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عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز عالمي غير ربحي يجري
بحوثًا مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات
البيئية المرتبطة بها .وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه
العالم اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح
المجتمع ،ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
إشعار قانوني
© حقوق النشر  2019محفوظة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
(كابسارك) .ال يجوز استخدام هذا المستند أو أي معلومات أو بيانات أو محتوى يتضمنه
دون نسبته بشكل مالئم لكابسارك .كما ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو جزء منه
دون إذن خطي من كابسارك .وال ينشأ عن المعلومات الواردة في هذا المستند أي
ضمان أو تعهد أو أي مسؤولية قانونية –سواء مباشرة أو غير مباشرة -تجاه دقتها أو
اكتمالها أو فائدتها .كما ال يجوز أن يعتبر هذا المستند–أو أي جزء منه -أو أن يفسر
كنصيحة أو دعوة التخاذ أي قرار.
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ربما تعيد الهند التفاوض بشأن عقودها طويلة األجل للغاز الطبيعي
المسال
ُ
أعلن وزير النفط الهندي دارميندرا برادان في يوم  26أغسطس من عام 2019م أنه سيدرس "مراجعة أسعار الغاز
أن السيد /برادان لم يحدد
الطبيعي المسال بموجب عقود الهند الطويلة األجل" ( ،)S&P Global Platts 2019إال ّ
جدوال زمني ًا لعقد هذه المراجعة وأكد مجدد ًا أنه سيتم احترام العقود الحالية ،وال يخلو هذا األمر من األهمية نظر ًا
ً
لالختالف الشاسع بين األسعار بموجب عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة األجل وأسعار عقوده الحاضرة في آسيا
منذ شهر يناير عام 2019م (الشكل رقم " .)"1فيما كان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال تسليم رصيف
الميناء في الهند خالل السنة المالية 2019-2018م (أبريل 2018م  -مارس 2019م)  11.30دوالرا لكل مليون
وحدة حرارية بريطانية ( ،)MMBtuبلغ متوسط السعر الحاضر مبلغ  9.24دوالر ًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
منذ ذلك الحين .حيث أفادت شركتي
( ،)IHS Markit 2019ورغم ذلك فقد انخفضت األسعار الحاضرة بقد ٍر كبير ُ
( ))S&P Global Platts (2019عن وصول شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا لشهر أكتوبر عام 2019م
بمتوسط بلغ  4.41دوالر ًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بأسعار الغاز الطبيعي المسال بمؤشر سعر
النفط إلى الهند والتي قد تتراوح بين ( 7و )10دوالرات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وفق ًا لشروط العقد المعني
(.)S&P Global Platts 2019
الشكل  :1السعر اإلجمالي للواردات الهندية مقارنة باألسعار اآلنية.
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المصدر :شركة .)IHS Markit( 1

 1انظر صفحة المراجع.
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لن تكون هذه المرة األولى التي تعيد فيها الهند التفاوض بشأن عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة األجل
والمرتبطة بأسعار النفط ،حيث أعادت شركة بترونيت للغاز الطبيعي المسال ( )Petronet LNGأكبر ُمشت ٍر للغاز
الطبيعي المسال في الهند في عام 2015م التفاوض بشأن عقودها مع شركة راس غاز ( )Rasgasالقطرية
المحدودة لتغيير صيغة التسعير ،وذلك عقب انخفاض األسعار اآلنية للغاز الطبيعي المسال باختالف كبير عن
فصل التقارير غير المؤكدة العناصر الثالثة إلعادة التفاوض
مؤشر أسعار النفط ( .)Petronet LNG 2016و ُت ّ
المتمثلة في :تغيير الفترة التي تم فيها احتساب السعر والتنازل عن العقوبة لعدم احترامها ألحكام العقود الواجبة
الكلي للعقود ( .)Moneycontrol 2016وفي واقع األمر وافقت شركة بترونيت ()Petronet
األداء وزيادة الحجم ُ
المسال من شركة راس غاز ( )Rasgasبأسعا ٍر منخفضة ،وبالتالي
على شراء كمياتٍ أكبر من الغاز الطبيعي ُ
تضمن شركة راس غاز ( )Rasgasاحتفاظها بإيراداتها من العقود .وعقب ذلك أعادت شركة بترونيت ()Petronet
المسال في
التفاوض بشأن اتفاقها طويل األجل مع شركة ايكسون موبيل من مشروع جورجون للغاز الطبيعي ُ
أستراليا ،مما أدى إلى قيام ايكسون موبيل بتخفيض سعر الغاز الطبيعي المسال من  ٪14.5من سعر النفط
العام -بعد تخليص الجمارك اليابانية -إلى  .٪13.9كما أدت إعادة التفاوض هذه إلى جعل جورجون مسؤولة عن
الخدمات اللوجستية وتكاليف شحن الغاز الطبيعي المسال من أستراليا إلى الهند (.)Livemint 2017
كان النخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال أهمية بالغة لنمو قطاع الغاز في الهند ،حيث أتاحت األسعار اآلنية
منذ عام 2015م وإعادة التفاوض في عقود شركة بترونيت ( )Petronetمع شركة راس غاز ()Rasgas
المنخفضة ُ
عامي 2015-2014م إلى
للهند زيادة لكمية الغاز الطبيعي المسال من  14مليون طن سنوي ًا في الفترة بين
ّ
 21.7مليون طن سنوي ًا في الفترة بين 2019-2018م ،بزيادة قدرها  ٪55على مدار أربع سنواتٍ فقط (الشكل
رقم ".)"2
الشكل  :2واردات الهند من الغاز الطبيعي المسال.
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ساهمت إمكانات اإلسالة الجديدة وضعف الطلب في فصل الشتاء في عام 2019/2018م في انخفاض األسعار
اآلنية ( ،)Timera Energy 2019وبدأ تشغيل مصانع الغاز الطبيعي المسال الجديدة بسعة  23مليون برميل سنوي ًا
في األشهر الثمانية األولى من عام 2019م والتى يقع ُمعظمها في الواليات المتحدة األمريكية .أما على جانب
الطلب ،فقد أدى ضعف الظروف االقتصادية في آسيا إضافة للنزاع التجاري المستمر بين الواليات المتحدة األمريكية
والصين إلى انخفاض نمو الطلب على الغاز الطبيعي المسال .ومن المتوقع وصول القدرة اإلنتاجية في مجال الغاز
الطبيعي المسال إلى  25مليون طن بحلول عام 2021م ،ومن المرجح أن تظل األسعار اآلنية خاضعة لضغوط خفض
فإن التباين سيستمر بين األسعار اآلنية للغاز الطبيعي
األسعار ،فإذا بقيت أسعار النفط ضمن النطاق الحالي ّ
المسال والغاز الطبيعي المسال المورد بموجب العقود طويلة األجل بمؤشر سعر النفط.

محفظة االستيراد الهندية الحالية
تعد الهند في الوقت الراهن رابع أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم ،حيث بلغ ماتستورده 21.7
مليون طن سنوي ًا في عام 2019-2018م ،وتشمل حافظة استيراد الغاز الطبيعي المسال الحالية الكميات التالية
من دولة قطر نسبة ( )٪48ومن نيجيريا ( )٪13وأنغوال ( )٪7وعمان ( )٪5والواليات المتحدة األمريكية ( )٪4على
المب ّين في الشكل رقم ( .)3بينما شكلت المشتريات اآلنية حوالي نصف إجمالي الواردات الهندية في عام
النحو ُ
2018م ،حيث بلغت نسبة الواردات من إفريقيا (التي تهيمن عليها الواردات من نيجيريا وأنغوال) ما يقرب من نسبة
 ٪60من إجمالي مشتريات الهند اآلنية.
الشكل  :3الواردات الهندية من الغاز الطبيعي المسال في عام 2018م (مليون طن).
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ0.04 ،

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ0.97 ،
ﻗﻄﺮ2.37 ،
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ1.44 ،

دول أﺧﺮى1.77 ،

آﺳﻴﺎ0.33 ،

ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻘﺪ
ﻗﻄﺮ8.50 ،
اﻓﺮﻳﻘﻴﺎ6.21 ،

آوروﺑﺎ0.86 ،

المصدر :شركة  BPالبريطانية (2019م).
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حيث بلغت العقود الثالثة
وردي الغاز الطبيعي المسال المتعاقدين حالي ًا مع الهندُ ،
تعتبر قطر إلى حدٍ بعيد أكبر ُم ّ
المبرمة بين شركة بترونيت للغاز الطبيعي المسال ( )Petronet LNGوشركة راس غاز ( 8.5 )Rasgasمليون
طن سنوي ًا من جملة عقود الهند الطويلة األجل البالغة  12.84مليون طن سنويا ،كما تمتلك شركة بترونيت
للغاز الطبيعي المسال ( )Petronet LNGعقد ًا مدته عشرون عام ًا الستيراد  1.44مليون طن سنوي ًا من
مشروع جورجون في أستراليا .وأخير ًا تمتلك شركة جيل (- )GAILشركة تسويق ونقل الغاز المملوكة للحكومة
نتجي الغاز الطبيعي المسال في
الهندية -حالي ًا عقدين يبلغ إجماليهما  5.8مليون طن سنوي ًا والمبرمين مع ُم
ّ
أن أحد هذه العقود ُمبرم مع شركة شينير ( )Sabine Passبكمية 2.9
الواليات المتحدة األمريكية ،حيث نجد ّ
مليون طن سنوياً ،والعقد اآلخر ُمبرم مع شركة دومينيون للطاقة ( )Cove Pointبمقدار  2.3مليون طن سنويا.
فإن هذين العقدين يتطلبان من شركة جيل ( )GAILتعويض الكميات المتعاقد عليها وليس إحضارها
ورغم ذلك ّ
فإن
إلى الهند بالضرورة .ونتيجة لذلك،
وبدال من شحن هذه الشحنات من الواليات المتحدة األمريكية إلى الهندّ ،
ً
الشركة أعادت بيع بعض الشحنات إلى الجهات الفاعلة األخرى ،بما فيها اتفاقية إعادة البيع المبرمة مع شركة
( )Shellمقابل  1مليون طن سنويا .وقد أبرمت شركة جيل ( )GAILأيض ًا اتفاقيات تبادل زمنية أخرى مع تجار الغاز
الطبيعي المسال النقي ،ونجم عن ذلك أقل من  1مليون طن سنوي ًا من إجمالي الكميات المتعاقد عليها من الغاز
الطبيعي المسال األمريكي الذي تم تسليمه إلى الهند في عام 2018م .وعلى العموم ،أوضحت شركة جيل
( )GAILإلى أن ما يقرب من ( )35-32من شحنات الغاز الطبيعي المسال األمريكي التي تتراوح بين ()90-85
المتعاقد عليها من شركتي سابين باس وكوف بوينت ( )Sabine Pass and Cove Pointيتوقع أن تؤخذ إلى
الهند في كل عام.
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الجدول  :1عقود استيراد الغاز الطبيعي المسال طويلة األجل التي وقعتها الشركات الهندية.
بلد المنشأ المشتري

التاجر

محطة التصدير البداية

المدة المفترضة الكمية (مليون طن
في السنة)
(بالسنوات)

دولة قطر

شركة بترونت راس غاس الثانية راس غاس الثانية

2015م

15

5

دولة قطر

شركة بترونت راس غاس الثالث راس غاز األول

2015م

15

2

دولة قطر

شركة بترونت راس غاس الثالث راس غاس الثانية

2015م

15

1.55

شركة جورجون

2017م

20

1.44

سابين باس ()T3

2017م

20

2.9

شركة كوف
بوينت للطاقة

2018م

21

2.3

شركة كاميرون

2019م

20

0.7

شركة موزمبيق
للغاز الطبيعي
المسال

2025م

15

1

2019م

3

0.36

2021م

20

2.60

2019م

5

0.53

غربي
ّ
استراليا
الواليات
المتحدة
األمريكية
الواليات
المتحدة
األمريكية
الواليات
المتحدة
األمريكية
موزمبيق
غير ُم حدد

غير ُم حدد
غير ُم حدد

شركة بترونت شركة اكسون
موبيل
شركة جيل
()GAIL

شركة تشنيير
()Cheniere

شركة دومنيون
شركة جيل
للطاقة
()GAIL
()Dominion
شركة النفط شركة
الهندية ( )IOCميتسوبيشي
للتجارة
شركة بهارات شركة أناداركو
للمشاريع
المحدودة
المشتركة
للبترول
شركة بتروناس
شركة ()H
الخاصة
للطاقة
المحدودة
شركة غازبروم
شركة جيل
للتسويق
()GAIL
والتجارة
شركة توتال
شركة شل
()Total
()Shell

المصدر Nexant WGM (2018) :

ملحوظة = BPCL :شركة بهارات المحدودة للبترول = IOC ،شركة النفط الهندية.
من المقرر أن تدخل المزيد من العقود طويلة األجل حيز التنفيذ خالل السنوات القليلة القادمة وتشمل العقود
المبرمة بين مؤسسة النفط الهندية المحدودة وشركة بهارات بتروليوم المحدودة وبين شركة كاميرون للغاز
ُ
الطبيعي المسال التي تروج لها شركة سيمبرا للطاقة و شركة موزمبيق للغاز الطبيعي المسال التي تروج لها
فإن هنالك ثالثة عقود أخرى مبرمة بين شركات تجارة الغاز الطبيعي المسال التابعة
شركة ( .)Anadarkoوأخير ًا ّ
تعد عقود ًا غير ُمحددة المنشأ.
لشركات النفط والغاز الهندية لشراء الغاز الطبيعي المسال ولكنها ُ
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دور العقود طويلة األجل في محفظة الهند للغاز الطبيعي المسال
نظر ًا لهيمنة إمدادات الغاز الطبيعي المسال ذات األسعار األعلى من بين العقود األخرى طويلة األجل في حافظة
فإن هناك ضغوط ًا شتى تمارس على الحكومة إلعادة التفاوض بشأن هذه العقود بحيث تتماشى
الواردات الهنديةّ ،
المنخفضة في الوقت الحاضر .ونظر ًا الستمرار وجود الفروقات في األسعار
هذه األسعار المرتفعة مع األسعار الفورية ُ
بين أسعار الغاز الطبيعي المسال استناد ًا إلى العقود الطويلة األجل بمؤشر سعر النفط وأسعار الغاز الطبيعي
منذ شهر يناير عام 2019م  -ومن المرجح أن يستمر وربما يزيد ذلك خالل األشهر القليلة المقبلة  -لذا
المسال اآلنية ُ
يجب أن تستمر الضغوط إلعادة التفاوض حول شروط التسعير بموجب هذه العقود .ويستخدم هذا التحليل النموذج
العالمي للغاز ( )WGMلتقييم أهمية العقود طويلة األجل في نظام استيراد الغاز الطبيعي المسال في الهند ،ويعتبر
هذا النموذج
نموذجا تكامل ًيا ُمتعدد الفترات لسوق الغاز الطبيعي العالمي (،)Egging، Holz and Gabriel 2010
ً
شغلي خطوط األنابيب والتخزين والشركات العاملة في تسييل
وم
المنتجين والتجار ُ
وهو يعمل على تحسين أوضاع ُ
ّ
وإعادة التحويل إلى الحالة الغازية باإلضافة إلى الجهات القائمة على أمر التسويق.
فإن المحفظة الهندية
إذا استمرت مجموعة العقود الحالية طويلة األجل وفق ًا لسيناريو نهج العمل المعتاد (ّ ،)BAU
المثلى للغاز الطبيعي المسال في عام 2020م ستشمل الواردات من الدول :قطر بنسبة ( )٪58والواليات المتحدة
األمريكية ( )٪29وأستراليا ( )٪6ودول الشرق األوسط األخرى ( )٪6على النحو الموضح في الشكل رقم (.)4
وسترتفع حصة دولة قطر في هذه المحفظة المثالية إلى نسبة  ٪70بحلول عام 2025م مع انخفاض حصة الواليات
المحفاظة على ذات الكميات
المتحدة األمريكية إلى معدل  ٪19وتراجع حصة أستراليا إلى نسبة  ٪4على الرغم من ُ
المتعاقد عليها.
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الشكل  :4مزيج االستيراد الهندى األمثل للغاز الطبيعي المسال للعقود الحالية طويلة األجل.
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أي اتفاقيات تشغيلية آجلة طويلة األجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال ،فسيتم التعاقد على
إذا لم يكن لدى الهند ّ
جميع واردات الغاز المستقبلية من خالل سوق الصفقات الفورية ،وعندئذٍ سيكون لدى مستوردي الغاز الطبيعي
فإن من المحتمل أن يكون هؤالء
المسال مطلق الحرية في تحسين وارداتهم باختيار أرخص الموردين سعرا .كذلك ّ
الموردون أقرب جغرافي ًا للهند مما يقلل أيض ًا من تكاليف الشحن .وبافتراض غياب اتفاقيات التوريد طويلة األجل مع
فإن حافظة االستيراد تصبح بالتالي إقليمية ويقابلها الموردين من
قطر وأستراليا والواليات المتحدة األمريكيةّ ،
أن
الشرق األوسط وتهيمن عليها دولة قطر بدرجةٍ كبيرة (الشكل رقم " .)"5واألمر
األهم من ذلك في هذا السيناريو ّ
ّ
عامي 2020م و2025م ينخفض بمقدار  1.7دوالر /مليون وحدة
متوسط سعر استيراد الغاز الطبيعي المسال بين
ّ
حرارية بريطانية ،مما أدى إلى وجود وفورات تراكمية بنحو  333مليون دوالر في الفترة بين 2025-2020م.
الشكل  :5حافظة االستيراد الهندية المثلى من دون العقود طويلة األجل اعتبار ًا من عام 2020م.
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فإن الموردين بدون هذه االتفاقات طويلة األجل لن يكونوا ُملزمين بتوفير الغاز الطبيعي المسال
من ناحية ثانية ّ
للهند ومن المحتمل أن يعيدوا تخصيص المبيعات ألعلى مزايدين في سوق الصفقات الفورية .وبصفةٍ خاصة وبمجرد
تالشي الطفرة الحالية في إمدادات الغاز الطبيعي المسال وعندما يضيق الحال في السوق مجدد ًا بحلول منتصف عام
وسيحد هذا األمر بالتالي من قدرة الهند
فإن الهند ستكون مزدحمة بأسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية.
2020مّ ،
ُ
على استيراد الغاز الطبيعي المسال مما سيؤدي إلى تراجع االستهالك المحلي .وسيكون تأثير التقلص في اإلمدادات
ملموس ًا وبادي ًا للعيان في القطاعين األكثر حساسية للسعر واألكبر استهالك ًا للغاز الطبيعي في الهند وهما قطاعي
الصناعة والطاقة (الشكل رقم " .)"6كما سينخفض إجمالي استهالك الغاز في الهند بمعدل  0.7مليون طن سنو ًيا
خالل الفترة بين 2025-2020م وذلك بسبب انخفاض إمدادات واردات الغاز الطبيعي المسال.
المسال الطويلة األجل
الهند تدفع بشأن إعادة التفاوض على عقود الغاز الطبيعي ُ
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الشكل  :6التغ ّير في استهالك الغاز الطبيعي في الهند بسبب انخفاض العرض.
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الخاتمة
وأن
من الواضح أن جزء ًا كبير ًا من محفظة استيراد الغاز الطبيعي المسال في الهند يعتمد على العقود طويلة األجلّ ،
الهند تواصل تسليط الضوء على الحاجة إلى وجود نظام سع ٍر أضعف في هذه العقود (وزارة البترول والغاز الطبيعي
2019م) ،في حين أن من شأن االبتعاد عن مثل هذه العقود أن يؤدي إلى تمكين الهند من الحصول على إمدادات
الغاز الطبيعي المسال بأسعا ٍر أرخص وهو األمر الذي ربما يؤدي إلى توفير  333مليون دوالر أمريكي في الفترة بين
أن موردي الغاز
األعوام 2025-2020م ،إال أنه سيؤدي كذلك إلى انخفاض إمدادات الغاز الواردة إلى الهند بسبب ّ
أن انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي المسال
الطبيعي المسال لن يكونوا ُملزمين بعقودٍ طويلة األجل .إضافة إلى ّ
سيؤثر على قطاعي الصناعة والطاقة أكبر القطاعات المستهلكة للغاز الطبيعي في الهند ،ويجب بالتالي موازنة
الخسارة في إمدادات الغاز الملتزم بها مقابل االنخفاض اإلجمالي في تكاليف استيراد الغاز.
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