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مجلس وزراء املنظمة

  . خلفا ملعالي االستاذ عبد الله بن حمد العطية اعتبارا من شهر يناير 12011 ))
. خلفا ملعالي الدكتور محمد محسن البصيري اعتبارا من شهر فبراير 12012 ))

محمد بن ظاعن الهاملي معالي األستاذدولة االمارات العربية املتحدة

عبد احلسني بن علي ميرزا معالي الدكتورمملكة  البحريــن

يوسف يوسفيمعالي الدكتوراجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

علي بن ابراهيم النعيمي معالي املهندساململكة العربية السعودية

سفيان العالو معالي املهندساجلمهورية العربية السورية

عبدالكرمي لعيبي باهض معالي األستاذ جمهورية العراق

محمد بن صالح السادة )1(معالي الدكتوردولة قطر

 هاني عبد العزيز حسني)2(معالي األستاذدولة الكويت

عبد الرحمن عبد الله بن يزةمعالي املهندسليبيا

محمد عبد الله غرابمعالي املهندس جمهورية مصر العربية





املكتب التنفيذي

 .  خلفاً للمهندس ناصر محمد الشرهان، اعتبارا 12012/1/1 ))
. خلفاً للسيد محمد راس الكاف، اعتبارا من 12011/11/15 ))
. خلفاً للسيد سالم بطي النعيمي، اعتبارا من 12011/6/19 ))

مطر حامد النيادي )1(سعادة الدكتوردولة االمارات العربية املتحدة

علي عبد اجلبار السواد سعادة السيدمملكة البحرين

عبد القادر لعالم )2(سعادة السيداجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية

ناصر بن إبراهيم الفوزان سعادة املهندساململكة العربية السعودية 

حسن زينب سعادة الدكتور املهندساجلمهورية العربية السورية

حميد عبد الرزاق سالم الساعدي سعادة السيدجمهورية العراق 

مشعل بن جبر آل ثاني )3(سعادة الشيخدولة قطر

عادل عبد العزيز اجلاسمسعادة املهندس دولة الكويت 

محمد كامل الزنداح سعادة املهندسليبيا

أحمد سعيد العشماوي سعادة املهندسجمهورية مصر العربية 





الهيئة القضائية

مصطفى عبد احلي السيدسعادة الدكتوررئيس الهيئة

عبد الرحمن بن جابر آل خليفةسعادة الشيخعضو الهيئة

جواد عمر السقاسعادة األستاذعضو الهيئة

نبيل عبد الله العربي سعادة الدكتورعضو الهيئة

خليفة دعلوج  الكبيسيسعادة األستاذعضو الهيئة





األمانة العامة

عباس علي النقياألستاذاألمني العام

املركز العربي لدراسات الطاقة:

سمير القرعيشالدكتورمدير إدارة الشؤون الفنية

عبد الفتاح دندي٭السيدمدير اإلدارة االقتصادية

عيسى صيودة  السيدمشرف إدارة االعالم واملكتبة

يشرف عليها األمني العامإدارة الشؤون املالية واالدارية

 ٭ خلفاً للدكتور جميل طاهر من فبراير 2011.
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احملتويات

 املحتـويات

املقـدمة

اجلزء الأول

التطورات الدولية يف جمال النفط والطاقة

الف�صل الأول

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

39متهيد 
41التطورات الرئي�صية يف �صوق النفط العاملية لعام 2011 والعوامل املوؤثرة عليهاأول:

141. الإمدادات..
142-1 اإمدادات بلدان اأوبك 

144-2 اإمدادات بلدان خارج اأوبك.
245. الطلب العاملي على النفط 

250-1  البلدان ال�صناعية
53 2-2  البلدان النامية
254-3 البلدان املتحولة
355. اجتاهات الأ�صعار

355-1  اأ�صعار النفط اخلام
361-2 الأ�صعار الفورية للمنتجات النفطية 

362-2-1  اأ�صعار الغازولني املمتاز 
363-2-2  اأ�صعار زيت الغاز/الديزل 

364-2-3  اأ�صعار زيت الوقود 
364-3 اأ�صعار �صحن النفط.

465.  املخزونات النفطية العاملية
466-1 املخزون التجاري يف الدول ال�صناعية

466-2  املخزون ال�صرتاتيجي الأمريكي 
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68قيمة ال�صادرات النفطية يف الأقطار الأع�صاءثانيا: 
69تطورات ا�صتهالك النفط والطاقة يف الدول العربيةثالثا:

169. اإجمايل الدول العربية
169-1 اإجمايل ا�صتهالك الطاقة ومتو�صط ن�صيب الفرد

169-2 ا�صتهالك الطاقة وفق امل�صدر
176-2-1 املنتجات البرتولية 

178-2-2 الغاز الطبيعي 
180-2-3  الطاقة الكهرومائية

181-2-4  الفحم
281. اإجمايل ا�صتهالك الطاقة يف الأقطار الأع�صاء 

281-1 اإجمايل ا�صتهالك الطاقة ومتو�صط ن�صيب الفرد
284-2 ا�صتهالك الطاقة وفق امل�صدر

285-2-1  املنتجات البرتولية 
286-2-2  الغاز الطبيعي 

288-2-3  الطاقة الكهرومائية والفحم
389.  الأ�صعار املحلية

الف�صل الثاين

التطورات العاملية والعربية يف ا�صتك�صاف واحتياطي واإنتاج 

م�صادر الطاقة

119النفط والغـاز اأول:
1119. الو�صع العام لال�صتك�صاف والإنتاج يف الدول العربية والعامل

1143-1 امل�صح الزلزايل
1144-2 ن�صاط احلفر ال�صتك�صايف والتطويري

2158. احتياطيات النفط والغاز الطبيعي
2158-1 احتياطي النفط

2158-1-1 الأقطار الأع�صاء والدول العربية الأخرى
2161-1-2  املجموعات الدولية والدول الأخرى
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2161-2 احتياطي الغاز الطبيعي
2162-2-1 الأقطار الأع�صاء والدول العربية الأخرى

2163-2-2 املجموعات الدولية والدول الأخرى
3164. اإنتاج ال�صوائل الهيدروكربونية والغاز الطبيعي

3164-1 اإنتاج ال�صوائل الهيدروكربونية. 
3164-1-1  اإنتاج النفط 

3165-1-1-1  الدول الأع�صاء والدول العربية الأخرى
3-2 الغاز الطبيعي امل�صوق

3168-2-1 الدول الأع�صاء والدول العربية الأخرى
170الفحـم احلجريثانيًا:

171الطاقـة النوويةثالثًا: 
172م�صادر الطاقات املتجددة رابعا:

1- الطاقة الكهرومائية
172اأ-   الطاقة الكهرومائية يف العامل

172ب-  الطاقة الكهرومائية يف الدول العربية
2173-  طاقة الرياح 

173اأ-  طاقة الرياح يف العامل
     ب-  طاقة الرياح يف الدول العربية

3174-  الطاقة ال�صم�صية
174اأ-  الطاقة ال�صم�صية يف العامل

175ب- الطاقة ال�صم�صية يف الدول العربية
4176-  طاقة احلرارة اجلوفية 

176اأ-  طاقة احلرارة اجلوفية يف العامل
177ب- طاقة احلراراة اجلوفية يف الدول  العربية

5177-  طاقة الكتلة احليوية ال�صلبة 
6178-  طاقة املد واجلزر واملحيطات
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الف�صل الثالث 

التطورات العاملية والعربية يف ال�صناعات النفطية الالحقة   

203اأول:  �صناعة التكرير
1203. التطورات العاملية

2211.  التطورات العربية
223ثانيا:  ال�صناعة البرتوكيماوية

1223. التطورات العاملية
2229. التطورات العربية

236ثالثا:  ا�صتهالك وجتارة وت�صنيع الغاز الطبيعي
236  1. التطورات العاملية

1236-1  ا�صتهالك الغاز الطبيعي 
1238-2  جتارة الغاز الطبيعي

1241-3  الأ�صعار العاملية للغاز الطبيعي
2242. التطورات العربية 

3250.  اأهم ن�صاطات �صناعة الغاز العاملية  
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والتغري 1 - 1 الإجمايل  الطبيعي،  الغاز  و�صوائل  النفط  من  العامل  اإمدادات 

ال�صنوي 2011-2007 

 92

النمو القت�صادي والنمو يف الطلب على النفط وفق املجموعات الدولية، 1 - 2

 2011 -2007
 93

94 النمو القت�صادي يف العامل، 2011-2007 1 - 3
95 الطلب العاملي على النفط، الإجمايل والتغري ال�صنوي 2007 – 2011 1 - 4
96 الطلب العاملي على النفط وفق املجموعات الدولية، 2011-2007 1 - 5
97 الإجمايل والتغري ال�صنوي يف الطلب على النفط يف الدول ال�صناعية، 2011-2007 1 - 6
98الإجمايل والتغري ال�صنوي يف الطلب النفط يف دول العامل الأخرى، 2011-2007 1 - 7
99 ال�صعر الفوري ل�صلة خامات اأوبك، 2011-2007 1 - 8
متو�صط الأ�صعار الفورية ل�صلة خامات اأوبك وخام برنت وغرب تك�صا�س 1 - 9

وبع�س اخلامات العربية، 2006 – 2010 

100

101 اأ�صعار النفط اخلام ال�صمية واحلقيقية، 2011-2000 1 - 10
102 املتو�صط ال�صهري لالأ�صعار الفورية للمنتجات النفطية يف الأ�صواق املختلفة 2011-2010 1 - 11
103 ن�صبة ال�صريبة من اأ�صعار الغازولني يف بع�س الدول ال�صناعية، 2011-2010 1 - 12
104 تطور اجتاهات اأ�صعار �صحن النفط اخلام، 2010-2009 1 - 13
105 م�صتويات املخزون النفطي يف الدول ال�صناعية يف نهاية الف�صل، عامي 2011-2010 1 - 14
106 قيمة ال�صادرات النفطية يف الأقطار الأع�صاء، 2011-2007 1 - 15 
107 قيمة ال�صادرات النفطية لالأقطار الأع�صاء بالأ�صعار اجلارية واحلقيقية، 2011-1995 1 - 16
108ا�صتهالك الطاقة يف الدول العربية، 12011-2007 - 17
109 معدل ا�صتهالك الفرد من الطاقة يف الدول العربية، 2011-2007 1 - 18
110 ا�صتهالك الطاقة يف الدول الأع�صاء، 2011-2007 1 - 19
111 ا�صتهالك الطاقة يف الدول الأع�صاء وفق امل�صدر، 2011-2007 1 - 20
112 ا�صتهالك املنتجات البرتولية يف الدول الأع�صاء، 2011-2007 1 - 21
113 ا�صتهالك الغاز الطبيعي يف الدول الأع�صاء، 2011-2007 1 - 22
114 ا�صتهالك الطاقة الكهرومائية يف الأقطار الأع�صاء، 2011-2007 1 - 23

جداول اجلزء الأول 

الف�صل الأول
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115 ا�صتهالك الفحم يف الدول الأع�صاء، 2011-2007  1 - 24
116 الأ�صعار املحلية للمنتجات البرتولية للم�صتهلك يف الأقطار الأع�صاء يف عام 2011 1 - 25

الف�صل الثاين

الف�صل الثالث

180 ن�صاط امل�صح الزلزايل يف خمتلف مناطق العامل،2007 - 2011 2 - 1
181 معدل عدد احلفارات العاملة يف خمتلف مناطق العامل، 2007 - 2011 2 - 2
الكت�صافات البرتولية يف الدول الأع�صاء وبع�س الدول العربية الأخرى، 2 - 3

 2011 - 2007182
183 احتياطي النفط عربيا وعامليا، 2007 - 2011 2 - 4
185احتياطي الغاز الطبيعي عربيا وعامليا، 2007 - 22011 - 5
187انتاج ال�صوائل الهيدروكربونية عربيا وعامليا، 2007 - 22011 - 6
الأخرى، 2 - 7 العربية  والدول  الأع�صاء  الدول  يف  الطبيعي  الغاز  �صوائل  انتاج 

 2010 - 2007189
190الغاز الطبيعي امل�صوق عربيا وعامليا، 2007 - 2010 2 - 8
192احتياطي الفحم احلجري يف العامل، 2007 - 2010 2 - 9
193 انتاج الفحم احلجري يف العامل، 2007 - 2010 2 - 10
194املفاعالت النووية العاملة وقيد الن�صاء يف العامل، نهاية عام 2011 2 - 11
196اإجمايل الطاقة الكهرومائية املركبة يف بع�س دول العامل لعامي 2008 - 2009 2 - 12
197اإجمايل طاقات الرياح املركبة يف بع�س دول العامل لعامي 2009 - 2010 2 - 13

العامل 2 - 14  دول  بع�س  يف  املركبة  الرتاكمية  الفوتولولتية  الطاقات  اإجمايل 

لعامي 2009 - 2010  

 198

199اإجمايل طاقة احلرارة اجلوفية املركبة يف بع�س دول العامل لعامي 2009 - 2010 2 - 15 
200 اإجمايل طاقة الكتلة احليوية املركبة يف بع�س دول العامل لعامي 2008 - 2009 2 - 16 

للمناطق 3 - 1 تبعا  البتدائي  التقطري  عمليات  طاقات  اجمايل  بني  مقارنة 

العاملية يف نهاية عامي 2010 - 2011 

 254

مقارنة بني اإجمايل طاقات العمليات التحويلية بالعوامل احلفازة موزعة 3 - 2

على املناطق العاملية يف نهاية عامي 2010 - 2011 

 255
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مقارنة بني اجمايل طاقات العمليات التحويلية بالعوامل احلفازة تبعا لنوع 3 - 3

256العملية موزعة على املناطق العاملية يف نهاية عامي 2010 - 2011 
التحويلية 3 - 4 العمليات  من  الكوك  فحم  انتاج  طاقات  اجمايل  بني  مقارنة 

257 احلرارية موزعة على املناطق العاملية يف نهاية عامي 2010 - 2011 
على 3 - 5 موزعة  بالهيدروجني  املعاجلة  اإجمايل طاقات عمليات  بني  مقارنة 

258املناطق العاملية يف نهاية عامي 2010 - 2011 
259 ت�صنيف اأكرب �صركات تكرير النفط يف العامل يناير/ كانون الثاين، 2011  - 2012  3 - 6
260 ت�صنيف اأكرب م�صايف النفط يف العامل، يناير/ كانون الثاين 2012  3 - 7
261 تطور طاقات عمليات التقطري البتدائي يف الدول العربية، 2006 - 2010   3 - 8
262 حالة م�صاريع اإن�صاء امل�صايف اجلديدة يف الدول الأع�صاء 3 - 9
263 حالة م�صاريع اإن�صاء امل�صايف اجلديدة يف الدول العربية الأخرى 3 - 10
264 قائمة اأكرب ع�صر جممعات لإنتاج اليثيلني يف العامل مطلع عام 2011  3 - 11
265 مقارنة بني طاقات انتاج اليثيلني القائمة يف العامل ح�صب املناطق، 2009 - 2010 3 - 12
توزع طاقة اإنتاج الإيثيلني على م�صتوى العامل ح�صب الدول املختلفة لعامي 3 - 13

2009 و 2010
266

268قائمة اأكرب ع�صر منتجني لاليثيلني على م�صتوى العامل مطلع 2011  3 - 14
269ا�صتهالك الغاز الطبيعي يف خمتلف مناطق العامل خالل عامي 2009 و 32010 - 15
يف 3 - 16 التجارية  الطاقة  ا�صتهالك  اجمايل  من  الطبيعي  الغاز  ح�صة  تطور 

خمتلف مناطق العامل خالل الفرتة 2010-2007

270

271�صادرات الغاز الطبيعي من خمتلف مناطق العامل خالل عامي 2009 و 32010 - 17
272 �صادرات الغاز الطبيعي من خمتلف مناطق العامل خالل عامي 2009 و 32010 - 18
273تطور �صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي 32010-2006 - 19
274 تطور معدل ال�صعار العاملية للغاز الطبيعي 32010-2006 - 20
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اأ�صكال اجلزء الأول

الف�صـل الأول

41 اإمدادات العامل من النفط و�صوائل الغاز الطبيعي، 2007 - 2011 1 - 1
التغري ال�صنوي يف اإمدادات العامل من النفط و�صوائل الغاز الطبيعي، 1 - 2

 2011 - 2007 45
46 النمو القت�صادي العاملي والنمو يف الطلب على النفط، 2007 - 2011 1 - 3
47النمو القت�صادي العاملي خالل عامي 2010 - 2011 1 - 4
49 النمو القت�صادي العاملي خالل عامي 2007 - 2011 1 - 5
50 توزع الطلب العاملي على النفط وفق املجموعات الدولية، 2007 - 2011 1 - 6
51 اإجمايل الطلب العاملي على النفط يف البلدان ال�صناعية، 2007 - 12011 - 7
56 املعدل الأ�صبوعي لأ�صعار �صلة اأوبك،2011  1 - 8
املعدلت ال�صنوية ل�صعر �صلة خامات اأوبك والنفط الأمريكي ونفط برنت 1 - 9

60 ونفط دبي للفرتة 2007 - 2011 
62 اأ�صعار الغازولني املمتاز، 2010 - 2011 1 - 10
ن�صبة ال�صريبة مــن اأ�صعار الغازولــــني يف بعـــ�س الدول ال�صناعية، 1 - 11

63 ت�صرين اأول/ اأكتوبر 2011 
67املخزون ال�صرتاتيجي الأمريكي يف نهاية الف�صل1 - 12
مقارنة م�صتويات اأ�صعار النفط بقيمة ال�صادرات النفطية لالأقطار 1 - 13

68 الأع�صاء، يناير -  دي�صمرب 2011 
71 الناجت املحلي الإجمايل يف الدول العربية بالأ�صعار اجلارية، 2007 - 2010 1 - 14
متو�صط ح�صة الفرد من الناجت املحلي الجمايل يف الدول العربية، 1 - 15

2010 - 2007
 73

74هيكل ا�صتهالك الطاقة يف الدول العربية يف عام 2011 1 - 16
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املقدمـــــــــــــة

يعد عام 2011 عاما ا�صتثنائيا يف تاريخ املنطقة العربية. فخالله �صهدت العديد 

من بلدانها حتولت جذرية يف احلكم ويف ال�صيا�صة، و�صادت حالة من عدم ال�صتقرار 

يف البع�س الآخر منها، مما قد يكون له، وفق التقديرات والت�صورات امل�صتقبلية، اآثار 

املنطقة.  الهياكل القت�صادية والجتماعية وال�صيا�صية يف  وانعكا�صات على جممل 

وبالتايل فقد يكون لذلك تاأثريات متفاوتة على خمتلف مراحل ال�صناعة البرتولية 

ب�صكل خا�س، بدءا من  اأوابك  العربية عامة، والأع�صاء منها يف منظمة  الدول  يف 

ال�صتك�صاف والإنتاج ومرورا ب�صبكات نقل النفط اخلام والغاز الطبيعي وت�صويقهما، 

وانتهاء بقطاع ال�صناعات البرتولية الالحقة التي تدخل �صمنها �صناعة ت�صييل الغاز 

الطبيعي. كما �صتنعك�س تلك التاأثريات على القطاعات القت�صادية الأخرى لرتباطها 

الوثيق، من حيث ال�صتثمار وموارد التزود، وم�صدر للطاقة، بال�صناعات البرتولية.

 واملرجو هو اأن حتمل هذه التطورات يف طياتها ما ميكن اعتباره عوامل اإيجابية 

القطاع احليوي  باإدارة هذا  العربية، وت�صمح  البرتولية  ال�صناعة  تنمية  ت�صاهم يف 

مبزيد من الر�صاد، وال�صتفادة من الإجنازات املحققة يف تكنولوجية هذه ال�صناعة. 

النفطية  العوائد  الق�صوى من جزء من  اأن يتحقق ذلك عرب ال�صتفادة  املمكن  ومن 

التطوير، وعلى  النفطية نحو مزيد من  بال�صناعة  الدفع  املحققة، ل�صتثمارها يف 

الأخ�س يف قطاع ال�صتك�صاف والإنتاج، مبا يدعم وينمي القدرات الإنتاجية، وي�صمح 

بتلبية الطلب العاملي واملحلي املتزايد على النفط والغاز الطبيعي. اإن تطوير  قطاع 

ال�صناعة البرتولية وحت�صني مردودها، �صي�صكل رافعة قوية لدعم التكامل بني خمتلف 
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قطاعات ال�صناعة الوطنية الأخرى، ويخدم يف الأمد املنظور هذا القطاع احليوي 

الذي ي�صكل اأحد اأهم م�صادر الدخل يف معظم دولنا العربية، �صواء منها الأع�صاء يف 

منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول )اأوابك( اأو غري الأع�صاء. 

اإن حتقيق مثل هذا الهدف، وبالنظر لالأجواء التي ت�صود منطقتنا والعامل، �صوف 

الزاوية يف ال�صتقرار القت�صادي الجتماعي على الأ�صعدة املحلية  يكون حجر 

اأهم املحركات  البرتول �صيظل، ولعقود قادمة، من  اأن  والإقليمية والدولية. حيث 

العديد من  العربية ويف  البلدان  للتنمية يف  العاملي، وم�صدرا  الأ�صا�صية لالقت�صاد 

بلدان العامل الأخرى.

 2011 العربية من حتولت �صيا�صية خالل عام  بلداننا  اإن ما �صهدته بع�س 

يتوقع لها اأن تظل ملقية بظاللها وتبعاتها على املنطقة لفرتة قادمة، على النواحي 

باآخر على القت�صادات املحلية، وعلى  اأو  ب�صكل  القت�صادية والجتماعية، و�صتوؤثر 

الدولية  الطاقة  اأ�صواق  الأمر كذلك على  ين�صحب  الوطنية وقد  النفطية  ال�صناعة 

لبع�س الوقت.

ويف هذه الأجواء ي�صدر تقرير الأمني العام ال�صنوي الثامن والثالثون. ويتناول ما 

�صهدته �صناعة النفط والغاز وم�صادر الطاقة الأخرى جميعها، من تطورات وحتولت 

الوطنية والقليمية  2011، وذلك على خمتلف الأ�صعدة وامل�صتويات  خالل عام 

والدولية، مع تركيز خا�س على الدول العربية.  وما جتدر الإ�صارة اإليه يف هذا املقام 

العاملي.   النمو القت�صادي  بتباطوؤ يف معدلت  ات�صم عموما  2011 قد  اأن عام  هو 

الأ�صواق  اليقني وتزايد حدة ال�صطرابات يف  انعدام  اإىل تعمق حالة  ويعود ذلك 

الديون  اأزمة  العديد منها  التي تفاقمت يف  ال�صناعية  البلدان  املالية، وبخا�صة يف 

ال�صيادية التي هي امتداد لالأزمة املالية العاملية التي �صربت العامل يف �صيف عام 

2008  وكان ذلك بالتحديد يف منطقة اليورو. وكانت اليونان هي منطلق تلك الأزمة 
التي امتدت بعد ذلك لت�صمل دولً عديدة اأخرى يف املنطقة، فبات البع�س منها على 
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�صفري الإفال�س.  وميكن القول باأن تباطوؤ النمو قد �صمل اأي�صاً القت�صادات النا�صئة 

الرئي�صية، وبخا�صة ال�صني والهند التي �صهدت انخفا�صا طفيفا يف معدلت منوها 

مقارنة مع العام ال�صابق. وجتدر الإ�صارة اإىل اأن تلك املعدلت ل تزال مرتفعة ن�صبياً 

مقارنة ببقية بلدان العام. 

وعلى الرغم من كل ال�صطرابات التي كانت �صمة عام 2011، وال�صعاب التي 

نتجت عنها، واأثرت ب�صكل اأو باآخر على القت�صادات املحلية والعاملية، فيمكن القول 

باأن �صوق النفط العاملية قد �صجلت اأرقاما قيا�صية جيدة خالل هذا العام. فقد بلغ 

الطلب العاملي على النفط 87.8 مليون ب/ي و�صجلت الإمدادات النفطية م�صتوى 

للبرتول  البلدان امل�صدرة  بلدان منظمة  87.5 مليون ب/ي، وكان ن�صيب  بلغ  عال 

)اأوبك( منها ما يقارب 40 %، وميثل ذلك حوايل 35 مليون ب/ي وذلك على الرغم 

تامة من منت�صف فرباير وحتى  تكاد تكون  الليبي ب�صورة  النفط  اإنتاج  من توقف 

�صهر نهاية �صبتمرب 2011. وبذلك ميكن القول باأن عام 2011 قد �صهد نوعا من 

ال�صتقرار الن�صبي يف ال�صوق البرتولية العاملية، خا�صة يف ميادين العر�س والطلب 

البرتولية   العوائد  اإحداث نوع من ال�صتقرار يف حجم  اإىل  واأدى ذلك  والأ�صعار، 

للبلدان امل�صدرة للبرتول عموماً، ومنها دولنا العربية امل�صدرة للبرتول، حيث ارتفعت 

قيمة �صادرات النفط للدول الأع�صاء من 450.9  مليار دولر يف عام 2010 اإىل 

624.8 مليار دولر عام 2011، وميثل ذلك ارتفاعاًَ مبقدار 173.9 مليار دولر 
اأي بن�صبة 38.6  %. وهو ما �صمح بفتح اآفاق وا�صعة اأمام الزخم ال�صتثماري يف 

املزيد من  يتم �صخ  اأن  ينتظر  العربية. حيث  البرتولية  ال�صناعة  خمتلف مراحل 

ال�صتثمارات يف م�صاريع تطوير القدرات الإنتاجية يف العديد من دولنا، وفتح املجال 

كذلك ملزيد من تو�صع �صركات البرتول الوطنية العربية الكبرية يف اخلارج، وذلك من 

خالل تعزيز تعاونها مع بع�س امل�صتهلكني النهائيني، ول�صيما يف �صرق اآ�صيا واأوروبا، 

ال�صناعات  التكرير ومعمل  واإقامة م�صاريع نفطية وغازية م�صرتكة، ومنها م�صايف 

اإن�صاء موانئ  للبحار، وامل�صاهمة يف  العابرة  الغاز  البرتوكيماوية، ومد خطوط نقل 
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العديد من  الغازية يف  اإىل احلالة  واإعادة حتويله  امل�صيل  الغاز  ا�صتقبال  وحمطات 

البلدان الآ�صيوية والأوروبية.

لقد كان للنمو الن�صبي الذي �صجله القت�صاد العاملي خالل عام 2011، والذي بلغ 

نحو 4 %، اأثره الإيجابي على ال�صتقرار الن�صبي لأ�صعار النفط التي �صجل معدلها 

ال�صنوي نحو 107٫5 دولر للربميل. وقد انعك�س ذلك اإيجابيا على اأ�صواق العر�س 

العاملي، �صواء يف  النمو القت�صادي  والطلب وال�صتهالك، وذلك رغم ركود وترية 

البلدان ال�صناعية التي تراجعت فيها ن�صبة النمو اإىل 1.6 % مقارنة بـ 2.8 % يف 

2010 ويف البلدان الآ�صيوية النامية التي هبط معدل النمو فيها اإىل 8.2 % بعد اأن 
كان  9.5 %  يف عام 2010، ومن �صمنها ال�صني التي بلغت ن�صبة منوها القت�صادي 

9.5 % )10.3 % يف عام 2010(. ونتيجة لذلك، ازداد اإجمايل الطلب  العاملي على 
النفط بن�صبة 1 %، حيث ارتفع من 86.9 مليون ب/ي  يف عام 2010، اإىل 87.8  

مليون ب /ي  حمققا زيادة بلغت  نحو 0.9 مليون ب/ي.

�صنحاول من خالل هذا التقرير الذي ن�صعه بني اأيدي القراء  اأن نربز بالتف�صيل 

والتحليل كل امل�صائل التي ذكرناها اأعاله، ونر�صم �صورة وا�صحة املعامل ملا �صهدته 

العام  العامة، خالل  اأطرها  ال�صناعة البرتولية خا�صة، و�صناعة الطاقة يف 

املن�صرم. كما �صيربز هذا التقرير كذلك خمتلف امل�صاعي التي قامت بها منظمة 

البلدان امل�صدرة للبرتول )اأوبك( ومنها باخل�صو�س الدول العربية الأع�صاء فيها 

ويف منظمة )اأوابك(، للتخفيف من حدة الأو�صاع اجليو�صرتاتيجية التي ت�صهدها 

اأ�صعاره مقبولة من طريف معادلة الطاقة  واإبقاء  النفط  اإمدادات  لتاأمني  املنطقة، 

العاملية، اأي البلدان امل�صدرة للبرتول والبلدان امل�صتوردة له، وذلك يف اإطار حوار 

املنتجني وامل�صتهلكني.

لقد ا�صتمرت الأمانة العامة لأوابك يف بذل ق�صارى جهدها وطاقتها للم�صاركة 

بفاعلية يف كل املنتديات واملوؤمترات التي تطرح �صمنها امل�صاعي الهادفة لتعميق 
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وتوطيد وتفعيل احلوار والت�صاور بني خمتلف الهيئات واملنظمات التي متثل البلدان 

امل�صدرة للبرتول والبلدان امل�صتوردة له، وذلك مبا يعود بالفائدة على  اجلانبني.

و ي�صتعر�س التقرير اجلهود التي بذلتها دولنا الأع�صاء لتطوير �صناعات النفط 

والغاز الطبيعي فيها، وذلك يف خمتلف مراحلها، وما مت اإجنازه من م�صاريع جديدة 

يف هذا املجال ويف غريه من جمالت الطاقة الأخرى، ومنها م�صاريع توليد الطاقة 

الكهربائية واآخر ما مت يف ميدان ا�صتغالل موارد الطاقات املتجددة، ول�صيما منها 

الطاقة ال�صم�صية وطاقة الرياح وغريها، حيث اأن ذلك �صوف يحت�صب �صمن جمهود 

دعم التنمية امل�صتدامة لل�صعوب العربية.

التقرير يف ف�صله الأول �صورة حتليلية مدعمة  يقدم اجلزء الأول من هذا 

النفط والطاقة،  الدولية يف جمال  للتطورات  ال�صلة  بالبيانات والإح�صائيات ذات 

حيث ي�صتعر�س ما �صهدته الأ�صواق العاملية من تقلبات، وانعكا�صات ذلك على الدول 

الأع�صاء يف املنظمة. اأما الف�صل الثاين فيتطرق لن�صاطات ا�صتك�صاف واإنتاج م�صادر 

الطاقة جميعها، وتطور الحتياطيات النفطية والغازية، عامليا وعربيا. ويتناول الف�صل 

الثالث من اجلزء الأول من هذا التقرير التطورات امل�صجلة يف ال�صناعات البرتولية 

الالحقة عامليا وعربيا )التكرير والبرتوكيماويات و�صناعة الغاز الطبيعي(. ورجاوؤنا 

هو اأن ي�صاهم  هذا اجلزء يف تقدمي ت�صور مو�صوعي متكامل عن العوامل التي كان 

لها التاأثري الأكرب على ال�صوق البرتولية، �صواء منها تلك املت�صلة باأ�صا�صيات ال�صوق، 

كالعر�س والطلب واملخزون النفطي، اأو تلك التي تلعب دوراً يف  التاأثري على توجهات 

ال�صوق، مثل الق�صايا اجليو�صيا�صية و�صيا�صات الطاقة التي تتبناها خمتلف التكتالت 

ال�صيا�صية والقت�صادية.  

املنظمة خالل   ن�صاطات  التقرير فقد خ�ص�س ل�صتعرا�س   الثاين من  اأما اجلزء 

للمنظمة، وما قامت   التنفيذي  الوزراء واملكتب  باجتماعات جمل�س  2011، بدءا  عام 

باإعداده من درا�صات وما �صاركت فيه من ندوات ولقاءات وموؤمترات   العامة  الأمانة 
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على ال�صعيدين العربي والدويل. كما يت�صمن هذا اجلزء اإجنازات ال�صركات العربية 

امل�صرتكة املنبثقة عن املنظمة وما بذلته من جهود طيلة العام املن�صرم، ملواكبة التطورات 

التي ت�صهدها الأ�صواق وامليادين التي تن�صط فيها، وجتاوز ذيول وتبعات ال�صطرابات 

التي �صهدتها املنطقة والتي اأثرت ب�صورة اأو باأخرى على جممل اأعمالها ون�صاطاتها. 

التقرير يف تقدمي �صورة وا�صحة املعامل عن  اأن ي�صاهم هذا  ويف اخلتام، نرجو 

التطورات التي �صهدتها املنطقة وتاأثريها على ال�صناعة البرتولية عامليا وعربيا ويف 

كافة مراحلها، واأن ميكن القراء من اأن يزدادوا معرفة واطالعا على منظمة الأقطار 

العربية امل�صدرة للبرتول وعن ن�صاطاتها واأهدافها. واأملنا هو اأن يجد هوؤلء القراء، 

على اختالف م�صاربهم وتخ�ص�صاتهم، يف تقريرنا ال�صنوي الثامن والثالثني هذا ما 

يغني معلوماتهم ويو�صع مداركهم يف هذا املجال احليوي الذي هو جمال القت�صاد 

البرتويل وال�صناعات البرتولية. 

واهلل ويل التوفيق،

الأمني العام

عبــــــا�س علــــي النقـــــي
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اأي�ضاً  مل يقت�ضر التباطوؤ يف النمو على القت�ضادات ال�ضناعية فح�ضب، بل �ضمل 

القت�ضادات النا�ضئة الرئي�ضية، وبخا�ضة ال�ضني والهند التي �ضهدت بع�ض النخفا�ض 

يف معدلت منوها باملقارنة مع العام ال�ضابق واإن كانت تلك املعدلت ل تزال مرتفعة 

ن�ضبياً. 

النفط  والعاملية، �ضهدت �ضوق  التي واجهت القت�ضادات املحلية  ال�ضعاب  وبرغم 

العاملية ت�ضجيل العديد من الأرقام القيا�ضية خالل العام �ضواء كان ذلك يف جانب الطلب 

العاملي على النفط الذي و�ضل اإىل 87.8 مليون ب/ي اأو الإمدادات النفطية التي بلغت 

الف�سل الأول

تطورات ال�سوق  النفطية العاملية

 وانعكا�ساتها على الأقطار الأع�ساء

متهيد

ات�ضم عام 2011 بتباطوؤ يف معدلت النمو القت�ضادي العاملي وب�ضكل 

العام.  ويعزي ذلك  الذي �ضاد يف بداية  التفاوؤيل  وال�ضعور  يتنا�ضب  ل 

اإىل تعمق حالة عدم اليقني وتزايد حدة ال�ضطرابات يف الأ�ضواق املالية 

وبخا�ضة يف القت�ضادات ال�ضناعية والتي جت�ضدت يف تفاقم اأزمة الديون 

ال�ضيادية يف منطقة اليورو التي ابتداأت يف اليونان وامتدت لت�ضمل دولً 

اأخرى يف املنطقة لي�ضبح العديد منها على حافة الإفال�ض والتي تعترب 

امتداداً لالأزمة املالية العاملية التي �ضربت العامل يف �ضيف عام 2008. 
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87.5 مليون ب/ي، ا�ضتحوذت منها الدول املنتجة يف منظمة اأوبك على نحو 40%، وهو 
ما ميثل نحو 35 مليون ب/ي وذلك رغم توقف اإنتاج النفط الليبي ب�ضورة تكاد تكون 

تامة منذ اندلع الثورة يف �ضهر �ضباط/ فرباير وحتى �ضهر اأيلول/ �ضبتمرب 2011. 

كما �ضجل املتو�ضط ال�ضنوي ل�ضعر �ضلة خامات اأوبك م�ضتوى107.5 دولر/برميل 

يعادل  اأي ما  30.1 دولر/برميل،  بزيادة  اأمر غري م�ضبوق، وذلك  العام، وهو  خالل 

38.9% باملقارنة مع عام 2010.  وبرغم اأن املعدلت ال�ضهرية لأ�ضعار �ضلة اأوبك قد 
ا�ضتقرت لتتحرك ما بني حوايل 100 اإىل 110 دولر/ برميل خالل اأغلب اأ�ضهر ال�ضنة، 

فاإن الفرق ما بني اأدنى واأعلى الأ�ضعار ال�ضهرية قد و�ضل اإىل 25.3 دولر/ برميل خالل 

العام باملقارنة مع 16.1 دولر/برميل خالل العام ال�ضابق. 

الأ�ضعار،   ا�ضتقرار  لل�ضوق، دور هام يف  امل�ضتمرة  اأوبك ومتابعتها  وقد كان ملنظمة 

وبخا�ضة خالل الن�ضف الثاين من العام. كما اأثرت عدة عوامل خمتلفة على الأ�ضعار 

الإنتاج ومنها  الأو�ضاع اجليو�ضيا�ضية يف مناطق  اأهمها تفاقم  وب�ضكل متفاوت من 

املنطقة العربية، وما اأدى اإليه ذلك من تداعيات وتغريات �ضيا�ضية خالل العام.  هذا 

بالإ�ضافة اإىل احتدام اجلدل والتوتر ب�ضاأن برنامج اإيران النووي من ناحية، وتقلبات يف 

اأ�ضواق �ضرف العمالت وامل�ضاربات والتطورات يف اأ�ضواق املال والأ�ضهم العاملية وتباطوؤ 

النمو القت�ضادي العاملي وتوقعاته  امل�ضتقبلية والفائ�ض يف الطاقة الإنتاجية من النفط 

اخلام وم�ضتويات املخزون النفطي العاملي من ناحية اأخرى.  

النفطية والعوامل  لل�ضوق  الأ�ضا�ضية  للمعامل  التقرير  الف�ضل الأول من  يتطرق 

الرئي�ضية املوؤثرة فيها وانعكا�ضاتها على قيمة ال�ضادرات النفطية للدول الأع�ضاء، كما 

ي�ضتعر�ض التطورات يف ا�ضتهالك النفط والطاقة يف الدول العربية ب�ضكل عام، ويف 

الدول الأع�ضاء ب�ضكل خا�ض. 
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اأوًل: التطورات الرئي�صية يف �صوق النفط العاملية

 لعام 2011 والعوامل املوؤثرة عليها

الرئي�ضية  التطورات  واإلقاء نظرة �ضاملة على كافة  ال�ضوء  ولت�ضليط املزيد من 

ب�ضيء  التالية  الفقرات  ت�ضتعر�ض   ،2011 العاملية يف عام  النفط  التي �ضهدتها �ضوق 

الإمدادات  ال�ضوق، وعلى وجه اخل�ضو�ض  بتلك  املتعلقة  التف�ضيل بع�ض اجلوانب  من 

النفطية، والطلب العاملي على النفط، واجتاهات الأ�ضعار، وحركة املخزونات النفطية 

العاملية، وانعكا�ض ذلك على قيمة ال�ضادرات النفطية للدول الأع�ضاء. 

1- الإمدادات 

2011 )نفط خام و�ضوائل  العاملية  خالل عام  النفطية  الإمدادات  اإجمايل  �ضهد 

الغاز الطبيعي(،  ارتفاعاً يف م�ضتواه بحوايل 1.0 مليون برميل/ يوم، اأي بن�ضبة %1.2 

 )1-1( يوم.  كما يو�ضح اجلدول  87.5 مليون برميل/  لي�ضل  ال�ضابق  بالعام  مقارنة 

وال�ضكل )1-1(. 

ال�صكل 1-1

اإمدادات العامل من النفط و�صوائل الغاز الطبيعي ، 2011-2007

)مليون برميل/يوم(
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2010، �ضهد  بداأ خالل عام  الذي  الإمدادات  الت�ضاعدي يف  لالجتاه  وا�ضتمراراً 

الربع الأول من عام 2011 ارتفاعاً يف الإمدادات العاملية بحوايل 300 األف برميل/ 

يوم مقارنة بالربع الأخري من عام 2010 لت�ضل اإىل حوايل 87.5 مليون برميل/ يوم 

لتنخف�ض بواقع 1.1 مليون برميل/ يوم خالل الربع الثاين مقارنة بالربع الأول نتيجة 

الليبي.   النفط  اإنتاج  العربية، وبخا�ضة توقف  للتطورات اجليو�ضيا�ضية يف املنطقة 

وعادت اإمدادات النفط العاملية لتتزايد بواقع 1 مليون برميل/يوم خالل الربع الثالث 

باملقارنة مع الربع الثاين، تبعتها زيادة اأخرى بحوايل 1.3 مليون برميل/يوم خالل الربع 

الرابع باملقارنة مع الربع الثالث لت�ضل اإىل 88.7 مليون برميل/يوم خالل الربع املذكور. 

يذكر اأن اجلزء الأكرب من الزيادة يف الإمدادات خالل العام كان م�ضدرها اإنتاج دول 

اأوبك من النفط اخلام و�ضوائل الغاز الطبيعي. 

1-1 اإمدادات بلدان اأوبك

بلغ معدل الإمدادات النفطية )نفط خام و�ضوائل الغاز الطبيعي( لبلدان اأوبك 35 

مليون برميل/يوم خالل عام 2011، م�ضكلة ارتفاعاً بنحو 800 األف برميل/ يوم اأي 

بن�ضبة 2.3% مقارنة بعام 2010، وبوترية اأقل من الرتفاع  امل�ضجل خالل العام ال�ضابق 

والبالغ 1.2 مليون برميل/ يوم،لتزداد بذلك ح�ضة بلدان اأوبك من اإجمايل الإمدادات 

خالل عام 2011، كما يو�ضح   %40 اإىل  عام 2010   %39.5 العاملية من  النفطية 

اجلدول )1-1(. 

التقليدية  والنفوط غري  الطبيعي  الغاز  اأوبك من �ضوائل  بلدان  اإمدادات  وارتفعت 

من 5.1 مليون برميل/يوم خالل الربع الأول من عام 2011 اإىل 5.4 مليون برميل/يوم 

خالل الربع الرابع منه، اأما اإمداداتها من النفط اخلام فقد تزايدت من 29.6 مليون 

برميل/ يوم خالل الربع الأول لت�ضل اإىل 30.4 مليون برميل/ يوم خالل الربع الرابع 

من العام. 

ويف ظل التحولت اجليو�ضيا�ضية يف املنطقة وما اأدت اإليه من انقطاع لالإمدادات 

الليبية لبع�ض اأ�ضهر ال�ضنة، عملت دول منظمة اأوبك جاهدة على تلبية الطلب العاملي 
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على النفط من خالل زيادة اإمداداتها النفطية برغم عوامل عدم اليقني التي حتيط 

بالنتعا�ض القت�ضادي العاملي نتيجة لال�ضطرابات املالية العاملية واملتمثلة باأزمة الديون 

ال�ضيادية يف الدول املتقدمة، وبخا�ضة منطقة اليورو واملخاوف املتعلقة بارتفاع معدلت 

الت�ضخم يف الدول النا�ضئة.  فقد كانت دول اأوبك حري�ضة على القيام بدورها كمزود 

رئي�ضي لل�ضوق النفطية ب�ضكل فعال، وتقوم باإنتاج ما حتتاج اإليه ال�ضوق من اإمدادات، 

وذلك ل�ضعورها بامل�ضوؤولية من اأجل �ضمان ا�ضتقرار الأ�ضعار. 

وقد عقدت منظمة اأوبك اجتماعني عاديني خالل عام 2011 على النحو التايل:  

•  يف  	2011 الثامن من �ضهر حزيران / يونيو  عقد الجتماع العادي الأول يف 

فيينا، وتدار�ض الجتماع اأو�ضاع ال�ضوق النفطية ب�ضوء التطورات اجليو�ضيا�ضية 

ال�ضيادية وانعكا�ضاتها  الديون  اأزمة  العاملية، وبخا�ضة  املالية  وال�ضطرابات 

املحتملة على الطبيعة اله�ضة للتح�ضن القت�ضادي العاملي، وقررت املنظمة اإبقاء 

اأي عند م�ضتوى 30 مليون  اأي تغيري،  احل�ض�ض الإنتاجية كما هي عليه دون 

برميل/يوم.  

 • عقد الجتماع العادي الثاين يف الرابع ع�ضر من كانون الأول/ دي�ضمرب2011	

يف فيينا،  ولوحظ اأن امل�ضتوى املرتفع يف تقلبات الأ�ضعار خالل العام ميثل يف 

الغالب انعكا�ضاً للم�ضتويات املرتفعة من امل�ضاربات يف اأ�ضواق ال�ضلع والتي زادت 

من حدتها التطورات اجليو�ضيا�ضية يف املنطقة العربية ولي�ض نتيجة لأ�ضا�ضيات 

ال�ضوق من عر�ض وطلب.  كما لحظ املوؤمتر خماطر النخفا�ض التي تواجه 

اليورو ومعدلت  ال�ضيادية يف منطقة  الديون  نتيجة لأزمة  العاملي  القت�ضاد 

الت�ضخم يف الدول  العالية امل�ضتمرة يف الدول املتقدمة وخماطر  البطالة 

النا�ضئة،  ويتوقع اأن ت�ضاهم اإجراءات التق�ضف املخططة يف منطقة اليورو وبقية 

القت�ضادات املتقدمة اإىل م�ضتويات اأقل من النمو يف ال�ضنوات القادمة. 

ويف ظل حالة عدم اليقني املحيطة بالطلب، قرر املوؤمتر الإبقاء على م�ضتوى الإنتاج 

الدول  ليبيا احلايل وامل�ضتقبلي، وقيام  اإنتاج  يوم، ب�ضمنها  30 مليون برميل/  البالغ 
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الأع�ضاء باتخاذ بع�ض اخلطوات، اإن كان ذلك �ضرورياً )ب�ضمنها تعديالت طوعية يف 

الإنتاج( ل�ضمان موازنة ال�ضوق وم�ضتويات اأ�ضعار معقولة. اأكد املوؤمتر التزامات املنظمة، 

اأ�ضعار  النفط مب�ضتويات  اإمدادات  الأ�ضا�ضي، بخ�ضو�ض توفري  كما جاء يف نظامها 

اأجواء غري منا�ضبة للظروف  بامل�ضتهلكني وعدم خلق  العاملي  بالقت�ضاد  غري م�ضرة 

ال�ضتثمارية اأو ت�ضعف من قدرة ال�ضناعة للتكيف مع  تغريات ال�ضوق. 

1-2 اإمدادات بلدان خارج اأوبك

اأوبك  املنتجة من خارج منظمة  البلدان  النفطية ملجموعة  الإمدادات  اإجمايل  بلغ 

خالل عام 2011 نحو 52.5 مليون  برميل / يوم، بزيادة 200 األف برميل/ يوم مقارنة 

بزيادة بحدود 1.2 مليون برميل/ يوم يف عام 2010، كما يت�ضح من اجلدول )1-1(.

لقد قامت وكالة الطاقة الدولية يف �ضهر حزيران/ يونيو 2011 الإفراج عن كمية 

60 مليون برميل من املخزونات الإ�ضرتاتيجية من النفط يف الدول الأع�ضاء بهدف �ضد 

الفراغ الذي تركه انقطاع الإمدادات الليبية، وكانت تلك هي املرة الثالثة التي تقوم فيها 

الوكالة بال�ضحب من املخزونات يف تاريخها.  علماً باأن منظمة اأوبك عربت عن راأيها 

باأن ل توجد �ضرورة لتلك اخلطوة ب�ضوء عدم وجود نق�ض يف الإمدادات. 

ا�ضتطاعت جمموعة دول خارج اأوبك من حتقيق زيادة �ضافية يف الإنتاج واإن كانت 

متوا�ضعة برغم النخفا�ض التقليدي الذي يعاين منه اإنتاج دول عديدة يف املجموعة 

املذكورة.  فقد �ضهدت الوليات املتحدة الأمريكية الزيادة الأكرب يف الإمدادات والتي 

بلغت بنحو 300 األف برميل/ يوم خــــالل عـــام 2011، باملقــــارنة مع عام 2010، وكندا 

)130 األف ب/ي( وبلدان الحتاد ال�ضوفيتي ال�ضابق )حوايل 80 األف ب/ي(. وب�ضوء 

التعاون القت�ضادي  بلدان منظمة  اأوروبا، فقد متكنت  الذي تعاين  منه  النخفا�ض 

والتنمية من زيادة م�ضتويات اإمداداتهـــــا ب�ضــــكل طفيف لتفوق 20 مليون برميل/ يوم 

خالل العام. اأما بالن�ضبة لإمدادات البلدان النامية فقد حافظت على م�ضتويات مقاربة 

للم�ضتويات امل�ضجلة خالل العام ال�ضابق.



الف�صل الأول

تطورات ال�ضوق  النفطية العاملية وانعكا�ضاتها على الأقطار الأع�ضاء

45

بلدان  النفطية من  الإمدادات  ال�ضنوي يف  التغري  ال�ضكل )1-2( معدلت  ويو�ضح 

اأوبك، والبلدان املنتجة من خارجها خالل الفرتة 2011-2007.

ال�صكل 2-1

التغري ال�صنوي يف اإمدادات العامل من النفط و�صوائل الغاز الطبيعي، 2011-2007

)مليون برميل/يوم(

2- الطلب العاملي على النفط

اأن  اإل   ،2011 ب�ضكله املطلق خالل عام  النفط  العاملي على  الطلب  ارتفاع  برغم 

معدلت منو الطلب كانت اأقل خالل العام مقارنة بالعام ال�ضابق، متاأثرة بتباطوؤ النمو 

القت�ضادي العاملي. وجتلت العالقة ما بني النمو القت�ضادي ومنو الطلب العاملي على 

التغيري يف اجتاه  اأن  اإذ  املتغريين وثيقا.  العام، حيث كان الرتباط بني  النفط خالل 

معدلت النمو القت�ضادي العاملي من 5.1% عام 2010 اإىل 4% عام 2011 �ضاحبه 

انخفا�ض يف معدل النمو يف الطلب على النفط، حيث بلغ هذا املعدل 2.8% يف عام 
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2010 ثم ما لبث اأن انخف�ض منو الطلب على النفط يف عام 2011 اإىل 1%. ويو�ضح 
ال�ضكل )1-3( والـجـدول )1-2( معدلت النمو ال�ضنوية يف الطلب العاملي على النفط 

مقابل معدلت النمو يف القت�ضاد العاملي.

�ضهد عام 2011 تباطوؤ يف معدلت منو القت�ضادات العاملية املختلفة، وبخا�ضة خالل 

الديون  باأزمة  الدول، مدفوعاً  ب�ضكل متفاوت ح�ضب  العام، ولكن  الثاين من  الن�ضف 

ال�ضيادية يف الدول املتقدمة، وبخا�ضة يف منطقة اليورو، بالإ�ضافة اإىل معدلت البطالة 

الت�ضخم يف القت�ضادات  ارتفاع معدلت  الدول املذكورة واملخاوف من  املرتفعة يف 

العاملية  املالية  الأزمة  باأن تداعيات مطرقة  اأ�ضبح وا�ضحاً  اأن  الرئي�ضية بعد  النا�ضئة 

�ضملت القت�ضاد العاملي باأ�ضره ومل تقت�ضر على القت�ضادات املتقدمة لوحدها. 

وعلى م�ضتوى املجموعات الدولية املختلفة، انخف�ض معدل النمو القت�ضادي للدول 

ال�ضناعية، التي ت�ضتحوذ على نحو 52% من ال�ضتهالك العاملي للنفط، من 3.1% عام 

2010 اإىل 1.6% عام 2011.

ال�صكل 3-1

النمو القت�صادي العاملي والنمو يف الطلب على النفط، 2011-2007

)% (
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النمو  انخفا�ضاً يف معدل  الأمريكي  بلدان املجموعة �ضهد القت�ضاد   ومن �ضمن 

ال�ضنوي بواقع حوايل الن�ضف ليبلغ 1.5%، و انخف�ض معدل النمو يف القت�ضاد الياباين 

من 4% عام 2010،  اإىل �ضالب )0.5%( عام 2011 وانخف�ض معدل منو اقت�ضادات 

منطقة اليورو من 1.8% عام 2010 اإىل 1.6% عام 2011.

اإىل   لت�ضل  الأخرى  العامل  اقت�ضادات بقية دول  النمو يف  كما انخف�ضت معدلت 

6.4%، باملقارنة مع معدلت النمو امل�ضجلة خالل العام املا�ضي التي بلغت 7.3 %. 

وبالن�ضبة ملجموعة البلدان النامية يف اآ�ضيا فقد انخف�ضت معدلت منوها خالل العام 

لت�ضل اإىل 8.2% باملقارنة مع 9.5% يف العام ال�ضابق، و�ضجلت الدول الإفريقية جنوب 

ال�ضحراء انخفا�ضاً �ضئياًل يف منوها القت�ضادي لي�ضل اإىل 5.2% خالل العام مقارنة 

مبعدل 5.4% خالل عام 2010. كما انخف�ض معدل النمو القت�ضادي يف دول ال�ضرق 

الأو�ضط و�ضمال افريقيا اإىل 4% خالل العام مقارنة مبعدل 4.4% خالل عام 2010. 

وانخف�ض اأي�ضاً معدل النمو القت�ضادي لبلدان اأمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي من 

6.1% عام 2010 اإىل 4.5% عام 2011 كما يو�ضح ال�ضكل )1-4( واجلدول )3-1(.
ال�صكل 4-1

النمو القت�صادي العاملي خالل عامي 2011-2010

)% (
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وبتتبع معدلت النمو يف الطلب العاملي على النفط خالل عام 2011 على اأ�ضا�ض 

ف�ضلي يالحظ جليا مدى التقلبات يف معدلت النمو ا�ضتجابة للتباطوؤ القت�ضادي 

الذي يهيمن على امل�ضهد العاملي ب�ضكل عام. وبينما ات�ضم الربع الأول من العام بحالة 

اإىل  املذكور  الربع  النفـــط خــــالل  العاملي على  الطلب  اإجمايل  التفاوؤل، و�ضل  من 

87.5 مليون برميل/ يوم منخف�ضاً بحدود 0.6 مليون برميل/ يوم باملقارنة مع الربع 
الرابع من عام 2010 ومرتفعاً بحدود 2 مليون برميل/ يوم باملقارنة مع الربع املناظر 

من العام ال�ضابق.  و�ضهد الربع الثاين انخفا�ضاً بواقع 1.2 مليون برميل/ يوم مقارنة 

بالربع الأول، ثم عاود الطلب على النفط ارتفاعه خالل الربع الثالث من العام باأكرث 

من 2 مليون برميل/يوم باملقارنة مع الربع الثاين لي�ضل اإىل88.4 مليون برميل/يوم، 

عقبه ارتفاع اأقل ن�ضبياً وبحدود 700 األف برميل/ يوم خالل الربع الرابع باملقارنة مع 

الربع الثالث من العام لي�ضل اإىل 89.1 مليون برميل/ يوم. 

 2011 لعام  النفط  العاملي على  للطلب  التوقعات  انعك�ض ذلك على حالة  وقد 

التي ت�ضدر �ضهرياً عن املوؤ�ض�ضات العاملية الرئي�ضية املخت�ضة با�ضت�ضراف م�ضتقبل 

ال�ضادرة يف �ضهر  بياناتها  اأ�ضارت  التي  اأوبك  النفط، ومنها منظمة  الطلب على 

�ضباط/ فرباير من عام 2011 اإىل توقع  ارتفاع الطلب العاملي على النفط خالل 

العام بحدود 1.4 مليون ب/ي. اإل اأنه واعتباراً من بداية الن�ضف الثاين من العام 

بداأت يف اإعادة النـــظـــر بتوقعـــــاتها واإجــــراء تخفي�ضات متتالية لتخفي�ض النمو يف 

الطلب اإىل 0.9 مليـون برميل/ يوم طبقاً لبياناتها ال�ضادرة يف �ضهر ت�ضرين اأول/ 

اأكتوبر 2011. 

اأثرت معدلت النمو القت�ضادي املنخف�ضة ن�ضبياً على م�ضتوى الطلب العاملي 

اأي  العام،  0.9 مليون برميل يوميا خالل  ارتفع  مبقدار  الذي  النفط   على 

مقارنة مب�ضتواه خالل العام املا�ضي، حيث و�ضل اإجمايل الطلب  مبعدل 1 % 

العاملي لعام 2011 اإىل 87.8 مليون ب/ي، كـما يـو�ضح ال�ضكـل )1-5( واجلــدول 

 .)4-1(
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لقد تباينت م�ضتويات الطلب على النفط وفق املجموعات الدولية من جمموعة اإىل 

اأخرى،  فبينما انخف�ض م�ضتوى الطلب يف الدول ال�ضناعية خالل عام 2011 بنحو 300 

األف ب/ي لي�ضل اإىل 45.9 مليون برميل/يوم ارتفع م�ضتواه يف بقية دول العامل الأخرى 

1.2 مليون برميل/يوم، مقارنة مب�ضتويات عام 2010 .

وقد اأدى تغري م�ضتويات الطلب لكل جمموعة اإىل اختالف  ح�ضتها من اإجمايل 

الطلب العاملي خالل عام 2011، اإذ انخف�ضت ح�ضة البلدان ال�ضناعية من 53.2% يف 

عام 2010 اإىل 52.3% يف عام 2011 بينما ارتفعت ح�ضة بقية دول العامل من %46.8 

اإىل 47.7%، كما يت�ضح من ال�ضكل )1-6( واجلدول )5-1( : 

وتوجز الفقرات التالية بع�ض التطورات اخلا�ضة مب�ضتويات الطلب على النفط لكل 

جمموعة من املجموعات الدولية على حدة :

ال�صكل 5-1

اإجمايل الطلب العاملي على النفط، 2011-2007

5)مليون برميل/يوم(
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2-1  البلدان ال�صناعية

اأي  العام  األف برميل يوميا خالل   300 ال�ضناعية بحوايل  البلدان  تراجع طلب 

بن�ضبة 0.6% مقارنة بالعام املا�ضي ليبلغ 45.9 مليون ب/ي. و�ضمن املجموعة املذكورة 

انخف�ض طلب دول اأمريكا ال�ضمالية على النفط بواقع 200 األف برميل/ يــــوم لي�ضــــل 

األف  بـ200  الغـــربية  اأوربا  بلــــدان  23.6 مليـــون برميـــل/ يوم وانخفـــــ�ض طلب  اإىل 

برميل/ يوم لي�ضل اإىل 14.4 مليــــون برميــــل/ يوم خالل العام. اأما البلدان الآ�ضيـــوية 

ال�ضناعية فقـــــد ارتفع طلبـــــها بواقــــع 100 األف برميل/ يوم لي�ضل اإىل 7.9 مليون 

برميل/يوم، كما يو�ضح ال�ضكل )1-7( واجلدول )6-1(:

تعترب التطورات يف القت�ضاد الأمريكي العامل الأكرث اأهمية بالن�ضبة ل�ضتهالك 

النفط يف العامل، واأ�ضبح ا�ضتهالك النفط يف الوليات املتحدة العامل الهام والذي 

ال�ضابقة.  العديدة  لل�ضنوات  للنفط  العاملي  ي�ضعب توقعه فيما يخ�ض ال�ضتهالك 
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ال�صكل 6-1 

توزع الطلب العاملي على النفط وفق املجموعات الدولية، 2011-2007

)% (
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7

2007 2008 2009 2010 2011
   

ال�صكل 7-1

اإجمايل الطلب العاملي على النفط يف البلدان ال�صناعية، 2011-2007

)مليون برميل/يوم(

وبعد النمو القوي ن�ضبياً خالل الربع الأول من العام، بدت بع�ض عالمات التدهور 

يف ا�ضتهالك النفط الأمريكي لي�ضلك اجتاه انخفا�ضي خالل معظم الفرتة املتبقية 

خالل عام   %1.5 النفط بنحو  الأمريكي على  ليتقل�ض بذلك الطلب  العام.  من 

اإىل النخفا�ض  الأ�ضا�ض  بالدرجة  ال�ضابق. ويعزى ذلك،  العام  باملقارنة مع   2011
العام  األف برميل/ يوم خالل   250 الغازولني والذي قدر بحوايل  الطلب على  يف 

وذلك نتيجة لال�ضطرابات القت�ضادية وارتفاع اأ�ضعار التجزئة للغازولني يف ال�ضوق 

الأمريكية بالإ�ضافة اإىل التح�ضن يف كفاءة ال�ضتهالك لأ�ضطول املركبات والتوقعات 

غري املتفائلة مل�ضتقبل النمو القت�ضادي الأمريكي، وبخا�ضة بعد تخفي�ض الت�ضنيف 

الئتماين للوليات املتحدة خالل �ضهر اآب/ اأغ�ضط�ض 2011 من قبل وكالة �ضتاندرد 

الوليات املتحدة من  ا�ضتهالك  باملقابل، �ضهد  التاريخ.  اأند بورز ولأول مرة يف 

املقطرات ارتفاعاً خالل العام لكنه مل يكن مب�ضتوى يكفي للتعوي�ض عن انخفا�ض 

ا�ضتهالك الغازولني. 
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)اأملانيا  الأربع الكربى  الدول  اأظهرت  ال�ضناعية،  اأوروبا  بلدان   وفيما يخ�ض 

وفرن�ضا وايطاليا واململكة املتحدة( منط ا�ضتهالك �ضعيف للنفط لل�ضنوات الثماين 

ال�ضابقة. وقد اأثرت اأزمة الديون ال�ضيادية يف منطقة اليورو، التي �ضبق واأن بداأت يف 

نهاية عام 2009 وتفاقمت يف بداية عام 2011، ب�ضكل كبري على اقت�ضادات اأوروبا 

العام وتراجع  خالل   %1.6 اإىل  اإىل تقلي�ض منوها القت�ضادي  اأدى  ال�ضناعية، ما 

الطلب على النفط بنمو �ضالب )1.4%( يف عام 2011. وقد كان قطاع النقل والقطاع 

ال�ضناعي الأكرث ت�ضرراً يف بلدان املجموعة املذكورة والتي نتجت عن انخفا�ض يف 

ا�ضتهالك الغازولني واملقطرات.

اأما بالن�ضبة لليابان، فقد اأثرت كارثة انفجار جممع فوكو�ضيما النووي على جممل 

نواحي القت�ضاد الياباين، ومل يقت�ضر الأمر على الطلب على النفط بل �ضمل كذلك 

الأن�ضطة ال�ضناعية. وبرغم تلك ال�ضعوبات، ا�ضتطاعت اليابان حتقيق منو يف الطلب 

خالل العام والذي يعود بالدرجة الأ�ضا�ض اإىل ا�ضتخدام   %1.3 النفط بنحو  على 

النفط  ا�ضتخدام  اإىل  البرتوكمياويات والتحول ب�ضورة ا�ضطرارية  النافثا يف �ضناعة 

اخلام ب�ضكل مبا�ضر كوقود يف حمطات توليد الكهرباء، وبخا�ضة خالل الن�ضف الثاين 

من العام للتعوي�ض عن غلق العديد من حمطات الطاقة النووية يف اليابان بعد كارثة 

فوكو�ضيما. 

وفيما يخ�ض تطور طلب البلدان ال�ضناعية على النفط على اأ�ضا�ض ف�ضلي خالل 

عام 2011 ، ت�ضري تقديرات منظمة اأوبك اإىل ح�ضول انخفا�ض كبري يف طلب بلدان 

1.7 مليون برميل/يوم مقارنة  2011 بحدود  الثاين من عام  الربع  املجموعة خالل 

بالربع الأول منه، ما ميثل انخفا�ضاً بن�ضبة 1.3% مقارنة مب�ضتويات الربع املناظر من 

عام 2010، تبعتها زيادة بحدود 1.5 مليون برميل/يوم خالل الربع الثالث مقارنة بالربع 

الثاين، اأي بن�ضبة 3.4% وزيادة اأخرى خالل الربع الرابع بنحو 400 األف برميل / يوم 

اأي بن�ضبة 0.9% باملقارنة مع الربع الثالث من العام. ونظرا للم�ضاهمة الكبرية لطلب 

بلدان املجموعة يف اإجمايل الطلب العاملي على النفط، انعك�ض الرتفاع  يف طلبها على 

�ضكل ارتفاع يف  الطلب العاملي على النفط خالل العام.
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2 -2   البلدان النامية

تزايد طلب البلدان النامية )ب�ضمنها ال�ضني( بحوايل 1.1 مليون برميل/ يوم خالل 

عام 2011 مقارنة بالعام ال�ضابق لي�ضل اإىل 37.0 مليون برميل/ يوم وهو م�ضتوى مل 

ي�ضله من قبل، مبعدل منو 3.1% باملقارنة مع العام ال�ضابق. واجلدير بالذكر اأن طلب 

البلدان النامية يعد املحرك الرئي�ضي للطلب العاملي على النفط، فقد �ضهد الطلب يف 

هذه البلدان زيادة مبا يقارب 5.0 مليون برميل/يوم يف عام 2011 باملقارنة مع م�ضتواه 

امل�ضجل يف عام 2007.

و�ضمــن هـــذه املجمـــوعة ارتفـــع الطلب فــــي منطقــــة ال�صرق الأو�صـــط واأفريقــيا 

بـ300 األف برميل/يوم لي�ضل اإىل 10.9 مليون برميل/يوم وا�ضتاأثر طلب الدول العربية 

الذي بلغ 6.0 مليون برميل/يوم بواقع 67% من الزيادة من طلب املنطقة، وبحوايل 

18% من اإجمايل الزيادة يف طلب البلدان النامية. ويعود الرتفاع بالدرجة الأوىل اإىل 
معدلت النمو القت�ضادي املرتفعة امل�ضجلة يف معظم دول املنطقة. اأما اجلزء املتبقي 

من الزيادة فقد كان م�ضدره دول اأخرى يف ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا التي ارتفع 

طلبها لي�ضل اإىل 4.9 مليون برميل/يوم خالل العام باملقارنة مع 4.8 مليون برميل/يوم 

خالل العام ال�ضابق.

وقد جاءت الزيادة يف طلب الدول العربية على النفط منا�ضفة ما بني الدول الأع�ضاء 

التي ارتفع طلبها من 5.0 مليون برميل/يوم عام 2010 اإىل 5.1 مليون برميل/يوم عام 

2011 اأي بن�ضبة ارتفاع بلغت 2.0 %، وباقي الدول العربية التي ارتفع طلبها من 800 
األف برميل/ يوم يف عام 2010 لي�ضل على 900 األف برميل/ يوم يف عام 2011. 

 كما ارتفع طلب البلــــدان الآ�ضيوية النامية بـ 700 األف برميل/يوم لي�ضل اإىل 19.8 

ا�ضتحوذ  ال�ضيني فقد  النمو القت�ضادي  تباطوؤ  2011، وبرغم  مليون برميل/يوم عام 

الطلب ال�ضيني، الذي يعد املحرك الرئي�ضي للنمو القت�ضادي الآ�ضيوي وقاطرة التعايف 

يف ال�ضوق املذكورة، والذي ي�ضكل اأكرث من 47% من طلب املجموعة، على اجلزء الأكرب 

)57%( من الزيادة يف طلب البلدان الآ�ضيوية وعلى 36% من الزيادة يف طلب البلدان 
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النامية جمتمعة، حيث ارتفع مبقدار 400 األف برميل/يوم لي�ضل اإىل 9.4 مليون ب/ي 

عام 2011. ومما يذكر، تزايد الطلب ال�ضيني على النفط خالل الربع الأول باأكرث من 

9%. اإل اأنه اأخذ بالتباطوؤ لينخف�ض اإىل 1.5% خالل الربع الثالث من العام. ويعزى ذلك 
اإىل العديد من العوامل منها انخفا�ض ال�ضادرات متاأثرة بحالة القت�ضاد العاملي، وبخا�ضة 

اأزمة الديون ال�ضيادية الأوروبية بالإ�ضافة اإىل كارثة فوكو�ضيما. كما يعود ذلك اأي�ضاً اإىل 

ال�ضني لآلية ت�ضعري  النفطية، وبخا�ضة بعد اعتماد  للمنتجات  الأ�ضعار املحلية  ارتفاع 

جديدة تهدف اإىل تقلي�ض الفجوة ما بني م�ضتويات الأ�ضعار املحلية والأ�ضعار العاملية. هذا 

بالإ�ضافة اإىل اإيقاف املحفزات اخلا�ضة بالت�ضجيل اجلديد لل�ضيارات. وبرغم ذلك فقد 

قدرت الزيادة يف مبيعات املركبات يف ال�ضني بحدود 15 مليون مركبة خالل العام. 

ارتفع  الآ�ضيوي، فقد  لنمو القت�ضاد  الآخر  الهند، املحرك  بالن�ضبة لقت�ضاد  اأما 

الطلب على النفط بنحو 200 األف برميل/ يوم لي�ضل اإىل 3.5 مليون برميل/ يوم خالل 

العام.  يذكر، اأن النمو يف ا�ضتهالك النفط يف قطاع النقل والقطاع ال�ضناعي، قد مت 

تعوي�ضه من خالل التحول اإىل الغاز يف بع�ض القطاعات الأخرى يف الهند، وبخا�ضة 

الكهرباء كانت  اإمدادات  النق�ض يف  باأن  التوليد. علماً  البرتوكيماويات وقطاع  قطاع 

الدافع الرئي�ضي وراء زيادة ا�ضتهالك زيت الغاز من قبل اأ�ضحاب املولدات اخلا�ضة.

من جهة اأخرى، حققت بلدان اأمريكا الالتينية ارتفاعاً يف طلبها بواقع 100 األف 

برميل/ يوم  لي�ضل اإىل 6.3 مليون برميل/يوم، وقد كان ذلك نتيجة للزيادة يف الطلب 

على النفط يف الربازيل بنحو 300 األف برميل/ يوم للتعوي�ض عن النخفا�ض احلا�ضل 

يف طلب بلدان اأمريكا الالتينية الأخرى البالغ 200 األف برميل/ يوم خالل العام. كما 

يو�ضح اجلدول )7-1(.

2 - 3 الدول املتحولة

وارتفع طلب البلدان املتحولة على النفط بـ 100 األف برميل/ يوم لي�ضل اإىل   4.9 

بلدان  الزيادة املذكورة هي  2011، كان م�ضدر كامل  مليون برميل/ يوم خالل عام 

الحتاد ال�ضوفيتي ال�ضابق،  كما يو�ضح اجلدول )7-1(.
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3- اجتاهات الأ�صعار

3-1 اأ�صعار النفط اخلام

�ضهد عام 2011 ارتفاع يف معدلت اأ�ضعار النفط العاملية وو�ضولها اإىل م�ضتويات 

غري م�ضبوقة من قبل، حيث تخطى املتو�ضط ال�ضنوي ل�ضعر �ضلة خامات اأوبك عتبة 

100 دولر/ برميل لي�ضل اإىل 107.5 دولر/ برميل، باملقارنة مع 77.4 دولر/ برميل 
يف عام 2010، اأي بزيادة 30.1 دولر/ برميل، ما يعادل %39. 

ومتيز الن�ضف الأول من العام بدرجة عالية ن�ضبياً من التقلبات ال�ضعرية باملقارنة 

مع العام ال�ضابق لترتاوح املعدلت ال�ضهرية ل�ضلة اأوبك ما بني 92.8 و 118.1 دولر/ 

برميل.  لكن الأ�ضعار عادت وا�ضتقرت ن�ضبياً خالل الن�ضف الثاين من العام مرتاوحة 

ما بني 106.3 و 111.6 دولر/ برميل خالل تلك الفرتة . 

وفيما يتعلق بحركة املعدلت الف�ضلية لأ�ضعار النفط، فقد و�ضل معدل �ضعر �ضلة 

اأوبك اإىل 101.0 دولر/برميل خالل الربع الأول من العام، بارتفاع 17.2 دولر/برميل، 

ما يعادل 20.5% باملقارنة مع الربع الرابع من العام ال�ضابق، ثم ارتفع ال�ضعر لي�ضل اإىل 

112.3 دولر/برميل خالل الربع الثاين من العام، مرتفعاً بحدود 11.3 دولر/برميل، 
اأي ما يعادل 11.2% باملقارنة مع الربع الأول. باملقابل، �ضهد الربع الثالث انخفا�ضاًً يف 

ال�ضعر بواقع 3.8 دولر/برميل، ما يعادل 3.3% باملقارنة مع الربع الثاين لي�ضل اإىل 

108.5 دولر/برميل. كما انخف�ض ال�ضعر قلياًل وبواقع 0.6 دولر/ برميل لي�ضل اإىل 
107.9 دولر/ برميل خالل الربع الرابع من العام. 

وقد حافظ املعدل ال�ضهري ل�ضعر �ضلة اأوبك على م�ضتويات تفوق 92 دولر/برميل 

لكامل اأ�ضهر ال�ضنة وعلى م�ضتويات تفوق 100 دولر/برميل لفرتة اإحدى ع�ضر �ضهراً 

من العام. 

وقد بلغ املعدل ال�ضهري لل�ضلة 118.1 دولر/برميل خالل �ضهر ني�ضان /اأبريل 2011 

كحد اأق�ضى باملقارنة مع 92.8 دولر/برميل خالل �ضهر كانون الثاين/ يناير من العام 
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كحد اأدنى، اأي بفارق مقداره 25.3 دولر/برميل خالل العام، باملقارنة مع 16.1 دولر/

برميل، كفرق ما بني اأعلى واأدنى معدل �ضهري لأ�ضعار ال�ضلة خالل عام 2010. ويو�ضح 

ال�ضكل )1-8( احلركة الأ�ضبوعية ل�ضعر �ضلة اأوبك خالل العام.

ال�صكل 8-1

املعدل الأ�صبوعي لأ�صعار �صلة اأوبك، 2011

8) دولر/برميل (
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املتنوعة  العوامل  2011 بجملة من  النفط خالل عام  اأ�ضعار  تاأثرت حركة  وقد 

اأثرت  واأخرى  ال�ضعود  بالأ�ضعار نحو  واملتداخلة وباجتاهات متفاوتة، فمنها ما دفع 

عليها �ضلباً، ومن اأهم تلك العوامل ما يلي: - 

التوازن ل�ضوق النفط  اإعادة  رئي�ضياً يف  اأوبك دوراً  •ابتداء، كان جلهود منظمة  	
وا�ضتقرارها، حيث اأن التخفي�ض الرتاكمي وقدره 4.2 مليون برميل/ يوم الذي 

اأجرته املنظمة يف اإنتاجها اعتباراً من بداية �ضهر كانون الثاين/ يناير 2009 

وعدم اتخاذ املنظمة لقرارات لتغيري �ضيا�ضتها الإنتاجية طيلة الأعوام الثالثة 

املا�ضية )2009-2011( �ضاعد يف تقلي�ض حجم الفائ�ض يف املعرو�ض يف ال�ضوق 
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و كان عاماًل حا�ضماً وراء ارتفاع الأ�ضعار وحالة ال�ضتقرار الن�ضبي التي ات�ضمت 

بها بخا�ضة خالل الن�ضف الثاين من العام. 

•عوامل جيو�ضيا�ضية والتي من اأهمها التطورات ال�ضيا�ضية يف املنطقة العربية  	
والتي بداأت يف تون�ض يف نهاية عام 2010 وما �ضاحبها من قلق عاملي حول 

املنطقة وانعكا�ضات  للنفط يف   اأخرى منتجة  لت�ضمل دوًل  امتدادها  احتمال 

العربية يف  تلعبه املنطقة  الدور احليوي الذي  ذلك على الإمدادات ب�ضوء 

توفري اإمدادات النفط لل�ضوق العاملية.  هذا بالإ�ضافة اإىل احتدام التوتر ب�ضاأن 

برنامج اإيران النووي وما اأثاره من خماوف من احتمال تعطل الإمدادات بفعل 

التهديدات بغلق طرق النقل البحرية يف اخلليج العربي. 

•اأزمة الديون ال�ضيادية يف الدول املتقدمة وبخا�ضة يف منطقة اليورو، والتي  	
بداأت يف اليونان لت�ضمل دولً اأخرى لي�ضبح العديد منها على حافة الإفال�ض 

الديون  العاملي.  وقد كان لأزمة  والتي �ضكلت حتدي رئي�ضي لالقت�ضاد 

بالغة على القت�ضاد  تاأثريات  اليورو، وما نتج عنها،  ال�ضيادية يف منطقة 

العاملي، وبخا�ضة يف الن�ضف الثاين من العام من خالل انخفا�ض يف التجارة 

الدولية واتخاذ تدابري تق�ضفية وتزايد ال�ضعوبات الئتمانية يف دول املنطقة.  

وقد اأثار ذلك كله خماوف من ح�ضول ركود اقت�ضادي ثاين بعد الركود الذي 

ال�ضيادية  الديون  اأزمة  والتي تعترب   2008 العاملي يف عام  �ضرب القت�ضاد 

احلالية امتداداً له. 

الإمدادات مل حت�ضل �ضحة  •برغم الظروف اجليو�ضيا�ضية، وانعكا�ضاتها على  	
يف الإمدادات النفطية يف الأ�ضواق،  بل ات�ضمت حالة العر�ض والطلب بالتوازن 

خالل العام.  وبالتايل مل ترى منظمة اأوبك �ضرورة للخطوة التي اتخذتها وكالة 

الطاقة الدولية يف �ضهر حزيران/ يونيو 2011 ب�ضحب كمية 60 مليون برميل 

الذي تركه  الفراغ  الأع�ضاء بهدف �ضد  للدول  الإ�ضرتاتيجية   من املخزونات 

انقطاع الإمدادات الليبية. 
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العاملية(  النفط يف الأ�ضواق  اأ�ضعار �ضرف الدولر )عملة ت�ضعري  •التقلبات يف  	
باأداء �ضعيف مقابل  العام  الدولر  ا�ضتهل  الرئي�ضية،  حيث  العمالت  مقابل 

اليورو والذي كان اأحد الدوافع وراء الرتفاع يف اأ�ضعار النفط خالل الأ�ضهر 

الأوىل من العام.  لكنه حت�ضن خالل الن�ضف الثاين من العام مقابل اليورو الذي 

بداأ بالرتاجع اأمام الدولر، وبخا�ضة منذ �ضهر اآب/ اغ�ضط�ض 2011.  وبرغم 

اأ�ضعار النفط و�ضعر �ضرف الدولر مقابل  العالقة العك�ضية التقليدية ما بني 

اليورو، فاإن القوة الن�ضبية ل�ضعر �ضرف الدولر خالل الن�ضف الثاين من العام 

كان لها تاأثري �ضعيف ن�ضبياً على اأ�ضعار النفط.  وقد مت تربير ذلك من قبل 

النفط و�ضعر �ضرف  اأ�ضعار  املعكو�ضة ما بني  العالقة  باأن تلك  بع�ض املحللني 

الدولر قد اأ�ضبحت اأقل حدة خالل الفرتة الأخرية.

•برغم الإجراءات التي اتخذتها بع�ض احلكومات يف البلدان ال�ضناعية للحد من  	
التقلبات الكبرية يف الأ�ضعار وامل�ضاربات املفرطة يف ال�ضوق، كان للم�ضاربات 

العام  العام،  وبدرجة فاقت  الأ�ضعار خالل  و »ال�ضتثمارات« دور يف تذبذب 

ال�ضابق، وذلك ب�ضبب تزايد اعتبار النفط ك�ضلعة مالية لي�ض لأغرا�ض 

الأمد من قبل  لأغرا�ض ال�ضتثمارات طويلة   اأي�ضاً  بل  امل�ضاربات فح�ضب، 

ال�ضنوات  الأ�ضعار خالل  اإن حترك  ا�ضتثمارية متنوعة. وب�ضكل عام،  �ضناديق 

ا�ضتمرت  املالية،  والعوامل  امل�ضاربات  باأن�ضطة  الأخرية بنمط مرتبط تقريباً 

بدفع الأ�ضعار اإىل م�ضتويات عالية ل ميكن تربيرها باأ�ضا�ضيات ال�ضوق التقليدية 

لوحدها يف بع�ض الأوقات. وما ل �ضك فيه، اأن تفاقم الأحداث اجليو�ضيا�ضية 

يف املنطقة العربية كان مبثابة الأر�ضية اخل�ضبة التي �ضاعدت يف تزايد ن�ضاط 

املنتجة  البلدان  التوترات يف دائرة  بداأت تدخل  اأن  بعد  امل�ضاربني خ�ضو�ضاً 

للنفط مثل ليبيا التي توقف اإنتاجها ب�ضورة تكاد تكون تامة منذ اندلع الثورة 

يف �ضهر �ضباط/ فرباير وحتى �ضهر اأيلول/ �ضبتمرب 2011. 

•عوامل مو�ضمية لها عالقة بالطق�ض، وبخا�ضة ال�ضتاء البارد يف ن�ضف الكرة  	
باملقارنة مع درجة احلرارة املرتفعة ن�ضبياً   2011 ال�ضمايل يف بداية عام 
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وبخا�ضة يف اأوربا خالل الربع الرابع من العام.  هذا بالإ�ضافة اإىل الكوارث 

الطبيعية، التي كانت كارثة فوكو�ضيما اليابانية من اأبرزها خالل العام. 

كما �ضهد عام 2011 تطورات يف منط فروقات الأ�ضعار، تو�ضعت خاللها الفروقات 

النفوط اخلفيفة منخف�ضة املحتوى الكربيتي والثقيلة عالية املحتوى  اأ�ضعار  بني 

الفرق بني �ضعر نفط  ال�ضابق. فمثاًل، و�ضل  العام  باملقارنة مع  العام  الكربيتي خالل 

برنت )الأعلى جودة ممثاًل للنفوط اخلفيفة( و�ضعر نفط دبي )ممثاًل للنفوط الثقيلة(  

العام  1.5 دولر/برميل خالل  باملقارنة مع   2011 5.1 دولر/برميل خالل عام  اإىل 

ال�ضابق. وكذلك احلال بالن�ضبة ل�ضعر �ضلة اأوبك الذي يقل عن �ضعر نفط برنت بواقع 

3.8 دولر/برميل خالل العام مقابل 2.2 دولر/برميل خالل العام ال�ضابق.

وميكن اأن تعزى تلك التطورات يف م�ضهد فروقات الأ�ضعار اإىل بع�ض العوامل منها:

الغاز/ ا�ضتخدام زيت  تزايد  العام ب�ضوء  الطلب على املقطرات خالل  •تزايد  	
الديزل يف قطاع النقل ويف توليد الكهرباء بالأخ�ض يف ال�ضني، وكوقود تدفئة 

�ضتاءاً.

•النقطاع الذي ح�ضل يف اإنتاج النفوط الليبية التي تعترب معظمها من النفوط  	
اخلفيفة، ما اأثر على معرو�ض تلك النوعيات من النفوط، وبخا�ضة يف ال�ضوق 

الأوروبية والذي كان �ضبباً مبا�ضراً يف زيادة الطلب على النفوط اخلفيفة وزيادة 

اأ�ضعارها، وبخا�ضة نفط برنت.  باملقابل، اإن عودة الإنتاج يف ليبيا، بالإ�ضافة 

اإىل حت�ضن معدلت الإنتاج يف بحر ال�ضمال بعد مو�ضم ال�ضيانة الدورية كان لها 

الأثر يف زيادة توفر النفوط اخلفيفة، ومن ثم انخفا�ض اأ�ضعارها خالل الأ�ضهر 

الأخرية من العام.

•اأما بالن�ضبة لنفط غرب تك�ضا�ض، الذي يعترب اأحد نفوط الإ�ضارة الرئي�ضية العاملية  	
ذات النوعية اخلفيفة واملحتوى الكربيتي املنخف�ض، فاإنه ومنذ عام 2007 اأخذ 

الأ�ضواق  نفــــط مغلـــــق منعزل عن  واأنه  يعاين من حمددات لوج�ضتية، خا�ضة 
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العاملية الأخرى، وحتركت اأ�ضعاره ب�ضكل لي�ض له عالقة باأ�ضا�ضيات ال�ضوق العاملية.  

تقليدياً، كانت الفروقات بني اأ�ضعار نفط غرب تك�ضا�ض ونفط برنت املت�ضابهان 

يف النوعية متيل ل�ضالح نفط غرب تك�ضا�ض، اإل اأن  تلك الفروقات يف عام 2011 

بلغت 16.4 دولر/ برميل ل�ضالح نفط برنت.  واأكرث من ذلك فقد كانت اأ�ضعار 

نفط غرب تك�ضا�ض العايل اجلودة تقل عن اأ�ضعار بع�ض النفوط الأقل جودة منه 

وبحدود 11.3 دولر/ برميل باملقارنة مع اأ�ضعار نفط دبي و 12.6 دولر/ برميل 

باملقارنة مع معدل �ضعر �ضلة خامات اأوبك خالل العام املذكور. 

الذي يبني  الأ�ضعار من اجلدول )1-9( وال�ضكل )9-1(  ويت�ضح تطور فروقات 

املعدلت ال�ضنوية ل�ضعر �ضلة خامات اأوبك و نفوط الإ�ضارة الرئي�ضية يف العامل )اخلام 

الأمريكي اخلفيف وخام برنت وخام دبي( للفرتة 2011-2007.

العام على م�ضتويات  الأ�ضعار ومنط حركة فروقاتها خالل  التطور يف  وانعك�ض 

الأ�ضعار الفورية ملختلف اخلامات العربية ب�ضكل عام التي �ضلكت ذات امل�ضلك، حيث 

ال�صكل 9-1 

املعدلت ال�صنوية ل�صعر �صلة خامات اأوبك والنفط الأمريكي 

ونفط برنت ونفط دبي للفرتة 2011-2007

9) دولر/ برميل( 
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�ضهدت ارتفاعاً يف م�ضتوياتها خالل العام باملقارنة مع العام ال�ضابق وبدرجات متفاوتة.  

اأكرب  الكربيتي ب�ضكل  اأ�ضعار اخلامات اخلفيفة منخف�ضة املحتوى  عموماً، تزايدت 

الفروقات  تو�ضع  اإىل  اأدى  الكربيتي، ما  الثقيلة عالية املحتوى  باملقارنة مع اخلامات 

ال�ضعرية فيما بينها.

فقد ارتفع اخلام اجلزائري بواقع 32.5 دولر/برميل لي�ضل اإىل 112.9 دولر/برميل 

خالل العام، اأي بن�ضبة 40.4% باملقارنة مع العام ال�ضابق. وارتفع خام الت�ضدير الكويتي 

 %38.4 ارتفاع  بن�ضبة  اأي  105.6 دولر/برميل  اإىل  29.3 دولر/ برميل لي�ضل  بواقع 

الفروقات بني اخلام اجلزائــــري والكويتي  تو�ضع  اإىل  اأدى  2010، ما  باملقارنة مع عام 

لي�ضـبح 7.3 دولر/برميل خالل العام باملقارنة مع 4.1 دولر/برميل خالل العام ال�ضابق. 

وفيما يخ�ض اخلامات العربية الأخرى، فقد ارتفع اخلام العربي اخلفيف ال�ضعودي 

بن�ضبة )38.6%( ليبلغ 107.8 دولر/ برميل، و خام موربان الإماراتي بن�ضبة %37.4  

الليبي بن�ضبة )41.5%( لي�ضل اإىل  ال�ضدرة  109.8 دولر/ برميل، وخام  لي�ضل 

111.9 دولر/ برميل، و اخلام البحري القطري و الب�ضرة العراقي بن�ضبة )%36.2( 
العام. كما يو�ضح  تباعا خالل  106.5 و106.2 دولر/برميل  و)38.3%( لي�ضال اإىل 

اجلدول )9-1(.

 ويت�ضح اأن الرتفاع الذي �ضهدته اأ�ضعار النفط اخلام بقيمتها ال�ضمية والذي بلغ 

30.1 دولر للربميل يفوق الرتفاع يف اأ�ضعارها احلقيقية املقا�ضة باأ�ضعار عام 1995 
بعد تعديلها وفق الرقم القيا�ضي الذي ميثل خمف�ض الناجت املحلي الإجمايل يف الدول 

ال�ضناعية حيث ارتفع بـ 23.6 دولر/برميل اأي بن�ضبة 36.3% لي�ضل متو�ضطها اإىل 

88.6 دولر/برميل يف عام 2011 ، كما يو�ضح اجلدول )10-1(.

3-2 الأ�صعار الفورية للمنتجات النفطية

النفطية املختلفة خالل عام  املنتجات  ال�ضنوي لأ�ضعار  املتو�ضط  ارتفاع على  طراأ 

2011 يف كافة الأ�ضواق الرئي�ضية يف العامل وبن�ضب متفاوتة ح�ضب ال�ضوق ونوع املنتج.
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3-2-1 اأ�صعار الغازولني املمتاز

بلغ معدل �ضعر الغازولني يف اخلليج الأمريكي 124.5 دولر/ برميل  يف عام 2011، 

اأي بارتفاع 33.0 دولر/ برميل، ومتثل 36.1% مقارنة مبعدلت ال�ضعر لعام 2010 ويف 

بارتفاع  118.7 دولر/برميل،  العام  ال�ضعر خالل  املتو�ضط و�ضل معدل   البحر  �ضوق 

38.2 دولر/برميل، متثل 47.5% باملقارنة مع العام ال�ضابق. ويف �ضوق روتردام و�ضل 
معدل ال�ضعر خالل العام اإىل 120.4 دولر/برميل، بارتفاع 30.4 دولر/ برميل، متثل 

33.8% باملقارنة مع عام 2010. اأما بالن�ضبة ل�ضوق �ضنغافورة، فقد و�ضل معدل ال�ضعر 
اإىل 119.6 دولر/ برميل خالل عام 2011، بزيادة 31.2 دولر/ برميل، والتي متثل 

حوايل 35.3% مقارنة باأ�ضعار عام 2010. 

وبالتايل، فقد حققت ال�ضوق الأمريكية اأعلى الأ�ضعار من بني الأ�ضواق الأربعة خالل 

عام 2011،  تلتها �ضوق روتردام ثم �ضنغافورة واأخرياً �ضوق البحر املتو�ضط التي حققت 

اأدنى الأ�ضعار، كما يو�ضح اجلدول )1-11( وال�ضكل )10-1(. 

اأ�صعار الغازولني املمتاز، 2011-2010

)دولر/برميل(
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باأنه    الرئي�ضية يت�ضح  ال�ضناعية  البلدان  النهائي يف بع�ض  ال�ضعر  وعند مقارنة 

الأقل يف ال�ضوق الأمريكية ب�ضبب ال�ضرائب املنخف�ضة يف تلك ال�ضــوق، اإذ بلغت هذه 

من ال�ضعر النهائي  2011 حوايل%11.9  اأكتوبر  الأول /  ت�ضرين  ال�ضرائب  يف �ضهر 

للغازولني مقارنة بن�ضبة 30% يف كندا، و43.8%  يف اليابان، و48.8%  يف اأ�ضبانيا، 

58.8%، وبريطانيـــا  )اأملانيـــا  الأوروبية الأخرى  الدول  يف بع�ض   %55 واأكرث من 

يف اإيطاليا( خالل الفتــرة نف�ضهـــا، كما يو�ضــح  و%55.9  59.7%، وفرن�ضـــا %57.3 
اجلدول )1-12( وال�ضــكل )11-1(.

ال�صكل 11-1

ن�صبة ال�صريبة من اأ�صعار الغازولني يف بع�ض الدول ال�صناعية، ت�صرين اأول/ اكتوبر2011

)دولر/ لرت(
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3-2-2 اأ�صعار زيت الغاز/ الديزل

ل زالت م�ضتويات اأ�ضعار زيت الغاز ب�ضكلها املطلق خالل عام 2011 يف كل من �ضوق 

الطلب  اإىل  الوقود،ويعود ذلك  الغازولني وزيت  اأ�ضعار كل من  روتردام و�ضنغافورة تفوق 

امل�ضتمر على املنتج �ضيفا و�ضتاًء، وخ�ضو�ضاً يف قطاع املوا�ضالت وقطاع التدفئة والتربيد 

وتوليد الكهرباء يف بع�ض الدول كال�ضني. وقد ا�ضتاأثرت �ضوق روتردام باأعلى ن�ضبة زيادة 
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حيث اأنها بلغت 39.7% مقارنة مبعدل عام 2010 لي�ضل معدل ال�ضعر اإىل 126.3 دولر/ 

برميل خالل ال�ضنة. وجاءت ال�ضوق الأمريكية بن�ضبة ارتفاع )39.2%( لي�ضل معدله اإىل 

122.6 دولر/ برميل، ثم �ضوق �ضنغافورة بارتفاع 38.9% لي�ضل اإىل 126.3 دولر/ برميل. 
واأخرياً �ضوق البحر املتو�ضط بزيادة 24.7% ليبلغ معدله اإىل 111.5 دولر/برميل.

3.2.3. اأ�صعار زيت الوقود

ارتفعت اأ�ضعار زيت الوقود خالل عام 2011 يف جميع الأ�ضواق، حيث و�ضل معدلها 

يف ال�ضوق الأمريكية اإىل 100 دولر/برميل، بارتفاع 39.3% باملقارنة مع عام 2010، 

باملقارنة مع العام   %40.5 بارتفاع  102.6 دولر/برميل،  اإىل  ويف �ضوق �ضنغافورة 

 %41.5 بارتفاع  املتو�ضط،  البحر  101.2 دولر/برميل يف �ضوق  اإىل  ال�ضابق، وو�ضل 

باملقارنة مع عام 2010. اأما يف �ضوق روتردام، فقد و�ضل ال�ضعر اإىل 100.4 دولر/

برميل خالل العام، بارتفاع 39.4% باملقارنة مع العام ال�ضابق.

3-3 اأ�صعار �صحن النفط اخلام

�ضهدت اأ�ضعار �ضحن النفط اخلام ولكافة الجتاهات انخفا�ضاً مقارنة بامل�ضتويات 

العاملي،   النمو القت�ضادي  اأهمها تباطوؤ  2010 لأ�ضباب  التي و�ضلتها خالل عام 

اإىل توقف موؤقت يف  اأدت  اأحداث  املنتجة من  الدول  اإىل ما �ضهدته بع�ض  بالإ�ضافة 

الإنتاج وال�ضادرات، ما يعني انخفا�ض يف الطلب على الناقالت. 

بلغ معدل �ضعر ال�ضحن خالل عام 2011 ل�ضحنات النفط املتجهة من موانئ اخلليج 

العربي اإىل ال�ضرق )للناقالت الكبرية VLCC بحمولة 230-280 األف طن �ضاكن( 53  

، بانخفا�ض 20 نقطة، والتي متثل 
1
)World Scale-WS( نقطة على املقيا�ض العاملي

حوايل 27% مقارنة مبعدل �ضعر ال�ضحن لعام 2010.

1 -  املقيا�ض العاملي)World Scale( هو طريقة م�ضتخدمة لحت�ضاب اأ�ضعار ال�ضحن، حيث اأن نقطة واحدة على املقيا�ض العاملي 

 World Scale( قبل  من  �ضنوياً  ين�ضر  الذي   )World Scale( كتاب  الجتاه يف  لذلك  القيا�ضي  النقل  �ضعر  من   %1 تعني 

الرئي�ضية يف  Association( ويت�ضمن قائمة من الأ�ضعار ب�ضيغة دولر/ طن متثل )World Scale 100( لكل الجتاهات 
العامل.
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 اأما بالن�ضبة ملعدل اأ�ضعار ال�ضحن لل�ضحنات املتجهة من اخلليج العربي اإىل الغرب 

)270-285 األف طن �ضاكن( فقد و�ضل خالل عام 2011 اإىل 39 نقطة على املقيا�ض 

العاملي، وبانخفا�ض مقداره 12 نقطة، والتي متثــل 23.5% مقارنــة مبعدل عام 2010، 

كما يو�ضــح اجلدول )13-1(.

الأبي�ض  البحر  ال�ضحن �ضمن منطقـــة  بالن�ضبة لأ�ضعار  اأي�ضاً  كمـــا طراأ تراجع 

املتو�ضط وبالناقالت ال�ضغرية اأو متو�ضطة احلجم )80-85 األف طن �ضاكن( حيث و�ضل 

معدلها خالل عام 2011 اإىل 101 نقطة على املقيا�ض العاملي، وبانخفا�ض 16 نقطة، 

والتي متثل حوايل 13.7% مقارنة مبعدل عام 2010.

ال�ضرق قد  العربي باجتاه  النفط اخلام من اخلليج  اأ�ضعار �ضحن  اأن  ومن الالفت، 

�ضجلت اأعلى م�ضتوياتها يف بداية العام، حيث بلغت 66 نقطة خالل �ضهر �ضباط/ فرباير، 

ثم اأعقبتها فرتات من ال�ضعود والنزول لت�ضل اإىل اأدنى م�ضتوياتها وبواقع 44 نقطة خالل 

�ضهر اأيلول/ �ضبتمرب من العام، لتعاود الرتفاع مرة اأخرى خالل الأ�ضهر الالحقة. 

وبقدر تعلق الأمر بوجهة الغرب، فقد ا�ضتهلت اأ�ضعار ال�ضحن العام باأدنى امل�ضتويات 

بواقع 32 نقطة خالل �ضهر كانون الثاين/ يناير ثم ت�ضاعدت لتبلغ حدها الأعلى 44 

نقطة خالل �ضهر اآذار/ مار�ض وتراوحت م�ضتوياتها خالل الأ�ضهر الالحقة ما بني 35 

اإىل 41 نقطة. 

اأما بالن�ضبة لوجهة البحر املتو�ضط فقد ا�ضتهلت عام 2011 باأدنى م�ضتوى بواقع 74 

نقطة خالل �ضهر كانون الثاين/ يناير ثم ا�ضتمرت بالنخفا�ض تارة والرتفاع تارة اأخرى 

لغاية و�ضولها اإىل احلد الأعلى 141 نقطة خالل �ضهر كانون اأول/ دي�ضمرب من العام.

4- املخزونات النفطية العاملية

العاملية )التجارية  النفطية  اإجمايل املخزونات  2011 انخفا�ضاً يف   �ضهد عام 

والإ�ضرتاتيجية( لتبلغ 6994 مليون برميل مع نهاية �ضهر كانون اأول/ دي�ضمرب 2011، 

اأن خمزون  2.4%. ويذكر  بن�ضبة  اأي  174 مليون برميل،  بنحو  وميثل ذلك انخفا�ضاً 
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النفط اخلام على منت الناقالت وحجم املخزونات امل�ضتقلة املتوفرة قريبا من مراكز 

ال�ضتهالك كما يف موانئ دول الكاريبي وميناء روتردام و�ضنغافورة قد بلغت 964 مليون 

برميل يف نهاية عام 2011 بانخفا�ض 67 مليون برميل باملقارنة مع نهاية عام 2010.

4-1 املخزون التجاري يف الدول ال�صناعية

بعد و�ضول املخزون التجاري يف الدول ال�ضناعية اإىل 2666 مليون برميل يف نهاية 

الربع الأول 2011،  انخف�ض ب�ضكل طفيف وبواقع 7 مليون برميل لي�ضل اإىل 2659 

مليون برمـــــيل يف نهــــاية الربع الثاين من العــــام، ثم ارتفع املخزون بنحو 14 مليون 

برميــل خالل الربع الثالث تاله انخفا�ض ملحوظ بواقع 56 مليون برميل لي�ضل اإىل 

2583 مليون برميل يف نهاية الربع الرابع من العام. 

وقد انعك�ض النخفا�ض يف م�ضتويات املخزون التجاري لدى الدول ال�ضناعية، اإىل 

ارتفاع يف الأ�ضعار خالل العام تبعاً للعالقة التقليدية ما بني حركة املخزون والأ�ضعار.

التجاري يف الدول ال�ضناعية يف نهاية عام  اأن كفاية املخزون  واجلدير بالهتمام 

2011 قد بلغت م�ضتوياتها حوايل 58 يوم من ال�ضتهالك، وهو م�ضتوى اأقل قلياًل من 
امل�ضجل يف العام ال�ضابق لكنه ل يزال يعد مرتفعا عن املتو�ضط العتيادي.

4-2 املخزون ال�صرتاتيجي الأمريكي

اأما فيما يتعلــــق باملخــــزون ال�ضرتاتيــــجي الأمريكي، الذي جتــــاوز م�ضـــتوى 700 

مليون برميل لأول مرة يف عام 2008 فقد ا�ضتمر فوق امل�ضتوى املذكور خالل الن�ضف 

الأول من  العام. ويالحظ ح�ضول انخفا�ضاً قلياًل يف م�ضتويات املخزون ال�ضرتاتيجي 

727 مليون  اإىل م�ضتوى حوايل  2011.  فقد و�ضل املخزون  الأمريكي خالل عام 

ال�ضابق،   العام  الرابع من  الربع  الأول، وهي مقاربة مل�ضتويات  الربع  نهاية  برميل يف 

وا�ضتمر بذات امل�ضتوى خالل الربع الثاين، تاله انخفا�ض بنحو 30 مليون برميل خالل 

الربع الثالث باملقارنة مع الربع الثاين ليحافظ على نف�ض امل�ضتوى خالل الربع الرابع 

ال�ضحب من  اإىل  الأمريكي  العام.  ويعود النخفا�ض يف املخزون ال�ضرتاتيجي  من 
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الذي اتخذته  الدولية  الطاقة  لقرار وكالة  الإ�ضرتاتيجية وفقاً  الأمريكية  املخزونات 

60 مليون برميل من املخزونات  2011 والقا�ضي ب�ضحب  يونيو  يف �ضهر حزيران / 

الإ�ضرتاتيجية للدول الأع�ضاء. 

يذكر اأنه منذ عام 2004 قامت الإدارة الأمريكية باتخاذ مواقف اأكرث مرونة لإطالق 

اإىل  اأدى  النق�ض يف الإمدادات، مما  للتعوي�ض عن  كميات من املخزون ال�ضرتاتيجي 

التي  ال�ضابقة  بال�ضيا�ضات  باملقارنة  اإ�ضفاء �ضبغة جتارية على املخزون ال�ضرتاتيجي 

كانت تعتربه مبثابة خط الدفاع الأخري ميكن ا�ضتخدامه يف حالة الأزمات الرئي�ضية 

فقط. كما يبني ال�ضكل )1-12( واجلدول ) 14-1(.

املخزون ال�صرتاتيجي الأمريكي يف نهاية الف�صل 

)مليون برميل(

ال�صكل 12-1
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به  للت�ضرف وهو املخزون الذي حتتفظ  القابل  التجاري  اأما م�ضتوى املخزون 

اأو  اأي انقطاع مفاجئ يف الإمدادات،  النفطية كاإجراء حتوطي ملجابهة  ال�ضركات 

لإغرا�ض امل�ضاربة عند ارتفاع الأ�ضعار فقد انخف�ض بنحو 168 مليون برميل لي�ضل 

يف نهاية عام 2011 اإىل 1368 مليون برميل، اأي بانخفا�ض حوايل 11% باملقارنة مع 

عام 2010.
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ثانيًا: قيمة �صادرات النفط اخلام يف الدول الأع�صاء

اإن الرتفاع الذي �ضهدته معدلت اأ�ضعار النفط خالل عام 2011 وبواقع حوايل 30 

دولر/برميل باملقارنة مع م�ضتويات عام 2010، قد انعك�ض ب�ضكل اإيجابي على قيمة 

�ضادرات النفط اخلام التي تعد املحرك الرئي�ضي للتنمية القت�ضادية والجتماعية يف 

الدول العربية املنتجة للنفط، والداعم الرئي�ضي لحتياطيات بنوكها املركزية من العملة 

الأجنبية، واملعزز الأ�ضا�ضي للفوائ�ض يف ميزانياتها.

ال�ضهرية  النفط و قيمة �ضادراته  اأ�ضعار  املتعلقة بحركة  ال�ضهرية  البيانات  ولعل 

ارتفاع  التي جنمت عن  اأو�ضح لالآثار اليجابية  للدول الأع�ضاء تعطي �ضورة  املقدرة 

الأ�ضعار خالل العام، كما يو�ضح ال�ضكل )13-1(:

ال�صكل 1 - 13

مقارنة م�صتويات اأ�صعار النفط  بقيمة ال�صادرات النفطية للدول الأع�صاء، 

13 كانون الثاين/ يناير – كانون الأول/ دي�صمرب 2011
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الأع�ضاء من  للدول  النفط  ارتفاع قيمة �ضادرات  ال�ضنوية يالحظ  املقارنة  وعند 

2011، وميثل ذلك  624.8 مليار دولر عام  اإىل   2010 450.9  مليار دولر يف عام 
ارتفاعاًَ مبقدار 173.9 مليار دولر اأي بن�ضبة 38.6%. وعلى م�ضتوى الدول الأع�ضاء 
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التي  ليبيا  العام )با�ضتثناء  النفط خالل  فرادى فقد تزايدت قيمة �ضادراتها من 

انخف�ضت بحوايل 80% خالل العام باملقارنة مع العام ال�ضابق نتيجة لنقطاع الإنتاج 

وال�ضادرات خالل بع�ض اأ�ضهر ال�ضنة(، وقد تباينت ن�ضبة الزيادة من بلد لأخر. فعلى 

�ضبـــــيل املــــثال ارتفعت قيمــــة �ضادرات النفط بن�ضبة تراوحت ما بني 44-80 % يف 

البحرين  والكويت. وارتفعت يف  وال�ضعودية  والعراق وم�ضر  الإمارات و�ضورية  كل من 

كما يو�ضــح  33%، ويف اجلزائر بن�ضبة %32.8  بن�ضبة  35.2%، ويف قطر  بن�ضبة 

اجلدول )15-1(.

يذكر اأن قيمة �ضادرات النفط اخلام للدول الأع�ضاء بالأ�ضعار احلقيقية لعام 1995 

بعد تعديلها وفق خمف�ض الناجت املحلي الإجمايل يف الدول ال�ضناعية، قد ارتفعت من 

352 مليار دولر عام 2010 اإىل 497.2 مليار دولر يف عام 2011 ما ميثل زيادة بن�ضبة 
36.1%. كما يو�ضح اجلدول )16-1(.  

ثالثا: تطورات ا�صتهالك النفط والطاقة يف الدول العربية

الفرتة  العربية خالل  الدول  ا�ضتهالك الطاقة يف  ال�ضوء على  يلقي هذا اجلزء 

املوؤثرة فيه يف عام  والعوامل  2007-2011 ب�ضورة عامة، وتطورات هذا ال�ضتهالك 
2011 ب�ضورة خا�ضة. وي�ضتعر�ض هذا اجلزء ا�ضتهالك الطاقة ح�ضب م�ضادر الطاقة 
الأولية املتاحة �ضواء على م�ضتوى الدول العربية ككل، اأو على م�ضتوى الدول الأع�ضاء.

1- اإجمايل الدول العربية 

1-1 اإجمايل ا�صتهالك الطاقة ومتو�صط ن�صيب الفرد

1-2 ا�صتهالك الطاقة وفق امل�صدر

لقد و�ضلت معدلت تزايد ا�ضتهالك الطاقة يف الدول العربية اإىل ذروتها يف عام 

2008 حيث بلغت 8.9%، ثم ما لبثت اأن تراجعت اإىل 3.7% واإىل 3.5% يف عامي 
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2009 و2010 على التوايل، اإل اأنها عاودت ال�ضعود مرة اأخرى يف عام 2011 لت�ضل 
اإىل 4.7%. وت�ضري البيانات الأولية اإىل اأن اإجمايل ا�ضتهالك الطاقة يف الدول العربية 

قد قارب 11.4 مليون برميل نفط مكافىء يوميا )ب ن م ي( يف عام 2011 باملقارنة مع 

حوايل 10.9 مليون ب ن م ي يف عام 2010. 

ويتاأثر ا�ضتهالك الطاقة يف الدول العربية عادة بثالثة عوامل رئي�ضية، وهي: الناجت 

اأن العامل الأ�ضا�ضي الذي كان  اإل  املحلي الإجمايل، عدد ال�ضكان، واأ�ضعار الطاقة.  

وراء زيادة ا�ضتهالك الطاقة يف عام 2011 هو عودة النمو يف الناجت املحلي الإجمايل. 

اأما العامل الدميوغرايف فياأتي يف املرتبة الثانية من ناحية تاأثريه على ا�ضتهالك الطاقة 

يف الدول العربية. ويف الوقت نف�ضه مل ت�ضجل  زيادات ملمو�ضة يف اأ�ضعار الطاقة يف 

ال�ضوق املحلية يف الدول العربية يف ال�ضنوات املا�ضية. وتلقي الفقرات التالية ال�ضوء 

على تطورات هذه العوامل الثالثة.

اأ - الناجت املحلي الإجمايل: عادت القت�ضادات العربية يف عام 2010 اإىل النمو 

بعد النكما�ض الذي عانت منه يف عام 2009 ب�ضبب الأزمة القت�ضادية العاملية التي 

برزت يف عام 2008. وت�ضري بيانات التقرير القت�ضادي العربي املوحد لعام 2011 اإىل 

اأن الناجت املحلي الإجمايل بالأ�ضعار اجلارية يف الدول العربية قد ازداد مبعدل %16.3 

يف عام 2010 باملقارنة مع انكما�ض بلغ 12.6% يف عام 2009. وارتفع الناجت املحلي 

الإجمايل بالأ�ضعار اجلارية يف الدول العربية من 1743 مليار دولر اأمريكي يف عام 

2009 اإىل 2027 مليار دولر اأمريكي يف عام 2010، علما اأنه بلغ 1994 مليار دولر 
الدول  الإجمايل يف  الناجت املحلي  التقلبات يف  2008. وترتبط هذه  اأمريكي يف عام 

العربية املنتجة للنفط ب�ضورة مبا�ضرة بالعائدات النفطية التي تاأثرت بتقلبات اأ�ضعار 

النفط يف ال�ضوق النفطية العاملية ذات ال�ضلة الوثيقة بالتطورات النا�ضئة يف القت�ضاد 

العاملي.

اإىل   2011 لعام  املوحد  العربي  التقرير القت�ضادي  الواردة يف  التقديرات  وت�ضري 

الثابتة يف الدول  الناجت املحلي الإجمايل بالأ�ضعار  النمو يف  العام ملعدل  اأن املتو�ضط 
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العربية قد بلغ 5.5% يف عام 2010. وميكن ت�ضنيف الدول العربية �ضمن فئتني، وت�ضم 

الفئة الأوىل الدول التي جتاوز فيها معدل النمو يف الناجت املحلي الإجمايل املتو�ضط 

العام للدول العربية. وتتاألف هذه الفئة من اأربع دول عربية. وبلغ معدل النمو يف هذه 

الدول كما يلي: قطر )16.3%(، اليمن )8%(، لبنان )7.5%(، والعراق )5.5%(. اأما 

الفئة الثانية فهي الدول التي يقل فيها معدل النمو عن املتو�ضط العام للدول العربية. 

الدول كما  النمو يف هذه  الأخرى. وبلغ معدل  العربية  الدول  الفئة من  وتتاألف هذه 

يلي: موريتانيا )5.2%(، م�ضر وال�ضودان )5.1%(، البحرين وجيبوتي )4.5%(، ليبيا 

)4.3%(، ُعمان )4.2%(، ال�ضعودية )4.1%(، تون�ض )3.8%(، املغرب )%3.7(، 

اجلزائر )3.3%(، �ضوريا )3.2%(، الأردن )3.1%(، جزر القمر )2.1%(، الكويت 

)2%(، والإمارات )%1.4(. 

ويو�ضح ال�ضكل )1 - 14(. تطور الناجت املحلي الإجمايل بالأ�ضعار اجلارية يف الدول 

العربية خالل الفرتة 2010-2007. 

ال�صكل 1 - 14

الناجت املحلي الإجمايل يف الدول العربية بالأ�صعار اجلارية، 2007 - 2010

)مليار دولر اأمريكي( 
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اأما بالن�ضبة اإىل متو�ضط ح�ضة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف الدول العربية 

بالأ�ضعار اجلارية فعلى الرغم من ت�ضاعد هذا املتو�ضط مبعدل 13.4% يف عام 2010 

لي�ضل اإىل 5708 دولر اأمريكي باملقارنة مع 5035 يف عام 2009 اإل اأنه ما يزال دون 

م�ضتوى املتو�ضط الذي �ضجلته الدول العربية يف عام 2008، وهو 5883 دولر اأمريكي. 

وتوجد ثمان دول جتاوز فيها ح�ضة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل املتو�ضط العام 

الإمارات )36017  اأمريكي(،  الدول هي: قطر )75687 دولر  العربية، وهذه  للدول 

اأمريكي(،  اأمريكي(، ُعمان )18504 دولر  الكويت )34685 دولر  اأمريكي(،  دولر 

لبنان )9761  اأمريكي(،  ال�ضعودية )16245 دولر  اأمريكي(،  البحرين )17464 دولر 

دولر اأمريكي(، وليبيا )9515 دولر اأمريكي(. 

وميكن توزيع الدول العربية التي مل يتجاوز فيها ن�ضيب الفرد من الناجت املحلي 

الإجمايل املتو�ضط العام للدول العربية اإىل فئتني، وتت�ضمن الفئة الأوىل الدول التي 

اأمريكي ولكن  3000 دولر  الناجت املحلي الإجمايل  الفرد من  يتجاوز فيها ن�ضيب 

يبقى دون املتو�ضط العام للدول العربية، وتت�ضمن هذه الفئة اأربع دول، وهي: اجلزائر 

)4518 دولر اأمريكي(، الأردن )4330 دولر اأمريكي(، تون�ض )4198 دولر اأمريكي(،  

اأما الفئة الثانية فهي الدول التي يقل فيها ن�ضيب  والعراق )3632 دولر اأمريكي(. 

الفرد من الناجت املحلي الإجمايل عن 3000 دولر اأمريكي، وت�ضتمل على ثمان دول، 

اأمريكي(، م�ضر )2776  اأمريكي(، �ضوريا )2857 دولر  املغرب )2863 دولر  وهي: 

اأمريكي(،  اليمن )1265 دولر  اأمريكي(،  ال�ضودان )1739 دولر  اأمريكي(،  دولر 

جيبوتي )1202 دولر اأمريكي(، موريتانيا )1080 دولر اأمريكي(، وجزر القمر )805 

دولر اأمريكي(. ال�ضكل )15-1(.

ب. ال�صكان: ازداد عدد ال�ضكان يف الدول العربية مبعدل 2.6% �ضنويا خالل الفرتة 

2007-2011. ويتوقع اأن ي�ضل اإجمايل عدد ال�ضكان يف الدول العربية اإىل حوايل 362 
مليون ن�ضمة يف عام 2011 باملقارنة مع 327 مليون ن�ضمة يف عام 2007.

اأوابك قد جلاأت  ج. الأ�صعار: ل يوجد هناك ما ي�ضري اإىل اأن الدول الأع�ضاء يف 
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اأ�ضعار  اأ�ضعار املنتجات النفطية با�ضتثناء �ضوريا التي رفعت  يف عام 2011 اإىل زيادة 

يتبع  الأردن  فاإن  الأخرى  العربية  الدول  ناحية  اأما من  ال�ضوق املحلية.  الغازولني يف 

�ضيا�ضة تعديل اأ�ضعار املنتجات ب�ضورة دورية لتن�ضجم مع الأ�ضعار ال�ضائدة يف الأ�ضواق 

العاملية. 

وتعتمد الدول العربية اعتمادا �ضبه كلي على امل�ضادر البرتولية ل�ضد احتياجاتها من 

الطاقة حيث ارتفعت ح�ضة م�ضادر النفط والغاز الطبيعي معا يف اإجمايل ا�ضتهالك 

يف عام 2011.   %98.3 اإىل  يف عام 2007   %98.1 العربية من  الدول  الطاقة يف 

العربية، وذلك  الدول  الطاقة يف  الأول ل�ضتهالك  الرئي�ضي  امل�ضدر  النفط  يزال  وما 

على الرغم من تراجع ح�ضته من 53.8% يف عام 2007 اإىل 52.7% يف عام 2011. 

اإىل %45.7،   %44.3 الطبيعي من  للغاز  الن�ضبية  الأهمية  ازدادت  نف�ضه  الوقت  ويف 

وتراجعت ح�ضة الطاقة الكهرومائية من 1.4% اإىل 1.3%، كما ت�ضاءلت ح�ضة الفحم 

من 0.5% اإىل %0.4. 

ال�صكل 1 - 15

متو�صط ح�صة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف الدول العربية، 2007 - 2010

)دولر اأمريكي(
Fig 1/15
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وتتباين الأهمية الن�ضبية مل�ضادر الطاقة املختلفة فيما بني الدول العربية، اإذ ي�ضكل 

النفط امل�ضدر الأكرب يف الدول العربية غري الأع�ضاء، بينما تتزايد الأهمية الن�ضبية 

للغاز الطبيعي يف الدول الأع�ضاء. وت�ضل ح�ضة النفط يف الدول العربية غري الأع�ضاء 

يف الدول   %50.2 2011 مقابل  الطاقة يف عام  ا�ضتهالك  اإجمايل  من   %77.1 اإىل 

الأع�ضاء، بينما ت�ضل ح�ضة الغاز الطبيعي يف الدول الأع�ضاء اإىل 48.4% من اإجمايل 

ا�ضتهالك الطاقة يف عام 2011 مقابل 18.3% يف الدول العربية غري الأع�ضاء، ال�ضكل 

)1 - 16( واجلدول )1-17(. ويعود هذا التباين يف الأهمية الن�ضبية لكل من النفط 

والغاز الطبيعي يف موازين الطاقة للدول العربية اإىل اختالف اأحجام احتياطياتها من 

كل من النفط والغاز الطبيعي، بالإ�ضافة اإىل تباين مراحل تطوير ال�ضناعة البرتولية 

يف كل دولة على حدة.

هيكل ا�صتهالك الطاقة يف الدول العربية يف عام 2011

 )% (

Fig 1/16
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ال�صكل 1 - 16

الدول  الطاقة يف  ا�ضتهالك  من اإجمايل   %90.9 الأع�ضاء على  الدول  وت�ضتحوذ 

العربية يف عام 2011 باملقارنة مع 90.3% يف عام 2007. وو�ضل معدل النمو ال�ضنوي 

يف ا�ضتهالك الطاقة يف الدول الأع�ضاء اإىل 5.3% خالل الفرتة 2011-2007، بينما 

بلغ هذا املعدل 3.6% يف الدول العربية الأخرى.
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ويعود التباين بني الدول العربية فيما يتعلق با�ضتهالك الطاقة اإىل ثالثة عنا�ضر 

رئي�ضية، وهي: التفاوت يف حجم الحتياطيات البرتولية املتوفرة، وتباين حجم وتركيبة 

الناجت املحلي الإجمايل، وعدد ال�ضكان.

- احتياطيات النفط والغاز الطبيعي: متتلك الدول الأع�ضاء 98.1% من الحتياطيات 

املوؤكدة من النفط اخلام يف الدول العربية يف نهاية عام 2011، كما متتلك %97.2 

من احتياطيات الغاز الطبيعي العربي يف نهاية عام 2011.

- الناجت املحلي الإجمايل: ي�ضكل الناجت املحلي الإجمايل للدول الأع�ضاء 83.6% من 

ناجت الدول العربية كافة. ومنا الناجت املحلي الإجمايل بالأ�ضعار اجلارية يف الدول 

الأع�ضاء مبعدل 7.7% �ضنويا خالل الفرتة 2007-2010 لي�ضل اإىل 1680 مليار 

الدول  لبقية  الناجت املحلي الإجمايل  ارتفع  بينما   ،2010 اأمريكي يف عام  دولر 

العربية مبعدل 10.8% �ضنويا خالل الفرتة ذاتها حيث ليبلغ 330.2 مليار دولر 

اأمريكي يف عام 2010.

�ضنويا خالل   %2.7 الأع�ضاء مبعدل  الدول  ال�ضكان يف  - عدد ال�صكان: تزايد عدد 

الفرتة 2007-2011 لريتفع من 211 مليون ن�ضمة يف عام 2007 اإىل 234 مليون 

العربية  الدول  ال�ضكان يف  ارتفع عدد  الوقت نف�ضه  2011. ويف  ن�ضمة يف عام 

الأخرى مبعدل 2.5% �ضنويا ليبلغ 128.5 مليون ن�ضمة يف عام 2011 باملقارنة مع 

116 مليون ن�ضمة يف عام 2007. وعليه فقد ارتفعت ن�ضبة عدد ال�ضكان يف الدول 
الأع�ضاء من اإجمايل عدد ال�ضكان يف الدول العربية من 64.5% يف عام 2007 اإىل 

64.6% يف عام 2011.

 لقد ازداد املتو�ضط العام ملعدل ا�ضتهالك الفرد من الطاقة يف الدول العربية مبعدل 

10.4 برميل مكافئ نفط  ارتفع من  2007-2011 حيث  الفرتة  �ضنويا خالل   %2.5
)ب م ن( يف عام 2007 اإىل 11.5 ب م ن يف عام 2011. ويوجد تباين كبري فيما بني 

الدول العربية من ناحية املتو�ضط العام ملعدل ا�ضتهالك الفرد من الطاقة �ضواء عند 

املقارنة ما بني الدول الأع�ضاء والدول العربية الأخرى، اأو عند النظر اإليه �ضمن الدول 
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الأع�ضاء نف�ضها. فقد ارتفع املتو�ضط العام ملعدل ا�ضتهالك الفرد من الطاقة يف الدول 

الأع�ضاء من 14.6  ب م ن يف عام 2007 اإىل 16.1 ب م ن يف عام 2011، بينما ارتفع 

متو�ضط يف بقية الدول العربية خالل الفرتة ذاتها من 2.8 ب م ن اإىل 3 ب م ن. ويبني 

ال�ضكل )1-17( واجلدول )1-18( معدل ا�ضتهالك الفرد من الطاقة يف الدول العربية 

يف عام 2011.

ال�صكل 1 - 17

معدل ا�صتهالك الفرد من الطاقة يف الدول العربية يف عام 2011

)برميل مكافئ نفط(
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من اإجمايل ا�ضتهالك الطاقة يف العامل يف عام   %5 العربية  الدول  وبلغت ح�ضة 

2010، وبلغت ح�ضة الدول ال�ضناعية 46.4% مقابل 40.1% للدول النامية، و%8.5 
لدول الحتاد ال�ضوفيتي ال�ضابق. ال�ضكل )18-1(.

1-2-1 املنتجات البرتولية   

2010 بعد  النمو يف عام  اإىل  الناجت املحلي الإجمايل يف الدول العربية  لقد عاد 

املالية  الأزمة  بتاأثري   2009 العربية يف عام  الذي عانت منه القت�ضادات  النكما�ض 

الدول  البرتولية يف  املنتجات  ا�ضتهالك  ا�ضتقرار معدل منو  اإىل  واأدى ذلك  العاملية، 
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Fig 1/18
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العربية عند 4% خالل عامي 2010 و 2011، وذلك بعد اأن تراجع اإىل 3.5% يف عام 

2009. وارتفع حجم ا�ضتهالك املنتجات البرتولية مبعدل 4.6% �ضنويا خالل الفرتة 
2007-2011 حيث ارتفع من حوايل 5.0 مليون ب م ن ي يف عام 2007 اإىل 5.8 مليون 

ب م ن ي يف عام 2010. ويتوقع اأن ي�ضل اإىل 6 ماليني ب م ن ي يف عام 2011. 

وتراجعت الأهمية الن�ضبية للمنتجات البرتولية يف ميزان الطاقة يف الدول العربية 

الأع�ضاء  الدول  يف عام 2011. وا�ضتهلكت   %52.7 اإىل   2007 يف عام   %53.8 من 

 2011 من اإجمايل ا�ضتهالك املنتجات البرتولية يف الدول العربية يف عام   %86.7
مقابل 13.3% يف الدول العربية الأخرى التي ارتفع ا�ضتهالكها مبعدل �ضنوي بلغ %3.5 

لي�ضل اإىل 800 األف ب م ن ي يف عام 2011 باملقارنة مع 696 األف ب م ن ي يف عام 

.2007

ومن ناحية التوزيع الن�ضبي ل�ضتهالك املنتجات البرتولية يف الدول العربية يف عام 

من اإجمايل   %32.2 بلغت  الأوىل بح�ضة  املرتبة  الغاز/الديزل يف  ياأتي زيت   2011
اإىل  الثانية بح�ضة و�ضلت  املرتبة  الغازولني يف  وياأتي  البرتولية،  املنتجات  ا�ضتهالك 

ال�صكل 18-1 

ا�صتهالك الطاقة يف الدول العربية واملجموعات الدولية الأخرى يف عام 2010

)% (
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21.4%، وياأتي زيت الوقود يف املرتبة الثالثة بن�ضبة 20.9%، ثم غاز البرتول امل�ضال 
بن�ضبة 7.5%، ووقود الطائرات بن�ضبة 4.8%، واأخريا الكريو�ضني بن�ضبة 1.7%. اأما 

النفط اخلام الذي ل يزال ي�ضتخدم ب�ضورة مبا�ضرة كوقود �ضواء يف حمطات الكهرباء اأو 

يف م�ضايف التكرير يف عدد من الدول العربية فقد و�ضلت ح�ضته اإىل 9% من اإجمايل 

الن�ضبي ل�ضتهالك  التوزيع  ال�ضكل )19-1(  البرتولية. ويو�ضح  املنتجات  ا�ضتهالك 

املنتجات البرتولية يف الدول العربية.

Fig 1/19
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ال�صكل 1 - 19

وبلغت ح�ضة الدول العربية 8.3% من اإجمايل ا�ضتهالك النفط يف العامل يف عام 

2010، وبلغت ح�ضة الدول ال�ضناعية 52.5% مقابل 34.2% للدول النامية، و %5 
لدول الحتاد ال�ضوفيتي ال�ضابق. ال�ضكل )20-1(.

1-2-2 الغاز الطبيعي

تعتمد الدول العربية �ضيا�ضة العتماد املتزايد على الغاز الطبيعي لتلبية متطلبات 

ال�ضتهالك املحلي من الطاقة، وخا�ضة لتوليد الكهرباء، �ضواء عن طريق رفع م�ضتوى 

اأو عن طريق ال�ضترياد من الدول العربية املجاورة. واأدت  ا�ضتخدام امل�ضادر املحلية 
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�ضنويا خالل الفرتة   %6 الطبيعي مبعدل  الغاز  ا�ضتهالك  ارتفاع  اإىل  ال�ضيا�ضة  هذه 

2007-2011 لي�ضل اإىل 5.2 مليون ب م ن ي يف عام 2011. وبذلك ارتفعت ح�ضة 
ب�ضيطة ولكن  العربية ب�ضورة  الدول  الطاقة يف  ا�ضتهالك  اإجمايل  الطبيعي يف  الغاز 

يف عام 2011. و�ضجل عام   %45.7 اإىل  يف عام 2007   %44.3 ب�ضفة م�ضتمرة من 

2008 اأعلى معدلت النمو يف ا�ضتهالك الغاز الطبيعي يف الدول العربية اإذ بلغ هذا 
املعدل 11.1%. اإل اأنه طراأ تراجع يف هذا املعدل يف عام 2009 حيث و�ضل اإىل %4.1 

ثم تقل�ض لي�ضل اإىل 2.9% يف عام 2010، اإل اأنه عاد اإىل الت�ضاعد مرة اأخرى ليبلغ 

5.9% يف عام 2011.

وتعترب الدول الأع�ضاء هي الدول العربية الأكرث ا�ضتهالكا للغاز الطبيعي حيث بلغت 

ح�ضتها 96.4% من اإجمايل ا�ضتهالك الغاز الطبيعي  يف الدول العربية يف عام 2011. 

العربية  الدول  ال�ضعودية، والإمارات، وم�ضر، وقطر هي  تعترب  العملية،  الناحية  ومن 

من   %71.1 الدول جمتمعة  بلغت ح�ضة هذه  اإذ  الطبيعي  للغاز  امل�ضتهلكة  الرئي�ضية 

اإجمايل ا�ضتهالك الدول العربية من الغاز الطبيعي يف عام 2011. اأما الدول العربية 

Fig 1/20
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ال�صكل 1 - 20

ا�صتهالك النفط يف الدول العربية واملجموعات الدولية الأخرى يف عام 2010 

)% (
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Fig 1/21
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الأخرى غري الأع�ضاء فهي ت�ضتهلك كميات ب�ضيطة من الغاز الطبيعي ل تتجاوز 190 

األف ب م ن ي يف عام 2011. ويرتكز هذا ال�ضتهالك ب�ضورة اأ�ضا�ضية يف ثالث دول 

هي ُعمان، الأردن، واملغرب.

وبلغت ح�ضة الدول العربية 9.8% من اإجمايل ا�ضتهالك العامل من الغاز الطبيعي 

يف عام 2010، وبلغت ح�ضة الدول ال�ضناعية 48.9%، وو�ضلت ح�ضة الدول النامية 

اإىل 22.5%، واإىل 18.8% يف دول الحتاد ال�ضوفيتي ال�ضابق. ال�ضكل )21-1(.

1-2-3 الطاقة الكهرومائية

الكهرومائية  الطاقة  ت�ضاهم  املائية، لذلك  امل�ضادر  العربية من �ضح  الدول  تعاين 

م�ضاهمة ب�ضيطة ومت�ضائلة يف ميزان الطاقة يف الدول العربية حيث ل تتجاوز ح�ضة 

العربية يف عام  يف اإجمايل ا�ضتهالك الطاقة يف الدول   %1.3 الكهرومائية  الطاقة 

2011، لذلك ت�ضتهلك الطاقة الكهرومائية يف عدد حمدود من الدول العربية. وتعترب 

ال�صكل 1 - 21

ا�صتهالك الغاز الطبيعي يف الدول العربية واملجموعات الدولية الأخرى يف عام 2010 
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اأن  اأكرب دولتني عربيتني م�ضتهلكتني للطاقة الكهرومائية. ومن املتوقع  م�ضر والعراق 

يبلغ اإجمايل ا�ضتهالك الدول العربية من الطاقة الكهرومائية 143 األف ب ن م ي يف 

عام 2011.

وا�ضتهلكت الدول العربية 0.8% من اإجمايل ا�ضتهالك العامل من الطاقة الكهرومائية 

يف عام 2010، بينما بلغت هذه احل�ضة 52.1% يف الدول النامية، و39.9% يف الدول 

ال�ضناعية و 7.2% يف دول الحتاد ال�ضوفيتي ال�ضابق.

1-2-4 الفحم

ل متتلك الدول العربية عموما م�ضادر ذات اأهمية من الفحم الذي ي�ضتهلك بكميات 

�ضغرية يف اأربع دول عربية، وهي: م�ضر، اجلزائر، املغرب، ولبنان. ومن غري املتوقع اأن 

يتجاوز اإجمايل ا�ضتهالك هذه الدول 48 األف ب م ن ي يف عام 2011. وتقارب ح�ضة 

الفحم 0.4% يف اإجمايل ا�ضتهالك الطاقة يف الدول العربية.   

وا�ضتهلكت الدول العربية 0.04% من اإجمايل ا�ضتهالك العامل من الفحم يف عام 

2010، وبلغت هذه احل�ضة 64.2% يف الدول النامية، و 31% يف الدول ال�ضناعية و 
4.8% يف دول الحتاد ال�ضوفيتي ال�ضابق.

2- اإجمايل ا�صتهالك الطاقة يف الدول الأع�صاء

2-1 اإجمايل ا�صتهالك الطاقة ومتو�صط ن�صيب الفرد 

ارتباطا وثيقا  ارتبط  الأع�ضاء قد  الدول  الطاقة يف  ا�ضتهالك  اأن  من املالحظ 

بالتطورات يف القت�ضاد العاملي خالل ال�ضنوات القليلة املا�ضية اإذ اأدت الأزمة املالية 

العاملية اإىل تراجع الطلب العاملي على الطلب على النفط من الدول الأع�ضاء الأمر 

الذي اأدى اإىل هبوط قيمة ال�ضادرات البرتولية مما اأثر على اأداء القت�ضادات العربية 

ب�ضورة مبا�ضرة، ومن ثم على ا�ضتهالك الطاقة ب�ضورة غري مبا�ضرة. وتبني بيانات 
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بلغ  الزيادة يف هذا ال�ضتهالك قد  اأن معدل  الأع�ضاء  الدول  الطاقة يف  ا�ضتهالك 

9.4% يف عام 2008 ثم ما لبث اأن هبط اإىل 3.7% يف عام 2009، ثم اإىل 3.4% يف 
عام 2010. لكنه من املتوقع اأن يتزايد لي�ضل اإىل 4.9% يف عام 2011 حيث �ضيقارب 

اإجمايل ا�ضتهالك الطاقة يف الدول الأع�ضاء 10.4 مليون ب م ن ي.

ومن ناحية معدلت تزايد ا�ضتهالك الطاقة يف جمموعة الدول الأع�ضاء خالل الفرتة 

2011-2007 ميكن التمييز بني ثالث فئات من الدول، وهي على النحو التايل:

: وتت�ضمن هذه الفئة ثالث  الدول التي جتاوز فيها معدل النمو ال�صنوي %6. 1

دول، وهي: العراق )10.1%(، الإمارات )8.2%(، وقطر )%7.5(. 

: وت�ضتمل هذه الفئة على  الدول التي تراوح معدل النمو فيها بني %4 -%6. 2

البحرين )5.2%(، الكويت )%4.3(،  ال�ضعودية )%5.3(،  خم�ض دول، وهي: 

واجلزائر )4.2%(، وليبيا )%4.1(. 

: وتتمثل يف دولتني، وهما: م�ضر  الدول التي مل يتجاوز فيها معدل النمو %4. 3

)3.3%(، وتون�ض )%2.7(. 

اأما بالن�ضبة اإىل �ضوريا فقد تراجع فيها ا�ضتهالك الطاقة من 438.5 األف ب م ن ي 

يف عام 2007 اإىل 428.4 األف ب م ن ي يف عام 2010. ومن املتوقع اأن ي�ضل ا�ضتهالك 

الطاقة يف �ضوريا اإىل 433 األف ب م ن ي يف عام 2011.

ويتوقع اأن يبلغ حجم الزيادة يف ا�ضتهالك الطاقة يف الدول الأع�ضاء يف عام 2011 

حوايل 513 األف ب م ن ي. ومن املتوقع اأن تاأتي هذه الزيادة ب�ضورة رئي�ضية من �ضت 

دول وهي: ال�ضعودية )200 األف ب م ن ي(، الإمارات )78 األف ب م ن ي(، قطر )70 

األف ب م ن ي(، م�ضر )31.5 األف ب م ن ي(، العراق )25 األف ب م ن ي(، واجلزائر 

)24.7 األف ب م ن ي(. وتراوح حجم الزيادة يف الدول الأع�ضاء الأخرى ما بني 3 اآلف 

ب م ن ي يف تون�ض و 22 األف ب م ن ي يف البحرين. ويو�ضح ال�ضكل )1-22( واجلدول 

)1-19( ا�ضتهالك الطاقة يف الدول الأع�ضاء يف عام 2007 وعام 2011.
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اإجمايل ا�ضتهالك  اأكرث من ن�ضف  وي�ضكل ا�ضتهالك الطاقة يف ثالث دول عربية 

الطاقة يف الدول العربية، وهذه الدول هي: ال�ضعودية، الإمارات، وم�ضر. تعترب اململكة 

العربية ال�ضعودية امل�ضتهلك الأكرب للطاقة �ضمن الدول العربية حيث يتوقع اأن ي�ضكل 

العربية يف عام  الدول  الطاقة يف  ا�ضتهالك  اإجمايل  من   %28.3 ا�ضتهالكها حوايل 

2011، وتاأتي الإمارات يف املركز الثاين بن�ضبة 13.7%، وم�ضر يف املركز الثالث بن�ضبة 
 .%12.6

وازداد املتو�ضط العام ل�ضتهالك الفرد من الطاقة يف الدول الأع�ضاء مبعدل %2.6 

�ضنويا خالل الفرتة 2007-2011 لريتفع من 14.6 ب م ن يف عام 2007 اإىل 16.1 ب 

م ن يف عام 2011. وت�ضهد الدول الأع�ضاء تباينا كبريا فيما بينها من ناحية متو�ضط 

ا�ضتهالك الفرد من الطاقة حيث يرتاوح هذا املتو�ضط ما بني 6 ب م ن يف تون�ض و 

151.3 ب م ن يف قطر. ويو�ضح ال�ضكل )1-23( متو�ضط ا�ضتهالك الفرد من الطاقة 
يف الدول الأع�ضاء.

ال�صكل 1 - 22

ا�صتهالك الطاقة يف الدول الأع�صاء يف عامي 2007 و 2011
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2-2 ا�صتهالك الطاقة وفق امل�صدر

يوجد حتول بطيء وتدريجي يف خليط ا�ضتهالك الطاقة يف الدول الأع�ضاء، حيث 

هناك ميل نحو اجتاه كل من ح�ضة املنتجات البرتولية والغاز الطبيعي اإىل الت�ضاوي 

الن�ضبية  الأهمية  ازدادت  2007-2011 فقد  الفرتة  اأما خالل  القادمة.  ال�ضنوات  يف 

للغاز الطبيعي يف اإجمايل ال�ضتهالك من 47.1% يف عام 2007 اإىل 48.4% يف عام 

2011. ويف الوقت نف�ضه تراجعت ح�ضة املنتجات البرتولية من 51.3% اإىل %50.2. 
ول توجد لدى الدول الأع�ضاء م�ضادر ميكن العتماد عليها غري امل�ضادر البرتولية، 

وت�ضد امل�ضادر املتاحة من كل من الطاقة الكهرومائية والفحم ن�ضبة ب�ضيطة ومتناق�ضة 

يف ميزان الطاقة يف الدول الأع�ضاء. ول تتجاوز ح�ضة هذين امل�ضدرين معا 1.4% يف 

اإجمايل ا�ضتهالك الطاقة يف الدول الأع�ضاء يف عام 2011 حيث ل تزيد ح�ضة الطاقة 

1.1%، بينما قاربت ح�ضة الفحم 0.3%. ويو�ضح ال�ضكل )24-1(  الكهرومائية عن 

واجلدول )1-20( ا�ضتهالك الطاقة يف الدول الأع�ضاء ح�ضب امل�ضدر يف عام 2011.

ال�صكل 23-1

معدل ا�صتهالك الفرد من الطاقة يف الدول الأع�صاء يف عام 2011
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Fig 1/24
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2-2-1 املنتجات البرتولية

الدول  الطاقة يف  لتلبية متطلبات  الأول  البرتولية هي امل�ضدر  املنتجات  تزال  ما 

الأع�ضاء على الرغم من تراجع ح�ضتها يف اإجمايل ا�ضتهالك الطاقة. وازداد ا�ضتهالك 

اأن  املتوقع  �ضنويا خالل الفرتة 2007-2011. ومن   %4.8 البرتولية مبعدل  املنتجات 

ي�ضل اإجمايل ا�ضتهالك هذه املنتجات اإىل 5.2 مليون ب م ن ي يف عام 2011. 

ويتوقع اأن يبلغ حجم الزيادة يف ا�ضتهالك املنتجات البرتولية يف الدول الأع�ضاء يف 

عام 2011 حوايل 202 األف ب م ن ي، منها 100 األف ب م ن ي من ال�ضعودية، 18 األف 

ب م ن ي من الإمارات، و15 األف ب م ن ي من كل من العراق، الكويت، وم�ضر. ويتوقع 

اأن يرتاوح حجم الزيادة يف بقية الدول الأع�ضاء ما بني 2 األفي ب م ن ي يف تون�ض و 

10 اآلف ب م ن ي يف قطر. اجلدول )21-1(. 

ا�صتهالك الطاقة يف الدول الأع�صاء ح�صب امل�صدر يف عام 2011

)األف برميل مكافىء نفط / اليوم(  
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وتلعب املنتجات البرتولية اأدوارا متفاوتة بني الدول الأع�ضاء من ناحية م�ضاهمتها 

من   %85.2 البرتولية  املنتجات  الطاقة. وتبلغ ح�ضة  ا�ضتهالك  تلبية متطلبات  يف 

اإجمايل ا�ضتهالك الطاقة يف الكويت يف عام 2011، وو�ضلت هذه الن�ضبة اإىل %71.8 

يف �ضوريا، و 71% يف العراق، و 65.1% يف تون�ض، و60.2% يف ال�ضعودية، و %52.2 

يف اجلزائر، 50% يف م�ضر. وترتاوح ح�ضة املنتجات البرتولية يف بقية الدول الأع�ضاء 

ما بني 14.7% يف البحرين و48.1% يف ليبيا.  

2-2-2 الغاز الطبيعي

اأ�ضبح الغاز الطبيعي يلعب دورا متزايدا يف ا�ضتهالك الطاقة يف الدول الأع�ضاء اإذ 

ازداد ا�ضتهالكه خالل الفرتة 2007-2011 مبعدل بلغ 5.9% �ضنويا، بينما بلغ معدل 

يتجاوز  اأن  خالل الفرتة نف�ضها. ويتوقع   %5.3 الطاقة  ا�ضتهالك  اإجمايل  الزيادة يف 

حجم ا�ضتهالك الغاز الطبيعي يف الدول الأع�ضاء 5 ماليني ب م ن ي يف عام 2011 

باملقارنة مع ما يقارب 4 ماليني ب م ن ي يف عام 2007.

اأربع دول عربية، وهي:  الغاز الطبيعي ب�ضورة رئي�ضية يف  ويرتكز ا�ضتهالك 

اأرباع  الأربع حوايل ثالثة  الدول  الإمارات، م�ضر، وقطر. وت�ضتهلك هذه  ال�ضعودية، 

)73.8%( اإجمايل ا�ضتهالك الدول الأع�ضاء من الغاز الطبيعي.   وتعترب اململكة العربية 

ال�ضعودية اأكرب دولة م�ضتهلكة من الغاز الطبيعي �ضمن الدول الأع�ضاء، اإذ يتجاوز حجم 

ا�ضتهالكها منه ربع اإجمايل ا�ضتهالك الدول الأع�ضاء، وتليها الإمارات يف املرتبة الثانية 

بح�ضة و�ضلت اإىل 23.6%، ثم قطر يف املرتبة الثالثة بح�ضة 12.4%، وم�ضر بح�ضة 

12.3%. ال�ضكل )1-25( واجلدول )22-1(. 

الغاز  تباينا ملحوظا من ناحية درجة اعتمادها على  وتتباين الدول الأع�ضاء 

الطبيعي لتلبية متطلباتها من الطاقة، وميكن ت�ضنيف هذه الدول �ضمن ثالث فئات 

ح�ضب الأهمية الن�ضبية للغاز الطبيعي يف اإجمايل ا�ضتهالكها من الطاقة، وهذه الفئات 

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

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

البحرين، قطر،  اأربع دول، وهي:  الفئة من  الطاقة. وتتاألف هذه  ا�ضتخدام 

الإمارات، وليبيا. و�ضلت ح�ضة الغاز الطبيعي من اإجمايل ا�ضتهالك الطاقة يف 

عام 2011 اإىل 85.3% يف البحرين، و84.9% يف قطر، و 75.6% يف الإمارات، 

و 51.9% يف ليبيا.

الدول التي تعتمد اعتمادا رئي�صـــيا على الغـــاز الطبيعي — لتغطية متطلبات 

الطبيعي ما بني  الغاز  فيـــها ح�ضة  التي ترتاوح  الدول  الطاقـــة فيــها، وهي 

اأربع دول، وهي:  الفئة  33%-50% من ا�ضتخدام الطاقة. وتت�ضمن هذه 

اإجمايل  الطبيعي يف  الغاز  ال�ضعودية،وتون�ض. وبلغت ح�ضة  اجلزائر، م�ضر، 

ا�ضتهالك الطاقة يف عام 2011 اإىل 45.6% يف اجلزائر، و 43% يف م�ضر، 

و39.8% يف ال�ضعودية، و 34.3% يف تون�ض.

Fig 1/25
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ا�صتهالك الغاز الطبيعي يف الدول الأع�صاء يف عامي 2007 و 2011

)األف برميل مكافىء نفط / يوم(

ال�صكل 1 - 25



تقرير الأمني العام ال�سنوي

الثامن والثالثون

88

الغاز الطبيعي لتغطية متطلبات  التي تعتمد اعتمادا متو�ضطا على  الدول  — 

الطاقة فيها، وهي الدول التي تقل فيها ح�ضة الغاز الطبيعي عن 33% من 

ا�ضتخدام الطاقة. وت�ضتمل هذه الفئة على ثالث دول، وهي: �ضوريا، العراق، 

والكويت. وو�ضلت ح�ضة الغاز اإىل 26.6% يف �ضوريا، واإىل 26.2% يف العراق، 

واإىل 14.8% يف الكويت. 

لتلبية  الغاز الطبيعي  الدول الأع�ضاء على  ال�ضكل )1-26( مدى اعتماد  ويبني 

ا�ضتخداماتها من الطاقة.

ال�صكل 1 -  26

2-2-3 الطاقة الكهرومائية والفحم

ل متتلك الدول الأع�ضاء م�ضادر مالئمة من كل الطاقة الكهرومائية والفحم لزيادة 

ح�ضتهما يف موازين الطاقة مبعدلت تتما�ضى مع الزيادة يف متطلباتها من الطاقة. 

لذلك فقد تراجعت ح�ضة هذين امل�ضدرين معا – على �ضاآلتها – يف اإجمايل ا�ضتهالك 

الطاقة من 1.6% يف عام 2007 اإىل 1.4% يف عام 2011.

الأهمية الن�صبية ل�صتهالك الغاز الطبيعي 

يف اإجمايل ا�صتهالك الطاقة يف الدول الأع�صاء يف عام 2011
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فيما يتعلق بالطاقة الكهرومائية فقد ارتفع ا�ضتهالكها من 99 األف ب م ن ي يف 

عام 2007 اإىل 109 األف ب م ن ي يف عام 2011، وبذلك تراجعت ح�ضتها يف اإجمايل 

اإنتاج  يف عام 2011. ويتم   %1.1 اإىل  يف عام 2007   %1.2 الطاقة من  ا�ضتهالك 

العراق، �ضوريا،  اأع�ضاء، وهي: م�ضر،  وا�ضتهالك الطاقة الكهرومائية يف خم�ض دول 

اجلزائر، وتون�ض. اجلدول )23-1(. 

اأما بالن�ضبة اإىل الفحم فقد مت ا�ضتهالك كميات �ضئيلة منه يف دولتني من الدول 

الأع�ضاء، وهما م�ضر واجلزائر، حيث بلغ ا�ضتهالك م�ضر حوايل 20 األف ب م ن ي، 

وا�ضتهالك اجلزائر 14 األف ب م ن ي. اجلدول )24-1(.

3- الأ�صعار املحلية

التي كانت �ضائدة لأ�ضعار  بامل�ضتويات   2011 الدول الأع�ضاء يف عام  احتفظت 

املنتجات البرتولية يف اأ�ضواقها املحلية يف عام 2010، با�ضتثناء �ضوريا التي عمدت يف 

اأواخر عام 2011 اإىل زيادة اأ�ضعار الغازولني لت�ضبح على النحو التايل:

- الغازولني العادي: 50 لرية �ضورية/ ليرت بدل من 44 لرية �ضورية/ ليرت.

- الغازولني املمتاز: 55 لرية �ضورية/ ليرت بدل من 50 لرية �ضورية/ ليرت. 

ويبني اجلدول )1-25( الأ�ضعار املحلية احلالية املطبقة يف الدول الأع�ضاء يف عام 

.2011

الطاقة والرثوة  اأن وزارة  املعروف  فاإنه من  الأخرى  العربية  الدول  ناحية  اأما من 

املعدنية يف الأردن تعمل على حتديث قائمة اأ�ضعار املنتجات البرتولية يف ال�ضوق املحلية 

ب�ضورة منتظمة، وفيما يلي قائمة باأ�ضعار هذه املنتجات كما ن�ضرتها الوزارة يف اخلام�ض 

من �ضهر ت�ضرين الأول/ اأكتوبر 2011. 
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90

ال�صعرالوحدةاملنتج

620فل�ض/لرتالبنزين اخلايل من الر�ضا�ض اأوكتان 90

795فل�ض/لرتالبنزين اخلايل من الر�ضا�ض اأوكتان 95

515فل�ض/لرتزيت الغاز )ال�ضولر(

515فل�ض/لرتالكاز

6.5دينار/ا�ضطوانةالغاز البرتويل امل�ضال )ا�ضطوانة 12.5 كغ(

44.5دينار/ا�ضطوانةالغاز البرتويل امل�ضال )ا�ضطوانة 50 كغ(

852.98دينار/طنالغاز البرتويل  امل�ضال باجلملة )bulk( للتوزيع املركزي

890دينار/طنالغاز البرتويل امل�ضال باجلملة )bulk( والذي يحمل بال�ضهاريج

501.24دينار/طنزيت الوقود لل�ضناعة 

614فل�ض/لرتوقود الطائرات لل�ضركات املحلية

619فل�ض/لرتوقود الطائرات لل�ضركات الأجنبية

634فل�ض/لرتوقود الطائرات للرحالت العار�ضة

511.32دينار/طنزيت الوقود للبواخر

670فل�ض/لرتزيت الغاز )ال�ضولر( للبواخر

536.68دينار/طنالإ�ضفلت
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2011٭ 2010 2009 2008 2007
إجمالي االمدادات

35.0 34.2 33.0 35.3 34.1  دول أوبك      

52.5 52.3 51.1 50.4 50.5  دول خارج أوبك      

87.5 86.5 84.1 85.7 84.6  العالم  

التغير السنوي

0.8  1.2 )2.3(  1.2 )0.4(  دول أوبك      

0.2  1.2  0.7 )0.1(  0.6  دول خارج أوبك      

1.0  2.4 )1.6(  1.1  0.2  العالم  

نسبة التغير )%(

2.3  3.6 )6.5(  3.5 )1.2(  دول أوبك      

0.4 2.3 1.4 )0.2-( 1.2  دول خارج أوبك      

1.2  2.8 )1.9(  1.3  0.2  العالم  

اجلدول 1-1
إمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبيعي، االجمالي والتغير السنوي

2011  -  2007
)مليون برميل/ يوم(

٭ بيانات تقديرية

مالحظات: 
- األرقام بين قوسين تعني سالبا.  

- الغراض المقارنات االحصائية تم إدخال كل من أنغوال ) انضمت منظمة أوابك في بداية عام 2007( واالكوادور التي أعادت 
انضمامها في نهاية عام 2007 ، ضمن أرقام أوبك لجميع السنوات أعاله.

المصادر:
- منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.

- أعداد مختلفة من : التقـرير الشهري  لمنظمة أوبك، والتقـرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية .



جداول الفصل األول

93

اجلدول 2-1
 النمو االقتصادي والنمو في الطلب على النفط وفق املجموعات الدولية، 

2011  -  2007
)%(

٭ بيانات تقديرية
٭ ٭ تتضمن الدول اآلسيوية حديثة التصنيع وهي هونغ كونغ، كوريا الجنوبية، سنغافورة و تايوان فيما يخص الناتج المحلي االجمالي

مالحظة: 
- األرقام بين قوسين تعني سالبا.  

المصادر:
- منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.

- أعداد مختلفة من : التقـرير الشهري  لمنظمة أوبك، والتقـرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي.

2011٭ 2010 2009 2008 2007

الدول الصناعية ٭ ٭ 

1.6 3.1 )3.2(  0.2  2.7 الناتج المحلي االجمالي        

)0.6( 1.5 )4.4( )3.6( )0.4( الطلب على النفط        

دول العالم االخرى  

6.4 7.3  2.5  6.0  8.7 الناتج المحلي االجمالي        

2.7 4.4  1.7  3.7  3.9 الطلب على النفط        

إجمالي العالم  

4.0 5.1 )0.7(  2.8  5.3 الناتج المحلي االجمالي        

1.0  2.8 )1.6( )0.6(  1.4 الطلب على النفط        
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اجلدول 3-1
النمو االقتصادي في العالم 

2011 - 2007 
)%(

2011٭ 2010 2009 2008 2007
1.6 3.1 )3.2(  0.2  2.7 الدول الصناعية 
1.5 3.0 )2.6(  0.0  1.9 منها: الواليات المتحدة    

)0.5( 4.0 )5.2( )1.2(  2.4        اليابان            
1.6 1.8 )4.1(  0.5  2.9 منطقة اليورو            
4.7 8.4 )0.9(  1.8  5.8 الدول اآلسيوية حديثة التصنيع ٭ ٭            
6.4 7.3  2.5  6.0  8.7 دول العالم األخرى : 
4.3 4.5 )3.6(  3.0  5.5 دول وسط وشرق أوروبا            
4.6 4.6 )6.5(  5.3  9.0 مجموعة كومنولث الدول المستقلة    
4.3 4.0 )7.9(  5.2  8.5 منها : روسيا    
8.2 9.5  6.9  7.7  11.4 الدول النامية اآلسيوية    
9.5 10.3  9.1  9.6  14.2 منها : الصين            
7.8 10.1  5.7  6.4  9.9         الهند            
4.5 6.1 )1.7(  4.3  5.7 دول أمريكا الالتينية والكاريبي    
8.0 9.2  0.9  6.8  8.7 منها: األرجنتين    
3.8 5.4 )6.5(  1.5  3.3        المكسيك    
3.8 7.5 )0.2(  5.1  6.1        البرازيل            
2.8 )1.5( )3.3(  4.8  8.2        فنزويال            
4.0 4.4  2.0  5.0  6.0 الشرق االوسط وشمال افريقيا    
5.2 5.4  2.6  5.5  7.0 الدول االفريقية جنوب الصحراء    
4.0 5.1 )0.6(  2.8  5.3 العالم 

٭ بيانات تقديرية
٭ ٭ تضم كل من هونغ كونغ، كوريا الجنوبية، سنغافورة و تايوان

مالحظة: 
- األرقام بين قوسين تعني سالبا.  

المصدر:
.IMF-World Economic Outlook, October 2010 -
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اجلدول 4-1
  الطلب العاملي على النفط، االجمالي والتغير السنوي 

2011-2007
  )مليون برميل/ يوم(  

٭ بيانات تقديرية

المصادر:

- منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.
- أعداد مختلفة من : التقـرير الشهري  لمنظمة أوبك، والتقـرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية .

2011٭ 2010 2009 2008 2007

87.8 86.9 84.5 85.9 86.4   إجمالي الطلب العالمي  

0.9 2.4 1.4- 0.5- 1.2   التغير في الطلب )م ب/ي( 

1.0 2.8 1.6- 0.6- 1.4    نسبة التغير )%(    
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2011٭ 2010 2009 2008 2007

45.9   الدول الصناعية   49.4 47.6 45.5 46.2

41.9 دول العالم االخرى ٭ ٭    37.0 38.4 39.0 40.7

87.8   إجمالي العالم   86.4 86.0 84.5 86.9

اجلدول 5-1
  الطلب العاملي على النفط وفق املجموعات الدولية،

2011-2007 
)مليون برميل/ يوم(

٭ بيانات تقديرية
٭ ٭ تضم كل من الدول النامية و الدول المتحولة

المصادر:
- منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.

- أعداد مختلفة من : التقـرير الشهري  لمنظمة أوبك، والتقـرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية .
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اجلدول 6-1
 االجمالي والتغير السنوي في الطلب على النفط في الدول الصناعية، 

2011-2007
)مليون برميل/ يوم(

٭ بيانات تقديرية

المصادر:
- منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.

- أعداد مختلفة من : التقـرير الشهري  لمنظمة أوبك، والتقـرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية .

2011٭ 2010 2009 2008 2007

23.6  23.8  23.3  24.2  25.5   أمريكا الشمالية  

14.4  14.6  14.5  15.4  15.5   أوروبا الغربية  

7.9  7.8  7.7  8.0  8.4   المحيط الهادي  

45.9  46.2  45.5  47.6  49.4   إجمالي الدول الصناعية  

)0.3(  0.7 )2.1( )1.8( )0.2(   التغير السنوي في الطلب   

)0.6(  1.5 )4.4( )3.6( )0.4(    نسبة التغير )%(
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2011٭ 2010 2009 2008 2007
37.0  35.9  34.3  33.5  32.2 الدول النامية  
6.0  5.8  5.6  5.4  5.0 منها الدول العربية : 
5.1 5.0  4.8  4.7  4.3 الدول األعضاء    
0.9  0.8  0.8  0.7  0.7 باقي الدول العربية            

4.9  4.8  4.7  4.7  4.6 دول أخرى في الشرق 
األوسط وأفريقيا 

10.9  10.6  10.3  10.1  9.6 إجمالي الشرق االوسط وأفريقيا 
19.8 19.1  18.1  17.4  17.1 الدول اآلسيوية النامية 
9.4 9.0  8.3  8.0  7.6 منها: الصين    
3.5  3.3  3.2  3.1  3.0 الهند            
6.9  6.8  6.6  6.3  6.5 الدول األخرى            
6.3  6.2  5.9  6.0  5.5 دول أمريكا الالتينية 
2.8  2.5  2.5  2.5  2.3 منها: البرازيل    
3.5  3.7  3.4  3.5  3.2 الدول األخرى            
4.9  4.8  4.7  4.9  4.8 الدول المتحولة 
4.2  4.1  4.0  4.1  4.0 منها: االتحاد السوفيتي السابق  

41.9  40.7  39.0  38.4  37.0 إجمالي دول العالم االخرى 

1.2  1.7  0.7  1.4  1.4 التغير السنوي في طلب 
دول العالم االخرى 

2.9 4.4  1.7  3.7  3.9  نسبة التغير )%(

اجلدول 7-1
 االجمالي والتغير السنوي في الطلب على النفط في دول العالم األخرى ) عدى الصناعية(،

2011-2007 
)مليون برميل/ يوم(

٭ بيانات تقديرية

المصادر:
- منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.

- أعداد مختلفة من : التقـرير الشهري  لمنظمة أوبك، و التقـرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية .
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اجلدول 8-1
السعر الفوري لسلة خامات أوبك،

2011-2007
)دوالر / برميل(

المصادر:
- منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.

- أعداد مختلفة من التقـرير الشهري  لمنظمة أوبك .

2011 2010 2009 2008 2007

92.8 76.0 41.5 88.4 50.7    يناير   

100.3 73.0 41.4 90.6 54.5   فبراير   

109.8 77.2 45.8 99.0 58.6   مارس   

118.1 82.3 50.2 105.2 63.6   أبريل   

109.9 74.5 57.0 119.4 64.5   مايو   

109.0 73.0 68.4 128.3 66.9   يونيو   

111.6 72.5 64.6 131.2 71.9   يوليو   

106.3 74.2 71.4 112.4 68.7   أغسطس   

107.6 74.6 67.2 96.9 74.2   سبتمبر   

106.3 79.9 72.7 69.2 79.3   أكتوبر   

110.1 82.8 76.3 49.8 88.8   نوفمبر   

107.4 88.6 74.0 38.6 87.1   ديسمبر   

101.0 75.4 42.9 92.7 54.6   الربع األول 

112.3 76.6 58.5 117.6 65.0   الربع الثاني 

108.5 73.8 67.7 113.5 71.6   الربع الثالث 

107.9 83.8 74.3 52.5 85.1   الربع الرابع 

107.5 77.4 61.0 94.4 69.1  المعدل السنوي  
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اجلدول 9-1
متوسط األسعار الفورية لسلة خامات أوبك و خام برنت وغرب تكساس وبعض اخلامات العربية

2010-2006 
)دوالر/ برميل(

المصادر:
- منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.

- أعداد مختلفة من التقـرير الشهري  لمنظمة أوبك .

االرتفاع
 في عام 
2011

2011 2010 2009 2008 2007 الخامات

30.1 107.5 77.4 61.0 94.4 69.1  سلة أوبك منها :  

32.5 112.9 80.4 62.4 98.9 74.7  خليط صحراء الجزائر  

30.0 107.8 77.8 61.4 95.2 68.8  العربي الخفيف  

29.9 109.8 79.9 63.8 99.0 72.9  موربان االماراتي  

29.3 105.6 76.3 60.7 91.2 66.4  خام الكويت  

32.8 111.9 79.1 61.5 96.7 71.4  السدرة الليبي  

28.3 106.5 78.2 62.4 94.9 69.3  البحري القطري  

29.4 106.2 76.8 60.5 92.1 66.4  البصرة العراقي  

 خامات اخرى :  

28.1 106.2 78.1 61.8 93.8 68.4  دبي  

31.7 111.3 79.6 61.7 97.4 72.6  برنت  

15.5 94.9 79.4 61.9 100.0 72.3  خام غرب تكساس  
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اجلدول 10-1
 أسعار النفط اخلام اإلسمية واحلقيقية،

 2011-2000
)دوالر/ برميل(

٭ الرقم القياسي يمثل مخفض الناتج المحلي االجمالي في الدول الصناعية ، كما ينشرها صندوق النقد الدولي
٭٭بيانات تقديرية

المصدر:
- منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.

- أعداد مختلفة من التقـرير الشــــــهري  لمنظمة أوبك ، و تقرير االحصائيات المالية الدولية، ســــــبتمبر 2008 لصندوق النقد الدولي 
.)IMF(

  السعر الحقيقي
 بأسعار 2000

الرقم القياسي٭
100 = 2000 السعر اإلسمي السنة

27.6 100.0 27.6 2000

22.7 101.9 23.1 2001

23.5 103.5 24.3 2002

26.8 105.3 28.2 2003

33.5 107.5 36.0 2004

46.3 109.3 50.6 2005

54.4 112.1 61.0 2006

60.3 114.6 69.1 2007

80.8 116.9 94.4 2008

51.8 117.8 61.0 2009

65.0 119.0 77.4 2010   

88.6 121.3 107.5 2011٭٭
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زيت الوقود٭٭
(3.0% كبريت)

زيت الغاز٭
(0.2% كبريت)

  الغازولين
الممتاز السوق

73.0 90.9 88.4 سنغافورة

متوسط عام 2010
72.0 90.4 90.0 روتردام
71.5 89.4 80.5 البحر المتوسط
71.8 88.1 91.5 الخليج االمريكي
102.6 126.3 119.6 سنغافورة

متوسط عام 2011
100.4 126.3 12.4 روتردام
101.2 111.5 118.7 البحر المتوسط
100.0 122.6 124.5 الخليج االمريكي
93.2 119.4 113.1 سنغافورة

91.0الربع األول 2011 118.2 112.3 روتردام
94.2 113.9 115.8 البحر المتوسط
91.9 116.3 113.6 الخليج االمريكي

103.8 132.4 125.2 سنغافورة

105.3 الربع الثاني 130.1 130.4 روتردام
105.5 114.2 125.7 البحر المتوسط
103.8 127.1 137.6 الخليج االمريكي
106.1 126.7 123.9 سنغافورة

103.1الربع الثالث 127.3 124.9 روتردام
103.3 108.6 120.5 البحر المتوسط
102.6 123.7 130.3 الخليج االمريكي
107.4 126.6 116.1 سنغافورة

الربع الرابع
102.0 129.5 114.1 روتردام
101.8 109.2 112.9 البحر المتوسط
101.5 123.4 116.4 الخليج االمريكي

اجلدول 11-1
 املتوسط الشهري لالسعار الفورية للمنتجات النفطية فى االسواق املختلفة،

2011-2010 
)دوالر/ برميل(

٭ زيت الغاز في سوق سنغافورة يحتوى  على 0.5 % كبريت  
٭٭ زيت الوقود في سوق روتردام يحتوى على3.5 %، كبريت

المصدر:
- أعداد مختلفة من التقرير الشهري لمنظمة أوبك.
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اجلدول 12-1
نسبة الضريبة من اسعار الغازولني في بعض الدول الصناعية 

2011-2010 
) دوالر / لتر (

المصدر :
اعداد مختلفة من التقرير الشهري الصادر عن وكالة الطاقة الدولية.

اكتوبر 2011  اكتوبر 2010

نسبة
الضريبة 

)%(
السعر

الضريبة النهائي 
السعر
قبل 

الضريبة 

نسبة
الضريبة 

)%(
السعر

الضريبة النهائي 
السعر
قبل 

الضريبة 

11.86 0.91 0.11 0.80 14.71 0.73 0.11 0.63 أمريكا 

29.95 1.22 0.36 0.85 31.20 1.03 0.32 0.71 كندا 

43.79 1.87 0.82 1.05 47.09 1.61 0.76 0.85 اليابان 

48.82 1.81 0.88 0.93 53.06 1.62 0.86 0.76 أسبانيا 

55.88 2.18 1.22 0.96 58.37 1.88 1.10 0.78 إيطاليا 

57.26 2.05 1.17 0.88 61.71 1.86 1.15 0.71 فرنسا 

58.84 2.10 1.23 0.86 63.69 1.91 1.21 0.69 ألمانيا 

59.72 2.12 1.27 0.86 64.65 1.85 1.20 0.66 بريطانيا 
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 البحر المتوسط -
 البحر المتوسط ٭ ٭ ٭

 الخليج العربي -
 الغرب ٭ ٭

 الخليج العربي -
 الشرق ٭ 

 االتجاه
                              الفترة  

117 51 73   متوسط عام 2010
123 68 108    يناير 2010  
95 57 83    فبراير  

137 58 82    مارس  
114 66 94    أبريل  
174 56 76    مايو  
112 63 96    يونيو  
110 45 58    يوليو  
108 41 52    أغسطس  
87 36 47    سبتمبر  

117 34 46    أكتوبر  
94 45 69    نوفمبر  

133 40 60    ديسمبر  
101 39 53   متوسط عام 2011
74 32 47    يناير 2011  
98 42 66    فبراير  

128 44 63    مارس  
96 39 51    أبريل  
99 39 50    مايو  
93 41 57    يونيو  
87 39 49    يوليو  
89 38 47    أغسطس  
87 36 44    سبتمبر  

134 35 46    أكتوبر  
86 41 59    نوفمبر  

141 39 59    ديسمبر  

اجلدول 13-1
تطور اجتاهات أسعار شحن النفط اخلام

2010-2009 
)نقطة على املقياس العاملي (

٭ حجم الناقلة يتراوح ما بين 230 الى 280 ألف طن ساكن 
٭ ٭ حجم الناقلة يتراوح ما بين 270 الى 285 ألف طن ساكن 
٭ ٭ ٭ حجم الناقلة يتراوح ما بين 80 الى 85 ألف طن ساكن 

المصدر:
- أعداد مختلفة من التقرير الشهري لمنظمة أوبك.
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 اجلدول 14-1
 مستويات املخزون النفطي في الدول الصناعية في نهاية الفصل،

 2011  -  2010

)مليون برميل (

٭ بيانات تقديرية
٭ ٭ المخزون على متن الناقالت و المخزونات المستقلة
٭ ٭ ٭ المخزون الزائد عن المستوى التشغيلي 55 يوما

المصادر:
- منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.

.Oil Market Intelligence, various issues -

الربع الرابع  الربع الثالث الربع الثاني الربع األول المنطقة
2011٭ 2000 2011 2010 2011 2010 2011 2010

1275 1331 1337 1396 1309 1372 1304 1315  أمريكا الشمالية منها :

1022 1067 1097 1087 1070 1089 1056 1082 الواليات المتحدة االمريكية

919 949 924.3 951 939.3 992 973 992  أوروبا

389 390 412.3 403 410.3 397 388.7 383  الهادي
2583 2670 2673 2750 2659 2761 2666 2690  إجمالي الدول الصناعية

1673 1687 1676 1492 1648 1492 1641 1512  بقية دول العالم

964 1031 994.3 1085 1032 1054 1053 1055  مخزونات أخرى ٭ ٭
5219 5387 5343 5327 5338 5307 3591 5257  إجمالي المخزون التجاري

1775 1780 1773 1763 1787 1773 17.69 1765  المخزون االستراتيجي منه :

696 726.5 696 726.5 726.5 727 726.5 727  المخزون االستراتيجي االمريكي

1368 1536 1492 1475 1486 1487 159.0 1406  المخزون القابل للتصرف ٭ ٭ ٭

57.9 60.2 58.0 59.0 58.0 59.0 59.0 59.0  كفاية المخزون  التجاري في 
الدول الصناعية ) يوم (

68.6 71.9 69.0 71.5 70.0 72.9 70.6 72.7  كفاية المخزون  التجاري العالمي ) يوم (

33.0 34.0 33.0 33.0 34.0 34.0 35.0 35.0  كفاية المخزون االستراتيجي 
في الدول الصناعية

17.9 20.6 15.0 19.7 15.0 18.5 18.1 19.3  كفاية المخزون القابل للتصرف ) يوم (
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2011٭ 2010٭ 2009 ٭ 2008 2007

85900 57900 44785 80635 56025   اإلمارات 

6305 4664 3275 5895 7106   البحرين 

٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭ ٭    تونس 

37289 28089 21497 38543 27757   الجزائر 

289518 184421 144249 247097 178284   السعودية 

2994 6689 5414 7989 5644   سورية 

83768 54248 43895 63000 38056   العراق 

27328 20553 16172 27428 18741   قطر 

79646 53029 41858 57690 38488   الكويت 

7391 38764 29446 52084 36944   ليبيا 

4689 2593 2166 4911 3128   مصر ٭ ٭ ٭ 

624827 450950 352757 585272 410173   االجمالي 

اجلدول 15-1
   قيمة الصادرات النفطية في الدول األعضاء، 

 2011-2007 
)مليون دوالر(

٭ بيانات تقديرية  
٭ ٭ تشير البيانات الى أن حجم االستهالك يفوق حجم االنتاج من النفط الخام  

٭ ٭ ٭ بيانات وطنية لعامي 2007 و 2008
المصادر:

- منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.
- أعداد مختلفة من التقـرير الشهري  لمنظمة أوبك .
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اجلدول 16-1
قيمة الصادرات النفطية للدول األعضاء باألسعار اجلارية واحلقيقية

 2011-1995
)مليار دوالر(

٭ بيانات تقديرية  
 مالحظة:

- األسعار الحقيقية تشيرالى العائدات بموجب مخفض الناتج المحلي في الدول الصناعية ، كما ينشرها صندوق النقد الدولي.
المصدر: 

- منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.

باألسعار الحقيقية لعام 1995 باألسعار الجارية السنة

93.7 93.7 1995

106.9 108.7 1996

106.2 110.0 1997

73.1 76.8 1998

103.6 109.7 1999

164.8 177.2 2000

135.7 148.6 2001

127.6 142.0 2002

140.8 159.5 2003

189.4 219.0 2004

259.1 305.8 2005

311.0 375.1 2006

332.4 410.2 2007

465.0 585.3 2008

278.3 352.8 2009٭

352.0 450.9 2010٭

479.2 624.8 2011٭



108

تقرير الأمني العام ال�سنوي

الثامن والثالثون

اجلدول 17-1
استهالك الطاقة في الدول العربية

  2011 - 2007 
)ألف برميل مكافئ نفط/ يوم(

٭ المنتجات البترولية تشتمل على النفط الخام المستخدم كوقود في محطات الكهرباء
)1( بيانات تقديرية.

)2( بيانات أولية.

 مالحظة: قد ال تتطابق المجاميع نظراً للتقريب.
 المصادر:  

-  األوراق القطرية المقدمة إلى مؤتمر الطاقة العربي التاسع، الدوحة، دولة قطر، 2010.
-  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.

)2(2011 )1(2010 2009 2008 2007
المنتجات البترولية ٭ 

5200 4998 4808 4646 4314       الدول األعضاء 
800 782 750 729 696       الدول العربية األخرى 

6000 5781 5558 5375 5010   إجمالي الدول العربية 

  الغاز الطبيعي 

5010 4729 4594 4413 3963       الدول األعضاء 
190 179 174 168 159       الدول العربية األخرى 

5200 4908 4768 4581 4122   إجمالي الدول العربية 

  الطاقة الكهرومائية 

109 108 107 107 99       الدول األعضاء 
34 34 34 34 34       الدول العربية األخرى 

143 142 141 141 133   إجمالي الدول العربية 

  الفحم 

34 34 34 34 34       الدول األعضاء 
14 13 13 13 13       الدول العربية األخرى 
48 47 47 46 47   إجمالي الدول العربية 

  اجمالي استهالك الطاقة 

10353 9869 9544 9199 8409       الدول األعضاء 
1038 1008 971 944 902       الدول العربية األخرى 

11391 10878 10515 10143 9312   إجمالي الدول العربية 



جداول الفصل األول

109

اجلدول 18-1
معدل استهالك الفرد من الطاقة في الدول العربية لعامي 

2011 و   2007
) برميل مكافئ نفط/ سنة (

٭ بيانات تقديرية  

المصادر:
- األوراق القطرية المقدمة إلى مؤتمر الطاقة العربي التاسع، الدوحة، دولة قطر، 2010.

- منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.

2011٭ 2007  

68.4 66.9   اإلمارات 

88.6 97.5   البحرين 

6.0 5.6   تونس 

6.8 6.2   الجزائر 

42.4 38.4   السعودية 

7.5 8.3   سورية 

7.6 6.1   العراق 

151.3 163.7   قطر 

49.3 49.0   الكويت 

23.7 22.9   ليبيا 

6.5 6.2   مصر 

16.1 14.6   األقطار األعضاء 

3.0 2.8   الدول العربية األخرى 

11.5 10.4   إجمالي الدول العربية 
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اجلدول 19-1
استهالك الطاقة في الدول األعضاء

    2011-2007 
)ألف برميل مكافئ نفط/ يوم(

٭ البيانات الخاصة بالسعودية والكويت تشمل استهالك الطاقة في الصناعة البترولية
)1( بيانات تقديرية.

)2( بيانات أولية.

 مالحظة: قد ال تتطابق المجاميع نظراً للتقريب.
 المصادر:

- منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.
- األوراق القطرية المقدمة إلى مؤتمر الطاقة العربي التاسع، الدوحة، دولة قطر، 2010.

)2( 2011 )1( 2010 2009 2008 2007

1560 1482   اإلمارات  1140 1402 1447

340 318   البحرين  277 292 306

175 172   تونس  157 163 167

680 65   الجزائر  576 605 625

3220 3020    السعودية٭  2625 2845 2920

433 428   سورية  438 428 413

725 700   العراق  494 600 678

730 660   قطر  546 594 634

540 520    الكويت٭  457 482 498

520 515   ليبيا  443 471 497

1430 1398   مصر  1255 1317 1358

10353 9869   االجمالي  8409 9199 9544
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اجلدول 20-1
استهالك الطاقة في الدول األعضاء وفق املصدر

 2011 - 2007 
)ألف برميل مكافئ نفط/ يوم(

)1( بيانات تقديرية.

)2( بيانات أولية.

 مالحظة: قد ال تتطابق المجاميع نظراً للتقريب.
 المصادر :

- منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.
- األوراق القطرية المقدمة إلى مؤتمر الطاقة العربي التاسع، الدوحة، دولة قطر، 2010.

)2( 2011 )1( 2010 2009 2008 2007

5200 4998 4808 4646 4314  المنتجات البترولية  

5010 4729 4594 4413 3963  الغاز الطبيعي  

109 108 107 107 99  الطاقة الكهرومائية  

34 34 34 34 34  الفحم  

10353 9869 9544 9199 8409   إجمالي الطاقة 
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اجلدول 21-1
استهالك املنتجات البترولية في الدول األعضاء

 2011-2007 
)ألف برميل مكافئ نفط/ يوم(

)1( بيانات تقديرية.

)2( بيانات أولية.

مالحظة: قد ال تتطابق المجاميع نظراً للتقريب.
المصادر :

- منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.
- األوراق القطرية المقدمة إلى مؤتمر الطاقة العربي التاسع، الدوحة، دولة قطر، 2010.

)2( 2011 )1( 2010 2009 2008 2007

340 362   اإلمارات  320 331 347

50 48   البحرين  37 42 46

114 112   تونس  104 108 110

355 340   الجزائر  273 310 320

1940 1840   السعودية  1584 1718 1770

311 306   سورية  351 341 295

515 500    العراق  346 418 482

110 100   قطر  66 84 94

460 445    الكويت  396 414 428

250 245   ليبيا  203 221 237

715 700   مصر  635 659 680

5200 4998   االجمالي  4314 4646 4808
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اجلدول 22-1
استهالك الغاز الطبيعي في الدول األعضاء

 2011-2007 
)ألف برميل مكافئ نفط/ يوم(

)1( بيانات تقديرية.

)2( بيانات أولية.

مالحظة: قد ال تتطابق المجاميع نظراً للتقريب.
المصادر:

- منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.
- األوراق القطرية المقدمة إلى مؤتمر الطاقة العربي التاسع، الدوحة، دولة قطر، 2010.

)2( 2011 )1( 2010 2009 2008 2007

1180     اإلمارات  820 1071 1100 1120

290   البحرين  240 250 260 270

60   تونس  53 55 57 59

310   الجزائر  288 280 290 300

1280   السعودية  1041 1127 1150 1180

115   سورية  80 80 111 115

190   العراق  129 162 177 180

620   قطر  480 510 540 560

80   الكويت  61 68 70 75

270   ليبيا  240 250 260 270

615   مصر  530 560 580 600

5010   االجمالي  3963 4413 4594 4729
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اجلدول 23-1
استهالك الطاقة الكهرومائية في الدول األعضاء

 2011-2007 
)ألف برميل مكافئ نفط/ يوم(

٭ بيانات أولية.
 المصادر:

- منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.
- األوراق القطرية المقدمة إلى مؤتمر الطاقة العربي التاسع، الدوحة، دولة قطر، 2010.

2011٭ 2010٭ 2009٭ 2008 2007

1.0   تونس  0.2 0.2 0.2 1.2

1.0   الجزائر  1.0 1.3 1.3 1.3

7.0    سورية  7.1 7.1 7.1 7.1

20.0   العراق  20.0 20.0 20.0 20.0

80.0   مصر  70.5 78.4 78.4 78.4

109.0   االجمالي  98.8 107.0 107.0 108.0
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اجلدول 24-1
استهالك الفحم في الدول األعضاء

 2011-2007
)ألف برميل مكافئ نفط/ يوم(

٭ بيانات تقديرية
 المصادر:

- األوراق القطرية المقدمة إلى مؤتمر الطاقة العربي التاسع، الدوحة، دولة قطر، 2010.
- منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.

2011٭ 2010٭ 2009٭ 2008 2007

14.0   الجزائر  13.8 13.4 14.0 14.0

20.0   مصر  20.1 20.1 20.1 20.1

34.0   االجمالي  33.9 33.5 34.1 34.1
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اجلدول 25-1
األسعار احمللية للمنتجات البترولية للمستهلك في الدول األعضاء 

في عام  2011
 )العملة احمللية/ لتر(

٭ لالسطوانة  سعة 12 كغ.

 المصادر:
- منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.

- منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ التقرير اإلحصائي السنوي، 2011 ، ص 114.

غاز البترول
المسال

زيت الغاز/
الديزل

الكيروسين
المنزلي

بنزين السيارات
العملة

عادي ممتاز

2.15٭ 2.11 2.51 1.52 1.78 درهم  اإلمارات  
1200٭ 100 25 80 100 فلس  البحرين  

158 357 180 998 998 مليم  تونس  

200.00 13.70 21.20 22.60 دينار  الجزائر  

45 25 44 45 60 هلله  السعودية  
250٭ 20 40 50 55 ليرة  سورية  

4000٭ 400 150 450 دينار  العراق  
15.00٭ 0.70 0.55 0.70 0.80 ريال  قطر  
750٭ 55 55 60 65 فلس  الكويت  

54 170 80 180 درهم  ليبيا  
250٭ 75 75 90 130 قرش  مصر  
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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 يف الدول العربية والعامل

يبدو اأن الأزمات ال�صيا�صية والأمنية التي �صهدها عام 2011 كانت لها اأثار خمتلفة 

على ن�صاطات ال�صتك�صاف والإنتاج يف بع�ض الدول العربية، ورمبا كان التاأثري املبا�صر 

حمدوداً عملياً بدولة منتجة كبرية مثل ليبيا، حيث انخف�ض معدل اإنتاج النفط فيها 

التي عمت البالد. وكانت �صركة  1.4 مليون ب/ي نتيجة الأحداث الأمنية  باأكرث من 

توتال Total قد اأوقفت عمليات الإنتاج من حقل اجلرف الواقع يف املغمورة ، وحقل 

اإنتاجها   Eni SPA اآ  اإي بي  اإيني  الياب�صة. كما خف�صت �صركة  الواقع على  املربوك 

مبعدل الثلثني نزولً من 280 األف ب/ي اإىل اأقل من 90 األف ب/ي. لكن كلتا ال�صركتني 

)توتال واإيني( عاودتا الإنتاج يف مطلع �صهر اأيلول/�صبتمرب 2011 . كما عاودت �صركة 

اإنتاج الغاز من حقولها ال�صرقية، واأتت التقارير يف  �صرت احلكومية يف الوقت نف�صه 

اإنتاجها  يبلغ  بئراً   15 ت�صغيل  اإعادة  اإيني عن  اإعالن �صركة  الفرتة متوافقة مع  تلك 

حوايل 32 األف ب/ي يف حقل “اأبو الطفل” على بعد 300 كم جنوب مدينة بنغازي، 

واأ�صارت الدلئل اإىل اأنه من املتوقع اأن ي�صل اإنتاج �صركة اإيني اإىل 140 األف ب/ي حتى 

نهاية �صهر ت�صرين الثاين/نوفمرب 2011. كما اأن �صركة توتال عاودت الإنتاج من حقل 

“اجلرف البحري”  يف نف�ض الفرتة واأعلنت يف حينها اأنها تتوقع اأن ي�صل معدل الإنتاج 
اإىل 40 األف ب/ي يف غ�صون ب�صعة اأ�صابيع. وراأت وكالة الطاقة الدولية اأن الأ�صرار 

التي اأ�صابت معدات الإنتاج وخطوط النقل وامل�صايف واملوانئ تعترب طفيفة ن�صبياً، اإل 

اأن �صرعة ا�صتعادة معدل الإنتاج تتعلق بالكيفية التي مت بها اإغالق الآبار، مبينة اأنها 

الف�سل الثاين

التطورات العاملية والعربية يف ا�ستك�ساف

واحتياطي واإنتاج م�سادر الطاقة
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تتوقع اأن يتم اإنتاج 350-400 األف ب/ي يف نهاية عام 2011، بينما قد ي�صل الإنتاج 

اإىل 1.1 مليون ب/ي يف الربع الرابع من عام 2012.

، وكذلك كان احلال 
1
اأما يف م�صر فلم يتاأثر الإنتاج بالأحداث التي مرت بها البالد

يف تون�ض.

 Nexen Inc. بينما ت�صببت الأو�صاع الأمنية يف اليمن يف توقف اإنتاج �صركة نيك�صن

الكندية يف �صهر اأيار/مايو، ثم توقفت عمليات ال�صركة للمرة الثانية يف �صهر اأيلول/

�صبتمرب، كما توقف اإنتاج �صركة اأو اإم يف OMV يف �صهر اآذار/مار�ض بعد تفجري اأحد 

اأنابيب الت�صدير التي ت�صتخدمها ال�صركة، وقررت ال�صركة يف نهاية عام 2011 اأن تعاود 

.
2
ن�صاطها مرة اأخرى

ويف �صورية، اأدت العقوبات القت�صادية التي فر�صت على البالد اإىل تخفي�ض اإنتاج 

النفط مبعدل و�صل اإىل 30% من حجم الإنتاج خالل الأ�صهر الأخرية من عام 2011.

ويرى بع�ض املحللني القت�صاديني اأن تاأثري ما �صمي بالربيع العربي ل يتعلق بكميات 

الإنتاج  لكنه يتجلى بكميات   ،2011 الإنتاج فقط خالل عام  التي خرجت من  النفط 

ال�صنوات  اإىل الطاقات احلالية خالل  اأن ت�صاف  التي كان من املفرت�ض  الإ�صافية 

ارتفاع نفقات ال�صتك�صاف  الأ�صباب وراء  من �صمن  . ورمبا كان ذلك واحداً 
3
املقبلة

والإنتاج املتوقعة على م�صتوى العامل يف عام 2012، حيث بني م�صح مت اإجراوؤه من قبل 

داهلمان روز و�صركائهم ذات امل�صوؤولية املحدودة .Dahlman Rose & Co. LLC، اأن 

 �صوف ترتفع بن�صبة 9.3% لت�صل اإىل 
4
نفقات ال�صتك�صاف والإنتاج على م�صتوى العامل

411.4 مليار دولر، مقارنة بحوايل 376.5 مليار دولر يف عام 2011. وبني التقرير 
اأن تلك النفقات �صوف ت�صل اإىل 141 مليار دولر يف الوليات املتحدة الأمريكية هذا 

1  وزارة البرتول امل�صرية، املوقع الر�صمي www.petroelum.gov.egy، 25 كانون الأول/دي�صمرب 2011.

. www.mom.gov.ye 2   وزارة النفط واملعادن اليمنية، املوقع الر�صمي

3 A.F. Al Hajji, Oil and Gas in the Capital, World Oil, Vol. 232 No. 12

4 Oil and Gas Journal, 3/1/2012
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العام مقارنة مع 125.5 مليار دولر عام 2011، كما �صوف ت�صل اإىل 42.8 مليار دولر 

يف كندا مقارنة بزهاء 40.5 مليار دولر عام 2011.

اآ- نظرة عامة على بع�ض االتفاقيات والعقود يف الدول العربية

البرتولية،  ال�صناعة  ن�صاطات وا�صحة يف خمتلف مناحي  العربية  الدول  �صهدت 

اإنتاجها، ففي دولة الإمارات العربية املتحدة وقع املجل�ض الأعلى للبرتول يف  لتطوير 

اأويل  ، وهي وحدة من �صركة كوزمو 
1
»اأدوك« اتفاقية مع �صركة  اأبو ظبي على  اإمارة 

املحدودة .Cosmo Oil Co.Ltd اليابانية، يتم مبوجبه متديد فتــــرة امتيازها ملدة 30 

عاماً يف ثالثة حقول ت�صم )مربز واأم العنرب ونيوة الغالن(، ومنطقة امتياز اإ�صافية تقع 

يف منطقة احليل. وتبداأ التفاقية اجلديدة من تاريخ انتهاء �صريان المتياز املمنوح حالياً 

ل�صركة “اأدوك” يف 6 كانون الأول /دي�صمرب من عام 2012. كما اختارت �صركة برتول 

 Occidental Petroleum اأدنوك”، �صركة اأوك�صيدنتال للبرتول“ الوطنية  اأبو ظبي 

الأمريكية ك�صريك لتطوير “حقل غاز �صاه” يف اإمارة اأبو ظبي. وقد تو�صلت اإىل اتفاق 

لتطوير   %40 تبلغ  اأوك�صيدنتال على ح�صة م�صاهمة  مبدئي حت�صل مبوجبه �صركة 

احلقل املذكور، بينما ت�صاهم “اأدنوك” بن�صبة 60% من امل�صروع عرب �صركة “اأبو ظبي 

لتطوير الغاز املحدودة” والتي اأن�صئت ح�صب القانون رقم 3 ل�صنة 2010 بتاريخ الأول 

من �صباط/فرباير 2010. ويت�صمن امل�صروع الذي تقدر كلفته بحوايل 10 مليار دولر، 

1 مليار  الآبار وبناء وحدات ملعاجلة حوايل  الغاز من  اإن�صاء عدة منظومات لتجميع 

قدم3/ي من الغاز احلام�ض، وذلك لإنتاج حوايل 500 مليون قدم مكعب من الغاز يتم 

بقيمة 700  اأبو ظبي الوطنية عقوداً  توريدها اإىل �صبكة الغاز. واأر�صت �صركة برتول 

مليون دولر على �صركتني بهدف تطوير اأجزاء من م�صروع حقل �صاه الغازي والذي تقدر 

كلفة تطويره الإجمالية بحوايل 10 مليار دولر. وقد ح�صلت �صركة املقاولون املتحدون 

Consolidated Contractors Co. على عقد بقيمة 550 مليون دولر لبناء حمطة 
بينما ح�صلت  للم�صروع،  الأنابيب  وبناء بع�ض خطوط  اإىل حبيبات،  الكربيت  لتحويل 

 United Construction and Investment Co. صركة الإن�صاءات املوحدة وال�صتثمار�

1  Abu Dhabi Oil Co. Ltd.
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اإطار امل�صروع املتكامل  الثانوية يف  150 مليون دولر لإن�صاء املباين  على عقد بقيمة 

لتطوير حقا �صاه. واأر�صت �صركة تطوير حقل زاكوم “زادكو” عقد خدمات هند�صية على 

�صركة تكنيب Technip خا�ض مب�صروع تطوير حقل زاكوم العلوي. يهدف امل�صروع اإىل 

رفع معدل اإنتاج احلقل املذكور مبعدل 40% لي�صل اإىل 750 األف ب/ي يف عام 2015، 

كما يهدف اإىل املحافظة على ذلك املعدل ملدة ل تقل عن 25 عاماً.

يقع حقل زاكوم العلوي يف اخلليج العربي على بعد 84 كم من �صواحل مدينة اأبو 

ظبي، ويقدر الحتياطي فيه بحوايل 50 مليار برميل. ويت�صمن العقد و�صع الت�صاميم 

الغاز و�صواغط  اأربع جزر �صناعية، ومنها فوا�صل  املعاجلة على  الهند�صية لوحدات 

الطاقة واملعدات وخطوط  الغاز، ف�صاًل عن مولدات  الغازي ومعززات �صغط  الرفع 

اإ�صافة اإىل عقود �صراء للمعدات التي يحتاج  اأنابيب الربط وتعديل املرافق القائمة، 

الهند�صية  الت�صاميم  يتم النتهاء من  اأن  توريدها لوقت طويل. وتتوقع �صركة تكنيب 

خالل العام احلايل 2011.

يذكر اأن ال�صركاء يف م�صروع تطوير حقل زاكوم العلوي هم: �صركة اأبو ظبي الوطنية 

للنفط »اآدكو« بح�صة تبلغ 60%، و�صركة اإك�صون موبيل  .Exxon Mobil Corp بح�صة 

28%، و�صركة تنمية نفط اليابان .Japan Oil Development Co بح�صة  تبلغ 

.%12

ويف مملكة البحرين، �صاهم تاأ�صي�ض الهيئة الوطنية للنفط والغاز مبوجب مر�صوم 

ملكي يف العام 2005، يف تن�صيط قطاع النفط والغاز من خالل اإقامة م�صاريع م�صرتكة 

والغاز  للنفط  الوطنية  الهيئة  اأبرمت  الإنتاج، وقد  من قطاع  مع �صركات عاملية، بدءاً 

حتى منت�صف عام 2011 عدة اتفاقيات للتنقيب يف القواطع البحرية الأربعة التابعة 

القواطع  امل�صاركة يف ال�صتك�صاف والإنتاج يف  اتفاقيات  التوقيع على  للملكة، كما مت 

الأول والثالث والرابع مع �صركة اأوك�صيدنتال، بالإ�صافة اإىل التوقيع على اتفاقية مماثلة 

ب�صاأن القاطع الثاين مع �صركة بي تي تي اإي بي PTTEP التايلندية بهدف رفع كمية 

الإنتاج من املوارد النفطية للبحرين. ومن اأكرب امل�صاريع التي مت تاأ�صي�صها، �صركة تطوير 
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للبرتول، وهي م�صروع م�صرتك بني الهيئة الوطنية للنفط والغاز و�صركة اأوك�صيدنتال 

و�صركة مبادلة الإماراتية، ويهدف اإىل وقف الرتاجع من حقل البحرين وزيادة اإنتاجه 

اأمثاله حالياً، كما مت يف عام  اإىل ثالثة  تدريجياً على مدى ال�صنوات القليلة القادمة 

2011 توقيع اتفاقية مع اأوك�صيدنتال  ب�صاأن م�صروع ا�صتك�صاف الغاز العميق يف حقل 
البحرين. كما ظهر اأي�صاً م�صروعـ  وهو قيد الدرا�صةـ  لتجديد خط الأنابيب بني اململكة 

العربية ال�صعودية ومملكة البحرين الذي تبلغ كلفته 350 مليون دولر اأمريكي ويهدف 

اإىل جتديد وتغيري م�صار خط النفط اخلام الذي يبلغ طوله 55 كيلومرتاً بني اململكة 

العربية ال�صعودية وم�صفاة البحرين. و�صيتم حتويل م�صار هذا اخلط لتجنب مروره يف 

املناطق ال�صكنية واملاأهولة، بالإ�صافة اإىل زيادة طاقته ال�صتيعابية. 

 Winstar Resources Ltd. ويف تون�س اأعلنت �صركة ون�صتار ري�صور�صز املحدودة

يف الربع الرابع من عام 2011 اأنها ت�صتعد حلفر بئرها ال�صتك�صايف الثاين يف امتياز 

، ويقع جنوبي تون�ض قرب احلدود 
2
الذي تبلغ م�صاحته 1700 كم “�صوي�ض ال�صعيدة” 

مع اجلزائر. و�صوف تبداأ عمليات حفر البئر CS-10 اململوك بالكامل لل�صركة على 

بعد 2.3 كم اإىل ال�صرق من اكت�صاف CS-1، للو�صول اإىل مكمنني اأحدهما من الع�صر 

الرتيا�صي والآخر من ال�صيلوري، ومن املخطط اأن يحفر البئر لعمق 4450م، وترتاوح 

5 ماليني دولر خم�ص�صة  15-16 مليون دولر، منها  له ما بني  التقديرية  الكلفة 

البئر اجلديد �صت�صاعد  نتائج حفر  اأن  ال�صركة  الإكمال والختبار. وذكرت  لعمليات 

ال�صركة على و�صع برنامج للحفر وعلى حت�صري من�صاآت �صطحية ا�صتعداداً لبيع الغاز 

عرب خط اأنابيب م�صروع غاز تون�ض اجلنوبي الذي يبلغ طوله 320 كم وقطر 28 بو�صة، 

والذي يتوقع اأن يتم النتهاء من بناءه يف نهاية عام 2014. 

الغاز الطبيعي  اأعمال احلفر يف حقل  وخالل نف�ض الفرتة تقريباً وبعد تعطل 

مبنطقة »�صيدي الظاهر« يف مدينة �صربان بولية املهدية نتيجة الظروف الأمنية التي 

الأ�صرتالية عن بدء    ADX Energy اإنرجي   اآدك�ض  اأعلنت �صركة  البالد،  بها  مرت 

عمليات احلفر يف بئر “�صيدي الظاهر-1” والذي خطط له اأن يبلغ عمق 2168 م. 

وت�صري الدرا�صات اإىل اأن الحتياطي القابل لالإنتاج من الغاز يف منطقة �صيدي الظاهر 
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يبلغ حوايل 4.247 مليار مرت مكعب )175 مليار قدم مكعب( �صمن مكمن من ع�صر 

الإيو�صني، كما حتتوي املنطقة على قرابة 44 مليون برميل من النفط �صمن مكمن من 

الع�صر الكريتا�صي.

للنفط والغاز  NZOG نيوزلندا  2011 وقعت �صركة نزوج  ويف منت�صف عام 

املحدودة ).New Zealand Oil & Gas Ltd( النيوزيلندية على اتفاقية للتنقيب عن 

الهيدروكربون يف قاطع “ديودور” الواقع يف خليج قاب�ض. تبلغ م�صاحة القاطع 1236 

 ويقع يف مياه يقل عمقها عن 100 م، وهو حماط من كل جهاته باكت�صافات نفطية 
2
كم

اأولوية حق �صركة نزوج يف  ل�صنتني مع �صمان  التنقيب  اتفاقية  وغازية منتجة. متتد 

التقدم لطلب اتفاقية ا�صتك�صاف ملدة اأربع �صنوات. كما وقعت نف�ض ال�صركة نزوج على 

من امتياز كوزمو�ض Cosmos يف خليج   %40 اتفاقية تخولها احل�صول على ح�صة 

“كوزمو�ض- جنوب”  اكت�صاف حقل  تون�ض، حيث مت حتقيق  احلمامات قبالة �صواحل 

�صابقاً. وكان المتياز مملوكاً ل�صركة م�صرتكة تتكون من �صتورم فينت�صر اإنرتنا�صيونال 

Storm Ventures International، وال�صركة التون�صية لالأن�صطة البرتولية “اإيتاب”، 
وتت�صمن �صروط التفاقية اجلديدة اأن تقوم نزوج بدفع 3 ماليني دولر كم�صاهمة يف 

النفقات ال�صابقة، بحيث ت�صمن حق امل�صاركة يف تطوير المتياز. ويف حال اإقرار خطة 

التطوير املو�صوعة، �صتقوم ال�صركة بدفع 19 مليون دولر اإ�صافية ل�صركة �صتورم.

واملوؤمل يف المتياز قد قدر من قبل �صركة م�صتقلة عند  املوؤكد  وكان الحتياطي 

حدود 6.3 مليون برميل يف القاطع اجلنوبي من المتياز، اإ�صافة اإىل وجود اآفاق نفطية 

اأخرى يف نطاقات متاخمة. وت�صمنت خطة التطوير حفر ثالثة اآبار، وا�صتخدام من�صة 

الإنتاج من المتياز  يبداأ  اأن  املتوقع  واإنتاج عائم ومن  بحرية �صغرية ومركب تخزين 

املذكور يف عام 2014، مبعدل يرتاوح بني 15-20 األف ب/ي. 

ويف �صهر ت�صرين الأول/اأكتوبر 2011، اأعلنت �صركة دي اإن اأو DNO الرنويجية عن 

توقيع اتفاقية ا�صتك�صاف لرتخي�ض فكريين “Fkirine” مع ال�صركة التون�صية لالأن�صطة 

 DNO Tunisia AS البرتولية، وذلك عرب ذراعها دي اإن اأو اإنرتنا�صيونال تون�ض اآ اإ�ض
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تون�ض  اآ. يقع المتياز يف و�صط  اإي  اإنرتنا�صيونال  اأو  اإن  ل�صركة دي  بالكامل  اململوكة 

. وتت�صمن �صروط التفاقية اأن تتوىل دي اإن اأو اإنرتنا�صيونال 
2
ويغطي م�صاحة 2064 كم

تون�ض اآ اإ�ض متويل عمليات ال�صتك�صاف، بينما يكون من حق �صركة اإيتاب« اأن ت�صارك 

بح�صة 50% يف اأي اكت�صاف يتم احل�صول عليه، وتبلغ نفقات برنامج ال�صتك�صاف الذي 

ميتد ل�صنتني حوايل 2.5 مليون دولر.

ويف اجلمهورية اجلزائرية ح�صلت �صركة برتوفاك Petrofac على عقد م�صروع 

�صامل Lump- sum بقيمة 1.2 مليار دولر، لتطوير احلقول اجلنوبية يف عني �صالح، 

وت�صمل “جارة البفنات”، وحا�صي موميني”، و”عني �صالح”، و”غور حممود”. تت�صمن 

روؤية ال�صركة لعمليات التطوير اإن�صاء حمطة اإنتاج وجتميع مركزية للغاز، حتتوي على 

/ي، ومتديد 300 كم من اأنابيب 
3
وحدتني للتجفيف با�صتطاعة ت�صل اإىل 16.8 مليون م

التجميع التي تنقل الغاز من الآبار اإىل حمطة »كري�صبا«، والتي �صتخ�صع مع حمطة 

»تيغ« للتطوير من اأجل العمليات امل�صتقبلية، حيث ت�صل مدة امل�صروع اإىل 50 �صهراً، 

الربع  2013. ويف  الغاز بعد عام  /�صنة من 
3
9 مليار م اإنتاج  اإىل دعم خطة  ويهدف 

 Petroceltic اإل �صي  اإنرتنا�صيونال بي  اأعلنت �صركة برتولتك   2011 الأول من عام 

اأنتج  International plc عن جناح اختبارها للبئر AT-4 يف امتياز ع�صارين، حيث 
/ي من الغاز، ويعترب البئر املذكور اأول بئر من جمموعة اآبار 

3
البئر 1.35 مليون قدم

تقييمة �صيتم حفرها يف اكت�صاف عني ت�صيال للغاز.

 PVEP اإي بي  2011، وقعت موؤ�ص�صة بي يف  الثالث من عام  الربع  اأواخر  ويف 

الفيتنامية و�صركاوؤها بي تي تي PTT التايلندية و جه جي �صي JGC اليابانية، على 

عقد هند�صي بقيمة 451.3 مليون دولر مع �صركة �صوناطراك اجلزائرية. ميتد العقد 

لواحد وثالثني �صهراً ويت�صمن بناء مركز معاجلة للنفط تبلغ ا�صتطاعته 20 األف ب/ي، 

وحمطة �صغط لنقل الوقود من حقل »بري �صيبا« اإىل مدينة حا�صي م�صعود با�صتطاعة 

1 مليون مرت مكعب، كما يت�صمن مد خطي اأنابيب بطول 130 كم، وحمطة ف�صل للماء، 
وحمطة لتوليد الكهرباء �صمن احلقل الواقع جنوبي اجلزائر.
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 EniRepSa ويف اململكة العربية ال�سعودية، ح�صل ائتالف اإيني ريب�صا غاز املتحدة

Gas Ltd على فرتة متديد تبلغ �صتة اأ�صهر وذلك حلفر بئر ا�صتك�صايف يف الربع اخلايل 
للبحث عن الغاز، ويتكون الئتالف املذكور من �صركة اإيني اإ �صبي اآ بح�صة تبلغ %50، 

Repsol-YPF SA بح�صة 30%، بينما ت�صاهم �صركة  و�صركة ريب�صول واي بي اإف اإ�ض اآ

اأرامكو ال�صعودية بباقي احل�صة البالغة 20%. يغطي الرتخي�ض الذي يعمل الئتالف 

اإىل   يف القاطع C، حيث بداأت اأعمال التنقيب ا�صتناداً 
2
مبوجبه م�صاحة 52 األف كم

 ،
2
برنامج ميتد خلم�ض �صنوات ويت�صمن اإجراء م�صوحات زلزالية على م�صاحة 5000 كم

اإ�صافة اإىل حفر 4 اآبار ا�صتك�صافية. وحتى نهاية عام 2010 كان الئتالف قد حفر 3 

اآبار وقارب على اإكمال البئر الرابع قبل اأن يطلب التمديد بهدف معاجلة املزيد من 

املعلومات الزلزالية. يعترب ائتالف اإيني ريب�صا ، واحداً من اأربع جمموعات ح�صلت على 

للتنقيب عن الغاز يف منطقة الربع اخلايل،   2004 اأرامكو ال�صعودية يف عام  موافقة 

 Royal Dutchوتت�صمن باقي املجموعات كاًل من �صركات رويال دات�ض �صل بي اإل �صي

 China ت�صاينا برتوليوم اأند كيميكال كووربوري�صن )Sinopec( و �صينوبك ،Shell PLC
.Petroleum & Chemical Corp، و اأو اآ اأو لك اأويل .OAO Lukoil ومل حتقق 

اأي من تلك املجموعات اأي اكت�صاف جتاري للغاز، اإل اأن �صركة �صل  التي تعمل �صمن 

�صركة م�صرتكة تدعى “�صركة جنوب الربع اخلايل«، ذكرت اأنها عرثت على ما �صمته 

بالكت�صافات الواعدة، وذكرت يف �صهر ت�صرين الأول/ اأكتوبر2010 اأنها �صتبداأ املرحلة 

الثانية من عمليات ال�صتك�صاف، وذلك بعد اأن ح�صلت على موافقة لتمديد عمليات 

ال�صتك�صاف ملدة 5 �صنوات و�صولً لعام 2015، حيث اأعلنت عن خطط حلفر 3 اآبار 

ا�صتك�صافية، واإجراء م�صح زلزايل ثنائي الأبعاد على امتداد 3000 كم، وم�صح زلزايل 

. اأما �صركة اإ�ض اإ�ض جي )SSG( �صاينو �صاودي 
2
ثالثي الأبعاد على امتداد 3600 كم

امل�صرتكة بني �صينوبك )80%(، واأرامكو ال�صعودية )%20(،   Sino Saudi Gas جاز 

فقد قررت النتقال للمرحلة الثانية من عمليات ال�صتك�صاف التي تت�صمن حفر بئر 

واحد خالل ال�صنوات الثالث املقبلة، وذلك رغم عدم حتقيقها لأي اكت�صاف بعد. اأما 

�صركة لك اأويل اأرامكو لوك�صار Lukoil-Aramco Luksar واملكونة من �صركة لك 

اأويل )80%( واأرامكو ال�صعودية )20%( والتي ت�صتخدم ت�صنيف C1، وC2 لالحتياطي، 
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 من الغاز يف 
3
فقد ذكرت اأنها عرثت على 70 مليون طن من املتكثفات، و300 مليار م

القاطع A عرب اآبار م�صاعب-1 وتخمان. اإل اأنها قررت عدم النتقال للمرحلة الثانية 

من عمليات ال�صتك�صاف لأ�صباب جتارية. ويف نهاية عام 2011، اأكدت �صركة “جنوب 

الربع اخلايل” اأنها قد ح�صلت على موافقة احلكومة ال�صعودية على خطة تقييم حقل 

“كيدان” الواقع يف الربع اخلايل، وبناء على اخلطة �صتقوم ال�صركة باإجراء درا�صات 
مكثفة بهدف حتديد الطريقة املثلى لتطوير احلقل. وتتوقع ال�صركة اأن تنتهي عملية 

تقييم احلقل احلاوي على الغاز احلام�ض يف نهاية عام 2013. وكانت �صركة جنوب 

اآبار وقامت  الأوىل من حفر �صبعة  انتهت خالل فرتة ال�صتك�صاف  الربع اخلايل قد 

باإجراء م�صح زلزايل ثناين الأبعاد على امتداد 25 األف كم طويل، وم�صح زلزايل ثالثي 

.
2
الأبعاد على م�صاحة 750 كم

و�صمن خططها لتطوير اإنتاج الغاز، تعمل �صركة اأرامكو ال�صعودية لعمليات النفط 

/ي 
3
15 مليار قدم اإنتاج  اإىل  الرامي  اإىل هدفها  الو�صول   على 

1
يف املنطقة اجلنوبية

من الغاز الطبيعي بحلول عام 2015، وياأتي هذا التحول يف الرتكيز على التنقيب عن 

الفرتة  النفط خالل  اإنتاج  2 مليون ب/ي من طاقة  اإ�صافة  اأعقاب  الغاز وتنميته يف 

اإىل  التو�صل  ال�صنوات اخلم�ض  2009، ومت خالل تلك  2004 و  املمتدة بني عامي 

اإمكانية ال�صتفادة من  ال�صركة  املعاجلة. كما تدر�ض  الغاز وطاقات  اإنتاج  زيادات يف 

املوارد غري التقليدية يف اململكة، حيث اأن احتياطي اململكة من الغاز الطبيعي ت�صاعف 

ثالث مرات يف ال�صنوات اخلم�صة ع�صر املا�صية، لكن ا�صتهالك الغاز يف اململكة ارتفع 

الكهربائية  الطاقة  لتوليد  �صنويا، مع ا�صتخدام موارد الغاز كلها تقريبا  مبعدل%7 

العقبات  الغاز ت�صمل  اإنتاج  اأوجد حتديات لرفع معدل  البرتوكيماويات، مما  واإنتاج 

والتنمية، والهتمامات  العثور على موارد جديدة وتكاليف ال�صتك�صاف  التقنية يف 

البيئية، ومن اجللي اأن التقنيات املتقدمة جعلت الغاز غري التقليدي اأكرث جاذبية من 

الناحية القت�صادية. ورغم اأن تطوير اأي موارد غري تقليدية ميثل العديد من امل�صاكل 

املكامن  اأن بع�ض  املاأهولة، كما  املناطق  بعيدة كثرياً عن  اأن احلقول  الإ�صافية ومنها 

1  Oil and Gas Journal, 3/5/2011
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عميقة جداً، اإل اأن ال�صركة عرثت على بع�ض مكامن غاز ال�صجيل وقامت باإجراء بع�ض 

عمليات الت�صقيق عليها، لكن عملية تطوير تلك املكامن مرتبطة بالعثور على املزيد من 

تلك احلقول. وجتري حالياً عمليتا تطوير رئي�صيتني يف اخلليج العربي �صت�صيفان ما 

/ي اإىل اإنتاج الغاز يف عام 2014. و�صوف يكون حقل “كاران” 
3
جمموعه 4.3 مليار قدم

اأول حقل بحري ينتج الغاز غري املرافق يف تاريخ ال�صركة، وعند ا�صتكماله �صنة 2013، 

/ي من الغاز اخلام تنقل عرب خط اأنابيب 
3
�صوف يكون قادراً على اإنتاج 1.8 مليون قدم

حتت �صطح البحر مل�صافة 110 كم اإىل معمل غاز اخلر�صانية على ال�صاطئ. اأما برنامج 

تطوير الغاز يف “وا�صط” فيحتاج اإىل بناء حمطة معاجلة مركزية قادرة على معاجلة 

/ي من الغاز من حقول العربية وح�صباء البحرية، ومن املخطط اأن يتم 
3
2.5 مليار قدم

ذلك يف عام 2014.

 2011 واإيران يف مطلع عام  اجلمهورية العربية ال�سورية، وقعت �صورية  ويف 

اتفاقاً اأولياً للتعاون يف جمال الغاز يت�صمن اإن�صاء خط غاز من اإيران اإىل �صورية عرب 

له. كما  الأولية  الدرا�صات  الثالث لإعداد  الدول  العراق وت�صكيل جمموعة عمل من 

الثالث ملد خط  الدول  واإيران والعراق على مذكرة تفاهم ر�صمية بني  وقعت �صورية 

اأنابيب لت�صدير ونقل الغاز الإيراين عرب العراق و�صورية اإىل البحر الأبي�ض املتو�صط 

ومن ثم اإىل اأوروبا. ومن املقرر اأن ميتد اأنبوب ت�صدير الغاز من منطقة ع�صلوية اإىل 

�صورية عرب العراق بطول يبلغ نحو 5600 كم وقطره 56 بو�صة و�صينقل 110 مليون 

/ي من الغاز. و�صمي هذا امل�صروع الذي تقدر كلفته بحوايل 10 مليار دولر با�صم 
3
م

“اأنبوب الغاز الإ�صالمي« وت�صارك فيه عدة �صركات اأوروبية وبع�ض الدول املطلة على 
البحر املتو�صط والدول الأوروبية. ومن املقرر اإن�صاء هذا اخلط الت�صديري انطالقا من 

يف الأرا�صي الإيرانية ومن ثم يجري ت�صليم الغاز اإىل العراق عرب  منطقة “ع�صلوية” 

حدود حمافظة “ايالم” غربي اإيران. وكانت املحادثات بني اإيران و�صورية والعراق حول 

هذا اخلط قد بداأت يف مطلع عام 2009، مما �صي�صمح بنقل كميات كبرية من الغاز 

عرب هذا امل�صار بحيث ت�صتطيع �صورية ا�صتجرار ما حتتاجه من الغاز الإيراين مبوجب 

التفاقية، اإ�صافة اإىل ت�صدير الغاز من املوانئ ال�صورية مما �صيحقق اإيرادات وعائدات 
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.
1
ومردوداً جيداً من خالل ر�صوم عبور الغاز ور�صوم ت�صدير الغاز من املرافئ ال�صورية

 H.B.S ويف �صهر اأيار/مايو 2011، فازت �صركة اإت�ض بي اإ�ض اإنرتنا�صيونال املحدودة

.International Ltd التون�صية للتنقيب عن النفط والغاز بالقاطع رقم 7، وذلك بعد 

اأن اأنهت املوؤ�ص�صة العامة للنفط درا�صة وتقييم عرو�ض ال�صركات العاملية املتقدمة لهذا 

، والذي يقع يف الق�صم ال�صرقي من �صورية 
2
القاطع الذي تبلغ م�صاحته حوايل 6500 كم

�صمن اأرا�صي حمافظتي احل�صكة ودير الزور ويتاخم احلدود العراقية. يذكر اأن هذه 

هي املرة الثانية التي تعمل بها ال�صركة يف �صورية بعد اأن وقعت يف العام 2005 عقًدا 

البرتول وتنميته يف  التنقيب عن  ال�صورية ح�صلت مبوجبه على حق  النفط  مع وزارة 

، وقد تخلت ال�صركة عنه بعد 
2
القاطع 22 »عقد الرقة« الذي تقارب م�صاحته 4977 كم

انتهاء فرتة التنقيب الأولية وبعد اأن اأكملت كامل التزاماتها العقدية ومل حت�صل على 

.
2
اأي اكت�صاف جتاري يف حينها

ويف �صهر اأيلول/�صبتمرب 2011، افتتح وزير النفط والرثوة املعدنية م�صروع ا�صتثمار 

غاز حقل »�صدد« الذي يقع جنوب �صرق مدينة حم�ض بحوايل 60 كم، حيث مت حفر 

للنفط وتبني وجود  ال�صورية  ال�صركة  الغازية »�صدد-1« و»�صدد-3« من قبل  الآبار 

كميات جتارية من الغاز الطبيعي قدرت بحوايل 12 مليار مرت مكعب كاحتياطي موؤكد 

.
3
قابل لالإنتاج

يهدف امل�صروع اإىل ا�صتثمار احلقل وو�صعه يف طور الت�صغيل التجريبي وذلك من 

خالل ربطه مع معمل غاز جنوب املنطقة الو�صطى حيث اأجرت ال�صركة ال�صورية للغاز 

الدرا�صة الهند�صية لرتكيب املحطة الغازية وخط اأنابيب لتجميع ونقل الغاز من البئرين 

يف حقل �صدد اإىل معمل معاجلة الغاز. وقد مت تنفيذ امل�صروع خالل فرتة زمنية قيا�صية 

مل تتجاوز �صبعة اأ�صهر وذلك من خالل ا�صتخدام معدات متوفرة لدى ال�صركة ال�صورية 

للغاز بالإ�صافة اإىل تاأمني امل�صتلزمات الثانوية الأخرى من خالل مقاول حملي.

1  اأخبار النفط والغاز ال�صوري، 2011/7/25.

2  اأخبار النفط والغاز ال�صوري، 2011/5/17.
3  املوقع الر�صمي، ال�صركة ال�صورية للغاز، 2011/9/20.
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الغاز عند  /ي من 
3
1.2 مليون م للمحطة حوايل  تبلغ ال�صتطاعة ال�صمية   

�صغط ت�صغيلي يقارب 85 بار )حوايل 83.9 �صغط جوي(، وتتكون من فا�صلني 

لنقل  /ي، وخط 
3
األف م  600 ا�صتطاعة كل منها  الآبار  مع خط مت�صعب لربط 

الغاز بقطر 10 بو�صة وبطول 37 كم يربط املحطة مع معمل غاز جنوب املنطقة 

الو�صطى. بلغت تكلفة امل�صروع حوايل 450 مليون لرية �صورية )قرابة 9 ماليني 

للغاز وو�صع يف ال�صتثمار  ال�صورية  ال�صركة  امل�صروع من قبل  تنفيذ  دولر( ومت 

اعتباراً من 2011/7/27 . يذكر اأن ال�صركة ال�صورية للنفط اكت�صفت عدة حقول 

غازية يف املناطق املجاورة وتقوم باإعداد الدرا�صات الهند�صية الالزمة ل�صتكمال 

الغاز  اإىل معامل  للغاز ربطهما  ال�صورية  ال�صركة  تطوير احلقلني حيث �صتتوىل 

املجاورة.

النفط  اأعلنت وزارة  البحرية،  املناطق  البرتول يف  بالتنقيب عن  و�صمن اهتمامها 

العاملية املهتمة، لتقدمي  ال�صركات  للنفط عن دعوة  العامة  والرثوة املعدنية واملوؤ�ص�صة 

الهيدروكربونات يف ثالثة قواطع واقعة يف املغمورة قبالة  للتنقيب عن  عرو�صها 

ال�صواحل ال�صورية، على اأن يكون املوعد النهائي لقبول العرو�ض بتاريخ 5 ت�صرين الأول/

اأكتوبر 2011. 

اإك�صون موبيل عراق املحدودة ويف جمهوريـــة العـــراق، ذكــــرت �صـــركة 

.ExxonMobil Iraq Ltd  التابعة ل�صركة اإك�صون موبيل اأن اإنتاج حقل غرب القرنة يف 

بدايات عام 2011 ارتفع اإىل 285 األف ب/ي متجاوزاً الن�صبة امل�صتهدفة عند %10، 

الفنية لتطوير احلقل. ووفقا  والتي مت التفاق عليها �صابقاً مبوجب عقد اخلدمات 

للعقد جرى حتويل عمليات الإنتاج اليومي اىل ق�صم ت�صغيل حقل غرب القرنة الذي 

يديره عاملون من �صركة نفط اجلنوب العراقية بالتعاون مع اإك�صون موبيل، التي تعترب 

60%، بينما يوؤول باقي احل�صة اإىل  تبلغ  الرئي�صي يف تطوير احلقل بح�صة  املقاول 

.
1
�صركة نفط اجلنوب العراقية

1  ن�صرة متابعة م�صادر الطاقة عربياً وعاملياً، العدد 1، 2011.
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كما ارتفع معدل اإنتاج النفط من حقل الرميلة العمالق يف العراق مبعدل زاد عن 

10% منذ توقيع �صركتي البرتول الربيطانية BP و�صي اإن بي �صي على عقد تطوير 
احلقل. وكان معدل الإنتاج الأ�صا�صي الذي اعتمد للحقل يف �صهر كانون الأول/ دي�صمرب 

عام 2009 قد بلغ 1.066 مليون ب/ي. واأكدت �صركة البرتول الربيطانية على اإر�صاء اآلية 
عمل خالل عام 2010 قادت اإىل حفر 41 بئراً جديداً يف احلقل، واإجناز 103 عمليات 

خدمات على الآبار، اإ�صافة اإىل مد 122 كم من خطوط اأنابيب النقل، كما اأ�صارت اإىل 

اأن عدد العاملني يف احلقل و�صل اإىل 10 اآلف عامل من خمتلف الخت�صا�صات، من 

�صمنهم 4000 عامل من طواقم �صركة نفط اجلنوب العراقية، مدعومني مبئة خبري 

واإداري من �صركتي البرتول الربيطانية و�صي اإن بي �صي ، يعملون حتت مظلة منظمة 

اإدارة حقل رميلة Rumaila Operating Organization التي تتوىل اإدارة العمليات يف 

احلقل. يذكر اأن تكاليف التطوير املتوقعة للحقل قدرت بحوايل 15 مليار دولر �صتنفق 

خالل 20 عاماً متثل مدة عقد التطوير املوقع عليه مع احلكومة العراقية، والذي يهدف 

.
1
اإىل الو�صول باإنتاج احلقل اإىل معدل 2.85 مليون ب/ي

و�صهد عام 2011 اإعالن وزارة النفط العراقية عن جولة عرو�ض رابعة هي الأوىل 

من نوعها التي تعتمد على عقود ال�صتك�صاف مقارنة باجلولت الثالث املا�صية يف العام 

ال�صابق التي اعتمدت على العقود الفنية، وت�صمل هذه اجلولة طلب عرو�ض ل�صتك�صاف 

، ول توجد اأية اكت�صافات �صابقة يف هذه 
2
12 قاطعاً تبلغ م�صاحتها الإجمالية 81700 كم

ال�صعودية.  ال�صورية والعراقية  العراقية  البالد قرب احلدود  التي تقع غرب  القواطع 

الهيدروكربون  املعرو�صة وم�صاحة كل منها وموقعه ونوع  القواطع  )اأ(  يبني اجلدول 

:
2
املتوقع اكت�صافه

1 Oil and Gas Journal, 11/1/2011.
2  Deloitte Petroleum Services & Oil Voice, 4/7/2011.
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اجلدول )اأ(

القواطع املعرو�صة يف جولة العرو�ض الرابعة يف العراق عام 2011

القاطع
2
املنطقةامل�صاحة كم

الهيدروكربون املتوقع 

اكت�صافه

غازنينوى17300

غازالأنبار- نينوى28000

غازالأنبار37000

غازالأنبار47000

غازالأنبار58000

غازالنجف- الأنبار69000

نفطالقاد�صية- بابل- النجف- املثنى76000

غازديال- وا�صط86000

نفطالب�صرى9900

نفطاملثنى- ذي قار105500

نفطالنجف- املثنى118000

نفطالنجف- املثنى128000

2011، فقد حققت وزارة  العراق خطوات تطويرية مت�صارعة خالل عام  و�صهد 

النفط العراقية نتائج جيدة على م�صتويات  الإنتاج والقطاعات الأخرى، فالعقود التي 

اأبرمتها الوزارة مع ال�صركات العاملية �صمن جولتي الرتاخي�ض الأوىل والثانية حققت 

له، وتعترب حالة  زيادة يف الإنتاج بن�صبته 10% وبوقت قيا�صي اأقل مما كان خمططاً 

جديدة يف العراق ب�صبب حجم العمل الكبري املتمثل يف اثني ع�صر عقداً يف اآن واحد، اإل 

اأن التقييم العام من جهات عاملية ي�صري اإىل اأن العراق ما�ضٍ يف تنفيذ اخلطط ب�صكل 

العقد  والبالغة ح�صب  الأوىل  املتوقعة من عقود  اجلولة  الإنتاج  زيادة  اأن  جيد حيث 

بالن�صبة  اأما  حتققت يف �صنة واحدة بدلً من ثالث �صنوات كما كان خمططاً،   %10
املراد حتقيقها �صتتم خالل �صنتني بدًل من ثالث  الزيادة  فاإن  الثانية  لعقود اجلولة 

�صنوات. وقد �صادقت الوزارة على جميع العقود املوجودة لديها، اأما بالن�صبة للمخاوف 

املتزايدة،  الإنتاج  للعراق مقارنة مع م�صتويات ومعدلت  الت�صديرية  الطاقات  ب�صاأن 
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فقد اأكدت الوزارة اأن لديها م�صاريع لزيادة طاقاتها الت�صديرية اإىل 5 ماليني ب/ي 

من  الب�صرة حيث يجري العمل لتاأهيل ميناء الب�صرة الكبري على حمورين، اأحدهما 

ينفذ مبوارد الوزارة ويت�صمن مد اأنبوبني بحريني مب�صافة 60 كم ون�صب ثالث عوامات، 

والثاين من خالل ال�صتفادة من قر�ض ياباين ويت�صمن مد اأنبوب ثالث ون�صب عوامة 

رابعة، مع وجود نية لإ�صافة عوامة خام�صة. وقد مت ا�صتكمال املراحل املهمة مل�صروع 

املحور الأول حيث بداأت اأعمال مد الأنابيب، كما يوجد م�صروع مكّمل وهو مد اأنبوب 

للت�صدير،  املعدة  البحرية  بالأنابيب  الفاو لربطها  اإىل مدينة  الإنتاج  اآخر من مواقع 

مما يعني وجود منظومة جديدة لت�صدير حوايل 1 مليون برميل، كما مت اإجراء اأعمال 

�صيانة على منظومة الت�صدير احلالية بحيث اأمكن رفع طاقتها اإىل 1.75 مليون ب/ي. 

وتعمل وزارة النفط العراقـــية على اإن�صــــاء منظومة ت�صدير عرب �صورية يتم فيها مد 

3 خطوط اأنابيب، بينما �صيتم العمل على اإعادة تاأهيل منظومة اأنابيب النقل اإىل تركيا 
التي تعمل بطاقة ت�صدير تقدر 650 األف ب/ي، وبحيث تتم زيادة طاقتها اإىل 1 مليون 

ب/ي، مما يعني اأن املنظومات الثالث �صتتيح للعراق تاأمني طاقة ت�صديرية تقدر بقرابة 

10 مليون ب/ي على املدى البعيد تزامناً مع الزيادة التدريجية لالإنتاج، اأما على املدى 
 .

1
القريب ف�صوف تعمل منظومة الت�صدير العراقية بطاقة 5 مليون ب/ي

العراق لتطوير  اأعلنت �صركة �صل  اإنتاج حقل »جمنون«  و�صمن عمليات تطوير 

على �صركة خدمات برتوفاك املحدودة يت�صمن  اإر�صائها عقداً  البرتول بي يف، عن 

عمليات ت�صميم و�صراء وت�صنيع وخدمات اإدارة عمليات البناء، وذلك لتطوير نظام اإنتاج 

مبكر يف احلقل يت�صمن جمموعتني تبلغ طاقة كل منهما 50 األف ب/ي، كما يت�صمن 

العقد تطوير املعدات القدمية املوجودة يف احلقل �صابقاً. وقد اأ�صارت �صركة برتوفاك 

 بداأ منذ منت�صف عام 2010، وكان من املتوقع اإجنازه 
2
اإىل اأن العمل يف امل�صروع املذكور

يف الربع الأخري من العام 2011. 

1 املوقع الر�صمي لوزارة النفط العراقية، 20/4/2011.
2 Oil and Gas Journal, 31/3/2011.
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 عقداً بقيمة 17 مليار دولر مع كل من �صركتي 
1
ويف نهاية عام 2011، وقع العراق

ال�صعلة يف حقول اجلنوب، وهو  الذي يحرق على  الغاز  �صل و ميت�صوبي�صي لتجميع 

م�صروع �صي�صاهم يف توليد الكهرباء التي تتزايد احلاجة لها يف البالد. تبلغ مدة العقد 

املوؤ�ص�صات الأجنبية،  التعاقد عليها مع  التي مت  امل�صاريع  اأكرب  اأحد  25 عاماً، ويعترب 
حيث يتوقع اأن يتم جتميع اأكرث من 700 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً التي حترق 

على ال�صعلة يف حقول الرميلة والزبري وغرب القرنة، ومن املخطط اأن يتعامل فيما بعد 

مع 2 مليار قدم مكعب يومياً، حيث من املتوقع اأن يوؤدي رفع معدلت اإنتاج النفط اإىل 

زيادة كبرية يف كميات الغاز املرافق )امل�صاحب(، مما يعني اأن العراق قد ينتج من الغاز 

لحقاً اأكرث مما يحتاجه، مما �صيف�صح الطريق اأمام ت�صدير هذا الغاز. ويت�صمن العقد 

اإن�صاء �صركة »غاز الب�صرة« امل�صرتكة التي �صتمتلك فيها احلكومة العراقية 15% من 

احل�ص�ض، بينما متتلك �صل 44%، ومتتلك ميت�صوبي�صي 5%. يذكر اأن كمية 2 مليار 

قدم مكعب يومياً هي الكمية املتوقعة يف عام 2017 عند و�صول معدل اإنتاج النفط اإىل 

12 مليون ب/ي.

ومن املتوقع اأن تكون التح�صريات جاهزة ملعاجلة 1 مليار قدم  مكعب يومياً خالل 

�صنة واحدة، بينما �صيتم لحقاً النظر يف �صاأن باقي الكمية على �صوء زيادة الإنتاج من 

احلقول الثالثة امل�صار اإليها. وقد يت�صمن امل�صروع اإن�صاء وحدة لت�صييل الغاز با�صتطاعة 

600 مليون قدم مكعب يومياً، بينما �صينظر اإىل مو�صوع الت�صدير بعد اأن يحقق العراق 
الكتفاء الذاتي من الغاز. يذكر اأن 12.8 مليار دولر من تكاليف امل�صروع �صتذهب اإىل 

اإعادة تاأهيل الت�صهيالت املوجودة وبناء ت�صهيالت جديدة، بينما �صيخ�ص�ض 4.4 مليار 

دولر لبناء وحدة ت�صدير للغاز الطبيعي امل�صال.

اإ�صافة اإىل ذلك، فاإن ثالث �صركات نفط عاملية �صوف ت�صتثمر 100 مليار دولر لتطوير 

ثالثة حقول نفط عراقية ت�صمل املرحلة الأوىل من حقل غرب القرنة، وحقلي الرميلة 

والزبري. و�صوف تنفق �صركة اإك�صون موبيل ن�صف ذلك املبلغ على حقل غرب القرنة، اأما 

الباقي ف�صوف تنفقه �صركتا البرتول الربيطانية واإيني على احلقلني الآخرين.

1  The Financial Times, 27/11/2011.
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الإنتاج  ثلثي  يعادل  اأي ما  2 مليون ب/ي،  الثالثة جمتمعة حوايل  تنتج احلقول 

احلايل من احلقول العراقية والبالغ 2.9 مليون ب/ي، ومن املتوقع اأن ي�صل اإنتاج تلك 

احلقول اإىل 6.8 مليون ب/ي يف  عام 2017 ح�صب �صروط العقود احلالية.

وكان العراق قد وقع يف عام 2010 على عقد مدته 20 عاماً مع �صركة �صل و�صركة 

برتونا�ض Petronas املاليزية لتقدمي امل�صاعدة الفنية يف تطوير حقل جمنون الواقع يف 

جنوب العراق والذي يعترب اأحد اأكرب حقول العامل. يهدف الئتالف املذكور اإىل الو�صول 

مبعدل اإنتاج احلقل اإىل 1.8 مليون ب/ي وذلك ارتفاعاً من معدله احلايل الذي ل يزيد 

عن 45 األف ب/ي. يذكر اأن �صركة Shell التي تدير العمليات يف احلقل متتلك ح�صة 

تبلغ 45% من امل�صروع، بينما متتلك برتونا�ض 30%، ويوؤول باقي احل�ص�ض البالغ %25 

اإىل احلكومة العراقية.

ويف دولة قطر، وقعت �صركة توتال على اتفاقية حت�صل مبوجبها على 25% من 

ح�ص�ض ا�صتك�صاف للقاطع BC )ما قبل اخلف(، وذلك مع �صركة �صي اإن اأو اأو �صي 

ال�صرق الأو�صط )قطر( املحدودة .Ltd )CNOOC Middle East )Qatar اململوكة 

بالكامل ل�صركة �صي اإن اأو اأو �صي اإنرتنا�صيونال املحدودة ال�صينية. و�صوف ت�صتمر �صركة 

�صي اإن اأو اأو �صي ال�صرق الأو�صط )قطر( املحدودة باإدارة العمليات يف القاطع الذي يقع 

، �صمن مياه 
2
على بعد 130 كم �صرقي ال�صواحل القطرية، ويغطي م�صاحة 5649 كم

يرتاوح عمقها بني 35 -15 م. وتن�ض اتفاقية ال�صتك�صاف وتقا�صم الإنتاج املوقعة مع 

اجلانب القطري للقاطع املذكور على اإجراء م�صوحات زلزالية ثنائية وثالثية الأبعاد، 

وحفر ثالثة اآبار ا�صتك�صافية على الأقل حتى عام 2014. من جهة اأخرى، اأعلنت �صركة 

قطر للبرتول و�صركة �صل عن تدفق اأول كمية من الغاز املنتج من املغمورة باجتاه م�صروع 

اللوؤلوؤة لتحويل الغاز اإىل �صوائل، والذي يتم تطويره بناء على اتفاقية امل�صاركة بالإنتاج 

املوقعة بني �صركة �صل و�صركة قطر للبرتول، ومن املتوقع بدء العمل تدريجياً يف خمتلف 

اأق�صام امل�صروع خالل الأ�صهر املقبلة.

الآبار والتجارة وال�صيانة عقداً  دولة الكويت، وقعت �صركة برقان حلفر  ويف 

اأبريل 2012 مع �صركة نفط اخلليج  ملدة خم�ض �صنوات تبداأ يف مطلع �صهر ني�صان/ 
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)جمموعة العمليات امل�صرتكة( بقيمة 48.2 مليون دينار كويتي )حوايل 173.4  مليون 

دولر(، وذلك لتقدمي خدمات حفر اآبار نفطية قليلة العمق و�صيانة الآبار يف منطقة 

الوفرة.

اإيني وغاز بروم Gazprom الرو�صية على اتفاقية تقوم  ويف ليبيا، وقعت �صركتا 

مبوجبها اإيني مبنح غاز بروم 50% من ح�ص�صها البالغة 33.3% يف امتياز تطوير حقل 

800 كم من  النفطي الواقع جنوب غرب ال�صحراء الليبية على بعد حوايل  “الفيل” 
العا�صمة طرابل�ض. اكت�صف حقل الفيل عام 1997 وبداأ الإنتاج منه يف �صهر �صباط/

فرباير عام 2004، ويف عام 2008 بلغ معدل اإنتاجه حوايل 126 األف ب/ي، ويتم نقل 

النفط عرب خط اأنابيب اإىل حمطة “مليته” للتخزين والت�صويق.

ال�صركات  للبرتول  العامة  الهيئة امل�صرية  جمهورية م�سر العربية، دعت  ويف 

اأ�صا�ض اتفاقيات تقا�صم الإنتاج، وذلك خلم�صة ع�صر  املهتمة اإىل تقدمي عرو�ض على 

قاطعاً ا�صتك�صافياً تقع يف اأحوا�ض خليج ال�صوي�ض، وال�صحراء الغربية، و�صيناء. وتبلغ 

، وقد حددت املدة الأق�صى لعمليات 
2
امل�صاحة الإجمالية للقواطع املعرو�صة 18 األف كم

ال�صتك�صاف ب�صبع �صنوات يف كل قاطع. وجاء يف الإعالن اأن املوعد النهائي لتقدمي 

العرو�ض هو 30 كانون الثاين/ يناير 2012.

العربية امل�صدرة  العربية غري الأع�صاء يف منظمة الأقطار  الدول  كما �صهدت 

للبرتول ن�صاطات متنوعة تدخل �صمن م�صاعيها لتطوير عمليات ال�صتك�صاف والإنتاج، 

ففي �صلطنة عمان وقعت �صركة النفط العمانية اأو اأو �صي OOC و�صركة ال�صتثمارات 

للتعاون يف جمال  اتفاقية  الإماراتية، على   IPIC اآي �صي  اآي بي  الدولية  البرتولية 

امل�صرتكة بني  والغاز والبرتوكيماويات. وتهدف اجلهود  النفط  ال�صتثمار يف م�صاريع 

اإىل تبادل  اإ�صافة  للتكرير وم�صاريع برتوكيميائية  تاأ�صي�ض م�صاٍف  اإىل  ال�صركتني 

اخلربات والتقنيات. 

 Longreach ويف اململكة املغربية، وقعت �صركة لونغ ريت�ض للنفط والغاز املحدودة

من ح�ص�ض   %50 اتفاقية ر�صمية حت�صل مبوجبها على   .Oil & Gas Ltdعلى 
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الواقع يف حو�ض “ال�صويرة” يف و�صط املغرب.  التطوير يف ترخي�ض “�صيدي خمتار” 

اآبار، حيث �صت�صاهم هذه  التمويل الالزم حلفر خم�صة  اإىل جمع  ال�صركة  وت�صعى 

اأخرى  التي تعمل �صمن ثالثة تراخي�ض  املغرب  ال�صركة يف  التفاقية يف دعم وجود 

بنف�ض ال�صروط، خا�صة واأن منطقة ترخي�ض “�صيدي خمتار” قد �صاهمت يف اإنتاج 30 

 .ONHYM مليار قدم من الغاز ح�صب بيانات املكتب الوطني للهيدروكربونات واملعادن

وقد اأ�صارت جمموعة هند�صية ا�صت�صارية يف �صهر اآذار/مار�ض 2011 اإىل اأن احلقول 

الأربعة املوجودة يف “�صيدي خمتار” ميكن اأن يبلغ احتياطيها اجليولوجي غري املكت�صف 

اأدنى، و776 مليار قدم مكعب  من الغاز الطبيعي قرابة 111 مليار قدم مكعب كحد 

اإىل  الو�صطي لالحتياطي اجليولوجي غري املكت�صف  التقدير  اأعلى، بينما ي�صل  كحد 

292 مليار قدم مكعب. 

 Pura Vida Energy  اإ�صافة اإىل ذلك، ح�صلت �صركة بيورا فيدا اإنرجي اإن اإل

 )Mazagan( من ح�ص�ض قاطع “مزاكن”   %75 اإدارة العمليات وعلى  NL على حق 
وهو مف�صول عن  “ع�صارية”  الأطل�صي قبالة �صواحل مدينة  الواقع يف مياه املحيط 

 .Kosmos Energy اإنرجي  العمل فيه �صركة كوزمو�ض  اآخر تدير  ال�صاطئ بقاطع 

، وميتد حتت مياه يرتاوح عمقها بني 1000-
2
يغطي قاطع مزاكن م�صاحة 11 األف كم

، ومت 
2
2100م، وقد مت اإجراء م�صح زلزايل ثالثي الأبعاد للقاطع على م�صاحة 3500 كم

حتديد العديد من املناطق املاأمولة فيه على عمق 1200-1600 م، اأما املنطقة املاأمولة 

العقد  وتبلغ مدة  ال�صاحل،  100 كم من  بعد  العميقة على  املياه  الرئي�صية فتوجد يف 

الذي وقعته ال�صركة 8 �صنوات. توؤول باقي احل�صة البالغة 25% اإىل املكتب الوطني 

للهيدروكربونات واملعادن.

اأما يف اليمن، فقد رف�صت احلكومة اليمنية الطلب الذي تقدمت به �صركة نيك�صن 

Nexen لتمديد اتفاقية امل�صاركة بالإنتاج للقاطع “م�صيال- 14”، حيث تقرر اأن تديره 
�صركة وطنية بعد انتهاء التفاقية يف 17 كانون الأول/ دي�صمرب 2011. وترتبط �صركة 

نيك�صن باتفاقية تقا�صم اإنتاج اأخرى يف اليمن للقاطع “�صمال الهجر-51”، حيث ترتاوح 

ح�صتها من الإنتاج من القاطع املذكور ما بني 6-8 اآلف ب/ي، اأما بعد اقتطاع �صريبة 
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امللكية فترتاوح احل�صة ما بني 3-4 اآلف ب/ي، وقد ذكرت ال�صركة اأنها يف طور درا�صة 

البدائل املتاحة فيما يخ�ض القاطع 51 والن�صاطات امل�صتقبلية لها يف البالد. واأ�صارت 

نيك�صن اإىل اأنها اأنتجت اأكرث من 1.1 مليار برميل من النفط منذ بداية عملها يف اليمن 

عام 1987، حيث حققت اأول اكت�صاف جتاري عام 1991، وبداأت الإنتاج عملياً يف مطلع 

عام 1993.

يذكر اأن الإنتاج من قاطع م�صيال و�صل اإىل ذروة بلغت 225 األف ب/ي عام 2003، 

وتراوحت ح�صة نيك�صن من اإنتاجه عام 2011 ما بني 14-16 األف ب/ي بعد اقتطاع 

�صريبة امللكية.

ب- امل�صادر الهيدروكربونية غري التقليدية

ا�صتك�صاف وتطوير  العامل نحو  حثيثاً من خمتلف دول  2011 توجهاً  �صهد عام 

ال�صياق ما ذكرته تقديرات  وياأتي �صمن هذا  والغاز،  للنفط  التقليدية  امل�صادر غري 

املنطقة  الثقيل يف  النفط  اأن متو�صط الحتياطي اجليولوجي من  خرباء م�صتقلني 

1.23 مليار برميل،  اأكرث من  يبلغ  العراق  الدين يف  املاأمولة �صمال حمافظة �صالح 

اإنتاجها، وذلك ح�صبما ذكرته �صركة  بالإمكان  اأن  141 مليون برميل يحتمل  منها 

من   %70 التي متتلك  اإنرجي املحدودة  .Sonoro Energy Ltdالكندية  �صونور 

ح�ص�ض ترخي�ض �صالح الدين الواقعة على بعد 260 كم �صمال غرب العا�صمة بغداد، 

اأ�صفلت املحدودة  بينما توؤول باقي احل�صة اإىل �صركة بريكيلي برتوليوم ميزوبوتاميا 

.Berkeley Petroleum Mesopotamia Asphalts Ltd، وقد مت اإجراء التقديرات 

اإىل الإ�صفلت املوجود يف ت�صكيلة اجلريبة من الع�صر الثالثي على  امل�صتقلة ا�صتناداً 

عمق 450 م يف موقع �صرقات. ومن املتوقع اأن حتفر �صركة Sonoro ثالثة اآبار تقييمية 

يف املنطقة.

ويف �سلطنة عمان، اتخذت ال�صلطنة خطوة غري م�صبوقة حيث بداأت بالتخطيط 

للتنقيب عن غاز ال�صجيل يف بع�ض قواطع �صركة تنمية نفط عمان PDO، ومل جتر اأية 

عمليات حفر تنقيبي بعد، اإذ اأن املو�صوع ل يزال قيد الدرا�صة، ويف حال العثور على 
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كميات جتارية من غاز ال�صجيل يف اأي قاطع تعمل فيه اأية �صركة، فاإن تطويره �صيكون 

من م�صوؤوليات تلك ال�صركة.

اإقرار �صروط  كما جتري يف عمان مفاو�صات مع �صركة البرتول الربيطانية حول 

الكتيمة �صمن  ال�صخور  للغاز يف  لتطــــوير حقلـــي خزان ومكارم  اتفاقية  واأحـكـــام 

ال�صركة  2012 �صنة حا�صمة من ناحية املفاو�صات مع  61، وتعترب �صنة  القاطع 

الربيطانية، حيث يرتكز املو�صوع الرئي�صي للمفاو�صات حول الأ�صعار وكم با�صتطاعة 

ال�صركة اأن تنتج ومدة الإنتاج.

وكانت �صركة البرتول الربيطانية قد اأعلنت يف اأواخر عام 2011 اأنها قد و�صعت 

ت�صوراً ل�صتثمار 15 مليار دولر خالل ع�صر �صنوات لتطوير حقول الغاز الكتيم �صمن 

العمانية قد وقعت على  الواقع يف �صمال و�صط عمان، وكانت احلكومة   61 القاطع 

اتفاقية ا�صتك�صاف وتقا�صم لالإنتاج بهذا اخل�صو�ض مع �صركة البرتول الربيطانية يف 

 لتطوير حقول الغاز الكتيم التي 
2
عام 2007، بحيث تغطي التفاقية حوايل 2800 كم

مت اكت�صافها اأول مرة يف الت�صعينات من القرن املا�صي.

وعلى ال�صعيد العاملي، ذكرت �صركة �صاوند اأويل بي اإل �صي Sound Oil PLC اأن 

ذراعها اآبنينغ اإنرجي اإ�ض اآر اإل Apennine Energy SRL ح�صلت على كامل ح�ص�ض 

الياب�صة يف منطقة حاوية على النفط  اإدارة ترخي�ض Costa Del Sole الواقع على 

الثقيل جنوب غرب �صقلية يف اإيطاليا. 

الذي   ”Manfria-1bis للنفط هو«  اكت�صاف �صابق  يوجد يف منطقة الرتخي�ض 

ينتج مبعدل 150 ب/ي، وبلغ اإنتاجه الرتاكمي منذ بدء اختباره حوايل 6000 برميل. 

ويقدر متو�صط الحتياطيات املحتملة يف المتياز الذي يتاخم منطقة Cielo املاأمولة 

بحوايل 2 مليون برميل، حيث يعتقد اأن منطقة Cielo ت�صكل امتداداً تركيبياً لكت�صاف 

Manfria، وقد حتتوي على نف�ض كمية الحتياطيات.

اأن ذراعها    BNK Petroleum للبرتول  اإن كي  اأعلنت �صركة بي  اإ�سبانيا،  ويف 
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 Trofagas Hidrocarburos, S.L. اململوكة بالكامل تروفاغاز هيدروكابورو�ض اإ�ض اإل

 Castile وذلك يف منطقة احلكم الذاتي ،
2
قد ح�صلت على امتياز تبلغ م�صاحته 947 كم

للتنقيب  ال�صركة عليه  Cantabrian وتعاقدت  and Leon. يقع المتياز يف حو�ض 
ب�صكل رئي�صي عن غاز ال�صجيل واإن كان من املتوقع العثور على نفط وغاز تقليدي فيه. 

والتي  الأ�صا�صي يف المتياز،  الهدف  الع�صر اجلورا�صي  ال�صجيل من  وتعترب �صخور 

تبلغ �صماكتها يف املناطق الأكرث اأهمية بني 100-200 م، وتقع على اأعماق ترتاوح بني 

2500-4500 م. وتت�صمن اللتزامات املعلنة عن المتياز القيام باأعمال جيولوجية يف 
ال�صنة الأوىل، وحفر بئرين يف ال�صنوات الثانية والثالثة والرابعة، وحفر ثالثة اآبار يف 

ال�صنة اخلام�صة.

ال�صجيل مع �صركة  للتنقيب عن غاز  اأول عقد من نوعه  اأوكرانيا  ووقعت 

Shell، وبلغت قيمة العقد 800 مليون دولر ح�صبما ذكرت �صركة ا�صتك�صاف الغاز 
واأكدت   .Ukrgazvydobuvannya اأوكراغازي دوبوفانيا  الأوكرانية احلكومية 

القواطع  اكت�صافه يف  املتوقع  الغاز  اأرقام حول حجم  اأية  ال�صركة على عدم وجود 

 ،Kharkiv ال�صتة التي مت التعاقد عليها والتي تقع اإىل ال�صمال ال�صرقي من مدينة

Shell �صتكون مثاًل يحتذى  اأن التفاقية مع  الأوكرانية  الغاز  وذكر مدير �صركة 

الهيدروكربونات،  العاملية يف جمال تطوير  الطاقة  الأوكراين مع �صركات  للتعاون 

مبيناً اأن Shell �صوف تعمل يف اأوكرانيا عرب �صركة م�صرتكة، دون اأن يقدم املزيد 

من املعلومات.

ويف اأ�سرتاليا اأعلنت �صركة بيت�ض Beach عن تاأمني حفارتني للبدء بحفر اآبار اأفقية 

للتنقيب عن غاز   Cooper الواقعة يف حو�ض   Nappamerri وعمودية �صمن منطقة 

ال�صجيل. وقد بينت نتائج احلفر التي مت التو�صل لها حتى تاريخه اأن املنطقة امل�صتهدفة 

PEL 218 متتد وراء نطاق ال�صجيل وحتتوي على تكوينات ليثولوجية م�صبعة بالغاز، 
فاإن  ال�صجيل،  للعثور على غاز  الكبري  اإىل الحتمال  بالإ�صافة  اأنه  ال�صركة  كما ترى 

املنطقة حتتوي على ما ي�صمى غاز مركز احلو�ض غري التقليدي.
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ويف اإندوني�سيا، و�صمن �صعيها لدفع الأ�صواق نحو بدائل الطاقة، عر�صت احلكومة 

الإندوني�صية 9 قواطع يف Kalimantan تركز من خاللها على البحث عن احتياطيات 

غاز طبقات الفحم CBM، وتقدر احتياطيات هذا النوع من الغاز يف اإندوني�صيا باأكرث 

من 12.8 تريليون مرت مكعب )453 تريليون قدم مكعب(. وتت�صمن �صروط العرو�ض 

اأن متتلك ال�صركات الفائزة 45% من العوائد، بينما حتتفظ احلكومة بباقي احل�صة 

البالغة 55%، وهو ما يعترب اأمراً مغرياً لل�صركات التي حت�صل على 15% من عوائد 

عقود النفط، و35% من عوائد عقود الغاز التقليدي.

ال�صجيل،  الزيتي وغاز  ال�صجيل  للتنقيب عن  الأرجنتني، مت توقيع عقد  ويف 

اأن ذراعها  الكندية،   Americas Petrogas اأمرييكا�ض برتوغاز  اأعلنت �صركة  حيث 

اإك�صون  اأجر )Farm-out( مع  اتفاقية  اآ دخلت يف  اإ�ض  الأجرنتني  اأمريكا�ض برتوغاز 

موبيل الأرجنتني لال�صتك�صاف اإ�ض اآر اإل اململوكة بالكاملة ل�صركة اإك�صون موبيل، وذلك 

. توجد 
2
ل�صتك�صاف وا�صتغالل قواطعها يف Los Toldos والتي تبلغ م�صاحتها 660 كم

القواطع املذكورة يف املنطقة الغربية من حو�ض Neuquen وهو موقع متميز بقربه من 

اكت�صافات �صابقة لل�صجيل الزيتي وغاز ال�صجيل. وقد وافقت اإك�صون موبيل على اإنفاق 

اإنفاق  ال�صرائب( خالل مرحلة ال�صتك�صاف، مع خيار  53.9 مليون دولر )مت�صمنة 
22.4 مليون دولر اأخرى اإذا مت النتقال اإىل مرحلة ال�صتثمار، مما ي�صل بكامل قيمة 

ال�صتثمار اإىل 76.3 مليون دولر.

الأمريكية على   Porto Energy Corp. الربتغال، وقعت �صركة برتواإنرجي  ويف 

 Sorgenia International اإنرتنا�صيونال بي يف مذكرة تفاهم مع �صركتي �صورجينيا 

 Rohol-Aufsuchungs AG اآ جي   اأف�صوت�صانغ�ض  الهولندية و روهول-   BV
الأ�صرتالية، وذلك للعمل ب�صكل م�صرتك على تقييم م�صادر زيت ال�صجيل يف منطقة 

النفاذية من ع�صر اجلورا�صي، ميتد على  Lias �صمن نطاق �صرتاتيغرايف منخف�ض 
، ويقع �صمن منطقة امتياز ال�صركة يف حو�ض Lusitanian. ومن 

2
م�صاحة 1821 كم

املقرر اأن يتم التوقيع على اإن�صاء �صركة م�صرتكة يف نهاية العام احلايل 2011، حيث 

تعترب منطقة Lias من املناطق الهامة للم�صادر غري التقليدية على ال�صعيد الأوروبي.



تقرير الأمني العام ال�سنوي

الثامن والثالثون

142

ويف بريطانيا، قدرت �صركة كوادريال ريور�صز Cuadrilla Resources الحتياطي 

تريليون مرت  تريليون قدم مكعب )5.66   200 ال�صجيل بحوايل  اجليولوجي من غاز 

Bowland �صمال غرب  مكعب(، وذلك يف منطقة ترخي�صها ال�صتك�صايف يف حو�ض 

اإنكلرتا. وذكر املدير التنفيذي لل�صركة اأن حجم الغاز املكت�صف يف وحدة امل�صاحة يف 

تلك املنطقة مياثل نظريه يف اأمريكا ال�صمالية، موؤكداً اأن الحتياطي املكت�صف كان اأكرث 

من املتوقع باأربعة اأ�صعاف. ولكنه اأ�صار اإىل اأن هذه التقديرات ل تزال اأولية وحتتاج 

اإىل املزيد من عمليات ال�صتك�صاف وال�صتثمارات لتاأكيدها ولتقدير الحتياطي القابل 

لالإنتاج، حيث من املخطط اأن حتفر ال�صركة ما بني 5-7 اآبار يف غ�صون ثمانية ع�صر 

�صهراً قبل اأن تقرر املتابعة باجتاه التطوير التجاري للمنطقة.

وياأتي �صمن هذا ال�صياق اأي�صاً ما اأعلنته ال�صني من اأنها تعتزم رفع اإنتاجها من غاز 

ال�صجيل ب�صكل كبري، حيث و�صعت خطة تهدف لإنتاج 6.5 مليار مرت مكعب من هذا 

اإىل 80 مليار مرت مكعب يف عام 2020. وقد  الغاز بحلول عام 2015، ترتفع لحقاً 

اأتت هذه اخلطة بناًء على تو�صية من اإدارة الطاقة الوطنية ال�صينية التي اأعلنت اأنها 

�صتك�صف كامل تفا�صيل هذه اخلطة لحقاً. ومع اأن ال�صني تعترب اأحد اأكرب م�صتهلكي 

الطاقة يف العامل، اإل اأنها يف الوقت نف�صه لعب جديد يف م�صمار اإنتاج غاز ال�صجيل 

حيث مل ت�صجل اأي اإنتاج جتاري من هذا الغاز، كما اأنها ل تقدم اأية حوافز ت�صجيعية 

اأن  ال�صني. يذكر  بالعمل يف هذا املجال يف  التي ترغب  لل�صركات  اأو  للم�صتثمرين 

برتوت�صاينا وهي ذراع الإنتاج والتوزيع ل�صركة �صي اإن بي �صي CNPC كانت قد اأعلنت 

يف �صهر اآب/ اأغ�صط�ض 2011 اأنها ت�صعى لإنتاج 1.5 مليار مرت مكعب من غاز ال�صجيل 

بحلول عام 2015.

 Chesapeake اإنرجي ويف الوليات املتحدة الأمريكية، اأعلنت �صركة ت�ص�صبيك 

Energy اأن نتائج اختبار البئر الأفقي الأول Buell #8H يف حقل Utica Shale لغاز 
/ي من الغاز و59 ب/ي من 

3
ال�صجيل كانت ممتازة، حيث اأنتج البئر 6.2 مليون قدم

ن�صرته موؤ�ص�صة  املتكثفات )6.5 مليون قدم مكعب مكافئ غاز(، جاء ذلك يف تقرير 

اأوهايو للم�صادر  اأخبار مكتب ولية  جيفريز و�صركاهم .Jefferies & Co. Inc عن 
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2
الطبيعية. وكانت ال�صركة قد قدرت قيمة احلقل الذي تزيد م�صاحته عن 5000 كم

مبا يرتاوح بني 15-20 مليار دولر، وذلك يف تقريرها املايل عن الربع الثاين من عام 

2011. يقع البئر �صمن نافذة للغاز الرطب، وقد حفر عمودياً اإىل عمق 2560 م، ثم 
حفر جذعه الأفقي مل�صافة 2072 م. من جهة اأخرى قدرت هيئة امل�صح اجليولوجي 

 Green اأن الحتياطي اجليولوجي من ال�صجيل الزيتي يف ت�صكيلة USGS الأمريكية

River يبلغ حوايل 1.45 تريليون برميل. تعود الت�صكيلة املذكورة لع�صر الإيو�صني ومتتد 
بني حو�صي Green River وWashakie  جنوب غرب Wyoming. وبينت اأن حوايل 

133 مليار برميل من ذلك الحتياطي يوجد �صمن طبقات حتتوي على اأكرث من 15 
جالون1 من النفط يف كل طن من ال�صخور )56.7 لرت/الطن(، ومنها 72 مليار برميل 

تعود ملكيتها لإدارة املعادن الفيدرالية.

ا�صتك�صاف  العربية والعاملية يف جمال  التطورات  وفيما يلي عر�ض موجز لأهم 

البرتول واإنتاجه: 

1-1 امل�صح الزلزايل

بني  الزلزايل عاملياً  بامل�صح  العاملة  الفرق  اإجمايل عدد  ارتفاع طفيف على  طراأ 

عامي 2010 و2011، حيث و�صـل متو�صط عـدد الفـرق العاملـة عـام 2010 اإىل 361 

فرقة/�صهر، بينما و�صل اإىل 363 فرقة/�صهر عام 2011. ال�صكل )1-2(.

1  1 American Gallon= 3.78 Liter.
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1-2 ن�صاط احلفر اال�صتك�صايف والتطويري

وا�صعاً خالل عام 2011، حيث ارتفع  �صهدت عمليات احلفر ال�صتك�صايف ن�صاطاً 

معدل عدد احلفارات العاملة يف خمتلف مناطق العامل باأكرث من 16% مقارنة بعام 

2010، لي�صل اإىل 3466 حفارة. وكانت ن�صبة الزيادة الأكرب يف اأوروبا حيث بلغ متو�صط 
عدد احلفارات العاملة فيها 118 حفارة عام 2011 بينما كان 94 حفارة عام 2010. 

كما ارتفع عدد احلفارات يف الوليات املتحدة الأمريكية من 1541 حفارة اإىل 1875 

تزايد الهتمام بتطوير م�صادر  اإىل  ذلــك راجـــع جزئيــاً  ولعــــل   .2011 حفارة عام 

ال�صكالن  الوليات املتحدة.  ال�صجيل يف  التقلـــيدي خا�صة غاز  النفط والغاز غري 

)2-2(، )2-3(، واجلدول )2-2(.

ال�صكل 1-2

ن�صاط امل�صح الزلزايل يف خمتلف مناطق العامل، 2011-2007

)فرقة/ال�صهر(



145

الف�صل الثاين

التطورات العاملية والعربية يف ا�صتك�صاف واحتياطي واإنتاج م�صادر الطاقة

ال�صكل 2-2

ال�صكل 3-2

عدد احلفارات العاملة يف العامل، 2007-2011 )حفارة(

توزع احلفارات العاملة يف العامل، 2011-2007 )%(

، بلغ عدد الآبار التي مت اإكمالها عام 2010 يف الإمارات 
1
وا�صتناداً اإىل تقارير اأوبك

العربية املتحدة 146 بئراً، ويف اجلزائر 258 بئراً، ويف ال�صعودية 386 بئراً، ويف العراق 

71 بئراً، ويف قطر 35 بئراً،ويف الكويت 75 بئراً، ويف ليبيا 200 بئر، ال�صكل )4-2(. 

1  OPEC annual statistical bulletin, 2010/2011.
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ومبقارنة هذه البيانات باأرقام عام 2009، يالحظ اأن عدد الآبار التي مت اإكمالها يف عام 

2010 انخف�ض يف الإمارات مبعدل 15.6%، ويف اجلزائر مبعدل 2.6%، ويف ال�صعودية 
مبعدل 14.2%، ويف قطر مبعدل 62.8%، ويف ليبيا مبعدل 19%، بينما ارتفع عدد 

الآبار التي مت اإكمالها يف العراق مبعدل 29.1%، ويف الكويت مبعدل %123. 

عدد االآبار التي مت اإكمالها يف بع�ض الدول العربية عامي 2010-2009

ال�صكل 4-2

اأما عدد الآبار املنتجة، فقد انخف�ض يف اجلزائر والعراق عام 2010 مقارنة بعام 

2009، بينما ارتفع يف الإمارات العربية وال�صعودية وقطر والكويت وليبيا، وبقي بدون 
تغري يف املنطقة املق�صومة كما هو مبني يف ال�صكل )5-2(.

عدد االآبار املنتجة يف بع�ض الدول العربية عامي 2010-2009

ال�صكل 5-2
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وقد �صاهمت عمليات احلفر ال�صتك�صايف يف حتقيق العديد من الكت�صافات يف الدول 

 Sonde العربية خالل عام 2011، ففي تون�ض، اأعلنت �صركة �صوندي ري�صور�صز كورب

.Resources Corp يف مطلع عام 2011 عن نتائج اختبار بئر Zarat North-1 يف 

قاطع 7 نوفمرب الواقع يف خليج قاب�ض. حفر البئر املذكور اإىل عمق 2965 م، واخرتق 

73 م من ال�صماكة الفعالة �صمن ت�صكيلة الغورية الكربوناتية العائدة لدور الإيو�صني، 
/ي من الغاز، و 750 

3
وقد اأنتج البئر عند اختباره مبعدل تراوح بني 8-11.5 مليون قدم

ب/ي من املتكثفات، اإ�صافة اإىل 200-350 ب/ي من املياه. كما اأعلنت �صركة اآدك�ض 

اإنرجي املحدودة يف الربع الرابع من عام 2011 عن اكت�صافها ل�صواهد نفطية يف البئر 

ال�صتك�صايف »�صيدي ظاهر-1« الواقع يف املغمورة �صمن امتياز »�صوبران« الذي تبلغ 

 9  بو�صة عند 
5/8

، وقد ا�صتخدمت ال�صركة موا�صري تغليف بقطر 
2
م�صاحته 2428 كم

عمق 1295 م لختبار ما بينت التف�صريات اأنه عمود نفطي ب�صماكة 30 م �صمن �صخور 

من ع�صر الكريتا�صي الأعلى. وبني حتليل ال�صوائل التي اأخذت من البئر اأنها مكونة من 

�صوائل احلفر، ور�صاحة �صوائل احلفر، والنفط. ويعتقد ا�صتناداً اإىل حتليل تدرج �صغط 

الت�صكيالت اأن النفط املكت�صف من النوع اخلفيف ن�صبياً.

ويف اجلزائر، اأعلنت �صركة برتولتك اإترنا�صيونال يف الربع الأول من عام 2011 عن 

/ي 
3
جناح اختبارها للبئر AT-4 يف امتياز ع�صارين، حيث اأنتج البئر 1.35 مليون قدم

اآبار تقييمة �صيتم حفرها يف  بئر من جمموعة  اأول  البئر املذكور  الغاز، ويعترب  من 

اكت�صاف عني ت�صال للغاز.

اكت�صافاً  اإترنا�صيونال  2011، حققت �صركة برتولتك  الثالث من عام  الربع  ويف 

جديداً للغاز عرب البئر التقييمي AT-6 الذي حفر يف امتياز ع�صارين يف حو�ض اإليزي، 

وبلغ عمقه 2085 م، واخرتق نطاقاً حاماًل للغاز من الع�صر الأوردوفي�صي، ويعترب البئر 

املذكور ثالث بئر �صمن احلملة التقييمية لل�صركة يف منطقة اكت�صافات عني ت�صال. وقد 

بني تف�صري القيا�صات الكهربائية البئرية وجود مكمن ب�صماكة اإجمالية تبلغ 168 م منها 

45 م من ال�صماكة الفعالة، واأكد املدير التنفيذي لل�صركة يف حينها اأن حتليل النتائج 
وي�صاهم يف تو�صيع نطاق املنطقة املاأمولة من عني  الأولية لبيانات البئر م�صجع جداً 

ت�صال نحو اجلنوب ال�صرقي.
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ويف متابعة لحقة للمو�صوع مت حفر جذع اأفقي �صمن البئر بطول 376 م على بعد 

حوايل 4 كم من البئر AT-1، ومت اإكمال اجلذع بتقنية القاع املفتوح با�صتخدام الباكر 

تثقيب  البئر لختباره بدون وجود حفارة، وبعد  اإغالق  وذلك لأربع نطاقات، ثم مت 

/ي من الغاز با�صتخدام �صمام 
3
اأنتج البئر مبعدل 3.5 مليون قدم النطاقات املذكورة 

64/64 بو�صة، اإ�صافة اإىل 60 ب/ي من املتكثفات، و190 ب/ي من املياه املرافقة. ومع 
اأن معدل الإنتاج كان اأقل من املتوقع، اإل اأن البئر اأنتج مبعدل ي�صمح باعتبار الكت�صاف 

اجلديد اكت�صافاً جتارياً.

 ،AT-7 العمودي  البئر  2011 بحفر  26 متوز/يوليو  بداأت يف  ال�صركة قد  وكانت 

وقد بلغ عمق البئر بتاريخ 17 اآب/ اأغ�صط�ض حوايل 2142 م، ومت النتهاء من عمليات 

 AT-7 البئر  ال�صهر ذاته. حفر  الع�صرين من  الرابع  البئرية يف  الكهربائية  القيا�صات 

على بعد 12 كم جنوبي AT-3 و15 كم غربي AT-6 لتقييم المتداد اجلنوبي الغربي 

للحقل، وا�صتهدف ذروة تركيب عري�ض يف مركز قناة جليدية من الع�صر الأوردوفي�صي 

حيث مت اخرتاق 206 م من ال�صماكة الكلية وقد اأ�صارت احل�صابات اإىل اأن ال�صماكة 

الفعالة قد تبلغ 40 م، وهو ما توافق مع نتائج احلفر. وقد مت و�صع برنامج لختبار 

البئر AT-7 يت�صمن الت�صقيق الهيدروليكي لنطاق املكمن الرئي�صي.

الربع  امل�صرتكة يف  الأمريكية امل�صرية   IPR اآر  اآي بي  اأنهت �صركة  �سورية،  ويف 

الثاين من عام 2011 عمليات احلفر يف بئر ال�صبخاوي-1 الواقع يف حو�ض منخف�ض 

الفرات والذي بداأته منذ 2010/10/21، حيث لوحظ وجود موؤ�صرات ايجابية ل�صواهد 

هيدروكربونية اأثناء احلفر يف عدد من ال�صويات. 

كما حققت �صركة غلف�صاندز Gulfsands اكت�صافاً جديداً للنفط يف الربع الثالث 

“اليو�صفية-6”، الذي حفر بهدف اختبار قمة تركيب غري  بئر  2011 عرب  من عام 

حمفور �صابقاً على بعد 3 كم اإىل ال�صرق من حقل اليو�صفية، ومت متييل البئر بحوايل 

36 درجة عن ال�صاقول لتفادي عوائق على ال�صطح تقع فوق منطقة الهدف. وقد اخرتق 
البئر ت�صكيلة املا�صيف الكربوناتية العائدة للع�صر الكريتا�صي، وذلك عند عمق مقا�ض 
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القيا�صات  1560 م، وبني تف�صري  العمودي احلقيقي  العمق  بلغ  بينما  2045 م،  بلغ 

الكهربائية البئرية وجود �صخور ب�صماكة فعالة تبلغ 12.8م، ومتو�صط م�صاميتها %18 

ومتو�صط ت�صبعها بالنفط 69%. وقد اأنتج البئر- عند و�صعه على الختبار ملدة اأربع 

.)API o20( صاعات- مبعدل 250 ب/ي من النفط�

كما مت اكت�صاف النفط الثقيل يف البئر ال�صتك�صايف “�صفا-1” الواقع على بعد 7 

كم اإىل ال�صمال من حقل خربت �صرق، لكن نتائج الختبارات بينت اأن الكت�صاف غري 

جتاري فتم اإغالق البئر وهجره.

اإ�صافة اإىل ذلك، حققت ال�صركة ال�صورية للنفط اكت�صافا جديداً للغاز يف منطقة 

قارة، عرب البئر “قارة-1” الذي حفر على بعد 6 كم غرب البلدة  التي حتمل نف�ض 

ال�صم، وبلغ عمق البئر 3133 م، وقد اأنتج عند و�صعه على الختبار مبعدل بلغ 400 

/ي، اإ�صافة اإىل 560 ب/ي من املتكثفات. تقدر م�صاحة الرتكيب احلامل للغاز 
3
األف م

، ويقع يف حو�ض »الّدو« يف املنطقة الو�صطى حيث مت اكت�صاف العديد من 
2
بحوايل 25 كم

الرتاكيب، مثل تركيب »اأبو رباح« و«�صمال الفي�ض« و«قمقم«، والتي و�صعت على الإنتاج 

املكت�صف  الو�صطى، وقدر الحتياطي  املنطقة  ا�صم م�صروع جنوب  2009 حتت  عام 

القابل لالإنتاج فيها بحدود 47 مليار مرت مكعب من الغاز اإ�صافة اإىل 21 مليون برميل 

من املتكثفات . كما مت �صابقاً اكت�صاف عدد من الرتاكيب اجلديدة يف نف�ض احلو�ض 

القابل  وهي »�صدد« و»الربيج« و»قارة« و»دير عطية« و»الفرقل�ض«، وقدر الحتياطي 

لالإنتاج فيها بزهاء 24 مليار مرت مكعب اإ�صافة اإىل 22 مليون برميل من املتكثفات.

الإنتاج،  القاهرة يف �صورية فيما يخ�ض عمليات  القوة  اإعالنها حالة  وبالرغم من 

 ،2011 الرابع من عام  الربع  تابعت �صركة غلف�صاندز عمليات ال�صتك�صاف يف  فقد 

وقدرت متو�صط الحتياطي املوؤكد من النفط يف اكت�صافها اجلديد »اخلريات-1« مبا 

يقارب 4 مليون برميل، بينما يبلغ التقدير الأعلى لالحتياطي حوايل 15 مليون برميل. 

بنية حمدبة على قمة جنوب �صرق حقل  واكت�صاف اخلريات عبارة عن تركيب ذو 

اليو�صفية )وخارج منطقة الرتخي�ض(، حيث يقع البئر اجلديد على بعد 3.5 كم جنوب 
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بئر اليو�صفية-6، وقد اأنتج عند اختباره بتقنية الرفع بالنرتوجني مبعدل 1826 ب/ي 

من النفط الذي بلغت جودته API o22 مع اآثار من املياه الطبقية. وبينت القيا�صات 

الكربوناتية  املا�صيف  29م �صمن �صخور  تبلغ  البئرية وجود �صماكة فعالة  الكهربائية 

العائدة للع�صر الكريتا�صي، والتي بلغت م�صاميتها 19%، ون�صبة ت�صبعها باملاء %19، 

ومل تبني القيا�صات الكهربائية البئرية وجود خط التقاء النفط باملاء.

للغاز  كبرياً  اكت�صافاً   Heritage Oil للنفط  العراق، حققت �صركة هرييتيج  ويف 

عرب البئر Miran West 2، الذي حفر يف اإقليم كرد�صتان العراق، وقدر الحتياطي 

اجليـــولـوجي املكت�صف بحــوايل 6.8-9.1-12.3 تريلــيون قدم مكعب )عند احتماليات  

90%،%50 ،10% على التوايل(، اإ�صافة اإىل 71 مليون برميل من املتكثفات، و75-53 
مليون برميل من النفط، ما يجعل من هذا الكت�صاف اأكرب اكت�صاف للغاز يف العراق منذ 

ثالثني عاماً. وذكرت ال�صركة اأنه من املمكن و�صع الكت�صاف اجلديد على الإنتاج يف 

/ي. وقد 
3
عام 2015، متوقعة اأن ي�صل معدل الإنتاج اليومي منه اإىل 100 مليون قدم

مت اختبار عدة نطاقات من البئر املذكور ي�صم اجلدول التايل نتائجها:

الع�صر
عمق الت�صكيلة

م

غاز

/ي(
3
)مليون قدم 

نفط

ب/ي
APIo

3465267052.2- 3533اجلورا�صي
332725.56754.3- 3410اجلورا�صي
299226.743260.9- 3115اجلورا�صي

--21170.2- 2220الكريتا�صي الأدنى
-اآثار من النفط-714- 1000الكريتا�صي الأعلى

 WesternZagros اأنهت �صركة وي�صرتن زاغرو�ض ري�صور�صز املحدودة كما 

Resources Ltd. بنجاح عمــليات الختبار الأولية لكت�صافها النفطي “�صرجال-1”، 
النفط  9444 ب/ي من  اأنتجت  التي  “اجلـــريبة”  ت�صـــكيلة  ال�صركـــة  حيث اختــربت 

)API o40( بدون اأية اآثار من املاء وبدون اأية عمليات حتفيز، ومت الو�صول اإىل هذا 

املعدل بعد رفع معدل الإنتاج ب�صكل تدريجي عرب تغيري حجم ال�صمام امل�صتخدم على 

راأ�ض البئر حتى الو�صول اإىل ال�صتطاعة العظمى ملعدات الختبار.
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 General Exploration Partners Inc. وحققت �صركة جرنال اإك�صبلوري�صن بارترنز

امل�صرتكة اكت�صافاً جديداً للنفط عرب بئر اأطر�ض-1 يف منطقة كرد�صتان العراق، حيث 

مت اختبار ثالثة نطاقات كربوناتية مت�صققة من ع�صري اجلورا�صي الأو�صط والأعلى، 

اأنتجت جمتمعة 6393 ب/ي من النفط )API °26.5(، وبينت النتائج الأولية اأن هناك 

اإمكانية لالإنتاج مبعدلت اأعلى عند توفر املعدات املنا�صبة.

، وقد حفر بئر »اأطر�ض-1« اإىل عمق 3400م، 
2
يغطي قاطع اأطر�ض م�صاحة 269 كم

الكريتا�صي الأدنى  726م يف �صخور ع�صري  الكلية  النفط  وبلغت �صماكة عمود 

واجلورا�صي، بينما بلغت ال�صماكة الفعالة 120 م يف �صخور الع�صر اجلورا�صي. واأ�صارت 

نتائج احلفر ونتائج القيا�صات الكهربائية البئرية اإىل وجود 140م من ال�صماكة الفعالة 

يف �صخور ت�صكيلة البطمة العليا و�صخور باقي الت�صكيالت من الع�صر الكريتا�صي التي 

و�صعت خطط لختبارها لحقاً.

، مت حتقيق اكت�صافني للنفط واكت�صافاً واحداً للغاز يف عام 2011.
ويف الكويت1

ويف ليبيا، حققت �صركة الواحة للنفط اكت�صافاً جديداً للنفط والغاز يف الربع الأول 

من عام 2011، عرب البئر ال�صتك�صايف »�ض1-م ن 98«، الواقع يف حو�ض �صرت �صمن 

القاطع م ن 98 على بعد حوايل 60 كم �صرق منطقة جالو، ومت حفره اإىل عمق بلغ 

5055 م، حوايل 60 كم �صرق منطقة جالو. 

الرملية، مبعدل تراوح بني  »النوبيان«  البئر عند اختباره من ت�صكيلة  اأنتج  وقد 

7.7-12.6 مليون  اإىل  اإ�صافة   ،)API o52( النفط اخلفيف 1300-1850 ب/ي من 
/ي من الغاز.

3
قدم

ويف م�صر، حققت �صركة اآر دبليو اإي ديا RWE Dea اكت�صافاً جديداً للغاز يف قاطع 

�صمال العامرية، وذلك عرب البئر NEA-3X الواقع يف املغمورة على بعد 40 كم �صمال 

مدينة الإ�صكندرية، وقد حفر اإىل عمق 3055م، و�صولً اإىل ت�صكيلة كفر ال�صيخ الرملية، 

/ي.
3
واأنتج البئر عند اختباره مبعدل 14 مليون قدم

1 استمارة جمع بيانات الطاقة لعام 2011، وتتضمن البيانات لغاية أيلول/سبتمبر 2011.
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كما اأعلنت �صركة دانة غاز على موقعها الر�صمي، عن حتقيق اكت�صاف للغاز الطبيعي 

يف دلتا النيل عرب البئر »جنوب اأبو النجا-2«، الذي حفر لتقييم نتائج اكت�صاف حقل 

اأعلن عنه �صابقاً، حيث مت الو�صول  اأبو النجا يف منطقة امتياز »غرب املنزلة« الذي 

16.6 مرت، يف خطوة  تبلغ �صماكتها  اأبو ما�صي ومت حتديد طبقة منتجة  اإىل طبقة 

اكت�صاف جديد يف  اإىل ذلك، مت حتقيق  اإ�صافة  لتعزيز حجم احلقل.  اعتربت مهّمة 

احلقل ب�صماكة 4.8 مرت يف ت�صكيلة الو�صطاين. واأظهرت الختبارات على البئر اإمكانية 

/ي من الغاز و718 ب/ي من املتكثفات امل�صاحبة من ت�صكيلة 
3
اإنتاج 14.1 مليون قدم

اأبو ما�صي، اإ�صافة اإىل 5.9 مليون قدم3/ي من الغاز اجلاف من ت�صكيلة الو�صطاين. 

النجا-1« يف �صهر  »اأبو  اكت�صاف حقل  اأعقاب الإعالن عن  واأتى هذا الكت�صاف يف 

�صبتمرب 2010، حيث مت تقدير حجم الحتياطيات يف حدود 50 اإىل 90 مليار قدم 

مكعب من الغاز، وما بني 1-2 مليون برميل من املتكثفات. واأ�صارت التقديرات الأولية 

لالحتياطيات املكت�صفة يف مكمن »الو�صطاين« يف »جنوب »اأبو النجا-2« اإىل وجود ما 

يزيد عن 60 مليار قدم مكعب من الغاز، مع احتمال تزايد هذا الرقم. وقامت دانة غاز 

باإعداد خطة لتطوير هذا الكت�صاف تت�صمن عدة اآبار للتقييم والتطوير.

2011 عن حتقيق خم�صة  Apache يف منت�صف عام  اأبات�صي  اأعلنت �صركة  كما 

اكت�صافات جديدة يف حو�ض الفاغور جنوب غرب ال�صحراء الغربية وهي:

غرب كالب�صة1- 4 -: واأنتج عند و�صعه على الختبار 7150. 1 ب/ي من النفط، 

/ي من الغاز.
3
و11.4 مليون قدم

فاغور �صمال- X- 1 ، واأنتج عند اختباره 1444 ب/ي من النفط، و3.9. 2 مليون 

/ي من الغاز.
3
قدم

فاغور جنوب - X- 1، واأنتج عند اختباره 2768 ب/ي من النفط، و4. 3 مليون 

/ي من الغاز.
3
قدم

هني - X- 1، واأنتج عند اختباره 970. 4 ب/ي من النفط.

، ومل تعلن ال�صركة يف حينها عن نتائج اختباره. 5 .X- 1 - نيث �صمال
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اكت�صافني   2011 الثالث من عام  الربع  اإنرجي املحدودة يف  بيت�ض  وحققت �صركة 

جديدين عرب بئرين حفرا يف قاطع »اأبو �صنان«. حفر البئر GPZZ-4 كاأول بئر من 

جمموعة تت�صمن �صتة اآبار، وقد ظهرت ال�صواهد الهيدروكربونية خالل عملية احلفر 

يف ت�صكيلتي “بحرية”، و”اأبو روا�ض” )طبقة G(، اأما البئر الثاين “الأحمدي-1” فقد 

ظهرت ال�صواهد الهيدروكربونية خالل اخرتاقه لت�صكيالت خريطة وبحرية واأبو روا�ض 

)طبقات G وE(، وذلك من خالل القيا�صات الكهربائية البئرية وبع�ض عمليات الختبار 

الأولية.

وحققت �صركة بدر الدين للبرتول يف نف�ض الفرتة اكت�صافاً جديداً للغاز الطبيعي يف 

ال�صحراء الغربية )نياج �ض1-1( مبنطقة “نياج �صرق” �صوف ي�صاهم يف اإنتاج حوايل 

/ي من الغاز الطبيعي و5000 ب/ي من املتكثفات. وكانت ال�صركة قد 
3
12 مليون قدم

حققت 3 اكت�صافات اأخرى خالل عام 2010 مت و�صع اثنني منها على الإنتاج )�صرتا 

�ض4 وبدر3 �ض-9( مبعدل 4500 ب/ي.

اكت�صافاً  2011، حققت �صركة برتول بالعيم )برتوبل(  الربع الأخري من عام  ويف 

جديداً للنفط يف منطقة امتياز بالعيم البحري يف �صيناء على بعد 40 كم اإىل اجلنوب 

اأبو ردي�ض. حيث بلغ عمق البئر »�صرق بالعيم بري جنوب- 1« 3012 م،  من مدينة 

واأنتج عند و�صعه على الختبار حوايل 2270 ب/ي من النفط. يقع املكمن املنتج حتت 

مياه خليج ال�صوي�ض على بعد 2734 م من ال�صاطئ، وقد مت حفر البئر من ال�صاطئ 

با�صتخدام تقنية احلفر املوجه، وقدرت ال�صركة الحتياطي املكت�صف بحوايل 5.5 مليون 

برميل.

اأطلق  للغاز  اكت�صافاً   BP Egypt البرتول الربيطانية م�صر  كما حققت �صركة 

عليه ا�صم )�صاملون( وذلك يف منطقة �صمال الربج البحرية يف دلتا النيل، ويعترب هذا 

الكت�صاف الثالث من نوعه الذي حتققه ال�صركة يف املنطقة بعد اكت�صايف �صايت�ض-1 

و�صايت�ض-3. يقـــــع الكتــــ�صـــاف على بعد 50 اإىل ال�صمال من دمــياط، يف مياه عمقها 

87 م، وبلغ عمق البئر 1600 م.
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 CC اإل  اآ  اإ�ض  عمان، حققت جمموعة تقودها �صركة �صي �صي ديفيلومبنت  ويف 

 7 البئر �صيوان- �صرق  الثقيل عرب  للنفط  اكت�صافاً   Energy Development SAL
الواقع يف القاطع 4 �صرقي عمان. 

حفر البئر املذكور اإىل عمق 1890م، واخرتق عدة جمموعات حاملة للنفط الثقيل، 

لكنه مل ينتج عند و�صعه على الختبار با�صتخدام معدات احلفر، وقد مت اإغالق البئر 

موؤقتاً لإجراء املزيد من الدرا�صات والتح�صري لختبارات لحقة. ا�صتهدف البئر تقييم 

�صخور من حقب Neoproterozoic العائد لدهر الربيكامربي �صمن اجلزء اجلنوبي من 

تركيب �صرق �صيوان، وقد اخرتق البئر 90 مرتاً من ال�صخور امل�صبعة بالنفط الثقيل.

 Oil Search Ltd. ويف اليمن، ذكرت جمموعة تقودها �صركة اأويل �صريت�ض املحدودة

يف مطلع عام 2011، اأن البئر Meashar-2 املحفور يف القاطع 7 �صمن حو�ض �صبوه، 

قد اأنتج خالل اختبار با�صتخدام اأنابيب احلفر مبعدل بلغ 145 ب/ي، وقد مت اإغالق 

البئر بانتظار اإجراء املزيد من الختبارات عليه. يذكر اأن البئر حفر با�صتخدام تقنية 

احلفر حتت التوازن.

ويف املغرب، حققت �صركة �صريكل اأويل Circle Oil يف مطلع عام 2011 اكت�صافها 

الثالث للغاز يف امتياز �صيباو الواقع يف حو�ض الرباط، وذلك عرب البئر ال�صتك�صايف 

/ي. وكانت ال�صركة 
3
DRJ-6، الذي اأنتج عند و�صعه على الختبار 5.36 مليون قدم

الواقع يف نف�ض   ADD-1 بئرها ال�صتك�صايف  للغاز عرب  اكت�صافاً جديداً  قد حققت 

المتياز، وقد اأنتج البئر عند و�صعه على الختبار من نطاقني، الأول نطاق “غويبا�ض” 

/ي، اأما الثاين فكان نطاق »حوت« 
3
Guebbas الذي اأنتج عند اختباره 1.89 مليون قدم

/ي. وقد مت يف حينها اإغالق البئر يف 
3
Hoot الذي اأنتج عند اختباره 3.57 مليون قدم

انتظار و�صعه على الإنتاج، بينما كانت ال�صركة تبحث فكرة و�صعه على الختبار لفرتة 

طويلة مما قد ي�صاعد على تقدير اأف�صل لالحتياطي.

كما اأعلنت �صركة �صريكل اأويل يف الربع الثاين من عام 2011، عن حتقيق اكت�صاف 

كبري للغاز عرب البئر KSR-11 الذي حفر يف امتياز �صيباو ا ، وذلك يف نطاق “حوت” 
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ب�صكل رئي�صي اإ�صافة اإىل نطاق اآخر يف ال�صخور الرملية من ت�صكيلة “غويبا�ض”، ومل 

تقدم اأية معلومات اإ�صافية عن الكت�صاف.

ويف موريتانيا، حققت جمموعة �صركات تقودها موؤ�ص�صة النفط الكورية الوطنية 

 Cormoran-1 اكت�صافاً للغاز يف املغمورة، عرب البئر Korea National Oil Corp.

الواقع يف القاطع 7، على بعد 2 كم اإىل اجلنوب من بئر Pelican-1 الذي اكت�صف عام 

2003. حفر البئر املذكور يف مياه عمقها 1630 م، وبلغ عمقه النهائي 4695 م، وقد 
اخرتق اأربعة نطاقات رملية قليلة ال�صماكة لكنها ذات موا�صفات خزنية جيدة، واأنتج 

/ي، وذكرت �صركة دانا 
3
عند و�صعه على الختبار مبعدل تراوح بني 22-24 مليون قدم

برتوليوم  Dana Petroleum )وهي اأحد ال�صركاء يف املجموعة( اأن معدل الإنتاج كان 

حمدوداً ب�صبب التخوف من اإنتاج الرمل مع الغاز.

ويف فل�سطني املحتلة، مت يف مطلع عام 2011 حتقيق اكت�صاف مكمن جديد للغاز 

ال�صدع على  5160 م. يحتوي  اإىل عمق  »تامار-3«  بئر  �صمن �صدع ظهر عند حفر 

طبقة من الرمل دعيت با�صم )Strata D( تزيد �صماكتها عن 25 م وتقع اأ�صفل الطبقات 

الثالث املكت�صفة �صابقاً )A، B، C(. وت�صري التقديرات اإىل اأن الطبقة املكت�صفة حتتوي 

على احتياطي ترتاوح تقديراته بني 1.5 -0.5 تريليون قدم مكعب من الغاز. 

من ناحية اأخرى، بينت مراجعة تقديرات الحتياطي يف حقل تامار من قبل موؤ�ص�صة 

نذرلند �صويل و�صركاه ال�صت�صارية Netherland Sewell &Associates، ارتفاع تلك 

التقديرات من 8.7 تريليون قدم مكعب، لت�صل اإىل 9.1 تريليون قدم مكعب. 

اكت�صافاً   Ratio Oil Exploration اأويل لال�صتك�صاف  كما حققت �صركة ري�صو 

جديداُ للغاز يف ترخي�ض Or 1 �صمن موقع Med Yavne، وقدر الحتياطي املكت�صف 

الأدنى  50%(، اأما احلد  الغاز )عند احتمالية  42.2 مليار قدم مكعب من  بحوايل 

املتوقع من الحتياطي فقدر بحوايل 28.9 مليار قدم مكعب )احتمالية 90%(، بينما 

اإىل  ا�صتناداً  قرابة 59.9 مليار قدم مكعب، وذلك   %10 التقدير عند احتمالية  بلغ 

تقديرات موؤ�ص�صة نذرلند �صويل و�صركاه ال�صت�صارية. يغطي املوقع امل�صار اإليه م�صاحة 

 ويقع يف مياه عمقها 700 م على بعد 39 كيلومرت غربي �صواحل اأ�صدود.
2
52 كم
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وعموماً، ت�صري البيانات املتوفرة اإىل اأن الدول العربية )با�صتثناء فل�صطني املحتلة( 

2011 اجلدول )2-2(،  للغاز يف عام  اكت�صافات   10 للنفط و  اكت�صافاً   20 حققت 

ويحتوي اجلدول )ب( على موا�صفات بع�ض هذه الكت�صافات:

اجلدول )ب(

بع�ض االكت�صافات التي حتققت يف الدول العربية عام 2011

ال�صركة العاملةالدولة
احلقل/

القاطع
العمق مالبئر

نوع 

االكت�صاف
االحتياطينتائج االختبار

تون�ض

Sonde Resources 
Corpخليج قاب�ض

 Zarat
North-12965 غاز

ومتكثفات

/ي 
3
8-11.5مليون قدم

غاز + 750 ب/ي 

متكثفات

ADX Energy 
Ltd.

امتياز 

�صوبران
نفط1295ظاهر-1

اجلزائر
Petroceltic Inte -

national plc
امتياز 

ع�صارين

/يغازعني ت�صيال-4
3
1.35 مليون قدم

/يغاز2085عني ت�صيال-6
3
3.5 مليون قدم

�صورية

IPRمنخف�ض 

الفرات
نفط�صبخاوي-1

Gulfsands

250 ب/ينفط1560يو�صفية-6

غري جتارينفط�صفا-1

1826 ب/ينفطاخلريات-1
15-4 

مليون ب

غاز 3133قارة-1منطقة قارةال�صركة ال�صورية للنفط

ومتكثفات

560 ب/ي متكثفات + 

/ي غاز
3
400 األف م

العراق

Heritage Oil كرد�صتان

العراق

مريان 

غرب-2

غاز 

ومتكثفات

3743 ب/ي نفط 

/ي 
3
+0.62 مليون قدم

غاز

 12.3-6.8

مليار 

3
قدم

General Expl -

ration Partners 
Inc.

كرد�صتان 

العراق
6393 ب/ياأطر�ض-1

WesternZagros 
Resources Ltd

كرد�صتان 

العراق
9444 ب/ينفط�صرجال-1

�صركة الواحة للنفطليبيا
حو�ض 

�صرت
5055�ض1-م ن 98

1300- 1850 ب/ي 

+7.7- 12.6 مليون 

/ي غاز
3
قدم
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ال�صركة العاملةالدولة
احلقل/

القاطع
العمق مالبئر

نوع 

االكت�صاف
االحتياطينتائج االختبار

م�صر

RWE Dea صمال�

العامرية
NEA-3X3055يغاز/

3
14 مليون قدم

Apache حو�ض

الفاغور

غرب كلب�صة-

I-4نفط وغاز
7150 ب/ي +11.4 مليون 

/ي غاز
3
قدم

فاغور �صمال-

1Xنفط وغاز
1445 ب/ي +3.9 مليون 

/ي غاز
3
قدم

فاغور جنوب-

1Xنفط وغاز
2768 ب/ي +4 مليون 

/ي غاز
3
قدم

1X- 970 ب/ينفطهني

نيث �صمال-

1Xنفط

تيم جنوب-

X-1
8196 ب/ينفط

اأبو الغرادق- 

90
نفط وغاز

7614 ب/ي +1.5 مليون 

/ي غاز
3
قدم

نياج �ض 1-1نياج �صرقبدر الدين للبرتول
غاز 

ومتكثفات

5000 ب/ي +12 مليون 

/ي غاز
3
قدم

دانة غاز
حقل ابو 

النجا

جنوب اأبو 

النجا-2

غاز 

ومتكثفات

718 ب/ي +20 مليون 

/ي غاز
3
قدم

)برتول بالعيم )برتوبل
بالعيم 

البحري

�صرق بالعيم 

بري جنوب-1
2270 ب/ينفط3012

BP Egyptغاز1600�صاملون�صمال الربج

Beach Energy Ltd.
قاطع اأبو 

�صنان

GPZZ-4صواهد نفط وغاز�

�صواهد نفط وغازالأحمدي -1

/ينفط1890�صيوان �صرق 7القاطع CC Energy4عمان
3
5 مليون قدم

Circle Oilاملغرب

 حو�ض

 الرباط/

�صيباو

DRJ-6يغاز/
3
5.36 مليون قدم

 حو�ض

 الرباط/

�صيباو

ADD-1غاز

نطاق-1: 1.89 مليون 

/ي نطاق-2: 1.89 
3
قدم

/ي
3
مليون قدم

KSR-11غاز

فل�صطني 

املحتلة
Delek Drilling LPغاز5160تامار-3تامار

 1-0.5

تريليون 

3
قدم

القاطع Korea NOC7موريتانيا
Corm -

ran-14695يغاز/
3
22-24 مليون قدم

145 ب/ينفطMeashar-2حو�ض �صبوه.Oil Search Ltdاليمن
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2- احتياطيات النفط والغاز الطبيعي

ت�صري التقديرات اإىل ارتفاع احتياطي النفط يف عام 2011 على امل�صتوى العاملي، 

رغم انخفا�ض التقديرات يف بع�ض دول العامل. 

2-1 احتياطي النفط

قدر احتياطي النفط العاملي يف عام 2011 بحوايل 1237.8 مليار برميل، بارتفاع 

ب�صيط بن�صبة 0.5% عن تقديرات عام 2010 التي بلغت قرابة 1231.7 مليار برميل. 

التقليدية، مثل احتياطي  النفوط غري  التقديرات على احتياطيات  ت�صتمل هذه  ول 

اأن  اإىل   BP بيانات  الزيتي يف كندا، حيث ت�صري  القار وال�صجيل  النفط يف رمال 

احتياطي النفط يف رمال القار يف كندا يزيد عن 26.5 مليار برميل، كما ل ت�صمل هذه 

التقديرات احتياطيات البيتومني والنفط الثقيل والثقيل جداً يف فنزويال والتي ت�صري 

اآخر التقديرات اإىل اأنها تقارب 197 مليار برميل.

2-1-1 الدول االأع�صاء والدول العربية االأخرى

ت�صري التقديرات اإىل اأن احتياطي النفط يف الدول الأع�صاء بلغ حوايل 698.9 مليار 

باأكرث من 28 مليار برميل عن التقديرات ال�صابقة، وذلك  برميل عام 2011، مرتفعاً 

بتعديل تقديرات  )اأوابك( عادة  العراق. وتقوم  ارتفاع تقديرات الحتياطي يف  نتيجة 

)اأوبك(،  الأع�صاء يف منظمة  للدول  الحتياطي لآخر �صنتني يف كل تقرير وخا�صة 

الرجوع  2010 و2011، لكن  املرفقة يف عامي  لذلك قد ل يظهر فارق يف اجلداول 

اإىل تقديرات عام 2009 يظهر تطور تقديرات الحتياطي ب�صكل وا�صح، وهذا ينطبق 

على معظم دول العامل. وا�صتناداً اإىل ذلك ارتفعت تقديرات الحتياطي للدول العربية 

الرقم يت�صمن  2011. وهذا  712.4 مليار برميل يف عام  اإىل حوايل  جمتمعة لت�صل 

بيانات ر�صمية  اأية  تن�صر  الذي مل  ال�صودان  النفط يف  ال�صابقة لحتياطي  التقديرات 

بعد عن حجمه الدقيق بعد انف�صال جنوب ال�صودان ر�صمياً عن البالد. وملا كانت بع�ض 

امل�صادر ت�صري اإىل اأن 75% من الحتياطي يتو�صع يف جنوب ال�صودان، فيمكن القول 
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مبدئياً اأن احتياطي ال�صودان يقارب 1.25 مليار برميل، وعندها يكون احتياطي الدول 

العربية جمتمعة حوايل 708.6 مليار برميل.

وياأتي �صمن هذا ال�صياق ما اأعلنته �صركة كوبر اإنرجي Cooper Energy اأن حتليل 

قيا�صات امل�صح الزلزايل ثالثي الأبعاد، ونتائج اختبارات البئر حمامة غرب-2، اأكدت 

يف تون�ض، يبلغ 101 مليون  اأبيود يف حقل “حمامة غرب”  اأن الحتياطي يف ت�صكيلة 

برميل، بعد اأن كان مقدراً �صابقاً بحوايل 57 مليون برميل.

بيانات ت�صمنت تقديراتها   Gulf Keystone كما ن�صرت �صركة غلف كي�صتون 

اجلديدة لالحتياطي النفطي يف بع�ض قواطع اإقليم كرد�صتان العراق، والتي ا�صتندت 

 ،Dynamic Global Advisors اإىل تقييم م�صتقل من قبل ديناميك غلوبال اأدفايزور

وت�صمنت زيادة يف تقدير الحتياطي اجليولوجي )P90( مبعدل 150% لي�صبح 4.9 

مليار برميل، بينما ارتفع الحتياطي اجليولوجي )P10( مبعدل 45% لي�صبح 10.8 

مليار برميل، وذلك حلقل �صيكان. 

وت�صمنت البيانات املن�صورة الإعالن عن تقدير الحتياطي يف حقل “�صيخ عدي”، 

بحيث و�صل الحتياطي اجليولوجي )P90( اإىل 1 مليار برميل من النفط، بينما بلغ 

الحتياطي اجليولوجي )P10( حوايل 3 مليارات برميل.

وذكرت تقديرات هند�صية ا�صت�صارية اأن متو�صط الحتياطي القابل لالإنتاج يف حقل 

“طاوكي” الواقع يف �صمال اإقليم كرد�صتان العراق يبلغ حوايل 636 مليون برميل من 
النفط. واأكدت �صركة دي اإن اأو اإنرتنا�صيونال اآ اإ�ض اآ التي تدير عمليات احلقل اأن هذه 

التقديرات �صاعفت احتياطيات احلقل التي قدرت يف نهاية عام 2010 بحوايل 306 

مليون برميل، وبينت اأن الحتياطيات فاقت التوقعات حيث مل تكن �صمن تقديراتها 

عندما اكت�صفت احلقل عام 2006، واأكدت عمليات الإنتاج اأن احلقل يحتوي على مكامن 

عالية اجلودة. يقدر الحتياطي اجليولوجي من النفط يف احلقل بقرابة 1.748 مليار 

ا�صتناداً اإىل كل من مناذج   %36.4 املتوقع حوايل  ويبلغ معامل ال�صتخال�ض  برميل، 

الإنتاج يف عام 2011 والتحديثات امل�صتمرة للنماذج اجليولوجية، حيث يبلغ متو�صط 
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اإنتاج احلقل احلايل 70 األف ب/ي. من جهة اأخرى، تقدر ال�صركة اأن امل�صادر القابلة 

لالإنتاج من حقل “با�صتورا” )Bastora ( تبلغ 100 مليون برميل، كما تبلغ 26 مليون 

برميل يف حقل “بنينان” )Benenan (، وهما حقالن اكت�صفتهما ال�صركة يف ترخي�ض 

اأربيل. وي�صتند هذان الرقمان اإىل احتياطي جيولوجي يبلغ 950 مليون برميل، ومعامل 

ا�صتخال�ض يبلغ 18% حلقل با�صتورا، و9% حلقل بنينان. ويف تقرير �صابق لها ذكرت 

�صركة DNO اأن تراخي�صها الثالثة التي تعمل �صمنها يف اإقليم كرد�صتان العراق حتتوي 

على احتياطي جيولوجي اإجمايل متوقع يقارب 3.05 مليار برميل �صمن نطاقات مل 

حتفر بعد.

يو�صح ال�صكل )2-6( ن�صبة م�صاهمة الدول الأع�صاء واملجموعات الدولية الأخرى 

يف تقديرات الحتياطي العاملي من النفط يف نهاية عام 2011. كما يبني ال�صكل )7-2( 

الفرتة من  اأوبك خالل  الأع�صاء ودول  للدول  النفط  املوؤكدة من  تطور الحتياطيات 

2007 اإىل 2011.

ال�صكل 6-2

احتياطي النفط يف العامل نهاية عام 2011

)%(
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ال�صكل 7-2

تطور احتياطي النفط يف الدول االأع�صاء ودول اأوبك، 2007 - 2011

)مليار برميل(

2-1-2 املجموعات الدولية والدول االأخرى

ارتفعت تقديرات احتياطي النفط يف عدة دول، مثل اإيران التي قدر الحتياطي فيها 

باأكرث من 151 مليار برميل عام 2011، كما ارتفعت تقديرات الحتياطي يف الإكوادور 

لت�صل اإىل 7.21 مليار برميل، وبذلك يقدر احتياطي دول اأوبك باأكرث من 996 مليار 

برميل من النفط التقليدي. من جهة اأخرى انخف�صت تقديرات الحتياطي يف عدة دول 

مثل اململكة املتحدة واملك�صيك وكندا وغريها. اجلدول )4-2(.

2-2 احتياطي الغاز الطبيعي

قدر احتياطي الغاز الطبيعي يف العامل يف عام 2011 باأكرث من 193.86 تريليون 

مرت مكعب، بارتفاع ب�صيط عن تقديرات عام 2010 التي بلغت 191.86 تريليون مرت 

مكعب. ال�صكل )2-8( واجلدول )5-2(.
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ال�صكل 8-2

احتياطي الغاز الطبيعي يف العامل نهاية عام 2011

)%(

2-2-1 الدول االأع�صاء والدول العربية االأخرى

بقيت تقديرات احتياطي الغاز الطبيعي يف الدول الأع�صاء عام 2011 بدون تغيري 

الدول  53 تريليون مرت مكعب. وبلغت ن�صبة احتياطي  2010 وبلغت حوايل  عن عام 

من اإجمايل احتياطي الغاز الطبيعي يف العامل،   %27.4 الغاز الطبيعي  الأع�صاء من 

منخف�صة عن ن�صبة 27.7% التي كانت متثلها عام 2010، يف حني بلغت ح�صة الدول 

2011، مقارنة  نهاية عام  من الإجمايل العاملي يف   %28.2 العربية جمتمعة حوايل 

بن�صبة 28.5% عام 2010. ومن الوا�صح اأن �صبب انخفا�ض هذه الن�صبة يعود لرتفاع 

الدول  التقديرات يف  العامل وعدم تغري هذه  باقي دول  الغاز يف  تقديرات احتياطي 

العربية.

يبني ال�صكل )2-9( تطور احتياطي الغاز الطبيعي يف الدول الأع�صاء ودول اأوبك 

خالل الفرتة 2011-2007. 
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2-2-2 املجموعات الدولية والدول االأخرى

العامل، وخا�صة يف  العديد من دول  الطبيعي يف  الغاز  ارتفعت تقديرات احتياطي 

لت�صل اإىل   %11.4 بن�صبة  التقديرات فيها  ارتفعت  التي  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

771.7 تريليون مرت مكعب عام 2011 مقارنة بحوايل 692.8 تريليون مرت مكعب عام 
2010. ورمبا يكون ال�صبب الرئي�صي وراء هذه الزيادة هو العمل احلثيث على تطوير 
م�صادر غاز ال�صجيل يف الوليات املتحدة. كما ارتفعت تقديرات احتياطي الغاز الطبيعي 

يف الربازيل من 366 مليار مرت مكعب عام 2010، اإىل 417 مليار مرت مكعب عام 2011، 

وكذلك املك�صيك التي ارتفعت تقديرات احتياطي الغاز فيها اإىل 490 مليار مرت مكعب 

عام 2011 مقابل 339 مليار مرت مكعب عام 2010. من جهة اأخرى، انخف�صت تقديرات 

الحتياطي يف اململكة املتحدة والرنويج وكندا مبا يزيد عن 61.8 مليار مرت مكعب، منها 

32 مليار مرت مكعب يف الرنويج، و26.6 مليار مرت مكعب يف كندا، و3 مليار مرت مكعب 
يف اململكة املتحدة.

ال�صكل 9-2

تطور احتياطي الغاز الطبيعي يف الدول االأع�صاء ودول اأوبك، 2011-2007

)مليار مرت مكعب عند نهاية العام(
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3- اإنتاج ال�صوائل الهيدروكربونية والغاز الطبيعي 

3-1 اإنتاج ال�صوائل الهيدروكربونية

النفط اخلام، واملتكثفات، و�صوائل  الهيدروكربونية كاًل من  ال�صوائل  اإنتاج  ي�صمل 

الغاز الطبيعي. بينما يق�صد باإنتاج النفط كاًل  من النفط اخلام واملتكثفات.

3-1-1 اإنتاج النفط

ت�صري التقديرات اإىل اأن معدل اإنتاج النفط اليومي على م�صتوى العامل قد ارتفع 

لي�صل يف عام 2011 اإىل حوايل 72 مليون ب/ي، مقارنة بحوايل 71.8 مليون ب/ي 

0.3%. بينما قدر اإنتاج �صوائل الغاز الطبيعي يف عام  تعادل  بن�صبة  اأي   ،2010 عام 

الهيدروكربونية  ال�صوائل  اإنتاج  اإجمايل  8 مليون ب/ي، وبذلك يكون  2011 بحوايل 
يف العامل عام 2011 حوايل 80 مليون ب/ي، وهو قريب جداً من تقديرات اإنتاج عام 

2010 التي بلغت 79.99 مليون ب/ي. ال�صكل )2-10( واجلدول )6-2(.

ال�صكل 10-2

توزع اإنتاج النفط يف العامل خالل عام 2011

)%(
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3-1-1-1 الدول االأع�صاء والدول العربية االأخرى

بن�صبة  ارتفع  الأع�صاء قد  الدول  النفط يف  اإنتاج  اأن  اإىل  املتوفرة  البيانات  ت�صري 

ب�صيطة من 19.77 مليون ب/ي عام 2010، اإىل 20.8 مليون ب/ي عام 2011. حيث 

ارتفعت تقديرات الإنتاج اليومي يف الإمارات العربية من 2.3 مليون ب/ي عام 2010، 

اإىل 2.5 مليون ب/ي عام 2011. كما ارتفع اإنتاج البحرين من 181.1 األف ب/ي عام 

2010 اإىل 187.7 األف ب/ي عام 2011، ويعود جزء هام من هذه الزيادة اإىل جناح 
عمليات التطوير التي يتم اإجراوؤها على حقل البحرين، فقد و�صل معدل اإنتاج النفط 

الذي تطوره �صركة »تطوير  البحرين  2011 من حقل  الثالث من عام  الربع  نهاية  يف 

للبرتول« اإىل 45 األف ب/ي مقابل 30 األف ب/ي يف عام 2009، وت�صتهدف ال�صركة 

الو�صول اإىل 50 األف ب/ي يف مطلع عام 2012، بينما قد ي�صل الإنتاج اإىل 70 األف 

ب/ي خالل ثالث اأو اأربع �صنوات، ومن املخطط رفع الإنتاج من احلقل اإىل 100 األف 

ب/ي يف عام 2017.

كما و�صل معدل اإنتاج الغاز من احلقل اإىل 1.7 مليار قدم3/ي، بينما تهدف ال�صركة 

اإىل اإنتاج 2 مليار قدم3/ي من الغاز احلر يف غ�صون �صنتني اإىل ثالث �صنوات.

وارتفع اإنتاج اجلزائر من حوايل 1.19 مليون ب/ي عام 2010 اإىل حوايل 1.26 

مليون ب/ي عام 2011، كما ت�صري التقديرات اإىل ارتفاع اإنتاج ال�صعودية من حوايل 

8.16 مليون ب/ي عام 2010، اإىل 9.24 مليون ب/ي عام 2011. كما ارتفعت معدلت 
الإنتاج يف كل من العراق وقطر والكويت وم�صر.

من جهة اأخرى، انخف�صت تقديرات معدلت الإنتاج يف تون�ض من 78.8 األف ب/ي 

عام 2010 اإىل 70 األف ب/ي عام 2011 نتيجة الأحداث التي واجهتها، وانخف�صت 

تقديرات الإنتاج يف �صورية من 387 األف ب/ي عام 2010 اإىل 330 األف ب/ي نتيجة 

العقوبات القت�صادية التي حظرت ت�صدير النفط ال�صوري. اأما النخفا�ض الأكرب فكان 

يف ليبيا التي قدر متو�صط اإنتاجها عام 2011 بحوايل 408 اآلف ب/ي فقط نتيجة 

بلغ  الذي  عن معدل اإنتاج 2010   %72.6 بن�صبة  بها، منخف�صاً  اأملت  التي  الأحداث 

حوايل 1.49 مليون ب/ي.
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األف   480 ال�صودان من  اإنتاج  انخف�ض  اأوابك، فقد  الأع�صاء يف  الدول غري  اأما يف 

ب/ي عام 2010 اإىل 470 األف ب/ي عام 2011، كما انخف�ض ب�صكل كبري يف اليمن من 

275 األف ب/ي عام 2010 اإىل حوايل 190 األف ب/ي عام 2011. بينما ارتفع معدل 
اإنتاج عمان بن�صبة 4.6% لي�صل عام 2011 اإىل 790 األف ب/ي من النفط اخلام، مقارنة 

بحوايل 755 األف ب/ي عام 2010. ال�صكالن )2-10(، )2-11( واجلدول )6-2(.

ال�صكل 11-2

معدالت اإنتاج النفط يف الدول االأع�صاء ودول اأوبك، 2011-2007

)مليون برميل/يوم(

3-1-2 اإنتاج �صوائل الغاز الطبيعي يف الدول االأع�صاء والعامل

ت�صري التقديرات اإىل انخفا�ض معدل اإنتاج �صوائل الغاز الطبيعي يف العامل بن�صبة 

2010، وت�صري  8.1 مليون ب/ي عام  اإىل   ،2009 من 8.9 مليون ب/ي عام   %9.9
اإنتاج �صوائل الغاز الطبيعي يف ال�صعودية من 1.4 مليون  اأوبك اإىل انخفا�ض  بيانات 

اإنتاج  انخفا�ض  اإىل  2010، كما ت�صري  األف ب/ي عام   882 اإىل   2009 ب/ي عام 

الإمارات العربية من 250 األف ب/ي عام 2009 اإىل 214 األف ب/ي عام 2010.
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اإنتاج �صوائل الغاز الطبيعي بن�صبة %9.4  اإنتاج معدل  اأما يف اجلزائر فقد ارتفع 

لي�صل يف عام 2010 اإىل 1.28 مليون ب/ي، وارتفع املعدل كذلك يف قطر من 210 اآلف 

ب/ي عام 2009 اإىل 240 األف ب/ي يف عام 2010. وعموماً، انخف�ض معدل اإنتاج 

الدول الأع�صاء من �صوائل الغاز الطبيعي بن�صبة 13% بني عامي 2009 و2010.

 2011 الأول من عام  الربع  اأكملت يف  ال�صعودية  اأرامكو  اأن �صركة  بالذكر  ويجدر 

الغاز الطبيعي يف حقل  اأربع مقاولت خا�صة بربنامج �صوائل  اختياراتها لعطاءات 

ال�صيبة يف اأق�صى جنوب �صرق الربع اخلايل، حيث وقع اختيارها على �صركة �صام�صوجن 

الهند�صية املحدودة لتنفيذ اأعمال الهند�صة و�صراء املواد، والإن�صاء، بنظام ت�صليم املفتاح 

لقاء مبلغ اإجمايل مقطوع. ويغطي نطاق هذه املقاولت الرئي�صة اإن�صاء مرافق مدخل 

الراجع  الغاز  الطبيعي والتجفيف و�صغط  الغاز  ا�صتخال�ض �صوائل  التغذية، ومرافق 

اإىل جانب حت�صني مرافق  الطبيعي و�صحنه،  الغاز  والغاز احلام�ض وتخزين �صوائل 

مناولة الغاز يف معامل ف�صل الغاز عن النفط الأربعة القائمة حالياً يف حقل ال�صيبة، 

اإ�صافة اإىل مرافق اأخرى ذات �صلة باملعامل.  

توليد  اإىل زيادة قدرة  يهدف  تطويرياً  املقاولت م�صروعاً  كما ي�صمل نطاق هذه 

الكهرباء اإىل اأكرث من 1 غيغا واط عن طريق تركيب اأربع وحدات توليد مزدوج، و�صبع 

وحدات اأحادية الدورة، ومتديد خط نقل كهرباء بقدرة 230 كيلوفولط وبطول 50 كم، 

اإ�صافة اإىل ما يرتبط بذلك من ت�صهيالت كهربائية وغري كهربائية. ويف اإطار م�صيها 

ال�صعودية على  اأرامكو  لل�صوق املحلية، �صتعكف  الغاز  التزامها بتوريد  قدماً يف تنفيذ 

بناء معمل جديد ل�صتخال�ض �صوائل الغاز الطبيعي يف حقل ال�صيبة ي�صتقبل من معامل 

/ي من الغاز املرافق املنتج من حقل 
3
ف�صل الغاز عن النفط حوايل 2400 مليون قدم

ال�صيبة، لي�صتخل�ض منها عنا�صر �صوائل الغاز الطبيعي ذات القيمة املرتفعة.

اأما يف باقي الدول العربية، فت�صري البيانات املتاحة اإىل اأن معدل اإنتاج �صوائل الغاز 

الطبيعي يف عمان ارتفع بن�صبة 5% من 100 األف ب/ي عام 2009، اإىل 105 اآلف 

ب/ي عام 2010.



تقرير الأمني العام ال�سنوي

الثامن والثالثون

168

وبذلك تكون ن�صبة اإنتاج �صوائل الغاز الطبيعي يف الدول الأع�صاء مقارنة باإجمايل 

يف عام 2009.   %36.7 ن�صبة  يف عام 2010، منخف�صة عن   %35.5 العامل حوايل 

اجلدول )7-2(.

3-2 الغاز الطبيعي امل�صوق

ارتفعت معدلت الغاز الطبيعي امل�صوق على ال�صعيد العاملي يف عام 2010 بن�صبـة %7.5، 

حيث بلغت الكميات امل�صوقة عام 2009 حوايل 2987 مليار مرت مكعب، بينمـا قـدرت بحوالـي 

3210 مليار متـر مكعـب فـي عـام 2010. ال�صكـل )2-12(، واجلـدول )8-2(.

ال�صكل 12-2

توزع الغاز الطبيعي امل�صوق يف العامل خالل عام 2010

)%(

3-2-1 الدول االأع�صاء والدول العربية االأخرى

ارتفعت كميات الغاز الطبيعي امل�صوق يف الدول الأع�صاء من حوايل 410.9 مليار 

مرت مكعب عام 2009، اإىل 435.2 مليار مرت مكعب عام 2010، حيث �صجلت زيادة 

يف معدلت الكميـات امل�صوقـة فـي كـل الدول الأع�صاء، با�صتثناء م�صر التي انخف�صت 
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كميات الغاز الطبيعي امل�صوق فيها من 62.1 مليار مرت مكعب عام 2009 اإىل 61.3 

مليار مرت مكعب عام 2010. وبذلك تكون م�صاهمة الدول الأع�صاء يف كميات الغاز 

الطبيعي امل�صوق عاملياً حوايل 13.6% يف عام 2010، مرتاجعة عن ن�صبة 13.8% يف 

عام 2009، وذلك ب�صبب تزامن ارتفاع معدلت الغاز الطبيعي امل�صوق فيها مع ارتفاع 

تلك املعدلت يف باقي العامل. اأما يف الدول غري الأع�صاء، فت�صري البيانات اإىل ارتفاع 

كميات الغاز الطبيعي امل�صوق يف عمان بن�صبة 5.2%، من 24.49 مليار مرت مكعب عام 

2009 اإىل حوايل 25.77 عام 2010. وبلغت م�صاهمة الدول العربية جمتمعة حوايل 
14.4% يف عام 2010، مقارنة بحوايل 14.6% يف عام 2009. 

وميكن الإ�صارة هنا اإىل اأن م�صر قد و�صعت خططاً طموحة لتطوير اإنتاج الغاز، 

ومن الأمثلة على ذلك اإ�صدار توجيهات حكومية ل�صركة برتوجت لالإ�صراع يف النتهاء 

امتياز  ال�صابعة  بحقول  مناطق  املرحلة  تنمية  ال�صواغط مل�صروع  تنفيذ حمطة  من 

�صركة BG غرب الدلتا يف املياه العميقة من البحر الأبي�ض املتو�صط . واأكدت �صركة 

الغاز الربيطانية BG اأن ا�صتثماراتها مع �صريكتها برتونا�ض املاليزية للم�صاريع احلالية 

ال�صركة مبناطق  لتنمية م�صاريع  2.5 مليار دولر خ�ص�صت  تبلغ حوايل  وامل�صتقبلية 

امتيازها والتي ت�صمل م�صاريع تنمية املرحلة ال�صابعة وتت�صمن اإن�صاء خط اأنابيب بقطر 

36 بو�صة من احلقول البحرية اإىل حمطة التجميع بجانب حمطة ال�صواغط، والتي 
�صتوؤدى اإىل �صمان ا�صتمرار الإنتاج باملعدلت املتعاقد عليها، بالإ�صافة اإىل امل�صاهمة 

يف حت�صني اإنتاجية الآبار القدمية وتبلغ ا�صتثمارات هذه املرحلة 500 مليون دولر. كما 

ت�صمل م�صاريع املرحلة الثامنة والتي تنق�صم اإىل جزاأين وهما اجلزء )اأ( وي�صمل حفر 

املوجودة بحقول  البحرية  الت�صهيالت  اإىل  البحرية  ت�صهيالتها  اآبار بكامل   9 وتو�صيل 

اآبار منها، بينما كان يجري حفر البئر الأخري الذي  ال�صركة ومت النتهاء من حفر 8 

و�صع خريطة الإنتاج يف نهاية عام 2011، وتبلغ ا�صتثمارات املرحلة )اأ( حوايل مليار 

دولر. بينما ي�صمل اجلزء )ب( من املرحلة الثامنة حفر 7 اآبار جديدة بداأ العمل عليها 

500 مليون  الإنتاج بحوايل  2011، ومن املخطط زيادة معدلت  اأغ�صط�ض  اآب/  يف 

/ي من الغاز با�صتثمارات تقارب مليار دولر.
3
قدم
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يذكر اأن اإجمايل اإنتاج ال�صركة من حقولها ميثل حوايل 35٪ من اإجمايل اإنتاج م�صر من 

الغاز الطبيعي، وتخطط ال�صركة لتنفيذ مراحل تنمية جديدة يف مناطق امتياز غرب الدلتا 

امتيازها مبوجب التفاقيات  ا�صتك�صافيني يف مناطق  بئرين  العميق، حيث �صتقوم بحفر 

البرتولية اجلديدة يف منطقة املنزلة البحرية، با�صتثمارات تبلغ 50 مليون دولر خالل عام 

2011، وحفر بئر ا�صتك�صايف يف منطقة الربج البحرية  قبل اأواخر عام 2012 با�صتثمارات 
تبلغ 200 مليون دولر. ال�صكالن )2-12(، )2-13( واجلدول )8-2(.

ال�صكل 13-2

تطور كميات الغاز الطبيعي امل�صوق يف الدول االأع�صاء ودول اأوبك، 2010-2007

)مليار مرت مكعب/�صنة(

ثانيا:  الفحم احلجري

ارتفعت احتياطيات الفحم احلجري يف العامل من 826 مليار طن عام 2009 اإىل 

860.9 مليار طن عام 2010.
ترتكـز اأكبـر احتياطيـات الفحم يف العامل يف دول اأمريكا ال�صمالية، التي بلغت ح�صتها 

فـي نهاية عام 2010 حوايل 28.3% من الحتياطيات العاملية ، منها 27.6% يف الوليات 

املتحدة، تلتها جمموعة دول الحتاد ال�صوفيتي ال�صابق بن�صبة 26.1%، ثـم ال�صني بن�صبـة 

13.3%، فا�صرتاليا بن�صبة 8.9%، ثم الهند بن�صبة 7%. ال�صكل )14-2(.
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ال�صكل 14-2

احتياطي الفحم احلجري يف العامل نهاية عام 2010

)%(

اإىل   ،2009 6880 مليون طن عام  ارتفع من  الفحم، فقد  العاملي من  الإنتاج  اأما 

7276 مليون طن عام 2010، وجاءت ال�صيـن فـي طليعـة الـدول املنتجـة بن�صبة %44.5 
من الإنتاج العاملي، تلتهـا الوليـات املتـحدة الأمريكية بن�صبة 13.5%، ثم الهند بن�صبة 

7.8% وبعدها دول الحتاد ال�صوفيتي ال�صابق بن�صبة 6.9% من الإنتاج العاملي يف عام 
2010. اجلـدول )2-10( وال�صكـل )15-2(.

وقد ا�صتهلكت ال�صني حوايل 48.2% من اإجمايل ا�صتهالك العامل من الفحم يف 

عام 2010، تلتها الوليات املتحدة بن�صبة 14.8%، ثم الهند بن�صبة %7.8. 

ثالثا: الطاقة النووية

 443  ،2010 نهاية عام  الكهرباء يف  لتوليد  العامل  العاملة يف  املفاعالت  بلغ عدد 

مفاعال طاقتها الإجمالية 366610 ميغا واط كهرباء، وهناك 66 مفاعاًل قيد الإن�صاء 

تبلغ طاقتها 62941 ميغا واط كهرباء. اجلدول )11-2(.
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رابعا: م�صادر الطاقات املتجددة

1 - الطاقة الكهرومائية 
اأ - الطاقة الكهرومائية يف العامل

احتلت ال�صني املرتبة الأوىل بني الدول التي ت�صتغل امل�صادر املائية لتوليد الطاقة 

الكهربائية حيث بلغ اإجمايل الطاقات الكهرومائية املركبة فيها حتى نهاية عام 2009 

الثـانيـة حيث  املـرتبـة  الأمريكيـة يف  املتحـدة  الـوليـات  تلتها  200 جيغا واط.  حوايل 

بلـغ اإجمـالـي الطاقـات الكهرومائيـة املركبة فيهـا 100.67جيغا واط مقارنة مع 99.7 

جيغا واط عام 2008، فيما احتلت كـندا املرتبة الثالثة بطاقة كهرومائيـة مركبة و�صلت 

اإىل 75 جيغا واط عام 2009 مقارنة مع 74.4 جيغا واط عام 2008. وفـي اليـابـان، 

  2009 47.2 جيغا واط عام  اإىل  املـركبـة  الكهـرومـائـيـة  الطـاقـة  اإجمـالـي  انخف�ض 

الطـاقـة  اإجمـالـي  بلـغ  اأما فـي فرن�صـا فقد   ،2008 47.3 جيغاواط عام  بينما كان 

الكهـرومـائـيـة املـركبـة 25.3 جيغا واط عام 2009.

وبلـغ اإجمـالـي الطـاقـة الكهـرومـائـيـة املـركبـة يف املك�صيك حوايل 11.5 جيغا واط عام 

2009 مقارنة مع 11.47 جيغا واط عام 2008، وهو ما ميثل ارتفاعاً بن�صبة %0.5.

ويف تركيا ارتفع اإجمـالـي الطـاقـة الكهـرومـائـيـة املـركبـة مــن  13.8 جيغا واط يف 

5.24%. وارتفـع  2009 مبعدل منو �صنوي  14.5 جيغا واط يف عام  اإىل   2008 عام 

4.37 جيغا واط  املتحـدة مــن  اململكـة  املـركبـة يف  الكهــرومــائــيـة  الطـاقـة  اإجمـالـي 

الطاقة  اإجمايل  2009. فيما انخف�ض  4.38 جيغا واط فـي عـام  اإىل    2008 عـام 

الكهرومائية املركبة يف اأ�صرتاليا والت�صيك بن�صبة 0.06% و0.36% على التوايل. يبني 

اجلدول )2-12( اإجمايل الطاقة الكهرومائية املركبة يف بع�ض دول العامل.

ب- الطاقة الكهرومائية يف الدول العربية

الطاقة  توليد  املتوفرة لديها يف  املياء  العربية م�صادر  الدول  العديد من  ت�صتغل 

الكهربائية، ومنها م�صر والعراق واملغرب وال�صودان و�صورية، وغريها من الدول 

العربية. ويبني املخطط )ج(، القدرات املركبة يف بع�ض هذه الدول ح�صب بيانات العدد 

التا�صع ع�صر من الن�صرة الإح�صائية لالحتاد العربي للكهرباء يف عام 2010.
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املخطط )ج(

القدرات املركبة من الطاقة الكهرومائية يف بع�ض الدول العربية يف عام 2009

2 -  طاقة الرياح 

اأ-  طاقة الرياح يف العامل

يف عام   %24.6 العامل مبعدل  الرياح يف  املركبة من طاقة  الطاقة  اإجمايل  ارتفع 

2010 كما هو مو�صح يف  نهاية عام  200 جيغاواط يف  اإىل حوايل  2010، لي�صل 
اأن معدل منو طاقة الرياح املركبة خالل ال�صنوات  املخطط )د(، وت�صري البيانات اإىل 

�صنوياً، مما يعني ت�صاعف معدل الطاقة املركبة كل ثالث   %27 بلغ  املا�صية  الع�صر 

�صنوات تقريباً. ومت توليد حوايل 340 ترياواط �صاعة كهرباء با�صتخدام طاقة الرياح 

من اإجمايل الكهرباء املولدة عاملياً با�صتخدام   %1.6 2010، وهو ما يقارب  يف عام 

 16.5 اأ�صافت  املتحدة حيث  الوليات  ال�صني  . وقد تخطت 
1
املختلفة الطاقة  م�صادر 

جيغاواط اإىل طاقة الرياح املركبة لديها يف عام 2010، بينما اأ�صافت الوليات املتحدة 

5.1 جيغاواط عام 2010 وهي تقريباً ن�صف الطاقة املركبة يف عام 2009 والتي بلغت 
9.9 جيغاواط، ويبدو اأن الأزمة القت�صادية التي مرت بها الوليات املتحدة كانت ذات 

اأثر على كفاءة تنفيذ بع�ض امل�صاريع يف هذا املجال عام 2010.

1  BP, Statistical review of world energy, 2011.
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اأوروبا ويف مقدمتها  اأما 

واإ�صبانيا، فقد بقيت  اأملانيا 

اإقليمي لطاقة  اأكرب �صوق 

الرياح من حيث الطاقات 

 87.7 املركبة والتي بلغت 

جيغاواط، اأي ما يعادل %44 

من اإجمايل العامل. ي�صار اإىل 

اآ�صيا والبا�صيفيك  اأن دول 

وعلى راأ�صها ال�صني والهند، 

اأعلى منو يف  قد �صجلت 

اإجمايل طاقة الرياح املركبة 

خالل ال�صنوات اخلم�ض 

املا�صية حيث بلغت ح�صتها يف عام 2010 حوايل 32% من اإجمايل طاقة الرياح املركبة يف 

العامل، وهذا ميثل حوايل �صعف ح�صتها امل�صجلة عام 2006 اجلدول )13-2(.

ب -  طاقة الرياح يف الدول العربية

بلغ اإجمايل طاقة الرياح املركبة يف م�صر 550 ميغا واط يف عام 2010، بزيادة 120 

ميغا واط عن العام ال�صابق، كما اأ�صافت تون�ض 60 ميغا واط عام 2010 لت�صل طاقة 

الرياح املركبة فيها اإىل 114 ميغا واط، كما ارتفعت طاقة الرياح املركبة يف املغرب من 

253 ميغا واط عام 2009 اإىل 286 ميغا واط يف عام 2010. 

3 -  الطاقة ال�صم�صية
اأ – الطاقة ال�صم�صية يف العامل 

ت�صري بيانات IEA اإىل اأن اإجمايل الطاقات الفوتوفولتية الرتاكمية املركبة يف العامل عام 

2010 بلغ 39529 ميغا واط، )اجلدول 2-14(، وقد ت�صدرت اأملانيا دول العامل حيث بلغ 
اإجمايل الطاقات الفوتوفولتية الرتاكمية املركبة فيها 17370 ميغا واط، وبلغ معدل النمو يف 

هذه الطاقة فيها 74.4% بني عامي 2010 ،2009، تلتها اإ�صبانيا بطاقة اإجمالية بلغت 3915 

املخطط )د(

 ن�صب م�صاهمة بع�ض الدول يف اإجمايل طاقة الرياح 

املركبة يف العامل عام 2010
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ميغا واط، ثم اليابان بطاقة اإجمالية مركبة بلغت 3618.2 ميغا واط، بينما حلت اإيطاليا يف 

املركز الرابع بطاقة اإجمالية بلغت 3502.3 ميغا واط، وانتقلت الوليات املتحدة اإىل املركز 

اخلام�ض بطاقة اإجمالية بلغت 2534 ميغا واط. يبني املخطط )هـ(، ترتيب بع�ض دول العامل 

ح�صب ن�صبة اإجمايل الطاقات الفوتوفولتية الرتاكمية املركبة فيها يف عام 2009.

املخطط )هـ(

ن�صبة اإجمايل الطاقة الفوتوفولتية يف بع�ض دول العامل، اإىل اإجمايل الطاقة املركبة يف العامل يف عام 2010

ب – الطاقة ال�صم�صية يف الدول العربية

تتوفر الطاقة ال�صم�صية يف كافة دول املنطقة العربية مبعدلت تزيد عن معظم مناطق 

العامل الأخرى، ولزالت امل�صاريع يف هذا املجال تخطوا خطواتها الأوىل، ومن �صمن 

امل�صاريع اجلديدة التي تعتمد على الطاقة ال�صم�صية ميكن الإ�صارة اإىل اأن �صركة اأرامكو 

ال�صعودية بداأت يف عام 2010 يف بناء مرافق جتريبية �صغرية للطاقة ال�صم�صية بالتعاون 

مع �صركة �صولر فرونتريز Solar Frontier وهي �صركة متفرعة عن �صوا �صل �صيكيو كي 

كي  .Showa Shell Sekiyu K.K ومن املخطط اأن تقوم هذه املرافق بتوليد 1 اإىل 2 

ميغا واط من الكهرباء. كما و�صعت يف خططها تزويد املجمع ال�صمايل يف املقر الرئي�صي 

لل�صركة يف مدينة الظهران )املنطقة ال�صرقية( بكامل احتياجاته من الكهرباء عن طريق 

الطاقة ال�صم�صية، اإ�صافة اإىل تغطية منطقة انتظار ال�صيارات املجاورة للمجمع باألواح 



تقرير الأمني العام ال�سنوي

الثامن والثالثون

176

.
1
طاقة �صم�صية، وهي منطقة تبلغ م�صاحتها حوايل 160 األف مرت مربع

واأ�صار املوقع الر�صمي ل�صركة اأرامكو اإىل اأن ال�صعودية اأجنزت يف نهاية عام 2011 

اأول م�صروع من نوعه يف اململكة بتو�صيل التيار الكهربائي املولد عن الطاقة ال�صم�صية 

اإىل جزيرة فر�صان يف منطقة جيزان جنوب غربي اململكة. وياأتي امل�صروع �صمن جهود 

ال�صركة لإدخال الطاقة النظيفة وتوفري نقل ما يقارب 28 األف برميل من الديزل اإىل 

اجلزيرة الواقعة يف البحر الأحمر.

اإن�صاء  اإطالق م�صروع  للطاقة عن  الأعلى  املجل�ض  اأعلن   
2
املتحدة العربية  الإمارات  ويف 

»جممع حممد بن را�صد اآل مكتوم للطاقة« على م�صاحة 48 كلم مربع يف منطقة �صيح الدحل، 

و ياأتي هذا املجمع �صمن ا�صرتاتيجية الطاقة التي و�صعها املجل�ض لإمارة دبي، والتي تهدف 

اإىل اإنتاج 1% من الطاقة يف الإمارة من الطاقة ال�صم�صية بحلول 2020، و5% بحلول 2030، 

حيث من املخطط توليد 10 ميغاواط من الطاقة بوا�صطة اخلاليا ال�صوئية يف عام 2013. 

با�صتخدام  املياه  للكهرباء وت�صخني  القطاع اخلا�ض والعام  توليد منظمات  بلغ حجم  وقد 

الطاقة ال�صم�صية يف دبي 4.5 ميغا واط يف مطلع عام 2012. كما يبحث املجل�ض يف درا�صة 

لرتكيب الألواح ال�صم�صية على اأ�صطح املباين وربطها بال�صبكة العامة يف مرحلة لحقة.

لتوليد  اأول حمطة هجينة  2011، تد�صني  14 متوز/يوليو  ، مت يف 
3
ويف اجلزائر

العا�صمة  الرمل( جنوبي  ال�صم�صية مبنطقة )حا�صي  بالغاز والطاقة  الكهرباء تعمل 

اجلزائرية، بتكلفة بلغت 350 مليون يورو، ومن املخطط اأن تنتج اأكرث من 25 ميغا واط 

من الكهرباء با�صتخدام الطاقة ال�صم�صية.

)Geothermal(   4 -  طاقة احلرارة اجلوفية
اأ –  طاقة احلرارة اجلوفية  يف العامل 

ارتفع اإجمايل طاقة احلرارة اجلوفية املركبة يف العامل من 10716.2 ميغا واط 

عام 2009، اإىل 10906.2 ميغا واط يف عام 2010، مبعدل منو �صنوي بلغ %1.8. 

اجلدول )2-15(. ويبني املخطط )و(، ن�صب توزع طاقة احلرارة اجلوفية املركبة يف 

بع�ض دول العامل اإىل اإجمايل هذا النوع من الطاقة املركبة يف عام 2010.

1   املوقع الر�صمي ل�صركة اأرامكو ال�صعودية، برنامج الطاقة ال�صم�صية بالتعاون مع �صركة �صولر فرنتري.
2   �صحيفة الإمارات اليوم، 2012/1/10.

3   وكالة الأنباء الكويتية، 2011/7/14.
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املخطط )و(

ن�صب توزع طاقة احلرارة اجلوفية املركبة يف بع�ض دول العامل  اإىل اإجمايل هذا النوع من الطاقة املركبة يف عام 2010

ب– طاقة احلرارة اجلوفية  يف الدول العربية

ل تزال م�صادر احلرارة اجلوفية املكت�صفة يف الدول العربية حمدودة، كما اأن عمليات البحث 

اجليولوجي مل ت�صتكمل بعد، ومع ذلك فاإن هناك اإمكانيات حمدودة يف كل من م�صر والأردن 

واليمن و�صورية وال�صعودية واملغرب وتون�ض واجلزائر مل يتم ا�صتغاللها حتى الآن. 

)Solid Biomass( 5 - طاقة الكتلة احليوية ال�صلبة

اأول قائمة الدول من حيث حجم الطاقة املركبة من طاقة  تاأتي الوليات املتحدة يف 

الكتلة احليوية ال�صلبة باإجمايل بلغ 7264 ميغا واط يف عام 2009. اأما من حيث ن�صبة 

النمو يف اإجمايل الطاقة املركبة من طاقة الكتلة احليوية بني عامي 2009 2008، فقد 

47.8%، تلتها اإيطاليا بن�صبة منو %31.55،  بلغت  بن�صبة منو  ال�صدارة  اأتت كندا يف 

ويبني املخطط )ز(، توزع هذه الن�صب بني بع�ض الدول الأع�صاء يف وكالة الطاقة الدولية، 

حيث يالحظ اأن الطاقة املركبة يف بع�ض هذه الدول مل تتغري بني عامي 2008، و2009 

)الت�صيك، اأ�صرتاليا، كوريا اجلنوبية(، بينما تناق�صت يف تركيا، وتزايدت يف باقي الدول. 

ويبني اجلدول )2-16( اإجمايل طاقة الكتلة احليوية ال�صلبة املركبة يف بع�ض دول العامل 

لعامي 2008 و2009.
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املخطط )ز( 

توزع ن�صب النمو يف اإجمايل الطاقة املركبة من طاقة الكتلة احليوية بني عامي 2009-2008

ب– طاقة الكتلة احليوية  يف الدول العربية

ت�صتخدم طاقة الكتلة احليوية يف كافة الدول العربية وخا�صة يف املناطق النائية ب�صكل بدائي يف 

جمال الطبخ والتدفئة، اإل اأن هذه امل�صادر حمدودة ن�صبيا نظرا لطبيعة معظم الأرا�صي �صبه اجلافة، 

وتعترب املخلفات الزراعية والأخ�صاب وخملفات احليوانات امل�صدر الرئي�صي للكتلة احليوية.

6- طاقة املد واجلزر واملحيطات

مت يف عام 2010 توليد 554 جيغا واط �صاعة كهرباء با�صتخدام طاقة املد واجلزر 

، وكانت فرن�صا هي املنتج الأول للكهرباء من هذه النوع من 
1
وطاقة الأمواج واملحيطات

الطاقة، حيث ولدت521 جيغا واط �صاعة با�صتخدام طاقة املد واجلزر مقارنة بحوايل  

491 جيغا واط �صاعة يف عام 2009، وتلتها كندا التي ولدت 33 جيغا واط �صاعة.

املـد واجلـزر  املركبة من طاقة  الطاقة  اإجمايل  بلغ  الدولية  الطاقة  اإح�صاءات وكالة  اإىل  وا�صتنادا 

الأعـوام  تغـري عـن  2009، دون  261 ميغا واط عـام  الوكـالـة  الأع�صـاء فـي  الـدول  واملحيطـات فـي 

ال�صابقـة، مـوزعة بني فرن�صا )240 ميغا واط(، وكندا )20 ميغا واط(، واململكة املتحدة )1 ميغا واط(. 

1  IEA Statistics, Renewables Information, 2011.
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اجلدول 1-2
نشاط املسح الزلزالي في مختلف مناطق العالم

 2011-2007 
)فرقة / الشهر(

 المصادر:
- منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ بنك المعلومات.

- World Oil, Several issuse, Jan. - Dec. 2011.

2011 2010 2009 2008 2007

35   الشرق األوسط  18 29 34 33

60   أفريقيا  56 63 72 71

35   أوروبا  23 34 32 30

46   كومنولث الدول المستقلة  42 48 45 47

68   الشرق األقصى  42 61 70 68

67   الواليات المتحدة األمريكية  71 72 63 63

14   كندا  17 17 10 9

37   أمريكا الالتينية  29 32 35 40

363   اجمالي العالم  298 356 361 361



181

جداول  الفصل الثاني

اجلدول 2-2
معدل عدد احلفارات العاملة في مختلف مناطق العالم

 2011-2007
)حفارة(

 المصادر:
- منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ بنك المعلومات.

- Baker Hughes, Jan. 2012.

2011 2010 2009 2008 2007

292   الشرق األوسط  265 280 252 265

78   أفريقيا  66 65 62 83

118   أوروبا  78 98 84 93

256   آسيا / باسيفيك  241 252 243 268

1875   الواليات المتحدة األمريكية  1769 1878 1075 1525

423   كندا  346 379 206 346

424   أمريكا الالتينية  354 384 356 383

3466   اجمالي العالم  3119 3336 2278 2963
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اجلدول 3-2
 االكتشافات البترولية في الدول األعضاء وبعض الدول العربية األخرى،

 2011 - 2007 

٭ بيانات تقديرية
٭ ٭ بيانات رسمية

 المصادر:
- منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ بنك المعلومات.

- منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ نشرة متابعة مصادر الطاقة عربيا وعالميا ، أعداد مختلفة عام 2011.

2011٭ 2010 2009 2008 2007

غاز نفط غاز نفط غاز نفط غاز نفط غاز نفط

- - - 1 - 1 - - - -   اإلمارات 

- - - - - - - - - -   البحرين 

1 4 4 1 - 1 2 2 -   تونس  3

2 -   الجزائر  5 15 2 9 4 12 3 10

- - 1 - 5 5 - - -   السعودية  2

1 3 - 2 1 5 -   سورية  1 1 2

1 2 1 1 1 3 - - - -   العراق 

- - - - - - - - - -   قطر 

1 2 - - - 1 - - - الكويت٭ ٭ 1

1 1 1 6 - 6 -   ليبيا  5 2 8

4 8   مصر  9 7 37 24 40 24 41 22
10 20   اجمالي الدول األعضاء 26 25 51 35 66 43 29 28

- - - - - - - - - -   السودان 

- 1 2 1 - 5 1 3 - -   ُعمان 

3 - 1 - 3 - 1 - - -   المغرب 

2 - - - 1 9 - 1 - -   اليمن 
15 21   اجمالي الدول العربية  26 25 55 37 80 47 30 31
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 اجلدول 4-2  
احتياطي النفط عربيا وعامليا

2011-2007 
)مليار برميل عند نهاية السنة(

يتبع

نسبة التغير
2010/2011

(%)
2011٭ 2010 2009 2008 2007

  اإلمارات  97.80 97.80 97.80 97.80 97.80 0.0
  البحرين  0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.0
  تونس  0.37 0.43 0.43 0.43 0.43 0.0
  الجزائر  12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 0.0

  السعودية  264.21 264.06 264.59 264.59 264.52 (0.0)
  سورية  2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 0.0
  العراق  115.00 115.00 115.00 115.00 143.10 0.0
  قطر  25.09 25.41 25.38 25.38 25.38 0.0
  الكويت  101.50 101.50 101.50 101.50 101.50 0.0

  ليبيا  43.66 44.27 46.42 46.42 47.10 (0.0)
0.0 مصر  3.86 4.19 4.41 4.47 4.47

(0.01)   اجمالي الدول األعضاء  666.07 667.23 670.10 670.16 698.87
  السودان  5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.0
  ُعمان  5.70 5.50 5.50 5.50 5.50 0.0
  اليمن  3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.0

  اجمالي الدول العربية  679.77 680.73 683.60 683.66 712.37 (0.0)
0.0 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50   انغوال 
0.0   ايران  136.15 137.62 137.62 137.01 151.17
  فنزويال  99.38 99.40 99.40 99.40 99.40 0.0
  نيجيريا  37.20 37.20 37.20 37.20 37.20 0.0

10.7   االكوادور  6.37 6.51 6.51 6.51 7.21

(0.2)  اجمالي دول أوبك  288.60 290.23 290.23 289.62 304.48
  غير العربية

(0.1)    اجمالي دول أوبك  948.06 950.47 953.12 952.51 996.07
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٭ بيانات تقديرية
٭ ٭ بيانات رسمية

 مالحظات:
أ - األرقام بين قوسين تعنى سالبا.

ب - احتياطيات كل من  السعودية والكويت تشمل نصف احتياطي المنطقة المقسومة.
ج - االحتياطي العالمي ال يشمل احتياطيات النفوط الثقيلة جدا والبيتومين في فنزويال، والتي تقدر بحوالي 197 مليار برميل .

 د - احتياطي كندا ال يشمل احتياطيات النفوط غير التقليدية، ومنها االحتياطي الموجود في رمال القار والذي تقدره BP بحوالي 26.5  مليار برميل 
 هـ - احتياطي أوبك ال يشمل احتياطي إندونيسيا التي علقت عضويتها..

 المصادر:
-منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ بنك المعلومات.

 - BP Statistical Review of World Energy,  June 2011 . 
 - Oil & Gas Journal, 1 Jan. 2011.
 - OPEC Annual Statistical Bulletin, 2011.

نسبة التغير
2010/2011

(%)
2011٭ 2010 2009 2008 2007

8.8 13.99 12.86 12.80 12.62 12.18   البرازيل 
(1.2) 2.83   المملكة المتحدة  3.60 3.41 3.08 2.86
(6.2) 5.32   النرويج  6.87 6.68 6.68 5.67
8.2 20.68   الواليات المتحدة  20.97 21.32 19.12 19.12

(2.3) 10.16   المكسيك  11.65 10.50 10.40 10.40
(8.2) 5.60   كندا  5.39 4.94 6.10 6.10
0.0 98.90   كومنولث الدول المستقلة  100.68 98.80 98.90 98.90
0.0 7.00   منها : اذربيجان  7.00 7.00 7.00 7.00
0.0 0.59   اوزبكستان         0.59 0.59 0.59 0.59
0.0 0.60   تركمانستان         0.60 0.60 0.60 0.60
0.0 60.00   روسيا االتحادية         60.00 60.00 60.00 60.00
0.0 30.00   كازاخستان         30.00 30.00 30.00 30.00
0.0 20.35   الصين  16.30 16.30 20.35 20.35

10.2 43.17   باقي دول العالم  24.83 23.55 33.83 39.19
0.5 1237.84   اجمالي العالم  1170.84 1169.08 1185.09 1231.67

56.5   نسبة الدول األعضاء للعالم )%(  56.9 57.1 56.5 56.7
57.5   نسبة الدول العربية للعالم )%(  58.1 58.2 57.7 57.8
80.5   نسبة دول أوبك للعالم )%(  81.0 81.3 80.4 80.8

)تابع(   اجلدول 4-2  
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اجلدول 5-2
احتياطي الغاز الطبيعي عربيا وعامليا

2011-2007 
)مليار متر مكعب عند نهاية السنة(

نسبة التغير
2010/2011

(%)
2011٭ 2010 2009 2008 2007

  اإلمارات  6072 6091 6091 6091 6091 0.0
  البحرين  92 92 92 92 92 0.0
  تونس  55 65 65 65 65 0.0
  الجزائر  4504 4504 4504 4504 4504 0.0
  السعودية  7305 7570 7920 8016 8016 0.0
  سورية  290 285 285 285 285 0.0
  العراق  3170 3170 3170 3158 3158 0.0
  قطر  25636 25466 25366 25201 25201 0.0
  الكويت  1784 1784 1784 1784 1784 0.0
  ليبيا  1540 1540 1549 1495 1495 0.0
0.0  مصر٭ ٭  2024 2152 2186 2466 2466
0.0   اجمالي الدول األعضاء  52472 52719 53012 53157 53157
  السودان  85 85 85 85 85 0.0
  ُعمان  950 950 950 950 950 0.0
  اليمن  555 479 479 479 479 0.0
0.0   اجمالي الدول العربية  54062 54233 54526 54671 54671
0.0 310 310 310 272 270   انغوال 
  ايران  26850 29610 29610 33090 33090 0.0
  فنزويال  4708 4983 5065 5525 5525 0.0
  نيجيريا  5292 5292 5292 5110 5110 0.0
  االكوادور  9 8 8 8 8 0.0
0.0 44043   اجمالي دول أوبك غير العربية  37129 40165 40285 44043
  اجمالي دول أوبك  87140 90290 90669 94292 94292 0.0

يتبع
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)تابع(   اجلدول 5-2

٭ بيانات تقديرية
٭٭ بيانات رسمية

مالحظة: 
 أ -  األرقام بين قوسين تعنى سالبا.

 ب - احتياطي أوبك ال يشمل احتياطي إندونيسيا التي علقت عضويتها.
المصادر:

- منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ بنك المعلومات.
- Oil & Gas Journal, 1 Jan. 2011.
- OPEC Annual Statistical Bulletin, 2010/2011.

نسبة التغير
2010/2011

(%)
2011٭ 2010 2009 2008 2007

13.9 417 366 364 365 348   البرازيل 
(1.2) 253   المملكة المتحدة  412 343 292 256
(1.6) 2007   النرويج  2241 2313 2313 2039
11.4 7717   الواليات المتحدة  5977 6732 6928 6928
44.6 490   المكسيك  392 373 360 339
(1.5) 1727   كندا  1648 1640 1754 1754
0.0 61301   كومنولث الدول المستقلة  57052 56458 61301 61301
0.0 850   منها : اذربيجان  849 850 850 850
0.0 1841   اوزبكستان         1841 1841 1841 1841
0.0 7504   تركمانستان         2832 2662 7504 7504
0.0 47573   روسيا االتحادية         47572 47573 47573 47573
0.0 2407   كازاخستان         2832 2407 2407 2407
0.2 3036   الصين  2272 2265 3036 3036
6.1 18200   باقي دول العالم  11406 11475 17095 17160
1.0 193862   اجمالي العالم  172939 176362 188254 191893

27.4 27.7   نسبة الدول األعضاء للعالم )%(  30.3 29.9 28.2
28.2 28.5   نسبة الدول العربية للعالم )%(  31.3 30.8 29.0
48.6 49.1   نسبة دول أوبك للعالم )%(  50.4 51.2 48.2
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اجلدول 6-2
انتاج السوائل الهيدروكربونية عربيا وعامليا

2011-2007 
)ألف برميل/ يوم(

اوال: انتاج النفط

نسبة التغير
2010/2011

(%)
2011٭ 2010 2009 2008 2007

8.3 2517.0 2323.8   اإلمارات  2529.0 2572.2 2241.6
3.6 187.7  البحرين ◊  184.3 182.2 182.4 181.1

(11.2) 70.0 78.8 تونس ◊ ◊  70.0 85.0 82.0
5.6 1257.0 1189.8   الجزائر  1398.0 1356.0 1216.0

13.2 9241.0 8165.6   السعودية  8978.6 8532.0 8184.0
(14.7) 330.0 387.0   سورية  370.0 390.0 375.1
13.1 2668.0 23581   العراق  2035.2 2280.5 2336.2
10.4 810.0 733.4   قطر  845.7 842.8 733.0
15.0 2659.0 2312.1  الكويت٭ ٭  2574.5 2676.0 2261.6

(72.6) 408.0 1486.6   ليبيا  1673.9 1721.5 1473.9
25.4 695.0 554.3   مصر  562.0 528.2 564.3
5.4 20842.7 19770.6   اجمالي الدول األعضاء  21221.2 21166.4 19650.1

(2.1) 470.0 480.0   السودان  483.1 457.0 475.2
4.6 790.0 755.0   ُعمان٭ ٭  651.0 672.0 712.0

(30.9) 190.0 275.0   اليمن  319.6 293.5 284.1
4.8 22292.7 21280.6   اجمالي الدول العربية  22674.9 22588.9 21121.4

(1.8) 1660.0 1691.2 1738.9 1896.3 1626   انغوال 
2.2 3623.0 3544.5   ايران  4013.0 4055.7 3557.1

(16.5) 2383.0 2853.6   فنزويال  2991.8 3118.5 2878.1
3.5 2119.0 2048.3   نيجيريا  2166.5 2017.4 1842.0
3.3 489.0 473.3   االكوادور  510.0 501.4 464.7

(3.2) 10274.0 10610.9   اجمالي دول أوبك غير العربية  11307.3 11589.3 10480.8
2.2 29834.0 29180.3   اجمالي دول أوبك  31342.2 31570.3 28927.1

يتبع
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)تابع(   اجلدول 6-2
نسبة التغير

2010/2011
(%)

2011٭ 2010 2009 2008 2007

2.2 2094.0 2049.7 1957.0 1810.1 1761.0   البرازيل 
(16.9) 993.6 1196.2   المملكة المتحدة  1460.0 1343.6 1292.7
(7.2) 1739.4 1875.0   النرويج  2242.0 2020.0 2017.0
2.9 5642.5 5486.0   الواليات المتحدة  5122.2 4940.2 5309.0

(1.3) 2561.3 2594.3   المكسيك  3111.9 2807.7 2620.7
3.3 2082.8 2016.8   كندا  2182.2 2164.0 2034.0
0.3 13264.5 13220.5   كومنولث الدول المستقلة  12192.3 12429.5 12661.0

(8.0) 945.0 1027.4   منها : اذربيجان  850.0 914.1 1014.0
(15.83) 80.0 95.0   اوزبكستان         114.0 105.0 85.0

0.0 220.0 220.0   تركمانستان         189.0 220.0 220.0
1.7 10325.0 10147.6   روسيا االتحادية         9830.0 9768.4 9919.3
0.0 1600.0 1600.0   كازاخستان         1100.0 1385.0 1285.8
1.0 4090.2 4049.0   الصين  3755.0 3802.8 3802.0

(6.0) 6986.0 7431.4   باقي دول العالم  19797.5 18553.1 7613.0
0.3 72021.0 71810.4   اجمالي العالم  85606.3 84049.2 70908.6

27.5   نسبة الدول األعضاء للعالم (%)  24.8 25.2 27.7
29.6   نسبة الدول العربية للعالم (%)  26.5 26.9 29.8
40.6   نسبة دول أوبك للعالم (%)  36.6 37.6 40.8

 ثانيا : انتاج  سوائل الغاز الطبيعي  
2870.0 2870.0   انتاج الدول االعضاء  3300.0 3270.0 3371.0
2995.0 2995.0   انتاج الدول العربية  3368.0 3368.0 3481.0
8093.0 8093.0   اجمالي انتاج العالم  9559.0 9295.0 9223.0

 اجمالي انتاج السوائل الهيدروكربونية  
80114.0 79903.4   اجمالي انتاج العالم  95165.3 93344.2 80131.6

28.3   نسبة الدول األعضاء الجمالي العالم (%)  25.8 26.2 28.7
30.4   نسبة الدول العربية الجمالي العالم  (%)   27.4 27.8 30.7

٭ بيانات تقديرية
٭ ٭ بيانات رسمية

مالحظة: 
 أ - األرقام بين قوسين تعنى سالبا.

 ب - انتاج كل من  السعودية والكويت يشمل نصف انتاج المنطقة المقسومة.
 ج - انتاج أوبك ال يشمل انتاج إندونيسيا التي علقت عضويتها.

المصادر:
 ـ منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ بنك المعلومات.

- Oil & Energy Trends, Annual Statistical Review, 2011. 
- Oil & Gas Journal, 1 Jan. 2012.
- OPEC Annual Statistical Bulletin 2010/2011.
- JODI Data Initiative 

◊ متوسط أشهر أبريل - سبتمبر 2011.
◊ ◊ متوسط اربعة أشهر يونيو - سبتمبر 2011



189

جداول  الفصل الثاني

٭ بيانات تقديرية
٭ ٭ بيانات رسمية

 المصادر:
- منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ بنك المعلومات.

- Oil & Energy Trends, Annual Statistical Review, 2011. 

اجلدول 7-2
 انتاج سوائل الغاز الطبيعي  في الدول األعضاء والدول العربية األخرى،

2010-2007 
)ألف برميل/ يوم(

نسبة التغير
2009/2010

(%)
2010٭ 2009 2008 2007

(14.4) 214 250   اإلمارات  250 250

0.0 10 10   البحرين  10 10

9.4 1280 1170   الجزائر  1160 1100

(38.2) 882 1427   السعودية  1440 1434

0.0 10 10   سورية  10 10

0.0 30 30   العراق  30 30

14.3 240 210   قطر  210 200

0.0 40 40   الكويت  40 30

7.5 80 80   ليبيا  80 80

11.4 78 70   مصر  70 126
(13.0) 2870 3297   اجمالي الدول األعضاء  3300 3270

5.0 105 100  عمان٭ ٭  58 88

0.0 20 20   اليمن  10 10
(12.4) 2995 3417   اجمالي الدول العربية  3368 3368
(9.9) 8093 8980   اجمالي العالم  9559 9223
(3.4) 35.5 36.7   نسبة الدول األعضاء للعالم )%(  34.5 35.5
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اجلدول 8-2
 الغاز الطبيعي املسوق عربيا وعامليا

2010-2007 
)مليون متر مكعب/ سنة(

نسبة التغير
2009/2010

(%)
2010٭ 2009 2008 2007

5.0 51282 48840   اإلمارات  50290 50240
2.3 13100 12800   البحرين  11800 12700
8.2 3830 3540   تونس  3100 3300
3.0 83900 81426   الجزائر  84800 86500

11.7 87660 78450   السعودية  74420 80440
31.1 7800 5950   سورية  5800 6000
13.4 1303 1149   العراق  1460 1880
7.9 96335 89300   قطر  63200 76981
3.6 11900 11489   الكويت  12100 12700
5.7 16814 15900   ليبيا  15280 15900

(1.2) 61300 62070   مصر  56973 60994
5.9 435224 410914   اجمالي الدول األعضاء  379223 407635

5.2 25768 24496  ُعمان٭ ٭  25179 25200
5.9 460992 435410   اجمالي الدول العربية  404402 432835

6.2 733 690   انغوال  830 680
6.6 187357 175742   ايران  111900 116300
7.0 19728 18430   فنزويال  20729 20750

21.1 28099 23206   نيجيريا  32500 32825
11.5 330 296   االكوادور  275 260
8.2 236247 218364   اجمالي دول أوبك غير العربية  166234 170815
7.4 585441 544918   اجمالي دول أوبك  467784 495456

يتبع
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نسبة التغير
2009/2010

(%)
2010٭ 2009 2008 2007

(4.2) 57100  59600  69600  72100   المملكة المتحدة 
2.8 106350  103500  99200  89700   النرويج 
3.0 610998  593400  574400  545600   الواليات المتحدة 

(5.0) 55278  58200  54000  54000   المكسيك 
(1.0) 159800  161400  173400  184100   كندا 
9.1 784780  719100  827300  808700   كومنولث الدول المستقلة 
1.3 15100  14900  11000  9300   منها : أذربيجان 

(8.2) 59100  64400  62200  59100   أوزبكستان        
16.5 42400  36400  66100  65400   تركمانستان        
11.6 588900  527500  601700  592000   روسيا االتحادية        
4.3 33600  32200  29800  26800   كازاخستان        

13.6 96800  85200  80300  69200   الصين 
16.0 641321  552826  578950  560664   باقي دول العالم 
7.5 3209666  2987000  3060800  2954700   اجمالي العالم 

13.6  13.8  13.3  12.8   نسبة الدول األعضاء للعالم )%( 
14.4  14.6  14.1  13.7   نسبة الدول العربية للعالم )%( 
18.2  18.2  16.2  15.8   نسبة دول أوبك للعالم )%( 

)تابع(   اجلدول 8-2

٭ بيانات تقديرية
٭ ٭ بيانات رسمية

مالحظة: 
أ - األرقام بين قوسين تعنى سالبا.

ب - انتاج أوبك ال يشمل انتاج إندونيسيا التي علقت عضويتها.
المصادر:

 ـ منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ بنك المعلومات.
- Oil & Energy Trends, Annual Statistical Review, 2011. 
- Statistical review of world energy full report 2011 .
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اجلدول 9-2
احتياطي الفحم احلجري في العالم

2010-2007 
)مليار طن نهاية العام(

2010 2009 2008 2007

243.9 244.9 244.9 249.3   أمريكا الشمالية 

6.6 6.6 6.6 6.6         كندا       

237.3 238.3 238.3 242.7         الواليات المتحدة       

13.7 16.2 16.2 17.5 أمريكا الجنوبية والوسطى  ٭

4.6 7.1 7.1 7.1   منها: البرازيل 

6.7 6.8 6.8 7.0         كولومبيا       

304.6 272.2 272.2 272.3  أوروبا   

224.5 222.2 222.2 226.0   منها: دول االتحاد السوفيتي السابق 

265.8 259.3 259.3 257.5   آسيا واستراليا 

76.4 76.2 76.2 76.6   منها: استراليا 

5.5 4.3 4.3 4.3         اندونيسيا       

114.5 114.5 114.5 114.5         الصين       

60.6 58.6 58.6 56.5         الهند       

31.7 32.0 32.0 49.6   أفريقيا 

30.2 30.4 30.4 48.0   منها: جنوب أفريقيا 

1.2 1.4 1.4 1.4   الشرق األوسط 

860.9 826.0 826.0 847.5   اجمالى العالم 

٭ تشمل المكسيك.  
 المصدر:

 - BP Statistical Review of World Energy, June 2008, June 2009 , June 2010  and June 2011 . 
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اجلدول 10-2
انتاج الفحم احلجري في العالم

2010-2007 
)مليون طن / سنة(

٭ تتضمن المكسيك  
 المصدر:

 - BP Statistical Review of World Energy, June 2008, June 2009 , June 2010  and June 2011 . 

2010 2009 2008 2007

1052.5 1038.5 1131.4 1109.6   أمريكا الشمالية 

67.9 63.3 68.4 69.4        كندا        

984.6 975.2 1063.0 1040.2        الواليات المتحدة        

96.5 92.9 98.4 96.5  أمريكا الجنوبية والوسطى ٭

5.5 5.1 6.6 6.0  منها: البرازيل  

9.3 10.5 11.5 12.5        المكسيك        

74.4 72.8 73.5 69.9        كولومبيا        

1185.1 1163.2 1231.4 1218.5  أوروبا   

501.0 476.1 519.2 488.1   منها: دول االتحاد السوفيتي السابق 

4683.5 4331.1 4076.6 3895.8   آسيا واستراليا 

423.9 413.2 399.2 392.7  منها: استراليا  

3240.0 2973.0 2802.0 2691.6        الصين        

569.9 556.0 515.9 478.4        الهند        

256.9 253.6 255.7 251.3   أفريقيا 

253.8 250.6 252.6 247.7  منها: جنوب أفريقيا  

1.6 1.6 1.6 1.6   الشرق األوسط 

7276.1 6880.9 6795.1 6573.3   اجمالى العالم 
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اجلدول 11-2
املفاعالت النووية العاملة وقيد االنشاء في العالم 

)نهاية عام 2011(
الكهرباء المولدة

بالطاقة النووية 2011
 المفاعالت
قيد االنشاء المفاعالت العاملة

 من اجمالي
 الكهرباء

(%) 
TWh. السعة

ميغاوات العدد السعة
ميغاوات العدد

5.9 669.2 935 2 935 2   األرجنتين 
39.4 234.4 - - 375 1   أرمينيا 
20.1 61.6 - - 7567 8   أسبانيا 
22.6 140.5 - - 12068 9   ألمانيا 
48.1 82.2 1900 2 13107 15   أكرانيا 

- - - - 915 1   ايران 
2.6 256.0 315 1 725 3   باكستان 
3.1 14.5 1245 1 1884 2   البرازيل 

51.2 48.2 - - 5927 7   بلجيكا 
33.1 15.2 1906 2 1906 2   بلغاريا 
19.3 40.0 2600 2 4982 6   تايوان 
33.3 26.4 - - 3678 6   جمهورية التشيك 
51.8 35.3 782 2 1816 4   جمهورية السلوفاك 
5.2 12.9 - - 1800 2   جنوب أفريقيا 

17.1 55.1 9153 11 22693 32   روسيا االتحادية 
19.5 10.7 - - 1300 2   رومانيا 
37.3 5.4 - - 688 1   سلوفينيا 
38.1 55.1 - - 9298 10   السويد 
38.0 25.2 - - 3263 5   سويسرا 
1.8 76.8 27230 27 11078 15   الصين 

74.1 407.8 1600 1 63130 58   فرنسا 
28.4 21.9 1600 1 2716 4   فنلندا 

يتبع
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الكهرباء المولدة
بالطاقة النووية 2010

 المفاعالت
قيد االنشاء المفاعالت العاملة

 من اجمالي
 الكهرباء

(%) 
TWh. السعة

ميغاوات العدد السعة
ميغاوات العدد

15.1 85.2 - - 12624  18  كندا  

32.2 141.9  5560  5 18698  21  كوريا الجنوبية  

3.6 5.6 - - 1300  2  المكسيك  

15.7 56.4 - - 9920 18  المملكة المتحدة  

2.8 20.5  4194  6 4391  20  الهند  

42.1 14.8 - - 1889  4  هنغاريا  

3.4 3.8 - - 482  1  هولندا  

19.6 807.0  1165  1 101240  104  الواليات المتحدة  

29.2 279.2  2756  2 44215  50  اليابان  

13.4 3909.0  62941  66 366610  433  اجمالي العالم  

)تابع(   اجلدول 11-2

٭ حسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2008 تم اغالق المفاعل في أرمينيا إال أنه لم يزل واردا في احصائياتها   
- نهاية عام 2011   

المصادر:
 - BP Statistical Review of World Energy,  June 2011 . 
 - IAEA, PRIS Website .(Nuclear Power Plants Information), Nov 2011.
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اجلدول 12-2
اجمالي الطاقة الكهرومائية املركبة في بعض دول العالم لعامي

2009 - 2008 

معدل النمو السنوي
2008/2009

(%)

الطاقة المركبة
(MW - ميغاواط) 

2009 2008
35.3 200000 147800   الصين 
0.89 100678 99788   الواليات المتحدة األمريكية 
0.92 75094 74407   كندا 

(0.21) 47243 47341   اليابان 
0.88 25317 25096   فرنسا 
0.45 21371 21276   ايطاليا 
5.24 14553 13829   تركيا 
2.04 12512 12262   النمسا 
0.51 11530 11471   المكسيك 
6.40 10640 10000   المانيا 

(0.06) 9298 9304   استراليا 
0.18 5515 5505   كوريا الجنوبية 
0.04 5378 5376   نيوزيلندا 
0.34 4389 4374   المملكة المتحدة 

(0.36) 2184 2192   جمهورية التشيك 
0.00 1757 1757   بلجيكا 
3.92 53 51   هنغاريا 
0.00 37 37   هولندا 
0.00 9 9   الدانمارك 

مالحظة: األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
المصادر:

 - IEA Renewables Information 2011 . 
 - WEC -World Energy Council 2010 (Survey of Energy Resources).
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اجلدول 13-2
اجمالي طاقات الرياح املركبة في بعض دول العالم لعامي

2010 - 2009 

المصادر:
 - EWEA - European Wind Energy Association 2010 European statistics, Feb 2011 . 
 - Global Wind Energy Council, Global Wind Report, 2010

معدل النمو السنوي
2009/2010

(%)

الطاقة المركبة
(MW - ميغاواط) 

2010 2009
14.5 40180 35086   الواليات المتحدة االمريكية 
5.6 27214 25777   المانيا 

63.9 42287 25805   الصين 
7.9 20676 19160   أسبانيا 

19.6 13065 10926   الهند 
19.6 5797 4849   ايطاليا 
23.7 5660 4574   فرنسا 
8.3 3752 3465   الدانمارك 

22.6 5204 4245   المملكة المتحدة 
10.3 3898 3535   البرتغال 
20.8 4009 3319   كندا 
0.6 2237 2223   هولندا 

10.5 2304 2085   اليابان 
38.7 2163 1560   السويد 
1.6 1011 995   النمسا 

52.7 1107 725   بولندا 
65.9 1329 801   تركيا 
27.9 550 430   مصر 
13.0 286 253   المغرب 
46.8 295 201   هنغاريا 

111.1 114 54   تونس 
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اجلدول 14-2
اجمالي الطاقات الفوتولولتية التراكمية املركبة في بعض دول العالم لعامي

2010 - 2009 

معدل النمو السنوي
2009/2010

(%)

الطاقة المركبة
(MW - ميغاواط) 

2010 2009

74.4 17370.0 9959.0   المانيا 

11.1 3915.0 3523.0   اسبانيا 

37.7 3618.1 2627.2   اليابان 

56.8 2534.0 1616.0   الواليات المتحدة األمريكية 

196.5 3502.3 1181.3   ايطاليا 

25.1 655.6 524.2   كوريا الجنوبية 

214.5 1054.3 335.2   فرنسا 

204.3 570.9 187.6   استراليا 

30.4 88.0 67.5   هولندا 

50.7 110.9 73.6   سويسرا 

207.7 291.1 94.6   كندا 

82.3 95.9 52.6   النمسا 

168.5 69.8 26.0   المملكة المتحدة 

22.4 30.6 25.0   المكسيك 

113.3 5622.5 2636.1   باقي دول العالم 

72.4 39529.0 22928.9   اجمالي العالم 

المصدر:
- Euoropean Photovoltaic Industry Association, May 2011 
- IEA Trends in Photovoltaic Applications 2011 .
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اجلدول 15-2
اجمالي طاقة احلرارة اجلوفية املركبة في بعض دول العالم لعامي

2010 - 2009 

المصادر:
 - BP Statistical Review of World Energy, June 2011 .

معدل النمو السنوي
2009/2010

(%)

الطاقة المركبة
(MW - ميغاواط) 

2010 2009

0.5 3101.6 3086.6   الواليات المتحدة األمريكية 

0.7 1966.0 1953.0   الفلبين 

0.0 1189.0 1189.0   اندونيسيا 

0.0 958.0 958.0   المكسيك 

2.4 863.0 843.0   ايطاليا 

7.9 679.3 629.3   نيوزيلندا 

0.0 575.1 575.1   ايسلندا 

0.4 502.0 500.0   اليابان 

0.0 204.4 204.4   السلفادور 

0.0 167.0 167.0   كينيا 

0.0 166.0 166.0   كوستاريكا 

0.0 87.5 87.5   نيكاراغوا 

0.0 82.0 82.0   روسيا 

0.0 81.6 81.6   تركيا 

0.0 29.0 29.0   البرتغال 

54.6 254.7 164.7   باقي دول العالم 

1.8 10906.2 10716.2   اجمالي دول العالم 
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اجلدول 16-2
اجمالي طاقة الكتلة احليوية املركبة في بعض دول العالم لعامي

2009  -  2008

معدل النمو السنوي
2008/2009

(%)

الطاقة المركبة
(MW - ميغاواط) 

2009 2008

1.3 7264 7172   الواليات المتحدة األمريكية 

13.8 3142 2761   السويد 

5.5 438 415   ايطاليا 

2.8 1807 1757   فنلندا 

0.0 2024 2024   النمسا 

48.0 2042 1380   المانيا 

23.7 690 558   الدانمارك 

22.1 631 517   المملكة المتحدة 

0.0 473 473   المكسيك 

19.4 559 468   جمهورية التشيك 

0.0 537 537   استراليا 

25.3 554 442   بلجيكا 

11.2 1526 1372   كندا 

14.1 462 405   هولندا 

31.6 492 374   اسبانيا 

(31.9) 47 69   تركيا 

0.0 10 10   كوريا الجنوبية 

مالحظة: األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
المصدر:

 - IEA Renewables Information 2011 .
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الف�صل الثالث

التطورات العاملية والعربية يف ال�صناعات النفطية الالحقة

اأوًل: �سناعة التكرير

1.  التطورات العاملية

للنفط اخلام ب�صكل طفيف،  التقطري االبتدائي  اإجمايل طاقات عمليات  تراجع 

وذلك للمرة االأوىل منذ حوايل ع�صر �صنوات، و�صجـل انخفا�صاً قـدره 175 األف ب/ي 

عـن م�صتـواه يف العـام ال�صابـق، حيـث بلغ يف نهـايـة عـام 2011 حوالـي 88.05 مليون 

ب/ي، مقابل 88.23 مليون ب/ي نهاية عام 2010. كما رافق هذا الرتاجع انخفا�ض 

655 م�صفاة عام  اإىل   ،2010 662 م�صفاة يف عام  العاملة من  النفط  عدد م�صايف 

2011. ال�صكل )3-1(. 

الف�سل الثالث

التطورات العاملية والعربية يف ال�سناعات

النفطية الالحقة

ال�صكل 1-3

تطور الطاقة التكريرية وعدد امل�صايف يف العامل 2011-2003
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واجهت �صناعـة التكرير فـي مناطـق العالـم العديد من ال�صعوبات خالل عام 2011، 

الطلـب علـى  العاملية، وانخفـا�ض  املالية  االأ�صواق  التي �صربت  الديون  باأزمة  متاأثرة 

امل�صتقات النفطية، مما اأدى اإىل تاأخري اأو اإلغاء بع�ض م�صاريع تطوير امل�صايف القائمة، 

اأو اإغالق عدد من الوحدات االإنتاجية. وتركزت حاالت تخفي�ض الطاقة التكريرية يف 

كل من اأمريكا ال�صمالية واأوروبا الغربية.

على الرغم من اأن اأوروبا الغربية مل تغلق �صوى م�صفاتني هذا العام اإال اأن اإجمايل 

1.4%، وكان عدد  األف ب/ي ون�صبة   225 التكريرية قد تراجعت مبقدار  طاقتها 

امل�صايف التي توقفت يف اأمريكا ال�صمالية اأربعة، اإال اأن انخفا�ض الطاقة التكريرية كان 

فقط 55 األف ب/ي ون�صبة %0.28. 

اآ�صيا وال�صرق  العام يف كل من  التكريرية هذا  الطاقة  اأخرى تركز منو  من جهة 

االأو�صط، حيث ارتفعت الطاقة التكريرية يف منطقة اآ�صيا بحوايل 44 األف ب/ي ون�صبة 

0.4%. وعلى  األف ب/ي ون�صبة   32 باأكرث من  ال�صرق االأو�صط  0.20%، ويف منطقة 

الرغم من اأنه مل يتم ت�صغيل اأي م�صاف جديدة يف عام 2011 يف هاتني املنطقتني اإال اأن 

هناك العديد من امل�صاريع التي هي يف طور التخطيط اأو االإن�صاء، اإ�صافة اإىل تو�صيع 

الطاقة التكريرية للعديد من امل�صايف القائمة. ال�صكل )3-2( واجلدول )1-3(.

ال�صكل 2-3

توزع اإجمايل طاقات عمليات التقطري االبتدائي يف مناطق العامل املختلفة  نهاية عام 2011



205

الف�صل الثالث

التطورات العاملية والعربية يف ال�صناعات النفطية الالحقة

بـالعامـل احلفـاز  التحويلـيـة  العمليـات  اإجمالـي طاقـات  ارتفـع  اآخـر  ومـن جانـب 

نهايـة عـام 2011، والتـي ت�صمــل كـال مـن عمليـات التك�صيـر بالعـامـل احلـفـاز املـائــع 

 Catalytic( وعمليــات التك�صيـــر الهيـدروجيني ،Fluid Catalytic Cracking  )FCC(

 ،)Catalytic Reforming( وعمـليــات التـهذيـــب بـالعـامــل احلـفـــاز ،)Hydrocracking

مبقدار 60 األف ب/ي اأي ما يعادل 0.19%، عن م�صتواه يف عـام 2010، حيـث �صجـل 

فـي نهـايـة عـام 2011 حوايل 31.64 مليون ب/ي، مقابل 31.58 مليون ب/ي نهاية عام 

2010. اجلدول )3-2( وال�صكل )3-3(.

ال�صكل 3-3

الهيدروجيني هو  التك�صري  اإجمايل طاقات عمليات  الذي حدث يف  اإن االرتفاع 

االأكرب مقارنة بنظريه الذي حدث يف بقية طاقات العمليات التحويلية بالعامل احلفاز، 

حيث �صجل يف نهاية عام 2011 حوايل 5.49 مليون ب/ي، مقابل 5.42 مليون ب/ي يف 

نهاية عام 2010، بن�صبة زيادة قدرها %1.3. 

توزع اإجمايل طاقات العمليات التحويلية بالعامل احلفاز يف مناطق العامل املختلفة 

نهاية عام 2011
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الثانيـة مـن حيـث حجم  املرتبـة  بالعامـل احلفـاز فـي  التك�صري  وجاءت عمليات 

0.2%، بينما انخف�صت طاقـات عمليـات  األف ب/ي، وبن�صبة   30 الزيادة، ومقدارها 

التهذيـب بالعامـل احلفـاز مبقـدار40 األـف ب/ي ون�صبـة  0.35%، حيـث �صجـلت فـي 

نهايـة عـام 2011 حوايل 11.46 مليـون ب/ي مقابـل 11.50 مليـون ب/ي عـام 2010.          

اجلدول )3-3( واالأ�صكال )4-3(،)5-3(،)6-3(.

ال�صكل 4-3

مقارنة بني توزع اإجمايل طاقات عمليات التهذيب بالعامل احلفاز على مناطق العامل املختلفة 

 نهاية عامي 2010 و2011

)%(
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ال�صكل 5-3

مقارنة بني توزع اإجمايل طاقات عمليات التك�صري بالعامل احلفاز املائع على مناطق العامل املختلفة 

نهاية عامي 2010 و 2011

)%(
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ال�صكل 6-3

مقارنة بني توزع اإجمايل طاقات عمليات التك�صري الهيدروجيني على مناطق  العامل املختلفة 

نهاية عامي 2010 و2011

)%( 
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العمليـات التحويليـة احلـراريـة، والتـي ت�صتمـل علـى عمليـات  وفيمـا يخـ�ض 

التفحيــم، والتك�صيـر احلـراري، فقـد �صجـل اإجمالـي اإنتـاجهـا مـن فحـم الكـوك خـالل 

عام 2011 ارتفاعاً قـدره 2.3 األـف طـن/يـوم ون�صبتـه 1.1% عـن م�صتواه يف عام 2010، 

حيث و�صل نهاية عام 2011 اإىل 209.12 األف طن/يوم مقابل 206.82 األف طن/يوم 

نهاية عام 2010. 

األف طـن/يـوم،   2.29 ال�صماليـة بحوايل  اأمريكا  الزيادة يف  تركـزت معظـم هـذا 

األف طـن/اليـوم ون�صبـة   0.01 الغربيـة مبقـدار  اأوروبـا  1.7%. جـاءت بعـدها  ون�صبـة 

0.1%. اجلـدول )3-4( وال�صكـل )7-3(.
ال�صكل 7-3

توزع اإجمايل طاقات اإنتاج فحم الكوك من العمليات التحويلية احلرارية على مناطق العامل املختلفة 

نهاية عام 2011 

الهيدروجينية خالل عام  اإجمايل طاقات عمليات املعاجلة  اأخرى، حقق  من جهة 

2011 زيادة قدرها 310 األف ب/ي ون�صبتها 0.7% عن م�صتواه يف عام 2010، حيـث 

بلـغ 45.73 مليون ب/ي، مقابـل 45.42 مليـون ب/ي نهايـة عـام 2010.  

الزيادة،  ال�صدارة من حيث حجم  البا�صيفيـك مركـز  اأ�صـيا  وقـد احتـلت منطقـة 

حيث بلغت 200 األف ب/ي، ون�صبتها 2%، تلتها اأوروبـا الغربية مبقدار 60 األف ب/ي 
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ون�صبتها 0.6%، ثـم اأمريكا ال�صمالية بح�صـة قـدرها 50 األـف ب/ي ون�صبتهـا %0.31 

عـن م�صتـواه يف عام 2010. اجلدول )3-5( وال�صكل )8-3(.

ال�صكل 8-3

توزع اإجمايل طاقات عمليات املعاجلة الهيدروجينية على مناطق العامل املختلفة 

 نهاية عام 2011

25 �صركة تكرير نفط، متتلك معظم طاقات  اأكرب  يبني اجلدول )3-6( ت�صنيف 

التكرير يف العامل. كما ي�صري هذا اجلدول اإىل اأهم التغريات التي حدثت يف ترتيب 

ال�صركات خالل عام 2011، حيث �صعدت �صركة فالريو من املرتبة الثامنة اإىل املرتبة 

اخلام�صة، نتيجة رفع طاقتها التكريرية مبقدار 160 األف ب/ي، وكذلك بالن�صبة ل�صركة 

اإ�ض كي اإنوفي�صن، حيث ارتفعت من املرتبة الرابعة والع�صرين اإىل املرتبة التا�صعة ع�صر، 

األف ب/ي.  كما هبط ترتيب كل من �صركة كونوكو فيليب�ض من   298 اإ�صافة  نتيجة 

املرتبة اخلام�صة اإىل الثامنة، نتيجة خف�ض طاقتها التكريرية مبقدار 210 األف ب/ي، 

التكريرية  نتيجة خف�ض طاقتها  التا�صعة  اإىل  ال�صاد�صة  املرتبة  و�صركة �صيفرون من 

مبقدار 196 األف ب/ي، و�صركة �صانوكو من الثالثة والع�صرين اإىل اخلام�صة والع�صرين، 

ال�صركات فبقيت  بقية  اأما  األف ب/ي.   150 التكريرية مبقدار  نتيجة خف�ض طاقتها 

طاقتها التكريرية على حالها دون تغيري.  



211

الف�صل الثالث

التطورات العاملية والعربية يف ال�صناعات النفطية الالحقة

كما يبني اجلدول )3-7( ت�صنيف اأكرب م�صايف النفط يف العامل، والتي تزيد طاقتها 

التكريرية عن 400 األف ب/ي يف نهاية عام 2011 حيث انتقلت �صركة ماراثون من املرتبة 

17 اإىل املرتبة 14 نتيجة رفع طاقتها التكريرية من 436 األف ب/ي اإىل 490 األف ب/ي.

2. التطورات العربية

حافظ اإجمالـي طاقـات عمليـات التقطيـر االبتدائي يف م�صايف النفط يف الدول العربية 

نهاية عام 2011 عـند م�صتـواه فـي عـام 2010، على الرغم من اإغالق م�صفاتني �صغريتني يف 

جمهورية العراق اإال اأنه قد مت تعوي�ض النق�ض برفع طاقة بع�ض امل�صايف القائمة االأخرى.

الدول  النفط يف  التقطري االبتدائي يف م�صايف  اإجمايل طاقات عمليات  ا�صتحوذ 

االأع�صاء البالغ عددها 51 م�صفاة على ح�صة قدرها 7.061 مليون ب/ي، بن�صبة %91.03 

من اإجمايل طاقات عمليات التقطري االبتدائي يف م�صايف النفط يف الدول العربية البالغ 

7.833 مليون ب/ي. وا�صتحوذ اإجمايل طاقات عمليات التقطيـر االبـتدائـي فـي م�صافـي 

البـاقيـة،  11 م�صفـاة علـى احل�صـة  البالـغ عـددها  االأخـرى  العربيـة  الـدول  النفط فـي 

وقـدرها 772 األف ب/ي، بن�صبة 8.97%. ال�صكل )3-9( واجلدول )8-3(.

ال�صكل 9-3

تطور طاقات عمليات التقطري االبتدائي يف م�صايف النفط القائمة يف الدول العربية، 

خالل الفرتة 2011-2007

)مليون برميل/يوم(
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الدول  اأعلن عنها يف  التي  اإن�صاء امل�صايف اجلديدة  الطويلة مل�صاريع  القائمة  مازالت 

4.9 مليون ب/ي، تواجه  اإىل حوايل  التكريرية  اإجمايل طاقتها  العربية، والتي ي�صل 

�صعوبات يف التنفيذ الأ�صباب عديدة. ومن املتوقع اأن ال يدخل يف العمل من هذه القائمة 

خالل الفرتة 2011-2015 �صوى حوايل 2.3 مليون ب/ي، و�صتاأتي معظم هذه الزيادة من 

ينبع،  ال�صعودية، وهي م�صروع جممع م�صفاة اجلبيل، وم�صفاة  العربية  اململكة  م�صاريع 

االأمارات  الروي�ض اجلديدة يف دولة  اإن�صاء م�صفاة  اإىل م�صروع  اإ�صافة  وم�صفاة جيزان، 

العربية املتحدة، وم�صفاة تياريت يف اجلزائر. ويلخ�ض اجلدوالن )3-9( و)3-10( حالة 

االأخرى خالل عام  العربية  االأع�صاء والدول  الدول  اإن�صاء امل�صايف اجلديدة يف  م�صاريع 

.2011

اأما بالن�صبة مل�صاريع تطوير امل�صايف القائمة فيالحظ توجه معظم الدول العربية 

الطلب  اإ�صافة طاقات حتويلية وعمليات معاجلة هيدروجينية جديدة ملواجهة  نحو 

لتلبية  الو�صطى واخلفيفة وحت�صني موا�صفات املنتجات،  املتنامي على املقطرات 

متطلبات الت�صريعات البيئية اخلا�صة باإنتاج الوقود النظيف. وفيما يلي اأهم التطورات 

التي ح�صلت يف عام 2011.

2-1 دولة االأمارات العربية املتحدة

اأنها   )IPIC( الدولية البرتولية  2011، ك�صفت �صركة اال�صتثمارات  اأبريل  ني�صان/  يف 

�صتتابع تنفيذ خطتها احلالية الإن�صاء م�صفاة طاقتها 200 األف ب/ي يف اإمارة الفجرية �صمال 

�صرق دولة االأمارات العربية املتحدة بكلفة قدرها 3 مليار دوالر. امل�صروع حالياً يف مرحلة 

اإعداد الت�صاميم الهند�صية ما قبل النهائية، ويتوقع اإجنازه يف منت�صف عام 2016. 

بناء م�صفاة جديدة  بتنفيذ م�صروع  النفط )تكرير(  لتكرير  اأبو ظبي  تقوم �صركة 

بطاقة 417 األف ب/ي، بجوار م�صفاة الروي�ض القائمة التي تبعد حوايل 240 كم عن 

اأبو ظبي. تتكون امل�صفاة من 21 وحدة اإنتاجية اإ�صافة اإىل امللحقات الثانوية واملرافق. 

وقد مت منح عقد الت�صاميم الهند�صية والتوريد واالإن�صاء)EPC(  اإىل جمموعة �صركات 

عاملية. ويتوقع االنتهاء من  اإجناز امل�صروع يف عام 2014. 
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كما تقوم �صركة اأبو ظبي لتكرير النفط )تكرير( باإن�صاء م�صروع الإنتاج زيوت التزييت 

يف م�صفاة الروي�ض بكلفة 463 مليون دوالر. �صينتج امل�صروع 500 األف طن يف ال�صنة 

من زيوت اأ�صا�ض املجموعة الثالثة، و 100األف طن يف ال�صنة من زيوت اأ�صا�ض املجموعة 

الثانية، كما يت�صمن امل�صروع تطوير وحدة التك�صري الهيدروجيني القائمة يف امل�صفاة 

اإن�صاء خزانات جديدة  اإىل  اإ�صافة  املنا�صب،  باللقيم  امل�صروع  لكي تتمكن من تزويد 

ووحدات م�صاندة اأخرى.

يذكر اأن زيوت اأ�صا�ض املجموعة الثالثة هي من االأنواع الفائقة اجلودة وال�صديقة 

للبيئة، حيث اأنها ت�صتخدم يف مزج زيوت حمركات ال�صيارات من الدرجة االأوىل. ويتوقع 

اأن يبداأ امل�صروع باالإنتاج بحلول عام 2013، وذلك يف اإطار خطة �صركة نفط اأبو ظبي 

الوطنية )اأدنوك( لتطوير قطاع ال�صناعات البرتولية الالحقة. 

االأ�صا�ض �صركة م�صرتكة ت�صمى �صركة ن�صتي  اإنتاج زيوت  اإن�صاء م�صروع  يتوىل 

 )ADNOC( وتتكون من ق�صم التكرير التابع ل�صركة نفط اأبو ظبي الوطنية ،)Neste(

بح�صة 60% ، و�صركة ن�صتي بح�صة 20%، و�صركة اأو اإم يف )OMV( النم�صاوية بح�صة 

ن�صتي  تتوىل �صركة  بينما  امل�صروع،  20%. و�صتتوىل �صركة )تكرير( االإماراتية ت�صغيل 

ت�صويق زيوت االأ�صا�ض املنتجة.

2-2 مملكة البحرين

اأعلنت �صركة بابكو احلكومية عن تكليف �صركة نيك�صانت )Nexant( لال�صت�صارات 

التقنية باإعداد درا�صة لرفع الطاقة التكريرية مل�صفاة �صرتا من 262 األف ب/ي اإىل 

350 األف ب/ي كخيار اأول اأو 450 األف ب/ي كخيار ثان. وقد اأ�صارت الدرا�صة االأولية 

االأول،  للخيار  5 مليار دوالر  تبلغ حوايل  التو�صعة  التقديرية مل�صروع  الكلفة  اأن  اإىل 

وحوايل 7 مليار دوالر للخيار الثاين. 

االأ�صا�ض اجلديد  ت�صغيل م�صنع زيوت  2011 عمليات  اأيلول/�صبتمرب  بداأت يف 

 Very High( اأ�صا�ض عالية اجلودة ذات موؤ�صر لزوجة عال جداً  الذي ينتج زيوت 

Viscosity Index- VHVI(، يف م�صفاة �صرتا بطاقة اإنتاجية قدرها 400 األف طن/
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ال�صنة )8500 ب/ي(. تعود ملكية هذه الوحدة اإىل �صركة م�صرتكة موؤلفة من �صركة 

45%، و�صتكون هي امل�صوؤولة عن بيع  الفنلندية بح�صة    )Neste Oil( اأويل ن�صتي 

وت�صويق منتجات الوحدة، و�صركة برتول البحرين )Bapco( بح�صة 27.5%، و�صتكون 

القاب�صة احلكومية  البحرينية  النفط والغاز  الوحدة، و�صركة  ت�صغيل  م�صوؤولة عن 

بح�صة )27.5%(. حت�صل الوحدة على اللقيم من م�صفاة �صرتا املجاورة. 

اأن  اأن الطلب على هذه االأنواع من الزيوت يزداد على م�صتوى العامل حيث  يذكر 

 Catalytic( الت�صريعات اجلديدة اخلا�صة باالإنبعاثات وتقنيات املحوالت بالعامل احلفاز

Convertor( تتطلب زيوت تزييت ذات اأداء اأف�صل.

2-3 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية

التكريرية  بتنفيذ خطتها مل�صاعفة الطاقة  تقوم وزارة الطاقة واملناجم اجلزائرية 

اإن�صاء وحدة ف�صل  2016. ويجري حالياً  األف برميل/اليوم بحلول عام   800 لت�صبح 

380 مليون دوالر، وذلك من  األف ب/ي، وكلفة   100 متكثفات يف �صكيكدة بطاقة 

خالل عقد مع موؤ�ص�صة البرتول الوطنية ال�صينية )CNPC(، اإ�صافة اإىل رفع الطاقة 

التكريرية مل�صفاة �صكيكدة القائمة من 300 اإىل 335 األف ب/ي.

الوطنية )�صوناطراك( الإن�صاء م�صفاة جديدة يف مدينة  البرتول  تخطط �صركة 

تياريت بطاقة تكريرية قدرها 300 األف ب/ي خم�ص�صة لت�صدير كامل اإنتاجها، ومن 

املتوقع اأن تدخل يف االإنتاج عام 2013، واأن ت�صل كلفتها اإىل 6 مليار دوالر، اأي ثالثة 

اأ�صعاف القيمة التقديرية االأولية. واجه تنفيذ امل�صروع بع�ض ال�صعوبات التي اأدت اإىل 

 .)EPC( تاأخري عملية منح عقد الت�صاميم الهند�صية والتوريد واالإن�صاء

2-4 جمهورية م�صر العربية

كان لالأحداث ال�صيا�صية االأخرية يف جمهورية م�صر العربية تاأثري �صلبي على متويل 

بع�ض امل�صاريع اال�صتثمارية، من بينها م�صروع اإن�صاء م�صفاة م�صطرد بكلفة 3.7 مليار 

دوالر والتي تقوم بتنفيذها ال�صركة امل�صرية للتكرير )ERC( بالقرب من املجمع  القائم 
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�صمال القاهرة لتحويل 5 مليون طن/ال�صنة من زيت الوقود الثقيل اإىل منتجات خفيفة، 

2.3 مليون طن/ال�صنة زيت ديزل عايل اجلودة مبوا�صفات متوافقة مع  منها حوايل 

يتم الرتيث يف  اأن  يتوقع  امل�صاريع االأخرى  االأوروبية )يورو-5(. وكغريه من  املعايري 

مو�صوع التمويل حلني ا�صتقرار االأو�صاع ال�صيا�صية.

2-5 جمهورية العراق 

مازال العمل قائماً يف تنفيذ اخلطة الطموحة التي اأعلنت عنها احلكومة العراقية 

1.5 مليون ب/ي من خالل  اإىل حوايل  األف ب/ي   846 التكريرية من  الطاقة  لرفع 

2010 مت ت�صغيل  القائمة. يف نهاية عام  اأربع م�صاف جديدة وتو�صيع امل�صايف  اإن�صاء 

القائمتني  الوحدتني  مع جتديد  “الدورة”  ابتدائي جديدة يف م�صفاة  وحدة تقطري 

 210 اإىل  األف ب/ي   160 للم�صفاة من  الت�صميمية  التكريرية  الطاقة  لرتتفع بذلك 

األف ب/ي، ولكن نق�ض البنى التحتية الالزمة لنقل النفط اخلام اإىل امل�صفاة اأدى اإىل 

تخفي�ض طاقة امل�صفاة الفعلية اإىل 100 األف ب/ي تقريباً.  

اأما بالن�صبة مل�صاريع اإن�صاء امل�صايف اجلديدة فقد اقرتبت �صركة تكنيب من االنتهاء 

تبلغ  التي  النهائية )FEED( مل�صروع م�صفاة كربالء  الهند�صية  الت�صاميم  اإعداد  من 

طاقتها التكريرية 140 األف ب/ي وبكلفة تقديرية 4 مليار ب/ي. كما تقوم �صركة كي 

بي اآر )KBR( بدرا�صة م�صروع م�صفاة مي�صان بطاقة تكريرية 150 األف ب/ي، والتي 

�صتت�صمن وحدة تك�صري بالعامل احلفاز املائع )FCC(  بطاقة 47.5 ب/ي، ووحدة نزع 

اأ�صفلتينات باملذيب بطاقة  45.5 األف ب/ي.  

يف اأيار/ مايو 2011 اأعلنت وزارة النفط العراقية عن بدء العمل يف اأعمال اإن�صاء 

م�صروع م�صفاة النا�صرية اجلديدة بطاقة 300 األف ب/ي. وقد مت اختيار �صركة يو اأو 

بي االأمريكية املحدودة )UOP LLC( لتقدمي وحدة التهذيب ووحدة االأزمرة، ووحدة 

التك�صري بالعامل احلفاز املائع، ووحدات املعاجلة الهيدروجينية. 

اإربيل  ت�صغيل م�صفاة  امل�صوؤولة عن   )Kar( تعاقدت �صركة كار اإقليم كرد�صتان  ويف 

مع �صركة فينتيك االأمريكية )Ventech( لتوريد م�صفاتني جديدتني م�صابهتني للم�صفاة 
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القائمة يف اإربيل التي اأن�صاأتها نف�ض ال�صركة، ويتوقع بدء ت�صغيلهما يف بداية عام 2012. 

تتكون امل�صفاة، اإ�صافة اإىل وحدة تقطري النفط اخلام، وحدة معاجلة هيدروجينية للنافثا 

طاقتها 9000 ب/ي، ووحدة تهذيب للنافثا بالعامل احلفاز طاقتها 6000 ب/ي، ووحدة 

اأزمرة طاقتها 2500 ب/ي. وهي اأول م�صفاة يف العراق تنتج غازولني خايل الر�صا�ض.

اإىل م�صفاة  اإ�صافية  كما تقوم �صركة فينتك االأمريكية بتزويد وحدات جديدة 

ال�صليمانية لرفع طاقتها التكريرية مبقدار 34 األف ب/ي. تتكون هذه امل�صفاة من وحدة 

معاجلة هيدروجينية للنافثا طاقتها 9000 ب/ي، ووحدة تهذيب بالعامل احلفاز طاقتها 

6000 ب/ي، ووحدة اأزمرة طاقتها 2500 ب/ي، و�صتنتج اأي�صاً حوايل 1000 ب/ي من 

    )LPG( الغازات البرتولية امل�صالة

2-6 دولة الكويت 

اأن  الزور قائمة بعد  اإن�صاء م�صفاة  ميناء  النظر يف م�صروع  اإعادة  مازالت فكرة 

مت تعليقها يف عام 2009. اأو�صت اللجنة الفنية املنبثقة عن جمل�ض البرتول الكويتي 

األف ب/ي بداًل من   530 اأن يكون  للم�صفاة  التكريرية  الطاقة  بالتزام خيار  االأعلى 

615 األف ب/ي، اإ�صافة اإىل التاأكيد على دفع م�صروع تطوير امل�صايف القائمة، اأو ما 

ي�صمى مب�صروع الوقود النظيف بكلفة تبلغ 15-17 مليار دوالر، الذي يهدف اإىل متكني 

اإنتاج م�صتقات مبوا�صفات متوافقة مع املعايري العاملية. يت�صمن  امل�صايف القائمة من 

امل�صروع االأعمال التالية:

 • 	420 اإىل  األف ب/ي   270 التكريرية مل�صفاة ميناء عبد اهلل من  الطاقة  رفع 

األف ب/ي، وذلك لتغطية النق�ض يف الطاقة التكريرية الذي �صين�صاأ عن اإغالق 

اإحدى وحدات التقطري يف م�صفاة االأحمدي البالغة طاقتها 86 األف ب/ي.

• األف ب/ي يف م�صفاة  اإن�صاء وحدة حتويل ملخلفات التقطري الثقيلة طاقتها 156	

ميناء االأحمدي.

 • اإن�صاء وحدة معاجلة هيدروجينية جديدة يف م�صفاة ميناء االأحمدي بطاقة 45	

األف ب/ي.



217

الف�صل الثالث

التطورات العاملية والعربية يف ال�صناعات النفطية الالحقة

من جهة اأخرى ت�صتمر جهود دولة الكويت يف تعزيز فر�ض اال�صتثمار يف بلدان قارة 

اآ�صيا يف جمال ال�صناعات البرتولية الالحقة، من خالل �صركة برتول الكويت الدولية 

 .)KPC( اململوكة ملوؤ�ص�صة البرتول الكويتية )KPI(

اأعمال البناء يف جممع التكرير  يف ت�صرين الثاين/نوفمرب 2011 بداأت 

والبرتوكيماويات الذي �صتقوم موؤ�ص�صة البرتول الكويتية )KPC( ببنائه مب�صاركة �صركة 

�صينوبك ال�صينية بكلفة 9.3 مليار دوالر يف جزيرة دونغهاي، مبدينة زجنيانغ، مقاطعة 

غوانغدونغ يف ال�صني. يتكون امل�صروع من م�صفاة لتكرير النفط طاقتها التكريرية 300 

األف ب/ي، ووحدة تك�صري اإيثيلني طاقتها 1 مليون طن/ال�صنة. و�صيجعل امل�صروع من 

دولة الكويت ثاين دولة عربية منتجة للنفط بعد اململكة العربية ال�صعودية من حيث 

تواجدها يف جمال تكرير النفط يف ال�صني. كما �صي�صاهم هذا امل�صروع يف متكني دولة 

الكويت من حتقيق خطتها لرفع ن�صبة ت�صدير النفط اخلام الكويتي اإىل ال�صني لت�صل 

اإىل 500 األف ب/ي، حيث و�صلت يف عام 2010 اإىل 198 األف ب/ي بزيادة ن�صبتها 

39% عن العام الذي قبله. ويعترب امل�صروع جزءاً من �صيا�صة الكويت يف تعزيز تواجدها 

العامل، كالهند  االإ�صرتاتيجية منواً يف  االأ�صواق  اأكرث  والت�صويق يف  التكرير  يف جمال 

وال�صني وفيتنام. 

مازال م�صروع اإن�صاء م�صفاة نفط جديدة، يف منطقة بالونغان)Balongan(  غرب 

مدينة جاوا االإندوني�صية، بالتعاون من �صركة برتامينا )Pertamina(، يف طور درا�صة 

 300-200 للم�صفاة حوايل  التكريرية  الطاقة  اأن تكون  اجلدوى االقت�صادية، ويتوقع 

األف ب/ي. 

املزمع   Nghi Son النفط نغهي �صون  البناء يف م�صروع م�صفاة  اأعمال  بداأت  كما 

180 كم  تبعد حوايل  التي  ال�صمالية   )Thanh Hoa( ثانه هوا اإن�صاوؤها يف مقاطعة 

جنوب مدينة هانوي الفيتنامية، بطاقة 200 األف ب/ي مع جممع برتوكيماوي بكلفة 

اإجمالية قدرها 6 مليار دوالر، والتي �صتكون اأكرب م�صفاة يف فيتنام، و�صتغطي حوايل 

باالإنتاج يف  تبداأ  اأن  النفطية، ويتوقع  من حاجة ال�صوق املحلية من امل�صتقات   %60

عام 2014. ي�صرتك يف ملكية امل�صروع كل من  برتول الكويت الدولية )KPI(، و�صركة 
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اإدميت�صو )Idemitsu( اليابانية بن�صبة 35.1% لكل منهما، اإ�صافة اإىل �صركة برتوفيتنام 

 Mitsui( الفيتنامية، و�صركة ميت�صوي كيميكالز التابعة للحكومة   )PetroVietnam(

Chemicals( القاب�صة اليابانية بن�صبة 25.1% و 4.7% على التوايل.

2-7 دولة قطر

اإن�صاء م�صفاة ال�صاهني اإىل  اأعلنت �صركة قطر للبرتول )QP( عن تاأجيل م�صروع 

اأجل غري حمدد، والتي اتخذ قرار اإن�صاوؤها يف عام 2008 بطاقة 250 األف ب/ي وكلفة 

6 مليار دوالر، و�صيتم الرتكيز بدالً من ذلك على م�صروع م�صاعفة الطاقة التكريرية 

مل�صفاة را�ض لفان لتكرير املتكثفات التي مت تد�صينها يف �صبتمرب 2009، بطاقة تكريرية 

قدرها 146 األف ب/ي.

البرتولية  ال�صناعة  ا�صتثماراتها اخلارجية يف جمال  اإىل تعزيز  ت�صعى دولة قطر 

تاأ�صي�ض �صركة م�صرتكة من �صركة  2011 عن  يوليو  اأعلن يف متوز/  الالحقة، حيث 

برتو�صاينا )Petrochina( ال�صينية بح�صة 51% وكل من �صركة رويال دويت�ض �صل بي 

اإل �صي )Royal Duch Shell PLC( و�صركة قطر للبرتول بح�صة 24.5% لكل منهما، 

وذلك الإن�صاء م�صفاة لتكرير النفط بطاقة 400 األف ب/ي، ووحدة اإيثيلني طاقتها 1.2 

مليون طن/ال�صنة يف تيزهو )Taizhou( �صرق مقاطعة زيجيانغ )Zhejiang( بكلفة 

قدرها 12.4 مليار دوالر.   

2-8 اململكة العربية ال�صعودية

حترز �صركة اأرامكو ال�صعودية تقدماً ملحوظاً يف العديد من امل�صاريع االأ�صا�صية التي 

تتعلق بتو�صيع قطاع ال�صناعات النفطية الالحقة، يف اإطار خطتها الطموحة لتو�صيع 

الطاقة التكريرية مبقدار1.2 مليون ب/ي بتكلفة اإجمالية قدرها 50-60 مليار دوالر، 

من خالل اإن�صاء ثالث م�صاف جديدة، اإ�صافة اإىل اإن�صاء جممعني للبرتوكيماويات. 

بالن�صبة مل�صروع م�صفاة اجلبيل اجلديدة التي تقوم بتنفيذها �صركة برتوكيماويات 

 Saudi Aramco Total Refining & ال�صعودية )�صاتورب(  واأرامكو  توتال  وتكرير 
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ال�صعودية )%62.5(  اأرامكو  Petrochemical Company  وهي �صركة م�صرتكة بني 

و�صركة توتال )37.5%( واملتوقع اأن تزيد كلفتها االإجمالية عن 12 مليار دوالر، بعد اأن 

كانت مقدرة يف البداية 6 مليار دوالر، كما يتوقع اأن تبداأ بالت�صغيل يف عام 2013 ، بعد 

اأن كان من املخطط اأن تبداأ يف عام 2012. 

ال�صفانية  املنتج من حقول  الثقيل  النفط اخلام  لتكرير  �صممت م�صفاة اجلبيل 

بارتفاع درجة  األف ب/ي، وتتميز   400 ال�صعودية، بطاقة تكريرية قدرها  ومنيفا 

تعقيدها، حيث �صت�صل ن�صبة اإنتاج املقطرات الو�صطى اإىل 55% ، و 22% غازولني، 

وعدم اإنتاج اأية كمية من املقطرات الثقيلة، اإ�صافة اإىل اإنتاج كميات كبرية من املنتجات 

البرتوكيماوية. 

ال�صينية �صتكون �صريكها يف  اأن �صركة �صينوبك  ال�صعودية  اأرامكو  اأعلنت �صركة 

م�صروع اإن�صاء م�صفاة ينبع اجلديدة املخ�ص�صة للت�صدير، بعد ان�صحاب �صركة كونوكو 

امل�صروع يف  تنفيذ  2010. يجري حالياُ  اأيار/ مايو  ال�صراكة يف  فيليب�ض من م�صروع 

منطقة اجلبيل ال�صناعية، بطاقة 400 األف ب/ي وكلفة قدرها 10 مليار دوالر، حيث 

الهند�صية  الت�صاميم  واأجنبية الأعمال مرحلة  وقعت �صبعة عقود مع �صركات حملية 

 .)EPC( التف�صيلية والتوريد واالإن�صاء

�صممت هذه امل�صفاة لتكرير النفط العربي الثقيل املنتج من حقل نفط منيفا العائد 

ل�صركة اأرامكو ال�صعودية، ويتوقع اأن تبداأ االإنتاج يف عام 2014. و�صتنتج امل�صفاة 90 

األف ب/ي من الغازولني، و263 األف ب/ي من الديزل احلاوي على ن�صبة منخف�صة 

جداً من الكربيت )ULSD(، و6300 طن/اليوم من فحم الكوك، و1200 طن/اليوم من 

الكربيت.  

بالن�صبة مل�صروع م�صفاة جيزان املقرتح طاقتها التكريرية 400 األف ب/ي، يجري 

ينبع واجلبيل  امل�صفاة عن م�صفاتي  الهند�صية. تختلف هذه  الت�صاميم  اإعداد  حالياً 

التحويلية متو�صطة احلجم،  العمليات  باأنها غري معقدة، حيث �صتكون  اجلديدتني 

الثقيلة  النفوط  اأكرث من تكرير  العربي اخلفيف واملتو�صط  النفط  بتكرير  و�صتقوم 

ال�صعبة. 
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بداأت م�صفاة را�ض تنورة باإنتاج الديزل منخف�ض الكربيت بعد ت�صغيل وحدة الديزل 

بطاقة اإنتاجية قدرها 105 األف ب/ي مبحتوى كربيت اأقل من 10 جزء باملليون مبا 

يتوافق مع اأحدث املعايري البيئية العاملية. تبلغ الطاقة التكريرية مل�صفاة را�ض تنورة 550 

ل�صركة  اأقدم م�صفاة  االأو�صط، وتعترب  ال�صرق  اأكرب م�صفاة نفط يف  األف ب/ي وهي 

اأرامكو ال�صعودية.

ياأتي هذا امل�صروع يف اإطار مبادرة اأرامكو ال�صعودية التي كانت قد اأطلقتها لتطوير 

عدد من م�صايف النفط التابعة لها لتح�صني التزامها باملعايري البيئة العاملية ال�صارمة، 

وذلك على النحو التايل:

 • 	Saudi Aramco Shell Refinery  )تطوير م�صفاة  اجلبيل القائمة )�صا�صرف

اإن�صاء وحدة معاجلة هيدروجينية جديدة، وتطوير الوحدة  الذي يت�صمن 

القائمة.

•تطوير م�صفاة راأ�ض تنورة، وم�صفاة الريا�ض. 	

. • اإعادة تاأهيل م�صفاة اخلفجي املتوقفة منذ عام 1990	

 • 	Saudi Aramco Mobil القائمة  )�صامرف(   ينبع  تو�صيع م�صفاة  م�صروع 

اإن�صاء وحدة  Refinery، الذي يتكون من مرحلتني، ت�صمل املرحلة االأوىل 

معاجلة هيدروجينية جديدة، وتطوير وحدة املعاجلة الهيدروجينية للمقطرات 

الو�صطى القائمة، واإن�صاء وحدة تك�صري بالعامل احلفاز املائع، بكلفة 700 مليون 

اإن�صاء وحدة معاجلة  الثانية للم�صروع فتتكون من  اأما املرحلة  اأمريكي.  دوالر 

اإنتاج  للكربيت، ووحدة  األف ب/ي ووحدة ا�صرتجاع   40 هيدروجينية بطاقة 

هيدروجني بكلفة 800 مليون دوالر اأمريكي.

وقعت �صركة اأرامكو ال�صعودية يف اآذار/ مار�ض 2011 مذكرة تفاهم مع �صركة 

البرتول الوطنية ال�صينية )CNPC( لبناء م�صفاة جديدة جنوب غرب مقاطعة 

يونان )Yunnan(. تتوىل �صركة اأرامكو ال�صعودية تزويد امل�صفاة بالنفط اخلام 

بينما تتوىل �صركة برتو�صاينا توزيع منتجات  من خالل عقد طويل االأجل، 
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امل�صفاة �صيكون ثاين  اإجناز هذه  امل�صتهدفة. يف حال مت  االأ�صواق  امل�صفاة يف 

يتكون  الذي   )Fujian( ال�صني بعد جممع فوجيان اأرامكو يف  ل�صركة  م�صروع 

من م�صفاة طاقتها 240 األف ب/ي ووحدات برتوكيماوية، ب�صراكة مع �صينوبك 

واإك�صون موبيل، كما �صيجعل امل�صروع من �صركة اأرامكوا اأكرب م�صتثمر اأجنبي يف 

قطاع �صناعة التكرير داخل ال�صني، ف�صاًل عن اأنها اأكرب م�صدر اأجنبي للنفط 

اخلام اإىل ال�صني.  

من جهة اأخرى، اأعلنت �صركة اأرامكو ال�صعودية يف  كانون االأول/ دي�صمرب 2011 عن 

انتهاء جتارب اختبار االإجناز لوحدة التك�صري بالعامل احلفاز املائع عالية االأوليفينات 

)HOFCC(، يف م�صفاة برتورابغ، وهي م�صفاة م�صرتكة بني اأرامكو ال�صعودية و�صركة 

�صوميتومو اليابانية. ومتثل هذه الوحدة اجلزء احليوي من م�صروع التكامل بني �صناعة 

التكرير والبرتوكيماويات يف اململكة. 

اأعلنت �صركة اأرامكو ال�صعودية عن خطتها لتعزيز اأفاق التعاون مع ال�صركات الكورية 

اجلنوبية من خالل امل�صاركة يف م�صروع تو�صيع وتطوير م�صفاة األ�صان)Ulsan(  التابعة 

ل�صركة اإ�ض اأويل)S-Oil(  الكورية اجلنوبية، ورفع طاقتها من 580 األف ب/ي اإىل 650 

األف ب/ي لت�صبح اإحدى اأكرب واأعقد امل�صايف يف العامل. يذكر اأن هذه امل�صفاة تعترب 

اأ�صيا منذ ع�صرين  ال�صعودية يف قارة  اأرامكو  ل�صركة  ا�صتثماري م�صرتك  اأول م�صروع 

عاماً بح�صة قدرها %35. 

2-9 اجلمهورية العربية ال�صورية

اإن�صاء  اأكدت وزارة النفط والرثوة املعدنية ال�صورية على امل�صي يف تنفيذ م�صروع 

ال�صورية بطاقة قدرها  املجاورة ملدينة حم�ض  الفرقل�ض  امل�صرتكة يف منطقة  امل�صفاة 

الذي انطلق  امل�صروع  5 مليار دوالر، وهو  األف ب/ي، وكلفة تقديرية قدرها   140

عام 2006 ك�صركة م�صرتكة بني احلكومة ال�صورية )15%( واإيران )25%(، وفنزويال 

)26%(، وجمموعة البخاري املاليزية )26%(، اإال اأنه مل يح�صل تقدم ملحوظ يف تنفيذ 

امل�صروع. 
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جتدر االإ�صارة اإىل اأن وزارة النفط ال�صورية كانت قد اأعلنت عن خطة الإن�صاء م�صفاة 

يف منطقة اأبو خ�صب، �صمال �صرق مدينة دير الزور، بطاقة 100 األف ب/اليوم، وكلفة 2 

مليار دوالر، مب�صاركة موؤ�ص�صة البرتول الوطنية ال�صينية )CNPC(، اإ�صافة اإىل م�صروع 

م�صفاة اأخرى يف دير الزور بطاقة 140 األف ب/ي، اإال اأن امل�صروعني مازاال يف مرحلة 

درا�صة اجلدوى االقت�صادية. 

امل�صاريع اال�صتثمارية يف كل من  ن�صاطات  االأخرى فترتكز  العربية  الدول  اأما يف 

اململكة االأردنية الها�صمية و�صلطنة عمان، وذلك على النحو التايل:

2-10 اململكة االأردنية الها�صمية 

تاأخر م�صروع تطوير م�صفاة الزرقاء املتوقع اإجنازه يف عام 2014 والذي يت�صمن 

اإن�صاء وحدات جديدة لتح�صني موا�صفات املنتجات، اإ�صافة اإىل رفع الطاقة التكريرية 

2.1 مليار  بكلفة تقديرية قدرها  األف ب/ي   130 اإىل  األف ب/ي   100 للم�صفاة من 

دوالر. 

2-11 �صلطنة عمان

اأعلنت �صركة م�صفاة �صحار عن م�صروع تو�صيع الطاقة التكريرية للم�صفاة القائمة 

يف �صحار من 116 األف ب/ي اإىل 195 األف ب/ي، بكلفة 1.5 مليار دوالر.

وقعت �صركة نفط عمان )OOC(  اتفاقية تعاون مع �صركة اأبو ظبي لال�صتثمارات 

البرتولية الدولية )IPIC( مل�صروع بناء م�صفاة وجممع برتوكيماوي يف منطقة الدقم 

امل�صفاة  تبلغ طاقة  الهند�صية،  الت�صاميم  اإعداد  العماين. يجري حالياً  ال�صاحل  على 

230 األف ب/ي، وكلفة تقديرية قدرها 6 مليار دوالر، ويتوقع اإجناز امل�صروع يف عام 

.2016



223

الف�صل الثالث

التطورات العاملية والعربية يف ال�صناعات النفطية الالحقة

ثانيًا:ال�سناعة البرتوكيماوية

1. التطورات العاملية

اإنتاج االإيثيلني على امل�صتوى العاملي خالل عام 2010 زيادة   �صهد اإجمايل طاقات 

للزيادة يف �صنة  قيا�صياً  8.6 مليون طن/ال�صنة، وتعترب رقماً  اأكثـر مـن  بلغـت  كبيـرة 

واحدة. 

جاءت هذه الزيادة لرتفع اإجمايل طاقات اإنتاج االإيثيلني على امل�صتوى العاملي اإىل 

138 مليون طن يف ال�صنة يف نهاية عام 2010 مقابل 130 مليون طن يف ال�صنة عام 

2009، اأي بزيادة ن�صبتها حوايل 6%، وذلك نتيجة ت�صغيل ثمانية م�صانع جديدة الإنتاج 

االإيثيلني، جميعها يف ال�صني، واململكة العربية ال�صعودية، وتايالند، وقطر، باالإ�صافة 

اإىل  ت�صغيل خطوط  اإنتاج جديدة يف اأحد امل�صانع القائمة يف ال�صني.

وفيما يلي عر�صا لهذه التطورات:

بلغ اإجمايل الزيادة يف طاقة االإيثيلني يف اآ�صيا خالل عام 2010 حوايل 4.7 مليون 

طن/ال�صنة، وذلك من خالل ت�صغيل امل�صاريع اجلديدة التالية:

ال�صينية )�صينوبك(  والكيماويات  البرتول  بداأت موؤ�ص�صة   2010 اأبريل  ني�صان/  يف 

اآب/  1 مليون طن/ال�صنة، ويف  اإيثيلني يف زينهاي )Zhenhai( بطاقة  ت�صغيل م�صنع 

اأغ�صط�ض اأعلنت �صينوبك عن بدء ت�صغيل م�صروعها امل�صرتك مع موؤ�ص�صة ال�صناعات 

1.2 مليون طن/ال�صنة، الذي تتوىل  الكلية  ال�صعودية )�صابك( بطاقته  االأ�صا�صية 

واإدارته �صركة برتوكيماويات �صينوبك/�صابك تياجنني امل�صرتكة.  م�صوؤولية ت�صغيله 

وارتفع بذلك اإجمايل طاقة اإنتاج االإيثيلني يف ال�صني خالل ال�صنة املا�صية مبقدار 2.2 

مليون طن/ال�صنة.

يف ني�صان/ اأبريل 2010 اأي�صاً بداأت �صركة �صل ال�صرقية للبرتول املحدودة ت�صغيل 

امل�صنع  األف طن/ال�صنة. يعترب   800 تبلغ طاقته  اإيثيلني جديد يف �صنغافورة،  م�صنع 

جزءاً من جممع �صل ال�صرقية للبرتوكيماويات، الذي يتكون من تطوير م�صفاة بوكون 
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اإيثيلني غليكول  جديد يف جزيرة جورونغ  اأحادي  واإن�صاء م�صنع  القائمة،   )Bukon(

 .)Jurong(

 Map Ta( اأوليفينات ماب تا فوت اإيثيلني يف م�صنع  يف تايالند مت ت�صغيل وحدة 

Phut(  بطاقة 900 األف طن/ال�صنة، والذي تعود ملكيته اإىل ال�صركة امل�صرتكة بني كل 

من �صركة �صيام �صيمنت بي اإل �صي )Siam Cement PLC( و�صركة داو كيميكال. 

امل�صاريع االأخرى اجلديدة لطاقات اإنتاج االإيثيلني كانت يف منطقة ال�صرق االأو�صط، 

بطاقة اإجمالية قدرها 3.95 مليون طن/ال�صنة وهي على النحو التايل: 

 Eastern اإيثيلني جديد ل�صركة ال�صرقية للبرتوكيماويات ت�صغيل م�صنع 

Petrochemical ب�صراكة مع كل من املوؤ�ص�صة ال�صعودية لل�صناعات االأ�صا�صية و�صركة 

)SPDC(  املحدودة، يف منطقة اجلبيل ال�صناعية يف اململكة العربية ال�صعودية، تبلغ 

طاقته االإنتاجية 1.3 مليون طن/ال�صنة. 

ل�صركة كيان  التابع  البرتوكيماويات  الرئي�صية يف جممع  الوحدة  ت�صغيل  بدء عمليات 

1.35 مليون طن/ال�صنة،  اإيثيلني طاقتها  اإنتاج  ال�صعودية يف منطقة اجلبيل، وهي وحدة 

و�صيتم متابعة ت�صغيل الوحدات االأخرى يف عام 2012. حيث يتكون امل�صروع من 16 وحدة 

اأعلى من 6 مليون طن/ال�صنة من االإيثيلني والربوبيلني واالإيثيلني  وتبلغ طاقته االإنتاجية 

غليكول. كما �صي�صاهم هذا امل�صروع يف رفع طاقة اإنتاج االإثيلني يف اململكة العربية ال�صعودية 

اإىل 11.9 مليون طن/ال�صنة، ثالث اأكرب منتج يف العامل بعد الواليات املتحدة وال�صني. 

القطرية يف  لفان  اأوليفينات را�ض  ل�صركة  اإيثيلني جديدة  اإنتاج  ت�صغيل وحدة  بدء 

منطقة را�ض لفان ال�صناعية طاقتها 1.3 مليون طن/ال�صنة. 

الفرتة  العامل، خالل  االإيثيلني يف  اإنتاج  الزيادات يف طاقات  ال�صكل )10-3(  يبني 

)1993-2010( حيث كانت الزيادات يف عام 2010 هي االأعلى خالل االأعوام اخلم�ض 

يتم  اأن  املتوقع  2006. وقد كان من  اأدنى معدل زيادة يف عام  املا�صية، بعد ت�صجيل 

ت�صغيل م�صاريع جديدة يف عام 2010 بطاقة قدرها 11 مليون طن/ال�صنة اإال اأن الطاقة 

الفعلية التي دخلت على االإنتاج كانت اأقل من هذه الكمية.
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4.8 مليون  2011 تقدر طاقتها ب  من املقرر بدء ت�صغيل م�صاريع جديدة يف عام 

للمرة االأوىل يف معدل النمو بعد ال�صنوات اخلم�ض  طن/ال�صنة، ويعترب هذا انحداراً 

املا�صية. 

ال�صكل 10-3

الزيادات يف طاقة اإنتاج االإيثيلني عامليا

)مليون طن يف ال�صنة(

يبني اجلدول )3-11( ت�صنيف اأكرب ع�صر جممعات الإنتاج االإيثيلني يف العامل يف عام 

2010، حيث بقي الرتتيب دون تغيري عن العام ال�صابق، با�صتثناء مالحظة زيادة ب�صيطة 

يف جممع �صويني التابع ل�صركة كيماويات �صيفرون فيليب�ض يف والية تك�صا�ض اإىل 1.865 

مليون طن/ال�صنة. 

ويبني اجلدول )3-12( مقارنة بني طاقات اإنتاج االإيثيلني القائمة يف العامل ح�صب 

اإجمايل طاقات  توزع  ال�صكل )11-3(  2009 و2010. كما يبني  املناطق خالل عامي 

االإيثيلني القائمة يف نهاية عام 2010، حيث يالحظ اأن منطقة اآ�صيا البا�صيفيك هي 

الرابح االأكرب اإذ اأ�صافت ما يقرب من 4.7 مليون طن/ال�صنة. تاأتي يف املرتبة الثانية 

منطقتا ال�صرق االأو�صط واأفريقيا مبقدار 3.855 مليون طن/ال�صنة. يف حني �صهــدت 
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منطقة اأمريكـا ال�صماليـة زيادة طفيفة قدرها 39 األف طن/ال�صنة. ويف اأوروبـا الغربية 

انخف�ض اإجمايل طاقة وحدات االإيثيلني مبقدار 14 األف طن/ال�صنة. بينما بقيت كل 

من اأوروبا ال�صرقية واأمريكا اجلنوبية دون تغيري.

يف منت�صف عام 2010 ك�صفت احلكومة اليابانية عن اأن اإنتاج اليابان من االإيثيلني 

يف البلد قد ارتفع مبعدل 7.2% يف �صهر متوز/ يوليو 2010 مقارنة مبا كان عليه يف 

نف�ض ال�صهر عام 2009 نتيجة تقليل الفرتة الزمنية لتوقيف الوحدات الإجراء عمليات 

ال�صيانة، حيث ارتفعت الطاقة االإنتاجية اإىل 593.7 األف طن، مقارنة ب 553.8  األف 

طن يف يوليو/متوز 2009، وهو اأعلى بن�صبة 16.7% من م�صتوى االإنتاج الذي كان يف 

يونيو/حزيران 2010 وقدره 508.8 األف طن.

ال�صكل 11-3

توزع اإجمايل طاقات االيثيلني القائمة نهاية عام 2010

)مليون طن يف ال�صنة(

اإنتاج  الزيادة يف طاقة وحدات  اأن  اإىل  االإ�صت�صرافية  الدرا�صات  العديد من  ت�صري 

بينما  البا�صيفيك،  واأ�صيا  االأو�صط  ال�صرق  العامل �صترتكز يف منطقتي  االإيثيلني يف 
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�صي�صتمر التناق�ض يف كل من اأمريكا ال�صمالية واأوروبا الغربية ، وذلك ح�صب ما هو 

مبني يف ال�صكل )12-3(.

فيما يتعلق بامل�صاريع البرتوكيماوية املخطط اإن�صاوؤها يف العامل فقد اأعلنت �صركة 

برتوت�صاينا املحدودة اأنها �صتنجز م�صروع تو�صيع الطاقة االإنتاجية لوحدتها يف دا�صينغ 

التاريخ بعد عام من املوعد  )Daqing( لت�صبح 1.2 مليون طن/ال�صنة، و�صيكون هذا 

املخطط، حيث بداأ العمل يف م�صروع التو�صيع يف عام 2009.

ويف الواليات املتحدة اأعلنت �صركة �صل خطط اأولية الإن�صاء م�صنع اإيثيلني بطاقة 

اإنتاجية مبقيا�ض عاملي يف اأباالت�صيا )Appalachia( ، يعتمد على االإيثان املنتج من 

الناجت عن غاز �صجيل مار�صيلو�ض )Marcellus shale(. مل حتدد  الطبيعي  الغاز 

ال�صركة موقع امل�صنع اأو طاقته االإنتاجية، كما مل يتقرر نوع امل�صتقات التي �صتنتجها، 

اإيثيلني. كما اأعلنت �صركة داو كيميكال يف ني�صان  اأن اخليار االأرجح هو البويل  اإال 

اإبريل 2011 عن خطتها لرفع اإنتاجها من االإثيلني والربوبيلني يف الواليات املتحدة، 

ومكاملة م�صاريعها مع االإمدادات املتنامية من اللقيم املتوفر من غاز ال�صجيل املنتج 

من وحدتي مار�صيلو�ض واإيجل فورد )Eagle Ford(. ولزيادة طاقة ال�صركة االإنتاجية 

من االإيثيلني وتك�صري االإيثان يف م�صانعها القائمة على �صاحل خليج الواليات املتحدة 

لويزيانا  االإثيليلن يف هاهنفيل )Hahnville( بوالية  باإعادة ت�صغيل وحدة  �صتقوم 

بحلول عام 2012، كما �صتقوم داو كيميكال بتح�صني مرونة وحدة االإثيلني القائمة يف 

بليكماين )Plaquemine(  يف والية لويزيانا ال�صتقبال لقيم متنوع من االإيثان بحلول 

عام 2014.

ويف كندا وقعت �صركة ويليامز اتفاقية طويلة االأمد لتزويد م�صروع موؤ�ص�صة نوفا 

االإيثان واالإيثيلني. ولكي  األف ب/ي من   17 األربتا )Alberta( بحوايل  كيميكالز يف 

311 مليون دوالر  با�صتثمار مبلغ  باالإتفاقية �صتقوم  الوفاء  ويليامز من  تتمكن �صركة 

كندي لتو�صعة وحدتيها االأ�صا�صيتني الإنتاج االإيثان واالإيثيلني من خالل معاجلة الغازات 

الفائ�صة املنتجة من م�صروع الرمال النفطية يف األربتا، و�صيبداأ ت�صغيل امل�صروع يف الربع 

االأول من عام 2013. 
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يبني اجلدول )3-13( توزع طاقة اإنتاج االإيثيلني على م�صتوى العامل ح�صب الدول 

املختلفة خالل عامي 2009 و2010، ويالحظ اأن اململكة العربية ال�صعودية حققت اأكرب 

زيادة، تلتها ال�صني، ثم دولة قطر، واأخريا تايالند ثم �صينغافورة.

التي �صجلت انخفا�صا �صافيا يف طاقتها  الوحيدة  اأملانيا هي  اأن  كما يالحظ 

االإنتاجية، باإجمايل انخفا�ض قدره 14 األف طن يف ال�صنة.

وي�صري اجلدول )3-13( اأي�صاً اإىل اأن اإنتاج اليابان يف نهاية عام 2010 �صجل حوايل 

7.3 مليون طن/ال�صنة، اإال اأن هذه الرقم انخف�ض يف عام 2011 مبعدل 25% نتيجة 
توقف عدد من الوحدات بتاأثري الزلزال الذي حدث يف منطقة فوكو�صيما.

يبني اجلدول )3-14( قائمة اأكرب ع�صرة منتجني لالإيثيلني على م�صتوى العامل يف 

اإجمايل  الفعلية من  ال�صركة  املئوية حل�صة  والن�صبة  املواقع،  2011 وعدد  مطلع عام 

القائمة على تغيريين يف ترتيب  ا�صتملت  ال�صركات امل�صرتكة يف ملكية امل�صاريع. 

املرتبة  اإىل  االأ�صا�صية )�صابك(  لل�صناعات  ال�صعودية  ال�صركة  ال�صركات حيث �صعدت 

ال�صكل 12-3

 تطور طاقة االإيثيلني يف مناطق العامل )2015-1995(

)مليون طن يف ال�صنة(
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واإك�صون موبيل. كما جاءت �صركة  االأوىل، وتفوقت على كل من �صركة داو كيميكال 

�صيفرون فيليب�ض كيميكال اإىل القائمة كوافد جديد يف املرتبة ال�صابعة، بينما مل تكن 

مدرجة �صمن القائمة يف ت�صنيـف العـام ال�صابـق، مما اأدى اإىل اإخراج �صركة فورموزا 

العا�صرة. كما  املرتبة  ال�صابق يف  العام  القائمة، حيث كانت يف  للبرتوكيماويات خارج 

الثامنة، و�صركة  املرتبة  اإىل  ال�صابعة  املرتبة  با�صل من  ليوندل  هبطت كل من �صركة 

اإنيو�ض من املرتبة التا�صعة، اإىل املرتبة العا�صرة.  

2. التطورات العربية 

2-1 االإمارات العربية املتحدة

منحت �صركة بروج، وهي �صركة م�صرتكة بني �صركة نفط اأبو ظبي الوطنية )اأدنوك( 

1.5 مليون طن/ اإيثان بطاقة  اإن�صاء وحدة تك�صري  النم�صاوية، عقد  بوريال�ض  و�صركة 

اإىل جمموعة ليندي االأملانية  1.075 مليار دوالر،  اإجمالية قدرها  ال�صنة، وقيمة 

البالغة  القائمتني   التك�صري  اإىل وحدتي  امل�صروع اجلديد  )Linde(، و�صي�صاف هذا 

التوايل،  ال�صنة على  األف طن يف   600 ال�صنة،  1.5 مليون طن يف  االإنتاجية  طاقتهما 

وبذلك �صت�صبح �صركة بروج �صاحبة اأكرب جممع لتك�صري االإيثان يف العامل. 

مازالت اأعمال البناء م�صتمرة يف م�صروع تو�صيع جممع �صركة بروج البرتوكيماوي 

اإىل  التو�صيع  2014. يهدف م�صروع  اإجنازه يف عام  الروي�ض )بروج-3( واملتوقع  يف 

رفع الطاقة االإنتاجية لل�صركة من البويل اأوليفينات مبعدل اأربعة اأ�صعاف لت�صل اإىل 

االأو�صط  ال�صرق  بلدان منطقة  اإىل  للت�صدير  ال�صنة، و�صيخ�ص�ض  4.5 مليون طن يف 
 Maire( واآ�صيا. يتوىل اأعمال االإن�صاء حتالف مكون من كل من  �صركة مري تيكنيمونت

للهند�صة، وذلك الإن�صاء  الكورية اجلنوبية  االإيطالية و�صركة �صام�صونغ   )Tecnimont

وحدتي بويل اإيثيلني بكلفة اإجمالية قدرها 1.255 مليار دوالر، وطاقة اإنتاجية اإجمالية 

قدرها 1.08 مليون طن يف ال�صنة،  ووحدتي بويل بروبيلني طاقتهما االإجمالية 960 

 )LDPE( األف طن يف ال�صنة، اإ�صافة اإىل وحدة الإنتاج البويل اإيثيلني منخف�ض الكثافة

بطاقة 350 األف طن يف ال�صنة، بقيمة 400 مليون دوالر، بينما تتوىل �صركة هونداي 
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امل�صاندة واملرافق بقيمة  الوحدات  بناء  اأعمال  الكورية اجلنوبية  للهند�صة واالإن�صاء 

 Alpine Bau(  935 مليون دوالر. كما ح�صلت �صركة األباين باو دويت�صالند اإي جي

اأبنية مكاتب ووحدات  26 وحدة م�صاندة مكونة من  بناء  Deutschland AG(  عقد 

اإنتاجية وور�صات.

يذكر اأن ال�صركة حالياً يف طور املراحل االأخرية من اإن�صاء م�صروع التو�صيع الثاين 

ال�صنة من  2 مليون طن يف  اإنتاجية جديدة قدرها  الذي �صي�صيف طاقة  )بروج-2( 

البويل اإيثيلني والبويل بروبيلني. 

2-2 اململكة العربية ال�صعودية

ال�صعودية للبرتوكيماويات عمليات  2011، بداأت �صركة كيان  اآذار/ مار�ض  يف 

جتريبية لت�صغيل م�صنع البويل كربونات )PC( يف جممعها يف مدينة اجلبيل ال�صناعية. 

يهدف امل�صنع الإنتاج 260 األف طن/ �صنة من الراتنجات احلرارية  البويل كربونات ، 

والتي �صوف تنتج الأول مرة يف اململكة العربية ال�صعودية وت�صاهم يف املزيد من فر�ض 

مع  مبدئياً  اتفاقاً  ال�صناعات الالحقة املحلية. كما وقعت �صركة كيان  اال�صتثمار يف 

ال�صركة امل�صرتكة املكونة من  ال�صعودية حلم�ض االكريليك )SAAC( ومع  ال�صركة 

اأرامكو ال�صعودية وداو كيميكال لبناء وامتالك وت�صغيل وحدة الإنتاج نورمال بيوتانول 

n‐butanol داخل جممع �صركة )SAAC( يف مدينة اجلبيل، و�صتوزع ح�ص�ض ملكية 

ال�صركة على ال�صركاء الثالث بن�صب مت�صاوية ، وتبلغ الكلفة التقديرية للم�صروع 480 

االإنتاج يف  اأن يبداأ  األف طن/ال�صنة، ويتوقع   330 اإنتاجية قدرها  مليون دوالر بطاقة 

الن�صف الثاين من عام 2014. 

  )NAMA(املتفرعة من �صركة )JANA( اأعلنت �صركة اجلبيل لل�صناعات الكيماوية

اأنها منحت جمموعة جاكوب�ض االأمريكية للهند�صة عقد تقدمي اخلدمات  للكيماويات 

الفنية واالإدارية مل�صروعي تو�صيع م�صنعيها القائمني الإنتاج االإيبيكلوروهيدرين 

ال�صاحل  ال�صناعية على  واإن�صاء م�صنع جديد يف مدينة اجلبيل   Epichlorohydrin

ال�صركة �صمن �صروط االتفاقية بتقدمي  تتعهد  ال�صعودية.  العربية  للمملكة  ال�صرقي 
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االإيبيكلوروهيدرين  اإنتاج  امل�صروع الإزالة االختناقات يف وحدتي  واإدارة  خدمات فنية 

اإىل تقدمي درا�صة  اإ�صافة  التابعة لها،  القائمتني واخلزانات والوحدات امل�صاندة 

املوقع.  اإن�صاء م�صنع جديد يف نف�ض  واإدارة م�صروع  للم�صروع  التقديرية  التكلفة  عن 

االإيبوك�صي عالية اجلودة  االإنتاجية من راتنجات  الطاقة  امل�صروع يف رفع  �صي�صاهم 

اإىل 240 طن/ال�صنة يف موقع مدينة اجلبيل ال�صناعية ف�صاًل عن فر�ض العمل التي 

�صيوفرها، والقيمة امل�صافة التي �صيقدمها القت�صاد اململكة.

الوحدات  ت�صغيل عدد من  للبرتوكيماويات عن  ال�صعودية  اأعلنت �صركة كيان  كما 

اإيثيلني طاقتها  اإنتاج  الرئي�صية ملجمعها البرتوكيماوي يف منطقة اجلبيل، وهي وحدة 

2012. و�صيكون  الوحدات االأخرى يف عام  ت�صغيل  1.35 مليون طن/ال�صنة. ويتوقع 

املجمع قادراً على اإنتاج اأكرث من حوايل 6 مليون طن/ال�صنة من االإيثيلني والربوبيلني 

واالإثيلني غليكول من خالل �صتة ع�صر وحدة اإنتاجية.

 )PCC( للبرتوكيماويات 2011، منحت كل من �صركة �صحارى  اآذار/ مار�ض  يف 

و�صركة التعدين العربية ال�صعودية )معادن( عقد االأعمال الهند�صية والتوريد واالإن�صاء 

املزمع  اإيثيلني ديكلورايد  الكورية اجلنوبية مل�صروع وحدة  اإىل �صركة دايليم   )EPC(

اإن�صاوؤه يف جممع �صركة �صحارى للبرتوكيماويات يف منطقة اجلبيل ال�صناعية بقيمة 

750 مليون دوالر. تبلغ الطاقة االإنتاجية للم�صروع 250 األف طن/ال�صنة من ال�صوديوم 

اإجناز  االإثيلني دايكلورايد )EDC(. ويتوقع  األف طن/ال�صنة من  هيدروك�صيد، و300 

امل�صروع يف الربع االأخري من عام 2012. امل�صروع هو �صركة م�صرتكة بني كل من �صركة 

�صحارى للبرتوكيماويات )PCC( و�صركة التعدين العربية ال�صعودية )معادن(. 

اتفاقية �صراكة مع �صركات  توقيع  اأعلنت �صركة �صابك عن   ،2011 اأبريل  ني�صان/  يف 

  )Asahi Kasei Chemicals Corp( للكيماويات اأ�صاهي كا�صي  يابانية هي موؤ�ص�صة 

وموؤ�ص�صة ميت�صوبي�صي، وذلك لتاأ�صي�ض �صركة م�صرتكة �صميت  �صركة االأكرونرتيل ال�صعودية 

ال�صوديوم يف  االأكريلونيرتيل و�صيانيد  لبناء م�صنع الإنتاج  اليابانية )SHROUQ(، وذلك 

منطقة اجلبيل ال�صناعية، و�صتكون الطاقة االإنتاجية للم�صنع من القيا�ض العاملي بطاقة 

200 األف طن/ال�صنة من االأكريلونرتيل، و40 األف طن/ال�صنة من �صيانيد ال�صوديوم. 
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تنويع  اأهمية كبرية لدورهما يف  ال�صوديوم  االأكريلونيرتيل و�صيانيد  تكت�صب مادتا 

 )ABS( بيوتادايني �صتريين االأكريلونرتيل  البرتوكيماوية الالحقة الإنتاج  ال�صناعات 

االأكريليك)Acrylic Fibres(  واالأكريل  واألياف   )Carbon Fibre( الكربون واألياف 

ت�صتخدم يف �صناعات متنوعة. كما  اأخرى  اإىل مواد  اإ�صافة   ،  )  Acrylamide(اأميد

�صت�صتخدم مادة �صيانيد ال�صوديوم يف �صناعة التعدين املحلية يف اململكة.   

يف متوز/ يوليو 2011، اأعلنت كل من �صركة اأرامكو ال�صعودية و�صركة داو كيميكالز 

 20 تاأ�صي�ض �صركة م�صرتكة الإن�صاء جممع برتوكيماوي عمالق بكلفة  االأمريكية عن 

مليار دوالر يف منطقة اجلبيل – II، بعد اأن كان مقرراً يف را�ض تنورة. �صميت ال�صركة 

امل�صرتكة ب�صركة �صدارة للكيماويات )Sadara Chemical Company(، وت�صنف هذه 

يبداأ  اأن  يبنى يف مرحلة واحدة، ويتوقع  العامل  اأكرب جممع متكامل يف  باأنها  ال�صركة 

االإنتاج يف منت�صف عام 2016.

ت�صري الدرا�صات االإ�صت�صرافية اإىل اأن قطاع اإنتاج البرتوكيماويات يف اململكة العربية 

ال�صعودية �صينمو مبعدل 32% لي�صل اإىل 70.2 مليون طن /ال�صنة بحلول عام 2015، 

اأو مايعادل 9.2% من اإجمايل االإنتاج العاملي. ي�صكل اإنتاج ال�صعودية احلايل من املواد 

االأ�صا�صية واملتو�صطة ن�صبة 7% من اإجمايل االإنتاج العاملي، اأو 50% من اإجمايل اإنتاج 

2009. كما  105.7 مليون طن/ال�صنة يف عام  البالغ  التعاون اخلليجي  دول جمل�ض 

يتوقع اأن تنمو طاقة اإنتاج كل من االإيثيلني والبويل اإيثيلني بحدود 34.7% و %11.2 

على التوايل لت�صل اإىل 16.08 مليون طن/ال�صنة و5.45 مليون طن/ال�صنة بحلول عام 

2015. ويتوقع اأي�صاً اأن ت�صاهم امل�صاريع اجلديدة التي تنفذها �صركتا �صحارى واأرامكو 

بن�صبة  بروبيلني  والبويل  الربوبيلني  للمملكة من  االإنتاجية  الطاقة  اإىل رفع  ال�صعودية 

44.6% و107.7% على التوايل، لت�صل اإىل 5.09 مليون طن/ال�صنة، و7.52 مليون طن/
ال�صنة بحلول عام 2015.

تبلغ الطاقة االإنتاجية للمملكة العربية ال�صعودية من امليثانول 5.36 مليون طن/

ال�صنة، ومتثل ما يعادل 7.54% من اإجمايل الطاقة االإنتاجية يف العامل، وتاأتي �صركة 

اإىل  اململكة من م�صتورد  العامل.  كما حتولت  للميثانول يف  اأكرب منتج  �صابك ثاين 
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م�صدر لهذه املنتجات اإىل اأكرث من 100 بلد، حيث و�صل حجم ال�صادرات اإىل 27.57 

مليون طن/ال�صنة، اأي مبعدل منو �صنوي قدره 11.14% على الرغم من الرتاجع الذي 

�صجل يف العام املا�صي. ويتوقع تنامي ح�صة اململكة يف االأ�صواق العاملية لكافة فئات 

املنتجات، مدفوعة بانخفا�ض تكلفة االإنتاج وارتفاع ن�صبة االأرباح التي ح�صلت عليها 

موؤخراً، مما �صيزيد قدرتها التناف�صية مقارنة باملنتجني يف كل من اأوروبا والواليات 

املتحدة.

البرتوكيماوية  ال�صناعة  اململكة يف اال�صتثمارات اخلارجية يف  وفيما يخ�ض خطة 

فقد اأعلنت �صركة �صابك يف اأيلول/�صبتمرب 2011 عن خطة لبناء وحدة بويل كربونات 

األف   260 اإنتاجية قدرها  ال�صني، بطاقة  1 مليار دوالر يف مدينة تياجنني-  بكلفة 

البال�صتيكية يف  املواد  املتنامي على  الطلب  تلبية  امل�صروع يف  طن/ال�صنة. و�صي�صاهم 

ال�صني حيث يتوقع اأن يزيد معدل منو الطلب ال�صنوي عن 10% خالل ال�صنوات الع�صر 

القادمة.

2-3 دولة قطر

اأعلنت �صركة اأوليفينات را�ض لفان القطرية عن بدء ت�صغيل وحدة اإنتاج اإيثيلني جديدة 

يف منطقة را�ض لفان ال�صناعية تبلغ طاقتها االإنتاجية 1.3 مليون طن/ال�صنة. �صركة 

 Q-Chem( هي �صركة م�صرتكة بني كل من  )RLOC(اأوليفينات را�ض لفان القطرية

II( بح�صة )53.31%(، و�صركة قاطوفني املحدودة بح�صة )45.69%( وقطر للبرتول 

)1%(. يتوىل ت�صغيل واإدارة امل�صروع �صركة )Q-Chem II(، وهي �صركة م�صرتكة بني 

قطر للبرتول و�صركة متفرعة من �صركة كيماويات �صيفرون فيليب�ض. 

الهند�صية  منحت �صركة قطر للبرتوكيماويات )قابكو( عقد تقدمي اخلدمات 

االأ�صا�صية مل�صروع تو�صيع م�صنع اإنتاج االإيثيلني يف م�صيعيد اإىل جمموعة �صو االأمريكية 

)Shaw Group(. �صتقدم ال�صركة مبوجب هذا العقد الت�صاميم الهند�صية الالزمة لرفع 

الطاقة االإنتاجية للم�صنع بن�صبة 25% من طاقته االإنتاجية احلالية البالغة 720 األف 

طن/ال�صنة .  
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2-4 دولة الكويت

اأعمال االإن�صاء يف م�صروع املجمع  2011 بداأت  يف ت�صرين الثاين/ نوفمرب 

ال�صاحل اجلنوبي ملدينة  الواقع يف جزيرة دوجنهاي )Donghai( على  البرتوكيماوي 

ال�صينية  ال�صينية، وهو �صركة م�صرتكة بني �صركة �صينوبك   )Zhanjiang( زاجنيانغ

وموؤ�ص�صة البرتول الكويتية )KPC(  . يتكون امل�صروع من م�صفاة لتكرير النفط بطاقة 

300 األف ب/ي ووحدة تك�صري اإيثيلني بطاقة 1 مليون طن يف ال�صنة، ويتوقع اأن يبداأ 

ت�صغيل امل�صروع بحلول عام 2015. �صي�صاهم امل�صروع يف �صمان رفع �صادرات الكويت 

من النفط اخلام امل�صتمرة اإىل ال�صني لت�صل اإىل حوايل 500 األف ب/ي.  

2-5 جمهورية م�صر العربية

امل�صرية )OCI( عن قيام فرعها يف  االإن�صائية  لل�صناعات  اأورا�صكوم  اأعلنت �صركة 

  )Beaumont( باحل�صول على ح�صة 51%  يف م�صروع بيومونت )OCI Nitrogen( هولندا

االأمريكية، وذلك من خالل �صركة م�صرتكة مع  –الواليات املتحدة  يف والية تك�صا�ض 

 Pandora( باندورا ميثانول �صركة جانو�ض ميثانول )Janus Methanol(، وقد �صميت 

Methanol( . يتكون امل�صروع من تطوير الوحدة لرفع الطاقة االإنتاجية من االأمونيا اإىل 

تو�صيع طاقة  اإىل  اإ�صافة  األف طن/ال�صنة،   750 اإىل  األف طن/ال�صنة، وامليثانول   250

البيئية، بكلفة  الت�صغيل، والتحكم بامللوثات  اأنظمة  التخزين يف موقع الوحدة، وحت�صني 

اإجمالية قدرها 65 مليون دوالر، ويتوقع بدء ت�صغيل امل�صروع يف عام 2012.

اإ�صرت يف  البويل  االأ�صا�ض مل�صروع م�صنع  2011 مت و�صع حجر  يف حزيران/يونيو 

اإىل �صركة  امل�صروع  ال�صوي�ض. تعود ملكية  ال�صخنة على خليج  بالعني  املنطقة احلرة 

م�صرتكة ت�صمى ال�صركة امل�صرية الهندية للبويل اإ�صرت، وهي مكونة من �صركة دان�صريي 

برتوكيم اأند تي الهندية )Dhunseri Petrochem and Tea( بح�صة 70%، وال�صركة 

امل�صرية القاب�صة للبرتوكيماويات )اإيكيم( بح�صة 23%، و�صركة اإنبي امل�صرية بح�صة 

7%. تبلغ الطاقة االإنتاجية للم�صنع 420 األف طن/ال�صنة من البويل اإيثيلني تريافثاالت 

بكلفة 160 مليون دوالر، ويتوقع بدء ت�صغيله يف نهاية عام 2012. 
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حترز املوؤ�ص�صة امل�صرية للهيدروكربون )EHC( تقدمًا يف م�صروع املجمع 

البرتوكيماوي يف منطقة عني ال�صخنة ال�صناعية، بكلفة تقديرية تبلغ 5 مليار دوالر. 

ي�صاهم يف ال�صركة امل�صرتكة للم�صروع جمموعة م�صتثمرين مكونة من ال�صركة امل�صرية 

التطوير االقت�صادي  اليمنية، و�صركة  اأنام  القاب�صة، وجمموعة هائل �صعيد  الكويتية 

ال�صعودية، و�صركة تري اأو�صن اإنرجي ومقرها الرئي�صي يف القاهرة. وعلى الرغم من 

اأنه مل حتدد ن�صب ح�ص�ض ال�صركاء اإىل االآن اإال اأنه من املتوقع اأن حتتفظ �صركة كربون 

االأول  امل�صروع. يتكون املجمع من ثالثة م�صاريع،  القاب�صة باحل�صة االأكرب من ملكية 

م�صروع اإنتاج نرتات االأمونيوم، والثاين م�صروع االأوليفينات، والثالث م�صروع امليثانول. 

يحتوي امل�صروع االأول على  وحدة الإنتاج حم�ض النيرتيك )Nitric acid( بطاقة 850 

طن/اليوم، الذي �صي�صتخدم كلقيم لوحدة اإنتاج نرتات االأمونيوم بطاقة 1.060 طن/

اليوم. و�صيتم تزويد امل�صروع من االأمونيا الالمائية كلقيم من خالل عقد طويل االأجل مع 

�صركة تران�ض اأمونيا. اأما امل�صروع الثاين، فهو الإنتاج االأوليفينات، حيث �صيحتوي على 

اأول وحدة لتك�صري النافثا يف جمهورية م�صر العربية اإ�صافة اإىل وحدات برتوكيماوية 

اإيثيلني، تبلغ  الإنتاج البويل بروبيلني، و�صيت�صمن امل�صروع ثالث خطوط الإنتاج البويل 

الطاقة االإنتاجية لكل منها 450 األف طن/ال�صنة، وبطاقة اإجمالية قدرها 1.35 مليون 

اأما   )HDPE( الكثافة اإيثيلني عايل  البويل  االأول الإنتاج  طن/ال�صنة. خ�ص�ض اخلط 

 )LLDPE( اخلطان االآخران فخ�ص�صا الإنتاج البويل اإيثيلني اخلطي منخف�ض الكثافة

 .)HDPE( اأو/و بويل اإيثيلني عايل الكثافة

كما يحرز امل�صروع الثالث تقدماً يف التنفيذ، حيث مت منح عقد الهند�صة والتوريد 

اإىل �صركة ميت�صوبي�صي. ويتوقع بدء ت�صغيل وحدات م�صروعي   )EPC( واالإن�صاء

االأوليفينات وامليثانول يف عام 2016. 
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ثالثا: ا�ستهالك وجتارة وت�سنيع الغاز الطبيعي

1.  التطورات العاملية 

1-1  ا�صتهالك الغاز الطبيعي

2010 مبقدار  عام  الطبيعي يف  الغاز  من  العاملي  اال�صتهالك  معدل منو  ارتفع 

مقارنة  مكعب،  مليار مرت   3169 بلغ حوايل  2009، حيث  عن م�صتواه عام   %7.4
عام  منذ  معدل منو  اأعلى  وهو   ،2009 عام  مكعب يف  مليار مرت   2950.2 بحوايل 

التجارية  الطاقة  ا�صتهالك  اإجمايل  من  الطبيعي  الغاز  ارتفعت ح�صة  كما   .1984

يف العامل من 23.4% عام 2009 اإىل 23.8% عام 2010، اجلدول )3-15( وال�صكل 

.)13-3(

كان معدل منو ا�صتهالك الغاز الطبيعي يف معظم مناطق العامل الرئي�صية اأعلى 

من متو�صط النمو العاملي يف عام 2010 با�صتثناء منطقة ال�صرق االأو�صط، وكان اأق�صى 

ن�صبة زيادة له يف اآ�صيا/البا�صيفيك 12.6%، حيث ارتفع اال�صتهالك من 503.9 مليار 

مرت مكعب يف عام 2009 اإىل 567.6 مليار مرت مكعب يف عام 2010. جاءت بعدها 

منطقتا اأمريكا الو�صطى واجلنوبية بن�صبة 9.3%، حيث ارتفع اال�صتهالك من 134.1 

مليار مرت مكعب يف عام 2009 اإىل 147.7 مليار مرت مكعب يف عام 2010.  وكانت 

اأدنى ن�صبة يف اأمريكا ال�صمالية 4.8%، حيث ارتفع اال�صتهالك من 807.7 مليار مرت 

مكعب عام 2009 اإىل 846.1 مليار مرت مكعب يف عام 2010.  وارتفعت يف اأوروبا 

 .%7.2 بن�صبة  امل�صتقلة وتركيا(  الدول  اأوروبا وكومنولث  واأورا�صيا )ت�صمل كال من 

ويف منطقة ال�صرق االأو�صط ارتفع من 344.1 مليار مرت مكعب اإىل 365.5 يف عام 

2010 بن�صبة 6.2%. كما ارتفع ا�صتهالك الغاز الطبيعي يف اأفريقيا اإىل 105 مليار 

مرت مكعب يف عام 2010 مقارنة بحوايل 98.9 مليار مرت مكعب يف عام 2009 بن�صبة 

.%6.1

ال�صكل 3-13
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الطاقة  الطبيعي يف ميزان  الغاز  العامل على م�صتويات م�صاهمة  حافظت كافة مناطق 

التجارية عام 2010، حيث حافظت منطقة ال�صرق االأو�صط على اأعلى ن�صبة م�صاهمة و�صلت 

اإىل 46.9% مقابل 46.5% عام 2009، فيما تراوحت هذه امل�صاهمة ما بني 11.2% يف منطقة 

اآ�صيا البا�صيفيك، و37.4% يف منطقة اأوروبا واأورا�صيا،  اجلـدول )3-16( وال�صـكل )14-3(. 

ال�صكل 3-13

ال�صكل 13-3

ال�صكل 14-3

توزع ا�صتهالك الغاز الطبيعي يف العامل خالل عام 2010

تطور ح�صة الغاز الطبيعي من اإجمايل ا�صتهالك الطاقة التجارية يف العامل خالل الفرتة )2010-2007(

%
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1-2  جتارة الغاز الطبيعي

ارتفع حجم اإجمايل ال�صادرات من الغاز الطبيعي على امل�صتوى العاملي بن�صبة كبرية 

بلغت 10.1% خالل عام 2010 ليبلغ 975.26 مليار مرت مكعب مقارنة بحوايل  جداً 

791.44 مليار مرت مكعب عام 2009، وت�صمل هذه الكميات ما مت ت�صديره بوا�صطة 

خطوط االأنابيب وعلى �صكل غاز طبيعي م�صيل.

باأكرب ن�صبة زيادة يف  ال�صابق  ال�صوفييتي  وقد حظيت منطقة بلدان االإحتاد 

2010 مقابل  251.56 مليار مرت مكعب عام  اإىل  70.1%، وو�صلت  بلغت  ال�صادرات 

147.92 مليار مرت مكعب عام 2009، وتاأتي منطقة ال�صرق االأو�صط يف املرتبة الثانية 

بن�صبة 38.1%، وذلك نتيجة لزيادة �صادرات دولة قطر من الغاز الطبيعي امل�صيل والتي 

بلغت ن�صبتها 53.2%. تلتها منطقة اآ�صيا البا�صيفيك يف املرتبة الثالثة بزيادة ن�صبتها 

16.8%. كما ازدادت �صادرات كل من منطقة اأمريكا اجلنوبية بن�صبة 13.1%، واأفريقيا 
بن�صبة 7.5%، وجمموعة اأوروبا وكومنولث الدول امل�صتقلة بن�صبة 7%، واأخرياً اأمريكا 

ال�صمالية بن�صبة %1.5.  

بلغ اإجمايل واردات الواليات املتحدة االأمريكية من الغاز الطبيعي عرب خطوط 

االأنابيب نحو 93.25 مليار مرت مكعب يف عام 2010، اأي حوايل 13.6% من اإجمايل 

ا�صتهالكها من الغاز الطبيعي. واحتفظت كندا مبكانتها كاأكرب مزود للواليات املتحدة 

الغاز  الواليات املتحدة من  الغاز الطبيعي. وجاءت واردات  مبعظم وارداتها من 

امل�صيل عام 2010 من كل من: ترينداد وتوباغو، وبريو، وم�صر، والرنويج، ونيجرييا، 

وقطر، واليمن، التي �صكلت  نحو 11.6% من اإجمايل الواردات )12.23 مليار مرت 

مكعب(، ونحو 1.8% من ا�صتهالك الواليات املتحدة من الغاز الطبيعي. كما ازداد 

اإجمايل �صادرات الواليات املتحدة من الغاز الطبيعي عام 2010 اإىل 31.98 مليار 

املك�صيك  واإىل  20.91 مليار مرت مكعب،  اإىل كندا  مرت مكعب، وبلغت �صادراتها 

9.43 مليار مرت مكعب، بينما بلغت �صادراتها من الغاز امل�صيل اإىل كل من الربازيل 

وبلجيكا وا�صبانيا واململكة املتحدة و اليابان وكوريا اجلنوبية حوايل 1.84 مليار مرت 

مكعب.
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جاءت رو�صيا يف املرتبة االأوىل بني الدول امل�صدرة للغاز الطبيعي يف العامل، حيث 

بلغت ح�صتها عام 2010 حوايل 20.5% من اإجمايل ال�صادرات العاملية، وو�صل اإجمايل 

�صادراتها من الغاز الطبيعي اإىل معظم دول اأوروبا 199.85 مليار مرت مكعب بارتفاع 

قدره 65.06 مليار مرت مكعب عن عام 2009، وجاءت الرنويج يف املرتبة الثانية بن�صبة 

10.3%، تلتها دولة قطر بن�صبة 9.7%، ثم كندا بن�صبة 9.5%، واجلزائر بحوايل %5.9، 
ثم هولندا بن�صبة 5.5%، واندوني�صيا 4.2%. وت�صكل �صادرات الدول املذكورة جمتمعة 

حوايل 65.4% من اإجمايل ال�صادرات العاملية، اجلدول )3-17(  وال�صكل )15-3(.

ال�صكل 15-3

�صادرات الغاز الطبيعي يف العامل خالل عام 2010

ارتفعت الكميات امل�صدرة بوا�صطة خطوط االأنابيب من حوايل 548.68 مليار مرت 

مكعب عام 2009 لت�صل اإىل حوايل 677.62 مليار مرت مكعب عام 2010، اأي بزيادة 

ن�صبتها 23.5%. كما ازدادت الكميات امل�صدرة بوا�صطة الناقالت على �صكل غاز طبيعي 

م�صيل من 242.76 مليار مرت مكعب اإىل  297.67 مليار مرت مكعب اأي بزيادة ن�صبتها 

من   %69.48 ن�صبته  االأنابيب ما  بوا�صطة  22.6%. و�صكلت �صادرات الغاز الطبيعي 
اإجمايل ال�صادرات العاملية خالل عام 2010، بزيادة طفيفة عن الن�صبة التي مت حتقيقها 

69.33%، وقد �صجلت �صادرات الغاز الطبيعي امل�صيل ن�صبة  2009 ومقدارها  عام 
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30.52% من اإجمايل �صادرات الغاز العاملية عام 2010، مقابل ن�صبة 30.67% التي 

حتققت يف عام 2009، اجلدول )3-18( وال�صكل )16-3(.

ال�صكل 16-3

�صادرات الغاز الطبيعي يف خمتلف مناطق العامل خالل عامي  2009  و 2010

وا�صلت كميات الغاز الطبيعي امل�صدرة من الدول العربية اإىل االأ�صواق العاملية، �صواء 

على �صكل غاز طبيعي م�صيل اأو بوا�صطة خطوط االأنابيب ارتفاعها يف عام 2010 وللعام 

ال�صاد�ض ع�صر على التوايل لت�صل اإىل  200.48 مليار مرت مكعب مقابل 168.04 مليار 

مرت مكعب يف عام 2009، اأي بزيادة ن�صبتها 19.3%. احتلت دولة قطر املركز االأول بني 

الدول العربية حيث بلغت �صادراتها 94.9 مليار مرت مكعب اأي ما ن�صبته 47.3.% من 

اإجمايل �صادرات الدول العربية يف عام 2010، تلتها اجلزائر يف املرتبة الثانية حيث 

بلغ اإجمايل �صادراتها 54.79  مليار مرت مكعب بح�صة 27.3% من اإجمايل �صادرات 

الدول العربية، ثم م�صر بح�صة 7.5%، فعمان 6.9% ، وليبيا 5.7%، واأخريا االإمارات 

3.9%، اجلدول )3-19( وال�صكل )17-3(.
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1-3 االأ�صعار العاملية للغاز الطبيعي

الغاز  اأو  االأنابيب  املنقول بوا�صطة خطوط  الطبيعـي، �صواء  الغـاز  اأ�صعـار  �صهدت معدالت 

باملقارنة مع معدالتها خالل   2010 الرئي�صية خالل عام  االأ�صواق  ارتفاعاً يف  امل�صيل،  الطبيعي 

عام 2009، حيث ارتفع معدل �صعر الغاز الطبيعي يف اأ�صواق اململكة املتحدة مبعدل 35.3%، ويف 

الواليات املتحدة مبعدل 12.9%. كما ارتفعت معدالت اأ�صعاره يف اأ�صواق كندا مبعدل 0.3%، بينما 

انخف�ض يف اأ�صواق دول االحتاد االأوروبي بن�صبة 6%. كما ارتفع معدل �صعر الغاز الطبيعي الوا�صل 

اإىل اليابان بحدود 20.4% )على �صكل غاز طبيعي م�صيل(، اجلدول )3-20( وال�صكل )18-3(.

ال�صكل 17-3

ال�صكل 18-3

�صادرات الدول 

العربية من الغاز 

الطبيعي عام 

2010

)مليار مرت 

مكعب(

تطور معدل 

االأ�صعار العاملية 

للغاز الطبيعي 

خالل الفرتة  

2010-2006

)دوالر اأمريكي 

لكل مليون 

وحدة حرارية 

بريطانية(
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2. التطورات العربية 

2-1 دولة االإمارات العربية املتحدة 

اإن�صائي يف م�صروع حقل غاز �صاه ال�صديد احلمو�صة،  اأبو ظبي اآخر عقد  منحت 

وذلك الإنتاج حوايل 500 مليون قدم مكعب غاز يف اليوم، و35 األف ب/ي من املتكثفات، 

ويتوقع بدء امل�صروع باالإنتاج عام 2015 بتكلفة اإجمالية قدرها 10 مليار دوالر.

كما وقعت �صركة اأبو ظبي لل�صناعات الغازية )جا�صكو( املتفرعة من �صركة نفط اأبو 

ظبي الوطنية اأدنوك عقد مع �صركة املقاولني املتحدين )CCC( ومركزها يف اأثينا لبناء 

وحدة كربيت. يت�صمن العقد ت�صهيالت حتويل الكربيت اإىل حبيبات ومناولته وتخزينه 

بطاقة 22 األف طن كربيت يف اليوم، عالوة على حمطة حتميل بحرية، وخط اأنابيب 

طوله 11 كيلومرت، بكلفة 550 مليون دوالر. و�صي�صاهم امل�صروع يف جعل دولة االأمارات 

العربية املتحدة اأكرب دولة م�صدرة للكربيت يف العامل، كما �صي�صاهم يف تلبية جزء من 

الطلب املحلي املتنامي على الغاز خالل فرتة الذروة. 

منحت �صركة جا�صكو عقد اأعمال الهند�صة والتوريد واالإن�صاء )EPC( مل�صروع بناء 

خط غاز جديد بقيمة 189 مليون دوالر اإىل �صركة هندية متعددة اجلن�صيات الر�صن اأند 

توربو )L&T(. �صي�صتخدم اخلط اجلديد ) حب�صان - الروي�ض - �صويحات( الإمداد كل 

من تو�صيع م�صفاة الروي�ض التابعة ل�صركة اأبو ظبي لتكرير النفط )تكرير( وحمطة املاء 

والكهرباء يف ال�صويحات بالغاز الطبيعي، ويتوقع اإجناز امل�صروع خالل24 و 26 �صهراً 

لكل من فرعي الروي�ض وال�صويحات على التوايل. 

2-2 مملكة البحرين 

تعمل مملكة البحرين على درا�صة بدائل وخيارات خمتلفة لتوفري حاجتها املحلية 

للغاز الطبيعي ومنها درا�صة بناء حمطة ا�صتالم الغاز الطبيعي امل�صيل واختيار املوقع 

املالئم لبنائها، اإ�صافة اإىل ن�صاطات اأخرى اأهمها:  

التي مت  االإنتاج  التنمية وامل�صاركة يف  اتفاقية  البحرين ح�صب  •تطوير حقل  	
االإماراتية،  االأمريكية، ومبادلة  اأوك�صيدنتال  توقيعها مب�صاركة كل من �صركة 
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وال�صركة القاب�صة للنفط والغاز البحرانية.

•التنقيب يف املناطق الربية )الطبقات العميقة(. 	
•التنقيب يف املناطق البحرية.  	

•كما تعمل اململكة على تطوير الت�صريعات االأ�صا�صية للمحافظة على الطاقة يف  	
خمتلف القطاعات.   

2-3 اجلمهورية التون�صية 

بتكثيف  الطاقة  ا�صتهالك  ازدياد  ال�صيطرة على  اإىل  التون�صية  ت�صعى اجلمهورية 

الغاز الطبيعي من جهة، واحلد من حجم اال�صتهالك، وزيادة كفاءة  االعتماد على 

ا�صتخدامه من جهة ثانية، وتو�صيع عمليات اال�صتك�صاف من جهة ثالثة. ويوؤمن قطاع 

الغاز الطبيعي حاليا ن�صف اإيرادات تون�ض من املحروقات، ويتوقع حتقيق فائ�ض من 

الغاز قدر مبليوين طن نفط مكافئ عام 2012 بعد ا�صتكمال تطوير حقل )�صدربعل( 

وم�صروع غاز اجلنوب. كما يتيح بناء وتعزيز �صبكة نقل الغاز اإمكانية ربط 75 جتمعا 

�صكنيا ب�صبكة توزيع الغاز وزيادة امل�صاكن املرتبطة بال�صبكة من 530 األف م�صكن اإىل 

800 األف عام 2012.    

2-4 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية 

تعمل اجلزائر على تنفيذ خطة تطوير وزيادة اإنتاجها من الغاز الطبيعي امل�صيل حتى 

عام 2015، كما �صرتكز جهودها على رفع �صادراتها اإىل 85 مليار مرت مكعب �صنويا 

ابتداء من العام 2013. 

اأنبوب )ميدغاز( الوا�صل  اآذار/ مار�ض 2011 بداأ �صخ الغاز الطبيعي يف خط  يف 

من منطقة بني �صاف اجلزائرية اإىل اأملرييا يف اإ�صبانيا. يذكر اأن بدء ت�صغيل اخلط قد 

تاأخر مدة �صنتني ب�صبب �صعوبات تقنية، وخالف حول �صعر الغاز للم�صروع.

ال�صجيل يف  ا�صتك�صاف غاز  لبدء  باإعداد خطط  تقوم �صركة �صوناطراك حالياً 

اإىل وجود احتمال كبري ال�صتك�صاف  اأ�صارت درا�صات عديدة  بداية عام 2012، حيث 

غاز ال�صجيل يف اجلزائر، وقد وقعت ال�صركة العديد من اتفاقيات التفاهم مع بع�ض 
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ال�صركات العاملية لهذه الغاية. ويف 29 ني�صان/اأبريل وقعت �صركة �صوناطراك و�صركة 

اإيني )Eni( االإيطالية اتفاقية تعاون لتطوير امل�صادر غري التقليدية للغاز الطبيعي، مع 

اإيني على وجود احتياطيات كبرية يف  اأكدت �صركة  الرتكيز على غاز ال�صجيل، حيث 

اجلزائر اعتماداً على تقييمات �صابقة للمنطقة.

2-5 اململكة العربية ال�صعودية 

بداأت اململكة العربية ال�صعودية خطة طموحة لتطوير اإنتاج الغاز وخا�صة يف منطقة 

الغاز، وذلك من  لت�صنيع  التحتية  البنية  العربي مع ملحقاتها من م�صتلزمات  اخلليج 

اليوم بحلول عام  4.3 مليار قدم مكعب يف  خالل م�صروعني تبلغ طاقتهما االإنتاجية 

2014. امل�صروع االأول الذي اأعلنت عنه �صركة اأرامكو ال�صعودية يف يوليو/متوز 2011 

هو م�صروع غاز كاران البالغة طاقته 1.8 مليار قدم مكعب يف اليوم، وهو اأول حقول 

الغاز احلر الثالثة املكت�صفة يف املغمورة يف اململكة عام 2006. �صيتدفق غاز حقل كاران 

اإىل م�صنع غاز اخلر�صانية، حيث �صرتتفع طاقته االإنتاجية من 1 مليار قدم مكعب يف 

اليوم اإىل 2.8 مليار قدم مكعب/ اليوم، كما �صرتتفع كمية الغاز املباع من 560 مليون 

 20 االإيثان من  اإنتاج  1.8 مليار قدم مكعب/اليوم،  و�صريتفع  اإىل  قدم مكعب/اليوم 

األف ب/ي اإىل 280 األف ب/ي. امل�صروع الثاين هو م�صروع م�صنع غاز و�صيط الذي 

�صيح�صل على الغاز اللقيم من حقلني، هما حقل العربية مبعدل 1.2 مليار قدم مكعب/

اليوم، وحقل ح�صبة مبقدار 1.3 مليار قدم مكعب/اليوم. و�صينتج امل�صنع حوايل 1.8 

مليار قدم مكعب/اليوم من الغاز الالزم ملنظومة الغاز ال�صعودية الرئي�صية. 

2-6 اجلمهورية العربية ال�صورية 

وقعت اجلمهورية العربية ال�صورية مذكرة تفاهم مع كل من جمهورية العراق واإيران 

يف متوز/ يوليو 2011 الإن�صاء خط اأنابيب غاز طبيعي لنقل الغاز من ميناء ال�صالوية 

اأن  يتوقع  واأوروبا م�صتقباًل.  لبنان  اإىل  ثم  العراق و�صورية، ومن  اإىل كل من  االإيراين 

ي�صل طول اخلط، الذي اأطلق عليه ا�صم خط اأنابيب الغاز االإ�صالمي، حوايل 5600 

كيلومرت مبا يف ذلك اجلزء الوا�صل اإىل جنوب اأوروبا، وبقطر 56 بو�صة، وتبلغ طاقته 
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اأن تبلغ كلفته التقديرية  110 مليون مرت مكعب/اليوم من الغاز الطبيعي. كما يتوقع 

حوايل 10 مليار دوالر.

ا�صتثمار حقل غاز  2011 عن بدء  اآب/اأغ�صط�ض  ال�صورية يف  النفط  اأعلنت وزارة 

�صدد جنوب مدينة حم�ض الذي ينتج حوايل 1 مليون مرت مكعب/اليوم، حيث �صيحول 

اإىل وحدة املعاجلة يف منطقة الفرقل�ض جنوب املنطقة الو�صطى. و�صي�صاهم الغاز املنتج 

يف توفري حوايل 600 األف دوالر يومياً من تكلفة زيت الوقود امل�صتخدم يف حمطات 

توليد الطاقة الكهربائية. 

الغاز الطبيعي  اإمدادات  تنويع  م�صادر  اإىل  ال�صورية  العربية  ت�صعى اجلمهورية 

لبناء  يتم حاليا درا�صة اجلدوى االقت�صادية  ال�صوق املحلية، حيث  لتلبية متطلبات 

مرفاأ ال�صتقبال ناقالت الغاز امل�صيل، كما يتم حاليا ا�صتكمال بناء م�صروع خط الغاز 

العربي لربطه مع �صبكة الغاز الرتكية بهدف حتقيق التبادل التجاري للغاز الطبيعي مع 

االأ�صواق العاملية. 

2-7 جمهورية العراق 

الب�صرة امل�صرتكة بني كل  لتاأ�صي�ض �صركة غاز  اتفاقية  العراق  وقعت جمهورية 

العراقية )51%(، و�صركة �صل رويال دوت�ض بح�صة )44%(، و�صركة  من احلكومة 

ميت�صوبي�صي بح�صة )5%(، وذلك ال�صرتجاع غاز ال�صعلة يف حقول نفط اجلنوب بقيمة 

اأ�صخم امل�صاريع التي وقعتها العراق مع �صركات  17 مليار دوالر. يعترب امل�صروع من 

اليوم من  700 مليون قدم مكعب يف  اأجنبية، و�صي�صاهم يف ا�صرتجاع حوايل  طاقة 

الغاز الذي يحرق حالياً يف ال�صعلة يف حقول نفط اجلنوب ال�صتخدامه يف تلبية حاجة 

العراق امللحة اإىل الغاز الالزم لتوليد الطاقة الكهربائية.  كما يتوقع اأن تزداد كمية 

الغاز امل�صرتجعة لت�صل اإىل حوايل 2 مليار قدم مكعب يف اليوم بعد رفع اإنتاج النفط 

اإىل 12 مليون ب/ي يف عام 2017. يت�صمن امل�صروع اإن�صاء وحدات جديدة ملعاجلة 

الطبيعي  الغاز  لت�صدير  اإن�صاء حمطة  اإىل  اإ�صافة  القائمة،  الوحدات  الغاز وتطوير 

امل�صيل.
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ال�صياق مت  الطبيعي، ويف هذا  الغاز  الهائلة من  ا�صتثمار ثروته  اإىل  العراق  ي�صعى 

تنفيذ م�صاريع تطوير ثالثة حقول غازية، ومت التوقيع باالأحرف االأوىل على تطوير حقل 

ال�صيبة يف جنوب البالد، وحقل املن�صورية يف ال�صمال ال�صرقي، وحقل عكا�ض يف املنطقة 

الغربية من البالد. وتهدف هذه امل�صاريع اإىل اإنتاج الغاز الطبيعي احلر وم�صتقاته، لدعم 

متطلبات ال�صوق املحلية والعمل على ت�صدير الفائ�ض اإىل االأ�صواق اخلارجية.

2-8 دولة قطر

يف �صباط/ فرباير 2011 بداأت �صركة قطر غاز ت�صغيل اخلط ال�صابع من م�صروعها 

اأول �صحنة  اإر�صال  7.8 مليون طن/ال�صنة. مت  االإنتاجية  البالغة طاقته  )قطرغاز-4( 

غاز طبيعي م�صال من اإنتاج م�صروع قطر غاز-4 اإىل ميناء هازيرا )Hazira( يف الهند 

اململوكة من قبل �صركة نقل قطر غاز. يعترب اخلط  الناقلة )كيو- فلك�ض(  بوا�صطة 

ال�صابع اآخر اخلطوط العمالقة االأربعة التي اأن�صاأتها �صركة قطر غاز يف را�ض لفان. كما 

مت توقيع عقد مع ال�صني ودبي لبيع الغاز الطبيعي امل�صال، اإ�صافة اإىل العقد االأ�صا�صي 

املوقع مع الواليات املتحدة االأمريكية. 

ت�صغيل  اأعلنت �صركة قطر �صل عن بدء عمليات اختبار   ،2011 اآذار/ مار�ض  يف 

م�صروع لوؤلوؤة لتحويل الغاز اإىل �صوائل )Pearl Gas-To-Liquids )GTL البالغة طاقته 

االإنتاجية 140 األف ب/ي يف منطقة را�ض لفان. ويف يونيو/حزيران 2011 اأعلنت �صركة 

قطر للبرتول)QP(  اأن ال�صركة القطرية للت�صويق البرتويل احلكومية )ت�صويق( �صدرت 

اأول �صحنة من زيت الغاز املنتج من امل�صروع. �صمم امل�صروع بتكلفة 18-19 مليار دوالر 

الإنتاج 140 األف ب/ي من الديزل والنافثا والغازات البرتولية امل�صالة )LPG( واالإيثان، 

و�صياأتي اإنتاج امل�صروع على مرحلتني، ويتوقع اأن ي�صل اإىل طاقته االإنتاجية الكاملة يف  

منت�صف العام القادم 2012.

اأول �صحنة غاز طبيعي  يف ت�صرين الثاين/ نوفمرب2011، اأعلنت قطر غاز عن ت�صدير 

م�صيل اإىل ميناء رودونغ)Rudong(  �صرق مقاطعة جيانغ�صو )Jiangsu(  يف ال�صني، بوا�صطة 

ناقلة كيو- ماك�ض اجلديدة التي تعترب من اأكرب ناقالت الغاز الطبيعي يف العامل، حيث تبلغ 
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اإطار عقد توريد طويل االأجل مت توقيعه عام  13،266،000 مرت مكعب، وذلك يف  طاقتها 

ال�صريكان  للبرتول، و�صركة �صل، وهما  2008 بني �صركة برتوت�صاينا من جهة، وبني قطر 

املالكان مل�صروع قطر غاز -4. جتدر االإ�صارة اإىل اأن قطر غاز كانت قد اأعلنت يف بداية العام 

اأنها ت�صعى مل�صاعفة �صادراتها من الغاز الطبيعي امل�صيل اإىل اآ�صيا، من امل�صتوى احلايل البالغ 

11 مليون طن/ال�صنة اإىل 20 مليون طن/ال�صنة، من خالل العقود طويلة االأجل. 

 )south Hook( تخطط قطر لتو�صيع حمطة ا�صتقبال الغاز الطبيعي �صاوث هوك

يف بريطانيا من 10.5 مليار مرت مكعب يف ال�صنة اإىل 21 مليار مرت مكعب/ال�صنة. كما 

اأعلن يف العام املا�صي عن خطة لبناء حمطة جديدة يف اليونان، وهناك حمادثات مع 

بلغاريا ولكنها مل تثمر عن نتائج وا�صحة حتى االآن. كما بداأت قطر بتزويد حمطة اإ�صل 

اأف غرين  )Isle of Grain( يف اململكة املتحدة قرب لندن، التي ميكنها اأن تلبي %50 

من حاجة اململكة املتحدة من الغاز، حيث يتوقع العديد من املحللني اأن يرتفع اعتماد 

اململكة على الغاز الطبيعي امل�صيل لي�صل اإىل حوايل 50% من اإجمايل حاجتها للطاقة 

بحلول عام 2025. ويف اأبريل /ني�صان 2011 وقعت �صركة قطرغاز اتفاقية مع �صركة 

تزويد الغاز �صنرتيكا)Centrica(  الربيطانية، وذلك لتزويدها بحوايل 2.4 مليون طن 

اأول �صحنة غاز  2011 �صدرت قطر  يوليو  امل�صيل. ويف  الطبيعي  الغاز  ال�صنة من  يف 

طبيعي م�صيل اإىل هولندا بعد اجناز اأعمال جتهيز حمطة اال�صتقبال يف روتردام. 

يذكر اأن دول �صمال اأوروبا تقوم باإن�صاء عدد من حمطات ا�صتقبال للغاز الطبيعي امل�صيل، 

حيث يتم حالياً اختبار حمطة يف روتردام بطاقة 12 مليار مرت مكعب/ال�صنة ، ومتثل حوايل 

لهولندا، وحمطة دانكريك )Dunkirk( �صمال فرن�صا  ال�صنوي   اإجمايل اال�صتهالك  ثلث 

بطاقة 9 مليار مرت مكعب/ال�صنة، وحمطة اأخرى يف جزيرة وولني )Wolin( يف بولندا التي 

ميكنها تزويد اأملانيا بالغاز، وحمطة زيبورج )Zeeburgge(  يف بلجيكا طاقتها 9 مليار مرت 

اململوكة لقطر  تو�صيع  طاقة حمطة را�ض غاز  اإمكانية  اإىل درا�صة  اإ�صافة  مكعب/ال�صنة، 

للبرتول و�صركة اإك�صون موبيل البالغة طاقتها احلالية 4.5 مليار مرت مكعب/ال�صنة.

 10.3 بكلفة  بناء م�صروع غاز برزان  الثاين/ نوفمرب2011، د�صنت قطر  ت�صرين  يف 

مليار دوالر ملعاجلة 1.4 مليون قدم مكعب/اليوم، و�صينتج حوايل 100 األف ب/ي من 
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البحر،  الكهربائية وحتلية مياه  الطاقة  توليد  اإمداد حمطات  املتكثفات، و�صي�صاهم يف 

وبع�ض ال�صناعات ال�صغرية واملتو�صطة بالغاز الطبيعي. كما �صينتج امل�صروع غاز االإيثان 

الذي �صي�صتخدم كلقيم لل�صناعة البرتوكيماوية املحلية، عالوة على الربوبان والبيوتان 

اللذان �صي�صدران اإىل اخلارج. �صينجز امل�صروع على مرحلتني، ويتوقع بدء ت�صغيل املرحلة 

االأوىل يف عام 2014 والثانية يف عام 2015. تتوىل اإدارة وت�صغيل م�صروع غاز برزان �صركة 

را�ض غاز من خالل �صركة م�صرتكة مع قطر للبرتول وفرع من �صركة اإك�صون موبيل.

2-9 دولة الكويت 
يواجه م�صروع تطوير حقول الغاز اجلورا�صية العديد من التحديات التي تاأتي نتيجة 

االأ�صباب التالية:

األف قدم(، وتعلوها طبقة   • 	16 اإىل  ) ت�صل  تو�صع احلقول يف طبقات عميقة 

روا�صب ملحية �صميكة، مما يحد من اإمكانية الت�صوير الزلزايل، ويوؤثر على دقة 

حتديد مكان البئر وعمليات احلفر. 

•تتكون الطبقات احلاملة للغاز ب�صكل رئي�صي من الكربونات التي تعترب من اأعقد  	
الطبقات التي تظهر تغريات كبرية توؤثر على ن�صبة اال�صتخال�ض، وتتطلب حفر 

عدد اأكرب من االآبار، مقارنة باأية اأنواع اأخرى من احلقول التقليدية، ف�صالُ عن 

اأنها مت�صققة مما يجعل اإمكانية التنبوؤ بطبيعة االإنتاج �صعبة للغاية.

(، ويف بع�ض  • يحتوي املخزون الغازي على ن�صبة عالية جداً من الكربيت )%6-2	

االآبار االإختبارية تزيد عن هذه الن�صبة، ف�صاًل عن احتوائه على �صوائل اأكالة 

يف درجات حرارة عالية، كغاز كربيتيد الهيدروجني )H2S(، وغاز ثاين اأك�صيد 

الكربون )CO2(، ومياه �صديدة امللوحة. 

الكويت ثالث  املكت�صفة يف �صمال  الغاز اجلورا�صية  تت�صمن خطة تطوير حقول 

مراحل ومت�صي �صركة نفط الكويت يف تنفيذها على الرغم من التحديات الكثرية التي 

تواجهها، للو�صول اإىل طاقة اإنتاجية قدرها مليار قدم مكعب من الغاز يوميا اإ�صافة اإىل 

حوايل 350 األف برميل من النفط اخلفيف واملتكثفات يف عام 2015، لتلبية احتياجات 

البالد لتوليد الطاقة الكهربائية. 
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الكويتية املكلفة بدرا�صة م�صروع  اللجنة  اأن   )KPC( الكويتية اأعلنت موؤ�ص�صة البرتول 

اإن�صاء ت�صهيالت دائمة ال�صترياد الغاز الطبيعي امل�صيل مل تقدم تو�صياتها بعد، وقد ارتفعت 

الكمية،  ثلث  2011 مبقدار  االأوىل من عام  الثمانية  االأ�صهر  امل�صتوردة خالل  الغاز  كمية 

مقارنة بالكمية التي ا�صتوردتها خالل نف�ض الفرتة من العام املا�صي، وذلك لتلبية زيادة 

الطلب الناجمة عن تو�صيع الطاقة االإنتاجية ملحطة ال�صبية توليد الطاقة الكهربائية.  

الالزمة ال�صتقبال  الت�صهيالت  بناء م�صروع  2009، مت االنتهاء من  يف منت�صف عام 

حمطة عائمة تعمل على ا�صتقبال ناقالت الغاز واإعادة حتويل الغاز امل�صيل اإىل غاز يتم 

دفعه ب�صبكة االأنابيب الناقلة للغاز حيث ميثل جتربة فريدة  مت من خاللها توفري ما يقارب 

من 500 قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي لتلبية حاجة ال�صوق املحلية، وعلى االأخ�ض 

خالل فرتة ذروة اال�صتهالك، والتي تبداأ من ني�صان/اأبريل من كل عام وملدة �صتة اأ�صهر. 

ا�صتثماراتها اخلارجية يف جمال  اإىل تعزيز  الكويت  اأخرى ت�صعى دولة  من جهة 

العاملية، منها  ال�صركات  الغاز، وذلك من خالل امتالك ح�ص�ض يف  م�صاريع �صناعة 

ال�صركة امل�صرتكة للغاز الطبيعي امل�صال ويت�صتون )Wheatstone( ، وهي �صركة م�صرتكة 

موؤلفة من  �صركة �صيفرون بح�صة )73.6%(، وموؤ�ص�صة اأبات�صي Apache  بح�صة 

)13%(، وال�صركة الكويتية لالإ�صتك�صافات البرتولية االأجنبية )Kufpec( بح�صة )%7(، 

و�صركة �صل بح�صة )6.4%(، حيث ح�صلت �صركة ويت�صتون على القرار النهائي لال�صتثمار 

يف اأيلول �صبتمرب 2011 للبدء مب�صروعها يف غرب اأ�صرتاليا بقيمة 28.4 مليار دوالر 

لت�صدير 8.9 مليون طن/ال�صنة من الغاز الطبيعي امل�صيل اإىل كوريا اجلنوبية واليابان.  

وتتوقع ال�صركة اأن تبداأ بطرح اأول �صحنة اإىل ال�صوق يف عام 2016.

2-10 جمهورية م�صر العربية 

بلغ   .11/2010 الطبيعي خالل عام  الغاز  واإنتاج  9 م�صروعات لتطوير  تنفيذ  مت 

اإجمايل اإنتاجها االأويل حوايل 429 مليون قدم مكعب/يوم باالإ�صافة اإىل 400 برميل/ 

اإ�صافة احتياطيات تقدر بحوايل 1.2 تريليون قدم مكعب من  يوم من املتكثفات، مع 

الغاز الطبيعي، اإ�صافة اإىل 12 مليون برميل متكثفات. بلغ اإجمايل تكلفة تلك امل�صاريع 

ما يقارب 1.7 مليار دوالر.  
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ا�صتمر ن�صاط تو�صيل الغاز الطبيعي اإىل املراكز ال�صناعية وال�صكنية، حيث مت تو�صيل 

 1596 اإىل حوايل  االإجمايل  لي�صل  عن العام املا�صي   %5.7 بزيادة  86 من�صاأة �صناعية 

من�صاأة، وجاري التن�صيق لتو�صيل الغاز اإىل املناطق ال�صناعية اجلديدة ف�صال عن ا�صتمرار 

التو�صيل للعمالء التجاريني لي�صل اإىل 8676 عميل. كما مت اإمداد 555 األف وحدة �صكنية 

بزيادة 15% عن العام ال�صابق، وبتكلفة اإجمالية قدرها 66 مليون جنيه م�صري.

65 حمطة  الطبيعي امل�صغوط من خالل  بالغاز  للعمل  األف �صيارة   23 مت حتويل 

لتحويل ال�صيارات يف عام 10/2011 بزيادة 34% عن العام ال�صابق لي�صل االإجمايل 

اإىل 156378 �صيارة بعد اإ�صافة 13حمطة جديدة للتموين بالغاز خالل عام 11/2010، 

لي�صبح اإجمايل عدد املحطات 142 حمطة. 

كما مت االنتهاء من تنفيذ م�صروعات مد اخلطوط بطول 90 كم، وتكلفة بلغت حوايل 

600 مليون جنيه لت�صغيل ثالث حمطات لتوليد الطاقة الكهربائية.   

2-11  مملكة االأردن 

ا�صتقبال غاز طبيعي م�صيل يف ميناء  بناء حمطة  اإمكانية  االأردنية  اململكة  تدر�ض 

العقبة على البحر االأحمر للتمكن من ا�صترياد 1 مليون طن/ال�صنة من الغاز القطري.

3. اأهم ن�صاطات �صناعة الغاز العاملية 

اأعلنت �صركة برتوبرا�ض )Petrobras( اأنها �صتن�صئ حمطة تفريغ غاز طبيعي م�صيل ثالثة 

يف املغمورة، بطاقة 14 مليون مرت كعب يف اليوم، الإمداد والية باهيا )Bahia( التي تعترب 

اأكرب والية م�صتهلكة للغاز من بني الواليات الربازيلية ال�صمالية ال�صرقية. كما �صيتم و�صل 

املحطة بوا�صطة خطوط اأنابيب يف موقعني. �صتبداأ اأعمال اإن�صاء امل�صروع يف اآذار/مار�ض 

2012، ويتوقع اإجنازه يف منت�صف عام 2013، بكلفة تقديريه حوايل 425 مليون دوالر.

منح ائتالف �صركات دولية تقوده �صركة �صانتو�ض املحدودة)Santos Ltd(  موافقته 

اإجناز م�صروع غاز طبيعي م�صيل يف غالد�صتون )Gladston( يف والية  النهائية على 

7.8 مليون طن/ال�صنة، وكلفة قدرها  االأ�صرتالية، بطاقة    )Queensland(كوين�صالند

16 مليار دوالر.   
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 Enterprise Products Partners-( بداأت �صركة اإنرتبرايز بروداكت�ض بارترنز اإل بي

 Mont(ت�صغيل وحدة تقطري �صوائل الغاز الطبيعي الرابعة يف مدينة مونت بيلفيو )LP

Belvieu(- والية تك�صا�ض يف الواليات املتحدة االأمريكية بطاقة ا�صمية قدرها 75 األف 

اإىل  لل�صركة يف مونت بيلفيو  اإجمايل الطاقة اال�صمية  ب/ي، وهذه االإ�صافة �صرتفع 

380 األف ب/ي. �صت�صاهم هذه الوحدة يف زيادة تقطري �صوائل الغاز املنتجة من حقول 

غاز ال�صجيل، منها حقول اإيجل فورد )Eagle Ford( يف تك�صا�ض، اإ�صافة اإىل حقول 

 .)Midcontinent( وميدكونتينانت ، )Rocky Mountains(روكي ماونتينز

اأعلنت �صركة األتا غاز)AltaGas(  املحدودة عن عزمها اإن�صاء وحدة معاجلة غاز، 

ومنظومة ت�صهيالت جتميع الغاز املرافق يف منطقة غولدنديل)Goldendale(  الواقعة 

على بعد 100 كم �صمال غرب منطقة األتا الكندية، بكلفة تقديرية قدرها 235 مليون 

دوالر، ويتوقع اأن تدخل يف اخلدمة نهاية عام 2012.  

اإي )DESFA SA( م�صغلة منظومة نقل غاز هيلينيك  اإ�ض  منحت �صركة دي�صفا 

اأنابيب  اإن�صاء اجلزء الربي من خط  الهند�صية مل�صروع  الت�صاميم  )Hellinic(  عقد 

الغاز الطبيعي الوا�صل بني اليونان واإيطاليا )IGI(، اإىل كل من �صركة بين�صنب املحدودة 

.)C&M Engineering SA( و�صركة �صي اأند اإم للهند�صة )Penspen Ltd(

يبلغ طول اجلزء الواقع يف اليونان حوايل 580 كم بقطر 42 بو�صة، وميتد من منطقة 

كوميتيني )Komitini( �صرق اليونان اإىل ثي�صربوتيا )Thesprotia( على ال�صاحل الغربي، 

حيث �صيتم و�صله مع اجلزء املغمور من خط )IGI(. يهدف خط )IGI(  اإىل نقل الغاز 

من منظومة خط اأنابيب الغاز الرتكية اإىل منظومة خط اأنابيب الغاز االإيطالية، لتاأمني 

اإمكانية ت�صدير الغاز الطبيعي من منطقة  بحر قزوين اإىل اأوروبا.

الواليات املتحدة االأمريكية عقد  منحت موؤ�ص�صة هي�ض )Hess( بوالية هيو�صنت – 

 Mustang( للهند�صة اإىل �صركة مو�صتانغ  التف�صيلية والتوريد  الهند�صية  الت�صاميم 

 .)Dacota( صمال داكوتا�  )Tioga( تيوغا تو�صيع وحدة غاز  Engineering( مل�صروع 

يت�صمن امل�صروع رفع طاقة الوحدة من حوايل 110 مليون قدم مكعب/اليوم اإىل 250 

مليون قدم مكعب/اليوم، اإ�صافة اإىل تركيب وحدة ا�صرتجاع االإيثان بالتربيد، ويتوقع 



تقرير الأمني العام ال�سنوي

الثامن والثالثون

252

اجناز امل�صروع يف الن�صف الثاين من عام 2012.

اأعلنت �صركة غاز بروم عن ح�صولها على كافة املوافقات ال�صرورية وغري امل�صروطة 

من تركيا لل�صماح باإن�صاء وت�صغيل خط اأنابيب غاز �صاوث �صرتمي )South Stream( عرب 

املنطقة االقت�صادية الرتكية يف البحر االأ�صود. كانت املوافقة الرتكية اآخر ال�صعوبات 

التي تعيق اإن�صاء امل�صروع، كما و�صفت باأنها اإحدى االأدلة التي توؤكد اأن تاريخ االإجناز 

�صيكون ح�صب املوعد املتوقع بحلول عام 2015. يهدف خط اأنبوب غاز �صاوث �صرتمي 

اإىل نقل اأكرث من 63 مليار مرت مكعب يف ال�صنة من الغاز عرب فرعني، االأول من رو�صيا 

اإىل بلغاريا، ثم �صربيا، وهنغاريا، و�صلوفينيا، واأ�صرتاليا، اإىل اإيطاليا. اأما الثاين فيمتد 

من رو�صيا اإىل كرواتيا، ثم مقدونيا واليونان اإىل تركيا. يذكر اأنه قد مت االإعالن عن 

امل�صروع عام 2007 مب�صاركة كل من �صركة غازبروم)Gazprom(  الرو�صية، و�صركة اإيني 

)Eni( االإيطالية. ويف عام 2008 دخلت �صركتان فرن�صيتان بح�ص�ض �صغرية. وتقدر 

كلفة امل�صروع بع�صرين مليار دوالر.

يف حزيران/يونيو 2011 مت اإجناز اخلط االأول من منظومة خط االأنابيب الثنائي 

 ،2010 اأبريل  ني�صان/  اإن�صائه يف  اأعمال  بداأت  الذي   )Nord Stream( نورد �صرتمي

ويتوقع اإجناز اأعمال اإن�صاء اخلط الثاين الذي ي�صري على التوازي مع اخلط االأول يف 

تبلغ طاقة نقل كل خط من اخلطني املذكورين حوايل   .2012 الربع االأخري من عام 

27.5 مليار مرت مكعب من الغاز يف ال�صنة، بطول 1124 كم، وبكلفة تقديرية قدرها 7.4 
مليار دوالر. يهدف اخلط اإىل نقل الغاز الطبيعي من غرب �صيبرييا يف رو�صيا لي�صل 

اإىل حمطة اال�صتقبال لومبني)Lubmin(  يف اأملانيا التي �صينقل الغاز منها اإىل كل من 

بلجيكا والدمنارك وفرن�صا وهولندا واململكة املتحدة وبلدان اأخرى.

 Nord Stream( يتوىل ت�صغيل خط اأنابيب نورد �صرتمي �صركة نورد �صرتمي اإي جي

AG(، وهي �صركة م�صرتكة مكونة من كل من �صركة غازبروم الرو�صية بح�صة%51، 

 E.ON( و�صركة اإي اأون روهرغاز ،)BASF/Wintershall( و�صركة با�صف/ وينرت�صيل

Ruhrgas( بح�صة 20% لكل منهما، والباقي 9% ل�صركة اإن يف نيدرالندز غا�صوين 

    .)NV Nederlands Gasunie(  الهولندية
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اجلدول 1-3
مقارنة بني اجمالي طاقات عمليات التقطير االبتدائي تبعا للمناطق العاملية نهاية 

عامي 2010 - 2011
)مليون برميل/ يوم(

مالحظة: األرقام بين قوسين تعني سالبا

 المصدر:
 - Oil & Gas Journal, 6 Dec. 2010 & 6 Dec. 2011.

نسبة التغير
2010/2011

(%)
الفرق 2011 2010

(0.28) (0.06) 21.25   أمريكا الشمالية  21.31

(1.37) (0.20) 14.43   أوروبا الغربية  14.63

0.20 0.05 24.92   آسيا/الباسيفيك  24.87

0.00 0.00 10.37   أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة  10.37

0.00 0.001 6.58   أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي  6.58

0.41 0.030 7.28   الشرق األوسط  7.25

0.00 0.00 3.22   أفريقيا  3.22

(0.20) (0.18) 88.05   االجمالي  88.23
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اجلدول 2-3
مقارنة بني اجمالي طاقات العمليات التحويلية بالعوامل احلفازة  موزعة على املناطق العاملية نهاية 

عامي 2010 - 2011
)مليون برميل/ يوم(

٭ تشمل عمليات التكسير بالعامل الحفاز، والتكسير الهيدروجيني، والتهذيب بالعامل الحفاز 
مالحظة: األرقام بين قوسين تعنى سالبا.

 المصدر:
 - Oil & Gas Journal, 6 Dec. 2010 & 6 Dec. 2011.

نسبة التغير
2010/2011

(%)
2011 2010

(0.32) 12.58   أمريكا الشمالية  12.62

(1.42) 5.54   أوروبا الغربية  5.62

2.78 6.66   آسيا/الباسيفيك  6.48

0.00 2.68   أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة  2.68

0.00 1.84   أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي  1.84

0.00 1.61   الشرق األوسط  1.61

0.00 0.73   أفريقيا  0.73

0.19 31.64   االجمالي  31.58
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جلدول 3-3

ا
 مقارنة بني اجمالي طاقات العمليات التحويلية بالعوامل احلفازة تبعا لنوع العملية موزعة على املناطق العاملية

نهاية عامي 2010 و2011
)مليون برميل/ يوم(

سير الهيدروجيني
التك

سير بالعامل الحفاز
التك

ب بالعامل الحفاز
التهذي

نسبة التغير
2010/2011

(%)
الفرق

2011
2010

نسبة التغير
2010/2011

(%)
الفرق

2011
2010

نسبة التغير
2010/2011

(%)
الفرق

2011
2010

3.74
0.07

1.94
1.87

(0.91)
(0.91)

6.51
6.57 

(1.20)
(0.05)

4.13
4.18 

  أمريكا الشمالية 

0.00 
0.00 

1.18
1.18

(1.77)
(0.04)

2.22
2.26 

(2.28)
(0.05)

2.14
2.19 

  أوروبا الغربية 

0.00
0.00 

1.25
1.25

4.22 
0.13 

3.21
3.08 

2.79 
0.06

2.21
2.15 

ك 
سيفي

سيا/البا
  آ

0.00 
0.00 

0.33
0.33

0.00 
0.00 

0.88
0.88 

0.00 
0.00 

1.47
1.47 

 أوروبا الشرقية 
ستقلة

  وكومنولث الدول الم

0.00 
0.00 

0.13
0.13

0.00 
0.00 

1.31
1.31 

0.00 
0.00 

0.40
0.40 

  أمريكا الجنوبية 

0.00 
0.00 

0.60
0.60

0.00 
0.00 

0.36
0.36 

0.00 
0.00 

0.65
0.65 

ط 
س

  الشرق األو

0.00 
0.00 

0.06
0.06

0.00 
0.00 

0.21
0.21 

0.00 
0.00 

0.46
0.46 

  أفريقيا 

1.29 
0.07 

5.49
5.42

0.20 
0.03 

14.70
14.67 

(0.35)
(0.04)

11.46
11.50 

جمالي 
  اال

٭ تشمل عمليات التهذيب بالعامل الحفاز، والتكسير بالعامل الحفاز، والتكسير  الهيدروجيني 
مالحظة: األرقام بين قوسين تعنى سالبا.

صدر:
الم

 - O
il &

 G
as Journal, 6 D

ec. 2010 &
 6 D

ec. 2011.
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اجلدول 4-3
 مقارنة بني اجمالي  طاقات انتاج فحم الكوك من العمليات التحويلية احلرارية

 موزعة على املناطق العاملية في نهاية عامي 2010 و2011
)ألف طن/ يوم(

نسبة التغير
2010/2011

(%)
الفرق 2011 2010

1.74 2.29 133.71 131.42   أمريكا الشمالية 

0.08 0.01 12.61 12.60   أوروبا الغربية 

0.00 0.00 20.45 20.45   آسيا/الباسيفيك 

0.00 0.00 12.57 12.57  أوروبا الشرقية وكومنولث 
  الدول المستقلة

0.00 0.00 24.64 24.64   أمريكا الجنوبية 

0.00 0.00 3.30 3.30   الشرق األوسط 

0.00 0.00 1.84 1.84   أفريقيا 

1.11 2.3 209.12 206.82   االجمالي 

مالحظة: األرقام بين قوسين تعنى سالبا.

 المصدر:
 - Oil & Gas Journal, 6 Dec. 2010 & 6 Dec. 2011.
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نسبة التغير
2010/2011

(%)
الفرق 2011 2010

0.31 0.05 16.37 16.32   أمريكا الشمالية 

0.60 0.06 10.08 10.02   أوروبا الغربية 

1.99 0.20 10.23 10.03   آسيا/الباسيفيك 

0.00 0.00 4.27 4.27   أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة 

0.00 0.00 1.90 1.90   أمريكا الجنوبية 

0.00 0.00 2.04 2.04   الشرق األوسط 

0.00 0.00 0.84 0.84   أفريقيا 

0.68 0.31 45.73 45.42   االجمالي 

اجلدول 5-3
 مقارنة بني اجمالي  طاقات عمليات املعاجلة الهيدروجينية موزعة على املناطق العاملية

 في نهاية عامي 2010 و2011
)مليون برميل/ يوم(

 المصدر:
 - Oil & Gas Journal, 6 Dec. 2010 & 6 Dec. 2011.
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اجلدول 6-3
تصنيف أكبر شركات تكرير النفط في العالم يناير/ كانون الثاني )2011 - 2012(

المصدر:
 Oil&Gas Journal, 6 December, 2011

المرتبة 
يناير 
2011

الطاقة 
التكريرية   

ألف ب/ي
الشركة

المرتبة 
يناير

 2011

1 5788      Exxon Mobile 1 إكسون موبيل

2 4194.2 Royal Dutch Shell PLC 2 رويال دوتش شل، بي إل سي

3 3971  Sinopec 3 سينوبك

4 3322.2 BP PLC 4 بي بي - بي إل سي

8 2776.5 Valero Energy Corp  فاليرو إنرجي 5

7 2678 Petroleos de Venezuela SA بتروليوس دي فينزويال، إس إي 6

9 2675 China National Petroleum Corp 7 مؤسسة البترول الوطنية الصينية

5 2568.2 ConocoPhillips كونوكو فيليبس 8

6 2559.6 Chevron شيفرون 9

11 2451.5  Saudi Aramco 10 أرامكو السعودية

10 2314 Tptal SA توتال إس إي 11

12 1997   Petroleo Brasileiro SA 12 بتروليو برازيليرو إس إي

13 1703 Petroleos Mexicanos SA 13 بتروليوس مكسيكانوس

14 1451 National Iranian Petroleum Co 14 شركة النفط الوطنية اإليرانية

15 1423.2 JX Nippon Oil&Energ Corp 15  شركة جي إكس نيبون للنفط والطاقة

16 1293  Rosneft 16 روزنفت

17 1217 OAO Lukoil 17 أو إية أو لوك أويل

18 1193 Marathon Petroleum Co.LP 18 شركة بترول ماراثون إل بي

24 1115 SK Corp مؤسسة إس كي 19

19 1105 Repsol ريبسول 20

20 1085 Kuwait National Petroleum Co شركة البترول الوطنية الكويتية 21

21 993 Petramina بترامينا 22

22 904 Agip Petroli SPA أجيب بترولي إس بي إي 23

25 815.5 Flint Hills Resources فلينت هيلز ريسورسس 24

23 675 Sunoco Inco 25 سانوكو
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اجلدول 7-3
تصنيف أكبر مصافي النفط في العالم، يناير/كانون الثاني 2012

 الطاقة
  التكريرية

(ألف ب/ي)
الموقع الشركة

940 جوديبانا، فالكون، فنزويال Paraguana Refining Center  1- مركز تكرير باراغوانا

840 أولسان، كوريا الجنوبية  SK Corporation  2-  إس كي كوربوريشن 

760 ييوسي، كوريا الجنوبية GS Caltex Corp  3-  جي إس كالتكس كوربوريشن 

660 جامناغار، الهند  Reliance Petroleum  4- ريليانس بتروليوم 

605 جورونغ، تايوان ExxonMobile Refining&Supply Co  5 - إكسون موبيل للتكرير واإلمداد 

580 جامناغار، الهند Reliance Industries، Ltd  6 -ريليانس إندستريز المحدودة 

565 أونسان، كوريا الجنوبية S-Oil Corp  7- إس إويل كوربوريشن 

560.5 بيتاون، تكساس، الواليات المتحدة  ExxonMobile Refining&Supply Co 8 - إكسون موبيل للتكرير واإلمداد 

550 راس تنورة، المملكة العربية السعودية Saudi Aranco  9- أرامكو السعودية 

540 ميلياو، تايوان Formosa Petrochemical Co  10 -فورموزا بتروكيميكال 

502.5 باتون روج، لويزيانا ExxonMobile Refining&Supply Co  11-إكسون موبيل لإلمداد والتكرير 

500 كرويكس، جزر فيرجين، الواليات المتحدة Hovensa LLC 12-هوفينسا إل إل سي 

490 غاريفيل، لويزيانا، الواليات المتحدة Marathon Petroleum Co. LLC 13-ماراثون بتروليوم 

466 ميناء األحمدي ، الكويت  Kuwait National Petroleum Co 14-شركة البترول الوطنية الكويتية 

462 بوكون- سينغافورة  Shell Eastern Petroleum Co 15-شل إيسترن بتروليوم 

451.25  16-بي بي، بي إل سي BP PLC  تكساس، الواليات المتحدة

440 ليك تشارلز، لويزيانا، الواليات المتحدة Citgo Petroleum Corp17-سيتجو بتروليوم كوربوريشن 

404 بيرنيس، هوالندا Shell Nederland Raffinaderij 18-شل نيدرالند رافيناديريغ بي في 

403 زينهاي، الصين Sinopec 19-سينوبك 

400 رابغ- المملكة العربية السعودية  Saudi Aramco 20-أرامكو السعودية 

400 ينبع – المملكة العربية السعودية  Saudi Aramco-Mobil 21-أرامكو السعودية- موبيل 

المصدر:
 Oil&Gas Journal, 6 December, 2011
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اجلدول 8-3
 تطور طاقات عمليات التقطير االبتدائي في الدول العربية،

خالل الفترة 2010-2006
)ألف برميل/ يوم(

المصدر:
 - Oil & Gas Journal, 6 Dec. 2010.

2010 2009 2008 2007 2006
 عدد المصافي

العاملة
عام 2010

798 798 798 798 778 5   اإلمارات 
262 262 249 249 249 1   البحرين 
34 34 34 34 34 1   تونس 

463 463 463 463 450 5   الجزائر 
2095 2095 2095 2095 2095 7   السعودية 
240 240.0 240.0 240.0 240.0 2   سورية 
846 846 597 597 597 14   العراق 
283 283 137 137 137 2   قطر 
936 936 889 889 889 3   الكويت 
378 378 378 378 378 5   ليبيا 
726 726.0 726.0 726.0 726.0 8   مصر 

7061 7061 6606 6606 6573 53   اجمالي الدول األعضاء 
90 90.0 90.0 90.0 90.0 1   األردن 

140 140 140 140 122 3   السودان 
- - - 10 10 -   الصومال 

222 222 222 222 85 2   ُعمان 
- - - - - -   لبنان 

155 155.0 155.0 155.0 155.0 2   المغرب 
25 25 25 25 25 1   موريتانيا 

140 140 140 140 140 2   اليمن 
772 772 772 782 627 11   اجمالي الدول العربية األخرى 
7833 7833 7378 7388 7200 64   اجمالي الدول العربية 
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اجلدول 9-3
حالة مشاريع إنشاء املصافي اجلديدة في الدول األعضاء

حالة المشروع
 2011

الطاقة التكريرية
(ألف برميل/ يوم)

حالة المشروع
 2010 المشروع

  اإلمارات 
تصاميم هندسية 500 دراسة جدوى الفجيرة

إنشاء 417 تصاميم هندسية الرويس
تأجيل 120 الصخيرة دراسة   تونس 

دراسة عروض اإلنشاء 300 دراسة جدوى تياريت   الجزائر 
  السعودية 

إنشاء 400 إنشاء ينبع
إنشاء 400 إنشاء الجبيل

تصاميم هندسية 400 تصاميم هندسية رأس تنورة
تصاميم هندسية 400 إنشاء جيزان

  سورية 
دراسة 140 دراسة الفرقلس
دراسة 140 دراسة دير الزور
دراسة 100 دراسة دير الزور

  العراق 
تصاميم أولية 300 تصاميم هندسية الناصرية
تصاميم أولية 140 تصاميم هندسية كربالء
تصاميم أولية 150 تصاميم هندسية ميسان
تصاميم أولية 150 دراسة كركوك

إلغاء 250 دراسة الشاهين   قطر 
دراسة 530 دراسة ميناء الزور   الكويت 

  مصر 
دراسة 120 دراسة مسطرد
تأجيل 130 دراسة عين السخنة
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اجلدول 10-3
حالة مشاريع إنشاء املصافي اجلديدة في الدول العربية األخرى

حالة المشروع
 2011

الطاقة التكريرية
(ألف برميل/ يوم)

حالة المشروع
 2010 المشروع

تأجيل 150 بور سودان دراسة   السودان 

التصاميم الهندسية 200 الدقم تأجيل   عمان 

تأجيل 200 جفر األصفر دراسة   المغرب 

  اليمن 

تأجيل 160 دراسة رأس عيسى

تأجيل 50 دراسة حضرموت
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اجلدول 3 - 11
قائمة أكبر عشر مجمعات إلنتاج االثيلني في العالم مطلع عام 2011

  طاقة اإلنتاج
(ألف طن/سنة) الموقع الشركة

2935 مايلياو - تايوان - الصين   1-  فورموسا بتروكيميكال كوربوريشن 
 Formosa  Petrochemical Corporation

2812 جوفر، آلتا، كندا   2-  نوفا كيميكالز كوربوريشن 
  Nova Chemicals Corporation 

2250 الجبيل- المملكة العربية السعودية   3-  شركة البتروكيماويات العربية 
 Arabian Petrochemical Company

2197 باي تاون – تكساس 4- إكسون موبيل كيميكال 
 Exxon Mobil Chemical Company

1865 سويني – تكساس 5 - شيفرون فيليبس كيميكال 
 Chevron Phillips Chemical Company

1800 تيرنيوزن – هولندا 6 - داو كيميكال 
 Dow Chemical Company

1752 شوكوال بايو – تكساس   7- إنيوس أوليفنز & بوليمرز 
 Ineos Olefins & Polymers

1750 شانيلفيو – تكساس   8 - إكويستار كيميكالز إل بي 
   Equistar Chemicals LP 

1705 ينبع – المملكة العربية السعودية 9- ينبع للبتروكيماويات 
 Yanbu Petrochemical Company

1650   10 -إيكويت للبتروكيماويات  الشعيبة – الكويت
 Equate Petrochemical Company

المصدر:
 - Oil & Gas Journal, 4 July, 2011.
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اجلدول 12-3
 مقارنة بني طاقات انتاج االثيلني القائمة في العالم حسب املناطق،

  لعامي 2009 و2010
)ألف طن عند نهاية السنة(

مالحظة: األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
 المصدر:

 - Oil & Gas Journal , 26  July, 2010 & 4  July, 2011.

نسبة التغير
2009/2010

(%)
الفرق 2010 2009

0.11 39.0 34508   أمريكا الشمالية  34469

(0.06) (14.0) 24904   أوروبا الغربية  24918

12.99 4900.0 42631   آسيا/الباسيفيك  37731

0.00 0.0 7971  أوروبا الشرقية وكومنولث  7971
  الدول المستقلة

0.00 0.0 5084   أمريكا الجنوبية  5084

21.65 3855.0 21659   الشرق األوسط  17804

0.00 0.0 1698   أفريقيا  1698

6.77 8780.0 138455     االجمالي   132775
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جدول 3 - 13
توزع طاقة إنتاج اإليثيلني على مستوى العالم حسب الدول املختلفة 

لعامي 2009 و2010

معدل االنتاج التغير
2010

معدل االنتاج
2009 الدولة

ألف طن في السنة ألف طن في السنة ألف طن في السنة
0 330 330 أذربيجان 
0 839 839 األرجنتين 
0 1430 1430 أسبانيا 
0 502 502 استراليا 
0 200 200 فلسطين المحتلة 

(14) 5743 5757 ألمانيا 
0 600 600 االمارات العربية المتحدة 
0 600 600 إندونيسيا 
0 140 140 أوزبكستان 
0 630 630 أوكرانيا 
0 4734 4734 إيران 
0 2170 2170  إيطاليا 
0 3500 3500 البرازيل 
0 330 330 البرتغال 
0 2460 2460 بلجيكا 
0 400 400 بلغاريا 
0 700 700 بولندا 

900 3172 2272 تايالندا 
0 520 520 تركيا 
0 544 544 التشيك 
0 133 133 الجزائر 
0 585 585 جنوب أفريقيا 
0 3490 3490 روسيا 
0 193 193 روسيا البيضاء 
0 844 844 رومانيا 

800 2780 1980 سنغافورة 
0 220 220 سلوفاكيا 

يتبع
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تابع اجلدول 13-3

معدل االنتاج التغير
2010

معدل االنتاج
2009 الدولة

ألف طن في السنة ألف طن في السنة ألف طن في السنة
0 625 625 السويد 
0 33 33 سويسرا 
0 45 45 شيلي 
0 200 200 صربيا والجبل األسود 

2200 12978 10778 الصين 
0 4006 4006 الصين، تايوان 
0 3373 3373 فرنسا 
0 600 600 فنزويال 
0 330 330 فنلندة 

1300 2520 1220 قطر 
0 130 130 كازاخستان 
0 90 90 كرواتيا 
0 5531 5531 كندا 
0 5630 5630 كوريا الجنوبية 
0 60 60 كوريا الشمالية 
0 100 100 كولومبيا 
0 1650 1650 الكويت 
0 350 350 ليبيا 
0 1723 1723 ماليزيا 
0 660 660 المجر 
0 330 330 مصر 
0 1384 1384 المكسيك 

2555 11955 9400 المملكة العربية السعودية 
0 2855 2855 المملكة المتحدة 
0 550 550 النرويج 
0 500 500 النمسا 
0 300 300 نيجيريا 

800 3315 2515 الهند 
0 3965 3965 هولندا 

39 27593 27554 الواليات المتحدة األمريكية 
0 7265 7265 اليابان 
0 20 20 اليونان 

مالحظة: األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
المصدر:

 - Oil & Gas Journal , 26  July, 2010 & 4  July, 2011.
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اجلدول 3 - 14
قائمة أكبر عشر منتجني لإليثيلني على مستوى العالم مطلع عام 2011

طاقة اإلنتاج
(مليون طن/سنة)  عدد

المواقع الشركة
حصة الشركة إجمالي المجمعات

10274 13392 15  1-  الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك(

10529 13045 21  2-  داو كيميكال

8551 12515 19  3-  إكسون موبيل

5947 9358 13  4-  رويال دويتش شل بي إل سي 

7275 7575 13  5-   سينوبك

3472 5933 11  6-   توتال آ س

5352 5607 8  7-   شركة كيماويات شيفرون فيليبس

5200 5200 8  8-   ليوندل بازل (1)

4734 4734 7  9-  الوطنية االيرانية للبتروكيماويات

4286 4656 6  10-  إنيوس

 مالحظة: 
 )1( تشمل فرع إكويستار كيميكالز إل بي. 

المصدر:
 - Oil & Gas Journal , 4  July, 2011.



269

جداول  الفصل الثالث

اجلدول 15-3
استهالك الغاز الطبيعي في مختلف مناطق العالم خالل عامي 2009 و2010

)مليار متر مكعب(

 ٭ أوروبا و أوراسيا : تشمل كال من أوروبا وكومنولث الدول المستقلة وتركيا

 المصدر:
 - BP Statistical Review of World Energy, June 2011.

نسبة التغير
2009/2010 2010 2009

4.8 846.1 807.7   أمريكا الشمالية 

9.3 147.7 135.1   أمريكا الوسطى والجنوبية 

7.2 1137.2 1060.5   أوروبا و أوراسيا ٭ 

12.6 567.6 503.9   آسيا/الباسيفيك 

6.2 365.5 344.1   الشرق األوسط 

6.2 105.0 98.9   أفريقيا 

7.4 3169.1 2950.2   االجمالي 
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اجلدول 16-3
 تطور حصة الغاز الطبيعي من اجمالي استهالك الطاقة التجارية  في مختلف مناطق العالم

 خالل الفترة 2010-2007
)%(

2010 2009 2008 2007

27.7 27.3 26.7 24.9   أمريكا الشمالية 

21.7 20.7 22.2 22.3   أمريكا الوسطى والجنوبية 

37.4 33.4 34.7 33.8   أوروبا و أوراسيا٭ 

25.3 24.7 23.6 20.3   أفريقيا 

46.9 46.5 47.0 44.3   الشرق األوسط 

11.2 10.7 10.9 10.7   آسيا/الباسيفيك 

23.8 23.4 24.0 23.5   اجمالي العالم 

٭ أوروبا و أوراسيا : تشمل كال من أوروبا وكومنولث الدول المستقلة وتركيا

 المصدر:
 - BP Statistical Review of World Energy,  June 2007 , June 2008 , June 2009 and June 2010 .
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اجلدول 17-3
 صادرات الغاز الطبيعي من مختلف مناطق العالم خالل عامي

 2009 و2010
)مليار متر مكعب(

مالحظة: األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
 المصدر:

 - BP Statistical Review of World Energy, June 2011.

نسبة التغير
2009/2010

 )%)

 النسبة من
 إجمالي

صادرات العالم
2010 2009

1.5 12.8 125.23   أمريكا الشمالية  123.35
0.2 9.5 92.40   منها: كندا  92.24
5.5 3.3 31.98           الواليات المتحدة 30.32
35.2 45.8 446.56   أوروبا و أوراسيا٭ 182.28
1.7 10.3 100.59   منها: النرويج  98.89
7.4 5.5 53.33         هولندا        49.67
28.6 1.6 15.65         المملكة المتحدة        12.17
48.3 20.5 199.85 134.79 روسيا االتحادية
241.9 2.0 19.73 5٫77 تركمانستان
13.1 3.7 36.46   أمريكا الجنوبية  32.23
18.8 1.2 11.65   منها: بوليفيا  9.81
3.2 2.1 20.38         ترينداد وتوباغو        19.74
38.1 13.1 128.18  الشرق األوسط  92.83
48.5 0.9 8.42   منها: ايران  5.67
39.2 9.7 94.90         قطر        68.19
(0.4) 1.2 11.49         عمان        11.54
12.7 0.8 7.90         االمارات        7.01
7.5 11.6 112.93   أفريقيا  105.08
5.9 5.7 55.79   منها: الجزائر  52.67
50.2 2.5 24.02         نيجيريا        15.99
(1.4) 1.0 9.75         ليبيا        9.89
(17.2) 1.6 15.17         مصر        18.32
16.8 12.9 125.89  آسيا/الباسيفيك  107.75
15.6 4.2 41.25   منها: إندونيسيا  35.67
4.1 3.3 31.99         ماليزيا        30.73
6.3 0.9 8.81         ميانمار        8.29
0.2 0.9 8.83         بروناي        8.81
4.9 2.6 25.36         أستراليا        24.24
23.2 975.26   االجمالي  791.44
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اجلدول 3 - 18
صادرات الغاز الطبيعي من مختلف مناطق العالم خالل عامي 2009 و2010

)مليار متر مكعب(

(%) 2010 (%) 2009

 أ - بواسطة األنابيب

18.2 123.59  أمريكا الشمالية   122.49 22.3
2.1 14.25  أمريكا الجنوبية   12.49 2.3

63.1 427.88 58.4 320.18  أوروبا  و أوراسيا  
8.0 54.53  أفريقيا   49.94 9.1
4.1 27.57  الشرق األوسط   24.42 4.5
4.4 29.80  آسيا/الباسيفيك   19.16 3.5

100.0 677.62  اجمالي صادرات العالم باألنابيب   548.68 100.0

 ب - غاز طبيعي مسيل

0.6 1.64  أمريكا الشمالية   0.86 0.4
7.5 22.20  أمريكا الجنوبية   19.74 8.1
6.3 18.68  أوروبا  و أوراسيا٭   3.41 1.4

19.6 58.42  أفريقيا   55.14 22.7
33.8 100.62  الشرق األوسط   68.41 28.2
32.3 96.11  آسيا/الباسيفيك   88.59 36.5

100.0 297.67   اجمالي صادرات العالم من 242.76 100.0
 الغاز الطبيعي المسيل  

975.29  اجمالي صادرات العالم   791.44

69.48  نسبة الكميات المصدرة بواسطة  69.33
األنابيب / االجمالي )%(  

30.52  نسبة الكميات المصدرة من الغاز  30.67
الطبيعي المسيل / االجمالي )%(  

٭ أوروبا و أوراسيا : تشمل كال من أوروبا وكومنولث الدول المستقلة وتركيا
المصدر:

 - BP Statistical Review of World Energy, June 2010.
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اجلدول 3 - 19
تطور صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي 2006 - 2010

)مليار متر مكعب(

المصادر:
 - BP Statistical Review of World Energy, June 2007, June 2008, June 2009, June 2010 and June 2011.

2010 2009 2008 2007 2006

 أ - بواسطة األنابيب

36.48 31.77 37.50 34.03 36.92  الجزائر  
9.41 9.17 9.87 9.20 7.69  ليبيا  

19.15 18.75 17.10 3.77 -  قطر  
- - - 0.95 1.40  عمان  

5.46 5.50 2.86 2.39 1.93  مصر  
70.50 65.19 67.33 50.34 47.94  اجمالي صادرات الدول العربية باألنابيب  

 ب - غاز طبيعي مسيل

19.31 20.90 21.87 24.67 24.68  الجزائر  
0.34 0.72 0.53 0.76 0.72  ليبيا  

75.75 49.44 39.68 41.84 37.17  قطر  
7.90 7.01 7.57 7.55 7.77  االمارات  

11.49 11.54 11.40 11.90 11.90  عمان  
9.71 12.82 14.06 13.61 14.97  مصر  
5.48 0.42 - - -  اليمن  

129.98 102.85 95.11 100.33 97.21   اجمالي صادرات الدول العربية من
 الغاز الطبيعي المسيل  

200.48 168.04 162.44 150.67 145.15  اجمالي صادرات الدول العربية  

35.17 38.79 41.45 33.41 33.03  نسبة الكميات المصدرة بواسطة 
األنابيب / االجمالي )%(  

64.83 61.21 58.55 66.59 66.97  نسبة الكميات المصدرة من الغاز 
الطبيعي المسيل / االجمالي )%(  
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اجلدول 20-3
تطور معدل األسعار٭ العاملية للغاز الطبيعي، 2006 - 2010

)دوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية(

نسبة التغير
2009/2010

(%)
2010 2009 2008 2007 2006

20.4 10.91   اليابان٭ ٭  7.14 7.73 12.55 9.06

(6.0) 8.01   اإلتحاد األوروبي  8.69 8.93 12.61 8.52

12.9 4.39   الواليات المتحدة  6.76 6.95 8.85 3.89

0.3 3.39   كندا  5.83 6.17 7.99 3.38

35.3 6.56   المملكة المتحدة  7.87 6.01 10.79 4.85

 )CIF( ٭ معدل السعر واصل باإلضافة الى كلفة الشحن والتأمين
٭ ٭ غاز طبيعي مسيل 

مالحظة: األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
 المصدر:

 - BP Statistical Review of World Energy, June 2011.
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الف�سل الأول

جمل�س الوزراء واملكتب التنفيذي

اأوال: جمل�س الوزراء

ال�شاد�س  للبرتول اجتماعه  العربية امل�شدرة  الأقطار  عقد جمل�س وزراء منظمة 

والثمانني مبدينة القاهرة – جمهورية م�شر العربية بتاريخ  20 جمادى الآخرة 1432 

2011 ميالدية، وكان الجتماع على م�شتوى مندوبي  اأيار/مايو   23 املوافق  هجرية 

معايل الوزراء، برئا�شة �شعادة علي عبد اجلبار ال�شواد، ممثل مملكة البحرين يف املكتب 

جمهورية   – القاهرة  والثمانني مبدينة  ال�شابع  التنفيذي، كما عقد املجل�س اجتماعه 

م�شر العربية بتاريخ 29 حمرم  1433 هجرية املوافق 24 كانون الأول/دي�شمرب 2011 

ميالدية، برئا�شة معايل الدكتور عبد احل�شني بن علي مريزا، وزير الطاقة يف مملكة 

البحرين، التي كانت لها رئا�شة الدورة لعام 2011.

وفيما يخ�س القرارات التي اتخذها املجل�س هذا العام، ميكن الرجوع اإىل البيانني 

ال�شحفيني ال�شادرين عن اجتماعي املجل�س امللحقني بهذا التقرير.

ثانيا: املكتب التنفيذي

عقد املكتب التنفيذي للمنظمة اجتماعه التا�شع والع�شرين بعد املائة مبدينة القاهرة  

بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1432 هجرية املوافق 21 اأيار/مايو 2011 ميالدية، لإعداد 

املندوبني(،  الوزراء )على م�شتوى  والثمانني ملجل�س  ال�شاد�س  اأعمال الجتماع  جدول 

واجتماعه الثالثني بعد املائة مبدينة القاهرة بتاريخ 3 ذوالقعدة 1432 هجرية املوافق 

1 ت�شرين الأول/اأكتوبر 2011 ميالدية، وذلك للنظر يف ميزانيتي كل من الأمانة العامة 
والهيئة الق�شائية لعام 2012، ورفع التو�شيات املنا�شبة ب�شاأنها اإىل الجتماع ال�شابع 

والثمانني ملجل�س الوزراء. كما عقد املكتب اجتماعه الواحد والثالثني بعد املائة مبدينة 
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26 حمرم 1433 هجرية املوافق 21 كانون الأول/دي�شمرب 2011  بتاريخ  القاهرة 

ال�شابع والثمانني  الوزراء يف اجتماعه  اأعمال جمل�س  ميالدية، وذلك لإعداد جدول 

امل�شار اإليه اأعاله.
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الف�سل الثاين

الأمانـــــــة العامـــــــة

اأوًل:  الدرا�سات والأوراق والتقارير

قامت الأمانة العامة بتنفيذ الربنامج ال�شنوي الذي �شطرته لعام 2011، وذلك يف 

جمال اإجناز الدرا�شات والأوراق البحثية ذات ال�شلة بال�شناعات البرتولية �شواء الفنية  

منها اأو القت�شادية. كما قامت بتنفيذ برناجمها ال�شنوي امل�شطر لعام 2011، اخلا�س 

بالندوات واللقاءات التي تقوم بتنظيمها اأو ت�شارك فيها.

وفيما يلي ا�شتعرا�س لن�شاطات الأمانة العامة يف هذين املجالني:

1 - 1 درا�سة حول »امل�سادر غري التقليدية للغاز الطبيعي واإمكانيات اال�ستفادة منها 
من الناحيتني الفنية واالقت�سادية«

تهدف الدرا�شة اإىل ا�شتعرا�س اأنواع امل�شادر غري التقليدية للغاز الطبيعي، واأماكن 

تواجدها وتقدير كمياتها، والتقنيات املتاحة ل�شتثمارها واإنتاجها، وتقييمها اقت�شادياً 

يف ظل الأ�شعار ال�شائدة. مع ا�شتعرا�س اآخر التطورات العاملية احلا�شلة يف تنمية هذه  

امل�شادر، والتوقعات امل�شتقبلية. وقد ا�شتملت الدرا�شة على �شتة ف�شول، ت�شمن الف�شل 

التقليدية عامليا،  الغاز غري  اأنواع م�شادر  ا�شتعرا�شا عاما لتطور احتياطيات  الأول 

ومدى م�شاهمة هذه امل�شادر يف اإجمايل اإنتاج الغاز الطبيعي وتوقعاته امل�شتقبلية. 

وت�شمن كل من الف�شل الثاين والثالث والرابع واخلام�س، درا�شة تطور اأنواع م�شادر 

الفحم،  ال�شجيل، وغاز طبقات  الكتيمة، وغاز  التقليدية: غاز ال�شخور  الغاز غري 

وهيدرات الغاز، وقد ا�شتملت على  اآخر  التقنيات امل�شتخدمة يف تطوير هذه امل�شادر 

مع العديد من الأمثلة وامل�شاريع التي مت تنفيذها. وت�شمن الف�شل ال�شاد�س، نظرة عامة 

حول العوامل املوؤثرة  يف حت�شني اقت�شاديات اإنتاج الغاز من امل�شادر غري التقليدية. 
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تو�شلت الدرا�شة اإىل  جمموعة من ال�شتنتاجات من اأهمها، دعوة الدول العربية 

للغاز الطبيعي، كلما كان ذلك ممكنا، فنيا  التقليدية  لتقييم وتطوير امل�شادر غري 

العربية وزيادة  الغاز  واقت�شاديا وبيئيا، لكي ت�شيف م�شدرا داعما لحتياطيات 

ا�شتثماره حمليا، من اأجل تعزيز �شادرات النفط اخلام اإىل الأ�شواق العاملية مبا يدعم 

القريبة من  الطبيعي  الغاز  اإنتاج م�شادر  تاأثري  الوطني. ف�شاًل عن درا�شة  القت�شاد 

الغاز  ال�شناعية الكربى على م�شتقبل عمليات ت�شويق  الدول  ا�شتهالكه يف  مراكز 

الطبيعي العربي  اإىل اأ�شواق الغاز العاملية. 

1 - 2 درا�سة حول »تطور امل�سادر الهيدروكربونية يف الدول العربية«

تهدف هذه الدرا�شة اإىل ت�شليط ال�شوء على الو�شع احلايل للم�شادر الهيدروكربونية 

اإعطاء ملحة تاريخية موجزة عن تاريخ تطور هذه امل�شادر يف  العربية، مع  يف الدول 

كل دولة، وخل�شت بع�س البيانات عن اأهم ال�شركات العاملة يف كل منها، كما عر�شت 

احتياطيات النفط والغاز ومعدلت الإنتاج، واأ�شارت اإىل احلقول الهامة التي مت ويتم 

الرتكيز عليها حالياً.

ق�شمت الدرا�شة اإىل جزئني، ت�شمن الأول: الدول الأع�شاء يف منظمة الأقطار العربية 

امل�شدرة للبرتول، بينما ت�شمن الق�شم الثاين: الدول غري الأع�شاء يف املنظمة.

اأحلقت بالدرا�شة جمموعة من اجلداول تلخ�س بع�س املعلومات عن الدول 

الأع�شاء، ونظراً لأهميتها من الناحية البرتولية، فقد نالت املنطقة العربية حظاً وافراً 

من اجلهود التي بذلت لتقييم امل�شادر الهيدروكربونية غري املكت�شفة، وبناء على ذلك 

اأحلقت بالدرا�شة جمموعة من املخططات تبني تقديرات امل�شادر الهيدروكربونية غري 

املكت�شفة يف بع�س الأحوا�س يف الدول العربية.

الدول  النفط اخلام يف  املوؤكدة من  اأن الحتياطيات  اإىل  الدرا�شة  وقد خل�شت 

العاملي  اإجمايل الحتياطي  من   %  57.5 2010 مثلت حوايل  نهاية عام  العربية يف 

من النفط التقليدي. اأما الحتياطيات املوؤكدة من الغاز الطبيعي فمثلت 29.1 % من 

النفط يف الدول  اإنتاج  اأن  اإل  الكبرية،  العاملي. وبالرغم من الحتياطيات  الحتياطي 

العربية جمتمعة مل ي�شكل اأكرث من 30.4 % من اإنتاج العامل يف عام 2010، كما اأن 
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كميات الغاز الطبيعي امل�شوق عربياً مثلت قرابة 14.6 % فقط من كميات الغاز امل�شوق 

العربية  الدول  النفطي يف  ن�شبة تعوي�س الحتياطي  بلغت  2009. وقد  عام  عاملياً 

جمتمعة خالل الفرتة )2006 - 2010( حوايل 110 %، وهذا موؤ�شر اأكيد على جناح 

عمليات التطوير وال�شتك�شاف يف رفد الحتياطيات املوؤكدة باحتياطيات جديدة.

اإجمايل الحتياطيات  من   %  90 اأكرث من  اأن  الدرا�شة  عالوة على ذلك، بينت 

العربية املوؤكدة من النفط توجد يف الدول العربية الواقعة يف منطقة ال�شرق الأو�شط، 

كما حتتوي الدول العربية يف تلك املنطقة على 84 % من اإجمايل الحتياطيات العربية 

من الغاز، وت�شري التقديرات العاملية اإىل وجود كميات كبرية من امل�شادر الهيدروكربونية 

غري املكت�شفة يف دول تلك املنطقة، حيث ترتكز الن�شبة الأكرب من امل�شادر النفطية غري 

املكت�شفة يف حو�س ما بني النهرين، اأما الن�شبة الأكرب من امل�شادر غري املكت�شفة من 

الغاز الطبيعي واملتكثفات فترتكز يف حو�س الربع اخلايل. 

1 - 3  درا�سة حول »دور اإدارة الهيدروجني يف حت�سني القيمة امل�سافة يف �سناعة تكرير النفط«

ظهرت اأهمية اإدارة �شبكة الهيدروجني نتيجة لتنامي احلاجة اإىل تاأمني كميات كبرية 

من الهيدروجني الباهظ التكلفة، يف اإطار �شعي م�شايف النفط اإىل نزع الكربيت من 

امل�شتقات النفطية مبا يتوافق مع متطلبات املعايري اخلا�شة باإنتاج الوقود النظيف. 

الهيدروجني يف  اإدارة �شبكة  لتقنيات  اأهم اخليارات املمكنة  الدرا�شة على  تركز 

م�شايف النفط، وطرق تعظيم اإنتاجه باأقل التكاليف، مع الإ�شارة اإىل دور هذه التقنيات 

يف حت�شني القيمة امل�شافة وتعزيز الربحية يف �شناعة التكرير. واأكدت الدرا�شة اأي�شاً 

على الفوائد البيئية لربنامج اإدارة �شبكة الهيدروجني، نتيجة تخفي�س كمية اإنبعاثات 

امل�شفاة امللوثة للبيئة، من خالل حت�شني كفاءة وحدات ا�شرتجاع الهيدروجني من �شبكة 

من حرقها يف  التكرير، بدلً  الفائ�شة عن عمليات  الغازات  الغازي، وخطوط  الوقود 

ال�شعلة.

لأجزاء  موجزاً  الأول تعريفاً  الف�شل  يتناول  الدرا�شة على خم�شة ف�شول،  ت�شتمل 

�شبكة الهيدروجني يف م�شايف النفط التي تتكون من خطوط ووحدات اإنتاج الهيدروجني 
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ومراكز ا�شتهالكه ووحدات تنقيته. اأما الف�شل الثاين فيتناول العوامل التي اأدت اإىل 

تنامي احلاجة اإىل تطبيق برنامج اإدارة �شبكة الهيدروجني يف م�شايف تكرير النفط يف 

مناطق العامل ب�شكل عام، ويف م�شايف الدول العربية ب�شكل خا�س، كالت�شدد يف معايري 

موا�شفات امل�شتقات النفطية، وتعقيد عمليات التكرير، وانخفا�س جودة النفوط اخلام 

املنتجة، وارتفاع تكاليف اإن�شاء وت�شغيل و�شيانة وحدات اإنتاج الهيدروجني. ويت�شمن 

الهيدروجني  اإدارة �شبكة  ملراحل تطبيق برنامج  الدرا�شة �شرحاً  الثالث من  الف�شل 

بدءاَ من مرحلة تقييم الو�شع القائم لل�شبكة للك�شف عن الختناقات التي تعاين منها، 

وحتديد الأهداف املرجوة من تطبيق الربنامج، مروراً بتحديد احللول املمكنة لتح�شني 

اأداء ال�شبكة، ثم اتخاذ اإجراءات تنفيذ احللول الأن�شب ومتابعة نتائجها. ويف الف�شل 

الرابع ت�شري الدرا�شة اإىل الفوائد التي ميكن اأن حت�شل عليها م�شفاة النفط من تطبيق 

برنامج اإدارة الهيدروجني. اأما الف�شل اخلام�س فيت�شمن عدداً من الأمثلة العملية التي 

التي نتجت عن  الفوائد  اإىل  الإ�شارة  العاملية، مع  امل�شايف  الربنامج يف بع�س  طبقت 

تطبيقه.

وقد تو�شلت الدرا�شة اإىل اأن م�شايف تكرير النفط يف الدول الأع�شاء يف منظمة 

كبرياً يف تنفيذ م�شاريع  )اأوابك( ت�شهد تطوراً  العربية امل�شدرة للبرتول  الأقطار 

ا�شتثمارية عديدة لتح�شني اأدائها ومتكينها من تلبية متطلبات املعايري اخلا�شة باإنتاج 

م�شتقات برتولية نظيفة تواكب املعايري الدولية، وحت�شني قدرتها على تكرير نفوط خام 

ثقيلة ذات حمتوى عال من الكربيت، مما يزيد من حاجتها اإىل الهيدروجني، وبالتايل 

اإىل �شرورة تطبيق برامج لإدارة �شبكة الهيدروجني، بحيث ت�شاعدها على تفادي اأعباء 

التكاليف الباهظة املحتملة من هذه امل�شاريع، وت�شاهم يف حت�شني القيمة امل�شافة لهذه 

امل�شايف وتعزيز قدرتها التناف�شية يف الأ�شواق الدولية.

1-4  احلوار بني الدول املنتجة والدول امل�ستهلكة واأهميته يف ا�ستقرار االأ�سعار 

الدول  اأهمية احلوار بني  ال�شوء على  اإلقاء  اإىل  اأ�شا�شي  الدرا�شة ب�شكل  تهدف 

النفطية ب�شكل عام،  ال�شوق  ا�شتقرار  للنفط ودوره يف حتقيق  املنتجة وامل�شتهلكة 

وا�شتقرار اأ�شعار النفط ب�شكل خا�س.
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اأ�شعار  التي �شهدتها  التطورات  وقد خ�ش�س اجلزء الأول منها ل�شتعرا�س 

النفط، ودرجة تقلباتها خالل الفرتة 1990 - 2010. بينما تناول اجلزء الثاين من 

الدرا�شة تطور احلوار ب�شاأن الطاقة خالل فرتة العقدين املا�شيني اأي منذ بداياته 

اأ�شحى يف  الذي  العاملي  الطاقة  اإىل منتدى  1991، والو�شول  املتوا�شعة يف عام 

الوقت احلا�شر البوتقة التي تن�شهر فيها جهود التعاون بني اأطراف معادلة الطاقة 

املنتجة  الدول  نبذة عن قنوات احلوار بني  لتقدمي  الثالث  العاملية. وكر�س اجلزء 

وامل�شتهلكة للنفط، والتي من اأهمها منتدى الطاقة العاملي الذي ي�شم يف ع�شويته 

من العر�س والطلب العاملي على النفط  اأكرث من 90 %  86 دولة، ت�شتحوذ على 
اإنعكا�س احلوار  الدرا�شة  الرابع والأخري من  الطبيعي. وا�شتعر�س اجلزء  والغاز 

التقلبات غري املرغوب فيها  للنفط على احلد من  املنتجة وامل�شتهلكة  الدول  بني 

م�شتويات اأ�شعار النفط . 

اأجل تعزيز احلوار بني  التعاون اجلاد من  اإىل �شرورة  الدرا�شة  وقد خل�شت 

خمتلف الأطراف ذات ال�شلة بال�شوق النفطية، خ�شو�شا يف هذه املرحلة الدقيقة، 

من اأجل تاأمني المدادات النفطية التي تعد من الق�شايا ال�شرورية وامللحة التي 

ينبغي احلر�س على تدعيمها وتطويرها. وتوؤكد  الدرا�شة على العالقة املتبادلة بني 

العاملي لتوفري البرتول، واأمن الطلب، وتقوية وتو�شيع احلوار بني املنتجني  الأمن 

وامل�شتهلكني للطاقة، وت�شجيع التعاون يف جمالت التقنية وتطوير املوارد الب�شرية 

يف جمال �شناعة البرتول، وعدم و�شع اأية ت�شريعات اأو قوانني ت�شر بالتعاون بني 

الطرفني. 

1-5 تطور منو الطلب على املنتجات النفطية يف االأ�سواق العاملية الرئي�سية وانعكا�ساته 
على الدول االأع�ساء

تهدف الدرا�شة، بالدرجة الأ�شا�س، اإىل اإلقاء ال�شوء على تطور منط الطلب على املنتجات 

النفطية يف الأ�شواق الرئي�شية يف العامل والنعكا�شات على الدول الأع�شاء يف اأوابك.

النفط.  الدرا�شة لإعطاء ملحة عامة عن �شناعة تكرير  الأول من  خ�ش�س اجلزء 

التكرير  العام لطاقة  ا�شتمر الجتاه  التكرير،  التي ع�شفت ب�شناعة  الأزمات  فربغم 
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العاملية بالتزايد. وكر�س اجلزء الثاين لتناول منط الطلب على املنتجات النفطية يف 

العامل، حيث تواجه �شناعة النفط، ومنذ انطالقها تغرياً م�شتمراً يف منط الطلب على 

التغيري يف  اإىل  بالإ�شافة  والنوعية واملوا�شفات،  الكمية  ناحية  النفطية من  املنتجات 

خارطة الطلب وهيكلته ح�شب الدول واملجموعات الدولية. 

النفطية يف بع�س الأ�شواق  الثالث منط الطلب على املنتجات  وتناول اجلزء 

الرئي�شية. وتربز الوليات املتحدة كونها ال�شوق الأكرب للنفط يف العامل بالإ�شافة اإىل 

هيمنة الغازولني وب�شكل كبري على منط ال�شتهالك الأمريكي. 

املنتجات  الطلب على  امل�شتقبلية لنمط  الآفاق  اإىل  للتطرق  الرابع  وخ�ش�س اجلزء 

النفطية والنعكا�شات على الدول الأع�شاء، حيث يتوقع تزايد ح�شة املنتجات اخلفيفة 

ب�شمنها املقطرات الو�شطى من حوايل 78 % يف عام 2009 لت�شل اإىل اأكرث من 80 % 

من اإجمايل الطلب العاملي على املنتجات النفطية بحلول عام 2030. بينما تنخف�س ن�شبة 

املنتجات الثقيلة من اأكرث من 22 % اإىل اأقل من 19 % خالل ذات الفرتة، وذلك وفقاً 

لفرتا�شات احلالة املرجعية ملنظمة اأوبك. 

1-6  االآفاق امل�ستقبلية للطلب العاملي على النفط ودور الدول االأع�ساء يف مواجهته

على  العاملي  للطلب  امل�شتقبلية  الأفاق  على  ال�شوء  اإلقاء  اإىل  الدرا�شة  تهدف 

الأع�شاء  الدول  ودور  املحتملة  والقطاعية  اجلغرافية  م�شادر منوه  وتتبع  النفط، 

مواجهته. يف 

خ�ش�س اجلزء الأول من الدرا�شة لإعطاء ملحة عامة عن تطور الطلب العاملي على 

الطاقة عموماً، والنفط على وجه اخل�شو�س خالل الفرتة 1990 - 2010، حيث ارتفع 

الطلب العاملي على النفط بحوايل 20 مليون ب/ي خالل الفرتة 1990 - 2010.

النفط،  الطلب على  توؤثر يف  التي  الرئي�شية  العوامل  لتناول  الثاين  وكر�س اجلزء 

والتي اأهمها النمو ال�شكاين، والنمو القت�شادي العاملي، والنمو يف قطاع املوا�شالت، 

املفرو�شة  ال�شرائب  املتمثلة يف  امل�شتهلكة  الدول  النفط، و�شيا�شات  اأ�شعار  وتطورات 

على النفط، و ت�شجيع ا�شتهالك م�شادر الطاقة البديلة للنفط، وانعكا�شاتها على النمو 
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يف الطلب العاملي على النفط خالل الفرتة 1990 - 2010.

وتناول اجلزء الثالث الآفاق امل�شتقبلية للطلب العاملي على النفط حتى عام 2030، 

ومت تق�شيم الفرتة اإىل مرحلتني، الأوىل تناولت نظرة للمدى املتو�شط حتى عام 2015، 

اأما املرحلة الثانية فقد األقت نظرة على املدى البعيد حتى عام 2030.

النفط،  العاملي على  الطلب  ال�شبابية املحيطة مب�شتقبل  الرابع  وا�شتعر�س اجلزء 

على املديني املتو�شط والبعيد. و�شلط اجلزء اخلام�س والأخري ال�شوء على دور الدول 

الأع�شاء يف مواجهة الطلب العاملي على النفط، ومن اأهم ما خل�شت اإليه الدرا�شة اأنه 

من املتوقع اأن يتم تلبية جل الزيادة املتوقعة يف الطلب العاملي على النفط من اإمدادات 

اأوبك من  اإمدادات  اإجمايل  تتزايد  اأن  يتوقع  اأوبك، حيث  الأع�شاء يف منظمة  الدول 

النفط اخلام و�شوائل الغاز الطبيعي لت�شل اإىل حوايل 59.5 مليون ب/ي عام 2030.  

ومن املتوقع اأن تلعب الدول الأع�شاء يف منظمة اأوابك دوراً بارزاً يف تلبية اجلزء 

الأكرب من الزيادة يف الطلب العاملي على النفط يف امل�شتقبل، وب�شكل خا�س الأقطار 

الأع�شاء يف منظمة اأوبك، حيث يتوقع اأن تبلغ ن�شبة م�شاهمة اإنتاج هذه املجموعة من 

اإجمايل اإنتاج دول املنظمة من ال�شوائل التقليدية اإىل حوايل 75.4 % خالل عام 2030. 

ويتوقع اأن تواجه الدول الأع�شاء حتديات كبرية لتو�شيع طاقاتها الإنتاجية والت�شديرية 

العوامل اجليو�شيا�شية  النفط، لي�س فقط ب�شبب  ملواجهة الطلب امل�شتقبلي على 

الداخلية واخلارجية وعوامل عدم اليقني التي حتيط بالطلب على نفوطها بل لأ�شباب 

اأخرى منها ال�شتثمارات ال�شخمة املطلوبة يف قطاع تو�شعة الطاقات الإنتاجية و�شعوبة 

تقديرها.

1-7  تطور �سوق النفط والغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة 

تهدف الدرا�شة، بالدرجة الأ�شا�س، اإىل اإلقاء ال�شوء على تطور �شوق  النفط والغاز 

الطبيعي يف الوليات املتحدة والنعكا�شات على الدول الأع�شاء. 

خ�ش�س اجلزء الأول من الدرا�شة لإعطاء ملحة عامة عن قطاع الطاقة يف الوليات 

املتحدة، حيث حافظت الوليات املتحدة ولفرتة طويلة على مركزها كاأكرب دولة م�شتهلكة 
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للطاقة يف العامل لغاية تراجعها يف عام 2010 اإىل املركز الثاين ل�شالح ال�شني. وتطرق 

اجلزء الثاين اإىل تطور �شوق النفط يف الوليات املتحدة، حيث تعد الوليات املتحدة 

موطن ال�شناعة البرتولية احلديثة وتعترب دولة منتجة رئي�شية للنفط. وتناول اجلزء 

الثالث تطور �شوق الغاز الطبيعي يف الوليات املتحدة، حيث تعترب الدولة املنتجة الأكرب 

للغاز الطبيعي يف العامل، تليها رو�شيا.  وات�شم اإنتاج الغاز الطبيعي يف الوليات املتحدة، 

وب�شكل عام، باجتاه انخفا�شي منذ بداية القرن احلايل لغاية عام 2005، ليتخذ بعد 

ذلك منحى ت�شاعدي وي�شل اإىل 611 مليار مرت مكعب يف عام 2010 لأ�شباب تعود 

بالدرجة الأوىل اإىل الطفرة الكبرية التي ح�شلت يف ا�شتغالل م�شادر ال�شجيل الغازي 

وزيادة اإنتاجه باأكرث من 11 �شعف ما بني عامي 2000 و2010. 

وخ�ش�س اجلزء الرابع للتطرق اإىل الآفاق امل�شتقبلية ل�شوق النفط والغاز الطبيعي 

6 مليون ب/ي بحلول عام  اإىل حوايل  النفط  اإنتاج  اأن ي�شل  يتوقع  الأمريكية، حيث 

2035، اأي بزيادة حوايل 11 % باملقارنة مع عام 2009. هذا بالإ�شافة اإىل زيادات 
وال�شوائل  الأخرى من م�شادر غري نفطية، كالوقود احليوي  ال�شوائل  اإنتاج  هامة يف 

امل�شتخرجة من الكتلة احليوية والفحم والغاز الطبيعي.  

1-8  التطورات يف العائدات النفطية واأثرها على اقت�سادات الدول االأع�ساء

الدول  اقت�شادات  النفطية يف  للعائدات  البارزة  املكانة  تبيان  الدرا�شة  ت�شتهدف 

الأع�شاء، كما ت�شتهدف تو�شيح مدى اعتماد الدول الأع�شاء على ال�شادرات النفطية. 

اإطار  النفطية يف  الرئي�شية لل�شادرات  وتلقي الدرا�شة ال�شوء على املو�شوعات 

التجارة اخلارجية  النظري لدور  الإطار  الأول ملحة عن  الف�شل  �شتة ف�شول. يقدم 

املتاحة  النفطية  الإمكانيات  الثاين  الف�شل  الناجت املحلي الإجمايل، وي�شتعر�س  يف 

للدول الأع�شاء من ناحية الحتياطيات النفطية املوؤكدة، واإنتاج النفط اخلام، وحجم 

ال�شادرات من النفط اخلام واملنتجات النفطية. ويو�شح الف�شل الثالث تطور العائدات 

بالأ�شعار اجلارية وبالأ�شعار احلقيقية يف الدول الأع�شاء خالل الفرتة  النفطية 

2000 – 2010. ويبني الف�شل الرابع تطور الناجت املحلي الإجمايل بالأ�شعار اجلارية 
وبالأ�شعار احلقيقية، ومكانة ال�شادرات النفطية يف تكوين هذا الناجت من ناحية الإنفاق 
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ال�شتهالك والإنفاق ال�شتثماري من ناحية، ويف ال�شادرات من ال�شلع واخلدمات من 

ناحية اأخرى.  ويو�شح هذا الف�شل اأي�شا مدى انفتاح اقت�شادات الدول الأع�شاء على 

النفطية يف  ال�شادرات  توؤديه  الذي  الدور  الف�شل اخلام�س فيبحث يف  اأما  اخلارج. 

امليزانيات العامة بجانبيها الإيرادات العامة والنفقات العامة، ومن ثم م�شاهمة هذه 

ال�شادرات يف تغطية العجز اأو الفائ�س يف امليزانيات العامة للدول الأع�شاء.  واأخرياً 

يلقي الف�شل ال�شاد�س ال�شوء على امليزان التجاري للدول الأع�شاء من ناحية ال�شادرات 

وامل�شتوردات ال�شلعية ومكانة ال�شادرات النفطية يف ال�شادرات ال�شلعية وم�شاهمتها يف 

تغطية امل�شتوردات ال�شلعية. 

 وقد خل�شت الدرا�شة اإىل تو�شية رئي�شية، وهي �شرورة اأن تقوم الدول الأع�شاء 

بتنويع هياكلها القت�شادية وزيادة م�شاهمة القطاعات القت�شادية الأخرى خارج قطاع 

النفطي خ�شو�شا، وذلك لتحجيم مدى  ال�شناعات ال�شتخراجية عموما، والقطاع 

التقلبات يف  تاأثري  الأع�شاء على اخلارج ولتقلي�س درجة  الدول  اقت�شادات  اعتماد 

القت�شاد العاملي على اقت�شاداتها املحلية.

1-9  م�ستجدات �سيا�سة الطاقة يف الدول ال�سناعية االنعكا�سات على الدول االأع�ساء 

تهدف الدرا�شة، بالدرجة الأ�شا�س، اإىل اإلقاء ال�شوء على م�شتجدات �شيا�شة الطاقة 

يف الدول ال�شناعية والنعكا�شات على الدول الأع�شاء. 

ي�شتعر�س اجلزء الأول من الدرا�شة مالمح قطاع الطاقة يف الدول ال�شناعية، حيث 

�شهد مزيج الطاقة تغرياً وتزايد اإجمايل ا�شتهالك الدول ال�شناعية من الطاقة بحوايل 

39 % ما بني عامي1973 و2009.  
وكر�س اجلزء الثاين من الدرا�شة لإلقاء نظرة تاريخية حول �شيا�شة الطاقة يف الدول 

ال�شناعية، حيث تطور مفهوم �شيا�شة الطاقة يف �شبعينات القرن املا�شي كرد فعل تلك 

الدول للتطورات املحلية والإقليمية والدولية التي اأثرت على الأطر ال�شيا�شية والقت�شادية 

لأ�شواق الطاقة. وب�شوء الوفرة يف الإمدادات واأ�شعار النفط املنخف�شة والعتماد بدرجة 

اأكرب على عوامل ال�شوق واأبعاد تدخل الدولة املبا�شر يف الن�شاط القت�شادي، �شهد عقد 

الثمانينات تقليل يف الهتمام ب�شيا�شة الطاقة يف الدول ال�شناعية. 
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وخ�ش�س اجلزء الثالث للتطرق اإىل العنا�شر الرئي�شية ل�شيا�شة الطاقة يف الدول 

ال�شناعية. ويتطرق اجلزء الرابع اإىل م�شتجدات �شيا�شات الطاقة يف الدول ال�شناعية 

الرئي�شية.  ففي الوليات املتحدة، يعترب قانون الطاقة لعام 2005 اأول ت�شريع �شامل 

وهام منذ اأكرث من عقد ملعاجلة حتديات الطاقة والبيئة والنمو القت�شادي.  وبعد قدوم 

اإدارة اأوباما يف بداية عام 2009 ح�شل تغري يف توجهات �شيا�شة الطاقة الأمريكية من 

خالل الرتكيز على ما �شمي »بالقت�شاد الأخ�شر«. 

ومت يف اجلزء اخلام�س من الدرا�شة التطرق اإىل م�شتجدات �شيا�شات الطاقة يف 

املتنامية يف  ال�شني والهند لأهميتهما  الرئي�شية والتي �شملت  النا�شئة  الدول  بع�س 

م�شهد الطاقة العاملي. وخ�ش�س اجلزء ال�شاد�س للتطرق اإىل النعكا�شات على �شناعة 

النفط وعلى الدول الأع�شاء.

الطاقة  اأنه ب�شوء �شيا�شات  اإليها  الدرا�شة  التي خل�شت  اأهم ال�شتنتاجات  ومن 

املعتمدة يف الدول امل�شتهلكة، يبدو اأن التخوف الأكرب لي�س و�شول طاقة انتاج النفط يف 

العامل اإىل الذروة، بل و�شول الطلب العاملي على النفط اإىل الذروة.  

1-10  الطلب امل�ستقبلي على الفحم واالنعكا�سات على الطلب على البرتول يف الدول 
االأع�ساء.

تهدف الدرا�شة اإىل اإلقاء ال�شوء على الفحم باعتباره اأحد امل�شادر الرئي�شية املتاحة 

لتلبية الطلب على الطاقة يف العامل. وتقدم الدرا�شة نبذة عن اأنواع الفحم واأ�شاليب 

املنبعثة من  والغازات  ي�شتخدم فيها  التي  الرئي�شية  ا�شتخراجه ومعاجلته، واملجالت 

واإنتاجه  الفحم  املتوفرة واملتوقعة ل�شتخدامه، واحتياطيات  احرتاقه، والتكنولوجيا 

وا�شتهالكه وجتارته خالل الفرتة 1995 - 2009، وتقديرات الطلب امل�شتقبلي على 

الفحم حتى عام 2035.

وتغطي الدرا�شة مو�شوع انبعاثات غاز ثاين اأك�شيد الكربون الناجمة عن ا�شتهالك 

الدرا�شة تقدمي ت�شور عن النعكا�شات  واأخريا حتاول  املا�شي وامل�شتقبل.  الفحم يف 

املحتملة للطلب العاملي على الفحم على الطلب على برتول الدول الأع�شاء. ومن اأهم 

ما خل�شت اإليه الدرا�شة:

اأن ا�شتهالك الفحم يف العامل قد ارتفع مبعدلت تفوق معدلت ارتفاع ا�شتهالكه من 
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الطاقة حيث ازداد ا�شتهالك العامل من الفحم خالل الفرتة 1995 - 2009 مبعدل 

�شنوي بلغ 2.7 %، بينما بلغ املعدل ال�شنوي لرتفاع ا�شتهالك الطاقة 1.9 % خالل 

الفرتة ذاتها.  

ال�شني اعتمادا كبريا ل�شد  الذي تعتمد عليها  الأ�شا�شي  الفحم امل�شدر  ويعترب 

متطلباتها من الطاقة. و�شتتبواأ ال�شني مكان ال�شدارة يف ا�شتهالك العامل من الطاقة 

يف عام 2035 اإذ �شيقارب حجم ا�شتهالكها ربع )24.6 %( اإجمايل ا�شتهالك العامل 

من الطاقة باملقارنة مع 14.5 % يف عام 2005. ويف ظل تزايد الطلب ال�شيني على 

النفط وانخفا�س اإنتاجه يف ذات الوقت �شرتتفع درجة اعتماد ال�شني على الواردات 

النفطية لتغطية الطلب املحلي على النفط �شرتتفع من ن�شبة 53.7 % عام 2009 اإىل  

78.6 % عام 2030 بح�شب �شيناريو اأوبك. وهنا �شيكون للدول الأع�شاء دور مهم يف 
اقتطاع ح�شة ل باأ�س بها يف تلبية الطلب ال�شيني على النفط حتى عام 2030.

املكررة يف  النفطية  املنتجات  »ا�سرتاتيجيات حت�سني موا�سفات  1-11 ورقة بعنوان 
الدول العربية«

ت�شمنت الورقة تعريفاً بالطاقة التكريرية يف كل دولة من الدول الأع�شاء يف منظمة 

الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول )اأوابك(، واإجمايل الطاقة التكريرية يف العامل العربي 

من اإجمايل  البالغة 7.83 مليون ب/ي وعدد امل�شايف 64 م�شفاة والتي ت�شكل 9 % 

الطاقة التكريرية يف العامل البالغة 88.2 مليون ب/ي وعدد امل�شايف 662 م�شفاة.

الأع�شاء وغري  العربية  الدول  النفطية يف  امل�شتقات  الورقة موا�شفات  بينت  كما 

الأع�شاء يف منظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول، مع الإ�شارة اإىل اأ�شباب ابتعاد 

قيم املوا�شفات يف معظم الدول العربية عن القيم املتبعة يف املعايري الدولية، والتي 

ميكن تلخي�شها مبا يلي:

امل�شاريع ال�شتثمارية الالزمة لتطوير م�شايف  تنفيذ معظم  •جمود يف عملية  	
النفط يف الوطن العربي، والذي يعود اإىل الأ�شباب التالية:

تراجع ربحية �شناعة التكرير، مما يزيد من �شعوبة تربير ال�شتثمار يف  — 
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البدء  اإن�شاء طويل قبل  اإىل زمن  اأنها حتتاج  ال�شناعة، وخ�شو�شاً  هذه 

با�شرتداد راأ�س املال.

العديد من امل�شايف  العاملية ب�شبب ت�شغيل  الأ�شواق  املناف�شة يف  تنامي  — 

اجلديدة يف العامل، وخا�شة يف الهند وال�شني. 

الركود  نتيجة  العاملية  الأ�شواق  النفطية يف  امل�شتقات  الطلب على  تراجع  — 

القت�شادي.

•�شعوبة تطوير معظم امل�شايف القائمة، نظراً لقدمها وتهالك معداتها. 	

اللتزام  العربية تفر�س على امل�شايف  الدول  ت�شريعات حملية يف معظم  •عدم وجود  	
مبعايري حمددة ملوا�شفات امل�شتقات النفطية، وهذا بدوره يعود اإىل الأ�شباب التالية:

�شعف الوعي العام باأهمية الوقود النظيف ودوره يف حماية البيئة من التلوث. — 

الوطنية  وال�شركات  الوزارات  التي تبني دور كل من  العالقة  عدم و�شوح  — 

واجلهات امل�شوؤولة عن �شياغة الت�شريعات البيئية.

البيئية يف بع�س  املعايري  امل�شوؤولة عن �شياغة  الر�شمية  غياب اجلهات  — 

الدول العربية.

وملواجهة هذه ال�شعوبات اأ�شارت الورقة اإىل الإ�شرتاتيجيات املتبعة يف الدول العربية 

ملواجهة التحديات التي تعيق حت�شني موا�شفات امل�شتقات النفطية، كالتو�شع يف الطاقة 

التكريرية وتطوير امل�شايف القائمة، مع التاأكيد على دور املبادرات التي تقوم بها كل من 

 ،)Gulf Standards Organisation(جامعة الدول العربية ومنظمة املعايري اخلليجية

العربية  الدول  النفطية يف  امل�شتقات  اإىل �شياغة معايري حملية ملوا�شفات  والتي تهدف 

ودول جمل�س التعاون اخلليجي، والتي يتوقع اأن ت�شاهم يف ت�شجيع القائمني على �شناعة 

التكرير يف الوطن العربي على تنفيذ الإجراءات التي متكن امل�شايف من حت�شني موا�شفات 

امل�شتقات النفطية مبا يتالءم مع املعايري الدولية.

ويف اخلتام ت�شمنت الورقة عر�شاً لبع�س احلالت العملية مل�شاريع الوقود النظيف 

اإنتاج م�شتقات  اإىل  اأوابك، والتي تهدف  اجلاري تنفيذها يف الدول الأع�شاء يف 



291

اأن�شطة املنظمة خالل عام 2011

مبوا�شفات متطابقة مع اأحدث املعايري الأوروبية )يورو- 5(. كم�شروع م�شفاة اجلبيل 

ال�شعودية )�شاتورب(، وهو  العربية  اململكة  البرتوكيماوية يف  ال�شناعة  املتكاملة مع 

اإنتاج  م�شروع م�شرتك بني �شركة اأرامكو ال�شعودية و�شركة توتال الفرن�شية، وم�شروع 

الديزل احلاوي على ن�شبة منخف�شة جداً من الكربيت يف م�شفاة البحرين، وم�شروع 

الوقود النظيف يف دولة الكويت.

الذي عقد يف   البرتولية الالحقة  ال�شناعات  اأ�شـبوع  اإىل  الورقة  وقد قدمت هذه 

الفرتة  خالل  “تكرير”  املتحدة، حتت رعاية �شركة  العربية  الأمارات  دولة  اأبوظبي– 

8-11 اأيار/ مايو 2011.

1-12 ورقة بعنوان »م�ستقبل �سناعة التكرير يف الدول العربية: التحديات والفر�س«

ت�شمنت الورقة عر�شاً للطاقة التكريرية احلالية يف الدول العربية البالغة 7.83 

من اإجمايل الطاقة  مليون ب/ي، وعدد امل�شايف 64 م�شفاة، والتي ت�شكل 9 % 

التكريرية يف العامل، البالغة 88.2 مليون ب/ي وعدد امل�شايف 662 م�شفــاة.  

كما بينت الورقة اإجمايل تكلفة امل�شاريع املتوقع اإن�شاوؤها، والتي تتكون من م�شاريع 

التي ت�شعى  اإىل الأهداف  اإ�شافة  القائمة،  اإن�شاء م�شاف جديدة وتطوير امل�شايف 

امل�شايف لتحقيقها من تنفيذ هذه امل�شاريع، والتي تتلخ�س فيما يلي:

•تلبية الطلب املتنامي على امل�شتقات النفطية يف الأ�شواق املحلية. 	

•تعظيم ن�شبة اإنتاج امل�شتقات اخلفيفة على ح�شاب القطفات الثقيلة، وذلك من  	
خالل اإ�شافة طاقات جديدة من العمليات التحويلية.

•اإنتاج الوقود النظيف مبوا�شفات تتوافق مع املعايري الدولية اخلا�شة بحماية  	
البيئة من التلوث، وذلك من خالل اإ�شافة طاقات جديدة من عمليات املعاجلة 

الهيدروجينية والتهذيب والأزمرة والألكلة.

•اإ�شالح الفجوة بني ن�شب اإنتاج واإ�شتهالك امل�شتقات النفطية، من خالل تعديل  	
هيكل اإنتاج امل�شايف.
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الت�شريعات اخلا�شة مبنع طرح  تلبية متطلبات  •حت�شني قدرة امل�شايف على  	
امللوثات اإىل البيئة.

•تنويع م�شادر الدخل القومي. 	
•حت�شني القيمة امل�شافة للنفط اخلام بدلً من ت�شديره. 	

•خلق فر�س عمل جديدة. 	
•م�شاركة القطاع اخلا�س يف تنمية القت�شاد الوطني. 	

الأنابيب  القائمة، مثل �شبكات خطوط  املن�شاآت اخلدمية  ا�شتخدام  •حت�شني  	
واخلزانات، وحمطات حتميل وتفريغ امل�شتقات والنفط اخلام، وغريها.

ويف اخلتام تناولت الورقة اأهم ال�شعوبات التي تعرت�س تنفيذ امل�شاريع ال�شتثمارية 

يف �شناعة تكرير النفط العربية، واأهم الإ�شرتاتيجيات املتبعة ملواجهة هذه ال�شعوبات 

والتغلب على انعكا�شاتها ال�شلبية، واأهم هذه الإ�شرتاتيجيات:

•تعزيز التكامل والتن�شيق بني امل�شايف العربية.  	
اأجانب  •تقا�شم املخاطر من خالل بناء عالقات �شراكة مع م�شتثمرين  	

وحمليني.

•ت�شجيع مراكز ومعاهد البحث العلمي املحلية، وتعزيز التعاون مع بيوت اخلربة  	
الدولية.

•دعم م�شاريع تطوير امل�شايف العربية القائمة لتمكينها من الإ�شتمرار يف تزويد  	
ال�شوق املحلية مب�شتقات ذات موا�شفات متوافقة مع متطلبات املعايري البيئية، 

وتعزيز قدرتها التناف�شية يف الأ�شواق الدولية.

وقد قدمت هذه الورقة اإىل قمة التكرير العاملية ال�شنوية اخلام�شة التي عقدت يف 

روتردام – هولندا، خالل الفرتة 18-20 اأيار/ مايو 2011.

1-13  ورقة بعنوان »اإمكانات وا�ستغالل الغاز الطبيعي يف الدول العربية، و�سبكات نقله«

تناولت الورقة تطور احتياطيات العامل والدول العربية الهائلة من الغاز الطبيعي 

خالل العقدين املا�شيني والتي �شهدت منواً ملحوظاً حيث �شجلت الحتياطيات العاملية 

املثبتة يف عام 1990 نحو 125.7 تريليون مرت مكعب، ارتفعت اإىل 154.3 تريليون 



293

اأن�شطة املنظمة خالل عام 2011

مرت مكعب يف عام 2000 ثم اإىل 187.1 تريليون مرت مكعب يف عام 2010، وكانت 

ح�شة الدول العربية من هذه الحتياطيات 20.4 % يف عام 1990 ثم 26.2 % يف 

عام 2000، ثم 28.9 % يف عام 2010. 

بلغ   ،2010 الغاز الطبيعي يف نهاية عام  العامل من  اإنتاج  اإىل  الورقة  واأ�شارت 

3193.3 مليار مرت مكعب، وبلغت ح�شة الدول العربية منه نحو 14.9 %. وت�شري 
تقديرات كميات الحتياطيات العاملية املثبتة مقارنة بكميات الإنتاج احلالية اإىل ت�شدر 

لتلبية  املثبتة  العامل، حيث تكفي احتياطياتها  لباقي مناطق  الأو�شط  ال�شرق  منطقة 

احتياجاتها املحلية لنحو 160 عام طبقاً لن�شب الإنتاج احلالية، بينما ت�شل اإىل 113 

عام يف الدول العربية.

كما اأ�شارت الورقة اإىل تو�شع الدول العربية يف ا�شتخدام الغاز الطبيعي يف املجالت 

املنزلية، وال�شناعة، وكلقيم يف  الكهربائية، ويف الأغرا�س  الطاقة  اإنتاج  املختلفة مثل 

�شناعة البرتوكيماويات، وقد بلغ ا�شتهالك الدول العربية من الغاز الطبيعي يف عام 

2010 حوايل 253 مليار مرت مكعب.

ثم اأ�شارت الورقة اإىل اأن الدول العربية تقوم بت�شدير نحو 70.5 مليار مرت مكعب 

من الغاز الطبيعي يف ال�شنة خالل خطوط الأنابيب، ونحو 130 مليار مرت مكعب من 

الغاز امل�شيل.

وخل�شت الورقة اإىل اأن الدول العربية لديها احتياطيات �شخمة من الغاز الطبيعي 

تكفي التو�شع املتنامي يف ا�شتخدامه حملياً، وتوفر كميات كبرية لت�شديرها لتلبية جزء 

تو�شعة �شبكات  الذي يتطلب  الأمر  املنظور،  امل�شتقبل  العاملي عليه يف  الطلب  كبري من 

اإىل مراكز ال�شتهالك  اإن�شاء خطوط جديدة  القائمة، عالوة على  الأنابيب  خطوط 

التعاون  العربي دوراً يف تفعيل  الغاز  اأن يلعب خط  الت�شدير. ويوؤمل  الرئي�شية وموانئ 

اأن ي�شاهم يف  اأي�شاً  ودعم التعاون القت�شادي وال�شناعي العربي امل�شرتك، كما ميكنه 

تنمية القت�شاد الأوروبي عرب م�شروع نابوكو الذي يربط تركيا باأوروبا. وتعترب خطوط 

اأنابيب نقل الغاز من اجلزائر اإىل اإيطاليا، واأ�شبانيا، ومن نيجرييا اإىل اجلزائر مبثابة 



تقرير الأمني العام ال�سنوي

الثامن والثالثون

294

الدول  التنمية القت�شادية مبا يخدم م�شالح كافة  اأن تعزز  ج�شور طاقوية ميكنها 

اإنتاج  الطبيعي يف جمالت متعددة يف  الغاز  ا�شتغالل  العربية  للدول  املرتبطة. وميكن 

اأنها اتخذت  ال�شيارات. كما  البرتوكيماويات، وكوقود يف  الكهرباء، وكلقيم يف �شناعة 

خطوات جادة لتلبية م�شاهماتها يف �شوق الغاز العاملية، حيث تقوم بتو�شعة طاقاتها لإنتاج 

الغاز الطبيعي امل�شيل، والذي تت�شدر دولة قطر اإنتاجه على م�شتوى العامل حالياً.

بالإ�شافة اإىل اإن�شاء �شبكات خطوط اأنابيب اإقليمية ودولية جديدة. كما بداأت قطر 

وم�شر ودول عربية اأخرى يف ال�شتثمار يف جمال حتويل الغاز اإىل �شوائل.

“الرتويج خلف�س النبعاثات  اإىل اجتماع اخلرباء حول  الورقة  وقد قدمت هذه 

اجلمهـورية اللبنانية  والذي انعـــقد يف مقـر ال�شـكوا يف بيـروت –  يف قطاع النقـــل” 

يومي 5 و6 متوز/ يوليو 2011 ونظمته ال�شكوا بالتعاون مع مركز الغاز – جلنة الأمم 

املتحدة القت�شادية لأوروبا.

ثانيًا:  الندوات واللقاءات التي نظمتها الأمانة العامة

2-1 امللتقى احلادي والع�سرين الأ�سا�سيات �سناعة النفط والغاز

تنفيذا خلطة عملها املعتمدة لعام 2011، عقدت الأمانة العامة يف مقرها مببنى 

املنظمات العربية يف دولة الكويت، امللتقى احلادي والع�شرين لأ�شا�شيات �شناعة النفط 

والغاز، وذلك خالل الفرتة 27-31 اآذار/مار�س 2011.

الإدارة  اأفراد  العربية من  النفط  العاملني يف �شناعة  اإطالع  امللتقى  ي�شتهدف 

الو�شطى، يف الدول الأع�شاء يف املنظمة، على اجلوانب والأن�شطة املختلفة ل�شناعة 

النفط والغاز، وم�شاعدتهم على تنمية قدراتهم وتو�شيع اأفقهم الوظيفي واملهني عن 

طريق الوقوف على املراحل املختلفة لهذه ال�شناعة، وتناولها مبا يتنا�شب وم�شتوى 

العاملني يف  التعارف بني  يتيح فر�شة  بالإ�شافة لذلك فهو  امللتقى،  امل�شاركني يف 

اأيام قدم  بينهم. وعلى مدى خم�شة  ال�شالت فيما  اأوا�شر  النفط وتعزيز  �شناعة 

نخبة من املحا�شرين من داخل الأمانة العامة وخارجها جمموعة من املحا�شرات 
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الأمانة  اأعد خمت�شون من خارج  واإعالمية،  �شملت مو�شوعات فنية واقت�شادية 

العامة �شبعا منها، واأعد املخت�شون من الأمانة العامة املحا�شرات الأخرى وقاموا 

بتقدميها. 

افتتح امللتقى �شعادة الأمني العام الأ�شتاذ عبا�س علي النقي بكلمة رحب فيها 

بامل�شاركني، واأعرب عن امتنانه للدول الأع�شاء على ا�شتجابتها لدعوة امل�شاركة 

يف فعاليات امللتقى. ونوه باأن الأمانة العامة داأبت على عقد هذا امللتقى لإتاحة 

النفط والغاز،  اأ�شا�شيات �شناعة  لتعميق مداركهم يف  به  للم�شاركني  الفر�شة 

امللتقى من مناخ طيب  املت�شارعة، ف�شال عما يوفره هذا  ومالحقة م�شتجداتها 

ملا حتقق من فوائد يف  بينهم. ونظراً  املهنية وال�شخ�شية  العالقات  لتوثيق عرى 

هذين املجالني خالل امللتقيات ال�شابقة، فقد حظي هذا امللتقى بالدعم والهتمام 

اأن برنامج  ا�شتمراره. ثم بني  املنظمة ل�شمان  وامل�شاندة من قبل جمل�س وزراء 

واأنه قد روعي  واإعالمية وبيئيـة.  اأربعة حماور، فنية واقت�شادية  يتناول  امللتقى 

يف اختيار موا�شيعه تلبية ما يحتاجه امل�شاركون من زيادة يف املعرفة يف جمالت 

عملهم، �شواء كانوا فنيني اأم اقت�شاديني اأم اإعالميني اأم اإداريني. ثم قدم �شعادته 

املنبثقة  للبرتول وال�شركات  العربية امل�شدرة  الأقطار  نبذة تعريفية عن منظمة 

عنها.

�شارك يف امللتقى )49( منت�شبا، موزعون على النحو التايل: 2  من الإمارات العربية 

املتحدة، 6 من مملكة البحرين، 11 من اململكة العربية ال�شعودية، 3 من اجلمهورية 

العربية ال�شورية، 5 من جمهورية العراق، 18 من دولة الكويت، و 4 من الأمانة العامة 

للمنظمة ) املجموع الكلي: 49 (.

امل�شاركني على  الن�شاط الجتماعي، وتعريف  اإطار  العامة يف  الأمانة   كما قامت 

بع�س اأوجه التطور يف دولة الكويت، بتنظيم زيارة لهم ملعر�س �شركة نفط الكويت يف 

مدينة الأحمدي، وكذلك للمركز العلمي، كما مت ترتيب زيارة للم�شاركني لالإطالع على 

الأمانة  الكويت، والذي يحت�شن مقر  العربية يف دولة  للمنظمات  الدائم  املقر  مبنى 

العامة لأوابك. 
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2-2 االجتماع احلادي ع�سر لفريق العمل لبحث اإمكانيات التعاون يف جمال ا�ستثمار 
الغاز الطبيعي يف الدول االأع�ساء  

انعقد الجتماع احلادي ع�شر لفريق عمل بحث اإمكانيات التعاون يف جمال ا�شتثمار 

الغاز الطبيعي، يومي 4 و5  ت�شرين الأول/ اأكتوبر 2011، و�شارك فيه 23 خمت�شا من 

الدول الأع�شاء، عالوة على وفد الأمانة العامة. 

للمنظمة، حيث  العام  النقي الأمني  الأ�شتاذ عبا�س علي  افتتح الجتماع �شعادة 

التطورات  اإىل مراجعة  العام  اأن الجتماع يهدف هذا  اإىل  واأ�شار  بامل�شاركني،  رحب 

الواقعة بني الجتماعني  الفرتة  الأع�شاء خالل  الدول  الطبيعي يف  الغاز  يف �شناعة 

العا�شر واحلادي ع�شر، عالوة على مناق�شة موا�شيع اأخرى تتعلق بهذه ال�شناعة، بغية 

تلم�س اإمكانيات التعاون بني الدول الأع�شاء يف هذا املجال.  كما اأكد على ما تقوم به 

الأمانة العامة للمنظمة يف متابعة اآخر امل�شتجدات على ال�شاحة العاملية والعربية حول 

النجاح يف حتقيق  للم�شاركني  الطبيعي. ويف ختام كلمته متنى  الغاز  �شناعة وجتارة 

اأهداف الجتماع، وطيب الإقامة يف جمهورية م�شر العربية.  وا�شتمل اليوم الأول على 

جل�شتني، ت�شمنتا ا�شتعرا�س 9 اأوراق عمل، وخ�ش�س اليوم الثاين ملناق�شة التو�شيات 

الطبيعي يف  الغاز  امل�شاركون عرو�شا �شملت تطورات �شناعة  وال�شتنتاجات. وقدم 

دولهم، وحظيت مبناق�شات م�شتفي�شة وا�شتف�شارات بناءة.

2-3  االجتماع التن�سيقي ال�سابع مل�سوؤويل معاهد التدريب النفطية يف الدول االأع�ساء  

6 و7   النفطية يف   التدريب  ال�شابع  مل�شوؤويل معاهد  التن�شيقي  انعقد الجتماع 

التدريب  18 خمت�شا من معاهد  2011. �شارك يف الجتماع  الأول  ت�شرين  اأكتوبر/ 

وال�شناعة البرتولية يف معظم الدول الأع�شاء. 

للبرتول،  العربية امل�شدرة  العام ملنظمة الأقطار  افتتح الجتماع �شعادة الأمني 

الأ�شتاذ عبا�س علي النقي، الذي رحب بامل�شاركني، و�شكر وزارة البرتول يف جمهورية 

م�شر العربية على جهودها لعقد هذا الجتماع على اأرا�شيها، كما اأكد �شعادته على 

اأهمية هذه الجتماعات يف حتقيق الأهداف التالية: 
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•التعرف على اإمكانيات وقدرات الدول الأع�شاء مبنظمة الأوابك يف جمالت  	
التدريب املختلفة.

الزاوية يف �شناعة  الذي ميثل حجر  •تبادل اخلربات يف هذا املجال احليوي  	
النفط والغاز.

•العمل على حتقيق التكامل فيما بني الدول مبا يحقق اأكرب ا�شتفادة ممكنة من  	
الإمكانيات املتاحة.

تناولت اأو�شاع وبرامج معاهد  قدم م�شوؤولو التدريب يف الدول الأع�شاء، عرو�شاً 

التدريب النفطية يف الدول الأع�شاء، وتطلعاتها للتعاون مع مثيالتها يف الدول الأخرى. 

التو�شيات  اإىل  التو�شل  التي متت حولها، مت  وبناء على العرو�س املقدمة واملداولت 

التالية: 

•ال�شتمرار يف العمل على تبادل املدربني واملتدربني بني كافة معاهد التدريب  	
النفطية يف الدول الأع�شاء ، وذلك على اأ�شا�س اتفاقات ثنائية اأو اأكرث.  

القادم،  •التاأكيد على �شرورة حتديد موا�شيع معينة ملناق�شتها يف الجتماع  	
بت�شوراتهم  العامة  الأمانة  التدريب  املعاهد وامل�شوؤولون عن  واأن يوايف مدراء 

العامة بدرا�شتها واختيار  الأمانة  لتقوم  املوا�شيع،  واقرتاحاتهم حول هذه 

الأن�شب منها قبل نهاية عام 2011.  

ويف اليوم الثاين من الجتماع قام العديد من الوفود امل�شاركة بزيارة ميدانية للمقر 

اجلديد ل�شركة مهارات الزيت والغاز )حتت التاأ�شي�س( يف منطقة القاهرة اجلديدة.  

2-4 االجتماع التن�سيقي الثامن ع�سر خلرباء البيئة يف الدول االأع�ساء 

العربية  الدول  املناخي يف  والتغري  البيئة  الثامن خلرباء  التن�شيقي  عقد الجتماع 

وذلك يومي 8 و9 اأكتوبر2011 يف القاهرة ج.م.ع، وهو اجتماع �شنوي تنظمه الأمانة 

الدول  املناخية يف  البيئة والتغريات  اأوابك، مب�شاركة خرباء ق�شايا  العامة ملنظمة 

الأع�شاء، بالإ�شافة اإىل ممثلني عن جامعة الدول العربية وجمل�س التعاون لدول اخلليج 

العربية وبع�س املنظمات الدولية والإقليمية الأخرى. 
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يهدف الجتماع لتدار�س بع�س املوا�شيع والق�شايا التي تتطلب تن�شيقاً بني الدول 

الأع�شاء يف منظمة اأوابك ب�شاأن ق�شايا البيئة والتغري املناخي، الأمر الذي ي�شاهم يف 

حمافظة دول اأوابك على م�شاحلها يف املحافل الإقليمية والدولية، خا�شة فيما يتعلق 

بتن�شيق  املواقف ملوؤمتر الأطراف )COP 17(، الذي �شوف ينعقد يف مدينة دوربان يف 

جنوب اأفريقيا خالل الفرتة من  28 نوفمرب حتى 9 دي�شمرب 2011.  

ثالثًا املوؤمترات والندوات واللقاءات التي �ساركت بها الأمانة العامة

3-1 الندوة الكويتية اليابانية امل�سرتكة الثانية ع�سر

بدعوة من معهد الكويت لالأبحاث العلمية �شاركت الأمانة العامة يف الندوة الكويتية 

 – البرتول  اأبحاث ودرا�شات  التي عقدت يف مركز  الثانية ع�شر،  امل�شرتكة  اليابانية 

الأحمدي يومي 18 و19 يناير/كانون الثاين 2011 بعنوان »النهو�س بعمليات تكرير 

البرتول« والتي قام بتنظيمها كل من معهد الكويت لالأبحاث العلمية )KISR( ، و�شركة 

البرتول الوطنية الكويتية )KNPC(، ومعهد البرتول الياباين )JIP( ومركز التعاون 

.)JCCP( البرتويل الياباين

قدمت للندوة ثالث اأوراق رئي�شية، واإثنتا ع�شرة ورقة اأخرى تناولت املحاور الرئي�شة 

التالية:

•تطورات م�شاريع تطوير �شناعة التكرير يف دولة الكويت، واأهم التحديات التي  	
تعرت�س تنفيذها، والإجراءات املتخذة لتذليل تلك ال�شعوبات.  

•تقنيات تكرير النفوط اخلام الثقيلة وتطبيقها على الأنواع املنتجة يف دولة الكويت. 	

•نتائج الأبحاث اجلديدة يف جمال العوامل احلفازة التي تعتمد على الزيوليت  	
الهيدروجيني واحل�شول على قطفات خفيفة  التك�شري  اأداء عمليات  لتح�شني 

عالية القيمة.
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3-2  االجتماع االأول لفريق عمل درا�سة الربط الكهربائي العربي ال�سامل  وتقييم ا�ستغالل 
الغاز الطبيعي لت�سدير الكهرباء، الرباط – املغرب، 6 - 7 فرباير 2011.

بناء على دعوة من الأمانة العامة جلامعة الدول العربية )قطاع ال�شوؤون القت�شادية 

– اإدارة الطاقة – اأمانة جمل�س الوزراء العرب املعنيني ب�شوؤون الكهرباء(، �شاركت الأمانة 
ال�شامل وتقييم  العربي  الكهربائي  الربط  الأول لفريق عمل درا�شة  العامة يف الجتماع 

ا�شتغالل الغاز الطبيعي لت�شدير الكهرباء مع فريق العمل من البنك الدويل املكلف بتنفيذ 

اجلزء الثالث من الدرا�شة املتعلق بالأطر املوؤ�ش�شية والت�شريعية من الدرا�شة، الذي انعقد 

يف مقر البنك الدويل بالرباط، اململكة املغربية، يومي 6 و 7 فرباير 2011. 

�شارك يف الجتماع ممثلون عن ثمان جهات عربية، وهي: املوؤ�ش�شة العامة القطرية 

للكهرباء واملاء )رئي�س فريق العمل(، ال�شركة ال�شعودية للكهرباء، هيئة الربط الكهربائي 

لدول جمل�س التعاون اخلليجي، ال�شركة العامة للكهرباء )ليبيا(، اأمانة الربط الكهربائي 

املغاربي، الدول العربية الأقل منواً متثلها جمهورية ال�شودان، منظمة الأقطار العربية 

امل�شدرة للبرتول، و�شفارة اجلمهورية اللبنانية يف املغرب، بالإ�شافة اإىل فريق العمل 

من البنك الدويل.

تناول الجتماع عدة موا�شيع من اأهمها، ا�شتعرا�س نطاق درا�شة الربط الكهربائي 

العربي ال�شامل وتقييم ا�شتغالل الغاز الطبيعي لت�شدير الكهرباء و�شروطها املرجعية، 

واآلية التعامل مع البنك الدويل الذي ي�شاهم يف تنفيذ الدرا�شة، ومناق�شة فريق عمل 

البنك الدويل حول اأهم املالحظات امل�شجلة على م�شودة الف�شول الأربعة الأوىل من 

املرحلة الأوىل للدرا�شة التي اأعدت من قبل فريق عمل البنك الدويل. وقد مت التفاق 

على اخلطوات املقبلة لإجناز التقرير النهائي للمرحلة الأوىل من الدرا�شة، لعر�شه على 

اللجنة التوجيهية يف اجتماعها القادم املزمع عقده يف �شهر اأبريل 2011. 

3-3 املنتدى الثاين ل�سركات النفط الوطنية و�سركات النفط العاملية،منتدى الطاقة 
الدويل، باري�س- فرن�سا،7– 8 ابريل 2011.

�شاركت الأمانة العامة يف املنتدى الثاين ل�شركات النفط الوطنية و �شركات النفط 

العاملية الذي عقد يف الفرتة 7–8 ني�شان/ اأبريل 2011 يف باري�س- فرن�شا.   ي�شار 
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اإىل اأن الأمانة العامة قد �شاركت يف الجتماع الوزاري ال�شتثنائي ملنتدى الطاقة العاملي 

اخلا�س بتوقيع ميثاق الأمانة العامة للمنتدى، الذي ا�شت�شافته وزارة البرتول والرثوة 

املعدنية يف اململكة العربية ال�شعودية، وذلك يف 22 فرباير 2011.

عقد املنتدى الثاين لل�شركات النفطية الوطنية و ال�شركات النفطية العاملية املنبثق 

عن منتدى الطاقة العاملي برعاية م�شرتكة بني �شركة اأرامكو ال�شعودية و �شركة توتال، 

الوطنية  النفطية  ال�شركات  القرار من  100 م�شارك من كبار �شناع  مب�شاركة نحو 

العاملية و�شركات اخلدمات، ف�شال عن عدد من اخلرباء وممثلني عن الدول املنتجة 

وامل�شتهلكة للنفط. و قد كان املو�شوع الرئي�شي للمنتدى » اجلمع بني الكفاءات املتميزة 

ملواجهة التحديات امل�شرتكة«. 

وكان الهدف الأ�شا�شي من عقد املنتدى الثاين لل�شركات النفطية الوطنية العاملية، 

امل�شرتكة  الرئي�شية  والتحديات  الق�شايا  اأهم  لفهم بع�س  واملناق�شة  تعزيز احلوار  هو 

التي تواجه  �شناعة النفط والغاز. و قد جمع املنتدى كبار �شناع القرار من �شركات 

نهاية  الو�شول يف  اأجل  الآراء من  لتبادل  الوطنية والعاملية، على منرب واحد  النفط 

التعاون بني  الكفيلة لتعزيز  ال�شبل والو�شائل  املطاف اىل تو�شيات من �شاأنها حتديد 

امل�شاريع  واإدارة  والتكنولوجيا  بال�شتثمار  ال�شلة  الأطراف املختلفة يف اجلوانب ذات 

املعقدة والأمور الأخرى ذات الهتمام امل�شرتك.

وقد مت تبادل وجهات النظر ب�شاأن كيفية حتقيق �شراكات ناجحة و دائمة على املدى 

امل�شرتكة  الرئي�شية والتحديات  الق�شايا  الطاقة، ومناق�شة  البعيد بني فرقاء �شناعة 

اأكرث  نقا�شية حتدث فيها  والغاز من خالل ثالث حلقات  النفط  تواجه �شناعة  التي 

من 14 متحدثا ميثلون �شركات نفطية كربى مثل اأرامكو ال�شعودية ، توتال، �شيفرون، 

�شلومبريجري، تكنيب، �شتات اويل، وفو�شرت ويلر، وعدد من ال�شركات الأخرى.

الأوىل متت  النقا�شية  اأوابك مداخلة يف احللقة  العامة ملنظمة  وقد كان لالأمانة 

الإ�شارة من خاللها اإىل تنوع وتعدد طبيعة الق�شايا والتحديات الرئي�شية التي تواجه 

النفط،  للطلب على  املكتنفة  اليقني  والغاز، واملتمثلة يف حالت عدم  النفط  �شناعة 

النفط، وحالت  اأ�شعار  واأمن الطاقة ب�شكل عام، والتقلبات احلادة وامل�شتمرة يف 
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الكبرية  امل�شاريع ال�شتثمارية  باملتطلبات ال�شتثمارية، وخماطر  املتعلقة  اليقني  عدم 

وتعقيداتها، وتزايد بواعث القلق اإزاء ق�شايا البيئة العاملية، وزيادة تكاليف اخلدمات 

يف جميع جمالت ال�شناعة. ف�شال عن احلاجة امل�شتمرة وامللحة لتكنولوجيات جديدة، 

النفطية على موا�شلة �شمان  ال�شناعة  الدافعة وراء قدرة  القوة  فالتكنولوجيا هي 

اإمدادات النفط و زيادة اإنتاج الغاز ب�شكل اآمن وفعال، وبطريقة �شليمة بيئيا.

الرابع على م�ستوى الوزراء: النمو امل�ستدام  االآ�سيوي  امل�ستديرة  املائدة  3-4 اجتماع 
واالعتماد املتبادل على الطاقة، الكويت، 18 ابريل 2011

بدعوة كرمية موجهة من معايل وزير النفط ووزير الإعالم يف دولة الكويت ال�شيخ 

اأحمد العبداهلل الأحمد ال�شباح، �شاركت الأمانة العامة يف اجتماع املائدة امل�شتديرة 

ابريل   18 بتاريخ  الكويت  الذي عقد يف دولة  الوزراء  الرابع على م�شتوى  الآ�شيوي 

2011، حتت عنوان »النمو امل�شتدام والعتماد املتبادل على الطاقة«. 

للنفط  اآ�شيوية منتجة وم�شتهلكة  18 دولة  الطاقة يف  �شارك يف الجتماع وزراء 

البرتول  الكويت، ومعايل وزير  النفط والإعالم يف دولة  راأ�شهم معايل وزير  وعلى 

والرثوة املعدنية يف اململكة العربية ال�شعودية، ومعايل وزير الطاقة وال�شناعة يف قطر، 

ومعايل وزير الطاقة يف دولة الإمارات العربية املتحدة، ومعايل وزير الطاقة يف مملكة 

البحرين، وممثلني عن ثالث منظمات دولية معنية ب�شوؤون الطاقة، وهي منظمة اأوبك، 

ووكالة الطاقة الدولية، ومنتدى الطاقة العاملي، وذلك من اأجل الت�شاور والتحاور وطرح 

الروؤى حول م�شتقبل ال�شناعة النفطية من جهة، وا�شت�شراف امل�شتقبل للنفط والغاز 

والطاقة واخلروج بروؤية كاملة تفيد �شناع القرار يف و�شع خططهم امل�شتقبلية من جهة 

اخرى. 

الوقود  الأمن وال�شالمة يف حمطات  توافر �شروط  اأو�شى الجتماع على �شرورة 

النووي واملحافظة على النفط اخلام كم�شدر رئي�شي للطاقة يف امل�شتقبل. 

واجتمع امل�شاركون على اأن النمو القوي يف الطلب على الطاقة الذي ظهر موؤخراً يف 

الإقليم الآ�شيوي �شي�شتمر خالل العقود املقبلة بالرغم من الكفاءة العالية للطاقة. 
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واأكد البيان اخلتامي على التزام الدول املنتجة وامل�شتهلكة للنفط على احلد من التقلبات 

الكبرية يف اأ�شعار الطاقة، ودعم مبادرة البيانات امل�شرتكة للمنظمات الدولية، ومت الت�شديد 

على اأهمية الت�شعري ال�شليم للطاقة يف البلدان املنتجة وامل�شتهلكة على حد �شواء. 

ال�سامل وتقييم  العربي  الكهربائي  الربط  درا�سة  الثاين لفريق عمل  3-5 االجتماع 
ا�ستغالل الغاز الطبيعي لت�سدير الكهرباء، القاهرة  8 – 9 مايو 2011

تـلـبية لدعوة من الأمـانـة العامـة جلامعـة الـدول العـربـيـة )القطاع القت�شادي 

- اإدارة الطاقة - اأمانة املجل�س الوزاري العربي للكهرباء(، �شاركت الأمانة العامة 

يف الجتماع الثاين لفريق عمل درا�شة الربط الكهربائي العربي ال�شامل وتقييم 

بالتزامن مع الجتماع  انعقد  الكهرباء، والذي  لت�شدير  الطبيعي  الغاز  ا�شتغالل 

التوجيهية املكلفة مبتابعة الدرا�شة، كما �شارك يف الجتماع  الرابع للجنة 

املوؤ�ش�شة  الدرا�شة )الأطر  الثالث من  بتنفيذ اجلزء  املكلف  الدويل  البنك  فريق 

والت�شريعية(.

العربية،  بالقاهرة، جمهورية م�شر  العربية   عقد الجتماع يف مقر اجلامعة 

يومي 8-9 مايو 2011، و�شارك فيه خرباء من كل من جمهورية م�شر العربية، 

الربط  ال�شعودية، ودولة قطر، واجلمهورية اجلزائرية، وهيئة  العربية  واململكة 

الكهربائي لدول جمل�س التعاون اخلليجي والربط الثماين لدول امل�شرق العربي، 

الأقل منواً متثلها جمهورية  العربية  املغاربي، والدول  الكهربائي  الربط  واأمانة 

ال�شودان، ومنظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول )اأوابك(، واإدارة الطاقة واأمانة 

املجل�س الوزاري للكهرباء بجامعة الدول العربية، بالإ�شافة اإىل فريق الدرا�شة من 

البنك الدويل.

ا�شتعر�شت اللجنة التوجيهية املكلفة مبتابعة درا�شة الربط الكهربائي العربي وفريق 

العربي لالإمناء القت�شادي  ال�شندوق  العربي موقف  الكهربائي  الربط  عمل درا�شة 

والجتماعي، الذي وافق على متويل اجلزئني الأول والثاين من درا�شة الربط الكهربائي 

ال�شامل وتقييم ا�شتغالل الغاز الطبيعي لت�شدير الكهرباء )اجلزء الأول يتعلق با�شتكمال 

الربط الكهربائي بني الدول العربية من جهة، وبينها وبني الدول الأخرى من جهة ثانية، 
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الطبيعي وامل�شيل كم�شدر  بنوعيه  الغاز  املفا�شلة بني ت�شدير  الثاين يدر�س  واجلزء 

للطاقة اأو ا�شتخدامه اأولً لتوليد الكهرباء ومن ثم ت�شديرها(.

3-6 قمة التكرير العاملية ال�سنوية اخلام�سة 

التي  ال�شنوية اخلام�شة  العاملية  التكرير  العامة يف فعاليات قمة  الأمانة  �شاركت 

عقدت يف روتردام – هولندا، خالل الفرتة 18-20 اأيار/ مايو 2011. 

�شارك يف فعاليات القمة خرباء يف �شناعة التكرير من خمتلف بلدان العامل، قدمت 

نقا�س وور�شات عمل على  الأوراق، كما عقدت عدة جل�شات  من  القمة عدداً  خالل 

هام�س القمة، ا�شتعر�س فيها املحاور الرئي�شية التالية:

•تعزيز عملية الإلتزام بتخفي�س املخاطر يف ال�شناعة النفطية با�شتخدام حلول  	
 )Asset Information Solutions( .اإدارة معلومات الأ�شول

•اإدارة برامـج تطـوير الأداء الت�شـغيـلي مل�شـايف النفط ودورها يف حت�شني الأداء. 	

•اأمثلة عملية ودرا�شة حالت ت�شري اإىل اأهم التحديات التي تواجه �شناعة التكرير  	
يف العامل، والفر�س املتاحة لهذه ال�شناعة يف مناطق خمتلف من العامل.

وقدمت الأمانة العامة ورقة بعنوان م�شتقبل �شناعة التكرير يف العامل العربي – 

التحديات والفر�س. 

3-7  اأ�سبوع ال�سناعات البرتولية الالحقة 

�شاركت الأمانة العامة يف اأ�شبوع ال�شناعات البرتولية الالحقة الذي عقد يف اأبو 

ظبي– دولة الأمارات العربية املتحدة، ونظمته رابطة التكرير العاملية بالتعاون مع �شركة 

تكرير خالل الفرتة  8-11 اأيار/مايو2011 . ت�شمن الأ�شبوع الفعاليات التالية:

 — Axens التكرير والبرتوكيماويات، قدمتها �شركة  ندوة تطورات �شناعة 

الفرن�شية يف 2011/5/8 .  

ور�شة عمل حول دور التطورات التقنية يف متكني وتطوير التكامل بني م�شايف  — 

النفط ووحدات ال�شناعة البرتوكيماوية.  
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املوؤمتر ال�شنوي الثاين ع�شر ل�شناعة التكرير يف ال�شرق الأو�شط، يف  — 

  .2011/5/10-9
  . امللتقى ال�شنوي اخلام�س للوقود النظيف، يف 2011/5/11 —

�شارك يف هذه الفعاليات خرباء من الدول الأع�شاء دولة الأمارات العربية املتحدة، 

واململكة العربية ال�شعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت. كما �شارك ممثلون من �شلطنة 

الدولية، و�شركات تقدمي اخلدمات  النفطية  ال�شركات  اإىل عدد من  اإ�شافة  عمان، 

النفطية وم�شتلزمات �شناعة التكرير والبرتوكيماويات. 

قدمت خالل الأ�شبوع عدداً من الأوراق، كما عقدت عدة جل�شات نقا�س ا�شتعر�س 

فيها املحاور الرئي�شية التالية:

الهيدروجينية يف م�شاعدة  العوامل احلفازة املتطورة لعمليات املعاجلة  دور  — 

امل�شايف يف حتقيق املوا�شفات املطلوبة للوقود.

اأحدث التطورات املبتكرة يف تقنيات التك�شري الهيدروجيني واملعاجلة  — 

الهيدروجينية للمقطرات الو�شطى.

خيارات العمليات التحويلية للقطفات الثقيلة لتعزيز اإنتاج امل�شفاة من املقطرات  — 

الو�شطى العالية اجلودة.

 — فر�س تعزيز التكامل بني �شناعتي التكرير والبرتوكيماويات.

دور التطورات التقنية يف متكني وتطوير التكامل بني م�شايف النفط ووحدات  — 

ال�شناعة البرتوكيماوية. 

التحديات التي تواجه �شناعة التكرير يف العامل، والفر�س املتاحة لهذه ال�شناعة  — 

يف منطقة ال�شرق الأو�شط.

التكرير والبرتوكيماويات يف  التكامل بني �شناعتي  تطورات وخربات م�شاريع  — 

ال�شرق الأو�شط. 

التي تواجه املكررين يف ت�شويق منتجاتهم يف الأ�شواق املحلية  امل�شكالت  — 

والدولية.

امل�شغلني يف مواجهة حتديات تطوير وتو�شيع �شناعة  حالت عملية وخربات  — 

التكرير.
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ال�شرق  اإنتاج الوقود النظيف يف م�شايف منطقة  التي تواجه  التحديات  — 

الأو�شط. 

ا�شرتاتيجيات  بعنوان  الأ�شبوع وقدمت ورقة  العامة يف فعاليات  الأمانة  �شاركت 

حت�شني موا�شفات املنتجات النفطية املكررة يف الدول العربية، وتراأ�شت جل�شة مناق�شة 

بعنوان تطبيق موا�شفات الوقود الأوروبية يورو5-، والتحديات التي تواجهها م�شايف 

التكرير.   

املوحد  العربي  التقرير االقت�سادي  اإعداد  امل�ساركة يف  املوؤ�س�سات  3-8  اجتماع جلنة 
لعام 2011، اأبو ظبي 19– 23 يونيو 2011

املوحد  العربي  التقرير القت�شادي  اإعداد  امل�شاركة يف  العربية  املوؤ�ش�شات  عقدت 

اأبو ظبي يف دولة الإمارات  العربي مبدينة  النقد  )2011( اجتماعا يف مقر �شندوق 

2011.  و�شارك يف  يونيو/ حزيران   23 –  19 الفرتة  املتحدة وذلك خالل  العربية 

الجتماع ممثلون عن كل من جامعة الدول العربية، و�شندوق النقد العربي، وال�شندوق 

العربي لالإمناء القت�شادي والجتماعي، ومنظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول. 

اأ�شتهل الجتماع بكلمة اإفتتاحية ملدير الدائرة القت�شادية والفنية يف �شندوق النقد 

العربي، مرحبا مبمثلي املوؤ�ش�شات العربية موؤكداً على اأهمية هذا الجتماع، وم�شرياً 

اإىل اأهمية التقرير الذي يعد م�شدر رئي�شي ومهم للبيانات الر�شمية للدول العربية. 

وما يتم اإبدائه من مالحظات حول ف�شول التقرير اإمنا ت�شب يف حتقيق هدف الرتقاء 

به بال�شكل الذي يلقى القبول من قبل الدول العربية املزودة لبياناته من جهة، ويفيد 

ويعني امل�شئولني والباحثني املهتمني بال�شوؤون القت�شادية وتطورها يف املنطقة العربية 

من جهة اأخرى. 

الطاقة الدويل،  النامية«منتدى  الدول  الطاقة يف  ا�ستخدام  »كفاءة  3-9 ندوة حول 
جاكرتا - اأندوني�سيا 21 – 22  يونيو 2011

بناء على الدعوة املوجهة من الأمانة العامة ملنتدى الطاقة العاملي )IEF( ،  حل�شور 

يونيو   22 – الفرتة21  النامية«، خالل  الدول  الطاقة يف  ا�شتخدام  ندوة حول »كفاءة 
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2011، يف مدينة جاكرتا باأندوني�شيا، �شاركت الأمانة العامة يف فعاليات الندوة بتقدمي 
ورقة بحثية بعنوان »كفاءة الطاقة يف الدول العربية« تناولت بالتف�شيل اأو�شاع الطاقة 

يف الدول العربية، والعوامل الأ�شا�شية التي توؤثر يف ا�شتهالك الطاقة النمو القت�شادي، 

النمو ال�شكاين، الأ�شعار املحلية للطاقة يف الدول العربية. واأهمية كفاءة ا�شتخدام الطاقة 

يف الدول العربية مع تو�شيح ال�شتخدام يف كفاءة الطاقة يف املباين -  قطاع ال�شناعة 

-  قطاع النقل. وقد مت من خالل فعاليات الندوة تغطية العديد من املحاور منها: - 

الطاقة،  الكربون، قيا�س كفاءة  الطاقة منخف�شة  •الطاقة املتجددة وتقنيات  	
اأهمية كفاءة ا�شتخدام الطاقة لأمن الطاقة والقت�شاد، م�شاهمة كفاءة 

ا�شتخدام الطاقة للحد من انبعاثات غازات الدفينة.

الطاقة  القطاعات، توفري  الطاقة يف خمتلف  ا�شتخدام  • حتقيق زيادة كفاءة  	
يف املباين ال�شكنية والتجارية وال�شناعات التحويلية، الآليات الالزمة ل�شمان 

الكفاءة يف البناء.

•التحديات التي تواجه كفاءة ا�شتخدام الطاقة،  حتديات تكنولوجية،  حتديات  	
اقت�شادية ومالية،  حتديات اجتماعية.

الأ�شرع  اأن كفاءة الطاقة هي  اإليها الجتماع  التي خل�س  التو�شيات  اأهم  ومن 

والأنظف لتلبية الطلب امل�شتقبلي على الطاقة ولتعزيز اأمن الطاقة بطريقة م�شتدامة، 

الغازات  الطاقة واحلد من  الطاقة ي�شهم يف خف�س تكاليف  ا�شتخدام  واإن كفاءة 

الدفيئة، كما اأن ال�شروع يف كفاءة ا�شتخدام الطاقة يف الدول النامية يتطلب �شيا�شات 

حكومية داعمة.

هذا و�شتقوم اأمانة منتدى الطاقة بعر�س التو�شيات والنتائج اإىل وزراء املنتدى 

يف اجتماعه الثالث ع�شر املزمع عقده بالربع الأول من عام 2012، بدولة الكويت.

3-10 اجتماع اخلرباء حول “الرتويج خلف�س االنبعاثات يف قطاع النقل” 

املتحدة  للجنة الأمم  التنفيذي  ال�شكرتري  العام،  تلبية لدعوة �شعادة وكيل الأمني 

العامة يف اجتماع  الأمانة  اآ�شيا ال�شكوا، �شاركت  القت�شادية والجتماعية لغربي 

انعقد يف مقر  النقل« والذي  اخلرباء حول »الرتويج خلف�س النبعاثات يف قطاع 
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ال�شكوا يف بريوت - لبنان يومي 5 و6 يوليو 2011 ونظمته ال�شكوا بالتعاون مع مركز 

الغاز - جلنة الأمم املتحدة القت�شادية لأوروبا.

الطاقة يف  العربية، واع�شاء جلنة  الدول  �شارك يف الجتماع خرباء وطنيون من 

ال�شلة، عالوة  الهيئات واملنظمات القليمية والدولية ذات  ال�شكوا، وممثلون عن 

على ممثلني عن �شركات الغاز الأع�شاء يف مركز الغاز، واآخرين عن �شركات ت�شنيع 

ال�شيارات الأوروبية الهجينة والعاملة بالغاز والكهرباء، وكذلك املنظمات غري احلكومية 

ومنظمات املجتمع املدين العاملة يف جمال الطاقة والنقل.

النقل، والنبعاثات  اأهم خ�شائ�س قطاع  اإىل عر�س ومناق�شة  هدف الجتماع 

الناجته عنه، مع اإلقاء ال�شوء على اأهم التجارب الإقليمية والعاملية خلف�س النبعاثات، 

ل�شيما اخلربات الأوروبية والدرو�س امل�شتفادة يف هذا املجال.

األقى �شعادة الأ�شتاذ عبا�س علي النقي، الأمني العام للمنظمة، كلمة يف افتتاح الجتماع، 

اأ�شار فيها اإىل اهمية مو�شوع الجتماع، ودور الدول الأع�شاء يف منظمة اأوابك يف احلفاظ 

القطاع  الناجتة عن  للحد من النبعاثات  التي تتخذها  والتدابري  التلوث،  البيئة من  على 

اأهمية  واأكد على  ب�شكل خا�س،  النفطي مبختلف مراحله  ب�شكل عام والقطاع  ال�شناعي 

تطوير التكنولوجيا اخلا�شة باحل�شول على الطاقة النظيفة كا�شتخدام تكنولوجيا ا�شطياد 

الواردة يف بروتوكول كيوتيو،  النظيفة  التنمية  واآليه  الكربون وتخزينه  اك�شيد  غاز ثاين 

بالإ�شافة اإىل ا�شتخدام الطاقات املتجددة املتوفرة ب�شكل كبري يف املنطقة العربية، كالطاقة 

ال�شم�شية وطاقة الرياح، كما اأ�شار اإىل امل�شاهمة وامل�شاركة الفعالة للدول الع�شاء يف اأوابك 

يف املفاو�شات اخلا�شة باتفاقية الأمم املتحدة الإطارية لتغري املناخ، واختتم �شعادته حديثه 

بالإ�شارة اإىل التوقعات ال�شادرة عن املنظمات والوكالت املعنية بالنفط والطاقة باأن النفط 

�شيبقى م�شدرا رئي�شيا للطاقة خالل العقود القادمة.

اإمكانات وا�شتغالل  العامة يف فعاليات الجتماع بورقة عن  كما �شاركت المانة 

واإنتاج  الورقة احتياطيات  تناولت  العربية، و�شبكات نقله  الدول  الغاز الطبيعي يف 

الغاز الطبيعي يف الدول العربية، وجمالت ا�شتغالله وطرق النقل املتاحة عرب �شبكات 

خطوط الأنابيب املحلية والإقليمية  والدولية، اأو الغاز امل�شيل، وطرق ال�شتفادة الأخرى 
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مثل ا�شتخدام الغاز امل�شغوط يف ال�شيارات اأو حتويله اإىل �شوائل لإنتاج منتجت نفطية 

عالية اجلودة وفائقة النظافة.

الداعمة لتحول املنطقة العربية نحو  ال�سيا�سات  االإقليمي حول  3-11 االجتماع 
اقت�ساد اأخ�سر، اال�سكوا– بريوت 21-20 يوليو 2011

اآ�شيا  اللجنة القت�شادية والجتماعية لغرب  بناء على دعوة من الأمم املتحدة 

)ال�شكوا( ب�شاأن الإعداد لقمة ريو + 20، �شاركت الأمانة العامة بورقة حول »ال�شرائب 

الإقليمي حول  الآثار والتحديات« يف الجتماع  البرتولية،  بال�شناعة  املتعلقة  البيئية 

ببيت  انعقد  الذي  اأخ�شر،  اقت�شاد  العربية نحو  املنطقة  الداعمة لتحول  ال�شيا�شات 

الأمم املتحدة يف بريوت، يومي 20 و 21 يوليو 2011.

�شارك يف الجتماع ممثلون عن وزارات املالية ووزارات القت�شاد والتخطيط للدول 

الأع�شاء وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية وخرباء من البنك الدويل 

اللبنانية الأمريكية ومنظمة  وجامعة مان�ش�شرت وجامعة ماك ما�شرت وكندا واجلامعة 

الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول )اأوابك( وUNDP  واحتاد امل�شارف العربية ومعهد 

با�شل فليحان املايل ومنظمات املجتمع املدين املعنية.

تناول الجتماع عدة موا�شيع من اأهمها، خارطة الطريق لقمة ريو + 20 والإطار 

املوؤ�ش�شي للبيئة امل�شتدامة، والقت�شاد البيئي والتمويل، وال�شرائب البيئية، اخلربات 

الوطنية يف القت�شاد الأخ�شر وحوافز ال�شتثمار الأخ�شر وامل�شرتيات العامة امل�شتدامة 

والتعاون الإقليمي والدويل.

وقد مت التفاق على عر�س نتائج وتو�شيات الجتماع النهائية على املجل�س الوزاري 

القادم املعني ب�شوؤون البيئة يف اجلامعة العربية.

القاهرة،  والثمانني،  الثامنة  الدورة  3-12 اجتماع املجل�س االقت�سادي واالجتماعي، 
12– 15�سبتمرب 2011. 

�شاركت الأمانة العامة ب�شفة مراقب يف اجتماعات املجل�س القت�شادي والجتماعي 

الثامنة والثمانني التي عقدت يف مقر جامعة الدول العربية خالل  يف دورته العادية 



309

اأن�شطة املنظمة خالل عام 2011

الفرتة 12 - 15اأيلول/�شبتمرب 2011. وح�شر الجتماع وفود من جميع الدول العربية، 

كما ح�شره ممثلون من اثنتني وع�شرين منظمة وموؤ�ش�شة عربية. 

البنود على اجلوانب  اأعمال املجل�س ع�شرين بندا. وتتوزع هذه  ت�شمن جدول 

الرئي�شية التالية: - 

الأمني العام،  متابعة ن�شاطات جامعة الدول العربية، ويندرج حتتها بندان، وهما: تقرير  —

ومتابعة تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية التنموية: القت�شادية والجتماعية.

املو�شوعات القت�شادية، ويندرج حتتها ت�شعة بنود، وهي: منطقة التجارة احلرة  — 

اأعمال املجل�س(،  العربي )حمور  العربية الكربى وتطورات الحتاد اجلمركي 

العربية، متابعة  ال�شياحية  العربية، م�شروع ال�شرتاتيجية  الدول  ال�شتثمار يف 

تنفيذ اإعالن موؤمتر القمة العاملي حول الأمن الغذائي، ا�شرتاتيجية الأمن املائي 

اإن�شاء  اتفاقية  العربي، م�شروع تعديل  الربيد  العربية، متحف طوابع  املنطقة  يف 

الهيئة العربية للطريان املدين، ال�شرتاتيجية العربية للحد من الكوارث، بالإ�شافة 

التقرير  الفل�شطيني،  الدورية القت�شادية، وهي: دعم القت�شاد  املو�شوعات  اإىل 

العربية، اخلطاب  الدول  العربي املوحد، تقرير مناخ ال�شتثمار يف  القت�شادي 

العربي املوحد لالجتماع ال�شنوي امل�شرتك ل�شندوق النقد والبنك الدوليني، وتقرير 

الأمن الغذائي العربي.

املو�شوعات الجتماعية، وتت�شمن �شتة بنود، وهي الربنامج املتكامل لدعم الت�شغيل  — 

والتحديات احلالية  امل�شوؤولية الجتماعية  العربية،  الدول  البطالة يف  واحلد من 

العربي لدعم  ال�شندوق  اإن�شاء  العربية،  الدول  تواجه عدد من  التي  وامل�شتقبلية 

ال�شناعات ال�شغرية واملتناهية يف ال�شغر، درا�شة حول �شناديق املجال�س الوزارية 

العمل الجتماعي وتنمية  للقطاع الجتماعي، مهننة  التابعة  املتخ�ش�شة  العربية 

املوارد الب�شرية يف املوؤ�ش�شات الجتماعية، وعدالة الأحداث. 

واعتمد املجل�س القت�شادي والجتماعي على امل�شتوى الوزاري مو�شوع املنظمات  — 

والحتادات العربية ذات العالقة بجامعة الدول العربية الذي مت اإدراجه حتت بند 
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ما ي�شتجد من اأعمال بناء على طلب من معايل الوزير القت�شاد يف اململكة الأردنية 

الها�شمية .

3-13 ندوة اأك�سفورد الثالثة والثالثون للطاقة، 19 – 29 �سبتمرب 2011 

»التحديات اجلديدة  للطاقة حتت �شعار  الثالثة والثالثون  اأك�شفورد  عقدت ندوة 

2011، برعاية كل من  19-29 �شبتمرب  الفرتة  العاملية« خالل  الطاقة  يف ديناميكية 

كلية �شانت كاترين بجامعة اأك�شفورد ومنظمة الدول امل�شدرة للبرتول )اأوبك(، ومنظمة 

الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول )اأوابك(.

تهدف الندوة اإىل الرتقاء بالقدرات املهنية للم�شاركني وزيادة تفهمهم للمناخ 

الذي تتخذ به القرارات ال�شيا�شية والقت�شادية وامل�شتقبلية للطاقة، كما تهدف 

اإتاحة الفر�شة لعقد اللقاءات واإجراء احلوارات املبا�شرة بني امل�شاركني من  اإىل 

الأقطار امل�شدرة للبرتول من جهة والدول امل�شتهلكة له من جهة اأخرى.

الوطنية والعاملية  الهيئات واملوؤ�ش�شات وال�شركات  63 م�شاركاً ميثلون  الندوة  ح�شر 

العربية  امل�شاركني من الأقطار  العامل، وبلغ عدد  25 جن�شية يف  البحوث، من  ومراكز 

اإجمايل امل�شاركني،  من   %  25.4 اأي ما ميثل ن�شبة  16 م�شارك،  امل�شدرة للبرتول 

موزعني على النحو التايل: 9 م�شاركني من اململكة العربية ال�شعودية، و 4 م�شاركني من 

دولة الكويت، وم�شارك واحد من كل من مملكة البحرين وال�شركة العربية لال�شتثمارات 

البرتولية )اأبيكورب( ومنظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول )اأوابك( .

اإىل  بالإ�شافة  35 مو�شوعاً يف �شورة حما�شرات ومناق�شات  الندوة  ا�شتعر�شت 

اجلل�شة الفتتاحية وحلقة نقا�س عامة ختامية. وتركزت مو�شوعات الندوة حول عدة 

حماور، ا�شتمل كل منها على عدة موا�شيع، مثل اأ�شعار البرتول والطلب عليه والقت�شاد 

العاملي والطاقة النووية والبيئة وال�شناعات النفطية الالحقة واأ�شواق الغاز الطبيعي 

الوطنية والعاملية.  النفط  التي تواجه �شركات  النفط والتحديات  و�شيا�شات منتجي 

كما غطت الندوة مو�شوعات تتعلق ب�شيا�شات الطاقة يف مناطق جغرافية عديدة مثل 

ال�شني والهند واإيران والعراق.
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3-14موؤمتر الكويت الثاين لتكنولوجيا االأنابيب

�شاركت الأمــانة العـــامة يف موؤمتر الكويــت الثـــاين لتكنـــولوجيا الأنابيـــب يــومي 

4 و5 اأكتوبر/ت�شرين الأول 2011 يف فندق ومنتجع هيلتون الكويت، والذي عقد حتت 
رعاية معـايل د. حممـد الب�شريي وزير النفـط ووزير الدولة ل�شـوؤون جمل�س الأمة.

واإىل  الأنابيب،  امل�شاركني يف جمال  تكنولوجيا  تبادل خربات  املوؤمتر هو  يهدف 

التعرف على اأهم م�شاريع الأنابيب املنجزة واجلاري تنفيذها يف املنطقة العربية. وقد 

تناولت املحاور الرئي�شية للموؤمتر املوا�شيع التالية:

•تقنيات ومواد �شناعة الأنابيب. 	

•اإدارة م�شاريع خطوط الأنابيب. 	
•ت�شميم و مد خطوط الأنابيب. 	

•�شيانة واإعادة تاأهيل خطوط الأنابيب. 	
•تطوير قواعد البيانات ونظم املعلومات اجلغرافية. 	

•اإدارة تكامل خطوط الأنابيب. 	
•القيا�شات واأمتتة خطوط الأنابيب. 	

•املخاطر والفاعلية. 	
•اأنظمة احلماية ومراقبة التاآكل. 	

•املعايري والنظم. 	

�شارك يف املوؤمتـر حما�شـرون من جهات متعددة منها: موؤ�ش�شة البرتول الكويتية، 

اأرامكو  العلمية، و�شركة  الكويت لالأبحاث  الكويتية، ومعهد  الوطنية  البرتول  و�شركة 

ال�شعودية، و�شركة اأبو ظبي للعمليات الربية.

3-15 االجتماع الثالث لفريق عمل درا�سة الربط الكهربائي العربي ال�سامل. وتقييم 
ا�ستغالل الغاز الطبيعي لت�سدير الكهرباء، القاهرة – جمهورية م�سر العربية، 

16 - 17 اأكتوبر 2011 
ال�شوؤون  العربية )قطاع  العامة جلامعة الدول  بناء على دعوة من الأمانة 

الوزراء العرب املعنيني ب�شوؤون  اأمانة جمل�س   – اإدارة الطاقة   – القت�شادية 
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الكهرباء(،  �شاركت الأمانة العامة يف الجتماع الثالث لفريق عمل درا�شة الربط 

الكهرباء مع  لت�شدير  الطبيعي  الغاز  ا�شتغالل  ال�شامل وتقييم  العربي  الكهربائي 

املتعلق  الدرا�شة  الثالث من  بتنفيذ اجلزء  املكلف  الدويل  البنك  العمل من  فريق 

العامة  الأمانة  انعقد يف مقر  الذي  الدرا�شة،  املوؤ�ش�شية والت�شريعية من  بالأطر 

جلامعة الدول العربية يف القاهرة، جمهورية م�شر العربية، يومي 16 و 17 ت�شرين 

اأول/اأكتوبر 2011.

�شارك يف الجتماع ممثلون عن ت�شع جهات عربية، وهي: املوؤ�ش�شة العامة القطرية 

للكهرباء واملاء )ب�شفته رئي�س فريق العمل(، ال�شركة ال�شعودية للكهرباء، هيئة الربط 

اأمانة  الثماين،  الكهربائي  الربط  التعاون اخلليجي، م�شروع  الكهربائي لدول جمل�س 

الأقل  العربية  الدول  والغاز،  للكهرباء  ال�شركة اجلزائرية  املغاربي،  الكهربائي  الربط 

منواً متثلها جمهورية ال�شودان، اأمانة املجل�س الوزاري العربي للكهرباء - اإدارة الطاقة 

– القطاع القت�شادي بالأمانة العامة جلامعة الدول العربية، منظمة الأقطار العربية 
امل�شدرة للبرتول، بالإ�شافة اإىل فريق العمل من البنك الدويل.

 تناول الجتماع مناق�شة مالحظات فريق العمل على امل�شودة النهائية لتقرير املرحلة 

الأوىل »هيكل وت�شميم ال�شوق الإقليمي« والذي انتهى فريق العمل من البنك الدويل 

من اإعداده، ومقرتح وثائق املرحلة الثانية التي تت�شمن خارطة الطريق للمرحلة القادمة 

التنظيمية  العامة واملوؤ�ش�شات والهياكل  التفاهم، والتفاقية  اأولية ملذكرة  وم�شودة 

املقرتحة. ويف نهاية الجتماع مت التفاق على اخلطوات الالزمة لجناز تقرير املرحلة 

الثانية من الدرا�شة.

ب�ساأن مفاو�سات تغري  العربي  التحرك  العربية حول  التفاو�سية  3-16 اجتماع املجموعة 
املناخ، ومناق�سة امل�سودة الثانية خلطة العمل العربية للتعامل مع ق�سايا تغري املناخ 

للبرتول )ب�شفة مراقب( يف  العربية امل�شدرة  الأقطار  العامة ملنظمة  الأمانة  �شاركت 

اجتماع اللجنة التح�شريية العربية ملوؤمتر الأمم املتحدة للتنمية امل�شتدامة )ريو + 20 ( 

واجتماع الدورة الثالثة ع�شرة للجنة امل�شرتكة للبيئة والتنمية يف الوطن العربي، واجتماع 

مناق�شة امل�شودة الثانية خلطة العمل العربية للتعامل مع ق�شايا تغري املناخ، التي عقدت يف 
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مقر جامعة الدول العربية خالل الفرتة 16 - 20 اأكتوبر/ ت�شرين الأول عام 2011.  

�شارك يف هذه الجتماعات ما يقرب من 100 من ممثلي احلكومات واملنظمات 

الإقليمية والدولية املتخ�ش�شة، ومنظمات املجتمع املدين، وناق�شوا عدداً من املوا�شيع، 

ومن اأبرزها:

•متابعة تنفيذ فقرات قرارات جمل�س الوزراء العرب امل�شوؤولني عن �شوؤون البيئة  	
يف دورته  الـ 22.  

•متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية القت�شادية والتنموية والجتماعية. 	
•متابعة تنفيذ مقررات موؤمتر القمة العاملي للتنمية امل�شتدامة ومبادرة التنمية  	

امل�شتدامة يف املنطقة العربية.

املقرر   ) • 	20 امل�شتدامة )ريو+  للتنمية  املتحدة  العربي ملوؤمتر الأمم  التح�شري 

عقده بالربازيل خالل عام 2012 .  

•مناق�شة امل�شودة الثانية خلطة العمل العربية للتعامل مع ق�شايا تغري املناخ. 	

الطاقة يف مملكة البحرين« مملكة  املناخ على قطاع  »انعكا�سات تغري  3-17 ندوة 
البحرين، 15 نوفمرب2011 

بناء على الدعوة املوجهة من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، �شاركت الأمانة العامة 

فـي اأعمال ندوة “انعكا�شات تغري املناخ على قطاع الطاقة يف مملكة البحرين” الـتي 

انعـقـدت فـي 15 نـوفمرب/ ت�شرين الثاين 2011، مبملكة البحرين. قام بتنظيم الندوة 

املتحدة  الكهرباء واملاء، وبرنامج الأمم  للنفط والغاز، وهيئة  الوطنية  الهيئة  كل من 

الإمنائي، وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة، والهيئة العامة حلماية الرثوة البحرية والبيئية 

واحلياة الفطرية مبملكة البحرين. 

�شارك يف الندوة نخبة من املخت�شني واملهتمني بق�شايا البيئة والتغريات املناخية 

وحتدياتها وانعكا�شاتها على قطاع الطاقة.

ت�شمن برنامج الندوة تقدمي اأربع اأوراق عمل من عدة جهات، من بينها ورقة العمل 

-U املناخ  لتغري  الإطارية  “التفاقية  بعنوان للمنظمة  العامة  الأمانة   التي قدمتها 
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FCCC”، والتي تناولت ثالثة حماور رئي�شية حول اتفاقية تغري املناخ، جمابهة الآثار 
واأهم  املفاو�شات  التخفيف(، تطورات �شري   – التكـيـف  املناخ )برامج  لتغري  املحتملة 

التغريات يف التكتالت الدولية بهذا ال�شاأن.

ب�ساأن تغري املناخ  االإطارية  املتحدة  اتفاقية االأمم  اأطراف  ال�سابعة ع�سر ملوؤمتر  الدورة   18-3
)COP 17(، مدينة دوربان– جنوب افريقيا، 28 نوفمرب 2011 – 9 دي�سمرب 2011  

انعقدت الدورة ال�شابعة ع�شر ملوؤمتر اأطراف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�شاأن 

ال�شابعة ملوؤمتر اطراف التفاقية  املناخ )UNFCCC  )COP-17، والدورة  تغري 

العامل بو�شفة اجتماعاً لأطراف بروتوكول كيوتو )CMP-7( يف مدينة دوربان بجنوب 

افريقيا خالل الفرتة 28 نوفمرب ولغاية 9 دي�شمرب 2011، وقد ح�شره ما يقارب من 

12.000 م�شـارك مبـا فيهم 5.400 ممثـل عن حكومات ودول العامل، و5.800 ممثل 
الأخرى ومنظمات املجتمع املدين،  املتحدة واملنظمات احلكومية  الأمم  عن منظمات 

عالوة على 1.200 م�شارك من الإعالم العاملي واملحلي. 

2011 لالجتماعات رفيعة  9 دي�شمرب  7 ولغاية  وقد مت تخ�شي�س الفرتة من 

امل�شاركة  للوفود  الفر�شة  اإ�شافيني لإتاحة  ليومني  امل�شتوى، وقد مت متديد الجتماع 

للخروج بنتائج حول م�شتقبل املجتمع الدويل ب�شاأن تغري املناخ. 

وبعد جهود م�شنية وم�شاورات مكثفة قررت الدول امل�شاركة الآتي: - 

اعتماد اتفاق قانوين ب�شاأن تغري املناخ يف موعد ل يتجاوز عام 2015 وحتت جمموعة 

 . )AWG-DP( جديدة ت�شمى الفريق العامل املخ�ش�س على منهاج عمل دوربان املح�شن

• ملدة عام واحد حتى يتمكن من اإجناز مهامه.  	AWG –LCA ميتد عمل

• لتعزيز جهود الدول النامية  �شندوق املناخ الأخ�شر وجعله جاهزاً يف عام 2012	

للتكيف مع تغري املناخ. 

كما مت التفاق على اأن يعقد املوؤمتر القادم لالأطراف COP 18 يف دولة قطر خالل 

عام 2012.

3-19 موؤمتر البرتول العاملي الع�سرون ، الدوحة 4 – 8 دي�سمرب 2011.

جمع موؤمتر البرتول العاملي على مدى خم�شة اأيام املنتجني وامل�شتهلكني وبحث كيفية 

تطوير طرق مبتكرة ل�شتغالل واإنتاج النفط والغاز و�شبل اإيجاد م�شادر معتمدة للطاقة 
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البديلة والطريقة املثلى ل�شتهالك الطاقة ب�شكل �شليم كما تناول التحديات الرئي�شية 

التي تواجه �شناعة النفط من تقلبات يف الأ�شعار واأداء القت�شاد العاملي.

وعقد املوؤمتر يف منطقة ال�شرق الأو�شط لأول مرة منذ اإنطالقه عام 1933، وت�شمن 

نحو 18 جل�شة وزارية  تراأ�شها 35 وزيرا من دول فاعلة يف �شناعة البرتول ف�شال عن 

اإحدى ع�شرة جل�شة رئي�شية عقدت مبعدل جل�شتني يف اليوم حتدث فيها روؤ�شاء �شركات 

كبرية يف قطاع البرتول، كما عقدت 16 جل�شة خا�شة طرح خاللها املوا�شيع امل�شتجدة 

كالغاز غري التقليدي الذي تطورت تقنياته وا�شتخداماته موؤخرا وغريها. وكانت هناك 

وتقوم  11 جل�شة خا�شة اأخرى للموؤمتر تناولت “اأف�شل املمار�شات يف قطاع النفط” 
عليها ال�شركات التي متلك ممار�شات اأف�شل من غريها اأو ذات جتارب ناجحة �شواء يف 

الإدارة اأو اجلوانب الفنية بحيث متت مناق�شتها وال�شتفادة منها.

الدولية كممثلة  املوؤمتر كذلك جل�شة مهمة وجها لوجه بني وكالة الطاقة  وعقد 

للم�شتهلكني ومنظمة البلدان امل�شدرة للبرتول )اأوبك( كممثلة للمنتجني ومت طرح الق�شايا 

املتعلقة باجلانبني للنقا�س. كما قدمت ما يقارب من 300 ورقة للموؤمتر مت ا�شتعرا�شها 

الغاز  العلمية وهي  اإطار اجلل�شات  خالل ندوات نظمت من خالل خم�شة حماور يف 

العلمية يف جمال ال�شتك�شاف  امل�شال، واأحدث الإجنازات  الطبيعي والغاز الطبيعي 

والإنتاج، والتكنولوجيا والتقنيات يف جمال ال�شناعات البرتولية الالحقة، وم�شادر الطاقة 

التكميلية، والتزام ال�شناعة لتحقيق ال�شتدامة، كما كان هناك نحو 14مائدة م�شتديرة 

ناق�س فيها روؤ�شاء ال�شركات روؤاهم بحا�شر وم�شتقبل هذه ال�شناعة.

 ،2012 العربي املوحد لعام  التقرير االقت�سادي  التمهيدي الإعداد  3-20 االجتماع 
القاهرة 12 – 14 دي�سمرب 2011  

�شاركت الأمانة العامة يف الجتماع التمهيدي لإعداد التقرير القت�شادي العربي 

املوحد لعام 2012 الذي عقد يف مقر الأمانة العامة جلامعة الدول العربية يف القاهرة 

اأول/ دي�شمرب2011. و�شارك يف الجتماع ممثلون  – 14 كانون   12 الفرتة  خالل 

عن كل من جامعة الدول العربية، و�شندوق النقد العربي، وال�شندوق العربي لالإمناء 

القت�شادي والجتماعي، ومنظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول. 
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مت التداول اأثناء الجتماع يف خم�شة بنود رئي�شية، تركز البند الأول حول التقرير 

القت�شادي العربي املوحد لعام 2011، والبند الثاين حول الإعداد لتقرير عام 2012، 

والبند الثالث حول البيانات الإح�شائية لتقرير عام 2012، والبند الرابع حول تطوير 

التقرير، والبند الأخري حول ما اأ�شتجد من اأعمال.

رابعًا :  الأن�سطة امل�ساندة

4-1 بنك املعلومات

4-1-1 متابعة تطوير قاعدة البيانات 

البيانات  الأول على  باملقام  البيانات معتمداً  املعلومات حتديث قاعدة  تابع بنك 

ال�شادرة عن  والبيانات  الطاقة(  بيانات  الأع�شاء )ا�شتمارة جمع  الدول  الواردة من 

املوؤ�ش�شات والهيئات الوطنية العربية التي اأمكن احل�شول عليها، كما مت حتديث قاعدة 

بيانات الأمانة العامة بالبيانات الواردة يف الأوراق القطرية، اإ�شافة اإىل البيانات التي 

وردت يف الأوراق الفنية والدرا�شات التي قدمت خالل الفعاليات التي نفذتها اأو �شاركت 

فيها الأمانة العامة. 

املعد  النظام اللكرتوين  اإدارة الإعالم واملكتبة  بالتعاون مع  املعلومات  تابع بنك 

ل�شتخدامات اإدارة العالم واملكتبة با�شتخدام تقنيات اأوراكل g 11، من خالل تطوير 

وحتديث اإمكانيات التخزين وال�شرتجاع لأر�شيف املكتبة. 

قام بنك املعلومات بت�شميم نظام تخزين وا�شرتجاع وحتديث لبيانات ق�شم �شوؤون 

11 بالتعاون مع ق�شم  اوراكل  برنامج  تقنيات  با�شتخدام  العامة  الأمانة  املوظفني يف 

�شوؤون املوظفني. 

قام بنك املعلومات بت�شميم نظام حما�شبي ونظام احت�شاب نهاية اخلدمة بالتعاون 

مع اإدارة العالقات العامة وال�شوؤون املالية – ق�شم املحا�شبة يف الأمانة العامة با�شتخدام 

نقنيات برنامج اأوراكل11. 
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4-1-2 التقارير واالأوراق
اجنز بنك املعلومات بالتعاون مع الإدارات املخت�شة يف الأمانة العامة، التقرير  — 

الح�شائي لعام 2011، الذي يغطي الفرتة 2006 – 2010، ومت و�شعه على 

 .)CD-ROM( موقع  الأمانة العامة اللكرتوين، وعلى اأقرا�س مدجمة

 - — 1970 الدولية للفرتة  بيانات الطاقة ح�شب املجموعات  اإعداد مطبوع 

البرتول الربيطانية، ويتم حتديث  2010، اعتماداً على قاعدة بيانات �شركة 
هذا املطبوع �شنوياً، كما مت و�شعه على قر�س مدمج، وبح�شب التفاق مع �شركة 

البرتول الربيطانية فاإن توزيعه مقت�شر على الدول الأع�شاء. 

قام بنك املعلومات برتتيب الأوراق املقدمة للندوات والجتماعات التي نظمتها  — 

الأمانة العامة اأو �شاركت بها خالل عام 2011 وو�شعها على اأقرا�س مدجمة 

 .)CD-ROM(

قام بنك املعلومات مبعاجلة واإ�شدار مطبوع حول البيانات ال�شادرة عن �شركة  — 

النفط اخلام  باإنتاج وا�شتهالك و�شادرات وواردات  املتعلقة  الإيطالية  اإيني 

 .World Oil &Gas Review 2011 املن�شورة يف تقريرها ال�شنوي

خام�سًا : التعاون مع املوؤ�س�سات والهيئات الدولية 

5-1 املنتدى االقت�سادي العربي – الياباين الثاين.

بناء على دعوة من جامعة الدول العربية، �شارك �شعادة اأمني عام منظمة الأقطار 

املنتدى القت�شادي  النقي، يف  الأ�شتاذ عبا�س علي  اأوابك  للبرتول  العربية امل�شدرة 

العربي – الياباين الثاين، الذي عقد يف اجلمهورية التون�شية، يومي 11 و12 دي�شمرب 

2010، حتت �شعار “�شفحة جديدة على درب الرخاء امل�شرتك العربي - الياباين«، 
وذلك حتت رعاية وح�شور معايل الوزير الأول يف اجلمهورية التون�شية ال�شيد حممد 

الغنو�شي، وبح�شور �شعادة الأمني العام جلامعة الدول العربية  ال�شيد عمرو مو�شى، 

امل�شوؤولني  ال�شيد �شيجي مايهارا، ومب�شاركة عدد  الياباين  ومعايل وزير اخلارجية  
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الإقليمية  العربي والياباين، وممثلي املنظمات وال�شركات  احلكوميني من اجلانبني 

والدولية املتخ�ش�شة يف قطاع القت�شاد والطاقة.

والدول  اليبان  بني  املتبادلة  القت�شادية  العالقات  تعزيز  اإىل  املنتدى  يهدف 

والطاقة  وال�شتثمار  التجارة  بينها  التعاون يف عدة جمالت من  العدبية من خالل 

العام  القطاعني  بني  املتبادل  الفهم  وتعميق  الب�شرية،  املوارد  وتنمية  والتكنولوجيا 

اأعمال جديدة ملمو�شة  العربية، وتوفري فر�س  اليابان والدول  واخلا�س يف كل من 

اجلانبني.  لفائدة 

العربية  الدول  التعاون بني  واآفاق  املنتدى من خالل �شت ور�س عمل، جمالت  تناول    

واليابان، يف قطاعات الطاقة، والتنمية الب�شرية والتدريب، والبيئة، والكهرباء واملياه وغريها من 

املوا�شيع.  وعلى �شعيد �شناعة النفط والغاز، ا�شتعر�س املنتدى اآفاق التعاون العربي – الياباين 

التوزيع، وال�شتخدام  البرتول اخلام و�شبكات  يف قطاعات ال�شتك�شاف واحلفر وا�شتخراج 

ال�شلمي للطاقة النووية وال�شكك احلديدية والن�شاءات وحمطات الطاقة واملياه. 

وقد �شارك �شعادة اأمني عام منظمة اأوابك يف اأعمال اجلل�شة الأوىل من املنتدى، 

التي كان حمورها “التعاون يف جمالت الطاقة والبيئة« ، والتي تراأ�شها معايل وزير 

ال�شناعة التون�شي الأ�شتاذ عفيف �شلبي،  وبح�شور نخبة من خرباء القت�شاد والطاقة. 

واأكد امل�شاركون يف اجلل�شة على اأهمية التجديد التقني �شمن �شيا�شة ا�شتهالك ر�شيدة 

يف جمال الطاقة. ودعوا اإىل ال�شتثمار الأمثل لرثوات املنطقة العربية من النفط والغاز 

الطبيعي موؤكدين على اأهمية ال�شتفادة من اخلربات والتجارب اليابانية يف هذا املجال.  

و�شددوا على �شرورة التعاون العربي - الياباين يف املجال القت�شادي و�شرورة حتقيق 

�شيغة من �شيغ التكامل بني الطرفني. وا�شتعر�س اخلرباء يف جمال الطاقة اخل�شائ�س 

اجلغرافية والطبيعية للعامل العربي والتي من �شاأنها اأن ت�شجع اجلانب الياباين على 

زيادة ال�شتثمار يف املنطقة، وتعزيز التعاون مع خمتلف الدول العربية.

 وقد �شدر يف نهاية املنتدى  اإعالن تون�س، الذي اأكد الرغبة امل�شرتكة يف تطوير 

العالقات القت�شادية بني اليابان والدول العربية، والإرتقاء بها اإىل م�شتويات اأف�شل 

املنتدى  اأن ح�شيلة هذا  اإىل  واأ�شار الإعالن  التفاهم والتبادل امل�شرتك.  مبا يعمق 

التي جرت بني  املتنوعة  املناق�شات واحلوارات  للغاية وتتجلى من خالل  تعد مثمرة 
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املوؤ�ش�شات وال�شركات يف الدول العربية واليابان. وتركز الإعالن على جملة من املحاور 

تتعلق بتطوير العالقات القت�شادية مبا ي�شاهم يف حتقيق ال�شالم والتعاون يف جمالت 

والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والتجارة وال�شتثمار  الب�شرية  والبيئة واملوارد  الطاقة 

وال�شراكة وال�شياحة والتمويل.

الثاين، وقعت منظمة  الياباين   – العربي  املنتدى القت�شادي  وعلى هام�س هذا 

التعاون يف جمال   للبرتول، بغر�س  الياباين  التعاون  نوايا مع مركز  اأوابك خطاب 

للندوات واملومترات وور�س  امل�شرتك  التنظيم  البرتولية الالحقة، وعرب  ال�شناعات 

التوقيع على مذكرة  البحثية والتدريب. وقد اتفق الطرفان على  العمل والدرا�شات 

تفاهم تو�شح �شبل واآليات التعاون يف تلك املجالت يف امل�شتقبل القريب.  وقد  مثل 

منظمة اأوابك يف توقيع خطاب النوايا �شعادة اأمني عام املنظمة، الأ�شتاذ عبا�س علي 

ال�شيد عمرو  العربية   الدول  العام جلامعة  الأمني  النقي، وبح�شور كل من �شعادة 

مو�شى، ومعايل وزير اخلارجية  الياباين ال�شيد �شيجي مايهارا. 

5-2 توقيع مذكرة تفاهم بني منظمة اأوابك ومركز التعاون الياباين للبرتول  

بح�شور �شعادة اأمني عام منظمة الأقطار العربية امل�شدرة للبرتول )اأوابك( الأ�شتاذ 

عبا�س علي النقي، و�شعادة ال�شفري الياباين يف دولة الكويت ال�شيد يا�شويو�شي موميزو، 

للبرتول، وكبار  الياباين  التعاون  املنتدب يف مركز  الع�شو  يو�شيدا،  وال�شيد موريهريو 

املوظفني يف الأمانة العامة ملنظمة اأوابك. اأقيم حفل توقيع مذكرة تفاهم بني منظمة 

العامة  الأمانة  2011، يف مقر  9 مار�س  للبرتول، يف  الياباين  التعاون  اأوابك ومركز 

ملنظمة اأوابك بدولة الكويت.

التفاهم،  اأعقاب توقيع مذكرة  البيان ال�شحفي امل�شرتك الذي �شدر يف  وجاء يف 

انه يف اإطار تدعيم وتو�شيع ن�شاطات التعاون مع املوؤ�ش�شات والهيئات الدولية املعنية 

بالطاقة ب�شفة عامة والبرتول ب�شفة خا�شة، اتفقت منظمة الأقطار العربية امل�شدرة 

للبرتول )اأوابك( مع مركز التعاون الياباين للبرتول )JCCP(، على امل�شي قدما نحو 

اإقامة عالقات تعاون بينهما يف جمال ال�شناعات البرتولية الالحقة، وقد جت�شد ذلك 

يف قيامهما بالتوقيع على مذكرة تفاهم بهذا ال�شاأن يوم الأربعاء 9 مار�س 2011، يف 
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مقر الأمانة العامة ملنظمة اأوابك يف مدينة الكويت - دولة الكويت. وتت�شمن مذكرة 

التفاهم النقاط واملحاور التالية: 

•تفا�سيل املجاالت التي �سي�سملها التعاون بني الطرفني: 	

)اأوابك( للبحث عن  العربية امل�شدرة للبرتول  اأ - ت�شعى منظمة الأقطار 

التي  الطاقة والبرتول  التعاون مع خمتلف منظمات وهيئات  اإمكانيات 

تعنى باإعداد الدرا�شات وعقد املوؤمترات ذات ال�شلة بال�شناعات البرتولية 

الالحقة )التكرير والبرتوكيماويات. 

لتو�شيع  الهادفة  التزاماته  تنفيذ  للبرتول  الياباين  التعاون  يوا�شل مركز  ب - 

واليابان وذلك من  للنفط  املنتجة  البلدان  ال�شداقة بني  اأوا�شر  وتدعيم 

ال�شناعات  العاملني يف قطاع  التقني وتبادل املخت�شني  التعاون  خالل 

البرتولية الالحقة . 

ج - اأدى تبادل وجهات النظر حول ربط اأوا�شر التعاون بني كل من منظمة الأقطار 

العربية امل�شدرة للبرتول اأوابك ومركز التعاون الياباين للبرتول بينهما، منذ 

�شهر مايو من العام املا�شي )2010( اإىل توقيع مذكرة التفاهم بينهما. 

للبرتول  الياباين  التعاون  اأوابك ومركز  التعاون بني منظمة  توثيق عرى   د- 

من خالل تنفيذ حلقات درا�شية وور�س عمل وبحوث ودرا�شات م�شرتكة، 

وبرامج اأخرى ذات �شلة بال�شناعات البرتولية الالحقة. 

�ساد�سًا: ت�سجيع البحث العلمي

6-1 اجلائزة العلمية ملنظمة االأقطار العربية امل�سدرة للبرتول لعام 2010

للفائزين  التقديرية  ال�شهادات  باأحكام نظام اجلائزة، مت تكرمي وت�شليم  عمال 

باجلائزة العلمية لعام 2010، التي كان مو�شوعها » نتائج تطبيق التقنيات احلديثة يف 

عمليات ال�شتك�شاف والإنتاج البرتويل يف الدول العربية ومردودها القت�شادي« من 

جمهورية م�شر العربية  قبل جمل�س وزراء املنظمة يف اجتماعه املنعقد يف القاهرة – 

يوم  ال�شبت املوافق 24 كانون الأول/ دي�شمرب 2011.  
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6-2  اجلائزة العلمية ملنظمة االأقطار العربية امل�سدرة للبرتول لعام 2012

البحث  للبرتول يف ت�شجيع  العربية امل�شدرة  الأقطار  ل�شيا�شة منظمة  ا�شتمرارا 

العلمي بتخ�شي�س جائزتني تقديريتني كل �شنتني، قيمة اجلائزة الأوىل �شبعة اآلف دينار 

كويتي، وقيمة اجلائزة الثانية خم�شة اآلف دينار كويتي، تقرر اأن يكون مو�شوع البحث 

العلمي للح�شول على جائزة اأوابك لعام 2012 بعنوان »التقدم التقني يف ا�شتك�شاف 

وا�شتغالل موارد الغاز الطبيعي غري التقليدية يف الدول العربية«. وقامت الأمانة العامة 

بالإعالن عن ذلك واإعالم اجلهات ذات العالقة، وا�شتمرت بن�شر العالن يف ن�شرتها 

ال�شهرية وجملتها الف�شلية وعلى موقعها على النرتنت وحددت نهاية �شهر اأيار/ مايو 

2012 اأخر موعد ل�شتالم البحوث.

�سابعًا : الن�ساط الإعالمي 

ا�شتمرت الأمانة العامة يف ن�شاطها الإعالمي، والذي �شمل املجالت التالية: 

7-1  التحرير والطباعة والن�سر والتوزيع
ا�شتمر اإ�شدار كافة مطبوعات املنظمة من الكتب والدوريات، واقت�شى ذلك متابعة 

والت�شميم والإخراج والطباعة،  والتدقيق، والرتجمة،  التحرير،  باأعمال  يتعلق  كل ما 

والن�شر، والتوزيع.  ويو�شح اجلدول )5 - 1( الكتب والدوريات ال�شادرة عن الأمانة 

العامة وعدد الن�شخ التي مت طبعها وتوزيعها خالل عام 2011. 

7-2  الن�ساط ال�سحفي واالإعالمي

�شـدر عـن الأمـانـة العـامـة عـدد مـن البيـانـات ال�شحفيـة غطــت ن�شـاطـات املنظمــة 

التنفيـذي، ومـن  املختلفـة، كـاجتمـاعـات جمـلـ�س وزراء املنظمـة واجتمـاعــات املكتــب 

اأن�شطـة املنظمــة، ودورهـا  تناولـت بعـ�س ال�شحـف املحليـة والعربيـة  اأخـرى  جهـة 

فـي التن�شيـق بيـن اأقطارهـا الأع�شـاء، ومـا تقـوم بـه فـي جمـال دعـم العمـل العربـي 

الأمانـة  والـدوليـة وم�شتجـداتهـا.  كما وا�شلت  العـربيـة  الظـروف  امل�شتـرك فـي ظـل 
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العامـة متابعـة مـا تن�شـره ال�شحـف املحليـة والعـربيـة وبعـ�س ال�شحـف الأجنبيـة حـول 

�شــوؤون الطـاقـة، وجتميـع واأر�شفــة اأهــم الأخـبـار واملـو�شوعـات النـفطيـة القتـ�شاديــة 

الأع�شـاء  الأقطـار  التـي تخـ�س  الأخـرى  املو�شوعـات  بعـ�س  اإلـى  بالإ�شافة  والبيئيــة، 

ب�شفـة عـامـة.  

7-3 املوقع االلكرتوين 

توا�شل الأمانة العامة تطوير املوقع الإلكرتوين على �شبكة النرتنت العاملية، وذلك 

بت�شافر جهود كادرها الفني وبالتن�شيق بني اإداراتها املختلفة، بعد اأن اإت�شح اأن تكليف 

بع�س ال�شركات العاملية املتخ�ش�شة للقيام بهذه املهمة �شيكبدها تكاليف باهظة. و�شيتم 

اإطالق املوقع املطور خالل الربع الأول من عام 2012 بعد الإنتهاء من عمليات التطوير 

الالزمة التي �شملت جميع جوانبه وحمتوياته، من تقارير ودرا�شات فنية واقت�شادية، 

ومطبوعات اأخرى، وطريقة عر�س تلك املحتويات.

7-4   معر�س الكتاب العربي اخلام�س والثالثون  

�شاركت الأمانة  العامة للمنظمة يف معر�س الكتاب العربي  ال�شاد�س والثالثني الذي 

اقيم يف الكويت خالل الفرتة ما بني 19 - 29 اأكتوبر 2011 برعاية الأمانة العامة 

للمجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب، دولة الكويت.

اأجنبية،  16 دولة عربية و11 دولة  ن�شر من  495 دار  املعر�س  وقد �شاركت يف 

للبحوث  العربي  الكويت، ومنها املركز  اإىل عدة منظمات عربية مقرها  بال�شافة 

الرتبوية لدول اخلليج العربية، ومركز تعريب العلوم ال�شحية-جامعة الدول العربية، 

ومنظمة الأقطار العربيـة امل�شـدرة للبتـرول، ومنظمات اأخرى مقرها خارج الكويت منها 

العربية  التعاون لدول اخلليج  العامة ملجل�س  العرب )�شورية(، والأمانة  الكتاب  احتاد 

)ال�شعودية(، واملنظمة العربية للتنمية الدارية – جامعة الدول العربية.

كما �شاركت يف املعر�س عدد من ال�شفارات العربية والجنبية، وعدد من املنظمات 

العربية والهيئات الدبلوما�شية اإما بطريقة مبا�شرة اأو عن طريق توكيالت لبع�س دور 
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الن�شر. وقد �شاحبت املعر�س عدة فعاليات ثقافية وفنية، وكان هناك تركيزاً على دور 

املراأة العربية يف عامل الن�شر والتنمية الثقافية والبداع. 

7-5 خدمات املكتبة  

يتوفر فيها من كتب  ملا  العامة، مكتبة نفطية متكاملة نظرا  الأمانة  تعترب مكتبة 

ومراجع قيمة متخ�ش�شة يف ال�شاأن البرتويل، وكل ق�شايا الطاقة اقت�شاديا وجتاريا، 

بالإ�شافة اإىل م�شادر البيئة. وتقوم املكتبة بتوفري املعلومات املرجعية لباحثي الأمانة 

العامة، وبنك املعلومات، وتزودهم بامل�شادر املختلفة. وحتر�س على تقدمي اخلدمات 

املرجعية للمكتبات والباحثني من خارج الأمانة العامة، وا�شتمرار تعاونها مع املكتبات 

الأخرى املتخ�ش�شة يف جمال تبادل املعلومات، مثل مكتبة ال�شندوق العربي لالإمناء 

القت�شادي والجتماعي، وقد اأتيح لأكرث من 220 زائر فر�شة ال�شتفادة من اخلدمات 

املكتبية، كان بينهم خرباء وباحثون واأ�شاتذة جامعات وطلبة خالل هذا العام.  

ا�شتمرت مكتبة الأمانة العامة يف تو�شيع قاعدة البيانات الببليوغرافية التي ان�شئت 

باإدخال  اأوراكل )Oracle( وذلك  العامة اجلديد  الأمانة  2008 على نظام  يف عام 

البيانات اجلديدة اخلا�شة بالكتب والوثائق ومقالت الدوريات العربية والأجنبية. وقد 

للباحثني،  املعلومات  ا�شرتجاع  املكتبة خدمة  3394، وتوفر  الإدخال  بلغ عدد ملفات 

بالإ�شافة خدمات التوثيق التالية:

•الببليوغرافيا الف�شلية التي تن�شر يف جملة النفط والتعاون العربي ) الأعداد  	
.)139-136

•ببليوغرافية امل�شادر اجلديدة يف املكتبة وتوزع على جميع الباحثني يف الأمانة  	
العامة �شهريا.  

7-5-1 الفهر�سة والت�سنيف
توا�شل املكتبة خدماتها الفنية يف جمال الفهر�شة والت�شنيف، حيث مت اإدخال معلومات 

-Or )جميع الكتب والوثائق امل�شنفة واملفهر�شة اإىل قاعدة بيانات املكتبة على نظام اأوراكل 

cle( حيث زاد عدد الكتب والوثائق من 35306 عام 2010 اإىل 35626 يف عام 2011.
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7-5-2   التزويد
تركزت خدمات التزويد هذا العام على النحو التايل:

تزويد املكتبة بكتب جديدة بناء على القرتاحات املرفوعة من قبل مكتب �شعادة  — 

الأمني العام والإدارات املتخ�ش�شة وحاجة املكتبة.

. متابعة ا�شرتاكات املكتبة يف الدوريات العربية والإجنليزية لعام 2011 —

بالهيئات املختلفة والدوائر احلكومية  الر�شمية اخلا�شة  متابعة املطبوعات  — 

وموؤ�ش�شات و�شركات النفط.

الداخلية  ال�شبكة  واإنزالها على  الدوريات الإلكرتونية  متابعة و�شول بع�س  — 

لالأمانة العامة.

تنظيم حفظ امل�شادر الإلكرتونية التي ت�شل املكتبة على �شكل ملف  PDF —  اأو  

 .CD

7-5-3خدمات عامة
العامة  الأمانة  لباحثي  القاعة  العام تقدمي خدماتها داخل  املكتبة خالل  تابعت 

وللزوار الوافدين من اخلارج، وذلك من خالل اخلدمات التالية:

•الإعارة الداخلية. 	
•الرد على ا�شتف�شارات الباحثني. 	

•اإر�شاد القراء. 	
•اخلدمات املرجعية. 	
•جتليد املطبوعات. 	

•الت�شوير. 	
للدوريات والكتب اجلديدة  اإ�شدار ملف ي�شم �شفحة املحتويات  يتم  كما 

وذلك لإطالع العاملني بالأمانة العامة على ما يرد اإىل املكتبة من مطبوعات 

جديدة. 
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ثامنًا: ن�سرة متابعة م�سادر الطاقة عربيا وعامليا

ن�شاطات م�شادر  “متابعة  ن�شرة  اإ�شدار   2011 العامة خالل عام  الأمانة  تابعت 

الطاقة عربيا وعامليا”، وهي ن�شرة ف�شلية تت�شمن التطورات يف ن�شاطات ا�شتك�شاف 

تلقي  العامل، كما  العربية الأخرى، ودول  الأع�شاء، والدول  الدول  النفط والغاز يف 

ال�شوء على التقنيات احلديثة، وتعتمد يف بياناتها على املعلومات املن�شورة يف الدوريات 

العربية والعاملية.

تا�سعًا:  الن�ساط الإداري واملايل  

9-1  تطور الهيكل االإداري

بنهاية عام 2011 بلغ عدد العاملني يف الأمانة العامة )45( موظفا، منهم )19( يف 

الكادر املهني و)26( يف الكادر العام، ويبني اجلدول )5 - 2( تطور عدد العاملني يف 

الأمانة العامة خالل ال�شنوات 1968 - 2011.   

9-2  تطور االنفاق الفعلي

2011 مبلـغـا وقــدره -/1.786 دينـار كويتي٭، ويبيـن  فــي عــام  الإنـفـــاق  بـلـغ 

 - 1968 ال�شنوات  العامة خالل  الفعلي لالأمانة  الإنفاق  3( تطور  اجلـدول )5 - 

  .2011

٭ تقديرية حلني اعتماد احلسابات اخلتامية لعام 2009 في شهر مايو2010 
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جـــــــــــــــداول
اجلزء الثاني
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عدد المطبوع
المطبوعات

عدد 
النسخ

اجمالي 
النسخ

ما وزع 
من كل 
مطبوع

اجمالي 
التوزيع

الدوريات   

1800800790790   تقرير األمين العام السنوي لعام  2010 )عربي)  

1800800750750 تقرير األمين العام السنوي لعام  2010 )انكليزي)

1300300200200 التقرير االحصائي السنوي لعام 2011

11100011009009900 النشرة الشهرية : عربي/ انجليزي )1 - 12)

475030005502200 مجلة النفط والتعاون العربي : األعداد )139-136)

430012002701080 نشرة متابعة مصادر الطاقة عربيا وعالميا

اجلدول رقم 5 - 1
املطبوعات الصادرة عن األمانة العامة وما مت توزيعه

خالل عام 2011
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اجلدول 5 - 2
عدد العاملني في األمانة العامة موزعا على الكادرين املهني والعام،

2011  -  1968
المجموع الكادر العام الكادر المهني السنة

11 7 4 1968
24 14 10 1969
34 22 12 1970
33 23 10 1971
33 24 9 1972
34 23 11 1973
48 33 15 1974
79 48 31 1975
95 58 37 1976

110 70 40 1977
112 71 41 1978
124 79 45 1979
132 81 51 1980
134 87 47 1981
134 90 44 1982
139 88 51 1983
135 86 49 1984
132 82 50 1985
118 75 43 1986
75 51 24 1987
61 43 18 1988
62 39 23 1989
64 41 23 1990
61 39 22 1991
57 36 21 1992
55 33 22 1993
49 28 21 1994
50 29 21 1995
51 30 21 1996
51 32 19 1997
50 30 20 1998
53 36 17 1999
51 29 22 2000
52 31 21 2001
53 32 21 2002
52 30 22 2003
49 29 20 2004
51 29 22 2005
51 31 20 2006
53 31 22 2007
56 32 24 2008
55 32 23 2009
47 27 20 2010
45 26 19 2011
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االجمالي الباب الثالث
دراسات وتدريب  وإعالم

الباب الثاني
مصروفات عامة

الباب األول
مهايا ومرتبات السنة

27 - 18 9 1968
137 18 52 67 1969
227 55 75 97 1970
182 25 50 107 1971
206 17 63 126 1972
404 230 66 108 1973
342 50 140 152 1974
759 81 335 343 1975

1265 434 306 525 1976
1390 367 329 694 1977
1609 467 335 807 1978
1762 432 401 929 1979
1985 437 415 1133 1980
2297 559 461 1277 1981
2661 588 527 1546 1982
2944 634 547 1763 1983
2835 508 515 1812 1984
2687 422 447 1818 1985
2396 286 413 1697 1986
2014 190 385 1439 1987
1165 122 244 799 1988
1120 145 242 733 1989
1162 141 250 771 1990
1056 87 276 693 1991
1170 114 322 734 1992
1210 118 327 765 1993
1127 127 282 718 1994
1229 140 380 709 1995
1235 140 370 725 1996
1247 148 374 725 1997
1260 140 385 735 1998
1236 127 397 712 1999
1331 138 394 799 2000
1411 141 384 886 2001
1414 146 383 885 2002
1422 154 394 874 2003
1295 147 386 762 2004
1472 148 396 928 2005
1445 206 402 837 2006
1627 183 437 1007 2007
1724 196 482 1046 2008
1803 237 518 1048 2009
1.703 215 506 982 2010
1.786 230 509 1046 2011

*60.679 9.490 14.920 36.269 المجموع

اجلدول 5 - 3
تطور االنفاق الفعلي لألمانة العامة موزعا على أبواب امليزانية الثالثة

2011 - 1968 
)ألف دينار كويتي(

* ملحوظة الرقام املذكورة تقديرية حلني اعتمادها ب�شهر مايو 2012
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الف�سل الثالث

امل�سروعات العربية امل�سرتكة املنبثقة عن املنظمة 

بذلت ال�شركات العربية املنبثقة عن املنظمة كل ما كان يف و�شعها من اجلهود خالل 

اأعمالها، وذلك  اأدائها وتطوير  2011، لتح�شني  الأول من عام  2010، والن�شف  عام 

الفرعية، والكائن  البرتولية مبختلف �شركاتها  العربية للخدمات  ال�شركة  با�شتثناء 

مقرها يف ليبيا، حيث اأنها تاأثرت خالل عام 2011 بالحداث التي مرت بها دولة مقر 

ال�شركة، وفقدت الكثري من اأ�شولها وممتلكاتها. اأما ال�شركات الأخرى، فقد اأبلت بالء 

ح�شنا، معتمدة يف ذلك على قدراتها ومواردها وجتاربها، وذلك للتغلب على امل�شاعب 

والهزات والتجاذبات اجليو�شيا�شية التي �شهدتها املنطقة وكذلك العامل . 

اإ�شافة اإىل ذلك، فاإن ال�شركات املنبثقة عن املنظمة، ظلت ول تزال تواجه بكل عزم 

واإ�شرار العديد من التحديات القت�شادية ذات ال�شلة والرتباط بطبيعة ن�شاطها، من 

حيث اأنها جتد نف�شها على الدوام اأمام مناف�شة �شديدة مع ال�شركات العاملية الكربى 

ذات الن�شاط امل�شابه، من جهة، و�شعوبة دخولها اإىل العديد من  الأ�شواق العربية من 

جهة اأخرى. لكن ذلك مل يثنها على بذل مزيد من اجلهد، واإبداء املزيد من الإ�شرار 

يف مواجهة ال�شعاب، معتمدة يف ذلك على ا�شتغالل ر�شيدها من اخلربات والتجارب 

للم�شي قدما نحو حتقيق مزيد من  وا�شتثمار ذلك  اكت�شبتها على مر العوام،  التي 

الجنازات. 

ونتيجة ملا �شبق ذكره، ميكن القول باأن ال�شركات املنبثقة عن املنظمة ل ميكنها اأن 

تناأى بنف�شها عن التاأثريات الناجمة عن تخلخل الأو�شاع اجليو�شيا�شية التي ت�شهدها 

واأعباء غالبا ما تقف حجر  املنطقة، فالبع�س منها يجد نف�شه يف مواجهة معوقات 

عرثة يف وجهه عند القيام بتنفيذ الربامج التطويرية التنموية املخطط لها. وقد تكون 

تلك املعوقات داخلية ذات ارتباط بالو�شع القت�شادي للبلد الذي تن�شط فيه ال�شركة، 

العديد من  اإىل  الدخول  امل�شابه، و�شعوبة  املناف�شة  ال�شركات  ن�شاط  يعود لطبيعة  اأو 

الأ�شواق يف البالد العربية، بل وحتى يف اأ�شواق الدول الأع�شاء. ول يزال من ال�شعوبة 
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يتعامل مع  اأن  اأو �شركة(  اقت�شادي )دولة  اأي كيان  الواقع، على  مبكان، وبحكم هذا 

حالة عدم ال�شتقرار املايل والقت�شادي الإقليمي والعاملي، ما مل يكن �شاحب جتارب 

وعالقات متكنه من مواجهة تبعات واآثار انعدام ال�شتقرار ذاك. 

اإن ما ميكن اأن يالحظه املرء هو اأن العديد من دول املنطقة العربية قد واجهت 

الكثري من امل�شاعب القت�شادية يف عام 2010، ول�شيما بالن�شبة ملناخ ال�شتثمار وما 

اأن �شمود اقت�شاديات  اإل  الدولر من تذبذبات،  النفط، و�شعر �شرف  �شهده �شعر 

معظم البلدان العربية املنتجة للبرتول، ومتكنها من حتقيق ن�شب منو اقت�شادي معقولة 

وم�شتمرة خالل ال�شنوات املا�شية، قد انعك�س ب�شورة ايجابية على ال�شركات العربية 

املنبثقة عن املنظمة يف عام 2010، بحيث اأنها ا�شتغلت ذلك لتعزيز ن�شاطاتها وتثبيت 

التي تدخل �شمن تخ�ش�شاتها، ك�شوق ال�شتثمار فـي قطـاع  اأقدامها يف املجالت 

الطاقـة )بالن�شبة لأبيكورب( و�شوق النقل البحري للبرتول )بالن�شبة ل�شركة الناقالت(، 

و�شوق بناء واإ�شالح ال�شفن )بالن�شبة لأ�شري(، وكذلك يف �شوق احلفر وال�شتك�شـاف 

اجليـوفيزيائي )بالن�شبة لكل من �شركة اخلدمات البرتولية وال�شركات املتفرعة عنها(.  

لكن الهزات العنيفة والتغريات ال�شيا�شية التي �شهدتها بع�س الدول العربية، وخا�شة 

يف ليبيا يف عام 2011، جعل هذه ال�شركة الأخرية تفقد الكثري من ممتلكاتها، وتتوقف 

متاما عن الن�شاط، مثلها يف ذلك مثل كافة املوؤ�ش�شات يف ليبيا.

اأما ال�شركات املنبثقة الأخرى، فقد متكنت من  التغلب على ما واجهته من �شعوبات 

وا�شتطاعت اأن حتقق نتائج مالية جيدة وملمو�شة خالل عام 2010 والن�شف الأول من 

عام 2011، كما انعك�س ذلك يف م�شتوى التعاون والتن�شيق فيما بني هذه ال�شركات �شواء 

يف اإجناز امل�شروعات اأو يف جمال تقدمي الدعم املايل والفني.

با�شتقاللية  تتمتع  املنبثقة  ال�شركات  اأن كل  اأخرى، على  التاأكيد هنا، مرة  ويجدر 

اإداراتها هي اجلهات املخت�شة وامل�شوؤولة عن  العمومية وجمال�س  تامة، وجمعياتها 

فاإنها تتطلع  ال�شركات ور�شم خطط تطورها. وانطالقا من ذلك،  ت�شيري �شوؤون هذه 

اإىل اأن حتظى مبزيد من الدعم وامل�شاندة من الأقطار الأع�شاء، وما تاأمله هو اأن يتم 

فتح الأ�شواق العربية اأمام ن�شاطاتها، وذلك على اأ�ش�س تناف�شية، اإن مل يكن على اأ�ش�س 
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ا�شتمراريتها  اأن انطالقها احلقيقي لدعم مكانتها وتوطيد دعائم  الأف�شلية، حيث 

وتعزيز جناحاتها �شيكون عندئذ اأكرث فاعلية وا�شتدامة.  

ويف ما يلي عر�س موجز عن ن�شاطات كل واحدة من ال�شركات العربية املنبثقة عن 

املنظمة:  

اأولآً: ال�سركة العربية البحرية لنقل البرتول

تاأ�ش�شت ال�شركة العربية البحرية لنقل البرتول بتاريخ 6 اأيار/مايو 1972 براأ�شمال 

200 مليون دولر  اأمريكي، وراأ�شمال مدفوع قدره  500 مليون دولر  م�شرح به قدره 

اأمريكي، وحدد مقر ال�شركة بدولة الكويت، وت�شاهم يف هذه ال�شركة جميع الأقطار 

الأع�شاء باملنظمة با�شتثناء اجلمهورية العربية ال�شورية، والغر�س من تاأ�شي�شها القيام 

بجميع عمليات النقل البحري للمواد الهيدروكربونية. 

1 - ن�ساط ال�سركة خالل عام 2010

ناقلة )نفط خام وغاز م�شال ومنتجات برتولية   11 ال�شركة من  اأ�شطول  يتكون 

نظيفة(. وتقوم ال�شركة بتاأجري ناقالتها يف اأ�شواق النقل البحري للبرتول بنظام العقود 

الزمنية »Time Charter« اأو بنظام الرحالت الفردية »Spot Voyage« وفقاً لالأ�شعار 

ال�شوقية ال�شائدة  وتخ�شع لتدقيقها وفح�شها الفني الدوري حتى ميكن ال�شتمرار يف 

الت�شغيل ، وترتبط ال�شركة بعالقات وثيقة مع ال�شركات العربية امل�شوقة للنفط، ومن 

وقت لآخر يتم تاأجري ناقالت ال�شركة لهذه ال�شركات.

ويف جمال اآخر تتوىل ال�شركة توريد ونقل الغاز امل�شال اإىل الهيئة امل�شرية العامة 

للبرتول )حوايل 1,6 مليون طن �شنوياً( وت�شتخدم ال�شركة يف ذلك ناقالت الغاز امل�شال 

اأخرى م�شتاأجرة من اخلارج على عقود زمنية  اإىل ناقالت  بالإ�شافة  لها  اململوكة 

متزامنة مع عقود توريد الغاز اإىل الهيئة امل�شرية العامة للبرتول.

ويف ظل النخفا�س احلايل لأ�شعار التاأجري يف اأ�شواق النقل البحري للبرتول، فان 

هذا الن�شاط الإ�شايف الذي تقوم به ال�شركة يف توريد الغاز يحقق اإيرادات ماليه م�شاندة 

لن�شاط الأ�شطول، مما ي�شاعد ال�شركة على حتقيق اأرباح �شنوية ب�شورة م�شتمرة. ويف 
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هذا ال�شدد، فاإنه ملن الأهمية مبكان اأن ن�شري اإىل اأن دخول ال�شركة يف جمال نقل الغاز 

امل�شال، قد فتح الباب اأمامها لإبرام عقود �شراء الغاز امل�شال من موؤ�ش�شات الت�شويق 

العربية بكميات اإجمالية قدرها حوايل 1,6 مليون طن �شنوياً وهو الأمر الذي اأدى اإىل 

وجود عالقات متميزة بني ال�شركـة وهـــذه ال�شركات ال�شقيقة بالدول الأع�شاء بال�شركة 

)ارامكو ال�شعودية، ت�شويق قطر، موؤ�ش�شة البرتول الكويتية و�شوناطراك اجلزائرية(. 

وعلى �شعيداآخر، وا�شلت ال�شركة، ومن مواردها الذاتية على الرغم من اأزمة املال العاملية، 

تنفيذ خططها الرامية لتحديث وزيادة وحدات الأ�شطول ويجري الآن بناء ناقلتني جديدتني 

للمنتجات البرتولية النظيفة، ومن املنتظر اأن يتم خطط ا�شتالمهما يف عام 2012 و 2013.

2 – النتائج املالية لل�سركة عن ال�سنة املالية  2010

بلغت اإيرادات ت�شغيل ناقالت ال�شركة خالل عام 2010 حوايل 99,63 مليون دولر، 

كما بلغت م�شاريف الت�شغيل الفعلية قبل احت�شاب ا�شتهالك الناقالت حوايل 60,99 

مليون دولر، فيما بلغ ا�شتهالك الناقالت الدفرتي حوايل 24,45 مليون دولر.

وبالن�شبة مل�شاريع نقل وتوريد الغاز فقد حققت ال�شركة �شايف ربح بلغ 

حوايل18,17مليون دولر، ونتيجة لذلك، فقد بلغت النتيجة النهائية لن�شاط ال�شركة 

عام 2010 حتقيق ربح �شاف يقدر بحوايل 20,14 مليون دولر.

3 – النتائج املالية لل�سركة عن الن�سف االأول من عام 2011

بلغت اإيرادات ت�شغيل الناقالت حوايل 47,42 مليون دولر، يف حني بلغت م�شاريف 

الت�شغيل حوايل 28,92 مليون دولر، فيما بلغ ال�شتهالك الدفرتي للناقالت حوايل 

التمويل  الإدارية والعمومية وفوائد  12,23 مليون دولر. وبعد احت�شاب امل�شاريف 

للبنوك، تكون النتيجة النهائية لن�شاط ال�شركة عن الن�شف الأول من عام 2011 حتقيق 

ربح �شاف يقدر بحوايل 5,30 مليون دولر.

وجتدر الإ�شارة اإىل اأن ناقلة النفط زركوه )ZIRKU( التابعة لل�شركة قد تعر�شت 

اإىل عملية قر�شنة بتاريخ 2011/3/28 من قبل القرا�شنة ال�شوماليني. وقامت ال�شركة 

اإثر ذلك ببذل جهود كبرية ل�شرتجاعها بعد دفع الفدية املالية املطلوبة والبالغة )10( 
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اأمريكي، وقد و�شلت الناقلة وبحارتها �شاملني وب�شحة جيدة اإىل ميناء  ماليني دولر 

�شالله يف �شلطنة عمان.

ثانيًا:  ال�سركة العربية لبناء واإ�سالح ال�سفن )اأ�سري(

تاأ�ش�شت ال�شركة العربية لبناء واإ�شالح ال�شفن »اأ�شري« بتاريخ 8 كانون الأول/دي�شمرب 

1973 براأ�شمال م�شرح به قدره  340 مليون دولر اأمريكي، وراأ�شمال مكتتب به ومدفوع 

قدره 170 مليون دولر اأمريكي، وحدد مقرها يف مدينة املنامة مبملكة البحرين. و�شاهمت 

با�شتثناء اجلمهورية اجلزائرية  ال�شركة جميع الأقطار الأع�شاء يف املنظمة  يف هذه 

والغر�س  العربية.  ال�شورية وجمهورية م�شر  العربية  ال�شعبية واجلمهورية  الدميقراطية 

والناقالت  ال�شفن  اأنواع  البناء والإ�شالح وال�شيانة جلميع  القيام بجميع عمليات  منها 

وو�شائل النقل البحري الأخرى املتعلقة باملواد الهيدروكربونية وغريها.

1 - ن�ساط ال�سركة لعام 2010

العاملية، وقد  العاملي ول�شناعة املالحة  2010 عام حتد لالقت�شاد  كان عام    

»اأ�شري« ، حيث انخف�س حجم  بالن�شبة ل�شركة  الن�شف الأول منه فرتة �شعبة  �شكل 

اأن الن�شف الثاين من العام �شهد حت�شنا ملحوظا يف الأداء  اإل  العمل ب�شورة كبرية، 

والنتائج املالية.

لقد ازداد عدد ال�شفن التي مت اإ�شالحها يف العام املذكور لي�شل اإىل 203 �شفينة، 

وهو رقم قيا�شي يف تاريخ »اأ�شري« باملقارنة مع 168 �شفينة لعام 2009. اإل اإن متو�شط 

 769,000 باملقارنة مع  737,000 دولر  اإىل حوايل  انخف�س  الواحدة  ال�شفينة  دخل 

دولر للعام ال�شابق.

ومتلك ال�شركة �شمعة طيبة يف تقدمي خدمة عالية اجلودة وب�شعر معتدل جلميع 

عمالئها، وعلى الرغم من ذلك، فاأنها تواجه مناف�شة متزايدة من الأحوا�س اجلديدة يف 

املنطقة. وكواحدة من ابرز اأحوا�س اإ�شالح ال�شفن واأف�شلها يف العامل، فان لدى ال�شركة 

القدرة على مواجهة هذه املناف�شة اجلديدة التي �شتجعل ال�شركة يف و�شع اأف�شل لتوفري 

اخلدمات املطلوبة لعمالئها.
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التفوق،  اأعمالها وبلوغ م�شتويات  بتو�شيع  اأن تقوم  )اأ�شري( على  وحتر�س �شركة 

وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها ال�شركة يف ال�شوق، فاأنها حترز تقدما حثيثا 

ومطردا، ومل يكن لهذا التقدم ان يتحقق لول الدعم املتوا�شل والت�شجيع امل�شتمر الذي 

تلقاه من الدول امل�شاهمة يف ال�شركة.

تاأتي  النفط وال�شفن الأخرى ومن�شات احلفر ل  اأن ناقالت  القول  وغني عن 

الت�شويق والرتويج  يتم بذل جهود كبرية يف جمال  اأن  »اأ�شري« من دون  لالإ�شالح يف 

خلدمات ال�شركة، ول يكون ذلك فقط من جانب »اأ�شري« ولكن اأي�شاً من قبل �شبكة 

الوكالء العاملية التي ترتبط اأ�شري بعالقات تن�شيق قوية معها. فمن دون جهود وكالئنا 

اإىل  )اأ�شري( كانت �شتنتهي  بها  التي فازت  الإ�شالح  اأعمال  الكثري من  فاإن  امل�شنية 

اأحوا�س اأخرى.

2 – النتائج املالية لعام 2010 

التي واجهتها  ال�شديدة  ال�شعبة،واملناف�شة  الرغم من الظروف القت�شادية  على 

اإقليميا ودوليـا، فقد متكنت �شركة اأ�شري من حتقيـق دخـل ل باأ�س بـه يف عام 2010، 

حيث متكنت من حتقيق ربح ت�شغيلي قـدره 5,3 مليون دولر قبل احت�شاب الإ�شتهالكات، 

ولكنها تكبدت خ�شارة �شافية بعد احت�شاب الإ�شتهالكات بلغت حوايل 3,1 مليون دولر، 

وكان ال�شبب الرئي�شي لهذه اخل�شارة انخفا�س اأ�شعار الإ�شالح ب�شورة كبرية باملقارنة 

مع عام 2009، نتيجة املناف�شة ال�شديدة بني اأحوا�س اإ�شالح ال�شفن يف العامل.

3 – التدريب والتعريب

ويف جمال التدريب والتعريب، ا�شتمرت )اأ�شري( يف عام 2010 يف تنفيذ خططها 

اأهداف تلك اخلطط يف توظيف  اإىل تنمية م�شتوى املوظفني العرب ومتثلت  الرامية 

املزيد من املتدربني العرب وحت�شني نوعية الأداء وتنمية مهارات املوظفني وترقيتهم. 

الفنية  ال�شركة يف املجالت  التدريب نواحي متعددة غطت احتياجات  وقد �شمل 

والإدارية وذلك ملواكبة التطور العاملي يف اإ�شالح ال�شفن وملواجهة التناف�س ال�شديد يف 

ال�شناعة.
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يف عام 2010 بلغ عدد موظفي ال�شركة 1633 موظفا منهم 824 موظفاً من العرب 

مقارنة مع 832 موظفاً من العرب يف عام 2009. كما وظفت ال�شركة 48 موظفاً موؤقتاً 

يف عام 2010 ح�شب حاجة العمل. وت�شتعني ال�شركة يف فرتات الذروة باملقاولني من 

الباطن.

ونظمت )اأ�شري( برامج تدريبية خمتلفة لالإدارة العليا والإدارة املتو�شطة والإ�شرافية 

وعقدت دورات تدريبية مهنية ودورات عامة ملوظفيها العرب بلغت 273 برناجماً متنوعاً 

و�شارك فيها 1633 موظفاً.

4 – ن�ساط ال�سركة خالل الن�سف االأول من عام 2011

تواجه ال�شركة يف عام 2011 �شنة اأخرى مليئة بالتحدي، لكنها على ثقة تامة بان 

التنفيذية وعمالها  واإدارتها  اإدارتها  ال�شركة من جمل�س  تلقاه  الذي  امل�شتمر  الدعم 

الطلبات اجلديدة ل�شناعة  بثبات ملواجهة  اأن ي�شمن النطالق  �شاأنه  ووكالئها من 

ال�شفن. فلدى ال�شركة برنامج تو�شعة طموح �شوف ي�شهد دخول ر�شيف اإ�شالح جديد 

طوله 1380 مرتاً مع نهاية العام بالإ�شافة اإىل منطقة ت�شنيع »اأوف�شور« )يف املغمورة( 

جديدة كبرية.

- النتائج املالية خالل الن�سف االأول من عام 2011

 حققت ال�شركة خالل الن�شف الأول من عام 2011 نتائج جيدة حيث بلغت اإيرادات 

الت�شغيل ال�شافية لل�شركة خالل هذه املدة 87,116,000 دولر بزيادة ن�شبتها 20.1 % 

من نف�س الفرتة من عام 2010 والبالغة 72,555,000 دولر.

 ثالثا:  ال�سركة العربية لال�ستثمارات البرتولية )اأبيكورب(

اأيلـول/ تاأ�ش�شـت ال�شركـة العربيــة لال�شتثمارات البرتوليــة )اأبيكورب( بتاريــخ 14 

�شبتمبــر 1974، براأ�شمال م�شرح به قدره 1200 مليون دولر اأمريكي، وراأ�شمال مدفوع 

بالكامل قدره 550 مليون دولر اأمريكي، وحدد مقر ال�شركة يف مدينة اخلرب باململكة 

العربية ال�شعودية. وت�شاهم جميع الأقطار الأع�شاء يف املنظمة يف هذه ال�شركة  التي 

الن�شـاط  واأوجـه  النفطيـة  امل�شروعات وال�شناعـة  الإ�شهام يف متويل  تاأ�ش�شت بهدف 
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الأقطار  بالنفع على  امل�شروعات وال�شناعات مبا يعود  لهـذه  امل�شاعـدة  اأو  املتفرعـة 

البرتولية وا�شتثمار مدخراتها  لتدعيم قدراتها على ال�شتفادة من ثرواتها  الأع�شاء 

لتعزيز طاقاتها القت�شادية واملالية.

1 - متويل امل�سروعات والتجارة لعام 2010

وا�شلت اأبيكورب خالل عام 2010 القيام بدورها كواحدة من بني املوؤ�ش�شات املالية 

الرائدة يف املنطقة العربية يف جمالت متويل امل�شروعات والتجارة وتقدمي ال�شت�شارات 

املالية لقطاع النفط والغاز، ولكن مبعدلت اأدنى ب�شبب الظروف ال�شلبية التي �شهدتها 

العديد  العاملية والإقليمية واملحلية و�شعف النتعا�س القت�شادي يف  املالية  الأ�شواق 

من الدول املتقدمة، وقد اأثرت هذه الظروف مبجملها على م�شرية ا�شتثمارات ومتويل 

اأبيكورب  التجارة يف  ن�شاط متويل  والغاز. وا�شتثناء من ذلك ُعرف  النفط  �شناعات 

ديناميكية اأكرث خالل العام.  

العربية لال�شتثمارات  لل�شركة  لل�شندات  اإ�شدار  اأول  اأبيكورب   وقد حققت 

البرتولية  حيث كان  عام 2010 عاما مميزا يف م�شرية ال�شركة  التي امتدت لأكرث من 

خم�شة وثالثني عاما ، ا�شتطاعت الإدارة خاللها اأن حتقق تطورا هاما وم�شهودا يف 

تنفيذ اإ�شرتاتيجية ال�شركة يف التوقيت املنا�شب، متثل يف قيام ال�شركة ب�شداد قر�شها 

املتو�شط الأجل وبقيمة 250 مليون دولر يف موعده يف �شهر ابريل 2010 وذلك من 

موارد ال�شركة الذاتية. وكان ذلك �شمن ا�شتعداد ال�شركة للح�شول على الت�شنيف 

الئتماين الأول يف تاريخها الذي جاء يف �شهر يونيه 2010، حيث ح�شلت )اأبيكورب( 

للقرو�س طويلة الأجل و)Prime 1( من وكالة   )A1( ائتماين مميز على ت�شنيف 

موديز Moody’s الأمر الذي متكنت معه ال�شركة من تهيئة واإعداد ترتيباتها اخلا�شة 

لإ�شدار اأول �شندات يف تاريخها يف الأ�شواق الراأ�شمالية يف �شهر اأكتوبر 2010 وبقيمة 

2 مليار ريال �شعودي )530 مليون دولر اأمريكي(، وقد ا�شتقبلت الأ�شواق املالية تلك 

ال�شندات برتحاب بالغ مما قاد اإىل ت�شنيفها كاأف�شل اإ�شدار بال�شوق ال�شعودي يف 

عام 2010.
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 26,5 2010 نحو  والتجارة خالل عام  امل�شروعات  ن�شاط متويل  بلغ �شايف دخل 

مليون دولر، مقارنة مببلغ 30 مليون دولر يف عام 2009، كما بلغت حمفظة القرو�س 

عام 2010 نحو 2,5 مليار دولر مقارنة مببلغ 2,6 مليار دولر يف عام 2009.

2– امل�ساهمات املبا�سرة يف روؤو�س اأموال امل�سروعات لعام 2010

ت�شاهم اأبيكورب حالياً يف روؤو�س اأموال 13 م�شروعا مقاما يف �شتة اأقطار عربية 

العراق، جمهورية  ليبيا، جمهورية  البحرين،  ال�شعودية، مملكة  العربية  اململكة  وهي: 

اأن�شطة خمتلفة من  امل�شروعات  التون�شية. وتغطي هذه  العربية، واجلمهورية  م�شر 

اأ�شمدة نيرتوجينية كيماوية، غازات برتولية م�شالة، خدمات  �شناعات برتوكيماوية، 

جيوفيزيائية وحفر اآبار نفطية وغازية، وخدمات تخزين امل�شتقات البرتولية.

بنهاية  336 مليون دولر  اأبيكورب  الدفرتية ملحفظة م�شاهمات  القيمة  بلغ �شايف 

2010 مقارنة ب 339 مليون دولر بنهاية عام 2009، ويعزى هذا الرتفاع يف القيمة 

الدفرتية وقدره 8 %، يف الدرجة الأوىل، اإىل ارتفاع القيمة ال�شوقية لإحدى م�شاهمات 

املحفظة )�شركة ين�شاب( املتداولة يف اأ�شواق الأ�شهم. 

امل�شاهمات وا�شلت  امل�شتلمة من  الأرباح  باأن   ،2010 لعام  املالية  القوائم  اأظهرت 

م�شارها الت�شاعدي بحيث ارتفعت اإىل حوايل 67 مليون دولر اأمريكي مقارنة بحوايل 

59,5 مليون دولر اأمريكي عما كانت قيمتها بنهاية عام 2009.

3– النتائج املالية لعام 2010

2010 مقارنة  لعام  اأمريكي  95,2 مليون دولر  بلغ  �شافياً  اأبيكورب ربحاً  حققت 

ب�شايف ربح حمقق يف عام 2009 بلغ 58,5 مليون دولر اأي بزيادة قدرها 63 % عن 

العام ال�شابق اأما الإيرادات الت�شغيلية لل�شركة لعام 2010 فقد بلغت 119 مليون دولر 

2008، وذلك بعد خ�شم تكلفة التمويل. وقد ارتفعت اأ�شول ال�شركة اإىل 4,312 مليون 

دولر بنهاية عام 2010 مقارنة بـ 4,119 مليون دولر عام 2009. كما ارتفع اإجمايل 

حقوق امل�شاهمني يف )اأبيكورب( بنهاية عام 2010 بن�شبة 14 % مقارنة بقيمتها بنهاية 
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عام 2009، حيث بلغ اإجمايل حقوق امل�شاهمني 1,141 مليون دولر اأمريكي مقارنة بـ 

1,002 مليون دولر بنهاية عام 2009. ويُعزى ذلك اإىل النتائج اجليدة التي حققتها 

ال�شركة خالل العام.

4– ن�ساط متويل امل�سروعات للن�سف االأول من 2011

ا�شتمر ركود ن�شاط متويل امل�شروعات يف منطقة اخلليج العربي وات�شم بالرتاجع يف 

منطقة �شمال اأفريقيا. وعلى الرغم من ذلك، ا�شتطاعت اأبيكورب اأن ت�شارك يف متويل 

عدد من امل�شروعات التي تتمتع باقت�شاديات جيدة كما متكنت من زيادة ن�شاطها يف 

متويل التجارة على م�شتوى العامل العربي. 

ي�شتاأنف  الكبرية مل  املبالغ  القرو�س املجمعة ذات  باأن ن�شاط  وجتدر املالحظة 

ن�شاطه بعد ولكن من املتوقع اأن يتم طرح هذا النوع من القرو�س يف الأ�شواق املالية 

خالل الن�شف الثاين من العام احلايل وخ�شو�شاً يف قطر وال�شعودية. اأما يف منطقة 

�شمال اأفريقيا، فاإن التطورات ال�شيا�شية احلالية هنالك قد اأجربت البنوك على تاأجيل 

عدد من م�شروعات التمويل ال�شخمة اإىل حني ا�شتقرار الأو�شاع.

5 - النتائج املالية للن�سف االأول من عام 2011

متكنت اأبيكورب من حتقيق  ربح �شاف  خالل ال�شتة اأ�شهر الأوىل من عام 2011 

52 مليون  اإىل  ال�شركة  اإيرادات  اإجمايل  ارتفع  اأمريكي. وقد  40,8 مليون دولر  بلغ 

دولر اأمريكي بن�شبة 75 % مقارنة بالفرتة نف�شها من العام املا�شي. كما ارتفعت اأ�شول 

ال�شركة اإىل 4,3 مليار دولر من 4,1 مليار دولر بتاريخ 31 دي�شمرب 2009. 

4,327 مليون دولر  وقدره  2011 مبلغاً  يونيو   30 ال�شركة يف  اأ�شول  اإجمايل  بلغ 

اأمريكي مقارنة مببلغ 4,312 مليون دولر اأمريكي يف 31 دي�شمرب 2010. قامت ال�شركة 

يف الربع الأخري من العام املا�شي باإ�شدار �شندات متو�شطة الأجل بالريال ال�شعودي 

مقدارها 531 مليون دولر اأمريكي وذلك توجها مع اإ�شرتاتيجيتها يف خف�س العتماد 

اإجمايل حقوق  اإما  التمويل.  ا�شتقرار م�شادر  التمويل ق�شري الآجل ل�شمان  على 
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م�شاهمي ال�شركة فقد ارتفع اإىل 1,182 مليون دولر مقارنة مببلغ  1,141 مليون دولر 

يف نهاية عام 2010. 

 )Prime 1(للقرو�س طويلة الأجل و )A1( شيمّكن ح�شــــول اأبيكورب على ت�شنيف ائتماين�

 )Multi-Lateral Development Bank( للقرو�س ق�شرية الأجل كبنك تنمية متعدد الأطراف

من موؤ�ش�شة التقييم الئتمانية موديز Moody’s يف �شهر يونيو 2010 من لعب دور حيوي يف 

متويل م�شروعات قطاع الطاقة يف املنطقة العربية يف وقت ان�شحبت فيه العديد من املوؤ�ش�شات 

املالية العاملية والإقليمية من اأ�شواق متويل امل�شروعات.

6 – املوظفون والتدريب

باململكة  الرئي�س يف اخلرب  ال�شركة  العاملني يف مركز  اأبيكورب  بلغ عدد موظفي 

العربية ال�شعودية، ويف الوحدة امل�شرفية اخلارجية بالبحرين، يف الوقت احلايل 117 

موظفاً حوايل 70 % منهم من الكوادر العرب )81 موظفاً(، والباقون من جن�شيات غري 

عربية )36 موظفاً(. وتقوم ال�شركة عند احلاجة ووفقاً لإ�شرتاتيجية املوارد الب�شرية 

التوازن بني  ال�شركة وذلك لتحقيق  اإىل  املن�شمة  العربية  العنا�شر غري  بزيادة عدد 

اخلربات العربية وغري العربية والتي ت�شغل بع�س الوظائف الفنية والتخ�ش�شية التي 

تتطلب خربات غري متوفرة لدى الكفاءات العربية املتاحة والتي اإن توفرت اأحياناً اإل 

اأنه ي�شعب احل�شول عليها.

تبذل ال�شركة جهوداً لتنمية مهارات وقدرات العاملني فيها، وذلك لتحقيق التوازن 

التطورات  العمل و�شرورة مواكبة  اأداء  التدريبية الالزمة لكفاءة  بني الحتياجات 

احلديثة يف املجالت القت�شادية واملالية والبرتولية والإدارية وجمال الت�شالت 

وتقنيات املعلومات. وذلك من خالل برنامج حتليل اأداء �شرعت ال�شركة يف تنفيذ خطة 

�شاملة لتح�شني بيئة العمل من خالل حتديث نظام �شلم الدرجات والرواتب. وقد اأعدت 

التنظيمي  الهيكل  ال�شركة درا�شة عن طريق بيت خربة متخ�ش�س ملراجعة وتطوير 

الإداري ملواكبة ن�شاطاتها التو�شعية، ي�شمل ذلك خطة لتطوير وتاأهيل املوظفني لتح�شني 

الأداء العام الوظيفي واملهني.



تقرير الأمني العام ال�سنوي

الثامن والثالثون

342

رابعًا:  ال�سركة العربية للخدمات البرتولية

تاأ�ش�شت ال�شركة العربية للخدمات البرتولية بتاريخ 23 ت�شرين الثاين/نوفمرب 

1975 براأ�شمال م�شرح به قدره 100 مليون دينار ليبي وراأ�شمال مدفوع قدره 44 

مليون دينار ليبي، وحدد مقر ال�شركة مبدينة طرابل�س - ليبيا. وقد مت زيادة راأ�س 

مال ال�شركة من )44( مليون دينار ليبي اإىل )49( مليون دينار ليبي، وذلك مبوجب 

 ،2010/06/19 بتاريخ   2010/38/221 لل�شركة رقم  العمومية  قرار اجلمعية 

القيام  اإن�شاءها بهدف  املنظمة، ومت  الأع�شاء يف  الدول  بال�شركة جميع  وت�شاهم 

التي متتلك  النفط الكربى  على �شركات  التي كانت حكراً  البرتولية  باخلدمات 

الأ�شرار والتقنيات واخلربة وامتالك هذه اخلربات واملهارات يف جمال اخلدمات 

اأكرث من فروع  اأو  اإن�شاء �شركات متخ�ش�شة يف فرع واحد  البرتولية، وذلك عرب 

اخلدمات البرتولية.

وغر�س ال�شركة هو القيام باخلدمات البرتولية، وذلك باإن�شاء �شركات متخ�ش�شة 

البرتولية، وعلى الأخ�س املجالت  اأكرث من فروع اخلدمات  اأو  يف فرع واحد 

التالية:

•عمليات حفر الآبار و�شيانتها. 	

•عمليات معاجلة وتن�شيط الطبقات واختبارها. 	

•تثبيت وتثقيب اأنابيب تبطني الآبار. 	

•اإجراء الت�شجيالت املختلفة يف الآبار. 	

•حتليل عينات اللباب ال�شخرية واملواد الهيدروكربونية وغريها من املواد املتعلقة  	
بعمليات اخلدمات البرتولية.

•ا�شتخدام احلا�شبات الإلكرتونية يف الدرا�شات البرتولية. 	

•درا�شات هند�شة املكامن وجيولوجيا البرتول. 	
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•الإن�شاءات الربية والبحرية ملرافق البرتول. 	

•عمليات امل�شاحة للخدمات البرتولية. 	

•الأعمال اجليوفيزيائية املختلفة. 	

•متوين املواد واملعدات التي حتتاجها اخلدمات البرتولية.  	

ن�ساط ال�سركة خالل عام 2010

قررت ال�شركة  الرتكيز على حت�شني وتطوير اأداء �شركاتها القائمة حالياً والتو�شع 

من خاللها، ودرا�شة اأمكانية الدخول يف م�شاركات مع �شركات عاملية يف اإحدى جمالت 

اخلدمات البرتولية مبا يتوافق واأغرا�س ال�شركة.

ح�ساب االأرباح واخل�سائر والتوزيع

2010 مبلــغ  ل�شنة  البرتولية  العربية للخدمات  ال�شركة  اإيرادات  اإجمايل  بلغ 

وقدره 5,024,293 دينار ليبي وبعد خ�شم امل�شروفات الإدارية العامة واملخ�ش�شات 

بقيمـة  2,520,155 دينار ليبي واإ�شافة مبلغ 104,815 دينار ليبي تعديالت �شنوات 

ليبي  2,608,953 دينار  2010 مبلغ وقدره  ل�شنة  الربح  بلغ �شايف  �شابقة. فقد 

ُكّون منه احتياطي قانوين بن�شبة 10 % مببلغ 260,895 دينار ليبي وُرّحل الباقي 

حل�شاب الأرباح املرحلة، لي�شبح اإجمايل الأرباح املرحلة 2,727,308 دينار ليبي يف 

. 2010/12/31

ن�ساط ال�سركة عن الن�سف االأول من  عام 2011

ال�شركات  البرتولية، مبتابعة ودعم  العربية للخدمات  ال�شركة  ا�شتمر ن�شاط 

الثالثة القائمة ودرا�شة م�شاريع م�شتقبلية ميكن امل�شاركة فيها حيث مت توقيع اتفاق 

مع �شركة ويذر فورد باإن�شاء �شركة م�شرتكة حتت م�شمى ال�شركة العربية لتطوير 

حقول النفط و�شوف يتم ا�شتكمال اإجراءات التاأ�شي�س خالل  الفرتة القادمة اإن�شاء 

اهلل .
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القوى العاملة والتدريب

بلغ اإجمايل عدد العاملني بال�شركة يف 3011/6/30 )14( اأربعة ع�شرة م�شتخدماً 

جميعهم من العرب.

النتائج املالية للن�سف االأول من عام 2011

ميكن تلخي�س النتائج املالية لل�شركة العربية للخدمات البرتولية للن�شف الأول الذي 

ينتهي يف 2011/06/30 كالآتي:

13.5 األف دينار ليبي  جمموع الإيرادات   

950.5 األف دينار ليبي     جمموع امل�شروفات   

)937.0( األف دينار ليبي خ�شائر الفرتة    

)فقط ت�شعمائة و�شبعة وثالثون األف دينار ليبي لغري(

• ال�سركة العربية جل�س الآبار )اأولكو( 	

وهي اإحدى ال�شركات املتخ�ش�شة التابعة لل�شركة العربية للخدمات البرتولية،   

اأمريكي مدفوع  براأ�شمال قدره )20( مليون دولر   1983/3/24 بتاريخ  وتاأ�ش�شت 

ال�شركة  العراق. وت�شاهم يف هذه  جمهورية   – بالكامل، وحدد مقرها مبدينة بغداد 

جميع الأقطار الأع�شاء يف املنظمة بن�شب مت�شاوية لن�شب م�شاهمة هذه الأقطار يف 

ال�شركة العربية للخدمات البرتولية، وهي متخ�ش�شة يف عمليات ج�س وتثقيب الآبار 

ولها مركز للعمليات يف ال�شمال واجلنوب.

1 - ن�ساط ال�سركة للفرتة  1 /1/ 2010 – 30 /6/ 2011

2010 يف تقدمي خدمات ج�س  الآبار خالل عام  العربية جل�س  ال�شركة  ا�شتمرت 

وتثقيب الآبار يف عموم حقول العراق ويالحظ على ن�شاطها ما يلي:

ال�شركات ب�شبب  تنفيذها ل�شالح عدد من  التي مت  العمليات  •انخفا�س عدد  	
دخول �شركات عقود الرتاخي�س وا�شتحواذها على معظم الأعمال يف اجلنوب 

والتي قامت با�شتخدام �شركات اخلدمة العاملية.
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بها �شواء  اإمكانية اجناز عدد من الأعمال فيما لو مت تكليفها  لل�شركة  •اإن  	
�شركات  مع  التعاون  طريق  عن  اأو  املتوفرة  معداتها  ا�شتخدام  طريق  عن 

عاملية.

•انخفا�س اإيرادات ال�شركة رغم  تطوير نوع اخلدمات املقدمة. 	

اأرباح ال�شــركة ب�شـــبب انخـــفا�س الإيرادات ورغم تقنني  •انخفا�س  	
امل�شروفات.

•تقدمي خدمات ج�س وتثقيب الآبار ل�شركات خا�شة متعاقدة مع وزارة النفط  	
العراقية.

تاآكل  •تقدمي خدمات جديدة لقطاع �شركات ال�شتخراج مثل جم�شات قيا�س  	
بطانة الآبار

•متكنت ال�شركة من التعاقد على �شراء عدد من الأجهزة ومعدات واملواد جوفية  	
جديدة با�شتثمار اأرباحها.

•قيام ال�شركة باإدخال مثقبات جديدة ومتنوعة ل�شتخدامها يف املكامن املعقدة  	
وبذلك اأ�شبح لديها القابلية على عدم رف�س اأي عمل من هذا النوع.

املن�شاآت والعربات والأجهزة  واأعمار  اأعمال �شيانة  باإجراء  ال�شركة  •ا�شتمرت  	
واملعدات القدمية لأغرا�س اإدامة العمل.

•مت اإجناز هذه الأعمال على �شوء عقود اأ�شولية مت توقيعها مع كل من �شركتي  	
نفط اجلنوب ونفط ال�شمال و�شركات القطاع اخلا�س.

وقد انخف�شت اإيرادات ال�شركة واأرباحها ب�شكل ملحوظ وذلك ب�شبب دخل �شركات 

الأعمال  ا�شتحوذت على معظم  التي  عاملية للخدمات مع �شركات عقود الرتاخي�س 

2011 ما  الأول من عام  2010 والن�شف  اأعمال عام  بلغت عدد  يف اجلنوب .حيث 

جمموعه 425 عملية ج�س ناجحة رافق ذلك اإيرادات واأرباح لنف�س الفرتة ما جمموعه 

3.204.753 دولر 356.567 دولر على التوايل.
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2 - العالقـات مع اجلهات العراقـية امل�ستـفيدة 
النفط ودوائرها املركزية و�شركتي نفط  التن�شيقية مع وزارة  ا�شتمرت الأعمال 

ال�شمال ونفط اجلنوب و�شركات قطاع ال�شتخراج حول متطلبات العمل املختلفة مثل:

ال�شركة  بالتعاون مع  العاملة يف قطاع ال�شتخراج  النفط �شركاتها  •وجهت وزارة  	
وال�شتفادة من خدماتها.

•قامت الوزارة بتوفري كافة املحروقات وبع�س متطلبات العمل. 	
• مليون دولر اإىل ال�شركة مبعزل عن ت�شديد الديون على اأن يتم  مت تخ�شي�س مبلغ 9	

ت�شديدها من اإيرادات هذه الأجهزة واملعدات بن�شبة %25 و�شت�شتخدم هذه املبالغ ل�شراء 

اأجهزة ومعدات لتطوير عمل ال�شركة ومتكنها من مواكبة التطور الفني والتقني.

•قامت الوزارة بتوفري كافة املحروقات وبع�س متطلبات العمل. 	
• توفري احلماية الالزمة لل�شركة ومنت�شبيها وب�شورة خا�شة عند نقل اإطالقات التثقيب  	

والعنا�شر امل�شعة.

• و�شيتم  	2011 لعام  توقيع عقود عمليات اجل�س والتثقيب مع �شركات ال�شتخراج 

امل�شادقة عليها من وزارة النفط.

•قامت الوزارة بتوفري خمازن حلفظ املثقبات ولوازمها. 	
• فيما قدمت  قامت �شركات قطاع ال�شتخراج بت�شديد معظم كلف العمليات لعام /2010	

�شلف مالية عن اأعمال عام/2011 و�شيجري ت�شوية هذه ال�شلف مع الكلف نهاية ال�شنة 

وكما هو معمول به �شنوياً.

اآلية  •مت التفاق بني وزارة النفط العراقية وال�شركة العربية للخدمات البرتولية على  	
لت�شديد ديون ال�شركة التي بذمة �شركات قطاع ال�شتخراج وقد يتم ح�شم املو�شوع. 

3 - الــتدريب والتطويـــر 

قامت ال�شركة باإ�شراك عدد من منت�شبيها يف دورات تدريبية داخل القطر خالل 

عام 2010 والن�شف الأول من عام 2011 وكما يلي:

• 	SDS تدريب 2 مهند�شني وم�شوؤول �شيانة لدى م�شانع �شركة

• من منت�شبي ال�شركة ومن خمتلف امل�شتويات مع �شركة اأمريكية على  تدريب 8	

ا�شتخدام وخزن املثقبات يف تركيا.
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•تدريب مهند�شني اثنني يف ال�شني على اأجهزة ج�س الآبار املفتوحة. 	
• مهند�شني يف ال�شني على تف�شري جم�شات تاآكل البطانة. تدريب 3	

4 - العاملون يف ال�سركــة

خالل عام 2010 بلغ عدد العاملني يف ال�شركة )67( منت�شباً.

5 - نتائــج الن�ساط املالــي لل�سركــة 

بتنفيذ عمليات اجل�س   2011 الأول من عام  2010 والن�شف  العمل عام  ا�شتمر 

والتثقيب يف حقول كل من �شركتي نفط ال�شمال ونفط اجلنوب، وقد حققت ال�شركة يف 

عام 2010 ربحاً �شافياً قدره 3,204,753 دولر، فيما حققت خالل الن�شف الأول من 

عام 2011 ربحاً �شافياً بلغ 356,567 دولر.

•ال�سركة العربية خلدمات ال�ستك�ساف اجليوفيزيائي )اأجي�سكو( 	

تاأ�ش�شت ال�شركة العربية خلدمات ال�شتك�شاف اجليوفيزيائي عام 1984، براأ�شمال 

م�شرح به قدره )19( مليون دينار ليبي، وراأ�شمال مدفوع قدره )19( مليون دينار ليبي 

%، وال�شركة   66.66 بن�شبة  البرتولية  العربية للخدمات  ال�شركة  مب�شاهمة كل من 

العربية لال�شتثمارات البرتولية )اأبيكورب( بن�شبة 16.67 %، واملوؤ�ش�شة الوطنية للنفط 

بن�شبة 16.67 %، وُحدد مقر ال�شركة مبدينة طرابل�س / ليبيا.

اأوال - ن�ساط الفرق خالل عام 2010

)AG-002( الفرقة الثانية

ا�شتمرت الفرقة يف ن�شاطها  يف القطعة م ن 106- ل�شالح �شركة �شرت للنفط، 

يناير، و163.75 كم مربع خالل �شهر فرباير،  192.67 كم مربع خالل �شهر  م�شجلة 

وبذلك تكون الفرقة قد اأنهت برنامج �شركة �شرت. بعدها انتقلت الفرقة للعمل ل�شالح 

118، وابتداأت عمليات الت�شجيل بتاريخ 14  اخلليج العربي للنفط يف القطعة م ن – 

مار�س، اأجنزت  الفرقة ما جمموعه 100.89 كم مربع.
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للنفط م�شجلة  العربي  100  ل�شالح �شركة اخلليج  للقطعة م ن -  الفرقة  انتقلت 

25.40 كم مربع خالل �شهر يونيو، و238.36 كم مربع خالل يوليو، و206.01 كم مربع 

خالل �شهر اأغ�شط�س، و213.54 كم مربع يف �شبتمرب، و 202.98 كم مربع  خالل �شهر 

اأكتوبر، و 194.09 كم مربع خالل �شهر نوفمرب، و 120.14كم مربع يف دي�شمرب. ثم انتقلت 

اإىل �شمال القطعة م ن 100- م�شجلة 95.19 كم مربع حتى نهاية دي�شمرب. وبالتايل يكون 

جمموع ما �شجلته الفرقة خالل عام 2010 هو 2420.79 كم مربع كيلومرت مربع.

)AG003( الفرقة الثالثة

ا�شتمرت الفرقة يف عملها ل�شالح �شركة اخلليج العربي للنفط يف المتياز 65، ثم 

العمل بعد ذلك يف القطعة م ن - 66 ، ثم انتقلت للعمل يف القطعة م ن 7-، ثم يف القطعة 

م ن – B 40، بعد ذلك انتقلت للقطعة م ن – 7 جمدداً بعد حتديث اآلة الت�شجيل. وبذلك 

تكون هذه الفرقة قد اأجنزت بنهاية عام 2010 ما جمموعه 2515.72 كم مربع. 

النتائج املالية لعام 2010

بلغ اإجمايل اإيرادات الت�شغيل والإيرادات الأخرى للفرق الثالثة خالل عام 2010 ما 

جمموعه 71,097 مليون دينار ليبي، يف حني بلغ اإجمايل امل�شروفات 55,018 مليون 

دينار ليبي، مما يتحقق معه ربحاً �شافياً يف نهاية العام بلغ 16,079 مليون دينار ليبي.

التدريب واليد العاملة

قامت ال�شركة ببع�س الربامج التدريبية الداخلية واخلارجية لبع�س املوظفني ، حيث بلغ عدد 

املوظفني يف الدورات الداخلية 6 موظفني، وعدد املوظفني  املتدربني يف الدورات موظفا.

بلغ متو�شط عدد العمالة خالل �شنة 2010 ما جمموعه )759( م�شتخدما، منهم )40( 

منهم )82( ليبيا، و)98( من اجلن�شيات العربية، و)40( من  اجلن�شيات الأجنبية.  

ثانيًا: ن�ســاط الفرق خالل الن�سف االأول من عام 2011

)AG-002( الفرقة الثانية

ا�شتمرت الفرقة يف ن�شاطها ل�شالح �شركة اخلليج العربي للنفط يف القطعة م ن 
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100- واأجنزت ما جمموعه 219.08 كم مربع خالل �شهر يناير، و 50.05 كم مربع خالل 

ال�شبعة اأيام من �شهر فرباير، منجزة بذلك الربنامج املتفق عليه بهذه القطعة. بعدها 

انتقلت للعمل ل�شالح �شركة تات نفط يف  القطعة م ن- 4 ـ 82 واأجنزت ما جمموعه 

14.90  كم مربع ، حيث ا�شتلمت ال�شركة بتاريخ 21 فرباير ر�شالة من �شركة تات نفط 

تطلب فيها بتوقف برنامج امل�شح ح�شب بنود القوة القاهرة جراء الأحداث التي ح�شلت 

يف ليبيا. وبذلك تكون الفرقة قد توقفت عن العمل اعتبارا من 21 فرباير2011. 

)AG003( الفرقة الثالثة

ا�شتمرت الفرقة الثالثة يف عمليات امل�شح ل�شالح �شركة اخلليج العربي للنفط  يف 

القطعة نـ  7 واأجنزت 237.27 كم مربع يف �شهر يناير، و 173.31 كم مربع خالل الفرتة 

ما بني 1 - 21 فرباير2011، حيث توقفت عمليات امل�شح. 

النتائج املالية للن�سف االأول من عام 2011

نظراً لتوقف العمل بالفرق التابعة لل�شركة وذلك مع الن�شف الثاين ل�شهر فرباير 

لتلك الفرتة ما جمموعه  الت�شغيل والإيرادات الأخرى  اإيرادات  بلغت  2011، فقد 

10,318 مليون دينار ليبي، يف حني بلغ اإجمايل امل�شروفات 10,387 مليون دينار ليبي 

مبا يحقق خ�شارة قدرها )69( األف دينار ليبي.

التدريب واليد العاملة

نظراً لتوقف العمل بالفرق التابعة لل�شركة وذلك مع الن�شف الثاين من �شهر فرباير 

2011، لذلك كان التدريب متوقفا خالل هذه الفرتة.

بلغ متو�شط عدد العمالة خالل الن�شف الأول من عام 2011 ما جمموعه )269( 

م�شتخدماً جميعهم من اجلن�شية الليبية.

•ال�سركة العربية لكيمياوّيات املنظفات )اأرادت( 	

72 مليون دينار  به قدره  براأ�شمال م�شرح   1981/3/12 بتاريخ  ال�شركة  تاأ�ش�شت 

عراقي، وراأ�شمال مكتتب به ومدفوع بالكامل قدره 36 مليون دينار عراقي، وحدد مقر 
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ال�شركة يف مدينة بغداد – جمهورية العراق. وت�شاهم يف هذه ال�شركة ثالثة دول اأع�شاء 

يف املنظمة هي جمهورية العراق واململكة العربية ال�شعودية ودولة الكويت، بالإ�شافة 

وال�شركة  )اأبيكورب(،  البرتولية  العربية لال�شتثمارات  ال�شركة  اإىل ثالث �شركات هي 

العربية للتعدين/ الأردن، وال�شركة العربية لال�شتثمار.

اأوال: ن�ساط ال�سركة خالل عام 2010

• من املحافظة على م�شتويات عالية يف جمايل  	2010 ال�شركة خالل عام  متكنت 

الت�شغيل والت�شويق وحتققت خالل العام نتائج جيدة بف�شل ما تلقته من دعم متوا�شل 

من وزارة النفط العراقية وجمل�س اإدارة ال�شركة وبعد ت�شغيل وحدة الدفاين والتاأهيل 

امل�شتمر خلطوط الإنتاج وال�شتقرار يف التيار الكهربائي وجتهيز املواد املغذية .

 • 	78 يعادل  2010 مبيعات قيا�شية جتاوزت قيمتها ما  ال�شركة خالل عام  حققت 

لنمو  نتيجة  اأمريكي  مليار  دينار عراقي واملعادلة حلوايل )3,66( مليون دولر 

الطلب على منتجاتها، حيث �شوقت 36326 طن من  مادة اللكيل بنزين امل�شتقيم  

ال�شركة خالل  2009 كما �شوقت  36500 طن �شوقت خالل عام  مقابل حوايل 

عام 2010 الفائ�س من منتجاتها الو�شطية كالربافني وبحدود )5000( طن ومادة 

الك�شرتات )B.T.X( بحدود 6900 طن اإ�شافة اإىل املنتجات العر�شية الأخرى.

على قيمة املواد الأولية املجهزة  • لزالت ال�شركة تتمتع بن�شبة اخل�شم البالغة 10 % 	

وح�شب التفاقية النافذة مع وزارة النفط العراقية التي تنتهي يف 2011/12/31 .

الو�سع املايل لعام 2010 

ال�شادرة من  للمعايري  2010 ولأول مرة وفقاً  لعام  لل�شركة  املالية  البيانات  اأعدت 

التقارير  الدولية لأعداد  املعايري  الدولية وجلنة تف�شريات   جمل�س معايري املحا�شبة 

املالية ووفقاً للقوانني والتعليمات املحلية النافذة يف دولة املقر حيث تظهر تلك البيانات  

حتقق جممل ربح للن�شاط يقارب الـ8,9 مليون دولر مقارنة مبجمل ربح متحقق خالل 

املالية  لل�شنة  النهائي  الربح  بلغ  1,10 مليون دولر فيما  2009 معادل حلوايل  عام 

املنتهية يف 2010/12/31 بحدود )12( مليون دولر مقابل ربح نهائي متحقق يف عام 

2009 بحدود 9,11 مليون دولر.



351

اأن�شطة املنظمة خالل عام 2011

القوى العاملة والتدريب خالل عام 2010

متيزت حركة القوى العاملة خالل العام با�شتقرار الكادر املتقدم املتبقي ومت تعيني 

كوادر �شابة لأ�شغال ال�شواغر الوظيفية يف مالك ال�شركة. وبنهاية عام 2010 بلغ عدد 

العاملني يف ال�شركة 346 عامال منهم 282 عراقياً وعاملني من العرب. 

ثانيًا - ن�ساط ق�سم امل�ساريع للن�سف االأول من عام 2011

ال�شمال  املغذية من �شركة م�شايف  باملواد  ال�شركة  كنتيجة لال�شتقرار يف جتهيز 

الن�شف  الكهربائي خالل  التيار  الناجمة عن النقطاع يف  التوقفات  ن�شب  وانخفا�س 

الأول من هذا العام، متكنت ال�شركة من حتقيق خطة الإنتاج 

ويف جانب الن�شاط الت�شويقي متكنت ال�شركة من ت�شريف ن�شبة عالية من اإنتاجها 

املتحقق لل�شركات وامل�شانع امل�شتهلكة ملنتجات ال�شركة يف الأ�شواق الت�شديرية بالرغم 

من الو�شع القلق والرتقب ب�شبب الإحداث اجلارية يف املنطقة خالل الربع الثان مت 

العمل مبجموعة م�شاريع منها:

•اخلزانات: بهدف زيادة الطاقة اخلزنية للمواد الو�شطية املرغوبة ت�شويقياً يف  	
 خلزن 

3
م�شنع ال�شركة فقد متت املبا�شرة باإن�شاء خزانني �شعة كل منهما 500 م

مادة الـ BTX واملواد الو�شطية الأخرى ولأغرا�س الت�شويق، كذلك متت اإحالة 

 خلزن املواد الو�شطية الأخرى.
3
مناق�شة اإن�شاء خزان �شعة 1000م

• بيتا منخف�س الكلفة و�شكن عزاب وحمالت خدمية عدد  املبا�شرة باإن�شاء 20	

لتنفيذ  امل�شروع جلنة  املقاول يف هذا  واأعترب  املبا�شر  التنفيذ  باأ�شلوب   )6(

امل�شروع وذلك لتخفي�س كلف امل�شروع و�شمن اأف�شل املوا�شفات الفنية املتبعة 

يف اإن�شاء املجمعات ال�شكنية. 

•تطوير الأنظمة احلا�شبة يف ال�شركة والعاملة مبوجب برنامج الأوراكل.  	

•مت اإجراء درا�شات فنية لتحديد املعدات احلرجة الواجبة ال�شتبدال اأو التاأهيل  	
 )08V1/V2( املفاعالت KPS اجليكية لتجهيز  التعاقد مع �شركة  حيث مت 
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ال�شيطرة على عمل  اأنظمة  H1-08 والتعاقد على حتديث  الفرن  وتاأهيل 

التعاقد على �شراء بع�س  الربافينات كما مت  اإنتاج  الدوار يف وحدة  ال�شمام 

امل�شخات احلاكمة لتدين كفاءة تلك امل�شخات وجتاوزها للعمر الفرتا�شي. 

•اأما يف جمال الدرا�شات وبعد النتهاء من درا�شة تطوير خط العطريات والتي  	
اأجرتها �شركة GTC - Tech. ت�شعى ال�شركة لإجناز الأعمال الهند�شية واأعمال 

للمعدات واملواد والإن�شاء من خالل التفاق مع ائتالف مقاول  امل�شرتيات 

اأحيلت مناق�شة درا�شة تطوير خط الربافينات / والألكلة  لإجنازها، كذلك 

لرفع �شقف الطاقات الإنتاجية على اإحدى ال�شركات الهند�شية ال�شينية والتي 

 SINOPEC البارافني والالب ل�شالح �شركة  اإنتاج  اأجرت هكذا تطوير خلط 

ال�شينية.

النتائج املالية خالل الن�سف االأول من عام 2011

تظهر احل�شابات املالية  للن�شف الأول من عام 2011 حتقق ربح اإجمايل ومبا يعادل 

املتحققة وطرح  الراأ�شمالية  الأخرى والأرباح  الإيرادات  وباإ�شافة  )3,7( مليون دولر 

م�شاريف الت�شويق وامل�شاريف العمومية يكون الربح النهائي للفرتة بحدود )9,7( مليون 

دولر.

القوى العاملة والتدريب خالل الن�سف االول من عام 2011

الإدارية واملالية كافة من  الفنية  العاملني يف املجالت  اأداء  ال�شركة لتطوير  �شعت 

خالل اإ�شراكهم بالدورات التاأهيلية لزيادة كفاءاتهم املهنية ، وبلغت ن�شبة امل�شاركني يف 

برامج التطوير  حوايل 45 % من املخطط لغاية منت�شف العام 2011 .

293 عراقيا وعامل واحد من  335 عامال منهم  ال�شركة  العاملني يف  بلغ عدد 

العرب.
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البيانات ال�سحفية ال�سادرة عن اجتماعات جمل�س وزراء

املنظمة خالل عام 2011

1- البيان ال�سحفي ال�سادر عن االجتماع ال�ساد�س والثمانني ملجل�س وزراء املنظمة

ال�شاد�س  للبرتول اجتماعه  العربية امل�شدرة  الأقطار  عقد جمل�س وزراء منظمة 

والثمانني )على م�شتوى املندوبني( يف مدينة القاهرة – جمهورية م�شر العربية بتاريخ 

23 مايو 2011، برئا�شة �شعادة ال�شيد علي عبد اجلبار ال�شواد، ممثل مملكة البحرين 
يف املكتب التنفيذي، والتي لها رئا�شة الدورة احلالية، وح�شور اأ�شحاب ال�شعادة اأع�شاء 

املكتب التنفيذي ب�شفتهم مندوبي اأ�شحاب املعايل الوزراء. 

اأفتتح �شعادة ال�شيد علي عبد اجلبار ال�شواد، الجتماع ال�شاد�س والثمانني )على 

الوزراء،  ال�شعادة مندوبي معايل  باأ�شحاب  م�شتوى املندوبني(، بكلمة رحب فيها 

وتقدم بال�شكر اجلزيل جلمهورية م�شر العربية على ا�شت�شافتها لالجتماع، كما تقدم 

العام على ح�شن الإعداد لهذا  اأمينها  اأوابك ول�شعادة  العامة ملنظمة  بال�شكر لالأمانة 

الجتماع، معرباً عن اأمله يف اأن يكلل ما �شيتم التداول ب�شاأنه يف جدول اأعمال الجتماع 

بالنجاح.

ثم األقى �شعادة الأ�شتاذ عبا�س علي النقي، اأمني عام منظمة اأوابك، كلمة رحب فيها 

باأ�شحاب ال�شعادة ممثلي الدول الأع�شاء، متمنياً لجتماعهم التوفيق والنجاح، ووجه 

عبارات التهنئة ملعايل املهند�س حممد عبد اهلل غراب، وزير للبرتول والرثوة املعدنية 

يف جمهورية م�شر العربية، مبن�شبه اجلديد، �شاكرا اإياه وامل�شوؤولني يف وزارته، على 

الأ�شتاذ  ب�شعادة  املنظمة،  اأمني عام  ال�شيافة. كما رحب �شعادة  الوفادة وكرم  ح�شن 

حميد عبد الرزاق ال�شاعدي، ممثل جمهورية العراق يف املكتب التنفيذي، الذي ي�شارك 

يف الجتماع للمرة الأوىل. 
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بعد ذلك، اأقر املجل�س م�شروع جدول اأعماله حيث:

الق�شائية(  والهيئة  العامة  )الأمانة  للمنظمة  •�شادق على احل�شابات اخلتامية  	
لعام 2010.

اأوابك  ب�شاأن توقيع مذكرة تفاهم بني منظمة  العام  الأمني  •اطلع على مذكرة  	
واملركز الياباين للتعاون البرتويل، يف 9 مار�س 2011. 

•اطلع على تقارير ت�شتعر�س ن�شاطات الأمانة العامة للمنظمة ومن بينها �شري  	
ال�شلة مبو�شوع �شوؤون  امل�شتجدات ذات  املعلومات، ومتابعة  العمل يف بنك 

اأو �شاركت  العامة  الأمانة  التي نظمتها  الندوات والجتماعات  البيئة، ونتائج 

اأو ت�شارك  فيها. ومت كذلك ا�شتعرا�س الندوات والجتماعات التي �شتنظمها 

اإىل  بالإ�شافة  ال�شنة اجلارية )2011(. كما مت  القادمة من  الأ�شهر  فيها يف 

التي هي قيد  العامة وتلك  الأمانة  اأجنزتها  التي  الدرا�شات  ا�شتعرا�س  ذلك 

الإعداد.

ي�شار اإىل اأن جمل�س وزراء املنظمة كان قد اأقر يف اجتماعه اخلام�س والثمانني الذي 

عقد يف القاهرة يوم 25 دي�شمرب 2010، اأن يعقد اجتماعه ال�شابع والثمانني بتاريخ 

24 دي�شمرب 2011 يف مدينة القاهرة – جمهورية م�شر العربية.

وقد اختتم املجل�س اجتماعه معرباً عن تقديره و�شكره جلمهورية م�شر العربية على 

ح�شن ال�شتقبال وكرم ال�شيافة وجودة الإعداد لالجتماع مما كفل له النجاح.

القاهرة – 23 مايو 2011
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2- البيان ال�سحفي ال�سادر عن االجتماع ال�سابع والثمانني ملجل�س وزراء منظمة 
االأقطار العربية امل�سدرة للبرتول

)اأوابك( اجتماعه  للبرتول  العربية امل�شدرة  عقد جمل�س وزراء منظمة الأقطار 

ال�شابع والثمانني برئا�شة معايل الدكتور عبد احل�شني بن علي مريزا، وزير الطاقة يف 

 29 بتاريخ  القاهرة  للمجل�س، وذلك يف مدينة  الدورة احلالية  البحرين رئي�س  مملكة 

حمرم 1433 هـجرية املوافق 24 كانون الأول/ دي�شمرب 2011 ميالدية.

الوفود،  الوزراء وروؤ�شاء  املعايل  باأ�شحاب  الرئي�س الجتماع مرحباً  افتتح معايل 

اأعمال  بها واملدرجة يف جدول  التداول  التي �شيتم  املوا�شيع  التوفيق يف  متمنيا لهم 

الجتماع، موؤكدا على اأهمية التعاون بني الدول الأع�شاء يف ما يحقق اأهداف املنظمة، 

اأعمال اجتماع املجل�س  ي�شاركون فى  الذين  الوزراء  باأ�شحاب املعاىل  ورحب معاليه 

الوزاري للمرة الأوىل وهم اأ�شحاب املعايل، د. حممد بن �شالح ال�شادة، وزير الطاقة 

وال�شناعة يف دولة قطر، واملهند�س حممد عبد اهلل غراب، وزير البرتول والرثوة املعدنية 

يف جمهورية م�شر العربية، والدكتور حممد حم�شن الب�شريي، وزير النفط ووزير الدولة 

ل�شوؤون جمل�س الأمة يف دولة الكويت، واملهند�س عبد الرحمن عبد اهلل بن يزه، وزير 

النفط والغاز يف ليبيا،  متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح يف مهامهم اجلديدة. 

كما اأ�شاد معاليه مبا قامت به املنظمة على مر التاريخ مبواقفها خالل عام 1973 

وكذلك مببادرتها يف ال�شبعينيات من القرن املا�شي باإن�شاء العديد من امل�شاريع العربية 

الناجحة التي اأ�شبحت مثالً حياً للتعاون العربي امل�شرتك.

للمنظمة، حيث رحب  العام  النقي، الأمني  الأ�شتاذ عبا�س علي  واأعقبه �شعادة 

النجاح يف مداولتهم وطيب  الوفود، متمنيا لهم  الوزراء وروؤ�شاء  باأ�شحاب املعايل 

الإقامة يف جمهورية م�شر العربية، ومتطلعا اإىل موا�شلة دعمهم وم�شاندتهم لن�شاط 

املنظمة  ومتمنياً جلمهورية م�شر العربية التقدم والرخاء. 

  وبعد اإقرار املجل�س مل�شروع جدول اأعماله الذي ت�شمن عددا من املوا�شيع 

ذات ال�شلة بعمل املنظمة والتعاون العربي امل�شرتك يف جمال الطاقة، اتخذ 
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ب�شاأنها القرارات التالية:

مت تكرمي الفائزين بجائزة اأوابك العلمية لعام 2010 — عن بحوثهم التي تناولت 

التقنيات احلديثة يف عمليات ال�شتك�شاف والإنتاج  مو�شوع )نتائج تطبيق 

البرتويل يف الدول العربية ومردودها القت�شادي(، وهم:

 منــح اجلائـزة الثانيـة: وقيمتها 5000 دينار كويتي، منا�شفة للبحثني املقدمني 

من ال�شادة:

الدكتور املهند�س خالد اأحمد خلف، من اجلمهورية العربية ال�شورية.

الدكتور املهند�س م�شعب بدر الدين الربيدي، من اجلمهورية العربية ال�شورية.

بينما مت حجب اجلائزة الأوىل : وقيمتها 7000 دينار كويتي. 

مت اإقرار م�شروع ميزانية املنظمة )الأمانة العامة والهيئة الق�شائية( لعام 2012 — 

وقدرها -/2,067,310 )مليونني و�شبعة و�شتون األفاً وثالثمائة وع�شرة دينار 

كويتي(.

مت اإقرار اإعادة تعيني مكتب الب�شام و�شركاه مدققاً حل�شابات املنظمة )الأمانة  — 

العامة والهيئة الق�شائية( لعام 2012.

 ، مت الطالع على تقارير ت�شتعر�س ن�شاطات الأمانة العامة للمنظمة لعام 2011 —

واملتمثلة يف تطوير بنك املعلومات، وتنظيم الندوات واللقاءات، اأو امل�شاركة فيها، 

النفط والغاز والطاقة،  بتقنيات �شناعة  املتعلقة  الدرا�شات املختلفة  واإعداد 

ومتابعة ما يتعلق مبو�شوع البيئة وتغيري املناخ، ويف هذا ال�شاأن فقد هّناأ املجل�س 

  )Cop-18(الثامن ع�شر با�شت�شافتها ملوؤمتر الأطراف  الوزاري دولة قطر 

الذي �شيعقد خالل الفرتة من 26 ت�شرين الثاين/نوفمرب اإىل 7 كانون الأول/

دي�شمرب 2012.

العراق  التي عهد خاللها جلمهورية  الوزاري متديد الفرتة  قرر املجل�س  — 

1 كانون  من  للتدريب ملدة عام اعتباراً  العربي  النفط  بالإ�شراف على معهد 

الثاين/ يناير 2012.



359

اأن�شطة املنظمة خالل عام 2011

اطلع على تقرير الأمني العام الذي ا�شتعر�س فيه ن�شاط ال�شركات املنبثقة عن  — 

املنظمة، ونتائجها الت�شغيلية واملالية التي حققتها خالل عام 2010 والن�شف 

التن�شيقي  نتائج وتو�شيات الجتماع  2011، كما اطلع على  الأول من عام 

بتاريخ  القاهرة  لل�شركات املنبثقة عن املنظمة، الذي انعقد يف  الأربعني 

2011/10/3، ومت من خالله ا�شتعرا�س اأوجه التعاون والتن�شيق فيما بني هذه 
ال�شركات.

 — �شتتوىل اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية ال�شعبية، رئا�شة الدورة القادمة 

)2012( للمجل�س الوزاري واملكتب التنفيذي للمنظمة ح�شب الرتتيب الأبجدي 

للدول الأع�شاء، وذلك اعتبارا من اأول �شهر كانون الثاين / يناير 2012.

وقد رفع معايل رئي�س املجل�س الوزاري برقية اإىل �شيادة امل�شري ح�شني طنطاوي  — 

رئي�س املجل�س الع�شكري يف جمهورية م�شر العربية، نيابة عن اأ�شحاب املعايل 

الوزراء، �شاكرا على ح�شن ال�شتقبال، وما اأحيطوا به من حفاوة وتكرمي، وعرب 

العربية حل�شن  الوزاري عن فائق �شكره وتقديره جلمهورية م�شر  املجل�س 

ا�شتقبال وكرم الوفادة وجودة الإعداد لالجتماع  مما كفل له النجاح.

اتفق على عقد الجتماع القادم ملجل�س وزراء املنظمة يف مدينة القاهرة، يوم  — 

ال�شبت 22 كانون الأول/دي�شمرب 2012.

القاهرة يف : 29 حمرم 1433 هــ املوافق 24 كانون االأول/ دي�سمرب 2011 م
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