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هوى سعر برميل النفط في
لندن أكثر من دوالري��ن أمس،
في ظ� ّ�ل قلق األس���واق من
أف��ق الطلب على ال��وق��ود
األح���ف���وري خ�ل�ال المرحلة
المقبلة ،غ��داة إع�لان وكالة
الطاقة الدولية توقعاتها

ّأث���ر ال����دوالر ال��ق��وي وأزم��ة
ق��ب��رص سلبًا ع��ل��ى ال��ذه��ب
أم���س ،حيث انخفض سعر
األون��ص��ة منه أك��ث��ر م��ن 27
دوالرًاُ ،ل��ي��س� ّ�ج��ل مستوى
متدنيًا ج��دي �دًا لفترة ال��ـ11
شهرًا الماضية

ي��ب��دو ّأن أزم���ة ق��ب��رص ع��ادت
ل��ت��ؤذي ال��ي��ورو ال���ذي تراجع
أمام ال��دوالر أمس .فالضبابية
بخطة إنقاذ الجزيرة
المحيطة ّ
ت��ج��ع��ل ال��ع��م��ل��ة األوروب���ي���ة
هشة ترقبًا للمرحلة
الموحدة ّ
المقبلة

102.27

1532.8

1.308

دوالر

دوالر

دوالرًا

تقرير

العالم يشتهي
نفط لبنان []3/3
«عمالقة» من شرق آسيا و 8شركات عربية
ّ
اآلسيوية بوزن
الشركات
تتتمع ّ
كبير في سلة دورة التأهيل لقطاع
النفط 24 .شركة من  ً 12بلدًا ،بينها
لبنانّ ،
قدمت أوراقها أمال بالبقاء
للمرحلة املقبلة .مرحلة لن تكون
نزهة لتلك الشركات وللبلد
املضيف على ّ
حد سواء
حسن شقراني
ت�ت�ن� ّ�وع ال�ت�ق��دي��رات ح��ول حجم ث��روة
لبنان الكامنة في مياهه اإلقليمية،
ّ ُ
جمع على وفرتها .أحد
لكنها كلها ت ّ
امل ��ؤش ��رات ه��و أن ��ه ف��ي م�ك�م��ن واح��د
هناك تقديرات بوجود ضعف الغاز
ال � ��ذي اك �ت �ش �ف �ت��ه إس � ّ�رائ �ي ��ل ف ��ي ح�ق��ل
«تامار» وب��دأت ضخه مطلع نيسان
.2013
ّ
ُي �م � ّك ��ن ال � �ق� ��ول إن� � ��ه ب ��ال� �ح � ّ�د األدن� � ��ى،
ُ
ُيتوقع أن تنتج البالد  90ألف برميل
نفط ّيوميًا لفترة  20عامًا .كذلك من
امل �ت��وق��ع أن ت �ق��ارب ث��ورت��ه م��ن ال�غ��از
الطبيعي  25تريليون قدم مكعب.
ُ
ه� � ��ذه ال� �ب� �ي ��ان ��ات ت � �غ � ��ري ال� �ش ��رك ��ات

ال�ع��امل� ّ�ي��ة م��ن دون أدن ��ى ش��ك ،بدليل
توافدها إلى دورة التأهيل تحضيرًا
للعمل ال�ج��دي ف��ي املرحلة الالحقة .
ّ
بيد أن املراحل الصعبة لم تبدأ بعد.
ف�ب�ع��د اإلع�ل��ان ع��ن أس �م��اء ال�ش��رك��ات
ّ
امل��ؤه �ل��ة ال�خ�م�ي��س امل�ق�ب��ل وتحضير
دف �ت��ر ال �ش ��روط ،ت �ب��دأ ت�ل��ك ال�ش��رك��ات
ب� ��دراس� ��ة امل �ع �ط �ي ��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة ،م��ن
ً
التحالفات وص��وال إل��ى وض��ع لبنان
ّ
على مختلف األصعدة ،لكي تتوصل
ّ
املجموعات املشكلة إلى تقديم عرض
ُ
ّ
في مناقصة تمهد لتوقيع عقد قبل
حلول ربيع .2014
لكن لكي يحصل ه��ذا األم��ر يجب أن
ُ
ت�ك��ون ه�ن��اك ح�ك��وم��ة ف��اع�ل��ة ل��ت�ص��در
ُ
امل��راس �ي��م امل �ن��اس �ب��ة وت �ط �ل��ق ش ��رارة
ال �ع �م��ل ال �ف �ع �ل��ي ب��ال �ت �ن �ق �ي��ب ف ��ي ع��ام
 2015لبدء االستخراج.
على أي ح��ال ،من بني الشركات ال�ـ52
ّ
مت لجولة التأهيل ،هناك 14
التي تقد ّ
شركة مشغلة فقط .ه��ي التي تتمتع
بالخبرة الطويلة في مجال التنقيب
واالس� � �ت� � �خ � ��راج ول � �ك� ��ن األه � � � � ّ�م ت �ت �م��ع
بالتكنولوجيا الالزمة للوصول إلى
بيئات مختلفة.
ُاملوارد في ّ
ّ
ت �ف �ي��د ال� �ت ��وق� �ع ��ات ح��ال �ي��ًا ب � ��أن ع��دد
ّ
الشركات التي ستتأهل لن يتجاوز
 20أو  25شركة على األرج��ح .بينها
معظم املشغلني ال��ذي��ن ُ
سيضطرون

ّ
ُ
ُيتوقع أن تنتج البالد  90ألف برميل نفط يوميًا لفترة  20عامًا ولديه غاز طبيعي لحجم  25تريليون قدم مكعب (مروان طحطح)
إل ��ى إن �ش��اء ت �ح��ال �ف��ات م��ع ال �ش��رك��ات
األص � �غ� ��ر ل �ت �ش �ك �ي��ل ك ��ون �س ��ورت �ي ��وم.
وق� ��د ب � ��دأت ت �ل��ك ال �ت �ح��ال �ف��ات ت�ظ�ه��ر
ً
ف � � �ع� �ل��ا .ف � �ش� ��رك� ��ة «»ExxonMobil
ّ
األم� �ي ��رك� �ي ��ة ح� � � ��ددت ع� �ل ��ى م� ��ا ي �ب��دو
ال� �خ� �ط ��وط ال �ع ��ري �ض ��ة ل �ت �ح��ال��ف م��ع
إح� ��دى ال �ش��رك��ات ال��روس �ي��ة ال�ك�ب��رى
ّ
املتقدمة .كذلك أعلنت شركة «»Fidai
لالستشارات القانونية في عالم املال
ّ
ّ
الفرنسيتني
واألع�م��ال ،أن الشركتني
« »Totalو« »GDF Suezأع��رب �ت��ا

إلي��ران ـ�ـ وتحديدًا شركتها الوطنية
الستخراج النفط (National Iranian
 )Drilling Companyوال �ت��ي ّ
تقدمت
إلى دورة التأهيل ــ عن استعدادهما
للعمل معها في التنقيب عن النفط
والغاز في لبنان.
ّ
وفي الواقع ،تقوم الشركات املشغلة
( )Operatorsب�ح�س��اب��ات ك�ث�ي��رة ل��دى
تشكيل الكونسورتيوم،
ل �ك��ي ت��أخ��ذ ت �ح��ت ج�ن��اح�ه��ا ش��رك��ات
أخرى صغيرة .إليكم مقاربة سريعة:

امل � �ك� ��اف� ��آت ال � �ت ��ي ي �ح �ص��ل ال� ��رؤس� ��اء
ّ
التنفيذيون للشركات الكبرى التي
ت �ق��دم��ت ل �ل �ع �م��ل ف ��ي ل �ب �ن��ان ت��رت �ب��ط
بسعر سهم شركتهم في البورصات،
ّ
املتخصص في ش��ؤون النفط
يشرح
وال �غ��از ،ع� ّ�ب��ود زه��ر .ف��أي مشكلة في
اإلن � �ت ��اج أو ف ��ي ت��رك �ي �ب��ة ال �ش��راك��ات
ُ
ت� �ع � ّ�رض ال �س �ه��م إل ��ى م �خ��اط��ر ج� ّ�م��ة؛
ُ
وي �م �ك �ن �ن��ا ه �ن��ا اس �ت��ذك��ار م ��ا ح�ص��ل
ّ
التسرب
م��ع ش��رك��ة « »BPف��ي قضية
النفطي في خليج املكسيك.

«سانتوس»

«إنبكس»

«بتروناس»

«»ONGC

ه��ذه ال�ش��رك��ة األس�ت��رال�ي��ة ه��ي أك�ب��ر ُمنتج
للغاز املنزلي ف��ي ب�لاده��اُ .بنيت أعمالها
األس ��اس� �ي ��ة ع �ل��ى ال � �غ ��از واالك �ت �ش ��اف ��ات
ال �ن �ف �ط �ي��ة ف ��ي ح� ��وض ك ��وب ��ر ،ك �م��ا تمتد
أعمالها إلى شمال شرق جنوب أستراليا
ُ
وجنوب غرب والية كوينالند .تنتج الغاز،
ال�ن�ف��ط ،وإن �ت��اج ومعالجة وت�س��وي��ق الغاز
الطبيعي والنفط الخام واملكثفات النفتا،
وغ ��از ال �ب �ت��رول ال�س��ائ��ل ( .)LPGتوظف
 3آالف موظف .أصولها تفوق  17مليار
دوالر .تبلغ إي��رادات �ه��ا التشغيلية 3.22
مليارات دوالر ،الصافي منها  519مليون
ُ
دوالر .تنتج  143ألف برميل نفط يوميًا،
واحتياطيها يصل إلى 663مليون برميل.

تأسست هذه الشركة اليابانية عام 1966
ب��اس��م ش��رك��ة ش�م��ال سومطرة امل�ح��دودة
لالستكشاف البترولي ف��ي امل �ي��اه .تعمل
ال�ي��وم ف��ي  27دول��ة وي�ت�ن��وع نشاطها بني
االستكشاف ،التطوير ،اإلنتاج ،ومبيعات
النفط والغاز الطبيعي وغيرها من املوارد
املعدنية .مع بداية ع��ام  2012وص��ل عدد
ع��ام �ل �ي �ه��ا إل� ��ى  2146ش �خ �ص��ًا وك��ان��ت
أصولها اإلجمالية  37.3مليار دوالر .بلغت
إيراداتها التشغيلية  14.4مليار دوالر في
ّ
عام  ،2011وحققت إيرادات صافية بقيمة
ُ
 2.36مليار دوالر .تنتج يوميًا  1.17مليون
برميلُ ،وتفيد آخر البيانات ّ
بأن احتياطيها
يبلغ  2.4مليار برميل.

ه ��ذه ال �ش��رك��ة م �م �ل��وك��ة ب��ال �ك��ام��ل ل�ل��دول��ة
املاليزية التي أسستها عام  .1974يشمل
ّ
ع�م�ل�ه��ا ك ��اف ��ة م� � ��وارد ال �ن �ف��ط وال� �غ ��از في
ماليزيا وأوك �ل��ت إليها مسؤولية تطوير
وإض��اف��ة قيمة ل�ه��ذه امل� ��واردُ .صنفت بني
أك �ب��ر ال �ش��رك��ات ال �ع��امل �ي��ة .ت�ح�ت��ل امل��رت�ب��ة
 13ف��ي العالم لناحية األرب ��اح .تعمل في
 35دول � ��ة ،وت �ح �ق��ق أرب��اح �ه��ا األس��اس �ي��ة
م��ن آس�ي��ا .يعمل فيها  39236شخصًا.
أص��ول�ه��ا اإلج�م��ال�ي��ة  161.1مليار دوالر.
إيراداتها التشغيلية  96مليار دوالر18.8 ،
ُ
مليار دوالر منها صافية .تنتج  1.1مليون
ب��رم�ي��ل ي��وم�ي��ًا واح�ت�ي��اط�ي�ه��ا امل�ث�ب��ت يبلغ
 27.12مليار برميل.

ت��أت��ي ه��ذه ال�ش��رك��ة م��ن ال�ه�ن��د ،وم��رك��زه��ا
مومباي .تأسست عام  ،1947وهي اليوم
شركة نفطية متكاملة .إنجازاتها مثيرة
لإلعجاب ف��ي الهند .فقد اكتشفت  6من
األح � ��واض ال�س�ب�ع��ة امل�ن�ت�ج��ة ه �ن��اك .تعمل
ف��ي  15دول � ��ة .م��ن م�خ��رج��ات�ه��ا منتجات
النفط ،الغاز ّ
املكرر ،الغاز الطبيعي املسال
والبتروكيماويات والطاقة .يعمل فيها 33
ألف موظف .في عام  2012بلغت أصولها
اإلج �م��ال �ي��ة  51م�ل�ي��ار دوالر ،وإي��رادات �ه��ا
التشغيلية  26.3م�ل�ي��ار دوالر ،الصافي
م�ن�ه��ا  5م �ل �ي��ارات دوالر .ي�ب�ل��غ إن�ت��اج�ه��ا
اليومي  2.1مليون برميل ،ولديها احتياطي
بـ 5.8مليارات برميل.

