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الرؤية
الريادة يف األداء لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام

الرسالة
تنظيم النشاط االقتصادي ومتابعته ودعمه وتروجيه؛ لتعزيز التنافسية واإلبداع
يف التنمية االقتصادية الشاملة واملستدامة بالتعاون مع شركائنا يف شفافية واحرتام
متبادل ،باالعتماد على كوادر وطنية مؤهلة ،ونظم وتقنيات ذات كفاءة عالية.

إعــــداد :
اخلبري اإلقتصادي
د .طالب حسن احليالي
وفريق عمل الدراسات اإلقتصادية
هيفاء شلنك  -مدير قسم الدراسات اإلقتصادية
عذاري الشحي  -باحث إقتصادي
عائشة العيان  -باحث إقتصادي
خوله املطوع  -باحث إقتصادي
تصميم  :أمساء الكاس
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استطاع النفط الصخري املنتج يف الواليات املتحدة األمريكية أن يتطور تطورا سريعا
خالل عقد من الزمن ،وأن حيتل مكانة مهمة يف السوق النفطية العاملية ،وأن ينافس
إنتاج النفط األحفوري أو التقليدي ،واإلطاحة بأسعار النفط على املستوى العاملي،
وإحلاق عجز ال يستهان به يف ميزانيات الدول املنتجة للنفط التقليدي .ورغم الدور
املهم هلذا النفط ،إال أن الغموض ما زال يكتنف هذه الصناعة حديثة العهد .ويتوقع
احملللون يف جمال الطاقة أن مسألة انهيار إنتاج النفط الصخري يف ظل تراجع أسعار
النفط العاملية مسألة غري واردة ،نتيجة للدعم الذي تلقاه الشركات املنتجة من
شركات النفط الكربى وشركات األسهم اخلاصة العاملية ،اليت ستضمن بقاء النفط
الصخري العبا رئيسا يف أسواق النفط العاملية يف الفرتة القادمة ،إال أنهم أكدوا أن
العديد من شركات التنقيب واإلنتاج األمريكية رمبا لن تصمد لعدة أعوام بسبب
ارتفاع تكاليف اإلنتاج ،لكن الذي سيصمد هو الشركات اليت تتوفر لديها القدرات
املالية العالية .وحتى اآلن استطاع النفط الصخري األمريكي أن يستجيب الخنفاض
أسعار النفط ،لكن أي حتسن مستمر يف األسعار ستقابله ً
أيضا زيادات فورية يف إنتاج
النفط الصخري .وتشري املعلومات إىل أن النفط الصخري يف الواليات املتحدة يشكل
ً
حاليا ( )51%من إمجالي إنتاج النفط األمريكي ،ويشكل املصدر الرئيس لنمو
اإلنتاج السنوي فيها منذ عام  2008إىل اآلن.
هناك عدة تساؤالت تدور يف أذهان املتابعني ملوضوع النفط الصخري منها :كم
سينخفض اإلنتاج يف أمريكا الشمالية بسبب تدهور األسعار؟ وما مدى توافر
احتياطات النفط الصخري خارج أمريكا الشمالية؟ وما مدى تطويرها؟ وكم
سيفي النفط الصخري باحلاجات االستهالكية للدول املنتجة؟ وهل تواجه
الشركات املنتجة للنفط الصخري امتحانا صعبا؟
سنحاول يف الصفحات القليلة التالية اإلجابة على هذه التساؤالت.

ما هو النفط الصخري
هو نوع من أنواع النفط اخلفيف ينتج من صخور حتتوي على ترسبات من مادة
الكريوجني اليت يتم حتويلها بواسطة احلرارة إىل سائل هيدروكربوني بديل
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للنفط اخلام .والنفط الصخري عبارة عن مركب صلب ذو نشأة عضوية تتشكل
يف ظروف مائية.
ويعرفه اجليولوجيون بأنه عبارة عن صخور رسوبية تتكون أساسا من املواد
العضوية "احليوانات واألحياء البحرية والنهرية" اليت جتعلها مماثلة للنفط وعادة
ما تكون بنيته رقيقة .عند تسخني النفط الصخري يف ظل انعدام اهلواء يتشكل
لدينا هيدروكربونات سائلة أو غازية ،ومتثل املادة اجلديدة املتشكلة بسبب
التسخني يف ظل انعدام األوكسجني ما نسبته ( )% 70 - 20من احلجم األولي.
وبالرغم من تطور التقنيات املستخدمة يف استخراجه أو إنتاجه إال أن كلفة
استخراجه ما زالت أعلى من مثيلتها يف النفط اخلام الطبيعي؛ كونه حمبوسا يف
طبقات صخرية عميقة ،وتسعى الواليات املتحدة األمريكية عن طريق تطوير
تقنيات إنتاج النفط الصخري ألن تكون أكرب منتج للنفط يف العامل حبلول عام
 ،2017متجاوزة بذلك إنتاج اململكة العربية السعودية .أو تصل إىل حالة االكتفاء
النفطي الذاتي بفضل النفط الصخري عام  ،2020ورمبا تتحول إىل بلد مصدر
للنفط .وهذا الشعور ال يراود الواليات املتحدة األمريكية فحسب ،بل يراود البلدان
املتقدمة والنامية على حد سواء.

أهمية النفط الصخري
استخدم النفط الصخري قبل احلرب العاملية الثانية وقودا للنقل .وبعد ذلك تطور
استخدامه ليصبح مادة خاما لألوساط الكيميائية والكيمياويات النقية والراتنجات
الصناعية ،كما استخدم مادة حافظة للخشب املستخدم يف تشييد خطوط السكك
احلديدية .غري أن استخداماته أخذت منحى آخر منذ مطلع عام  2008وإىل اآلن،
إذ أصبح يستخدم استخداما كبريا يف عمليات التدفئة وإىل حد أقل يف جمال إنتاج
املواد الكيميائية املختلفة .ويتوقع حدوث طفرة يف إنتاج النفط الصخري تتجاوز
الواليات املتحدة األمريكية ،اليت ستتمكن من استعادة الكثرية من الصناعات اليت
هاجرت يف الفرتة املاضية بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج ،لتشمل دوال كاألرجنتني،
والصني ،وروسيا ،وأسرتاليا بعد متكنها من تطوير التقنيات املستخدمة يف إنتاجه
وزيادته على املدى املتوسط بأكثر من ( ،)40%األمر الذي سيؤدي إىل ارتفاع
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كمية إنتاج النفط الصخري ً
عامليا .ويتوقع بعض اخلرباء بأن ترتاجع أسعار نفط
الواليات املتحدة األمريكية ،يف حني يتوقع البعض اآلخر بأن زيادة اإلنتاج قد ال
تدفع بالضرورة الواليات املتحدة إىل تصدير إنتاجها الفائض كنفط خام بقدر ما
ستستخدمه لتعزيز صناعاتها خبفض أسعار الطاقة الكهربائية.
إن التقدم التكنولوجي الذي حصل يف السنوات األخرية إلنتاج النفط الصخري أدى
إىل اخنفاض كلفة إنتاجه إىل أقل من ( )50دوالرا للربميل بعد أن كانت ()80
دوالرا يف السنوات املاضية ،وتتوقع إدارة معلومات الطاقة األمريكية استمرار تكلفة
إنتاج النفط الصخري يف االخنفاض مع استمرار التطور التقين إىل أن تصل إىل نفس
مستويات إنتاج النفط التقليدي .وتقدر إدارة معلومات الطاقة األمريكية وفقا
لبياناتها الصادرة عام  2013بأن العامل ميتلك قرابة ( )345مليار برميل من
النفط الصخري القابل لالستخراج من الناحية الفنية يرتكز يف ( )10دول إىل
جانب أكثر من ( )7آالف تريليون قدم مكعب من الغاز الصخري.
وتعد األرجنتني ،والصني ،وروسيا وأسرتاليا ،واملكسيك من أغنى الدول من حيث
توفر هذه االحتياطيات ،وهي تسعى إىل تفعيل تقنية التكسري اهليدروليكي اليت
توظفها شركات أمريكية لالستفادة من هذه النوعية من النفط على املستوى
التجاري .ويف الوقت الذي بدأت فيه دول عديدة يف استكشاف مدى إمكانية توافر
هذه النوعية من النفط واحتماالت استخراجها ،يبقى تأثري تراجع أسعار النفط
ً
سلبيا على جدوى اإلنتاج.

قناعات اجملاميع العاملية جبدوى إنتاج النفط والغاز الصخري
أوروبا
تشري التقارير إىل أن إنتاج النفط الصخري ليس من ضمن خطط فرنسا يف السنوات
القادمة .أما بريطانيا فتقدم تسهيالت كثرية للشركات العاملة يف إنتاج الغاز
والنفط الصخري ،إذ قررت مؤخراً ختفيض الضرائب على إنتاج الغاز الصخري
بنسبة كبرية من ( )62%إىل ( ،)30%وتعد من أقل نسب الضرائب املفروضة
على إنتاج الغاز يف العامل ،رغم احتجاجات أنصار البيئة والتحذيرات اخلاصة
باالنبعاثات الغازية الضارة النامجة عن إنتاجه .أما فيما يتعلق بالواليات املتحدة
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األمريكية فعملية إنتاج الغاز الصخري تتم بوترية سريعة وقد حتولت إىل مصدر
للغاز بفضل التطور السريع الذي شهدته عملية اإلنتاج يف السنوات القليلة املاضية،
ً
هاجسا لدى متخذي
أما أملانيا واليابان ،فإن الرتدد واملخاوف البيئية ما زالت تشكل
القرار لديها.

موقف أوبك
قررت منظمة البلدان املصدرة للبرتول (أوبك) مواجهة الواقع والتحقق بنفسها من
اآلثار احملتملة للنفط الصخري فأنشأت جلنة خاصة لدراسة آثار النفط الصخري
على اسواق الطاقة وملعرفة حجم هذا املورد ومدى استمراريته وتكلفته .ومن
وجهة نظر منظمة األوبك فإن ازدهار النفط الصخري يف الواليات املتحدة يعيد
بالفعل رسم خريطة جتارة النفط .وقد شعرت نيجرييا واجلزائر بالفعل بأثر
ازدهار النفط األمريكي مع احنسار حصتيهما يف سوقهما األكثر رحبية وحتويلهما
بعض صادراتهما إىل آسيا.

اخلليـج
بالرغم من أن دول اخلليج العربي قد ال تضطر إىل إنتاج النفط والغاز الصخريني
بفضل ما لديها من احتياطات وخمزون من الطاقة التقليدية ،وبسبب التكلفة
العالية له ،إال أن اململكة العربية السعودية بادرت يف التفكري بقوة الفرتة األخرية
ً
قريبا بعمليات تنقيب عن النفط
يف إنتاج النفط الصخري ،حيث تعتزم البدء
الصخري مع شركة أرامكو اليت ختوض يف مناقصات التنقيب ،على أن جترى
يف ( )3مناطق حددتها السعودية منها الربع اخلالي .حيث إن لديها ً
يقينا بأن
ً
ً
إضافيا للمملكة
خمزونا اسرتاتيجيا
أي اكتشافات جديدة يف هذا اجملال ستشكل
العربية السعودية.

آسيــا
لن تتمكن آسيا من التحول الستخدام الغاز الصخري أو الطاقة املتجددة يف األعوام
العشرين املقبلة ،وستعتمد على موارد الطاقة التقليدية يف منوها ،ومتلك الصني
ً
من االحتياطي نصيبا يفوق معظم الدول ،كما متلك الصني إطاراً
تنظيميا
يدعم تطور تقنية استخراج الغاز الصخري ،إال أن املشكالت التقنية مثل شح املياه،
وعمق مكامن الغاز ،والقرب من املناطق الريفية ،واالفتقار إىل املهارات التقنية جتعل
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استخراجه مكلفا جداً ،ومتنع أي تطور يف القطاع بسهولة.

البلدان الناميــة
أما البلدان النامية األخرى ،ومن ضمنها البلدان العربية غري النفطية ،فإنه رغم
توفر النفط والغاز الصخريني يف أراضيها ،ورغم ارتفاع الطلب على الطاقة فإن
معظمها ال ميلك املوارد املادية الالزمة لالستثمار يف هذا اجملال ،مما يعين أن إنتاج
النفط والغاز الصخريني سيقتصر يف الوقت احلاضر  -على األقل  -على البلدان
الغنية اليت متلك قدرات متويلية ،مبا فيها بعض البلدان الناشئة ،كالصني واهلند
والربازيل ،وكوريا اجلنوبية الالتي ال يشكل أنصار البيئة فيها قوة أو ضغطا ،كما
هو احلال يف أوروبا والواليات املتحدة ،مما سيسهل من عملية التوسع يف اإلنتاج
مستقبال.

الدول املنتجة للنفط الصخري والتحديات اليت تواجهها
تؤكد التقارير الدولية  -ومنها تقرير نشره املعهد الفرنسي للهيدروكربون غري
التقليدي يف منتصف أكتوبر .2015 -أن احتياطات النفط الصخري واعدة يف
ثالث دول رئيسية هي :الواليات املتحدة األمريكية واألرجنتني والصني .رغم أن
التوقعات تشري إىل أن احتياطي هذا النفط موزع على مخسة قارات ،لكن الكالم عن
االحتياط العاملي ما زال أقرب إىل التكهنات منه إىل الواقع؛ ألن عدد احلقول املنتجة
للنفط الصخري خارج أمريكا الشمالية ما زالت حمدودة جدا ،حيث مت حفر ما
يقارب ( )120ألف بئر للنفط الصخري يف أمريكا الشمالية  -منها ( )83%حفرت
يف الواليات املتحدة ،مقارنة بنسبة ( )0.83%بئرا حفرت يف بقية العامل.
إن تطور صناعة النفط الصخري يف الواليات املتحدة  -رغم حداثتها  -تركت
تأثريا واضحا على أسواق النفط العاملية .فلوالها ملا اخنفض سعر برميل النفط اخلام
دون ( )100دوالر ،ويشري تقرير املعهد الفرنسي أيضا إىل أن إنتاج الواليات املتحدة
األمريكية من النفط الصخري يبلغ حاليا ( )4.2مليون برميل ً
يوميا ،كما تنتج
( )1.8مليون برميل ً
يوميا من سوائل الغاز الطبيعي و( )350بليون مرت مكعب
من الغاز .لكن ،وفقا ملا ورد يف ذات التقرير فإن إنتاج النفط الصخري يف الواليات
املتحدة بدأ ينخفض اعتبارا من ربيع  ،2015و ُي َّ
توقع استمراره يف األشهر القليلة
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املقبلة نتيجة لتقليص عدد اآلبار اليت ُت َفر بسبب تدهور أسعار النفط يف السوق
العاملية .ويضيف التقرير إىل أن النفط الصخري الذي تنتجه الواليات املتحدة يليب
حنو (  )60%من االستهالك األمريكي للنفط حاليا.

ومما هو جدير بالذكر أن النفط الصخري يتواجد بكميات كبرية يف الواليات
املتحدة األمريكية ،واألرجنتني ،والصني ،وروسيا ،وأسرتاليا ،واملكسيك ،ومشال
أوروبا ،إضافة إىل ليبيا واجلزائر وجنوب أفريقيا ،انظر اخلارطة أعاله.
تواجه صناعة النفط الصخري األمريكية عدة حتديات ،أهمها:
 .1إمكانية احملافظة على مستوى اإلنتاج على الرغم من تدهور األسعار.
 .2التأكد من إمكانية ختفيض أسعار اخلدمات اهلندسية واملعدات.
 .3تطوير صناعة الغاز الصخري املسال.
 .4إمكانيات التوصل إىل اتفاقات داخلية تسمح بتصدير النفط الصخري إىل
األسواق العاملية.
 .5تطوير وسائل النقل والبنى التحتية املرادفة لعمليات اإلنتاج والتصدير.
 .6حتسني الوسائل التقنية إلنتاج النفط الصخري بغية ختفيض تكاليف
اإلنتاج واحملافظة على البيئة.
أما البلد الثاني املنتج للنفط الصخري يف العامل بعد الواليات املتحدة األمريكية فهو
األرجنتني ،حيث ُح ِفر إىل اآلن ( )300بئر .ويبلغ إنتاجها من النفط الصخري
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ً
حاليا حنو ( )50ألف برميل ً
سنويا من الغاز
يوميا وحنو ( )1.5بليون مرت مكعب
الصخري ،وتواجه صناعة النفط الصخري يف األرجنتني عدة حتديات من أهمها:
 .1إقناع املواطنني بقبول إنتاج النفط الصخري.
 .2ختفيض الدعم احلكومي للمحروقات.
 .3تغيري القوانني والنظم الضريبية جلذب االستثمارات األجنبية واحمللية
لالستثمار يف هذه الصناعة.
أما البلد الثالث املنتج للنفط الصخري يف العامل بعد الواليات املتحدة األمريكية
واألرجنتني فهو الصني ويعترب التقرير الفرنسي ،أن الصني دولة واعدة يف جمال
ً
خصوصا الغاز الصخري ،وبدأ إنتاج الغاز
اإلنتاج اهليدروكربون غري التقليدي،
الصخري يف إقليم سيشوان مبعدل ( )5بليون مرت مكعب سنويا ،ولدى حكومة
ً
سنويا
الصني أهداف مستقبلية طموحة ،فهي تسعى إلنتاج ( )30بليون مرت مكعب
حبلول  ،2020وتواجه صناعة النفط الصخري الصينية عددا من التحديات من
أهمها:
 .1تغيري القوانني واألنظمة املساعدة على تشجيع االستثمار يف االستكشاف
واإلنتاج .مثل القوانني اخلاصة بالتسعري واالمتيازات الستعمال شبكات أنابيب
الغاز ،واملساعدة يف تطوير الصناعات ،واملساهمة يف حتقيق استقالل البالد يف
جمال الطاقة.
 .2التعقيدات اجليولوجية للبالد.
 .3صعوبة احلفر يف بعض األحواض الصينية.
 .4اإلمكانات احملدودة يف جمال املياه املطلوبة يف عمليات استخراج النفط
الصخري.
 .5عدم توفر البنى التحتية الالزمة لصناعة النفط الصخري.

اسرتاتيجية دول جملس التعاون جتاه النفط الصخري

ً
ً
هائال من النفط خاصة السعودية ،إذ
احتياطيا
متتلك دول اخلليج العربي
باستطاعتها إزاحة أي مادة بديلة أو تنافسية بإغراق األسواق بهذه البضاعة

9

االسرتاتيجية .ولعبت هذه الدول  -وال سيما السعودية  -دورا بارزا عن طريق
األسعار وزيادة اإلنتاج أو خفضه للمحافظة على مصاحلها ومكانتها االسرتاتيجية
ألن النفط يشكل الدخل الرئيسي هلا.
وطبقا لتقرير االستقرار املالي لعام  2015الذي أصدرته مؤسسة النقد العربي
السعودي ،يتوقع أن تؤثر األسعار املنخفضة للنفط اخلام يف الفرتة الراهنة على
اإلنتاج املستقبلي للنفط بدال من اإلنتاج احلالي .غري أن ذلك يتطلب صربا وحتمال
من دول أوبك املنتجة للنفط للمحافظة على ثبات اإلنتاج كي يصل الطلب إىل
مستويات العرض احلالية .ويضيف التقرير أن الدول النفطية خارج منظمة أوبك
 أي دول النفط الصخري خصوصا  -مل تعد تكرتث لسياسة خفض األسعار لكبحمجاح إنتاجها ،بقدر تفاؤهلا شبه املؤكد بعودة ارتفاع أسعار النفط التقليدي ،وإن
متوسط أسعار النفط العاملية ستستقر عند مستوى ما بني ( )50و( )60دوالرا
للربميل الواحد على املدى املتوسط .وتتوقع بعض اجلهات أن تضيق الفجوة بني
العرض والطلب العاملي على النفط تدرجييا ،كما يتوقعون التخلص من فائض
املعروض يف النصف الثاني من العام املقبل .2016
وتؤكد التقارير أن سياسة السعودية وشركائها اخلليجيني النفطية اليت تسببت
باخنفاض أسعار النفط قتلت احتماالت املباشرة مبجموعة من املشاريع النفطية
ذات التكلفة العالية ،كاملشاريع النفطية يف القطب الشمالي الروسي ،وخليج
املكسيك ،واملياه العميقة يف منتصف احمليط األطلسي ورمال القطران الكندية ،إذ
يشري االستشاريون يف "وود ماكنزي" إىل أن شركات النفط والغاز الكربى أجلت
ً
مشروعا نفط ًيا كبريًا تعادل قيمة استثماراتها ( )200مليار دوالر أمريكي.
()46
ولكن الواقع يشري أن تكلفة استخراج النفط الصخري يف الواليات املتحدة ليست
مرتفعة ،بل هي يف الغالب عند متوسطة التكلفة ،ويعتقد خرباء من شركة
( )IHSاالستشارية املالية األمريكية بأن شركات النفط الصخري قد تكون
قادرة على ختفيض تكاليف استخراج هذا النفط بنسبة ( )45%هذا العام ،وهذا
التخفيض ليس ً
نامجا فقط عن التحول التكتيكي الستخراج النفط من اآلبار ذات
العوائد املرتفعة ،فتقنيات منصات احلفر املتقدمة تسمح بإطالق عمليات احلفر يف
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مخسة أو عشر آبار يف اجتاهات خمتلفة يف نفس املوقع ،واحلفارات الذكية املزودة
برقائق الكمبيوتر قادرة على حتديد مواقع التشققات يف الصخر ً
عوضا عن احلفر
يف طبقات الصخر السميكة ،والسدادات اجلديدة القابلة للذوبان تعد بتوفري حوالي
( )300ألف دوالر أمريكي يف كل بئر نفطي ،كل هذه عوامل إجيابية تساعد
على خفض تكاليف إنتاج النفط الصخري.
لقد أظهرت األحداث منذ منتصف عام  2014وإىل اآلن أن أغلب قرارات اململكة
كانت غايتها محاية املنتجني وهذا ما صارت تدركه أغلب الدول  -ومنها إيران
وروسيا  -وتعد إحدى كربيات الدول املنتجة اليت أخذت تضع ألف حساب للتقنية
احلديثة اليت تسابق الزمن خلفض األسعار كي جتعل إنتاج النفط الصخري ذا
جدوى اقتصادية .هذا من جانب ،أما اجلانب اآلخر املهم فهو متعلق باقتصاديات
الدول النفطية التقليدية  -وتأتي اململكة يف مقدمتها  -طارحا سؤاال ملحقا هو هل
بإمكان ميزانيات هذه الدول حتمل أعباء اخنفاض أسعار النفط؟ وإىل أي مدى؟
كما هو معلوم فإن دول اخلليج العربي متتلك "صناديق سيادية" ومدخرات
كبرية بيد أن اقتصادات العامل عرضة لتقلبات األسعار ،ومبقارنة بسيطة بني
ما فعلته النرويج مبدخراتها من النفط وما حدث يف هذه الدول سندرك سبب
خطورة املوقف الذي تواجهه دول املنطقة ومعها الدول العربية األخرى .ففي العقود
اخلمس املاضية حصلت طفرات تنموية هائلة يف دول غري نفطية كان بعضها أقل
منوا من دول اخلليج مثل كوريا اجلنوبية والصني وماليزيا وسنغافورة ،وهذه
الدول مل تكن لديها إمكانات مالية واعتمدت يف تنميتها على االستثمار األجنيب.
بينما تكدست لدى الدول النفطية اخلليجية يف بعض الفرتات أموال كبرية ،إال أنها
ظلت تقريبا تراوح يف مكانها من حيث اعتمادها الكبري على النفط يف إدارة شؤونها
االقتصادية باستثناء الفرتة األخرية.
يتضح مما تقدم أن االستثمار يف النفط والغاز الصخريني قرار أمريكي اسرتاتيجي
ال رجعة عنه مهما اخنفضت أسعار النفط .وهي مصرة على تسخري مجيع إمكاناتها
لتعتمد على نفسها أو على أقل تقدير ختفض اعتمادها على النفط العربي .كما
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أن تقنية النفط الصخري يف تطور سريع ،فالذي كان مستحيال قبل أشهر صار
ممكنا اليوم ،وهي تعد نفسها جلعل تكلفة إنتاج النفط والغاز الصخريني جمدية
أمام أي هبوط مفاجئ آخر ألسعار النفط.

اخلاتـمــة
النفط الصخري نوع من أنواع النفط اخلفيف ينتج عن صخور حتتوي على ترسبات
من مادة الكريوجني اليت يتم حتويلها بوساطة احلرارة إىل سائل هيدروكربوني
بديل للنفط اخلام .وكان إنتاج النفط الصخري سببا مهما يف تدهور أسعار النفط
التقليدي منذ منتصف عام .2014
هناك دروس كثرية باإلمكان استخالصها من هذا املوضوع احليوي ،ولكن خالصة
القول هي أن االستثمار يف النفط والغاز الصخريني قرار اسرتاتيجي اختذته أمريكا،
والتخلي عنه يعد ضربا من اخليال مهما اخنفضت أسعار النفط .إذ جندت أمريكا
إمكاناتها وحشدتها لتوفري احتياجاتها النفطية ،وهلذا فإن تقنية النفط الصخري يف
تطور وتقدم مذهلني .فما كان غري متصور قبل أشهر صار واقعا اليوم ،كل هذا
من أجل جعل تكلفة إنتاج النفط والغاز الصخريني جمدية أمام أي هبوط حمتمل
ألسعار النفط .وإزاء ذلك ،على دول أوبك العمل جبد كي تبدع يف إجياد فرص
استثمارية تستطيع عن طريقها تقليل االعتماد على النفط باعتبارها مصدرا
رئيسيا أو وحيدا لتمويل ميزانياتها االستثمارية .فالذي حيصل من تقدم يف جمال
صناعة النفط الصخري هو مبثابة جرس إنذار كي يستعد اجلميع لتوفري مصادر
دخل جديدة لتمويل اقتصاداتها.
إن مسألة انهيار إنتاج النفط الصخري يف ظل تراجع أسعار النفط العاملية ،هي مسألة
غري متوقعة يف ظل وجود إمكانات مالية ضخمة توفرها شركات النفط الكربى
وشركات األسهم اخلاصة العاملية ،اليت ستضمن صمود الشركات املنتجة هلذا
النفط ،وكذلك بقاء النفط الصخري عنصرا منافسا للنفط التقليدي يف أسواق
النفط يف الفرتة القادمة.
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an important cause in the deterioration of traditional oil
prices since mid-2014.
There are many lessons that can be drawn from this
vital issue. However, the bottom line is that investment
in the shale oil and gas industry is a strategic decision,
taken by the United States, and the prospect of it being
abandoned is only a figment of the imagination even if oil
prices will fall. US recruited and mobilized its potentials
to meet its oil needs. Therefore, shale oil technology
was developed and progressed at an astonishing pace.
What was unthinkable a few months ago has become a
reality today - all this in order to make the cost of shale
oil and gas production profitable ahead of any potential
fall in prices. To this end, the OPEC States must work
hard to excel in finding investment opportunities to
reduce dependence on oil as a key or sole source to
finance their investment budgets. The progress in the
field of shale oil industry is a wakeup call for everyone
to be prepared to provide new sources of income to
finance their economies.
A decline in shale oil production, given the fall in world oil
prices, is not expected, in the presence of huge financial
potentials offered by major oil companies and global
private equity firms - these will ensure the stability of
the companies that produce this oil, as well as maintain
shale oil as an element which competes with traditional
oil in oil markets within the coming period.
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countries in the region as well as other Arab countries.
Within the past five decades, huge developments have
taken place in the non-oil countries, some of which were
in the least developed countries, such as South Korea,
China, Malaysia and Singapore. These countries did not
have financial means and relied on foreign investment
for their development.. While Gulf oil countries brought
in big money at certain times, they remained almost
at a standstill, due to their heavy reliance on oil in the
management of their economic affairs - except during
more recent periods.
Based on the above, it becomes clear that investment in
shale oil and gas is an irreversible US strategic decision,
no matter how much will the price of oil may fall. It is
determined to harness all its potential to rely on its
own resources - or at least reduce its dependence on
Arab oil. In addition, shale oil technology is in a state of
rapid development. What would have been impossible
a few months ago has become possible today. The US
is preparing itself to make the cost of shale oil and
gas production profitable ahead of any other sudden
decline in oil prices.

Conclusion

Shale oil is a type of light oil, produced from rock
containing kerogen deposits, which is a substance
converted by heat into liquid hydrocarbon, as an
alternative to crude oil. The production of shale oil was
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to extract oil from higher yielding wells, as advanced
techniques for drilling rigs allow for the launch of drilling
operations in five or ten wells in different directions in
the same location. Smart excavators equipped with
computer chips are able to identify cracks in the rock,
instead of drilling through thick layers of rock. New
soluble clogs save about USD 300000 dollars in each oil
well. All of these positive factors help reduce the costs
of shale oil production.
Since mid-2014 events have shown that most decisions
made by KSA were for the purpose of protecting
producers, and this has been realized by most countries
- including Iran and Russia. It is one of the major
countries using modern technology in a race against
time to cut prices in order to make shale oil production
of economic feasibility, on the one hand. As for the
other important aspect, it is related to the economics
of traditional oil-producing countries among which KSA
is at the forefront. It poses the question whether the
budgets of these countries can lower oil prices - and to
what extent?
As is well known, the Arab Gulf states have sovereign
funds and big savings; however, the world's economies
are vulnerable to price fluctuations. And by a simple
comparison between what Norway did with its savings
of oil and what happened in some of these countries,
we realize the cause behind the grave situation faced by
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instead of current production. However, that requires
patience and tolerance on the part of OPEC countries
to maintain the stability of production so that demand
may meet the current levels of supply. The report adds
that the oil-producing countries outside OPEC - and
shale oil states in particular - are indifferent to the
policy of price cuts to rein in production, in that they
are almost certainly optimistic that conventional oil will
rise again and that the average international oil price
will stabilize at a level of between USD50 -60 per barrel
in the medium term. Some bodies expect to gradually
narrow the gap between global supply and demand for
oil, as they expect to get rid of excess supplies in the
second half of 2016.
Reports confirm that Saudi Arabia's policy and its oil
Gulf partners caused a decline in oil prices, killing direct
possibilities of a range of high cost oil projects, such
as projects in the Russian Arctic, the Gulf of Mexico,
the middle of the Atlantic Ocean and the Canadian tar
sands. Wood Mackenzie Consultants point out that big
oil and gas companies postponed 46 major oil projects
of an investment value of USD 200 billion.
However, the reality is that the cost of extracting
shale oil in the United States is not high. It is mostly at
medium cost. Experts from IHS, a US financial advisory
company believe that shale oil companies may be able
to reduce the extraction costs of this oil by 45% this year.
This reduction is not only caused by the tactical shift
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billion cubic meters per year. And the Government of
China has ambitious future goals, seeking to produce 30
billion cubic meters annually by 2020. The Chinese shale
oil industry is facing a number of challenges including:
1. Change of laws and regulations are required to help
encourage investment in exploration and production,
for example as laws on pricing and privileges for
the use of gas pipeline networks, assisting in the
development of industries and contributing to the
country's independence in the field of energy.
2. Geological complexities of the country.
3. Difficulty of drilling in some Chinese basins.
4. Limited potentials in the field of water needed in
the extraction of shale oil operations.
5. Lack of infrastructure necessary for the shale oil
industry.

GCC Strategy regarding Shale Oil

Arab GCC countries possess vast reserves of oil,
especially KSA, which can remove any alternative or
competitive substance by flooding the market with
this strategic commodity. These countries - particularly
Saudi Arabia - play a prominent role through price
setting and the increase or decrease of production to
maintain their strategic interests and position, because
oil is their main source of income. The Financial Stability
Report for 2015, issued by the Saudi Arabian Monetary
Agency, predicted that low oil prices of crude oil in
the current period will affect future production of oil
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and equipment.
3. Development of the liquefied shale gas industry.
4. Possibilities of reaching internal agreements that
allow for exportation of shale oil to world markets.
5. Development of transport methods and
infrastructure, corresponding to production and
export operations.
6. Improvement of technology for producing shale
oil to reduce costs of production and conserve the
environment.
The second largest country producing shale oil in the
world after the United States is Argentina, where 300
wells have been drilled thus far. Its production of shale
oil is currently about 50000 barrels per day with about
1.5 billion cubic meters a year of shale gas. The shale
oil industry in Argentina encounters several challenges,
including:
1. Persuasion of citizens to accept shale oil production.
2. Reduction of government subsidies for fuel.
3. Changes to tax laws and regulations required to
attract foreign and local investors to invest in the
industry.
The third largest country to produce shale oil in the
world after the United States and Argentina is China.
The French report considers China to be a promising
country in the field of production of unconventional
hydrocarbon, especially shale gas. The production
of shale gas began in Sichuan province at a rate of 5
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barrels per day of natural gas liquids and 350 billion
cubic meters of gas. However, according to the same
report, shale oil production in the United States began
to decline as from the spring of 2015. This is expected
to continue in the next few months due to a decline in
the number of wells dug because of the deterioration of
oil prices in the global market. The report adds that the
shale oil produced by the United States currently meets
about 60 percent of US oil consumption.

It is worth mentioning that shale oil is present in large
quantities in the United States, Argentina, China,
Russia, Australia, Mexico, and northern Europe, as well
as Libya, Algeria and South Africa. Vide the map above.
The US shale oil industry is facing several challenges,
including:
1. Potential of maintaining production level in spite of
deteriorating prices.
2. Ensuring reduction of prices of engineering services
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have financing capabilities, including some emerging
countries, such as China, India, Brazil and South Korea,
in which environmentalists do not represent a force
or exert any pressure, as is the case in Europe and the
United States. This will facilitate the expansion of the
production process in the future.

Countries Producing Shale Oil and Challenges They
Face

International reports - including a report published by
the French Institute of Unconventional Hydrocarbon
in mid-October-2015, stress that shale oil reserves
are promising in three key countries: United States,
Argentina and China. Although projections indicate that
these oil reserves are distributed across five continents,
it has been said that global reserve is still closer to
speculation than to reality; because the number of
fields producing shale oil outside of North America are
still very limited. Approximately 120000 wells of shale
oil were drilled in North America - of which, 83% were
drilled in the United States, compared with 0.83% of
wells drilled in the rest of the world.
The development of the shale oil industry in the United
States - despite its newness - left a clear impact on
international oil markets. Without it, the price of a
barrel of crude oil would not have fallen below 100
dollars. The report of the French Institute also indicates
that US production of shale oil currently stands as 4.2
million barrels per day, and it also produces 1.8 million
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stockpiles of conventional energy in addition to their
high cost, Saudi Arabia recently took the initiative to
begin the production of shale oil. It plans to soon begin
exploration operations for shale oil with Aramco, which
has submitted a tender for exploration to be carried
out in 3 areas identified by KSA, including the Empty
Quarter. It is certain that any new discoveries in this
field will form an additional strategic stockpile for the
Kingdom of Saudi Arabia.
Asia
Asia will not be able to switch to the use of shale gas
or renewable energy in the next twenty years. It will
continue to depend on traditional energy resources in
its growth. China owns a share of the reserve greater
than most other nations, with a regulatory framework
that supports the development of shale gas extraction
techniques. Nevertheless, technical problems, such as
the scarcity of water, depth of gas reservoirs, proximity
to rural areas, and lack of technical skills make extraction
very expensive and easily prevent any development in
the sector.
Developing Countries
Regarding other developing countries, including nonoil producing Arab countries, despite the availability
of shale oil and gas in their territories and the rise in
energy demand, most of them do not have sufficient
material resources for investment in this field, which
means that the production of shale oil and gas will be
limited - for the time being at least - to rich countries that
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France’s plans in the coming years. As for the UK,
it provides many facilities to companies operating
in the production of shale oil and gas. It recently
decided to reduce taxes on shale gas production by a
large margin (62% to 30%), being the lowest tax rates
on gas production in the world, despite protests by
environmental activists and warnings on harmful gas
emissions resulting from its production. As regards
the United States of America, shale gas production
progressed at a rapid pace and it has turned into a gas
exporter thanks to the rapid evolution of the production
process in the past few years. In Germany and Japan,
hesitation and environmental concerns remain a
concern for decision-makers.
OPEC Situation
The Organization of Petroleum Exporting Countries
(OPEC) decided to face the reality and check the potential
impact of shale oil. It established a commission to study
the effects of shale oil on energy markets and find out
the size of this resource and its viability and cost. From
OPEC’s point of view, the shale oil boom in the United
States has already redrawn the map of oil trade. Nigeria
and Algeria have already felt the impact of the US oil
boom with the decline of stocks in their most profitable
market and the redirection of some of their exports to
Asia.
Arab Gulf States
Although the Arab Gulf states might not have to
produce shale oil and gas, thanks to their reserves,
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reducing the cost of electric power.
The technological advances in the production of shale oil
in recent years led to a decline in the cost of its production
to less than 50 dollars per barrel, down from80 dollars.
US Energy Information Administration predict that,
with the continuation of a decline in the cost of shale
oil production with ongoing technical development will
come to equal conventional oil production levels. The
US Energy Information Administration, according to
statements issued in 2013, estimates that the world has
about 345 billion barrels of technically extractable shale
oil concentrated in 10 countries, along with more than
7 thousand trillion cubic feet of shale gas.
Argentina, China, Russia, Australia, and Mexico are
among the richest countries, in terms of the availability
of these reserves. They seek to emulate the hydraulic
fracturing technique, employed by US companies,
in order to take advantage of this type of oil at the
commercial level. A a time when many countries began
to explore the potential availability of this type of oil and
its extraction, the impact of falling oil prices continues
to reflect negatively on the feasibility of its production.

Views of International Groups regarding Feasibility
of Shale Oil and Gas Production
Europe
Reports indicate that shale oil production is not within
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techniques, surpassing the production of KSA - or to
reach self-sufficiency in oil due to shale oil by 2020.
Possibly, it can turn into an oil export. This feeling does
not only entice the United States, but also entices
developed and developing countries alike.

Importance of Shale Oil

Before World War II, shale oil was used as fuel for
transportation. Subsequently, it came to be used as
raw material for a variety of chemical materials, pure
chemicals and industrial resins. It was also used as
a preservative for wooden railway sleepers in the
construction of railway lines. However, its uses took
another turn from the beginning of 2008 to the present,
as it became commonly used in central heating - and to
a lesser extent in the production of various chemicals.
A boom in shale oil production is expected, to surpass
that of the United States, and this will result in restoring
many of the industries that migrated there in the
past from countries such as Argentina, China, Russia,
and Australia, due to higher production costs. This is
inevitable once they are able to develop techniques
used in its production thereby increasing it on average
by more than40%. This will lead to higher availability of
global shale oil. Some experts predict that oil prices will
fall in United States, while others see that the increase
in production may not necessarily push the United
States to export its surplus production as crude oil, as
much as it will use it to promote its own industries by
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in North America will fall because of the deterioration
of prices? What is the availability of shale oil reserves
outside North America? How they are developed? How
would shale oil meet needs of consumers in producing
countries? Will companies producing shale oil face a
difficult test?
We will try to answer these questions in the next few
pages.

What is Shale Oil?

It is a type of light oil, produced from rocks containing
kerogen deposits that are converted by heat to liquid
hydrocarbon, an alternative to crude oil. Shale oil is a
solid compound of organic emergence that is formed in
aqueous conditions.
Geologists define it as sedimentary rock, mainly formed
of organic materials (fossil animals and marine and river
creatures) that make it similar to crude oil. It usually
consists of a thin viscosity. When shale oil is heated
in the absence of oxygen, we have liquid or gaseous
hydrocarbons, and the new material formed due to
heating in the absence of oxygen represents only 2070% of the initial volume.
In spite of the evolution of techniques used in its
extraction or production, the cost of extraction is still
higher than that of traditional crude oil - being locked
up in deep rocky layers. The United States is seeking
to become the largest oil producer in the world by
2017, through the development of shale oil production
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Introduction

Shale oil, produced in the United States, managed
to rapidly develop within a decade and occupy an
important place in the world’s oil market, in addition
to competing with fossil or traditional oil production,
overthrowing oil prices on the global level and causing a
significant deficit to the budgets of countries producing
conventional oil. Despite the important role of this oil,
mystery still surrounds this fledgling industry. Analysts
in the field of energy do not expect the question of
the collapse of shale oil production to arise, in light of
the decline in international oil prices, as a result of the
support received by producing companies from major oil
companies and global private equity, which will ensure
that shale oil remains a key player in global oil markets
during the coming period. However, they stressed that
many US exploration and production companies will
probably not hold up for many years because of high
production costs. Rather, only companies that have
high financial capacities will survive. So far, US shale
oil could respond to the drop in oil prices, but any
sustained improvement in prices will also encounter
instant increases in shale oil production. Information
indicates that shale oil currently represents 51% of the
total US oil production, and is its main source of annual
growth from 2008 to date.
There are several questions on the minds of observers
on the issue of shale oil, including: how much production
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Vision

Pioneer in the performance to build a competitiveness
and sustainable economy.

Mission

To regulate, monitor, support and promote the
economic activity in order to boost competitiveness,
creativity and stimulate comprehensive and
sustainable economic development, embracing
transparency and mutual respect in the way we deal
with our partners, and relying on qualified national
cadres and efficient systems and techniques.
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