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عن كابسارك
مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز عالمي غير ربحي يجري
بحوثًا مستقلة في اقتصاديات الطاقة وسياساتها وتقنياتها 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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النقاط الرئيسية
تطرح هذ الورقة البحثية المنهجية الخاصة بتقييم التخزين االحتياطي للنفط الخام االستراتيجي المستخدم في
المبيعات الفورية التكتيكية من منظور الشركات الكبرى المنتِجة للنفط والمقيدة بحصص إنتاج.
خالل السنوات القليلة الماضية ،أدى الفائض المتزايد من النفط الصخري والنفط الخام الخفيف إلى منافسة شرسة
وتقلبات متصاعدة في أسواق النفط العالمية .وفي بيئة كهذه ،تجد شركات النفط المقيدة بحصص اإلنتاج الصارمة
صعوبة في الحفاظ على معدالت الربحية ،وهنا يأتي دور مبيعات النفط الفورية التكتيكية لتقدم ًّ
محتمال ،وذلك
حل
ً
ً
من خالل تخزين جزء من إنتاجها في المخازن ،حيث يمكن للشركات المنتجة التحلي بمزيد من المرونة لالستفادة من
األسواق الفورية ،مع الحفاظ على ثبات إجمالي حجم اإلنتاج والمبيعات.
تطبق هذه الدراسة نموذج التقييم الذي طوره كابسارك لقياس القيمة المحتملة للمبيعات الفورية من النفط الخام
مزيجا من تحليل صافي القيمة الحالية (Net
من منشآت التخزين االحتياطي ذات المواقع االستراتيجية ،ونستخدم
ً
 )Present Value - NPVونهج الخيارات الحقيقية ( ،)real-options approachوالذي َي ِرد له وصف تفصيلي في
“كونسيدين وآخرون ( .”)2019وتحلل حالتنا األساسية منشأة تخزين احتياطي مشتركة افتراضية تبعد عن األسواق
الرئيسية في شمال شرق آسيا بنحو ثالثة أيام عبر البحر ،وتبلغ مبيعاتها ثالثة ماليين برميل من النفط الخام .وفي
كبيرا.
هذا السيناريو ،تزيد قيمة المبيعات الفورية التكتيكية بأكثر من  ،%6وهو ما ُيعد مكس ًبا
ً
استنادا إلى هذه النتائج ،ندرس آثار زيادة مبيعات النفط الفورية في أسعار النفط الخام والطلب على العقود ألجل
ً
والعقود طويلة األجل ضمن عدة سيناريوهات مختلفة ،ونفترض في الحالة األساسية أن الزيادة في مبيعات النفط
الفورية من إحدى الشركات المنتجة الكبرى ال تؤثر في أسعار النفط أو الطلب على العقود ألجل ،ففي هذا السيناريو
ً
واضحا بزيادة ربحية الشركة.
احتمال
ظهر استخدام المنشأة االستراتيجية
ً
ُي ِ
نفترض في السيناريو األول البديل أن الزيادة في مبيعات النفط الفورية إلى دول شمال شرق آسيا تؤدي إلى انخفاض
بنسبة  %10في أسعار النفط العالمية ،وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض في األسعار اإلقليمية ،ومن ثم تحدث زيادة في
الطلب إقليم ًيا ،مما يؤدي إلى آثار إيجابية في عائدات النفط الخام.
وفي السيناريو الثاني البديل ،نفترض أن زيادة المبيعات الفورية للنفط تؤدي إلى ارتفاع بنسبة  10%في أسعار النفط
تعقيدا ،فمن المتوقع أن تكون هناك تأثيرات
العالمية ،وفي حين أن ديناميكيات التسعير في هذا السيناريو ُتعد أكثر
ً
نهائية إيجابية في اإليرادات فيما يتعلق بالشركة المنتجة للنفط محل الدراسة.
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الملخص
شهدت أسواق النفط العالمية في السنوات األخيرة
مدفوعة بالفوائض المتزايدة من النفط
محتدمة
منافسة
ً
ً
ً
الصخري والنفط الخام الخفيف ،ومع تقلص هوامش
الربحية لجأ العديد من الشركات المنتجة للنفط إلى زيادة
حجم إنتاجها بغية تعزيز اإليرادات ،األمر الذي أدى إلى
زيادة مفرطة في المعروض .وفي الوقت ذاته ،انقلبت
ديناميكيات السوق العالمية ،حيث توقع الكثيرون أن
الواليات المتحدة ستصبح المورد الرئيسي للنفط الخام
كبيرا لشركات
(مورس  .)2018وتمثل هذه األجواء تحد ًيا
ً
النفط الكبرى المقيدة بحصص إنتاج صارمة ،حيث تسعى
إلى زيادة الربحية مع الحفاظ على مستويات ثابتة من إنتاج
النفط الخام ومبيعاته.
تتمثل إحدى االستراتيجيات الواعدة للشركات المنتجة
المقيدة بحصص اإلنتاج في استخدام المخزونات
االحتياطية من النفط الخام التي توجد في مواقع
استراتيجية من أجل المبيعات الفورية التكتيكية .ولتقدير
قيمة هذا النهج لسيناريو افتراضي ،ننشر نموذج تقييم
“الخيارات الحقيقية” الذي جرى تطويره في “كونسيدين
وآخرون ( ،”)2019ويجمع المنهجية بين صافي القيمة
الحالية وتسعير عقود الخيارات وتقنيات النمذجة
العشوائية.
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يمكن تقدير القيمة اإلضافية المحتملة للمبيعات الفورية
التكتيكية من خالل مقدار ما سيدفعه أحد المشاركين
خيارا
في السوق لتأمين حق شراء (ما يمكن اعتباره ً
مال ًيا) إمدادات النفط الفورية بأسعار السوق من موقع
منشأة تخزين احتياطي مشتركة ،وستعتمد هذه القيمة
بدورها على سعر إمدادات النفط الخام المتنافسة من
ممتدا
خيارا
ً
جميع أنحاء العالم ،ويمكن تقديرها بصفتها ً
بسيطا.
أوروب ًيا
ً
توضح دراسة الحالة أن الشركة المن ِتجة للنفط يمكن أن
ُتزيد ًّ
كل من اإليرادات وحصة السوق من خالل مبيعات
النفط الفورية التكتيكية من منشأة تخزين احتياطي
توجد بالقرب من األسواق الرئيسية في شمال شرق
آسيا .ومن بين المزايا اإلضافية لمبيعات النفط الفورية
انخفاض مخاطر التداول ،وزيادة المرونة في تلبية
احتياجات العمالء الق ِّيمين ،وتحقيق شفافية أكبر في
األسعار.
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المقدمة
أدى ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة إمدادات النفط الصخري
والخام الخفيف خالل السنوات القليلة الماضية إلى احتدام
المنافسة في أسواق النفط العالمية ،وفي الوقت ذاته
أدى التحول األخير في الهيكل الزمني ألسواق النفط ،من
التأجيل الحاد إلى زيادة سعر التسليم المبكر ،إلى انخفاض
حاد في تكاليف التخزين ،وأطاح بالحوافز االقتصادية
المعتادة التي تحث على االحتفاظ بالمخزونات (انظر
الشكل  .)Sheppard and Hume 2018b( )1وعندما
يكون التعامل في السوق بزيادة سعر التسليم المبكر،
يصبح سعر العقود اآلجلة أقل من سعر العقود الفورية ،فال
توجد تكلفة ينبغي دفعها مقابل االحتفاظ بالمخزونات،
وينخفض الطلب على التخزين ،وينخفض معه كذلك سعر
التخزين (تكاليف التخزين).
وفي ظل اتباع أسعار النفط الخام لزيادة سعر التسليم
المبكر على نحو كبير ،أصبحت تجارة تخزين النفط
“خارج النقد” إلى حد كبير ألكثر من عام ،مما يعني أن
استراتيجية شراء النفط الفوري لتخزينه وبيعه ألجل ،والتي
كانت ذات يوم مربحة ،لم تعد كذلك .وانخفضت قيمة
التخزين في عامي  2017و ،2018مع انخفاض عقود
التخزين اآلجلة لميناء لويزيانا النفطي البحري ( )LOOPإلى

 0.02دوالر للبرميل من أعلى مستوى لها عند  1.85دوالر
للبرميل في أبريل ( 2016مجموعة بورصة شيكاغو التجارية
ومجلس شيكاغو للتجارة (.)CME 2018
واستجابة للمنافسة الشديدة وتقلص هوامش الربح ،زادت
ً
الواليات المتحدة وكبريات مؤسسات التجارة حجم اإلنتاج
للحفاظ على العوائد .وفي مارس  ،2018بلغ تداول شركة
جلينكور للنفط  6ماليين برميل يوم ًيا ،بزيادة 500,000
برميل يوم ًيا عن مستويات  .2017وقد بلغ تداول شركة
ميكوريا  2.43مليون برميل في عام  ،2017بزيادة 330
ألف برميل يوم ًيا عن عام Sheppard and Hume( 2016
.)2018a
في الوقت ذاته ،يتطور المشهد العالمي إلنتاج النفط
بوتيرة متسارعة ،ويعتقد البعض أن الواليات المتحدة تبدو
المورد البديل للنفط الخام
يمك ُنها من أن تصبح
في وضع ِّ
ِّ
(مورس  ،)2018وتبحث كبرى الشركات المنتجة للنفط
المقيدة بحصص إنتاج صارمة عن وسائل بديلة للمنافسة،
وتأمل في زيادة األرباح إلى جانب الحفاظ على مستويات
ثابتة من إنتاج النفط الخام ومبيعاته.

الشكل  .1منحنى العقود اآلجلة لخام برنت
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دراسات الحاالت :مبيعات النفط الفورية
االستراتيجية من الشرق األوسط إلى آسيا
لم تتداول المملكة العربية السعودية ،كعادتها ،إال بعقود
محددة مع وجهات مقيدة .وبمجرد أن تصل الشحنات إلى
وجهتها ،ال ُيسمح بإعادة بيعها إلى عميل آخر أو مصفاة
أخرى .وفي اآلونة األخيرة ،بدأت شركة أرامكو السعودية
في الدخول إلى السوق الفورية للنفط الخام ،وقد ُأجري
عدد من هذه المعامالت من المخزونات االحتياطية
االستراتيجية في أوكيناوا.
تخطط شركة أرامكو السعودية لتوسع كبير في أعمالها
التجارية ،وبحسب ما ذكر إبراهيم البوعينين ،الرئيس
التنفيذي لشركة أرامكو لتجارة المنتجات البترولية،
ستبدأ الشركة في شراء النفط الخام غير السعودي
أيضا فريق اإلدارة بمهام
وبيعه ،وستكلف الشركة ً
تسويق النفط الخام وتداول المنتجات المكررة في محاولة
منها للتحضير لطرح عام أولي لشركة أرامكو السعودية
(ديباوال .)2017
تفيد التقارير بأن أول عملية بيع فوري للخام السعودي
لمصفاة صغيرة مستقلة في الصين مصفاة نفط صغيرة
من نوع تيبوت ( - )teapotتمت في أبريل من عام ،2016
حيث تم تسليم  730,000برميل من النفط العربي
الثقيل إلى مصفاة تشامبرود في مقاطعة شاندونغ بسعر
البيع الرسمي لشركة أرامكو السعودية.
وبحسب شركة بالتس ( ،)S&P Global Plattsنشطت
المملكة العربية السعودية في بيع أربع درجات من النفط
جدا ،والعربي الخفيف ،والعربي
الخام (العربي الخفيف ًّ
المتوسط ،والعربي الثقيل) من المنشآت المؤجرة في
أوكيناوا (كوماجاي 2017ب) .وتضمنت هذه المبيعات
شحنات إلى كل مما يلي:
)1مصفاة بترون في الفلبين :وذلك في مارس عام
.2017
)2مصفاة جي إكس نيبون للنفط والطاقة :بحجم
مليو َني برميل (.)2
قيمة المبيعات الفورية للبلدان المنتجة المقيدة بحصص اإلنتاج

)3مصفاة إس أويل الكورية الجنوبية :بحجم مليون
برميل.
ووفقا
واعدة،
وتعد النتائج األولية لهذه المبيعات الفورية
ً
ً
لحسابات محللي شركة بالتس ،بلغ متوسط حصة
المملكة العربية السعودية من واردات النفط الخام إلى
اليابان  1.29مليون برميل في اليوم في األشهر الستة
من يناير إلى يوليو  ،2017مما زاد حصة المملكة من
الواردات اليابانية بنسبة  40%مقارنة بنسبة 35.2%
التي حققتها منذ عام .وكانت المملكة العربية السعودية
المورد الوحيد في الشرق األوسط الذي زاد حصته من
ِّ
السوق اليابانية خالل هذا الوقت (.)Kumagai 2017a
وتوضح دراسة الحالة أن الشركة المنتجة للنفط يمكن أن
تزيد ًّ
كل من اإليرادات وحصة السوق من خالل مبيعات
النفط الفورية من منشأة تخزين توجد بالقرب من
األسواق الرئيسية في شمال شرق آسيا.
ويمكن لمبيعات النفط الفورية أن تحد من مخاطر التداول
وتعزز المرونة الستيعاب طلب العمالء وتحسين شفافية
األسعار .في الماضي ،كانت الدرجات الكبريتية في
شترى قبل تاريخ التسليم بثالثة أشهر،
الشرق األوسط ُت َ
مع إبرام المعامالت قبل تحميل الخام على سفينة الشحن
بشهرين كاملين ،والسماح بوقت شحن ُيقدر بنحو 30
يوما ( .)Kumagai 2017bو ُتغير منشأة التخزين في
ً
أوكيناوا هذه الديناميكيات ،مما يتيح لشركة أرامكو
السعودية خيار بيع الشحنات الفورية من مسافة أقصر
بكثير ،وهذا ال يجعل التسليم أسرع وأقل تكلفة فحسب،
فاعلية من حيث
أيضا الشحنات األصغر أكثر
ً
بل يجعل ً
مقارنة بالمسافات األطول .ونتيجة لهذه المرونة
التكلفة
ً
أيضا العثور على عمالء ُبدالء
الكبيرة ،أصبح من السهل ً
في المنطقة عند حدوث مشكالت تجارية (زو .)2016
تؤدي معادالت التسعير المعقدة بالشرق األوسط إلى
اإلبالغ بأسعار الخام في اإلمارات ودبي بعد التحميل
بشهر كامل ،وكذلك قبل التحميل في إيران والمملكة
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العربية السعودية والعراق بشهر .ونتيجة لذلك ،يفضل
العديد من المشترين في آسيا األسواق الفورية في
الواليات المتحدة وأوروبا ،التي توفر سهولة الوصول إلى
البضائع التنافسية والشفافية في ترتيبات التسعير،
ويمكن تثبيت أسعار عمليات الشراء الفورية من الواليات
المتحدة وبحر الشمال قبل التسليم بنحو شهرين ،وذلك
مع أخذ وقت الشحن في الحسبان (سيرين ،2017
.)2018
على سبيل المثال ،في يوليو عام  ،2016باعت الشركة
الوطنية اإليرانية للنفط ( )NIOCمليوني برميل من الخام
اإليراني الثقيل لشركة ترافيجورا التي استخدمت ناقلة
النفط العمالقة أولمبيك تارجت لبيع هذا النفط لمصافي
التكرير الصغيرة من نوع تيبوت في مقاطعة شاندونغ
بالصين ،وذكرت صحيفة إيران ديلي أن شركة ترافيجورا
ساعدت في تخفيف مخاطر االئتمان والمشكالت
اللوجستية ذات الصلة بالمشترين األصغر من غير الدول
في الصين“ :ال يمكن ألي مصفاة تيبوت استيعاب
جدا ،ويصعب وصول شحنات
شحنة حاملة نفط خام كبيرة ً
الشركة الوطنية اإليرانية للنفط إلى مصافي تيبوت
دون عملية تخزين للنفط الخام في الصين” (إيران ديلي
.)2017
تمثل الحاالت المذكورة أعاله التحول المستمر للبلدان
المنتجة للنفط في الشرق األوسط من العقود المحددة
إلى المبيعات الفورية ألنها تتكيف مع ديناميكيات
السوق العالمية المتطورة ،ومن المتوقع أن يستمر هذا
االتجاه مع زيادة المبيعات الفورية من النفط الخام من
الواليات المتحدة وأوروبا وأفريقيا .وقد أثبتت مبيعات
النفط الفورية التكتيكية أنها أداة مفيدة في معركة
الحصول على حصة سوقية في أسواق النفط الخام
التنافسية ،وتبحث هذه الدراسة في القيمة المحتملة
وفقا لثالثة
للمبيعات الفورية للنفط الخام ،وذلك ً
سيناريوهات محتملة تتعلق بتأثيرات المبيعات اإلضافية
في أسعار النفط العالمية.

قيمة المبيعات الفورية للبلدان المنتجة المقيدة بحصص اإلنتاج

سيناريو الحالة األساسية :ال يوجد تأثير
في حالتنا األساسيةُ ،يفترض أن المبيعات التكتيكية من
النفط الخام لألسواق اآلسيوية ليس لها أي تأثير في
أسعار النفط العالمية أو العقود ألجل ،وهذا افتراض أقرب
إلى الواقع ،حيث ستظل حصص اإلنتاج الحالية كما هي،
ومن ثم لن يكون هناك تغيير في الحجم العالمي من
النفط الخام المنتج .وما دام اإلنتاج اإلجمالي ثاب ًتا ،فمن
المرجح أن يكون أي تأثير في األسعار قصير األجل وعلى
نطاق محلي؛ مما ال يؤدي سوى إلى انخفاضات إقليمية
في األسعار الفورية ،وانخفاض في الطلب المستقبلي
على العقود طويلة األجل .وفي ظل هذا السيناريو
المحايد ،لن يتحدد تحليل التكلفة والفوائد للمبيعات
الفورية للنفط الخام من منشآت التخزين االحتياطي
المشتركة إال من خالل نموذج التقييم الكمي المستخدم
في التحليل.

السيناريو البديل األول :التأثير السلبي
في هذا السيناريو البديل األول ،تؤدي زيادة المبيعات
الفورية من النفط الخام لألسواق اآلسيوية إلى انخفاض
أحجام العقود اآلجلة لكبرى الشركات المنتجة للنفط
في المنطقة ،باإلضافة إلى انخفاض أسعارها .ونفترض
حدوث انخفاض بنسبة  10%في أسعار النفط ألجل،
ونق ِّيم مدى تعويض ذلك من خالل قيمة المبيعات
موجزة لآلثار
مناقشة
أيضا
ً
ً
الفورية التكتيكية ،ونقدم ً
المحتملة لحجم العقود ألجل.

السيناريو البديل الثاني :التأثير اإليجابي
حسب ما يتضح من دراسات الحاالت ،من الممكن أال
تقتصر المبيعات الفورية على األسواق الجديدة فقط،
أيضا إلى زيادة الطلب على العقود ألجل .وفي
بل تؤدي ً
هذه الحالة ،فإن الكميات اإلضافية تحل محل النفط
الخام المنافس من روسيا وغيرها من المنافسين؛ مما
يؤدي إلى ارتفاع مبيعات العقود ألجل التي ُتبرمها كبرى
الشركات المنتجة للنفط .لذا ،نفترض حدوث زيادة بنسبة
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دراسات الحاالت :مبيعات النفط الفورية االستراتيجية من الشرق األوسط إلى آسيا

 10%في سعر النفط في العقود ألجل ،ومن ثم نق ِّيم
النتائج .وفي هذا السيناريو ،تتعزز التأثيرات النهائية
للمبيعات الفورية إلى المشترين في آسيا من المخزونات
االحتياطية ذات المواقع االستراتيجية من خالل المزايا
اإلضافية المستمدة من زيادات أسعار النفط الخام،
وكذلك حجم المبيعات ألجل على المستوى اإلقليمي.

ُر ِّتب الهيكل األساسي لهذه الورقة البحثية على النحو
التالي:

منهجية لتقدير القيمة المحتملة للمبيعات
تضع هذه الورقة
ً
الفورية من منشآت التخزين التي توجد في مواقع
استراتيجية في آسيا ،من منظور كبريات الشركات
المنتجة للنفط الخام التي تخضع لعقوبات صارمة على
وفقا لالفتراضات الواردة في السيناريوهات
اإلنتاجً ،
الثالثة المذكورة أعاله.

يوضح القسم األول االفتراضات التي تقوم عليها الحالة
األساسية .بينما يقدم القسم الثاني المشكلة المركزية
المتمثلة في طريقة تقدير القيمة اإلضافية لمبيعات
النفط الخام الفورية من مخزون احتياطي في موقع
أيضا كيف يمكن قياس ذلك كم ًّيا
استراتيجي .ويشرح ً
من خالل خيار ممتد أوروبي بسيط .وفي القسم الثالث،
جرى تحليل للحساسية ومحاكاة مونت كارلو لتحديد
ُي َ
المصادر المحتملة لعدم التيقن التي يمكن أن تؤثر في
وأخيرا ،يلخص القسم الختامي
ناتج نموذج الخيار الممتد.
ً
النتائج ،ويحدد مجاالت بحثية أخرى.

قيمة المبيعات الفورية للبلدان المنتجة المقيدة بحصص اإلنتاج
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افتراضات المشروع :صافي القيمة الحالية
للحالة األساسية للمبيعات الفورية من النفط
الخام من منشأة تخزين تقع بالقرب من
األسواق اآلسيوية
يمكن أن تؤثر التعديالت التي تقوم بها إحدى كبريات
الشركات المنتجة في استراتيجيات المبيعات الفورية
في أسعار النفط الخام اإلقليمية والعالمية وفي األحجام
الحالية والمستقبلية لمبيعات الشركة ألجل من النفط،
ومن ثم فإن نقطة البداية لهذا التحليل هي تحديد “حالة
جيدا ،ويوضح هذا القسم االفتراضات
أساسية” محددة ً
الكامنة لصافي القيمة الحالية (Net Present Value -
 )NPVفي الحالة األساسية للمبيعات الفورية من النفط
الخام من منشأة تخزين تقع بالقرب من األسواق الرئيسية
في شمال شرق آسيا من منظور شركة منتجة كبرى
شرق أوسطية تتقيد بحصص اإلنتاج.
باتباع المنهجية المستخدمة في “كونسيدين وآخرون
 ،”2019تصبح االفتراضات األساسية الكامنة في حساب
صافي القيمة الحالية للحالة األساسية على النحو التالي:
.1من المفترض أن يقع ميناء العبور الرئيسي لخام
يوما
الشرق األوسط على مسافة أكثر من ً 25
عبر البحر من األسواق الرئيسية في آسيا ،مثل
تشينغداو بالصين.
.2يمكن للشركة المنتجة الكبرى أن تخزن نحو 6.2
مليون برميل من النفط الخام مجا ًنا طوال مدة
المشروع.
.3يحصل صاحب منشأة التخزين ،في مقابل توفير
التخزين المجاني ،على أولوية المطالبة بمخزونات
النفط في حالة الطوارئ.

قيمة المبيعات الفورية للبلدان المنتجة المقيدة بحصص اإلنتاج

.4يمكن لمالك منشأة التخزين المطالبة بتخزين
النفط الخام باعتباره مخزو ًنا شبه حكومي،
بحيث ُيحتسب نحو  50%من النفط كجزء من
احتياطيات النفط الخام االستراتيجية الوطنية.
(رويترز 2016أ).
ُ .5تس َتمد قيمة استخدام مرافق التخزين المشتركة
لألغراض التجارية باألساس من قربها من
األسواق الرئيسية في آسيا .وتسمح رحلة اإلبحار
التي تستغرق ثالثة أيام ب َبيع الخام الفوري إلى
المنطقة .ومن منظور الشركة المنتجة الكبرى،
كبيرة ،حيث تستغرق
قيمة
فإن هذا األمر يضيف
ً
ً
الرحلة من ميناء رئيسي لتصدير النفط إلى
يوما ،وستستغرق
تشينغداو ما يزيد عن ً 25
الرحلة أكثر من هذا الوقت بكثير إذا ما تعلق
األمر بالمبيعات الفورية إلى المنطقة.
سلفا مع نصف سعة التخزين األساسية
عند جمع ما ُذكر ً
البالغة  6.2مليون برميل المعينة كاحتياطي استراتيجي،
يتبقى  3.1مليون برميل لالستخدام التجاري .وبضبط
هذا االنزالق البالغة نسبته  ،0.99%سيصبح هناك نحو
متاحا في أي وقت للشركة المنتجة
 3.07مليون برميل ً
الكبرى ل ُتدخِ له ضمن مبيعاتها الفورية (يكمن السبب
وراء هذا االنزالق في وجود تسربات وأخطاء في إجراء
السحب المادي).
نظرا لتكاليف إنتاج النفط الخام البالغة  3دوالرات
ً
أمريكية للبرميل ،وتكاليف النقل من الشركة المنتجة
الكبرى في الشرق األوسط إلى منشأة التخزين
الموجودة في موقع استراتيجي والتي تبلغ  1.65دوالر
للبرميل ،والمبيعات الفورية من النفط الخام خالص
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المصاريف على ظهر السفينة في منشأة التخزين
االحتياطي المشتركة للنفط التي تبلغ  %33.3من سعة
الناقالت المتوفرة من الخام العربي المتوسط ،و33.33
الجدول  .1صافي القيمة الحالية في الحالة األساسية

2016

 %من الخام العربي الثقيل ،و  33.33%من الخام
العربي الخفيف؛ يحقق المشروع صافي قيمة حالية
للتدفقات النقدية ( )XNPVمتوقعة بقيمة  3.43مليار

2017

2018

2019

2020

2030

XNPV

الكميات المادية بالمليون برميل
سعة التخزين

6.20

6.20

6.20

6.20

6.20

6.20

الكمية االستراتيجية المطلوبة من النفط

3.19

3.19

3.19

3.19

3.19

3.19

االنزالق السعري

0.99

النسبة المئوية االستراتيجية المطلوبة من النفط

52%

الكميات المادية بالمليون برميل
سعة التخزين

6.13

6.13

6.13

6.13

6.13

6.13

الكمية االستراتيجية المطلوبة من النفط

3.16

3.16

3.16

3.16

3.16

3.16

إيرادات العقد
نفط خام futures DUBAI ICE

$83.82

$83.82

$83.82

$83.82

$83.82

$83.82

النفط العربي الخفيف

$84.94

$84.94

$84.94

$84.94

$84.94

$84.94

حجم النفط العربي الخفيف

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

النسبة المئوية المفترضة من النفط العربي الخفيف

33%

النفط العربي المتوسط

$83.43

$83.43

$83.43

$83.43

$83.43

$83.43

حجم النفط العربي المتوسط

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

النسبة المئوية المفترضة من النفط العربي
المتوسط

33%

النفط العربي الثقيل

$81.21

$81.21

$81.21

$81.21

$81.21

$81.21

حجم النفط العربي الثقيل

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

0.99

النسبة المئوية المفترضة من النفط العربي الثقيل

33%

إجمالي اإليراد
إيرادات المبيعات الفورية من النفط العربي الخفيف
بالمليون دوالر

$84.41

$84.41

$84.41

$84.41

$84.41

$84.41

إيرادات المبيعات الفورية من النفط العربي
المتوسط بالمليون دوالر

$82.66

$82.66

$82.66

$82.66

$82.66

$82.66

إيرادات المبيعات الفورية من النفط العربي الثقيل
بالمليون دوالر

$80.47

$80.47

$80.47

$80.47

$80.47

$80.47

إجمالي اإليراد

$247.54

$247.54

$247.54

$247.54

$247.54

$247.54

قيمة المبيعات الفورية للبلدان المنتجة المقيدة بحصص اإلنتاج

$3,711.67
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النفط الخام من منشأة تخزين تقع بالقرب من األسواق اآلسيوية

2016

2017

2018

2019

2020

2030

XNPV

التضخم
تكاليف إمدادات النفط الخام

2.5%

تكاليف اإلنتاج لكل برميل

3.25

$9.67

$9.91

$10.16

$10.41

$10.67

$13.66

تكلفة النقل من الشرق األوسط إلى آسيا

1.67

$4.95

$5.08

$5.20

$5.34

$5.47

$7.00

مصاريف التشغيل
التشغيل

$0.52

$0.53

$0.54

$0.55

$0.57

$0.73

أخرى

0.52

$0.50

$0.51

$0.53

$0.54

$0.55

$0.71

إجمالي مصاريف التشغيل

0.50

$15.64

$16.03

$16.43

$16.84

$17.26

$22.10

$231.90

$231.51

$231.11

$230.70

$230.28

$225.44

إجمالي الدخل :األرباح قبل الدخل وبعد الضرائب

$3,431.34

الخيار .إجمالي اإليراد الخاص بخيارات الشراء
إيراد المبيعات الفورية للنفط الخام

33%

10.34

10.34

10.34

10.34

10.34

10.34

إيراد المبيعات الفورية للنفط الخام

33%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

إيراد المبيعات الفورية للنفط الخام

33%

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

0.95

نسبة سعة التخزين

50%

3.07

3.07

3.07

3.07

3.07

3.07

$11.30

$11.30

$11.30

$11.30

$11.30

$11.30

إجمالي اإليرادات من الخيار البديل بالمليون دوالر

$169.42

إجمالي اإليراد من الخيار البديل
القيمة اإلجمالية للخيار

$11.30

$11.30

$11.30

$11.30

$11.30

$11.30

القيمة الجوهرية لـ SPR

$231.90

$231.51

$231.11

$230.70

$230.28

$225.44

قيمة الخيار = القيمة اإلجمالية للخيار باإلضافة إلى
القيمة الجوهرية

$243.20

$242.81

$242.41

$242.00

$241.57

$236.74

صافي القيمة الحالية

$232.77

$461.58

$685.52

$904.70

$1,119.22

$3,026.29

دوالر بمعدل خصم ( 2.5%انظر الجدول رقم  ،1والملحق
(د) .مالحظةُ :يعد صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية
طفيفا في صافي القيمة الحالية ()NPV
فرقا
ً
(ً )XNPV
ُيستخدم عند تحقق التدفقات النقدية الواردة على فترات
غير منتظمة ،مثل المبيعات الفورية.
اس ُتخدِ م منحنى العقود اآلجلة لخام دبي في تقدير
منحنيات العقود اآلجلة للخام العربي (مجموعة بورصة
شيكاغو التجارية ومجلس شيكاغو للتجارة (CME
قيمة المبيعات الفورية للبلدان المنتجة المقيدة بحصص اإلنتاج

$3,600.75

 ،)2016ولقد تم على وجه التحديد قياس العالقة
بين الخام العربي المتوسط ودبي  Mo01من خالل
متغيرين (راجع الملحق
انحدارين
تحليل بسيط يتضمن
َ
َ
أ) .وبالمثلُ ،ق ِّدرت العالقات بين برنت وأدنى سعر
للخام الخفيف والمتوسط والثقيل الوارد من المناطق
انحدارين
المنافسة من خالل تحليل بسيط يتضمن
َ
متغيرين (راجع الملحق ج).
َ
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القيمة اإلضافية للمبيعات الفورية من النفط
الخام :خيار ممتد

يمكــن تقديــر القيمة اإلضافية المحتملــة للمبيعات الفورية
التكتيكية من النفط من خالل حســاب مقدار ما ســيدفعه
المشــتري لتأمين الحق في شــراء النفط الخام من
المخــزون االحتياطي للشــركة المنتِجة الكبرى الموجود
في موقع اســتراتيجي بأســعار السوق (كارمونا ،)2003
وستســتند هذه القيمة بدورها إلى ســعر النفط الخام
أنحاء العالم،
spotجمي
 crudeمن
المتنافســين
ـوارد Aمن
 optالـ
ويمكنThe
incremental
ofــعvalue
oil sales:
spread
خيار ممتد أوروبي بســيط.
تقديرهــا على أنها ٌ

The potential incremental value of the tactical spot oil sales can be estimated by
العادلة how
much a buyer
pay to secure
ما the
right
purchase
crude
wouldـوقية
بالقيمة السـ
يعادله
(to،)pأو
الســعر
oil from theيرد
strategically located stockpile at market prices (Carmona 2003). That value, in tu
التاليةof،وهي
األوروبي ،فــي
للخيــار
on the price
المعادلةcrude oil
from competitors
الممتدaround the
world and
can be estimat
European
spread
option.
مســتنبطة بالتفصيــل فــي المعادالت من  1إلى  7في

The price p, or equivalently the fair market value of the European spread option
الملحق (ب):
following equation, which is derived in detail in Equations 1-7 in Appendix B:
p = e$%& '(s* − s, − K)/ f& (s, s* )d23 d24

Where:

freightإن:
to transporحيث
1. K = the exercise price level (defined here as the cost of
the storage facility to a major Asian market).
2. T = the expiration date (defined here as, two months after the value or se
الممارسة ( ُيعرف هنا
 = )K(.1مســتوى ســعر
3. S1(0) = Theَّ price
of crude FOB at Qingdao port.
من price
of Middle
of comparable
التخزين4.
S2(0) = The
منشــأة
Easternالخام
 crudeلنقل
الشــحن
 API (American Peبتكلفة
Institute) gravity FOB at the storage facility at time t.
اآلسيوية
rate.ـواق
إلى أحد األسـ
الرئيسية)5. r = The.
short-term risk-free
interest

pricesمن
بشـofـهرين
(المحدد هنا
ـتحقاق
االسـ
=plus
)T(the
.2cost of sea trans
The
Arabian
Heavy, Medium
and
تاريخLight
)(Platts
the MPC to the strategically located storage facility of approximately $1.65 per b
تاريخ القيمة أو التســوية).
estimated by KAPSARC calculations, with the distance calculated using sea-dista
cost of sea transportation estimated using the KAPSARC Global Trade Oil Model

0(.3
على
المصاريف
خالص
ـعر الخام
 = )Sسـ
ظهر A
detailed
listing
of the inputs
or exogenous
variables
used
1 in this analysis is pre
Appendices B and C. Given these assumptions, the above equation yields option
الســفينة في ميناء تشينغداو.
three grades of crude of:
1. Arabian Light vs. Minimum Light Grade = $1.14 per barrel.
0(.4
Mediumخالص
األوسط
 Mediumالشــرق
Gradeــعر خام
 = )Sس
2. Arabian
vs Minimum
= $0.00
per barrel.
2
3. Arabian Heavy vs. Minimum Heavy Grade = $0.10 per barrel.

المصاريــف على ظهر الســفينة بكثافة نوعية
مماثلــة للمعهد األمريكي للبترول في منشــأة
التخزين في تاريخ االســتحقاق (. )T

 = r.5ســعر الفائــدة الخالية مــن المخاطر على المدى
القصير.
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تبلغ أســعار العربي الثقيل والمتوســط والخفيف
إضافة إلى تكلفة النقل البحري من الشــركة
(بالتــس)،
ً
المنتجــة الكبرى إلى منشــأة التخزين ذات الموقع
(وفقا لتقديرات
االســتراتيجي نحــو  1.65دوالر للبرميل
ً
كابســارك ،مع حســاب المسافة باستخدام موقع
 ،sea-distance.orgوتكلفــة النقل البحري المقدرة
باســتخدام نموذج كابســارك لتجارة النفط العالمية).
و َتـ ِرد قائمــة تفصيلية بالمدخــات أو المتغيرات الخارجية
المســتخدمة في هــذا التحليل في الملحقين (ب)
و(ج) ،وبالنظــر إلى هذه االفتراضــات ،تمنحنا المعادلة
المذكورة أعاله أســعار الخيــار للدرجات الثالثة من الخام:
.1العربــي الخفيــف مقابل أدنى درجة من الخفيف =
 1.14دوالر للبرميل.
.2العربي المتوســط مقابل أدنى درجة من
المتوســط =  0.00دوالر للبرميل.
.3العربــي الثقيــل مقابل أدنى درجة من الثقيل =
 0.10دوالر للبرميل.
مالحظة :تنشــأ القيمة الســوقية العادلة الصفرية للعربي
المتوســط مقابل أدنى درجة للمتوســط من األسعار
الفوريــة وقت التقدير ،وفي ذلك الوقت كان الســعر
الفوري للعربي المتوســط أعلى بكثير من ســعر الخامات
المنافسة.
وحســبما يوضــح الجدول رقــم  ،1تزيد إضافة قيمة عقود
الخيــارات مــن صافي القيمة الحاليــة للتدفقات النقدية
( )XNPVالمتوقعة للمشــروع بمقدار  220مليون دوالر،
أي أكثــر بكثيــر من  %6إلى صافــي القيمة الحالية
للتدفقــات النقديــة متوقع بنحو  3.65مليار دوالر ،وترد
مقارنــة لنتائــج التحليل الــذي أجريناه بقيمة الخيارات
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القيمة اإلضافية للمبيعات الفورية من النفط الخام :خيار ممتد

اإلضافيــة لمبيعات النفط الخام االســتراتيجية ومن
دونها في الجدول (د )1من الملحق (د) .وحســبما كان
متوقعــا إلــى حد ما ،تزيد إضافة الخيار من الحد األدنى
ً
إليرادات صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية إلجمالي

قيمة المبيعات الفورية للبلدان المنتجة المقيدة بحصص اإلنتاج

اإليرادات عبر المبيعات الفورية من  469مليون دوالر إلى
 1.54مليار دوالر ،ومن ثم تنخفض المخاطر أو الجوانب
السلبية للمشروع إلى حد كبير.
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يستخدم تحليل الحساسية ،الذي يرد فيما يلي ،أساليب
النمذجة العشوائية لتحديد المخاطر الجيوسياسية والمالية
وغيرها من المخاطر التي يمكن أن تؤثر إلى حد كبير في
أسواق النفط الخام المتقلبة .ويرد في الملحق (د) وصف
للنماذج الرياضية وأساليب التقدير.
اُختيرت المتغيرات التالية لتحليل الحساسية:
.1كمية النفط الخام المحتفظ بها بصفتها احتياط ًّيا
استراتيج ًيا.
 .2معدل الخصم.
 .3االنزالق.
 .4تكلفة اإلنتاج لكل برميل.
.5تكلفة النقل من الشركة المنتجة الكبرى إلى
منشأة التخزين.
 .6العقود اآلجلة لنفط برنت.

 .7العقود اآلجلة لنفط دبي.
ُأجري تحليل الحساسية باستخدام االنحدار التدريجي من
أجل دراسة تأثيرات عدم التيقن االقتصادي في قيمة
المبيعات الفورية التكتيكية ( ،)Draper 1966وترد
النتائج ومعامالت االنحدار المقدر في الجدول رقم 2
والشكلين  2و ،3ويشير التحليل إلى أن المتغير ذو التأثير
األكبر في صافي القيمة الحالية هو المنحنى األمامي
لخام دبي ،حيث إن الزيادة بدوالر واحد في سعر خام دبي
ترفع القيمة من مبيعات الخام خالصة المصاريف على
ظهر السفينة في تشينغداو بنحو  46مليون دوالر.
المحتفظ بها
المتغير الثاني األكثر أهمية هو كمية النفط
َ
في جميع األوقات ألغراض بديلة ،مثل الوفاء بعقود األجل
والعقود طويلة األجل والسحب الطارئ .إن الزيادة بنسبة
 1%في كمية النفط الذي يظل مخز ًنا تخفض الدخل
اإلجمالي ،واألرباح قبل الدخل ،وبعد الضرائب ()EBITDA
إلى جانب قيمة عقود الخيارات بأكثر من  7.5مليون دوالر
(راجع الجدول رقم .)2

الجدول  .2تحليل الحساسية.
تحليل حساسية األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب بالنسبة إلجمالي
الدخل بافتراض عدم وجود خيار
المتغير

االنحراف
المعياري

قيمة معامل
االنحدار

المعامل في
الوحدات األصلية

متغير المخرجات
األرباح قبل خصم الفائدة
بالنسبة إلجمالي الدخل

تحليل حساسية األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب بالنسبة إلجمالي
الدخل بإضافة قيمة عقود الخيارات الحقيقية
المتغير

االنحراف
المعياري

قيمة معامل
االنحدار

المعامل في
الوحدات األصلية

متغير المخرجات
األرباح قبل خصم الفائدة
بالنسبة إلجمالي الدخل

1,261.41

متغيرات المدخالت

1,187.82

متغيرات المدخالت

النسبة المئوية
االستراتيجية من النفط

4.91%

-0.28

)(7,197.75

النسبة المئوية
االستراتيجية من النفط

4.91%

-0.31

)(7,504.06

دبي

25.7

0.95

46.63

دبي

25.7

-1.74

)(80.42

برنت

26.17

-

برنت

26.17

2.67

121.19

تكاليف اإلنتاج

3.25

)(11.64

تكاليف اإلنتاج

3.25

-0.02

)(7.31

-0.03
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الشكل  .2معامل االنحدار (تحليل الحساسية للدخل اإلجمالي مع افتراض عدم وجود خيار).

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج

ﺑﺮﻧﺖ

دﺑﻲ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ

0.8

1.0

0.4

0.6

0.0

0.2

0.4-

0.2-

ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧﺤﺪار

الشكل  .3معامل االنحدار (تحليل الحساسية للدخل اإلجمالي بإضافة قيمة عقود الخيارات الحقيقية).

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج

ﺑﺮﻧﺖ

دﺑﻲ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

0.5-

1.0-

1.5-

2.0-

ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻞ اﻻﻧﺤﺪار
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تعتمد معامِ الت االنحدار ،فيما يتعلق بالدخل اإلجمالي،
باإلضافة إلى قيمة عقود الخيارات ،على الفرق بين
األسعار الفورية للخامات العربية خالصة المصاريف
على ظهر السفينة في منشأة التخزين االستراتيجية
وأدنى سعر للخام المنافس خالص المصاريف على ظهر
السفينة في تشينغداو (راجع الشكل  .)2وتضيف الزيادة
كبيرة للمبيعات
قيمة
في سعر برنت فيما يتعلق بدبي
ً
ً
الفورية من النفط من منشأة التخزين االحتياطي
المشترك االستراتيجي للنفط ،مع تثبيت كل شيء عدا
ذلك:
تؤدي الزيادة بدوالر واحد في سعر برنت  M1إلى
زيادة صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية لألرباح
إضافة إلى قيمة عقود
قبل الفوائد والضرائب،
ً
الخيارات بمقدار  121مليون دوالر.
يؤدي انخفاض سعر دبي بمقدار دوالر واحد إلى زيادة
صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة
للمنشأة بمقدار  80مليون دوالر.
تحقيقا للغرض من هذا التحليل ،تعكس القيمة المتوقعة
ً
للمبيعات الفورية اإلضافية من النفط مقدار ما سيدفعه
إضافة إلى
المشتري إلى الشركة المنتجة الكبرى اليوم
ً
تكاليف النقل لالحتفاظ بالحق في شراء النفط الخام
الفوري للتسليم في تاريخ مستقبلي.
وفقا لحالته األساسية ،أن زيادة
افترض التحليل حتى اآلنً ،
َ
مطلقا
المبيعات الفورية إلى األسواق اآلسيوية لن تؤثر
ً
في أسعار األجل أو حجم عقود األجل التي تبرمها الشركة
المنتجة الكبرى .ويحلل السيناريوهان البديالن اللذان
س ُيناقشان فيما يلي تأثير االنخفاض وزيادة أسعار النفط.

السيناريو البديل األول :مبيعات النفط
الفورية تؤدي إلى انخفاض بنسبة 10%
في أسعار النفط العالمية
في السيناريو البديل األول ،تؤدي الزيادة في المبيعات
الفورية من النفط الخام إلى آسيا إلى انخفاض دائم
قيمة المبيعات الفورية للبلدان المنتجة المقيدة بحصص اإلنتاج

بنسبة  %10في أسعار النفط العالمية (أي أن خام برنت
وخام دبي انخفضا بنسبة  %10في الوقت ذاته) .وبما
أن مبيعات النفط ألجل محددة بسعر البيع الرسمي
المرتبط مباشرة بخام دبي من خالل معادلة تسعير دقيقة،
فهناك تداعيات مباشرة على المسار المستقبلي إلجمالي
اإليرادات المتحققة من مبيعات النفط الخام .ويؤدي
انخفاض سعر خام دبي بمقدار دوالر واحد إلى انخفاض
إيرادات تشينغداو خالصة المصاريف على ظهر السفينة
بنحو  46مليون دوالر (راجع الجدول رقم .)2
يؤدي انخفاض أسعار النفط العالمية بنسبة  10%إلى
انخفاض إجمالي الدخل بمقدار  213مليون دوالر طوال مدة
استنادا إلى السعر في يوم  30يونيو من
المشروع ،وذلك
ً
دوالرا للبرميل لخام دبي(�Quan
عا م  2017البالغ 46.34
ً
مبالغا فيه .ويمكن
 . )di 2017إال أن هذا التقدير قد يكون
ً
بسهولة أن تتخذ الشركة المنتجة الكبرى تدابير للتحوط من
خفض األسعار قبل اإلعالن عن المبيعات الفورية للنفط.
ُتعد اآلثار المترتبة على عقود األجل المستقبلية والعقود
وضوحا ،ومع األخذ في الحسبان حصص
طويلة األجل أقل
ً
اإلنتاج الصارمة للشركة المنتجة الكبرى ،لن يكون هناك
أي تأثير في اإلنتاج اإلجمالي من النفط الخام .ورغم
ذلك فإن التغيرات في توقيت المبيعات الفورية وتوزيعها
قد تؤثر إقليم ًيا في أسعار الخام .واألهم من ذلك ،أن
أسعار خامات برنت المنافسة قد تتبدل فيما يخص خام
دبي وخام العربي خالص المصاريف على ظهر السفينة
في منشأة التخزين االحتياطي المشترك .وقد يكون
لهذا آثار كبيرة فيما يتعلق بقيمة عقود الخيارات الممتدة
التي تعتمد على الفرق بين األسعار الفورية للخامات
العربية خالصة المصاريف على ظهر السفينة في منشأة
التخزين االستراتيجية وأدنى سعر للخام المنافس خالص
المصاريف على ظهر السفينة في تشينغداو (راجع الشكل
 .)2وعلى نحو ما سبق ،تؤدي الزيادة في سعر برنت M1
بمقدار دوالر واحد (فيما يتعلق بخام دبي) إلى زيادة صافي
القيمة الحالية للتدفقات النقدية للمشروع بمقدار 121
مليون دوالر ،في حين أن انخفاض سعر دبي بمقدار دوالر
واحد (فيما يتعلق بخام برنت) يزيد صافي القيمة الحالية
للتدفقات النقدية للمشروع بمقدار  80مليون دوالر.
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وتتحقق تأثيرات حركة أسعار دبي من خالل آليات التسعير
ذات الصلة باألسعار الرسمية للخام العربي .وفي كلتا
الحالتين ،يكون التأثير في إجمالي صافي القيمة الحالية
للتدفقات النقدية إليرادات النفط اإلجمالية المبيعات
الحالية إضافة إلى مبيعات النفط الفورية اإلضافية إيجاب ًّيا.
من األهمية األخذ في الحسبان التباين الطفيف بين
ديناميكيات التسعير لتخفيض سعر دبي فيما يتعلق بخام
برنت ،والزيادة في سعر خام برنت .ويرجع عدم التماثل إلى
آثار ديناميكيات التسعير في المنافسين في المنطقة،
وكذلك سهولة النقل إلى آسيا من مناطق مثل أمريكا
الشمالية وأوروبا .وستؤدي الزيادة في سعر خام برنت فيما
يتعلق بخام دبي إلى تحويل إمدادات النفط الخام المتدفقة
رجوعا إلى األسواق
حال ًيا من أسواق برنت إلى آسيا ً
عددا أقل من منافسي
األوروبية .وهذا بدوره يعني ً
المسافات البعيدة المتجهين إلى المنطقة ،وقيمة أعلى
للمبيعات الفورية التكتيكية .وعلى نحو مماثل ،يعكس
زيادة في
خفض سعر خام دبي ،فيما يتعلق بخام برنتً ،
العرض في منطقة الشرق األوسط؛ مما يؤدي إلى زيادة
المنافسة على األسواق اآلسيوية ،وانخفاض طفيف
في قيمة المبيعات التكتيكية إلى شمال شرق آسيا من
المنشأة االستراتيجية قيد الدراسة.

السيناريو البديل الثاني :أسعار النفط
الفورية تؤدي إلى زيادة بنسبة  10%في
أسعار النفط العالمية

أسعار النفط العالمية .وتؤدي زيادة سعر خام دبي بمقدار
دوالر واحد إلى زيادة القيمة المتحققة من مبيعات الخام
خالصة المصاريف على ظهر السفينة في تشينغداو بنحو
 46مليون دوالر (راجع الجدول رقم  .)2وبالنظر إلى أسعار
دوالرا للبرميل ،ستؤدي
نفط دبي الخام البالغة 46.34
ً
زيادة أسعار النفط العالمية بنسبة  10%إلى زيادة الدخل
اإلجمالي من مبيعات النفط الخام الفورية بمقدار 213
مليون دوالر طوال مدة المشروع (.)Quandi 2017
وتكرارا لما سبق ،لدى الزيادة في المبيعات الفورية إلى
ً
آسيا القدرة على زيادة سعر خام دبي فيما يتعلق بخام
نسبة إلى
فعال في سعر برنت
ً
برنت (أو إحداث انخفاض َّ
خام دبي) .ومن المحتمل أن يكون هذا نتيجة النزياح
المبيعات الفورية من النفط الخام عن موردين بدالء ،مثل
روسيا .ويؤدي االنخفاض بمقدار دوالر واحد في سعر خام
برنت ( M1فيما يتعلق بخام دبي) إلى انخفاض صافي
القيمة الحالية للتدفقات النقدية لألرباح قبل الفوائد
إضافة إلى قيمة عقود الخيارات بمقدار 121
والضرائب،
ً
مليون دوالر .وكذلك تؤدي زيادة سعر خام دبي بمقدار
دوالر واحد (فيما يتعلق بخام برنت) إلى انخفاض صافي
القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة للمنشأة
بمقدار  80مليون دوالر .وفي كلتا الحالتين ،يتعوض
االنخفاض في قيمة عقود الخيارات من خالل الزيادة
اإليجابية في القيمة المتحققة من المبيعات الفورية من
النفط بسبب ارتفاع األسعار في المنطقة.

يفترض السيناريو الثاني البديل أن زيادة المبيعات الفورية
للنفط الخام إلى آسيا تؤدي إلى زيادة بمقدار  10%في
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الخاتمة
تمثل القدرة على إجراء مبيعات فورية تكتيكية من
منشأة تخزين ذات موقع استراتيجي وسيلة محتملة
يمكن لشركات إنتاج النفط الخام استخدامها لزيادة
أيضا أن تكون مفيدة على وجه الخصوص
الربحية ،ويمكن ً
للشركات المقيدة بحصص إنتاج صارمة .ويمكن تطبيق
أسلوب التقييم الذي ُطرح في دراسة الحالة على عدد من
المنشآت األخرى في مواقع استراتيجية مختلفة وبكثافات
نوعية متباينة من النفط الخام والمنتجات النفطية،
وسيكون ً
فعال في جميع أحوال السوق على اختالف
أنواعها.
ونستشهد في هذا الشأن بالمثالين التاليين :تنشط
المملكة العربية السعودية في بيع أربع درجات من النفط
الخام من منشآت تستأجرها في أوكيناوا باليابان،
ويتضمن ذلك شحنة مقدارها مليون برميل ،إلى كوريا
الجنوبية .وقد باعت الشركة الوطنية اإليرانية للنفط
شحنة فورية مقدارها مليو َني برميل من الخام اإليراني
الثقيل إلى ترافيجورا التي باعتها بدورها إلى مصافي
تيبوت في مقاطعة شاندونغ الشرقية.
توضح دراستنا للحالة أن المبيعات الفورية التكتيكية من
مخزون في موقع استراتيجي قريب من األسواق اآلسيوية
أيضا
يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة ،وهو ما ينطبق ً
على مجموعة شاملة من االفتراضات والسيناريوهات
المختلفة المتعلقة بأسعار النفط المستقبلية .وال يفترض
سيناريو الحالة األساسية أي تأثير في األسعار اإلقليمية
أو العالمية ،أو في أسعار العقود ألجل التي تبرمها الشركة
المنتجة الكبرى أو على أحجامها ،وهذا باألساس نتيجة
حصص اإلنتاج الصارمة ،مما يعني عدم إضافة أي حجم
إلى سوق النفط العالمية.
تعد الفوائد أكبر في السيناريو البديل األول ،الذي يفترض
أن زيــادة المبيعات الفوريــة تؤدي إلى انخفاض بمقدار
 %10في أسعار النفط العالمية ،ومن ثم فإن األسعار
وفقا للعقود ألجل التي تبرمها الشركة المنتجة الكبرى
ً
قيد البحث ،وهذا غير وارد ولكنه ممكن ،ألن زيادة
المبيعات الفورية في المنطقة لديها القدرة على التأثير
في األسعار النسبية لخامي دبي وبرنت ،وبالتالي زيادة
قيمة عقود الخيارات الممتدة لمبيعات النفط الفورية.
قيمة المبيعات الفورية للبلدان المنتجة المقيدة بحصص اإلنتاج

ومن المتوقع أن يزداد الطلب على المبيعات ألجل بسعر
إقليمي مخفض.
وفيما يتعلق بالسيناريو البديل الثاني الذي يفترض أن
زيادة المبيعات الفورية في المنطقة ستؤدي إلى زيادة
بمقدار  10%في أسعار النفط العالمية ،فإن الفوائد تقل
ولكنها ال تختفي .وفي هذه الحالة تكون العالقة بين
أسعار النفط الخام اإلقليمية وحجم العقود ألجل أكثر
تعقيدا ،ولكن من غير المرجح أن تتأثر اإليرادات اإلجمالية
ً
المتحققة من مبيعات الشركة المنتجة الكبرى بشكل
عكسي.
وفي التحليل النهائي ،لن تكون هناك أي آثار دائمة
في أسعار النفط العالمية بسبب تحول المبيعات إلى
نظرا لوجود حصص إنتاج ملزمة .وإلضافة عمالء
آسياً ،
جدد واألصول االستراتيجية ذات األسعار التنافسية
القدرة على توسيع الحصة السوقية وزيادة اإليرادات في
السنوات المقبلة.
يشير هذا التحليل إلى إمكانات كبيرة إلجراء مزيد من
الدراسة ،بما في ذلك:
.1أساليب التحسين العشوائية المصممة لزيادة
قيمة مبيعات النفط الخام اإلضافية من خالل
مزيج مثالي يجمع بين الخام الثقيل والمتوسط
والخفيف.
.2أساليب التحسين العشوائية المصممة للتنبؤ
بالقيمة المحتملة لبيع الخامات الفورية ،وكثافاتها
النوعية المقابلة ،ألسواق محددة في العديد من
المناطق بما في ذلك أمريكا الشمالية وأمريكا
الالتينية وآسيا وأوروبا.
.3المزيد من تحليل الحساسية الذي يبحث في آثار
التغييرات التي تحدث في التكاليف ذات الصلة،
بما في ذلك النقل عبر ناقالت النفط والسكك
الحديدية وإنتاج النفط الخام والتخزين.
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الملحق (أ) :تقدير العالقة بين خامات دبي والخامات السعودية.
اس ُتخدِ م منحنى العقود اآلجلة لخام دبي في تقدير منحنيات العقود اآلجلة للخامات السعودية (مجموعة بورصة
شيكاغو التجارية ومجلس شيكاغو للتجارة ( ،)CME) 2016وعلى وجه التحديدُ ،ق ِّدرت العالقة بين الخام العربي
متغيرين ،و َت ِرد نتائج هذا التحليل في
انحدارين
الخفيف والمتوسط والثقيل وخام دبي  Mo01بتحليل بسيط يتضمن
َ
َ
الجدول أ( 1بالتس  2016أ).
الجدول أ .1نتائج االنحدار
معادلة االنحدار
النفط العربي الخفيف =  1.04466961 + 2.62482437دبي Mo01
ملخص االنحدار المضاعف
للنفط العربي الخام

الخطأ المعياري
معامل التحديد
المعدل  R-Squareللتقييم

معامل التحديد
""Multiple R

معامل التحديد
R-Square

0.9988

0.9977

جدول تحليل التباين

درجات الحرية

مجموع المربعات متوسط المربعات

0.9977

الصفوف المهملة القيم الشاذة

1.469644856

F

القيمة p -

360813.7453

< 0.0001

مفسر
ّ

1

779305.7339

779305.7339

مفسر
غير
ّ

838

1809.959331

2.159856003

جدول االنحدار

المعامل

الخطأ المعياري

القيمة t -

القيمة p -

مجال الثقة 95%
منخفض

عالي

ثابت

-2.624824375

0.139083278

-18.87232173

< 0.0001

-2.897816878

-2.351831872

دبي Mo01

1.044669609

0.001739152

600.6777383

< 0.0001

1.041256004

1.048083214

معادلة االنحدار
النفط العربي المتوسط ( +دبي ُ +عمان) 1.03867596 + -3.63390492 = 2/دبي Mo01
ملخص االنحدار المضاعف
للنفط العربي المتوسط +
(دبي ُ +عمان)2/

الخطأ المعياري
معامل التحديد
المعدل  R-Squareللتقييم

معامل التحديد
""Multiple R

معامل التحديد
R-Square

0.9984

0.9968

جدول تحليل التباين

درجات الحرية

مجموع المربعات متوسط المربعات

0.9968

الصفوف المهملة القيم الشاذة

1.724515299

F

القيمة p -

257828.6312

< 0.0001

مفسر
ّ

1

766770.2355

766770.2355

مفسر
غير
ّ

835

2483.250769

2.973953017

جدول االنحدار

المعامل

الخطأ المعياري

القيمة t -

القيمة p -

مجال الثقة 95%
منخفض

عالي

ثابت

-3.633904924

0.16334807

-22.24639025

< 0.0001

-3.954526

-3.313283847

دبي Mo01

1.038675962

0.002045571

507.7682849

< 0.0001

1.034660897

1.042691027
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معادلة االنحدار
النفط العربي الثقيل ( +دبي ُ +عمان) 1.0236342 + -4.58852152 = 2/دبي Mo01
ملخص االنحدار المضاعف
للنفط العربي الثقيل ( +دبي
ُ +عمان)2/

الخطأ المعياري
معامل التحديد
المعدل  R-Squareللتقييم

معامل التحديد
""Multiple R

معامل التحديد
R-Square

0.9982

0.9964

جدول تحليل التباين

درجات الحرية

مجموع المربعات متوسط المربعات

0.9964

الصفوف المهملة القيم الشاذة

1.804711746

F

القيمة p -

228654.0889

< 0.0001

مفسر
ّ

1

744722.8206

744722.8206

مفسر
غير
ّ

835

2719.582047

3.256984488

جدول االنحدار

المعامل

الخطأ المعياري

القيمة t -

القيمة p -

مجال الثقة 95%
منخفض

عالي

ثابت

-4.588521516

0.17094437

-26.84219148

< 0.0001

-4.924052678

-4.252990354

دبي Mo01

1.023634203

0.002140698

478.1778842

< 0.0001

1.019432423

1.027835984

المصادر :تقديرات كابسارك الداخلية ،بالتس ،مجموعة بورصة شيكاغو التجارية ومجلس شيكاغو للتجارة ( )CME Group؛ تم التقدير باستخدام األداة “ ”StatToolsالتي
طورتها شركة باليسايد.
مالحظة = .Std. err :خطأ معياري.
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الملحق (ب) :النموذج الرياضي للخيار الممتد.
حسب الخيار الممتد باستخدام االفتراضات التالية:
باتباع المنهجية المستخدمة في “كونسيدين وآخرون (ُ ،”)2019ي َ
.1نوع حق الممارسة :أوروبي.
.2سعر الممارسة :تبلغ تكلفة نقل النفط الخام من المخزون االحتياطي االستراتيجي إلى تشينغداو  0.82دوالر
للبرميل.
.3تاريخ االستحقاق (ت) = بعد تاريخ القيمة أو التسوية بشهرين.
 = )S10(.4المؤشر المركب لألسعار المحسوب من خالل الجمع بين عدد من األدوات المالية األخرى ،مما يعكس
السعر األدنى في الوقت الذي فيه تاريخ االستحقاق  )T) = 0لجميع الخامات المتنافسة خالصة المصاريف على
ظهر السفينة في ميناء تشينغداو.
أ.تمثل أدنى درجة خفيفة سعر بالتس اليومي لخام  Mo01خالص المصاريف على ظهر السفينة المنقول عبر
خط أنابيب نفط شرق سيبيريا والمحيط الهادئ ( )ESPOفي ميناء تشينغداو ،في الوقت الذي فيه تاريخ
االستحقاق .)T) = 0
خالصي
ب.تمثل أدنى درجة متوسطة سعر بالتس اليومي األدنى لخام دبي  Mo01وخليط كاستيال َ
المصاريف على ظهر السفينة في ميناء تشينغداو ،في الوقت الذي فيه تاريخ االستحقاق .)T) = 0
ج.تمثل أدنى درجة للخام الثقيل سعر بالتس اليومي األدنى لخليط كولد ليك في مدينة هارديستي بكندا،
وكيرن ريفر ،وويسترن كانادين سليكت ( )WCSبمدينة هارديستي بكندا ،خالص المصاريف على ظهر
السفينة في ميناء تشينغداو ،في الوقت الذي يكون فيه تاريخ االستحقاق .)T) = 0
 = )S20(.5سعر خام أرامكو السعودية مخزون احتياطي استراتيجي خالص المصاريف على ظهر السفينة المماثل
للمعهد األمريكي للبترول ،في الوقت الذي يكون فيه تاريخ االستحقاق .)T) = 0
أ.سعر الخام العربي الخفيف خالص المصاريف على ظهر السفينة في منشأة التخزين االحتياطي المشترك،
في الوقت الذي يكون فيه تاريخ االستحقاق .)T) = 0
ب.سعر الخام العربي المتوسط خالص المصاريف على ظهر السفينة في منشأة التخزين االحتياطي
المشترك ،في الوقت الذي يكون فيه تاريخ االستحقاق .)T) = 0
ج.سعر الخام العربي الثقيل خالص المصاريف على ظهر السفينة في منشأة التخزين االحتياطي المشترك،
في الوقت الذي يكون فيه تاريخ االستحقاق .)T) = 0
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.r = 2.5%.6
.7معامِ الت االرتباط بين أسعار النفط الخام المتنوعة.

مالحظات:
( )iتمثل أدنى درجة للخفيف سعر بالتس اليومي لخام المنقول عبر خط أنابيب نفط شرق سيبيريا والمحيط الهادئ
( )ESPOخالص المصاريف على ظهر السفينة في ميناء تشينغداو ،في الوقت الذي يكون فيه تاريخ االستحقاق )T
استنادا إلى سعر كوزيموتو المنقول عبر خط أنابيب نفط شرق سيبيريا والمحيط الهادئ ( )ESPOخالص
 ،)= 0وذلك
ً
بالتس ،باإلضافة إلى تكلفة النقل البحري إلى تشينغداو التي تبلغ نحو  0.87دوالر للبرميل .وقدر كابسارك ذلك
بحساب المسافة باستخدام الموقع  ،sea-distance.orgوتقدير التكلفة باستخدام نموذج كابسارك لتجارة النفط
العالمية.
( )iiتمثل أدنى درجة متوسطة سعر بالتس اليومي األدنى لخام دبي  Mo01وخليط كاستيال خالصي المصاريف
على ظهر السفينة في ميناء تشينغداو ،في الوقت الذي فيه تاريخ االستحقاق  .)T) = 0ويستند هذا إلى حسابات
كابسارك وتقديرات تكلفة النقل البحري إلى تشينغداو ،باستخدام نموذج كابسارك لتجارة النفط العالمية وقياسات
المسافة التي يوفرها الموقع  ،sea-distance.orgبمقدار نحو  1.64دوالر للبرميل لخام دبي  Mo01و 2.12دوالر
للبرميل لخليط كاستيال خالص المصاريف على ظهر السفينة من كولومبيا.
( )iiiتمثل أدنى درجة للخام الثقيل سعر بالتس اليومي األدنى لخليط كولد ليك في مدينة هارديستي بكندا ،وكيرن
ريفر ،وويسترن كانادين سليكت ( )WCSبمدينة هارديستي بكندا خالص المصاريف على ظهر السفينة في ميناء
تشينغداو ،في الوقت الذي يكون فيه تاريخ االستحقاق  .)T) = 0ويعتمد هذا على السعر األدنى لثالثة خامات في
أي وقت( :أ) كيرن ريفر باإلضافة إلى تكلفة النقل إلى ميناء سان فرانسيسكو عبر خط أنابيب بقيمة  1.39دوالر
للبرميل ،باإلضافة إلى حسابات كابسارك لتكلفة النقل البحري إلى ميناء تشينغداو التي تبلغ نحو  1.35دوالر
للبرميل( .ب) خليط كولد ليك وويسترن كانادين سليكت ( )WCSبمدينة هارديستي ،باإلضافة إلى تكلفة النقل إلى
دوالرا للبرميل ،وباإلضاقة أيض ًا إلى حسابات كابسارك لتكلفة
ميناء كاليفورنيا عبر خط األنابيب التي تبلغ نحو 12.65
ً
دوالرا للبرميل ،أضف إلى ذلك:
النقل البحري إلى ميناء تشينغداو التي تبلغ نحو 4.33
ً
( )ivسعر الخام العربي خالص المصاريف على ظهر السفينة المماثل للمعهد األمريكي للبترول في منشأة التخزين
االستراتيجي في وقت تاريخ االستحقاق.
وتخص هذه األسعار الثالثة الخام العربي الثقيل والمتوسط والخفيف (بالتس) ،باإلضافة إلى تكلفة النقل البحري التي
تبلغ  1.65دوالر للبرميل .وقدر كابسارك ذلك باستخدام نموذج كابسارك لتجارة النفط العالمية وقياسات المسافة
التي يوفرها الموقع .sea-distance.org
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الجدول ب .1معدالت المحيط الهادئ الكندي من هارديستي إلى ساحل الخليج في الواليات المتحدة ( USGC) (16نوفمبر )2016
التصنيف

رسوم
التحميل
(دوالر
أمريكي /
عربة)

رسوم
التحميل
(دوالر
أمريكي /
برميل)

قطار
البضائع
(دوالر
أمريكي /
عربة)

قطار
البضائع
(دوالر
أمريكي /
برميل)

قطار
الوحدة دوالر
(أمريكي /
عربة)

قطار
الوحدة
(دوالر
أمريكي /
برميل)

رسوم
التفريغ على
ساحل الخليج
في الواليات
المتحدة
(دوالر
أمريكي /
عربة)

رسوم
التفريغ على
ساحل الخليج
في الواليات
المتحدة
(دوالر
أمريكي /
برميل)

أتعاب
السمسرة
(دوالر
أمريكي /
عربة)

أتعاب
السمسرة
(دوالر
أمريكي /
برميل)

اإلجمالي
 /عربة

اإلجمالي
 /برميل

خطرة

$1,020.00

$1.50

$8,700.00

$12.79

-

-

$1,020.00

$1.50

$34.00

$0.05

$10,774.00

$15.84

خطرة

$1,020.00

$1.50

-

-

$6,501.00

$9.56

$1,020.00

$1.50

$34.00

$0.05

$8,591.00

$12.61

غير خطرة

$1,020.00

$1.50

$6,960.00

$10.24

-

-

$1,020.00

$1.50

$34.00

$0.05

$9,034.00

$13.29

غير خطرة

$1,020.00

$1.50

-

-

$5,568.00

$8.19

$1,020.00

$1.50

$34.00

$0.05

$7,642.00

$11.24

المصدر :المقابالت الشخصية ،دايمون إيه فينتشرز ،سيمبا إنداستريال ترانسلوديد ( 17نوفمبر .)2016
مالحظة :تصنيف المواد الخطرة الخاضعة للتنظيم (غازات البترول الخام والمسال [ = )]LPGsالخام الخامات الثقيلة وغازات البترول الخام والمسال .المواد غير الخطرة وغير
الخاضغة للتنظيم = الخامات المتوسطة /األخف المصنفة كزيوت وقود (خامات لويدمينستر) .المقطورات الصهريجية لنقل النفط الخام = نحو  680إلى  720برميل لكل
مخففا ُينقل عبر قطارات البضائع التي تقطر ما بين مقطورة و 70مقطورة صهريجية محملة بالنفط الخام .وتقطر قطارات
خاما
ً
مقطورة .ويعد نحو  10%من الخام الثقيل ً
الكتلة لنقل النفط الخام نحو  100مقطورة صهريجية محملة بالنفط الخام .وتقطر قطارات الكتلة الفائقة ما يزيد عن  120مقطورة صهريجية لنقل النفط الخام  -العدد
وعادة ما تكون قطارات يونيفيست قطارات بضائع تغادر وجهة تفريغ البضائع وتقطر مقطورات صهريجية إضافية محملة بالنفط
المحدود للمنشآت التي يمكن أن تأخذها.
ً
الخام لتصبح قطارات كتلة أو يمكنها (لسبب ما) تحقيق معدالت قطارات الكتلة.
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الملحق (ج) :تقدير العالقة بين خام برنت وخامات الشرق األوسط.
على النحو الوارد أعاله ،اس ُتخدِ م منحنى العقود اآلجلة لخام برنت لتقدير منحنيات العقود اآلجلة ألدنى سعر للخام
المسلم خالص المصاريف على ظهر السفينة في ميناء تشينغداو (مجموعة بورصة شيكاغو التجارية ومجلس
ُ
شيكاغو للتجارة ( .)CME) 2018وعلى وجه التحديدُ ،ق ِّدرت العالقات بين برنت وأدنى سعر للخام الخفيف والمتوسط
والثقيل الوارد من المناطق المنافسة من خالل تحليل بسيط يتضمن انحدارين متغيرين ،وترد نتائج هذا التحليل في
الجدول ج( 1بالتس  2016أ).
الجدول ج .1نتائج االنحدار
معادلة االنحدار
Min Cold Lake WCS Kern @ Qingdao = 3.3559321 + 0.82043253 Brent M1

ملخص االنحدار المضاعف

الخطأ المعياري
معامل التحديد
المعدل  R-Squareللتقييم

معامل التحديد
""Multiple R

معامل التحديد
R-Square

0.9509

0.9043

جدول تحليل التباين

درجات الحرية

مجموع المربعات متوسط المربعات

0.9042

الصفوف المهملة القيم الشاذة

7.226804401

2

F

القيمة p -

20341.00699

< 0.0001

مفسر
ّ

1

1062343.708

1062343.708

مفسر
غير
ّ

2153

112444.0891

52.22670186

جدول االنحدار

المعامل

الخطأ المعياري

القيمة t -

القيمة p -

0

مجال الثقة 95%
منخفض

عالي

ثابت

3.355932099

0.526632549

6.372435777

< 0.0001

2.323170681

4.388693517

برنت M1

0.820432528

0.0057525

142.6219022

< 0.0001

0.809151493

0.831713563
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معادلة االنحدار
Min Castilla Dubai @ Qiingdao = - 4.57309702 + 0.95367646 Brent M1

ملخص االنحدار المضاعف

الخطأ المعياري
معامل التحديد
المعدل  R-Squareللتقييم

معامل التحديد
""Multiple R

معامل التحديد
R-Square

0.9915

0.9830

جدول تحليل التباين

درجات الحرية

مجموع المربعات متوسط المربعات

0.9830

الصفوف المهملة القيم الشاذة

3.390663442

2

F

القيمة p -

124856.7606

< 0.0001

مفسر
ّ

1

1435428.057

1435428.057

مفسر
غير
ّ

2153

24752.17674

11.49659858

جدول االنحدار

المعامل

الخطأ المعياري

القيمة t -

القيمة p -

0

مجال الثقة 95%
منخفض

عالي

ثابت

-4.573097022

0.247084829

-18.5082064

< 0.0001

-5.057646788

-4.088547255

برنت M1

0.953676456

0.002698951

353.3507615

< 0.0001

0.948383633

0.958969278

معادلة االنحدار
ESPO @ Qingdao = 0.03872019 + 1.00762764 Brent M1

ملخص االنحدار المضاعف

الخطأ المعياري
معامل التحديد
المعدل  R-Squareللتقييم

معامل التحديد
""Multiple R

معامل التحديد
R-Square

0.9973

0.9946

جدول تحليل التباين

درجات الحرية

مجموع المربعات متوسط المربعات

0.9946

الصفوف المهملة القيم الشاذة

1.962826097

505

F

القيمة p -

303031.9115

< 0.0001

مفسر
ّ

1

1167486.89

1167486.89

مفسر
غير
ّ

1650

6356.932375

3.852686288

جدول االنحدار

المعامل

الخطأ المعياري

القيمة t -

القيمة p -

0

مجال الثقة 95%
منخفض

عالي

ثابت

0.038720188

0.170790147

0.226712073

0.8207

-0.296268078

0.373708455

برنت M1

1.007627638

0.001830442

550.4833436

< 0.0001

1.004037405

1.011217872

المصادر :تقديرات كابسارك الداخلية ،بالتس ،مجموعة بورصة شيكاغو التجارية ومجلس شيكاغو للتجارة ()CME Group؛ تم التقدير باستخدام األداة  StatToolsالتي
طورتها شركة باليسايد.
مالحظة = .Std. err :خطأ معياري.
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. تحليل الحساسية ومحاكاة مونت كارلو:)الملحق (د
 تشمل المتغيرات االقتصادية الرئيسية الخاضعة لمخاطر السلع،فيما يتعلق بمنشأة التخزين االحتياطي المشترك
والمعامالت كمية النفط الخام التي ينبغي االحتفاظ بها في المنشأة في جميع األوقات لألغراض االستراتيجية وأسعار
: تم اختيار المتغيرات التالية لتحليل الحساسية.السلع والتكاليف ومعدل الخصم للمشروع
. كمية النفط الخام المحتفظ بها بصفتها احتياط ًيا استراتيج ًيا.1
. معدل الخصم.2
. االنزالق.3
. تكلفة اإلنتاج لكل برميل.4
. تكلفة النقل من الشركة المنتجة الكبرى إلى منشأة التخزين.5
. العقود اآلجلة لنفط برنت.6

Appendix D. Sensitivity analysis and M

.لنفط دبيForاآلجلة
العقود
the JOS
storage.7
facility, the key eco
: على النحو التالي5  إلى1 الموحدة لالفتراضات من

risks include the amount of crude oil re
strategic purposes, commodity prices,
االحتمالية
توزيعات
رتfor
 ُق ِّدsensitivity
variables were
selected

1. Amount of crude oil held as str

)0.43,0.6( U ∼ االحتياطيات االستراتيجية
مقدارrate.1
2. Discount
)0.04,0.26( U ∼

3. Slippage
4. Production costs per barrel
الخصم
 معدل.2 costs from the M
5. Transportation
6. Brent futures
7. Dubai futures

)0.981,0.998( U ∼ : االنزالق.3

Uniform probability distributions were

1. Amount
of strategic
)0.4,0.63( U∼ اإلنتاج
تكاليف
.4 reserves ∼

)1.55,1.78( U ∼ من رأس تنورة إلى منشأة التخزين االستراتيجي المشترك

2. Discount rate ∼U (0.04,0.26)
3. Slippage: ∼U (0.981,0.998)
4. Production
النقل
 تكاليفcosts
.5 ∼U (0.4,0.63)
5. Transportation costs Rass Tanu

: تتمتع بتوزيع موحد مستمرX حيث إن

Where X has a continuous uniform dis

9

𝑋𝑋 ∽ 𝑈𝑈(𝑎𝑎, 𝑏𝑏)

a = the endpoint of the left interval; and
b = the endpoint of the right interval
.للفاصل الزمني األيسر
 = نقطة النهايةa

Platt’s النهاية
price estimates
.للفاصل الزمني األيمن
 نقطةfor
= bBrent M1 an
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used to estimate the probability distrib
Several probability distributions were
the Anderson-Darling test, calculated a
cumulative distribution function, and t
2001; Palisade 2012).

للبلدان المنتجة المقيدة بحصص اإلنتاجTheالفورية
 قيمةKuma
resultsالمبيعات
are double-bounded

given the nature of Platt’s data gather
of hydrology, specifically the estimatio
1996; Aloui 2015; Javanshiri 2015).

المالحق

اس ُتخدِ مت تقديرات أسعار بالتس لخام برنت  M1ودبي  Mo01من  1يناير  2008إلى  3أغسطس  2016لتقدير
توزيعات احتمالية أسعار الخام ذات الصلة (بالتس  2016أ) .وقد تناسب العديد من توزيعات االحتمالية مع البيانات،
مسافة
محسوبة على أنها
و َت َح َّددت “أفضل مالءمة” باستخدام اختبار أندرسون-دارلينج (، )Anderson-Darling
ٌ
ً
متوسطة مربعة بين دالة التوزيع التراكمي التجريبي ،والدالة المناسبة ،مع إيالء اهتمام خاص للذيول (الو ،2001
باليسايد .)2012
نظرا لطبيعة جمع البيانات في
و ُتعِ د النتائج توزيعات كوماراسوامي مزدوجة الحدود ،والتي يحتمل أال تكون مفاجئة ً
وتحديدا تقدير ناتج الخزان وتوزيع التخزين (فليتشر ،1996
بالتس وربطها باستخدام التوزيعات في مجال الهيدرولوجيا،
ً
ألوي  ،2015جافانشيري .)2015
 .1برنت ∼M1كيلوواط (.)2.3305,2.4455,16.038,141.55

كيلوواط (.)2.0125,2.2961,24.798,146.45
∼Mo01
 (2.0125,2.2961,24.7دبي
.2
2) Dubai
Mo01∽Kw

موحد مستمر:
حيث إن  Xتتمتع بتوزيع
Where X has a continuous uniform distributio
)𝛿𝛿 X∽Kw(𝛼𝛼, 𝛽𝛽, 𝛾𝛾,

𝛼𝛼 = shape parameter

𝛽𝛽 = shape parameter
			
و

𝛾𝛾 = defined minimum

𝛿𝛿 = defined maximum
			

10
and

 = αمعلمة الشكل.

 = βمعلمة الشكل.

The distributions were correlated using the 0
historical data from Platt’s.

			

 = γالحد األدنى المحدد.

Given the discounted net present value (NPV
simulations were performed utilizing the pro
=Twister
δ random
			
number generator (Matsumo
methodology (Mckay 1979). The results of th
D1.

الحد األقصى المحدد.

ارتبطت التوزيعات باستخدام معامل االرتباط  0.999المقدر بالبيانات التاريخية من بالتس.

If the cash flows are not necessarily periodic, the
القيمة الحالية ( )NPVالوارد في الجدول رقم ُ ،2أجريت عمليات محاكاة مونت كارلو باستخدام
بالنظر إلى نموذج صافي
following formula:
توزيعات االحتمالية سالفة الذكر ،ومولد أعداد شبه عشوائية (( )Mersenne Twisterماتسوموتو  ،)1998وطريقة
التربيعي الالتينية8لجمع العينات (( )Latin hypercube samplingمكاي  .)1979و ُتعرض نتائج محاكاة مونت
Eالمكعب
𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 = ∑OPQR
) (,/G
كارلو في الجدول د.1
F
IF JIK
LMN

H

Where:

Pi= the ith payment
di= the ith payment date
d0= 0th payment date

Table D1. Value of strategic spot oil sales su
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The distributions were correlated using the 0.999 c
historical data from Platt’s.

Given the discounted net present value (NPV) mod
simulations were performed utilizing the probabilit
Twister random number generator (Matsumoto 19
methodology (Mckay 1979). The results of the Mon
D1.

المالحق

the
cash flows
are not necessarily
وفقا
النقدية
التدفقات
periodic,لم تكن
 the XNPVوإذا
دورية بالضرورة ،فيمكن حساب صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية للمشروع ً
ً Iffollowing
formula:
للمعادلة التالية:
EF
I JI
(,/GH ) F K
LMN

𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋𝑋 = ∑OPQR

حيث إن:

8
Where:

Pi= the ith payment

di= the i payment date
th

		

payment date

 d=Pالدفع i
= 0i

th

0

th

ithTable
الدفع
		
تاريخD1.
Value=d
of strategic
spot
oil sales summar
i
		

 =d0تاريخ الدفع 0th

الجدول د .1ملخص إحصائيات قيمة مبيعات النفط الفورية
إجمالي صافي القيمة الحالية إليرادات النفط اإلجمالية من المبيعات الفورية
النسبة المئوية

اإلحصاء

إجمالي صافي القيمة الحالية إليرادات النفط اإلجمالية من المبيعات الفورية
النسبة المئوية

اإلحصاء

الحد األدنى

$1,544.37

5%

$1,896.43

الحد األدنى

$468.67

5%

$1,380.05

الحد األقصى

$7,158.99

10%

$2,115.75

الحد األقصى

$7,015.29

10%

$1,702.69

المتوسط

$3,654.38

15%

$2,301.57

المتوسط

$3,433.09

15%

$2,045.84

االنحراف
المعياري

1187.819807

20%

$2,554.76

االنحراف
المعياري

1261.40538

20%

$2,353.64

التباين

1410915.90

25%

$2,708.58

التباين

1591143.53

25%

$2,499.77

االلتواء

0.40

30%

$2,859.29

االلتواء

0.10

30%

$2,679.02

التفرطح

2.51

35%

$3,056.21

التفرطح

2.57

35%

$2,934.93

الوسيط

$3,558.48

40%

$3,222.59

الوسيط

$3,422.43

40%

$3,077.60

المنوال

$3,954.46

45%

$3,420.96

المنوال

$3,012.82

45%

$3,258.20

المصادر:حسابات كابسارك الداخلية ،عمليات محاكاة مونت كارلو ،حيث تم التقدير باستخدام أداة حساب المخاطر التي طورتها شركة باليسايد (.)Risk Palisade
مالحظة = .Std. dev :االنحراف المعياري.
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نبذة عن المؤلفين
جينيفر كونسيدين
باحث زائر في كابسارك وزميل أبحاث أول في مركز دراسات سياسات وقوانين الطاقة
والبترول والثروة المعدنية ( )CEPMLPباسكتلندا .وقد تولت فيما سبق قيادة العديد من
المشاريع البحثية التي تتضمن تسعير الخيارات وتقييم الخيارات الحقيقية لألصول المادية
بما فيها مرافق توليد الكهرباء وشركات التخزين وخطوط أنابيب الغاز الطبيعي وعقودها
وإدارة المخاطر وأساليب التحوط واستراتيجيات التداول لمجموعة متنوعة من السلع تشمل
الغاز الطبيعي والكهرباء والنفط الخام .وعملت كونسيدين بعددٍ من شركات الطاقة
الدولية بما فيها شركة إيكوبترول وترانس كندا لخطوط األنابيب ،وويست كوست للطاقة
وشركة كوستال ودوك للطاقة  ،33وشركة  ANRلخطوط األنابيب .وتعمل حالي ًا رئيسة
تركز على
تحرير لمجلة (سياسات الطاقة) -المجلة المتخصصة في مجال الطاقة التي
ُ
االستراتيجيات التجارية والتخطيط االستراتيجي في صناعة الطاقة العالمية .كما كانت
كونسيدين عضو ًا في مجلس إدارة شركة كندا بوست وعضو ًا مؤسس ًا لعدد من المبادرات
لتعزيز العالقات االسكتلندية الكندية بما فيها أصدقاء اسكتلندا الكنديين.
كانغ وو
مدير برنامج سابق لألسواق والتنمية الصناعية في كابسارك ،ولديه العديد من سنوات
الخبرة في مجاالت البحوث واالستشارات في مجاالت الطاقة المختلفة ،وتشمل مجاالته
البحثية المستمرة مجموعة متنوعة من القضايا المتعلقة باالقتصاد والطاقة (خاصة النفط
والغاز) والتطورات البيئية في الصين وبقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ .كما كان كانغ
متحدث ًا مفوه ًا في كثي ٍر من المؤتمرات الدولية والمنتديات وورش العمل والبرامج التدريبية،
بل كثير ما استشهدت وسائل اإلعالم الدولية بأبحاثه مثل مجالت تايم وول ستريت جورنال،
ونيويورك تايمز ،وآسيان وول ستريت جورنال ،وإنترناشيونال هيرالد تريبيون ،ومجلة الشرق
األقصى االقتصادية ،وفاينانشيال تايمز ،ووكالة رويترز ،وإذاعة صوت أمريكا ،وبي بي
سي ،وسي إن بي سي ،وغيرها من وسائل اإلعالم المعروفة .من جهة أخرى ،أدلى كانج
في عام 2003م بشهادته أمام لجنة المراجعة األمنية واالقتصادية بين الواليات المتحدة
والصين بشأن مبنى الكابيتول هيل في واشنطن العاصمة حول مدى تأثير قطاع الطاقة
الصيني وتطورات السوق على بقية أنحاء العالم .وهو مؤلف ومشارك في تأليف العديد
من دراسات الشركات والمقاالت الصحفية واألوراق البحثية وتقارير المشاريع والكتب
والفصول والمنشورات األخرى.
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عبدالله الدايل
محلل أبحاث في برنامج األسواق والتنمية الصناعية مع التركيز على أسواق النفط
وسياسات الطاقة ،وسبق له أن أكمل تدريب ًا في مركز هاليبرتون للبحث والتطوير في
الظهران بالمملكة العربية السعودية.

نبذة تعريفية عن المشروع
يهدف هذا المشروع إلى تقييم كيفية تطور مفهوم أمن الطاقة واستراتيجيات أمن الطاقة بالنسبة للموردين
والمستهلكين وتطورهم السيما عقب التحوالت األخيرة التي شهدتها أسواق وتوازنات الطاقة العالمية ،واآلثار
التطور .كما يركز المشروع على دول مجلس التعاون الخليجي وشمال شرق
المترتبة واالتجاهات المحتملة لهذا
ّ
آسيا وتعاونهم األقليمي ،مع التركيز على المملكة العربية السعودية والصين بصفةٍ خاصة .إننا ُنخطط -إلى
جانب األبعاد التقليدية ألمن الطاقة -لمعالجة المقترحات البحثية التالية :كيف يمكن التحقق من حجم وتحديد كم
التغييرات التي تطرأ على أمن الطاقة؟ هل تحظى حافظات صادرات وواردات الطاقة الحالية في الدول بالتركيز
األمثل ،مع األخذ في االعتبار المخاطر الحالية والمحتملة وتكاليف التنويع االستثماري؟ هل هناك تحول دقيق من
أمن الطاقة إلى المشاريع والمنافسة؟
يتمثل الهدف األساسي لهذا المشروع البحثي في دراسة الوجه اآلخر للعملة المتمثل في أمن الطلب على النفط
من وجهة نظر صافي الصادرات ،ماهي الكيفية التي يقايض بها كبار الدول المصدرة للنفط المخاطر والمكافآت
في ضمان أمن الطلب؟ حيث تم في المرحلة األولى من هذا المشروع البحثي تطوير نموذج ثابت مقارن لتجارة
المجزأة لتقييم
النفط العالمية بغية القياس التجريبي للتأثيرات البديلة ألسهم سوق النفط الخام في األسواق
ّ
الخيار االستراتيجي لدى شركات النفط الوطنية ( )NOCsفيما يتعلق بتقييم حافظات أسواق المبيعات البديلة
في سياق المقايضة على طول حدود معدل األرباح إلى المخاطر ولمقارنة سلوك شركات النفط الدولية كمعيار
لشركات النفط الوطنية.
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