى، فقد تم التطرق 

، كما تم تق�صيم فترة الدرا�صة اإلى 
)1(

كمجموعة واحدة بح�صب التقارير ال�صادرة عن منظمة اأوبك

فترتين وهما:

• على 	 ال�صرائب  فر�س  من  المحققة  العائدات  اإجمالى  بلغ   ،)2008  -2004( الأول��ى  الفترة 

نحو  الفترة  ال�صبع مجتمعة خالل هذه  ال�صناعية  الدول  النفط من قبل مجموعة  ا�صتهالك 

3418 مليار دولر، اأي بمعدل �صنوى بلغ 683.6 مليار دولر خالل الفترة.

• الف������ت������رة الثاني������ة )2009- 2013(، ت�صاعف متو�صط العائدات المحققة من فر�س ال�صرائب على 	

ا�صتهالك النفط من قبل مجموعة الدول ال�صناعية ال�صبع مجتمعة خالل هذه الفترة مقارنة 

ب�صابقتها لت�صل اإلى 6732 مليار دولر ،اأي بمعدل �صنوى بلغ 1346.4 مليار دولر.

الجدير بالذكر اأن الرتفاع المتوا�صل في حجم العائدات المحققة يعود فى الأ�صا�س اإلى زيادة 

ال�صرائب المفرو�صة على ا�صتهالك النفط من فترة اإلى اأخرى، حيث ارتفع متو�صط �صعر ال�صريبة 

1  OPEC,Who Gets What From Imported Oil, July 2008 and 2014 OPEC Annual Statistical Bulletin.                                                                

تطور اإجمالي العائدات المحققة من فر�ض ال�سرائب على ا�ستهلك النفط في مجموعة G7  )مليار دولر(
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للبرميل خالل  دولر   112.2 اإلى   )2008-2004( الأولى  الفترة  للبرميل خالل  دولر   72.2 من 

الفترة الثانية )2013-2009(.

كما يجدر بالذكر، اأن عائدات الدول ال�صناعية المحققة من فر�س ال�صرائب على ا�صتهالك 

اأرباحا �صافية، اإذا ما قورنت بالعائدات النفطية للدول الأع�صاء التي لي�صت كذلك  النفط تعتبر 

حيث لبد من خ�صم تكاليف ال�صتك�صاف والإنتاج والنقل من تلك العوائد.

ال�سبع  - ال�سناعية  الدول  ال�سريبية لمجموعة  بالإيرادات  الأع�ساء  للدول  النفطية  العائدات  مقارنة 

وباإيرادات و�سافي دخل ال�سركات النفطية الكبرى

الموؤكدة من  العالمية  اإجمالي الحتياطيات  55% من  اأوابك نحو  الأع�صاء في  الدول  تمتلك 

النفط الخام، وت�صكل ح�صتها من اإجمالي الإنتاج العالمي 28.7%. فى حين ل تمتلك ال�صركات 

النفطية الخم�س الكبرى �صوى 2.6% من الحتياطي العالمي، وت�صكل ح�صتها من الإنتاج العالمى 

العالمي  الحتياطي  من   %3.3 �صوى  تمتلك  فال  ال�صبع  ال�صناعية  اأما مجموعة الدول   ،%11.2
ولكنها في ذات الوقت ت�صتاأثر بحوالى 14% من الإنتاج العالمي.

بمعنى اآخر، ت�صكل ح�صة ال�صركات النفطية الخم�س الكبرى و مجموعة الدول ال�صناعية ال�صبع 

تبلغ  حين  فى  الأع�صاء،  للدول   %55 بح�صة  مقارنة   %6 نحو  العالم  الحتياطي  من  مجتمعة 

ح�صتهما مجتمعة من الإنتاج العالمي نحو 25.2% وهي ح�صة تقترب من ح�صة الدول الأع�صاء 

في اوابك.

وعند مقارنة العائدات النفطية للدول الأع�صاء في اوابك باإيرادات ال�صرائب المفرو�صة على 

ا�صتهالك النفط في مجموعة الدول ال�صناعية ال�صبع الكبرى، يت�صح اأن ما جنته مجموعة الدول 

ال�صناعية ال�صبع الكبرى من فر�س ال�صرائب خالل الفترة )2004-2008( يقترب من �صعفي ما 

حققته الدول الأع�صاء في اأوابك من عائدات نفطية، واأن ما جنته مجموعة الدول ال�صناعية ال�صبع 

من فر�س ال�صرائب خالل الفترة )2009-2013( يفوق ما حققته الدول الأع�صاء في اأوابك من 

عائدات نفطية وذلك بمقدار يزيد عن ال�صعف.

النفطية  ال�صركات  باإيرادات  اواب��ك  في  الأع�صاء  للدول  النفطية  العائدات  مقارنة  عند  اأما 

الكبرى، يت�صح ارتفاع الثانية عن الأولى اأي�صاً طوال فترة الدرا�صة ،اإل اأن ذلك الفارق قد تقل�س  

ب�صكل ملحوظ من 5.7 �صعف فى عام 2003 وهو اأعلى م�صتوى له خالل الفترة ،لي�صل اإلى 2.7 

�صعف في عام 2013.
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الكبرى  الخم�س  النفطية  ال�صركات  اإي��رادات  من  الم�صتقطعة  المبالغ  اأن  اإلى  الإ�صارة  وتجدر 

توؤول اإلى خزائن الحكومات فى الدول التي تتواجد فيها ،مما يعظم من الفائدة التي تجنيها تلك 

الحكومات من ن�صاط القطاع النفطي. هذا وقد تباين المجموع الكلي لنفقات �صريبة الدخل التي 

تتكبدها ال�صركات النفطية الخم�س الكبرى على اختالف جن�صياتها، ، كما يو�صح الجدول التالي:

�سريبة الدخل المفرو�سة على ال�سركات النفطية الكبرى، 2013-2003

)مليون دولر(

 20032007200920112013

1100629864151193105124263اإك�صون موبيل

93491865083022445017066رويال دوت�س �صل

5050104428365126196463برت�س بتروليوم 

52941347979652062614308�صيفرون تك�صاكو

605318603108111961514755توتال فينا األف

36752910385056210836176855الجمالي

الم�صدر : الن�صرة الإح�صائية ال�صنوية، منظمة اأوبك، اأعداد مختلفة.



الخالصة و االستنتاجات
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تحتل الدول الأع�صاء موقع متميز في ال�صوق النفطية العالمية باإ�صتحواذها على 55% من  ✍

والجدير   ،2013 لعام  العالمي  الإنتاج  من   %28.6 نحو  و  العالمية،  الحتياطيات  اإجمالي 

بالمالحظة اأن م�صاهمة الدول الأع�صاء في الإنتاج العالمي تعد �صئيلة اإذا ما قورنت بحجم 

الحتياطي المتوفر لديها ،بعك�س المجموعات الدولية الأخرى. وفيما يتعلق ب�صادرات النفط 

فقد ا�صتاأثرت الدول الأع�صاء بن�صبة 42.1% من الإجمالي العالمي.

وحركة  ✍ الأع�صاء  للدول  النفطية  لل�صادرات  ال�صمية  القيمة  بين  قوية  طردية  عالقة  توجد 

اأ�صعار النفط، فقد ارتفعت العائدات النفطية من 159.5 مليار دولر في عام 2003 لت�صل 

اإلى 654.3 مليار دولر في عام 2013، اأي بمعدل نمو �صنوي بلغ 15.2%، وذلك نتيجة ارتفاع 

اأ�صعار النفط الأ�صمية من 28.1 دولر للبرميل في عام 2003 اإلى 105.9 دولر للبرميل في 

عام 2013. 

تراجع اإجمالي احتياطيات ال�صركات النفطية الخم�س الكبرى من النفط الخام بنحو 5.6 مليار  ✍

برميل خالل الفترة )2003-2013( لي�صل اإلى 33.3 مليار برميل في نهاية عام 2013، اأي ما 

يمثل 2.6% من الإجمالي العالمي، كما تراجع اإنتاجها بنحو 1.9 مليون برميل/ي لي�صل اإلى 

8.5 مليون ب/ي عام 2013، اأي ما ي�صكل 11.2% من الإجمالي العالمي، وتراجعت كميات 
النفط الخام المكررة في الم�صافي التي تمتلكها بنحو4.2 مليون ب/ي لت�صل اإلى نحو 12.6 

اأما فيما يخ�س  اأي ما ي�صكل 14.7% من الإجمالي العالمي.  مليون ب/ي في عام 2013، 

مبيعات ال�صركات الخم�س من المنتجات النفطية فقد تراجعت بنحو 5.1 مليون ب/ي لت�صل 

اإلى 23.7 مليون ب/ي في عام 2013.

ارتفاع الم�صاريف الراأ�صمالية لل�صركات النفطية الكبرى على اأن�صطتها المختلفة خالل فترة  ✍

الدرا�صة بنحو 125.7 مليار دولر لت�صل اإلى 183.6 مليار دولر فى عام 2013 ، منها 159.6 

مليار دولر اأي ما يمثل 86.9% من الإجمالي على ن�صاط ال�صتك�صاف والإنتاج. وتوزعت باقي 

الم�صاريف على اأن�صطة التكرير والبتروكيماويات والنقل والت�صويق وبع�س الأن�صطة الأخرى.

ارتفاع اإجمالي اإيرادات ال�صركات النفطية الكبرى الخم�س ب�صكل ملحوظ تما�صيا مع التطور  ✍

اأ�صعار النفط خالل الفترة )2003-2013( من 319.9 مليار دولر في عام 2003 اإلى  في 

1766.3 مليار دولر في عام 2013، بمعدل نمو �صنوي بلغ 18.6%. كما ارتفع �صافي دخل 
ال�صركات النفطية من 61.4 مليار دولر اإلى 105.6 مليار دولر خالل ذات الفترة.

بالرغم من ارتفاع ال�صريبة المفرو�صة على برميل المنتجات النفطية الم�صتهلك في مجموعة  ✍

دولر/  119 اإلى   2003 عام  في  دولر/برميل   50.8 من  الكبرى  ال�صبع  ال�صناعية  ال��دول 

اإل اأن ح�صتها من ال�صعر النهائي للبرميل قد تراجعت من %53.1  برميل في عام 2013، 
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اإلى 45.1%. كما تراجعت ح�صة هام�س ال�صناعة من 16.7% في عام 2003 اإلى %13.9 

في عام 2013، بالرغم من ارتفاعه من 16 دولر/برميل اإلى 36.6 دولر/برميل. في حين 

ارتفعت ح�صة �صعر الخام من 30.1% اإلى 41% خالل ذات الفترة.

تباينت ح�صة ال�صريبة المفرو�صة من ال�صعر النهائي لبرميل المنتجات الم�صتهلك من دولة اإلى  ✍

اأخري في مجموعة الدول ال�صناعية ال�صبع الكبرى، فقد بلغت م�صتويات مرتفعة جداً تراوحت 

ما بين 47.6 % اإلى 64.9% في كل من األمانيا و فرن�صا و اإيطاليا و بريطانيا، وما بين %13.2 

اإلى 41.2% في كل من الوليات المتحدة الأمريكية و كندا واليابان.

وللتعرف على الم�ستفيد الأكبر من برميل النفط الذى ت�ستورده الدول الم�ستهلكة. هل هي 

الدول الع�ساء الم�سدرة للنفط فى اأوابك، اأم مجموعة الدول ال�سناعية ال�سبع الكبرى اأم ال�سركات 

النفطية الخم�س الكبرى؟ تم التو�سل اإلى ال�ستنتاجين التاليين:

ارتفاع حجم العائدات الناجمة عن فر�س ال�صرائب على ا�صتهالك النفط فى مجموعة الدول  ✍

ال�صناعية ال�صبع الكبرى مقارنة بما حققته الدول الأع�صاء فى اأوابك من عائدات نفطية خالل 

فترة الدرا�صة وذلك بمقدار يزيد عن ال�صعف. مما يعك�س اأن الم�صتفيد الرئي�صى من برميل 

النفط الم�صتورد هو حكومات الدول الم�صتهلكه له وخا�صة تلك التى �صكلت فيها ال�صرائب 

جزء كبير من ال�صعر النهائى. 

ارتفاع اإجمالى اإيرادات ال�صركات النفطية الخم�س الكبرى مقارنة بما حققته الدول الأع�صاء  ✍

فى اأوابك من عائدات نفطية طوال فترة الدرا�صة. اإل اأن ذلك الفارق قد تقل�س ب�صكل ملحوظ 

من 5.7 �صعف فى عام 2003 لي�صل اإلى 2.7 �صعف فى عام 2013. هذا وتجدر الإ�صارة 

اإلى اأن المبالغ الم�صتقطعة من اإيرادات ال�صركات النفطية الخم�س الكبرى توؤول اإلى خزائن 

الحكومات فى الدول التى تتواجد فيها، مما يعظم من الفائدة التى تجنيها تلك الحكومات من 

ن�صاط القطاع النفطى.

اأخيرًا، وبالنظر اإلى التطورات الأخيرة فى اأ�سواق النفط العالمية ، �سهدت اأ�سعار النفط الخام 

 ،2014 اأغ�سط�س  �سهر  وتحديدًا منذ مطلع   2014 ع��ام  الثانى من  الن�سف  ح��ادًا خ��الل  هبوطًا 

حيث خ�سرت اأكثر من 50% من اأعلى م�ستوى لها خالل عام 2014، لت�سل اإلى ما دون 50 دولر 

الوفرة فى المعرو�س  2009، وذل��ك على وقع  اأدن��ى م�ستوياتها منذ يونيو  للبرميل، وهو ما يعد 

ال��دولر  �سعر �سرف  وزي��ادة  كبرى  اقت�ساديات  تراجع  الطلب مع  المتوقعة فى  الزيادة  وانخفا�س 

والزيادة الكبيرة في انتاج النفط ال�سخرى باأمريكا ال�سمالية وعوامل جيو�سيا�سية اأخرى. الأمر 

الذى يتوقع اأن ينعك�س بال�سلب على م�ستقبل العائدات النفطية للدول الم�سدرة وبخا�سة الدول 

الأع�ساء فى اأوابك ، حيث ت�سير التوقعات اإلى اإنخفا�س العائدات النفطية للدول الأع�ساء خالل 
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عام 2014 لت�سل اإلى نحو 570.8 مليار دولر مقارنة بنحو 654.3 مليار دولر عام 2013 ،ويمثل 

ذلك انخفا�سًا بمقدار 83.5 مليار دولر اأي بن�سبة 12.8%. كما يتوقع اأن ينعك�س هذا النخفا�س 

هي  اإيراداتها  �ستتاأثر  وبالتالى  النفطية  لل�سركات  الم�ستقبلية  ال�ستثمارات  على  اأي�سًا  بال�سلب 

الخرى. وفي المقابل، هنالك دول يتوقع اأن ت�ستفيد من هذا النخفا�س ياأتى في مقدمتها الدول 

الم�ستوردة للنفط، ول �سيما الدول ذات القت�سادات المتقدمة، الأمر الذى يتوقع اأن ي�ساهم في 

تحقيق نمو اقت�سادي اأعلى فى تلك الدول.   
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ملحق الجداول اإلحصائية مختصرة
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كميات ال�سادرات النفطية

)األف ب/ي(

كميات الإنتاج

)األف ب/ي(

الحتياطيات الموؤكدة

)مليار برميل(

2013 2003 2013 2003 2013 2003

2701.0 2048.0 2741.0 2601.0 97.8 97.8 الإمارات

175.8 188.6 0.1 0.1 البحرين

62.7 65.7 0.4 0.3 تون�س

744.0 741.0 1206.0 942.4 12.2 11.8 الجزائر

7571.0 6522.9 9696.0 8410.0 265.9 262.7 ال�صعودية

317.0 31.0 499.1 2.5 3.2 �صورية

2390.0 388.6 3024.0 1377.8 145.3 115.0 العراق

599.0 540.7 722.0 720.7 24.9 15.2 قطر

2058.0 1242.9 2922.0 2107.6 101.5 99.0 الكويت

589.0 1126.5 661.0 1431.9 48.5 39.1 ليبيا

97.0 52.1 571.9 750.1 4.2 3.7 م�صر

16749.0 12979.7 21813.4 19094.9 703.3 648.0 اإجمالي الدول الأع�ساء

39830.0 39125.4 76129.7 68512.1 1277.7 1138.6 اإجمالي العالم

42.1 33.2 28.7 27.9 55.0 56.9 ح�سة الدول الأع�ساء من العالم

الم�صادر : منظمة اأوابك، تقرير الأمين العام ال�صنوي، اأعداد مختلفة.

              منظمة اأوبك،التقرير الإح�صائي ال�صنوي،  اأعداد مختلفة .
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 200320052007200920112013
 معدل النمو 

للفترة )2013-2003(

22.143.556.044.885.994.515.7 الإمارات  

2.65.17.13.36.37.210.6 البحرين  

12.321.027.821.537.329.89.3 الجزائر  

70.6137.1178.3144.2289.5284.915.0 ال�صعودية  

  2.73.75.65.43.0 �صورية  

8.624.138.143.983.890.426.5 العراق  

7.513.818.716.227.318.29.3 قطر  

19.028.238.541.979.697.017.7 الكويت  

12.827.536.929.47.427.78.0 ليبيا  

1.31.93.12.24.74.613.9 م�صر  

159.5305.8410.2352.8624.8654.315.2 الإجمالي  

  القيمة ال�سمية لل�سادرات النفطية للدول الأع�ساء، 2003 - 2013

) مليار دولر (

الم�صدر : منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول، تقرير الأمين العام ال�صنوي ، اأعداد مختلفة.
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العمليات الرئي�سية لل�سركات النفطية الخم�ض الكبرى 

العنا�سر المكونة ل�سعر برميل النفط في مجموعة الدول ال�سناعية ال�سبع الكبرى

الم�ساريف الراأ�سمالية لل�سركات النفطية الخم�ض الكبرى)مليون دولر(

توزع اإيرادات ال�سركات النفطية الخم�ض الكبرى )مليون دولر(

الم�صدر : منظمة اأوبك، الن�صرة الإح�صائية ال�صنوية ، اأعداد مختلفة.

 200320052007200920112013
38.933.329.832.332.633.3احتياطيات النفط اخلام )مليار برميل(

10.410.410.19.79.18.5اإنتاج النفط اخلام  )مليون ب/ي(
16.916.415.714.714.112.6النفط اخلام املكرر)مليون ب/ي(

28.828.026.625.325.023.7مبيعات املنتجات النفطية)مليون ب/ي(

 200320052007200920112013
41446542067722087906134227159581ال�صتك�صاف و الإنتاج

150671666522695247182115721749اأن�صطة القطاع الالحقة
135318842245214928702279اأخرى

5786672755102160114773158254183609الإجمايل

 200320052007200920112013
91385612921981490230118972318536151766286الإيرادات :

81567511055151272023107127816058141583699تكاليف املبيعات
3675276560910385056210836176855�صريبة الدخل )عائد(

10780113174  خ�صومات خا�صة
6142911012312706267803139327105558�سايف الدخل )فاقد (

G7 سعر اخلام�

)�سيف (
احل�سة %

هام�س 

ال�سناعة

احل�سة 

ال�سريبة%
احل�سة 

الإجمايل%

200328.830.116.016.750.853.195.6

200551.841.816.012.956.145.3123.9

200770.742.519.411.776.245.8166.3

200898.245.715.07.0101.647.3214.8

200960.931.531.416.2101.252.3193.5

2011109.841.139.214.7117.944.2266.9

2013108.041.036.613.9119.045.1263.6
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ملخص تنفيذي
متابعة لدراسة توزيع اإليرادات اإلجمالية لبرميل النفط

وحصة الدول األعضاء فى أوابك منه

 

 ال�سعر ال�سمي للنفط

)دولر / برميل(

 القيمة ال�سمية ل�سادرات النفط

)مليار دولر(

 اإيرادات ال�سركات النفطية الكبرى

)مليار دولر(

200328.1159.5913.9

200436.1219.01133.9

200550.6305.81292.2

200661.1375.11374.0

200769.1410.21490.0

200894.5585.31840.5

200961.1352.81189.7

201077.5450.91476.3

2011107.5624.81853.6

2012109.5702.61834.9

2013105.9654.31766.3

تطور القيمة ال�سمية لكل من الأ�سعار و ال�سادرات النفطية للدول الأع�ساء 

واإيرادات ال�سركات النفطية الخم�ض الكبرى

الم�صدر : منظمة اأوابك ، تقرير الأمين العام ال�صنوي 2013.

             منظمة اأوبك ، الن�صرة الإح�صائية ال�صنوية 2014.






