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تقرير الأمني العام ال�سنوي الأربعون

جميع حقوق الطبع حمفوظة ول يجوز اإعادة الن�سر اأو القتبا�س دون اإذن خطي م�سبق من املنظمة ، 2013.

منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك(

�س. ب. 20501 ال�سفاة، 13066 الكويت

دولة الكويت

هاتف : 24959000 )00965(    فاك�س : 24959755 )00965(

oapec@oapecorg.org : الربيد الإلكرتوين

www.oapecorg.org :املوقع الإلكرتوين



)1( خلفا ملعايل الأ�ستاذ حممد بن ظاعن الهاملي اعتباراً من مار�س 2013.  

)2( خلفا ملعايل املهند�س �سعيد معذي هنيدي اعتباراً من فرباير 2013.

)3( خلفاً ملعايل الأ�ستاذ م�سطفى ال�سمايل من �سهر يناير 2014.

      كما تقلد معايل الأ�ستاذ هاين ح�سني وزارة النفط خالل الفرتة من فرباير 2012 اإىل يوليو 2013.

)4( خلفاً ملعايل املهند�س عبد الباري علي الهادي العرو�سي اعتباراً من فرباير 2014.

)5( خلفاً ملعايل املهند�س اأ�سامة حممد كمال اعتباراً من يوليو 2013.

معايل املهند�سدولة المارات العربية املتحدة
)1(

�صهيل بن حممد فرج فار�س املزروعي 

اأحمد بن حممد اآل خليفةمعايل ال�سيخمملكة  البحريــن

يو�صف يو�صفيمعايل الدكتوراجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية 

علي بن ابراهيم النعيمي معايل املهند�ساململكة العربية ال�سعودية

معايل املهند�ساجلمهورية العربية ال�سورية
)2(

�صليمان العبا�س 

معايل الأ�ستاذ جمهورية العراق
 
عبدالكرمي لعيبي باه�س

حممد بن �صالح ال�صادةمعايل الدكتوردولة قطر

معايل الدكتوردولة الكويت
)3(

علي �صالح العمري 

معايل الأ�ستاذدولة ليبيا
)4(

عمر علي ال�صكماك 

معايل املهند�س جمهورية م�سر العربية
)4(

�صريف ا�صماعيل 

جملس وزراء املنظمة
»لعام 2013«
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املكتب التنفيذي
»لعام 2013«

 خلفاً ل�سعادة ال�سيد حميد عبد الرزاق ال�ساعدي، املنتهية ع�سويته بتاريخ  2012/12/31. 1 ))

خلفاً ل�سعادة املهند�س عادل عبد العزيز اجلا�سم، اعتبارا 2013/9/24. 1 ))

مطر حامد النيادي�سعادة الدكتوردولة المارات العربية املتحدة

علي عبد اجلبار ال�صواد �سعادة ال�سيدمملكة البحرين

عبد القادر لعالم�سعادة ال�سيداجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

نا�صر بن اإبراهيم الفوزان �سعادة املهند�ساململكة العربية ال�سعودية 

ح�صن زينب �سعادة الدكتور املهند�ساجلمهورية العربية ال�سورية

�سعادة ال�سيدجمهورية العراق 
)1(

ح�صن حممد الرفيعي 

م�صعل بن جرب اآل ثاين�سعادة ال�سيخدولة قطر

�سعادة ال�سيخ دولة الكويت 
)2(

طالل نا�صر العذبي ال�صباح 

حممد كامل الزنداح �سعادة املهند�سدولة ليبيا

عمرو عبد احلليم �سعادة املهند�سجمهورية م�سر العربية 
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م�صطفى عبد احلي ال�صيد�سعادة الدكتوررئي�س الهيئة

عبد الرحمن بن جابر اآل خليفة�سعادة ال�سيخع�سو الهيئة

جواد عمر ال�صقا�سعادة الأ�ستاذع�سو الهيئة

نبيل عبد اهلل العربي �سعادة الدكتورع�سو الهيئة

خليفة دعلوج  الكبي�صي�سعادة الأ�ستاذع�سو الهيئة

الهيئة القضائية
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عبا�س علي النقي�سعادة الأمني العامالأمني العام

املركز العربي لدرا�سات الطاقة:

�صمري القرعي�سالدكتورمدير اإدارة ال�سوؤون الفنية

عبد الفتاح دنديال�سيدمدير الإدارة القت�سادية

عبد الكرمي عايد  ال�سيدمدير اإدارة العالم واملكتبة

ي�صرف عليها الأمني العاماإدارة ال�سوؤون املالية والدارية

¿¿¿¿¿

األمانة العامة





احملتويات
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املحتويات

المحتـويات

المقـدمة

الجزء الأول

التطورات الدولية في مجال النفط والطاقة

الف�صل الأول

تطورات ال�صوق العالمية وانعكا�صاتها على الأقطار الأع�صاء

31تمهيد 

32التطورات الرئي�صية في �صوق النفط العالمية لعام 2012 والعوامل الموؤثرة عليهااأول:

132. الإمدادات 

235. الطلب العالمي على النفط

344. اتجاهات الأ�صعار

454. المخزونات النفطية العالمية

55قيمة �صادرات النفط الخام في الأقطار الأع�صاءثانيا: 

56تطورات ا�صتهالك النفط والطاقة في الدول العربيةثالثا:

156. اإجمالي الدول العربية

286. اإجمالي ا�صتهالك الطاقة في الدول الأع�صاء 

376.  الأ�صعار المحلية 

الف�صل الثاني

التطورات العالمية والعربية في ا�صتك�صاف 

واحتياطي واإنتاج م�صادر الطاقة

105النفط والغـاز اأول:

1105. الو�صع العام لال�صتك�صاف والإنتاج في الدول العربية والعالم 

2152. احتياطيات النفط والغاز الطبيعي

3156. اإنتاج ال�صوائل الهيدروكربونية والغاز الطبيعي 

161الفحـم الحجري ثانيا:

162الطاقـة النووية ثالثا: 
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165م�صادر الطاقات المتجددة رابعا:

1165- الطاقة الكهرومائية 

2166-  طاقة الرياح 

3167-  الطاقة ال�صم�صية 

4169-  طاقة الحرارة الجوفية 

5171-  طاقة الكتلة الحيوية ال�صلبة 

6172-  طاقة المد والجزر والمحيطات        

الف�صل الثالث

التطورات العالمية والعربية في ال�صناعات 

النفطية الالحقة

197  �صناعة التكريراأول:

1197. التطورات العالمية

2210. التطورات العربيـة

220ال�صناعة البتروكيماويةثانيا:

1220. التطورات العالمية

2226. التطورات العربيـة

233ا�صتهالك وتجارة وت�صنيع الغاز الطبيعي ثالثا:

1233. التطورات العالمية

2250. التطورات العربيـة
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املحتويات

الجزء الثاني 

اأن�صطة المنظمة خالل عام 2013

الف�صل الأول 

مجل�س الوزراء والمكتب التنفيذي

291مجل�س الوزراءاأول:

291المكتب التنفيذيثانيا:

الف�صل الثاني

الأمانة العامة 

293الدرا�صات والأوراق والتقاريراأول:
305الموؤتمرات والندوات التي نظمتها الأمانة العامةثانيا:

314الموؤتمرات والندوات اللقاءات التي �صاركت بها الأمانة العامةثالثا:

332التعاون مع الموؤ�ص�صات والهيئات الدوليةرابعا:

338الأن�صطة الم�صاندةخام�صا:

341ت�صجيع البحث العلمي�صاد�صًا:

343 الن�صاط العالمي �صابعًا:

344الن�صاط الداري والماليثامنًا:

الف�صل الثالث

الم�صروعات العربية الم�صتركة المنبثقة عن المنظمة

346اأ: ال�صركة العربية البحرية لنقل البترول

348ب: ال�صركة العربية لبناء واإ�صالح ال�صفن )اآ�صري(

350جـ: ال�صركة العربية لال�صتثمارات البترولية )اأبيكورب( 

353د: ال�صركة العربية للخدمات البترولية 

355هـ: ال�صركة العربية للحفر و�صيانة الآبار )اأدووك( 

357و : ال�صركة العربية لج�س الآبار )اأولكو(

358ز : ال�صركة العربية لخدمات ال�صتك�صاف الجيوفيزيائي

360ح : ال�صركة العربية لكيمياويات المنظفات )اأرادت(

المـالحق

365البيانات ال�صحفية ال�صادرة عن اجتماعات مجل�س وزراء المنظمة
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جداول الجزء الأول

الف�صل الأول

78اإمدادات العالم من النفط و�سوائل الغاز الطبيعي، الإجمالي والتغير ال�سنوي 2013-2009  1-1

79النمو القت�سادي والنمو في الطلب على النفط وفق المجموعات الدولية، 2013-2009  2-1
80النمو القت�سادي في العالم، 2013-2009  3-1
81الطلب العالمي على النفط، الإجمالي والتغير ال�سنوي 2008-2004. 4-1
82الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية، 2013-2009.  5-1
83الإجمالي والتغير ال�سنوي في الطلب على النفط في الدول ال�سناعية، 2013-2009 6-1
84الإجمالي والتغير ال�سنوي في الطلب النفط في دول العالم الأخرى، 2013-2009 7-1
85ال�سعر الفوري ل�سلة خامات اأوبك، 2013-2009 8-1
متو�سط الأ�سعار الفورية ل�سلة خامات اأوبك وخام برنت وغرب تك�سا�س وبع�س الخامات 9-1

العربية، 2013-2009 

86

87 اأ�سعار النفط الخام ال�سمية والحقيقية، 2013-2000 10-1

88المتو�سط ال�سهري لالأ�سعار الفورية للمنتجات النفطية في الأ�سواق المختلفة، 2013-2013 11-1
89 ن�سبة ال�سريبة من اأ�سعار الغازولين في بع�س الدول ال�سناعية، 2013-2012 12-1
90 تطور اتجاهات اأ�سعار �سحن النفط الخام، 2013-2012 13-1
91م�ستويات المخزون النفطي في الدول ال�سناعية في نهاية الف�سل، 2013-2012 14-1
92قيمة �سادرات النفط الخام في الدول الأع�ساء ، 2013-2012 15-1
93قيمة ال�سادرات النفطية لالأقطار الأع�ساء بالأ�سعار الجارية والحقيقية 2013-2000 16-1
94ا�ستهالك الطاقة في الدول العربية،2013-2010 17-1
95معدل ا�ستهالك الفرد من الطاقة في الدول العربية لعامي 2013-2010 18-1
96ا�ستهالك الطاقة في الأقطار الأع�ساء، 2013-2010 19-1
97 ا�ستهالك الطاقة في الأقطار الأع�ساء، وفق الم�سدر، 2013-2010 20-1
98ا�ستهالك المنتجات البترولية في الأقطار الأع�ساء 2013-2010 21-1
99ا�ستهالك الغاز الطبيعي في الأقطار الأع�ساء،  2013-2010  22-1
100ا�ستهالك الطاقة الكهرومائية في الأقطار الأع�ساء، 2013-2010 23-1
101ا�ستهالك الفحم في الأقطار الأع�ساء، 2013-2010 24-1

102الأ�سعار المحلية للمنتجات البترولية للم�ستهلك في الأقطار الأع�ساء في عام 2013   25-1 
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املحتويات

الف�صل الثاين

174ن�ساط الم�سح الزلزالي في مختلف مناطق العالم،  2013-2009 1-2
175معدل عدد الحفارات العاملة في مختلف مناطق العالم،  2013-2009 2-2
176الكت�سافات البترولية في الأقطار الأع�ساء وبع�س الدول العربية الأخرى، 2013-2009 3-2
177احتياطي النفط عربيا وعالميا،  2013-2009 4-2
179احتياطي الغاز الطبيعي عربيا وعالميا،  2013-2009 5-2
181انتاج ال�سوائل الهيدروكربونية عربيا وعالميا،2013-2009  6-2
183انتاج �سوائل الغاز الطبيعي في الأقطار الأع�ساء والدول العربية الأخرى، 2012-2008    7-2
184الغاز الطبيعي الم�سوق عربيا وعالميا،  2012-2008 8-2
186احتياطي الفحم الحجري في العالم،  2012-2008 9-2

187انتاج الفحم الحجري في العالم،   2012-2008 10-2
188المفاعالت النووية العاملة وقيد الن�ساء في العالم )نهاية عام 2012(  11-2
190اإجمالي الطاقة الكهرومائية المركبة في بع�س دول العالم لعام 2011 12-2
191اإجمالي طاقات الرياح المركبة في بع�س دول العالم، 2012-2009 13-2

192اإجمالي الطاقات الفوتولولتية التراكمية المركبة في بع�س دول العالم، 2012-2009   14-2 
193اإجمالي طاقة الحرارة الجوفية المركبة في بع�س دول العالم  2012-2011    15-2 
194اإجمالي طاقة الكتلة الحيوية المركبة في بع�س دول العالم لعامي 2011-2010 16-2 

الف�صل الثالث

مقارنة بين اجمالي طاقات عمليات التقطير البتدائي تبعا للمناطق العالمية في نهاية 1-3

عامي 2013-2012   

266

مقارنة بين اإجمالي طاقات العمليات التحويلية بالعوامل الحفازة موزعة على المناطق 2-3

العالمية في نهاية عامي  2013-2012  

267

مقارنة بين اجمالي طاقات العمليات التحويلية بالعوامل الحفازة تبعا لنوع العملية موزعة 3-3

على المناطق العالمية في نهاية عامي  2013-2012 

268

مقارنة بين اجمالي طاقات انتاج فحم الكوك من العمليات التحويلية الحرارية موزعة 4-3

على المناطق العالمية في نهاية عامي 2013-2012  

269

مقارنة بين اإجمالي طاقات عمليات المعالجة بالهيدروجين موزعة على المناطق العالمية 5-3

في نهاية عامي 2013-2012 

270

271ت�سنيف اأكبر �سركات تكرير النفط في العالم )2014-2013(   6-3
272ت�سنيف اأكبر م�سافي النفط في العالم، يناير 2014 7-3
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273تطور طاقات عمليات التقطير البتدائي في الدول العربية، 2013-2009       8-3
274 حالة م�ساريع اإن�ساء الم�سافي الجديدة في الدول الأع�ساء 9-3

275 حالة م�ساريع وان�ساء الم�سافي الجديدة في الدول العربية غير الأع�ساء في اأوابك 10-3
276قائمة اأكبر ع�سر مجمعات لنتاج اليثيلين في العام عام 2013 11-3
277  مقارنة بين طاقات انتاج اليثيلين القائمة في العالم ح�سب المناطق لعامي 2012-2011  12-3

278توزع طاقة انتاج اليثيلين على م�ستوى العالم ح�سب الدول المختلفة لعامي 2012-2011 13-3 
280قائمة اأكبر ع�سر منتجين لاليثلين على م�ستوى العالم مطلع عام 2013  14-3 
281تطور طاقات انتاج اليثيلين في الدول العربية، خالل الفترة 2012-2008  15-3
282ا�ستهالك الغاز الطبيعي في مختلف مناطق العالم خالل عامي 2012-2011   16-3
تطور ح�سة الغاز الطبيعي من اجمالي ا�ستهالك الطاقة التجارية في مختلف مناطق 17-3

العالم خالل الفترة 2012-2009 

283

284�سادرات الغاز الطبيعي من مختلف مناطق العالم خالل عامي 2012-2011 18-3
285�سادرات الغاز الطبيعي من مختلف مناطق العالم خالل عامي 2012-2011 19-3
286تطور معدل الأ�سعار العالمية للغاز الطبيعي 2012-2008 20-3
287توزع الطاقة النتاجية ال�سمية للغاز الطبيعي الم�سيل في العام )نهاية عام 2012( 21-3
288توزع الطاقة النتاجية ال�سمية للغاز الطبيعي الم�سيل في الدول العربية نهاية عام 22-32012
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املحتويات

اأ�صكال الجزء الأول

الف�صـل الأول

32 اإمدادات العالم من النفط و�سوائل الغاز الطبيعي،  2009 – 2013    1-1
33 التغير ال�سنوي في اإمدادات العالم من النفط و�سوائل الغاز الطبيعي 2013-2009    2-1
36النمو القت�سادي العالمي والنمو في الطلب على النفط،  2013-2009     3-1
38 النمو القت�سادي العالمي خالل عامي 2013-2012    4-1
39اإجمالي الطلب العالمي على النفط، 2013-2009      5-1
40توزع الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية 2013-2009       6-1
41اإجمالي الطلب على النفط في الدول ال�سناعية 2013-2009    7-1
45المعدل الأ�سبوعي لأ�سعار �سلة اأوبك، 2013   8-1
المعدلت ال�سنوية ل�سعر �سلة خامات اأوبك والخام الأمريكي وخام برنت وخام دبي للفترة 9-1

  2013-2009
   48

50   اأ�سعار الغازولين الممتاز، 2013-2012      10-1
51ن�سبة ال�سريبة من اأ�سعار الغازولين في بع�س الدول ال�سناعية اأكتوبر 2013    11-1
55مقارنة م�ستويات اأ�سعار النفط بقيمة �سادراته للدول الأع�ساء، 2013 12-1
58 الناتج المحلي الجمالي في الدول العربية بالأ�سعار الجارية 2012-2010  13-1
59متو�سط ح�سة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية، 2010 – 2012  14-1
62هيكل ا�ستهالك الطاقة في الدول العربية، عامي 2013-2010  15-1
63معدل ا�ستهالك الفرد من الطاقة في الدول العربية عامي 2013-2010  16-1
64ا�ستهالك الطاقة في الدول العربية والمجموعات الدولية الأخرى في عام 2012  17-1
65ا�ستهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية والمجموعات الدولية الأخرى في عام 20102  18-1
67التوزع الن�سبي ل�ستهالك المنتجات البترولية في الدول العربية 19-1
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مــ

ـد
قـ

لم
ا

يطيب لي اأن اأقدم تقرير الأمين العام ال�سنوي الأربعون، لعام 2013، والذي يتناول 

بالتحليل المو�سوعي المتعمق اأهم التطورات العربية والدولية في �سناعة النفط والغاز 

الهامة  ال�ستراتيجية  المكانة  تعك�س بجالء  والتي   ،2013 والطاقة خالل عام  الطبيعي 

لل�سناعة البترولية على �سعيد القت�ساد العالمي من جهة، والدور المحوري للدول العربية 

الم�سدرة للبترول على �سعيد هذه ال�سناعة من جهة اأخرى. 

لقد �سهدت اأ�سواق النفط العالمية تح�سناً ملحوظاً خالل عام 2013 وذلك انعكا�ساً 

بالنمو بمعدلت متوا�سعة وثابتة، وهو  العالمي الذي ا�ستمر  التعافي القت�سادي  لحالة 

العالمية،  الطاقة  �سوق  والطماأنينة في  ال�ستقرار  اأجواء  ار�ساء مزيد من  �ساهم في  ما 

الكثير  في  اإيجابياً   2013 المنظمة، فقد كان عام  الأع�ساء في  الدول  اأما على �سعيد 

وانتهاء  والإنتاج  ال�ستك�ساف  من  بداية  البترولية  بال�سناعة  ال�سلة  ذات  المجالت  من 

من  بالتف�سيل  تظهر  والتي  والبتروكيماويات(،  )التكرير  الالحقة  البترولية  بال�سناعات 

2013 بتوا�سل الجهود الحثيثة للدول الأع�ساء في  التقرير. كما تميز عام  خالل هذا 

تنفيذ الم�ساريع البترولية الرامية لتو�سيع الطاقة النتاجية للنفط الخام والغاز الطبيعي، 

وتطوير البنى التحتية، والهتمام بم�ساريع ال�سحة وال�سالمة والبيئة.

يتزامن �سدور هذا التقرير والأمانة العامة للمنظمة تح�سد كافة طاقاتها وا�ستعداداتها      

الذي �سيعقد  العربي«  والتعاون  »الطاقة  العا�سر و�سعاره  العربي  الطاقة  لتنظيم موؤتمر 

الفترة  المتحدة خالل  العربية  الإمارات  بدولة  اأبو ظبي  مدينة  في  تعالى  اهلل  بم�سيئة 

لالإنماء  العربي  وال�سندوق  المنظمة  بين  م�ستركة  برعاية   ،2014 دي�سمبر   23  –  21
ال�سناعية  للتنمية  العربية  والمنظمة  العربية  الدول  وجامعة  والجتماعي  القت�سادي 

الدولية  المنظمات  ومن  العربية  الدول  مختلف  من  ر�سمية  وفود  وبم�ساركة  والتعدين، 

�سناعة  تطورات  الموؤتمر  و�سيبحث  واأجانب،  عرب  خبراء  ومن  بالطاقة  المتخ�س�سة 

�سي�ستعر�س  كما  الم�ستدامة،  والتنمية  والبيئة  والطاقة  الطبيعي  والغاز  النفط  واأ�سواق 

مجالت التعاون بين الدول العربية في مجال الطاقــة 

كما ي�سدر هذا التقرير وقد اأكملت المنظمة اأعوامها الـ 45 من ان�سائها في التا�سع 

من كانون الثاني/ يناير 1968، والذي كان بداية مرحلة مهمة في م�سيرة التعاون العربي 

على  العامة  الأمانة  في  ممثلة  المنظمة  خاللها  حر�ست  الطاقة،  مجال  في  الم�سترك 

الدفاع عن م�سالح دولها الأع�ساء في مختلف المحافل الدولية والحفاظ على مكت�سباتها، 

القت�سادي  الن�ساط  اأوجه  مختلف  في  الأع�ساء  الدول  بين  التعاون  ت�سجيع  جانب  اإلى 

واأن�سطة  فعاليات  جميع  في  الفاعلة  الم�ساهمة  على  حر�ست  كما  البترول  �سناعة  في 
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املقدمة

تعزيز  اإلى  تهدف  التي  الفعاليات  تلك  مقدمتها  وفي  المتخ�س�سة،  العربية  المنظمات 

التعاون بين الدول العربية في المجال القت�سادي.

يتكون التقرير الذي بين اأيديكم من جزئين:

الجزء الأول: ي�ستعر�س المعالم الأ�سا�سية لل�سوق النفطية والعوامل الرئي�سية الموؤثرة 

فيها وانعكا�ساتها على قيمة ال�سادرات النفطية للدول الأع�ساء، كما ي�ستعر�س تطورات 

ب�سكل  الأع�ساء  الدول  وفي  عام،  ب�سكل  العربية  الدول  في  والطاقة  النفط  ا�ستهالك 

خا�س. كما يت�سمن هذا الجزء ا�ستعرا�سا �سامال للتطورات العربية والعالمية في مجال 

ا�ستك�ساف واإنتاج واحتياطيات م�سادر الطاقة، وال�سناعات النفطية الالحقة ) تكرير- 

نقل – بتروكيماويات (، وا�ستهالك وتجارة وت�سنيع الغاز الطبيعي.

�ساركت  اأو  نظمتها  التي  والجتماعات  والندوات  الموؤتمرات  يتناول  الثاني:  الجزء 

فيها الأمانة العامة للمنظمة خالل عام 2013، ومن اأهمها اجتماعات المجل�س الوزاري 

والغاز،  النفط  �سناعة  لأ�سا�سيات  والع�سرين  الثاني  والملتقى  التنفيذي،  والمكتب 

والجتماعات التي نظمتها الأمانة العامة على �سعيد خبراء �سناعة الغاز، وخبراء البيئة 

والتغير المناخي، وغيرها، بالإ�سافة للدرا�سات والتقارير القت�سادية والفنية التي اأعدتها 

المنظمة اأو �ساركت في اعدادها.  

كما يتناول التقرير وب�سورة مف�سلة النتائج المالية والإدارية لل�سركات العربية المنبثقة 

عن المنظمة وهي )ال�سركة العربية البحرية لنقل البترول، ال�سركة العربية لبناء واإ�سالح 

العربية  ال�سركة  )اأبيكورب(،  البترولية  لال�ستثمارات  العربية  ال�سركة  )اأ�سري(،  ال�سفن 

للخدمات البترولية )اأب�سكو(. 

ختاماً ناأمل اأن تكون الأمانة العامة قد تمكنت من خالل اإ�سدارها للن�سخة الجديدة 

من تقرير الأمين العام ال�سنوي، من تحقيق هدفها بتزويد الباحثين والمهتمين بال�سناعة 

النفطية، بكتاب يحتوي على نظرة �سمولية مو�سوعية على التطورات النفطية خالل عام 

كامل.

واهلل ولي التوفيق ،،،،

الأمين العام 

 عبا�س علي النقي
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الف�صل الأول 

تطورات ال�صوق النفطية العاملية 

وانعكا�صاتها على الدول الأع�صاء

تمهيد

�سهدت �سوق النفط العالمية خالل عام 2013 ا�ستقراراً متزايداً انعكا�ساً لحالة 

التعافي القت�سادي العالمي الذي ا�ستمر بمعدلت لتزال تعتبر متوا�سعة ولكن ثابتة 

خالل العام.  وكان القت�ساد الأمريكي الدافع الرئي�سي للتعافي العالمي في الوقت 

الذي ت�سهد فيه القت�سادات النا�سئة الرئي�سية تباطوؤاً في النمو. 

وتم خالل العام ت�سجيل اأرقام قيا�سية في جانب الطلب العالمي على النفط الذي 

اإل  اإلى 89.9 مليون ب/ي والإمدادات التي بلغت 90.1 مليون برميل/ يوم.   و�سل 

اأنه وبرغم الزيادة في الطلب التي فاقت قلياًل ما كانت عليه خالل العام ال�سابق، فقد 

�سهدت اأ�سعار النفط العالمية، ولأول مرة منذ عام 2009، انخفا�ساً متوا�سعاً لي�سل 

105.9 دولر/ برميل، وذلك في ظل  اإلى  ال�سنوي ل�سعر �سلة خامات اوبك  المعدل 

الوفرة في الإمدادات التي نتجت ب�سورة رئي�سية عن الزيادة الكبيرة في امدادات دول 

خارج اوبك، وبخا�سة من امريكا ال�سمالية، وبحدود 1.3 مليون ب/ي، في الوقت الذي 

�سهــــدت فيـــه امدادات دول اأوبك، ولأول مرة منذ عام 2009، انخفا�ساً لت�سل اإلى 

36 مليون ب/ي خالل العام. 

النفطية والعوامل  لل�سوق  الأ�سا�سية  للمعالم  التقرير  الأول من  الف�سل  ويتطرق 

الرئي�سية الموؤثرة فيها وانعكا�ساتها على قيمة ال�سادرات النفطية للدول الأع�ساء، كما 

ي�ستعر�ض التطورات في ا�ستهالك النفط والطاقة في الدول العربية ب�سكل عام، وفي 

الدول الأع�ساء ب�سكل خا�ض.
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اأوًل: التطورات الرئي�صية في �صوق النفط العالمية لعام 2013 والعوامل 

الموؤثرة عليها.

الرئي�سية  التطورات  واإلقاء نظرة �ساملة على كافة  ال�سوء  المزيد من  ولت�سليط 

التي �سهدتها �سوق النفط العالمية في عام 2013، ت�ستعر�ض الفقرات التالية ب�سيء 

من التف�سيل بع�ض الجوانب المتعلقة ب�سوق النفط، وعلى وجه الخ�سو�ض الإمدادات 

النفطية، والطلب العالمي على النفط، واتجاهات الأ�سعار، وحركة المخزونات النفطية 

العالمية، وانعكا�ض ذلك على قيمة ال�سادرات النفطية للدول الأع�ساء. 

1- الإمدادات 

�سهد اإجمالي الإمدادات النفطية العالمية )نفط خام و�سوائل الغاز الطبيعي( خالل عام 

2013، ارتفاعاً متوا�سعاً بحدود 500 األف ب/ي، اأي بن�سبة 0.6% مقارنة بالعام ال�سابق 
 وال�سكل )1-1(. 

¿
لي�سل 90.1 مليون ب/ي.  كما يو�سح الجدول )1-1(

ال�صكل )1-1(

اإمدادات العالم من النفط و�صوائل الغاز الطبيعي، 2009 – 2013

)مليون برميل/يوم(

الجداول في الملحق
 
¿
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وفيما يتعلق بتطور الإمدادات خالل اأرباع ال�سنة، �سهد الربع الأول من عام 2013 

انخفا�ساً في الإمدادات العالمية بحوالي 200 األف ب/ي مقارنة بالربع الأخير من 

عام 2012 لت�سل اإلـــــى حــــوالي 89.8 مليون ب/ي اأعقبتها زيادة بواقع 200 األف 

ب/ي خالل الربع الثاني بالمقارنة مع الربع الأول تبع ذلك زيادة اأخرى بحدود 300 

امـــدادات  ا�ستقــرت  ثم  الثاني.  الربع  بالمقارنة مع  الثالث  الربع  األف ب/ي خالل 

النفــط العالميــة عند نفـــ�ض الم�ستــــوى لت�ســـل اإلى حــــوالي 90.3 مليون ب/ي خالل 

الربع الرابع من العام. 

1-1 اإمدادات دول اأوبك

بلغ معدل الإمدادات النفطية )نفط خام و�سوائل الغاز الطبيعي( لدول اأوبك حوالي 

36 مليون ب/ي خالل عام 2013، م�سكلة انخفا�ساً بنحو 700 األف ب/ي اأي بن�سبة 
مقارنة بعام 2012، لتنخف�ض بذلك ح�سة دول اأوبك من اإجمالي الإمدادات   %1.9
2013 كما يو�سح  عام   %40 اإلى حوالي   2012 عام   %41 العالمية من  النفطية 

الجدول )1-1(. 

وقد انخف�ست اإمدادات اأوبك من النفط بحدود 200 األف ب/ي خالل الربع الأول 

من العام بالمقارنة مع الربع الرابع من العام ال�سابق لترتفع بكمية 400 األف ب/ي 

خالل الربع الثاني بالمقارنة مع الربع الأول تلى ذلك انخفا�ض بكمية 200 األف ب/ي 

خالل الربع الثالث بالمقارنة مع الربع الثاني ثم انخفا�ض اأكبر )بواقع 700 األف ب/ي( 

لت�سل اإلى 35.5 مليون ب/ي خالل الربع الرابع من العام. 

الخام من  النفط  اوبــــك من  امـــدادات  انخفــ�ســــت فيــــه  الذي  الوقـــــت  وفي 

حوالي 30.2 مليون ب/ي خالل الربــــع الأول من عـــــام 2013 لت�ســــل اإلى حــــــوالي 

29.6 مليون ب/ي خالل الربع الرابع منه، فقد ارتفعت اإمدادات دول اأوبك من �سوائل 
الغاز الطبيعي والنفــــوط غير التقليـــــدية من 5.8 مليـــــون ب/ي خــالل الربع الأول 

اإلى 5.9 مليون ب/ي خالل الربع الرابع من العام. 

وفي ظل وفرة اإمدادات النفط العالمية فقد ا�ستمرت منظمة اأوبك بالعمل جاهدة 

على مراقبة �سوق النفط العالمية عن كثب واإنتاج ما تحتاج اإليه ال�سوق من اإمدادات، 

ا�ستقرار  اأثر هام في  له  البترولية، ما كان  ال�سوق  بالم�سوؤولية تجاه  ل�سعورها  وذلك 

ال�سوق والأ�سعار خالل العام. 
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الوزاري خالل عام  الم�ستوى  اأوبك اجتماعين عاديين على  وقد عقدت منظمة 

2013 واتخذت الجراءات التي من �ساأنها اأن ت�ساعد على ا�ستقرار ال�سوق بدرجة 
اأكبر، وفي اأدناه بع�ض التفا�سيل حولهما:- 

• عقد الجتماع العادي الأول في الواحد والثالثين من �سهر اأيار/مايو 2013 	

في مقر المنظمة في فيينا، وتدار�ض الجتماع اأو�ساع ال�سوق النفطية واآفاق 

ا�سا�سيات ال�سوق من عر�ض وطلب  وقد لوحظ الثبات الن�سبي لالأ�سعار خالل 

الن�سف الأول من العام والذي يعتبر موؤ�سراً على كفاية المدادات النفطية، اأما 

بالن�سبة للتقلبات الدورية لالأ�سعار فهي انعكا�ض للتوترات الجيو�سيا�سية. 

الإبقاء على �سقف  الأع�ساء  الدول  باأنه على  الموؤتمر  وبناء على ذلك، قرر 

انتاج المنظمة الحالي والبالغ 30 مليون ب/ي. 

• عقد الجتماع العادي الثاني في الرابع من �سهر كانون الأول/ دي�سمبر 2013 	

اآفاق �سوق النفط العالمية،  في مقر المنظمة في فيينا، ا�ستعر�ض الجتماع 

وبخا�سة ا�ست�سراف العر�ض والطلب لعام 2014.  كما تدار�ض اآفاق القت�ساد 

الم�ستوى العالي للديون ال�سيادية في منطقة اليورو  العالمي ولحظ مجدداً 

اليورو وتباطوؤ  المتقدمة، وبخا�سة في منطقة  المرتفعة في الدول  والبطالة 

النا�سئة. لكنه وعلى  الت�سخم في القت�سادات  بالتزامن مع مخاطر  النمو 

الرغم من الوفرة في المدادات فقد قرر الموؤتمر الإبقاء على م�ستوى الإنتاج 

يونيو  المقبل في  اأ�سهـــــر حتى الجتماع  30 مليون ب/ي لمدة �ستة  البالغ 

2014 وذلك بهدف الحفاظ على توازن ال�سوق. 

1-2 اإمدادات دول خارج اأوبك

بلغ اإجمالي الإمدادات النفطية لمجموعة الدول المنتجة من خارج منظمة اأوبك 

خالل عام 2013 نحو 54.1 مليون  ب/ي، بزيادة حوالي 1.2 مليون ب/ي اأي بن�سبة 

2.3% مقارنة بعام 2012، كما يت�سح من الجدول )1-1(.

تعاني منه دول عديدة  الذي  الإنتاج  التقليدي في  الرغم من النخفا�ض   وعلى  

من خارج اأوبك، فقد ا�ستطاعت دول هذه المجموعة تحقيق زيادة �سافية كبيرة في 

الإنتاج بخالف التوقعات التي ت�سير اإلى و�سول الإنتاج النفطي فيها اإلى ذروته. وقد 
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التي  المتحدة،  الوليات  الإمدادات  الزيادة في  الجزء الأعظم من تلك  كان م�سدر 

اإنتاجها بنحو 1.1 مليون ب/ي خالل عام 2013، بالمقارنة مع عام 2012.  تزايد 

هذا بالإ�سافة اإلى دول اأخرى واإن كانت بدرجة اأقل، وبخا�سة كندا ) 200 األف ب/ي( 

األف ب/ي(. وبالنتيجة تمكنت دول   140 ال�سابق )حوالي  ال�سوفيتي  ودول التحاد 

منظمة التعاون القت�سادي والتنمية )OECD( من زيادة م�ستويات اإمداداتها ب�سكل 

كبير ليزيد عن 22 مليون ب/ي خالل العام. اأما بالن�سبة لإمدادات الدول النامية فقد 

�سهدت انخفا�ساً في اإنتاجها بحدود 30 األف ب/ي خالل العام. 

النفطية من دول  الإمدادات  ال�سنوي في  التغير  ال�سكل )1-2( معدلت  ويو�سح 

اأوبك، والدول المنتجة من خارجها خالل الفترة 2013-2009. 

ال�صكل )2-1(

التغير ال�صنوي في اإمدادات العالم من النفط و�صوائل الغاز الطبيعي ، 2013-2009 

)مليون برميل / يوم(
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2- الطلب العالمي على النفط

2013، بواقع  النفط ب�سكله المطلق خـالل عام  العالمي على  ارتفع الطلب 

النمو  ال�سابق، متاأثرة با�ستمرار تباطوؤ  العام  مليون ب/ي وبمعدلت نمو تفوق قلياًل 

القت�سادي العالمي، حيث تعتبر حالة القت�ساد العالمي معياراً مهماً لمعرفة مقدار 



ل
ألو

ل ا
ص

لف
ا

تقرير الأمني العام ال�سنوي الأربعون

36

الطلب العالمي على النفط.  وتمثلت العالقة ما بين النمو القت�سادي ونمو الطلب 

تاأثير ا�ستمرار تباطوؤ النمو القت�سادي على معدلت  العالمي على النفط من خالل 

والـجـدول )2-1(  ال�سكل )3-1(  الأخيرة. ويو�سح  ال�سنوات  الطلب خالل  النمو في 

معدلت النــمو ال�سنويـــة في الطلـــب العالمـــي على النفـــط مقـــابل معـــدلت النمو 

في القت�ساد العالمي للفترة الممتدة ما بين عامي 2009 و 2013. 

ال�صكل )3-1(

النمو القت�صادي العالمي والنمو في الطلب على النفط ، 2009 - 2013

)%(
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�سهد عام 2013 ا�ستمرار التباطوؤ في معدلت النمو القت�سادي العالمي وتوا�سع 

التعافي القت�سادي، لأ�سباب تعود بدرجة رئي�سية اإلى الم�ستوى العالي للديون ال�سيادية 

في منطقة اليورو وم�ستوى البطالة العالي في الدول المتقدمة ومخاطر الت�سخم في 

القت�سادات النا�سئة.  وفي ظل ذلك تم اإعادة النظر بالنمو القت�سادي العالمي لعام 

2013 باتجاه التخفي�ض خالل العام من قبل الموؤ�س�سات الدولية المتخ�س�سة وبخا�سة 
�سندوق النقد الدولي. 
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النمو القت�سادي  المختلفة، انخف�ض معدل  الدولية  المجموعات  وعلى م�ستوى 

للدول ال�سناعية، التي ت�ستحوذ على نحو 51 % من ال�ستهالك العالمي للنفط، من  

1.5% عام 2012 اإلى 1.2% عام 2013. 

النمو  انخفا�سا في معدل  الأمريكي  ال�سناعية، �سهد القت�ساد  الدول  بين  ومن 

ال�سنوي من 2.8% عام 2012 اإلى 1.6% عام 2013.  وحافظت اليابان على معدل 

النمو القت�سادي الم�سجل خالل العام ال�سابق بواقع 2%.  بالمقابل، ح�سل تح�سن 

اإلى   2012 اليورو من �سالب )0.6%(عام  اقت�سادات منطقة  ن�سبي في معدل نمو 

�سالب )0.4%( عام 2013. 

كما انخف�ست قلياًل معدلت النمو في اقت�سادات بقية دول العالم الأخرى لت�سل 

بلغت  التي  الما�سي  العام  الم�سجلة خالل  النمو  بالمقارنة مع معدلت  اإلى%4.5، 

4.9%. حيث انخف�ض معدل نمو مجموعة كومنولث الدول الم�ستقلة من 3.4% عام 
2012 اإلى 2.1% عام 2013.

وبالن�سبة لمجموعة الدول النامية في اآ�سيا فقد �سهدت معدلت نموها خالل العام 

انخفا�ساً متوا�سعاً لت�سل اإلى 6.3% بالمقارنة مع 6.4% في العام ال�سابق من �سمنها 

ال�سين التي �سهدت تباطوؤ ن�سبي في نموها القت�سادي لي�سل اإلى 7.6% عام 2013 

بالمقارنة مع 7.7% لعام 2012. 

الكاريبي  الالتينية ومنطقة  اأمريكا  النمو القت�سادي لدول  كما انخف�ض معدل 

النمو القت�سادي  ، وانخف�ض معدل   2013 عام   %2.7 اإلى   2012 عام   %2.9 من 

عام   %2.1 اإلى   2012 عام   %4.6 الأو�سط و�سمال افريقيا من  ال�سرق  في دول 

2013. بالمقابل، �سجلت الدول الأفريقية جنوب ال�سحراء ارتفاعاً �سئياًل في نموها 
القت�سادي لي�سل اإلى 5% خالل العام مقارنة بمعدل 4.9% عام 2012، كما يو�سح 

ال�سكل )1-4( والجدول )3-1(.
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وبتتبع معدلت النمو في الطلب العالمي على النفط خالل عام 2013، بالإمكان 

مالحظة تاأثير التباطوؤ القت�سادي العالمي على معدلت النمو في الطلب على النفط. 

وبينما تح�سنت ن�سبياً اآفاق القت�ساد العالمي في اأواخر عام 2013،  و�سل اإجمالي 

الطلب العالمي على النفط خالل الربع الرابع من العام اإلى 90.9 مليون ب/ي مرتفعاً 

بحدود 1.0 مليون ب/ي بالمقــــارنة مع الربــــــع الأول من العـــام و800 األف ب/ي 

بالمقارنة مع الربع المناظر من العام ال�سابق.   

 2013 لعام  النفط  العالمي على  للطلب  التوقعات  انعك�ض ذلك على حالة  وقد 

التي ت�سدر �سهرياً عن الموؤ�س�سات العالمية الرئي�سية المخت�سة با�ست�سراف م�ستقبل 

الطلب، ومنها منظمة اأوبك التي اأ�سارت بياناتها ال�سادرة في �سهر كانون الثاني/يناير 

من عام 2013  اإلى توقع ارتفاع الطلــب العالمي على النفــــط خــــالل العام بحدود 

0.8 مليون ب/ي. اإل اأنه عادت ورفعت توقعاتها اإلى 0.9 مليون ب/ي خالل �سهر 
ت�سرين الثاني/ نوفمبر من العام. 

وب�سكل عام، اأثرت معدلت النمو القت�سادي، التي لتزال منخف�سة ن�سبياً، على 

م�ستوى الطلب العالمي على النفط  الذي ارتفع  بمقدار مليون برميل يوميا خالل 

ال�صكل )4-1(

النمو القت�صادي العالمي خالل عامي 2012 و 2013
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اإجمالي  الما�سي، حيث و�سل  العام  مقارنة بم�ستواه خالل   %1.1 اأي بمعدل  العام، 

ال�سكـل )5-1(  يـو�سح  89.9 مليون ب/ي، كـما  اإلى   2013 لعام  العالمي  الطلب 

والجــدول )4-1(. 

ال�صكل )5-1(

اإجمالي الطلب العالمي على النفط ، 2013-2009
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وقد تباينت م�ستويات الطلب على النفط وفق المجموعات الدولية من مجموعة 

 2013 اأخرى،  فبينما انخف�ض م�ستوى الطلب في الدول ال�سناعية خالل عام  اإلى 

بنحو 200 األف ب/ي لي�سل اإلى 45.8 مليون برميل/يوم، ارتفع م�ستواه في بقية دول 

العالم الأخرى بواقع 1.2 مليون برميل/يوم، مقارنة بم�ستويات عام 2012 .

وقد اأدى تغير م�ستويات الطلب لكل مجموعة اإلى اختالف  ح�ستها من اإجمالي 

الطلب العالمي خالل عام 2013، اإذ انخف�ست ح�سة الدول ال�سناعية من 51.7 % 

في عام 2012 اإلى 50.9 % في عام 2013 بينما ارتفعت ح�سة بقية دول العالم من 

48.3 % اإلى 49.1 %، كما يت�سح من ال�سكل )1-6( والجدول )5-1( : 
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وفيما يلي بيان للتطورات التي �سهدتها م�ستويات الطلب على النفط لكل مجموعة 

من المجموعات الدولية على حدة :

2-1  الدول ال�صناعية

تراجع طلب الدول ال�سناعية بحوالي200 األف برميل يوميا خالل العام اأي بن�سبة 

المجموعة  45.8 مليون ب/ي. و�سمن  ليبلغ  الما�سي  بالعام  مقارنة   %0.4 حوالي 

المذكورة انخف�ض طلب دول اأوروبا الغربية بـ 100 األف ب/ي لي�سل اإلى 13.6 مليون 

ب/ي خالل العام. وانخف�ض طلب الدول الآ�سيوية ال�سناعية بكمية 200 األف ب/ي 

ال�سمالية على  اأمريكا  8.4 مليون برميل/يوم. بالمقابل، ارتفع طلب دول  اإلى  لي�سل 

النفط بواقع 300 األف ب/ي لي�سل اإلى 23.9 مليون ب/ي، كما يو�سح ال�سكل )7-1( 

والجدول )6-1( :

ال�صكل )6-1(

توزع الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية، 2013-2009 
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تعتبر التطورات في القت�ساد الأمريكي العامل الأكثر اأهمية بالن�سبة ل�ستهالك 

النفط العالمي، واأ�سبح ا�ستهالك النفط في الوليات المتحدة، والذي ي�سكل حوالي 

21% من اإجمالي ا�ستهالك النفط في العالم، هو العامل الهام والذي ي�سعب توقعه 
فيما يخ�ض ال�ستهالك العالمي للنفط لل�سنوات العديدة ال�سابقة.  فقد تميز الطلب 

الأمريكي على النفط باتجاه ت�ساعدي منذ اأوائل عام 2013، وبخا�سة بالن�سبة للقطاع 

النفط  الأمريكي على  الطلب  المتوا�سع في  النقل. وبعد الرتفاع  ال�سناعي وقطاع 

خالل الربع الثاني، تزايد الطلب ب�سكل ملحوظ خالل الربعين الثالث والرابع من العام 

في ظل ت�سارع وتيرة النمو القت�سادي الأمريكي والتح�سن الذي طراأ على �سوق العمل 

وارتفاع م�ستوى ثقة الم�ستهلك في الوليات المتحدة خالل الن�سف الثاني من العام.  

وفيما يخ�ض دول اأوروبا ال�سناعية، ا�ستمر نمط ال�ستهالك ال�سعيف للنفط الذي 

�سهدته دول المنطقة لل�سنوات ال�سابقة. وذلك نتيجة لأزمة الديون ال�سيادية في منطقة 

 ،2011 2009 وتفاقمت في بداية عام  نهاية عام  بداأت في  واأن  التي �سبق  اليورو 

ال�صكل )7-1(

اإجمالي الطلب على النفط في الدول ال�صناعية، 2009 – 2013
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الربع  اأوروبا خالل  ال�سناعية.  و�سهدت  اأوروبا  اقت�سادات  ب�سكل كبير على  واأثرت 

الثاني من العام، ولأول مرة منذ نهاية عام 2010، نمواً موجباً في الطلب على النفط، 

ما اأدى اإلى تقلي�ض تراجع الطلب على النفط وا�ستقرار في قطاعي ال�سناعة والنقل 

في دول المنطقة خالل العام. 

النووي  انفجار مجمع فوكو�سيما  تاأثير كارثة  ا�ستمر  لليابان، فقد  بالن�سبة  اأما   

في عام 2011 وغلق محطاتها النووية على الطلب على النفط وعلى مجمل نواحي 

القت�ساد الياباني، لكن حاجة اليابان للنفط الخام في توليد الكهرباء والحرق المبا�سر 

انخف�ست قلياًل خالل العام في ظل تزايد ح�سة الغاز الطبيعي والفحم. 

  وفيما يتعلق بتطور طلب الدول ال�سناعية على النفط على اأ�سا�ض ف�سلي خالل 

عام 2013، ت�سير تقديرات منظمة اأوبك، باأنه بعد النخفا�ض بحدود 400 األف ب/ي 

في طلب دول المجموعة خالل الربع الأول من عام 2013 مقارنة بالربع الرابع من 

العام ال�سابق، �سهد الربع الثاني انخفا�ساً بواقع 600 األف ب/ي بالمقارنة مع الربع 

الأول، تبعتها زيادة بحدود 700 األف ب/ي خالل الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، 

وا�ستقرار في م�ستوى الطلب خالل الربع الرابع من العام.

2- 2   الدول النامية

مليون ب/ي خالل   1 باأكثر من  ال�سين(  )ب�سمنها  النامية  الدول  تزايد طلب 

لم  م�ستوى  وهو  مليون ب/ي   39 اإلى  لي�سل  ال�سابق  بالعام  مقارنة   2013 عام 

ي�سله من قبل، بمعدل نمو 2.9% بالمقارنة مع العام ال�سابق. والجدير بالذكر اأن 

طلب الدول النامية يعد المحرك الرئي�سي للطلب العالمي على النفط، فقد �سهد 

الطلب في هذه الدول زيادة 5.2 مليون ب/ي في عام 2013 بالمقارنة مع م�ستواه 

الم�سجل في عام 2009.

و�سمن هذه المجموعة ارتفع الطلب في منطقة ال�سرق الأو�سط واأفريقيا بنحو 

11.3 مليون ب/ي وا�ستاأثر طلب الدول العربية الذي  300 األف ب/ي لي�سل اإلى 
من الزيادة في طلب المنطقة، وبحوالي %18  بلغ 6.5 مليون ب/ي بح�سة %67 

اإلى  كبير  ب�سكـــل  الرتفـــــاع  ويعـــود  النامية.  الدول  الزيادة في طلب  اإجمالي  من 

الأخرى  الدول  لطــــلب  بالن�ســـــبة  اأما  اأوابك.  الأع�ساء في  الدول  ا�ستهالك  زيادة 
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100 األف ب/ي لي�سل  في ال�ســــرق الأو�ســــط وافريقيــــا فقــــد ارتفـــع بحــــدود 

اإلى 4.8 مليون ب/ي خالل العام. 

اأي  اإلى 5.6 مليون ب/ي خالل العام،  اأوابك    وارتفع طلب الدول الأع�ساء في 

الأكثر  المنتوج  الديزل  ال�سابق وكان  العام  بالمقارنة مع   %3.7 بلغت  ارتفاع  بن�سبة 

ا�ستخداماً في تلك الدول نتيجة تزايد ا�ستخدامه في قطاعي النقل وال�سناعة، بينما 

حافظت باقي الدول العربية على نف�ض معدلت العام ال�سابق بواقع 0.9 مليون ب/ي. 

اإلى  لي�ســــل  األف ب/ي   600 بـ  الناميـــــة  الآ�سيـــوية  الـــدول  ارتفــــع طلـــب  كما 

21.2 مليون ب/ي عام 2013، وبرغم تباطوؤ النمو القت�سادي ال�سيني فقد ا�ستحوذ 
الآ�سيوي وقاطرة  للنمو القت�سادي  الرئي�سي  المحرك  الذي يعد  ال�سيني،  الطلب 

المجموعة،  من طلب   %47 اأكثــــر من  ي�سكل  المذكورة، والذي  ال�سوق  التعافي في 

الزيادة  من   %36 الآ�سيوية وعلى  الدول  الزيادة في طلب  من   %67 على حوالي 

في طلـــــب الدول الناميــة مجتمعة، حيث ارتفــع بمقدار 400 األف ب/ي ليــــــ�سل 

اإلى 10.1 مليون ب/ي عام 2013. ومما يذكر، بعد انخفا�سه خــالل الربـــع الأول 

من عام 2013، بالمقارنة مع الربع الرابع من العام ال�سابق، تزايد الطلب ال�سيني 

على النفط خالل الربع الثاني ليعود لالنخفا�ض خالل الربع الثالث وليرتفع خالل 

ا�ستخدام  زيادة  النفط بعدة عوامل منها  ال�سيني على  الطلب  وتاأثر  الرابع.   الربع 

غاز البترول الم�سال في �سناعة البتروكيماويات والغازولين في قطاع النقل مدعوماً 

بالزيادة الكبيرة في مبيعات ال�سيارات. من جهة اأخرى، انعك�ست الزيادة في الطلب 

على الغاز الطبيعي والفحم على �سكل طلب �سعيف ن�سبياً على الديزل وزيت الوقود 

في ال�سين خالل العام. 

اأما بالن�سبة لقت�ساد الهند، المحرك الآخر لنمو القت�ساد الآ�سيوي، فقد ارتفع 

الطلب على النفط بنحو 100 األف ب/ي لي�سل اإلى 3.4 مليون ب/ي خالل العام. 

من جهة اأخرى، حققت دول اأمريكا الالتينية ارتفاعاً في طلبها بواقع 200 األف 

ب/ي  لي�سل اإلى 6.5 مليون برميل/يوم، ويعزى ذلك للزيادة في الطلب على النفط 

في البرازيل، بواقع 100 األف ب/ي ثم دول المنطقة الأخرى بزيادة 100 ب/ي كما 

يو�سح الجدول )7-1(.
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¿
2- 3   الدول المتحولة 

حافظ طلب الدول المتحولة على النفط خالل العام على ذات المعدلت الم�سجلة 

خالل العام ال�سابق بواقع 5.1 مليون ب/ي، كما يو�سح الجدول )7-1(.

3- اتجاهات الأ�صعار

3-1 اأ�صعار النفط الخام

الن�سبي،  2013 بحالة من ال�ستقرار  العالمية خالل عام  النفط  اأ�سعار  تميزت 

برغم انخفا�سها، ولأول مرة منذ عام 2009، واإن كان بدرجة متوا�سعة، حيث تراوحت 

اأوبك �سمــــن نطـــاق محـــدد ما بين حوالي  ل�سعــر �سلة خامات  ال�سهرية  المعدلت 

101 و109 دولر/ برميل خالل معظم اأ�سهر ال�سنة، وبلغ المتو�سط ال�سنوي لل�سلة 
105.9 دولر/ برميل خالل العام منخف�سًا بحدود 3.6 دولر/برميل، ما يعادل 

انخفا�ض ن�سبته 3% بالمقارنة مع عام 2012. 

لتتراوح  ال�سعرية  التقلبات  من  ن�سبياً  اأعلى  العام درجة  الأول من  الن�سف  و�سهد 

خالله المعدلت ال�سهرية ل�سعر �سلة اأوبك ما بين حوالي 101 و 113 دولر / برميل 

بالمقارنة مع الن�سف الثاني من العام الذي تراوحت خالله الأ�سعار ما بين حوالي 105 

و109 دولر/ برميل.  اأما بالن�سبة لحركة المعدلت الف�سلية لأ�سعار النفط، فقد بلغ 

معدل �سعر �سلة اأوبك 109.5 دولر/برميل خالل الربع الأول من العام مرتفعاً بواقع 

2.2 دولر/ برميل، ما يعادل حوالي 2% بالمقارنة مع الربع الرابع من العام ال�سابق، 
لينخف�ض خالل الربع الثاني اإلى 100.9 دولر/ برميل، ما يعادل 7.9% بالمقارنة مع 

الربع الأول من العام.  ثم ارتفع ال�سعر خالل الربع الثالث لي�سل اإلى 106.9 دولر/ 

برميل، لينخف�ض قلياًل لي�سل اإلى 106.5 دولر/برميل خالل الربع الرابع من العام. 

اأوبك، فقد حققــت م�ستويات تفوق  �سلة  ل�سعر  ال�سهرية  بالمعدلت  يتعلق  وفيما 

100 دولر/ برميل لكامل فترة اأ�سهر ال�سنة.

يذكر اأن المعدلت ال�سهرية لل�سلة قد ا�ستهلت العام بالإرتفاع لحين و�سولها 

113 دولر/ برميل خالل �سهر �سباط/فبراير، لتبداأ  الحد الأعلى البالغ حوالي 

ت�سمل دول التحاد ال�سوفيتي ال�سابق ودول اوروبا ال�سرقية التي لم تن�سم اإلى منظمة التعاون القت�سادي والتنمية.
 
¿
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بعدها بالنخفا�ض لحين ا�ستقرارها عند الحد الأدنى البالغ حوالي 101 دولر/ 

�سهر  لغاية  بالرتفاع  الأ�سعار  بداأت  ذلك  بعد  الثاني.  الربع  اأ�سهر  برميل خالل 

اكتوبر  الأول/  ت�سرين  �سهري  قلياًل خالل  ذلك  بعد  لتنخف�ض  اأيلول/�سبتمبر 

107.7 دولر/ برميل خالل  اإلى  وت�سرين الثاني/ نوفمبر ثم ترتفع قلياًل لت�سل 

�سهر كانون الأول/ دي�سمبر. 

الأق�سى  الحد  بين  ما  الفروقات  في  تقل�ساً   2013 عام  �سهد  وبالنتيجة 

12 دولر/ برميل،  اإلى حوالي  لت�سل  العام  اأوبك خالل  �سلة  والأدنى لأ�سعار 

بالمقارنة مع 29 دولر/برميل، كفرق ما بين اأعلى واأدنى معدل �سهري لأ�سعار 

ال�سلة خالل عام 2012. ويو�سح ال�سكل )1-8( الحركة الأ�سبوعية ل�سعر �سلة 

اأوبك خالل العام.

ال�صكل ) 1- 8(

المعدل الأ�صبوعي لأ�صعار �صلة اأوبك، 2013
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من  لتاأثير جملة  نتيجة  عادة،  العالمية،  النفط  اأ�سعار  م�ستويات  وتحدد 

بالأ�سعار  دفع  ما  فمنها  متفاوتة،  وباتجاهات  والمتداخلة  المتنوعة  العوامل 

ال�سوق  اأ�سا�سيات  عوامل  اكت�سبت  وقد  النخفا�ض.  نحو  واأخرى  ال�سعود  نحو 

القليلة  ال�سنوات  مع  بالمقارنة   2013 عام  اأهمية  اأكثر  دوراً  وطلب  من عر�ض 

ال�سابقة. وبالإمكان اإدراج العوامل الرئي�صية التي اأثرت في حركة اأ�صعار النفط 

خالل العام كما يلي: - 

• يعتبر نجاح ا�ستغالل م�سادر النفط والغاز غير التقليدية في الوليات المتحدة 	

النفطي وتحقيق زيادة  اإنتاجها  اإجمالي  اإليه من زيادة كبيرة في  اأدت  وما 

�سافية في الإمدادات النفطية لمجموعة دول خارج اأوبك تفوق مليون ب/ي 

خالل عام 2013، اأحد اأهم العوامل التي نتجت عن وفرة في امدادات النفط 

العالمية وتو�سيع في الطاقة الإنتاجية العالمية، وما يعني ذلك من الحد من 

ارتفاع م�ستويات الأ�سعار خالل العام.  

• انتاجها من 	 بالمحافظة على  الخا�سة  اأوبك وقراراتها  كان لجهود منظمة 

دون تغيير دوراً هاماً في توازن �سوق النفط وا�ستقرارها.  كما عملت بع�ض 

اإنتاج  الذي ح�سل في  التخفي�ض  للتعوي�ض عن  المنظمة فرادى جاهدة  دول 

بع�ض الدول المنتجة الأخرى لتفادي نق�ض الإمدادات في ال�سوق.  وبالنتيجة 

�ساهمت دول اأوبك في تلبية الطلب العالمي على النفط واإبقاء ال�سوق العالمية 

وراء حالة  العام، ويعد ذلك عاماًل حا�سماً  باإمدادات وفيرة خالل  مزودة 

ال�ستقرار الن�سبي التي ات�سمت بها ال�سوق خالل العام. 

• التطورات الجيو�سيا�سية التي نتجت عن تخفي�ض كبير في اإنتاج بع�ض الدول 	

العربية في المنطقة، وبع�ض الدول الم�سدرة للبترول الأخرى، اإل اأن قيام بع�ض 

بع�ض الدول المنتجة الآخري التي لديها طاقة اإنتاجية اإ�سافية قد �ساهمت في 

ا�ستقرار ال�سوق البترولية العالمية وبقاء الأ�سعار في معداتها المقبولة. 

• التعافي القت�سادي العالمي، واإن كان بمعدلت لتزال متوا�سعة خالل العام، 	

اإل اأنه ذو تاأثير ايجابي في الطلب العالمي على النفط ويعتبر عاماًل داعماً 

لالأ�سعار. 
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•  حركة اأ�سعار �سرف الدولر )عملة ت�سعير النفط في الأ�سواق العالمية( مقابل 	

الدولر  الن�سبي ل�سعر �سرف  ال�سعف  الرئي�سية. وكمثال، اعتبر  العمالت 

مقابل اليورو اأحد العوامل وراء ارتفاع اأ�سعار النفط اأوائل العام. 

• كان للم�ساربات دور محدود ن�سبياً، وبخا�سة خالل الن�سف الثاني من العام، 	

النفطية  الإمدادات  ال�سائدة وكفاية  الجيو�سيا�سية  العوامل  في ظل طبيعة 

العالمية خالل العام. 

• العام قد بداأ بطق�ض 	 واأن  بالطق�ض، خا�سة   )عوامل مو�سمية( لها عالقة 

بارد ن�سبياً في معظم الدول في ن�سف الكرة ال�سمالي مما كان له تاأثير على 

الأ�سعار. وهناك اإجماع باأن الن�سف الثاني من العام قد �سهد تعافياً في الطلب 

على النفط على اأ�س�ض مو�سمية اأي�ساً. 

كما �سهد عام 2013 تطورات في نمط فروقات الأ�سعار، تمثلت بتو�سع الفروقات، 

الكبريتي  المحتوى  النفوط الخفيفة منخف�سة  اأ�سعار  بين  ن�سبياً،  وبدرجة متوا�سعة 

والثقيلة عالية المحتوى الكبريتي خالل العام بالمقارنة مع العام ال�سابق. فمثاًل، و�سل 

الفرق بين �سعر نفط برنت )الأعلى جودة ممثاًل للنفوط الخفيفة( و�سعر نفط دبي )ممثاًل 

للنفوط الثقيلة(  اإلى 3.1 دولر/برميل خالل عام 2013 بالمقارنة مع 2.5 دولر/برميل 

اأوبك الذي يقل عن �سعر نفط  خالل العام ال�سابق. وكذلك الحال بالن�سبة ل�سعر �سلة 

برنت بواقع 2.7 دولر/برميل خالل العام مقابل 2.1 دولر/برميل خالل العام ال�سابق.

اإلى  الأ�سعار وبدرجة كبيرة  التطورات في م�سهد فروقات  تلك  اأن تعزى  ويمكن 

العالمية وبخا�سة من دولة  ال�سوق  النفوط الخفيفة في  المعرو�ض من  انخفا�ض 

العك�ض  اأ�سعار نفط برنت.  وعلى  ب�سكل مبا�سر على  وتاأثير ذلك  العام  ليبيا خالل 

العالم، حقق �سعر  الرئي�سية في  الخام  النفوط  اأ�سعار  الذي �سهدته  من النخفا�ض 

العام وذلك لأ�سباب  4 دولر/برميل خالل  بحدود  ارتفاعاً  نفط خام غرب تك�سا�ض 

تعود بالدرجة الأ�سا�ض اإلى ربط مزيد من الأنابيب لم�سافي منطقة خليج المك�سيك 

وتخفيف تراكم امدادات النفط المحلية الأمريكية. 

يذكر، اأن خام غرب تك�سا�ض، الذي يعتبر اأحد نفوط الإ�سارة الرئي�سية العالمية 

ذات النوعية الخفيفة والمحتوى الكبريتي المنخف�ض، اأخذ يعاني ومنذ عام 2007 
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من محددات لوج�ستية، خا�سة واأنه نفط مغلق منعزل عن الأ�سواق العالمية الأخرى، 

وتحركت اأ�سعاره ب�سكل لي�ض له عالقة باأ�سا�سيات ال�سوق العالمية.  تقليدياً، كانت 

النوعية  المت�سابهان في  اأ�سعـــار نفط غرب تك�سا�ض ونفط برنت  بين  الفـــروقات 

بلغت   2013 الفروقــات في عـــام  تلك  اأن   اإل  تميل ل�سالح نفط غرب تك�سا�ض، 

10.6 دولر/برميل بالمقارنة مع 17.5 دولر/ برميل خالل العام ال�سابق ل�سالح 
نفط برنت.  بال�سافة اإلى ذلك فقد كانت اأ�سعار نفط غرب تك�سا�ض العالي الجودة 

تقل عن اأ�سعار بع�ض النفوط الأقل جودة منه وبحدود 7.5 دولر/ برميل بالمقارنة 

مع اأ�سعار نفط دبي و 7.9 دولر/ برميل بالمقارنة مع معدل �سعر �سلة خامات اأوبك 

خالل العام.

يبين  الذي  الأ�سعار من الجدول )1-9( وال�سكل )9-1(  ويت�سح تطور فروقات 

العالم  الرئي�سية في  الإ�سارة  اأوبك و نفوط  ل�سعر �سلة خامــات  ال�سنوية  المعدلت 

)الخام الأمريكي الخفيف، وخام برنت، وخام دبي( للفترة 2013-2009.

ال�صكل )1- 9(

المعدلت ال�صنوية ل�صعر �صلة خامات اأوبك والخام الأمريكي

وخام برنت وخام دبي للفترة 2013-2009، 
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العام على م�ستويات  الأ�سعار ونمط حركة فروقاتها خالل  التطور في  وانعك�ض 

الأ�سعار الفورية لمختلف الخامات العربية ب�سكل عام التي �سلكت ذات الم�سلك، حيث 

�سهدت انخفا�ساً خالل العام بالمقارنة مع العام ال�سابق وبدرجات متفاوتة.  

فقد انخف�ض الخام الجزائري بواقع 2.1 دولر/برميل لي�سل اإلى 109.4 دولر/

برميل خالل العام، اأي بن�سبة انخفا�ض 1.9% بالمقارنة مع العام ال�سابق. وانخف�ض 

اإلى 105 دولر/برميل اأي  خام الت�سدير الكويتي بواقـــــع 3.9 دولر/ برميل لي�سل 

بن�سبة انخفــــا�ض 3.6% بالمقـــــارنة مع عام 2012، ما اأدى اإلى تو�ســــع الفروقــات 

العام بالمقارنة مع  4.4 دولر/برميل خالل  بين الخام الجـــزائري والكويتي لي�سبح 

2.6 دولر/برميل خالل العام ال�سابق. 

وفيما يخ�ض الخامات العربية الأخرى، فقد تراجع الخام العربي الخفيف ال�سعودي 

بن�سبة )3.4%( ليبلغ 106.5 دولر/ برميل، وخام موربان الإماراتي بن�سبة )3.2%(  لي�سل 

108.2 دولر/ برميل، وخام ال�سدرة الليبي بن�سبة )3.3%( لي�سل اإلى 108.5 دولر/ 
برميل، و الخام البحري القطري و الب�سرة العراقي بن�سبة )3.7%( و)4.1%( لي�سال اإلى 

105.3 و103.6 دولر/برميل تباعا خالل العام. كما يو�سح الجدول )1- 9(.

 ويت�سح اأن الإنخفا�ض الذي �سهدته اأ�سعار النفط الخام بقيمتها ال�سمية والذي بلغ 

حوالي 3.6 دولر للبرميل يقل قلياًل عن النخفا�ض في اأ�سعارها الحقيقية المقا�سة 

باأ�سعار عام 2000 بعد تعديلها وفق الرقم القيا�سي الذي يمثل مخف�ض الناتج المحلي 

اأقل من  بن�سبة  اأي  4 دولر/برميل  بـ  انخف�ض  ال�سناعية حيث  الدول  الإجمالي في 

لي�سل متو�سطها اإلى حوالي 86 دولر/برميل في عام 2013 ، كما يو�سح   %4.4
الجدول )10-1(.

3-2 الأ�صعار الفورية للمنتجات النفطية

طراأ انخفا�ض على المتو�سط ال�سنوي لأ�سعار المنتجات النفطية المختلفة خالل عام 

2013 في كافة الأ�سواق الرئي�سية في العالم وبن�سب متفاوتة ح�سب ال�سوق ونوع المنتج.  

3-2-1 اأ�صعار الغازولين الممتاز

129.7 دولر/ برميل  في عام  الأمريكي  الخليج  الغازولين في  بلغ معدل �سعر 

مقارنة بمعدلت ال�سعر  2013، اأي بانخفا�ض 3.9 دولر/ برميل، وتمثل %2.9 
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لعام 2012 وفـــي �ســــوق البحــــر المتو�ســـط و�ســـل معـــدل  ال�سعــــر خـــــالل العــــام 

بالمقارنة مع العام  122.8 دولر/برميل، بانخفا�ض 3.8 دولر/برميل، تمثل %3 
ال�سابق. وفي �سوق روتردام و�سل معدل ال�سعر خالل العام اإلى 122.7 دولر/برميل، 

بالن�سبة  اأما   .2012 بالمقارنة مع عام   %3.6 4.6 دولر/ برميل، تمثل  بانخفا�ض 

ل�سوق �سنغافورة، فقد و�سل معدل ال�سعر اإلى 119.3 دولر/ برميل خالل عام 2013، 

بانخفا�ض 4.2 دولر/ برميل، والتي تمثل حوالي 3.4% مقارنة باأ�سعار عام 2012. 

الأربعة خالل عام  الأ�سواق  بين  الأ�سعار من  اأعلى  الأمريكية  ال�سوق  وقد حققت 

2013،  تلتها �سوق البحر المتو�سط  ثم �سوق روتردام واأخيراً �سنغافورة التي حققت 
اأدنى الأ�سعار، كما يو�سح الجدول )1-11( وال�سكل )10-1(. 

ال�صكل )10-1(

اأ�صعار الغازولين الممتاز، 2013-2012، 

)دولر/ برميل(
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وعند مقارنة ال�سعر النهائي في بع�ض الدول ال�سناعية الرئي�سية يت�سح باأنه   الأقل 

اإذ �سكلت هذه  ال�ســوق،  تلك  المنخف�سة في  ال�سرائب  ب�سبب  الأمريكية  ال�سوق  في 

ال�سرائب  في �سهر ت�سرين الأول/اأكتوبر 2013 حوالي 12.5 % من ال�سعر النهائي 

للغازوليــــــن مقارنـــة بن�ســــبة 31.8% في كنــــدا، و39.7% في الــيابـــان، و%50.3 



الف�سل الأول

تطورات ال�صوق النفطية العاملية وانعكا�صاتها على الدول الأع�صاء

51

 ال�صكل )11-1(

ن�صبة ال�صريبة من اأ�صعار الغازولين في بع�ض الدول ال�صناعية،

ت�صرين الأول/ اأكتوبر 2013 

)دولر/ لتر(

0.0	  

0.5	  

1.0	  

1.5	  

2.0	  

2.5	  

	أ%$#"!   	*()ا   	ا.-!,!ن   	أ01!/-!   	  !2/$3 	أ4!/-!   	  !-/!5#$, 	إ5#!.-!  

		ا.70#$8    90:	ا.2;$   	ا.70#$8  

 ،%57.6 الأخرى )فرن�سا  الأوروبية  الدول  في بع�ض   %57 واأكثر من  اأ�سبانيا،  في 

والمانيا 57.8%، وايطاليا 60.2% و60.7% في بريطانيا( خالل الفتــرة نف�سهـــا، كما 

يو�ســح الجدول ) 1-12 ( وال�ســكل )11-1(.

3-2-2 اأ�صعار زيت الغاز/ الديزل

كانت  م�ستويات اأ�سعار زيت الغاز ب�سكلها المطلق خالل عام 2013 في كل من �سوق 

روتردام و�سنغافورة تفوق اأ�سعار كل من الغازولين وزيت الوقود، ويعود ذلك اإلى الطلب 

الم�ستمر على المنتج �سيفا و�ستاًء، وخ�سو�ساً في قطاع الموا�سالت وقطاع التدفئة 

والتبريد وتوليد الكهرباء في بع�ض الدول كال�سين. وقد ا�ستاأثرت �سوق �سنغافورة باأعلى 

 %3.2 انخفا�ض  بن�سبة   2013 124.8 دولر/برميل خالل عام  اإلى  لت�سل  الأ�سعار 

مقارنة بمعدل عام 2012، تلتها �سوق روتردام بمعدل �سعر 124 دولر/برميل بن�سبة 

121.8 دولر/برميل بن�سبة  ثم �سوق الخليج الأمريكي بمعدل �سعر   %5.1 انخفا�ض 

انخفـا�ض 3.3%. واأخيراً �سوق البحر المتو�ســط باأدنى الأ�سعـــار بواقع 113.1 دولر/ 

برميل خالل عام 2013 وبن�سبة انخفا�ض 0.1% مقارنة بالعام ال�سابق. 
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3-2-3. اأ�صعار زيت الوقود
الأ�سواق، حيث و�سل  2013 في جميع  الوقود خالل عام  اأ�سعار زيت  انخف�ست 

معدلها في �سوق �سنغافورة اإلى 97.6 دولر/برميل، بانخفا�ض 7.4 % بالمقارنة مع 

عام 2012، وفي ال�سوق الأمريكية و�سل اإلى 99.7 دولر/برميل، بانخفا�ض %5.3 

بالمقارنة مع العام ال�سابق، وو�سل اإلى 95.9 دولر/برميل في �سوق روتردام، بانخفا�ض 

8.7% بالمقارنة مع عام 2012. اأما في �سوق البحر المتو�سط، فقد و�سل ال�سعر اإلى 
97.2 دولر/برميل خالل العام، بانخفا�ض 6.4% بالمقارنة مع العام ال�سابق.

3-3 اأ�صعار �صحن النفط الخام

 2013 النفط الخام ولالتجاهات المختلفة خالل عام  اأ�سعار �سحن  ا�ستمرت 

بالنخفا�ض مقارنة بالم�ستويات التي و�سلتها خالل عام 2012 لأ�سباب اأهمها  ا�ستمرار 

اأوبك  اإلى ما �سهدته بع�ض دول خارج  بالإ�سافة  العالمي،   النمو القت�سادي  تباطوؤ 

وبخا�سة الوليات المتحدة، واإلى حد اأقل كندا، من زيادة في اإنتاجها المحلي من النفط 

وما يعني ذلك من انخفا�ض للواردات النفطية الأمريكية وبالتالي انخفا�ض في الطلب 

على الناقالت بالتزامن مع زيادة في طاقة اأ�سطول الناقالت في العالم بحدود %25 

ما بين عامي 2008 و 2012، ما نتج عن اختالل الموازنة ما بين العر�ض والطلب على 

الناقالت والذي اأدى بدوره اإلى �سغوطات انخفا�سية على اأ�سعار ال�سحن. 

و�سل معدل �سعر ال�سحن خالل عام 2013 ل�سحنات النفط المتجهة من موانئ 

الخليج العربي اإلى ال�سرق )للناقالت الكبيرة VLCC بحمولة 230-280 األف طن 

، بانخفا�ض 7 
1
)World Scale-WS( اإلى 41 نقطة على المقيا�ض العالمي )ساكـــن�

نقاط، والتي تمثل حوالي 15% مقارنة بمعدل �سعر ال�سحن لعام 2012.

اإلى  العربي  الخليج  المتجهة من  لل�سحنات  ال�سحن  اأ�سعار  بالن�سبة لمعدل  اأما   

الغرب )270-285 األف طن �ساكن( فقد و�سل خالل عام 2013 اإلى 26 نقطة على 

المقيا�ض العالمي، وبانخفا�ض مقداره 7 نقاط، والتي تمثــل 21% مقارنــة بمعدل عام 

2012، كما يو�ســح الجدول )13-1(.

1- المقيا�ض العالمي )World Scale( هو طريقة م�ستخدمة لحت�ساب اأ�سعار ال�سحن، حيث اأن نقطة واحدة على 
المقيا�ض العالمي تعني 1% من �سعر النقل القيا�سي لذلك التجاه في كتاب )World Scale( الذي ين�سر �سنويا 

 World Scale( ويت�سمن قائمة من الأ�سعار ب�سيغة دولر/ طن تمثل )World Scale Association( من قبل

100( لكل التجاهات الرئي�سية في العالم.
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الأبي�ض  البحر  ال�سحن �سمن منطقـــة  بالن�سبة لأ�سعار  اأي�ساً  كمـــا طراأ تراجع 

األف طن �ساكن( حيث  اأو متو�سطة الحجم )85-80  المتو�سط وبالناقالت ال�سغيرة 

العالمي، وبانخفا�ض        المقيا�ض  80 نقطة على  اإلى   2013 و�سل معدلها خالل عام 

8 نقاط، والتي تمثل حوالي 9% مقارنة بمعدل عام 2012.

يذكر اأن اأ�سعار ال�سحن من ال�سرق الأو�سط ولكافة التجاهات ا�ستهلت عام 2013 

التي طراأت  الزيادة  اأهمها  2012 لأ�سباب من  نهاية عام  بالمقارنة مع  بالنخفا�ض 

على معدلت المقيا�ض العالمي المرجعية لأ�سعار ال�سحن والنافذة لعام 2013  نتيجة 

الناقالت وتح�سن  المعرو�ض من  اإلى وفرة  بالإ�سافة  الناقالت.  اأ�سعار وقود  لرتفاع 

ظروف الطق�ض و�سعف الطلب على النقل. 

وقد �سجلت اأ�سعار �سحن النفط الخام من الخليج العربي بالناقالت الكبيرة باتجاه 

 20 33 نقطة و  اأدنى م�ستوياتها في �سهر �سباط/ فبراير وبواقع  ال�سرق والغرب 

نقطة على التوالي. اأعقبــــتها فترات من ال�سعـــود والنــزول خالل بقية اأ�سهر ال�سنة.  

وبالن�سبة لوجهــــة ال�سرق، ارتفعـــت اأ�سعار ال�سحن قلياًل لت�سل اإلى 35 نقطة خالل 

المذكور خالل �سهر  الأدنى  اإلى م�ستواها  اآذار/ مار�ض ثم عادت وانخف�ست  �سهر 

ني�سان/ اأبريل.  كما تكررت الحالة خالل الن�سف الثاني من العام حيث و�سلت اأ�سعار 

ال�سحن خالل �سهر اآب/ اأغ�سط�ض اإلى ذات الم�ستوى الأدنى البالغ 33 نقطة نتيجة 

اأ�سهر  الثالثة  ال�سحن خالل  اأ�سعار  الناقالت، بعد الرتفاع في  الطلب على  ل�سعف 

اإلى  لت�سل  المذكورة  للوجهة  ال�سحن  اأ�سعار  ارتفاع في  اأعقب ذلك  ال�سابقة لذلك. 

حدها الأعلى البالغ 63 نقطة خالل �سهر كانون اأول/ دي�سمبر وذلك نتيجة لرتفاع 

الطلب خالل مو�سم ال�ستاء وزيادة الطلب من الدول الآ�سيوية.

وفيما يتعلق بوجهة الغرب، فقد ا�ستقرت اأ�سعار ال�سحن عند م�ستواها الأدنى لفترة 

ثالثة اأ�سهر لغاية �سهر ني�سان/ اأبريل في ظل النخفا�ض في الطلب على النفط الذي 

يعود لعوامل منها مو�سم ال�سيانة ال�سنوي للم�سافي في اأوروبا والوليات المتحدة  قبل 

اأن تعود لل�سعود والنزول لت�سل في نهاية العام اإلى حدها الأعلى البالغ 39 نقطة. 

اأما بالن�سبة لوجهة البحر المتو�سط فقد ا�ستهلت عام 2013  بانخفا�ض بالمقارنة 

مع نهاية عام 2012 لكنها ارتفعت بعد ذلك لت�سل اإلى 88 نقطة خالل �سهر اآذار/مار�ض 
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لت�ستمر بعد ذلك بالتذبذب خالل بقية اأ�سهر ال�سنة لت�سل اإلى اأدنى م�ستوياتها البالغة 

70 نقطة خالل �سهـــر ت�ســـرين اأول/اأكتوبـــر من العــــام واإلى حدهـــا الأعلى بواقع 
107 نقطة خالل �سهر كانون الثاني / دي�سمبر. 

4- المخزونات النفطية العالمية

التجارية   ( العالمية  النفطية  المخزونات  اإجمالي  في   ارتفاعاً   2013 �سهد عام 

والإ�ستراتيجية ( لتبلغ 7822 مليون برميل مع نهاية الربع الرابع من العام ويمثل ذلك 

بالمقارنة بالربع الرابع من العام  ارتفاعاً بنحو 796 مليون برميل، اأي بن�سبة %11 

ال�سابق. ويذكر اأن مخزون النفط الخام على متن الناقالت قد بلغ 990 مليون برميل 

في نهاية عام 2013 بزيادة 28 مليون برميل بالمقارنة مع نهاية عام 2012.

4-1 المخزون التجاري في الدول ال�صناعية

بعد و�سول المخزون التجاري في الدول ال�سناعية اإلى 2663 مليون برميل في 

نهاية الربع الأول 2013،  انخف�ض بواقع 13 مليون برميل لي�سل اإلى 2650 مليون 

برميل في نهاية الربع الثاني من العام، ثم انخف�ض المخزون ثانية بنحو 6 مليون برميل 

خالل الربع الثالث تاله انخفا�ض اأكبر بواقع 41 مليون برميل لي�سل اإلى 2603 مليون 

برميل في نهاية الربع الرابع من العام. 

والجدير بالهتمام اأن كفاية المخزون التجاري في الدول ال�سناعية في نهاية عام 

2013 قد بلغت م�ستوياتها حوالي 55 يوم من ال�ستهالك، وهو م�ستوى اأقل قلياًل من 
الم�سجل في العام ال�سابق لكنه ل يزال يعد مرتفعا عن المتو�سط العتيادي.

4-2 المخزون ال�صتراتيجي الأمريكي

تجاوز المخزون ال�ستراتيجي الأمريكي م�ستوى 700 مليون برميل لأول مرة في عام 

2008 ثم انخف�ض عن الم�ستوى المذكور منذ الربع الثالث من عام 2011 لي�ستقر عند 
م�ستوى 696 مليون برميل منذ ذلك الوقت ولغاية الربع الرابع من عام 2013.  ويعود 

النخفا�ض في المخزون ال�ستراتيجي الأمريكي اإلى ال�سحب من المخزونات الأمريكية 

الإ�ستراتيجية وفقاً لقرار وكالة الطاقة الدولية الذي اتخذته في �سهر حزيران / يونيو 

2011 والقا�سي ب�سحب 60 مليون برميل من المخزونات الإ�ستراتيجية للدول الأع�ساء. 
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اأكثر مرونة لإطالق  اأنه منذ عام 2004 قامت الإدارة الأمريكية باتخاذ مواقف  يذكر 

كميات من المخزون ال�ستراتيجي للتعوي�ض عن النق�ض في الإمدادات، مما اأدى اإلى اإ�سفاء 

�سبغة تجارية على المخزون ال�ستراتيجي بالمقارنة بال�سيا�سات ال�سابقة التي كانت تعتبره 

بمثابة خط الدفاع الأخير يمكن ا�ستخدامه في حالة الأزمات الرئي�سية فقط.

ثانيًا: قيمة �صادرات النفط  في الدول الأع�صاء

انعك�ست معدلت اأ�سعار النفط خالل عام 2013 على قيمة �سادرات النفط التي 

المنتجة  العربية  الدول  للتنمية القت�سادية والجتماعية في  الرئي�سي  المحرك  تعد 

للنفط، والداعم الرئي�سي لحتياطيات بنوكها المركزية من العملة الأجنبية، والمعزز 

الأ�سا�سي للفوائ�ض في ميزانياتها.

ال�سهرية  النفط و قيمة �سادراته  اأ�سعار  المتعلقة بحركة  ال�سهرية  البيانات  ولعل 

المقدرة للدول الأع�ساء في منظمة اأوابك تعطي �سورة اأو�سح  لالآثار اليجابية التي 

نجمت عن حركة الأ�سعار خالل العام، كما يو�سح ال�سكل )12-1(:

ال�صكل )1- 12(

مقارنة م�صتويات اأ�صعار النفط  بقيمة �صادراته للدول الأع�صاء، 

كانون الثاني / يناير – كانون الأول / دي�سمبر 2013
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وعند المقارنة ال�سنوية يالحظ انخفا�ض قيمة �سادرات النفـط للدول الأع�ساء من 702.6 

مليار دولر في عام 2012 اإلى 654.3 مليار دولر عام 2013 وذلك نتيجة لالنخفا�ض في 

م�ستويات الأ�سعار والإنتاج خالل العام، ويمثل ذلك انخفا�ساً بمقدار 48.3 مليار دولر اأي 

العربية  با�ستثناء دولة المارات  فاإنه  الأع�ساء فرادى،  الدول  6.9%. وعلى م�ستوى  بن�سبة 

العوائد في  1%،  انخف�ست قيمة  ارتفعت عوائدها ب�سكل متوا�سع وبحدود  التي  المتحدة 

الدول الأخرى خالل العام. وقد تباينت ن�سبة النخفا�ض من بلد لآخر. وتت�سدر دولة ليبيا 

الدول التي �سهدت انخفا�ساً في عوائدها ب�سبب النخفا�ض الكبير في اإنتاجها وبحدود %34 

تلتها الجمهورية  الخا�سة.  الأمنية  ال�سابق ب�سبب ظروفها  العام  بالمقارنة مع  العام  خالل 

لكل منهما   %14 بن�سبة انخفا�ض حوالي  ال�سعبية ودولة قطر  الديمقراطية  الجزائرية 

والمملكة العربية ال�سعودية )7.2%( وجمهورية م�سر العربية )3.8%( ودولة الكويت )%2.7( 

وجمهورية العراق )2.4%( ثم مملكة البحرين بن�سبة انخفا�ض اأقل من )%1(.

لعام  بالأ�سعار الحقيقية  للدول الأع�ساء  الخام  النفط  اأن قيمة �سادرات  يذكر 

2000 بعد تعديلها وفق مخف�ض الناتج المحلي الإجمالي في الدول ال�سناعية، قد 
انخف�ست من 579.5 مليار دولر عام 2012 اإلى 533.2 مليار دولر في عام 2013 

ما يمثل انخفا�ض بن�سبة 8%. كما يو�سح الجدول )16-1(.  

ثالثا: تطورات ا�صتهالك النفط والطاقة في الدول العربية

الفترة  العربية خالل  الدول  الطاقة في  ا�ستهالك  يتابــــع هذا الجزء تطورات 

2010-2013 حيث ت�ستعر�ض الفقرات التالية ا�ستهالك الدول العربية ب�سورة عامة، 
وفي الدول الأع�ساء ب�سورة خا�سة، وذلك ح�سب الم�سادر الرئي�سية المتاحة لكل منها.

1- اإجمالي الدول العربية 
1-1 اإجمالي ا�صتهالك الطاقة ومتو�صط ن�صيب الفرد

1-2 ا�صتهالك الطاقة وفق الم�صدر
النمو  ن�سبيا في  الما�سيتين معدلت مرتفعة  ال�سنتين  العربية خالل  الدول  لقد �سهدت 

في ا�ستهالك الطاقة حيث بلغ هذا المعدل 4.3% في عام 2012 و 4.9% في عام 2013، 

وذلك بالمقارنة مع 0.4% في عام 2011. و�سجل ا�ستهالك الطاقة في الدول العربية ارتفاعا 

بلغ معدله 3.2% �سنويا خالل الفترة 2010-2013 حيث ازداد من 12.8 مليـــــون برميـــــل 

مكافـــــئ نفـــــط يوميـــا )ب ن م ي( فـي عام 2010 اإلى 14.1 مليون ب م ن ي في عام 2013. 
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العربية عادة بثالثة متغيرات  الدول  الطاقة في  ا�ستهالك  التغيرات في  وتتاأثر 

رئي�سية، وهي: الناتج المحلي الإجمالي، عدد ال�سكان، واأ�سعار الطاقة.  اإل اأن العامل 

الطاقة خالل  ا�ستهالك  زيادة  الذي كان وراء  الوحيد،  العامل  لم يكن  اإن  الأ�سا�سي، 

ال�سنوات الثالث الما�سية هو الت�ساعد الملمو�ض في الناتج المحلي الإجمالي. وتاأتي 

الزيادة في عدد ال�سكان في المرتبة الثانية من ناحية تاأثيرها على ا�ستهالك الطاقة 

في الدول العربية. اأما من ناحية اأ�سعار الطاقة في ال�سوق المحلية فلم يعمد معظم 

الدول العربية اإلى اللجوء اإلى زيادة الأ�سعار خالل ال�سنوات الما�سية. وتلقي الفقرات 

التالية ال�سوء على تطورات هذه العوامل الثالثة.

العربي  التقرير القت�سادي  بيانات  يالحظ من  المحلي الإجمالي:  الناتج   -1
الموحد لعام 2013 اأن الناتج المحلي الإجمالي بالأ�سعار الجارية في الدول العربية 

قد ت�ساعد ب�سورة ملمو�سة خالل الفترة 2010-2012 حيث ازداد بمعدل %17.1 

في عام 2010 ثم بمعدل 18% في عام 2011 لكنه عاد اإلى الهبوط ليبلغ 9.4% في 

عام 2012. وتتباين الدول العربية تباينا كبيرا فيما يتعلق بمعدلت النمو في الناتج 

المحلي اإذ ارتفع هذا الناتج المحلي الإجمالي بالأ�سعار الجارية في الدول الأع�ساء 

2011، وهبط هذا  في عام   %20.1 2010 وبمعدل  في عام   %18.4 ككل بمعدل 

المعدل ليبلغ 10.1% في عام 2012. اأما في الدول العربية الأخرى فقد ارتفع الناتج 

فيها بمعدل 10.2% في عام 2010 وهبط هذا المعدل اإلى 6.2% في عام 2011 

ثم اإلى 5.3% في عام 2012. 

وارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأ�سعار الجارية في الدول العربية ككل من 

2.1 تريليون دولر اأمريكي في عام 2010 اإلى ما يقارب 2.7 تريليون دولر اأمريكي 
في عام 2012. وت�ساعد حجم الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأع�ساء من 1765 

مليار دولر اأمريكي في عام 2010 اإلى ما يقارب 2334 مليار دولر اأمريكي في عام 

2012. بينما ارتفع حجم هذا الناتج في بقية الدول العربية من حوالي 320 مليار دولر 
اأمريكي اإلى حوالي 358 مليار دولر اأمريكي خالل الفترة ذاتها. وترتبط هذه التباينات 

في معدلت النمو في الناتج المحلي الإجمالي وحجمه ارتباطا مبا�سرا بالتطورات في 

معدلت النمو في العائدات البترولية واأحجامها، التي تتاأثر بدورها بالتغيرات الجارية 

في ال�سوق البترولية الدولية نتيجة للتطورات القت�سادية والجيو�سيا�سية الدولية.



ل
ألو

ل ا
ص

لف
ا

تقرير الأمني العام ال�سنوي الأربعون

58

ويت�سح من بيانات التقرير القت�سادي العربي الموحد لعام 2013 اأن القت�ساد في 

دولة ليبيا بداأ با�ستعادة عافيته حيث ت�ساعف الناتج المحلي الإجمالي بالأ�سعار الثابتة 

في دولة ليبيا في عام 2012، و�سجل كل من جمهورية العراق ودولة الكويت والمملكة 

الناتج المحلي الإجمالي  ال�سعودية ودولة قطر معدلت معتدلة في نمو  العربية 

بالأ�سعار الثابتة في عام 2012 حيث بلغت هذه المعدلت 8.3% في جمهورية العراق، 

في دولة  في المملكة العربية ال�سعودية، و%6.2  في دولة الكويت، و%6.8  و%7.9 

قطر. اأما في بقية الدول الأع�ساء فقد بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 

في جمهورية م�سر العربية، و%2.4  بالأ�سعار الثابتة في عام 2012 حوالي %2.2 

في دولة المارات العربية  في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية، و%3.4 

الإجمالي  المحلي  الناتج  ال�سورية فقد تدهور  العربية  الجمهورية  اأما في  المتحدة. 

ب�سورة كبيرة حيث تقل�ض بمعدل 18.8% في عام 2012.   

الجارية في  بالأ�سعار  الإجمالي  المحلي  الناتج  13(. تطور  ال�سكل )1-  ويو�سح 

الدول العربية خالل الفترة 2012-2010. 

ال�صكل )1- 13(

الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية بالأ�صعار الجارية، 2010- 2012
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اأما بالن�سبة اإلى متو�سط ح�سة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية 

بالأ�سعار الجارية فقد ارتفع هذا المتو�سط بمعدل 9.8% في عام 2012 لي�سل اإلى 7682 

دولر اأمريكي بالمقارنة مع 6996 دولر اأمريكي في عام 2011. وتوجـــــد ثمان دول تجاوز 
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فيها ح�سة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المتو�سط العام للدول العربية، وهــذه الدول 

هي: دولة قطر )107427 دولر اأمريكي(، دولة الكويت )47930 دولر اأمريكـــــي(، دولة 

المارات العربية المتحدة )45461 دولر اأمريكــــي(، المملكة العربية ال�سعودية )24912 

دولر اأمريكي(، مملكة البحرين )24705 دولر اأمريكي(، ُعمان )21560 دولر اأمريكي(، 

لبنان )10541 دولر اأمريكي(، ودولة ليبيا )10041 دولر اأمريكي(. 

ويمكن توزيع الدول العربية التي لم يتجاوز فيها ن�سيب الفرد من الناتج المحلي 

الإجمالي المتو�سط العام للدول العربية اإلى فئتين، وتت�سمن الفئة الأولى الدول التي 

يتجاوز فيها ن�سيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 3000 دولر اأمريكي ولكن يبقى 

الفئة �ست دول، وهي: جمهورية  العربية، وتت�سمن هذه  للدول  العام  المتو�سط  دون 

العراق )5545 دولر اأمريكي(، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية )5509 

اأمريكي(،  الجمهورية  الها�سمية )4850 دولر  الأردنية  المملكة  اأمريكي(،  دولر 

اأمريكي(،  العربية )3119 دولر  اأمريكي(، جمهورية م�سر  التون�سية )4238 دولر 

والمملكة المغربية )3030دولر اأمريكي(. اأما الفئة الثانيــــــة فهــــي الدول التي يقل 

فيها ن�سيب الفرد من الناتـــج المحلـــــي الإجمالي عن 3000 دولر اأمريكي، وت�ستمل 

ال�سودان  اأمريكي(،  ال�سورية )2390 دولر  العربية  على �ست دول، وهي: الجمهورية 

)1943 دولر اأمريكي(، جيبوتي )1382 دولر اأمريكي(، اليمن )1342 دولر اأمريكي(، 

موريتانيا )1189 دولر اأمريكي(، وجزر القمر )788 دولر اأمريكي(. ال�سكل )14-1(.

ال�صكل )1- 14(

متو�صط ح�صة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية، 2010- 2012
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�سنويا خالل   %1.5 العربية بمعدل  الدول  ال�سكان في  ازداد عدد  ال�صكان:   -2
الفترة 2010-2013 حيث ارتفع من 352.1 مليون ن�سمة في عام 2010 اإلى 360.5 

مليون ن�سمة في عام 2013.

ال�سوق  البترولية في  المنتجات  اأ�سعار  المتاحة عن  البيانات  ت�سير  الأ�صعار:   -3
المحلية في الدول الأع�ساء في عام 2013 اإلى اأن هذه الأ�سعار ظلت عند م�ستوياتها 

اأ�سعار  التي رفعت  العربية  با�ستثناء جمهورية م�سر   2012 التي كانت عليها في عام 

الغازولين والكيرو�سين وزيت الغاز/ الديزل وغاز البترول الم�سال.  اأما في الدول العربية 

الأخرى فقد اأعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الها�سمية موؤخرا 

عن قائمة بالأ�سعار الجديدة للمنتجات البترولية التي �سيتم تطبيقها في ال�سوق المحلية 

اعتبارا من بداية �سهر �سباط/فبراير2014، كما يو�سح الجدول التالي:

ال�صعرالوحدة المنتـــــــــج 

820فل�ض/لترالبنزين الخالي من الر�سا�ض اوكتان 90
1000فل�ض/لترالبنزين الخالي من الر�سا�ض اوكتان 95

670فل�ض/لترزيت الغاز )ال�سولر(
670فل�ض/لترالكاز

الغاز البترولي الم�سال )ا�سطوانة 12.5 كغ( 

)ال�ستخدام المنزلي والمطاعم ال�سعبية(
10دينار/ا�سطوانة

52.36دينار/ا�سطوانةالغاز البترولي الم�سال )ا�سطوانة 50 كغ(
1006.29الغاز البترولي الم�سال بالجملة )bulk( للتوزيع المركزي

1047.29دينار/طنالغاز البترولي الم�سال بالجملة )bulk( والذي يحمل بال�سهاريج
475.24دينار/طنزيت الوقود لل�سناعة 

608فل�ض/لتروقود الطائرات لل�سركات المحلية
613فل�ض/لتروقود الطائرات لل�سركات الأجنبية
628فل�ض/لتروقود الطائرات للرحالت العار�سة

475.24دينار/طنزيت الوقود للبواخر
670فل�ض/لترزيت الغاز )ال�سولر( للبواخر

509.1دينار/طنالإ�سفلت 

قائمة اأ�صعار المنتجات البترولية في  ال�صوق المحلية الأردنية 

اعتبارًا من 2014/2/1.
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وتعتمد الدول العربية اعتمادا كامال تقريبا على ما تمتلكه من الم�سادر البترولية 

الم�سادر بما  ت�ساهم هذه  اإذ  الطاقة  ل�سد احتياجاتها من  الطبيعي والنفط(  )الغاز 

 ،2013 العربية في عام  الدول  الطاقة في  ا�ستهالك  اإجمالي  من   %98.5 يعادل 

وهي الح�سة ذاتها التي كانت �سائدة في عام 2010، لكن مع بع�ض التغير اإذ ارتفعت 

ح�سة الغاز الطبيعي من 50.7% في عام 2010 اإلى 52.2% في عام 2013، بينما 

اإلى  الأولى  بالدرجة  ويعزى ذلك   %46.3 اإلى   %47.8 النفط من  تراجعت ح�سة 

�سيا�سة الإحالل في محطات توليد الطاقة الكهربائية. وت�ساهم الطاقة الكهرومائية 

والفحم معا بح�سة ل تتجاوز 1.5%  من اإجمالي ا�ستهالك الطاقة في الدول العربية 

في عام 2013. 

ويالحظ اأن ا�ستهالك الطاقة في الدول العربية قد عاد اإلى الت�ساعد بمعدلت 

ليبلغ   %4.3 ازداد هذا ال�ستهالك بمعدل  2012 حيث  ملمو�سة اعتبارا من عام 

حوالي 13.4 مليون ب م ن ي. وت�سير التقديرات الأولية اإلى اأن ا�ستهالك الطاقة في 

الدول العربية ت�ساعد مرة اأخرى في عام 2013 بمعدل بلغ 4.9% حيث و�سل اإجمالي 

ا�ستهالك الطاقة اإلى ما يقارب 14.1 مليون ب م ن ي.

الدول  2013 فيما بين  الطاقة في عام  ا�ستهالك  النمو في  وتقاربت معدلت 

ا�ستهالك  ازداد  اأخرى، فقد  العربية الأخرى من ناحية  الأع�ساء من ناحية، والدول 

الدول  بقية  في   %4.9 ارتفع بمعدل  بينما   %5 الأع�ساء بمعدل  الدول  الطاقة في 

العربية. وو�سل حجم اإجمالي ا�ستهالك الطاقة اإلى ما يقارب 12.7 مليون ب م ن ي 

في الدول الأع�ساء مقابل 1.4 مليون ب م ن ي في بقية الدول العربية.

الطاقة  يت�سل بم�ساهمة م�سادر  العربية فيما  الدول  بين  ويوجد هناك اختالف 

المختلفة في تلبية متطلبات الطاقة، فقد لعب الغاز الطبيعي في الدول الأع�ساء دورا 

 ،2013 الطاقة في عام  ا�ستهالك  اإجمالي  في   %55.2 بلغت ح�سته  ملمو�سا حيث 

بينما بلغت هذه الح�سة 25.6% في بقية الدول العربية. وتبدو ال�سورة مختلفة عند 

النظر اإلى م�ساهمة النفط اإذا لعب النفط الدور الأكبر في تلبية متطلبات الطاقة في 

ثلثي )%66.2(  اإلى ما يقارب  الأع�ساء حيث و�سلت م�ساهمته  العربية غير  الدول 

اإجمالي ا�ستهالك الطاقة في هذه الدول مقابل 44.1% في الدول الأع�ساء في عام 

2013. وتلعب الطاقة الكهرومائية والفحم معا دورا ثانويا في الدول العربية غير 
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ال�صكل )1- 15(

هيكل ا�صتهالك الطاقة في الدول العربية، عامي 2010 و 2013
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2013	  

وبلغت ح�سة الدول الأع�ساء 90% من اإجمالي ا�ستهالك الطاقة في الدول العربية 

مقابل 10% للدول العربية الأخرى في عام 2013. ويعود التباين بين الدول العربية 

التفاوت في  اإلى ثالثة متغيرات رئي�سية، وهي:  الطاقة  ا�ستهالك  يتعلق بحجم  فيما 

حجم الحتياطيات البترولية المتوفرة، وتباين حجم وتركيبة الناتج المحلي الإجمالي، 

وعدد ال�سكان.

احتياطيات النفط والغاز الطبيعي: ا�ستاأثرت الدول الأع�ساء في نهاية عام  —

من اإجمالي الحتياطيات الموؤكدة من النفط الخام  2013 بحوالي %98.6 
وحوالي 97.2% من الحتياطيات الموؤكدة من الغاز الطبيعي .

الناتج المحلي الإجمالي: ي�سكل الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأع�ساء  —

86.7% من اإجمالي هذا الناتج في الدول العربية في عام 2012.

اإجمالي ا�ستهالك  من  الأع�ساء حيث قام هذان الم�سدران معا ب�سد حوالي %8.1 

الطاقة في هذه الدول، بينما يوؤدي هذان الم�سدران دورا ب�سيطا في الدول الأع�ساء 

اإذ ل تتعد ح�ستهما معا 0.7% في عام 2013. ال�سكل )1- 15( والجدول )17-1(. 
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ال�سكان  — ثلثي )66.3%( عدد  الأع�ساء حوالي  الدول  عدد ال�صكان: ت�سم 

في العالم العربي، وت�سم الدول العربية الأخرى الثلث الآخر )33.7%( في 

عام 2013. 

العام لمعدل  المتو�سط  تباين  الثالثة في  العوامل  وانعك�ض الختالف في هذه 

الدول  المقارنة ما بين  العربية �سواء عند  الدول  الطاقة في  الفرد من  ا�ستهالك 

الأع�ساء من جهة، والدول العربية الأخرى من جهة ثانية، اأو عند النظر اإليه �سمن 

الدول الأع�ساء نف�سها. وازداد هذا المتو�سط في الدول العربية ككل بمعدل %1.5 

�سنويا خالل الفترة 2010-2013 اإذ ارتفع من 13.3  برميل مكافئ نفط )ب م ن( في 

عام 2010 اإلى 13.9 ب م ن في عام 2013. وارتفع المتو�سط العام لمعدل ا�ستهالك 

الفرد من الطاقة في الدول الأع�ساء من 18.4  ب م ن في عام 2010 اإلى 18.9 ب 

م ن في عام 2013، بينما ارتفع هذا المتو�سط في بقية الدول العربية خالل الفترة 

ذاتها من 4 ب م ن اإلى 4.1 ب م ن. ويبين ال�سكل )1- 16( والجدول )1- 18( معدل 

ا�ستهالك الفرد من الطاقة في الدول العربية في عام 2013.

ال�صكل )1- 16(

معدل ا�صتهالك الفرد من الطاقة في الدول العربية، عامي 2010 و 2013 
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ال�صكل )1- 17(

ا�صتهالك الطاقة في الدول العربية والمجموعات الدولية الأخرى في عام 2012
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1-2-1: الغاز الطبيعي

اأدى اإتباع العديد من الدول العربية ذات ال�ستهالك الملمو�ض من الطاقة �سيا�سة 

اإلى زيادة  المتنامية من الطاقة  الغاز الطبيعي ل�سد احتياجاتها  زيادة العتماد على 

الفترة     العربية خالل  الدول  الطاقة في  الم�سدر في ميزان  الن�سبية لهذا  الأهمية 

�سنويا خالل الفترة  2010-2013. وازداد ا�ستهالك الغاز الطبيعي بمعدل %4.2 
2010-2013 ليرتفـــع مـــن 6.5 مليـــــون ب م ن ي في عام 2010 اإلى مــا يقـــارب 
7.4 مليون ب م ن ي في عام 2013. ونظرا لرتفاع ا�ستهالك الغاز الطبيعي بمعدلت 
الأهمية  ازدادت  الفترة ذاتها فقد  الطاقة خالل  ا�ستهالك  الزيادة في  تفوق معدل 

الن�سبية للغاز الطبيعي في اإجمالي ا�ستهالك الطاقة في الدول العربية من %50.7 

في عام 2010 اإلى 52.2% في عام 2013. 

وبلغت ح�سة الدول العربية 5.4% من اإجمالي ا�ستهالك الطاقة في العالم في عام 

2012، وبلغت ح�سة الدول ال�سناعية 44% مقابل 42.3% للدول النامية، و %8.3 
لدول التحاد ال�سوفيتي ال�سابق. ال�سكل )1- 17(. 
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وي�سكل ا�ستهالك الغاز الطبيعي في الدول الأع�ساء معظم ا�ستهالك الدول العربية 

ا�ستهالك  اإجمالي  من   %95.1 الأع�ساء  الدول  بلغت ح�سة  اإذ  الطبيعي  الغاز  من 

الغاز الطبيعي  في الدول العربية في عام 2013. وفيما يتعلق بدرجة اعتماد الدول 

التمييز  تلبية متطلباتها من الطاقة فاإنه يمكن  الغاز الطبيعي في  الأع�ساء على 

اإجمالي  اأكثر من ن�سف  الغاز الطبيعي  التي ي�سد  الدول  الدول وهما  بين فئتين من 

حجم ا�ستهالكها من الطاقة في عام 2013، وهي: دولة قطر، مملكة البحرين، دولة 

ال�سعبية، جمهورية  الديمقراطية  الجزائرية  المتحدة، الجمهورية  العربية  المارات 

م�سر العربية، ودولة ليبيا. اأما الفئة الثانية فهي فئة الدول التي تقل فيها ح�سة الغاز 

الطبيعي عن ن�سف حجم ا�ستهالكها من الطاقة، وهي: دولة الكويت، المملكة العربية 

ال�سعودية، الجمهورية التون�سية، الجمهورية العربية ال�سورية، وجمهورية العراق.  

وبلغت ح�سة الدول العربية 11.4% من اإجمالي ا�ستهالك العالم من الغاز الطبيعي 

في عام 2012، وبلغت ح�سة الدول ال�سناعية 47.6%، وو�سلت ح�سة الدول النامية 

اإلى 22.5%، واإلى 17.5% في دول التحاد ال�سوفيتي ال�سابق. ال�سكل )1- 18(.

ال�صكل )1- 18(

ا�صتهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية والمجموعات الدولية الأخرى في عام 2012
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1-2-2 المنتجات البترولية   
بعد هبوط معدل نمو ا�ستهالك المنتجات البترولية في الدول العربية اإلى %0.8 

في عام 2011 عاد ال�ستهالك مرة اأخــرى اإلى الرتفــــاع بوتيرة عالية اعتبارا من 
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2012 كما �سجل معدل  في عام   %2.5 اإلـــى  المعــــدل  2012. وو�سل هذا  عـام 

3.1% في عام 2013. وبلغ معدل النمو ال�سنوي في ا�ستهالك المنتجات البترولية 
2010-2013، وبذلك ارتفع حجــــم  الفتـــرة  خالل   %2.1 العربية  في الدول 

ا�ستهالك المنتجات البترولية في الدول العربية من 6.1 مليون ب م ن ي في عام 

2010 اإلى 6.5 مليون ب م ن ي في عام 2013. 

وا�ستمر تراجع الأهمية الن�سبية للمنتجات البترولية في ميزان الطاقة في الدول 

2010-2013 حيث تقل�ست ح�ستها من  الفترة  العربية ب�سورة تدريجية خالل 

في عام 2013. وا�ستهلكت الدول الأع�ساء  في عام 2010 اإلى %46.3   %47.8
85.8% من اإجمالي ا�ستهالك المنتجات البترولية في الدول العربية في عام 2013 
لم  ا�ستهالكها بمعدل �سنوي  ارتفع  التي  العربية الأخرى  الدول  في   %14.2 مقابل 

حيــــث بلـــغ 930 األف ب م ن ي فــــي عام 2013 بالمقــــارنـــــة مع  يتجــاوز %1.2 

898 األف ب م ن ي في عام 2010.

ويتوزع ا�ستهالك المنتجات البترولية في الدول العربية في عام 2013 على النحو 

التالي:

• زيت الغاز/الديزل: %36.9.	

• الغازولين: %25.2.	

• زيت الوقود: %18.1.	

• غاز البترول الم�سال: %8.7.	

• وقود الطائرات: %6.1.	

• الكيرو�سين: %1.2.	

• منتجات اأخرى: %3.8.	

ويو�سح ال�سكل )1- 19( التوزيع الن�سبي ل�ستهالك المنتجات البترولية في الدول 

العربية.



الف�سل الأول

تطورات ال�صوق النفطية العاملية وانعكا�صاتها على الدول الأع�صاء

67

وبلغت ح�سة الدول العربية 7.7% من اإجمالي ا�ستهالك النفط في العالم في عام 

2012، وبلغت ح�سة الدول ال�سناعية 50.6% مقابل 36.6% للدول النامية، و%5 
لدول التحاد ال�سوفيتي ال�سابق. ال�سكل )1- 20(.

ال�صكل )1- 19(

التوزيع الن�صبي ل�صتهالك المنتجات البترولية في الدول العربية في عام 2013

)%(

ال�صكل )1- 20(

ا�صتهالك النفط في الدول العربية والمجموعات الدولية الأخرى في عام 2012
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1-2-3 الطاقة الكهرومائية
المائية فاإن الطاقة  العربية من ندرة الم�ساقط  نظرا لما تعانيه الدول 

الدول  الطاقة في  ا�ستهالك  اإجمالي  من   %0.7 الكهرومائية  ل ت�سكل �سوى 

ا�ستهالك ب�سيط من  2013. وتوجد دولة عربية واحدة ذات  العربية في عام 

اأن ي�ســــل حجـــم  العربية. ويقــــدر  الكهرومائية، وهي جمهورية م�سر  الطاقة 

 60 اإلى حوالي  العربية  الكهرومائـــيـة في جمهورية م�سر  الطاقــــة  ا�ستهــالك 

األف ب ن م ي في عام 2013، ويمثل ذلك 87.5% من اإجمالي ا�ستهالك الدول 

العربية الذي يتوقع اأن يبلغ 68.6 األف ب ن م ي في عام 2013. ويجري ا�ستهالك 

كميات �سئيلة ل تذكر في كل من الجمهورية العربية ال�سورية والجمهورية التون�سية 

والجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية.

العالم من الطاقة  اإجمالي ا�ستهالك  من   %0.6 وا�ستهلكت الدول العربية 

النامية،         الدول  في   %54.8 بلغت هذه الح�سة  بينما   ،2012 الكهرومائية في عام 

و 38% في الدول ال�سناعية و 6.6% في دول التحاد ال�سوفيتي ال�سابق.

1-2-4 الفحم
العربية، وهاتان  توجد دولتان ذات ا�ستهالك �سئيل من الفحم �سمن الدول 

الدولتان هما جمهورية م�سر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية. 

كما ت�ستهلك الجمهورية العربية ال�سورية كميات ل تذكر من الفحم. ويقدر اأن ي�سل 

اإجمــالي ا�ستهالك الفحم في عام 2013 اإلى 15 األف ب م ن ي في جمهورية م�سر 

العربية، واإلى 7 اآلف ب م ن ي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية. 

من اإجمالي ا�ستهالك العالم من الفحم  وا�ستهلكت الدول العربية اأقل من %0.2 

في عام 2012، وبلغت هذه الح�سة 66.8% في الدول النامية، و 28.2% في الدول 

ال�سناعية و 4.8% في دول التحاد ال�سوفيتي ال�سابق.

2- اإجمالي ا�صتهالك الطاقة في الدول الأع�صاء

2-1 اإجمالي ا�صتهالك الطاقة ومتو�صط ن�صيب الفرد 
من المتوقع اأن يرتفع ا�ستهالك الطاقة في الدول الأع�ساء في عام 2013 بمعدل 

2012. ويتوقع  في عام   %5.3 و   2011 في عام   %0.3 بالمقارنة مع   %5 يقارب 
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اأن ي�سل حجم هذا ال�ستهالك اإلى 12.7 مليون ب م ن ي بالمقارنة مع حوالي11.5 

مليون ب م ن ي خالل عامي 2010 و2011 و12.1 مليون ب م ن ي في عام 2012. 

الأع�ساء خالل  الدول  الطاقة في مجموعة  ا�ستهالك  تزايد  ومن ناحية معدلت 

الفترة 2010-2013 يمكن التمييز بين ثالث فئات من الدول، وهي على النحو التالي:

الدول التي تجاوز فيها معدل النمو ال�صنوي 5%: وتت�سمن هذه الفئة دولتين . 1

وهما: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية )8.8%(، والمملكة العربية 

ال�سعودية )%5.7(. 

الدول التي لم يتجاوز فيها معدل النمو 5%: وت�ستمل هذه الفئة على �ست . 2

دول، وهي: جمهورية العراق ودولة المارات العربية المتحدة )5%(، جمهورية 

م�سر العربية )3.4%(، دولة قطر )2.7%(، الجمهورية التون�سية )%2.6(، 

ومملكة البحرين )%2.5(. 

الدول التي تقل�ض فيها حجم ا�صتهالك الطاقة بمعدل يتجاوز 6%: �سهدت . 3

الفترة 2010-2013 تراجعا في م�ستوى ا�ستهالك الطاقة في دولتين، وهما: 

الجمهورية العربية ال�سورية )8.7% -(، و دولة ليبيا )%6.7 -(.

الأع�ساء في  الدول  الطاقــــة في  ا�ستهـــالك  فـــي  الزيـــادة  اأن ي�سل حجم  ويتوقع 

عام 2013 اإلى 601 األــف ب م ن ي منهــــا 226 األف ب م ن ي من المملكة العربية 

ال�سعودية، و111 األف ب م ن ي من دولة المارات العربية المتحدة، 74 األف ب م ن ي 

من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية، و70 األف ب م ن ي من دولة ليبيا، و65 

األف ب م ن ي من دولة قطر. ويتراوح حجم الزيادة في الدول الأع�ساء الأخرى ما بين 

األفي ب م ن ي في الجمهورية التون�سية و 22 األف ب م ن ي في دولة الكويت. وتقل�ض 

حجم ا�ستهالك الطاقـــــة في الجمهورية العربية ال�سورية بحوالــي 31 األف ب م ن ي. 

ويو�ســح ال�سكل )1- 21( والجدول )1- 19( ا�ستهالك الطاقة في الدول الأع�ساء في 

عام 2010 وعام 2013.
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الأع�ساء بمعدل  الدول  الطاقة في  الفرد من  العام ل�ستهالك  المتو�سط  وازداد 

0.9% �سنويا خالل الفترة 2010-2013 ليرتفع من 18.4 ب م ن في عام 2010 اإلى 
18.9 ب م ن في عام 2013. ويتراوح هذا المتو�سط ما بين 5.4 ب م ن في الجمهورية 
التون�سية و271.4 ب م ن في دولة قطر. ويو�سح ال�سكل )1-22( متو�سط ا�ستهالك 

الفرد من الطاقة في الدول الأع�ساء.

ال�صكل )22-1(

معدل ا�صتهالك الفرد من الطاقة في الدول الأع�صاء في عام 2013

)برميل مكافئ نفط(

0	  

50	  

100	  

150	  

200	  

250	  

300	  

	  !"
#

	  $%
!&

ا)'

	ت  
,را

-.
ا

	  /%
12د

3(
ا

	  4
%15

ا)

	  ,6'
6(

	  !7
89ا

ا)

	اق  
!2
ا)

	  !;
-

	ر%,  
1<

	  	  =
>1?

ـة
يـ
ور

�س

ال�صكل )1- 21(

ا�صتهالك الطاقة في الدول الأع�صاء في عامي 2010 و 2013
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2-2 ا�صتهالك الطاقة وفق الم�صدر

الدول الأع�ساء في عام  الطاقة في  ا�ستهالك  اأن ي�سجل  يتوقع  كما ورد �سابقا 

2013  زيادة ملمو�سة حيث من المتوقع اأن يرتفع هذا ال�ستهالك بمعدل 5% لي�سل 
اإلى ما يقارب 12.7 مليون ب م ن ي بالمقارنة مع 12 مليون ب م ن ي في عام 2012. 

ويالحظ اأن اأعلى معدلت الزيادة ح�سلت في دولة ليبيا نظرا لبدء العودة اإلى التعافي 

القت�سادي بعد الأزمة التي مرت بها البالد في ال�سنوات القليلة الما�سية، ويقـــدر اأن 

ا�ستهــــالك الطــــاقـــة في دولة ليبيا قد ازداد بمعدل 15.2% لي�سل اإلى 530 األف ب 

م ن ي في عام 2013 بالمقارنة مع 460 األف ب م ن ي  في عام 2012. وتوجد ثالث 

دول عربية اأخرى تجاوز فيها معدل النمو في ا�ستهالكها من الطاقة المتو�سط العام لنمو 

ال�ستهالك في الدول الأع�ساء في عام 2013، وهذه الدول هي دولة المارات العربية 

ال�سعودية.  العربية  ال�سعبية والمملكة  الديمقراطية  المتحدة والجمهورية الجزائرية 

ويقدر اأن معدل النمو في ا�ستهالك هذه الدول قد بلغ 7.9% في دولة المارات العربية 

المتحدة، و 7.5% في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية، 5.7% في المملكة 

العربية ال�سعودية. اأما في بقية الدول الأع�ساء فقد تراوح معدل الزيادة في ا�ستهالك 

الطاقة في عام 2013 ما بين 1.3% في الجمهورية التون�سية و4.7% في دولة قطر، 

بينما تقل�ض ا�ستهالك الطاقة في الجمهورية العربية ال�سورية بمعدل %7.9.

من اإجمالي  ويقارب ا�ستهالك الطاقة في اأربع دول من الدول الأع�ساء %70.5 

ا�ستهالك الطاقة في الدول الأع�ساء في عام 2013. وهذه الدول هي المملكة العربية 

ال�سعودية وجمهورية م�سر العربية ودولة المارات العربية المتحدة ودولة قطر. ويقدر 

اأن ا�ستهالك الطاقة في هذه الدول قد بلغ كما يلي: المملكة العربية ال�سعودية )4.2 

العربية )1.8 مليون ب م ن ي(، دولة المارات  مليون ب م ن ي(، جمهورية م�سر 

العربية المتحدة ودولة قطر )1.5 مليون ب م ن ي(. 

وتعتمد الدول الأع�ساء على الغاز الطبيعي ل�سد متطلبات الطاقة فيها حيث يقدر اأن 

تكون ح�سة الغاز الطبيعي في اإجمالي ا�ستهالك الطاقة في الدول الأع�ساء في عام 2013 

فقط من  للنفط. اأما الطاقة الكهرومائية فتلبي %0.5  مقابل %44.1  قد بلغت %55.2 

اإجمالي هذا ال�ستهالك، ول تتجاوز ح�سة الفحم ن�سبة 0.2%. ويو�سح ال�سكل )1- 23( 

والجدول )1- 20( ا�ستهالك الطاقة في الدول الأع�ساء ح�سب الم�سدر في عام 2013.
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2-2-1 الغاز الطبيعي

ازداد ا�ستهالك الغاز الطبيعي في الدول الأع�ساء ب�سورة م�سطردة خالل الفترة 

�سنويا مقابل ارتفاع اإجمالي ا�ستهالك  2010-2013 حيث ارتفع بمعدل بلغ %4.5 
اإلى زيادة الأهمية  الأمر الذي اأدى  الطاقة في هذه الدول بمعدل �سنوي بلغ %3.5 

اإلى %55.2  في عام 2010  الن�سبية للغاز الطبيعي في ميزان الطاقة من %53.5 

في عام 2013. ويتوقع اأن ي�سل اإجمالي ا�ستهالك الغاز الطبيعي في الدول الأع�ساء 

اإلى 7 ماليين ب م ن ي في عام 2013 مقابل 6.1 مليون ب م ن ي في عام 2010.

وتوجد خم�ض دول ذات ا�ستهالك ملمو�ض من الغاز الطبيعي، وهذه الدول هي: المملكة 

العربية ال�سعودية، دولة قطر، دولة المارات العربية المتحدة، جمهورية م�سر العربية، 

من   %84.2 ال�سعبية. وت�ستهلك هذه الدول الأربع  والجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

المملكة  العربية  المملكة  الأع�ساء. وتعتبر  الدول  الطبيعي في  الغاز  ا�ستهالك  اإجمالي 

العربية ال�سعودية اأكبر دولة م�ستهلكة للغاز الطبيعي في الدول الأع�ساء حيث تجاوز حجم 

ا�ستهالكها منه ربع )26.2%( اإجمالي ا�ستهالك الدول الأع�ساء، وتليها دولة قطر بح�سة 

المتحدة  العربية  الأع�ساء، ثم دولة المارات  الدول  ا�ستهالك  قاربت خم�ض )%19.1( 

13.2%، والجمهورية  العربية بح�سة  16.7%، وجمهورية م�سر  اإلى  بح�سة و�سلت 

الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية بح�سة 9%. ال�سكل )1- 24( والجدول )1- 21(. 

ال�صكل )1- 23(

ا�صتهالك الطاقة في الدول الأع�صاء ح�صب الم�صدر في عام 2013
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وتتباين الدول الأع�ساء تباينا ملحوظا من ناحية درجة اعتمادها على الغاز الطبيعي 

الدول �سمن ثالث فئات ح�سب  الطاقة، ويمكن ت�سنيف هذه  لتلبية متطلباتها من 

الأهمية الن�سبية للغاز الطبيعي في اإجمالي ا�ستهالكها من الطاقة، وهذه الفئات هي: 

اأ�صا�صيا على الغاز الطبيعي لتغطية متطلبات  — الدول التي تعتمد اعتمادا 

الطاقة فيها، وهي الدول التي تزيد فيها ح�سة الغاز الطبيعي عن 50% من 

ا�ستخدام الطاقة. وتتاألف هذه الفئة من �ست دول، وهي: دولة قطر، مملكة 

البحرين، دولة المارات العربية المتحدة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

ال�سعبية، جمهورية م�سر العربية، ودولة ليبيا. وو�سلت ح�سة الغاز الطبيعي 

 %91.7 اإلى   2013 الدول في عام  الطاقة في هذه  ا�ستهالك  اإجمالي  من 

في دولة المارات  البحرين، و%76.7  في مملكة  في دولة قطر، و%89.9 

العربية المتحدة، و 59.3% في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية، 

و51.4% في جمهورية م�سر العربية، و50% في دولة ليبيا. ويالحظ ارتفاع 

عدد الدول الأع�ساء التي اأ�سبحت تعتمد اعتمادا متزايدا على الغاز الطبيعي 

خالل الفترة 2010-2013 فبينما كان عدد الدول التي تدخل �سمن الفئة 

الأولى في عام 2010 اأربع دول اأ�سبح عددها �ست دول في عام 2013.

ال�صكل )1- 24(

ا�صتهالك الغاز الطبيعي في الدول الأع�صاء في عامي 2010 و 2013
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الدول التي تعتمد اعتمادا رئي�صيا على الغاز الطبيعي لتغطية متطلبات  —

ما  الطبيعي  الغاز  فيها ح�سة  تتراوح  التي  الدول  وهي  فيها،  الطاقة 

اأربع دول،  الفئة  وتت�سمن هذه  الطاقة.  ا�ستخدام  من   %50  -%33 بين 

التون�سية،  الجمهورية  ال�سعودية،  العربية  المملكة  الكويت،  دولة  وهي: 

اإجمالي  الغاز الطبيعي في  ال�سورية. وو�سلت ح�سة  والجمهورية العربية 

في   %48.2 اإلى   2013 عام  الدول في  الطاقة في هذه  ا�ستهالك 

في   %40.4 و  ال�سعودية،  العربية  المملكة  في  و%44.1  الكويت،  دولة 

الجمهورية التون�سية، و 34.5% في الجمهورية العربية ال�سورية.

الدول التي تعتمد اعتمادا ب�صيطًا على الغاز الطبيعي لتغطية متطلبات  —

العراق  الفئة دولة واحدة فقط، وهي جمهورية  الطاقة فيها. وتت�سمن هذه 

الذي بلغت ح�سة الغاز الطبيعي في اإجمالي ا�ستهالكه من الطاقة %17.

لتلبية  الطبيعي  الغاز  الأع�ساء على  الدول  ال�سكل )1-25( مدى اعتماد  ويبين 

ا�ستخداماتها من الطاقة.

ال�صكل )1- 25(

الأهمية الن�صبية ل�صتهالك الغاز الطبيعي في اإجمالي ا�صتهالك الطاقة

 في الدول الأع�صاء في عام 2013
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2-2-2 المنتجات البترولية

ارتفع ا�ستهالك المنتجات البترولية في الدول الأع�ساء بمعدل ل يتجاوز 2.3% �سنويا 

خالل الفترة 2010-2013. وازداد حجم هذا ال�ستهالك من 5.2 مليون ب م ن ي في 

عام 2010 اإلى 5.6 مليون ب م ن ي في عام 2013. ونظرا لأن هذا المعدل يقل عن 

اإجمالي ا�ستهالك الطاقة في الدول الأع�ساء خالل الفترة ذاتها،  معدل الزيادة في 

وهو 3.5%، فقد تراجعت ح�سة المنتجات البترولية في اإجمالي ا�ستهالك الطاقة من 

45.7% في عام 2010 اإلى 44.1% في عام 2013.

وعند النظر اإلى معدلت ارتفاع ا�ستهالك المنتجات البترولية في الدول الأع�ساء 

بها ال�ستهالك  التي ت�ساعد  الدول  اأن هناك فئة من  فاإنه يالحظ  كل على حدة 

العراق )7%(، الجمهورية  بمعدلت عالية، وهي: دولة قطر)9.6%( ، جمهورية 

الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية )5.3%(، والمملكة العربية ال�سعودية )%4.9(.

ويتوقع اأن يبلغ حجم الزيادة في ا�ستهالك المنتجات البترولية في الدول الأع�ساء في 

عام 2013 حوالي 164 األف ب م ن ي. ي، منها 103 األف ب م ن ي من المملكة العربية 

ال�سعودية، و 21 من جمهورية العراق، و 16 األف ب م ن ي من الجمهورية الجزائرية 

الديمقراطية ال�سعبية، و 14 األف ب م ن ي من دولة المارات العربية المتحدة، و 11 

األف ب م ن ي من كل من دولة الكويت ودولة ليبيا. ويتوقع اأن يتراوح حجم الزيادة في 

بقية الدول الأع�ساء ما بين 1 األف ب م ن ي في مملكة البحرين و8 اآلف ب م ن ي 

في كل من دولة قطر وجمهورية م�سر العربية، بينما تقل�ض حجم ا�ستهالك المنتجات 

النفطية في �سورية بما يقدر بحوالي 32 األف ب م ن ي.  الجدول )1- 22(. 

وما تزال المنتجات البترولية تلعب دورا هاما في تلبية متطلبات ا�ستهالك الطاقة 

اأن تكون ح�سة هذه المنتجات البترولية في  في العديد من الدول الأع�ساء، ويقدر 

الن�سب  اإلى   2013 الدول في عام  الطاقة قد و�سلت في هذه  ا�ستهالك  اإجمالي 

التالية: جمهورية العراق )83%(، �سورية )63.5%(، تون�ض )59%(، المملكة العربية 

ال�سعودية )55.9%(، دولة الكويت )51.8%(، ودولة ليبيا )%50(. 

اأما من ناحية بقية الدول الأع�ساء فيقدر اأن ح�سة المنتجات البترولية قد و�سلت 

الجمهورية  العربية )%44.4(،  التالية: جمهورية م�سر  الن�سب  اإلى   2013 في عام 

الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية )40%(، دولة المارات العربية المتحدة )%23.3(  

مملكة البحرين ) 10.6%(، ودولة قطر ) %8.3(. 
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2-2-3 الطاقة الكهرومائية والفحم

توؤدي م�سادر كل من الطاقة الكهرومائية والفحم دورا هام�سيا ومتناق�سا في تلبية 

احتياجات الطاقة في الدول الأع�ساء حيث لم تتجاوز ح�سة هذان الم�سدران معا 

0.7% من اإجمالي ا�ستهالك الطاقة في عام 2013 مقابل 0.8% في عام 2010.

الأع�ساء من  الدول  ا�ستهالكها في  ارتفع  الكهرومائية فقد  الطاقة  ناحية  ومن 

68 األف ب م ن ي في عام 2010 اإلى 69 األف ب م ن ي في عام 2013. الجدول 
)1- 23(. ويجري ا�ستهالك كمية �سئيلة من الفحم ل تتجاوز 22 األف ب م ن ي. 

الجدول )1- 24(.

3- الأ�صعار المحلية

كما ورد �سابقا فاإن البيانات المتوفرة تفيد باأن الدول الأع�ساء قد حافظت في 

البترولية في  المنتجات  التي كانت �سائدة لأ�سعار  الأ�سعار نف�سها  2013 على  عام 

اأ�سواقها المحلية في عام 2012، با�ستثناء جمهورية م�سر العربية التي رفعت اأ�سعار 

بع�ض المنتجات البترولية وهي: الغازولين، زيت الغاز/الديزل، وغاز البترول الم�سال.  

ويبين الجدول )1- 25( الأ�سعار المحلية الحالية المطبقة في الدول الأع�ساء في 

عام 2013.
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تقرير الأمني العام ال�صنوي الأربعون

ل
ألو

ل ا
ص

لف
ا

¿2013 2012 2011 2010 2009

اإجمالي االمدادات

36.0 36.7 35.2 34.2 33.0  دول اأوبك      

54.1 52.9 52.4 52.3 51.1  دول خارج اأوبك      

 90.1  89.6 87.6 86.5 84.1  العالم  

التغير ال�سنوي 

)0.7(  1.5  1.0  1.2 )2.3(  دول اأوبك      

 1.2  0.5  0.1  1.2  0.7  دول خارج اأوبك      

 0.5  2.0  1.1  2.4 )1.6(   العالم    

ن�سبة التغير )%(

)1.9(  4.3  2.9  3.6 )6.5(  دول اأوبك      

2.3 1.0 0.2 2.3 1.4  دول خارج اأوبك      

 0.6  2.3  1.3  2.9 )1.9(   العالم    

¿ بيانات تقديرية

مالحظات: 

- الأرقام بين قو�صين تعني �صالبا. 

 

الم�سادر:

- منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ـ الدارة القت�صادية.

- اأعداد مختلفة من : التقـرير ال�صهري  لمنظمة اأوبك، والتقـرير ال�صهري لوكالة الطاقة الدولية .

اإمدادات العالم من النفط و�سوائل الغاز الطبيعي، االجمالي والتغير ال�سنوي

2013-2009
)مليون برميل/ يوم(

الجدول 1-1
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جداول الف�صل الأول

 النمو االقت�سادي والنمو في الطلب على النفط وفق المجموعات الدولية، 

2013-2009
)%(

الجدول 2-1

¿2013 2012 2011 2010 2009

 الدول ال�سناعية ¿¿ 

 1.2  1.5  1.7  3.0 )3.4(   الناتج المحلي الجمالي        

)0.4( )1.1( )1.1(  1.3 )4.1(   الطلب على النفط        

  دول العالم االخرى¿¿¿  

 4.5  4.9  6.2  7.5  3.1   الناتج المحلي الجمالي        

 2.8  3.1  3.2  4.9  1.9   الطلب على النفط        

 اإجمالي العالم  

 2.9  3.2  3.9  5.2 )0.4(   الناتج المحلي االجمالي        

 1.1  0.9  0.9  2.9 )1.5(   الطلب على النفط        

¿  بيانات تقديرية

¿ ¿ تت�صمن الدول الآ�صيوية حديثة الت�صنيع وهي هونج كونج، كوريا الجنوبية، �صنغافورة و تايوان فيما يخ�ص الناتج 

المحلي الجمالي

¿ ¿ ¿ تت�صمن دول العالم الأخرى الأ�صواق النا�صئة والقت�صادات النامية فيما يخ�ص الناتج المحلي الجمالي

مالحظة: 

- الأرقام بين قو�صين تعني �صالبا.  

الم�سادر:

- منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ـ الدارة القت�صادية.

- اأعداد مختلفة من : التقـرير ال�صهري  لمنظمة اأوبك، والتقـرير ال�صهري لوكالة الطاقة الدولية و�صندوق النقد الدولي.
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تقرير الأمني العام ال�صنوي الأربعون

ل
ألو

ل ا
ص

لف
ا

النمو االقت�سادي في العالم 

  2013-2009 

)%(

الجدول 3-1

¿2013 2012 2011 2010 2009

 1.2  1.5  1.7  3.0 )3.4( الدول ال�صناعية 

 1.6  2.8  1.8  2.5 )2.8( منها: الوليات المتحدة    

 2.0  2.0 )0.6(  4.7 )5.5(        اليابان            

)0.4( )0.6(  1.5  2.0 )4.4( منطقة اليورو            

 4.5  4.9  6.2  7.5  3.1 دول العالم االأخرى : 

 2.3  1.4  5.4  4.6 )3.6( دول و�صط و�صرق اأوروبا            

 2.1  3.4  4.8  4.9 )6.4(  مجموعة كومنولث الدول الم�ستقلة    

 1.5  3.4  4.3  4.5 )7.8( منها : رو�صيا    

 6.3  6.4  7.8  9.8  7.7  الدول النامية االآ�سيوية¿¿    

 7.6  7.7  9.3  10.4  9.2 منها : ال�صين            

 3.8  3.2  6.3  10.5  8.5         الهند            

 2.7  2.9  4.6  6.0 )1.2( دول اأمريكا الالتينية والكاريبي    

 1.2  3.6  4.0  5.1 )4.5( منها: المك�صيك    

 2.5  0.9  2.7  7.5 )0.3(        البرازيل            

 2.1  4.6  3.9  5.5  3.0  ال�سرق االو�سط و�سمال افريقيا    

 5.0  4.9  5.5  5.6  2.6  الدول االفريقية جنوب ال�سحراء    

 2.9  3.2  3.9  5.2 )0.4(   العالم 

¿ بيانات تقديرية.

 ¿ ¿ ل تت�صمن باك�صتان وافغان�صتان.

مالحظة: 

- الأرقام بين قو�صين تعني �صالبا.

الم�سدر:

 IMF-World Economic Outlook، October 2013.
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جداول الف�صل الأول

  الطلب العالمي على النفط، االجمالي والتغير ال�سنوي 

  2013-2009 

  )مليون برميل/ يوم(  

الجدول 4-1

¿  بيانات تقديرية.

الم�سادر:

- منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ـ الدارة القت�صادية.

- اأعداد مختلفة من : التقـرير ال�صهري  لمنظمة اأوبك، و التقـرير ال�صهري لوكالة الطاقة الدولية .

¿2013 2012 2011 2010 2009

89.9 88.9 88.1 87.3 84.8   اإجمالي الطلب العالمي  

1.0 0.8 0.8 2.5 1.3- التغير في الطلب )م ب/ ي(  

1.1 0.9 0.9 2.9 1.5-   ن�صبة التغير)%(    
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تقرير الأمني العام ال�صنوي الأربعون

ل
ألو

ل ا
ص

لف
ا

  الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية،

  2013-2009 

)مليون برميل/ يوم(

الجدول 5-1

¿2013 2012 2011 2010 2009

 45.8  46.0  46.5  47.0  46.4 الدول ال�صناعية  

 44.1  42.9  41.6  40.3  38.4 دول العالم الخرى¿ ¿

 89.9  88.9  88.1  87.3  84.8 اإجمالي العالم  

¿ بيانات تقديرية.

¿ ¿ ت�صم كل من الدول النامية و الدول المتحولة.

الم�سادر:

- منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ـ الدارة القت�صادية.

- اأعداد مختلفة من : التقـرير ال�صهري لمنظمة اأوبك، والتقـرير ال�صهري لوكالة الطاقة الدولية .
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جداول الف�صل الأول

 االجمالي والتغير ال�سنوي في الطلب على النفط في الدول ال�سناعية، 

  2013-2009 

  )مليون برميل/ يوم(  

الجدول 6-1

¿ بيانات تقديرية.

الم�سادر:

- منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ـ الدارة القت�صادية.

- اأعداد مختلفة من : التقـرير ال�صهري لمنظمة اأوبك، والتقـرير ال�صهري لوكالة الطاقة الدولية .

¿2013 2012 2011 2010 2009

 23.9  23.6  24.0  24.1  23.7 اأمريكا ال�صمالية  

 13.6  13.7  14.3  14.7  14.7 اأوروبا الغربية  

 8.4  8.6  8.2  8.2  8.0 المحيط الهادي  

 45.8  46.0  46.5  47.0  46.4 اإجمالي الدول ال�سناعية  

)0.2( )0.5( )0.5(  0.6 )2.0( التغير ال�سنوي في الطلب   

)0.4( )1.1( )1.1(  1.3 )4.1( ن�سبة التغير )%(
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تقرير الأمني العام ال�صنوي الأربعون

ل
ألو

ل ا
ص

لف
ا

 االجمالي والتغير ال�سنوي في الطلب على النفط في دول العالم االأخرى ) االإقت�سادات النامية والمتحولة(،

  2013-2009 

)مليون برميل/ يوم(

الجدول 7-1

¿2013 2012 2011 2010 2009

 39.0  37.9  36.7  35.5  33.8 الدول النامية  

 6.5  6.3  6.2  6.1  6.2 منها الدول العربية : 

 5.6  5.4  5.2  5.2  5.4 الدول الأع�صاء    

 0.9  0.9  0.9  0.9  0.8 باقي الدول العربية            

 4.8  4.7  4.5  4.5  4.1 دول اأخرى في ال�سرق االأو�سط واأفريقيا 

 11.3  11.0  10.7  10.6  10.3 اإجمالي ال�سرق االو�سط واأفريقيا 

 21.2  20.6  19.8  19.0  17.9 الدول االآ�سيوية النامية 

 10.1  9.7  9.4  8.8  8.2  منها: ال�صين    

 3.4  3.3  3.2  3.4  3.2        الهند            

 7.7  7.5  7.2  6.8  6.6        الدول الأخرى            

 6.5  6.3  6.3  6.0  5.7 دول اأمريكا الالتينية 

 3.1  3.0  2.9  2.8  2.5  منها: البرازيل    

 3.4  3.3  3.4  3.2  3.2        الدول الأخرى            

 5.1  5.1  4.9  4.8  4.7 الدول المتحولة 

 4.5  4.4  4.3  4.2  4.0 منها: التحاد ال�صوفيتي ال�صابق  

 44.1  42.9  41.6  40.3  38.4 اإجمالي طلب الدول النامية والمتحولة 

 1.2  1.3  1.3  1.9  0.7 مقدار التغير ال�سنوي  

 2.8  3.1  3.2  4.9  1.9   ن�سبة التغير )%(

¿ بيانات تقديرية

الم�سادر:

- منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول - الدارة القت�صادية.

- اأعداد مختلفة من : التقـرير ال�صهري  لمنظمة اأوبك، والتقـرير ال�صهري لوكالة الطاقة الدولية .
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جداول الف�صل الأول

ال�سعر الفوري ل�سلة خامات اأوبك، 

  2013-2009 

  )مليون برميل/ يوم(  

الجدول 8-1

2013 2012 2011 2010 2009

109.3 111.8 92.8 76.0 41.5    كانون الثاني/يناير   

112.8 117.5 100.3 73.0 41.4   �صباط/فبراير   

106.4 123.0 109.8 77.2 45.8   اآذار/مار�ص   

101.1 118.2 118.1 82.3 50.2   ني�صان/اأبريل   

100.7 108.1 109.9 74.5 57.0   اأيار/مايو   

101.0 94.0 109.0 73.0 68.4   حزيران/يونيو   

104.5 99.6 111.6 72.5 64.6   تموز/يوليو   

107.5 109.5 106.3 74.2 71.4   اآب/اأغ�صط�ص   

108.7 110.7 107.6 74.6 67.2   اأيلول/�صبتمبر   

106.7 108.4 106.3 79.9 72.7   ت�صرين الأول/اأكتوبر   

105.0 106.9 110.1 82.8 76.3   ت�صرين الثاني/نوفمبر   

107.7 106.6 107.3 88.6 74.0   كانون الأول/دي�صمبر   

109.5 117.4 101.0 75.4 42.9   الربع الأول 

100.9 106.8 112.3 76.6 58.5   الربع الثاني 

106.9 106.6 108.5 73.8 67.7   الربع الثالث 

106.5 107.3 107.9 83.8 74.3   الربع الرابع 

105.9 109.5 107.4 77.4 61.0   المعدل ال�سنوي 

الم�سادر:

-  منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ـ الدارة القت�صادية.

-  اأعداد مختلفة من التقـرير ال�صهري  لمنظمة اأوبك .



86

تقرير الأمني العام ال�صنوي الأربعون

ل
ألو

ل ا
ص

لف
ا

متو�سط االأ�سعار الفورية ل�سلة خامات اأوبك و خام برنت وغرب تك�سا�ض وبع�ض الخامات العربية،

  2013-2009 

)مليون برميل/ يوم(

الجدول 9-1

 االرتفاع في عام 

2013 2013 2012 2011 2010 2009 الخامات

3.6- 105.9 109.5 107.5 77.4 61.0  �سلة اأوبك منها :  

2.1- 109.4 111.5 112.9 80.4 62.4  خليط �صحراء الجزائر  

3.7- 106.5 110.2 107.8 77.8 61.4  العربي الخفيف  

3.6- 108.2 111.8 109.8 79.9 63.8  موربان الماراتي  

3.9- 105.0 108.9 105.6 76.3 60.7  خام الكويت  

3.7- 108.5 112.2 111.9 79.1 61.5  ال�صدرة الليبي  

4.0- 105.3 109.3 106.5 78.2 62.4  البحري القطري  

4.4- 103.6 108.0 106.2 76.8 60.5  الب�صرة العراقي  

 خامات اخرى :  

3.6- 105.5 109.1 106.2 78.1 61.8  دبي  

3.0- 108.6 111.6 111.3 79.6 61.7  برنت  

3.9 98.0 94.1 94.9 79.4 61.9  خام غرب تك�صا�ص  

الم�سادر:

- منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول - الدارة القت�صادية.

ـ اأعداد مختلفة من التقـرير ال�صهري  لمنظمة اأوبك .
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جداول الف�صل الأول

 اأ�سعار النفط الخام االإ�سمية والحقيقية،

  2013-2000 

  )مليون برميل/ يوم(  

الجدول 10-1

¿ الرقم القيا�صي يمثل مخف�ص الناتج المحلي الجمالي في الدول ال�صناعية ، كما ين�صرها �صندوق النقد الدولي.

¿ ¿ بيانات تقديرية.

الم�صدر:

- منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ـ الدارة القت�صادية.

- اأعداد مختلفة من التقـرير ال�صهري  لمنظمة اأوبك ، وتقرير الح�صائيات المالية الدولية، اأكتوبر 2013 ل�صندوق 

.)IMF( النقد الدولي

  ال�سعر الحقيقي

 باأ�سعار 2000

الرقم القيا�سي ¿ 

100 = 2000
ال�سعر االإ�سمي ال�سنة

27.6 100.0 27.6 2000

22.7 101.8 23.1 2001

23.5 103.4 24.3 2002

26.8 105.1 28.2 2003

33.6 107.3 36.0 2004

46.2 109.5 50.6 2005

54.6 111.8 61.0 2006

60.5 114.3 69.1 2007

81.0 116.5 94.4 2008

52.1 117.0 61.0 2009

65.5 118.2 77.4 2010

89.7 119.8 107.5 2011

90.3 121.2 109.5 2012

86.3 122.7 105.9 ¿ ¿
 2013
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تقرير الأمني العام ال�صنوي الأربعون

ل
ألو

ل ا
ص

لف
ا

 المتو�سط ال�سهري لال�سعار الفورية للمنتجات النفطية فى اال�سواق المختلفة،

  2013-2012 

)دولر/ برميل(

الجدول 11-1

 زيت الوقود¿ ¿

)1.0% كبريت(

 زيت الغاز¿

)50 جزء 

بالمليون كبريت(

 الغازولين 

الممتاز
ال�سوق

105.4 128.9 123.5 �صنغافورة متو�صط عام 2012

105.0 130.6 127.3 روتردام

103.8 113.2 126.6 البحر المتو�صط

105.3 126.0 133.6 الخليج المريكي

97.6 124.8 119.3 �صنغافورة متو�صط عام 2013

95.9 124.0 122.7 روتردام

97.2 113.1 122.8 البحر المتو�صط

99.7 121.8 129.7 الخليج المريكي

100.4 129.0 126.6 �صنغافورة الربع الأول 2013

100.2 128.6 127.1 روتردام

100.3 112.3 129.7 البحر المتو�صط

103.6 127.2 137.3 الخليج المريكي

96.7 118.7 115.7 �صنغافورة الربع الثاني 

94.1 117.7 119.3 روتردام

93.4 101.1 122.6 البحر المتو�صط

97.5 115.7 133.8 الخليج المريكي

96.4 125.3 118.7 �صنغافورة الربع الثالث

95.3 125.3 124.4 روتردام

97.7 114.2 124.5 البحر المتو�صط

99.1 122.8 131.5 الخليج المريكي

96.7 126.0 116.0 �صنغافورة الربع الرابع

94.1 124.3 119.8 روتردام

97.2 124.9 114.2 البحر المتو�صط

98.7 121.5 116.2 الخليج المريكي

¿ زيت الغاز في ال�صوق المريكي يحتوى  على 0.05 % كبريت

¿ ¿ زيت الوقود في �صوق �صنغافورة يحتوى على 2.0 % كبريت

الم�سدر:

- اأعداد مختلفة من التقرير ال�صهري لمنظمة اأوبك.
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جداول الف�صل الأول

ن�سبة ال�سريبة من ا�سعار الغازولين في بع�ض الدول ال�سناعية

  2013-2012 

) دولر / لتر (

الجدول 12-1

اكتوبر 2013  اكتوبر 2012 

ن�صبة

ال�صريبة 

)%(

ال�صعر

 النهائي 
ال�صريبة

ال�صعر

قبل 

ال�صريبة 

ن�صبة

ال�صريبة 

)%(

ال�صعر

 النهائي 
ال�صريبة

ال�صعر

قبل 

ال�صريبة 

12.50 0.88 0.11 0.77 11.11 0.99 0.11 0.88 اأمريكا 

31.83 1.20 0.38 0.82 31.30 1.31 0.41 0.90 كندا 

39.73 1.63 0.65 0.98 42.55 1.88 0.80 1.08 اليابان 

50.34 1.92 0.97 0.95 49.21 1.89 0.93 0.96 اأ�صبانيا 

60.22 2.35 1.42 0.94 57.14 2.38 1.36 1.02 اإيطاليا 

57.65 2.03 1.17 0.86 54.23 2.01 1.09 0.92 فرن�صا 

57.85 2.13 1.23 0.90 55.35 2.15 1.19 0.96 األمانيا 

60.74 2.12 1.29 0.83 58.56 2.22 1.30 0.92 بريطانيا 

الم�سدر :

- اعداد مختلفة من التقرير ال�صهري ال�صادر عن وكالة الطاقة الدولية.
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تقرير الأمني العام ال�صنوي الأربعون

ل
ألو

ل ا
ص

لف
ا

تطور اتجاهات اأ�سعار �سحن النفط الخام، 

  2013-2012 

)نقطة على المقيا�ص العالمي (

الجدول 13-1

 البحر المتو�سط -

 البحر المتو�سط ¿ ¿ ¿

 الخليج العربي -

 الغرب ¿ ¿

 الخليج العربي -

 ال�سرق ¿ 

االتجاه

الفترة

88 33 48   متو�سط عام 2012

96 37 56    كانون الثاني/يناير 2012  

84 35 51    �صباط/فبراير  

106 38 60    اآذار/مار�ص  

93 43 65    ني�صان/اأبريل  

87 41 57    اأيار/مايو  

101 33 44    حزيران/يونيو  

92 26 36    تموز/يوليو  

80 25 36    اآب/اأغ�صط�ص  

77 28 39    اأيلول/�صبتمبر  

77 25 36    ت�صرين الأول/اأكتوبر  

78 30 47    ت�صرين الثاني/نوفمبر  

85 30 48    كانون الأول/دي�صمبر  

80 26 41   متو�سط عام 2013

80 25 39    كانون الثاني/يناير 2013  

85 20 33    �صباط/فبراير  

88 20 35    اآذار/مار�ص  

85 20 33    ني�صان/اأبريل  

72 24 40    اأيار/مايو  

74 25 42    حزيران/يونيو  

82 27 42    تموز/يوليو  

82 22 33    اآب/اأغ�صط�ص  

71 25 35    اأيلول/�صبتمبر  

70 28 41    ت�صرين الأول/اأكتوبر  

72 38 60    ت�صرين الثاني/نوفمبر  

107 39 63    كانون الأول/دي�صمبر  

 ¿ حجم الناقلة يتراوح ما بين 230 الى 280 األف طن �صاكن.  

 ¿ ¿ حجم الناقلة يتراوح ما بين 270 الى 285 األف طن �صاكن.  

 ¿ ¿ ¿ حجم الناقلة يتراوح ما بين 80 الى 85 األف طن �صاكن.  

الم�سدر:

- اأعداد مختلفة من التقرير ال�صهري لمنظمة اأوبك.
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 م�ستويات المخزون النفطي في الدول ال�سناعية في نهاية الف�سل،

  2013-2012 

)مليون برميل (

الجدول 14-1

الربع الثالث الربع الرابع الربع الثاني الربع االأول المنطقة

¿2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

1339 1309 1367 1385 1344 1359 1328 1334 الأمريكتين 

1123 1113 1123 1126 1123 1113 1098 1083 منها :  الوليات 

المتحدة المريكية

871 919 878 917 896 916 922 943 اأوروبا

393 382 399 428 410 413 413 378 الهادي

2603 2610 2644 2730 2650 2688 2663 2655 اإجمالي الدول ال�سناعية

2295 1602 2230 2232 2231 2212 1660 1641 بقية دول العالم

990 962 958 943 951 983 1052 944 المخزون على متن الناقالت

5888 5174 5832 5905 5832 5883 5375 5240 اإجمالي المخزون التجاري

1934 1852 1918 1805 1894 1781 1895 1792 المخزون اال�ستراتيجي منه :

696 696 696 695 696 696 696 696 المخزون ال�صتراتيجي المريكي

55.4 56.6 57.8 60.6 57.8 58.2 59.0 58.3 كفاية المخزون التجاري

في الدول ال�صناعية )يوم(

53.7 53.6 53.7 55.3 53.2 54.1 55.1 54.0 كفاية المخزون التجاري 

العالمي )يوم(

34.0 34.0 34.0 33.0 34.0 34.0 35.0 34.0  كفاية المخزون ال�صتراتيجي 

في الدول ال�صناعية

 ¿ بيانات تقديرية

الم�سادر:

-  منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ـ الدارة القت�صادية.

.Oil Market Intelligence، various issues -
.EIA-OMR، various issues -
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   قيمة �سادرات النفط الخام في الدول االأع�ساء، 

  2013-2012 

)مليون دولر(

الجدول 15-1

¿2013 2012 2011 2010 2009

94495 93613 85900 57900 44785  الإمارات  

7216 7269 6305 4664 3275  البحرين  

¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿  تون�ص   

29807 34662 37289 28089 21497  الجزائر  

284906 307119 289518 184421 144249  ال�صعودية  

¿ ¿ ¿ ¿ 2994 6689 5414  �صورية  

90411 92685 83768 54248 43895  العراق  

18162 21014 27328 20553 16172  قطر  

97025 99735 79646 53029 41858  الكويت  

27659 41705 7391 38764 29446  ليبيا  

4590 4770 4689 2593 2166  م�صر¿ ¿ ¿  

654271 702573 624827 450950 352757  االجمالي  

¿ بيانات تقديرية. تم تقدير قيمة �صادرات النفط في الدول الأع�صاء على النحو التالي:   

تـــم احت�صاب حجم �صـــادرات النفط في الدول الأع�صاء وذلك بطرح الإ�صتهـــالك ال�صهري من انتاج النفط الخام 

ال�صهـــري، وبعد ذلك تـــم احت�صاب المعدل ال�صهري لالأ�صعار الفورية لخامـــات كل دولة، وب�صرب المعدل ال�صهري 

لل�صعـــر فـــي حجم ال�صـــادرات النفطية ال�صهرية تـــم تقدير قيمة ال�صـــادرات ال�صهرية ومنها تـــم احت�صاب القيمة 

التقديرية ل�صادرات النفط ال�صنوية  للدول الأع�صاء.

¿ ¿ ت�صير البيانات الى اأن حجم ال�صتهالك يفوق حجم النتاج من النفط الخام.  

¿ ¿ ¿ بيانات وطنية.

الم�سادر:

- منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ـ الدارة القت�صادية.

- اأعداد مختلفة من التقـرير ال�صهري  لمنظمة اأوبك .
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 قيمة �سادرات النفط الخام للدول االأع�ساء باالأ�سعار

الجارية والحقيقية، 2013-2000 

)مليار دولر(

الجدول 16-1

¿ بيانات تقديرية

 مالحظة:

الأ�صعـــار الحقيقيـــة ت�صيرالـــى العائدات بموجب مخف�ص الناتج المحلي في الـــدول ال�صناعية ، كما ين�صرها �صندوق 

النقد الدولي.

الم�سدر: 

-  منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ـ الدارة القت�صادية.

باالأ�سعار الحقيقية لعام 2000 باالأ�سعار الجارية ال�سنة

177.2 177.2 2000
145.8 148.6 2001
137.3 142.0 2002
151.7 159.5 2003
204.2 219.0 2004
279.4 305.8 2005
335.9 375.1 2006
359.7 410.2 2007
503.8 585.3 2008
301.4 352.8 2009
381.4 450.9 2010
521.7 624.8 2011
579.5 702.6 2012

533.2 654.3 ¿2013     
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ا�ستهالك الطاقة في الدول العربية،

  2013-2010 

)األف برميل مكافئ نفط/ يوم(

الجدول 17-1

¿2013 2012 2011 2010

 المنتجات البترولية   

5600 5436 5237 5233  الدول الأع�صاء      

930 898 945 898  الدول العربية الأخرى      

6530 6334 6182 6131  اإجمالي الدول العربية  

 الغاز الطبيعي  

7000 6562 6159 6130  الدول الأع�صاء      

360 335 339 371  الدول العربية الأخرى      

7360 6897 6498 6501  اإجمالي الدول العربية  

 الطاقة الكهرومائية  

69 69 68 68  الدول الأع�صاء      

34 34 34 34  الدول العربية الأخرى      

103 103 102 102  اإجمالي الدول العربية  

 الفحم  

22 22 22 22  الدول الأع�صاء      

80 80 80 72  الدول العربية الأخرى      

102 102 102 94  اإجمالي الدول العربية  

 اجمالي ا�ستهالك الطاقة  

12691 12090 11486 11452  الدول الأع�صاء      

1404 1347 1397 1374  الدول العربية الأخرى      

14095 13436 12883 12827  اإجمالي الدول العربية  

¿ بيانات تقديرية.

 مالحظة: قد ل تتطابق المجاميع نظراً للتقريب.

 الم�سدر: منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول، بنك المعلومات.
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معدل ا�ستهالك الفرد من الطاقة في الدول العربية لعامي

 2010 و 2013 

) برميل مكافئ نفط/ �صنة (

الجدول 18-1

 ¿ بيانات تقديرية.  

 الم�سدر: منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول، بنك المعلومات.

¿2013 2010  

60.5 62.9   الإمارات 

75.9 75.7   البحرين 

5.4 5.2   تون�ص 

10.2 8.4   الجزائر 

50.6 46.8   ال�صعودية 

6.0 8.8   �صوريا 

8.2 7.6   العراق 

271.4 285.7   قطر 

51.1 59.6   الكويت 

22.6 27.7   ليبيا 

7.8 7.6   م�صر 

18.9 18.4   الدول االأع�ساء 

4.1 4.0   الدول العربية االأخرى 

13.9 13.3   اإجمالي الدول العربية 
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ا�ستهالك الطاقة في الدول االأع�ساء، 

  2013-2010 

)األف برميل مكافئ نفط/ يوم(

الجدول 19-1

¿2013 2012 2011 2010

 1525  1414  1357  1319  الإمارات  

 274  264  244  255  البحرين  

 161  159  155  149  تون�ص  

 1063  989  889  826  الجزائر  

 4165  3939  3706  3531  ال�صعودية  

 362  393  465  476  �صوريا  

 795  777  739  687  العراق  

 1456  1391  1345  1344  قطر  

 560  538  531  585  الكويت  

 530  460  343  652  ليبيا  

 1800  1767  1712  1629  م�صر  

 12691  12090  11486  11452  الجمالي  

¿ بيانات تقديرية.

 مالحظة: قد ل تتطابق المجاميع نظراً للتقريب.

 الم�سدر: منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول، بنك المعلومات.
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ا�ستهالك الطاقة في الدول االأع�ساء وفق الم�سدر، 

 2010 و 2013 

) برميل مكافئ نفط/ �صنة (

الجدول 20-1

¿ بيانات تقديرية.

 مالحظة: قد ل تتطابق المجاميع نظراً للتقريب.

 الم�سدر: منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول، بنك المعلومات.

¿2013 2012 2011 2010

5600 5436 5237 5233  المنتجات البترولية   

7000 6562 6159 6130  الغاز الطبيعي  

69 69 68 68  الطاقة الكهرومائية  

22 22 22 22  الفحم  

12691 12090 11486 11452  اإجمالي الطاقة  
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ا�ستهالك المنتجات البترولية في الدول االأع�ساء،

  2013-2010 

)األف برميل مكافئ نفط/ يوم(

الجدول 21-1

¿2013 2012 2011 2010

 355  341  324  325  الإمارات  

 29  28  26  28  البحرين  

 95  93  97  91  تون�ص  

 425  409  369  364  الجزائر  

 2330  2227  2116  2020  ال�صعودية   

 230  262  326  322  �صوريا  

 660  639  593  538  العراق  

 121  113  103  92  قطر  

 290  279  282  337  الكويت   

 265  254  247  359  ليبيا  

 800  792  755  757  م�صر  

 5600  5436  5237  5233  االجمالي  

¿ بيانات تقديرية.

 مالحظة: قد ل تتطابق المجاميع نظراً للتقريب.

 الم�سدر: منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول، بنك المعلومات.
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ا�ستهالك الغاز الطبيعي في الدول االأع�ساء،

 2010 و 2013 

) برميل مكافئ نفط/ �صنة (

الجدول 22-1

¿ بيانات تقديرية.

 مالحظة: قد ل تتطابق المجاميع نظراً للتقريب.

 الم�سدر: منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول، بنك المعلومات.

¿2013 2012 2011 2010

 1170  1073  1034  994  الإمارات    

 245  236  218  227  البحرين  

 65  65  57  57  تون�ص  

 630  572  512  455  الجزائر  

 1835  1712  1590  1511  ال�صعودية  

 125  124  132  146  �صوريا  

 135  138  146  149  العراق  

 1335  1277  1243  1251  قطر  

 270  259  249  248  الكويت  

 265  207  96  294  ليبيا  

 925  899  883  798  م�صر  

 7000  6562  6159  6130  االجمالي  
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ا�ستهالك الطاقة الكهرومائية في الدول االأع�ساء، 

 2010 و 2013 

) برميل مكافئ نفط/ �صنة (

الجدول 23-1

¿ بيانات تقديرية.

 الم�سدر: منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول، بنك المعلومات.

¿2013 2012 2011 2010

 1.0  1.0  1.0  1.2  تون�ص  

 0.6  0.7  0.6  0.1  الجزائر  

 7.0  7.0  7.1  7.1  �صوريا   

 60.0  60.7  58.8  59.3  م�صر  

 68.6  69.4  67.5  67.7  االجمالي  
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ا�ستهالك الفحم في الدول االأع�ساء، 

 2010 و 2013 

) برميل مكافئ نفط/ �صنة (

الجدول 24-1

¿ بيانات تقديرية.

 الم�سدر: منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول، بنك المعلومات.

¿2013 2012 2011 2010

7.0  6.8  6.8  6.8  الجزائر  

 0.0  0.1  0.1  0.1  �صوريا   

 15.0  15.3  15.0  15.0  م�صر  

 22.0  22.2  21.9  21.9  االجمالي  
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االأ�سعار المحلية للمنتجات البترولية للم�ستهلك في الدول االأع�ساء في عام 2013

 )العملة المحلية/ لتر(

الجدول 25-1

¿ لال�صطوانة عبوة 12 كجم.

 الم�سدر: منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول، بنك المعلومات.

غاز البترول زيت الغاز/ الكيرو�سين بنزين ال�سيارات

العملة

الم�سال الديزل المنزلي عادي ممتاز

¿2.15 3.7 - 3.45 2.51 1.52 1.78 درهم  الإمارات  

¿1.200 0.100 0.025 0.080 0.100 دينار  البحرين  

0.158 0.357 0.180 0.998 0.998 دينار  تون�ص  

9.00 13.70 - 21.20 23.00 دينار  الجزائر  

0.72 0.25 0.44 0.45 0.60 ريال  ال�صعودية  

¿250 20 40.0 50.0 55.00 ليرة  �صورية  

160 400 150 450 - دينار  العراق  

¿15.00 0.70 0.55 0.70 0.80 ريال  قطر  

¿0.75 0.055 0.055 - 0.065 دينار  الكويت  

0.054 0.170 0.080 - 0.15 دينار  ليبيا  

¿8.00 0.10 1.10 0.90 5.85 جنية  م�صر  



التطورات العاملية والعربية يف استكشاف
واحتياطي وإنتاج مصادر الطاقة

الف�صل الثاين
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الف�سل الثاين

التطورات العالمية والعربية في ا�صتك�صاف واحتياطي واإنتاج م�صادر الطاقة

الف�صل الثاين

التطورات العاملية والعربية يف ا�صتك�صاف

واحتياطي واإنتاج م�صادر الطاقة

اأوال: النفط والغاز

1- الو�صع العام لال�صتك�صاف واالإنتاج في الدول العربية والعالم 
احتل التنقيب عن النفط والغاز في الأعماق الكبيرة وال�سحيقة مكاناً بارزاً خالل 

للتجمعات  باتت تتركز على عمليات ال�ستك�ساف  اأن الجهود  2013، ويبدو  عام 

4500 م. وبا�ستثناء  اأعماق تزيد في بع�ض الأحيان عن  المدفونة على  البترولية 

الوليات المتحدة، فاإن عدد الأحوا�ض التر�سيبية الحاملة للنفط والغاز يناهز �سبعة 

وثمانين حو�ساً معروفة في العالم، بينما تحتوي اأمريكا ال�سمالية على عدد كبير من 

العربية،  المك�سيك، والجزيرة  اأحوا�ض خليج  العميقة. وتعتبر  البترولية  الكت�سافات 

اأكثر هذه الأحوا�ض غنى، حيث تحتوي مجتمعة على قرابة ن�سف  و�سرق فنزويال 

.
1
الحتياطي العالمي الموؤكد والمحتمل

واأكدت درا�سة حديثة ن�سرتها Wood Mackenzie اأن نفقات الحفر في المياه 

العميقة بلغت 43 مليار دولر عام 2012، بينما يتوقع لها اأن ت�سل اإلى 114 مليار 

دولر عام 2022، وبينت الدرا�سة اأن الم�ساحات التي تم ترخي�سها في المياه العميقة 

�سكلت 39% من اأعمال اأكبر ع�سرين �سركة عاملة في هذا المجال عام 2012. كما 

المياه  الما�سي كانت �سمن  العقد  من الكت�سافات الجديدة خالل   %41 اأن  بينت 

351 مليار دولر،  اإلى  ال�سائدة ت�سل  الأ�سعار  اأن قيمتها ح�سب  العميقة، مو�سحة 

. ويبدو اأن العالم تخطى 
2
متجاوزة بذلك الكت�سافات على الياب�سة وفي المياه ال�سحلة

اإلى اأن معدلت الحفر ال�سنوية  اأزمة اندفاع بئر Macondo، حيث ت�سير البيانات 

في خليج المك�سيك عادت اإلى �سابق عهدها، ومن المتوقع اأن تنمو معدلت الحفر في 

�سنوياً خالل ال�سنوات الع�سر القادمة ليرتفع عدد الآبار  المياه العميقة بمعدل %9 

1  Cao et al, More attention recommended for global deep reservoirs, Oil and Gas Journal, Vol. 
111, Issue-9, 2/9/2013

2  Wood Mackenzie, Official website, 27/6/2013
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ال�ستك�سافية والتقييمية والتطويرية بدوره بمعدل 150%، اأي من 500 بئر في ال�سنة 

اإلى 1250 بئراً في ال�سنة، وهذا ما �سوف ي�ساهم في تن�سيط �سناعة من�سات الحفر، 

حيث �سيحتاج العالم اإلى 95 من�سة جديدة حتى عام 2022، با�ستثمارات ت�سل اإلى 

65 مليار دولر.
بلغ عدد الحقول المنتجة من المغمورة حول العالم 1292 حقاًل في عام 2012، 

�سكلت اأكثر من 18% من الحقول المنتجة في العالم والتي بلغ عددها 7124 حقاًل. 

وت�ساعفت طاقة الإنتاج من المغمورة )وخا�سة من المياه العميقة( ثالث مرات بين 

عامي 2000 و2010، من 1.5 مليون ب/ي عام 2000 اإلى اأكثر من 5 مليون ب/ي 

حتى نهاية عام 2009، ومن المتوقع اأن ت�سل اإلى 10 مليون ب/ي عام 2015. وتعمل 

المغمورة، منها  والغاز من  النفط  اإنتاج  العربية على عدد من م�ساريع  الدول  بع�ض 

م�سروع غاز   كران الذي ينتج بمعدل 4.2 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، وم�سروع 

منيفة في المملكة العربية ال�سعودية الذي ينتج حوالي ن�سف مليون برميل من النفط 

الثقيل يومياً،  ومن المتوقع اأن ت�سل طاقته الإنتاجية اإلى 900 األف ب/ي من النفط، 

وحوالي 65 األف ب/ي من المتكثفات، اإ�سافة اإلى معالجة 2.55 مليون متر مكعب 

يومياً من الغاز المرافق في عام 2014. هذه الم�ساريع وغيرها �سوف ت�ساهم في رفد 

الطاقات الإنتاجية الحالية لهذه الدول بكميات جديدة من النفط والغاز ل غنى عنها 

لال�ستهالك المحلي اأو لالأ�سواق العالمية.

البتـــــرولية، ذكرت  المياه في ال�سنــــاعة  اآخر لها عـــــن و�ســــع  وفي تقرير 

Wood Mackenzie اأن ال�سفافية والتكنولوجيا الحديثة �سوف ت�ساهم في الحد 
من مخاطر ال�سناعة المتعلقة بالمياه خالل ال�سنوات القليلة القادمة التي يتوقع اأن 

ت�سح فيها م�سادر المياه، واعتمد التقرير على بيانات اأ�سدرها معهد الموارد العالمية 

ا�ستخدام  الناتجة عن  للمخاطر  اأجرى م�سحاً  المذكور قد  المعهد  )WRI(. وكان 
المياه في المناطق الأكثر اإنتاجاً للطاقة في العالم، حيث بين اأن اأعلى المخاطر ترتبط 

الفحم  باإنتاج  ثم  الأمريكية،  المتحدة  الوليات  ال�سخري في  الغاز  اإنتاج  بمنظومات 

الحجري، ويليها اإنتاج الكهرباء من المحطات العاملة على الفحم الحجري في ال�سين، 

.
1
ثم اإنتاج النفط الخام في منطقة ال�سرق الأو�سط

1  Oil and Gas Journal, WoodMac examines rising water risks for oil, gas industry, 13/11/2013
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كما تزايد الهتمام بالأمن وال�سالمة في عمليات ال�ستك�ساف والإنتاج من 

اإيجازها  ال�ساأن، يمكن  المغمورة، و�سدرت عـدة تو�سيات من عدة جهات في هذا 

 
1
ح�سبما اأوردتها مجلة النفط والغاز )Oil and Gas Journal( في مراجعتها لبحث

ن�سرته Det Norske Veritas AS في منت�سف عام 2013 جاء فيه اأن ال�سناعة 

البترولية ا�ستطاعت خالل الأعوام الع�سرين الما�سية من عمرها اأن تطور اأداء الأمن 

وال�سالمة فيها ع�سرة اأ�سعاف، وظهر خالل نف�ض الفترة تح�سن ملحوظ في مواجهة 

مخاطر الحوادث الكبيرة، واإن كان هذا التح�سن مختلفاً من مكان لآخر. وقد اأظهر 

البحث �سرورة النظر في عدة نقاط، منها: 

• ل�سوؤون 	 المرتبطة بوجود نظام  المعايير  الأداء: وهي  القائمة على  المعايير   

اأ�سا�سياً  النوع  يعتبر نظام من هذا  البيئية، حيث  وال�سالمة والإدارة  ال�سحة 

ل�سمان التح�سن الم�ستمر في العمل، ويوفر مناخاً مالئماً لالبتكار وللتكيف 

مع الظروف والمخاطر الجديدة.

• البترولية 	 ال�سناعة  العمليات في  الوا�سحة: ترتبط  الأدوار والم�سوؤوليات   

بعدد كبير من الأطراف في وقت واحد، وهذا ي�ستدعي تفهم جميع الأطراف 

بال�سالمة، و�سرورة وجود هدف واحد  يتعلق  لأدوارهم وم�سوؤولياتهم فيما 

م�سترك للجميع في هذا المقام.

• اإن المخاطر المتعلقة باأية عمليات مرتبطة 	  منظور الخطر ال�سمولي: 

بالنفط والغاز في المغمورة هي مخاطر محددة زمانياً ومكانيا، ول�سمان 

وجود نهج �سامل لإدارة المخاطر، لبد من توفير اإمكانية الو�سول اإلى 

اأداٍة ت�سجل اآخر ما ي�ستجد في �ساأن تحديد المخاطر، وتقدم منظوراً 

متكاماًل حول تعر�ض الأ�سول والموجودات والم�سروع اأو ال�سركة نف�سها 

للمخاطر.

• الفعالة للمخاطر، فاإن الأطراف 	 الم�سترك: ل�سمان الإدارة  ر�سد الأداء 

الم�ساركة في تخطيط وتنفيذ العمل في المغمورة يجب اأن ت�سترك في نف�ض 

الأهداف المتعلقة باإجراءات ال�سالمة، وتراقب نف�ض �سروط ال�سالمة، ويكون 

لديها فهم م�سترك للو�سع وتاأثير النحراف عنه.

1  Steven Poruban, Enhancing Offshore Safety and Environment Performance, Oil and Gas 
Journal, 10/7/2013.
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من جهة اأخرى �سهد عام 2013 ا�ستمراراً لحالة عدم ال�ستقرار التي ت�سهدها 

ودولة  التون�سية  الجمهورية  ومنها  واأفريقيا،  الأو�سط  ال�سرق  في  الدول  بع�ض 

ال�سعبية،  الديمقراطية  الجزائرية  والجمهورية  العربية  م�سر  وجمهورية  ليبيا 

والجمهورية العربية ال�سورية وتاأثيرها على الدول المجاورة مثل جمهورية العراق.  

اأو تراجعه في بع�ض الأحوال في هذه  حيث ت�سببت الأو�ساع في تذبذب الإنتاج 

والإنتاجية وجذب  ال�ستك�سافية  الن�ساطات  تنامي  يمنع من  لم  لكن ذلك  الدول، 

ال�ستثمارات في باقي الدول العربية.

لعودة  الظروف منا�سبة  باتت  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�صعبية  وفي 

يناير  الثاني/  16-20 كانون  بين  اأمنا�ض  الغاز في عين  الإنتاج في  من�ساأة معالجة 

2013، والمن�ساأة هي �سركة م�ستركة بين BP، وStatoil و�سوناطراك، وتعتبر اإحدى 
اأكبر م�ساريع الغاز الرطب في البالد، حيث تعمل على تطوير واإنتاج الغاز الطبيعي 

الجزائرية  اإليزي جنوب �سرق الجمهورية  الغاز من عدة حقول في حو�ض  و�سوائل 

الديمقراطية ال�سعبية منذ عام 2006، وتبلغ طاقتها 9 مليارات متر مكعب �سنوياً. وقد 

عاد الإنتاج ب�سكل محدود من القطار-1 في المن�ساأة في �سهر �سباط/ فبراير2013 . 

الوا�سل بين حقول كركوك  النفط  اأنبوب ت�سدير  جمهورية العراق تعر�ض  وفي 

وميناء جيهان التركي، اإلى عملية تفجير في �سهر ني�سان/ اأبريل اأدت اإلى توقف �سخ 

النفط لفترة موؤقتة، لكنه عاد اإلى العمل لحقاً.

اإدارة معلومات الطاقة  اأ�سارت  وفي الجمهورية العربية ال�صورية، فقد 

الأمريكية )EIA( في �سهر فبراير/�سباط 2013 اأن معالي وزير النفط ال�سوري 

البالد وحتى �سهر ت�سرين  بــدء الأحداث في  البترول منذ  اأن خ�سارة قطاع  اأكد 

.
1
الأول/اأكتوبر 2012 قد بلغت 2.9 مليار دولر

البترولية في  الن�ساطات  الطبيعية على  الكوارث  اأثرت بع�ض  اآخر،  وعلى �سعيد 

الأمريكية في مطلع  الذي �سرب كولورادو  الفي�سان  العالم، مثل  اأخرى من  اأماكن 

بئر نفطي  األف   20 اأكثر من  المتاأثرة تحتوي على  اأيلول/�سبتمبر، فالمنطقة  �سهر 

الت�سقيق  لعمليات  يعتبر مو�سعاً  الذي   Denver-Julesberg وغازي �سمن حو�ض 

الهيدروليكي، وتعمل فيه �سركات كبيرة مثل Anadarko وNobel على تطوير حقل 

1  Arab Oil and Gas, No.998, 16/4/2013
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Wattenberg م�ستهدفة النفط ال�سخري في طبقة Niobrara، وتنتج المنطقة 
اأكثر من 134 األف ب/ي. ومع ارتفاع من�سوب المياه نتيجة الفي�سان عمدت ال�سركات 

العاملة في المنطقة اإلى اإغالق اأكثر من 1900 بئر، كما ُمّنيت المنطقة ببع�ض التلوث 

النفط،  450 برميل من  ن�سبياً، حيث تحطم خزانان يحتويان على حوالي  المحدود 

وح�سل ت�سرب غازي جزئي في بع�ض الآبار وخطوط التجميع.

التنقيب والتطوير في  لأعمال  وا�سحاً  ن�ساطاً   2013 رغم ذلك، فقد �سهد عام 

المغمورة وعلى الياب�سة، ومنها على �سبيل المثال:

اأ- في الدول العربية االأع�صاء 

في دولة االإمارات العربية المتحدة،  وقعت �سركتا اأبو ظبي العاملة في المناطق 

بقيمة  البحرية )ADMA-OPCO( واالإن�صاءات البترولية الوطنية )NPCC(، عقداً 

تقارب 766 مليون دولر، يت�سمن الأعمال الهند�سية والم�ستريات والإن�ساءات لتنفيذ 

اللولو، وهي خطة من �سمن  اأم  الكامل لحقل  التطوير  الأولى من م�سروع  الحزمة 

تتما�سى مع خطة رفع   )ADNOC( الوطنية  اأبو ظبي  بترول  ا�ستراتيجيات �سركة 

الطاقة الإنتاجية من النفط ل�سركة اأدما العاملة باإ�سافة 300 األف ب/ي من الحقول 

، وهي: �سطح الرازبوت، واأم اللولو ون�سر، بحيث يرتفع الإنتاج الكلي منها من 
1
الجديدة

600 األف ب/ي حالياً اإلى حوالي 1 مليون ب/ي بحلول عام 2020.

ا�ستك�ساف  اتفاقية  )ADNOC( على  الوطنية  اأبو ظبي  بترول  كما وقعت �سركة 

 OMV East Abu اأبو ظبي مع �سركة  ال�سرقية من  المنطقة  للنفط والغاز في 

Dhabi Exploration، و�سوف تعمل ال�سركتان بموجب هذه التفاقية على برنامج 
الآبار،  الزلزالي والحفر ال�ستك�سافي لعدد من  الم�سح  يمتد لأربع �سنوات ويت�سمن 

وفي حال الح�سول على اكت�سافات جديدة، يمكن لل�سركتين تطويرها ب�سكل م�سترك 

.
2
ح�سب القوانين المتبعة في الدولة

كما،  منحت �سركة اأبو ظبي العاملة في المناطق البحرية عقد مفتاح باليد ل�سركة 

Technip لتنفيذ برنامج اإعادة تاأهيل وتجديد وتعديل ال�سعالت الموجودة في جزيرة 

1  World Oil, 26/6/2013
2  World Oil, 24/6/2013
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. ويت�سمن العقد تنفيذ الأعمال 
1
دا�ض على بعد 290 كم من �سواحل اإمارة اأبو ظبي

الت�سغيل وذلك في �سياق خطة تهدف  والتركيب والم�ساعدة في  وال�سراء  الهند�سية 

الموجودة  الت�سهيالت  المرافق في  الغاز  الناتجة عن حرق  المخاطر  الحد من  اإلى 

�سمن م�سروع تطوير الغاز المتكامل، اإ�سافة اإلى الحد من تعر�ض العاملين للغاز خالل 

عمليات الت�سغيل وال�سيانة. ومن المخطط اأن يتم النتهاء من الأعمال في الربع الأول 

من عام 2015.

و�سمن م�ساعيها لتطوير حقل باب للغاز الحام�ض، وقعت �سركة بترول اأبو ظبي 

الوطنية مع �سركة Shell على عقد لمدة 30 عاماً وبقيمة 10 مليار دولر، وين�ض على 

اأن تمتلك اأدنوك 60% من �سركة م�ستركة لتطوير الحقل، وتمتلك Shell باقي الح�سة 

التقنيات  اأحدث  ا�ستخدام  على  ال�سركتان معاً  اأن تعمل  المقرر  40%، ومن  البالغة 

.
2
الخا�سة بالغاز الحام�ض لتطوير الحقل

Petrofac Emirates وهي �سركة م�ستركة بين    كمـا ح�ســـلــت �ســـركـــة 

)Petrofac البريطانية، ومبادلة الإماراتية( على عقـد بقيمة 3.7 مليار دولر لتطـوير 

مع �سركة  ائتالفاً  ال�سركة  تن�سئ  اأن  المقرر  اأبو ظبي، ومن  العلوي في  حقل زاكـوم 

للتعاون في تطوير الحقل. وطبقاً ل�سروط  ال�سفن(  البحرية وبناء  للهند�سة  )دايو 

العقد، �سيكون الئتالف م�سوؤولً عن اأعمال الهند�سة وال�سراء والبناء والنقل والتوكيل 

الخا�سة بالت�سهيالت ال�سطحية للجزر ال�سناعية الأربع في الحقل. و�سوف يت�سمن 

الم�سروع تقديم معدات تحكم بروؤو�ض الآبار، والخطوط المت�سعبة، ومعدات معالجة 

النفط الخام، وم�ستلزمات حقن الماء والرفع الغازي، وم�سخات الت�سدير، ومعدات 

توليد الكهرباء، وغيرها من الم�ستلزمات. ومن المتوقع بدء ت�سغيل هذه الت�سهيالت في 

عام 2016. جرى توقيع العقد بين �سركة تطوير حقل زاكوم )زادكو( وبين )بتروفاك 

.
3
الإمارات( التي تبلغ التزاماتها نحو الم�سروع حوالي 2.9 مليار دولر

 Adryard Dana Gas مع �سركة  2013، تعاقدت �سركة  اأواخر عام  وفي 

Abu Dhabi )ذراع ل�سركة Interserve ( لبناء من�سة بحرية بقيمة 17 مليون 
. وكانت دانة غاز قد وقعت على اتفاقية مع حكومتي 

4
دولر لتطوير حقل غاز الزوراء

1  Offshore Magazine, 30/5/2013
2  Shell, Official website, 30/4/2013
3  Energy Business Review, 12/4/2013
4  Oil and Gas Journal, 19/11/2013
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اإمارة ال�سارقة واإمارة عجمان لتطوير الحقل الذي يمتد في المياه الإقليمية لهما. 

ومن المقرر اأن تثبت المن�سة في مياه عمقها 24 م، وتتوقع ال�سركة اإنتاج ما يقارب 

2015، ومن  الأول من عام  الن�سف  في  يومياً  الغاز  1.13 مليون متر مكعب من 
المقرر اأن ينقل الغاز المنتج اإلى من�ساأة معالجة الغاز في ال�سارقة عبر خط اأنابيب 

بطول 34 كم.

،   حيث �سرح المدير 
1
وت�سب هذه الن�ساطات في م�سار تحقيق خطة �سركة اأدنوك

اإلى  اأن ال�سركة تخطط لرفع طاقتها الإنتاجية  اأبوظبي الوطنية  العام ل�سركـة بترول 

3.5 مليون ب/ي بحلول عام 2017،   كما اأ�سار خالل )موؤتمر ال�سرق الأو�سط للنفط 
والغاز الحادي والع�سرين 2013( اإلى اأن اأدنوك تمكنت من التغلب على التحديات التي 

كانت تواجه اإنتاج الغاز الحم�سي من حقل �ساه، ومن المخطط اأن يو�سع الحقل على 

الإنتاج في اأواخر عام 2014.

 Petrofac الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�صعبية، ح�سلت �سركة  وفي 

في مطلع عام 2013 على عقد خدمة مدته 3 �سنوات لتطوير اإنتاج الهيدروكربونات 

من عين �سالح وعين اأمينا�ض، وتم منحها العقد من قبل ال�سركة الم�ستركة التي تدير 

العمليات في الحقلين، والمكونة من BP، وStatoil، و�سركة �سوناطراك. وكجزء من 

ال�سراء في  بتقديم ال�ست�سارات والت�ساميم وتولي عمليات  بتروفاك  العقد �ستقوم 

.
2
مختلف المجالت.  كما يحتوي العقد على خيار لتمديد ل�سنة اإ�سافية

Te 1 مليار دولر مــــع �سركة -  مما وقعـــت مجمــوعة توات غـــــاز عقــداً بقيـــــمة

nicas Reunidas لتطوير حقل توات الغازي في ولية اإدرار جنوب غرب الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية. ويت�سمن العقد العمليات الهند�سية وال�سراء والبناء 

للغاز والمتكثفات،  اأنظمة تجميع، ووحدات معالجة  للمجمع بما فيه من  والت�سغيل 

و�سواغط، ووحدات تنقية، ووحدات تجفيف للغاز. ت�سمل المرحلة الأولى من خطـة 

التطـويـر الإنتـاج من الم�سـروع في عام 2016 بطـاقة اإنتاجيـة �سـنوية تبلغ حوالي 4.5 

مليار متر مكعـب من الغاز و630 األف برميل من المتكثفات. وتخطط توات )1( غاز 

.
3
لحفر 25 بئراً في المرحلة الأولى من التطوير

1  اأخبار اأدنوك، الإ�سدار الثاني، 2013
2  Energy Business Review, 9/1/2013
3  Energy Business Review, 9/8/2013
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وفي المملكة العربية ال�صعودية، منحت �سركة اأرامكو ال�سعودية عقداً ل�سركة 

Larsen and Toubro للهند�سة والإن�ساءات، لبناء ت�سهيالت مختلفة تت�سمن 
محطة معالجة للغاز �سمن عمليات تطوير حقل مدين الغازي في تبوك، حيث تعتزم 

اأرامكو تو�سيع طاقتها الإنتاجية من الغاز لتلبية الطلب المحلي المتنامي، و�سوف 

يتم ا�ستخدام الغاز من الحقل في ت�سغيل محطات توليد الكهرباء. ومن المقرر اأن 

تقوم ال�سركة المذكورة ببناء محطة معالجة بطاقة 2.1 مليون متر مكعب في اليوم 

من الغاز غير الم�ساحب، اإ�سافة اإلى معالجة 4500 ب/ي من المتكثفات. و�سوف 

اأنابيب  2016 مد خطي  العمل في منت�سف عام  الذي �سيبداأ  الم�سروع  يت�سمن 

بطول 98 كم لنقل الغاز وال�سوائل الهيدروكربونية اإلى محطة توليد الكهرباء قرب 

.
1
مدينة �سباء

ا�ستئــــجار من�ستــــي حفــــر  ال�ســــعودية على  اأرامــــكو  �ســــركة  تعاقـــــدت  كما 

الت�ســــــنيع في �سنغافورة )AOD II( و)AOD III( من قبل �سركة  بحـــري قيد 

Asia Offshore Drilling وذلك عبر عقد يمتد لثالث �سنوات مع خيار التمديد 
.

2
ل�سنة رابعة، وتقدر قيمته بحوالي 462 مليون دولر

وكان رئي�ض �سركة اأرامكو ال�سعودية قد ذكر اأن المملكة تخطط للحفاظ على طاقة 

اإنتاجية احتياطية تتجاوز 2 مليون ب/ي، موؤكداً اأن ال�سركة رفعت ميزانيتها ال�سنوية 

ع�سرة اأ�سعاف خالل ال�سنوات الع�سر الما�سية لت�سل اإلى 40 مليار دولر.  كما اأكد 

 ،%70 اإلى  لي�سل  النفط من حقولها  ا�ستخال�ض  ال�سركة تعمل على رفع معامل  اأن 

وهو ما يقارب �سعف معامل ال�ستخال�ض الو�سطي العالمي.  واأ�سار رئي�ض ال�سركة 

اإلى اأن الحفاظ على طاقة اإنتاجية تبلغ 12.5 مليون ب/ي يت�سمن الإنتاج من م�ساريع 

اإ�سافة طاقة  ال�سركة في  تاأمل  المغمورة مثل م�سروع حقل منيفة، كما  جديدة في 

اإنتاجية تعادل 550 األف ب/ي اإلى حقلي ال�سيبة وخري�ض عام 2017. واأكد اأن حقل 

ال�سيبة �سينتج 1 مليون ب/ي في نهاية عام 2016 اأو مطلع عام 2017، بعد اأن تمت 

اإ�سافة 250 األف ب/ي اإلى قدرته الإنتاجية، بينما �سوف يتم رفع اإنتاج حقل خري�ض 

بمعدل 300 األف ب/ي لي�سل اإلى 1.5 مليون ب/ي عام 2017. من جهة اأخرى بين 

رئي�ض �سركة اأرامكو اأن كميات الإنتاج �سوف تت�سمن ن�سبة عالية من النفط الخفيف 

1  Upstream online, 21/5/2013
2  Arab Oil and Gas, No.997, 1/4/2013
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اأما الخام الأثقل المنتج من حقل منيفة، فمن المقرر تكريره في م�ساٍف  للت�سدير، 

.
1
تطورها ال�سركة في ينبع والجبيل

ويمكن الإ�سارة اإلى اأنها وفي �سياق تطوير اأعمالها، اعتمدت اأرامكو ال�سعودية على 

�سيا�سة تخرج بها عن موقع الم�ستري والم�ستخدم للتكنولوجيا، لتنحو باتجاه تر�سيخ 

اأن هناك خططاً   
2
ال�سركة اأكد رئي�ض  التقنيات الجديدة،  وقد  ابتكار  موقعها في 

العلوم  العاملين في مجال  الأبحاث خم�ض مرات وم�ساعفة عدد  لم�ساعفة ميزانية 

والتكنولوجيا ثالث مرات حتى عام 2020.

اأما جمهورية العراق، فقد وقع اتفاقية مبدئية مع المملكة الأردنية الها�سمية 

المملكة  في  العقبة  ميناء  اإلى  الب�سرة  من  العراقي  النفط  لنقل  اأنابيب  لمد خط 

الأردنية الها�سمية، حيث بداأت �سركة SNC-Lavalin الكندية في اإجراء درا�سات 

قد  المذكورة  ال�سركة  وكانت   ،2013 عام  من  الثاني  الربع  في  للم�سروع  فنية 

ح�سلت في عام 2011 على عقد هند�سي بقيمة 13.5 مليون دولر لدرا�سة نف�ض 

 1700 طوله  �سيبلغ  الأنابيب  اأن خط  العراقية  النفط  وزارة  واأو�سحت  الم�سروع. 

كم، ومن المرجح اأن يتم اإنجازه بحلول عام 2017،   و�سوف يوفر الخط الجديد 

في  فر�سة عمل  اآلف  وثالثة  العراق  في جمهورية  فر�سة عمل  األف    من  اأكثر 

المملكة الأردنية الها�سمية. وكان من المخطط اأن يتم اإنجاز الت�ساميم والدرا�سات 

الفنية للخط خالل الربع الأخير من عام 2013، يتبعها مرحلة طرح عطاء لتنفيذ 

المرحلة الأولى للم�سروع، كما جرت دعوة ال�سركات ال�ستثمارية وتاأهيلها من اأجل 

الم�ساركة في المرحلة الثانية من الم�سروع المتوقع اإنجازها خالل الربع الأول من 

عام 2014. ومن المقرر اأن تبداأ المرحلة الأولى من الم�سروع من جنوب جمهورية 

الحكومة  من جانب  بالكامل  �ستنفذ  مرحلة  وهي  )حديثة(،  مدينة  العراق حتى 

الأردني  العقبة  اإلى ميناء  التي ت�سل  الثانية  المرحلة  اإنجاز  بينما �سيتم  العراقية، 

بطرحها لال�ستثمار. وقدرت ا�ستطاعة م�سروع الجزء الأول من الخط الممتد من 

2.25 مليون ب/ي، بينما تبلغ كمية النفط التي  الب�سرة حتى مدينة حديثة بنحو 

�ست�سل اإلى ميناء العقبة 1 مليون ب/ي �ستح�سل المملكة الأردنية الها�سمية منها 

على 150 األف ب/ي بينما يتم ت�سدير الباقي، حيث �سي�ساهم الم�سروع في تاأمين 

.
3
منفذ جديد لت�سدير نفط جمهورية العراق من خالل خليج العقبة

1  World Oil, 14/10/2013
2  Saudi Aramoc, Upstream focus for offshore conference, Latest News, 2013
3  Arab Oil and Gas, No.998, 16/4/2013
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وفي دولة قطر، وقعت �سركة قطر للبترول على عقدين مع �سركة الخليج العالمية 

للحفر لتمديد ا�ستخدام من�ستي الحفر الدوحة والزبارة، ويت�سمن كل عقد فترة تمديد 

لخم�ض �سنوات تنتهي في عام 2018. وقد بلغت قيمة العقدين 1.7 مليار ريال قطري، 

.
1
اأي ما يعادل حوالي 467 مليون دولر

كما اتفقت �سركة قطر للبترول و�سركة Occidental Petroleum على المرحلة 

الخام�سة من خطة تطوير القبة ال�سمالية لحقل عد ال�سرقي في المغمورة وذلك بهدف 

المحافظة على معدل الإنتاج من الحقل عند حدود 100 األف ب/ي خالل ال�سنوات 

ال�ست القادمة، حيث تعاون الطرفان على تطوير الحقل منذ توقيع اتفاقية التطوير 

والإنتاج الم�ستركة مع الحكومة القطرية في منت�سف عام 1994. تت�سمن المرحلة 

الخام�سة من برنامج التطوير تطبيق وتح�سين تقنية حقن الماء في كل مكامن الحقل، 

كما يخطط ال�سركاء لحفر اأكثر من 200 بئر جديد تتنوع بين اآبار اإنتاج وحقن واآبار 

الآبار مثل تركيب من�سات  يتم تركيب معدات خا�سة لدعم عمل هذه  مياه، و�سوف 

�سغيرة وروؤو�ض اآبار ومعدات معالجة للموائع المنتجة وخطوط اأنابيب نقل وغيرها. 

اإ�سافة اإلى ما �سبق، �سـوف يتـم تطبـيق درا�سـات تجريبية لإعـادة حقـن المـياه المنتـجة 

المقررة   الكلية  التكلفة  البترولي المح�سن، وتتجاوز  �سمن م�ساريع لال�ستخال�ض 

 .
2
للم�سروع 3 مليارات دولر

وتجدر الإ�سارة اإلى اأن دولة قطر تعتزم زيادة اإنتاجها من النفط عن طريق تغيير 

طبيعة العقود التي يعمل بها �سركاوؤها في الإنتاج. وا�ستناداً اإلى تقرير اأعده بنك قطر 

الوطني، فاإن �سركة قطر للبترول تخطط ل�سخ ا�ستثمارات لي�ض فقط في الحقول 

التي تمتلكها بالكامل، بل وفي الحقول التي تدار ب�سكل كلي من قبل �سركات النفط 

العالمية، وهذا ما �سوف يعزز اإنتاج النفط القطري، حيث تنوي قطر للبترول تحويل 

جميع اتفاقيات الم�ساركة بالإنتاج مع ال�سركاء الأجانب اإلى �سركات م�ستركة، مما 

قد ي�ساهم في رفع معدل الإنتاج من النفط. واأ�سار التقرير اإلى اأن بع�ض اتفاقيات 

اإعادة  اإلى  للبترول  بالإنتاج قد �سارفت على النتهاء، مما حدا بقطر  الم�ساركة 

مناق�سة ال�سروط الخا�سة ببع�ض الحقول المنتجة الكبيرة في البالد التي باتت في 

مرحلة الن�سوج وتراجع الإنتاج. وذكر التقرير اأن قطر للبترول ناق�ست في عام 2012 

1  Offshore Magazine, 10/6/2013
2  Offshore Magazine, 16/7/2013
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الخليج، وبحيث  التي تدير عمليات حقل   Total �سروط تمديد ترخي�ض �سركة 

يتحول عقد الم�ساركة بالإنتاج اإلى �سركة م�ستركة في عام 2014، مما �سيقل�ض من 

ح�سة عمليات Total من 100% اإلى 40%، وت�سبح قطر للبترول المالك الرئي�سي 

لح�س�ض الحقل الذي ينتج حوالي 25 األف ب/ي من النفط. كما تركز دولة قطر 

للبترول اهتمامها على حقلين كبيرين، هما حقل ال�ساهين الذي تدير عملياته �سركة 

Maersk والذي ينتج حوالي 300 األف ب/ي، وتنتهي �سالحية ترخي�سه في عام 
األف ب/ي، وتدير عملياته   90 ينتج  الذي  ال�سرقي  اإلى حقل عد  اإ�سافة   .2017
�سركة Oxy من خالل ترخي�ض ينتهي في عام 2019. وقد ذكر تقرير بنك قطر 

الوطني اأن الخيارات المحدودة لرفع معدلت الإنتاج �سوف ت�ساهم في تطوير الإنتاج 

القطري لي�سل اإلى حدود 780 األف ب/ي في عام 2016. كما اأ�سار التقرير اإلى 

اأنه وبالرغم من تراجع اإنتاج النفط القطري الحالي بحوالي 100 األف ب/ي مقارنة 

مع معدل اإنتاج عام 2008، اإل اأن هذا التراجع تم تعوي�سه عن طريق زيادة معدل 

اإنتاج المتكثفات بحوالي 350 األف ب/ي، والتي رافقت زيادة اإنتاج الغاز في قطاع 

الغاز الطبيعي الم�سال، وبين اأن اإنتاج المتكثفات بلغ 900 األف ب/ي في عام 2012، 

ليتجاوز بذلك معدل اإنتاج النفــط القطـــري الذي اأ�سار اإلى اأنه بلغ 740 األف ب/ي 

. 
1
في ذلك العام

  Terra Energy & Resource Technologies وفي دولة الكويت، ح�سلت �سركة

على عقد خدمة من �سركة نفط الكويت، تقوم بموجبه بتوظيف تقنياتها في التنقيب �سمن 

.
2
م�ساحة 200 كم مربع جنوب و�سمال حقل الرتقة، خالل اأربعة اأ�سهر من تاريخ العقد

اأن دولة  الوزراء ووزير النفط الكويتي قد �سرح  وكان معالي نائب رئي�ض مجل�ض 

الكويت يمكنها رفع معدل اإنتاجها من النفط اإلى 4 مليون ب/ي في عام 2020 بدلً 

من 3.2 مليون ب/ي تنتجها حالياً. اأتى ت�سريح معاليه في حديث لل�سحفيين بعيد 

الخليجي  التعاون  البترولي لدول مجل�ض  التعاون  للجنة  الثاني والثالثين  الجتماع 

.
3
)وزراء النفط( 

1  OPEC bulletin 6–7/13
2  Business Energy Review, 21/2/2013

3  وزارة النفط الكويتية، الموقع الر�سمي، 2013/9/24
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ال�سعودية ودولة  العربية  المملكة  بين  المق�سومة  المنطقة  اأخرى، وفي  ومن جهة 

Mott MacDo -  للكويت، منحت �سركة عمليات الخفجي الم�ستركة عقداً ل�سركة

المالية  ald البريطانية لتطوير حقل الخفجي، ولم يتم الك�سف عن �سروط العقد 
الذي يت�سمن قيام ال�سركة بدرا�سات جدوى وتقديم خدمات ت�سميم هند�سي اأولية في 

اإلى تقديم ا�ست�سارات فنية خالل جولت العرو�ض وتطوير الت�ساميم  الحقل، اإ�سافة 

SK Enginee . كما ح�سلت �سركة -
1

ىللهند�سية النهائية للم�ساريع ال�سناعية الأخر

ing & Construction على عقد لتجديد وتطوير بع�ض المرافق على الياب�سة لحقل 
الوفرة الواقع في المنطقة المق�سومة.  ويت�سمن العقد الذي تبلغ قيمته 160 مليون 

اإلى تحديث بع�ض  اإ�سافة  الحقل  للنفط في  الرئي�سية  التجميع  دولر تحديث محطة 

الأعمال  اإنجاز  يتم  اأن  المتوقع  . ومن 
2
والتبريد الت�سخين  الأنابيب ومعدات  خطوط 

المطلوبة في �سهر اأيلول/�سبتمبر 2015.

اأما دولة ليبيا، فقد �سهدت في الربع الثالث من عام 2013 اإغالق جميع موانئ 

ت�سدير النفط با�ستثناء ميناء الزاوية ب�سبب الأو�ساع ال�سيا�سية والأمنية التي تعي�سها 

البالد، ونتيجة لذلك �سهد �سوق النفط المتو�سطي تراجعاً في الإمداد بلغ 500 األف 

اإلى  ب/ي من الخام الخفيف الحلو. كما تراجع ت�سدير النفط الليبي بمعدل و�سل 

70%. واأ�سارت تقارير منظمة اأوبك اإلى اأن البيانات المبا�سرة تو�سح تراجع الإنتاج 
الليبي بمقدار 173 األف ب/ي بين نهاية الربع الثاني و�سهر تموز/ يوليو 2013، اأما 

األف   280 اإلى  الفترة و�سل  التراجع خالل نف�ض  اأن  المبا�سرة فتذكر  البيانات غير 

ب/ي، كما هو مو�سح في الجدول التالي:

تموز/يوليوحزيران/يونيواأيار/مايوالربع الثانيالربع الأولعام 2013 الإنتاج ب/ي

14891415144112861242بيانات مبا�سرة
13991342140211861062بيانات غير مبا�سرة

من جهة اأخرى ُذكر اأن ال�سبب المبا�سر للتراجع في الإنتاج عائد اإلى اإ�سراب عمال 

موانئ الت�سدير مطالبين برفع اأجورهم، مما هبط بالإنتاج في �سهر اآب/اأغ�سط�ض اإلى 

400 األف ب/ي فقط .

1  Energy Business Review, 24/5/2013
2  Arab Oil and Gas, No.997, 1/4/2013
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وفي �سهر ت�سرين الثاني/نوفمبر 2013، اأعلنت �سركة Wintershall الألمانية 

اأن اإغالق اأحد مرافئ ت�سدير النفط في دولة ليبيا اأجبرها على اإيقاف الإنتاج، حيث 

ذكرت ال�سركة في حينها اأنها علقت اإنتاج النفط منذ ب�سعة اأ�سابيع. واأكدت ال�سركة 

في بيان لهــــا اأن اإنتاجهــــا مـــن النفــط قــــبل الحـــرب التـــي �سهــــدتهــــا البـــالد و�سل 

 2013 الربع الأول من عام  اإنتاجها خالل  األف ب/ي، بينما كان متو�سط   100 اإلى 

. وقد اأعلن رئي�ض لجنة الإدارة ب�سركة الخليج العربي للنفط في 
1
حوالي 85 األف ب/ي

اأواخر �سهر كانون الأول/دي�سمبر عن ا�ستئناف ت�سغيل حقل م�سلة النفطي وم�سفاتي 

العمليات وال�سيانة والم�سافي  اإدارة  اأفاد ع�سو  ال�سياق  وال�سرير، وفي ذات  طبرق 

في ت�سريح لمكتب الإعالم ب�سركة الخليج اأن م�سفاة طبرق وال�سرير با�سرت الإنتاج 

والت�سغيل ب�سورة طبيعية  منذ يوم ال�سبت 2013/12/28 واأن �سخ النفط من حقل 

م�سلة بلغ حوالي 25 األف ب/ي، بينما بلغ معدل �سخ الخام من حقول م�سلة وال�سرير 

اإلي ميناء الحريقة حوالي 38 األف ب/ي مو�سحاً بان م�سافي طبرق وال�سرير بداأت 

.
2
تعمل ب�سورة طبيعية

اأنها تعمل   Sea Dragon Energy اأعلنت �سركة  جمهورية م�صر العربية،  وفي 

على مراجعة عدة طرق لرفع معدل اإنتاجها من امتياز �سقير البحري في خليج ال�سوي�ض 

300 كم جنوب  ال�سحلة على بعد  المياه  ، يقع المتياز في 
3
الم�سرية ال�سواحل  قبالة 

�سرق القاهرة، ويحتوي على حقلي �سقير وجاما. وذكرت ال�سركة اأن بئر SHB-5 في 

حقل �سقير قد و�سع على الإنتاج منذ عام 2006، وبلغ اإنتاجه التراكمي اأكثر من 1.1 

مليون برميل من رمـــال اأعلـــى واأ�ســـفل رديـــ�ض، حيــث كان ينتــــج با�ستخـــدام م�سخــة 

نفاثة بمعدل 380 ب/ي. وكانت ال�سركة قد اأجرت عمليات اإ�سالح على البئر �سملت 

ا�ستبدال موا�سير اإنتاج متاآكلة، وتنظيف البئر، بهدف رفع معدل اإنتاجه اإلى 500 ب/ي.

النفط  التنقيب عن  IEOC( بكامل ح�سة  Eni )عبر ذراعها  كما فازت �سركة 

والغاز في القاطع ال�ستك�سافي 9 �سروق بحري الواقع في المياه العميقة في البحر 

الأبي�ض المتو�سط قبالة ال�سواحل الم�سرية، والذي يمتد على م�ساحة 3765 كم مربع، 

ويتراوح عمق المياه فيه بين 1400-1800 م. يذكر اأن اإنتاج Eni من النفط والغاز 

1  Oil and Gas Financial Journal, 27/11/2013
2  الموؤ�س�سة الوطنية للنفط، 2013/12/29

3  Offshore magazine, 18/3/2013
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في جمهورية م�سر العربية قدر بحوالي 234 األف برميل مكافئ نفط في اليوم في 

.
1
نهاية الربع الأول من عام 2013 

من ناحية اأخرى، اأبرمت الحكومة الم�سرية اتفاقاً مع الحكومة العراقية يت�سمن 

م�سروع خط اأنابيب لنقل النفط العراقي اإلى جمهورية م�سر العربية مروراً بالمملكة 

اإمداد  17 مليار دولر. وت�سمن التفاق  الها�سمية، وبتكلفة قدرت بحوالي  الأردنية 

الم�سافي الم�سرية باأربعة ماليين برميل من النفط �سهرياً لتغطية جزء من العجز في 

 .
2
اإنتاج الديزل

اتفاقيات  الم�سري على خم�ض  المعدنية  البترول والثروة  كما وقع معالي وزير 

جديدة لهيئة البترول تهدف للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق غرب غزالت في 

ال�سرقية و�سرق  ال�سحراء  الغربية وجنوب �سرق وجنوب غرب غارب في  ال�سحراء 

 Vegas Oilالكندية، و TransGlobe Energy لجيا في �سيناء، وذلك مع �سركتي

and Gas اليونانية، با�ستثمارات بحد اأدنى 115.5 مليون دولر ومنح توقيع بقيمة 
41 مليون دولر، وتت�سمن التفاقيات حفر 72 بئراً. واأو�سح معاليه في ت�سريح له اأن 
 ياأتي في اإطار 21 اتفاقية بترولية تم اإ�سدار قوانين ب�ساأنها 

3
توقيع التفاقيات الخم�ض

اإجمالي  2013، لي�سل  الأول/اأكتوبر  ت�سرين  نهاية  اتفاقيات منها في  ت�سع  وتوقيع 

عدد التفاقيات البترولية الموقعة مع ال�سركات العالمية اإلى 14 اتفاقية يبلغ مجموع 

91 مليون دولر  585 مليون دولر وتت�سمن منح توقيع بحوالي  ا�ستثماراتها حوالي 

وت�ستهدف حفر 87 بئراً.

ا�سافة لما �سبق وقعــــت وزارة البترول والثروة المعدنية الم�سرية على اتفاقية مع 

امتياز �سرق را�ض  Dove Energy بخ�سو�ض منطقة  RWE Dea و�سركة  �سركة 

تبلغ  العمليات في المتياز بح�سة  اإدارة   RWE Dea بدران بحري، حيث �ستتولى 

. يقع المتياز في خليج ال�سوي�ض قرب 
4
80%، ويوؤول الباقي )20%( لل�سركة الثانية

من�ساآت �سابقة تعمل بها RWE Dea في را�ض بدران، وتبلغ م�ساحته 45 كم مربع. 

وتخطط ال�سركة لإجراء م�سح زلزالي ثالثي الأبعاد وحفر بئر ا�ستك�سافي واحد خالل 

1  Energy Business Review, 24/4/2013.
2  وزارة البترول الم�سرية، الموقع الر�سمي، 2013/3/13
3  وزارة البترول الم�سرية، الموقع الر�سمي، 2013/11/5

4  World Oil, 19/12/2013
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الع�سر  التنقيب، وت�ستهدف منظومة رملية من �سخور  اأول ثالث �سنوات من فترة 

اأن المتياز كان قد طرح في جولة  الكريتا�سي المنتجة في حقل را�ض بدران. يذكر 

 RWE عرو�ض في عام 2011 من قبل الموؤ�س�سة العامة للبترول، واأر�سي العر�ض على

Dea في نهاية عام 2012.

وفي الجمهورية التون�صية، ذكر الرئي�ض التنفيذي لل�سركة التون�سية لالأن�سطة 

الن�ساطات  في  ملحوظًا  تطوراً  �سجلت  قد  ال�سركة  اأن   )ETAP( البترولية 

ال�ستك�سافية في عام 2013، حيث حفرت خم�سة ع�سر بئراً مقارنة باأحد ع�سر 

باإجراء م�سوحات  2011، كما قامت  بئراً عام  واأحد ع�سر   ،2012 بئراً في عام 

زلزالية على نطاق وا�سع �سمن م�ساعيها لو�سع برنامج ا�ستك�سافي وتطويري في 

الم�ستقبل القريب، وبين اأن هناك 32 قاطعاً ت�سكل فر�سة لال�ستثمار في البالد. 

كما بين اأن ال�سركة ت�سعى نحو تحقيق روؤيتها في م�سروع غاز رئي�سي عبر تطوير 

، حيث يتوقع اأن يتم اإنجاز عقود 
1
قاطع نوارة الواقع جنوبي الجمهورية التون�سية

توريد المواد الالزمة وعقود اإن�ساء البنى التحتية للم�سروع في عام 2014.

ب-  الدول العربية غير االأع�صاء

الأردنية عن  الطبيعية  الم�سادر  اأعلنت �سلطة  المملكة االأردنية الها�صمية،  وفي 

اإطالق جولة عرو�ض للو�سول اإلى اتفاقية م�ساركة بالإنتاج في قاطع )جنوب المملكة 

الأردنية الها�سمية( الذي تبلغ م�ساحته 10416 كم مربع، ويحتوي على 375 كم مربع 

، كما يحتوي على ثالثة اآبار محفورة �سابقاً.
2
من الم�سوحات الزلزالية

وفي �صلطنة ُعمان، ح�سلت �سركة DNO International ASA على ح�سة 

Allied Petroleum Exploration Inc ل�ستك�ساف  من �سركة   %75 تبلغ 

األف كم   18 الذي يغطي م�ساحة تزيد على  الخالي  الربع  36 في حو�ض  القاطع 

اأثبتا وجود �سخور مولدة من ال�سجيل  مربع. وقد تم �سابقاً حفر بئرين في القاطع 

الحار العائد للع�سر ال�سيلوري، وهي �سخور �ساهمت في اإيجاد معظم حقول النفط 

الجوية  الم�سوحات  اأفريقيا. وقد �ساهمت  العربية و�سمال  الجزيرة  والغاز في �سبه 

1  Arabian Oil and Gas, Business Stable in Tunisia Despite Turmoil Nearby, 25/9/2013
2 �سلطة الم�سادر الطبيعية، الموقع الر�سمي، 2013/4/15
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الم�سوحات  اآلف كم طولي من   10 الجاذبية في تف�سير  المغناطي�سية وم�سوحات 

الزلزالية ثنائية الأبعاد، لتظهر احتمال وجود وحدات متطبقة ت�سكل مكامن محتملة 

حاوية على النفط، وقد بينت المعلومات التكنولوجية اأن الموؤ�سرات تدل على اإمكانية 

.
1
وجود احتياطي ي�سل اإلى 100 مليون برميل

الأول من عام  الن�سف  Spectrum في  با�سرت �سركة  الجمهورّية اللبنانّية،  وفي 

2013 باإجراء م�سح زلزالي ثالثي الأبعاد قبالة ال�سواحل اللبنانية في حو�ض �سرقي 
ال�سمالي من  الق�سم  2200 كم مربع وي�سمل  الجديد م�ساحة  الم�سح  . يغطي 

2
المتو�سط

الذي غطى م�ساحة  ال�سابق  الم�سح  ال�سمال من  اإلى  اأطرافه، وذلك  اإلى  اإ�سافة  الحو�ض 

3052 كم مربع عام 2012.
للهيدروكربونات والمعادن في  المملكة المغربية، وقع المكتب الوطني  وفي 

 Chevron Morocco المملكة المغربية على اتفاقية ا�ستك�سافية جديدة مع �سركة

Exploration وذلك لثالث مناطق ا�ستك�سافية في المغمورة. تت�سمن �سروط 
التفاقية اإجراء م�سح زلزالي ودرا�سات  اأخرى  في  المياه  العميقة  لمناطق كاب 

 -100 بين  تتراوح  والتي تقع على م�سافات  رير، )1(  وكاب كانتين، وكاب وليديا، 

200 كم اإلى الغرب وال�سمال الغربي من مدينة اأغادير، وتمتد على م�ساحة تزيد عن 
29200 كم مربع، وتتراوح اأعماق المياه فيها بين 100- 4500 م. تبلغ ح�سة �سركة 
�سيفرون المملكة المغربية في المناطق الثالث 75% ، ويعود الباقي للمكتب الوطني 

 Plains Exploration and �ســركة  . كما وقعـــت 
3
للهيدروكربونــات والمعــــادن

Production اتفاقــــية مع �سـركة Pura Vida Energy ت�سارك بموجبها في 
ا�ستك�ساف امتياز مزاجان، وتن�ض التفاقية على اأن تدفع PXP مبلغ 15 مليون دولر 

لت�سبح �سريكة مع PVE التي تمتلك 70% من ح�س�ض المتياز الذي يقع في حو�ض 

األف كم  ع�ساوريه على بعد 100 من ال�سواحل المغربية ويغطي م�ساحة تقارب 11 

مربع، وفيه العديد من المناطق الماأمولة التي تعود لدور الميو�سين الأو�سط وع�سر 

الكريتا�سي الأدنى، تم التعرف عليها عن طريق اإعادة معالجة بيانات �سابقة لم�سوحات 

.
4
زلزالية ثالثية الأبعاد

1  Oil and Gas Journal, 11/7/2013
2  Offshore Magazine, 1/5/2013.
3  Offshore Magazine, 23/1/2013.
4  Energy Business Review, 4/1/2013
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اليمن وحــــدة  فــــي جمهورية  النــفــــط  جمهورية اليمن، اختـــــارت وزارة  وفـــي 

DNO International ASA، كاأف�سل عار�ض للقاطع 84 الواقع  مـــن �ســـركـــــة 

على الياب�سة في حو�ض م�سيلة- �سيـئون. يغطي القاطع م�ساحة 731 كم مربع ويقع 

النفط. و�سوف  1 مليار برميل من  اأكثر من  اكت�سف فيه  الذي   14 القاطع  بجوار 

باإجراء م�سح زلزالي ثالثي الأبعاد وحفر بئرين  تقوم ال�سركة المذكورة مع �سركائها 

.
1
ا�ستك�سافيين في الفترة ال�ستك�سافية الأولى

جــ - في باقي دول العالم

يمكن الإ�سارة اإلى العديد من فعاليات العمل في مجال ال�ستك�ساف والتطوير في 

العالم خالل عام 2013، فعلى �سبيل المثال:

في اأثيوبيا، وقعت �سركة Africa Oil اتفاقية م�ساركة بالإنتاج تغطي 42519 

كم مربع �سمن منطقة حو�ض انخفا�سي )Rift( كانت ال�سركة قد اأجرت عليه �سابقاً 

الوادي النخفا�سي”. تقع  “قاطع  اتفاقية  با�سم  درا�سة م�ستركة �سمن ما عرف 

امتداد  South Omo وتت�سمن  وال�سمال من قاطع  ال�سرق  اإلى  المذكورة  المنطقة 

النخفا�ض ال�سرق اأفريقي من الع�سر الثالثي باتجاه اأثيوبيا. وت�سمنت خطة ال�سركة 

في عام 2013 القيام بم�سح مغناطي�سي �سامل، ودرا�سة التاأثيرات البيئية الجتماعية 

.
2
�سمن تقييم المنطقة التي تغطيها التفاقية

  وفي اأفغان�صتان، وقعت مجموعة تقودها �سركة Dragon Oil PLC و�سركة

Turkiye Petrolleri AO التركية الحكومية على عقود ا�ستك�ساف وم�ساركة 
 Mazari-Sharif و   ،Sanduqli قاطعي  في  والغاز  النفط  لتطوير  بالإنتاج 

Afghan- تطوير  من عر�ض  الأولى  المرحلة  �سمن  وذلك  البالد،  �سمال غرب 

Tajik.  تبلغ ح�سة كل من ال�سركتين في الم�سروع 40%، ويوؤول الباقي )%20( 
Sanduqli حوالي  قاطع  م�ساحة  تبلغ   .Ghazanfar Group اإلى مجموعة 

يغطي  بينما  2583 كم مربع ويقع على الحدود مع تركمان�ستان واأوزباك�ستان، 
قاطع Mazari-Sharif م�ساحة 2715 كم مربع، ويحاذي اأوزباك�ستان. تت�سمن 

زلزالية  م�سوحات  اإجراء  ت�سمل  �سنوات  اأربع  لمدة  ا�ستك�سافية  مرحلة  العقود 

1  Oil and Gas Journal, 10/7/2013
2  Oil and Gas Journal, 21/2/2013
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.
1
وتف�سيرها، اإ�سافة اإلى حفر بئرين ا�ستك�سافيين في كل قاطع

الثاني من عام 2013 ت�سريع اإطالق اأول جولة  وقررت البرازيل في مطلع الربع 

عرو�ض من نوعها اإلى �سهر ت�سرين الأول/اأكتوبر 2013 لمنح مناطق ا�ستك�سافية في 

حو�ض ما تحت الملح، ب�سيغة عقود م�ساركة بالإنتاج. وذكر  مركز �سيا�سات الطاقة 

الوطنية البرازيلي CNPE في حينها اأن المنطقة الأولى التي �ستعر�ض �سوف تكون 

16 مليار  اأن يحتوي على  البيانات الأخيرة  Libra والذي يتوقع ح�سب  �سمن حقل 

برميل من الحتياطيات القابلة لالإنتاج. وياأتي الموعد المذكور متقدماً �سهراً كاماًل 

عن الموعد الم�سبق وذلك بعد اأن ح�سلت البرازيل على حوالي 1.4 مليار دولر في 

ال�سنوات  المنطقة خالل  امتياز في  اأول  2013 كعالوة توقيع عقد  اأيار/مايو  �سهر 

.
2
الخم�ض الما�سية

ا�ستك�سافية في  ل�ستة قواطع  اإلى جولة عرو�ض  �صريالنكا، دعت الحكومة  وفي 

المياه ال�سحيقة )العميقة جداً( �سمن م�ساحات تتراوح بين 18 األف - 26 األف كم 

الثاني/  ت�سرين  والع�سرين من �سهر  التا�سع  العرو�ض في  مربع، وانتهت مهلة تقديم 

نوفمبر 2013.  حيث تن�ض التفاقيات الإطارية في البالد على اأن تكون مدة العمل 

�سنتين با�ستثناء فترة تجميع البيانات والمعالجة والتف�سير، تتبعها �سنة للمناق�سة مع 

. كما وقعت 
3
البترولية« )PRDS( حول الخطوات الالحقة الم�سادر  »اأمانة تطوير 

�سركة BP و�سركة CNOOC اتفاقية م�ساركة بالإنتاج للقاطع 11/54 الواقع في 

 .
4
الجنوبي ال�سين  Pearl River Mouth �سمن بحر  العميقة في حو�ض  المياه 

يغطي القاطع م�ساحة 4586 كم مربع، في منطقة يتراوح عمق المياه فيها بين 370- 

2300 م، وهو قريب من قاطعين مجاورين ح�سلت BP على حقوق التنقيب فيهما بين 
عامي 2010 و2011. 

ا�ستك�ساف وم�ساركة  اتفاقية  Eni على  ائتالف تقوده �سركة  قبر�ص، وقع  وفي 

بالإنتاج مع وزارة التجارة وال�سناعة وال�سياحة القبر�سية، وذلك للقواطع 2، و3، و9، 

والتي تقع في النطاق العميق من حو�ض Levantine قبالة ال�سواحل القبر�سية، ويبلغ 

1  Oil and Gas Journal, 5/11/2013
2  World Oil, 23/5/2013
3  Offshore Technology, 29/8/2013.
4 BP, Official website, 16/7/2013.
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مجموع م�ساحاتها اأكثر من 12530 كم مربع. تبلغ ح�سة ال�سركة في الئتالف %80، 

. ويبدو وا�سحاً اأن ال�سناعة البترولية 
1
وتوؤول باقي الح�سة اإلى �سركة Kogas الكورية

تولي اهتماماً كبيراً لحو�ض �سرقي البحر الأبي�ض المتو�سط باعتباره اأحدث منطقة 

ا�ستك�سافية تحمل اآمالً واعدة لم�سادر غازية كبيرة جداً.

الأمريكية تراخي�ض تزيد  الواليات المتحدة االأمريكية، منحت الحكومة  وفي 

36400 كم مربع للتنقيب والتطوير في قطاع النفط والغاز في خليج  م�ساحتها عن 

1.2 مليار  ا�ستثمارات زادت قيمتها عن  التراخي�ض  تلك  ا�ستقطبت  المك�سيك، وقد 

دولر، و�سملت مناطق في اأطراف الر�سيف القاري قبالة �سواحل لويزيانا والمي�سي�سيبي 

و األباما. وكان اآخر عر�ض حكومي من هذا النوع قد جذب 52 �سركة تعمل في مجال 

الطاقــــة، تقدمـــت باأربعــمائة و�سبعة عرو�ض لثالثمائة وع�سرين قطاعاً تغطي م�ساحة 

.
2
7 اآلف كم مربع، وبلغت قيمة ال�ستثمارات في تلك العرو�ض 1.5 مليار دولر

وعموماً ت�سهد منطقة �صرق اأفريقيا ازدهاراً )هيدروكربونياً( يتوقع له اأن ي�ستمر 

لعدة عقود قادمة في �سوء تنامي الكت�سافات النفطية والغازية الكبيرة التي �سهدتها 

كينيا واأوغندا وموزمبيق وتنزانيا خالل ال�سنوات القليلة الما�سية، بل وي�سير البع�ض 

اإلى اأن ال�سومال بدورها قد تكون من �سمن الدول المهمة في هذا المقام بالرغم من 

الأو�ساع الأمنية غير الم�ستقرة فيها التي تحد من عمليات ال�ستك�ساف. وكان الرئي�ض 

اأما  الأولى.  للمرة  اكت�سف في بالده  النفط قد  اأن   2012 اأعلن في عام  الكيني قد 

اأوغندا، التي اأكدت في عام 2012 وجود احتياطيات نفطية تقارب 3.5 مليار برميل 

في اأرا�سيها، فت�سعى حثيثاً لإنتاج ما ل يقل عن 1.2 مليار برميل من هذه الحتياطيات 

خالل العقود الثالثة المقبلة.

د-  الن�صاطات في مجال الم�صادر الهيدروكربونية غير التقليدية

التقليدية في لعب دور هام في م�سمار  الهيدروكربونية غير  الم�سادر  ا�ستمرت 

الموؤ�سرات القت�سادية لالندماج وال�ستحواذ على  البترولية، وقد دلت  ال�سناعة 

بالنفط والغاز  اإلى الهتمام  اأن يرد  ال�سمالية يمكن  اأمريكا  الإنفاق في  اأن معظم 

ال�سخريين. وقد بلغت قيمة التحويالت المتعلقة بالم�سادر غير التقليدية من نفط 

1  World Oil, 29/1/2013
2  Offshore Technology, 22/3/2013
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وغاز �سخريين وغاز كتيم ما يربو على 57 مليار دولر في عام 2011، بينما بلغت 

اأكثر من 232 مليار دولر  عام 2012. وت�سير  قيمة عمليات الندماج وال�ستحواذ 

التقارير اإلى اأن الإنفاق في هذا المجال مر�سح لال�ستمرار في التزايد مدفوعاً ب�سكل 

اإلى  الكتيم والغاز الرطب، مما يدفع  النفط  العمليات في منظومات  بنمو  رئي�سي 

العتقاد باأن اإنتاج النفط الأمريكي قد ي�سل اإلى 11.5 مليون برميل مكافئ نفط في 

اليوم في نهاية العقد الحالي  ح�سبما ذكرته �سركة IHS، موؤكدة اأن الم�سادر التقليدية 

وغير التقليدية في الوليات المتحدة ت�ستقطب المزيد من ال�ستثمارات، وفي نف�ض 

الغاز �سرقي  اأفريقيا وفي  النفط غربي  الوقت ترتفع ن�سبة هذه ال�ستثمارات في 

اأفريقيا ب�سبب وفرة النفط من جهة وارتفاع عدد اكت�سافات الغاز في المياه العميقة 

  .
1
من جهة اأخرى

ويبدو اأن هذه ال�ستثمارات المتنامية تاأتي قي �سياق التح�سن المتوقع في القت�ساد 

 اإلى اأن هذا القت�ساد �سينمو بن�سبة %3.3 
2
العالمي، حيث اأ�سار تقرير لنف�ض ال�سركة

في عام 2014 مقارنة بن�سبة نمو بلغت 2.5% في عام 2013.

 اأن اأمريكا ال�سمالية قد ت�سبح م�ستقلة 
3
وت�سير بع�ض التقارير في هذا المقام

2020، بل وربما ت�سبح من الدول الم�سّدرة. وتركز هذه  في مجال الطاقة عام 

التقارير على اأن بروز الغاز ال�سخري الأمريكي اإلى ال�ساحة قد �ساهم في اإعادة 

تقييم ال�ستراتيجيات المتعلقة بفتح اأ�سواق منطقة المحيط الهادي اأمام ت�سدير 

الغاز.  حيث �ساهم الزيت ال�سخري في اإ�سافة ما يقارب 1 مليون ب/ي اإلى اإنتاج 

الوليات المتحدة وكندا في عام 2012، بينما يظهر فرق �سا�سع عند النظر اإلى 

، اإذ تتراوح التقديرات بين 3.5-8 مليون ب/ي حتى 
4
الإنتاج الم�ستقبلي المتوقع

عام 2020. 

وفي هذا المجال تعمل العديد من دول العالم على تطوير ا�ستخدام هذا النوع من 

الم�سادر الغير التقليدية في حال توفرها، ومنها على �سبيل المثال:

1 Oil and Gas Journal, Unconventionals Continue to Play a Role in 2013 Energy M&A, 
15/8/2013

2  HIS, Global Economy to See Modest 3.3 Percent Growth in 2014, 12/12/2013
3 Oil and Gas Journal, WoodMac: Unconventional Production Changing Energy Trade Patterns, 

26/9/2013
4  Per Magnus Nysveen, Forecasting Shale Oil Production, Oil and Gas Journal, 11/7/2013
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اأ- في الدول العربية

المملكة العربية ال�صعودية، �سرح معالي وزيرالبترول والثروة المعدنية  في 

ا�ستك�سافية  اآبار  المملكة تعتزم حفر �سبعة  اأن  النعيمي  اإبراهيم  المهند�ض علي بن 

اأن هناك  اإلى  اإنها معروفة، م�سيراً  ال�سخري في مناطق  قال  الغاز  للتنقيب عن 

17 تريليون متر مكعب من هذا  اإلى وجود احتياطيات تقارب  اأولية ت�سير  تقديرات 

النوع من الغاز. جاء هذا الت�سريح خالل فعاليات موؤتمر ال�ستثمار الآ�سيوي ال�ساد�ض 

ع�سر الذي عقد في هونغ كونغ بين 18- 22 مار�ض/اآذار 2013.  

لل�سركة  الأردنية موافقتها  البيئة  ، منحت وزارة 
1
المملكة االأردنية الها�صمية وفي 

الم�ستركة Enefit  للم�سي قدماً بم�سروع اإن�ساء اأول محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من 

ال�سخر الزيتي في المملكة با�ستطاعة ت�سل اإلى 500 ميغاواط، وذلك في منطقة عطارة 

اأم الغدران، على بعد 110 كم جنوب العا�ســــمة �سلطنة ُعمان. و�ســـوف تعمـــل المحــــطة 

“الو�سط  الزيتـــي المطحــون �سمن مراجـــل م�ساعفة تعتمد تقنية  على حرق ال�سخـــر 

)Fluidized Bed( لتوليد البخار الالزم لتدوير العنفات، وهي تقنية ت�سمح  المميع” 

بتخفي�ض الأثر البيئي الناتج عن حرق ال�سخر الزيتي. تحتاج المحطة اإلى حوالي 1200 

طن من ال�سخر الزيتي في ال�ساعة، يتم تاأمينها من موقع يبعد 11 كم عن مكانها ويقدر اأن 

احتياطيات الموقع تكفي لعمل المحطة لمدة اأربعين عاماً.  ومن المتوقع اأن تبداأ المحطة 

عملها بحلول عام 2017 مما �سوف ي�ساهم في تخفي�ض فاتورة اإنفاق المملكة الأردنية 

الها�سمية على المنتجات النفطية لتوليد الكهرباء بحوالي 490 مليون دولر �سنوياً.

San Leon Energy على ترخي�ض  المملكة المغربية، ح�سلت �سركة  وفي 

من المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن لتقييم الزيت ال�سخري في قاطع تبلغ 

م�ساحته 36 كم مربع في تمح�سيت. 

يت�سمن الترخي�ض قيام ال�سركة بتقييم قابلية ا�ستخدام عمليات الإ�سالح ال�سطحية 

في الم�سروع، وهي عمليات تت�سمن التحليل الحراري لل�سجيل الزيتي وتكثيف الأبخرة 

اأن المنطقة تحتوي على طبقات غنية بال�سجيل الذي يبلغ  الناتجة. وذكرت ال�سركة 

محتواه من الزيت 99 لتر/ الطن، وهو ما يعتبر المحتوى الأعلى من نوعه في المملكة 

المغربية، كما يتميز ال�سجيل باأنه الأقل رطوبة بين معظم تو�سعات الزيت ال�سخري 

1  MEES, 21/6/2013
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في العالم.  وكانت التحاليل التي قامت بها Enefit Outotec Technology قد 

اأن الزيت ال�سخري في تمح�سيت �سيكون له قيمة تجارية لو ا�ستخدمت في  اأكدت 

معالجته تقنية الإ�سالح ال�سطحية الخا�سة بها، حيث اأنجزت ال�سركة المذكورة درا�سة 

تقييمية اأولية م�ستخدمة البيانات المتاحة عن الزيت ال�سخري في المنطقة،   مبينة 

اأن الم�سروع �سيكون تجارياً لو تم بناء محطة تعالج 280 طن من ال�سجيل الزيتي في 

ال�ساعة. واأو�سحت الدرا�سة اأن وحدة الإ�سالح �سوف تنتج 3600 برميل من الزيت في 

اليوم. كما يمكن اإ�سافة وحدتين لزيادة الإنتاج اإلى 11 األف برميل من الزيت في اليوم، 

.
1
وتت�سمن الوحدتان معدات لتطوير الزيت الم�سّنع ولتوليد الطاقة

ب- على الم�صتوى العالمي

في االأرجنتين، وقعت �سركة Chevron Argentina على اتفاقية مع موؤ�س�سة 

متفرعة عن �سركة النفط الأرجنتينية YPF لتطوير م�سادر الزيت والغاز ال�سخري 

Neuquén. تت�سمن �سروط التفاقية  Vaca Muerta �سمن حو�ض  في ت�سكيلة 

 Loma La Lata اإنفاق حوالي 1.24 مليار دولر على المرحلة الأولى من منطقتي

Norte، و Loma Campaña، ويت�سمن البرنامج الزمني الأولي حفر 100 بئر في 
رقعة م�ساحتها 20 كم مربع، بينما تبلغ الم�ساحة الكلية للمنطقة المتفق ب�ساأنها حوالي 

388 كم مربع. و�سوف تمكن هذه التفاقية ال�ستراتيجية �سركة Chevron من اأن 
ت�سارك في تطوير ت�سكيلة Vaca Muerta التي تعتبر من بين اأهم منظومات الزيت 

ال�سخري في العالم، كما �سوف تمنح الفر�سة لل�سركة لزيادة معدل اإنتاجها عن الخطة 

 .
2
المو�سوعة لعام 2017 والتي تبلغ 3.3 مليون ب/ي ح�سبما ذكره نائب رئي�ض ال�سركة

يذكر اأن حقل Loma La Lata ينتج قرابة 10 اآلف برميل مكافئ نفط يوميا، بينما 

تنتج �سركة Chevron Argentina 210 اآلف ب/ي من النفط الخام، و113 األف 

متر مكعب يومياً من الغاز الطبيعي من حو�ض Neuquén حيث تمتلك ح�س�ساً في 

عدة حقول تتراوح بين %100-18.8.

والغاز  الكتيم  الغاز  المحتملة من  تزايد اهتمامها بم�سادرها  اأ�صتراليا، ومع  وفي 

ل�ستة قواطع  ا�ستك�سافية  لتقديم عرو�ض  المهتمة  ال�سركات  اأ�ستراليا  ال�سخري، دعت 

في المغمورة وعلى الياب�سة غربي البالد، تزيد م�ساحتها مجتمعة عن 21 األف كم مربع. 

ومن �سمن هذه القواطع منطقة L13-3 التي تقع في حو�ض Perth الذي يعبره 

للغاز  النفط والغاز، ويعتبر هذا الحو�ض م�سدراً محتماًل  لنقل  اأنابيب  حالياً خط 

1  Energy Business Review, 19/8/2013
2 Oil and Gas Financial Journal, 5/8/2013
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ال�سخري والغاز الكتيم في المنطقة الغربية حيث ت�سير بع�ض التقديرات الحكومية 

اإلى احتمال وجود 8 تريليـــون متر مكعب من الغاز ال�سخري والغاز الكتيم فيه، منها 

، اإ�سافة اإلى احتمال وجود نحو 
1
2 تريليون متر مكعب في الق�سم ال�سمالي من الحو�ض

.Canning 8 تريليون متر مكعب في حو�ض

وفي تقرير �سدر عن المجل�ض الأ�سترالي العلمي الأكاديمي )ACOLA( ورد اأن 

 ،
2
تريليون متر مكعب  28 ال�سخري يقارب  الغاز  الم�ستغل من  البالد غير  احتياطي 

لكن ا�ستغالل هذه الم�سادر يحتاج اإلى نواظم وت�سريعات بيئية جديدة وتخفي�ض في 

اأماكن تواجد هذا النوع من الغاز في  اأن ا�ستك�ساف  التكاليف، حيث يو�سح التقرير 

البالد غير مجٍد اقت�سادياً في معظم الحالت، كما اأنه �سوف ي�ساهم في انبعاث كميات 

الطبيعي. وي�سير  الغاز  المنبعثة عن م�سادر  تلك  الجو تفوق  اإلى  الكربون  كبيرة من 

اأ�ستراليا �سوف تكون �سعف نظيرتها في  التحتية في  البنى  اأن تكاليف  اإلى  التقرير 

الوليات المتحدة وتحتاج اإلى ارتفاع اأ�سعار الغاز لكي تكون مجدية اقت�سادياً. ورغم 

هذه النقاط، فاإن التقرير يتوقع اأن تقوم �سركات النفط والغاز با�ستثمار 500 مليون 

دولر في عمليات ا�ستغالل الغاز ال�سخري في اأ�ستراليا بين عامي 2014 و2015، 

)�سركة Santos( بحفر اأول بئر لهذه الغاية في  بينما بداأت اإحدى ال�سركات عملياً 

.Queensland منطقة

وفي االأورغواي، اأعلنت �سركة Petrel Energy عن خطط لختبار وجود النفط 

والغاز في منطقة تبلغ م�ساحتها 14164 كم مربع في حو�ض Norte، وذلك �سمن 

Pi 2013، وت�سمن حفر بئرين يبلغ عمق الأول )-  ررنامج بداأ في �سهر اآب/اأغ�سط�ض

dra Sola( 1330 م، والثاني )Salto( 700م. ومن المزمع اأن ت�سل عمليات الحفر 
لتقييم  الحدية  المعايير  باختبار  الع�سوية مما �سي�سمح  بالمواد  الغنية  ال�سخور  اإلى 

ال�سخور المولدة والخازنة لمكامن من نف�ض العمر توجد في منظومة م�سابهة �سمن 

.
3
منطقة Bakken في اأمريكا

 )BGS( البريطـــانية  الجــــيولوجية  الم�ساحة  هيئة  اأنجـــزت  بريطانيا،  وفي 

بالتعاون مع اإدارة الطاقـــة والتغيـــر المنـــاخي )DECC( تقريراً اأ�سارت فيه اأن 

1  Wall Street Journal, 11/6/2013
2  الموقع الر�سمي للمجل�ض العلمي الأكاديمي، 2013/6/4

3  Energy Business Review, 12/7/2013



128

تقرير الأمني العام ال�سنوي الأربعون

ي
ثان

 ال
ل

ص
لف

ا

الحتياطي الجيولوجي من الغاز ال�سخري في الق�سم الأو�سط من بريطانيا بين 

 Scarboroughو Nottinghamغرباً، و Blackpoolو Wrexham منطقتي

�سرقاً، يتراوح ما بين 23.3 تريليون متر مكعب، و64.6 تريليون متر مكعب، بينما 

يبلغ و�سطي التقديرات حوالي 37.6 تريليون متر مكعب. واأكد التقرير اأن ن�سبة 

والفنية  القت�سادية  العوامل  وتعتمد على  معروفة  اإنتاجه غير  يمكن  الذي  الغاز 

. كما اأعلنت �سركة IGas في مطلع الن�سف الثاني من عام 2013 
1
والجتماعية

عن نتائج درا�سة جديدة بينت فيها اأن الحتياطي الجيولوجي من الغاز ال�سخري 

Bowland التي تمتلك كامل  منطقة  �سمنه  ومن  بريطانيا  �سمال غرب  في 

الو�سطي  تريليون متر مكعب، ويقدر الحتياطي   4.9-0.4 بين  يتراوح  ح�س�سها 

اإلى  ا�ستناداً  الجديدة  الدرا�سة  نتائج  وجاءت  مكعب.  متر  تريليون   2.9 بحوالي 

نموذج جيولوجي ت�سمن اإعادة معالجة بيانات 330 كم من الم�سوحات الزلزالية 

القريبة  الآبار  لبع�ض  الكهربائية  والقيا�سات  الأ�سطوانية  العينات  بع�ض  وتحليل 

اإلى ت�سكيالت من الع�سر الكربوني الأدنى. ومن المقرر اأن  في المنطقة و�سولً 

تعمل ال�سركة خالل الربع الرابع من عام 2013 على البدء بحفر اآبار في المنطقة 

.
2
المذكورة لدعم نتائج درا�ستها

وفي الن�سف الثاني من عام 2013، اعتمدت جميع اأحزاب الحكومة البريطانية 

اأحد ع�سر منطقة في �سمال بريطانيا  اأن حجم الحتياطي الماأمول في  بين  تقريراً 

اإلى درا�سة  ا�ستناداً  ال�سخري، وذلك  الغاز  تريليون متر مكعب من   37 يبلغ قرابة 

الحكومة عن  اأعلنت  البريطانية. كما  الجيولوجية  الم�ساحة  بها هيئة  م�ستقلة قامت 

حزمة من الإ�سالحات التي تهدف لت�سريع ا�ستثمار الغاز ال�سخري، وتت�سمن الت�ساور 

حول الحوافز ال�سريبية وتغييراً في نظام التخطيط.  وفي نف�ض الوقت ك�سفت بع�ض 

المجتمعية قدمتها بع�ض  الفوائد  النقاب عن حزمة متكاملة من  النفطية  ال�سركات 

ال�سركات التي تريد اأن ت�سمن لنف�سها موطئ قدم قبل التقدم باأي طلب للح�سول على 

اأي ترخي�ض، وتت�سمن حزمة الفوائد تقديم 100 األف جنيه اإ�سترليني )اأكثر من 130 

األف دولر( للقاطنين قريباً من موقع كل بئر ا�ستك�سافي، اإ�سافة اإلى 1% من عوائد كل 

موقع اإنتاج. بينما �ساهمت الجهات الم�سوؤولة عن  حماية البيئة بن�سر النظم المتعلقة 

1  الموقع الر�سمي للم�ساحة الجيولوجية البريطانية، 2013/6/26
2  IGas website, 3/6/2013
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باإنتاج الغاز ال�سخري على الياب�سة اإ�سافة اإلى ن�سر بع�ض التعليمات الفنية حول تتبع 

.
1
ال�سوؤون البيئية اأثناء العمل

 ،Canacol Energy Ltd �ســركتي  ائتالف مكــــون من  بــــداأ  كولومبيا،  وفي 

اإمكانية  Oso Pardo-1 لختبار  البئر ال�ستك�سافي  ConocoPhillips بحفر  و 

اإ�سافة لختبار  الثالثي،  الع�سر  الرملية من  ال�سخور  ت�سكيلة من  النفط في  وجود 

الع�سر  الكربوناتية من  المت�سقق وال�سخور  ال�سجيل  اأعمق مكونة من  اأخرى  مكامن 

الذي   Mono Arana-1 بئر  الغرب من  اإلى  12 كم  البئر  الكريتا�سي. يبعد موقع 

.
2
تم اكت�ساف النفط التقليدي فيه في نف�ض الت�سكيالت التي ي�ستهدفها البئر الجديد

الزيت  للتنقيب عن  اإقرار �سيا�سة جديدة ت�سمح بمنح ترخي�ض  تم  الهند،  وفي 

للتنقيب  الممنوحة  العاملة في مناطق المتياز  لل�سركات  ال�سخري  والغاز  ال�سخري 

عن الهيدروكربونات التقليدية، حيث وافقت اللجنة الحكومية لل�سوؤون القت�سادية في 

الحكومة على القتراح الذي رفعته لها وزارة النفط والغاز بهذا الخ�سو�ض، وتت�سمن 

ال�سيا�سة الجديدة ال�سماح لل�سركات بالعمل خالل ثالثة اأطوار تقييمية يمتد كل منها 

بالن�سبة  ال�سرائب كما هي  الإتاوة الحكومية وباقي  اأن تبقى  لثالث �سنوات، على 

.
3
للم�سادر التقليدية

وفي الواليات المتحدة، بداأت �سركة Pioneer Natural Resources بالإنتاج 

البئر  Martin في وليــة تك�سا�ض عبر  Wolfcamp في مقاطعـــة  مــن حـــقــل 

Mabee K #1H، والذي اأنتج من �سخور ال�سجيل بمعدل 1572 برميل مكافئ نفط 
، ي�سكل النفط 77% منها. جرى حفر البئر وتحفيزه عبر ثالثين مرحلة من 

4
في اليوم

الت�سقيق �سمن جذع اأفقي طوله 2250 م.  

1  Oil and Gas Financial Journal, 1/7/2013
2  Oil and Gas Journal, 14/6/2013
3 Oil and Gas Journal, 30/9/2013
4  Energy Business Review, 22/5/2013
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وفيما يلي عر�ص موجز الأهم التطورات العربية والعالمية في مجال ا�صتك�صاف 

البترول واإنتاجه:  

1-1 الم�صح الزلزالي

ت�سير البيانات المتاحة اإلى ارتفاع ملحوظ في معدل عدد فرق الم�سح الزلزالي 

 ،2013 565 فرقة/ال�سهر عام  اإلى   ،2012 355 فرقة/ال�سهر عام  العالم، من  في 

ال�سكل )1-2(.

الم�ستقلة  الدول  ب�سكل رئي�سي من رو�سيا وكومنولث  اأتت  الزيادة  اأن هذه  ويبدو 

اإ�سافة اإلى دول ال�سرق الأق�سى.

ال�صكل 1-2

ن�صاط الم�صح الزلزالي في مختلف مناطق العالم، 2013-2009
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1-2 ن�صاط الحفر اال�صتك�صافي والتطويري  

تراجع ن�ساط الحفر في العالم بمعدل زاد عن 3% حيث انخف�ض عدد الحفارات 

واأتى هذا   ،2013 3406 حفارة عام  اإلى   2012 3519 حفارة عام  العاملة من 

المتحدة  الوليات  العاملة في  الحفارات  النخفا�ض ب�سكل رئي�سي من تراجع عدد 

 .2013 1760 حفارة عام  اإلى   2012 1919 حفارة عام  من   %8.3 بلغت  بن�سبة 

ال�سكالن )2-2( و)2-3(، والجدول )2-2(.
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ال�صكل 2-2

و�صطي عدد الحفارات العاملة في العالم، 2013-2009

 )حفارة(

ال�صكل 3-2

توزع الحفارات العاملة في العالم، 2013 
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الفترة  العربية خالل  الدول  العاملة في بع�ض  الحفارات  اأ( عدد  ويبين )المخطط 

بين  ارتفع  الحفارات  اأن عدد هذه  2008 و2012، حيث يالحظ  بين عامي  الممتدة 

عامي 2011 و2012 في كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية، والمملكة 

العربية ال�سعودية، وجمهورية العراق، ودولة ليبيا، وجمهورية اليمن، بينما انخف�ض العدد 

في �سلطنة ُعمان وجمهورية م�سر العربية، وبقي بدون تغيير في دولة المارات العربية 

المتحدة والجمهورية العربية ال�سورية ودولة قطر ودولة الكويت وجمهورية ال�سودان.

المخطط اأ : عدد الحفارات العاملة 

في بع�ص الدول العربية، 2008- 2012
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2012 في دولة الإمارات العربية  اإكمالها عام  تم  التي  الآبار  بلغ عدد  قد 

المتحدة 304 اآبار، وفي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية  258 بئراً، 

بئراً،   288 العراق  بئراً، وفي جمهورية   362 ال�سعودية  العربية  المملكة  وفي 

وفي دولة قطر 87 بئراً، وفي دولة الكويت 126 بئراً، وفي دولة ليبيا 68 بئراً، 

)المخطط ب(. ويالحظ اأن عدد هذه الآبار ارتفع في كل هذه الدول با�ستثناء دولة 

الكويت ودولة ليبيا التي انخف�ض عدد الآبار التي تم اإكمالها فيهما مقارنة بعام 

2011. كما ارتفع عدد الآبار التي تم اإكمالها عالمياً من 99039 بئراً عام 2011، 
اإلى 101757 بئراً عام 2012.

كما ارتفع عدد الآبار المنتجة على م�ستوى العالم بمقدار 9719 بئراً من 971897 

بئراً عام 2011، اإلى 981598 بئراً عام 2012. وقد ارتفع هذا الرقم في كل الدول 
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المخطط ت: عدد االآبار المنتجة في بع�ص الدول العربية، 2008- 2012

المخطط ب: االآبار التي تم اإكمالها في بع�ص الدول العربية، 2008- 2012
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 التي لم يطراأ 
1
العربية الأع�ساء في منظمة اأوبك )المخطط ت( با�ستثناء دولة قطر

تغيير على عدد الآبار المنتجة فيها بين عامي 2011 و2012.

1  OPEC, Annual Statistical Bulletin, 2013
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وقد �ساهمت عمليات الحفر ال�ستك�سافي في تحقيق العديد من الكت�سافات في 

الدول العربية خالل عام 2013، حيث ت�سير البيانات المتوفرة اإلى اأن الدول الأع�ساء 

في المنظمة حققت مجتمعة 34 اكت�سافاً للنفط و 10 اكت�سافات للغاز، كما حققت 

�سلطنة ُعمان اكت�سافاً للنفط، ومثلها جمهورية اليمن، بينما �سجل اكت�سافان للغاز في 

، مما يرفع عدد اكت�سافات النفط في الدول العربية مجتمعة اإلى 36 
1
فل�سطين المحتلة

اكت�سافاً، وعدد اكت�سافات الغاز اإلى 12 اكت�سافاً، الجدول )2-3( . كما ت�سير البيانات 

المتاحة اإلى اأن باقي دول العالم حققت 45 اكت�سافاً للنفط، و26 اكت�سافاً للغاز، وهذا 

يعني اأن عدد اكت�سافات النفط في دول العالم مجتمعة بلغ 81 اكت�سافاً، بينما بلغ عدد 

اكت�سافات الغاز 38 اكت�سافاً.

ومن الكت�سافات التي تحققت يمكن الإ�سارة اإلى ما يلي:

اأ- الدول العربية

 Repsol الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�صعبية، حققت �سركة  في 

اإليزي قرب الحدود الجزائرية  للغاز جنوب �سرق حو�ض  كبيراً  اكت�سافاً  الإ�سبانية 

الليبية. حيث اخترق البئر TGE-1 حوالي 50 م من ال�سخور الحاملة للغاز، واأنتج 

.
2ً
عند و�سعه على الختبار بمعدل 235 األف متر مكعب من الغاز يوميا

وفي الربع الرابع من عام 2013، حققت �سركة �سوناطراك اكت�سافا عمالقاً للنفط 

في حو�ض اأمقيد م�سعود بولية ورقلة على بعد 112 كم من حقل حا�سي م�سعود اأكبر 

حقل بترولي في البالد.  و�سرح معالي وزير الطاقة والمناجم خالل زيارة تفقدية لحقل 

حا�سي توميات اأن هذا الكت�ساف يعد من اأهم الكت�سافات التي حققتها �سوناطراك 

خالل الع�سرين �سنة الما�سية حيث يقدر الحتياطي فيه بحوالي 1.3 مليار برميل. 

ومن المخطط اأن تلجاأ �سوناطراك اإلى تقنيات الحفر غير التقليدية ل�ستخراج %50 

من احتياطيات حا�سي توميات. من جهة اأخرى اأ�سار م�سوؤول في �سركة �سوناطراك 

اإلى اأنه �سوف يتم ا�ستخدام تقنية الت�سقيق الهيدروليكي في الحقل، وهذا ما يعني كلفة 

للم�سروع. و�سوف يجري تطوير حا�سي  الإجمالية  التكلفة  من   %10 بن�سبة  اإ�سافية 

.
3
توميات في غ�سون ثالث اإلى اأربع �سنوات

1  ل يتم ت�سمين هذه الكت�سافات في جداول المنظمة
2  Financial Times, 8/4/2013

3  وكالة الأنباء الجزائرية، 2013/10/26
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وفي جمهورية العراق، حققت �سركة DNO International النرويجية اكت�سافاً 

 1500 اأنتج عند و�سعه على الختبار  الذي  البئر طاوكي-17  للنفط عبر  جديداً 

API، وذلك من مكمن   28  -26 ب/ي من النفط الذي تراوحت درجة جودته بين 

. يذكر اأن 
1
يعود لع�سر الكريتا�سي الأعلى في حقل طاوكي في اإقليم كرد�ستان العراق

ال�سركة تمتلك 55% من ح�س�ض الحقل، وتمتلك �سركة Genel Energy  25% من 

الح�س�ض، بينما تمتلك حكومة اإقليم كرد�ستان %20.

للنفط عبر  اكت�سافاً جديداً  التركية  البريطانية   Genel Energy وحققت �سركة 

جذع جانبي حفر من خالل البئر ال�ستك�سافي بير بحر 1 في قاطع بير بحر في اإقليم 

كرد�ستان �سمال جمهورية العراق، وكان بير بحر 1 قد حفر اإلى عمق 3933 م في �سهر 

اأيار/مايو 2012، وعثرت ال�سركة في حينها على عمود م�سبع بالنفط ب�سماكة 300 م 

�سمن ت�سكيلة �سيازاري من الع�سر الجورا�سي، لكن الختبارات لم تنجح باإنتاج النفط اأو 

الغاز من البئر. بينما نجح الجذع الجانبي الذي حفر من خالل البئر في اإنتاج 2100 

ب/ي من النفط الذي تبلغ جودته API15 من ت�سكيلة �سرجيلو من الع�سر الجورا�سي 

.
2
الأو�سط

للنفط والغاز عبر ذراعها  اكت�سافاً جديداً   Marathon Oil وحققت �سركة 

Marathon Oil KDV، حيث اكت�سفت نطاقات متطبقة حاملة للنفط والغاز في 
قاطع حرير الذي تديره ال�سركة في منطقة كرد�ستان العراق. يقع الكت�ساف الجديد 

Mirawa-1 على بعد حوالي 65 كم اإلى ال�سمال ال�سرقي من مدينة اأربيل، وقد حفر 
اإلى عمق 4267 م، ولوحظ وجود �سواهد نفطية وغازية في �سخور ع�سري الجورا�سي 

والتريا�سي �سمن �سماكة اإجمالية امتدت من عمق 1767 م وحتى العمق النهائي للبئر. 

اإنتاج  الح�سول على  تم  الحفر، حيث  ت�سكيلــــة  للبئر عبـــر  اإجراء اختبار مكثف  تم 

بمعدل 11 األف ب/ي من مكامـــن الع�ســـر الجـــورا�سي، وتراوحت جودة النفط بين 

 -API o39. اأما �سخور ع�سر التريا�سي فاأنتجت الغاز الحر بمعدل 2 مليون متر 
o45

اأن معدلت الإنتاج  اإلى 1700 ب/ي من المتكثفات. وذكر  اإ�سافة  مكعب في اليوم، 

.
3
اأثناء الختبار كانت محدودة ب�سعات المعدات ال�سطحية المتوفرة

1  World Oil, 11/6/2013
2  Hurriyet Daily News, 31/5/2013
3  Oil and Gas Financial Journal, 30/10/2013
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للنفط في ترخي�ض  الثالث  اكت�سافها   Oryx Petroleum كما حققت �سركة 

هاولر في اإقليم كرد�ستان العراق عبر البئر ZEG-1 الذي حفر اإلى عمق 4398 م، 

.
1
واأنتج عند و�سعه على الختبار بمعدل 4800 ب/ي من النفط

الثاني  اأعلنت عن تحقيق الكت�ساف  Oryx Petroleum قد  وقبل ذلك كانت 

 AAS-1 للنفط في ترخي�ض هاولر في اإقليم كرد�ستان العراق، حيث ا�ستهدف البئر

مكامن رئي�سية محتملة من ع�ســــري الجورا�ســـي الأدنى والتريا�سي، ومكمناً ثانوياً من 

الع�سر الكريتا�سي. وقـــد و�ســل عمــــق البئر في مطــلع �سهر اأيلول/�سبتمبر 2013 

اإلى 3039 م حيث بلغ �سخور التريا�سي الأعلى، وكان من المخطط له اأن يحفر اإلى 

اأوقف ب�سبب فقدان الدوران الذي ت�سبب في ا�ستع�ساء  3700 م، لكن الحفر  عمق 

ت�سكيلة الحفر على القاع. وتعمل ال�سركة على اإجراء المزيد من التحاليل على البئر، 

.
2
بينما تخطط لحفر بئر تقييمي في الحقل في عام 2014 

للغاز يعتبر الأول من نوعه منذ عام 1971،  وحققت دولة قطر، اكت�سافاً جديداً 

من  4 قريباً  القاطع  العاملة في   Wintershall واأتى الكت�ساف عن طريق �سركة 

ال�سركة قد دخلت في  70 متراً، وكانت  العمالق، �سمن مياه عمقها  ال�سمال  حقل 

اتفاقية ا�ستك�ساف وم�ساركة بالإنتاج مع قطر للبترول في عام 2008، ثم دخلت معهما 

�سركة Mistui Gas Development Qatar في عام 2010. وقدر الحتياطي 

.
3
المكت�سف بحوالي 71 مليار متر مكعب

اأعلنت �سركة نفط الكويت عن تحقيق اكت�ساف جديد للنفط  وفي دولة الكويت، 

في منطقة كبد غربي البالد، �سمال حقل مناقي�ض، واأنتج البئر الجديد عند اختباره 

بمعدل 5500 ب/ي من النفط، و127 األف متر مكعب من الغاز في اليوم. وبين رئي�ض 

4- 5 �سنوات  بين  تتراوح  اأن الكت�ساف الجديد يحتاج لمدة  ال�سركة  اإدارة  مجل�ض 

لتطويره، حتى يتم و�سع الحقل على جدول الإنتاج الر�سمي بعد النتهاء من تحديد 

حدود المكمن في الحقل، ودرا�سة عدد الآبار المطلوبة للح�سول على الإنتاج الأق�سى 

منه.  كما اأكد اأن الحقل بعيد عن المناطق الماأهولة والمرابط في منطقة كبد، حيث 

.
4
يقع الحقل في اأق�سى ال�سمال بجانب خط ال�سالمي

1  Oryx Petroleum, 4/12/2013 
2  Energy Business Review, 25/10/2013
3  Offshore Magazine, 14/3/2013

4  �سركة نفط الكويت، الموقع الر�سمي، 2013/7/29
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وفي دولة ليبيا، اأعلنت الموؤ�س�سة الوطنية للنفط في �سهر �سباط فبراير 2013، 

اتفاقية  للنفط والغاز في حو�ض غدام�ض، عبر  اكت�سافًا جديداً  اأنها قد حققت 

2008 مع �سركة  96/95 تم توقيعها عام  للمنطقة  بالإنتاج  ا�ستك�ساف وم�ساركة 

 �سوناطراك، )2(  و�سركة Oil India، و�سركة Indian Oil، حيث حفر البئر التنقيبي

A1-96/01 على بعد 360 كم اإلى الجنوب ال�سرقي من مدينة طرابل�ض وعلى بعد 
70 كم اإلى الجنوب من حقل الوفاء. يبين الجدول التالي نتائج اختبار البئر الذي اأنتج 

:
1
من ت�سكيلة طهارة الكربوناتية

الت�صكيلة
قطر ال�صمام 

)بو�صة(

معدل اإنتاج 

النفط )ب/ي(

معدل اإنتاج الغاز 

)مليون م3/ي(

جودة النفط 

)API(

64/3221884245طهارة

واأعلنت �سركة �سرت في �سهر تموز/يوليو 2013، عن تحقيق اكت�سافين جديدين 

التنقيبي  البئر  الأول عبر  اأتى الكت�ساف  6 بحو�ض �سرت.  للنفط في عقد المتياز 

Z1-64 الذي حفر اإلى عمق 2435م على بعد 4 كم جنوب �سرقي حقل نا�سر )محطة 
زلطن(، واأنتج من طبقة الحرا�ض عند و�سعه على الختبار بمعدل 1751 ب/ي من 

.
2
النفط )API o38(، و27 األف متر مكعب في اليوم من الغاز

اأما الكت�ساف الثاني فكان عبر البئر التنقيبي B1-65 على بعد 2 كم �سمال �سرق 

حقل نا�سر، وحفر اإلى عمق 2560م. اأنتج البئر عند اختباره بمعدل433.7 ب/ي من 

النفط )API o30.4(، اإ�سافة اإلى 42 األف متر مكعب في اليوم من الغاز، وذلك من 

ت�سكيلة زلطن.

كما اأعلنت الموؤ�ص�صة الوطنية للنفط في �سهر اأيلول/�سبتمبر 2013 عن تحقيق 

اكت�ساف جديد للغاز في حو�ض غدام�ض في نف�ض المنطقة 96/95 على بعد 800 

120 كم جنوب  العا�سمة طرابل�ض، وعلى بعد حوالي  الغربي من  الجنوب  اإلى  كم 

حقل الوفاء، وذلك عن طريق البئر التنقيبي B1- 2/95 الذي اأنتج عند و�سعه على 

الختبار بمعدل 283 األف متر مكعب من الغاز في اليوم من طبقة المومنيات العلوية 

العائدة للع�سر الأوردوفي�سي. 

 Polish Oil and Gas واأعلنت الموؤ�س�سة الوطنية للنفط في نف�ض الفترة اأن �سركة

1  الموؤ�س�سة الوطنية للنفط، 2013/2/21
2  �سركة �سرت، الموقع الر�سمي، 2013/7/15
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)الم�سغل( حققت اكت�ســـافاً غازياً جديد عبر البئر التنقيبي A1-113/1 بمنطقة العقد 

1/113-2 بحـــو�ض مـرزق على بعد حوالي 750 كم جنوب غرب طرابل�ض و150 كيلومتر 
اإلى ال�سمال الغربي من حقل ال�سرارة. وقد اأنتج البئر عند و�سعه على الختبار بمعدل 

 .
1
113 األف متر مكعب من الغاز في اليوم، من ت�سكيلة الطهارة

 ،Repsol 2013، حققت مجموعة تقودها �سركة  وفي ت�سرين الأول/اأكتوبر 

NC115 في  القاطــع  A1-129/02 في  البـــئر  الخفيـــــف عبر  للنفط  اكت�سافاً 

. بلغ العمق النهائي للبئر 
2
حو�ض مرزق على بعد 800 كم جنوب العا�سمة طرابل�ض

1836 م، واأنتج عند اختباره بمعدل 528 ب/ي من النفط الخفيف )API 40( من 
الثالث �سمن برنامج حفر  البئر  الأوردوفي�سي، وهو  الع�سر  المامونيات من  طبقة 

تنقيبي يت�سمن ثمانية اآبار تعتزم ال�سركة حفرها في القاطع حتى عام 2015. تبلغ 

.Totalو ،OMV في القاطع 40%، ويتوزع الباقي منا�سفة بين Repsol ح�سة

 اأن ائتالف �سركات 
3
وفي كانون الأول/دي�سمبر، اأعلنت الموؤ�س�سة الوطنية للنفط

 Indian Oilو Oil Indiaسوناطراك الجزائرية للنفط فرع دولة ليبيا )الم�سغل( و�

حقق اكت�سافاً غازياً جديداً عبر البئر ال�ستك�سافي B1-96/1 بمنطقة العقد 96/95 

650 كيلومتر جنوب غرب طرابل�ض و70 كيلومتر  بحو�ض غدام�ض على بعد حوالي 

البئر  المنتجة في  الطبقات  نتائج اختبار  التالي  الجدول  الوفاء، ويبين  جنوب حقل 

الذي يعد الثالث في منطقة العقد المذكور:

الطبقة
قطر ال�صمام

)بو�صة(

معدل اإنتاج الغاز

)مليون م3/يوم(

معدل اإنتاج 

المتكثفات

)ب/ي(

�صغط راأ�ص البئر

)psi(

32/640.342502145تدرارت
32/640.252451635عوينات وينين

32/640.232311778الطهارة

وفي جمهورية م�صر العربية، اأعلنت وزارة البترول  والثروة المعدنية الم�سرية 

اأن قطاع البترول حقق 14 اكت�سافاً خالل الأ�سهر الثالثة الأولى من عام 2013، 

منها 10 اكت�سافات للنفط و4 اكت�سافات للغاز الطبيعي، وذلك في مناطق ال�سحراء 

1 الموؤ�س�سة الوطنية للنفط، اأيلول/�سبتمبر 2013
2  Oil and Gas Journal, 21/10/2013

3 الموؤ�س�سة الوطنية للنفط، 2013/12/30
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الغربية وخليج ال�سوي�ض والبحر المتو�سط و�سعيد جمهورية م�سر العربية. وبلغ 

النفط والمتكثفات،  12 مليون برميل من  المكت�سف حوالي  اإجمالي الحتياطي 

و3.5 مليار متر مكعب من الغاز،   واأ�سار الإعالن اإلى اأن هيئة البترول حققت 12 

اإلى اكت�ساف  اكت�سافاً من هذه الكت�سافات )9 نفط و3 غاز طبيعي(، بالإ�سافة 

الوادي  المتو�سط واكت�ساف حققته �سركة جنوب  بالبحر  اإيجا�ض  حققته �سركة 

القاب�سة للبترول في جنوب ال�سعيد .

 كما اأ�سار الإعالن اإلى اأنه تم تحقيق عدة اكت�سافات جديدة اأخرى في ال�سحراء 

اأنتج  بترو�سنان والذي  ل�سركة  التابع   3 ال�ساوي�ض- �سرق  اكت�ساف علم  الغربية منها 

.
1
النفط بمعدل 3800 ب/ي

البئر روزة �سمال-X1 في  للنفط عبر  اكت�سافاً جديداً   Eni وقد حققت �سركة 

امتياز مليحة في ال�سحراء الغربية، واأتى حفر البئر كجزء من ا�ستراتيجية ال�سركة 

 80 البئر حوالي  المنطقة. اخترق  العميقة في  المنظومات  ا�ستك�ساف بع�ض  لإعادة 

الموا�سفات  الرملية ذات  ال�سخور  الفعالة �سمن عدة نطاقات من  ال�سماكة  م من 

البويب، وخطاطبة، ورا�ض قطارة،  الخزنية الجيدة �سمن ت�سكيالت بحرية، وعلم 

 -API o43. وذكرت ال�سركة 
o48 واأكدت الختبارات وجود نفط تراوحت جودته بين

في حينها اأنه من المقرر تطوير الكت�ساف عبر حفر بئرين اآخرين قدر اأن يبلغ اإنتاج 

كل منهما حوالي 2000 ب/ي. كما يقدر اأن يبلغ اإنتاج حقل روزة �سمال قرابة 5000 

يتم تحويل  الإنتاج، و�سوف  الأولى من و�سعه على  الأ�سهر الثني ع�سر  ب/ي خالل 

 .
2
اإنتاجه اإلى الت�سهيالت ال�سطحية المتاحة في حقل مليحة المجاور

اأن   2013 الأول من عام  الربع  Apache Corporation في  واأعلنت �سركة 

اكت�سافها الجديد عبر البئر اآمون- �سمال �سرق-Amoun NE-1X( 1( في الجانب 

ال�سمالي من مرتفع خالدة، قد اأنتج عند و�سعه على الختبار بمعدل 3186 ب/ي من 

الطبيعي، وذلك من  الغاز  اليوم من  النفط والمتكثفات، و0.3 مليون متر مكعب في 

ال�سفلى.  العليا و�سفا  ت�سكيلتي �سفا  الكريتا�سي �سمن  نطاقين منف�سلين من ع�سر 

ويعتبر البئر المذكور اأول بئر تحفره ال�سركة �سمن خطة عام 2013 التي تت�سمن عدداً 

1 وزارة البترول الم�سرية، 2013/5/3
2  Oil Voice, 7/2/2013
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من الآبار في الجانبين ال�سمالي والجنوبي من المرتفع، والتي تتميز بقربها الن�سبي من 

.
1
ت�سهيالت الإنتاج مما �سيجعل من ال�سهل اإكمالها وو�سعها على الإنتاج

وفي الربع الثاني من عام 2013، حققت �سركة Apache ثالثة اكت�سافات جديدة 

والغاز في  النفط  اإمكانية تطوير كميات جديدة من  اأحوا�ض منف�سلة مما يعزز  في 

القواطع التي تعمل فيها ال�سركة في جمهورية م�سر العربية، وت�سمنت الكت�سافات 

المذكورة ما يلي:

•  اكت�ساف NRQ 3151-1X في حو�ض العلمين الواقع �سمال راأ�ض القطارة، 	

واأنتج البئر عند اختباره بمعدل 1625 ب/ي من النفط، و430 األف متر مكعب 

للع�سر  العائدة  الغاز الطبيعي، وذلك من تداخلين �سمن ت�سكيلة �سفا  من 

33م  البئرية وجود حوالي  الكهربائية  القيا�سات  بينت  الأدنى، كما  الجورا�سي 

الع�سر  ت�سكيلة بحرية من  الفعالة �سمن عدة نطاقات تت�سمن  ال�سماكة  من 

اإلى نطاقات �سمن  اإ�سافة  الكريتا�سي الأعلى، وت�سكيلة زهرة الجورا�سية، 

من ح�س�ض   %70 اأبات�سي  ال�سفلى. تمتلك �سركة  العليا و�سفا  ت�سكيلة �سفا 

 .IPR امتياز �سمال راأ�ض القطارة، وتوؤول باقي الح�سة )30%( اإلى �سركة

•  اكت�ساف SIWA L-1X في امتياز �سيوه �سمن حو�ض فاغور، وقد اأنتج البئر 	

عند و�سعه على الختبار بمعدل 2014 ب/ي من الق�سم ال�سفلي من رمال 

نطاق د�سوقي العائد لحقب الباليوزوئيك. يقع الكت�ساف على بعد 6.4 كم اإلى 

الجنوب من اأقرب بئر منتج في الحو�ض، وقد اخترق حوالي 40م من ال�سخور 

المنتجة �سمن ت�سكيلة علم البويب العائدة للع�سر الكريتا�سي، و�سخور ت�سكيلة 

بالت�ساوي مع  اأبات�سي ح�س�ض هذا المتياز  �سفا ونطاق د�سوقي. وتتقا�سم 

�سركة ثروة للبترول. 

• اكت�ساف NTRK-G-1X في امتياز �سمال طارق �سمن حو�ض مطروح، واخترق 	

واأنتج عند  العليا،  الفعالة في �سفا  ال�سماكة  18 م من  البئر ال�ستك�سافي  هذا 

اختباره بمعدل 1522 ب/ي من النفط، و419 األف متر مكعب في اليوم من الغاز. 

ن�سبياً،  والتغليف والختبارات( منخف�سة  الآبار )الحفر،  تكاليف  اأن  وقد لوحظ 

بلغت  ، حيث 
2
الغربية ال�سحراء  ال�سركة في  التي تعمل عليها  الآبار  وهذا ما يميز 

1  Oil and Gas Journal, 4/3/2013
2  Wall Street Journal, 7/5/2013
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للبئر  3.7 مليون دولر  NRQ 3151-1X، وبلغت  للبئر  7.6 مليون دولر  التكلفة 

.NTRK-G-1X وبلغت 4.4 مليون دولر للبئر ،SIWA L-1X
وتبع ذلك اإعالن �سركة دانة غاز عن اكت�ساف حقل جديد للغاز الطبيعي في منطقة 

امتياز غرب المنزلة في حو�ض دلتا النيل. حيث حفر البئر ال�ستك�سافي بيغونيا-1 

ل�ستهداف مكمن من ال�سخور الرملية عالية الجودة �سمن طبقة اأبو ما�سي ال�سفلى 

حيث اخترق 15 م من ال�سماكة الحاملة للهيدروكربون. واأنتج البئر عند و�سعه على 

133 برميل من  اإلى  اإ�سافة  الغاز،  يوميا من  األف متر مكعب   266 الختبار بمعدل 

يتراوح بين  المكت�ســـف  اأن الحتيــاطي  اإلى  التقيـــيم  واأ�سارت عمليات  المتكثفات. 

.
1
198- 425 مليون متر مكعب من الغاز، وحوالي 100 األف برميل من المكثفات

 Sea Dragon Energy Inc وفي الربع الثالث من عام 2013، اأعلنت �سركة

18 في  التطويري عامر جنوب �سرق  البئر  للنفط عبر  اكت�ساف جديد  عن تحقيق 

ت�سكيلة كريم �سمال غرب جم�سة. حفر البئر اإلى عمق 3170م حيث اأ�سارت القيا�سات 

. ثم اأعلنت 
2
الكهربائية اإلى وجود 20م من ال�سماكة الفعالة الحاملة للنفط في ت�سكيلتين

�سركة Apache اأنها قد حققت �سبعة اكت�سافات للنفط والغاز في ال�سحراء الغربية 

�سمن اأربعة اأحوا�ض جيولوجية هي الفاغور، و�سو�سان، ومطروح، واأبو الغراديق، يبين 

:
3
الجدول التالي نتائج اختبارات تلك الكت�سافات

االكت�صافالحو�ص

نتائج االختبار

غاز مليون م3/ينفط ب/ي

Riviera SW-1X58000.08اأبو الغراديق
Jade N-2X¿ 1460.32غرب مطروح

فاغور

Narmer-1X12000.01
WKAL-T-1X29000.08

¿ ¿ WKAL-N-3X35000.09
SIWA-R-1X1900-

Buchis W-2X1700-

Falak NW-1X12000.17�سو�سان

¿: متكثفات.  ¿ ¿: بئر تقييمي

1 �سركة دانة غاز، 2013/6/30
2  Oil Voice, 8/8/2013
3  Oil and Gas Journal, 12/8/2013



142

تقرير الأمني العام ال�سنوي الأربعون

ي
ثان

 ال
ل

ص
لف

ا

وخالل نف�ض الفترة، اأعلنت �سركة Kuwait Energy عن تحقيق اكت�ساف نفطي 

جديد عبر بئر ال�سالمية-2، في منطقة المتياز التي تعمل ال�سركة �سمنها في اأبو �سّنان 

في ال�سحراء الغربّية. تعتبر ال�سركة الم�سّغل الرئي�سي في المتياز حيث تبلغ ح�ستها 

�ســركة  اإلى كّل من  ة الح�س�ض فهي عائدة 
ّ
بقيـــ اأّما   .%50 الت�سغيلّية من ترخي�سه 

Beach Petroleum Pty Ltd بن�سبة 22%، و�سركة Dover Investments بن�سبة 
28%، بينما تمثل الهيئة الم�سرية العامة للبترول ال�سريك الأ�سا�سّي المانح لترخي�ض 
بّينت الختبارات  ت�سكيلة خريطة، حيث  البئر �سمن  النفط في  اكت�ساف  تّم  المتياز. 

3530 ب/ي. ويمثل هذا الكت�ساف  اإنتاج  المبدئّية وجود مكامن نفطّية قادرة على 

اأّنه الكت�ساف  ، كما 
1
اأبو �سّنان امتياز  التوالي يتحّقق في منطقة  �ساد�ض نجاح على 

الحادي والع�سرين الذي تحققه ال�سركة في جمهورية م�سر العربية منذ عام 2008.

البئر ال�ستك�سافي  للغاز عبر  هاماً  اكت�سافاً    BP اإلى ذلك، حققت �سركة  اإ�سافة 

�سالمات على بعد 75 كم اإلى ال�سمال من مدينة دمياط. وقالت ال�سركة اأنه اأعمق بئر 

يحفر في دلتا النيل، وهو اأول بئر في امتياز �سمال دمياط البحري الذي ح�سلت عليه 

2010. بلغ عمق البئر 7000م، وحفر في مياه  ال�سركة في �سهر �سباط/فبراير عام 

عمقها 649 م با�ستخدام من�سة �سبه عائمة، وبينت القيا�سات الكهربائية البئرية وتحاليل 

عينات الموائع وبيانات ال�سغط وجود الغاز والمتكثفات �سمن مكمن من ال�سخور الرملية 

من دور الأوليغو�سين تبلغ �سماكته الفعالة 38م. وقد اأ�سار نائب الرئي�ض التنفيذي ل�سوؤون 

ال�ستك�ساف في ال�سركة اإلى اأن نجاح بئر �سالمات اأكد وجود الغاز في مركز تركيب يبلغ 

طوله 50 كم، و�سماكته الإجمالية الحاملة للهيدروكربون اأكثر من 180 م، مما يعزز الثقة 

.
2
في اأهمية منظومة الأوليغو�سين العميق في منطقة �سرق دلتا النيل

للغاز  IPR عن تحقيق اكت�ساف كبير  اأعلنت �سركة   ،2013 وفي نهاية عام 

والمتكثفات في امتياز العلمين في ال�سحراء الغربية، وكانت ال�سركة قد تابعت البحث 

لعدة �سنوات �سمن منظومة جديدة ت�ستهدف ت�سكيلة علم البويب، حيث تم حفر البئر 

Yidma-11X على بعد 130 كم جنوب غرب مدينة الإ�سكندرية وتم اكت�ساف الغاز 
والمتكثفات على عمق 3657 م. وقد اأنتج البئر عند اختباره 405 األف متر مكعب من 

 ،API o53 الغاز في اليوم اإ�سافة اإلى 1000 ب/ي من المتكثفات التي بلغت جودتها

1  Kuwait Energy، 28/8/2013
2  Oil and Gas Journal, 10/9/2013
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ولم تظهر اأية مياه مرافقة اأثناء الختبار. وقد �ساهمت الم�سوحات الزلزالية ثالثية 

الأبعاد وعالية الدقة في تحقيق هذا الكت�ساف حيث اأظهرت عدة نقاط براقة. يذكر 

اأن IPR تخطط لال�ستثمار في 57 بئراً في جمهورية م�سر العربية في عام 2014 

.
1
كجزء من خطة نمو طموحة في منطقة �سرق البحر الأبي�ض المتو�سط

اإلى  اأوابك، فيمكن الإ�سارة  العربية غير الأع�ساء في منظمة  بالن�سبة للدول  اأما 

باإجراء   CC Energy Development SAL �سلطنة ُعمان، حيث بداأت �سركة 

اختبارات اإنتاجية على البئر ال�ستك�سافي B4EW4 الواقع في القاطع 4 على الياب�سة 

�سمال �سلطنة ُعمان بعد اكت�ساف النفط في اأربع ت�سكيالت �سمن البئر الذي حفر اإلى 

عمق 3030 م بناء على بيانات م�سح زلزالي ثنائي الأبعاد لحوالي 20 كم طولي غرب 

. وقد ظهرت �سواهد نفطية في ت�سكيالت اأدنى الب�سير، 
2
حقل �سيوان �سرق النفطي

وبواح، وخفي، وم�سيره، كما تم الح�سول على عينات لإجراء تحاليل ال�سغط والحجم 

اأن يختبر  المقرر  البئرية. ومن  الكهربائية  القيا�سات  اإجراء  PVT خالل  والحرارة 

البرنامج ت�سكيلتي خفي، وبواح، ح�سبما اأكدته �سركة Tethys Oil AB التي تمتلك 

30% من ح�س�ض القاطع، بينما تمتلك CC Energy 50% من الح�س�ض، ويوؤول 
.Mitsui E&P Middle East BV الباقي اإلى �سركة

DNO International ASA  اكت�سافاً  جمهورية اليمن، حققت �سركة  وفي 

جديداً للنفط )API o36( في القاطع 32 بمحافظة ح�سرموت عبر البئر ال�ستك�سافي 

�سل�سلة-1 الذي حفر اإلى عمق 4147م،  وبين وجود �سواهد نفطية في ت�سكيلة �سقرة 

الكربوناتية، حيث تم اإجراء التثقيب والتحمي�ض والختبار على طول 32 م منها، فاأنتج 

3400 ب/ي  اإلى  الإنتاج  النفط قبل تخفي�ض معدل  5900 ب/ي من  البئر بمعدل 

ب�سبب ال�سعة المحدودة للمعدات ال�سطحية المتوفرة في الموقع، كما اأنتج الغاز بمعدل 

بلغ 56 األف متر مكعب في اليوم. وقد اأ�سار معالي وزير النفط والمعادن اليمني في 

التي يتم الإنتاج فيها من طبقة �سقرة في  اأن هذه هي المرة الأولى  اإلى  له  ت�سريح 

هذا القاطع. بداأ حفر البئر في �سهر تموز/يوليو 2013، وبلغت كلفة الحفر والإكمال 

والختبار حوالي 10 مليون دولر. يذكر اأن القاطع 32 يحتوي على حقلين منتجين 

.
3
هما حقل جودة، وحقل تا�سور، وينتجان مجتمعين حوالي 2500 ب/ي

1  Rigzone, 30/12/2013
2  Oil and Gas Journal,12/2/2013
3  Scandinavian Oil and Gas Magazine, 5/11/2013
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 ب - في باقي دول العالم

يمكن على �سبيل المثال ل الح�سر الإ�سارة اإلى الكت�سافات التالية:

Vandumbu1 في  البئر  للنفط عبر  اكت�سافاً جديداً   Eni اأنغوال، حققت  في 

976م،  اأنغول، �سمن مياه عمقها  150 كم قبالة �سواحل  بعد  06/15 على  القاطع 

وبلغ العمق النهائي للبئر 4107م. وقد اخترق البئر حوالي 114م من ال�سماكة الفعالة 

�سمن رمال عالية الجودة من دور الميو�سين الأدنى، وتتوقع ال�سركة اأن تبلغ الطاقة 

الإنتاجية للبئر قرابة 5000 ب/ي. ويعتبر هذا الكت�ساف التا�سع من نوعه لل�سركة في 

. كما حققت �سركة Cobalt International Energy اكت�سافين 
1
القاطع المذكور

اآخرين للنفط تحت طبقات الملح في المياه العميقة في قاطعين متجاورين، وذلك عبر 

البئرين ال�ستك�سافيين Lontra-1 في القاطع 20 وMavinga-1 في القاطع 21، 

.
2
ولم تقدم ال�سركة المزيد من المعلومات عن الكت�سافات الجديدة

البئر  للغاز عبر  Chevron اكت�سافًا جديداً  اأ�صتراليا، حققت �سركة  وفي 

ال�ستك�سافي Kentish Knock South-1 الذي حفر في مياه عمقها 1168 م، 

وبلغ عمقه 3065 م، وذلك في امتياز WA-365-P على بعد 280 كم �سمال مدينة 

Exmouth قبالة ال�سواحل الغربية للبالد، وقد اخترق البئر 75 م من ال�سماكة 
اأن  . يذكر 

3
التريا�سي الرمليــــة من ع�سر   Mungaroo ت�ســـكيلة  الفعالـــة �سمــن 

�ســـركـــة  تمتلكـــه  الباقـــــــــي  اأما  من ح�ســـ�ض المتيـــاز،   %50 تمـــــتلـــك  ال�سركــــة 

Shell Development Australia. وبذلك تكون �سيفرون قد حققت اكت�سافها 
الع�سرين قبالة ال�سواحل الغربية لأ�ستراليا منذ منت�سف عام 2009.

البئر ال�ستك�سافي الطبيعي عبر  للغاز  اكت�سافاً   Santos كما حققت �سركة   

368 م، وبلغ  Browse الذي حفر في مياه عمقها  Bassett West-1  في حو�ض 
عمقه 5239 م، وقد بينت القيا�سات الكهربائية البئرية وجود نطاق حامل للغاز ب�سماكة 

. وحققت �سركة 
4
الجورا�سي للع�سر  7.5 م �سمن مكمن من ال�سخور الرملية العائدة 

1  Energy Business Review, 18/3/2013
2  PreSalt, 5/11/2013
3  Offshore Magazine, 7/2/2013
4  World Oil, 6/6/2013
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Chevron اكت�سافاً للغاز قبالة �سواحل اأ�ستراليا في حو�ض Carnarvon على بعد 
حوالي 170 كم �سمال غرب جزيرة Barrow، في مياه عمقها 1143م، وبلغ عمق البئر 

.
1
المحفور 3630م، واخترق اأكثر من 40 م من ال�سماكة الفعالة الحاملة للغاز

واأكدت Tap Oil تحقيق اكت�ساف للغاز عبر البئر التقييمي Bianchi-1 الذي 

حفر اإلى عمق 5429 م في حو�ض Carnarvon قبالة ال�سواحل الغربية لأ�ستراليا 

�سمن مياه عمقها 112م. ا�ستهدف الحفر ت�سكيلة Mungaroo من الع�سر التريا�سي 

 Zola سمن تركيب فالقي ي�سكل مع تراكيب مجاورة اأخرى ما يعرف با�سم منطقة�

الكبرى، ويقع البئر على بعد 6.4 كم اإلى ال�سمال ال�سرقي من اكت�ساف غازي �سابق 

في المنطقة  Zola-1/ST1 وعلى بعد 20.8 كم اإلى الجــنوب الغربي من اكت�ساف 

 Zoal المحتملة في منطقة  الغازية  الم�سادر  اأن  اإلى  ي�سار   .
2
الغازي  Gorgon-1

كانـــت قـــد قـــدرت بحوالــــي 10.7 مليار مـــتر مكعــب من الغــــاز، وذلك من قبــــل 

RPS Energy Services التي تعتبر جهة ا�ست�سارية م�ستقلة.

 Winchester-1 اكت�سافاً جديداً للغاز عبر البئر ال�ستك�سافي Santos وحققت �سركة

135كم �سمال غرب  Carnarvon على بعد  WA-323-P �سمن حو�ض  في القاطع 

مدينة Dampier قبالة ال�سواحل الغربية لأ�سـتراليا في ميـاه عمقها 75م، وهو الكت�ساف 

البئـرية  الكهربائية  القيا�سات  بيـنت  المنطـقة. وقد  للـ�سركة في تلك  الرابع من نوعـه 

وتحـاليل ال�سغـط وجود 40م من ال�سماكة الفعالة الحاملة للغاز في ت�سكيلتي Angel من 

.
3
الع�سـر الجورا�سي و Mungaroo من الع�سر التريا�سي

للنفط  وفي اأواخر عام 2013، حققت �سركة Senex Energy اكت�سافاً جديداً 

الجنوبي من  الق�سم  الواقع في   Worrior Patchawarra في حقل  ت�سكيلة  في 

من ح�س�سه،  امتياز PPL 207 في حو�ض Cooper، والذي تمتلك ال�سركة %70 

اإلى عمق   Worrior-8 البئر  Cooper Energy. حفر  اإلى �سركة  الباقي  ويوؤول 

1778م، واخترق 18 م من ال�سماكة الفعالة �سمن نطاق McKinlay في ت�سكيلتي 
Namur و Patchawarra الرمليتين. اأنتج البئر عند و�سعه على الختبار بمعدل 

.
4
670 ب/ي من النفط، و19.8 األف متر مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي

1  World Oil, 23/4/2013
2  Proactive investors, 16/7/2013
3  Oil and Gas Financial Journal, 5/8/2013
4  Oil Voice, 22/11/2013
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للغاز في  اكت�سافاً   Kulczyk Oil Ventures اأوكرانيا، حققت �سركة  وفي 

اإلى عمق  الذي حفر   M-16 البئر ال�ستك�سافي  Makeevskoye عبر  ترخي�ض 

.
1ً
4300 متر، وقد اأنتج البئر عند اختباره بمعدل 121 األف متر مكعب من الغاز يوميا

وفي اإندوني�صيا، ذكرت �سركة SKK Migas اأنها حققت ثالثة اكت�سافات للنفط 

والغاز �سرقي اإندوني�سيا، عبر الآبار South Kecapi-1 في قاطع Bontang قبالة 

 ،Papua Kofiau غربـــي  East Kalimantan، وAjek-1 في قاطــــع  �سواحل 

الجدول  اأي�سا. ويبين   Papua Bermuda غربي  وNorth Klalin-3 في قاطع 

:
2
التالي بع�ض البيانات عن هذه الكت�سافات

مدير العملياتالبئر
اإنتاج النفط 

ب/ي

اإنتاج الغاز 

مليون م3/ي

South Kecapi -1Salamander Energy Pte Ltd60000.23
North Klalin-3PetroChina International Ltd.)2400.22 )متكثفات

Ajek-1Niko Resourcesغ/م

وفي اإيطاليا، حققت مجموعة تقودها �سركة Po Valley Energy اكت�سافاً للغاز 

 .Po Valley La Prospera في منطقة  Gradizza �سمن ترخي�ض  امتياز  في 

حفر البئر Gradizza-1 اإلى عمق 1060م، واأ�سارت القيا�سات الكهربائية البئرية 

، بلغت �سماكته الكلية 
3
اإلى وجود نطاق رملي حامل للغاز �سمن �سخور الع�سر الرباعي

10م، وبلغت ال�سماكة الفعالة منه 9م. 

للغاز عبر  اكت�سافاً   Oil Search Ltd بابوا غينيا الجديدة، حققت �سركة  وفي 

البئر Kidukidu-1 على بعد 267 كم اإلى ال�سمال الغربي من ميناء Moresby  في 

 الأول ب�سماكة 51 م، والثاني ب�سماكة 20م.
4
مياه �سحلة عمقها 97م، وذلك في نطاقين

وفي الباك�صتان، اأعلنت �سركة Pakistan Petroleum Limited عن تحقيق 

البئر  ال�سند، وذلك عبر  اإقليم  للغاز والمتكثفات في مقاطعة �سانغهار في  اكت�ساف 

1  Market Watch, 9/4/2013
2  Tempo Interactive, 13/3/2013
3  Oil and Gas Journal, 29/8/2013
4  Penn Energy, 30/8/2013
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Wafig X-1 الذي حفر لعمق 3550م. وبينت القيا�سات الكهربائية البئرية وجود 
بين  تراوح  البئر عند اختباره بمعدل  اأنتج  للهيدروكربون حيث  عدة نطاقات حاملة 

اأنتج  بينما  المتكثفات،  54 ب/ي من  الغاز، و40-  167- 209 األف متر مكعب من 
بمعدل 476 األف متر مكعب من الغاز، و144 ب/ي من المتكثفات عند زيادة دولة 

للغاز في  اكت�سافاً   Eni . كما حققت �سركة 
1
البئر راأ�ض  الخانق على  ال�سمام  قطر 

القاطع Sukhpur على بعد 270 كم �سمال �سهول مدينة كرات�سي في اإقليم ال�سند 

اأزمة  التخفيف من  ي�ساهم في  اأن  الجديد  البالد، ويتوقع لالكت�ساف  الواقع جنوبي 

نق�ض الغاز الحادة التي يواجهها قطاع ال�سناعة والنقل في الباك�ستان. وقالت ال�سركة 

 934 اأنتج عند و�سعه على الختبار بمعدل   Lundali-1 البئر  اإن  لها  في ت�سريح 

األف متر مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي، من مكمن رملي من ع�سر الباليو�سين 

، ومن المخطط اأن تقوم 
2
على عمق 2660 م، و�سفته باأنه ذو خ�سائ�ض خزنية ممتازة

ال�سركة بحفر بئر ا�ستك�سافي اآخر في القاطع المذكور خالل عام 2014. يذكر اأن 

Eni تعمل في الباك�ستان منذ عام 2000 وتعتبر اأكبر منتج للنفط والغاز من بين باقي 
اإنتاجها عام 2012 حوالي  ال�سركات العالمية التي تعمل في البالد، وقد بلغ معدل 

القاطع �سمن مجموعة م�ستركة  57 األف برميل مكافئ نفط يومياً، وهي تعمل في 
ت�سم �سركة Pakistan Petroleum Ltd التي تمتلك 30% من ح�س�ض القاطع، 

التي تمتلك   )KUFPEC( البترولية الخارجية الكويتية لال�ستك�سافات  وال�سركة 

25% من الح�س�ض، وتوؤول باقي الح�سة البالغة 45% ل�سركة Eni. اإ�سافة اإلى ذلك، 
حققت �سركة OMV اكت�سافاً للنفط والغاز عبر البئر ال�ستك�سافي Sofiya-2 �سمن 

 .Mehar في اإقليم ال�سند على بعد 10 كم اإلى ال�سمال من حقل Mehar ترخي�ض

، حيث 
3
الهيدروكربونات البئرية وعمليات الختبار وجود  الكهربائية  القيا�سات  واأكد 

اأنتج البئر عند اختباره 1550 ب/ي من المتكثفات، و510 األف متر مكعب في اليوم 

 OGDC 2013، حققت �سركة  اأواخر عام  Ranikot. وفي  ت�سكيلة  الغاز من  من 

Saand-1 في مقاطعة  البئر  ال�سند. حيث حفر  اإقليم  للغاز في  اكت�سافاً جديداً 

Tando Allah Yar اإلى عمق 2651 م م�ستهدفاً ت�سكيلة Grou الدنيا التي اأنتجت 

1  Business Record, 19/6/2013
2  Upstream Online, 7/5/2013
3  The Express Tribune, 30/8/2013
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65 ب/ي من  اإلى  اإ�سافة  اليوم،  الغاز في  األف متر مكعب من   165 عند اختبارها 

.
1
المتكثفات

للغاز عام  للنفط واكت�ساف واحد  اكت�سافات  تم الإعالن عن �ستة  البرازيل،  وفي 

2013، ومن بينها اكت�سافات في المياه العميقة والمياه العميقة جداً، حيث حققت 
الملح في حقل  العميقة فوق طبقات  المياه  للنفط في  اكت�سافاً   Petrobras �سركة 

 4-MLS-105D-RJS وقد اخترق البئر ،Campos سمن حو�ض� Marlim Sul
للنفط الذي تراوحت جودته بين  الفعـــالة الحاملة  ال�سماكة  من  مــتـــراً   30 حوالـــي 

 API. حفر البئــر في مياه عمقها 1874 متر على بعد 126 كم قبالة 
016 -13

العاملــة   P-56 من من�سة  البئر قريبـــاً  Rio de Janeiro. يقع  �سواحل مدينة 

الإنتاج والنقل، مما قد ي�سهل و�سع  تتوفر معدات  Marlim Sul حيث  في حقل 

 Petrobras 2014. كما حققت �سركة   خالل عام 
2
الإنتاج الكت�ساف الجديد على 

اكت�سافاً للنفط في المياه العميقة جداً �سمن منطقة تم الح�سول عليها من الحكومة، 

المناطق ال�ستك�سافية  ال�سوء على بع�ض  ت�سليط  اأن ي�ساهم في  يتوقع  وهو تطور 

الم�سابهة. جرى حفر البئرFlorim  و�سولً اإلى ما تحت طبقات الملح ال�سميكة حيث 

تم تحقيق اكت�سافات �سابقة تعتبر الأكبر خالل ثالثين عاماً من تاريخ الكت�سافــات 

في البرازيل. يذكر اأن ال�ســـركة و�سعـــت خططــاً لإنفاق 237 مليار دولر حتى عام 

2016 �سيخ�ســـ�ض معظمهـــا لتطوير حقول ما تحت طبقـــــات الملــــح، وهي منطــــقة 
تقـــــابل �سواحل Rio de Janeiro وSao Paolo ويقدر اأن تحتوي على 100 مليار 

 .
3
برميل من النفط

وب�سكل عام، ت�سير البيانات المتوفرة اإلى تحقيق 39 اكت�سافاً في المغمورة في عام 

2013، منها ع�سرة اكت�سافات في مياه يزيد عمقها عن 2000 م، وهذا يتوافق مع ما 
ذكر في البداية عن الو�سع العام لال�ستك�ساف في العالم، وتبين الجداول التالية اأماكن 

:
4
ونوعية واأعماق هذه الكت�سافات

1  Upstream Online, 29/11/2013
2  Oil and Gas Journal, 4/1/2013
3  World Oil, 19/2/2013

4 : م�سدر بيانات الجداول: ن�سرة متابعة م�سادر الطاقة عربياً وعالمياً، اإدارة ال�سوؤون الفنية، اأوابك، اأعداد عام 2013
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االكت�صافات في مياه يزيد عمقها عن 2000 م

الدولة
عمق المياه

م

عمق البئر

م
نوع الكت�ساف

البرازيل

نفطغ/م2158

نفط21286672

نفط20096004

الوليات المتحدة
نفط25908740

نفط20065863

تنزانيا
غازغ/م2500

غازغ/م2300

نفط22805044�ساحل العاج

موزمبيق
غاز24926203

غاز20355270

االكت�صافات في مياه عمقها اأكثر من 1000 م واأقل من 2000 م

الدولة
عمق المياه

م

عمق البئر

م
نوع الكت�ساف

نفطغ/م1874البرازيل

الوليات المتحدة
نفط18609997

نفط14938906

اأ�ستراليا
غاز11683065

غاز11433630

فل�سطين المحتلة
غاز17374810

غاز16475310

غاز17005750قبر�ض

نفطغ/م1097كندا

نفطغ/م1391ناميبيا

غازغ/م1024الهند

االكت�صافات في مياه عمقها اأكثر من 600 م واأقل من 1000 م

الدولة
عمق المياه

م
عمق البئر

م
نوع االكت�صاف

نفطغ/م990غانا

نفط9764107اأنغول

نفطغ/م976البرازيل

غاز6497000جمهورية م�سر العربية
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االكت�صافات في مياه عمقها اأكثر من 100 م واأقل من 400 م

الدولة
عمق المياه

م

عمق البئر

م
نوع االكت�صاف

النرويج

نفط373905

نفطغ/م113

نفطغ/م126

نفطغ/م101

نفطغ/م114الوليات المتحدة

اأ�ستراليا

غاز3685239

غازغ/م112

نفط1163432الغابون

االكت�صافات في مياه عمقها اأقل من 100 م

الدولة
عمق المياه

م

عمق البئر

م
نوع االكت�صاف

غازغ/م75اأ�ستراليا

غازغ/م97بابوا نيو غينيا

غاز524431الدانمرك

غازغ/م70دولة قطر

ماليزيا

نفط754030

غازغ/م67

وبالنظر اإلى ت�سنيف اأعماق المياه على اأن المياه ال�سحلة هي التي ل يزيد عمقها 

عن 300م، والمياه العميقة هي التي تتراوح اأعماقها بين 300- 1500 م، واأن ما عدا 

ال�سابقـــــة  الجــــداول  )�سحيــقة(، فيالحــــظ من  يعتـــبر مياهـــاً عميقة جداً  ذلــــك 

من   %38 اأكثر من  بالتالي  ت�سكل  ال�سحيقة، وهي  المياه  كانت في  اكت�سافاً   15 اأن 

العميقة  المياه  بينما �سكلت الكت�سافات في   ،2013 المغمورة عام  الكت�سافات في 

30%، وكان الباقي في المياه ال�سحلة.
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ويبين ال�سكالن )2-4(، )2-5( عدد اكت�سافات النفط والغاز في الدول الع�ساء 

وباقي الدول العربية بين عامي 2009 و 2013.

ال�صكل 4-2

عدد االكت�صافات النفطية في الدول العربية والدول االأع�صاء

ال�صكل 5-2

عدد االكت�صافات الغازية في الدول العربية والدول االأع�صاء
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2- احتياطيات النفط والغاز الطبيعي

2-1 احتياطيات النفط

ت�سير تقديرات منظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول اإلى ارتفاع احتياطيات 

النفط العالمية من 1266.45 مليار برميل في نهاية عام 2012 اإلى 1277.7 مليار 

11.25 مليار برميل وهو ما يمثل  بارتفاع قدره  اأي   ،2013 نهاية عام  برميل في 

ارتفاعاً ب�سيطاً بن�سبة 0.9%. ول ت�ستمل هذه التقديرات على احتياطيات النفوط غير 

التقليدية، مثل احتياطي النفط في رمال القار وال�سجيل الزيتي في كندا، كما ل ت�سمل 

هذه التقديرات احتياطيات البيتومين والنفط الثقيل والثقيل جداً في فنزويال.

2-1-1 الدول االأع�صاء والدول العربية االأخرى

بقيت تقديرات اإجمالي احتياطي النفط في الدول الأع�ساء وباقي الدول العربية 

بدون تغيير يذكر عن عام 2012، حيث قدر احتياطي النفط في الدول الأع�ساء عام 

2013 بحوالي 703 مليار برميل، بينما بلغ اإجمالي احتياطي النفط في الدول العربية 
ارتفعت  العراق  اأن تقديرات احتياطي جمهورية  713 مليار برميل. ويالحظ  حوالي 

عملياً عن قيمتها في عام 2011 والتي كانت 141.4مليار برميل، بينما بلغت 145.3 

مليار برميل عام 2012 و2013 ، كما ارتفعت تلك التقديرات في دولة ليبيا من 48 

2012 و2013. لذلك  48.5 مليار برميل عام  اإلى  لت�سل   ،2011 مليار برميل عام 

بين  4.39 مليار برميل  ارتفعت بمقدار  الأع�ساء  الدول  اأن احتياطيات  القول  يمكن 

عامي 2011 و2013. وهذا هو ال�سبب وراء بقاء اإجمالي احتياطيات الدول العربية 

2012 و2013 رغم انخفا�ض تقديرات احتياطي جمهورية  بدون تغير خالل عامي 

ال�سودان من 5 مليار برميل اإلى 1.5 مليار برميل بعد انف�سال جنوب ال�سودان ر�سمياً، 

وهذا يتوافق مع ما ن�سرته اأوابك �سابقاً في تقرير الأمين العام التا�سع والثالثين حيث 

قدرت احتياطي جمهورية ال�سودان بعد النف�سال بحوالي 1.6 مليار برميل.    

يو�سح ال�سكل )2-6( ن�سبة م�ساهمة الدول الأع�ساء والمجموعات الدولية الأخرى 

في تقديرات الحتياطي العالمي من النفط في نهاية عام 2013. كما يبين ال�سكل 

)2-7( تطور الحتياطيات الموؤكدة من النفط في الدول الأع�ساء ودول اأوبك خالل 

الفترة من 2009 اإلى 2013.
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ال�صكل 6-2

احتياطي النفط في العالم نهاية عام 2013

)%(

ال�صكل 7-2

تطور احتياطي النفط في الدول االأع�صاء ودول اأوبك، 2009 -2013
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2-1-2 المجموعات الدولية والدول االأخرى

ارتفعت تقديرات احتياطي النفط في عدة دول خالل عام 2013، مثل البرازيل التي 

اإلى   ،2012 13.15 مليار برميل عام  من   %0.5 تتعد  لم  بن�سبة  ارتفع فيها الحتياطي 
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13.22 مليار برميل عام 2013، وارتفعت تقديرات الحتياطي في النرويج بن�سبة %8.6 
لت�سل اإلى 5.83 مليار برميل، كما ارتفعت تقديرات الحتياطي في ال�سين بن�سبة %2.8 

2013. كما  24.38 مليار برميل عام  اإلى حوالي   ،2012 23.72 مليار برميل عام  من 

ارتفعت تقديرات احتياطي الوليات المتحدة باأكثر من 2.8 مليار برميل من 28.95 مليار 

برميل عام 2012 اإلى 31.78 مليار برميل عام 2013. من جهة اأخرى انخف�ست تقديرات 

الحتياطي في عدة دول مثل المملكة المتحدة من 3.1 مليار برميل عام 2012 اإلى 2.98 

مليار برميل عام 2013 اأي بن�سبة 3.9%، كما انخف�ست في المك�سيك بن�سبة �سئيلة من 

10.26 مليار برميل عام 2012ـ اإلى 10.07 مليار برميل عام 2013. الجدول )4-2(.

2-2 احتياطيات الغاز الطبيعي

قدر احتياطي الغاز الطبيعي في العالم في عام 2013 باأكثر من 198.86 تريليون 

متر مكعب، مرتفعة بن�سبة 1.9% عن تقديرات عام 2012 التي بلغت 195.1 تريليون 

متر مكعب. ال�سكل )2-8( والجدول )5-2(. 

ال�صكل 8-2

احتياطي الغاز الطبيعي في العالم نهاية عام 2013 
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2-2-1 الدول االأع�صاء والدول العربية االأخرى

تريليون متر   52.75 الأع�ساء من  الدول  ارتفاع احتياطي  اإلى  التقديرات  ت�سير 

مكعب عام 2011، اإلى حوالي 52.87 تريليون متر مكعب عام 2013 وبدون تغير يذكر 

العراق  اأن تقديرات احتياطي جمهورية  اإلى  الإ�سارة  2012، وهنا لبد من  عن عام 

ارتفعت بحوالي 536 مليار بين عامي 2011 و2013، وارتفعت تقديرات احتياطي 

الغاز ال�سعودي من 8150 مليار متر مكعب عام 2011 اإلى 8234 مليار متر مكعب 

عام 2013، كما ارتفعت تقديرات احتياطي جمهورية م�سر العربية من 2045 مليار 

متر مكعب عام 2011 اإلى 2186 مليار متر مكعب عام 2013، بزيادة تعادل 141 

مليار متر مكعب، اإل اأن تلك الزيادات قابلها انخفا�ض في تقديرات احتياطي الغاز في 

دولة قطر من 25030 مليار متر مكعب عام 2011 اإلى 24400 مليار متر مكعب عام 

2013، كما انخف�ست تقديرات احتياطي الغاز الليبي بمقدار 15 مليار متر مكعب بين 
عامي 2011 و2013.   ورغم اأن ذلك ل يرد في الجداول الملحقة بهذا التقرير اإل 

اأنه يعتقد اأن انف�سال جنوب جمهورية ال�سودان يجعل احتياطيات الغاز الطبيعي في 

جمهورية ال�سودان ل تزيد كثيراً عن 21 مليار متر مكعب.

من اإجمالي   %26.6 الغاز الطبيعي  الدول الأع�ساء من  ن�سبة احتياطي  بلغت 

احتياطي الغاز الطبيعي في العالم، في حين بلغت ح�سة الدول العربية مجتمعة حوالي 

27.3% من الإجمالي العالمي في نهاية عام 2013.

يبين ال�سكل )2-9( تطور احتياطي الغاز الطبيعي في الدول الأع�ساء ودول اأوبك 

خالل الفترة 2013-2009. 

2-2-2 المجموعات الدولية والدول االأخرى

ارتفعت تقديرات احتياطي الغاز الطبيعي في عدة دول في العالم، مثل الوليات 

المتحدة الأمريكية التي ارتفعت تقديرات الحتياطي من 7717 مليار متر مكعب عام 

2011 اإلى 9877 مليار متر مكعب عام 2012 و 10539 مليار متر مكعب عام 2013، 
وفي ال�سين ارتفعت تقديرات الحتياطي من 3036 مليار متر مكعب عام 2011، اإلى 

4006 عام 2012 لت�سل اإلى 4406 عام 2013. كما ارتفعت تقديرات احتياطي الغاز 
الإيراني من 33090 مليار متر مكعب عام 2011 اإلى 33780 مليار متر مكعب عام 

2013، اأي بزيادة تبلغ 690 مليار متر مكعب.
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بينما انخف�ست تقديرات احتياطي الغاز الطبيعي بين عامي 2011 و2013 في ا

عدة دول مثل نيجيريا والإكوادور والبرازيل والمملكة المتحدة وغيرها.

3- اإنتاج ال�صوائل الهيدروكربونية والغاز الطبيعي 

اإنتاج ال�صوائل الهيدروكربونية  1-3

الخام، والمتكثفات و�سوائل  النفط  الهيدروكربونية كاًل من  ال�سوائل  اإنتاج  ي�سمل 

الغاز الطبيعي، بينما يق�سد باإنتاج النفط كاًل  من النفط الخام والمتكثفات.

3-1-1 اإنتاج النفط

اأكثر من 76.13  اإنتاج النفط على م�ستوى العالم بلغ  اأن معدل  اإلى  ت�سير التقديرات 

مليون ب/ي عام 2013، مقارنة بحوالي 73.5 مليون ب/ي عام 2012، اأي ما يعادل زيادة 

ال�صكل 9-2

تطور احتياطي الغاز الطبيعي في الدول االأع�صاء ودول اأوبك، 2013-2009

)مليار متر مكعب عند نهاية العام(
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بن�سبة 3.5%. بينما قدر اإنتاج �سوائل الغاز الطبيعي في عام 2012 بحوالي 9.7 مليون 

ب/ي، مرتفعاً بن�سبة 3.2% عن عام 2011. ويمكن بالتالي القول اإن متو�سط اإنتاج العالم 

من ال�سوائل الهيدروكربونية عام 2013 بلغ حوالي 85.7 مليون ب/ي ، اأي بزيادة تعادل 

حوالي 2.6 مليون ب/ي مقارنة بعام 2012. ال�سكل )2-10( والجدول )6-2(.

ال�صكل 10-2

توزع اإنتاج النفط في العالم خالل عام 2013
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3-1-1-1 الدول االأع�صاء والدول العربية االأخرى

النفط  الأع�ساء من  الدول  اإنتاج  اإجمالي  انخفا�ض  اإلى  المتوفرة  البيانات  ت�سير 

الخام بين عامي 2012 و2013، حيث انخف�ض اإنتاج الجمهورية التون�سية من 66.8 

األف ب/ي اإلى 62.7 األف ب/ي، وانخف�ض اإنتاج المملكة العربية ال�سعودية من 97.63 

العربية  اإنتاج الجمهورية  انخــــف�ض  بينما  96.96 مليون ب/ي،  اإلى  مليون ب/ي 

ال�سورية بن�سبة قاربت 82% خالل نف�ض الفترة،  حيث اأدت الأحداث الأمنــــية التـــي 

ت�سهــــدها البالد اإلى تراجع معدل الإنتاج اليومي من 170 األف ب/ي عام 2012 اإلى 

من  حوالي 31 األف ب/ي عام 2013. كذلك تراجع اإنتاج دولة ليبيا بن�سبة %54.5 

1454 مليون ب/ي عام 2012 اإلى 661 مليون ب/ي عام 2013. من جهة اأخرى ارتفع 
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من 2.65 مليون  اإنتاج دولة الإمارات العربية المتحدة من النفط الخام بن�سبة %3.3 

ب/ي عام 2012 اإلى 2.74 مليون ب/ي عام 2013، كما �سهدت مملكة البحرين ارتفاع 

معدل الإنتاج بن�سبة 1.6% من 183 األف ب/ي عام 2012 اإلى 175.8 األف ب/ي عام 

22.7 مليون ب/ي عام  الأع�ساء من  الدول  اإنتاج  2013. واإجمالً، انخف�ض متو�سط 
2012 اإلى 21.8 مليون ب/ي عام 2013، اأي بن�سبة تعادل %3.9.

اأما في باقي الدول العربية فقد انخف�ض اإنتاج النفط في جمهورية ال�سودان من 453 

األف ب/ي عام 2011 اإلى حوالي 85 األف ب/ي عام 2013 نتيجة انف�سال دولة جنوب 

جمهورية ال�سودان التي كانت تحتوي على اأكبر احتياطيات الهيدروكربونات في البالد. 

كما انخف�ض معدل اإنتاج الخام اليمني من 190 األف ب/ي عام2011 اإلى 180.1 األف 

ب/ي عام 2012 لي�سل اإلى م�ستوى 158.8 األف ب/ي عام 2013. من جهة اأخرى ارتفع 

معدل اإنتاج الخام العماني بن�سبة 3.3% من 813.2 األف ب/ي عام 2012 اإلى 840 األف 

ب/ي عام 2013. وبالتالي فقد انخف�ض اإجمالي اإنتاج الدول العربية من 23.78 مليون 

ب/ي عام 2012 اإلى حوالي 22.9 مليون ب/ي عام 2013 اأي بن�سبة %3.7. 

ال�سكالن )2-10(، )2-11( والجدول )6-2(.

ال�صكل 11-2

معدالت اإنتاج النفط في الدول االأع�صاء ودول اأوبك، 2013-2009
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3-1-2 اإنتاج �صوائل الغاز الطبيعي في الدول االأع�صاء والعالم

ارتفع معدل اإنتاج �سوائل الغاز الطبيعي في العالم بن�سبة 3.2% بين عامي 2011 

و2012، من 9.26 مليون ب/ي اإلى 9.56 مليون ب/ي، وانخف�ض معدل اإنتاج �سوائل 

ال�سعبية  الديمقراطية  البحرين والجمهورية الجزائرية  الغاز الطبيعي في مملكة 

الأع�ساء  الدول  باقي  ارتفع في  بينما  العربية،  العراق وجمهورية م�سر  وجمهورية 

لتكون المح�سلة ارتفاع المعدل الإجمالي في الدول الأع�ساء من 2.9 مليون ب/ي عام 

2011 اإلى حوالي 3 مليون ب/ي عام 2012 وهو ما �سكل ن�سبة 32.4% من اإجمالي 
الطبيعي على م�ستوى  الغاز  اإنتاج �سوائل  ارتفع معدل  2012. كما  العالم عام  اإنتاج 

اإجمالي الدول العربية من 3.05 مليون ب/ي عام 2011 اإلى 3.22 مليون ب/ي عام 

2012. الجدول )7-2(.

3-2 الغاز الطبيعي الم�صوق

 2012 العالمي في عام  ال�سعيد  الم�سوق على  الطبيعي  الغاز  ارتفعت معدلت 

3382 مليار متر  2011 حوالي  الم�سوقة عام  الكميات  بلغت  2.2%، حيث  بن�سبـة 

مكعب، بينمـا و�سلت اإلى حوالـي 3465 مليار متـر مكعـب فـي عـام 2012. ال�سكـل 

)2-12(، والجـدول )8-2(.

ال�صكل 12-2

توزع الغاز الطبيعي الم�صوق في العالم خالل عام 2012
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3-2-1 الدول االأع�صاء والدول العربية االأخرى

 5434 الدول الأع�ساء من حوالي  الم�سوق في  الغاز الطبيعي  ارتفعت كميات 

بن�سبة  اأي   2012 5661 مليار متر مكعب عام  اإلى   ،2011 مليار متر مكعب عام 

تقارب 4.2%. حيث �سجلت زيادة في معدلت الكميـات الم�سوقـة فـي كـل من دولة 

البحرين )7.9%( والجمهورية  بن�سبة )3.8%( ومملكة  المتحدة  العربية  المارات 

الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية )3.8%( والمملكة العربية ال�سعودية )7.6%( ودولة 

قطر )0.7%( ودولة الكويت )14.8%(، ودولة ليبيا )130.4%( بينما انخف�ست هذه 

ال�سورية  العربية  الجمهورية  بن�سبة )3.6%( وفي  التون�سية  الجمهورية  الكميات في 

بن�سبة  العربية  العراق )5.3%(، وفي جمهورية م�سر  )13.9%(، وفي جمهورية 

الغاز الطبيعي الم�سوق  )4.1%(. وبذلك تكون م�ساهمة الدول الأع�ساء في كميات 

عالمياً عام 2012 حوالي 16.4% مقارنة بن�سبة 16.1% عام 2011.

اأما في الدول غير الأع�ساء، فت�سير البيانات اإلى ارتفاع كميات الغاز الطبيعي الم�سوق في 

�سلطنة ُعمان بن�سبة 6.3% من 27 مليار متر مكعب عام 2011 اإلى حوالي 28.7 مليار متر 

مكعب عام 2012. وبلغت م�ساهمة الدول العربية مجتمعة حوالي 17.2% في عام 2012، 

مقارنة بحوالي 16.9% في عام 2011. ال�سكالن )2-12(، )2-13( والجدول )8-2(.

ال�صكل 13-2

تطور كميات الغاز الطبيعي الم�صوق في الدول االأع�صاء ودول اأوبك، 2012-2009
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ثانيا:  الفحم الحجري

لم يطراأ تغير يذكر على احتياطيات الفحم الحجري في العالم عام 2012 مقارنة 

بعام 2011، حيث بقيت التقديرات في حدود 860.9 مليار طن.

التي  الأمريكية  المتحدة  الوليات  العالم في  الفحم في  اأكبـر احتياطيـات  تتركـز 

تلتها مجموعة  العالمي،  من الحتياطي   %27.6 2012 حوالي  بلغت ح�ستها عام 

دول التحاد ال�سوفيتي ال�سابق بن�سبة 26.5%، ثـم ال�سين بن�سبـة 13.3%، فا�ستراليا 

بن�سبة 8.9%، ثم الهند بن�سبة 7%. ال�سكل )14-2(.

اأوروبا ودول التحاد  تتركز في  اأكبر الحتياطيات  اأما كمجموعات دولية، فاإن 

ال�سوفيتي ال�سابق بن�سبة 35.4%، تليها مجموعة دول اآ�سيا وا�ستراليا بن�سبة %30.9 

اأمريكا ال�سمالية بن�سبة 28.3%، بينما تتوزع باقي  من الحتياطي العالمي، ثم دول 

الحتياطيات بين اأمريكا الجنوبية واأفريقيا وال�سرق الأو�سط.

ال�صكل 14-2

احتياطي الفحم الحجري في العالم نهاية عام 2012
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اأما فيما يخ�ض اإنتاج الفحم الحجري، فقد ارتفع متو�سط الإنتاج العالمي بن�سبة 

2.2% بين عامي 2011 2012، لي�سل اإلى 7864.5 مليون طن، اأنتجت منها ال�سين 
لوحدها 3650 مليون طن اأي ما يقارب 47.5% من الإنتاج العالمي، تلتها الوليات 

المتحدة التي اأنتجت حوالي 922 مليون طن عام 2012 وهو ما يعادل قرابة %13.4 

من الإنتاج العالمي. الجـدول )2-10( وال�سكـل )15-2(.

ال�صكل 15-2

توزع اإنتاج الفحم الحجري في العالم نهاية عام 2012
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ثالثا: الطاقة النووية

بلغ عدد المفاعالت العاملة في العالم لتوليد الكهرباء في نهاية عام 2012، 437 

مفاعال طاقتها الإجمالية 373069 ميغا واط كهرباء، وهناك 67 مفاعاًل قيد الإن�ساء 

تبلغ طاقتها 64252 ميغا واط كهرباء. الجدول )11-2(.

وفي هذا الخ�سو�ض، بداأ العمل في اإن�ساء المفاعل النووي الثاني في دولة االإمارات 

العربية المتحدة، �سمـــن محطــــة توليــــد الكهرباء )البركة( التي تقدر كلفتها قرابة 
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20 مليار دولر، وكان العمل على اإن�ساء المفاعل الأول قد بداأ عام 2012، ويتوقع اأن 
يتم انجازه في عام 2017.

الطاقة  اأعلن معالي وزير  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�صعبية،  وفي 

والمناجم اأن بالده تعتزم اإن�ساء اأول محطة نووية لها عام 2025 وذلك لمواجهة الطلب 

المتنامي على الكهرباء. واأ�سار معاليه في موؤتمر �سحفي عقد بتاريخ 2013/5/19 اإن 

معهد الهند�سة النووية الذي تم اإن�ساوؤه في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية 

�سي�سرف على تخريج المهند�سين والتقنيين الذين �سيكلفون بت�سغيل المحطة النووية. 

وكانت المفو�سية الجزائرية للطاقة النووية قد اأبلغت الوكالة الدولية للطاقة النووية 

في عام 2012 اأن الطلب في البالد على الطاقة عموماً وعلى الكهرباء خ�سو�ساً ينمو 

بمعدل 5% �سنوياً. وقررت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية اللجوء جزئيا 

اإلى الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء حر�سا منها على خف�ض فاتورة اإنتاج الطاقة في بلد 

تزايد ا�ستهالك الكهرباء فيه خالل ال�سنوات الأخيرة بن�سبة تتراوح بين 15 و%20. 

وكانت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�صعبية اأعلنت منذ عام 2008 عن 

ابتداء من ذلك  اأنها �ستقوم  2020، وتوقعت  لها في  نووية  اأول محطة  اإن�ساء  نيتها 

الطاقة  باإنجاز محطة نووية جديدة كل خم�ض �سنوات. ولكن معالي وزير  التاريخ 

والمناجم قد اأعلن في وقت �سابق عن وجود عدة  تحديات اأمام بناء المحطة النووية، 

منها اأمن المن�ساأة ومكان اإنجازها و�سرورة توفر موارد كبيرة من المياه. وت�سير الأرقام 

التي اأعلنتها وزارة الطاقة والمناجم اأن الحتياطات الموؤكدة للجزائر من اليورانيوم 

، مما يمّكن من ت�سغيل محطتين نوويتين فقط بطاقة األف 
1
تقدر بحوالي 29 األف طن

ميغاواط لكل واحدة منها لمدة �ستين عاما.

كما وقعت المملكة العربية ال�صعودية خالل الربع الثاني من عام 2013، مع �سركة 

البريطانية على    EDF النووية، و�سركة  بالطاقة  المتخ�س�سة  AREVA الفرن�سية 
)1( اتفاقية تعاون مع المعهد الوطني للتكنولوجيا بالمملكة العربية ال�سعودية بهدف 

تطوير المهارات الفنية النووية لعدد من المتخ�س�سين في المملكة، حيث �ست�ساهم 

ال�سركتان في تدريب المتخ�س�سين على اأعمال اللحام وتركيب المعــــدات الكهربائيــــة 

والأعمال الميكانيكية وغيرها. وتاأتي هذه التفــــاقيـــــة �سمن ا�ستراتيــــجية 

1  Power Engineering, 20/5/2013
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. كما 
1
ال�سركتــــين لالعتماد على الطواقم المحلية في البـــالد التــــي يتم العــــمل معها

دخلــت �سركة Westinghouse Electric Company في اتفاقية �سراكة مع كل 

من Toshiba، و Exelon Nuclear Partners لتقديم عر�ض م�سترك لبناء اأول 

محطة نووية �سعودية في مدينة الملك عبد اهلل للطاقة الذرية والمتجددة، والتي تم 

اإن�ساوؤها عام 2008 بهدف ت�سجيع ا�ستخدام م�سادر طاقة بديلة للنفط، حيث تخطط 

المملكة للبدء في الت�سغيل التجاري لأول محطة طاقة نووية �سعودية في عام 2022 

وبناء 16 مفاعاًل نووياً لتوليد الطاقة ت�سل قدراتها التوليدية اإلى 17600 ميغاواط 

بحلول عام 2032.

وفي جمهورية م�صر العربية، اأعلن معالي وزير الكهرباء والطاقة في مطلع عام 

2013 اأن خطط بناء اأول مفاعل نووي م�سري ت�سير على قدم و�ساق، وذكر اأن الوزارة 
قد اأنجزت التح�سيرات الالزمة لطلب عرو�ض وموا�سفات اأخرى لبناء محطة نووية. 

واأ�سار معاليه اأن البرنامج النووي القومي في جمهورية م�سر العربية يهدف لبناء اأربع 

محطات نووية لتوليد 4000 ميغاواط من الكهرباء في عام 2025، حيث من المخطط 

 .
2
اأن تبداأ المحطة الأولى بالعمل في عام 2020 

النووي  الإ�سعاعي  العمل  اأقرت هيئة تنظيم  المملكة االأردنية الها�صمية،  وفي 

الخبرات  اكت�ساب  الكهرباء، وذلك كخطوة على طريق  لتوليد  اأول مفاعل نووي  بناء 

AR -  االإمكانيات للتح�سير لبناء محطات نووية في الم�ستقبل. وقد ح�سلت �سركة

VA على عقد من ائتالف KAERI/DAEWOO لتقديم عنا�سر الوقود النووي 
اإلى مفاعل التدريب والأبحاث الـــذي يتـــم بنـــاوؤه قرب مديـــنة اإربـــد �سمال البــــالد. 

 10 اإلى  الحرارية يمكن رفعها لحقاً  الطاقة  5 ميغاواط من  بتوليد  والذي �سيقوم 

ميغاواط. وذكرت ال�سركة اأن المفاعل �سوف ي�ستخدم في اأبحاث الأ�سعة النيوترونية، 

وخدمات الت�سعيع النيوتروني مثل اإنتاج النظائر الم�سعة الطبية، وتدريب المهند�سين 

الوقود في بداية عام  ت�سليم عنا�سر  يبداأ  اأن  ال�سركة  ، وتتوقع 
3
الأردنيين والعلماء 

2015. وكان المملكة الأردنية الها�سمية قد ح�سل من كوريا الجنوبية على قر�ض بقيمة 
70 مليون دولر من اأ�سل كلفة الم�سروع البالغة 130 مليون دولر، ويتوقع اأن يكتمل 

.
4
الم�سروع في عام 2016 

1  Energy Business Review, 12/7/2013
2  Energy Business Review, 2/1/2013
3  Energy Business Review, 18/4/2013
4  Energy Business Review, 22/8/2013
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رابعا: م�صادر الطاقات المتجددة

1- الطاقة الكهرومائية 

اأ - الطاقة الكهرومائية في العالم

احتلت ال�صين المرتبة الأولى بين الدول التي ت�ستغل الم�سادر المائية لتوليد الطاقة 

الكهربائية حيث بلغ اإجمالي الطاقات الكهرومائية المركبة فيها حتى نهاية عام 2011 

حوالي 249 جيغا واط. تلتها البرازيل في المـرتبـة الثـانيـة حيث بلـغ اإجمـالـي الطاقـات 

الكهرومائيـة المركبة فيهـا 82.5 جيغا واط، فيما احتلت الوليات المتحدة الأمريكية 

المرتبة الثالثة بطاقة كهرومائيـة مركبة و�سلت اإلى 77.5جيغا واط عام 2011 مقارنة 

مع 79 جيغا واط عام 2010. وفـي اليـابـان، انخف�ض اإجمـالـي الطـاقـة الكهـرومـائـيـة 

2010 بينما كان  28 جيغا واط عام  2011، من  22.4 جيغا واط عام  اإلى  المـركبـة 

الطـاقـة  اإجمـالـي  اأما فـي فرن�سـا فلم يحدث تغير في   ،2009 47.2 جيغاواط عام 
الكهـرومـائـيـة المـركبـة التي بقيت عند م�ستوى 25.3 جيغا واط عام 2011. وقد بلغ 

 2011 934.7 جيغا واط عام  العالم  المركبة في دول  الكهرومائية  الطاقة  اإجمالي 

مقارنة بحوالي 936 جيغا واط عام 2010 ، ويبين الجدول )2-12( توزعها في بع�ض 

دول العالم، كما يبين )المخطط ث( ن�سب توزع الطاقة الكهرومائية بين هذه الدول.

المخطط ث : ن�صب توزع الطاقات الكهرومائية المركبة في بع�ص دول العالم عام 2011
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المخطط ج : توزع الطاقة المركبة من طاقة الرياح على بع�ص دول العالم

ب- الطاقة الكهرومائية في الدول العربية

الطاقة  توليد  المتوفرة لديها في  المياه  العربية م�سادر  الدول  العديد من  ت�ستغل 

الكهربائية، ومنها جمهورية م�سر العربية وجمهورية العراق والمملكة المغربية وجمهورية 

ال�سودان والجمهورية العربية ال�سورية، وغيرها من الدول العربية.  وخالل عام 2013 

كان الن�ساط الأبرز في هذا المجال، هو تد�سين جمهورية ال�سودان لأعمال تعلية �سد 

.
1
رو�سير�ض على النيل الأزرق بهدف رفع طاقته  بمعدل 50% لينتج 1800 ميغا واط

 اإلى اأن ا�ستهالك الطاقة الكهرومائية بلغ 0.2 تيرا واط 
2
وت�سير البيانات الإح�سائية

�ساعة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية عام 2010، وارتفع اإلى 0.4 تيرا 

واط �ساعة عام 2011، وبقي بدون تغير في عام 2012، وبلغ 12.9 تيرا واط �ساعة في 

جمهورية م�سر العربية عام 2010، بينما ارتفع عام 2011 لي�سل اإلى 12.9 تيرا واط 

�ساعة، وبلغ 13.4 تيرا واط �ساعة عام 2012. 

2- طاقة الرياح 
اأ-  طاقة الرياح في العالم

بن�سبة   2012 العالم عام  الرياح في  المركبة من طاقة  الطاقة  اإجمالي  ارتفع 

مقارنة بعام 2011 لي�سل هذا الإجمالي اإلى 248.2 جيغا واط. ويبين   %18.9
.

3
)المخطط ج(، اإجمالي الطاقة المركبة  من طاقة الرياح في العالم ح�سب الدول

1  Energy Business Review, 2/1/2013
2  BP, Statistical Review of World Energy, 2013.
3  ت�سكل الطاقات المبينة في المخطط حوالي 70% من مجموع الطاقات الريحية المركبة في العالم، ويتوزع الباقي على دول 

اأخرى غير مدرجة �سمن المخطط
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ب -  طاقة الرياح في الدول العربية

بلغ اإجمالي طاقة الرياح المركبة في جمهورية م�سر العربية 552 ميغا واط في 

عام 2012، بدون تغير عن العام ال�سابق، بينما ارتفعت الطاقة المركبة في المملكة 

المغربية من 292 ميغا واط عام 2011، اإلى 394 ميغا واط عام 2012، كما ارتفعت 

327 ميغا واط عام  اإلى   2011 277 ميغا واط عام  التون�سية من  في الجمهورية 

2012. وقد اأعلن المملكة المغربية في عام 2013 عن البدء باإن�ساء مزرعة ريحية 
 Nareva بطاقة 300 ميغا واط في طرفايا، وهو م�سروع تتوزع ح�س�سه بين �سركة

Holding المغربية، و�سركة GDF SUEZ  الفرن�سية، ومن المتوقع اإنجازه في 
.

1
نهاية عام 2014 ليكون اأكبر م�سروع من نوعه في اأفريقيا

3-  الطاقة ال�صم�صية

اأ – الطاقة ال�صم�صية في العالم 

 2012 العالم عام  المركبة في  التراكمية  الفوتوفولطية  الطاقات  اإجمالي  ارتفع 

اإلى اأكثر من 100 جيغا واط وهو ما يمثل زيادة بن�سبة 43.3% عن اإجمالي الطاقات 

المركبة عام 2011 والتي بلغت حوالي 69.9 جيغا واط. وحلت األمانيا في المرتبة 

الأولى حيث بلغ اإجمالي الطاقات الفوتوفولطية  المركبة فيها عام 2012 اأكثر من 

32.6 جيغا واط بزيادة تعادل 30% عن عام 2011. وتلتها اإيطاليا التي بلغ اإجمالي 
2012 مقارنة بحوالي  16.2 جيغا واط عام  المركبة فيها  الفوتوفولطية  الطاقات 

12.8 جيغا واط عام 2011، اأي بزيادة تعادل %27.  
اإجمالي الطاقات  العالم ح�سب ن�سبة  يبين )المخطط ح(، ترتيب بع�ض دول 

الفوتوفولطية التراكمية المركبة فيها في عام 2012.

ب – الطاقة ال�صم�صية في الدول العربية

اأدى توافر الطاقة ال�سم�سية في كافة الدول العربية اإلى الهتمام با�ستثمار هذه 

النوع من الم�سادر المتجددة، ومن الأمثلة على ذلك:

2013 محطة  االإمارات العربية المتحدة في �سهر مار�ض/اآذار  دولة  افتتحت 

�سم�ض-1 في المنطقة الغربية على بعد حوالي 120 كيلومتراً جنوب غرب اأبو ظبي 

1  Energy business Review, 8/2/2013
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الطاقة  اأكبر م�ساريع  اأحد  الم�سروع  يعتبر  6 كيلومترات عن مدينة زايد.  على بعد 

ال�سم�سية في العالم والأول من نوعه في منطقة ال�سرق الأو�سط، وت�ستخدم المحطة 

تقنية المجّمعات ال�سم�سية ذات القطع المكافئ، ويقدر اأن تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 

 .
1
ميغا واط

المكرمة في مطلع عام  بلدية مكة  اأعلنت  ال�صعودية،  العربية  المملكة  وفي 

ال�سم�سية، ومن  الطاقة  ت�ستخدم  اإنارة  اأعمدة  لتركيب  اإطالق م�سروع  2013 عن 
متر  مليون   43 تقارب  الم�سروع م�ساحة  الأولى من  المرحلة  تغطي  اأن  المفتر�ض 

 )3( اأمام  الم�سروع  وقد طرح  كامل.  اإنجازه حوالي عام  ي�ستغرق  و�سوف   مربع،  

اإنارة تتغذى  األف عمود   40  -30 المطورين والم�ستثمرين لتقديم عرو�ض لتركيب 

بالطاقة ال�سم�سية، وفي حال نجاح الم�سروع، ف�سوف يتم تعميمه على باقي مناطق 

مكه المكرمة. واأ�سارت بع�ض الم�سادر المحلية في المملكة اإلى اأن تكلفة الم�سروع 

حوالي 650 مليون دولر.

ل�سركة  ال�سعودية عقداً  اأرامكو  الثاني/اأكتوبر، منحت �سركة  وفي �سهر ت�سرين 

Canadian Solar لتقديم األواح طاقة �سم�سية عالية الجودة ل�سالح مركز الملك 
1 �سركة �سم�ض للطاقة، الم�سروع في �سطور

المخطط ح : ن�صبة اإجمالي الطاقة الفوتوفولطية المركبة في بع�ص الدول اإلى اإجمالي 

الطاقة المركبة في العالم عام 2012
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عبد اهلل لالأبحاث والدرا�سات البترولية في الريا�ض، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لالألواح 

.
1
المذكورة 1.78 ميغا واط

وفي اآخر عام 2013، اأعلنت بلدية مكة المكرمة عن اإنجاز م�سروع اآخر تمثل في 

تركيب 400 كاميرا تعمل بالطاقة ال�سم�سية خ�س�ست لمراقبة كافة الخدمات البلدية، 

مثل النظافة، وتكد�ض النفايات وت�سرب المياه، وال�سيول، والإنارة، ومتابعة المقاولين 

النظافة، ور�سد  المتجولين، ومتابعة �سير معدات  للم�ساريع، والباعة  المنفذين 

.
2
المخالفات، كما �ست�ساهم في درا�سة ور�سد تغير كثافة الهواء

ال�سم�سية في منت�سف  المغربية للطاقة  الوكالة  المملكة المغربية بداأت  وفي 

عام 2013 في بناء المرحلة الأولى من م�سروع ورزازات للطاقة ال�سم�سية، وتبلغ كلفة 

الم�سروع نحو 680 مليون دولر، ومن المقرر اأن تبلغ طاقته حوالي 160 ميغا واط، 

.
3ً
و�سوف يتم اإنجازه خالل 28 �سهرا

4-  طاقة الحرارة الجوفية

اأ –  طاقة الحرارة الجوفية  في العالم 

ارتفع اإجمالي طاقة الحرارة الجوفية المركبة في العالم من 11.2 جيغا واط عام 

2.6%. الجدول )15-2(.  2012 بزيادة تعادل  2011 اإلى 11.45 جيغا واط عام 
وتحتل الوليات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى في العالم با�ستخدام هذا النوع من 

الطاقة، حيث بلغ اإجمالي طاقة الحرارة الجوفية المركبة فيها 3386 ميغا واط عام 

2012. ولوحظ ارتفاع طاقة الحرارة الجوفية المركبة في عدد من دول العالم مثل 
نيكاراغوا التي بلغ اإجمالي طاقة الحرارة الجوفية المركبة فيها عام 2012 حوالي 

160 ميغا واط مقارنة بزهاء 88 ميغا واط عام 2011، اأي بن�سبة زيادة �سنوية بلغت 
حوالي 82%. كما ارتفع اإجمالي طاقة الحرارة الجوفية المركبة في اندوني�سيا بن�سبة 

10.8%، وكينيا بن�سبة 4.8%، بينما لوحظ انخفا�ض طاقة الحرارة الجوفية المركبة 
في المك�سيك بن�سبة 8.5% وهو انخفا�ض لل�سنة الثانية على التوالي.

1  Energy Business Review, 23/1/2013
2  Saudi Gazette, 30/12/2013
3  Energy Business Review, 20/5/2013
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المركبة في بع�ض دول  الجوفية  الحرارة  توزع طاقة  ويبين )المخطط خ(، ن�سب 

العالم اإلى اإجمالي هذا النوع من الطاقة المركبة في عام 2012.

المخطط خ : ن�صب توزع طاقة الحرارة الجوفية المركبة في بع�ص دول العالم

اإلى اإجمالي هذا النوع من الطاقة المركبة في عام 2012
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ب– طاقة الحرارة الجوفية  في الدول العربية

اأن  العربية محدودة، كما  الدول  المكت�سفة في  الجوفية  الحرارة  ل تزال م�سادر 

عمليات البحث الجيولوجي لم ت�ستكمل بعد، ومع ذلك فاإن هناك اإمكانيات محدودة 

اليمن  الها�سمية وجمهورية  الأردنية  العربية والمملكة  في كل من جمهورية م�سر 

والجمهورية العربية ال�سورية والمملكة العربية ال�سعودية والمملكة المغربية والجمهورية 

التون�سية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية لم يتم ا�ستغاللها حتى الآن. 

وكان الن�ساط الوحيد الم�سجل في هذا المجال هو ما ذكر عن جيبوتي في �سهر 

تموز/يوليو 2013، حيث  قامت المجموعة الأفريقية للتنمية بالتعاون مع الحكومة 

7.5 مليون  اأفريقيا بقيمة  الم�ستدامة في  الطاقة  بتقديم دعم ل�سندوق  الدانمركية 

البالد،  Assal في  دولر كجزء من تمويل م�سروع حرارة جوفية في منطقة بحيرة 

الحكومة  اأن تقوم  المقرر  32 مليون دولر. ومن  تكلفته بحوالي  وهو م�سروع تقدر 

الفيدرالية المركزية في جيبوتي بحفر الآبار ال�ستك�سافية والتقييمية  للم�سروع، بينما 
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التطورات العالمية والعربية في ا�صتك�صاف واحتياطي واإنتاج م�صادر الطاقة

�سيكون القطاع الخا�ض م�سوؤولً عن باقي عمليات الحفر واأنظمة تجميع البخار واإنتاج 

 .
1
الكهرباء ونقلها اإلى ال�سبكة الوطنية

)Solid Biomass( 5- طاقة الكتلة الحيوية ال�صلبة

الطاقة  الدول من حيث حجم  اأول قائمة  الواليات المتحدة االمريكية في  تاأتي 

المركبة من طاقة الكتلة الحيوية ال�سلبة باإجمالي بلغ 7400 ميغا واط في عام 2011 

اأي بزيادة طفيفة تعادل 0.5% عن عام 2010. اأما من حيث ن�سبة النمو في اإجمالي 

الطاقة المركبة من طاقة الكتلة الحيوية بين عامي 2010 2011، فقد اأتت المملكة 

المتحدة في ال�سدارة بن�سبة نمو بلغت 125.6%. الجدول )16-2(.

يبين )المخطط د(، توزع ن�سب النمو في اإجمالي الطاقة المركبة من طاقة الكتلة 

الحيوية بين بع�ض الدول الأع�ساء في وكالة الطاقة الدولية، حيث يالحظ اأن الطاقة 

المركبة في بع�ض هذه الدول لم تتغير بين عامي 2010، و2011 )فنلندا، المك�سيك، 

اأ�ستراليا، كندا، كوريا الجنوبية(، بينما تناق�ست في تركيا بن�سبة 78.7% من 47 ميغا 

واط عام 2010 اإلى 10 ميغا واط عام 2011.

1  Energy Business Review, 9/7/2013

المخطط د : ن�صب النمو في اإجمالي الطاقة المركبة من طاقة الكتلة 

الحيوية بين عامي 2010 و2011
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ب– طاقة الكتلة الحيوية  في الدول العربية

ت�ستخدم طاقة الكتلة الحيوية في كافة الدول العربية وخا�سة في المناطق النائية 

ن�سبيا نظرا  الم�سادر محدودة  اأن هذه  اإل  الطبخ والتدفئة،  ب�سكل بدائي في مجال 

لطبيعة معظم الأرا�سي �سبه الجافة، وتعتبر المخلفات الزراعية والأخ�ساب ومخلفات 

اأما على الم�ستوى ال�سناعي فال تزال  الحيوانات الم�سدر الرئي�سي للكتلة الحيوية. 

هذه الطاقة محدودة ال�ستخدام ومرتبطة بالقطاع الخا�ض، حيث ذكر في �سهر اأيلول 

/�سبتمبر 2013 اأن �سركة Lesieur Cristal المملكة المغربيةية ل�سناعة الزيوت 

والتنمية بقيمة  الأوروبي لإعادة العمار  البنك  وال�سابون ح�سلت على  قر�ض من 

3.3 مليون دولر بهدف اإن�ساء مرجل يعمل على مخلفات �سناعة الزيتون. وفي نف�ض 
الفترة تعاقدت �سركة Biokast Energy في الجمهورية التون�سية مع �سركة برتغالية 

.
1
للح�سول على 8000 طن �سنوياً من الديزل الحيوي لمحطة يجري بناوؤها في البالد

6- طاقة المد والجزر والمحيطات

ا�ستنادا اإلى اإح�ساءات وكالة الطاقة الدولية بلغ اإجمالي الطاقة المركبة من طاقة 

261 ميغا واط عـام  الوكـالـة  الأع�سـاء فـي  الـدول  المـد والجـزر والمحيطـات فـي 

2012، دون تغـير عـن الأعـوام ال�سابقـة، مـوزعة بين فرن�سا )240 ميغا واط(، وكندا 
536 جيغا واط  توليد  تم  المتحدة )1 ميغا واط(. وقد  )20 ميغا واط(، والمملكة 

�ساعة من الكهرباء في دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية في عام 2012، منها 

509 ميغا واط �ساعة ولدت في فرن�سا، و 27 ميغا واط �ساعة تم توليدها في كندا.

1  Energy Business Review, 17/9/2013
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 الم�صادر:

¿ جمعية جيوفيزيائيي ال�ستك�ساف، التقرير ال�سهري لفرق الم�سح الزلزالي

¿ ¿ ت�سم بيانات IHS لدول الكومنولث بين عامي 2009 و2012

واأ�سيفت بيانات رو�سيا بدءاً من عام 2013 ا�ستناداً اإلى تقارير جمعية جيولوجيي ال�ستك�ساف

ن�ساط الم�سح الزلزالي في مختلف مناطق العالم، 2013-2009 

)فرقة / ال�سهر(

¿2013 2012 2011 2010 2009

 ال�سرق الأو�سط   34 33 35 33 21

 اأفريقيا   72 71 60 54 56

 اأوروبا   32 30 35 39 35

219 46 47 47 45 ¿ ¿
رو�سيا/ كومنولث الدول الم�ستقلة

 ال�سرق الأق�سى   70 68 68 67 122

 الوليات المتحدة الأمريكية   63 63 67 69 72

 كندا   10 9 14 13 8

 اأمريكا الالتينية   35 40 37 34 32

 اجمالي العالم   361 361 363 355 565

الجدول 1-2
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معدل عدد الحفارات العاملة في مختلف مناطق العالم، 2013-2009

)حفارة(

الجدول 2-2

 الم�سادر:

 - ¿Baker Hughes، Jan. - Nov. 2013.

¿2013 2012 2011 2010 2009

369   ال�سرق الأو�سط  252 265 292 356

124   اأفريقيا  62 83 78 96

136   اأوروبا  84 94 118 119

245   اآ�سيا / البا�سيفيك  243 269 256 241

1760   الوليات المتحدة الأمريكية  1075 1541 1875 1919

353   كندا  206 351 423 365

419   اأمريكا الالتينية  356 383 424 423

  اجمالي العالم  2278 2986 3466 3519 3406
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 الكت�سافات البترولية في الدول الأع�ساء وبع�ض الدول العربية الأخرى،

  2013-2009 

الجدول 3-2

¿  بيانات تقديرية.

الم�صادر:

 - منظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول ـ ن�سرة متابعة م�سادر الطاقة عربيا وعالميا ، اأعداد مختلفة عام 2013

 - ا�ستمارة جمع بيانات الطاقة

¿2013 2012 2011 2010 2009

غاز نفط غاز نفط غاز نفط غاز نفط غاز نفط

- - - - - - - 1 -   الإمارات العربية  1

- - - - - - - - - -   البحرين 

- - - 2 1 4 4 1 -   تون�س  1

1 1 23 3 10 -   الجزائر  4 12 3 15

- - 2 - - - 1 -   ال�سعودية  5 1

- - 0 1 1 3 -   �سورية  5 1 2

- 5   العراق  3 1 1 1 2 1 6 1

1 - - - - - - - - -   قطر 

- 1 - 6 2 2 1 1 -   الكويت  1

2 5 1 4 - -   ليبيا  11 2 20 1

6 22   م�سر  41 22 40 22 57 21 57 29

  اجمالي الدول الأع�صاء 72 39 69 45 68 36 79 56 34 10

- - - - - - - - - -   ال�سودان 

- 1 - - - 1 2 1 -   ُعمان  5

- - - 3 - 1 - 3 -   المغرب 

- 1 - - 2 - - -   اليمن  9 1

  اجمالي الدول العربية  86 43 70 48 69 41 79 56 36 10
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احتياطي النفط عربيا وعالميا، 2013-2009  

)مليار برميل عند نهاية ال�سنة(

الجدول 4-2

ن�صبة التغير

2013/2012 
(%)

*2013 2012 2011 2010 2009

0.0 97.80 97.80   الإمارات  97.80 97.80 97.80

0.0 0.12 0.12   البحرين  0.12 0.12 0.12

0.0 0.43 0.43   تون�س  0.43 0.43 0.43

0.0 12.20 12.20   الجزائر  12.20 12.20 12.20

0.0 265.90 265.9   ال�سعودية  264.59 264.59 265.40

0.0 2.50 2.50   �سورية  2.50 2.50 2.50

0.0 145.30 145.30   العراق  143.10 142.30 141.40

0.0 24.90 24.90   قطر  26.70 25.50 25.30

0.0 101.50 101.50   الكويت  101.50 101.50 101.50

0.0 48.50 48.50   ليبيا  46.42 47.10 48.00

0.0 4.20 4.20   م�سر  4.50 4.30 4.30

  اجمالي الدول الأع�صاء  699.86 698.34 698.95 703.34 703.34 0.0

0.0 1.50 1.50   ال�سودان  5.00 5.00 5.00

0.0 5.50 5.50   ُعمان  5.50 5.50 5.50

0.0 2.67 2.67   اليمن  2.67 2.67 2.67

  اجمالي الدول العربية  713.03 711.51 712.12 713.01 713.01 0.0

  انغول  9.50 9.06 9.06 9.06 9.06 0.1

0.0 157.30 157.30   ايران  137.62 151.17 154.58

0.0 99.40 99.40   فنزويال  99.40 99.40 99.40

0.0 37.14 37.14   نيجيريا  37.20 37.20 37.20

0.0 8.24 8.24   الكوادور  6.51 7.21 8.24

  اجمالي دول اأوبك غير العربية  290.23 304.03 308.47 311.13 311.13 0.0

   اجمالي دول اأوبك  982.54 995.02 1000.07 1007.22 1007.23 0.0

/يتبع



تقرير الأمني العام ال�سنوي الأربعون

178

ي
ثان

 ال
ل

ص
لف

ا

)تابع(  الجدول 4-2

ن�صبة التغير

2013/2012 
(%)

*2013 2012 2011 2010 2009

0.5 13.22 13.15 13.99 12.86 12.80   البرازيل 

)3.9( 2.98 3.10   المملكة المتحدة  3.08 2.86 2.83

8.6 5.83 5.37   النرويج  6.68 5.67 5.32

  الوليات المتحدة  19.12 19.12 20.68 28.95 31.78 9.8

)1.9( 10.07 10.26   المك�سيك  10.40 10.40 10.16

0.0 6.00 6.00   كندا  6.10 6.10 5.60

)0.1( 118.89 119.06   كومنولث الدول الم�ستقلة  98.90 98.90 98.90

0.0 7.00 7.00   منها : اذربيجان  7.00 7.00 7.00

0.7 0.59 0.59   اوزبك�ستان         0.59 0.59 0.59

0.0 0.60 0.60   تركمان�ستان         0.60 0.60 0.60

0.0 80.00 80.00   رو�سيا التحادية         60.00 60.00 60.00

0.0 30.00 30.00   كازاخ�ستان         30.00 30.00 30.00

2.8 24.38 23.72   ال�سين  20.35 20.35 20.35

23.6 40.41   باقي دول العالم  33.83 39.19 43.17 32.7

  اجمالي العالم  1214.52 1230.99 1241.59 1266.45 1277.70 0.9

  ن�صبة الدول الأع�صاء للعالم (%)  57.6 56.7 56.3 55.5 55.0

  ن�صبة الدول العربية للعالم (%)  58.7 57.8 57.4 56.3 55.8

  ن�صبة دول اأوبك للعالم (%)  80.9 80.8 80.5 79.5 78.8

¿ بيانات تقديرية 

مالحظات:

 اأ - الأرقام بين قو�سين تعنى �سالبا.

 ب - احتياطيات كل من  ال�سعودية والكويت ت�سمل ن�سف احتياطي المنطقة المق�سومة.

 ج - الحتياطي العالمي ل ي�سمل احتياطيات النفوط  الثقيلة جدا والبيتومين في فنزويال.

 د - احتياطي كندا ل ي�سمل احتياطيات النفوط غير التقليدية، ومنها الحتياطي الموجود في رمال القار .

 الم�صادر:

 - BP Statistical Review of World Energy،  June 2013 . 

 - Oil & Gas Journal، 1 Jan. 2014.

 - OPEC Annual Statistical Bulletin، 2013.
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احتياطي الغاز الطبيعي عربيا وعالميا، 

  2013-2009 

)مليار متر مكعب عند نهاية ال�سنة(

الجدول 5-2

ن�صبة التغير

2013/2012 
(%)

*2013 2012 2011 2010 2009

0.0 6091 6091  الإمارات   6091 6091 6091

0.0 92 92  البحرين   92 92 92

0.0 65 65  تون�س   65 65 65

0.0 4505 4504  الجزائر   4504 4504 4504

0.0 8234 8234  ال�سعودية   7920 8016 8150

0.0 285 285  �سورية   285 285 285

0.0 3694 3694  العراق   3170 3170 3158

0.0 24400 24400  قطر   25340 25190 25030

0.0 1784 1784  الكويت   1784 1784 1784

0.0 1532 1532  ليبيا   1549 1495 1547

0.0 2186 2186 م�سر¿ ¿ 2211 2193 2045

0.0 52868 52867  اجمالي الدول الأع�ساء   53011 52885 52751

0.0 85  ال�سودان   85 85 85 85.0

0.0 950  ُعمان   950 950 950 950.0

0.0 479  اليمن   479 479 479 479.0

 اجمالي الدول العربية   54525 54399 54265 54381 54382 0.0

0.0 275 275 275 275 275  انغول  

0.0 33780 33780  ايران   29610 33090 33090

)0.0( 5562 5563  فنزويال   5065 5525 5525

0.0 5118 5118  نيجيريا   5292 5110 5154

0.0 6 6  الكوادور   8 8 8

)0.0(  اجمالي دول اأوبك غير العربية   40250 44008 44052 44742 44741

 اجمالي دول اأوبك   90608 94258 94316 94981 94981 0.0

/يتبع
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ن�صبة التغير

2013/2012 
(%)

*2013 2012 2011 2010 2009

)1.6( 389 396 417 366 364  البرازيل  

)0.8( 244 246  253  256  292  المملكة المتحدة  

 1.0 2090 2070  2007  2039  2313  النرويج  

 6.7 10539 9877  7717  6928  6928  الوليات المتحدة  

)0.8( 484 488  490  339  360  المك�سيك  

)2.1( 1889 1930  1727  1754  1754  كندا  

 0.0 61675 61675  61301  61301  61301  كومنولث الدول الم�ستقلة  

)0.0( 991 991  850  850  850  منها : اذربيجان  

 0.0 1841 1841  1841  1841  1841         اوزبك�ستان  

 0.0 7504 7504  7504  7504  7504         تركمان�ستان  

 0.0 47806 47806  47573  47573  47573         رو�سيا التحادية  

 0.0 2407 2407  2407  2407  2407         كازاخ�ستان  

 10.0 4406 4006  3036  3036  3036  ال�سين  

 17.8 18025 15297  15777  17160  17095  باقي دول العالم  

 1.9  198864  195107  191042  191586  188218  اجمالي العالم  

 26.6  27.1  27.6  27.6  28.2 ن�صبة الدول الأع�صاء للعالم  (%) 

 27.3  27.9  28.4  28.4  29.0 ن�صبة الدول العربية للعالم   (%) 

 47.8  48.7  49.4  49.2  48.1 ن�صبة دول اأوبك للعالم (%) 

¿ بيانات تقديرية

¿ ¿ بيانات ر�سمية

مالحظات: 

- الأرقام بين قو�سين تعنى �سالبا.

الم�صادر:

- Oil & Gas Journal، 1 Jan. 2014.

- OPEC Annual Statistical Bulletin، 2013.
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انتاج ال�سوائل الهيدروكربونية عربيا وعالميا، 

  2013-2009 

)األف برميل/ يوم(

الجدول 6-2

 اول: انتاج النفط

ن�صبة التغير

2013/2012 
(%)

*2013 2012 2011 2010 2009

الإمارات 2241.6 2324.0 2564.0 2652.5 2741.0 3.3

البحرين + 182.0 182.0 190.0 173.0 175.8 1.6

)6.1( تون�س¿ 82.0 78.8 70.0 66.8 62.7

الجزائر 1221.0 1189.8 1262.0 1203.0 1206.0 0.2

)0.7( ال�سعودية 8184.0 8165.6 9311.0 9763.4 9696.0

)81.8( �سورية¿ 375.1 387.0 330.0 170.0 31.0

العراق 2346.0 2359.0 2653.0 2942.0 3024.0 2.8

)1.9( قطر 733.0 733.4 734.0 736.0 722.0

)1.9( الكويت 2261.6 2312.1 2658.7 2977.6 2922.0

)54.5( ليبيا 1473.9 1495.0 589.5 1454.0 661.0

م�سر¿ 546.2 560.7 566.0 571.5 571.9 0.1

(3.9) اجمالي الدول الأع�صاء 19646.4 19787.4 20928.2 22709.8 21813.4

ال�سودان 475.2 462.1 453.0 82.0 85.0 3.7

ُعمان¿ ¿ 712.0 758.3 780.2 813.2 840.0 3.3

)11.8( اليمن 284.1 275.0 190.0 180.1 158.8

(3.7)  اجمالي الدول العربية   21117.7 21282.8 22351.4 23785.1 22897.2

)2.8(  انغول   1738.9 1757.6 1618.0 1704.0 1656.0

)9.2(  ايران   3557.1 3544.0 3576.0 3739.8 3396.0

 فنزويال   2878.1 2853.6 2880.9 2803.9 2813.0 0.3

)11.4(  نيجيريا   1842.0 2048.3 1974.8 1954.1 1731.0

 الكوادور   464.7 476.4 500.3 503.6 525.0 4.2

(5.5)  اجمالي دول اأوبك غير العربية   10480.8 10679.9 10550.0 10705.4 10121.0

(4.1)  اجمالي دول اأوبك   28941.9 29258.8 30322.2 32433.9 31093.0

/يتبع
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ن�صبة التغير

2013/2012 
(%)

*2013 2012 2011 2010 2009

3.7 2092.2 2017.5 2094.0 2049.7 1957.0  البرازيل  

)10.5(  المملكة المتحدة   1292.7 1196.2 993.6 869.0 777.4

)6.5(  النرويج   2017.0 1875.0 1739.4 1604.5 1500.0

 الوليات المتحدة   5309.0 5486.0 5642.5 6504.2 7343.7 12.9

)0.9(  المك�سيك   2620.7 2594.3 2561.3 2553.9 2531.5

 كندا   2034.0 2016.8 2082.8 2339.5 2450.6 4.7

 كومنولث الدول الم�ستقلة   12661.0 13220.5 13264.5 12792.0 13271.9 3.8

 منها : اذربيجان   1014.0 1027.4 931.0 861.3 865.2 0.5

)15.7(         اوزبك�ستان   85.0 87.0 86.0 70.0 59.0

        تركمان�ستان   220.0 220.0 220.0 215.4 229.7 6.6

        رو�سيا التحادية   9919.3 10147.6 10325.0 9935.0 10403.9 4.7

        كازاخ�ستان   1285.8 1600.0 1600.0 1559.5 1618.9 3.8

)0.4(  ال�سين   3802.0 4049.0 4090.2 4228.1 4211.5

 باقي دول العالم   7442.1 7501.6 7136.9 6156.8 8312.7 35.0

 اجمالي العالم   70734.0 71951.8 72506.6 73556.0 76129.7 3.5

 )%( ن�سبة الدول الأع�ساء للعالم   27.8 27.5 28.9 30.9 28.7

 )%( ن�سبة الدول العربية للعالم   29.9 29.6 30.8 32.3 30.1

 )%( ن�سبة دول اأوبك للعالم   40.9 40.7 41.8 44.1 40.8

 ثانيا : انتاج  �صوائل الغاز الطبيعي  

 انتاج الدول الع�ساء   2767.1 2947.2 2924.0 3096.6

 انتاج الدول العربية   2887.1 3073.4 3049.5 3221.7

 اجمالي انتاج العالم   8522.0 8929.0 9263.0 9562.0

 اجمالي انتاج ال�سوائل الهيدروكربونية  

 اجمالي انتاج العالم   79256.0 80880.8 81769.6 83118.0

ن�صبة الدول الأع�صاء لجمالي العالم (%)   28.3 28.1 29.2 31.0

ن�صبة الدول العربية لجمالي العالم  (%)   30.3 30.1 31.1 32.5

 + البحريـــن: متو�ســـط اإنتاج حقل البحرين من يناير- �سبتمبـــر 2013 ح�سب جودي، اإ�سافة اإلى متو�سط ح�ستها من حقل اأبو �سعفة الم�سترك مع 

ال�سعودية، وتبلغ حوالي 128 األف ب/ي ح�سب اآخر بيانات متوفرة.

¿ بيانات تون�س هي متو�سط ثمانية اأ�سهر )يناير اإلى �سبتمبر 2013( ح�سب قاعدة بيانات جودي

¿ بيانات الدول الأع�ساء في اأوبك عن عام 2013 هي متو�سط 11 �سهراً )يناير-نوفمبر 2013( ح�سب بيانات التقارير ال�سهرية لمنظمة اأوبك

¿ بيانات تقديرية

¿ ¿ بيانات ر�سمية: متو�سط ع�سرة اأ�سهر )يناير اإلى اأكتوبر 2013(

مالحظات: 

 اأ - الأرقام بين قو�سين تعنى �سالبا.

 ب - انتاج كل من ال�سعودية والكويت ي�سمل ن�سف انتاج المنطقة المق�سومة.

الم�صادر:

- Oil & Gas Journal، 1 Jan. 2014.

- OPEC Annual Statistical Bulletin 2013
 - JODI Data Initiative

)تابع(  الجدول 6-2
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 انتاج �سوائل الغاز الطبيعي  في الدول الأع�ساء والدول العربية الأخرى

2012-2008 
)األف برميل/ يوم(

الجدول 7-2

مالحظة: الأرقام بين قو�سين تعنى �سالبا.

الم�صادر:

¿ بيانات ر�سمية عن الفترة 2009- 2012 لكل من البحرين، الجزائر، ال�سعودية، قطر، الكويت، ليبيا

¿ ¿ بيانات ر�سمية عن الفترة 2009- 2012 للعراق

¿ ¿ ¿ بيانات ر�سمية عن الفترة 2008- 2012 لم�سر وعمان

- Oil & Energy Trends، Annual Statistical Review، 2013. 

ن�سبة التغير

2012/2011 
)%(

2012 2011 2010 2009 2008

0.0 94 94 214 250 250  الإمارات  

)9.1( 10 11 10 10 10 ¿
البحرين

0.0 3 3 4 3 3 تون�س

)7.6( 449 486 514 572 1100 ¿
الجزائر

8.3 1093 1009 962 897 1434 ¿
ال�سعودية

0.0 10 10 10 10 10 �سورية

)8.9( 41 45 44 41 30 ¿ ¿
العراق

6.5 1066 1001 835 636 200 ¿
قطر

10.9 152 137 126 106 30 ¿
الكويت

332.5 83 19 70 84 86 ¿
ليبيا

)11.8( 96 109 158 158 164 ¿ ¿ ¿
م�سر

5.9 3097 2924 2947 2767 3317 اجمالي الدول الأع�ساء

)0.4( 105 106 106 100 88 ¿ ¿ ¿
عمان

0.0 20 20 20 20 10  اليمن  

 اجمالي الدول العربية   3415 2887 3073 3050 3222 5.6

 اجمالي العالم   8878 8522 8929 9263.0 9562.0 3.2

 ن�صبة الدول الأع�صاء للعالم (%)   37.4 32.5 33.0 31.6 32.4
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 الغاز الطبيعي الم�سوق عربيا وعالميا

  2012-2008 

)مليون متر مكعب/ �سنة(

الجدول 8-2

ن�سبة التغير

2012/2011 
)%(

*2012 2011 2010 2009 2008

3.8 54300 52300  الإمارات   50240 48840 51282

7.9 13700 12700 13200 12700 12600 
¿¿

البحرين

)3.6( 1860 1930 تون�س 1700 1800 2000

3.8 85700 82600 83800 82600 86500 
¿¿

الجزائر

7.6 99300 92300 87700 78500 80440 
¿¿

ال�سعودية 

)13.9( 6800 7900 �سورية 6000 6500 8900

)5.3( 8024 8470 8641 9412 8300 
¿¿

العراق

0.7 204000 202500 182400 119400 76981 
¿¿

قطر

14.8 15500 13500 11700 11500 12700 
¿¿

الكويت

130.4 18200 7900 23400 22500 15900 
¿¿

ليبيا

)4.1( 58800 61300 61600 62070 60994 
¿¿

م�سر

4.2 566184 543400  اجمالي الدول الأع�صاء   412355 455822 534623

6.3 28700 27000 25800 24500 25200 
¿¿

ُعمان

4.3 594884 570400  اجمالي الدول العربية   437555 480322 560423

1.1 760  انغول   680 690 733 752.0

7.2 202431  ايران   116300 175742 187357 188753.0

9.4 22726  فنزويال   20750 18430 19728 20769.0

3.0 42571  نيجيريا   32825 23206 28099 41323.0

114.5 517  الكوادور   260 296 330 241.0

 اجمالي دول اأوبك غير العربية   170815 218364 236247 251838 269005 6.8

 اجمالي دول اأوبك   501876 591116 685170 711408 754029 6.0

/يتبع
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¿ بيانات تقديرية.

¿ ¿ بيانات ر�سمية.

مالحظات: 

 الأرقام بين قو�سين تعنى �سالبا.

 الم�صادر:

 - منظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول ـ بنك المعلومات.

- OPEC Annual Statistical Bulletin 2012.

- BP Statistical review of world energy full report 2012.

ن�سبة التغير

2012/2011 
)%(

*2012 2011 2010 2009 2008

)13.9( 41000 47600  المملكة المتحدة   73500 62400 59700

13.0 114900 101700  النرويج   99300 104800 107700

5.1 681400 648500  الوليات المتحدة   570800 584000 603600

0.3 58500 58300  المك�سيك   53400 59400 57600

)2.0( 156500 159700  كندا   176600 164000 159900

)1.1( 767700 776500  كومنولث الدول الم�ستقلة   782700 676000 741900

5.4 15600 14800  منها : اأذربيجان   14800 14800 15100

)0.2( 56900 57000         اأوزبك�ستان   62200 60000 59600

8.2 64400 59500         تركمان�ستان   66100 36400 42400

)2.4( 592300 607000         رو�سيا التحادية   601700 527500 588900

2.1 19700 19300         كازاخ�ستان   18700 17800 17600

4.4 107200 102700  ال�سين   80300 85300 94800

0.0 664935 664932  باقي دول العالم   631930 614740 673871

2.2 3,456,024 3,382,170 3,295,741 3,049,326 3,076,900  اجمالي العالم  

ن�صبة الدول الأع�صاء للعالم (%)   13.4 14.9 16.2 16.1 16.4

ن�صبة الدول العربية للعالم (%)   14.2 15.8 17.0 16.9 17.2

ن�صبة دول اأوبك للعالم (%) 16.3 19.4 20.8 21.0 21.8

)تابع(  الجدول 8-2
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احتياطي الفحم الحجري في العالم

2012-2008 
)مليار طن نهاية العام(

الجدول 9-2

 الم�سدر:

 - BP Statistical Review of World Energy، June -2009 June 2013 . 

2012 2011 2010 2009 2008

245.1 245.1  اأمريكا ال�صمالية   244.9 244.9 243.9

6.6 6.6        كندا         6.6 6.6 6.6

237.3 237.3        الوليات المتحدة         238.3 238.3 237.3

12.5 12.5  اأمريكا الجنوبية والو�صطى   16.2 16.2 13.7

4.6 4.6  منها: البرازيل   7.1 7.1 4.6

6.7 6.7        كولومبيا         6.8 6.8 6.7

304.6 304.6  اأوروبا    272.2 272.2 304.6

228 228  منها: دول التحاد ال�سوفيتي ال�سابق   222.2 222.2 224.5

265.8 265.8  اآ�صيا وا�صتراليا   259.3 259.3 265.8

76.4 76.4  منها: ا�ستراليا   76.2 76.2 76.4

5.5        اندوني�سيا         4.3 4.3 5.5 5.5

114.5        ال�سين         114.5 114.5 114.5 114.5

60.6        الهند         58.6 58.6 60.6 60.6

31.7 31.7  اأفريقيا   32.0 32.0 31.7

30.2 30.2  منها: جنوب اأفريقيا   30.4 30.4 30.2

1.2 1.2  ال�صرق الأو�صط   1.4 1.4 1.2

860.9 860.9  اجمالى العالم   826.0 826.0 860.9
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انتاج الفحم الحجري في العالم، 

2012-2008
)مليون طن / �سنة(

الجدول 10-2

 الم�سدر:

 - BP Statistical Review of World Energy، June -2009 June 2013 . 

2012 2011 2010 2009 2008

1002.8 1075.9  اأمريكا ال�صمالية   1131.4 1050.2 1063.7

66.9 67.5        كندا         68.4 64.6 68.0

922.1 993.9        الوليات المتحدة         1063.0 975.2 983.7

97.3 94.1  اأمريكا الجنوبية والو�صطى   85.7 81.9 83.0

5.8 5.4  منها: البرازيل   6.6 5.1 5.4

89.2 85.8        كولومبيا         73.5 72.8 74.4

1281 1256.8  اأوروبا   1253.6 1181.9 1193.0

584.2 555  منها: التحاد ال�سوفيتي ال�سابق   539.3 495.6 527.6

5218 5007.6  اآ�صيا وا�صتراليا   4082.7 4332.4 4649.4

431.2 415.5  منها: ا�ستراليا   404.6 418.5 424.0

3650 3516        ال�سين         2802.0 2973.0 3235.0

605.8 570.1        الهند         515.9 556.0 573.8

264.4 255.9  اأفريقيا   255.8 253.8 261.7

260 251.6  منها: جنوب اأفريقيا   252.6 250.6 257.2

1.2 1.2  ال�صرق الأو�صط   1.6 1.2 1.0

7864.5 7691.6  اجمالى العالم   6822.2 6901.3 7251.8
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المفاعالت النووية العاملة وقيد الن�ساء في العالم 

)نهاية عام 2012(

الجدول 11-2

الكهرباء المولدة

بالطاقة النووية 2012

 المفاعالت

قيد الن�صاء
المفاعالت العاملة

 من اجمالي

 الكهرباء

(%) 

 تيرا واط

�صاعة

ال�صعة

ميغاوات
العدد

ال�صعة

ميغاوات
العدد

- - الإمارات العربية المتحدة 1 1345

  الأرجنتين  2 935 1 692 5.9 4.7

26.6 2.1 - -   اأرمينيا  1 375

20.5 58.7 - -   اأ�سبانيا  8 7560

16.1 94.1 - -   األمانيا  9 12068

  اأكرانيا  15 13107 2 1900 84.9 46.2

0.6 1.3 - -   ايران  1 915

  باك�ستان  3 725 5.3 5.3

  البرازيل  2 1884 1 1245 15.2 3.1

51.0 38.5 - -   بلجيكا  7 5927

  بلغاريا  2 1906 14.9 31.7

  تايوان  6 5028 2 2600 38.7 18.4

35.3 28.6 - -   جمهورية الت�سيك  6 3804

  جمهورية ال�سلوفاك  4 1816 2 880 14.4 53.8

5.1 12.4 - -   جنوب اأفريقيا  2 1860

  رو�سيا التحادية  33 23643 11 9297 166.3 17.8

  رومانيا  2 1300 2 630 10.6 19.4

36.0 5.2 - -   �سلوفينيا  1 688

38.1 61.5 - -   ال�سويد  10 9395

35.9 24.5 - -   �سوي�سرا  5 3278

  ال�سين  17 12860 29 28844 92.7 2.0

  فرن�سا  58 63130 1 1600 407.4 74.8

  فنلندا  4 2752 1 1600 22.1 32.6

/يتبع
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الم�سادر:

 - IAEA، Nuclear Power Reactors in the World، 2013

)تابع(  الجدول 11-2

الكهرباء المولدة

بالطاقة النووية 2012

 المفاعالت

قيد الن�صاء
المفاعالت العاملة

 من اجمالي

 الكهرباء

(%) 

 تيرا واط

�صاعة

ال�صعة

ميغاوات
العدد

ال�صعة

ميغاوات
العدد

15.3 89.1 - -   كندا  19 13500

  كوريا الجنوبية  23 20739 4 4980 143.6 30.4

4.7 8.4 - -   المك�سيك  2 1530

18.1 64.0 - -   المملكة المتحدة  16 9231

  الهند  20 4391 7 4824 29.7 3.6

45.9 14.8 - -   هنغاريا  4 1889

4.4 3.7 - -   هولندا  1 482

  الوليات المتحدة  104 102136 1 1165 770.7 19.0

  اليابان  50 44215 2 2650 17.2 2.1

  اجمالي العالم  437 373069 67 64252 2347
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اجمالي الطاقة الكهرومائية المركبة

 في بع�ض دول العالم لعام 2011

الجدول 12-2

الطاقة المركبة

(ميغا واط) 

2011

249000  ال�سين  

82459  البرازيل  

77500  الوليات المتحدة الأمريكية  

75104  كندا  

49700  رو�سيا  

38106  الهند  

25332  فرن�سا  

22362  اليابان  

18540  اإ�سبانيا  

18092  اإيطاليا  

278538  باقي دول العالم  

934733  اإجمالي العالم  

الم�سادر:

- World Energy Resources، 2013 Survey
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اجمالي طاقات الرياح المركبة في بع�ض دول العالم

2012 - 2009 

الجدول 13-2

الم�سادر:

 - BP Statistical Review of World Energy،  June 2013 . 

معدل النمو ال�صنوي

2012/2011
(%)

الطاقة المركبة

(ميغاواط) 

2012 2011 2010 2009
7.7 31315 29075 27191 25777  المانيا  

20.8 75372 62412 44781 25805  ال�سين  

5.3 22362 21239 19850 19160  اأ�سبانيا  

13.9 18420 16179 13065 10926  الهند  

18.8 7998 6733 5793 4849  ايطاليا  

11.1 7593 6836 5961 4574  فرن�سا  

5.4 4137 3926 3805 3465  الدانمارك  

36.7 8871 6488 5378 4245  المملكة المتحدة  

3.5 4363 4214 3837 3535  البرتغال  

10.5 2552 2309 2241 2223  هولندا  

3.0 2673 2595 2429 2085  اليابان  

29.1 3750 2904 2141 1560  ال�سويد  

26.9 1378 1086 1013 995  النم�سا  

52.8 2547 1667 1231 725  بولندا  

30.8 2261 1729 1320 801  تركيا  

0.0 552 552 552 430  م�سر  

34.9 394 292 263 253  المغرب  

0.0 357 357 323 201  هنغاريا  

18.1 327 277 247 54  تون�س  

27.5 87015 68255 56452 48485  اأخرى  

18.9 284237 239125 197873 160148  اجمالي العالم  
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اجمالي الطاقات الفوتوفولتية التراكمية المركبة في بع�ض دول العالم

  2012-2009 

)ميغا واط(

الجدول 14-2

معدل

النمو ال�صنوي

2012/2011
(%)

الطاقة التراكمية المركبة

(MW - ميغاواط) 

2012 2011 2010 2009

30 32643 25039 17554 10566  األمانيا  

27 16241 12803 3502 1181  اإيطاليا  

84 7312 3966 3055 1698  الوليات المتحدة الأمريكية  

41 6914 4914 3618 2627  اليابان  

7 4537 4260 3915 3523  ا�سبانيا  

39 3692 2660 1197 380  فرن�سا  

71 2408 1408 571 188  ا�ستراليا  

70 1655 976 70 26  المملكة المتحدة  

31 1064 812 656 524  كوريا الجنوبية  

54 766 497 291 95  كندا  

126 422 187 96 53  النم�سا  

94 410 211 111 74  �سوي�سرا  

95 256 131 88 68  هولندا  

82 21795 12007 5692 2978  باقي دول العالم  

43.3 100115 69871 40416 23979  اجمالي العالم  

الم�سادر:

 - BP Statistical Review of World Energy،  June 2013 . 

 - IEA Renewables Information، 2013 . 

 -National Survey Report of PV Power Applications in Canada، June، 2013
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اجمالي طاقة الحرارة الجوفية المركبة في بع�ض دول العالم

 لعامي 2011 و 2012

الجدول 15-2

الم�سدر:

 - BP Statistical Review of World Energy، June 2013 . 

معدل النمو ال�صنوي

2012/2011
(%)

الطاقة المركبة

(ميغا واط) 

2012 2011
4.6 3386 3236  الوليات المتحدة الأمريكية  

0.1 1968 1967  الفلبين  

10.8 1339 1209  اندوني�سيا  

)8.5( 812 887  المك�سيك  

0.0 863 863  ايطاليا  

0.0 769 769  نيوزيلندا  

0.0 665 665  اي�سلندا  

0.0 502 502  اليابان  

)0.2( 204 204  ال�سلفادور  

4.8 175 167  كينيا  

0.0 208 208  كو�ستاريكا  

81.8 160 88  نيكاراغوا  

0.0 82 82  رو�سيا  

0.0 114 114  تركيا  

0.0 29 29  البرتغال  

2.7 170 166  باقي دول العالم  

2.6 11446 11156  اجمالي دول العالم  
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اجمالي طاقة الكتلة الحيوية المركبة في بع�ض دول العالم لعامي

  2010 و 2011  

الجدول 16-2

معدل النمو ال�صنوي

2011/2010
(%)

الطاقة المركبة

(ميغا واط) 

2011 2010
0.5 7400 7361  الوليات المتحدة الأمريكية  

6.9 3397 3178  ال�سويد  

3.7 421 406  ايطاليا  

0.0 1910 1910  فنلندا  

2.5 1628 1589  النم�سا  

6.7 2148 2014  المانيا  

6.0 920 868  الدانمارك  

125.6 1667 739  المملكة المتحدة  

0.0 473 473  المك�سيك  

12.9 306 271  جمهورية الت�سيك  

0.0 597 597  ا�ستراليا  

9.5 701 640  بلجيكا  

0.0 1553 1553  كندا  

3.9 713 686  هولندا  

3.3 563 545  ا�سبانيا  

)78.7( 10 47  تركيا  

0.0 46 46  كوريا الجنوبية  

مالحظة: الأرقام بين قو�سين تعنى �سالبا.

الم�صدر:

 - IEA Renewables Information، 2013 .
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الف�صل الثالث 

التطورات العالمية والعربية في ال�صناعات

النفطية الالحقة

اأوال:  �صناعة التكرير 

1.  التطورات العالمية

قـدره  انخفا�ساً  الخام  للنفط  التقطير البتدائي  اإجمالي طاقات عمليات  �سجل 

940 األف ب/ي ون�سبة 1.06% عـن م�ستـواه في العام الما�سي، حيـث بلغ في نهـايـة 
عـام 2013 حوالـي 88.02 مليون ب/ي، مقابل 88.96 مليون ب/ي نهاية عام 2012. 

كما انخف�ض عدد م�سافي النفط العاملة في العالم بمقدار ع�سر م�سافي عن م�ستواه 

في عام 2012، وا�ستقر عند 645 م�سفاة. 

يبين ال�سكل )3-1( تطور الطاقة التكريرية وعدد الم�سافي في العالم خالل الفترة 

 .)2013-2005(
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تعتبر منطقة ال�سرق الأو�سط الوحيدة التي �سجلت ارتفاعا في الطاقة التكريرية 

بن�سبة اأدنى من 2% مقارنة بم�ستوى عام 2012. 
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اأما منطقة اأوروبا الغربية فكانت في مقدمة المناطق التي �سجلت انخفا�ساً في 

الطاقة التكريرية، حيث انخف�ست بن�سبة اأعلى من 3% عن م�ستوى عام 2012.

عن   %1.4 البا�صيفيك بن�سبة  اآ�سيا  كما انخف�ست الطاقة التكريرية في منطقة 

م�ستوى عام 2012. 

اإجمالي طاقات عمليات التقطير البتدائي في مناطق  يبين ال�سكل )3-2( توزع 

العالم نهاية عام 2013، كما يبين الجدول )3-1( مقارنة بين طاقات عمليات التقطير 

البتدائي في نهاية عامي  2012 و2013. 

ال�صكل 2-3

توزع اإجمالي طاقات عمليات التقطير االبتدائي في مناطق العالم في نهاية عام 2013

على الرغم من الزيادة التي �سجلت في منطقتي اأمريكا ال�سمالية واأمريكا الجنوبية، 

انخف�ض اإجمالـي طاقـات العمليـات التحويلـيـة بـالعامـل الحفـاز، والتـي ت�سمــل كـال مـن 

 ،Fluid Catalytic Cracking  )FCC( عمليـات التك�سيـر بالعـامـل الحـفـاز المـائــع

الهيـدروجيني )Catalytic Hydrocracking(، وعمـليــات  التك�سيـــر  وعمليــات 

التـهذيـــب بـالعـامــل الحـفـــاز )Catalytic Reforming(، نهايـة عام 2013، حيـث 

�سجـل حوالي 31.28 مليون ب/ي، مقارنة بحوالي 31.64 ب/ي نهاية عام 2012، 

وذلك ب�سبب انخفا�ض طاقة هذه الوحدات في اأوروبا الغربية بمقدار 110 األف ب/ي 



199

الف�سل الثالث

التطورات العالمية والعربية في ال�صناعات النفطية الالحقة

ون�سبة 2.% عن م�ستواهــــا في عام 2012، وفي منطــــقة ال�ســـرق الأو�سط بمقدار 

50 األف ب/ي اأو ن�سبة 3.11%، وفي اآ�سيا البا�سيفيك بمقدار 230 األف ب/ي، اأو 
بن�سبة 3.44% عن م�ستواها في عام 2012.

بالعامل الحفاز في مناطق  التحويلية  العمليات  ال�سكل )3-3( توزع طاقات  يبين 

العالم، نهاية عام 2013. كما يبين الجدول )3-2( مقارنة طاقات العمليات التحويلية 

بالعامل الحفاز في مناطق العالم في عامي 2012 و 2013. 

ال�صكل 3-3

توزع اإجمالي طاقات العمليات التحويلية بالعامل الحفاز في مناطق العالم 

نهاية عام 2013

بالعامل الحفاز  التك�سير  اإجمالي طاقات كل من عمليات  تركز النخفا�ض في 

التهذيب  1.44%. كما انخف�ســت طاقة عمليات  بن�ســــبة  اأو   ، التهذيب  وعمليات 

بالعامل الحفــاز من 11.49 مليـــون ب/ي في عام 2012 اإلى 11.28 مليون ب/ي في 

عام 2013، اأو بن�سبة انخفا�ض قدرها %1.85. 

بالعامل  التحويلية  العمليات  انخفا�ض طاقات  التي عو�ست جزء من  الزيادة  اأما 

الحفـــاز فقد جـــاءت في عمليـــات التك�ســـير الهيدروجيني بالعامـل الحفـاز بحوالي 

40 األف ب/ي، وبن�ســــبة 0.72%، حيث �سجـــلت في نهايــــة عــــام 2013 حوالي 
5.60 مليون ب/ي مقابل 5.56 مليون ب/ي في نهاية عام 2012. 
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يبين الجدول )3-3( مقارنة بين اإجمالي طاقات العمليات التحويلية بالعامل الحفاز 

في نهاية عامي 2012 و 2013.

بالعامل  التهذيب  الأ�سكال )3-4(، )3-5(، )3-6( مقارنة بين طاقات عمليات  تبين 

الحفاز، والتك�سير بالعامل الحفاز، والتك�سير الهيدروجيني في نهاية عامي 2012 و2013.

ال�صكل 4-3

مقارنة بين توزع اإجمالي طاقات عمليات التهذيب بالعامل الحفاز على مناطق العالم  

نهاية عامي 2012 و 2013

)%(
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ال�صكل 5-3

مقارنة بين توزع اإجمالي طاقات عمليات التك�صير بالعامل الحفاز المائع على مناطق 

العالم نهاية عامي 2012 و 2013

)%(
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ال�صكل 6-3

مقارنة بين توزع اإجمالي طاقات عمليات التك�صير الهيدروجيني على مناطق  العالم 

نهاية عامي 2012 و 2013

)%( 
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التحويليـة الحـراريـة، والتـي ت�ستمـل علـى عمليـات  العمليـات  وفيمـا يخـ�ض 

التفحيــم، والتك�سيـر الحـراري، فقـد �سجـل اإجمالـي اإنتـاجهـا مـن فحـم الكـوك خـالل 

عـن م�ستواه في عام   %0.93 1940 طـن/يـوم ون�سبتـه  قـدره  ارتفاعاً   2013 عام 

2012، حيث و�سل نهاية عام 2013 اإلى 211.08 األف طن/يوم مقابل 209.14 األف 
طن/يوم نهاية عام 2012. 

تركزت هـذا الزيادة في كل من اأمريكا ال�سماليـة بحوالي 6060 طـن/يـوم، ون�سبـة 

مقارنة  وفي اأوروبا ال�سرقية بحوالي 380 طن/اليوم، ون�سبة %3.02   %4.53
4500 طن/اليوم ون�سبة  الجنوبية بحوالي  اأمريكا  انخف�ست في  بينما   ،2012 بعام 

18.26% عن م�ستواها في عام 2012. 

يبين الجـدول )3-4( مقارنة بين اإجمالي طاقات اإنتاج فحم الكوك من العمليات 

ال�سكـل )7-3(  يبين  2013، كما  2012، و  العالم نهاية عامي  الحرارية في مناطق 

توزع اإجمالي طاقات اإنتاج فحم الكوك من العمليات الحرارية في مناطق العالم نهاية 

عام 2013.

ال�صكل 7-3

توزع اإجمالي طاقات اإنتاج فحم الكوك من العمليات التحويلية الحرارية 

على مناطق العالم  نهاية عام 2013 
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من جهة اأخرى، �سجل اإجمالي طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية خالل عام 

2013 اإنخفا�ساً قدرها 880 األف ب/ي ون�سبته 1.92% عن م�ستواه في عام 2012، 
حيـث بلـغ 44.97 مليون ب/ي، مقابـل 45.85 مليـون ب/ي نهايـة عـام 2012.  

وقـد �سجلت منطقـة اأوروبا الغربية اأكبر انخفا�ض، حيث بلغت 440 األف ب/ي، ون�سبته 

4.38%، جاءت بعدها منطقة اأ�سيا البا�سيفيك بحوالي 350 األف ب/ي ون�سبة %3.42 
بينما �سجلت ارتفاعاً في كل من اأوروبا ال�سرقية بمقدار 60 األف ب/ي ون�سبة %1.37، 

واأمريكا ال�سمالية بمقدار 60 األف ب/ي، ون�سبة 0.36% عن م�ستواه في عام 2012. 

يبين الجدول )3-5( مقارنة اإجمالي طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية على 

مناطق العالم  نهاية عامي 2012، و 2013. كما يبين ال�سكل )3-8( توزع اإجمالي 

طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية على مناطق العالم نهاية عام 2013.

ال�صكل 8-3

توزع اإجمالي طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية 

على مناطق العالم المختلفة   نهاية عام 2013

25 �سركة تكرير نفط، تمتلك معظم طاقات  اأكبر  يبين الجدول )3-6( ت�سنيف 

التكرير في العالم. كما يت�سمن هذا الجدول الح�س�ض الجزئية لبع�ض ال�سركات في 

الم�سافي التي ل تملكها ب�سكل كامل. 
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كانت التغيرات التي حدثت في ترتيب ال�سركات خالل عام 2013 طفيفة، حيث 

�سعدت �سركة اأرامكو ال�سعودية من المرتبة العا�سرة في بداية عام 2013 اإلى المرتبة 

الخام�سة في بداية عام 2014 ، وذلك نتيجة ت�سغيل مجمعها في مدينة الجبيل في 

المملكة العربية ال�سعودية بطاقة 400 األف ب/ي، كما انتقلت �سركة ماراثون بتروليوم 

من المرتبة ال�سابعة ع�سرة في بداية عام 2013 اإلى المرتبة الثالثة ع�سرة في بداية 

اإل �سي( في مدينة  نتيجة �سرائها لم�سفاة �سركة بي بي )بي  2014، وذلك  عام 

تك�سا�ض، اأما التغيرات الأخرى في الطاقة التكريرية المبينة في الجدول )3-6( فتعود 

اإلى تعديل في البيانات المعلنة. 

تبلغ  العالم، والتي  النفط في  اأكبر م�سافي  يبين الجدول )3-7( ت�سنيف  كما 

طاقتها التكريرية 400 األف ب/ي كحد اأدنى في نهاية عام 2013. وي�سير الجدول اإلى 

خروج �سركة هوفين�سا اإل اإل �سي )Hovensa LLC( ب�سبب اإغالق اإحدى م�سافيها 

وتحويلها اإلى محطة تحميل، وهي �سركة م�ستركة بين موؤ�س�سة هي�ض )Hess( وبتروليو 

القائمة  اإلى  اإي )Petroleo de Venezuela SA(.كما دخلت  اإ�ض  دي فينزويال 

م�سفاة �ساتورب، وهي �سركة م�ستركة بين اأرامكو ال�سعودية وتوتال الفرن�سية التي تم 

ت�سغيلها في مدينة الجبيل في المملكة العربية ال�سعودية. 

فيما يلي اأهم تطورات �صناعة تكرير النفط في مناطق العالم خالل عام 2013

1-1: اآ�صيا البا�صيفيك

انخف�ض اإجمالي طاقات التقطير الإبتدائي في منطقة   اآ�سيا البا�سيفيك بمقدار 

360 األف ب/ي في عام مقارنة بم�ستواه في عام 2012.

اإغالق  نتيجة  البا�سيفيك  اآ�سيا  التكريرية في منطقة  الطاقة  جاء النخفا�ض في 

الت�سغيلية  الكفاءة  لتعزيز  اليابانية  اليابان، بعد قرار الحكومة  الم�سافي في  بع�ض 

ل�سناعة تكرير النفط، حيث اأ�سدرت قراراً في عام 2010 يت�سمن رفع ن�سبة طاقة 

اإلى %13  عمليات التك�سير اإلى طاقة تقطير النفط الخام في الم�سافي من %10 

كحد اأدنى بحلول عام 2014.

انخف�ست الطاقة التكريرية في اليابان من 4.8 مليون ب/ي في عام 2012 اإلى 

4.4 مليون ب/ي في عام 2013، وذلك نتيجة اغالف ثالث م�سافي.
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اأما في ال�صين فلم ت�سجل الطاقة التكريرية في عام 2013 اأي زيادة عن م�ستوى 

نهاية عام 2012. ومعظم الزيادة التي �سجلت كانت خالل الربع الرابع من عام 2012.    

البترول والكيماويات ال�سينية  اأنجزت موؤ�س�سة   2012 الثاني/نوفمبر  في ت�سرين 

 )China Petroleum & Chemical Corporation - Sinopec( الحكومية

م�سروع اإن�ساء وحدة تقطير للنفط الخام طاقتها 200 األف ب/ي لتعزيز تكرير النفط الخام 

الحام�سي في م�سفاة ماومينغ )Maoming( مقاطعة غوانغدونغ )Guangdong(، حيث 

�ساهمت هذه الزيادة في رفع الطاقة التكريرية للم�سفاة اإلى 400 األف ب/ي.

المتفرعة من   ،)PertoChina( بتروت�ساينا اأجلت �سركة   ،2013 اأيار/مايو  في 

موؤ�س�سة البترول الوطنية ال�سينية )CNPC( تنفيذ خطة لم�ساعفة الطاقة التكريرية 

لم�سفاة هيوابي )Huabei( في مقاطعة هيبي )Hebei( من 100 األف ب/ي اإلى 

200 األف ب/ي، حيث كان من المتوقع اإنجاز الم�سروع في نهاية عام 2012. وتتوقع 
اأن تنجز م�سروع التو�سيع في نهاية عام 2014، واأن يبداأ ت�سغيله في بداية  ال�سركة 

عام 2015.

في اأيلول/ �سبتمبر 2013، اأوقفــت وزارة حماية البيئــة ال�سينية كــافة اقتراحــات 

البتـــرول  خطــط م�ساريــع التكريــر المقدمــة مــن قبــل كــل مـــن موؤ�س�ســـة 

الــوطنــية  البتــرول  ال�سينـــة الحكوميـــة )�سينوبيــــك(، ومــوؤ�س�ســة  والكيمـــاويات 

ال�سيـــنية China National Petroleum Corporation  وهما اأكبر �سركتي 

تكرير في ال�سين. وكان �سبب الحظر هو ف�سل ال�سركتين في تلبية م�ستويات الحدود 

الم�ساريع  العمل في تنفيذ  اإبطاء وتيرة  اإلى  الم�ستهدفة لالإنبعاثات، مما �سيوؤدي 

الأخرى المخططة للفترة 2025-2014.

ال�سركة الم�ستركة بين كل من �سركة  كما علقت الحكومة ال�سينية م�سروع 

للبترول، لإن�ساء م�سفاة  اإل �سي، و�سركة قطر  بتروت�ساينا و�سركة رويال دوت�ض بي 

نفط طاقتها 400 األف ب/ي مع مجمع بتروكيماويات في تايزهو )Taizhoa( �سرق 

.)Zhejiang( مقاطعة زيجيانغ

بينغزهو  بتروت�ساينا ت�سغيل م�سفاة  اأجلت �سركة   ،2013 اأيلول/ �سبتمبر  وفي 

اإقليم �ست�سوان )جنوب غرب  األف ب/ي جنوب غرب   200 )Pengzhou( بطاقة 
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ال�سين( )Sichuan(. حيث تعتبر م�سفاة بينغزهو )Bing Zhou( الم�سفاة الأولى 

في مقاطع �ست�سوان، و�ستكرر النفط الخام المنتج في �سمال غرب ال�سين وكازاخ�ستان.

على الرغم من التراجع القت�سادي الذي �سجل في الأرباع الثالثة الأولى من عام 

2013، اإل اأن التح�سن الذي لوحظ في نهاية العام �سجع �سركات التكرير ال�سينية على 
التوجه نحو تقديم خطط اإ�سافة طاقات تكريرية جديدة.

البيئي  الأثر  بتروت�ساينا عن درا�سة تقييم  2013 ك�سفت �سركة  في تموز/يوليو 

 ،)Yunnan( يونان لم�سروع م�سفاة كونمينغ )Kunming( جنوب غرب مقاطعة 

تبلغ طاقتها التكريرية 200 األف ب/ي، ويتوقع اأن تبداأ الت�سغيل في عام 2014.  

ال�سينية  الوطنية  البترول  2013، وقعت موؤ�س�سة  وفي ت�سرين الأول/نوفمبر 

واإن�ساء  لتوريد نفط  الرو�سية   )Rosneft( اإتفاقية مع �سركة روزنفت  )CNPC(

م�سفاة طاقتها 260 األف ب/ي �سرق ميناء مدينة تيانجين )Tianjin(. ويتوقع اأن 

يبداأ ت�سغيل الم�سفاة قبل نهاية عام 2020.

التي �ستمنح حقوق  للم�سفاة  الأول  الخام  النفط  �ستكون �سركة روزنفت مورد 

ا�ستيراد النفط وت�سدير المنتجات البترولية، اإ�سافة اإلى اإمكانية بيع المنتجات اإلى 

الحكومة ال�سينية.

كما تخطط �سركة �سينوكيم )Sinochem( لبدء ت�سغيل م�سفاة طاقتها 240 األف 

ب/ي في مدينة جوانزهو )Quanzhou( جنوب مقاطعة فوجيان )Fujian( في 

نهاية عام 2014.

 China National( ال�سـينــية الوطـنــــية  المغـمــــورة  نفــــط  �ســـــركة  اأعلنـــــت 

Offshore Oil Corporation، CNOOC(، التي تحتل المرتبة الثالثة في 
ال�سين، عن خطة لإ�سافة طاقة تكريرية مقدارها  النفط في  قائمة �سركات تكرير 

200 األف ب/ي اإلى م�سفاة هويزو )Huizhou( التابعة لها في مقاطعة غوانغدونغ 
)Guangdong( التي تبلغ طاقتها الحالية 240 األف ب/ي، وذلك في عام 2014.

كما حافظت الهند على التزامها بتو�سيع طاقتها التكريرية لتلبية الطلب المحلي 

المتنامي.
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بتـــرول هينـــدو�ســتان   كـــل مـــن  موؤ�س�سة  2013، وقعـــت  اآذار/مـــار�ض  فــي 

المحدودة )Hindustan Petroleum Corporation Limited( و�سركة 

الهندية مذكرة تفاهم لإن�ساء مجمع  المملوكة للحكومة   )Rajasthan( راجا�سثان

الم�سروع  تبلغ كلفة  اأن  بارمـــر )Barmer(، ويتوقـــع  تكريــــر وبتروكيــــماويات في 

6.85 مليار دولر، و�سي�ستغرق اإن�ساوؤه حوالي اأربع �سنوات، اإل اأن طاقته التكريرية لم 
يعلن عنها بعد.

2013 عن خطتها لإن�ساء  اأيار/مايو  بترول هيندو�ستان في  اأعلنت موؤ�س�سة  كما 

مجمع تكرير وبتروكيماويات في في�ساخاباتنام )Wisakhapatnam(  بطاقة 

 . )Andhra Pradesh( تكريرية قدرها 300 األف ب/ي، جنوب ولية اأن�سرابراد�ض

  )Mombai( المحدودة، في مومباي  )Bharat( بهارات بترول  تابعت موؤ�س�سة 

بتو�سيع وتطوير م�سفاة  الخا�سة  اإجراءات منح عقود الخدمات   2013 خالل عام 

 .)Kerala( ولية كيرال ،)Ambalmugal( اأمبالموغال كوت�سي )Kochi( في 

يت�سمن الم�سروع رفع طاقة الم�سفاة من 200 األف ب/ي اإلى 300 األف ب/ي، من 

المائع )FCC(، ووحدة  الحفاز  بالعامل  اإن�ساء وحدة تقطير، ووحدة تك�سير  خالل 

تفحيم موؤجل.

كما تخطط بلدان اأخرى في منطقة اآ�سيا البا�سيفيك لتو�سيع الطاقة التكريرية.

في ني�سان/اإبريل 2013 وقعت �سركة نفط باك�ستان الوطنية مذكرة تفاهم مع 

 )Khayber Pakhtunkhwa( حكومة �سمال غرب مقاطعة خيبر بختونخوا

األف ب/ي في مدينة كوهات )Kohat(. �ستكرر   40 لإن�ساء م�سفاة طاقتها 

المجاورة لإنتاج م�ستقات  المحلية  الم�سادر  المنتج من  الخام  النفط  الم�سفاة 

بترولية متوافقة مع المعايير الأوروبية )يورو-5(، ويتوقع اأن يبداأ ت�سغيل الم�سروع 

في عام 2017.

اأما في اأ�صتراليا فقد تراجعت الطاقة التكريرية في عام 2013 بعد اإغالق م�سفاة 

كاليد )Clyde( التابعة لها في �سيدني طاقتها 79 األف ب/ي، كما اأعلنت �سركة �سل 

اأ�ستراليا في ني�سان/اأبريل 2013 اأنها تبحث عن م�سترين لم�سفاتها الأخرى المتبقية 

لها في اأ�ستراليا.  
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1-2 اأمريكا ال�صمالية

اأول م�سفاة نفط جديدة في منطقة  الإن�ساء في م�سروع  اأعمال  بداأت  كندا  في 

اأمريكا ال�سمالية بعد انقطاع  طويل دام حوالي ثالثين �سنة. تبلغ طاقة الم�سفاة 150 

 ،)Edmonton( اإدمونتون 5.7 مليار دولر كندي، وتقع �سمال  األف ب/ي بكلفة 

الكبريت،  المنخف�ض  الفراغي  الغاز  والنافثا وزيت  الديزل  البيتومين لإنتاج  و�ستكرر 

ومنتجات خفيفة كالبيوتان والبروبان والإيثان. ويتوقع اأن يبداأ ت�سغيل المرحلة الأولى 

بطاقة 50 األف ب/ي في نهاية عام 2016. 

بتروليوم �سفقة �سراء م�سفاة  اأنهت موؤ�س�سة ماراثون   ،2013 في �سباط/فبراير 

واأ�سمتها م�سفاة خليج  األف ب/ي،   451 �سركة بي بي في مدينة تك�سا�ض طاقتها 

.)Galveston( غالفي�ستون

اإغالق  اأنهت موؤ�س�سة هي�ض )Hess( عملية  اأي�سًا   2013 وفي �سباط/ فبراير 

م�سفاتها بورت ريدينغ )Port Reading( في ولية نيوجر�سي طاقتها 70 األف ب/ي.

في نهاية عام 2013، اأ�سبحت م�سفاة موتيفا اإنتربرايز - بورت اآرثر في تك�سا�ض 

الطاقة  تو�سيع  ال�سركة م�سروع  اأنجزت  اأن  ال�سمالية، بعد  اأمريكا  اأكبر م�سفاة في 

اأن موتيفا هي �سركة  األف ب/ي. يذكر   600 اإلى  األف ب/ي   325 التكريرية من 

م�ستركة للتكرير والت�سويق مملوكة لكل من اأرامكو ال�سعودية و�سركة �سل- رويال دوت�ض 

 .)Royal Dutch Shell(

1-3 اأوروبا الغربية

العالم من ظاهرة تخفي�ض  اأخرى في  اأي منطقة  اأكثر من  اأوروبا الغربية  تواجه 

اإلى  للتحويل  اأو  للبيع  المعرو�سة  الم�سافي  العديد من  التكريرية، فهناك  الطاقة 

محطات تحميل وتخزين للمنتجات النفطية.

في بداية عام 2013، اأعلنت �سركة توتال اإرغ )TotalErg(، وهي �سركة م�ستركة 

اأغلقت  اأنها  اإرغ الإيطالية بح�سة )%51(،  بين �سركة توتال بح�سة )49%( و�سركة 

م�سفاة روما طاقتها 86 األف ب/ي وحولتها اإلى محطة تخزين للمنتجات.

 )Mantua( كما تم اإيقاف ت�سغيل م�سفاة اأخرى في اإيطاليا وهي م�سفاة مانتوا

طاقتها 52 األف ب/ي، وذلك تمهيداً لتحويلها اإلى محطة لتخزين المنتجات.
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1-4 اأوروبا ال�صرقية

اأعلنت غازبروم نفت )Gazprom Neft( ال�سركة الرو�سية المنتجة للنفط عن 

1.5 مليار  2013-2015 بكلفة حوالي  الفترة  خطط لتطوير م�سفاة مو�سكو خالل 

دولر اأمريكي .

اأف�سل، وزيادة  الم�سفاة لإنتاج م�ستقات ذات موا�سفات  تت�سمن الخطط تطوير 

معدل تحويل النفط اإلى م�ستقات خفيفة، وتح�سين كفاءة ا�ستهالك الطاقة، وتخفي�ض 

الخام بطاقة  للنفط  اإن�ســــاء وحدة تقطير  اإلى  اإ�سافـــة  البيــئة،  الم�سفــــاة على  اأثر 

118 األف ب/ي.

1-5 اأفريقيا 

بداأت �سركة �سونانغول )Sonangol(  المملوكة للحكومة الأنغولية اأعمال البناء 

في م�سفاة �سوناريف )Sonaref( في مقاطعة بينغويال )Benguela( بطاقة 200 

النفط  الم�سفاة  اأمريكي، و�ستكرر  8 مليار دولر  األف ب/ي، تقدر كلفتها بحوالي 

المنتج في اأنغول، ويتوقع اأن تبداأ الت�سغيل في عام 2016.

2. التطورات في الدول العربية
ارتفع اإجمالـي طاقـات عمليـات التقطيـر البتدائي في م�سافي النفط في الدول 

7.949 مليون ب/ي ون�سبة  8.322 مليون ب/ي من  اإلى   2013 نهاية عام  العربية 

عن م�ستواه في عام 2012. ا�ستحوذ اإجمالي طاقات عمليات التقطير   %4.96
البتدائي في م�سافي النفط في الدول الأع�ساء البالغ عددها 51 م�سفاة على ح�سة 

التقطير  اإجمالي طاقات عمليات  من   %90.72 بن�سبة  7.55 مليون ب/ي،  قدرها 

البتدائي في م�سافي النفط في الدول العربية البالغ 8.322 مليون ب/ي. وا�ستحوذ 

اإجمالي طاقات عمليات التقطيـر البـتدائـي فـي م�سافـي النفط فـي الـدول العربيـة 

غير الأع�ساء في اأوابك البالـغ عـددها 11 م�سفـاة علـى الح�سـة البـاقيـة، وقـدرها 

772 األف ب/ي، بن�سبة %9.28. 

يبين ال�سكل )3-9( تطور طاقات عمليات التقطير الإبتدائي في م�سافي النفط 

2009-2013. كما يبين الجدول )8-3(  الفترة  العربية، خالل  الدول  القائمة في 
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الفترة  العربيــة خالل  الدول  التقطـــير البتدائــــي في  تطــور طاقـــات عمليـــات 

2009- 2013، وعدد الم�سافي في عام 2013.

ال�صكل 9-3

تطور طاقات عمليات التقطير االبتدائي في م�صافي النفط القائمة 

في الدول العربية، خالل الفترة 2013-2009

)مليون برميل/يوم(

اأعلن عنها في  التي  الجديدة  الم�سافي  اإن�ساء  الطويلة لم�ساريع  القائمة  تزال  ل 

اإلى حوالي 4.9 مليون ب/ي،  الدول العربية، والتي ي�سل اإجمالي طاقتها التكريرية 

تواجه �سعوبات في التنفيذ لأ�سباب عديدة. ومن المتوقع اأن ليدخل في العمل من 

2.4 مليون ب/ي، و�ستاأتي  2014-2018 �سوى حوالي  الفترة  القائمة خالل  هذه 

معظم هذه الزيادة من م�ساريع المملكة العربية ال�سعودية، وهي م�سفاة ينبع، وم�سفاة 

جيزان، اإ�سافة اإلى م�سروع اإن�ساء م�سفاة الروي�ض الجديدة في دولة الأمارات العربية 

المتحدة، وم�سروع  م�سفاة ميناء الزور في دولة الكويت، واأربع م�سافي في جمهورية 

الجدولن  ال�سعبية. ويلخ�ض  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  واأربعة في  العراق، 

)3-9( و )3-10( حالة م�ساريع اإن�ساء الم�سافي الجديدة في الدول الأع�ساء والدول 

العربية الأخرى خالل عام 2013.
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اأما بالن�سبة لم�ساريع تطوير الم�سافي القائمة فيالحظ توجه معظم الدول العربية 

الطلب  اإ�سافة طاقات تحويلية وعمليات معالجة هيدروجينية جديدة لمواجهة  نحو 

المتنامي على المقطرات الو�سطى والخفيفة، وتح�سين موا�سفات المنتجات، لتلبية 

متطلبات الت�سريعات البيئية الخا�سة باإنتاج الوقود النظيف. وفيما يلي اأهم التطورات 

التي ح�سلت في عام 2013. 

2-1 دولة االإمارات العربية المتحدة

اأبو ظبي  ل يزال العمل قائماً في م�سروع تو�سيع م�سفاة الروي�ض التابعة ل�سركة 

األف ب/ي،   417 النفط )تكرير(، حيث �سي�سيف طاقة تكريرية مقدارها  لتكرير 

ويتوقع بدء الت�سغيل في الن�سف الأول من عام 2014.

في اأيلول/�سبتمبر 2013،  وقعت �سركة نفط المارات )اإينوك( اتفاقية مع �سركة 

اإمارة دبي.  الثانية في  الم�سفاة  ت�ساينا �سونانغول )China-Sonangol(  لإن�ساء 

و�سركة ت�ساينا- �سونانغول هي �سركة م�ستركة بين �سركة �سونانغول الأنغولية و�سركة 

اأن �سركة  الخا�ض في هونغ كونغ. يذكر  للقطاع  المملوكة  اإنترنا�سيونال  نيو برايت 

)اإينوك( ت�سغل حالياً م�سفاة جبل علي في اإمارة دبي بطاقة 120 األف ب/ي.

اأعلنت �سركة الإ�ستثمارات البترولية الدولية )IPIC( اأن �سركة تكنيب الفرن�سية قد 

اأنجزت الت�ساميم الهند�سية النهائية لم�سروع اإن�ساء م�سفاة طاقتها 200 األف ب/ي 

في اإمارة الفجيرة �سمال �سرق دولة الأمارات العربية المتحدة المقدرة تكلفتها بحوالي 

3 مليار دولر اأمريكي، ويتوقع البدء بت�سغيل الم�سفاة في عام 2016. 

2-2 مملكة البحرين

قررت �سركة  نفط البحرين )بابكو( رفع طاقة م�سفاة �سترة من 267 األف ب/ي 

اإلى 360 األف ب/ي بدلً من 450 األف ب/ي، بكلفة حوالي 6-8 مليار دولر اأمريكي، 

ويتوقع اإنجاز الم�سروع على مراحل، بحيث يتم و�سع المرحلة الأولى في العمل في عام 

2017، والمرحلة النهائية في عام 2020.

الوحدات  العديد من  اإن�ساء وحدات جديدة، وا�ستبدال  التطوير  يت�سمن م�سروع 

القديمة، بحيث ت�سبح م�سفاة البحرين اإحدى اأكثر الم�سافي تعقيداً في المنطقة.
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تتكون الوحدات الجديدة المزمع اإن�ساوؤها في اإطار برنامج تحديث الم�سفاة من 

وحدة تك�سير هيدروجيني لزيت الغاز الفراغي، ووحدة معالجة هيدروجينية للديزل، 

ووحدة تفحيم موؤجل، ووحدة تقطير فراغي. 

لتتمكن من  اإنتاج هيدروجين جديدة  اإن�ساء وحدة  اإلى  بابكو  كما �ستحتاج �سركة 

اإنتاج م�ستقات بجودة عالية، مثل الديزل  ذي المحتوى الكبريتي الفائق الإنخفا�ض 

)ULSD( �سالح للت�سدير اإلى الأ�سواق الأوروبية، وغيرها من الأ�سواق التي تعتمد 

المعايير ال�سارمة لوقود النقل. 

2-3 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�صعبية 

ال�سعبية  الديمقراطية  2012 بداأت الجمهورية الجزائرية  اأيلول/�سبتمبر  في 

باإن�ساء م�سفاة جديدة تبلغ طاقتها التكريرية 100 األف ب/ي، وكلفة 3 مليار دولر 

اأمريكي قرب ولية بي�سكرة التي تبعد حوالي 300 كيلومتر جنوب الجزائر العا�سمة، 

اإجمالي طاقتها التكريرية  اأربعة م�سافي جديدة مماثلة، يبلغ  وتعتبر الأولى من بين 

400 األف ب/ي، و�سيكون موقع الم�سافي الثالث الأخرى في غرداية وتيارت وحا�سي 
م�سعود، ويتوقع اإنجازها بحلول عام 2018. �ستنتج م�سفاة ب�سكرة 11600 ب/ي من 

الغازولين، و7000 ب/ي من غاز البترول الم�سال، و3600 ب/ي من الكيرو�سين. 

 مازال العمل قائماً في تنفيذ م�سروع تطوير وتو�سيع الم�سافي القائمة، وجاري 

في  الأكبر حجماً  تعتبر  التي  تو�سيع م�سفاة �سكيكدة،  في م�سروع  العمل حالياً 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية، من 300 األف ب/ي اإلى 335 األف 

ب/ي وذلك لتعزيز اإنتاج الديزل والغازولين، ويتوقع النتهاء من تنفيذ الم�سروع 

للهند�سة  الم�سروع �سركة �سام�سونغ  اأعمال  بتنفيذ  2014. تقوم  في مطلع عام 

بالعقد في عام  التي فازت  الجنوبية  الكورية   )Samsung Engineering(

2010 بقيمة 2.6 مليار دولر اأمريكي.

الإن�سائية  2013 منحت �سركة �سوناطراك عقد الأعمال  اآب/اأغ�سط�ض  في 

اأي  اأو �سي  اإن�سائية  اإلى �سركة   الجزائر  الخا�سة بم�سروع تطوير م�سفاة  المدنية 

)OCI(، وذلك في اإطار م�سروع تطوير م�سفاة الجزائر القائمة التي تبلغ طاقتها 
التكريرية 60 األف ب/ي.
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2-4 المملكة العربية ال�صعودية

 تحرز �سركة اأرامكو ال�سعودية تقدماً ملحوظاً في العديد من الم�ساريع الأ�سا�سية 

التي تتعلق بتو�سيع وتطوير قطاع ال�سناعات النفطية الالحقة بتكلفة اإجمالية قدرها 

50-60 مليار دولر اأمريكي.

 )Full Conversion( في اأيلول/�سبتمبر 2013، بداأ ت�سغيل الم�سفاة الكاملة التحويل

الجبيل  ال�سعودية وتوتال )�ساتورب( في مدينة  اأرامكو  في مجمع تكرير وبتروكيماويات 

ال�سناعية، بطاقة 400 األف ب/ي.

 �سممت م�سفاة �ساتورب لتكرير النفط الخام الثقيل ال�سعودي المنتج من حقول 

ال�سفانية ومنيفا، و�ستنتج بتروكيماويات وم�ستقات بترولية عالية الجودة، و�ستكون اأول 

م�سفاة تنتج فحم الكوك في المملكة العربية ال�سعودية، و�ستكون هذه الم�سفاة عند 

اإكتمال ان�ساوؤها �سابع م�سافي العالم تطوراً.  

ال�سعودية )%62.5(  اأرامكو  بين  اأن م�سفاة �ساتورب هو م�سروع م�سترك   يذكر 

و�سركة توتال )37.5%( بكلفة اإجمالية قدرها 14 مليار دولر.

 ،)YASREF( ال�سعودية �سينوبك اأرامكو  ينبع  العمل في م�سروع م�سفاة  جاري 

ويتوقع اأن تبداأ الت�سغيل في عام 2016. 

اأرامكو  ينبع  اأن م�سروع م�سفاة يا�سرف هو �سركة م�ستركة بين �سركة  يذكر 

األف ب/ي، و�ستنتج   400 ال�سينية، بطاقة  للحكومة  المملوكة  ال�سعودية، و�سينوبيك 

المحتوى  الديزل ذي  األف ب/ي من  الغازولين، و263  األف ب/ي من   90 الم�سفاة 

الفحم، و1200 طن/ الكبريتي فائق النخفا�ض )ULSD(، و6200 طن/اليوم من 

اليوم من الكبريت.  

لبناء  م�سفاة  العالمية  الهند�سية  ال�سركات  ال�سعودية عرو�ض  اأرامكو  كما تدر�ض 

جازان والمقرر افتتاحها خالل عام 2016 بطاقة 400 األف ب/ي والتي من المقرر 

اأن تكون فيها العمليات التحويلية متو�سطة الحجم، و�ستكرر النفط العربي الخفيف 

البنزين والديزل ذي  ال�سعبة، ولنتاج  الثقيلة  النفوط  اأكثر من تكرير  والمتو�سط 

المحتوى الكبريتي فائق النخفا�ض والبارازيلين.
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  )EPC( الإن�ساء والتوريد والهند�سة ال�سعودية عقد  اأرامكو  منحت �سركة 

 120 التكريرية  تبلغ طاقتها  التي  الريا�ض  النظيف في م�سفاة  الوقود  لم�سروع 

اإلى �سركة �سام�سونغ للهند�سة الكورية الجنوبية. ياأتي هذه الم�سروع  األف ب/ي 

في اإطار �سعي اأرامكو ال�سعودية لتخفي�ض محتوى الكبريت في الغازولين والديزل 

المليون. يت�سمن م�سروع تطوير  10 جزء في  اأقل من  اإلى  المنتج في م�سافيها 

للنافثا، ووحدات معالجة  اأزمرة، ووحدة ف�سل  اإن�ساء وحدة  الريا�ض  م�سفاة 

هيدروجينية، واإ�سافة معدات جديدة، ويتوقع اأن تبلغ كلفة الم�سروع حوالي 300 

مليون دولر اأمريكي.

2-5 جمهورية العراق 

ل يزال العمل قائماً في تنفيذ الخطة الطموحة التي اأعلنت عنها الحكومة العراقية 

لتطوير الم�سافي القائمة ورفع الطاقة التكريرية من 860 األف ب/ي اإلى حوالي 1.6 

مليون ب/ي، وذلك من خالل اإن�ساء اأربع م�ساف جديدة وتو�سيع الم�سافي القائمة، 

والتي تحتاج اإلى ا�ستثمارات تقدر بحوالي 30 مليار دولر اأمريكي. 

في ت�سرين الأول/اأكتوبر 2013 وقعت الحكومة العراقية عقد مع �سركة �ساتاريم 

)Satarem( ال�سوي�سرية لإن�ساء وت�سغيل م�سفاة مي�سان بقيمة 6 مليار دولر اأمريكي 

طاقتها 150 األف ب/ي.

 ،)BOO( يتوقع اإنجاز م�سفاة مي�سان من خالل اتفاقية البناء والتملك والت�سغيل

ب�سعر مخف�ض، كما �ستح�سل  الخام  النفط  بتوريد  العراقية  الحكومة  حيث �ستتعهد 

ال�سركة على حق ت�سدير اأية منتجات يتعذر بيعها في ال�سوق المحلية، ويتوقع اإنجاز 

الم�سروع في عام 2018. 

يجري حالياً تنفيذ اأعمال الإن�ساء في م�سروع م�سفاة النا�سرية بطاقة 300 األف 

النهائية  الهند�سية  الت�ساميم  الأمريكية   )Show( اأنجزت مجموعة �سو ب/ي، كما 

لم�سروع م�سفاة كركوك بطاقة 140 األف ب/ي في ني�سان/اأبريل 2013.

األف   140 تنفيذ م�سروع م�سفاة كربالء بطاقة  العراقية   كما قررت الحكومة 

العراق. تتكون  النفط في جمهورية  ب/ي كجزء من خطة تطوير �سناعة تكرير 

األف ب/ي،   41.5 للنافثا بطاقة  الرئي�سية من وحدة معالجة هيدروجينية  الوحدات 
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ووحدة تهذيب بالعامل الحفاز بطاقة 25.5 األف ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجينية 

للكيرو�سين بطاقة 20 األف ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجينية للديزل بطاقة 28 األف 

ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجينية لزيت الغاز الفراغي بطاقة 36 األف ب/ي، ووحدة 

 . )FCC( تك�سير بالعامل الحفاز المائع

2-6 دولة قطر

في ني�سان/اإبريل 2013 وقعت �سركة قطر للبترول اتفاقية اإن�ساء �سركة م�ستركة 

 ،)Idemitsu( اإيديميت�سو يابانية هي  توتال، ومجموعة �سركات  مع كل من �سركة 

 ،)Marubeni( وماروبيني ،)Mitsui( وميت�سوي ، )Cosmo Oil( اأويل وكو�سمو 

لتو�سيع م�ســـفاة المتكـــثفات القائمة في را�ض لفان طاقتها 146 األف ب/ي، بكلفة 

1.5 مليار دولر اأمريكي، حيث �سيكون التو�سيع م�سابهاً للم�سفاة القائمة من حيث 
الحجم ونوع وحدات التكرير. 

�سيكرر م�سروع التو�سيع المتكثفات غير المعالجة المنتجة من حقل غاز ال�سمال  

العمالق، و�سينتج حوالي 60 األف ب/ي نافثا، و53 األف ب/ي وقود نفاثات، و24 األف 

ب/ي زيت غاز، و9 األف ب/ي غاز البترول الم�سال، ويتوقع اإنجاز الم�سروع في عام 

2016، كما �ستتولى ت�سغيله �سركة ت�سغيل قطر غاز المحدودة.

اإن�ساء وحدة معالجة هيدروجينية  اأعمال الإن�ساء قائمة في م�سروع  مازالت 

للديزل قادرة على معالجة 54 األف ب/ي من الديزل المنتج من الم�سفاتين الحالية 

والجديدة. ي�سكل هذا الم�سروع جزءاً من الروؤية الوطنية لدولة قطر ل�سمان اإمداد 

ال�سوق المحلية بم�ستقات متوافقة مع متطلبات المعيار الأوروبي )EURO-5( التي 

تعتبر اأكثر الموا�سفات البيئية �سرامة. يتوقع اأن يبداأ الم�سروع بالإنتاج في عام 2014 

بكلفة تقديرية حوالي 96 مليون دولر اأمريكي.

2-7 دولة الكويت 

في نهاية عام 2012 منحت  �سركة البترول الوطنية الكويتية  )KNPC( عقد 

اأميك  اإلى �سركة  األف ب/ي   615 الرابعة بطاقة  الم�سفاة  اإن�ساء  اإدارة م�سروع 

الإنجاز حتى  500 مليون دولر، ومدة  العقد  تبلغ قيمة  البريطانية.   )AMEC(

عام 2018.
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الوقـــود  اإنتــاج  الزور هو جزء من م�سروع  اإن�ساء م�سفاة ميناء  اأن م�سروع  يذكر 

 17-15 قـــدرها  اإجماليــة  بكلـــفة  القائمة  الم�سافي  يت�سمـــن تطوير  الذي  النظيف 

مليار دولر، الذي يهدف اإلى تمكين الم�سافي القائمة من اإنتاج م�ستقات بموا�سفات 

متوافقة مع المعايير العالمية. يت�سمن الم�سروع الأعمال التالية:

• اإلى 	 األف ب/ي   270 التكريـــرية لم�ســفاة ميناء عبد اهلل من  الطاقــــة  رفع 

420 األف ب/ي، وذلك لتغطية النق�ض في الطاقة التكريرية الذي �سين�ساأ عن 
اإغالق اإحدى وحدات التقطير في م�سفاة الأحمدي البالغة طاقتها 86 األف ب/ي.

• األف ب/ي في 	  156 الثقيلة طاقتها  التقطير  اإن�ساء وحدة تحويل لمخلفات 

م�سفاة ميناء الأحمدي.

• اإن�ساء وحدة معالجة هيدروجينية جديدة في م�سفاة ميناء الأحمدي بطاقة 	

45 األف ب/ي.

من جهة اأخرى ت�ستمر جهود دولة الكويت في تعزيز فر�ض ال�ستثمار في بلدان قارة 

اآ�سيا في مجال ال�سناعات البترولية الالحقة، من خالل �سركة بترول الكويت الدولية 

)KPI( المملوكة لموؤ�س�سة البترول الكويتية )KPC(.  حيث منحت في تموز/يوليو 
2013 ل�سركة تكرير وبتروكيماويات نغهي �سون Nghi Son عقد اإدارة الم�سروع 
اإن�ساء  ل�سركة فو�ستر ويلر )Foster Wheeler( لم�سروع  والخدمات ال�ست�سارية 

 Thanh( ثانه هوا اإن�ساوؤه �سمال مقاطعة  المزمع  والبتروكيماويات  التكرير  مجمع 

Hoa( الفيتنامية بكلفة اإجمالية قدرها 6 مليار دولر اأمريكي. تبلغ طاقة الم�سفاة 
200 األف ب/ي، و�ستكرر النفط الخام الكويتي الثقيل، ويتوقع اأن تبداأ بالإنتاج في 
 ،)KPI( عام 2017. ي�سترك في ملكية الم�سروع كل من  �سركة بترول الكويت الدولية

اإلى  اإ�سافة  لكل منهما،   %35.1 بن�سبة  اليابانية   )Idemitsu( اإدميت�سو و�سركة 

�سركة بتروفيتنام )PetroVietnam( التابعة للحكومة الفيتنامية، و�سركة ميت�سوي 

على  و%4.7   %25.1 بن�سبة  اليابانية  القاب�سة   )Mitsui Chemicals( كيميكالز

التوالي. 

  )Balongan( بالونغان اإن�ساء م�سفاة نفط جديدة، في منطقة  ل يزال م�سروع 

غرب مدينة جاوا الإندوني�سية، بالتعاون من �سركة برتامينا )Pertamina(، في طور 
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التخطيط، ويتوقع اأن تكون الطاقة التكريرية للم�سفاة حوالي 200-300 األف ب/ي. 

كما تبحث �سركة البترول الكويتية الدولية )KPI( عن �سريك عالمي، ويتوقع اإنجاز 

الم�سروع في عام 2016.

2-8 دولة ليبيا

الأولى في  اإن�ساء م�سفاتي نفط جديدتين،  الليبية على خطة  الحكومة  �سادقت 

طبرق �سرق دولة ليبيا ، بطاقة قدرها 300 األف ب/ي، والثانية في اأوباري في الجنوب 

ال�سرقي بطاقة 50 األف ب/ي.

تهدف م�سفاة طبرق لتلبية معظم حاجة المنطقة ال�سرقية من المنتجات النفطية، 

اأما الم�سفاة ال�سغيرة فتهدف اإلى تلبية متطلبات المنطقة الجنوبية التي تعتبر ن�سبة 

ال�سكان فيها قليلة.

كما تت�سمن الخطة م�ساعفة الطاقة التكريرية لكل من م�سفاة الزاوية اإلى 300 

األف ب/ي، وم�سفاة را�ض لنوف التي تعتبر اأكبر م�سفاة في دولة ليبيا  اإلى 300 األف 

ب/ي، بكلفة قدرها 6-7 مليار دولر اأمريكي.

اأما في الدول العربية غير الأع�ساء في اأوابك فتتلخ�ض اأهم التطورات على النحو 

التالي:

2-9 �صلطنة ُعمان

 )Orpic( منحت �سركة النفط العمانية للم�سافي وال�سناعات البترولية - اأوربك

اإلى  الهند�سة والتوريد والن�ساءات )EPC( لم�سروع تو�سيع م�سفاة �سحار  عقد 

بقـــيمة  الكوريـــة   )Daelim( البريطانية، ودايليـــم  )Petrofac( بتروفـــاك �سركتي 

2.1 مليار دولر.   

يهدف م�سروع تو�سيع وتطوير م�سفاة �سحار اإلى تخفي�ض اإنتاج الم�ستقات الثقيلة 

وزيادة اإنتاج الم�ستقات الخفيفة ذات الجودة العالية، مع تمكين الم�سفاة من تكرير 

الجديدة من وحدة تقطير جديدة طاقتها  الوحدات  تتكون  الثقيلة.  الخام  النفوط 

71.5 األف ب/ي، ووحدة تقطير فراغي طاقتها 96.8 األف ب/ي، ووحدة تك�سير 
بالمذيب طاقتها  اأ�سلفتينات  األف ب/ي، ووحدة نزع   66.45 هيدروجيني طاقتها 

42.4 األف ب/ي.
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البتروكيماوية )DRPIC( عقد تقديم  للتكرير وال�سناعات  الدقم  وقعت �سركة 

الأمريكية.  للطاقة والكيماويات   )Shaw( الم�سروع مع �سركة �ساو اإدارة  ا�ست�سارات 

بتروكيماويات بكلفة  األف ب/ي ومجمع   230 الم�سروع من م�سفاة طاقتها  يتكون 

اإجمالية قدرها 6 مليار دولر اأمريكي.  الم�سروع هو �سركة م�ستركة بين �سركة نفط 

 ،)IPIC( و�سركة اأبو ظبي لالإ�ستثمارات البترولية الدولية )OOC( عمان الحكومية

ويتوقع اأن يبداأ ت�سغيل الم�سفاة في عام 2017.

2-10 جمهورية ال�صودان

اأعلنت حكومة جمهورية ال�سودان عن خطة لرفع الطاقة التكريرية للم�سافي الثالث 

القائمة، م�سفاة الجيلي في  �سمال الخرطوم طاقتها 100 األف ب/ي، وم�سفاة بورت 

�سودان على �ساحل البحر الأحمر طاقتها 25 األف ب/ي، وم�سفاة الأبي�ض طاقتها 15 

األف ب/ي.

كـــل من  اإلى  تـــعـــود ملكيـــــتـــهـــا  التــــي  الخـــرطـــــوم  بالنـــ�ســـبة لم�ســـفـــاة 

ال�سيـــــنيــــة  الوطـــنيـــــة  البتـــــرول  و�سركـــــة   %60 ال�سودانية بحــ�ســـة  الحكومة 

China National Petroleum )CNPC( Corporation  بح�سة %40، 
�سيتم رفع طاقتها اإلى 200 األف ب/ي، اأما م�سفاتي بورت �سودان والأبي�ض ف�سيتم 

رفع طاقة كل منهما اإلى 50 األف ب/ي.
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ثانيًا: ال�صناعة البتروكيماوية

1- التطورات العالمية
�سهد اإجمالي طاقات اإنتاج الإيثيلين على الم�ستوى العالمي خالل عام 2012 زيادة  

اإلى 143.40 مليون  بمعدل مماثل للزيادة التي �سجلت في عام 2011، حيث ارتفع 

طن/ال�سنة في نهاية عام 2012 مقابل 141 مليون طن/ال�سنة عام 2011، اأي بزيادة 

التي  الزيادة  نتيجة  1.74%، وذلك  2.4 مليون طن/ال�سنة، ون�سبتها حوالي  قدرها 

اأدخلت في  دولة الإمارات العربية المتحدة، وال�سين، والوليات المتحدة الأمريكية، 

بينما اأغلقت اليابان م�سنع طاقته 330 األف طن/ال�سنة. 

يبين ال�سكل )3-10( تطور الزيادات ال�سنوية في طاقات اإنتاج الإيثيلين في العالم، 

خالل الفترة )2012-2000(.  

ال�صكل 10-3

الزيادات في طاقة اإنتاج االإيثيلين عالميا

)مليون طن في ال�سنة(

0	  

1	  

2	  

3	  

4	  

5	  

6	  

7	  

8	  

2000	   2001	   2002	   2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	  

يبين الجدول )3-11( ت�سنيف اأكبر ع�سر مجمعات لإنتاج الإيثيلين في العالم نهاية 

عام 2012، حيث بقي الترتيب دون تغيير عن العام ال�سابق. كما يبين ال�سكل )11-3( 

توزع اإجمالي طاقات اإنتاج الإيثيلين القائمة في مناطق العالم نهاية عام 2012.
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ويبين الجدول )3-12( مقارنة بين طاقات اإنتاج الإيثيلين القائمة في العالم ح�سب 

المناطق خالل عامي 2011 و 2012، حيث يالحظ اأن منطقة ال�سرق الأو�سط �سجلت 

اأكبر زيادة قدرها 1.45 مليون طن/ال�سنة. جاءت في المرتبة الثانية اأمريكا ال�سمالية 

بمقدار 0.528 مليون طن/ال�سنة، كما جاءت اآ�سيا البا�سيفيك بزيادة قدرها 0.470 

واأفريقيا،  الجنوبية،  واأمريكا  الغربية  اأوروبا  بينما بقيت كل من  مليون طن/ال�سنة. 

واأوروبا ال�سرقية دون تغيير.

يبين الجدول )3-13( توزع طاقة اإنتاج الإيثيلين على م�ستوى العالم ح�سب الدول 

خالل عامي 2011 و 2012، ويالحظ اأن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت اأكبر 

زيادة، تلتها ال�سين والوليات المتحدة.

كما يبين الجدول )3-14( قائمة اأكبر ع�سرة منتجين لالإيثيلين على م�ستوى العالم 

الفعلية من  ال�سركة  المئوية لح�سة  والن�سبة  المواقع،  2013، وعدد  في مطلع عام 

اإجمالي ال�سركات الم�ستركة في ملكية الم�ساريع. 

ال�صكل 11-3

توزع اإجمالي طاقات اإنتاج االإيثيلين القائمة نهاية عام 2012

)مليون طن/ال�سنة(
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في حال بقاء الم�ساريع التي هي قيد الإن�ساء �سمن الجداول الزمنية المعلنة فاإن 

العام  2013 �سي�سهد زيادة في طاقة اإنتاج الإيثيلين بحوالي 11 مليون طن/ال�سنة، 

اإل اأنه من المتوقع اأن يتراجع هذا المعدل ب�سكل كبير في عام 2014 اإلى اأقل من 

1.2مليون طن/ال�سنة، ثم �سيعود ليت�سارع مرة اأخرى في عام 2015. 

اأو الجاري تنفيذها في  اإن�صاوؤها  اأهم الم�صاريع الجديدة المخطط  فيما يلي 

مناطق العالم.

1-1: اآ�صيا البا�صيفيك  

اأعلنــت �سركـــة بتروت�ساينا المحدودة   2012 ت�ســـريـــن الأول/اأكــتــــوبـــر  في 

التكرير  اإيثيلين في مجمع  ).Petrochina Co.Ltd( عن بدء ت�سغيل وحدة 

لياونينــغ  للبتروكيمـــاويات في مقاطعـــة  التابع ل�سركة فو�سيـــان  والبتروكيماويات 

اإنتاج  ارتفعت طاقة  األف طن/ال�سنة، وبذلك   800 الإنتاجية  )Liaoning( طاقتها 

الإيثيلين في المجمع اإلى 1 مليون طن/ال�سنة. 

الهند�سة  المحدودة عقد خدمات  اإندا�ستريز  ريليان�ض  الهند، منحت �سركة  في 

الفائ�سة  اإن�ساء وحدة تك�سير غازات الم�سفاة  والتوريد ل�سركة تكنيب لم�سروع 

)Refinery off-gas( كجزء من م�سروع تو�سيع مجمع تكرير وبتروكيماويات 
جامناغار)Jamnagar( التابع ل�سركة ريليان�ض)Reliance( في منطقة 

الم�سفاة  الغربي. �ستكون وحدة تك�سير غازات  ال�ساحل  غوجارات)Gujarat( على 

العالم، و�ست�ستخدم منتجات الوحدة كلقيم  الإيثيلين في  اأكبر وحدات تك�سير  اإحدى 

لوحدات اإنتاج بتروكيماويات لحقة جديدة.

كما بداأت �سركة بي تي برتامينا )PT Pertamina( العام الما�سي في اإندوني�سيا 

ت�سغيل  يبداأ  اأن  يتوقع  نافثا.  اإن�ساء وت�سغيل وحدة تك�سير  التح�سير لم�سروع  عملية 

الوحدة التي لم يحدد موقعها بعد في عام 2017 بطاقة اإنتاجية قدرها 250 األف 

طن/ال�سنة اإيثيلين، و400 األف طن/ال�سنة بولي اإيثيلين، و350 الف طن/ال�سنة بولي 

.)PVC( بروبيلين، و200 األف طن/ال�سنة بولي فينيل كلورايد

من بين الدول الأكثر ن�ساطاً في تنفيذ م�ساريع رفع طاقة الإيثيلين في منطقة  اآ�سيا 

البا�سيفيك خالل ال�سنوات ال�سابقة هي �سنغافورة، حيث اأعلنت �سركة �سل في نهاية 
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بتروكيماويات  الإيثيلين في مجمع  بتو�سيع وحدة تك�سير  اأنها �ستقوم  الما�سي  العام 

�سل ال�سرقية التابع لها في جزيرة جورونغ )Jurong(. �سياأتي م�سروع التو�سيع بعد 

تطوير ورفع الطاقة الإنتاجية لوحدة التك�سير اإلى 1 مليون طن/ال�سنة من الإيثيلين 

والبروبيلين، والبنزين، من الطاقة الحالية للوحدة وقدرها 800 األف طن/ال�سنة.

 )ExxonMobil( في كانون الأول/دي�سمبر 2012، اأنهت  موؤ�س�سة اإك�سون موبيل

بناء اإحدى اأكبر وحدات التك�سير البخاري لالإيثيلين، حيث �سي�سيف الم�سروع طاقة 

قدرها 2.6 مليون طن/ال�سنة من المنتجات النهائية، و�ست�ساعف بذلك طاقة ال�سركة 

بولي  اإيثيلين، ووحدة  اإيثيلين وبولي  التو�سيع وحدتا  يت�سمن م�سروع  في �سنغافورة. 

بروبيلين ووحدة ميتالو�سين اإل�ستومرز )Metaallocene elastomers(،  ووحدة  

اأوك�سو- كحولت )OXO-Alcohol( ، اإ�سافة اإلى تو�سيع وحدة العطريات.

في نهاية عام 2012 منحت ال�سركة الكورية ل�سناعة البتروكيماويات عقد اإن�ساء 

م�سنع اإيثيلين اأك�سيد، واإيثيلين غليكول في مجمع بتروكيماويات األ�سان )Ulsan( في 

كوريا الجنوبية اإلى �سركة تويو )Toyo( للهند�سة الكورية المحدودة. �ستتولى �سركة 

تويو تقديم اإدارة اأعمال الهند�سة والتوريد والبناء، ويتوقع الإنتهاء من بناء الم�سنع في 

مايو/اأيار 2014. 

القاب�سة  اأغلقت موؤ�س�سة ميت�سوبي�سي كيميكالز   ،2012 يونـــيو  في حزيران/ 

الإثيلين في  اإحدى وحدتي   )Mitsubishi Chemical Holdings Group(

مجمع كا�سيما )Kashima( �سرق اليابان، وذلك لتخفي�ض التكاليف الثابتة للمجمع 

بمقدار 50 مليون دولر اأمريكي في ال�سنة.

كما �ستغلق �سركة ميت�سوبي�سي وحدة اإيثيلين بطاقة وقدرها 390 األف طن/ال�سنة 

في م�سنعها الأول، وذلك في عام 2014، اإل اأنها في هذه العام رفعت طاقة م�سنعها 

الثاني بمقدار 50 األف طن/ال�سنة لت�سل اإلى 540 األف طن/ال�سنة.

اأغلــــــقــــــت �سركـــــــــة �سومـــــيـــتــومــــو كيمـــــيــــكـــال   2013 فــــــــي عــــــــام 

)Sumitomo Chemical Co.، Ltd( وحدة اإيثيلين في م�سنع بتروكيماويات تابع 

الوحدة �ستح�سل �سوميتومو كيميكالز  اإغالق  بعد   .)Chiba( ت�سيبا لها في منطقة 

البتروكيماويات الأخرى من خالل رفع حجم  الإيثيلين ولقائم  على حاجتها من 
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بــــين  كيــــيو )Keiyo( وهـــي �سركــــــة م�ســــــتركة  اإيثيلــــين  م�سترياتها من �سركـة 

مـــاروزين )Maruzen(  وموؤ�س�سة ميت�سوي كيميكالز  بتروكيـــمـــــاويـــــات  �ســــركة 

)Mitsui Chemicals، Inc(، و�سوميتومو كيميكال.

1-2: اأمريكا ال�صمالية

بداأت �سركة وي�ست ليك كيميكال )West Lake Chemical( اأعمال البناء في 

م�سروع لرفع طاقة اإنتاج الإيثيلين المعتمد على الإيثان كلقيم، في مجمعها القائم في 

ليك ت�سارلز )Lake Charles(  في ولية لويزيانا.

يت�سمن الم�سروع رفع الطاقة الإنتاجية لوحدة الإيثيلين الأولى من 567 األف طن/

األف   631 اإلى  األف طن/ال�سنة   522 والثانية من  األف طن/ال�سنة،   671 اإلى  ال�سنة 

طن/ال�سنة، ويتوقع اإنجاز الم�سروع في نهاية عام 2014.

تخطط �سركة �سيفرون فيليب�ض لإن�ساء وحدة اإييثيلين على �ساحل خليج الوليات 

المتحدة الأمريكية، قرب ولية هيو�ستن، بكلفة 5 مليار دولر اأمريكي، ويتوقع اأن يبداأ 

الت�سغيل عام 2017.

اأما �سركة داو كيميكالز )Dow Chemicals( فقد اأعلنت عن خطة لإن�ساء وحدة 

 – 1.5 مليون طن/ال�سنة في مجمعها القائم في فري بورت  اإيثيلين طاقتها  تك�سير 

تك�سا�ض بكلفة قدرها 1.7 مليار دولر، ويتوقع بدء الإنتاج في عام 2017.

كما اأعلنت موؤ�س�سة اإك�سون موبيل عن خطة لتو�سيع مجمع التكرير والبتروكيماويات 

التابع لها في بايتاون )Baytoun( ولية  تك�سا�ض- �سرق هيو�ستن. يت�سمن الم�سروع 

اإن�ساء وحدة تك�سير اإيثان طاقتها 1.5 مليون طن/ال�سنة، ووحدتا اإنتاج بولي اإيثيلين 

طاقة كل منهما 650 األف طن/ال�سنة، ويتوقع اأن يبداأ الإنتاج في عام 2016.

اأمريكي  500-600 مليون دولر  تخطط �سركة ويليامز لالأوليفينات ل�ستثمار 

النهائي من  اإنتاجها  واأن ي�سل   ،2015 لت�سغيل وحدات خدمية بحلول منت�سف عام 

الإيثان والبروبان والبروبيلين اإلى حوالي 15 األف ب/ي.

 )Nova Chemicals( في ني�سان/اإبريل 2013 منحت موؤ�س�سة نوفا كيميكالز

عقد م�سروع تو�سيع مجمع البولي اإيثيلين التابع لها في جوفر )Joffre( مدينة األتا، 
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اإيثيلين خطي  بولي  اإن�ساء وحدة  الم�سروع  يت�سمن   .)Technip( اإلى �سركة تكنيب

منخف�ض الكثافة ذات م�سار واحد طاقتها 450 األف طن/ال�سنة، ليرفع بذلك طاقة 

اإنتاج البولي اإيثيلين في مجمع جوفر بمقدار 40%. وقد بداأت اأعمال الم�سروع في 

نهاية عام 2012، ويتوقع اإنجازه في عام 2015. 

توتال       اأنجزت �سركة بتروكيماويات با�سف –  في حزيران/ يونيو 2013، 

).BASF-Total Petrochemicals Co( م�سروع تطوير وحدة التك�سير البخاري 

بطاقة اإنتاجية 1 مليون طن/ال�سنة، في بورت اآرثر – تك�سا�ض، لتمكينها من ا�ستخدام 

الإيثان كلقيم. كما تخطط ال�سركة لبناء وحدة تك�سير بخاري اأخرى في الموقع. تقع 

وحدة التك�سير الحالية بجوار م�سفاة نفط بورت اآرثر طاقتها 170 األف ب/ي، وتقوم 

الأمريكية،  المتحدة  الوليات  والبتروكيماويات في  للتكرير  توتال  بت�سغيلها موؤ�س�سة 

والتي بداأ ت�سغيلها عام 2001 لمعالجة النافثا. 

اأنها   )Lyodell Basell( با�سيل ليونديل  اأعلنت �سركة   2013 اآذار/ مار�ض  في 

بداأت اأعمال الإن�ساء في الم�سروع الأول من مجموعة م�ساريع تهدف اإلى تو�سيع طاقة 

اإنتاج الإيثيلين في من�ساآتها القائمة في الوليات المتحدة الأمريكية. كما اأعلنت اأنها 

بتو�سيع وحدة تك�سير في مجمعها كوربا�ض كري�ستي  2014 �ستبداأ  من عام  اعتباراً 

)Corpus Christi( القائم في ولية تك�سا�ض، بمقدار 363 األف طن/ال�سنة، ويتوقع 
اأن يبداأ الت�سغيل عام 2015. كما بداأت اأعمال الإن�ساء التي كان يجب اأن تبداأ في اآذار/ 

مار�ض 2013 في م�سروع تو�سيع وحدة الإيثيلين في لبورت )La Porte( والمتوقع 

اأما الم�سروع  اإنجازه في العام القادم.  األف طن/ال�سنة عند  اأن ي�سيف حوالي 363 

الثالث ف�سي�سيــــف حـــوالي 113 األف طن/ال�سنة من الإيثيلين في مجمع ت�سانيلفيو 

)Channelview(، ولية تك�سا�ض في عام 2015.

المك�سيكية عقد مع �سركة   )Braskem Idesa( اإيدي�سا برا�سكيم  وقعت �سركة 

اأي  اإمبري�سا�ض  اإي فلور )ICA Flour( و�سركة  اأي �سي  م�ستركة مكونة من �سركة 

�سي اإي )Empresas ICA(، و�سركة اأوديبريخيت )Odebrechet( لتقديم اأعمال 

بتروكيماويات في منطقة كواتزاكولكو�ض-  لبناء مجمع  الهند�سة والتوريد والإن�ساء 

  )Veracruz( في دولة فيراكروز  )Coatzacoalcos –Nanchital( نانخيتال

المجمع وحدة تك�سير  اأمريكي. �سيت�سمن  3 مليار دولر  المك�سيكية، بكلفة قدرها 
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اإيثيلين طاقتها 1 مليون طن/ال�سنة، ووحدتا اإنتاج بولي اإيثيلين عالي الكثافة، ويتوقع 

اأن يبداأ الإنتاج في عام 2015.

2- التطورات في الدول العربية
ارتفع اإجمالي طاقة اإنتاج الإيثيلين في الدول العربية في عام 2012 اإلى 20.308 

مليون طن/ال�سنة من 18.858 مليون طن/ال�سنة في عام 2011، بن�سبة زيادة قدرها 

7.7%. جاءت هذه الزيادة نتيجة ت�سغيل المرحلة الثانية من م�سروع بروج في دولة 
الإمارات العربية المتحدة، بطاقة اإنتاجية  قدرها 1.45 مليون طن/ال�سنة.

اإنتاج  اإجمالي  من   %14.16 اإلى  الإيثيلين  العربية من  الدول  اإنتاج  ن�سبة  و�سلت 

العالم في عام 2012، مقارنة بن�سبة 13.52% في عام 2011. 

العربية خالل الأعوام     الدول  الإيثيلين في  اإنتاج  يبين الجدول )3-15( تطور 

)2008-2012(. كما يبين ال�سكل )3-12( توزع ن�سب طاقة اإنتاج الإيثيلين في الدول 

العربية نهاية عام 2012.  

ال�صكل 12-3

توزع ن�صب طاقات اإنتاج االإيثيلين القائمة في الدول العربية نهاية عام 2012

)%(
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2-1 دولة االإمارات العربية المتحدة

اأبو ظبي للبولميرات )بروج(، وهي �سركة م�ستركة بين �سركة نفط  اأعلنت �سركة 

اأبوظبي الوطنية )اأدنوك( و�سركة بوريلي�ض النم�ساوية، اأنها قد اأنجزت م�سروع التو�سيع 

الثاني )بروج-2( الذي اأ�ساف طاقة اإنتاجية جديدة قدرها 2 مليون طن/ال�سنة من 

اإيثان بطاقة  الم�سروع وحدة تك�سير  اإيثيلين والبولي بروبيلين. كما يت�سمن  البولي 

1.45 طن/ال�سنة، ووحدة تحويل اأوليفينات طاقتها 752 األف طن/ال�سنة، ووحدتا بولي 
اإيثيلين طاقتها  بولي  األف طن/ال�سنة، ووحدة   800 اإجمالية قدرها  بروبيلين بطاقة 

540 األف طن/ال�سنة.

ل تزال اأعمال البناء م�ستمرة في م�سروع تو�سيع مجمع �سركة بروج للبتروكيماويات 

في الروي�ض )بروج-3( والمتوقع اإنجازه في عام 2014. يهدف م�سروع التو�سيع اإلى 

رفع الطاقة الإنتاجية لل�سركة من البولي اأوليفينات بمعدل اأربعة اأ�سعاف لت�سل اإلى 

4.5 مليون طن/ ال�سنة، و�سيخ�س�ض للت�سدير اإلى دول منطقة ال�سرق الأو�سط واآ�سيا.  
يتكون الم�سروع من وحدتي بولي اإيثيلين بكلفة اإجمالية قدرها 1.255 مليار دولر، 

1.08 مليون طن/ال�سنة، ووحدتي بولي بروبيلين  اإجمالية قدرها  اإنتاجية  وطاقة 

اإيثيلين  البولي  اإلى وحدة لإنتاج  اإ�سافة  األف طن/ال�سنة،   960 طاقتهما الإجمالية 

منخف�ض الكثافة )LDPE( بطاقة 350 األف طن/ ال�سنة.

2-2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�صعبية

اأعلنت �سركة �سوناطراك الجزائرية  اأنها �ستغلق م�سنع بتروكيماويات �سكيكدة لأنه 

اأ�سبح غير مربح. يذكر اأن الم�سنع كان اأحد اأكبر م�سانع البتروكيماويات في اأفريقيا 

في عام 1978، اإل اأن طاقته الإنتاجية البالغة 120 األف طن/ال�سنة من الإيثيلين لم 

تعد قادرة على مناف�سة الم�سانع الحالية التي تجاوزت طاقتها المليون طن/ال�سنة. 

بولي  اإنتاج  اأن�ساأت وحدة  اأن �سركة �سوناطراك كانت قد  اإلى  الإ�سارة  كما تجدر 

اإنتاج بولي  األف طن/ال�سنة، ووحدة   48 الكثافة )LDPE( طاقتها  اإيثيلين منخف�ض 

األف طن/ال�سنة في موقع م�سنع   130 الكثافة )HDPE( طاقتها  اإيثيلين عالي 

�سكيكدة، اإل اأن معدل الإنتاج في وحدتي تك�سير الإيثان واإنتاج البولي اإثيلين العالي 

من   %37 اإلى   2012-2010 الفترة مابين عامي  في  انخف�ض تدريجياُ  الكثافة قد 
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قيمة الطاقة الإ�سمية، كما تم توقيف وحدة البولي اإيثيلين المنخف�ض الكثــــافة منذ 

عام 2006 لأ�سباب اإقت�سادية.

كما اأعلنت �سركة �سوناطراك اأنها �ستن�سئ مجمع بتروكيماويات جديد من الحجم 

المتوقع بدء  بي�سكرة  بالقرب من م�سفاة  الكبير، بدًل من م�سنع �سكيكدة، وذلك 

ت�سغيلها عام 2017 بطاقة قدرها 100 األف ب/ي.

2-3 المملكة العربية ال�صعودية

اأ�سار تقرير �سدر موؤخراً عن التحاد الخليجي للبتروكيمـــاويات والكيماويات 

)جيبكا( اأن المملكة العربية ال�سعودية يمكن اأن ت�ستثمر مبلغـــاً ي�سل اإلى 150 

مليار دولر اأمريكي في م�ساريع �سناعة البتروكيماويات خالل ال�سنوات الخم�ض 

القادمة.

من بين هذه الم�ساريع م�سروع ال�سركة الم�ستركة )�سدارة( الذي يعتبر اأكبر م�سروع 

بتروكيماويات في العالم. يتوقع اأن ينجز الم�سروع في عام 2016 بكلفة قدرها 20 

الم�سروع من  ال�سناعية، و�ستتكون منتجات  الجبيل  اأمريكي في مدينة  مليار دولر 

البروبيلين،  واأك�سيد  الغليكول،  واإثيرات  اإيثيلين، والإل�ستوميرات، والأمينات،  البولي 

وغليكول البروبيلين. 

من جهة اأخرى بداأت ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك( العمل ببناء 

األف طن/ال�سنة من الميثيل ميثاكريالت  اأكبر م�سنع متكامل في العالم لإنتاج 250 

)MMA( و40 األف طن/ال�سنة من البولي ميثيل ميثاكريالت )PMMA( في مدينة 

الجبيل ال�سناعية.

بت�سكيل �سركة  للبتروكيماويات )�سيبكيم(  العالمية  ال�سعودية  ال�سركة  كما تقوم 

م�ستركة مع �سركة هانوها كيميكالز )Hannwha Chemicals( الكورية الجنوبية 

بح�سة )75% �سيبكيم(  و)25% هانوها( باإجمالي ا�ستثمارات قدرها 60 مليار دولر 

اأمريكي. �ستقوم ال�سركة الم�ستركة بت�سغيل م�سنعين، الأول لإنتاج 4000 طن/ال�سنة 

من رقائق الإيثيلين فينيل اأ�سيتات في مدينة حائل، والثاني في مدينة الريا�ض لت�سنيع 

حوالي األف طن من القوالب الفولذية والأ�سباغ ل�ستخدامها في م�سانع البال�ستيك 

ومواد التغليف. 
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الت�سنيع من �سركة  اأ�سيتات على تقنية  الإيثيلين فينيل  �سيح�سل م�سنع رقائق 

ميت�سوي كيميكالز توه�سيللو )Mitsui Chemicals Tohcello(  اليابانية، و�سيكون 

م�سنع مدينة حائل الأول من نوعه في المنطقة. اأما م�سروع القوالب ف�سيعتمد على 

تقنية مطورة من قبل �سركة كييفر فيركزويغبو )Kiefer Werkzeugbau( الألمانية. 

  مازال العمل قائماً في م�سروع بترو رابغ-2، ال�سركة الم�ستركة بين كل من �سركتي 

تتكون  اأمريكي.  5 مليار دولر  بكلفة قدرها  اليابانية،  ال�سعودية و�سوميتومو  اأرامكو 

 ،)EPDM( الإيثيلين بروبيلين الأ�سا�سية لم�سروع )رابغ-2( من مطاط  المنتجات 

البال�ستيك الحراري )TPO(، وميثيل ميثاأكريالت مونومر، وبولي  اأوليفين  وبولي 

اأ�سيتات )EVA(، وبارازايلين،  واإيثيلين فينيل   ،)LDPE( الكثافة اإيثيلين منخف�ض 

وبنزين، وكومين، وفينول/اأ�سيتون.

يذكر اأن �سركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات هي �سركة م�ستركة بين �سركة اأرامكو 

اليابانية، وت�سغل مجمع متكامل مكون من  للكيماويات  ال�سعودية و�سركة �سوميتومو 

المملكة  بتروكيماويات )رابغ-1( في مدينة رابغ في  اإنتاج  م�سفاة تكرير ووحدات 

العربية ال�سعودية.

تقوم �سركة كيميا، وهي �سركة م�ستركة بين ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية 

اإل�ستوميرات في مدينة  باإن�ساء م�سنع  الأمريكية،  اإك�سون موبيل  )�سابك( و�سركة 

الجبيل ال�سناعية بكلفة 3 مليار دولر اأمركي، وطاقة اإنتاجية قدرها 400 األف طن/

ال�سنة من المطاط والبولميرات الخا�سة.  

الإن�ساء في  اأعمال  الأ�سا�سية )�سابك(  لل�سناعات  ال�سعودية  ال�سركة  كما بداأت 

بيوتادايين  الأكريلونيتريل  ال�سعودية لإنتاج  العربية  المملكة  اأول م�سنع من نوعه في 

�ستايرين )ABS( بطاقة اإنتاجية قدرها 140 األف طن/ال�سنة.

تقدر الكلفة الإجمالية للم�سروع بحوالي 561 مليون دولر اأمريكي، ويتوقع اإنجازه 

في عام 2015.

ال�سركة  ال�سعودية، و�سركة �سدارة )  بتروكيماويات كيان  اأعلنت كل من �سركة 

الم�ستركة بين كل من اأرامكو ال�سعودية و�سركة داو كيميكال(، و�سركة الأكريليك اأ�سيد 

ال�سعودية )SAAC( عن ت�سكيل ال�سركة الم�ستركة ال�سعودية لإن�ساء اأكبر م�سنع لإنتاج 
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الأ�سا�سية )�سابك(  لل�سناعات  ال�سعودية  ال�سركة  اأعلنت  العالم، حيث  البيوتانول في 

البيوتانول �ستكون الأولى من  اأن �سركة  ال�سعودية  الأم ل�سركة كيان  ال�سركة  وهي 

نوعها في ال�سرق الأو�سط بطاقة اإنتاجية قدرها 330 األف طن/ال�سنة من البيوتانول 

 .)Iso-butanol( و11 األف طن/ال�سنة من الإيزو بيوتانول )n-butanol(  العادي

ويتوقع بدء ت�سغيل الم�سنع في الربع الأول من عام 2015. كما �سيبنى الم�سنع في 

موقع مجمع ت�سنيع للبتروكيماويات في مدينة الجبيل، و�ستتولى ت�سغيلة �سركة ت�سنيع 

 )SAAC( اأ�سيد ال�سعودية لالأكريليك  ال�سركة  المملوكة من قبل كل من  الوطنية، 

و�سركة �سحارى للبتروكيماويات. 

اأن يدعم  يتوقع  الذي  الم�سروع  ال�سركاء ح�س�ض مت�ساوية في  �سيتقا�سم 

المنتجات  المملكة، كما �ست�ساهم  القيمة في �سناعة الطالءات في  �سل�سلة 

المعتمدة على البيوتانول في ا�ستمرار نجاح ال�سناعات الالحقة في المملكة 

العربية ال�سعودية. 

ل تزال اأعمال البناء م�ستمرة في م�سروع ال�سركة الم�ستركة )�سينوبيك/ �سابك/ 

تيانجين( لإنتاج البولي كربونات في مدينة تيانجين في ال�سين، بطاقة اإنتاجية قدرها 

260 األف طن/ال�سنة، وكلفة 1.7 مليار دولر اأمريكي. يعتبر الم�سنع المرحلة الثانية 
ال�سعودية  ال�سينية وال�سركة  لم�سروع �سركة م�ستركة بين كل من �سركة �سينوبيك 

لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك( بح�س�ض مت�ساوية، حيث ت�سمنت المرحلة الأولى من 

الإنتاج في  1 مليون طن/ال�سنة، وبداأت  اإيثيلين بطاقة  اإنتاج  اإن�ساء وحدة  الم�سروع 

كانون الثاني/يناير 2010.   

2-3 دولة قطر

اأعلنت كل من �سركة قطر للبترول )QP( و�سركة �سل دوت�ض عن خطط  لإن�ساء 

م�سروع اإنتاج اأوليفيـــنات بكلـــفة 6.4 مليــــار دولر اأمريكي في را�ض لفـــان، يعتـــمد 

على التك�سير البخاري بطاقــة اإنتاجــية قدرها 1.1 مليون طن/ال�سنة من  الإيثيلين، 

و170 األف طن/ال�سنة من البروبيلين، و�ستت�سمن الوحدات الالحقة وحدة  مونو 

اإيثيلين غليكول طاقتها 1.5 مليون طن/ال�سنة، ووحدة األفا اأوليفينات خطية طاقتها 

300 األف طن/ال�سنة، ويتوقع اأن يبداأ الم�سروع بالإنتاج في عام 2018.
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كما اتفقت كل من �سركة قطر للبترول )QP( و�سركة قطر للبتروكيماويات )قابكو( 

اإن�ساء م�سنع في را�ض لفان لإنتاج 1.4 مليون طن/ال�سنة من الإيثيلين و 850  على 

األف طن/ال�سنة من البولي اإيثيلين عالي الكثافة )HDPE(، و 340 األف طن/ال�سنة 

من البولي اإيثيلين الخطي المنخف�ض الكثافة )LLDPE(، و 760 األف طن/ال�سنة من 

البولي بروبيلين، و83 األف طن/ال�سنة من البوتاديين.

للبتروكيماويات )قابكو(  للبترول )QP( و�سركة قطر  منحت كل من �سركة قطر 

عقد تقديم الت�ساميم الهند�سية النهائية ل�سركة تكنيمونت )Tecnimont(  الإيطالية 

القيا�ض  اأكبر م�سروعين من  اأحد  ال�سجيل، وهو  لم�سروع مجمع بتروكيماويات 

العالمي من الم�ساريع الرئي�سية المدرجة في البرنامج الإ�ستراتيجي لتو�سعة �سناعة 

البتروكيماويات في قطر. تبلغ ح�س�ض ملكية الم�سروع ل�سركتي قطر للبترول وقابكو 

80% و20% على التوالي، ويتوقع اأن يبداأ الإنتاج في عام 2018.
2.2 مليون طن/ال�سنة من  �سيعتمد الم�سروع الذي �ستبلغ طاقته الإنتاجية 

اأق�سى درجة من  الإيثان والبيوتان والنافثا كلقيم بهدف �سمان  البولميرات على 

ا�ستغالل الموارد الطبيعية، مع وجود مرونة كبيرة لتنويع المنتجات.

يونيفي�سن  اإيثيلين من �سركة  البولي  اإنتاج  الم�سروع على ترخي�ض تقنية  ح�سل 

تكنولوجيز )Univation Technologies(، وعلى تقنية اإنتاج البولي بروبيلين من 

الإ�ستراتيجية  التو�سيع  اأحد م�ساريع خطة  الم�سروع  يعتبر  �سركة داو كيميكال. كما 

الوطنية التي تهدف اإلى رفع الطاقة الإ�سمية لإنتاج البتروكيماويات في قطر من 16 

مليون طن/ال�سنة اإلى 23 مليون طن/ال�سنة بحلول عام 2020. 

اإيثيلين جديدة في مجمعها القائم في  اأعلنت �سركة قابكو عن خطة لبناء وحدة 

 )Zeon( للبترول مذكرة تفاهم مع �سركتي زيون م�سيعيد، كما وقعت �سركة قطر 

العالمي لإنتاج  القيا�ض  اليابانيتين لإن�ساء مجمع متكامل من   )Mitsui( وميت�سوي

الإل�ستوميرات، وا�ستخال�ض البيوتادايين في را�ض لفان.  

كما تخطط �سركة قابكو لإن�ساء م�سنع اإيثيلين بطاقة 400 األف طن/ال�سنة وكلفة 

330 مليون دولر اأمريكي، ويتوقع اأن يبداأ الت�سغيل في عام 2016. �سي�ساهم ت�سغيل 
الم�سروع في رفع طاقة اإنتاج الإيثيلين ل�سركة قابكو اإلى 1.2 مليون طن/ال�سنة، اإ�سافة 

اإلى رفع طاقة وحدتي الإيثيلين القائمتين اإلى 800 األف طن/ال�سنة.
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2-4 �صلطنة ُعمان

 اأعلنت كل من �سركة تنمية نفط عمان و�سركة اإل جي كيميكالز الكورية الجنوبية 

عن ت�سكيل �سركة م�ستركة لإن�ساء مجمع بتروكيماويات في �سحار لإنتاج تيرفيثاليك 

اأ�سيد النقي بطاقة 1.1 مليون طن/ال�سنة، وبولي اإيثيلين تيرفيثالت )PET(. يعتبر 

المجمع م�سروعاً اإ�ستثماريا هاماً لدعم ال�سناعات البتروكيماوية الالحقة التي تعتمد 

على البولي اإيثيلين تيرفيثالت.

كما �سكلت كل من �سركة تنمية نفط عمان و�سركة اأبو ظبي لالإ�ستثمارات البترولية 

الدولية )IPIC( �سركة م�ستركة بح�س�ض مت�ساوية لإن�ساء مجمع يتكون من م�سفاة 

نفط ووحدات اإنتاج بتروكيماويات في الدقم.
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ثالثا: ا�صتهالك وتجارة وت�صنيع الغاز الطبيعي

1- التطورات العالمية 
1-1 ا�صتهالك الغاز الطبيعي 

 ،
بلغ معدل نمو ال�ستهالك العالمي من الغاز الطبيعي في عام 2012 نحو %2.2)1(

وهو اأقل من المتو�سط التاريخي البالغ 2.7%، حيث بلغ اإجمالي ال�ستهالك العالمي 

3232.4 مليار متر مكعب في عام  3314.4 مليار متر مكعب، مقارنة بحوالي  نحو 

2011، ويبين ال�سكل )3-13( تطور ال�ستهالك العالمي من الغاز الطبيعي خالل الفترة 
2008-2012. كما ارتفعت ح�سة الغاز الطبيعي من اإجمالي ا�ستهالك الطاقة التجارية 

 مقارنة بن�سبة 23.8% في عام 2011. 
في العالم في عام 2012 اإلى %23.9)2(

 )1( تم احت�ساب معدلت النمو ون�سب التغير ال�سنوية لال�ستهالك والإنتاج على اأ�سا�ض عدد اأيام ال�سنة الب�سيطة )365 يوم(، نظرا 

لأن 2012 �سنة كبي�سة وا�ستنادا اإلى المعدلت المقدرة بوحدة مليون طن نفط مكافئ.

 )2( تم احت�ساب ن�سبة الم�ساهمة في ال�ستهالك الإجمالي الُمقدر بوحدة مليون طن نفط مكافئ.

ال�صكل 13-3

تطوراال�صتهالك العالمي من الغاز الطبيعي خالل الفترة 2012-2008 

)مليار متر مكعب(
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با�ستثناء  الرئي�سية  العالم  وقد كان معدل نمو ال�ستهالك في معظم مناطق 

2012، و�سجلت  العالمي في عام  النمو  اأعلى من معدل  واأورا�سيا،  اأوروبا  منطقة 

العالم حيث  اأعلى زيادة حجمية في ال�ستهالك على م�ستوى  المتحدة  الوليات 

722.1 مليار متر  اإلى   2011 690.5 مليار متر مكعب عام  ارتفع ال�ستهالك من 

مكعب عام 2012 بن�سبة 4.1%، تلتها كل من ال�سين واليابان، حيث ارتفعت كميات 

اإلى 143.8  الغاز الم�ستهلكة في ال�سين من 130.5 مليار متر مكعب عام 2011 

اأما في اليابان فقد ارتفع  اأي بزيادة ن�سبتها %9.9،  مليار متر مكعب عام 2012 

ال�ستهالك من 105.5 مليار متر مكعب عام 2011 اإلى 116.7 مليار متر مكعب عام 

2012 بن�سبة زيادة قدرها 10.3%. وفي المقابل، فقد تراجع ال�ستهالك في دول 
التحاد الأوروبي اإلى 443.9 مليار متر مكعب عام 2012، مقابل 453.1 مليار متر 

مكعب عام 2011 بانخفا�ض ن�سبته 2.3%، كما تراجع ال�ستهالك في دول التحاد 

ال�سوفيتي ال�سابق اإلى 584.9 مليار متر مكعب عام 2012 مقابل 599.2 مليار متر 

مكعب عام 2011 بانخفا�ض ن�سبته 2.6%. ولأول مرة منذ عام 2000، فقد تخطي 

والتنمية  التعاون القت�سادي  الطبيعي في دول منظمة  الغاز  ا�ستهالك  معدل نمو 

مثيله في الدول خارج المنظمة.

الغاز  ا�ستهالك  الرئي�سية زيادات متفاوتة في  العالم  �سهدت معظم مناطق 

الطبيعي خالل عام 2012، كانت اأدناها في منطقة ال�سرق الأو�سط بن�سبة %4، 

وو�سلت اأق�ساها في اأفريقيا بن�سبة 7.5%، حيث ارتفعت كميات الغاز الم�ستهلكة 

في اأفريقيا اإلى 122.8 مليار متر مكعب عام 2012 مقابل 114 مليار متر مكعب 

2011، جاءت بعدها منطقة اأمريكا الو�سطى والجنوبية بن�سبة 5.3%، حيث  عام 

ارتفع ال�ستهالك اإلى 165.1 مليار متر مكعب عام 2012 مقابل 156.4 مليار متر 

مكعب عام 2011.

كما ارتفع ال�ستهالك في منطقة اآ�سيا/البا�سيفيك اإلى 625 مليار متر مكعب 

عام 2012 مقابل 593.6 مليار متر مكعب عام 2011 اأي بزيادة  ن�سبتها %5.0، 

اإلى  ارتفــــع ال�ستهــــالك  4.0%، حيث  بن�ســــبة  ال�سمالية  اأمريكا  تلتها منطقة 

 ،2011 906.5 مليار متر مكعب عام 2012 مقابل 868 مليار متر مكعب عام 
وكانت اأدنى ن�سبة زيادة في منطقة ال�سرق الأو�سط بلغت قرابة 4.0%، حيث ارتفع 
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394.7 مليار متر  2012 مقابل  411.8 مليار متر مكعب عام  اإلى  ال�ستهالك 

مكعب عام 2011.

 وقد قابل هذه الزيادات انخفا�سا ملحوظاً في نمو ال�ستهالك في اأوروبا واأورا�سيا 

)ت�سمل كال من اأوروبا وكومنولث الدول الم�ستقلة وتركيا(، والتي �سهدت تراجعا في 

1083.3 مليار متر  اإلى  2.3%، حيث انخف�ض ال�ستهالك  بن�سبة  نمو ال�ستهالك 

2012 مقابل 1105.8 مليار متر مكعب عام 2011. ويبين الجدول  مكعب في عام 

العالم  الطبيعي في مختلف مناطق  الغاز  ا�ستهالك  توزع  )3-16( وال�سكل )14-3( 

خالل عام 2012.

ال�صكل 14-3

توزع ا�صتهالك الغاز الطبيعي في العالم خالل عام 2012

في المقابل ارتفع اإنتاج الغاز الطبيعي على م�ستوى العالم من 3291.3 مليار متر 

مكعب عام 2011 اإلى 3363.9 مليار متر مكعب عام 2012 محققاً زيادة بلغت ن�سبتها 

1.9%، وقد حافظت الوليات المتحدة على مكانتها كاأكبر منتج للغاز الطبيعي على 
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م�ستوى العالم حيث ارتفع اإنتاجها من الغاز الطبيعي من 648.5 مليار متر مكعب في 

عام 2011 اإلى 681.4 مليار متر مكعب في عام 2012 بن�سبة 4.7%. كما حقـقت 

اأي�سا عدد من الدول زيادة ملحوظة في معدلت الإنتاج، ففي النرويج ارتفع الإنتاج اإلى 

114.9 مليار متر مكعب في عام 2012 مقابل 101.7 مليار متر مكعب عام 2011 
اأي بزيـادة ن�سـبتها %12.6.

وفي دولة قطر ارتفع الإنتاج اإلى 157 مليار متر مكعب عام 2012 مقابل 145.3 

مليار متر مكعب عام 2011 اأي بزيادة ن�سبتها 7.8%، كما ارتفع الإنتاج في ال�سعودية 

اإلى 102.8 مليار متر مكعب عام 2012 مقابل 92.3 مليار متر مكعب عام 2011 

بن�سبة زيادة 11.1%، بينما انخف�ض الإنتاج في رو�سيا لي�سل اإلى 592.3 مليار متر 

مكعب في عام 2012 مقابل 607 مليار متر مكعب عام 2011، اأي بانخفا�ض ن�سبته 

2.7%، لت�سجل بذلك اأعلى انخفا�ض حجمي على م�ستوى العالم.

�سجلت منطقة ال�سرق الأو�سط اأعلى ن�سبة زيادة في معدلت الإنتاج بلغت نحو 

5.4% حيث ارتفع الإنتاج من 518.7 مليار متر مكعب في عام 2011 اإلى 548.4 
مليار متر مكعب في عام 2012. جاءت بعدها اأمريكا ال�سمالية بن�سبة 3.1%، حيث 

ارتفع الإنتاج من 866.5 مليار متر مكعب في عام 2011 اإلى 896.4 مليار متر 

مكعب في عام 2012. تلتها اأمريكا الو�سطى والجنوبية بن�سبة 3.1%، حيث ارتفع 

الإنتاج من 171.5 مليار متر مكعب في عام 2011 اإلى 177.3 مليار متر مكعب 

في عام 2012.

كما ارتفع الإنتاج في اأفريقيا من 211.2 مليار متر مكعب في عام 2011 اإلى 

216.2 مليار متر مكعب في عام 2012 بزيادة ن�سبتها 2.1%، وكانت اأدنى ن�سبة 
الإنتاج  ارتفع  1.1%، حيث  بلغت نحو  والتي  اآ�سيا/البا�سيفيك  زيادة في منطقة 

من 483.6 مليار متر مكعب في عام 2011 اإلى 490.2 مليار متر مكعب في عام 

.2012

وقد قابل هذه الزيادات انخفا�سا في نمو الإنتاج في اأوروبا واأورا�سيا )ت�سمل كال 

من اأوروبا وكومنولث الدول الم�ستقلة وتركيا(، حيث انخف�ض الإنتاج من 1039.9 مليار 

متر مكعب في عام 2011 اإلى 1035.4 مليار متر مكعب في عام 2012 اأي بانخفا�ض 



237

الف�سل الثالث

التطورات العالمية والعربية في ال�صناعات النفطية الالحقة

الغاز الطبيعي في مختلف مناطق  اإنتاج  ال�سكل )3-15( توزع  0.7%. ويبين  ن�سبته 

العالم خالل عام 2012.

ال�صكل 15-3

توزع اإنتاج الغاز الطبيعي في العالم خالل عام 2012 

الطبيعي في  الغاز  العالم على م�ستويات م�ساهمة  حافظت معظم مناطق 

ميزان الطاقة التجارية عام 2012، حيث ح�سلت منطقة ال�سرق الأو�سط على 

اأعلى ن�سبة و�سلت اإلى 48.6% مقــــابل 48.8% عام 2011، فيما بلــــغت هذه 

 %33.9 واأورا�سيا مقــــابـــــل  اأوروبــــا  فـــي منطــــقة   %33.3 الم�ساهمـــة نحو 

عام 2011، بينما بلغت ن�سبة الم�ساهــــمة في اأمريكا ال�سماليــــــة نحو %30.1، 

وفي منطــقة اآ�سيا/البا�سيفيـــك بلغـــت ن�سبة الم�ساهــمة 11.3%. ويبين الجدول 

ا�ستهالك  اإجمالي  الطبيعي من  الغاز  )3-17( وال�سكل )3-16( تطور ح�سة 

الطاقة التجارية في العالم خالل الفترة 2012-2009.
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1-2 تجارة الغاز الطبيعي 

اأما على �سعيد تجارة الغاز الطبيعي، فقد كان معدل نمو التجارة العالمية للغاز 

فقط، حيث  الطبيعي متوا�سعاً للغاية في عام 2012 حيث بلغت ن�سبته نحو %0.1 

 1033.4 2012 نحو  الطبيعي عالميا عام  الغاز  ال�سادرات من  اإجمالي حجم  بلغ 

مليار متر مكعب مقارنة بحوالي 1029.8 مليار متر مكعب عام 2011، وت�سمل هذه 

الكميات ما تم ت�سديره بوا�سطة خطوط الأنابيب وعلى �سكل غاز طبيعي م�سيل. هذا 

وي�سكل حجم �سادرات الغاز الطبيعي �سواء عبر الأنابيب اأو م�سيال نحو 31.2% من 

اإجمالي ا�ستهالك الغاز الطبيعي على ال�سعيد العالمي، اأما الباقي في�ستهلك محليا 

الطبيعي  الغاز  العالمي على  الطلب  ال�سكل )3-17( توزع  اإنتاجه. ويبين  في مناطق 

خالل عام 2012.

ال�صكل 16-3

تطور ح�صة الغاز الطبيعي من اإجمالي ا�صتهالك الطاقة التجارية في العالم 

خالل الفترة 2012-2009
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اأما فيما يتعلق بتوزيع �سادرات الغاز الطبيعي في مناطق العالم عام 2012، فتاأتي 

اإجمالي  من   %26.1 بن�سبة  الأولى  المرتبة  ال�سابق في  ال�سوفيتي  منطقة التحاد 

ال�سادرات،  اإجمالي  من   %19.9 بن�سبة  اأوروبا  الثانية  المرتبة  تلتها في  ال�سادرات، 

ثم منطقة ال�سرق الأو�سط بن�سبة 15.4%، ثم اأمريكا ال�سمالية  بن�سبة 12.6%، ثم 

من   %9.7 بن�سبة  اأفريقيا  بينما �ساهمت   ،%12.4 بن�سبة  اآ�سيا/البا�سيفيك  منطقة 

الإجمالي العالمي، وتاأتي في المرتبة الأخيرة اأمريكا الجنوبية بن�سبة 4% من اإجمالي 

�سادرات الغاز الطبيعي عالميا. 

وقد تراجعت اإجمالي واردات الوليات المتحدة الأمريكية من الغاز الطبيعي عبر 

خطوط الأنابيب اإلى 83.8 مليار متر مكعب في عام 2012 مقارنة بنحو 88.3 مليار 

متر مكعب عام 2011. واحتفظت كندا بمكانتها كاأكبر مزود للوليات المتحدة من الغاز 

4.9 مليار  الم�سيل نحو  الغاز  المتحـــدة من  الوليـــات  بلغت واردات  بينما  الطبيعي، 

اليمنية، ودولة قطر،  متر مكعب فقط من ترينيداد وتوباغو، والنرويج، والجمهورية 

ال�صكل 17-3

توزع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في عام 2012 
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ارتفع  الواردات. كما  اإجمالي  من   %5.5 والتي �سكلت نحو  العربية،  وجمهورية م�سر 

اإجمالي �سادرات الوليات المتحدة الأمريكية من الغاز الطبيعي عام 2012 اإلى 45.9 

اإلى كندا  مليار متر مكعب، وبلغت �سادراتها من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب 

27.5 مليار متر مكعب واإلى المك�سيك 17.6 مليار متر مكعب، بينما بلغت �سادراتها 
من الغاز الم�سيل اإلى كل من البرازيل، والهند، واليابان، حوالي 0.8 مليار متر مكعب. 

الطبيعي، حيث  للغاز  الم�سدرة  الدول  بين  الأولى عالميا  المرتبة  احتلت رو�سيا 

العالمية، وو�سل  ال�سادرات  اإجمالي  من   %19.4 2012 نحو  بلغت ح�ستها عام 

200.7 مليار متر  اإلى  اأوروبا  اإلى معظم دول  الطبيعي  الغاز  اإجمالي �سادراتها من 

2011، وجاءت دولة قطر  20.5 مليار متر مكعب عن عام  بانخفا�ض قدره  مكعب 

 ،%8.1 ثم كندا   ،%10.8 بن�سبة  النرويج  تلتها   ،%12.1 بن�سبة  الثانية  المرتبة  في 

4.85%، والوليات  ال�سعبية  الديمقراطية  الجزائرية  5.3%، والجمهورية  وهولندا 

المتحدة 4.4%، ثم اإندوني�سيا 3.4%. وت�سكل �سادرات الدول المذكورة مجتمعة نحو 

68.35% من اإجمالي ال�سادرات العالمية. الجدول )3-18( وال�سكل )18-3(.

ال�صكل 18-3

�صادرات الغاز الطبيعي في العالم خالل عام 2012
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الأنابيب من  الغاز الطبيعي بوا�سطة خطوط  الم�سدرة من  الكمـــيات  ارتفعت 

700.0 مليار متر مكعب عام 2011 اإلى 705.5 مليار متر مكعب عام 2012، اأي 
0.5%، حيث تراجعت �سادرات رو�سيا من الغاز عبر الأنابيب بن�سبة  بزيادة قدرها 

12%، بينما ارتفعت في المقابل �سادرات النرويج بن�سبة 12%. اأما الكميات 
الم�سدرة بوا�سطة الناقالت على �سكل غاز طبيعي م�سيل، فقد تراجعت لأول مرة منذ 

ثالث عقود بن�سبة 0.9%، حيث انخف�ست من 329.8 مليار متر مكعب عام 2011 

الغـاز  2012 تراجعا ملحـوظا في واردات  2012. وقد �سهد عام  327.9 عام  اإلى 

الطبـيعي الم�سـيل اإلى اأوروبا بلغت ن�سـبته 28.2%، بينما �سهد ارتفاعا ملحوظا في 

واردات الغاز الطبيعي الم�سيل اإلى اآ�سيا بلغت ن�سبته %22.8.

�سكلت �سادرات الغاز الطبيعي بوا�سطة خطوط الأنابيب ما ن�سبته 68.3% خالل 

عام 2012 بزيادة طفيفة عن الن�سبة التي تم تحقيقها عام 2011 والتي بلغت %68، 

وقد �سجلت �سادرات الغاز الطبيعي الم�سيل ن�سبة 31.7% من اإجمالي �سادرات الغاز 

العالمية عام 2012، مقابل ن�سبة 32% التي تحققت عام 2011. الجدول )19-3( 

وال�سكل )3-19( وال�سكل )20-3(.

ال�صكل 19-3

تطور �صادرات الغاز الطبيعي عالميا خالل الفترة 2012-2008
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العالمية،  الأ�سواق  اإلى  العربية  الدول  الم�سدرة من  الطبيعي  الغاز  بلغت كميات 

نحــــو   2012 الأنابيب في عام  اأو عبر خطوط  �سواء على �سكل غاز طبيعي م�سيل 

214.5 مليار متر مكعب  لتت�ساوى تقريبا مع الم�ستويات التي تم تحقيقها عام 2011 
العربية مجتمعة نحو  الدول  214 مليار متر مكعب، وتمثل �سادرات  والتي بلغت 

20.76% من �سادرات الغاز الطبيعي عالميا. ال�سكل )21-3(.

ال�صكل 20-3

توزع �صادرات الغاز الطبيعي عالميا خالل عامي 2011 و 2012 

ال�صكل 21-3

توزع �صادرات الغاز الطبيعي عالميا عام  2012 

 )%(
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جاءت دولة قطـــر بالمركــــز الأول بين الدول العربية، حيث بلغت �سادراتها 124.7 

من اإجمالي �سادرات الدول العربية في عام  مليار متر مكعب اأي ما ن�سبته %58.1 

2012، تلتها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية في المرتبة الثانية حيث 
بلغ اإجمالي �سادراتها 50.1 مليار متر مكعــب بح�ســـة 23.4% من اإجمالي �سادرات 

الدول العربية، ثم �سلطنة عمان في المرتبـــة الثالـــثة بن�ســـبة 5.2%، فدولة الإمــــارات 

العربية المتحدة بن�سبة 3.5%، ثم جمهورية م�سر العربية والتي تراجعت �سادراتها 

من الغاز ب�سكل ملحوظ  ب�سبب زيادة الطلب المحــلي في ف�ســـل ال�سيف حيـــث بلـــغ 

اإجمــالي �سادراتها من الغاز نحو 7.3 مليار متر مكعب بن�ســــبة 3.4%، فالجمهورية 

اليمنية بن�سبة 3.3%، واأخيرا دولة ليبيا  بن�سبة 3%. ال�سكل )22-3(.

ال�صكل 22-3

�صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي عام 2012

)مليار متر مكعب( 

1-3 االأ�صعار العالمية للغاز الطبيعي

اأو  الأنابيب  المنقول عبر خطوط  العالمية، �سواء  الغاز  اأ�سعار  �سهدت معدلت 

بالمقارنة   2012 الرئي�سية خالل عام  الأ�سواق  ارتفاعا في  الم�سيل،  الطبيعي  الغاز 
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مع معدلتها عام 2011، حيث ارتفع �سعر الغاز الطبيعي في اأ�سواق المملكة المتحدة 

بمعدل 4.6%، وفي اأ�سواق دول التحاد الأوروبي بمعدل 5.2%، كما ارتفع �سعر الغاز 

)على �سكل غاز طبيعي م�سيل(، بينما  الطبيعي الوا�سل اإلى اليابان بحدود %13.7 

انخف�ض �سعر الغاز الطبيعي في الوليات المتحدة وفقا لمركز هنري بن�سبة %31.2، 

وفي كندا بن�سبة 34.6%. ال�سكل )3-23( والجدول )20-3(.

ال�صكل 23-3

تطور معدل االأ�صعار العالمية للغاز الطبيعي خالل الفترة 2012-2008

)دولر اأمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية( 
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1-4 اأهم ن�صاطات �صناعة الغاز العالمية

بلغت الطاقة الإنتاجية ال�سمية من الغاز الطبيعي الم�سيل عالميا في نهاية عام 

2012 نحو 281.7 مليون طن في ال�سنة مقابل 278 مليون طن في ال�سنة عام 2011 
اأي بزيادة قدرها 1%. وبلغ عدد وحدات ت�سييل الغاز الطبيعي نحو 89 وحدة موزعة 

في �سبعة ع�سرة دولة من اأ�سل ثمانية ع�سرة بعد توقف محطة مر�سى البريقة لت�سييل 

الغاز الطبيعي في دولة ليبيا  ب�سبب ت�سرر بع�ض من�ساآتها في الآونة الأخيرة جراء 

الظروف الأمنية. وتحتل دولة قطر المرتبة الأولى عالميا بطاقة اإنتاجية تقدر بنحو 77 

مليون طن في ال�سنة اأي ما يوازي نحو 27.3% من الإجمالي العالمي، تليها اإندوني�سيا 
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في المرتبة الثانية بطاقة اإنتاجية تقدر بنحو 34 مليون طن في ال�سنة بن�سبة %12.1 

من   %8.9 بن�سبة  ال�سنة  25 مليون طن في  الثالثة بطاقة  المرتبة  ثم ماليـزيا في 

الطاقة الإنتاجية على م�ستوى العالم، وبذلك ت�ستحوذ الدول الثالث مجتمعة على نحو 

48.3% من اإجمالي الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي الم�سيل عالميا. الجدول )6-3(

العالم  الم�سيل في مناطق  الطبيعي  للغاز  الإنتاجية ال�سمية  الطاقة  اأما عن توزع 

الأولى  المرتبة  البا�سيفيك  اآ�سيا/  2012، فقد احتلت منطقة  نهاية عام  المختلفة في 

عالميا، حيث بلغ اإجمالي الطاقة الإنتاجية ال�سمية نحو 104.9 مليون طن في ال�سنة 

من الإجمالي العالمي، تليها في المرتبة الثانية منطقة ال�سرق   %37.2 يعادل  وهو ما 

الأو�سط حيث ت�سل الطاقة الإنتاجية ال�سمية اإلى نحو 99.9 مليون طن في ال�سنة بن�سبة 

76.9 مليون طن في  من الإجمالي العالمي، واأخيرا منطقة الأطل�سي بطاقة   %35.5
ال�سنة بن�سبة 27.3% من الإجمالي العالمي. الجدول )3-21( وال�سكل )24-3(.

ال�صكل 24-3

توزع الطاقة االإنتاجية اال�صمية للغاز الطبيعي الم�صيل في مناطق العالم المختلفة 
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ال�صكل 25-3

توزع الطاقة االإنتاجية اال�صمية للغاز الم�صيل في الدول العربية نهاية عام 2012

العربية قرابة  الدول  الم�سيل في  الطبيعي  للغاز  الإنتاجية ال�سمية  الطاقة  تبلغ 

131.5 مليون طن في ال�سنة وهو ما يكافئ نحو 46.7% من اإجمالي الطاقة الإنتاجية 
ت�ستحوذ  الأولى حيث  المرتبة  دولة قطر  العالم. تحتل  الم�سيل في  الطبيعي  للغاز 

من اإجمالي الطاقة الإنتاجية في الدول العربية، تليها      %58.6 ن�سبة  وحدها على 

 ،%14.8 بن�سبة  الثانية  المرتبة  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�صعبية في 

ثم  جمهورية م�صر العربية في المرتبة الثالثة بن�سبة 9.3%، ثم �سلطنة ُعمان بن�سبة 

واأخيرا دولة الإمارات العربية المتحدة  7.9%، والجمهورية اليمنية بن�سبة %5.1 
بن�سبة 4.4%. الجدول )3-22( وال�سكل )25-3(.

النتهاء منها موؤخرا،  تم  التي  الم�سروعات  الم�سيل في عدد من  الغاز  اإنتاج  بداأ 

ففي ني�سان/ اأبريل عام 2012، تم ت�سغيل محطة )Pluto LNG T1( في اأ�ستراليا 

اإلى  الم�سيل  الغاز  اأول �سحنة من  ال�سنة، وتم ت�ســــدير  4.3 مليون طن في  بطاقة 

اأبريل  ني�سان/  2012. وفي  اأيـــار/ مايو  اليابان في  Kanasi Electric في  �سركة 
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الغاز في من�ســـاأة �سكيـــكدة  لت�ســـييــل  الوحــدة الجديــــدة  2013، تم ت�سغيل  عام 

 4.5 ال�سعبية بطاقة  الديمقراطية  ٍ)Skikda-GL1K( في الجمهورية الجزائرية 

ال�سوق  اإلى  الم�سيل  الغاز الطبيعي  اأول �سحنة من  ال�سنة وت�سدير  مليون طن في 

 KPR اأن ا�ستثمارات الم�سروع تبلغ 2.8 مليار دولر وقامت �سركة الأوروبية. يذكر 

بتنفيذ اأعمال الهند�سة والتوريد والبناء ابتدءا من �سهر اآذار/ مار�ض من عام 2007، 

وياأتي هذا الم�سروع ليحل محل الوحدات الثالثة القديمة التي ت�سررت اإثر انفجار 

عام 2004.

وفي اأنغول، قامت �سركة اأنغول للغاز الطبيعي الم�سيل )Angola LNG( وهي 

م�سروع م�سترك بين �سركة Sonagol  )22.8%(، و�سركة Eni  الإيطالية )%13.6(، 

و�سركة Total الفرن�سية )13.6%(، و�سركة Chevron )36.4%(، و�سركة بريت�ض 

بيتروليوم BP )13.6%(، بت�سغيل محطة  ت�سييل الغاز )Angola LNG T1( في 

حزيران/ يونيو 2013 بطاقة 5.2 مليون طن في ال�سنة وتم ت�سدير اأول �سحنة من 

الغاز الطبيعي الم�سيل اإلى البرازيل. تبلغ ا�ستثمارات الم�سروع نحو 10 مليار دولر، 

اأنغول والذي �سي�سهم في خف�ض معدلت حرق  الأول من نوعه في  الم�سروع  وهو 

الغازات الم�ساحبة.

اإجمالي عدد  بلغ  الم�سيل، فقد  الغاز  ا�ستقبال �سحنات  يتعلق بمرافئ  اأما فيما 

نهاية عام  الغازية في  الحالة  اإلى  واإعادته  الم�سيل  الطبيعي  الغاز  ا�ستقبال  من�ساآت 

2012 نحو 93 من�ساأة بطاقة 668 مليون طن في ال�سنة )901.7 مليار متر مكعب في 
ال�سنة( اأي اأكثر من �سعف الطاقة الإنتاجية ال�سمية للغاز الطبيعي الم�سيل عالميا، 

الغازية نحو  اإلى حالته  واإعادته  الم�سيل  الغاز  الثابتة ل�ستقبال  المن�ساآت  وبلغ عدد 

82 من�ساأة بطاقة اإجمالية تقدر بنحو 628.4 مليون طن في ال�سنة، بينما يمثل العدد 
 )FSRU( المتبقي الوحدات العائمة لتخزين الغاز الم�سيل واإعادته اإلى الحالة الغازية

بطاقة اإجمالية تقدر بنحو 39.6 مليون طن في ال�سنة، وهي ت�سهد حاليا موجة من 

تنامي الطلب عليها لما تتميز به من خف�ض للتكاليف والوقت الالزم لالإن�ساء مقارنة 

بالمن�ساآت الثابتة. وقد ان�سمت اندوني�سيا اإلى ركب الدول الم�ستوردة للغاز الم�سيل 

في نهاية عام 2012 لي�سل بذلك اإجمالي الدول الم�ستوردة للغاز الطبيعي الم�سيل 

اإلى 26 دولة.
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اأما عن توزع  الطاقة الت�سميمية لمن�ساآت ا�ستقبال الغاز الطبيعي الم�سيل واإعادته 

اإلى حالته الغازية في مناطق العالم المختلفة في نهاية عام 2012، فنجد اأن منطقة 

اإجمالي  يبلغ  العالمي، حيث  الإجمالي  من   %50.3 ت�ستحوذ وحدها على نحو  اآ�سيا 

الطاقة الت�سميمية لمن�ساآت ا�ستقبال الغاز الم�سيل نحو 453.8 مليار متر مكعب غاز 

�سنويا، حيث تعتبر اآ�سيا هي ال�سوق الرئي�سية ل�سادرات الغاز الطبيعي الم�سيل، تليها 

في المرتبة الثانية اأمريكا ال�سمالية بن�سبة 24.7% والتي من المتوقع اأن ت�سهد تراجعا 

الطبيعي  للغاز  اأكبر منتج  المتحدة  الوليات  اأ�سبحت  اأن  القادمة بعد  الفترة  خالل 

عالميا، مع توقعات اأن تدخل �سوق الدول الم�سدرة للغاز الطبيعي الم�سيل بعد تحويل 

مرافئ ال�سـتقبال لديها اإلى محـطات لت�سيـيل الغاز الطبيعي. تاأتي اأوروبا في المرتبة 

الت�سميمية  الطاقة  اإجمالي  يبلغ  العالمي حيث  من الإجمالي   %21.4 بن�سبة  الثالثة 

قرابة 193 مليار متر مكعب غاز �سنويا وتعتبر هي الأخرى ثاني اأهم الأ�سواق الرئي�سية 

ل�سادرات الغاز الم�سيل، بينما تبلغ الطاقة الت�سميمية لمرافئ ا�ستقبال الغاز الم�سيل 

في اأمريكا الجنوبية نحو 23.4 مليار متر مكعب اأي ما ن�سبته 2.6%، اأما في ال�سرق 

الأو�سط فتبلغ نحو 9.3 مليار متر مكعب بن�سبة 1%. وتعد كال من اأمريكا الجنوبية 

وال�سرق الأو�سط من الأ�سـواق النا�سئة ل�سـادرات الغـاز الم�سـيل. ال�سكل )26-3(

ال�صكل 26-3

توزع الطاقة الت�صميمية لمرافئ ا�صتقبال الغاز الطبيعي الم�صيل 

في مناطق العالم المختلفة نهاية عام 2012 
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وفي نف�ض ال�سياق، تم ت�سغيل عدد من من�ساآت ا�ستقبال الغاز الطبيعي الم�سيل التي 

تم النتهاء من تنفيذها موؤخرا، ففي ال�سين، قامت الموؤ�س�سة ال�سينية الوطنية للنفط 

التجريبي  الت�سغيل  باأولى عمليات   ،2012 اأيلول/ �سبتمبر  CNOOC في  البحري 

لمن�ساأة Zhejiang بطاقة 3 مليون طن في ال�سنة، وتم ا�ستقبال اأول �سحنة تجريبية 

من الغاز الطبيعي الم�سيل من دولة قطر.

اأما في اليابان، فقد قامت �سركة  Hokkaido Gas في كانون الأول/ دي�سمبر 

2012 بعمليات الت�سغيل النهائي لمرفاأ Ishikari ل�ستيراد الغاز الم�سيل واإعادته اإلى 
التجريبي في  الت�سغيل  ال�سنة، بعد نجاح  1.7 مليون طن في  الغازية بطاقة  �سورته 

ت�سرين الأول/ اأكتوبر من نف�ض العام. يذكر اأن اليابان هي اأكبر م�ستورد للغاز الطبيعي 

الم�سيل عالميا، وزاد اعتمادها على واردات الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي على 

الطاقة بعد حادثة مفاعل فوكو�سيما.

النهائي  الت�سغيل  Nusantara Regas بعمليات  اإندوني�سيا، قامت �سركة   وفي 

لمرفاأ Nusantara ل�ستقبال الغاز الم�سيل بطاقة 5.2 مليار متر مكعب في ال�سنة، 

ال�سمالي  ال�ساحل  15 كم من  المرفاأ على بعد  التجريبي، ويقع  الت�سغيل  بعد نجاح 

لجاكرتا وهو اأول مرفاأ ل�ستيراد الغاز الم�سيل في اإندوني�سيا التي تحتل المرتبة الثانية 

عالميا من حيث الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي الم�سيل.

وفي قبر�ض، وقعت الحكومة على مذكرة تفاهم )MOU( في �سهر ت�سرين الثاني/ 

2013 مع �سركة توتال الفرن�سية )Total( ل�ستغالل حقول الغاز الطبيعي  نوفمبر 

الواقعة في القواطع البحرية �سمن امتياز �سركة توتال الذي ح�سلت عليه موؤخرا في 

�سباط/ فبراير من نف�ض العام. ون�ست �سروط مذكرة التفاهم على عدد من الخيارات 

الطبيعي وت�سديره على �سورة غاز  الغاز  لت�سييل  الأولية لإن�ساء م�سنع  اإعطاء  مع 

طبيعي م�سيل اإلى الأ�سواق الأوروبية والآ�سيوية.

OAO NOVATEK في كانون الأول/ دي�سمبر  اأعلنت �سركة  في رو�سيا، 

2013، اأنها اعتمدت قرار ال�ستثمار النهائي )FID( لم�سـروع Yamal LNG وهـو 
الم�سـروع الم�سـترك بين OAO NOVATEK بن�سبة 80% و�سركة Total بن�سبة 

الطبيعي مكونة من ثالث  الغاز  لت�سييل  اإن�ساء من�ساأة  اإلى  الم�سروع  20%. يهدف 
وحدات بطاقة اإجمالية 16.5 مليون طن في ال�سنة، وبا�ستثمارات �سخمة جدا تقدر 

بنحو 26.9 مليار دولر.
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في باك�صتان، بداأ العمل في �سهر اآذار/ مار�ض 2013، في اإن�ساء الجزء الباك�ستاني 

من اأنبوب الغاز الذي �سيربط بين باك�ستان واإيران وهو ما ي�سمى خط )IP(، ولكن مع 

تحقيق تقدم طفيف حيث اأعلنت باك�ستان عن عدم قدرتها على توفير التمويل الالزم 

لإن�ساء الخط داخل اأرا�سيها والذي تبلغ تكلفته التقديرية نحو 1.5-2 مليار دولر. 

يهدف الم�سروع اإلى مد باك�ستان بنحو 750 مليون قدم مكعب غاز في اليوم من اإيران، 

اإلى اأن ي�سل اإلى  اأرا�سيها  وين�ض التفاق على اأن كل دولة ُملزمة ببناء الخط داخل 

الباك�ستاني من الخط قرابة  يبلغ طول الجزء  الدولــة الأخـــرى، حيــث  مـــع  الحدود 

800 كم، بينما يبلغ طول الخط في الجانب الإيراني 1,150 كيلومتر، وقد تم النتهاء 
من اإن�ساء جزء بطول 900 كيلومتر من ال�ُسليحه اإلى اإيران �سهر، ومن المتوقع اأن يبداأ 

ت�سغيله في عام 2017 بعد اأن مقررا في عام 2014.

2. اأهم التطورات في الدول العربية
2-1 دولة االإمارات العربية المتحدة

ت�سهد دولة الإمارات العربية المتحدة طلبا متزايدا على الغاز الطبيعي وخا�سة في 

اأ�سهر ال�سيف ل�ستخدامه كوقود في توليد الطاقة الكهربائية، حيث تقوم با�ستيراد 

نحو 2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا من دولة قطر عبر خط اأنابيب دولفين، كما 

تقوم اإمارة دبي با�ستيراد قيمة تعاقدية تقدر بنحو 1 مليون طن في ال�سنة من الغاز 

الم�سيل  الطبيعي  الغاز  الم�سيل من خالل وحدة عائمة ل�ستقبال وتخزين  الطبيعي 

واإحالته اإلى الحالة الغازية )FSRU(، بالإ�سافة اإلى ال�سحنات الفورية. وعلى الرغم 

من اأن اإمارة اأبو ظبي تقوم بت�سدير الغاز الطبيعي الم�سيل اإلى اليابان، اإل اأن التوقعات 

ت�سير اإلى اأن دولة الإمارات العربية المتحدة قد ت�سبح م�ستوردا �سافيا للغاز الطبيعي 

الغاز،  المتزايد على  الطلب  تلبية  المحلي على  الإنتاج  في حال عدم قدرة معدلت 

الذروة في  2 مليار قدم مكعب غاز يوميا في فترة  الحالي بنحو  العجز  حيث يقدر 

ف�سل ال�سيف. لذا تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة حاليا بعدد من الم�سروعات 

تهدف من خاللها اإلى اإ�سافة نحو 2.55 مليار قدم مكعب غاز في اليوم من واردات 

الغاز الطبيعي من خالل خط غاز دولفين وم�سروع لبناء مرفاأ ل�ستقبال الغاز الطبيعي 

الم�سيل، بالإ�سافة اإلى تطوير بع�ض حقول الغاز الطبيعي وو�سعها على الإنتاج خالل 

عام 2014، وفيما يلي اأبرز التطورات الحالية في دولة الإمارات العربية المتحدة:
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 3 باإ�سافة عدد   ،)Dolphin Energy( تقوم حاليا �سركة دولفين للطاقة

50%( على خط  )اأي بزيادة  الحالية  ال�ست  ال�سواغط  اإلى  �سواغط غاز جديدة 

غاز دولفين الذي ينقل الغاز من حقل غاز ال�سمال في دولة قطر اإلى اإمارة اأبو ظبي 

اإ�سافة نحو  ال�سواغط الجديدة في  370-380 مليــــون دولر، و�ست�ساهم  وبتكلفـــة 

1.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا عبر الخط  بحلول منت�سف عام 2014، وبالتالي 
رفع  الطاقة الت�سميمية للخط من طاقته الحالية التي تبلغ نحو 2 مليار قدم مكعب 

غاز في اليوم اإلى 3.2 مليار قدم مكعب غاز في اليوم، ولكن حتى الآن لم يتم التو�سل 

اإلى اتفاق على �سعر الغاز بين �سركة قطر للبترول و�سركة دولفين للطاقة.

في اأيار/ مايو 2013، فازت �سركة �سل بعقد تطوير حقل باب �سديد الحمو�سة 

النتهاء من  30 عاما وجاري  اأبو ظبي لمدة  150 كم جنوب غرب  بعد  الواقع على 

اإعداد الم�سروع الم�سترك بين �سركة بترول اأبو ظبي الوطنية التي �ستمتلك 60% من 

الأ�سهم و �سركة �سل التي �ستمتلك الن�سبة الباقية، ومن المتوقع طرح مناق�سة عقد 

الهند�سة والتوريد والإن�ساء )EPC( بحلول 2015-2016. يهدف الم�سروع اإلى اإنتاج 

500 مليون قدم مكعب في اليوم من الغاز المباع با�ستثمارات تبلغ 10 مليار دولر، 
ومن المتوقع و�سع الحقل على الإنتاج بحلول عام 2020.

في منت�سف عام 2013، اأعلنت �سركة اأبو ظبي ل�سناعات الغاز المحدودة “جا�سكو” 

للغاز،  المالكة والم�سوؤولة عن ت�سغيل م�سنع حب�سان-5  ال�سركة  )GASCO(، وهي 

 2.15 والبالغة نحو  الإنتاجية  للم�سنع بكامل طاقته  التجريبي  الت�سغيل  اأنجزت  اأنها 

مليار قدم مكعب غاز يومياً. يعتبر م�سنع حب�سان-5 للغاز جزء من منظومة م�سروع 

الغاز المتكامل في اإمارة اأبو ظبي با�ستثمارات تبلغ نحو 5.7 مليار دولر، ويهدف اإلى 

للم�سنع نحو  الت�سميمية  الطاقة  وتبلغ  بالبرية،  البحرية  والغاز  النفط  ربط عمليات 

2.15 مليار قدم مكعب غاز في اليوم، وهي ت�سمل معالجة الغاز الم�ساحب وغير 
الم�ساحب من خالل تطوير ثالثة حقول للنفط والغاز، لإنتاج نحو 750 مليون قدم 

الإيثان  اليوم من  األف طن في   12 اإلى  بالإ�سافة  المباع،  الغاز  اليوم من  مكعب في 

و�سوائل الغاز الطبيعي. 

اأعلنت �سركة بترول اأبو ظبي الوطنية )اأدنوك(، عن قرب ا�ستكمال عمليات الت�سغيل 

  )Integrated Gas Development( المتكامل الغاز  الفعلي في م�سروع تطوير 
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بنهاية العام، و�سيقوم الخط بنقل الغاز من حقل اأم ال�سيف البحري يومياً اإلى جزيرة 

دا�ض لتجفيفه و�سغطه ثم نقلة عبر اأنبوب بحري اإلى مجمع حب�سان ل�ستكمال عمليات 

المعالجة ثم �سخه في ال�سبكة الوطنية للغاز. تبلغ ا�ستثمارات الم�سروع نحو 10 مليار 

دولر وبطاقة ت�سميمية 1 مليار قدم مكعب غاز في اليوم، حيث �سيتم نقل 750 مليون 

قدم مكعب غاز في اليوم من الحقول البحرية اإلى مجمع معالجة الغاز”حب�سان”، بينما 

الغازات  لنقل  ي�ستخدم  اليوم كفائ�ض �سعة  250 مليون قدم مكعب غاز في  �ستترك 

الم�ساحبة التي تغذي م�سنع ت�سييل في جزيرة دا�ض حال توقفه لأي طارئ. 

 )Al Hosn Gas( في ت�سرين الأول/ اأكتوبر 2013، اأعلنت �سركة الح�سن للغاز

وهي �سركة م�ستركة بين �سركة بترول اأبو ظبي الوطنية )اأدنوك(، و�سركة اأوك�سيدنتال 

40/60%، عن  بن�سبة م�ساركة   )Occidental Petroleum( الأمريكية بتروليوم 

انتهاء نحو 90% من اأعمال الإن�ساء الجارية في حقل �ساه �سديد الحمو�سة، على اأن 

يتم النتهاء من جميع الأعمال الجارية لتطوير الحقل وو�سعه على الإنتاج في الربع 

10 مليار دولر، ويهدف  الم�سروع بنحو  ا�ستثمارات  2014. تقدر  الأخير من عام 

اإلى معالجة 1 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا بحلول عام 2015، لإنتاج نحو 540 

مليار قدم مكعب يوميا من الغاز المباع، بالإ�سافة اإلى 50 األف ب/ي من �سوائل الغاز 

اأن محتوى  ال�سلبة. يذكر  الكبريت  10،000 طن يوميا من حبيبات  الطبيعي، ونحو 

كبريتيد الهيدروجين في غاز حقل �ساه ي�سل اإلى 23% و�سيتم ا�ستخال�سه وتحويله 

اأبو  اإلى حبيبات كبريت �سلبة لكي يتم ت�سديرها من خالل ميناء الروي�ض في اإمارة 

ظبي، وذلك من خالل م�سروع القطار الجاري اإن�ساوؤه حاليا بطول 226 كم بوا�سطة 

�سركة قطار التحاد ويربط بين حقل �ساه وميناء الروي�ض، ويتوقع ت�سغيل القطار في 

الربع الأخير من عام 2014 تزامنا مع بدء الإنتاج من حقل �ساه.

للغــاز الطبيعــي  اأعلنت �سركة الإمارات   ،2013 الثاني/ نوفمبر  فــي ت�سرين 

الم�سال )Emirates LNG( وهي م�سروع م�سترك بين �سركة اأبو ظبي لال�ستثمارات 

اأول  باإن�ساء  اأنها �ستقوم   ،)Mubadala( و�سركة مبادلة ،)IPIC( الدولية البترولية 

من�ساأة برية ل�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في ال�سرق الأو�سط في ميناء الفجيرة 

اليوم بعد  1.2 مليار قدم مكعب غاز في  تبلغ  على خليج عمان بطاقة ت�سميمية 

موافقة الحكومة على الم�سروع، واأنها تقوم حاليا بتقييم عرو�ض ال�سركات الخا�سة 
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بعقد الهند�سة والتوريد والإن�ساء )EPC( الخا�سة بالم�سروع، ولم تف�سح ال�سركة عن 

الإطار الزمني لمنح العقد اإلى اإحدى ال�سركات �ساحبة العرو�ض، وكانت �سركة تكنيب 

اأن  للم�سروع. يذكر  الهند�سية  الت�سميمات  بالفعل  اأنهت  الفرن�سية قد   )Technip(

�سركة الإمارات للغاز الطبيعي الم�سال كانت تخطط حتى وقت قريب في ا�ستخدام 

وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي الم�سيل واإعادته اإلى الحالة الغازية بطاقة 600 

مليون قدم مكعب غاز في اليوم كمرحلة اأولية في م�سروع من�ساأة الفجيرة اإلى اأن يتم 

النتهاء من بناء من�ساأة برية ل�ستيراد الغاز الم�سيل لت�سل بذلك الطاقة الإجمالية اإلى 

1.2 مليار قدم مكعب في اليوم. وفي اإطار تلك التغيرات، فاإن م�سروع من�ساأة الفجيرة 
لن يكون جاهزا ل�ستيراد الغاز الم�سيل قبل عام 2016 اأو 2017.

2-2 مملكة البحرين

تخطط  البحرين لإن�ساء مرفاأ ل�ستقبال الغاز الطبيعي الم�سيل من خالل وحدة 

عائمة لتخزين الغاز الم�سيل واإعادته اإلى الحالة الغازية )FSRU( في �سمال البحرين 

بتكلفة مبدئية تقدر بنحو 500 مليون دولر وبطاقة ت�سميمية ت�سل اإلى 500 مليون 

قدم مكعب غاز في اليوم، وذلك لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز في القطاعات 

المختلفة اأهمها قطاع الكهرباء، والذي ي�ستهلك حاليا نحو 37% من اإجمالي الإنتاج، 

الإنتاج.  اإجمالي  من   %22 ت�ستهلك وحدها  )البا( والتي  البحرين  األمونيوم  و�سركة 

اأن يتخطى الطلب على الغاز الطبيعي م�ستويات الإنتاج المحلي بحلول  ومن المتوقع 

عام 2023 طبقا لموؤ�سرات العر�ض والطلب، الأمر الذي ي�ستلزم البحث عن خيارات 

ل�ستيراد الغاز الطبيعي. وقد ا�ستعانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في مملكة البحرين 

باإحدى ال�سركات ال�ست�سارية الأمريكية وهي �سركة )Galway Energy( بهدف و�سع 

تو�سيات لتحديد اأف�سل الخيارات ل�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سال في المملكة، وجاري 

حاليا اإعداد درا�سة الجدوى والتي تاأخرت كثيرا، ومن المتوقع النتهاء من اإعدادها مع 

بداية عام 2014، وفي حال النتهاء من درا�سة الجدوى، فاإنه من المتوقع توقيع عقد 

اإن�ساء المرفاأ خالل عام 2014.

2-3 الجمهورية التون�صية

ل تزال الموؤ�س�سة التون�سية لالأن�سطة البترولية )ETAP( متم�سكة بالم�سي قدما 

 )South Tunisia Gas Development( في م�سروع تطوير غاز جنوب تون�ض
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الم�سروع  ال�سابق من  العام  اإيني الإيطالية نهاية  ان�سحاب �سركة  الرغم من  على 

الم�سترك الذي ي�سم الموؤ�س�سة التون�سية لالأن�سطة البترولية و�سركة )OMV(، حيث 

اأعلنت في حزيران/ يونيو 2013، تعديل اأهداف الم�سروع لي�سمل بناء من�ساأة لمعالجة 

الغاز بطاقة 90 مليون قدم مكعب غاز في اليوم في حقل نوارة، ومن�ساأة اأخرى بطاقة 

المباع  الغاز  ال�ساحلية لإنتاج  اليوم في مدينة قاب�ض  90 مليون قدم مكعب غاز في 
البترول الم�سال الذي �سيخ�س�ض للت�سدير. و�سيتم ربط كال المن�ساأتين بخط  وغاز 

اأنابيب يمتد بطول 370 كم وبطاقة ت�سميمية 350 مليون قدم مكعب غاز في اليوم، 

وتقدر التكلفة الأولية للم�سروع بنحو 1 مليار دولر. و�ستمتلك �سركة )OMV( نحو 

50% من الأ�سهم في الم�سروع الم�سترك الجديد بينما �ستمتلك الموؤ�س�سة التون�سية 
الفترة  العقود في  لتوقيع  الموؤ�س�سة  المتبقية. وتخطط  الن�سبة  البترولية  لالأن�سطة 

2014 والنتهاء من جميع  اأوائل عام  الم�سروع  العمل في  يتم بدء  اأن  القادمة على 

الإن�ساءات في الربع الأول من عام 2016.

2-4 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�صعبية

اأعلنت �سركة �سوناطراك في حزيران/ يونيو 2013، انتهاء نحو 10% من الأعمال 

الرئي�سي )GR5( في م�سروع غاز جنوب غرب الجمهورية  الغاز  الإن�سائية لخط 

ال�سعبية )South West Gas Project(، والذي يمتد  الديمقراطية  الجزائرية 

بطول 780 كم لنقل اإنتاج الغاز من الحقول الواقعة في جنوب غرب حا�سي الرمل. 

تبلغ الطاقة الت�سميمية للخط 20 مليار متر مكعب غاز/ ال�سنة، ومن المتوقع اأن يبداأ 

ت�سغيله في اآذار/ مار�ض 2016.

ال�سعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الطاقة والمناجم في الجمهورية  اأعلنت وزارة 

عن نيتها رفع اإنتاج الغاز الطبيعي اإلى �سعف م�ستويات الإنتاج الحالية خالل الع�سر 

�سنوات القادمة، بعد اأن حققت موؤخرا عدد من الكت�سافات الغازية الناجحة. كما اأنها 

تقوم حاليا بدرا�سة وتقييم م�سادر غاز ال�سجيل والتي ت�سير درا�سة كانت قد اأعدتها 

اأنها تقدر بنحو 707 تريليون قدم مكعب،  اإدارة معلومات الطاقة الأمريكية موؤخرا، 

على اأن يتم البدء في ا�ستغاللها خالل ال�سنوات القادمة.  

التركية في كانون  الغـــاز الطبيـــعي قامت الحكومة  وفيما يتعلق بت�سـديـــر 

الُموقعة  الطبيعي  الغاز  ا�ستيراد  اتفاقية  التعاقد في  2013 بمد فترة  يناير  الثاني/ 
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اأن  اأخرى، حيث  ال�سعبية لمدة ع�سر �سنوات  الديمقراطية  مع الجمهورية الجزائرية 

التفاقية ال�سابقة الُموقعة بين البلدين �ستنتهي في عام 2014. و�ستقوم الجمهورية 

الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية بموجب التفاقية بتوريد 4 مليار متر مكعب/ ال�سنة 

من الغاز الطبيعي الم�سيل مع اإمكانية رفعها اإلى 6 مليار متر مكعب/ ال�سنة. 

الوحدة  2013، بدء ت�سغيل  اأبريل  ني�سان/  اأعلنت �سركة �سوناطراك في  كما 

اأول �سحنة  واإنتاج  الغاز الطبيعي  لت�سييل  الغاز في من�ساأة �سكيكدة  لت�سييل  الجديدة 

من الغاز الطبيعي الم�سيل. تبلغ الطاقة الت�سميمية للوحدة الجديدة 4.5 مليون طن/ 

ال�سنة، وجاءت لتحل محل الوحدات الثالث القديمة التي ت�سررت اإثر حريق عام 2004 

بطاقة اإنتاجية 3 مليون طن/ ال�سنة.

2013، عن عزمها  اأبريل  ني�سان/  الألمانية في   )RWE-Dea( اأعلنت �سركة

   .2017 ت�سغيل م�سروع حقل غاز ريجان �سمال )Reggane North( بحلول عام 

حيث  تبلغ تكلفة الم�سروع 3 مليار دولر ويهدف اإلى اإنتاج 285 مليون قدم مكعب 

غاز يوميا.

الغاز في ولية جيزي  اأمينا�ض لمعالجة  العمل تدريجيا في من�ساأة عين  بداأ  كما 

والتي كانت قد تعر�ست اإلى تخريب في اأوائل العام الجاري اأدى اإلى توقف العمل في 

المن�سـاأة التي تبلغ طاقتها الت�سميمية 9 مليار متر مكعب/ ال�سنة.

2-5 المملكة العربية ال�صعودية

 )EPC( اأر�ست �سركة اأرامكو في اأيار/ مايو 2013، عقد الهند�سة والتوريد والبناء

على �سركة )Larsen and Toubro( الهندية، لبناء محطة لمعالجة الغاز في حقل 

الغاز  اليوم من  75 مليون قدم مكعب في  تبلغ  اإنتاج  تبوك، بطاقة  مدين في منطقة 

الحر ونحو 4500 ب/ي من المتكثفات. كما يت�سمن العقد اإن�ساء خطي اأنابيب يمتدان 

بطول 98 كيلومتر لت�سليم الغاز المباع اإلى محطة متطورة لتوليد الكهرباء في مدينة 

�سباء على �ساحل البحر الأحمر. وكانت درا�سة قد اأجريت منت�سف عام 2009 ب�ساأن 

حقل غاز مدين لتقييم البدائل المختلفة لتطوير الحقل، وتحديد �سبل ال�ستغالل الأمثـل 

اإنتاج محطة غاز حقل  اأن  الدرا�سة  تلك  واأظهرت  الناحيـة القت�سادية.  لإنتاجـه مـن 

مدين �سيكون داعماً للمزيد من التو�سعات الم�ستقبلية في اأعمال توليد الكهرباء وتوزيع 

الطاقة في المنطقة. يذكر اأن حقل مدين قد اكت�سف عام 1992 اأثناء اأعمال التنقيب 
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في ال�سهل ال�ساحلي للبحر الأحمر، حيث قامت �سركة اأرامكو بحفر ثالثة اآبار اختبار 

في عامي 1992 و 1993، ومنذ ذلك الحين لم ي�سهد الحقل اأي اأعمال تطويرية.

كما اأعلنت �سركة لوك اأويل )Lukoil( في اأيلول/ �سبتمبر 2013، عن عزمها بدء 

اإنتاج الغاز الطبيعي في المملكة العام المقبل 2014 من القاطع )اأ(، بعد اأن حققت 

ك�سفاً ي�سم نحو 14 تريليون قدم مكعب من الغاز الحر في منطقة الربع الخالي وبذلك 

تكون �سركة لوك اأويل هي اأول م�سغل اأجنبي لم�سروع غاز بالمملكة.

ل تزال المفاو�سات جارية بين �سركة �سل و�سركة اأرامكو ب�ساأن تطوير حقل غاز 

التوقعات  ت�سير  بالمملكة. حيث  الخالي  الربع  الواقع في منطقة  الحام�سي  كيدان 

الأولية اأن تكلفة الإنتاج قد تتخطى حاجز 6 دولر/ مليون وحدة حرارية بريطانية، 

وهو ما يقلل من الجدوى القت�سادية لتطوير الحقل حيث اأن اأ�سعار الغاز في المملكة 

مدعومة ب�سكل كبير ت�سل اإلى 0.75 دولر/ مليون وحدة حرارية بريطانية. 

2-6 الجمهورية العربية ال�صورية     

وقعت كال من الجمهورية العربية ال�سورية وجمهورّية اإيران الإ�سالمّية على اتفاقية 

اإطارية تقوم جمهورّية اإيران الإ�سالمّية بموجبها بت�سدير الغاز الطبيعي اإلى الجمهورية 

 Islamic( العربية ال�سورية مرورا بجمهورية العراق عبر م�سروع خط الغاز الإ�سالمي

Gas Pipeline( دون الإف�ساح عن مزيد من التفا�سيل. وكانت الحكومة العراقية 
قد وافقت في وقت �سابق من هذا العام على مرور الخط عبر اأرا�سيها. يذكر اأن كال 

من جمهورّية اإيران الإ�سالمّية والجمهورية العربية ال�سورية قد وقعتا في تموز/ يوليو 

2011، مذكرة تفاهم لإن�ساء خط اأنابيب لنقل الغاز من جمهورّية اإيران الإ�سالمّية اإلى 
الجمهورية العربية ال�سورية ومن ثم اإلى لبـنان م�ستـقبال، بدولة قطر 56 بو�سة وبطاقة 

ت�سميمية 3.9 مليار قدم مكعب غاز يوميا و�سيمتد الخط المقترح بطول 600 كم في 

جمهورّية اإيران الإ�سالمّية، وبطول 1200 كم في كال من جمهورية العراق والجمهورية 

العربية ال�سورية، وتبلغ التكلفة التقديرية لهذا الم�سروع نحو 10 مليار دولر.

2-7 جمهورية العراق

 ،)BGC( في اأيار/ مايو 2013، اأعلنت �سركة �سل البدء بعمليات �سركة غاز الب�سرة

الم�سترك بين �سركة غاز الجنوب )51%(، و�سركة مت�سوبي�سي )%5(،  الم�سروع 
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و�سركة �سل )44%(، وهو يعتبر الأكبر من نوعه على م�ستوى العالم لتقليل حرق الغاز 

الم�ساحب للنفط الخام. ويعمل هذا الم�سروع على معالجة الغاز الم�ساحب للنفط 

الذي يحرق حاليا من خالل ثالث حقول نفطية كبيرة في جنوب جمهورية العراق وهي 

كل من حقل الرميلة، وغرب القرنة-1، وحقل الزبير، وتبلغ ا�ستثماراته 12.8 مليار 

دولر، بالإ�سافة اإلى 4.8 مليار دولر اأخرى في حال تنفيذ م�سروع م�ستقبلي لت�سييل 

الغاز الطبيعي وت�سديره في �سورة غاز طبيعي م�سيل بطاقة اإنتاجية 4 مليون طن/ 

ال�سنة )600 مليون قدم مكعب غاز يوميا( وذلك بعد تلبية احتياجات ال�سوق المحلي 

من الغاز الطبيعي في جمهورية العراق.

 )BGC( ووفقا لالتفاقية الموقعة مع وزارة النفط العراقية فاإن �سركة غاز الب�سرة

�ستقوم ببيع الغاز المعالج اإلى �سركة غاز الجنوب الحكومية، حيث �ستكر�ض �سركة غاز 

ت�سغيلها  الحالية لإعادة  المن�ساآت  تاأهيل وتطوير  اإعادة  اأعمال  الب�سرة جهودها على 

باأمان، بالإ�سافة اإلى بناء من�ساآت جديدة والتي من المتوقع اأن ترفع الطاقة الإنتاجية 

الحالية البالغة 400 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا اإلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز 

يوميا. ومنذ توقيع التفاقيات في ت�سرين الثاني/ نوفمبر عام 2011، رفعت كال من 

�سركة �سل و�سركة غاز الجنوب، الطاقة الإنتاجية للغاز من 240 مليون قدم مكعب يوميا 

اإلى 400 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا، كما اأنها ت�ستهدف الو�سول بالطاقة الإنتاجية 

اأن ت�سل الطاقة النهائية خالل  اإلى 1 مليار قدم مكعب بنهاية 2013، على  من الغاز 

ال�سنوات القادمة اإلى 2 مليار قدم مكعب يوميا، اإل اأن هذا الأمر يعتمد على خطط 

تطوير الحقول النفطية في جنوب جمهورية العراق والم�ستهدف من اإنتاج النفط.

في تموز/ يوليو 2013، وقعت جمهورية العراق اتفاقية مع اإيران ل�ستيراد 850 

مليون قدم مكعب من الغاز الإيراني يوميا ت�ستخدم في تغذية محطات لتوليد الكهرباء 

في محافظتي ديالى وبغداد، ومن المتوقع اأن تحقق اإيران بموجب هذا التفاق اإيرادات 

�سنوية تقدر بنحو 3.7 مليار دولر.

التركية            – اإنرجي الإنجليزية  اأعلنت �سركة جينيل   ،2013 اأكتوبر  في ت�سرين الأول/ 

العراق، قرب النتهاء من توقيع  اإقليم كرد�ستان  للنفط في  اأكبر منتج   )Genel Energy(

اتفاقية لبيع الغاز بين اإقليم كرد�ستان العراق وتركيا بحلول الربع الأول من عام 2014، ويهدف 

التفاق اإلى مد تركيا بنحو 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي �سنويا من كرد�ستان العراق. 
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بالتح�سيرات   )Botas( الأنابيب التركية لخطوط  بوتا�ض الحكومية  كما تقوم حاليا �سركة 

الالزمة للبدء في ت�سييد خط اأنابيب غاز اإلى مدينة �سيلوبي جنوب �سرق تركيا، والواقعة على 

حدود تركيا مع اإقليم كرد�ستان العراق بهدف ا�ستيراد الغاز الطبيعي من الإقليم.

2-8 دولة قطر
تقوم حاليا �سركة وينتر �سال الألمانية )Wintershall( مع كال من �سركة قطر 

للبترول و�سركة ميت�سوي اليابانية، باإعداد درا�سة الجدوى لالكت�ساف الغازي الجديد 

الذي ي�سم نحو 2.5 تريليون قدم مكعب في القاطع -4 ن، ومن المتوقع اأن يبداأ الغاز 

بالتدفق في المراحل الأولى بمعدل 200-250 مليون قدم مكعب يوميا اإلى اأن يتم 

الو�سول بالإنتاج النهائي الذي �سيتم تحديده بعد توافر البيانات الالزمة.

تم توقيـــع اتفاقيــــة طويلة الأمــــد )لمدة 20 عاما( بين �ســـركة قطر غاز و�سركة 

بي تي تي العامة المحدودة بتايالند )PTT(، تقوم بموجبها �سركة قطر غاز-3 بتوريد 

2015. كما توقفت  ابتداء من عام  الم�سيل �سنويا  الطبيعي  الغاز  2 مليون طن من 
المفاو�سات بين الحكومة التركية  ودولة قطر ب�ساأن توقيع اتفاقية بيع و�سراء طويلة 

اإلى تركيا والتي  القطري �سنويا  الم�سيل  الغاز  6 مليار متر مكعب من  لتوريد  الأمد 

واأذربيجان  واإيران  الغاز من رو�سيا  تقليل اعتمادها على واردات  اإلى  ت�سعى جاهدة 

والتي ت�سكل مجتمعة نحو 85% من اإجمالي واردات تركيا من الغاز الطبيعي.  

وفي تموز/ يوليو 2013، اأعلنت �سركة قطر غاز عن بيعها لأولى �سحنات الغاز 

الطبيعي الم�سيل اإلى ماليزيا ل�سركة بترونا�ض اإل اإن جي المحدودة، وتم ت�سليم ال�سحنة 

اإلى اأولى محطات ماليزيا ل�ستقبال الغاز الم�سيل في ميالكا. يذكر اأن هذه ال�سحنة 

تم توريدها من قطر غاز-2 وهي الم�سروع الم�سترك بين قطر للبترول واإك�سون موبيل 

وتوتال. وكانت �سركتا قطر غاز وبترونا�ض قد اأبرمتا اتفاقية بيع و�سراء في وقت �سابق 

لت�سهيل بيع هذه ال�سحنة الفورية وال�سحنات الم�ستقبلية.

في اأيلول/ �سبتمبر 2013، وقعت �سركة قطر غاز و�سركة بترونا�ض للغاز الطبيعي 

الم�سال المحدودة )بالمملكة المتحدة( اتفاقية �سراء لمدة خم�ض �سنوات اعتبارا من 

�سهر كانون الثاني/ يناير 2014. و�ستقوم قطر غاز-4 )وهي الم�سروع م�سترك بين 

قطر للبترول و�سركة �سل( بتوريد 1.14 مليون طن من الغاز الطبيعي الم�سيل �سنوياً، 

على اأن يتم ت�سليم الغاز اإلى مرفاأ بترونا�ض دراجون للغاز الطبيعي والذي يقع بمنطقة 

ميلفورد هافن، بالمملكة المتحدة. 
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وقعت كل من �سركة قطر غاز و�سركة )E.ON Global Commodities( في 

ت�سرين الأول/ اأكتوبر 2013، اتفاقية بيع و�سراء لمدة خم�ض �سنوات تبداأ اعتبارا من 

كانون الثاني/ يناير 2014. و�ستقوم  �سركة قطر غاز 4 بموجب هذه التفاقية بتوريد 

حوالي 1.5 مليون طن من الغاز الطبيعي الم�سيل �سنويا، على اأن ت�سلم �سحنات الغاز 

الطبيعي الم�سيل من قطر اإلى محطة ال�ستقبال »ذي جيت« في روتردام بهولندا.

وفي ت�سرين الثاني/ نوفمبر 2013 اأعلنت �سركة را�ض غاز المحدودة، النتهاء من 

للغاز الذي  البحرية والبرية لم�سروع »برزان«  الإن�سائية  من الأعمال   %80 اأكثر من 

تبلغ تكلفته 10.3 مليار دولر. يذكر اأن النطاق البحري لم�سروع برزان للغاز ي�سمل 

تركيب ثالث من�سات اآبار ت�سم نحو ثالثين بئرا تطويريا، يبلغ مجموع اأطوالها حوالي 

138 كليومتر وتمتد لأكثر من ثالثة اآلف متر تحت �سطح البحر، بالإ�سافة اإلى خطي 
اأنابيب لنقل الغاز اإلى م�سنع بري جديد لمعالجة الغاز في مدينة را�ض لفان ال�سناعية.

2-9 دولة الكويت

اأنهت �سركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية )KNPC(، اإعداد درا�سة الجدوى 

المتعلقة باإن�ساء مرفاأ ثابت ل�ستقبال الغاز الطبيعي الم�سيل بطاقة 7.7 مليون طن 

في ال�سنة )نحو 1 مليار قدم مكعب غاز يوميا( ومن المتوقع اأن يكون هذا المرفاأ قيد 

الت�سغيل بحلول عام 2020.

في تموز/ يوليو 2013، تم تر�سية ممار�سة تاأجير المرفاأ العائم ل�ستقبال وتخزين 

الغاز الطبيعي الم�سيل واإعادته اإلى الحالة الغازية على �سركة جولر Golar اإحدى 

الوطنية  البترول  التي طرحتها �سركة  المناق�سة  المتقدمة في  ال�سركات الثالث 

الكويتية. تبلغ قيمة العقد نحو 212.9 ملــيون دولر لمـــدة 5 �سنــوات تبداأ مـــن �سهــر 

ينتهي  التي   Excelerate Energy 2014، وذلك بديال عن �سركة  اآذار/ مار�ض 

تعاقدها في نهاية عام 2013. وتبلغ طاقة المرفاأ العائم نحو 550 مليون قدم مكعب 

من الغاز يوميا، خالل مو�سم اإعادة الغاز الم�سال اإلى حالته الغازية والذي يمتد لت�سعة 

اأ�سهر مع فترة ثالثة اأ�سهر ي�سمح فيها ل�سركة جولر با�ستخدام الوحدة العائمة في 

الكويتية بعد  الوطنية  البترول  الغاز لدى �سركة  اأخرى، و�سيتم �سغط  اأعمال تجارية 

ت�سلمه من ال�سفن في م�سفاة ميناء الأحمدي.
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الغاز الطبيعي يفوق م�ستويات الإنتاج  اأن الكويت ت�سهد طلبا متزايداً على  يذكر 

الحالي خا�سة في ف�سل ال�سيف نظرا ل�ستخدامه في توليد الطاقة الكهربائية، مما 

دفع الكويت اإلى ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل منذ عام 2009. 

ال�سعوبات  العديد من  الغاز الجيورا�سية يواجه  ل يزال م�سروع تطوير حقول 

والتحديات، حيث ا�ستقر الإنتاج الحالي عند 135-145 مليون قدم مكعب في اليوم 

من الغاز الطبيعي ونحو 55 األف ب/ ي من المتكثفات والزيت الخفيف، متاأخرة بنحو 

اأربع �سنوات عن المخطط في المرحلة الأولى والتي ت�ستهدف الو�سول اإلى 175 مليون 

قدم مكعب في اليوم من الغاز. وفي �سوء المتغيرات وال�سعوبات التي يواجها الم�سروع 

الذي يعد الأ�سعب من نوعه على م�ستوى العالم، فقد عدلت �سركة نفط الكويت تاريخ 

الو�سول اإلى �سقف الإنتاج الذي يقدر بنحو مليار قدم مكعب من الغاز يوميا اإ�سافة اإلى 

350 األف ب/ي من المتكثفات والنفط الخفيف اإلى عام 2020 بدل من عام 2015.  

2-10 دولة ليبيا

نظرا لالأو�ساع الأمنية التي ت�سهدها دولة ليبيا ، فال يزال العمل متوقفا في محطة 

ت�سييل الغاز الطبيعي في مر�سى البريقة، التي اأ�سيبت باأ�سرار بالغة في عام 2011. 

1970 وتبلغ طاقتها  اأوائل عام  اإلى  ت�سغيلها  البريقة يعود  اأن محطة مر�سى  يذكر 

الت�سميمية نحو 3.2 مليون طن في ال�سنة.

2-11 جمهورية م�صر العربية

 ،2013/2012 المالي  العام  الإنتاج خالل  9 م�سروعات على خريطة  تم و�سع 

وتت�سمن 7 اآبار بالإ�سافة اإلى 31 بئر تنموي بعدة �سركات مختلفة �ساهمت باإجمالي 

متو�سط اإنتاج يومي 610 مليون قدم مكعب غاز بالإ�سافة اإلى 6570 برميل متكثفات.

اإ�ستراتيجية الدولة للحفاظ على البيئة بالتو�سع في ا�ستخدام  اإطار تحقيق  وفي 

الغاز باعتباره وقود �سديق للبيئة، ولتحقيق خف�ض ا�ستيراد الوقود ال�سائل من خالل 

الإحالل التدريجي للعمل بالغاز الطبيعي في المركبات وو�سائل النقل العام، تم تحويل 

72 مركز  2013/2012 من خالل  المالية  ال�سنة  األف �سيارة خالل   20.4 حوالي 

لتحويل ال�سيارات بزيادة 20% عن العام ال�سابق، لي�سل بذلك اإجمالي عدد ال�سيارات 

األف �سيارة تعمل بالغاز الطبيعي منذ بدء الن�ساط وحتى  اإلى حوالي 194  المحولة 
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نهاية حزيران/ يونيو 2013، ويتم تموين ال�سيارات بالغاز الطبيعي من خالل 166 

محطة تموين. بينما بلغ عدد الوحدات ال�سكنية التي تم تو�سيلها بالغاز الطبيعي خالل 

العام المالي 2013/2012 نحو 588 األف وحدة مقابل 576 األف وحدة خالل العام 

ال�سابق اأي بزيادة 2% وبمعدل وحدة �سكنية كل دقيقة.

بتقييم عرو�ض  )اإيجا�ض(  الطبيعية  للغازات  القاب�سة  الم�سرية  ال�سركة  تقوم حاليا 

�سركات م�سرية وهندية ونرويجية وماليزية، لإن�ساء مرفاأ يت�سمن وحدة ل�ستقبال 

وتخزين الغاز الطبيعي الم�سيل واإعادته اإلى الحالة الغازية وذلك �سمن التوجه الحالي 

العربية تعاني  اأن جمهورية م�سر  الغاز الطبيعي. يذكر  الم�سرية ل�ستيراد  للحكومة 

حاليا من زيادة في الطلب على الغاز الطبيعي الذي ي�ستخدم في محطات توليد الطاقة 

الكهربائية ويبلغ الطلب ذروته في �سهور ال�سيف، حيث ا�سطرت اإلى وقف اإمدادات الغاز 

اإلى م�سنع ت�سييل الغاز الطبيعي الذي تمتلكه ال�سركة الأ�سبانية الم�سرية للغاز الم�سال 

في دمياط )�سيجا�ض( وتوجيه تلك الإمدادات اإلى ال�سوق المحلي، مما اأدى اإلى توقف 

الم�سنع بالكامل مع بداية عام 2013. كما اأنها قد قامت بمحادثات مع دولة قطر في 

تلك  اأ�سفرت  الم�سيل، وقد  الطبيعي  الغاز  18 �سحنة من  2013، ل�ستيراد  اأيار/ مايو 

المحادثات عن منح جمهورية م�سر العربية خم�ض �سحنات من الغاز الطبيعي الم�سيل 

القطري، ت�سلمتها جمهورية م�سر العربية بالكامل خالل عام 2013.

2-12 المملكة االأردنية الها�صمية
ت�سعى المملكة الأردنية اإلى تنويع م�سادر واردتها من الغاز الطبيعي خا�سة بعد 

انخفا�ض واردات الغاز الم�سري عبر خط الغاز العربي والتي و�سلت اإلى 100-90 

مليون قدم مكعب في اليوم اأي ما يوازي 36-40% من الكميات المن�سو�ض عليها في 

التعاقد والتي تبلغ 250 مليون قدم مكعب غاز في اليوم   وذلك في اأعقاب الهجمات 

المتكررة على خط الغاز العربي في �سبه جزيرة �سيناء. 

فازت �سركة جولر )Golar( بممار�سة تاأجير الوحدة العائمة ل�ستقبال وتخزين 

العقد  2013. تبلغ قيمة  الغازية في تموز/ يوليو  اإلى الحالة  الغاز الم�سيل واإعادته 

445 مليون دولر لمـدة 10 �سنوات تبداأ في الربع الأول من عام 2015. �ستقوم 
الغازية بطاقة  اإلى الحالة  الغاز الطبيعي الم�سيل واإعادته  العائمة با�ستقبال  الوحدة 

500 مليون قدم مكعب يوميا، ت�سل اإلى 750 مليون قدم مكعب غاز يوميا في اأوقات 
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2013 عن مناق�سة ل�ستيراد  اآذار/ مار�ض  اأعلنت في  الذروة. كانــــت المملكــــة قد 

150 مليون قدم مكعب غاز في اليوم في الربع الأخير من عام 2014. 

فازت �سركة بام )BAM( الهولندية في ت�سرين الثاني/ نوفمبر 2013، بعقد اإن�ساء 

ميناء ا�ستقبال الغاز الطبيعي الم�سيل على �ساحل البحر الأحمر على بعد 18 كم جنوب 

ميناء العقبة بقيمة 47 مليون دولر، وبموجب العقد �ستقوم ال�سركة بتنفيذ اإن�ساء ر�سيف 

متخ�س�ض ل�ستقبال الوحدة العائمة لتخزين الغاز الطبيعي الم�سيل واإعادته اإلى الحالة 

الغازية، واإن�ساء اأذرع التفريغ والأنابيب الناقلة، وتوفير الت�سهيالت الالزمة من محطات 

اأن ت�ستغرق الأعمال  المتوقع  العربي. ومن  الغاز  ليتم ربطها مع خط  تحكم وقيا�ض 

الإن�سائية نحو خم�سة ع�سر �سهرا. كانت الأردن قد ح�سلت في اأيار/ مايو 2013، على 

قر�ض من دولة الكويت بقيمة 65 مليون دولر للم�ساهمة في تمويل م�سروع المرفاأ الثابت 

ل�ستقبال الغاز الطبيعي الم�سيل في ميناء العقبة بطاقة 500 مليون قدم مكعب غاز/ 

اليوم وت�سل اإلى 750 مليون قدم مكعب غاز/ اليوم في اأوقات الذروة.

2-13 �صلطنة ُعمان
اأعلنت ال�سركة العمانية للغاز الطبيعي الم�سال في اآذار/ مار�ض 2013، اأنه بحلول 

الثالثة  الغاز  ت�سييل  الم�سيل في وحدات  الغاز  اإنتاج  2024 �ستتوقف عمليات  عام 

التي تديرها ال�سركة )وهما وحدتي ت�سييل في ال�سركة العمانية للغاز الم�سال بطاقة 

ت�سميمية 3.3 مليون طن/ال�سنة لكل منهما، ووحدة ت�سييل واحدة في �سركة قلهات 

للغاز الطبيعي الم�سال بطاقة ت�سميمية 3.8 مليون طن/ال�سنة(، وذلك لتزايد الطلب 

الثالثة تعمل  الت�سييل  اأن وحدات  ال�سلطنة. يذكر  الطبيعي في  الغاز  المحلي على 

بمعدل 84% تقريبا من اإجمالي الطاقة الإنتاجية ال�سمية وهي تنتج بالكاد الكميات 

المتعاقد عليها مع الم�ستوردين.

الغاز من  اتفاقية ل�ستيراد  2013 على  اآب/اأغ�سط�ض  وقعت �سلطنة ُعمان في 

880 مليون  بت�سدير نحو  اإيران  اأحكام التفاقية و�سروطها، �ستقوم  اإيران وبموجب 

البلدين عبر خليج  بين  اأنابيب بحري �سيربط  اليوم عبر خط  قدم مكعب غاز في 

عمان، وذلك ابتداء من منت�سف عام 2015 ولمــدة خمــ�سة وع�ســرون عاما.  وطبقاً 

 )National Iranian Gas الغاز  الإيرانية ل�سادرات  الوطنية  ال�سركة  اأعلنته  لما 

)Exports، فاإنه �سيتم تخ�سي�ض 70% من تلك الكمية  اأي 615 مليون قدم مكعب 
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التطورات العالمية والعربية في ال�صناعات النفطية الالحقة

غاز في اليوم( لل�سخ في ال�سبكة القومية للغاز في �سلطنة عمان، بينما �ستقوم ال�سركة 

265 مليون قدم مكعب غاز في  )اأي  الباقية  الن�سبة  بت�سييل  الم�سال  للغاز  العمانية 

اليوم( لت�سديره في �سورة غاز م�سيل ولكن ل�سالح الجانب الإيراني. وكانت ال�سركة 

الوطنية الإيرانية ل�سادرات الغاز قد اأعدت درا�سة جدوى لتحديد اأف�سل م�سار للخط 

المقترح، وطبقا للدرا�سة، ف�سيبداأ م�سار الخط من  مقاطعة رودان اإلى كوه مبارك على 

ال�ساحل الإيراني ثم يمتد بعد ذلك بطول 160 كم في خليج عمان اإلى اأن ي�سل اإلى 

مجمع �سحار للتكرير والبتروكيماويات �سمال �سلطنة عمان.

 وقعـــت �سركة بريت�ض بتروليوم  )British Petroleum )BP  في كانون الأول/ 

دي�سمبر 2013، اتفاقية مدتها 30 عاما مع الحكومة العمانية لتطوير م�سروع خزان 

العماني للغاز الُمحكم، الذي تقدر قيمة ا�ستثماراته بنحو 16 مليار دولر، وذلك بعد 

مفاو�سات طويلة ا�ستغرقت نحو اأربع �سنوات. ويهدف م�سروع خزان الذي يقع على 

عمق كبير في و�سط عمان، اإلى ا�ستخراج نحو 1 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا. وقد 

اأنفقت �سركة BP بالفعل مئات الماليين من الدولرات على الم�سروع منذ اأن فازت 

بالمتياز في 2007، ومن المتوقع بدء اأعمال البناء في 2014 وا�ستخراج اأولى كميات 

اإلى نحو مليار قدم مكعب غاز في اليوم عام 2018.  اأواخر 2017 والو�سول  الغاز 

300 بئر على مدار  التي تدير الم�سروع بحفر نحو  و�ستقوم �سركة بريت�ض بتروليوم 

خم�سة ع�سرة عاما للو�سول بالإنتاج اإلى 1 مليار قدم مكعب غاز يوميا و�سخ نحو 25 

األف ب/ي من المتكثفات من الحقل. وبعد اأ�سهر من المفاو�سات اتفقت عمان في 

منت�سف 2013 على �سعر الغاز مع �سركة BP ، ولكن لم يعلن اأي من الطرفين عن 

ال�سعر المتفق عليه.

2-14 الجمهورية اللبنانية

تقوم وزارة الطاقة والمياه اللبنانية حاليا بتقييم عرو�ض ا�ستيراد الغاز الطبيعي 

الم�سيل واإن�ساء مرفاأ يت�سمن وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي الم�سيل واإعادته اإلى 

الحالة الغازية، حيث من المخطط اأن ي�ستخدم في محطة دير عمار لتوليد الكهرباء 

والتي تبلغ طاقتها 450 ميجاوات، ومن المتوقع اأن يتم توقيع العقد في الربع الثالث 

اأو الرابع من عام 2014. 
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 الم�صدر:

 - Oil & Gas Journal, 3 Dec. 2012 & 2 Dec. 2013.

 مقارنة بين اجمالي طاقات عمليات التقطير االبتدائي في العالم ح�سب المناطق

 نهاية عامي 2012 و 2013

)مليون برميل/ يوم(

الجدول 1-3

ن�صبة التغير

2013/2012
(%)

الفرق 2013 2012

  اأمريكا ال�سمالية  21.59 21.59 0.00 0.00

)3.21( )0.45(   اأوروبا الغربية  14.03 13.58

)1.40( )0.36(   اآ�سيا/البا�سيفيك  25.64 25.28

  اأوروبا ال�سرقية وكومنولث الدول الم�ستقلة  10.60 10.60 0.00 0.00

)3.64( )0.24(   اأمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي  6.60 6.36

  ال�سرق الأو�سط  7.28 7.39 0.11 1.51

  اأفريقيا  3.22 3.22 0.00 0.00

(1.06) (0.94)   االجمالي  88.96 88.02
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 مقارنة بين اجمالي¿طاقات العمليات التحويلية بالعوامل الحفازة في العالم

 موزعة ح�سب المناطق نهاية عامي 2012 و2013 

)مليون برميل/ يوم(

الجدول 2-3

¿ ت�سمل عمليات التك�سير بالعامل الحفاز، والتك�سير الهيدروجيني، والتهذيب بالعامل الحفاز.

مالحظة: الأرقام بين قو�سين تعنى �سالبا.

 الم�صدر:

 - Oil & Gas Journal, 3 Dec. 2012 & 2 Dec. 2013.

ن�صبة التغير

20122013 

(%)

2013 2012

  اأمريكا ال�سمالية  12.62 12.64 0.16

)2.02(   اأوروبا الغربية  5.44 5.33

)3.44(   اآ�سيا/البا�سيفيك  6.68 6.45

  اأوروبا ال�سرقية وكومنولث الدول الم�ستقلة  2.72 2.72 0.00

  اأمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي  1.84 1.85 0.54

)3.11(   ال�سرق الأو�سط  1.61 1.56

  اأفريقيا  0.73 0.73 0.00

(1.14)   االجمالي  31.64 31.28
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 مقارنة بين اجمالي  طاقات انتاج فحم الكوك من العمليات التحويلية الحرارية في العالم

 موزعة ح�سب المناطق في نهاية عامي 2012 و 2013

)األف طن/ يوم(

الجدول 4-3

ن�صبة التغير

2013/2012
(%)

الفرق 2013 2012

4.53 6.06 139.79 133.73   اأمريكا ال�سمالية 

0.00 0.00 12.61 12.61   اأوروبا الغربية 

0.00 0.00 20.45 20.45   اآ�سيا/البا�سيفيك 

3.02 0.38 12.95 12.57   اأوروبا ال�سرقية وكومنولث الدول الم�ستقلة 

)18.26( )4.50( 20.14 24.64   اأمريكا الجنوبية 

0.00 0.00 3.30 3.30   ال�سرق الأو�سط 

0.00 0.00 1.84 1.84   اأفريقيا 

0.93 1.94 211.08 209.14   االجمالي 

مالحظة: الأرقام بين قو�سين تعنى �سالبا.

 الم�صدر:

 - Oil & Gas Journal, 3 Dec. 2012 & 2 Dec. 2013.
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مقارنة بين اجمالي  طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية في 

العالم موزعة ح�سب المناطق  في نهاية عامي 2012 و 2013

)مليون برميل/ يوم(

الجدول 5-3

ن�صبة التغير

2013/2012
(%)

الفرق 2013 2012

0.36 0.06 16.64 16.58   اأمريكا ال�سمالية 

)4.34( )0.44( 9.58 10.02   اأوروبا الغربية 

)3.42( )0.35( 9.88 10.23   اآ�سيا/البا�سيفيك 

1.34 0.06 4.30 4.24   اأوروبا ال�سرقية وكومنولث الدول الم�ستقلة 

)11.05( )0.21( 1.69 1.90   اأمريكا الجنوبية 

0.00 0.00 2.04 2.04   ال�سرق الأو�سط 

0.00 0.00 0.84 0.84   اأفريقيا 

(1.92) (0.88) 44.97 45.85   االجمالي 

مالحظة: الأرقام بين قو�سين تعنى �سالبا.

 الم�صدر:

 - Oil & Gas Journal, 3 Dec. 2012 & 2 Dec. 2013.
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ت�سنيف اأكبر �سركات تكرير النفط في العالم يناير/ كانون الثاني )2013 - 2014(

الجدول 6-3

الم�صدر:

- Oil &Gas Journal ,2 December, 2013

المرتبة 

يناير 

 2014
ال�صركة

الطاقة 

التكريرية 

1000ب/ي

المرتبة 

يناير 

2013
1     Exxon Mobile 55891  اإك�سون موبيل
2Royal Dutch Shell PLC 4109.22 رويال دوت�ش �سل، بي اإل �سي
3 Sinopec 39713 �سينوبك
4BP PLC 2858.94 بي بي - بي اإل �سي
5  Saudi Aramco 2851.510 اأرامكو ال�سعودية
6Valero Energy Corp  2776.55 فاليرو اإنرجي
7Petroleos de Venezuela SA 26756 بتروليو�ش دي فينزويال، اإ�ش اإي
8China National Petroleum Corp 26857  موؤ�س�سة البترول الوطنية ال�سينية
9Chevron 2539.68  �سيفرون

10 ConocoPhillips 2514.29 كونوكو فيليب�ش
11 Tptal SA 230411 توتال اإ�ش اإي
12  Petroleo Brasileiro SA 199712 بتروليو برازيليرو اإ�ش اإي
13Marathon Petroleum Co.LP 171417 ماراثون بتروليوم اإل بي
14Petroleos Mexicanos SA 170313 بتروليو�ش مك�سيكانو�ش
15National Iranian Petroleum Co 145114 �سركة النفط الوطنية الإيرانية
16JX Nippon Oil&Energ Corp 1423.215  موؤ�س�سة جي اإك�ش نيبون للنفط والطاقة
17 Rosneft 129316 روزنفت
18OAO Lukoil 121718 اأو اإي اأو لوك اأويل
19SK Corp 111519 موؤ�س�سة اإ�ش كي
20Repsol 110520 ريب�سول
21Kuwait National Petroleum Co 108521 �سركة البترول الوطنية الكويتية
22Petramina 99322 بترامينا
23Agip Petroli SPA 90423 اأجيب بترولي اإ�ش بي اإي
24 Flint Hills Resources 714.424 فلينت هيلز ري�سور�س�ش
25Sunoco Inco 50525 �سانوكو
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ت�سنيف اأكبر م�سافي النفط في العالم، يناير/كانون الثاني 2014  

الجدول 7-3

 الم�صدر: 

- Oil &Gas Journal ,2 December, 2013

 الطاقة

  التكريرية

(1000) ب/ي

الموقع ال�صركة

940 جوديبانا، فالكون، فنزويال Paraguana Refining Center 1- مركز تكرير باراغوانا 

840 اأول�سان، كوريا الجنوبية  SK Corporation  2-  اإ�ش كي كوربوري�سن 

775 ييو�سي، كوريا الجنوبية GS Caltex Corp  3-  جي اإ�ش كالتك�ش كوربوري�سن 

669 اأون�سان، كوريا الجنوبية S-Oil Corp 4- اإ�ش اإويل كوربوري�سن 

660 جامناغار، الهند  Reliance Petroleum 5- ريليان�ش بتروليوم 

592 جورونغ، تايوان ExxonMobile Refining&Supply Co 6 - اإك�سون موبيل للتكرير والإمداد 

580 جامناغار، الهند Reliance Industries، Ltd  7 -ريليان�ش اإند�ستريز المحدودة 

560.5 بيتاون، تك�سا�ش، الوليات المتحدة  ExxonMobile Refining&Supply Co 8 - اإك�سون موبيل للتكرير والإمداد 

550 را�ش تنورة، المملكة العربية ال�سعودية Saudi Aranco  9- اأرامكو ال�سعودية 

540 ميلياو، تايوان Formosa Petrochemical Co   10 -فورموزا بتروكيميكال 

522 غاريفيل، لويزيانا، الوليات المتحدة Marathon Petroleum Co. LLC 11-ماراثون بتروليوم

502 باتون روج، لويزيانا ExxonMobile Refining&Supply Co  12-اإك�سون موبيل لالإمداد والتكرير

466 ميناء الأحمدي ، الكويت  Kuwait National Petroleum Co 13-�سركة البترول الوطنية الكويتية

462 بوكون- �سينغافورة  Shell Eastern Petroleum Co 14-�سل اإي�سترن بتروليوم

451.3 15-بي بي، بي اإل �سي BP PLC  تك�سا�ش، الوليات المتحدة

440 ليك ت�سارلز، لويزيانا، الوليات المتحدة Citgo Petroleum Corp16-�سيتجو بتروليوم كوربوري�سن

404 بيرني�ش، هولندا Shell Nederland Raffinaderij 17-�سل نيدرلند رافيناديريغ بي في

403 زينهاي، ال�سين Sinopec 18-�سينوبك

400 رابغ- المملكة العربية ال�سعودية  Saudi Aramco 19-اأرامكو ال�سعودية

400 ينبع – المملكة العربية ال�سعودية  Saudi Aramco-Mobil 20-اأرامكو ال�سعودية- موبيل

400 الجبيل– المملكة العربية ال�سعودية Saudi Aramco-Total )SATORP( 21-اأرامكو ال�سعودية- توتال
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 تطور طاقات عمليات التقطير االبتدائي في الدول العربية،

خالل الفترة  2013-2009  

)األف برميل/ يوم(

الجدول 8-3

2013 2012 2011 2010 2009
 عدد الم�صافي

العاملة

عام 2013

690.0 761.3 761.3 761.3 758.3 4   الإمارات 

267.0 267.0 267.0 267.0 267.0 1   البحرين 

34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 1   تون�ش 

582.9 582.9 582.9 582.9 491.9 5   الجزائر 

2507.0 2107.0 2107.0 2109.0 2109.0 8   ال�سعودية 

240.1 240.1 240.1 240.1 240.1 2   �سورية 

860.0 860.0 860.0 858.0 789.0 12   العراق 

283.0 283.0 283.0 283.0 283.0 2   قطر 

936.0 936.0 936.0 936.0 936.0 3   الكويت 

380.0 380.0 380.0 380.0 380.0 5   ليبيا 

769.8 725.5 725.5 725.5 725.5 8   م�سر 

7549.8 7176.8 7176.8 7061.0 6606.0 51   اجمالي الدول االأع�صاء 

90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 1   الأردن 

140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 3   ال�سودان 

222.0 222.0 222.0 222.0 222.0 2   ُعمان 

154.7 154.7 154.7 154.7 154.7 2   المغرب 

25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 1   موريتانيا 

140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 2   اليمن 

772.1 772.1 772.1 772.0 772.0 11   اجمالي الدول العربية االأخرى 

8321.9 7948.9 7948.9 7833.0 7378.0 62   اجمالي الدول العربية 
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ث
ثال
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ل

ص
لف

ا

حالة م�ساريع اإن�ساء الم�سافي الجديدة في الدول االأع�ساء

الجدول 9-3

حالة الم�صروع

 2013
الطاقة التكريرية

(األف برميل/ يوم)

حالة الم�صروع

 2012 الم�صروع الدولة

توقيع عقد الإن�ساء 200 الت�ساميم الهند�سية الفجيرة   الإمارات 

اإن�ساء 417 اإن�ساء الروي�ش

  الجزائر 

اإن�ساء 100 بي�سكرا درا�سة

100 ت�ساميم هند�سية درا�سة غورديا

100 ت�ساميم هند�سية درا�سة تياريت

100 ت�ساميم هند�سية درا�سة حا�سي م�سعود

 توقيع عقد

الإن�ساء
400  درا�سة عرو�ش

الإن�ساء
ينبع

  ال�سعودية 

ت�سغيل 400 اإن�ساء الجبيل

تاأجيل 400 تاأجيل راأ�ش تنورة

 درا�سةعرو�ش

الإن�ساء
400  الت�ساميم

الهند�سية
جيزان

تاأجيل 140 تاأجيل الفرقل�ش   �سورية 

اإن�ساء 300 النا�سرية ت�ساميم

  العراق 

140 ت�ساميم هند�سية كربالء ت�ساميم

 توقيع عقد

الإن�ساء
150 مي�سان ت�ساميم

150 ت�ساميم هند�سية كركوك ت�ساميم

اإن�ساء 146 درا�سة را�ش لفان   قطر 

توقيع عقد الإن�ساء 615 درا�سة ميناء الزور   الكويت 

درا�سة اأولية 300 طبرق

  ليبيا 

درا�سة اأولية 50 اأوباري

تاأجيل 160 درا�سة م�سطرد

  م�سر 

تاأجيل 130 درا�سة عين ال�سخنة
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حالة م�ساريع اإن�ساء الم�سافي الجديدة في الدول العربية غير االأع�ساء في اأوابك

الجدول 10-3

حالة الم�صروع

 2013
الطاقة التكريرية

(األف برميل/ يوم)

حالة الم�صروع

 2012 الم�صروع الدولة

تاأجيل 100 تاأجيل بورت �سودان   ال�سودان 

الإن�ساء 230 الت�ساميم الهند�سية الدقم   عمان 

تاأجيل 200 تاأجيل جفر الأ�سفر   المغرب 

تاأجيل 160 تاأجيل راأ�ش عي�سى

  اليمن 

تاأجيل 50 تاأجيل ح�سرموت
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ثال
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ل

ص
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ا

قائمة  اأكبر ع�سر مجمعات الإنتاج االإيثيلين في العالم مطلع عام  2013  

الجدول 11-3

  طاقة االإنتاج

(األف طن/�صنة)
الموقع ال�صركة

2935 مايلياو - تايوان - ال�سين
  1- فورمو�سا بتروكيميكال كوربوري�سن 

Formosa  Petrochemical Corporation 

2812 جوفر، اآلتا، كندا
 2-  نوفا كيميكالز كوربوري�سن

 Nova Chemicals Corporation

2250 الجبيل- المملكة العربية ال�سعودية
  3-  �سركة البتروكيماويات العربية 

Arabian Petrochemical Company 

2197 باي تاون – تك�سا�ش
  4- اإك�سون موبيل كيميكال

Exxon Mobil Chemical Company 

1865 �سويني – تك�سا�ش
  5 - �سيفرون فيليب�ش كيميكال

Chevron Phillips Chemical Company 

1800 تيرنيوزن – هولندا
  6 - داو كيميكال

Dow Chemical Company 

1752 �سوكوليت  بايو – تك�سا�ش
  7- اإنيو�ش اأوليفنز & بوليمرز 

Ineos Olefins & Polymers 

1750 �سانيلفيو – تك�سا�ش
  8 - اإكوي�ستار كيميكالز اإل بي 

 Equistar Chemicals LP   

1705 ينبع – المملكة العربية ال�سعودية
  9- ينبع للبتروكيماويات

Yanbu Petrochemical Company 

1650  ال�سعيبة – الكويت
  10 -اإيكويت للبتروكيماويات 

Equate Petrochemical Company 

 الم�صدر:

- Oil&Gas Journal, 1 July, 2013
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 مقارنة بين طاقات انتاج االثيلين القائمة في العالم ح�سب المناطق،

  لعامي 2011 و2012

)األف طن عند نهاية ال�سنة(

الجدول 12-3

ن�صبة التغير

2012/2011
(%)

الفرق 2012 2011

1.53 527.0 35035 34508   اأمريكا ال�سمالية 

0.00 0.0 24904 24904   اأوروبا الغربية 

1.10 470.0 43101 42631   اآ�سيا/البا�سيفيك 

0.00 0.0 7971 7971   اأوروبا ال�سرقية وكومنولث الدول الم�ستقلة 

0.00 0.0 6384 6384   اأمريكا الجنوبية 

6.34 1450.0 24309 22859   ال�سرق الأو�سط 

0.00 0.0 1698 1698   اأفريقيا 

1.74 2447.0 143402 140955   االجمالي 

 الم�صدر:

- Oil & Gas Journal, 2 July, 2012 & 1 July 2013
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ثال
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ل

ص
لف

ا

توزع طاقة اإنتاج االإيثيلين على م�ستوى العالم ح�سب الدول المختلفة لعامي 2011 و2012

الجدول 13-3

 الم�سدر:

 - BP Statistical Review of World Energy، June -2009 June 2013 . 

 التغير
معدل االنتاج

2012
معدل االنتاج

2011 الدولة

األف طن في ال�صنة األف طن في ال�صنة األف طن في ال�صنة

0 330 330 اأذربيجان 

0 839 839 الأرجنتين 

0 1430 1430 اأ�سبانيا 

0 502 502 ا�ستراليا 

0 200 200 فل�سطين المحتلة 

0 5743 5743 األمانيا 

1450 2050 600 المارات العربية المتحدة 

0 600 600 اإندوني�سيا 

0 140 140 اأوزبك�ستان 

0 630 630 اأوكرانيا 

0 4734 4734 اإيران 

0 2170 2170  اإيطاليا 

0 3500 3500 البرازيل 

0 330 330 البرتغال 

0 2460 2460 بلجيكا 

0 400 400 بلغاريا 

0 700 700 بولندا 

0 3172 3172 تايالندا 

0 520 520 تركيا 

0 544 544 الت�سيك 

0 133 133 الجزائر 

0 585 585 جنوب اأفريقيا 

0 3490 3490 رو�سيا 

0 193 193 رو�سيا البي�ساء 

0 844 844 رومانيا 

0 2780 2780 �سنغافورة 

0 220 220 �سولفاكيا 

/يتبع
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 التغير
معدل االنتاج

2012
معدل االنتاج

2011 الدولة

األف طن في ال�صنة األف طن في ال�صنة األف طن في ال�صنة

0 625 625 ال�سويد 

0 33 33 �سوي�سرا 

0 45 45 �سيلى 

0 200 200 �سربيا والجبل الأ�سود 

800 13778 12978 ال�سين 

0 4006 4006 ال�سين، تايوان 

0 3373 3373 فرن�سا 

0 1900 1900 فنزويال 

0 330 330 فنلندة 

0 2520 2520 قطر 

0 130 130 كازاخ�ستان 

0 90 90 كرواتيا 

0 5531 5531 كندا 

0 5630 5630 كوريا الجنوبية 

0 60 60 كوريا ال�سمالية 

0 100 100 كولومبيا 

0 1650 1650 الكويت 

0 350 350 ليبيا 

0 1723 1723 ماليزيا 

0 660 660 المجر 

0 330 330 م�سر 

0 1384 1384 المك�سيك 

0 13155 13155 المملكة العربية ال�سعودية 

0 2855 2855 المملكة المتحدة 

0 550 550 النرويج 

0 500 500 النم�سا 

0 300 300 نيجيريا 

0 3315 3315 الهند 

0 3965 3965 هولندا 

528 28121 27593 الوليات المتحدة الأمريكية 

)330( 6935 7265 اليابان 

0 20 20 اليونان 

مالحظة: الأرقام بين قو�سين تعنى �سالبا.

 الم�صدر:

- Oil & Gas Journal , 2  July, 2012 & 1 July 2013.

)تابع(  الجدول 13-3
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ثال
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ل

ص
لف

ا

قائمة اأكبر ع�سر منتجين لالإيثيلين على م�ستوى العالم مطلع عام 2013

الجدول 14-3

 الم�صدر:

 - Oil & Gas Journal , 1 July, 2013.

طاقة االإنتاج

(مليون طن/�صنة)  عدد

المواقع
ال�صركة

ح�صة ال�صركة اإجمالي المجمعات

10274 13392 15  1-ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك(

10529 13045 21  2-  داو كيميكال

8551 12515 20  3-  اإك�سون موبيل

5947 9358 13  4-  رويال دويت�ش �سل بي اإل �سي 

7275 7895 13  5-  �سينوبك

3472 5933 11  6-  توتال اآ �ش

5352 5607 8  7-  �سركة كيماويات �سيفرون فيليب�ش

5200 5200 8  8-  ليوندل با�سل 

4734 4734 7  9- الوطنية اليرانية للبتروكيماويات  

4286 4656 6  10-  اإنيو�ش
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الم�صادر:

 - Oil & Gas Journal : 27 July 2009, 26 July 2010, 6 July 2011, 2 July 2012, 1 July 

تطور طاقات اإنتاج االإثيلين في الدول العربية، خالل الفترة  2012-2008

األف طن/ال�سنة

الجدول 15-3

2012 2011 2010 2009 2008

2050 600 600 600 600   الإمارات 

133 133 133 133 133   الجزائر 

13155 13155 11955 9400 9400   ال�سعودية 

120 120 120 120 120   العراق 

2520 2520 2520 1220 1000   قطر 

1650 1650 1650 1650 1650   الكويت 

350 350 350 350 350   ليبيا 

330 330 330 330 330   م�سر 

20308 18858 17658 13803 13583  اجمالي



تقرير الأمني العام ال�سنوي الأربعون

282

ث
ثال

 ال
ل

ص
لف

ا

ا�ستهالك الغاز الطبيعي في مختلف مناطق العالم خالل عامي 2011 و 2012

)مليار متر مكعب(

الجدول 16-3

¿
 ن�صبة التغير

2011/2012 2012 2011

4  اأمريكا ال�سمالية   868.0 906.5

5.3  اأمريكا الو�سطى والجنوبية    156.4 165.1

)2.3(  اأوروبا واأورا�سيا¿ ¿   1105.8 1083.3

7.5  اأفريقيا   114.0 122.8

4  ال�سرق الأو�سط   394.7 411.8

5  اآ�سيا/البا�سيفيك   593.6 625.0

2.2  اجمالى العالم   3232.4 3314.4

¿ تم احت�ساب ن�سبة التغير على اأ�سا�ش عدد اأيام ال�سنة الب�سيطة )365 يوم(، نظرا لأن 2012 �سنة كبي�سة وا�ستنادا 

اإلى معدلت ال�ستهالك المقدرة بمليون طن نفط مكافئ.

¿ ¿ اأوروبا واأورا�سيا: ت�سمل كال من اأوروبا وكومنولث الدول الم�ستقلة وتركيا

مالحظة: الأرقام بين قو�سين تعنى �سالبا.

 الم�صدر:

 - BP Statistical Review of World Energy, June 2012 and June 2013



جداول الف�سل الثالث

283

تطور ح�سة الغاز الطبيعي من اجمالي ا�ستهالك الطاقة التجارية 

في مختلف مناطق العالم خالل الفترة  2012-2009

)%(

الجدول 17-3

¿ اأوروبا واأورا�سيا: ت�سمل كال من اأوروبا وكومنولث الدول الم�ستقلة وتركيا  

مالحظة: تم احت�ساب ن�سبة الم�ساهمة في ال�ستهالك الإجمالي المقدر بمليون طن نفط مكافئ

 الم�صدر:

 - BP Statistical Review of World Energy,  June 2010, June 2011, June 2012, June 2013

2012 2011 2010 2009
30.1 28.3  27.4  27.3  اأمريكا ال�سمالية  

22.3 21.7  21.8  20.8  اأمريكا الو�سطى والجنوبية   

33.3 33.9  34.4  33.5  اأوروبا واأورا�سيا¿  

27.4 26.7  25.2  24.7  اأفريقيا  

48.6 48.8  47.4  46.6  ال�سرق الأو�سط  

11.3 11.2  11.0  10.8  اآ�سيا / البا�سيفيك  

23.9 23.8  23.7  23.4  اجمالى العالم  
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�سادرات الغاز الطبيعي من مختلف مناطق العالم خالل عامي 2011 و 2012

)مليار متر مكعب(

الجدول 18-3

¿
 ن�صبة التغير

2011/2012
الن�صبة من اإجمالي 

�صادرات العالم
2012 2011

)1.0( 12.6  129.7  130.7  اأمريكا ال�سمالية  

)5.2( 8.1  83.8  88.2  منها: كندا  

 8.0 4.4  45.9  42.4         الوليات المتحدة  

 6.4 19.9  205.4  192.6  اأوروبا الغربية  

 11.8 10.8  111.4  99.4  منها: النرويج  

 7.8 5.3  54.5  50.4          هولندا  

)25.2( 1.2  12.0  16.0          المملكة المتحدة  

 8.4 4.0  41.8  38.5  اأمريكا الجنوبية  

 3.0 1.8  19.1  18.5  منها: ترينيداد وتوباغو  

 13.2 2.2  22.7  20.0          اأخرى  

)5.4( 26.1  269.5  284.2  التحاد ال�سوفيتي ال�سابق  

)9.5( 19.4  200.7  221.2  منها: رو�سيا التحادية  

 8.9 6.7  68.8  63.0          اأخرى  

 1.1 15.4  159.0  156.9  ال�سرق الأو�سط  

)7.9( 0.8  8.4  9.1  منها: اإيران  

 4.0 12.1  124.7  119.6          قطر  

 2.5 1.1  11.2  10.9          عمان  

)5.3( 0.7  7.6  8.0          الإمارات  

)0.8( 9.7  99.9  100.4  اأفريقيا  

)4.3( 4.8  50.1  52.2  منها: الجزائر  

 4.7 2.6  27.2  25.9          نيجيريا  

 170.1 0.6  6.5  2.4          ليبيا  

)30.0( 0.7  7.3  10.4          م�سر  

 0.9 12.4  128.1  126.6  اآ�سيا /البا�سيفيك  

)8.8( 3.4  35.3  38.6  منها: اإندوني�سيا  

)0.9( 3.1  31.8  32.0          ماليزيا  

)1.4( 0.8  8.5  8.6          ميانمار  

)3.5( 0.9  9.1  9.4          بروناي  

 8.2 2.7  28.1  25.9          اأ�ستراليا  

 0.1 100.0  1033.4  1029.85  االإجمالي  

¿ تم احت�ساب ن�سبة التغير على اأ�سا�ش عدد اأيام ال�سنة الب�سيطة )365 يوم(، نظرا لأن 2012 �سنة كبي�سة  

مالحظة:  الأرقام بين قو�سين تعنى �سالبا.

 الم�صدر:

 - BP Statistical Review of World Energy, June 2012 and June 2013
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تطور �سادرات الدول العربية من  الغاز الطبيعي خالل عامي 2011 و 2012

)مليار متر مكعب(

الجدول 19-3

(%) 2012 (%) 2011
اأ-بوا�صطة االأنابيب

18.3 128.9  اأمريكا ال�سمالية   129.0 18.4

2.4 16.9  اأمريكا الجنوبية   14.8 2.1

28.0 197.5  اأوروبا   186.7 26.7

36.1 254.7   التحاد ال�سوفيتي ال�سابق   270.0 38.6

3.9 27.6  ال�سرق الأو�سط   28.3 4.0

6.5 45.8  اأفريقيا   42.6 6.1

4.8 34.1  اآ�سيا /البا�سيفيك   28.6 4.1

100.0 705.5 100.0 700.0  اإجمالي �صادرات العالم من الغاز عبر االأنابيب  

ب- غاز طبيعي م�صيل

0.2 0.8  اأمريكا ال�سمالية   1.7 0.5

7.6 24.9  اأمريكا الجنوبية   23.6 7.2

2.4 7.9  اأوروبا   5.9 1.8

4.5 14.8   التحاد ال�سوفيتي ال�سابق   14.2 4.3

40.1 131.4  ال�سرق الأو�سط   128.6 39.0

16.5 54.1  اأفريقيا   57.8 17.5

28.7 94.0  اآ�سيا /البا�سيفيك   98.0 29.7

100.0 327.9 100.0 329.8  اإجمالي �سادرات العالم من الغاز الطبيعي الم�سيل  

1033.4 1029.8  اإجمالي �صادرات العالم   

68.27 67.98  ن�صبة الكميات الم�صدرة عبر االأنابيب/االجمالي (%)  

31.73 32.02  ن�صبة الكميات الم�صدرة من الغاز الطبيعي الم�صيل/االجمالي (%)  

 الم�صدر:

 - BP Statistical Review of World Energy, June 2012 and June 2013
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تطور معدل االأ�سعار¿ العالمية للغاز الطبيعي 2012-2008

)دولر اأمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية(

الجدول 20-3

ن�صبة التغير 

% 2012/2011 2012 2011 2010 2009 2008

 13.7  16.75  14.73  10.91  9.06  12.55  اليابان ¿ ¿  

 5.2  11.03  10.48  8.01  8.52  11.56  التحاد الأوروبي  

 4.6  9.46  9.04  6.56  4.85  10.79  المملكة المتحدة  

)31.2(  2.76  4.01  4.39  3.89  8.85  الوليات المتحدة  

)34.6(  2.27  3.47  3.69  3.38  7.99  كندا  

 )CIF( معدل ال�سعر وا�سل بالإ�سافة اإلى كلفة ال�سحن والتاأمين ¿

¿ ¿ غاز طبيعي م�سيل

مالحظة:  الأرقام بين قو�سين تعنى �سالبا.

 الم�صدر:

 - BP Statistical Review of World Energy, June 2013
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توزع الطاقة االإنتاجية اال�سمية للغاز الطبيعي الم�سيل في العام نهاية عام 2012

مليون طن / ال�سنة

الجدول 21-3

الن�صبة من الطاقة 

االإنتاجية العالمية %

الطاقة االإنتاجية اال�صمية

المنطقة

مليون طن / ال�صنة

37.2 104.9 البا�سيفيك

8.6 24.1 منها:   اأ�ستراليا

2.5 7.1          بروناي

0.5 1.4          الوليات المتحدة

12.1 34.1          اإندوني�سيا

8.6 24.2          ماليزيا

1.6 4.45          بيرو

3.4 9.55          رو�سيا

35.5 99.9 ال�سرق الأو�سط 

2.1 5.8 منها:   الإمارات 

3.7 10.4         عمان

27.3 77         قطر

2.4 6.7         اليمن

27.3 76.9 الأطل�سي

6.9 19.4 منها:   الجزائر

4.3 12.2          م�سر

1.3 3.7         غينيا الإ�ستوائية

7.7 21.8         نيجيريا

1.5 4.3         النرويج

5.5 15.5         ترينيداد وتوباغو

100.0 281.70 االجمالي

 الم�صادر:

  - GIIGNL ,the  LNG industry in 2012
  - IGU world LNG report- 2013 edition
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توزع الطاقة االإنتاجية اال�سمية للغاز الطبيعي الم�سيل في الدول العربية نهاية عام 2012

مليون طن / ال�سنة

الجدول 22-3

 الم�صادر:

  - GIIGNL ,the  LNG industry in 2012
  - IGU world LNG report- 2013  edition

الن�صبة من الطاقة 

االإنتاجية العالمية %

الطاقة االإنتاجية اال�صمية

الدولة

مليون طن / ال�صنة

2.1 5.8 الإمارات

6.9 19.4 الجزائر

27.3 77 قطر

4.3 12.2 م�سر

3.7 10.4 عمان 

2.4 6.7 اليمن

46.7 131.5 االجمالي



أنشطة املنظمة
خالل عام 2013

اجلـــــــــــــــــزء الثاين

املقر الدائم للمنظمات العربية - دولة الكويت
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الف�صل الأول 

 جمل�س الوزراء واملكتب التنفيذي 

1-1 مجل�س الوزراء
)اأوابك( اجتماعه  للبترول  الم�سدرة  العربية  الأقطار  عقد مجل�س وزراء منظمة 

الت�سعين، في مدينة القاهرة – جمهورية م�سر العربية بتاريخ 16 رجب 1434 هـجرية 

الموافق 26 اأيار/مايو 2013 ميالدية، علـى م�ستــوى مندوبـي معالـي الــوزراء. وقـد 

عقــد الجتماع برئا�سـة �سعــادة المهند�س نا�سر بن ابراهيم الفوزان، ممثل المملكة 

التنــــفيذي، التي لها رئا�سة المجلــــ�س لعــــام 2013.   العربية ال�سعودية في المكتب 

دولـة قطـر   – الدوحة  الواحد والت�سعـــين في مدينــــة  المجلـ�س اجتـــماعه  وعقـد 

2013 ميالدية  الأول/دي�سمبر  21 كانون  الموافق  1435 هجرية  18 �سفر  بتاريــخ 

برئـا�سة معالي المهند�س علي بن اإبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية في 

المملكة العربية ال�سعودية.  

اإلى البيانين  وفيما يخ�س القرارات التي اتخذها المجل�س، يمكن الرجوع 

ال�صحفيين ال�صادرين عن اإجتماعي المجل�س الملحقين بهذا التقرير. 

1-2 المكتب التنفيذي 
المائة في  اإجتماعه الخام�س والثالثين بعد  للمنظمة  التنفيذي  المكتب  عقد 

مدينة القاهرة - جمهورية م�سر العربية خالل الفترة 13-15 رجب 1434 هجرية، 

الموافق 23-25 اأيار/مايو 2013 ميالدية، لإعداد جدول اأعمال الجتماع الت�سعين 

لمجل�س وزراء المنظمة )على م�ستوى المندوبين(، واإجتماعه ال�ساد�س والثالثين بعد 

المائة في مدينة القاهرة بتاريخ 29 ذو القعدة 1434 هجرية و1 ذو الحجة 1434 

هجرية الموافــــق 5-6 اأيار/مايو2013 ميـــــالدية، وذلك للنــــظر في م�سروع ميزانيتي 

المنا�سبة  التــــو�سيــــات  2014، ورفــع  الق�سـائية( لعام  العامـــة والهيئة  )الأمانة 
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ب�ســـاأنها اإلى الإجتماع الواحد والت�سعين لمجل�س الوزراء.  كما عقد المكتب اإجتماعه 

15-16 �سفر  دولة قطر يومي   – الدوحة  المائة  في مدينة  والثالثين بعد  ال�سابع 

1435 هجرية الموافق 18-19 كانون الأول/دي�سمبر 2013 ميالدية، وذلك لإعداد 
جدول اأعمال مجل�س الوزراء في اإجتماعه الواحد والت�سعين الم�سار اإليه اأعاله.  
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اأوًل:  الدرا�صات والأوراق والتقارير 

قامت الأمانة العامة لمنظمة اأوابك بتنفيذ برنامجها ال�سنوي لعام 2013، والذي 

يت�سمن اإنجــاز الدرا�ســات والأوراق البحـثيـة ذات ال�سلــة بال�سنـاعـات البترولية �سـواء 

الموؤتمرات والجتماعات  بتنظيم  اأو القت�سادية. وكذلك فيما يت�سل  الفنـية منـها 

والندوات اأو الم�ساركة فيها. 

وفيما يلي ا�صتعرا�س لن�صاطات الأمانة العامة في هذين المجالين:

العربية:  الدول  النفط في  1-1 درا�صة حول »تطور �صناعة تكرير 
الحا�صر والم�صتقبل«

تهدف الدرا�سة اإلى اإلقاء ال�سوء على اأهم المالمح التي مرت بها �سناعة تكرير 

النفط في كل دولة من الدول العربية، وال�سعوبات التي اعتر�ست م�سيرتها والإجراءات 

التي اتخذت لتمكين الم�سافي من التكيف مع تلك ال�سعوبات، وا�ستخال�س الدرو�س 

التي تمكن القائمين على هذه ال�سناعة من اختيار الحلول المنا�سبة لتح�سين الأداء 

اإلى الم�ستويات العالمية.

ت�ستمل الدرا�سة على ثالثة ف�سول، يتناول الف�سل الأول اأهم المالمح التي مرت 

بها �سناعة التكرير العربية منذ المراحل الأولى لتاأ�سي�سها، واأهم التغيرات التي طراأت 

عليها. ويتناول الف�سل الثاني اأهم الخ�سائ�س العامة التي تميز �سناعة تكرير النفط 

في الدول العربية، والتحديات التي تعتر�سها حالياً، والأ�سباب التي اأدت اإلى ن�سوء هذه 

التحديات، مع الإ�سارة اإلى الفر�س المتاحة، واأف�سل ال�سبل الممكنة لتعظيم ال�ستفادة 

من هذه الفر�س في تح�سين اأداء الم�سافي. اأما الف�سل الثالث فيتناول الخ�سائ�س 

التطورات  اإلى  الإ�سارة  العربية، مع  الدول  التف�سيلية لكل م�سفاة من م�سافي نفط 

الم�ستقبلية المتوقعة في �سوء الخطط المر�سومة لتطوير وتو�سيع هذه الم�سافي. 

الف�صل الثاين 

الأمانـــــــــــة  العامـــــــة 
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تخل�س الدرا�سة في الختام اإلى ال�ستنتاجات والتو�سيات التي يمكن اأن ت�ساعد في 

تطوير �سناعة تكرير النفط في الدول العربية وتح�سين قدرتها التناف�سية.  

المغمورة ودوره في تطوير  والإنتاج في  »ال�صتك�صاف  درا�صة حول   2-1
احتياطي النفط والغاز«

النفط والغاز من  اإنتاج  اأهمية م�ساريع  اإلى تقديم �سورة عن  الدرا�سة  تهدف 

المغمورة في �سوء تراجع عدد الكت�سافات العمالقة على الياب�سة، والتي تعتبر الموؤثر 

اأمثلة مختلفة عن  الدرا�سة  العالمية، وت�سمنت  الأ�سا�سي على حجم الحتياطيات 

هذه الم�ساريع في المنطقة العربية والعالم. من جهة اأخرى، تم ا�ستعرا�س المخاطر 

المختلفة للعمل في المغمورة والمرتبطة بالظروف المناخية والم�ساكل الفنية و�سولً 

اإلى تاأثر الطواقم بالعمل في بيئة �سبه معزولة. 

الف�سل الأول تعريف الحفر في  اأربعة ف�سول: ت�سمن  الدرا�سة على  ا�ستملت 

المغمورة واأنواع المن�سات التي ت�ستخدم فيه، وا�ستعرا�س تاريخ التنقيب والإنتاج من 

الثاني ل�ستعرا�س  الف�سل  العمليات. وكر�س  النوع من  واأ�سباب نجاح هذا  المغمورة 

النفط والغاز، وتراجع عدد الكت�سافات  العالمي من  تطور الحتياطي والإنتاج 

العمالقة على الياب�سة وتاأثيره الفعلي على الحتياطيات. 

وخ�س�س الف�سل الثالث ل�ستعرا�س اأهم الم�ساريع العربية والعالمية في المغمورة. وتناول 

الف�سل الرابع مخاطر الحفر في المغمورة ونفقات تطوير الحقول في المياه العميقة.  

1-3  الطاقة النووية واآفاقها الم�صتقبلية بعد حادثة فوكو�صيما اليابانية 
واآفاقها  النووية  الطاقة  ال�سوء على  اإلقاء  اإلى  الأ�سا�س،  بالدرجة  الدرا�سة،  تهدف 

الم�ستقبلية بعد كارثة فوكو�سيما اليابانية. وكر�س الجزء الأول من الدرا�سة لإعطاء لمحة 

اإلى كارثة مجمع  الثاني  الجزء  العالم. وتطرق  النووية في  الطاقة  تاريخية حول تطور 

فوكو�سيما النووي الياباني، والتي ح�سلت في الحادي ع�سر من اآذار/ مار�س 2011. 

وخ�س�س الجزء الثالث لتناول الموقف الحالي للطاقة النووية عالمياً وعربياً، حيث 

الطاقة  ا�ستهالك  اإجمالي  من   %5 العالم حوالي  النووية في  الطاقة  بلغت م�ساهمة 

العالمية كما في عام 2011 وا�ستحوذت على نحو 13.5% من اإجمالي توليد الكهرباء 

في العالم كما في بداية عام 2012.
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وتناول الجزء الرابع الآفاق الم�ستقبلية للطاقة النووية في العالم، حيث اأنه وبرغم كارثة 

اأو حتى  فوكو�سيما ل تزال بع�س دول العالم النووية ت�سعى للحفاظ على قدراتها  النووية 

تو�سيعها ول تزال بع�س دول العالم غير النووية ترغب في الدخول في مجال الطاقة النووية.

وبخ�صو�س تاأثيرات حادثة فوكو�صيما على الدول العربية فمن اأهم ما خل�صت اإليه 

الدرا�صة ما يلي:  

•  قيام بع�س الدول العربية باإلغاء اأو تاأجيل خططها وبرامجها النووية، وبالتالي 	

قد ت�سطر تلك الدول اإلى العتماد بدرجة اأكبر على الغاز اأو النفط واللجوء 

الكهرباء وبخا�سة  توليد  الم�ستخدم في  الوقود  لتنويع  اأخرى  اإلى خيارات 

الطاقة المتجددة كالطاقة ال�سم�سية والرياح. 

•  يعتبر الغاز الطبيعي الم�ستفيد الأكبر في حالة تخفي�س نمو الطاقة النووية 	

في الم�ستقبل. لكن �سيكون بمقدور دول عربية قليلة زيادة طاقاتها الت�سديرية 

الغاز  العالمي على  الطلب  اأية زيادة م�ستقبلية في  الغاز وال�ستفادة من  من 

ناتجة عن انخفا�س الطاقة النووية، كون معظم الدول العربية تعاني نف�سها من 

عجز في الغاز في بع�س الأحيان.

1-4 الدور المتنامي ل�صركات البترول الوطنية وانعكا�صاته على �صناعة 
البترول في الدول الأع�صاء

تهدف الدرا�سة، بالدرجة الأ�سا�س اإلى اإلقاء ال�سوء على الدور المتنامي ل�سركات 

البترول الوطنية  وانعكا�ساته على  �سناعة البترول بالدول الأع�ساء. 

التاريخي ل�سركات  التطور  الأول منها لإعطاء لمحة عامة عن  خ�س�س الجزء 

البترول  العالمي ل�سركات  الت�سنيف  لتناول  الثاني  الوطنية، وكر�س الجزء  البترول 

ل�سركات  العالمي  الت�سنيف  الثالث  الجزء  الأ�سا�سية، وتناول  الت�سغيل  ح�سب معايير 

البترول ح�سب الأداء المالي، وا�ستعر�س الجزء الرابع �سركات البترول الوطنية بالدول 

الأع�ساء في اأوابك، وتناول الجزء الخام�س ال�سروط الالزمة لنجاح �سركات البترول 

التي تواجه  التحديات والفر�س  اأهم  ال�سوء على  ال�ساد�س  الجزء  الوطنية، وي�سلط 

�سركات البترول الوطنية ، وقدم الجزء ال�سابع والأخير اأهم ما خل�ست اإليه الدرا�سة.    

ومن اأهم ما خل�صت اإليه الدرا�صة ما يلي: -  
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الوطنية داخل مجموعة  )Top 100(، نحو  — النفط  بلغت ح�سة �سركات   

من اإجمالي احتياطيات النفط العالمية الموؤكدة، وحوالي %63.9   %78.7
بينما   ،2010 لعام  الموؤكدة  العالمية  الطبيعي  الغاز  اإجمالي احتياطيات  من 

العالمية، وحوالي  النفطية  الإمدادات  اإجمالي  من   %58.7 بن�سبة  �ساهمت 

48.3% من اإجمالي الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي لعام 2010، في 
حين �سكلت اإجمالي مبيعاتها نحو 34.3% من اإجمالي المبيعات العالمية من 

من اإجمالي طاقات  المنتجات النفطية لعام 2010، واأدارت حوالي %34.7 

التقطير العالمية لعام 2010. 

احتلت ثمان �سركات بترول وطنية مملوكة للدول الأع�ساء في منظمة اأوابك  —

وهي بالترتيب، �سركة الزيت العربية ال�سعودية )اأرامكو ال�سعودية(، وموؤ�س�سة 

اأبوظبي  الكويتية، و�سركة �سوناطراك الجزائرية، و�سركة بترول  البترول 

النفط  للبترول، و�سركة  العامة  للبترول، والم�سرية  الوطنية، و�سركة قطر 

للنفط، مراكز متقدمة �سمن  الليبية  الوطنية  والموؤ�س�سة  العراقية،  الوطنية 

اأكبر ثالثين �سركة بترولية في العالم لعام 2011، كما �سنفت ال�سركة ال�سورية 

للنفط في المرتبة 43 �سمن مجموعة اأكبر 100 �سركة بترول عالمية ح�سب 

معايير الت�سغيل ال�ستة الأ�سا�سية لعام 2011. 

ت�سدرت )اأرامكو ال�سعودية( خالل الفترة 1987-2011 قائمة اأكبر ال�سركات  —

البترول في  الدورية ل�سركات  الت�سنيفات  العالم، ح�سب كل  البترولية في 

العالم، با�ستخدام معايير الت�سغيل ال�ستة الأ�سا�سية. و�سهدت ت�سنيفات بع�س 

�سركات البترول الوطنية المملوكة للدول الأع�ساء في منظمة اأوابك تراجعات 

اأخرى في مواقعها، وما يجلب النتباه في هذا  بدرجات ب�سيطة، وتقدمت 

المجال هو ال�سعود الكبير ل�سركة قطر للبترول وو�سولها اإلى مراكز متقدمة 

خالل هذه الفترة. 

ال�ستة كال  — الأ�سا�سية  الت�سغيل  الخا�سة بمعايير  الفرعية  الت�سنيفات  اأبرزت 

الأع�ساء بمنظمة  للدول  المملوكة  الوطنية  البترولية  ال�سركات  اأن  على حده، 

الأقطار العربية الم�سدرة للبترول )اأوابك(، احتلت مواقع متقدمة في معياري 

الحتياطيات النفطية واحتياطيات الغاز الطبيعي ب�سكل خا�س، ثم في معياري 
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تاأخرت عن  بينما  اأقل،  الطبيعي بدرجة  الغاز  واإنتاج  النفطية  ال�سوائل  اإنتاج 

مواقعها المتقدمة بح�سب معياري طاقات التكرير ومبيعات المنتجات النفطية. 

في ظل توفر خطة وا�سحة المعالم، والتزامات محددة، يمكن ل�سركة البترول  —

الوطنية دعم النمو القت�سادي وم�ساندة عملية التنمية في الدولة من خالل 

الإيرادات  ال�سناعات ال�ستخراجية، وتنويع  الم�سافة على  القيمة  تحقيق 

وزيادتها بمرور الوقت، وهو ما ي�سيف قيمة اأكبر للمنتجات البترولية.   

الوقت  — الوطنية في  البترول  التي تواجه �سركات  الرئي�سية  التحديات  من 

الزيادة في  العالمية، وتلبية  بيئة الأعمال، والعالقات  التغير في  الحا�سر، 

الطلب العالمي الم�ستقبلي على النفط، وتعزيز دور البترول في مزيج الطاقة 

التنمية القت�سادية  النمو القت�سادي، وم�ساندة عملية  العالمي، ودعم 

ا�ستغاللها من  الجديد فر�س يمكن  الواقع  اأبرز  المقابل  والجتماعية. وفي 

البترول  الوطنية و�سركات  البترول  بين �سركات  اإقامة تحالفات عمل  خالل 

العالمية في اأ�سكال واأنماط عديدة ومتنوعة.

الأع�صاء والممرات  الدول  والغاز الطبيعي من  النفط  1-5 �صادرات 
المائية العالمية لل�صحنات البترولية 

البترولية  ال�سادرات  التعرف على حجم  اإلى  الأ�سا�س  بالدرجة  الدرا�سة،  تهدف 

للدول الأع�ساء من ناحية، وعلى اتجاهات هذه ال�سادرات من ناحية اأخرى. 

خ�س�س الجزء الأول منها لإعطاء لمحة عامة عن احتياطيات واإنتاج وا�ستهالك 

النفط والغاز الطبيعي في الدول الأع�ساء وفي المجموعات الدولية الأخرى، وكر�س 

الخام والمنتجات  النفط  الدول الأع�ساء من  لتناول تطور �سادرات  الثاني  الجزء 

2000-2011،  وتناول  الفترة  ال�سادرات خالل  الم�ستوردة لهذه  النفطية والجهات 

الجزء الثالث �سادرات الدول الأع�ساء من الغاز الطبيعي، وتم اإلقاء ال�سوء على طرق 

الت�سدير �سواء عن طريق الناقالت اأو عبر خطوط الأنابيب، واأخيرا تقدم الدرا�سة 

نظرة �ساملة على الممرات المائية العالمية التي ت�سلكها �سحنات ال�سادرات البترولية.  

ومن اأهم ما خل�صت اإليه الدرا�صة ما يلي: -
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ارتفاع �سادرات الدول الأع�ساء من النفط الخام بمعدل متوا�سع بلغ %0.8 . 1

16.2 مليون ب/ي في عام  اإلى  لت�سل   2011-2000 الفترة  �سنويا خالل 

2011. اأما �سادراتها من المنتجات النفطية فقد تراجعت بمعدل %0.8 
لت�سل اإلى 3.4 مليون ب/ي في عام 2011. 

توجد ثالثة اتجاهات رئي�سية لل�سادرات النفطية من الدول الأع�ساء، وهي . 2

الجهة ال�سرقية التي تتاألف من دولتين وهما اليابان وكوريا الجنوبية. والجهة 

التي  ال�سمالية  المتحدة الأمريكية، والجهة  الوليات  الغربية، وتتمثل في 

تت�سمن الدول الأوروبية والتي من اأبرزها اإيطاليا، هولندا، ا�سبانيا، وفرن�سا. 

فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، �سهدت �سادرات من الدول الأع�ساء منه تطورات . 3

ال�سادرات من  2000-2011 حيث ت�ساعفت هذه  الفترة  ملحوظة خالل 

84.5 مليار متر مكعب في عام 2000 اإلى 202.8 مليار متر مكعب في عام 
2011. و�سجلت قطر تطورات هائلة في حجم �سادراتها من الغاز الطبيعي اإذ 

ت�ساعفت هذه ال�سادرات باأكثر من ثمان مرات.  

الأع�ساء عن طريق . 4 الدول  الطبيعي من  الغاز  الأكبر من  الجزء  يتم ت�سدير 

الناقالت. وتجاوزت كمية الغاز الطبيعي الم�سدرة بوا�سطة الناقالت %70.4 

من اإجمالي �سادرات الغاز الطبيعي في عام 2011. اأما من ناحية �سادرات 

الأنابيب فتعتبر الجمهورية الجزائرية  الغاز الطبيعي عن طريق خطوط 

الديمقراطية ال�سعبية هي الدولة العربية الرائدة في هذا المجال. 

يتم نقل اأكثر من ن�سف الإنتاج العالمي من النفط عن طريق الناقالت، الأمر . 5

الطاقة. ويمر  اأمن  اأهمية في  العوامل  اأكثر  اأحد  البحري  الأمن  الذي يجعل 

النفط المنقول بحرا قبل و�سوله اإلى الم�ستهلك النهائي عبر ما ي�سمى نقاط 

الختناق، وهي ممرات بحرية �سيقة يمكن اأن تكون عر�سة لالنقطاعات.  

العالم، وهي: م�سيق هرمز، قناة . 6 توجد ثمان نقاط اختناق رئي�سية في 

ال�سوي�س، باب المندب، م�سائق ملقا، الم�سائق التركية، م�سيق جبل طارق، 

النفط  28.3 مليون ب/ي من  الدنماركية. وجرى نقل  بنما، والم�سائق  قناة 

الخام والمنتجات النفطية عبر هذه الم�سائق في عام 2010. ويقع اأهم ثالثة 
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م�سائق �سمن منطقة ال�سرق الأو�سط، التي يمر عبرها نحو 21.7 مليون ب/ي 

اأي ما ي�سكل 76.7% من  كميات النفط الخام والمنتجات النفطية المنقولة 

عبر نقاط الختناق العالمية في عام 2010. 

1-6 ورقة بعنوان »منظور النفط الخام الثقيل في العالم والدول العربية«
قدمت هذه الورقة اإلى موؤتمر خيارات تكرير النفط الثقيل في الدول العربية الذي 

الفترة   العربية خالل  القاهــرة - جمهـــــورية م�ســـر  العامـــــة في  الأمــــانة  نظمتـــه 

.)JCCP( 12-14 فبراير 2013 بالتعاون مع مركز التعاون الياباني للبترول

ت�سمنت الورقة تعريفاً لأهم الموا�سفات التي ت�ستخدم لتقييم جودة النفوط الخام 

كالكثافة واللزوجة ومحتوى الكبريت والمعادن ون�سبة ا�ستح�سال المنتجات الخفيفة 

الثقيل  النفط  اإلى خ�سائ�س  الإ�سارة  المرغوبة كالنافثا والكيرو�سين والديزل، مع 

ومقارنتها بالأنواع المتو�سطة والخفيفة. 

كما بينت الورقة تطور اإنتاج النفط الخام في العالم ح�سب النوعية خالل العقدين 

الما�سيين، مع الإ�سارة اإلى ارتفاع معدل اإنتاج الأنواع الثقيلة والمتو�سطة ويتوقع في 

العقدين القادمين اأن ينخف�س متو�سط كثافة اإجمالي اإنتاج النفط الخام في العالم من 

33.4 درجة API في عام 2010 اإلى 33.0 درجة API في عام 2035. كما يتوقع 
وزناً خالل  اإلى %1.3  وزناً  اأن يرتفع متو�سط اإجمالي محتوى الكبريت من %1.18 

هذه الفترة.

اأهم التحديات التي تواجه م�صافي النفط عند تكرير النفط  لخ�صت الورقة 

الثقيل بما يلي: 

• زيادة التكاليف ال�ستثمارية الناتجة عن �سرورة اإن�ساء وحدات تحويلية باهظة 	

تواكب  اإلى م�ستقات خفيفة  الثقيلة  التقطير  لتحويل متبقي عمليات  التكلفة 

معدلت الطلب في الأ�سواق المحلية والعالمية.

• ارتفاع تكاليف الت�سغيل نتيجة زيادة معدل ا�ستهالك الهيدروجين الالزم لنزع 	

الم�ستخدمة  المعادن  ا�ستبدال  النهائية، و�سرورة  الم�ستقات  الكبريت من 

في ت�سنيع الأوعية والأنابيب والمعدات بخالئط ذات خ�سائ�س مقاومة 

لالأحما�س.
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• م�سكالت بيئية كزيادة النبعاثات الناتجة عن ارتفاع ا�ستهالك الطاقة في الوحدات 	

التحويلية الإ�سافية الالزمة لتحويل متبقي التقطير اإلى م�ستقات خفيفة.

كما ت�سمنت الورقة ا�ستعرا�ساً لأهم الخيارات المحتملة لتح�سين خ�سائ�س النفط 

الثقيل، واأنواع التقنيات المتبعة، والخ�سائ�س المميزة لكل تقنية من هذه التقنيات، 

واآخر التطورات التي اأدخلت عليها. 

وبينت الورقة اأهم الدوافع التي تقف وراء تح�صين خ�صائ�س النفط الخام الثقيل 

قبل تكريره في الم�صافي، وهي كما يلي: 

•  زيادة الطاقة التكريرية للم�سفاة كنتيجة لتخفي�س لزوجة النفط الخام.	

•  زيادة عدد �ساعات ت�سغيل الم�سفاة نتيجة تخفي�س ن�سب ال�سوائب التي ت�سبب 	

ان�سداد المبادلت الحرية وتوقفها عن العمل لإجراء عمليات التنظيف.

•  تخفي�س كمية متبقي التقطير الجوي والفراغي.	

•  تخفي�س ا�ستهالك الطاقة الالزمة لنقل النفط الخام نتيجة تخفي�س اللزوجة.	

الم�ساريع ال�ستثمارية الجاري تنفيذها في  اأهم  الورقة بعد ذلك  ا�ستعر�ست 

الدول الأع�ساء في اأوابك، والتي تهدف اإلى تطوير �سناعة التكرير وتح�سين مرونتها 

الم�ساريع والتاأكيد  اأماكن هذه  اإلى  الإ�سارة  الثقيل، ومع  النفط الخام  في تكرير 

وفي الختام  الأنواع.  اإلى تكرير مثل هذه  الدول الأع�ساء  التي دفعت  الأ�سباب  على 

ا�صتعر�صت الورقة بع�س ال�صتنتاجات والتو�صيات، اأهمها:

• الخام 	 النفط  اإلى تح�سين قدرتها على تكرير  العالم  ت�سعى معظم م�سافي 

الثقيل.

• تواجه م�سافي النفط الثقيل تحديات عديدة  عند تكرير النفط الثقيل.	

• التكنولوجيا المتقدمة في م�ساعدة م�سافي النفط على تذليل 	 ت�ساهم 

الثقيل، وتح�سين قدرتها  الخام  النفط  التي تعتر�سها عند تكرير  ال�سعوبات 

على تحويل النفوط الرخي�سة اإلى منتجات ذات قيمة عالية.

• الثقيلة 	 النفوط  اإمكانية تكرير  التي تمتلك مرونة في  النفط  تتميز م�سافي 

والحام�سية بح�سولها على ربحية عالية.

• القائمة وتو�سيع الطاقة 	 النفط  اإلى تطوير م�سافي  العربية  الدول  ت�سعى 

التكريرية لتعظيم قدرتها على تكرير الأنواع الثقيلة من النفط الخام.   
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الدول  الثقيل في  الخام  النفط  �صاملة على  1-7 ورقة بعنوان »نظرة 
العربية – التحديات والفر�س«

الذي عقد في  البترولية الالحقة  ال�سناعات  اأ�سبوع  اإلـى  الورقـة  قدمـت هـذه 

اأبوظبي– دولة الأمارات العربية المتحدة خالل الفترة 12-15 اأيار/مايو 2013، تحت 

رعاية �سركة تكرير اأبو ظبي “تكرير” وعدد من �سركات النفط العالمية. 

لخ�ست الورقة اأهم التحديات التي تواجه م�سافي النفط عند تكرير النفط الثقيل.

كما ت�سمنت الورقة ا�ستعرا�ساً لأهم الخيارات المحتملة لتح�سين خ�سائ�س النفط 

الثقيل واأنواع التقنيات المتبعة والخ�سائ�س المميزة لكل تقنية من هذه التقنيات واآخر 

التطورات التي اأدخلت.

وبينت الورقة اأهم الدوافع التي تقف وراء تح�سين خ�سائ�س النفط الخام الثقيل 

قبل تكريره في الم�سافي.

الدول  تنفيذها في  الجاري  الم�ساريع ال�ستثمارية  اأهم  الورقة بعد ذلك  تناولت 

التكرير وتح�سين مرونتها في  اإلى تطوير �سناعة  والتي تهدف  اأوابك،  الأع�ساء في 

تكرير النفط الخام الثقيل، مع الإ�سارة اإلى اأماكن هذه الم�ساريع والتاأكيد على الأ�سباب 

التي دفعت الدول الأع�ساء اإلى تكرير مثل هذه الأنواع.  

1-8 ورقة بعنوان »اآفاق �صناعة الغاز عالميًا: التحديات والفر�س«
الواقع  الغاز الطبيعي:  “اآفاق تطور �سناعة  اإلى موؤتمر  الورقة  قدمت هذه 

والتحديات والفر�س المتاحة”، الذي نظمته الأمانة العامة في مملكة البحرين خالل 

الفتـرة  28-30 اأكتوبر 2013 بالتعاون مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبدعم من 

�سركة جيبك الراعي الرئي�سي للموؤتمر. 

هدفت الورقة اإلى اطـالع الم�ساركين على خلفية الم�سهد العالمي ل�سناعة الغاز 

الطبيعي والتطورات الهامة التي تمـر بها وكذلك التحديات التي تواجهها، حيـث تـم 

والتـي قـدرت فـي  الطبيعــي  الغـاز  مــن  الموؤكـدة  العالمـية  ا�ستعـرا�س الحتياطيـات 

عـام 2012 بنـحـو 6614 تريليـون قــدم مكــعب )تعادل 187.3 تريليون متر مكعب(، 

وت�ستحوذ منطقة ال�سرق الأو�سط بمفردها على نحو 47.3% من اإجمالي الحتياطيات 
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ال�سابق  ال�سوفيتي  الإتحاد  تليها دول  تريليون قدم مكعب،   3128.5 تعادل  العالمية 

بن�سبة 29.2% من اإجمالي الحتياطيات العالمية ثم منطقة اآ�سيا البا�سيفيك بن�سبة 

والتي كانت من الم�سدرين الرئي�سيين للغاز الطبيعي الم�سال خالل العقد   %8.2
الم�سيل خالل  الغاز الطبيعي  اأن تزداد ح�ستها في تجارة  المتوقع  الأخير، ومن 

ال�سنوات الخم�س القادمة. بينما جاءت منطقة اأمريكا ال�سمالية في المرتبة الرابعة، 

حيث تحتوي على احتياطيات تمثل 5.8% من اإجمالي الحتياطيات العالمية الموؤكدة 

من الغاز الطبيعي، والتي تتواجد اأ�سا�ساً في الوليات المتحدة الأمريكية التي ت�ستحوذ 

على 300 تريليون قدم مكعب. 

من  وتجدر الإ�سارة اإلى اأن خم�س دول فقط ت�ستحوذ مجتمعة على نحو %62.8 

اإجمالي الحتياطيات العالمية الموؤكدة من الغاز الطبيعي وهي على التوالي: اإيران، 

ورو�سيا، وقطر، وتركمن�ستان، والوليات المتحدة الأمريكية.

كما تجدر الإ�سارة اإلى اأن احتياطيات الدول العربية من الغاز الطبيعي تمثل نحو 

من اإجمالي الحتياطيات العالمية الموؤكدة، وتاأتي دولة قطر في المقدمة   %28.4
باأكبر احتياطيات موؤكدة تتجاوز 885 تريليون قدم مكعب معظمها من حقل ال�سمال 

الدول  اإجمالي احتياطيات  من   %46 العمالق، وتمثل احتياطيات دولة قطر نحو 

العربية الموؤكدة من الغاز الطبيعي. 

واأ�سارت الورقة اإلى اأن الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي قد �سهد نمواً متزايداً في 

مناطق العالم المختلفة على مدار الع�سر �سنوات الأخيرة، حيث بلغ اإجمالي اإنتاج العالم 

من الغاز في عام 2012 نحو 3364 مليار متر مكعب مقارنة بحوالي 2524 مليار متر 

مكعب في عام 2002. وقد انخف�س معدل نمو اإنتاج الغاز الطبيعي في عام 2012 اإلى 

1.9% مقارنة بنحو 3.1% في عام 2011. وت�ساهم منطقة ال�سرق الأو�سط باأكبر ن�سبة 
من الزيادة في اإنتاج العالم من الغاز منذ عام 2002 وحتى عام  2013 بن�سبة بلغت 

38.5%، بينما حافظت الوليات المتحـدة على �سدارتها كاأكبـر منتج للـغاز في العالم 
منـذ عـام 2010، وقد بلغت ن�سبة اإنتاجها نحو 20.4% في عام 2012. 

الطاقة  اأن وكالة  اإلى  اأ�سارت  الغاز حيث  الورقة م�ستقبل الطلب على  وتناولت 

الطلب  باأن  الطاقة، وتتوقع  الطلب على  اقترحت �سيناريوهات لم�ستقبل  الدولية قد 

2035 �سمن ثالث �سيناريوهات  النمو حتى عام  الغاز �سي�ستمر في  العالمي على 

تفتر�س اأن يتراوح معدل النمو ال�سنوي للطلب على الغاز من 0.7 – %1.9.
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اإلى  اأ�سارت  للغاز الطبيعي، حيث  التقليدية  الم�سادر غير  الورقة  تناولت  كما 

الوليات  التقليدية في  الم�سادر غير  الغاز الطبيعي من  اإنتاج  الكبير في  النجاح  اأن 

المتحدة الأمريكية ارتكز على خم�س عوامل رئي�سية هامة هي:

• الهائل في مجال الحفر الأفقي الموجه والت�سقيق 	 التكنولوجي  التطور 

الهيدروليكي.

• التنقيب وال�ستك�ساف و�سركات الخدمات 	 وجود عدد كبير من �سركات 

النفطية الموؤهلة تكنولوجياً.

• المعدنية الموجودة في باطن الأر�س لمالكي 	 الثروات  منح حقوق ملكية 

الأرا�سي الخا�سة.

• توفر موارد �سخمة من المياه الالزمة لعملية الت�سقيق الهيدروليكي.	

• �سهولة تاأمين الإجراءات الت�سريعية. 	

ومع نجاح اإنتاج الغاز من الم�سادر غير التقليدية في الوليات المتحدة الأمريكية 

اأ�سبح حتمياً على الدول في مختلف اأنحاء العالم التي تمتلك اإمكانات هائلة من تلك 

الدرا�سات  ل�ستغاللها. وت�سير  تبداأ في عمليات ال�ستك�ساف تمهيداً  اأن  الم�سادر 

اإلى وجود موارد �سخمة من غاز ال�سجيل في ال�سين وفي اأوروبا، عالوة على اأمريكا 

ال�سمالية، ولكن يتوقف ا�ستغاللها على ما يتوفر لديها من تلك العوامل التي �ساهمت 

في نجاح الإنتاج في الوليات المتحدة الأمريكية. 

ولفتت الورقة اإلى اأن نمو اإنتاج غاز ال�سجيل في الوليات المتحدة قد خلق وفرة 

من اإمدادات الغاز في �سوق اأمريكا ال�سمالية، مما اأدى اإلى خف�س اأ�سعار الغاز من 

اإلى   2008 12 دولر/ مليون وحدة حرارية بريطانية في منت�سف عام  اأكثر من 

اأقل من 2 دولر/ مليون وحدة حرارية بريطانية في مطلع عام 2012، وعند هذه 

وبالتالي يحدث  اقت�سادية.  ال�سجيل غير  اإنتاج غاز  الم�ستويات ت�سبح م�سروعات 

هبوط حاد في اأن�سطة الحفر، يتبعه انخفا�س في اإنتاج الغاز.  

وفي �سياق ا�ستكمال خلفية الم�سهد ا�ستعر�ست الورقة خيارات تحويل الغاز اإلى 

عائدات وتعظيم ال�ستفادة من الغاز ح�سب ما يتوفر من بنى تحتية لنقل وا�ستخدام 

اأو كلقيم في  اإلى �سوائل  اأو تحويله  اأو م�سياًل  اأو م�سغوطاً  الغازية  الغاز في �سورته 
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�سناعة البتروكيماويات، واأبرزت اأهمية تجارة الغاز الطبيعي محلياً واإقليمياً وعالمياً 

واأ�سواقها المختلفة. واختتمت الورقة ببع�س ال�ستنتاجات التي اأكدت على اأن: 

• اإنتاج الطاقة 	 بزيادة  يتوقع تنامي الطلب العالمي على الغاز الطبيعي منقاداً 

الكهربائية. 

• من المتوقع اأن تلعب الم�سادر غير التقليدية دوراً هاماً في تلبية نمو الطلب 	

على الغاز بزيادة كبيرة من ثـالث دول فقط )ال�سين، اأمريكا، اأ�ستراليا(، بينما 

مازال الغمو�س يكتنف اإنتاج الغاز من تلك الم�سادر في مناطق اأخرى ب�سبب 

المخاوف البيئية، وعدم قبول الراأي العام، ونق�س التكنولوجيا، و�سح الموارد 

المائية الالزمة لعمليات الت�سقيق، ونق�س الخبرات والكوادر.

• ت�سكل تجارة الغاز الطبيعي الدولية عبر خطوط الأنابيب نحو 68%، بينما 	

من المتوقع اأن تزداد تجارة الغاز الم�سيل لمواجهة الطلب المتزايد في اأ�سواق 

اآ�سيا.

• التاأثير المحدود ل�سناعة تحويل الغاز اإلى �سوائل على ال�سوق العالمي ب�سبب 	

الإنتاج العالمي المنخف�س ن�سبياً من تلك ال�سناعة.

• من الممكن اأن توؤدي فر�س ت�سدير الغاز الطبيعي الم�سيل من اأمريكا، و�سرق 	

اأفريقيا اإلى اإ�سعال المناف�سة مع الموردين الحاليين، ويمكن اأن ت�ساعد ال�سوق 

الآ�سيوية على تنويع م�سادر اإمداداتها. 
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ثانيًا: الندوات واملوؤمترات التي نظمتها الأمانة العامة 

2-1 موؤتمر »خيارات تكرير النفط الثقيل في الدول العربية«  
البترول والثروة المعدنية  اأ�سامة محمد كمال وزير  تحت رعاية معالي المهند�س 

في جمهورية م�سر العربية، وبح�سور �سعادة ال�سيد نوريهيرو اأوكودا، �سفير اليابان في 

للبترول  الياباني  التعاون  المنتدب لمركز  الع�سو  يو�سيدا،  القاهرة وال�سيد موريهيرو 

)JCCP(، و�سعادة الأ�ستاذ عبا�س علي النقي، الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية 

2013 موؤتمر  12-14 فبراير  الفترة من  )اأوابك(، عقد خالل  للبترول  الم�سدرة 

»خيارات تكرير النفط الثقيل في الدول العربية«، الذي قامت اأوابك بتنظيمه بالتعاون 

مع كلٍّ من وزارة البترول والثروة المعدنية في جمهورية م�سر العربية ومركز التعاون 

الياباني للبترول )JCCP( وذلك في مدينة القاهرة. 

ويكت�سي مو�سوع هذا الموؤتمر اأهمية فنية خا�سة، حيث قام الخبراء والمخت�سون 

باإلقاء  البترولية الالحقة والبتروكيماويات،  ال�سناعات  العرب واليابانيون في مجال 

ال�سوء خالل محا�سراتهم على اأهم خ�سائ�س النفط الثقيل واأماكن تواجده في الدول 

العربية، وتناولوا بالبحث تقنيات تح�سينه، واأبرزوا الفوائد المتاأتية من تكرير هذا النوع 

من النفط، حيث اأنها ت�ساهم في رفع هوام�س الربح للم�سافي. كما تم التطرق كذلك 

اإلى الطرق الفنية التي ت�ساهم في تقلي�س الآثار البيئية التي قد تن�ساأ عن التعامل مع 

هذه الأنواع من النفوط. 

النفط  المخت�سين في مجال �سناعة تكرير  139 من  اأكثر من  الموؤتمر  �سارك في 

للبترول  الياباني  التعاون  اأوابك، ومركز  الأع�ساء في  للدول  التابعة  النفط  من �سركات 

)JCCP( اإ�سافة اإلى وفد الأمانة العامة )5(، اإ�سافة اإلى ممثلين من ال�سركات ومعاهد 

الأبحاث الإقليمية والدولية، مثل �سركة ال�سرق الأو�سط لتكرير البترول )ميدور(، والهيئة 

الكويت لالأبحاث  الم�سري، ومعهد  البترول  للبترول، ومركز بحوث  العامة  الم�سرية 

 ،)Hart Energy(و ،)Canadian Natural Resources. Limited(العلمية و

المنبثقة عن  ال�سركات  اأبيكورب )وهي من  البترولية -  العربية لال�ستثمارات  وال�سركة 

اأوابك(، والمنظمة العربية للتعدين.



306

تقرير الأمني العام ال�سنوي الأربعون

ي
ثان

 ال
زء

لج
ا

والثروة  البترول  اأ�سامة محمد كمال وزير  المهند�س  الموؤتمر بكلمة معالي  افتتح 

تلعبه �سناعة  الذي  الدور  اأكد فيها على  التي  العربية  المعدنية في جمهورية م�سر 

تكرير النفط في توفير الطاقة ال�سرورية للتنمية القت�سادية والرفاهية الجتماعية. 

واأ�سار اإلى اأن مالحقة التطورات التكنولوجية المحققة في مجال تكرير النفط ي�سمح 

اإنتاجها وتلبية الطلب المحلي والعالمي المتزايد  لبلداننا و�سركاتها البترولية بزيادة 

بتلبية  لها، وي�سمح  القيمة القت�سادية  البترولية، ويمكن من تعزيز  المنتجات  على 

ال�ستراطات البيئية الإقليمية والعالمية. وفي ختام كلمته �سكر  الأمانة العامة لمنظمة 

اأوابك على ما بذلوه من جهود لإنجاح الموؤتمر. 

وتحدث بعد ذلك �سعادة �سفير اليابان لدى جمهورية م�سر العربية ال�سيد نوريهيرو 

اإيكودا، حيث اأبرز اأهمية مو�سوع الموؤتمر، و�سرورة التوجه للتعامل مع النفط الثقيل 

تتم مقابلة نمو  البيئية والدوافع القت�سادية وذلك حتى  المتطلبات  يتما�سى مع  بما 

اأهمية  ال�سفير على  اأكد �سعادة  الختام  النفط ومنتجاته، وفي  العالمي على  الطلب 

للبترول في كافة مجالت  الم�سدرة  العربية  اليابان والدول  التعاون بين  ا�ستمرار 

ال�سناعة البترولية وخا�سة فيما يتعلق بتطوير تقنيات ا�ستغالل النفط الخام الثقيل 

وتكريره.  

 )JCCP( ثم تحدث ال�سيد موريهيرو يو�سيدا مدير مركز التعاون الياباني للبترول

العربية  والبلدان  التعاون بين بالده  لتعزيز  المركز  بها  التي يقوم  الن�ساطات  فذكر 

التي تهتم بالجوانب  الموؤتمرات  الندوات وعقد  للبترول، ومنها تنظيم  الم�سدرة 

اإقامة  والبترول خا�سة، وكذلك  بالطاقة عامة  ال�سلة  التكنولوجية والقت�سادية ذات 

الإنجازات  يو�سيدا  ال�سيد  التكنولوجي. وعدد  التعاون  دورات تدريبية وتبادل برامج 

التي حققتها اليابان في مجال تطوير تقنيات ال�سناعة البترولية الالحقة.

اأما �سعادة الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول )اأوابك( الأ�ستاذ 

عبا�س علي النقي، فقد األقى كلمة اأ�سار فيها اإلى اأن هذا الموؤتمر قد نظم بعد النجاح  

الذي حققه موؤتمر خطوط نقل المواد الهيدروكربونية في الدول العربية الذي عقد 

في القاهرة في �سهر فبراير 2012. والذي اعتبر اأولى ثمرات التعاون بين المنظمة 

ومركز التعاون الياباني للبترول. 
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واأو�سح �سعادته باأن هدف هذا الموؤتمر هو اإتاحة الفر�سة للخبراء والمتخ�س�سين 

في �سناعة تكرير النفط بتبادل الآراء والخبرات حـول اأهـم التطـورات التي ظهـرت في 

تقنيات تكرير النفط الثقيل، واأكد على اأن الدول الأع�ساء في منظمة اأوابك، كانت ول 

تزال حري�سة على تطوير قطاع التكرير فيها بما يتما�سى مع التطورات التكنولوجية، 

العالمي  النهج  يتفق مع  البيئة، وبما  ا�ستراطات الحفاظ على �سحة و�سالمة  ومع 

والمعايير الدولية في هذا المجال.

واختتم �سعادة الأمين العام كلمته بتقديم ال�سكر اإلى معالي وزراء البترول والطاقة 

في الدول الأع�ساء على دعمهم للمنظمة وتلبيتهم للدعوة بالموافقة على م�ساركة عدد 

اإلى ال�سركات العاملة  كبير من الفنيـين والمخت�سـين في الموؤتـمـر، كما توجه بال�سكر 

ومعاهد البحوث العربية والدولية التي وافقت على م�ساركة ممثليها في هذا الموؤتمر 

لإغنائه بالم�ستجدات وتبادل الخبرات مع الفنيين والخت�سا�سيين من الدول الأع�ساء.  

واإثر جل�سة الفتتاح انطلقت اأعمال الموؤتمر وفقا لجدوله الزمني الذي ت�سمن اأربع 

جل�سات على مدى يومين،  قدمت خاللهما 16 محا�سرة وورقة علمية وتم خاللهما 

الثقيل. وتناول  النفط  اأوجه وجنبات وخيارات مو�سوع تكرير  اإلى مختلف  التطرق 

ال�سادة المحا�سرون والخبراء المحاور التالية في محا�سراتهم واأوراقهم العلمية:  

• خ�سائ�س النفط الثقيل وتطور اإنتاجه عربياً وعالمياً.	

• انعكا�سات تكرير النفط الثقيل على اأداء م�سافي النفط	

• تقنيات تكرير وتح�سين خ�سائ�س النفط الخام الثقيل.	

• خبرات الم�سغلين في تكرير النفوط الخام الثقيلة وتح�سين خ�سائ�سها. 	

• النعكا�سات البيئية لتكرير النفط الثقيل.	

ومن جملة الأوراق الـ 16 التي تم تقديمها في الموؤتمر ومن النقا�سات التي دارت 

حولها، تو�سل الم�ساركون اإلى اإبراز اأهم  ال�ستنتاجات والتو�سيات، وهي كما يلي:

• ت�سعى معظم م�سافي العالم اإلى تح�سين قدرتها على تكرير النفط الخام الثقيل.	

• تواجه م�سافي النفط الثقيل تحديات عديدة  عند تكرير النفط الثقيل.	

• التكنولوجيا المتقدمة في م�ساعدة م�سافي النفط على تذليل 	 ت�ساهم 

الثقيل، وتح�سين قدرتها  الخام  النفط  التي تعتر�سها عند تكرير  ال�سعوبات 

على تحويل النفوط الرخي�سة اإلى منتجات ذات قيمة عالية.
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• الثقيلة 	 النفوط  اإمكانية تكرير  التي تمتلك مرونة في  النفط  تتميز م�سافي 

والحام�سية بح�سولها على ربحية عالية. 

• القائمة وتو�سيع الطاقة 	 النفط  اإلى تطوير م�سافي  العربية  الدول  ت�سعى 

التكريرية لتعظيم قدرتها على تكرير الأنواع الثقيلة من النفط الخام. 

• يتوقع اأن ي�ساهم تطور اإنتاج النفوط الثقيلة في زيادة �سادرات هذه الأنواع اإلى 	

الأ�سواق العالمية من معظم المناطق حتى عام 2035، واأن الن�سبة الأكبر من 

هذه ال�سادرات �ستذهب اإلى منطقة اآ�سيا واأفريقيا. 

• ل تزال عمليات ا�ستغالل النفط الثقيل في الدول العربية في مراحلها الأولى 	

با�ستثناء المنطقة المق�سومة بين المملكة العربية ال�سعودية ودولة الكويت. 

لتقييم الجدوى القت�صادية لم�صروع ا�صتغالل النفط الثقيل لبد من اإتباع المفاتيح الأربعة: 

• اأحدث 	 ال�سخرية، وتطبيق  المكامن  المتواجد في  النفط  تقييم خ�سائ�س 

الخبرات، واختيار اأف�سل التقنيات، وال�سبر. 

• اإلى 	 العربية  الدول  الثقيل تحتاج  النفط  لتكرير  البيئية  لالنعكا�سات  نظراً 

تطوير م�سافي النفط القائمة لكي ت�سبح قادرة على تحويل المخلفات الثقيلة 

اإلى منتجات خفيفة عالية القيمة. 

• على ال�سركات النفطية الوطنية العربية اأن ت�ستفيد من خبرات الدول الأخرى 	

في مجال ا�ستغالل وتكرير النفط الثقيل، وخا�سة التجربة الكندية. 

نبذة مخت�صرة..

ا�صتعر�س الم�صاركون في جل�صة الختام اأهم التو�صيات التي تو�صلت اإليها الأوراق 

الفنية، والنقا�صات التي تمت اأثناء الجل�صات، وهي كما يلي:

• النفط على 	 ت�ساعد م�سافي  التي  المتقدمة  التكنولوجيا  العمل على تطبيق 

الثقيل، وتح�سين  الخام  النفط  التي تعتر�سها عند تكرير  ال�سعوبات  تذليل 

قدرتها على تحويل النفوط الرخي�سة اإلى منتجات ذات قيمة عالية.

•   دعم وتفعيل عمليات اإنتاج النفط الثقيل في الدول العربية وتكريره محلياً 	

لتوفير الأنواع الأخرى للت�سدير اإلى الأ�سواق العالمية. 

•  تفعيل اأن�سطة البحث العلمي لإيجاد الحلول المنا�سبة لتخفيف النعكا�سات 	

ال�سلبية لإنتاج وتكرير النفط الثقيل على البيئة. 
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• النفطية 	 العربية وال�سركات  الوطنية  النفطية  ال�سركات  بين  التعاون   تعزيز 

ا�ستغالل وتكرير  الدول الأخرى في مجال  العالمية لال�ستفادة من خبرات 

النفط الثقيل.

2-2 الملتقى الثاني والع�صرون لأ�صا�صيات �صناعة النفط والغاز 
عقدت الأمانة العامة الملتقى الثاني والع�سرين لأ�سا�سيات �سناعة النفط والغاز، 

في دولة الكويت، وذلك خالل الفترة 7-11 ني�سان/ ابريل 2013. 

�سارك في الملتقى )122( منت�سبا من الدول الأع�ساء ومن الأمانة العامة للمنظمة.  

يهدف الملتقى اإلى اطالع العاملين في مجال �سناعة النفط العربية من اأفراد الإدارة 

الأع�ساء في  بالدول  النفطي  القطاع  المعنية في  التخ�س�سات  الو�سطى ومن ذوي 

المنظمة على الجوانب والأن�سطة المختلفة وال�ساملة ل�سناعة النفط والغاز، ويعمل 

اأي�سا على تنمية قدرات الم�ساركين الذاتية وتو�سيع مداركهم الوظيفية والمهنية واآفاق 

عملهم عن طريق الوقوف على المراحل المختلفة بهذه ال�سناعة من ا�ستك�ساف واإنتاج 

وتكرير ونقل، كما يعنى بالنواحي القت�سادية والإعالمية والبيئية المرتبطة بال�سناعة 

اأهداف  تعريفا مف�سال عن  الم�ستدامة ويقدم  والتنمية  المناخية  التغيرات  كمو�سوع 

ون�ساطات منظمة )اأوابك( وال�سركات المنبثقة عنها ما يمنح الم�ساركين اأ�سا�سا علميا 

وفكريا جيداً و�سامال عن اأو�ساع النفط والغاز والطاقة في المنطقة العربية والأ�سواق 

العالمية عموما. 

التعاون في  اإمكانيات  الثالث ع�صر للخبراء حول بحث  2-3 الجتماع 
مجال ا�صتثمار الغاز الطبيعي

للخبـراء حـول  الثالـث ع�سر  الأوابـك الجتمـاع  العامـة لمنظمـة  الأمانــة  عقـدت 

بحــث اإمكــانيــات التعــاون فـي مجـــال ا�ستثمــار الغــاز الطبيعــي، فــي مدينـة القــاهــرة 

يومــي 30 اأيلول/�سبتمبر و1 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2013، و�سـارك فيه )23( مخت�سا 

تراأ�س الجتماع �سعادة الأمين  العامة.  الأمانة  الدول الأع�سـاء، عالوة على وفد  من 

العام للمنظمة.  
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الدول  الطبيعي في  الغاز  التطورات في �سناعة  اإلى مراجعة  الإجتماع   يهدف 

الأع�ساء خالل الفترة الواقعة بين الجتماعين الثاني ع�سر والثالث ع�سر، عالوة على 

مناق�سة موا�سيع اأخرى تتعلق بهذه ال�سناعة، بغية تلم�س اإمكانيات التعاون بين الدول 

الأع�ساء في هذا المجال.  

قدم الم�ساركون عرو�سا �سملت تطورات �سناعة الغاز الطبيعي في دولهم، وحظيت 

بمناق�سات م�ستفي�سة وا�ستف�سارات بناءة.

وفيما يلي ملخ�س بال�صتنتاجات والتو�صيات التي اآل اإليها الجتماع:

بزيادة . 1 الأع�ساء  الدول  المقدمة في الجتماع اهتمام بع�س  الأوراق  ناق�ست 

الموارد من  الغاز الطبيعي وكيفية ا�ستغالل هذه  احتياطياتها من موارد 

خالل تبني الخطط الإ�ستراتيجية، كما تناولت اأي�ساً م�ساريع تطوير وتو�سيع 

المن�ساآت القائمة ل�سناعة الغاز الطبيعي، والم�سروعات المقترحة لمحطات 

الغاز الطبيعي الم�سال خا�سة في مملكة البحرين ودولة الكويت، وذلك لتلبية 

الطلب المحلي المتنامي على هذه ال�سلعة الإ�ستراتيجية. 

زيادة توجه الدول الأع�ساء في ا�ستخدام الغاز الطبيعي، خا�سة في مجال توليد . 2

الكهرباء وتحلية المياه، وكلقيم في ال�سناعة البتروكيماوية، عالوة على ا�ستخدامه 

كوقود في اأجهزة التكييف والمن�ساآت ال�سناعية، اأو ال�ستهالك المنزلي. 

اأثنى الم�ساركون على جهود الأمانة العامة في توفير ن�سخ من معجم . 3

م�سطلحات الطاقة للم�ساركين �سمن تو�سيات الجتماع الثاني ع�سر للخبراء، 

وذلك بغية ال�ستفادة منه في توحيد ا�ستخدام الم�سطلحات الفنية في �سناعة 

الغاز الطبيعي باللغة العربية. 

بين . 4 اأو متعدد الأطراف  الثنائي  التعاون  اأهمية تعزيز  الم�ساركون على  اأكد 

الدول الأع�ساء في مجال �سناعة الغاز الطبيعي وال�ستفادة من الدول ذات 

الخبرة في هذه المجالت ومنها اإن�ساء �سبكات الغاز الطبيعي للمنازل، واإنتاج 

خليط الإيثان/بروبان الذي ي�ستخدم كلقيم  في �سناعة البتروكيماويات. 

اأ�ساد الم�ساركون بور�سة العمل التي اأعدتها جمهورية م�سر العربية على هام�س . 5

الم�سغوط  الغاز الطبيعي  ا�ستخدام  للتعريف بخبرتها في مجال  الجتماع 

والتي ت�سمنت ثالثة عرو�س الأولى عن ن�ساط تحويل ال�سيارات للعمل بالغاز 
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الطبيعي  بالغاز  للعمل  ال�سيارات  والثانية عن تكنولوجيات تحويل  الطبيعي 

الم�سغوط والثالثة عن ا�ستخدام الغاز الطبيعي في التكييف والتبريد.  

التو�سيات . 6 العامة ال�ستمرار في نهج متابعة  الأمانة  الم�ساركون من  طلب 

ال�سادرة عن الجتماع، ومتابعة تزويدهم بما ي�سدر عن المنظمة حول 

الموا�سيع المتعلقة ب�سناعة الغاز الطبيعي وتطورات اإنتاجه وت�سويقه. 

العامة في عقد مثل هذه الجتماعات، . 7 الأمانة  الم�ساركون على جهود  اأثنى 

اإيجاد المناخ المالئم لتبادل المعلومات والخبرات بين  وحر�سها على 

المخت�سين في �سناعة الغاز الطبيعي.

2-4 موؤتمر حول »اآفاق تطور �صناعة الغاز الطبيعي: الواقع والتحديات 
والفر�س المتاحة«

الطبيعي:  الغاز  “اآفاق تطور �سناعة  للمنظمة موؤتمراً حول  العامة  الأمـانة  نظمـت 

مملكة البحرين، في الفترة 28-30 ت�سرين  في المنامة –  الواقع والتحديات والفر�س” 

الأول/ اأكتوبر 2013، تحت رعاية معالي ال�سيخ/ اأحمد بن محمد اآل خليفة وزير المالية 

الوزير الم�سرف على �سوؤون النفط والغاز في مملكة البحرين، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية 

للنفط والغاز في مملكة البحرين، وبدعم من �سركة الخليج ل�سناعة البتروكيماويات.  

الغاز الطبيعي والتطورات  الحالي ل�سناعة  الو�سع  ا�ستعرا�س  اإلى  الموؤتمر  هدف 

الهامة التي تمر بها، ومن اأهمها تنمية م�سادر الغاز غير التقليدية في العالم وبع�س الدول 

الغاز عالميا،  اأ�سواق  واأثر ذلك على  واإنتاجها،  المتاحة ل�ستثمارها  والتقنيات  العربية، 

اأو كلقيم ل�سناعة  المختلفة كوقود،  الطبيعي وا�ستخداماته  الغاز  تناول طرق نقل  كما 

البتروكيماويات، عالوة علي ا�ستعرا�س ال�سيا�سات البيئية واأثرها على �سناعة الغاز.  

الموؤتمر )93( م�ساركاً من المتخ�س�سين والخبراء في مجال �سناعة  �سارك في 

النفط والطاقة  اإلى ممثلين من وزارات  اإ�سافة  الغاز الطبيعي، والبتروكيماويات، 

والهيئات وال�سركات المعنية في الدول الأع�ساء في منظمة الأقطار العربية الم�سدرة 

للبترول )اأوابك(، وممثلين عن �سركة اإيكويت للبتروكيماويات، و�سركة الخليج ل�سناعة 

البتروكيماويات )جيبك(، ومعهد النفط الليبي، والمجموعة الدولية للطاقة بالوليات 

الأمريكية، وCanadian Natural Resources Company، عالوًة  المتحدة 

على وفد الأمانة العامة.  
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الغاز في  العاملين في �سناعة  المتحدثين والمناق�سين نخبة من  ت�سمنت قائمة 

الدول  الغاز في  اإنتاج ومعالجة ونقل وتوزيع  الأع�ساء، وخبراء في �سركات  الدول 

للقيام  الموؤتمر  الثالث من فعاليات  اليوم  العالم. كما خ�س�س  العربية وعلى م�ستوى 

بزيارة ميدانية اإلى �سركة الخليج للبتروكيماويات في منطقة �سترة- مملكة البحرين، 

وقد قدمت الأمانة العامة للمنظمة ثالث اأوراق علمية خالل الموؤتمر.

وحظيت الجل�صات بمناق�صات م�صتفي�صة وا�صتف�صارات بناءة تو�صل من خاللها 

الم�صاركون اإلى ال�صتنتاجات والتو�صيات التالية: 

• الطبيعي 	 الغاز  ل�سناعة وتجارة  وا�ستراتيجياً  هاماً  العربية مركزاً  المنطقة  تعتبر 

اإلى موقعها  النفط والغاز بالإ�سافة  حيث تتوافر بها احتياطيات هائلة من 

الجغرافي القريب من الأ�سواق الرئي�سية ل�سادرات الغاز الطبيعي في اأوروبا واآ�سيا.

• ا�ستخداماته في 	 وعالمياً، وتتعدد  الطبيعي عربياً  الغاز  الطلب على  يتزايد 

الغاز  اأن الطلب �سي�ستمر على  اإلى  التوقعات  المختلفة وت�سير  القطاعات 

الطبيعي بمعدلت نمو 0.7 – %1.9.  

• المتنامي 	 الطلب  تلبية  في  هاماً  الم�سال دوراً  الطبيعي  الغاز  تلعب �سادرات 

على الغاز خا�سة في الأ�سواق النا�سئة في ال�سرق الأو�سط والتي من المتوقع 

اأن ت�سل التجارة في هذه الأ�سواق اإلى اأكثر من 10 مليون طن/�سنة مما يعزز 

فر�س الت�سدير من  الدول المنتجة كدولة قطر.

• حققت الوليات المتحدة نجاحاً في اإنتاج الغاز الطبيعي من موارده غير التقليدية 	

تتعلق بقدرتها على  وبالأخ�س من طبقات ال�سجيل، لكن ما زالت هناك �سكوكاً 

ت�سدير كميات من الغاز ودخولها في ال�سوق العالمي ل�سادرات الغاز. 

• تقوم بع�س الدول العربية بتقييم مواردها غير التقليدية من الغاز الطبيعي وفقاً 	

لخطط طموحه تهدف اإلى ا�ستغالل هذه الموارد الغنية، ومواكبة التكنولوجيا 

الحديثة المتخ�س�سة في هذا المجال. ولكن ل زالت في مراحلها الأولية. 

• الغاز 	 العربية نجاحًا ملحوظًا في تخفي�س معدلت حرق  حققت الدول 

الإنتاج من  الرغم من رفع معدلت  ال�سنوات الأخيرة على  الم�ساحب في 

النفط الخام و�سوائل الغاز الطبيعي في نف�س الفترة، ول يزال هناك عدد من 

الم�سروعات الجديدة منها ما هو قيد التنفيذ حالياً وما هو قيد الدرا�سة والتي 

من المتوقع اأن ت�سيف نجاحاً جديداً اإلى ما تم تحقيقه في هذا المجال.
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الأع�صاء في  الدول  ات�صال  الثاني ل�صباط  التن�صيقي  2-5 الجتماع 
مجال بنك المعلومات لمنظمة اأوابك

ات�سال  الثاني ل�سباط  التن�سيقي  اأوابك الجتماع  العامة لمنظمة  الأمانة  عقدت 

الدول الأع�ساء في مجال بنك المعلومات لمنظمة اأوابك، وذلك في مقر المنظمة في 

المقر الدائم للمنظمات العربية بدولة الكويت يومي 17 و 18 اأبريل 2013.  

�سارك في الجتماع مخت�سون من كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة 

العربية ال�سعودية، ومملكة البحرين، ودولة ليبيا، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

العربية،  العراق، وجمهورية م�سر  الكويت، وجمهورية  ال�سعبية، ودولة قطر، ودولة 

بالإ�سافة لبنك المعلومات في الأمانة العامة للمنظمة. 

النقي، حيث  الأ�ستاذ عبا�س علي  للمنظمة  العام  الأمين  افتتح الجتماع �سعادة 

رحب بال�سادة الم�ساركين في هذا الجتماع الذي يعقد للمرة الثانية، معرباً عن �سكره 

لما بذلوه من جهود مثمرة وتعاون بناء خالل الفترة ال�سابقة، ونوه اإلى اأن م�ساركاتهم 

ومداولتهم  في الجتماع �ست�سهم في اإثراء فعالياته وتحقق الغايات المرجوة منه.   

التو�سيات ال�سادرة عن  اأ�سا�سي الى مراجعة تنفيذ  هدف الجتماع ب�سكل 

الجتماع التن�سيقي الول الذي عقد في مقر المنظمة في �سهر اأبريل 2012، وتقييم 

العامة،  الأمانة  الأولى لنظام بنك معلومات  المرحلة  التي طبقت في  المتابعة  اآلية 

وا�ستعرا�س ال�سبل الكفيلة با�ستمرار نجاح عملية التوا�سل مع �سباط ات�سال الدول 

الأع�ساء. 
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ثالثًا: املوؤمترات  والإجتماعات التي �صاركت بها الأمانة العامة

العربية  الكهرباء في الدول  الرابع للجنة خبراء  3-1 الجتماع 
والجتماع الثامن والع�صرون للمكتب التنفيذي للمجل�س الوزاري 

العربي للكهرباء

بناء على دعوة من الأمـانـة العامـة لجامعـة الـدول العـربـيـة )القطـاع القـتـ�سادي - اإدارة 

الطاقة - اأمانة المجل�س الوزاري العربي للكهرباء(، �ساركت الأمانة العامة في الجتماع الرابع 

الدوحة بدولة قطر خالل  الـذي عقد بمدينة  العربيـة  الـدول  الكهربـاء فـي  للجنـة خبـراء 

الفترة 6-2013/1/7، كما �ساركت الأمانة العامة في الجتماع الثامن والع�سرون للمكتب 

 2013/1/8 بتاريخ  الدوحة  الذي عقد في  للكهرباء،  العربي  الوزاري  للمجل�س  التنفيذي 

ب�سيافة كريمة من الموؤ�س�سة العامة القطرية للكهرباء والماء –  كهرماء.  

المملكة  العربية، وهي:  الدول  �سارك في اجتماع الخبراء، ممثلون عن عدد من 

الردنية الها�سمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التون�سية، 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية، المملكة العربية ال�سعودية، جمهورية العراق، 

المملكة  العربية،  ليبيا، جمهورية م�سر  الكويت، دولة  �سلطنة ُعمان، دولة قطر، دولة 

المغربية، والجمهورية اليمنية.  كما ح�سر الإجتماع ب�سفة مراقب كل من : التحاد العربي 

للكهرباء، الأمانة العامة لم�سروع الربط الكهربائي الثماني، هيئة الربط الكهربائي لدول 

مجل�س التعاون الخليجي، الهيئة العربية للطاقة الذرية،  لجنة الأمم المتحدة القت�سادية 

والجتماعية لغربي اآ�سيا )الأ�سكوا(، منظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول )اأوابك(، 

بالإ�سافة اإلى اإدارة الطاقة واأمانة المجل�س الوزاري للكهرباء بجامعة الدول العربية.

كما �سارك في الجتماع الثامن والع�سرون للمكتب التنفيذي وفود من الدول العربية 

ال�سعبية،  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  التنفيذي و هي:  المكتب  الأع�ساء في 

المملكة العربية ال�سعودية، جمهورية ال�سودان، جمهورية العراق، �سلطنة ُعمان، دولة 

قطر، دولة ليبيا، وجمهورية م�سر العربية.  كما ح�سر الجتماع ب�سفة مراقب كل من: 

المتحدة القت�سادية والجتماعية لغربي  الأمم  الذرية، لجنة  للطاقة  العربية  الهيئة 

اآ�سيا )الأ�سكوا(، منظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول )اأوابك(، ال�سندوق العربي 

العامة لم�سروع  الأمانة  للكهرباء،  العربي  لالإنماء القت�سادي والجتماعي، التحاد 



315

اأن�سطة املنظمة خالل عام 2013

الخليجي،  التعاون  الكهربائي لدول مجل�س  الربط  الثماني، هيئة  الكهربائي  الربط 

اأمانة اللجنة المغاربية للكهرباء، المنتدى العربي لمنظمي الكهرباء، المركز الإقليمي 

للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة )RCREEE(، بالإ�سافة اإلى اإدارة الطاقة واأمانة 

المجل�س الوزاري للكهرباء بجامعة الدول العربية. 

اأهمها:  الرئي�سية ومن  الدورية  الأعمال  بنود جدول  تناول الجتماعان مناق�سة 

النووية، ودعم �سناعة  ال�سلمية للطاقة  العربي، وال�ستخدامات  الكهربائي  الربط 

العربية، والتعاون مع  الدول  الكهرباء في  الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع  المعدات 

المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.  

3-2 الجتماع الأول لوزراء الطاقة من الدول العربية ودول اأمريكا الالتينية  
تلبية لدعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية بدولة الإمارات 

العربية المتحدة، �ساركت الأمانة العامة لالأوابك في الجتماع الأول لوزراء الطاقة من 

الدول العربية ودول اأمريكا الالتينية وذلك �سمن فعاليات اأ�سبوع اأبوظبي  لالإ�ستدامة 

الذي عقد خالل الفترة 15-16 يناير 2013.

اأمريكا  الم�سوؤولين الحكومين من دول  الطاقة وكبار  �سارك في الجتماع وزراء 

العربية وممثل عن  الدول  العامة لجامعة  العربية. والأمانة  الدول  الالتينية وبع�س 

وممثلون عن منظمة الطاقة لأمريكا  “اإيرينا”  الدولية للطاقة المتجددة  الوكالة 

.)OLADE( الالتينية

العربية على خارطة  الدول  تناولت مكانة  العامة ورقة فنية  الأمانة  وقد قدمت 

البترول العالمية وذلك خالل الجل�سة الفنية.

العام للمنظمة عر�سًا خالل الجتماع حول تطورات  كما قدم �سعادة الأمين 

�سناعة النفط والغاز الطبيعي في الدول العربية وتعزيز اآفاق التعاون الم�ستقبلي بين 

المنطقتين اللتين تتمتعان باحتياطيات �سخمة من الموارد الطبيعية وفي ظل وجود 

الرغبة ال�سيا�سية بين الجانبين.

وفي نهاية الجتماع تم التفاق على اإعالن اأبوظبي لالجتماع الأول لوزراء الطاقة لدول 

اأمريكا الجنوبية والدول العربية الذي ت�سمن تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة 

و مجال النفط والغاز ومجال كفاءة الطاقة و مجال توليد الطاقة الكهربائية.كما اتفق 
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العربية ودول  الدول  بين  بالتناوب  الطرفان على عقد اجتماع وزاري كل ثالث �سنوات 

اأمريكا الجنوبية وت�سكيل لجنة فرعية للطاقة لمتابعة تنفيذ هذا الإعالن. 

3-3 الندوة اليابانية الكويتية الم�صتركة الرابعة ع�صر
بدعوة من معهد الكويت لالأبحاث العلمية �ساركت الأمانة العامة في الندوة الكويتية 

اليابانية الم�ستركة الرابعة ع�سر، التي عقدت في الكويت يومي 15و16 كانون الثاني/ 

بتنظيمها كل من  والتي قام  البترول”  بعمليات تكرير  “النهو�س  بعنوان   2013 يناير 

 .)JCCP( ومركز التعاون الياباني للبترول ، )KISR(معهد الكويت لالأبحاث العلمية

و�سركة البترول الوطنية الكويتية )KNPC(، ومعهد البترول الياباني )JPI(.  قدمت 

للندوة �ستة ع�سر ورقة فنية، تناولت المحاور الرئي�سة التالية:  

• تقنيات تح�سين خ�سائ�س النفط الخام الثقيل.	

• تكنولوجيا الوقود النظيف.	

• التاآكل في �سناعة التكرير والبتروكيماويات.	

• التطورات التكنولوجية الحديثة في �سناعة تكرير النفط. 	

في ختام الندوة عقدت جل�صة حوار ا�صتعر�س خاللها اأهم النتائج والتو�صيات التي 

اأمكن التو�صل اإليها، اأهمها:

• تكت�سب عملية التكامل بين �سناعة تكرير النفط والوحدات البتروكيماوية اأهمية 	

بالغة في تح�سين الربحية  وتعزيز القدرة التناف�سية لل�سركات النفطية العربية.

• العلمية، 	 الأبحاث  النفط، ومعاهد  بين �سركات تكرير  التعاون  تعزيز  �سرورة 

العاملة في مجال تطوير  للعوامل الحفازة، وال�سركات  المنتجة  وال�سركات 

عمليات المعالجة الهيدروجينية بما يمكن م�سافي النفط من اإنتاج م�ستقات 

نفطية متوافقة مع المعايير البيئية المحلية والدولية.

• تمتلك الدول العربية الم�سدرة للبترول مواطن قوة عديدة تمكنها من مناف�سة 	

ال�سركات العالمية، مثل توفر النفط الخام والغاز الطبيعي باأ�سعار رخي�سة، 

ووجود قوى عاملة ماهرة.

• ت�سجيع الأبحاث العلمية الخا�سة بتطوير تقنيات التكرير التي تمكن الم�سافي 	

من اإنتاج الوقود النظيف باأقل التكاليف الممكنة.  
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والثاني من  الأول  الجزئين  العمل في  الثالث لمتابعة  3-4 الجتماع 
درا�صة الربط الكهربائي العربي ال�صامل وتقييم ا�صتغالل الغاز 

الطبيعي لت�صدير الكهرباء

بناء على دعوة من الأمـانـة العامـة لجامعـة الـدول العـربـيـة )القطـاع القـتـ�سادي 

- اإدارة الطاقة - اأمانة المجل�س الوزاري العربي للكهرباء(، �ساركت الأمانة العامة في 

“الجتماع الثالث لمتابعة العمل في الجزئين الأول والثاني من درا�سة الربط الكهربائي 
العربي ال�سامل وتقييم ا�ستغالل الغاز الطبيعي لت�سدير الكهرباء” الذي عقد في مقر 

جامعة الدول العربية خالل الفترة 2013/2/19-18. 

�سارك في الجتماع اإلى جانب فريق عمل الدرا�سة �سباط الت�سال للكهرباء والغاز 

العربية، ودولة  ليبيا، وجمهورية م�سر  ال�سعودية، ودولة  العربية  المملكة  من كل من 

قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية، 

التون�سية،  ال�سودان، والجمهورية  العراق، وجمهورية  البحرين، وجمهورية  ومملكة 

والمملكة المغربية، والمملكة الأردنية، و�سلطنة ُعمان، ودولة فل�سطين. كما �سارك في 

الكهربائي لدول  الربط  العربية، وهي: هيئة  والهيئات  المنظمات  الجتماع عدد من 

الأقطار  العربي، ومنظمة  الم�سرق  الثماني لدول  الخليجي، والربط  التعاون  مجل�س 

العربية الم�سدرة للبترول )اأوابك(، واإدارة الطاقة، واأمانة المجل�س الوزاري للكهرباء 

باإعداد  المكلف  اإلى فريق ائتالف ال�ست�ساري  بالإ�سافة  العربية،  الدول  بجامعة 

الدرا�سة وفريق العمل من ال�سندوق العربي لالإنماء القت�سادي والجتماعي.

هدف الجتماع ب�سكل اأ�سا�سي اإلى مناق�سة اأهم النتائج الرئي�سية للتقرير الأولي 

حول �سبكات الربط الكهربائي ومنظومة �سبكات الغاز الطبيعي بالدول العربية، وردود 

ال�ست�ساري على المالحظات التي اأبداها �سباط الت�سال بالدول العربية، وا�ستعرا�س 

النتائج الأولية ل�سيناريوهات الربط الثالثة المقترحة. 

3-5 الجتماع الثالث للمجموعة التفاو�صية العربية ب�صاأن تغير المناخ
 – العربية )القطاع القت�سادي  الدول  العامة لجامعة  الأمانة  بناء على دعوة من 

اإدارة البيئة والإ�سكان والتنمية الم�ستدامة( �ساركت المانة العامة في الجتماع الثالث 

العربية  الجامعة  الذي عقد بمقر  المناخ   تغير  ب�ساأن  العربية  التفاو�سية  للمجموعة 
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بالقاهرة خالل الفترة 13-14 مار�س 2013، وقدمت المنظمة ت�سورها فيما يخ�س 

التعاون في النهج القطاعية حول الجراءات المتعلقة بالحد من النبعاثات والتجار 

بها في قطاعي النقل الجوي والبحري وكذلك مو�سوع التنوع القت�سادي. 

وبعد مناق�صة جميع البنود المطروحة على جدول الأعمال، تم التو�صل اإلى عدد 

من التو�صيات من اأهمها: 

• اأن تقدم المعلومات والآراء والمقترحات ب�ساأن 	 حث الحكومات العربية على 

الأمم  اتفاقية  اأمانة  اإلى  لتعزيز الطموح  المبادرات والإجراءات والخيارات 

المتحدة ب�ساأن تغير المناخ في الوقت المحدد من قبل اأمانة التفاقية.

• التنمية 	 اآلية  التي لديها خبرات وم�سروعات في مجال  العربية  الدول  حث 

النظيفة اإلى تبادل تلك الخبرات مع باقي الدول العربية، ودعوة جامعة الدول 

العربية اإلى عقد ور�سة عمل في هذا ال�ساأن.

• دعم تر�سيحات ممثلي الدول العربية في المنظمات واللجان والهيئات العاملة 	

في مجال تغير المناخ. ومتابعة ممثلي الدول العربية في المنظمات الدولية 

المختلفة والتوا�سل معهم في المو�سوعات ذات العالقة.

• تفعيل دور اللجان الوطنية للمناخ بالدول العربية لمجابهة ما ي�سمى بب�سمة 	

الكربون وتاأثيراتها ال�سلبية على القت�سادات الوطنية للدول العربية.

• العرب من خالل 	 الخبراء  بين  المعلومات والخبرات والمعرفة  تبادل  تفعيل 

المناخ على �سبكة النترنت وال�ستفادة من �سبكة  لتغير  اإن�ساء موقع عربي 

المعلومات البيئية العربية، ومحاولة ال�ستفادة من التمويل المتاح طبقاً للمادة 

ال�ساد�سة من ن�س التفاقية في هذا ال�سدد.  

3-6  ملتقى العالم البترولي الخليجي  
اأوابك في  العانة لمنظمة  الأمانة  المنظمه، �ساركت  اللجنة  بناء على دعوة من 

فعاليات ملتقى العالم البترولي الخليجي الأول، الذي ا�ست�سافته دولة الكويت خالل 

البترولي بدول  “الإعـــالم  ، تحــــت �سعار   2013 26  مار�س  اإلى   25 الفتــــــرة من 

الوزراء  واقـــــع وتطلــــعات”، تحـــت رعاية �سمو رئي�س مجلــ�س  التعــــاون..  مجل�س 

ال�سيـــخ جابر المبارك الحمد ال�سبــاح، الـــذي اأناب عنه معالـــي وزير النفـــط بــدولة 
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اأ�سحاب المعالي، المهند�س علي  الكويت الأ�ستاذ هاني عبدالعزيز ح�سين، وبح�سور 

اأحمد  ال�سعودية، وال�سيخ  العربية  بالمملكة  المعدنية  والثروة  البترول  النعيمي، وزير 

والغاز بمملكة  النفط  الم�سرف على �سئون  الوزير  المالية  اآل خليفة وزير  بن محمد 

النفط والغاز بدول مجل�س  الم�سوؤولين عن �سوؤون  البحرين، وبم�ساركة عدد من كبار 

التعاون الخليجي.

النفط بدولة  نيابة عنه معالي وزير  األقاها  الملتقى  افتتاحية لراعي  وفي كلمة 

الكويت، اأكد فيها على اأهمية تفعيل الإعالم البترولي على م�ستوى دول مجل�س التعاون 

الخليجي، بهدف الدفاع عن �سيا�ساتها وم�سالحها البترولية، ولإبراز دورها في تحقيق 

ا�ستقرار اأ�سواق البترول العالمية، وت�سليط ال�سوء على م�ساهماتها الطوعية في الجهود 

الدولية في المحافظة على البيئة وتاأكيد حر�سها على دعم البرامج والم�ساريع التنموية 

في الدول النامية الفقيرة، كما تطرق معالي الوزير اإلى اأن�سطة الإعالم البترولي التي 

ي�سطلع بها القطاع النفطي في دولة الكويت، معتبرا الملتقى تد�سينا لمرحلة جديدة من 

التعاون والعمل الم�سترك بين دول المجل�س في مجال الإعالم البترولي.

• جل�صات الملتقى	

ناق�س الملتقى في جل�ساته الرئي�سية على مدي يومين عدد من الق�سايا ذات ال�سلة 

بالإعالم البترولي، وهي كالتالي: 

المجل�س في  — البترولي بدول  اأجهزة الإعالم  “دور  بعنوان  الجل�صة الأولى: 

المجل�س”، وتراأ�سها معالي وزير  البترولي لدول  الإعالم  اإ�ستراتيجية  تحقيق 

النفط بدولة الكويت الأ�ستاذ هاني عبدالعزيز ح�سين.   

العوائد  — ابراز دور  التطور اللكتروني في  “ا�ستثمار  بعنوان  الجل�صة الثانية: 

التنمية القت�سادية والجتماعية لدول المجل�س  البترولية في عملية 

والمحافظة على البيئة”، وتراأ�سها �سعادة وكيل وزارة الطاقة بدولة الإمارات 

العربية المتحدة، الدكتور مطر حامد النيادي.  

الجل�صة الثالثة: بعنوان “دور و�سائل الإعالم في ن�سر وتعزيز الثقافة البترولية  —

التنفيذي  الرئي�س  المجل�س”، وتراأ�سها �سعادة  اأو�ساط مجتمعات دول  بين 

لموؤ�س�سة البترول الكويتية، الأ�ستاذ فاروق ح�سين الزنكي.
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وفي نهاية الملتقى �سدرت عدد من التو�سيات التي دعت اإلى ن�سر الثقافة البترولية 

في دول مجل�س التعاون الخليجي عبر التعاون مع المنظمات البترولية المتخ�س�سة 

)اأوبك واأوابك( ووزارات العالم في دول مجل�س التعاون.     

3-7 اأ�صبوع ال�صناعات البترولية الالحقة
الذي عقد في  البترولية الالحقة  ال�سناعات  اأ�سبوع  العامة في  الأمانة  �ساركت 

اأبوظبي، دولة الأمارات العربية المتحدة، تحت رعاية �سركة اأبو ظبي لتكرير البترول 

“تكرير” خالل الفترة 12-15 اأيار/ مايو 2013.  ت�سمن الأ�سبوع الفعاليات التالية:
•  ندوة حلول التقنيات المبتكرة من اأجل تحقيق كفاءة تناف�سية اأف�سل، قدمتها 	

�سركة Axens الفرن�سية في 2013/5/12.  

•  الإجتــماع ال�سنـوي الرابـع ع�سـر ل�سنـاعة التـكريـر فـي ال�ســرق الأو�ســط، فــي 	

الم�ستركة  الرئي�سية  الجل�سات  13 و2013/5/14، ت�سمن عدد من  يومــي 

واأخرى بالتوازي مع موؤتمر بتكيم اأرابيا 2013.  

•  ور�سة عمل حول تح�سين كفاءة الموارد الب�سرية في 2013/5/15.	

العربية  الدول الأع�ساء )دولة الإمارات  الفعاليات خبراء من  �سارك في هذه 

المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية ال�سعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت، 

العربية(. كما �سارك ممثلون من  العراق، وجمهورية م�سر  ليبيا، وجمهورية  ودولة 

الدولية،  النفطية  ال�سركات  اإلى عدد من  اإ�سافة  المغربية،  �سلطنة ُعمان، والمملكة 

و�سركات تقديم الخدمات النفطية وم�ستلزمات �سناعة التكرير والبتروكيماويات.  

�ساركت الأمانة العامة في فعاليات الأ�سبوع بتقديم ورقة بعنوان )نظرة �ساملة على 

النفط الخام الثقيل في الدول العربية – التحديات والفر�س(.   

في ختام الموؤتمر ا�ستعر�س الم�ساركون اأهم  النقاط التي تناولتها الأوراق الفنية 

التكرير في  تواجه �سناعة  التي  بالتحديات  يتعلق  اأبرزها ما  النقا�س، وكان  وحلقات 

العالم ب�سكل عام، وفي منطقة ال�سرق الأو�سط ب�سكل خا�س، كما تم ا�ستعرا�س الحلول 

الممكنة لمواجهة هذه التحديات. وفيما يلي اأهم ال�ستنتاجات والتو�سيات التي تو�سل 

اإليها الم�ساركون: 

• اأكد الم�ساركون على �سرورة تطوير �سناعة التكرير في بلدان ال�سرق الأو�سط 	

التي تعاني منها، وتح�سين موا�سفات  التحديات  حتى تتمكن من مواجهة 
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الم�ستقات النفطية بما يتالءم مع متطلبات الت�سريعات الخا�سة بحماية البيئة 

من التلوث، وذلك من خالل تطوير الم�سافي القائمة اأو اإن�ساء م�ساف جديدة 

متطورة. 

• مع ظهور موؤ�سرات اإيجابية توؤكد عودة ارتفاع الطلب على الم�ستقات النفطية 	

التي مر  الأزمة  العالمي من  نتيجة تعافي القت�ساد  العالمية  الأ�سواق  في 

بها في ال�سنتين الما�سيتين، لوحظ عودة الن�ساط في تنفيذ م�ساريع تطوير 

وتو�سيع م�سافي النفط التي كانت متوقفة في منطقة ال�سرق الأو�سط. 

• التكرير والبتروكيماويات في تح�سين 	 التكامل بين �سناعتي  ت�ساهم عملية 

اإلى  اإ�سافة  النفط،  التي تعاني منها م�سافي  التحديات  الربحية ومواجهة 

تر�سيد ا�ستهالك الطاقة، وتلبية متطلبات قوانين حماية البيئة من التلوث.

• التاأكيد على اأهمية دور الحكومات في تقديم الدعم المنا�سب لم�سافي النفط 	

تلبية متطلبات  الإنتاجية، لكي تتمكن من  لم�ساعدتها في تطوير عملياتها 

الوقود النظيف، وفقًا للموا�سفات والمعايير  واإنتاج  البيئية،  الت�سريعات 

الخا�سة بحماية البيئة من التلوث.  

• يلبي 	 المتطورة في تعديل ن�سب منتجات الم�سافي بما  التقنيات  ت�ساهم 

متطلبات الأ�سواق العالمية وتاأمين لقيم منا�سب لل�سناعة البتروكيماوية، مع 

المحافظة على اأعلى ربحية ممكنة للم�سفاة.  

• تواجه �سركات البترول الوطنية وال�سركات العالمية تحديات عامة ت�ستوجب 	

ح�سد كامل للطاقات والمهارات، وتعزيز التعاون والتن�سيق على المدى البعيد 

من خالل م�ساركة المخاطر، والقت�سام العادل للمكا�سب. 

النقي - مركز  العام لأوابك  عبا�س علي  الأمين  �صعادة  3-8 محا�صرة 
اأوابك في �صوق النفط  اأهمية دول  التعاون الياباني للبترول - 

والغاز الطبيعي العالمي

 اأكد �سعادة الأمين العام لمنظمة اأوابك الأ�ستاذ عبا�س علي النقي على الأهمية 

النفط والغاز  اأوابك في �سوق  الدول الأع�ساء في منظمة  التي تحتلها  المتزايدة 

الطبيعي العالمي، وذلك بف�سل ما تمتلكه من احتياطيات موؤكدة �سخمة من النفط 

النفط والغاز  باإنتاجه وت�سديره من  اإلى ما تقوم  بالإ�سافة  الطبيعي،  الخام والغاز 
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الطبيعي اإلى الأ�سواق العالمية، واعتبارها مزودا اآمنا وم�ستقرا لهذه ال�سلعة التي تمثل 

ع�سب القت�ساد العالمي.  

الياباني  التعاون  األقاها في مركز  التي  العام في محا�سرته  الأمين  وذكر �سعادة 

للبترول بمنا�سبة زيارته الر�سمية للمركز في يونيو 2013، باأن ا�ستمرار الدول الأع�ساء 

بالمنظمة بدورها في تزويد الدول الم�ستهلكة باإمدادات اآمنة وم�ستقرة يتطلب منها 

�سخ مزيد من ال�ستثمارات ال�سخمة، ولتحقيق ذلك فاإن الأمر يتطلب وجود مزيد من 

ال�سفافية من الدول الم�ستهلكة الرئي�سية ب�ساأن م�ستقبل الطلب العالمي على النفط. 

وا�ستعر�س �سعادة الأمين العام م�سيرة العالقات المتميزة بين منظمة اأوابك ومركز 

التعاون الياباني للبترول والتي تّوجت بتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين في 9 مار�س 

خطوط اأنابيب نقل المواد الهيدروكربونية في  2011، وانبثق عنها عقد موؤتمر “ 
الدول العربية”، الذي عقد في مدينة القاهرة خالل الفترة 21 – 23 فبراير 2012، 

الطلب  تلبية  العربية في  الدول  البترول في  الإنتاجية من  الطاقات  “تطور  وموؤتمر 

العالمي على الطاقة”، الذي عقد في مدينة اأبوظبي يومي 4 و5 يونيو 2013.

وفي نهاية ا�ستعرا�سه اأ�سار �سعادة الأمين العام اإلى الآفاق الواعدة للتعاون في �سناعة 

التكنولوجيا والتقنيات الحديثة،  اأوابك واليابان، خا�سة في مجال  البترول بين دول 

الدول  العديد من  تعاونا وم�ساريع م�ستركة مع  اليابانية  البترولية  لل�سركات  ان  مو�سحا 

الإمارات  الكويت ودولة  ال�سعودية ودولة  العربية  المملكة  بينها  بالمنظمة من  الأع�ساء 

العربية المتحدة وجمهورية م�سر العربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية.

الوطنية و�صركات  النفط  الثالث للتعاون بين �صركات  المنتدى   9-3
النفط الدولية  

 )IEF( الدولــــي الطاقــــــة  العام لمنـــتدى  الأميـــن  �ســعــــادة  تلبية لدعوة من 

الدكتور األدوفوري�س كويرجا، �سارك �سعادة الأمين العام لمنظمة اأوابك الأ�ستاذ عبا�س 

علي النقي في فعاليات المنتدى الثالث للحوار بين �سركات النفط الوطنية و�سركات 

النفط الدولية تحت �سعار “التحديات، ال�ستثمار، التعاون”، والذي عقد في العا�سمة 

الهندية نيودلهي يومي 11 و12 يونيو 2013، و�سارك في فعالياته مجموعة متميزة 

من القياديين الدوليين والخبراء في �سناعة الطاقة العالمية. 
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ناق�س المنتدى وعلى مدى يومين عدداً من الق�سايا المهمة ذات ال�سلة بم�ستقبل الطلب 

العالمي على الطاقة، وتحديات ال�ستثمار، ودور الحكومات في تحفيز خطط ال�ستثمار.  

تناول المنتدى الموا�صيع التالية: 

• حوار حول الطبيعة المتغيرة لهيكل ال�سناعة 	

• الفر�س والتحديات في بيئة معقدة على نحو متزايد 	

• ال�ستثمار:  المخاطر والفر�س 	

• التعاون وتعميق الروابط  	

ياأتي انعقاد هذا الموؤتمر ليكون معلماً جديداً على طريق متابعة جولت الحوار بين 

�سركات النفط الوطنية والدولية ، والتي �سهدها منتدى الكويت عام 2009 تحت �سعار 

“ تعزيز اأمن الطاقة العالمي من خالل  التعاون وال�سراكة” ومنتدى باري�س عام  2011 
تحت �سعار “الجمع بين الكفاءات المتميزة لمواجهة التحديات الم�ستركة”.  

جدير بالذكر اأن الحوار بين �سركات النفط الوطنية والدولية يحظى باهتمام ودعم 

الطاقة  الأع�ساء في منتدى  الدول  النفط والطاقة في  المعالي وزراء  اأ�سحاب  من 

الم�ستقبلية في  التحديات  الأدوات لمواجهة  اأهم  كاأحد  للحوار  الدولي، حيث ينظر 

�سناعة الطاقة العالمية، خا�سة واأنه يهدف اإلى تعزيز التفاهم الم�سترك بين الطرفين 

ب�ساأن الق�سايا ذات ال�سلة بالطاقة والتكنولوجيا والبيئة والنمو القت�سادي والتنمية.  

درا�صة جدوى  العمل في  الرابع المخ�ص�س لمتابعة  3-10 الجتماع 
الربط الكهربائي العربي ال�صامل وتقييم ا�صتغالل الغاز  الطبيعي 

لت�صدير الكهرباء

تلبية لدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية )القطاع القت�سادي – اإدارة 

الطاقة – اأمانة المجل�س الوزاري العربي للكهرباء(، �ساركت الأمانة العامة في الجتماع 

الرابع المخ�س�س لمتابعة العمل في درا�سة جدوى الربط الكهربائي العربي ال�سامل 

وتقييم ا�ستغالل الغاز الطبيعي لت�سدير الكهرباء )الجزء الأول والثاني من الدرا�سة 

ال�ساملة( التي يعدها ال�سندوق العربي لالإنماء القت�سادي والجتماعي، والذي عقد 

بالمملكة الأردنية الها�سمية – عمان خالل الفترة 25–2013/6/26. 
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ياأتي الإجتماع الرابع لمتابعة العمل في الدرا�سة ا�ستكمال لالجراءات التي بداأها 

ا�ست�ساري  تكليفه لئتالف  ب�ساأن  العربي لالإنماء القت�سادي والجتماعي  ال�سندوق 

الغاز  ا�ستغالل  ال�سامل وتقييم  العربي  الكهربائي  الربط  للقيام بدرا�سة  متخ�س�س 

المجل�س  اأقرها  التي   )TOR( المرجعية لل�سروط  الكهرباء وفقا  لت�سدير  الطبيعي 

المكلفين  العربية  الدول  للكهرباء، و�سارك فيه �سباط الت�سال من  العربي  الوزاري 

الكهربائي  الربط  واأع�ساء فريق عمل درا�سة  الكهرباء والغاز،  بمتابعة مو�سوعات 

العربي،  ال�سندوق  العمل من  اإلى جانب فريق  التوجيهية،  اللجنة  واأع�ساء  العربي، 

وكذلك ال�ست�ساري المكلف باإعداد الدرا�سة من قبل ال�سندوق العربي.    

والجدير بالذكر اأن الدرا�سة قد و�سلت اإلى مراحلها النهائية، ومن المتوقع النتهاء 

منها في نهاية �سهر دي�سمبر 2013.   

 
3-11 المنتدى الخليجي ال�صوي�صري الأول 

الدكتور عبدالعزيز بن �سقر،  الخليج لالأبحاث  تلبية لدعوة من �سعادة رئي�س مركز 

النقي، في فعاليات  الأ�ستاذ عبا�س علي  الأوابك  العام لمنظمة  الأمين  �سارك �سعادة 

المنتدى الخليجي ال�سوي�سري الذي عقد في مدينة جنيف – �سوي�سرا يومي 3 و4 �سبتمبر 

2013، وبم�ساركة نخبة من كبار الم�سوؤولين من دول الخليج العربي والدول الأوروبية. 
الفر�س  اأف�سل  ال�سركات ورجال الأعمال على فهم  اإلى م�ساعدة  المنتدى  يهدف 

وطبيعة المناخ القت�سادي ومزاياه خ�سو�ساً بعد التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة 

بين دول مجل�س التعاون الخليجي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية )EFTA(، والتي 

تعتبر �سوي�سرا ع�سوا فاعاًل فيها، حيث مهدت هذه التفاقية الطريق واأتاحت فر�ساً 

الأع�ساء في  للدول  العالقات القت�سادية  لتو�سيع وتعميق  الخا�س  للقطاع  متعددة 

مجل�س التعاون الخليجي مع التحاد ال�سوي�سري.

النقي، كلمة  الأ�ستاذ عبا�س علي  اأوابك  العام لمنظمة  األقى �سعادة الأمين  وقد 

ا�ستعر�س فيها واقع واآفاق �سناعة البترول في الدول الأع�ساء في منظمة اأوابك، والدور 

الوقود  ان  العالمي، مبيناً  ال�سناعة على �سعيد القت�ساد  الذي تحتله هذه  المحوري 

الأحفوري �سيبقى ولعقود طويلة قادمة الم�سدر الرئي�سي لموارد الطاقة الهيدروكربونية 

في العالم، على الرغم من توجهات بع�س البلدان ال�سناعية للحد من ا�ستهالك الوقود 

الأحفوري وخا�سة النفط ب�سبب ما تدعيه من دواع بيئية واأ�سباب اأخرى.
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واأكد �سعادة الأمين العام على حر�س الدول الأع�ساء في منظمة اأوابك على دعم 

اأنواع م�سادر الطاقة بما في ذلك الطاقات النظيفة و�سديقة البيئة،  وتطوير جميع 

م�سيرا في هذا ال�سدد اإلى قيام بع�س من الدول العربية ومن بينها دول مجل�س التعاون 

الخليجي، بالتخطيط لتطوير وا�ستخدام التكنولوجيا النووية لتوليد الكهرباء بالإ�سافة 

ال�سم�سية والطاقة  المتجددة مثل الطاقة  اإلى تطوير وا�ستخدام م�سادر الطاقة 

الحرارية الأر�سية وطاقة الرياح.

واأ�سار �سعادة الأمين العام في كلمته اإلى التن�سيق الدائم بين الدول الأع�ساء في 

منظمتي اأوابك ومجل�س التعاون الخليجي خالل موؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم 

المتحدة الإطارية ب�ساأن تغير المناخ )UNFCCC( وبروتوكول كيوتو، واأكد النقي باأن 

اأي اتفاقية متعلقة بالبروتوكول في مرحلة ما بعد كيوتو، ينبغي اأن تقوم على اأ�سا�س 

التفاو�س بين كل من الفريق العامل المخ�س�س المعني بالعمل التعاوني الطويل الأجل 

المدرجة في  الإ�سافية لالأطراف  باللتزامات  المعني  العامل المخ�س�س  والفريق 

الإطارية  بعين العتبار التفاقية  الأخذ  الأول بموجب بروتوكول كيوتو، مع  المرفق 

الحالية )UNFCCC( وبروتوكول كيوتو، م�سدداً على �سرورة الأخذ بعين العتبار 

واإيراداتها   اقت�ساداتها  تعتمد  التي  للنفط،  المنتجة والم�سدرة  الدول  م�سالح  اأي�ساً 

لالأغرا�س التنموية على النفط ب�سكل رئي�سي.

التعاون الخليجي  للتعاون بين دول مجل�س  اآفاق وا�سعة ممكنة  اإلى وجود  النقي  ولفت 

و�سوي�سرا في العديد من المجالت من بينها قطاع الطاقة وم�سادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

3-12 الدورة العادية )92( للمجل�س القت�صادي والجتماعي  
التابعة  اللجنة القت�سادية  العامة ب�سفة مراقب في اجتماع  �ساركت الأمانة 

العربية  الدول  الذي عقد في مقر جامعة  للمجل�س القت�سادي والجتماعي )92( 

بالقاهرة يومي 9- 10 اأيلول/�سبتمبر 2013.  وح�سر الجتماع وفود من جميع الدول 

العربية با�ستثناء الجمهورية العربية ال�سورية، كما ح�سره ممثلون من اثنتين وع�سرين 

منظمة وموؤ�س�سة عربية. 

تحر�س الأمانة العامة للمنظمة على الم�ساركة في اجتماعات المجل�س القت�سادي 

الم�سترك  العربي  بالعمل  الوثيق  من اهتمامها  والجتماعي ب�سفة مراقب انطالقاً 
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بين  التكامل القت�سادي  الجارية في مجال  التطورات  ب�سورة عامة ومتابعتها لآخر 

الدول العربية ب�سورة خا�سة.  

اأهمها  المو�سوعات، ومن  العديد من  اأعمال الجتماع مناق�سة  ت�سمن جدول 

للدول  الثالثة  القمة  ال�سادر عن  ليما  الفقرات القت�سادية لإعالن  تنفيذ  متابعة 

1-2012/10/2، والملف  اأمريكا الجنوبية الذي عقد يومي  العربية ودول 

التي عقدت  الثالثة  الإفريقية في دورتها  العربية  القمة  للعر�س على  القت�سادي 

2013. والمو�سوعات  الثاني/ نوفمبر  ت�سرين   20-19 الكويت يومي  في دولة 

القت�سادية، والتي يندرج تحتها �ستة بنود من اأهمها البند المتعلق بمنطقة التجارة 

الحرة العربية الكبرى وتطورات التحاد الجمركي العربي، وال�ستثمار في الدول 

العربية.  ف�ساًل عن متابعة التقارير الدورية الأخرى  ومن بينها التقرير القت�سادي 

العربي الموحد لعام 2013، وتقرير مناخ ال�ستثمار في الدول العربية لعام 2012، 

وتقرير الأمن الغذائي العربي لعام 2012.  

3-13 منتدى التمويل وال�صتثمار في قطاع النفط والغاز الأفريقي
في اإطار تدعيم وتو�سيع ن�ساط التعاون مع الموؤ�س�سات والهيئات الدولية المعنية 

التمويل وال�ستثمار في  العامة في فعاليــــات منتــدى  الأمـــــانة  بالطاقـــــة، �ساركت 

الأول/  ت�سرين   23-22 الفترة  الذي عقد خالل  الأفــريقي  والغـــــاز  النفـــط  قطاع 

اأكتوبر 2013 بمدينة دبي، المارات العربية المتحدة، والذي نظمه �سندوق التعاون 

.)APPA( التقني التابع لرابطة منتجي البترول في اأفريقيا

المالية  الإقليمية والدولية والوكالت  المالية  الموؤ�س�سات  المنتدى عدد من  جمع 

العالمية والوطنية،  النفط  المتعددة الأطراف، والموؤ�س�سات ال�ستثمارية، و�سركات 

بالإ�سافة اإلى وفود من الدول المنتجة للنفط في اأفريقيا. وذلك من اأجل ا�ستك�ساف 

حلول للتمويل والبحث عن ا�ستراتيجيات فعالة لفتح المناطق غير الم�ستك�سفة للنفط 

والمحتملة للغاز في اأفريقيا.

وقد قدمت الأمانة العامة للمنظمة ورقة  بعنوان »تزايد اأهمية الدول الأع�ساء في 

اإلى الدور المتنامي للدول  العالمية« تعر�ست فيها  اأ�سواق الطاقة  اأوابك في  منظمة 

الأع�ساء في اأ�سواق النفط والغاز الطبيعي، واإلى الإمكانيات المتوفرة من النفط والغاز 
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والغاز  للنفط  المنتجة  الدول  تواجه  التي  والتحديات  الأفريقية،  القارة  الطبيعي في 

الطبيعي في المنطقة.   

3-14 المنتدى القت�صادي العربي الإفريقي
�ساركت الأمانة العامة للمنظمة في فعاليات المنتدى القت�سادي العربي الإفريقي، 

الذي عقد في دولة الكويت خالل الفترة من 11 اإلى 12 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2013. 

التنمية، وال�ستثمارات  الإفريقي في مجال  العربي  التعاون  المنتدى  ت�سمنت محاور 

العربية الإفريقية الم�ستركة، وتعزيز التجارة العربية الإفريقية والمجالت ذات ال�سلة 

والتعاون بين المنظمات غير الحكومية العربية والإفريقية في مجالت التنمية. 

3-15 موؤتمر »تكنولوجيا التكرير والبتروكيماويات في مجل�س التعاون 
لدول الخليج العربية«

بناء على الدعوة الموجهة من المركز الدولي للجودة والإنتاجية )IQPC(، �ساركت 

التعاون  التكرير والبتروكيماويات في مجل�س  العامة في موؤتمر تكنولوجيا  الأمانة 

لدول الخليج العربية، الذي عقد في الدوحة – دولة قطر، خالل الفترة 8-9 كانون 

الأول/ دي�سمبر2014. كما تبع الموؤتمر ور�ستا عمل في يومي 10 و11/ 2013/12، 

للتح�سير لل�سيانة  النفط  اإيقاف وحدات م�سفاة   اإدارة عمليات  الأولى بعنوان: 

الدورية ال�ساملة، واإدارة ال�سحة والأمن وال�سالمة والبيئة )HSSE(، والثانية بعنوان: 

ا�ستراتيجيات تعظيم اأداء منظومة التحكم بعمليات �سناعة التكرير والبتروكيماويات.

الإمارات  اأوابك )دولة  الأع�ساء في  الدول  الفعاليات خبراء من  �سارك في هذه 

العربية المتحدة، والمملكة العربية ال�سعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية 

الدولية، و�سركات  النفطية  ال�سركات  اإلى عدد من مندوبي  اإ�سافة  العربية(،  م�سر 

تقديم م�ستلزمات �سناعة التكرير والبتروكيماويات. 

ت�صمن الموؤتمر عدة جل�صات قدمت فيها عدد من الأوراق التي تناولت المحاور 

الرئي�صية التالية:

• العربية 	 الدول  والبتروكيماويات في  التكرير  تعتر�س �سناعة  التي  التحديات 

وخا�سة دول مجل�س التعاون لدول الخليج العربية.

• اآفاق تطوير �سناعة التكرير في الوطن العربي لتمكينها من اإنتاج الوقود النظيف.	
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• ال�سناعة 	 اأداء  ابتكار تكنولوجيا حديثة لتح�سين  البحث والتطوير في  دور 

البترولية الالحقة.

• العوامل 	 العلمية الحديثة في مجال تطوير عمل  البحوث  ا�ستعرا�س بع�س 

الحفازة الم�ستخدمة في �سناعة التكرير والبتروكيماويات.

بعنوان )تطور �سناعة  بتقديم ورقة  الموؤتمر  العامة في فعاليات  الأمانة  �ساركت 

تكرير النفط في الدول العربية: الحا�سر والم�ستقبل(. 

اإليها من  اأهم ال�صتنتاجات والتو�صيات التي تم التو�صل  ا�صتعر�س الم�صاركون 

خالل مناق�صة الأوراق التي قدمت اإلى الموؤتمر، وكان اأهمها ما يلي:

• تتجه �سناعة التكرير في معظم بلدان العالم نحو تح�سين موا�سفات الم�ستقات 	

النفطية بما يتالءم مع متطلبات الت�سريعات الخا�سة بحماية البيئة من التلوث، 

وذلك من خالل تطوير الم�سافي القائمة واإن�ساء م�ساف جديدة.  

• العمل على ت�سكيل رابطة لم�سافي النفط في دول مجل�س التعاون لدول الخليج 	

العربية، تتولى مهمة بناء قاعدة بيانات للتطورات التي تقوم باإن�سائها كل م�سفاة، 

الرابطة  تقوم  تعتر�سها و�سبل مواجهتها، كما  التي  التحديات  اإلى  الإ�سارة  مع 

بعقد لقاءات دورية لخبراء التكرير ومهند�سي ال�سيانة، والم�سوؤولين عن اإدارة 

ال�سحة والأمن وال�سالمة والبيئة، وذلك بهدف تبادل الخبرات ومناق�سة الحلول 

الممكنة لرفع م�ستوى اأداء �سناعة التكرير في المنطقة اإلى الم�ستوى العالمي.

• تعزيز التعاون بين ال�سركات الوطنية و�سركات النفط العالمية في مجال تنفيذ 	

الم�ساريع الم�ستركة، لتعزيز تبادل الخبرات وتقا�سم المخاطر ونقل التكنولوجيا.

• �سرورة الهتمام ببرامج معالجة المياه الملوثة الخارجة من من�ساآت �سناعة 	

بالدول الأع�ساء  واإ�سدار معايير وطنية خا�سة  التكرير والبتروكيماويات، 

التركيز  التاأكيد على �سرورة  العربية، مع  الخليج  التعاون لدول  في مجل�س 

على اإعادة تدوير المياه المعالجة لتخفي�س ا�ستهالك وحفظ الموارد المائية 

الوطنية وحمايتها من التلوث.

• العربية، وذلك 	 الدول  العاملة في  النفط  الميدانية لم�سافي  الزيارات  تبادل 

الت�سغيلي، ومراحل تنفيذ م�ساريع  لالإطالع على م�ساريع تح�سين الأداء 

الت�سريعات  النظيف، وتح�سين اللتزام بمتطلبات  الوقود  التطوير لإنتاج 

الخا�سة بالحد من طرح الملوثات اإلى البيئة.  



329

اأن�سطة املنظمة خالل عام 2013

العربي  التعاون  الرابعة لموؤتمر  التح�صيري للدورة  3-16 الجتماع 
ال�صيني في مجال الطاقة 

العربي  الجانب  بين  الم�ستركة  العليا  اللجنة  العامة في اجتماع  الأمانة  �ساركت 

والجانب ال�سيني المكلفة بالإعداد والتح�سير للدورة الرابعة لموؤتمر التعاون العربي 

القاهرة  العربية، في  الدول  الذي عقد في مقر جامعة  الطاقة  ال�سيني في مجال 

بتاريخ 2013/12/11.  

يذكر اأن ت�سكيل اللجنة العليا جاء بناء على ما ورد في المادة ال�ساد�سة من مذكرة 

التفاهم بين جامعة الدول العربية والهيئة الوطنية للطاقة ال�سينية التي تم التوقيع 

عليها بتاريخ 2010/1/28 على هام�س الدورة الثانية لموؤتمر التعاون العربي ال�سيني 

في مجال الطاقة الذي عقد في مدينة الخرطوم خالل الفترة  26 – 2010/1/28.  

وقد اأُنيط باللجنة مهام التح�سير والإعداد والمتابعة لموؤتمر التعاون العربي ال�سيني 

في مجال الطاقة. 

3-17 الملتقى العربي لال�صتثمار: فجوة جاذبية ال�صتثمار
تلبية لدعوة هيئة ت�سجيع ال�ستثمار المبا�سر، والموؤ�س�سة العربية ل�سمان ال�ستثمار 

العامة للمنظمة في  العربي للتخطيط، �ساركت الأمانة  وائتمان ال�سادرات، والمعهد 

الذي عقد في دولة  العربي لال�ستثمار: فجوة جاذبية ال�ستثمار،  الملتقى  فعاليات 

الكويت خالل الفترة 11-12 كانون الأول/ دي�سمبر 2013. 

العربية  التجارب  المعلومات والخبرات وال�ستفادة من  تبادل  الملتقى  وتناول 

والدولية الناجحة في مجال ت�سجيع وجذب ال�ستثمار الأجنبي والعربي، واإعادة �سياغة 

ال�سيا�سات ال�ستثمارية في الدول العربية في اإطار ال�سيا�سات والخطط التنموية. 

3-18 التقرير القت�صاد العربي الموحد لعام 2012
يتناول مجمل  2012 حيث  لعام  الموحد  العربي  التقرير القت�سادي   �سدر موؤخرا 

اإعداده  13 ف�سل،  وي�سارك في  ويتاألف من  العربي  الوطن  التطورات القت�سادية في 

اأربع منظمات عربية هي �سندوق النقد العربي، وال�سندوق العربي لالإنماء القت�سادي 

والجتماعي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول )اأوابك(. 
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2011 م�ستويات  النفطية �سجلت في عام  ال�سوق  الى ان  التقرير  ي�سير  حيث 

قيا�سية فيما يخ�س الأ�سعار والمدادات والطلب، حيث تاأثرت ال�سوق العالمية بعوامل 

عديدة، من اأهمها التطورات الجيو�سيا�سية في المنطقة العربية، والتقلبات في اأ�سعار 

�سرف العمالت، والم�ساربات في اأ�سواق ال�سلع وال�سطرابات في الأ�سواق العالمية 

في ظل تفاقم اأزمة الديون ال�سيادية في منطقة اليورو وتباطوؤ نمو القت�ساد العالمي 

والتوقعات الم�ستقبلية للفائ�س في الطاقة النتاجية من النفط وم�ستويات المخزون 

النفطي العالمي.   واأ�سار التقرير الى الدور المهم الذي لعبته الدول العربية الم�سدرة 

للبترول من خالل منظمة اأوبك في الحفاظ على ا�ستقرار ال�سوق النفطية خا�سة في 

الن�سف الثاني من عام 2011. 

كما اأو�سح التقرير الى ان الدول العربية المنتجة والم�سدرة الرئي�سية للنفط وهي 

دول مجل�س التعاون الخليجي والجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية وجمهورية 

العراق، �سجلت معدلت نمو عالية ن�سبيا في ظل ارتفاع اأ�سعار النفط العالمية خالل 

عام 2011، في المقابل تاأثرت الدول العربي الأخرى �سلبا بتراجع م�ستويات الطلب 

والن�ساط القت�سادي في الدول الأوروبية بالإ�سافة لتاأثرها بالأحداث ال�سيا�سية في 

المنطقة.

للدول  المحلي الجمالي  الناتج  ارتفعت قيمة  الذكر  اآنفة  للتطورات  وكمح�سلة 

العربية كمجموعة من حوالي 2 تريليون دولر في عام 2010 الى نحو 2.37 تريليون 

دولر في عام 2011 ، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي بالأ�سعار الجارية للدول العربية 

في عام 2010. وزاد متو�سط  في عام 2011 مقابل 15.5 %  كمجموعة 18.0 % 

ن�سيب الفرد العربي من الناتج المحلي الجمالي من 5.842 دولر اإلى 6.731 دولر 

خالل الفترة نف�سها. 

ولفت التقرير الى ان التجارة الجمالية للدول العربية قد تاأثرت في عام 2011 

بالتطورات اليجابية في ال�سوق العالمية للطاقة، حيث �ساهم ا�ستمرار ارتفاع ال�سعار 

العالمية للنفط الخام في ارتفاع قيمة ال�سادرات العربية بن�سبة 30.6 % لتبلغ حوالي 

لتبلغ نحو  1.196 مليار دولر، كما ارتفعت قيمة الوادات العربية بن�سبة 12.8 % 
735 مليار دولر، وذلك على �سوء زيادة زيادة النفاق العام للدول الم�سدرة الرئي�سية 

للنفط، وكذلك جراء ارتفاع ا�ستيراد النفط بالن�سبة للدول الم�ستوردة له.
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وكمحور لهذا العام يتناول التقرير مو�سوع فر�س وتحديات النفاذ الى الخدمات 

المالية والم�سرفية والتمويل في الدول العربية، وبعد ذلك يقدم تقريرا للعون النمائي 

العربي والدولي حيث بلغت اجمالي الم�ساعدات النمائية المقدمة من الدول العربية 

المانحة خالل العام 2011 حوالي 6.3 مليار دولر، وفي اإطار اإبراز اأهمية التعاون 

العربي في مجال  التعاون  التقرير ف�سال عن  الم�سترك ت�سمن  العربي  القت�سادي 

مكافحة الت�سحر، ويختتم التقرير بف�سل عن اأو�ساع القت�ساد الفل�سطيني. 
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رابعًا: البيئة وتغري املناخ والتنمية امل�صتدامة:  دور منظمة الأوابك 

من منطلق الهتمام العالمي بمو�سوع التغير المناخي وحفاظا على م�سالح الدول 

اأهمية خا�سة من خالل تو�سيح  المو�سوع  تولى هذا  الأوابك  الأع�ساء فان منظمة 

المنظمة  المعنية.  كما تقوم  للجهات  المو�سوع   الأع�ساء من هذا  الدول  مواقف 

المتحدة  الأمم  اتفاقية  الموؤتمرات لأطراف  التن�سيقي لال�ستعداد لنعقاد  بدورها 

اأجل بحث تلك  الدولي من  المجتمع  التعاون مع  المناخ من خالل  لتغير  الإطارية 

الموا�سيع والق�سايا والتحديات ب�سورة �ساملة وفاعلة،  كما تقوم بتن�سيق المواقف بين 

وفود الدول الأع�ساء في منظمتي اأوبك واأوابك والمجموعة العربية لمناق�سة م�سودة 

القرارات التي يتم التفاو�س ب�ساأنها والحر�س على عدم الخروج بقرارات موؤتمر توؤثر 

�سلباً على اقت�سادياتها وم�سالحها.  

تقرير حول متابعة الأمانة العامة لتطورات التفاقية اتفاقية الأمم المتحدة 

UNFCCC وبروتوكول كيوتو، وكذلك اجتماعات  الطارية ب�صاأن تغير المناخ 

التنمية الم�صتدامة خالل عام 2013

تنفيذاً لتوجيهات مجل�س وزراء منظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول )اأوابك(، 

تغير  ب�ساأن  المتحدة الطارية  الأمم  اتفاقية  للمنظمة تطورات  العامة  الأمانة  تابعت 

المناخ UNFCCC وبروتوكول كيوتو، وكذلك اجتماعات التنمية الم�ستدامة، وفيما 

يلي ا�ستعرا�س لما تم متابعته عام 2013:

4-1  الجتماع »الـ 38« لكل من الهيئة الفرعية للتنفيذ )SBI 38( والهيئة 
الفرعية للم�صورة العلمية والتكنولوجية )ABATA 38( واجتماع 

)ADP 2-2( الجزء الثاني من الجل�صة الثانية لمنهاج عمل دوربان

�ساركت الأمانة العامة ب�سفة مراقب في الجتماع الثامن والثالثين لكل من الهيئة 

 ،)SBSTA( والهيئة الفرعية للم�سورة العلمية والتكنولوجية )SBI( الفرعية للتنفيذ

العامل المخ�س�س لمنهاج عمل  للفريق  الثانية  الجل�سة  الثاني من  واجتماع الجزء 

دوربان )ADP( في مدينة بون-  باألمانيا خالل الفترة 3–14 يونيو 2013.  
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4-2 الجتماع التا�صع ع�صر للجنة الفرعية للمناخ والتغير المناخي 
اإدارة  العربية )القطاع القت�سادي -  الدول  العامة لجامعة  الأمانة  تلبية لدعوة 

للمنظمة في الجتماع  العامة  الأمانة  الم�ستدامة( �ساركت  والتنمية  البيئة والإ�سكان 

التا�سع ع�سر للجنة الفرعية للمناخ والذي عقد بمقر جامعة الدول العربية بجمهورية 

م�سر العربية خالل الفترة 1-3 اأكتوبر 2013. 

اللجنة  العربية الأع�ساء وممثلون عن  الدول  �سارك في الجتماع ممثلون عن 

المتحدة للحد من  اآ�سيا )ال�سكوا( ومكتب الأمم  القت�سادية والجتماعية لغرب 

مخاطر الكوارث وال�سبكة العربية للبيئة والتنمية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية 

- اإدارة البيئة والإ�سكان ومنظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول )اأوابك(.

4-3 الجتماع التن�صيقي الع�صرين لخبراء البيئة في الدول العربية 
تنفيذاً لخطة عمل الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول )اأوابك( 

الدول  المناخ في  البيئة وتغير  الع�سرين لخبراء  التن�سيقي  2013 عقد الجتماع  لعام 

الأع�ساء في مدينة القاهرة بجمهورية م�سر العربية خالل الفترة 2-3 اأكتوبر 2013. 

اأوابك وهي دولة  اأع�ساء في منظمة  �ســــارك في الجتمــــاع مختــ�سون من �سبع دول 

ال�سعبية،  الديمقراطية  البحرين، الجمهورية الجزائرية  المتحدة، مملكة  العربية  الإمارات 

وجمهورية العراق، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية م�سر العربية، بالإ�سافة اإلى خبراء 

من جامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجل�س التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الأوبك.   

 2013 العامة لالأوابك ورقة عمل حول مخرجات محادثات بون  الأمانة  قدمت 

الموقف  UNFCCC وكذلك  المناخ  تغير  ب�ساأن  الإطارية  المتحدة  الأمم  لتفاقية 

التفاو�سي للدول الأع�ساء والتو�سيات التن�سيقية للحفاظ على م�سالحها البترولية. 

4-4 الجتماع الخام�س للمجموعة التفاو�صية العربية ب�صاأن تغير المناخ  
العربية )القطاع القت�سادي  الدول  العامة لجامعة  الأمانة  بناء على دعوة من 

اإدارة البيئة وال�سكان والتنمية الم�ستدامة(، �ساركت الأمانة العامة في الجتماع   –
الخام�س للمجموعة التفاو�سية العربية ب�ساأن تغير المناخ الذي عقد في مدينة عمان 

بالمملكة الأردنية الها�سمية خالل الفترة 22 – 24 اأكتوبر 2013. 
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وقد قدمت الأمانة العامة خالل الجتماع الخام�س للمجموعة التفاو�سية العربية 

ب�ساأن تغير المناخ ت�سورها فيما يخ�س اآليات التن�سيق للمجموعة التفاو�سية العربية 

خالل عام 2013 والتاأكد على اأهمية التن�سيق العربي في كافة المحافل الدولية ذات 

العالقة ل�سمان األ توؤثر اأي قرارات �سادرة عنها على م�سالح الدول العربية. 

العرب في المو�صوعات  4-5 ور�صة عمل تنمية قدرات المفو�صين 
المطروحة على مائدة مفاو�صات تغير المناخ 

بتنظيم م�سترك بين جامعة الدول العربية واللجنة القت�سادية والجتماعية لغربي 

اآ�سيا )ال�سكوا( عقدت ور�سة عمل تنمية قدرات المفاو�سين العرب في المو�سوعات 

ت�سعة دول  من  16 خبيراً  المناخ، وبم�ساركة  تغير  المطروحة على مائدة مفاو�سات 

عربية ومنظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول )اأوابك( بالإ�سافة اإلى ممثلي جامعة 

الدول العربية واللجنة القت�سادية والجتماعية لغرب اآ�سيا )ال�سكوا(. 

ال�سعودية وجمهورية م�سر  العربية  العربية والمملكة  الدول  قدم ممثلي جامعة 

العربية وممثل منظمة الأوابك وممثل عن ال�سكوا محا�سرات تناولت ب�سرح ما يلي:- 

• مواجهة التاأثيرات الممكنة لتغير المناخ من منظور عربي، ونتائج اجتماعات 	

المجموعة التفاو�سية العربية. 

• اإجراءات خف�س النبعاثات المالئمة وطنياً.	

• بناء القدرات لخف�س النبعاثات. 	

• الدليل ال�ستر�سادي لمفاو�سات تغير المناخ.	

• تطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ب�ساأن تغير المناخ.   	

4-6 الجتماع التن�صيقي للدول الأع�صاء في منظمة الأوبك للتح�صير 
)COP 19( لموؤتمر الأطراف القادمة

)اأوبك(، �ساركت  للبترول  الم�سدرة  الدول  بناء على دعوة من �سكرتارية منظمة 

التن�سيقي للدول الأع�ساء في منظمة الأوبك  العامــــة في الجتمــــاع  الأمانــــة 

للتح�سير لموؤتمر الأطراف القادم )COP 19( الذي عقد في مقر المنظمة بفيينا في 

28 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2013.
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�سارك بالجتماع ممثلون عن الدول الأع�ساء في منظمة اأوبك، وممثل عن الأمانة 

العامة لمنظمة الأوابك، في بداية الجتماع تم انتخاب ممثل دولة قطر رئي�ساً لالجتماع 

وانتخب ممثل المملكة العربية ال�سعودية نائباً للرئي�س ومن ثم قدمت �سكرتارية منظمة 

المفاو�سات كمنهاج  الم�ستجدة على طاولة  المو�سوعات  اأوبك ت�سورها فيما يخ�س 

عمل دربان ADP وم�ساري التفاو�س وتطورات مفاو�سات مو�سوع التمويل.   

كما ا�ستعر�ست �سيا�سات تغير المناخ وتاأثيراتها على اقت�ساديات الدول الأع�ساء 

المفاو�سات  التفاو�س خالل �سير  الق�سايا محل  وتدابير ال�ستجابـة وغيرها من 

 .)COP 19( القادمة في وار�سو

المفاو�سات  المفاو�سات خا�سة و�سع  اآخر تطورات  الدول  ا�ستعر�س ممثلو  كما 

الحالية في الهيئة الفرعية للتنفيذ )SBI( والموقف الرو�سي حول الم�سائل الإجرائية 

والقانونية المتعلقة بمو�سوع الت�سويت وتاأثيراتها وانعكا�ساتها على م�سيرة المفاو�سات 

القادمة وموقف الدول والمجموعات الدولية التفاو�سية ب�ساأنها.  

وفي ختام الجتماع اأكدت �سكرتارية منظمة اأوبك على اأهمية عقد الجتماعات 

التن�سيقية الثنائية بين منظمتي اأوبك واأوابك خالل �سير المفاو�سات واأهمية اللقاءات 

والم�ساورات لت�سليط ال�سوء على م�سالح الدول الأع�ساء البترولية الإ�ستراتيجية.

 )COP-19( الدورة التا�صعة ع�صر لموؤتمر اأطراف التفاقية  7-4
والدورة التا�صعة  لموؤتمر اأطراف التفاقية العامل بو�صفه 

– بولندا  اجتماعًا لأطراف بروتوكول كيوتو )CMP-9( وار�صو 

11- 23 ت�صرين الثاني/نوفمبر 2013.
اأطراف  لموؤتمر  التا�سع ع�سر  العامة ب�سفة مراقب في الجتماع  الأمانة  �ساركت 

بولندا خالل الفترة  التفاقية والدورة التا�سعة لبروتوكول كيوتو في مدينة وار�سو – 

11-23 ت�سرين الثاني/نوفمبر 2013.

وفيما يلي عر�س موجز لأهم ما �صدر عن اأعمال الدورة التا�صعة ع�صر.

للعمل على  للدول  القرارات تحدد طريقاً  الأطراف على حزمة من  الدول  وافقت 

م�سروع ن�س اتفاق للمناخ العالمي الجديد محل للتفاو�س في الموؤتمر القادم في البيرو، 

ليكون كخطوة رئي�سية و�سرورية للتو�سل اإلى اتفاق نهائي في باري�س عام 2015.
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• التمويل - الق�صايا المالية:	

اإجراءات  — التمويل لدعم  تعبئة  التو�سيح حول  الحكومات لمزيٍد من  تقدمت 

الدول النامية للحد من النبعاثات والتكيف مع تغير المناخ وهذا ي�سمل طلب 

الدول المتقدمة لإعداد تقارير كل �سنتين على تحديث ا�ستراتيجياتها لرفع 

م�ستوى التمويل بين عامي 2014 و2020.

النرويج،  — النم�سا، بلجيكا، فنلندا، فرن�سا،  األمانيا،  المتقدمة  تعهد الدول 

اإلى �سندوق  اإ�سافة  100 مليون دولر  اأكثر من  ال�سويد و�سوي�سرا بدفع 

التكيف لتمويل الم�ساريع الوطنية في الدول النامية الفقيرة للتعامل مع الآثار 

المحتملة لتغير المناخ.

40 مليون دولر من  — المناخ الأخ�سر  التعهد في وار�سو لدعم �سندوق  تم 

اأمريكي من قبل �سبع حكومات  72،5 مليون دولر  جمهورية كوريا ومبلغ 

اأوروبية ل�سندوق التكيف.

يقوم مجل�س اإدارة �سندوق المناخ الأخ�سر لبدء عملية تعبئة الموارد الأولية  —

في اأقرب وقت ممكن وطلب الدول المتقدمة الم�ساهمات قبل موؤتمر الأطراف 

القادم )COP-20( للتنفيذ الفعلي.

æ الخ�صائر والأ�صرار:

للتمييز في م�ساألة الخ�سائر  اتفاق خالل الجل�سة الختامية  اإلى  التو�سل   تم 

والأ�سرار الناجمة عن التكيف بناء على قرار موؤتمر الدوحة واإن�ساء اآلية دولية جديدة 

لتعزيز المعرفة والعمل والدعم عن الخ�سائر والأ�سرار وتعزيز الحوار بين اأ�سحاب 

الم�سلحة المعنيين وقيام الدول المتقدمة تزويد الدول النامية بالدعم المالي وفقاً 

ل�ستعرا�س عام  2016، كما قرر الموؤتمر اإن�ساء اآلية دولية تبداأ العام المقبل بالعمل 

الخ�سائر  اأف�سل �سد  الفقيرة مع حماية  النامية  للدول  الالزمة  الموارد  توفير  على 

والأ�سرار الناجمة عن الظواهر اأو الأحداث الجوية اأطلق عليها لجنة عمل »اآلية دولية 

وار�سو عن الخ�سائر والأ�سرار«.

الرئي�سية  الق�سايا  ب�ساأن  æ لم تتمكن الدول الأطراف من تحقيق توافق بالآراء 

بالن�سبة لالأ�سواق والزراعة وتدابير ال�ستجابة والمواد 5 و7 و 8 )الق�سايا المنهجية 
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في اإطار البروتوكول( اأي النهج القائمة  على غير ال�سوق مثل اآليات ال�سوق واأ�سواق 

.)COP-20( الكربون وهي من الق�سايا ال�سائكة في الجتماع القادم في البيرو

ADP كانت مهمة موؤتمر الأطراف )COP-19( في وار�سو  æ منهاج عمل دربان 

اإظهار تقدم نحو اتفاق لعام 2015 وتعزيز الطموح ما قبل عام 2020 وتوفير الثقة 

باأن التفاقية الطارية يمكن اأن تحقق على ولية كبيرة في وقت ق�سير جداً وعلى اأية 

حال ظهرت النتائج غير كافية في ظل غياب العنا�سر المحتملة لر�سم التفاقية لعام 

 .)COP-20( 2015، والدعوة اإلى اإجراءات عاجلة في ليما في البيرو

 REDD 
¿
æ خف�س النبعاثات الناتجة من اإزالة الغابات وتدهورها

انبعاثات  النامية على الحد من  الدول  ب�ساأن �سبل م�ساعدة  الدول  اتفاق  �سمل 

اإطار وار�سو من تبرعات  الغابات وتدهورها بدعم  اإزالة  الناتجة من  الدفيئة  غازات 

280 مليون دولر تمويل من الوليات المتحدة والنرويج والمملكة المتحدة. 

æ قيام الحكومات والدول ب�صاأن العمل مع مركز تكنولوجيا المناخ و�صبكة 

)CTCN( بحيث يمكن اأن ي�ستجيب على الفور للطلبات المقدمة من الدول النامية 

للح�سول على الم�سورة والم�ساعدة على نقل التكنولوجيا واأن ال�سبكة مفتوحة لالأعمال 

التجارية وت�سجيع الدول النامية على اإن�ساء نقاط ات�سال لت�سريع نقل التكنولوجيا.

æ وفي الجتماع رفيع الم�صتوى دعا الأمين العام لالأمم المتحدة الدول الأطراف 

2014 واأطلق عليها »قمة  23 �صبتمبر  لح�صور قمة المناخ في نيويورك يوم 

الحلول«.
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خام�صًا:  الن�صاط الإعالمي  

ن�ساطها الإعالمي على  2013 في ممار�سة  العامة خالل عام  الأمانة  ا�ستمرت 

اإدارة الإعالم والمكتبة، المخت�سة  العربي والدولي وذلك عن طريق  ال�سعيدين 

بتنفيذ المهام والأن�سطة الإعالمية للمنظمة، وت�سرف الإدارة على جميع المطبوعات 

المعنية  الإدارات  بقية  بالتعاون مع  العامة  الأمانة  التي تعدها  الدورية  والإ�سدارات 

في الأمانة العامة. وتقوم اإدارة الإعالم والمكتبة بمتابعة تطورات ال�سناعة البترولية 

العربية والدولية و�سوؤون الطاقة واقت�سادياتها ور�سد جميع ما ين�سر عن هذه التطورات 

التوثيق والبيبليوغرافيا،  باأعمال  المقروءة والمرئية، كما تقوم  في و�سائل العالم 

والإحاطة الجارية، وتزويد الباحثين من داخل الأمانة العامة وخارجها بما يرغبون فيه 

من كتب ومراجع ودوريات.

5-1 التحرير والطباعة والن�صر والتوزيع
الكتب والدوريات، واقت�سى ذلك  المنظمة من  اإ�سدار كافة مطبوعات  ا�ستمر 

التحرير، والتدقيق، والترجمة، والت�سميم والإخراج  باأعمال  يتعلق  متابعة كل ما 

والطباعة، والن�سر، والتوزيع. 

5-2 الن�صاط ال�صحفي والإعالمي
البيـانـات ال�سحفيـة غطــت ن�سـاطـات  العـامـة عـدد مـن  �سـدر عـن الأمـانـة 

المكتــب  المنظمـة واجتمـاعــات  كـاجتمـاعـات مجـلـ�س وزراء  المختلفـة،  المنظمــة 

اأن�سطـة  المحليـة والعربيـة  تناولـت بعـ�س ال�سحـف  اأخـرى  التنفيـذي، ومـن جهـة 

بـه فـي مجـال  تقـوم  الأع�سـاء، ومـا  اأقطارهـا  بيـن  التن�سيـق  المنظمــة، ودورهـا فـي 

العـربيـة والـدوليـة وم�ستجـداتهـا.   الم�ستـرك فـي ظـل الظـروف  العربـي  العمـل  دعـم 

والعـربيـة وبعـ�س  المحليـة  ال�سحـف  تن�سـره  مـا  العامـة متابعـة  الأمانـة  كما وا�سلت 

الإقليمية والدولية حـول  العالمية والمنظمات  ال�سحـف الأجنبيـة ووكالت النباء 

�ســوؤون الطـاقـة، وتجميـع واأر�سفــة اأهــم الأخـبـار والمـو�سوعـات النـفطيـة القتـ�ساديــة 

والبيئيــة، بالإ�سافة اإلـى بعـ�س المو�سوعـات الأخـرى التـي تخـ�س الأقطـار الأع�سـاء 

ب�سفـة عـامـة.  
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5-3 الموقع اللكتروني 
العالمية  المطور على �سبكة النترنت  العامة موقعها اللكتروني  الأمانة  اأطلقت 

في الربع الأول من عام 2012، بت�سافر جهود كادرها الفني وبالتن�سيق بين اإداراتها 

بينها ق�سم خا�س  اأق�سام جديدة من  الموقع المطور على  ا�ستمل  المختلفة، وقد 

باأجهزة المنظمة، وق�سم ن�ساطات الأمانة العامة، وق�سم كلمات �سعادة الأمين العام في 

الموؤتمرات والندوات التي نظمتها اأو�ساركت بها الأمانة العامة، بالإ�سافة اإلى عر�س 

ما انجزته الأمانة العامة من درا�سات وتقارير.  

5-4 معر�س الكتاب العربي الثامن والثالثين 
�ساركت الأمانة العامة للمنظمة في معر�س الكتاب الثامن والثالثين الذي اأقيم في 

الكويت خالل الفترة ما بين 20-30 نوفمبر 2013.  برعاية الأمانة العامة للمجل�س 

الوطني للثقافة والفنون والآداب، دولة الكويت. 

اأجنبية،  9 دولة  16 دولة عربية،  ن�سر، من  530 دار  المعر�س  وقد �ساركت في 

للبحوث  العربي  المركز  الكويت، ومنها  اإلى عدة منظمات عربية مقرها  بال�سافة 

التربوية لدول الخليج العربية، ومركز تعريب العلوم ال�سحية-جامعة الدول العربية، 

الكويت  اأخرى مقرها خارج  للبترول، ومنظمات  الم�سدرة  العربية  الأقطار  ومنظمة 

العربية،  الخليج  التعاون لدول  العامة لمجل�س  العرب، والأمانة  الكتاب  اتحاد  منها 

والمنظمة العربية للتنمية الدارية- جامعة الدول العربية.   

العربية والأجنبية، وعدد من  ال�سفارات  المعر�س في عدد من  كما �ساركت في 

المنظمات العربية والهيئات الدبلوما�سية اإما بطريقة مبا�سرة اأو عن طريق توكيالت 

لبع�س دور الن�سر. وقد �ساحبت المعر�س عدة فعاليات ثقافية وفينة. 

5-5 خدمات المعلومات والمكتبة
الباحثين والزوار من مختلف  وا�سلت المكتبة ن�ساطاتها المعتادة وا�ستقبال 

2013 حوالي  الزوار خالل عام  بلــغ عدد  الحكومــــية، وقد  الموؤ�س�سات والجهــــات 

115 زائرا، وتقوم المكتبة بتوفير خدماتها على النحو التالي:
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5-5-1 المعلومات والتوثيق 

العربية  بالمطبوعات  البيانات الجديدة الخا�سة  اإدخال  المكتبة في  ا�ستمرت 

توفير  اإلى  بالإ�سافة  بالمكتبة،  الخا�سة  الإلكترونية  البيانات  والأجنبية على قاعدة 

المعلومات والرد على ال�ستف�سارات وتقديم الخدمة المرجعية  ا�سترجاع  خدمة 

للباحثين من داخل المنظمة وخارجها، والباحثين المترددين على المكتبة من 

العربية ل�سمان  العربي لالإنماء القت�سادي والجتماعي والموؤ�س�سة  ال�سندوق  قبل 

ال�ستثمار المقيمين في نف�س المقر.

وتابعت المكتبة تقديم خدماتها في مجال التوثيق، فقد تم اإ�سدار اأربعة اأعداد من 

الببليوغرافية الف�سلية التي يتم ن�سرها في مجلة النفط والتعاون العربي، بالإ�سافة 

اإلى اإعداد فهر�س م�ستقل لموا�سيع مجلة النفط والتعاون العربي.

5-5-2 الفهر�صه والت�صنيف
الفهر�سة والت�سنيف  الفنية في مجال  القيام بخدماتها  المكتبة في  ا�ستمرت 

واإدخال الكتب الواردة اإلى قاعدة البيانات. 

5-5-3  التزويد
تميزت المكتبة هذا العام بن�ساطها في اأعمال التزويد و�سمل ذلك اإدخال جميع 

الفواتير  الأعمال الخا�سة بعمليات �سراء الكتب وا�ستراكات الدوريات واأعمال 

والح�سابات على قاعدة بيانات خا�سة بها، كما تابعت الآتي:  

•  تزويد المكتبة بم�سادر معلومات جديدة بناء على ما يتم اقتراحه من قبل 	

مدير الإدارة والإدارات الأخرى ومتابعة ا�ستراكات المراجع والكتب ال�سنوية 

لقتناء الطبعات الجديدة منها.

•  متابعة ا�ستراكات الدوريات العربية والأجنبية والمطبوعات الر�سمية الخا�سة 	

بالهيئات والدوائر الحكومية والموؤ�س�سات و�سركات النفط في الدول العربية.

•  متابعة الحفظ الإلكتروني للدوريات التي ت�سل عن طريق النترنت.	

•  متابعة تنمية مطبوعات المكتبة الإلكترونية، والتي تخزن على قر�س �سلب 	

اإلكتروني خارجي.

 2013 30210 حتى نهاية عام  الكتب  المكتبة من  اأ�سبحت مقتنيات  وعليه 

والوثائق 5641 والدوريات  اأما عدد الدوريات فقد و�سل اإلى 220 دورية اإنجليزية 

و210 دورية عربية. 
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�صاد�صًا :  �صير العمل في بنك المعلومات

6-1 متابعة تطوير قاعدة البيانات 
الأولى على  — بالدرجة  البيانات معتمداً  المعلومات تحديث قاعدة  تابع بنك 

البيانات الواردة من الدول الأع�ساء )ا�ستمارة جمع بيانات الطاقة( والبيانات 

ال�سادرة عن الموؤ�س�سات والهيئات الوطنية العربية وتلك الواردة في الأوراق 

الفنية والدرا�سات التي قدمت خالل الفعاليات التي نفذتها اأو �ساركت فيها 

الأمانة العامة خالل عام 2013.  

قام بنك المعلومات باإن�ساء وت�سميم قاعدة بيانات لل�سركات الوطنية العاملة  —

في ال�سناعة النفطية في الدول الأع�ساء با�ستخدام تقنيات برنامج اأوراكل11 

وو�سعها �سمن قاعدة بيانات الأمانة العامة، وجاري العمل على تغذية القاعدة 

بالبيانات الواردة من الدول الأع�ساء حول تلك ال�سركات.   

تم في الأول من اآب/ اأغ�سط�س 2013 اإطالق م�سروع قاعدة بيانات �سناعة  —

العالمية . يهدف  النفط والطاقة على موقع الأمانة على �سبكة النترنت 

المتخ�س�سة  ال�سريحة  اإتاحة فر�سة الإطالع لأكبر عدد من  اإلى  الم�سروع 

الأمانة  المتوفرة لدى بنك معلومات  المعلومات والبيانات  لال�ستفادة من 

الخارجية  الجهات  العديد من  ا�ستح�سان  الم�سروع  العامة. وقد لقى هذا 

المهتمة بهذا الجانب والإ�سادة بما حواه بنك المعلومات من اإح�ساءات حول 

قطاع الطاقة في الدول العربية.  

 

6-2 التقارير والأوراق
قام بنك المعلومات بالتعاون مع الإدارات المخت�سة في الأمانة العامة بالنتهاء  —

من التقرير الح�سائي لعام 2012، الذي يغطي الفترة 2008–2012 ، وتم 

و�سعه على موقع  الأمانة العامة اللكتروني، وعلى اأقرا�س مدمجة . 

للفترة  — الدولية  بيـــانات الطاقـــة ح�ســب المجموعات  اإعداد مطبـــوع  تم 

1970-2012، اعتماداً على قاعدة بيانات �سركة البترول البريطانية، ويتم 
تحديث هذا المطبوع �سنوياً، كما تم و�سعه على قر�س مدمج، وبح�سب التفاق 

مع �سركة BP فاإن توزيعه مقت�سر على الدول الأع�ساء.  
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قام بنك المعلومـــات بمعالجــــة واإ�ســـدار مطبوع حــول البيـــانات ال�ســـادرة  —

باإنتـــــاج وا�ستــــهالك و�سادرات  المتعلقـــة  Eni الإيطـــالـيـــة  عن �سركة 

ال�سنوي   المن�سورة في تقريرها  الخــــام والغـــاز الطبيعي  النفط   وواردات 

.World Oil &Gas Review 2012

6-3 ن�صاطات اأخرى   
العامة وكذلك  — الأمانة  الإلكترونية )CD-ROM( لإ�سدارات  الن�سخ  اإعداد 

توزيعها خالل م�ساركاتها  العامة  الأمانة  التي ترغب  الفنية والدرا�سات  الأوراق 

المحلية والخارجية.  

6-4 تعزيز التعاون بين الأمانة العامة ودولها الأع�صاء 
تنفيذا لخطة تفعيل خدمات بنك معلومات الأمانة العامة ومن اأجل اإنجاح تطبيق 

م�سروعها الإح�سائي داخلياً وخارجيا على م�ستوى الدول الأع�ساء وتنفيذا للتو�سيات 

ال�سادرة عن الجتماع التن�سيقي الأول  ل�سباط ات�سال الدول الأع�ساء في مجال بنك 

المعلومات لمنظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول، عقدت الأمانة العامة الجتماع 

التن�سيقي الثاني ل�سباط ات�سال الدول الأع�ساء في مجال بنك المعلومات لمنظمة 

الأقطار العربية الم�سدرة للبترول، خالل الفترة 17 – 18 اأبريل 2013  بمقر الأمانة 

العامة في دولة الكويت. وقد هدف الجتماع اإلى الأتي :

•  تقييم اآلية المتابعة للمرحلة الأولى لتطبيق النظام والبحث في الطرق الكفيلة 	

لإنجاح عملية التوا�سل مع �سباط ات�سال الدول الأع�ساء.

• التدار�س والت�ساور ب�ساأن الثغرات والنواق�س الإح�سائية والفنية التي ظهرت 	

من خالل متابعة  تنفيذ المرحلة الأولي لتطبيق نظام.

• ال�ستماع اإلى مالحظات وتو�سيات �سباط ات�سال الدول الأع�ساء حول تطبيق 	

المرحلة الأولى من النظام وت�سوراتهم الم�ستقبلية.

• مناق�سة التو�سعات والم�ستجدات على ا�ستمارة جمع بيانات الطاقة.	
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�صابعًا : ت�صجيع البحث العلمي

 

7-1 الجائزة العلمية لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول لعام 2012
للفائزين  التقديرية  ال�سهادات  باأحكام نظام الجائزة، تم تكريم وت�سليم  عمال 

ا�ستك�ساف  التقني في  “التقدم  التي كان مو�سوعها   ،2012 لعام  العلمية  بالجائزة 

وا�ستغالل موارد الغاز الطبيعي غير التقليدية في الدول العربية” من قبل مجل�س وزراء 

المنظمة في اجتماعه المنعقد في الدوحة- دولة قطر يوم  ال�سبت الموافق 21 كانون 

الأول/ دي�سمبر 2013.  

7-2 الجائزة العلمية لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول لعام 2014
للبترول في ت�سجيع البحث  العربية الم�سدرة  ل�سيا�سة منظمة الأقطار  ا�ستمراراً 

اآلف  الأولى �سبعة  الجائزة  العلمي بتخ�سي�س جائزتين تقديريتين كل �سنتين، قيمة 

دينار كويتي، وقيمة الجائزة الثانية خم�سة اآلف دينار كويتي، تقرر اأن يكون مو�سوع 

البحث العلمي للح�سول على جائزة اأوابك لعام 2014 بعنوان “التكامل بين �سناعتي 

التكرير والبتروكيماويات”. وقامت الأمانة العامة بالإعالن عن ذلك واإعالم الجهات 

ذات العالقة، وا�ستمرت بن�سر الإعالن في ن�سرتها ال�سهرية ومجلتها الف�سلية وعلى 

اآخر موعد ل�ستالم   2014 اأيار/ مايو  نهاية �سهر  موقعها على النترنت وحددت 

البحوث. 
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ثامنًا:  الن�صاط الإداري واملايل

8-1 تطور الهيكل الإداري
بنهاية عام 2013 بلغ عدد العاملين في الأمانة العامة )45( موظفا، منهم )22( 

في الكادر المهني و)23( في الكادر العام.  

8-2 تطور النفاق الفعلي
بـلـغ الإنـفـــاق فــي عــام 2013 مبلـغـا وقــدره 1.755.383 دينـارا كويتيـا✽. 

✽  تقديرية لحين اعتماد الح�سابات الختامية لعام 2013 في نهاية �سهر مايو 2014.



345

اأن�سطة املنظمة خالل عام 2013

وا�سلت ال�سركات العربية المنبثقة عن المنظمة تنفيذ م�سروعاتها واأعمالها الناجحة 

خالل عام 2012 والن�سف الأول من عام 2013، على الرغم من التطورات ال�سيا�سية 

في المنطقة العربية، والتي انعك�ست ب�سورة مبا�سرة على م�ستوى الن�ساط العام لبع�س 

ال�سركات العربية المنبثقة عن المنظمة، خا�سة في ال�سركة العربية للخدمات البترولية 

و�سركاتها التابعة في دولة ليبيا، والتي تعر�ست معداتها ومقارها لأ�سرار كبيرة نتيجة 

لأعمال التخريب والعتداء على الممتلكات، ومع عودة العمل ب�سكل تدريجي في هذه 

ال�سركات فاإن مزاولة العمل يتطلب توفير حماية اأمنية خا�سة.   

المنظمة ومنذ عقود تحديات �سعبة،  المنبثقة عن  العربية  ال�سركات  تواجه  كما 

ب�سبب طبيعة ن�ساطها، والمناف�سة ال�سديدة مع �سركات الطاقة الدولية الكبرى ذات 

الرغم من  العربية، وعلى  الأ�سواق  الم�سابه،  و�سعوبة دخولها في بع�س  الن�ساط 

ن�ساطها  لتعزيز  حثيثة  المنبثقة جهوداً  العربية  ال�سركات  ال�سعوبات فقد بذلت  تلك 

الزاخر بالمعرفة  العربية، معتمدة على ر�سيدها  اأ�سواق الطاقة  وتواجدها في 

الطبيعي، وقد  والغاز  النفط  ال�سلة ب�سناعة  الأعمال ذات  المتراكمة في  والخبرات 

نتائج ت�سغيلية  المنبثقة  العربية  ال�سركات  تكللت هذه الجهود الحثيثة بتحقيق بع�س 

ومالية جيدة تجاوزت النتائج المحققة في اأعوام �سابقة.

العربية  النتائج اليجابية لبع�س ل�سركات  وقد ت�سافرت عوامل عديدة وراء 

المنبثقة عن المنظمة خالل ال�سنة المالية 2012 – 2013، لعل من اأهمها زيادة حجم 

الم�سروعات البترولية في بع�س الدول الأع�ساء في المنظمة نتيجة النمو القت�سادي 

بتعزيز وزيادة  النمو  المنبثقة من هذا  العربية  ال�سركات  ا�ستفادة  وبالتالي  المتزايد، 

المنظمة، وجهود  الأع�ساء في  الدول  الم�ستمر من قبل  للدعم  اأن�سطتها،  كما كان 

ايجابية  اآثار  العربية،  البترولية  الكوادر  العمل من  واأطقم  ال�سركات  اإدارات  مجال�س 

ملمو�سة في دعم م�سيرة ال�سركات وتجاوزها لهذه المرحلة الدقيقة في م�سيرتها.

الف�صل الثالث 

ال�صركات العربية املنبثقة عن املنظمة
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اإدارية ومالية كاملة،  با�ستقاللية  المنظمة  المنبثقة عن  العربية  ال�سركات  وتتمتع 

المنظمة  الأع�ساء في  الدول  المكونة من مالكها من  العمومية  وتخت�س جمعياتها 

ومجال�س اإداراتها بر�سم خططها ال�ستراتيجية وتحديد توجهاتها الم�ستقبلية واتخاذ 

ما تراه منا�سبا من قرارات لت�سييرها وو�سع الخطط لتطويرها.

وتقوم الأمانة العامة لمنظمة  اأوابك بدور تن�سيقي بين ال�سركات العربية المنبثقة 

عن المنظمة،  وذلك عبر تنظيم اجتماع �سنوي بين م�سوؤولي ال�سركات يتم من خالله 

التي  التطورات  الم�ستركة في ظل  التحديات  التعاون، وبحث  ا�ستعرا�س �سبل تعزيز 

ت�سهدها �سناعة النفط والغاز الطبيعي على ال�سعيدين العربي والدولي. 

اإن الأمانة العامة لمنظمة اأوابك، وهي ت�سهد هذه التطورات اليجابية في م�سيرة 

ال�سركات العربية المنبثقة عن المنظمة اعتماداً على مواردها المالية وقدراتها الذاتية، 

وانطالقا من ايمانها باأهمية التكامل والتن�سيق العربي في مجال الطاقة بغية الو�سول 

اإلى التكامل القت�سادي العربي، فاإنها تدعو اإلى منح ميزة الأف�سلية لل�سركات العربية 

المنبثقة عن المنظمة ولل�سركات البترولية الوطنية العربية وذلك عبر تخفيف القيود 

الجمركية والإدارية في بع�س مناطق عملها، وهو ما �سي�ساهم في تحقيق الغايات التي 

اأن�ساأت من اأجلها هذه ال�سركات.  

وفي ما يلي عر�س موجز لأعمال ال�صركات العربية المنبثقة عن المنظمة:

ال�صركة العربية البحرية لنقل البترول

تاأ�س�ست ال�سركة العربية البحرية لنقل البترول بتاريخ 6 اأيار/مايو 1972 براأ�سمال 

م�سرح به قدره 500 مليون دولر اأمريكي، وراأ�سمال مدفوع قدره 250 مليون دولر 

الدول  ال�سركة جميع  الكويت، وت�ساهم في هذه  ال�سركة بدولة  اأمريكي، وحدد مقر 

الأع�ساء بالمنظمة، با�ستثناء الجمهورية العربية ال�سورية، والغر�س من تاأ�سي�سها هو 

القيام بجميع عمليات النقل البحري للمواد الهيدروكربونية. وتم توزيع الأ�سهم على 

الدول الأع�ساء بن�سب م�ساهمة الدول في راأ�سمال ال�سركة.

ن�صاط ال�صركة خالل عام 2012

يتكـون اأ�سطـول ال�سركـة مــن )11( ناقلة )نفط خام وغاز م�سال ومنتجات بترولية 

نظيفة(. وتقــوم ال�سركــة بتاأجير ناقالتهــا فـي اأ�سواق النـقل البحــري للبترول بنظام 
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العـــقود الزمــــنية »Time Charter Contracts« اأو بنظـــــام الرحـــالت الفردية 

»Spot Voyage System« وفقاً لأ�سعار ال�سوق ال�سائدة. 

البحري  النقل  اأ�سواق  التاأجير في  وفي ظل النخفا�س الحالي لأ�سعار 

القادمة على الأقل، فان هذا  الثالث  لل�سنوات  ا�ستمراره  للبترول، والمتوقع 

الغاز يمكنها من تحقيق  ال�سركة في تجارة  به  الذي تقوم  الن�ساط الإ�سافي 

العامل  ال�سركة  اأ�سطول  واأرباح وكذلك تمويل وتعوي�س خ�سائر ت�سغيل  اإيرادات 

في الأ�سواق الحرة، مع ا�ستمرار تحقيق الأرباح ب�سورة م�ستمرة، ودخول ال�سركة 

في مجال تجارة الغاز الم�سال اأدى اإلى تعاون تجاري وثيق مع ال�سركات العربية 

ال�سركة لعقود �سراء غاز م�سال من  اإبرام  للغاز عن طريق  الم�سدرة  ال�سقيقة 

موؤ�س�سات الت�سويق العربية بكميات اإجمالية قدرها حوالي 1.8 مليون طن �سنوياً. 

واأدى ذلك اإلى وجود عالقات متميزة بين ال�سركة وتلك ال�سركات ال�سقيقة في 

ت�سويق  الكويتية،  البترول  ال�سعودية، موؤ�س�سة  )اأرامكو  بال�سركة  الأع�ساء  الدول 

قطر، و�سوناطراك(.

الأزمة  الرغم من  الذاتية على  ال�سركة، ومن مواردها  اأخرى، وا�سلت  ومن جهة 

المالية العالمية تنفيذ خططها الرامية اإلى تحديث وزيادة وحدات الأ�سطول، وتم في 

�سهر مار�س 2013 ا�ستالم ناقلة للمنتجات البترولية النظيفة حمولة 122 األف طن. 

النتائج المالية لل�صركة عن ال�صنة المالية 2012

بلغت اإيرادات ت�سغيل ناقالت ال�سركة خالل عام 2012 حوالي 89.85 مليون دولر، 

الناقـــالت حوالي  ا�ستهــــالك  قــبل احت�ساب  الفعلية  الت�سغيل  بلغت م�سروفات  كما 

72.94مليون دولر، فيما بلغ ا�ستهالك الناقالت الدفتري حوالي 24.885مليون 
دولر.

بلـغ حوالي  الغـاز فقد حققـت �سافي ربـح  وبالن�سـبة لم�ساريع نقل وتوريد 

80.61مليون دولر اأمريكي، وبعد الأخذ يعين العتبار انخفا�س القيمة ال�سوقية 
للناقالت بحوالي 50 مليون دولر اأمريكي، فقد بلغت النتيجة النهائية لن�ساط ال�سركة 

عام 2012 تحقيق �سافي ربح حوالي 12.97 مليون دولر اأمريكي. 
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النتائج المالية لل�صركة عن الن�صف الأول من عام 2013

بلغت اإيرادات ت�سغيل الناقالت حوالي 58.64 مليون دولر اأمريكي، في حين بلغت 

م�سروفات الت�سغيل حوالي 41.59 مليون دولر اأمريكي، فيما بلغ ال�ستهالك الدفتري 

للناقالت حوالي 12.81مليون دولر اأمريكي. 

للبنوك، تكون  التمويل  الإدارية والعمومية وفوائد  الم�سروفات  وبعد احت�ساب 

النتيجة النهائية لن�ساط ال�سركة عن الن�سف الأول من عام 2013 تحقيق �سافي ربح 

بلغ حوالي 12.41 مليون دولر اأمريكي.

التدريب وعدد العاملين 

بالتدريب وفقاً لحتياجات كل منهم. وقد  اإلى الرتقاء بموظفيها  ال�سركة  ت�سعى 

تم انتداب �ستة  من موظفي ال�سركة  في دورات تدريبية خالل الفترة من �سهر يوليو 

2012 اإلى �سهر يونيو 2013.
بلغ عدد الموظفين والعاملين بال�سركة )69( موظفاً منهم )45( موظفاً عربياً. اأما 

ال�سباط والمهند�سين )163( بحاراً،  بلغ عدد  البحري فقد  الأ�سطول  العاملون في 

منهم )119( باك�ستانياً، و)44( من الجن�سية الفلبينية.

ال�صركة العربية لبناء واإ�صالح ال�صفن )اأ�صري(

تاأ�س�ست ال�سركة العربية لبناء واإ�سالح ال�سفن “اأ�سري” بتاريخ 8 كانون اأول/دي�سمبر 

1973 براأ�سمال م�سرح به قدره 340 مليون دولر اأمريكي، وراأ�سمال مكتتب به ومدفوع 
البحرين.  المنامة بمملكة  اأمريكي، وحدد مقرها في مدينة  170 مليون دولر  قدره 

با�ستثناء الجمهورية  المنظمة  الدول الأع�ساء في  ال�سركة جميع  و�ساهمت في هذه 

الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية والجمهورية العربية ال�سورية وجمهورية م�سر العربية. 

ال�سفن  اأنواع  البناء والإ�سالح وال�سيانة لجميع  القيام بجميع عمليات  والغر�س منها 

والناقالت وو�سائل النقل البحري الأخرى المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية وغيرها.

ن�صاط ال�صركة لعام 2012

ال�سفن  واإ�سالح  لبناء  العربية  ال�سركة  فا�ساًل في م�سيرة  2012عاماً  كان عام 

)اأ�سري(، حيث �سهد ا�ستكمال غالبية م�ساريع التو�سعة التي اأقرتها الخطة الإ�ستراتيجية 
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الخما�سية الما�سية. وبلغ حجم ال�ستثمار في تلك الم�ساريع نحو 188 مليون دولر، 

وقد اأ�سهمت تلك الم�ساريع في نقل )اأ�سري( اإلى مرحلة جديدة من التقدم لتنتقل من 

حو�س لإ�سالح ال�سفن اإلى مجمع متقدم قادر على تقديم خدمات بحرية متعددة.

و�سهد العام 2012 عملية تحول كبيرة تمثلت في التوجه نحو تنويع وتق�سيم ال�سركة 

البحرية،  ال�سفن، والخدمات  اأربع وحدات عمل مميزة، هي: خدمات ت�سليح  اإلى 

والخدمات ال�ست�سارية، وخدمات الطاقة.

2012 في ظل الظروف  باأ�س به في عام  )اأ�سري( تحقيق دخل ل  وا�ستطاعت 

القت�سادية العالمية ال�سعبة ورغم المناف�سة ال�سديدة التي واجهتها اإقليمياً ودولياً. وقد 

بلغت المبيعات 177.6 مليون دولر اأمريكي، بزيادة ن�سبتها 5.23% عن مبيعات 2011 

العام  اأ�سلحت هذا  التي  ال�سفـــن  وبلــــغ عدد  اأمريكـــي،  168.8 مليــــون دولر  البالغــــة 

185 �سفينة، مقارنًة بعدد 200 �سفينة لعام 2011، اإل اأن متو�سط دخل ال�سفينة الواحدة 
ارتفع اإلى حوالي 854,000 دولر اأمريكي مقارنًة بمبلغ 787,000 دولر للعام ال�سابق.

ال�سفافية في  بلغت  اأوًل،  اثنين:   )اأ�سري( مكا�سب جديدة في مجالين  حققت 

ال�سراء والمحا�سبة،  اإجراءات جديدة في مجالت  بتنفيذ  ال�سركة مراحل متقدمة 

بحيث ي�ستطيع كل عميل ومورد اأن ي�سمن اأق�سى درجات العدل والإن�ساف حين يتعامل 

مع ال�سركة، وثانياً، مبادرات الدعم المجتمعي ك�سراكات التدريب بماليين الدولرات 

مع القطاعين العام والخا�س. وتقديراً لتلك الإجراءات خالل الن�سف الثاني من عام 

2012، فازت )اأ�سري( بجوائز عالمية، �سملت جائزة )�سيتريد( للم�سئولية الجتماعية 
القيم  باأهمية دور  ال�سالمة، وكالهما تذكران  لي�ست( في  لل�سركات، وجائزة )لويدز 

الموؤ�س�سية في تحقيق النمو والنجاح.

النتائج المالية لعام 2012

ا�ستطاعت ال�سركة، في ظل الظروف القت�سادية ال�سعبة، ورغم المناف�سة ال�سديدة 

التي واجهتها اإقليمياً ودولياً، تحقيق دخل ل باأ�س به في عام 2012، حيث تمكنت من 

تحقيق �سافي ربح قدره 1,620,996 دولر.

التدريب والتعريب

ا�ستمرت “اأ�سري” في عام 2012 في تنفيذ خططها الرامية اإلى تنمية م�ستوى 

الموظفين العرب وتمثلت اأهداف تلك الخطط في توظيف المزيد من المتدربين 
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الموظفين وترقيتهم. وقد �سمل  الأداء وتنمية مهارات  العرب وتح�سين نوعية 

التدريب نواحي متعددة غطت احتياجات ال�سركة في المجالت الفنية والإدارية 

وذلك لمواكبة التطور العالمي في اإ�سالح ال�سفن ولمواجهة التناف�س ال�سديد في 

ال�سناعة.

المتو�سطة  العليا والإدارة  برامج تدريبية مختلفة لالإدارة  “اأ�سري”  ونظمت 

بلغـت  العـرب  والإ�سرافية وعقدت دورات تدريبية مهنية ودورات عامـــة لموظفيـها 

142 برنامجاً متنوعاً و�سارك فيها 1244 موظفاً.

وبنهاية عام 2012 بلغ عدد موظفي ال�سركة 1867 موظف، منهم 805 موظفين 

من العرب، كما وظفت ال�سركة 13 موظفاً موؤقتاً في عام 2012 ح�سب حاجة العمل. 

وت�ستعين ال�سركة في فترات الذروة بمقاولين من الباطن.

النتائج المالية خالل الن�صف الأول من عام 2013

حققت ال�سركة خالل الن�سف الأول من عام 2013 نتائج طيبة حيث بلغت اإيرادات 

ن�سبتها  بزيادة  110,211,000 دولر  المدة  لل�سركة خالل هذه  ال�سافية  الت�سغيل 

31% عن نف�س الفترة من العام الما�سي.  وقد بلغ عدد ال�سفن التي اأ�سلحت حتى 
نهاية �سهر يونيو من هذا العام 100 �سفينة مقارنة بعدد 96 �سفينة لنف�س الفترة من 

عام 2012.

ال�صركة العربية لال�صتثمارات البترولية ) اأبيكورب(

تاأ�س�ست ال�سركة العربية لال�ستثمارات البترولية بتاريخ 14 اأيلول/�سبتمبر 1974، 

براأ�سمال م�سرح به قدره 1200 مليون دولر اأمريكي، وراأ�سمال مدفوع بالكامل قدره 

550 مليون دولر اأمريكي، وحدد مقر ال�سركة في مدينة الخبر بالمملكة العربية 
ال�سعودية. وت�ساهم جميع الدول الأع�ساء في المنظمة في هذه ال�سركة  التي تاأ�س�ست 

بهدف الإ�سهام في تمويل الم�سروعات وال�سناعة النفطـية واأوجـه الن�سـاط المتفـرعة 

الأع�ساء  الدول  بالنفع على  الم�سروعات وال�سناعات بما يعود  الم�ساعدة لهذه  اأو 

لتعزيز  البترولية وا�ستثمار مدخراتها  لتدعيم قدراتها على ال�ستفادة من ثرواتها 

طاقاتها القت�سادية والمالية.
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البحرين خالل  التي عقدت بمملكة  العادية،  العامة غير  وبموجب قرار الجمعية 

�سهر ني�سان/اإبريل 2013، تمت زيادة راأ�سمال ال�سركة الم�سرح به من 1.2 بليون دولر 

اإلى 2.4 بليون دولر اأمريكي، والمكتتب به بمبلغ 1,500 مليون دولر.

تمويل الم�صروعات والتجارة لعام 2012

المالية  الموؤ�س�سات  اأكبر  كاإحدى  2012 على مكانتها  ابيكورب خالل عام  حافظت 

الإقليمية في قطاع تمويل الم�سروعات والتجارة، حيث �سهد ن�ساط تمويل الم�سروعات 

والتجارة في منطقة الخليج العربي بع�س بوادر النتعا�س خالل عام 2012 مقارنة بال�سنة 

تاأخير  اإلى  اأدت  ال�سيا�سية  الأحداث  فاإن  اأفريقيا،  بالن�سبة لمنطقة �سمال  اأما  ال�سابقة. 

ال�سروع في عمليات تمويلية جديدة، وغلب طابع الحذر على ممولي ومطوري الم�سروعات.

تمكنت ابيكورب من موا�سلة تنمية محفظة قرو�سها، حيث بلغ �سافي قيمتها  بنهاية 

عام 2012 نحو 2.9 مليار دولر مقارنة بـنحو2.8 مليار دولر بنهاية عام 2011. كما 

حافظت اأبيكورب على جودة محفظة قرو�سها والتي بف�سلها ا�ستمر ت�سنيف محفظة 

قرو�سها م�ستقراً عند معدل ت�سنيفه الداخلي ذي الم�ستوى الجيد البالغ AA، في حين 

ظلت حالت التاأخير المتعلقة ب�سداد اأق�ساط القرو�س عند م�ستوى منخف�س.  

الم�سروعات والتجارة خالل عام  التي حققها ن�ساط تمويل  الأرباح  بلغ �سافي 

2012 نحو 44.8 مليون دولر اأمريكي، مقارنة بحوالي 30.8 مليون دولر اأمريكي في 
عام 2011.

الم�صاهمات المبا�صرة في روؤو�س اأموال الم�صروعات لعام 2012

تنمية وتطوير  بالم�ساهمة في  اأبيكورب  اأجلها  اأن�سئت من  التي  الأهداف  تتج�سد 

العربية، حيث  المنطقة  الهيدوركربونية والطاقة في  ال�سناعات  وتمويل م�سروعات 

متواجداً في خم�سة دول  اثنْي ع�سر م�سروعاً  اأموال  اأبيكورب في روؤو�س  ت�ساهم 

عربية وهي: المملكة العربية ال�سعودية، دولة ليبيا، جمهورية العراق، جمهورية م�سر 

العربية، الجمهورية التون�سية. وتغطي هذه الم�سروعات اأن�سطة مختلفة من �سناعات 

بترولية م�سالة، وخدمات جيوفيزيائية  نيتروجينية، وغازات  واأ�سمدة  بتروكيماوية، 

وحفر اآبار نفطية وغازية، وخدمات تخزين للم�ستقات البترولية.
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 2012 نهاية عام  ال�سركة في  الدفترية لمحفظة م�ساهمات  القيمة  بلغ �سافي 

حوالي 318 مليون دولر اأمريكي مقارنًة بحوالي 324.3 مليون دولر اأمريكي في نهاية 

عام 2011. ويعزى هذا النخفا�س والمقدر بحوالي 2% اإلى عاملين، هما: بيع جزء 

اإلى  بالإ�سافة  ال�سعودي )تداول(،  المال  المدرجة في �سوق  ين�ساب  اأ�سهم �سركة  من 

اأخذ مخ�س�س لبع�س م�ساهمات محفظة اأبيكورب. اأظهرت قوائم اأبيكورب المالية لعام 

2012، باأن الأرباح الم�ستلمة من الم�ساهمات، بلغت حوالي 74.5مليون دولر، مقارنًة 
بحوالي 100.4 مليون دولر تم ا�ستالمها في عام 2011.

النتائج المالية لعام 2012

حققت اأبيكورب في عام 2012 �سافي ربح بلغ 108.9 مليون دولر اأمريكي مقارنة 

ب�سافي ربح في عام 2011 بلغ 105.3مليون دولر اأي بزيـادة مقـدارها 3% عن العام 

اأمريكي  اأما الإيـرادات الت�سغيلية لعام 2012 فقد بلغت 131 مليون دولر  ال�سـابق. 

وذلك بعد خ�سم تكلفة التمويل.

بزيادة  الما�سي  العام  العادية في اجتماعها  العامة غير  الجمعية  وتفعياًل لقرار 

راأ�سمال ال�سركة الم�سرح به من 1.2 بليون دولر اإلى 2.4 بليون دولر والكتتاب بمبلغ 

1500 مليون دولر، فقد وافقت الجمعية العامة، بناًء على تو�سية مجل�س الإدارة، في 
الأرباح  توزيع  2013 على عدم  اإبريل  البحرين في �سهر  المنعقد بمملكة  اجتماعها 

والحتفاظ بها  لر�سملتها لحقاً للم�ساعدة في تنفيذ قرار الجمعية.

ن�صاط تمويل الم�صروعات للن�صف الأول من 2013

حافظ ن�ساط تمويل الم�سروعات والتجارة الدولية على وتيرته في العام الما�سي، 

حيث ا�ستمر ن�ساط تمويل الم�سروعات في دول مجل�س التعاون الخليجي على انتعا�سه، 

اإل اأن هذا الن�ساط في باقي الدول العربية قد ات�سم بالهدوء.

تمويل الم�صروعات

11 عملية تمويل م�سروع  2013 في  الأول من عام  الن�سف  اأبيكورب في  دخلت 

الممولة م�سروعين في  الم�سروعات  495 مليون دولر. وقد ت�سمنت  اإجمالي  بمبلغ 

دولة الإمارات يتبعان �سركة الإمارات لالألمنيوم المحدودة )اأيمال(  )150 مليون دولر( 

و�سركة م�سفاة الخليج )40 مليون دولر(.وم�سروعين في المملكة العربية ال�سعودية.
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النتائج المالية للن�صف الأول من عام 2013

تمكنت اأبيكورب من تحقيق �سافي ربح خالل الأ�سهر ال�ستة الأولى من عام 2013 

بلغ 65.8 مليون دولر اأمريكي.  بلغ اإجمالي اأ�سول ال�سركة في 30 يونيو 2013 مبلغاً 

وقدره 5,039 مليـــون دولر اأمريـــكـــي مقارنـــــــة بمبــلغ 5,078 مليــــون دولر اأمريكـــــي 

في 31 دي�سمبر 2012. اأما اإجمالي حقـــوق الم�ساهمين في ال�ســـركة فـــقد ارتفع اإلى 

1,379 مليون دولر  اأمريكي مقـــــارنة بمبلغ 1،309 مليـــــون دولر اأمريكـــي في 
31 دي�سمبر 2012.

الموظفون والتدريب

بالمملكة  الخبر  ال�سركة في مدينة  العاملين في مقر  ابيكورب،  يبلغ عدد موظفي 

الوقــت  البحرين، في  الخارجيـة بمملكة  الم�ســرفية  الوحدة  ال�سعودية، وفي  العربية 

الحالي 120 موظفاً حوالي 68% منهم من الكوادر العربية )82 موظفا ي�سكل مواطنو 

منهم(، والباقون من جن�سيات غير عربية )38 موظفاً(. وتقوم  الدول الأع�ساء %93 

العنا�سر غير  بزيادة عدد  الب�سرية  الموارد  لإ�ستراتيجية  الحاجة ووفقاً  ال�سركة عند 

العربية المن�سمة اإلى ال�سركة وذلك لتحقيق التوازن بين الخبرات العربية وغير العربية 

والتي ت�سغل بع�س الوظائف الفنية والتخ�س�سية التي تتطلب خبرات غير متوفرة لدى 

الكفاءات العربية المتاحة حالياً والتي ولئن توفرت اأحياناً اإل اأنه ي�سعب الح�سول عليها.

تبذل ال�سركة جهوداً لتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها، وذلك لتحقيق التوازن 

التطورات  العمل و�سرورة مواكبة  اأداء  التدريبية الالزمة لكفاءة  بين الحتياجات 

الب�سرية والإدارية  والبترولية والموارد  المجالت القت�سادية والمالية  الحديثة في 

ومجال الت�سالت وتقنيات المعلومات. وذلك من خالل برنامج تحليل اأداء العاملين.

ال�صركة العربية للخدمات البترولية

ال�سركة العربية للخدمات البترولية �سركة م�ساهمة عربية تاأ�س�ست بموجب اتفاقية 

العربية  الأقطار  الأع�ساء في منظمة  العربية  الدول  تم توقيعها من قبل حكومات 

الم�سدرة للبترول )اأوابك( بتاريخ 23 ت�سرين الثاني/نوفمبر 1975 براأ�سمال م�سرح به 

قدره 100 مليون دينار ليــبي وراأ�سمـــال مكتتب به قدره 15 مليون دينار ليبي �ساهمت 
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فيه ع�سر دول عربية اأع�ساء في منظمة اأوابك. وقـد تـم زيـادة راأ�س مال ال�ســركة مـن 

)44( مليــون دينـار ليبي اإلى )49( مليون دينار ليبي بموجب قرار الجمعية العمومية 

رقم 2010/38/221 ال�سادر بتاريخ  2010/6/19.

ن�صاط ال�صركة خالل عام 2012

تركز اهتمام ال�سركة العربية للخدمات البترولية خالل ال�سنة على متابعة تح�سين 

والتو�سع من خاللها  القائمة حالياً،  ال�سركة   المنبثقة عن  ال�سركات  ن�ساط  وتطوير 

ودرا�سة اإمكانية اإن�ساء �سركات اأخرى لتنفيذ الأغرا�س المذكورة في اتفاقية اإن�سائها، 

وهذه ال�سركات هي:

• ال�سركة العربية للحفر و�سيانة الآبار.	

• ال�سركة العربية لج�س الآبار.	

• ال�سركة العربية لخدمات ال�ستك�ساف الجيوفيزيائي. 	

النتائج المالية خالل عام 2012

بلغ �سافي خ�سارة ال�سركة ل�سنة 2012  مبلــغ وقـدره )2,918,887( دينار ليبي، 

وقد رحل �سافي الخ�سارة لح�ساب الأرباح المرحلة، لي�سبح اإجمالي الخ�سائر المرحلة 

)621،048( دينار ليبي في 31 دي�سمبر 2012.

ن�صاط ال�صركة خالل الن�صف الأول من 2013

ا�ستمر ن�ساط ال�سركة بمتابعة ودعم ال�سركات الثالثة القائمة، وقد كانت ال�سركة 

تم  اإن�ساء م�ساركة جديدة مع �سركة ويذر فورد وقد  الما�سية ب�سدد  الفترة  خالل 

فعاًل التفاق وت�سمية ال�سركة، ولكن نتيجة لعدة ظروف حالت دون اإتمام الإجراء وتم 

اإلغاء الم�ساركة، وكذلك تم |اإلغاء الم�ساركة التي كان من المتوقع اإتمامها في مجال 

الدرا�سات الجيولوجية مع �سركة كويت اإنرجي و�سركة �سينرجي نتيجة لأ�سباب فنية 

متعلقة بالنظام الأ�سا�سي لهاتين ال�سركتين.

القوى العاملة

بلغ اإجمالي عدد العاملين بال�سركة  في 30 يونيو 2013 )14( م�ستخدماً جميعهم 

عرب.
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النتائج المالية للن�صف الأول من عام 2013:

30 يونيو  يمكن تلخي�س النتائج المالية لل�صركة للن�صف الأول المنتهي في 

2013 وفقًا لما يلي:

دينار ليبي     69216.227 مجموع الإيرادات   

دينار ليبي   )1530281.664( مجموع الم�سروفات   

دينار ليبي      )1461065.437( خ�سائر الفترة    

ال�صركة العربية للحفر و�صيانة الآبار )اأدووك(

المتخ�س�سة في  العربية  ال�سركات  اإحدى  الآبار  للحفر و�سيانة  العربية  ال�سركـة 

العربية  ال�سركات  وبحراً، والمنبثقة عن بع�س  براً  النفط والغاز  اأبار  حفر و�سيانة 

المنبثقة عن منظمة الأقطار العربية الم�سدرة للبترول.

وقد تاأ�س�ست بموجب اتفاقية دولية بين ثالث �سركات هي ال�سركة العربية للخدمات 

البترولية وال�سركة العربية لال�ستثمارات البترولية و�سركة �سانتافي للخدمات الدولية 

وذلك في �سنة 1979م براأ�س مال م�سرح به وقدره )12( مليون دينار ليبي وراأ�س مال 

مدفوع قدره )12( مليون دينار ليبي تمت زيادته اإلى )60( مليون دينار ليبي بناء على 

قرار الجمعية العامة للم�ساهمين رقم 2008/29/8 ال�سادر بتاريخ 27 يونيو 2008، 

ومقرها الرئي�سي مدينة طرابل�س –دولة ليبيا.

وقد باعت �سركة �سانتافي ح�ستها في ال�سركة العربية للحفر و�سيانة الآبار اإلى 

�سركة )فر�ست انرجى ليمتد( في عام 2009. 

ن�صاط ال�صركة خالل عام 2012

لل�سركة و)3( حفارات  ت�سغيل عدد )10( حفارات مملوكة  تم   2012 نهاية عام 

م�ستاأجرة بعدد اإجمالي )13( حفارة. من المتوقع ت�سغيل المزيد من حفارات ال�سركة 

اإلى ت�سغيل حفارتين م�ستاأجرتين  2013، بالإ�سافة  وعددها )16( بنهاية عام 

وحفارتين جديدتين �سبق لل�سركة اأن تعاقدت على �سرائها.
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النتائج المالية لل�صركة لعام 2012

 45،551،744 الم�سروفات  واإجمالي  45،230،940 دولر  الدخل  اإجمالي  بلغ 

دولر. ومع اأن ال�سركة حققت خ�سائر في الن�سف الأول من عام 2012 اإل اأنها عادت 

2012 حققت  2012. وبنهاية  الثالث من عام  الربع  الخ�سائر خالل  وغطت تلك 

ال�سركة �سافي ربح بلغ 3،375،787 دينار ليبي.

العاملون والتدريب

المزيد من  العمل وتم تعيين  باإعداد دورات مختلفة في مواقع  ال�سركة  قامت 

اإلى القاهرة لمدة  م�سوؤولي ال�سالمة في مواقع العمل، كما تم اإر�سال 20 م�ستخدماً 

ع�سرة اأيام للح�سول على �سهادة لل�سيطرة على فوران الآبار واإر�سال مفت�سين باإدارة 

الحفر اإلى القاهرة لتجديد �سهاداتهم.

وبنهاية عام 2012 بلغ عدد العاملين 1053 م�ستخدماً، منهم 770 عمالة وطنية 

و130 عمالة عربية و153 عمالة اأجنبية.

ن�صاط ال�صركة خالل الن�صف الأول من عام 2013

بنهاية الن�سف الأول من عام 2013 تم ت�سغيل عدد 12 حفارة مملوكة لل�سركة، 

وحفارتين م�ستاأجرتين، بعدد اإجمالي 14 حفارة، كما تم ت�سريح حفارتين م�ستاأجرتين 

كانتا في الخدمة في �سهري اإبريل ومايو 2013.

النتائج المالية لل�صركة خالل الن�صف الأول من عام 2013

حققت ال�سركة خالل الن�سف الأول من عام 2013 �سافي ربح بلغ 8،227،542 

دولر اأمريكي.

اختيار ال�صركة كاأف�صل �صركة حفر في ال�صرق الأو�صط

قام �سوق الأوراق المالية في لندن بتقييم ل�سركات الحفر و�سيانة الآبار في ال�سرق 

العمالء عن  الما�سية، ومدى ر�سا  ال�سنوات الخم�س  الأو�سط عن ن�ساطها خالل 

اأدائها. وتم اختيار ال�سركة العربية للحفر و�سيانة الآبار كاأف�سل �سركة حفر في ال�سرق 

الأو�سط ل�سنة 2012.
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ال�صركة العربية لج�س الآبار )اأولكو(

البترولية،  العربية للخدمات  لل�سركة  التابعة  المتخ�س�سة  ال�سركات  اإحدى  وهي 

اأمريكي مدفوع  براأ�سمال قدره )20( مليون دولر   1981/3/24 بتاريخ  وتاأ�س�ست 

ال�سركة  العراق. وت�ساهم في هذه  جمهورية   – بالكامل، وحدد مقرها بمدينة بغداد 

جميع الأقطار الأع�ساء في المنظمة بن�سب مت�ساوية لن�سب م�ساهمة هذه الأقطار في 

ال�سركة العربية للخدمات البترولية، وهي متخ�س�سة في عمليات ج�س وتثقيب الآبار 

ولها مركز للعمليات في ال�سمال والجنوب.

ن�صاط ال�صركة للفترة  1/1/ 2012 اإلى 30 يونيو 2013

2013 في تقديم  الأول من عام  2012 والن�سف  ال�سركة خالل عام  ا�ستمرت 

ال�سركة  العراق. وا�ستمرت  الآبار في عموم حقول جمهورية  خدمات ج�س وتثقيب 

بتقديم خدماتها اإلى �سركات قطاع ال�ستخراج في ال�سمال والو�سط ومي�سان والجنوب.

العالقـات مع الجهات العراقـية الم�صتـفيدة 

الجنوب  ال�سمال ونفط  المركزية و�سركات نفط  النفط ودوائرها  ا�ستمرت وزارة 

ونفط مي�سان ونفط الو�سط والحفر العراقية بالتعاون مع ال�سركة لج�س الآبار لإنجاز 

اأعمالها على النحو التالي:

تم ا�ستالم قطعة اأر�س بم�ساحة 2000 متر ليتم بناء مركز عمليات الو�سط  —

في حقل �سرق بغداد عليها.

قامت الدائرة القت�سادية باإعداد كافة الكتب الر�سمية المطلوبة من قبل دوائر  —

ال�سريبة والجمارك لتغطية اأعمال ال�سركة.

قامت الدائرة القت�سادية والمالية با�ست�سدار كافة الموافقات الأمنية ل�سراء  —

المثقبات واإدخالها اإلى جمهورية العراق واإي�سالها اإلى مواقع العمل.

قامت الدائرة الإدارية بتزويد ال�سركة بكافة الكتب الإدارية الالزمة لعملها. —

قامت �سركات ال�ستخراج بتوفير كافة المحروقات وبع�س المواد الالزمة للعمل. —

قامت دائرة الدرا�سات والتخطيط والمتابعة بالم�ساعدة في ح�سول ال�سركة  —

على تراخي�س حيازة العنا�سر الم�سعة والمالجئ العائدة لها.

قامت دائرة المكامن وتطوير الحقول بم�ساعدة ال�سركة في الأمور الفنية التي  —

تحتاجها ال�سركة.



358

تقرير الأمني العام ال�سنوي الأربعون

ي
ثان

 ال
زء

لج
ا

لل�سركة ومنت�سبيها، ول �سيما عند نقل مخرجات  — توفير الحماية الالزمة 

التثقيب والعنا�سر الم�سعة من قبل الحمايات النفطية.

قامت �سركات قطاع ال�ستخراج بتوفير مخازن لحفظ المثقبات ولوازمها. —

قامت �سركات قطاع ال�ستخراج بت�سديد كافة تكاليف العمليات لعام 2012. —

والثاني  — الأول  الق�سطين  بت�سديد  الجنوب  ال�سمال ونفط  قامت �سركتا نفط 

عن عامي 2011 و2012 من ديون ال�سركة العربية لج�س الآبار في ذمة وزارة 

النفط العراقية بموجب اتفاقية ت�سوية ديون ال�سركة واآلية الت�سديد الموقعة 

بين ممثلي الحكومة العراقية وال�سركة العربية لج�س الآبار.

التدريب والعاملون

قامت ال�سركة باإ�سراك عدد من منت�سبيها في دورات تدريبية داخل القطر خالل 

عام 2012 والن�سف الأول من عام 2013على النحو التالي: 

  تدريب مهند�سين اثنين على ت�سغيل المج�سات النتاجية. —

-  تدريب خم�سة مهند�سين في ال�سين على اأجهزة ج�س الآبار المفتوحة. —

-  تدريب مهند�س واحد في ال�سين على تف�سير مج�سات ال�سخور —

-  تدريب كادر ال�سركة في مراكز العمليات على ال�سالمة ال�سناعية والوقائية  —

من الإ�سعاعات.

النتائح  المالية لل�صركة عام 2012 والن�صف الأول من 2013

2013 وقد حققت  الأول من عام  الن�سف  2012 وفي  العمل في عام  ا�ستمر 

ال�سركة �سافي ربح خالل عام 2012 قدره 2،510،052 دولر، وخالل الن�سف الأول 

من 2013 حققت �سافي ربح قدره 756،531 دولر.

ال�صركة العربية لخدمات ال�صتك�صاف الجيوفيزيائي

تاأ�س�ست ال�سركة العربية لخدمات ال�ستك�ساف الجيوفيزيائي عام 1984، براأ�سمال 

ليبي، وراأ�سمال مدفوع قدره )19( مليون دينار  به قدره )19( مليون دينار  م�سرح 

ليبي بم�ساهمة كل من ال�سركة العربية للخدمات البترولية بن�سبة 66.66%، وال�سركة 

الوطنية  16.67%، والموؤ�س�سة  بن�سبة  )اأبيكورب(  البترولية  العربية لال�ستثمارات 

للنفط بن�سبة 16.67%، وُحّدد مقر ال�سركة بمدينة طرابل�س –دولة ليبيا.
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ن�صاط الفرق خالل عام 2012

)AG-002( الفرقة الثانية

ا�ستاأنفت الفرقة ن�ساطها في �سهر مايو 2012 بعد فترة توقف جراء الأحداث التي 

�سهدتها دولة ليبيا في القطعة م ن-47 ل�سالح �سركة الخليج العربى للنفط م�سجلة 

165.20 كم مربع خالل �سهر مايو و237.88كم مربع خالل �سهر يونيو و186.49كم 
مربع خالل �سهر اأغ�سط�س.

)AG003( الفرقة الثالثة

ا�ستاأنفت هذه الفرقة ن�ساطها بعد �سنة من التوقف ل�سالح �سركة الخليج العربي 

للنفط  فى القطعة م ن-4 م�سجلة 34.42كم مربع خـالل �سهر فبراير، 232.58 كم 

مربع خالل �سهر مار�س و217.45 كم مربع خالل �سهر اإبريل، 236.48 كم مربع خالل 

�سهر مايو، 228.94 كم مربع خالل �سهر يونيو وفي الأ�سبوع الأول من يوليو �سجلت 

المتفق عليه معه  البرنامج  اأنهت  الفرقة قد  42.97 كم مربع، وبذلك تكون  الفرقة 

�سركة الخليج العربي للنفط.

مركز معالجة البيانات ال�صيزمية الم�صترك مع �صركة �صى جي جى/ فيرتا�س 

توقف مركز معالجة البيانات ال�سيزمية الم�سترك بين �سركة اأجي�سكو و�سركة �سى 

جى جى/ فيرتا�س عن الن�ساط خالل �سنة 2011 جراء الأحداث التي ح�سلت في دولة 

ليبيا ولم ي�ستاأنف ن�ساطه اإلى تاريخنا هذا.

النتائج المالية في عام 2012

حققت ال�سركة بنهاية عام 2012 �سافي ربح بلغ 1,1381 األف دينار ليبي.

التدريب والأيدي العاملة

 بلغ عــدد القوى العاملة بال�سركة مع نهاية �سنة 2012 )692( م�ستخدماً، منهم 

29 م�ستخدماً اأجنبياً.
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ال�صركة العربية لكيمياوّيات المنظفات )اأرادت(

تاأ�س�ست ال�سركة بتاريخ 1981/3/12 براأ�سمال م�سرح به قدره 72 مليون دينار عراقي، 

وراأ�سمال مكتتب به ومدفوع بالكامل قدره 36 مليون دينار عراقي، وحدد مقر ال�سركة 

بمدينة بغداد– جمهورية العراق.  وت�ساهم في هذه ال�سركة ثالثة اأقطار اأع�ساء في 

المنظمة هي جمهورية العراق والمملكة العربية ال�سعودية ودولة الكويت، بالإ�سافة اإلى 

ثالث �سركات هي ال�سركة العربية لال�ستثمارات البترولية )اأبيكورب(، وال�سركة العربية 

للتعدين – الأردن، وال�سركة العربية لال�ستثمار.

ن�صاط ال�صركة خالل عام 2012 

حققت ال�سركة خالل عام 2012 م�ستوى مقبول في مجالي الإنتاج والت�سويق. 

تحققت خالل عام 2012 مبيعات �سافية تجاوزت قيمتها ما يعادل 98 مليار دينار عراقي، 

بما يعادل حوالي 82 مليون دولر اأمريكي.

النتائج المالية لعام 2012 

اأظهرت البيانات المالية تحقق مجمل ربح في عام 2012 يقارب الـ )7.7( مليون دولر 

مقارنة بمجمل ربح متحقق خالل عام 2011 معادل لحوالي )12.8( مليون دولر فيما بلغ 

الربح النهائي لل�سنة المالية المنتهية في 31 دي�سمبر 2012  بحدود )4.2( مليون دولر 

اأمريكي مقابل ربح نهائي متحقق في عام 2011 بحدود )7.9( مليون دولر اأمريكي .

القوى العاملة والتدريب خالل عام 2012

تميزت حركة القوى العاملة خالل العام با�ستقرار الكادر المتقدم المتبقي وتم تعيين 

كوادر �سابة لأ�سغال ال�سواغر الوظيفية في مالك ال�سركة. وبنهاية عام 2012 بلغ عدد 

العاملين في ال�سركة )344( عامال منهم 295 عراقياً وعامل واحد من العرب.

ن�صاط ال�صركة خالل الن�صف الأول من عام 2013

نتيجة التوقف واأعمال �سيانة في المعمل خالل الف�سل الأول من عام 2013 التي 

دامت اأكثر من 75 يوماً، لم تتمكن ال�سركة من تحقيق خطتها الإنتاجية للن�سف الأول 

من عام 2013، ولكنها تمكنت من ت�سريف جزء من اإنتاجها المتحقق لالأ�سواق المحلية 
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والت�سديرية بالرغم من الو�سع غير الم�ستقر في مناطق توزيع منتجات ال�سركة خالل 

الن�سف الأول من هذا العام.

النتائج المالية خالل الن�صف الأول من عام 2013

تظهر الح�سابات المالية للن�سف الأول من عام 2013 تحقق اإجمالي ربح يعادل 

4.3 مليون دولر، بينما كان �سافي الربح للفترة بحدود 3.6 مليون دولر.

القوى العاملة خالل الن�صف الأول من عام 2013

خالل الن�سف الأول من عام 2013، بلغ عدد العاملين في ال�سركة 349 عاماًل، 

منهم 304 عراقياً وعامل واحد من العرب. 





املالحق



364

تقرير الأمني العام ال�سنوي الأربعون

ق
ــــــ

الح
لم

ا



365

املالحــــــق

  البيانات ال�صحفية ال�صادرة عن اإجتماعات 

جمل�س وزراء املنظمة  خالل عام 2013

البيان ال�صحفي ال�صادر عن الجتماع الت�صعين لمجل�س وزراء المنظمة 

)على م�صتوي المندوبين( 

)اأوابك( اجتماعه  للبترول  العربية الم�سدرة  عقد مجل�س وزراء منظمة الأقطار 

الت�سعين )على م�ستوى المندوبين( برئا�سة �سعادة المهند�س نا�سر بن ابراهيم الفوزان، 

الحالية  الدورة  لها رئا�سة  التي  التنفيذي،  المكتب  ال�سعودية في  العربية  المملكة  ممثل 

للمجل�س، وذلك في القاهرة بتاريخ 16 رجب 1434هـ الموافق 26 اأيار/ مايو 2013 م.

رحب �سعادة الرئي�س باأ�سحاب ال�سعادة اأع�ساء المكتب التنفيذي وب�سعادة الأمين 

العام للمنظمة في الجتماع الت�سعين لمجل�س وزراء المنظمة الذي يعقد على م�ستوى 

المحكم لهذا الجتماع، كما رحب  التح�سير  العامة على  الأمانة  المندوبين، و�سكر 

ب�سعادة ال�سيد ح�سن محمد الرفيعي ممثال لجمهورية العراق في المكتب التنفيذي، 

للمرة الأولى في اجتماعات مجل�س وزراء المنظمة )على م�ستوى  الذي ي�سارك 

المندوبين(، كما تقدم بال�سكر والإمتنان اإلى جمهورية م�سر العربية على ا�ست�سافتها 

لهذا الإجتماع ودعمها المعهود للمنظمة.

العام للمنظمة، فرحب  النقي، الأمين  ال�سيد عبا�س علي   ثم تحدث �سعادة 

باأ�سحاب ال�سعادة ممثلي الدول الأع�ساء في المكتب التنفيذي في الجتماع الت�سعين 

لمجل�س وزراء المنظمة الذي يعقد على م�ستوى المندوبين، متمنياً لجتماعهم التوفيق 

العراق  الرفيعي ممثال لجمهورية  ال�سيد ح�سن محمد  ب�سعادة  والنجاح، كما رحب 

المنظمة )على  ي�سارك في اجتماعات مجل�س وزراء  التنفيذي، والذي  المكتب  في 

م�ستوى المندوبين( للمرة الأولى متمنياً له النجاح، ومعرباً عن تقديره و�سكره لمعالـي 

المهـند�س �سريف ح�سن هدارة، وزيـر البتــرول والثــروة المعدنــية فـي جمهورية م�سر 

العربية، ولكافة الم�سوؤولين في وزارة البترول والثروة المعدنية الم�سرية، على ح�سن 

الوفادة وكرم ال�سيافة. 
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ثم بداأ  المجل�س اأعماله باإقرار م�صروع جدول الأعمال حيث:  

• التا�سع والثمانين لمجل�س وزراء 	 �سادق المجل�س على مح�سر الجتماع 

المنظمة الذي عقد في  القاهرة بتاريخ 2012/12/22. 

• العامة والهيئة 	 للمنظمة )الأمانة  الختامية  الح�سابات  المجل�س على  �سادق 

الق�سائية( لعام 2012.  

• اطلع المجل�س على التح�سيرات المتعلقة بموؤتمر الطاقة العربي العا�سر الذي 	

 .
¿
�سيعقد في مدينة طرابل�س - دولة ليبيا خالل عام 2014 باإذن اهلل تعالى

• للمنظمة ومنها متابعة مو�سوع 	 العامة  الأمانة  ن�ساط  تقارير  كما اطلع على 

التي تقوم  للندوات والجتماعات  ال�سنوي  المناخ، والبرنامج  البيئة وتغير 

التي  الدرا�سات  لبرنامج  بالإ�سافة  ت�سارك فيها،  اأو  بتنظيمها  العامة  الأمانة 

انجازه خالل  يتم  تاريخه، وما �سوف  انجازه حتى  بتنفيذها، وما تم  تقوم 

الن�سف الثاني من العام الجاري 2013.

واختتم المجل�س اجتماعه معربًا عن تقديره و�صكره لجمهورية م�صر العربية على 

ح�صن ال�صتقبال وكرم ال�صيافة وجودة الإعداد لالجتماع مما كفل له النجاح. 

¿ تم تغيير مكان انعقاد موؤتمر الطاقة العربي العا�سر، حيث �سيعقد في مدينة اأبوظبي - دولة الإمارات 

العربية المتحدة، خالل الفترة 21-23 دي�سمبر 2014.
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البيان ال�صحفي  ال�صادر

عن الجتماع الواحد والت�صعين لمجل�س وزراء المنظمة

)اأوابك( اجتماعه  للبترول  الم�سدرة  العربية  الأقطار  عقد مجل�س وزراء منظمة 

البترول  النعيمي، وزير  اإبراهيم  المهند�س علي بن  برئا�سة معالي  والت�سعين  الواحد 

والثروة المعدنية بالمملكة العربية ال�سعودية، رئي�س الدورة الحالية للمجل�س، وذلك في 

مدينة الدوحة، دولة قطر بتاريخ 18 �سفر 1435 هجرية الموافق 21 كانون الأول/

دي�سمبر 2013 ميالدية.

باأ�سحاب المعالي الوزراء وروؤ�ساء الوفود،  افتتح معالي الرئي�س الجتماع مرحباً 

بالنجاح،  الأعمال  ب�ساأنه في جدول  التداول  اأن يكلل ما �سيتم  اأمله في  واأعرب عن 

موؤكداً على اأن هدف المنظمة الأ�سمى هو تعاون اأع�سائها في مختلف اأوجه الن�ساط 

القت�سادي والفني والب�سري في �سناعة البترول، كما هّنـاأ دولة قطر ال�سقيقة قيادة 

وحكومة و�سعباً بذكرى اليوم الوطني متمنياً لهم مزيداً من التقدم والزدهار.  

اأعمال اجتماع  ي�ساركون في  الذين  الوزراء  المعالي  باأ�سحاب  كما رّحب معاليه 

اآل خليفة، وزير  اأحمد بن محمد  ال�سيخ  الأولى وهم معالي  للمرة  الوزاري  المجل�س 

البحرين، ومعالي  النفط والغاز في مملكة  الم�سرف على �سوؤون  الوزير   – المالية 

الأ�ستاذ م�سطفى جا�سم ال�سمالي، نائب رئي�س مجل�س الوزراء ووزير النفط في دولة 

الكويت، ومعالي الأ�ستاذ �سهيل بن محمد فرج فار�س المزروعي، وزير الطاقة في دولة 

الإمارات العربية المتحدة، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مهامهم الجديدة.

وقد اأ�سار معاليه اإلى ا�ستمرار دول منظمة الأوابك بدور اإيجابي ومهم في �سبيل 

البترول عند م�ستويات  اأ�سعار  البترولية، وا�ستقرار  ال�سوق  ا�ستقرار  المحافظة على 

اقت�سادات  العالمي ونموه وبالذات  الم�ستهلكة والمنتجة ولالإقت�ساد  للدول  منا�سبة 

الدول النا�سئة والنامية. 

وذكر معاليه باأن اجتماع المنظمة اليوم ياأتي بعد م�سي اأ�سبوعين على اجتماعات 

منظمة اأوبك، والذي تم فيه الإبقاء على �سقف م�ستويات الإنتاج للمنظمة، نظراً لأن 

ال�سوق البترولية في و�سع م�ستقر، كما اأن اأ�سعار البترول منا�سبة للجميع.
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للمنظمة، حيث رحب  العام  الأمين  النقي،  الأ�ستاذ عبا�س علي  واأعقبه �سعادة 

باأ�سحاب المعالي الوزراء وروؤ�ساء الوفود الم�ساركة في اجتماع مجل�س وزراء المنظمة، 

متمنياً لهم النجاح في مداولتهم وطيب الإقامة في دولة قطر، ومتطلعاً اإلى موا�سلة 

دعمهم وم�ساندتهم لن�ساط المنظمة، واأثنى على ما قدمته دولة قطر من ت�سهيالت 

كبيرة لجتماعات المنظمة على اأرا�سيها، الأمر الذي �ساهم في اإنجاح الجتماعات، 

متمنياً لدولة قطر مزيداً من التقدم والرخاء.

وبعد اإقرار المجل�س لم�سروع جدول اأعماله الذي ت�سمن عدداً من الموا�سيع ذات 

المجل�س  اتخذ  الطاقة،  الم�سترك في مجال  العربي  والتعاون  المنظمة  ال�سلة بعمل 

القرارات التالية: 

• تم تكريم الفائزين بجائزة اأوابك العلمية لعام 2012 عن بحوثهم التي تناولت 	

الطبيعي غير  الغاز  ا�ستك�ساف وا�ستغالل موارد  التقني في  )التقدم  مو�سوع 

 5000 الثانية وقدرها  الجائزة  العربية(، حيث تم منح  الدول  التقليدية في 

دينار كويتي )منا�سفة( للبحثين المقدمين من ال�سادة:

ال�صيد/ اأحمد علي عبد المجيد، وال�صيد/ محمد خالد خليفة، من جمهورية 

م�سر العربية.

ال�صيد/ اأحمد محمود �صحاته اأحمد، من جمهورية م�سر العربية. 

بينما تم حجب الجائزة الأولى وقدرها 7000 دينار كويتي. 

• تم اإقرار م�سروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2014.	

• تم تعيين مكتب طارق الع�سيمي و�سركاه مدققاً لح�سابات المنظمة لعام 2014.	

• لعام 	 للمنظمة  العامة  الأمانة  تم الإطالع على تقارير ت�ستعر�س ن�ساطات 

2013، والمتمثلة في اإعداد الدرا�سات المختلفة المتعلقة بتقنيات �سناعة 
ب�سوؤون  يتعلق  واللقاءات ومتابعة ما  الندوات  والغاز والطاقة، وتنظيم  النفط 

البيئة وتغير المناخ، وتطوير بنك المعلومات.

• المزمع عقده 	 العا�سر  العربي  الطاقة  لموؤتمر  الإعداد  المجل�س على �سير  اطلع 

بمدينة طرابل�س بدولة ليبيا خالل الفترة من 27-29 ت�سرين الأول/اأكتوبر 2014، 

وقد تقرر عقد الموؤتمر في مدينة اأبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة، 
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وذلك خالل نف�س الفترة، على اأن يعقد موؤتمر الطاقة العربي الحادي ع�سر 

في دولة ليبيا. 

• اطلع المجل�س على تقارير ن�ساط ال�سركات العربية المنبثقة عن المنظمة لعام 	

2012 والن�سف الأول لعام 2013، واأحيط علماً بنتائج الجتماع التن�سيقي 
الثاني والأربعين لممثلي هذه ال�سركات، الذي عقد في مدينة القاهرة بتاريخ 

.2013/10/7

• قرر المجل�س تمديد الفترة التي عهد فيها لجمهورية العراق بالإ�سراف على معهد 	

النفط العربي للتدريب لمدة عام اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2014. 

• اأقر المجل�س بالإجماع تجديد مدة خدمة �سعادة الأمين العام للمنظمة الأ�ستاذ 	

عبا�س علي النقي لثالث �سنوات بدءاً من 1 اآذار/مار�س 2014.

• الوزراء 	 المعالي  اأ�سحاب  نيابة عن  الوزاري  المجل�س  كما رفع معالي رئي�س 

وروؤ�ساء الوفود برقية اإلى �ساحب ال�سمو اأمير دولة قطر ال�سيخ تميم بن حمد 

اآل ثاني، اأعرب فيها عن جزيل ال�سكر والتقدير ل�سموه على ما اأحيطوا به من 

ح�سن ا�ستقبال وحفاوة وكرم الوفادة وال�سيافة ل�سمان نجاح انعقاد الموؤتمر.

• المنظمـة فـي 	 الـقـــادم لمجلـ�س وزراء  تـم التفـــــاق علـى عـقــــد الجتمـاع 

الأول/ 21 كانون  بتاريخ  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  اأبـوظبي–  مدينـة 

دي�سمبر 2014. 
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