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جملس وزراء املنظمة
«لعام »2017

دولة االمارات العربية المتحدة

معالي المهندس

سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي

مملكة البحريــن

معالي الشيخ

محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

معالي األستاذ

مصطفى قيطوني

المملكة العربية السعودية

معالي المهندس

خالد بن عبدالعزيز الفالح

الجمهورية العربية السورية

معالي المهندس

علي سليمان غانم

جمهورية العراق

معالي المهندس

جبار علي حسين اللعيبي

دولة قطر

معالي الدكتور

محمد بن صالح السادة

دولة الكويت

معالي األستاذ

عصام عبدالمحسن حمد المرزوق *

دولة ليبيا

-

-

جمهورية مصر العربية

معالي المهندس

طارق المـــــــال

()1

( )

( )1تعيين معالي األستاذ مصطفى قيطوني وزيراً للطاقة خلفا ً لمعالي األستاذ نورالدين بوطرفة اعتباراً من تاريخ .2017/5/25
(*) تم تعيين معالي المهندس بخيت الرشيدي ،وزيراً للنفط وزيرا للكهرباء والماء بتاريخ .2017/12/11
خلفا لمعالي األستاذ عصام عبد المحسن المرزوق

املكتب التنفيذي
«لعام »2017

دولة االمارات العربية المتحدة

سعادة الدكتور

مطر حامد النيادي

مملكة البحرين

سعادة السيد

فيحان محمد الفيحاني

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

سعادة السيد

محمد راس الكاف

المملكة العربية السعودية

سعادة المهندس

ناصر بن إبراهيم الفوزان

الجمهورية العربية السورية

سعادة المهندس

عبدهللا الخطاب

جمهورية العراق

سعادة السيد

صفاء عبد الرحمن أحمد

دولة قطر

سعادة الشيخ

مشعل بن جبر آل ثاني

دولة الكويت

سعادة الشيخ

طالل ناصر العذبي الصباح

دولة ليبيا

-

-

جمهورية مصر العربية

سعادة الجيولوجي أشرف محمود فرج

()1

()2

()3

( )1تسمية سعادة فيحان محمد الفيحاني ممثال لمملكة البحرين في المكتب التنفيذي اعتباراً من  2017/4/23خلفا ً لسعادة علي عبد الجبار السواد.
( )2تسمية سعادة صفاء عبد الرحمن أحمد ممثالً لجمهورية العراق في المكتب التنفيذي اعتباراً من  2017/4/4خلفا ً لسعادة حسن محمد الرفيعي.
( )3تسمية سعادة الجيولوجي أشرف محمود فرج ممثال لجمهورية مصر العربية في المكتب التنفيذي اعتباراً من  2017/4/23خلفا ً لسعادة المهندس جمال حجازي.

الهيئة القضائية

رئيس الهيئة

سعادة الدكتور

مصطفى عبد الحي السيد

عضو الهيئة

سعادة الشيخ

عبد الرحمن بن جابر آل الخليفة

عضو الهيئة

سعادة األستاذ

جواد عمر السقا

عضو الهيئة

سعادة الدكتور

نبيل عبد هللا العربي

عضو الهيئة

سعادة األستاذ

خليفة سلطان دعلوج الكبيسي

األمانة العامة

األمين العام

سعادة السيد

عباس علي النقي

المركز العربي لدراسات الطاقة:

مدير إدارة الشؤون الفنية

الدكتور

سمير القرعيش

مدير اإلدارة االقتصادية

السيد

عبد الفتاح دندي

¿¿¿¿¿

مدير إدارة االعالم والمكتبة
إدارة الشؤون المالية واالدارية

السيد

عبد الكريم عايد
يشرف عليها األمين العام

احملتويات
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الفصل األول
تطورات السوق النفطية العالمية وانعكاساتها على األقطار األعضاء
31

تمهيد
التطورات الرئيسية في سوق النفط العالمية لعام  2017والعوامل المؤثرة عليها

32

 .1اإلمدادات

32

 .2الطلب العالمي على النفط

43

 .3اتجاهات األسعار

56

 .4المخزونات النفطية المختلفة

72

ثانيا:

قيمة صادرات النفط في الدول األعضاء

74
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تطورات استهالك النفط والطاقة في الدول العربية

78

 .1إجمالي الدول العربية

78

 .2إجمالي استهالك الطاقة في الدول األعضاء

90

 .3كثافة الطاقة

99

 .4االسعار المحلية

101

أوال:

الفصل الثاني
التطورات العالمية والعربية في استكشاف
واحتياطي وإنتاج مصادر الطاقة
أوال:

النفط والغـاز

105

 .1الوضع العام لالستكشاف واإلنتاج في الدول العربية والعالم

105

 .2احتياطيات النفط والغاز الطبيعي

129

 .3إنتاج السوائل الهيدروكربونية والغاز الطبيعي

136
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ثانيا:

الفحـم الحجري

150

ثالثا:

الطاقـة النووية

153

رابعا:

مصادر الطاقات المتجددة

157

 -1الطاقة الكهرومائية

161

 -2طاقة الرياح

163

 -3الطاقة الشمسية (الكهروضوئية)

167

 -4طاقة الحرارة الجوفية

170

 -5طاقة الكتلة الحيوية

171

الفصل الثالث
التطورات العالمية والعربية في الصناعات
النفطية الالحقة
أوال:

ثانيا:

ثالثا:

14

صناعة التكرير

175

 .1التطورات العالمية

175

 .2التطورات في الدول العربية

196

صناعة البتروكيماويات

209

 .1التطورات العالمية

209

 .2التطورات في الدول العربية

217

استهالك وتجارة وتصنيع الغاز الطبيعي

223

 .1التطورات العالمية

223

 .2التطورات في الدول العربية
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أنشطة المنظمة خالل عام 2016
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مجلس الوزراء والمكتب التنفيذي
أوال:

مجلس الوزراء

253

ثانيا:

المكتب التنفيذي

253

أوال:

الدراسات واألوراق والتقارير

255

ثانيا:

اإلجتماعات والمؤتمرات التي نظمتها األمانة العامة

265

ثالثا:

المؤتمرات واإلجتماعات التي شاركت فيها األمانة العامة

271

رابعا:

البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة  ،دور منظمة األوابك

279

الفصل الثاني
األمانة العامة

282

خامسا :النشاط اإلعالمي
سادساً:

285

بنك المعلومات

287

سابعاً :جائزة المنظمة للبحث العلمي لعام 2016
ثامناً:

289

النشاط االداري والمالي

الفصل الثالث
المشروعات العربية المشتركة المنبثقة عن المنظمة
أ :الشركة العربية البحرية لنقل البترول

290

ب :الشركة العربية لبناء وإصالح السفن (أسري)

293

جـ :الشركة العربية لالستثمارات البترولية (أبيكورب)

295

د :الشركة العربية للخدمات البترولية

299

هـ :الشركة العربية للحفر وصيانة اآلبار (أدووك)

301

و  :الشركة العربية لجس اآلبار (أولكو)

302

ز  :الشركة العربية لخدمات االستكشاف الجيوفيزيائي

303

ح  :معهد النفط العربي للتدريب

304

المـالحق
308

البيانات الصحفية الصادرة عن اجتماعات مجلس وزراء المنظمة
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42

3-1
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44

4-1
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42
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67

14-1
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15-1

مستويات المخزونات النفطية المختلفة في نهاية الفصل ،عامي 2017-2016

73

16-1

قيمة صادرات النفط الخام في الدول األعضاء2017-2013 ،

76

17-1

قيمة صادرات النفط الخام للدول األعضاء باالسعار الجارية والحقيقية2017-2000،
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18-1

استهالك الطاقة في الدول العربية2017-2013 ،

84

19-1
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20-1

استهالك الطاقة في الدول االعضاء2017-2013 ،
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94

23-1
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100
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2-2
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إنتاج سوائل الغاز الطبيعي في الدول االعضاء والدول العربية األخرى 2016-2012
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224
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املقدمة

يســرني أن أقدم تقرير األمين العام السنوي الرابع واألربعين لعام  ،2017والذي يستعرض
أهم التطورات العربية والعالمية في صناعة النفط والغاز الطبيعي إلى جانب تقديم لمحة عامة
عن التطورات في مختلف قطاعات صناعة الطاقـــة العالميــــة ،وسيتلمس القارئ الكريم
ومن خالل البيانات والجداول اإلحصائية المرفقـــة في هذا التقــــرير الموقع الحيوي للدول
األعضاء في منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) على صعيد صناعة الطاقة
العالمية.
يأتي صدور هذا التقرير ومنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابــك) ،والتي
تأسست في التاسع من يناير عام  1968قد أتمت أعوامها الخمسين "اليوبيل الذهبي" ،واحتفاء
بهذه المناسبة الهامة فقد نظمت األمانة العامة للمنظمة احتفالية بتاريخ  9ديسمبر  ،2017تحت
رعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ،رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت،
وبحضور أصحاب المعالي أعضاء مجلس وزراء المنظمة وأصحاب السعادة أعضاء المكتب
التنفيذي ومجموعة من كبار المسؤولين في صناعة البترول في الدول األعضاء في المنظمة،
وقد حظيت تلك االحتفالية باهتمام خاص من وسائل االعالم بالنظر لما تحظى به المنظمة من
مكانة هامة على صعيد العمل العربي المشترك.
ويطيب لي في هذ المناسبة أن أشيد وبكل فخر واعتزاز باإلنجازات والمبادرات االقتصادية
العربية المشهودة التي حققتها المنظمة على مدى الخمسة عقود الماضية وفي مقدمتها انشاء
الشركات العربية المنبثقة عنها ،ورعايتها وتنظيمها لمجموعة كبيرة من المؤتمرات والندوات
المتخصصة ومن بينها مؤتمر الطاقة العربي بدوراته المتالحقة ،واعدادها لحصيلة وفيرة
من الدراسات الفنية واالقتصادية ،إلى جانب تواجدها الفاعل في المحافل الدولية ذات الصلة
بصناعة الطاقة والنفط والغاز الطبيعي وقضايا البيئة والتغير المناخي والتنمية المستدامة ،وإننا
على ثقة تامة بأن المنظمة ستواصل تأدية رسالتها في تشجيع التعاون بين الدول األعضاء في
مختلف أوجه النشاط االقتصادي في صناعة البترول ،وذلك بفضل الدعم القوي والمستمر من
الدول األعضاء في المنظمة.
أما على صعيد صناعة النفط العالمية فقد شهدت السوق النفطية استقراراً نسبيا ً خالل
النصف األول من عام  ،2017وذلك تزامنا ً مع بدء سريان اتفاق خفض اإلنتاج الذي
توصلت إليه الدول األعضاء في منظمة أوبك مع منتجي النفط من خارجها في نهاية عام
 ،2016وانعكاسا ً الستمرار التعافي في معدالت أداء االقتصاد العالمي ،وإن كان بشكل
متواضع نسبياً .أما خالل النصف الثاني من العام ،فقد بدأت السوق النفطية العالمية في
االتجاه نحو استعادة التوازن بشكل ملحوظ ،ويأتي ذلك انعكاسا ً لقرار تمديد اتفاق خفض
اإلنتاج ،مع التحسن الكبير في االلتزام بهذا االتفاق ،إضافة إلى االرتفاع الملحوظ في الطلب
العالمي على النفط ،وهو ما انعكس بشكل إيجابي على حركة التجارة النفطية وعلى معدالت
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األداء االقتصادي العالمي ،وسوف تجدون في التقرير تحليالً متعمقا لكافة تلك التطورات
في السوق النفطية.
ولعل أهم ما يميز عام  2017بالنسبة للدول األعضاء في منظمة األقطار العربية المصدرة
للبترول (أوابك) ،هو استمرار بعض الدول األعضاء في تطبيق سياسات وبرامج اقتصادية
طموحة بهدف مواجهة التحديات االقتصادية الصعبة والتي تمر بها معظم دول العالم ،والتي
ألقت بظاللها على مختلف مناحي الحياة ونأمل بأن تكلل تلك الجهود الحثيثة بالتوفيق والنجاح
وبما يساهم في دعم جهود التنمية االقتصادية واالجتماعية في جميع الدول العربية.
كما تميز عام  2017باستمرار الجهود الفاعلة للدول األعضاء وكذلك األمانة العامة
للمنظمة في المحافل الدولية ذات الصلة بصناعة النفط والغاز والبيئة والتنمية والمستدامة
واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ ( ،)UNFCCCوذلك في اطار مساعيها الرامية
لشرح وجهة نظر الدول العربية في مختلف قضايا الطاقة في المحافل الدولية.
يسعى هذا التقرير إلى إبراز مختلف المسائل المشار إليها آنفا بشيء من التفصيل والتحليل،
ليرسم من خاللها صورة واضحة المعالم ،للتطورات التي شهدتها الصناعة البترولية خاصة،
وصناعة الطاقة في اطارها العام خالل عام  ،2017كما يبرز كذلك الجهود التي قامت بها
الدول األعضاء في المنظمة لتطوير صناعاتها البترولية من خالل ما نفذته من مشاريع حيوية
في مختلف مراحل الصناعة البترولية وما أعلنت عنه من بعض االكتشافات النفطية والغازية
الكبرى التي برهنت على الريادة والمكانة الهامة للمنطقة العربية على صعيد صناعة النفط
والغاز حاضراً ومستقبالً ،والعمل على تخفيف حدة انعكاسات األوضاع االقتصادية الصعبة
على معظم الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز نتيجة تراجع أسعار النفط في السوق العالمية.
كما يستعرض التقرير الجهود التي قامت بها األمانة العامة للمنظمة على الصعيدين العربي
والدولي ومساعيها الدائمة لتوثيق الصالت وتقوية أواصر التعاون مع الهيئات والمنظمات
والمراكز البحثية اإلقليمية والدولية ذات الصلة بالطاقة ،ونود اإلشارة هنا إلى أن مؤتمر الطاقة
العربي الحادي عشر سيعقد بمشيئة الله تعالى خالل الفترة من  1إلى  4أكتوبر  2018في مدينة
مراكش – المملكة المغربية ،وبمشاركة الدول العربية األعضاء في جامعة الدول العربية،
وكذلك المنظمات والشركات العربية والدولية المتخصصة بالطاقة والبترول.
وفي إطار مساعيها المستمرة لدعم الجهود البحثية وتبادل الخبرات بين الدول األعضاء،
فقد قامت األمانة العامة للمنظمة بعقد عدة فعاليات واجتماعات تنسيقية بين المختصين في
الدول األعضاء .وواصلت جهودها الرامية لتعزيز تواجدها على صعيد المحافل الدولية،
يتناول الجزء األول من هذا التقرير وبأسلوب تحليلي مدعم بالبيانات واإلحصائيات
التطورات العربية والعالمية في صناعة النفط الخام والغاز الطبيعي والطاقة على الصعيدين
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العربي والعالمي ،وانعكاساتها على اقتصادات الدول األعضاء في المنظمة ،ويستعرض
مختلف العوامل المؤثرة في السوق ،ومن أهمها العوامل ذات الصلة بأساسيات السوق متمثلة
في العرض والطلب والمخزون النفطي ،إلى جانب العوامل األخرى ذات التأثير على توجهات
االمدادات والطلب واألسعار ،كالعوامل الجيوسياسية وتوجهات سياسات الطاقة في البلدان
الصناعية الكبرى.
وخصص الجزء الثاني الستعراض نشاطات المنظمة خالل عام  ،2017ومن بينها
اجتماعات مجلس الوزراء والمكتب التنفيذي للمنظمة ،وما قامت األمانة العامة بإعداده من
دراسات ،وما شاركت فيه من ندوات ولقاءات ومؤتمرات على الصعيدين العربي والدولي .كما
يتضمن هذا الجزء النتائج المالية واإلدارية للشركات العربية المنبثقة عن المنظمة ،وجهودها
الرامية لتوسعة نشاطاتها في ظل المنافسة الكبيرة من قبل الشركات البترولية الكبرى.
وفي الختام ،نأمل أن يساهم هذا التقرير في تعريف القارئ بالتطورات الجارية على
صعيد صناعة البترول العربية والعالمية ،وأن يقدم لقرائه المعلومات والبيانات التي يحتاجونها
لتوسيع مداركهم في هذا المجال الحيوي ،ويجعلهم على اطالع كاف بمنظمة األقطار العربية
المصدرة للبترول (أوابك) وبأهدافها ونشاطاتها.
والله ولي التوفيق،

األمين العام

عباس علي النقي
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اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

اﻟﺠﺰء اﻷول
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺗﻄﻮرات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء
ﺗﻤﮭﯿﺪ
ﺷﮭﺪت اﻟﺴ##ﻮق اﻟﻨﻔﻄﯿ##ﺔ اﺳ##ﺘﻘﺮاراً ﻧﺴ##ﺒﯿﺎ ً ﺧ##ﻼل اﻟﻨﺼ##ﻒ اﻷول ﻣ##ﻦ ﻋ##ﺎم ،2017
وذﻟﻚ ﺗﺰاﻣﻨﺎ ً ﻣﻊ ﺑﺪء ﺳﺮﯾﺎن اﺗﻔﺎق ﺧﻔ##ﺾ اﻹﻧﺘ##ﺎج اﻟ##ﺬي ﺗﻮﺻ##ﻠﺖ إﻟﯿ##ﮫ اﻟ##ﺪول اﻷﻋﻀ##ﺎء
ﻓ##ﻲ ﻣﻨﻈﻤ##ﺔ أوﺑ##ﻚ ﻣ##ﻊ ﻣﻨﺘﺠ##ﻲ اﻟ##ﻨﻔﻂ ﻣ##ﻦ ﺧﺎرﺟﮭ##ﺎ ﻓ##ﻲ ﻧﮭﺎﯾ##ﺔ ﻋ##ﺎم  ،2016واﻧﻌﻜﺎﺳ #ﺎ ً
ﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،وإن ﻛﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮاﺿﻊ ﻧﺴ##ﺒﯿﺎ ً.
أﻣ##ﺎ ﺧ##ﻼل اﻟﻨﺼ##ﻒ اﻟﺜ##ﺎﻧﻲ ﻣ##ﻦ اﻟﻌ##ﺎم ،ﺑ##ﺪأت اﻟﺴ##ﻮق اﻟﻨﻔﻄﯿ##ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ##ﺔ ﻓ##ﻲ اﻻﺗﺠ##ﺎه ﻧﺤ##ﻮ
اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺘﻮازن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ،وﯾﺄﺗﻲ ذﻟﻚ إﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ً ﻟﻘﺮار ﺗﻤﺪﯾﺪ اﺗﻔ##ﺎق ﺧﻔ##ﺾ اﻹﻧﺘ##ﺎج،
ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻜﺒﯿ##ﺮ ﻓ##ﻲ اﻻﻟﺘ##ﺰام ﺑﮭ##ﺬا اﻻﺗﻔ##ﺎق ،إ ﺿﺎﻓﺔ إ ﻟﻰ اﻻرﺗ ﻔﺎع اﻟﻤﻠ ﺤﻮظ ﻓﻲ اﻟﻄ ﻠﺐ
اﻟﻌ##ﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠ##ﻰ اﻟ##ﻨﻔﻂ ،وھ##ﻮ ﻣ##ﺎ اﻧﻌﻜ##ﺲ ﺑﺸ##ﻜﻞ إﯾﺠ##ﺎﺑﻲ ﻋﻠ##ﻰ ﺣﺮﻛ##ﺔ اﻟﺘﺠ##ﺎرة اﻟﻨﻔﻄﯿ##ﺔ وﻋﻠ##ﻰ
ﻣﻌﺪﻻت اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

وﻗﺪ ﺷﮭﺪت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﻣﻠﺤﻮظﺎ ً ﻟﯿﺼﻞ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴ##ﻨﻮي ﻟﺴ##ﻌﺮ
ﺳﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎت اوﺑﻚ ﺧﻼل ﻋﺎم  2017إﻟﻰ  52.5دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿﻞ ،وھ##ﻮ أﻋﻠ##ﻰ ﻣﺴ##ﺘﻮى ﻟ##ﮫ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،2014ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻋﺪﯾﺪة وﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻣﻨﮭ##ﺎ ﻣ##ﺎ ﻟ##ﮫ ﻋﻼﻗ##ﺔ ﺑﺄﺳﺎﺳ##ﯿﺎت اﻟﺴ##ﻮق
وﺑﻌﻀ###ﮭﺎ ﺑﻌﯿ###ﺪ ﻛ###ﻞ اﻟﺒﻌ###ﺪ ﻋ###ﻦ ذﻟ###ﻚ .ﺣﯿ###ﺚ ﺗﻈﮭ###ﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧ###ﺎت اﻷوﻟﯿ###ﺔ ﻟﻤﻮازﻧ###ﺔ اﻟﻄﻠ###ﺐ
واﻟﻌﺮض ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓ##ﻲ ﻋ##ﺎم  2017ﻋﺠ##ﺰاً ﻗ##ﺪره  500أﻟ##ﻒ ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ/ﯾﻮم ،ﻣﻘﺎرﻧ##ﺔ
ﺑﻔﺎﺋﺾ ﻗﺪره  400أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻓﻲ ﻋ##ﺎم  ،2016ﺣﯿ##ﺚ ﺳ##ﺠﻞ اﻟﻄﻠ##ﺐ اﻟﻌ##ﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠ##ﻰ
اﻟﻨﻔﻂ ﻧﻤ##ﻮاً ﺑﻤﻌ##ﺪل  1.6ﻣﻠﯿ##ﻮن ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ/ﯾﻮم ،ﻟﯿﺼ##ﻞ ﻣﺴ##ﺘﻮاه إﻟ##ﻰ  97ﻣﻠﯿ##ﻮن ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ/ﯾﻮم
ﻋﺎم  .2017واﺳﺘﻤﺮت وﻓﺮة اﻹﻣﺪادات ،ﺣﯿﺚ ارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﺑﻤﻌ##ﺪل
 700أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،ﻟﺘﺒﻠﻎ  96.5ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم .ﯾﺬﻛﺮ أن اﻣﺪادات دول اوﺑﻚ ﻣ##ﻦ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻨﻔﻮط ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻤﻌﺪل  100أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﺧ##ﻼل ﻋ##ﺎم
واألربعون
ﺗﻘﺮﯾﺮ الرابع
__________السنوي
تقرير األمني العام
اﻟﺴﻨﻮي 31
2017
اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم
__________________________________
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الفصل
األول

ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول

اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

 2017ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  38.7ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ارﺗﻔﻌﺖ اﻻﻣﺪادات ﻣﻦ اﻟ##ﺪول
اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﮭﺎ ﺑﻤﻌﺪل  800أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  57.8ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ/ﯾﻮم.
ﻛﻤ##ﺎ ﺗ##ﺄﺛﺮت أﺳ##ﻌﺎر اﻟ##ﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ##ﺔ ﺑﻌ##ﺪة ﻋﻮاﻣ##ﻞ أﺧ##ﺮى ﻣ##ﻦ أھﻤﮭ##ﺎ اﻟﺘﺤﺴ##ﻦ ﻓ##ﻲ أداء
اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ أداء ا ﻟﺪول اﻟ ﺘﻲ ﺗﻌﺘ ﻤﺪ ﻋ ﻠﻰ
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ،ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدات اﻟﻨﺎ ﺷﺌﺔ اﻟﺮﺋﯿ ﺴﯿﺔ ،ﻣ ﻤﺎ

ﻛﺎن ﻟﮫ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ.
وﯾﺴﻠﻂ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺴ##ﻮق اﻟﻨﻔﻄﯿ##ﺔ
واﻟﻌﻮاﻣ##ﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴ##ﯿﺔ اﻟﻤ##ﺆﺛﺮة ﻓﯿﮭ##ﺎ واﻧﻌﻜﺎﺳ##ﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠ##ﻰ ﻗﯿﻤ##ﺔ اﻟﺼ##ﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﯿ##ﺔ ﻟﻠ##ﺪول
اﻷﻋﻀﺎء ،ﻛﻤ##ﺎ ﯾﺴ##ﺘﻌﺮض اﻟﺘﻄ##ﻮرات ﻓ##ﻲ اﺳ##ﺘﮭﻼك اﻟ##ﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗ##ﺔ ﻓ##ﻲ اﻟ##ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿ##ﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،وﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.

أوﻻً :اﻟﺘﻄNNNﻮرات اﻟﺮﺋﯿﺴNNNﯿﺔ ﻓNNNﻲ ﺳNNNﻮق اﻟNNNﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿNNNﺔ ﻟﻌNNNﺎم 2017
واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﯿﮭﺎ.
ﻹﻟﻘ##ﺎء ﻧﻈ##ﺮة ﺷ##ﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ##ﻰ ﻛﺎﻓ##ﺔ اﻟﺘﻄ##ﻮرات اﻟﺮﺋﯿﺴ##ﯿﺔ اﻟﺘ##ﻲ ﺷ##ﮭﺪﺗﮭﺎ ﺳ##ﻮق اﻟ##ﻨﻔﻂ
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2017ﺗﺴﺘﻌﺮض اﻟﻔﻘﺮات أدﻧﺎه ﺑﺸﻲء ﻣ##ﻦ اﻟﺘﻔﺼ##ﯿﻞ ﺑﻌ##ﺾ اﻟﺠﻮاﻧ##ﺐ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ##ﺔ ﺑﺘﻠ##ﻚ اﻟﺴ##ﻮق ،وﻋﻠ##ﻰ وﺟ##ﮫ اﻟﺨﺼ##ﻮص اﻹﻣ##ﺪادات اﻟﻨﻔﻄﯿ##ﺔ ،واﻟﻄﻠ##ﺐ اﻟﻌ##ﺎﻟﻤﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ،واﺗﺠﺎھﺎت اﻷﺳﻌﺎر ،وﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿ##ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ##ﺔ ،واﻧﻌﻜ##ﺎس ذﻟ##ﻚ
ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء.

 .1اﻹﻣﺪادات
ﺷ##ﮭﺪ إﺟﻤ##ﺎﻟﻲ اﻹﻣ##ﺪادات اﻟﻨﻔﻄﯿ##ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ##ﺔ )ﻧﻔ##ﻂ ﺧ##ﺎم وﺳ##ﻮاﺋﻞ اﻟﻐ##ﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌ##ﻲ(
ﺧ##ﻼل ﻋ##ﺎم  ،2017ارﺗﻔﺎﻋ #ﺎ ً ﺑﻨﺤ##ﻮ  700أﻟ##ﻒ ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ /ﯾ##ﻮم ،أي ﺑﻨﺴ##ﺒﺔ  0.7%ﻣﻘﺎرﻧ##ﺔ
ﺑﺎﻟﻌ##ﺎم اﻟﺴ##ﺎﺑﻖ ﻟﯿﺼ##ﻞ ﻣﺴ##ﺘﻮاھﺎ إﻟ##ﻰ  96.5ﻣﻠﯿ##ﻮن ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ /ﯾ##ﻮم ،ﻛﻤ##ﺎ ﯾﻮﺿ##ﺢ اﻟﺠ##ﺪول
) (1-1واﻟﺸﻜﻞ ).(1-1
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تطورات السوق النفطية العالمية وإنعكاساتها على الدول األعضاء

اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

اﻟﺠﺪول 1-1
إﻣﺪادات اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ وﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ،اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺴﻨﻮي
2017 - 2013
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻣﺪادات
دول أوﺑﻚ **
دول ﺧﺎرج أوﺑﻚ ***
اﻟﻌﺎﻟﻢ

)ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم(
2013
37.4
54.1
91.5

2014

2015

2016

*2017

36.7
56.2
92.9

37.8
57.9
95.7

38.8
57.0
95.8

38.7
57.8
96.5

اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺴﻨﻮي
دول أوﺑﻚ **
دول ﺧﺎرج أوﺑﻚ
اﻟﻌﺎﻟﻢ

)(0.8
1.4
0.6

)(0.7
2.1
1.4

1.1
1.7
2.8

1.0
)(0.9
0.1

)(0.1
0.8
0.7

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ )(%
دول أوﺑﻚ **
دول ﺧﺎرج أوﺑﻚ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
* ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔ.

)(2.0
2.6
0.7

)(2.0
3.9
1.5

3.0
3.0
3.0

2.6
)(1.6
0.1

)(0.3
1.4
0.7

** ﺗﺸﻤﻞ اﻧﺘﺎج ﻏﯿﻨﯿﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎدت إﻟﻰ ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺷـﮭﺮ ﺣﺰﯾﺮان/ﯾﻮﻧﯿﻮ .2017
*** ﺗﺸﻤﻞ إﻧﺘﺎج إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ اﻟﺘﻲ ﺟﻤﺪت ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﺎ ﻓﻲ أوﺑﻚ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺷـﮭﺮ ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .2016

ﻣﻼﺣﻈﺎت :اﻷرﻗﺎم ﺑﯿﻦ ﻗﻮﺳﯿﻦ ﺗﻌﻨﻲ ﺳﺎﻟﺒﺎ.
اﻟﻤﺼﺎدر:
ـ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول ـ اﻻدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.
ـ أﻋﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘـﺮﯾﺮ اﻟﺸﮭﺮي ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ.

اﻟﺸﻜﻞ )(1-1
إﻣﺪادات اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ وﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ2017 – 2013 ،
)ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم(

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺠﺪول ). (1-1
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اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮر اﻹﻣﺪادات ﺧﻼل أرﺑﺎع اﻟﺴﻨﺔ ،ﺷﮭﺪ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم
 2017اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ً طﻔﯿﻔﺎ ً ﻓﻲ اﻹﻣﺪادات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  100أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  96ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﻮاﻗﻊ
 600أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ
ﻧﺤﻮ  96.6ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم ،ﺛﻢ واﺻﻠﺖ إﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ارﺗﻔﺎﻋﮭﺎ وﺑﻨﺤﻮ
 800أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى  97.3ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ ).(2 – 1
اﻟﺸﻜﻞ )(2 – 1
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻹﻣﺪادات اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ وﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ2017 ،
)ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم(

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺸﮭﺮي ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑﻚ( – أﻋﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

 1-1إﻣﺪادات دول أوﺑﻚ

1

اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ )ﻧﻔﻂ ﺧﺎم وﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ( ﻟﺪول أوﺑﻚ
ﺧﻼل ﻋﺎم  2017ﺑﺤﻮاﻟﻲ  100أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،أي ﺑﻨﺴﺒﺔ  0.3%ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم
 1ﺷﮭﺪ ﺷﮭﺮ دﯾﺴﻤﺒﺮ ﻋﺎم  2015ﻋﻮدة أﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ )أوﺑﻚ( و ﺗ##ﻢ ﺗﺤ##ﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎﻧ##ﺎت
اﻣﺪادات دول أوﺑﻚ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻹﻣﺪادات اﻹﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  0.9ﻣﻠﯿﻮن ب/ي إﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﻋ##ﺎم  ،2014ﻗﺒ##ﻞ أن ﺗُﺠﻤ##ﺪ
ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﺎ ﻣﺠ##ﺪداً ﻓ##ﻲ ﻧﮭﺎﯾ##ﺔ ﺷ##ﮭﺮ ﻧ##ﻮﻓﻤﺒﺮ  .2016ﻛ##ـﻤﺎ ﺷ##ﮭﺪ ﺷ##ﮭﺮ ﯾﻮﻟﯿ##ﻮ  2016ﻋ##ﻮدة اﻟﺠ##ﺎﺑﻮن ﻟﻌﻀ##ﻮﯾﺔ ﻣﻨﻈﻤ##ﺔ
أوﺑﻚ ،وﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺚ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻣﺪادات دول أوﺑﻚ ﻟﺘﺸﻤﻞ إﻣﺪادات اﻟﺠ##ﺎﺑﻮن اﻟﺒﺎﻟﻐ##ﺔ  0.2ﻣﻠﯿ##ﻮن ب/ي إﻋﺘﺒ##ﺎراً ﻣ##ﻦ ﻋ##ﺎم
.2014
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تطورات السوق النفطية العالمية وإنعكاساتها على الدول األعضاء

اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

 ،2016ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  38.7ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﺣﺼﺔ دول أوﺑﻚ ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ  40.5%ﻋﺎم  2016إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ
 40.1%ﻋﺎم  ،2017ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول ).(1-1
واﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ،أﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﯿﮫ اﻣﺪادات أوﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺨﺎم ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ  32.6ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﺧﻼل ﻋﺎم  2016ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ 32.4
ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﺧﻼل ﻋﺎم  2017اﻣﺘﺜﺎﻻ ﻟﻘﺮار اﻟﺨﻔﺾ ،ارﺗﻔﻌﺖ إﻣﺪادات دول
أوﺑﻚ ﻣﻦ ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ واﻟﻨﻔﻮط ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ طﻔﯿﻒ أي ﻣﻦ  6.2ﻣﻠﯿﻮن
ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻋﺎم  2016إﻟﻰ  6.3ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻋﺎم .2017
وﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ إﻣﺪادات أوﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ وﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﺤﻮاﻟﻲ  200أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ
 38.5ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،وواﺻﻠﺖ ارﺗﻔﺎﻋﮭﺎ ﺑﻤﻘﺪار  600أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﺧﻼل
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑﻮاﻗﻊ  200أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم
ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  38.9ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم.
وﻓﻲ ظﻞ اﺳﺘﻤﺮار وﻓﺮة إﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،ﺑﺬﻟﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ﺟﮭﻮداً
ﻣﻜﺜﻔﺔ ﺑﮭﺪف إﻋﺎدة اﻟﺘﻮازن إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ،ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻮق ﻋﻦ
ﻛﺜﺐ ﻟﺘﺰوﯾﺪھﺎ ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ.
وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن ،ﻋﻘﺪت ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ﻋﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺧﻼل ﻋﺎم  2017ﻣﻨﮭﺎ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻦ ﻋﺎدﯾﯿﻦ ،واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،وﻗﺪ
اﺗﺨﺬت اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮازن أﻛﺒﺮ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق ،وﻓﻲ أدﻧﺎه ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﺣﻮل ﺗﻠﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت:
• ﻋﻘ#####ﺪت ﻣﻨﻈﻤ#####ﺔ اﻟ#####ﺪول اﻟﻤﺼ#####ﺪرة ﻟﻠﺒﺘ#####ﺮول )أوﺑ#####ﻚ( ،اﺟﺘﻤﺎﻋﮭ#####ﺎ اﻟ#####ﻮزاري
اﻟﻌ######ﺎدي رﻗ######ﻢ  ،172ﻓ######ﻲ اﻟﺨ######ﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸ######ﺮﯾﻦ ﻣ######ﻦ ﺷ######ﮭﺮ ﻣ######ﺎﯾﻮ ،2017
ﺑﺎﻟﻌﺎﺻ####ﻤﺔ اﻟﻨﻤﺴ####ﺎوﯾﺔ ،ﻓﯿﯿﻨ####ﺎ ،واﺳ####ﺘﻌﺮض اﻻﺟﺘﻤ####ﺎع اﻟﺘﻄ####ﻮرات اﻷﺧﯿ####ﺮة ﻓ####ﻲ
ﺳ######ﻮق اﻟ######ﻨﻔﻂ واﻟﻨﻤ######ﻮ اﻻﻗﺘﺼ######ﺎدي اﻟﻌ######ﺎﻟﻤﻲ ،وﻻ ﺳ######ﯿﻤﺎ ﺗﻮﻗﻌ######ﺎت اﻟﻌ######ﺮض
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واﻟﻄﻠ###ﺐ ﻓ###ﻲ اﻟﻨﺼ###ﻒ اﻟﺜ###ﺎﻧﻲ ﻣ###ﻦ ﻋ###ﺎم  ،2017وﻗ###ﺪ ﻗ###ﺮرت اﻟ###ﺪول اﻷﻋﻀ###ﺎء
ﻓ###ﻲ ﺧﺘ###ﺎم اﻻﺟﺘﻤ###ﺎع ،ﺗﻤﺪﯾ###ﺪ ﺧﻔ###ﺾ إﻧﺘﺎﺟﮭ###ﺎ ﻟﻔﺘ###ﺮة أﺧ###ﺮى ﻣ###ﺪﺗﮭﺎ ﺗﺴ###ﻌﺔ أﺷ###ﮭﺮ،
اﻋﺘﺒ###ﺎرا ﻣ###ﻦ ﺑﺪاﯾ###ﺔ ﺷ###ﮭﺮ ﯾﻮﻟﯿ###ﻮ  ،2017وذﻟ###ﻚ ﺗﻤﺎﺷ###ﯿﺎ ً ﻣ###ﻊ اﻟﻘ###ﺮار اﻟﻤﺘﺨ###ﺬ ﻓ###ﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﮭ####ﺎ اﻟ####ﻮزاري اﻟﺴ####ﺎﺑﻖ ﺑﺸ####ﺄن ﺧﻔ####ﺾ اﻹﻧﺘ####ﺎج ﺑﻨﺤ####ﻮ  1.2ﻣﻠﯿ####ﻮن ب/ي،
واﻟ####ﺬي دﺧ####ﻞ ﺣﯿ####ﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿ####ﺬ ﺑ####ﺪء ﻣ####ﻦ ﺷ####ﮭﺮ ﯾﻨ####ﺎﯾﺮ  .2017ﻛﻤ####ﺎ واﻓﻘ####ﺖ اﻟ####ﺪول
اﻷﻋﻀ####ﺎء ﺑﺸ####ﻜﻞ ﻓ####ﻮري ﻋﻠ####ﻰ اﻟﻄﻠ####ﺐ اﻟ####ﺬي ﺗﻘ####ﺪﻣﺖ ﺑ####ﮫ ﻏﯿﻨﯿ####ﺎ اﻻﺳ####ﺘﻮاﺋﯿﺔ
ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ.
• ﻋﻘ#####ﺪت ﻣﻨﻈﻤ#####ﺔ اﻟ#####ﺪول اﻟﻤﺼ#####ﺪرة ﻟﻠﺒﺘ#####ﺮول )أوﺑ#####ﻚ( ،اﺟﺘﻤﺎﻋﮭ#####ﺎ اﻟ#####ﻮزاري
اﻟﻌ#####ﺎدي رﻗ#####ﻢ " ،"173ﻓ#####ﻲ اﻟﺜﻼﺛ#####ﯿﻦ ﻣ#####ﻦ ﺷ#####ﮭﺮ ﻧ#####ﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2017ﺑﺎﻟﻌﺎﺻ#####ﻤﺔ
اﻟﻨﻤﺴ###ﺎوﯾﺔ ،ﻓﯿﯿﻨ###ﺎ ،اﺳ###ﺘﻌﺮض اﻻﺟﺘﻤ###ﺎع اﻟﺘﻘ###ﺪم اﻟﻤﺤ###ﺮز ﻓ###ﻲ "إﻋNNNﻼن اﻟﺘﻌNNNﺎون"
اﻟﺘ###ﺎرﯾﺨﻲ ﺑ###ﯿﻦ دول أوﺑ###ﻚ واﻟ###ﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠ###ﺔ ﻟﻠ###ﻨﻔﻂ ﻣ###ﻦ ﺧﺎرﺟﮭ###ﺎ ،ﻓﻀ###ﻼ ﻋ###ﻦ
ﺗﻘﺮﯾ####ﺮ وﺗﻮﺻ####ﯿﺎت اﻟﻠﺠﻨ####ﺔ اﻟﻮزارﯾ####ﺔ اﻟﻤﺸ####ﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒ####ﺔ إﻧﺘ####ﺎج اﻟ####ﻨﻔﻂ .ﻛﻤ####ﺎ
اﺳ###ﺘﻌﺮض اﻻﺟﺘﻤ###ﺎع اﻟﺘﻄ###ﻮرات اﻷﺧﯿ###ﺮة ﻓ###ﻲ ﺳ###ﻮق اﻟ###ﻨﻔﻂ ،وﻻ ﺳ###ﯿﻤﺎ ﺗﻮﻗﻌ###ﺎت
اﻟﻌ###ﺮض واﻟﻄﻠ###ﺐ ﻟﻠﻔﺘ###ﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﯿ###ﺔ ﻣ###ﻦ ﻋ###ﺎم  ،2017ﻓﻀ###ﻼً ﻋ###ﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌ###ﺎت ﻟﻌ###ﺎم
 ،2018وﺗﻮﻗﻌ####ﺎت اﻟﻨﻤ####ﻮ اﻻﻗﺘﺼ####ﺎدي اﻟﻌ####ﺎﻟﻤﻲ .وﻗ####ﺪ ﻗ####ﺮرت اﻟ####ﺪول اﻷﻋﻀ####ﺎء
ﻓ####ﻲ ﺧﺘ####ﺎم اﻻﺟﺘﻤ####ﺎع ،ﺗﻤﺪﯾ####ﺪ ﺧﻔ####ﺾ إﻧﺘﺎﺟﮭ####ﺎ ﻟﯿﺼ####ﺒﺢ ﺳ####ﺎري اﻟﻤﻔﻌ####ﻮل ط####ﻮال
ﻋﺎم .2018
• ﻋُﻘ####ﺪ اﻻﺟﺘﻤ####ﺎﻋﯿﻦ اﻟ####ﻮزارﯾﯿﻦ اﻟﺜ####ﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟ####ﺚ ﻟﻠ####ﺪول اﻷﻋﻀ####ﺎء ﻓ####ﻲ ﻣﻨﻈﻤ####ﺔ
أوﺑ######ﻚ ﻣ######ﻊ ﻋﺸ######ﺮ دول ﻣﻨﺘﺠ######ﺔ ﻟﻠ######ﻨﻔﻂ ﻣ######ﻦ ﺧﺎرﺟﮭ######ﺎ .2وﻓ######ﻲ ﻧﮭﺎﯾ######ﺔ ﺗﻠ######ﻚ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ####ﺎت ،واﻓﻘ####ﺖ اﻟ####ﺪول ﻏﯿ####ﺮ اﻷﻋﻀ####ﺎء ﻓ####ﻲ أوﺑ####ﻚ ﻋﻠ####ﻰ ﺗﻤﺪﯾ####ﺪ اﻟﻌﻤ####ﻞ
ﺑﺎﺗﻔ###ﺎق ﺧﻔ###ﺾ إﻧﺘﺎﺟﮭ###ﺎ اﻟﻨﻔﻄ###ﻲ .وأﻛ###ﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ###ﻮن ﻋﻠ###ﻰ أھﻤﯿ###ﺔ ﻣﻮاﺻ###ﻠﺔ دﻋ###ﻢ
ﻋﻤ####ﻞ اﻟﻠﺠﻨ####ﺔ اﻟﻮزارﯾ####ﺔ اﻟﻌﻠﯿ####ﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌ####ﺔ اﻟﺘ####ﻲ ﺗﻀ####ﻢ ﻓ####ﻲ ﻋﻀ####ﻮﯾﺘﮭﺎ ﻛ####ﻞ ﻣ####ﻦ
اﻟﺠﺰاﺋ###ﺮ واﻟﻜﻮﯾ###ﺖ وﻓﻨ###ﺰوﯾﻼ ،واﺛﻨﺘ###ﯿﻦ ﻣ###ﻦ اﻟ###ﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠ###ﺔ ﻣ###ﻦ ﺧ###ﺎرج أوﺑ###ﻚ
2روﺳ##ﯿﺎ واﻟﻤﻜﺴ##ﯿﻚ وﻛﺎزاﺧﺴ##ﺘﺎن وﻣﺎﻟﯿﺰﯾ##ﺎ وﺳ##ﻠﻄﻨﺔ ﻋُﻤ##ﺎن وأذرﺑﯿﺠ##ﺎن واﻟﺒﺤ##ﺮﯾﻦ واﻟﺴ##ﻮدان وﺟﻨ##ﻮب اﻟﺴ##ﻮدان
وﺳﻠﻄﻨﺔ ﺑﺮوﻧﺎي.
____________________________________________ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻨﻮي 2017
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وھﻤ####ﺎ روﺳ####ﯿﺎ وﺳ####ﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤ####ﺎن ،وﺗﻌﺰﯾ####ﺰ اﻟﺘﻌ####ﺎون واﻟﺠﮭ####ﻮد ﻟﻠﻤﺴ####ﺎﻋﺪة ﻋﻠ####ﻰ
ﺗﺤﻘﯿ######ﻖ اﻻﺳ######ﺘﻘﺮار ﻓ######ﻲ ﺳ######ﻮق اﻟ######ﻨﻔﻂ ،وذﻟ######ﻚ ﻟﺼ######ﺎﻟﺢ ﺟﻤﯿ######ﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠ######ﯿﻦ
واﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ.

 1-2إﻣﺪادات دول ﺧﺎرج أوﺑﻚ
ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ
ﺧﻼل ﻋﺎم  2017ﻧﺤﻮ  57.8ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم ،ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺣﻮاﻟﻲ  800أﻟﻒ
ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم أي ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.7%ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم  ،2016ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول ).(1-1
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام إﺣﺪى ﻋﺸﺮة دوﻟﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ
ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2017ﻋﺎود اﻧﺘﺎج دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﻌﺪ
اﻧﺨﻔﺎﺿﮫ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،2008ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﺨﻔﺾ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ.
وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﺼﺪر اﻟﺠﺰء اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺰﯾﺎدة ھﻮ ارﺗﻔﺎع إﻧﺘﺎج أﻣﺮﯾﻜﺎ
اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎً ،واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ،ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺼﺨﺮي وﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ،ﺣﯿﺚ ارﺗﻔﻌﺖ اﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻣﻦ
اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﻨﺤﻮ  630أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم ﻟﺘﺒﻠﻎ  14.3ﻣﻠﯿﻮن
ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم ﻋﺎم  ،2017ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  13.6ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم ﻋﺎم ،2016
ﻟﯿﻤﺜﻞ ھﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ  78.8%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ﺧﻼل ﻋﺎم  2017واﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ
 800أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم .وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﯾﺬﻛﺮ أن اﻧﺘﺎج اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻦ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  9.64ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ
 2017ﻣﺴﺠﻼً أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺷﮭﺮي ﻟﮫ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  46ﻋﺎم.
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 1-2-1إﻧﺘﺎج اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي
ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل إﻧﺘﺎج اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﺧﻼل ﻋﺎم
 2017ﺑﺤﻮاﻟﻲ  435أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم أي ﺑﻨﺴﺒﺔ  8.2%ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻟﯿﺒﻠﻎ  5.754ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم.
وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺸﮭﺮﯾﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج ،ﻓﻘﺪ اﺳﺘﮭﻠﺖ ﻋﺎم  ،2017ﻓﻲ ﺷﮭﺮ
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﯾﻨﺎﯾﺮ ،ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  5.232ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،ﺛﻢ ﺑﺪأت ﺑﺎﻻرﺗﻔﺎع
اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﻟﺘﺘﺠﺎوز ﻣﺴﺘﻮى  6ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ،
ﺛﻢ ﺗﻮاﺻﻞ ارﺗﻔﺎﻋﮭﺎ ﻟﺘﺒﻠﻎ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻻﻧﺘﺎج وھﻮ 6.314
ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول /دﯾﺴﻤﺒﺮ ،ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ ).(3 - 1
اﻟﺸﻜﻞ )(3 - 1
ﺗﻄﻮر إﻧﺘﺎج اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي2017 -2013 ،
)ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم(

اﻟﻤﺼﺪر :ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ.

وﯾﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ ) (4 -1ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ اﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻣﻦ دول
أوﺑﻚ ،واﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة .2017 -2013
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اﻟﺸﻜﻞ )(4 - 1
اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ إﻣﺪادات اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ وﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ2017 -2013 ،
)ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ  /ﯾﻮم(

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺠﺪول ).(1-1

§ ﺗﻄﻮر اﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﯿﻦ دول أوﺑﻚ وﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺧﺎرج أوﺑﻚ
ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻌﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ##ﺔ ﻣﻨ##ﺬ ﻣﻨﺘﺼ##ﻒ ﻋ##ﺎم
 ،2014واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ وﻓﺮة اﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ أﺣﺪ أھﻢ اﺳﺒﺎﺑﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ أدت إﻟﻰ
إﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﺸ##ﻜﻞ ﻛﺒﯿ##ﺮ ﻟﯿﺼ##ﻞ اﻟﻤﻌ##ﺪل اﻟﺴ##ﻨﻮي ﻟﺴ##ﻌﺮ ﺳ##ﻠﺔ ﺧﺎﻣ##ﺎت
اوﺑ##ﻚ ﺧ##ﻼل ﻋ##ﺎم  2016إﻟ##ﻰ  40.7دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ ،وھ##ﻮ أﻗ##ﻞ ﻣﺴ##ﺘﻮى ﻟ##ﮫ ﻣﻨ##ﺬ ﻋ##ﺎم
 .2005وﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إﻧﺨﻔ##ﺎض ﻋﺎﺋ##ﺪات اﻟ#ﺪول اﻟﻤﺼ##ﺪرة ﻟﻠ##ﻨﻔﻂ ،اﻟﺘ##ﻲ ﺗﻌ##ﺪ أﺣ##ﺪ
اﻟﻤﺼ##ﺎدر اﻟﺮﺋﯿﺴ##ﯿﺔ ﻟﻨﻤﻮھ##ﺎ اﻻﻗﺘﺼ##ﺎدي ،واﻧﺨﻔﻀ##ﺖ ﻋﺎﺋ##ﺪات ﺷ##ﺮﻛﺎت اﻟ##ﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ##ﺔ،
ﻣﻤﺎ ﻋ##ﺮض وﺿ##ﻌﮭﺎ اﻟﻤ##ﺎﻟﻲ ﻟﻀ##ﻐﻮط ﻛﺒﯿ##ﺮة ،ﻛﻤ##ﺎ ﺗﺮاﺟﻌ##ﺖ اﻻﺳ##ﺘﺜﻤﺎرات ﻓ##ﻲ ﺻ##ﻨﺎﻋﺔ
اﻟ##ﻨﻔﻂ ﺑﺸ##ﻜﻞ ﻣﻠﻤ##ﻮس ،وأﺻ##ﺒﺢ ھﻨ##ﺎك ﺧﻄ##ﺮ ﻣﺤﺘﻤ##ﻞ ﻋﻠ##ﻰ أﻣ##ﻦ اﻻﻣ##ﺪادات اﻟﻤﺴ##ﺘﻘﺒﻠﯿﺔ
ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ.
ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ،وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺳﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء
ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ أواﺑﻚ ،ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﯿﻦ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ ﻧ##ﻮﻓﻤﺒﺮ ﻋ##ﺎم  ،2016إﻟ##ﻰ ا ﺗﻔ##ﺎق ﺑﺸ##ﺄن ﺧﻔ##ﺾ
إﻧﺘﺎﺟﮭ##ﺎ اﻟﻨﻔﻄ##ﻲ ﺑﻨﺤ##ﻮ  1.2ﻣﻠﯿ##ﻮن ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ/ﯾﻮم ،وذﻟ##ﻚ ﻟﻠﻤ##ﺮة اﻷوﻟ##ﻰ ﻣﻨ##ﺬ ﻋ##ﺎم ،2008
واألربعون
ﺗﻘﺮﯾﺮ الرابع
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ﻟﯿﺼﻞ ﺳﻘﻒ إﻧﺘﺎج ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑ##ﻚ إﻟ##ﻰ  32.5ﻣﻠﯿ##ﻮن ب/ي ،3ﻋﻠ##ﻰ أن ﯾُﻔﻌ##ﻞ ھ##ﺬا اﻻﺗﻔ##ﺎق
ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺷﮭﺮ ﯾﻨﺎﯾﺮ ﻋﺎم  ،2017وﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ.
وﻓ #ﻲ اﻟﻌﺎﺷ##ﺮ ﻣ##ﻦ ﺷ##ﮭﺮ دﯾﺴ##ﻤﺒﺮ  ،2016اﺗﻔﻘ##ﺖ دول ﻣﻨﻈﻤ##ﺔ أوﺑ##ﻚ ﻣ##ﻊ اﺣ##ﺪى
ﻋﺸﺮ دوﻟﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣ##ﻦ ﺧ##ﺎرج اﻟﻤﻨﻈﻤ##ﺔ ،4ﻋﻠ##ﻰ ﺧﻔ##ﺾ إﻧﺘﺎﺟﮭ##ﺎ ﺑﻤﻌ##ﺪل  558أﻟ##ﻒ
ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ/ﯾﻮم ،وذﻟ##ﻚ اﻋﺘﺒ##ﺎراً ﻣ##ﻦ اﻷول ﻣ##ﻦ ﺷ##ﮭﺮ ﯾﻨ#ﺎﯾﺮ ﻋ##ﺎم  ،2017ﺗﺰاﻣﻨ#ﺎ ً ﻣ##ﻊ دﺧ##ﻮل
اﺗﻔ##ﺎق دول أوﺑ##ﻚ ﺑﺸ##ﺄن ﺧﻔ##ﺾ اﻹﻧﺘ##ﺎج ﺣﯿ##ﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿ##ﺬ .ھ##ﺬا وﺗﻌ##ﺪ روﺳ##ﯿﺎ أﺑ##ﺮز اﻟ##ﺪول
اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﺎرج أوﺑﻚ ،ﺑﻤﻌﺪل  300أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ/ﯾﻮم ،وذﻟ##ﻚ ﻋﻠ##ﻰ
ﻣﺮاﺣﻞ ،ﺣﯿﺚ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺘﺨﻔﯿﺾ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﺑﻤﻌﺪل  200أﻟﻒ ب/ي ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺮﺑ##ﻊ اﻷول
ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2017ﯾﻠﯿﮫ ﺧﻔ##ﺾ ﺑﻤﻌ##ﺪل  100أﻟ##ﻒ ب/ي ﺧ##ﻼل ﺷ##ﮭﺮي أﺑﺮﯾ##ﻞ وﻣ##ﺎﯾﻮ ﻣ##ﻦ
ﻋﺎم .2017
ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ وزارﯾﺔ ﻋﻠﯿﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟ##ﺪول
اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑﻚ( ،وﺗﻀﻢ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﺎ ﻛ##ﻞ ﻣ##ﻦ اﻟﺠﺰاﺋ##ﺮ واﻟﻜﻮﯾ##ﺖ وﻓﻨ##ﺰوﯾﻼ
ﻣﻦ داﺧﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ روﺳﯿﺎ وﻋُﻤﺎن ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،وﺑﺮﺋﺎﺳ##ﺔ دوﻟ##ﺔ
اﻟﻜﻮﯾﺖ ،ﺗﻜﻮن ﻣﮭﻤﺘﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ وﺿﻊ اَﻟﯿﺔ ﺷﮭﺮﯾﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣﻌ##ﺪﻻت إﻧﺘ##ﺎج اﻟ##ﻨﻔﻂ ،5ﺑﻤ##ﺎ
ﯾﻀ##ﻤﻦ اﻻﻟﺘ##ﺰام ﺑﻘ##ﺮار ﺧﻔ##ﺾ اﻻﻧﺘ##ﺎج اﻟﻤﺘﻔ##ﻖ ﻋﻠﯿ##ﮫ ﺑﮭ##ﺪف دﻋ##ﻢ اﻷﺳ##ﻌﺎر وﺗﺤﻘﯿ##ﻖ
اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ.
وﻓ###ﻲ اﻟﺨ###ﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸ###ﺮﯾﻦ ﻣ###ﻦ ﺷ###ﮭﺮ ﻣ###ﺎﯾﻮ  ،2017ﻗ###ﺮرت اﻟ###ﺪول اﻷﻋﻀ###ﺎء ﻓ###ﻲ
ﻣﻨﻈﻤ###ﺔ أوﺑ###ﻚ واﻟ###ﺪول ﻏﯿ###ﺮ اﻷﻋﻀ###ﺎء ،ﺗﻤﺪﯾ###ﺪ اﻟﻌﻤ###ﻞ ﺑﺎﺗﻔ###ﺎق ﺧﻔ###ﺾ إﻧﺘﺎﺟﮭ###ﺎ اﻟﻨﻔﻄ###ﻲ
ﻟﻤ###ﺪة ﺗﺴ###ﻌﺔ أﺷ###ﮭﺮ إﺿ###ﺎﻓﯿﺔ ،أي ﺣﺘ###ﻰ ﺷ###ﮭﺮ ﻣ###ﺎرس  ،2018وذﻟ###ﻚ اﻋﺘﺒ###ﺎرا ﻣ###ﻦ ﺑﺪاﯾ###ﺔ
ﺷﮭﺮ ﯾﻮﻟﯿﻮ .2017

 3ﺗﻢ اﻟﺴﻤﺎح ﻹﯾﺮان ﺑﺰﯾﺎدة إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﺑﻨﺤﻮ  90أﻟﻒ ب/ي ﺣﺘ##ﻰ ﺗﺼ##ﻞ إﻟ##ﻰ ﻣﺴ##ﺘﻮى اﻧﺘﺎﺟﮭ##ﺎ ﻗﺒ##ﻞ ﻓ##ﺮض اﻟﻀ##ﻐﻮطﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وھﻮ  3.975ﻣﻠﯿﻮن ب/ي ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻛﻼً ﻣﻦ ﻟﯿﺒﯿﺎ وﻧﯿﺠﯿﺮﯾﺎ ﻣﻦ ھﺬا اﻻﺗﻔﺎق.
 4روﺳ##ﯿﺎ واﻟﻤﻜﺴ##ﯿﻚ وﻛﺎزاﺧﺴ##ﺘﺎن وﻣﺎﻟﯿﺰﯾ##ﺎ و ﺳ##ﻠﻄﻨﺔ ﻋُﻤ##ﺎن وأذرﺑﯿﺠ##ﺎن واﻟﺒﺤ##ﺮﯾﻦ و اﻟﺴ##ﻮدان وﺟﻨ##ﻮب اﻟﺴ##ﻮدان
وﺳﻠﻄﻨﺔ ﺑﺮوﻧﺎي وﻏﯿﻨﯿﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋﯿﺔ )ﻗﺒﻞ اﻧﻀﻤﺎﻣﮭﺎ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﯾﻮﻧﯿﻮ .(2017
5ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﯾﻮم  17ﻣﻦ ﻛﻞ ﺷﮭﺮ ﻣﻮﻋﺪاً ﻟﺘﻘ##ﺪﯾﻢ ﺗﻘﺮﯾ##ﺮ ﺣ##ﻮل ﺑﯿﺎﻧ##ﺎت إﻧﺘ##ﺎج اﻟ##ﻨﻔﻂ اﻟﺨ##ﺎم ﺑﺎﻟﻨﺴ##ﺒﺔ ﻟﻠ##ﺪول اﻷﻋﻀ##ﺎء ﻓ##ﻲ
أوﺑﻚ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ.
____________________________________________ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻨﻮي 2017
واألربعون
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وأﺧﯿ####ﺮاً ﻓ####ﻲ اﻟﺜﻼﺛ####ﯿﻦ ﻣ####ﻦ ﺷ####ﮭﺮ ﻧ####ﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2017ﻗ####ﺮرت اﻟ####ﺪول اﻷﻋﻀ####ﺎء ﻓ####ﻲ
ﻣﻨﻈﻤ###ﺔ أوﺑ###ﻚ واﻟ###ﺪول ﻏﯿ###ﺮ اﻷﻋﻀ###ﺎء ،ﺗﻤﺪﯾ###ﺪ اﻟﻌﻤ###ﻞ ﺑﺎﺗﻔ###ﺎق ﺧﻔ###ﺾ إﻧﺘﺎﺟﮭ###ﺎ اﻟﻨﻔﻄ###ﻲ
ﻟﻤ##ﺪة ﺗﺴ##ﻌﺔ أﺷ##ﮭﺮ إﺿ##ﺎﻓﯿﺔ ،أي ﺣﺘ##ﻰ ﻧﮭﺎﯾ##ﺔ ﻋ##ﺎم  ،2018وذﻟ##ﻚ اﻋﺘﺒ##ﺎرا ﻣ##ﻦ ﺑﺪاﯾ##ﺔ ﺷ##ﮭﺮ
أﺑﺮﯾ###ﻞ  ،2018ﺑﮭ###ﺪف ﻣﻮاﺻ###ﻠﺔ اﻟﺠﮭ###ﻮد ﻟﻠﻤﺴ###ﺎﻋﺪة ﻋﻠ###ﻰ ﺗﺤﻘﯿ###ﻖ اﻻﺳ###ﺘﻘﺮار ﻓ###ﻲ ﺳ###ﻮق
اﻟ####ﻨﻔﻂ ،ﻟﻤ####ﺎ ﻓﯿ####ﮫ ﺻ####ﺎﻟﺢ ﺟﻤﯿ####ﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠ####ﯿﻦ واﻟﻤﺴ####ﺘﮭﻠﻜﯿﻦ واﻟﻤﺴ####ﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ﻓ####ﻲ اﻟﺼ####ﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ.

وﻓ##ﻲ ھ##ﺬا اﻟﺴ##ﯿﺎق ،ﯾﺸ##ﯿﺮ أﺣ##ﺪث ﺗﻘﺮﯾ##ﺮ ﺻ##ﺎدر ﻋ##ﻦ ﻣﻨﻈﻤ##ﺔ أوﺑ##ﻚ ﻋ##ﻦ اﻟﺒﯿﺎﻧ##ﺎت
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘ##ﺔ ﺑﺈﻧﺘ##ﺎج اﻟ##ﻨﻔﻂ اﻟﺨ##ﺎم ،وﻓ##ﻖ ﻣﺼ##ﺎدر ﺛﺎﻧﻮﯾ##ﺔ ،إﻟ##ﻰ اﻧﺨﻔ##ﺎض اﻧﺘ##ﺎج دول أوﺑ##ﻚ
اﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺨﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ،ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  29.594ﻣﻠﯿﻮن ب/ي ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم .2017
أي ﺑﺎﻧﺨﻔ###ﺎض ﺑﻠ###ﻎ ﻧﺤ###ﻮ  1.604ﻣﻠﯿ###ﻮن ب/ي ﻣﻘﺎرﻧ###ﺔ ﺑﻤﺴ###ﺘﻮى اﻻﻧﺘ###ﺎج اﻟﻤﺮﺟﻌ###ﻲ،6
ﻟﺘﻜ###ﻮن ﻧﺴ###ﺒﺔ اﻟﺘ###ﺰام دول أوﺑ###ﻚ ﻧﺤ###ﻮ  129%ﻓ###ﻲ ﺷ###ﮭﺮ دﯾﺴ###ﻤﺒﺮ  2017وھ###ﻮ أﻋﻠ###ﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻟﮭﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﻔﻌﯿﻞ ا ﺗﻔ##ﺎق ﺧﻔ##ﺾ اﻹﻧﺘ##ﺎج .وﻓ##ﻲ ھ##ﺬا اﻟﺴ##ﯿﺎق ﯾ##ﺬﻛﺮ أن أدﻧ##ﻰ ﻣﺴ##ﺘﻮى
ﻟﮭﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﯾﻮﻧﯿﻮ  2017ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ .82%
ﻛﻤﺎ ﯾﺸﯿﺮ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋ##ﺎم 2017
ﻗ##ﺪ ﺗﺠ##ﺎوزت  100%ﻓ##ﻲ ﺑﻌ##ﺾ دول أوﺑ##ﻚ اﻟﻤﻠﺘﺰﻣ##ﺔ ﺑﺨﻔ##ﺾ اﻻﻧﺘ##ﺎج ،وھ##ﻲ ،اﻟﻤﻤﻠﻜ##ﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿ##ﺔ اﻟﺴ##ﻌﻮدﯾﺔ ،وﻓﻨ##ﺰوﯾﻼ ،وأﻧﺠ##ﻮﻻ ،واﻟﻜﻮﯾ##ﺖ ،وﻗﻄ##ﺮ ،واﻟﺠﺰاﺋ##ﺮ ،ﻛﻤ##ﺎ ﯾﻮﺿ##ﺢ
اﻟﺠﺪول )(2 – 1

6ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ھﻮ ﻣﺴﺘﻮي اﻧﺘﺎج دول أوﺑﻚ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2016ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻧﺠﻮﻻ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺪ
ﻣﺴﺘﻮى إﻧﺘﺎج ﺷﮭﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2016ھﻮ ﻣﺴﺘﻮى اﻧﺘﺎﺟﮭﺎ اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ.
2017
اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم
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اﻟﺠﺪول 2-1
اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ إﻧﺘﺎج دول أوﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻌﺪ إﺗﻔﺎق اﻟﺨﻔﺾ
)ﻣﻠﯿﻮن ب/ي(

اﻻﻟﺘﺰام
)ﻣﻠﯿﻮن ب/ي(
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﺑﯿﻦ دﯾﺴﻤﺒﺮ
ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻟﺘﺰام
 2017واﻟﻤﺴﺘﻮى
)(%
اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ
)(0.626

ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﺘﺎج
اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ

اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻰ
ﺧﻔﻀﮭﺎ/زﯾﺎدﺗﮭﺎ

دﯾﺴﻤﺒﺮ
2017

اﻟﺴـــﻌﻮدﯾﺔ

10.544

)(0.486

9.918

اﻟﻌـــــﺮاق

4.561

)(0.210

4.405

)(0.156

اﻹﻣـــﺎرات

3.013

)(0.139

2.878

)(0.135

اﻟﻜﻮﯾــــــﺖ

2.838

)(0.131

2.700

)(0.138

ﻓﻨــــــﺰوﯾﻼ

2.067

)(0.095

1.745

)(0.322

أﻧــــــــﺠﻮﻻ

1.751

)(0.078

1.633

)(0.118

اﻟﺠﺰاﺋــــــﺮ

1.089

)(0.050

1.037

)(0.052

ﻗﻄـــــــــــﺮ

0.648

)(0.030

0.594

)(0.054

اﻻﻛــــﻮادور

0.548

)(0.026

0.526

)(0.022

اﻟﺠﺎﺑـــــــﻮن

0.202

)(0.009

0.197

)(0.005

ﻏﯿﻨﯿﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋﯿﺔ

0.140

)(0.012

0.132

)(0.008

اﯾﺮان
اﻻﺟﻤــــــﺎﻟﻲ

3.797

0.090

3.829

0.032

31.198

)(1.176

)*(1.514

%128.7

اﻟﻤﺼﺪرOPEC, Monthly Oil Market Report, Various Issues :
* ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج إﯾﺮان وھﻲ  90أﻟﻒ ب/ي.

ھﺬا وﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺰام ﻛﻼً ﻣ##ﻦ دول أوﺑ##ﻚ واﻟ##ﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠ##ﺔ ﻣ##ﻦ ﺧﺎرﺟﮭ##ﺎ
ﻣﻌﺎ ً ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج  107%ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2017ﺣﯿﺚ ﯾﺸﯿﺮ أﺣ##ﺪث ﺗﻘﺮﯾ##ﺮ ﺻ##ﺎدر
ﻋﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮزارﯾﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ھ##ﺬه اﻟﻨﺴ##ﺒﺔ ﺧ##ﻼل ﺷ##ﮭﺮ
دﯾﺴﻤﺒﺮ  2017ﻣﺴﺠﻠﺔ  129%وھﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﮭﺎ ﻣﻨﺬ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج.
وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴ##ﯿﺎق ﯾ##ﺬﻛﺮ أن أدﻧ##ﻰ ﻣﺴ##ﺘﻮى ﻟﮭ##ﺬه اﻟﻨﺴ##ﺒﺔ ﻗ##ﺪ ﺗﺤﻘ##ﻖ ﻓ##ﻲ ﺷ##ﮭﺮ ﯾﻨ##ﺎﯾﺮ 2017
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  ،86%ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ ).(5 – 1
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اﻟﺸﻜﻞ )(5 - 1
ﺗﻄﻮر ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺰام دول أوﺑﻚ ودول ﺧﺎرج أوﺑﻚ ﺑﺎﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج
) (%

اﻟﻤﺼﺪرJoint OPEC-Non-OPEC Ministerial Monitoring Committee (JMMC) :

 .2اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ
ارﺗﻔ###ﻊ اﻟﻄﻠ###ﺐ اﻟﻌ###ﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠ###ﻰ اﻟ###ﻨﻔﻂ ﺧ###ﻼل ﻋ###ﺎم  ،2017ﺑﻤﻘ###ﺪار  1.6ﻣﻠﯿ###ﻮن
ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم وﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ  ،%1.7ﻣﺴﺠﻼً إﻧﺨﻔﺎﺿ#ﺎ ً ﻣﻘﺎرﻧ##ﺔ ﺑﻨﻈﯿ##ﺮه اﻟﻤﺴ##ﺠﻞ
ﻓ##ﻲ اﻟﻌ##ﺎم اﻟﺴ##ﺎﺑﻖ وھ##ﻮ  ،1.8%وﯾﻌ##ﺰى ذﻟ##ﻚ إﻟ##ﻰ إﻧ##ﮫ ﻓ##ﻲ اﻟﻮﻗ##ﺖ اﻟ##ﺬي ﺣﺎﻓﻈ##ﺖ ﻓﯿ##ﮫ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟ##ﺪول اﻟﺼ##ﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠ##ﻰ ﻧﻔ##ﺲ ﻣﻌ##ﺪل اﻟﻨﻤ##ﻮ اﻟﻤﺴ##ﺠﻞ ﺧ##ﻼل اﻟﻌ##ﺎم اﻟﺴ##ﺎﺑﻖ وھ##ﻮ
 ،1.1%ﺷ##ﮭﺪت دول اﻟﻌ##ﺎﻟﻢ اﻷﺧ##ﺮى ﺗﺒ##ﺎطﺆ ﻓ##ﻲ وﺛﯿ##ﺮة اﻟﻨﻤ##ﻮ ﻓ##ﻲ اﻟﻄﻠ##ﺐ ﻋﻠ##ﻰ اﻟ##ﻨﻔﻂ،
ﺣﯿﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﻧﻤﻮاً ﻣﻌﺪﻟﮫ  2.3%ﻓﻲ ﻋﺎم  2017ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ  2.5%ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،2016ﻋﻠ##ﻰ اﻟ##ﺮﻏﻢ ﻣ##ﻦ ارﺗﻔ##ﺎع ﻧﻤﻮھ##ﺎ اﻻﻗﺘﺼ##ﺎدي ،اﻟ##ﺬي ﺳ##ﺎھﻢ ﻓ##ﻲ ﺗﺤﺴ##ﻦ اﻷداء
اﻻﻗﺘﺼ###ﺎدي اﻟﻌ###ﺎﻟﻤﻲ وإن ﻛ###ﺎن ﺑﺪرﺟ###ﺔ أﻗ###ﻞ ﻣ###ﻦ ﻣﻌ###ﺪﻻت اﻟﻨﻤ###ﻮ ﺑﺎﻗﺘﺼ###ﺎدﯾﺎت اﻟ###ﺪول
اﻟﺼ##ﻨﺎﻋﯿﺔ .وﯾﻮﺿ##ﺢ اﻟﺠ##ﺪول ) (3 - 1واﻟﺸ##ﻜﻞ ) (6 - 1ﻣﻌ##ﺪﻻت اﻟﻨﻤ##ﻮ اﻟﺴ##ﻨﻮﯾﺔ ﻓ##ﻲ
اﻟﻄﻠ###ﺐ اﻟﻌ###ﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠ###ﻰ اﻟ###ﻨﻔﻂ ﻣﻘﺎﺑ###ﻞ ﻣﻌ###ﺪﻻت اﻟﻨﻤ###ﻮ ﻓ###ﻲ اﻻﻗﺘﺼ###ﺎد اﻟﻌ###ﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﺘ###ﺮة
).(2017 – 2013
واألربعون
ﺗﻘﺮﯾﺮ الرابع
__________السنوي
تقرير األمني العام
اﻟﺴﻨﻮي 43
2017
اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم
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الفصل
األول

اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
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اﻟﺠﺪول 3-1
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﻓﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ،
2017 - 2013
)(%
*2017 2016 2015 2014 2013

اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ**

اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔط

دول اﻟﻌﺎﻟم اﻻﺧرى***

اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔط

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟم

اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ
اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔط

1.3
0.2

2.1
)(0.9

2.2
1.5

1.7
1.1

2.2
1.1

5.1
3.0

4.7
3.2

4.3
3.5

4.3
2.5

4.6
2.3

3.5
1.6

3.6
1.1

3.4
2.5

3.2
1.8

3.6
1.7

* ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻘدﯾرﯾﺔ.

**ﺗﺗﺿﻣن اﻟدول اﻵﺳﯾوﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ وھﻲ ھوﻧﺞ ﻛوﻧﺞ ،ﻛورﯾﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ ،ﺳﻧﻐﺎﻓورة و ﺗﺎﯾوان ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ .

***ﺗﺗﺿﻣن دول اﻟﻌﺎﻟم اﻷﺧرى اﻷﺳواق اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدات اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ .
ﻣﻼﺣظﺔ:
ـ اﻷرﻗﺎم ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن ﺗﻌﻧﻲ ﺳﺎﻟﺑﺎ.
اﻟﻣﺻﺎدر:
ـ ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول ـ اﻻدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
ـ أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﻘـرﯾر اﻟﺷﮭري ﻟﻣﻧظﻣﺔ أوﺑك وﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

اﻟﺸﻜﻞ )(6 - 1
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ 2017 - 2013 ،
)(%

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺠﺪول ). (3 - 1
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وﻗﺪ ﺷﮭﺪ ﻋﺎم  2017ﺗﻌ##ﺎﻓﻲ اﻟﻨﻤ##ﻮ اﻻﻗﺘﺼ##ﺎد اﻟﻌ##ﺎﻟﻤﻲ ،وذﻟ##ﻚ ﻟﻠﻤ##ﺮة اﻷوﻟ##ﻰ ﻣﻨ##ﺬ
ﻋﺎم  ،2014ﺣﯿ##ﺚ ار ﺗﻔﻌ##ﺖ ﻣﻌ##ﺪﻻت اﻟﻨﻤ#ﻮ ﻣ##ﻦ  3.2%ﺧ##ﻼل ﻋ##ﺎم  2016إﻟ##ﻰ 3.6%
ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2017ﻷﺳ##ﺒﺎب ﺗﻌ##ﺰى ﺑﺸ##ﻜﻞ رﺋﯿﺴ##ﻲ إﻟ##ﻰ اﻟﻨﻤ##ﻮ اﻟﻤﻠﺤ##ﻮظ ﻓ##ﻲ اﻗﺘﺼ##ﺎدﯾﺎت
دول ﻣﻨﻄﻘ##ﺔ اﻟﯿ##ﻮرو واﻟﺼ##ﯿﻦ واﻟﯿﺎﺑ##ﺎن واﻟﻮﻻﯾ##ﺎت اﻟﻤﺘﺤ##ﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ##ﺔ وﻛﻨ##ﺪا ،وإن ﻛ##ﺎن
ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ .ﻛﻤﺎ ﯾﺠﺪر ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻗﺪ ﺳُﺠﻞ ﻓﻲ ﻧﺤ##ﻮ  75%ﻣ##ﻦ
دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وھﻲ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻋﻠ###ﻰ ﻣﺴ###ﺘﻮى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋ###ﺎت اﻟﺪوﻟﯿ###ﺔ ،ارﺗﻔ###ﻊ ﻣﻌ###ﺪل اﻟﻨﻤ###ﻮ اﻻﻗﺘﺼ###ﺎدي ﻟﻠ###ﺪول
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ  48.9%ﻣﻦ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻨﻔﻂ ،ﻣ##ﻦ 1.7%
ﻋﺎم  2016إﻟﻰ  2.2%ﻋﺎم .2017
وﻣ##ﻦ ﺑ##ﯿﻦ اﻟ##ﺪول اﻟﺼ##ﻨﺎﻋﯿﺔ ،ارﺗﻔ##ﻊ ﻣﻌ##ﺪل اﻟﻨﻤ #ﻮ اﻻﻗﺘﺼ##ﺎدي ﻟﻠﻮﻻﯾ##ﺎت اﻟﻤﺘﺤ##ﺪة
اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ###ﺔ ﻣ###ﻦ  1.5%ﻋ###ﺎم  2016إﻟ###ﻰ  2.2%ﻋ###ﺎم  .2017ﻛﻤ###ﺎ ارﺗﻔ###ﻊ ﻣﻌ###ﺪل ﻧﻤ###ﻮ
اﻻﻗﺘﺼ##ﺎد اﻟﯿﺎﺑ##ﺎﻧﻲ ﻣ##ﻦ  1%ﻋ##ﺎم  2016إﻟ##ﻰ  1.5%ﻋ##ﺎم  .2017وارﺗﻔ##ﻊ ﻣﻌ##ﺪل ﻧﻤ##ﻮ
اﻗﺘﺼﺎدات ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﯿ##ﻮرو ،وإن ﻛ##ﺎن ﺑﺪرﺟ##ﺔ أﻗ##ﻞ ،ﻣ##ﻦ  1.8%ﻋ##ﺎم  2016إﻟ##ﻰ 2.1%
ﻋﺎم .2017
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ ،ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدات ﺑﻘﯿﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﺧ##ﺮى
ﻟﺘﺼ##ﻞ إﻟ##ﻰ  ،4.6%ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ##ﺔ ﻣ##ﻊ ﻣﻌ##ﺪﻻت اﻟﻨﻤ##ﻮ اﻟﻤﺴ##ﺠﻠﺔ ﺧ##ﻼل ﻋ##ﺎم  2016واﻟﺘ##ﻲ
ﺑﻠﻐ##ﺖ  ،4.3%ﺣﯿ##ﺚ ﺷ##ﮭﺪ أداء اﻗﺘﺼ##ﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋ##ﺔ ﻛﻮﻣﻨﻮﻟ##ﺚ اﻟ##ﺪول اﻟﻤﺴ##ﺘﻘﻠﺔ ﺗﺤﺴ##ﻨﺎ ً
ﻣﻠﺤﻮظ#ﺎ ً ﻟﯿﺮﺗﻔ##ﻊ ﻣﻌ##ﺪل اﻟﻨﻤ##ﻮ ﻣ##ﻦ  0.4%ﻋ##ﺎم  2016إﻟ##ﻰ  2.1%ﻋ##ﺎم  ،2017ﺑﺴ##ﺒﺐ
ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ اﻟﺬي ﺳﺠﻞ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻟﮫ  1.8%ﻋﺎم  2017ﻣﻘﺎﺑ##ﻞ اﻧﻜﻤ##ﺎش
ﺑﻠﻎ  0.2%ﻋﺎم  ،2016ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺤﺴ##ﻦ ﺳ##ﻌﺮ ﺻ##ﺮف اﻟﺮوﺑ##ﻞ اﻟﺮوﺳ##ﻲ ﻣﻘﺎﺑ##ﻞ اﻟﻌﻤ##ﻼت
اﻟﺮﺋﯿﺴ##ﯿﺔ ﺧ##ﻼل ﻋ##ﺎم  ،2017ﺣﯿ##ﺚ ﺗﺮاﺟ##ﻊ اﻟ##ﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜ##ﻲ واﻟﯿ##ﻮرو ﺑﻨﺴ##ﺐ ﺑﻠﻐ##ﺖ
 6.3%و  6.8%ﻋﻠ###ﻰ اﻟﺘ###ﻮاﻟﻲ أﻣ###ﺎم اﻟﺮوﺑ###ﻞ اﻟﺮوﺳ###ﻲ ،ﺑﺤﺴ###ﺐ ﻣ###ﺎ أظﮭﺮﺗ###ﮫ ﺑﯿﺎﻧ###ﺎت
ﺑﻮرﺻﺔ ﻣﻮﺳﻜﻮ.

واألربعون
ﺗﻘﺮﯾﺮ الرابع
__________السنوي
تقرير األمني العام
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وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻓﻲ آﺳﯿﺎ ﻓﻘﺪ ﺷﮭﺪت ﻣﻌ##ﺪﻻت ﻧﻤﻮھ##ﺎ ﺧ##ﻼل ﻋ##ﺎم
 2017ارﺗﻔﺎﻋ #ﺎ ً ﻧﺴ##ﺒﯿﺎ ً ﻟﺘﺼ##ﻞ إﻟ##ﻰ  6.5%ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ##ﺔ ﻣ##ﻊ  6.4%ﻓ##ﻲ اﻟﻌ##ﺎم اﻟﺴ##ﺎﺑﻖ ﻣ##ﻦ
ﺿ##ﻤﻨﮭﺎ اﻟﺼ##ﯿﻦ اﻟﺘ##ﻲ ﺷ##ﮭﺪت ارﺗﻔﺎﻋ #ﺎ ً ﻓ##ﻲ ﻧﻤﻮھ##ﺎ اﻻﻗﺘﺼ##ﺎدي ﻟﯿﺼ##ﻞ إﻟ##ﻰ  6.8%ﻋ##ﺎم
 2017ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  6.7%ﻟﻌﺎم .2016
ﻛﻤ###ﺎ ﺷ###ﮭﺪ اﻗﺘﺼ###ﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋ###ﺔ دول أﻣﺮﯾﻜ###ﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿ###ﺔ وﻣﻨﻄﻘ###ﺔ اﻟﻜ###ﺎرﯾﺒﻲ ﺗﻌﺎﻓﯿ###ﺎ ً
ﻣﻠﺤﻮظﺎ ً ﻟﯿﺴﺠﻞ ﻧﻤﻮ ﻣﻌﺪﻟﮫ  1.2%ﻋﺎم  2017ﻣﻘﺎﺑ##ﻞ اﻧﻜﻤ##ﺎش ﺑﻠ##ﻎ  0.9%ﻋ##ﺎم 2016
ﺑﺴ##ﺒﺐ ﺗﻌ##ﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼ##ﺎد اﻟﺒﺮازﯾﻠ##ﻲ اﻟ##ﺬي ﺳ##ﺠﻞ ﻧﻤ##ﻮاً ﺑﻤﻌ##ﺪل  0.7%ﻋ##ﺎم  2017ﻣﻘﺎﺑ##ﻞ
اﻧﻜﻤﺎش ﺑﻠﻎ  3.6%ﻋﺎم  ،2016وارﺗﻔﻊ ﻣﻌ##ﺪل اﻟﻨﻤ##ﻮ اﻻﻗﺘﺼ##ﺎدي ﻓ##ﻲ اﻟ##ﺪول اﻷﻓﺮﯾﻘﯿ##ﺔ
ﺟﻨ###ﻮب اﻟﺼ###ﺤﺮاء ﻣ###ﻦ  1.4%ﻋ###ﺎم  2016إﻟ###ﻰ  2.6%ﻋ###ﺎم  ،2017ﻓ###ﻲ ﺣ###ﯿﻦ أدى
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟ##ﺪول اﻟﻤﺼ##ﺪرة ﻟﻠ##ﻨﻔﻂ ﺑﺴ##ﺒﺐ ﺗﺮاﺟ##ﻊ اﻷﺳ##ﻌﺎر
إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ دول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ
ﻣ#####ﻦ  5.1%ﻋ#####ﺎم  2016إﻟ#####ﻰ  2.2%ﻓﻘ#####ﻂ ﻋ#####ﺎم  ، 2017ﻛﻤ#####ﺎ ﯾﻮﺿ#####ﺢ اﻟﺠ#####ﺪول
) (4 -1واﻟﺸﻜﻞ ).(7 -1

واألربعون
السنوي الرابع
___________العام
_____ تقرير األمني
46
__________ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻨﻮي 2017
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اﻟﺠﺪول 4-1
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ2017 - 2013 ،
)(%
اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
ﻣﻧﮭﺎ :اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
اﻟﯾﺎﺑﺎن
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﯾورو
دول اﻟﻌﺎﻟم اﻷﺧرى :
دول وﺳط وﺷرق أوروﺑﺎ
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛوﻣﻧوﻟث اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
ﻣﻧﮭﺎ  :روﺳﯾﺎ
اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ اﻵﺳﯾوﯾﺔ**
ﻣﻧﮭﺎ  :اﻟﺻﯾن
اﻟﮭﻧد
دول أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﻼﺗﯾﻧﯾﺔ واﻟﻛﺎرﯾﺑﻲ
ﻣﻧﮭﺎ :اﻟﻣﻛﺳﯾك
اﻟﺑرازﯾل
اﻟﺷرق اﻻوﺳط وﺷﻣﺎل اﻓرﯾﻘﯾﺎ
اﻟدول اﻻﻓرﯾﻘﯾﺔ ﺟﻧوب اﻟﺻﺣراء
اﻟﻌﺎﻟم

* ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔ.
** ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن واﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .
ﻣﻼﺣﻈﺔ:
ـ اﻷرﻗﺎم ﺑﯿﻦ ﻗﻮﺳﯿﻦ ﺗﻌﻨﻲ ﺳﺎﻟﺒﺎ.
اﻟﻤﺼﺪر:
IMF-World Economic Outlook, October 2017.

2013
1.3
1.7
2.0
)(0.2
5.1
4.9
2.5
1.8
6.9
7.8
6.4
2.9
1.4
3.0
2.5
5.3
3.5

2014
2.1
2.6
0.3
1.3
4.7
3.9
1.1
0.7
6.8
7.3
7.5
1.2
2.3
0.5
2.6
5.1
3.6

2015
2.2
2.9
1.1
2.0
4.3
4.7
)(2.2
)(2.8
6.8
6.9
8.0
0.1
2.6
)(3.8
2.6
3.4
3.4

2016
1.7
1.5
1.0
1.8
4.3
3.1
0.4
)(0.2
6.4
6.7
7.1
)(0.9
2.3
)(3.6
5.1
1.4
3.2

*2017
2.2
2.2
1.5
2.1
4.6
4.5
2.1
1.8
6.5
6.8
6.7
1.2
2.1
0.7
2.2
2.6
3.6

اﻟﺸﻜﻞ )(7 - 1
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ  2016و  ،2017ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﺪوﻟﯿﺔ(%) ،

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺠﺪول ).(4 - 1

واألربعون
ﺗﻘﺮﯾﺮ الرابع
__________السنوي
تقرير األمني العام
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اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول

وﺑﺘﺘﺒﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠ##ﺐ اﻟﻌ##ﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠ##ﻰ اﻟ##ﻨﻔﻂ ﺧ##ﻼل ﻋ##ﺎم  ،2017ﯾﻤﻜ##ﻦ
ﻣﻼﺣﻈ##ﺔ ﺗ##ﺄﺛﯿﺮ اﻻﻧﺘﻌ##ﺎش اﻻﻗﺘﺼ##ﺎدي اﻟﻌ##ﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠ##ﻰ ﺗﻠ##ﻚ اﻟﻤﻌ##ﺪﻻت .وﻗ##ﺪ اﻧﻌﻜ##ﺲ ذﻟ##ﻚ
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﻗﻌ##ﺎت ﻟﻠﻄﻠ##ﺐ اﻟﻌ##ﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠ##ﻰ اﻟ##ﻨﻔﻂ ﻟﻌ##ﺎم  2017اﻟﺘ##ﻲ ﺗﺼ##ﺪر ﺷ##ﮭﺮﯾﺎ ً ﻋ##ﻦ
اﻟﻤﺆﺳﺴ##ﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ##ﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴ##ﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼ##ﺔ ﺑﺎﺳﺘﺸ##ﺮاف ﻣﺴ##ﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﻠ##ﺐ ،وﻣﻨﮭ##ﺎ ﻣﻨﻈﻤ##ﺔ
أوﺑﻚ ،اﻟﺘﻲ أﺷﺎرت ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﯾﻨﺎﯾﺮ ﻣ##ﻦ ﻋ##ﺎم  2017إﻟ##ﻰ
ﺗﻮﻗﻊ ارﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺧ##ﻼل اﻟﻌ##ﺎم ﺑﺤ##ﺪود  1.2ﻣﻠﯿ##ﻮن ب/ي .إﻻ أﻧﮭ##ﺎ
ﻋﺎدت ورﻓﻌﺖ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﮭﺎ إﻟ##ﻰ  1.5ﻣﻠﯿ##ﻮن ب/ي ﺧ##ﻼل ﺷ##ﮭﺮ ﻛ##ﺎﻧﻮن اﻷول/دﯾﺴ##ﻤﺒﺮ ﻣ##ﻦ
ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم.
وﺑﺸ##ﻜﻞ ﻋ##ﺎم ،أﺛ##ﺮت ﻣﻌ##ﺪﻻت اﻟﻨﻤ##ﻮ اﻻﻗﺘﺼ##ﺎدي اﻟﻌ##ﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠ##ﻰ ﻣﺴ##ﺘﻮى اﻟﻄﻠ##ﺐ
اﻟﻌ##ﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠ##ﻰ اﻟ##ﻨﻔﻂ اﻟ##ﺬي ارﺗﻔ##ﻊ ﺑﻤﻘ##ﺪار  1.6ﻣﻠﯿ##ﻮن ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ/ﯾﻮم ﺧ##ﻼل ﻋ##ﺎم ،2017
أي ﺑﻤﻌ##ﺪل  1.7%ﻣﻘﺎرﻧ##ﺔ ﺑﻤﺴ##ﺘﻮاه ﺧ##ﻼل اﻟﻌ##ﺎم اﻟﺴ##ﺎﺑﻖ ،ﺣﯿ##ﺚ وﺻ##ﻞ إﺟﻤ##ﺎﻟﻲ اﻟﻄﻠ##ﺐ
اﻟﻌ##ﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠ##ﻰ اﻟ##ﻨﻔﻂ ﻟﻌ##ﺎم  2017إﻟ##ﻰ  97ﻣﻠﯿ##ﻮن ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ/ﯾﻮم ،ﻛ##ـﻤﺎ ﯾ##ـﻮﺿﺢ اﻟﺠـ##ـﺪول
) (5 -1واﻟﺸﻜـﻞ ).(8 - 1
اﻟﺠﺪول 5-1
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ،اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺴﻨﻮي
2017-2013
)ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم(

*2017 2016 2015 2014 2013
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟطﻠب اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ

90.4

91.4

93.7

95.4

97.0

اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟطﻠب ) م ب  /ي (

1.4

1.0

2.3

1.7

1.6

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر)(%

1.6

1.1

2.5

1.8

1.7

* ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻘدﯾرﯾﺔ.
اﻟﻣﺻﺎدر:
ـ ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول ـ اﻻدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
ـ أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﻘـرﯾر اﻟﺷﮭري ﻟﻣﻧظﻣﺔ أوﺑك ،و اﻟﺗﻘـرﯾر اﻟﺷﮭري ﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ .

واألربعون
السنوي الرابع
___________العام
_____ تقرير األمني
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اﻟﺸﻜﻞ )(8 - 1
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ2017 -2013 ،
)ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ  /ﯾﻮم(

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺠﺪول ). (5 - 1

ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ،ارﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  2017ﺑﻨﺤﻮ  500أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  47.4ﻣﻠﯿﻮن
ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮاه ﻓﻲ ﺑﻘﯿﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﺧﺮى ﺑﻮاﻗﻊ  1.1ﻣﻠﯿﻮن
ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﻋﺎم  2016ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  49.6ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم.
وﻗﺪ أدى ﺗﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ اﺧﺘﻼف ﺣﺼ##ﺘﮭﺎ ﻣ##ﻦ إﺟﻤ##ﺎﻟﻲ
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺧﻼل ﻋ##ﺎم  ،2017إذ اﻧﺨﻔﻀ##ﺖ ﺣﺼ##ﺔ اﻟ##ﺪول اﻟﺼ##ﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣ##ﻦ 49.2%
ﻓﻲ ﻋﺎم  2016إﻟﻰ  48.9%ﻓﻲ ﻋﺎم  2017ﺑﯿﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼ##ﺔ ﺑﻘﯿ##ﺔ دول اﻟﻌ##ﺎﻟﻢ ﻣ##ﻦ
 50.8%إﻟﻰ  ،51.1%ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول ) (6 -1واﻟﺸﻜﻞ ).(9 -1
اﻟﺠﺪول 6-1
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﻓﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ2017-2013 ،
)ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم(

اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
دول اﻟﻌﺎﻟم اﻻﺧرى **

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟم

*2017 2016 2015 2014 2013
46.1
44.3
90.4

45.7
45.7
91.4

* ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻘدﯾرﯾﺔ.
** ﺗﺿم ﻛل ﻣن اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ واﻟدول اﻟﻣﺗﺣوﻟﺔ .
اﻟﻣﺻﺎدر:
ـ ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول ـ اﻻدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
ـ أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن :اﻟﺗﻘـرﯾر اﻟﺷﮭري ﻟﻣﻧظﻣﺔ أوﺑك ،واﻟﺗﻘـرﯾر اﻟﺷﮭري ﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ.

46.4
47.3
93.7

46.9
48.5
95.4

47.4
49.6
97.0
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ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول

اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

اﻟﺸﻜﻞ )(9 - 1
ﺗﻮزع اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﻓﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ2017 -2013 ،
)(%

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺠﺪول ). (6 - 1

وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﯿﺎن ﻟﻠﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻜﻞ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة:

 1-2اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
ارﺗﻔﻊ طﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  500أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﺧﻼل ﻋﺎم 2017
أي ﺑﻨﺴﺒﺔ  1.1%ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﯿﺒﻠﻎ  47.4ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم .وﺿﻤﻦ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ارﺗﻔﻊ طﻠﺐ دول أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻮاﻗﻊ  300أﻟﻒ
ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  25ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﺧﻼل اﻟﻌﺎم .وارﺗﻔﻊ طﻠﺐ دول أوروﺑﺎ
اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﺑـﻨﺤﻮ  100أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  14.1ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم .ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ
طﻠﺐ دول اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﺎدي اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑـﻨﺤﻮ  100أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ 8.2
ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،.ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول ) (7 -1واﻟﺸﻜﻞ ).(10 -1
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ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول

األعضاء
اﻹدارةالدول
تطورات السوق النفطية العالمية وإنعكاساتها على
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

اﻟﺠﺪول 7-1

اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ،
2017-2013
)ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم(

*2017 2016 2015 2014 2013
أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ

24.1

24.1

24.6

24.7

25.0

أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ

13.7

13.5

13.8

14.1

14.2

اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﺎدي

8.3

8.1

8.0

8.1

8.2

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ

46.1

45.7

46.4

46.9

47.4

اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ)(%

0.1

)(0.4

0.7

0.5

0.5

0.2

)(0.9

1.5

1.1

1.1

* ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻘدﯾرﯾﺔ.
اﻟﻣﺻﺎدر:
ـ ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول ـ اﻻدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
ـ أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﻘـرﯾر اﻟﺷﮭري ﻟﻣﻧظﻣﺔ أوﺑك ،و اﻟﺗﻘـرﯾر اﻟﺷﮭري ﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ. .

اﻟﺸﻜﻞ )(10 - 1
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ2017 – 2013 ،
) ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ  /ﯾﻮم (

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺠﺪول ). (7 - 1

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺸﻜﻞ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺣﻮاﻟﻲ  20.9%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ 21%
اﻟﺴﻨﻮي 2017
اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم
__________________________________
ﺗﻘﺮﯾﺮ الرابع
__________السنوي
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ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول

اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2016ھﺬا وﻗﺪ اﻧﺨﻔﺾ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪود
ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  2017ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻣﻦ اﻟﻐﺎزوﻟﯿﻦ ،واﻧﺨﻔﺎض
ﻣﺒﯿﻌﺎت اﻟﺴﯿﺎرات .واﺗﺨﺬ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻣﻨﺤﻨﻰ ﺗﺼﺎﻋﺪي ﻣﻠﺤﻮظ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ﻋﺎم  ،2017وذﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺰاﯾﺪ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻣﻦ وﻗﻮد اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ،ﻓﻲ ظﻞ
اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ .وواﺻﻞ اﻟﻄﻠﺐ ارﺗﻔﺎﻋﮫ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم،
وإن ﻛﺎن ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺪود ،ﻣﺘﺄﺛﺮاً ﺑﻤﻮﺳﻢ اﻷﻋﺎﺻﯿﺮ اﻟﺘﻲ اﺟﺘﺎﺣﺖ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻓﻲ أواﺧﺮ ﺷﮭﺮ أﻏﺴﻄﺲ وأواﺋﻞ ﺷﮭﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  .2017وﺷﮭﺪ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺗﺮاﺟﻊ طﻔﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ،وذﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻣﻦ اﻟﻐﺎزوﻟﯿﻦ ،ﻓﻲ
ظﻞ ﺗﺤﺴﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ.
وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ دول أوروﺑﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﻧﻤﻂ اﻻﺳﺘﮭﻼك
اﻟﻀﻌﯿﻒ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺬي ﺗﺸﮭﺪه دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ارﺗﻔﺎع اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻔﻂ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أزﻣﺔ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺴﯿﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﯿﻮرو اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﻲ
ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  2009وﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﺎم  ،2011واﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ
اﻗﺘﺼﺎدات دول أوروﺑﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ .ﻓﻘﺪ أدى ﺗﺤﺴﻦ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻟﻰ زﯾﺎدة طﻔﯿﻔﺔ
ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.
وﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ دول أوروﺑﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ھﻮ اﺳﺘﻤﺮار
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻐﺎزوﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺪﯾﺰل ،وذﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ
ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت أﻗﻞ.
وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮر طﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺼﻠﻲ
ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2017ﺗﺸﯿﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮات ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ،ﺑﺄﻧﮫ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﺤﺪود  100أﻟﻒ
ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻓﻲ طﻠﺐ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  2017ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﯿﺒﻠﻎ  47ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم ،ﺷﮭﺪ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﺳﺘﻤﺮار
اﻻﻧﺨﻔﺎض وﺑﻮاﻗﻊ  120أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ،ﺛﻢ ارﺗﻔﻊ طﻠﺐ
دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻤﻘﺪار  770أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺑﻊ
____________________________________________ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻨﻮي 2017
واألربعون
تقرير األمني العام السنوي الرابع
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اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وواﺻﻞ ارﺗﻔﺎﻋﮫ ﺑﺤﺪود  60أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
 2017ﻟﯿﺒﻠﻎ  47.8ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم.

 2 -2اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ
ﺗﺰاﯾ##ﺪ طﻠ##ﺐ اﻟ##ﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿ##ﺔ )ﺑﻀ##ﻤﻨﮭﺎ اﻟﺼ##ﯿﻦ( ﻋﻠ##ﻰ اﻟ##ﻨﻔﻂ ﺑﺤ##ﻮاﻟﻲ  1ﻣﻠﯿ##ﻮن
ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﺧﻼل ﻋﺎم  2017ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  44.2ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ/ﯾﻮم
وھ##ﻮ ﻣﺴ##ﺘﻮى ﻟ#ﻢ ﯾﺼ##ﻠﮫ ﻣ##ﻦ ﻗﺒ##ﻞ ،أي ﺑﻤﻌ##ﺪل ﻧﻤ##ﻮ  2.3%ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ##ﺔ ﻣ##ﻊ اﻟﻌ##ﺎم اﻟﺴ##ﺎﺑﻖ.
واﻟﺠ##ﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟ##ﺬﻛﺮ أن طﻠ##ﺐ اﻟ##ﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿ##ﺔ ﯾﻌ##ﺪ اﻟﻤﺤ##ﺮك اﻟﺮﺋﯿﺴ##ﻲ ﻟﻠﻄﻠ##ﺐ اﻟﻌ##ﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠ##ﻰ
اﻟﻨﻔﻂ ،ﻓﻘﺪ ﺷﮭﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ھ##ﺬه اﻟ##ﺪول زﯾ##ﺎدة ﺑﻠﻐ##ﺖ ﻧﺤ##ﻮ  5ﻣﻠﯿ##ﻮن ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ/ﯾﻮم ﻓ##ﻲ ﻋ##ﺎم
 2017ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم .2013
وﺿﻤﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ارﺗﻔﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وأﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
ﺑﻨﺤﻮ  200أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  12.3ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،واﺳﺘﺄﺛﺮ طﻠﺐ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺬي ﺑﻠﻎ  7.1ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﺑﺤﻮاﻟﻲ  50%ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
وﺑﺤﻮاﻟﻲ  10%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ .وﯾﻌﻮد ھﺬا
اﻻرﺗﻔﺎع إﻟﻰ زﯾﺎدة اﺳﺘﮭﻼك اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ أواﺑﻚ إﻟﻰ  6.1ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم
ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2017أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع ﺑﻠﻐﺖ  1.7%ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻛﺎن
اﻟﺪﯾﺰل اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ً ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺰاﯾﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﻨﻘﻞ
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺰاﯾﺪ أﯾﻀﺎ ً اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎزوﻟﯿﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ اﺳﺘﻘﺮ اﺳﺘﮭﻼك
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﺠﻞ ﺧﻼل ﻋﺎم  2016وھﻮ  1ﻣﻠﯿﻮن
ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وأﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ
ﺑﻨﺤﻮ  100أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  5.2ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم.
ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ طﻠﺐ اﻟﺪول اﻵﺳﯿﻮﯾﺔ اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺑـﺤﻮاﻟﻲ  700أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻟﯿﺼﻞ
إﻟﻰ  25.4ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻋﺎم  .2017وﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺼﯿﻨﻲ ﻓﻘﺪ
اﺳﺘﺤﻮذ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺼﯿﻨﻲ ،اﻟﺬي ﯾﻌﺪ اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻵﺳﯿﻮي
وﻗﺎطﺮة اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ  48.4%ﻣﻦ طﻠﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ،
واألربعون
ﺗﻘﺮﯾﺮ الرابع
__________السنوي
تقرير األمني العام
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اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

وﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  71%ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﺪول اﻵﺳﯿﻮﯾﺔ اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ .وﻗﺪ اﺳﺘﺄﺛﺮ اﻟﻄﻠﺐ
اﻟﺼﯿﻨﻲ ﻋﻠﻰ  50%ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ،ﺣﯿﺚ ارﺗﻔﻊ ﺑﻤﻘﺪار
 500أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  12.3ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻋﺎم  ،2017وﻗﺪ ﺳﺎھﻢ
ﺗﺤﺴﻦ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﯿﻦ اﻟﺬي ظﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﺪﯾﺮي اﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎت
ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ )ﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻮاد
اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺔ( ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﻦ وﻗﻮد اﻟﻨﻘﻞ.
وﻣﻤﺎ ﯾﺬﻛﺮ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻌﮫ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  11.9ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،أي ﺑﺤﻮاﻟﻲ 10
أﻻف ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻓﻘﻂ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2017ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺼﯿﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺤﻮاﻟﻲ 520
أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،ﻟﯿﻌﻮد ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﻣﺮة أﺧﺮى ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  100أﻟﻒ
ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،ﺛﻢ ﯾﻌﺎود اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﺠﺪداً ﺑﺤﻮاﻟﻲ  260أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻟﯿﺒﻠﻎ  12.6ﻣﻠﯿﻮن
ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2017وذﻟﻚ ﺗﻤﺎﺷﯿﺎ ً ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
اﻟﻘﻮي اﻟﺬي أﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺒﺮي واﻟﻄﯿﺮان ،وﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﮭﻨﺪ ،واﻟﺬي ﯾﻌﺪ اﻟﻤﺤﺮك اﻵﺧﺮ ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻵﺳﯿﻮي،
ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﮭﻨﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻨﺤﻮ  100أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ 4.5
ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم.
وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ،اﺳﺘﻘﺮ طﻠﺐ دول أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻨﺪ 6.5
ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم وھﻮ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻘﻖ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﯾﻌﺰى ذﻟﻚ
ﻟﻠﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺒﺮازﯾﻞ ،ﺑﻮاﻗﻊ  400أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،ﻣﻊ زﯾﺎدة
اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ دول أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ ﺑﻨﺤﻮ  400أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ
اﻟﺠﺪول ).(1-8
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ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول

 3 -2اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺤﻮﻟﺔ
ارﺗﻔﻊ طﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺑﺤﻮاﻟﻲ  100أﻟﻒ
ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  5.4ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم .ﺣﯿﺚ ﺷﮭﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دول
اﻹﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﺑﺤﻮاﻟﻲ  100أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ 4.7
ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،ﺑﯿﻨﻤﺎ اﺳﺘﻘﺮ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺲ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ وھﻮ  700أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول ). (8 - 1
اﻟﺠﺪول 8-1
اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﺧﺮى
) اﻹﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﻟﻤﺘﺤﻮﻟﺔ(،
2017-2013
)ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم(

اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ

ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ:
اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

دول أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وأﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ وأﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
اﻟﺪول اﻵﺳﯿﻮﯾﺔ اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ

ﻣﻨﮭﺎ :اﻟﺼﯿﻦ
اﻟﮭﻨﺪ
اﻟﺪول اﻷﺧﺮى

دول أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ

ﻣﻨﮭﺎ :اﻟﺒﺮازﯾﻞ
اﻟﺪول اﻷﺧﺮى

اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺤﻮﻟﺔ

ﻣﻨﮭﺎ :اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ

إﺟﻤﺎﻟﻲ طﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﻟﻤﺘﺤﻮﻟﺔ
ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺴﻨﻮي
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ)(%

*2017 2016 2015 2014 2013
44.2 43.2 42.0 40.5 39.2
6.7
5.7
1.0
4.8

6.8
5.8
1.0
5.0

7.0
6.0
1.0
5.0

7.0
6.0
1.0
5.1

7.1
6.1
1.0
5.2

11.5

11.8

12.0

12.1

12.3

21.2
10.1
3.7
7.4
6.5
3.0
3.5

22.1
10.5
3.8
7.8
6.6
3.1
3.5

23.5
11.2
4.1
8.2
6.6
3.2
3.4

24.7
11.8
4.4
8.5
6.5
3.1
3.4

25.4
12.3
4.5
8.7
6.5
2.7
3.8

4.5
44.3
1.3
3.0

4.6
45.7
1.4
3.2

4.6
47.3
1.6
3.5

4.6
48.5
1.2
2.5

4.7
49.6
1.1
2.3

5.1

5.3

5.3

5.3

5.4

* ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻘدﯾرﯾﺔ.
اﻟﻣﺻﺎدر:
ـ ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول ـ اﻻدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
ـ أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﻘـرﯾر اﻟﺷﮭري ﻟﻣﻧظﻣﺔ أوﺑك.

واألربعون
تقرير األمني العام
اﻟﺴﻨﻮي 55
2017
الرابع اﻟﻌﺎم
السنوي اﻷﻣﯿﻦ
__________ ﺗﻘﺮﯾﺮ
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ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول

اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

 .3اﺗﺠﺎھﺎت اﻷﺳﻌﺎر
 1-3أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم
ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2017ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ
ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،2014ﺣﯿﺚ ﺗﺮاوﺣﺖ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺸﮭﺮﯾﺔ ﻟﺴﻌﺮ ﺳﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎت أوﺑﻚ ﺿﻤﻦ
ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﺗﺮاوح ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  45.2و 62.1دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ،وﺑﻠﻎ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺴﻠﺔ  52.5دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﺸﻜﻼً ﺑﺬﻟﻚ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﺑﺤﺪود  11.8دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ،
أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﻧﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع  29%ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻋﺎم .2016
وﺷﮭﺪ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  2017ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻓﻲ اﺗﺠﺎھﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ
اﻻرﺗﻔﺎع ﺗﺎرة واﻻﻧﺨﻔﺎض ﺗﺎرة أﺧﺮى ،وﻗﺪ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺧﻼﻟﮫ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺸﮭﺮﯾﺔ ﻟﺴﻌﺮ
ﺳﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎت أوﺑﻚ ﺑﯿﻦ  45.2دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ و 52.4دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ .أﻣﺎ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2016ﻓﻘﺪ ﺷﮭﺪت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﺗﺠﺎه ﺗﺼﺎﻋﺪي ﻣﻠﺤﻮظ ﻟﯿﺘﺠﺎوز اﻟﻤﻌﺪل
اﻟﺸﮭﺮي ﻟﺴﻌﺮ ﺳﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎت أوﺑﻚ ﺣﺎﺟﺰ  62دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻔﺼﻠﯿﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ ﺳﻠﺔ
ﺧﺎﻣﺎت أوﺑﻚ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  2017ﺑﻮاﻗﻊ  4.4دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿﻞ ،أي ﻣﺎ
ﯾﻌﺎدل ﺣﻮاﻟﻲ  9.2%ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ 52
دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ ،ﻟﯿﻨﺨﻔﺾ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻟﻰ  48.6دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿﻞ ،وﺧﻼل
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺠﺪداً ﻟﯿﺼﻞ ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ ﺳﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎت أوﺑﻚ إﻟﻰ 50
دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿﻞ ،وﺗﺤﻘﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻓﺼﻠﻲ ﻟﺴﻌﺮ ﺳﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎت أوﺑﻚ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻎ  59.4دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ ،أي ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺎدل ارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ 18.8%
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،وھﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﮫ ﻣﻨﺬ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم .2015
وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺸﮭﺮﯾﺔ ﻟﺴﻌﺮ ﺳﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎت أوﺑﻚ ،ﻓﻘﺪ اﺳﺘﮭﻠﺖ ﻋﺎم
 2017ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  52.4دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﯾﻨﺎﯾﺮ ،وھﻮ أﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻟﮭﺎ ﻣﻨﺬ ﺷﮭﺮ ﺗﻤﻮز/ﯾﻮﻟﯿﻮ  ،2015ﻟﺘﺘﺒﺎﯾﻦ ﺑﻌﺪھﺎ اﺗﺠﺎھﺎت ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ ﺳﻠﺔ
ﺧﺎﻣﺎت أوﺑﻚ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻻرﺗﻔﺎع ﺗﺎرة واﻻﻧﺨﻔﺎض ﺗﺎرة أﺧﺮى ﻟﺤﯿﻦ وﺻﻮﻟﮭﺎ إﻟﻰ 45.2
____________________________________________ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻨﻮي 2017
واألربعون
تقرير األمني العام السنوي الرابع
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ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول

تطورات السوق النفطية العالمية وإنعكاساتها على الدول األعضاء

اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﺣﺰﯾﺮان/ﯾﻮﻧﯿﻮ ،ﺛﻢ ﺑﺪأت ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﺧﻼل ﺑﺎﻗﻲ أﺷﮭﺮ
اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  62.1دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿﻞ ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول /دﯾﺴﻤﺒﺮ ،وھﻮ أﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺪل ﻟﮭﺎ ﻣﻨﺬ ﺷﮭﺮ أﯾﺎر/ﻣﺎﯾﻮ .2015
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮرات ﺳ##ﺎﻟﻔﺔ اﻟ##ﺬﻛﺮ ،ﺷ##ﮭﺪ ﻋ##ﺎم  2017ﺗﻘﻠﺼ#ﺎ ً ﻓ##ﻲ اﻟﻔﺮوﻗ##ﺎت ﻣ##ﺎ
ﺑ##ﯿﻦ اﻟﺤ##ﺪ اﻷﻗﺼ##ﻰ واﻷدﻧ##ﻰ ﻷﺳ##ﻌﺎر ﺳ##ﻠﺔ أوﺑ##ﻚ ﺧ##ﻼل اﻟﻌ##ﺎم اﻟﺘ##ﻲ وﺻ##ﻠﺖ إﻟ##ﻰ ﺣ##ﻮاﻟﻲ
 16.9دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ##ﺔ ﻣ##ﻊ ﻓﺮوﻗ##ﺎت اﻟﻌ##ﺎم اﻟﺴ##ﺎﺑﻖ واﻟ##ﺬي ﺑﻠﻐ##ﺖ ﺧﻼﻟ##ﮫ ﺗﻠ##ﻚ
اﻟﻔﺮوﻗ###ﺎت ﻧﺤ###ﻮ  25.2دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿ###ﻞ .وﯾﻮﺿ###ﺢ اﻟﺠ###ﺪول ) (9 -1واﻟﺸ###ﻜﻞ )(11 -1
اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺸﮭﺮي ﻟﺴﻌﺮ ﺳﻠﺔ أوﺑﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ).(2017 -2013
اﻟﺠﺪول 9-1
اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﻮري ﻟﺴﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎت أوﺑﻚ2017-2013 ،
)دوﻻر  /ﺑﺮﻣﯿﻞ(

2013

2014

2015

2016

2017

109.3
112.8
106.4
101.1
100.7
101.0
104.5
107.5
108.7
106.7
105.0
107.7

104.7
105.4
104.2
104.3
105.4
107.9
105.6
100.8
96.0
85.1
75.6
59.5

44.4
54.1
52.5
57.3
62.2
60.2
54.2
45.5
44.8
45.0
40.5
33.6

26.5
28.7
34.7
37.9
43.2
45.8
42.7
43.1
42.9
47.9
43.2
51.7

52.4
53.4
50.3
51.4
49.2
45.2
46.9
49.6
53.4
55.5
60.7
62.1

اﻟﺮﺑﻊ اﻷول

109.5

104.7

50.3

30.0

52.0

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ

100.9

105.9

59.9

42.3

48.6

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

106.9

100.8

48.2

42.9

50.0

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

106.5

73.4

39.7

47.6

59.4

اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي

105.9

96.2

49.5

40.7

52.5

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﯾﻨﺎﯾﺮ
ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﯾﺮ
آذار/ﻣﺎرس
ﻧﯿﺴﺎن/أﺑﺮﯾﻞ
أﯾﺎر/ﻣﺎﯾﻮ
ﺣﺰﯾﺮان/ﯾﻮﻧﯿﻮ
ﺗﻤﻮز/ﯾﻮﻟﯿﻮ
آب/أﻏﺴﻄﺲ
أﯾﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﯾﺴﻤﺒﺮ

اﻟﻣﺻﺎدر:
ـ ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول ـ اﻻدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
ـ أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﻘـرﯾر اﻟﺷﮭري ﻟﻣﻧظﻣﺔ أوﺑك.

واألربعون
ﺗﻘﺮﯾﺮ الرابع
__________السنوي
تقرير األمني العام
اﻟﺴﻨﻮي 57
2017
اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم
__________________________________
27

الفصل
األول
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اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

اﻟﺸﻜﻞ )(11 -1
اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺸﮭﺮي ﻷﺳﻌﺎر ﺳﻠﺔ أوﺑﻚ2017 -2013 ،
) دوﻻر  /ﺑﺮﻣﯿﻞ (

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺠﺪول ). (9 - 1

وﺗﺤﺪد ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،ﻋ##ﺎدة ،ﻧﺘﯿﺠ##ﺔ ﻟﺘ##ﺄﺛﯿﺮ ﺟﻤﻠ##ﺔ ﻣ##ﻦ اﻟﻌﻮاﻣ##ﻞ
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ واﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ وﺑﺎﺗﺠﺎھﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ار ﺗﻔ##ﺎع
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻣﺎ ﯾﻠﻲ- :
• ﯾُﻌﺪ اﺗﻔﺎق ﺧﻔ##ﺾ اﻹﻧﺘ##ﺎج ﺑ##ﯿﻦ دول ﻣﻨﻈﻤ##ﺔ أوﺑ##ﻚ وﻣﻨﺘﺠ##ﻲ اﻟ##ﻨﻔﻂ ﻣ##ﻦ ﺧﺎرﺟﮭ##ﺎ،
واﻟﺬي دﺧﻞ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺪء ﻣ##ﻦ ﺷ##ﮭﺮ ﯾﻨ##ﺎﯾﺮ  ،2017ﻣ##ﻊ ار ﺗﻔ##ﺎع ﻧﺴ##ﺒﺔ اﻻﻟﺘ##ﺰام
ﺑﮭﺬا اﻻﺗﻔﺎق ،وﻗﺮار ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  ،2018ﻣﻦ أﺑ##ﺮز اﻷﺳ##ﺒﺎب
اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﺟ##ﮫ دول ﻣﻨﻈﻤ##ﺔ أوﺑ##ﻚ ﻧﺤ##ﻮ
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،وھﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﻲ اﻹﻣ##ﺪادات
اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻟﺪول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻧﺤ##ﻮ  40%ﻣ##ﻦ إﺟﻤ##ﺎﻟﻲ اﻹﻣ##ﺪادات
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻋﺎم .2017
• ارﺗﻔ##ﺎع اﻟﻄﻠ##ﺐ اﻟﻌ##ﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠ##ﻰ اﻟ##ﻨﻔﻂ ﺑﺸ##ﻜﻞ ﻋ##ﺎم ،واﻟﻄﻠ##ﺐ اﻷﻣﺮﯾﻜ##ﻲ واﻟﻄﻠ##ﺐ
اﻟﺼﯿﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ،ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﺤﺴ##ﻦ اﻟﻤﻠﺤ##ﻮظ ﻓ##ﻲ أداء اﻻﻗﺘﺼ##ﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜ##ﻲ،
ﻛﻤ##ﺎ ﺳ##ﺎھﻢ ﺗﺤﺴ##ﻦ أداء اﻟﻘﻄ##ﺎع اﻟﺼ##ﻨﺎﻋﻲ ﻓ##ﻲ اﻟﺼ##ﯿﻦ اﻟ##ﺬي ظﮭ##ﺮ ﻋﻠ##ﻰ ﻣﺆﺷ##ﺮ
____________________________________________ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻨﻮي 2017
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ﻣ###ﺪﯾﺮي اﻟﻤﺸ###ﺘﺮﯾﺎت ﻟﻠﻘﻄ###ﺎع اﻟﺼ###ﻨﺎﻋﻲ ﻓ###ﻲ ﺗﺰاﯾ###ﺪ اﻟﻄﻠ###ﺐ ﻋﻠ###ﻰ اﻟ###ﻨﻔﻂ اﻟﺨ###ﺎم
واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ )ﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺔ( ،ﻓﻀ#ﻼً ﻋ##ﻦ اﻟﺰﯾ##ﺎدة
ﻓ#ﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟ##ﺎت ﻣ##ﻦ وﻗ##ﻮد اﻟﻨﻘ##ﻞ ،وھ##ﻮ ﻣ##ﺎ أﻧﻌﻜ##ﺲ ﺑﺸ##ﻜﻞ إﯾﺠ##ﺎﺑﻲ ﻋﻠ##ﻰ اﻵﻓ##ﺎق
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ.
• اﻟﻌﺠ##ﺰ اﻟ##ﺬي ﺗﻈﮭ##ﺮه اﻟﺒﯿﺎﻧ##ﺎت اﻷوﻟﯿ##ﺔ ﻟﻤﺴ##ﺘﻮﯾﺎت اﻟﻄﻠ##ﺐ واﻟﻌ##ﺮض ﻣ##ﻦ اﻟ##ﻨﻔﻂ
اﻟﺨﺎم ﺧﻼل ﻋ##ﺎم  2017واﻟﻤﻘ##ﺪر ﺑﻨﺤ##ﻮ  500أﻟ##ﻒ ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ/ﯾﻮم ،ﻣﻘﺎرﻧ##ﺔ ﺑﻔ##ﺎﺋﺾ
ﻗﺪره  400أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﺧﻼل ﻋﺎم .2016
• اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت أﻧﻮاع اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺤ##ﻮاﻟﻲ 1.7%
ﻣﻘﺎرﻧ###ﺔ ﺑﻤﺴ###ﺘﻮﯾﺎت ﻋ###ﺎم  ،2016وﻻ ﺳ###ﯿﻤﺎ ﻓ###ﻲ اﻟ###ﺪول اﻷﻋﻀ###ﺎء ﻓ###ﻲ ﻣﻨﻈﻤ###ﺔ
اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻠﺼﺖ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ إﺟﻤ##ﺎﻟﻲ ﻣﺨﺰوﻧ##ﺎت اﻟ##ﻨﻔﻂ
اﻟﺨﺎم اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻋ##ﻦ ﻣﺘﻮﺳ##ﻂ اﻟﺴ##ﻨﻮات اﻟﺨﻤ##ﺲ اﻟﻤﺎﺿ##ﯿﺔ اﻟﺒ##ﺎﻟﻎ  2.8ﻣﻠﯿ##ﺎر
ﺑﺮﻣﯿﻞ إﻟﻰ  140ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ أﻛﺘ##ﻮﺑﺮ  ،2017ﻣﻘﺎرﻧ##ﺔ ﻣ##ﻊ زﯾ##ﺎدة
ﺑﻠﻐﺖ  338ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ ﻓ##ﻲ ﺷ##ﮭﺮ ﯾﻨ##ﺎﯾﺮ  .2017ھ##ﺬا و ﺗﻌ##ﺪ اﻟﻮﻻﯾ##ﺎت اﻟﻤﺘﺤ##ﺪة
اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ###ﺔ ﻣﺴ###ﺆوﻟﺔ وﺣ###ﺪھﺎ ﻋ###ﻦ ﻧﺤ###ﻮ  66%ﻣ###ﻦ اﻻﻧﺨﻔ###ﺎض ﻓ###ﻲ اﻟﻤﺨ###ﺰون
اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
• ﺳﺠﻞ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜ##ﻲ أﻛﺒ##ﺮ ﺧﺴ##ﺎرة ﺳ##ﻨﻮﯾﺔ ﻟ##ﮫ ﻣﻨ##ﺬ ﻋ##ﺎم 2003
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺮﺋﯿﺴ##ﯿﺔ اﻷﺧ##ﺮى ،ﺣﯿ##ﺚ ﺗ##ﺄﺛﺮ أداء اﻟ##ﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜ##ﻲ
ﺧ##ﻼل ﻋ##ﺎم  ،2017ﺑﺎﻧﺨﻔ##ﺎض ﻋﺎﺋ##ﺪ اﻟﺴ##ﻨﺪات اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ##ﺔ ،وﺑﻔﻌ##ﻞ اﻟﺸ##ﻜﻮك ﻓ #ﻲ
ﻗﺪرة اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻋﻠ##ﻰ اﻟﻤﻀ#ﻲ ﻗ##ﺪﻣﺎ ً ﻓ#ﻲ ﺗﻨﻔﯿ##ﺬ وﻋ##ﻮده اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿ##ﺔ ،وذﻟ##ﻚ
ﻓ###ﻲ أﻋﻘ###ﺎب اﻟﺘ###ﻮﺗﺮات داﺧ###ﻞ اﻟﻜ###ﻮﻧﺠﺮس وﺻ###ﻌﻮﺑﺔ ﺗﻤﺮﯾ###ﺮ ﺗﻌ###ﺪﯾﻼت ﻗ###ﺎﻧﻮن
اﻟﺮﻋﺎﯾ###ﺔ اﻟﺼ###ﺤﯿﺔ وﻗ###ﺎﻧﻮن اﻟﻀ###ﺮاﺋﺐ اﻟﺠﺪﯾ###ﺪ .وﻟ###ﻢ ﺗﻔﻠ###ﺢ ﻣﺤ###ﺎوﻻت ﻣﺠﻠ###ﺲ
اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻔﯿﺪراﻟﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ اﻟﺬي ﻗﺮر ﻓ##ﻲ ﺷ##ﮭﺮ دﯾﺴ##ﻤﺒﺮ  2017رﻓ#ﻊ ﺳ##ﻌﺮ
اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﺑﻮاﻗﻊ رﺑﻊ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻟﯿﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  1%إﻟﻰ .1.5%
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ﻛﻤﺎ ﺷ##ﮭﺪ ﻋ##ﺎم  2017ﺗﻄ##ﻮرات ﻓ##ﻲ ﻧﻤ##ﻂ ﻓﺮوﻗ##ﺎت اﻷﺳ##ﻌﺎر ،ﺗﻤﺜﻠ##ﺖ ﻓ##ﻲ ﺗﻘﻠ##ﺺ
اﻟﻔﺮوﻗ##ﺎت ﺑ##ﯿﻦ أﺳ##ﻌﺎر اﻟﻨﻔ##ﻮط اﻟﺨﻔﯿﻔ##ﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀ##ﺔ اﻟﻤﺤﺘ##ﻮى اﻟﻜﺒﺮﯾﺘ##ﻲ واﻟﺜﻘﯿﻠ##ﺔ ﻋﺎﻟﯿ##ﺔ
اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻜﺒﺮﯾﺘﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌ##ﺎم اﻟﺴ#ﺎﺑﻖ .ﻓﻌﻠ##ﻰ ﺳ##ﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜ##ﺎل ،وﺻ##ﻞ
اﻟﻔ##ﺮق ﺑ##ﯿﻦ ﺳ##ﻌﺮ ﻧﻔ##ﻂ ﺑﺮﻧ##ﺖ )اﻷﻋﻠ##ﻰ ﺟ##ﻮدة ﻣﻤ##ﺜﻼً ﻟﻠﻨﻔ##ﻮط اﻟﺨﻔﯿﻔ##ﺔ( وﺳ##ﻌﺮ ﻧﻔ##ﻂ دﺑ##ﻲ
)ﻣﻤ###ﺜﻼً ﻟﻠﻨﻔ###ﻮط اﻟﺜﻘﯿﻠ###ﺔ( إﻟ###ﻰ  1دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿ###ﻞ ﺧ###ﻼل ﻋ###ﺎم  2017ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ###ﺔ ﻣ###ﻊ 2.4
دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ .ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﻘﻞ ﺳ##ﻌﺮ ﺳ##ﻠﺔ أوﺑ##ﻚ ﻋ##ﻦ ﺳ##ﻌﺮ ﻧﻔ##ﻂ ﺑﺮﻧ##ﺖ
ﺑﻮاﻗﻊ  1.7دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.
وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻌ##ﺰى ﺗﻠ##ﻚ اﻟﺘﻄ##ﻮرات ﻓ##ﻲ ﻣﺸ##ﮭﺪ ﻓﺮوﻗ##ﺎت اﻷﺳ##ﻌﺎر وﺑﺪرﺟ##ﺔ ﻛﺒﯿ##ﺮة
إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﻌﺮوض ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻮط اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﺑﺨﺎﺻ##ﺔ ﻣ##ﻦ دوﻟ##ﺔ ﻟﯿﺒﯿ##ﺎ
ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ،ﻣﻊ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺬي ﺷﮭﺪﺗﮫ أﺳﻌﺎر اﻟ##ﻨﻔﻂ اﻟﺨ##ﺎم ﺧ##ﻼل ﻋ##ﺎم  .2017ھ##ﺬا وﻗ##ﺪ
ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻮط اﻟﺨﺎم اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2017ﺣﯿﺚ ﺣﻘ##ﻖ ﺳ##ﻌﺮ ﻧﻔ##ﻂ
دﺑ##ﻰ ارﺗﻔﺎﻋ#ﺎ ً ﺑﻨﺤ##ﻮ  11.9دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ ﺧ##ﻼل اﻟﻌ##ﺎم وﺣﻘ##ﻖ ﺳ##ﻌﺮ ﻧﻔ##ﻂ ﺑﺮﻧ##ﺖ ارﺗﻔﺎﻋ#ﺎ ً
ﺑﻨﺤ##ﻮ  10.5دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ ،ﻛﻤ##ﺎ ﺣﻘ##ﻖ ﺳ##ﻌﺮ ﺧ##ﺎم ﻏ##ﺮب ﺗﻜﺴ##ﺎس ارﺗﻔﺎﻋ #ﺎ ً ﺑﻨﺤ##ﻮ 7.7
دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ.
ﯾﺬﻛﺮ ،أن ﺧﺎم ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس ،اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ أﺣﺪ ﻧﻔﻮط اﻹﺷ##ﺎرة اﻟﺮﺋﯿﺴ##ﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ##ﺔ
ذات اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ واﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻜﺒﺮﯾﺘﻲ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ،أﺧﺬ ﯾﻌﺎﻧﻲ وﻣﻨ##ﺬ ﻋ##ﺎم  2007ﻣ##ﻦ
ﻣﺤ##ﺪدات ﻟﻮﺟﺴ##ﺘﯿﺔ ،ﺧﺎﺻ##ﺔ وأﻧ##ﮫ ﻧﻔ##ﻂ ﻣﻐﻠ##ﻖ ﻣﻨﻌ##ﺰل ﻋ##ﻦ اﻷﺳ##ﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ##ﺔ اﻷﺧ##ﺮى،
وﺗﺤﺮﻛ##ﺖ أﺳ##ﻌﺎره ﺑﺸ##ﻜﻞ ﻟ##ﯿﺲ ﻟ##ﮫ ﻋﻼﻗ##ﺔ ﺑﺄﺳﺎﺳ##ﯿﺎت اﻟﺴ##ﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ##ﺔ .ﺗﻘﻠﯿ##ﺪﯾﺎً ،ﻛﺎﻧ##ﺖ
اﻟﻔﺮوﻗ##ﺎت ﺑ##ﯿﻦ أﺳ##ﻌﺎر ﻧﻔ##ﻂ ﻏ##ﺮب ﺗﻜﺴ##ﺎس وﻧﻔ##ﻂ ﺑﺮﻧ##ﺖ اﻟﻤﺘﺸ##ﺎﺑﮭﺎن ﻓ##ﻲ اﻟﻨﻮﻋﯿ##ﺔ ﺗﻤﯿ##ﻞ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻧﻔﻂ ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس ،إﻻ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﻗﺪ اﺗﺴﻌﺖ ﻓ##ﻲ ﻋ##ﺎم  2017ﻟﺘﺒﻠ##ﻎ 3.3
دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  0.5دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻧﻔﻂ ﺑﺮﻧﺖ.
وﯾﻌ##ﺰى ذﻟ##ﻚ إﻟ##ﻰ اﻟﻔ##ﺎﺋﺾ ﻓ##ﻲ إﻧﺘ##ﺎج اﻟ##ﻨﻔﻂ اﻷﻣﺮﯾﻜ##ﻲ ﻣﻘﺎﺑ##ﻞ اﻟ##ﻨﻘﺺ ﻓ##ﻲ طﺎﻗ##ﺔ
ﺗﻜﺮﯾﺮ ﻣﺼﺎﻓﻲ اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﻤﻮﺳﻢ اﻷﻋﺎﺻﯿﺮ اﻟﺬي ﺷﮭﺪﺗﮫ
اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌ##ﺎم ،ﻣﻤ##ﺎ ﻋﻄ##ﻞ ﺻ##ﺎدرات اﻟ##ﻨﻔﻂ
واألربعون
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اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ .ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺣﻈﯿﺖ ﻓﯿﮫ أﺳﻌﺎر ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ ﺑ##ﺪﻋﻢ ﻛﺒﯿ##ﺮ ﻣ##ﻦ ا ﺗﻔ##ﺎق ﺧﻔ##ﺾ
اﻹﻧﺘﺎج ﺑﯿﻦ دول أوﺑﻚ وﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﮭﺎ اﻟﺬي دﺧﻞ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾ##ﺔ ﻋ##ﺎم
 ،2017وﻗﻮة اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ،واﻧﺨﻔ##ﺎض ﻣﺨﺰوﻧ##ﺎت اﻟ##ﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ##ﺔ واﻟﻨﻤ##ﻮ
اﻟﻘ##ﻮي اﻟ##ﺬي ﺷ##ﮭﺪﺗﮫ اﻻﻗﺘﺼ##ﺎدات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ##ﺔ ﺧ##ﻼل ﻋ##ﺎم  .2017ﻛﻤ##ﺎ ﻛﺎﻧ##ﺖ أﺳ##ﻌﺎر ﻧﻔ##ﻂ
ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺠ##ﻮدة أﻗ##ﻞ ﻣ##ﻦ أﺳ##ﻌﺎر ﺑﻌ##ﺾ اﻟﻨﻔ##ﻮط اﻷﻗ##ﻞ ﺟ##ﻮدة ﻣﻨ##ﮫ وﺑﺤ##ﺪود
 2.3دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣ##ﻊ أﺳ##ﻌﺎر ﻧﻔ##ﻂ دﺑ##ﻲ و 1.6دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ##ﺔ ﻣ##ﻊ
ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ ﺳﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎت أوﺑﻚ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.
وﯾﺘﻀ##ﺢ ﺗﻄ##ﻮر ﻓﺮوﻗ##ﺎت اﻷﺳ##ﻌﺎر ﻣ##ﻦ اﻟﺠ##ﺪول ) (10 - 1واﻟﺸ##ﻜﻞ )(12 - 1
اﻟ##ﺬي ﯾﺒ##ﯿﻦ اﻟﻤﻌ##ﺪﻻت اﻟﺴ##ﻨﻮﯾﺔ ﻟﺴ##ﻌﺮ ﺳ##ﻠﺔ ﺧﺎﻣ##ﺎت أوﺑ##ﻚ وﻧﻔ##ﻮط اﻹﺷ##ﺎرة اﻟﺮﺋﯿﺴ##ﯿﺔ ﻓ#ﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ )اﻟﺨﺎم اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ اﻟﺨﻔﯿﻒ ،وﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ ،وﺧﺎم دﺑﻲ( ﻟﻠﻔﺘﺮة .2017 -2013
اﻟﺠﺪول 10-1
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮرﯾﺔ ﻟﺴﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎت أوﺑﻚ وﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ وﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس
وﺑﻌﺾ اﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ2017-2013 ،
اﻟﺨﺎﻣﺎت

ﺳﻠﺔ أوﺑك ﻣﻧﮭﺎ :
ﺧﻠﯾط ﺻﺣراء اﻟﺟزاﺋر
اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺧﻔﯾف
ﻣورﺑﺎن اﻻﻣﺎراﺗﻲ
ﺧﺎم اﻟﻛوﯾت
اﻟﺳدرة اﻟﻠﯾﺑﻲ
اﻟﺑﺣري اﻟﻘطري
اﻟﺑﺻرة اﻟﻌراﻗﻲ
ﺧﺎﻣﺎت اﺧرى :
دﺑﻲ
ﺑرﻧت
ﺧﺎم ﻏرب ﺗﻛﺳﺎس

2013

)دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿﻞ(

105.9
109.4
106.6
108.3
105.1
108.6
105.4
103.7

2014
96.2
99.6
97.1
99.3
95.2
98.4
96.3
94.4

2015

2016

2017

اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم 2017

105.5
108.7
97.9

96.6
99.0
93.2

51.0
52.4
48.7

41.3
43.7
43.2

53.2
54.2
50.9

11.9
10.5
7.7

اﻟﻣﺻﺎدر:
ـ ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول ـ اﻻدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
ـ أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﻘـرﯾر اﻟﺷﮭري ﻟﻣﻧظﻣﺔ أوﺑك.

49.5
52.8
49.9
53.9
48.2
51.4
50.7
47.9

40.7
44.2
40.9
44.8
39.2
42.6
41.4
39.4

52.5
54.2
52.7
54.9
51.7
52.9
52.9
51.9

11.8
10.0
11.8
10.1
12.5
10.3
11.5
12.5
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اﻟﺸﻜﻞ )(12 -1
اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﺴﻌﺮ ﺳﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎت أوﺑﻚ واﻟﺨﺎم اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ وﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ وﺧﺎم دﺑﻲ
ﻟﻠﻔﺘﺮة  ) ،2017-2013دوﻻر  /ﺑﺮﻣﯿﻞ (

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺠﺪول ). (10 - 1

واﻧﻌﻜﺲ اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر وﻧﻤﻂ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺮوﻗﺎﺗﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺴ##ﺘﻮﯾﺎت
اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮرﯾﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم اﻟﺘﻲ ﺳ##ﻠﻜﺖ ذات اﻟﻤﺴ##ﻠﻚ ،ﺣﯿ##ﺚ
ﺷﮭﺪت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ.
ﻓﻘ####ﺪ ارﺗﻔ####ﻊ اﻟﺨ####ﺎم اﻟﺠﺰاﺋ####ﺮي ﺑﻮاﻗ####ﻊ  10دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿ####ﻞ ﻟﯿﺼ####ﻞ إﻟ####ﻰ 54.2
دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ ﺧ##ﻼل اﻟﻌ##ﺎم ،أي ﺑﻨﺴ##ﺒﺔ ارﺗﻔ##ﺎع  18.5%ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ##ﺔ ﻣ##ﻊ اﻟﻌ##ﺎم اﻟﺴ##ﺎﺑﻖ.
وارﺗﻔ####ﻊ ﺧ####ﺎم اﻟﺘﺼ####ﺪﯾﺮ اﻟﻜ####ﻮﯾﺘﻲ ﺑﻮاﻗ####ﻊ  12.5دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿ####ﻞ ﻟﯿﺼ####ﻞ إﻟ####ﻰ 51.7
دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع  24.2%ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎم  ،2016ﻣ##ﺎ أدى إﻟ##ﻰ ﺗﻘﻠ##ﺺ
اﻟﻔﺮوﻗ##ﺎت ﺑ##ﯿﻦ اﻟﺨ##ﺎم اﻟﺠﺰاﺋ##ﺮي واﻟﻜ##ﻮﯾﺘﻲ ﺧ##ﻼل ﻋ##ﺎم  2017إﻟ##ﻰ  2.5دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  5دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﻓﯿﻤ##ﺎ ﯾﺨ##ﺺ اﻟﺨﺎﻣ##ﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿ##ﺔ اﻷﺧ##ﺮى ،ﻓﻘ##ﺪ ارﺗﻔ##ﻊ اﻟﺨ##ﺎم اﻟﻌﺮﺑ##ﻲ اﻟﺨﻔﯿ##ﻒ
اﻟﺴ###ﻌﻮدي ﺑﻨﺴ###ﺒﺔ ) (22.4%ﻟﯿﺒﻠ###ﻎ  52.7دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿ###ﻞ ،و ﺧ###ﺎم ﻣﻮرﺑ###ﺎن اﻹﻣ###ﺎراﺗﻲ
ﺑﻨﺴﺒﺔ )  (18.4%ﻟﯿﺼﻞ  54.9دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿﻞ ،وﺧﺎم اﻟﺴﺪرة اﻟﻠﯿﺒﻲ ﺑﻨﺴ##ﺒﺔ )(19.5%
ﻟﯿﺼ##ﻞ إﻟ##ﻰ  52.9دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ ،و اﻟﺨ##ﺎم اﻟﺒﺤ##ﺮي اﻟﻘﻄ##ﺮي ﺑﻨﺴ##ﺒﺔ ) (21.7%ﻟﯿﺼ##ﻞ
واألربعون
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إﻟ###ﻰ  52.9دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿ###ﻞ واﻟﺒﺼ###ﺮة اﻟﻌﺮاﻗ###ﻲ ﺑﻨﺴ###ﺒﺔ ) (24.1%ﻟﯿﺼ###ﻞ إﻟ###ﻰ 51.9
دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم .ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول ). (10 -1
وﯾﺘﻀﺢ أن اﻻرﺗﻔ##ﺎع اﻟ##ﺬي ﺷ##ﮭﺪ ﺗﮫ أﺳ##ﻌﺎر اﻟ##ﻨﻔﻂ اﻟﺨ##ﺎم ﺑﻘﯿﻤﺘﮭ##ﺎ اﻻﺳ##ﻤﯿﺔ واﻟ##ﺬي
ﺑﻠ##ﻎ ﺣ##ﻮاﻟﻲ  11.8دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ ﯾﺰﯾ##ﺪ ﻋ##ﻦ اﻻرﺗﻔ##ﺎع ﻓ##ﻲ أﺳ##ﻌﺎرھﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿ##ﺔ اﻟﻤﻘﺎﺳ##ﺔ
ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻋﺎم  2000ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ وﻓﻖ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳ##ﻲ اﻟ##ﺬي ﯾﻤﺜ##ﻞ ﻣﺨﻔ##ﺾ اﻟﻨ##ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ##ﻲ
اﻹﺟﻤ##ﺎﻟﻲ ﻓ##ﻲ اﻟ##ﺪول اﻟﺼ##ﻨﺎﻋﯿﺔ ﺣﯿ##ﺚ ارﺗﻔ##ﻊ ﺑ##ـﻨﺤﻮ  8.7دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ أي ﺑﻨﺴ##ﺒﺔ ﺗﺒﻠ##ﻎ
 27.3%ﻟﯿﺼ###ﻞ ﻣﺘﻮﺳ###ﻄﮭﺎ إﻟ###ﻰ  40.6دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿ###ﻞ ﻓ###ﻲ ﻋ###ﺎم  ،2017ﻛﻤ###ﺎ ﯾﻮﺿ###ﺢ
اﻟﺠﺪول ).(11 -1
اﻟﺠﺪول 11-1
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻹﺳﻤﯿﺔ واﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ2017-2000 ،
)دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿﻞ(

اﻟﺴﻨﺔ
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
**2017

اﻟﺴﻌﺮ
اﻹﺳﻤﻲ
27.6
23.1
24.3
28.2
36.0
50.6
61.0
69.1
94.4
61.0
77.4
107.5
109.5
105.9
96.2
49.5
40.7
52.5

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ*
100 = 2000
100.0
101.8
103.4
105.1
107.2
109.5
111.8
114.3
116.5
117.4
118.4
120.0
121.5
123.0
124.7
126.3
127.5
129.3

*اﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﯾﻣﺛل ﻣﺧﻔض اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  ،ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺷرھﺎ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ .

اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ
ﺑﺄﺳﻌﺎر 2000
27.6
22.7
23.5
26.8
33.6
46.2
54.6
60.5
81.0
52.0
65.4
89.6
90.1
86.1
77.1
39.2
31.9
40.6

** ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻘدﯾرﯾﺔ.
اﻟﻣﺻﺎدر:
ـ ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول ـ اﻻدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
ـ أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﻘـرﯾر اﻟﺷﮭري ﻟﻣﻧظﻣﺔ أوﺑك ،وﺗﻘرﯾر اﻓﺎق اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ،أﻛﺗوﺑر  2017ﻟﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ).(IMF
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 2-3اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮرﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ
اﻧﻌﻜﺲ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻋ##ﺎم ﻋﻠ##ﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳ##ﻂ اﻟﺴ##ﻨﻮي
ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧ##ﻼل ﻋ##ﺎم  2017ﻓ##ﻲ ﻛﺎﻓ##ﺔ اﻷﺳ##ﻮاق اﻟﺮﺋﯿﺴ##ﯿﺔ ﻓ##ﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻮق وﻧﻮع اﻟﻤﻨﺘﺞ.

 1-2-3أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎزوﻟﯿﻦ اﻟﻤﻤﺘﺎز
ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ اﻟﻐﺎزوﻟﯿﻦ ﻓ##ﻲ اﻟﺨﻠNNﯿﺞ اﻷﻣﺮﯾﻜNNﻲ  74.4دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ ﻓ##ﻲ ﻋ##ﺎم
 ،2017ﺑﺎرﺗﻔ##ﺎع  11.3دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ ،أي ﺑﻨﺴ##ﺒﺔ  17.9%ﻣﻘﺎرﻧ##ﺔ ﺑﻤﻌ##ﺪﻻت اﻟﺴ##ﻌﺮ
ﻟﻌﺎم  ،2016وﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺒﺤNNﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳNNﻂ وﺻ##ﻞ ﻣﻌ##ﺪل اﻟﺴ##ﻌﺮ ﺧ##ﻼل اﻟﻌ##ﺎم إﻟ##ﻰ 66.6
دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ ،ﺑﺎرﺗﻔ##ﺎع  10.3دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ ،أي ﺑﻨﺴ##ﺒﺔ ﺗﻤﺜ##ﻞ  18.3%ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ##ﺔ ﻣ##ﻊ
اﻟﻌ###ﺎم اﻟﺴ###ﺎﺑﻖ .وﻓ###ﻲ ﺳNNNﻮق روﺗNNNﺮدام وﺻ###ﻞ ﻣﻌ###ﺪل اﻟﺴ###ﻌﺮ ﺧ###ﻼل اﻟﻌ###ﺎم إﻟ###ﻰ 75.1
دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ ،ﺑﺎرﺗﻔﺎع  11.5دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿﻞ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ  18.2%ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ##ﺔ ﻣ##ﻊ
ﻋ##ﺎم  .2016أﻣ##ﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴ##ﺒﺔ ﻟﺴNNﻮق ﺳNNﻨﻐﺎﻓﻮرة ،ﻓﻘ##ﺪ وﺻ##ﻞ ﻣﻌ##ﺪل اﻟﺴ##ﻌﺮ إﻟ##ﻰ  68دوﻻر/
ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ ﺧ##ﻼل ﻋ##ﺎم  ،2017ﺑﺎرﺗﻔ##ﺎع ﻗ##ﺪره  11.9دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ ،واﻟﺘ##ﻲ ﺗﻤﺜ##ﻞ ﺣ##ﻮاﻟﻲ
 21.2%ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻋﺎم .2016
وﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﺳﻮق روﺗﺮدام أﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻦ ﺑ##ﯿﻦ اﻷﺳ##ﻮاق اﻷرﺑﻌ##ﺔ ﺧ##ﻼل ﻋ##ﺎم
 ،2017ﺗﻠﺘﮭﺎ اﻟﺴﻮق اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺛﻢ ﺳﻮق اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وأﺧﯿ##ﺮاً ﺳ##ﻮق ﺳ##ﻨﻐﺎﻓﻮرة اﻟﺘ##ﻲ
ﺣﻘﻘﺖ أدﻧﻰ اﻷﺳﻌﺎر ،ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول ) (12 - 1واﻟﺸﻜﻞ ).(13 -1

واألربعون
السنوي الرابع
___________العام
_____ تقرير األمني
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اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

اﻟﺠﺪول 12-1
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺸﮭﺮي ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮرﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
2017-2016

ﻣﺗوﺳط ﻋﺎم 2016

ﻣﺗوﺳط ﻋﺎم 2017

اﻟرﺑﻊ اﻷول 2017

اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻧﻲ

اﻟرﺑﻊ اﻟﺛﺎﻟث

اﻟرﺑﻊ اﻟراﺑﻊ

)دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿﻞ(
اﻟﻐﺎزوﻟﯾن
اﻟﺳوق
اﻟﻣﻣﺗﺎز
56.1
ﺳﻧﻐﺎﻓورة
63.6
روﺗردام
56.3
اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط
63.1
اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻻﻣرﯾﻛﻲ
68.0
ﺳﻧﻐﺎﻓورة
75.1
روﺗردام
66.6
اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط
74.4
اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻻﻣرﯾﻛﻲ
67.9
ﺳﻧﻐﺎﻓورة
73.2
روﺗردام
65.9
اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط
71.2
اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻻﻣرﯾﻛﻲ
63.9
ﺳﻧﻐﺎﻓورة
72.5
روﺗردام
63.9
اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط
72.6
اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻻﻣرﯾﻛﻲ
66.6
ﺳﻧﻐﺎﻓورة
75.0
روﺗردام
66.1
اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط
77.4
اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻻﻣرﯾﻛﻲ
73.7
ﺳﻧﻐﺎﻓورة
79.8
روﺗردام
70.4
اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط
76.4
اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻻﻣرﯾﻛﻲ

اﻟﻣﺻدر:
ـ أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺷﮭري ﻟﻣﻧظﻣﺔ أوﺑك.

زﯾت اﻟﻐﺎز

زﯾت اﻟوﻗود

52.9
53.3
54.4
50.1
66.3
66.4
66.9
62.3
65.4
64.5
65.7
61.4
61.7
60.8
61.8
56.6
65.0
65.6
66.1
60.9
73.2
74.5
74.0
70.5

37.1
34.1
34.6
32.1
51.6
48.7
49.6
47.1
53.5
48.4
49.6
45.7
49.8
45.7
46.9
43.4
48.0
47.2
47.3
46.3
55.0
53.6
54.4
52.9

تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون
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الفصل
األول

ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول

اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

اﻟﺸﻜﻞ 13-1
أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎزوﻟﯿﻦ اﻟﻤﻤﺘﺎز2017-2016 ،
)دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿﻞ(

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺠﺪول ). (12- 1

وﻋﻨ##ﺪ ﻣﻘﺎرﻧ##ﺔ اﻟﺴ##ﻌﺮ اﻟﻨﮭ##ﺎﺋﻲ ﻟﻠﻐ##ﺎزوﻟﯿﻦ ﻓ##ﻲ ﺑﻌ##ﺾ اﻟ##ﺪول اﻟﺼ##ﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴ##ﯿﺔ
ﯾﺘﻀﺢ ﺑﺄﻧﮫ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻀ##ﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀ##ﺔ ﻓ##ﻲ ﺗﻠ##ﻚ اﻟﺴـ##ـﻮق،
إذ ﺷﻜﻠﺖ ھﺬه اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﺗﺸ##ﺮﯾﻦ اﻷول  /أﻛﺘ##ﻮﺑﺮ  2017ﺣ##ﻮاﻟﻲ  18.4%ﻣ##ﻦ
اﻟﺴ##ﻌﺮ اﻟﻨﮭ##ﺎﺋﻲ ﻟﻠﻐ##ﺎزوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎرﻧ##ﺔ ﺑﻨﺴ##ﺒﺔ  33.9%ﻓ##ﻲ ﻛﻨ##ﺪا ،و 49.1%ﻓ##ﻲ اﻟﯿﺎﺑ##ﺎن،
و 55.6%ﻓﻲ أﺳﺒﺎﻧﯿﺎ ،وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  63%ﻓ##ﻲ ﺑﻌ##ﺾ اﻟ##ﺪول اﻷوروﺑﯿ##ﺔ اﻷﺧ##ﺮى )أﻟﻤﺎﻧﯿ##ﺎ
 ،63.8%وﻓﺮﻧﺴ####ﺎ  ،65.2%واﯾﻄﺎﻟﯿ####ﺎ  ،65.8%وﻓ####ﻲ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿ####ﺎ  (66.1%ﺧ####ﻼل
اﻟﻔﺘــﺮة ﻧﻔﺴﮭـــﺎ ،ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿــﺢ اﻟﺠﺪول ) (13 - 1واﻟﺸــﻜﻞ ).(14 – 1

واألربعون
السنوي الرابع
___________العام
_____ تقرير األمني
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اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

اﻟﺠﺪول 13-1
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎزوﻟﯿﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ2017-2016 ،
) دوﻻر  /ﻟﺘﺮ (

اﻛﺘﻮﺑﺮ 2017

اﻛﺘﻮﺑﺮ 2016

اﻟﺳﻌر
اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ

ﻧﺳﺑﺔ
اﻟﺿرﯾﺑﺔ
)(%

اﻟﺳﻌر
ﻗﺑل
اﻟﺿرﯾﺑﺔ

اﻟﺿرﯾﺑﺔ

اﻟﺳﻌر
ﻟﻧﮭﺎﺋﻲ

ﻧﺳﺑﺔ
اﻟﺿرﯾﺑﺔ
)(%

اﻟﺳﻌر
ﻗﺑل
اﻟﺿرﯾﺑﺔ

اﻟﺿرﯾﺑﺔ

18.43

أﻣرﯾﻛﺎ

0.48

0.12

0.59

20.03

0.54

0.12

0.66

ﻛﻧدا

0.52

0.29

0.82

35.91

0.61

0.31

0.92

33.88

اﻟﯾﺎﺑﺎن

0.57

0.63

1.20

52.71

0.61

0.59

1.20

49.08

أﺳﺑﺎﻧﯾﺎ

0.57

0.74

1.30

56.50

0.63

0.79

1.42

55.58

إﯾطﺎﻟﯾﺎ

0.53

1.10

1.63

67.28

0.61

1.18

1.79

65.83

ﻓرﻧﺳﺎ

0.51

0.96

1.46

65.46

0.56

1.04

1.60

65.16

أﻟﻣﺎﻧﯾﺎ

0.51

0.96

1.47

65.03

0.58

1.03

1.61

63.79

ﺑرﯾطﺎﻧﯾﺎ

0.46

0.95

1.40

67.55

0.53

1.02

1.55

66.06

اﻟﻣﺻدر :
 -اﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺷﮭري اﻟﺻﺎدر ﻋن وﻛﺎﻟﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ.

ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول

اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

اﻟﺸﻜﻞ )(14 - 1
اﻟﻐﺎزوﻟﯿﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ،
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ أﺳﻌﺎر
اﻟﺸﻜﻞ 13-1
2016
أﻛﺘﻮﺑﺮ
اﻷول/
ﺗﺸﺮﯾﻦ
أﺳﻌﺎر ﺷﮭﺮ
اﻟﻐﺎزوﻟﯿﻦ اﻟﻤﻤﺘﺎز2017-2016 ،
ﻟﺘﺮ(
)دوﻻر/
ﺑﺮﻣﯿﻞ(
)دوﻻر/

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺠﺪول ). (13 - 1
اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺠﺪول ). (12- 1

واألربعون
ﺗﻘﺮﯾﺮ الرابع
__________السنوي
تقرير األمني العام
اﻟﺴﻨﻮي 67
2017
اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم
__________________________________
 37ﻓ##ﻲ ﺑﻌ##ﺾ اﻟ##ﺪول اﻟﺼ##ﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴ##ﯿﺔ
وﻋﻨ##ﺪ ﻣﻘﺎرﻧ##ﺔ اﻟﺴ##ﻌﺮ اﻟﻨﮭ##ﺎﺋﻲ ﻟﻠﻐ##ﺎزوﻟﯿﻦ

ﯾﺘﻀﺢ ﺑﺄﻧﮫ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻀ##ﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀ##ﺔ ﻓ##ﻲ ﺗﻠ##ﻚ اﻟﺴـ##ـﻮق،

الفصل
األول

ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول

اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

 2-2-3أﺳﻌﺎر زﯾﺖ اﻟﻐﺎز
ﺷﮭﺪ ﻋﺎم  2017ارﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴ##ﻨﻮي ﻷﺳ##ﻌﺎر زﯾ##ﺖ اﻟﻐ##ﺎز ﺑﺸ##ﻜﻞ ﻋ##ﺎم
ﺧﻼل ﻋﺎم  2017ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌ##ﺎم اﻟﺴ##ﺎﺑﻖ ،وﻛﺎﻧ##ﺖ ﻣﺴ##ﺘﻮﯾﺎت
أﺳﻌﺎر زﯾ##ﺖ اﻟﻐ##ﺎز ﺑﺸ##ﻜﻠﮭﺎ اﻟﻤﻄﻠ##ﻖ ﺧ##ﻼل اﻟﻌ##ﺎم أدﻧ##ﻲ ﻣ##ﻦ أﺳ##ﻌﺎر اﻟﻐ##ﺎزوﻟﯿﻦ )ﺑﺎﺳ##ﺘﺜﻨﺎء
ﺳﻮق اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ( وأﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﺳ##ﻌﺎر زﯾ##ﺖ اﻟﻮﻗ##ﻮد ﻓ##ﻲ ﻛ##ﻞ اﻷﺳ##ﻮاق اﻟﺮﺋﯿﺴ##ﯿﺔ ﻓ##ﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم .وﻗﺪ اﺳﺘﺄﺛﺮ ﺳﻮق اﻟﺒﺤNNﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳNNﻂ ﺑ##ﺄﻋﻠﻰ أﺳ##ﻌﺎر زﯾ##ﺖ اﻟﻐ##ﺎز ﻟﺘﺼ##ﻞ
إﻟ###ﻰ  66.9دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿ###ﻞ ﺧ###ﻼل ﻋ###ﺎم  2017ﻣﺸ###ﻜﻠﺔ ارﺗﻔ###ﺎع ﺑﻨﺴ###ﺒﺔ  23.1%ﻣﻘﺎرﻧ###ﺔ
ﺑﻤﻌ##ﺪل ﻋ##ﺎم  ،2016ﺗﻠﺘﮭ##ﺎ ﺳNNﻮق روﺗNNﺮدام ﺑﻤﻌ##ﺪل ﺳ##ﻌﺮ  66.4دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ ﺑﻨﺴ##ﺒﺔ
ارﺗﻔ##ﺎع  ،24.5%ﺛ##ﻢ ﺳNNﻮق ﺳNNﻨﻐﺎﻓﻮرة ﺑﻤﻌ##ﺪل ﺳ##ﻌﺮ  66.3دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ أي ﺑﻨﺴ##ﺒﺔ
ارﺗﻔﺎع  .25.4%وأﺧﯿﺮاً ﺳﻮق اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻷﻣﺮﯾﻜNNﻲ ﺑ##ﺄدﻧﻰ اﻷﺳ##ﻌﺎر ﺑﻮاﻗ##ﻊ  62.3دوﻻر/
ﺑﺮﻣﯿﻞ ﺧﻼل ﻋﺎم  2017وﺑﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع  24.4%ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

 .3.2.3أﺳﻌﺎر زﯾﺖ اﻟﻮﻗﻮد
ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر زﯾﺖ اﻟﻮﻗﻮد ﺧﻼل ﻋﺎم  2017ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺳﻮاق ،ﺣﯿﺚ وﺻ##ﻞ
ﻣﻌ##ﺪﻟﮭﺎ ﻓ##ﻲ ﺳNNﻮق ﺳNNﻨﻐﺎﻓﻮرة إﻟ##ﻰ  51.6دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ ،ﺑﺎرﺗﻔ##ﺎع  39%ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ##ﺔ ﻣ##ﻊ
ﻋ##ﺎم  ،2016وﻓ##ﻲ ﺳNNﻮق اﻟﺒﺤNNﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳNNﻂ وﺻ##ﻞ إﻟ##ﻰ  49.6دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ ،ﺑﺎرﺗﻔ##ﺎع
 43.2%ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ###ﺔ ﻣ###ﻊ اﻟﻌ###ﺎم اﻟﺴ###ﺎﺑﻖ ،ووﺻ###ﻞ إﻟ###ﻰ  48.7دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿ###ﻞ ﻓ###ﻲ ﺳNNNﻮق
روﺗﺮدام ،ﺑﺎرﺗﻔﺎع  42.7%ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣ##ﻊ ﻋ##ﺎم  .2016أﻣ##ﺎ ﻓ##ﻲ اﻟﺴNNﻮق اﻷﻣﺮﯾﻜNNﻲ ،ﻓﻘ##ﺪ
وﺻ##ﻞ اﻟﺴ##ﻌﺮ إﻟ##ﻰ  47.1دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ ﺧ##ﻼل اﻟﻌ##ﺎم ،ﺑﺎرﺗﻔ##ﺎع  46.5%ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ##ﺔ ﻣ##ﻊ
اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

 3-3أﺳﻌﺎر ﺷﺤﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم
اﻧﺨﻔﻀ##ﺖ أﺳ##ﻌﺎر ﺷ##ﺤﻦ اﻟ##ﻨﻔﻂ اﻟﺨ##ﺎم ﻟﻠﺸ##ﺤﻨﺎت ﺑﺎﻟﻨ##ﺎﻗﻼت اﻟﻜﺒﯿ##ﺮة ﻣ##ﻦ اﻟﺨﻠ##ﯿﺞ
اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب ﺧﻼل ﻋﺎم  2017ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴ##ﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺴ##ﺠﻠﺔ ﺧ##ﻼل ﻋ##ﺎم
 ،2016ﺑ##ﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣ##ﻦ ﺗﻌ##ﺎﻓﻲ اﻟﻨﻤ##ﻮ اﻻﻗﺘﺼ##ﺎدي اﻟﻌ##ﺎﻟﻤﻲ ،ﯾ##ﺄ ﺗﻲ ذﻟ##ﻚ اﻧﻌﻜﺎﺳ#ﺎ ً ﻟﻤ##ﺎ ﺷ##ﮭﺪ ﺗﮫ
ﺑﻌﺾ دول ﺧﺎرج أوﺑﻚ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ##ﺔ ﻣ##ﻦ ار ﺗﻔ##ﺎع ﻓ##ﻲ إﻧﺘﺎﺟﮭ##ﺎ
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اﻟﻤﺤﻠ##ﻲ ،وﻣ##ﺎ ﯾﻌﻨ##ﻲ اﻧﺨﻔ##ﺎض ﻟﻠ##ﻮاردات اﻟﻨﻔﻄﯿ##ﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ##ﺔ وﺑﺎﻟﺘ##ﺎﻟﻲ إﻧﺨﻔ##ﺎض اﻟﻄﻠ##ﺐ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨ##ﺎﻗﻼت ﺑ##ﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣ##ﻊ وﺟ##ﻮد ﻓ##ﺎﺋﺾ ﻓ##ﻲ ﺣﺠ##ﻢ اﻷﺳ##ﻄﻮل اﻟﻌ##ﺎﻟﻤﻲ ﻣ##ﻦ اﻟﻨ##ﺎﻗﻼت،
ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ھﺬا اﻷﺳﻄﻮل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  2017ﻧﺤﻮ  60أﻟ##ﻒ ﻧﺎﻗﻠ##ﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔ##ﺔ اﻷﻧ##ﻮاع
)ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ  500ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم( .وﯾﻌﻮد ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻷﺳ##ﺎس إﻟ##ﻰ اﻻﻧﺨﻔ##ﺎض اﻟﻜﺒﯿ##ﺮ ﻓ##ﻲ
اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜ##ﺎﻧﻲ ﻣ##ﻦ ﻋ##ﺎم  2017ﻋﻠ##ﻰ ﺧﻠﻔﯿ##ﺔ ﺗﻤﺪﯾ##ﺪ
اﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﺬي ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮫ دول أوﺑﻚ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟ##ﻨﻔﻂ ﻣ##ﻦ ﺧﺎرﺟﮭ##ﺎ اﻟ##ﺬي
دﺧ##ﻞ ﺣﯿ##ﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿ##ﺬ ﻣ##ﻊ ﺑﺪاﯾ##ﺔ ﻋ##ﺎم  2017إﺿ##ﺎﻓﺔ إﻟ##ﻰ ﻋ##ﻮدة اﻻﻧﺘﻌ##ﺎش ﻟﻸﺳ##ﻌﺎر ،ﺣﯿ##ﺚ
ﺗﺄﺛﺮت أﺳﻮاق اﻟﻨﺎﻗﻼت ﺑﺸ##ﻜﻞ ﻛﺒﯿ##ﺮ ﺑﺎﻻرﺗﻔ##ﺎع اﻟﻤﺘ##ﻮاﻟﻲ ﻓ##ﻲ أﺳ##ﻌﺎر اﻟ##ﻨﻔﻂ اﻟﺨ##ﺎم ﺧ#ﻼل
اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2017ﻓﻘ##ﺪ أطﻠ##ﻖ ﻣﻮﺟ##ﺔ ﻣ##ﻦ ﻋﻤﻠﯿ##ﺎت اﻟ##ﺘﺨﻠﺺ ﻣ##ﻦ اﻟﻤﺨ##ﺰون
ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻨﺎﻗﻼت وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر وﻗﻮد اﻟﺴﻔﻦ.
ﺑﯿﻨﻤ###ﺎ ارﺗﻔﻌ###ﺖ أﺳ###ﻌﺎر ﺷ###ﺤﻦ اﻟ###ﻨﻔﻂ اﻟﺨ###ﺎم ﻟﻠﺸ###ﺤﻨﺎت ﺑﺎﻟﻨ###ﺎﻗﻼت اﻟﺼ###ﻐﯿﺮة أو
ﻣﺘﻮﺳ##ﻄﺔ اﻟﺤﺠ##ﻢ ) 85 – 80أﻟ##ﻒ ط##ﻦ ﺳ##ﺎﻛﻦ( ﺿ##ﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘ##ﺔ اﻟﺒﺤ##ﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳ##ﻂ ﺑﺴ##ﺒﺐ
اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻗﻼت.
وﻗﺪ وﺻﻞ ﻣﻌ##ﺪل ﺳ##ﻌﺮ اﻟﺸ##ﺤﻦ ﺧ##ﻼل ﻋ##ﺎم  2017ﻟﺸ##ﺤﻨﺎت اﻟ##ﻨﻔﻂ اﻟﻤﺘﺠﮭ##ﺔ ﻣ##ﻦ
ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﺸﺮق )ﻟﻠﻨﺎﻗﻼت اﻟﻜﺒﯿﺮة  VLCCﺑﺤﻤﻮﻟ##ﺔ  280-230أﻟ##ﻒ
طﻦ ﺳﺎﻛﻦ( ﻧﺤﻮ  59ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ) ،7(World Scale-WSﺑﺎﻧﺨﻔ#ﺎض
ﻣﻘ###ﺪاره ﻧﻘﻄ###ﺔ واﺣ###ﺪة ،ﺑﻨﺴ###ﺒﺔ ﺗﻤﺜ###ﻞ ﺣ###ﻮاﻟﻲ  1.7%ﻣﻘﺎرﻧ###ﺔ ﺑﻤﻌ###ﺪل ﺳ###ﻌﺮ اﻟﺸ###ﺤﻦ
ﻟﻌﺎم .2016
ﻛﻤــ##ـﺎ ط##ﺮأ أﯾﻀ #ﺎ ً اﻧﺨﻔﺎﺿ #ﺎ ً ﻓ##ﻲ ﻣﻌ##ﺪل أﺳ##ﻌﺎر اﻟﺸ##ﺤﻦ ﻟﻠﺸ##ﺤﻨﺎت اﻟﻤﺘﺠﮭ##ﺔ ﻣ##ﻦ
اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻐ##ﺮب )285-270أﻟ##ﻒ ط##ﻦ ﺳ##ﺎﻛﻦ( ،ﺣﯿ##ﺚ وﺻ##ﻞ إﻟ##ﻰ  30ﻧﻘﻄ##ﺔ
ﻋﻠ###ﻰ اﻟﻤﻘﯿ###ﺎس اﻟﻌ###ﺎﻟﻤﻲ ﺧ###ﻼل ﻋ###ﺎم  ،2017وﺑﺎﻧﺨﻔ###ﺎض ﻣﻘ###ﺪاره  7ﻧﻘ###ﺎط ،أي ﺑﻨﺴ###ﺒﺔ
 18.9%ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﻋﺎم  ،2016ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿــﺢ اﻟﺠﺪول ). (14-1

 7اﻟﻤﻘﯿ##ﺎس اﻟﻌ##ﺎﻟﻤﻲ) (World Scaleھ##ﻮ طﺮﯾﻘ##ﺔ ﻣﺴ##ﺘﺨﺪﻣﺔ ﻻﺣﺘﺴ##ﺎب أﺳ##ﻌﺎر اﻟﺸ##ﺤﻦ ،ﺣﯿ##ﺚ أن ﻧﻘﻄ##ﺔ واﺣ##ﺪة ﻋﻠ##ﻰ
اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺗﻌﻨﻲ  %1ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﺬﻟﻚ اﻻﺗﺠﺎه ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ) (World Scaleاﻟ##ﺬي ﯾﻨﺸ##ﺮ ﺳ##ﻨﻮﯾﺎ ً ﻣ##ﻦ
ﻗﺒ##ﻞ ) (World Scale Associationوﯾﺘﻀ##ﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤ##ﺔ ﻣ##ﻦ اﻷﺳ##ﻌﺎر ﺑﺼ##ﯿﻐﺔ دوﻻر /ط##ﻦ ﺗﻤﺜ##ﻞ )(World Scale 100
ﻟﻜﻞ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
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أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺸﺤﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘـــﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳ##ﻂ وﺑﺎﻟﻨ##ﺎﻗﻼت
اﻟﺼﻐﯿﺮة أو ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ ) 85-80أﻟﻒ ط##ﻦ ﺳ##ﺎﻛﻦ( ﻓﻘ##ﺪ وﺻ##ﻞ ﻣﻌ##ﺪﻟﮭﺎ ﺧ##ﻼل ﻋ##ﺎم
 2017إﻟ##ﻰ  106ﻧﻘﻄ##ﺔ ﻋﻠ##ﻰ اﻟﻤﻘﯿ #ﺎس اﻟﻌ##ﺎﻟﻤﻲ ،وﺑﺎرﺗﻔ##ﺎع ﻣﻘ##ﺪاره  9ﻧﻘ##ﺎط ،أي ﺑﻨﺴ##ﺒﺔ
 9.3%ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﻋﺎم .2016
وﻗ##ﺪ اﺳ##ﺘﮭﻠﺖ أﺳ##ﻌﺎر ﺷ##ﺤﻦ اﻟ##ﻨﻔﻂ اﻟﺨ##ﺎم ﻣ##ﻦ اﻟﺨﻠ##ﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑ##ﻲ ﺑﺎﻟﻨ##ﺎﻗﻼت اﻟﻜﺒﯿ##ﺮة
ﺑﺎﺗﺠ##ﺎه اﻟﺸ##ﺮق ﻋ##ﺎم  2017ﺑﺎرﺗﻔ##ﺎع ﻋ##ﻦ ﻣﺴ##ﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺴ##ﺠﻠﺔ ﻓ##ﻲ ﻧﮭﺎﯾ##ﺔ ﻋ##ﺎم 2016
ﻣﺴﺠﻠﺔ  84ﻧﻘﻄﺔ ﺧ##ﻼل ﺷ##ﮭﺮ ﻛ##ﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﯾﻨ##ﺎﯾﺮ ،ﺛ#ﻢ اﻧﺨﻔﻀ##ﺖ ﻟﺘﺼ##ﻞ إﻟ##ﻰ  53ﻧﻘﻄ##ﺔ
ﺧ####ﻼل ﺷ####ﮭﺮ آذار/ﻣ####ﺎرس ،ﻗﺒ####ﻞ أن ﺗﻌ####ﺎود اﻻرﺗﻔ####ﺎع إﻟ####ﻰ  65ﻧﻘﻄ####ﺔ ﺧ####ﻼل ﺷ####ﮭﺮ
ﻧﯿﺴﺎن/أﺑﺮﯾﻞ ،واﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﺘﺼﻞ إﻟ##ﻰ أدﻧ##ﻰ ﻣﺴ##ﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ ﻓ##ﻲ ﺷ##ﮭﺮ اَب/أﻏﺴ##ﻄﺲ
ﺑﻮاﻗﻊ  42ﻧﻘﻄﺔ .أﻋﻘﺐ ذﻟﻚ ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺸﺤﻦ ﻟﻠﻮﺟﮭ##ﺔ اﻟﻤ##ﺬﻛﻮرة ،ﺛ##ﻢ اﻧﺨﻔﻀ##ﺖ
إﻟﻰ  52ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم.
وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ،ﺷﮭﺪت أﺳﻌﺎر ﺷﺤﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻣﻦ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑ##ﻲ ﺑﺎﻟﻨ##ﺎﻗﻼت اﻟﻜﺒﯿ##ﺮة
ﺑﺎﺗﺠ##ﺎه اﻟﺸ##ﺮق ﺗﺬﺑ##ﺬﺑﺎ ً ﻣﻤ##ﺎﺛﻼً ﻟﺤﺮﻛ##ﺔ أﺳ##ﻌﺎر ﺷ##ﺤﻦ اﻟ##ﻨﻔﻂ اﻟﺨ##ﺎم ﻣ##ﻦ اﻟﺨﻠ##ﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑ##ﻲ
ﺑﺎﻟﻨﺎﻗﻼت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺸﺮق ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2017ﺣﯿ##ﺚ ﺗﺮاوﺣ##ﺖ ﺧ##ﻼل أﺷ##ﮭﺮ اﻟﺴ##ﻨﺔ
ﺑﯿﻦ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ أﯾﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺑﻮاﻗﻊ  23ﻧﻘﻄﺔ وأﻋﻠﻰ ﻣﺴ##ﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ ﻋﻨ##ﺪ 53
ﻧﻘﻄﺔ ﺑﺒﺪاﯾﺔ اﻟﻌﺎم.
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺟﮭﺔ اﻟﺒﺤ##ﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳ##ﻂ ﻓﻘ##ﺪ اﺳ##ﺘﮭﻠﺖ ﻋ##ﺎم  2017ﺑﺎرﺗﻔ##ﺎع ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ##ﺔ
ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  2016ﻣﺴ##ﺠﻠﺔ  142ﻧﻘﻄ##ﺔ ﺧ##ﻼل ﺷ##ﮭﺮ ﻛ##ﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﯾﻨ##ﺎﯾﺮ ﻟﺘﺴ##ﺘﻤﺮ ﺑﻌ##ﺪ
ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺬﺑﺬب ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  91ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣ##ﻦ اﻟﻌ##ﺎم .ﻟﻜﻨﮭ##ﺎ اﻧﺨﻔﻀ##ﺖ
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴ##ﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ ﻓ##ﻲ ﺷ##ﮭﺮ اَب /أﻏﺴ##ﻄﺲ ﺑﻮاﻗ##ﻊ  78ﻧﻘﻄ##ﺔ ،ﻗﺒ##ﻞ أن
ﺗﻌ##ﺎود اﻻرﺗﻔ##ﺎع ﻣﺠ##ﺪداً ﻟﺘﺼ##ﻞ إﻟ##ﻰ أﻋﻠ##ﻰ ﻣﺴ##ﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐ##ﺔ  135ﻧﻘﻄ##ﺔ ﺧ##ﻼل ﺷ##ﮭﺮ
ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ ،ﺛﻢ اﻧﺨﻔﻀﺖ إﻟﻰ  100ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم.
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اﻟﺠﺪول 14-1
ﺗﻄﻮر اﺗﺠﺎھﺎت أﺳﻌﺎر ﺷﺤﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم2017-2016 ،
) ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ(
اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ -
اﻟﺸﺮق *

اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ -
اﻟﻐﺮب **

اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ -
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
***

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺎم 2016

60

37

97

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﯾﻨﺎﯾﺮ 2016
ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﯾﺮ
آذار/ﻣﺎرس
ﻧﯿﺴﺎن/أﺑﺮﯾﻞ
أﯾﺎر/ﻣﺎﯾﻮ
ﺣﺰﯾﺮان/ﯾﻮﻧﯿﻮ
ﺗﻤﻮز/ﯾﻮﻟﯿﻮ
آب/أﻏﺴﻄﺲ
أﯾﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﯾﺴﻤﺒﺮ

79
60
73
65
63
54
43
37
35
60
69
81

58
35
41
43
38
31
26
24
24
36
39
49

102
91
106
87
109
111
82
66
87
71
134
115

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺎم 2017

59

30

106

ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﯾﻨﺎﯾﺮ 2017
ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﯾﺮ
آذار/ﻣﺎرس
ﻧﯿﺴﺎن/أﺑﺮﯾﻞ
أﯾﺎر/ﻣﺎﯾﻮ
ﺣﺰﯾﺮان/ﯾﻮﻧﯿﻮ
ﺗﻤﻮز/ﯾﻮﻟﯿﻮ
آب/أﻏﺴﻄﺲ
أﯾﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/دﯾﺴﻤﺒﺮ

84
71
53
65
55
51
52
42
44
68
67
52

53
37
28
34
29
26
26
24
23
28
28
25

142
103
113
104
116
91
84
78
107
135
102
100

اﻟﻔﺘﺮة

اﻻﺗﺠﺎه

* ﺣﺟم اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﯾﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن  230اﻟﻰ  280أﻟف طن ﺳﺎﻛن.
** ﺣﺟم اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﯾﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن  270اﻟﻰ  285أﻟف طن ﺳﺎﻛن.
*** ﺣﺟم اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﯾﺗراوح ﻣﺎ ﺑﯾن  80اﻟﻰ  85أﻟف طن ﺳﺎﻛن.
اﻟﻣﺻدر:
ـ أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺷﮭري ﻟﻣﻧظﻣﺔ أوﺑك.
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اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

 .4اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺷﮭﺪ ﻋﺎم  2017اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ً ﻓ##ﻲ إﺟﻤ##ﺎﻟﻲ اﻟﻤﺨﺰوﻧ##ﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿ##ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ##ﺔ )اﻟﺘﺠﺎرﯾ##ﺔ
واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ( ﻟﺘﺒﻠﻎ  8651ﻣﻠﯿ##ﻮن ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ ﻣ##ﻊ ﻧﮭﺎﯾ##ﺔ اﻟﺮﺑ##ﻊ اﻟﺮاﺑ##ﻊ ﻣ##ﻦ اﻟﻌ##ﺎم ،وﯾﻤﺜ##ﻞ
ذﻟﻚ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ً ﺑﻨﺤﻮ  147ﻣﻠﯿ##ﻮن ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ ،أي ﺑﻨﺴ##ﺒﺔ  1.7%ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ##ﺔ ﺑ##ﺎﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑ##ﻊ ﻣ##ﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ .ﯾﺬﻛﺮ أن ﻣﺨ##ﺰون اﻟ##ﻨﻔﻂ اﻟﺨ##ﺎم ﻋﻠ##ﻰ ﻣ##ﺘﻦ اﻟﻨ##ﺎﻗﻼت ﻗ##ﺪ ﺑﻠ##ﻎ  1172ﻣﻠﯿ##ﻮن
ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  2017ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ً ﺑﻨﺤﻮ  78ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ##ﺔ ﻣ##ﻊ ﻧﮭﺎﯾ##ﺔ ﻋ##ﺎم
 .2016ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول ).(15 – 1

 1-4اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
ﺑﻌﺪ وﺻﻮل اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺼ##ﻨﺎﻋﯿﺔ إﻟ##ﻰ  3026ﻣﻠﯿ##ﻮن ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾ##ﺔ اﻟﺮﺑ##ﻊ اﻷول ﻣ##ﻦ ﻋ##ﺎم  ،2017اﻧﺨﻔ##ﺾ ﺑﻮاﻗ##ﻊ  10ﻣﻠﯿ##ﻮن ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ ﻟﯿﺼ##ﻞ إﻟ##ﻰ
 3016ﻣﻠﯿ##ﻮن ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ ﻓ##ﻲ ﻧﮭﺎﯾ##ﺔ اﻟﺮﺑ##ﻊ اﻟﺜ##ﺎﻧﻲ ﻣ##ﻦ اﻟﻌ##ﺎم ،ﺛ##ﻢ اﻧﺨﻔ##ﺾ ﺑﻨﺤ##ﻮ  36ﻣﻠﯿ##ﻮن
ﺑﺮﻣﯿﻞ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﯿﺼ##ﻞ إﻟ##ﻰ  2980ﻣﻠﯿ##ﻮن ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ ،وواﺻ##ﻞ اﻧﺨﻔﺎﺿ##ﮫ ﺑﻨﺤ##ﻮ
 117ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﺴﺠﻼً  2863ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم.
واﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻻھﺘﻤﺎم أن ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺘﺠ##ﺎري ﻓ##ﻲ اﻟ##ﺪول اﻟﺼ##ﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓ##ﻲ ﻧﮭﺎﯾ##ﺔ
ﻋﺎم  2017ﻗﺪ ﺑﻠﻐ##ﺖ ﻣﺴ##ﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ ﺣ##ﻮاﻟﻲ  60.3ﯾ##ﻮم ﻣ##ﻦ اﻻﺳ##ﺘﮭﻼك ،وھ##ﻮ ﻣﺴ##ﺘﻮى أﻗ##ﻞ
ﻣﻦ ﻧﻈﯿﺮه اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺒﺎﻟﻎ  63.6ﯾﻮم ﻣﻦ اﻻﺳﺘﮭﻼك.

 2-4اﻟﻤﺨﺰون اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ
اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻤﺨ##ﺰون اﻻﺳ##ﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜ##ﻲ إﻟ##ﻰ  692ﻣﻠﯿ##ﻮن ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ ﻓ##ﻲ ﻧﮭﺎﯾ##ﺔ
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  2017وذﻟﻚ ﻋﻘ##ﺐ اﻻﺳ##ﺘﻘﺮار اﻟ##ﺬي ﺷ##ﮭﺪه ﻣﻨ##ﺬ اﻟﺮﺑ##ﻊ اﻟﺜﺎﻟ##ﺚ ﻣ##ﻦ
ﻋﺎم  2015وﻟﻐﺎﯾﺔ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺎم  2016ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  695ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ.
ﺛﻢ واﺻﻞ اﻧﺨﻔﺎﺿﮫ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  664ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺮﺑ##ﻊ اﻟﺮاﺑ##ﻊ ﻣ##ﻦ
اﻟﻌﺎم ،وھﻮ أﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻨﻮي ﻟﮫ ﻣﻨﺬ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم .2003
واﻟﺠ##ﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟ##ﺬﻛﺮ أﻧ##ﮫ ﻣﻨ##ﺬ ﻋ##ﺎم  2004ﻗﺎﻣ##ﺖ اﻹدارة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ##ﺔ ﺑﺎﺗﺨ##ﺎذ ﻣﻮاﻗ##ﻒ
أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺨ##ﺰون اﻻﺳ##ﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻠﺘﻌ##ﻮﯾﺾ ﻋ##ﻦ اﻟ##ﻨﻘﺺ
واألربعون
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ﻓ##ﻲ اﻹﻣ##ﺪادات ،ﻣﻤ##ﺎ أدى إﻟ##ﻰ إﺿ##ﻔﺎء ﺻ##ﺒﻐﺔ ﺗﺠﺎرﯾ##ﺔ ﻋﻠ##ﻰ اﻟﻤﺨ##ﺰون اﻻﺳ##ﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ##ﺔ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳ##ﺎت اﻟﺴ##ﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘ##ﻲ ﻛﺎﻧ##ﺖ ﺗﻌﺘﺒ##ﺮه ﺑﻤﺜﺎﺑ##ﺔ ﺧ##ﻂ اﻟ##ﺪﻓﺎع اﻷﺧﯿ##ﺮ ﯾﻤﻜ##ﻦ
اﺳ##ﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻓ##ﻲ ﺣﺎﻟ##ﺔ اﻷزﻣ##ﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴ##ﯿﺔ ﻓﻘ##ﻂ .وﻓ##ﻲ ھ##ﺬا اﻟﺴ##ﯿﺎق ﯾُ##ﺬﻛﺮ أن وزارة اﻟﻄﺎﻗ##ﺔ
اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ##ﺔ ﻗ##ﺪ أﻋﻠﻨ##ﺖ ﻋ##ﻦ اﻟﻤﻮاﻓﻘ##ﺔ ﻋﻠ##ﻰ ﺳ##ﺤﺐ ﻧﺤ##ﻮ  4.5ﻣﻠﯿ##ﻮن ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ ﻣ##ﻦ اﻟﻤﺨ##ﺰون
اﻻﺳ##ﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜ##ﻲ وذﻟ##ﻚ ﻋﻠ##ﻰ ﺧﻠﻔﯿ##ﺔ ﺗ##ﺄﺛﺮ اﻟﻮﻻﯾ##ﺎت اﻟﻤﺘﺤ##ﺪة ﺑﻤﻮﺳ##ﻢ اﻷﻋﺎﺻ##ﯿﺮ اﻟﺘ##ﻲ
ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ أواﺧﺮ ﺷﮭﺮ أﻏﺴﻄﺲ وأواﺋﻞ ﺷﮭﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2017
اﻟﺠﺪول 15-1
ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺼﻞ،
ﻋﺎﻣﻲ  2016و 2017
) ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ(

اﻟﻣﻧطﻘﺔ

اﻟﺮﺑﻊ اﻷول

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

*2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

اﻷﻣرﯾﻛﺗﯾن

1598 1579 1621 1596 1609 1605 1589

1500

ﻣﻧﮭﺎ  :اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻻﻣرﯾﻛﯾﺔ

1322 1294 1349 1339 1341 1337 1325

1225

1007 1018 1004

996

996

968

972

949

آﺳﯾﺎ اﻟﮭﺎدي

421

438

424

450

433

414

414

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ

2984 2980 3067 3016 3054 3026 3014

2863

ﺑﻘﯾﺔ دول اﻟﻌﺎﻟم

2682 2769 2756 3046 2953 3150 2959

2771

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺧزون اﻟﺗﺟﺎري**

5668 5749 5823 6062 6007 6176 5973

5634

اﻟﻣﺧزون ﻋﻠﻰ ﻣﺗن اﻟﻧﺎﻗﻼت

1250 1144 1215 1204 1241 1190 1202

1172

اﻟﻣﺧزون اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣﻧﮫ :

1881 1858 1871 1868 1866 1878 1867

1846

اﻟﻣﺧزون اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ اﻻﻣرﯾﻛﻲ

695

695

664

إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﺧزون اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ

8798 8751 8909 9134 9114 9244 9042

8651

63.6

60.3

أوروﺑﺎ

ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﺧزون اﻟﺗﺟﺎري ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ)ﯾوم(

64.0

403

692
63.3

695
65.7

682
62.8

965
64.8

674
62.9

* ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻘدﯾرﯾﺔ.
** ﻻﯾﺷﻣل اﻟﻣﺧزون ﻋﻠﻰ ﻣﺗن اﻟﻧﺎﻗﻼت .
اﻟﻣﺻدر:
- Oil Market Intelligence, various issues.
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ﺛﺎﻧﯿﺎ ً :ﻗﯿﻤﺔ ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء
اﻧﻌﻜﺴ##ﺖ ﻣﻌ##ﺪﻻت أﺳ##ﻌﺎر اﻟ##ﻨﻔﻂ ﺧ##ﻼل ﻋ##ﺎم  2017ﻋﻠ##ﻰ ﻗﯿﻤ##ﺔ ﺻ##ﺎدرات اﻟ##ﻨﻔﻂ
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟ##ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿ##ﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠ##ﺔ
ﻟﻠﻨﻔﻂ ،واﻟﺪاﻋﻢ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﺑﻨﻮﻛﮭ##ﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾ##ﺔ ﻣ##ﻦ اﻟﻌﻤﻠ##ﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿ##ﺔ ،واﻟﻤﻌ##ﺰز
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻔﻮاﺋﺾ ﻓﻲ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺎﺗﮭﺎ.
وﻟﻌﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﮭﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺮﻛﺔ أﺳﻌﺎر اﻟ##ﻨﻔﻂ وﻗﯿﻤ#ﺔ ﺻ##ﺎدراﺗﮫ اﻟﺸ##ﮭﺮﯾﺔ
اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺗﻌﻄﻲ ﺻﻮرة أوﺿ##ﺢ ﻟﻶﺛ##ﺎر اﻟﺴ##ﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘ##ﻲ ﻧﺠﻤ##ﺖ ﻋ##ﻦ ﺣﺮﻛ##ﺔ
اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم .ﻓﻔﻲ ﺷﮭﺮ ﯾﻨﺎﯾﺮ  2017ﻋﻨ##ﺪﻣﺎ وﺻ##ﻠﺖ أﺳ##ﻌﺎر ﺳ##ﻠﺔ ﺧﺎﻣ##ﺎت أوﺑ##ﻚ
إﻟ##ﻰ  52.4دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿ##ﻞ ﻗ##ﺪرت ﻗﯿﻤ##ﺔ ﺻ##ﺎدرات اﻟ##ﻨﻔﻂ ﻟﻠ##ﺪول اﻷﻋﻀ##ﺎء ﺑﻨﺤ##ﻮ 29.2
ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ،وﻓ##ﻰ ﺷ##ﮭﺮ ﯾﻮﻧﯿ##ﻮ  2017ﺑﻠﻐ##ﺖ ﻗﯿﻤ##ﺔ ﺻ##ﺎدرات اﻟ##ﻨﻔﻂ أدﻧ##ﻰ ﻣﺴ##ﺘﻮى ﻟﮭ##ﺎ
ﺧ##ﻼل اﻟﻌ##ﺎم وھ##ﻮ  24.7ﻣﻠﯿ##ﺎر دوﻻر ﻋﻠ##ﻰ ﺧﻠﻔﯿ##ﺔ ﺗﺮاﺟ##ﻊ اﻷﺳ##ﻌﺎر ووﺻ##ﻮل ﻣﺘﻮﺳ##ﻂ
أﺳ###ﻌﺎر ﺳ###ﻠﺔ ﺧﺎﻣ###ﺎت أوﺑ###ﻚ إﻟ###ﻰ أدﻧ###ﻰ ﻣﺴ###ﺘﻮﯾﺎﺗﮫ أﯾﻀ###ﺎ ً وھ###ﻮ  45.2دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿ###ﻞ،
ﺛ##ﻢ أﺧ##ﺬت ﻗﯿﻤ##ﺔ ﺻ##ﺎدرات اﻟ##ﻨﻔﻂ ﻓ #ﻲ اﻻرﺗﻔ##ﺎع ﺧ##ﻼل اﻷﺷ##ﮭﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿ##ﺔ ﻟﺘﺼ##ﻞ ﻓ #ﻲ ﺷ##ﮭﺮ
دﯾﺴﻤﺒﺮ  2017إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم وھﻮ  34.5ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻐ##ﺖ
اﻷﺳ###ﻌﺎر أﻋﻠ###ﻰ ﻣﺴ###ﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ أﯾﻀ###ﺎ ً ﻟﺘﺼ###ﻞ إﻟ###ﻰ  62.1دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿ###ﻞ ،ﻛﻤ###ﺎ ﯾﻮﺿ###ﺢ
اﻟﺸﻜﻞ ) .(15 – 1
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اﻟﺸﻜﻞ )(15 -1
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﺻﺎدراﺗﮫ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء،
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  /ﯾﻨﺎﯾﺮ – ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  /دﯾﺴﻤﺒﺮ 2017

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺠﺪول ) (9 - 1واﻟﺠﺪول ). (16 - 1

وﻋﻨﺪ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﯾﻼﺣﻆ ارﺗﻔﺎع ﻗﯿﻤﺔ ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ
 282.9ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻋﺎم  2016إﻟﻰ  344.4ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻋﺎم  2017وذﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ
ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل ﻋﺎم  2017ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،29%وﯾﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ً
ﺑﻤﻘﺪار  61.5ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أي ﺑﻨﺴﺒﺔ .21.7%
وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﺮادى ،ﻓﻘﺪ ﺗﺒﺎﯾﻨﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻵﺧﺮ.
وﺗﺘﺼﺪر دوﻟﺔ ﻟﯿﺒﯿﺎ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪت ارﺗﻔﺎﻋﺎ ً ﻓﻲ ﻋﻮاﺋﺪھﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ
إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ وﺑﺤﺪود  108%ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ اﻟﺘﺤﺴﻦ
اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﺒﻼد .ﺗﻠﺘﮭﺎ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع
ﺣﻮاﻟﻲ ) ،(28.5%وﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ) ،(28.5%واﻟﻌﺮاق )،(24.4%
واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ) ،(18.7%ودوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ ) ،(18.6%ودوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ) ،(15.4%ودوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ) ،(12.8%واﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ
اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ) .(5.6%ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول ).(16 – 1
واألربعون
ﺗﻘﺮﯾﺮ الرابع
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اﻟﺠﺪول 16-1
ﻗﯿﻤﺔ ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء،
2017 - 2013
)ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر(

اﻹﻣﺎرات
اﻟﺑﺣرﯾن
ﺗوﻧس
اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺳورﯾﺔ
اﻟﻌراق
ﻗطر
اﻟﻛوﯾت
ﻟﯾﺑﯾﺎ
ﻣﺻر***
اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ

2013

2014

2015

2016

*2017

94495
7216
**
29807
284906
**
90411
18162
97025
27659
4590
654271

76447
6034
**
26976
264207
**
81740
21511
81923
7821
4175
570834

50193
3079
**
13661
136978
**
49695
9404
44612
3581
2155
313358

43704
2504
**
11812
117704
**
57782
7133
37661
2813
1774
282888

50430
3219
**
12478
139688
**
71890
8048
44682
11686
2280
344401

* ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻘدﯾرﯾﺔ .ﺗم ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ ﺻﺎدرات اﻟﻧﻔط ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
ﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﺣﺟم ﺻﺎدرات اﻟﻧﻔط ﻓﻲ اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء وذﻟك ﺑطرح اﻹﺳﺗﮭﻼك اﻟﺷﮭري ﻣن اﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔط اﻟﺧﺎم اﻟﺷﮭري ،وﺑﻌد ذﻟك ﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌدل اﻟﺷﮭري ﻟﻸﺳﻌﺎر
اﻟﻔورﯾﺔ ﻟﺧﺎﻣﺎت ﻛل دوﻟﺔ ،وﺑﺿرب اﻟﻣﻌدل اﻟﺷﮭري ﻟﻠﺳﻌر ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﺻﺎدرات اﻟﻧﻔطﯾﺔ اﻟﺷﮭرﯾﺔ ﺗم ﺗﻘدﯾر ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺻﺎدرات اﻟﺷﮭرﯾﺔ وﻣﻧﮭﺎ ﺗم اﺣﺗﺳﺎب اﻟﻘﯾﻣﺔ
اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﺻﺎدرات اﻟﻧﻔط اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻟﻠدول اﻷﻋﺿﺎء
** ﺗﺷﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻰ أن ﺣﺟم اﻻﺳﺗﮭﻼك ﯾﻔوق ﺣﺟم اﻻﻧﺗﺎج ﻣن اﻟﻧﻔط اﻟﺧﺎم.
*** ﺑﯾﺎﻧﺎت وطﻧﯾﺔ.
اﻟﻣﺻﺎدر:
ـ ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول ـ اﻻدارة
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.
ـ أﻋداد ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﺗﻘـرﯾر اﻟﺷﮭري ﻟﻣﻧظﻣﺔ أوﺑك.

ﯾ##ﺬﻛﺮ أن ﻗﯿﻤ##ﺔ ﺻ##ﺎدرات اﻟ##ﻨﻔﻂ اﻟﺨ##ﺎم ﻟﻠ##ﺪول اﻷﻋﻀ##ﺎء ﺑﺎﻷﺳ##ﻌﺎر اﻟﺤﻘﯿﻘﯿ##ﺔ ﻟﻌ##ﺎم
 2000ﺑﻌ##ﺪ ﺗﻌ##ﺪﯾﻠﮭﺎ وﻓ##ﻖ ﻣﺨﻔ##ﺾ اﻟﻨ##ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ##ﻲ اﻹﺟﻤ##ﺎﻟﻲ ﻓ##ﻲ اﻟ##ﺪول اﻟﺼ##ﻨﺎﻋﯿﺔ ،ﻗ##ﺪ
ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ  221.9ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻋﺎم  2016إﻟﻰ  266.4ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋ##ﺎم 2017
ﻣﺎ ﯾﻤﺜﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ  .20%ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول ) (17 - 1واﻟﺸﻜﻞ ).(16 -1
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اﻟﺠﺪول 17-1
ﻗﯿﻤﺔ ﺻﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر
اﻟﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ2017-2000 ،
اﻟﺴﻨﺔ

* ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻘدﯾرﯾﺔ

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*2017

)ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر(

ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﯾﺔ
177.2
148.6
142.0
159.5
219.0
305.8
375.1
410.2
585.3
352.8
450.9
624.8
702.6
654.3
570.8
313.4
282.9
344.4

ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻌﺎم 2000
177.2
146.0
137.3
151.8
204.3
279.2
335.6
358.9
502.4
300.5
380.8
520.7
578.3
532.0
457.7
248.1
221.9
266.4

ﻣﻼﺣظﺔ :اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺗﺷﯾراﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋدات ﺑﻣوﺟب ﻣﺧﻔض اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺷرھﺎ ﺻﻧدوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ.

اﻟﻣﺻدر:
ـ ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول ـ اﻻدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ.

اﻟﺸﻜﻞ )(16 -1
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻَﺳﻤﯿﺔ واﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﺼﺎدرات اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم2017-2000 ،
)ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر – ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻌﺎم (2000

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺠﺪول ). (17 – 1

واألربعون
ﺗﻘﺮﯾﺮ الرابع
__________السنوي
تقرير األمني العام
اﻟﺴﻨﻮي 77
2017
اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم
__________________________________
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ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺗﻄﻮرات اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﻧﻘﺪم ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺻﻮرة إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﻮرات اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  ،2017-2013ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺼﺎدر ،وﺳﯿﺘﻢ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول
اﻷﻋﻀﺎء ،وﻛﺜﺎﻓﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول ،وﺗﻄﻮر أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ
ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء.

 -1إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 1-1إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻔﺮد
ﯾﺘﺄﺛﺮ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﻋﺪﯾﺪة وﻣﺘﻌﺪدة ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ .وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻮاﻣﻞ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ھﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ وﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن وأﺳﻌﺎر
اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻧﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻓﻲ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة .2016-2013

أ -اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ:
ﺗﺸ##ﯿﺮ اﻟﺘﻘ##ﺪﯾﺮات اﻟ##ﻮاردة ﻓ##ﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾ##ﺮ اﻻﻗﺘﺼ##ﺎدي اﻟﻌﺮﺑ##ﻲ اﻟﻤﻮﺣ##ﺪ ﻟﻌ##ﺎم 2017
إﻟﻰ أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻗ##ﺪ اﻧﻜﻤ##ﺶ ﺑﻤﻌ##ﺪل
 4.8%ﺳ##ﻨﻮﯾﺎ ﺧ##ﻼل اﻟﻔﺘ##ﺮة  2016-2013ﺣﯿ##ﺚ ﺗﺮاﺟ##ﻊ ﻣ##ﻦ ﺣ##ﻮاﻟﻲ  2716.1ﻣﻠﯿ##ﺎر
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ##ﻲ ﻓ##ﻲ ﻋ##ﺎم  2013إﻟ##ﻰ  2347.1ﻣﻠﯿ##ﺎر دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ##ﻲ ﻓ##ﻲ ﻋ##ﺎم .2016
وﺟ##ﺎء ھ##ﺬا اﻟﺘﺮاﺟ##ﻊ ﺑﺴ##ﺒﺐ ﺗ##ﺄﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼ##ﺎدات اﻟﻌﺮﺑﯿ##ﺔ ﺑﺜﻼﺛ##ﺔ ﻋﻮاﻣ##ﻞ رﺋﯿﺴ##ﯿﺔ ،وھ##ﻲ:
ﺗﻮاﺻﻞ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،ﺗﺒ##ﺎطﺆ ﺗﻌ##ﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼ##ﺎد اﻟﻌ##ﺎﻟﻤﻲ،
واﺳﺘﻤﺮار ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻟﺘﻄﻮرات اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻷوﺿﺎع اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓ##ﻲ ﺑﻌ##ﺾ اﻟ##ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿ##ﺔ
وﺗﺄﺛﯿﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻞ أداء اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .اﻟﺸﻜﻞ ).(17-1
السنوي الرابع
___________العام
_____ تقرير األمني
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اﻟﺸﻜﻞ 17 -1
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﯾﺔ2016 -2013 ،
)ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ(

وﺣﺼ##ﻠﺖ ﺗﻄ##ﻮرات ﻣﻠﺤﻮظ##ﺔ ﻋﻠ##ﻰ ﻣﺴ##ﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋ##ﺎت اﻻﻗﺘﺼ##ﺎدﯾﺔ ﻓ##ﻲ اﻟﻨ##ﺎﺗﺞ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟ##ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿ##ﺔ ﺣﯿ##ﺚ اﺳ##ﺘﻤﺮ اﻟﺘﺮاﺟ##ﻊ ﻓ##ﻲ ﺣﺼ##ﺔ اﻟﻘﻄ##ﺎع اﻟﺴ##ﻠﻌﻲ
ﺣﯿﺚ ھﺒﻄﺖ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻣ##ﻦ  47.8%ﻓ##ﻲ ﻋ##ﺎم  2015إﻟ##ﻰ  45.4%ﻓ##ﻲ ﻋ##ﺎم
 ،2016وذﻟ###ﻚ ﺑﺴ###ﺒﺐ ﺗ###ﺪھﻮر ﻣﺴ###ﺎھﻤﺔ اﻟﺼ###ﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳ###ﺘﺨﺮاﺟﯿﺔ ﻣ###ﻦ  22%إﻟ###ﻰ
 .18.8%وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ  51.7%إﻟﻰ .53.5%
واﻧﺨﻔﺾ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺼﺔ اﻟﻔﺮد ﻣ##ﻦ اﻟﻨ##ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ##ﻲ اﻹﺟﻤ##ﺎﻟﻲ ﻓ##ﻲ اﻟ##ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿ##ﺔ
ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﺣﺴﺐ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﺣﯿ##ﺚ ﺗﺮاﺟﻌ##ﺖ ھ##ﺬه
اﻟﺤﺼ###ﺔ ﺑﻤﻌ###ﺪل  %7.1ﺳ###ﻨﻮﯾﺎ ﺧ###ﻼل اﻟﻔﺘ###ﺮة  2016-2013إذ اﻧﺨﻔﻀ###ﺖ ﻣ###ﻦ ﺣ###ﻮاﻟﻲ
 8020دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ##ﻲ ﻓ##ﻲ ﻋ##ﺎم  2013إﻟ##ﻰ  7891دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ##ﻲ ﻓ##ﻲ ﻋ##ﺎم  2014ﺛ##ﻢ
ھﺒﻄ###ﺖ إﻟ###ﻰ  6832دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ###ﻲ ﻓ###ﻲ ﻋ###ﺎم  ،2015ﺛ###ﻢ ﺗﻘﻠﺼ###ﺖ ﻟﺘﺒﻠ###ﻎ  6420دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2016أﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺼﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨ##ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ##ﻲ اﻹﺟﻤ##ﺎﻟﻲ
ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ھﺬه اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2016ﻓﻲ ﺳﺖ دول ،وھ##ﻲ :ﺟﯿﺒ##ﻮﺗﻲ،
اﻟﻌﺮاق ،ﻣﺼﺮ ،اﻹﻣﺎرات ،اﻟﻤﻐﺮب ،وﻟﺒﻨﺎن .وﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ھ##ﺬه اﻟﺤﺼ##ﺔ ﻓ##ﻲ ھ##ﺬه
اﻟ###ﺪول ﻛﻤ###ﺎ ﯾﻠ###ﻲ :ﺟﯿﺒ###ﻮﺗﻲ ) ،(3.9%اﻟﻌ###ﺮاق ) ،(3.1%ﻣﺼ###ﺮ ) ،(1.8%اﻹﻣ###ﺎرات
____________________________________________ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻨﻮي 2017
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) ،(1.5%اﻟﻤﻐ##ﺮب ) ،(0.8%وﻟﺒﻨ##ﺎن ) .(0.9%وﻓ##ﻲ اﻟﻮﻗ##ﺖ ﻧﻔﺴ##ﮫ ﺣﺼ##ﻞ ﺗﺮاﺟ##ﻊ ﻓ##ﻲ
ﺣﺼﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓ##ﻲ ﺛ##ﻼث ﻋﺸ##ﺮة دوﻟ##ﺔ ،وھ##ﻲ:
اﻟﯿﻤﻦ ،ﻟﯿﺒﯿﺎ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،اﻟﻜﻮﯾﺖ ،ﻗﻄ##ﺮ ،اﻷردن ،اﻟﺴ##ﻮدانُ ،ﻋﻤ##ﺎن ،اﻟﺴ##ﻌﻮدﯾﺔ ،ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿ##ﺎ،
اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ،ﺗﻮﻧﺲ ،واﻟﻘﻤﺮ .وﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺼ##ﺔ ﻓ##ﻲ ھ##ﺬه اﻟ##ﺪول ﻛﻤ##ﺎ ﯾﻠ##ﻲ:
اﻟ#####ﯿﻤﻦ ) ،(20.8%ﻟﯿﺒﯿ#####ﺎ ) ،(11.6%اﻟﺠﺰاﺋ#####ﺮ ) ،(6.1%اﻟﻜﻮﯾ#####ﺖ ) ،(1.1%ﻗﻄ#####ﺮ
) ،(4.9%اﻷردن ) ،(3.6%اﻟﺴ##########ﻮدان )ُ ،(2.7%ﻋﻤ##########ﺎن ) ،(4.1%اﻟﺴ##########ﻌﻮدﯾﺔ
وﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ) ،(0.9 %اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ وﺗﻮﻧﺲ ) ،(0.4%واﻟﻘﻤﺮ ).(0.2%
وﺗﻮﺟ##ﺪ ﺳ##ﺒﻊ دول ﺗﺠ##ﺎوزت ﻓﯿﮭ##ﺎ ﺣﺼ##ﺔ اﻟﻔ##ﺮد ﻣ##ﻦ اﻟﻨ##ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ##ﻲ اﻹﺟﻤ##ﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓ##ﻲ ﻋ##ﺎم  ،2016وھ##ﺬه اﻟ##ﺪول ھ##ﻲ :ﻗﻄ##ﺮ ) 58350دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜ###ﻲ( ،اﻹﻣ###ﺎرات ) 41530دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ###ﻲ( ،اﻟﻜﻮﯾ###ﺖ ) 25141دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ###ﻲ(،
اﻟﺒﺤ####ﺮﯾﻦ ) 22691دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ####ﻲ( ،اﻟﺴ####ﻌﻮدﯾﺔ ) 20337دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ####ﻲ(ُ ،ﻋﻤ####ﺎن
) 15019دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ( ،وﻟﺒﻨﺎن ) 13355دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ(.
وﯾﻤﻜ##ﻦ ﺗﻮزﯾ##ﻊ اﻟ##ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿ##ﺔ اﻟﺘ##ﻲ ﻟ##ﻢ ﯾﺘﺠ##ﺎوز ﻓﯿﮭ##ﺎ ﻧﺼ##ﯿﺐ اﻟﻔ##ﺮد ﻣ##ﻦ اﻟﻨ##ﺎﺗﺞ
اﻟﻤﺤﻠ##ﻲ اﻹﺟﻤ##ﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳ##ﻂ اﻟﻌ##ﺎم ﻟﻠ##ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿ##ﺔ إﻟ##ﻰ ﻓﺌﺘ##ﯿﻦ ،وﺗﺘﻀ##ﻤﻦ اﻟﻔﺌ##ﺔ اﻷوﻟ##ﻰ
اﻟ##ﺪول اﻟﺘ##ﻲ ﯾﻘ##ﻞ ﻓﯿﮭ##ﺎ ﻧﺼ##ﯿﺐ اﻟﻔ##ﺮد ﻣ##ﻦ اﻟﻨ##ﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠ##ﻲ اﻹﺟﻤ##ﺎﻟﻲ ﻋ##ﻦ  3000دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜ##ﻲ ،وﺗﺸ##ﺘﻤﻞ ﻋﻠ##ﻰ ﺳ##ﺒﻊ دول وھ##ﻲ :ﻣﺼ##ﺮ ) 2941دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ##ﻲ( ،اﻟﺴ##ﻮدان
) 2929دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ####ﻲ( ،ﻟﯿﺒﯿ####ﺎ ) 1845دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ####ﻲ( ،ﺟﯿﺒ####ﻮﺗﻲ ) 1841دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜﻲ( ،ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ) 1214دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ##ﻲ( ،اﻟﻘﻤ##ﺮ ) 888دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ##ﻲ( ،واﻟ##ﯿﻤﻦ
) 554دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ( .أﻣﺎ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﮭﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺠﺎوز ﻓﯿﮭﺎ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻔﺮد ﻣ##ﻦ
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ  3000دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ وﻟﻜ##ﻦ ﯾﺒﻘ##ﻰ دون اﻟﻤﺘﻮﺳ##ﻂ اﻟﻌ##ﺎم ﻟﻠ##ﺪول
اﻟﻌﺮﺑﯿ##ﺔ ،وﺗﺘﻀ##ﻤﻦ ھ##ﺬه اﻟﻔﺌ##ﺔ ﺧﻤ##ﺲ دول ،وھ##ﻲ :اﻟﻌ##ﺮاق ) 4171دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ##ﻲ(،
اﻟﺠﺰاﺋ##ﺮ ) 3825دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ##ﻲ( ،ﺗ##ﻮﻧﺲ ) 3724دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ##ﻲ( ،اﻷردن )3680
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ( ،واﻟﻤﻐﺮب ) 3004دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ( .اﻟﺸﻜﻞ ).(18- 1
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اﻟﺸﻜﻞ 18 -1
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺼﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ2016 -2013 ،
)دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ(

وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻓﺈن ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول /دﯾﺴ##ﻤﺒﺮ
 2017ﺣﻮل اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘ##ﺔ ﻟﻌ##ﺎم 2010
ﺗﺸ##ﯿﺮ إﻟ##ﻰ أن ھ##ﺬا اﻟﻨ##ﺎﺗﺞ – ﺑﻌ##ﺪ اﺳ##ﺘﺜﻨﺎء اﻟﺒﺤ##ﺮﯾﻦ ،ﺳ##ﻮرﯾﺎ ،وﻟﯿﺒﯿ##ﺎ ﻧﻈ##ﺮا ﻟﻌ##ﺪم ﺗ##ﻮﻓﺮ
اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت – ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ﺑﻤﻌﺪل  3.5%ﻓ##ﻲ ﻋ##ﺎم  2016ﻟﯿﺼ##ﻞ إﻟ##ﻰ  2100.1ﻣﻠﯿ##ﺎر دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜ##ﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧ##ﺔ ﻣ##ﻊ  2030ﻣﻠﯿ##ﺎر دوﻻر أﻣﺮﯾﻜ##ﻲ ﻓ##ﻲ ﻋ##ﺎم  2015وﻣ##ﻊ 1956.5
ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  2014و 1899.3ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم .2013
ب -اﻟﺴﻜﺎن :ﯾﻘ##ﺪر أن ﻋ##ﺪد اﻟﺴ##ﻜﺎن ﻓ##ﻲ اﻟ##ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿ##ﺔ ﻗ##ﺪ ارﺗﻔ##ﻊ ﺑﻤﻌ##ﺪل  2%ﻓ##ﻲ ﻋ##ﺎم
 2017ﺣﯿ##ﺚ ﺑﻠ##ﻎ ﺣ##ﻮاﻟﻲ  408ﻣﻠﯿ##ﻮن ﻧﺴ##ﻤﺔ – ﻣ##ﻨﮭﻢ  268.2ﻣﻠﯿ##ﻮن ﻧﺴ##ﻤﺔ ﻓ##ﻲ اﻟ##ﺪول
اﻷﻋﻀﺎء  -ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  400ﻣﻠﯿﻮن ﻧﺴﻤﺔ  -ﻣﻨﮭﻢ  262.9ﻣﻠﯿﻮن ﻧﺴﻤﺔ ﻓ##ﻲ
اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء  -ﻓﻲ ﻋﺎم .2016
ج -اﻷﺳﻌﺎر :ﺗﺸﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼ##ﺎدي اﻟﻌﺮﺑ##ﻲ اﻟﻤﻮﺣ##ﺪ إﻟ##ﻰ أن ﻣﻌ##ﺪل اﻟﺘﻀ##ﺨﻢ
ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻘﺎﺳﺎ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳ##ﻲ ﻷﺳ##ﻌﺎر اﻟﻤﺴ##ﺘﮭﻠﻚ ﻗ##ﺪ
ﺗﺮاﺟ##ﻊ ﻣ##ﻦ  5.3%ﻓ##ﻲ ﻋ##ﺎم  2013إﻟ##ﻰ  5%ﻓ##ﻲ ﻋ##ﺎم  .2016أﻣ##ﺎ ﻣ##ﻦ ﻧﺎﺣﯿ##ﺔ أﺳ##ﻌﺎر
واألربعون
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اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟ##ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿ##ﺔ ﻓﻘ##ﺪ ا ﺗﺒ##ﻊ اﻟﻌﺪﯾ##ﺪ ﻣ##ﻦ اﻟ##ﺪول
اﻟﻌﺮﺑﯿ##ﺔ ﺳﯿﺎﺳ##ﺔ اﻟﺮﻓ##ﻊ اﻟﺘ##ﺪرﯾﺠﻲ ﻟﮭ##ﺬه اﻷﺳ##ﻌﺎر ،وﻣ##ﻦ ھ##ﺬه اﻟ##ﺪول ﻛ##ﻞ ﻣ##ﻦ اﻷردن،
اﻹﻣﺎرات ،ﺗﻮﻧﺲ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﻋﻤﺎن ،ﻗﻄﺮ ،ﻣﺼﺮ ،اﻟﻤﻐﺮب ،ﻟﺒﻨﺎن ،واﻟﯿﻤﻦ.

 2-1اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺼﺪر
اﺗﺴ###ﻤﺖ ﻣﻌ###ﺪﻻت اﻟﻨﻤ###ﻮ ﻓ###ﻲ إﺟﻤ###ﺎﻟﻲ اﺳ###ﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗ###ﺔ ﻓ###ﻲ اﻟ###ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿ###ﺔ
ﺧ###ﻼل اﻟﻔﺘ###ﺮة  2017 -2013ﺑﺎﻟﺘﻘﻠ###ﺐ ﺣﯿ###ﺚ ازداد ھ###ﺬا اﻻﺳ###ﺘﮭﻼك ﺑﻤﻌ###ﺪل ﯾﻘ###ﺎرب
 1%ﻓ###ﻲ ﻋ###ﺎم  2013ﺛ###ﻢ ﺗﺮاﺟ###ﻊ ھ###ﺬا اﻟﻤﻌ###ﺪل ﻟﯿﺼ###ﻞ إﻟ###ﻰ  0.7%ﻓ###ﻲ ﻋ###ﺎم 2014
وﻗﻔ###ﺰ ﺑﻌ###ﺪھﺎ ﻟﯿﺒﻠ###ﻎ  3.9%ﻓ###ﻲ ﻋ###ﺎم  2015ﺛ###ﻢ ھ###ﺒﻂ إﻟ###ﻰ  1.5%ﻓ###ﻲ ﻋ###ﺎم .2016
وﺗﺸ###ﯿﺮ اﻟﺘﻘ###ﺪﯾﺮات اﻷوﻟﯿ###ﺔ إﻟ###ﻰ أن ﻣﻌ###ﺪل اﻟﻨﻤ###ﻮ ﻓ###ﻲ إﺟﻤ###ﺎﻟﻲ اﺳ###ﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗ###ﺔ ﻓ###ﻲ
اﻟ###ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿ###ﺔ ﻗ###ﺪ ارﺗﻔ###ﻊ ﺑﻤﻌ###ﺪل  1.9%ﻓ###ﻲ ﻋ###ﺎم  2017ﻟﯿﺼ###ﻞ إﻟ###ﻰ ﻣ###ﺎ ﯾﻘ###ﺎرب
 14.9ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم )ب م ن ي(.
وﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ارﺗﻔﻊ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻤﻌﺪل  2.1%ﻓﻲ ﻋﺎم 2017
ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺮﺑﻮ ﻗﻠﯿﻼ ﻋﻦ  13.1ﻣﻠﯿﻮن ب م ن ي ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2017وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺴﮫ ارﺗﻔﻊ ھﺬا اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻓﻲ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻤﻌﺪل  1%ﻟﯿﺘﺠﺎوز ﻗﻠﯿﻼ 1.7
ﻣﻠﯿﻮن ب م ن ي.
وﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﮭﯿﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺼﺪر
اﻷﺳﺎﺳﻲ وﺷﺒﮫ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إذ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ ھﺬه
اﻟﻤﺼﺎدر أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  98.5%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول ﻓﻲ ﻋﺎم
 .2017وﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺼﺪر اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻷول ﻓﻲ ﻣﯿﺰان اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إذ أﺻﺒﺢ ﯾﻐﻄﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ) (51%إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك ھﺬه اﻟﺪول ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،2017ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﻨﻔﻂ  .47.6%وﺗﺴﺎھﻢ ﺑﻘﯿﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻢ
واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز .1.5%
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وﯾﻠﻌﺐ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ دورا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﯿﺰان اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺣﯿﺚ
ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ  52.7%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻋﺎم
 .2017وﻣﺎ ﯾﺰال اﻟﻨﻔﻂ ﯾﻠﻌﺐ دورا ھﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺼﺘﮫ ﻟﺘﺒﻠﻎ  46.5%ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻓﻲ ﻋﺎم .2017
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن ﺣﺼﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ  36%ﻓﻲ ﻋﺎم  2013إﻟﻰ  38.1%ﻓﻲ ﻋﺎم
 2017ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ  58.5%إﻟﻰ  55.7%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﮭﺎ.
وﺗﻠﻌﺐ ﺑﻘﯿﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ )اﻟﻔﺤﻢ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ( دورا ﺿﺌﯿﻼ ﻓﻲ
ﻣﯿﺰان اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء إذ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺼﺘﮭﺎ  0.8%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2017وﺗﺸﻜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺼﺎدر  6.3%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﺧﺮى .اﻟﺸﻜﻞ ) (19 -1واﻟﺠﺪول ).(18-1
اﻟﺸﻜﻞ 19 -1
ھﯿﻜﻞ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم2017
)(%
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اﻟﺠﺪول 18-1
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ2017 -2013 ،
)أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ /ﯾﻮم(
2013

2014

2015

2016

*2017

اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ
اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء
اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ
2017 -2016

6291
588
6879

6165
597
6762

6507
632
7140

6763
657
7420

6912
660
7572

2.2
0.4
2.1

اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ
اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء
اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ

5683
954
6636

5832
985
6817

6017
977
6994

5986
951
6936

6100
965
7065

1.9
1.5
1.9

اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭروﻣﺎﺋﯾﺔ
اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء
اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ

67
29
96

72
29
101

72
29
100

72
29
101

72
29
101

اﻟﻔﺣم
اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء
اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ

42
61
103

44
86
130

39
77
115

39
80
119

39
80
119

اﺟﻣﺎﻟﻲ اﺳﺗﮭﻼك اﻟطﺎﻗﺔ
اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء
اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﺧرى
إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ

12083
1631
13714

12113
1697
13810

12635
1714
14349

12860
1716
14576

13123
1734
14857

2.1
1.0
1.9

* ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻘدﯾرﯾﺔ.
ﻣﻼﺣظﺔ :ﻗد ﻻ ﺗﺗطﺎﺑق اﻟﻣﺟﺎﻣﯾﻊ ﻧظرا ً ﻟﻠﺗﻘرﯾب.
اﻟﻣﺻدر :ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول ،ﺑﻧك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

واﺳﺘﻤﺮ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  2017-2013ﺣﯿﺚ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻦ  13.5ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ )ب م ن( ﻓﻲ
ﻋﺎم  2013إﻟﻰ  13.3ب م ن ﻓﻲ ﻋﺎم  .2017وﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻧﺨﻔﺾ ھﺬا
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ  18ب م ن إﻟﻰ  17.9ب م ن .وﯾﻌﻮد ھﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﺺ ﻣﻌﺪل
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﺳﺖ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ،وھﻲ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ،ﺳﻮرﯾﺎ ،اﻟﻌﺮاق،
اﻟﻜﻮﯾﺖ ،ﻟﯿﺒﯿﺎ ،وﻣﺼﺮ .ﻛﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ھﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻏﯿﺮ
اﻷﻋﻀﺎء ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺣﯿﺚ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻦ  4.7ب م ن إﻟﻰ  4.5ب م ن ،وﯾﺒﯿﻦ
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اﻟﺸﻜﻞ ) (20 -1واﻟﺠﺪول ) (19 -1ﻣﻌﺪل اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ  2013و.2017
اﻟﺸﻜﻞ 20 -1
ﻣﻌﺪل اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2017
)ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ(

اﻟﺠﺪول 19-1
ﻣﻌﺪل اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻌﺎﻣﻲ  2013و2017
) ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ /ﺳﻨﺔ (

2013

*2017

اﻹﻣﺎرات

71.8

73.9

اﻟﺑﺣرﯾن

82.0

75.3

ﺗوﻧس *

6.0

6.2

اﻟﺟزاﺋر

9.7

10.1

اﻟﺳﻌودﯾﺔ *

49.3

51.3

ﺳورﯾﺎ *

4.8

3.0

اﻟﻌراق

8.8

8.1

ﻗطر *

136.4

138.1

اﻟﻛوﯾت

72.3

59.3

ﻟﯾﺑﯾﺎ

21.3

15.2

ﻣﺻر
اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء

7.8
18.0

7.3
17.9

اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﺧرى

4.7

4.5

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ

13.5

13.3

* ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻘدﯾرﯾﺔ.
اﻟﻣﺻدر :ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول ،ﺑﻧك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
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وﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  5.5%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ
ﻋﺎم  ،2016ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  41.6%ﻣﻘﺎﺑﻞ  45.6%ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ
و 7.3%ﻟﺪول اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ .اﻟﺸﻜﻞ ).(21 -1
اﻟﺸﻜﻞ 21 -1
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻋﺎم 2016
)(%

 1-2-1اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻨﻤﻮ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻤﻌﺪل  2.1%ﻓﻲ
ﻋﺎم  2017ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  7.6ﻣﻠﯿﻮن ب م ن ي ،ﻣﻨﮭﺎ ﺣﻮاﻟﻲ  6.9ﻣﻠﯿﻮن ب م
ن ي ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء و 660أﻟﻒ ب م ن ي ﻓﻲ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪول
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺣﯿﺚ وﺻﻠﺖ
ﺣﺼﺘﮭﺎ إﻟﻰ  91.3%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2017ﻣﻘﺎﺑﻞ
 8.7%ﻓﻲ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
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واﺳﺘﮭﻠﻜﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  11.5%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2016وﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  46.7%ﻣﻘﺎﺑﻞ 15.4%
ﻟﺪول اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ و 26.4%ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ .اﻟﺸﻜﻞ ).(22 -1
اﻟﺸﻜﻞ 22 -1
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻋﺎم 2016

)(%

 2-2-1اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ
وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺮﺗﻔﻊ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم
 2017ﺑﻤﻌﺪل  1.9%ﻟﯿﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  7.1ﻣﻠﯿﻮن ب م ن ي ،ﻣﻨﮭﺎ  6.1ﻣﻠﯿﻮن ب م ن
ي ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء و 965أﻟﻒ ب م ن ي ﻓﻲ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .وﺗﺒﻠﻎ ﺣﺼﺔ
اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء  86.3%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2017
ﻣﻘﺎﺑﻞ  13.7%ﻟﺒﻘﯿﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  2017-2013ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﺠﻞ ﺣﺼﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﺎزوﻟﯿﻦ ووﻗﻮد
اﻟﻄﺎﺋﺮات ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ﺣﯿﺚ ﺳﺘﺰداد ﺣﺼﺔ اﻟﻐﺎزوﻟﯿﻦ ﻣﻦ  24.6%إﻟﻰ 25.7%
وﺳﺘﺰداد ﺣﺼﺔ وﻗﻮد اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻣﻦ  6%إﻟﻰ  .7.2%ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﺣﺼﺔ زﯾﺖ اﻟﻮﻗﻮد
واألربعون
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ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول
ﻟﻠﺑﺗرول
ﻌرﺑﯾﺔاﻟﻣﺻدرة
اﻷﻗطﺎر اﻟاﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻟﻠﺑﺗرول
اﻟﻣﺻدرة
ﻣﻧظﻣﺔاﻷﻗطﺎر
ﻣﻧظﻣﺔ

اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

ﻣﻦ  17.7%إﻟﻰ  .17.8%وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ ﺳﺘﺘﺮاﺟﻊ ﺣﺼﺔ زﯾﺖ اﻟﻐﺎز /اﻟﺪﯾﺰل ﻣﻦ
اﻟﺪﯾﺰل ﻣﻦ
ﺳﺘﺘﺮاﺟﻊزﯾﺖ
ﺳﺘﺘﺮاﺟﻊ ﺣﺼﺔ
ﻧﻔﺴﮫ
اﻟﻮﻗﺖ
.17.8%
 17.7إﻟﻰ %
ﻣﻦﻣﻦ%%
واﻟﻜﯿﺮوﺳﯿﻦﻣﻦ
اﻟﻐﺎز /اﻟﺪﯾﺰل
اﻟﻐﺎز/زﯾﺖ
ﺣﺼﺔ
ﺣﺼﺔﻧﻔﺴﮫ
اﻟﻮﻗﺖ
.17.8وﻓﻲوﻓﻲ
17.7
إذ
اﻟﻤﺴﺎل
اﻟﺒﺘﺮول
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻏﺎز
ﺳﺘﺘﺮاﺟﻊ
إﻟﻰ ،36ﻛﻤﺎ
إﻟﻰ %
38.3
%
اﻟﺒﺘﺮولواﻟﻜﯿﺮوﺳﯿﻦ إذ
اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﺴﺎل
ﺣﺼﺔﻣﻦ ﻏﺎز
ﺣﺼﺔ ﻛﻞ
ﻛﻤﺎﺳﺘﺘﺮاﺟﻊ
 ،36%ﻛﻤﺎ
إﻟﻰ %
%%
إذ
ﻣﻦ،ﻏﺎز
ﺳﺘﺘﺮاﺟﻊ
38.3إﻟﻰ
38.3
واﻟﻜﯿﺮوﺳﯿﻦإﻟﻰ
اﻟﻤﺴﺎل اﻟﻜﯿﺮوﺳﯿﻦ
ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺼﻞ ﺣﺼﺔ
ﻛﻞ8.4
اﻟﻤﺴﺎل إﻟﻰ %
،36اﻟﺒﺘﺮول
ﺣﺼﺔ ﻏﺎز
ﺳﺘﺼﻞ
ﺳﺘﺼﻞ ﺣﺼﺔ ﻏﺎز اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﺴﺎل إﻟﻰ  ،8.4%ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺼﻞ ﺣﺼﺔ اﻟﻜﯿﺮوﺳﯿﻦ إﻟﻰ
إﻟﻰ
اﻟﻜﯿﺮوﺳﯿﻦ
اﻟﻨﺴﺒﻲ ﺣﺼﺔ
اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﺳﺘﺼﻞ
ﺗﻄﻮر ،8.4ﻛﻤﺎ
(23إﻟﻰ %
اﻟﻤﺴﺎل
ﺳﺘﺼﻞ .ﺣﺼﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ﻻﺳﺘﮭﻼك
اﻟﺒﺘﺮول)-1
ﻏﺎز اﻟﺸﻜﻞ
وﯾﻮﺿﺢ
0.7%
 .0.7%وﯾﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ ) (23 -1ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت

اﻟﺘﻮزﯾﻊ .اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻔﺘﺮة ﺗﻄﻮر
ﺧﻼل (23
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ )-1
اﻟﺪول اﻟﺸﻜﻞ
وﯾﻮﺿﺢ
.0.7%
2017-2013
اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة .2017-2013
اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة .2017-2013
اﻟﺸﻜﻞ23 -123
اﻟﺸﻜﻞ -1
اﻟﻔﺘﺮةﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺪول
ﻓﻲ
اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ
ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ﻻﺳﺘﮭﻼك ا
اﻟﺘﻮزﯾﻊ
23
1
اﻟﺸﻜﻞ
ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺧﻼل
اﻟﻨﺴﺒﻲﻻﺳﺘﮭﻼك ا
اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ
20172017
-2013
اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻻﺳﺘﮭﻼك ا-2013
)(%
2017
-2013
)(%
)(%

وﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  6.9%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ

وﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  6.9%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ
اﺳﺘﮭﻼك 40.9%
إﺟﻤﺎﻟﻲ 47.9ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ %
ﺣﺼﺔ%اﻟﺪول
 ،2016وﺑﻠﻐﺖ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم
اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
 6.9ﻣﻦ
ﻣﻘﺎﺑﻞ 40.9%
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ 47.9%
اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺣﺼﺔ
اﻟﺪول وﺑﻠﻐﺖ
ﺣﺼﺔ،2016
وﺑﻠﻐﺖ ﻋﺎم
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ
ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ و 4.4%ﻟﺪول اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ .اﻟﺸﻜﻞ ).(24 -1
.(47.9ﻣﻘﺎﺑﻞ 40.9%
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
اﻟﺪول
اﻻﺗﺤﺎد ﺣﺼﺔ
ﻟﺪول وﺑﻠﻐﺖ
،2016
اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻟﻓﻲ
اﻟﺸﻜﻞ )24 -1%
اﻟﺴﺎﺑﻖ.
اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ
ﻋﺎم4.4
ﻓﻲ و%
اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ
ﻠﺪول
ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ و 4.4%ﻟﺪول اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ .اﻟﺸﻜﻞ ).(24 -1
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ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول

تطورات السوق النفطية العالمية وإنعكاساتها على الدول األعضاء

اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

اﻟﺸﻜﻞ 24 -1
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى
ﻓﻲ ﻋﺎم 2016
)(%

 3-2-1اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ
ﯾﻘﻊ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ ﺗﺘﺴﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺸﺢ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ
اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻨﻌﻜﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﺪرات ھﺬه اﻟﺪول ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺎﻗﻂ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ .وﯾﺆدي ذﻟﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﺿﺂﻟﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﯿﺰان
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول .وﺗﺸﯿﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺼﻞ ﺣﺠﻢ
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إﻟﻰ  101أﻟﻒ ب م ن ي ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،2017أي ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  0.7%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول ﻓﻲ ﻋﺎم
 .2017وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺮ أﻛﺒﺮ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ وﻣﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ إذ ﯾﻘﺪر
ﺣﺠﻢ اﺳﺘﮭﻼﻛﮭﺎ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  64أﻟﻒ ب م ن ي.
واﺳﺘﮭﻠﻜﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﺮﺑﻮ ﻗﻠﯿﻼ ﻋﻦ  0.5%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2016وﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ  58.5%ﻣﻘﺎﺑﻞ
 34.8%ﻟﻠﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و 4.2%ﻟﺪول اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
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ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول

اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

 4-2-1اﻟﻔﺤﻢ
ﯾﺴﺎھﻢ اﻟﻔﺤﻢ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،
وﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺼﻞ ﺣﺠﻢ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول إﻟﻰ  119أﻟﻒ ب م ن ي ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،2017أي  %0.8ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ.
واﺳﺘﮭﻠﻜﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ  0.2%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻢ
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2016وﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ  71.1%ﻣﻘﺎﺑﻞ  %24.5ﻟﻠﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
و 4.2%ﻟﺪول اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

 .2إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﻄﺎر اﻷﻋﻀﺎء
 1-2إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻔﺮد
ﺷﮭﺪت اﻟﻔﺘﺮة  2017 -2013ﺗﻄﻮرات ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء إذ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻘﻠﺺ ھﺬا اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻓﻲ ﻋﺎم  2013ﺑﻤﻌﺪل
 2.4%ارﺗﻔﻊ ﺑﻤﻌﺪل  0.3%ﻓﻲ ﻋﺎم  2014ﺛﻢ ﻗﻔﺰ ﺑﻤﻌﺪل  4.3%ﻓﻲ ﻋﺎم  2015ﺛﻢ
ﺗﺮاﺟﻊ ھﺬا اﻟﻤﻌﺪل إﻟﻰ  1.8%ﻓﻲ ﻋﺎم  .2016وﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻨﻤﻮ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻤﻌﺪل  2.1%ﻓﻲ ﻋﺎم  2017ﻟﯿﺒﻠﻎ  13.1ﻣﻠﯿﻮن ب م ن
ي ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2017أي ﺑﺰﯾﺎدة ﺣﺠﻤﮭﺎ  263أﻟﻒ ب م ن ي .وﺟﺎءت ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدة
ﺑﺼﻮرة رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺛﻼث دول ،وھﻲ :اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ) 101أﻟﻒ ب م ن ي( ،اﻹﻣﺎرات
) 41أﻟﻒ ب م ن ي( ،وﻣﺼﺮ ) 37أﻟﻒ ب م ن ي( .وﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺮﺗﻔﻊ اﺳﺘﮭﻼك
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ أرﺑﻊ دول ،وھﻲ :اﻟﺠﺰاﺋﺮ ) 27أﻟﻒ ب م ن ي( ،ﻗﻄﺮ
) 21أﻟﻒ ب م ن ي( ،واﻟﻌﺮاق واﻟﻜﻮﯾﺖ ) 14أﻟﻒ ب م ن ي( ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ .وﯾﺘﻮﻗﻊ
أن ﯾﺮﺗﻔﻊ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺸﻜﻞ طﻔﯿﻒ ﻓﻲ ﺛﻼث دول ،وھﻲ :ﻟﯿﺒﯿﺎ ) 4آﻻف ب م ن
ي( ،واﻟﺒﺤﺮﯾﻦ وﺗﻮﻧﺲ ) 3آﻻف ب م ن ي( ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ .وﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺴﺘﻘﺮ اﺳﺘﮭﻼك
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺎ ﻋﻨﺪ  191أﻟﻒ ب م ن ي ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2017وھﻮ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻧﻔﺴﮫ اﻟﺬي

واألربعون
السنوي الرابع
___________العام
_____ تقرير األمني
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تطورات السوق النفطية العالمية وإنعكاساتها على الدول األعضاء

اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول

ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2016وﯾﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ ) (25 -1واﻟﺠﺪول ) (20 -1اﺳﺘﮭﻼك
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻋﺎم  2017ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم .2013
اﻟﺸﻜﻞ 25 -1
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ  2013و 2017
)أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﻰء ﻧﻔﻂ  /ﯾﻮم(

اﻟﺠﺪول 20-1
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء2017-2013 ،
)أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ /ﯾﻮم(
اﻹﻣﺎرات
اﻟﺑﺣرﯾن
ﺗوﻧس *
اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺳﻌودﯾﺔ *
ﺳورﯾﺎ *
اﻟﻌراق
ﻗطر
اﻟﻛوﯾت
ﻟﯾﺑﯾﺎ*
ﻣﺻر
اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ

2013

2014

2015

2016

*2017

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ
2017 -2016

1679
281
180
1015
4055
287

1582
295
193
1080
4304
240

1690
295
192
1143
4498
225

1761
294
192
1128
4539
191

1802
297
195
1154
4640
191

2.3
0.9
1.4
2.4
2.2
0.0

862
848
802
791
845
1003
982
881
744
749
715
701
690
640
683
401
397
475
493
498
1862 1826 1745 1751 1811
13123 12860 12635 12113 12083

1.7
2.1
2.0
1.0
2.0
2.1

* ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻘدﯾرﯾﺔ.
ﻣﻼﺣظﺔ :ﻗد ﻻ ﺗﺗطﺎﺑق اﻟﻣﺟﺎﻣﯾﻊ ﻧظرا ً ﻟﻠﺗﻘرﯾب.
اﻟﻣﺻدر :ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول ،ﺑﻧك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

____________________________________________ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻨﻮي 2017
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الفصل
األول

ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول

اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

وﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول
اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ  18ب م ن ﻓﻲ ﻋﺎم  2013إﻟﻰ  17.9ب م ن ﻓﻲ ﻋﺎم  .2017وﯾﺘﻮﻗﻊ
أن ﯾﺼﻞ ھﺬا اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم  2017إﻟﻰ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :ﻗﻄﺮ ) 138.1ب م ن(،
اﻹﻣﺎرات ) 73.9ب م ن( ،اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ) 75.3ب م ن( ،اﻟﻜﻮﯾﺖ ) 59.3ب م ن(،
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ) 51.3ب م ن( ،ﻟﯿﺒﯿﺎ ) 15.2ب م ن( ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ) 10.1ب م ن( ،اﻟﻌﺮاق
) 8.1ب م ن( ،ﻣﺼﺮ ) 7.3ب م ن( ،ﺗﻮﻧﺲ ) 6.2ب م ن( ،وﺳﻮرﯾﺎ ) 3ب م ن(.
وﯾﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ ) (26-1ﻣﻌﺪل اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء.
اﻟﺸﻜﻞ 26-1
ﻣﻌﺪل اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻋﺎم 2017
)ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ(

 2-2اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺼﺪر
ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﮭﯿﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﯿﺔ )اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ( اﻟﻤﺼﺪر ﺷﺒﮫ
اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﺬي ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﺣﯿﺚ ﺗﻐﻄﻲ ھﺬه
اﻟﻤﺼﺎدر  99.2%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول ﻓﻲ ﻋﺎم  .2017وﯾﺘﻮﻗﻊ
أن ﺗﺘﻮزع ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻓﻲ ﻋﺎم  2017ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﺘﺎﻟﻲ :اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ) ،(52.7%اﻟﻨﻔﻂ ) ،(46.5%اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ )،(0.5%
واألربعون
السنوي الرابع
___________العام
_____ تقرير األمني
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اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

واﻟﻔﺤﻢ ) .(0.3%وﯾﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ ) (27 -1واﻟﺠﺪول ) (21 -1اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺼﺪر ﻓﻲ ﻋﺎم .2017
اﻟﺸﻜﻞ 27 -1
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺼﺪر ﻓﻲ ﻋﺎم 2017
)أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ  /اﻟﯿﻮم(

اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ13123 :

اﻟﺠﺪول 21-1
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء وﻓﻖ اﻟﻤﺼﺪر2017- 2013 ،
)أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ /ﯾﻮم(
2013

2014

2015

2016

*2017

اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ

6291

6165

6507

6763

6912

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ
2017 -2016
2.2

اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺑﺗروﻟﯾﺔ

5683

5832

6017

5986

6100

1.9

اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﮭروﻣﺎﺋﯾﺔ

67

72

72

72

72

0.0

اﻟﻔﺣم

42

44

39

39

39

0.0

12860

13123

2.1

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟطﺎﻗﺔ

12083

12635 12113

* ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻘدﯾرﯾﺔ.
ﻣﻼﺣظﺔ :ﻗد ﻻ ﺗﺗطﺎﺑق اﻟﻣﺟﺎﻣﯾﻊ ﻧظرا ً ﻟﻠﺗﻘرﯾب.
اﻟﻣﺻدر :ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول ،ﺑﻧك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

واألربعون
ﺗﻘﺮﯾﺮ الرابع
__________السنوي
تقرير األمني العام
اﻟﺴﻨﻮي 93
2017
اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم
__________________________________
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الفصل
األول

اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول

 1-2-2اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺮﺗﻔﻊ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻋﺎم 2017
ﺑﻤﻌﺪل  2.2%ﻟﯿﺒﻠﻎ  6.9ﻣﻠﯿﻮن ب م ن ي ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  6.3ﻣﻠﯿﻮن ب م ن ي ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،2013ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﺣﺼﺘﮫ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ 52.1%
ﻓﻲ ﻋﺎم  2013إﻟﻰ  52.7%ﻓﻲ ﻋﺎم  .2017وﺗﻮﺟﺪ ﺧﻤﺲ دول ﻋﺮﺑﯿﺔ ذات اﺳﺘﮭﻼك
ﻣﻠﻤﻮس ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ،وھﻲ :اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،اﻹﻣﺎرات ،ﻣﺼﺮ ،ﻗﻄﺮ ،واﻟﺠﺰاﺋﺮ.
ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ ھﺬه اﻟﺪول اﻟﺨﻤﺲ  83%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول
اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻋﺎم  .2017وﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺺ ھﺬه اﻟﺪول ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﺪول
اﻷﻋﻀﺎء ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ) ،(28.3%اﻹﻣﺎرات ) ،(%19.2ﻣﺼﺮ )،(13.1%
ﻗﻄﺮ ) ،(11.9%واﻟﺠﺰاﺋﺮ ) .(10.5%وﯾﺒﯿﻦ اﻟﺸﻜﻞ ) (28 -1واﻟﺠﺪول )(22 -1
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ  2013و.2017
اﻟﺠﺪول 22-1
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء2017-2013 ،
)أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ /ﯾﻮم(
*2017 2016 2015 2014 2013
اﻹﻣﺎرات
اﻟﺑﺣرﯾن
ﺗوﻧس
اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺳورﯾﺎ
اﻟﻌراق
ﻗطر
اﻟﻛوﯾت
ﻟﯾﺑﯾﺎ
ﻣﺻر

اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ

1225
253
87
595
1724
96
149
630
342
266
925
6291

1146
265
93
660
1764
87
155
607
311
236
841
6165

1239
265
89
708
1800
75
168
723
358
254
829
6507

1299
262
89
706
1910
67
189
803
372
180
885
6762

1330
265
91
725
1955
67
190
820
380
184
905
6912

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ
2017 -2016

2.4
1.0
2.2
2.6
2.3
0.0
0.8
2.1
2.1
2.3
2.3
2.2

* ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻘدﯾرﯾﺔ.

ﻣﻼﺣظﺔ :ﻗد ﻻ ﺗﺗطﺎﺑق اﻟﻣﺟﺎﻣﯾﻊ ﻧظرا ً ﻟﻠﺗﻘرﯾب.
اﻟﻣﺻدر :ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول ،ﺑﻧك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

واألربعون
السنوي الرابع
___________العام
_____ تقرير األمني
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اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

اﻟﺸﻜﻞ 28 -1
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ  2013و 2017
)أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ  /ﯾﻮم(

وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ درﺟﺔ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻟﺴﺪ
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ .وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻒ ھﺬه اﻟﺪول ﺿﻤﻦ ﺛﻼث ﻓﺌﺎت ،وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ
اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول ﻓﻲ
ﻋﺎم  ،2017وھﺬه اﻟﻔﺌﺎت ھﻲ:
-

اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻋﺘﻤﺎدا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻓﯿﮭﺎ ،وھﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﺣﺼﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻋﻦ  %50ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻄﺎﻗﺔ .وﺗﺘﺄﻟﻒ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ دول ،وھﻲ :اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ،ﻗﻄﺮ ،اﻹﻣﺎرات،
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،واﻟﻜﻮﯾﺖ .وﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول ﻓﻲ ﻋﺎم  2017ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ) ،(89.2%ﻗﻄﺮ )،(81.8%
اﻹﻣﺎرات ) ،(73.8%اﻟﺠﺰاﺋﺮ ) ،(62.8%واﻟﻜﻮﯾﺖ ).(53.1%

-

اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻋﺘﻤﺎدا رﺋﯿﺴﯿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻓﯿﮭﺎ ،وھﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح ﻓﯿﮭﺎ ﺣﺼﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ 50% -33%
ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ .وﺗﺘﻀﻤﻦ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﺧﻤﺲ دول ،وھﻲ :ﻣﺼﺮ ،ﺗﻮﻧﺲ،
اﻟﺴﻨﻮي 2017
اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم
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ﻟﯿﺒﯿﺎ ،اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،وﺳﻮرﯾﺎ .وﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﮭﻼك ھﺬه اﻟﺪول
ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :ﻣﺼﺮ ) ،(48.6%ﺗﻮﻧﺲ ) ،(46.7%ﻟﯿﺒﯿﺎ ) ،(45.9%اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
) ،(42.1%وﺳﻮرﯾﺎ ).(35.1%
-

اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻋﺘﻤﺎدا ﺛﺎﻧﻮﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ،وﺗﻀﻢ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم
 2017دوﻟﺔ واﺣﺪة وھﻲ اﻟﻌﺮاق اﻟﺬي ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﻠﻎ ﺣﺼﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
 22%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وﯾﺒﯿﻦ اﻟﺸﻜﻞ ) (29 -1درﺟﺔ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ

ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ.
اﻟﺸﻜﻞ 29 -1
اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻋﺎم 2017
)(%
ﻣﺗوﺳط اﻟدول اﻻﻋﺿﺎء 52.7

 2-2-2اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ
ﺑﻌﺪ أن ﺗﻘﻠﺺ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ
 6017أﻟﻒ ب م ن ي ﻓﻲ ﻋﺎم  2015إﻟﻰ  5986أﻟﻒ ب م ن ي ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2016ﻓﺈﻧﮫ
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺮﺗﻔﻊ ھﺬا اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻓﻲ ﻋﺎم  2017ﺑﻤﻌﺪل  1.9%ﻟﯿﺒﻠﻎ  6100أﻟﻒ
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تطورات السوق النفطية العالمية وإنعكاساتها على الدول األعضاء
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ب م ن ي .وﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﺠﻞ أرﺑﻊ دول أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﺿﻤﻦ
اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ،وھﺬه اﻟﺪول ھﻲ :اﻹﻣﺎرات ،اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،ﻗﻄﺮ ،واﻟﻜﻮﯾﺖ .وﯾﺘﻮﻗﻊ أن
ﯾﺒﻠﻎ ھﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول ﻓﻲ ﻋﺎم  2017ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :اﻹﻣﺎرات ) ،(2.2%اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
) ،(2.1%ﻗﻄﺮ ) ،(2.1%واﻟﻜﻮﯾﺖ ) .(2%ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺼﻞ ھﺬا اﻟﻤﻌﺪل إﻟﻰ
 1.9%ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،اﻟﻌﺮاق ،وﻣﺼﺮ.
وﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺼﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول
اﻷﻋﻀﺎء إﻟﻰ  114أﻟﻒ ب ن ي ﻓﻲ ﻋﺎم  .2017وﺳﺘﺄﺗﻲ ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدة ﺑﺼﻮرة رﺋﯿﺴﯿﺔ
ﻣﻦ أرﺑﻊ دول ،وھﻲ :اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،ﻣﺼﺮ ،اﻟﻌﺮاق ،واﻹﻣﺎرات ﺣﯿﺚ ﺳﯿﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﺰﯾﺎدة
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ) 56أﻟﻒ ب م ن ي( ،ﻣﺼﺮ ) 16أﻟﻒ ب م ن ي(،
اﻟﻌﺮاق ) 13أﻟﻒ ب م ن ي( ،واﻹﻣﺎرات ) 10آﻻف ب م ن ي( ،وﺑﺬﻟﻚ ﯾﻤﺜﻞ ﺣﺠﻢ
اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ  83.1%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﺳﺘﮭﻼك
اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2017اﻟﺠﺪول ).(23 -1
اﻟﺠﺪول 23-1
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء2017-2013 ،
)أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ /ﯾﻮم(
اﻹﻣﺎرات
اﻟﺑﺣرﯾن
ﺗوﻧس
اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺳورﯾﺎ
اﻟﻌراق
ﻗطر
اﻟﻛوﯾت
ﻟﯾﺑﯾﺎ
ﻣﺻر

اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ

2013

2014

2015

2016

*2017

425
29
92
416
2330
185
696
119
341
232
819
5683

406
29
98
416
2537
147
637
137
329
257
839
5832

426
31
102
431
2696
143
634
158
332
221
844
6017

437
32
102
418
2627
117
659
179
329
217
869
5986

447
32
103
426
2683
117
672
183
335
217
885
6100

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ
2017 -2016

2.2
0.4
0.7
1.9
2.1
0.0
1.9
2.1
2.0
0.0
1.9
1.9

* ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻘدﯾرﯾﺔ.
ﻣﻼﺣظﺔ :ﻗد ﻻ ﺗﺗطﺎﺑق اﻟﻣﺟﺎﻣﯾﻊ ﻧظرا ً ﻟﻠﺗﻘرﯾب.
اﻟﻣﺻدر :ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول ،ﺑﻧك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
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وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء إﻟﻰ ﻓﺌﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ
ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2017وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻣﺎ
ﺗﺰال اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﺗﻐﻄﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﯿﮭﺎ .وﺗﺘﺄﻟﻒ ھﺬه
اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ دول ،وھﻲ :اﻟﻌﺮاق ) ،(78%ﺳﻮرﯾﺎ ) ،(61.3%اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
) ،(57.8%ﻟﯿﺒﯿﺎ ) ،(54.1%وﺗﻮﻧﺲ ) .(52.8%وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﯿﮭﺎ .وﺗﺘﻀﻤﻦ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ
ﺳﺖ دول وھﻲ :ﻣﺼﺮ ) ،(47.5%اﻟﻜﻮﯾﺖ ) ،(46.9%اﻟﺠﺰاﺋﺮ )،(36.9%
اﻹﻣﺎرات ) ،(24.8%ﻗﻄﺮ ) ،(18.2%واﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ).(10.8%

 3-2-2اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ واﻟﻔﺤﻢ
ﺗﺴﺎھﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ واﻟﻔﺤﻢ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺻﻐﯿﺮة ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻮﻗﻊ أﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﺣﺼﺔ ھﺬان اﻟﻤﺼﺪران ﻣﻌﺎ ﻋﻦ  0.85%ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻋﺎم  .2017وﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ  72أﻟﻒ ب م ن ي ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2017ﻣﻨﮭﺎ  63.7أﻟﻒ ب
م ن ي ﻓﻲ ﻣﺼﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ واﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء .اﻟﺠﺪول ). (24 -1
اﻟﺠﺪول 24-1
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء2017-2013 ،
)أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ /ﯾﻮم(
*2017 2016 2015 2014 2013
ﺗوﻧس *
اﻟﺟزاﺋر
ﺳورﯾﺎ *

1.0
0.4
7.0

1.0
0.9
7.0

1.0
0.4
7.0

1.0
0.6
7.0

1.0
0.6
7.0

ﻣﺻر

58.8
67.3

63.5
72.4

63.5
71.9

63.7
72.3

63.7
72.3

اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ
2017 -2016
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

* ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻘدﯾرﯾﺔ.
ﻣﻼﺣظﺔ :ﻗد ﻻ ﺗﺗطﺎﺑق اﻟﻣﺟﺎﻣﯾﻊ ﻧظرا ً ﻟﻠﺗﻘرﯾب.
اﻟﻣﺻدر :ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول ،ﺑﻧك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
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اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﻠﻎ ﺣﺼﺔ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﺤﻢ  0.3%ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻋﺎم  2017ﺣﯿﺚ ﺳﯿﺼﻞ ﺣﺠﻢ ھﺬا اﻻﺳﺘﮭﻼك إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ 39
أﻟﻒ ب م ن ي ،ﻣﻨﮭﺎ  25.5أﻟﻒ ب م ن ي ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات وﺣﻮاﻟﻲ  8.6أﻟﻒ ب م ن ي
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ .اﻟﺠﺪول ).(25 -1
اﻟﺠﺪول 25-1
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء2017-2013 ،
)أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ /ﯾﻮم(
*2017 2016 2015 2014 2013
اﻹﻣﺎرات
اﻟﺟزاﺋر
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﻣﺻر

اﻻﺟﻣﺎﻟﻲ

29.1
3.2
1.9
7.7
42.0

29.4
3.6
2.8
7.9
43.7

25.4
2.9
2.0
8.3
38.5

25.5
2.9
2.0
8.6
39.0

25.5
2.9
2.0
8.6
39.0

ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ
2017 -2016

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

* ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻘدﯾرﯾﺔ.
ﻣﻼﺣظﺔ :ﻗد ﻻ ﺗﺗطﺎﺑق اﻟﻣﺟﺎﻣﯾﻊ ﻧظرا ً ﻟﻠﺗﻘرﯾب.
اﻟﻣﺻدر :ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول ،ﺑﻧك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

 -3ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺆﺷﺮ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت
ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أواﺑﻚ ﺣﻮل اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ واﺳﺘﻨﺎدا
ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌﺎم 2010
أن ھﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ  292طﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ﻟﻜﻞ  1ﻣﻠﯿﻮن
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  2013إﻟﻰ  284طﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ
ﻟﻜﻞ  1ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2016وﯾﻌﻮد ھﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ إﻟﻰ
أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌﺎم  2010ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ،ﺳﻮرﯾﺎ ،وﻟﯿﺒﯿﺎ ﻧﻈﺮا ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻋﻨﮭﺎ( ﻗﺪ ارﺗﻔﻊ ﺑﻤﻌﺪل  3.4%ﺳﻨﻮﯾﺎ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  2016-2013ﺑﯿﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول
)ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ،ﺳﻮرﯾﺎ ،وﻟﯿﺒﯿﺎ( ﺑﻤﻌﺪل  2.1%ﺳﻨﻮﯾﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﮭﺎ.
وﯾﻮﺟﺪ ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻣﻠﺤﻮظ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﺮاوح
ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  197طﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ﻟﻜﻞ  1ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
____________________________________________ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﻨﻮي 2017
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ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول

ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﻋﺎم  2016و 349طﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ذاﺗﮫ .اﻟﺸﻜﻞ
) (30 -1واﻟﺠﺪول ).(26 -1
اﻟﺠﺪول 26-1
ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ،ﻋﺎﻣﻲ 2016 ،2013
) طﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﺄﺳﻌﺎر (2010
2013

2016

اﻻﻣﺎرات

243.8

231.6

اﻟﺑﺣرﯾن

488.7

غم

ﺗوﻧس *

193.4

196.9

اﻟﺟزاﺋر

286.8

286.4

اﻟﺳﻌودﯾﺔ *

321.0

327.3

ﺳورﯾﺎ *

غم

غم

اﻟﻌراق

232.5

199.2

ﻗطر

240.6

286.6

اﻟﻛوﯾت

249.1

244.3

ﻟﯾﺑﯾﺎ*
ﻣﺻر
اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء

غم
387.5
291.8

غم
348.7
284.0

.ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻘدﯾرﯾﺔ *
اﻟﻣﺻدر :ﻣﻧظﻣﺔ اﻷﻗطﺎر اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﺑﺗرول ،ﺑﻧك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.

اﻟﺸﻜﻞ 30 -1
ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻋﺎم 2016
)طﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ /ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎر (2010

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺠﺪول ).(26-1
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اﻹدارة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ

 -4اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
ﺳ###ﺒﻖ ﻟﻠﻌﺪﯾ###ﺪ ﻣ###ﻦ اﻟ###ﺪول اﻷﻋﻀ###ﺎء أن أﺟ###ﺮى ﺗﻌ###ﺪﯾﻼت ﺷ###ﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ###ﻰ أﺳ###ﻌﺎر
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2017وﻛﻤﺎ ورد ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻘ##ﺪ اﻋﺘﻤ##ﺪت
ﺑﻌ##ﺾ اﻟ##ﺪول اﻷﻋﻀ##ﺎء ﺳﯿﺎﺳ##ﺔ اﻟﺮﻓ##ﻊ اﻟﺘ##ﺪرﯾﺠﻲ ﻟﮭ##ﺬه اﻷﺳ##ﻌﺎر ﺣﯿ##ﺚ ﻟﺠ##ﺄت ﻛ##ﻞ ﻣ##ﻦ
اﻹﻣﺎرات وﻣﺼ##ﺮ إﻟ##ﻰ رﻓ##ﻊ أﺳ##ﻌﺎر ﻛ##ﻞ ﻣ##ﻦ ﻏ##ﺎز اﻟﺒﺘ##ﺮول اﻟﻤﺴ##ﺎل واﻟﻐ##ﺎزوﻟﯿﻦ وزﯾ##ﺖ
اﻟﻐﺎز/اﻟﺪﯾﺰل .ﻛﻤﺎ رﻓﻌ##ﺖ ﺗ##ﻮﻧﺲ أﺳ##ﻌﺎر اﻟﻐ##ﺎزوﻟﯿﻦ .ورﻓﻌ##ﺖ ﻛ##ﻞ ﻣ##ﻦ اﻟﺠﺰاﺋ##ﺮ وﻗﻄ##ﺮ
أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎزوﻟﯿﻦ وزﯾﺖ اﻟﻐﺎز/اﻟﺪﯾﺰل  ،اﻟﺠﺪول ).(27-1

الجدول ()27-1

البترولية 27في الدول العربية في عام 2017
االسعار المحلية للمنتجات
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ - 1
(عملة محلية  /لتر)

ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2017
)ﻋﻤﻠﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ  /ﻟﺘﺮ(

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺁﺧﺮ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ

ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻝ
12.5
10

ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

25

50

ﺭﻁﻞ

ﺭﻁﻞ

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

ﺩﺭﻫﻢ

58.00

116.00

ﻳﻨﺎﻳﺮ

2016

ﺩﻳﻨﺎﺭ

1.200

ﺗﻮﻧﺲ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

2017

ﺩﻳﻨﺎﺭ

7.400

1.230

ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ

ﻳﻨﺎﻳﺮ

2017

ﺩﻳﻨﺎﺭ

103.20

32.69

ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﺍﻟﺸﻬﺮ
ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﻛﻐﻢ

ﻛﻐﻢ

25

50

80

90

ﻛﻐﻢ

ﻛﻐﻢ

ﺍﻭﻛﺘﻴﻦ

ﺍﻭﻛﺘﻴﻦ

ﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ
92
91

95

98

ﺍﻭﻛﺘﻴﻦ

ﺍﻭﻛﺘﻴﻦ

2.04

2.15

0.80

0.125

0.160

0.235

0.140

0.140

1.510

1.750

1.110

1.390

35.33

35.72

ﺍﻭﻛﺘﻴﻦ

ﺍﻭﻛﺘﻴﻦ

1.97

ﻳﻨﺎﻳﺮ

2016

﷼

15.00

ﺳﻮﺭﻳﺎ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

2016

ﻟﻴﺮﺓ

2500

ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ

ﻳﻨﺎﻳﺮ

2016

ﺩﻳﻨﺎﺭ

0.90

0.75
225.0

750

900

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

﷼

15.00

1.75

1.80

2016

ﺩﻳﻨﺎﺭ

0.750

0.085

0.105

0.165

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2015

ﺩﻳﻨﺎﺭ

1.500

2017

ﺟﻨﻴﻪ

30.00

ﺍﻻﺭﺩﻥ

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

ﺩﻳﻨﺎﺭ

7

ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2016

ﺟﻨﻴﻪ

75

ﻋﻤﺎﻥ

ﻗﻄﺮ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﻴﺒﻴﺎ
ﻣﺼﺮ

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
ﻳﻮﻧﻴﻮ

450

5000

60.00

3.65
37

5.00
0.72

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2017

﷼

ﻟﺒﻨﺎﻥ

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

ﻟﻴﺮﺓ

ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

ﺩﺭﻫﻢ

ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ

ﻳﻮﻟﻴﻮ

2014

ﺍﻭﻗﻴﺔ

401

ﺍﻟﻴﻤﻦ

ﻳﻮﻧﻴﻮ

2017

﷼

215

16100

18300

2.20

20.42
0.45

0.45

150.0

180.0

150

400

0.80

1.70

0.110

0.110

0.150

0.090

0.090

6.60

3.65

3.65

0.94

1.095

6.17
0.186

ﻛﻴﺮﻭﺳﻴﻦ

ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻐﺎﺯ /ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ

0.54

0.54

4.89

4.11

0.209
1235

0.219
1265

765

11.25

850
9.61

384.6

المصدر  :بنك المعلومات  ،منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).
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الفصل الثاني
التطورات العالمية والعربية في استكشاف
واحتياطي وإنتاج مصادر الطاقة

أوال :النفط والغاز
 .1الوضع العام لالستكشاف واإلنتاج في الدول العربية والعالم
شهد عام  2017تذبذبا ً في سوق االستكشاف واإلنتاج رغم التحسن النسبي في أسعار النفط،
وانعكس ذلك على ميزانيات الشركات التي ارتفع بعضها بشكل ملحوظ ،مثل شركة  Nobel Energyالتي
رفعت نفقاتها الرأسمالية إلى أكثر من  2.3مليار دوالر مقارنة بنحو  1.3مليار دوالر في عام  .2016كما
أقرت مؤسسة  Chesapeake Energyميزانية تتراوح بين  2.5 -1.9مليار دوالر لعام  ،2017مقارنة
بحوالي  1.75 -1.65مليار دوالر في عام .2016
لكن ذلك لم ينسحب على كل الشركات العاملة في الصناعة البترولية إذ خفضت شركات أخرى من
نفقاتها ،ومنها شركة  Totalالتي خفضت نفقاتها من  20.53مليار دوالر عام  ،2016إلى ما يتراوح بين
 17 -16مليار دوالر عام .2017
وأعلنت شركة  Chevronأن ميزانيتها الرأسمالية واالستكشافية لعام  2018تبلغ  18.3مليار دوالر،
وهذا ما يعكس انخفاض الميزانية للسنة الرابعة على التوالي ،حيث بلغت ميزانية الشركة أكثر من
 42مليار دوالر عام  ،2013ثم تراجعت إلى  39.8مليار دوالر عام  ،2014و 35مليار دوالر لعام
 ،2015و 26.6مليار دوالر لعام  ،2016و 19.8مليار دوالر لعام .2017
وقد توقعت مؤسسة  WoodMacتضاعف قرارات االستثمار وزيادة اإلنفاق على االستكشاف
واإلنتاج في عام  2017بعد ظهور مالمح عودة الثقة إلى سوق الصناعة البترولية ،ورأت أن اإلنفاق
سيصل إلى  450مليار دوالر حتى نهاية عام  2017بارتفاع  %3عن عام  ،2016لكن الرقم يبقى أقل
بنحو  %40من استثمارات عام  .2014كما ذكرت المؤسسة أن عدد قرارات االستثمار النهائية في مشاريع
االستكشاف واإلنتاج قد يصل إلى  25قرارا ً في عام  2017بينما كان العدد  12قرارا ً فقط عام .2016
واسترشدت  WoodMacبأن عدد المشاريع التي تم منحها الضوء األخضر من المستثمرين في
النصف األول من عام  2017بلغ  15مشروعا ً تمثل  8مليارات برميل مكافئ نفط من االحتياطيات ،بينما
عملت مشاريع عام  2016على تطوير  8.8مليار برميل مكافئ نفط .ولوحظ أن من بين هذه المشاريع
الجديدة  11مشروعا ً تعمل على توسيع حقول ناضجة ،أو تطوير حقول بعيدة ،أو القيام بعمليات تتعلق
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بربط حقول تحت سطح البحر إلى خطوط أنابيب اإلنتاج .أي أن هذه المشاريع عموما ً ال تحمل الكثير من
المخاطرة ،كما أنها ال تحتاج للكثير من التكاليف الرأسمالية ،ويمكن وضعها على اإلنتاج بسرعة مقارنة
مع الحقول الجديدة.
أتـى هذا التحليل حول نوعية قرارات االستثمار مرتبطا ً بشكل ما بالتراجع الكبير فـي حجم
االكتشـافات البتروليــة في عام  ،2016حيـث شهد ذلك العام تراجع حجم اكتشافات النفط على مستوى
العالـم إلى  2.4مليـار برميـل ،مقـابل حجـم وسطـي مـن االكتشافـات بلـغ  9مليارات برميـل خـالل
األعـوام الخمسـة عشر التي سبقت ذلـك .كما انخفض حجـم المصـادر التي كـان مـن المقرر تطويـرها
عـام  2016إلى  4.7مليار برميل ،وهو ما مثل تراجعا ً بنسبة  %30عن حجم المصادر التي تم تطويرها
عام .2015
من جهتها ،رأت وكالة الطاقة الدولية  IEAفي تقرير لها أنه مع نمو الطلب العالمي على النفط
والمتوقع أن يكون بحدود  1.2مليون ب/ي خالل األعوام الخمسة القادمة ،فإن تقلص االستثمارات لفترة
طويلة (رغم تحسنها النسبي عام  )2017سيؤدي إلى أزمة في كميات النفط الكافية لتلبية الطلب العالمي.
وفي هذا المقام ضربت الوكالة مثالً عن تراجع االستثمارات في بحر الشمال إلى أقل من  26مليار دوالر،
أي ما يمثل نحو نصف ما استثمر عام  .2014وبينت الوكالة أن تراجع حجم االستثمارات العالمي في
مشاريع النفط والغاز بين عامي  2015و 2016بلغ  345مليار دوالر ،كما أن عدد المشاريع تراجع إلى
أدنى حد له منذ عام .1950
وعند النظر في تفاصيل التقرير يتبين أن االستثمارات في مجال االستكشاف تراجعت بشكل ملحوظ
أكثر من االستثمارات في مجال التطوير لتبلغ  60مليار دوالر ،وهو ما يمثل نحو نصف قيمتها في عام
 .2014وتوقعت الوكالة أن تحظى عمليات االستكشاف بحوالي  %12فقط من كامل االستثمارات في عام
 ،2017وهي أدنى نسبة تنشرها في أدبياتها منذ عقد من الزمان.
كذلك رأت وكالة الطاقة الدولية أن الواليات المتحدة األمريكية تمكنت من تخفيض كلفة إنتاج زيت
السجيل ،مما جعل سعر نقطة التعادل  BEPفي حوض  Permianيتراوح بين  45 -40دوالر/البرميل،
وهذا ما حدا بالوكالة إلى التأكيد على أن إنتاج النفط األمريكي قد يرتفع بمقدار  2.3مليون ب/ي في
عام  2022عند معدل األسعار الحالي ،وقد يرتفع أكثر إذا تحسنت أسعار النفط .وترافق هذا الطرح مع
حقيقة أن عدد اآلبار التي تم إكمالها في الواليات المتحدة في الربع الثالث من عام  2017زاد بنسبة %63
عن عدد اآلبار التي أُكملت في الربع الثالث من عام .2016
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وقد شهدت الدول العربية خالل عام  2017مستويات متفاوتة من النشاطات في مختلف مجاالت
الصناعة البترولية ،فعلى سبيل المثال وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وافقت شركة بترول أبو ظبي
الوطنية (أدنوك) على تمديد امتياز شركة  INPEXاليابانية ضمن خطة التطوير المشتركة لحقلي "أم
الدلخ" و"سطح" الواقعين في المغمورة وذلك حتى عام  .2042وبموجب االتفاق الجديد ستحصل INPEX

على حصة إضافية ( )28%مملوكة حاليا ألدنوك في حقل "أم الدلخ" لتزيد حصة الشركة اليابانية إلى
 ،%40بينمــا تبلغ حصتهــا في حقــل سطـح  .%40يذكر أن الحقلين يداران مــن قبــل شركــة تطويــر
حقــل "زاكــوم" "زادكــو" ،وينتــج حقل "أم الدلــخ" بمعــدل  15ألــف ب/ي ،بينما ينتج حقل سطح
بمعدل  20ألف ب/ي.
كما وقعت شركة بترول أبو ظبي الوطنية اتفاقية لمدة  40عاما ً منحت بموجبها حصة قدرها %8
لمؤسسة البترول الوطنية الصينية  ،CNPCوذلك في امتياز لشركة أبو ظبي للعمليات البترولية البرية
المحدودة (أدكو) ،وحصلت مقابل ذلك على عالوة توقيع بلغت  1.77مليار دوالر .يضم االمتياز حقول
"باب" ،و"بوحصا" ،و"شاه" ،و"عصب" ،وتقدر مصادره بما يتراوح بين  20و 30مليار برميل مكافئ
نفط .قدر إنتاج االمتياز في عام  2016بنحو  1.6مليون ب/ي.
ومنحـت شركـة بتـرول أبو ظبي الوطنـيـة عبـر شركـة  Occidental of Abu Dhabiعقـدا ً
لشـركـة  KBRلتقديم خدمات استشارية إلدارة المشاريع في حقلي غاز في المغمورة .ويتضمن االتفاق أن
تكون  KBRمسؤولة عن إدارة الخدمات الهندسية األساسية والتصميم لتطوير حقل غاز "دلما" ،إضافة
إلى التصميم وأعمال المسح في مشروع جزر هيل وغشا في أبو ظبي .ومن المخطط أن يتم إنجاز األعمال
خالل سنتين ،مع وجود خيار تمديد لمدة سنة إضافية.
يذكر أن أدنوك تطور مشروع حقل غاز "غشا" في إطار هدفها لرفع إنتاج الغاز واستدامته عن
طريق تنفيذ خطة شاملة لزيادة اإلنتاجية واألداء والنقل .يعتبر مشروع هيل وغشا من أكبر مشاريع الغاز
الحامض التي تطورها شركة أدنوك والمتوقع أن ينتج أكثر من  28مليون م/3ي من الغاز الحامض.
وتشمل متطلبات البنية التحتية للمشروع ما ال يقل عن  11جزيرة اصطناعية سيتم تصميمها وتشييدها.
وفي إطار التوجهات االستراتيجية لشركة بترول أبو ظبي الوطنية لإلنتاج المستدام وسعيها إلى رفع
معامل االستخالص من حقولها إلى  ،%70وقعت الشركة اتفاقا ً مع مركز األبحاث البترولية المتكاملة
التابع لجامعة  Bergenالنرويجية ،حيث سيتم بموجب االتفاقية ابتعاث  4من كوادر أدنوك إلجراء أبحاث
عملية في مجال تقنيات االستخالص البترولي المحسن الجديدة.
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وبموجـب االتفاقيـة ،مـددت أدنـوك االمتيـاز الممنـوح لكـل مـن الشركتيـن فـي حقـل "زاكـوم
العلـوي" والـذي كـان مـن المقرر أن ينتهـي فـي  31كانون األول/ديسمبر  2014لمـدة  10سنـوات
تنـتهـي فـي  31كانون األول/ديسمبر .2015
يذكر أن حقل "زاكوم العلوي" الذي يقع قبالة سواحل أبو ظبي ،يعد ثاني أكبر حقل بحري ورابع
أكبر حقل نفط على مستوى العالم .تم اكتشاف النفط في الحقل في عام  ،1963وفي عام  1977نفذت
أدنوك مشروعا ً لتطوير الحقل ،وفي عام  1978تم توقيع اتفاقية مع شركة ( JODCOفرع من شركة
 )Inpexلتطوير الحقل ،تلتها اتفاقية مـع  ExxonMobilفـي عام  .2006وفي نفس العام بدأ الشركاء
عمليات تطوير حقل "زاكـوم العلوي" بدراسة مجموعـة مـن الخيارات لزيادة الطاقة اإلنتاجية من
 500ألف ب/ي إلى 750ألف ب/ي ،ثم نفذ مشروع تطوير اإلنتاج اعتمادا ً على إنشاء جزر صناعية
واستخدام تقنية الحفر الممتد إلى أبعد نقطة ممكنة لزيادة معدالت اإلنتاج وتقليص المساحة التي تحتاجها
تجهيزات البنية التحتية.
وكانت أدنوك قد أعلنت في شهر تموز/يوليو 2017عن إطالق برنامج مبادرات جديدة لتنفيذ
استراتيجيتها لعام  .2030يستند البرنامج إلى نموذجها التشغيلي المرن ،وتشمل مبادرات البرنامج توسيع
نطاق الشراكات االستراتيجية ،التي تركز في الوقت الراهن على االستكشاف والتطوير واإلنتاج ،لتغطي
كافة جوانب ومراحل األعمال ،بما فيها تطوير مشاريع الغاز ،والنقل والتوزيع ،والتكرير
والبتروكيماويات ،كما تشمل المبادرات أيضا ً تعزيز المرونة والكفاءة والفعالية واإلدارة االستباقية لمحفظة
األصول.
وفي مملكة البحرين ،أنجزت شركة  CGGعمليات مسح جوي جاذبي عالي الجودة للمناطق البحرية
واليابسة للمملكة ضمن أول عملية من نوعها في البالد ،وشملت عمليات المسح والتفسير التي أنجزت في
شهر شباط/فبراير  2017نحو  18ألف كم طولي من البيانات .وكانت شركة نفط البحرين (بابكو) قد
أرست المناقصة على  CGGفي شهر أكتوبر /تشرين األول .2015
وسوف تعمل شركة  CGGبالتعاون مع شركة نفط البحرين لتقديم دراسة متكاملة تجمع بين بيانات المسح
الجوي وبين بيانات المسح الزلزالي ومعلومات اآلبار والبيانات الجيولوجية المتوفرة في المملكة ،وذلك
لتحسين تفسير بيانات المسح الزلزالي.
وفي الجمهورية التونسية ،باعت شركة  OMVالنمساوية حصتها البالغة  %50في حقل عشتار
الواقع في خليج قابس إلى شركة  ،Perencoوقد اتفق الطرفان على عدم اإلعالن عن قيمة العقد .يذكر أن
حصة شركة  OMVمن اإلنتاج من حقل "عشتار" بلغت  3000ب م ن/ي عام .2016
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يشار هنا إلى أن عدد اآلبار التطويرية في تونس انخفض إلى  4آبار فقط عام  2015مقابل  19بئرا ً
حفرت عام  ، 2010وذكرت وزارة الطاقة والمناجم التونسية أن السبب في ذلك يعود لتراجع عدد
التراخيص السارية المفعول من  50ترخيصا ً قبل عام  2012إلى  31ترخيصا ً عام  .2015كما تراجعت
االستثمارات فـي مجـال االستكشاف والبحـث والتطويـر ضمن الخطـة الخمسيـة الممـتدة بيـن عامي
 2011و 2015بنحو  %52مقارنة بخطة  ،2010 -2006وذلك من  1490مليون دوالر ،لتصل إلى
 775مليون دوالر .وتوقعت الوزارة في تقرير لها أن ينخفض إنتاج تونس من النفط إلى  0.5مليون طن
مكافئ نفط في أفق عام  ،2030أي ما يقل عن  10آالف ب/ي.
وفي الجمهورية الجزائرية ،وقعت شركة سوناطراك على اتفاقية تعاون مع شركة  Totalلتعزيز
الشراكة بين الطرفين مما قد يتجسد على هيئة مشاريع جديدة ضمن مجال االستكشاف واإلنتاج بما في
ذلك اإلطار التعاقدي الجديد لمشروع (تيميميون) ،ومتابعة العمليات المشتركة في حقل "تين فويي
تبنكورت" في إطار عقد جديد .وجاء في بيان لشركة سوناطراك نشرته على موقعها الرسمي أن االتفاقية
تهدف أيضا إلى توسيع التعاون في أنشطة أخرى ،بما في ذلك االستكشاف والبتروكيماويات والطاقة
الشمسية والتنمية الدولية.
كما أعلنت سوناطراك عن خطة لرفع معدل إنتاجها من النفط بنسبة  %14خالل أربع سنوات،
ومن المتوقع أن تنفق الشركة  9مليار دوالر بين عامي  2017و 2021على عمليات التنقيب عن
احتياطيات جديدة من النفط والغاز في البالد.
وفي الجمهورية العربية السورية ،وقعت وزارة النفط والثروة المعدنية على مذكرة تفاهم مع
سلطنة عمان لتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجاالت النفط والغاز تتضمن االستكشاف
واإلنتاج وتأهيل وتدريب الكوادر وإقامة مشاريع مشتركة .وقد صرح معالي وزير النفط السوري بأنه
سيتم تشكيل فريقين فنيين من كال البلدين بهدف متابعة ما تم االتفاق عليه لتشكيل شركة خدمات مشتركة
سورية عمانية في سورية لتقديم الخدمات النفطية للشركات العاملة في الصناعة البترولية.
وفي المملكة العربية السعودية ،منحت شركة أرامكو السعودية عقدي هندسة وشراء وإنشاء
وتركيب في مطلع عام  ،2017يتضمن األول تركيب أربعة رؤوس آبار في حقل السفانية ،ويتضمن الثاني
تحديث  17منصة بحرية قبالة السواحل السعودية .وكانت أرامكو السعودية منحـت في عام  2015عـقدا ً
بقيمـة  1.6مليار دوالر الئتـالف تـقـوده شركـة  L&T Hydrocarbon Engineeringالتابعـة لشركـة
 Larsen & Toubroالهندية ،وذلك لتطوير المرحلة الثانية من حقل الحصبة البحري .كما منحت شركة
أرامكو السعودية شركة  McDermott Internationalعقد هندسة وشراء وإنشاء وتركيب لثالث منصات
مراقبة للغاز في المغمورة.
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وفي كلمة افتتاحية أمام مؤتمر البترول العالمي الذي عقد في إسطنبول/تركيا بين
 ،2017/7/13-9ذكر رئيس شركة أرامكو أن المملكة تعتزم استثمار  300مليار دوالر خالل السنوات
العشر القادمة لتعزيز مكانتها البارزة في مجال النفط ،والحفاظ على طاقة إنتاجية احتياطية من النفط،
ومتابعة برنامج استكشاف وإنتاج كبير يركز على موارد الغاز التقليدية وغير التقليدية.
وتهدف الخطة أيضا إلى رفع كفاءة عمليات االستكشاف ورفع معامل االستخالص ،فضال عن
استكشاف مصادر هيدروكربونية جديدة .حيث تعمل الشركة من خالل مركز االستكشاف وهندسة البترول
التابع لها على عدة مشاريع بحثية في محاولة لرفع معامل االستخالص من قيمته الحالية التي تقارب %50
ليصل إلى  ،%70ومن بين هذه المشاريع يتم التركيز على التقنيات المتقدمة التي تمثل استراتيجيات بعيدة
المدى .وقد تركزت جهود الشركة على عمليات االستخالص المحسن والمدعم للنفط مثل حقن غاز ثاني
أكسيد الكربون ،واستخدام التقنيات الكيميائية بهدف الوصول إلى من ّ
شطات سطحية وبوليميرات تُوائم
ملوحة ودرجة حرارة مكامن المملكة.
كما تركزت الجهود على عمليات اإلفاضة بالمياه الذكية ( )Smart Waterfloodingالتي تأخذ بعين
االعتبار دور الشوارد على المقياس المجهري لرفع معدل االستخالص بدون الحاجة الستثمارات كبيرة.
وفي إطار تعزيز توجّه شركة أرامكو الستدامة الطاقة وتنويع االقتصاد والتوسع في إنتاج الغاز ،وقعت
الشركة في أواخر عام  2017على عدد من االتفاقيات مع شركات خدمة مختلفة ،ومن بينها:
.1

ثـالث اتفاقيـات لبرنامـج معامـل ضغــط الغـاز فـي منطقتـي حـرض والحويـة ،مـع شركــة
 ،Técnicas Reunidasوتشمل إقامة مرافق لضغط الغاز ومحطات لفصل السوائل وخطوط نقل إلى
معملي الغاز في حرض والحوية ،إضافة إلى توسيع شبكة خطوط أنابيب تجميع الغاز القائمة .وسيسهم
هذا البرنامج في إطالة فترة اإلنتاج المستقر بنفس معدالت اإلنتاج لكال الحقلين خالل السنوات العشرين
القادمة .كما سيساهم هذا البرنامج في رفد اإلنتاج بنحو  37ألف م/3ي من الغاز.

.2

اتفاقية مشروع توسعة معمل الغاز بالحوية ،مع شركة  ،Saipemوهو مشروع لتوفير مرافق إضافية
لمعالجة أكثر من  30مليون م/3ي من الغاز الحلو لتلبية الطلب على الطاقة في المملكة .ومن المتوقع
أن يربط المشروع على خط التشغيل بحلول شهر حزيران/يونيو  ،2021حيث سيرفع المشروع
إجمالي اإلنتاج في معمل غاز الحوية إلى ما يزيد على  109ماليين م/3ي ،مما سيجعله من أكبر
معامل الغاز في العالم.

.3

اتفاقية إنشاء خطوط أنابيب التدفق الحر ،مع شركة  ،China Petroleum Pipelinesوهو مشروع
سيسمح بتنفيذ برنامج زيادة إنتاج الغاز في حرض ،ويتضمن مد شبكة خطوط أنابيب بطول يناهز
 450كيلومتر في مطلع عام  ،2019لنقل أكثر من  8مليون م/3ي من حقل "حرض" إلى محطة الغاز
في الحوية.
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.4

اتفاقية برنامج تطوير حقل "الظلوف" ،مع شركة  ،Jacobs Engineeringوذلك لبناء مرافق لمعالجة
 600ألف ب/ي من الخام العربي الثقيل من حقل "الظلوف البحري" ،ويتضمن نطاق العمل منصات
لحقن المياه ،ومنصات فوهات اآلبار ،ومنصات ربط ،وخطوط أنابيب رئيسية ،وخطوط تدفق ،إضافة
إلى مرافق المعالجة المركزية البرية ،والتي ستشمل معمل فصل الغاز عن النفط ،ومرافق لضغط
الغاز ،ومحطات جديدة لحقن المياه .وسيتم نقل الكميات المنتجة من النفط إلى محطة الجعيمة عبر
خطوط اإلنتاج الجديدة ،بينما سيتم نقل إنتاج الغاز المفصول والمتكثفات إلى محطة غاز رأس تناقيب
المقترحة عبر خطوط أنابيب جديدة.

.5

ي أنابيــب رئيــسيين فـي حقــل "السفانيــة" ،مع
اتفاقيـة إلنشــاء منصة ربط بحرية جديدة وخط ّ
شركة  ،National Petroleum Construction Companyويتضمن هذا المشروع أعمال الهندسة
والشراء واإلنشاء والتركيب لمنصة ربط تعمل كمركز تجميع إضافي لمنصات فوهات اآلبار النفطية
ً
مستقبال في حقل السفانية ،ويشمل المشروع كذلك مد خطي أنابيب لتوصيل
التي سيجري تركيبها
النفط المنتج إلى معمل فصل الغاز في السفانية .كما يتضمن المشروع مصدر كهرباء إضافيا ً لحقل
كيلومترا.
"السفانية" عبر كبل بحري بطول 20
ً

.6

اتفاقيـة إنشــاء  10منـصـات بحـريـة ومنصــة توزيــع كهربــاء فــي حقــل "السفانيــة" ،مــع
شركــة  ،McDermott Middle Eastوهو مشروع يتضمن أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء
والتركيب لعشر منصات جديدة بديلة في حقل "السفانية الجنوبي" لتعزيز إنتاج النفط من الحقل .كما
يشمل المشروع تركيب منصة توزيع كهرباء جديدة ستعمل كمحطة كهرباء فرعية بحرية (تعتبر
األولى من نوعها في أرامكو السعودية) ،وستمد هذه المنصة المنصات العشر الجديدة بالكهرباء
لتشغيل المضخات الكهربائية الغاطسة في كل مرفق.
وقد ذكرت شركة أرامكو على موقعها الرسمي أن تكلفة هذه االتفاقيات تقارب  4.5مليار دوالر.
وفي جمهورية العراقُ ،منحت شركة  Baker Hughesعقدا ً لتقديم حلول متطورة للحد من حرق

الغاز على الشعلة في حقلي "الناصرية" و"الغراف" .واقترحت الشركة كبداية استخدام وحدة معالجة
متطورة لمعالجة الغاز وتسييله في حقل "الناصرية" ،بحيث يتم تجفيف الغاز وتسييله بطاقة تصل إلى
 2.8مليون م/3ي ،ثم يتم الحقا ً تطوير العمل في الحقل عبر إنشاء محطة كاملة لتسييل الغاز ،مما قد يساهم
في استرجاع  5.6مليون م/3ي من الغاز الجاف وغاز البترول المسيل والمتكثفات.
كما ذكرت شركة  DNO ASAأنها قد وضعت خطة لحفر تركيبين كبيرين في ترخيص "بَعشيقة"
في إقليم كردستان العراق ،ومن المتوقع أن تبدأ العمل في الترخيص قبل نهاية النصف األول من عام
 .2018تبلغ مساحة الترخيص  324كم مربع ،ويقع على بعد  60كم إلى الغرب من مدينة أربيل وعلى
بعد  20كم شرقي الموصل .وتأمل الشركة في استكشاف عدة مكامن متطبقة ضمن المنطقة تعود لعصور
الكريتاسي والجوراسي والترياسي.
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وفي دولة قطر ،وقعت شركة قطر للبترول على عقد إنشاء شركة مشتركة مع  Totalلتطويـر حقل
"الشاهيـن" الذي يعتبـر أكبر حقول النفط في المغمورة في قطر .يقع حقل الشاهين على بعد  80كم إلى
الشمال من راس لفان ،ويحتوي على  33منصة ،ونحو  400بئر ،ويقـدر إنتاجـه اليومي بحوالي
 300ألف ب/ي .وسوف تقوم الشركة المشتركة التي دعيت باسم شركة نفط الشمال ( )NOCبتطويـر
الحقل لمدة  25عاماً .أتـت هـذه االتفاقية بعـد انتهاء مدة اتفاقيـة االستكشـاف والمشاركـة باإلنتـاج مـع
شركة  .Maersk Oilوبموجب العقد تمتلك قطر للبترول  %70من حصص الشركة الجديدة ،وتؤول باقي
الحصة البالغة  %30لشركة  .Totalوقد أعلنت الشركتان أن عمليات تطوير الحقل تتطلب استثمارات
تقدر بنحو  3.5مليار دوالر ،ومن بينها حفر  56بئرا ً في المرحلة األولى من التطوير.
من جهة أخرى وفي إطار نشاطاتها الدولية ،وقعت شركة قطر للبترول وشركة  ExxonMobilعلى
عقد مشاركة باالستكشاف واإلنتاج للقاطع  10الواقع في المغمورة جنوب غرب السواحل القبرصية .وبدأ
الشركاء في إجراء عمليات مسح زلزالي ثالثي األبعاد على أمل أن تبدأ عمليات الحفر االستكشافي خالل
عام  .2018ومن المقرر أن يعمل الشركاء مع الحكومة القبرصية على المساعدة في بناء المهارات
والكفاءات الوطنية في صناعة النفط والغاز.
وفي دولة الكويت ،منحت شركة نفط الكويت عقدا ً في حقل "برقان" جنوب شرق البالد بقيمة
 1.3مليار دوالر لشركة  Petrofacالبريطانية .يتضمن العقد قيام األخيرة بإنشاء محطة لتجميع ومعالجة
النفط والغاز حيث ترتفع درجة الحموضة وتزيد نسبة كبريتيد الهيدروجين ،ومن المتوقع أن يتم إنجاز
المحطة في عام .2020
تبلغ استطاعة المحطة  120ألف ب/ي من النفط إضافة إلى الماء المرافق والغاز والمتكثفات،
ويتضمن العقد عمليات األعمال الهندسية والتوريد والتشييد والتشغيل للمحطة  GC29وهي إحدى ثالث
محطات من المخطط إنشاؤها ،وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شركة نفط الكويت لزيادة إنتاجها من النفط
خالل األعوام الخمسة القادمة.
كمـا وقعـت شركة نفط الكويت اتفاقية تدريب تمتد لخمس سنوات بقيمة  35مليون دوالر مع شركة
 .Petrofacوتتضمن االتفاقية دعم  Petrofacلشركة نفط الكويت في مراجعة وتحديث برنامج الكفاءات
فيها وتقديم برامج تدريب تقنية لتعزيز إمكانيات طواقم العمليات والصيانة.
وفي شهر آب/أغسطس  2017أعلنت وزارة النفط على موقعها الرسمي أن شركة نفط الكويت
ستبدأ بتشغيل مشروع استخدام تقنية الحقن الكيميائي لتعزيز إنتاج النفط من مكمن (الصابرية -مودود) في
شمال البالد ،ويعتبر هذا المشروع األول من نوعه على مستوى الشرق األوسط في المكامن الكربوناتية.
فضالً عن ذلك ،منحت شركة نفط الكويت عقدا ً بقيمة  262مليون دوالر لشركة  L&Tوذلك لبناء
خط أنابيب جديد ( )TL5بقطر  48بوصة لنقل النفط الخام من شمال الكويت إلى منطقة األحمدي في جنوب
البالد ،ومن المخطط أن يتم إنجاز المشروع بحلول الربع الثالث من عام .2020
8

112

تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون

الفصل
الثاني

التطورات العالمية والعربية في استكشاف واحتياطي وإنتاج مصادر الطاقة

وفي جمهورية مصر العربية ،انتهت شركة  Saipemمن صياغة التعديالت الخاصة بعقود قيمتها
 900مليون دوالر ،لتنفيذ أنشطة هندسيـة وإنشائيـة وأعمـال توريـد فـي مشـروع تطويـر حقـل "ظهر"
في البحر األبيض المتوسط .تشمل التعديالت تركيب خط أنابيب لتصدير الغاز بقطر  30بوصة ،وخط
أنابيب آخر بقطر  8بوصات ،باإلضافة إلى أعمال توريد وتركيب وأنشطة هندسية وإنشائية مختلفة لتطوير
الحقل ،تشمل تطوير  4آبار على أعماق تصل حتى  1700متر .ومن المخطط أن يتم إنجاز هذه األعمال
في نهاية عام  .2018كما منحت شركة بالعيم للبترول عقدا ً لشركة  Baker Hughesتقوم األخيرة بموجبه
بتقديم خدمات إدارة وهندسة وشراء وتصنيع وتركيب واختبار ونقل لمنظومة إنتاج تحت سطح البحر
ضمن المرحلة الثانية في مشروع تطوير حقل "ظهر".
وفي سياق متصل ،حصلت شركة  Rosneftالروسية على  %30من حصص شركة  Eniفي حقل
"ظهر" ،وذلك ضمن صفقة بقيمة  1.125مليار دوالر ،ومنحة تنازل بقيمة  114مليون دوالر.
وتعاقدت شركة دانة غاز مع شركة  AGAللحصول على أحدث نسخة من برنامجها  ،P1وذلك
الستخدامه في علميات استكشاف المياه العميقة قبالة السواحل المصرية .ومن المقرر استخدام البرنامج
في منطقة شمال العريش (القاطع  )6في دلتا النيل ،حيث سيكون البرنامج األداة الرئيسية في اتخاذ القرار
حول كلفة اآلبار والزمن وتحليل مخاطر العمليات .ومن المخطط أن تبدأ عمليات االستكشاف في المنطقة
المذكورة خالل الربع األول من عام .2018
وفي مطلع عام  2017وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) على اتفاقية مع
شركة  Edisonاإليطالية للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة شمال شرق حابي البحرية
( )North East Hapyفي البحر األبيض المتوسط ،وذلك باستثمارات حدها األدنى  86مليون دوالر ومنحة
توقيع  1.5مليون دوالر مع التزام الشركة بحفر بئرين جديدين.
وفي شهر حزيران/يوليو  ،2017منحت شركة بالعيم للبترول عقدا ً لشركة  ADESالقابضة للبدء
بحملة حفر قبالة السواحل المصرية تمتد لثالثة أشهر ،ويمكن زيادة مدة العقد على أساس بئر تلو اآلخر
بعد انتهاء األشهر الثالثة.
وقد نشر الموقع الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية في مصر في مطلع عام  2017ما ذكره
معالي وزير البترول والثروة المعدنية من أنه كان من المخطط أن تشهد البالد اكتفاء ذاتيا ً من الغاز الطبيعي
خالل الفترة  ،2020 -2012ولكن وفي ضوء اجراءات اإلسراع في خطط تطوير االكتشافات فمن المتوقع
أن تشهد مصر في نهاية عام  2018وبداية عام  2019اكتفاء ذاتيا ً من الغاز الطبيعي في كافة قطاعات
الدولة والتي تشمل الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات والصناعات ذات القيمة المضافة كصناعة
البتروكيماويات وغيرها.
وفي منتصف عام  ،2017ذكر تقرير مقدم من رئيس الشركة العامة للبترول حول سير العمل في
حقول رأس سدر وعسل ومطارمة في سيناء ،أن الحقول التي تنتج منذ عام  1946وتقع في الجانب الشرقي
لخليج السويس داخل شبه جزيرة سيناء قد زاد إنتاجها اإلجمالي من  1200إلى  1400ب/ي نتيجة للبدء
9
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في تنفيذ أعمال المرحلة األولى التفاقية التطوير الموقعة مع شركة  Mediterra Energyلتقديم خدمات
استكشافية وإنتاجية ،وهي اتفاقية تستمر لمدة  10سنوات ،وتتضمن خطة عمل السنوات الثالث األولى
منها إجراء مسح زلزالي ثالثي األبعاد لمساحة  130كم مربع وحفر  4آبار تطوير وبئرين استكشافيين
وصيانة  16بئرا ً منتجة .وأضاف التقرير أن النتائج األولية لعمليات المسح واالستكشاف تنبئ بمستقبل
واعد للمنطقة حيث من المخطط أن يتم صيانة  24بئرا ً على مرحلتين ،ومن المتوقع عقب االنتهاء منها أن
يحقق اإلنتاج زيادة تتراوح ما بين  800 -600ب/ي تساهم في تعويض التناقص التدريجي الطبيعي
لإلنتاج.
إضافـة لما سبق ،تم التوقيع على ثالث اتفاقيات استكشاف جديدة في الصحراء الغربية ،وذلك بيـن
الهيئة المصرية العامة للبترول ،وشركتي  ،Apacheو ،Merlonباستثمـارات يبلـغ حـدها
األدنى  79مليون دوالر ،مع عالوة توقيع بقيمة  41مليون دوالر ،والتزام الشركاء بحفر  17بئرا ً
استكشافيا ً.
وقد تم توقيع االتفاقيتين األولى والثانية مع شركة  Apacheلمنطقة امتياز (شمال غرب رزاق)
باستثمارات حدها األدنى  61مليون دوالر ،ومنطقة امتياز (جنوب علم الشاويش) بالصحراء الغربية
باستثمارات حدها األدنى  12مليون دوالر ،بينما وقعت االتفاقية الثالثة مع شركة  Merlonفي منطقة امتياز
(الفيوم) باستثمارات تناهز  6ماليين دوالر.
أمـا عـن نشاطـات الـدول غيـر األعضـاء فـي أوابـك ،فقـد منـحت سلطنـة عمان ،عقدا ً بقيمـة
 285ألف دوالر لشركة  Plexusلتقديم معدات وأدوات للبئر االستكشافي (كرامة )1-قبالة سواحل عمان،
وذلك بعد نجاح البئر (منارة )1-في اكتشاف النفط خالل عام .2016
كما وقعت سلطنة عمان على اتفاقية تمنح حقوق االستكشاف في القاطع  49الواقع على اليابسة
لشركة  .Tethys Oil ABوبموجب االتفاقية يتاح للشركة الوصول إلى بيانات  11ألف كم من المسوحات
الزلزاليـة ثنائية األبعاد ،إضافة إلى بيانات العينات األسطوانية اللبيّة لتسعة آبار من بينها بيانات البئر
دوخا 1-وهو أول بئر حفر في السلطنة عام  .1955تبلغ مدة االتفاقية  3سنوات قابلة للتمديد  3سنوات
إضافية ،وفـي حـال الوصول إلـى اكتـشاف تجاري ،تتحول اتفاقية االستكشاف إلى اتفاقية مشاركة باإلنتاج
لمدة  15عاماً ،تتضمن فرصة التمديد لفترة  5أعوام إضافية.
وفي نفس السياق ،وقعت وزارة النفط والغاز العمانية على ثالث اتفاقيات استكشافية أخرى ،حيث
ستعمل شركة  ،Eniوشركة عمان لالستكشاف واإلنتاج ( )OOCEPعلى استكشاف القاطع  52الذي يغطي
مساحة تقارب  91ألف كم مربع في المغمورة جنوب شرق عمان وتتراوح أعماق المياه فيه بين -10
 3000م ،كما ستقوم شركة  Occidental Omanوشركة عمان لالستكشاف واإلنتاج باالستكشاف في
القاطع  30الذي يغطي مساحة  1185كم مربع ،بينما حصلت شركة  ARAعلى حقوق االستكشاف في
القاطع  31الذي يغطي مساحة  8528كم مربع.
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وفـي لبنان ،اختتمت في  2017/10/12جولة التراخيص األولى حول القواطع المعروضة
مكونا ً
لالستكشاف في المغمورة .وفـي بيان على موقعها الرسمي ،ذكرت وزارة الطاقة والمياه أن ائتالفا ً ّ
من  Totalالفرنسية ،و Eniاإليطالية ،وشركة  JSC NOVATEKالروسية ،تقدّم بطلب مزايدة للحصول
على ترخيـص فـي القاطع  ،4كما قدّم االئتالف نفسه طلبا ً آخرا ً للحصول على ترخيص في القاطع  .9وقد
أعلن في أواخر عام  2017عن فوز االئتالف بالقاطعين المذكورين ،ومنح االئتالف مدة شهر لتقديم
الوثائق القانونية واإلدارية والفنية تمهيدا ً لتوقيع اتفاقية مشاركة باإلنتاج مع الحكومة اللبنانية في مطلع عام
.2018
وفي المغرب ،حصلت شركة  Chariot Oil & Gasعلى  %75من حصص امتياز "كنيترا"
االستكشافي في المغمورة ،بينما تؤول باقي الحصة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن .يغطي
االمتياز مساحة  1400كم مربع ،ويقع في مياه تتراوح أعماقها بين  1500 -200م.
وفي موريتانيا ،حصلت شركة  KBRفي أواخر شهر آب/أغسطس  2017على عقد تصميم هندسي
من شركة  BPالتي تعمل على تطوير حقل /Tortueأحميم المشترك بين موريتانيا والسنغال .ويتضمن
العقد تصميم منشآت معالجة وتحميل وتفريغ تحت سطحية إضافة إلى منشأة عائمة للغاز الطبيعي المسال.
وذكر في حينها أن مدة إنجاز التصاميم سوف تستغرق  6أشهر.
كما وقعت موريتانيا على عقد استكشاف وإنتاج مع شركة  Totalللعمل في القاطع  C7الذي يغطي
مساحة  7300كم مربع ،وتبلغ حصة  Totalمن العقد  ،%90بينما تؤول باقي الحصة البالغة  %10إلى
الشركة الموريتانية للهيدروكربونات والتعدين ( .)SMHPMوتشكل االتفاقية جزءا ً من استراتيجية Total
الستكشاف األحواض العميقة في أفريقيا ،بعد أن حصلت سابقا ً على حقوق االستكشاف في القاطع ،C9
مما يرفع إجمالي المساحة التي تعمل عليها في سواحل موريتانيا إلى 17ألف كم مربع.
فضالً عن ذلك ،أُعلن في أواخر عام  2017عن بدأ شركة  ExxonMobilفي عمليات المسح
الزلزالي والتحليل االستكشافي في القواطع  ،C22و ،C17و ،C14وذلك بناء على اتفاقية مشاركة باإلنتاج
جرى توقيعها سابقا ً مع موريتانيا .تقع القواطع الثالثة المذكورة في المياه العميقة وتغطي مساحة تقارب
 34ألف كم مربع ،وتتراوح أعماق المياه فيها بين  3500 -1000م ،وتبعد نحو  200كم عن السواحل
الموريتانية.
وعلى الصعيد العالمي ،سعت بعض الدول لتقديم المزيد من التشجيع للمستثمرين لحثهم على دخول
أسواق االستكشاف والتطوير فيها ،ومنها على سبيل المثال الهند التي أعلنت في شهر آذار/مارس 2017
عن سياسة جديدة للتراخيص االستكشافية تسمح من خاللها للمستثمر أن ينقب عن الهيدروكربونات التقليدية
وغير التقليدية من خالل ترخيص واحد على عكس ما كان سائدا ً في السابق ،كما تتيح للمستثمرين حرية
التسعير والتسويق .وقد وصفت الحكومة الهندية هذه السياسة الجديدة بأنها "جزء من استراتيجية مرنة
تسعى إلى جعل الهند مقصدا ً طيّعا ً للمستثمرين بهدف مضاعفة إنتاج البالد من النفط حتى عام ."2022
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وفي نفس السياق ذكرت وزارة النفط الهندية في أواخر عام  2017أنها تدرس تصفية وخصخصة
خمسة عشر حقالً تم اكتشافها وتطويرها وتشغيلها من قبل كل من مؤسسة النفط والغاز الطبيعي المحدودة
 11( ONGCحقالً) وشركة النفط الهندية المحدودة 4( 1حقول) ،متذرعـة بأن هذه الخطوة سوف تساهم
في جلب التقنيات العالمية وخبرات إدارة الحقول الالزمة لرفع معدل اإلنتاج المحلي وتشجيع االستثمار،
والمساعدة في تنمية المهارات وإيجاد فرص عمل جديدة.
يبلغ مجموع االحتياطـي الجيولوجـي لتلك الحقول نحو  5.8مليار برميـل مـن النفـط وأكثـر من
 333مليار متر مكعب من الغاز .وتتضمن الخطة منح الشركات المستثمرة  %60من الحصص ،مع حق
إدارة الحقل لمدة  20عاما ً أو لما تبقى من عمره.
وضمن سعيها لجذب المزيد من االستثمارات إلى قطاع الصناعة البترولية ،عملت البرازيل على
إصالح قانون كان يمنح شركة  Petrobrasالوطنية الحق الحصري في إدارة العمليات ضمن المناطق
العاملة تحت مظلة عقود المشاركة في اإلنتاج ،بينما نص التعديل الذي طال القانون على أن من حق
 Petrobrasالحصول على  %30ضمن أي ائتالف جديد ،وأن للشركة أفضلية في إدارة العمليات ،دون أن
يحصر حق اإلدارة بها فقط.
وفي هذا السياق وقعت  Petrobrasفي  18تشرين الثاني/نوفمبر  2017على رسالة اهتمام ()LOT
مع شركة  BPلتقييم فرص العمل المشترك سواء ضمن أو خارج البرازيل .وكانت  Petrobrasقد وقعت
على مذكرة تفاهم مع شركة  CNPCفي مطلع شهر حزيران/يونيو  2017بهدف تشكيل تحالف استراتيجي
متكامل بين الشركتين .ومن الجلي أن هذا النوع من الشراكات يقدم للقطاع البترولي في البرازيل فرصة
لتقاسم المخاطر مع الشريك من جهة ،كما يزيد من فرص القطاع في الحصول على المزيد من االستثمارات
والتبادل التقني.
وكان لتراجع أسعار النفط تأثير مباشر على سوق الغاز في عدة مناطق في العالم ،ومنها على سبيل
المثال احتمال توقف حقل  Tyraفي الدانمرك عن اإلنتاج ،حيث عبرت شركة  Maersk Oilعـن مخاوفهـا
بشأن سوق الغاز في الدانمرك بسـبب تراجع الحلول االقتصادية الناجعة الستثمار مـا تبقـى مـن احتياطـي
الغـاز في الحقـل الواقـع في بحـر الشمـال ،وتوقعـت الشركة أن اإلنتـاج من الحقل سيتوقف في شهر
تشرين األول/أكتوبر .2018
وحسب قوانين االتحاد األوربي ،فإن كل قرار يؤثر على اإلنتاج البد أن يصرح عنه عالنية في
األسواق ،وهذا ما جعل الشركة تذكر أن الحقل الذي اكتشف عام  1968لكنه لم يوضع على اإلنتاج إال في
عام  1984كان المحور الرئيسي إلنتاج الغاز ومعالجته في القسم الدانمركي من بحر الشمال .وقد أعلن
الرئيس التنفيذي للشركة في مطلع عام  2017أن مرافق الحقل اقتربت من نهاية عمرها التشغيلي مما دعا
الشركة إلى وضع خطة آمنة إليقاف تشغيل الحقل ،مع احتمال إعادة بناء بعض تلك المرافق.
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وكانت  Maersk Oilقد أنفقت أكثر من  140مليون دوالر خالل  15عاما ً من عمر الحقل على
تحديث وتجديد المرافق والمعدات ،لكن العمل بها لم يعد آمنا ً بسبب تأثرها خالل تلك الفترة بموجة من
المكون من الصخور الطباشيرية من جهة أخرى.
العواصف من جهـة ،وبسـبب االنخفـاس المستمر للمكمن
ّ
تقـدر احتياطيات حقل  Tyraبنحو  35مليار متر مكعب من الغاز ،وقد بلغ إنتاجه الوسطي نحو
 6.7مليون م/3ي من الغاز .بينـمـا أشـارت بيانـات وكـالـة الطاقـة الدانمركيـة فـي منتصـف عـام 2016
إلـى أن احتياطـي الحقـل من الغـاز بلـغ  6مليـار متـر مكعـب فقـط ،إضافـة إلـى  3.4مليون متر مكعب
من النفط ،أي نحو  21.4مليون برميل.
من جهتها ،وبعد أن واجهت كمبوديا العديد من المصاعب في تطوير احتياطي النفط المتوقع في
خليج تايالند بعد إحجام الشركات عن االستثمار في المنطقة نتيجة تراجع أسعار النفط .شهـد عـام 2017
إعـالن الحكومـة الكمبوديـة عـن توقيعهـا اتفاقيـة فنية واقتصاديـة مع شركة  Kris Energyإلنتاج النفط
من أول حقل في البالد عبر مشروع  Asparaفي حوض  Khmerضمن القاطع  Aالواقع في خليج تايالند
في مياه يتراوح عمقها بين  80 -50م.
وجـاء في اإلعـالن أن الحكومـة منحت الشركة المذكورة مهلة  60يوما ً التخــاذ قـرارها
االستثمـاري النهائي في المشروع ،والذي سيسمـح ببـدء إنتاج النفـط من الحقـل في عام  .2019تـأتي
أهمية هذه الخطــوة مــن واقــع أن الحقـل اكتشـف عمليـا ً منـذ عــام  2005حيـن حصــلت شركــة
 Chevron Overseas Petroleum (Cambodia) Ltdفـي عـام  2002على عقـد استكشاف وإنتاج في القاطع
المذكور ،وتم في حينه اكتشاف النفط الخفيف ( )API °44في  4آبـار استكشافيـة تراوحـت سماكـة المجال
المنتج فيها بين  42 -13م .وفـي عام  2006اكتمل برنامج االستكشاف عبر  5آبار استكشافية ،تبعتها 4
آبار استكشـاف وتقـييم في عام  .2007ولـم تعلـن أية جهة حجـم االحتياطيـات المتـوقعة في الحقل ،لكـن
صنـدوق النقـد الدولـي توقع فـي عـام  2008أن االحتياطيـات القابلـة لإلنتـاج تبلـغ  500مليون برميل.
ومـن المخـطط أن تبــدأ المرحلة األولى في تطوير الحقل باستخدام منصة واحـدة باستطاعة  30ألف ب
م ن/ي ،2وقـادرة علـى التعامل مع  24بئـرا ً بسبـب تـوزع االحتياطي في الحقل على عدة مكامن منتشرة
على مساحة واسعة ،على أن تشمل المراحل التالية الوصول إلى عشر منصات.
وشهد مطلع تشرين الثاني/نوفمبر  2017توقيع إيران لخارطة طريق واتفاقية تعاون استراتيجي
مع شركة  Rosneftالروسية في مجال النفط والغاز .أتى هذا االتفاق لتأكيد اهتمام الطرفين وعلى مستوى
عال بتطوير تعاون طويل األجل بينهما في مجال االستكشاف واإلنتاج والخدمات الميدانية في الحقول،
والتطبيق المحلي للتكنولوجيا ،فضال عن تدريب الطواقم اإليرانية .كما اتفق الطرفان على المبادئ الرئيسية
لمشاركة  Rosneftفي مشاريع الصناعة البترولية في إيران ،وتم وضع مبادئ خطة مستقبلية في هذا
المجال.
2

برميل مكافئ نفط في اليوم.
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وفي جنوب السودان أعلنت وزارة البترول 3في منتصف عام  2017عن ترحيبها بالمستثمرين
للتفاوض بشكل مباشر حول القواطع المتاحة للتنقيب عن النفط والغاز في البالد .وذكرت أن إنتاجها الحالي
من النفط يبلغ  130ألف ب/ي ،لكنها تخطط لمضاعفته خالل عام  ،2018وتقدر أن بإمكانها رفعه الحقا ً
إلى  500ألف ب/ي.
وكانـت شركـة  Oranto Petroleumقـد قـررت فـي شهـر آذار/مـارس  2017استثمار مبلغ يصل
إلى  500مليـون دوالر للتنقيــب عـن النـفط والغـاز فـي القاطـع  B3الـذي يمتـد علـى مساحــة تـناهـز
 25ألف كم مربع ،وذلك عبر اتفاقية استكشاف ومشاركة باإلنتاج تمتد لخمس سنوات (على فترتين) مع
سنة إضافية اختيارية .وذكرت الشركة أن فترة االستكشاف األولى التي تمتد لثالث سنوات تتضمن بناء
قاعدة بيانات للقاطع وإجراء مسوحات زلزالية ثنائية األبعاد وتفسير نتائجها.
وفيما يلي عرض موجز ألهم التطورات العربية والعالمية في مجال استكشاف البترول وإنتاجه:

 1-1المسح الزلزالي
تراجـع عدد فـرق المسح الزلزالي العاملـة في العالـم للسنـة الرابعـة على التوالي ،حيـث بلـغ
 378فرقة/الشهر في عام  2017مقابل  426فرقة/الشهر في عام  ،2016و 488فرقة/الشهر في عام
 ،2015و 531فرقة /الشهر في عام  ،2014كما هو مبين في الجدول .1-2
وقد بلغ متوسط عدد الفرق العاملة على اليابسة  317فرقة/الشهر ،في مقابل  61فرقة/الشهر كانت
تعمــل في المغمورة عام  ،2017وهي تمثل  %16فقط من إجمالي عدد الفرق العاملة في العالم لذلك
العام.
الجدول 1-2
نشاط المسح الزلزالي في مختلف مناطق العالم2017-2013 ،
(فرقة /الشهر)
الشرق األوسط 
أفريقيا 
أوروبا 
روسيا /كومنولث الدول المستقلة 
الشرق األقصى 
الواليات المتحدة األمريكية 
كندا 
أمريكا الالتينية 
اجمالي العالم 

* متوسط  11شهرا ً عام 2017
المصدر ^ĞŝƐŵŝĐƌĞǁZĞƉŽƌƚϮϬϭϳ :

3



ϮϬϭϯ
Ϯϭ
ϱϲ
ϯϱ
Ϯϭϵ
ϭϮϮ
ϳϮ
ϴ
ϯϮ
ϱϲϱ

ϮϬϭϰ
Ϯϯ
ϱϮ
Ϯϵ
Ϯϭϳ
ϭϭϱ
ϲϮ
ϭϮ
Ϯϭ
 ϱϯϭ

ϮϬϭϱ
Ϯϱ
ϰϴ
ϮϬ
ϭϵϳ
ϭϭϱ
ϲϬ
ϱ
ϭϴ
 ϰϴϴ

ϮϬϭϲ
ϮϬ
ϰϮ
ϭϵ
ϭϳϴ
ϭϭϮ
ϯϭ
Ϯ
ϮϮ

ϰϮϲ

*ϮϬϭϳ
ϭϳ
ϰϮ
ϭϵ
ϭϱϱ
ϭϬϳ
ϭϵ
ϭ
ϭϴ
 ϯϳϴ

انفصلت عن السودان في منتصف عام .2011
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وباستثناء دول أوروبا وأفريقيا التي لم يطرأ تغير على عدد الفرق العاملة فيها ،فقد تراجع عدد
الفرق في باقي مناطق العالم ،بنسبة  %50في كندا ،و %39في الواليات المتحدة األمريكية ،و %18في
دول أمريكا الالتينية ،و %15في منطقة الشرق األوسط ،و %13في روسيا وكومنولث الدول المستقلة،
و %4في دول الشرق األقصى ،كما هو مبين في الشكل .1-2
(الشكل )1 -2
تغير عدد فرق المسح الزلزالي بين عامي  2016و2017
أفريقيا
%0

الواليات المتحدة
األمريكية
%39-

كندا
%50-

أوروبا
%0
الشرق األقصى
%4-

أمريكا
الالتينية
%18-

روسيا /كومنولث الدول
المستقلة
%13-

الشرق األوسط
%15-

ويظهر الشكل  2-2نشاط المسح الزلزالي السنوي في العالم ،ويالحظ من خالله تراجع عدد الفرق
العاملة بعد .2013
(الشكل )2-2
نشاط المسح الزلزالي في مختلف مناطق العالم2017 - 2013 ،
(فرقة/الشهر)
ϲϬϬ
ϱϬϬ
ϰϬϬ
ϯϬϬ
ϮϬϬ
ϭϬϬ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϰ

Ϭ

ϮϬϭϯ
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الفصل
الثاني

واﻟﺘﻄﻮﯾﺮي
الحفر اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ
نشاط اﻟﺤﻔﺮ
 22--11ﻧﺸﺎط
االستكشافي والتطويري
اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ
واﻟﺘﻄﻮﯾﺮي (ASBإﻟﻰ أن ﻋﺪد اﻟﺤﻔﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺮاق
اﻟﺴﻨﻮي )2017
اﻟﺤﻔﺮﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ
ﻧﺸﺎطﺗﻘﺮﯾﺮ
 2-1أﺷﺎر

أشار تقرير منظمة أوبك السنوي ( )ASB 2017إلى أن عدد الحفارات العاملة في كل من العراق
اﻟﻌﺮاق
ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
إﻟﻰ أن
اﻟﺴﻨﻮي
ﺗﻘﺮﯾﺮ
وﻣﺼﺮأﺷﺎر
ﺑﯿﻨﻤﺎ
.2016
 2015و
اﻟﺤﻔﺎراتﻋﺎﻣﻲ
ﻋﺪدوذﻟﻚ ﺑﯿﻦ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ
(ASBﻋﻠﻰ
2017ﺣﻔﺎرة
 ،)20و14
أوﺑﻚ ،21و
ﻣﻨﻈﻤﺔﺑﻤﻘﺪار
اﻧﺨﻔﺾ
وﻋﻤﺎن
ومصر وعمان انخفض بمقدار  ،21و ،20و 14حفارة على التوالي وذلك بين عامي  2015و .2016بينما
ﺑﯿﻨﻤﺎ
 2015و
وذﻟﻚ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ
ﺣﻔﺎرة ﻋﻠﻰ
اﻹﻣﺎرات ،و14
ﻣﻦ ،21و20
ﺑﻤﻘﺪار
اﻧﺨﻔﺾ
وﻋﻤﺎن
.2016و،16
 ،28و،3
ﻋﺎﻣﻲﺑﻤﻘﺪار
ﺑﯿﻦاﻟﻔﺘﺮة
ﻟﻨﻔﺲ
وﻗﻄﺮ
واﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
واﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻓﻲ ﻛﻞ
اﻟﺤﻔﺎرات
وﻣﺼﺮﻋﺪد
ارﺗﻔﻊ
ارتفع عدد الحفارات في كل من اإلمارات والجزائر والسعودية وقطر لنفس الفترة بمقدار  ،28و ،3و،16
ﺑﻠﻎ،
 2016وﻗﺪ16
 ،28و،3
ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة
ﻋﺪدواﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻹﻣﺎرات
اﻟﺘﻮاﻟﻲ.ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻟﺤﻔﺎرات ﻓﻲ
ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد
ﺑﻤﻘﺪارﻋﺎم
ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ
وﻗﻄﺮاﻟﺪول
واﻟﺴﻌﻮدﯾﺔﻓﻲ ھﺬه
اﻟﺤﻔﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
وﺑﺬﻟﻚ ﯾﻜﻮن
ﺣﻔﺎرات ﻋﻠﻰ
و4
و 4حفارات على التوالي .وبذلك يكون عدد الحفارات العاملة في هذه الدول مجتمعة في عام  2016قد بلغ
ﻓﻲ ﻋﺎم  2016ﻗﺪ ﺑﻠﻎ
ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ
ﯾﻜﻮن
504ﺣﻔﺎرات
و4
ﻋﻠﻰﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ً
ﺣﻔﺎرة.
اﻟﺪول522
ھﺬهاﻟﻌﺪد
ﻓﻲﺑﻠﻎ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔﺣﯿﻦ
اﻟﺤﻔﺎرات2015
ﻋﺪدﻋﻦ ﻋﺎم
ﺣﻔﺎرة
وﺑﺬﻟﻚ18
اﻟﺘﻮاﻟﻲ.ﺑﻤﻘﺪار
ﺣﻔﺎرات،
 504حفارات ،منخفضا ً بمقدار  18حفارة عن عام  2015حين بلغ العدد  522حفارة.
 504ﺣﻔﺎرات ،ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ً ﺑﻤﻘﺪار  18ﺣﻔﺎرة ﻋﻦ ﻋﺎم  2015ﺣﯿﻦ ﺑﻠﻎ اﻟﻌﺪد  522ﺣﻔﺎرة.
وھﺬا ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ دراﺳـﺔ ﻧﺸﺮﺗﮭـﺎ ﻣﺠﻠـﺔ  World Oilﺑﯿﻨـﺖ ﻓﯿﮭـﺎ أن ﻋـﺪد اﻵﺑـﺎر اﻟﻤﺤـﻔﻮرة ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
وهذا يتماشى مع دراسـة نشرتهـا مجلـة  World Oilبينـت فيهـا أن عـدد اآلبـار المحـفورة فـي العالم
اﻟﻌﺎﻟﻢ
.%ﻓـﻲ
ﻔﻮرة
ﺑﻨﺴﺒﺔـﺎر
أيﺪد اﻵﺑ
أن ﻋـ
ﺖ ﻓﯿﮭـﺎ
ﻓﻲﺑﯿﻨـ
World
إﻟﻰ ﻣﺠﻠـﺔ Oil
ﻧﺸﺮﺗﮭـﺎ
دراﺳـﺔ
ﻣﻦ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ
اﻧﺨﻔﺾوھﺬا
 51,574ﺑﺌﺮاً
 71,394ﺑﺌﺮاً
وﺗﻮﻗﻌﺖ
اﻟﻤﺤـ28
ﺗﻘﺎرب
،2016
ﻋﺎم
2015
انخفض من  71,394بئرا ً  2015إلى  51,574بئرا ً في عام  ،2016أي بنسبة تقارب  .%28وتوقعت
ﻋﺎم ﺑﺌﺮاً
 71,394ﺑﺌﺮاً
ﺖ
ﺗﻘﺎرب 28
ﻋﺎم ،2016
51,574
اﻵﺑﺎر 2015إﻟﻰ
اﻧﺨﻔﺾ
وﺗﻮﻗﻌ%
ﯾﺰﯾﺪ.%ﻋﻦ 23
ﺑﻨﺴﺒﺔ أي ﺑﻤﺎ
أي ﺑﺌﺮاً،
63,565
ﻓﻲ إﻟﻰ
2017
اﻟﻤﺤﻔﻮرة ﺧﻼل
ﻣﻦ ﯾﺮﺗﻔﻊ ﻋﺪد
اﻟﺪراﺳﺔ أن
الدراسة أن يرتفع عدد اآلبار المحفورة خالل عام  2017إلى  63,565بئرا ً ،أي بما يزيد عن %23
أواﺧﺮ%23
ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ
Rosneftأي ﺑﻤﺎ
 63,565ﺑﺌﺮاً،
2017
ﯾﺬﻛﺮﻋﺎم
.2016ﺧﻼل
اﻟﻤﺤﻔﻮرة
اﻵﺑﺎر ﻋﺪد
ﺑﻌﺪد ﯾﺮﺗﻔﻊ
اﻟﺪراﺳﺔ أن
ﻋﺎم
أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ
إﻟﻰ أن ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺴﯿﺎق
ﻓﻲ ھﺬا
اﻵﺑﺎرﻋﺎم
اﻟﻤﺤﻔﻮرة
ﻣﻘﺎرﻧﺔ
مقارنة بعدد اآلبار المحفورة عام  .2016يذكر في هذا السياق أن شركة  Rosneftأعلنت في أواخر عام
ﻋﺎم
أﻋﻠﻨﺖ ،ﻓﻲ
Rosneft
ﺿﻤﻦ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺴﯿﺎق أن
ﺣﻘﻞﻓﻲ ھﺬا
ﯾﺬﻛﺮ
ﻋﺎمﻓﻲ2016
اﻵﺑﺎر
ﻣﻘﺎرﻧﺔ
أواﺧﺮطﻮل
ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ
Sakhalin
ﻣﺸﺮوع -1
Chaivo
اﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻓﻲ
اﻟﻤﺤﻔﻮرةأﻓﻘﻲ
أطﻮل ﺑﺌﺮ
ﺑﻌﺪدﺣﻔﺮ
 2017ﻋﻦ
 2017عن حفر أطول بئر أفقي في العالم في حقل  Chaivoضمن مشروع  ،Sakhalin-1حيث بلغ طول
طﻮل
ﻣﺸﺮوع
Chaivoـﺎهﺿﻤﻦ
أﻓﻘﻲ ﻓﻲ
أطﻮل
ﺑﻠﻎ 3ﻋﺪد
ﺣﯿﺚ -2
،Sakhalinاﻟﺸﻜﻞ
 -1ﯾﻮﺿـﺢ
ﻣﺘﺮاً.
ﻋﻤﻘﮭﺎ 15
ﺣﻘﻞﺐ ﻓـﻲ ﻣﯿ
اﻟﻌﺎﻟﻢﺮﻓﻲﺗﻨﺘﺼـ
ﻣﻨﺼﺔ ﺣﻔـ
ﺑﺌﺮ ﻣﻦ
وذﻟﻚ
ﺣﻔﺮﻣﺘﺮ،
152017ﻋﻦأﻟﻒ
اﻟﺒﺌﺮ
البئر  15ألف متر ،وذلك من منصة حفـر تنتصـب فـي ميـاه عمقها  15مترا ً .يوضـح الشكل  3-2عدد
2016ـ.ﻲ ﻣﯿـﺎه ﻋﻤﻘﮭﺎ  15ﻣﺘﺮاً .ﯾﻮﺿـﺢ اﻟﺸﻜﻞ  3-2ﻋﺪد
ﺗﻨﺘﺼـﺐ ﻓ
ﻣﻨﺼﺔ ﺣﻔـ
ﻓﻲوذﻟﻚ
ﻣﺘﺮ،
اﻟﺤﻔﺎرات أﻟﻒ
اﻟﺒﺌﺮ 15
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔﺮﻋﺎم
ﺑﻌﺾﻣﻦاﻟﺪول
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
الحفارات العاملة في بعض الدول العربية عام .2016
.2016
اﻟﺸﻜﻞ (3 -2
اﻟﺤﻔﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﺎم )
(الشكل )3 -2
ﻋﺪد اﻟﺤﻔﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﺎم 2016
بعض(3 -
اﻟﺸﻜﻞ 2
الدول العربية عام 2016
عدد الحفارات العاملة )في
ﻋﺪد اﻟﺤﻔﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﺎم 2016
ﻟﯾﺑﯾﺎ17 ,
قطر
ﻣﺻر24 ,
10ﻟﯾﺑﯾﺎ17 ,
ليبيا
ﻣﺻر24 ,
مصر 17
24
اﻟﻌراق
العراق
44
44
اﻟﻌراق
44

ﻗطر10 ,
ﻗطر10 ,

الجزائر52 ,
اﻟﺟزاﺋر
52
اﻟﺟزاﺋر52 ,
اﻟﻛوﯾت58 ,
الكويت
اﻟﻛوﯾت58 ,
58

اﻟﺪول ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﺤﻔﺎرات
الدول مرتبة حسب عدد الحفارات

ﻋﻣﺎن
عمان
59
59
ﻋﻣﺎن
59

اﻟﺳﻌودﯾﺔ
السعودية
161
161
اﻟﺳﻌودﯾﺔ
161

اﻹﻣﺎرات
اإلمارات
79
79
اﻹﻣﺎرات
79

اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻟﺤﻔﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 44ﺑﻨﺴﺒﺔ  %27وذﻟﻚ ﻣﻦ  1593ﺣﻔﺎرة
ﻣﺴﺘﻮى
ﻋﻠﻰ
اﻟﺪولأﻣﺎ
مستوىاﻟﺤﻔﺎرات
علىﺣﺴﺐ ﻋﺪد
أماﻣﺮﺗﺒﺔ
العالم ،فقد ارتفع متوسط عدد الحفارات العاملة 4بنسبة  %27وذلك من  1593حفارة
ﺣﻔﺎرة
1593
وذﻟﻚ ﻣﻦ
ﺑﻨﺴﺒﺔﻣﻦ%27
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺤﻔﺎرات
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد
ارﺗﻔﻊ
 2024ﻓﻘﺪ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﻋﺎم ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ أﻣﺎ
اﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻊ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻮﻻﯾﺎت
اﻻرﺗﻔﺎع
ﻣﻌﻈﻢ
 ،2017وأﺗﻰ
ﻓﻲ ﻋﺎم
ﺣﻔﺎرة
 ،2016إﻟﻰ
في عام  ،2016إلى  2024حفارة في عام  ،2017وأتى معظم االرتفاع من الواليات المتحدة التي ارتفع
ارﺗﻔﻊ
اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻮﻻﯾﺎت
اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻦ
ﻣﻌﻈﻢ
وأﺗﻰ
2024
ﻋﺪدﻋﺎم
ﻓﻲ
اﻟﺘﻲ.%71
ﻧﺎھﺰت
ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ،2017أي
ﺣﻔﺎرة ﻋﺎم
870
،،2017إﻟﻰ
ﻋﺎم2016
ﻓﻲﻋﺎم
ﺣﻔﺎرةات
 510ﺣﻔﺎر
إﻟﻰﻣﻦ
،2016ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﺤﻔﺎرات
عدد الحفارات فيها من  510حفارات عام  ،2016إلى  870حفارة عام  ،2017أي بنسبة ناهزت .%71
ﻋﺪد اﻟﺤﻔﺎرات ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ  510ﺣﻔﺎرات ﻋﺎم  ،2016إﻟﻰ  870ﺣﻔﺎرة ﻋﺎم  ،2017أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﺎھﺰت .%71
 44ﻣﺘﻮﺳﻂ  11ﺷﮭﺮاً ﺧﻼل ﻋﺎم .2017
متوسط  11شهرا ً خالل عام .2017
 4ﻣﺘﻮﺳﻂ  11ﺷﮭﺮاً ﺧﻼل ﻋﺎم .2017
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كما ارتفع عدد الحفارات في كندا من  128حفارة عام  ،2016إلى  207حفارات عاملة في عام
 2017أي بنسبة قاربت  .%62ولعل التبرير الوحيد لهذا االرتفاع في عدد الحفارات في الواليات المتحدة
وكندا ،هو عودة الثقة إلى سوق الحفر في مجال زيت وغاز السجيل بعد التحسن النسبي الذي شهدته أسواق
النفط مؤخرا ً .وقد ارتفع عدد الحفارات أيضا ً بنسبة  %6.4في دول آسيا والمحيط الهادئ من  187حفارة
عام  2016إلى  199حفارة عام  .2017أما في باقي مناطق العالم ،فقد تراجع عدد الحفارات في أفريقيا،
وأوروبا ،وأمريكا الالتينية ومنطقة الشرق األوسط ،كما هو مبين في الجدول .2-2
الجدول 2-2
معدل عدد الحفارات العاملة في مختلف مناطق العالم2017-2013 ،
(حفارة)
ϮϬϭϯ
ϯϳϮ
ϭϮϱ
ϭϯϱ
Ϯϰϲ
ϭϳϲϭ
ϯϱϱ
ϰϭϵ
ϯϰϭϯ


الشرق األوسط 
أفريقيا 
أوروبا 
آسيا  /الباسيفيك 
الواليات المتحدة األمريكية 
كندا 
أمريكا الالتينية 
اجمالي العالم 
* متوسط  11شهرا ً.

ϮϬϭϰ
ϰϬϳ
ϭϯϰ
ϭϰϱ
Ϯϱϰ
ϭϴϲϬ
ϯϴϬ
ϰϬϬ
ϯϱϴϬ

ϮϬϭϱ
ϰϬϯ
ϭϬϵ
ϭϭϴ
ϮϮϯ
ϭϬϮϲ
ϭϵϴ
ϯϮϳ
ϮϰϬϰ

ϮϬϭϲ
ϯϵϭ
ϴϱ
ϵϲ
ϭϴϲ
ϰϵϵ
ϭϮϭ
ϭϵϵ
ϭϱϵϯ

*2017
ϯϴϵ
ϴϯ
ϵϮ
ϭϵϵ
ϴϳϬ
ϮϬϳ
ϭϴϰ
ϮϬϮϰ

المصدر2017 ،ĂŬĞƌ,ƵŐŚĞƐ :

يبيـن الشكل  4-2وسطــي عـدد الحفـارات العاملـة في العالـم بيــن عامـي 2013و.2014
(الشكل )4 -2
وسطي عدد الحفارات العاملة في العالم2017- 2013 ،
ϰϬϬϬ
ϯϱϬϬ
ϯϬϬϬ
ϮϱϬϬ
حفارة

ϮϬϬϬ
ϭϱϬϬ
ϭϬϬϬ
ϱϬϬ
ϮϬϭϳ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϯ

Ϭ

بيانات  2017للفترة ما بين كانون الثاني/يناير ،وتشرين الثاني/نوفمبر
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ويوضـح الشكل  5-2توزع الحفارات العاملة في العالم حسب المجموعات الدولية ،حيث شكلت
الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية  %43من اإلجمالي العالمي.
(الشكل )5 -2
توزع الحفارات العاملة في العالم2017 ،

أفريقيا
4%

الشرق األوسط
%19

أمريكا
الالتينية
9%

 2024حفارة
كندا
10%

أوروبا
5%

آسيا  /الباسيفيك
10%

الواليات المتحدة
األمريكية
%43

ونتيجة لنشاطات االستكشاف والحفر ،حققت بعض الدول العربية عددا ً من اكتشافات النفط والغاز
خالل عام  ،2017حيث حقق العراق اكتشافا ً للنفط في إقليم كردستان العراق عبر البئر االستكشافي
 Peshkabir 2الذي حفر في امتياز طاوكي إلى عمق 3500م وصوالً إلى مكمن من العصر الكريتاسي،
وأنتج عند وضعه على االختبار  3800ب/ي من النفط ( .)API °28ومن خالل متابعة عمليات التطوير
وصل اإلنتاج من اكتشاف بشكبير إلى  15ألف ب/ي بعد وضع البئر بشكبير 3-على اإلنتاج في شهر
كانون األول/ديسمبر .2017وقد بلغ معدل إنتاج حقلي بشكبير وطاوكي مجتمعين خالل عام  2017نحو
 110آالف ب/ي.
كما تم اكتشاف النفط في القاطع  10قرب مدينة البصرة عبر البئر االستكشافي  Eridu-1الذي أنتج
عند اختباره بمعدل  8000ب/ي .يغطي القاطع المذكور مساحة  5600كم مربع ،وقد أجري عليه مسح
زلزالي ثنائي األبعاد  2Dفي عام .2014
وفي ليبيا حققت شركة  Eniاكتشافا ً جديدا ً للغاز في امتياز  Gammaفي المغمورة ضمن مياه عمقها
 150م ،وذلك عبر البئر  B1-16/3الذي حفر وصوالً إلى مكمن من دور اإليوسين على عمق  2981م،
وأنتـج عنـد اختبـاره من تشكيلة المتلوي (الطبقة العليا) بمعدل  227ألف م/3ي من الغاز ،إضافة إلـى
 800ب/ي من المتكثفات ( .)API °59كما أنتـج البـئر مـن تشكيلة المتلوي (الطبقة السفلى) بمعـدل
 283ألف م/3ي من الغاز و 760ب/ي من المتكثفات ( .)API °58وذكرت الشركة أن البئر يمكن أن ينتج
بمعدل  7000ب م ن/ي .يشار إلى أن شركة  Eniتنتج نحو  350ألف ب م ن/ي في ليبيا.
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وفي مصر ،حققت شركة  IPRنجاحات متوالية في مجال الحفر واالستكشاف في الصحراء الغربية
ودلتا النيل خالل األشهر الخمسة األولى من عام  ،2017وتضمن برنامجها لذلك العام حفر  23بئراً ،مما
جعــل عـام  2017أحــد أكثر سنوات العمل المتميزة للشركة في مصر منذ استحواذها على شركة
 Phillips Petroleumفي الصحراء الغربية عام .1993
تضمن برنامج الشركة عمليات استكشاف على اليابسة ،وحفر آبار تقييم وتطوير وعمليات صيانة
وإصالح لبعض اآلبار في خليج السويس .وقـد حقـقـت الشركـة النجـاح فـي بئـري التقييـم ،NRQ-11X
و NRQ-9-2حيـث أنتـج األول  715ب/ي ،وأنتج الثانـي  3700ب/ي مـن النفط .كما حققت الشركة
اكتشافا ً جديدا ً للغاز عبر البئر  SD-1Xفي جنوب دسوق ،والذي حفر إلى عمق  3374م واخترق  20م
من السماكة الفعالة ،وأنتج عند اختباره بمعدل  730ألف م/3ي من الغاز.
وفي قاطع شمال دمياط في الواقع في المغمورة على بعد  60كم من مدينة دمياط ،حققت الشركة
اكتشافا ً جديدا ً للغاز عبر البئر االستكشافي "شمال دمياط "1-الذي حفر إلى عمق  1961م في مياه عمقها
 108م ،واخترق البئر  37م من السماكة الفعالة في تشكيلة رملية عالية الجودة من دور البليوسين .وهو
االكتشاف الثالث للشركة في نفس القاطع بعد اكتشافي أتول في عام  ،2015وسالمات في عام .2013
وحققت  SDX Energyاكتشافين للنفط الثقيل عبر البئرين رابول ،1-ورابول 2-وذلك في منطقة غرب
غارب.
وفي المغرب ،حفرت شركة  Sound Energyفي مطلع  2017بئرها الثالث ( )TE-8في امتياز
"تندرارا" البحري ،وتضمنت خطة الحفر الوصول إلى عمق  2975م ،مع احتمال حفر جذع جانبي ضمن
البئر .وأكدت الشركة وجود شواهد غازية على عمق  2643م.
يبين الجدول  3-2االكتشافات البترولية في الدول األعضاء وبعض الدول العربية األخرى.
الجدول 3-2
االكتشافات البترولية في الدول األعضاء وبعض الدول العربية األخرى
2017 - 2013


اإلمارات العربية 
البحرين 
تونس 
الجزائر 
السعودية 
سورية 
العراق 
قطر 

ϮϬϭϯ
نفط غاز
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϮϬ ϭϮ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϱ
ϭ
Ͳ

نفط
Ͳ
Ͳ
ϭ
ϭϴ
ϯ
Ͳ
ϲ
Ͳ

ϮϬϭϰ
غاز
ϭ
Ͳ
Ͳ
ϭϰ
ϱ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ϮϬϭϱ
نفط غاز
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϯ
ϭϯ ϭϭ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ϮϬϭϲ
نفط غاز
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϭ
ϭϲ ϭϳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
ϭ
Ͳ
Ͳ
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 *2017
نفط غاز 
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ϯ
Ͳ
Ͳ
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تابع الجدول 3-2

االكتشافات البترولية في الدول األعضاء وبعض الدول العربية األخرى
2017 – 2013
ϮϬϭϱ
Ͳ
ϵ

ϮϬϭϲ
Ͳ
ϰ

 *2017
Ͳ
Ͳ


ليبيا 

ϰ

ϯ

ϭ

ϭ

Ͳ

ϯ

Ͳ

Ͳ

Ͳ

ϭ

مصر 

ϰϭ

ϭϰ

ϯϰ

Ϯϯ

Ϯϲ

ϭϳ

Ϯϳ

ϭϴ

Ϯ

Ϯ

اجمالي الدول األعضاء 
السودان 
عُمان 
المغرب 
موريتانيا 
اليمن 
إجمالي الدول غير األعضاء 

ϲϲ
Ͳ
ϭ
Ͳ
ϭ
Ϯ

ϯϴ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ϲϵ
Ͳ
ϭ
ϭ
Ͳ
Ͳ
Ϯ

ϰϰ
Ͳ
Ͳ
ϭ
Ͳ
Ͳ
ϭ

ϰϵ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ϯϯ
Ͳ
Ͳ
ϰ
Ϯ
Ͳ
ϲ

ϱϬ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ϯϰ
Ͳ
Ͳ
ϭ
Ϯ
Ͳ
ϯ

ϰ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

ϯ
Ͳ
Ͳ
Ϯ
Ͳ
Ͳ
Ϯ

اجمالي الدول العربية 

ϲϴ

ϯϴ

ϳϭ

ϰϱ

ϰϵ

ϯϵ

ϱϬ

ϯϳ

ϰ

ϱ

الكويت 

ϮϬϭϯ
Ͳ
ϰ

ϮϬϭϰ
Ͳ
ϲ

* تقديرات

وعلـى الصعيد العالمـي ،تم تحقيق عدد من اكتشافات النفـط والغـاز ،من بينها اكتشاف نفطـي
عمـالق في إيران ،حيث أعلنت عن تحقيقه شركة النفط اإليرانيـة ،وقدرت احتياطياتـه الجيولوجـية بنحو
 15مليار برميل ،بينما قدر االحتياطي القابل لإلنتاج بحوالي  2مليار برميل .كما يحتوي االكتشاف الجديد
على  1.8تريليون متر مكعب من الغاز منها حوالي  0.9تريليون متر مكعب قابلة لإلنتاج .لكن الغريب
تصرح عن مكان االكتشاف الجديد.
أن الشركة لم
ّ
وبدأت غيانا في مطلع عام  2017بإنشاء مركز لخدمات النفط والغاز على بعد  100كم من العاصمة
 ، Georgetownبكلفة تناهز نصف مليار دوالر ،وذلك بعد تحقيق اكتشاف عمالق للنفط والغاز في عام
 ،)Liza( 2016وهو أكبر اكتشاف تم تحقيقه في البالد إذ تراوحت تقديرات االحتياطي فيه بين
 1.4 -0.8مليار برميل مكافئ نفط بعد حفر البئر  Liza-2في منتصف عام  ،2016بينما كنت شركة
 ExxonMobilصاحبـة االكتشـاف قـد أعلنــت فـي 2015عــام أن االحتياطي المقــدر بعد حفر البئر
 Liza-1في قاطع  Stabroekيناهز  700مليون برميل مكافئ نفط .يقع القاطع في مياه عمقها  1692م،
وقد حفر البئر  Liza-2إلى عمق  5475م .تأتي أهمية هذا االكتشاف من خالل نقطتين:
 -1حجم االكتشاف إضافة إلى كونه قد يشجع على المزيد من التركيز على عمليات االستكشاف في
المغمورة بعد أن احتل زيت وغاز السجيل صورة الصناعة البترولية خالل السنوات الخمس الماضية،
وهو أمر يبدو منطقيا ً نظرا ً للعائد االقتصادي المتوقع من اكتشاف كبير يتركز في مكان واحد ،مقارنة
مع المساحة الكبيرة التي تمتد عليها اكتشافات زيت وغاز السجيل.
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 -2تنبع أهمية االكتشاف أيضا ً من حقيقة أن غيانا ال تنتج النفط أو الغاز حالياً ،ويمكن لهذا االكتشاف أن
يضعها على خارطة الدول المنتجة حيث تتوقع مؤسسة  Wood Mackenzieأن يتراوح إنتاج هذه الدولة
ما بين  400-350ألف ب/ي في عام  ،2026مما قد يجعلها أحد أكبر منتجي النفط في أمريكا الالتينية.
ومن بين االكتشافات التي تحققت عام  2017البد من اإلشارة إلى اكتشافين جديدين في غاية األهمية
تحققا في المكسيك .حيث أعلنت شركة  Pemexالوطنية على موقعها الرسمي في  2017/11/3عن تحقيق
أهم اكتشاف لها على اليابسة منذ خمسة عشر عاماً ،وذلك في حوض  Veracruzعبر البئر االستكشافي
 ،Ixachi-1حيث قدر االحتياطي الجيولوجي في االكتشاف بنحو  1.5مليار برميل مكافئ نفط ،وقدر
االحتياطي القابل لإلنتاج بحوالي  350مليون برميل مكافئ نفط.
وكانت شركة  Talos Energyاألمريكية قد أعلنت في  2017/7/12عن تحقيق اكتشاف وصفته
بالتاريخي ،وذلك عبر البئر االستكشافي  Zama-1الذي حفر في القاطع  7في المغمورة ضمن مياه عمقها
 166م ،وبلغ عمق البئر النهائي  3353م مخترقا ً  190م من السماكة الفعالة .وقدر االحتياطي الجيولوجي
بنحو  2 -1.4مليار برميل من النفط الخفيف (.)API °30 - °28
وقد حصلت شركة  Totalفي مطلع عام  2017على  3تراخيص استكشافية قبالة سواحل المكسيك
بعد أول جولة عروض أعلنتها المكسيك لقواطع في المياه العميقة ،ويتراوح عمق الماء في التراخيص بين
 3600 -2300م.
وفي الواليات المتحدة األمريكية ،ذكرت شركة  BPأنها اكتشفت مصادر جديدة تقدر بنحو
 200مليون برميل من النفط في حقل  Atlantisالواقع في المياه العميقة في خليج المكسيك ،وأتى االكتشاف
بعد استخدام تقنية جديدة في المسح الزلزالي ساهمت بالحصول على صورة أعلى دقة للطبقات تحت سطح
األرض ،وخاصة تلك الموجودة تحت نطاقات معقدة من البنى الملحية.
يبين الجدول  4-2بعض البيانات الفنية عن  61اكتشافا ً تتبعتها األمانة العامة في منظمة األقطار
العربية المصدرة للبترول خالل عام .2017
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العراق

السنغال

روسيا البيضاء

روسيا

ترينيداد و توباغو

بابوانيوغينيا

أستراليا

األرجنتين

الدولة

بشكبير /كردستان
القاطع /10البصرة

Sirius prospect
Offshore

Profond block

Rechitsa-Vishansky

Ayashsky block

Block 5
basin Columbus
Eastern Arctic

Licence 402

Cooper Basin

Cooper-Eromanga basin
Perth basin
permit TP/15
Cooper Basin

Perth basin
Cooper basin
onshore north Perth basin

Neuquen basin

القاطع/الحقل

بشكبير2-
أريدو1-

South-1 FAN
SNE North-1
VR-1

Yakaar-1

Chricoca S

LeClerc
Savannah
TsentrainoOlginskaya-1

Muruk-1

Crawford-1

Bauer-26
Waitsia-4
Xanadu-1
Lowry-1

Grande West
1
RG North-1
Marauder-1
Waitsia-3

البئر

نفط
نفط

نفط
نفط
نفط

غاز

نفط

نفط

120

كريتاسي

كريتاسي

سينومانيان
األسفل

-

900
900

2550

3500

5343

4700

24
97

16
27

 3500ب/ي ()API °28
 8000ب/ي

 143مليون ب
API °35
احتياطيات مشروطة
 348مليون برميل

احتياطي جيولوجي  10.7مليون
برميل .اختبار 249 :ب/ي

 225مليون طن م ن

45

5218

2700

2363

5486
شواهد

غاز
غاز
نفط

غاز

بيرمي

بيرمي

350
البيانات غير متوافرة بعد

1765
3612

52

20

4.1

152
32

-

5

 1050ب/ي
اختبار 655 :ب/ي API °48
االحتياطي ( 9.6 )2Pمليار م3

3.3

كريتاسي
أسفل

1676

نفط

غاز

 425مليار م مكعب

شواهد

 453ألف م/3ي

 700ألف م/3ي

شواهد غاز

االحتياطي/نتائج االختبار/مالحظات

اختبار 300 :ب/ي API °28

3130

غاز

نفط
غاز
نفط
غاز

نفط
نفط
غاز

نفط

االكتشاف

عمر
المكمن

عمق المياه
(م)

عمق البئر
(م)

السماكة
الكلية للمكمن
(م)

السماكة
الفعالة (م)

الجدول 4-2
بعض البيانات الفنية عن االكتشافات التي تحققت عام 2017
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 400ب/ي

متكثفات
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المكسيك

المغرب

مصر

ليبيا

كينيا

كولومبيا

كندا

غينيا االستوائية

غيانا

الدولة

Veracruz Basin

GOM Southeast basin
Block 7

امتياز سيبو

غرب غارب

غرب غارب

جنوب دسوق

شمال دمياط

Block 13T
T13 Block
امتياز غاما

L. Magdalena Basin

Llanos 34 block

EG-06 Block
Ferrybank/ Alberta

Stabroek block

القاطع/الحقل

تابع الجدول 4-2

بليوسين

55

Ixachi-1

KSR-15
Amoca-2
Zama-1
نفط

1774
3500
3353

335

110
190

نفط

المسامية %29
API °18
االحتياطي الجيولوجي 2 -1.4
مليار برميل
نفط خفيف احتياطي جيولوجي:
 1500مليون ب م
قابل لإلنتاج:
 350مليون ب م ن

غاز

1830

20

31

20

37

نفط ثقيل ،المسامية %20

3374

1961

1317
1356
2981

25
75

1000ب/ي ()PI °34
 166ب/ي ()API °15
اختبار 1700 :ب/ي API °15.8
تشكيلتين
19.5
10.3

3647
3550
4450
2849

4573

لم تتوفر بيانات
 185ب/ي API °38

5175
5622

25
22

 2.7مليار ب م ن

نفط

25
166

108

150

1563
1802

2135

2029

5812

5511

18

29

 1500مليون ب م ن

نفط ثقيل ،المسامية %21.2

غاز

غاز

نفط
نفط
غاز

ميوسين
إيوسين

نفط
نفط
نفط
غاز

نفط
نفط
نفط
نفط

نفط

نفط

غاز
نفط
نفط

KSR-14

رابول2-

رابول1-

SD-1X

قطامية 1-

Erut-1
Emekuya-1
B1-16/3

Snoek
Turbot-1
Avestruz-1
Duvernay
4/11
Chricoca 1
Tigana Sur 6
Curucucu 1
Pandereta 1

Payara-2

Payara-1

البئر

االكتشاف

عمر
المكمن

عمق المياه
(م)

عمق البئر
(م)

السماكة
الكلية للمكمن
(م)

السماكة
الفعالة (م)

نفط

غاز

 730ألف م/3ي

 56.6مليار م مكعب
االستطاعة  7000ب م
ن/ي

المسامية:
%25.5 -15

 1560م/3ي

االحتياطي/نتائج االختبار/مالحظات

 43ب/ي

متكثفات
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GOM/Atlantis field

()GMT- ALSAKA

Cambay basin
AA basin&A

KG basin

KG basin

Mumbai basin

Valemon West
Assam basin

Hammerfest basin/Barents
Sea
Gemini North

Barents Sea

Block A-6/ southern Rakhine
basin
PL128 offshore
Bronnoysund
Filicudi prospect

Licence PEDL234

Halifax
Moray Firth

West Matar-1
KU)8(KUAF
/Tinmiaq2
Tinmiaq 6

GD-10)1(AA
11 .GS-29 No

S 6-11/34
South
Baghjan-2
SW-WO-24

HN 7325/4-1

Kayak

1943061

S 17-10/660

Pyi Thit-1

BB-1Z

A3-23/205
Verbier

البئر

المصدر :األمانة العامة /أوابك ،تتبع بيانات االكتشافات الجديدة في العالم.

الواليات المتحدة

الهند

النرويج

ميانمار

المملكة المتحدة

الدولة

القاطع/الحقل

تابع الجدول 4-2

نفط

نفط

نفط
غاز

نفط

غاز

غاز

غاز
نفط

غاز

غاز

نفط

نفط

نفط

غاز

نفط

نفط
نفط

االكتشاف

جوراسي/
ترياسي
جوراسي
أوسط

عمر
المكمن

2133

2718

2829

2360

2256
3460

في المغمورة

في المغمورة

في المغمورة

133.5
-

1178

2532

4570

2004

4337
4154

336

380

عمق المياه
(م)

عمق البئر
(م)

+ gas 19
oil 5
115

45

65

السماكة
الكلية للمكمن
(م)

60
15

23

129

36

السماكة
الفعالة (م)

 3200ب/ي
االحتياطي القابل لإلنتاج300 :
مليون برميل
مصادر 200 :مليون برميل
مسح زلزالي جديد

 650ب/ي

االحتياطي القابل لإلنتاج 50 -25
مليون برميل

المصادر  100 -35مليون ب م ن

 80 -20مليون برميل

البيانات غير متوافرة بعد

 130 -25مليون برميل

نفط

غاز

 50 -20مليون ب م ن

3

االحتياطي  3-2مليار م

اختبار 1.4 :مليون م/3ي

االحتياطي/نتائج االختبار/مالحظات

متكثفات

24
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يبين الشكل  6-2عدد االكتشافات النفطية في الدول العربية والدول األعضاء ،ويبين الشكل 7-2
عدد االكتشافات الغازية في الدول العربية والدول األعضاء.
(الشكل )6 -2
االكتشافات النفطية في الدول األعضاء والدول العربية األخرى
ϴϬ
ϳϬ
ϲϬ
ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ
ϮϬ
ϭϬ
ϮϬϭϳ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

الدول العربية األخرى

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϯ

Ϭ

الدول األعضاء

(الشكل )7-2
االكتشافات الغازية في الدول األعضاء والدول العربية األخرى
ϱϬ
ϰϱ
ϰϬ
ϯϱ
ϯϬ
Ϯϱ
ϮϬ
ϭϱ
ϭϬ
ϱ
ϮϬϭϳ

ϮϬϭϲ
الدول العربية األخرى

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϯ

Ϭ

الدول األعضاء

 .2احتياطيات النفط والغاز لطبيعي
 1-2احتياطيات النفط

شهدت تقديرات احتياطي النفط في العالم ارتفاعا ً هامشيا ً بنسبة  %0.26فقط عن تقديرات عام
 ،2016حيث بلغت  1449.5مليار برميل في نهاية عام  .2017ولم يطرأ تغير يذكر على تقديرات احتياطي
النفط في الدول األعضاء في أوابك حيث بقيت عند قيمة  706.84مليار برميل وهي نفس تقديرات عام
25
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 ،2016لكن البد هنا من التنويه إلى أن احتياطيات  2016الحالية تم تعديلها عن التقديرات السابقة بعد
ظهور بيانات جديدة من بعض الدول األعضاء ،حيث ارتفعت من  702.33مليار برميل عام  2015إلى
القيمة الحاليـة ( 706.84مليار برميل) ،وذلـك نتيجــة ارتفــاع تقديــرات االحتياطــي فــي العراق من
 143.1مليار برميل عام  2015إلى  148.76مليار برميل عام  ،2016أي بأكثر من  5.6مليار برميل.
ويشار هنا إلى تقديرات االحتياطي في حقل "طق طق" في إقليـم كردستان العراق انخفضـت في
عام  2017بحوالي الثلثين وصوالً إلـى  59مليون برميل ،مقابـل تقديرات بلغت  172مليون برميل في عام
 .2015وكان إنتـاج الحقل قد تراجع من  36ألف ب/ي عام  2016إلى نحو  19ألف ب/ي في الربع األول
من عام  .2017وخالل نفس الفترة انخفضت تقديرات االحتياطي في ليبيا من  49.52مليار برميل عام
 ،2015إلى  48.4مليار برميل عام  ،2016وهي نفس التقديرات لعام  .2017أما بقي الدول األعضاء فلم
يطرأ تغير على تقديرات احتياطي النفط فيها.
من جهة أخرى ارتفعت تقديرات االحتياطي في دول أوبك غير العربية من نحو  316مليار برميل
عام  2016إلى حوالي  333.55مليار برميل عام  ،2017وذلك نتيجة ارتفاع تقديرات االحتياطي في إيران
بأكثر من  16مليار برميل خالل نفس الفترة.
وكان مدير التعاون وشؤون التخطيط في شركة النفط اإليرانية قد ذكر في مطلع شباط/فبراير ،2017
أن احتياطي إيران المؤكد من النفط يبلغ  771.53مليار برميل ،منها  102مليار برميل قابلة لإلنتاج عند
معامل استخالص يقارب  .%24.6كما بين أن االحتياطي الجيولوجي من الغاز الطبيعي في البالد يبلـغ
 55تريليون متر مكعب ،منها  33تريليون متر مكعب قابلة لإلنتاج عند معامل استخالص يناهز .%70
وفـي نفـس المجـال ذكـرت شركـة النـفط اإليرانيـة أنها فـي طـور االستـعداد لطـرح جولـة عـروض
تمهـد الطريق أمام الشركات العالمية لتطوير احتياطيات البالد من النفط والغاز ،مؤكدة أن معـدل إنتاج
النفط سيصـل إلــى  4ماليين ب/ي قبل شهر نيسان/أبريل  2017مما سيشكل عالمة نجاح فارقة في البالد
بعد الحصار الذي جعل اإلنتاج في حدود  2مليون ب/ي فقط ،والذي تم رفعه في كانون الثاني/يناير .2016
لكن تتبع بيانات اإلنتاج من تقارير أوبك الشهرية يوضح أن إنتاج النفط في إيران خالل شهر
نيسان/أبريل  2017لم يتجــاوز  3.86مليون ب/ي ،كـما أن متوســط إنتـاجهـا خـالل  11شهرا ً من عام
 2017بلغ  3.88مليون ب/ي.
وقد شهدت أوبك انضمام غينيا االستوائية إلى عضويتها في شهر أيار/مايو  ،2017مما أضاف نحو
 1.1مليار برميل إلى احتياطياتها.
شكلت تقديرات احتياطي النفط في الدول األعضاء  %48.8من إجمالي تقديرات االحتياطيات العالمية
المؤكدة من النفط في عام  ،2017بينما شكلت تقديرات احتياطي النفط في الدول العربية مجتمعة %49.4
من إجمالي احتياطي العالم.
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يبين الجدول  5-2تفاصيل تغيرات تقديرات احتياطي النفط في العالم بين عامي  2013و،2017
ويالحظ من خالله تراجع احتياطيات البرازيل ،والمملكة المتحدة ،والنرويج ،والمكسيك ،بينما ارتفعت
تقديرات االحتياطي في كل من الواليات المتحدة وكندا بعد التحسن النسبي ألسعار النفط ،مما أعاد بعض
احتياطيات زيت السجيل ونفط الصخور الكتيمة إلى النطاق االقتصادي القابل لإلنتاج.
الجدول 5-2
احتياطي النفط عربيا وعالميا2017-2013 ،
(مليار برميل عند نهاية السنة(
2013

2014

2015

2016

*2017

نسبة التغير
2017/2016
()%

اإلمارات

97.80

97.80

97.80

97.8

97.8

0.0

البحرين

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.0

تونس

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

0.0

الجزائر

12.20

12.20

12.20

12.2

12.2

0.0

السعودية

265.85

266.58

266.46

266.46

266.46

0.0

سورية

2.5

2.5

2.5

2.5

2.5

0.0

العراق

145.30

143.07

143.10

148.766

148.766

0.0

قطر

25.24

25.24

25.24

25.24

25.2

0.0

الكويت

101.50

101.50

101.50

101.5

101.5

0.0

ليبيا

48.40

48.42

49.52

48.363

48.36

)(0.0

مصر

4.20

4.40

3.47

3.47

3.47

0.0

اجمالي الدول األعضاء

703.53

702.26

702.33

706.84

706.84

)(0.0

السودان

1.50

1.50

1.50

1.5

1.5

0.0

عُمان

5.50

5.50

5.31

5.373

5.373

0.0

اليمن

2.67

2.67

2.67

2.67

2.67

0.0

اجمالي الدول العربية

713.20

711.93

711.81

716.39

716.38

)(0.0

االكوادور

8.8

8.3

8.3

8.3

8.3

0.0

أنغوال

9.0

8.4

8.4

9.5

9.5

)(0.0

ايران

157.8

157.5

157.5

158.4

175.2

10.6

فنزويال

99.4

100.0

100.0

100.0

100.0

0.0

الغابون

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

0

غينيا االستوائية

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

0

نيجيريا

37.1

37.1

37.1

37.1

37.5

1.1
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تابع الجدول 5-2

احتياطي النفط عربيا وعالميا2017-2013 ،
(مليار برميل عند نهاية السنة(
2013

2014

2015

2016

*2017

نسبة التغير
2017/2016
()%

اجمالي دول أوبك غير العربية

315.28

314.40

314.40

316.36

333.55

5.4

اجمالي دول أوبك

1011.57

1009.21

1010.21

1016.69

1033.87

1.7

البرازيل

15.05

15.31

16.18

12.99

12.6

)(2.7

المملكة المتحدة

2.98

2.98

2.75

2.56

2.1

)(19.3

النرويج

5.83

5.50

5.14

6.61

6.4

)(3.5

الواليات المتحدة

33.40

36.50

39.90

35.23

35.4

0.6

المكسيك

10.07

9.81

9.71

7.26

6.6

)(8.7

كندا

6.00

6.00

4.56

4.32

5.1

18.8

كومنولث الدول المستقلة

118.89

119.79

119.79

119.79

119.79

0.0

منها  :اذربيجان

7.00

7.00

7.00

7.00

7.0

0.0

اوزبكستان

0.59

0.59

0.59

0.6

0.6

0.0

تركمانستان

0.60

0.60

0.60

0.60

0.6

0.0

روسيا االتحادية

80.00

80.90

80.90

80.00

80.0

0.0

كازاخستان

30.00

30.00

30.00

30.00

30.0

0.0

الصين

24.38

24.65

25.10

25.62

25.63

0.0

باقي دول العالم

40.41

38.57

41.83

198.67

185.9

)(6.4

اجمالي العالم

1285.49

1285.44

1291.17

1445.80

1449.51

0.26

نسبة الدول األعضاء للعالم )(%

54.7

54.6

54.4

48.9

48.8

نسبة الدول العربية للعالم )(%

55.5

55.4

55.1

49.5

49.4

نسبة دول أوبك للعالم )(%

78.7

78.5

78.2

70.3

71.3

* بيانات تقديرية.
األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
 انضمت غينيا االستوائية إلى أوبك في شهر أيار/مايو 2017أ  -احتياطيات كل من السعودية والكويت تشمل نصف احتياطي المنطقة المقسومة.
ب  -االحتياطي العالمي ال يشمل احتياطيات النفوط الثقيلة جدا والبيتومين في فنزويال.
ج  -احتياطي كندا ال يشمل احتياطيات النفوط غير التقليدية ،ومنها االحتياطي الموجود في رمال القار.
مصادر أخرى:
͘W^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂůZĞǀŝĞǁŽĨtŽƌůĚŶĞƌŐǇ͕:ƵŶĞϮϬϭϳ
͘KŝůΘ'ĂƐ:ŽƵƌŶĂů͕ϭ:ĂŶ͘ϮϬϭϴ
͘KWŶŶƵĂů^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂůƵůůĞƚŝŶ͕ϮϬϭϳ

يبين الشكل  8-2توزع احتياطيات النفط التقليدي المؤكدة في العالم في نهاية عام .2017
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(الشكل )8-2
توزع احتياطي النفط التقليدي في العالم عام 2017
ϴй
الدول األعضاء في أوابك
أخرى

Ϯϯй

أمريكا الشمالية

ϰϵй

دول أوبك غير العربية
كومنولث الدول المستقلة

ϯй
ϭϳй

ويبين الشكل  9-2تطور االحتياطيات المؤكدة من النفط في الدول األعضاء ودول أوبك خالل الفترة
من  2013إلى .2017
(الشكل )9 -2
تطور احتياطي النفط في الدول األعضاء ودول أوبك
(مليار برميل في نهاية العام)
ϭϮϬϬ͘ϬϬ
ϭϬϬϬ͘ϬϬ
ϴϬϬ͘ϬϬ
أوابك

ϲϬϬ͘ϬϬ

أوبك
ϰϬϬ͘ϬϬ
ϮϬϬ͘ϬϬ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϯ

Ϭ͘ϬϬ

 2-2احتياطيات الغاز الطبيعي
تبين التقديرات ارتفاع احتياطي الغاز الطبيعي في العالم بنسبة  %0.7من  195.5تريليون متر مكعب
عام  2016إلى حوالي  196.8تريليون متر مكعب عام  .2017ويوضح الشكل  10-2توزع احتياطيات
الغاز الطبيعي حسب المجموعات الدولية في العالم.
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(الشكل )10 -2
توزع احتياطي الغاز الطبيعي في العالم نهاية عام 2017

الدول األعضاء
%27
كومنولث الدول المستقلة
%31

أخرى
13%

دول أوبك غير العربية
%23

أمريكا الشمالية
6%

لم يطرأ تغير كبير على إجمالي تقديرات احتياطي الغاز في الدول األعضاء ،حيث بلغت أكثر من
 53.48تريليون متر مكعب عام  2017مقابل نحو  53تريليون متر مكعب عام  ،2016شكلت %27.2
من إجمالي احتياطي العالم من الغاز الطبيعي .وأتت الزيادة من السعودية التي ارتفعت تقديرات احتياطي
الغاز فيها بنسبة لم تتجاوز  %0.4لتستقر عند  8.65تريليون متر مكعب عام  2017مقابل  8.62تريليون
متر مكعب عام .2016
كما ارتفعت تقديرات احتياطي الغاز في العراق بنحو  ،%17لتصل من  3.82تريليون متر مكعب
عام  2016إلى  4.47تريليون متر مكعب عام .2017
بينما انخفضت التقديرات الحتياطي الغاز الطبيعي في قطر من  24تريليون متر مكعب عام 2016
إلى  23.85تريليون متر مكعب عام  .2017أما الدول العربية مجتمعة فبلغت احتياطياتها من الغاز الطبيعي
حوالـي  54.75تريلـيون متـر مكعــب عــام  ،2017تمثـل  %27.8مـن إجمالي احتياطيات العالم من
الغاز.
وفيما يخص دول أوبك غير العربية ،فقد ارتفعت تقديرات احتياطي الغاز فيها من  45.3تريليون
متر مكعب عام  ،2016إلى نحو  45.8تريليون متر مكعب عام  ،2017مدفوعة بارتفاع تقديرات
االحتياطي في ك ٍل من إيران وفنزويال .يبين الشكل  11-2تطور احتياطي الغاز الطبيعي في الدول األعضاء
ودول أوبك.
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(الشكل )11 -2
تطور احتياطي الغاز الطبيعي في الدول األعضاء ودول أوبك
(مليار متر مكعب عند نهاية العام)

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ

أوبك

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϯ

ϭϬϬ͕ϬϬϬ
ϵϬ͕ϬϬϬ
ϴϬ͕ϬϬϬ
ϳϬ͕ϬϬϬ
ϲϬ͕ϬϬϬ
ϱϬ͕ϬϬϬ
ϰϬ͕ϬϬϬ
ϯϬ͕ϬϬϬ
ϮϬ͕ϬϬϬ
ϭϬ͕ϬϬϬ
Ϭ

أوابك

ولوحـظ أيضـا ً انخفـاض تقديـرات احتياطي الغاز في البرازيل والمملكة المتحدة والنرويج
والمكسيك وكندا ،بينما ارتفعت تقديرات احتياطي الغاز في الواليات المتحدة والصين ،كما هو مبين في
الجدول .6-2
الجدول 6-2
احتياطي الغاز الطبيعي عربيا وعالميا2017-2013 ،
(مليار متر مكعب عند نهاية السنة)
اإلمارات
البحرين
تونس
الجزائر
السعودية
سورية
العراق
قطر
الكويت
ليبيا
مصر
اجمالي الدول األعضاء
السودان
عُمان
اليمن
اجمالي الدول العربية
االكوادور

2013

2014

2015

2016

2017

6091.0
92.0
65.0
4505.0
8234.0
285.0
3694.0
24400.0
1784.0
1532.0
2186.0
52868
85
705
479
54137
6

6091.0
92.0
65.0
4505.0
8316.0
285.0
3694.0
24400.0
1784.0
1532.0
2186.0
52950
85
705
479
54219
6

6091.0
92.0
65.0
4505.0
8488.5
285.0
3694.0
24299.1
1784.0
1495.1
2186.0
52985
85
705
479
54254
10.99

6091.0
92.0
65.0
4505.0
8619.3
285.0
3819.9
24072.5
1784.0
1504.9
2186.0
53024.6
85
705
479.0
54294
10.9

6091.0
92.0
65.0
4505.0
8650.0
285.0
4474.0
23848.0
1784.0
1504.9
2186.0
53484.9
85
705
479
54754
10.9
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2017 /2016
()%
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.0
17.1
)(0.9
0.0
0.0
0.0
0.9
0.0
0.0
0.0
0.8
0.0
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تابع الجدول 6-2
احتياطي الغاز الطبيعي عربيا وعالميا2017-2013 ،
(مليار متر مكعب عند نهاية السنة)
2013

2014

2015

2016

2017

انغوال
إيران
فنزويال
الغابون
غينيا االستوائية
نيجيريا

275
33780
5562
28.2
36.0
5118

275
34020
5581.0
28.2
36.0
5111.0

308.0
34020
5701.5
28.2
36.0
5111.0

308.1
33721.2
5739.7
28.2
36.0
5475.2

308.1
33939.91
5777
28.20
36
5664

2017 /2016
()%
0.0
0.6
0.6
)(0.1
0.0
3.4

اجمالي دول أوبك غير العربية

44805

45057

45216

45319

45764

1.0

اجمالي دول أوبك

95045

95379

95572

95716

96621

0.9

البرازيل

389

476

471.1

425.0

373

)(12.2

المملكة المتحدة
النرويج
الواليات المتحدة
المكسيك
كندا
كومنولث الدول المستقلة
منها  :اذربيجان
اوزبكستان
تركمانستان
روسيا االتحادية
كازاخستان
الصين
باقي دول العالم
اجمالي العالم
نسبة الدول األعضاء للعالم )(%
نسبة الدول العربية للعالم )(%

241

240.8

205.4

205.0

174

)(15.1

2049
8723
484
1889
61675
991
1841

2049.0
9578.6
468.6
2033.0
61675.0
991
1841

1922.0
10440.5
423.7
1995.8
61675.0
991.0
1841

1835.0
8616.0
338.0
2158.0
60985.0
980.0
1820

1762
8703
277
2033
60985
980
1820

)(4.0
1.0
)(18.0
)(5.8
0.0
0.0
0.0

7504

7504

7504

7420

7420

0.0

47806
2407
4406
17850.6

47806
2407
4642.8
15501.2

47806
2407
4945.1
15411

47270
2380
5170.0
16210

47270.38
2380
5385
16650

0.0
0.0
4.2
2.7

196649

195941

196959

195555

196860

0.7

26.9
27.5

27.0
27.7

26.9
27.5

27.1
27.8

27.2
27.8

*بيانات تقديرية.
األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
مصادر أخرى
Oil & Gas Journal, 1 Jan. 2018.
OPEC Annual Statistical Bulletin, 2017.

 .3إنتاج السوائل الهيدروكربونية والغاز الطبيعي
 1-3إنتاج السوائل الهيدروكربونية
 1-1-3إنتاج النفط
تشير التقديرات إلى انخفاض معدل إنتاج النفط في العالم بنسبة لم تتجاوز ،%0.4
من  80.2مليون ب/ي عام  2016إلى حوالي  79.9مليون ب/ي في عام  ،2017كما هو مبين في
الجدول  .7-2وال ريب أن تراجع أسعار النفط الذي بدأ منذ أواخر عام  2014كان له دور هام في هذا
المجال ،وما تبعه من تراجع إنتاج زيت السجيل في الواليات المتحدة األمريكية ،وكان لدول أوبك دورها
في تخفيض اإلنتاج سعيا ً منها للوصول إلى أسعار عادلة.
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وقـد تراجـع إنتـاج الــدول األعضـاء فـي المنظمــة مــن  23.6مليــون ب/ي عــام  ،2016إلى
 23.36مليون ب/ي في عام  ،2017مثلت نحو  %29.2من إجمالي إنتاج العالم ،حيث تراجع اإلنتاج في
اإلمارات ،وتـونس ،والجزائر ،والسعودية ،وقطر ،والكويت ،ومصر ،بينما ارتفع معدل اإلنتاج في البحرين
من  202ألف ب/ي عام  2016إلى أكثر من  207آالف ب/ي عام  ،2017كما تضاعف اإلنتاج في سوريا
حيث يقدر أنها أنتجت بمعدل  16ألف ب/ي عام  2017مقابل أقل من  8000ب/ي عام .2016
وارتفع معدل اإلنتاج في العراق من  4.16مليون ب/ي عام  2016إلى أكثر من  4.47مليون ب/ي
عام  .2017وتشيـر التقديــرات كذلك إلـى ارتفاع معدل إنتاج ليبيا من  390ألف ب/ي عام  2016إلى
 803آالف ب/ي عام  .2017أما بالنسبة الدول غير األعضاء في المنظمة ،فتشير التقديرات إلى تراجع
إنتاج كل من السودان ،وعمان ،واليمن .وقد بلغ إنتاج الدول العربية مجتمعة  24.36مليون ب/ي تمثل
 %30.9من إجمالي إنتاج العالم.
وفيما يخص دول منظمة أوبك غير العربية ،فقد تراجع إنتاجها من  10.24مليون ب/ي عام ،2016
إلى نحو  10مليون ب/ي عام  ،2017ومثل إنتاج دول أوبك مجتمعة  %40.8من إجمالي إنتاج العالم.
حيث تراجعت معدالت اإلنتاج في كل من اإلكوادور ،وأنغوال ،وفنزويال ،والغابون ،وغينيا االستوائية،
بينما رفعــت إيــران معــدل إنتاجهــا مــن  3.59مليون ب/ي عام  ،2016إلــى أكثر من  3.87مليون
ب/ي عام  ،2017ورفعــت نيجيــريا معــدل إنتاجها بنحــو  36ألــف ب/ي عن عام  ،2016ليصـل معدل
إنتاجها في عام  2017إلى  1.55مليون ب/ي .ورغـم سعي أوبـك للتعـاون مع روسيا في مجال تخفيــض
اإلنتاج ،إال أن التقديرات تشيــر إلى ارتفاع معدل إنتــاج روسيــا من  10.92مليون ب/ي عــام  2016إلى
أكثر من  11مليون ب/ي عام .2016
وفي خطوة جديدة على مسار اإلنتاج ،أعلنت الصين أنها ستعمل على إنتاج الغاز الطبيعي من هيدرات
الغاز في أول خطوة من نوعها في بحر الصين الجنوبي ،وذلك من خالل مشروع مشترك بين وزارة
األراضي والمصادر الطبيعية الصينية ،وبين مؤسسة البترول الوطنية الصينية.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الصينية أنها حتى تاريخ  2017/7/9أنجزت  60اختبارا ً إلنتاج الغاز
الطبيعي من هيدرات الغاز ،وكانت قد بدأت االختبارات في  2017/5/10في مصب نهر  Pearl Riverفي
منطقة  Shenhuفي بحر الصين الجنوبي ،وأنتجت خالل تلك الفترة أكثر من  300ألف متر مكعب من الغاز
الطبيعي معظمها من الميثان ،بمعدل يومي قارب  5000م/3ي ،ووصل معدل اإلنتاج من بعض االختبارات
إلى  35ألف م/3ي .
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وذكـر معــاون مديــر هيئــة المســح الجيولوجي أن كــل  1متر مكعب من هيـدرات الغاز تحـرر
 164متـرا ً مكعبا ً من الغاز الطبيعي .ولـم يوفـر أي مصـدر معلومات كافية عن حجــم المشروع أو تكاليفه.
يبين الشكل  12-2نسب إنتاج النفط موزعة حسب المجموعات الدولية.
(الشكل )12 -2
توزع إنتاج النفط في العالم خالل عام 2017

كومنولث الدول المستقلة
17.4%
الدول األعضاء في اوابك
%29.2
أخرى
21.9%
أمريكا الشمالية
%18.9

دول أوبك غير
العربية
%12.6

ويوضح الشكل  13-2معدالت اإلنتاج في الدول األعضاء في أوابك ودول أوبك.
(الشكل )13 -2
معدالت إنتاج النفط في الدول األعضاء في أوابك ودول أوبك
ألف ب/ي
ϯϱ͕ϬϬϬ
ϯϬ͕ϬϬϬ
Ϯϱ͕ϬϬϬ
ϮϬ͕ϬϬϬ
ϭϱ͕ϬϬϬ
ϭϬ͕ϬϬϬ
ϱ͕ϬϬϬ
ϮϬϭϳ

ϮϬϭϲ
أوبك
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ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϯ

Ϭ

الدول األعضاء
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أوالً :إنتاج النفط
اإلمارات
البحرين#
تونس+
الجزائر
السعودية
سورية^
العراق
قطر
الكويت
ليبيا
مصر
اجمالي الدول األعضاء
السودان
عُمان**
اليمن
اجمالي الدول العربية
االكوادور
انغوال
إيران
فنزويال
الغابون
غينيا االستوائية
نيجيريا
اجمالي دول أوبك غير العربية
اجمالي دول أوبك
البرازيل
المملكة المتحدة
النرويج
الواليات المتحدة
المكسيك
كندا
كومنولث الدول المستقلة
منها  :اذربيجان
اوزبكستان
تركمانستان
روسيا االتحادية
كازاخستان
الصين
باقي دول العالم
اجمالي العالم
نسبة الدول األعضاء للعالم )(%
نسبة الدول العربية للعالم )(%
نسبة دول أوبك للعالم )(%

الجدول 7-2
انتاج السوائل الهيدروكربونية عربيا وعالميا2017-2013 ،
(ألف برميل /يوم)
2013

2014

2015

2016

*2017

2797
197.0
62.7
1203
9640
31
2980
724
2921.6
993.3
579.6
22129.2
117.8
841
158.8
23246.8
526.4
1701.2
3575
2789
234.1
223.1
1753
10801.8
32060.7
2029.0
798.0
1517.0
7449.5
2531.5
2504.2
13315.0
815.0
68.0
229.0
10047.3
1398.5
4175.0
7029.0
75396.8
29.4
30.8
42.5

2794
202.0
54.2
1193
9701
10
3110
709
2866.8
480
593.4
21713.4
122
857
140.4
22832.8
557
1652
3121
2683
231.3
236.9
1807
10288.2
31142.0
2224.5
768.0
1524.0
8467.4
2434.2
2777.8
13400.0
792.9
72.0
235.0
10087.1
1361.4
4201.0
7741.3
76659.2
28.3
29.8
40.6

2971
202.0
47.0
1157
10191
9.7
3744
649
2883
401.5
596.2
22851.5
105
882
44
23882.5
543
1767
3152
2654
220
245.3
1748
10329.3
32325.8
2429.0
893.6
1603.7
9415.0
2307.5
3696.0
13412.1
838.5
63.7
231.0
10622.2
1581.0
4292.4
6654.2
78915.3
29.0
30.3
41.0

3075
202.0
46.0
1146
10460
7.97
4164
645
2898
390
567.0
23601
102
909
24
24636
549
1722
3592
2403
220
236.3
1518
10239.5
33017.9
2515.0
946.4
1630.0
8857.0
2154.0
3689.0
13710.4
816.6
59.8
230.0
10924.0
1595.0
4003.1
7855.1
80235.5
29.4
30.7
41.2

2968
207.4
39
1061
9949
16
4471
599
2705
803
543.6
23362
100.3
867.4
30.2
24360
530
1640
3872
2124
199
142
1554
10061.0
32617.0
2620
904.6
1625.6
9184.5
2008
3900
13864
774.5
55.9
227
11001
1725
3877
7490.2
79894.8
29.2
30.5
40.8
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2017 /2016
()%
)(3.5
2.7
)(15.2
)(7.4
)(4.9
100.9
7.4
)(7.1
)(6.7
105.8
)(4.1
)(1.0
)(1.7
)(4.6
26.9
)(1.1
)(3.5
)(4.7
7.8
)(11.6
)(9.4
)(39.9
2.4
)(1.7
)(1.2
4.2
)(4.4
)(0.3
3.7
)(6.8
5.7
1.1
)(5.2
)(6.5
)(1.3
0.7
8.2
)(3.2
)(4.6
)(0.4
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تابع الجدول 7-2

انتاج السوائل الهيدروكربونية عربيا وعالميا2017-2013 ،
(ألف برميل /يوم)

ثانيا ً :إنتاج سوائل الغاز الطبيعي

2013

2014

2015

2016

*2017

انتاج الدول االعضاء

3393.1

3779

3945

4093

3684

انتاج الدول العربية

3501.1

3877

4043

4189

4143

اجمالي انتاج العالم

8595

8694

10305

10463

10149

83992

85354

89220

90699

90044

نسبة الدول األعضاء إلجمالي العالم ()%

30.4

29.9

30.0

30.5

30.0

نسبة الدول العربية إلجمالي العالم ()%

31.8

31.3

31.3

31.8

31.7

2017 /2016
()%

اجمالي انتاج السوائل الهيدروكربونية
اجمالي انتاج العالم

األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
* تقديرات
أ -انتاج كل من السعودية والكويت يشمل نصف انتاج المنطقة المقسومة.
ب -بيانات دول أوبك لعام  2017هي متوسط  11شهرا ً حسب تقارير أوبك الشهرية
ج -بيانات البحرين ،وتونس ،والعراق ،وقطر ،وليبيا ،ومصر لعام  :2016من التقرير اإلحصائي السنوي ،بنك المعلومات/أوابك
 #بيانات البحرين لعام  :2017متوسط  10أشهر حسب بيانات جودي
^ بيانات سورية :من اجتماعات تتبع تنفيذ الخطط االنتاجية واالستثمارية للمؤسسات والشركات التابعة لوزارة النفط السورية خالل عام
2017
 +بيانات تونس لعام  :2017متوسط  10أشهر حسب قاعدة بيانات جودي
** بيانات عمان :متوسط  10أشهر حسب النشرة اإلحصائية الشهرية للمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
مصادر أخرى
Oil & Gas Journal, 1 Jan. 2017.
OPEC Annual Statistical Bulletin 2016.
JODI Data Initiative.

شهد عام  2017عموما ً وضع عدد من المشاريع الجديدة على اإلنتاج في مختلف دول العالم ،ومنها
الجزائر ،حيث بدأت شركة سوناطراك في إنتاج الغاز من أربعة حقول للغاز الطبيعي من أصل ستة حقول
في مشروع مجمـع ريقـان جنـوب غرب البـالد ،وذلـك بطاقـة إنتاجية تناهز  8مليون م/3ي إضافة إلى
 148ب/ي من المتكثفات ،ومن المخطط أن ينتج المشروع بطاقة سنوية تزيد عن  2.7مليار متر مكعب
وهو معدل من المتوقع أن يستمر لمدة  12عاما ً.
يذكر أن اإلنتاج الحالي هو من  10آبار فقط من بين  104آبار محفورة في حقل ريقان ،وهناك خطة
لحفـر المزيد من اآلبار التطويرية .تقدر االحتياطيات في حقول المشروع (شمال ريقان ،وكحلوش،
وكحلوش الجنوبي ،وسالي ،وتيوليلين ،وأزرفيـل جنـوب شـرق) بنـحو  88.6مليــار متـــر مكعب ،منها
 55مليار متر مكعب قابلة لإلنتاج .وقـد ذكـرت شركـة سوناطـراك علـى موقعهـا الرسمـي أن كلفـة
المشـروع بلـغت  2.86مليار دوالر .تبلغ حصة سوناطراك من المشروع  ،%40ويتوزع الباقي بين
 ،)%29.25( Repsolو ،)%19.5( DEA Deutsche Erdoel AGو.)%11.25( Edison
وفي العراق بدأت شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة في اإلنتاج من قاطع أطروش في إقليم كردستان
العراق ،وذلك بمعدل  30ألف ب م ن/ي.
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وفي مصر بدأت شركة  BPفي إنتاج الغاز من حقلي "تورس وليبرا" الواقعين غربي دلتا نيل،
وذلك قبل ثمانية أشهر من الموعد المحدد .وقد تم عمليا ً ضخ أول إنتاج من الغاز إلى الشبكة المصرية في
 .2017/3/24يتضمن تطوير غربي الدلتا خمسة حقول للغاز عبر مشروعين منفصلين ،ويتوقع أن يصل
إنتاج الغاز منهما إلى نحو  42.5مليون م/3ي عندما يكتمالن في عام  .2019بعد الحصول على الموافقات
الالزمة في عام  ،2015تم تسريع العمل على مشروع حقلي "تورس وليبرا" للوصول إلى معدل إنتاج
يناهز  17مليون م/3ي ،ويقدر اإلنتاج الحالي من المشروع بحوالي  19.8مليون م/3ي من غاز البيع ،إضافة
إلى  1000ب/ي من المتكثفات ،أي بمعدل يزيد بنحو  %20عن المخطط.
يتضمن مشروع "تورس وليبرا" تسعة آبار (ستة منها في حقل تورس ،وثالثة في حقل ليبرا) و 42كم من
األنابيب لنقل الغاز إلى منشآت المعالجة على اليابسة ،حيث يضخ بعدها في الشبكة الوطنية عبر خط أنابيب
تصدير قريب من تلك المنشآت.
وشهـدت سوريـا بدورها عـودة عـدد مـن اآلبـار إلـى اإلنتـاج ،فـقد ذُكـر خـالل استعـراض نسـب
تنفـيذ خطة الربـع األول مـن عام  ،2017أن إجمالي اإلنتاج من النفط الخفيف بلغ  200,978برميل،
(بمعدل  2233ب/ي) بينما تـم إنتاج  733مليون متر مكعـب مـن الغاز الخـام (بمعدل  8.4مليون م/3ي)،
منها  688مليون متر مكعب من الغاز النظيف الذي تم توزيعه على وزارات الكهرباء والنفط والصناعة
في البالد .كما تم خالل تلك الفترة وضع بئرين للغاز على اإلنتاج ،هما أبو رباح ،1-وشمال الفيض،8-
بمعدل إنتاج لكليهما بلغ  520ألف م/3ي.
وفـي شهـر تمـوز/يوليو  2017تـم وضـع بئر صـدد 8-الغازي على اإلنتاج بطاقة تتراوح بين -250
 300ألف م/3ي ،وقد حفر البئر إلى عمق  3674م ،ليكون بذلك البئر الغازي الخامس الذي يوضع على
اإلنتاج في سوريا حتى ذلك التاريخ ،مما أضاف  1.3مليون م/3ي إلى إنتاج الغاز في البالد ،بحيث تجاوز
اإلنتاج  10.5مليون م/3ي.
وفي شهر آب /أغسطس  ،2017بدأت الشركة السورية للنفط في العمل على إصالح البنية التحتية
في حقول منطقة الثورة في ريف محافظة الرقة التي تعرضت ألضرار فادحة نتيجة الظروف األمنية التي
سادت المنطقة ،وجاء في تصريح حينها لمعالي وزير النفط السوري أن  7من اآلبار ستبدأ العمل في مطلع
شهر أيلول/سبتمبر بمعدل إنتاج إجمالي يبلغ  1600ب/ي ،بينما سيستمر العمل على إصالح باقي األضرار
حتى عودة اإلنتاج لسابق عهده .وفي اجتماع الحق مع الشركة السورية للغاز منتصف شهر أيلول/سبتمبر،
أكد معالي الوزير أن إنتاج حقول منطقـة الثـورة وصـل إلـى  1100ب/ي ،بينمــا وصل إنتــاج الغاز فــي
اآلرك والسخنــة والمستديــرة وبالميـــرا وتوينــان مجتمــعـة إلـى  1.2مليون م/3ي .مما رفـع معـدل
حقول َ
اإلنتـاج اإلجمـالي فـي البـالد إلـى  16ألف ب/ي من النفــط ،ونحو  12.5مليون م/3ي من الغاز .وذكرت
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وزارة النفط والثروة المعدنية السورية على موقعها الرسمي في  27تشرين األول أكتوبر  ،2017أنه قد تم
وضع بئرين للغاز على اإلنتاج ،هما :شمال الفيض 9 -بطاقة  100ألف م/3ي ،وأبو رباح 19 -بطاقة 200
ألف م/3ي ،مما أوصل معدل إنتاج الغاز السوري إلى  13.5مليون م/3ي ،وذلك ضمن خطة للوصول
باإلنتاج إلى  16ألف م/3ي في نهاية عام .2017
وفي عمان ،أعلنت شركة  BPفي أواخر شهر أيلول/سبتمبر  2017أنها قد بدأت بإنتاج الغاز من
المرحلة األولى من تطوير حقل خزان لغاز الصخور منخفضة النفاذية ،حيث يتوقع أن يصل معدل اإلنتاج
من الحقل إلى  28.3مليون م/3ي في هذه المرحلة التي تتضمن اإلنتاج من  200بئر .أما مرحلة التوسع
الالحقة فتتضمن اإلنتاج من  300بئر يخطط أن تحفر في الحقل خالل فترة استثماره ،مما سيرفع معدل
اإلنتاج إلى  42مليون م/3ي الحقا ً .وتقدر  BPالمصادر القابلة لإلنتاج في الحقل بأكثر من  292مليار متر
مكعب من الغاز.
من جهة أخرى شهد عام  2017تعرض الواليات المتحدة األمريكية لسلسلة من األعاصير التي
ضربت خليج المكسيك ،حيث تأثرت البالد في  25آب/أغسطس بإعصار  ،Harveyالذي أدى إلى توقف
إنتاج أكثر من  377ألف ب/ي من المغمورة تمثل نحو  %21.5من إجمالي إنتاج خليج المكسيك ،إضافة
إلى توقف إنتاج أكثر من  21مليون م/3ي من الغاز تعادل أكثر من  %23من إجمالي إنتاج الغاز من
المنطقة المذكورة .ثم ارتفعت الكميات التي توقفت عن اإلنتاج في اليوم التالي إلى أكثر من  428ألف ب/ي،
تمثل نحو  %25من إنتاج الواليات المتحدة من خليج المكسيك ،إضافة إلى توقف  %26من إنتاج الغاز
الطبيعي أي ما يناهز  23.6مليون م/3ي .وفي  2017/8/27ذكر مكتب حماية البيئة والمحيطات األمريكي
أن بعض الشركات عادت إلى العمل ،لكن الكميات المتوقفة عن اإلنتاج بلغت قرابة  379ألف ب/ي من
النفط ،ونحو  23.4مليون م/3ي .وفي  2017/8/28بلغت الكميات المتوقفة  331ألف ب/ي من النفط،
و 16.3مليون م/3ي من الغاز الطبيعي .وتبع ذلك سلسلة من األعاصير الموسمية أدت إلى إيقاف نحو %92
من إنتاج النفط و %77من إنتاج الغاز في خليج المكسيك ،ثم عاد اإلنتاج إلى التزايد بالتدريج حيث ذكر
مكتب السالمـة واإللـزام البيـئي ( )BSEEفي  2017/10/12أن توقـف إنتاج النفط بات أقل من %13
(نحو  220ألف ب/ي) وأن توقف إنتاج الغاز أصبح  %7فقط ( 6.7مليون م/3ي).
وقد لوحظ أن اإلنتاج الشهري من زيت السجيل في الواليات المتحدة األمريكية عاد لالرتفاع بعد
أن انخفض إلى أدنى معدل له في تشرين األول /أكتوبر  2016حين بلغ  4.46مليون ب/ي ،بينما وصل
إلى أكثر من  6مليون ب/ي في تشرين األول /أكتوبر  ،2017وهو ما يعادل  %65من إجمالي إنتاج النفط
األمريكي .يوضح الشكل  14-2تغير المتوسط اليومي لإلنتاج الشهري األمريكي من النفط ،ومن زيت
السجيل.
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)الشكل )14 -2
المتوسط اليومي لإلنتاج الشهري من النفط األمريكي
ϭϮϬ

ϭϬϬϬϬ

ϭϬϬ

ϵϬϬϬ
ϴϬϬϬ

ϴϬ

دوالر/البرميل

ϲϬ
ϲϬϬϬ
ϰϬ

 yϭϬϬϬب/ي

ϳϬϬϬ

ϱϬϬϬ

:ƵůͲϭϳ

^ĞƉͲϭϳ

DĂǇͲϭϳ

:ĂŶͲϭϳ

DĂƌͲϭϳ

EŽǀͲϭϲ

:ƵůͲϭϲ

^ĞƉͲϭϲ

DĂǇͲϭϲ

:ĂŶͲϭϲ

DĂƌͲϭϲ

EŽǀͲϭϱ

^ĞƉͲϭϱ

DĂǇͲϭϱ

:ĂŶͲϭϱ

DĂƌͲϭϱ

EŽǀͲϭϰ

^ĞƉͲϭϰ

DĂǇͲϭϰ

:ĂŶͲϭϰ

إجمالي النفط

النفط التقليدي

DĂƌͲϭϰ

سعر النفط الفوري(غرب تكساس فوب)

:ƵůͲϭϱ

Ϭ

ϯϬϬϬ

:ƵůͲϭϰ

ϮϬ

ϰϬϬϬ

زيت السجيل

كما شهد عام  2017وضع خطط حثيثة من بعض الشركات لرفع معدالت اإلنتاج من حقولها ،ولعل
من أبرزها ما أعلنته  Statoilفي أواخر عام  2017عن خطة الستثمار أكثر من  122مليون دوالر لتطوير
إنتاج الغاز من حقل  Farm Fieldفي بحر الشمال عبر مشروع  Troll Cالذي سوف يشكل محورا ً يبدأ
اإلنتاج في أواخر عام .2019
وفي روسيا ،دفعت شركة  Lukoilبمعدل اإلنتاج قدما ً من حقل  Vladimir Filanovskyليصل إلى
أكثر من  120ألف ب/ي ( 16500طن/ي) بعد وضع البئر الثامن في الحقل على اإلنتاج في شهر تشرين
الثاني/أكتوبر  .2017وقـد حفـر البئـر أفقيـا ً بجـذع بلـغ طولـه 1560م وأنتج بمعدل  20.4ألف ب/ي.
يعتبر الحقـل مـن بيـن الحقـول العمالقـة وتقـدر الشركــة االحتياطـي القابـل لإلنتـاج في الحقـل بنـحو
 941.7مليون برميل ،وحوالي  30مليار متر مكعب من الغاز ،وقد اكتشف عام  2005في ميـاه ضحلة
(11 -7م) ،وأنتج البئر االستكشافي فيه حينها بمعدل  5840ب/ي ( 800طن/ي).
وقد تتبعت منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول وضع عدد كبير من المشاريع الجديدة على
اإلنتاج خالل عام  2017الجدول  ،8 -2منها مشروع إلنتاج الغاز في الجزائر ،ومشروع إلنتاج النفط في
العراق ،ومشروعان إلنتاج الغاز في كل من مصر وعمان.
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الجدول 8 -2
المشاريع الجديدة التي وضعت على اإلنتاج عام 2017
اإلنتاج

الدولة

القاطع/الحقل

البئر/المنطقة

الباكستان

Sofiya

Sofiya-2

 424ألف م/3ي
 1400ب/ي متكثفات

الجزائر

مشروع ريقان

جنوب غرب
البالد

 8مليون م/3ي

أستراليا

حوض
Carnarvon

إندونيسيا

BD

أنغوال

مشروع
المحور
الشرقي

المغمورة

Mafumeria

المغمورة

البرازيل

بريطانيا

Lula South
قاطع Libra

المغمورة

Stella
Quad 204
Kraken
نفط ثقيل
Cayley,
Godwin,
and Shaw

بحر الشمال

العراق

قاطع أطروش

عمان

حقل خزان

غانا

Sankofa

روسيا
الصين

144

 150ألف ب/ي

 10مليون م/3ي

 150ألف ب/ي

 6مليون م/3ي

 50ألف ب/ي

 4مليون م /ي

بحر الشمال

 20ألف ب م ن/ي

مشروع
Western
Isles
الدنمارك

 80ألف ب/ي

 3.4مليون م/3ي

 7آبار

Harris and
Barra oils

Ravn
Erginsky
cluster
Weizhou
2-12

متوقع 25 :ألف ب م
ن/ي في 2018

غاز ومتكثفات7200 :
ب م ن/ي

 20ألف ب/ي

ygnus
Bravo

ترينيداد وتوباغو

 8.2مليون م/3ي

االحتياطي
القابل لإلنتاج
3
 55مليار م
التكلفة 950
مليون دوالر
متوقع25 :
ألف ب م ن/ي
في 2018

125
55
450

الطاقة القصوى
في 2018

61
2150

3

 130ألف ب/ي

بحر الشمال

Juniper

غاز

 1250ب/ي

Ungani
Persephone

نفط

مالحظات

عمق المياه
م

 50ألف ب/ي
في 2019

االحتياطي:
مؤكد+محتمل110 :
مليون ب م ن
 56ألف ب م ن/ي
(غاز +متكثفات)

435 -300
165

 44ألف ب م ن/ي
 16.7مليون م/3ي

110
48

المغمورة
غرب سيبيريا

متوقع 158:ألف ب/ي

المغمورة

 6400ب/ي

إقليم
كردستان

 30ألف ب م ن/ي

 11800ب/ي
في 2018

 28.3مليون م/3ي
 51ألف ب/ي

35.7

احتياطي قابل
لإلنتاج292 :
3
مليار م

 5مليون م/3ي
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تابع الجدول 8 -2

المشاريع الجديدة التي وضعت على اإلنتاج عام 2017
اإلنتاج

الدولة

القاطع/الحقل

البئر/المنطقة

نفط

كندا

Hebron

المغمورة

استطاعة المشروع
 150ألف ب/ي

الكونغو

Moho
Nord

المغمورة

 100ألف ب م ن/ي

مصر

تورس وليبرا

غرب دلتا
النيل

Gina Krog

المغمورة

النرويج

نيجيريا

مالحظات

غاز

احتياطي قابل
لإلنتاج
 700مليون
برميل

 19.8مليون م /ي +
 1000ب/ي متكثفات
3

Byrding

المغمورة

 8000ب م ن/ي

Flynder

المغمورة

 10000ب م ن/ي

Maria

المغمورة

متوقع 100 :ألف ب
م ن/ي

Otakikpo

 5000ب/ي

Gbaran Ubieالمرحلة
2

 175ألف ب م ن/ي
في 2019

الواليات المتحدة
كولورادو
خليج المكسيك

600 -70

بدء المشروع
قبل سنة من
موعده

 24.5مليون م/3ي
غاز  26+ألف ب/ي
متكثفات

3

غاز طبقات
الفحم

 238ألف م /ي+
 140 -120ب/ي
متكثفات

Dirok
Wattenberg
مشروع توسعة
Thunder
Horse
South

92

االحتياطي:
 105مليون ب
نفط 11.8+
مليار م 3غاز

Sohagpur
الهند

عمق المياه
م

 7آبار

 1920ب/ي

المغمورة

 50ألف ب م ن/ي

 484ب م ن/ي
1829

 2-1-3إنتاج سوائل الغاز الطبيعي
شهد إنتاج سوائل الغاز الطبيعي والمتكثفات ارتفاعا ً طفيفا ً على مستوى العالم بنسبة  ،%1.5وذلك
من  10.3مليون ب/ي عام  2015إلى حوالي  10.5مليون ب/ي عام .2016
وفيما يخص الدول األعضاء في أوابك الجدول  ،9 -2تشير التقديرات إلى ارتفاع معدل إنتاج سوائل
الغاز الطبيعي في اإلمارات والجزائر والسعودية والعراق والكويت ،بينما انخفض معدل اإلنتاج في تونس
بنسبة  %12وذلك من  2500ب/ي عام  2015إلى  2200ب/ي عام  ،2016كما انخفض معدل اإلنتاج
في ليبيا من  53.4ألف ب/ي عام  2015إلى  42.3ألف ب/ي عام  ،2016وانخفض معدل اإلنتاج أيضا ً
في مصر من نحو  170ألف ب/ي عام  2015إلى ما يقارب  154ألف ب/ي عام .2016
41
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بينما تشير التقديرات إلى بقاء معدل إنتاج سوائل الغاز الطبيعي بدون تغير يذكر في البحرين وسورية.
أما في الدول غير األعضاء في المنظمة فقد انخفض معدل اإلنتاج في سلطنة عمان من  96ألف ب/ي
عام  2015إلى  95ألف ب/ي عام  ،2016بينما انخفض في اليمن من  1800ب/ي إلى  1300ب/ي فقط
خالل نفس الفترة .شكل إنتاج الدول األعضاء  %39.1من إجمالي إنتاج سوائل الغاز الطبيعي والمتكثفات
في العالم في عام .2016
الجدول 9 -2
انتاج سوائل الغاز الطبيعي في الدول األعضاء والدول العربية األخرى
2016 -2012
(ألف برميل /يوم)

2012

2013

2014

2015

*2016

اإلمارات

358

372

699

828.0

855.5

نسبة التغير
2016/2015
()%
3.3

البحرين

10

10

10

9.9

9.9

0.0

تونس

3

4

3

2.5

2.2

)(12.0

الجزائر

449

420

510

510.0

578.0

13.3

السعودية

1093

1093

1100

1128.9

1194.5

5.8

سورية

5

1

0.3

0.20

0.2

0.0

العراق

45

41

43

57.2

58.3

1.9

قطر

1066

1071

1049

1034.8

1038.2

0.3

الكويت

152

147

144

150.4

160.1

6.4

ليبيا

83

54

51

53.4

42.3

)(20.7

مصر

96

181

170

169.6

153.7

)(9.4

اجمالي الدول األعضاء

3360

3393

3779

3945

4093

3.8

عمان**

97

88.0

95.0

96.0

95.0

)(1.0

اليمن

20

20.0

3.0

1.8

1.3

)(27.8

اجمالي الدول العربية

3477

3501

3877

4043

4189

3.6

اجمالي العالم

8568

8595

8694

10305.0

10463.0

1.5

نسبة الدول األعضاء للعالم )(%

39.2

39.5

43.5

38.3

39.1

2.2

األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
* تقديرات
** بيانات عمان :متوسط بيانات النشرة اإلحصائية الشهرية للمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
مصادر أخرى
Oil & Energy Trends, Annual Statistical Review, 2017
أوابك/بنك المعلومات

وبالنظر إلى معدل إنتاج النفط وإنتاج سوائل الغاز الطبيعي والمتكثفات مجتمعة ،يقدر معدل إنتاج
العالم من السوائل الهيدروكربونية في عام  2017بأكثر من  90مليون ب/ي ،شكلت حصة الدول األعضاء
منها .%30
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 2-3الغاز الطبيعي المسوق
تشـير التقديـرات إلـى ارتفاع كميات الغاز الطبيعي المسوق على مستوى العالم بنسبة  ،%0.5من
 3639مليار متر مكعب عام  2015إلى  3656مليار متر مكعب عام .2016
ويوضح الشكل  15-2توزع كميات الغاز الطبيعي المسوقة حسب المجموعات الدولية في عام
 ،2016حيث تصدرت مجموعة أمريكا الشمالية القائمة بنحو  %27من إجمالي الغاز المسوق في العالم.
(الشكل )15 -2
توزيع الغاز الطبيعي المسوق في العالم 2016 ،
ϭϰ͘ϴй
Ϯϯ͘Ϭй

3656
مليار متر مكعب

دول أوابك
أمريكا الشمالية
دول أوبك غير العربية

Ϯϳ͘ϯй

أخرى

Ϯϲ͘ϲй

كومنولث الدول المستقلة
ϴ͘ϰй

ارتفعت كميات الغاز الطبيعي المسوق في دول أوابك مجتمعة بنسبة  %1.6من  532مليار متر
مكعب عام  2015إلى  540مليار متر مكعب عام  .2016وقد ارتفعت كميات الغاز المسوق في كل الدول
األعضاء باستثناء البحرين ( )%0.8-وتونس ( )%12.5-وليبيا ( 5)%50.2-ومصر ( ،)%5.1-كما هو
مبين في الجدول  .10-2وبلغت نسبة مساهمة الدول األعضاء نحو  %14.8من إجمالي كميات الغاز
الطبيعي المسوق في العالم عام .2016
أما في الدول غير األعضاء فقد ارتفعت كميات الغاز الطبيعي المسوق في عمان بنسبة  %2من
 34.7مليار متر مكعب عام  2015إلى  35.4مليار متر مكعب عام  ،2016بينما يقدر أن كميات الغاز
الطبيعي المسوق في اليمن انخفضت بنسبة  %82.5من  2.85مليار متر مكعب عام  ،2014إلى حوالي
 0.5مليار متر مكعب عام  .2016وبذلك تكون نسبة مساهمة الدول العربية مجتمعة  %14.8من إجمالي
كميات الغاز الطبيعي المسوق في العالم عام .2016

 5بيانات ليبيا عام  2015كانت بيانات مباشرة إلى بنك المعلومات في أوابك ،بينما استخدمت بينات  BPلعام  2016بسبب عدم توفر أرقام مباشرة.
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الجدول 10-2
2016-2014
الغاز الطبيعي المسوق عربيا وعالميا2014 ،
مليار متر مكعب /سنة

اإلمارات 
البحرين 
تونس 
الجزائر 
السعودية 
سورية
العراق 
قطر 
الكويت 
ليبيا 
مصر 
اجمالي الدول األعضاء 
األردن 
عُمان 
المغرب 
اليمن 
اجمالي الدول العربية 
االكوادور 
انغوال 
إيران 
فنزويال 
الغابون 
غينيا االستوائية 
نيجيريا 
اجمالي دول أوبك غير العربية 
اجمالي دول أوبك 
المملكة المتحدة 
النرويج 
الواليات المتحدة 
المكسيك 
كندا 
كومنولث الدول المستقلة 
منها :أذربيجان 
أوزبكستان 
تركمانستان 
روسيا االتحادية 
كازاخستان 
الصين 
باقي دول العالم 
اجمالي العالم 
نسبة الدول األعضاء للعالمͿ;й
نسبة الدول العربية للعالمͿ;й
نسبة دول أوبك للعالم( #)%

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϱ

*2016

ϱϰ͘Ϯ
ϭϱ͘ϰ
ϭ͘ϳ
ϴϯ͘ϯ
ϭϬϮ͘ϰ
ϯ͘ϳ
ϵ͘Ϭ
ϭϳϰ͘ϭ
ϭϱ͘Ϭ
ϭϴ͘ϰ
ϰϴ͘ϴ
ϱϮϲ
Ϭ͘Ϯ
ϯϯ͘ϯ
Ϭ͘ϭ
ϵ͘ϳ
ϱϲϵ͘ϯ
Ϭ͘ϱϴ
Ϭ͘ϳ
ϮϭϮ͘ϴ
Ϯϭ͘ϴϳϴ
Ϭ͘ϲ
ϲ͘Ϯ
ϰϯ͘ϴϰ
Ϯϴϳ
ϳϰϮ͘ϵ
ϯϲ͘ϲ
ϭϬϴ͘ϴ
ϳϮϴ͘ϯ
ϱϴ͘ϭ
ϭϲϮ͘Ϭ
ϳϲϬ͘ϯ
ϭϲ͘ϵ
ϱϳ͘ϯ
ϲϵ͘ϯ
ϱϳϴ͘ϳ
ϭϵ͘ϯ
ϭϯϰ͘ϱ
ϳϱϭ͘Ϯ
ϯ͕ϱϵϲ
ϭϰ͘ϲ
ϭϱ͘ϴ
ϮϬ͘ϳ

ϲϬ͘Ϯ
ϭϱ͘ϰ
ϭ͘ϲ
ϴϰ͘ϲ
ϭϬϰ͘ϱ
ϰ͘ϯ
ϵ͘ϳ
ϭϳϬ͘ϱ
ϭϲ͘ϵ
ϭϵ͘ϵ
ϰϰ͘ϯ
ϱϯϮ
Ϭ͘ϭϱ
ϯϰ͘ϳ
Ϭ͘Ϭϵ
Ϯ͘ϴϱ
ϱϲϵ͘ϱ
Ϭ͘ϱϬ
Ϭ͘ϳϳ
ϮϮϲ͘ϳ
Ϯϲ͘Ϭ
Ϭ͘ϱϱ
ϲ͘Ϯ
ϰϱ͘ϭ
ϯϬϲ
ϳϳϮ
ϰϭ͘Ϯ
ϭϮϭ͘Ϭ
ϳϲϳ͘ϵ
ϰϲ͘Ϭ
ϭϲϰ͘Ϭ
ϴϯϮ͘ϵ
ϭϵ͘ϰ
ϱϱ͘ϳ
ϴϬ͘Ϯ
ϲϯϳ͘ϰ
Ϯϭ͘Ϯ
ϭϯϯ͘ϯ
ϲϱϳ͘ϭ
ϯ͕ϲϯϵ
ϭϰ͘ϲ
ϭϱ͘ϳ
Ϯϭ͘Ϯ

ϲϭ͘ϭ
ϭϱ͘Ϯ
ϭ͘ϰ
ϵϱ͘Ϭ
ϭϭϬ͘ϵ
ϰ͘ϵ
ϭϬ͘ϵ
ϭϳϭ͘ϲ
ϭϳ͘ϯ
ϵ͘ϵ
ϰϮ͘Ϭ
ϱϰϬ
Ϭ͘ϭϰ
ϯϱ͘ϰ
Ϭ͘Ϭϴ
Ϭ͘ϱ
ϱϳϲ͘ϯ
Ϭ͘ϱ
ϭ͘ϵ
ϮϮϲ͘ϵ
Ϯϳ͘ϳ
Ϭ͘ϲ
ϲ͘Ϯ
ϰϮ͘ϲ
ϯϬϲ
ϳϴϯ͘ϭ
ϰϯ͘Ϭ
ϭϮϬ͘Ϯ
806
ϰϭ͘Ϯ
ϭϳϰ͘ϭ
ϴϰϭ͘ϴ
ϭϴ͘ϴ
ϱϳ͘ϳ
ϴϭ͘ϴ
ϲϰϮ͘Ϯ
ϮϮ͘Ϭ
ϭϯϲ͘ϲ
ϲϬϵ͘ϵ
ϯ͕ϲϱϲ
ϭϰ͘ϴ
ϭϱ͘ϴ
Ϯϭ͘ϰ

نسبة التغير
2015/2016
( )%
ϭ͘ϱ
Ϳ;Ϭ͘ϴ
Ϳ;ϭϮ͘ϱ
ϭϮ͘ϯ
ϲ͘ϭ
ϭϰ͘Ϭ
ϭϮ͘ϰ
Ϭ͘ϳ
Ϯ͘ϯ
Ϳ;ϱϬ͘Ϯ
Ϳ;ϱ͘ϭ
ϭ͘ϲ
Ϳ;ϲ͘ϳ
Ϯ
Ϳ;ϭϭ͘ϭ
()ϴϮ͘ϱ
ϭ͘Ϯ
ϲ͘ϳ
ϭϰϴ͘ϰ
Ϭ͘ϭ
ϲ͘ϲ
Ϭ͘Ϯ
Ϭ͘Ϯ
Ϳ;ϱ͘ϳ
Ϭ͘Ϯ
ϭ͘ϰ
ϰ͘ϰ
Ϳ;Ϭ͘ϲ
5.0
Ϳ;ϭϬ͘ϯ
ϲ͘ϭ
ϭ͘ϭ
Ϳ;ϯ͘ϭ
ϯ͘ϲ
Ϯ͘Ϭ
Ϭ͘ϴ
ϰ͘Ϭ
Ϯ͘ϱ
Ϳ;ϳ͘Ϯ
Ϭ͘ϱ




األرقام بين قوسين تعني سالبا
* بيانات تقديرية
** ليبيا :بيانات مباشرة لعام  2015ومن  Wلعام .2016
جرى تضمنين بيانات غينيا االستوائية عن األعوام الثالث المبينة في الجدول مع أنها انضمت ألوبك في عام .2017
مصادر أخرىOPEC Annual Statistical Bulletin 2017
BP Statistical review of world energy full report 2017
بنك المعلومات/أوابك 
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يبين الشكل  16 -2مقارنة بين كميات الغاز الطبيعي المسوق في كل من دول أوبك والدول األعضاء
في المنظمة بين عامي  2012و .2016حيث تشير التقديرات إلى ارتفاع نسبة مساهمة دول أوبك في كميات
الغاز الطبيعي المسوق في العالم من  %21.2عام  2015إلى  %21.4في عام  .2016ومن الهام التنويه
هنا أن نسبة مساهمة أوبك في كميات الغاز المسوق تتضمن بيانات الغابون التي عادت إلى عضوية أوبك
في شهر حزيران /يوليو  ،2016إضافة إلى تضمين بيانات غينيا االستوائية ضمن بيانات أوبك لعام 2016
رغم أنها انضمت إلى أوبك في شهر أيار/مايو .2017
(الشكل )16 -2
الغاز الطبيعي المسوق في دول أوابك وأوبك
ϴϬϬ
ϳϱϬ

ϲϱϬ
ϲϬϬ

مليار م/3سنة

ϳϬϬ

ϱϱϬ

ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ
أوبك

ϮϬϭϰ

ϱϬϬ

أوابك

يذكر هنا أن الهند التي حققت اكتشافا ً للغاز في المياه شديدة العمق عام  2006تواجه تحديات تقنية
في إنتاج هذا الغاز ،حيث رفض المدير العام للهيدروكربونات في شركة  ONGCالحكومية مجرد مراجعة
القيمة التجارية لالكتشاف  UD-1الذي يقع في مياه يتراوح عمقها بين  3000 -2400م ،ويقدر االحتياطي
الجيولوجي من الغاز في المنطقة التي تضم االكتشاف ( )SDAبنحو  81مليار متر مكعب.
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ثانيا :الفحم الحجري
 .1احتياطيات الفحم الحجري
ارتفعت احتياطيات الفحم الحجري في العالم بحوالي  248مليار طن ،من  891.5مليار طن عام
 ،2015إلى  1139.3مليار طن عام  .2016وأتت معظم الزيادة من الصين التي ارتفعت احتياطياتها بأكثر
من  129مليار طن ،تلتها أستراليا التي ارتفعت احتياطياتها من الفحم الحجري بنحو  68مليار طن ،ثم الهند
بزيادة قدرها  34.2مليار طـن ،ثـم الواليات المتحدة األمريكية بارتفاع زاد عن  14مليار طن .يبين الجدول
 11 -2احتياطيات الفحم الحجري في العالم في نهاية عام .2016
الجدول 11 -2
احتياطيات الفحم الحجري في العالم( 2016 -2012 ،مليار طن/نهاية العام)
2012

2013

2014

2015

2016

245.1

245.1

245.1

245.1

259.4

6.6

6.6

6.6

6.6

6.6

الواليات المتحدة

237.3

237.3

237.3

237.3

251.6

أمريكا الجنوبية والوسطى

12.5

14.6

14.6

14.6

14.0

منها :البرازيل

4.6

6.6

6.6

6.6

6.6

6.7

6.7

6.7

6.7

4.9

أوروبا

304.6

310.5

310.5

310.5

322.1

منها :دول االتحاد السوفيتي السابق

228.0

228.0

228.0

228.0

160.4

آسيا والمحيط الهادئ

265.8

288.3

288.3

288.3

529.4

منها :استراليا

76.4

76.4

76.4

76.4

144.8

5.5

28.0

28.0

28.0

25.6

الصين

114.5

114.5

114.5

114.5

244.0

الهند

60.6

60.6

60.6

60.6

94.8

أفريقيا

31.7

31.8

31.8

31.8

13.2

منها :جنوب أفريقيا

30.2

30.2

30.2

30.2

9.9

الشرق األوسط

1.2

1.1

1.1

1.1

1.2

اجمالي العالم

860.9

891.5

891.5

891.5

1139.3

أمريكا الشمالية
منها :كندا

كولومبيا

اندونيسيا

المصدر W^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂůZĞǀŝĞǁŽĨtŽƌůĚŶĞƌŐǇ͕ϮϬϭϳ :

ويوضح الشكل  17 -2توزع احتياطيات الفحم الحجري في العالم حسب المجموعات الدولية.
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)الشكل (17 -2
توزع احتياطي الفحم الحجري في العالم نهاية عام 2016

أفريقيا
%1.2

آسيا والمحيط الهادئ
%46.5

الشرق األوسط
%0.1
أمريكا الشمالية
%22.8

أوروبا
%28.3

أمريكا الجنوبية والوسطى
%1.2

 .2إنتاج الفحم الحجري
برغم ارتفاع تقديرات االحتياطي ،فقد انخفض اإلنتاج العالمي من الفحم الحجري للعام الثالث على
التوالي ،حيث بلغ  7.46مليار طن خالل عام  ،2016منخفضا ً بحوالي  500مليون طن عن إنتاج عام
 2015الذي بلغ  7.96مليار طن ،كما هو مبين في الجدول  .12-2وقـد تراجـع إنتاج الصين بأكثر من
 335مليون طن بين عامي  2015و ،2016وال تزال بالرغـم من ذلك تحتل المرتبة األولى على سلـم
اإلنـتاج العالمي حيث أنتجت  3.4مليار طن عام  .2016كمـا تراجـع إنتـاج الواليـات المتحـدة بأكثـر مـن
 153مليون طن خالل نفس الفترة.
الجدول 12 -2

انتاج الفحم الحجري في العالم( 2016 -2012 ،مليون طن  /سنة)
2013
2012
977.3
1004.7
أمريكا الشمالية
68.7
67.6
كندا
15.2
14.9
المكسيك
893.4
922.1
الواليات المتحدة
99.1
97.7
أمريكا الجنوبية والوسطى
8.6
6.6
منها :البرازيل
85.5
89
كولومبيا
1244.5
1292.6
أوروبا
190.3
196.5
منها :ألمانيا
355.2
358.3
االتحاد السوفيتي السابق
5643.8
5527.8
آسيا والمحيط الهادئ
470.8
444.9
منها :استراليا
3974.0
3945
الصين
605.1
606.5
الهند
264.4
262.8
أفريقيا
256.4
258.6
منها :جنوب أفريقيا
1.5
1.5
الشرق األوسط
8230.6
8187.1
اجمالي العالم
المصدر BP Statistical Review of World Energy, 2017 :

2014
989.5
68.8
13.8
906.9
103.1
8.6
88.6
1196.5
185.8
357.6
5606.5
491.5
3874.0
644.0
267.8
260.5
1.5
8164.9

2015
887.2
60.7
12.3
813.7
97.8
8.1
85.5
1180.0
184.3
372.7
5528.6
505.4
3746.5
674.2
266.1
252.1
1.5
7961.2
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2016
728.9
60.3
8.0
660.6
101.6
8.0
90.5
1162.0
176.1
385.4
5202.1
492.8
3411.0
692.4
264.2
251.3
1.5
7460.4
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الفصل
الثاني

يبين الشكل  18 -2نسبة مساهمة المجموعات الدولية في إنتاج الفحم الحجري عام  ،2016حيث
أنتجت دول آسيا والمحيط الهادئ أكثر من 5.2

مليار طن ،تلتها أوروبا بنحو

 1.16مليار طن ،بينما أنتجت دول أمريكا الشمالية حوالي  0.73مليار طن .أما في منطقة الشرق األوسط
(ال تظهر على الشكل) فقد بقي اإلنتاج عند معدله السابق البالغ  1.5مليون طن سنويا ً.
(الشكل )18 -2
نسبة مساهمة المجموعات الدولية في إنتاج الفحم الحجري عام 2016

آسيا والمحيط الهادئ
%69.7

أوروبا
%15.6
أفريقيا
%3.5
أمريكا الشمالية
%9.8
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التطورات العالمية والعربية في استكشاف واحتياطي وإنتاج مصادر الطاقة

ثالثا ً :الطاقة النووية
-1

احتياطيات اليورانيوم

قدرت احتياطيات اليورانيوم العالمية التي يمكن إنتاجها بتكلفة أقل من  260دوالر/كغ في عام
 2015بنحو  7,641,600طن أي بزيادة ال تتجاوز  %0.1عن تقديرات عام  .2013يبين الجدول 13 -2
تغير تقديرات االحتياطي العالمي القابل لإلنتاج من اليورانيوم بين عامي  2013و 2015حسب كلفة اإلنتاج.
الجدول 13-2
احتياطي اليورانيوم في العالم
2015
2013
مليون طن
مليون طن
7.6416
7.6352
5.7184
5.9029
2.1247
1.9567
0.6469
0.6829

التكلفة

<  260دوالر/الكيلو
<  130دوالر/الكيلو
<  80دوالر/الكيلو
<  40دوالر/الكيلو
المصدرEĂŶĚ/͕hƌĂŶŝƵŵϮϬϭϲ͗ZĞƐŽƵƌĐĞƐ͕WƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂŶĚĞŵĂŶĚ :

التغير
طن
0.0064
-0.1845
0.168
-0.036

التغير
%
0.1
-3.1
8.6
-5.3

تمتلك أستراليا أكبر حجم من االحتياطيات المحددة 6من اليورانيوم في العالم ،حيث تشكل احتياطياتها
نحو  %29.1من احتياطيات اليورانيوم عند كلفة أقل من  130دوالر/كغ ،و %23.3من االحتياطيات
المحددة في العالم عند كلفة أقل من  260دوالر/كغ .يبين الجدول  14-2أعلى عشر دول في العالم حسب
تقديرات احتياطيات اليورانيوم فيها.
الجدول 14-2
أعلى عشرة احتياطيات يورانيوم في العالم حسب الدولة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

أستراليا
كازاخستان
كندا
روسيا
ناميبيا
جنوب أفريقيا
النيجر
البرازيل
الصين
غرينالند

<  130دوالر/الكيلو <  260دوالر/الكيلو
<  130دوالر/الكيلو <  260دوالر/الكيلو
بالنسبة لإلجمالي
بالنسبة لإلجمالي
23.3%
29.1%
1,780,800
1,664,100
12.3%
13.0%
941,600
745,300
9.2%
8.9%
703,600
509,000
9.1%
8.9%
695,200
507,800
6.1%
4.7%
463,000
267,000
5.9%
5.6%
449,300
322,400
5.4%
5.1%
411,300
291,500
3.6%
4.8%
276,800
276,800
3.6%
4.8%
272,500
272,500
3.0%
0
228,000
0

المصدرEĂŶĚ/͕hƌĂŶŝƵŵϮϬϭϲ͗ZĞƐŽƵƌĐĞƐ͕WƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂŶĚĞŵĂŶĚ :

Identified
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أما بالنسبة للدول العربية ،فيبين الجدول  15-2تقديرات وكالة الطاقة النووية الحتياطي اليورانيوم
عند تكلفتين مختلفتين ،ويالحـظ أن مجمـوع احتياطـي الـدول العربيـة مـن اليورانيـوم عند كلفة أقل من
 130دوالر/كغ ال يتجاوز  ،%1.1وعند كلفة أقل من  260دوالر/كغ ال يتجاوز هذا االحتياطي  %1.3من
مجموع احتياطي العالم.
الجدول 15-2
احتياطيات اليورانيوم في الدول العربية
<  130دوالر/الكيلو <  260دوالر/الكيلو
<  130دوالر/الكيلو <  260دوالر/الكيلو
بالنسبة لإلجمالي
بالنسبة لإلجمالي
%0.6
%0.8
47700
47700
%0.3
%0.3
23800
16400
%0.3
0
19500
0
%0.1
0
7600
0
0.025%
0
1900
0
7641600
5718400

األردن
موريتانيا
الجزائر
الصومال
مصر
إجمالي العالم (كيلو)
المصدرEĂŶĚ/͕hƌĂŶŝƵŵϮϬϭϲ͗ZĞƐŽƵƌĐĞƐ͕WƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂŶĚĞŵĂŶĚ :

وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن منطقة الشرق األوسط إلى أن إيران تمتلك نحو
 3900طن من احتياطي اليورانيوم القابل لإلنتاج عند كلفة أقل من  260دوالر/كغ ،ونفس االحتياطي عند
كلفة أقل من  130دوالر/الكيلو.

-2

إنتاج اليورانيوم
تم إنتاج اليورانيوم في  21دولة خالل الفترة  ،2014 -2012وبلغ مجموع ما أنتج من اليورانيوم

على الصعيد العالمي عام  2014نحو  55975طن ،أي أن اإلنتاج تراجع بنسبة  %6عما كان عليه في
عام  2013حين بلغ  59445طن .وبقيت كازاخستان أكبر منتج لليورانيوم في العالم ،حيث أنتجت 22781
طن في عام  .2014بينما أتت كندا وأستراليا في المرتبتين الثانية والثالثة بإنتاج بلغ  9136طن و4976
طن على التوالي في عام .2014

-3

المفاعالت النووية
بلغ عدد المفاعالت النووية العاملة في العالم  448مفاعالً في عام  ،2016بقدرة توليد كهربائي

إجمالية بلغت  391.1غيغاواط ،وساهمت في توليد أكثر من  2476تيراواط ساعة من الكهرباء.
وبلغ العدد الكلي للمفاعالت قيد اإلنشاء في العالم  59مفاعالً بقدرة توليد تزيد عن  61غيغاواط ،كما هو
مبين في الجدول .16-2
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الجدول 16-2
المفاعالت النووية العاملة وقيد اإلنشاء في العالم
حتى نهاية عام 2016
الدولة
األرجنتين
أرمينيا

عدد
المفاعالت
3
1

العاملة

السعة
ميغاواط
1632
375

روسيا البيضاء
بلجيكا
البرازيل
بلغاريا
كندا
الصين
جمهورية التشيك
فنلندا
فرنسا
ألمانيا
هنغاريا (المجر)
الهند
إيران
اليابان
كوريا الجنوبية
المكسيك
هولندا
الباكستان
رومانيا
روسيا
سلوفاكيا
سلوفينيا
جنوب أفريقيا
إسبانيا
السويد
سويسرا
تايوان

7
2
2
19
36
6
4
58
8
4
22
1
42
25
2
1
4
2
35
4
1
2
7
10
5
6

5913
1884
1926
13554
31384
3930
2764
63130
10799
1889
6240
915
39752
23077
1552
482
1005
1300
26111
1814
688
1860
7121
9740
3333
5052

15
15
99
448

8918
13107
99869
391116

اإلمارات العربية المتحدة
المملكة المتحدة
أوكرانيا
الواليات المتحدة األمريكية
اإلجمالي

قيد اإلنشاء
السعة
عدد
ميغاواط
المفاعالت
25
1
2

2218

1

1245

21
1
1

5
2
3

3

7

2
4
2
4
59

21622
1600
1630

2990
2653
4020

2343
5520
880

2600
5380
2070
4468
61264

الكهرباء المولدة عام 2016
 %من إجمالي
تيراواط ساعة
الكهرباء
5.6
7.7
31.4
2.2
51.7
41.4
2.9
15
35
15.1
15.6
95.7
3.6
197.8
29.4
22.7
33.7
22.3
72.3
386.5
13.1
80.1
51.3
15.2
3.4
35
2.1
5.9
2.2
17.5
30.3
154.3
6.2
10.3
3.4
3.7
4.4
5.4
17.1
10.4
184.1
54.1
13.7
35.2
5.4
6.6
15.2
21.4
56.1
40
60.6
34.4
20.3
13.7
30.5
65.1
76.1
804.9
2476.2

20.4
52.3
19.7

المصدر/͕EƵĐůĞĂƌWŽǁĞƌZĞĂĐƚŽƌƐŝŶƚŚĞtŽƌůĚ͕ϮϬϭϳĚŝƚŝŽŶ :
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وقد جرى خالل عامي  2013و 2014إغالق  7مفاعالت نووية حول العالم ،منها  2في اليابان ،و5
مفاعالت في الواليات المتحدة األمريكية.
من جانبها ،شهدت المنطقة العربية خالل عام  2017بعض النشاط المتعلق بالطاقة النووية ،حيث
وقعت هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية في شهر آذار/مارس  2017على مذكرة تفاهم مع مؤسسة
الطاقة النووية الصينية  ،CNNCتعمل المؤسسة بموجبها على تحديد المصادر المشعة من اليورانيوم
والثوريوم في المملكة خالل سنتين ،وعقدت المؤسسة الصينية الحقا ً في شهر تموز/يوليو ندوة حول تقييم
مصادر اليورانيوم والثوريوم في المملكة.
كما جرى في أواخر عام  2017توقيع خارطة طريق بين مدينة الملك عبد هللا للطاقة النووية
والمصادر المتجددة ،وبين شركة  Rosatomالروسية لتنفيذ برنامج تعاون لالستخدامات السلمية للطاقة
النووية ،وتشمل بنود االتفاق فيما تشمل التعاون بين الطرفين في مجال المفاعالت الصغيرة والمتوسطة
التي يمكن استخدامها لتوليد الكهرباء ولتحلية المياه.
وفي مصر جرى توقيع مذكرة مع شركة  Rosatomتتضمن متابعة تنفيذ العقود المتعلقة ببناء محطة
للطاقة النووية بطاقة  4800ميغاواط في منطقة الضبعة بتكلفة تناهز  30مليار دوالر .ومن المقرر أن تقوم
الشركة الروسية إضافة إلى عمليات التشييد ،بمساعدة الجانب المصري في عمليات التشغيل والصيانة لمدة
عشر سنوات .ومن المتوقع أن يتم إنجاز المحطة في  2026بحيث تتضمن أربع وحدات من نوع (مفاعل
القدرة المائي -المائي) بطاقة  1200ميغاواط لكل منها.
وفي األردن ،وقعت هيئة الطاقة الذرية األردنية على مذكرة تفاهم مع شركة  X-Energyلتقييم
أحدث مفاعالت الشركة  Xe-100ومدى مالئمته لالستخدام في األردن.
كما وقع السودان بدوره على اتفاقية تعاون مع شركة  Rosatomلالستخدام السلمي للطاقة النووية،
وذلك في شهر تشرين الثاني/نوفمبر  .2017وتنص االتفاقية على إنشاء مجموعة عمل مشتركة لتنفيذ
مشاريع محددة وأبحاثا ً علمية ،وتبادل الخبرات ،وعقد المؤتمرات والندوات المشتركة ،والمساعدة في تعليم
وتدريب الطواقم العلمية .وتضمنت االتفاقية بحث إمكانية إنشاء مركز للتقنيات والعلوم النووية ،وإمكانية
بناء محطة نووية في السودان.
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

التطورات العالمية والعربية في استكشاف واحتياطي وإنتاج مصادر الطاقة

رابعاًً:مصادرًالطاقاتًالجديدةًوالمتجددةً
تمثللل الطاقلللات المتجلللدجة الللساا ي أ ا للليا ي ومتسايلللدا ي ملللن ملللسيل الطاقلللة العلللالم  .ويعلللد
ا للللت دام الطاقللللات المتجللللدجة وللللو ال يللللار األول واألمثلللل لل صللللول للللل مصللللاجر اقللللات
نظيفلللة با لللعار تنافسلللية ،مكمللللة لمصلللاجر الطاقلللات األتفوريلللة التقليديلللة .وقلللد أقلللرت أكثلللر
مللللن  170جولللللة أوللللداط الطاقللللات المتجللللدجة ،ووضللللعو ن للللو  150جولللللة يا للللات لت فيللللس
اال لللتثمارات فللل تكنولوايلللات الطاقلللات المتجلللدجة للللدي ا ،كملللا شلللجعو العديلللد ملللن اللللدول
يا ات الشراكة بشك متسايد مع القطاع ال اص ف وذا المجال.
شللل د لللام  2016ان فاضلللا مل وظلللا ي لللل مسلللتول العلللال فللل اال لللتثمارات الجديلللدة
لمشللللرو ات الطاقللللات المتجللللدجة بنسللللبة بلغللللو ن للللو  %23للللن للللام  ،2015تيللللر قللللدرت
بن لللو  242مليلللار جوالر مقابللل  312مليلللار فللل
ان فلللللا

إلللل

لللام  .2015ويعلللسي ذللللك االن فلللا

متو للللل التكلفلللللة اال لللللتثمارية لمشلللللرو ات إنتلللللاا الطاقلللللات المتجلللللدجة ،تيلللللر

ان فضلللو تكلفلللة إنشلللاا مشلللرو ات الطاقلللة الك روما يلللة بنسلللبة  %13مملللا كلللان ليللله فللل
للللام  ،2015بينمللللا كللللان االن فللللا

ن للللو  %11.5فلللل تكلفللللة الطاقللللة المنتجللللة مللللن اقللللة

الريللللا البريللللة ،وبلللللو ن للللو  %10لطاقللللة الريللللا الب ريللللة .إال أن كميللللة الطاقللللات المركبللللة
للللام  2016زاجت لتصلللل إلللللل ن للللو 161غيغلللللاوا  ،مقابلللل  127.5غيغلللللاوا فلللل

لللللام

 ،2015لللللاومو في لللللا الطاقلللللة الشمسلللللية (الفوتلللللو ضلللللو ية) بن لللللو  ،%47تلت لللللا اقــلللللـة
الريللللا بنسبـللللـة  ،%34ثلللل الطاقللللة الك روما يللللة بنسبـللللـة تللللوال  % 15.5ويبللللين الشكككك ً
(ً)19-2إاملللللال اال لللللتثمارات الجديلللللدة فللللل مجلللللال إنتلللللاا الطــاقـلللللـات المتـلللللـجدجة لللللل
مســتــوي العال خالل الفترة (.)2016-2006
ا للللت وذت الصللللين للللل النصللللي األ للللل مللللن اال للللتثمارات الجديللللدة فلللل قطللللاع
الطاقلللللات المتجلللللدجة لللللام  ،2016با لللللتثمارات بلغلللللو ن لللللو  78.3مليلللللار جوالر ،وبنسلللللبة
تلللوال  %32ملللن إاملللال اال لللتثمارات العالميلللة ،ولللذا وقلللد بلغلللو اال لللتثمارات فللل أوروبلللا
ن لللو  59.8مليلللار جوالر وبنسلللبة تلللوال  ،%24.75بينملللا بلغلللو اال لللتثمارات الجديلللدة فللل
الواليللللات المت للللدة األمريكيللللة ن للللو  46.4مليللللار جوالر وبنسللللبة  ،% 19.2فلللل تللللين بلغللللو
فللل بلللاق جول منطقلللة أ للليا (ما لللدا الصلللين وال نلللد) ن لللو  26.8مليلللار جوالر وبنسلللبة بلغلللو
توال .%11.1
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فيملللا بلغلللو ا لللتثمارات ال نلللد ن لللو  9.7مليلللار جوالر وبنسلللبة تلللوال  ،%4وبلغلللو
ا للللتثمارات جول منطقللللة الشللللر األو لللل وأفريقيللللا ن للللو  7.7مليللللار جوالر وبنسللللبة تللللوال
 ،%3.2بينملللا بلغلللو ا لللتثمارات البرازيلللل ن لللو  6.8مليلللار جوالر وبنسلللبة تللللوال ،%2.8
فيمللللا بلغللللو ا للللتثمارات بللللاق جول منـللللـطقة أمريكللللا الالتينيللللة (ما للللدا البرازيلللل ) ن للللو 6.1
مليللللار جوالر وبنسللللبة تللللوال  .% 2.5ويبللللين الشكككك ً(ً)20-2تللللوزع نسلللل اال للللتثمارات
الجديلللدة فللل إنتلللاا الطاقلللات المتجلللدجة فللل اللللدول والمنلللا ع الر يسلللية فللل العلللال فللل

لللام

.2016
الش ً(ً )19-2
إجماليًاالستثماراتًالجديدةًفيًمجالًإنتاجًالطاقاتًالمتجددةًعلىًمستوىًالعالم ً
خاللًالفترةًً 2016-2006

المصدرThe Global Renewable Energy Transition,REN21,2017 (4):

الش ً(ً )20-2
توزعًنسبًاالستثماراتًالجديدةًفيًإنتاجًالطاقاتًالمتجددةًفيًالدولًوالمناطقًالرئيسيةًفيًالعالمً
فيًعامًً 2016
الصين
78.3
%32.41

أمريكا
الالتينية
(عدا
البرازيل)
6.1
%2.52

البرازيل
6.8
%2.81

أوروبا
59.8
%24.75

الشرق
األوسط
وافريقيا
7.7
%3.19

الهند
9.7
%4.01
باقي دول منطقة أسيا
(ماعدا الصين والهند)
26.8
%11.09

الواليات المتحدة األمريكية
46.4
%19.21

المصدرً Global Trends in Renewable Energy Investment 2017, UN environment, Bloomberg ً:
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التطورات العالمية والعربية في استكشاف واحتياطي وإنتاج مصادر الطاقة

يذكر أن اإلنتاا العالم من الطاقات المتجدجة ام  2016بلو ن و  2006202ميغاوا ،
شكلو أ يا ن و  %40من اإلنتاا العالم بطاقة إنتااية بلغــو ن و  811590ميغاوا  ،تلت ا
أوروبا بنسبة بلغو توال  %24بطاقة إنتااية تص إل توال  486693ميغاوا  ،فامريكا
الشمالية بنسبة توال  %16وبطاقة إنتااية بلغو ن و  329703ميغاوا  ،ث أمريكا الجنوبية
بنسبة توال  %10وبطاقة إنتااية بلغو ن و  193118ميغاوا  ،ث أورا يا بنسبة توال %5
وبطاقة إنتااية بلغو ن و  91202ميغاوا  ،ث تلتـ ا أفـريقــيا بنسبــة تــوالــ  %2وبطاقة
إنتــاايــة بلغو ن ــو  38192ميغاوا  ،وأخيرا ي ااات جول منطقة الشر األو

 ،وجول منطقة

أ يا /الم ي ال اجي بنسبة توال  %1لك من المنطقتين ل تدة ،وبطاقة إنتااية بلغو ن و
 42438ميغاوا  .ويبين الش ً( )21-2توزع نس إنتاا الطاقات المتجدجة ف المنا ع الر يسية
من العال ف ن اية ام ً .2016
بلو إنتاا الدول العربية السنوي من الطاقات المتجدجة ف

ام  2016ن و  12819ميغاوا ،

ووو ما يمث ن و  % 0.64من إامال اإلنتاا العالم من مصاجر الطاقات المتجدجة ،ويبين
الجدولً 17-2إنتاا الدول العربية من الطاقات المتجدجة ف ن اية ام .2016
الش ً(ً )21-2
توزعًنسبًإنتاجًالطاقاتًالمتجددةًفيًالمناطقًالرئيسيةًمنًالعالمًبنهايةًعامًً 2016
أفريقيا
38192
%2

إنتاج الطاقات المتجددة (ميغاواط)
أسيا
811590
%40

أمريكا الوسطى
والكاريبي
13266
%1

أسيا /
المحيط
الهادي
Ϯϱϵϵϴ
 ϭйأمريكا الشمالية

أمريكا الجنوبية
193118
%10

329703
%16

أوروبا
486693
%24

الشرق األوسط
16440
%1

أوراسيا
91202
%5

ًالمصدرRENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2017ً , IRENA:

ً
ً
ً
ً
ً
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الجدولًً ً17-2
إنتاجًالدولًالعربيةًمنًالطاقاتًالمتجددةً(ميغاواط/سنة)ًًً ً
فيًنهايةًعامًً 2016
الطاقاتًالمتجددةًالمنتجةًفيً
(ً2016ميغاًواط) ً

توزعًنسبًانتاجهاًعلىًمستوىً
الدولًالعربيةًً %

ً 139

1.084

ً6

0.046

الجمهوريةًالتونسيةً ً

ً 348

2.715

الجمهوريةًالجزائريةًالديمقراطيةًالشعبية ً

ً 536

4.18

الممل ةًالعربيةًالسعودية ً

ً 48

0.374

جمهوريةًالعراق ً

ً 2291

17.86

الجمهوريةًالعربيةًالسورية ً

ً 1572

12.25

قطر ً

ً 44

0.340

ال ويت ً

ً 41

0.319

ليبيا ً

ً5

0.039

ً 3360

26.12

ً 8390

ً 65.4

الدولة ً
االماراتًالعربيةًالمتحدة ً
ممل ةًالبحرين ً

جمهوريةًمصرًالعربية ً
إجماليًإنتاجً

ً

(الدولًاألعضاءًبمنظمةًأوابك) ً
الجمهوريةًاإلسالميةًالموريتانية ً

ً 117

0.912

الممل ةًالمغربية ً

ً 2309

18.01

جمهوريةًالسودان ً

ً 1973

15.39

الجمهوريةًاليمنية ً

ً 30

0.234

ً 4422

ً 34.6

إجماليًإنتاجًالدولً
(غيرًاألعضاءًبمنظمةًأوابك) ً
إجماليًإنتاجًالدولًالعربية ً

12819

المصدرً RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2017ً , IRENA:
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التطورات العالمية والعربية في استكشاف واحتياطي وإنتاج مصادر الطاقة

بلللو إامللال إنتللاا الللدول األ ضللاا فلل منظمللة أوابللك مللن الطاقللات المتجللدجة فلل

للام

 ،2016ن للو  8309ميغللاوا  /للنة ،ووللو مللا يمثلل ن للو  % 65.4مللن إامللال إنتللاا الللدول
العربيلللة ،ويبلللينًالشككك ً(ً)22-2تلللوزع نسللل إنتلللاا الطاقلللات المتجلللدجة لللل مسلللتول اللللدول
األ ضاا ف منظمة أوابك ف

ام .2016

ًالش ً(ً )22-2
توزعًنسبًإنتاجًالطاقاتًالمتجددةًعلىًمستوىًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًأوابكً ً
فيًعامًً 2016

المصدرRENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2017ً , IRENA:

 .ϭالطاقة الكهرومائية 
تلللللل جي الطاقللللللة الك روما يللللللة جورا را لللللل ا فلللللل تلبيللللللة اتتيااللللللات إنتللللللاا الطاقللللللة
الك ربا يلللة ،كملللا أن ل لللا جورا ي واملللا فللل موا للللة ج للل وتطلللوير مصلللاجر الطاقلللات المتجلللدجة،
وخا للللة فلللل الللللدول الناميللللة .وتعللللد الطاقللللة الك روما يللللة مللللورج ا ي تيويللللا ي للطاقللللة المتجللللدجة
لكثيلللر ملللن اللللدول ،ف للل ملللن الطاقلللات المتجلللدجة التللل للللدي ا القلللدرة لللل اضلللافة اقلللات
وتو لللعات اديلللدة إل نتلللاا الطاقلللة الك ربا يلللة ،وتعلللد جول منطقلللة أفريقيلللا أقللل اللللدول لللل
مسلللتول العلللال ا لللتغالالي لل قلللدرات الم تمللللة إلنتلللاا الطاقلللة الك روما يلللة ،تيلللر تللل ا لللتغالل
أق من  % 10من إمكانات الطاقة الما ية لدي ا.
بلللو اإلنتللاا العللالم مللن الطاقللة الك ربا يللة المنتجللة مللن الطاقللة الك روما يللة فلل

لللام

 2016تللللوال  4.1تيـللللـرا وا  /ا ـللللـة ،وقللللدرت كمـللللـية الطــاقـللللـة المضافـللللـة ب والـللللـ
 31.5غيغللللاوا  ،لترفللللع إامللللال الطاقللللات المركبللللة مللللن المصللللاجر المتجللللدجة إللللل تللللوال
تقرير األمين العام السنوي الرابع واألربعون
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 1246غيغلللا وا  ،مرتفعلللة بنسلللبة تلللوال  %3.2لللن لللام  .2015تعلللد كللل ملللن الصلللين،
والبرازيلللل  ،والواليللللات المت للللدة ،وكنللللدا ،ورو لللليا ،وال نللللد والنللللرويل ،أ للللل  6جول فلللل
إنتللللاا الطاقللللة الك روما يللللة التلللل شلللللكلو اميع للللا تللللوال  ٪62مللللن إامللللال الطاقلللللات
المركبة تت ن اية ام .2016
مثلللللو الصللللين تللللوال  %28مللللن إامللللال الطاقللللات الك روما يللللة الجديللللدة التلللل تلللل
تشلللغيل ا لللل مسلللتول العلللال وإضلللافت ا فللل

لللام  2016بقلللدرة بلغلللو تلللوال  8.9غيغلللا

وا  ،تلت لللا البرازيللل بطاقلللة مضلللافة بلغلللو قلللدرت ا  5.3غيغلللا وا  ،ثللل اإلكلللواجور بطاقلللة
مضلللافة بلغلللو قلللدرت ا  2غيغلللا وا  ،تلت لللا إثيوبيلللا بطاقلللة مضلللافة بلغلللو قلللدرت ا  1.5غيغلللا
وا  ،ثللل فيتنلللام بطاقلللة مضلللافة بلغلللو قلللدرت ا  1.1غيغلللا وا  ،وتبعت لللا بيلللرو بطاقلللة مضلللافة
بلغلللو قلللدرت ا  1غيغلللا وا  ،ثللل تركيلللا بطاقلللة مضلللافة بلغلللو قلللدرت ا  0.8غيغلللا وا  ،ثللل
ام وريللللة الو الديمقرا يللللة الشللللعبية بطاقللللة مضللللافة بلغللللو قللللدرت ا  0.7غيغللللا وا  ،ثلللل
ماليسيا بطاقة مضافة بلغو قدرت ا  0.6غيغا وا  ،كما وو مبين ف الش (ًً ًً.)23-2
ًالش ً(ً ً)23-2
ترتيبًأعلىًدولًمنًحيثًالطاقةًال هرومائيةًالمضافةًعلىًمستوىًالعالمًحتىًنهايةً ً
عامًً 2016

ً
المصدرً Renewables 2017, Global Statues Reportً , REN21:

تافظللللو الللللدول األ للللل إنتااللللا ي مللللن الطاقللللة الك روما يللللة للللل رياجت للللا فلللل وللللذا
القطلللاع لللل مسلللتول العلللال  ،تيلللر تعلللد الصلللين أ لللل جول العلللال إنتاالللا فللل

لللام ،2016

بنسللللبة بلغللللو ن للللو  % 28بإرتفللللاع بلغللللو نسللللبته  %2للللن للللام  ،2015تلت للللا كلللل مللللن
البرازيلللل  ،والواليللللات المت للللدة األمريكيللللة ،وكنللللدا بنسللللبة  %9لكلللل جولللللة للللل تللللدة ،ثلللل
ال ند ،ورو يا ف المرتبة ال امسة والساج ة بنسبة  %4لك جولة.
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التطورات العالمية والعربية في استكشاف واحتياطي وإنتاج مصادر الطاقة

بللللو ااملللال الطاقلللات اإلنتاايلللة ملللن الطاقلللات الك روما يلللة فللل اللللدول العربيلللة لللام
 2016تللللوال  12079ميغاوا  /للللنة ،وبنسللللبه بلغللللو ن للللو %1مللللن إامللللال إنتللللاا العللللال
مللللللن الطاقللللللة الك روما يللللللة ،يبللللللين الجللللللدول  18-2إنتللللللاا الللللللدول العربيللللللة مللللللن الطاقللللللة
الك روما يلللة ،ويمثللل إنتلللاا بعللل

اللللدول األ ضلللاا فللل منظملللة أوابلللك (الجسا لللر ،وتلللون ،

و للللوريا ،والعللللرا  ،ومصللللر) تللللوال  %59.8مللللن إامللللال إنتللللاا الللللدول العربيللللة مللللن
الطاقات الك روما ية.
الجدولًً ً18-2
اجماليًالطاقاتًاإلنتاجيةًفيًالدولًالعربيةًمنًالطاقاتًال هرومائيةً ً
ًلعامًً 2016
الدولة ً

الطاقةًالمنتجةً(ميغاًواط/سنة) ً

الجزائر ً

276

تونس ً

66

سوريا ً

1571

العراق ً

2514

مصر ً

2800

إجماليًإنتاجًالدولًاألعضاءً(أوابك) ً

7227

األردن ً

10

المغرب ً

2309

السودان ً

2250

لبنان ً

283

إجماليًإنتاجًالدولًالعربية ً

12079

المصدرRENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2017ً IRENA:

ًً.2طاقةًالرياح ً
تعتبللللر اقللللة الريللللا إتللللدل الطاقللللات الناتجللللة للللن الت ويلللل غيللللر المباشللللر للطاقللللة
الشمسلللية ،وتلللات فللل الدرالللة الثانيلللة ملللن تيلللر األوميلللة بعلللد الطاقلللة الشمسلللية كمصلللاجر
مكملللللة للطاقللللة التقليديللللة ،تيللللر يجللللري العملللل فلللل العديللللد مللللن جول العللللال
ا ت دام اقة الريا ف

للللل تطللللوير

مجال توليد الطاقة الك ربا ية.
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شلللللل للدت للاقللة الريللا البريللة تطورات متالتقللة خالل الفترة من  1983إل ،2016
وخا لة ف الدول الرا دة إلنتاا اقة الريا البرية ،وان فضلو تكلفة اإلنتاا ألكثر من الثلثين
تير و لو إل ن و  1.487جوالر /كيلو وا
 ،1983يعسل ذلللك االن فللا

ام  ،2016مقاب  4.88جوالر /كيلو وا

ام

ف تكلفللة اإلنتللاا إل التقللدم ال للا ل ف التكنولوايللا وأ مللال

التصنيع.
بللللو إاملللال اإلنتلللاا العلللالم ملللن اقلللة الريلللا فللل

لللام  ،2016ن لللو  487غيغلللا

وا  ،تيللر تللل إضلللافة تلللوال  55غيغلللاوا ملللن اقلللة الريلللا خلللالل نفللل

العلللام .يلللذكر أن

اقلللة الريلللا التللل أضللليفو لللام  ،2016ان فضلللو بنسلللبة  %14لللن لللام  ،2015تيلللر
بلغو  64غيغا وا ف

ام  ،2015كما وو مبين ف ًالش ً(.)24-2
الش ً(ً )24-2
إجماليًإنتاجًالعالمًمنًطاقةًالرياحً ً
خاللًالفترةً(ً )2016-2006

المصدرً Renewables 2017, Global Statues Reportً , REN21:

يعسل وذا االن فا

ف كميات الطاقة المضافة ام  2016إل االن فا

الكبير ف

تج

الطاقات المضافة ف الصين وخا ة بعد النمو المرتفع ام  ،2015إال أن الصين مازالو تمث
األ لـ فـ تج الطاقات المضافة خالل ام  ،2016بطاقة توال  23.4غيغا وا  ،تلت ا
الواليات المت دة األمريكية بطاقة مضافة بلغو ن ـو  8.2غيغا وا  ،ث ألمانيا بطاقة مضافة بلغو
ن ـو  5غيغا وا  ،ث ال ند بطاقة مضافة بلغو ن و  3.6غيغا وا  ،ث فرنسا  ،ث كندا وبريطانيا،
فإيطاليا ،ث البرازي  ،وتات ف المرتبة العاشرة إ بانيا بطاقة مضافة بلغو أق من  50ميغا وا ،
كما وو مبين ف ًالش (ًً.)25-2
ً
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

التطورات العالمية والعربية في استكشاف واحتياطي وإنتاج مصادر الطاقة

الش ً(ً ًً)25-2
ترتيبًأعلىًً10دولًمنًحيثًكميةًالطاقةًالمضافةًمنًطاقةًالرياحً(غيغاواط)ً ً
فيًعامًً 2016

ًً
ً
ً
ً
ً
المصدرً Renewables 2017, Global Statues Reportً , REN21:
*ً(ً)0تعنيًالطاقةًالمضافةًأق ًمنًً50ميغاًواط/سنة ً

يتمركللللس مصللللنع توربينللللات الريللللا فلللل الصللللين ،واالت للللاج األوروبلللل  ،وال نللللد،
والواليلللللات المت لللللدة األمريكيلللللة ،وفللللل

لللللام  2016ا لللللتعاجت شلللللركة "فيسلللللتا " Vestas

الدانماركيلللة رياجت لللا فللل تصلللنيع التوربينلللات ال وا يلللة ،وتللللو فللل المركلللس األول بلللدالي ملللن
شلللركة "غولدوينلللد" ( Goldwindالصلللين) والتللل الللاات فللل المركلللس الثاللللر ،بعلللد الواليلللات
المت دة والت تقدمو خطوة واتدة لتات ف المركس الثان .
يللللذكر أن شللللركة "غولللللد وينللللد" با للللو المسيللللد مللللن التوربينللللات للللل مللللدار للللام
 ،2016تيلللللر بلغلللللو مبيعات لللللا تلللللوال  3565توربينلللللة ووا يلللللة ،مقابللللل  3589توربينلللللة
ووا يللللة لشللللركة "فيسللللتا " ،إال أن متو لللل قللللدرة إنتللللاا توربينللللات "غولللللد وينللللد" بلغللللـو
 1.8ميغللللا وا  ،مقابلللل  2.5ميغللللا وا لشللللركة "فيسللللتا " الدنماركيللللة ،ويبيـللللـن الش ـككككـ ً
(ً)26-2تطور قدرات إنتاا التوربينات ال وا ية خالل الفترة .2016-1981
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الش ً(ً )26-2
تطورًقدراتًإنتاجًالتوربيناتًالهوائيةًخاللًالفترةًً 2016-1981

ً
ًالمصدرً ً World’s largest wind turbines may double in size before 2024 :

www.telegraph.co.uk

تعلللللد التربينلللللة " ،"V164والتللللل تللللل تركيب لللللا لللللام  2017فللللل اللللللدانمارر أكبلللللر
توربين لات توليللد اقللة ريللا ف ل العللال  ،ويبلللو ارتفا للا ن للو  220متللرا ،ويص ل

للول كلل

مروتللللة مللللن مللللراو التربينللللة إللللل  80متللللرا ،وتللللسن تللللوال  38نللللاي ،وتبلللللو الطاقللللة
اإلنتاايلللة ملللن الك ربلللاا تلللوال  8ميغلللا وا  ،يبلللين الشككك ً( ً)27-2لللورة أ لللل توربينلللة
توليد اقة ريا ف العال ف الدانمارر.
الش ً(ً ًً)27-2

صورةًأعلىًتوربينةًتوليدًطاقةًرياحًفيًالعالمًفيًالدانمارك ً

المصدرً www.arabic.rt.com/technology:
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تافظلللو اللللدول العربيلللة لللل مسلللتول اقات لللا اإلنتاايلللة ملللن الطاقلللة الك ربا يلللة ملللن
اقلللة الريلللا  ،والللاات المغكككرب فللل

لللدارة اللللدول العربيلللة بطاقلللة بلغلللو  789ميغلللا وا ،

تلت لللا مصكككرًبطاقلللة بلغلللو ن لللو  750ميغلللا وا  ،ثللل تكككونسًفللل المرتبلللة الثالثلللة بطاقلللة 245
ميغلللا وا  ،ثللل األردن فللل المرتبلللة الرابعلللة بطاقلللة  185ميغلللاوا  ،ثللل موريتانيلللا بطاقلللة 34
ميغللللا وا  ،ثلللل الجزائككككر بطاقللللة  10ميغللللا وا  ،واللللاات بعللللد ذلللللك كلللل مللللن اإلمككككاراتً،
البحكككككرين ،وسوريكككككـاً ،وال ويكككككـت ،ولبنكككككان ،بطـلللللـاقة  1ميغلللللا وا للللللـك جوللللللة ،ويبيــلللللـن
الشككك ً( ً)28-2الطاقلللات العربيلللة المنتجلللة ملللن الطاقلللة الك ربا يلللة ملللن اقلللة الريلللا ونسللل
توز ا ل مستول الدول العربية ف

ام .2016

الش ً(ً )28-2
الطاقاتًالمنتجةًمنًالطاقةًال هربائيةًمنًطاقةًالرياحًونسبًتوزعهاًعلىًمستوىًالدولًالعربيةً ً
فيًعامًً 2016
الجزائر
10
%0.49

اإلمارات
ϭ
%0.05
مصر
750
%37.00

سوريا
1
%0.05
األردن
185
%9.13

البحرين
1
%0.05

تونس
245
%12.09

الكويت
1
%0.05
لبنان
1
%0.05

المغرب
798
%39.37

موريتانيا
34
%1.68

المصدرً ًRENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2017ً , IRENA:

ً

ًً.3الطاقةًالشمسيةً(ال هروضوئية) ً
ش للللللـد للللللام  ،2016إضللللللافة مللللللا ال يقلللللل

للللللن  75غيغللللللا وا مللللللن الطــاقـللللللـة

الك روضو يـلللـة الشمسيـلللـة لللل مستـلللـول العاللللـ  ،وولللو ملللا يعلللاجل تــركــيـلللـ أكــثلللـر ملللن
 31ألللللح لوتـللللـة شمسيــللللـة /ا ة .وبلغللللو السيللللاجة فلللل تركيلللل اللوتللللات الشمسللللية بن للللو
 %48لللن لللام  ،2015ولللذا وقلللد بللللو اإلنـلللـتاا العلللالم ملللن الطاقلللة الشمـسـلللـية فللل

لللام

 2016توالـللللـ  303غيغللللا وا  .ويبللللين الشكككك ً( )29-2الطاقللللة الك روضللللو ية المنتجللللة
والمضافة ل مستول العال خالل الفترة .2016-2006
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الش ً()29-2
الطاقةًال هروضوئيةًالمنتجةًوالمضافةًعلىًمستوىًالعالمًخاللًالفترةًً 2016-2006

ً

المصدرً ًRenewables 2017, Global Statues Reportً , REN21:

كملللا يبلللين الشككك ً(ً)30-2ترتيللل ًأ للللـ  10جول لللل مسلللتول العلللال ملللن تيلللر
كميللللات الطاقللللة المضللللافة مللللن الطاقللللة الك روضو يللللـة خللللالل للللام  .2016تيللللـر اللللاات
الصيلللللـن فللللل الملللللـركس األول بنسبـلللللـة بلغلللللو توالـلللللـ  %46مـلللللـن إاـلللللـمال الطاقلللللات
المضافـللللـة للللل مستـللللـول العللللال فلللل

للللام  ،2016تلتـللللـ ا الواليللللـات المت للللدة األمريكيللللة

بطــاقلللـة مضـافـلللـة بلغلللو توالـلللـ  14.8غيغلللا وا  ،والللاات اليـلللـابان فللل المركلللس الثاللللر
بطـلللـاقة  8.6غيغلللا وا  ،ثللل ال نلللد بطـلللـاقة  4.1غيغلللا وا  ،فيملللا اتتللللو بريطانيلللا المركلللس
ال ـلللـام

بطاقلللة بلغـلللـو تلللوال  2غيغلللا وا  ،بينملللا الللاات إ لللبانيا فللل المركلللس العاشلللر

بطاقة مضافة بلغو ن و  0.1غيغا وا .
الش ً(ً ً)30-2
ترتيبًأعلىًً10دولًعلىًمستوىًالعالمًمنًحيثًكمياتًالطاقةًالمضافةًمنًالطاقةًال هروضوئيةًخاللً
عامًً 2016

ً
المصدرً ًRenewables 2017, Global Statues Reportً , REN21:
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وفيملللا ي لللا تطلللورات إنتلللاا الطاقلللة الك روضلللو ية فللل بعللل

اللللدول العربيلللة فقلللد

أ لقلللو المغكككرب فللل أبريللل  /نيسلللان  2017أ ملللال بنلللاا م طلللة "نلللور  ،"4وتعلللد الم طلللة
األخيلللرة ملللن مشلللروع نلللور اللللذي يعلللد ملللن أكبلللر مشلللرو ات الطاقلللة الشمسلللية فللل العلللال ،
بللللإقلي "ورزازات" فلللل انللللوق شللللر المغللللرق ،ومللللن المنتظللللر أن يبللللدأ تشللللغي الم طللللة
"نللللور  "4مللللع ن ايللللة للللام  .2018تصلللل الطـاقللللـة اإلنتاايللللة للم طللللة إللللل  72ميغللللاوا ،
وتعلللد أول مرتللللة ملللن م طللل بلللثال مراتللل ي مللل ا للل "نلللور الك روضلللو

 "1وقلللد

فلللازت بصفقـلللـة تطويـلللـر وتفعيللل ولللذط الم طلللة الشلللركة السلللعوجية أكوابلللاوار ،با لللتثمارات
تصللللل إلللللل  220مليلللللون جوالر ،بينملللللا تصللللل ا لللللتثمارات م طلللللة "نلللللور  "4إلللللل 74.4
مليلللللون جوالر .ي لللللدط المغلللللرق إلللللل أن تبللللللو الطاقلللللـة اإلاماليلللللة لمشلللللروع نلللللور 582
ميغلللللاوات ،بملللللا يتلللللي تاميلللللـن تلللللوال  % 52ملللللن اتتيــااـلللللـات الطاقلللللة الك ربا يلللللة ملللللن
مصللللاجر الطاقللللة النظيـللللـفة فلللل المغللللرق ب لللللول للللام  ،2030فضللللال للللن تقليلللل انبعاثللللات
أكسلللللليد الكربللللللون بمعللللللـدل يقللللللـترق مللللللن  4مليللللللون للللللن للللللنويا .يللللللذكر أن التعريفللللللة
الك روضو يـة لإلنتاا ف م طة "نور  ،"4بلغو 4.797نو /كيلو وا  /ا ة.
أ لقو دولةًال ويتًمباجرة مشروع م طة "الدبدبة" للطاقة الشمسية بطاقة ألح ميغاوا ،
وذلك ب دط اال لللللتفاجة من مصلللللاجر الطاقة المتجدجة ،والمسلللللاومة ف تنفيذ خطة الدولة بتامين
 %15من اتتيااات الطاقة الك ربا ية من مصلللللللاجر نظيفة بقا ي ال للللللتراتيجية الدولة ب لول
 .2030ومشروع "الدبدبة" للطاقة الشمسية يت تشييدط جاخ مجمع "الشقايا" للطاقات المتجدجة
ال تابع لمع د الكو يو لألب ا

العلم ية ل أن يت تشللللللغ ي الم طة ف الربع ال ثا لر من ام

.2021
أ لقو إمارةًدبي ف

للبتمبر /أيلول من ام  2017مشللروع أكبر م طة للطاقة الشللمسللية

ف العال بتقنية الطاقة المركسة بطاقة  700ميغاوا  ،و لللليتضللللمن المشللللروع أكبر برا للطاقة
الشللمسللية المركسة ف العال من تير ال ج ويصل ارتفا ه إل  260متر ،وقد فازت مجمو ة
من المقاولين من المملكة العربية السللللللعوجية ،والصللللللين بمناقصللللللة بناا م طة توليد الك رباا،
با للللتثمارات تبلو توال  3.9مليار جوالر .ووفقا لم ططات المشللللروع ،فإن تصللللة مصللللاجر
الطاقة "النظيفة" ف توليد الك رباا لإلمارة من المسلللت دط أن تصللل إل ن و  ٪25ب لول ام
 ،2020و %75ب لول ام .2050
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تسع جمهورية مصرًالعربيةًإل تنويع مصاجر الطاقة واال تماج بشك أكثر ل الطاقة
النظيفللة لتلبيللة الطل ل

الم ل المتنللام

ل الك ربللاا ،وج

والمشرو ات الصنا ية .أ لنو ال كومة المصرية ف
المجل

التو للللللعللات العمرانيللة الجللديللدة

بتمبر/أيلول من ام  2017ن موافقة

التنفيذي للوكالة الدولية لضلللمان اال لللتثمار" إتدل أا سة مجمو ة البنك الدول " ل

تقدي ضمانات بن و  ٢١٠مليون جوالر ،لعدج من الشركات الدولية الكبرل المشاركة ف أض
مشللروع إلنتاا الطاقة الشللمسللية ف مصللر .يقام المشللروع بم افظة أ للوان با للتثمارات إامالية
تبلو توالـلللللل  ٢مليار جوالر ،وتقوم بمقتضاط  6مجمو ات من شركات القطاع ال اص العالم
والمصري بإنشاا  11ي
تقال للطاقة الشمسية بم افظة أ وان ،بتكلفة إامالية  730مليون جوالر،
و اقة كلية تص ل إل  500ميغاوا  .فيما أ لنو شللركة "فولتاليا" الفرنسللية ف أكتوبر/تشللرين
األول ،أن ا فازت بمشروع للطاقة الشمسية لتوليد الك رباا ف مصر بطاقة  25ميغاوا  ،و يبدأ
تشييد المشروع مطلع ام .2018
أ ل نو الممل ةًالعرب يةًالسككككككعود ية ف أكتوبر /تشللللللرين األول من ام  2017ن فت
مناقصة إلنشاا أول مشروع لتوليد الك رباا من الطاقة الشمسية لمشروع " كاكا" ف ـ

رو

منطقـلة الجوط الشمالـلية بطاقـلة  300ميغاوا  ،وذلـلك ضمن رؤيـلة المملكة العربية السعوجيـلة
إلنـلللللتـلللللـلللللاا 9.5غيغا وا من الطاقات المتجدجة ب لول ام  .2023وتصلو المملكة ل أق
تعريفة تكلفة إنتاا ل مسللتول العال بلغو  1.79للنو /كيلو وا
لـ ل

ـ لر

للا ة ،وذلك بعد تصللول ا

مـللـ لن ت الح بقياجة شركـ لة "مصدر" اإلماراتية ،بالشراكـللـ لة مع شركة الك رباا

الفرنسية . Electricite de France

ًً.4طاقةًالحرارةًالجوفية ً
ارتفعـلو كميـلات اقـلة ال رارة الجوفية المركبة ل مستول العال ف

ام  2016بنسبة

 %3.6مقارنةي بعام  ،2015تير ت إضلللللافة ن و  567ميغا وا  ،ليصللللل إل ن و  13.4غيغا
وا  ،وكانو أكبر اإلضلللللللافات ف جولة إندونيسلللللليا بقدرة  190ميغاوا  ،ث تركيا بقدرة 150
ميغاوا .
وذا وتمتلك الوالي ـات المت ــدة األمريكي ـة أكب ـر ـاق ـة ت ـراري ـة اوف ـي ـة ل ـ مست ـول
العال ـ وتبل ـو توال  3.6غيغا وا  /ن ـة بنسب ـة توال ـ  ،%26.9تلي ـا الفل ـبين بق ـدرة إنتااي ــة
تبلـلللو توالـللل  1.9غيغا وا  /نة بنسبة توال  ،%14.2ث إندونيسيا بقـلللدرة إنتااية تبلو ن و
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التطورات العالمية والعربية في استكشاف واحتياطي وإنتاج مصادر الطاقة

الفصل
الثاني

1.45غيغا وا  /للللنة بنسللللبة توال  ،% 10.8ث نيوزيلندا بقدرة تبلو توال  1غيغا وا  /للللنة
بنسلبة توال  ،%7.5ويمث (الشك ًً)31-2أو الدول المنتجة لطاقة ال رارة الجوفية و اقات ا
اإلنتااية (غيغاوا  /نة) ل مستول العال تت ن اية ام .2016
الش ً(ً ً)31-2
أهمًالدولًالمنتجةًلطاقةًالحرارةًالجوفيةًوطاقاتهاًاإلنتاجيةً(غيغاواط/سنة)ًعلىًمستوىًالعالمً ً
حتىًنهايةًعامًً 2016

المصدرً :

Overview on installed geothermal power generation capacity worldwide,2017
ً ًًًًًًًًًًًًhttp://www.thinkgeoenergy.com/overview -

بقا ي إلتصااات شركة ب ب لعام  2016ال تسال نسبة اقة ال رارة الجوفية من إامال
الطاقات المنتجة من مصاجر متجدجة ل مستول العال
ولكن ا تلع جورا واما ف بع

الدول ،فعل

غيرة نسبيا ي وتص إل ن و ،%0.3

بي المثال ،تمث نسبت ا ف كينيا ن و  % 44من

الطاقات المنتجة من المصاجر المتجدجة ،وف أيسلندا تبلو توال  ،%27وف السلفاجور تبلو
توال  ،%26وتبلو توال  %18ف نيوزيالندا.

 .5طاقةًال تلةًالحيوية
ارتف ـع إنتاا الك رباا من اقة الكتل ـة ال يوي ــة ف ـ العال ـ

ـــام  2016بنسبة  %6ن

ام  ،2015ليص إل ن ـو  112غيغا وا  ،وو ـو م ـا يمث ـ ن ـو  504تيرا وا  /ا ة .تعد
الوال يات المت دة األمريك ية ا لدو لة الرا دة ف م جال تول يد ال طا قة الك ر با ية من ا قة الكت لة
ال يوية بطاق ـة  68تيرا وا  /ا ة نوي ـا ي ،تلي ا الصي ـن بطاق ـة  54تيرا وا  /ا ة نوياي ،ثــ
ألمانيــا بطاقـــة  52تيرا وا  /ا ــة نويــاي ،فاليابــان بطاقــة  38تيــرا وا  /ا ة نــويا ي،
ثـ ل ال نـللـ لد بطاقـللـ لة  30تيرا وا  /ا ة نويا ي .يبين (الش ً )32-2إامال إنتاا الك رباا من
اقة الكتلة ال يوية ل مستول المنا ع الر يسية من العال خالل الفترة (.)2016-2006
تقرير األمين العام السنوي الرابع واألربعون
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الش ً(ً )32-2
إجماليًإنتاجًال هرباءًمنًطاقةًال تلةًالحيويةًعلىًمستوىًالمناطقًالرئيسيةًمنًالعالمًخاللًالفترةً
(ً )2006-2016

المصدرً Renewables 2017, Global Statues Reportً , REN21:
ً

ويتض من الشك أن جول االت اج األوروب تعد أ ل المنا ع الر يسية من العال ف
انتاا الك رباا من اقة الكتلة ال يوية تلي ا أمريكا الشمالية ث جول آ يا ث تات منطقة الشر
األو

ف المرتبة األخيرة ل مستول منا ع العال الر يسية.
يذكر أن الطاقة اإلنتااية لدول الشر األو

ف

ام  2015بلغو ن و  42ميغا

وا  /نة ،تات جولة قطر ف مقدمة الدول العربية المنتجة لطاقة الكتلة ال يوية بطاقة  25ميغا
وا  /نة ،تلي ا المملكة األرجنية بطاقة  3ميغا وا  /نة ث ام ورية لبنان بطاقة  2ميغا وا  /نة
ث جولة االمارات العربية المت دة بطاقة  1ميغا وا  /نة.
ً
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الفصل الثالث
التطورات العالمية والعربية في
الصناعات النفطية الالحقة
أولا :صناعة التكرير
 .1التطورات العالمية
إجمالي الطاقة التكريرية في العالم ارتفاعا صججافيا قـجججججججدر  402ألف ب/ي ،ونسججبته

سج

 %0.45عـججججن مستوا في عام  ،2016حيث بلغ في نهاية عام  2017حوالي  92.02مليون ب/ي،
مقاب  91.61مليون ب/ي نهاية عام  .2016بينما حافظ إجمالي عدد مصجججججججافي النفل العاملة في
العالم عند مستوى عام  2016بمقدار  634مصفاة .يبين الشك  1-3تطور إجمالي الطاقة التكريرية
وعدد المصافي في العالم خالل الفترة .2017-2009
(الشكل )1-3
تطور إجمالي الطاقة التكريرية وعدد المصافي في العالم خالل الفترة 2017-2009

655

91

650

90

645

89

640

88

635

87

630

86

625

85

عدد المصافي

660

92

620

2017

2016

2015

عدد المصافي

2014

2013

2012

2011

2010

2009

84

الطاقة التكريرية (مليون ب/ي(

665

93

الطاقة التكريرية مليون ب/ي
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جاء ارتفاع إجمالي الطاقة التكريرية في العالم نتي ة التطورات التالية:
•
•
•
•

تشغي مصفاة "آنينغ"  Anningفي الصين طاقتها  260ألف ب/ي.
رفـع الطاقـة التكريرية لمصفاة "هويزهو"  Huizhouالقائمة فـي الصيـن مــن  200إلى
 420ألف ب/ي.
رفع الطاقة التكريرية لمصفاة "كوتشي"  Kochiفي الهند بمقدار  150ألف ب/ي.
إضافة وحدة تقطير في مصفاة "بافلودار"  - Pavlodarكازاخستان ،طاقتها  20ألف ب/ي.
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• رفع الطاقة التكريرية في مصفاة "كركوك "من  30إلى  56ألف ب/ي ،وإعادة تشغي
مصفاة "القيارة" في جمهورية العراق طاقتها  14ألف ب/ي.
• إغالق مصفاة “ميناء الشعيبة" في دولة الكويت طاقتها  200ألف ب/ي.
• إغالق مصفاة "جدة" في المملكة العربية السعودية طاقتها  88ألف ب/ي.
يبين الشك  2-3توزع الطاقات التكريرية في مناطق العالم في نهاية عام  .2017كما يبين
ال دول  1-3مقارنة بين إجمالي الطاقات التكريرية في مناطق العالم نهاية عامي  2016و.2017
(الشكل )2-3
توزع إجمالي الطاقات التكريرية في مناطق العالم في نهاية عام 2017
%

أمريكا الشمالية
%23.51

أوروبا الغربية
%15.31
الشرق األوسط
%10.12

أفريقيا
%3.92
آسيا/المحيط الهادي
%29.00

أوروبا الشرقية
وكومنولث الدول
المستقلة
%10.87
أمريكا الجنوبية
ومنطقة الكاريبي
%7.26

الجدول 1-3
مقارنة بين إجمالي الطاقة التكريرية في العالم حسب المناطق
نهاية عامي  2016و2017
(مليون برمي /اليوم)

أمريكا الشمالية
أوروبا الغربية
آسيا/المحيط الهادي
أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة
أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي
الشرق األوسط
أفريقيا

االجمالي

2016

2017

الفرق

21.54
14.03
26.57
9.96
6.65
9.27
3.59
91.61

21.54
14.03
27.20
9.98
6.65
9.03
3.59
92.02

0.00
0.00
0.63
0.02
0.00
)(0.24
0.00
0.402

نسبة التغير
2017/2016
()%
0.00
0.00
2.37
0.20
0.00
)(2.59
0.00
0.448

المصدر :أوابك ،قاعدة بيانات صناعة التكرير
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ارتفــع إجمالــي طاقــات العمليـات التحويلــيـة بـالعامــ الحـفــاز ،والتــي تشـم كـال مـن
عملـيـات التكسـير بالعام

الحفـاز المائـع ) ،Fluid Catalytic Cracking (FCCوعمليـــات

التكسـيــر الهيدروجـيـنـي  ،Catalytic Hydrocrackingوعمليـات التهـذيــب بالعـام

الحـفـاز

 ،Catalytic Reformingوعمليـات األزمـرة  Isomerisationنهـاية عـام  ،2017حيـث س ـ
حـوالي  36.86مليون ب/ي ،مقـارنة بحوالي  36.75مليون ب/ي نهـاية عام  ،2016ونسـبته
 .%0.3يبين الشك  3-3توزع إجمالي طاقات العمليات التحويلية بالعام الحفاز في مناطـق العالم،
نهاية عام  .2017كما يبين ال دول  2-3مقارنة بين إجمالي طاقات العمليات التحويلية بالعام الحفاز
في مناطق العالم في عامي  2016و.2017
(الشكل )3-3
توزع إجمالي طاقات العمليات التحويلية بالعامل الحفاز في مناطق العالم نهاية عام 2017
أفريقيا الشرق األوسل أمريكا ال نوبية أوروبا الشرقية
%7.79
%2.28
 %4.88وكومنولث الدول
المستقلة
%8.08

أمريكا الشمالية
%37.57

آسيا/المحيل
الهادي
%23.49
أوروبا الغربية
%15.90

الجدول 2-3
مقارنة بين إجمالي 1طاقات العمليات التحويلية بالعامل الحفاز في العالم موزعة
حسب المناطق ،نهاية عامي  2016و2017
(مليون برمي /اليوم)

أمريكا الشمالية
أوروبا الغربية
آسيا/المحيط الهادي
أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة
أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي
الشرق األوسط
أفريقيا
الجمالي

المصدر :أوابك ،قاعدة بيانات صناعة التكرير

2016

2017

الفرق

13.85
5.83
8.47
2.96
1.80
3.00
0.84
36.75

13.85
5.86
8.66
2.98
1.80
2.87
0.84
36.86

0.00
0.03
0.19
0.02
0.00
)(0.13
0.00
0.11

نسبة التغير
2017/2016
()%
0.00
0.51
2.24
0.68
0.00
4
0.00
0.30

 1تشم عمليات التكسير بالعام الحفاز المائع ،والتكسير الهيدروجيني ،والتهذيب بالعام الحفاز واألزمرة
*األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
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تركزت ز يادة إج مالي طا قات العمل يات التحويل ية بال عا م الح فاز خالل ال عام  2017في
عمليات التكسججججججير بالعام الحفاز المائع بمقدار  80ألف ب/ي ونسججججججبة  ،%0.51حيث ارتفع من
 15.43مليون ب/ي عام  2016إلى  15.51مليون ب/ي عام  .2017يبين ال دول  3-3م قار نة
بين إجمالي طاقات عمليات التكسججججججير بالعام الحفاز المائع في مناطق العالم نهاية عامي 2016
و .2017كما يبين ال شك  4-3مقارنة بين توزع إجمالي طاقات التكسير بالعام الحفاز المائع على
مناطق العالم نهاية عامي  2016و.2017
الجدول 3-3
مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التكسير بالعامل الحفاز المائع موزعة حسب مناطق العالم
نهاية عامي  2016و2017
(مليون برمي /اليوم)

2016

2017

الفرق

نسبة التغير
2017/2016
()%

أمريكا الشمالية

6.53

6.53

0.00

0.00

أوروبا الغربية

2.12

2.12

0.00

0.00

آسيا/المحيل الهادي

3.61

3.69

0.09

2.36

أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة

0.88

0.88

0.00

0.00

أمريكا ال نوبية

1.31

1.31

0.00

0.00

الشرق األوسل

0.76

0.75

)(0.01

)(1.57

أفريقيا

0.23

0.23

0.01

2.22

15.43

15.51

0.08

0.51

الجمالي
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(الشكل )4-3
مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التكسير بالعامل الحفاز المائع على مناطق العالم
نهاية عامي  2016و2017
()%
أفريقيا
الشرق األوسل
أمريكا ال نوبية
أوروبا الشرقية وكومنولث
الدول المستقلة
آسيا/المحيل الهادي

1.5%
4.8%
8.4%
5.7%

1.4%
4.9%
8.5%
5.7%

80%

23.8%

23.4%

70%

90%

60%

13.7%

13.7%

50%
40%

أوروبا الغربية
أمريكا الشمالية

100%

30%

42.1%

42.3%

2017

2016

20%
10%
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كما س

إجمالي طاقات عمليات التكسير الهيدروجيني ارتفاعا قدر  40ألف ب/ي ونسبته

 ،%0.56حيث ارتفع من  7.14مليون ب/ي عام  2016إلى  7.18مليون ب/ي عام  .2017يبين
ال دول  4-3مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التكسير الهيدروجيني في مناطق العالم نهاية عامي
 2016و .2017كما يبين الشك  5-3مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التكسير الهيدروجيني
على مناطق العالم نهاية عامي  2016و.2017
الجدول 4-3
مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التكسير الهيدروجيني موزعة حسب مناطق العالم
نهاية عامي  2016و2017
(مليون برميل/اليوم)

أمريكا الشمالية
أوروبا الغربية
آسيا/المحيل الهادي
أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة
أمريكا ال نوبية
الشرق األوسل
أفريقيا
الجمالي

2016

2017

الفرق

2.45
1.24
1.62
0.54
0.14
1.05
0.10
7.14

2.45
1.27
1.71
0.54
0.14
0.97
0.10
7.18

0.00
0.03
0.09
0.00
0.00
)(0.08
0.00
0.04

نسبة التغير
2017/2016
()%
0.00
2.42
5.56
0.00
0.00
)(7.62
0.00
0.56

المصدر :أوابك ،قاعدة بيانات صناعة التكرير

الشكل 5-3
مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التكسير الهيدروجيني على مناطق العالم
نهاية عامي  2016و2017
()%

أفريقيا
الشرق األوسط
أمريكا الجنوبية
أوروبا الشرقية وكومنولث
الدول المستقلة
آسيا/المحيط الهادي
أوروبا الغربية

1.4%

1.4%

100%

13.5%
1.9%
7.5%

14.7%
2.0%
7.6%

90%

23.8%

22.7%

17.7%

17.4%

34.1%

34.3%

80%
70%
60%
50%
40%
30%

أمريكا الشمالية

2017

2016

20%
10%
0%

تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون
تقرير األمين العام السنوي الرابع واألربعون "صناعة التكرير "

5
179

الفصل
الثالث
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أما إجمالي طاقات عمليات التهذيب بالعام الحفاز واألزمرة فقد حافظ على مستوا في عام
 2016بمقدار  14.17مليون ب/ي في نهاية عام  .2017يبين ال دول  5-3مقارنة بين إجمالي
طاقات عمليات التهذيب بالعام الحفاز واألزمرة موزعة حسب مناطق العالم نهاية عامي 2016
و .2017كما يبين الشك  6-3مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التهذيب بالعام الحفاز
واألزمرة على مناطق العالم نهاية عامي  2016و.2017
الجدول 5-3
مقارنة بين اجمالي طاقات عمليات التهذيب بالعامل الحفاز واألزمرة موزعة حسب مناطق العالم
نهاية عامي  2016و2017
(مليون برمي /اليوم)
2016

2017

الفرق

نسبة التغير
2017/2016

أمريكا الشمالية

4.87

4.87

0.00

0.00

أوروبا الغربية

2.47

2.47

0.00

0.00

آسيا/المحيل الهادي

3.24

3.26

0.02

0.62

أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة

1.54

1.56

0.02

1.30

أمريكا ال نوبية

0.35

0.35

0.00

0.00

الشرق األوسل

1.19

1.15

)(0.04

)(3.36

أفريقيا

0.51

0.51

0.00

0.00

14.17

14.17

0.00

0.00

الجمالي

مالحظة :األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
المصدر :أوابك -قاعدة بيانات صناعة التكرير

()%

الشكل 6-3
مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التهذيب بالعامل الحفاز واألزمرة على مناطق العالم
نهاية عامي  2016و 2017
()%

أفريقيا
الشرق األوسط
أمريكا الجنوبية
أوروبا الشرقية وكومنولث
الدول المستقلة
آسيا/المحيط الهادي

3.6%
8.1%
2.5%
11.0%

3.6%
8.4%
2.5%
10.9%

23.0%

22.9%

17.4%

17.4%

أوروبا الغربية
أمريكا الشمالية

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

34.4%

34.4%

2017

2016
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وفيمـا يخـص إجمالي طاقات عمليـات التفحيــم وكسر اللزوجة ،فقـد س ـ خـالل عام
 2017ارتفاعا قـدر  140ألف ب/ي ،ونسبتـه  %1.59عـن مسـتوا في عام  ،2016حيث وص
نهاية عام  2017إلى  8.96مليون ب/ي مقاب  8.82مليون ب/ي نهـاية عام  .2016جاءت الزيـادة
في ك من آسيا المحيل الهادي بمقـدار  110ألف ب/ي ونسـبة  ،%6.18وأوروبـا الغربيـة بمقـدار
 80ألف ب/ي ونسبة  ،%5.44بينما انخفض في الشرق األوسل بمقدار  50ألف ب/ي ونسبة
 %5.68عن مستوا في عام  .2016يبين ال ـدول  6-3مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التفحيم
وكسر اللزوجة في مناطق العالم ،نهاية عامي  2016و .2017ويبين الشك الشكـ  7-3مقارنة بين
توزع إجمالي طاقات عمليات التفحيم وكسر اللزوجة على مناطق العالم نهاية عامي  2016و.2017
الجدول 6-3
مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التفحيم وكسر اللزوجة في العالم موزعة حسب المناطق
في نهاية عامي  2016و2017
(مليون برمي /اليوم)

2016

2017

الفرق

3.01
1.47
1.78
0.86
0.69
0.88
0.13
8.82

3.01
1.55
1.89
0.86
0.69
0.83
0.13
8.96

0.00
0.08
0.11
0.00
0.00
)(0.05
0.00
0.14

أمريكا الشمالية
أوروبا الغربية
آسيا/المحيل الهادي
أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة
أمريكا ال نوبية
الشرق األوسل
أفريقيا
الجمالي

المصدر :أوابك ،قاعدة بيانات صناعة التكرير

نسبة التغير
2017/2016
()%
0.00
5.44
6.18
0.00
0.00
)(5.68
0.00
1.59

(الشكل )7-3
مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التفحيم وكسر اللزوجة على مناطق العالم
نهاية عامي  2016و2017
()%
أفريقيا
الشرق األوسط
أمريكا الجنوبية
أوروبا الشرقية وكومنولث
الدول المستقلة
آسيا/المحيط الهادي

1.5%

1.5%

9.3%

10.0%

7.7%

7.8%

9.6%

9.8%

21.1%

20.2%

17.3%

16.7%

أوروبا الغربية
أمريكا الشمالية

ϭϬϬй
ϵϬй
ϴϬй
ϳϬй
ϲϬй
ϱϬй
ϰϬй
ϯϬй

33.6%

34.1%

2017

2016

ϮϬй
ϭϬй
Ϭй
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س ـ إجمالـي طـاقـات عمليــات المعال ـة الهيـدروجينية ارتفاعا بمقدار  50ألف ب/ي خالل
عــام  2017ونسبــة  ،%0.1حيــث ارتفــع مــن  47.98مليون ب/ي في عام  2016إلى 48.03
مليون ب/ي في عام  .2017علـى الرغــم مــن الزيادة في ك من آسيا المحيل الهادي بمقدار 130
ألف ب/ي ،ونسبة  ،%1.05وأوروبـا الشرقيـــة وكومنــولــث الــدول المستقلـــة بمقـــدار  40ألف
ب/ي ونسبة  ،%0.94إال أنه انخفـــض فــي الشرق األوسل بمقدار  120ألف ب/ي ،ونسبة %3.54
بسبـ،ب إغــالق مصفاتــي "ميناء الشعيــبة" في دولة الكويت ،و"جدة" فـي المملكة العربية
السعودية.
يبين ال دول  7-3مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات المعال ة الهيدروجينية موزعة حسب
مناطق العالم نهاية عامي  ،2016و .2017كما يبين الشك  8-3مقارنة بين توزع إجمالي طاقات
عمليات المعال ة الهيدروجينية على مناطق العالم نهاية عامي  2016و.2017
الجدول 7-3
مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية موزعة حسب مناطق العالم
في نهاية عامي  2016و 2017
(مليون برمي /اليوم)

2016

2017

الفرق

نسبة التغير
2017/2016
()%

أمريكا الشمالية

15.77

15.77

0.00

0.00

أوروبا الغربية

9.69

9.69

0.00

0.00

آسيا/المحيط الهادي

12.38

12.51

0.13

1.05

أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة

4.25

4.29

0.04

0.94

أمريكا الجنوبية

1.55

1.55

0.00

0.00

الشرق األوسط

3.39

3.27

)(0.12

)(3.54

أفريقيا

0.95

0.95

0.00

0.00

47.98

48.03

0.05

0.10

اإلجمالي

المصدر :أوابك ،قاعدة بيانات صناعة التكرير
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(الشكل )8-3
مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية على مناطق العالم
نهاية عامي  2016و2017
()%
أفريقيا
الشرق األوسط
أمريكا الجنوبية

2.0%

2.0%

6.8%
3.2%
8.9%

7.1%
3.2%
8.9%

26.0%

25.8%

أوروبا الشرقية وكومنولث
الدول المستقلة
آسيا/المحيط الهادي

ϵϬй
ϴϬй
ϳϬй
ϲϬй
ϱϬй

20.2%

20.2%

ϰϬй
ϯϬй

أوروبا الغربية
أمريكا الشمالية

ϭϬϬй

32.8%

32.9%

2017

2016

ϮϬй
ϭϬй
Ϭй

على الرغم من اسججتمرار االعالن عن مشججاريع توسججيع الطاقة التكريرية ،والتقدم في إن از
بعض مشججججاريع إنشججججاء مصججججافي النفل ال ديدة خالل عام  ،2017إال أن االهتمام في معظم مناطق
العالم كان مركزا أكثر نحو تنفيذ مشججججاريع تحسججججين األداء التشججججغيلي ،وتعظيم التكام بين عمليات
التكرير في مصججافي النفل القائمة ،والتي تتنججمن التوسججع في العمليات التحويلية الالحقة ،بدال من
إضججافة طاقات جديدة لعمليات التقطير األولي ،وكلك بتيرير عاملين أسججاسججيين هما ،تنامي التشججدد في
التشريعات البيئية ،واستقرار أسعار النفل الخام عند قيم منخفنة طوال العام.
فيما يلي توضجججيحا ألهم األسجججباب التي أدت إلى التغيرات المذكورة أعال  ،مع االشجججارة إلى
أهم تطورات صناعة تكرير النفل في مناطق العالم والدول العربية خالل عام .2017
 1-1آسيا المحيط الهادي
في الهند ،أعلنت شركة بترول بهارات المحدودة  Bharat Petroleum Corp, Ltd.عن بدء
تشغي مشروع وحدة التفحيم المؤج ال ديدة طاقتها  76ألف ب/ي ،في مصفاة "كوتشي" Kochi

بوالية كيراال  Kiralaالهندية .ييتي هذا المشججججججروع في إطار برنامر تطوير المصججججججفاة لرفع طاقتها
التكريرية من  190ألف ب/ي إلى  340ألف ب/ي ،وتعظيم كمية المنت ات وتحسجججججين جودتها ،من
خالل إضججججافة وحدات جديدة ،كوحدة تقطير جوي طاقتها  150ألف ب/ي ،ووحدة تكسججججير بالعام
الحفاز المائع  FCCطاقتها  60ألف ب/ي.

تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون
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كما أعلنت مؤ س سة بترول بهارات المحدودة  BPCLعن بدء ت شغي م شروع تحوي وحدة
التهذيب بالعام الحفاز القائمة في مصججججججفاة "مومباي"  Mumbaiإلى وحدة أزمرة ،وكلك في إطار
برنامر تحسجججججين التزام المصجججججفاة بمتطلبات المعايير الوطنية لمواصجججججفات المنت ات النفطية ،والتي
تعادل المعيار األوروبي "يورو."4-
ت در االشارة إلى أنه ي ري حاليا تنفيذ مشروع آخر في مصفاة "مومباي" يتنمن إنشاء
وحدة معال ة هيدروجينية للديزل طاقتها  55ألف ب/ي ،إضافة إلى بعض الوحدات المرافقة ،كوحدة
معال ة الغازات الحامنية باألمين ،وتطوير وحدة معال ة الميا الحامنية القائمة .كما سيساهم
المشروع ،المتوقع إن از نهاية عام  ،2019في تعظيم االستفادة من طاقة وحدة استرجاع الكبريت
القائمة.
كما حصججلت شججركة بترول هندوسججتان المحدودة  Hindustan Petroleum Corp Ltd.على
الترخيص البيئي لمشججروع تطوير مصججفاة مومباي في والية ماهاراشججترا  Maharashtraالذي كانت
الشججججججركة قد تقدمت بطلب الحصججججججول على موافقة تنفيذ إلى وزارة البيئة الهندية في عام .2014
يتنججمن المشججروع رفع الطاقة التكريرية للمصججفاة من  107ألف ب/ي إلى  155ألف ب/ي ،ورفع
طاقة بعض الوحدات القائمة وتطويرها ،وهي وحدة المعال ة الهيدروجينية للنافثا ،ووحدة األزمرة،
وو حدة الت هذ يب بال عا م الح فاز بطري قة التنشججججججيل المسججججججتمر  ،CCRوو حدة نزع الكبر يت من
الغازولين المنتر من وحدة التكسججججججير بالعام الحفاز المائع بطريقة  ،Prim-Gووحدة المعال ة
الهيدروجينية للديزل .كما يتنججججمن المشججججروع إضججججافة وحدات جديدة ،هي وحدة إنتاج هيدروجين،
ووحدة كسر لزوجة ،ووحدة استرجاع بروبيلين ،عـجججالوة علـجججى استبـجججدال وحـجججدة توليـجججد الطاقـجججة
الكهربائي ـة بالطريقة الحراري ـة ،طاقته ـا  39ميغ ـاوات بيخ ـرى تعم ـ بطريق ـة التولي ـد المشت ـرك
بالـدورة المدم ـة  Co-Generation Combined cycleطاقتها  81ميغاوات.



كما حصججججلت شججججركة بترول هندوسججججتان المحدودة على ترخيص مشججججروع تطوير مصججججفاة
"فيسجججججا "  ،Visakhفي والية أندرابراديش  . Andhra Pradeshيهدف المشجججججروع إلى رفع الطاقة
التكريرية للمصججججفاة من  160إلى  220ألف ب/ي ،وتحسججججين مواصججججفات المنت ات بما يتوافق مع
المعيار األوروبي "يورو .5"-يتنجججججمن المشجججججروع اسجججججتبدال إحدى وحدات التقطير الثالرة القديمة
بيخرى جديدة طاقتها  160ألف ب/ي ،وإنشجججججججاء وحدة تكسججججججير هيدروجيني لزيت الغاز الفراغي
طاقتها  65ألف ب/ي ،ووحدة أزمرة طاقتها  6آالف ب/ي ،ووحدة نزع أسجججفلتينات بالمذيب طاقتها
 50ألف ب/ي ،ووحدة استرجاع بروبان طاقتها  96طن/اليوم ،ووحدتي إنتاج هيدروجين طاقة ك
منهما  113ألف طن/السججججنة ،ووحدتي اسججججترجاع كبريت طاقة ك منهما  360طن/اليوم .ووحدات
معال ة ميا حامنية ،ووحدات معال ة ميا ملورة .ويتوقع إن از المشروع في نهاية عام .2018
تقرير األمين العام السنوي الرابع واألربعون "صناعة التكرير "
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كما وقعت شركة بترول هندوستان المحدودة مذكرة تفاهم مع مؤسسة النفل الهندية الوطنية
المحدودة  ،Indian Oil Corp. Ltd.تتنمن االتفاق على إنشاء شركة مشتركة لتنفيذ المشروع الذي
أعلن عنه سابقا النشاء مصفاة عمالقة في والية ماهاراشترا  Maharashtraالهندية ،تهدف إلى تلبية
الطلب المحلي للوالية على المنت ات النفطية .و سيتم إنشاء المصفاة على مرحلتين .يتم في المرحلة
األولى إنشاء مصفاة طاقتها  720ألف ب/ي ،رم ترفع في المرحلة الثانية إلى  1.2مليون ب/ي.
من جهة أخرى أعلنت مؤسجججسجججة بترول هندوسجججتان الوطنية  Hindustan Petroleumأنها
سججججججتع يد إح ياء خ طة إنشجججججججاء م مع تكرير وبتروكي ماو يات في منط قة " بارمر"  Barmerبوالية
راجاسثان  ،Rajasthanوهو شركة مشتركة بين مؤسسة بترول هندوستان المحدودة القابنة بحصة
 ،%74والحكومة الهندية بنسبة  .%26وستكرر المصفاة النفل الخام المنتر في حقول نفل "بارمر"
بمقدار نصف طاقتها التكريرية ،بينما تحص على النصف اآلخر من النفل العربي المستورد .يذكر
أن المشجججروع كان قد أعلن عنه في عام  ،2014لكنه توقف بسجججبب خالفات بين وزارة النفل والغاز
الهندية وشججججركة إن ينيرز إنديا ال محدودة Engineers India Co. Ltd.تتعلق بطلب تفاصججججي أكثر
حول دراسة ال دوى.
في باكستان ،وقعت شركة التكرير الباكستانية -العربية المحدودة "باركو"  Parcoعقدا مع
شركة "هانيوي يو أو بي"  Honeywell UOPاألمريكية الجراء التصاميم الهندسية لمشروع تطوير
المصفاة التي تملكها في منطقة "محمود كوت" ،شمال مدينة "مولتان"  Moltanالباكستانية .يهدف
المشروع إلى تعظيم نسبة إنتاج وقود وسائ النق  ،وتحسين األداء التشغيلي واالقتصادي للمصفاة،
من خالل إنشاء وحدة أزمرة ،ووحدة فص الهيدروجين من غازات المصفاة .ويتوقع إن از المشروع
في نهاية عام  .2018يذكر أن شركة باركو هي شركة مشتركة بين الحكومة الباكستانية بحصة
 %60وحكومة دولة االمارات العربية المتحدة ،ممثلة بشركة االستثمارات البترولية العالمية التي
تمتلك الحصة الباقية .%40
في فيتنام ،بدأت أعمال التشغي

األولي لمشروع مصفاة نفل "نغهي سون" Nghi Son

ال اري إنشاؤها في مقاطعة "رانه هوا"  Thanh Hoaالشمالية التي تبعد حوالي  180كم جنوب مدينة
"هانوي" ،بطاقة  200ألف ب/ي ،مع م مع بتروكيماوي بكلفة إجمالية قدرها  6مليار دوالر ،والتي
ستكون أكبر مصفاة في فيتنام ،وستغطي حوالي  %60من حاجة السوق المحلية من المشتقات
النفطية.

يشتـرك فـي ملكيـة المصفـاة ك من شركة البترول الكويتية العالمية  ،KPIوشركة

"إدميتسو كوسـان المحدودة"  Idemitsu Kosan Co. Ltdاليابانية بنسبـة  %35.1لكـ منهمـا،
إضافـة إلى شركة "بتروفيتنام"  PetroVietnamالفيتناميـة بنسبـة  ،%25.1وشركـة ميتـسوي
كيميكالز  Mitsui Chemicalsالقابنة اليابانية بنسبة .%4.7
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في كوريا الجنوبية ،ال يزال العم قائما في مشججججروع تطوير وتوسججججيع مصججججفاة النفل التي
تملكهجججا شججججججركجججة "إس أويججج "  ،S-Oilوطجججاقتهجججا التكريريجججة  669ألف ب/ي في م مع تكرير
وبتروكيماويات "أون سان"  .Onsanيتكون المشروع من إنشاء وحدة تكسير بالعام الحفاز المائع
لزيت الوقود كات ظروف تشجججججغي عالية القسجججججاوة  1HS-RFCCطاقتها  76ألف ب/ي ،ووحدات
إن تاج أوليفي نات ،وو حدة م عال ة ه يدروجين ية لز يت الوقود طاقت ها  63ألف ب/ي ،وك لك ب هدف
تحسججججججين ربحية المصججججججفاة من خالل رفع طاقة تحوي المخلفات الثقيلة إلى منت ات خفيفة عالية
ال ودة ،تتكون من  21ألف ب/ي غازولين ،و 14ألف ب/ي ألكيالت ،و 370طن/السجججججج نة ميث ي
رالري بيوتي إيثير  ،MTBEو 405ألف طن/السججنة بولي بروبيلين ،و 300ألف طن/السججنة أكسججيد
البروبيلين .ويتوقع إن از المشروع وبدء عمليات االنتاج في النصف الثاني من عام .2018
في الصييييييين ،أعلنت مؤسججججججسجججججججة البترول الوطنية الصججججججينية  CNPCالتابعة لشججججججركة
"بتروتشجججججاينا" Petrochinaعن بدء تشجججججغي مصجججججفاة "آنينغ"  Anningطاقتها  260ألف ب/ي
جنوب غرب مقاطعة "يونان"  .Yunnanوهي شجججججركة مشجججججتركة بين شجججججركة أرامكو السجججججعودية
وشركة "بتروتشاينا" .كما تخطل شركة "بتروتشاينا" النشاء مصفاة جديدة في "تيان ين" Tianjin
طاقتها التكريرية  200ألف ب/ي ،بالتعاون مع شججركة "روزنفت"  Rosneftالروسججية ،بحيث تبدأ
االنتاج في عام .2020
كما أعلنت شركة النفل والبتروكيماويات المحدودة المسؤولة عن أنشطة التكرير
والبتروكيماويات لشركة نفل المغمورة الوطنية الصينية  CNOOCعن تشغي المرحلة الثانية من
مشروع تطوير مصفاة "هويزهو"  Huizhouالتي تملكها في مقاطعة "غوانغدونغ"
 .Guangdongيتنمن المشروع رفع الطاقة التكريرية للمصفاة من  200ألف ب/ي إلى  420ألف
ب/ي ،وإضـافة وحـدات جديدة ،وهي وحدة معال ـة هيدروجينية طاقتها  34ألف ب/ي ،ووحدة
تكسير هيدروجيني طاقتها  48ألف ب/ي ،عالوة على بعض الوحدات الخدمية .ويهدف المشروع
إلى تمكين المصفاة من تكرير النفل الخام العربي الحامني المستورد من المملكة العربية السعودية.
وقعت مؤسسة البترول الوطنية الصينية  CNPCاتفاقية مع شركة "بتروليوس دي فنزويال"
 Petroleos de Venezuelaالنشاء مصفاة جديدة في "نانهاي"  Nanhaiفي جيايانغ Jieyang
بمقاطعة غوانغدونغ  Guangdongالصينية ،طاقتها  400ألف ب/ي .كما تتعهد شركة بتروليوس
دي فنزويال بتزويد المصفاة بالنفل الخام منذ بدء تشغيلها المتوقع في عام .2020

High Severity Residue Fluidized Catalytic Cracking
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في تايلند ،حقق مشجججججروع تطوير وتوسجججججعة مصجججججفاة "سجججججريراتشجججججا"  Srirachaفي مدينة
"تشجججونبوري"  Chonburiالقريبة من ميناء "تشجججابانغ"  Chabangتقدما ملحوظا .يهدف المشجججروع
إلى رفع الطاقة التكريرية من  275إلى  410ألف ب/ي ،وتعزيز قدرة المصجججججفاة على تحوي زيت
الوقود الثقي إلى منت ات خفيفة عالية ال ودة لتلبية الطلب المحلي على وقود وسججججججائ النق الخالي
من المركبات الكبريتية .ويتوقع البدء بتشغي المشروع في عام .2022
في ماليزيا ،وقعت شركة النفل والغاز الوطنية الماليزية "بتروناس" Petronasعقدا مع
شركة "فلور"  Flourاألمريكية بالتنامن مع شركة "تكنيب"  Technipااليطالية .يتنمن العقد
إعداد التصاميم الهندسية والتوريد واالنشاء لمشروع إنشاء م مع "بينغيرانغ" البترولي المتكام
 PIPC1في والية "جوهور"  . Johorيتكون الم مع من مصفاة طاقتها  300ألف ب/ي ،متكاملة مع
م مع بتروكيماويات ،ويتوقع إن از المشروع في عام  ،2020بكلفة قدرها  27مليار دوالر أمريكي.
في إندونيسيييييا ،أعلنت شججججركة "برتامينا"  Pertaminaعن بدء العم في مشججججروع تطوير
مصجججفاة "باليكبابان"  Balikpapanلرفع طاقتها من  260ألف ب/ي إلى  360ألف ب/ي ،وإنشجججاء
وحدات جديدة الحقة لتعزيز قدرة المصجججججفاة على إنتاج مشجججججتقات بمواصجججججفات متوافقة مع المعيار
األوروبي "يورو "5-ويتوقع إن از المشججروع في عام  .2020ييتي هذا المشججروع في إطار برنامر
شججام لتطوير مصججافي النفل التي تملكها الشججركة ،والذي أعلن عنه في عام  ،2013ويتوقع إن از
في عام  ،2022ويتنججمن تطوير رالث مصججاف هي ،مصججفاة "باليكبابان" طاقتها  260ألف ب/ي،
ومصفاة "سيالكاب"  Cilacapطاقتها  350ألف ب/ي ،ومصفـججججججاة "دومياي"  Dumaiطاقتهـججججججا
 170ألف ب/ي ،ومصجججججفاة "بالونغان"  Balonganطاقتها  125ألف ب/ي .ويهدف برنامر تطوير
مصافي النفل االندونيسية إلى تحقيق ما يلي:
• تمكين المصججججججافي من تكرير نفل خام رقي رخيص الثمن يحتوي على نسججججججبة كبريت %2
وزنا ،بدال من النفل المكرر حاليا الحاوي على نسبة  %0.4وزنا.
• رفع إجمالي مؤشر تعقيد نيلسون للمصافي من  5.4إلى 8.9
• تعظيم معدل إنتاج المصفاة من المشتقات الخفيفة.
• تحسين جودة مواصفات المنت ات بما يتوافق مع المعيار األوروبي "يورو."5
• رفع هامش ربحية المصافي من  3دوالر للبرمي إلى  7.9دوالر للبرمي .

Pengerang Integrated Petroleum Complex
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من جهة أخرى تم االعالن عن إنشجججاء شجججركة مشجججتركة بين شجججركة "روزنفت" Rozneft

الروسجججية وشجججركة "برتامينا" االندونيسجججية ،لتنفيذ مشجججروع م مع تكرير وبتروكيماويات في مدينة
"توبان"  ،Tubanشرق مدينة جافا االندونيسية .يتنمن المشروع إنشاء مصفاة جديدة طاقتها 300
ألف ب/ي متكاملة مع م مع بتروكيماويات النتاج مليون طن/السنة إيثلين ،و 1.3مليون طن/السنة
عطريات.
 2-1أمريكا الشمالية
في الوليات المتحدة األمريكية ،تابعت مصججججججافي النفل تركيزها على تنفيذ برامر تطوير
األداء التشججججغيلي ،وتعظيم التكام  ،وتحسججججين الربحية ،بهدف المحافظة على موقعها التنافسججججي في
مقدمة مصافي النفل في العالم.
في نيسان/أبري  ،2017عقدت شركة بترول مارارون  Marathon Petroleum Corp.اتفاقا
مع شركة "فلور"  Flour Corp.يتنمن إن از التصاميم الهندسية ،والتوريدات ،واالنشاء لمشروع
تطوير عمليات التكرير في ك من مصججججفاة "غالفيسججججتون باي"  ،Galveston Bayالتي تبلغ طاقتها
التكريرية  459ألف ب/ي ،ومصججججفاة "تكسججججاس" طاقتها  86ألف ب/ي في مدينة تكسججججاس -والية
تكسججججاس .يهدف المشججججروع إلى تمكين المصججججفاتين من تلبية متطلبات المعايير الحديثة لمواصججججفات
الغازولين ) (Tier 3التي أصجججججدرتها وكالة حماية البيئة األمريكية ،وكلك من خالل إنشجججججاء عمليات
تكرير جديدة وتطوير بعض العمليات القائمة ،ودمر المصججفاتين ضججمن مصججفاة واحدة متكاملة تبلغ
طاقتها التكريرية  584ألف ب/ي ،تحت اسم م مع تكرير تكساس.
يذكر أن المشججججججروع قد أعلن عنه للمرة األولى في الربع الرابع من عام  2015بكلفة 1.5
مليار دوالر أمريكي ،بحيث يتم إن از على مراح  ،وكلك بهدف تعزيز إنتاج وقود الديزل الحاوي
على نسبة منخفنة جدا من الكبريت  ،ULSDورفع طاقة عمليات تحوي زيت الوقود إلى مشتقات
خفيفة عالية القيمة ،وتعظيم إنتاج المقطرات وزيت الغاز ،عالوة على خفض تكاليف التشججججججغي
وال صيانة في م صافي نفل شركة مارارون في مدينة تك ساس ،من خالل دمر الم صافي في م صفاة
واحدة متكاملة.
كما وقعت شجججججركة "مارارون" عقدا طوي األمد مع شجججججركة "براكسجججججير"  Praxairلتوريد
هيدروجين إلى مشجججروع إنتاج وقود الديزل الحاوي على نسجججبة منخفنجججة جدا من الكبريت ULSD

المتوقع إن از في نها ية عام  ،2018بكلفة  220مليون دوالر أمريكي في مصجججججج فاة " غاريفي "
 Garyvilleبواليججة لويزيججانججا األمريكيججة ،التي تبلغ طججاقتهججا التكريريججة  539ألف ب/ي .يججيتي هججذا
المشروع في إطار برنامر تحسين ربحية المصفاة ،والذي يتنمن أينا إنشاء وحدة تكسير بالعام
تقرير األمين العام السنوي الرابع واألربعون "صناعة التكرير "
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الحفاز المائع  FCCجديدة ،لتعزيز إنتاج األلكيالت والمقطرات الخفيفة .ويتوقع أن يبدأ المشججججججروع
باالنتاج في مطلع عام  .2018كما أعلنت الشركة عن تنفيذ مشروع مشابه في مصفاة "ديترويت"
التي تمتلكها في والية ميشيغان ،وتبلغ طاقتها التكريرية  132ألف ب/ي.
في أغسطس  ،2017أعلنت شركة “تيزورو" Tesoroعن تغيير اسمها ليصبح "أنديفور"
 .Andeavorوجـاء هـذا التغيير بعد استكمال استحواكها على رالث مصاف تابعة لمؤسسة التكرير
الغربية  Western Refining Inc.وهي ،مصفاة "إلباسو"  El Pasoفي واليـة تكساس ،طاقتهـا
التكريرية  131ألـف ب/ي ،ومصفـاة "غالـوب"  ،Gallupفي واليـة نيـومكســيكو طاقتهــا  25ألف
ب/ي ،ومصفاة "بول بارك"  Pol Parkeطاقتها  98ألف ب/ي ،إضافة إلى استحواكها على حصص
في مصافي أخرى في الواليات المتحدة ،حيث وص عدد المصافي التي تملكها شركة "أنديفور"
حاليا إلى عشر مصاف بطاقة تكريرية إجمالية قدرها  1.1مليون ب/ي .كما حققت شركة "أنديفور"
تقدما ملحوظا في مشروع ربل مصفاتين مت اورتين في لوس أن لوس هما مصفاة "كارسون"
 ،Carsonومصفاة "ويلمينغتون"  ،Wilmingtonوكلك بهدف دم هما في مصفاة متكاملة واحدة .كما
سيساهم المشروع في تمكين المصفاتين من خفض االنبعارات الملورة للبيئة ،وتطوير المعدات القائمة،
إضافة إلى رفع الطاقة التكريرية بمعدل  %2فقل ،أي حوالي  6برمي /اليوم .ويتوقع االنتهاء من
إنشاء المشروع في نهاية عام  .2018ت در االشارة إلى أن مؤسسة "أنديفور" قد حصلت على
ترخيص إنشاء وحدة أزمرة في مصفاة "أناكورتس"  ،Anacortesبمبلغ  170مليون دوالر أمريكي،
ويتوقع االنتهاء من أعمال بناء وتشغي الوحدة في الربع الثاني من عام  .2018وسيساهم المشروع
في تمكين المصفاة من إنتاج وقود المحركات وفق أحدث المعايير البيئية ،إضافة إلى إنتاج  15ألف
ب/ي من الزايلين .كما يتنمن المشروع ،إلى جانب وحدة األزمرة ،تنفيذ األعمال التالية:
• رفع طاقة وحدة المعال ة الهيدروجينية للنافثا ،بهدف نزع كمية أكبر من المركبات
الكبريتية من الغازولين.
• إنشاء وحدة استرجاع عطريات النتاج الزايلينات.
• إنشاء مرج بخاري جديد ،لتلبية حاجة وحدات المصفاة من بخار الماء.
• إنشاء وحدة تحكم باألبخرة الهيدروكربونية من الناقالت البحرية التي تيتي إلى ميناء
تفريغ وتحمي المنت ات النفطية.
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في شباط/فبراير 2017وقعت مؤسسة شيفرون  Chevron Inc.عقد إدارة أعمال التصاميم
الهندسية والتوريد واالنشاء مع شركة وارلي بارسون المحدودة  Worley Parson Ltd.لتطوير وحدة
ألكلة طاقتها االنتاجية  4500ب/ي ،في مصفاة "سولت ليك"  ،Salt Lakeطاقتها التكريرية  53ألف
ب/ي ،بوالية أوتا األمريكية ،ويتوقع االنتهاء من أعمال االنشاء في عام .2020
يهدف مشروع تطوير وحدة األلكلة إلى تعدي تقنية االنتاج بما يحقق تخفيف المخاطر
المحتملة من استخدام حمض الفلور ،وتوفير إمكانية تنشيل العام الحفاز في الموقع ،وخفض معدل
استهالك العام الحفاز بمقدار  400ضعف مقارنة بما هو عليه في حالة استخدام حمض الكبريت،
عالوة على تحسين مرونة الوحدة لتمكينها من استقبال طيف أوسع من األوليفينات كلقيم.
وقعت مؤسسة م موعة ميريديان للطاقة  Meridian Energy Group Inc.عقدا مع شركة
"فيبيكا"  Vepicaاألمريكية ،تتولى بموجبه شركة "فيبيكا" تقديم الخدمات الهندسية لمشروع إنشاء
مصفاة جديدة عالية التعقيد في "دافيس"  Davisبمقاطعة "بيلينغز"  -Billingsوالية نورث داكوتا
 ،North Dakotaطاقتها  55ألف ب/ي ،وكلك لتكرير النفل الصخري  Shale Oilالمنتر من حقول
االنتاج الم اورة في المنطقة ال نوبية الغربية .وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين ،تتنمن المرحلة
األولى إنشاء وحدة تقطير طاقتها  27.5ألف ب/ي ،إضافة إلى وحدة تكسير بالعام الحفاز المائع،
وسيتم تشغيلها في بداية عام  .2018أما المرحلة الثانية فتتنمن إنشاء وحدة تقطير رانية طاقتها
 27.5ألف ب/ي ،بحيث ترتفع الطاقة التكريرية للمصفاة إلى  55ألف ب/ي ،إضافة إلى إنشاء وحدة
تقطير فراغي طاقتها  16.8ألف ب/ي ،ووحدة معال ة هيدروجينية للنافثا طاقتها 18.25ألف ب/ي،
ووحدة تهذيب بالعام الحفاز طاقتها  16.128ألف ب/ي ،ووحدة إنتاج هيدروجين طاقتها  4إلى
 19مليون قدم مكعب في اليوم ،ووحدة معال ة هيدروجينية للمقطرات طاقتها  19.850ألف ب/ي،
ووحـدة تكسيـر هيــدروجينـي طاقتهـا  14.380ألــف ب/ي ،ووحـدة استـرجاع كبـريت طاقتهـا
 11.5طن/اليوم ،ويتوقع بدء تشغي المرحلة الثانية في نهاية عام .2019
في إطار خطتها السججتحواك وإنشججاء وتموي منشججيت نفطية في الواليات المتحدة األمريكية،
قامت شجركة  MMEX Resources Corp.بوضجع ح ر األسجاس لمشجروع إنشجاء مصجفاة جديدة في
مقاطعة "بيكوس"  Picosبوالية تكسججاس ،طاقتها التكريرية  50ألف ب/ي .وسججتسججتفيد المصججفاة من
البنية التحتية القائمة في المقاطعة ،كخطوط األنابيب ،ومحطات التحمي والتخزين ،في تسججججججويق
منت ات المصفاة محليا ،وتصدير الفائض إلى األسواق الخارجية.
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في مايو/أيار  ،2017أنهت شجججركتا أرامكو السجججعودية و"شججج "  Shell PLCتنفيذ االتفاق
الذي أعلن سجججابقا عن إنهاء عالقة الشجججراكة في ملكية شجججركة موتيفا المشجججتركة في الواليات المتحدة
األمريكية ،وأصجججبحت شجججركة شججج بذلك تمتلك كام حصجججة مصجججفاتي "نوركو"  Norcoالتي تبلغ
طاقت ها التكرير ية  235ألف ب/ي ،و"كونفي نت"  Conventطاقت ها  230ألف ب/ي في لويز يانا،
مقاب حصول شركة أرامكو السعودية على كام ملكية مصفاة "بورت آررر"  Port Arthurطاقتها
 600ألف ب/ي ،بوالية تكسجججججججاس األمريكية ،مع احتفاظها بترخيص اسججججججتخدام العالمة الت ارية
لشركة ش على مبيعاتها من الغازولين والديزل في بعض الواليات األمريكية.
في المكسيك ،بدأت شركة بتروليوس مكسيكانوس الوطنية  Petroleos Mexicanosبدراسة
عروض توريد الهيدروجين إلى مصفاتي "كاديرييتا"  Cadereytaطاقتها  122ألف ب/ي،
و"ماديرو"  Maderoطاقتها  87.4ألف ب/ي .يتنمن المشروع أينا تطوير وحدة إنتاج
الهيدروجين في مصفاة "توال"  Tulaبكلفة  50مليون يورو .ييتي هذا االجراء في إطار برنامر
تطوير أداء مصافي النفل الستة العاملة في المكسيك ،لتعزيز قدرتها على إنتاج الوقود األنظف
وتحسين ربحيتها.
 3-1أمريكا الجنوبية
في األرجنتين ،ال يزال العم قائما في مشججججروع تطوير مصججججفاة "كامبانا"  ،Campanaفي
بيونس أيريس  Buenos Airesالتي تملكها شركة "أك سيون إنيرجي"  Axion Energyاألرجنتينية،
وتبلغ طاقتها التكريرية الحالية  87ألف ب/ي .يتنجججمن المشجججروع رفع الطاقة التكريرية للمصجججفاة،
وإنشججاء وحدات تكسججير هيدروجيني ،ومعال ة هيدروجينية جديدة ،بكلفة  1.5مليار دوالر أمريكي،
وكلججك بهججدف تعزيز قججدرة المصججججججفججاة على إنتججاج الوقود األنظف ،وتحسججججججين التزامهججا بمتطلبججات
التشجججججريعات البيئية ،وزيادة معدل إنتاج المشجججججتقات النفطية لتخفيف أعباء االسجججججتيراد من الخارج،
ويتوقع إن از المشروع في نهاية عام .2018
في كولومبيا ،تم تيجي تنفيذ مشججججججروع رفع الطاقة التكريرية لمصججججججفاة "بارانكابيرمي ا"
 Barrancabermejaمن  250ألف ب/ي إلى  300ألف ب/ي ،التي تملكهجا شججججججركجة "إيكوبترول"
الوطنية  ،Ecopetrol SAوهي المصفاة الرئيسية في كولومبيا ،ولم يحدد موعد الستئناف العم في
المشروع.
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في أروبا  ،بدأت أعمال االنشججاء في مشججروع تطوير المصججفاة التي تملكها مؤسججسججة "فاليرو
إنيرجي"  Valero Energyفي مدينة "سان نيكوالس"  ،San Nicolasلتمكينها من تكرير النفل الخام
الفنزويلي الثقي جدا المنتر من حق "أورينوكو"  Orinocoبطاقة تكريرية قدرها  209ألف ب/ي،
وكلفة تتراوح بين  650-450مليون دوالر أمريكي ،ويتوقع إن از المشججروع في نهاية عام .2018
يذكر أن شركة بترول سيتغو Citgo Petroleum Corp.المملوكة لشركة بتروليوس دي فنزويال إس
إي ) Petroleos de Venezuela SA (PDVSAقد وق عت ات فا قا مع حكو مة أرو با ال عادة تيه ي
المصفاة بعد أن كانت تعم بطاقة تكريرية قدرها  235ألف ب/ي.
في التشيلي ،أعلنت شركة "إيناب"  Enapعن توقيع عقد مع مؤسسة "فلور"  Fluorلتنفيذ
التصاميـججـججم الهندسيـججـججة والتوريـججد واالنشاء لمشروع تطوير مصفـججاة "بيو بيو"  Bio Bioطاقتهـ جا
 116ألف ب/ي .سججججججتتولى شججججججركة "فلور" تركيب منظومة معال ة الغازات الفائنججججججة من وحدة
التكسججججير بالعام الحفاز بهدف خفض االنبعارات الملورة للبيئة .ويتوقع االنتهاء من تنفيذ المشججججروع
في نهاية عام .2018
في جامايكا ،أعلنت شججججركة بتروجام المحدودة  Petrojam Ltd.ال امايكية عن تيجي تنفيذ
خطة تطوير مصفاة "كينغستون"  ،Kingstonوهي شركة مشتركة مع الحكومة الفينزويلية ،وكلك
بسججبب االضججطرابات السججياسججية في فينزويال .يتنججمن مشججروع تطوير مصججفاة "كينغسججتون" رفع
الطاقة التكريرية من  36ألف ب/ي إلى  50ألف ب/ي ،وإضجججججججافة وحدات جديدة ،أهمها وحدة
تقطير فراغي ،ووحدتي معال ة ه يدروجين ية للمقطرات وال نافثا ،ووحدة تهذ يب بالعام الح فاز
بطريقة التنشججججججيل المسججججججتمر ،ووحدة تفحيم مؤج  ،ووحدة معال ة ميا حامنججججججية ،ووحدة معال ة
باألمين ،ووحدة استرجاع كبريت.
 4-1الشرق األوسط
في إيران ،أعلنت وزارة النفل االيرانية عن بدء تشججغي الوحدة األولى من مشججروع إنشججاء
رالث وحدات فص متكثفات ،طاقة ك منها  120ألف ب/ي في منطقة بندر عباس.
كما وقعت شججركة التكرير الوطنية االيرانية  NIORDCعقد تطوير مصججفاة أصججفهان ،راني
أكبر م صفاة في إيران طاقتها  380ألف ب/ي ،مع شركة "داليم"  Daelimالكورية ال نوبية ،بقيمة
 1.91مليار دوالر أمريكي .يهدف المشججججججروع إلى تحسججججججين جودة الغازولين والديزل من المعيار
األوروبي "يورو "2-إلى المعيار "يورو ،"5-عالوة على رفع معدل إنتاج الغازولين وغاز البترول
المسجججججججال بمقججدار  53ألف ب/ي ،و 13.2ألف ب/ي على التوالي ،على الرغم من خفض الطججاقججة
التكريرية للمصفاة بمقدار  16ألف ب/ي.
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ييتي مشججروع تطوير مصججفاة أصججفهان في إطار خطة شججاملة لتطوير المصججافي القائمة في
ال مهورية االيرانية بهدف تعظيم إنتاج الغازولين والديزل لتلبية الطلب المحلي المتنامي ،وتخفيف
أعباء االسججتيراد من األسججواق الخارجية .تتنججمن الخطة أينججا مشججروع تطوير مصججفاة "عبدان"،
وهي أكبر مصفاة في إيران طاقتها  400ألف ب/ي .تقوم بتنفيذ المشروع الشركة الوطنية الصينية
للتكرير والبتروكيماويات "سينوبيك"  SINOPECبكلفة  2.7مليار دوالر .يتنمن المشروع إضافة
وحدة تقطير جديدة طاقتها  210ألف ب/ي ،وسيتم إغالق الوحدة القديمة التي تبلغ طاقتها  150ألف
ب/ي ،مع المحافظة على وحدة التقطير الثانية ،مما سججججججيؤدي بالتالي إلى خفض الطاقة التكريرية
لمصفاة عبدان إلى  360ألف ب/ي.
كما وقعت الوزارة عقد إن از دراسججججة تطوير مصججججفاتي "تبريز"  Tabrizطاقتها التكريرية
 110ألف ب/ي ،و"شيراز"  Shirazطاقتها  58ألف ب/ي ،مع شركة "سايبيم"  Saipemااليطالية.
من جهججة أخرى ،تم توقيع مججذكرة تفججاهم بين شججججججركججة "بججاهمججان جينو" Bahman Geno

االيرانية ،وشركة "دايو"  Daewooالكورية ال نوبية للهندسة واالنشاءات ،لمشروع إنشاء مصفاة
جديدة لتكرير النفل ال خام االيراني الثقي  ،طاقتها  300ألف ب/ي ،وبكلفة تصججججججج إلى  10مليار
دوالر أمريكي ،في مينـجججججججججججاء "هرمز" بعد أن كان مقررا في ميناء "بندر عباس" .ييتـجججججججججججي هذا
المشروع فـ جي إطـ جار خطـ جة وزارة النفل االيرانية لرفع إجمـ جالي الطاقـ جة التكريريـ جة فـججـ جي إيـ جران
بمقـجججـجججدار  2.04مليون ب/ي .كما أعلن عن خطة النشاء رمان وحدات فص للمتكثفات المنت ة من
ح ق غاز "السجججججججالوية" في المغمورة ،طاقة ك من ها  60ألف ب/ي .ويتوقع أن ي بدأ االن تاج في
المرحلة األولى المكونة من وحدتين بطاقة  120ألف ب/ي في عام .2019
 5-1أوروبا الغربية
ال يزال توجه شججججججركات التكرير في أوروبا الغربية نحو تنفيذ مشجججججججاريع تحديث وتطوير
الم صافي القائمة ،بهدف تح سين األداء والربحية ،وكلك لمواجهة ظروف المناف سة ال شديدة وتراجع
الطلب على المنت ات البترولية.
في المملكة المتحدة ،أعلنت شركة "إيسار أوي المحدودة"  Essar Oil UK Ltd.عن خطة
السججججججتثمار  250مليون دوالر أمريكي خالل السججججججنة المالية  2018في مشججججججروع تطوير مصججججججفاة
"سججججججتانلو"  Stanlowفي ميناء "إليسججججججمير"  ،Ellesmereبمدينة "تشججججججيشججججججير"  .Cheshireيهدف
المشروع ،الذي لم تفصح الشركة عن تفاصيله ،إلى تحسين األداء التشغيلي واالقتصادي للمصفاة
من خالل رفع كمية المنت ات الخفيفة على حساب زيت الوقود الثقي .
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في بلجيكا ،أعلنت شركة "توتال إس إيه"  Total SAعن بدء تشغي مشروع تطوير م مع
التكرير والبتروكيماويات "أنتويرب"  Antwerpالذي تمتلكه في بل يكا ،ويحتوي على مصفاة تبلغ
طاقتها التكريرية  360ألف ب/ي .يذكر أن المشروع قد أعلن عن انطالقه في عام  ،2013ويتكون
من إضجججافة وحدة نزع األسجججفلتينات بالمذيب ،ووحدة تكسجججير هيدروجيني ،وكلك بهدف تعظيم إنتاج
وقود الديزل الحاوي على نسججججبة منخفنججججة جدا من الكبريت على حسججججاب زيت الوقود ،وتحسججججين
مرونة وحدة التكسير البخاري الستقبال لقائم منخفنة ال ودة ،عالوة على تحوي غازات المصفاة
الفائنة إلى لقيم لوحدات إنتاج البتروكيماويات.
في فنلندا ،أعلن عن تشججججججغي وحدة نزع األسججججججفلتينات بالمذيب طاقتها  40ألف ب/ي في
مصجججججفاة "بوروفو"  .Porovoييتي تشجججججغي هذ الوحدة في إطار برنامر شجججججام بكلفة  500مليون
يورو ،ي هدف إلى تعزيز الت كا م بين المصجججججج فاتين ال قائمتين في فنل ندا ،وتعظيم إن تاج المقطرات
الخفيفة على حساب زيت الوقود.
في ألمانيا ،تم إن از مشججججروع تطوير مصججججفاة إنغولسججججتاد  Ingolstadtالتي تملكها شججججركة
"غانفور"  Gunvorالسججويسججرية طاقتها  110ألف ب/ي .يتكون المشججروع من إنشججاء محطة تحمي
جديدة لمنت ات المصفاة ،واستبدال بعض المعدات القديمة في وحدات التكرير ،وكلك بهدف تحسين
األداء التشغيلي ،وخفض االنبعارات الملورة للبيئة.
في تركيا ،وقعت شركة "تبراس"  Tuprasالمسؤولة عن تشغي مصافي النفل الخمسة في
تركيا عقدا مع شركة م موعة جاكوب للهندسة ،لتقديم التكنولوجيا لعملية استرجاع الكبريت لثالث
وحدات تقرر تركيبها في رالث مصافي تركية ،هي "إزميت" و"إزمير" و "كيريكالي" .يهدف
المشروع إلى تحسين التزام المصافي بمتطلبات التشريعات البيئية من خالل خفض انبعارات أكاسيد
الكبريت إلى الهواء ال وي ،عالوة على تمكينها من تكرير أنواع رقيلة وحامنية من النفل الخام.
من جهة أخرى ،ال تزال أعمال االنشجججججاء قائمة في مصجججججفاة "ألياغا"  Aliagaعلى سجججججاح
"أييغيان"  Aegeanفي تركيا ،تبلغ طاقتها التكريرية  214ألف ب/ي ،وهي شجججججركة مشجججججتركة بين
شججججركة "تركاس بترول"  Turcas Petrolالتركية ،وشججججركة النفل الوطنية األكربي انية "سججججوكار"
 .SOCARويتوقع بدء تشغيلها في عام .2018
 6-1أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة
في روسييييا ،ي ري حاليا تنفيذ مشجججروع تطوير مصجججفاة موسجججكو الذي أعلنت عنه شجججركة
"غازبروم"  Gazpromفي عام  .2017يهدف المشجججججروع إلى رفع الطاقة التكريرية للمصجججججفاة من
 240إلى  380ألف ب/ي ،وتحسين مواصفات المنت ات .ويتوقع إن از المشروع في عام .2019
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في أوزبكستان ،تم وضع ح ر األساس لمشروع إنشاء مصفاة نفل جديدة في منطقة
"جيزا "  Jizzakhالشرقية طاقتها التكريرية  120ألف ب/ي ،بكلفة إجمالية قدرها  2.2مليار دوالر
أمريكي .ستكرر المصفاة النفل الخام المستورد من روسيا وكازاخستان ،وستنتر حوالي  3.7مليون
طن/السنة وقود محركات ،و 700ألف طن/السنة وقود نفارات ،و 300ألف طن/السنة منت ات نفطية
أخرى .ولم يعلن عن التاريخ المتوقع الن از المشروع.
في كازاخستان ،تم تشغي مشروع تطوير مصفاة "بافلودار"  ،Pavlodarوالمتنمن إنشاء
وحدات جديدة ،تتكون من وحدة تقطير طاقتها  20ألف ب/ي ،ووحدة تهذيب بالعام الحفاز طاقتها
 10ألف ب/ي ،ووحدة معال ة هيدروجينية لل ناف ثا طاقتها  15ألف ب/ي ،وأخرى للكيروسججججججين
طاقتها  15ألف ب/ي .كما يتنججمن المشججروع إعادة تيهي بعض الوحدات القائمة ،كوحدة التكسججير
بالعام الحفاز المائع  ، FCCووحدة المعال ة الهيدروجينية للديزل .ييتي هذا المشججججججروع في إطار
برنامر شجججام لتطوير كافة مصجججافي النفل في كازاخسجججتان لتمكينها من إنتاج مشجججتقات متوافقة مع
أحدث المعايير الخاصججججججة بمواصججججججفات المنت ات النفطية ،عالوة على تعظيم االنتاج لتلبية الطلب
المحلي المتنامي على الديزل والغازولين.
في أذربيجان ،ال يزال العم قائما في مشروع رف ـع الط ـاقة التكريرية لمص ـفاة "باكو" من
 120إلى  160ألف ب/ي .كما يتنججمن المشججروع تطوير وحدات التفحيم ،والتهذيب بالعام الحفاز
لتمكين المصججججججفاة من تلبية متطلبات المعايير األوروبية ل ودة مواصججججججفات المنت ات "يورو."5-
ويتوقع إن از المشـروع في عام .2020
 7-1أفريقيا
في نيجيريا ،ال تزال أعمال االنشجججاء مسجججتمرة في مشجججروع إنشجججاء م مع التكرير المتكام
ال جد يد في منطقجة الت جارة الحرة الواقعجة في مدينجة "ليكي"  Lekkiجنوب غرب ني ير يا ،وا لذي
تملكه شركة دانغوت انداستريز المحدودة  Dangote Industries Ltd.المكونة من م موعة شركات
ني يرية .يتكون الم مع من مصججججججفاة نفل طاقتها التكريرية  650ألف ب/ي ،ووحدة إن تاج بولي
بروبيلين طاقتها  3.6مليون طن/السججججججنة ،ووحدة إنتاج يوريا طاقتها  3مليون طن/السججججججنة .ويتوقع
إن از المشروع في نهاية عام .2019
يذكر أن شججججججركة البترول الوطنية الني يرية كانت قد أعلنت عن برنامر لتطوير مصججججججافي
النفل األربعة التي تمتلكها ،وكلك بهدف تمكينها من تلبية الطلب المحلي على المنت ات النفطية،
والتوقف عن استيرادها من األسواق الخارجية .تبلغ الكلفة التقديرية لمشروع التطوير حوالي 500
مليون دوالر أمريكي ،ويتوقع إن از المشروع في عام .2018
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مـ جن جهـ جة أخـ جرى ،حصلـ جت شركـ جة "إيكـ جو" المحـججـ جدودة للتكريـججـ جر والبتروكيماويـججـ جات،
وهـججـ جي مملوكـ جة للقطـ جاع الخاص فـ جي الغـججـ جوس  -Lagosنيـ ج يريـ جا ،علـ جى منـ جحـ جة ماليـ جة قدرهـ جا
ملي ــون دوالر أمريك ـي الع ـداد دراس ـة الختي ـار الخ ـل التكنولوج ــي األنس ـب لمش ـروع تركي ــب
مصفـ جـ جاة متنـ جقلـ جة طـ جاقـججـ جتهـ جا  20ألـججـ جف ب/ي .كـ جمـ جا تـ جخطـ جل شركـججـ جة "إنتـججـ جيم بيركـججـ جاسـججـ جا"
الني ـ ي ـري ــة المح ــدودة  Intim Perkasa Ltd.لش ــراء مص ــف ــاة مت ــنق ــلة ف ــي والي ــة "أك ــوا
أيــبــوم"  Akwa Ibomالني يريــة ،طــاقتهــا  10ألــف ب/ي.
في أنغول ،ال تزال أعمال االنشاء مستمرة في مشروع إنشاء مصفاة "سوناريف" Sonaref

التي تشججرف على إنشججائها شججركة "سججونانغول" Sonangolالمملوكة للحكومة األنغولية ،بطاقة 200
ألف ب/ي ،وكلفة قدرها  8مليار دوالر أمريكي ،وسججججججتكرر النفل المنتر من حق "غيراسججججججول"
 Girassolاألوغندي ،تبلغ درجة جودته  ،API 30.1ويحتوي على نسججججججبة كبريت قدرها %0.33
وزنــا ،ويتــوقع أن يبـدأ تشغيــ المرحلــة األولى بطاقة  120ألف ب/ي في عام .2019
فـيي أوغنـيدا ،تـجم اختيـجار شركـجة جنـجرال الكتريك لتنفيذ مشـجروع إنشـجاء مصفـجاة جديـجـجدة
فـجججـجججي أوغندا ،طاقتها التكريرية  60ألف ب/ي .يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المحلي علـجججـجججى
المشتقات البترولية ،وتصدير الفائض إلى األسواق الم اورة ،وستكرر المصفاة النـ جفل الخام المنتر
محليا بدرجة جودة  ، API 33-23ويحـ جتوي علـ جى نسبـ جة كبريـ جت قدرها  %0.16وزنا .وسيـ جنفذ
المشروع عل ـى مرحلتي ـن ،حي ـث يتوقع إن ـاز المرحلة األولى ف ـي ع ـ ـام  ،2018والثاني ـ ـة ف ـ ـي
عـــام .2020
في الكاميرون ،ال يزال العم مستمرا في مشروع تطوير ورفع الطاقة التكريرية لمصـفاة
"ليمبي"  Limbeمن  40إلى  70ألف ب/ي .كما يتنمن المشروع إضافة وحدة تقطير فراغي،
ووحدة تكسير هيدروجيني ،وكلك بهدف تحسين مواصفات منت ات المصفاة ،وتمكينها من تكرير
أكبـر نسبـة ممكنـة مـن النـفل الخـام المنـتر محليـا ،ويتوقـع أن يبـدأ تشغيـ المشـروع في عام
.2019
في غينيا ،وقعت شركة مصافي "براهمز" الغينية عقدا مع شركة  SNC-Lavalinلتنفيذ
التصاميم النهائية لمصفاة نفل "كامسار"  Kamsarال ديدة في غينيا طاقتها  10ألف ب/ي.

 .2التطورات في الدول العربية
س

إجمالـججي الطاقـجة التكريرية في الدول العربية تراجعا صافيا قدر  248ألف ب/ي في

نهاية عام  2017مقارنة بمسججججتوا في عام  ،2016وكلك بسججججبب إغالق ك من مصججججفاة "جدة" في
المملكة العربية السعودية ،طاقتها  88ألف ب/ي ،ومصفاة "ميناء الشعيبة" في دولة الكويت طاقتها
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 200ألف ب/ي .وبالمقاب سججج لت زيادة قدرها  40ألف ب/ي ،وكلك نتي ة إعادة تشجججغي مصجججفاة
"القيارة" طاقتها  14ألف ب/ي ،ورفع طاقة مصججججججفاة "كركوك" من  30إلى  56ألف ب/ي في
جمهورية العراق.
استحـججوك إجمـججالي الطـججاقة التكـججريـججرية في مصافي النفـججل في الدول األعنـججاء في أوابك
وعددها  51مصفاة على حصة قدرها  8.09مليون ب/ي ،بنسـجججججججبة  %91.3من إجمـجججججججالي الطاقة
التكريرية في مصافي النفل في الدول العربية البالغ  8.87ملي ـون ب/ي .واستح ـوك إجم ـالي الطاقة
التكريري ــة فـي مصافـي الن ــفل فـي الـدول العربيـة غي ــر األعن ــاء ف ــي أواب ـك البالـغ عـددها
 11مصفـاة علـى الحصـة البـاقيـة وقـدرها  772ألف ب/ي ،بنسبة .%8.7
يبين الشك  9-3تطور الطاقة التكريرية في مصافي النفل القائمة في الدول العربية ،خالل
الفترة  .2017-2013كما يبين ال دول  8-3تطور الطاقة التكريرية في الدول العربية خالل الفترة
 ،2017 -2013وعدد المصافي العاملة في عام .2017
(الشكل )9-3
تطور الطاقة التكريرية في مصافي النفط القائمة في الدول العربية
خالل الفترة 2017-2013
(مليون برميل/يوم)
ϵ
ϴ
ϳ
ϲ
ϱ
ϰ
ϯ
Ϯ
ϭ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϲ
الدول العربية األخرى

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϯ

Ϭ

الدول األعضاء
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الجدول 8-3
تطور الطاقة التكريرية في الدول العربية خالل الفترة ( ،2017-2013ألف برميل/اليوم)
وعدد المصافي في عام 2017
عدد المصافي
2016
2015
2014
2013
العاملة
عام 2017
1119.0 1119.0 702.0
707.0
5
االمارات
260.0 260.0
260.0
260.0
1
البحرين
34.0
34.0
34.0
34.0
1
تونس
650.9 650.9
650.9
582.9
6
ال زائر
2907.0 2907.0 2507.0 2507.0
8
السعودية
240.1 240.1
240.1
240.1
2
سورية
622.0 946.0
876.0
821.9
11
العراق
429.0 283.0
283.0
283.0
2
قطر
936.0 936.0
936.0
936.0
2
الكويت
380.0 380.0
380.0
380.0
5
ليبيا
769.8 769.8
769.8
769.8
8
مصر
8347.8 8525.8 7638.8 7521.7
51
إجمالي الدول األعضاء
90.4
90.4
90.4
90.4
1
األردن
140.0 140.0
140.0
140.0
3
السودان
222.0 222.0
222.0
222.0
2
عُمان
154.7 154.7
154.7
154.7
2
المغرب
25.0
25.0
25.0
25.0
1
موريتانيا
140.0 140.0
140.0
140.0
2
اليمن
772.1 772.1
772.1
772.1
11
إجمالي الدول العربية األخرى
9119.9 9297.9 8410.9 8293.8
62
إجمالي الدول العربية

2017
1119.0
260.0
34.0
650.9
2819.0
240.1
662.0
429.0
736.0
380.0
769.8
8099.8
90.4
140.0
222.0
154.7
25.0
140.0
772.1
8871.9

ال تزال معظم مشججاريع إنشججاء المصججافي ال ديدة وتطوير المصججافي القائمة في بعض الدول
العربية قيد التنفيذ ،وتواجه بعض المشججججججكالت التي تؤدي إلى تيخيرها .ويلخص ال دول  9-3حالة
مشجججاريع إنشجججاء المصجججافي ال ديدة في الدول األعنجججاء والدول العربية األخرى خالل عام .2017
وفيما يلي أهم التطورات التي حصلت في عام .2017
الجدول 9-3
حالة مشاريع إنشاء المصافي الجديدة في الدول األعضاء والدول العربية األخرى خالل عام 2017
حالة المشروع
حالة المشروع
الطاقة التكريرية
الدولة
المشروع
2017
2016
(ألف برميل /يوم)
الدول األعضاء في أوابك
إنشاء
إنشاء
200
الف يرة
اإلمارات
تيجي
تصاميم هندسية
100
بيسكرة
تيجي
تصاميم هندسية
100
غورادية
الجزائر
100
تأجيل
تصاميم هندسية
حاسي مسعود
إنشاء
إنشاء
400
جازان
السعودية
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تابع الجدول 9-3

حالة مشاريع إنشاء المصافي الجديدة في الدول األعضاء والدول العربية األخرى خالل عام 2017
الدولة

المشروع

سورية

الفرقلس
الناصرية
كربالء
ميسان
كركوك
الزور
طبرق
أوباري
العين السخنة

السودان
عمان
المغرب

بورت سودان
الدقم
ال رف األصفر
رأس عيسى
حنرموت

العراق
الكويت
ليبيا
مصر

اليمن

حالة المشروع
الطاقة التكريرية
2016
(ألف برميل /يوم)
الدول األعضاء في أوابك
تيجي
140
متوقف
150
توقيع عقد االنشاء
140
متوقف
150
متوقف
150
إنشاء
615
متوقف
300
متوقف
50
دراسة أولية
240
الدول العربية األخرى
تيجي
100
دراسة أولية
230
تيجي
200
تيجي
160
تيجي
50

حالة المشروع
2017
تيجي
تعاقد
توقيع عقد االنشاء
متوقف
متوقف
إنشاء
متوقف
متوقف
دراسة أولية
تيجي
دراسة أولية
تيجي
تيجي
تيجي

 :1-2دولة اإلمارات العربية المتحدة
أعلنت شركة أبو ظبي لتكرير النفل TAKREERعن منح عقدين لمشروع إنتاج العطريات
في مصججفاة الرويس .يتنججمن العقد األول إعداد التصججاميم الهندسججية النهائية للمشججروع ،منح لشججركة
"أميك فوسججججججتر ويلر"  ،Amec Foster Wheelerوالثاني عقد تقديم ترخيص تكنولوجيا العمليات،
منح لشجججركة "أكسجججنز"  Axensالفرنسجججية .يتكون المشجججروع من وحدات معال ة هيدروجينية للنافثا
الثقي لة والخفي فة ،ووحدات أزمرة لل ناف ثا الخفي فة ،ووحدتي ت هذيب بال عام الح فاز لل ناف ثا الثقي لة،
ووحدات استخالص عطريات النتاج البارازايلين ،والبنزين العطري.
يهدف مشججججروع الغازولين والعطريات في مصججججفاة الرويس إلى تحسججججين القيمة المنججججافة
لمنت ات المصججججججفاة من خالل تعزيز إنتاج الغازولين بمقدار  100ألف ب/ي ،والعطريات بمقدار
 1.6مليون طن/السججنة .ويتوقع البدء بتشججغي المشججروع في نهاية  .2018ييتي هذا المشججروع ك زء
من الخطة االسججججتثمارية التي أعلنتها شججججركة بترول أبو ظبي الوطنية  ADNOCللسججججنوات الخمس
القادمة ،والتي تهدف إلى الوصجججججول بالشجججججركة إلى المسجججججتوى العالمي ،وكلك من خالل رفع الطاقة
التكريرية لمصجججافي الشجججركة بمقدار  %60بحلول عام  ،2025عالوة على تحسجججين أداء المصجججافي
القائمة ،وتعزيز قدرتها على إنتاج مشتقات نفطية عالية ال ودة.
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يذكر أن شركة بترول أبو ظبي الوطنية  ADNOCتمتلك رالث مصاف ،يبلغ إجمالي طاقتها
التكريرية  902ألف ب/ي ،وهي مصفاة "أبو ظبي" في أم النار طاقتها  85ألف ب/ي ،ومصفاة
"الرويس" طاقتها  400ألف ب/ي ،ومصفاة "الرويس ال ديدة" طاقتها  417ألف ب/ي.
من جهة أخرى ،وقعت شركة بترول االمارات الوطنية  ENOCعقدا مع شركة روتري
إن ينيرينغ المحدودة  Rotary Engineering Ltd.السينغافورية ،تتولى الشركة بموجبه إنشاء
م موعة من الخزانات التي ستستخدم في تخزين النافثا ،ووقود النفارات ،والغازولين في مصفاة
تكرير المتكثفات في منطقة جب علي في إمارة دبي .ييتي هذا العقد في إطار مشروع تطوير المصفاة
ورفع طاقتها التكريرية من  140إلى  210ألف ب/ي ،وإنشاء وحدات معال ة هيدروجينية جديدة
للديزل ووقود النفارات ،ووحدة أزمرة ،وعدد من خزانات المنت ات النفطية ،بكلفة إجمالية قدرها
مليار دوالر أمريكي ،وكلك النتاج مشتقات نفطية بمواصفات متوافقة مع متطلبات المعايير األوروبية
"يورو ،"5-ويتوقع بدء تشغي وحدات المشروع في نهاية عام .2019
 :2-2مملكة البحرين
ال تزال أعمال االنشاء مستمرة في مشروع تطوير ورفع الطاقة التكريرية لمصفاة "سترة"
من  260إلى  360ألف ب/ي ،بكلفجججة تقجججدر بحوالي  8-6مليجججار دوالر أمريكي ،ويتوقع إن جججاز
المشجججروع في عام  .2020يتنجججمن مشجججروع التطوير إنشجججاء وحدات جديدة ،واسجججتبدال العديد من
الوحدات القديمة ،بحيث تصججبح المصججفاة قادرة على إنتاج منت ات نفطية عالية ال ودة ،مث الديزل
الحاوي على نسبة كبريت منخفنة جدا ULSDالمخصص للتصدير.
تتكون الوحدات ال ديدة المزمع إنشاؤها في إطار برنامر تحديث المصفاة من وحدة تكسير
هيدروجيني لزيت الغاز الفراغي ،ووحدة معال ة هيدروجينية للديزل ،ووحدة تفحيم مؤج  ،ووحدة
تقطير فراغي ،ووحدة إنتاج هيدروجين ،ووحدة استرجاع كبريت.
من جهة أخرى ،ال تزال أعمال االنشجججاء قائمة في مشجججروع اسجججتبدال خل أنابيب نق النفل
الخام من المملكة العربية السججججعودية إلى مصججججفاة "سججججترة" بيخر جديد تبلغ طاقته  350ألف ب/ي،
وكلفة قدرها  300مليون دوالر أمريكي .ويتوقع إن از المشروع في منتصف عام .2018
 :3-2الجمهورية الجزائرية
أعلنت شركة النفل الوطنية ال زائرية سوناطراك عن تعليق العم في خطة إنشاء مصافي
النفل ال ديدة لمناعفة الطاقة التكريرية في ال زائر ،بهدف تلبية الطلب المحلي على المنت ات
النفطية ،وكلك بسبب عدم توفر التموي الالزم للمشاريع نتي ة هبوط أسعار النفل.
ت در االشجججارة إلى أن شجججركة سجججوناطراك كانت قد أعلنت عن خطة النشجججاء رالث مصجججاف
جديدة في "بيسكرة" ،و"غورداية" ،و"حاسي مسعود" ،طاقة ك منها  100ألف ب/ي.
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 4-2المملكة العربية السعودية
أعلنت شركة أرامكو السعودية عن إغالق مصفاة "جدة" الواقعة على ساح البحر األحمر،
طاقتها التكريرية  88ألف ب/ي ،وتحويلها إلى م مع لتخزين وتوزيع المنت ات النفطية ،وكلك بسبب
تهالك معظم معداتها ،وعدم جدوى تطويرها ،حيث يبلغ عمرها أكثر من خمسين عاما ،إضافة إلى
انخفاض طاقتها التكريرية.
جاء هذا القرار في إطار الخطة االستراتي ية التي تهدف إلى تحسين األداء التشغيلي
واالقتصادي والبيئي لصناعة تكرير النفل في المملكة ،وكلك من خالل إنشاء مصاف جديدة كات
طاقة تكريرية كبيرة ،وتطوير المصافي القائمة.
من المشاريع األخرى لتطوير المصافي القائمة حاليا مشروع تطوير مصفاة "راس تنورة"
التي تقع على سججاح الخلير العربي ،وتعتبر األكبر ح ما من بين مصججافي النفل في المملكة ،بطاقة
تكريرية قدرها  550ألف ب/ي ،وتتكون من وحدتي تقطير ،طاقة األولى  325ألف ب/ي ،والثانية
 225ألف ب/ي .و سيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين ،تتنمن المرحلة األولى إنشاء وحدة معال ة
هيدروجينية للنافثا طاقتها  90ألف ب/ي ،ووحدات أزمرة طاقتها  50ألف ب/ي ،ووحدة عطريات
النتاج  1.1مليون طن/السججججججنة بارازايلين ،و 170ألف طن/السججججججنة بنزين ،و 70ألف طن/السججججججنة
تولوين ،إضجججججججافة إلى منظومة توزيع للطاقة الكهربائية ،وأجهزة تحكم جديدة .أما المرحلة الثانية
فتتكون من إنشاء خزانات للمنت ات البترولية ،ووحدات مساندة ،وأبنية.
كما ي ري حاليا تنفيذ المراح النهائية من مشجججججروع تطوير مصجججججفاة "الرياض" التي تبلغ
طاقتها  124ألف ب/ي .يتنججججمن المشججججروع إنشججججاء وحدة أزمرة ،ووحدة فصجججج للنافثا ،ووحدات
معال ة هيدروجينية ،وإضافة معدات جديدة ،بكلفة تبلع حوالي  300مليون دوالر أمريكي.
بالنسبة لمشروع تطوير وتوسعة مصفاة "ساسرف" ،وقعت الشركة المشتركة المكونة من
شركة أرامكو السعودية وشركة ش الهولندية عقد تنفيذ أعمال الهندسة والتوريد واالنشاء مع شركة
"سي بي أند أي"  CB&Iاألمريكية ،بقيمة  95مليون دوالر أمريكي .يهدف المشروع إلى تحسين
ربحية المصفاة التي تقع في منطقة ال بي الصناعية ،وطاقتها  305ألف ب/ي ،وكلك من خالل
تحسين مواصفات المنت ات لتوافق المعيار األوروبي "يورو  ،"5إال أن الشركة لم تفصح عن
الوحدات التي سيتم تعديلها أو تاريخ إن از المشروع.
أما مشججروع تطوير مصججفاة رابغ "رابغ "2-فقد أعلنت شججركة "بترورابغ" ،وهي الشججركة
المشججججججتركة بين أرامكو السججججججعودية وشججججججركة "سججججججوميتومو" اليابانية ،عن حدوث تيخير في إن از
المشجججروع عن الموعد المتوقع إلى منتصجججف عام  ،2018على الرغم من إن از بعض الوحدات في
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المشجججروع .يذكر أن م مع "بترورابغ" يتكون من مصجججفاة طاقتها  400ألف ب/ي ،ووحدات إنتاج
بتروكيماويات بطاقة  2.4مليون طن/السنة.
ت در االشججججارة إلى أن المملكة العربية السججججعودية أن زت في عام  2015مشججججروع إنشججججاء
وتشغي مصفاة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير"ياسرف" في مدينة ينبع طاقتها  400ألف ب/ي ،بعد
تشججججغي مصججججفاة أرامكو السججججعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات "سججججاتورب" في منطقة ال بي
الصناعية عام  ،2014وي ري حاليا تنفيذ مشروع إنشاء المصفاة الثالثة في "جازان" طاقتها 400
ألف ب/ي ،وكلك في إطار الخطة االسجججتراتي ية التي أعلنتها المملكة النشجججاء رالث مصجججاف جديدة
طاقة ك منها  400ألف ب/ي ،بهدف رفع إجمالي الطاقة التكريرية للمصجججججججافي المحلية إلى 3.3
مليون ب/ي ،بما يحقق تنويع مصججادر الدخ القومي ،وتحسججين القيمة المنججافة للصججناعة البترولية
في المملكة.
صججممت مصججفاة جازان بطاقة تكريرية قدرها  400ألف ب/ي ،لتكرير النفوط الخام الثقيلة
والمتوسجججججطة المنت ة محليا .وسجججججتنتر حوالي  80ألف ب/ي غازولين ،و  250ألف ب/ي من وقود
الديزل الحاوي على نسجججججبة منخفنجججججة جدا من الكبريت  ،ULSDو  90ألف ب/ي من زيت الوقود
الذي سججججيسججججتخدم كوقود في محطات تحلية ميا البحر ،إضججججافة إلى أكثر من مليون طن/السججججنة من
البنزين والزايلين .ويتوقع بدء التشججغي الت ريبي لمصججفاة جازان في منتصججف عام  ،2018وأن يبدأ
االنتاج الكام للمصفاة في مطلع عام .2019
كما تخطل المملكة لرفع الطاقة التكريرية لمشججججاريعها الخارجية في إطار سججججعيها لنججججمان
عقود بيع مسججججتمرة النتاجها من النفل الخام ،حيث أعلن عن إن از اتفاق مع شججججركة شجججج الهولندية
يتنججمن أن تسججتحوك شججركة أرامكو السججعودية على كام ملكية مصججفاة "بورت آررر" Port Arthur

التي تبلغ طاقتها التكريرية  610ألف ب/ي ،إضافة إلى  26محطة توزيع منت ات نفطية في أسواق
الواليات المتحدة ،مقاب اسجتحواك شجركة شج على كام ملكية مصجفاتي "نوركو"  Norcoالتي تبلغ
طاقتها  235ألف ب/ي ،و "كونفينت"  Conventطاقتها  230ألف ب/ي في لويزيانا ،إضججججججافة إلى
تسع محطات توزيع للمنت ات النفطية.
يذكر أن شججركة موتيفا للتكرير والتسججويق ،هي شججركة مشججتركة تم تشججكيلها عام  1998بين
شجججركة أرامكو السجججعودية وشجججركة شججج الهولندية في الواليات المتحدة األمريكية ،وبدأت العم عام
 2002بحصص متساوية  %50لك منهما.
من جهة أخرى ،أعلنت شججججججركة أرامكو السججججججعودية عن توقيع اتفاقية تفاهم مع شججججججركة
"برتامينا"  Pertaminaالتابعة للحكومة االندونيسججججججية ،تدفع بموجبها أرامكو مبلغ  6مليار دوالر
أمريكي مقاب حصججولها على حصججة قدرها  %45من مشججروع مصججفاة "سججيالكاب"  ،Cilacapالذي
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يتنججمن رفع طاقة المصججفاة من  348إلى  400ألف ب/ي ،ورفع معدل إنتاجها من البارازايلين من
 280إلى  600ألف طن/السججججنة ،والبولي بروبيلين من  146إلى  160ألف طن/السججججنة ،ويتوقع بدء
عمليات التشغي في عام .2022
يذكر أن مشجججروع تطوير مصجججفاة "سجججيالكاب" سجججيسجججاهم في تيمين عقد طوي األمد لتوريد
النفل الخام السججعودي للمصججفاة بمعدل  280ألف ب/ي ،إضججافة إلى رفع واردات المملكة من أرباح
مبيعات الشجججججركة للمنت ات النفطية والبتروكيماويات .ييتي هذا المشجججججروع في إطار سجججججعي المملكة
لتيمين عقود دائمة لبيع النفل الخام في أسججججواق آسججججيا الواعدة .كما تتطلع أرامكو السججججعودية إلى أن
يكون الم شروع نقطة انطالق لدخولها في م شاريع أخرى م شابهة ضمن إطار الخطة ال شاملة لرفع
الطاقة التكريرية لم صافي النفل االندوني سية من  820ألف ب/ي إلى  1.68مليون ب/ي ،وكلك من
خالل تطوير وتوسيع مصافي النفل القائمة ،مث مشروع تطوير مصفاة "دوماي"  Dumaiطاقتها
 170ألف ب/ي في سوماطرة ،ومصفاة "بالونغان"  Balonganطاقتها  125ألف ب/ي في جزيرة
جافا.
كما أعلنت شركة أرامكو السعودية عن شراء حصة بقيمة  7مليار دوالر أمريكي ،أو ما
يعادل  %50من قيمة مشروع م مع تكرير وبتروكيماويات "رابيد"  Rapidال اري إنشاؤ في
بنغيرانغ  ،Pengerangكواال المبور -ماليزيا ،الذي تملكه شركة "بتروناس"  Petronasالوطنية
الماليزية .يتكون المشروع من مصفاة طاقتها  300ألف ب/ي ،يمكنها إنتاج مشتقات عالية ال ودة
متوافقة مع المعيار األوروبي "يورو  ،"5إضافة إلى م مع بتروكيماويات .كما ستتولى أرامكو
تزويـد المصفاة بالنـفل الخـام بمقــدار  210ألف ب/ي ،ويتوقع البدء بتشغي المشروع في عام
.2019
كما ي ري حاليا تطوير مصفاة "أونسان"  Onsanفي كوريا ال نوبية ،التي تبلغ طاقتها
التكريرية  669ألف ب/ي ،وهي شركة مشتركة بين أرامكو السعودية ،بحصة  %63.4وشركة
"إس أوي "  S-Oilالكورية ال نوبية ،بحصة  .%36.6يهدف مشروع التطوير الذي تقوم بتنفيذ
شركة "تكنيب" الفرنسية إلى رفع نسبة إنتاج البروبيلين والغازولين في المصفاة ،ويتنمن إنشاء
وحدة معال ة هيدروجينية لزيت الوقود طاقتها  63ألف ب/ي ،ووحدة تكسير بالعام الحفاز المائع
طاقتها  76ألف ب/ي ،بكلفة تقدر بحوالي  4.2مليار دوالر أمريكي ،ويتوقع إن از المشروع وبدء
عمليات االنتاج في عام .2018
ت در االشارة إلى أن شركة أرامكو السعودية ت ري محادرات مع الشركة الوطنية الصينية
للتكرير والبتروكيماويات "سجينوبيك"  Sinopecتهدف إلى رفع حصجتها في مشجروع م مع للتكرير
والبتروكيماويات في مقاطعة "فوجيان"  Fujianالصججججججينية ،البالغة حاليا  %25من إجمالي قيمة
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الشججركة المشججتركة ،إضججافة إلى محادراتها مع شججركتي "نورينكو"  Norincoو"بان ينكزينتشججانغ"
 PanjianXinchangالصججينيتين لشججراء حصججة في مشججروعهما المشججترك المتنججمن إنشججاء مصججفاة
طاقتها  300ألف ب/ي ،وم مع بتروكيماويات النتاج مليون طن إريلين في السججججججنة ،في شججججججمال
شججججرق مقاطعة "لياونينغ"  .Liaoningكما تتطلع أرامكو السججججتثمار حوالي  1إلى  1.5مليار دوالر
أمريكي في مشروع مصفاة "آنينغ"  Anningال ديدة التي أنشيتها مؤسسة البترول الوطنية الصينية
 CNPCفي مقاطعة "يونان"  Yunnanطاقتها  260ألف ب/ي.
وفي إطار سعيها للح صول على ح صص من ا ستثمارات التكرير في الهند ،ت ري شركة
أرامكو السججججججعودية مباحثات مع م موعة من شججججججركات النفل الوطنية الهندية ،وهي شججججججركة النفل
الهندية  ، IOCومؤسججسججة بترول هندوسججتان المحدودة  ،HCPLومؤسججسججة بترول بهارات المحدودة
 BPCLلشجججراء حصجججة من المشجججروع المشجججترك "راتناغيري"  Ratnagiriالمتنجججمن إنشجججاء رالث
مصججاف عمالقة طاقة ك منها  400ألف ب/ي ،متكاملة مع م مع بتروكيماويات على سججاح بحر
العرب.
 5-2جمهورية العراق
أعلنت وزارة النفل العراقية عن تشججججغي وحدتي تقطير جديدتين في مصججججفاة كركوك ،مما
أدى إلى رفع الطاقة التكريرية للمصججفاة من  30إلى  56ألف ب/ي .كما أعلنت عن بدء مفاوضججات
مع الشججركة المشججتركة توتال/بتروتشججاينا ،الحياء مشججروع إنشججاء مصججفاة الناصججرية ال ديدة ،والذي
تيخر البدء به لسججججججنوات طويلة ،حيث أعلن عن تخفيض الطاقة التكريرية المخططة للمصججججججفاة من
 300إلى  150ألف ب/ي .جاء هذا المشججججججروع في إطار خطة وزارة النفل العراقية الهادفة إلى
تلبية الطلب المحلي على المنت ات النفطية ،من خالل توسجججججيع الطاقة التكريرية للمصجججججافي القائمة،
وإنشاء مصاف جديدة ،إال أن معظم المشاريع المعلنة تعاني من صعوبات في التنفيذ ألسباب عديدة،
باسججججججتثناء مشججججججروع مصججججججفاة كربالء طاقتها  140ألف ب/ي بكلفة  6مليار دوالر ،حيث أحرز
المشجججججروع تقدما ملحوظا ،وكان من المتوقع بدء تشجججججغي المصجججججفاة في عام  ،2019لكن العديد من
المؤشرات تؤكد احتمال تيخير إن از المشروع عن الموعد المحدد.
ت در االشجججججارة إلى أن جمهورية العراق تبذل حاليا جهودا حثيثة العادة إعمار المصجججججافي
التي تنررت باألعمال الحربية التي جرت في السنوات الماضية ،وأدت إلى خروج مصفاتين عن
العم هما مصججججججفاة "بي ي" التي تعتبر أكبر مصججججججفاة في العراق طاقتها  310ألف ب/ي ،والثانية
مصفاة "قيارة" طاقتها  14ألف ب/ي التي تم إعادة تشغيلها في نهاية عام .2017
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من جهة أخرى ،ال تزال أعمال مشججروع التوسججيع الثالث لمصججفاة بازيان  Bazianفي إقليم
كردسججتان قائمة ،وتتولى تنفيذ شججركة "تكنيب"  Technipالفرنسججية ،ويتكون المشججروع من إنشججاء
وحدة تقطير طاقتها  50ألف ب/ي ،ووحدة معال ة هيدروجينية للنافثا طاقتها  33.5ألف ب/ي،
ووحدة تهذيب بالعام الحفاز بطريقة التنشججججججيل المسججججججتمر طاقتها  22.5ألف ب/ي ،ووحدة أزمرة
طاقتها  10.5ألف ب/ي ،ووحدة معال ة هيدروجينية للكيروسجججين طاقتها  13.5ألف ب/ي ،إضجججافة
إلى وحدات أخرى مسججججججاندة ،كوحدة تنشججججججيل األمين  ،Amine Regenerationووحدة اسججججججترجاع
الكبريت ،ويتوقع أن يبدأ المشروع بالتشغي في عام .2018
 6-2دولة الكويت
أعلنت شججججججركة البترول الكويتية  KPIعن إغالق مصججججججفاة " ميناء الشججججججعيبة" وإزالة كافة
معداتها ،تبلغ طاقتها التكريرية  200ألف ب/ي ،وكلك في إطار مشججججججروع الوقود النظيف بكلفة
إجمالية قدرها  17-15مليار دوالر ،المتنمن إنشاء مصفاة "الزور" ال ديدة بطاقة تكريرية قدرها
 615ألف ب/ي ،وتطوير مصفاتي "ميناء األحمدي" و"ميناء عبد هللا" القائمتين ،لتمكينها من إنتاج
مشججتقات بمواصججفات متوافقة مع أحدث المعايير العالمية .ويتوقع بدء عمليات التشججغي واالنتاج في
نهاية عام .2019
كما أعلنت شركة البترول الكويتية  KPIعن توقيع عقد مع شركة هانوي ليو أو بي األمريكية
لتقديم تراخيص تكنولوجيا العديد من عمليات التكرير في مصفاة "الزور" ،وهي:
• وحدة تكسججججججير بالعام الحفاز المائع لمخلفات التكرير الثقي

 RFCC1طاقتها  50ألف

ب/ي ،ومزودة بوحدة استرجاع إيثلين وبروبيلين.
• وحدة إنتاج غازولين منخفض محتوى الكبريت

2

• وحدتا ميروكس لمعال ة البروبان النتاج البروبيلين وااليزوبيوتين السججججججتخدامها في إنتاج
مكونات للمزج في منتر الغازولين ،مث ميثي رالري بيوتي إيثير . MTBE
• وحدة بوتامير  Butamerلتحوي البيوتان إلى إيزوبيوتان .
• وحدة تهذيب بالعام الحفاز بطريقة التنشيل المستمر  CCRطاقتها  66ألف ب/ي ،ووحدة
معال ة هيدروجينية للنافثا طاقتها  77ألف ب/ي.
• م مع عطريات النتاج  1.4مليون طن/السنة من البارازايلين.
• وحدة نزع الهيدروجين من البروبان النتاج  660ألف طن/السنة من البروبيلين .
Residue Fluidized Catalytic Cracking
Honeywell UOP Selectifining Unit
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من جهة أخرى تيخرت أعمال التشججججغي الت ريبي لمشججججروع م مع تكرير وبتروكيماويات
"نغهي سون"  Nghi Sonشمال مقاطعة "رانه هوا"  Thanh Hoaالفيتنامية إلى الربع الثاني من عام
 ،2018وكلك بسبب وجود بعض النواقص الميكانيكية.
يذكر أن مشججججججروع م مع تكرير وبتروكيماويات "نغهي سججججججون"  Nghi Sonهو شججججججركة
مشججججتركة بين ك من شججججركة البترول الكويتية العالمية  ،KPIوشججججركة إدميتسججججو  Idemitsuاليابانية
بنسبة  %35.1لك منهما ،إضافة إلى شركة بتروفيتنام  PetroVietnamالتابعة للحكومة الفيتنامية،
وشججججركة ميتسججججوي كيميكالز  Mitsui Chemicalsالقابنججججة اليابانية بنسججججبة  %25.1و %4.7على
التوالي .تبلغ كلفة المشججججروع االجمالية  6مليار دوالر أمريكي ،ويشججججتم على مصججججفاة تبلغ طاقتها
التكريرية  200ألف ب/ي ،وستكرر النفل الخام الكويتي الثقي .
إلى جانب مشروع مصفاة "نغهي سون" في الفيتنام ،أعلنت مؤسسة البترول الكويتية
الدولية  KPIعن توقيع عقد تيسيس شركة مشتركة مع شركة نفل عمان  OOCبحصص متساوية
النشاء مصفاة "الدقم" في سلطنة عمان طاقتها التكريرية  230ألف ب/ي ،لتكرير مزير من النفل
الكويتي والعماني ،وعلى أن يتم بحث إنشاء م مع بتروكيماويات متكام مع المصفاة الحقا.
كما ت ري مؤسسة البترول الكويتية الدولية  KPIمحاوالت حثيثة للدخول في مشاريع ممارلة
في ك من الهند والصين والفليبين ،وكلك في إطار سعيها لتحقيق خطتها الهادفة إلى رفع حصتها
من الطاقة التكريرية في مصافي النفل الخارجية إلى  800ألف ب/ي خالل السنوات الخمس القادمة،
رم رفعها إلى  1.3مليون ب/ي بحلول عام .2030
يذكر أن شركة البترول الكويتية العالمية  KPIقد وقعت اتفاقية مشاركة مع شركة الكيماويات
الصينية  Sinopecفي مشروع م مع التكرير والبتروكيماويات المخطل إنشاؤ في مدينة
"زان يانغ"  Zhanjiangعلى ساح الصين ال نوبي ،وكلك بحصة  %50من إجمالي قيمة المشروع
المقدرة بحوالي  9مليار دوالر أمريكي .يتكون المشروع من مصفاة لتكرير النفل طاقتها التكريرية
 300ألف ب/ي ،ووحدة تكسير إيثيلين طاقتها  1مليون طن/السنة.
 7-2جمهورية مصر العربية
أعلنـججججت الشركة المصريـججججة للتكرير  ERCعن بـججججدء ت ارب التشغيـجججج األوليـججججة لمشروع
مصججججفاة "مسججججطرد" والمتوقع إكمالها في مطلع عام  .2018يهدف المشججججروع إلى تحوي حوالي
 110ألف ب/ي من زيت الوقود المنتر في مصفاة شركة القاهرة لتكرير البترول  ،CORCويتكون
من وحدة تقطير فراغي طاقتها  80ألف ب/ي ،ووحدة تكسجججججير هيدروجيني طاقتها  40ألف ب/ي،
ووح ـدة تفحي ــم مؤج ـ طاقته ـا  25ألف ب/ي ،ووح ـدة مع ـال ـة هي ـدروجين ـية للن ـافث ــا ط ــاقت ـها
 23ألف ب/ي ،ووحدة معال ة هيدروجينية للمقطرات الوسطى طاقتها  32ألف ب/ي .كما سيساهم
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المشروع في تلبية جزء كبير من الطلب المحلي على المنت ات البترولية ،إضافـججججججة إلـججججججى تخفيض
طـجججججججججرح حوالـجججججججججي  93ألف طن/السجججنة من الكبريت إلى ال و .من جهة أخرى ،ي ري حاليا في
جمهورية مصججر العربية تنفيذ خطة شججاملة لتطوير مصججافي النفل القائمة ،بكلفة إجمالية قدرها 9.9
مليار دوالر أمريكي ،وكلك في إطار سججججججعيها ل تيمين الطلب المحلي على المشججججججتقات البترولية،
وتخفيف االعتماد على االستيراد .وتتنمن الخطة تنفيذ المشاريع التالية:
• رفع الطاقة التكريرية لمصججججفاة شججججركة الشججججرق األوسججججل لتكرير البترول في االسججججكندرية
"ميدور" من  100إلى  160ألف ب/ي ،وإنشجججججججاء وحدة معال ة هيدروجينية لوقود الديزل
طاقتها  45ألف ب/ي ،ووحدة نزع األسججججججفلتينات بالمذيب  Solvent-Deasphaltingطاقتها
 14ألف ب/ي ،ووحدة إنتاج هيدروجين طاقتها  60ألف متر مكعب في السجججججججاعة ،ويتوقع
إن از المشروع في عام  ،2018بكلفة إجمالية قدرها  1.4مليار دوالر.
• مشجججروع إنشجججاء وحدة فصججج غازات في ك من مصجججفاتي "أسجججيوط" و"السجججويس لتصجججنيع
البترول" ،يبلغ معدل إنتاج ك منهما  5400ب/ي من غاز البترول المسال .LPG
• مشجججروع تطوير مصجججفاة "أسجججيوط" طاقتها التكريرية  90ألف ب/ي ،يتنجججمن إنشجججاء وحدة
تفحيم ،ووحدة تكسججججججير هيدروجيني طاقتها  47.7ألف ب/ي ،ووحدة تهذيب بالعام الحفاز
بطري قة التنشججججججيل المسججججججتمر  ،CCRوو حدة أزمرة طاقت ها  14.8ألف ب/ي .وت قدر كل فة
المشججججروع بحوالي  2.9مليار دوالر أمريكي .حيث منحت شججججركة أسججججيوط لتكرير البترول
 Asorcعقد تنفيذ إدارة أعمال تنفيذ الهندسججججججة والتوريد واالنشججججججاء  EPCلشججججججركة "وارلي
بارسون"  Worley Parsonاألسترالية .يذكر أن عقد تنفيذ أعمال الهندسة والتوريد واالنشاء
كان قد منح لشججركة "تكنيب"  Technipااليطالية في عام  .2015كما وقعت شججركة أسججيوط
لتكرير البترول اتفاقية مع شجججججركة "أكسجججججنز"  Axensالفرنسجججججية للحصجججججول على ترخيص
التكنولوجيا لوحدات المعال ة الهيدروجينية للنافثا ،والتهذيب بالعام الحفاز بطريقة التن شيل
المستمر ،واألزمرة.
• مشججروع تطوير مصججفاة "االسججكندرية" طاقتها التكريرية  100ألف ب/ي ،يتنججمن إنشججاء
وحدة تهذيب بالعام الحفاز بطريقة التنشججججججيل المسججججججتمر طاقتها  13.6ألف ب/ي ،لتعظيم
إنتاج الغازولين عالي الرقم األوكتاني ،ووحدة النتاج األسفلت طاقتها  7300ب/ي ،ويتوقع
إن از المشروع في عام .2018
•

إعادة تيهي وتطوير وحدة التفحيم المؤج القائمة في مصجججفاة "السجججويس" ،وإنشجججاء وحدة
تفحيم مؤج جديدة طاقتها  95.5ألف ب/ي ،بكلفة  3.5مليار دوالر أمريكي ،إضججججججافة إلى
وحدة إنتاج زيوت تزييت طاقتها  2300ب/ي.
أما في الدول العربية غير األعناء في أوابك فتتلخص أهم التطورات على النحو التالي:
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 8-2المملكة األردنية
وقعت شركة مصفاة البترول األردنية  JPRCاتفاقية مع شركة "كي .بي .آر" KBR

األمريكية ،تتعهد بموجبها الشركة بإعداد التصاميم الهندسية األساسية لمشروع رفع الطاقة التكريرية
لمصفاة الزرقاء من  90إلى  120ألف ب/ي .كما وقعت عقد تقديم التكنولوجيا لوحدات المشروع
ال ديدة مع شركة "هانيوي يو أو بي"  Honeywell UOPاألمريكية .يهدف المشروع إلى تمكين
المصفاة من تلبية الطلب المحلي على المشتقات النفطية ،وتحوي زيت الوقود الثقي إلى منت ات
خفيفة ،بكلفة إجمالية قدرها  1.6مليار دوالر أمريكي.
 9-2سلطنة عمان
أعلنججت شججججججركججة تكرير وبتروكيمججاويججات عمججان "أوربججك"  ORPICعن انتهججاء األعمججال
الميكانيكية ،والبدء بعمليات الت شغي الت ريبية ،في م شروع تطوير ورفع الطاقة التكريرية لم صفاة
صحار من 116إلى  197ألف ب/ي.
يهدف المشجججججروع إلى تمكين المصجججججفاة من تكرير النفل الثقي المنتر محليا ،من خالل رفع
طاقة الوحدات التحويلية الالحقة القائمة ،وإضجججججججافة وحدات جديدة تتكون من وحدة تقطير جوي
طججاقتهججا  71.5ألف ب/ي ،ووحججدة تقطير فراغي طججاقتهججا  96.8ألف ب/ي ،ووحججدة تفحيم مؤجج
طاقتها  42.4ألف ب/ي ،ووحدة تكسير هيدروجيني طاقتها  66.45ألف ب/ي.
من جهة أخرى ،وقعت شركة نفل عمان الحكومية  OOCاتفاقية شراكة مع شركة البترول
الكويتية الدولية  KPIبحصججججص متسججججاوية  %50:50في مشججججروع م مع "الدقم" الذي يتكون من
مصفاة طاقتها  230ألف ب/ي ،متكاملة مع وح ــدات إنت ــاج بتروكيماويات ،بكلفة إجمالية ق ــدرها
 6مليار دوالر أمريكي ،ويتوقع ان از المشروع في نهاية عام .2020
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ثانياًً:صناعةًالبتروكيماوياتً ً
 .ϭالتطورات العالمية
أدت التقلباااات العالمياااة ااا أساااعار الااان ط والغاااا علاااد مااادار السااانوات القليلاااة الما اااية
إلااد حالااة ماان عاادم اليقااين ا صااناعة البتروميماويااات وخاصااة مااع يااادة إنتااا الاان ط بل ا
أساارم ماان نمااو الطلاا عليااه ممااا أدإ إلااد تنااا ا المنتنااون والمااوردون مااع بعضاا ا الاابع
مااان أ ااا المحا ظاااة علاااد نسااا ملاااارمت ا وحصصااا ا ااا األساااوا العالمياااة وماااا ناااتن عناااه
مااان انض اااار أساااعار الااان ط بلااا
النا ثا المستضدم

مبيااار وهاااو ماااا ترتااا علياااه أيضاااا ن انض اااار أساااعار لقااايا

العديد من الدول األوروبية واألسيوية إلنتا البتروميماويات.

وقااااد ساااااعد انض ااااار أسااااعار المااااواد األوليااااة ماااان الاااان ط والغااااا الطبيعاااا إلااااد يااااادة
االساااتثمارات بلااا

مبيااار ااا المناااائي الرليساااية لدنتاااا

ااا دول العاااالا وإ اااا ة قااادرات

إنتا يااااة دياااادة هاللااااة لصااااناعة البتروميماويااااات إال أن يااااادة االسااااتثمارات لااااا ت اااان سااااريعة
ال اااا

باللااا

حيااا

ضااا ال ثيااار مااان المساااتثمرين التريااا لتقيااايا ااارو

الساااو ئبقاااا ن

للمتغياااارات الندياااادة حياااا تتمياااا صااااناعة البتروميماويااااات باااادينامي يت ا وتطورهااااا وتغياااار
مرام ثق إنتا ا ئبقا ن لتو ر نوم اللقيا وأسعاره الن الية ئبقا ن لت اليف إنتا ه.
ئبقاااااـا ن لتقــريـاااااـر نلــرتـاااااـه مؤســساااااـة "إس أناااااد بااااا

لاااااـوبال بالتـاااااـا أناليت ــاااااـا"

 S&P Global Platts Analyticsااا سااابتمبرل أيلاااول  2017مااان المتوقاااع أن يرت اااع إنتاااا
ااااا اإليثااااان اااا الواليااااات المتحاااادة األمري يااااة ماااان  9.7مليااااون قاااادم 3لي عااااام  2015إلااااد
 14.78مليااااون قاااادم 3لي  2020ب يااااادة قاااادرها حااااوال  %36بينمااااا ماااان المتوقااااع أن يصاااا
الطلاااا علااااد ااااا اإليثااااان ماااان اللاااارمات المنتنااااة للبتروميماويااااات اااا الواليااااات المتحاااادة
األمري يااااة إلااااد  8.75مليااااون قاااادم3لي اااا عااااام  2020مقاباااا حااااوال  5.611قاااادم3لي عااااام
 2015وهااااو مااااا يعناااا و ااااود ااااال
أوروباااا ممساااتورد رليسـاااـ ل اااال

ماااان ااااا اإليثااااان باألسااااوا األمري يااااة .وقااااد باااار ت
اإلنتاااا األمري ااا مااان الغاااا

ت اااااليف إنتا ااااه " "Cash Costوهااااو مااااا يااااؤثر بلاااا
المتو رة

واالسااات ادة مااان انض اااار

ن ااااال علااااد سااااعرة مقارنااااة بالنا ثااااا

أوروبا والت تعد اللقيا األساس والرليس إلنتا البتروميماويات.
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اساااات ادت أوروبااااا ماااان انض ااااار أسااااعار الغااااا األمري اااا علااااد ماااادإ الساااانوات القليلااااة
باااادأ المنتناااون األوروبياااون مبااااادرات الساااتيراد الغاااا األمري اااا

الما اااية حيااا

هاااوا وقااااد

شااا د عاااام  2016إرساااال  30شاااحنة محملاااة بغاااا اإليثاااان مااان الوالياااات المتحااادة إلاااد أوروباااا
وارت عاااا إلااااد نحااااو  51شااااحنة حتااااد منتصااااف ساااابتمبرل أيلااااول ماااان عااااام  2017وماناااا
ال لااارمات العالمياااة الرليساااية المساااتوردة للغاااا األمري ااا مااا مااان شااارمة إينياااوس وشاااارمة
سابك الممل ة المتحدة وشرمة بورياليا.
قاماااا العديااااد ماااان اللاااارمات األوروبيااااة المنتنااااة للبتروميماويااااات بتعاااادي م اااااعالت
اإليثاااان

الت ساااير البضااااري لتصااابك أمثااار مروناااة ااا اساااتقبال اللقااايا المساااتضدم لدنتاااا ليضاااا

إلاااد اللقااايا التقليااادي المساااتضدم (النا ثاااا) .وعلاااد الااار ا مااان ياااادة واردات أوروباااا مااان الغاااا
األمري اااا

إال أن أوروبااااا التاااا ال تعتمااااد بلاااا

مبياااار علااااد اسااااتضدام النا ثااااا ب ثا ااااة ملقاااايا

رليسااا لصاااناعة البتروميماوياااات ويلي اااا اااا البتااارول المساااال ااا حاااين أن مسااااهمة اااا
ئيلة نسبيا ن مما مبين الل .10-3
اإليثان تبق
(الشكلًً )10-3
نسبًتوزعًاللقيمًالمستخدمًفيًصناعةًالبتروكيماويات فيًأوروباًلعامًً 2017

ً
المصدر :أس أند ب

لوبال بالتا أناليت ا 2017

قدرت مؤسسة "ب أم أي"  BMIالطاقات اإلنتا ية لديثيلين علد مستوإ العالا
بنحو  177مليون ئن واعتمدت المؤسسة

عام 2017

تقديرات ا علد البيانات المتاحة

العالا مقاب  169.730مليون ئن

البتروميماويات الرليسية
 % 4.1مقارنةن بعام  2016يومر أن اإلنتا العالم لعام  2016والوي أصدرته مؤسسة ستراتا
أد ي ور-هارت إنير

عام  2016ب يادة بلغ

أسوا
حوال

" "Advisors Stratasاعتمد علد قاعدة البيانات المحدثة لدي ا خالل عام 2016

للطاقات التصميمـيــة المعلنــة للوحــدات اإلنتا يــة القالمــة حول العالـــا خالل تلك العام .يبيـن
الجدولً 10-3تو م ئاقات إنــتا اإليثيلــين ــ المنائي الرليسية من العالا.
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الجدولً(ً ً)10-3
توزعًطاقاتًإنتاجًاإليثيلينًفيًالمناطقًالرئيسيةًمنًالعالم ً
المنطقة

ًًًًطاقةًاإليثيلينً(مليونًطن/سنة)

أ ريقيا

2.138

أسيا والمحيط ال ادي

57.026

أوروبا

30.850

أمري ا الالتينية

7.780

اللر األوسط

36.746

أمري ا اللمالية

42.529

االجمالي

177.096

المصدرBusiness Monitor International Ltd (BMI),28 Dec. 2017 :

بينما يبين الشكلً 11-3تو م نس ئاقات إنتا اإليثيلين
.2017

المنائي الرليسية من العالا عام

ً

ً
الشكلً(ً ًً)11-3
توزعًنسبًطاقاتًإنتاجًاإليثيلينًفيًالمناطقًالرئيسيةًمنًالعالمًعامً2017
أفريقيا

( مليون طن) 2.138

أمريكا الشمالية
 ( 42.529مليون طن)
%24

%1

أسيا والمحيط الهادي
(مليون طن) 57.026
%32

الشرق األوسط
 (36.746مليون طن )
%21

أمريكا الالتينية
 (7.78مليون طن)
%4

أوروبا
 (30.85مليون طن )
%18

المصدرBusiness Monitor International Ltd (BMI),28 Dec 2017 :

حا ظ منطقة أسيا والمحيط ال ادي علد استحواذها علد أمبر ئاقات إنتا ية لديثيلين علد
مستوإ العالا بطاقة إنتا ية قدرت بنحو  57مليون ئن سنويا ن بنسبة  % 32من الطاقات اإلنتا ية
علد مستوإ العالا وتلي ا منطقة أمري ا اللمالية بطاقة  42.5مليون ئن سنويا ن بنسبة  % 24من
اإلنتا

العالم

و اءت منطقة اللر
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نحو 36.74مليون ئن بنسبة  % 21من إ مال اإلنتا العالم
بطاقة إنتا ية بلغـ

و اءت أ ريقيا

المرتبة السادسة

نحو 2.1مليون ئن سنويا ن بنسبــة حوال  %1من اإلنتا العالم  .و يما يل

أها تطورات صناعة البتروميماويات

المنائي الرليسية من العالا خالل عام .2017

أمريكاًالشمالية
أوشاااا

ملااااروعات المو ااااة األولاااا ماااان ملااااروعات البتروميماويااااات اااا الواليااااات

المتحاادة األمري ياااة والتاا اعتمااادت بلاا

مباشااار علاااد ئ اارة اااا السااني (الغاااا الصاااضري)

ي اااا أن تصااا إلاااد مراحل اااا الن الياااة وئبقاااا ن لتقريااار"منلا ال يميااااء األمري ااا "  ACCقاااد
بلغااا قيماااة ملاااروعات المو اااة األولاااد مناااو عاااام  2010نحاااو  83ملياااار دوالر .وبالتاااـ امن
ماااع انت ااااء ملاااروعات المو اااة األولاااد بااادأت المو اااة الثانياااة مااان الملاااروعات حيااا بااادأت
مرحلااة البنااااء والتلااييد وتتطلاااع اار التلاااييد واألعمااال ال ندساااية إلااد اساااتضدام تقنيااات ديااادة
ل ياااادة اإلنتا ياااة هاااوا ويقااادر منلاااا ال يميااااء األمري ااا عااادد ملاااروعات المو اااة الثانياااة قياااد
اإلنلاااااء أو المضطااااط ل ااااا بنحااااو  310ملااااروعا ن وباسااااتثمارات تصاااا إلااااد نحااااو  185مليااااار

دوالر.
ياااومر أناااه مااان المقااارر أن تبااادأ أربعاااة ملاااروعات مباااري تتباااع المو اااة األولاااد عملياااات
التلاااغي هاااوا العاااام بطاقاااة إنتا ياااة تصااا إلاااد أمثااار مااان  5ملياااون ئااان ل سااانة مااان اإليثيلاااين
وذلااك علااد ئااول ساااح الضلااين األمري اا  .ممااا أن هناااخ خمسااة ملاااريع أخاارإ قيااد اإلنلاااء
ومااان المتوقاااع أن تبااادأ عملياااات التلاااغي ب اااا قبيااا ن اياااة عاااام  .2019وساااو

تضااايف ئاقاااات

إنتا ياااة ديااادة تصااا إلاااد نحاااو  10.3ملياااون ئااان مااان اإليثيلاااين إلاااد االساااوا األمري ياااة قبااا
ن اياااة عاااام  .2019تلاااتم معظاااا الملاااروعات قياااد اإلنلااااء النديااادة علاااد م ااااعالت الت ساااير

البضاري لديثان ملحي ب ا علد األ ل وحدات إنتا البول إيثيلين.
أعلناااا شرمـااااـة "ساسووووول"ً ًSasolاااا مااااارس ل أذار بأنـااااـ ا تضطااااط إلعااااادة هيااااـ لية
عاااادة وحاااادات اااا منمااااع الت سيـااااـر وملتقاتـااااـه بملااااروم الت سااااـير البضاااااري لديثااااان بطاقااااة
 1.5ملياااون ئنلسااانة وذلاااك ااا مصااانع ا ال اااالن علاااد بحيااارة تلاااارل بوالياااة لوي ياناااا حيااا
سااااايتا تلاااااغي بعااااا

الوحااااادات عاااااام  2019وسااااايبقد تقااااادير الت ل اااااة اإل مالياااااة الن الياااااة

للملاااروم ماااع انت ااااء األعماااال باااه هاااوا وقاااد بلاااغ إ ماااال اإلن اااا علاااد الملاااروم حتاااد ا ن

نحو  3.7مليار دوالر.
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ممااااا أعلناااا شاااارمة "شاااا "  Shellاااا أبرياااا ل نيسااااان أن ااااا سااااتبدأ اااا بناااااء ملااااروم
الت ساااير البضااااري لديثاااان وإنتاااا الباااول إيثيلاااين بطاقاااة  1.5ملياااون ئااان ل سااانة ااا موناماااا
بوالية بنسل انيا ومن المتوقع بدء التلغي

أوال .2020

وأ اااادت شااارمة "ليونااادي باساااي "  LyondellBasellااا أبريااا لنيساااان بأن اااا تقااايا خطاااط
التوسااااع إلنتااااا اإليثيلااااين والبااااول ايثيلااااين والبااااروبيلين والبااااول بااااروبيلين اااا الواليااااات
المت حااادة األمري ياااة مماااا تااادرس قااارار االساااتثمار الن اااال لملاااروم إنتاااا أمسااايد الباااروبيلين ل

عام .2021

ثالث بيوتي ال حول علد أن ي ون بدء تلغي الملروم
أعلنااا

مااا مااان شااارمتا "شاااي رون يليااابا ال يميالياااة" Chevron Phillips Chemical

وشااارمة "إمساااون موبيااا "  Exxon Mobilااا مايولأياااار عـاااـن است مـاااـال أعماااال ترميباااات
وحاااادات

ضمـااااـة لمعـااااـالنة ااااا اإليثااااان اااا واليااااة ت ساااااس يمااااا أعلناااا شاااارمة إمسااااون

موبيااا االنت ااااء مااان األعماااال المي اني ياااة لضطاااين ديديــاااـن إلنتاااا الباااول إيثيليــاااـن بطاقاااة
 650ألااااف ئاااان ساااانويا ن وذلااااك اااا مصنـااااـع البالستيـااااـك ال الــااااـن اااا "موناااا بيل ـــيــااااـو"

 Mont Belvieuبوالية ت ساس وتتوقع اللرمة بدء اإلنتا بن اية عام .2017
أعلنااا شااارمة "داي بونااا دي نيماااورس وشااارماه"  DuPont de Nemours & Coااا
يونياااولح يران بتوقيع اااا عقااادا ماااع شااارمة "سااا بااا

ناااد ي" هيوساااتن CB&I, Houston

لتاااو ير أعماااال ال ندساااة والملاااتريات والبنااااء بقيماااة  40ملياااون دوالر لملاااروم توساااعة ااارن
ت ساااير اإليثاااان لمصااانع اإليثيلاااين بطاقاااة  680ألاااف ئنلسااانة والتاااابع للااارمة دي بونااا

ااا

مدينة أورانن بوالية ت ساس.
أعــلنـااااـ ماااا ماااان شــرمـااااـة "إنتــيربريـااااـا بـرودومتااااـا بارتنـااااـر
Houston

(EPP),

LP

Products

Partners

هيــوستـااااـن"

 Enterpriseوشااااارمة "نا يغااااااتور

هولااادنن المحااادودة لنااادن"  Navigator Holdings Ltdااا يولياااول تماااو عااان إبااارام ات اقاااا
ملااااترما ن أوليااااا لتطااااوير المحطااااة البحريااااة لتصاااادير اإليثيلااااين علااااد قناااااة هيوسااااتن للساااا ن اااا
مور ااااان بويناااا

بواليااااة ت ساااااس .علااااد أن تقااااوم شاااارمة إنتربااااريا باااا دارة أعمااااال البناااااء

والعمليااااات واألنلاااااطة التنارياااااة للمحطااااة المقترحاااااة إذا ماااااا تماااا الموا قاااااة علي اااااا .وتاااااأت
اللااارامة المقترحـاااـة باااين شااارمة إنتيرباااريا وشااارمة نا يغااااتور  -التااا تمتلاااك أساااطوال مااان
 14ساااا ينة للااااحن اإليثيلااااين  -مناااا ء ماااان اسااااتراتينية شاااارمة إنتيربااااريا لتااااو ير المرونااااة
اللو ساااتية لصاااناعات البتروميماوياااات األمري ياااة ومن اااو إلاااد األساااوا العالمياااة وخاصاااةن ماااع
استمرار التطور ال ال لالحتيائيات ا السني
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أعلنااااا شااااارمة "داو ديوبونااااا "  DowDuPontااااا أمتوبرلتلااااارين األول بأن اااااا بااااادأت
التلااااغي المباااادل لمصااااانع ا الندياااادة لديثيلااااين والبالسااااتيك اااا
وذلاااك

ريبااااورت بواليااااة ت ساااااس

ااامن المرحلاااة الثانياااة مااان خطط اااا االساااتثمارية خاااالل الضماااا سااانوات القادماااة والتااا

تصااااا اساااااتثمارات ا إلاااااد نحاااااو  6ملياااااار دوالر لملاااااروعات ا علاااااد ئاااااول سااااااح الضلاااااين
األمري ااا

وساااو

يناااتن المصااانع الندياااد سااانويا ن نحاااو  1.5ملياااون ئااان مااان اإليثيلاااين و نحاااو

 400ألاااف ئااان مااان الباااول إيثيلاااين مماااا أن هنااااخ خطاااـطا ل ياااادة الطاقاااة اإلنتا ياااة إلاااد نحاااـو
 2مليون ئن سنويا مما ينعل ا أمبر مصنع إلنتا اإليثيلين
ا تتحااا
Petrol

العالا.

ااا وقااا ساااابي مااان عاااام  2017مااا مااان شااارمة "هيوستـاااـن أومسااايدنتال بتااارول"
Occidental

 Houstonوشرمـااااااـة "م سيتـااااااـلا لل ــيمــاويـااااااـات الم سي يـااااااـة"

 Mexican Chemical maker Mexichemأصاااغر محطاااة لمعالناااة اإليثاااان باااالقرن مااان
موربوس مريست

بوالية ت ساس لتغوية المصنع الحال لللرمة.

أنناااا ت شاااارمة "شااااي رون يلياااابا" Phillips

 Chevronوحاااادتي ا ماااان البااااول إيثيلااااين

بطاقاااة إنتا ياااة سااانوية تصااا إلاااد نحاااو  500ألاااف ئااان بمصااانع ا ال اااالن ااا المحااايط القاااديا
" "Old Oceanبواليااااة ت ساااااس وباااادأت عمليااااات تلااااغي هااااوه الوحاااادات ول اااان المرحلااااة
الثانياااااة مااااان الملاااااروم والباااااالغ اساااااتثمارات ا نحاااااو  6ملياااااارات دوالر ساااااو

تتاااااأخر بساااااب

ال يضااانات الناتنااة عاان "إعصااار هااار " والتاا أثاارت علااد موقااع الملااروم بالواليااة .يااومر
أناااه ماااان مضططاااا ن بااادء التلاااغي بحلاااول ن اياااة عاااام  2017إال اناااه مااان المتوقاااع بااادء اإلنتاااا
بالطاقااة القصااوإ والتاا تبلااغ نحااو  1.5مليااون ئاان ساانويا ن بحلااول منتصااف عااام  .2018يااومر
ان خسالـاااـر قطاااام ملروعـاااـات البتروميمـاااـاويات الناتـاااـن عااان إعصاااار هاااار

بلغااا نحاااو

 30مليااااار دوالر وتنوعاااا هااااوه الملااااروعات مااااا بااااين ملااااروعات اااا مراحاااا التضطاااايط

األولية وتلك الت علد وشك االنت اء.
مااان المتوقاااع أن تبااادأ المو اااة الثانياااة مااان ملاااروعات البتروميماوياااات ااا أمري اااا اللااامالية
بحلاااول عاااام  2018حيااا أعلنااا شااارمة "توتاااال"  Totalعااان ملاااروم ملاااترخ ماااع شااارمة
"بورياااااليا"  Borealisوشاااارمة "نو ااااا ميمي ااااال " Chemicals

 Novaعاااان خطت ااااا لبناااااء

مصاانع الت سااير البضاااري لديثااان بطاقااة مليااون ئاان ساانويا ن اا بااورت رثاار بواليااة ت ساااس
باإل اااا ة إلاااد مصااانع دياااد إلنتاااا الباااول إيثيلاااين بطاقاااة سااانوية تبلاااغ حاااوال  625ألاااف ااا
باااايبورت بوالياااة ت سااااس .ومااان المتوقاااع اتضااااذ قااارار اساااتثماري بلاااأن البااادء ااا إنلااااء تلاااك
الملروعات علد أن تبدأ اإلنتا بن اية عام .2020
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بينمااااا قاماااا شاااارمة "إمسااااون موبياااا "  ExxonMobilوشاااارمة "سااااابك "  Sabicباختيااااار
موقااااع بااااالقرن ماااان موربااااوس مريساااات بواليااااة ت ساااااس إلنلاااااء ملااااروم ملااااترخ لت سااااير
اإليثاااااان بطاقاااااة  1.8ملياااااون ئنلسااااانة ويلااااام الملاااااروم أيضاااااا ن إنتاااااا الباااااول إيثيلاااااين
واإليثيلااااين أحااااادي الغالي ااااول .ول اااان لااااا يااااتا اتضاااااذ قاااارار اسااااتثماري ن ااااال بلااااأن باااادء

الملروم.
آسياًوالمحيطًالهادي
أبرمــاااااااـ شرمـاااااااـة "شــو هـاااااااـو هايدينـاااااااـن للت نولو يـاااااااـا ال يميـاااااااـالية المحـاااااااـدودة"
 Xuzhou HaiDing Chemical Technology Co. Ltdااا ماااارسلاذار عقاااد ملاااترخ ماااع
شااارمة سااا بااا

ناااد ي هيوساااتن وشااارمة مالرينااا إنترناشاااونال المحااادودة -سويسااارا لتاااو ير

رخاااااك الت نولو ياااااا والتصاااااميمات ال ندساااااية لوحااااادة إ الاااااة ال يااااادرو ين مااااان البروباااااان
( )BHDبطاقاااة  600ألاااف ئااان سااانويا ن مااان الباااروبيلين بمصااانع ا ال اااالن ااا بي هاااو بمقائعاااة
يااانغ سااو الصااينية ولااا ي لااف عاان م يااد ماان الت اص اي بلااأن الملااروم بمااا ا ذلااك قيمااة

العقد.
أبــرمـااااااااـ شــرمـااااااااـة "شانــدونـااااااااـغ يوهـااااااااـوانغ شينـااااااااـغل ميمي ااااااااال المحـااااااااـدودة"
 Shandong Yuhuang Shengshi Chemical Inc. Ltdااا ماااارسلأذار عقاااد ماااع شااارمة
"ليوناااادل باسااااي إندسااااتري "  LyondellBasell Industriesلماااانك ت نولو يااااا رخصااااة إنتااااا
الباااااول إيثيلاااااين عاااااال ال ثا اااااة لوحااااادت ا النديااااادة بطاقاااااة  200ألاااااف ئااااان لسااااانة بمنماااااع
البتروميماويااااات التااااابع للاااارمة "سيسااااك بتروميم ااااال"  SYSC’s petrochemicalبمقائعااااة
شاندونغ بالصين والمقرر بدء إنتا ا

عام .2018

أعــلنـااااااااـ "شــرمـااااااااـة إمسااااااااون مــوبـااااااااـي لل يــمـــاويــااااااااـات" – سنغــا ــااااااااـورة -
 ExxonMobil Chemical Coااا ماااايو ل أياااار عااان موا قت اااا علاااد االساااتحواذ علاااد مصااانع
العطرياااات ااا

يااارة وروناااغ ااا سااانغا ورة بطاقاااة  1.4ملياااون ئااانل سااانة مااان شااارمة

وروناااغ أرومااااتي ا ماااورن المحااادودة  Jurong Aromatics Corp. Pte. Ltdوهاااو ماااا
سي ياااـد إنتاااا امساااـون موبياااـ مااان العطرياااات إلاااد أمثااار مااان  3.5ملياااون ئااان سااانويا من اااا
 1.8مليااااون ئاااان ساااانويا ماااان البااااارا ايلين .يااااومر أن ساااانغا ورة تعااااد مرماااا ا ألمباااار منمااااع
مت امااا للت ريااار والبتروميماوياااات يتباااع شااارمة إمساااون موبيااا

حيااا تبلاااغ ئاقتاااه الت ريرياااة

من الن ط الضام نحو  592ألف برمي يوميا.

تقرير األمين العام السنوي الرابع واألربعون

تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون

215

7

الفصل
الثالث

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

شاااااارمة " ريالياااااانا إندسااااااتري ليمتااااااد" Ltd

أعلناااااا

Industries

 Relianceاااااا

يونياااولح يران عااان انت ااااء توساااعات المرحلاااة الثالثاااة بمنماااع الت ريااار والبتروميماوياااات ااا
و اااارات بال ناااد ليصااا المصااانع الاااد مامااا ئاقتاااه اإلنتا ياااة وير اااع انتاااا

منا اااار ااا

الباااارا ايلين الاااد أمثااار مااان الضاااعف بطاقاااة إ مالياااة تصااا إلاااد نحاااو  4.2ملياااون ئااان سااانويا
وب اااوا يصااابك المصااانع ثاااان أمبااار مصااانع إلنتاااا الباااارا ايلين ااا العاااالا ويمثااا نحاااو %11
مااان اإلنتاااا العاااالم  .ياااومر أن اللااارمة أمملااا

ااا الرباااع األخيااار مااان عاااام  2016ترميااا

وحااادات إنتاااا اإليثيلاااين وملاااتقاته بطاقاااة  1.5ملياااون ئااان مااان الباااول إيثيلاااين عاااال ال ثا اااة
ومااانض

ال ثا اااة والضطااا مااانض

وحدات الت سير البضاري ل

ال ثا اااة هاااوا ويتميااا الملاااروم بالمروناااة ااا اساااتضدام

من اإليثان والبروبان.

أعلناااااا شاااااارمة "أو ن تيغا دوبيتلااااااا"  Uzneftegazdobychaاحاااااادإ اللاااااارمات التابعااااااة
للااارمة "شااارتان اااا ميمي اااال ماااومبل ا"  Shurtan Gas Chemical Complexااا يونياااو
لح ياااران عااان أن اااا أبرمااا

عقااادا ماااع شااارمة "سااا بااا

ناااد ي" هيوساااتن CB&I, Houston

لتاااو ير رخاااك ت نولو ياااا اإلنتاااا لمصااانع اإليثيلاااين الندياااد والاااوي مااان المقااارر بناااافه ااا
منمااااااع "شااااااورتان" للبتروميماويااااااات بمنطقااااااة ااااااو ار اااااا منطقااااااة ماشاااااا اداريا بننااااااون
أو ب ستان ولا ت لف شرمة س ب

ند ي عن قيمة العقد أو مدته.

أسنــاااااـدت شـــرمـاااااـة "بـاااااـ تاااااـ شـــانــاااااـدرا أســـاااااـري للبــتـــروميـــمـــاويــاااااـات"
 PT Chandra Asri Petrochemicalوهاا شرمااـة تابعااـة للاارمة "باا تاا باااريتو باسااي يك"
 PT Barito Pacificاااا

ــامـااااـرتا عقاااادا ن مااااع شرمااااـة "ساااا باااا

نااااـد ي" هيوستــااااـن

 CB&I, Houstonلتورياااد الماااواد الال ماااة ألعماااال التندياااد والتوساااعات أل اااران وحااادة ت ساااير
النا ثاااا وذلاااك ااا مصااانع ا ال اااالن ااا مقائعاااة باااانتين ااا إندونيسااايا وتبلاااغ ئاقتاااه اإلنتا ياااة
الحاليااة نحااو  600ألااف ئاان ساانويا ن لتصاا إلااد  860ألااف ساانويا ن .وماان المقاارر أن تباادأ أعمااال
التندياااد ااا الرباااع الثالااا مااان عاااام  2018ومااان المتوقاااع بااادء التلاااغي

ااا الرباااع األول مااان

عام .2020
روسياً/أوروبا
أعلنااا شااارمة "إينياااوس إياااه ااا "ًً Ineos AGااا يونياااولح يران عااان مقتااار

لعااادد

ماااان الملااااروعات الندياااادة وتوسااااعات لطاقااااات وقاااادرات إنتااااا اإليثيلااااين والبااااروبيلين اااا
أوروباااا وذلاااك ب اااد

دعاااا النماااو المساااتمر ألعماااال اللااارمة ااا أوروباااا ومااان أ ااا تحقياااي
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االمت ااااء الاااوات مااان مياااع منتناااات األولي يناااات الرليساااية وساااينطوي الملاااروم األول علاااد
إنلاااااء محطااااات لناااا م ال ياااادرو ين ماااان البروبااااان  BDHبطاقااااة  750ألااااف ئاااان ساااانويا ن ماااان
الباااروبيلين ااا

مياااع وحااادات إينياااوس بأوروباااا ااا حاااين تااادرس إينياااوس عاااددا مااان المواقاااع

المحتملاااة لوحااادات ديااادة لنااا م ال يااادرو ين مااان البروباااان  - BDHبماااا ااا ذلاااك مصااانع ا

"أنتويرن" – حي أن اللرمة لا تقا بعد بتحديد الموقع الن ال للملروم.

ال الن

الشرقًاألوسط
قــــامـاااااااـ شــــرمـــاااااااـة أهـــاااااااـدا

لــلــضــــــدمـــاااااااـات اإلداريـــاااااااـة المــحـاااااااـدودةً

 Ahdaf Management Services Development Coالمملوماااة للنم ورياااة اإليرانياااة ااا
مااااارسلاذار عاااان إباااارام عقااااود مااااع منموعااااة هيونااااداي موتااااور التابعااااة ل وريااااا الننوبيااااة
التابعاااااة للااااارمة هيوناااااداي ال ندساااااية المحااااادودة وشااااارمة هيوناااااداي لل ندساااااة واإلنلااااااءات
المحااادودة إلنلااااء المرحلاااة الثانياااة مااان منماااع بتروميماوياااات "منغاااا" والاااوي يقاااع بمقائعاااة
بوشااا ر ويلااام المنماااع  12مصااانعا ن إلنتاااا البتروميماوياااات بطاقاااة سااانوية تبلاااغ نحاااو ملياااون
ئااان مااان اإليثيلاااين و 350ألاااف ئااان مااان الباااول إيثيلاااين عاااال ال ثا اااة و 350ألاااف ئااان مااان
الباااول إيثيلاااين الضطااا مااانض

ال ثا اااة و 500ألاااف ئااان مااان أحاااادي اإليثيلاااين الي اااول.

تبلاااغ اساااتثمارات الملاااروم حاااوال  4.5ملياااار دوالر ويتوقاااع بااادء تلاااغي الملاااروم خاااالل

عام .2021
ًً.2التطوراتًفيًالدولًالعربية ً
دولةًاالماراتًالعربيةًالمتحدةً
أعلنااا شااارمة أباااو بااا الوئنياااة للااان ط" أدناااوخ" وشااارمة بوريااااليا إياااه ااا
Vienna

ييناااا

 Borealis AG,اااا يوليااااول تمااااو عاااان ات ااااا لتطااااوير التصااااميمات واألعمااااال

ال ندساااية ااا ملاااروعات ما الملاااترمة مااان أ ااا ا اااراء توساااعات ااا القااادرات اإلنتا ياااة ااا
منماااااع الباااااول أولي يناااااات المت امااااا التاااااابع للااااارمة أباااااو بااااا للباااااوليمرات المحااااادودة ااااا
الاارويا ومناا ء ماان االت ااا النديااد تباادأ ماا ماان شاارمة أدنااوخ وشاارمة بورياااليا أعمااال
التصاااميمات واألعماااال ال ندساااية الن الياااة لمنماااع "بااارو  "4والاااوي سااايحتوي علاااد م اعااا
ت ساااير بضااااري لاااه القااادرة والمروناااة علاااد اساااتضدام أناااوام مضتل اااة مااان ماااواد التغوياااة األولياااة
إلنتا البول أولي ينات اعتمادا ن علد النا ثا المتاحة
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مااان المقااارر دمااان الملاااروم الندياااد ماااع شااارمة أباااو بااا لت ريااار الااان ط التابعاااة للااارمة
أدناااوخ بطاقاااة ت ريرياااة تصااا علاااد نحاااو  800ألاااف نلي ااا منماااع ت ريااار الااارويا ومااان
المتوقع بدء مراح التلغي عام .2023
ممااااا أعلناااا شاااارمة "أدنااااوخ" أيضااااا ن بأن ااااا سااااتقوم بطاااار مناقصااااة تاااادعو اللاااارمات
العالميااااة إلااااد تقااااديا عطاااااءات لألعمااااال ال ندسااااة والملااااتريات وخاااادمات البناااااء لملااااروم
مصاانع خااااما يضاااا

إلااد شااارمة "بااارو  "3إلنتااا الباااول باااروبيلين بطاقااة  500ألاااف ئااان

سااانويا .ياااومر أن شااارمة أدناااوخ قاااد أعلنااا

ااا وقااا الحاااي مااان عاااام  2017بأن اااا تساااعد إلاااد

التوسااع ااا نماااوذ اللااارامة وهاااو ااا ء ماان اساااتراتينيت ا "أدناااوخ  "2030حيااا تتطلاااع إلاااد
يااااادة إنتااااا الاااان ط واالبت ااااار اااا تع ياااا اسااااتضرا الاااان ط و يااااادة تطااااوير مااااوارد الغااااا
الطبيعاااا

باإل ااااا ة إلااااد التوسااااع اااا إنتااااا البتروميماويااااات ور ااااع ئاقت ااااا اإلنتا يااااة إلااااد

نحو 11.4مليون ئنل سنة بحلول عام  2025مقاب  4.5مليون ئن سنويا حاليان.
وتلااام

اااود تطاااوير الغاااا أعماااال تطاااوير حقاااول حالااا

واللاااويحات والتااا يم ااان أن تناااتن  1.2ملياااار قااادم  3مااان الغاااا
نحاااو 20ملياااار دوالر .وتأمااا شااارمة أدناااوخ أيضاااا ااا
إلد  1.5مليار قدم  3يوميا والنظر

و اشاااا ودلماااا ونصااار
باساااتثمارات محتملاااه تبلاااغ

ياااادة اإلنتاااا مااان حقااا الغاااا "شااااه "

تطوير حقول الغا "بان" و"بحسا".

الجمهوريةًالجزائريةًالديمقراطيةًالشعبية
وقعاااا شاااارمة سااااونائراخ اااا ينايرلمااااانون الثااااان عقاااادا ن مااااع شاااارمةً"إننينياااار إنااااديا
ليميتااااد"  Engineers India Ltdإل ااااراء دراسااااات وتقااااديا خاااادمات استلااااارية اااا منااااال
إدارة الملااااااريع إلعاااااادة تأهيااااا وحااااادة اإليثيلاااااين ااااا منماااااع البتروميماوياااااات ااااا سااااا ي دة
باااالن الر وتستغـاااـر أعماااال الملاااروم نـاااـحو  23شااا را ن وتقااادر قيماااة الملاااروم باااأمثر مااان
 7مليون يورو.
ياااأت إعاااالن العقاااد بعاااد تأمياااد الح وماااة الن الرياااة ااا أواخااار عاااام  2016عااان ملاااروم
شاااارمة "سااااونائراخ" السااااتعادة إنتااااا وحاااادة اإليثيلااااين اااا ساااا ي دة بطاقااااة  120ألااااف ئاااان
ساااانويا ن ضااااال عاااان خطااااط دياااادة لتلااااييد العديااااد ماااان ملااااروعات بتروميماويااااات وتلاااام
منماااع إنتاااا األل يااا بنااا ين الضطااا بطاقاااة  100ألاااف ئااان سااانويا ن ومنماااع إنتاااا اإليثيلاااين
بطاقااة مليااون ئاان ساانويا ن ومنمااع إنتااا البااروبيلين والبااول بااروبيلين بطاقااة  600ألااف ئاان

سنويا ن ومنمع إنتا الميثانول وملتقاته بطاقة مليون ئن سنويا ن.
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المملكةًالعربيةًالسعودية ً
قامااا شااارمة الواحاااة للبتروميماوياااات ااا

برايااار لشااابائ بااا برام عقاااد ماااع شااارمة هانيويااا

الدولياااة المحااادودة  Honeywell International Incلتقاااديا الضااادمات االستلاااارية والمسااااعدة
اااا است لااااا

إم انيااااات تعظاااايا إنتااااا البااااروبيلين اااا مصاااانع ا ال ااااالن اااا مدينااااة النبياااا

الصااااناعية وتقااااديا التوصاااايات والحلااااول القابلااااة للتن يااااو لضاااامان تلااااغي المصاااانع بالطاقااااات
التصاااميمية القصاااوإ والتاااا تبلاااغ نحاااو  467ألااااف ئااان لسااانة ماااان الباااروبيلين مماااادة أوليااااة
إلنتااا  450ألاااف ئنلساانة مااان الباااول بااروبيلين ولاااا ي لااف عااان قيماااة العقااد أوعااان النااادول
ال من للتن يو.
أعلنااااا

شااااارمة "داو ميمي اااااال" Company

Chemical

 Dowااااا أبري لنيساااااان أن

ملاااروع ا الملاااترخ ااا منطقاااة اللااار األوساااط "صووودارة" قاااد بااادأ التلاااغي التنااااري لمصااانع
الباااول إيثيلاااين عاااال ال ثا اااة مماااا يناااري أيضاااا ن تلاااغي ثاااالح وحااادات أخاااري إ اااا ية إلنتاااا
البول إيثيلين.
ياااومر أن ملاااروم "صااادارة" يعاااد أمبااار منماااع للبتروميماوياااات ااا العاااالا ياااتا بناااافه ااا
مرحلاااة واحااادة ويحتاااوي علاااد م ااااعالت ت ساااير بضارياااة مرناااه الساااتقبال ماااواد التغوياااة مااان
الغاااا والنا ثاااا .هاااوا وقاااد دخلااا
واإلنتاااا

ثاااالح وحااادات إلنتاااا مضتلاااف در اااات الباااول إيثيلاااين الضدماااة

ااا شااا ر ديسااامبرلمانون األول  2015وشااا ر أبريااا ل نيساااان  2016و ااا شااا ر

ساابتمبرلأيلول  2016علااد التااوال  .ممااا تااا االنت اااء ماان تلااييد ميااع مرا ااي إنتااا "صاادارة"
البالغ عددها  26منلأة

ديسمبرً.2016

أعلناااا شاااارمة "صاااادارة" اااا يوليولتمااااو أن مضطااااط باااادء تلااااغي وإنتااااا الوحااااادات
المتبقياااة ااا المنماااع وتلااام مصاااانع إنتاااا أمسااايد اإليثيلاااين أمسااايد الباااروبيلين وملاااتقات ا
(بيوتياااا

الي ااااول إيثاااار البااااروبيلين الي ااااول األمينااااات البااااول أوالت) واألياااا و سااااياني

ياااتا ئبقااااا ن للضطاااط والناااادول ال منااا المحاااادد ل اااا .هااااوا وقاااد باااادء تلاااغي مصاااانع البااااروبيلين
الي ول التابع ل ا مقتربة بولك من تلغي ما ة وحدات ومصانع منمع البتروميماويات.
أعلنااا شااارمة داو ميمي اااال أيضاااا ن ااا أ ساااطا لأن بأن اااا تضطاااط للاااراء حصاااة إ اااا ية
تقااادر بنحاااو  %15ااا ملاااروع ا الملاااترخ ماااع أرام اااو الساااعودية صااادارة لل يماوياااات وأمااادت
اللاارمة الت ا تملااك حاليااا حصااة  %35ا ملااروم صاادارة أن ااا وقع ا ات اقااا ياار مل ا م مااع
أرام اااو لر اااع حصااات ا إلاااد  %50ومااان المتوقاااع أن ياااتا إبااارام االت اااا بعاااد أن تسااات م "داو"

اندما ا مع "دي بون ".
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أعلنااا مااا مااان شااارمة أرام اااو واللااارمة الساااعودية للصاااناعات األساساااية (ساااابك) ااا
أ ساااطالأن عااان ئااار مناقصاااات األعماااال ال ندساااية لملاااروع ما الملاااترخ لتحويااا الااان ط
إلاااد ميماوياااات ااا خطاااوة م ماااة نحاااو إقاماااة المنماااع الاااوي سااايت لف نحاااو  20ملياااار دوالر
ويلاااام الملااااروم بناااااء عاااادة منلااااقت ماااان بين ااااا وحاااادة التقطياااار ال را اااا المت املااااة للضااااام
ووحاااادة التقطياااار ال ياااادرو ين

ووحاااادة الت سااااير ال را اااا ل ياااا الغااااا

ووحاااادة ت ساااااير

مضتلطااااااة اللقاااااايا ووحاااااادات إلنتااااااا البااااااول إيثيلااااااين والبااااااول بااااااروبيلين والبوتااااااادايين
والعطرياااات وال تااا ال شااارمة أرام اااو وشااارمة ساااابك تبحثاااان عااان موقاااع مناسااا للملاااروم
ساااوا نء ااا ينباااع أو ااا النبيااا باااالقرن مااان ملاااروم صااادارة الملاااترخ باااين أرام اااو وداو
ميمي اااال األمري ياااة .وتاااا تحدياااد خااار موعاااد للتقااادم بعااارور األعماااال ال ندساااية وتصاااميمات
الملروم هو  25سبتمبرلأيلول ومن المتوقع أن يبدأ تلغي المصنع بن اية .2024
و ااااد منااااال االسااااتثمارات العالميااااة للاااارمة سااااابك قااااد تااااا اإلعااااالن عاااان عاااادد ماااان
الملروعات الملترمة وشمل األعمال التالية:
ذمااااار اتحااااااد صاااااناعة الااااان ط وال يماوياااااات ااااا الصاااااين ااااا يوليولتماااااو أن ملاااااروم
اللااارمة الساااعودية للصاااناعات األساساااية "ساااابك" لتحويااا ال حاااا إلاااد ميماوياااات ااا منطقاااة
"نينغليا" الصينية دخ مرحلة التصميمات بعد االنت اء من است مال دراسات الندوإ.

ويلااام الملاااروم وحااادة لتغاااوي ال حاااا بطاقاااة  3.4ملياااون ئااان سااانويا ن ووحااادة إلنتاااا
الميثااااانول بطاقااااة  2مليااااون ئاااان سنويااااـا ووحاااادة لتحااااـوي الميثانااااـول إلااااد أولي ينااااات بطاقااااة
 700ألاااف ئااان سااانويا ن .وتقااادر ت ل اااة الملاااروم بنحاااو  4- 3ملياااار دوالر وهاااو واحاااد مااان عااادة
اساااتثمارات مماثلاااة تضطاااط ل اااا الصاااين لتحويااا ماااوارد ال حاااا الاااو يرة منض ضاااة القيماااة إلاااد
ميماويااااات مرت عااااة القيمااااة .وقعاااا

اللاااارمة السااااعودية للصااااناعات األساسااااية "سااااابك" اااا

يوليولتماااو ماااومرة ت ااااها لمااادة  6أشااا ر قابلاااة للتمدياااد ماااع شااارمة قا اخساااتانية لدراساااة تطاااوير
منمع بتروميماويات ب ا.

دولةًقطر ً
أعلنااا شااارمة قطااار للبتااارول ااا

برايرلشااابائ عااان خطاااة لااادمن أنلاااطة شااارمة قطااار

لل ينيااا  QVCمااان خاااالل ات اقياااة خااادمات بحيااا تااادير أنلاااطت ا شااارمة قطااار للبتروميماوياااات
(قااااب و) .ي اااد

الت امااا إلاااد االساااتمرار ااا تع يااا األداء الماااال وتنا ساااية اللااارمتين ياااومر

أن قطاااااار لل ينيااااااا

ااااااا ء ماااااان منماااااااع مسااااااايعيد للبتروميماويااااااات داخااااااا شااااااارمة قااااااااب و

للبتروميماويااااات .ماناااا شاااارمة قطاااار للبتاااارول والمملومااااة للدولااااة أعلناااا عااااام  2016أن ااااا
ستتضلد عن

ء من ملروعات ا داخ المدينة الصناعية
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دولةًالكويت ً
أسنـااااـدت شرمـااااـة الصناعـااااـات البتروليااااة ال ــويتـااااـية  PICالتابااااـعة لمؤسسااااة البتاااارول
ال ويتياااة  KPCااا شبـاااـائ ل براياااـر عقـاااـدا ن إلاااد شرمـاااـة "أمياااك ــوستـاااـر ويــاااـلر"
Wheeler

Amec

 Fosterبقيماااااة  34ملياااااون دوالر ويلااااام العقاااااد عمااااا التصاااااميمات ال ندساااااية

الن الياااة لملاااروم منماااع األولي يناااات  3وملاااروم العطرياااات  2ومااان المقااارر بااادء تلاااغي
الملاااروعات ااا الرباااع الثاااان مااان عاااام  2022إلنتاااا حاااوال  940ألاااف ئااان سااانويا ن مااان
البااااول بااااروبيلين و 1.4مليااااون ئاااان ساااانويا ماااان البااااارا ايلين و 420ألااااف ئاااان ساااانويا ماااان
النااااا ولين .يااااومر أن المنمااااع البااااالغ اسااااتثماراته حااااوال  7.8مليااااار دوالر سيضااااا وحاااادة
ت سااير بالبضااار ل ااا القاادرة علااد اسااتضدام البروبااان والنا ثااا ممااواد تغويااة أوليااة والتاا تو رهااا
مصاااا اة الاااا ور .قاماااا شاااارمة اي وياااا للبتروميماويااااات اااا يوليولتمااااو

ب عااااادة تلغيـااااـ

الــوحـاااااـدة  "EU2" 2إلنتاااااا اإليثيلاااااين التابعاااااة لللااااارمة ال ويتياااااة لصاااااناعة األولي يناااااات
واساااتأن

معااادالت اإلنتاااا الطبيعياااة لمحطاااات اإليثيلاااين الي اااول والباااول ايثيلاااين وذلاااك بعاااد

توق ا نتينة أعطال هندسية ئارلة

أوال يوليولتمو .

قامااا شااارمة ال ويااا إلنتاااا البااارا يلين  KPPCااا سااابتمبرلأيلول بتوقياااع عقاااد ماااع
شااااارمة " هانيويااااا الدولياااااة المحااااادودة" Inc
"هانيوياااااا يااااااو أو باااااا المحاااااادودة" LLC

الت نولو يااااات التاااا ت ااااد

International
UOP

 Honeywellالتابعاااااة للااااارمة

 Honeywellلتااااااو ير منموعااااااة ماااااان

إلااااد تحسااااين اإلنتا يااااة وال اااااءة والربحيااااة للعمليااااات اإلنتا يااااة

لمنماااع اللاااعيبة للبتروميماوياااات .وساااتقوم شااارمة "هانيويااا " بتقاااديا الملاااورة ال نياااة لضااامان
األداء بال ااااااءة القصاااااوإ للعوامااااا الح اااااا ة المساااااتضدمة والعملياااااات الصاااااناعية واإلنتا ياااااة
لمنماااع العطرياااات باللاااعيبة بطاقاااة  780ألاااف ئااان سااانويا ن مااان الباااارا ايلين والاااال م لصاااناعات
األليا

البالستي ية واأل الم.

جمهوريةًمصرًالعربية
أعلنااا شااارمة "ب تااا "  Bechtelااا يوليولتماااو عااان حصاااول اللااارمة علاااد عقااادين
أحااااادهما مااااان شااااارمة مرباااااون القابضاااااة لتقاااااديا خااااادمات إدارة الملااااااريع لمنماااااع التحريااااار
للبتروميماوياااات ااا العاااين الساااضنة والاااوي ساااي ون أمبااار منماااع للبتروميماوياااات ااا مصااار
ويلااااام العقاااااد الثاااااان أعماااااال التصاااااميمات والبنااااااء وشاااااراء المعااااادات والماااااواد الال ماااااة
لتوسعات إنتا البول بروبيلين
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الفصل
الثالث

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

أعلناااا و ارة البتاااارول والثااااروة المعدنيااااة اااا نااااو مبر لتلاااارين الثااااان بأنااااه اااااري
حاليااا ن إنلاااء ملااروم إنتااا ال ورمالدهيااد وملااتقاته بطاقااة ساانوية تبلااغ نحااو  30ألااف ئاان ماان
اليوريااااا ورمالدهيااااد و 250ألااااف ئاااان ساااانويا ماااان اليوريااااا وتبلااااغ اسااااتثمارات الملااااروم
حاااااوال  50ملياااااون دوالر باإل ا اااااـة إلاااااد ملاااااروم إنتاااااا الماااااواد الالصاااااقة واأللاااااوا
الضلبيااااـة متوسااااطة ال ثااااـا ة " "mdfبطاقااااة  120ألااااف م 3وباستثمااااـارات تصاااا إلااااد نـحااااـو
 85مليااااون دوالر .ممااااا أعلناااا الااااو ارة عاااان خطت ااااا إلنلاااااء ملااااروم البااااروبيلين والبااااولد
باااروبيلين باألسااا ندرية بطاقاااة إنتا ياااة سااانوية تصااا إلاااد نحاااو  450ألاااف ئااان مااان الباااروبيلين
بت ل اااة اساااتثمارية تصااا إلاااد  1.1ملياااار دوالر .باإل اااا ة إلاااد إنلااااء المرحلاااة الثانياااة ل ياااادة
اساااتضال

اإليثاااان مااان منماااع اااا ات الصاااحراء الغربياااة بطاقاااة حاااوال  175ألاااف ئااان مااان

خليط اإليثان وبروبان بت ل ة استثمارية تص إلد  90مليون دوالر.
ممااااا تاااادرس و ارة البتاااارول أيضااااا ن إنلاااااء منمااااع الت رياااار والبتروميماويااااات بننااااون
السااااويا بطاقااااة إنتا يااااة تبلااااغ نحااااو  5ماليااااين ئاااان ماااان السااااوالر والنااااا ولين والنا ثااااا
وال حا البترول

واإليثيلين والبروبيلين والبيوتين.

سلطنةًعمانً ً
أعلنااا شااارمة "مصااا اة الااادقا" ااا سااابتمبرلأيلول باااأن اللااارمة وقعااا عقاااد إدارة شااارمة
ملاااروم مصااا اة الااادقا والصاااناعات البتروميماوياااة ماااع شااارمة "أمياااك وساااتر ويلااار" خاااالل
مرحلااااااة األعمااااااال ال ندسااااااية واإلنلاااااااءات والملااااااتريات لتلااااااييد الملااااااروم والضاااااادمات
والمرا ي
•

المنطقة االقتصادية الضاصة بالدقا الوي يأت

ثالثة ح م رليسية وه :

الح ماااة األولاااد وتلااام إساااناد "وحااادات المعالناااة الرليساااة" للااارمة تامني ااااس روينياااداس
وشرمة دايو لل ندسة واإلنلاء.

•

الح مااااة الثانيااااة وتلاااام إسااااناد أعمااااال "المرا ااااي والضاااادمات" للاااارمة بترو اااااخ وشاااارمة
سامسونن ال ندسية.

• الح مة الثالثة وتلم إسناد أعمال "المرا ي الضار ية" للرمة سايبا العالمية.

ويلااام نطاااا عمااا شااارمة أمياااك وساااتر ويلااار تقاااديا خااادمات إدارة الملاااروم وت اااوين
ريي مت ام إلدارة الملروم واإلشرا
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الفصل
الثالث

التطورات العالمية والعربية في الصناعات النفطية الالحقة

ثالثا  :استهالك وتجارة وتصنيع الغاز الطبيعي
 .1التطورات العالمية
 1-1استهالك الغاز الطبيعي
شههههام

 2016نموا ً ملحوظ ً في الطلب الع لمي لى الغ ز الطبيعي بلغت نسههههب نحو  ،1%1.5إال

أن معمل النمو ال يزال دون الم وسط المسجل لى ممار السنوات العشر الم ضية والب لغ  .%2.3وبلغ إجم لي
االس االك الع لمي

 2016نحو  3542.9ملي ر م ر مكعب ،مق رنة بحوالي  3480.1ملي ر م ر مكعب في

 .2015كم ارتفعت حصة الغ ز الطبيعي من إجم لي اس االك الط قة األولية 2في الع لم بشكل طفيف في
 .2015يبين الشهههكل  12-3تطور االسههه االك

 2016ل صهههل إلى  3%24.1مق رنة بنسهههبة  %24في
الع لمي من الغ ز الطبيعي خالل الف رة (.)2016-2012

(الشكل )12-3
تطوراالستهالك العالمي من الغاز الطبيعي خالل الفترة 2016-2012
)مليار متر مكعب(
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ϭتم احتساب معدالت النمو ونسب التغير السنوية لالستهالك واإلنتاج على أساس عدد أيام السنة البسيطة ( 365يوم)
 Ϯتشمل الطاقة األولية الوقود المسوق تجاريا ً متضمنا ً مصادر الطاقة المتجددة الحديثة المستخدمة في توليد الكهرباء
 ϯتم اح س ب نسبة المس همة في إجم لي اس االك الط قة األولية ال ُمقمر بوحمة مليون طن نفط مك فئ

ϭ
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ﺷﮭﺪت ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻧﻤﻮاً ﻓﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﺑﻨﺴــﺐ ﻣﺘﻔــﺎوﺗﺔ ﺧﻼل ﻋـــﺎم
 ،2016ﻛﺎﻧﺖ أدﻧــﺎھﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﻣﺮﯾـــﻜﺎ اﻟﺸــﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%0.3ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻧﺤﻮ 968
ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ  962.8ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2015وﻓﻲ أﻓﺮﯾﻘﯿــــﺎ ،ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻋــﺎم
 2016ﻧﺤﻮ  138.2ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  135.8ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋــﺎم  2015ﺑﺰﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ .%1.4
ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻊ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳﯿﺎ/اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﺎدي ﻋﺎم  2016ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  722.5ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ
ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ  701.8ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺎم  ،2015ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮاً ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﻧﺴﺒﺘﮫ  .%1.5وﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أوروﺑﺎ
وأوراﺳﯿﺎ )ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ أوروﺑﺎ وﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﺗﺮﻛﯿﺎ( ٰﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻋــﺎم  2016ﻧﺤﻮ
 1029.9ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ  1010.2ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2015أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮي ﻗﺪرھﺎ
.%1.7
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻋﺎم  2016ﻧﺤﻮ  512.3ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
ﻣﻘﺎﺑﻞ  493.6ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺎم  ،2015ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮاً ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ﻧﺴﺒﺘﮫ  %3.5وھﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼل ﻋﺎم .2016
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺷﮭﺪت ﻣﻨﻄﻘﺔ أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ً طﻔﯿﻔﺎ ً ﻓﻲ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻋﺎم  ،2016ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ
ﻧﺤﻮ  171.9ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  175.8ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺎم  ،2015أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﺪرھﺎ
 ،%2.5وھﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪت ﺗﺮاﺟﻌﺎ ً ﻓﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز ﺧﻼل ﻋﺎم  .2016وﯾـﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول
 11-3واﻟﺸﻜﻞ  13-3ﺗﻮزع اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم .2016
اﻟﺠﺪول 11-3
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ  2015و 2016
)ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(
أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ
أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ
أوروﺑﺎ وأوراﺳﯿﺎ**
أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
آﺳﯿﺎ/اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﺎدي
اﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ

2015

2016

962.8
175.8
1010.2
135.8
493.6
701.8
3480.1

968.0
171.9
1029.9
138.2
512.3
722.5
3542.9

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ*
2016/2015
0.3
)(2.50
1.7
1.4
3.5
2.7
1.5

*ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻘﺪرة ﺑﻤﻠﯿﻮن طﻦ ﻧﻔﻂ ﻣﻜﺎﻓﺊ ،وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺪد أﯾﺎم اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ ) 365ﯾﻮم(

** أوروﺑﺎ وأوراﺳﯿﺎ :ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ أوروﺑﺎ وﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﺗﺮﻛﯿﺎ
ﻣﻼﺣﻈﺔ :اﻷرﻗﺎم ﺑﯿﻦ ﻗﻮﺳﯿﻦ ﺗﻌﻨﻰ ﺳﺎﻟﺒﺎ.
اﻟﻤﺼﺪر:
- BP Statistical Review of World Energy, June 2017
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الشكل ()13-3
توزع استهالك الغاز الطبيعي في العالم عام 2016

آسيا/المحيط الهادي
%20.4

أمريكا الشمالية
%27.3

أمريكا
الوسطي
والجنوبية
%4.9

أفريقيا
%3.9
الشرق األوسط
%14.5

أوروبا وأوراسيا
%29.1

3542.9
ملي ر م ر مكعب

في المق بل ارتفع إن ج الع لم من الغ ز الطبيعي
مق بل  3530.6ملي ر م ر مكعب

 2016حيث بلغ نحو  3551.6ملي ر م ر مكعب

 ،2015محقق ً نموا ً م واضع ً للغ ية نسب  ،%0.3وهو أقل أيض ً من

م وسط معمل النمو لى ممار السنوات العشر الم ضية والب لغ  %2.4وأقل معمل نمو لى ممار  34م ً.
حيث تراجع إن ج الغ ز في الوالي ت الم حمة األمريكية ألول مرة منذ انطالق طفرة غ ز السجيل ،بنسبة بلغت
 ،%2.5وذلك ن يجة تراجع أسع ر النفط والغ ز في األسواق الع لمية ،إال أنا ال تزال مح فظة بمك ن ا كأكبر
من ج للغ ز الطبيعي لمي ً.
بينم حققت أس رالي نموا ً كبيرا ً في إن ج الغ ز الطبيعي بلغت نسب  ،%25.5وهو األ لى لمي ً،
ويعود ذلك إلى دخول مة مش ريع ل صمير الغ ز الطبيعي المسيل حيز ال شغيل خالل الع المنصر .
سجلت منطقة الشرق األوسط أ لى نسبة نمو في اإلن ج بلغت نحو  ،%3.3حيث ارتفع اإلن ج من
 615.9ملي ر م ر مكعب في

 2015ليصل إلى  637.8ملي ر م ر مكعب في

 .2016ج ءت بعمه

منطقة آسيا/المحيط الهادي بمعمل نمو بلغت نسب  ،%2.9حيث ارتفع اإلن ج من  561.9ملي ر م ر مكعب
في

 2015ليصل إلى  579.9ملي ر م ر مكعب في

 .2016وك نت أدنى نسبة نمو في إن ج الغ ز

الطبيعي في منطقة أوروبا وأوراسيا وبلغت  ،%0.2حيث ارتفع اإلن ج من  995.4ملي ر م ر مكعب في
 2015ليصل إلى  1000.1ملي ر م ر مكعب في

.2016
ϯ
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وقم ق بل هذه الزي دات تراجع ً في إن ج الغ ز الطبيعي في منطقة أمريكا الشمالية بنسبة  ،%2.4حيث
انخفض اإلن ج في

 2016إلى  948.4ملي ر م ر مكعب ،مق رنة بنحو  969.4ملي ر م ر مكعب في

 ،2015وهي نسبة ال راجع األ لى مق رنة بب قي من طق الع لم .وفي أفريقيا ،تراجع اإلن ج من  210ملي ر م ر
مكعب

 ،2016أي بنسبة تراجع  .%1.1أم في منطقة أمريكا الوسطى

 2015ليصل إلى 208.3

والجنوبية ،فقم تراجع اإلن ج بنسبة  ،%0.8حيث بلغ اإلن ج نحو  177ملي ر م ر مكعب مق بل  178ملي ر
م ر مكعب

 .2015ويبين الشكل  14-3توزع إن ج الغ ز الطبيعي في مخ لف من طق الع لم خالل

.2016
الشكل ()14-3
توزع إنتاج الغاز الطبيعي في العالم عام 2016

آسيا/المحيط الهادي
%16.3

أمريكا الشمالية
%26.7

أمريكا
الوسطي
والجنوبية
%5.0

أفريقيا
%5.9

الشرق األوسط
%18.0
أوروبا وأوراسيا
%28.2

3551.6
ملي ر م ر مكعب

ح فظت معظم من طق الع لم لى مس وي ت مس همة الغ ز الطبيعي في ميزان الط قة األولية

،2016

وب غيرات طفيفة ن الع الس بق ،حيث حققت منطقة الشرق األوسط أ لى نسبة وصلت إلى  %51.5مق بل
%50.8

 ،2015فيم بلغت هذه المس همة في منطقة أوروبا وأوراسيا نحو  %32.3مق بل %31.9

 .2015كم ارتفعت النسبة في كل من أمريكا الشمالية ل صل إلى  %31.8مق بل  %31.6في

،2015

 ،2015وآسيا/المحيط الهادي ل صل إلى  %11.7مق بل
وأفريقيا ل صل إلى  %28.3مق بل %28.2
 .2015 %11.6بينم شامت حصة الغ ز الطبيعي في منطقة أمريكا الوسطى والجنوبية تراجع ً طفيف ً في
.2015

 2016حيث بلغت  %21.9مق رنة بـ %22.3
ϰ

226

تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون



الفصل
الثالث
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يبين الجمول  12-3والشكل  15-3تطور حصة الغ ز الطبيعي من إجم لي اس االك الط قة األولية في
الع لم خالل الف رة .2016-2013
الجدول 12-3
تطور حصة الغاز الطبيعي من اجمالي استهالك الطاقة األولية في مختلف مناطق العالم
خالل الفترة 2016-2013
)(%
2015 2014 2013

أمريكا الشمالية
أمريكا الوسطى والجنوبية
أوروبا وأوراسيا*
أفريقيا
الشرق األوسط
آسيا  /المحيط الهادي
اجمالى العالم

30.2
22.1
32.8
26.5
49.7
11.5
23.8

31.6
22.3
31.9
28.2
50.8
11.6
24

30.6
21.9
32
27
48.9
11.7
23.7

2016
31.8
21.9
32.3
28.3
51.5
11.7
24.1

مالحظة
تم احتساب نسبة المساهمة في االستهالك اإلجمالي المقدر بمليون طن نفط مكافئ .
تشمل الطاقة األولية الوقود المسوق تجاريا ً متضمنا ً مصادر الطاقة المتجددة الحديثة المستخدمة في توليد الكهرباء

المصمر:

- BP Statistical Review of World Energy , June 2014 , June 2015, June 2016 , June 2017

الشكل 15-3
تطور حصة الغاز الطبيعي من إجمالي استهالك الطاقة األولية
في العالم خالل الفترة ()2016-2013
%

ϭϬϬй
Ϯϰ͘ϭй

Ϯϰ͘Ϭй

Ϯϯ͘ϳй

Ϯϯ͘ϴй

ϳϱ͘ϵй

ϳϲ͘Ϭй

ϳϲ͘ϯй

ϳϲ͘ϭй

2016

2015

2014

2013

ϴϬй
ϲϬй
ϰϬй
ϮϬй

مص در الط قة األخرى

ϱ

Ϭй

الغ ز الطبيعي
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 2-1تجارة الغاز الطبيعي
حققهههت ال جههه رة الع لميهههة للغههه ز الطبيعهههي نمهههوا ً ملحوظههه ً فهههي ههه  2016بلغهههت نسهههب ،%4.8
حيهههث بلهههغ إجمههه لي حجهههم صههه درات الغههه ز الطبيعهههي لميههه ً نحهههو  1084.1مليههه ر م هههر مكعهههب مق رنهههة
بحهههوالي  1034.5مليههه ر م هههر مكعهههب ههه  ،2015وتشهههمل ههههذه الصههه درات الكميههه ت ال هههي تهههم تصهههميره
بواسهههطة خطهههوط األن بيهههب و لهههى شهههكل غههه ز طبيعهههي مسهههيل .ههههذا ويشهههكل حجهههم تجههه رة الغههه ز الطبيعهههي
سههههواء بههههر األن بيههههب أو مسههههيالً نحههههو  %30.6مههههن إجمهههه لي اسهههه االك الغهههه ز الطبيعههههي لههههى الصههههعيم
العههه لمي ،أمههه البههه قي فيسههه الك محليههه ً فهههي منههه طق إن جههه  .ويبهههين الشهههكل  16-3حصهههة ال جههه رة الع لميهههة
للغ ز من إجم لي الطلب في

.2016

(الشكل )16-3
حصة تجارة الغاز الطبيعي العالمية من إجمالي الطلب العالمي في عام 2016
الغاز المصدر
عبر خطوط
األنابيب
%20.8
الغاز الطبيعي
المسيل
%9.8
االستهالك المحلي
%69.4

أم ن توزع صههه درات الغ ز الطبيعي في من طق الع لم

 ،2016ف أتي منطقة االتحاد السووووفيتي

السوووووابق في المرتبة األولى بنسهههههبة  %25.7من إجم لي الصههههه درات ،تليا أوروبا في المرتبة الث نية بنسهههههبة
 %20.1من إجم لي الصهه درات ،ثم منطقة آسوويا/المحيط الهادي بنسههبة  ،%14.8ثم منطقة الشوورق األوسووط
بنسبة  ،%13.9وأمريكا الشمالية بنسبة  ،%13.6بينم س همت أفريقيا بنسبة  %8.4من اإلجم لي الع لمي،
وتأتي في المرتبة األخيرة أمريكا الجنوبية بنسبة  %3.4من إجم لي ص درات الغ ز الطبيعي لمي ً.

ϲ
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وقم ارتفعت واردات الوالي ت الم حمة األمريكية من الغ ز الطبيعي بر خطوط األن بيب من كنما في
 2016ل صهههههههل إلى  82.5ملي ر م ر مكعب مق بل  74.4ملي ر م ر مكعب في

 .2015بينم بلغت

واردات الوال ي ت الم حهمة من الغه ز الطبيعي المسههههههيهل نحو  2.5مليه ر م ر مكعهب فقط ق د مة من ترينيهماد
وتوبه غو ،والنرويج ،وهي تمثههل نحو  %2.9من إجمه لي الواردات .وفي المقه بههل ،بلغ إجمه لي صههههههه درات
الوالي ت الم حمة األمريكية من الغ ز الطبيعي

 2016نحو  64.7ملي ر م ر مكعب ،حيث بلغت صههه درات

الغ ز بر خطوط األن بيب إلى كنما حوالي  21.9ملي ر م ر مكعب وإلى المكسههههههيك حوالي  38.4ملي ر م ر
مكعب ،بينم بلغت صههه درات الغ ز الطبيعي المسهههيل إلى أسهههواق أوروب  ،والشهههرق األوسهههط ،ولسهههي المحيط
الا دي حوالي  4.4ملي ر م ر مكعب.
ج ءت روسي في المرتبة األولى لمي ً بين المول المصمرة للغ ز الطبيعي

 ،2016حيث بلغت

حص ا نحو  %18.9من إجم لي الص درات الع لمية ،وبلغ إجم لي ص دراتا بر خطوط األن بيب إلى أوروب
نحو  166.1ملي ر م ر مكعب ب رتف ع حوالي  6ملي ر م ر مكعب ن

 ،2015وج ءت دولة قطر في

المرتبة الث نية بنسبة  ،%11.5تل ا النرويج بنسبة  ،%10.7ثم كنما  ،%7.6والوالي ت الم حمة  ،%6وأس رالي
 ،%5.2وهولنما  ،%4.9والجزائر  .%4.9وشكلت ص درات المول المذكورة مج معة نحو  %69.7من إجم لي
الص درات الع لمية .الشكل  17-3والجمول (.)13-3
(الشكل )17-3
صادرات الغاز الطبيعي في العالم عام 2016

روسيا
%18.9

بقية العالم
%30.3

قطر
%11.5
النرويج
%10.7

1084.1
ملي ر م ر مكعب

كندا
%7.6

الجزائر
%4.9

الواليات المتحدة
%6.0

ϳ

هولندا
أستراليا %4.9
%5.2
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الجدول 13-3
صادرات الغاز الطبيعي من مختلف مناطق العالم خالل عامي  2015و 2016
)مليار متر مكعب(

أمريكا الشمالية
منا  :كنما
الوالي ت الم حمة
أوروبا الغربية
منا  :النرويج
هولنما
المملكة الم حمة
أمريكا الجنوبية
منا  :ترينيماد وتوب غو
أخرى
االتحاد السوفيتي السابق
منا  :روسي االتح دية
أخرى
الشرق األوسط
منا  :إيران
قطر
من
اإلم رات
أفريقيا
منا  :الجزائر
نيجيري
ليبي
مصر
آسيا /المحيط الهادي
منا  :إنمونيسي
م ليزي
مي نم ر
برون ي
أس رالي
اإلجمالي

2015

2016

124.1
74.4
49.7
229.0
115.5
48.3
13.6
42.0
16.9
25.1
265.4
193.1
72.3
149.1
8.4
121.8
10.2
7.6
83.9
42.9
27.5
6.5
0.0
141.0
32.3
34.2
13.4
8.7
38.1
1034.5

147.2
82.5
64.7
218.1
116.1
53.1
10.6
37.2
14.3
22.9
278.8
204.8
74.0
150.9
8.4
124.5
10.6
7.4
91.1
53.0
23.7
4.4
0.7
160.7
30.0
32.1
12.7
8.3
56.8
1084.1

النسبة من إجمالي
صادرات العالم
13.6
7.6
6.0
20.1
10.7
4.9
1.0
3.4
1.3
2.1
25.7
18.9
6.8
13.9
0.8
11.5
1.0
0.7
8.4
4.9
2.2
0.4
0.1
14.8
2.8
3.0
1.2
0.8
5.2
100.0

نسبة التغير
2016/2015
18.6
10.9
30.2
)(4.8
0.5
9.9
)(22.1
)(11.4
)(15.4
)(8.8
5.0
6.1
2.4
1.2
0.0
2.2
3.9
)(2.6
8.6
23.5
)(13.8
)(32.3
14.0
)(7.1
)(6.1
)(5.2
)(4.6
49.1
4.79

مالحظة
األرق بين قوسين تعنى س لب .
المصمر:
- BP Statistical Review of World Energy, June 2016 and June 2017

ϴ
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ارتفعهههت الكميههه ت المصهههمرة مهههن الغههه ز الطبيعهههي بواسهههطة خطهههوط األن بيهههب مهههن  709مليههه ر م هههر
مكعهههب ههه  2015ل صهههل إلهههى  737.5مليههه ر م هههر مكعهههب ههه  ،2016أي بنسهههبة نمهههو قهههمره

،%4

ويعهههود ذلهههك إلهههى نمهههو إجمههه لي صههه درات الغههه ز بشهههكل ملحهههوظ مهههن الواليههه ت الم حهههمة إلهههى كنهههما ،ومهههن
روسي االتح دية إلى أوروب .
أمههه فهههي مجههه ل تجههه رة الغههه ز الطبيعهههي المسهههيل ،فقهههم حققهههت نمهههوا ً مرتفعههه ً فهههي ههه  2016بلغهههت
نسههههب  ،%6.5حيههههث بلهههههغ إجمهههه لي الصهههه درات نحهههههـو  346.6مليهههه ر م ههههر مكعـهههههـب ،مق رنـههههـة بنحهههههو
 325.5مليهه ر م ههر مكعههب هه  .2015ويعههود ذلههك إلههى النمههو الم زايههم فههي الطلههب لههى الغهه ز الطبيعههي
المسهههيل فهههي هههمة أسهههواق فهههي مقهههمم ا السهههوق الصهههيني ،وفهههي األسهههواق الن شههه ة مثهههل ب كسههه ن ،وبولنهههما،
ومصههههر ،وال ههههي تع مههههم لههههى اسهههه خما المرافههههئ الع ئمههههة السهههه قب ل وتخههههزين الغهههه ز الطبيعههههي المسههههيل
وإ دت إلى الح لة الغ زية.
وإجمهههه ال ،فقههههم شههههكلت صهههه درات الغهههه ز الطبيعههههي المسههههيل نسههههبة  %32مههههن إجمهههه لي صهههه درات
الغههه ز الع لميهههة ههه  ،2016ب رتفههه ع طفيهههف هههن نسهههبة ههه  2015وال هههي بلغهههت نحهههو  ،%31.5بينمههه
بلغهههت نسهههبة صههه درات الغههه ز الطبيعهههي بواسهههطة خطهههوط األن بيهههب نحهههو  ،%68ب راجهههع طفيهههف هههن نسهههبة
 2015وال ي بلغت  .%67.5الشكل  18-3والشكل  19-3والجمول (. )14-3
الشكل 18-3
تطور صادرات الغاز الطبيعي عالميا خالل الفترة 2016-2012
(ملي ر م ر مكعب)

738

709

700

708

677

ϴϬϬ
ϳϬϬ

ϲϬϬ
ϱϬϬ
347

326

2016

2015

332

325

330

ϰϬϬ
ϯϬϬ

ϮϬϬ
ϭϬϬ

الغ ز الطبيعي المسيل

2014

2013

2012

Ϭ

الغ ز بر خطوط األن بيب

ϵ
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الشكل 19-3
توزع صادرات الغاز الطبيعي عالميا ً خالل عامي  2015و 2016

68%

68.5%

ϯϮй

ϯϭ͘ϱй

2016

2015

الغ ز الطبيعي المسيل
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الغ ز بر خطوط األن بيب

الجدول 14-3
صادرات الغاز الطبيعي من مختلف مناطق العالم خالل عامي  2015و 2016
)مليار متر مكعب(

أ-بواسطة األنابيب
أمريك الشم لية
أمريك الجنوبية
أوروب
االتح د السوفي ي الس بق
الشرق األوسط
أفريقي
لسي المحيط الا دي
إجمالي صادرات العالم من الغاز عبر األنابيب
ب -غاز طبيعي مسيل
أمريك الشم لية
أمريك الجنوبية
أوروب
االتح د السوفي ي الس بق
الشرق األوسط
أفريقي
لسي المحيط الا دي
إجمالي صادرات العالم من الغاز الطبيعي المسيل
إجمالي صادرات العالم
نسبة الكميات المصدرة عبر األنابيب/االجمالي ()%
نسبة الكميات المصدرة من الغاز الطبيعي المسيل/االجمالي ()%
المصمر:

2015

)(%

2016

)(%

123.4
19.90
217.80
251.40
28.4
37.3
30.6
709.0

17.4
2.8
30.7
35.5
4.0
5.3
4.3
100.0

142.8
16.8
207.6
264.8
28.4
45.6
31.5
737.5

19.4
2.3
28.1
35.9
3.9
6.2
4.3
100.0

0.7
22.00
11.20
14.00
120.6
46.6
110.4
325.5
1034.50
68.54
31.46

0.2
6.8
3.4
4.3
37.1
14.3
33.9
100.0

4.4
20.4
10.5
14.0
122.5
45.5
129.3
346.6
1084.1
68.03
31.97

1.3
5.9
3.0
4.0
35.3
13.1
37.3
100.0

- BP Statistical Review of World Energy, June 2017

ϭϬ
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الفصل
الثالث

التطورات العالمية والعربية في الصناعات النفطية الالحقة

أم لى الصههههههعيم العربي ،فقم ان عشههههههت مجمدا ً صهههههه درات الغ ز الطبيعي من المول العربية في
 ،2016بعم تراجع دا لثالث سههنوات ،مسههجلة نحو  200.5ملي ر م ر مكعب ،مق رنة بـهههههههه  193.7ملي ر م ر
 ،2015بنسههههههبة زي دة  .%5.3وشههههههكلت صهههههه درات المول العربية مج معة نحو  %18.5من

مكعب في

إجم لي ص درات الغ ز الطبيعي لمي ً .الشكل .20-3
الشكل 20-3
توزع صادرات الغاز الطبيعي عالميا ً عام 2016
()%

الدول العربية
األخرى
%1.0

الدول األعضاء
%17.5

باقي العالم
%81.5

اح فظت دولة قطر بصمارتا كأكبر مصمر للغ ز الطبيعي في المول العربية

 ،2016حيث بلغت

صههههه دراتا حوالي  124.4ملي ر م ر مكعب أي م نسهههههب  %62من إجم لي صههههه درات المول العربية ،تل ا
الجماورية الجزائرية في المرتبة الث نية حيث بلغ إجم لي صههههههه دراتا نحو  53ملي ر م ر مكعب بحصهههههههة
 %26.4من إجم لي صهههههه درات المول العربية ،ثم سههههههلطنة م ن في المرتبة الث لثة بنسههههههبة  ،%5.3فمولة
اإلم رات بنسههبة  ،%3.7ودولة ليبي بنسههبة  ،%2.2وأخيرا ً جماورية مصههر العربية بنسههبة  %0.3ال ي بمأت
مجمدا ً خالل

 2016ب صمير مد من شحن ت الغ ز الطبيعي المسيل من مجمع إدكو الم وقف منذ سنوات،

الشكل .21-3

ϭϭ
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اﻟﺸﻜﻞ )(21-3
ﺗﻮزع ﺻﺎدرات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻋﺎم 2016
ﻋﻣﺎن
اﻹﻣﺎرات ﻟﯾﺑﯾﺎ
%3.7 %5.3
%2.2

اﻟﺟزاﺋر
%26.4

ﻗطر
%62.0

200.5
ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ

 3-1اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
ﺷﮭﺪت ﻣﻌﺪﻻت أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎز اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،ﺳﻮاء اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻋﺒﺮ ﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ أو اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﯿﻞ،
ﺗﺮاﺟﻌﺎ ً ﻣﻠﺤﻮظﺎ ً ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  2016ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺪﻻﺗﮭﺎ ﻋﺎم  2015ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﻔﺮة ﻓﻲ إﻣﺪادات اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﯿﻞ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺮﻛﺰ ھﻨﺮي ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%5.4وﻓﻲ ﻛﻨﺪا ﺑﻨﺴﺒــﺔ  ،%22.9ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻮاﺻﻞ إﻟﻰ
اﻟﯿﺎﺑﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ ) %32.7ﻋﻠــﻰ ﺷﻜــﻞ ﻏــﺎز طﺒﯿﻌــﻲ ﻣﺴﯿــﻞ( ،ﻛﻤــﺎ ﺗﺮاﺟــﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻐـــﺎز اﻟﻄﺒﯿــﻌﻲ ﻓﻲ
أﺳـــــﻮاق اﻻﺗﺤــﺎد اﻷوروﺑــﻲ ﺑﻨﺴﺒــﺔ  ،%26.6وﻓــﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ  .%28.2اﻟﺸﻜﻞ )(22-3
واﻟﺠﺪول ).(15-3

12
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التطورات العالمية والعربية في الصناعات النفطية الالحقة

الشكل 22-3
تطور معدل األسعار العالمية للغاز الطبيعي خالل الفترة 2016-2012
(دوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية)

18
16
14
12
10
8
6
4
2
ϮϬϭϲ

ϮϬϭϱ
كندا

ϮϬϭϰ

الواليات المتحدة

0
ϮϬϭϮ

ϮϬϭϯ
االتحاد األوروربي

المملكة المتحدة

اليابان

الجدول 15-3
تطور معدل األسعار* العالمية للغاز الطبيعي 2016-2012
)دوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية(

اليابان **
االتحاد األوروبي
المملكة المتحدة
الواليات المتحدة
كندا

2012

2013

2014

2015

2016

16.75
10.93
9.46
2.76
2.27

16.17
10.73
10.63
3.71
2.93

16.33
9.11
8.22
4.35
3.87

10.31
6.72
6.53
2.60
2.01

6.94
4.93
4.69
2.46
1.55

*معدل السعر واصل باإلضافة إلى كلفة الشحن والتأمين.
**غاز طبيعي مسيل.
مالحظة  :األرقام بين قوسين تعنى سالبا
المصدر- BP Statistical Review of World Energy, June 2017 :

نسبة التغير
2016/2015
%
)(32.7
)(26.6
)(28.2
)(5.4
)(22.9

 4-1أهم تطورات صناعة الغاز الطبيعي المسيل في العالم
 1-4-1الطاقة اإلنتاجية للغاز الطبيعي المسيل
بلغت الط قة اإلن جية االسههمية للغ ز الطبيعي المسههيل لمي ً في نا ية
طن السهههههنة مق بل  313.4مليون طن السهههههنة في نا ية

 2016نحو  339.1مليون

 ،2015أي بزي دة قمره  ،%8.2حيث شهههههام

 2016تشههغيل مة مشهه ريع في أسهه رالي منا مشههروع ( )Australia Pacific LNGوالذي يضههم خطي إن ج
ϭϯ
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بط قة إجم لية  9مليون طن السنة ،وم شروع  Gorgon LNGبجزيرة  Barrowوالذي يضم خطي إن ج بط قة
إجم لية قمره  10.4مليون طن السنة ،ب إلض فة إلى تشغيل خط اإلن ج الث ني بمشروع  GLNGل سييل الغ ز
الطبيعي بجزيرة  .Curtisكم شهههام

 ،2016تشهههغيل خط اإلن ج األول والث ني في مشهههروع Sabine Pass

ب لوالي ت الم حمة بط قة إجم لية  9مليون طن السههههنة .بينم بلغ مد وحمات (ق طرات) تسههههييل الغ ز الطبيعي
نحو  96وحمة (ق طرة) موز ة في تسعة شرة دولة مصمرة للغ ز الطبيعي المسيل حول الع لم.
وال تزال دولة قطر تح فظ ب لمرتبة األولى لمي ً بط قة إن جية تقمر بنحو  77مليون طن السههههههنة أي
م يوازي نحو  %22.7من اإلجم لي الع لمي ،بينم ح فظت أسهههههه رالي لى تقمما في المرتبة الث نية بط قة
إن جية بلغت نحو  61.1مليون طن السنة بنسبة  ،%18وم ليزي في المرتبة الث لثة بط قـهههههة إن جـهههههـهههههية بلغت
 29.9مليون طن السهههههنة أي م يع دل نحو  %8.6من الط قة اإلن جية لى مسههههه وى الع لم .وبذلك تسههههه حوذ
المول الثالث مج معة لى نحو  %49.5من إجم لي الط قة اإلن جية للغ ز الطبيعي المسهههههيل لمي ً نا ية
 .2016الجمول (.)16-3
أم ن توزع الط قة اإلن جية االسمية للغ ز الطبيعي المسيل في من طق الع لم المخ لفة في نا ية
 ،2016فقم اح فظت منطقة المحيط الهادي ب لمرتبة األولى لمي ً ،وبحصة أكبر ن

 ،2015حيث ارتفعت

الط قة اإلن جية اإلجم لية من  122.4مليون طن السنة إلى  142.4مليون طن السنة وهو م يع دل  %42من
اإلجم لـي الع لمي ،بينم ظــلت الط قــة اإلن جية اإلجم لية في منطقــة الشــرق األوســط دون تغيير نـم
 99.9مليون طن السنة بنسبة  %29.5من اإلجم لي الع لمي .أم في منطقة األطلسي ،فقم ارتفعت الط قة
اإلن جية إلــى  96.8مليون طن السنة ،وهو م يع دل نحو  %28.5من اإلجم لي الع لمي .الشكل .23-3
الجدول 16-3
توزع الطاقة اإلنتاجية االسمية للغاز الطبيعي المسيل في العالم نهاية عام 2016
المنطقة

مليون طن  /السنة
الطاقة اإلنتاجية
االسمية

مليون طن  /السنة
142.4
61.1
7.2
6.9
1.5
21.1
29.3
4.5
10.8

المحيط الهادي
منا  :أس رالي
برون ي
ب بوا غيني الجميمة
الوالي ت الم حمة (أالسك )
إنمونيسي
م ليزي
بيرو
روسي
ϭϰ
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النسبة من الطاقة
اإلنتاجية العالمية
%

42.0
18.0
2.1
2.0
0.4
6.2
8.6
1.3
3.2



الفصل
الثالث

التطورات العالمية والعربية في الصناعات النفطية الالحقة

تابع الجدول 16-3
الطاقة اإلنتاجية
االسمية
مليون طن  /السنة

المنطقة

الشرق األوسط
منا  :اإلم رات
من
قطر
اليمن
األطلسي
منا  :الجزائر
مصر
غيني االس وائية
نيجيري
النرويج
ترينيماد وتوب غو
أنجوال
الوالي ت الم حمة (خليج المكسيك)
االجمالي

99.9
5.8
10.4
77
6.7
96.8
25.3
12.2
3.7
21.9
4.2
15.3
5.2
9
339.10

المصادر:

النسبة من الطاقة
اإلنتاجية العالمية
%

29.5
1.7
3.1
22.7
2.0
28.5
7.5
3.6
1.1
6.5
1.2
4.5
1.5
2.7
100

- GIIGNL, LNG industry, 2017 edition
- IGU world LNG report, 2017 edition

الشكل 23-3
توزع الطاقة اإلنتاجية االسمية للغاز الطبيعي المسيل في مناطق العالم المختلفة
نهاية عام 2016

األطلسي
%28.5

المحيط الهادي
%42.0

الشرق األوسط
%29.5

339.1
مليون طن/السنة
ϭϱ
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 2-4-1مرافئ استقبال الغاز الطبيعي المسيل
بلغ إجم لي مد مرافئ اس قب ل ن قالت الغ ز الطبيعي المسيل في نا ية

 2016نحو  116مرفأ

بسعة إجم لية بلغت 1120ملي ر م ر مكعب السنة ( 830مليون طن السنة) ،أي أكثر من ضعف الط قة اإلن جية
االسمية للغ ز الطبيعي المسيل لمي ً.
أم ن توزع الط قة ال صميمية لمنشآت اس قب ل الغ ز الطبيعي المسيل وإ دت إلى ح ل الغ زية في
من طق الع لم المخ لفة في نا ية

 ،2016فم زالت منطقة آسيا مح فظة ب لمرتبة األولى لمي ً ،حيث بلغ

إجم لي الط قة ال صميمية لمنشآت اس قب ل الغ ز الطبيعي المسيل نحو  588.2ملي ر م ر مكعب السنة بم يع دل
نحو  %52.5من إجم لي الع لم ،حيث تعم منطقة لسي السوق الرئيسية لص درات الغ ز الطبيعي المسيل.
تأتي منطقة أمريكا الشمالية في المرتبة الث نية بط قة إجم لية تبلغ نحو  211.9ملي ر م ر مكعب السنة
بنسبة  ،%18.9ثم تأتي منطقة أوروبا في المرتبة الث لثة بنسبة  %20.6من اإلجم لي الع لمي ،بط قة تصميمية
إجم لية قمره  231.2ملي ر م ر مكعب السنة ،وهي تعم ث ني أهم األسواق الرئيسية لص درات الغ ز الطبيعي
المسيل.
وقم شام

 2016نموا ً في الط قة ال صميمية لمرافئ اس قب ل الغ ز المسيل في منطقة أمريكا الجنوبية

بعم تشغيل مرافئ جميمة في كل من ج ميك وكولومبي  ،حيث بلغت نحو  44.5ملي ر م ر مكعب السنة بنسبة
 %4من الط قة اإلجم لية الع لمية .أم في منطقة الشرق األوسط ،فقم بلغت الط قة ال صميمية اإلجم لية لمرافئ
االس قب ل نحو  44.3ملي ر م ر مكعب السنة أي م نسب  %4من الط قة اإلجم لية الع لمية.
وتعم منطق أمريك الجنوبية والشرق األوسط من األسواق الن ش ة لص درات الغ ز الطبيعي المسيل،
ومن الم وقع أن تشام كال المنطق ين توسع ً في إنش ء مرافئ اس قب ل الغ ز الطبيعي المسيل خالل السنوات
المقبلة لمواكبة الطلب الم ن مي لى الغ ز في هذه األسواق الوا مة .الشكل .24-3

ϭϲ
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التطورات العالمية والعربية في الصناعات النفطية الالحقة

الشكل 24-3
توزع الطاقة التصميمية لمرافئ استقبال الغاز الطبيعي المسيل في مناطق العالم المختلفة
نهاية عام 2016
الشرق األوسط
%4.0
أمريكا الشمالية
%18.9

أمريكا الجنوبية
%4.0

آسيا
%52.5

أوروبا
%20.6

اإلجمالي
 ϭϭϮϬ͘ϭمليار متر مكعب/السنة

في الواليات المتحدة األمريكية ،أ لنت شركة  Cheniereالم لكة لمشروع  Sabine Passل سييل الغ ز
الطبيعي ،تحميل أول شحنة تج رية من خط اإلن ج الث لث ب لمشروع في حزيران يونيو ،وتصميره إلى كوري
الجنوبية بموجب اتف ق ممت  20م ً مع مؤسسة كوري للغ ز ( .)KOGASكم اس كملت الشركة ك فة الفحوص
ال شغيلية لخط اإلن ج الرابع في شار تشرين األول أك وبر ،قبل المو م المخطط بحوالي نحو خمسة أشار،
لى أن يبمأ تصمير أولى الشحن ت ال ج رية خالل الربع األول من

.2018

وقم أش رت الشركة إلى أن إجم لي مد الشحن ت ال ي تم تحميلا من مشروع  Sabine Passمنذ بماية
تشغيل في لذار م رس  2016قم بلغ حوالي  200شحنة ،وتم توصيلا إلى نحو  25دولة حول الع لم.
كمـ أشـ رت الشركـة إلـى أن نسبة ال نفيذ في إنش ء خط اإلن ج الخ مس قم بلغت  ،%76.1ومن
الم وقع أن يصبح قيم ال شغيل النا ئي في النصف الث ني من

 .2019أم ب لنسبة لخط اإلن ج الس دس ،فقم

حصلت الشركة لى الموافق ت ال نظيمية الالزمة للبمء في تنفيذه ،وي وقف اتخ ذ قرار االس ثم ر النا ئي لى
توفير ال مويل الالز للمشروع .يذكر أن مشروع  Sabine Passهو أول مشروع ل صمير الغ ز الطبيعي المسيل
يمخل حيز ال شغيل ضمن مجمو ة المش ريع الج ري تنفيذه ح لي ً ب لوالي ت الم حمة بعم طفرة اإلن ج المحلي
من الغ ز وبخ صة غ ز السجيل ،وتقمر الط قة اإلجم لية للخطوط الس ة ب لمشروع بنحو  27مليون طن السنة
( 4.5مليون طن السنة لكل خط).
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كم أ لنت شهركة  Cheniereوهي الم لكة أيضه ً لمشهروع  Corpus Christi LNGبوالية تكسه س ن
وصههول نسههبة ال نفيذ في خطي اإلن ج األول والث ني ب لمشههروع إلى  ،%72.4لى أن ي م تشههغيل كال الخطين
من صف

 .2019وسـههههوف يضـههههم المشـههههروع ثالث خطوط إن ج بط قة إجم لية  13.5مليون طن السنة

( 4.5مليون طن السنة لكل خط).
وفي تطور لخر ،حصل الشرك ء في مشروع  Golden Pass LNGلى الموافق ت الالزمة من اللجنة
االتح دية ل نظيم الط قة ( )FERCل نفيذ مشروع يقضي ب حويل مرفأ اس قب ل الغ ز الطبيعي المسيل Golden

 Passالواقع لى سهه حل خليج تكسهه س إلى محطة إسهه لة تضههم ثالث خطوط إن ج بط قة إجم لية  15.6مليون
طن السههههههنة .وي سهههههه هم في هذا المشههههههروع العمالق كل من شههههههركة قطر للب رول بنسههههههبة  ،%70وشههههههرك ي
 ExxonMobilو ConocoPhillipsب لنسبة الم بقية.
وفي أسووتراليا ،أ لنت شههركة  Chevron Australiaالم لكة لنسههبة  %47.2من مشههـهههههههـهههههههـهههههههـهههههههروع
 Wheatstone LNGغرب أسهههه رالي  ،ن تحميل أولى شههههحن ت الغ ز الطبيعي المسههههيل من خط اإلن ج األول
ب لمشروع العمالق وتصميره إلى الي ب ن في شار تشرين األول أك وبر .ويضم المشروع خطي إن ج بط قة
إجم لية  8.9مليون طن السههنة ،ومن المخطط تشههغيل خط اإلن ج الث ني في المشههروع خالل

 .2018يذكر

أن أس ه رالي تقو منذ مة سههنوات ب نفيذ سههبعة مش ه ريع إلن ج الغ ز الطبيعي المسههيل في لن واحم ،دخل منا
ح ى اآلن خمسة مش ريع حيز ال شغيل ،وي وقع أن يشام

 2018تشغيل المشرو ين الم بقيين .وس س هم

المش ريع السبعة في رفع الط قة اإلن جية للغ ز الطبيعي المسيل في أس رالي إلى  86مليون طن السنة بحلول
 ،2020مم سيمكنا من تخطي دولة قطر كأكبر مصمر للغ ز الطبيعي المسيل لمي ً.
وفي إيران ،تسعى الشركة الوطنية اإليرانية للنفط ( )NIOCإلى اس كم ل تنفيذ مش ريع تصمير الغ ز
الطبيعي المسيل الم وقفة منذ سنوات بسبب العقوب ت المفروضة لى إيران .وفي هذا الصمد ،بمأت الشركة
مح دث ت مع كبري ت شرك ت الب رول الع لمية الس كم ل مشروع  Iran LNGخالل ف رة سن ين .يذكر أن نسبة
ال نفيذ في المشروع قم بلغت نحو  %60ب كلفة بلغت  1.8ملي ر دوالر ،وت وقع الشركة أن تصل االس ثم رات
اإلجم لية للمشروع إلى  4-3ملي ر دوالر.
وفي باكستان ،تم تشغيل مرفأ ئم ث ن الس قب ل وتخزين الغ ز الطبيعي المسيل وإ دت إلى الح لة
الغ زية ت بع لشركة  BWفي شار تشرين الث ني نوفمبر ،والذي تصل ط ق القصوى إلى  750مليون قم
مكعب غ ز اليو  ،ليرسو بجوار المرفأ الع ئم ال بع لشركة  Excelerateفي مين ء ق سم .ومن المخطط أن يصل
مرفأ

ئم ث لث ت بع لشركة  Excelerateخالل

 .2018وتأمل ب كس ن أن تس هم هذه المرافئ في سم

اح ي ج تا من الغ ز الطبيعي في ظل تراجع اإلن ج المحلي ،وهي تعم من األسواق الوا مة للغ ز الطبيعي
المسيل في منطقة لسي .
ϭϴ
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وفي بنغالديش ،وقعت مجمو ة  Summitقما ً أولي ً في ك نون الث ني ين ير مع شهههههركة Petrobangla

بقيمة  500مليون دوالر إلنشههه ء أول مرفأ ئم السههه قب ل وتخزين الغ ز الطبيعي المسهههيل وإ دت إلى الح لة
الغ زية في بنغالديش بط قة  500مليون قم مكعب اليو  .ووفق ً للعقم ،سيس غرق تنفيذ المشروع  18شارا ً من
ت ريخ توقيع العقم النا ئي ،وسوف تقو  Summitب شغيل المرفأ لممة  15م ً.
وفي تركيا ،تع قمت شههركة  Botasال ركية مع شههركة  MOLالي ب نية الس ه ج ر المرفأ الع ئم الس ه قب ل
الغ ز الطبيعي المسهههيل وإ دت إلى الح لة الغ زية ( )Challengerفي شهههار تشهههرين األول أك وبر .ويعم مرفأ
 Challengerأكبر مرفأ ئم في الع لم حيث تبلغ ط ق ال خزينية حوالي  263,000م ر مكعب .ووفق ً للعقم
المبر  ،تبلغ ف ر ة االسههههه ج ر ثالث سهههههنوات ،وهو يعم المرفأ الرابع للغ ز الطبيعي المسهههههيل في تركي  ،ومن
المخطط تشغيل خالل

.2018

وفي سي ق لخر ،حصلت كل من تركي وأذربيج ن لى قرض بقيمة  400مليون دوالر لكل منام من
البنك المولي للمس همة في إنش ء خط أن بيب  TANAPالذي سيم م من أذربيج ن إلى تركي بر جورجي  .تقمر
الط قة ال صهههميمية للخط بنحو  16ملي ر م ر مكعب غ ز السهههنة ،ومن المخطط أن ي م تخصهههي

نحو  6ملي ر

م ر مكعب السهههنة للسهههوق ال ركي ،أم الكمية الم بقية فسهههي م نقلا إلى أوروب بر الربط مع خط  ،TAPالذي
سيم م بطول  870كم من الحمود اليون نية ال ركية ليمر بـههر شم ل جورجـههي وألب ني مرورا ً ب لبحر األدري تي
ح ى يصل إلى جنوب إيط لي  .ومن الم وقع أن يمخل خط أن بيب  TANAPحيز ال شغيل خالل

.2018

وفي روسووووويا االتحادية ،ق مت شهههههركة  Novatekالم لكة لحصهههههة  %50.1من مشهههههروع ي م ل للغ ز
الطبيـههههـههههـههههعي المسـههههـههههـههههيل ( )Yamal LNGب شغيل خط اإلن ج األول من المشروع العمالق في شار ك نون
األول ديسهمبر ،وتم تحميل أولى شهحن ت الغ ز الطبيعي المسهيل وتصهميره إلى أوروب  .ومن المخطط تشهغيل
خطي اإلن ج الث ني والث لث من المشهههههروع خالل مي  2018و ،2019ليصهههههل المشهههههروع إلى ك مل ط ق
ال صميمية الب لغة نحو  16.5مليون طن السنة.
وفي كرواتيا ،أ لنت وزارة الط قة والبي ة في شار ك نون األول ين ير ،أن مشروع إنش ء وتشغيل مرفأ
ئم الس قب ل وتخزين الغ ز الطبيعي المسيل وإ دت إلى الح لة الغ زية سيكون ج هزا ً بحلول
ويعم هذا المرفأ ،األول من نو

.2019

في كرواتي  ،وهو سيمكنا من تنويع مص در إمماداتا من الغ ز ،وتقليل

اال م د لى واردات الغ ز من روسي االتح دية ،وتقمر الط قة ال صميمية للمرفأ بحوالي  250مليون قم
مكعب غ ز اليو .

ϭϵ
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وفي ماليزيا ،أ لنت شركة  Petronasفي شار نيس ن أبريل ،تحميل أولى شحن ت الغ ز الطبيعي
المسيل من المحطة الع ئمة ( )PFLNGقب لة سواحل  .Sarawakوتعم محطة  PFLNGأول محطة ئمة إلن ج
الغ ز الطبيعي المسيل في الع لم وتقمر ط ق تا اإلن جية بنحو  1.2مليون طن السنة .كم تقو الشركة ب نفيذ
محطة ئمة ث نية ( )PFLNG2بط قة  1.5مليون طن السنة ،ومن المخطط تشغيلا بحلول

.2020

وفي موزمبيق ،وقعت شركة  Eniاإليط لية في شار أي ر م يو ،االتف ق النا ئي ل طوير حقل الغ ز
العمالق  Coral Southالواقع ضمن القط ع 4-في حوض  Rovumaقب لة سواحل موزمبيق ،بقيمة  8ملي ر
دوالر .ووفق ً لخطة ال طوير ،سي م حفر س ة لب ر بحرية تحت سطح البحر ،وسوف ي م نقل إن ج الغ ز من
اآلب ر إلى منصة ئمة إلن ج الغ ز الطبيعي المسيل بط قة  3.3مليون طن السنة ،وي وقع أن يبمأ اإلن ج بحلول
.2022
 .2أهم التطورات العربية
لى الصعيم العربي ،بلغ إجم لي الط قة اإلن جية االسمية للغ ز الطبيعي المسيل في المول العربية
نا ية

 2016حوالي  137.4مليون طن السنة ،وال تزال دولة قطر في المرتبة األولى ربي ً حيث تس حوذ

وحمه لى نسبة  %56من إجم لي الط قة اإلن جية في المول العربية ،تليا الجماورية الجزائرية في المرتبة
الث نية بنسبة  ،%18.4ثم جماورية مصر العربية في المرتبة الث لثة بنسبة  ،%8.9ثم سلطنة م ن بنسبة
 ،%7.6واليمــن بنسبــة  %4.9وأخيرا ً دولة اإلم رات العربية الم حمة بنسبة  .%4.2الجمول  17-3والشكل
.25-3
الجدول 17-3
توزع الطاقة اإلنتاجية االسمية للغاز الطبيعي المسيل في الدول العربية نهاية عام 2016
مليون طن  /السنة

الدولة

اإلمارات
الجزائر
قطر
مصر
عمان
اليمن
االجمالي
المصادر:

الطاقة اإلنتاجية االسمية
مليون طن  /السنة

5.8
25.3
77
12.2
10.4
6.7
137.4

1.7
7.5
22.7
3.6
3.1
2.0
40.5

- GIIGNL, The LNG industry, 2017 edition
- IGU world LNG report, 2017 edition

ϮϬ
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الشكل 25-3
توزع الطاقة اإلنتاجية االسمية للغاز الطبيعي المسيل في الدول العربية نهاية عام 2016
اليمن
عمان
%4.9
%7.6

اإلمارات
%4.2
الجزائر
%18.4

مصر
%8.9

قطر
%56.0
137.4
مليون طن/السنة

فيما يلي أهم التطورات التي شهدتها صناعة وتجارة الغاز الطبيعي في الدول العربية خالل عام 2017
 1-2دولة اإلمارات العربية المتحدة
أصهههبحت واردات الغ ز الطبيعي تسههه هم بنحو  %30من إجم لي الطلب لى الغ ز في دولة اإلم رات
في ضههوء تن مي الطلب و م كف ية اإلن ج المحلي .وفي هذا الصههمد ،تسههعى دولة اإلم رات إلى تنويع وتأمين
مصههه در إمماداتا بر ال وسهههع في إنشههه ء مرافئ اسههه قب ل الغ ز الطبيعي المسهههيل وإ دت إلى الح لة الغ زية.
حيث يوجم مرفأ ئم في مين ء الرويس في أبو ظبي تبلغ ط ق األسههههههه سههههههية  500مليون قم مكعب اليو ،
ويوجم مرفأ أخر في مين ء جبل لي في دبي تبلغ ط ق قرابة  1ملي ر قم مكعب اليو  .كم تع قمت مؤسسسسسسسسة
نفط الشارقة الوطنية على استئجار مرفأ عائم بطاقة  500مليون قم مكعب اليو سيصل أواخر

.2018

بينم تقو شركة اإلم رات للغ ز الطبيعي المس ل المملوكة ب لك مل لشركة مب دلة للب رول بإ ماد دراسة ل حميم
موقع من سهههب لى السههه حل الشهههرقي لمولة اإلم رات في إم رة الفجيرة ليرسهههو في مرفأ ئم السههه قب ل الغ ز
الطبيعي المسيل وإ دت إلى الح لة الغ زية .وك نت شركة اإلم رات للغ ز الطبيعي المس ل تخطط في الس بق
إلنش ء مرفأ ث بت في الفجيرة إال أنا ألغت المشروع واتجات نحو فكرة اس خما مرفأ ئم.
وفي إمارة الشارقة ،وقعت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية وهيئة كهرباء ومياه الشارقة في شهر
أيار/مايو ،اتفاقية متكاملة لبيع الغاز إلى ثالث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في الشارقة .وبموجب هذه
االتفاقية ستقوم مؤسسة نفط الشارقة الوطنية عبر المشروع المشترك مع  UNIPERاأللمانية بتنظيم عمليات
استيراد الغاز الطبيعي المسيل باستخدام مرفأ عائم سيتم إرسائه في ميناء الحمرية .ومن المتوقع أن تصل أولى
Ϯϭ
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شحنات الغاز الطبيعي المسيل في مطلع عام  .2019ووفقا ً لالتفاق ،سيتم تزويد جزء من الغاز المورد من
محطة االستالم في ميناء الحمرية مباشرة إلى محطة الحمرية لتوليد الطاقة الكهربائية ،كما سيتم تزويد بقية
الغاز المورد إلى مجمع الغاز في حقل الصجعة التابع لمؤسسة نفط الشارقة الوطنية ،ومن هناك يتم توزيعه
إلى بقية محطات توليد الطاقة الكهربائية لهيئة كهرباء ومياه الشارقة.
أم فيم ي علق بمش ريع تطوير حقول الغ ز الطبيعي ،فقم أ لنت شركة ب رول أبو ظبي الوطنية (أدنوك)
في تموز يوليو ،زما اس ثم ر نحو  20ملي ر دوالر في تطوير حقول حيل وغشة ودلم ونصر والشويا ت،
مس نمة لى نج حا وخبراتا في مج ل تطوير حقول الغ ز الح مضي مثل حقل غ ز ش ه شميم الحموضة،
وت وقع أن يصل إن ج الغ ز من هذه الحقول إلى نحو  1.2ملي ر قم مكعب اليو .
 2-2الجمهورية التونسية
أ لنت شهههركة  OMVالنمسههه وية في ك نون األول ديسهههمبر ،أن نسهههبة ال نفيذ في مشهههروع تطوير حقل
نوارة جنوب تونس قم بلغت  %84بنا ية الربع الث لث من
من الحقل نا ية

 ،2017وأن من المخطط أن يبمأ إن ج الغ ز

 .2018وي ضههمن المشههروع إنش ه ء محطة مع لجة مركزية في الحقل ،وإنش ه ء خط أن بيب

بطول  370كم من محطة المع لجة المركزية إلى ممينة ق بس السههه حلية ،حيث يجرى إنشههه ء معمل لخر إلن ج
البروب ن وغ ز الب رول المسه ل ب إلضه فة إلى الغ ز المسههوق لضههخ في شههبكة الغ ز ال ج رية الوطنية ال بعة
لشههركة الكارب ء والغ ز ال ونسههية ل لبية اح ي ج ت السههوق المحلي .تقمر اسه ثم رات المشههروع بنحو  1.1ملي ر
دوالر ،ويش رك في تطويره كل من شركة  OMVوالمؤسسة ال ونسية لألنشطة الب رولية بحصة  %50لكل
منام .
 3-2الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
في تشههرين األول أك وبر ،أ لنت شههركة  Petrocelticأنا تخطط ل شههغيل حقل ين تسههيلة في منطقة
ام ي ز إسراءين من صف

 .2020ويامف مشروع تطوير حقل ين تسيلة إلى إن ج نحو  355مليون قم

مكعب غ ز اليو  ،ب إلض فة إلى  20,000ب ي من الم كثف ت وغ ز الب رول المس ل لف رة  14م ً.
وفي شهههار ك نون األول ديسهههمبر ،أ لنت شهههركة  Repsolاإلسهههب نية بمء ال شهههغيل ال جريبي لمشهههروع
ريج ن-شهههم ل بوضهههع أربعة حقول لى اإلن ج من الحقول السههه ة الخ صهههة ب لمشهههروع .ومن الم وقع أن يبلغ
اإلن ج من المشروع بعم تشغيل كلي ً نحو  280مليون قم مكعب غ ز اليو بماية من مطلع
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وفي سي ق لخر ،توقعت شركة سون طراك أن يصل إجم لي ص درات الغ ز من الجزائر ( بر خطوط
األن بيب ،والغ ز الطبيعي المسيل) بنا ية

 2017إلى  54ملي ر م ر مكعب مق رنة بـه  51ملي ر م ر مكعب

 2016الذي شههام نموا ملحوظ ً في الصه درات خ صههة صه درات الغ ز الطبيعي بر خطوط األن بيب إلى
إيط لي بعم تراجع دا لسنوات.
 4-2المملكة العربية السعودية
في تشرين الث ني نوفمبر ،وقعـــت شركة أرامـكو السعودية ثالث اتــف قيــ ت مع شـــركة Tecnicas

 Reudinasاإلسب نية ،تشمل إق مة مرافق لضغط الغ ز ،ومحط ت لفصل السوائل ،وخطوط نقل إلى معملي الغ ز
في حرض والحوية الوة لى توسيع شبكة خطوط أن بيب تجميع الغ ز الق ئمة .وسيسام المشروع أيض ً في
إط لة ف رة اإلن ج الث بت بمعمالت اإلن ج نفسا لكال الحقلين خالل السنوات العشرين المقبلة ،كم سيم ّكن
الشركة من زي دة اإلن ج بنحو  1.3ملي ر قم مكعب اليو  .كم وقعت شركة أرامكو في نفس الشار اتف قية
أخرى مع ) SNAMPROGETTI (Saipemاإليط لية ،ل نفيذ مشروع توسعة محطة الغ ز في الحوية بامف
توفير مرافق إض فية لمع لجة  1.07ملي ر قم مكعب اليو من الغ ز الخ  ،وي وقع أن يمخل المشروع حيز
ال شغيل بحلول

 .2021وفي تطور لخر ،ان ات تقريب ً ك فة األ م ل اإلنش ئية في محطة مع لجة الغ ز في

حقل ممين في منطقة تبوك ،وال ي س قو بمع لجة وإن ج نحو  75مليون قم مكعب اليو من الغ ز الحر،
و 4500ب ي من الم كثف ت .وسوف يس خم الغ ز المع لج في تزويم محطة م طورة ل وليم الكارب ء في ضب ء
لى س حل البحر األحمر إلن ج  570ميج وات من الكارب ء.
يذكر أن شركة أرامكو تس امف رفع إن ج الغ ز الخ في المملكة من  12ملي ر قم مكعب اليو
 2016ليصل إلى  17.8ملي ر قم مكعب اليو بحلول
مكعب اليو خالل السنوات العشر ال لية (م بعم

 ،2020لى أن يصل اإلن ج إلى  23ملي ر قم

.)2020

 5-2جمهورية العراق
بمأ العراق في اس يراد الغ ز من إيران في شار حزيران يونيو ،بمعمل  245مليون قم مكعب اليو ،
وذلك بعم تشغيل خط أن بيب جميم يم م من إيران ل غذية محط ت ل وليم الكارب ء في مح فظ ي دي لى وبغماد
(منفذ الوسط) بموجب اتف قية تم توقيعا بين الج نبين من صف
من بن ء الخط وتشغيل قبل نا ية

 .2015وين

 .2013وك ن مخطط ً في البماية االن ا ء

االتف ق المبر أن تقو إيران ب صمير نحو  880مليون

قم مكعب غ ز اليو في فصل الش ء ،وترتفع إلى  1235مليون قم مكعب غ ز اليو في فصل الصيف .وفي
نفس السي ق ،فقم بلغت نسبة ال نفيذ في بن ء الخط الث ني الذي سيربط بين البلمين (منفذ الجنوب) نحو ،%70
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وسيس خم هذا الخط في تزويم محط ت الكارب ء في مح فظة البصرة جنوب العراق بمعمل  700مليون قم
مكعب غ ز اليو في فصل الش ء ،ويرتفع إلى  1235مليون قم مكعب غ ز اليو في فصل الصيف.
وفي سهههههي ق لخر ،حققت شهههههركة غ ز البصهههههرة تقمم ً ملموسههههه ً في اسههههه رج ع كمي ت أكبر من الغ ز
المحروق في حقول النفط جنوب العراق ،حيث بلغ م وسط م تم اس رج

لى ممار األشار ال سعة األولى

من ه  2017حوالي  720مليون قههم مكعههب اليو  ،إال أن كمي ه ت الغ ه ز المحروق في العراق م ه زالههت
مرتفعة ،إذ تمثل قرابة  %60من اإلن ج الكلي للغ ز .وتس ه امف شههركة غ ز البصههرة الوصههول بكمي ت الغ ز
المسهههههه رجع إلى  722مليون قم مكعب اليو خالل

 ،2017وإلى  1ملي ر قم مكعب اليو خالل

.2018
 6-2دولة قطر
في نيسهههه ن أبريل ،أ لنت شههههركة قطر للب رول أنا قررت رفع ال عليق المؤقت ل طوير حقل الشههههم ل
المفروض منذ

 .2005وأف دت الشههركة أنا س ه قو ب طوير مشههروع جميم إلن ج الغ ز في القسههم الجنوبي

من الحقل العمالق بامف رفع إن ج الح لي بنسههههههبة  %10بم يع دل نحو  2ملي ر قم مكعب اليو
يخص

لى أن

إن ج لل صمير .إال أن الشركة قررت في شار تموز يوليو ،مض فة حجم المشروع المزمع تنفيذه

إلى  4ملي ر قم مكعب اليو  ،وذلك لرفع الط قة اإلن جية للغ ز الطبيعي المسههههيل في دولة قطر من  77مليون
طن السنة إلى  100مليون طن السنة ،وقم أش رت الشركة إلى أن إكم ل هذا المشروع سيس غرق بين  5و7
أ وا .
وفي نفس السههههههي ق ،وقعت شههههههركة قطر للب رول اتف قية مع شههههههركة  Chioydaالي ب نية في شههههههار
حزيران يونيو ي م بموجبا إجراء دراسهههة تفصهههيلية ل حميم ال عميالت الواجب إجرايه لزي دة الط قة اإلن جية
لخطوط إن ج الغ ز الطبيعي المسههههههيل في ممينة راس لف ن الصههههههن ية .ومن الم وقع االن ا ء من المراسههههههة
المذكورة الع المقبل  ،2018لى أن ي بعا الشهههههروع في إجراء ال صهههههميم ت الانمسهههههية المبمئية ()FEED
للمشههروع .وقم أش ه رت الشههركة أن حسههب م س ه سههفر ن المراسههة ،فسههوف ي م إض ه فة  3-2خط إن ج جميم
بط قة  7.8مليون طن السنة.
وقعت شههههركة قطر غ ز مة اتف قي ت م وسههههطة وطوية األمم ل وريم الغ ز الطبيعي المسههههيل إلى مة
وجا ت أوروبية .ففي لذار م رس ،وقعت الشههههههركة ملحق التف قية بيع وشههههههراء ك نت قم أبُرمت من قبل مع
شههركة النفط والغ ز البولنمية ( )PGNiGتقو بموجب بزي دة حجم الشههحن ت إلى  2مليون طن السههنة ،وسههيبمأ
Ϯϰ
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العمل باذه االتف قية مطلع

 2018وسهههههه ن اي

 .2034كم وقعت قطر غ ز في أيلول سههههههب مبر اتف قية

م وسههطة األمم مع شههركة بوت س ( )Botasال ركية تقو بموجبا قطر غ ز ب صههمير  1.5مليون طن السههنة من
الغ ز الطبيعي المسهههيل لممة ثالث سهههنوات إلى تركي  .وفي ك نون األول ديسهههمبر وقعت قطر غ ز اتف قية لممة
خمس سنوات مع شركة  OMVالنمس وية ل وريم نحو  1.1مليون طن السنة بماية من

 ،2019وسوف ي م

تسليم الشحن ت إلى مين ء  GATEباولنما.
أم شركة راس غ ز ،فقم وقعت في شار أيلول سب مبر ،اتف قية طويلة األمم مع شركة بنغالديش للنفط
والغ ز ( )Petrobanglaتقو بموجبا ب صههمير  2.5مليون طن السههنة من الغ ز الطبيعي المسههيل إلى بنغالديش
لممة  15م ً .وسههوف ي م تسههليم الشههحن ت إلى مرفأ ئم الس ه قب ل الغ ز الطبيعي المسههيل وإ دت إلى الح لة
الغ زية ج ري تشههههييمه ،ومن المخطط أن يبمأ العمل خالل

 .2018ويعم هذا االتف ق ،األول لبنغالديش في

مج ل اس يراد الغ ز الطبيعي المسيل.
 7-2دولة الكويت
في مسههههعى نحو تأمين اح ي ج ت دولة الكويت من الغ ز الطبيعي المسههههيل ،أبرمت مؤسههههسههههة الب رول
الكوي ية في شههار ك نون األول ديسههمبر  ،2017اتف قية طويلة األمم ممتا  15م مع شههركة  Shellالسه يراد
كمي ت من الغ ز الطبيعي المسيل من محفظة الشركة الع لمية ،لى أن يسري العمل با بماية من

.2020

وتسههعى مؤسههسههة الب رول الكوي ية منذ ف رة نحو إبرا اتف قي ت طويلة األمم (لممة  15م ً) ل وفير اح ي ج تا
المس ه قبلية من الغ ز خ صههة في قط ع الكارب ء ،بعم االن ا ء من تنفيذ مرفأ االس ه قب ل البري الج ري تنفيذه في
منطقة الزور ب لقرب من مشروع المصف ة الجميمة ،والذي من الم وقع تشغيل أوائل

.2021

وفي سي ق لخر ،توصلت دولة الكويت إلى اتف ق أولي مع جماورية العراق الس يراد نحو  50مليون
قهم مكعههب غه ز اليو في المرحلههة األولى ،ثم ترتفع في المراحهل ال ه ليههة إلى  200مليون قهم مكعههب اليو .
وسههههههوف ي طلب المشههههههروع إنشهههههه ء خط أن بيب جميم للربط بين البلمين ،ومرافق لمع لجة الغ ز في العراق،
وسيسري االتف ق لف رة  10سنوات.
وفي إط ر جاود شههههههركة نفط الكويت نحو تقليل معمالت حرق الغ ز المصهههههه حب إلن ج النفط الخ ،
نجحههت الشههههههركههة في الوصههههههول بمعههمل الحرق إلى  %1.13من اإلن ه ج الكلي للغ ه ز خالل الع ه الم ه لي
 ،2017 2016وتسعى الشركة إلى الوصول بمعمل الحرق إلى أقل من  %1وفق ً الس راتيجي تا الطموحة في
هذا الشأن.
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 8-2دولة ليبيا
نظرا لالضهههطراب ت واألوضههه ع األمنية ال ي تشهههامه ليبي  ،فال يزال العمل م وقف ً في محطة تسهههييل
الغ ز الطبيعي في مر سى البريقة ،ال ي أ صيبت بأ ضرار ب لغة في
يعود تشغليا إلى أوائل

 .2011يذكر أن محطة مر سى البريقة

 1970وتبلغ ط ق ا اإلسمية نحو  3.2مليون طن السنة.

 9-2جمهورية مصر العربية
في إط ر تحقيق اس راتيجية المولة للحف ظ لى البي ة ب ل وسع في اس خما الغ ز ب ب ره وقود صميق
للبي ة ،ولخفض اسهههه يراد الوقود السهههه ئل من خالل االسهههه مرار في تبني خطة اإلحالل ال مريجي للعمل ب لغ ز
الطبيعي في المركب ه ت وأتوبيسهههههههه ت النقههل الع ه  ،تم تحويههل أكثر من  6,000مركبههة خالل الع ه الم ه لى
 ،2017 2016ليصهههل بذلك إجم لي مد المركب ت المحولة منذ بمء النشههه ط وح ى نا ية أي ر م يو  2017إلى
حوالي  229,700مركبة ،كم ارتفع مد محط ت إ دة ال عب ة إلى  183محطة.
أم فيم ي علق بمشهههه ريع تطوير حقول الغ ز ،فقم شههههام

 2017دخول مد من المشهههه ريع الجميمة

حيز ال شههههههغيل ،حيث أ لنت شههههههركة  BPالبريط نية في شههههههار أي ر م يو ،بماية إن ج الغ ز من حقلي "ليبرا"
و"توروس" ضههههههمن المرحلة األولى لمشههههههروع تطوير غرب المل النيل ،قبل نحو ثم نية أشههههههار من المو م
المحمد ،وب ك ليف أقل من الميزانية المقررة .وأش رت الشركة إلى أن المرحلة األولى تضمنت حفر تسعة لب ر
وإنشهههه ء خط أن بيب بطول  42كم للربط مع ال سههههايالت الق ئمة ،وتم ضههههخ أولى كمي ت الغ ز من الحقلين إلى
الشهههبكة القومية للغ زات الطبيعية منذ شهههار لذار م رس الم ضهههي .كم أوضهههحت الشهههركة أن اإلن ج الح لي
للمرحلة األولى قم بلغ  700مليون قم مكعب غ ز اليو  ،و 1000ب ي من الم كثف ت بزي دة  %20بزي دة
ن اإلن ج المسه امف .ومن المخطط البمء في تشههغيل المرحلة الث نية نا ية

 2018وال ي سه شههمل تطوير

ثالثة حقول أخرى (رافين ،جيزة ،وفيو ) ،للوصههههههول بإن ج المشههههههروع بمرحل ي إلى  1.2ملي ر قم مكعب
غ ز اليو بحلول

.2019

وفي شههار ك نون األول ديسههمبر ،بمأ ال شههغيل ال جريبي لحقل "أتول" الواقع في منطقة شههم ل دمي ط
البحرية شههههههرق دل النيل بمعمل  250مليون قم مكعب اليو  ،ل صههههههل إلى  300مليون قم مكعب اليو مع
ال شغيل الفعلي للحقل وفق ً للمرحلة األولى ل طويره بواسطة شركة  BPالبريط نية .يذكر أن حقل "أتول" يضم
اح ي ه طي ه ت من الغ ه ز تقههمر بنحو  1.5تريليون قههم مكعههب ،ونحو  31مليون برميههل من الم كثف ه ت ،وتقههمر
اس ثم رات بنحو  3.8ملي ر دوالر.

Ϯϲ
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كم أ لنت وزارة الب رول والثروة المعمنية في ك نون األول ديسهمبر ،بمء ال شهغيل ال جريبي من حقل
"ظار" العمالق ،بمعمل إن ج مبمئي  350مليون قم مكعب غ ز اليو  ،وذلك بعم نج ح اخ ب رات ال شههههههغيل
الفنية لوحمات المع لجة وخطوط نقل الغ ز من لب ر الحقل إلى محطة المع لجة .ومع اك م ل المرحلة األولى
من المشروع والمخطط لا في حزيران يونيو  2018سيصل اإلن ج تمريجي ً إلى أكثر من  1ملي ر قم مكعب
غ ز اليو  ،وهو م سيس هم إيج بي ً في تحقيق االك ف ء الذاتي لمصر من الغ ز الطبيعي .وفور االن ا ء من تلك
المرحلة سي م البمء في تنفيذ المرحلة الث نية ،وال ي س ضمن حفر أربعة شر ب را ً إض فية للوصول إلى ك مل
الط قة اإلن جية للحقل والمقمرة بنحو  2.7ملي ر قم مكعب اليو بحلول

 .2019وتقمر  Eniاسهههههه ثم رات

المرحل ين بحوالي  12ملي ر دوالر.
ومن ج نب لخر ،طرحت الشركة المصرية الق بضة للغ زات الطبيعية "إيج س" في تشرين
األول أك وبر من قصة لمية الس يراد  12شحنة ،في مسعى نحو تأمين اح ي ج ت السوق المحلي خالل الربع
األول من

 ،2018وقم أسفرت المن قصة ن فوز شركة  Natural GasFenosaب وريم خمس شحن ت،

وشرك ي  Trafiguraو Vitolبواقع ثالث شحن ت لكل منا  ،وشحنة واحمة من شركة  .Glencoreومن الم وقع
أن تشام مصر تراجع ً كبيرا ً في حجم وارداتا من الغ ز الطبيعي المسيل خالل

 2018في ضوء طفرة

اإلن ج المحلي من الغ ز بعم تشغيل الحقول الجميمة في البحر الم وسط ،ل صبح مك فية ذاتي ً من الغ ز بحلول
.2019
 10-2سلطنة عمان
في شار أيلول سب مبر ،أ لنت شركة  BPالبريط نية بمء إن ج الغ ز من مشروع تطوير حقل "خزان"
الذي ي واجم ضمن صخور ك يمة في منطقة االم ي ز 61-وسط سلطنة م ن ،والذي تطلب حفر نحو  50ب را ً.
ومن الم وقع أن يصل إن ج المرحلة األولى من المشروع إلى  1ملي ر قم مكعب اليو من الغ ز ،ونحو
 25,000ب ي من الم كثف ت وذلك خالل الربع األول من

 .2018وسوف ي م مع لجة الغ ز من حقل

"خزان" في مجمع مع لجة مركزية يضم وحمتي مع لجة بط قة  525مليون قم مكعب اليو لكل منام  ،ووحمة
لمع لجة الم كثف ت المص حبة للغ ز ،ووحمة لمع لجة مي ه الصرف الصن ي ،ومحطة ل وليم الكارب ء .وك نت
شركة  BPالبريط نية قم توصلت التف ق مع شركة النفط العم نية أواخر

 2016يمام الطريق أم تنفيذ

المرحلة الث نية ل طوير الحقل للوصول ب إلن ج إلى  1.5ملي ر قم مكعب غ ز اليو بحلول

 .2020وسوف

ي طلب المشروع بمرحل ي األولى والث نية حفر نحو  300ب ر لى ممى مر الحقل.
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 11-2المملكة المغربية
تخطط المغرب إلنش ء مرفأ الس قب ل الغ ز الطبيعي المسيل في مين ء الجرف األصفر ل نويع مص در
إمماداتا من الوقود بر زي دة حصهههههة الغ ز الطبيعي في مزيج الط قة .وفي هذا الصهههههمد ،ق المك ب الوطني
للكارب ء والم ء الص لح للشرب ( )ONEEفي ك نون الث ني ين ير ب خ ي ر المس ش ر الم لي والق نوني للمشروع
المق رح .وسههوف ي ضههمن المشههروع إنش ه ء رصههيف بحري ،ومين ء الس ه قب ل ن قالت الغ ز الطبيعي المسههيل،
وصا ريج تخزين ،ومرافق أخرى.
كم سههيشههمل المشههروع مم خط أن بيب بطول  400كم ليصههل المين ء بخط الغ ز المغ ربي األوروبي
الذي ي س خم في ت صمير الغ ز من الجزائر إلى إ سب ني بر المغرب .و سوف ت س خم واردات الغ ز الطبيعي
المسههههههيل (بعم إ دة تبخيره) في تغذية محطة جميمة ل وليم الكارب ء بقمرة  2.4جيج وات .وتقمر ال كلفة
اإلجم لية للمشهههروع بحوالي  4.6ملي ر دوالر ،وهو سهههيمكن المغرب من اسههه يراد م يع دل نحو  7ملي ر م ر
مكعب من الغ ز الطبيعي بحلول

.2025

 12-2الجمهورية اإلسالمية الموريتانية
في شهههههار لب أغسهههههطس  ،2017تع قمت شهههههركة  BPالبريط نية مع شهههههركة  KBRاألمريكية إل ماد
دراسههههة الجموى الخ صههههة ب طوير حقل "تورتو" الواقع قب لة سههههواحل موري ني ويضههههم نحو  15تريليون قم
مكعب من الغ ز .وتقو دراسهههههة الجموى لى تركيب منصهههههة إن ج ئمة في موقع الحقل ل جميع اإلن ج من
اآلب ر مع إجراء مع لجة أولية ،ومم خط أن بيب إلى البر لنقل الغ ز المع لج والذي سهههيسههه خم في تغذية محطة
ئمة إلن ج الغ ز الطبيعي المسيل ( )FLNGتضم وحمتي إس لة بط قة  2.3مليون طن السنة لكل منام  .ومن
الم وقع أن تسه غرق دراسههة الجموى نحو سه ة أشههار ،لي م البمء بعم ذلك في إ ماد المراسه ت الانمسههية األولية
التخ ذ قرار االسههههه ثم ر النا ئي للمشهههههروع نا ية
 ،2021والث نية بحلول

 ،2018لى أن ي م تشهههههغيل الوحمة األولى بحلول

 .2023يذكر أن حقل "تورتو" تم اك شههه ف

 ،2015وتملك شهههركة  BPحصههة

قمره  %62في منطقة االم ي ز ال ي يقع با الحقل ،بينم تملك شركة  Cosmosاألمريكية النسبة الم بقية.

Ϯϴ
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الفصل األول
مجلس الوزراء والمكتب التنفيذي
أوال :مجلس الوزراء
عقد مجلس وزراء منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول اجتماعه الثامن
والتسعين على مستوى مندوبي معالي الوزراء بمدينة دبي – دولة اإلمارات العربية
المتحدة بتاريخ  19شعبان  1438هجرية الموافق  15أيار/مايو  2017ميالدية ،برئاسة
سعادة الجيولوجي أشرف محمود فرج ،ممثل جمهورية مصر العربية في المكتب
التنفيذي ،كما عقد المجلس اجتماعه التاسع والتسعين بدولة الكويت بتاريخ  22ربيع
األول  1439هجرية الموافق  10كانون األول/ديسمبر  2017ميالدية ،برئاسة معالي
المهندس طارق ال ُمال ،وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية،
التي كانت لها رئاسة الدورة لعام .2017
وفيما يتعلق بالقرارات التي اتخذها المجلس لهذا العام ،يمكن الرجوع إلى البيانين
الصحفيين الصادرين عن اجتماعي المجلس الملحقين بهذا التقرير.

ثانيا :المكتب التنفيذي
عقد المكتب التنفيذي لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول اجتماعه السابع
واألربعين بعـد المائة بمدينة دبي  -دولة اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ 18-17
شعبان  1438هجرية الموافق  14-13أيار/مايو  2017ميالدية ،إلعداد جدول أعمال
االجتماع الثامن والتسعين لمجلس وزراء المنظمة (على مستوى المندوبين) ،كما عقد
اجتماعه الثامن واألربعين بعد المائة بمدينة القاهرة – جمهورية مصر العربية بتاريخ
 17-16محرم  1439هجرية الموافق  7-6تشرين األول/أكتوبر  2017ميالدية ،وذلك
للنظر في ميزانيتي كل من األمانة العامة والهيئة القضائية لعام  ،2018ورفع التوصيات
المناسبة بشأنها إلى االجتماع التاسع والتسعين لمجلس وزراء المنظمة .كما عقد اجتماعه
التاسع واألربعين بعد المائة بدولة الكويت بتاريخ  20-19ربيع األول 1439هجرية
الموافق  8-7كانون األول/ديسمبر  2017ميالدية ،وذلك إلعداد جدول أعمال مجلس
وزراء المنظمة في اجتماعه التاسع والتسعين المشار إليه أعاله.
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الفصل الثاني
األمانــــــــة العامـــــة

أوال :الدراسات واألوراق والتقارير
قامت األمانة العامة لمنظمة األوابك بتنفيذ برنامجها السنوي لعام  ، 2017والذي
يتضمن انجاز الدراسات واألوراق البحثية ذات الصلة بالصناعات البترولية سواء
الفنية أو االقتصادية ،وكذلك فيما يتعلق بتنظيم المؤتمرات واالجتماعات والندوات أو
المشاركة فيها.
وفيما ما يلي استعراض لنشاطات األمانة العامة في هذين المجالين.

 -1الدراسات:
“ 1-1تطور نمو تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية في العالم”
تهدف الدراسة إلى التعرف على أنماط التجارة النفطية العالمية والتحوالت التي
طرأت عليها خالل الفترة ( ،)2015-2000وبيان الدور الذي تلعبه الدول األعضاء في
إطار الدول والمجموعات اإلقليمية الرئيسية.
وتنطلق الدراسة من التعرف على العوامل الرئيسية المحددة ألنماط التجارة النفطية
العالمية التي تتمثل بصورة أساسية في اإلمكانيات النفطية المتاحة لمختلف الدول
والمجموعات الرئيسية من حيث االحتياطيات النفطية المؤكدة والقدرات اإلنتاجية
وطاقات التكرير .وتقدم الدراسة نظرة شاملة على الصادرات والواردات النفطية
العالمية حسب الدول والمجموعات الرئيسية خالل الفترة ( ،)2015-2000وخاصة
في الدول األعضاء .كما تلقي الدراسة الضوء على االتجاهات الرئيسية للصادرات
النفطية للدول األعضاء والتحوالت التي شهدتها خالل الفترة ( ،)2015-2000وذلك
من خالل التعرف على الشركاء الرئيسيين للدول األعضاء ،وتعطي الدراسة تصورات
عن األسواق المحتملة لصادرات الدول األعضاء من النفط الخام والمنتجات النفطية.
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وقد خلصت الدراسة إلى استنتاجين رئيسيين أولهما أن الصادرات النفطية من
الدول األعضاء في المنظمة ستبقى هي النمط الرئيسي السائد في التجارة النفطية
العالمية لعقود قادمة .وثانيهما أن هذه الدول ستظل هي المجموعة الرئيسية في العالم
التي تمتلك الطاقة اإلنتاجية الفائضة التي ستمكنها من سد العجز في النفط على
المستوى العالمي.
“ 2-1تطور إمدادات النفط الخام والغاز من بحر الشمال وانعكاساتها على أمن الطاقة
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك”.
تهدف الدراسة ،بالدرجة األساس ،إلى عرض وتحليل لتطور إمدادات النفط الخام
والغاز الطبيعي من بحر الشمال وفق الدول المطلة عليه ،وذلك للتعرف على انعكاسات
تطور إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي من بحر الشمال على أمن الطاقة في أوروبا
من جهة ،وعلى إمدادات الدول األعضاء في منظمة أوابك من جهة أخرى.
تدور الدراسة حول سبعة محاور رئيسية ،خصص المحور األول لتقديم لمحة عامة
حول مصادر النفط والغاز الطبيعي في منطقة بحر الشمال ،وتناول المحور الثاني تطور
اإلمدادات النفطية في منطقة بحر الشمال ،واستعرض المحور الثالث تطور إمدادات
الغاز الطبيعي في منطقة بحر الشمال ،وخصص المحور الرابع الستشراف اآلفاق
المستقبلية إلمدادات منطقة بحر الشمال من النفط والغاز الطبيعي ،وخصص المحور
الخامس الستعراض انعكاسات إمدادات بحر الشمال على أمن الطاقة في أوروبا ،بينما
تناول المحور السادس انعكاسات إمدادات بحر الشمال على الدول األعضاء في منظمة
أوابك ،في حين قدم المحور السابع واألخير الخالصة واالستنتاجات.
ومن أهم ما خلصت اليه الدراسة أن فجوة الطلب على النفط بأوروبا سوف تتراوح
ما بين  11-10مليون برميل يوميا خالل الفترة ( ،)2025-2016قبل أن تنحسر
إلى نحو  8.9مليون برميل/اليوم خالل عام  .2040كما أن فجوة الطلب على الغاز
الطبيعي بأوروبا سوف تزداد اتساعا ً لتبلغ  334مليار متر مكعب خالل عام  ،2040مع
تزايد الطلب المتزامن مع تسارع التراجع في اإلنتاج المحلي .وهذا يعني تزايد الطلب
األوروبي على الغاز الطبيعي من مصادر اإلمداد الخارجية بمعدل  %56عن مستوياته
في عام .2015
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 3-1دراسة حول “ تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية :الحاضر والمستقبل”
تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهم المالمح التي مرت بها صناعة تكرير
النفط في كل دولة من الدول العربية ،والصعوبات التي اعترضت مسيرتها واإلجراءات
التي اتخذت لتمكين المصافي من التكيف مع تلك الصعوبات ،واستخالص الدروس
التي تمكن القائمين على هذه الصناعة من اختيار الحلول المناسبة لتحسين األداء إلى
المستويات العالمية.
تشتمل الدراسة على فصلين ،يتناول الفصل األول أهم المالمح التي مرت على
صناعة التكرير العربية منذ المراحل األولى لتأسيسها ،وأهم التغيرات التي طرأت
عليها ،وذلك من حيث تطور كل من الطاقة التكريرية وعدد المصافي ،إضافة إلى
تطور العمليات التحويلية ،وعمليات المعالجة الهيدروجينية ،وعمليات التهذيب بالعامل
الحفاز ،مع اإلشارة إلى العوامل التي ساهمت في تطويرها والصعوبات التي واجهتها
إلى أن وصلت إلى الوضع الحالي.
أما الفصل الثاني فيتناول الخصائص التفصيلية لكل مصفاة من مصافي نفط الدول
العربية ،مع اإلشارة إلى التطورات المستقبلية المتوقعة في ضوء الخطط المرسومة لتطوير
وتوسيع هذه المصافي .كما يستعرض أهم الخصائص العامة التي تميز صناعة تكرير
النفط في الدول العربية ،والتحديات التي تعترضها حالياً ،واألسباب التي أدت إلى نشوء
هذه التحديات ،مع اإلشارة إلى الفرص المتاحة ،وأفضل السبل الممكنة لتعظيم االستفادة
من هذه الفرص في تحسين أداء المصافي وتعزيز قدرتها على مواجهة تلك التحديات.
تستعرض الدراسة في الختام بعض االستنتاجات والتوصيات التي يمكن أن تساعد
في تطوير صناعة تكرير النفط في الدول العربية وتحسين قدرتها التنافسية ،تجدر
اإلشارة إلى أن األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) قد
حرصت منذ السنوات األولى لتأسيسها على متابعة تطور صناعة التكرير في الدول
العربية ،وتحديث البيانات المتعلقة بها ،وعلى فترات معينة.
 4-1دراسة حول “التشقيق الهيدروليكي وآثاره البيئية المحتملة”
تهـدف الدراسـة إلى إبـراز دور التشقيق الهيدروليكي في إنتاج الهيدروكربونات غير
التقليدية وعلى رأسها زيت وغاز السجيل (الصخري) ،كما تشير إلى أهمية التشقيق
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في إنتاج الهيدروكربونات التقليدية من الصخور ذات النفاذية المنخفضة .ونظرا ألن
الواليات المتحدة األمريكية تلعب الدور األهم في استخدام هذه التقنية حاليا ،فقد تم تسليط
الضوء على أثر التشقيق الهيدروليكي على رفع احتياطيات وإنتاج الواليات المتحدة من
النفط والغاز.
تشتمل الدراسة علي سبعة فصول ،يتضمن الفصل األول منشأ النفط والخصائص
البتروفيزيائية لمكامن النفط والغاز ،وأنواع المكامن وصخورها .ويتناول الفصل الثاني
تعريف التشقيق الهيدروليكي ،والمواد المستعملة في التشقيق الهيدروليكي .ويناقش
الفصل الثالث دور التشقيق الهيدروليكي في تطوير المصادر غير التقليدية .ويستعرض
الفصل الرابع اآلثار البيئية لعمليات التشقيق الهيدروليكي .بينما يتناول الفصل الخامس
تأثير عمليات التشقيق على الطبيعة واحتمالية حدوث الزالزل .ويتناول الفصل السادس
تأثير عمليات التشقيق على الصحة .أما الفصل السابع فيتناول اقتصاديات التشقيق
الهيدروليكي ،والتكاليف المرتبطة بالحفر ،وتغليف اآلبار ،وسوائل التشقيق ،والمواد
الداعمة .واختتمت الدراسة ببعض االستنتاجات.
 5-1دراسة حول “صناعة البتروكيماويات في الدول العربية”
تهدف الدراسة إلى استعراض أهم تطورات صناعة البتروكيماويات في الدول
العربية منذ نشأتها ،والمشروعات القائمة ،وخطط التطوير والتوسعات المستقبلية بها،
وتستعرض مكانة صناعة البتروكيماويات في الدول العربية على الصعيد العالمي من
حيث إنتاج البتروكيماويات األساسية ،وأهم البوليمرات الحرارية.
تشتمل الدراسة على ثالثة فصول ،يتناول الفصل األول ،تحليل مشهد صناعة
البتروكيماويات عالمياً ،وتأثير توافر المواد الخام منخفضة التكلفة ،والنواحي الجغرافية
والسكانية ،ومعدالت االستهالك والطلب على منتجات البتروكيماويات في المناطق
الرئيسية من العالم .
بينما يتناول الفصل الثاني ،تطور صناعة البتروكيماويات في الدول العربية ،من
خالل ابراز أهمية صناعة البتروكيماويات في الدول العربية وخاصة الدول المنتجة
والمصدرة للنفط والغاز الطبيعي ،وذلك كهدف استراتيجي لتنويع مصادر الدخل
القومي ،وتقليل اعتمادها شبه الكلي على صادرات النفط الخام ،وذلك من خالل زيادة
القيمة المضافة ،والمردود االقتصادي الكبير لمنتجات البتروكيماويات.

258

تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون

انشطة المنظمة خالل عام 2017

فقد استطاعت صناعة البتروكيماويات في الدول العربية أن تنمو وتحتل مكانة
مهمة في األسواق العالمية خالل العقود الثالثة األخيرة ،على الرغم من المنافسة القوية
من الدول األخرى ،باإلضافة إلى المتغيرات األساسية االقتصادية والسياسية العالمية
المستمرة والتي تؤثر في أسعار الصناعات البتروكيماوية كغيرها من الصناعات
البترولية.
بينما يتناول الفصل الثالث مكانة صناعة البتروكيماويات العربية على الصعيد
العالمي ،وتشمل أهم منتجات البتروكيماويات األساسية والبوليمرات الحرارية التي تقوم
الدول العربية بإنتاجها مثل (البولي إيثيلين بدرجاته الثالثه المختلفة ،والبولي بروبيلين،
والبولي ستيرين والبولى ستيرين القابل للتمدد ،والبولي فينيل كلوريد ،والبولي إيثيلين
تيرفيثاالت) .حيث بلغ إنتاج الدول العربية في نهاية عام  2016نحو  %15من اجمالي
انتاج العالم من اإليثيلين ،و %9من اجمالي إنتاج العالم من البروبيلين ،بينما بلغ إنتاجها
من البولي إيثيلين نحو  ،%14.7والبولي بروبيلين نحو  ،%10.2والبولي إيثيلين
تيرفيثاالت نحو  ،%2.1والبولي فينيل كلوريد نحو  ،% 1.2والبولي ستيرين نحو %0.6
من اإلنتاج العالمي ،فيما يمثل إنتاجها من الميثانول ،ومادة الميثيل ثالثي البيوتيل إيثر
من اجمالي انتاج العالم نحو  ،%10.6و %15.9على التوالي.
 “ 6-1قطاع الطاقة في أمريكا الالتينية :الواقع والتحديات».
تهدف الدراسة إلى عرض وتحليل تطور قطاع الطاقة في أمريكا الالتينية بشكل
عام ،والتعرف على التحديات التي تواجه عالقات الدول األعضاء في منظمة األقطار
العربية المصدرة للبترول (أوابك) مع دول أمريكا الالتينية ،والفرص المتاحة لتطوير
هذه العالقات في المستقبل.
يستعرض الجزء األول من الدراسة المالمح الرئيسية القتصادات دول أمريكا
الالتينية بشكل عام ،وخصص الجزء الثاني لعرض وتحليل قطاع الطاقة في أمريكا
الالتينية والمؤشرات المرتبطة به والمتمثلة في االحتياطيات المؤكدة من النفط والغاز
الطبيعي ومصادر الطاقة األخرى واإلنتاج واالستهالك وميزان النفط والغاز الطبيعي
بشكل إجمالي وتفصيلي وذلك خالل الفترة ( ،)2016-2000بينما يتناول الجزء الثالث
من الدراسة تجارة النفط والغاز الطبيعي لدول أمريكا الالتينية البينية والعالمية بشكل
إجمالي وتفصيلي وتطوراتها خالل الفترة ( ،)2016-2000في حين يستعرض الجزء
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الرابع من الدراسة االَفاق المستقبلية لميزان النفط والغاز الطبيعي في أمريكا الالتينية،
ثم يقدم الجزء الخامس لمحة عن عالقات الدول األعضاء في المنظمة مع دول أمريكا
الالتينية في مجال النفط والغاز ،واآلفاق المستقبلية الممكنة للتعاون بين الدول األعضاء
ودول أمريكا الالتينية.
ومن أهم ما خلصت إليه الدراسة ،أنه على الرغم من البعد الجغرافي ،ومع وجود
منافسة قوية من مصادر اإلمدادات العالمية األخرى ،إال أن هنالك عوامل عديدة تقود إلى
التفاؤل بشأن إمكانية زيادة مستوى التعامل التجاري واالقتصادي بين الدول األعضاء
في المنظمة وبين دول أمريكا الالتينية .ففي مجال الصناعة النفطية ،هناك آفاق واسعة
لزيادة التعاون بين الدول األعضاء ودول أمريكا الالتينية وخاصة في مجال االستفادة
من خبرات شركات البترول في دول أمريكا الالتينية في مجال االستكشاف والتنقيب
والحفر في المياه العميقة .ومن جانب آخر ،يمكن تعزيز التعاون بين الدول األعضاء
في منظمة أوابك والدول األعضاء في منظمة أمريكا الالتينية للطاقة ( )OLADEفي
مجال تبادل المعلومات المتعلقة بإحصاءات الطاقة.
“ 7-1مستقبل صناعة النفط والغاز الطبيعي في روسيا وانعكاساته على أسواق الطاقة
العالمية”.
تهدف الدراسة إلى عرض وتحليل واقع ومستقبل صناعة النفط والغاز الطبيعي في
روسيا اإلتحادية ،وذلك للتعرف على انعكاسات التطور في هذه الصناعة على أسواق
الطاقة العالمية من جهة ،وعلى الدول األعضاء في منظمة أوابك من جهة اَخرى.
تتناول الدراسة أربعة أجزاء رئيسية ،خصص الجزء األول منها الستعراض
تطور صناعة النفط في روسيا اإلتحادية والمؤشرات المرتبطة بها والمتمثلة في
االحتياطيات واالنتاج والصادرات خالل الفترة ( .)2016–2006أما الجزء الثاني،
فيتناول تطور مؤشرات صناعة الغاز الطبيعي في روسيا خالل ذات الفترة ،وكرس
الجزء الثالث للتعرف على االَفاق المستقبلية لصناعة النفط والغاز الطبيعي في روسيا
اإلتحادية والتحديات التي تواجهها .وفي الجزء الرابع واألخير من الدراسة تم ألقاء
الضوء على االنعكاسات المحتملة لمستقبل صناعة النفط والغاز الطبيعي في روسيا
اإلتحادية على أسواق الطاقة العالمية من جهة ،وعلى الدول األعضاء في منظمة
أوابك من جهة اَخرى.
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ومن أهم ما خلصت إليه الدراسة ،أن االَفاق المستقبلية لصناعة النفط والغاز الطبيعي
في روسيا اإلتحادية تحمل في طياتها عدد من التحديات للدول األعضاء في منظمة
أوابك ،والتي من أهمها تعزيز القدرة علي المنافسة في أسواق البترول العالمية ،بهدف
تأمين الحصة السوقية للدول األعضاء ،والسيما في أسواق دول شرق أسيا في ضوء
ما تتمتع به روسيا اإلتحادية من أفضلية تنافسية كبيرة ،تتمثل في قربها الجغرافي من
هذه األسواق .أما التحدي االَخر فيتمثل في أهمية التنسيق و استمرار التعاون واأللتزام
بين الدول األعضاء في منظمة أوابك من خالل منظمة أوبك مع الدول المنتجة للنفط من
خارجها وعلى رأسها روسيا اإلتحادية ،بهدف إعادة التوازن إلى أسواق النفط العالمية.
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 -2األوراق
 :1-2ورقة بعنوان “ واقع ومستقبل صناعة البتروكيماويات في الدول األعضاء في
المنظمة”
قدمت الورقة إلى قمة النفط والغاز الدولية والتي عقدت بمدينة باكو ،بجمهورية
أذربيجان يومي  16و 17أذار  /مارس .2017
حيث استعرضت الورقة أهمية صناعة البتروكيماويات في زيادة القيمة المضافة
للنفط والغاز ودورهما في توفير اللقائم الالزمة لتطوير الصناعة ،كما تناولت الورقة
تطور صناعة البتروكيماويات في الدول األعضاء خالل الثالثة عقود األخيرة علي
الصعيد العالمي رغم المنافسة القوية من المناطق الرئيسية لإلنتاج في العالم .كما تطرقت
الورقة إلى استعراض أهم التحديات التي تواجه صناعة البتروكيماويات في الدول
األعضاء ،وأهمها اكتشاف وإنتاج غاز السجيل (الغاز الصخري) في الواليات المتحدة
االمريكية ،ونجاح الصين في االستفادة من مواردها من الفحم ذو القيمة االقتصادية
المنخفضة إلنتاج األوليفينات باستخدام تكنولوجيا جديدة .كما أشارت الورقة إلى الدور
الهام للتكنولوجيات الحديثة وخاصة التكنولوجيا الحيوية كأحد تحديات الصناعة في
المستقبل القريب.
 :2-2ورقة بعنوان “ تطورات صناعة الغاز الطبيعي في الدول العربية والتحديات
المحتملة على أوروبا”
قدمت الورقة إلى الدورة الرابعة لمجموعة خبراء الغاز بلجنة األمم المتحدة
االقتصادية ألوروبا ،التـي عقـدت بمقـر األمـم المتـحدة في مدينـة جنيـف ،سويســرا
يومي  27و  28آذار/مارس .2017
تضمنت الورقة أربعة محاور رئيسية ،حيث تناول المحور األول أبرز المؤشرات
الرئيسية لصناعة الغاز الطبيعي في الدول العربية ،بينما أوضح المحور الثاني أن
صادرات الدول العربية تمثل نحو  %18.5من إجمالي حجم التجارة العالمية ،منها %74
في صورة غاز طبيعي مسال.
تناول المحور الثالث ،المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها والمخططة والتي من
المتوقع أن تضيف  200مليار متر مكعب غاز سنويا ً باستثمارات تتجاوز  120مليار
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دوالر .أما المحور الرابع ،فقد أظهر أن السوق األوروبي يعتمد بنسبة  %49على
واردات الغاز في تلبية احتياجاته ،وأن توقعات العرض والطلب تشير إلى زيادة
االعتماد مستقبالً على واردات الغاز في ظل تراجع اإلنتاج المحلي .وبالتالي فإن ضخ
االستثمارات األوروبية في تطوير حقول الغاز في الدول العربية سيساهم في رفع
مستويات اإلنتاج ،ومن ثم يمكن رفع صادرات الغاز إلى أوروبا باستغالل البنية التحتية
القائمة ،وهو ما يعود بالنفع على كال الجانبين العربي واألوروبي.
 :3-2ورقة بعنوان “آفاق صناعة تكرير البترول في الدول األعضاء في المنظمة»
قدمت الورقة إلى قمة أبو ظبي العالمية الثامنة عشر للصناعات البترولية الالحقة
التي عقدت في أبو ظبي – دولة اإلمارات العربية المتحدة ،يومي  18و  19سبتمبر
.2017
استعرضت الورقة نظرة شاملة على صناعة التكرير في الدول العربية ،تضمنت
الطاقة التكريرية الحالية في الدول العربية والتي تبـلغ حوالي  9.1مليون ب/ي ،وعدد
المصافي  63مصفاة ،حيث تشكل  %10من إجمالي الطاقة التكريرية في العالم ،البالغة
 91.61مليون ب/ي وعـدد المصـافي  634مصفــاة ،كما تبـلغ الطـاقة التكريرية في
الدول األعضاء في أوابك  8.25مليون ب/ي ،وعدد المصافي العاملة  52مصفاة ،بحصة
 %92من إجمالي الطاقة التكريرية في الدول العربية .أما الدول العربية غير األعضاء في
أوابك فتمتلك  11مصفاة بطاقة تكريرية إجمالية قدرها  0.772مليون ب/ي.
وأكدت الورقة على أن الدول العربية تمتلك بعض المصافي التي يمكنها إنتاج
مشتقات ذات جودة عالية ،وفقا ً ألحدث المعايير العالمية ،وخاصة المصافي المخصصة
للتصدير إلى األسواق العالمية ،كمصفاة الرويس في دولة اإلمارات العربية المتحدة،
ومصفاة سترة في مملكة البحرين ،ومصافي ينبع وسامرف وساسرف ،وساتورب في
المملكة العربية السعودية ،ومصفاة راس لفان في دولة قطر ،ومصفاة الشرق األوسط
(ميدور) في جمهورية مصر ،ومصفاة صحار في سلطنة عمان.
 :4-2ورقة بعنوان “ التغيرات الديناميكية للغاز الطبيعي المسال في الدول العربية،
ودوره الحالي والمستقبلي في تلبية الطلب اإلقليمي والعالمي على الغاز”
قدمت الورقة إلى القمة العالمية حول الحلول المتاحة لموضوع الغاز الطبيعي المسال
« التي عقدت في مدينة نيس بفرنسا ،يومي  24و 25تشرين األول /أكتوبر .2017
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تناولت الورقة تطور صناعة الغاز الطبيعي المسال في الدول العربية ،وأبرز
التغيرات الديناميكية ،وكذلك التحديات التي تواجه الدول العربية المصدرة ،وأبرزها
تنامي الطلب المحلي ،واحتدام المنافسة بعد تشغيل المشاريع الجديدة في أستراليا
والواليات المتحدة ،كما استعرضت الورقة الفرص التي تمتلكها الدول العربية وأبرزها
توافر احتياطيات كبيرة من الغاز غير مستغلة ،وبنية تحتية للتصدير ،والموقع الفريد
الذي يتوسط األسواق العالمية.
 :5-2ورقة إلى االجتماع السابع عشر للخبراء حول بحث إمكانيات التعاون في مجال
استثمار الغاز الطبيعي
قدمت األمانة العامة ورقة خالل االجتماع السابع عشر للخبراء حول بحث إمكانيات
التعــاون في مجــال استثمــار الغــاز الطبيــعي في الدول األعضاء ،الذي عقد في
القاهــرة يومـي  9و 10تشرين األول/أكتوبر .2017
تناولت الورقة األنشطة التي قامت بها األمانة العامة خالل الفترة بين االجتماع
السادس عشر والسابع عشر في متابعة مواضيع الغاز الطبيعي عربيا وعالميا ،باإلضافة
إلى أهم التطورات التي شهدتها صناعة الغاز الطبيعي في الدول األعضاء في منظمة
األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ،وأحدث الدراسات والتقارير التي أنجزتها
األمانة العامة في مجال الغاز الطبيعي.
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ثانياً :االجتماعات والمؤتمرات التي نظمتها األمانة العامة
 1-2الملتقى الرابع والعشرون ألساسيات صناعة النفط والغاز
تنفـيذا لخطـة عملـها المعتـمدة لعام  ،2017عقـدت األمانـة العامـة في مقـرها في دولة
الكويــت ،الملتقــى الرابــع والعشريــن ألساسيات صناعة النفط والغاز ،وذلك خالل
الفترة 13-9نيسان/أبريل  .2017وعلى مدى خمسة أيام قدم نخبة من المحاضرين من
داخل األمانة العامة للمنظمة وخارجها مجموعة من المحاضرات شملت موضوعات
فنية واقتصادية وإعالمية وبيئية ،أعد مختصون من خارج األمانة العامة خمس منها،
وقدم المختصون من األمانة العامة المحاضرات األخرى.
افتتح الملتقى األمين العام للمنظمة األستاذ عباس علي النقي بكلمة رحب فيها
بالمشاركين ،وأعرب عن امتنانه للدول األعضاء التي استجابت لدعوة المشاركة في
فعاليات الملتقى .ثم بين بأن برنامج الملتقى يتناول أربعة محاور ،فنية واقتصادية
وإعالمية وبيئية .وأنه قـد روعي في اختـيار مواضـيعه تلبية ما يحتاجه المشاركون
من زيادة في المعرفة في مجاالت عملهم ،سواء كانوا فنيين أم اقتصاديين أم إعالميين
أم إداريين .وبعد ذلك قدم األمين العام نبذة تعريفية عن منظمة األقطار العربية
المصدرة للبترول والشركات المنبثقة عنها .شارك في الملتقى ( )56منتسبا من الدول
األعضاء .أتيح للمشاركين زيارة مركز بحوث البترول التابع لمعهد الكويت لألبحاث
العلمية باألحمدي ،اشتملت على جولة داخل بعض المختبرات والوحدات ،والتعرف
على اإلمكانات والكوادر البحثية ،والخدمات واالستشارات التي يقدمها المركز ،وذلك
بهدف توثيق المعرفة النظرية بجانبها العملي .في ختام الملتقى ،تم تسليم الشهادات
إلى المشاركين ،ألقى قبلها األمين العام كلمة شكرهم فيها على مشاركتهم المتميزة
وحضورهم والتزامهم بالمواعيد .كما أعرب عن تقديره وامتنانه للسادة المحاضرين
على مساهماتهم القيمة ومشاركتهم البناءة ،وأشاد بدور القائمين في األمانة العامة على
حسن التنظيم واإلعداد الجيد لهذا الملتقى.
 2-2االجتماع التنسيقي األول لمسؤولي معاهد ومراكز بحوث البترول في الدول األعضاء
تنفيذا لخطة عملها ،عقدت األمانة العامة في مقرها في دولة الكويت ،االجتماع
التنسيقي األول لمسؤولى معاهد ومراكز بحوث البترول في الدول األعضاء يومي
 24و  25نيسان /أبريل  ،2017وشارك فيه ( )20مختصا ً من الدول األعضاء ،من
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الجمهورية الجزائرية ،المملكة العربيـة السـعـودية ،دولة قطر ،دولة الكويت ،جمهورية
مصر العربية ،عـالوة على مشاركي األمانة العامـة.
افتتح االجتماع األمين العام للمنظمة األستاذ عباس علي النقي ،حيث رحب
بالمشاركين ،وأشار إلى أن االجتماع يهدف إلى بحث أطر التعاون الممكنة بين
معاهد ومراكز بحوث البترول في الدول األعضاء في المنظمة ،وتعظيم االستفادة
من القدرات المتاحة ،والتنسيق وتبادل الخبرات في مجال البحث العلمي لمواجهة
التحديات التي تعترض صناعة النفط والغاز في الدول األعضاء .كما أشار إلى
أهمية دور البحث العلمي في مواجهة التحديات والصعوبات التي تعترض الصناعة
البترولية في الدول األعضاء ،والناتجة عن تراجع أسعار النفط ،والمنافسة الشديدة
في األسواق العالمية.
كما استعرض في كلمته أهم التطورات التي شهدتها الدول األعضاء في أوابك
في مجال دعم أنشطة البحث العلمي ،وأكد على ضرورة تضافر جهود كافة الهيئات،
والمنظمات ،والمؤسسات البحثية ،الحكومية منها ،أو التي تتبع للقطاع الخاص ،لمواجهة
تلك التحديات ،وعلى رأسها معاهد ومراكز بحوث البترول في الدول األعضاء في
المنظمة ،بهدف تعظيم االستفادة من القدرات المتاحة ،والتنسيق وتبادل الخبرات في
مجال البحث العلمي.
وفي ختام كلمته تقدم بالشكر إلى معالي وزراء النفط والطاقة في الدول األعضاء على
ما قدموه من دعم لعقد هذا االجتماع ،من خالل ترشيح نخبة من المشاركين ،من ذوي
الخبرات المتميزة .كما تقدم بالشكر الخاص إلى القائمين على معهد الكويت لألبحاث
العلمية على تفضلهم بتنظيم الزيارة الميدانية لمركز أبحاث البترول في األحمدي.
قدم المشاركون عروضا شملت نبذة عن أنشطة البحث العلمي في دولهم ،وحظيت
بمناقشات مستفيضة واستفسارات بناءة ،وفي ختام االجتماع توصل المشاركون إلى
بعض االستنتاجات والتوصيات.
 3-2االجتماع التنسيقي السابع عشر للخبراء حول بحث إمكانيات التعاون في مجال
استثمار الغاز الطبيعي في الدول األعضاء
عقـد هذا االجتـماع في القاهرة يومي  9و 10تشرين األول /أكتوبر ،2017
وشـارك فيه ( )13مختصا من الدول األعضـاء ،عـالوة على وفـد األمـانة العامة .افتتح
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االجتماع األمين العام للمنظمة ،الذي رحـب بالمشاركين ،وأكد على حرص األمانة
العامة على متابعة أهم تطورات صناعة الغاز الطبيعي على كافة األصعدة العربية
واإلقليمية والعالمية ،والمشاركة في المؤتمرات والندوات اإلقليمية والدولية لرصد كل
ما هو جديد ،إيمانا ً منها بأهمية الغاز ودوره المتنامي في مزيج الطاقة ،وفي تحقيق
التنمية المستدامة في الدول العربية.
قدم المشاركون عروضا شملت لمحة عن هيكلية وتطورات صناعة الغاز الطبيعي في
دولهم ،وإلقاء الضوء على فرص التعاون في مجال الغاز الطبيعي في الدول األعضاء،
وحظيت بمناقشات مستفيضة واستفسارات بناءة .بينما خصص اليوم الثاني للقيام بزيارة
ميدانية إلى مقر شركة خالدة للبترول بالقاهرة ،للتعرف على أنشطة الشركة في تطوير
حقول النفط والغاز ،والتحديات الراهنة ،باإلضافة إلى خططها المستقبلية.
 4-2احتفالية اليوبيل الذهبي لمنظمة أوابك
تحت رعاية سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ،رئيس مجلس الوزراء
بدولة الكويت ،والذي أناب عنه معالي السيد /عصام المرزوق ،وزير النفط ووزير
الكهرباء والماء في دولة الكويت ،أقامت األمانة العامة لمنظمة أوابك احتفالية اليوبيل
الذهبي للمنظمة ،وذلك في يوم  9ديسمبر  ،2017بحضور صاحب السمو الملكي األمير
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،وزير الدولة لشؤون الطاقة ورئيس وفد
المملكة العربية السعودية في اجتماع مجلس وزراء المنظمة ،وأصحاب المعالي أعضاء
مجلس وزراء المنظمة ،وأصحاب السعادة أعضاء المكتب التنفيذي ،ورؤساء الشركات
العربية المنبثقة عن المنظمة ،ولفيف من الشخصيات الرسمية وموظفي األمانة العامة .
وقد بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ،وبعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن المنظمة
من اعداد إدارة االعالم والمكتبة باألمانة العامة للمنظمة ،وقد تناول الفيلم فكرة انشاء
المنظمة وأهدافها الرئيسية والتي من أهمها انشاء مجموعة من الشركات العربية
المنبثقة عن المنظمة ،واعداد الدراسات والتقارير االقتصادية والفنية ،كما استعرض
الفيلم نشاطات المنظمة على الصعيدين اإلقليمي والدولي ،واختتم الفيلم بعرض الرؤية
المستقبلية للمنظمة.
ثم ألقى ممثل راعي الحفل ،معالي السيد /عصام المرزوق ،وزير النفط ووزير
الكهرباء والماء في دولة الكويت ،كلمة أكد من خاللها بأن منظمة أوابك ،تعتبر أحد
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األوجه الهامة والحيوية للتعاون والعمل العربي المشترك ،وذلك بالنظر إلى اختصاصها
الرئيسي في تشجيع التعاون والتنسيق بين الدول األعضاء في المنظمة في مختلف أوجه
النشاط االقتصادي في صناعة النفط والغاز ،وتقوية أواصر العالقات بين القائمين في
هذا المجال الحيوي.
وأشار معاليه إلى أن المنظمة قامت ومن خالل توجيهات الدول األعضاء في المنظمة
ممثلة في مجلس وزراء المنظمة وبقية األجهزة التنفيذية في المنظمة ،بتنفيذ العديد من
المشاريع واألنشطة الناجحة ،ومن أهمها ،انشاء مجموعة من الشركات العربية المنبثقة
عن المنظمة ،وذلك انطالقا من روح اتفاقية انشاء المنظمة التي أشارت إلى «اإلفادة
من موارد األعضاء وامكانياتهم المشتركة في انشاء مشروعات مشتركة في مختلف
أوجه النشاط في صناعة البترول التي يقوم بها جميع األعضاء أو من يرغب منهم
في ذلك» ،إلى جانب اعداد الدراسات الفنية واالقتصادية المتخصصة التي تتناول أهم
التطورات في صناعة النفط والغاز والطاقة وانعكاساتها على الدول العربية األعضاء
في المنظمة ،وبما يساهم في تطوير وحل المشكالت والتحديات التي تواجه الصناعة
البترولية العربية من جهة والمساهمة في تحقيق االستقرار في األسواق العالمية من جهة
أخرى ،وكذلك تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة وجوائز البحث العلمي،
واالجتماعات التنسيقية السنوية بين المختصين في الدول األعضاء والمنظمات العربية
والدولية المتخصصة في صناعة البترول .والمساهمة في دعم جهود الثقافة البترولية
العربية من خالل اصداراتها اإلعالمية المتميزة ،إلى جانب جهود المنظمة في المحافل
اإلقليمية والدولية من خالل تعاونها اإليجابي والمثمر مع المنظمات الدولية ومراكز
األبحاث والدراسات العالمية المتخصصة في الطاقة والنفط والغاز.
وأكد معاليه ان احتضان دولة الكويت للمقر الرئيسي لمنظمة األوابك ،وغيرها من
منظمات العربي المشترك ،يأتي في إطار حرص دولة الكويت على تعزيز والنهوض
بالعمل العربي المشترك في كافة جوانبه ،وتقديم أفضل التسهيالت الالزمة والدعم
المادي والمعنوي لمنظمات العمل العربي المشترك لممارسة أعمالها وبما يعود بالخير
والفائدة على الدول العربية.
وأعقبه معالي المهندس طارق المال ،وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية
مصر العربية ،التي لها رئاسة الدورة الحالية للمنظمة لعام  ،2017حيث أشار في كلمته
بأن هذه االحتفالية تؤكد مرة أخرى على إصرار الدول األعضاء على المضي قدما ً في
مسيرة التعاون العربي المشترك في مجال الطاقة والبترول والغاز ،وعلى مواصلة
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المساعي المشتركة لتنسيق الجهود والمواقف في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية
المشتركة في صناعة الطاقة ،السيما وإن الدول العربية متشابهة وبشكل كبير من حيث
التحديات االقتصادية والسكانية ،األمر الذي يجعل من التعاون العربي المشترك يحظى
بأهمية قصوى في المرحلة الحالية.
وأكد معاليه ان احتفالية اليوبيل الذهبي لمنظمة األوابك ،تعتبر مناسبة جيدة
الستعراض مسيرة خمسين عاما ً من التعاون العربي المشترك في مجال الصناعات
البترولية ،وقد كان لمنظمة األوابك وعلى اعتبارها اإلطار العربي األهم واألبرز
على صعيد التعاون في مجال البترول ،دوراً بارزاً وحيوياً ،في الدفاع عن مصالح
الدول األعضاء في المحافل الدولية واإلقليمية ذات الصلة بصناعة الطاقة والنفط
والغاز والبيئة .وعملت جاهدة ومن خالل الدراسات والتقارير الفنية واالقتصادية
التي تقوم بإعدادها ،بإيضاح االنعكاسات المحتملة لمختلف التطورات في صناعة
الطاقة على صناعة النفط والغاز ،فكانت بحق منارة تضئ الطريق للصناعة
البترولية العربية.
ثم ألقى سعادة السيد/عباس علي النقي ،األمين العام لمنظمة األوابك ،كلمة أشار
خاللها إلى أن انشاء المنظمة جاء انطالقا من قناعة الدول األعضاء بأهمية التعاون في
مجال تحقيق االستغالل األمثل للثروة النفطية المتوافرة لديها وبما يساعد على النهوض
بجهود التنمية االقتصادية واالجتماعية لديها.
وتابع قائالً « لذلك ،فقد رأت هذه الدول أن تؤسس كيانا اقتصاديا عربيا مستقال يقوم
بطرح مجاالت التعاون الممكنة بين الدول االعضاء في مختلف الصناعات البترولية،
ويتمتع برؤية واقعية وموضوعية في تحليل التطورات والتحديات التي قد تواجه هذه
الصناعة حاضرا ومستقبالً».
وأردف قائالً « إذا ما نظرنا إلى األهداف الرئيسية للمنظمة نجد انها تنحصر بشكل
عام ضمن اتجاهين:
االتجاه األول :العمل على تشجيع الدول األعضاء في التنسيق وتبادل الخبرات
فيما بينها في مجال الصناعات واألبحاث البترولية وإتاحة فرص التدريب وحل ما قد
يعترضها من مشكالت في الصناعة البترولية.
االتجاه الثاني :العمل على تقوية جوانب التعاون والتنسيق وإنشاء المشروعات
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البترولية العربية المشتركة بين الدول األعضاء ،وقد تمكنت المنظمة من تحقيق
نجاحات باهرة في هذا المجال ،حيث أنشأت مجموعة من الشركات والمشروعات
العربية المشتركة الناجحة والمنبثقة عنها ولكنها مستقلة تماما في إدارتها وأعمالها وهذه
الشركات هي الشركة العربية البحرية لنقل البترول  ،والشركة العربية لبناء وإصالح
السفن (أسري) ،والشركة العربية لالستثمارات البترولية (أبيكورب)  ،والشركة العربية
للخدمات البترولية  ،باإلضافة إلى معهد النفط العربي للتدريب ،األمر الذي ساهم في
تحقيق االنتشار الجغرافي للمشروعات العربية المشتركة المنبثقة عن المنظمة في معظم
الدول العربية”.
واختتم النقي كلمته معربا ً عن شكره وتقديره لدولة الكويت على احتضانها للمقر
الرئيسي للمنظمة ،ولجمهورية مصر العربية على احتضانها لمكتب المنظمة في مدينة
القاهرة ،ولكافة الدول األعضاء على رعايتهم ودعمهم المتواصل للمنظمة ،كما أعرب
عن ثناؤه وشكره لجميع أصحاب السعادة األمناء العامين السابقين وموظفي األمانة
العامة السابقين والحاليين على ما قدموه من جهود كبيرة ساهمت في أداء المنظمة
لرسالتها.
وبعد ذلك قام ممثل راعي الحفل ،معالي السيد  /عصام المرزوق ،وزير النفط
ووزير الكهرباء والماء بدولة الكويت ،ويرافقه معالي المهندس طارق المال وزير
البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية ،وسعادة السيد /عباس علي
النقي ،األمين العام لمنظمة األوابك ،بتوزيع الدروع والهدايا التذكارية على أصحاب
المعالي الوزراء وأصحاب السعادة أعضاء المكتب التنفيذي .ثم اختتم الحفل بفقرة
موسيقية وحفل العشاء.
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ثالثا :المؤتمرات واالجتماعات التي شاركت فيها األمانة العامة
 1-3محاضرة معهد سعود الناصر الدبلوماسي
ألقى سعادة األمين العام لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ،السيد/
عباس علي النقي ،محاضرة في معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي ،التابع لوزارة
الخارجية بدولة الكويت ،بتاريخ  2فبراير  ،2017وذلك ضمن فعاليات الدورة التكميلية
لدورة الثقافة االقتصادية للدبلوماسيين .وقد تضمنت المحاضرة تقديم لمحة عامة عن
المنظمة وأهدافها والدول األعضاء وأجهزتها الرئيسية ،وأهم األعمال واالختصاصات
المناطة بها.
 2-3المنتدى الثالث حول استراتيجية الطاقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية
شاركت األمانة العامة للمنظمة في فعاليات المنتدى الثالث حول استراتيجية الطاقة
في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،تحت شعار «إصالح وإعادة هيكلة وطفرة
مستقبل الهيدروكربونات في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية» .الذي عقد في
دولة الكويت يوم  25يناير  ،2017بحضور معالي السيد/عصام المرزوق ،وزير النفط
ووزير الكهرباء والماء بدولة الكويت ،وعدد كبير من الخبراء والمختصين في صناعة
النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي ،وقد ناقش المنتدى التطورات الحالية
واآلفاق المستقبلية لصناعة النفط والغاز في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 3-3مؤتمر ومعرض الكويت الدولي الثاني للصحة والسالمة والبيئة
شاركت األمانة في فعاليات مؤتمر ومعرض الكويت الدولي الثاني للصحة والسالمة
والبيئة الذي عقد في دولة الكويت يومي  16 –15فبراير  ،2017برعاية وحضور معالي
السيد/عصام المرزوق ،وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بدولة الكويت ،وبحضور
معالي الدكتور /محمد الرمحي ،وزير النفط بسلطنة عمان .ويهدف المؤتمر إلى تعزيز
التزام دولة الكويت بأعلى معايير الصحة والسالمة والبيئة ،وترسيخ المكانة الرائدة
للكويت إقليميا ودوليا في هذه المجاالت ،إلى جانب زيادة التوعية الصحة والسالمة
والبيئة في قطاع البترول وجميع األنشطة االقتصادية واالجتماعية في الكويت ،وترسيخ
ثقافة االلتزام بمجتمع صديق للبيئة تراعى فيه معايير الصحة والسالمة والبيئة والتنمية
المستدامة.
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وقد ناقش المؤتمر الحلول الممكنة لمواجهه تحديات المحافظة على شروط البيئة
والصحة والسالمة وسط استمرار أجواء ضعف أسعار النفط والتوجه العام للصناعة
البترولية لترشيد االنفاق وتقليل التكاليف ،كما ناقش بعض حاالت الصحة والسالمة
والبيئة على المستوى الدولي وامكان تطبيق الدروس المستفادة منها على قطاع النفط
الكويتي.
 4-3المؤتمر الدولي العشرون عن البترول والثروة المعدنية والتنمية
شاركت األمانة العامة في فعاليات «المؤتمر الدولي العشرون عن البترول والثروة
المعدنية والتنمية» ،الذي عقد في مدينة القاهرة خالل الفترة من  20إلى  22فبراير
 ، 2017والذي نظمه معهد بحوث البترول ،برعاية وحضور أصحاب المعالي المهندس
طارق المال وزير البترول والثروة المعدنية ،الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم
العالي والبحث العلمي ،وبمشاركة من المتخصصين في الصناعة البترولية ،وقد ناقش
المؤتمر خالل جلساته مجموعة من المواضيع ذات الصلة بالتطورات الجارية في
الصناعة البترولية في مختلف مراحل الصناعة .وقد ألقى سعادة األمين العام لمنظمة
أوابك كلمة خالل افتتاح المؤتمر ،استعرض من خاللها التطورات الحالية واآلفاق
المستقبلية لصناعة النفط والغاز في الدول العربية.
 5-3القمة الدولية ومعرض النفط والغاز بجمهورية أذربيجان
تلبية لدعوة من الجهة المنظمة شاركت األمانة العامة للمنظمة في قمة النفط والغاز
الدولية والتي عقدت في مدينة باكو ،بجمهورية أذربيجان يومي 16و 17أذار/مارس
 ،2017وبمشاركة ممثلي حوالي  150شركة عالمية رائدة في مجال صناعات النفط
والغاز من  22دولة ومنظمة.
قدمت األمانة العامة الورقة الرئيسية في الجلسة االفتتاحية للقمة بعنوان «واقع
ومستقبل صناعة البتروكيماويات في الدول األعضاء في منظمة أوابك.
هذا وقد حققت منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) انجازاً متميزاً
على الصعيد الدولي من خالل مشاركتها في فعاليات القمة وحصولها على درع
وشهادة «أفضل منظمة في مجال النفط» مقدمة من رابطة دول الكومنولث المستقلة
ويأتي هذا اإلنجاز في إطار حرص منظمة أوابك على المشاركة في المحافل الدولية
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لعرض تطور الصناعات البترولية المختلفة في الدول األعضاء في المنظمة وتبادل
وجهات النظر واآلراء الفنية لمواجهة تحديات الصناعة في ظل الفرص المتاحة
والتنافسية العالمية.
 6-3الدورة الرابعة لمجموعة خبراء الغاز التابعة للجنة األمم المتحدة االقتصادية
ألوروبا
تلبـية للدعـوة المقـدمة من األمـم المتحـدة (إدارة الطاقة المسـتدامة بلجنـة األمم
المتحدة االقتصادية ألوروبا) ،شاركت األمانة العامة للمنظمة في فعاليات الدورة الرابعة
لمجموعة الخبراء والمعنيين لشؤون الغاز في لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا،
التي عقدت بمقر األمم المتحدة في مدينة جنيف ،سويسرا يومي  27و 28أذار/مارس
 ،2017وقد ترأس األمين العام للمنظمة وفد األمـانة العامة ،وقد تمثلت مشاركة األمانة
العامة للمنظمة بكلمة لألمين العام في الجلسة االفتتاحية ،كما قدمت األمانة العامة ورقة
فنية بعنوان «آخر التطورات في صناعة الغاز الطبيعي في الدول العربية».
 7-3ملتقى االعالم البترولي الثالث لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
برعاية سامية من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ،رئيس دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،حفظه هللا ،وبحضور أصحاب المعالي وزراء الطاقة والنفط
في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،شاركت المنظمة في فعاليات ملتقى
االعالم البترولي الخليجي الثالث ،الذي عقد في مدينة أبوظبي ،يومي  19و  20أبريل
 2017تحت شعار «االعالم البترولي الخليجي واالتجاهات المستقبلية للطاقة» .وقد
ناقش الملتقى وعلى مدى يومين ومن خالل الجلسات والحلقات النقاشية وورش العمل
مجموعة من المواضيع والقضايا ذات الصلة بموضوع االعالم البترولي ،وتم التداول
بين المشاركين حول سبل تقوية أواصر التعاون بين الدول الخليجية في قطاع االعالم
البترولي ،واستعرض المشاركين أهم التحديات على هذا الصعيد في ظل التطورات
المتالحقة على صعيد االعالم الدولي ،خاصة في ما يتصل بتنامي دور شبكات التواصل
االجتماعي وزيادة تأثيرها على القطاع الكبير من مستخدمي هذه الشبكات بحيث أصبحت
على مدى قريب من ازاحة وسائل االعالم التقليدية من موقعها الحالي.
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 8-3القمة العالمية الثانية للغاز الطبيعي المسال
شاركت األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول في القمة العالمية
الثانية للغاز الطبيعي المسال التي عقدت في مدينة برشلونة بإسبانيا ،يومي  24و25
نيسان/أبريل  .2017وقد شارك في القمة نحو  250خبير ومتخصص من شركات
النفط والغاز العالمية ،والمؤسسات والمنظمات األوروبية والدولية من بينها وكالة
الفضاء األمريكية  .NASAوقد تضمنت فعاليات القمة أربع جلسات نقاشية ،تضمنت
أربعة محاور هي االتجاهات العالمية في أسواق الغاز الطبيعي المسال ،والتحديات في
األسواق الصغيرة للغاز الطبيعي المسال ،ودور التكنولوجيا واالبتكارات في نقل الغاز
الطبيعي المسال ،ودور مرافئ استقبال الغاز المسال في السوق العالمي .قدمت األمانة
العامة الورقة الرئيسية في الجلسة االفتتاحية بعنوان “دور الدول العربية في السوق
العالمي للغاز الطبيعي المسال :الواقع ،والتحديات والفرص” ،كمــا شاركــت األمانة
العامة في الجلســة النقاشيـــة األولـــى بعنوان «االتجاهات العالمية في أسواق الغاز
الطبيعي المسال».
 9-3األسبوع العربي للتنمية المستدامة
بدعوة كريمة من معالي األمين العام لجامعة الدول العربية شاركت األمانة العامة
في فعاليات “األسبوع العربي للتنمية المستدامة” الذي عقد في القاهرة ،جمهورية مصر
العربية برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس جمهورية مصر العربية ،خالل
الفترة من  14إلى  17أيار /مايو  2017تحت شعار “نحو شراكة فاعلة” .وبتنظيم
مشترك بين جامعة الدول العربية والبنك الدولي ،ومجموعة األمم المتحدة اإلنمائية،
ووزارة االستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية .هدفت الفعالية إلى توحيد
الجهود العربية لتحقيق خطة التنمية المستدامة  2030والتي من ضمن أهدافها ضمان
حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة وبتكلفة ميسورة.
وفي موضوع ذي صلة ،شاركت األمانة العامة بورقة عمل قدمت خالل ورشة
العمل التي عقدت في القاهرة على هامش اجتماع فريق الخبراء حول “رصد التقدم
المحرز نحو الطاقة المستدامة – آفاق التنمية المستدامة  302030في المنطقة العربية”
خالل الفترة من  14إلى  15أيار /مايو  2017بتنظيم لجنة األمم المتحدة االقتصادية
واالجتماعية لغربي آسيا (االسكوا).
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 10-3قمة أبو ظبي للصناعات البترولية الالحقة
شاركت األمانة العامة للمنظمة في قمة أبو ظبي العالمية الثامنة عشر للصناعات
البترولية الالحقة التي عقدت في أبو ظبي  -دولة اإلمارات العربية المتحدة ،يومي
18و 19أيلول /سبتمبر  ،2017وقد شارك في القمة نحو  350متخصص من شركات
النفط العربية والعالمية (أدنوك /إينوك /تكرير /أرامكو /سابك /إيكويت /البترول الوطنية
الكويتية /بروج /بورياليس /شل) ،وقيادات وخبراء الصناعات البترولية الالحقة في
منطقة الخليج (اإلمارات /السعودية /الكويت /عمان /البحرين) ،وجمهورية مصر
العربية ،وبعض المنظمات والمؤسسات الدولية.
تعد هذه القمة التي تعقد سنويا حدثا هاما لمناقشة التحديات اإلقليمية والعالمية
التي تواجه الصناعات البترولية الالحقة (التكرير والبتروكيماويات) وتتيح الفرصة
للمشاركين لتبادل اآلراء والخبرات مما يساهم في التوصل إلى أفكار جديدة وحلول
مبتكرة للمشاكل التي تعترض الصناعة البترولية الالحقة .تناولت جلسات القمة وحلقات
النقاش بعض الموضوعات االستراتيجية الهامة ومنها:
واقع وآفاق صناعة التكرير والبتروكيماويات في دولة اإلمارات العربية المتحدة حتى
عام  ،2030التحديات اإلقليمية والعالمية التي تواجه صناعة التكرير والبتروكيماويات،
تكامل تقنيات البحث والتطوير لتحقيق العائدات للشركات والمؤسسات ،تعزيز التعاون
اإلقليمي ،دور المرأة في الصناعات البترولية الالحقة ،السالمة والصحة المهنية
والكفاءة والبيئة.
وقدمت األمانة العامة ورقة بعنوان “آفاق صناعة تكرير البترول في الدول األعضاء
في منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول».
 11-3دعوة الدول األعضاء للمشاركة في البرنامج التدريبي المجاني بعنوان
“Technical Progress and Trends in Oil and Gas Field
”Development Planning
في إطار تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة األقطار العربية
المصدرة للبترول (أوابك) من جهة ،وبين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية
من ناحية أخرى ،وحيث أن األمانة العامة لمنظمة أوابك هي الجهة المناط بها مهام
متابعة الموضوعات المتعلقة بمجال النفط والغاز في إطار التعاون العربي الصيني في
مجال الطاقة ،فقد قامت األمانة العامة بدعوة الدول األعضاء في المنظمة للمشاركة
تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون
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في البرنامج التدريبي المجاني بعنوان “Technical Progress and Trends in
 ، ”Oil and Gas Field Development Planningالذي تنظمه جامعة الصين
للبترول العاصمة بكين – الصين خالل الفترة من  24أغسطس –  13سبتمبر ،2017
لعدد من المشاركين من الدول العربية من ذوي االختصاص في مجال النفط والغاز،
ويغطي البرنامج عدداً من المحاور المتعلقة بمجال الحفر والمكامن وإدارة اإلنتاج من
حقول النفط والتكنولوجيا الجديدة في مجال اإلنتاج عالوة على تقييم المشروعات.
 12-3القمة العالمية حول الحلول المتاحة لموضوع الغاز الطبيعي المسال
شاركت األمانة العامة للمنظمة في القمة العالمية حول الحلول المتاحة لموضوع
الغاز الطبيعي المسال التي عقدت في مدينة نيس ،الجمهورية الفرنسية يومي  24و25
تشرين األول /أكتوبر .2017وقد شارك في القمة إلى جانب منظمة أوابك عدد كبير
من ممثلي شركات البترول العالمية المتخصصة بالغاز .قدمت األمانة العامة ورقة في
فعاليات القمة بعنوان «التطورات الديناميكية للغاز الطبيعي المسال في المنطقة العربية،
ودوره الحالي والمستقبلي في تلبية الطلب اإلقليمي والعالمي على الغاز» .كما شاركت
في جلسة نقاشية بعنوان «أحدث التطورات في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال».
 13-3اجتماع المائدة المستديرة السابع لوزراء النفط والطاقة في الدول اآلسيوية.
بدعوة كريمة من معالي وزير الطاقة في مملكة تايلند شاركت األمانة العامة في
اجتماع الطاولة المستديرة اآلسيوي السابع على مستوى الوزراء تحت عنوان «التحول
في أسواق الطاقة العالمية :من الرؤية إلى العمل الفعلي» ،و وذلك في العاصمة التايلندية
بانكوك خالل الفترة من 1إلى  3نوفمبر  .2017وبتنظيم مشترك بين وزارة الطاقة
التايلندية ودولة اإلمارات العربية المتحدة ومنتدى الطاقة الدولي،
شارك في االجتماع وزراء وممثلون من  24دولة آسيوية منتجة ومصدرة ومستهلكة
للنفط والطاقة ،و 11مسؤوالً من المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الطاقة .وكان
من ضمن المشاركين والمتحدثين الرئيسيين في الجلسات الرئيسـية الثالث من الدول
األعضاء في المنظمة :معالي المهندس سهيل بن محمد فرج المزروعي ،وزير الطاقة
والصناعة في دولة االمارات العربية المتحدة ،معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد
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آل خليفة ،وزير النفـط في مملكة البحرين ،معالي المهنـدس خالد بن عبدالعزيزالفالح،
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ،معـالي الدكتور
محمد بن صالح السادة ،وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر ،معالي األسـتاذ عصـام
عبد المحسن حمد المرزوق ،وزير النفط وزير الكهرباء والماء في دولة الكويت.
تركزت أعمال الدورة السابعة على ثالثة محاور رئيسية هي:
•أسواق النفط :االستثمارات ،التحديات األمنية في عالم متحول.
•الغاز الطبيعي :وضع السوق ،والعقبات السياسية التي تواجه العصر الذهبي للغاز.
•التكنولوجيا ومستقبل الطاقة :االنعكاسات ،التحديات واالستعدادات.
وفي ختام أعمال االجتماع رحب معالي الوزراء بالحوار الذي يدعمه منتدى الطاقة
الدولي بشأن أمن الطاقة العالمي على طول مسارات انتقال الطاقة من خالل أسواق
طاقة تعمل بشكل جيد وتتسم باالنفتاح والفعالية والشفافية ،وتعزيز التعاون والتجارة
واالستثمار في جميع أنحاء القارة اآلسيوية من أجل:
•تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل االنبعاثات والملوثات على امتداد سلسلة القيمة للطاقة.
•تحقيق النمو االقتصادي المستدام وتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.
•اتخاذ اإلجراءات الضرورية والمناسبة بشأن تغير المناخ وفقا لما تم التوصل إليه
في اتفاق باريس.
وفي الختام أعلن معالي المهندس سهيل بن محمد فرج المزروعي ،وزير الطاقة
والصناعة ،عن استضافة دولة اإلمارات العربية المتحدة الجتماع الطاولة المستديرة
الثامن لوزراء النفط والطاقة في الدول اآلسيوية والذي سيعقد بمشيئة هللا تعالى في مدينة
أبو ظبي عام .2019
 14-3الدورة العاشرة من المنتدى الدولي ميدايز
شارك األمانــــة العامــــة للمنظمـــة في فعاليــــات الدورة العاشــــرة لمنتدى
ميدايز« ، «MEDaysالذي عقد في مدينة طنجه بالمملكة المغربية في الفترة من  8إلى
 11نوفمبر  ،2017برعاية سامية من العاهل المغربي جاللة الملك محمد السادس ،تحت
شعار « من انعدام الثقة إلى التحديات  :عصر االضطرابات الكبرى» ،وقد شارك في
المنتدى عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء ومجموعة من المفكرين ورجال
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األعمال وممثلين عن المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني .وقد شارك سعادة
األمين العام لمنظمة األوابك ،األستاذ/عباس علي النقي ،كمتحدث رئيسي في جلسة
«نظرة عامة على آفاق الطاقة العالمية :كيفية تمكين االنتقال الفعال من أجل نظام طاقة
سهل الولوج وأكثر استدامة وبأسعار معقولة «.
وقد تناول سعادة األستاذ/عباس علي النقي ،في كلمته مجموعة من القضايا الراهنة
في صناعة النفط والغاز والطاقة ،ومن أهمها:
أوالً :الدور المتزايد للطاقات المتجددة في مزيج الطاقة األولية بشكل عام ،والطاقة
المتجددة في الدول األعضاء في منظمة أوابك والدول العربية األخرى بشكل
خاص.
ثانياً :التطورات األخيرة في أسواق الطاقة والوصول الى الطاقة المستدامة.
وقد تناولت المحاور الرئيسية للمنتدى عدد من المواضيع ذات الصلة بقضايا الطاقة
والبيئة والتغير المناخي والتنمية المستدامة والتطورات االقتصادية والجيوسياسية في
منطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا.
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رابعاً :البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة ،دور منظمة األوابك
تحرص األمانة العامة لمنظمة األوابك على متابعة التطورات الدولية الجارية على
صعيد اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  UNFCCCوبروتوكول كيوتو،
وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس وزراء منظمة االوابك الموقر بهذا الشأن ،وذلك بهدف
توضيح مواقف الدول األعضاء حيال تلك القضايا وبالتنسيق المستمر مع المجموعة
التفاوضية العربية ومنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ،حيث يتم عقد اجتماعات
تنسيقية مع تلك الجهات لمناقشة مسودة القرارات التي يتم التفاوض بشأنها والحرص
على صدور قرارات من مؤتمرات األطراف تؤثر سلبا ً على اقتصادات الدول األعضاء.
وفيما يلي استعراض موجز لألمور المتعلقة بهذا الموضوع خالل عام :2017
أوال :اجتماع الهيئات الفرعية المنبثقة عن اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغيّر
المناخ في مدينة بون – ألمانيا – مقر األمم المتحدة خالل الفترة من 18-8
مايو :2017
تابعت األمانة العامة جولة المفاوضات الجديدة وهي على ثالثة مسارات رئيسية
موزعة كاآلتي:
الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس
)(AD Hoc Working Group on the Paris Agreement - APA
ناقش المجتمعون دليل القواعد ،وهو بمثابة دليل تشغيلي لتنفيذ اتفاق باريس ،كما
اقترحت الدول الحوار التيسيري لعام  2018بشأن تمكين الدول األطراف من تقييم
التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس ،وعمل المفاوضون كذلك على عملية
التقييم العالمي التي تتضمن عناصر بشأن التخفيف والتكيف والتمويل كما ناقشت الدول
األطراف الخطوات الالزمة نحو تشغيل الصندوق وأنشطة التكيف.
الهيئة الفرعية للتنفيذ الـ :46
)(Subsidiary Body for Implementation – SBI

بالرغم من عدم وجود وثيقة ختامية متاحة للهيئة الفرعية للتنفيذ الـ  46دعت الهيئة
إلى تقديم اآلراء بشأن مشاركة أصحاب العالقة خاصة فيما يتعلق بمسارات االنبعاثات
األكثر استدامة في قطاع النقل ،كما تم تأجيل مناقشة مراجعة آلية التنمية النظيفة.
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الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيا الـ :46
)(Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice – SBSTA
عقدت الهيئتان الفرعيتان  SBI – SBSTAعدة اجتماعات مشتركة للخبراء التقنيين
بشأن التخفيف والتكيف كما تم تأجيل النظر في نطاق مراجعة الهدف العالمي طويل
األجل حتى عام  2019إلتاحة الفرصة الستكمال أساليب عملية التقييم العالمي والحوار
التيسيري لعام  2018تحت إشراف الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس.
ثانيا :االجتماع التنسيقي الرابع والعشرون لخبراء البيئة في الدول األعضاء
تنفيذاً لخطة عمل األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
لعام ُ ،2017عقد االجتماع التنسيقي الرابع والعشرين لخبراء البيئة وتغيّر المناخ في
الدول األعضاء في مدينة القاهرة – جمهورية مصر العربية خالل الفترة من 11-10
تشرين األول/أكتوبر .2017
شارك في االجتماع اخصائيون وخبراء من بعض الدول األعضاء في المنظمة
وهي :مملكة البحرين – المملكة العربية السعودية  -دولة الكويت – جمهورية مصر
العربية وجمهورية العراق ،باإلضافة الى ممثل مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ورئيس المجموعة التفاوضية العربية في جامعة الدول العربية.
في اليوم األول قدمت األمانة العامة لمنظمة أوابك ورقة عمل تناولت مسارات
المفاوضات الرسمية لتغيّر المناخ (بون  )2017والتي تتضمن الفريق العامل
المخصص المعني باتفاق باريس الذي أنشئ للتحضير لبدء نفاذ اتفاق باريس ووضع
عناصر للمساهمات الوطنية وكل ما يتعلق باتصاله بالمناخ كالتكيف والحوار التيسيري
لعام  .2018وتعزيز مساهمات الدول المحددة على الصعيد الوطني ( )NDCsبحلول
عام  ،2020حيث اقترحت الدول أن يكون حوار عام  2018عملية مستمرة تجري
قبل وخالل مؤتمر األطراف الرابع والعشرين في بولندا ( )COP-24وكذلك تعظيم
االستفادة من مصادر البيانات الموجودة في اإلجراءات الخاصة بالتغيّرات المناخية بما
في ذلك سجل المناخ الكربوني ،ومشروع الكشف عن الكربون سابقا ،وكذلك الوضوح
بشأن المبادرات القائمة وكيف يمكن أن تكمل وتساعد على توسيع نطاق الجهود الوطنية
باإلضافة إلى الجهود العالمية في هذا المجال وأنشطة التكيف.
وفي اليوم الثاني ُعقدت ورشة عمل مشتركة بين منظمة األوابك والمجموعة
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التفاوضية العربية في جامعة الدول العربية ومنظمة االسكوا شارك فيه ممثلون عن
الدول العربية والفريق التفاوضي العربي المعني بشؤون تغيّر المناخ ،حيث استعرضت
األمانة العامة للمنظمة ورقة فنيّة تناولت «تأثير اتفاقية باريس لتغيّر المناخ على القطاع
النفطي العربي» وفي نهاية اليوم أكد المشاركون في االجتماعات على عناصر الموقف
التفاوضي العربي في النقاط التالية:
•أهمية عقد فعالية تنظمها منظمة األوابك بالتعاون مع الدول األعضاء خالل
مؤتمر األطراف القادم ( (COP-24المزمع عقده في بولندا عام  2018حول
تدابير االستجابة.
•وضع آلية لمواجهة اإلجراءات التي تتخذها الدول الصناعية والمنظمات الدولية
والمؤسسات المالية بشأن قضايا التغيرات المناخية وخاصة تلك التي تؤثر
مباشرة على الصناعة النفطية والغاز في الدول العربية.
•وضع نصوص حول تقليل اآلثار السلبية لتدابير االستجابة ضمن حزمة
القرارات المزمع تقديمها في الحوار التيسيري عام .2018
•االلتزام بما جاء في الورقة االسترشادية للفريق التفاوضي حول التخفيف
والتكيف والمادة  6من اتفاق باريس والشفافية والجرد العالمي واالمتثال.
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خامساً :النشاط اإلعالمي
استمرت األمانة العامة خالل عام  2017في ممارسة نشاطها اإلعالمي على
الصعيدين العربي والدولي وذلك عن طريق إدارة اإلعالم والمكتبة ،المختصة
بتنفيذ المهام واألنشطة اإلعالمية للمنظمة ،وتشرف اإلدارة على جميع المطبوعات
واإلصدارات الدورية التي تعدها األمانة العامة بالتعاون مع بقية اإلدارات المعنية في
األمانة العامة .وتقوم إدارة اإلعالم والمكتبة بمتابعة تطورات الصناعة البترولية العربية
والدولية وشؤون الطاقة واقتصادياتها ،ورصد جميع ما ينشر عن هذه التطورات في
وسائل االعالم المقروءة والمرئية ،كما تقوم بأعمال التوثيق والبيبليوغرافيا ،واإلحاطة
الجارية ،وتزويد الباحثين من داخل األمانة العامة وخارجها بما يرغبون فيه من كتب
ومراجع ودوريات.
 : 1-5التحرير والطباعة والنشر والتوزيع
استمر إصدار كافة مطبوعات المنظمة من الكتب والدوريات ،واقتضى ذلك متابعة
كل ما يتعلق بأعمال التحرير ،والتدقيق ،والترجمة ،والتصميم واإلخراج والطباعة،
والنشر ،والتوزيع.
 : 2-5النشاط الصحفي واإلعالمي
صـدر عـن األمـانـة العـامـة عـدد مـن البيـانـات الصحفيـة غطــت نشـاطـات
المنظمــة المختلفـة ،كـاجتمـاعـات مجـلـس وزراء المنظمـة واجتمـاعــات المكتــب
التنفيـذيæ ،احتفال اليوبيل الذهبي  .ومـن جهـة أخـرى تناولـت بعـض الصحـف
المحليـة والعربيـة أنشطـة المنظمــة ،ودورهـا فـي التنسيـق بيـن الدول األعضـاء،
ومـا تقـوم بـه فـي مجـال دعـم العمـل العربـي المشتـرك .كما واصلت األمانـة العامـة
متابعـة مـا تنشـره الصحـف المحليـة والعـربيـة وبعـض الصحـف األجنبيـة ووكاالت
االنباء العالمية والمنظمات اإلقليمية والدولية حـول شــؤون الطـاقـة ،وتجميـع وأرشفــة
أهــم األخـبـار والمـوضوعـات النـفطيـة االقتـصاديــة والبيئيــة ،باإلضافة إلـى بعـض
الموضوعـات األخـرى التـي تخـص الدول األعضـاء بصفـة عـامـة.
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 : 3-5الموقع االلكتروني
استمر الموقع االلكتروني في نشاطه المعتاد بعرض أخبار وأنشطة المنظمة وأخبار
الصناعة النفطية في الدول األعضاء ،باإلضافة إلى تقديم عرض موجز للدراسات
الحديثة الصادرة عن األمانة العامة للمنظمة والبيانات اإلحصائية الحديثة والتطورات
في السوق البترولية العربية والدولية ،وقد تم ادخال بعض التعديالت االخراجية على
الموقع وذلك لمواكبة التطورات الحديثة في مجال المواقع االلكترونية.
 : 4-5وسائل التواصل اإلجتماعي
حرصا من األمانة العامة على التواصل مع أكبر قطاع ممكن من الجمهور فقد
استمرت في تقديم خدماتها اإلخبارية عن طريق واسل التواصل االجتماعي (تويتر –
فيسبوك) ،وتحظى حسابات المنظمة بتفاعل جيد من قبل المتابعين من المهتمين بمتابعة
أخبار المنظمة والمتابعين للتطورات في صناعة النفط والغاز.
 5-5خدمات المعلومات والمكتبة
 1-5-5المعلومات والتوثيق
استمرت المكتبة في تقديم خدماتها لباحثي المنظمة وجميع الباحثين الوافدين عليها،
سواء من موظفي المقر أو من العاملين في المؤسسات النفطية وغير النفطية في
دولة الكويت أو خارجها أو للمهتمين في الهيئات والمراكز العلمية والبحثية األخرى.
وتتضمن هذه الخدمات الرد على االستفسارات ،والبحث عن المعلومات المطلوبة من
خالل المصادر المتوفرة في المكتبة.
واصلت المكتبة خطتها في توسيع قاعدة البيانات الببليوغرافية المعتمدة على نظام
التوثيق اآللي "أوراكل" وذلك عبر إدخال البيانات الجديدة الخاصة بالكتب والمراجع
والوثائق ومقاالت الدوريات العربية واألجنبية .وقد تم إدخال بيانات  1131مصدر
للمعلومات خالل العام المنصرم.
وبناء عليه ،توفر المكتبة للمستفيدين خدمة استرجاع المعلومات المطلوبة ،باإلضافة
إلى خدمات التوثيق المعتادة:
•إعداد الببليوغرافيا الفصلية لمجلة النفط والتعاون العربي.
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•تحضير الكشاف الدوري للكتب وبعض مقاالت الدوريات الواردة للمكتبة لكل
ثالثة أشهر ،ويرسل إلى مكتب سعادة األمين العام واإلدارات المتخصصة.
 2-5-5الفهرسة والتصنيف
تتواكب جهود المكتبة إلنجاز خدماتها الفنية في مجال الفهرسة والتصنيف ،حيث
ارتفع عدد الكتب والوثائق الجديدة التي تم فهرستها وتصنيفها من  30644إلى 30802
كتاب ومن  5660إلى  5675وثيقة .كما تم إدخال معلومات  141كتاب وثيقة من الكتب
القديمة الموجودة على نظام البطاقات.
 3-5-5التزويد
تركزت خدمات التزويد هذا العام على النحو التالي:
•تزويد المكتبة بمصادر جديدة بناء على ما يتم اقتراحه من قبل مكتب سعادة
األمين العام أو من اإلدارات المتخصصة.
•متابعة اشتراكات مكتبة األمانة العامة في الدوريات العربية واألجنبية.
•متابعة المطبوعات الرسمية الخاصة بالهيئات والدوائر الحكومية والمؤسسات
وشركات النفط.
•إنزال المطبوعات والدوريات اإللكترونية من مواقعها على شبكة اإلنترنت
ووضعها على المكتبة اإللكترونية لألمانة العامة.
•وصل عدد الدوريات المسجلة في سجالت المكتبة  512دورية ،عربي
وإنجليزي.
 4-5-5الخدمات العامة
تقوم المكتبة بخدمة التصوير بالحدود المسموح بها وتجليد الدوريات بعد اكتمال
أعدادها السنوية باإلضافة إلى تجليد المطبوع األخرى عند الضرورة ،كما تقوم بتسجيل
اإلعارة الداخلية للمستفيدين منها ،وقد وضع نظام اإلعارة على المكتبة اإللكترونية ليكون
باستطاعة كل مستعير االطالع على سجل اإلعارة الخاصة به دون الرجوع للمكتبة.
 5-5-5المكتبة اإللكترونية
تقوم المكتبة بجهود حثيثة لتنمية مصادرها اإللكترونية في مجال الطاقة والبترول
والبتروكيماويات واالقتصاد والبيئة والموضوعات األخرى ذات الصلة ،لتتوازى
المكتبة إلكترونية مع المكتبة الورقية في محتوياتها.
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سادساً :بنك المعلومات
 :1-6تعزيز التعاون بين المنظمة والدول األعضاء
تنفيــذا لخطــة عمــل األمانــة العامــة لعــام  ،2017ومــن أجــل تفعيــل خدمــات بنــك
المعلومــات ونجــاح تطبيــق مشــروعها اإلحصائــي داخليــا ً وخارجيــا علــى مســتوى
الــدول األعضــاء ،قامــت األمانــة العامــة بعقــد االجتمــاع التنســيقي الســادس لضبــاط
اتصــال الــدول األعضــاء فــي مجــال بنــك المعلومــات لمنظمــة األقطــار العربيــة
المصــدرة للبتــرول ،خــال الفتــرة مــن  2-1أكتوبــر  ،2017بمقــر األمانــة العامــة فــي
دولــة الكويــت.
هــدف االجتمــاع بشــكل أساســي إلــى متابعــة ومراجعــة تنفيــذ التوصيــات الصــادرة عــن
االجتماعــات التنســيقية الســابقة ،وتقييــم آليــة متابعــة تدفــق البيانــات مــن الــدول األعضــاء،
والبحــث عــن الطــرق الكفيلــة باســتمرار نجــاح عمليــة التواصــل مــع ضبــاط اتصــال الــدول
االعضــاء .كمــا هــدف أيض ـا ً إلــى التــدارس والتشــاور بشــأن الثغــرات الفنيــة والنواقــص
اإلحصائيــة التــي ظهــرت خــال تنفيــذ المراحــل الســابقة لتطبيــق النظــام.
وقــد خلــص االجتمــاع إلــى عــدد مــن التوصيــات مــن أهمهــا االســتمرار فــي تزويــد
األمانــة العامــة بالمعلومــات والبيانــات اإلحصائيــة المتعلقــة بالنفــط والغــاز الطبيعــي
ومصــادر الطاقــة األخــرى ،والعمــل علــى تذليــل كافــة الصعــاب التــي تحــول دون
التدفــق الســلس لتلــك اإلحصــاءات .و إرســال االســتبيان الخــاص بجمــع بيانــات الطاقــة
المعــد مــن قبــل األمانــة العامــة بدايــة شــهر نيســان  /ابريــل مــن كل عــام إلــى الــدول
األعضــاء علــى أن يتــم إعادتــه إلــى ضابــط اتصــال األمانــة العامــة خــال شــهر أيلــول
 /ســبتمبر كحــد اقصــى  ،وعلــى ضابــط االتصــال فــي كل دولــة إحاطــة عضــو المكتــب
التنفيــذي علمـا ً بذلــك.
 :2-6التقارير
قــام بنــك المعلومــات بإعــداد مطبــوع بيانــات الطاقــة حســب المجموعــات الدوليــة
للفتــرة  2016-1975اعتمــاداً علــى قاعــدة بيانــات شــركة البتــرول البريطانيــة ،ويتــم
تحديــث هــذا المطبــوع ســنويا ،وقــد تــم وضعــه علــى قــرص مدمــج ،كمــا تــم توزيعــه
علــى الــدول األعضــاء فــي المنظمــة فقــط ،وذلــك حســب االتفــاق مــع شــركة البتــرول
البريطانيــة.
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قــام بنــك المعلومــات مــع اإلدارات المختصــة فــي األمانــة العامــة علــى إعــداد
التقريــر اإلحصائــي الســنوي لعــام  ،2017الــذي يغطــي الفتــرة مــن ،2016-2012
وتــم وضعــه علــى موقــع المنظمــة علــى شــبكة االنترنــت ،وعلــى أقــراص مدمجــة
( )CD-ROMوإرســاله إلــى الــدول األعضــاء.
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سابعاً :جائزة المنظمة للبحث العلمي لعام 2016
بــــناء علــى قـــــرار لجنــــة التحكيــم الخــاص بجائــزة أوابــك العلميــة لعــام 2016
المــؤرخ فــــي  25تشــرين األول /أكتوبــر  ،2016فــي موضــوع «إعــادة تكريــر زيــوت
التزييــت المســتعملة ،وانعكاســاتها االقتصاديــة والبيئيــة» ،والــذي نــص علــى مــا يلي:
أوال :حجب الجائزة األولى وقيمتها سبعة آالف دينار كويتي.
ثانيـاً :منــح الجائــزة الثانيــة والبالغــة خمســة آالف دينــار كويتــي مناصفــة للبحثيــن
التاليين:
البحــث رقــم ( )4المقــدم مــن كل مــن الســيد /ســعد هللا الفتحــي مــن جمهوريــة العــراق
بعنوان:
& “Re-Refining of Used Lubricating Oils and its Economic
”Environmental Implications

البحــث رقــم ( )11المقــدم مــن الســيد /جمــال حربــي مــن الجمهوريــة الجزائريــة
بعنــوان:
& “Re-Refining of Used Lubricating Oils and its Economic
”Environmental Implications

وعمال بأحكــــام نظــــام الجائــــزة ،تــم تكريــم وتسليــم الشهــادات التقديريـة إلى كل
مــن ممثــل الجزائــر فــي المكتــب التنفيــذي ســعادة األســتاذ محــــمد رأس الكــــاف عــن
الســيد /جمــال حربــي مــن الجمهورية الجزائريــة وإلــى ممثــل جمهوريــة العــراق
فــــي المكتــــب التنفــيــــذي سعــــادة األستــــاذ /صفــاء عبدالرحمــن أحمــد عــن الســيد/
ســعد هللا الفتحــي مــن جمهوريــة العــراق.
 : 1-7الجائزة العلمية لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول لعام 2018
اســتمرارا لسياســة منظمــة األقطــار العربيــة المصــدرة للبتــرول فــي تشــجيع البحــث
العلمــي بتخصيــص جائزتيــن تقديريتيــن كل ســنتين ،قيمــة الجائــزة األولــى ســبعة
آالف دينــار كويتــي ،وقيمــة الجائــزة الثانيــة خمســة آالف دينــار كويتــي ،تقــرر أن
يكــون موضــوع البحــث العلمــي للحصــول علــى جائــزة أوابــك لعــام  2018بعنــوان
«البحــوث االقتصاديــة ذات العالقــة بالجوانــب المختلفــة للبتــرول والطاقــة ومــن
ضمنهــا االمــدادات واالســتهالك واألســعار”.
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وقامــت األمانــة العامــة باإلعــان عــن ذلــك وإعــام الجهــات ذات العالقــة،
واســتمرت بنشــر االعــان فــي نشــرتها الشــهرية ومجلتهــا الفصليــة وعلــى موقعهــا
علــى االنترنــت وحــددت نهايــة شــهر أيــار /مايــو  2018أخــر موعــد الســتالم البحــوث.
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ثامناً :النشاط اإلداري والمالي
 : 1-8تطور الهيكل اإلداري
بنهاية عام  2017بلغ عدد العاملين في األمانة العامة ( )39موظفا ،منهم ( )20في
الكادر المهني و( )19في الكادر العام.
 : 2-8تطور االنفاق الفعلي
بـلـغ اإلنـفـــاق فــي عــام  2017مبلـغـا وقــدره  1,924,996دينـارا كويتيـا.

تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون

289

الفصل الثالث
الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة
تعمل الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة جاهدة على تنفيذ وتطوير أنشطتها
اعتماداً على مواردها الذاتية ،وتواجه الشركات بعض الشركات ظروفا ً صعبة بسبب
التطورات األمنية في مناطق عملها ،والتطورات في السوق النفطية نتيجة تراجع أسعار
النفط ،وكذلك بسبب المنافسة القوية للشركات الكبرى في مناطق عملها ،كما أن بعض
الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة تواجه صعوبة في الدخول لبعض األسواق
العربية نتيجة لإلجراءات اإلدارية والتنظيمية ،وتأمل بالمزيد من الدعم والمساندة من
الدول األعضاء في المنظمة خاصة في مجال دخول األسواق العربية على أسس تنافسية
إن لم يكن على أسس األفضلية.
وفي ما يلي عرض موجز ألعمال الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة
أ  -الشركة العربية البحرية لنقل البترول

تأسست الشركة العربية البحرية لنقل البترول بتاريخ  6أيار/مايو  1972برأسمال
مصرح به قدره  500مليون دوالر أمريكي ،ورأسمال مدفوع  450مليون دوالر
أمريكي ،وحُدد مقر الشركة بدولة الكويت ،وتساهم في هذه الشركة جميع الدول
األعضاء بالمنظمة باستثناء الجمهورية العربية السورية.
وقد قررت الجمعية العمومية غير العادية الموافقة على زيادة رأس مال الشركة
بإصدار أسهم منحة مجانية في حدود  50مليون دوالر أمريكي ،ليصبح رأس المال
المدفوع  500مليون دوالر بدالً من  450مليون دوالر ،وأصدرت قرارها رقم
( )09/01بتاريخ .2017/5/12
موجز النشاط التجاري للشركة عن عام  2016والنصف األول من عام 2017

تعاقدت الشركة على بناء  6ناقالت منتجات نظيفة حمولة  157ألف طن للناقلة
الواحدة تسلمت اثنتين منها (ستار انرجي ،سي شل) خالل الربع األخير من عام 2016
وسيتم استالم اثنيتن أخريتين (سي ايكون ،وسي بيوتي) خالل الربع األخير من 2017
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والناقلتين الخامسة والسادسة (بريز والدانه) في الربع األول من عام  ،2018وقد تم
تأجير إحدى الناقالت التي تم استالمها (سي شل) على عقد زمني لمدة سنة مع شركة
ارامكو التجارية السعودية.
كما شهدت أسواق النقل البحري للبترول خالل العام  2016والنصف األول من عام
 2017ركوداً حاداً صاحبه ضعف في الطلب على االستئجار وانخفاض أسعار تأجير
الناقالت نتيجة لتباطؤ نمو االقتصادي العالمي ووفرة المعروض من النفط والغاز وترشيد
االستهالك وتوافر أعداد كبيرة من الناقالت الجديدة وقبول مالك الناقالت بأسعار تأجير
منخفضة وغيرها من األسباب األخرى ،األمر الذي دفع الشركة إلى تأجير ناقالتها
وفق الفرص التأجيرية المتاحة في أسواق النقل بنظام الرحالت والسعي لدى الشركات
النفطية في الدول المساهمة إليجاد فرص تشغيلية لها وفق نظام التأجير الزمني لتالفي
مخاطر توقف الناقالت بين رحلة وأخرى وتفادي تحمل تكاليف مصاريف ورسوم
الموانيء والتي ارتفعت في معظم الموانيء العالمية.
وبالنسبة لنشاط تجارة الغاز المسال فقد حقق عام  2016صافي أرباح بلغت 30,808
مليون دوالر ،كما وأن الهيئة العامة المصرية للبترول والتي تمثل المستورد الرئيسي
للغاز من الشركة قد أبدت تعاونا ً كبيراً لسداد التزاماتها بصورة منتظمة ومستمرة ،كما
أن نجاح الشركة في نشاط تجارة الغاز المسال قد شجعها على التوسع وفتح أسواق
جديدة والسعي لتجديد التعاقد مع الهيئة المصرية عن العامين القادمين حتى منتصف
عام .2019
واستمراراً لسياسة الشركة في التعاون مع الشركات العربية الشقيقة وخاصة في

الدول المساهمة بالشركة ،فقد تم بعون هللا وتوفيقه في شهر يونيو  2017وتحت اشراف
معالي وزير النفط العراقي توقيع اتفاقية مشاركة تجارية مع شركة ناقالت النفط العراقية
( )IOTCيتم بمقتضاها إعـادة إعمـار شركة الناقالت العراقية وتكوين شركة مشتركة
تحت اسم «العراقية لخدمات النقل والتجارة النفطية» AL-IRAQIA SHIPPING
.SERVICES & OIL TRADING
وستتولى هذه الشركة المشتركة نقل وتسويق النفط العراقي ومنتجاته من زيت
الوقود ومنتجات نظيفة وإنشاء محطة لتجهيز وتزويد وقود السفن في ميناء البصـرة
العراقي ،وقد تم مؤخراً تأجير  3ناقالت من ناقالت الشركة العربية البحرية لنقل
البترول (شيبه ،زركوه ،البوم) إلى هذه الشركة المشتركة على عقود زمنية ،أيضا ً من
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خالل التعاون بين الشركة والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تسويق النفط سومو
تولت الشركة العربية البحرية لنقل البتول تنفيذ عمليات النقل البحري للنفط الخام ضمن
االتفاق الحكومي بين جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية لنقل  12مليون برميل
مقسمة على عدة رحالت من ميناء البصرة العراقي الى ميناء العين السخنة المصري.
النتائج المالية للشركة عن السنة المالية 2016

بلغـت إيرادات تشغيل ناقالت الشركة خالل عام  2016حوالي  95,576مليون
دوالر أمريكي ،كما بلغت مصاريف التشغيل الفعلية قبل احتساب استهالك الناقالت
حوالي  54,870مليون دوالر ،فيما بلغ استهالك الناقالت الدفتري حوالي 21,462
مليون دوالر وبعد األخذ في االعتبار نشاط الغاز والمصاريف اإلدارية والعمومية
والمصروفات واإليرادات األخرى ،فقد بلغت النتيجة النهائية لنشاط الشركة عام 2016
تحقيق صافي ربح حوالي  24,187مليون دوالر.
النتائج المالية للشركة عن النصف األول من عام 2017

بلغت إيرادات تشغيل الناقالت حوالي  54,071مليون دوالر ،في حين بلغت
مصاريف التشغيل حوالي  35,082مليون دوالر ،فيما بلغ االستهالك الدفتري للناقالت
حوالي  12,669مليون دوالر .وباحتساب المصاريف اإلدارية والعمومية وكذا فوائد
التمويل للبنوك ونشاط الغاز ،تكون النتيجة النهائية لنشاط الشركة عن النصف األول من
عام  2017تحقيق صافي ربح حوالي  18,661مليون دوالر.
نشاط التدريب
تسعى الشركة لالرتقاء بأداء موظفيها عن طريق التدريب وفقا ً الحتياجات كل منهم،
وقد تم انتداب ستة من موظفي الشركة في دورات تدريبية خالل العام المنصرم ،2016
وواحد خالل النصف األول من العام الحالي  .2017كما تم تنظيـم فعاليات تدريبيـة فـي
القاهرة خالل عام  2016والنصف األول من عام .2017
القوى العاملة

في نهاية عام  2016بلغ عدد الموظفين  79موظفا ً منهم  45موظفا ً عربياً ،كما بلغ
عدد العاملين في األسطول البحري  252ضابطا ً ومهندسا ً من مختلف الجنسيات منهم
 165عربياً.
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وفي منتصف عام  2017بلغ عدد العاملين  81موظفا ً منهم  46موظفا ً عربياً ،كما
بلغ عدد العاملين في األسطول البحري  255ضابطا ً ومهندسا ً منهم  166عربياً.

وفي نهاية عام  2016وحتى منتصف عام  ،2017بلغ عدد البحارة على ظهور
الناقالت  330بحاراً من ذوي الجنسيات الفيلبينية والباكستانية.
ب  -الشركة العربية لبناء وإصالح السفن (أسري)
تأسست الشركة العربية لبناء وإصالح السفن (أسري) بتاريخ  8كانون أول/ديسمبر
 1973برأسمال مصرح به قدره  340مليون دوالر أمريكي ،ورأسمال مكتتب به
ومدفوع قدره  170مليون دوالر أمريكي ،وحُدد مقرها في مدينة المنامة بمملكة
البحرين .وساهمت في هذه الشركة جميع األقطار األعضاء في المنظمة باستثناء
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية وجمهورية
مصر العربية .وخفض رأس المال إلى  170مليون دوالر أمريكي الحتواء الخسائر
المتراكمة وبعد مراجعة توصيات مجلس اإلدارة في قراريه رقم (4/58م )91/ورقم
(4/66م )93/وافقت الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي الثالثين الذي ُعقد
بتاريخ  1994/1/11على إعادة هيكلة رأسمال الشركة المدفوع بخفض قيمة السهم
الواحد من  100دوالر إلى  50دوالر أمريكي.
نشاط الشركة لعام 2016
شهـدت (أسري) عاما ً مليئا ً بالتحديات خالل  ،2016وفي منتصف العام أصبح
من الواضح أن الشركة تواجه تحديات مالية حادة ويعود ذلك إلى أسباب مختلفة منها
األوضاع المتقلبة في السوق والمنافسة االقليمية الشديدة وتذبذب أسعار البترول،
والميزانية المقيدة للعمالء إضافة إلى ارتفاع التكاليف العامة للشركة.
كما شهدت (أسري) عاما ً شديد الصعوبة في جانب إصالح السفن ،حيث وصل عدد

السفن الراسية في (أسري) على مدار عام  2016ما مجموعه  194سفينة ،بينما كان
في عام ( 243 )2015سفينة أي بنسبة انخفاض بلغت  .%20وقد كان نصيب العمالء
اإلقليميون األكبر في مجال إصالح السفن من السوق الدولية فاحتل نسبة  %55.6من
إجمالي األعمال.
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وقد تم إنجاز جزء كبير من اتفاقية تسفين الموقعة مع شركة ناقالت النفط الكويتية
( )KOTCفي عام  ،2015حيث استمرت الشركة بالعمل في  19ناقلة من ناقالت الخام
كبيرة الحجم خالل عامين ونصف وشمل العقد إرساء سفن  KOTCحتى منتصف العام
.2017
أما عن إصالح منصات حفر آبار البترول فقد أصلحت الشركة  22منصة في عام
 2016بقيمة متوسطة بلغت  2,8مليون دوالر ،بينما أصلحت الشركة  16منصة حفر
عام  2015بقيمة  2,3مليون دوالر للمنصة الواحدة.
النتائج المالية لعام 2016

حققت (أسري) خالل عام  2016إيرادات إجمالية بلغت حوالي  154مليون دوالر،
وهي قريبة من ايرادات العام الماضي  2015التي بلغت حوالي  158مليون دوالر
وتقل عنها بمبلغ  4مليون دوالر ،نتيجة للصعوبات المالية والهيكلية الكبيرة التي مرت
بها الشركة في عام  ،2016وكذلك للمنافسة الشديدة التي شهدتها سوق إصالح السفن
وضعف سوق إصالح السفن نتيجة الستمرار انخفاض أسعار البترول في عام .2016
فقد كانت النتيجة النهائية للبيانات المالية للشركة وجود خسارة صافية بلغت ()32,5
مليون دوالر في عام  2016مقارنة بخسارة بلغت حوالي ( )23مليون دوالر في عام
.2015
التدريب والقوى العاملة

في مجال التدريب حرصت (أسري) في عام  2016على تنظيم العديد من الدورات
والبرامج التدريبية المتخصصة والنوعية داخل وخارج مواقع الشركة بالتعاون مع
العديد من الجهات والمعاهد العلمية لعدد  519من عمال وموظفي الشركة.
وبلغ مجموع القوى العاملة في (أسري)  1611موظفا ً وعامالً في نهاية 2016
منهم  614بحرينيا ً و 997بين عرب وأجانب .كما وصل عدد البحرينيين العاملين في

(أسري) والشركات األخرى الفرعية التي تقدم خدمات حصرية لشركة (أسري) إلى
حوالي  1000موظف وعامل بحريني.
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نشاط الشركة خالل النصف األول من عام 2017

بلغ عدد السفن التي أصلحت حتى نهاية شهر يونيو من هذا العام  77سفينة بالمقارنة
مع  104سفينة لنفس الفترة من عام  ،2016وبلغ متوسط قيمة اإلصالح للسفينة الواحدة
للنصف األول من العام الحالي  2017ما قيمته حوالي  674,243دوالر بالمقارنة مع
 394,000دوالر للنصف األول من عام  ،2016وهي نتائج طيبة بشكل عام وتدعو
للتفاؤل حول نمو أعمال وأنشطة الشركة في المستقبل.
أما عن إصالح منصات حفر البترول فقد أصلحت الشركة  12منصة خالل النصف
األول من عام  2017بمعدل قيمة بلغت  2,8مليون دوالر للمنصة الواحدة ،بينما
أصلحت  14منصة في النصف األول من عام  2016بمعدل قيمة  2,2مليون دوالر
للمنصة الواحدة.
النتائج المالية للشركة خالل النصف األول من عام 2017
أما بالنسبة للنتائج المالية عن النصف األول من عام  ،2017فقد بلغت المبيعات خالل
هذه الفترة حوالي مبلغ  96مليون دوالر بالمقارنة مع حوالي  79مليون دوالر لنفس
الفترة من عام  .2016وبلغت النتيجة اإلجمالية قبل الفوائد والضرائب واإلستهالكات
واإلندثارات  EBITDAللنصف األول من العام الحالي  2017مبلغ ( )2,7مليون
دوالر بالسالب مقارنة مع مبلغ ( )4,720مليون دوالر بالسالب للنصف األول من عام
.2016
ج  -الشركة العربية لالستثمارات البترولية (أبيكورب)
تأسست الشركة العربية لالستثمارات البترولية (أبيكورب) بتاريخ  14أيلول/سبتمبر
 ،1974برأسمال مصرح به قدره  1200مليون دوالر أمريكي ،ورأسمال مدفوع
بالكامل قدره  550مليون دوالر ،وحدد مقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام ،المملكة
العربية السعودية ،وتمت زيادة رأسمال الشركة المصرح به من  1.2مليار دوالر إلى
 2.4مليار دوالر ،والمكتتب به بمبلغ  2مليار دوالر ،كما وافقت الجمعية العامة للشركة
في اجتماعها غير العادي المنعقد في شهر أبريل  2014بالمملكة العربية السعودية
على رفع رأسمال الشركة المدفوع من  750مليون دوالر إلى  1مليار دوالر مدفوع
بالكامل.
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نشاط الشركة لعام 2016
على الرغم من ظروف السوق الحافلة بالتحديات التي تشهدها بعض دول منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،فإن األنشطة الرئيسة الثالثة للشركة ،وهي االستثمار
وتمويل الشركات والخزانة واألوراق المالية ،قد حققت أدا ًء قويا ً مرة أخرى خالل
عام .2016
نشاط االستثمار

في عام  2016انصبت جهود أبيكورب نحو تحقيق المزيد من التنويع ألصول
محفظة الشركة االستثمارية ،وذلك من خالل اقتناص فرص واعدة في مناطق جغرافية
جديدة مستقرة .كما واصلت أبيكورب تطبيق أفضل الممارسات العالمية خصوصا ً في
مجال إدارة المحافظ االستثمارية وحوكمة الشركات ،مما مكن فريق االستثمار من
تحقيق أداء متميز خالل العام.

مع نهاية عام  ،2016بلغت قيمة محفظة استثمارات أبيكورب ،من خالل 16
استثمار مباشر و 3استثمارات غير مباشرة ،نحو مليار دوالر ،بارتفاع بلغت قيمته
 65مليون دوالر مقارنة بعام  .2015وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها األسواق
العالمية فقد حققت المحفظة االستثمارية عائداً وصلت قيمته إلى  58.26مليون دوالر
بنهاية عام  2016مقارنة بعائد مقداره  91.21مليون دوالر في نهاية . 2015وتماشيا ً
مع الهدف االستراتيجي ألبيكورب الساعي الى تنويع محفظة االستثمار من خالل زيادة
حصة األصول األقل تأثرا بأسعار النفط ،فقد استثمرت الشركة في ثالثة أصول جديدة
خالل العام.
نشاط تمويل الشركات

شهد عام  2016نشاطا ً كبيراً في مجال تمويل الشركات والتجارة والسلع األساسية
شهدت المحفظة نمواً كبيراً من  3.02مليار دوالر في عام  2015إلى  3.47مليار دوالر
لألصول بنهاية العام  .2016واستمر النمو في اجمالي الدخل بالتحسن ليبلغ 55.83
مليون دوالر في نهاية العام ،مع اإلبقاء على معدل المخاطر المتميز عند المستوى ،A
وذلك على الرغم من تراجع مستوى التقييم االئتماني للعديد من دول المنطقة .كما شهدت
حصة أصول التمويل اإلسالمي نمواً كبيراً على مدى السنوات الماضية ،بنسبة وصلت
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إلى  ٪40في نهاية عام  .2016وقد تمكن فريق العمل من ابرام أكثر من  40صفقة في
عام  ،2016فيما تم الحصول على تفويض بترتيب ثماني صفقات أخرى ،االمر الذي
يؤكد مكانة ابيكورب والتزامها بالمحافظة على قاعدة عمالء متنوعة واإلسهام في دعم
مشرعات الطاقة في المنطقة .إجماالً ،بلغ متوسط عمر المحفظة بنهاية العام حوالي
خمس سنوات ،واقترب صافي العائد السنوي ،بعد خصم تكلفة اإلقراض بين البنوك،
من  200نقطة أساس ،وأظهرت مؤشرات الربحية هذا العام ارتفاعا َ ملحوظاَ ،ويعد هذا
باكورة ثمرات السياسات التسعيرية التي تم تطبيقها مؤخراً ،والتي يتوقع أن يظهر أثرها
بشكل أكبر خالل عامي  2017و. 2018
نشاط الخزانة واألوراق المالية
انصب نشاط الخزانة واألوراق المالية في التركيز على تنويع مصادر التمويل
وخفض التكلفة اإلجمالية لها .وشهد شهر مارس  2016قرع جرس بدء تداول صكوك
ابيكورب في ناسداك دبي والتي بلغت قيمتها  500مليون دوالر والمصدرة خالل العام
 .2015كما نفذت ابيكورب تمويلين إضافيين متوسطي األجل خالل العام .2016

وعلى الرغم من التحديات التي واجهها قطاع الطاقة خالل العام  2016متمثلة في
الوضع االقتصادي غير المستقر واألحداث السياسية إقليميا ً وعالمياً ،إضافة إلى االرتفاع
في معدالت التضخم وعدم استقرار أسعار النفط والسلع فضالً عن تذبذب األسواق
المالية وأسواق العمالت ،فقد شهدت ابيكورب عاما ً ماليا ً ناجحاً .حيث جاءت جميع
المؤشرات خالل العام لتؤكد قدرة ابيكورب في المحافظة على قوة وضعها المالي من
خالل تبنيها استراتيجية تدعم نمو األنشطة االستثمارية األساسية للشركة .كما حرصت
ابيكورب على تبني ووضع خطط إستباقية إلدارة عمليات الخزانة واألوراق المالية،
والتي انعكست إيجابا ً على تكلفة التمويل وأرباح الشركة وأدائها المالي بشكل عام.
الحوكمة وإدارة المخاطر
في إطار جهودها المستمرة لتحقيق أعلى مستويات التميز في مجال الحوكمة وإدارة
المخاطر ،تلتزم ابيكورب بتطبيق أعلى المعايير تماشيا ً مع المرجعيات المعتمدة دوليا ً
وأفضل الممارسات العالمية ،ومواصلة العمل على تطوير عملياتها ليس فقط داخل
الشركة بل في جميع الشركات المستثمر بها أيضاً .وفي هذا اإلطار واصلت الشركة
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العمل على دعم إدارة المخاطر من خالل التعاقد مع استشاريين متخصصين للحصول
على أفضل السبل للتحوط إزاء المخاطر المحيطة والمتجددة .حيث تم خالل العام تطبيق
تحسينات عملية داخلية وأساسية ،كان من أبرزها اعتماد مجلس اإلدارة لسياسة تحمل
المخاطر التي رسخت ثقافة الوعي بالمخاطر المحيطة لدى جميع األقسام.
تركز هذه السياسة الجديدة على رفع كفاءة منظومة تحمل المخاطر وتحقيق التوازن
األمثل ما بين العوائد والمخاطر ،وضمان توافق استراتيجيات الشركة وقراراتها مع
إطار المخاطر المستهدف .في اطار ذلك يتم تطبيق  13مؤشر لقياس األداء المالي
للشركة من حيث جودة األصول والسيولة النقدية والتمويل ونسبة كفاية رأس المال.
أبحاث الطاقة
واصل فريق أبحاث الطاقة في أبيكورب إعداد ونشر األبحاث المتخصصة والتي
تصدر في تقارير شهرية تتناول المستجدات والتطورات في قطاع الطاقة .تهدف هذه
التقارير إلى إبراز أهم التطورات واالتجاهات الرئيسية في قطاع الطاقة في منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا .بدأت أبيكورب إصدار هذه النشرة الشهرية في عام
 2015وتحظى بمتابعة العديد من الخبراء والمعنيين في هذا المجال باإلضافة إلى
وسائل اإلعالم المختلفة كونها مادة ذات أهمية وتلبي طلبا متزايدا للمعلومات الدقيقة
المتخصصة.
كذلك بدأ فريق األبحاث هذه السنة بإصدار تقرير سنوي يتم فيه التركيز على توقعات
االستثمار في مجال الطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،األمر الذي أسهم
في كسب أبيكورب المزيد من ثقة المهتمين بالقطاع وفي تأكيد دور أبيكورب الريادي
في هذا المجال.
الموارد البشرية
حرصا ً على تعظيم الدور المحوري لرأس المال البشري فقد استمرت أبيكورب
في عام  2016بتعزيز مكانتها كأحد أفضل الشركات في المنطقة التي تمتلك بيئة عمل
محفزة وتنافسية تضمن لها استقطاب واستبقاء الكفاءات المتخصصة في كافة المجاالت،
متبعة في ذلك أفضل الممارسات الحديثة في مجال الموارد البشرية .ويأتي ذلك إيمانا
من الشركة بالدور الحيوي للعنصر البشري في تحقيق مستقبل واعد للشركة.
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النتائج المالية لعام 2016

تمكنت أبيكورب من تحقيق أرباح صافية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
 2016بلغت  93,42مليون دوالر مقارنة بمبلغ  107,60مليون دوالر تم تحقيقها في
عام  .2015وبلغ صافي األرباح قبل خصم المخصصات  95,53مليون دوالر للعام
 .2016مقارنة بـ  124,38مليون دوالر تم تحقيقها في عام  .2015وقد تم إضافة
مخصصات بمقدار  2,10مليون دوالر تحسبا ً الستمرار عدم استقرار األوضاع
السياسية واالقتصادية اإلقليمية.

وارتفعت قيمة أصول أبيكورب بنهاية عام  2016إلى  6,14مليار دوالر مقارنة
بمبلغ  5.65مليار دوالر بنهاية عام  .2015كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين
بنهاية عام  2016إلى حوالي  2مليار دوالر مقارنة بحوالي  1,91مليار دوالر في
عام ،2015بزيادة قدرها  .%4.8وبلغ العائد على السهم 93دوالراً بنهاية عام 2016
مقارنة بـ  108دوالر في العام  .2015وقد تمكنت الشركة في عام  2016من االحتفاظ
بجدارة التصنيف االئتماني الصادر لها من وكالة موديز عند ( )Aa3للديون طويلة
األجل ،وتصنيف ( )Prime 1للديون قصيرة األجل مع نظرة مستقبلية مستقرة.
نشاط الشركة خالل النصف األول من عام 2017
شهدت الستة أشهر األولى من العام  2017نمواً في قيمة أصول الشركة بنسبة قدرها

 %1.2لتصل إلى  6,22مليار دوالر مقارنة بـ  6,14مليار دوالر عند بداية العام .وقد
تمكنت أبيكورب من تحقيق صافي أرباح بلغت  41,8مليون دوالر للستة أشهر األولى
من العام  ،2017مالمسا ً الرقم المرصود في الميزانية العمومية لهذه الفترة من السنة
المالية عند  42,4مليون دوالر.
د  -الشركة العربية للخدمات البترولية
الشركة العربية للخدمات البترولية شركة مساهمة عربية تأسست بموجب اتفاقية تم
توقيعها من قبل حكومات الدول العربية األعضاء في منظمة األقطار العربية المصدرة
للبترول (أوابك) بتاريخ  ،1975/11/23ومقرها مدينة طرابلس – دولة ليبيا.
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ُح ّدد رأسمال الشركة العربية للخدمات البترولية المصرح بـه بمبلـغ  100مليون
دينار ليبي ،أمـا رأس المـال المكتتب به فقد ُح ّدد بمبلغ  15مليون دينار ليبي ،وبتاريخ
 2008/12/26قرّرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة العربية للخدمات البترولية
رفع رأسمالها إلى  44مليون دينار ليبي ،وتم زيادة رأس مال الشركة من  44مليون دينار
ليبي إلى  49مليون دينار ليبي بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 2010/38/221
بتاريخ .2010/06/19
نشاط الشركة لعام 2016
تركز اهتمام الشركة العربية للخدمات البترولية خالل السنة على متابعة تحسين
وتطوير نشاط الشركات المتخصصة القائمة حاليا ً وإمكانية مساعدتها على االستمرار
في ظل الظروف الراهنة وتذليل الصعاب قدر اإلمكان.
النتائج المالية للشركة في 2016/12/31
بلغت خسارة الشركة في عام  2016مبلغا ً وقدره ( )1,126,657دينار ليبي.
نشاط الشركة عن النصف األول لعام 2017
استمر نشاط الشركة بمتابعة ودعم الشركات الثالث القائمة ،وما زالت تعمل على
إيجاد فرص أخرى مع بعض الشركات العالمية إلمكانية إقامة مشروعات مشتركة
جديدة في إطار أغراضها المحددة في نظامها األساسي وذلك حال تحسن الظروف
القائمة في دولة المقر.
النتائج المالية للشركة عن النصف األول لعام 2017

بلغت خسارة الشركة عن النصف األول لعام  2017مبلغا ً وقدره ( )292,609دينار
ليبي.
القوى العاملة

بلغ إجمالي عدد العاملين في الشركة حتى  2017/06/30عشرة مستخدمين جميعهم
عرب.
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هـ  -الشركة العربية للحفر وصيانة اآلبار (أدووك)
تأسست بموجب اتفاقية دولية تم التوقيع عليها بتاريخ  ،1979/6/20وتم تسجيلها في
ليبيا بتاريخ  ،1980/2/20ومقرها الرئيسي ،طرابلس ليبيا.

رأس المال المصرح به عند التأسيس  12مليون دينار ليبي ،ورأس المال المدفوع عند
التأسيس  12مليون دينار ليبي .تمت زيادة رأسمال الشركة وذلك بتمويل من احتياطيات
التوسع واستبدال األصول الثابتة في الميزانية ليكون  60مليون دينار ليبي استناداً إلى
قرار الجمعية العمومية للمساهمين رقم  2008/29/8الصادر بتاريخ .2008/06/27
نشاط الشركة لعام 2016
جميع المواقع التي توجد بها حفارات ومعدات وآليات الشركة مؤمنة من قبل فرق
حراسة ،وقد تمكنت الشركة خالل هذا العام من تسديد جل الديون وما زالت تعمل
جاهدة على إمكانية الحصول على فرص عمل وتمويل مالي يمكنها من نقل بعض
حفاراتها إلحدى دول الجوار ،وتم تصفية مستحقات العاملين بالشركة مع االحتفاظ
بأولوية الرجوع للعمل وفق رغبة الشركة في حال استئناف النشاط من جديد.
النتائج المالية لعام 2016

بلغ صافي الخسائر للشركة في سنة  2016مبلغ وقدره ( 27,127,890د.ل) مقابل
صافي الخسائر في سنة  2015بمبلغ وقدره ( 43,492,346د.ل).
نشاط الشركة خالل النصف األول من عام 2017
شهد النصف األول من سنة  2017نشاطا ً مكثفا ً واتصاالت مع العديد من الشركات

المشغلة ومن هذه الشركات شركة الزويتينة للنفط وشركة سرت للنفط وشركة اكاكوس
(ريبسول) وشركة الخليج للنفط .ومن المتوقع تشغيل حفارات مع هذه الشركات حيث تم
تجديد العقود معها استعداداً للعودة للنشاط اعتباراً من منتصف سنة .2017

تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون

301

و– الشركة العربية لجس اآلبار (أولكو)
وهي إحدى الشركات المتخصصة التابعة للشركة العربية للخدمات البترولية،
وتأسست بتاريخ  1983/3/24برأسمال مصرح به قدره  20مليون دوالر أمريكي
ورأس مال مدفوع قدره  20مليون دوالر أمريكي ،وحدد مقرها بمدينة بغداد –
جمهورية العراق .وتساهم في هذه الشركة جميع الدول األعضاء في منظمة األقطار
العربية المصدرة للبترول (أوابك) بنسب متساوية لنسب مساهمة هذه الدول في الشركة
العربية للخدمات البترولية ،وهي متخصصة في عمليات جس وتثقيب اآلبار ولها ثالثة
مراكز عمليات في الشمال وفي الجنوب وفي الوسط الذي تم إنشائه خالل عام 2014
واستخدامه عام .2015
نشاط الشركة للفترة 2017/6/30 – 2016/1/1

استمرت الشركة بإنجاز أعمالها خالل عام  2016بمساندة ودعم وزارة النفط
العراقية وتغطيتها للشركة بالمراسالت الالزمة لتسيير أعمالها ،وقامت الوزارة
بتخصيص قطعة أرض ثانية ضمن حدود شركة نفط الوسط بمساحة أكثر من ألفي متر
مربع وتمكنت الشركة من تنفيذ عدد  174عملية خالل عام  2016من أصل  180عملية
وفق التخطيط.
النتائــج المالـية للشركــة لعام 2016

استمرت الشركة بتقديم الخدمات وإنجاز األعمال لعام  2016التي أدت إلى تحقيق
إيرادات قدرها  6,143,354دوالر ،وأرباح قدرها  1,109,703دوالر.
النتائــج المالية للشركة خالل النصف األول لعام 2017

أما فيما يخص النصف األول لعام  2017فقد تم تحقيق إيرادات بمبلغ 4,408,251
دوالر ،وأرباح بمبلغ  675,433دوالر ،وبذلك تكون االيرادات الكلية واألرباح
للشركة خالل الفترة من  2016/1/1لغاية  2017/6/30هي  10,553,605دوالر
و 1,784,736دوالر على التوالي .وهذه المعطيات تزيد عن ما تم التخطيط له لهذه
الفترة والذي يعود إلى إدخال عمليات جديدة في اكمال اآلبار وتنظيفها باستخدام معدة
األنبوب الملفوف ،وإدخال تقنية ومثقبات جديدة تم استخدامها لصالح شركة اكسن موبيل
في تطوير حقل غرب القرنة.
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ز – الشركة العربية لخدمات االستكشاف الجيوفيزيائي

تأسست الشركة العربية لخدمات االستكشاف الجيوفيزيائي في 1984/09/30
كشركة مساهمة مشتركة ،برأسمال مصرح به قدره  19مليون دينار ليبي ،ورأسمال
مدفوع قدره  19مليون دينار ليبي بمساهمة كل من الشركة العربية للخدمات البترولية
بنسبة  ،%66.66والشركة العربية لالستثمارات البترولية (أبيكورب) بنسبة ،%16.67
والمؤسسة الوطنية للنفط بنسبة  ،%16.67وحُدد مقر الشركة بمدينة طرابلس – دولة
ليبيا.
وقد أصدرت الجمعية العمومية للشركة قرارها رقم  02/EO/13خالل اجتماعها
الذي ُعقد في القاهرة بتاريخ  ،2013/6/20بزيادة رأس المال المصرح به إلى 35
مليون دينار ليبي ورأس المال المدفوع إلى  35مليون دينار ليبي.
نشاط الشركة لعام 2016

بقيت الفرقتان السايزميتان خالل سنة  2016في حالة توقف كامل ،شأنها شأن جميع
الشركات العاملة في ليبيا بسبب بقاء األوضاع األمنية على حالها واستمرار حالة القوة
القاهرة ،كما قامت الشركة باالستغناء عن مجموعة الحماية األمنية لمكتب طرابلس وتم
االستغناء عن المقر الرئيسي بطرابلس لتخفيض التكاليف بنسبة .%80
النتائج المالية لعام 2016

بلغت اإليرادات المالية للشركة  324,000دوالر ،بينما بلغت المصروفات
 7,975,000دوالر ،وبهذا تكون الشركة قد تكبدت خسائر قدرها ()7,651,000
دوالر.
نشاط الشركة خالل النصف األول من عام 2017
سطرت الشركة اسمها وللمرة الثانية كأول شركة ترجع إلى سابق نشاطها في مجال
االستكشاف في ليبيا وقامت الفرقة الثانية باستكمال البرنامج المتبقي لشركة الخليج
العربي للنفط بالقطعة  A75حيث بدأت عمليات التسجيل بتاريخ  2017/3/3وانتهت
بتاريخ .2017/4/7
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النتائج المالية خالل النصف األول من عام 2017

بلغت إيرادات الشركة  4,014,434دوالر ،بينما بلغت المصروفات 4,276,910
دوالر ،وبهذا تكون خسائر الشركة ( )262,476دوالر ،وبهذا تكون الشركة قد استمرت
بتسجيل خسائر في النصف األول لعام  2017بسبب استمرار توقف نشاط الشركة بشكل
عام.
ح – معهد النفط العربي للتدريب
تأسس معهد النفط العربي للتدريب بموجب قرار مجلس وزراء منظمة األقطار
العربية المصدرة للبترول (أوابك) رقم  20/1في  .1978/5/9وحدد مقره بمدينة
بغداد – جمهورية العراق .ومن أهداف المعهد التي جاءت في قرار إنشائه تكوين
وإعداد المدربين والمستويات القيادية في كافة القطاعات الفنية واإلدارية والمالية
وتنمية القدرات المتوفرة منها وتمكينها من أحدث األساليب التعليمية .والقيام بالبحوث
والدراسات المتعلقة باألساليب الحديثة في التنظيم الصناعي والمهني ومنهجية وأساليب
التعليم والتدريب ومشاكل القوى العاملة والكفاية اإلنتاجية للعناصر البشرية الالزمة
للمشروعات العربية .وإحداث نظام معلومات وتوثيق لخدمة األبحاث والدراسات
الخاصة بالقوى العاملة العربية وتطوير المعلومات والمعرفة التكنولوجية في كافة
مجاالت التعليم والتدريب واإلدارة الصناعية.
وال يوجد للمعهد رأس مال ثابت ،حيث يتم تمويله سنويا ً وحسب الموازنة التخطيطية
(وبموجب نسب مساهمات الدول األعضاء في المنظمة) التي تقر للمعهد سنويا ً ويصادق
عليها مجلس األمناء وحسب عدد دورات المعهد التي ستنفذ خالل تلك السنة .وتساهم في
المعهد جميع الدول األعضاء بالمنظمة.
نشاط المعهد لعام  2016والنصف األول لعام 2017

انخفض حجم نشاطات المعهد خالل العامين  2016-2015بسبب األوضاع المالية
التي سادت في تلك الفترة نتيجة النخفاض سعر النفط عالميا ً مما انعكس سلبا ً على نشاط
التدريب وجميع األنشطة األخرى التي ترافقه ،وقد قام المعهد خالل النصف األول من
العام  2017بإعداد دليل االحتياجات التدريبية لمنتسبي المؤسسة السودانية للنفط خالل
الخمس سنوات القادمة ضم أكثر من  1000برنامج تدريبي بمختلف االختصاصات.
304

تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون

انشطة المنظمة خالل عام 2017

النتائج المالية للمعهد

بلغ العجز المالي في عام  2016حوالي ( )718ألف دوالر .كما بلغ العجز المالي
خالل النصف األول من عام  2017حوالي ( )312ألف دوالر.
الهيكل التنظيمي

يبلغ عدد العاملين في المعهد حاليا  36منتسبا ً منهم  27منتسبا ً بدوام كامل و 9منتسبين
بدوام جزئي ،كما أن لدى المعهد شبكة خبراء تضم  250خبير بمختلف التخصصات
بعقود وقتية عند الحاجة.
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املالحق

البيانات الصحفية الصادرة عن إجتماعات
مجلس وزراء المنظمة خالل عام 2017
البيان الصحفي الصادرعن
االجتماع الثامن والتسعين لمجلس وزراء المنظمة
(على مستوى المندوبين)
عقد مجلس وزراء منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) اجتماعه
الثامن والتسعين على مستوى مندوبي أصحاب المعالي الوزراء بتاريخ  19شعبان
 1438هجرية الموافق  15أيار/مايو  2017ميالدية في مدينة دبي  -دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،برئاسة سعادة الجيولوجي أشرف محمود فرج ،ممثل جمهورية مصر
العربية في المكتب التنفيذي للمنظمة.
ناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول األعمال ومن ثم أقر البنود التالية:
•صادق المجلس على الحسابات الختامية للمنظمة (األمانة العامة والهيئة
القضائية) لعام .2016
ً
•استعرض المجلس تقريرا حول «األوضاع البترولية العالمية».
•اطلع المجلس على تقرير حول اإلعداد والتحضير لمؤتمر الطاقة العربي الحادي
عشر ،الذي سيعقد في المملكة المغربية خالل عام .2018
•اطلع المجلس على تقارير نشاط األمانة العامة للمنظمة خالل النصف األول
من عام  2017واعتمد توصيات المكتب التنفيذي ومنها متابعة موضوع شؤون
البيئة وتغيّر المناخ ،والفعاليات التي قامت األمانة العامة بتنظيمها أو المشاركة
فيها ،وكذلك سير العمل في بنك المعلومات.
•كما اطلع المجلس على الدراسات االقتصادية والفنية التي أنجزتها األمانة العامة
خالل النصف األول من عام .2017
•سبق وأن اتفق أصحاب المعالي الوزراء على عقد االجتماع التاسع والتسعين
القادم لمجلس وزراء المنظمة في دولة الكويت بتاريخ .2017/12/10
واختتم المجلس اجتماعه معربا ً عن تقديره وشكره إلى دولة اإلمارات العربية
المتحدة الستضافتها هذا االجتماع ،كما أعرب عن تقديره وشكره لمعالي المهندس سهيل
بن محمد فرج المزروعي ،وزير الطاقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،ولسعادة
الدكتور مطر حامد النيادي ،وكيل وزارة الطاقة وممثل دولة اإلمارات العربية المتحدة
في المكتب التنفيذي للمنظمة ،ولكافة اإلخوة في الوزارة ،على حسن االستقبال والتنظيم
وكرم الضيافة والوفادة.
دبي 19 :شعبان  1438هجرية الموافق  15أيار/مايو  2017ميالدية.
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البيان الصحفي الصادر
عن االجتماع التاسع والتسعين لمجلس وزراء المنظمة
عقد مجلس وزراء منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) اجتماعه التاسع
والتسعين في دولة الكويت ،بتاريخ  22ربيع األول  1439هجرية الموافق  10كانون
األول/ديسمبر  2017ميالدية ،برئاسة معالي المهندس طارق ال ُمال ،وزير البترول
والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية ،التي لها رئاسة الدورة لعام .2017
افتتح معالي الرئيس االجتماع مرحبا ً بأصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود،
كما رحب بصاحب السمو الملكي األمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود،
وزير الدولة لشؤون الطاقة في المملكة العربية السعودية ،وبمعالي الشيخ محمد بن خليفة
آل خليفة ،وزير النفط في مملكة البحرين ،وبمعالي األستاذ مصطفى قيطوني ،وزير
الطاقة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،وأعرب عن الشكر والتقدير
لدولة الكويت على كرم الضيافة وحسن االستقبال ،متمنيا ً التوفيق والنجاح ألعمال
االجتماع ،مؤكداً على أن هدف المنظمة األسمى هو تعاون الدول األعضاء في مختلف
أوجه النشاطات المتعلقة بالصناعة البترولية لما في ذلك مصلحتها وتطلعات شعوبها.
وأعقبه سعادة األستاذ عباس علي النقي ،األمين العام للمنظمة ،حيث رحب بأصحاب
المعالي الوزراء ورؤساء الوفود في اجتماع مجلس وزراء المنظمة ،وبصاحب السمو
الملكي األمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،وزير الدولة لشؤون
الطاقة في المملكة العربية السعودية ،لمشاركته وترؤسه وفد المملكة العربية السعودية
الشقيقة ،وكذلك رحب بمعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ،وزير النفط في مملكة
البحرين ،وبمعالي األستاذ مصطفى قيطوني ،وزير الطاقة في الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية الشقيقة ،لمشاركتهم في اجتماعات المجلس.
كما أعرب سعادته عن شكره وتقديره لدولة الكويت ،التي تحتضن اجتماعات
المنظمة ،على كرم الوفادة وحسن االستقبال ،متمنيا ً لدولة الكويت مزيداً من التقدم
والرخاء واالستقرار ،ومتمنيا ً ألعمال االجتماع الوزاري كل التوفيق والنجاح.
ثم قام المجلس بتكريم الفائزين بجائزة أوابك العلمية لعام  2016عن بحوثهم التي
تناولت موضوع (إعادة تكرير زيوت التزييت المستعملة وانعكاساتها االقتصادية
والبيئية) ،ويعود تاريخ جائزة أوابك العلمية إلى عام  ،1985عندما قرر مجلس الوزراء
اإلعالن عنها ،بهدف تشجيع البحث العلمي في مجال الصناعة البترولية ،على أن
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تكون موضوعاتها ذات صلة بما أحرز من تقدم في ميادين البحث العلمي األساسي أو
التطبيقي التي تساهم في تطوير تقنيات اإلنتاج البترولي في جميع مراحله ،وتحسين
اقتصاديات المشاريع البترولية على امتداد مراحل الصناعة البترولية.
وبعد إقرار جدول األعمال قام المجلس بتداول ومناقشة المواضيع المدرجة أدناه
وبالتالي إقرارها:
•المصادقة على محضر االجتماع الثامن والتسعين لمجلس وزراء المنظمة الذي
ُعقد على مستوى المندوبين في مدينة دبي – دولة اإلمارات العربية المتحدة
بتاريخ .2017/5/15
•اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (األمانة العامة والهيئة القضائية)
لعام .2018
•إعادة تعيين مكتب البسام وشركاه مدققا ً لحسابات المنظمة (األمانة العامة والهيئة
القضائية) لعام .2018
•اطلع على تقرير األمانة العامة للمنظمة حول «األوضاع البترولية العالمية».
•اطلع على تقرير األمانة العامة للمنظمة بشأن اإلعداد والتحضير لمؤتمر الطاقة
العربي الحادي عشر ،المقرر عقده في مدينة مراكش ،المملكة المغربية ،خالل
الفترة من  4 – 1تشرين األول/أكتوبر .2018
•اطلع على تقارير نشاط األمانة العامة للمنظمة في المجاالت التالية:
•متابعة شؤون البيئة وتغيّر المناخ ،والتي من أهمها مخرجات مؤتمر األطراف
في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغيّر المناخ ( )COP-23والذي ُعقد في
مدينة بون ،جمهورية ألمانيا االتحادية خالل الفترة من  17 – 6نوفمبر .2017
•الدراسات التي أنجزتها األمانة العامة خالل النصف الثاني من عام  2017حيث
تم إنجاز  4دراسات فنية واقتصادية حول النفط والطاقة.
•سير العمل في بنك المعلومات وتطوير نشاطاته.
•الفعاليات التي نظمتها والتي شاركت فيها األمانة العامة خالل النصف الثاني من
عام  ،2017وقد بلغت  6فعاليات.
•اطلع على التقرير السنوي الذي استعرض نشاط الشركات العربية المنبثقة عن
المنظمة خالل عام  2016والنصف األول من عام  ،2017وأحيط علما ً بنتائج
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االجتماع التنسيقي السنوي السادس واألربعين لتلك الشركات الذي ُعقد في
مدينة القاهرة ،جمهورية مصر العربية ،بتاريخ  .2017/10/12والتي جاء
فيها االستمرار في التنسيق والتعاون بين هذه الشركات في المجاالت المتعلقة
بنشاطاتها.
•قرر تمديد الفترة التي عهد خاللها لجمهورية العراق باإلشراف على معهد النفط
العربي للتدريب لمدة عام اعتباراً من أول شهر كانون الثاني/يناير  .2018مع
تكليف المعهد وبالتعاون مع األمانة العامة للمنظمة بإعداد دراسة حول سبل
تطوير المعهد وإعادة الهيكلة.
•ستتولى دولة اإلمارات العربية المتحدة رئاسة الدورة القادمة لمجلس الوزراء
والمكتب التنفيذي للمنظمة ،وذلك لمدة عام اعتباراً من أول شهر كانون الثاني/
يناير .2018
•بعث رئيس المجلس ببرقية إلى حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح ،أمير دولة الكويت حفظه هللا ،أعرب فيها نيابة عن معالي
الوزراء ،عن جزيل الشكر والتقدير على ما أحيطوا به من حسن استقبال
وحفاوة تكريم.
•اتفق على عقد االجتماع القادم لمجلس وزراء المنظمة في دولة الكويت بتاريخ
 23كانون األول/ديسمبر.2018
الكويت 22 :ربيع األول  1439هجرية الموافق  10كانون األول/ديسمبر .2017
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