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اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

ﻠﺲ وزراء اﳌﻨﻈﻤﺔ
»ﻟﻌﺎم »2019

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

محمد عرقاب

()1

المملكة العربية السعودية

صاحب السمو الملكي األمير

عبد العزيز بن سلمان

الجمهورية العربية السورية

معالي المهندس

علي سليمان غانم

جمهورية العراق

معالي األستاذ

ثامر عباس الغضبان

دولة قطر

معالي المهندس

سعد بن شريدة الكعبي

دولة الكويت

معالي الدكتور

خالد علي محمدالفاضل

دولة ليبيا

-

-

جمهورية مصر العربية

معالي المهندس

طارق المـــــــال

()2

( )1تعيين معالي األستاذ محمد عرقاب ،وزيراً للطاقة خلفا ً لمعالي األستاذ مصطفى قيطوني ،اعتباراً من شهر أيار/مايو .2019
( )2تعيين صاحب السمو الملكي األمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،وزيراً للطاقة خلفا ً لمعالي المهندس خالد بن عبد العزيز
الفالح ،اعتباراً من تاريخ .2019/9/8
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4

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
»ﻟﻌﺎم »2019

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

عبدﷲ الخطاب

جمهورية العراق

سعادة المهندس

محمود عبد األمير هاشم

دولة قطر

سعادة الشيخ

مشعل بن جبر آل ثاني

دولة الكويت

سعادة الدكتور الشيخ

نمر فهد المالك الصباح

دولة ليبيا

-

-

جمهورية مصر العربية

سعادة الجيولوجي

أشرف محمود فرج

()1

()2

( )1تسمية سعادة المهندس محمود عبد األمير هاشم ،مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة النفط العراقية ،ممثال لجمهورية
العراق في المكتب التنفيذي للمنظمة ،خلفا ً لسعادة السيد/صفاء عبد الرحمن أحمد ،اعتباراً من .2019/9/9
( )2تسمية سعادة الدكتور الشيخ نمر فهد المالك الصباح ،وكيل وزارة النفط ،ممثال لدولة الكويت في المكتب التنفيذي للمنظمة ،خلفا ً للمرحوم
الشيخ طالل ناصر العذبي الصباح ،اعتباراً من تاريخ .2019/10/8

5

6

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
عضو الهيئة

سعادة األستاذ

جواد عمر السقا

عضو الهيئة

معالي الدكتور

نبيل عبد ﷲ العربي

7

8

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

اﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
األمين العام

سعادة السيد

علي سبت بن سبت

المركز العربي لدراسات الطاقة:

مدير إدارة الشؤون الفنية

الدكتور

سمير القرعيش

مدير اإلدارة االقتصادية

السيد

عبد الفتاح دندي

¿¿¿¿¿A

مدير إدارة االعالم والمكتبة
إدارة الشؤون المالية واالدارية

السيد

عبد الكريم عايد
يشرف عليها األمين العام

9

10

اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎت

23

اﶈﺘﻮﻳﺎت
المقـدمة

الجزء األول
التطورات الدولية في مجال النفط والطاقة

21

الفصل األول
تطورات السوق النفطية العالمية وانعكاساتها على األقطار األعضاء
تمهيد
أوال:

التطورات الرئيسية في سوق النفط العالمية لعام  2019والعوامل المؤثرة عليها

ثانيا:

قيمة صادرات النفط في الدول األعضاء

ثالثا:

تطورات استهالك النفط والطاقة في الدول العربية

27
28
70
74

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

النفط والغـاز

ثانيا:

الفحـم الحجري

ثالثا:

الطاقـة النووية

رابعا:

مصادر الطاقات المتجددة

105
153
157
159

11
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الفصل الثالث
التطورات العالمية والعربية في الصناعات
النفطية الالحقة
أوال:

12

صناعة التكرير

ثانيا:

صناعة البتروكيماويات

ثالثا:

استهالك وتجارة وتصنيع الغاز الطبيعي

193
230
251

المحتويات

الجزء الثاني
أنشطة المنظمة خالل عام 2018
الفصل األول
مجلس الوزراء والمكتب التنفيذي

أوال:

مجلس الوزراء

ثانيا:

المكتب التنفيذي

أوال:

الدراسات والتقارير

ثانيا:

األوراق

ثالثا:

الندوات واالجتماعات

رابعا:

البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة  ،دور منظمة األوابك

الفصل الثاني
األمانة العامة

289

291
298
301
309
312

خامسا :النشاط اإلعالمي
سادساً:

289

316

بنك المعلومات

سابعا :النشاط االداري والمالي

الفصل الثالث

المشروعات العربية المشتركة المنبثقة عن المنظمة
أ:

الشركة العربية البحرية لنقل البترول

ب:

الشركة العربية لبناء وإصالح السفن (أسري)

جـ:

الشركة العربية لالستثمارات البترولية (أبيكورب)

د:

الشركة العربية للخدمات البترولية

هـ:

الشركة العربية للحفر وصيانة اآلبار (أدووك)

و:

الشركة العربية لجس اآلبار (أولكو)

ز:

الشركة العربية لخدمات االستكشاف الجيوفيزيائي

ح:

الشركة العربية لكيمياويات المنظفات (أراديت)

خ:

معهد النفط العربي للتدريب

318

320
322
324
327

المـالحق
البيانات الصحفية الصادرة عن اجتماعات مجلس وزراء المنظمة

328
330
332
334
345
339
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جداول الجزء األول
الفصل األول
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1-1

إمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبيعي ،اإلجمالي والتغير السنوي 2019-2015

29

2-1

تعديالت اإلنتاج وفقا ً لإلتفاق الجديد لخفض اإلنتاج

38

3-1

النمو االقتصادي النمو في الطلب على النفط وفق المجموعات الدولية 2019-2015

39

4-1

معدالت النمو االقتصادي في العالم حسب المجموعات الدولية2019-2015 ،

42

5-1

الطلب العالمي على النفط ،االجمالي والتغير السنوي2019-2015 ،

43

6-1

الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية2019-2015 ،

45

7-1

اإلجمالي والتغير السنوي في الطلب على النفط ،في الدول الصناعية 2019-2015 ،

46

8-1

االجمالي والتغير السنوي في الطلب على النفط في دول العالم األخرى2019-2015 ،

51

9-1

السعر الفوري لسلة خدمات أوبك2019-2015 ،

53

10-1

متوسط االسعار الفورية لسلة خدمات أوبك وخام برنت وغرب تكساس وبعض الخدمات العربية2019-2015 ،

57

11-1

اسعار النفط الخام اإلسمية والحقيقية2019-2005 ،

59

12-1

المتوسط الشهر لألسعار الفورية للمنتجات النفطية في االسواق المختلفة2019-2015 ،

61

13-1

نسبة الضريبة من اسعار الغازولين في بعض الدول الصناعية2019-2018 ،

63

14-1

تطور اتجاهات اسعار شحن النفط الخام2019-2018 ،

67

15-1

مستويات المخزونات النفطية المختلفة في نهاية الفصل ،عامي 2019-2018

69

16-1

قيمة صادرات النفط الخام في الدول األعضاء2019-2015 ،

72

17-1

قيمة صادرات النفط الخام للدول األعضاء باالسعار الجارية والحقيقية2019-2005،

73

18-1

استهالك الطاقة في الدول العربية2019-2015 ،

80

19-1

معدل استهالك الفرد من الطاقة في الدول العربية لعامي  2015و 2019

82

20-1

استهالك الطاقة في الدول االعضاء2019-2015 ،

88

21-1

استهالك الطاقة في الدول االعضاء وفق المصدر2019-2015 ،

91

22-1

استهالك الغاز الطبيعي في الدول االعضاء2019-2015 ،

93

23-1

استهالك المنتجات البترولية في الدول االعضاء2019-2015،

96

24-1

استهالك الطاقة الكهرومائية في الدول االعضاء2019-2015 ،

97

25-1

استهالك الفحم في الدول االعضاء2019-2015،

98

المحتويات

26-1

تطور مؤشر كثافة الطاقة في الدول االعضاء ،عامي 2018 ، 2015

100

27-1

أسعار المنتجات البترولية في الدول العربية في عام 2019

101

الفصل الثاني
1-2

معدل عدد الحفارات العاملة في مختلف مناطق العالم

121

2-2

بعض البيانات الفنية عن االكتشافات التي تحققت عام 2019

129

3-2

االكتشافات البترولية في الدول االعضاء في أوابك وباقي الدول العربية

136

4-2

احتياطي النفط في الدول العربية والعالم
احتياطي الغاز الطبيعي عربيا ً وعالميا ً

138
141

6-2

إنتاج السوائل الهيدروكربونية عربيا ً وعالميا ً

145

7-2

إنتاج سوائل الغاز الطبيعي في الدول العربية والعالم

147

8-2

بعض المؤشرات الفنية للمشاريع التي وضعت على اإلنتاج عام 2019
الغاز الطبيعي المسوق عربيا ً وعالميا ً

148
151

10-2

احتياطيات الفحم الحجري في العالم

153

11-2

إنتاج الفحم الحجري في العالم

155

12-2

عدد المفاعالت النوويةة في العالم ،وكميات الكهرباء المولدة منها

157

13-2

مؤشرات الطاقة المتجددة لعامي  2017و 2018

166

14-2

إجمالي إنتاج الدول العربية من الطاقات المتجددة لعام 2018

189

5-2

9-2

الفصل الثالث
1-3

مقارنة بين إجمالي الطاقة التكريرية في العالم حسب المناطق نهاية عامي 2019-2018

195

2-3

مقارنة بين إجمالي طاقات العمليات التحويلية بالعامل الحفاز في العالم موزعة حسب
المناطق ،نهاية عامي 2019 2018

196

3-3

مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التكسير بالعامل الحفاز المانع موزعة حسب مناطق
العالم نهاية عامي  2018و 2019

197

4-3

مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التكسير الهيدروجيني موزعة حسب مناطق العالم
نهاية عامي  2018و 2019

198

5-3

مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التهذيب بالعامل الحفازواألزمرة موزعة حسب
مناطق العالم نهاية عامي  2018و 2019

199

6-3

مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التفحيم وكسر اللزوجة في العالم بالعامل موزعة
حسب مناطق العالم نهاية عامي  2018و 2019

200
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8-3
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260
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268
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274
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اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

اﳌﻘﺪﻣﺔ

يســرني أن أقدم تقرير األمين العام السنوي السادس واألربعين لعام  ،2019والذي
يستعرض أهم التطورات العربية والعالمية في صناعة النفط والغاز الطبيعي إلى جانب
تقديم لمحة عامة عن التطورات في مختلف قطاعات صناعة الطاقة العالمية ،وسيتلمس
القارئ الكريم ومن خالل البيانات والجداول اإلحصائية المرفقة في هذا التقرير على
الموقع الحيوي للدول األعضاء في منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
على صعيد صناعة الطاقة العالمية.
يأتي صدور هذا التقرير في وقت يواجه العالم جائحة كورونا (،)COVID - 19
حيث انشغلت دول العالم منذ شهر ديسمبر  2019بمتابعة أحداث التطورات السلبية
لهذه الجائحة ،واتخذت معظم الدول اجراءات مشددة في الحجر الصحي وعزل المناطق
ولمنع دخول المسافرين وايقاف رحالت الطيران .وقد انعكست آثار الجائحة على كافة
القطاعات االقتصادية والصناعية في الصين والعالم وامتدت تأثيراتها لتشمل الصناعة
النفطية.
ويطيب لي في هذا المقام أن أشيد وبكل فخر واعتزاز بالجهود الكبيرة الذي بذلتها
الدول األعضاء في منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) لالستمرار في
نشاطات الصناعة البترولية.
أما على صعيد صناعة النفط العالمية فقد شهدت السوق النفطية خالل عام 2019
جملة من التحديات نتيجة للتطورات الجارية في االقتصاد العالمي خاصة انعكاسات
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

الصراع التجاري بين الواليات المتحدة األمريكية والصين ،وتراجع زخم نشاط الصناعات
التحويلية إلى مستويات لم تشهدها منذ األزمة المالية العالمية عام  ،2008واستمرار حالة
عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي ،والقيود المفروضة على الحيز
المالي في العديد من االقتصادات الرئيسية نتيجة الديون المرتفعة بها ،والتحديات التي
تواجه االقتصادات الناشئة والنامية ،إلى جانب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي
أثرت بشكل ملحوظ على أداء السوق النفطية بشكل عام.
ولعل أهم ما يميز عام  2019بالنسبة 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  2019باستمرار 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  ،2019كما 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
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المقدمة

والمنظمات والمراكز البحثية اإلقليمية والدولية ذات الصلة بالطاقة.
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
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  ،2019ومن 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 ،نامل أن يساهم هذا التقرير في تعريف القارئ بالتطورات الجارية على
صعيد صناعة البترول العربي 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

علي سبت بن سبت
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ا ﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

24

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻻول

ﺗﻄﻮرات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
وإﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻋﻀﺎء
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ا ﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(
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اﻟﻔﺼﻞ اول

اﻟﺠﺰء اﻷول
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﺗﻄﻮرات اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء
ﺗﻤﮭﯿﺪ
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﻤﻨـﺄى ﻋـﻦ اﻟﺘﻄـﻮرات اﻟﺘـﻲ ﺷـﮭﺪھﺎ اﻻﻗﺘﺼـﺎد
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓـﻲ ﻋـﺎم  2019ﺣﯿـﺚ ﻣـﺮ ﺑﺎﻟﻌﺪﯾـﺪ ﻣـﻦ اﻟﺘﺤـﺪﯾﺎت ﻛـﺎﻟﺘﻮ ﺗﺮات ﺣـﻮل اﻟﺘﺠـﺎرة
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﺑﺨﺎﺻـﺔ ﺑـﯿﻦ اﻟﻮﻻﯾـﺎت اﻟﻤﺘﺤـﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿـﺔ واﻟﺼـﯿﻦ ،وﺗﺮاﺟـﻊ زﺧـﻢ ﻧﺸـﺎط
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻟﻢ ﺗﺸﮭﺪھﺎ ﻣﻨﺬ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻋﺎم ،2008
واﺳﺘﻤﺮار ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﯿﻘـﯿﻦ ﺑﺸـﺄن ﺧـﺮوج ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿـﺎ ﻣـﻦ اﻻﺗﺤـﺎد اﻷوروﺑـﻲ ،واﻟﻘﯿـﻮد
اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿـﺰ اﻟﻤـﺎﻟﻲ ﻓـﻲ اﻟﻌﺪﯾـﺪ ﻣـﻦ اﻻﻗﺘﺼـﺎدات اﻟﺮﺋﯿﺴـﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠـﺔ اﻟـﺪﯾﻮن
اﻟﻤﺮ ﺗﻔﻌ ـﺔ ﺑﮭ ـﺎ ،واﻟﺘﺤ ـﺪﯾﺎت اﻟﺘ ـﻲ ﺗﻮاﺟ ـﮫ اﻻﻗﺘﺼ ـﺎدات اﻟﻨﺎﺷ ـﺌﺔ واﻟﻨﺎﻣﯿ ـﺔ ،إﻟ ـﻰ ﺟﺎﻧ ـﺐ
اﻟﺘﻮ ﺗﺮات اﻟﺠﯿﻮﺳﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﯿـﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.
ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻟﯿﺼﻞ ﻣﻌﺪﻟﮫ إﻟﻰ  %0.9وھـﻮ أدﻧـﻰ
ﻣﺴﺘﻮى ﻟﮫ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ أﻋﻮام ،وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻧﺤـﻮ 99.8
ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻋﺎم  ،2019وﯾﻌﺰى ذﻟﻚ إﻟﻰ إﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺪول
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2014واﺳﺘﻤﺮار ﺒﺗﺎطﺆ و ﺗﯿﺮة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻓـﻲ
دول اﻟﻌـﺎﻟﻢ اﻷﺧـﺮى .ﻛﻤـﺎ إﻧﺨﻔﻀ ـﺖ اﻹﻣـﺪادات اﻟﻨﻔﻄﯿـﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿـﺔ ﺑﻨﺤـﻮ  0.1ﻣﻠﯿـﻮن
ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،ﻟﺘﺒﻠﻎ  99ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم .ﯾﺬﻛﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ،أن اﻣﺪادات دول اوﺑﻚ
ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻨﻔﻮط ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ إﻧﺨﻔﻀﺖ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  2ﻣﻠﯿـﻮن ﺑﺮﻣﯿـﻞ/ﯾﻮم ﻣﻘﺎرﻧـﺔ
ﺑﻌﺎم  2018ﻣﺴﺠﻠﺔ  34.7ﻣﻠﯿـﻮن ﺑﺮﻣﯿـﻞ/ﯾﻮم ،وﻓـﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑـﻞ ار ﺗﻔﻌـﺖ اﻻﻣـﺪادات ﻣـﻦ
اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﮭﺎ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  1.9ﻣﻠﯿـﻮن ﺑﺮﻣﯿـﻞ/ﯾﻮم ﻟﺘﺼـﻞ إﻟـﻰ  64.3ﻣﻠﯿـﻮن
ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم .ﯾﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﺗﺰاﻣﻨﺎً ﻣﻊ دﺧﻮل اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻹ ﺗﻔـﺎق ﺧﻔـﺾ اﻹﻧﺘـﺎج ﺑـﯿﻦ
دول ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ وﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﮭﺎ )أوﺑﻚ  (+ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻓـﻲ
1
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ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﺎم  ،2019ﺣﯿﺚﺗﻢ اﻻ ﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘـﺎج ﺑﻨﺤـﻮ  1.2ﻣﻠﯿـﻮن ﺑﺮﻣﯿـﻞ/ﯾﻮم
ﺣﺘﻰ ﺷﮭﺮ ﯾﻮﻧﯿﻮ  ،2019ﻗﺒﻞ أن ﯾﺘﻢ ﺗﻤﺪﯾﺪه ﻓﻲ ﺑﺪاﯾـﺔ اﻟﻨﺼـﻒ اﻟﺜـﺎﻧﻲ ﻣـﻦ اﻟﻌـﺎم ﺣﺘـﻰ
ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺷﮭﺮ ﻣﺎرس  ،2020وا ﺗﻔﻘﺖ دول )أوﺑﻚ  (+ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ إﺿـﺎﻓﻲ
ﻟﻺﻧﺘﺎج ﺑﻨﺤﻮ  0.5ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮﻣﯿﺎً .وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﺗُﻈﮭﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻷوﻟﯿﺔ ﻟﻤﺴـﺘﻮﯾﺎت
اﻟﻄﻠﺐ واﻟﻌﺮض اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣـﻦ اﻟـﻨﻔﻂ اﻟﺨـﺎم ﻓـﻲ ﻋـﺎم  2019ﻋﺠـﺰاً ﻗـﺪره  0.8ﻣﻠﯿـﻮن
ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻔﺎﺋﺾ ﻗﺪره  300أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻓﻲ ﻋﺎم .2018
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﻷﻗﻮى أداء ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2009ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2019إﻧﺨﻔﺾ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2019ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﯾُﻌﺪ ذﻟﻚ اﻹﻧﺨﻔﺎض ھﻮ اﻷول ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،2016ﯾﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠـﻰ ﺧﻠﻔﯿـﺔ
ﺗﺄﺛﺮھﺎ ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﻋﺪﯾﺪة وﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﺒﺗﺎطﺆ أداء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﺘﻮ ﺗﺮات اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ
اﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪة ﺑﯿﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ واﻟﺼﯿﻦ ،ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﮫ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺳـﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠـﻰ

اﻵﻓﺎق اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم .2019
وﯾﺴ ـﻠﻂ اﻟﺠ ـﺰء اﻷول ﻣ ـﻦ اﻟﻔﺼ ـﻞ اﻷول ﻣ ـﻦ اﻟﺘﻘﺮﯾ ـﺮ اﻟﻀ ـﻮء ﻋﻠ ـﻰ اﻟﻤﻌ ـﺎﻟﻢ
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺴـﻮق اﻟﻨﻔﻄﯿـﺔ واﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴـﯿﺔ اﻟﻤـﺆﺛﺮة ﻓﯿﮭـﺎ واﻧﻌﻜﺎﺳـﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠـﻰ ﻗﯿﻤـﺔ
اﻟﺼ ـﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﯿ ـﺔ ﻟﻠ ـﺪول اﻷﻋﻀ ـﺎء ،ﻛﻤ ـﺎ ﯾﺴ ـﺘﻌﺮض اﻟﺠ ـﺰء اﻟﺜ ـﺎﻧﻲ ﻣ ـﻦ اﻟﻔﺼ ـﻞ
اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟـﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿـﺔ ﺑﺸـﻜﻞ ﻋـﺎم ،وﻓـﻲ اﻟـﺪول
اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.

أو ً
ﻻ :اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺳـﻮق اﻟـﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿـﺔ ﻟﻌـﺎم  2019واﻟﻌﻮاﻣـﻞ
اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﯿﮭﺎ.
ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻔﻘﺮات أدﻧﺎه ﺑﺸﻲء ﻣـﻦ اﻟﺘﻔﺼـﯿﻞ ﺑﻌـﺾ اﻟﺠﻮاﻧـﺐ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻜﺎﻓـﺔ
ﺴ
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ ﺳﻮق اﻟـﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿـﺔ ﻓـﻲ ﻋـﺎم  ،2019وﻋﻠـﻰ وﺟـﮫ
اﻟﺨﺼﻮص اﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﯿـﺔ ،واﻟﻄﻠـﺐ اﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟـﻨﻔﻂ ،وا ﺗﺠﺎھـﺎت اﻷﺳـﻌﺎر،
وﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،واﻧﻌﻜـﺎس ذﻟـﻚ ﻋﻠـﻰ ﻗﯿﻤـﺔ اﻟﺼـﺎدرات اﻟﻨﻔﻄﯿـﺔ
ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء.
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الفصل األول

 .1اﻹﻣﺪادات
ﺷﮭﺪ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿـﺔ )ﻧﻔـﻂ ﺧـﺎم وﺳـﻮاﺋﻞ اﻟﻐـﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌـﻲ(
ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2019إﻧﺨﻔﺎﺿﺎً ﺑﻨﺤﻮ  100أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿـﻞ /ﯾـﻮم ،أي ﺑﻨﺴـﺒﺔ  %0.1ﻣﻘﺎرﻧـﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﯿﺼﻞ ﻣﺴﺘﻮاھﺎ إﻟﻰ  99ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم ،ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠـﺪول )(1-1
واﻟﺸﻜﻞ ).(1-1
اﻟﺠﺪول 1-1
إﻣﺪادات اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم وﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ،اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺴﻨﻮي
2019 - 2015
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﻣﺪادات
دول أوﺑﻚ **
دول ﺧﺎرج أوﺑﻚ
اﻟﻌﺎﻟﻢ

)ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم(
2016 2015

2017

2018

*2019

40.2
56.4
96.6

38.7
57.7
96.4

36.6
62.5
99.1

34.7
64.3
99.0

37.7
58.2
95.9

اﻟﺘﻐﯿﺮ )ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ  /ﯾﻮم(
دول أوﺑﻚ **
دول ﺧﺎرج أوﺑﻚ
اﻟﻌﺎﻟﻢ

1.2
1.8
3.0

2.5
)(1.8
0.7

)(1.5
1.3
)(0.2

)(2.1
4.8
2.7

)(2.0
1.9
)(0.1

اﻟﺘﻐﯿﺮ )(%
3.3
3.2
3.2

6.6
)(3.1
0.7

)(3.6
2.3
)(0.2

)(5.4
8.3
2.8

)(5.3
3.0
)(0.1

دول أوﺑﻚ **
دول ﺧﺎرج أوﺑﻚ
اﻟﻌﺎﻟﻢ
* ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔ.
** ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  /ﯾﻨﺎﯾﺮ  2016ﻋﺎدت اﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ﻣﺮة أﺧﺮى ،وﻓﻲ ﺗﻤﻮز/ﯾﻮﻟﯿـﻮ  2016ﻋـﺎدت

اﻟﺠﺎﺑﻮن أﯾﻀﺎ ً ﻟﺘﻨﻀﻢ إﻟﻰ أوﺑﻚ ﻣﺮة أﺧﺮى ،وﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻛـﺎﻧﻮن اﻟﺜـﺎﻧﻲ ﯾﻨـﺎﯾﺮ  2017طﻠﺒـﺖ اﻧﺪوﻧﯿﺴـﯿﺎ ﺗﺠﻤﯿـﺪ ﻋﻀـﻮﯾﺘﮭﺎ ﻓـﻲ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى ،وﻓﻲ ﺣﺰﯾﺮان  /ﯾﻮﻧﯿﻮ  2017اﻧﻀﻤﺖ ﻏﯿﻨﯿﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋﯿﺔ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤـﺔ ،وﻓـﻲ ﺣﺰﯾـﺮان  /ﯾﻮﻧﯿـﻮ
 2018اﻧﻀﻤﺖ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ إﻟـﻰ ﻋﻀﻮﯾـﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ،ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ  /ﯾﻨﺎﯾﺮ  2019ﺟﻤﺪت ﻗﻄـﺮ ﻋﻀـﻮﯾﺘﮭﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤـﺔ.
وﺑﻐﺮض اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓﺈن ﺑﯿﺎﻧﺎت دول أوﺑﻚ ﻓﻲ ﻋﺎم  2018ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﻗﻄﺮ.

ﻣﻼﺣﻈﺎت:
اﻷرﻗﺎم ﺑﯿﻦ ﻗﻮﺳﯿﻦ ﺗﻌﻨﻲ ﺳﺎﻟﺒﺎ.
اﻟﻤﺼﺎدر:
ـ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول ـ اﻻدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.
ـ أﻋﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘـﺮﯾﺮ اﻟﺸﮭﺮي ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ.
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اﻟﺸﻜﻞ )(1-1
إﻣﺪادات اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم وﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ2019 – 2015 ،
)ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم(

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺠﺪول ). (1-1

وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮر اﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮي ،ﺷﮭﺪ اﻟﺮﺑﻊ
اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  2019إﻧﺨﻔﺎﺿﺎً ﻣﻠﺤﻮظﺎً ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻹﻣﺪادات أي ﺑﺤﻮاﻟﻲ  1.8ﻣﻠﯿﻮن
ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺎم  2018ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  99.3ﻣﻠﯿﻮن
ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم ،ﺛﻢ واﺻﻠﺖ إﻧﺨﻔﺎﺿﮭﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  98.6ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم
ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ و  98.3ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،وﻋﺎودت ار ﺗﻔﺎﻋﮭﺎ
وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  1.7ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى  100ﻣﻠﯿﻮن
ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ ).(2 – 1

30

4

الفصل األول

اﻟﺸﻜﻞ )(2 – 1
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻹﻣﺪادات اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم وﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ2019 ،
)ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم(

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

 1-1إﻣﺪادات دول أوﺑﻚ
إﻧﺨﻔﻀﺖ اﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ )ﻧﻔﻂ ﺧﺎم وﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ( ﻟﺪول أوﺑﻚ
ﺧﻼل ﻋﺎم  2019ﺑﻨﺤﻮ  2ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ 34.7
ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،ﻟﺘﺘﺮاﺟﻊ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﺼﺔ دول أوﺑﻚ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﻦ  %36.9ﻋﺎم  2018إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  %35.1ﻋﺎم  ،2019ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ
اﻟﺠﺪول ).(1-1
واﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ،أﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻓﯿﮫ اﻣﺪادات أوﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺨﺎم ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ  31.9ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻋﺎم  2018ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  29.9ﻣﻠﯿﻮن
ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻋﺎم  ،2019ار ﻔﺗﻌﺖ إﻣﺪادات دول أوﺑﻚ ﻣﻦ ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
واﻟﻨﻔﻮط ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ طﻔﯿﻒ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  40أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ
 4.8ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻋﺎم .2019
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وﻗﺪ إﻧﺨﻔﻀﺖ إﻣﺪادات أوﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم وﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﺧﻼل
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  2019ﺑﻨﺤﻮ  1.7ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  35.5ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،ﺗﺰاﻣﻨﺎً ﻣﻊ دﺧﻮل اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺠﺪﯾﺪة
ﻹ ﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج 1اﻟﺬي ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮫ دول أوﺑﻚ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ
ﺧﺎرﺟﮭﺎ )أوﺑﻚ  (+ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ،وواﺻﻠﺖ إﻧﺨﻔﺎﺿﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻤﻘﺪار 700
أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻧﺘﯿﺠﺔ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺘﺰام دول أوﺑﻚ ﺑﺈ ﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ،واﻹﻧﺨﻔﺎض
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻟﻜ ً
ﻼ ﻣﻦ إﯾﺮان وﻓﻨﺰوﯾﻼ ،إﻧﻌﻜﺎﺳﺎً ﻟﻠﻀﻐﻮطﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ .وإﻧﺨﻔﻀﺖ إﻣﺪادات أوﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﮭﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2011وھﻮ  29.4ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،وذﻟﻚ
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺗﻤﺪﯾﺪ إ ﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﯿﻦ دول )أوﺑﻚ  (+ﻣﻊ ار ﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻟﺘﺰام
ﺑﮭﺬا اﻹ ﺗﻔﺎق إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﮭﺎ ﻣﻨﺬ دﺧﻮل اﻹ ﺗﻔﺎق ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ،ﻓﻀ ً
ﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻮ ﺗﺮات
اﻟﺠﯿﻮﺳﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪ ﺗﮭﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،واﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﺆﻗﺖ ﻹﻧﺘﺎج
ﻧﺤﻮ  5.7ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺎدل
 %6ﻣﻦ إﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﺴﺘﻌﯿﺪ ﻛﺎﻣﻞ طﺎﻗﺘﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ
ﺑﺄﺳﺮع ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﺎً .وﺷﮭﺪت إﻣﺪادات أوﺑﻚ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ إرﺗﻔﺎﻋﺎً ﺑﻤﻘﺪار  300أﻟﻒ
ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  34.4ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،وﯾﺄﺗﻲ
ھﺬا اﻻر ﻔﺗﺎع ﻗﺒﻞ ﺧﻔﺾ إﺿﺎﻓﻲ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﺑﻨﺤﻮ  0.5ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮﻣﯿﺎً ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ
ﻋﺎم  ،2020وﻓﻘﺎً ﻹ ﺗﻔﺎق دول )أوﺑﻚ  (+ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم .2019
ھﺬا وﻗﺪ ﺑﺬﻟﺖ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ﺟﮭﻮداً ﻣﻜﺜﻔﺔ ﺑﻐﯿﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
ﺗﻮازن اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ وﺿﻤﺎن اﻷداء اﻟﺠﯿﺪ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ظﻞ
ﺒﺗﺎطﺆ ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻮ ﺗﺮات ﺣﻮل اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،وھﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن
ﻟﮫ إﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ أداء
اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻛﻜﻞ.
 1اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺘﺨﺬ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻮزاري اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول )أوﺑﻚ  (+رﻗﻢ  171ﺑﺘﺎرﯾﺦ  30ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2016ﺑﺸﺄن ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﺑﻨﺤﻮ 1.2
ﻣﻠﯿﻮن ب/ي ،ﺗﻤﺎﺷﯿﺎ ﻣﻊ اﺗﻔﺎق اﻟﺠﺰاﺋﺮ واﻟﺬي اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺧﻼﻟﮫ  11دوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج أوﺑﻚ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ روﺳﯿﺎ ﺑﺨﻔﺾ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﺑﻨﺤﻮ
 600أﻟﻒ ب/ي ،واﻟﺬي دﺧﻞ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺪء ﻣﻦ ﺷﮭﺮ ﯾﻨﺎﯾﺮ .2017
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وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن ،ﻋﻘﺪت ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ﻋﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺧﻼل ﻋﺎم  2019ﻣﻨﮭﺎ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻦ ﻋﺎدﯾﯿﻦ ،واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻦ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،وﻗﺪﺗﻢ
إﺗﺨﺎذ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮازن أﻛﺒﺮ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ،وﻓﻲ أدﻧﺎه ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ ﺣﻮل ﺗﻠﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت:
• ﻋﻘ ـﺪت ﻣﻨﻈﻤ ـﺔ اﻟ ـﺪول اﻟﻤﺼ ـﺪرة ﻟﻠﺒﺘ ـﺮول )أوﺑ ـﻚ( اﺟﺘﻤﺎﻋﮭ ـﺎ اﻟ ـﻮزاري اﻟﻌ ـﺎدي
رﻗﻢ  ،176ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺷﮭﺮ ﯾﻮﻟﯿﻮ  ،2019ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ،ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻨﻤﺴﺎوﯾﺔ،
ﻓﯿﯿﻨﺎ .وﻗﺪ ﻗﺮرت اﻟـﺪول اﻷﻋﻀـﺎء ﺗﻤﺪﯾـﺪ اﻟﻌﻤـﻞ ﺑﺘﻌـﺪﯾﻼت إﺗﻔـﺎق ﺧﻔـﺾ اﻹﻧﺘـﺎج
اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻮزاري اﻟﻌﺎدي رﻗﻢ  175وھﻮ  800أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم،
وذﻟﻚ ﻟﻔﺘﺮة إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻣﺪ ﺗﮭﺎ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ ،أي ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺷﮭﺮ ﻣﺎرس .2020
• ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ ﯾﻮﻟﯿﻮ ُ ،2019
ﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻮزاري اﻟﺴﺎدس ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء
ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠـﻨﻔﻂ ﻣـﻦ ﺧﺎرﺟﮭـﺎ )أوﺑـﻚ  .(+وﻗـﺪ ﺗـﻢ
اﻻ ﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻮزاري اﻟﺨـﺎﻣﺲ
ﺑﺸـﺄن ﺧﻔـﺾ إﻧﺘـﺎج دول )أوﺑـﻚ  (+ﺑﻨﺤـﻮ  1.2ﻣﻠﯿـﻮن ﺑﺮﻣﯿـﻞ/ﯾﻮم ،وذﻟـﻚ ﻟﻔﺘـﺮة
إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻣﺪ ﺗﮭﺎ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ ،أي ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾـﺔ ﺷـﮭﺮ ﻣـﺎرس  .2020ﻛﻤـﺎ وﻗﻌـﺖ دول
)أوﺑﻚ  (+ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﯿﺜـﺎق ﺗﻌـﺎون ﺟﺪﯾـﺪ ﯾﮭـﺪف إﻟـﻰ إﻗﺎﻣـﺔ " ﺗﻌـﺎون داﺋـﻢ"
ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ،واﻹﻣﺪاد اﻟﻔﻌـﺎل وا َ
ﻻﻣـﻦ ﻟﻠﻤﺴـﺘﮭﻠﻜﯿﻦ،
و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺎﺋﺪ ﻋﺎدل ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ،وﻋﻮدة اﻟﺜﻘﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ.
• ﻋﻘ ـﺪت ﻣﻨﻈﻤ ـﺔ اﻟ ـﺪول اﻟﻤﺼ ـﺪرة ﻟﻠﺒﺘ ـﺮول )أوﺑ ـﻚ( اﺟﺘﻤﺎﻋﮭ ـﺎ اﻟ ـﻮزاري اﻟﻌ ـﺎدي
رﻗـﻢ  ،177ﻓ ـﻲ اﻟﺨـﺎﻣﺲ ﻣـﻦ ﺷ ـﮭﺮ دﯾﺴ ـﻤﺒﺮ  ،2019ﺑﻤﻘـﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤـﺔ ،ﺑﺎﻟﻌﺎﺻ ـﻤﺔ
اﻟﻨﻤﺴﺎوﯾﺔ ،ﻓﯿﯿﻨـﺎ .وﻗـﺪ ﺗـﻢ اﻹ ﺗﻔـﺎق ﻋﻠـﻰ إﺟـﺮاء ﺧﻔـﺾ إﺿـﺎﻓﻲ ﺑﻨﺤـﻮ  500أﻟـﻒ
ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻮزاري اﻟﻌﺎدي رﻗﻢ
 175واﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻮزاري اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻟﺪول )أوﺑﻚ  ،(+أﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﺎم .2020
ﻛﻤﺎﺗﻢ اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﺖ ﻓﻲ ﻣﺆ ﺗﻤﺮ اﻷﻣـﻢ اﻟﻤﺘﺤـﺪة ﺑﺸـﺄن ﺗﻐﯿـﺮ
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اﻟﻤﻨﺎخ " "COP-25واﻟﺬي ُ
ﻋﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷﺳﺒﺎﻧﯿﺔ ،ﻣﺪرﯾﺪ ،و ﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﯿـﺪ ﻋﻠـﻰ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ﻓﻲ دﻋﻢ ا ﺗﻔﺎق ﺑﺎرﯾﺲ.
• ﻓﻲ اﻟﺴـﺎدس ﻣـﻦ ﺷـﮭﺮ دﯾﺴـﻤﺒﺮ ُ ،2019
ﻋﻘـﺪ اﻻﺟﺘﻤـﺎع اﻟـﻮزاري اﻟﺴـﺎﺑﻊ ﻟﻠـﺪول
اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﮭﺎ )أوﺑـﻚ .(+
وﺑﻌﺪ اﻟﻤﺪاوﻻت ﺣـﻮل آﻓـﺎق ﺳـﻮق اﻟـﻨﻔﻂ واﻟﺘﻮﻗﻌـﺎت ﻟﻌـﺎم  ،2020واﻹﻧﻌﻜﺎﺳـﺎت
اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ أداء اﻟﺴﻮق واﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ ﺑﺸـﻜﻞ
ﻋﺎم ،ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﺸﺎورﯾﺔ اﻟﻤﺴـﺘﻤﺮة ﻣـﻊ اﻟـﺪول اﻟﻤﺴـﺘﮭﻠﻜﺔ .ﺗـﻢ اﻹ ﺗﻔـﺎق
ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ﺧﻔﺾ إﺿـﺎﻓﻲ ﺑﻨﺤـﻮ  500أﻟـﻒ ﺑﺮﻣﯿـﻞ/ﯾﻮم ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮﯾﺎت اﻹﻧﺘـﺎج
ﺗق أن ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺧﻔـﺾ إﻧﺘـﺎج دول
اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﻀﮭﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً .وﻣﻦ ﺷﺄن ھﺬا اﻻ ﻔﺎ
)أوﺑﻚ  (+ﺑﻨﺤﻮ  1.7ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟـﻚ ﺳﺘﻮاﺻـﻞ اﻟﻌﺪﯾـﺪ ﻣـﻦ
اﻟﺪول اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻹ ﺗﻔـﺎق ﻣﺴـﺎھﻤﺎﺗﮭﺎ اﻟﻄﻮﻋﯿـﺔ اﻹﺿـﺎﻓﯿﺔ ،ﻣﻤـﺎ ﻗـﺪ ﯾـﺆدي إﻟـﻰ
ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎج دول )أوﺑﻚ  (+ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2.1ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم.

 2-1إﻣﺪادات دول ﺧﺎر جأوﺑﻚ
ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ
ﺧﻼل ﻋﺎم  2019ﻧﺤﻮ  64.3ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم ،ﺑﺎر ﺗﻔﺎع ﻗﺪره  1.9ﻣﻠﯿﻮن
ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم أي ﺑﻨﺴﺒﺔ  %3ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم  ،2018ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول ).(1-1
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام ﻋﺸﺮ دول ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ )أذرﺑﯿﺠﺎن
واﻟﺒﺤﺮﯾﻦ وﺑﺮوﻧﻮي وﻛﺎزﺧﺴﺘﺎن وﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ واﻟﻤﻜﺴﯿﻚ و ُ
ﻋﻤﺎن وروﺳﯿﺎ واﻟﺴﻮدان
وﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان( ﺑﺈﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2019واﺻﻞ اﻧﺘﺎج دول
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻر ﺗﻔﺎع ﺑﻌﺪ اﻧﺨﻔﺎﺿﮫ ﺧﻼل ﻋﺎم  2016ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2008آﺑﺎن
اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ .وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﺼﺪر اﻟﺠﺰء اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺰﯾﺎدة ھﻮ ار ﺗﻔﺎع
إﻧﺘﺎج أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎً ،وﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮى وﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻰ ﻏﯿﺮ
اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ،ﺣﯿﺚ ار ﺗﻔﻌﺖ
اﻹﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﻨﺤﻮ  1.7ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻟﺘﺒﻠﻎ
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 18.4ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم ﻋﺎم  ،2019ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  16.7ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم ﻋﺎم
 ،2018ﻟﯿﻤﺜﻞ ھﺬا اﻻر ﻔﺗﺎع ﻧﺴﺒﺔ  %89.5ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﺤﻘﻘﮫ ﻓﻲ اﻹﻣﺪادات
اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ﺧﻼل ﻋﺎم  .2019ﯾﺬﻛﺮ أن
اﻧﺘﺎج اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻗﺪ ﺑﻠﻎ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﮫ ﻋﻠﻰ
اﻹطﻼق وھﻮ  12.9ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻨﺘﮭﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون
ﻣﻦ ﺷﮭﺮ دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،2019وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﺒﯿﺎﻧﺎت إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ.

 1-2-1إﻧﺘﺎ جاﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي
ﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ إﻧﺘﺎج اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﺧﻼل ﻋﺎم
ار
 2019ﺑﺤﻮاﻟﻰ  1.2ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﯿﺒﻠﻎ 8.6
ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،أى ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ  ،%16.6وھﻮ ﻣﻌﺪل أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﯿﺮه ﻟﻌﺎم 2018
واﻟﺒﺎﻟﻎ  .%26.8ﯾﺄ ﺗﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻗﯿﺎم اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﺑﺨﻔﺾ
اﻹﻧﻔﺎق ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ اﻟﺬﯾﻦ طﺎﻟﺒﻮا ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻷرﺑﺎح ﺑﺪ ً
ﻻ ﻣﻦ
زﯾﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻓﺮض اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ ﺟﻤﺮﻛﯿﺔ ﻋﻠﻰ واردا ﺗﮭﺎ ﻣﻦ
اﻟﺼﻠﺐ واﻷﻟﻮﻣﻨﯿﻮم واﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺣﻔﺮ اﻵﺑﺎر وﺑﻨﺎء ﺧﻄﻮط أﻧﺎﺑﯿﺐ
وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ،ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ار ﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ،ﺑﺨﺎﺻﺔ ﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ ﻓﻲ ﺣﻮض " "Permianأﻛﺒﺮ
ﺗﺸﻜﯿﻼت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،واﻟﺬي ﺷﮭﺪ ﻨﺗﺎﻣﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺼﻮرة
ﻓﺎﻗﺖ ﻗﺪرة اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺄﺟﯿﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺳﻌﺎت
اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﮭﺎ ﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻟﺨﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ.
وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪل اﻟﺸﮭﺮي ﻟﻺﻧﺘﺎج ،ﻓﻘﺪ اﺳﺘﮭﻞ ﻋﺎم  ،2019ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﯾﻨﺎﯾﺮ
ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى  8.1ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،ﺛﻢ ﺑﺪأ ﺑﺎﻻر ﺗﻔﺎع اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﻟﯿﺘﺠﺎوز ﻣﺴﺘﻮى 9
ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،وواﺻﻞ ار ﺗﻔﺎﻋﮫ ﻟﯿﺒﻠﻎ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎ ﺗﮫ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء
ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻻﻧﺘﺎج وھﻮ  9.1ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻓﻲ ﺷﮭﺮ دﯾﺴﻤﺒﺮ ،ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ
اﻟﺸﻜﻞ ).(3 - 1
9
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اﻟﺸﻜﻞ )(3 - 1
ﺗﻄﻮر إﻧﺘﺎ جاﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي2019 -2015 ،
)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 .2019 -2015
اﻟﺸﻜﻞ )(4 - 1
اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ إﻣﺪادات اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم وﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ2019 -2015 ،
)ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ  /ﯾﻮم(

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺠﺪول ).(1-1
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ﺗﻄﻮر اﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎ جﺑﯿﻦ دول أوﺑﻚ وﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺧﺎر جأوﺑﻚ
ﻗﺮرت اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ وﺑﻌﺾ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﮭﺎ
ﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ
)أوﺑﻚ  (+ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،2018إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ا
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻄﻲ ،2ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺸﺄن اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2019وﻋﻠﯿﮫﺗﻢ اﻹ ﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎج دول )أوﺑﻚ (+
ﺑﻨﺤﻮ  1.2ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،وذﻟﻚ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺔ ﺷﮭﺮ ﯾﻨﺎﯾﺮ  ،2019وﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ
أﺷﮭﺮ ،أي ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺷﮭﺮ ﯾﻮﻧﯿﻮ .2019
وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ ﯾﻮﻟﯿﻮ ،2019ﺗﻢ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ إﻧﻔﺎً ،ﻟﻤﺪة
ﺗﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ إﺿﺎﻓﯿﺔ ،أي ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺷﮭﺮ ﻣﺎرس  ،2020وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم
اﻟﯿﻘﯿﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ،
ﻛﻤﺎﺗﻢ ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻣﯿﺜﺎق ﺗﻌﺎون ﺟﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ دول )أوﺑﻚ  (+ﯾﮭﺪف إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺗﻌﺎون داﺋﻢ.
وﻗﺪ ا ﺗﻔﻘﺖ دول )أوﺑﻚ  (+ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﺷﮭﺮ دﯾﺴﻤﺒﺮ  2019ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء
ﺧﻔﺾ إﺿﺎﻓﻲ ﺑﻨﺤﻮ  500أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ.
وﻣﻦ ﺷﺄن ھﺬا أن ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﺑﻨﺤﻮ  1.7ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم أﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ
أول ﺷﮭﺮ ﯾﻨﺎﯾﺮ  .2020ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺳﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ
اﻹ ﺗﻔﺎق ﻣﺴﺎھﻤﺎﺗﮭﺎ اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 2.1
ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول ).(2-1

2

ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ،وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺳﺒﻊ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ أواﺑﻚ ،ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺘﺠﻲ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﮭﺎ
ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  ،2016إﻟﻰ ا ﺗﻔﺎق ﺑﺸﺄن ﺧﻔﺾ إﻧﺘﺎﺟﮭﻢ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻣﻌﺎ ً ﺑﻨﺤﻮ  1.2ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،ﻋﻠﻰ أن ُﯾﻔﻌﻞ ھﺬا اﻻ ﺗﻔﺎق ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ
ﺷﮭﺮ ﯾﻨﺎﯾﺮ ﻋﺎم  ،2017وﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ .وﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ ﻣﺎﯾﻮ 2017ﺗﻢ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬا اﻻ ﺗﻔﺎق ﻟﻤﺪة
ﺗﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ إﺿﺎﻓﯿﺔ ،أي ﺣﺘﻰ ﺷﮭﺮ ﻣﺎرس  .2018وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺷﮭﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2017ﺗﻢ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻ ﺗﻔﺎق اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم
 ،2018وﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ ﯾﻮﻧﯿﻮ  2018ﺗﻢ ﺧﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎ ﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج إﻟﻰ  %100ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ ﯾﻮﻟﯿﻮ
 ،2018وذﻟﻚ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻦ ﺳﺮﯾﺎن اﻻ ﺗﻔﺎق.
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اﻟﺠﺪول 2-1
ﺗﻌﺪﯾﻼت إﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎ جﺑﯿﻦ دول )أوﺑﻚ (+
واﻟﺨﻔﺾ اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ
)ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم(

دول أوﺑﻚ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
أﻧﺠﻮﻻ
اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
اﻹﻛﻮادور
ﻏﯿﻨﯿﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋﯿﺔ
اﻟﺠﺎﺑﻮن
اﻟﻌﺮاق
اﻟﻜﻮﯾﺖ
ﻧﯿﺠﯿﺮﯾﺎ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
اﻹﻣﺎرات
دول ﺧﺎر جأوﺑﻚ
أذرﺑﯿﺠﺎن
اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ
ﺑﺮوﻧﻮي
ﻛﺎزﺧﺴﺘﺎن
ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ
اﻟﻤﻜﺴﯿﻚ
ُ
ﻋﻤﺎن
روﺳﯿﺎ
اﻟﺴﻮدان
ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان
إﺟﻤﺎﻟﻲ أوﺑﻚ +

ﻣﺴﺘﻮى
اﻹﻧﺘﺎ ج
اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ*

اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ
ﻋﻠﻰ ﺧﻔﻀﮭﺎ

ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺪاﯾﺔ
ﻣﻦ ﺷﮭﺮ ﯾﻨﺎﯾﺮ 2019

26.749
1.057
1.528
0.325
0.524
0.127
0.187
4.653
2.809
1.738
10.633
3.168
18.320
0.796
0.227
0.131
1.900
0.627
2.017
0.995
11.421
0.074
0.132
45.069

)(0.812
)(0.032
)(0.047
)(0.010
)(0.016
)(0.004
)(0.006
)(0.141
)(0.085
)(0.053
)(0.322
)(0.096
)(0.383
)(0.020
)(0.005
)(0.003
)(0.040
)(0.015
)(0.040
)(0.025
)(0.230
)(0.002
)(0.003
)(1.195

25.937
1.025
1.481
0.315
0.508
0.123
0.181
4.512
2.724
1.685
10.311
3.072
17.937
0.776
0.222
0.128
1.860
0.612
1.977
0.970
11.191
0.072
0.129
43.874

اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ
اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﻀﮭﺎ
ﺑﺪء ﻣﻦ ﺷﮭﺮ ﯾﻨﺎﯾﺮ
2020
)(0.372
)(0.012
ــ
)(0.004
ــ
)(0.001
)(0.002
)(0.050
)(0.055
)(0.021
)(0.167
)(0.060
)(0.131
)(0.007
)(0.002
)(0.001
)(0.017
)(0.005
)(0.018
)(0.009
)(0.070
)(0.001
)(0.001
)(0.503

* ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ھﻮ إﻧﺘﺎج ﺷﮭﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ  2018ﻟﻜﻞ دول أوﺑﻚ  +ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻜﻮﯾﺖ ،وأذرﺑﯿﺠﺎن ،وﻛﺎزﺧﺴﺘﺎن.

ﻣﻼﺣﻈﺎت:

ﺗﻢ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﯿﺒﯿﺎ وإﯾﺮان وﻓﻨﺰوﯾﻼ ﻣﻦ إﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج. ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻟﻜﻼ ﻣﻦ اﻟﻜﻮﯾﺖ وأذرﺑﯿﺠﺎن ھﻮ إﻧﺘﺎج ﺷﮭﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2018 -ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺮﺟﻌﻲ ﻟﻜﺎزﺧﺴﺘﺎن ھﻮ ﻣﺴﺘﻮى إﻧﺘﺎج ﺷﮭﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .2018

اﻟﻤﺼﺪر:

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑﻚ(.
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 .2اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ
ار ﺗﻔ ـﻊ اﻟﻄﻠ ـﺐ اﻟﻌ ـﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠ ـﻰ اﻟ ـﻨﻔﻂ ﺧ ـﻼل ﻋ ـﺎم  ،2019ﺑﻤﻘ ـﺪار  0.9ﻣﻠﯿــﻮن
ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم أي ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ  ،%0.9وھﻮ ﻣﻌﺪل ﻣﻨﺨﻔﺾ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %0.6ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﻈﯿـﺮه
اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ .وﺑﯿﻨﻤـﺎ إﻧﺨﻔـﺾ اﻟﻄﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟـﻨﻔﻂ ﻓـﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ اﻟـﺪول
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺧﻼل ﻋـﺎم  ،2019وذﻟـﻚ ﻟﻠﻤـﺮة اﻷوﻟـﻰ ﻣﻨـﺬ ﻋـﺎم  ،2014ﻣﺴـﺠ ً
ﻼ ﻣﻌـﺪل
ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻠﻎ ) (%0.04ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤـﻮ ﺑﻠـﻎ  %0.8ﻓـﻲ ﻋـﺎم  ،2018ﺷـﮭﺪت دول
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﺧﺮى ﺗﺒﺎطﺆاً ﻓﻲ وﺗﯿﺮة اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ،ﺣﯿﺚ ﺳﺠﻠﺖ ﻧﻤﻮاً ﻣﻌﺪﻟﮫ
 %1.9ﻓﻲ ﻋﺎم  2019ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻠـﻎ  %2ﻓـﻲ ﻋـﺎم  ،2018ﻧﺘﯿﺠـﺔ ﺗﺮاﺟـﻊ
ﻧﻤﻮھﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،واﻟﺬي ﺳﺎھﻢ ﺑﺪوره ﻓﻲ ﺒﺗﺎطﺆ أداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم،
ﻟﯿﺴﺠﻞ أدﻧﻰ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﻟﮫ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮ أﻋـﻮام اﻟﻤﻨﻘﻀـﯿﺔ .وﯾﻮﺿـﺢ اﻟﺠـﺪول )(3 - 1
واﻟﺸﻜﻞ ) (5 - 1ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌـﺪﻻت
اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة ).(2019 – 2015
اﻟﺠﺪول 3-1
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﻓﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ،
2019 - 2015
)(%
*2019 2018 2017 2016 2015

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

2.3
1.5

1.7
1.5

2.5
1.1

2.2
0.8

1.7
)(0.04

4.3
3.5

4.6
2.8

4.8
2.4

4.5
2.0

3.7
1.9

3.5
2.5

3.4
2.1

3.8
1.8

3.6
1.5

2.9
0.9

* ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔ.

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

*** 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.
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اﻟﺸﻜﻞ )(5 - 1
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ 2019 - 2015 ،
)(%

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺠﺪول ).(3 - 1

وﻗﺪ ﺷﮭﺪ ﻋﺎم  2019ﺗﺒﺎطﺆ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺮاﺟـﻊ إﻟـﻰ
 %2.9ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﻌﺎم  2018واﻟﺒﺎﻟﻎ  .%3.6ﺣﯿﺚ إﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌـﺪل
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣـﻦ  %2.2ﻋـﺎم  2018إﻟـﻰ  %1.7ﻋـﺎم ،2019
ﻷﺳﺒﺎب ﺗﻌﺰى ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ إﻟﻰ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣﺪة اﻟﺘـﻮ ﺗﺮات ﺣـﻮل اﻟﺘﺠـﺎرة واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿـﺎ
ﺑﯿﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﯿﻦ ،وﺿﻌﻒ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر وﺗﺮاﺟـﻊ زﺧـﻢ ﻧﺸـﺎط اﻟﺼـﻨﺎﻋﺎت
اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻟﻢ ﺗﺸﮭﺪھﺎ ﻣﻨﺬ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿـﺔ .ﻟﯿـﻨﺨﻔﺾ ﺑـﺬﻟﻚ ﻣﻌـﺪل
ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ  %2.9ﺧـﻼل ﻋـﺎم  2018إﻟـﻰ  %2.3ﺧـﻼل ﻋـﺎم
 ،2019و ﺗﺒﺎطﺊ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﯿﻮرو ﻟﯿﺴﺠﻞ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟـﮫ ﻣﻨـﺬ ﻋـﺎم 2013
وھﻮ  .%1.2ﻓﻲ ﺣـﯿﻦ إﻧـﺘﻌﺶ ﻧﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼـﺎد اﻟﯿﺎﺑـﺎﻧﻲ ﻣـﺪﻓﻮﻋﺎً ﺑﻘـﻮة اﻟﻄﻠـﺐ اﻟﻤﺤﻠـﻲ
واﻹﻧﻔﺎق اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ،وإﻧﺨﻔﺎض اﻟﻮاردات ﺑﺄﻋﻠﻰ و ﺗﯿﺮة ﻟﮭﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .2015
ﺗﮫ ،إﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدات ﺑﻘﯿـﺔ دول اﻟﻌـﺎﻟﻢ اﻷﺧـﺮى
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذا
ﻣﻦ  %4.5ﻋﺎم  2018إﻟﻰ  %3.7ﻋﺎم  2019وھﻮ أﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﮫ ﻣﻨﺬ ﻋـﺎم ،2009
ﺣﯿﺚ ﺷﮭﺪ أداء اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دول وﺳﻂ وﺷﺮق أوروﺑﺎ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎً ﻓـﻲ ﻣﻌـﺪل اﻟﻨﻤـﻮ
ﻣﻦ  %3.1ﺧﻼل ﻋﺎم  2018إﻟﻰ  %1.8ﺧـﻼل ﻋـﺎم  ،2018ﻷﺳـﺒﺎب ﺗﻌـﺰى ﺑﺸـﻜﻞ
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رﺋﯿﺴﻲ إﻟﻰ ﺗﺒﺎطﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،2015ﺣﯿﺚ ﺳـﺠﻞ ﻧﻤـﻮاً
ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻟﮫ  %1.1ﻋﺎم  2019ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﻮ ﺑﻠـﻎ  %2.3ﻋـﺎم  ،2018وذﻟـﻚ ﻋﻠـﻰ ﺧﻠﻔﯿـﺔ
ﺿﻌﻒ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات وﺑـﻂء اﻹﻧﻔـﺎق اﻟﺤﻜـﻮﻣﻲ وﺗﺮاﺟـﻊ ﺣﺠـﻢ ﺗﺠـﺎرة اﻟﺘﺠﺰﺋـﺔ ﺗـﺄﺛﺮاً
ﺑﺎﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻓﻲ آﺳﯿﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺷﮭﺪت ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮھﺎ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﻌﺎم
 2019ﺗﺮاﺟﻌﺎً إﻟﻰ  %5.6ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ  %6.4ﻋـﺎم  ،2018ﺣﯿـﺚ ﺗﺮاﺟـﻊ
ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼـﯿﻨﻲ ﻣـﻦ  %6.6ﺧـﻼل ﻋـﺎم  2018إﻟـﻰ  %6.1ﺧـﻼل ﻋـﺎم
 ،2019وھﻮ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﮫ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،1990ﺗﺰاﻣﻨﺎً ﻣﻊ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮات ﺣﻮل
اﻟﺘﺠ ـﺎرة واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿ ـﺎ ﻣ ـﻊ اﻟﻮﻻﯾ ـﺎت اﻟﻤﺘﺤ ـﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ـﺔ .ﻛﻤ ـﺎ إﻧﺨﻔ ـﺾ ﻣﻌ ـﺪل ﻧﻤ ـﻮ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﮭﻨﺪي ﻣﻦ  %6.8ﺧﻼل ﻋـﺎم  2018إﻟـﻰ  %4.9ﺧـﻼل ﻋـﺎم  2019وھـﻮ
أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﮫ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،2008وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷـﺮ
وﺑﺨﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺒﺗﺎطﺆ اﻟﻄﻠـﺐ اﻟﻤﺤﻠـﻲ وﺑﺨﺎﺻـﺔ ﻋﻠـﻰ
اﻟﺴﯿﺎرات ،وأزﻣﺔ ﻗﯿﻮد اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ.
وﺷﮭﺪت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ دول أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿـﺔ وﻣﻨﻄﻘـﺔ اﻟﻜـﺎرﯾﺒﻲ
ﺗﺮاﺟﻌﺎً ﻣﻠﺤﻮظﺎً ﻣﻦ  %1.1ﺧـﻼل ﻋـﺎم  2018إﻟـﻰ  %0.1ﻓﻘـﻂ ﺧـﻼل ﻋـﺎم ،2019
ﻷﺳﺒﺎب ﺗﻌﺰى ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴـﻲ إﻟـﻰ اﻧﻜﻤـﺎش اﻗﺘﺼـﺎد اﻻﻛـﻮادور ﻣـﻦ ﺟﮭـﺔ ،و ﺗﻮاﺻـﻞ
اﻻﻧﺤﺪار ﻓﻲ ﻋﻤﻖ اﻟﺮﻛﻮد اﻟﺬي دﺧﻞ ﻓﯿﮫ اﻗﺘﺼﺎد اﻻرﺟﻨﺘﯿﻦ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﻨﺰوﯾﻠﻲ ﻣـﻦ
ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى .ﻛﻤﺎ ﺒﺗﺎطﺊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺮازﯾﻠﻲ ﻟﯿـﻨﺨﻔﺾ ﻧﻤـﻮه ﻣـﻦ  %1.3ﺧـﻼل ﻋـﺎم
 2018إﻟﻰ  %1.2ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2019و ﺗﻮﻗـﻒ ﻧﻤـﻮ اﻗﺘﺼـﺎد اﻟﻤﻜﺴـﯿﻚ ﻋﻘـﺐ ﺗﺴـﺠﯿﻠﮫ
ﻟﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ  %2.1ﺧﻼل ﻋﺎم .2018
وأﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ دول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷـﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﯿـﺎ ﻣـﻦ
ﺗﻊ ﻣﻌـﺪل اﻟﻨﻤـﻮ
 %1.9ﺧﻼل ﻋﺎم  2018إﻟـﻰ  %0.8ﺧـﻼل ﻋـﺎم  ،2019ﺑﯿﻨﻤـﺎ ار ﻔـ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ﺑﺸﻜﻞ طﻔﯿﻒ ﻣﻦ  %3.2ﻋﺎم 2018
إﻟﻰ  %3.3ﻋﺎم  ،2018ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول ) (4 -1واﻟﺸﻜﻞ ).(6 -1
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اﻟﺠﺪول 4-1
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ2019 - 2015 ،
)(%
*2019 2018 2017 2016
2015
1.7
2.2
2.5
1.7
2.3
اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
ﻣﻨﮭﺎ :اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﯿﺎﺑﺎن
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﯿﻮرو

دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﺧﺮى :

دول وﺳﻂ وﺷﺮق أوروﺑﺎ
ﻣﻨﮭﺎ  :روﺳﯿﺎ
اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ اﻵﺳﯿﻮﯾﺔ**
ﻣﻨﮭﺎ  :اﻟﺼﯿﻦ
اﻟﮭﻨﺪ
دول أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ واﻟﻜﺎرﯾﺒﻲ
ﻣﻨﮭﺎ :اﻟﻤﻜﺴﯿﻚ
اﻟﺒﺮازﯾﻞ
اﻟﺸﺮق اﻻوﺳﻂ وﺷﻤﺎل اﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
اﻟﺪول اﻻﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء

اﻟﻌﺎﻟﻢ

2.9
1.2
2.1
4.3

1.6
0.6
1.9
4.6

2.4
1.9
2.5
4.8

0.8
)(2.3
6.8
6.9
8.0
0.3
3.3
)(3.6
2.6
3.1
3.5

1.8
0.3
6.7
6.7
8.2
)(0.6
2.9
)(3.3
5.0
1.4
3.4

3.9
1.6
6.6
6.8
7.2
1.2
2.1
1.1
2.3
3.0
3.8

2.9
0.3
1.9
4.5
3.1
2.3
6.4
6.6
6.8
1.1
2.1
1.3
1.9
3.2
3.6

2.3
1.0
1.2
3.7
1.8
1.1
5.6
6.1
4.8
0.1
0.0
1.2
0.8
3.3
2.9

* ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔ.
** ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن واﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن.
ﻣﻼﺣﻈﺔ:
ـ اﻷرﻗﺎم ﺑﯿﻦ ﻗﻮﺳﯿﻦ ﺗﻌﻨﻲ ﺳﺎﻟﺒﺎ.
اﻟﻤﺼﺪر:
IMF-World Economic Outlook, January 2020.

اﻟﺸﻜﻞ )(6 - 1
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ  2018و 2019ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ
)(%

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺠﺪول ). (4 - 1
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وﺑﺘﺘﺒﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟـﻨﻔﻂ ﺧـﻼل ﻋـﺎم  ،2019ﯾﻤﻜـﻦ
ﻣﻼﺣﻈﺔﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺒﺎطﺆ أداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌـﺪﻻت .وﻗـﺪ اﻧﻌﻜـﺲ ذﻟـﻚ
ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻌـﺎم  2019اﻟﺘـﻲ ﺗﺼـﺪر ﺷـﮭﺮﯾﺎً ﻋـﻦ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴـﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ ﺑﺎﺳﺘﺸـﺮاف ﻣﺴـﺘﻘﺒﻞ اﻟﻄﻠـﺐ ،وﻣﻨﮭـﺎ ﻣﻨﻈﻤـﺔ
أوﺑﻚ ،اﻟﺘﻲ أﺷﺎرت ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﯾﻨﺎﯾﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم  2018إﻟﻰ ﺗﻮﻗـﻊ ارﺗﻔـﺎع
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل ﻋـﺎم  2018ﺑﺤـﺪود  1.3ﻣﻠﯿـﻮن ب/ي ،ﺛـﻢ ﺧﻔﻀـﺖ
ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﮭﺎ إﻟﻰ  1.2ﻣﻠﯿﻮن ب/ي ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﻣﺎرس ﻣﻦ ﻧﻔـﺲ اﻟﻌـﺎم ،وواﺻـﻠﺖ ﺧﻔـﺾ
ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﮭﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  0.98ﻣﻠﯿﻮن ب/ي ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم .2019
وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،أﺛﺮت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤـﻮ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي اﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻄﻠـﺐ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي ار ﺗﻔﻊ ﺑﻤﻘﺪار  0.9ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻓﻘﻂ ﺧﻼل ﻋـﺎم ،2019
أي ﺑﻤﻌﺪل  %0.9ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻧﻤـﻮ ﺗﺨﻄـﺖ  %2ﺧـﻼل ﻋـﺎﻣﻲ  2015و 2016
وﻣﻌﺪﻻت ﺗﺠـﺎوزت  %1.5ﺧـﻼل اﻟﻌـﺎﻣﯿﻦ اﻟﺴـﺎﺑﻘﯿﻦ  2017و  ،2018ﺣﯿـﺚ وﺻـﻞ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟـﻨﻔﻂ ﻟﻌـﺎم  2019إﻟـﻰ  99.8ﻣﻠﯿـﻮن ﺑﺮﻣﯿـﻞ/ﯾﻮم ،ﻛــﻤﺎ
ﯾـﻮﺿﺢ اﻟﺠــﺪول ) (5 -1واﻟﺸﻜـﻞ ).(7 - 1
اﻟﺠﺪول 5-1
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ،اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺴﻨﻮي
2019-2015
)ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم(

*2019 2018 2017 2016 2015
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

93.7

95.7

97.4

98.8

99.8

اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ) م ب  /ي (

2.3

2.0

1.7

1.4

0.9

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ)(%

2.5

2.1

1.8

1.5

0.9

* 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 .
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اﻟﺸﻜﻞ )(7 - 1
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ2019 -2015 ،
)ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ  /ﯾﻮم(

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺠﺪول ).(5 - 1

ووﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ،إﻧﺨﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  2019ﺑﻨﺤﻮ  20أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  48ﻣﻠﯿﻮن
ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم .ﺑﯿﻨﻤﺎ ار ﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮاه ﻓﻲ ﺑﻘﯿﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﺧﺮى ﺑﻮاﻗﻊ ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم،
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﻋﺎم  2018ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  51.8ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم.
وﻗﺪ أدى ﺗﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ اﺧﺘﻼف ﺣﺼﺘﮭﺎ ﻣﻦ إﺟﻤـﺎﻟﻲ
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2019إذ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺪول اﻟﺼـﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣـﻦ %48.6
ﻓﻲ ﻋﺎم  2018إﻟﻰ  %48.1ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2019ﺑﯿﻨﻤﺎ ار ﻔﺗﻌﺖ ﺣﺼـﺔ ﺑﻘﯿـﺔ دول اﻟﻌـﺎﻟﻢ
ﻣﻦ  %51.4إﻟﻰ  %51.9ﺧﻼل ذات اﻟﻔﺘﺮة ،ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول ) (6-1واﻟﺸـﻜﻞ
).(8 -1

18

44

الفصل األول

اﻟﺠﺪول 6-1
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﻓﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ2019-2015 ،
)ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم(

*2019 2018 2017 2016 2015
46.4
47.3
93.7

اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻻﺧﺮى **

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

47.1
48.6
95.7

* ﺑﯿﺎﻧﺎتﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔ.
** 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 ،و اﻟﺘﻘـﺮﯾﺮ اﻟﺸﮭﺮي ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ .

47.6
49.8
97.4

48.0
50.8
98.8

48.0
51.8
99.8

اﻟﺸﻜﻞ )(8 - 1
ﺗﻮزع اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﻓﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ2019 -2015 ،
)(%

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺠﺪول ). (6 - 1

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

 1-2اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
إﻧﺨﻔﺾ طﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ طﻔﯿﻒ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ  20أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم
ﺧﻼل ﻋﺎم  2019أي ﺑﻨﺴﺒﺔ  %0.04ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﯿﺒﻠﻎ  48ﻣﻠﯿﻮن
ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،وﯾُﻌﺪ ھﺬا اﻹﻧﺨﻔﺎض ھﻮ اﻷول ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  .2014وﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة ارﺗﻔﻊ طﻠﺐ دول أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻮاﻗﻊ  100أﻟﻒ
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ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  25.7ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ،ﺑﯿﻨﻤﺎ اﺳﺘﻘﺮ طﻠﺐ دول
أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ وھﻲ  14.3ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،ﻓﻲ
ﺣﯿﻦ إﻧﺨﻔﺾ طﻠﺐ دول أﺳﯿﺎ واﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﺎدي اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑـﻨﺤﻮ  100أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم
ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  8ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،.ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول ) (7 -1واﻟﺸﻜﻞ ).(9 -1
اﻟﺠﺪول 7-1

اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ،
2019-2015
)ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم(

*2019 2018 2017 2016 2015
أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ

24.6

24.9

25.1

25.6

25.7

أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ

13.8

14.0

14.4

14.3

14.3

8.0

8.1

8.2

8.1

8.0

46.4

47.1

47.6

48.0

48.0

0.7

0.7

0.5

0.4

)(0.02

1.5

1.5

1.1

0.8

)(0.04

دول أﺳﯿﺎ واﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﺎدي

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ)(%

* ﺑﯿﺎﻧﺎتﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻗﺪ ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ اﻟﻤﺠﺎﻣﯿﻊ ﻧﻈﺮاً ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺐ.
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 )(9 - 1
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ2019 – 2015 ،
) ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ  /ﯾﻮم (

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺠﺪول ). (7 - 1
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و ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺸﻜﻞ طﻠﺐ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺳﺎھﻤﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻤﺠﻤﻞ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ طﻠﺐ دول
أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2019ﺣﯿﺚ ﺷﮭﺪ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ارﺗﻔﺎﻋﺎً ﺑﻨﺤﻮ  120أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/اﻟﯿﻮم ﺧﻼل ﻋﺎم  2019ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،إذ ار ﺗﻔﻊ ﻣﻦ  20.8ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/اﻟﯿﻮم ﺧﻼل ﻋﺎم  2018إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ 20.9
ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/اﻟﯿﻮم ﺧﻼل ﻋﺎم .2019
وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺼﻠﻲ ،ﺷﮭﺪ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
إﻧﺨﻔﺎﺿﺎً ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  2019ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ،
ﻟﯿﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  20.7ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/اﻟﯿﻮم ،ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺮاﺟﻊ إﺳﺘﮭﻼﻛﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺎزوﻟﯿﻦ ،ﺛﻢ ار ﺗﻔﻊ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  10آﻻف ﺑﺮﻣﯿﻞ/اﻟﯿﻮم ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2019وواﺻﻞ ار ﺗﻔﺎﻋﮫ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ
 590أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ /اﻟﯿﻮم ،وذﻟﻚ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ زﯾﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻛ ً
ﻼ ﻣﻦ
ﻗﻄﺎع اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت اﻟﺬي ﺷﮭﺪ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم
 ،2019وﻓﻲ ﻣﺼﺎﻓﻲ اﻟﺘﻜﺮﯾﺮ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪت ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﯾﻮﻟﯿﻮ  2019أﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺪﻻت ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﺧﻼل اﻟﻌﺎم .ﻗﺒﻞ أن ﯾﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺤﻮ  80أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/اﻟﯿﻮم
ﻟﯿﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  21.2ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/اﻟﯿﻮم ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺎم .2019
وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ دول أوروﺑﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ،اﺳﺘﻘﺮ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم
اﻟﺴﺎﺑﻖ وھﻮ  14.3ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم .وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ،ﺗﺠُﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ إﺳﺘﻤﺮار
ﺗﺄﺛﯿﺮ أزﻣﺔ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺴﯿﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﯿﻮرو اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  2009و ﻔﺗﺎﻗﻤﺖ
ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﺎم  ،2011ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات دول أوروﺑﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮھﺎ
اﻻﻗﺘﺼﺎدي ،واﻟﺘﻲ أدت ﺑﺪورھﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ار ﺗﻔﺎع اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻔﻂ إﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ طﻠﺐ دول أوروﺑﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﯿﮫ.
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وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﻮر طﻠﺐ دول أوروﺑﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻓﺼﻠﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2019ﺗﺸﯿﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮات ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ طﻠﺐ دول أوروﺑﺎ
اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  2019ﺑﺤﺪود  210أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﯿﺒﻠﻎ  14.1ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم ،وﯾﻌﺰى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ
ﻣﺒﯿﻌﺎت اﻟﺴﯿﺎرات ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ار ﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺜﯿﻼ ﺗﮭﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺧﻼل
ھﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم .ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺷﮭﺪ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻮدة اﻻر ﻔﺗﺎع ﻓﻲ طﻠﺐ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﻮاﻗﻊ  140أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ،واﻟﺬي ﺟﺎء ﻣﻌﻈﻤﮫ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻮﻗﻊ
ﺗﺰاﯾﺪ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﺼﺎﻓﻲ اﻟﺘﻜﺮﯾﺮ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻻر ﻔﺗﺎع اﻟﻄﻔﯿﻒ ﻓﻲ ﻣﺒﯿﻌﺎت اﻟﺴﯿﺎرات
اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﻣﺎﯾﻮ .وواﺻﻞ طﻠﺐ دول اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إر ﺗﻔﺎﻋﮫ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺑﻤﻘﺪار  490أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ زﯾﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻐﺎزوﻟﯿﻦ وزﯾﺖ اﻟﻐﺎز واﻟﺪﯾﺰل )ﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺪﯾﺰل اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ( ،ﺗﺰاﻣﻨﺎً ﻣﻊ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﻄﻠﺐ
اﻟﻤﺤﻠﻲ .ﺛﻢ ﻣﺎ ﻟﺒﺚ أن ﺗﺮاﺟﻊ طﻠﺐ دول أوروﺑﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺤﺪود  420أﻟﻒ
ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  2019ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﯿﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ
 14.3ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ /ﯾﻮم.

 2 -2اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ
ﺗﺰاﯾﺪ طﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ )ﺑﻀـﻤﻨﮭﺎ اﻟﺼـﯿﻦ( ﻋﻠـﻰ اﻟـﻨﻔﻂ ﺑﺤـﻮاﻟﻲ  0.9ﻣﻠﯿـﻮن
ﺑﺮﻣﯿــﻞ/ﯾﻮم ﺧــﻼل ﻋــﺎم  2019ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺎﻟﻌــﺎم اﻟﺴــﺎﺑﻖ ﻟﯿﺼــﻞ إﻟــﻰ  46.2ﻣﻠﯿــﻮن
ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،أي ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ  %2ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ وھﻮ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻢ ﯾﺼﻠﮫ ﻣـﻦ
ﻗﺒﻞ .واﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن طﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﯾﻌﺪ اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻔﻂ ،ﻓﻘﺪ ﺳﺎھﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻤﺠﻤﻞ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل ﻋﺎم
 ،2019ﻛﻤﺎ ار ﺗﻔﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻓـﻲ ھـﺬه اﻟـﺪول ﺑﻨﺤـﻮ  4.2ﻣﻠﯿـﻮن ﺑﺮﻣﯿـﻞ/ﯾﻮم ﺧـﻼل ﻋـﺎم
 2019ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮاه اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2014وھﺬه اﻟﺰﯾﺎدةﺗﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋـﻦ
ﺛﻠﺜﻲ اﻻر ﺗﻔﺎع ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة.
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وﺿﻤﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ار ﺗﻔﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وأﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
ﺧﻼل ﻋﺎم  2019ﺑﻨﺤﻮ  100أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺴﺠ ً
ﻼ
 12.6ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،ﺣﯿﺚ ار ﺗﻔﻊ طﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻨﺤﻮ  200أﻟﻒ
ﺑﺮﻣﯿﻞ/اﻟﯿﻮم ﻟﯿﺒﻠﻎ  7.1ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2019ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ
ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻨﺤﻮ  100أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/اﻟﯿﻮم ﻟﯿﺒﻠﻎ  5.5ﻣﻠﯿﻮن
ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم .وﯾﻌﺰى اﻻر ﺗﻔﺎع ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة طﻠﺐ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء
ﻓﻲ أواﺑﻚ ﺑﻨﺤﻮ  200أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/اﻟﯿﻮم ﻟﯿﺒﻠﻎ  6.1ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﺧﻼل ﻋﺎم ،2019
أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ار ﺗﻔﺎع ﺑﻠﻐﺖ  %3.4ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وﺿﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻛﺎن طﻠﺐ اﻟﺪول اﻷﺳﯿﻮﯾﺔ اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ
ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ،ﻓﻠﻘﺪ ار ﻔﺗﻊ طﻠﺐ اﻟﺪول اﻵﺳﯿﻮﯾﺔ اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺑـﺤﻮاﻟﻲ
 600أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  27ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻋﺎم  ،2019ﻟﯿﺴﺎھﻢ ﺑﻨﺤﻮ ﺛﻠﺜﻲ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ اﻟﻤﺤﻘﻘﮫ ﻋﺎم  .2019وﻗﺪ اﺳﺘﺤﻮذ اﻟﻄﻠﺐ
اﻟﺼﯿﻨﻲ ،اﻟﺬي ﯾﻌﺪ اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻵﺳﯿﻮي وﻗﺎطﺮة اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ  %67ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﺪول اﻵﺳﯿﻮﯾﺔ
اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  %44ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ،ﺑﺎر ﺗﻔﺎﻋﮫ
ﺑﻤﻘﺪار  400أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  13.1ﻣﻠﯿﻮن
ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻋﺎم .2019
وﻣﻤﺎ ﯾﺬﻛﺮ ،ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺼﯿﻨﻲ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  12.6ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم،
أي ﺑﻤﻘﺪار  500أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  2019ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺮﺑﻊ
اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺒﺗﺎطﺆ ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻧﻊ
اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ وﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻧﺨﻔﺎض ﻣﺒﯿﻌﺎت اﻟﺴﯿﺎرات ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ
ﻟﺨﻔﺾ اﺳﺘﮭﻼك وﻗﻮد اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﮭﺠﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺼﯿﻨﯿﺔ .ار ﺗﻔﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺼﯿﻨﻲ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  600أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،ﻧﺘﯿﺠﺔ زﯾﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ار ﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﺎز اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﺴﯿﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ،وﺗﺰاﯾﺪ ﻧﺸﺎط ﻣﺼﺎﻓﻲ اﻟﺘﻜﺮﯾﺮ .وﻋﺎود اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺼﯿﻨﻲ اﻻﻧﺨﻔﺎض
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ﻣﺮة أﺧﺮى ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻤﻘﺪار  200أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺒﺗﺎطﺆ
اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي إﻧﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎً ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ .وﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ
ﻣﻦ ﻋﺎم  2019ار ﺗﻔﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺼﯿﻨﻲ ﺑﻨﺤﻮ  450أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻟﯿﺒﻠﻎ  13.4ﻣﻠﯿﻮن
ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ،ﻧﺘﯿﺠﺔ ار ﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻏﺎز اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﺴﯿﻞ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت وار ﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ وﻗﻮد اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ ﺗﺰاﯾﺪ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺴﻔﺮ .
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﮭﻨﺪ ،اﻟﻤﺤﺮك اﻵﺧﺮ ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻵﺳﯿﻮي ،ﻓﻘﺪ ﺳﺎھﻢ
ﺑﻨﺤﻮ ﺛﻠﺚ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﺪول اﻵﺳﯿﻮﯾﺔ اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ،وﻋﻠﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  %22ﻣﻦ
ﺗﻋﮫ ﺑﻤﻘﺪار  200أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻋﻦ
اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﺪول ااﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ،ﺑﺎر ﻔﺎ
ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  4.9ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻋﺎم  .2019ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ار ﺗﻔﻊ
طﻠﺐ دول أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻨﺤﻮ  100أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺤﻘﻖ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  6.6ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم.

 3 -2اﻟﺪول اﻟﻤﺘﺤﻮﻟﺔ
ار ﺗﻔ ـﻊ طﻠــﺐ اﻟــﺪول اﻟﻤﺘﺤﻮﻟ ـﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟــﻨﻔﻂ ﺧ ـﻼل ﻋــﺎم  2019ﺑﺤــﻮاﻟﻲ  100أﻟــﻒ
ﺑﺮﻣﯿﻞ/ﯾﻮم ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  5.6ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿـﻞ/ﯾﻮم ،ﺣﯿـﺚ اﺳـﺘﻘﺮ اﻟﻄﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟـﻨﻔﻂ ﻣـﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋ ـﺔ دول اﻹﺗﺤ ـﺎد اﻟﺴ ـﻮﻓﯿﺘﻲ اﻟﺴ ـﺎﺑﻖ ﻋﻨ ـﺪ  4.8ﻣﻠﯿ ـﻮن ﺑﺮﻣﯿ ـﻞ/ﯾﻮم ،وھ ـﻮ ﻧﻔ ـﺲ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻘﻖ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ .ﺑﯿﻨﻤـﺎ ار ﺗﻔـﻊ اﻟﻄﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟـﻨﻔﻂ ﻓـﻲ ﺑـﺎﻗﻲ دول
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ ﺑﺤــﻮاﻟﻲ  100أﻟــﻒ ﺑﺮﻣﯿــﻞ/ﯾﻮم ﻟﯿﺼــﻞ إﻟــﻰ  0.8ﻣﻠﯿــﻮن ﺑﺮﻣﯿــﻞ/ﯾﻮم،
ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول ).(8-1
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الفصل األول

الجدول 8-1
االجمالي والتغير السنوي في الطلب على النفط في دول العالم األخرى
( اإلقتصادات النامية والمتحولة)0219-0215 ،
(مليون برميل /يوم)

*0219 0218 0212 0212 0215
2260 2562 2262 2.60 2062

الدول النامية

منها الدول العربية :
الدول األعضاء
باقي الدول العربية

دول أخرى في الشرق األوسط وأفريقيا
إجمالي الشرق االوسط وأفريقيا
الدول اآلسيوية النامية

منها :الصين
الهند
الدول األخرى

دول أمريكا الالتينية

الدول المتحولة

262
1.6
6.6
562

262
1.6
6.6
561

261
1.6
6.6
56.

269
2.5
6.6
562

261
1.6
6.6
565

1062

1061

1062

1065

1062

0.65
66.5
9.6
1.5
262

0262
66.1
9.9
1.2
265

0562
65..
9.2
1.1
265

0262
65.1
9.1
1.5
265

0262
6..6
9.5
5.6
262

9.1
226.
162
.65

9.1
2862
16.
068

9.1
2968
160
062

9.1
5268
162
062

9.1
5168
162
169

56.

منها :االتحاد السوفيتي السابق

إجمالي طلب الدول النامية والمتحولة
مقدار التغير السنوي
نسبة التغير()%

56.

562

565

562

* بيانات تقديرية.
المصادر:
ـ منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.
ـ أعداد مختلفة من التقـرير الشهري لمنظمة أوبك.

 6.اتجاهات األسعار
 1-.أسعار النفط الخام
شهدت أسعار النفط العالمية خالل عام  5665إنخفاضا ً ملحوظا ً،
عقب ارتفاعها خالل العام السابق ووصولها إلى أعلى مستوى لها منذ عام ،5662
ويُعد هذا اإلنخفاض األول منذ عام  .5661حيث شهدت المعدالت الشهرية لسعر
سلة خامات أوبك تذبذبا ً ضمن نطاق واسع تراوح ما بين  21.1و16.1
دوالر/برميل ،وبلغ المتوسط السنوي للسلة  19دوالر/برميل مشكالً بذلك إنخفاضا ً
بحدود  2.1دوالر/برميل ،أي ما يعادل تراجع نسبته  %1..بالمقارنة مع مستويات
عام .5661

52

51

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

وﺷﮭﺪت اﻷرﺑﻌﺔ أﺷﮭﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  2019ار ﺗﻔﺎﻋﺎً ﻣﺘﻮاﺻ ً
ﻼ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر
أي ﻣﻦ  58.7دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﯾﻨﺎﯾﺮ ،وھﻮ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ،2019
ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  70.8دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ أﺑﺮﯾﻞ ،وھﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﮭﺎ ﺧﻼل ﻧﻔﺲ
اﻟﻌﺎم .وإﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر ﺳﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎت أوﺑﻚ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻟﯿﺼﻞ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺸﮭﺮي إﻟﻰ 62.9
دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﯾﻮﻧﯿﻮ .ﺛﻢ واﺻﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺬﺑﺬﺑﮭﺎ ﺗﺎرة ﻧﺤﻮ
ﺗﻋﺎً ﺑﻨﺤﻮ 3
اﻻر ﻔﺗﺎع وأﺧﺮى ﻧﺤﻮ اﻹﻧﺨﻔﺎض ﺣﺘﻰ ﺷﮭﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2019اﻟﺬي ﺷﮭﺪ إر ﻔﺎ
دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﯿﻞ ﻋﻦ اﻟﺸﮭﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﯿﺒﻠﻎ  62.9دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ ،واﺳﺘﻤﺮ اﻻر ﻔﺗﺎع ﻓﻲ
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﻟﯿﺼﻞ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺸﮭﺮي ﻟﺴﻌﺮ ﺳﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎت أوﺑﻚ إﻟﻰ  66.5دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ
ﻓﻲ ﺷﮭﺮ دﯾﺴﻤﺒﺮ .2018
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻔﺼﻠﯿﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،ﻓﻘﺪ إﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ
ﺳﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎت أوﺑﻚ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  2019ﺑﻮاﻗﻊ  4.2دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿﻞ ،أي ﻣﺎ
ﯾﻌﺎدل ﺣﻮاﻟﻲ  %6.3ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ 63
دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ ،وار ﺗﻔﻊ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺤﻘﻘﺎً أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻓﺼﻠﻲ ﻟﺴﻌﺮ ﺳﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎت
أوﺑﻚ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  2019ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻠﻎ  67.9دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ ،ﻗﺒﻞ أن ﯾﺘﺮاﺟﻊ ﻣﺠﺪداً ﺧﻼل
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ إﻟﻰ  62.2دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿﻞ .ﺛﻢ ﻋﺎود اﻻر ﻔﺗﺎع ﻣﺮة أﺧﺮى ﺧﻼل اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ
ﻋﺎم  2019ﻣﺴﺠ ً
ﻼ  63.1دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮرات ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ،ﺷﮭﺪ ﻋﺎم  2019إﻧﻜﻤﺎﺷﺎً ﻓﻲ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﻣـﺎ
ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ واﻷدﻧﻰ ﻷﺳﻌﺎر ﺳﻠﺔ أوﺑـﻚ ﺧـﻼل اﻟﻌـﺎم اﻟﺘـﻲ وﺻـﻠﺖ إﻟـﻰ ﺣـﻮاﻟﻲ
 12.1دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿـﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ ﻓﺮوﻗـﺎت اﻟﻌـﺎم اﻟﺴـﺎﺑﻖ واﻟـﺬي ﺑﻠﻐـﺖ ﺧﻼﻟـﮫ ﺗﻠـﻚ
اﻟﻔﺮوﻗ ـﺎت ﻧﺤ ـﻮ  22.5دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿ ـﻞ .وﯾﻮﺿ ـﺢ اﻟﺠ ـﺪول ) (9 -1واﻟﺸ ـﻜﻞ )(10 -1
اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺸﮭﺮي ﻟﺴﻌﺮ ﺳﻠﺔ أوﺑﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ).(2019 -2015
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اﻟﺠﺪول 9-1
اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﻮري ﻟﺴﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎت أوﺑﻚ2019-2015 ،
)دوﻻر  /ﺑﺮﻣﯿﻞ(

2015

2016

2017

2018

2019

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

66.9
63.5
63.8
68.4
74.1
73.2
73.3
72.3
77.2
79.4
65.3
56.9

58.7
63.8
66.4
70.8
70.0
62.9
64.7
59.6
62.4
59.9
62.9
66.5

اﻟﺮﺑﻊ اﻷول
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

50.3
59.9
48.2
39.7

30.0
42.3
42.9
47.6

52.0
48.6
50.0
59.4

64.7
71.9
74.2
67.2

63.0
67.9
62.2
63.1

اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي

49.5

40.8

52.4

69.8

64.0

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.

اﻟﺸﻜﻞ )(10 -1
اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺸﮭﺮي ﻷﺳﻌﺎر ﺳﻠﺔ أوﺑﻚ2019 -2015 ،
) دوﻻر  /ﺑﺮﻣﯿﻞ (

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺠﺪول ) (9 - 1أﻋﻼه.
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و ﺗﺤﺪد ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،ﻋﺎدة ،ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﺟﻤﻠـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ
اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ واﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ وﺑﺎ ﺗﺠﺎھﺎت ﻣﺘﻔﺎو ﺗﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ أدت إﻟـﻰ ﺗﺒـﺎﯾﻦ
إﺗﺠﺎه أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻻر ﻔﺗﺎع واﻹﻧﺨﻔﺎض ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻣﺎ ﯾﻠﻲ- :
• ﺳﺎھﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ دﺧﻮل ﻌﺗﺪﯾﻼت ا ﺗﻔـﺎق ﺧﻔـﺾ اﻹﻧﺘـﺎج اﻟﺘـﻲ ﺗﻮﺻـﻠﺖ إﻟﯿﮭـﺎ دول
)أوﺑﻚ  (+ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ،وﺗﺰاﯾﺪ اﻟﻤﺨﺎوف ﺑﺸﺄن ﻧﻘﺺ اﻹﻣﺪادات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻣـﻦ
اﻟﻨﻔﻂ ﺗﺰاﻣﻨﺎً ﻣـﻊ ارﺗﻔـﺎع اﻹﻧﻘﻄﺎﻋـﺎت ﻏﯿـﺮ اﻟﻤﺨﻄـﻂ ﻟﮭـﺎ ﺑﺴـﺒﺐ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻓﻨﯿـﺔ
وﺟﯿﻮﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ،وار ﺗﻔﺎع اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ دول أﺳﯿﺎ اﻟﮭـﺎدي ،ﻓـﻲ
ار ﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم .2019
• أدى ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻘﻮي ﺑﯿﻦ دول )أوﺑﻚ  (+ﻓﯿﻤـﺎ ﯾﺘﻌﻠـﻖ ﺑﺘﻌـﺪﯾﻼت اﻹﻧﺘـﺎج
ﻣــﻦ ﺧــﻼل "إﻋــﻼن اﻟﺘﻌــﺎون" ،وار ﺗﻔــﺎع اﻟﻄﻠــﺐ ﻋﻠــﻰ اﻟــﻨﻔﻂ ،واﻟﺘــﻮ ﺗﺮات
اﻟﺠﯿﻮﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ،وإﻧﻘﻄﺎع إﻣﺪادات اﻟﺨﺎم اﻟﺮوﺳـﻲ إﻟـﻰ أوروﺑـﺎ اﻟﺸـﺮﻗﯿﺔ وأﻟﻤﺎﻧﯿـﺎ
ﻋﺒﺮ ﺧﻂ أﻧﺎﺑﯿﺐ  Druzhbaأطﻮل ﺧﻄﻮط أﻧﺎﺑﯿﺐ ﻧﻘﻞ اﻟـﻨﻔﻂ ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟﻢ ،ﻋﻠـﻰ
ﺧﻠﻔﯿﺔ ﻠﺗﻮث ﺷﺤﻨﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺮوﺳﻲ ﺑﺎﻟﻜﻠﻮرﯾﺪ اﻟﻌﻀﻮي ،إﻟـﻰ ار ﺗﻔـﺎع اﻷﺳـﻌﺎر
ﺧﻼل ﺷﮭﺮ أﺑﺮﯾﻞ .2019
• ﻛﺎن ﻟﺘﺰاﯾﺪ اﻟﻤﺨﺎوف ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟﻄﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟـﻨﻔﻂ
وﺳﻂ ﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﺘﻮ ﺗﺮات اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺼﯿﻦ ،دوراً رﺋﯿﺴـﯿﺎً
ﻓﻲ إﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل ﺷﮭﺮي ﻣﺎﯾﻮ وﯾﻮﻧﯿﻮ .2019
• ار ﻔﺗﻌﺖ اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﯾﻮﻟﯿـﻮ  2018ﻧﺘﯿﺠـﺔ ﺗﺮاﺟـﻊ اﻟﻤﻌـﺮوض اﻟﻨﻔﻄـﻲ
ﺗﺰاﻣﻨﺎً ﻣﻊ ﺗﻤﺪﯾﺪ إﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘـﺎج ﺑـﯿﻦ دول )أوﺑـﻚ  (+ﺣﺘـﻰ ﻧﮭﺎﯾـﺔ ﺷـﮭﺮ
ﺗﺎق ،إﻟـﻰ ﺟﺎﻧـﺐ
ﻣﺎرس  ،2020ﻣﻊ اﻟﺘﺤﺴـﻦ اﻟﻤﻠﺤـﻮظ ﻓـﻲ اﻻﻟﺘـﺰام ﺑﮭـﺬا اﻻ ﻔـ
ار ﺗﻔـﺎع اﻟﻄﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟـﻨﻔﻂ اﻟﺨـﺎم ﻓـﻲ أﺳـﯿﺎ )ﺑﺨﺎﺻـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺼـﯿﻦ( ،و ﺗﺤﺴـﻦ
ھﻮاﻣﺶ اﻟﺘﻜﺮﯾﺮ.
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• ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺨﺎوف ﺑﺸﺄن ﺒﺗﺎطﺆ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ و ﺗﺄﺛﯿﺮه اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠـﻰ
اﻟ ـﻨﻔﻂ ،واﻟﺘ ـﻮ ﺗﺮات اﻟﺘﺠﺎرﯾ ـﺔ اﻟﻤﺘﺼ ـﺎﻋﺪة ﺑ ـﯿﻦ اﻟﻮﻻﯾ ـﺎت اﻟﻤﺘﺤ ـﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿــﺔ
واﻟﺼ ـﯿﻦ ،دوراً رﺋﯿﺴ ـﯿﺎً ﻓ ـﻲ إﻧﺨﻔ ـﺎض اﻷﺳ ـﻌﺎر ﺑﺸ ـﻜﻞ ﻣﻠﺤ ـﻮظ ﺧ ـﻼل ﺷ ـﮭﺮ
أﻏﺴﻄﺲ .2019
•

ﺗﻌﻄﻞ اﻹﻣﺪادات وﺗﺰاﯾﺪ اﻟﺘﻮ ﺗﺮات اﻟﺠﯿﻮﺳﯿﺎﺳـﯿﺔ ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘـﺔ اﻟﺸـﺮق اﻷوﺳـﻂ
ﻛﺎن ﻟﮫ دوراً رﺋﯿﺴﯿﺎً ﻓﻲ ار ﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  .2019وﻓﻲ ھـﺬا
اﻟﺴﯿﺎق ،ﺗﺠُﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ار ﺗﻔـﺎع أﺳـﻌﺎر اﻟـﻨﻔﻂ اﻟﺨـﺎم ﺑﺎﻷﺳـﻮاق ا َ
ﻻﺟﻠـﺔ ﻓـﻲ
اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺷﮭﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺑﺄﻋﻠﻰ و ﺗﯿﺮة زﯾـﺎدة ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾـﺔ ﻣﻨـﺬ ﻧﺤـﻮ
ﺛﻼﺛﻮن ﻋﺎﻣﺎً.

• ﻛﺎن ﻻر ﺗﻔﺎع أﺳـﻌﺎر اﻟﺸـﺤﻦ إﻟـﻰ ﻣﺴـﺘﻮﯾﺎت ﻗﯿﺎﺳـﯿﺔ ﻋﻠـﻰ ﺧﻠﻔﯿـﺔ ﻗـﺮار وزارة
اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ وﺣﺪات ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ
اﻟﺼﯿﻨﯿﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻗﯿﺪ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻔﻮري ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ،وﺿﻌﻒ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﺼﺎﻓﻲ
اﻟﺘﻜﺮﯾـﺮ ﻓـﻲ اﻟﻮﻻﯾـﺎت اﻟﻤﺘﺤـﺪة ،و ﺗﻼﺷـﻲ اﻟﻤﺨـﺎوف ﺑﺸـﺄن ﺗﻌﻄـﻞ اﻹﻣـﺪادات
اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ،دوراً رﺋﯿﺴﯿﺎً ﻓﻲ إﻧﺨﻔﺎض اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل ﺷﮭﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ .2019
• أدى اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﻮﺳﻤﻲ اﻟﻘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ أﺳـﯿﺎ ،وار ﺗﻔـﺎع ﻣﻌـﺪﻻت
ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﺼﺎﻓﻲ اﻟﺘﻜﺮﯾﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﺸـﺘﻮﯾﺔ،
إﻟﻰ ار ﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2019ﺑﺄﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ زﯾﺎدة ﺷـﮭﺮﯾﺔ ﻣﻨـﺬ
ﺷﮭﺮ أﺑﺮﯾﻞ .2019
• ﻛﺎن ﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻓـﻲ إطـﺎر إ ﺗﻔـﺎق دول )أوﺑـﻚ  (+ﺑﺸـﺄن ﺧﻔـﺾ
اﻹﻧﺘﺎج ،و ﺗﺨﻔﯿـﻒ اﻟﺘـﻮ ﺗﺮات اﻟﺘﺠﺎرﯾـﺔ ﺑـﯿﻦ اﻟﻮﻻﯾـﺎت اﻟﻤﺘﺤـﺪة واﻟﺼـﯿﻦ ﻋﻘـﺐ
اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻮﺗﺻﻞ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ إﻟـﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿـﺔ ﻣﺆﻗﺘـﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠـﺔ اﻷوﻟـﻰ ﻓـﻲ اﻟﺜﺎﻟـﺚ
ﻋﺸ ـﺮ ﻣ ـﻦ ﺷ ـﮭﺮ دﯾﺴ ـﻤﺒﺮ ،دوراً رﺋﯿﺴ ـﯿﺎً ﻓ ـﻲ ار ﺗﻔ ـﺎع اﻷﺳ ـﻌﺎر ﺧ ـﻼل ﺷ ـﮭﺮ
دﯾﺴﻤﺒﺮ .2019
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ﻛﻤﺎ ﺷﮭﺪ ﻋﺎم  2019ﺗﻄﻮرات ﻓﻲ ﻧﻤﻂ ﻓﺮوﻗـﺎت اﻷﺳـﻌﺎر ،ﺗﻤﺜﻠـﺖ ﻓـﻲﺗﻘﻠـﺺ
اﻟﻔﺮوﻗـﺎت ﺑـﯿﻦ أﺳـﻌﺎر اﻟﻨﻔـﻮط اﻟﺨﻔﯿﻔـﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀـﺔ اﻟﻤﺤﺘـﻮى اﻟﻜﺒﺮﯾﺘـﻲ واﻟﺜﻘﯿﻠـﺔ ﻋﺎﻟﯿـﺔ
اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻜﺒﺮﯾﺘﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ .ﻓﻌﻠﻰ ﺳـﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜـﺎل ،وﺻـﻞ
اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ ﺳﻌﺮ ﻧﻔﻂ ﺑﺮﻧﺖ )اﻷﻋﻠـﻰ ﺟـﻮدة ﻣﻤـﺜ ً
ﻼ ﻟﻠﻨﻔـﻮط اﻟﺨﻔﯿﻔـﺔ( وﺳـﻌﺮ ﻧﻔـﻂ دﺑـﻲ
)ﻣﻤﺜ ً
ﻼ ﻟﻠﻨﻔﻮط اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ( إﻟﻰ  0.7دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿـﻞ ﺧـﻼل ﻋـﺎم  2019ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ 1.5
دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ .ﻓﻰ ﺣﯿﻦ ﯾﻘﻞ ﺳﻌﺮ ﺳﻠﺔ أوﺑﻚ ﻋﻦ ﺳـﻌﺮ ﻧﻔـﻂ ﺑﺮﻧـﺖ
ﺑﻮاﻗﻊ  0.2دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.
وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺰىﺗﻠﻚ اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ ﻣﺸـﮭﺪ ﻓﺮوﻗـﺎت اﻷﺳـﻌﺎر وﺑﺪرﺟـﺔ ﻛﺒﯿـﺮة
إﻟﻰ إﻧﺨﻔﺎض إﻣﺪادات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻜﺒﺮﯾـﺖ ﻋﻠـﻰ ﺧﻠﻔﯿـﺔ إ ﺗﻔـﺎق دول )أوﺑـﻚ (+
ﺑﺸﺄن ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ،ﻣﻊ ﺒﺗـﺎطﺆ ﻧﻤـﻮ إﻣـﺪادات اﻟﻨﻔـﻮط اﻟﺨﻔﯿﻔـﺔ ﻓـﻲ اﻟﺴـﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿـﺔ.
ﯾﺄﺗﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻮط اﻟﺨﺎم اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎو ﺗﮫ
ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2019ﺣﯿﺚ إﻧﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﻧﻔﻂ دﺑﻲ ﺑﻨﺤﻮ  6.2دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ ﺧـﻼل اﻟﻌـﺎم
وإﻧﺨﻔﺾ ﺳـﻌﺮ ﻧﻔـﻂ ﺑﺮﻧـﺖ ﺑﻨﺤـﻮ  7دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿـﻞ ،ﻛﻤـﺎ إﻧﺨﻔـﺾ ﺳـﻌﺮ ﺧـﺎم ﻏـﺮب
ﺗﻜﺴﺎس ﺑﻨﺤﻮ  8.2دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ.
ﯾﺬﻛﺮ ،أن ﺧﺎم ﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس ،اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ أﺣﺪ ﻧﻔﻮط اﻹﺷﺎرة اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿـﺔ
ذات اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ واﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻜﺒﺮﯾﺘﻲ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ،أﺧﺬ ﯾﻌﺎﻧﻲ وﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2007ﻣـﻦ
ﻣﺤﺪدات ﻟﻮﺟﺴﺘﯿﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﮫ ﻧﻔـﻂ ﻣﻐﻠـﻖ ﻣﻨﻌـﺰل ﻋـﻦ اﻷﺳـﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿـﺔ اﻷﺧـﺮى،
و ﺗﺤﺮﻛﺖ أﺳﻌﺎره ﺑﺸـﻜﻞ ﻟـﯿﺲ ﻟـﮫ ﻋﻼﻗـﺔ ﺑﺄﺳﺎﺳـﯿﺎت اﻟﺴـﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿـﺔ .ﺗﻘﻠﯿـﺪﯾﺎً ،ﻛﺎﻧـﺖ
اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﺑﯿﻦ أﺳﻌﺎر ﻧﻔﻂ ﻏﺮب ﺗﻜﺴـﺎس وﻧﻔـﻂ ﺑﺮﻧـﺖ اﻟﻤﺘﺸـﺎﺑﮭﺎن ﻓـﻲ اﻟﻨﻮﻋﯿـﺔ ﺗﻤﯿـﻞ
ﺗﺴﻌﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم  2019ﻟﺘﺒﻠـﻎ 7.2
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻧﻔﻂ ﻏﺮبﺗﻜﺴﺎس ،إﻻ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﻗﺪ ا
دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  6دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻧﻔﻂ ﺑﺮﻧﺖ.
وﯾﻌﺰى ذﻟﻚ إﻟﻰ ار ﻔﺗﺎع اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻷﻣﺮﯾﻜـﻲ رﻏـﻢ ﺒﺗـﺎطﺆ ﻣﻌـﺪل
ﻧﻤﻮه ،ﺗﺰاﻣﻨﺎً ﻣﻊ إﻧﺨﻔﺎض طﻠﺐ اﻟﺼﯿﻦ )أﻛﺒﺮ ﻣﺴﺘﻮرد ﻟﻠـﻨﻔﻂ ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟﻢ( ﻋﻠـﻰ اﻟـﻨﻔﻂ
اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻮ ﺗﺮات اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺘﺼﺎﻋﺪة ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ،ﺣﯿﺚ ﺑﺪأت اﻟﺼـﯿﻦ ﻓـﻲ
ﻓﺮض ﺗﻌﺮﯾﻔﺔ ﺟﻤﺮﻛﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %5ﻋﻠـﻰ واردا ﺗﮭـﺎ ﻣـﻦ اﻟـﻨﻔﻂ اﻷﻣﺮﯾﻜـﻲ ،إﻟـﻰ ﺟﺎﻧـﺐ
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ﺗﺮاﺟﻊ أداء ﻣﺼﺎﻓﻲ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤـﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿـﺔ .ﻓـﻲ اﻟﻮﻗـﺖ ذا ﺗـﮫ،
ﺣﻈﯿﺖ أﺳﻌﺎر ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ ﺑﺪﻋﻢ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ ا ﺗﻔﺎق ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﯿﻦ دول أوﺑـﻚ وﻣﻨﺘﺠـﻲ
اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﮭﺎ اﻟﺬي دﺧﻞ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﺎم .2017
وﯾﺘﻀﺢ ﺗﻄـﻮر ﻓﺮوﻗـﺎت اﻷﺳـﻌﺎر ﻣـﻦ اﻟﺠـﺪول ) (10 - 1واﻟﺸـﻜﻞ )(11 - 1
اﻟﺬي ﯾﺒﯿﻦ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﺴﻌﺮ ﺳﻠﺔ ﺧﺎﻣـﺎت أوﺑـﻚ وﻧﻔـﻮط اﻹﺷـﺎرة اﻟﺮﺋﯿﺴـﯿﺔ ﻓـﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ )اﻟﺨﺎم اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ اﻟﺨﻔﯿﻒ ،وﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ ،وﺧـﺎم دﺑـﻲ( وﺑﻌـﺾ اﻟﺨﺎﻣـﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿـﺔ
ﻟﻠﻔﺘﺮة ).(2019 -2015
اﻟﺠﺪول 10-1
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮرﯾﺔ ﻟﺴﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎت أوﺑﻚ وﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ وﻏﺮب ﺗﻜﺴﺎس
وﺑﻌﺾ اﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ2019-2015 ،
اﻟﺨﺎﻣﺎت

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

)دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿﻞ(

2017 2016 2015
49.5
52.8
49.9
53.9
48.2
51.4
47.9

40.8
44.2
40.9
44.8
39.2
42.6
39.4

52.4
54.2
52.7
54.9
51.7
52.9
51.9

51.0
50.7
52.4
48.7

41.3
41.4
43.7
43.2

53.2
52.9
54.2
50.9

2018
69.8
71.4
70.6
72.2
68.9
69.8
68.6
69.7
69.2
71.2
65.2

 2019اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻋﺎم 2019
64.0
64.5
65.0
64.7
64.3
63.8
63.6

)(5.8
)(6.9
)(5.6
)(7.5
)(4.6
)(6.0
)(5.0

63.5
65.2
64.2
57.0

)(6.2
)(4.0
)(7.0
)(8.2

ﻣﻼﺣﻈﺔ:
* ﻗﺎﻣﺖ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺑﺘﺠﻤﯿﺪ ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ إﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺷﮭﺮ ﯾﻨﺎﯾﺮ .2019
اﻟﻤﺼﺎدر:
ـ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول ـ اﻻدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.
ـ أﻋﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘـﺮﯾﺮ اﻟﺸﮭﺮي ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ .
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اﻟﺸﻜﻞ )(11 -1
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﺴﻌﺮ ﺳﻠﺔ ﺧﺎﻣﺎت أوﺑﻚ واﻟﺨﺎم اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ وﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ
وﺧﺎم دﺑﻲ ﻟﻠﻔﺘﺮة  ) ،2019-2015دوﻻر  /ﺑﺮﻣﯿﻞ (

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺠﺪول ). (10 - 1

واﻧﻌﻜﺲ اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر وﻧﻤﻂ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺮوﻗﺎ ﺗﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت
اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮرﯾﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻜﺖ ذات اﻟﻤﺴﻠﻚ ،ﺣﯿـﺚ
ﺷﮭﺪت إﻧﺨﻔﺎﺿﺎً ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺑﺪرﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎو ﺗﺔ.
ﻓﻘــﺪ إﻧﺨﻔــﺾ ﺧــﺎم اﻟﻌﺮﺑــﻲ اﻟﺨﻔﯿــﻒ ﺑﻮاﻗــﻊ  5.6دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿــﻞ ﻟﯿﺼــﻞ إﻟــﻰ
 65دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿـﻞ ﺧـﻼل ﻋـﺎم  ،2019أي ﺑﻨﺴـﺒﺔ إﻧﺨﻔـﺎض  %8ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ اﻟﻌـﺎم
اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻛﻤﺎ إﻧﺨﻔﺾ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺧﺎم ﺧﻠﯿﻂ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﺧﺎم ﻣﻮرﺑﺎن اﻻﻣـﺎرا ﺗﻲ
وﺧـﺎم اﻟﺘﺼـﺪﯾﺮ اﻟﻜـﻮﯾﺘﻲ ﺑﻮاﻗـﻊ  6.9و  7.5و  4.6دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿـﻞ ﻟﺘﺼـﻞ إﻟـﻰ 64.5
و  64.7و  64.3دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿــﻞ ،أي ﺑﻨﺴــﺒﺔ إﻧﺨﻔــﺎض  %9.7و  %10.4و %6.7
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮ ﺗﯿﺐ.
وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﺨﺎﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻓﻘﺪ إﻧﺨﻔﺾ ﺧﺎم اﻟﺴﺪرة اﻟﻠﯿﺒﻲ ﺑﻮاﻗـﻊ
 6دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿ ـﻞ ،أي ﺑﻨﺴ ـﺒﺔ ) (%8.6ﻟﯿﺼ ـﻞ إﻟ ـﻰ  63.8دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿ ـﻞ ،واﻟﺒﺼ ـﺮة
اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺑﻮاﻗﻊ  5دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ ،أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ) (%7.3ﻟﯿﺼﻞ إﻟـﻰ  63.6دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿـﻞ،
ﻓﻲ ﺣﯿﻦ إﻧﺨﻔﺾ اﻟﺨﺎم اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻘﻄﺮي ﺑﻮاﻗـﻊ  4دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿـﻞ ،أي ﺑﻨﺴـﺒﺔ )(%5.8
ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  65.2دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم .ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول ).(10-1
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وﯾﺘﻀﺢ أن اﻹﻧﺨﻔﺎض اﻟﺬي ﺷﮭﺪﺗﮫ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﺑﻘﯿﻤﺘﮭـﺎ اﻻﺳـﻤﯿﺔ واﻟـﺬي
ﺑﻠـﻎ ﺣـﻮاﻟﻲ  5.8دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿـﻞ ﯾﺰﯾـﺪ ﻋـﻦ اﻻر ﺗﻔـﺎع ﻓـﻲ أﺳـﻌﺎرھﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿـﺔ اﻟﻤﻘﺎﺳـﺔ
ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻋﺎم  2005ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ وﻓﻖ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ ﻣﺨﻔـﺾ اﻟﻨـﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠـﻲ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺣﯿﺚ إﻧﺨﻔﺾ ﺑـﻨﺤﻮ  5.6دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿـﻞ أي ﺑﻨﺴـﺒﺔ ﺗﺒﻠـﻎ
 %9.6ﻟﯿﺼﻞ ﻣﺘﻮﺳﻄﮭﺎ إﻟﻰ  52.5دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2019ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول
).(11 -1
اﻟﺠﺪول 11-1
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻹﺳﻤﯿﺔ واﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ2019-2005 ،
)دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿﻞ(

اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﺴﻌﺮ اﻹﺳﻤﻲ

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
**2019

50.6
61.0
69.1
94.4
61.0
77.4
107.5
109.5
105.9
96.3
49.5
40.8
52.4
69.8
64.0

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ*
100 = 2005
100.0
102.1
104.4
106.4
107.2
108.1
109.6
111.0
112.4
114.1
115.5
116.6
118.3
120.2
122.0

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

اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ
ﺑﺄﺳﻌﺎر 2005
50.6
59.7
66.2
88.7
56.9
71.6
98.1
98.7
94.2
84.4
42.9
35.0
44.3
58.1
52.5

** ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔ.
اﻟﻤﺼﺪر:
ـ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول ـ اﻻدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.
 -أﻋﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺸﮭﺮي ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ،وﺗﻘﺮﯾﺮ اَﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ  2019ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ).(IMF

 2-3اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮرﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ
اﻧﻌﻜﺲ اﻹﻧﺨﻔـﺎض ﻓـﻲ أﺳـﻌﺎر اﻟـﻨﻔﻂ اﻟﺨـﺎم ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳـﻂ اﻟﺴـﻨﻮي ﻷﺳـﻌﺎر
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  2019اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪت إﻧﺨﻔﺎﺿـﺎً ھـﻲ اﻷﺧـﺮى ﻓـﻲ
ﺗﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺴﻮق وﻧﻮع اﻟﻤﻨﺘﺞ.
ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎو
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 1-2-3أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎزوﻟﯿﻦ اﻟﻤﻤﺘﺎز
ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ اﻟﻐﺎزوﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ  79.7دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻓـﻲ ﻋـﺎم
 ،2019ﻣﻨﺨﻔﻀﺎً ﺑﻨﺤﻮ  6.1دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿﻞ ،أي ﺑﻨﺴﺒﺔ  %7.1ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪﻻت اﻟﺴﻌﺮ
ﻟﻌﺎم  ،2018وﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وﺻﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺴـﻌﺮ ﺧـﻼل اﻟﻌـﺎم إﻟـﻰ 71.4
دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ ،ﺑﺈﻧﺨﻔﺎض ﻗﺪره  7.7دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿـﻞ ،أي ﺑﻨﺴـﺒﺔ ﺗﻤﺜـﻞ  %9.8ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧـﺔ
ﻣﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ .وﻓﻲ ﺳـﻮق روﺗـﺮدام وﺻـﻞ ﻣﻌـﺪل اﻟﺴـﻌﺮ ﺧـﻼل اﻟﻌـﺎم إﻟـﻰ 79.6
دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿــﻞ ،ﺑﺈﻧﺨﻔــﺎض ﻗــﺪره  7.8دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿــﻞ ،واﻟﺘــﻲ ﺗﺸــﻜﻞ ﻧﺴــﺒﺔ %8.9
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ .أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺴﻮق ﺳـﻨﻐﺎﻓﻮرة ،ﻓﻘﺪ وﺻﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﺴﻌﺮ إﻟـﻰ
 72.5دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ ﺧﻼل ﻋـﺎم  ،2019ﺑﺈﻧﺨﻔـﺎض ﻗـﺪره  7.5دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿـﻞ ،واﻟﺘـﻲ
ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ  %9.4ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻋﺎم .2018
وﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺴﻮق اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ أﻋﻠﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﻣـﻦ ﺑـﯿﻦ اﻷﺳـﻮاق اﻷرﺑﻌـﺔ ﺧـﻼل
ﻋﺎم  ،2019ﺗﻠﺘﮭﺎ ﺳﻮق رو ﺗﺮدام ﺛﻢ ﺳـﻮق ﺳـﻨﻐﺎﻓﻮرة وأﺧﯿـﺮاً ﺳـﻮق اﻟﺒﺤـﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳـﻂ
اﻟﺘــﻲ ﺣﻘﻘــﺖ أدﻧــﻰ اﻷﺳــﻌﺎر ،ﻛﻤــﺎ ﯾﻮﺿــﺢ اﻟﺠــﺪول ) (12 - 1واﻟﺸــﻜﻞ ).(12 -1
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اﻟﺠﺪول 12-1
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺸﮭﺮي ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮرﯾﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻓﻰ اﻻﺳﻮاق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
2019-2018

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺎم 2018

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺎم 2019

اﻟﺮﺑﻊ اﻷول 2019

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

)دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿﻞ(
اﻟﻐﺎزوﻟﯿﻦ
اﻟﺴﻮق
اﻟﻤﻤﺘﺎز
79.9
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
87.3
رو ﺗﺮدام
79.1
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
85.8
اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻻﻣﺮﯾﻜﻲ
72.5
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
79.6
رو ﺗﺮدام
71.4
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
79.7
اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻻﻣﺮﯾﻜﻲ
67.3
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
74.6
رو ﺗﺮدام
65.4
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
73.2
اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻻﻣﺮﯾﻜﻲ
74.8
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
87.2
رو ﺗﺮدام
77.5
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
87.5
اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻻﻣﺮﯾﻜﻲ
72.7
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
79.1
رو ﺗﺮدام
72.0
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
82.0
اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻻﻣﺮﯾﻜﻲ
75.0
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
77.3
رو ﺗﺮدام
70.5
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
76.0
اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻻﻣﺮﯾﻜﻲ

اﻟﻤﺼﺪر:
ـ أﻋﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺸﮭﺮي ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ.
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زﯾﺖ اﻟﻐﺎز

زﯾﺖ اﻟﻮﻗﻮد

84.7
85.9
85.7
81.0
77.8
79.5
79.1
74.6
77.0
79.3
79.2
74.3
80.1
81.8
81.1
76.2
77.1
77.9
77.7
73.8
76.9
79.0
78.2
74.2

65.2
62.3
63.5
58.9
57.3
60.2
63.4
52.6
62.6
59.8
62.1
60.2
63.6
61.2
64.5
60.2
60.6
58.8
62.1
50.7
42.4
60.8
64.9
39.1
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اﻟﺸﻜﻞ 12-1
أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎزوﻟﯿﻦ اﻟﻤﻤﺘﺎز2019-2018 ،
)دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿﻞ(

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺠﺪول ). (12- 1

وﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﻠﻐﺎزوﻟﯿﻦ ﻓـﻲ ﺑﻌـﺾ اﻟـﺪول اﻟﺼـﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴـﯿﺔ
ﯾﺘﻀﺢ ﺑﺄﻧﮫ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ ﺗﻠـﻚ اﻟﺴـــﻮق،
إذ ﺷﻜﻠﺖ ھﺬه اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول  /أﻛﺘﻮﺑﺮ  2019ﺣﻮاﻟﻲ  %18.5ﻣـﻦ
اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻨﮭـﺎﺋﻲ ﻟﻠﻐـﺎزوﻟﯿﻦ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﻨﺴـﺒﺔ  %39.4ﻓـﻲ ﻛﻨـﺪا ،و %45.9ﻓـﻲ اﻟﯿﺎﺑـﺎن،
و %53.8ﻓﻲ أﺳﺒﺎﻧﯿﺎ ،و %62.5ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ،وﺣﻮاﻟﻲ  %63أو أﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول
اﻷوروﺑﯿـﺔ اﻷﺧـﺮى )أﻟﻤﺎﻧﯿـﺎ وﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿـﺎ  ،%62.9واﯾﻄﺎﻟﯿـﺎ  (%64.3ﺧـﻼل اﻟﻔﺘـــﺮة
ﻧﻔﺴﮭـــﺎ ،ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿــﺢ اﻟﺠﺪول ) (13 - 1واﻟﺸــﻜﻞ ).(13 – 1
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اﻟﺠﺪول 13-1
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎزوﻟﯿﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ2019-2018 ،
) دوﻻر  /ﻟﺘﺮ (

اﻛﺘﻮﺑﺮ 2019

اﻛﺘﻮﺑﺮ 2018
اﻟﺴﻌﺮ
ﻗﺒﻞ
اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ

اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ

اﻟﺴﻌﺮ
اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ

ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ
)(%

اﻟﺴﻌﺮ
ﻗﺒﻞ
اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ

اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ

اﻟﺴﻌﺮ
اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ

ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ
)(%

أﻣﺮﯾﻜﺎ

0.63

0.12

0.756

16.40

0.56

0.13

0.686

18.51

ﻛﻨ ﺪا

0.69

0.31

0.996

30.82

0.60

0.39

0.982

39.41

اﻟﯿﺎﺑﺎن

0.80

0.60

1.404

43.02

0.73

0.62

1.350

45.93

أﺳﺒﺎﻧﯿﺎ

0.75

0.80

1.546

51.62

0.66

0.77

1.434

53.77

اﻟﻤﺎﻧﯿﺎ

0.72

1.03

1.750

58.91

0.57

0.97

1.544

62.89

ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ

0.66

1.04

1.699

61.09

0.60

1.02

1.617

62.89

ﻓﺮﻧﺴﺎ

0.70

1.09

1.789

61.04

0.62

1.04

1.665

62.52

اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ

0.72

1.18

1.903

62.01

0.62

1.12

1.739

64.29

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

اﻟﺸﻜﻞ )(13 - 1
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎزوﻟﯿﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ،
ﺷﮭﺮ ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول /أﻛﺘﻮﺑﺮ 2019
)دوﻻر /ﻟﺘﺮ(

اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺠﺪول ). (13 - 1
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 2-2-3أﺳﻌﺎر زﯾﺖ اﻟﻐﺎز
ﺷﮭﺪ ﻋﺎم  2019إﻧﺨﻔﺎﺿﺎً ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻨﻮي ﻷﺳﻌﺎر زﯾﺖ اﻟﻐﺎز ﺑﺸﻜﻞ ﻋـﺎم
ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺳﻮاق اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ،وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت أﺳﻌﺎر زﯾﺖ اﻟﻐـﺎز
أدﻧﻲ ﻣﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎزوﻟﯿﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻮق رو ﺗﺮدام وﺳﻮق اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻷﻣﺮﯾﻜـﻲ ،ﺑﯿﻨﻤـﺎ
ﻛﺎﻧﺖ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ أﺳﻌﺎر زﯾﺖ اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺳﻮاق اﻟﺮﺋﯿﺴـﯿﺔ ﻓـﻲ اﻟﻌـﺎﻟﻢ ﺑﺸـﻜﻞ ﻋـﺎم.
وﻗﺪ اﺳﺘﺄﺛﺮ ﺳﻮق روﺗﺮدام ﺑﺄﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر ﻟﺰﯾﺖ اﻟﻐـﺎز اﻟـﺬي ﺑﻠـﻎ  79.5دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿـﻞ
ﺧﻼل ﻋﺎم  2019ﻣﺸـﻜﻠﺔ إﻧﺨﻔـﺎض ﺑﻨﺴـﺒﺔ  %7.5ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﻤﻌـﺪل ﻋـﺎم  ،2018ﺗﻠﺘﮭـﺎ
ﺳﻮق اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻤﻌﺪل ﺳﻌﺮ  79.1دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿـﻞ ﺑﻨﺴـﺒﺔ إﻧﺨﻔـﺎض  ،%7.7ﺛـﻢ
ﺳﻮق ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة ﺑﻤﻌﺪل ﺳﻌﺮ  77.8دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ أي ﺑﻨﺴﺒﺔ إﻧﺨﻔﺎض  .%8.1وأﺧﯿﺮاً
ﺳﻮق اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﺑﺄدﻧﻰ اﻷﺳﻌﺎر ﺑﻮاﻗﻊ  74.6دوﻻر /ﺑﺮﻣﯿﻞ ﺧـﻼل ﻋـﺎم 2019
وﺑﻨﺴﺒﺔ إﻧﺨﻔﺎض  %7.9ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

 .3.2.3أﺳﻌﺎر زﯾﺖ اﻟﻮﻗﻮد
إﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر زﯾﺖ اﻟﻮﻗـﻮد ﺧـﻼل ﻋـﺎم  2019ﻓـﻲ ﺟﻤﯿـﻊ اﻷﺳـﻮاق ،ﺣﯿـﺚ
وﺻـﻞ ﻣﻌـﺪﻟﮭﺎ ﻓ ـﻲ ﺳـﻮق ﺳـﻨﻐﺎﻓﻮرة إﻟ ـﻰ  57.3دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿـﻞ ،ﺑﺈﻧﺨﻔ ـﺎض %12.2
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻋﺎم  ،2018وﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وﺻﻞ إﻟﻰ  63.4دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ،
ﺑﺈﻧﺨﻔﺎض  %0.2ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌـﺎم اﻟﺴـﺎﺑﻖ ،ووﺻـﻞ إﻟـﻰ  60.2دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿـﻞ ﻓـﻲ
ﺳﻮق روﺗﺮدام ،ﺑﺈﻧﺨﻔﺎض ﻗـﺪره  %3.5ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ ﻋـﺎم  .2018أﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻟﺴـﻮق
اﻷﻣﺮﯾﻜـﻲ ،ﻓﻘﺪ وﺻﻞ اﻟﺴﻌﺮ إﻟﻰ  52.6دوﻻر/ﺑﺮﻣﯿﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ،ﺑﺈﻧﺨﻔﺎض %10.8
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

 3-3أﺳﻌﺎر ﺷﺤﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم
ار ﻔﺗﻌﺖ أﺳﻌﺎر ﺷﺤﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻟﻠﺸﺤﻨﺎت ﺑﺎﻟﻨﺎﻗﻼت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ
إﻟﻰ اﻟﺸﺮق واﻟﻐﺮب ﺧﻼل ﻋﺎم  2019ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﯾﺎ ﺗﮭﺎ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ،2018
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺒﺗﺎطﺆ ﻧﻤﻮ أداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .وﯾﻌﺰى ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ إﻟﻰ اﻟﻘﻔـﺰة
اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪ ﺗﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﺧـﻼل اﻟﺮﺑـﻊ اﻟﺮاﺑـﻊ ﻣـﻦ ﻋـﺎم  ،2019ﺣﯿـﺚ
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ار ﻔﺗﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﻗﻼت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ،ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ اﻟﺘـﻮ ﺗﺮات اﻟﺠﯿﻮﺳﯿﺎﺳـﯿﺔ
ﺗـﯿﺺ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،وھﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﺷـﺤﻦ اﻟـﻨﻔﻂ إﻟـﻰ ﻘﻠ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻘﺗﻀﯿﮫ ﺳـﻔﻨﮭﺎ ﻓـﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘـﺔ ﻷﻗـﻞ زﻣـﻦ ﻣﻤﻜـﻦ .إﻟـﻰ ﺟﺎﻧـﺐ ﻗـﺮار وزارة
اﻟﺨﺰاﻧـﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿـﺔ ﺑﻔـﺮض ﻋﻘﻮﺑـﺎت ﻋﻠ ـﻰ وﺣـﺪات ﺗﺎﺑﻌـﺔ ﻟﺸـﺮﻛﺔ اﻟﻤﻼﺣـﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾـﺔ
اﻟﺼﯿﻨﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟـﻨﻔﻂ ﻣـﻦ إﯾـﺮان ،ﺑـﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣـﻦ اﻟﻀـﻐﻮطﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﯾﺮاﻧﻲ ،وھﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ار ﺗﻔﺎع
أﺳﻌﺎر اﻟﺸﺤﻦ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ.
ھﺬا وﺗﺠٌﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻋـﺪم ﺗـﺄﺛﺮ أﺳـﻌﺎر ﺷـﺤﻦ اﻟـﻨﻔﻂ اﻟﺨـﺎم ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﻠﺤـﻮظ
ﺑﺎﻹﻧﺨﻔ ـﺎض ﻓ ـﻲ ﺻ ـﺎدرات إﯾــﺮان وﻓﻨ ـﺰوﯾﻼ ﻣ ـﻦ اﻟــﻨﻔﻂ اﻟﺨ ـﺎم ﺧ ـﻼل ﻋــﺎم ،2019
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ اﻟﻀﻐﻮطﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ.
وﻗﺪ وﺻﻞ ﻣﻌﺪل ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺤﻦ ﺧﻼل ﻋﺎم  2019ﻟﺸـﺤﻨﺎت اﻟـﻨﻔﻂ اﻟﻤﺘﺠﮭـﺔ ﻣـﻦ
ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﺸﺮق )ﻟﻠﻨﺎﻗﻼت اﻟﻜﺒﯿﺮة  VLCCﺑﺤﻤﻮﻟﺔ  280-230أﻟﻒ
طﻦ ﺳﺎﻛﻦ( ﻧﺤﻮ  66ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ) ،3(World Scale-WSﺑﺎر ﺗﻔـﺎع
ﻣﻘﺪاره  9ﻧﻘﺎط ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ  %15.8ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﺳﻌﺮ اﻟﺸﺤﻦ ﻟﻌﺎم .2018
ﻛﻤـــﺎ طﺮأ أﯾﻀﺎً ارﺗﻔﺎﻋﺎً ﻓﻲ ﻣﻌﺪل أﺳﻌﺎر اﻟﺸﺤﻦ ﻟﻠﺸﺤﻨﺎت اﻟﻤﺘﺠﮭﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﯿﺞ
اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ اﻟﻐﺮب ) 270-285أﻟﻒ طﻦ ﺳﺎﻛﻦ( ،ﺣﯿـﺚ وﺻـﻞ إﻟـﻰ  35ﻧﻘﻄـﺔ ﻋﻠـﻰ
اﻟﻤﻘﯿـﺎس اﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﺧـﻼل ﻋـﺎم  ،2019وﺑﺎر ﺗﻔـﺎع ﻣﻘـﺪاره  10ﻧﻘـﺎط ،أي ﺑﻨﺴـﺒﺔ %40
ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﻋﺎم  ،2018ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿــﺢ اﻟﺠﺪول ).(14-1
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺸﺤﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘـــﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ وﺑﺎﻟﻨـﺎﻗﻼت
اﻟﺼﻐﯿﺮة أو ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺤﺠﻢ ) 80-85أﻟﻒ طﻦ ﺳﺎﻛﻦ( ﻓﻘﺪ وﺻﻞ ﻣﻌـﺪﻟﮭﺎ ﺧـﻼل ﻋـﺎم
 2019إﻟﻰ  117ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﯿـﺎس اﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ،وﺑﺎر ﺗﻔـﺎع ﻣﻘـﺪاره ﻧﻘﻄﺘـﯿﻦ ،أي ﺑﻨﺴـﺒﺔ
 %1.7ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﻋﺎم .2018
 3اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ) (World Scaleھـﻮ طﺮﯾﻘـﺔ ﻣﺴـﺘﺨﺪﻣﺔ ﻻﺣﺘﺴـﺎب أﺳـﻌﺎر اﻟﺸـﺤﻦ ،ﺣﯿـﺚ أن ﻧﻘﻄـﺔ واﺣـﺪة ﻋﻠـﻰ
ﺗﺎه ﻓﻲ ﻛﺘﺎب ) (World Scaleاﻟﺬي ﯾﻨﺸﺮ ﺳـﻨﻮﯾﺎً ﻣـﻦ
اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺗﻌﻨﻲ  %1ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ ﻟﺬﻟﻚ اﻻ ﺠ
ﻗﺒﻞ ) (World Scale Associationوﯾﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﺳـﻌﺎر ﺑﺼـﯿﻐﺔ دوﻻر /طـﻦ ﺗﻤﺜـﻞ )(World Scale 100
ﻟﻜﻞ اﻻ ﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
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وﻗﺪ اﺳﺘﮭﻠﺖ أﺳﻌﺎر ﺷﺤﻦ اﻟـﻨﻔﻂ اﻟﺨـﺎم ﻣـﻦ اﻟﺨﻠـﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑـﻲ ﺑﺎﻟﻨـﺎﻗﻼت اﻟﻜﺒﯿـﺮة
ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺸﺮق ﻋﺎم  2019ﺑﺎﻧﺨﻔـﺎض ﻋـﻦ ﻣﺴـﺘﻮﯾﺎ ﺗﮭﺎ اﻟﻤﺴـﺠﻠﺔ ﻓـﻲ ﻧﮭﺎﯾـﺔ ﻋـﺎم 2018
ﻣﺴﺠﻠﺔ  56ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﯾﻨﺎﯾﺮ ،وواﺻﻠﺖ اﻧﺨﻔﺎﺿﮭﺎ ﻟﺘﺼﻞ إﻟـﻰ  52ﻧﻘﻄـﺔ ﺧـﻼل
ﺷــﮭﺮ ﻓﺒﺮاﯾــﺮ ،ﻗﺒــﻞ أن ﺗﻌــﺎود اﻻر ﻔﺗــﺎع ﻣﺴــﺠﻠﺔ  60ﻧﻘﻄــﺔ ﺧــﻼل ﺷــﮭﺮ ﻣــﺎرس،
وإﻧﺨﻔﻀﺖ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻋﻨﺪ  39ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﻣﺎﯾﻮ ،ﺛﻢ ار ﻔﺗﻌﺖ
ﺑﻌـﺪ ذﻟ ـﻚ ﺑﺸ ـﻜﻞ ﺗـﺪرﯾﺠﻲ إﻟ ـﻰ  62ﻧﻘﻄ ـﺔ ﺧـﻼل ﺷ ـﮭﺮ ﺳ ـﺒﺘﻤﺒﺮ ،وﻗﻔ ـﺰت إﻟ ـﻰ أﻋﻠ ـﻰ
ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  2019ﻋﻨﺪ  135ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼل ﺷﮭﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ،ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺮاﺟﻊ إﻟـﻰ
 113ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼل ﺷﮭﺮ دﯾﺴﻤﺒﺮ .2019
وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ،ﺷﮭﺪت أﺳﻌﺎر ﺷﺤﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻣﻦ اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻨﺎﻗﻼت اﻟﻜﺒﯿـﺮة
ﺑﺎ ﺗﺠﺎه اﻟﻐـﺮب ﺗﺬﺑـﺬﺑﺎً ﻣﻤـﺎﺛ ً
ﻼ ﻟﺤﺮﻛـﺔ أﺳـﻌﺎر ﺷـﺤﻦ اﻟـﻨﻔﻂ اﻟﺨـﺎم ﻣـﻦ اﻟﺨﻠـﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑـﻲ
ﺑﺎﻟﻨﺎﻗﻼت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺸﺮق ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2019ﺣﯿﺚ ﺗﺮاوﺣﺖ ﺧﻼل أﺷـﮭﺮ اﻟﺴـﻨﺔ
ﺑﯿﻦ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ ﺑﻮاﻗﻊ  19ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﻣﺎﯾﻮ وأﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ ﻋﻨﺪ  83ﻧﻘﻄـﺔ
ﺧﻼل ﺷﮭﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ .2019
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺟﮭﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﮭﻠﺖ ﻋﺎم  2019ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  2018ﻣﺴﺠﻠﺔ  131ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﯾﻨﺎﯾﺮ ﻟﺘﺴﺘﻤﺮ ﺑﻌـﺪ ذﻟـﻚ ﺑﺎﻟﺘﺬﺑـﺬب
و ﻨﺗﺨﻔﺾ إﻟﻰ  76ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼل ﺷﮭﺮ أﻏﺴﻄﺲ ،ﺛﻢ ار ﻔﺗﻌﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟـﻚ ﻟﺘﺼـﻞ إﻟـﻰ أﻋﻠـﻰ
ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﺑﻮاﻗﻊ  199ﻧﻘﻄﺔ ،ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿــﺢ اﻟﺠﺪول ).(14-1
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اﻟﺠﺪول 14-1
ﺗﻄﻮر اﺗﺠﺎھﺎت أﺳﻌﺎر ﺷﺤﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم2019-2018 ،
)ﻧﻘﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ(

اﻟﻔﺘﺮة

اﻻﺗﺠﺎه

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺎم 2018
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﯾﻨﺎﯾﺮ 2018
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
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺎم 2019
ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﯾﻨﺎﯾﺮ 2019
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

اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ -
اﻟﺸﺮق *

اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ -
اﻟﻐﺮب **

اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ -
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
***

57

25

115

44
39
40
41
44
51
49
54
55
83
93
87

21
19
19
20
19
22
19
24
22
33
41
38

98
96
87
80
110
93
111
115
107
129
155
195

66

35

117

56
52
60
40
39
44
44
57
62
135
92
113

24
26
30
21
19
20
20
27
30
83
56
63

131
95
95
80
103
89
88
76
110
176
156
199

* 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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 .4اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺷﮭﺪ ﻋﺎم  2019ارﺗﻔﺎﻋﺎً ﻓﻲ إﺟﻤـﺎﻟﻲ اﻟﻤﺨﺰوﻧـﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿـﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿـﺔ )اﻟﺘﺠﺎرﯾـﺔ
واﻹﺳﺘﺮا ﯿﺗﺠﯿﺔ( ﻟﺘﺒﻠﻎ  8950ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾـﺔ اﻟﺮﺑـﻊ اﻟﺮاﺑـﻊ ﻣـﻦ اﻟﻌـﺎم ،وﯾﻤﺜـﻞ
ذﻟﻚ ار ﺗﻔﺎﻋﺎً ﺑﻨﺤﻮ  130ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ،أي ﺑﻨﺴﺒﺔ  %1.5ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑـﺎﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑـﻊ ﻣـﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ .ﯾﺬﻛﺮ أن ﻣﺨﺰون اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻋﻠﻰ ﻣـﺘﻦ اﻟﻨـﺎﻗﻼت ﻗـﺪ ﺑﻠـﻎ  1154ﻣﻠﯿـﻮن
ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  2019ﻣﻨﺨﻔﻀﺎً ﺑﻨﺤﻮ  51ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾـﺔ ﻋـﺎم
 .2018ﻛﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول ).(15 – 1

 1-4اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
ﺑﻠﻎ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺣـﻮاﻟﻲ  2904ﻣﻠﯿـﻮن ﺑﺮﻣﯿـﻞ ﻓـﻲ
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2019ﻟﯿﺸﻜﻞ إﻧﺨﻔﺎﺿﺎً ﺑﻮاﻗﻊ  32ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧـﺔ
ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌـﺎم ،وارﺗﻔﺎﻋـﺎً ﺑﻮاﻗـﻊ  31ﻣﻠﯿـﻮن ﺑﺮﻣﯿـﻞ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎ ﺗﮫ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
واﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم
 2019ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎ ﺗﮭﺎ ﺣﻮاﻟﻲ  61ﯾﻮم ﻣﻦ اﻻﺳﺘﮭﻼك ،ﻣﺸﻜ ً
ﻼ ارﺗﻔﺎﻋـﺎً طﻔﯿﻔـﺎً ﻋـﻦ
ﻧﻈﯿﺮه اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻟﺒﺎﻟﻎ  59.5ﯾﻮم ﻣﻦ اﻻﺳﺘﮭﻼك.

 2-4اﻟﻤﺨﺰون اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ
ﺗﯿﺠﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ إﻟﻰ  635ﻣﻠﯿـﻮن ﺑﺮﻣﯿـﻞ ﻓـﻲ ﻧﮭﺎﯾـﺔ
اﻧﺨﻔﺾ اﻟﻤﺨﺰون اﻻﺳﺘﺮا
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣـﻦ ﻋـﺎم  ،2019أي ﺑﻮاﻗـﻊ  10ﻣﻠﯿـﻮن ﺑﺮﻣﯿـﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ ﻣﺴـﺘﻮﯾﺎﺗﮫ
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،وﺑﻮاﻗﻊ  14ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣـﻊ ﻣﺴـﺘﻮﯾﺎﺗﮫ
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻌـﺎم اﻟﺴـﺎﺑﻖ ،وھـﻮ أﻗـﻞ ﻣﺴـﺘﻮى ﺳـﻨﻮي ﻟـﮫ ﻣﻨـﺬ
ﻋﺎم .2003
واﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أﻧﮫ ﻣﻨـﺬ ﻋـﺎم  2004ﻗﺎﻣـﺖ اﻹدارة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿـﺔ ﺑﺎﺗﺨـﺎذ ﻣﻮاﻗـﻒ
أﻛﺜﺮ ﻣﺮوﻧﺔ ﺑﺸﺄن ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺰون اﻻﺳﺘﺮا ﯿﺗﺠﻲ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋـﻦ اﻟـﻨﻘﺺ
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ﻓـﻲ اﻹﻣـﺪادات ،ﻣﻤـﺎ أدى إﻟـﻰ إﺿـﻔﺎء ﺻـﺒﻐﺔ ﺗﺠﺎرﯾـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﺨـﺰون اﻻﺳـﺘﺮا ﯿﺗﺠﻲ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳ ـﺎت اﻟﺴ ـﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘـﻲ ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﻌﺘﺒـﺮه ﺑﻤﺜﺎﺑـﺔ ﺧـﻂ اﻟ ـﺪﻓﺎع اﻷﺧﯿـﺮ ﯾﻤﻜـﻦ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻷزﻣﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻘﻂ.
ﺗﺠُﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻗﺪ ﻋﺮﺿـﺖ  10ﻣﻠﯿـﻮن ﺑﺮﻣﯿـﻞ
ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻜﺒﺮﯾﺖ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻻﺳﺘﺮا ﯿﺗﺠﻲ ﻟﻠﺘﺴﻠﯿﻢ ﻓـﻲ اﻟﻔﺘـﺮة ﺑـﯿﻦ
اﻷول ﻣﻦ ﺷﮭﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ واﻟﺜﻼﺛﻮن ﻣﻦ ﺷﮭﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  .2019وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ،ﯾﺬﻛﺮ أﻧﮫ
ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿـﯿﺔ ،ﺳـﻤﺢ اﻟﻜـﻮﻧﺠﺮس اﻷﻣﺮﯾﻜـﻲ ﺑﺒﯿـﻊ ﻧﺤـﻮ  290ﻣﻠﯿـﻮن
ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف ﺧﻔﺾ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺨﺰون إﻟـﻰ ﻧﺤـﻮ 410
ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم .2027
اﻟﺠﺪول 15-1
ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺼﻞ،
ﻋﺎﻣﻲ  2018و 2019
)ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ(

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

اﻟﺮﺑﻊ اﻷول

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ

*2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018

اﻷﻣﺮﯾﻜﺘﯿﻦ

1544 1558 1541 1561 1470 1509 1466

1535

ﻣﻨﮭﺎ  :اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿﺔ

1242 1297 1249 1307 1207 1229 1186

1267

أوروﺑﺎ

969

979

958

981

936

979

929

985

اّﺳﯿﺎ

378

380

388

388

389

399

400

384

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ

2873 2936 2866 2930 2816 2868 2812

2904

ﺑﻘﯿﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ

2913 2977 2791 3049 2729 2910 2756

3069

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري**

5786 5913 5657 5979 5545 5778 5568

5973

اﻟﻤﺨﺰون ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻨﺎﻗﻼت

1205 1159 1188 1142 1161 1160 1183

1154

اﻟﻤﺨﺰون اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻣﻨﮫ :

1829 1827 1846 1830 1850 1832 1855

1823

اﻟﻤﺨﺰون اﻻﺳﺘﺮا ﯿﺗﺠﻲ اﻻﻣﺮﯾﻜﻲ

666

649

635

إﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻌﺎﻟﻤﻰ

8820 8899 8690 8951 8555 8770 8607

8950

59.5

61.0

ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ)ﯾﻮم(

55.9

649
60.7

660
58.8

645
60.2

660
59.3

645
61.2

* ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔ.
** ﻻﯾﺸﻤﻞ اﻟﻤﺨﺰون ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ اﻟﻨﺎﻗﻼت .
اﻟﻤﺼﺪر:
- Oil Market Intelligence, various issues.
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ثانياًً:قيمةًصادراتًالنفطًفيًالدولًاألعضاءً
انعكست

تتل  9102لتتق مة ت صتتلاناأ ا تتل ع

معتتت أ عاتتعلن ا تتل ع مت

ا تي تعت ا حرك ا رئةسي لتل ة ا متصلاي وا جت ل ة فتي ا تتو ا عرةةت ا لت ت
لل ع ،وا تا م ا رئةسي حتةلطةتلأ ةلكهاتل ا رهةيت متع ا ع لت اةجلوةت  ،وا عتة
اةالاي ل كائض في مةةانةلتال.
و عل ا وةلنلأ ا شاري ا تعلق ةحره عاعلن ا ل ع ا خل ومة
ا شاري ا قتنة لتو اة ضلء تعطي صكنة عوضح آلثلن ا تي ن
اةاعلن م

ا عل  .ف ق شار يللير  9102لتمل وصل

إ ق  7..5او ن /ةرمةل متنأ مة

ع حره

عاعلن ال ململأ عوةك

صلاناأ ا ل ع لتو اة ضلء ةلحك ...5

ملةلن او ن ،وفق شار مليك  9102ةلغ
مستكى ال م

صلاناته

مة

صلاناأ ا ل ع ا خل ا قتنة ع لق

ا عل وهك  .2.4ملةلن او ن لق مل ة انت لع اةاعلن ووصك

متكاع عاعلن ال ململأ عوةك إ ق  51او ن/ةرمةل ،ثم عمذأ مة

صلاناأ

ا ل ع ا خل ا قتنة فق ا نخ لض ةعت ذ ك تصل فق شار اوت ور  9102إ ق .9.5
ملةلن او ن تةاملل ً مع تراجع متكاع عاعلن ال
او ن/ةرمةل ،وفي نالي ا عل انت ع

مة

ا صلاناأ إ ق  .5.0ملةلن او ن لق

مل ة انت لع اةاعلن ،ه ل يكضح ا شكل (.)04 – 0
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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الشكلً(ً)14ً-1
مقارنةًمستوياتًأسعارًالنفطًالخامًبقيمةًصادراتهًللدولًاألعضاءًً،
كانونًالثانيًً/ينايرً–ًكانونًاألولًً/ديسمبرًً9112
ً

المصدر :ا تو ( )01 - 0وا تو (. )04 - 0

و لت ا قلنن ا سلكي وه ل يكضح ا تو ( ،)04 – 0ي حظ إنخ لض مة
لتو

صلاناأ ا ل ع ا خل

اة ضلء مع  449.7ملةلن او ن

 407.9ملةلن او ن ل  9102وذ ك نتة

ل  910.إ ق

إلنخ لض في مستكيلأ اةاعلن م

ل  9102ةلسو  ،%...وي ثل ذ ك إنخ لضل ً ةلحك  95..ملةلن او ن عي ةلسو
.%4.9
و لق مستكى ا تو اة ضلء فرااى ،فقت توليل
آلمرى .حةث شاتأ ا
ةلسو ( )%01.9نظراً
وا تكمف ا ؤم
ا ةكاةلاة

لك ا عرةة ا سعكاي إنخ لضل ً في مة

( ،)%07.0ثم او

صلاناتال ا ل طة

تةامال ةقران إت لق م ض اإلنتلج ةةع او

إلنتلجال ا ل طي م

في ملطق

نسو اإلنخ لض مع او
(عوةك )+

شار اوت ور  9102لق مل ة ا تكتراأ

ا شرق اةواع ،تلتال ا ةائر ةلسو

ا ملناأ ا عرةة ا تحتة واو

ا ككي

إنخ لض ةلغ

ةلسو إنخ لض ةلغ

حكا ي ( )%2كل ملا ل ،وم لك ا وحريع ةلسو إنخ لض ( ،)%..4وج اكني
مصر ا عرةة واو مطر ةلسو إنخ لض ( )%.ك ً ملا ل .في حةع شات ه ً مع
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او

ةوةل وج اكني ا عراق انت ل ل ً في مة

و %5.5لق ا ترتةب نتة

صلاناتا ل ا ل طة ةلسو %2.2

ا نت لع في إنتلجا ل مقلنن ةل عل ا سلةق.

الجدولً16-1
ًًقيمةًصادراتًالنفطًالخامًفيًالدولًاألعضاءً9112ً-ً9115ً،
(مليونًدوالر)

اإلملناأ
ا وحريع
تكنس
ا ةائر
ا سعكاي
اكني
ا عراق ***
مطر
ا ككي
ةوةل
مصر
ًاالجماليًً

ً9115

9116

9112

9112

*9112

71177
.140
**
0.209
079201
**
4.145
52..
4.954
.7.0
9077
612266

4.1.5
970.
**
00.09
0.4027
**
9.127
4022
.511.
9.0.
0554
962511

4.2.5
.902
**
09577
051940
**
4470.
447.
4.244
004.4
99.1
646926

47.07
49.2
**
07210
024.7.
**
59294
.444
72014
0.714
.190
449519

72279
...0
**
0.424
054441
**
5.795
524.
7.52.
91.4.
95.9
415125

* ةةلنلأ تقتيري  .تم تقتير مة صلاناأ ا ل ع في ا تو اة ضلء لق ا لحك ا تل ي:
تم احتسلب ح م صلاناأ ا ل ع في ا تو اة ضلء وذ ك ةطرح اإلاتا ك ا شاري مع انتلج ا ل ع ا خل ا شاري ،وةعت ذ ك تم احتسلب ا عت ا شاري ألاعلن
ا كني خلملأ هل او  ،وةضرب ا عت ا شاري لسعر في ح م ا صلاناأ ا ل طة ا شاري تم تقتير مة ا صلاناأ ا شاري وملال تم احتسلب ا قة ا تقتيري
صلاناأ ا ل ع ا سلكي لتو اة ضلء
** تشةر ا وةلنلأ ا ق عن ح م ا اتا ك ي كق ح م ا نتلج مع ا ل ع ا خل .
*** ةةلنلأ ل  9102ا تكفرة لق ا كمع اة كتروني ك انة ا ل ع ا عرامة في نالي شار يللير .9191
ً
المصادر:
ً
ـًمنظمةًاألقطارًالعربيةًالمصدرةًللبترولًـًاالدارةًاالقتصادية.
ً
ـًأعدادًمختلفةًمنًالتقـريرًالشهريًًلمنظمةًأوبك.

يتذهر عن مة ت صتلاناأ ا تتل ع ا ختتل لتتو اة ضتتلء ةلةاتعلن ا حقةقةت عتتل
 9117ةعتتتت تعتتتتيلال وفتتتق مخ تتتض ا لتتتلتي ا حلتتتي اإلج تتتل ي فتتتي ا تتتتو ا صتتتلل ة ،
مت إنخ ضت

متع  .4..9ملةتلن او ن تل  910.إ تق  .41..ملةتلن او ن فتي تل

 9102متتتل ي ثتتتل إنخ تتتلض ةلستتتو  .%5.4ه تتتل يكضتتتح ا تتتتو ( )05 - 0وا شتتتكل
(.)07 -0
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الجدولًً12-1
قيمةًصادراتًالنفطًالخامًللدولًاألعضاءًباألسعارًالجاريةًوالحقيقيةًً9112-9115ً،
السنةً

* ةةلنلأ تقتيري

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
9105
910.
*9102

(مليارًدوالر)

باألسعارًالجاريةً باألسعارًالحقيقيةًلعامً9115
305.8
375.1
410.2
585.3
352.8
450.9
624.8
702.6
654.3
729.2
.02.2
942.7
.44..
449.7
407.9

.17..
.45.4
.29..
771.1
.92.0
405.1
751.0
4...0
7.9.1
702..
955.1
9.0.0
929..
.4..9
.41..

ًمالحظة :اةاعلن ا حقةقة تشةرا ق ا علئتاأ ة كجب مخ ض ا للتي ا حلي في ا تو ا صلل ة  ،ه ل يلشرهل صلتوق ا لقت ا تو ي.

المصدرً:
ـ ملظ اةمطلن ا عرةة ا صتنة لوترو ـ ا اانة ا متصلاي .

الشكلً(ً)15ً-1
القيمةًاالَسميةًوالحقيقيةًلصادراتًالدولًاألعضاءًمنًالنفطًالخامًً9112-9115ً،
(مليارًدوالرً–ًباألسعارًالحقيقيةًلعامًًً)9115
ً

ً

المصدر :ا تو (. )05 – 0
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ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺗﻄﻮرات اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﺗﻘﺪم اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺻﻮرة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﻮرات اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  ،2019-2015ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ إﺳﺘﻌﺮاض اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻛﻜﻞ ،ﺛﻢ إﻟﻘﺎء اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ،ﻛﻤﺎ ﺳﯿﺘﻢ
ﺗﻨﺎول ﺗﻄﻮر ﻛﺜﺎﻓﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول ،واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪ ﺗﮭﺎ أﺳﻌﺎر
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻋﺎم .2019

 -1إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 1-1إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻔﺮد
ﯾﺘﺄﺛﺮ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺜﻼﺛﺔ ﻋﻮاﻣﻞ أﺳﺎﺳﯿﺔ ،وھﻲ :اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ،ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ،وأﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ .وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻟﻤﺤﺔ
ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.

 -1اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ:
ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ ﻟﻌﺎم  2019إﻟـﻰ
أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤـﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳـﻌﺎر اﻟﺠﺎرﯾـﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿـﺔ ﻗـﺪ ار ﺗﻔـﻊ ﺑﻤﻌـﺪل
 %3.1ﺳﻨﻮﯾﺎ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘـﺮة  2018-2015ﺣﯿـﺚ ازداد ﻣـﻦ ﺣـﻮاﻟﻲ  2450.8ﻣﻠﯿـﺎر
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  2015إﻟـﻰ ﺣـﻮاﻟﻲ  2682.7ﻣﻠﯿـﺎر دوﻻر أﻣﺮﯾﻜـﻲ ﻓـﻲ ﻋـﺎم
 .2018وﯾﻼﺣـﻆ أن اﻟﻨـﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠـﻲ اﻹﺟﻤـﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳـﻌﺎر اﻟﺠﺎرﯾـﺔ ﻗـﺪ ﺳـﺠﻞ ﻓـﻲ ﻋـﺎم
 2018ﻧﻤﻮا ﻣﻠﺤﻮظﺎ ﻗﺎرب  %8ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ  %2.8ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2017وذﻟـﻚ ﺑﻌـﺪ أن
ﺷﮭﺪ ھـﺬا اﻟﻨـﺎﺗﺞ ﺗﺮاﺟﻌـﺎ ﺑﻤﻌـﺪل  %1.4ﻓـﻲ ﻋـﺎم  2016وﺑﻤﻌـﺪل  %12.3ﻓـﻲ ﻋـﺎم
.2015
وازدادت اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣـﻦ  %46.9ﻓـﻲ ﻋـﺎم  2017إﻟـﻰ  %50ﻓـﻲ ﻋـﺎم  ،2018وذﻟـﻚ
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ﺑﺴﺒﺐ ار ﺗﻔﺎع ﺣﺼﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﯿﺔ ﻣـﻦ  %22إﻟـﻰ  .%26.8وﻓـﻲ اﻟﻮﻗـﺖ
ﻧﻔﺴﮫ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ  %52.1إﻟﻰ .%48.3
و ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺼﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠـﻲ اﻹﺟﻤـﺎﻟﻲ ﻓـﻲ اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿـﺔ
ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﺣﺴﺐ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑـﻲ اﻟﻤﻮﺣـﺪ ﻣـﻦ  6490دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  2015إﻟﻰ  6263دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2016ﺛـﻢ ار ﺗﻔـﻊ ﺑﺼـﻮرة
طﻔﯿﻔﺔ ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  6288ﻓﻲ ﻋﺎم  2017ﺛﻢ إﻟﻰ  6651دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓﻲ ﻋـﺎم ،2018
ﻋﻠﻤﺎ أن ھﺬا اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻛﺎن  7567دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2014أﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺣﺼﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻘﺪ ار ﺗﻔﻌـﺖ ھـﺬه اﻟﺤﺼـﺔ ﻓـﻲ
ﻋﺎم  2018ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻋﺸﺮة دوﻟﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺼﺔ ﻓﻲ ھـﺬه اﻟـﺪول
ﻛﻤﺎ ﯾﻠـﻲ :ﻗﻄـﺮ ) ،(%6.7ﺳـﻮرﯾﺎ ) ،(%6.4ﻟﯿﺒﯿـﺎ ) ،(%6.1اﻟﺠﺰاﺋـﺮ ) ،(%5ﻣﺼـﺮ
) ،(%3اﻟﻤﻐﺮب ) ،(%1.9ﻟﺒﻨﺎن ) ،(%1.8ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ )ُ ،(%1.6
ﻋﻤﺎن ) ،(%1.5ﺗﻮﻧﺲ
) ،(%1.3ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿـ ـﺎ ) ،(%0.5اﻹﻣـــﺎرات ) ،(%0.4اﻟﻘﻤـــﺮ ) ،(%0.3واﻟﺴـــﻌﻮدﯾﺔ
) .(%0.1وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر
اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻊ دول ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺼﺔ ﻓـﻲ ھـﺬه اﻟـﺪول ﻛﻤـﺎ ﯾﻠـﻲ:
اﻟﺴــﻮدان ) ،(%7.4اﻟــﯿﻤﻦ ) ،(%6.5اﻟﻌــﺮاق ) ،(%3.3ﻓﻠﺴــﻄﯿﻦ ) ،(%2اﻟﻜﻮﯾــﺖ
) ،(%1.6اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ) ،(%1.4واﻷردن ).(%0.6
و ﺗﻮﺟﺪ ﺛﻤـﺎن دول ﺗﺠـﺎوزت ﻓﯿﮭـﺎ ﺣﺼـﺔ اﻟﻔـﺮد ﻣـﻦ اﻟﻨـﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠـﻲ اﻹﺟﻤـﺎﻟﻲ
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018وھﺬه اﻟﺪول ھـﻲ :ﻗﻄـﺮ ) 74393دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜـﻲ( ،اﻹﻣـﺎرات ) 43641دوﻻر أﻣﺮﯾﻜـﻲ( ،اﻟﻜﻮﯾـﺖ ) 31042دوﻻر أﻣﺮﯾﻜـﻲ(،
اﻟﺒﺤــﺮﯾﻦ ) 24368دوﻻر أﻣﺮﯾﻜـ ـﻲ( ،اﻟﺴـ ـﻌﻮدﯾﺔ ) 23270دوﻻر أﻣﺮﯾﻜـ ـﻲ(ُ ،
ﻋﻤـ ـﺎن
) 17231دوﻻر أﻣﺮﯾﻜــﻲ( ،ﻟﺒﻨــﺎن ) 14740دوﻻر أﻣﺮﯾﻜــﻲ( ،وﻟﯿﺒﯿــﺎ ) 6660دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜﻲ(.
وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿـﺔ اﻟﺘـﻲ ﻟـﻢ ﯾﺘﺠـﺎوز ﻓﯿﮭـﺎ ﻧﺼـﯿﺐ اﻟﻔـﺮد ﻣـﻦ اﻟﻨـﺎﺗﺞ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌـﺎم ﻟﻠـﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿـﺔ إﻟـﻰ ﻓﺌﺘـﯿﻦ ،و ﺘﺗﻀـﻤﻦ اﻟﻔﺌـﺔ اﻷوﻟـﻰ
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ا ﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻞ ﻓﯿﮭـﺎ ﻧﺼـﯿﺐ اﻟﻔـﺮد ﻣـﻦ اﻟﻨـﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠـﻲ اﻹﺟﻤـﺎﻟﻲ ﻋـﻦ  3000دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜﻲ ،و ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠـﻰ ﺛﻤـﺎن دول وھـﻲ :ﻓﻠﺴـﻄﯿﻦ ) 2868دوﻻر أﻣﺮﯾﻜـﻲ( ،ﻣﺼـﺮ
) 2579دوﻻر أﻣﺮﯾﻜــﻲ( ،ﺟﯿﺒــﻮﺗﻲ ) 1917دوﻻر أﻣﺮﯾﻜــﻲ( ،اﻟﻘﻤــﺮ ) 1431دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜــﻲ( ،ﺳــﻮرﯾﺎ ) 1342دوﻻر أﻣﺮﯾﻜــﻲ( ،ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿــﺎ ) 1303دوﻻر أﻣﺮﯾﻜــﻲ(،
اﻟﺴﻮدان ) 846دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ( ،واﻟﯿﻤﻦ ) 277دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ( .أﻣﺎ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﮭـﻲ
اﻟﺪول اﻟﺘـﻲ ﯾﺘﺠـﺎوز ﻓﯿﮭـﺎ ﻧﺼـﯿﺐ اﻟﻔـﺮد ﻣـﻦ اﻟﻨـﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠـﻲ اﻹﺟﻤـﺎﻟﻲ  3000دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜﻲ وﻟﻜﻦ ﯾﺒﻘﻰ دون اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،و ﺘﺗﻀﻤﻦ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﺳﺖ دول،
وھﻲ :اﻟﻌـﺮاق ) 5339دوﻻر أﻣﺮﯾﻜـﻲ( ،اﻟﺠﺰاﺋـﺮ ) 4188دوﻻر أﻣﺮﯾﻜـﻲ( ،اﻷردن
) 4101دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ( ،ﺗﻮﻧﺲ ) 3445دوﻻر أﻣﺮﯾﻜـﻲ( ،واﻟﻤﻐـﺮب ) 3364دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜﻲ( .اﻟﺸﻜﻞ ).(16/1
اﻟﺸﻜﻞ 16 -1
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺼﺔ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺎرﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ2018 -2015 ،
)دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ(
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اﻟﻤﺼﺪر :اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪ.2019 ،

وﺗﺸﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻤﻨﺸـﻮرة ﻓـﻲ  20ﻛـﺎﻧﻮن اﻷول /دﯾﺴـﻤﺒﺮ 2019
ﺣﻮل اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘـﺔ ﻟﻌـﺎم  2010إﻟـﻰ أن
ھﺬا اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻗﺪ ار ﺗﻔـﻊ ﺑﻤﻌـﺪل  %2.1ﺳـﻨﻮﯾﺎ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘـﺮة  2018-2015ﻟﯿﺼـﻞ إﻟـﻰ
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اﻟﻔﺼﻞ اول

 2708.7ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓﻲ ﻋـﺎم  2018ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧـﺔ ﻣـﻊ  2546.6ﻣﻠﯿـﺎر دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2015وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻘﺪ ار ﺗﻔﻊ ﻓﯿﮭﺎ ھﺬا اﻟﻨـﺎﺗﺞ ﺧـﻼل
اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺑﻤﻌﺪل  %2.1ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻟﯿﺰداد ﻣﻦ  2101.6ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓـﻲ ﻋـﺎم
 2015إﻟﻰ  2240.1ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أﻣﺮﯾﻜـﻲ ﻓـﻲ ﻋـﺎم  .2018أﻣـﺎ ﻓـﻲ اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿـﺔ
اﻷﺧﺮى ﻓﻘﺪ ار ﺗﻔﻊ ﻓﯿﮭﺎ ھﺬا اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﻤﻌﺪل  %1.7ﺳـﻨﻮﯾﺎ إذ وﺻـﻞ إﻟـﻰ  468.6ﻣﻠﯿـﺎر
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  2018ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣـﻊ  444.9ﻣﻠﯿـﺎر دوﻻر أﻣﺮﯾﻜـﻲ ﻓـﻲ ﻋـﺎم
 .(2015اﻟﺸﻜﻞ ).(17/1
اﻟﺸﻜﻞ 17 -1
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌﺎم 2010
)ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ(

اﻟﻤﺼﺪرWorld Bank Data Base, 20/12/2019:

 -2اﻟﺴﻜﺎن :ﺗﻔﯿﺪ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻘﺮﯾـﺮ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي اﻟﻌﺮﺑـﻲ اﻟﻤﻮﺣـﺪ ﻟﻌـﺎم  2019ﺑـﺄن ﻋـﺪد
اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻗﺪ ار ﺗﻔﻊ ﺑﻤﻌﺪل  %2.2ﺳﻨﻮﯾﺎ ﺧـﻼل اﻟﻔﺘـﺮة 2018-2015
ﺣﯿﺚ وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  415ﻣﻠﯿﻮن ﻧﺴـﻤﺔ ،ﻣـﻨﮭﻢ ﺣـﻮاﻟﻲ  267ﻣﻠﯿـﻮن ﻧﺴـﻤﺔ ﻓـﻲ
اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء.
 -3اﻷﺳﻌﺎر :ﺗﺸﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧـﺎت اﻟﺘﻘﺮﯾـﺮ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي اﻟﻌﺮﺑـﻲ اﻟﻤﻮﺣـﺪ ﻟﻌـﺎم  2019إﻟـﻰ أن
ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓـﻲ اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿـﺔ ﻣﻘﺎﺳـﺎ ﺑﻤﺘﻮﺳـﻂ ﻣﻌـﺪل اﻟﺘﻐﯿـﺮ ﻓـﻲ اﻟـﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳـﻲ
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ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ ﻗﺪ ار ﺗﻔﻊ ﻣﻦ  %6.2ﻓﻲ ﻋﺎم  2015إﻟﻰ  %7ﻓﻲ ﻋﺎم  2016ﺛﻢ إﻟﻰ
 %8.1ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2017وھﺒﻂ ﺑﻌﺪھﺎ ﻗﻠﯿﻼ ﻟﯿﺒﻠﻎ  %7.9ﻓﻲ ﻋﺎم .2018
أﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﻓﻘﺪ ﻋﻤﺪت إﺣﺪى ﻋﺸﺮة دوﻟﺔ ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ أﺳﻌﺎرھﺎ ﻓﻲ ﻋـﺎم  ،2019ﻣﻨﮭـﺎ ﺧﻤـﺲ دول ﻣـﻦ
اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ،وھﻲ :اﻹﻣﺎرات ،اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،ﺳﻮرﯾﺎ ،ﻗﻄﺮ ،وﻣﺼﺮ .ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ أﯾﻀﺎ
ﺳﺖ دول ﻣﻦ اﻟﺪول ﻏﯿﺮ اﻷﻋﻀـﺎء ﺑﺘﻌـﺪﯾﻞ أﺳـﻌﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠـﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿـﺔ ﻓﯿﮭـﺎ ،وھـﻲ:
اﻷردنُ ،
ﻋﻤﺎن ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﻟﺒﻨﺎن ،اﻟﻤﻐﺮب ،واﻟﯿﻤﻦ.

 2-1اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺼﺪر
ار ﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻤﻌﺪل  %1.6ﺳﻨﻮﯾﺎ ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة  .2019-2015وﯾﻼﺣﻆ أن ھﺬا اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻗﺪ ﻋﺎد إﻟﻰ اﻻر ﻔﺗﺎع ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ
ﺗﺺ ﻣﻦ  14.5ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم )ب م ن ي(
اﻷﺧﯿﺮ ﯿﺗﻦ ﺑﻌﺪ أن ﻘﻠ
ﻓﻲ ﻋﺎم  2016إﻟﻰ  14.4ﻣﻠﯿﻮن ب م ن ي ﻓﻲ ﻋﺎم  .2017وار ﺗﻔﻊ ھﺬا اﻻﺳﺘﮭﻼك
ﺑﻤﻌﺪل  %2.7ﻓﻲ ﻋﺎم  2018ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  14.8ﻣﻠﯿﻮن ب م ن ي ،ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن
ﯾﺮ ﺗﻔﻊ ﺑﻤﻌﺪل  %3.2ﻓﻲ ﻋﺎم  2019ﻟﯿﺒﻠﻎ  15.3ﻣﻠﯿﻮن ب م ن ي.
وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻘﺪ ار ﺗﻔﻊ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻤﻌﺪل %1.5
ﺳﻨﻮﯾﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  2019-2015ﺣﯿﺚ ازداد ﻣﻦ ﺣﻮاﻟﻲ  12.7ﻣﻠﯿﻮن ب م ن ي ﻓﻲ
ﻋﺎم  2015ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  13.5ﻣﻠﯿﻮن ب م ن ي ﻓﻲ ﻋﺎم  .2019أﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺑﻘﯿﺔ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻘﺪ ﻧﻤﺎ ھﺬا اﻻﺳﺘﮭﻼك ﺑﻤﻌﺪل  %2ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻟﯿﺮ ﺗﻔﻊ ﻣﻦ  1653أﻟﻒ ب م
ن ي ﻓﻲ ﻋﺎم  2015إﻟﻰ  1790أﻟﻒ ب م ي ﻓﻲ ﻋﺎم .2019
و ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﺷﺒﮫ ﻛﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﻞ ﺣﺼﺔ ھﺬه اﻟﻤﺼﺎدر إﻟﻰ  %97.9ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول ﻓﻲ ﻋﺎم  .2019وﯾﺄﺗﻲ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮ ﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ
ﺣﺼﺘﮫ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﺠﺎوزت ﺣﺼﺘﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ )(%50.5
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018وﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﻠﻎ ﺣﺼﺘﮫ
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 %50.6ﻓﻲ ﻋﺎم  .2019وﺣﺼﻞ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ واﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺨﺎم ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  2019-2015إذ اﻧﺨﻔﻀﺖ ھﺬه
اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ  %49.3ﻓﻲ ﻋﺎم  2015إﻟﻰ  %47.3ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018وﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﻘﻰ
ﻋﻨﺪ ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮىﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2019وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ ار ﻔﺗﻌﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﻔﺤﻢ ﻣﻦ
 %1.2ﻓﻲ ﻋﺎم  2015إﻟﻰ  %1.4ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018وﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ ھﺬا
اﻟﻤﺴﺘﻮىﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2019و ﺗﺴﺎھﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﺑﻠﻐﺖ
.%0.7
وﺷﮭﺪت اﻟﻔﺘﺮة  2019-2015ﻧﻤﻮا ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء إذ ار ﻔﺗﻌﺖ ھﺬه اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ  %51.5ﻓﻲ
ﻋﺎم  2015إﻟﻰ  %53.5ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018وﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  %53.6ﻓﻲ ﻋﺎم
 .2019وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ واﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻣﻦ %47.3
إﻟﻰ  .%45.2وﯾﻐﻄﻲ اﻟﻔﺤﻢ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ ﻣﻌﺎ ﺣﺼﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز  %1.3ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء.
أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻤﺎ ﺗﺰال اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ واﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﺗﺴﺪ
اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ
ﺣﺼﺘﮭﻤﺎ ﻣﻦ  %64.3ﻓﻲ ﻋﺎم  2015إﻟﻰ  %63.2ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018وﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﻞ
إﻟﻰ  %63.1ﻓﻲ ﻋﺎم  .2019وﺷﮭﺪت اﻟﻔﺘﺮة  2019-2015ﻧﻤﻮا ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول إذ ار ﺗﻔﻌﺖ ھﺬه اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ
 %27.8ﻓﻲ ﻋﺎم  2015إﻟﻰ  %28.2ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018وﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ ھﺬه اﻟﺤﺼﺔ
إﻟﻰ  %28.3ﻓﻲ ﻋﺎم  .2019وﯾﻐﻄﻲ اﻟﻔﺤﻢ  ،%6.9ﻛﻤﺎ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ
 %1.7ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول ﻓﻲ ﻋﺎم  .2019اﻟﺸﻜﻞ )(18 -1
واﻟﺠﺪول ).(18-1
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ا ﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

اﻟﺸﻜﻞ 18 -1
ھﯿﻜﻞ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2019
)(%

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ( ،ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

اﻟﺠﺪول 18-1
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ2019 -2015 ،
)أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ /ﯾﻮم(
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واﻧﺨﻔﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة  2019-2015ﻣﻦ  13.5ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ )ب م ن( ﻓﻲ ﻋﺎم  2015إﻟﻰ 13
ب م ن ﻓﻲ ﻋﺎم  .2019واﻧﺨﻔﺾ ھﺬا اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ  18.5ب م ن
إﻟﻰ  17.8ب م ن .وﺣﺎﻓﻆ ھﺬا اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻏﯿﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ
ﻋﺎم  2019ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻧﻔﺴﮫ اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﺎﺋﺪا ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2015وھﻮ  4.4ب م ن.
وﯾﺒﯿﻦ اﻟﺸﻜﻞ ) (19 -1واﻟﺠﺪول ) (19 -1ﻣﻌﺪل اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ  2015و.2019
اﻟﺸﻜﻞ 19 -1
ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ  2015و2019
)ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ(

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ( ،ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
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اﻟﺠﺪول 19-1
ﻣﻌﺪل اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻌﺎﻣﻲ  2015و2019
) ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ /ﺳﻨﺔ (

وﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  %5.3ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ
ﻋﺎم  ،2018ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  %40.9ﻣﻘﺎﺑﻞ  %47.1ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ
و %6.7ﻟﺪول اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ .اﻟﺸﻜﻞ ).(20 -1
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اﻟﺸﻜﻞ 20 -1
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻋﺎم 2018
)(%

اﻟﻤﺼﺪرBP Statistical Review of World Energy, June 2019 :

 1-2-1اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
ا ﺗﺴﻢ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 2019-2015
ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﺒﺎت إذ ازداد ﺑﻤﻘﺪار ﻣﻠﻤﻮس ﺑﻠﻎ  532.1أﻟﻒ ب م ن ي ﻓﻲ ﻋﺎم  2015وﺑﻤﻘﺪار
 138.4أﻟﻒ ب م ن ي ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2016ﺛﻢ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻤﻘﺪار  122.1أﻟﻒ ب م ن ي ﻓﻲ
ﻋﺎم  ،2017وﻋﺎد إﻟﻰ اﻻزدﯾﺎد ﺑﻤﻘﺪار  460.6أﻟﻒ ب م ن ي ﻓﻲ ﻋﺎم  .2018وﯾﺘﻮﻗﻊ
أن ﯾﺮ ﺗﻔﻊ اﺳﺘﮭﻼﻛﮫ ﺑﻤﻘﺪار  259.4أﻟﻒ ب م ن ي ﻓﻲ ﻋﺎم  2019ﻟﯿﺒﻠﻎ  7747أﻟﻒ
ب م ن ي ﻓﻲ ﻋﺎم .2019
و ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ھﻲ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﺿﻤﻦ اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إذ وﺻﻠﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء إﻟﻰ  %93.4ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018وﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ ھﺬه اﻟﺤﺼﺔ ﻗﻠﯿﻼ ﻟﺘﺒﻠﻎ  %93.5ﻓﻲ ﻋﺎم
.2019
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واﺳﺘﮭﻠﻜﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  %11.3ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018وﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  %45.5ﻣﻘﺎﺑﻞ %15.1
ﻟﺪول اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ و %28.1ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ .اﻟﺸﻜﻞ ).(21 -1
اﻟﺸﻜﻞ 21 -1
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى
ﻓﻲ ﻋﺎم 2018
)(%

اﻟﻤﺼﺪرBP Statistical Review of World Energy, June 2019 :

 2-2-1اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ واﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم
ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺮ ﺗﻔﻊ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ واﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎم  2019ﺑﻤﻌﺪل  %3ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  7.2ﻣﻠﯿﻮن ب م ن ي ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﺗﺮاﺟﻊ
ﺑﻤﻌﺪل  %1.8ﻓﻲ ﻋﺎم  2018ﺣﯿﺚ ﺳﺠﻞ ﻣﺎ ﯾﺮﺑﻮ ﻗﻠﯿﻼ ﻋﻦ  7ﻣﻼﯾﯿﻦ ب م ن ي.
و ﺗﺴﺘﮭﻠﻚ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ واﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم
ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺘﮭﺎ  %84.2ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018وﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ ھﺬه
اﻟﺤﺼﺔ إﻟﻰ  %84.4ﻓﻲ ﻋﺎم .2019
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وﯾﻼﺣﻆ أﻧﮫ طﺮأ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  2019-2015ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺣﺼﺔ
ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﯿﻞ ﻣﻦ  %7.9ﻋﺎم  2015إﻟﻰ  %8.1ﻋﺎم  ،2019وﺣﺼﺔ
وﻗﻮد اﻟﻄﺎﺋﺮات ﻣﻦ  %6.7إﻟﻰ  ،%6.8ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﻨﺗﺨﻔﺾ ﺣﺼﺔ اﻟﻜﯿﺮوﺳﯿﻦ ﻣﻦ
 %0.7إﻟﻰ  ،%0.6واﻟﺪﯾﺰل ﻣﻦ  %36.1إﻟﻰ  ،%34.6وزﯾﺖ اﻟﻮﻗﻮد ﻣﻦ %17.8
إﻟﻰ  .%16.9وﺳﺘﺴﺘﻘﺮ ﺣﺼﺔ اﻟﻐﺎزوﻟﯿﻦ ﻋﻨﺪ  .%26.1أﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻓﺜﺎ واﻷﺳﻔﻠﺖ وزﯾﻮت اﻟﺘﺰﯾﯿﺖ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺣﺼﺘﮭﺎ ﻛﻜﻞ ﻣﻦ  %4.8إﻟﻰ .%6.9
وﯾﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ ) (22 -1ﺗﻄﻮر اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﺎﻣﻲ  2015و.2019
اﻟﺸﻜﻞ 22 -1
اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ 2019-2015
)(%
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وﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  %7.5ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ
ﻋﺎم  ،2018وﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ  %47.3ﻣﻘﺎﺑﻞ  %41.1ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ
و %4.1ﻟﺪول اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ .اﻟﺸﻜﻞ ).(23 -1
اﻟﺸﻜﻞ 23 -1
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى
ﻓﻲ ﻋﺎم 2018
)(%

اﻟﻤﺼﺪرBP Statistical Review of World Energy, June 2019 :

 3-2-1اﻟﻔﺤﻢ
ﺷﮭﺪ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
 2019-2015إذ ازداد ﺑﻤﻌﺪل  %11.5ﻓﻲ ﻋﺎم  2015ﺛﻢ ار ﺗﻔﻊ ﺑﻤﻌﺪل  %7.4ﻓﻲ
ﺗﺺ ﺑﻤﻌﺪل  %8.1ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2017ﺛﻢ ﻋﺎد وﺗﺼﺎﻋﺪ ﺑﻤﻌﺪل
ﻋﺎم  ،2016وﺑﻌﺪھﺎ ﻘﻠ
 %27.2ﻓﻲ ﻋﺎم  .2018وﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺮ ﺗﻔﻊ ﺑﻤﻌﺪل ﺿﺌﯿﻞ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز  %0.9ﻓﻲ ﻋﺎم
 2019ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ 210أﻟﻒ ب م ن ي ،ﻣﻨﮭﺎ  87أﻟﻒ ب م ن ي ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء
و 123أﻟﻒ ب م ن ي ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﺧﺮى.
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واﺳﺘﮭﻠﻜﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ  %0.3ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻢ
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018وﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ  %73.3ﻣﻘﺎﺑﻞ  %22.8ﻟﻠﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
و %3.6ﻟﺪول اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

 4-2-1اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ
ﺗﺴﺘﮭﻠﻚ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻛﻤﯿﺎت ﻣﺤﺪودة ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﺸﺢ
اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ .وﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ  113أﻟﻒ ب م ن ي ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ  2018و ،2019ﻣﻨﮭﺎ
 83أﻟﻒ ب م ن ي ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء و 30أﻟﻒ ب م ن ي ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻷﺧﺮى.
واﺳﺘﮭﻠﻜﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  %0.6ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018وﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ  %59.7ﻣﻘﺎﺑﻞ %33.9
ﻟﻠﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و %5.8ﻟﺪول اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

 .2إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﻄﺎر اﻷﻋﻀﺎء
 1-2إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻔﺮد
ﺗﺺ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻤﻌﺪل  %0.4ﻓﻲ ﻋﺎم
ﺑﻌﺪ أن ﻘﻠ
 2017ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب  12.8ﻣﻠﯿﻮن ب م ن ي ،ﻋﺎود ھﺬا اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻨﻤﻮ ﺣﯿﺚ
ار ﺗﻔﻊ ﺑﻤﻌﺪل  %2.4ﻓﻲ ﻋﺎم  2018ﻟﯿﺒﻠﻎ  13.1ﻣﻠﯿﻮن ب م ن ي ،وﯾﺘﻮﻗﻊ ﻟﮫ أن
ﯾﺰداد ﺑﻤﻌﺪل  %3.4ﻓﻲ ﻋﺎم  2019ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  13.5ﻣﻠﯿﻮن ب م ن ي ،أي ﺑﺰﯾﺎدة
ﺣﺠﻤﮭﺎ  442أﻟﻒ ب م ن ي .وﺟﺎءت ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدة ﺑﺼﻮرة رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ ﺳﺖ دول،
وھﻲ :اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ) 164.4أﻟﻒ ب م ن ي( ،اﻹﻣﺎرات ) 69.3أﻟﻒ ب م ن ي(،
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ) 60.4أﻟﻒ ب م ن ي( ،ﻣﺼﺮ ) 53.3أﻟﻒ ب م ن ي( ،ﻗﻄﺮ ) 38.8أﻟﻒ
ب م ن ي( ،واﻟﻌﺮاق ) 33.5أﻟﻒ ب م ن ي( .وﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺮ ﺗﻔﻊ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺑﺼﻮرة ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ أرﺑﻊ دول ،وھﻲ :اﻟﻜﻮﯾﺖ ) 9.3أﻟﻒ ب م ن ي( ،ﺗﻮﻧﺲ )6.8
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ا ﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

أﻟﻒ ب م ن ي( ،اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ) 5.1أﻟﻒ ب م ن ي( ،وﺳﻮرﯾﺎ ) 1.3أﻟﻒ ب م ن ي(.
ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻨﺨﻔﺾ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ ﺑﻤﻘﺪار  0.7أﻟﻒ ب م ن ي .وﯾﻮﺿﺢ
اﻟﺸﻜﻞ ) (24 -1واﻟﺠﺪول ) (20 -1اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ
 2015و.2019
اﻟﺸﻜﻞ 24 -1
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ  2015و2019
)أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ  /ﯾﻮم(

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول ،ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

اﻟﺠﺪول 20-1
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء2019-2015 ،
)أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ /ﯾﻮم(
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اﻟﻔﺼﻞ اول

اﺳﺘﻤﺮ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول
اﻷﻋﻀﺎء ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  2019-2015ﺣﯿﺚ إﻧﺨﻔﺾ ھﺬا اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻣﻦ  18.5ﺑﺮﻣﯿﻞ
ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ )ب م ن( ﻓﻲ ﻋﺎم  2015إﻟﻰ  17.8ب م ن ﻓﻲ ﻋﺎم  .2019وﯾﻤﻜﻦ
اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﻓﺌﺘﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻣﻌﺪل اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﺮد ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﯿﺚ ﺘﺗﻀﻤﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺪول ذات اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ .و ﺗﻀﻢ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﺳﺖ
دول ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :ﻗﻄﺮ )136.6
ب م ن( ،اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ) 70.4ب م ن( ،اﻹﻣﺎرات ) 63.9ب م ن( ،اﻟﻜﻮﯾﺖ ) 58.3ب م
ن( ،اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ  47.9ب م ن( ،وﻟﯿﺒﯿﺎ ) 21.7ب م ن( .و ﺘﺗﻀﻤﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺪول
ذات اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺘﺼﺎﻋﺪي .و ﺗﻀﻢ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ أرﺑﻊ دول ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﺮد
ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :اﻟﺠﺰاﺋﺮ ) 10.5ب م ن( ،اﻟﻌﺮاق ) 9.8ب م ن(،
ﺗﻮﻧﺲ ) 6.5ب م ن( ،وﺳﻮرﯾﺎ ) 4.4ب م ن( .واﺳﺘﻘﺮ ﻣﻌﺪل اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﺮد ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻋﻨﺪ  7.2ب م ن ي .وﯾﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ ) (25-1ﻣﻌﺪل اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﺮد
ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء.
اﻟﺸﻜﻞ 25-1
ﻣﻌﺪل اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻋﺎم 2019
)ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ(
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0

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول ،ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ا ﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

 2-2اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺼﺪر
ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺼﻮرة ﺷﺒﮫ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﯿﺚ ﻟﻢﺗﻘﻞ ﺣﺼﺔ ھﺬﯾﻦ اﻟﻤﺼﺪرﯾﻦ ﻋﻦ  %98.7ﺧﻼل
اﻟﻔﺘﺮة  .2019-2015وﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﻞ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﮭﻼك
ﻓﻲ ﻋﺎم  2019إﻟﻰ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ) ،(%53.6اﻟﻨﻔﻂ ) ،(%45.2اﻟﻔﺤﻢ
واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ ) (%0.6ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ .وﯾﻮﺿﺢ اﻟﺸﻜﻞ ) (26 -1واﻟﺠﺪول
) (21 -1اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺼﺪر ﻓﻲ ﻋﺎم .2019
اﻟﺸﻜﻞ 26 -1
اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء وﻓﻖ اﻟﻤﺼﺪر ﻓﻲ ﻋﺎم 2019

)(%

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول ،ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.

اﻟﺠﺪول 21-1
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اﻟﺠﺪول 21-1

اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء وﻓﻖ اﻟﻤﺼﺪر2019- 2015 ،
64ﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ /ﯾﻮم(
)أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣ

 1-2-2اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
ﺷﮭﺪ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺗﻄﻮرات ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
 2019-2015ﺣﯿﺚ ﺗﺼﺎﻋﺪ ھﺬا اﻻﺳﺘﮭﻼك ﺑﻤﻌﺪل  %7.3ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  6551أﻟﻒ ب
م ن ي ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2015ﺛﻢ ار ﺗﻔﻊ ﺑﻤﻌﺪل  %1.7ﻟﯿﺒﻠﻎ  6661أﻟﻒ ب م ن ي ﻓﻲ ﻋﺎم
ﺗﺺ اﺳﺘﮭﻼﻛﮫ ﻓﻲ ﻋﺎم  2017ﺑﻤﻌﺪل  %1.4ﻟﯿﺒﻠﻎ  6570أﻟﻒ ب م ن ي،
 .2016و ﻘﻠ
ﺗﺼﺎﻋﺪ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﻤﻌﺪل  %6.4ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  6992أﻟﻒ ب م ن ي ﻓﻲ ﻋﺎم .2018
وﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺮ ﺗﻔﻊ ﺑﻤﻌﺪل  %3.5ﻓﻲ ﻋﺎم  2019ﻟﯿﺒﻠﻎ  7240أﻟﻒ ب م ن ي.
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ إﻻ أن
ﺣﺼﺘﮫ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ار ﻔﺗﻌﺖ ﻣﻦ  %51.5ﻓﻲ ﻋﺎم
 2015إﻟﻰ  %53.5ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018وﯾﺘﻮﻗﻊ ﻟﮭﺎ أن ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  %53.6ﻓﻲ ﻋﺎم
.2019
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ا ﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

وﯾﺘﻢ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﺑﺼﻮرة رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ دول ،وھﻲ:
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،اﻹﻣﺎرات ،ﻣﺼﺮ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،وﻗﻄﺮ .وﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ ھﺬه اﻟﺪول اﻟﺨﻤﺲ
 %82.5ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻋﺎم .2019
وﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺺ ھﺬه اﻟﺪول ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
) ،(%29اﻹﻣﺎرات ) ،(%16.4ﻣﺼﺮ ) ،(%15.3اﻟﺠﺰاﺋﺮ ) ،(%11.5وﻗﻄﺮ
) .(%10.2وﯾﺒﯿﻦ اﻟﺸﻜﻞ ) (27 -1واﻟﺠﺪول ) (22-1اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ
اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻋﺎم  2015وﻋﺎم .2019
اﻟﺸﻜﻞ 27 -1
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻲ  2015و2019
)أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ  /ﯾﻮم(

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول ،ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
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اﻟﺠﺪول 22-1
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء2019-2015 ،
)أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ /ﯾﻮم(

وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺿﻤﻦ ﺛﻼث ﻓﺌﺎت ،وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻷھﻤﯿﺔ
اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،2019وھﺬه 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 .و ﺘﺗﺄﻟﻒ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ دول ،وھﻲ :اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ،ﻗﻄﺮ ،اﻹﻣﺎرات،
اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،وﻣﺼﺮ .وﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول ﻓﻲ ﻋﺎم  2019ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ) ،(%88.8ﻗﻄﺮ )،(%73.6
اﻹﻣﺎرات ) ،(%68.7اﻟﺠﺰاﺋﺮ ) ،(%64.6وﻣﺼﺮ ).(%56.1
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-

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 .و ﺘﺗﻀﻤﻦ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ أرﺑﻊ دول ،وھﻲ :اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،اﻟﻜﻮﯾﺖ،
ﻟﯿﺒﯿﺎ ،وﺗﻮﻧﺲ .وﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﮭﻼك ھﺬه اﻟﺪول ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﻜﻮﯾﺖ ) ،(%47.4اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ )،(%46.2

ﺗﻮﻧﺲ ) ،(%44.8وﻟﯿﺒﯿﺎ

).(%42.3
-

اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻋﺘﻤﺎدا ﺛﺎﻧﻮﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ،و ﺗﻀﻢ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ دوﻟﺘﯿﻦ،
وھﻤﺎ اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﯾﺎ ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﯿﮭﻤﺎ  %30و %27.2ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ .وﯾﺒﯿﻦ اﻟﺸﻜﻞ ) (28 -1درﺟﺔ
اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎ ﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ
ﻋﺎم .2019
اﻟﺸﻜﻞ 28 -1
اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻋﺎم 2019
)(%
ﻣﺗوﺳط اﻟدول اﻻﻋﺿﺎء % 53.6

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول ،ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
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الفصل األول

 2-2-2اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ واﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم
ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻆ أن اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ واﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  2019-2015ﻗﺪ ا ﺗﺴﻢ ﺑﻮﺟﻮد ﺗﻘﻠﺒﺎت ﻣﺘﻐﺎﯾﺮة ﺣﯿﺚ ازداد ھﺬا اﻻﺳﺘﮭﻼك
ﺑﻤﻌﺪل  %3.6ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2015ﺛﻢ اﻧﺨﻔﺾ ﺑﻤﻌﺪل  %0.3ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2016وار ﺗﻔﻊ
ﺗﺺ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﻤﻌﺪل  %2.4ﻓﻲ ﻋﺎم  .2018وﯾﺘﻮﻗﻊ
ﺑﻤﻌﺪل  %0.9ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2017ﺛﻢ ﻘﻠ
أن ﯾﺮ ﺗﻔﻊ ھﺬا اﻻﺳﺘﮭﻼك ﺑﻤﻌﺪل  %3.3ﻓﻲ ﻋﺎم  2019ﻟﯿﺒﻠﻎ  6.1ﻣﻠﯿﻮن ب م ن ي.
وﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺼﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ واﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ
اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء إﻟﻰ  193.1أﻟﻒ ب ن ي ﻓﻲ ﻋﺎم  .2019وﺳﺘﺄﺗﻲ ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدة
ﺑﺼﻮرة رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ أرﺑﻊ دول ،وھﻲ :اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،اﻹﻣﺎرات ،اﻟﻌﺮاق ،واﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺣﯿﺚ
ﺳﯿﺒﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ) 97.9أﻟﻒ ب م ن ي(،
اﻹﻣﺎرات ) 24.6أﻟﻒ ب م ن ي( ،اﻟﻌﺮاق ) 23.8أﻟﻒ ب م ن ي( ،واﻟﺠﺰاﺋﺮ )20.7
أﻟﻒ ب م ن ي( .وﯾﻤﺜﻞ ﺣﺠﻢ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ  %86.5ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠﻢ
اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ واﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ
ﻋﺎم  .2019اﻟﺠﺪول ).(23 -1

اﻟﺠﺪول 23-1
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ واﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء2019-2015 ،
)أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ /ﯾﻮم(
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اﻟﺠﺪول 23-1
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ واﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء2019-2015 ،
)أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ /ﯾﻮم(
69

وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء إﻟﻰ ﻓﺌﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ
واﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2019و ﺘﺗﺄﻟﻒ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺗﺰال اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ واﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﺗﻐﻄﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﯿﮭﺎ .و ﺗﺘﺸﻜﻞ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺳﺖ دول ،وھﻲ :ﺳﻮرﯾﺎ ) ،(%70.2اﻟﻌﺮاق
) ،(%68.7ﻟﯿﺒﯿﺎ ) ،(%57.7ﺗﻮﻧﺲ ) ،(%54.7اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ) ،(%53.8واﻟﻜﻮﯾﺖ
) .(%52.2و ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ واﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم
أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﯿﮭﺎ .و ﺘﺗﻀﻤﻦ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﺧﻤﺲ دول ،وھﻲ :ﻣﺼﺮ
) ،(%37.9اﻟﺠﺰاﺋﺮ ) ،(%35اﻹﻣﺎرات ) ،(%30ﻗﻄﺮ ) ،(%26.4واﻟﺒﺤﺮﯾﻦ
).(%11.2
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 3-2-2اﻟﻔﺤﻢ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ
ﺗﺴﺘﮭﻠﻚ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻛﻤﯿﺎت ﻣﺤﺪودة ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻢ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ ،وﻧﻤﺎ
اﺳﺘﮭﻼك ھﺬﯾﻦ اﻟﻤﺼﺪرﯾﻦ ﻣﻌﺎ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺿﺌﯿﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  ،2019-2015اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ار ﺗﻔﺎع ﺣﺼﺘﮭﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ أﻗﻞ  %1.2ﻓﻲ
ﻋﺎم  2015إﻟﻰ  %1.3ﻓﻲ ﻋﺎم  .2018وﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﺘﺗﺮاﺟﻊ ھﺬه اﻟﺤﺼﺔ ﻗﻠﯿﻼ ﻟﺘﺒﻠﻎ
 %1.27ﻓﻲ ﻋﺎم  .2019وﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺼﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﺤﻢ إﻟﻰ  87أﻟﻒ ب م
ن ي ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2019ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺼﻞ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ إﻟﻰ  83أﻟﻒ
ب م ن ي ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﮫ .اﻟﺠﺪول ) (24 -1واﻟﺠﺪول ).(25 -1
اﻟﺠﺪول 24-1
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء2019-2015 ،
)أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ /ﯾﻮم(
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اﻟﺠﺪول 25-1
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء2019-2015 ،
)أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ /ﯾﻮم(

 -3ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻸﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﻮل اﺳﺘﮭﻼك
اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ ﺣﻮل اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌﺎم
 2010اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻓﻲ  20ﻛﺎﻧﻮن اﻷول /دﯾﺴﻤﺒﺮ  2019ﻓﺈن ﻣﺆﺷﺮ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ
اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء )ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻮرﯾﺎ ﻟﻌﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت( ﻗﺪ اﻧﺨﻔﺾ ﻣﻦ  2.2ﺑﺮﻣﯿﻞ
ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ﻟﻜﻞ  1أﻟﻒ دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  2015إﻟﻰ
 2129ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ﻟﻜﻞ  1أﻟﻒ دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2018وﯾﻌﻮد ھﺬا
اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌﺎم 2010
ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻗﺪ ار ﺗﻔﻊ ﺑﻤﻌﺪل  %2.1ﺳﻨﻮﯾﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  2017-2014ﺑﯿﻨﻤﺎ
ار ﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪول ﺑﻤﻌﺪل  %0.9ﺳﻨﻮﯾﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﮭﺎ.
وﯾﻮﺟﺪ ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻣﻠﺤﻮظ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﺬي ﯾﺘﺮاوح
ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  1.5ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ﻟﻜﻞ  1أﻟﻒ دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
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ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﻋﺎم  2018و 3.2ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ﻟﻜﻞ أﻟﻒ دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻓﻲ
اﻟﻌﺎم ﻧﻔﺴﮫ .اﻟﺠﺪول ) (26 -1واﻟﺸﻜﻞ ).(29 -1
اﻟﺸﻜﻞ 29 -1
ﺗﻄﻮر ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ،ﻋﺎﻣﻲ  2015و2018
)ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ /أﻟﻒ دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎر (2010

اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﻚ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول وﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻨﺎﺗﺞ
اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ.
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اﻟﺠﺪول 26-1
ﺗﻄﻮر ﻣﺆﺷﺮ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ،ﻋﺎﻣﻲ 2018 ،2015
) ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ﻟﻜﻞ أﻟﻒ دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎر 2010

 -4اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
ﻟﺠـﺄت ﺧﻤـﺲ دول ﻣ ـﻦ اﻟ ـﺪول اﻷﻋﻀ ـﺎء إﻟ ـﻰ إﺟـﺮاء ﻌﺗـﺪﯾﻼت ﻋﻠ ـﻰ أﺳ ـﻌﺎر
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻓﻲ أﺳﻮاﻗﮭﺎ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2019وھﺬه اﻟﺪول ھـﻲ :اﻹﻣـﺎرات،
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،ﺳﻮرﯾﺎ ،ﻗﻄﺮ ،وﻣﺼﺮ .وﯾﻘـﺪم اﻟﺠـﺪول ) (27 -1ﻻﺋﺤـﺔ ﺑﺎﻷﺳـﻌﺎر اﻟﺠﺪﯾـﺪة
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﻋﺎم  2019ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء واﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﺧﺮى.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ

اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔواﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات
وإﻧﺘﺎج ﻣﺼﺎدراﻟﻄﺎﻗﺔ
واﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﺳﺘﻜﺸﺎف
 اﺳﺘﻜﺸﺎف واﺣﺘﻴﺎﻃﻲ وإﻧﺘﺎج ﻣﺼﺎدراﻟﻄﺎﻗﺔ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻜﺸﺎف
واﺣﺘﯿﺎطﻲ وإﻧﺘﺎج ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ
أوﻻ :اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز
 -1اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎف واﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺷﮭﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم  2019اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارا ت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻣﺎﻟﯿﺔ ھﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎ ت
اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﻮة ﺷﺮﻛﺔ  BPاﻷﻛﺜﺮ ﺗﻤﯿﺰاً ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﺣﯿﺚ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻰ
ﺧﻄﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ  1.3ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻟﺘﻮﺳﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ  Atlantisاﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﺧﻠﯿﺞ اﻟﻤﻜﺴﯿﻚ ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﯾﺎ تاﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﺳﺎھﻤﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺰﻟﺰاﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻤﺠﺎور
 Thunder Horseﻓﻲ إﺿﺎﻓﺔ  1ﻣﻠﯿﺎر ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎ ت اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻘﻞ.
وذﻛﺮ ت BPأﻧﮭﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺼﻞ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﯿﺞ اﻟﻤﻜﺴﯿﻚ إﻟﻰ  400أﻟﻒ ب م ن/ي ﺧﻼل
اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻘﺎدم.
وﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮر أﻋﻤﺎل اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻌﺎم ُ ، 2019ﺣﻔﺮ ت 8آﺑﺎر اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺔ
ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﺎم  ،2018وھﻮ اﻟﻌﺪد اﻷﻗﻞ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،1965ﻟﻜﻦ ھﺬا اﻟﻌﺪد ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺘﮫ ﺳﺎھﻢ
ﻓﻲ اﻛﺘﺸﺎف ﺣﻮاﻟﻲ  485ﻣﻠﯿﻮن ب م ن .ﺑﯿﻨﻤﺎ وﺻﻞ ﻋﺪد اﻵﺑﺎر اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2019
إﻟﻰ  15ﺑﺌﺮاً ،أي ﻣﺎ ﯾﻘﺎرب ﺿﻌﻒ ﻋﺪد اﻵﺑﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018وھﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻮدة اﻟﺜﻘﺔ
ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرا ت ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺣﯿﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﻠﻎ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرا تاﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻤﻮرة ﻣﺎ ﯾﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  9.9 -9.2ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر وذﻟﻚ
ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2019و .2020أﻣﺎ اﻟﻨﻔﻘﺎ ت اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎ ت اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺮﺻﯿﻒ اﻟﻘﺎري اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ﻓﺒﻠﻐﺖ  19ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻋﺎم  ،2018و 19.8ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﺣﺘﻰ
ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم .2019
و ﺿ ﻤ ﻦ ﻧﻔ ﺲ ا ﻟ ﻤ ﻨﻈ ﻮ ر أ ﻧ ﺘﺠ ﺖ ﻣ ﻨﻄ ﻘ ﺔ ا ﻟ ﺮ ﺻ ﯿﻒ ا ﻟ ﻘ ﺎر ي ﻓ ﻲ ا ﻟ ﻤ ﻤ ﻠ ﻜ ﺔ ا ﻟ ﻤ ﺘﺤ ﺪ ة ﻧ ﺤ ﻮ
 619ﻣ ﻠ ﯿﻮن ب م ن ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018وھﻮ رﻗﻢ ﯾﺰﯾﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %4ﻋﻤﺎ ﺗﻢ إﻧﺘﺎﺟﮫ ﻋﺎم .2017
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وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﯿﺎق ،أﻛﺪ تﻣﺆﺳﺴﺔ  Rystad Energyاﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ أن أﺳﻮاق اﻟﺤﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎه
ﺷﺪﯾﺪة اﻟﻌﻤﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺧﺬ تﺗﺴﺘﻌﯿﺪ ﻋﺎﻓﯿﺘﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎ ت اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎ ت
اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻹﻧﺘﺎج ﻋﺎم  ،2018ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أن ﺗﺸﮭﺪ ﺳﻮق
ﻣﻨﺼﺎ تاﻟﺤﻔﺮ اﻟﻌﺎﺋﻤﺔ ﻧﻤﻮاً ﻣﻠﺤﻮظﺎً ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺠﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ
اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ذا ت اﻟﻈﺮوف اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻘﺎﺳﯿﺔ ،إذ ﺑﻠﻎ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﺎ ت 172ﻣﻨﺼﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ .وﺳﯿﻜﻮن اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ وراء ھﺬا اﻟﻨﻤﻮ
ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻓﻲ ﺑﺤﺮ اﻟﺸﻤﺎل ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺮوﯾﺞ واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﺧﻠﯿﺞ
اﻟﻤﻜﺴﯿﻚ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ،وﻏﺮب إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ،واﻟﺒﺮازﯾﻞ.
وﻗﺪ ﺷﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم  2019اﺗﺨﺎذ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﺮارا ت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ،وﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻋﻼن ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮول أﺑﻮ ظﺒﻲ
اﻟﻮطﻨﯿﺔ "أدﻧﻮك" ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم  2019ﻋﻦ إرﺳﺎء ﻋﻘﺪ ﻹﻧﺸﺎء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﺰر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
ﺿﻤﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻷوﻟﻰ ﻻﻣﺘﯿﺎز "ﻏﺸﺎ" اﻟﻌﻤﻼق ﻟﻠﻐﺎز اﻟﺤﺎﻣﺾ واﻟﺬي ﯾﻀﻢ ﻋﺪة ﺣﻘﻮل
ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺣﻘﻮل "اﻟﺤﯿﻞ" و"ﻏﺸﺎ" و"دﻟﻤﺎ" و"ﻧﺼﺮ" و"ﻣﺒﺮز" اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ .وﻓﺎز ت"ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺠﺮاﻓﺎ تاﻟﺒﺤﺮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ" ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﺗﺒﻠﻎ ﻗﯿﻤﺘﮫ  1.36ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ،وﯾﺘﻀﻤﻦ إﻧﺸﺎء ﻋﺸﺮ
ﺟﺰر ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ وﺟﺴﺮﯾﻦ اﺛﻨﯿﻦ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺳﯿﻊ إﺣﺪى اﻟﺠﺰر اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ )ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻘﺎف( .وﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺴﺘﻐﺮق ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺮوع  38ﺷﮭﺮاً ﺣﯿﺚ ﺳﯿﻮﻓﺮ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎ ت
اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ واﻟﺤﻔﺮ واﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻣﺘﯿﺎز "ﻏﺸﺎ" .وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﯿﺎق أﻋﻠﻨﺖ "أدﻧﻮك" ﻓﻲ ﺷﮭﺮ
ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ  2019ﻋﻦ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ  Lukoilاﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ  %5ﻓﻲ اﻣﺘﯿﺎز "ﻏﺸﺎ" ،وﺗﻌﺪ ھﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ أول ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻧﻔﻂ وﻏﺎز روﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻣﺘﯿﺎزا ت أﺑﻮ ظﺒﻲ .ﯾﻘﻊ اﻻﻣﺘﯿﺎز اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻤﻮرة ﺷﻤﺎل ﻏﺮب
أﺑﻮظﺒﻲ ،وﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺼﻞ إﻧﺘﺎﺟﮫ ﻋﻨﺪ اﻛﺘﻤﺎل ﺗﻄﻮﯾﺮه إﻟﻰ  4.2ﻣﻠﯿﻮن م/3ي ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ،و120
أﻟﻒ ب /ي ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻜﺜﻔﺎ ت.
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻣﻨﺤﺖ "أدﻧﻮك" ﻋﻘﺪاً ﺑﻘﯿﻤﺔ  489ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻟﻌﻘﺪ أﻋﻤﺎل ھﻨﺪﺳﯿﺔ وﺷﺮاء
تﻧﺘﺎج ﺗﻨﺎھﺰ  485أﻟﻒ ب/ي ﻣﻦ ﺣﻘﻞ "ﺑﺎب"
وإﻧﺸﺎء ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻ إ
اﻟﻌﻤﻼق .وﯾﺸﻤﻞ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺪﺗﮫ  39ﺷﮭﺮاً ﺗﻄﻮﯾﺮ آﺑﺎر إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ،وآﺑﺎر ﺣﻘﻦ اﻟﻤﯿﺎه،
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وآﺑﺎر اﻟﺮﻓﻊ اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ،وﻣﺠﻤﻌﺎ ﻟﻶﺑﺎر ،وﻣﺠﻤﻊ ﺣﻘﻦ اﻟﻤﯿﺎه ،وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺒﻨﻰ
اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﺤﻘﻞ.
ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺮارا ت اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة ﻓﻲ ﻋﺎم  2019ﺗﻮﻗﯿﻊ "أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ" ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ) Totalﺑﻨﺴﺒﺔ  %50ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ( ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺳﻮق ﺑﯿﻊ اﻟﻮﻗﻮد
ﺑﺎﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺨﻄﻂ اﻟﺸﺮﻛﺘﺎن ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﺤﻮ  3.75ﻣﻠﯿﺎر ﷼ )ﺣﻮاﻟﻲ  1ﻣﻠﯿﺎر
دوﻻر( ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻟﺴﺘﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﻟﺘﻮﺳﯿﻊ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﺷﺒﻜﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .ورﻏﻢ
أن ھﺬا اﻟﻘﺮار ﻻ ﯾﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺳﯿﺎق ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻹﻧﺘﺎج ،إﻻ أﻧﮫ ﯾﻌﻜﺲ ﺿﻤﻨﯿﺎً ﺗﻮﺟﮫ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻧﺤﻮ اﺳﺘﺨﻼص أﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرھﺎ اﻟﮭﯿﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﯿﺔ.
ﻛﻤﺎ وﻗﻌﺖ "أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ" ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﮭﺮ ﺗﻤﻮز/ﯾﻮﻟﯿﻮ  2019ﻋﻠﻰ  34ﻋﻘﺪاً ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎ ت
ﺳﻌﻮدﯾﺔ وﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ،ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻟﻠﺘﺼﻤﯿﻢ واﻟﺘﻮرﯾﺪ واﻹﻧﺸﺎءات ،ﺑﮭﺪف رﻓﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم
واﻟﻐﺎز ﻣﻦ ﺣﻘﻠﻲ "اﻟﻤﺮﺟﺎن" و"اﻟﺒﺮي" ﺑﻘﯿﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮد ﺑﻠﻐﺖ  18ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر.
وﻗﺪ ﺗﻢ وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺮﻓﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻐﺎز اﻟﻤﺮاﻓﻖ ،واﻟﻐﺎز اﻟﺤﺮ ،وﻏﺎز
اﻟﻘﺒﻌﺔ ،ﻣﻦ ﺣﻘﻞ "اﻟﻤﺮﺟﺎن" اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻤﻮرة ،ﺣﯿﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر إﻧﺸﺎء ﻣﻌﻤﻞ ﺑﺤﺮي ﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻐﺎز ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ ،وﺗﺮﻛﯿﺐ  24ﻣﻨﺼﺔ ﺑﺤﺮﯾﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز وﻟﺤﻘﻦ اﻟﻤﯿﺎه .وﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻣﺮاﻓﻖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﯿﺎﺑﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻊ "ﺗﻨﺎﻗﯿﺐ" ،وإﻧﺸﺎء ﻣﻌﻤﻞ
ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻐﺎز ،وﻣﺮاﻓﻖ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﺨﻼص ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ،وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺸﺂ ت اﻷﺧﺮى .وﯾﮭﺪف ھﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﻌﺪل إﻧﺘﺎج اﻟﺨﺎم اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺑﻤﻘﺪار
 300أﻟﻒ ب/ي ،وﺳﻮف ﯾﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻧﺤﻮ  71ﻣﻠﯿﻮن م/3ي ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻹﻧﺘﺎج
ﺑﺤﻮاﻟﻲ  360أﻟﻒ ب/ي ﻣﻦ ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺤﺘﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﯾﺜﺎن واﻟﻤﻜﻮﻧﺎ ت اﻷﺛﻘﻞ.
أﻣﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺣﻘﻞ "اﻟﺒﺮي" ﻓﯿﮭﺪف إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻮاﻗﻊ  250أﻟﻒ ب/ي ﻣﻦ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺨﻔﯿﻒ .وﯾﺸﻤﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﻧﺸﺎء ﻣﻌﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻔﺼﻞ اﻟﻐﺎز ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ ،ﻓﻲ ﺟﺰﯾﺮة
"أﺑﻮ ﻋﻠﻲ" وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ  500أﻟﻒ ب/ي ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻨﺎء ﻣﺮاﻓﻖ إﺿﺎﻓﯿﺔ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ  40أﻟﻒ ب/ي ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻜﺜﻔﺎ ت ﻓﻲ ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ "اﻟﺨﺮﺳﺎﻧﯿﺔ" .وﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ
إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﺣﻘﻦ ﻟﻠﻤﯿﺎه ،وﺑﻨﺎء ﺟﺰﯾﺮﺗﻲ ﺣﻔﺮ ﺻﻨﺎﻋﯿﺘﯿﻦ.
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ورﻏﻢ ﺟﻮ اﻟﺘﻔﺎؤل اﻟﺬي ﻣﯿﺰ ﻋﺎم  ،2019إﻻ أن ظﻼ ً
ﻻ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﯿﻘﯿﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ،
وﺑﺎﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ،ﺑﻘﯿﺖ ﺗﺤﻮم ﻓﻲ ﻓﻠﻚ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل زﯾﺖ اﻟﺴﺠﯿﻞ ،ﺣﯿﺚ
رأ ت ﻣﺆﺳﺴﺔ  Rystad Energyاﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ أن ﻋﺪم اﻟﯿﻘﯿﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﺸﺎطﺎ ت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎل زﯾﺖ اﻟﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎ ت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﯿﻜﻮن ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ 2019
و ،2020وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎور:
• اﻟﻤﺤﻮر اﻷول :ﺳﯿﻜﻮن ﻟﻮﻻﯾﺔ "ﻧﯿﻮ ﻣﻜﺴﯿﻜﻮ" ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻷﻋﻠﻰ ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻗﻲ
اﻟﻮﻻﯾﺎ ت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ إﻧﺘﺎج زﯾﺖ اﻟﺴﺠﯿﻞ ،ﺣﯿﺚ ارﺗﻔﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻔﯿﻒ وزﯾﺖ
اﻟﺴﺠﯿﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %70ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻣﻦ  419أﻟﻒ ب/ي ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2017إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  703أﻟﻒ ب/ي ﻓﻲ ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ .2018
• اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎ تاﻟﺨﺎﺻﺔ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ أداء ﻣﺘﻔﻮﻗﺎً
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎ تاﻟﺘﻨﻘﯿﺐ واﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻋﺎم  .2018ﺣﯿﺚ ﺗﻤﻜﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺎ تاﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﻦ رﻓﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻨﺴﺒﺔ ) ٪64ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي( ﻓﻲ ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
 ،2018ﻓﻲ ﺣﯿﻦ زاد أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻏﯿﺮ
اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪44ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﮭﺎ ،وھﻮ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ ﺿﻌﻔﻲ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﺖ
ﺷﺮﻛﺎ تاﻟﺘﻨﻘﯿﺐ واﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﮭﺎ.
تﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ
• اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺣﻔﺮ وإﻛﻤﺎل آﺑﺎر ﺟﺪﯾﺪة ،ﻓﺈن ﻣﻌﺪﻻ ا
زﯾﺖ اﻟﺴﺠﯿﻞ ﺳﺘﻨﺨﻔﺾ ﺑﻨﺤﻮ  %62ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﯿﻦ  2019و.2020
وھﻨﺎ ﺗﺮى  Rystad Energyأن اﻹﻧﺘﺎج ﺳﯿﺮﺗﻔﻊ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  1.5ﻣﻠﯿﻮن ب/ي ﺑﯿﻦ
اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2018واﻟﺮﺑﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2020أي أن ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ
اﻹﻧﺘﺎج ﺳﯿﻜﻮن أﻗﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %50ﻋﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻋﺎم .2018
وإﺟﻤﺎ ً
ﻻ ،ﺗﺘﻮﻗﻊ  Rystad Energyأن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرا تﻓﻲ ﺳﻮق اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻋﺎم
 2020ﺳﻮف ﺗﺸﮭﺪ اﻧﻜﻤﺎﺷﺎً ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%4وﺳﻮف ﺗﺘﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرا تﻓﻲ ﻣﺠﺎل زﯾﺖ اﻟﺴﺠﯿﻞ
ﺑﻨﺤﻮ  ،%12وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ.
وﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ،وﺿﻤﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺘﮭﺎ ﻟﺠﺬب ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرا ت ،أﻋﻠﻨﺖ
وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻷرﺟﻨﺘﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  2019ﻋﻦ ﺧﻄﻂ ﻟﻤﺪ ﺧﻂ أﻧﺎﺑﯿﺐ ﯾﺮﺑﻂ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻏﺎز اﻟﺴﺠﯿﻞ  Vaca Muertaﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ "ﺑﻮﯾﻨﺲ آﯾﺮس" ،وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع
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ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺒﻠﻎ ﻛﻠﻔﺘﮫ  1.8ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر .وﯾﻘﺪر ﻟﻠﺨﻂ اﻟﻤﻘﺘﺮح أن ﯾﻨﻘﻞ  40ﻣﻠﯿﻮن م/3ي ﻣﻦ
اﻟﻐﺎز ،وھﻲ ﻛﻤﯿﺔ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﺠﮫ اﻷرﺟﻨﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﻏﺎز اﻟﺴﺠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
اﻟﻤﺬﻛﻮرة .ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ تاﻟﻮزارة أﻧﮭﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﺘﺞ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻧﺤﻮ  100أﻟﻒ ب/ي ﻣﻦ
اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ  2019ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  80أﻟﻒ ب/ي ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم .وﺗﺸﯿﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎ ت إﻟﻰ أن
اﻷرﺟﻨﺘﯿﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرا ت ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  10 -5ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﯾﺎً ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت
إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرا تاﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻦ  4.3ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر .ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ اتﻟﻮزارة أن
ﻋﻤﻠﯿﺎ ت اﻟﺘﺸﻘﯿﻖ اﻟﮭﯿﺪروﻟﯿﻜﻲ زاد تﻋﻦ  560ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺧﻼل أول ﺷﮭﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﻋﺎم ،2019
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  143ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﻘﻂ ﺧﻼل ﻛﺎﻣﻞ ﻋﺎم .2016
ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ،ذﻛﺮ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻹدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ  ،EIAأن اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎ تاﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻛﺎن اﻷﻋﻠﻰ ﺧﻼل ﻋﺎم  2018ﻣﻨﺬ ﺗﺮاﺟﻊ
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎم  .2014وأﺷﺎر اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ إﻟﻰ أن ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎ تأﻧﻔﻘﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  60ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر
ﻋﻠﻰ ھﯿﺌﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرا ت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ  8ﻣﻠﯿﺎرا ت دوﻻر ﻣﻦ ﺑﯿﻊ ﺑﻌﺾ اﻷﺻﻮل.
وﻗﺪ ﺗﻤﻜﻨﺖ أﻏﻠﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎ تﻣﻦ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ ﺑﺪون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﺮوض أو
ﻓﻲ ﺑﯿﻊ اﻷﺳﮭﻢ.
وﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﻤﺲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﻂ اﻟﺸﺮﻛﺎ تﻗﺼﯿﺮة اﻟﻤﺪى ،ﺣﯿﺚ ذﻛﺮ ت
ﺷﺮﻛﺔ  Chevronﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل أﻧﮭﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﻮض  Permianﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎ ت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ أن ﺗﻨﻤﻮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﺑﺎﻟﺘﺮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮة ،وارﺗﻔﺎع
اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﻨﻘﺪي ﺧﻼل اﻷﻋﻮام اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﻣﻤﺎ ﺳﯿﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻔﻈﺘﮭﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ.
وذﻛﺮ اتﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﮭﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ أن ﻧﺤﻮ  %70ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2019ﺳﺘﻌﻮد ﺑﺘﺪﻓﻖ ﻧﻘﺪي
ﺧﻼل ﻋﺎﻣﯿﻦ ﻓﻘﻂ ،ﻣﺒﯿﻨﺔ أﻧﮭﺎ ﺗﺴﺘﮭﺪف رأس ﻣﺎل اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ ﯾﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  22 -19ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر
ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ  ،2023 -2021وھﻮ ﻣﺎ ﺳﻮف ﯾﺆدي إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻ تاﻹﻧﺘﺎج ﺑﻨﺤﻮ %4 -3
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  .2023وﺗﺄﺗﻲ ھﺬه اﻷرﻗﺎم اﻟﻤﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﯿﻘﺔ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ
 2017و 2018ﻣﻦ إﺿﺎﻓﺔ ﻧﺤﻮ  7ﻣﻠﯿﺎرا ت ﺑﺮﻣﯿﻞ إﻟﻰ ﻣﺼﺎدرھﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﺤﻮض اﻟﻤﺬﻛﻮر .وﺗﺘﻮﻗﻊ  Chevronأن ﯾﺼﻞ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻓﻲ ﺣﻮض
 Permianإﻟﻰ  600أﻟﻒ ب/ي ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2020و 900أﻟﻒ ب/ي ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2023
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وﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺼﻌﯿﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ  ExxonMobilأن إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﻮض  Permianﻗﺪ
ﯾﺼﻞ إﻟﻰ  1ﻣﻠﯿﻮن ب م ن/ي ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2024ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم  2018أن إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ
ﻣﻦ اﻟﺤﻮض ﺳﯿﺼﻞ إﻟﻰ  650أﻟﻒ ب م ن/ي ﻓﻲ ﻋﺎم .2022
ووﻓﻘﺎً ﻟﺘﻘﺮﯾﺮ إﺣﺼﺎﺋﻲ ﺻﺪر ﻣﻦ ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺒﺘﺮول اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ  ،APIﻓﻘﺪ ﺣﻄﻤﺖ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎ ت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻷرﻗﺎم اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﯾﻨﺎﯾﺮ
 .2019ﺣﯿﺚ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ أن إﻧﺘﺎج اﻟﻮﻻﯾﺎ تاﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﺑﻠﻎ  11.9ﻣﻠﯿﻮن ب/ي
ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺸﮭﺮ ،وھﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل إﻧﺘﺎج ﺷﮭﺮي ﻟﮭﺎ .وﻗﺪ ﺗﺮاﻓﻘﺖ ھﺬه اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻊ
ارﺗﻔﺎع ﻧﺸﺎط اﻟﺤﻔﺮ إذ أوﺿﺤﺖ ﺑﯿﺎﻧﺎ ت  Baker Hughesوﺟﻮد  878ﺣﻔﺎرة ﺗﺴﺘﮭﺪف ﺣﻘﻮل
اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2018ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  863ﺣﻔﺎرة ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم
 .2018ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ إﻧﺘﺎج ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ  4.9ﻣﻠﯿﻮن ب/ي ﺧﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﺸﮭﺮ .وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ
اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2019ذﻛﺮ تﻣﺆﺳﺴﺔ  Rystad Energyأن اﻟﺸﺮﻛﺎ ت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل زﯾﺖ اﻟﺴﺠﯿﻞ ﺗﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻨﻤﻮ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﺑﻤﻌﺪل  %15ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2019ﻛﻤﺎ
أﻧﮭﺎ ﺳﻮف ﺗﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﻧﻔﻘﺎﺗﮭﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  .%5وﻓﻲ ﺑﯿﺎﻧﺎ ت ﻻﺣﻘﺔ ﻣﻦ إدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ت
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ،ﻟﻮﺣﻆ أن ﻣﻌﺪل إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﺑﻠﻎ  12.6ﻣﻠﯿﻮن ب/ي ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول/
أﻛﺘﻮﺑﺮ  ،2019ﺷﻜﻞ زﯾﺖ اﻟﺴﺠﯿﻞ ﻣﻨﮭﺎ  ،%64أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  8.11ﻣﻠﯿﻮن ب/ي.
وأﺻﺪر تﻣﺆﺳﺴﺔ  Rystad Energyﺗﻘﺮﯾﺮاً ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2019زﻋﻤﺖ
ﻓﯿﮫ أن اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻮل ﻗﺮﯾﺒﺎً إﻟﻰ أﻛﺒﺮ ُﻣﺼّﺪر ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺘﺠﺎوزة ﺑﺬﻟﻚ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،إذ أن ﺗﻘﺮﯾﺮاً ﻹدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﯿﻦ أن اﻟﻮﻻﯾﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺻّﺪرت ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺷﺒﺎط /ﻓﺒﺮاﯾﺮ  2019أﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ اﺳﺘﻮرد ،ت ﺣﯿﺚ
ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪل ﺻﺎدراﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ  3.6ﻣﻠﯿﻮن ب/ي ،ﻣﻘﺎﺑﻞ واردا ت ﺑﻠﻐﺖ  3.5ﻣﻠﯿﻮن ب/ي.
وﺑﯿﻦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ أن اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺗﺼﺪر  7ﻣﻠﯿﻮن ب/ي ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ،و 2ﻣﻠﯿﻮن ب/ي ﻣﻦ ﺳﻮاﺋﻞ
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺼﺎدرا تاﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﺎ ﻣﻌﺪﻟﮫ  3ﻣﻠﯿﻮن ب/ي ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم،
وﻧﺤﻮ  5ﻣﻠﯿﻮن ب/ي ﻣﻦ ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎ ت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى.
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وأﺷﺎر ﺗﻘﺮﯾﺮ Rystad Energyﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ أن إﻧﺘﺎج اﻟﻮﻻﯾﺎ ت اﻟﻤﺘﺤﺪة ارﺗﻔﻊ ﺑﻨﺤﻮ  2ﻣﻠﯿﻮن
ب/ي ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2018وﺗﻮﻗﻌﺖ أن ﯾﺮﺗﻔﻊ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  1ﻣﻠﯿﻮن ب/ي ﺧﻼل ﻋﺎم .12019
وﺗﺎﺑﻌﺖ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻣﺴﯿﺮﺗﮭﺎ ﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ ﺧﺎرطﺔ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2019ﺣﯿﺚ
ذﻛﺮ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﯿﺠﯿﺮﯾﺎ أن ﺑﻼده ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻮﺟﮭﺔ ﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ
ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  48ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ،وھﺬا ﯾﺸﻜﻞ
ﺣﻮاﻟﻲ  %25ﻣﻦ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎ ت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ) (CAPEXاﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  194ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻲ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2018و .2025وأﺿﺎف أن ﺣﻮاﻟﻲ  % 23.8ﻣﻦ
اﻟﻨﻔﻘﺎ ت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﻮزﻣﺒﯿﻖ ،و %11.3ﻓﻲ أﻧﻐﻮﻻ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺳﯿﺘﻢ إﻧﻔﺎق ﺣﻮاﻟﻲ
 %29.2ﻓﻲ ﺗﻨﺰاﻧﯿﺎ واﻟﺴﻨﻐﺎل وﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ وأوﻏﻨﺪا وﻣﺼﺮ واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻛﯿﻨﯿﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ،ھﺬا
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  20ﻣﺸﺮوﻋﺎً ﻟﻤﺪ ﺧﻄﻮط أﻧﺎﺑﯿﺐ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻘﺎرة.
وﻗﺪ ﺻﺮح رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة "ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻨﯿﺠﯿﺮﯾﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ" ﻓﻲ ﺷﮭﺮ آذار/ﻣﺎرس
 ،2019أن دول ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء اﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎ ت اﻟﮭﯿﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﯿﺔ
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﻣﻨﮭﺎ  41ﻣﻠﯿﺎر ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ،وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  9ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز،
ﻣﺴﺘﺸﮭﺪاً ﺑﺎﻛﺘﺸﺎف ﺷﺮﻛﺔ  ExxonMobilﻟﻨﺤﻮ  1ﻣﻠﯿﺎر ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ Owowo
ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎه اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻨﯿﺠﯿﺮﯾﺔ ﻋﺎم .2016
وﺿﻤﻦ ھﺬا اﻟﻤﺴﺎر اﻷﻓﺮﯾﻘﻲ ،ﻣﻨﺤﺖ ﺷﺮﻛﺔ  BPﻟﺸﺮﻛﺔ  Technipﻋﻘﺪ ھﻨﺪﺳﺔ
وﺷﺮاء وإﻧﺸﺎء وﺗﺮﻛﯿﺐ وﺗﺸﻐﯿﻞ ) (EPCICﻟﻤﻨﺼﺔ إﻧﺘﺎج وﺗﺨﺰﯾﻦ ﻋﺎﺋﻤﺔ ﻟﯿﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻓﻲ
تﺣﻤﯿﻢ" اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻤﻮرة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺣﻘﻞ "ﺗﻮر /أ
ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻨﻐﺎل وﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺮاوح ﻛﻠﻔﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﯿﻦ  1 -0.5ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر.
وﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻛﺔ  Technipﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ھﻨﺪﺳﻲ ﻟﻠﻤﻨﺼﺔ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻧﯿﺴﺎن /أﺑﺮﯾﻞ
 .2018وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﯾﺘﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻷوﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻞ ﻋﺒﺮ رﺑﻂ أرﺑﻌﺔ آﺑﺎر إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﻌﺎﺋﻤﺔ
ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻐﺎز ﻹزاﻟﺔ أي ﺳﻮاﺋﻞ ﻣﺘﺮاﻓﻘﺔ ﻣﻌﮫ ،ﺛﻢ ﯾﺠﺮي ﺿﺦ اﻟﻐﺎز ﻋﺒﺮ ﺧﻂ أﻧﺎﺑﯿﺐ
إﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ ﻹﺳﺎﻟﺔ اﻟﻐﺎز ،ﻣﻤﺎ ﺳﯿﻮﻓﺮ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل ﻟﻌﻤﻠﯿﺎ ت اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ،ﻛﻤﺎ ﺳﯿﻮﻓﺮ

 1وھﻮ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻌﻠﯿﺎ ً ،إذ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎ تاﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺤﻮاﻟﻲ  1.2ﻣﻠﯿﻮن ب/ي ﺑﯿﻦ ﻋﺎم  2018وﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺷﮭﺮ ﺗﺸﺮﯾﻦ
اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ .2019
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اﻟﻐﺎز ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ واﻟﺴﻨﻐﺎل .وﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺘﻢ اﻟﺒﺪء ﺑﻌﻤﻠﯿﺎ ت
اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2022ﺣﯿﺚ ﺗﺨﻄﻂ  BPﻟﺸﺮاء اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع
ﻋﺒﺮ ذراﻋﮭﺎ  .BP Marketingﯾﺬﻛﺮ أن اﻟﺤﻘﻞ ﯾﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺎطﻊ  C-8ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،وﻓﻲ
اﻟﻘﺎطﻊ  Saint-Louis Profondﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻨﻐﺎل ،وﻛﺎن اﻟﺒﻠﺪان ﻗﺪ اﺗﻔﻘﺎ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم 2018
ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮه ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك.
وﯾﻤﻜﻦ اﻹﺷﺎرة ﺿﻤﻦ دول أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ،اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ
 178أﻟﻒ ب/ي ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2019ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻹﻧﺘﺎج إﻟﻰ  250أﻟﻒ ب/ي ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﯾﺐ ،ﺣﯿﺚ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2019ﻋﻦ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻟﺠﻮﻟﺔ
ﻋﺮوض ﺳﺘﻄﺮح ﻓﻲ ﻋﺎم  2020ﻟﺘﺮﺧﯿﺺ  13ﻗﺎطﻌﺎً اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺎً.
أﻣﺎ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻨﺮوﯾﺞ ﺻﺎﺣﺒﺔ أﻛﺒﺮ ﺻﻨﺪوق اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ) 1ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن
دوﻻر( ﻋﻦ ﻧﯿﺘﮭﺎ إﻏﺮاق أﺳﮭﻤﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎ تاﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ،وھﻲ ﺧﻄﻮة رﺣﺐ ﺑﮭﺎ أﻧﺼﺎر
اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺮوﯾﺞ ﻣﻌﺘﺒﺮﯾﻦ أﻧﮭﺎ إﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﯾﺴﯿﺮ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻈﯿﻒ
ﺑﻌﯿﺪاً ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري .ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻨﺮوﯾﺠﯿﺔ ذﻛﺮ تأن ھﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮭﺎ
ﺑﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ﺑﻞ ھﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺤﺘﺔ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺪوق
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﺒﻼد .وﯾﺘﻮﻗﻊ أن اﻷﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﮭﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺳﯿﻜﻮن ﻣﺤﺪوداً إذ أن اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ
ﺳﯿﻜﻮن ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎ تاﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺣﺼﺮي ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻹﻧﺘﺎج ،ﺑﯿﻨﻤﺎ
ﺳﺘﻜﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎ تاﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ إﻏﺮاق اﻷﺳﮭﻢ ،وﺗﻌﺘﺰم اﻟﻨﺮوﯾﺞ ﺑﯿﻊ أﺳﮭﻢ
ﺑﻘﯿﻤﺔ  7.5ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ  134ﺷﺮﻛﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺷﮭﺪ ﻋﺎم  2019ﺑﺪء ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺤﻘﻞ  Kharasaveyskoyeاﻟﻐﺎزي ﺿﻤﻦ
ﺷﺒﮫ ﺟﺰﯾﺮة  Yamalﻓﻲ روﺳﯿﺎ .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺒﺪأ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم 2023
ﺑﻤﻌﺪل  32ﻣﻠﯿﺎر م /3اﻟﺴﻨﺔ .وﺳﻮف ﺗﺴﺎھﻢ اﻵﺑﺎر اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻔﺮ تﻣﻦ اﻟﺸﺎطﺊ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ
اﻹﻧﺘﺎج ،ﻛﻤﺎ ﺳﻮف ﯾﺘﻢ ﺣﻔﺮ آﺑﺎر إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم  ،2020ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﻄﺔ
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺤﻘﻞ ﺣﻔﺮ  236ﺑﺌﺮاً ،وﺑﻨﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻠﻐﺎز ،وﻣﺤﻄﺔ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻟﻠﻀﻐﻂ ،إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ ﻣﻨﺸﺂ ت اﻟﻨﻘﻞ وﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وﻣﺪ ﺧﻂ أﻧﺎﺑﯿﺐ ﻧﻘﻞ ﻟﻠﻐﺎز ﺑﻄﻮل  106ﻛﻢ .ﯾﻘﺪر اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ
ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺑﻨﺤﻮ  2ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز.
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وﻻ ﺑﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻠﯿﺎً إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻨﺰوﯾﻼ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪل اﻹﻧﺘﺎج ﻓﯿﮭﺎ
ﺑﻨﺤﻮ  %46ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2013و) ،2018وذﻟﻚ ﻣﻦ  2.6ﻣﻠﯿﻮن ب/ي ،إﻟﻰ  1.45ﻣﻠﯿﻮن
ب/ي( ﻣﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﮭﺎ وﻣﺎ راﻓﻘﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎ ت أﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع
اﻟﻨﻔﻂ.
إذ ﺗﺸﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎ ت أوﺑﻚ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج ﻓﻨﺰوﯾﻼ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺎرﺑﺖ
 ،%50ﺑﯿﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم  2.85) 2018ﻣﻠﯿﻮن ب/ي( ،وﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم  1.49) 2019ﻣﻠﯿﻮن
ب/ي( .وھﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن ﻣﻌﻈﻢ إﻧﺘﺎج ﻓﻨﺰوﯾﻼ اﻟﺜﻘﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﯾﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿﻔﮫ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
"اﻟﻨﺎﻓﺜﺎ" اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻮرد ﻋﺎدة ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎ تاﻟﻤﺘﺤﺪة ،وذﻟﻚ ﻛﻲ ﯾﺼﺒﺢ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﺿﺨﮫ ﻓﻲ
أﻧﺎﺑﯿﺐ اﻟﻨﻘﻞ.
ﻗﺪر تواردا ت ﻓﻨﺰوﯾﻼ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻓﺜﺎ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  90أﻟﻒ ب/ي ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2018ووﺻﻠﺖ إﻟﻰ
 114أﻟﻒ ب/ي ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول /دﯾﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم .وﯾﺒﺤﺚ اﻟﻤﺼﺪرون اﻷوروﺑﯿﻮن
ﻋﻦ ﺳﻮق ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﻓﺜﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺑﯿﻌﮭﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم  2018ﺑﺴﻌﺮ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ 8.7
دوﻻر ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﻣﺰﯾﺞ "ﺑﺮﻧﺖ" ،وھﻮ أﻗﻞ ﺳﻌﺮ ﺑﯿﻌﺖ ﺑﮫ اﻟﻨﺎﻓﺜﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  .2007ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ ﻓﻨﺰوﯾﻼ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻗﺪ ﯾﻌﺮض اﻟﺸﺮﻛﺎ تاﻷورﺑﯿﺔ ﺑﺪورھﺎ ﻟﻌﻘﻮﺑﺎ ت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻﯾﺎ ت
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻣﻤﺎ ﯾﺘﺮك اﻟﺨﯿﺎرا ت ﻣﺤﺪودة أﻣﺎم ﻓﻨﺰوﯾﻼ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻈﮭﺮ روﺳﯿﺎ ﻛﻤﻮّرد ﻣﺤﺘﻤﻞ ،ﻟﻜﻦ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ .وﯾﻈﮭﺮ اﻟﺨﺎم اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﺨﻔﯿﻒ ﻛﺒﺪﯾﻞ ﻣﺘﻮﻗﻊ ،ﺣﯿﺚ اﺳﺘﺨﺪﻣﺘﮫ
ﻓﻨﺰوﯾﻼ ﻋﺪة ﻣﺮا ت ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﺘﺨﻔﯿﺾ ﻟﺰوﺟﺔ اﻟﺨﺎم اﻟﺬي ﺗﻨﺘﺠﮫ.
ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻟﻮ اﺳﺘﻤﺮ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﯾﻼ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﮫ ،ﻓﻤﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺘﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺘﺎج إﻟﻰ 600
أﻟﻒ ب/ي ﻓﻲ ﻋﺎم  .2020وﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﺠﺎوز تاﻟﺒﻼد اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ ،ﻓﻤﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺴﺘﻤﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﺘﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ﻣﺎ دون  900أﻟﻒ ب/ي إذ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ إﻧﺘﺎج
ﻓﻨﺰوﯾﻼ ﺧﻼل  11ﺷﮭﺮاً ﻣﻦ ﻋﺎم  2019ﻧﺤﻮ  974أﻟﻒ ب/ي.
وﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺷﮭﺪ ﻋﺎم  2019إﻋﻼن ﺷﺮﻛﺔ "اﻟﻈﻔﺮة ﻟﻠﺒﺘﺮول" ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﻦ إﻧﺘﺎج أول ﻧﻔﻂ ﺧﺎم ﻣﻦ ﺣﻘﻞ "ﺣﻠﯿﺒﺔ" اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻤﺤﺎذاة اﻟﺤﺪود اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ
ﻹﻣﺎرة أﺑﻮ ظﺒﻲ ،وذﻛﺮ ت"أدﻧﻮك" اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻚ  %70ﻣﻦ أﺳﮭﻢ ﺷﺮﻛﺔ "اﻟﻈﻔﺮة ﻟﻠﺒﺘﺮول" أن
اﻹﻧﺘﺎج اﻷّوﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻞ ﺳﯿﺮﺗﻔﻊ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎً ﻟﯿﺒﻠﻎ  40أﻟﻒ ب/ي ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم .2019
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ا ﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

وﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎ ت اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ واﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻗﺪ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ رﻓﻊ ﺗﻘﺪﯾﺮا ت اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ
اﻟﺤﻘﻞ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  1.1ﻣﻠﯿﺎر ﺑﺮﻣﯿﻞ ،وذﻟﻚ ﺑﺰﯾﺎدة ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮا ت اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺤﻮ
 180ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ،ﻛﻤﺎ اﻛﺘﺸﻔﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﯾﻀﺎً ﻣﻮارد ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺣﻘﻮل ﺟﺪﯾﺪة ھﻲ
"اﻟﺤﻤﺮة" ،و"ﺑﻮطﺎﺳﺔ" ،و"ﺑﻮﻧﺨﯿﻠﺔ" ،ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﻜﺜﻔﺔ.
وﻣﻨﺤﺖ ﺷﺮﻛﺔ "أدﻧﻮك" ﺣﻘﻮق اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻓﻲ "اﻟﻘﺎطﻊ  "1اﻟﺒﺮي ﻻﺗﺤﺎد ﺷﺮﻛﺎ تﻣﻜﻮن ﻣﻦ
 Bharat Petroleum Corp.اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﮭﻨﺪﯾﺔ ،وﻣﺆﺳﺴﺔ  ،Indian Oil Corp.ﺣﯿﺚ
ﺳﯿﺴﺘﺜﻤﺮ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻤﺬﻛﻮر  170ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﺎطﻊ .وﺗﺘﻀﻤﻦ ﺷﺮوط اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي ﯾﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ  35ﻋﺎﻣﺎً ،ﺣﻖ "أدﻧﻮك" ﻓﻲ اﻣﺘﻼك ﺣﺼﺔ
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  %60ﺧﻼل طﻮر اﻹﻧﺘﺎج .ﯾﻐﻄﻲ اﻟﻘﺎطﻊ ) 1اﻟﺸﻜﻞ (1 -ﻛﺬﻟﻚ اﻣﺘﯿﺎز اﻟﺮوﯾﺲ ﻟﻠﻐﺎز
ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي اﻟﺬي ﺗﻄﻮره ﻛﻞ ﻣﻦ "أدﻧﻮك" ،و Totalﻻﺳﺘﮭﺪف اﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ "دﯾﺎب" ﻣﻦ
ﻋﺼﺮ اﻟﺠﻮراﺳﻲ اﻷﻋﻠﻰ.
)اﻟﺸﻜﻞ1( -
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻘﺎطﻊ  1ﻋﻠﻰ اﻟﯿﺎﺑﺴﺔ
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ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ "أدﻧﻮك" ﻋﻦ إطﻼق ﺟﻮﻟﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﯾﺪة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ أﺑﻮظﺒﻲ
ﻹﺻﺪار ﺗﺮاﺧﯿﺺ ﻟﻤﻨﺎطﻖ ﺟﺪﯾﺪة ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف وﺗﻄﻮﯾﺮ وإﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻹﻣﺎرة ﻟﻌﺎم
 ،2019ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﺮوض واﻟﻤﺰاﯾﺪا ت اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﺤﺮﯾﺔ وﻣﻨﻄﻘﺘﯿﻦ ﺑﺮﯾﺘﯿﻦ )اﻟﺸﻜﻞ ،(2 -وﺗﺤﺘﻮي ﺑﻌﺾ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺎطﻖ
ﻓﻌﻠﯿﺎً ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ،ﻓﻀﻤﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ھﻨﺎك  290ھﺪﻓﺎً اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺎً و 92ﺗﺮﻛﯿﺒﺎً
ﻣﺤﺘﻤﻼً.

)اﻟﺸﻜﻞ(2 -
اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻠﻤﺰاﯾﺪة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ،أﺑﻮ ظﺒﻲ 2019

وﺗﺄﺗﻲ ھﺬه اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب اﻟﺠﻮﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺰاﯾﺪة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ أطﻠﻘﺘﮭﺎ أﺑﻮظﺒﻲ
ﻷول ﻣﺮة ﻟﻄﺮح ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻧﯿﺴﺎن /أﺑﺮﯾﻞ  2018واﺧﺘﺘﻤﺖ ﺑﻨﺠﺎح ﻓﻲ آذار /ﻣﺎرس
.2019
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ،أﻋﻠﻨﺖ "أدﻧﻮك ﻟﻠﺤﻔﺮ" ،وھﻲ إﺣﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎ تاﻟﺘﺎﺑﻌﺔ "ﻷدﻧﻮك" ﻋﻦ إطﻼق
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺘﻮﺳﻌﺔ أﺳﻄﻮل ﺣﻔﺎراﺗﮭﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﺧﻄﻂ "أدﻧﻮك" ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف
واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ واﻹﻧﺘﺎج وﺗﺴﺮﯾﻊ وﺗﯿﺮة ﺗﻨﻔﯿﺬ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮭﺎ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﺬﻛﻲ .وﻛﺎﻧﺖ "أدﻧﻮك"
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ﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2019ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﺣﻔﺎرا تﺑﺮﯾﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻣﺼﻨﻌﺔ
ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرا ت ﺑﻘﯿﻤﺔ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  350ﻣﻠﯿﻮن درھﻢ إﻣﺎراﺗﻲ )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  95ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر(
وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺨﻄﻂ ﻻﻣﺘﻼك ﻋﺸﺮا تاﻟﺤﻔﺎرا ت
اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮا ت اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ .وﻛﺎﻧﺖ "أدﻧﻮك ﻟﻠﺤﻔﺮ" ﻗﺪ رﻓﻌﺖ ﻋﺪد ﺣﻔﺎراﺗﮭﺎ
ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ،ﺣﯿﺚ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد ﺣﻔﺎرا ت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ 28
ﺣﻔﺎرة ﻓﻲ  2010إﻟﻰ  95ﺣﻔﺎرة ﻓﻲ ﻋﺎم .2019
وﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ،وﻗﻌﺖ ﺷﺮﻛﺔ "ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻟﻠﺒﺘﺮول" ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎھﻢ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ Total
ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻓﺮص اﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮا ت وﺗﻮرﯾﺪ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
اﻟﻤﺴﺎل إﻟﻰ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ .وﻗﺎﻣﺖ "اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز" ﻓﻲ  2019/5/1ﺑﺘﻮﻗﯿﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
اﺳﺘﻜﺸﺎف وﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ  Eniوذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯿﺔ دراﺳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ أﺟﺮﺗﮭﺎ Eni
ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2016وﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎھﻢ وﻗّﻌﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم  2019ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎ ت
اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻓﻲ اﻟﻘﺎطﻊ اﻟﺒﺤﺮي رﻗﻢ  ،1اﻟﺬي ﺗﻘﺪر ﻣﺴﺎﺣﺘﮫ ﺑﻨﺤﻮ  2800ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ ،وﯾﻘﻊ ﻓﻲ
ﻣﯿﺎه ﯾﺘﺮاوح ﻋﻤﻘﮭﺎ ﺑﯿﻦ  70 -10م.
وﺷﮭﺪ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم  2019إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع "ﺗﻮا ت" ﻓﻲ ﺣﻮض "ﺳﺒﺎع" ﻓﻲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ
اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ،واﻟﺬي ﺗﺒﻠﻎ طﺎﻗﺘﮫ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻧﺤﻮ  12.7ﻣﻠﯿﻮن م/3ي.
ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎ ت اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  1500ﻛﻢ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ،
وﺣﻔﺮ  18ﺑﺌﺮ ﺗﻄﻮﯾﺮﯾﺎً ،وﻣﺪ طﺮﯾﻖ وﺑﻨﺎء ﻣﮭﺒﻂ ﻟﻠﻄﯿﺮان ،وإﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺔ أﻧﺎﺑﯿﺐ وﺑﻨﺎء ﻣﺠﻤﻊ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﺬي ﺳﯿﻨﻘﻞ إﻟﻰ "ﺣﺎﺳﻲ رﻣﻞ" ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  800ﻛﻢ ﺷﻤﺎ ً
ﻻ.
وأﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ  PTT Exploration & Productionﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﻟﺤﻔﺮ  14ﺑﺌﺮاً ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻷوﻟﻲ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻓﻲ "ﺣﺎﺳﻲ ﺑﯿﺮ رﻛﺎﯾﺰ" ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻠﻘﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم 2018
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﺿﻤﻦ ﻋﻘﺪ ﯾﻤﺘﺪ ﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎً .وﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﯾﺒﺪأ
اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  2021ﺑﻤﻌﺪل ﯾﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  13 -10أﻟﻒ ب/ي ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ
ﺳﻮف ﯾﺘﺮاوح اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻋﺎم  2025ﺑﯿﻦ  60 -50أﻟﻒ ب/ي ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﯾﺘﻢ ﺑﻨﺎء ﻣﺤﻄﺔ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ وﺣﻔﺮ  139ﺑﺌﺮاً إﺿﺎﻓﯿﺎً .ﯾﺬﻛﺮ أن ﺷﺮﻛﺔ  PTTﺗﺘﻮﻟﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﺑﺤﺼﺔ ﺗﺒﻠﻎ  ،%24.5ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺷﺮﻛﺔ "ﺳﻮﻧﺎطﺮاك"
 %51ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺺ ،وﺗﺆول ﺑﻘﯿﺔ اﻟﺤﺼﺔ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ .CNOOC
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وﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ ،أﻋﻠﻨﺖ "ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻮاﺣﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ" ﻓﻲ ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2019ﻋﻦ ﺑﺪء ﺗﺠﺎرب
اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺣﻘﻞ "اﻟﻔﺎرغ" اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﯾﺰﯾﺪ
ﻋﻦ  500ﻛﻢ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب ﻣﻦ "ﺑﻨﻐﺎزي".
ﺣﯿﺚ ﺑﺪأ ت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻀﺦ اﻟﻐﺎز اﻟﻰ ﺣﻘﻞ "اﻻﻧﺘﺼﺎر  "103وﺳﯿﻨﻘﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻐﺎز إﻟﻰ ﺷﺒﻜﺔ
اﻟﺨﻂ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ ،ﺣﯿﺚ ﺳﯿﺴﺘﺨﺪم ھﺬا اﻟﻐﺎز ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻛﻔﺎءة إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر،
ﻛﻤﺎ ﺳﻮف ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎ تاﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻣﻦ ﻟﯿﺒﯿﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ ﻛﻠﻘﯿٍﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﯿﺜﺎﻧﻮل ،و"اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻠﯿﺒﯿﺔ اﻟﻨﺮوﯾﺠﯿﺔ ﻟﻸﺳﻤﺪة" ﺑﻤﺮﺳﻰ اﻟﺒﺮﯾﻘﺔ.
ﺑﻠﻎ اﻧﺘﺎج ﺣﻘﻞ "اﻟﻔﺎرغ" ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ ﻧﺤﻮ  1.99ﻣﻠﯿﻮن م/3ي،
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﺤﻘﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5ﻣﻠﯿﻮن م/3ي ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ
أن ﺗﺼﻞ ﻻﺣﻘﺎً إﻟﻰ  7ﻣﻠﯿﻮن م/3ي ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  15أﻟﻒ ب/ي ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻜﺜﻔﺎ ت.
وﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺗﻢ وﺿﻊ ﺣﻘﻠﻲ "ﺟﯿﺰة ،وﻓﯿﻮم" ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج ،وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﺗﻄﻮﯾﺮ "ﻏﺮب دﻟﺘﺎ اﻟﻨﯿﻞ" اﻟﺬي ﺗﺪﯾﺮه ﺷﺮﻛﺔ  ،BPواﻟﺬي ﯾﺘﻀﻤﻦ
 8آﺑﺎر ،وﯾﻨﺘﺞ ﻧﺤﻮ  11.2ﻣﻠﯿﻮن م/3ي ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺼﻞ إﻧﺘﺎﺟﮫ إﻟﻰ 19.6
ﻣﻠﯿﻮن م/3ي .ﯾﺘﻜﻮن ﻣﺸﺮوع ﺗﻄﻮﯾﺮ "ﻏﺮب دﻟﺘﺎ اﻟﻨﯿﻞ" ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﻘﻮل "ﺷﻤﺎل
اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ" ،وﻗﻮاطﻊ "ﻏﺮب اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ" ،وﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﻠﻤﺸﺮوع أن
ﯾﻨﺘﺞ ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ  39ﻣﻠﯿﻮن م/3ي ﻋﻨﺪ اﻛﺘﻤﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎ ت اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ .وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺮوع ﻗﺪ ﺑﺪأ ت ﻋﺎم  2017ﻋﺒﺮ ﺣﻘﻠﻲ "ﺗﻮرس" و"ﻟﯿﺒﺮا".
وأﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ  Eniﻓﻲ ﺑﯿﺎن ﻟﮭﺎ ﯾﻮم  2019/7/23ﻋﻦ ﺑﺪء اﻻﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺣﻘﻮل "ﺟﻨﻮب ﻏﺮب
ﻣﻠﯿﺤﺔ" ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ 130ﻛﻢ ﺷﻤﺎل واﺣﺔ ﺳﯿﻮة ،ﺑﻤﻌﺪل  5آﻻف ب/ي.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻨﮫ إﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ أن ﯾﺼﻞ اﻻﻧﺘﺎج إﻟﻰ  7آﻻف ب/ي ﺑﺤﻠﻮل ﺷﮭﺮ
أﯾﻠﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2019ﻣﺸﯿﺮة إﻟﻰ أن ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﻧﺘﺎج ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ "ﻣﻠﯿﺤﺔ" اﻟﺘﻲ ﺗﺪﯾﺮھﺎ
ﺷﺮﻛﺔ "ﻋﺠﯿﺒﺔ" ،إﺣﺪى ﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ "اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول".
وأﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ  Eniﻓﻲ ﺷﮭﺮ أﯾﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2019ﻋﻦ ﺑﺪء إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز ﻣﻦ ﺣﻘﻞ "ﺑﻠﻄﯿﻢ
ﺟﻨﻮب ﻏﺮب" ﺑﻤﻌﺪل  2.8ﻣﻠﯿﻮن م/3ي ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ أن ﯾﺼﻞ اﻹﻧﺘﺎج إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  14ﻣﻠﯿﻮن
م/3ي ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم  2020ﺑﻌﺪ ﺣﻔﺮ  5آﺑﺎر ﺗﻄﻮﯾﺮﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة.
13
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وأﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ " "TransGlobe Energyﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  2019ﻋﻦ ﺧﻄﺔ
ﻟﻮﺿﻊ اﻛﺘﺸﺎف "ﺟﻨﻮب ﻏﺰاﻻ ت "(SGZ)-6X -ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج ﺧﻼل
اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ  ،2019وذﻛﺮ تﻓﻲ ﺣﯿﻨﮫ أن اﻹﻧﺘﺎج اﻷوﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺌﺮ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺒﻠﻎ 1000
ب/ي ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ).(API °34
وأﻋﻠﻨﺖ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺷﺒﺎط /ﻓﺒﺮاﯾﺮ  2019ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺰاﯾﺪة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ "اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺒﺘﺮول" و"اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﻐﺎزا ت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ" )إﯾﺠﺎس( ﻋﻦ ﻋﺎم  .2018إذ ﺗﻢ
إرﺳﺎء  7ﻗﻮاطﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎ ت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﻓﺎز ت"اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺒﺘﺮول" ﺑﺎﻟﻘﺎطﻊ  2ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ "ﻏﺮب ﻋﺎﻣﺮ" ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرا ت ﺣﺪھﺎ اﻷدﻧﻰ  20ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻟﺤﻔﺮ
 10آﺑﺎر وﺑﻤﻨﺤﺔ ﺗﻮﻗﯿﻊ  5ﻣﻼﯾﯿﻦ دوﻻر.
وﻓﺎز تﺷﺮﻛﺔ  Neptune Energyﺑﺎﻟﻘﺎطﻊ  4ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ "ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻷﻣﻞ" ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرا ت
ﺣﺪھﺎ اﻷدﻧﻰ  34.5ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻟﺤﻔﺮ  3آﺑﺎر وﺑﻤﻨﺤﺔ ﺗﻮﻗﯿﻊ  11ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر.
وﻓﺎز تﺷﺮﻛﺔ  Merlon Petroleum El Fayumﺑﺎﻟﻘﺎطﻊ  5ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ "ﺷﻤﺎل ﺑﻨﻲ
ﺳﻮﯾﻒ" ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرا ت ﺣﺪھﺎ اﻷدﻧﻰ  36ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻟﺤﻔﺮ  8آﺑﺎر وﺑﻤﻨﺤﺔ ﺗﻮﻗﯿﻊ  2.3ﻣﻠﯿﻮن
دوﻻر.
وﻓﺎز تﺷﺮﻛﺔ  Shellﺑﺜﻼث ﻣﻨﺎطﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاطﻊ ) (10 -9 -7ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ "ﻏﺮب اﻟﻔﯿﻮم"
ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرا ت ﺣﺪھﺎ اﻷدﻧﻰ  24.7ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻟﺤﻔﺮ  6آﺑﺎر وﺑﻤﻨﺤﺔ ﺗﻮﻗﯿﻊ  27ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر،
وﻣﻨﻄﻘﺔ "ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺣﻮرس" ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرا ت ﺣﺪھﺎ اﻷدﻧﻰ  24.5ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻟﺤﻔﺮ  5آﺑﺎر
وﺑﻤﻨﺤﺔ ﺗﻮﻗﯿﻊ  23ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ،وﻣﻨﻄﻘﺔ "ﺟﻨﻮب أﺑﻮ ﺳﻨﺎن" ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرا ت ﺣﺪھﺎ اﻷدﻧﻰ 7.8
ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ،وﺣﻔﺮ  3آﺑﺎر وﻣﻨﺤﺔ ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر.
ﻛﻤﺎ ﻓﺎز تﺷﺮﻛﺔ  IEOCاﻹﯾﻄﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎطﻊ  11ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ "ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﺳﯿﻮه" ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرا ت
ﺣﺪھﺎ اﻷدﻧﻰ  17ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻟﺤﻔﺮ  4آﺑﺎر وﺑﻤﻨﺤﺔ ﺗﻮﻗﯿﻊ  1.15ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر.
وأﺳﻔﺮ تﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺰاﯾﺪة "إﯾﺠﺎس" ﻋﻦ إرﺳﺎء  5ﻗﻮاطﻊ ﺣﯿﺚ ﻓﺎز تﺷﺮﻛﺔ ExxonMobil
ﺑﺎﻟﻘﺎطﻊ " 3ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻟﻌﺎﻣﺮﯾﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ" ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرا تﺣﺪھﺎ اﻷدﻧﻰ  220ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻟﺤﻔﺮ
 4آﺑﺎر وﺑﻤﻨﺤﺔ ﺗﻮﻗﯿﻊ  10ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر.
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وﻓﺎز تﺷﺮﻛﺘﺎ  Shellو Petronasﺑﺎﻟﻘﺎطﻊ  4ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ "ﺷﻤﺎل ﺳﯿﺪي ﺟﺎﺑﺮ" اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرا ت ﺣﺪھﺎ اﻷدﻧﻰ  180ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻟﺤﻔﺮ  3آﺑﺎر وﺑﻤﻨﺤﺔ ﺗﻮﻗﯿﻊ  10ﻣﻼﯾﯿﻦ دوﻻر.
وﻓﺎز تﺷﺮﻛﺘﺎ  Shellو Petronasﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﺎطﻊ  6ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ "ﺷﻤﺎل اﻟﻔﻨﺎر" اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرا ت ﺣﺪھﺎ اﻷدﻧﻰ  129ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر وﺑﻤﻨﺤﺔ ﺗﻮﻗﯿﻊ  3ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻟﺤﻔﺮ ﺑﺌﺮﯾﻦ.
وﻓﺎز تﺷﺮﻛﺔ  DEAﺑﺎﻟﻘﺎطﻊ  10ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ "ﺷﺮق دﻣﻨﮭﻮر" اﻷرﺿﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرا ت ﺣﺪھﺎ
اﻷدﻧﻰ  43ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻟﺤﻔﺮ  8آﺑﺎر وﺑﻤﻨﺤﺔ ﺗﻮﻗﯿﻊ  11ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻓﺎز تﺷﺮﻛﺘﺎ
 IEOCو BPﺑﺎﻟﻘﺎطﻊ  11ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ "ﻏﺮب ﺷﺮﺑﯿﻦ" اﻷرﺿﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرا ت ﺣﺪھﺎ اﻷدﻧﻰ 28
ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻟﺤﻔﺮ  4آﺑﺎر وﺑﻤﻨﺤﺔ ﺗﻮﻗﯿﻊ  5ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر.
وﺑﺬﻟﻚ ﯾﺘﺮاوح إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرا تاﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ ﺿﺨﮭﺎ ﻟﻠﺘﻨﻘﯿﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ
اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺑﯿﻦ  800-760ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺰام ﺑﺤﻔﺮ  60ﺑﺌﺮاً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ آﺧﺮ ،ﺑﺪأ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﻋﺪة ﺣﻘﻮل ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻛﺎن ﻣﻦ أﺑﺮزھﺎ إﻧﺘﺎج
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ  Lula Northﻓﻲ ﺣﻮض  Santosﻓﻲ اﻟﺒﺮازﯾﻞ وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺳﻔﯿﻨﺔ
إﻧﺘﺎج وﺗﺨﺰﯾﻦ وﺗﻔﺮﯾﻎ ) (FPSOﺗﻢ رﺑﻄﮭﺎ ﻣﻊ ﺗﺴﻌﺔ آﺑﺎر .وھﻲ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا
اﻟﺤﻘﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻮر ﺗﻢ ﺗﺼﻤﯿﻤﮫ ﻹﻧﺘﺎج  150أﻟﻒ ب/ي ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ،و 6ﻣﻠﯿﻮن م/3ي ﻣﻦ اﻟﻐﺎز.
وﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺮاق ،ذﻛﺮ تﺷﺮﻛﺔ  Lukoilاﻟﺮوﺳﯿﺔ أن اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﺌﺮ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ
"أرﯾﺪو" ﻓﻲ اﻟﻘﺎطﻊ 10 -ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻟﻌﺮاق أﻛﺪ ﺻّﺤﺔ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي وﺿﻌﺘﮫ ﻟﻠﺤﻘﻞ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن ﻟﮭﺎ أن اﻟﺒﺌﺮ أﻧﺘﺞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﺑﻤﻌﺪل ﺗﺠﺎري ،ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻔﺼﺢ ﻋﻨﮫ.
وﻛﺎن اﻟﺒﺌﺮ "أرﯾﺪو "1-اﻟﺬي اﻛﺘﺸﻒ ﻋﺎم  ،2017ﻗﺪ أﻧﺘﺞ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﺒﺎره ﺑﻤﻌﺪل زاد ﻋﻦ  8آﻻف
ب/ي ،ﻣﻦ ﺻﺨﻮر ﺗﺸﻜﯿﻠﺔ "ﻣﺸﺮف" اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﻠﻌﺼﺮ اﻟﻜﺮﯾﺘﺎﺳﻲ .وﻗﺪ أﻛﺪ تاﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ
ﻋﺎم  ،2019أﻧﮭﺎ ﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﺣﻔﺮ ﻋﺪة آﺑﺎر ﺗﻘﯿﯿﻤﯿﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺟﺮاء اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﻮﺣﺎ تاﻟﺰﻟﺰاﻟﯿﺔ ﺛﻨﺎﺋﯿﺔ وﺛﻼﺛﯿﺔ اﻷﺑﻌﺎد ﻓﻲ اﻟﻘﺎطﻊ اﻟﺬي ﯾﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ  5800ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ،
وﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  150ﻛﻢ إﻟﻰ اﻟﻐﺮب ﻣﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺒﺼﺮة ،وﯾﺒﻌﺪ ﻧﺤﻮ  120ﻛﻢ ﻋﻦ ﺣﻘﻞ "ﻏﺮب
اﻟﻘﺮﻧﺔ."2-
وﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2019وﻗﻌﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ إﻗﻠﯿﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ
 Pearl Petroleumﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪل إﻧﺘﺎج ﺣﻘﻞ "ﺧﻮر ﻣﻮر" ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻟﮫ اﻟﺤﺎﻟﻲ
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اﻟﺒﺎﻟﻎ  11.3ﻣﻠﯿﻮن م/3ي ،إﻟﻰ  18.4ﻣﻠﯿﻮن م/3ي ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  .2021وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ
إﺿﺎﻓﺔ ﻗﻄﺎرﯾﻦ إﻟﻰ ﻣﺮاﻓﻖ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺣﻔﺮ آﺑﺎر ﺗﻄﻮﯾﺮﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة ،ﺳﻮف
ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺮﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻹﻧﺘﺎج إﻟﻰ  25.5ﻣﻠﯿﻮن م/3ي ﻓﻲ ﻋﺎم .2022
وﻓﻲ ﻏﻀﻮن ﺳﻌﯿﮭﺎ ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ إﻧﺘﺎج اﻟﺠﻨﺎح اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﻞ "طﻘﻄﻖ" ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق،
ﺣﻔﺮ تﺷﺮﻛﺔ  Genel Energyاﻟﺒﺌﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻤﻲ  ،TT20zواﻟﺬي وﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻤﻌﺪل
 2000ب/ي ،وھﻮ ﻣﺎ رﻓﻊ إﻧﺘﺎج ﺣﻘﻞ "طﻘﻄﻖ" إﻟﻰ  15أﻟﻒ ب/ي .وذﻛﺮ اتﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﮭﺎ ﻗﺪ
ﺗﺮﻓﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﺌﺮ أﻛﺜﺮ ،ذﻟﻚ أﻧﮫ أﻧﺘﺞ ﺑﻤﻌﺪل  4آﻻف ب/ي ﻋﻨﺪ وﺿﻌﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺒﺎر .وﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج ﺳﺎﺑﻘﺎً اﻟﺒﺌﺮ  TT32ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎح اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻞ
ﺑﻤﻌﺪل  3100ب/ي ،ﺑﯿﻨﻤﺎ أﻧﺘﺞ اﻟﺒﺌﺮ ﻋﻨﺪ وﺿﻌﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺑﻤﻌﺪل  5500ب/ي.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ،وﺻﻞ إﻧﺘﺎج ﺣﻘﻞ "أطﺮوش" ﻓﻲ إﻗﻠﯿﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق إﻟﻰ  45أﻟﻒ ب/ي،
وﻗﺪ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺤﻘﻞ ﻣﻨﺬ وﺿﻌﮫ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻋﺎم  2017ﻧﺤﻮ  17ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ
ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ .ﯾﺬﻛﺮ أن ﺷﺮﻛﺔ "طﺎﻗﺔ" اﻹﻣﺎراﺗﯿﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ  %39.9ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻞ.
وﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،وﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﻋﯿﮭﺎ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﺣﻘﻞ "ﻣﺮﺟﺎن" اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻮاﻗﻊ إﻟﻰ
اﻟﺸﻤﺎل اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺒﯿﻞ ،وﻗﻌﺖ ﺷﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ ﻋﻘﺪﯾﻦ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ،McDermott
وذﻟﻚ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﺗﻨﺎھﺰ  1ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ،ﺣﯿﺚ ﺷﻤﻞ اﻟﻌﻘﺪ اﻷول أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﻤﯿﻢ واﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎ ت
واﻟﺘﺼﻨﯿﻊ واﻟﺘﺮﻛﯿﺐ واﻻﺧﺘﺒﺎر واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻟﻤﻨﺼﺔ رﺑﻂ واﺣﺪة و ﻟﺴﺖ وﺣﺪا ت ﻟﺮﻓﻊ
تﻟﺒﺤﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ،وﺳﯿﺘﺠﺎوز اﻟﻮزن اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻐﺎز وﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ واﻟﻜﺎﺑﻼ ا
ﻟﻠﮭﯿﺎﻛﻞ  27أﻟﻒ طﻦ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺰﯾﺪ طﻮل ﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ ﻋﻦ  65ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ .وﻗﺪر تﻗﯿﻤﺔ ھﺬا
اﻟﻌﻘﺪ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  500و 750ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر .أﻣﺎ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ
واﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎ ت واﻹﻧﺸﺎءا ت واﻟﺘﺮﻛﯿﺐ ،واﻟﺬي ﺗﺘﺮاوح ﻗﯿﻤﺘﮫ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  50و 250ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر،
ﻓﯿﺘﻀﻤﻦ أﻋﻤﺎ ً
ﻻ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﻨﺼﺘﯿﻦ ﻗﺎﺋﻤﺘﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻄﺘﯿﻦ ﺑﺘﺮﻛﯿﺐ اﻟﻤﻌﺪا ت اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻤﻀﺨﺎ ت
تﺤﺖ
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ اﻟﻐﺎطﺴﺔ ،وإﺿﺎﻓﺔ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻟﻨﻈﺎم ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻌﺎﻟﻲ ،وﺗﺜﺒﯿﺖ ﻛﺎﺑﻼ ﺗ
ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ ووﺻﻞ ﻛﺎﺑﻼ تأﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻄﺢ .ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺣﻘﻞ ﻣﺮﺟﺎن ﺣﻘﻼً ﺣﺪودﯾﺎً ﺑﯿﻦ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وإﯾﺮان ،وﺗﺘﻮﺿﻊ ﻣﻌﻈﻢ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﻌﻮدي ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ
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ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻟﻠﺤﻘﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم  2017ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺮﻓﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﺤﻘﻞ ﺑﻨﺤﻮ 300
أﻟﻒ ب/ي ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ .2025 -2024
وﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ،ﺗﻢ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم  2019ﺗﻮﻗﯿﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ أوﻟﯿﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ Total
ﻟﻤﻨﺤﮭﺎ ﺗﺮﺧﯿﺼﺎً اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺎً ﻟﻠﻘﺎطﻊ  12ﻋﻠﻰ اﻟﯿﺎﺑﺴﺔ ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﺒﻼد .وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ
ﺳﺘﺤﺼﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ  %100ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﺎطﻊ اﻟﺬي ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﮫ  10آﻻف
ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ .ﯾﻘﻊ اﻟﻘﺎطﻊ  12إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب ﻣﻦ اﻟﻘﺎطﻌﯿﻦ  10و 11ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺘﺰم  Totalﺗﻄﻮﯾﺮ
ﻣﺸﺮوع ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻞ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺑﻨﺎء وﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﺴﯿﯿﻞ ﻟﻠﻐﺎز .وﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﯾﺘﻀﻤﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻘﺎطﻊ  12إﺟﺮاء ﻣﺴﻮﺣﺎ ت زﻟﺰاﻟﯿﺔ واﻟﺘﺰاﻣﺎ ت ﻟﺤﻔﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻵﺑﺎر ﻟﻢ ﯾﻔﺼﺢ ﻋﻨﮫ
ﺑﻌﺪ ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ ﺣﻔﺮ اﻟﺒﺌﺮ اﻷول ﻓﻲ ﻋﺎم .2020
ﻛﻤﺎ وﻗﻌﺖ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺘﻲ  ، Eniو BP Omanوذﻟﻚ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻐﺎز ﻓﻲ
اﻟﻘﺎطﻊ  ،77وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ دراﺳﺎ تزﻟﺰاﻟﯿﺔ ،وﺣﻔﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻵﺑﺎر اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺔ.

 -2ﻧﺸﺎط اﻟﺤﻔﺮ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮي
ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺪد اﻟﺤﻔﺎرا ت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ  2189ﺣﻔﺎرة ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2019ﻣﻘﺎﺑﻞ 2209
ﺣﻔﺎرا ت ﻓﻲ ﻋﺎم  .2018وﻗﺪ ﺗﺮﻛﺰ ﻧﺤﻮ  %44ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺎرا ت ﻓﻲ ﻋﺎم  2019ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎ ت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ،و %19ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ .ﯾﺒﯿﻦ )اﻟﺸﻜﻞ (3 -ﺗﻄﻮر ﻋﺪد اﻟﺤﻔﺎرا ت
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ  ،2015و ،2019وﯾﺒﯿﻦ )اﻟﺠﺪول (1 -ﻣﻌﺪل ﻋﺪد اﻟﺤﻔﺎرا تﺣﺴﺐ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎ تاﻟﺪوﻟﯿﺔ.
)اﻟﺠﺪول(1 -
ﻣﻌﺪل ﻋﺪد اﻟﺤﻔﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟ,-ق اﻷوﺳﻂ
أﻓ76ﻘ9ﺎ
أورو=ﺎ
آﺳ9ﺎ ? اﻟ@ﺎﺳ9ﻔ9ﻚ
اﻟﻮﻻEﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣ76ﻜ9ﺔ
ﻛﻨﺪا
أﻣQ76ﺎ اﻟﻼﺗTﻨ9ﺔ
اﺟﻤﺎ /0اﻟﻌﺎﻟﻢ

2015

2016

2017

2018

2019

403

390

389

397

412

109

85

83

97

117

118

96

92

85

149

223

187

199

218

229

1026

510

870

1027

957

198

128

207

196

135

327

198

184

189

190

2404

1594

2024

2209

2189

Baker Hughes, Jan. - Nov. 2019.
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)اﻟﺸﻜﻞ(3 -
وﺳﻄﻲ ﻋﺪد اﻟﺤﻔﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

2404
2189

2209

2019

2018

2024
1594

ﺣﻔﺎرة

2017
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وﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،ذﻛﺮ تﻣﺆﺳﺴﺔ  Rystad Energyﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻟﮭﺎ ﺻﺪر ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﮭﺮ
ﺗﻤﻮز/ﯾﻮﻟﯿﻮ  ،2019أن ﻧﺸﺎطﺎ تاﻟﺤﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓﺎ تﺑﻠﻎ ﺣﺠﻤﮭﺎ
 6.7ﻣﻠﯿﺎر ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2019وﻛﺎن ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎه
اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ .ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎ تاﻟﺸﮭﺮﯾﺔ  1.123ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ،أي ﻣﺎ ﯾﻤﺜﻞ
زﯾﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  %35ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم  ،2018وﻛﺎن ﻣﻌﻈﻢ ھﺬه اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎ ت ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ).(%63
وﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎ ت ﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم  2019ﻧﺤﻮ  7.7ﻣﻠﯿﺎر ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ،
ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن ﻋﻤﻠﯿﺎ ت اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺧﻄﻰ ﻋﺎم  2018ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎف
 10ﻣﻠﯿﺎر ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ﺧﻼل ذﻟﻚ اﻟﻌﺎم .إﻻ أن ذﻟﻚ ﯾﻌﻨﻲ أﻧﮫ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2019ﻓﺈن ﻣﻌﺪل اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﺼﺎدر ﺑﻠﻎ  %16ﻓﻘﻂ ،وھﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎً أﻗﻞ ﻣﻌﺪل ﻟﻼﺳﺘﺒﺪال
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ.
وﻗﺪ ﺗﺼﺪر تروﺳﯿﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻛﺒﺮ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎ ت ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2019وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻛﺘﺸﺎف ﻟﻠﻐﺎز
ﻓﻲ ﺣﻘﻞ  Dinkov and Nyarmeyskoyeواﻟﺬي ﻗﺪر اتﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻓﯿﮫ ﺑﺄﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  1.5ﻣﻠﯿﺎر ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ .وﻣﻦ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎ ت اﻟﮭﺎﻣﺔ أﯾﻀﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺎ
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أﻋﻠﻨﺘﮫ ﺷﺮﻛﺔ  ExxonMobilﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺒﺎط /ﻓﺒﺮاﯾﺮ  2019ﻋﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻛﺘﺸﺎﻓﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪﯾﻦ

2

ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺳﻮاﺣﻞ "ﻏﯿﺎﻧﺎ" ﻓﻲ ﻗﺎطﻊ  ،Stabroekﺣﯿﺚ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎ تﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎطﻊ إﻟﻰ
 12اﻛﺘﺸﺎﻓﺎً ،ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺒﺌﺮ اﻟﺘﻨﻘﯿﺒﻲ " "Tilapia-1اﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟﻨﻔﻄﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ
 Turbotﺿﻤﻦ اﻟﻘﺎطﻊ ،وﺗﻀﻢ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺛﻼﺛﺔ اﻛﺘﺸﺎﻓﺎ ت أﺧﺮى.
ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ  ExxonMobilﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻧﯿﺴﺎن /أﺑﺮﯾﻞ  2019ﻋﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻛﺘﺸﺎف آﺧﺮ
ﻓﻲ ﻗﺎطﻊ  Stabroekﻋﺒﺮ اﻟﺒﺌﺮ اﻟﺘﻨﻘﯿﺒﻲ  ،Yellowtail-1ﻣﻤﺎ أوﺻﻞ ﻋﺪد اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎ ت ﻓﻲ
اﻟﻘﺎطﻊ إﻟﻰ  13اﻛﺘﺸﺎﻓﺎً ،وﺳﺎھﻤﺖ ھﺬه اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎ تﻓﻲ إﺿﺎﻓﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮا ت ﻟﻤﺼﺎدر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج
ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  5ﻣﻠﯿﺎر ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ .وﺗﻌﺘﺰم  ExxonMobilاﺳﺘﺨﺪام  5ﻣﺮاﻛﺐ إﻧﺘﺎج
وﺗﺨﺰﯾﻦ وﺗﻔﺮﯾﻎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﺎطﻊ اﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﮫ ﻧﺤﻮ
 750أﻟﻒ ب/ي ﻋﺎم  .2025ﻛﻤﺎ ﯾﺤﺘﻮي ﻗﺎطﻊ  ،Stabroekﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺧﺮى ﻗﯿﺪ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ
ھﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ  ،Lizaﺣﯿﺚ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺘﻢ إﻧﺘﺎج  120أﻟﻒ ب/ي ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع
ﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2020أﻣﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺒﺪأ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم
 ،2022ﻓﯿﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﺘﺞ ﻧﺤﻮ  220أﻟﻒ ب/ي .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ،ﺗﻮﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ أﺧﺮى
" "Payaraﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎطﻊ ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم .2023
وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن ﻏﯿﺎﻧﺎ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻷﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
دوﻟﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ،ﺳﻮف ﺗﺼﺒﺢ ﺧﻼل ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻓﻲ ﻋﺪاد اﻟﺪول اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ،ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺘﺮاﺟﻊ ﻓﯿﮫ إﻧﺘﺎج ﻓﻨﺰوﯾﻼ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎذﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪود.
وﯾﺒﺪو أن أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﺗﺘﺎﺑﻊ ﻣﺴﯿﺮﺗﮭﺎ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺮﻛﺰاً ﻟﻼﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ واﻟﻐﺎزﯾﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﻘﻘﺖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮا ت اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ اﻛﺘﺸﺎﻓﺎً ﻛﺒﯿﺮاً ﻟﻠﻨﻔﻂ ھﻮ اﻷول ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﯿﺎﺑﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ  ،Delta de la Cuvetteﺣﯿﺚ ﻗﺪر ت
اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎ ت اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﺑﻨﺤﻮ  359ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ.
وﺣﻘﻘﺖ  Eniاﻛﺘﺸﺎﻓﺎً ﻛﺒﯿﺮاً ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎه اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ ﻓﻲ أﻧﻐﻮﻻ وﺻﻒ ﺑﺄﻧﮫ اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ
ﻧﻮﻋﮫ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ،وھﻮ اﻛﺘﺸﺎف رﺑﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ أﻧﻐﻮﻻ،

 2ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺠﺪول  2ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻓﻨﯿﺔ ﻋﻦ ھﺬه اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎ ت.
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ﺣﯿﺚ ﯾﻘﺪر اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻓﻲ اﻣﺘﯿﺎز  Agogoﺑﻤﺎ ﯾﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  650 -450ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻦ
اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﻔﯿﻒ اﻟﺤﻠﻮ ،وﺑﯿﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﺌﺮ أن طﺎﻗﺘﮫ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺒﻠﻎ  20أﻟﻒ
ب/ي.
وﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ،ﺣﻘﻘﺖ  Totalاﻛﺘﺸﺎﻓﺎً ﻛﺒﯿﺮاً ﻟﻠﻐﺎز ﺣﯿﺚ ﻗﺪرت اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﺑﻨﺤﻮ
 1ﻣﻠﯿﺎر ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻗﺪر تاﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻓﯿﮫ ﺑﺤﻮاﻟﻲ 600 -500
ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻧﻔﻂ.
ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﻏﺎﻧﺎ اﻛﺘﺸﺎﻓﺎً أﻋﺎد إﻟﻰ اﻷذھﺎن اﻛﺘﺸﺎﻓﮭﺎ اﻷول ﻓﻲ ﺣﻘﻞ  Jubileeﻋﺎم  .2007إذ
أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  Springfieldﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2019ﻋﻦ اﻛﺘﺸﺎف ﺣﻘﻞ
ﺟﺪﯾﺪ ﻗﺪر اتﺣﺘﯿﺎطﯿﺎﺗﮫ اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1.2ﻣﻠﯿﺎر ﺑﺮﻣﯿﻞ ،واﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎ ت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج
ﺑﻨﺤﻮ  420ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ .ﯾﺬﻛﺮ أن ﻏﺎﻧﺎ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ،إﻟﻰ دوﻟﺔ ﺑﻠﻎ
ﻣﻌﺪل إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻋﺎم  2019ﻧﺤﻮ  198أﻟﻒ ب/ي ،وﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺼﻞ إﻟﻰ  250أﻟﻒ ب/ي ﺧﻼل
ﻋﺎم  ،2020وإﻟﻰ  500أﻟﻒ ب/ي ﻓﻲ ﻋﺎم .2025
وﻣﻦ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎ ت اﻟﮭﺎﻣﺔ أﯾﻀﺎً ،اﻛﺘﺸﺎف ﻋﻤﻼق ﻟﻠﻐﺎز ﻓﻲ ﻗﺒﺮص ،ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﮫ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ
ﺷﺒﺎط /ﻓﺒﺮاﯾﺮ  ،2019ﺗﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﻛﺘﺸﺎف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ExxonMobilﻓﻲ اﻟﻘﺎطﻊ  10ﺿﻤﻦ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ) ،(EEZوﻗﺪر تاﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ -142
 227ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ذﻛﺮ تﻣﺆﺳﺴﺔ  Wood Mackenzieأﻧﮭﺎ ﺗﻘﺪر
اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺑﻨﺤﻮ  129ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ .وﺗﺄﺗﻲ أھﻤﯿﺔ ھﺬا
اﻻﻛﺘﺸﺎف ﻣﻦ ﻛﻮﻧﮫ ﯾﺆﻛﺪ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻛﺄﺣﺪ أھﻢ ﻣﻨﺎطﻖ اﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ .وﻻ ﺷﻚ أن ھﺬا اﻻﻛﺘﺸﺎف ﯾﺬّﻛﺮ ﺑﺄول اﻛﺘﺸﺎف ﻟﻠﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
اﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﺮص ﻋﺎم  ،2011وھﻮ اﻛﺘﺸﺎف  Aphroditeاﻟﺬي ﻗﺪر تﻣﺼﺎدره ﺑﻤﺎ
ﯾﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  170 -102ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻗﺪر اتﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎ ت اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج
ﻓﯿﮫ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  113ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺒﺪأ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﮫ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2023ﻛﻤﺎ
ﺣﻘﻘﺖ  Eniﻓﻲ ﻋﺎم  2018اﻛﺘﺸﺎﻓﺎً آﺧﺮ ﻟﻠﻐﺎز ﻓﻲ ﻗﺒﺮص ھﻮ اﻛﺘﺸﺎف  ،Calypsoﻋﺒﺮ اﻟﺒﺌﺮ
 ،Calypso 1 NFWوﻗﺪ وﺻﻔﺘﮫ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻨﮫ ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺆﻛﺪ وﺟﻮد ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎز ﺗﺸﺒﮫ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺣﻘﻞ "ظﮭﺮ" اﻟﻤﺼﺮي.
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أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺤﻘﻖ اﻛﺘﺸﺎف ﻛﺒﯿﺮ ﻟﻠﻐﺎز ﻓﻲ آواﺧﺮ ﺷﮭﺮ ﺣﺰﯾﺮان/ﯾﻮﻧﯿﻮ  2019ﻗﺪر ت
اﻟﻤﺼﺎدر ﻓﯿﮫ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  71 -57ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ،ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻠﮫ ﺳﺎﺑﻊ أﻛﺒﺮ اﻛﺘﺸﺎف ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ
ﺣﯿﻨﮭﺎ .ﯾﺬﻛﺮ أن "اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرا تاﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ  "KUFPECﺗﻤﺘﻠﻚ  %42ﻣﻦ
ﺣﺼﺺ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻟﻘﺎطﻊ  SK-410Bاﻟﺬي ﺗﺤﻘﻖ ﻓﯿﮫ اﻻﻛﺘﺸﺎف.
وﺣﻘﻘﺖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻛﺘﺸﺎﻓﺎً ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ  Yorkshireﯾﻌﺪ اﻷﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﯿﺎﺑﺴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺴﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎً ،وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺌﺮ اﻟﺘﻨﻘﯿﺒﻲ  ،West Newton-1ﺣﯿﺚ
ﺗﺮاوﺣﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮا تاﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﯿﻦ  283 -146.4ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ،وﻗﺪر ت
اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎ ت اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﺑﯿﻦ  7.5 -6ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ.
ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ إﯾﺮان ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2019ﻋﻦ اﻛﺘﺸﺎف  53ﻣﻠﯿﺎر ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻦ
اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ "ﺧﻮزﺳﺘﺎن" ،ﻟﻜﻦ وزﯾﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻹﯾﺮاﻧﻲ أﻛﺪ ﻻﺣﻘﺎً أن ﻋﻤﻠﯿﺎ ت اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻓﻲ
ﺣﻘﻞ "ﺧﻮزﺳﺘﺎن" ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2016ﻋﺜﺮ تﻋﻠﻰ  31ﻣﻠﯿﺎر ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ،وأن اﻻﻛﺘﺸﺎف
اﻟﺠﺪﯾﺪ أﺿﺎف  22ﻣﻠﯿﺎر ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﯿﻞ ،أﻣﺎ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ إﻧﺘﺎﺟﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎً ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻞ
)اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻺﻧﺘﺎج( ﻓﮭﻮ ﻓﻲ أﺣﺴﻦ اﻷﺣﻮال  2.2ﻣﻠﯿﺎر ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻓﻘﻂ.
تﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎ ت ﻓﯿﮫ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  500ﻣﻠﯿﻮن
وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﻤﻜﺴﯿﻚ ﻋﻦ اﻛﺘﺸﺎف ﻋﻤﻼق ﻟﻠﻨﻔﻂ ،ﻗﺪر ا
ﺑﺮﻣﯿﻞ .وھﻮ رﻗﻢ ﯾﺸﻤﻞ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﻣﻦ ﻧﻮع ) 3Pﻣﺆﻛﺪ +ﻣﺤﺘﻤﻞ +ﻣﻤﻜﻦ(.
وﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،ﺣﻘﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ "ﺳﻮﻧﺎطﺮاك" ﻷول ﻣﺮة اﻛﺘﺸﺎﻓﺎً ﺟﺪﯾﺪاً ﻟﻠﻐﺎز واﻟﻤﺘﻜﺜﻔﺎت ﻓﻲ
ﺣﻮض "ﺗﻨﺪوف" ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺌﺮ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ  ، ERTA-1وھﻮ أﻣﺮ وﺻﻔﺘﮫ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﻧﮫ ﺳﯿﻔﺘﺢ
آﻓﺎﻗﺎً ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .وﺑﺬﻟﻚ وﺻﻞ ﻋﺪد اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎ ت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ 8
اﻛﺘﺸﺎﻓﺎ ت ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2019ﻣﻨﮭﺎ اﻛﺘﺸﺎف ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ "ﺗﭭﺮ "ت ،واﻛﺘﺸﺎف ﻟﻠﻐﺎز
واﻟﻤﺘﻜﺜﻔﺎ ت ﻓﻲ ﺣﻮض "أﻣﺠﯿﺪ" ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ "اﻟﻘﺎﺳﻲ" ،واﻛﺘﺸﺎﻓﯿﻦ ﻟﻠﻐﺎز ﻓﻲ ﺣﻮض
"ﺑﺮﻛﯿﻦ".
وﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،ﺣﻘﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ  DNOاﻛﺘﺸﺎﻓﺎً ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻗﺎطﻊ "ﺑﻌﺸﯿﻘﺔ" ﻋﻠﻰ ﺣﺪود إﻗﻠﯿﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن
اﻟﻌﺮاق ،ﻋﺒﺮ ﺑﺌﺮ ﺣﻔﺮ إﻟﻰ ﻋﻤﻖ  3204ﻣﺘﺮ ،وﻟﻢ ﺗﻘﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ت ﻓﻨﯿﺔ ﻋﻦ
اﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟﺠﺪﯾﺪ.
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وﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،أﻋﻠﻦ ﻋﻦ اﻛﺘﺸﺎف ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ،دون أي
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ت إﺿﺎﻓﯿﺔ ،وإن ﻛﺎن ﻣﻌﺎﻟﻲ وزﯾﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺳﺒﻖ اﻟﻤﮭﻨﺪس ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻔﺎﻟﺢ ﻗﺪ أﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺳﺘﺠﺮي دراﺳﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﺘﻜﺜﯿﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎ ت اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ اﻟﻘﺎدﻣﺘﯿﻦ.
وﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ  Eniﻋﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻛﺘﺸﺎف ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﻐﺎز ﻓﻲ اﻣﺘﯿﺎز "ﻧﻮر" ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ
" ﻧﻮر ﺷﻤﺎل ﺳﯿﻨﺎء" ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  50ﻛﻢ ﻣﻦ ﺷﺒﮫ ﺟﺰﯾﺮة ﺳﯿﻨﺎء .ﺣﻔﺮ
اﻟﺒﺌﺮ اﻟﺘﻨﻘﯿﺒﻲ "ﻧﻮر "1 -ﻓﻲ ﻣﯿﺎه ﻋﻤﻘﮭﺎ  295م ،وﺑﻠﻎ ﻋﻤﻘﮫ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ  5914م .وﺑﯿﻨﺖ Eni
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ  14آذار /ﻣﺎرس  2019أن اﻟﺒﺌﺮ ﻟﻢ ﯾﺨﺘﺒﺮ ﺑﻌﺪ ،ﻟﻜﻨﮭﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻣﻨﮫ
ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎ ت ﻣﻜﺜﻔﺔ ودﻗﯿﻘﺔ .وﻟﻢ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ت ﻋﻦ ﺣﺠﻢ
اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻤﻜﺘﺸﻒ.
ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ  SDXاﻛﺘﺸﺎﻓﺎً ﺟﺪﯾﺪاً ﻟﻠﻨﻔﻂ اﻟﺜﻘﯿﻞ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺌﺮ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮي "راﺑﻮل "7-ﻓﻲ
اﻣﺘﯿﺎز "ﻏﺮب ﻏﺎرب" ،وﻗﺪ أﻧﺘﺞ اﻟﺒﺌﺮ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﺒﺎره ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺴﺔ أﯾﺎم ﺑﻤﻌﺪل  415ب/ي.
وﺑﺪأ ت ﺷﺮﻛﺔ "داﻧﺔ ﻏﺎز" ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم  2019ﻓﻲ ﺣﻔﺮ ﺑﺌﺮ "ﻣﯿﺮاك "1-اﻟﺘﻨﻘﯿﺒﻲ ﻓﻲ اﻣﺘﯿﺎز
"ﺷﻤﺎل اﻟﻌﺮﯾﺶ" ﺿﻤﻦ ﻣﯿﺎه ﻋﻤﻘﮭﺎ  755م إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻣﻦ ﺣﻘﻞ "ظﮭﺮ".
وﺣﻘﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮول "ﺑﻼﻋﯿﻢ" اﻛﺘﺸﺎﻓﺎً ﺟﺪﯾﺪاً ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ "أﺑﻮ ردﯾﺲ ﺳﺪري" ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮل
ﺳﯿﻨﺎء ،وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺌﺮ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ "ﺳﺪري "23اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻄﺒﻘﺎ ت اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ ﺿﻤﻦ
ﺻﺨﻮر ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﯿﻮﺳﯿﻦ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻢ اﻛﺘﺸﺎف طﺒﻘﺘﯿﻦ ﺣﺎﻣﻠﺘﯿﻦ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺑﺴﻤﺎﻛﺔ إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻠﻐﺖ
100م ،وﺗﻢ إﻛﻤﺎل اﻟﺒﺌﺮ ووﺿﻌﮫ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﺮاﻓﻖ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻌﻠﯿﺎً ﺿﻤﻦ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﻛﺘﺸﺎف ،إذ أن اﻟﺤﻘﻞ ﯾﻨﺘﺞ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  1957وﯾﻌﺪ ﻣﻦ أﻗﺪم اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
تﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎ ت اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻛﺘﺸﺎف ﺑﻨﺤﻮ  200ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ .ﺗﺒﻊ ذﻟﻚ
وﻗﺪر ا
ﺣﻔﺮ اﻟﺒﺌﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻤﻲ "ﺳﺪري  "36اﻟﺬي اﺧﺘﺮق  200م ﻓﻲ ﺻﺨﻮر ﻋﺼﺮ اﻟﻜﺮﯾﺘﺎﺳﻲ وﯾﺘﻮﻗﻊ
أن ﯾﺒﻠﻎ ﻣﻌﺪل إﻧﺘﺎﺟﮫ ﻧﺤﻮ  5000ب/ي.
وأﻋﻠﻨﺖ  Eniﻋﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻛﺘﺸﺎف ﻟﻠﻐﺎز واﻟﻤﺘﻜﺜﻔﺎ ت ﻓﻲ اﻣﺘﯿﺎز "اﻟﻘﺮع" ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺌﺮ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻲ
 ،El Qar’a-NE1واﻟﺬي أﻧﺘﺞ ﻋﻨﺪ اﺧﺘﺒﺎره ﺑﻤﻌﺪل  481أﻟﻒ م/3ي ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ،وﺳﻮف ﯾﺘﻢ
ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﺒﺌﺮ إﻟﻰ ﻣﺮاﻓﻖ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﻏﺎز "أﺑﻮ ﻣﺎﺿﻲ".
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وﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ،ﺗﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻛﺘﺸﺎف ﻟﻠﻐﺎز ﻓﻲ ﺣﻘﻞ "ﺷﻤﺎل ﻛﺮﯾﺶ" ﻗﺮﯾﺒﺎً ﻣﻦ اﻟﺤﺪود
اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ،ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺌﺮ "ﻛﺮﯾﺶ ﺷﻤﺎل "1-اﻟﺬي ﺣﻔﺮ إﻟﻰ  4880م ﻓﻲ ﻣﯿﺎه ﻋﻤﻘﮭﺎ  1700م،
وﺗﺘﺮاوح ﺗﻘﺪﯾﺮا ت اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎ ت اﻟﺠﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻻﻛﺘﺸﺎف ﺑﯿﻦ  42 -28ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ
ﻣﻜﻌﺐ .ﯾﺬﻛﺮ أن ﺣﻘﻞ "ﻛﺮﯾﺶ" اﻛﺘﺸﻒ ﻋﺎم  2012ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  120ﻛﻢ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻣﺪﯾﻨﺔ
ﺣﯿﻔﺎ ،وﺗﻘﺪر اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎﺗﮫ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﺑﻨﺤﻮ  37ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ.
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﺗﻤﻮز/ﯾﻮﻟﯿﻮ  2019ﻋﺮض ﻋﺪد إﺿﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاطﻊ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺔ
ﺿﻤﻦ دورة اﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ،وھﻲ اﻟﻘﻮاطﻊ ) ،(10 ،8 ،5 ،2 ،1ﻋﻠﻰ
أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻌﺮوض ﻓﻲ .2020/1/31
وﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ،ﺗﻢ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻨﺤﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﺷﺮﻛﺔ  Europa Oil & Gasاﻣﺘﯿﺎزاً
ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎف ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ  11200ﻛﻢ ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻤﻮرة ﺿﻤﻦ ﺣﻮض أﻏﺎدﯾﺮ
وﺗﺘﺮاوح أﻋﻤﺎق اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻻﻣﺘﯿﺎز ﺑﯿﻦ  2000 -600م ،ﺣﯿﺚ ﺳﺘﻤﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ  %75ﻣﻦ
ﺣﺼﺺ اﻻﻣﺘﯿﺎز ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺆول ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺤﺼﺔ إﻟﻰ "اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﻠﮭﯿﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﺎ ت واﻟﻤﻌﺎدن"
) .(ONHYMﺗﻤﺘﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻟﺜﻤﺎن ﺳﻨﻮات ،وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ  1300ﻛﻢ
ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻮﺣﺎ تاﻟﺰﻟﺰاﻟﯿﺔ ﺛﻼﺛﯿﺔ اﻷﺑﻌﺎد ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪة دراﺳﺎ تأﺧﺮى .وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﺑﻌﺪھﺎ إﻣﺎ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻟﺒﺪء ﺑﺤﻔﺮ ﺑﺌﺮ اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺔ ،أو اﺧﺘﯿﺎر إﻟﻐﺎء اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ،ﻋﻤﻠﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف
واﻟﺤﻔﺮ ﻷﺳﺒﺎب ﺑﯿﺌﯿﺔ ،وﻣﻨﮭﺎ إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﺷﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﯾﺮ  2019ﻋﻦ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻣﻨﺢ
اﻣﺘﯿﺎزا ت اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻤﻮرة ﻟﻤﺪة  18ﺷﮭﺮاً ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﯾﺪ ﺣﺘﻰ  24ﺷﮭﺮاً ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﻓﺮض رﺳﻮم ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاطﻊ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺔ ،وھﻮ ﻣﺎ ﺷﻤﻞ  73اﻣﺘﯿﺎزاً ﻣﻨﮭﺎ  47اﻣﺘﯿﺎزاً
ﻓﻲ اﻟﻤﻐﻤﻮرة و 26اﻣﺘﯿﺎزاً ﻋﻠﻰ اﻟﯿﺎﺑﺴﺔ ،وﺷﻤﻞ أﯾﻀﺎً  79طﻠﺒﺎً ﻟﺘﺮاﺧﯿﺺ اﺳﺘﻜﺸﺎﻓﯿﺔ.
ﻛﻤﺎ واﻓﻖ ﺻّﻨﺎع اﻟﻘﺮار ﻓﻲ وﻻﯾﺔ أورﯾﻐﻮن اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ آذار/ﻣﺎرس  2019ﻋﻠﻰ ﺣﻈﺮ
داﺋﻢ ﻷﻋﻤﺎل اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﻹﻧﺘﺎج ﻋﻠﻰ ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﺎدئ ﻏﺮب اﻟﻮﻻﯾﺎ ت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ،وﺗﺒﻌﮭﻢ ﺻّﻨﺎع اﻟﻘﺮار ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻓﻠﻮرﯾﺪا ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻧﯿﺴﺎن/أﺑﺮﯾﻞ  2019ﺣﯿﺚ ﺣﻈﺮوا
أي أﻋﻤﺎل ﺣﻔﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﺳﻮاﺣﻞ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻷطﻠﺴﻲ وﺧﻠﯿﺞ
اﻟﻤﻜﺴﯿﻚ.
23
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وﻓﻲ ﺷﮭﺮ أﯾﻠﻮل/ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2019أﺻﺪر رﺋﯿﺲ وزراء إﯾﺮﻟﻨﺪا ﻗﺮاراً ﺑﺤﻈﺮ اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ،
واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﺘﻨﻘﯿﺐ ﻋﻦ اﻟﻐﺎز ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻛﻮﻗﻮد ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ رﯾﺜﻤﺎ ﺗﺼﻞ اﻟﺒﻼد إﻟﻰ
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺮﺑﻮن .وﻛﺎﻧﺖ ﻧﯿﻮزﯾﻼﻧﺪا ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ
ﻧﯿﺴﺎن/أﺑﺮﯾﻞ  2018ﻋﻦ ﻧﯿﺘﮭﺎ ﻋﺪم ﻣﻨﺢ أي ﺗﺮاﺧﯿﺺ ﺟﺪﯾﺪة ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻨﻘﯿﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ
ﺳﻮاﺣﻠﮭﺎ.
ﯾﺒﯿﻦ )اﻟﺠﺪول (2 -ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺷﺮا ت اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺎﺑﻌﺘﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة
ﻟﻠﺒﺘﺮول ﻋﻦ  75اﻛﺘﺸﺎﻓﺎً ﺗﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2019ﻣﻨﮭﺎ  41اﻛﺘﺸﺎﻓﺎً
ﻟﻠﻨﻔﻂ ،و 34اﻛﺘﺸﺎﻓﺎً ﻟﻠﻐﺎز .وﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ  12اﻛﺘﺸﺎﻓﺎً ﻟﻠﻨﻔﻂ ،و 13اﻛﺘﺸﺎﻓﺎً
ﻟﻠﻐﺎز ،ﯾﺒﯿﻨﮭﺎ )اﻟﺠﺪول.(3 -
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أﻧﻐﻮﻻ

أﺳDìاﻟ+ﺎ

إﻳﺮان

إﻧﺪوﻧxﺴ+ﺎ

اﻟﺪوﻟﺔ

Block 15/06

North Perth basin

Otway basin

North Perth basin

Perth basin

Corvus field

AC/P54

Namavaran

Eram field

Sakakemang Block

اﻟﻘﺎﻃﻊ Nاﻟﺤﻘﻞ

Agogo-1 NFW

B.S. Deep-1

Annie-1

W Erregulla-2

West Erregulla-2

Corvus-2

Orchid-1

Kali Berau Dalam2

اﻟﺒDE

ﻧﻔﻂ

ﻏﺎز

ﻏﺎز

ﻏﺎز

1636

58
ﻋb
اﻟ+ﺎcﺴﺔ

ﻏﺎز

ﻋb
اﻟ+ﺎcﺴﺔ

á- à
اﻟﻤﻐﻤﻮرة
ﻏﺎز

ﻗ/ﻞ اﻟﺜﺎﻟ d- e

ﻋb
اﻟ+ﺎcﺴﺔ

63

ﻏﺎز

ﻧﻔﻂ

ﻏﺎز

ﻏﺎز

اﻟﻨIع

اﻟﻌﻤﺮ

ﻋﻤﻖ
اﻟﻤﺎء
م

4450

4170

5100

74

203

65

70

97

5200

3998

80

638

2925

ﻋﻤﻖ
اﻟﺒDE
م

120

36

41

245

34

اﻟﺴﻤﺎ;ﺔ اﻟﺴﻤﺎ;ﺔ
اﻟ?ﻠ+ﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
م
م

)اﻟﺠﺪول(2 -
ﺑﻌﺾ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻋﻦ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻋﺎم 2019

 ,ﺟﻴﻮﻟﻮ -450 :Ä-
اﺣﺘ+ﺎ -
 650ﻣﻠﻴﻮن ب.
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟ+ﺔ 20 :أﻟﻒ
بNي )(API °31

 ,ﺟﻴﻮﻟﻮ 22 :Ä-
اﺣﺘ+ﺎ -
ﻣﻠ+ﺎر ﺑﺮﻣ+ﻞ
ﻗﺎTﻞ ﻟﻺﻧﺘﺎج 2.2 :ﻣﻠ+ﺎر
ﺑﺮﻣ+ﻞ

ﻧﻔﻂ

ﻣﺘﻜﺜﻔﺎت

اﻟﻤﺴﺎﻣ+ﺔ %21

25

îﺴ/ﺔ اﻟﻤﺘﻜﺜﻔﺎتNاﻟﻐﺎز 10 :بNﻣﻠﻴﻮن
ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ

ﻗﺎTﻞ ﻟﻺﻧﺘﺎج  56ﻣﻠ+ﺎر
م ﻣﻜﻌﺐ .اﺧﺘ/ﺎر1.3 :
ﻣﻠﻴﻮن مN3ي
ﻗﺎTﻞ ﻟﻺﻧﺘﺎج368 :
ﻣﻠ+ﺎر م ﻣﻜﻌﺐ

ﻏﺎز

 -,اﺧﺘ/ﺎر
ﻣﻼﺣﻈﺎت -اﺣﺘ+ﺎ -
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روﺳ+ﺎ

ﺟﻨﻮب أﻓ∂∞ﻘ+ﺎ

ﺟﻨﻮب
اﻟﺴﻮدان

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

ﺗ∂∞∑+ﺪاد
وﺗπIﺎﻏﻮ

ﺗﺮﻛ+ﺎ

اﻟDÄاز∞ﻞ

اﻟ/ﺎ;ﺴﺘﺎن

اﻟﺪوﻟﺔ

Dinkov +Nyarmeyskoye fields

Block 11B/12B, Outeniqua
basin

North of Adar

ﺗﻨﺪوف

Northern licenses

Siirt Provinces

Block BM-SEAL-4

Khyber PakhtunKhawa

Kohat

Sanghar District

Block 15/06

اﻟﻘﺎﻃﻊ Nاﻟﺤﻘﻞ

Brulpadda

إﻳﺮﺗﺎ1-

Ginger

Moita Bonita-2

Togh # 01

Togh 1

Pandhi No 1

Ndungu-1 NFW

اﻟﺒDE

ﻏﺎز

ﻏﺎز

ﻧﻔﻂ

ﻏﺎز

ﻏﺎز

ﻧﻔﻂ

ﻏﺎز

ﻏﺎز

ﻧﻔﻂ

ﻧﻔﻂ

ﻧﻔﻂ

اﻟﻨIع

«
ﻛ∂∞ﺘ àﺎ -
أد»

أوﻟ+ﻐﻮﺳ ´ ™à

اﻟﻌﻤﺮ

ﻋﻤﻴﻖ

91

2629

1076

ﻋﻤﻖ
اﻟﻤﺎء
م

3633

3500

5291

57

ﻫﻨﺎك  7ا;ºﺸﺎﻓﺎت أﺧﺮى
 á- àاﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋﺎم  ،2019ﻟﻢ
ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑ+ﺎﻧﺎت ﻋﻨﻬﺎ
ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﻮى:
ا;ºﺸﺎف ﺻﻐ´D

 ,ﻣﺆﻛﺪ 2 :ﻣﻠﻴﻮن
اﺣﺘ+ﺎ -
ب

اﺧﺘ/ﺎر 50 :بNي
3200

3200

3600

63

45

 ,ﺟﻴﻮﻟﻮ 250 :Ä-
اﺣﺘ+ﺎ -
ﻣﻠﻴﻮن ب ).(API °35
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟ+ﺔ10 :
آﻻف بNي

اﺧﺘ/ﺎر 520 :بNي

4050

ﻋﻤﻖ
اﻟﺒDE
م

اﻟﺴﻤﺎ;ﺔ اﻟﺴﻤﺎ;ﺔ
اﻟ?ﻠ+ﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
م
م

ﻧﻔﻂ

ﻣﺼﺎدر 1 :ﻣﻠ+ﺎر ب م ن
ﻗﺎTﻞ ﻟﻺﻧﺘﺎج-560 :
 600ﻣﻠﻴﻮن ب م ن
 ,ﻗﺎTﻞ ﻟﻺﻧﺘﺎج:
اﺣﺘ+ﺎ -
 1.5ﻣﻠ+ﺎر ب م ن

اﺧﺘ/ﺎر 6600 :بNي

26

اﺧﺘ/ﺎر42 :
بNي

اﺧﺘ/ﺎر 50
بNي

,
اﻻﺣﺘ+ﺎ -
اﻟﺠﻴﻮﻟﻮ  99 :Ä-ﻣﻠ+ﺎر
م ﻣﻜ ﻌ ﺐ

اﺧﺘ/ﺎر 258 :أﻟﻒ
مN3ي
اﺧﺘ/ﺎر 116 :أﻟﻒ
مN3ي
اﺧﺘ/ﺎر  116أﻟﻒ
مN3ي

ﻏﺎز

ﻣﺘﻜﺜﻔﺎت

 -,اﺧﺘ/ﺎر
ﻣﻼﺣﻈﺎت -اﺣﺘ+ﺎ -
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ﻏﻴ∑+ﺎ
اﻻﺳﺘﻮاﺋ+ﺔ

ﻏ+ﺎﻧﺎ

ﻏﺎﻧﺎ

اﻟﻌﺮاق

اﻟﺴﻨﻐﺎل

اﻟﺴﻌﻮد,ﺔ

اﻟﺪوﻟﺔ

Rio Muni Basin

Guyana basin

Orinduik license

Stabroek

Stabroek

West Cape three points 2

DWT-CTP Vlock

ﻗﺎﻃﻊ Tﻌﺸ+ﻘﺔ

اﻟ/ﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ

Urengoyskoye gas field

اﻟﻘﺎﻃﻊ Nاﻟﺤﻘﻞ

S-5

Joe-

Jethro-1

Yellowtail-1

Haimara-1

Tilapia-1

Afina-1

South-1A Pecan

Tﻌﺸ+ﻘﺔ2-

Yakaar-2

GTA-1

U2802

اﻟﺒDE

«
ﺗ∂∞ﺎ -
أﻋb

ﻧﻔﻂ

ﻧﻔﻂ

ﻧﻔﻂ

«
ﺗ∂∞ﺎ -

«
ﻛ∂∞ﺘﺎ -

« أد»à
ﺗ∂∞ﺎ -

ﻧﻔﻂ

ﻏﺎز

ﻧﻔﻂ

ﻧﻔﻂ

ﻧﻔﻂ

ﻧﻔﻂ

ﻏﺎز

ﻏﺎز

ﻏﺎز

ﻏﺎز

اﻟﻨIع

اﻟﻌﻤﺮ

750

1350

1848

1399

1783

1030

á- à
اﻟﻤﻐﻤﻮرة

2500

2500

ﻋﻤﻖ
اﻟﻤﺎء
م

89

63

4400

2157

4400

5622

5575

5726

65
93

4085

3204

4800

5624+
1500 H

ﻋﻤﻖ
اﻟﺒDE
م

39

16

55

ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑ+ﺎﻧﺎت

ﻧﻔﻂ ﺛﻘ+ﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ اﻟ∞DÄ⁄ﺖ

 ,ﻗﺎTﻞ ﻟﻺﻧﺘﺎج á- à
اﺣﺘ+ﺎ -
اﻻ;ºﺸﺎﻓﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ800 :
ﻣﻠﻴﻮن ب م ن

ﻣﺼﺎدر إﺟﻤﺎﻟ+ﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ:
 550 -450ﻣﻠﻴﻮن ب م ن
 ,ﺟﻴﻮﻟﻮ 1.5 :Ä-
اﺣﺘ+ﺎ -
ﻣﻠ+ﺎر ﺑﺮﻣ+ﻞ.
ﻗﺎTﻞ ﻟﻺﻧﺘﺎج 420 :ﻣﻠﻴﻮن
ﺑﺮﻣ+ﻞ

ﺑ DEﺗﻘﻴ ’-+أ;ﺪ اﻻﻣﺘﺪاد
اﻟﺠﻨﻮ »Ä-ﻟﺒYakaara-1 DE

Õﺸﻘﻴﻖ ﻫ+ﺪروﻟŒ-+
Tﺎﺳﺘﺨﺪام  2187ﻃﻦ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺪاﻋﻤﺔ

 ,ﻣﺘﻮﻗﻊ100 :
اﺣﺘ+ﺎ -
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣ+ﻞ

50

30

30

اﻟﺴﻤﺎ;ﺔ اﻟﺴﻤﺎ;ﺔ
اﻟ?ﻠ+ﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
م
م

ﻧﻔﻂ

 20ﻣﻠ+ﺎر ﻣ Dìﻣﻜﻌﺐ

27

اﺧﺘ/ﺎر500 :
ﻃﻦNي

ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺑ+ﺎﻧﺎت
Tﺪا”ﺔ اﻹﻧﺘﺎج á- à
اﻟﻨﺼﻒ اﻷول 2022

اﺧﺘ/ﺎر 1 :ﻣﻠﻴﻮن
مN3ي

ﻏﺎز

ﻣﺘﻜﺜﻔﺎت

 -,اﺧﺘ/ﺎر
ﻣﻼﺣﻈﺎت -اﺣﺘ+ﺎ -
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ﻣ9

ﻣﺎﻟ ´ ∞Dàﺎ

ﻛﻮﻧﻐﻮ

ﻛﻮﻟﻮﻣﺒ+ﺎ

ﻗDÄص

ﻓﻴºﻨﺎم

ﻓﻠﺴﻄ 24 3
اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ

اﻟﺪوﻟﺔ

دﻟﺘﺎ اﻟﻨ+ﻞ

أﺑﻮ رد‚ﺲ

ﻏﺮب ﻏﺎرب

ﺷﻤﺎل اﻟﻌ∂›ﺶ

ﻧﻮر

Luconia Central

Delta de la Cuvette

Llanos 34

Block CPO-5

Llanos 34 block

Magdalena basin Middle

Block 10

114 Block

ﻛ∂›ﺶ ﺷﻤﺎل

اﻟﻘﺎﻃﻊ Nاﻟﺤﻘﻞ

اﻟﻘ∂ع ﺷﻤﺎل ‰Âق 1

ﺳﺪري 23

راﺑﻮل7-

ﻣ́Dاك1-

ﻧﻮر1-

Lebah-1RDL2 Lang

Guaco 1

Sol-1

Guaco 1

Boranda-2 ST

Glaucus-1

Ken Bau 1X

ﻛ∂›ﺶ ﺷﻤﺎل1-

اﻟﺒDE

ﻏﺎز

ﻧﻔﻂ

ﻧﻔﻂ

ﻏﺎز

ﻏﺎز

ﻏﺎز

ﻧﻔﻂ

ﻧﻔﻂ

ﻧﻔﻂ

ﻧﻔﻂ

ﻧﻔﻂ

ﻣﻴﻮﺳ ´ ™à
أد»à

أوﻟ+ﻐﻮﺳ ´ ™à

إﻳﻮﺳ ´ ™à

ﻣﻴﻮﺳ ´ ™à
ﻏﺎز

ﻏﺎز

ﻏﺎز

إﻳﻮﺳ ´ ™à
أد»à

اﻟﻨIع

اﻟﻌﻤﺮ

5914

ﻋb
اﻟ+ﺎcﺴﺔ

300

2063

1700

ﻋﻤﻖ
اﻟﻤﺎء
م

33
1622

295

3810

8

252

3638

2852

3638

4246

4200

133

249

100

41

 ,ﺟﻴﻮﻟﻮ 200 :Ä-
اﺣﺘ+ﺎ -
ﻣﻠﻴﻮن ب

اﻟﻤﺼﺎدر 71 -57 :ﻣﻠ+ﺎر م
ﻣﻜﻌﺐ

 359ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣ+ﻞ

اﺧﺘ/ﺎر 960 :بNي
)(API °24.6

اﺧﺘ/ﺎر 960 :بNي
اﺧﺘ/ﺎر 960 :بNي

اﺧﺘ/ﺎر 415 :بNي

100

4880

ﻋﻤﻖ
اﻟﺒDE
م

اﻟﺴﻤﺎ;ﺔ اﻟﺴﻤﺎ;ﺔ
اﻟ?ﻠ+ﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
م
م

ﻧﻔﻂ

اﺧﺘ/ﺎر 481 :أﻟﻒ
مN3ي

ﻏ́ Dﺗﺠﺎري

اﺧﺘ/ﺎر 1.2 :ﻣﻠﻴﻮن
مN3ي

ﻣﺼﺎدر 227 -142
ﻣﻠ+ﺎر م ﻣﻜﻌﺐ.
ﻣﺼﺎدر ﻗﺎTﻠﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج:
) 700ﻣﻠﻴﻮن ب م ن(

 ,ﺟﻴﻮﻟﻮ :Ä-
اﺣﺘ+ﺎ -
 42 -28ﻣﻠ+ﺎر م
ﻣﻜﻌﺐ

ﻏﺎز

 -,اﺧﺘ/ﺎر
ﻣﻼﺣﻈﺎت -اﺣﺘ+ﺎ -

28

اﺧﺘ/ﺎر246 :
بNي
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اﻟDàو∞ـ ـﺞ

ﻣﻮر;ﺘﺎﻧ>ﺎ

اﻟﻤﻤﻠ⁄ﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﻤﻜﺴ+ﻚ

اﻟﺪوﻟﺔ

Edvard Grieg

Edvard Grieg
A 31-1N16

S 14-9N24

S14-9/24

S 18-8N34

Orca-1

West Newton A-1

S 31-1N16

Alvheim area

Main prospect Froskelår

Telesto

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ أﻟﺒ+ﺎن

West Newton

Tolmount East

42/28d-14

Blackrock

b-5N204 Blackrock
2

Road-1 Springs

ﻏﺎز

ﻧﻔﻂ

ﻧﻔﻂ

إﻳﻮﺳ ´ ™à

Tﺎﻟﻴﻮﺳ ´ ™à

«
ﺗ∂∞ﺎ -

ﻧﻔﻂ

ﻧﻔﻂ

ﻧﻔﻂ

ﺳÈﻨﻮﻣﺎﻧ+ﺎن

Tﺎﻟﻴﻮﺳ ´ ™à

«
ﺟﻮرا -
أﻋb
اﻟπ∂⁄ﻮ»à
-

«
ﺗ∂∞ﺎ -
أﻋb

ﻏﺎز

ﻧﻔﻂ

ﻏﺎز

ﻧﻔﻂ

Nottinghamshire

North Sea
Glengorm prospect

Quesqui 1

ﻧﻔﻂ
ﻏﺎز

Quesqui field

اﻟﻘﺎﻃﻊ Nاﻟﺤﻘﻞ

اﻟﺒDE

اﻟﻨIع

اﻟﻌﻤﺮ

120

335

2510

ﻋb
اﻟ+ﺎcﺴﺔ

1115

ﻋb
اﻟ+ﺎcﺴﺔ

86

ﻋﻤﻖ
اﻟﻤﺎء
م

68

60

30

2097

2097

68

38

36

49

115

73

34

37

37

3298

5266

5056

ﻋﻤﻖ
اﻟﺒDE
م

اﻟﺴﻤﺎ;ﺔ اﻟﺴﻤﺎ;ﺔ
اﻟ?ﻠ+ﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
م
م

Ó á- à ,ﻼ
ﻣﺠﻤIع اﻻﺣﺘ+ﺎ -
اﻻ;ºﺸﺎﻓ ´  37 -4 :™àﻣﻠﻴﻮن
بمن

 ,ﺟﻴﻮﻟﻮ -12 :Ä-
اﺣﺘ+ﺎ -
 28ﻣﻠﻴﻮن ب
 ,إﺟﻤﺎ-60 :Ï-
اﺣﺘ+ﺎ -
 130ﻣﻠﻴﻮن ب م ن
ﻣﺼﺎدر إﺟﻤﺎﻟ+ﺔ130 -60 :
ﻣﻠﻴﻮن ب م ن

 ,ﺟﻴﻮﻟﻮ :Ä-
اﺣﺘ+ﺎ -
 283 -146.4ﻣﻠﻴﻮن
ﺑﺮﻣ+ﻞ

ﻃ/ﻘﺎت رﻣﻠ+ﺔ رﻗ+ﻘﺔ
ﻣﺸ/ﻌﺔ Tﺎﻟﻨﻔﻂ

) ,ﻣﺆﻛﺪ+
اﺣﺘ+ﺎ -
ﻣﺤﺘﻤﻞ +ﻣﻤﻜﻦ(536 :
ﻣﻠ+ﺎر ﺑﺮﻣ+ﻞ

ﻧﻔﻂ

اﻟﻤﺼﺎدر 6.2 :ﻣﻠ+ﺎر م
ﻣﻜﻌﺐ
,
اﻻﺣﺘ+ﺎ -
اﻟﺠﻴﻮﻟﻮ 7.5 -6 :Ä-
ﻣﻠ+ﺎر م ﻣﻜﻌﺐ
,
اﻻﺣﺘ+ﺎ -
اﻟﺠﻴﻮﻟﻮ 368 :Ä-
ﻣﻠ+ﺎر م ﻣﻜﻌﺐ

ﻣﺼﺎدر ﻗﺎTﻠﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج:
 250ﻣﻠﻴﻮن ب م ن
ﺷﻮاﻫﺪ ﻋ bﻏﺎز
اﻟﺴﺠ+ﻞ

ﻏﺎز

 -,اﺧﺘ/ﺎر
ﻣﻼﺣﻈﺎت -اﺣﺘ+ﺎ -
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اﻟﻬﻨﺪ

اﻟﺪوﻟﺔ

GOM- Block 387

KG-OSN-2009/3

NWMH Extn. PML

GK-OSN-2009/1 Kutch

Obiafu field

Northwest Balder field

Shrek prospect

License 855

Goddo prospect

Southwest of Boyla

H2

B-203-2

ﻏﺎز

ﻧﻔﻂ

ﻧﻔﻂ

ﻧﻔﻂ

GKS091NFA-1

Obiafu-41

ﻧﻔﻂ

ﻏﺎز

ﻣD́àوزو∞ﻚ
ﻣﻴﻮﺳ ´ ™à

أوﻟ+ﻐﻮﺳ ´ ™à

1981

ﻋb
اﻟ+ﺎcﺴﺔ
á- à
اﻟﻤﻐﻤﻮرة
á- à
اﻟﻤﻐﻤﻮرة

119

127

4026

4373

4310

350

130

49

25

ﻧﻔﻂ

ﻧﻔﻂ

449

1569

75

20
ﻧﻔﻂ

إﻳﻮﺳ ´ ™à

118

3433

1170

28

112

20

ﻏﺎز

24/9-15 S

25/7-7

6507/5-9 S

7324-6/1

16/5-8a

24/9- 13

ﻏﺎز

Licence 167

ﻧﻔﻂ

LPOW

(Noaka) license 442

H-9-T4-6/30

ﻧﻔﻂ
ﻧﻔﻂ

Vestflanken 2 project Oseberg

اﻟﻘﺎﻃﻊ Nاﻟﺤﻘﻞ

اﻟﺒDE

اﻟﻨIع

اﻟﻌﻤﺮ

ﻋﻤﻖ
اﻟﻤﺎء
م
á- à
اﻟﻤﻐﻤﻮرة
110

ﻋﻤﻖ
اﻟﺒDE
م

28

10

17

اﻟﺴﻤﺎ;ﺔ اﻟﺴﻤﺎ;ﺔ
اﻟ?ﻠ+ﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
م
م

اﺧﺘ/ﺎر 783 :بNي

ﺗﻘﻴ+ﻢ أو10 -1.8 :Ï-
ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣ+ﻞ

ﺗﻘﻴ+ﻢ أو 10 -1 :Ï-ﻣﻠﻴﻮن
بمن
ﻣﺼﺎدر ﻗﺎTﻠﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج-20 :
 65ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣ+ﻞ
ﻣﺼﺎدر ﻗﺎTﻠﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج-19 :
 39ﻣﻠﻴﻮن ب م ن

 ,ﻗﺎTﻞ ﻟﻺﻧﺘﺎج22 :
اﺣﺘ+ﺎ -
ﻣﻠﻴﻮن ب
 200 -80ﻣﻠﻴﻮن ب م ن
ﺗﻘﻴ+ﻢ أو 25 -5 :Ï-ﻣﻠﻴﻮن
بمن

ﻧﻔﻂ

اﺧﺘ/ﺎر 78571 :مN3ي

 ,اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ:
اﻻﺣﺘ+ﺎ -
 305ﻣﻠ+ﺎر م ﻣﻜﻌﺐ

ﻏﺎز +ﻣﺘﻜﺜﻔﺎت
ﻗﺎTﻞ ﻟﻺﻧﺘﺎج10 -1 :
ﻣﻠﻴﻮن م ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺎ áE à
ﻧﻔﻂ

ﻏﺎز

 -,اﺧﺘ/ﺎر
ﻣﻼﺣﻈﺎت -اﺣﺘ+ﺎ -

30

 60ﻣﻠﻴﻮن
ﺑﺮﻣ+ﻞ
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Canyon Mississippi

Gladden

ﻧﻔﻂ

اﻟﻮﻻ”ﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﺒ+ﺎﻧﺎت ﻣﺮﺗ/ﺔ ﺣﺴﺐ اﻟºﺴﻠﺴﻞ اﻷTﺠﺪي ﻟﻠﺪول.
اﻟﻤﺼﺪر :اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ NأواTﻚ ،ﺗºﺒﻊ ﺑ+ﺎﻧﺎت اﻻ;ºﺸﺎﻓﺎت اﻟﺠﺪ”ﺪة  á- àاﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺪوﻟ+ﺔ.

اﻟﺪوﻟﺔ

اﻟﻘﺎﻃﻊ Nاﻟﺤﻘﻞ

اﻟﺒDE

اﻟﻨIع

اﻟﻌﻤﺮ

ﻋﻤﻖ
اﻟﻤﺎء
م

ﻋﻤﻖ
اﻟﺒDE
م

اﻟﺴﻤﺎ;ﺔ اﻟﺴﻤﺎ;ﺔ
اﻟ?ﻠ+ﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
م
م

ﻗﺎTﻞ ﻟﻺﻧﺘﺎج 7 :ﻣﻠﻴﻮن ب
من

ﻧﻔﻂ

ﻏﺎز

 -,اﺧﺘ/ﺎر
ﻣﻼﺣﻈﺎت -اﺣﺘ+ﺎ -

31
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)اﻟﺠﺪول(3 -
اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ أواﺑﻚ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ
ﺗﻮﻧﺲ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ+
ﺳﻮرﯾﺔ
اﻟﻌﺮاق
اﻟﻜﻮﯾﺖ
ﻟﯿﺒﯿﺎ
ﻣﺼﺮ#
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء
اﻟﺴﻮدان
ُ
ﻋﻤﺎن
اﻟﻤﻐﺮب
ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
اﻟﯿﻤﻦ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪول ﻏﯿﺮ اﻷﻋﻀﺎء
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

2015

2016

ﻧﻔﻂ ﻏﺎز

ﻧﻔﻂ ﻏﺎز

ﻧﻔﻂ

ﻏﺎز

2018
ﻧﻔﻂ
1

3
11

13

9
26
49

3
17
33

1
17

0
49

20
2

1

2

7

7

27
53

4
2

6
39

16

18
34

31
62

1
2

0
53

3
37

* ﺗﻘﺪﯾﺮات
 +اﻻﻛﺘﺸﺎف اﻟﻐﺎزي ﻓﻲ ﻋﺎم  2017ھﻮ ﻣﻜﻤﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﻐﺎز ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺴﮭﺒﺎء
 #أﺣﺪ اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﻐﺎز ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري

136

2017

ﻏﺎز

ﻧﻔﻂ

1

1

4
6
1

ﻏﺎز

1

13
1

1
13
28

*2019

7

1

3
4

10
12

4
11

1
1

2

1

0
62

2
30

1
7

2
6

0
12

1
2
13
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 -3اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
 1 -3اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻨﻔﻂ

3

ارﺗﻔﻌﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﻌﺪل ﻗﺎرب  %1.6ﻟﺘﺒﻠﻎ  1267.4ﻣﻠﯿﺎر ﺑﺮﻣﯿﻞ
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2019ﻣﻘﺎﺑﻞ  1248.1ﻣﻠﯿﺎر ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018أي أن اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺿﺎف 19.3
ﻣﻠﯿﺎر ﺑﺮﻣﯿﻞ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة.
 1 -1 -3اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ:

ارﺗﻔﻌﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ أواﺑﻚ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم 2019
إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ  710ﻣﻠﯿﺎر ﺑﺮﻣﯿﻞ ،ﺗﻌﺎدل  %56.1ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ،
وذﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ ارﺗﻔﺎع ﺗﻘﺪﯾﺮات اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺣﯿﺚ أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﺘﺮول ﻓﻲ أﺑﻮ ظﺒﻲ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﮫ ﻓﻲ  4ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2019ﻋﻦ اﻛﺘﺸﺎف
وإﺿﺎﻓﺔ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ھﯿﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ  7ﻣﻠﯿﺎر ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم وﺣﻮاﻟﻲ
 1.64ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ) 58ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ( ،وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻀﻊ دوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎً ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﯾﻘﺎرب
 105ﻣﻠﯿﺎر ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ،و 7731ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ) 273ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن
ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ( .ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻦ اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻮارد ﻏﺎز ﻏﯿﺮ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﻼص ﺗﻘﺪر
ﺑﺤﻮاﻟﻲ  4.5ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ) 160ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺒﺔ( .وذﻛﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن ﻧُﺸﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮول أﺑﻮ ظﺒﻲ اﻟﻮطﻨﯿﺔ "أدﻧﻮك" أن ھﺬه اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﺗﻌﺪ اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ ﻧﻮﻋﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻟﺒﺪاﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻮارد
اﻟﮭﯿﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ.
وارﺗﻔﻌﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ُ
ﻋﻤﺎن ﺑﻨﺤﻮ  51ﻣﻠﯿﻮن ﺑﺮﻣﯿﻞ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ
 2017وﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  ،2018ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء أو
ﻏﯿﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ أواﺑﻚ.

 3ﺗﻘﺪﯾﺮات اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ أواﺑﻚ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻨﻔﻮط اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ﺟﺪا واﻟﺒﯿﺘﻮﻣﯿﻦ ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﯾﻼ،
واﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﮭﺎ ﺷﺮﻛﺔ  Petróleos de Venezuela, S.Aاﻟﻔﻨﺰوﯾﻠﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻋﻨﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  259ﻣﻠﯿﺎر ﺑﺮﻣﯿﻞ .ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت
ﻧﻔﻂ رﻣﺎل اﻟﻘﺎر ﻓﻲ ﻛﻨﺪا ،واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪرھﺎ إدارة اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻜﻨﺪﯾﺔ رﺳﻤﯿﺎ ً ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  166ﻣﻠﯿﺎر ﺑﺮﻣﯿﻞ.
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وﺑﺬﻟﻚ ﯾﻘﺪر إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  719.6ﻣﻠﯿﺎر ﺑﺮﻣﯿﻞ ،ﺗﻌﺎدل
 %56.8ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻌﺎم .2019
 2 -1 -3اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ دول ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %1.8ﻟﺘﺒﻠﻎ  935.6ﻣﻠﯿﺎر
ﺑﺮﻣﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ،وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺣﺬف ﺗﻘﺪﯾﺮات اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻨﻔﻂ ﻟﺪوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ أوﺑﻚ،
ﺣﯿﺚ اﻧﺴﺤﺒﺖ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم  .42019وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت
أوﺑﻚ ﺣﻮاﻟﻲ  %74ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم  ،2020ﻣﻘﺎﺑﻞ
 %76.4ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم .2019
ﯾﺒﯿﻦ )اﻟﺠﺪول (4 -ﺗﻘﺪﯾﺮات اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺮﺑﯿﺎ وﻋﺎﻟﻤﯿﺎً ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2015وﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم
 .2019وﯾﺒﯿﻦ )اﻟﺸﻜﻞ (4 -ﺗﻮزع اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺎم .2019

)اﻟﺠﺪول(4-
اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ2019 -2015 ،
ﻣﻠﯿﺎر ﺑﺮﻣﯿﻞ

اﻹﻣﺎرات+
اﻟ4ﺤ76ﻦ
ﺗﻮ;ﺲ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﺴﻌﻮدDﺔ
ﺳﻮر7ﺔ
اﻟﻌﺮاق
ﻗﻄﺮ
اﻟ7LKﺖ
ﻟﻴPOﺎ
ﻣQ
إﺟﻤﺎ @Aاﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء
اﻟﺴﻮدان

2015

2016

2017

2018

*2019

97.80
0.12
0.43
12.20
266.46
2.50
143.10
25.24
101.50
49.52
3.47
702.3
1.50

97.80
0.12
0.43
12.20
266.20
2.50
148.40
25.24
101.50
48.36
3.47
706.2
1.50

97.80
0.10
0.43
12.20
266.30
2.50
147.20
25.24
101.50
48.36
3.30
704.9
1.50

97.80
0.09
0.43
12.20
267.26
2.50
145.02
25.24
101.50
48.36
3.19
703.6
1.50

104.80
0.09
0.43
12.20
267.26
2.50
145.02
25.24
101.50
48.36
3.19
710.6
1.50

,ﺴ.ﺔ اﻟﺘﻐ45
201962018
)(%
7.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0

 4اﻧﻀﻤﺖ اﻟﻐﺎﺑﻮن إﻟﻰ أوﺑﻚ ﻋﺎم  ،2016وﺗﻢ ﺗﻀﻤﯿﻨﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮع أوﺑﻚ ﻣﻨﺬ  .2016واﻧﻀﻤﺖ ﻏﯿﻨﯿﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋﯿﺔ إﻟﻰ أوﺑﻚ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ
أﯾﺎر/ﻣﺎﯾﻮ  2017وﺗﻢ ﺗﻀﻤﯿﻨﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮع دول أوﺑﻚ ﻋﺎم  .2017واﻧﻀﻤﺖ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ إﻟﻰ أوﺑﻚ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﺣﺰﯾﺮان/ﯾﻮﻧﯿﻮ  ،2018وﺗﻢ
ﺗﻀﻤﯿﻨﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮع دول أوﺑﻚ ﻋﺎم .2018ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻧﺴﺤﺒﺖ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ أوﺑﻚ ﻋﺎم  ،2019وﺣﺬﻓﺖ ﺑﯿﺎﻧﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع أوﺑﻚ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎم.
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ُ
ﻋﻤﺎن
اﻟPﻤﻦ
إﺟﻤﺎ @Aاﻟﺪول اﻟﻌLKJﺔ
أﻧﻐﻮﻻ
اﻻZﻮادور
اﻟKﻮﻧﻐﻮ
ﻏﻴ]Pﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋPﺔ
اﻟﻐﺎﺑﻮن
إﻳﺮان
ﻧPﺠ7bcﺎ
ﻓ be eو7ﻼ
دول أوKﻚ ﻏ 45اﻟﻌLKJﺔ#
إﺟﻤﺎ @Aدول أوKﻚ ^
اﻟbiاز7ﻞ
اﻟﻤﻤﻠKﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟbeو7ـ ـﺞ
اﻟﻮﻻDﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻤﻜﺴPﻚ
ﻛﻨﺪا
ﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻣﻨﻬﺎ :أذر}Pﺠﺎن
أوز}ﻜﺴﺘﺎن
ﺗﺮ~ﻤﺎ;ﺴﺘﺎن
روﺳPﺎ اﻻﺗﺤﺎدDﺔ
~ﺎزاﺧﺴﺘﺎن
اﻟﺼ e c
Å
Ñ
Çﺎ  ÉÖدول اﻟﻌﺎﻟﻢ
إﺟﻤﺎ @Aاﻟﻌﺎﻟﻢ
,ﺴ.ﺔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء )(%
)(%
,ﺴ.ﺔ اﻟﺪول اﻟﻌLKJﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ
)(%
;ﺴ4ﺔ دول أو}ﻚ ﻟﻠﻌﺎﻟ ﻟﻢﻠﻌﺎﻟﻢ

2015

2016

2017

2018

*2019

4.74
2.67
711.2
8.42
8.27
2.98
1.10
2.00
157.53
37.07
41.40
252.70
948.51
16.18
2.75
5.14
39.90
9.71
4.56
119.79
7.00
0.59
0.60
80.90
30.00
25.10
33.80
1220.9
57.5
58.3
77.7

4.74
2.67
715.1
9.52
8.27
2.98
1.10
2.00
158.40
37.06
41.40
256.66
956.37
12.99
2.56
6.61
35.23
7.26
4.32
119.79
7.00
0.59
0.60
80.00
30.00
25.62
56.44
1242.6
56.8
57.6
77.0

4.74
2.67
713.8
8.38
8.27
2.98
1.10
2.00
155.60
37.45
41.40
254.21
952.82
12.63
2.07
7.70
49.90
7.22
4.71
119.79
7.00
0.59
0.60
80.00
30.00
25.63
50.20
1247.9
56.5
57.2
76.4

4.74
2.67
712.5
8.16
8.27
2.98
1.10
2.00
155.60
36.97
41.40
256.49
953.87
12.84
2.50
8.05
61.20
6.43
4.71
119.79
7.00
0.59
0.60
80.00
30.00
25.93
37.65
1248.1
56.4
57.1
76.4

4.79
2.67
719.6
8.16
8.27
2.98
1.10
2.00
155.60
36.97
41.40
256.49
935.63
13.24
2.70
8.22
70.99
5.79
5.21
119.79
7.00
0.59
0.60
80.00
30.00
26.15
39.28
1267.4
56.1
56.8
73.8

,ﺴ.ﺔ اﻟﺘﻐ45
201962018
)(%
1.1
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
)(1.9
3.1
8.0
2.1
16.0
)(10.0
10.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.9
4.3
1.55

ﻣﻼﺣﻈﺎت:
* ﺑPﺎﻧﺎت ﺗﻘﺪﻳ76ﺔ
 +ﺣﺴﺐ إﻋﻼن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋ çﻟﻠﺒbÑول ،اﻟﻤ]ﺸﻮر ﻋ çﻣﻮﻗﻊ íìﻛﺔ ﺑbÑول أﺑﻮ ﻇ  ïÖ iاﻟﻮﻃﻨPﺔ "أدﻧﻮك".
 öﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ  ÉÖ eﻣﻨﻈﻤﺔ أواÇﻚ ﻻ ùﺸﻤﻞ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺮﺳﻤPﺔ ﻻﺣﺘPﺎﻃPﺎت اﻟﻨﻔﻮط اﻟﺜﻘPﻠﺔ ﺟﺪا
 ôاﻟﻌﺎﻟ Ö
#ﺗﻘﺪﻳﺮات اﻻﺣﺘPﺎ Ö
واﻟﺒ°ﺘﻮﻣ e c
 ÉÖ e Åﻓ be eو7ﻼ ،واﻟ  ïÖ Ñﺗﻀﻌﻬﺎ íìﻛﺔ  Petróleos de Venezuela, S.Aاﻟﻔ be eو7ﻠPﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣPﺔ ﻋﻨﺪ أ  b¥Zﻣﻦ  259ﻣﻠPﺎر
∂
ﺑﺮﻣPﻞ~ .ﻤﺎ ﻻ ùﺸﻤﻞ اﺣﺘPﺎﻃPﺎت ﻧﻔﻂ رﻣﺎل اﻟﻘﺎر  ÉÖ eﻛﻨﺪا ،واﻟ  ïÖ Ñﺗﻘﺪرﻫﺎ إدارة اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻄﺒPﻌPﺔ اﻟKﻨﺪDﺔ رﺳﻤPﺎ Çﺄ  b¥Zﻣﻦ 166
ﻣﻠPﺎر ﺑﺮﻣPﻞ.
^اﻧﻀﻤﺖ اﻟﻐﺎﺑﻮن إ∏ أو}ﻚ ﻋﺎم  ،2016وﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﻤLع أو}ﻚ ﻣﻨﺬ  ،2016واﻧﻀﻤﺖ ﻏﻴ]Pﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋPﺔ إ∏ أو}ﻚ ÉÖ e
ﻋﺎم 2017وﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﻤLع دول أو}ﻚ ﻋﺎم  .2017واﻧﻀﻤﺖ اﻟKﻮﻧﻐﻮ إ∏ أو}ﻚ  ÉÖ eﻋﺎم ،2018وﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﻤLع
دول أو}ﻚ ﻋﺎم  .2018ﺑ°ﻨﻤﺎ ا;ﺴﺤ4ﺖ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ أو}ﻚ ﻋﺎم  ،2019وﺣﺬﻓﺖ ﺑPﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤLع أو}ﻚ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎم
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2015

2016

2018

2017

*2019

 Åﻗﻮﺳ e c
اﻷرﻗﺎم ﺑ e c
 Åﺗﻌ ïeﺳﺎﻟ4ﺎ.
 ôاﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﺴﻮﻣﺔ.
ﺎ
P
ﺘ
ﺣ
ا
ﻒ
ﺼ
ﻧ
ﻞ
ﻤ
ﺸ
ù
ﺖ
7
L
K
ﻟ
ا
و
ﺔ
D
د
ﻮ
ﻌ
ﺴ
ﻟ
ا
ﻦ
ﻣ
ﻞ
~
ت
اﺣﺘPﺎﻃPﺎ
Ö

,ﺴ.ﺔ اﻟﺘﻐ45
201962018
)(%

Sources:
BP Statistical Review of World Energy, June, 2019.
Oil & Gas Journal, 1 Jan. 2020.
OPEC Annual Statistical Bulletin, 2019.
OAPEC Data Bank.

)اﻟﺸﻜﻞ(4 -
ﺗﻮزع اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺎم  2019ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ

9.5%

اﻟدول ا ﻷﻋﺿﺎء
أﺧرى
أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ
دول أوﺑك ﻏﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻛوﻣﻧوﻟث اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ

20.2%
56.1%
6.5%
7.8%

 2 -3اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
ارﺗﻔﻌﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%2.1وذﻟﻚ ﻣﻦ  201.6ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺎم  ،2018إﻟﻰ  205.9ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺎم .2019
 1 -2 -3اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ:

ارﺗﻔﻌﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ أواﺑﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %3.2ﺑﯿﻦ
ﻋﺎﻣﻲ  2010و ،2019وذﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ ارﺗﻔﺎع ﺗﻘﺪﯾﺮات اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﺑﻨﺤﻮ  1.64ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎً .ﻛﻤﺎ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات إﻟﻰ
ارﺗﻔﺎع اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%0.6ﻣﻦ 9.07
36
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الفصل الثاني

ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺎم  ،2018إﻟﻰ  9.12ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺎم  .2019وﺑﺬﻟﻚ ﯾﺒﻠﻎ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ أواﺑﻚ ﻧﺤﻮ  55ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  ،2019ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  %26.7ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﯾﻄﺮأ أي ﺗﻐﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ
ﯾﻜﻮن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺣﻮاﻟﻲ 56
ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ،ﺗﻌﺎدل  %27.3ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ.
 2 -2 -3اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ دول أوﺑﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻗﺎرﺑﺖ  ،%23ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ
 74.4ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2019ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  96.5ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم
 ،2018وأﺗﻰ ھﺬا اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻧﺴﺤﺎب دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم
 ،2019إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﻓﻲ أﻧﻐﻮﻻ ،وﻏﯿﻨﯿﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋﯿﺔ وﻓﻨﺰوﯾﻼ.
ﺷﻜﻠﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ دول أوﺑﻚ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻧﺤﻮ  %36.1ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2019ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  %48ﻓﻲ ﻋﺎم  .2018ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮات
اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ  61ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ
ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺎم  ،2018إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  63.4ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺎم  ،2019وذﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ ارﺗﻔﺎع
ﺗﻘﺪﯾﺮات اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ أذرﺑﯿﺠﺎن ،وﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴﺘﺎن.
ﯾﺒﯿﻦ )اﻟﺠﺪول (5 -ﺗﻘﺪﯾﺮات اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ .وﯾﺒﯿﻦ
)اﻟﺸﻜﻞ (5 -ﺗﻮزع اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ.

)اﻟﺠﺪول(5 -
اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ.2019 -2015 ،
ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
2015

2016

2017

2018

*2019

2019 62018
)(%

اﻹﻣﺎرات+

6091.0

6091.0

6091.0

6091

7731

26.9

اﻟ4ﺤ76ﻦ

163.0

224.0

210.0

192.5

192.5

0.0

ﺗﻮ;ﺲ

65.0

65.0

64.0

64

64

0.0

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

4505.0

4505.0

4505.0

4505.0

4505.0

0.0

اﻟﺴﻌﻮدDﺔ

8587.0

8618.0

8715.0

9069

9119

0.6
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2015

2016

2017

2018

*2019

2019 62018
)(%

ﺳﻮر7ﺔ

285.0

285.0

285.0

285

285

0.0

اﻟﻌﺮاق

3694.0

3820.0

3744.0

3729

3729

0.0

ﻗﻄﺮ

24299

24073

23861.0

23861

23861

0.0

اﻟ7LKﺖ

1784.0

1784.0

1784.0

1784

1784

0.0

ﻟﻴPOﺎ

1495

1505

1505

1505

1505

0.0

ﻣQ

2186.0

2086.0

2221.0

2221

2221

0.0

إﺟﻤﺎ @Aاﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء

53154

53055

52985

53306

54997

3.2

6

6

6

6

6

0.0

اﻟﺴﻮدان
ُﻋﻤﺎن

25

25

25

25

25

0.0

705

705

705

707

707

0.0

اﻟﺼﻮﻣﺎل

6

6

6

6

6

0.0

اﻟﻤﻐﺮب

1

1

1

1

1

0.0

ﻣﻮر7ﺘﺎﻧPﺎ

28

28

28

28

28

0.0

اﻷردن

اﻟPﻤﻦ
إﺟﻤﺎ @Aاﻟﺪول اﻟﻌLKJﺔ

اﻧﻐﻮﻻ

اﻻZﻮادور

479

479.0

479

479

479

0.0

54404

54305

54235

54558

56248

3.10

308.0

308.1

422

383

344

)(10.2

11

11

10.9

11

11

0.0

اﻟKﻮﻧﻐﻮ

285

285

285

285

285

0.0

ﻏﻴ]Pﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋPﺔ

54

47

42

42

41

)(2.4

اﻟﻐﺎﺑﻮن

25.0

28.2

26.00

26

26

0.0

إﻳﺮان

34020

33721.2

33810

33899

33987

0.3

5111.0

5475.2

5627

5675

5723

0.8

ﻧPﺠ7bcﺎ
ﻓ be eو7ﻼ

5701.5

5739.7

5707

5674

5641

)(0.6

دول أوKﻚ ﻏ 45اﻟﻌLKJﺔ#

45151

45283

45645

45995

46058

0.14

إﺟﻤﺎ @Aدول أوKﻚ ^

95607

95679

95850

96539

74431

)(22.90

471.1

425.0

373

366

364

)(0.5

205.4

205.0

183

187

187

0.0

اﻟbiاز7ﻞ
اﻟﻤﻤﻠKﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟbeو7ـ ـﺞ

1922.0

1835.0

1762

1710

1603

)(6.3

اﻟﻮﻻDﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

10440.5

8616.0

9022

12278

13076

6.5

241.0

196.0

196

185

179

)(3.2

ﻛﻨﺪا

1995.8

2158.0

2033

2070

1995

)(3.6

ﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻣﻨﻬﺎ :اذر}Pﺠﺎن

61675.0

60985.0

60985

60985

63645

4.4

991.0

980.0

980

980

1260

28.6

اوز}ﻜﺴﺘﺎن

1841

1820

1820

1820

1820

0.0

ﺗﺮ~ﻤﺎ;ﺴﺘﺎن

7504

7420

7420

7420

9800

32.1

روﺳPﺎ اﻻﺗﺤﺎدDﺔ

47806

47270

47270

47270

47270

0.0

2407

2380

2380

2380

2380

0.0

4945.1

5170.0

5830

5953

6243

4.9

اﻟﻤﻜﺴPﻚ

~ﺎزاﺧﺴﺘﺎن
اﻟﺼ e c
Å

38
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2015

2016

2017

2018

*2019

2019 62018
)(%

15436

16210

16933

17364

16319

)(6.0

196887

195388

197196

201651

205917

2.1

,ﺴ.ﺔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ )(%

27.0

27.2

26.9

26.4

26.7

,ﺴ.ﺔ اﻟﺪول اﻟﻌLKJﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ )(%

27.6

27.8

27.5

27.1

27.3

,ﺴ.ﺔ دول أوKﻚ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ )(%

48.6

49.0

48.6

47.9

36.1

Ñ
Çﺎ  ÉÖدول اﻟﻌﺎﻟﻢ
إﺟﻤﺎ @Aاﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻣﻼﺣﻈﺎت:
* ﺑPﺎﻧﺎت ﺗﻘﺪﻳ76ﺔ
 +ﺣﺴﺐ إﻋﻼن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋ çﻟﻠﺒbÑول ،اﻟﻤ]ﺸﻮر ﻋ çﻣﻮﻗﻊ íìﻛﺔ ﺑbÑول أﺑﻮ ﻇ  ïÖ iاﻟﻮﻃﻨPﺔ "أدﻧﻮك" ،ﻋﻦ ا–Zﺸﺎف و“ﺿﺎﻓﺔ اﺣﺘPﺎﻃPﺎت
ﻫPﺪروﻛ}6ﻮﻧPﺔ ﺟﺪDﺪة ﺗﻘﺪر Çﺤﻮا 1.64 ∏Öﺗ76ﻠﻴﻮن ﻣ bÑﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒ ‘ÖPﻋﺎم 2019
 #اﻧﻀﻤﺖ اﻟﻐﺎﺑﻮن إ∏ أو}ﻚ ﻋﺎم  ،2016وﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﻤLع أو}ﻚ ﻣﻨﺬ  ،2016واﻧﻀﻤﺖ ﻏﻴLaﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋPﺔ إ∏ أو}ﻚ  ÉÖ eﻋﺎم
 2017وﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﻤLع دول أو}ﻚ ﻋﺎم  .2017واﻧﻀﻤﺖ اﻟbﻮﻧﻐﻮ إ∏ أو}ﻚ  ÉÖ eﻋﺎم ،2018وﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﻤLع دول أو}ﻚ
ﻋﺎم .2018
^ا;ﺴﺤ4ﺖ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ أو}ﻚ ﻋﺎم  ،2019وﺣﺬﻓﺖ ﺑPﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤLع أو}ﻚ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎم
 Åﻗﻮﺳ e c
اﻷرﻗﺎم ﺑ e c
 Åﺗﻌ ïeﺳﺎﻟ4ﺎ.
 ôاﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﺴﻮﻣﺔ.
اﺣﺘPﺎﻃPﺎت ~ﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدDﺔ واﻟ7LKﺖ ùﺸﻤﻞ ﻧﺼﻒ اﺣﺘPﺎ Ö
Sources:
BP Statistical Review of World Energy, June, 2019.
Oil & Gas Journal, 1 Jan. 2020.
OPEC Annual Statistical Bulletin, 2019.
OAPEC Data Bank.

)اﻟﺸﻜﻞ(5 -
ﺗﻮزع اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ

اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء
27%
أﺧرى
13%

ﻛوﻣﻧوﻟث اﻟدول
اﻟﻣﺳﺗﻘ ﻠﺔ
31%
دول أوﺑك ﻏﯾر
اﻟﻌرﺑﯾﺔ
22%

أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ
7%
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 -4إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻮاﺋﻞ اﻟﮭﯿﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﯿﺔ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
 1 -4إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻮاﺋﻞ اﻟﮭﯿﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﯿﺔ

5

 1 -1 -4إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم

ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ زھﯿﺪة ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز  ،%0.1وذﻟﻚ
ﻣﻦ  87.25ﻣﻠﯿﻮن ب/ي ﻋﺎم  ،2018إﻟﻰ  87.35ﻣﻠﯿﻮن ب/ي ﻋﺎم .2019
 2 -1 -4إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

ارﺗﻔﻌﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮات إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ أواﺑﻚ ﺑﻨﺤﻮ  ،%0.4وذﻟﻚ ﻣﻦ
 23.78ﻣﻠﯿﻮن ب/ي ﻋﺎم  2018إﻟﻰ  23.88ﻣﻠﯿﻮن ب/ي ﻋﺎم  ،2019وﺷﻜﻠﺖ  %27.3ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺎم  .2019أﻣﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮات إﻧﺘﺎج اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ
ﻓﺒﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  24.9ﻣﻠﯿﻮن ب/ي ﺗﻤﺜﻞ  %28.4ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻢ.
 3 -1 -4إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﯾﻮﺿﺢ )اﻟﺠﺪول (6 -ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﻘﺪﯾﺮات إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ﻓﻲ دول ﻣﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ 6ﺑﻨﺴﺒﺔ %7.2
ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2019ﻟﺘﺒﻠﻎ  29.95ﻣﻠﯿﻮن ب/ي ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  32.3ﻣﻠﯿﻮن ب/ي ﻓﻲ ﻋﺎم ،2018
وذﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻﻧﺴﺤﺎب دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم  ،2019ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ
ﺗﺮاﺟﻊ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻛٍﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،واﻟﻜﻮﯾﺖ ،وأﻧﻐﻮﻻ ،وإﯾﺮان ،وﻓﻨﺰوﯾﻼ ،وﻏﯿﻨﯿﺎ
اﻻﺳﺘﻮاﺋﯿﺔ ،وھﻮ أﻣﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺨﻔﯿﻀﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﮭﺎ أوﺑﻚ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ.
ﺷﻜﻞ إﻧﺘﺎج دول أوﺑﻚ  %34.3ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2019ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ %37
ﻓﻲ ﻋﺎم  .2018وﺷﮭﺪت اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ارﺗﻔﺎع اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1.8ﻣﻠﯿﻮن ب/ي ﺑﯿﻦ
ﻋﺎﻣﻲ  2018و ،2019وذﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ ارﺗﻔﺎع إﻧﺘﺎج زﯾﺖ اﻟﺴﺠﯿﻞ 7اﻟﺬي ﺷﻜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ  %63ﻣﻦ
إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم .2019

 5ﯾﻘﺴﻢ إﻟﻰ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم ،وإﻧﺘﺎج ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ.

 6اﺳﺘﻨﺎداً إﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻹﻧﺘﺎج ﺧﻼل ﻋﺸﺮة أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم  2019ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺸﮭﺮﯾﺔ ) (Oil Market Reportﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أوﺑﻚ.
 7ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻋﺸﺮة أﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم  2019ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺸﮭﺮﯾﺔ ﻹدارة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ .EIA
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الفصل الثاني

)اﻟﺠﺪول(6 -
إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ واﻟﺴﻮاﺋﻞ اﻟﮭﯿﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﯿﺔ ﻋﺮﺑﯿﺎً وﻋﺎﻟﻤﯿﺎً
أﻟﻒ ب/ي
2015

2016

2017

2018

*2019

ً
أوﻻ :إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم

2019 62018
)(%

اﻹﻣﺎرات

2971

3088.0

2967

3007.2

3062

1.8

اﻟ4ﺤ76ﻦ

202.0

202.0

197.0

194

193.9

)(0.1

ﺗﻮ;ﺲ

47.0

43.4

36.6

38.2

37

)(3.1

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

1157

1020

993.34

970

1024

5.6

اﻟﺴﻌﻮدDﺔ

10193

10460

9959.2

10317

9900

)(4.0

ﺳﻮر7ﺔ

9.7

7.97

17

16

24

50.0

اﻟﻌﺮاق

3744

4164

4469

4410

4581

3.9

ﻗﻄﺮ

649

654

605

600.56

650.1

8.2

اﻟ7LKﺖ

2883

2954

2704

2736.17

2674

)(2.3

ﻟﻴPOﺎ

401.5

390

817

951

1115

17.2

ﻣQ

596.2

567.0

537

544

626

15.1

إﺟﻤﺎ @Aاﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء

اﻟﺴﻮدان
ُﻋﻤﺎن
اﻟPﻤﻦ

إﺟﻤﺎ @Aاﻟﺪول اﻟﻌLKJﺔ

اﻻZﻮادور

22853.0

23551

23302

23784

23887

0.4

116

109

100

86

79

)(8.1

885

909

897

870

845

)(2.9

36

24

31.8

38

38

0.0

23890.1

24593

24331

24778

24849

0.3

543.0

549.0

530.0

517.2

523.8

1.3

اﻧﻐﻮﻻ

1767.0

1721.6

1632.0

1473.3

1365.4

)(7.3

اﻟKﻮﻧﻐﻮ

267.0

301.0

354.0

323.5

344.0

6.3

إﻳﺮان
ﻓ be eو7ﻼ

3152.0

3592.0

3872.0

3552.7

2314.4

)(34.9

2654.0

2403.0

2124.0

1510.2

974.2

)(35.5

اﻟﻐﺎﺑﻮن

220.0

219.6

199.0

193.4

211.0

9.1

ﻏﻴ]Pﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋPﺔ

185.0

160.0

129.0

120.2

108.0

)(10.1

ﻧPﺠ7bcﺎ
إﺟﻤﺎ @Aدول أوKﻚ ﻏ 45اﻟﻌLKJﺔ#

إﺟﻤﺎ @Aدول أوKﻚ ^

1748.0

1518.0

1536.0

1601.6

1761.2

10.0

9864.0

10003.2

10022.0

9292.1

7602.0

)(18.2

31862.0

32655.9

32536.2

32284.0

29958.0

)(7.2

2429.0

2515.0

2733

2695

2850

5.8

893.6

946.4

990.4

1078

1103

2.3

اﻟbiاز7ﻞ
اﻟﻤﻤﻠKﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟbeو7ـ ـﺞ

1603.7

1630.0

1965

1840

1690

)(8.2

اﻟﻮﻻDﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

9415.0

8857.0

13131.7

15354

17200

12.0

اﻟﻤﻜﺴPﻚ

2307.5

2154.0

2229

2063

1900

)(7.9

ﻛﻨﺪا

3696.0

3689.0

4829

5200

5300

1.9

ﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻣﻨﻬﺎ :اذر}Pﺠﺎن

13412.1

13710.4

14453.2

14529

14601

0.5

838.5

816.6

793

798.5

772

)(3.3

63.7

59.8

62.1

54.3

54

)(0.6

اوز}ﻜﺴﺘﺎن

41

145

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

2015
ﺗﺮ~ﻤﺎ;ﺴﺘﺎن
روﺳPﺎ اﻻﺗﺤﺎدDﺔ
~ﺎزاﺧﺴﺘﺎن
اﻟﺼ e c
Å
Çﺎ  ÉÖ Ñدول اﻟﻌﺎﻟﻢ
إﺟﻤﺎ @Aاﻟﻌﺎﻟﻢ

2016

2017

2018

*2019

2019 62018
)(%

231.0

230.0

277

276.5

277

0.2

10622.2

10924.0

11360

11357

11450

0.8

1581.0

1595.0

1877

1956

1956

0.0

4292.4

4003.1

3854

3778

3845.2

1.8

6874.2

7855.1

7001.90

6642.80

6411.8

)(3.5

78677.6

79955.8

85540.0

87250.0

87352.0

0.1

,ﺴ.ﺔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ )(%

29.05

29.45

27.24

27.26

27.35

,ﺴ.ﺔ اﻟﺪول اﻟﻌLKJﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ )(%

30.36

30.76

28.44

28.40

28.45

,ﺴ.ﺔ دول أوKﻚ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ )(%

40.50

40.84

38.04

37.00

34.30

Å
ﺛﺎﻧLﺎ :إﻧﺘﺎج ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒA L
إﻧﺘﺎج اﻟﺪول اﻻﻋﻀﺎء

4109

4191

4184

4268

4422

3.6

إﻧﺘﺎج اﻟﺪول اﻟﻌLKJﺔ

4207

4288

4273

4378

4525

3.4

إﺟﻤﺎ @Aإﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻢ
إﺟﻤﺎ @Aإﻧﺘﺎج اﻟﺴﻮاﺋﻞ اﻟﻬLﺪروﻛKJﻮﻧLﺔ

10549

10644

10846

10909

11484

5.3

إﺟﻤﺎ @Aإﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻢ
,ﺴ.ﺔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ )(%

89227

90600

96386

98159

98836

0.7

30.22

30.62

28.52

28.58

28.64

,ﺴ.ﺔ اﻟﺪول اﻟﻌLKJﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ )(%

31.49

31.88

29.68

29.70

29.72

ﻣﻼﺣﻈﺎت:
* ﺑPﺎﻧﺎت ﺗﻘﺪﻳ76ﺔ
e
 #اﻧﻀﻤﺖ اﻟﻐﺎﺑﻮن إ∏ أو}ﻚ ﻋﺎم  ،2016وﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﻤLع أو}ﻚ ﻣﻨﺬ  ،2016واﻧﻀﻤﺖ ﻏﻴLaﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋPﺔ إ∏ أو}ﻚ  ÉÖﻋﺎم 2017وﺗﻢ
ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﻤLع دول أو}ﻚ ﻋﺎم  .2017واﻧﻀﻤﺖ اﻟbﻮﻧﻐﻮ إ∏ أو}ﻚ  ÉÖ eﻋﺎم  ،2018وﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﻤLع دول أو}ﻚ ﻋﺎم .2018
^ا;ﺴﺤ4ﺖ ﻗﻄﺮ ﻣﻦ أو}ﻚ ﻋﺎم  ،2019وﺣﺬﻓﺖ ﺑPﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤLع أو}ﻚ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎم
 Åﻗﻮﺳ e c
اﻷرﻗﺎم ﺑ e c
 Åﺗﻌ ïeﺳﺎﻟ4ﺎ.
 ôاﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﻘﺴﻮﻣﺔ.
اﺣﺘPﺎﻃPﺎت ~ﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدDﺔ واﻟ7LKﺖ ùﺸﻤﻞ ﻧﺼﻒ اﺣﺘPﺎ Ö
Sources:
BP Statistical Review of World Energy, June, 2019.
Oil & Gas Journal, 1 Jan. 2020.
OPEC Annual Statistical Bulletin, 2019.
OAPEC Data Bank.

ﯾﻮﺿﺢ )اﻟﺸﻜﻞ (6 -ﻧﺴﺐ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻋﺎم  2019ﻣﻮزﻋﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ.
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الفصل الثاني

)اﻟﺸﻜﻞ(6 -
ﺗﻮزع إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼل ﻋﺎم  2019ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ

24.2%

اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء

28.7%

دول أوﺑك ﻏﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻛوﻣﻧوﻟث اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ

7.7%

أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ
أﺧرى

14.8%

24.7%

 2 -4إﻧﺘﺎج ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع إﻧﺘﺎج ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %0.6ﻓﻘﻂ ﻟﯿﺼﻞ
ﻓﻲ  2018إﻟﻰ  10.9ﻣﻠﯿﻮن ب/ي ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  10.8ﻣﻠﯿﻮن ب/ي ﻓﻲ ﻋﺎم  .2017وﻗّﺪر إﺟﻤﺎﻟﻲ
إﻧﺘﺎج ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ أواﺑﻚ ﺑﻨﺤﻮ  4.3ﻣﻠﯿﻮن ب/ي ﻋﺎم ،2018
ﺗﻌﺎدل ﻧﺤﻮ  %39ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺒﯿﻦ ﻓﻲ )اﻟﺠﺪول.(7 -

)اﻟﺠﺪول(7 -
إﻧﺘﺎج ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ
أﻟﻒ ب/ي

اﻹﻣﺎرات
اﻟ4ﺤ76ﻦ

2014

2015

2016

2017

*2018

2018/2017
)( %

704.7

828.0

848.9

807.2

832.0

3.1

10

9.9

10.0

9.6

11.0

14.3

ﺗﻮ;ﺲ

3

2.5

2.2

2.0

2.0

0.0

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

510

510.0

487.0

480.0

468.5

)(2.4

اﻟﺴﻌﻮدDﺔ

1100

1128.9

1194.5

1182.0

1224.5

3.6

ﺳﻮر7ﺔ

0.3

0.20

0.2

0.3

0.3

0.0

اﻟﻌﺮاق

43

57.2

56.0

64.0

64.0

0.0
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ﻗﻄﺮ

1049

1199.0

1195.0

1183.0

1165.3

)(1.5

اﻟ7LKﺖ

144

150.4

201.6

205.5

219.8

7.0

ﻟﻴPOﺎ

51

53.4

42.3

66.5

77.9

17.1

ﻣQ
ﻗﻄﺮ
ﺖل اﻷﻋﻀﺎء
@ﻟ اKﻟ7Lﺪو
اﺟﻤﺎ  Aا

170

169.6

153.7

184.4

202.6

9.8

3785
144

4109
150.4

1049

ﻋﻤﺎن ﻟﻴPOﺎ

اﻟPﻤﻦ ﻣQ

اﺟﻤﺎ @Aاﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء

إﺟﻤﺎ @Aاﻟﺪول اﻟﻌLKJﺔ
ﻋﻤﺎن

إﺟﻤﺎ @Aاﻟﻌﺎﻟﻢ

1199.0

95.0
51

96.0
53.4

170
3.0

169.6
1.8

3785
3883

4109
4207

4273 4184 42884191

95.0

9690

اﻟPﻤﻦ

ﻷLﻋﺔﻀﺎء ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ
)(%إ ,
لﻟ اﻌKJ
وا
ﺴﺎ @.Aﺔاﻟاﻟﺪﺪول
ﺟﻤ
تﺎ @:اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﻼﺣﻈإﺎﺟﻤ

A
* ﺗﻘﺪﻳﺮات
), (%ﺴ.ﺔ اﻟﺪول اﻷ ∂ﻋﻀﺎء ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ
 Åﻗﻮﺳ e c
اﻷرﻗﺎم ﺑ e c
 Åﺗﻌ  ïÖ eﺳﺎﻟ4ﺎ.
ﻣﻼﺣﻈﺎت:

1165.3
1183.0
1195.0
7.0 4268 219.84184 205.5 4191
201.6

1.3153.7

3.0

96.0

39.1
3883

39.0
4207

77.9 87.0 66.5 95.742.3

17.1108.4

24.6

202.6 1.1 184.4

9.8 1.3
2.0

18.7

87.0

108.4

24.6

1.1

1.3

18.7

4378

2.5

4268

10549

1.8

)(1.5

95.7

10644

1.3

10846

38.6 4273 39.44288

4378

2.5

10909
39.1

9690

10549

10644

10846

10909

0.6

39.1

39.0

39.4

38.6

39.1

1.4

* ﺗﻘﺪﻳﺮات
∂
 Åﻗﻮﺳ e c
اﻷرﻗﺎم ﺑ e c
 Åﺗﻌ  ïÖ eﺳﺎﻟ4ﺎ.

2.0

0.6
1.4

Sources:
Oil & Energy Trends, Annual Statistical Review, 2019.
OAPEC Data
Bank.
Sources:

Oil & Energy Trends, Annual Statistical Review, 2019.
OAPEC Data Bank.

وﻗﺪ ﺗﺘﺒﻌﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول وﺿﻊ  28ﻣﺸﺮوﻋﺎً ﺟﺪﯾﺪاً ﻋﻠﻰ
وﻗﺪ ﺗﺘﺒﻌﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول وﺿﻊ  28ﻣﺸﺮوﻋﺎً ﺟﺪﯾﺪاً ﻋﻠﻰ

اﻹﻧﺘﺎج ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2019ﻣﻨﮭﺎ  7ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ )اﻹﻣﺎرات ،واﻟﺠﺰاﺋﺮ ،واﻟﻌﺮاق،
اﻹﻧﺘﺎج ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2019ﻣﻨﮭﺎ  7ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ )اﻹﻣﺎرات ،واﻟﺠﺰاﺋﺮ ،واﻟﻌﺮاق،

وﻣﺼﺮ( .ﯾﺒﯿﻦ )اﻟﺠﺪول (8 -ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﺎم .2019
وﻣﺼﺮ( .ﯾﺒﯿﻦ )اﻟﺠﺪول (8 -ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﺎم .2019
ﺠﺪل-ول(8 -(8
)اﻟ)ا
ﺠﻟﺪو
2019م 2019
ﺿﻋﻌﻠﺖﻰ اﻋﻹﻠﻧﺘﺎﻰجاﻹﻋﻧﺎﺘمﺎج ﻋﺎ
ت ااﻟﻟﻔﻔﻨﻨﯿﯿﺔﺔﻟﻠﻟﻠﻤﻤ
ﺾﻟ اﻤﻟﻤﺆﺆﺷﺷﺮﺮاات
ﺾا
ﺸﺎﺸرﺎﯾرﻊﯾاﻟﻊﺘ اﻲﻟﺘوﻲﺿﻌوﺖ
ﺑﻌ ﺑﻌ
ﺤﻟﻘﺤﻞﻘﻞ
ﻃاﻟﻊ6ا
اﻟﻘﺎ اﻟ
ﻃﻘﺎﻊ6

اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌLKJﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌLKJﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
أﺳ4íاﻟLﺎ

أﺳ4íاﻟLﺎ

أﻧﻐﻮﻻ

أﻧﻐﻮﻻ

اﻟ4ìازîﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮ

اﻟﺠﺰاﺋﺮ
روﺳLﺎ
روﺳLﺎ
اﻟﺼ ô 5
ò
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ﺣﻠﻴ4ﺔ

Van Gogh

Van Gogh

Greater Enfield

Greater
Enfield
Vandumbu
Kaombo
Sul
Vandumbu

روﺳLﺎ
روﺳLﺎ
اﻟﺼ ô 5
ò

Kaombo Sul
BuziosNorth
Lula

Buziosﺗﻮات
ﻣÏìوع

EastUrengoyskoye+North
ت
ﻣÏìوع ﺗﻮا
-Esetinskoye
SouthEastKhadyryakhinskoye
Urengoyskoye+North
Huizhou
32-5
-Esetinskoye

SouthKhadyryakhinskoye
Huizhou 32-5

ﻏﺎز

ﻧﻔﻂﻧﻔﻂ

ﻏﺎز

 40أﻟﻒ ب◊ي

ﺣﻠﻴ4ﺔ

Lula North

اﻟ 4ìازîﻞ

ﻤﻨﻄﻘ
664ااﻟﻟﻤﻨ
ااﻟﻟﺒﺒ 4ÜÜ
ﻄﺔﻘﺔ

اﻹﻧﺘﺎج اﻹﻧﺘﺎج

ﻋﻤﻖ اﻟﻤﺎء
ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﻣﻼﺣﻈﺎتم

Exmouth
ﺣﻮض
Exmouth
اﻟﺮﺣﺻﻮPﻒ
ض
ﻒ ‡Ö
اﻟﺸاﻟﻤﺎﺮ∏Ö
ﺻاPﻟﻐﺮ i
VAN-102

اﻟﺸﻤﺎ ∏Öاﻟﻐﺮ ‡Ö i
VAN-102
ﺣﻮض Santos
ضﺳﺎﻧﺘﻮس
ﻮض
ﺣﻮ
Santos
ﺣ
ﺣﻮﺣﻮ
ضضﺳﺎﺳﻧ4ﺘﺎﻮس

 40أﻟﻒ ب◊ي

إﺟﻤﺎ ∏Öاﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
) (2Pﻣ
∏ﻠﻴاﻮﻹنﻧﺘﺎبجماﻟنﻤﺘﻮﻗﻊ
 69إﺟﻤﺎ
 13أﻟ Öﻒ ب◊ي

YamalNenets
Çﺤﺮ اﻟﺼ e c
Å
اﻟﺠﻨﻮ ‡Ö i

ﺣﻔﺮ ﺑﻴ ّ e
ï
Ö

e
e
 ÉÖاﻟﻤﻐﻤﻮرة
ﺑ· bﺟﺪDﺪ  ÉÖاﻟﺤﻘﻞ
 (2P) 69ﻣﻠﻴﻮن ب م ن
-1400 e
·
13ﻒأﻟب
 115أﻟ
2000ﻞ
ﺑ bﺟﺪDﺪ  ÉÖاﻟﺤﻘ
ﻒ◊يب◊ي
 6ﻣﻠﻴﻮن م◊3ي
2130
 150أﻟﻒ ب◊ي
◊
 115أﻟﻒ ب ي
راﺑﻊ وﺣﺪة ﻋﺎﺋﻤﺔ
3
ﻒ أﻟب◊
1980
يﻺﻧﺘﺎج واﻟﺘﺨ7Èﻦ
يﻮن م ◊3ﻟ
 150أﻟ
ﻒيب◊ي  6ﻣﻠﻴﻮن6م ﻣ◊ﻠﻴ
150
و ·اﻟﻨﻘﻞ راﺑﻊ وﺣﺪة ﻋﺎﺋﻤﺔ
ﻋ çاﻟPﺎÎﺴﺔ
 12.7ﻣﻠﻴﻮن م◊3ي  18 ◊3ﺑ bﺗﻄ7Lﺮ
◊

 150أﻟﻒ ب ي

اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺸﻤﺎ∏Ö
ﺣاﻟﻮﺮو
ضÖ
Ìﺳ4ﺎ
Yamalﺸﻤﺎ∏Ö
اﻟﻘﻄﺐ اﻟ
Nenets
eÅ
Ì
Çﺤاﻟﺮ اﺮﻟوﺼ Ö c
اﻟﺠﻨﻮ ‡Ö i

ﺣﻔﺮ ﺑﻴ ّ e
ï
Ö

e
 ÉÖاﻟﻤﻐﻤﻮرة

◊3

 1ﻣﻠPﺎر م ﺳﻨﺔ
 19200ب◊ي

 1ﻣﻠPﺎر م◊3ﺳﻨﺔ
 19200ب◊ي

 6ﻣﻠﻴﻮن م ي

ﻏﺎز 1 :ﻣﻠPﺎر م◊3ﺳﻨﺔ
ﻣﺘﻜﺜﻔﺎت 200 :أﻟﻒ
 12ﻣﻠﻴﻮن م◊3ي
ﻃﻦ◊
.7ﺳﻨﺔ

ﻟﻺﻧﺘﺎج واﻟﺘﺨ7Èﻦ
واﻟﻨﻘﻞ
 18ﺑ· bﺗﻄ7Lﺮ

ﻏﺎز 1 :ﻣﻠPﺎر م◊3ﺳﻨﺔ
ﻣﺘﻜﺜﻔﺎت 200 :أﻟﻒ
ﻃﻦ◊ﺳﻨﺔ اﻟﺬروة ﻋﺎم 2020

ﻋﻤﻖ اﻟﻤﺎء
م
e
 ÉÖاﻟﻤﻐﻤﻮرة
e
 ÉÖاﻟﻤﻐﻤﻮرة
-1400
2000
2130
1980
ﻋ çاﻟPﺎÎﺴﺔ

115

44
اﻟﺬروة ﻋﺎم 2020

44
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وﻗﺪ ﺗﺘﺒﻌﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول وﺿﻊ  28ﻣﺸﺮوﻋﺎً ﺟﺪﯾﺪاً ﻋﻠﻰ
اﻹﻧﺘﺎج ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2019ﻣﻨﮭﺎ  7ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ )اﻹﻣﺎرات ،واﻟﺠﺰاﺋﺮ ،واﻟﻌﺮاق،

الفصل الثاني

وﻣﺼﺮ( .ﯾﺒﯿﻦ )اﻟﺠﺪول (8 -ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﺎم .2019
)اﻟﺠﺪول(8 -
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج ﻋﺎم 2019
اﻟﺪوﻟﺔ

اﻟﻘﺎﻃﻊ6اﻟﺤﻘﻞ

اﻟﺒ64Üاﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌLKJﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

Caofeidian 11-1/11-6

ﺣﻠﻴ4ﺔ

ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻮﻫﺎي
ﺷﻤﺎل íìق
Exmouth
اﻟﺼ Åe c

أﺳ4íاﻟLﺎ

اﻟﻌﺮاق

Van Gogh

ﺣﻘﻞ íﺟPﻼ◊ﻛﺮدﺳﺘﺎن
Greater Enfield

ﻃﻖ ﻃﻖ◊ ﻛﺮدﺳﺘﺎن
Vandumbu

ﺣﻮض

ﻒ3
íﺮﺟﺻPPﻼ-
اﻟ

TT-20zﺮ ‡Ö i
اﻟﺸﻤﺎ ∏Öاﻟﻐ
VAN-102

أﻓﻧﻴﻐúﻨﻮﺎﻻم

Ca Tam field

ﻣﻨﺼﺔ CTC-1

Kaombo Sul

اﻹﻧﺘﺎج
ﻏﺎز

ﻧﻔﻂ
◊28700ي
 :40أﻟﻒ ب
ب◊ي
ﻣﺘﻮﻗﻊ
ﻋﺎم 2021
ب◊ﻤﺘيﻮﻗﻊ
ﻒج اﻟ
120ا أﻹﻟﻧﺘﺎ
إﺟﻤﺎ∏Ö
بمن
2000ﻠﻴﻮ
 (2P) 69ﻣ
بن◊ي
 13أﻟﻒ ب◊ي

 11900ب◊ي

 115أﻟﻒ ب◊ي

◊

ﻗ4ìص

Epsilon
field
Lula North

ﺣﻮض Santos

EA-H3

 1000ب ي
 150أﻟﻒ ب◊ي

 6ﻣﻠﻴﻮن م◊3ي

اﻟ 4ìازîﻞ

Buziosﻴﻮم
اﻟﺠ be cة واﻟﻔ

ﺳﺎﺎﻧاﺘﻟﻨﻮPﻞ
ضدﻟﺘ
ﺣﻏﺮﻮب
س

 150أﻟﻒ ب◊ي

ûﺮ
اﻟﻣﺠﺰاﺋ

Ïﻏوعﺮ ﺗ
تﺤﺔ
بﻮاﻣﻠP
ﺟﻨﻮﻣ ìب

ضاﻟﺳﻐ64ﺎ}Pﺔ
اﻟﺼﺣﺤﻮﺮاء

أو 5000 ∏Öب◊ي
ﻣﺘﻮﻗﻊ 7000 :ب◊ي

أو 11.2 :∏Öﻣ3ﻠﻴﻮن
 6ﻣﻠﻴﻮ3ن م ◊ي
م ◊ي

روﺳLﺎ
روﺳLﺎ
اﻟﺼ ô 5
ò

اﻟﻤﻤﻠbﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

EastUrengoyskoye+North
ÇﻠﻄPﻢ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب
-Esetinskoye
SouthKhadyryakhinskoye

ﺣﻘﻞ Oda

Huizhou 32-5

اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺸﻤﺎ∏Ö
BSW1
Ì
اﻟﺮو Ö
YamalNenets
Çﺤﺮ اﻟﺼeÅc
اﻟﺠﻨﻮ ‡Ö i

ﺣﻘﻞ Culzean

Central
ﻣﻨﺨﻔﺾ

ﺣﻘﻞ Mariner

Çﺤﺮ اﻟﺸﻤﺎل

ﺣﻘﻞ Trestakk

 1ﻣﻠPﺎر م◊3ﺳﻨﺔ

اﻟﺬروة 35 :أﻟﻒ ب◊ي
 19200ب◊ي

 100أﻟﻒ ب م ن◊ي
اﻷو 55 :∏Öأﻟﻒ ب◊ي
اﻟﺬروة 70 :أﻟﻒ ب◊ي
اﻷو 22 :∏Öأﻟﻒ ب◊ي
اﻟﺬروة 44 :أﻟﻒ ب◊ي

ﺣﻘﻞ Utgard
اﻟ4ôوîـ ـﺞ

Johan Sverdrup

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟPﺔ660 :
أﻟﻒ ب◊ي
ﻋﺎم 2024

ﺣﻘﻞ
White Rose

 23640ب◊ي

اﻟﻮﻻ£ﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣîJﻜLﺔ
اﻟﺒPﺎﻧﺎت ﻣﺮﺗ4ﺔ ﺣﺴﺐ اﻟ–ﺴﻠﺴﻞ اﻷÇﺠﺪي ﻟﻠﺪول.
اﻟﻤﺼﺪر :اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ◊ أواÇﻚ ،ﺗ–ﺒﻊ ﺑPﺎﻧﺎت اﻟﻤﺸﺎر7ـ ـﻊ اﻟﺠﺪDﺪة  ÉÖ eاﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺪوﻟPﺔ.
ﺣﻘﻞ Buckskin

ﺣﺠﻢ اﻹﻧﺘﺎج اﻟçÖı
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ7.71 :
ﻣﻠﻴﻮن م 3ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻜﺜﻔﺎت+
 2.73ﻣﻠPﺎر م 3ﻣﻦ
اﻟﻐﺎز+
 560أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﻦ
ﺳﻮاﺋﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒ‘ÖP
 4ﻣﻠﻴﻮن م◊3ي

Snefrid Nord

ﻧﻴﻮﻓﺎوﻧﺪﻻﻧﺪ آﻧﺪ ﻻﺑﺮادور

 12.7ﻣﻠﻴﻮن م◊3ي
ﻏﺎز 1 :ﻣﻠPﺎر م◊3ﺳﻨﺔ
◊3200أﻟيﻒ
تﻴ:ﻮن م
ﻣﺘ8ﻜ.ﺜ2ﻔﺎﻣﻠ
ﻃﻦ◊ﺳﻨﺔ

ﺧﻠﻴﺞ اﻟﻤﻜﺴPﻚ

ﻣﻼﺣﻈﺎت

∂
 12ﺑ· bﻣﻨﺘﺠﺔ ﺣﺎﻟPﺎ
ﻣﻦ أﺻﻞ  89ﺑ·b
ﺨﺮﻄﺑﻴ e
ﻄ ّ Öﺔ
ﻣ
ï
ﺣﻔ
اﻟﻌﻤﻖ اﻟﻨﻬﺎ ·  3291:‡Öم
ﻋ · biﺟﺬع eﺟﺎﻧ  ïÖ iأﻓ ÛÖ Ñ
ﺑ bﺟﺪDﺪ  ÉÖاﻟﺤﻘﻞ
 3آÇﺎر
اﻟﻌﻤﻖ اﻟ çÖıاﻟﻤﻘﺎس:
 5679م
ﻣﺘراﻮﺑﻗﻊﻊ:وﺣ.6ﺪة19ﻋﺎﻣﺋﻠﻤﻴﺔﻮن
ﻟﻺﻧﺘﺎج 3واﻟﺘﺨ7Èﻦ
م ◊ي
واﻟﻨﻘﻞ
18إﻧﺑﺘ ·ﺎbجﺗ Ö eﻄLÉﻳ7ﻮﺮﻟﻴﻮ
ﺑ·bي
2019
ﻣﺘﻮﻗﻊ 14 :ﻣﻠﻴﻮن
م◊3ي ﻋﺎم 2022
 ôاﻟﻘﺎÇﻞ
اﻻﺣﺘPﺎ Ö
ﻟﻺﻧﺘﺎج:
33رﻣوﻠةﻴﻮﻋﺎنمب م ن
2020
اﻟﺬ
) %95ﻧﻔﻂ(

ﻋﻤﻖ اﻟﻤﺎء
م

25 -20

e
 ÉÖاﻟﻤﻐﻤﻮرة

ﻋ çاﻟPﺎÎﺴﺔ
 ÉÖ eاﻟﻤﻐﻤﻮرة
60
-15
-1400
2000
30
2130

1980ﻮرة
 ÉÖ eاﻟﻤﻐﻤ
ﻋ çاﻟPﺎÎﺴﺔ

25
65

115

44ت
ﻏﺎز +ﻣﺘﻜﺜﻔﺎ

اﻟﻤﺼﺎدر 76 :ﻣﻠﻴﻮن
ﺑﺮﻣPﻞ

e
أﻋﻤﻖ ﻣÏìوع ÉÖ
اﻟﺮﺻPﻒ اﻟﻘﺎري
e
˙
اﻟbوÖ i 7
اﻻﺣﺘPﺎﻃPﺎت اﻟﻘﺎÇﻠﺔ
ﻟﻺﻧﺘﺎج 2.7 :ﻣﻠPﺎر ب
م ن ) %95ﻧﻔﻂ(
إﻋﺎدة ùﺸﻐPﻞ Çﻌﺪ
ﺻPﺎﻧﺔ اﻟﻤﻌﺪات اﻟ ïÖ Ñ
e
}íﺖ اﻟﻨﻔﻂ ÉÖ
ﻧﻮﻓﻤ2018 bi

ﻣﺘﻮﻗﻊ  30أﻟﻒ ب◊ي

1309

ô
 °Aاﻟﻤﻐﻤﻮرة
2072

45
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 -5اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴّﻮق
ارﺗﻔﻌﺖ ﻛﻤﯿﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %4.8ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2017و،2018
وذﻟﻚ ﻣﻦ  3664ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺎم  2017إﻟﻰ  3842ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺎم .2018
وﯾﺒﯿﻦ )اﻟﺸﻜﻞ (7 -ﺗﻮزع ﻛﻤﯿﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﻮق ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺎم  ،2018ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﺪوﻟﯿﺔ.
)اﻟﺸﻜﻞ(7 -
ﺗﻮزع ﻛﻤﯿﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﻮق ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2018
3842
ﻣ ﻠﯾﺎر ﻣﺗر ﻣﻛﻌب

14.5%

أواﺑك
أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ

21.6%

دول أوﺑك ﻏﯾر اﻟﻌرﺑﯾﺔ
أﺧرى
ﻛوﻣﻧوﻟث اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ

27.4%
27.7%
8.8%

ﺗﺒﺎﯾﻨﺖ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ طﺮأت ﻋﻠﻰ ﻛﻤﯿﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﻮق ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ أواﺑﻚ ،ﺣﯿﺚ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ وﺗﻮﻧﺲ ،وﻟﯿﺒﯿﺎ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ اﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﻛﻤﯿﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﻮق ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  10ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ
 2017و .2018وارﺗﻔﻌﺖ ﻛﻤﯿﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻣﻦ
 578.7ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺎم  ،2017إﻟﻰ  591ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺎم  ،2018ﻣﻊ ازدﯾﺎد
اﻟﻜﻤﯿﺎت اﻟﻤﺴﻮﻗﺔ ﻓﻲ ُ
ﻋﻤﺎن ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  4ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ .وﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴﻮق ﻓﻲ
اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ أواﺑﻚ وﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ  %14.6و %15.5ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ .ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺒﯿﻦ ﻓﻲ )اﻟﺠﺪول:(9 -
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الفصل الثاني

)اﻟﺠﺪول(9 -
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﻮق ﻋﺮﺑﯿﺎً وﻋﺎﻟﻤﯿﺎً
ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﺴﻨﺔ
اﻹﻣﺎرات
اﻟ4ﺤ76ﻦ
ﺗﻮ;ﺲ
اﻟﺠﺰاﺋﺮ
اﻟﺴﻌﻮدDﺔ
ﺳﻮر7ﺔ
اﻟﻌﺮاق
ﻗﻄﺮ
اﻟ7LKﺖ
ﻟﻴPOﺎ
ﻣQ
إﺟﻤﺎ @Aاﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء
اﻷردن
ُﻋﻤﺎن
اﻟﻤﻐﺮب
اﻟPﻤﻦ
إﺟﻤﺎ @Aاﻟﺪول اﻟﻌLKJﺔ
اﻧﻐﻮﻻ
اﻻZﻮادور
اﻟKﻮﻧﻐﻮ
ﻏﻴ]Pﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋPﺔ
اﻟﻐﺎﺑﻮن
إﻳﺮان
ﻧPﺠ7bcﺎ
ﻓ be eو7ﻼ
إﺟﻤﺎ @Aدول أوKﻚ ﻏ 45اﻟﻌLKJﺔ
إﺟﻤﺎ @Aدول أوKﻚ **
اﻟﻤﻤﻠKﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟbeو7ـ ـﺞ
اﻟﻮﻻDﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻤﻜﺴPﻚ
ﻛﻨﺪا
ﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻣﻨﻬﺎ :أذر}Pﺠﺎن
أوز}ﻜﺴﺘﺎن

2015

2016

2017

*2018

2018/2017
)(%

60.2

61.9

49.8

53.2

6.8

15.4

15.2

15.3

15.4

1.2

1.6

1.4

1.3

1.2

)(7.7

84.6

95.0

96.6

97.5

0.9

104.5

110.9

115.0

118.0

2.6

4.3

3.8

3.4

3.6

5.9

9.7

10.9

11.5

14.5

26.1

170.5

171.6

167.0

170.3

2.0

16.9

14.7

13.1

13.9

6.2

19.9

15.6

14.3

13.9

)(3.0

44.3

42.0

50.7

60.9

20.2

532

543

538

562

4.5

0.15

0.1

0.1

0.1

0.0

29.1

29.8

28.82

33.0

14.5

0.09

0.1

0.1

0.1

0.0

2.85

0.5

0.5

0.5

0.0

563.9

573.5

567.5

596.1

5.0

0.72

1.9

3.1

9.6

209.0

0.50

0.5

0.46

0.3

)(24.6

0.93

0.87

0.86

0.9

0.8

6.2

6.2

6.6

7.8

17.4

0.55

0.6

0.5

0.5

8.9

226.7

226.9

238.0

248.5

4.4

45.1

42.6

45.4

44.3

)(2.6

26.0

27.7

29.8

24.8

)(16.8

299.0

300.2

323.9

336.7

3.9

765.2

780.7

791.2

817.9

3.4

40.7

41.8

41.9

40.6

)(3.1

116.2

115.8

123.2

120.6

)(2.1

740.3

729.3

745.8

831.8

11.5

47.9

43.7

38.3

37.4

)(2.3

160.9

171.6

177.6

184.7

4.0

771.6

769.8

789.1

831.1

5.3

18.8

18.3

17.7

18.8

5.8

54.6

53.1

53.4

56.6

6.1
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2015

ﺗﺮ~ﻤﺎ;ﺴﺘﺎن
روﺳPﺎ اﻻﺗﺤﺎدDﺔ
~ﺎزاﺧﺴﺘﺎن
اﻟﺼ e c
Å
Çﺎ  ÉÖ Ñدول اﻟﻌﺎﻟﻢ
إﺟﻤﺎ @Aاﻟﻌﺎﻟﻢ
,ﺴ.ﺔ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء )(%
ﺴﺎ.ﻟﺔﻢ اﻟﺪول اﻟﻌLKJﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ )(%
ﻟ,ﻠﻌ
,ﺴ.ﺔ دول أوKﻚ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ )(%

2016

2017

*2018

2018/2017
)(%

72.8

66.9

58.7

61.5

4.8

584.4

589.3

635.6

669.5

5.3

22.0

22.9

23.4

24.4

4.1

135.7

137.9

149.2

161.5

8.3

674

680

708

701

)(0.9

3,550

3,564

3,664

3,842

4.8

15.0

15.2

14.7

14.6

15.9

16.1

15.5

15.5

21.6

21.9

21.6

21.3

ﻣﻼﺣﻈﺎت
* ﺑPﺎﻧﺎت ﺗﻘﺪﻳ76ﺔ
** اﻧﻀﻤﺖ ﻏﻴ]Pﺎ اﻻﺳﺘﻮاﺋPﺔ إ∏ أو}ﻚ  ÉÖ eﺷﻬﺮ أDﺎر◊ﻣﺎﻳﻮ  2017وﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﻤLع دول أو}ﻚ ﻋﺎم  .2017واﻧﻀﻤﺖ
اﻟKﻮﻧﻐﻮ إ∏ أو}ﻚ  ÉÖ eﺷﻬﺮ ﺣ7Èﺮان◊ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،2018وﺗﻢ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﻤLع دول أو}ﻚ ﻋﺎم  .2018ﻣﺠﻤLع دول أو}ﻚ ﻗ4ﻞ
 Åاﻟﺪوﻟﺘ e c
ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑPﺎﻧﺎت ﻫﺎﺗ e
~ .Åﻤﺎ أن ﺑPﺎﻧﺎت أو}ﻚ  2015 ÉÖ eﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻐﺎﺑﻮن.
∂ c
 Åﻗﻮﺳ e c
اﻷرﻗﺎم ﺑ e c
 Åﺗﻌ  ïÖ eﺳﺎﻟ4ﺎ
Sources:
Oil & Gas Journal 2020
OPEC Annual Statistical Bulletin 2019.
BP Statistical review of world energy full report 2019.
Data Bank/ OAPEC
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ﺛﺎﻧﯿﺎ ً :اﻟﻔﺤﻢ اﻟﺤﺠﺮي

-1

اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻔﺤﻢ اﻟﺤﺠﺮي

ارﺗﻔﻌﺖ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻔﺤﻢ اﻟﺤﺠﺮي ﺑﻨﺤﻮ  20ﻣﻠﯿﺎر طﻦ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ  2017و،2018
ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﻓﻲ إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ ،وأﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ،واﻟﮭﻨﺪ.
ﯾﺒﯿﻦ )اﻟﺠﺪول (10 -اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻢ اﻟﺤﺠﺮي ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ  ،2015و.2108
)اﻟﺠﺪول(10 -
اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻔﺤﻢ اﻟﺤﺠﺮي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﻠﯿﺎر طﻦ
أﻣßîJﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟLﺔ
ﻣﻨﻬﺎ :ﻛﻨﺪا

2014

2015

2016

245.1

245.1

259.4

2017

2018

258.7

258.0

6.6

6.6

6.6

6.6

6.6

اﻟﻮﻻDﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

237.3

237.3

251.6

250.9

250.9

أﻣßîJﺎ اﻟﺠﻨ©LKﺔ واﻟﻮﺳ™
ﻣﻨﻬﺎ :اﻟbiاز7ﻞ

14.6

14.6

14.0

14.0

14.0

6.6

6.6

6.6

6.6

6.6

6.7

6.7

4.9

4.9

4.9

أوروKﺎ وأوروKﺎ اﻵﺳﻴ©îﺔ

310.5

310.5

322.1

323.6

323.4

ﻛﻮﻟﻮﻣﺒPﺎ
آﺳLﺎ واﻟﻤﺤLﻂ اﻟﻬﺎدئ
ﻣﻨﻬﺎ :اﺳbÑاﻟPﺎ

288.3

288.3

529.4

424.2

444.9

76.4

76.4

144.8

144.8

147.4

اﻧﺪوﻧ˚ﺴPﺎ
اﻟﺼ e c
Å

28.0

28.0

25.6

22.6

37.0

114.5

114.5

244.0

138.8

138.8

اﻟﻬﻨﺪ

60.6

60.6

94.8

97.7

101.4

أﻓîJﻘLﺎ

31.8

31.8

13.2

13.2

13.2

ﻣﻨﻬﺎ :ﺟﻨﻮب أﻓ76ﻘPﺎ
اﻟ≠Æق اﻷوﺳﻂ

30.2

30.2

9.9

9.9

9.9

إﺟﻤﺎ @Aاﻟﻌﺎﻟﻢ

1.1

1.1

1.2

1.2

1.2

891.5

891.5

1139.3

1035.0

1054.8

اﻟﻤﺼﺪرBP Statistical Review of World Energy, June 2015- June 2019 :

وﯾﺒﯿﻦ )اﻟﺸﻜﻞ (8 -ﺗﻮزع اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻔﺤﻢ اﻟﺤﺠﺮي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ.

49

153

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

)اﻟﺸﻜﻞ(8 -
اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت اﻟﻔﺤﻢ اﻟﺤﺠﺮي ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2018

-2

إﻧﺘﺎج اﻟﻔﺤﻢ اﻟﺤﺠﺮي

ارﺗﻔﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﻔﺤﻢ اﻟﺤﺠﺮي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %4.3ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ  ،2018 -2017وذﻟﻚ ﻣﻦ
 7704.4ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﻋﺎم  ،2017إﻟﻰ  8012.8ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﻋﺎم .2018
ﯾﺒﯿﻦ )اﻟﺠﺪول (11 -إﻧﺘﺎج اﻟﻔﺤﻢ اﻟﺤﺠﺮي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻲ .2018 -2014
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)اﻟﺠﺪول(11 -
إﻧﺘﺎج اﻟﻔﺤﻢ اﻟﺤﺠﺮي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴﻨﺔ
2016
2015
2014
أﻣ¸76ﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟPﺔ
ﻛﻨﺪا
اﻟﻤﻜﺴPﻚ
اﻟﻮﻻDﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
أﻣßîJﺎ اﻟﺠﻨ©LKﺔ واﻟﻮﺳ™
ﻣﻨﻬﺎ :اﻟbiاز7ﻞ
ﻛﻮﻟﻮﻣﺒPﺎ
أوروKﺎ وأوروKﺎ اﻵﺳﻴ©îﺔ
ﻣﻨﻬﺎ :أﻟﻤﺎﻧPﺎ
روﺳPﺎ
آﺳLﺎ واﻟﻤﺤLﻂ اﻟﻬﺎدئ
ﻣﻨﻬﺎ :اﺳbÑاﻟPﺎ
اﻟﺼ e c
Å
اﻟﻬﻨﺪ
أﻓîJﻘLﺎ
ﻣﻨﻬﺎ :ﺟﻨﻮب أﻓ76ﻘPﺎ
اﻟ≠Æق اﻷوﺳﻂ
إﺟﻤﺎ @Aاﻟﻌﺎﻟﻢ

990.1
67.9
13.8
906.9
101.8
7.7
88.6
1207.7
185.8
357.4
5618.0
491.5
3874.0
644.0
276.7
260.5
1.5
8195.7

887.9
62.0
12.3
813.7
96.1
6.4
85.5
1180.2
184.3
372.6
5522.4
505.4
3746.5
674.2
266.0
252.1
1.5
7954.2

733.0
60.9
11.4
660.8
101.3
5.9
90.5
1163.1
175.7
386.6
5230.1
503.9
3410.6
693.3
262.8
251.2
1.6
7492.0

2017

2018

772.2
59.5
10.4
702.3
99.7
4.3
89.4
1223.5
175.1
412.5
5359.7
481.3
3523.2
716.0
271.8
252.3
1.6
7727.3

753.5
54.6
13.5
685.4
88.8
2.7
84.3
1240.0
169.0
441.3
5656.0
485.5
3683.0
765.1
272.9
252.7
1.6
8012.8

BP Statistical Review of World Energy, June 2015- June 2019.

ﯾﻮﺿﺢ )اﻟﺸﻜﻞ (9 -ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻔﺤﻢ اﻟﺤﺠﺮي ﻋﺎم ،2018
ﺣﯿﺚ ﯾﻼﺣﻆ ﻣﻨﮫ أن دول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ آﺳﯿﺎ واﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﺎدئ أﻧﺘﺠﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  %70ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
إﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ اﺣﺘﻠﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دول أوروﺑﺎ وأوروﺑﺎ اﻵﺳﯿﻮﯾﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻘﺎرب
 %16ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج.

51
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)اﻟﺸﻜﻞ(9 -
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻔﺤﻢ اﻟﺤﺠﺮي ﻋﺎم 2018
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ﺛﺎﻟﺜﺎ ً :اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ
اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﯾﺔ
ﯾﺒﯿﻦ )اﻟﺠﺪول (12 -ﻋﺪد اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻋﺪد اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت
ﻗﯿﺪ اﻹﻧﺸﺎء وﺳﻌﺎﺗﮭﺎ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻤﯿﺎت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم
 .2017ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ  448ﻣﻔﺎﻋﻼً ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2017ﻣﻨﮭﺎ
 99ﻣﻔﺎﻋﻼً ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ  %22ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ .أﻣﺎ اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت ﻗﯿﺪ اﻹﻧﺸﺎء ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدھﺎ  59ﻣﻔﺎﻋﻼً ،ﻣﻨﮭﺎ  18ﻣﻔﺎﻋﻼً ﻓﻲ اﻟﺼﯿﻦ.
ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺴﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﻋﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  391ﺗﯿﺮا واط ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺳﺘﺒﻠﻎ اﻟﺴﻌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﻋﻼت ﻗﯿﺪ اﻹﻧﺸﺎء ﺣﻮاﻟﻲ  60ﺗﯿﺮا واط.
وﯾﺒﯿﻦ )اﻟﺠﺪول (12-ﻛﺬﻟﻚ ﻛﻤﯿﺎت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪھﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ ،وﯾﻼﺣﻆ
ﻣﻨﮫ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﺘﺼﺪر اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺣﯿﺚ ﺗﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ  %71.6ﻣﻦ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻓﯿﮭﺎ ﺧﻼل
ﻋﺎم  2017ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﯾﺔ.

)اﻟﺠﺪول(12 -
ﻋﺪد اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت اﻟﻨﻮوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻛﻤﯿﺎت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻣﻨﮭﺎ
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ

8

ﻗLﺪ اﻹ,ﺸﺎء

ﻋﺪد
اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت

اﻟﺴﻌﺔ
ﻣPﻐﺎواط

ﻋﺪد
اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت

اﻟﺴﻌﺔ
ﻣPﻐﺎواط

99
58
42
39
35
24
22
19
15
15

99952
63130
39752
34514
26142
22494
6255
13554
13107
8918

42
1
2
18
7
4
7
2
-

2234
1630
2653
19016
5520
5360
4824
2070
-

اﻟﻮﻻDﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣ76ﻜPﺔ
ﻓﺮ;ﺴﺎ
اﻟPﺎÇﺎن
اﻟﺼ e c
Å
روﺳPﺎ
ﻛﻮر7ﺎ اﻟﺠﻨP}Lﺔ
اﻟﻬﻨﺪ
ﻛﻨﺪا
أوﻛﺮاﻧPﺎ
اﻟﻤﻤﻠKﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

 8اﻟﺪول ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.

اﻟbﻬKJﺎء اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻋﺎم
2017
 %ﻣﻦ
ﺗbcا واط
إﺟﻤﺎ∏Ö
ﺳﺎﻋﺔ
اﻟKﻬ}6ﺎء
20
71.6
3.6
3.9
17.8
27.1
3.2
14.6
55.1
19.3

805.6
381.8
29.3
232.8
190.1
141.3
34.9
95.1
80.4
63.9
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اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ

8

اﻟﺴ7Lﺪ
أﻟﻤﺎﻧPﺎ
إﺳ4ﺎﻧPﺎ
Çﻠﺠ¸Pﺎ
ﺗﺎﻳﻮان
ﺟﻤﻬﻮر7ﺔ اﻟ–ﺸPﻚ
ﺳÏ˝Lا
ﻓﻨﻠﻨﺪا
ﻫﻨﻐﺎر7ﺎ )اﻟﻤﺠﺮ(
ﺳﻠﻮﻓﺎPZﺎ
اﻟ4ﺎZﺴﺘﺎن
اﻷرﺟﻨﺘ e c
Å
Çﻠﻐﺎر7ﺎ
اﻟbiاز7ﻞ
ﺟﻨﻮب أﻓ76ﻘPﺎ
اﻟﻤﻜﺴPﻚ
روﻣﺎﻧPﺎ
إﻳﺮان
ﺳﻠﻮﻓﻴ]Pﺎ
ﻫﻮﻟﻨﺪا
أرﻣﻴ]Pﺎ
روﺳPﺎ اﻟﺒPﻀﺎء
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌP}6ﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻹﺟﻤﺎ∏Ö

ﻗLﺪ اﻹ,ﺸﺎء

ﻋﺪد
اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت

اﻟﺴﻌﺔ
ﻣPﻐﺎواط

ﻋﺪد
اﻟﻤﻔﺎﻋﻼت

اﻟﺴﻌﺔ
ﻣPﻐﺎواط

8
7
7
7
6
6
5
4
4
4
5
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
448

8629
9515
7121
5918
5052
3930
3333
2769
1889
1814
1318
1633
1926
1884
1860
1552
1300
915
688
482
375
391721

2
1
2
2
1

2600
1600
880
2028
25

1
2
4
59

1340
2220
5380
60460

اﻟbﻬKJﺎء اﻟﻤﻮﻟﺪة ﻋﺎم
2017
 %ﻣﻦ
ﺗbcا واط
إﺟﻤﺎ∏Ö
ﺳﺎﻋﺔ
اﻟKﻬ}6ﺎء
39.6
11.6
21.2
49.9
9.3
33.1
33.4
33.2
50
54
6.2
4.5
34.3
2.7
6.7
6
17.7
2.2
39.1
2.9
32.5
-

63.1
72.2
55.6
40.2
21.6
26.8
19.6
21.6
15.2
14
8.1
5.7
14.9
14.9
15.1
10.6
10.6
6.4
6
3.3
2.4
2503
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الفصل الثاني
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

راﺑﻌﺎ ً :ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﺗﻮﻓﺮ ﻣﺼــﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،وﺧﺎﺻــًﺔ ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ وﺗﺤﺴــﯿﻦ ﺗﻘﻨﯿﺎت إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ
ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﻄﺮد ،ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻷﺳــﺎﺳــﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴــﺘﺪاﻣﺔ :ﺳــﻮاء اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ،أو اﻻﻗﺘﺼــﺎدﯾﺔ ،أو
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﻓﻀـــ ً
ﻼ ﻋﻦ أن اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ اﺳـــﺘﺨﺪام ﻣﺼـــﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ
اﻟﻌـﺪﯾـﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤـﻞ .ﺗﻤﺜـﻞ اﻟـﺪول اﻵﺳــــﯿﻮﯾـﺔ ﻧﺤﻮ  ٪ 60ﻣﻦ إﺟﻤـﺎﻟﻲ اﻟﻮظـﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﻗﻄـﺎع
اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠـﺪدة ﻋﻠﻰ ﻣﺴــــﺘﻮى اﻟﻌـﺎﻟﻢ ،وﺗﺘﺮﻛﺰ اﻟﻌﻤـﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺪول ،ﻣﺜـﻞ اﻟﺼــــﯿﻦ،
واﻟﺒﺮازﯾـﻞ ،واﻟﻮﻻﯾـﺎت اﻟﻤﺘﺤـﺪة اﻻﻣﺮﯾﻜﯿـﺔ ،واﻟﮭﻨـﺪ ،ودول اﻻﺗﺤـﺎد اﻷوروﺑﻲ .ھـﺬا وﻗـﺪ ﺑﻠﻐـﺖ ﻓﺮص
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷ ـﺮة وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷ ـﺮة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻋﻠﻰ ﻣﺴ ـﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﺤﻮ  11ﻣﻠﯿﻮن
ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺪد ﺣﻮاﻟﻲ  10.3ﻣﻠﯿﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻋﺎم .2017
 .1.4اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﺷـﮭﺪ ﻋﺎم  2018ﺳـﻮﻗًﺎ ﻣﺴـﺘﻘﺮة ﻧﺴـﺒًﯿﺎ ﻟﺘﻘﻨﯿﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،ﻣﺴـﺠ ً
ﻼ اﻧﺨﻔﺎﺿـﺎ ﻓﻲ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻋﻦ ﻋﺎم  ،2017وﻗﺪﻣﺖ اﻻﻗﺘﺼـﺎدات اﻟﻨﺎﺷـﺌﺔ ﻣﺮة أﺧﺮى أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 %50ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ  .2018ﻟﻌﺐ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص دوراً رﺋﯿﺴــﯿﺎً ﻓﻲ ﻗﯿﺎدة
أﺳﻮاق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة.
ﺑﻠﻐﺖ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻋﺎم  2018ﺣﻮاﻟﻲ  288.9ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ،ﻟﻤﺸـﺮوﻋﺎت
إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺼــــﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،واﻟﻮﻗﻮد اﻟﺤﯿﻮي )ﺑﺪون ﻣﺸــــﺮوﻋﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ ذات اﻟﻘﺪرات أﻋﻠﻰ ﻣﻦ  50ﻣﯿﻐﺎواط( ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ 305
ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر) ،ﺷـــﺎﻣﻼ اﻟﻤﺸـــﺮوﻋﺎت ذات اﻟﻘﺪرات اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ  50ﻣﯿﻐﺎواط( ،ﻧﺤﻮ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻤﺜﻞ
اﻧﺨﻔﺎﺿﺎً ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 11ﻋﻦ ﻋﺎم .2017
ﯾﻌﺰى اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺟﺰﺋًﯿﺎ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ
إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻼﯾﺎ اﻟﻜﮭﺮوﺿــﻮﺋﯿﺔ اﻟﺸــﻤﺴــﯿﺔ ،ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺒﺎطﺆ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﺸــﺮوﻋﺎت
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﯿﻦ.
3
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

ﯾﻮﺿـ ـﺢ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳـ ـﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻤﺸـ ـﺮوﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018واﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  288.9ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ،أن اﻟﺼــﯿﻦ ﺗﺼــﺪرت
ﻗـﺎﺋﻤـﺔ دول اﻟﻌـﺎﻟﻢ ﻟﻠﻌـﺎم اﻟﺴـــ ـﺎﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺠـﺎل اﻻﺳــــﺘﺜﻤـﺎرات اﻟﺠـﺪﯾـﺪة ،ﺣﯿـﺚ ﺑﻠﻐـﺖ
اﺳــﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ ﻧﺤﻮ  91.2ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر .وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﻀــﺖ اﺳــﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ ﺑﻨﺴــﺒﺔ
 %37ﻋﻦ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿـﺎﺳــــﻲ اﻟـﺬي ﺳــــﺠـﻞ ﻋـﺎم  ،2017وﯾﻌﺰى ذﻟـﻚ ﻟﻌـﺪة ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣﻨﮭـﺎ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ
ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،واﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ.
اﺳـﺘﺤﻮذت اﻟﺼـﯿﻦ ﻋﻠﻰ  %32ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،ﺗﻠﺘﮭﺎ أوروﺑﺎ ﺑﻨﺴـﺒﺔ 21
 ،%ﺛﻢ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻨﺴــﺒﺔ  ،% 17وآﺳــﯿﺎ  -أوﻗﯿﺎﻧﻮﺳــﯿﺎ )ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء اﻟﺼــﯿﻦ واﻟﮭﻨﺪ( ﺑﻨﺴــﺒﺔ
 .%15واﻟﮭﻨﺪ ﺑﻨﺴــﺒﺔ  ،%5واﻟﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ ،وأﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﺑﻨﺴــﺒﺔ  ،% 5واﻷﻣﯿﺮﻛﺘﺎن )ﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء
اﻟﺒﺮازﯾﻞ واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة( ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%3واﻟﺒﺮازﯾﻞ وﺣﺪھﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%1
إذا ﺗﻢ اﺳ ـﺘﺜﻨﺎء اﻟﺼ ـﯿﻦ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳ ـﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺠﺪﯾﺪة ،ﻓﺈن اﻻﺳ ـﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺸ ـﺮوﻋﺎت
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ارﺗﻔﻊ ﻓﻌﻠًﯿﺎ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ  % 6ﻟﯿﺼـــﻞ إﻟﻰ  61.6ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ،وھﻮ
رﻗﻢ ﻗﯿﺎﺳـﻲ .ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻗﻔﺰت اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﺑﻨﺴـﺒﺔ  %39ﻟﺘﺴـﺠﻞ  61.2ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر
أﻣﺮﯾﻜﻲ ،وھﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﺴـ ـﺘﻮى ﻟﮭﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻣﯿﻦ ،وﯾﻌﻮد ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ إﻟﻰ اﻻﺳـ ـﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻜﺒﯿﺮة
ﻓﻲ ﻣﺸـﺮوﻋﺎت طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ .ارﺗﻔﻊ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺑﻨﺴـﺒﺔ  %1ﻟﯿﺼـﻞ
ﻀـــﺎ ﺑﺰﯾﺎدة اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻓﻲ
إﻟﻰ  48.5ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ،وھﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،2011ﻣﺪﻓﻮًﻋﺎ أﯾ ً
ﻣﺠﺎل طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح.
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﺸﺮوﻋﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺎت
اﻟﺠﺪﯾﺪة إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  842ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،2030ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺸـﻜﻞ ) (10-2ﻓﺮص اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴـﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة -2017
.2030
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اﻟﺸﻜﻞ )(10-2
ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة .2030-2017

اﻟﻤﺼﺪرRENEWABLES IN CITIES 2019 GLOBAL STATUS REPORT:

 .2.4اﻟﻘﺪرات اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﺗﻄﻮرت وﺗﺤﺴﻨﺖ ﺗﻘﻨﯿﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،ﻣﻤﺎ ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ،ﺣﯿﺚ
اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة " "CSPﻓﻲ ﻋﺎم  2018ﺑﻨﺤﻮ  % 26ﻋﻦ ﻋﺎم ،2017
ﻓﯿﻤﺎ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﺑﻤﻘﺪار  ،%14واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﯿﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح اﻟﺒﺮﯾﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ اﻟﻜﮭﺮوﺿﻮﺋﯿﺔ " "PVﺑﻨﺴﺒﺔ  % 13ﻛﻞ ﻋﻠﻰ
ﺣﺪة.
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺗﻘﻨﯿﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  ،%11واﻧﺨﻔﻀﺖ ﺗﻘﻨﯿﺎت
إﻧﺘﺎج طﺎﻗﺔ اﻷرض اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ،وطﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  .% 1ﻛﻤﺎ ﺳﺎھﻤﺖ زﯾﺎدة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻮردﯾﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﻦ ﻟﻠﺘﻮرﺑﯿﻨﺎت ،واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺨﻔﯿﻀﺎت.
ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة "اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ" ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018ﺣﻮاﻟﻲ  181ﻏﯿﻐﺎوات ،ﻟﯿﺮﺗﻔﻊ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻌﺎت اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  2378ﻏﯿﻐﺎواط ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ
 2195ﻏﯿﻐﺎواط ﻓﻲ ﻋﺎم  .2017ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺸﻜﻞ ) (11-2ﻗﺪرات اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ،
ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ.2018-2012 ،
اﻟﺸﻜﻞ )(11-2
ﻗﺪرات اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ2018-2012 ،
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الفصل الثاني
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

ﺗﻢ إﺿـﺎﻓﺔ طﺎﻗﺎت ﻛﮭﺮوﺿـﻮﺋﯿﺔ ﺷـﻤﺴـﯿﺔ " "PVﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ  100ﻏﯿﻐﺎواط ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻤﺜﻞ ٪ 55
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﻀـ ـﺎﻓﺔ ،ﺗﻠﯿﮭﺎ طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح ﺑﻨﺴـ ـﺒﺔ  ،% 28ﺛﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ .%11
زادت ﻧﺴ ـﺒﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻣﻦ طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح ،واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸ ـﻤﺴ ـﯿﺔ اﻟﻜﮭﺮوﺿ ـﻮﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟـﺪول إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  % 20ﻣﻦ ﻣﺰﯾﺞ ﻣﺼــــﺎدر اﻟﻄـﺎﻗـﺎت اﻟﻤﺘﺠـﺪدة .ﯾﻤﺜـﻞ اﻟﺸــــﻜـﻞ )(12-2
اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرھﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ).(2018-2008
اﻟﺸﻜﻞ )(12-2
اﻟﻘﺪرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرھﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة )(2018-2008
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

ﯾﺘﻢ ﺳـــﻨﻮﯾﺎً ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﻣﺼـــﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﺬي
ﯾﺴـﺒﻘﮫ ،ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴـﺒﺔ ﻣﺴـﺎھﻤﺔ ﻣﺼـﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼـﺎدر
اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻧﺤﻮ  ٪ 60ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018ﺗﻠﺘﮭﺎ طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  ،٪ 21ﻓﺎﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸــﻤﺴــﯿﺔ
اﻟﻜﮭﺮوﺿـﻮﺋﯿﺔ ﺑﻨﺴـﺒﺔ  ،٪ 9ﺛﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﺑﻨﺴـﺒﺔ  .٪8إﺟﻤﺎﻻ ﻓﺈن اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ
واﻟﺘﺮاﻛﻤﯿـﺔ ﺑﻨﮭـﺎﯾـﺔ ﻋـﺎم  ،2018ﻛـﺎﻧـﺖ ﻛـﺎﻓﯿـﺔ ﻹﻧﺘـﺎج ﺣﻮاﻟﻲ  ٪ 26.2ﻣﻦ إﺟﻤـﺎﻟﻲ إﻧﺘـﺎج اﻟﻌـﺎﻟﻢ ﻣﻦ
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء .ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺸــﻜﻞ ) (13-2ﻧﺴــﺐ ﻣﺴــﺎھﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء،
ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم .2018
اﻟﺸﻜﻞ )(13-2
ﻧﺴﺐ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ،ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم 2018
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الفصل الثاني
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

ﺗﺮﺑﻌـﺖ اﻟﺼــــﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻗـﺎﺋﻤـﺔ اﻟـﺪول اﻷﻋﻠﻰ اﻣﺘﻼﻛـﺎ ﻟﻠﻄـﺎﻗـﺎت اﻟﻤﺘﺠـﺪدة اﻟﻤﺜﺒﺘـﺔ" اﻟﻘـﺎﺋﻤـﺔ" ،ﺗﻠﺘﮭـﺎ
اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ،ﺛﻢ ﺟﺎءت اﻟﺒﺮازﯾﻞ ،ﻓﺎﻟﮭﻨﺪ ،ﻓﺄﻟﻤﺎﻧﯿﺎ.
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻄـﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠـﺪدة دون اﻟﻄـﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿـﺔ ﺑﻨﮭـﺎﯾﺔ ﻋﺎم  ،2018ﻧﺠـﺪ أن ھﻨـﺎك ﻧﺤﻮ
 45دوﻟـﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗـﻞ ﺗﻤﺘﻠـﻚ ﻗـﺪرات  1ﻏﯿﻐـﺎواط ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﻤﺘﻠـﻚ  17دوﻟـﺔ إﺟﻤـﺎﻟﻲ طـﺎﻗـﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌـﺔ
ﻣﻦ طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح ،واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸـــﻤﺴـــﯿﺔ ،واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ،واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ﺗﺼـــﻞ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ 10
ﻏﯿﻐـﺎواط .ﺗﻌـﺪ اﻟﺼــــﯿﻦ أﻛﺒﺮ اﻟـﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠـﻚ طـﺎﻗـﺎت ﻣﺘﺠـﺪدة "دون اﻟﻤـﺎﺋﯿـﺔ" ،ﺗﻠﯿﮭـﺎ اﻟﻮﻻﯾـﺎت
اﻟﻤﺘﺤـﺪة ،ﺛﻢ اﻟﻤـﺎﻧﯿـﺎ" ،وﺗﻤﺘﻠـﻚ ﺟﻤﯿﻌﮭـﺎ ﻗـﺪرات أﻋﻠﻰ ﻣﻦ  100ﻏﯿﻐـﺎواط" ،ﺛﻢ ﺗـﺄﺗﻲ اﻟﮭﻨـﺪ ،واﻟﯿـﺎﺑـﺎن،
واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺛﻢ إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ،واﻟﺒﺮازﯾﻞ ،ﻓﺈﺳـ ـﺒﺎﻧﯿﺎ .ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺸـ ـﻜﻞ ) (14-2أﻋﻠﻰ  6دول ﻣﻦ ﺣﯿﺚ
اﻣﺘﻼك طـﺎﻗـﺎت ﻣﺼــــﺎدر اﻟﻄـﺎﻗـﺎت اﻟﻤﺘﺠـﺪدة ﻣﺠﺘﻤﻌـﺔ دون اﻟﻄـﺎﻗـﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣـﺎﺋﯿـﺔ ﻟﻌـﺎم  .2018ﯾﺒﯿﻦ
اﻟﺠﺪول ) (13-2ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻟﻌﺎﻣﻲ  2017و.2018
اﻟﺸﻜﻞ )(14-2

أﻋﻠﻰ  6دول ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻣﺘﻼك طﺎﻗﺎت ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ
دون اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ ﻟﻌﺎم 2018
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

اﻟﺠﺪول )(13-2
ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻟﻌﺎﻣﻲ  2017و2018
2017

2018

اﻟﻤﺆﺷﺮات
ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر

326

289

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة )ﻣﺘﻀﻤﻨﺎً اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ(

ﻏﯿﻐﺎواط

2,195

2,378

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة )دون اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ(

ﻏﯿﻐﺎواط

1,081

1,246

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ

ﻏﯿﻐﺎواط

1,114

1,132

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ

ﻏﯿﻐﺎواط

122

130

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺮارة اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ

ﻏﯿﻐﺎواط

12.8

13.3

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ اﻟﻜﮭﺮوﺿﻮﺋﯿﺔ ""PV

ﻏﯿﻐﺎواط

402

505

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰة ""CSP

ﻏﯿﻐﺎواط

4.9

5.5

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح

ﻏﯿﻐﺎواط

539

591

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ طﺎﻗﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺎت

ﻏﯿﻐﺎواط

0.5

0.5

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ

ﺗﯿﺮاواط

352

581

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة

اﻟﻤﺼﺪرADVANCING THE GLOBAL RENEWABLE ENERGY TRANSITION, REN21 Renewables 2019 Global Status Report:

 .1.2.4اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ
ﺗﻢ إﺿــــﺎﻓـﺔ ﻣـﺎ ﯾﻘـﺪر ﺑﻨﺤﻮ  20ﻏﯿﻐـﺎواط ﻣﻦ اﻟﻄـﺎﻗـﺎت اﻟﻜﮭﺮوﻣـﺎﺋﯿـﺔ اﻟﺠـﺪﯾـﺪة ،ﻟﯿﺒﻠﻎ إﺟﻤـﺎﻟﻲ
اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ -اﻟﻤﺸﯿﺪة "Installed" -إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  1.32ﻏﯿﻐﺎواط ،وﺟﺎء اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻌﺎم
ﻷﻋﻠﻰ ﻋﺸــﺮ دول ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ :اﻟﺼــﯿﻦ ،واﻟﺒﺮازﯾﻞ ،وﻛﻨﺪا ،واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وروﺳــﯿﺎ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ،
واﻟﮭﻨـﺪ ،واﻟﻨﺮوﯾﺞ ،وﺗﺮﻛﯿـﺎ ،واﻟﯿـﺎﺑـﺎن ،وﻓﺮﻧﺴــــﺎ ،واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜـﻞ ﻣﻌـﺎ ﻧﺤﻮ  % 69ﻣﻦ إﺟﻤـﺎﻟﻲ اﻹﻧﺘـﺎج
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ.
ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﺧﻼل اﻟﺴــﻨﻮات اﻟﺴــﺎﺑﻘﺔ ﻗﺎدت اﻟﺼــﯿﻦ ،دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ إﺿــﺎﻓﺔ طﺎﻗﺎت
ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ ،وﻣﺜﻠﺖ ﻣﺸ ـﺮوﻋﺎﺗﮭﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪة " ذات ﻗﺪرات أﻋﻠﻰ ﻣﻦ  1ﻏﯿﻐﺎواط"
ﻧﺤﻮ  % 35ﻣﻦ إﺟﻤـﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺸــــﺎَت اﻟﺠـﺪﯾـﺪة ،وﺣﻠـﺖ اﻟﺒﺮازﯾـﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒـﺔ اﻟﺜـﺎﻧﯿـﺔ ،ﺛﻢ ﺑـﺎﻛﺴــــﺘـﺎن،
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

ﻓﺘﺮﻛﯿﺎ .ﻛﻤﺎ أﺿــﺎﻓﺖ دول أﺧﺮى طﺎﻗﺎت إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﺜﻞ أﻧﻐﻮﻻ ،وطﺎﺟﯿﻜﺴــﺘﺎن ،واﻹﻛﻮادور،
واﻟﮭﻨﺪ ،واﻟﻨﺮوﯾﺞ ،وﻛﻨﺪا .ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺸﻜﻞ ) (15-2ﺗﺮﺗﯿﺐ أﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ دول ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺳﻌﺎﺗﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ وﻧﺴﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم .2018
اﻟﺸﻜﻞ )(15-2
ﺗﺮﺗﯿﺐ أﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ دول ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺳﻌﺎﺗﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ
وﻧﺴﺐ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم 2018

اﻟﻤﺼﺪرADVANCING THE GLOBAL RENEWABLE ENERGY TRANSITION, REN21 Renewables 2019 Global Status Report:

ﺑﻠﻐﺖ اﺳـﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼـﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺸـﺮوﻋﺎت إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ ﻧﺤﻮ  9.8ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر،
وﺑﺰﯾﺎدة ﻗﺪرھﺎ  % 8.4ﻋﻦ ﻋﺎم  ،2017ﻣﻤﺎ ﺳــﺎھﻢ ﻓﻲ زﯾﺎدة إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ﻗﺪرھﺎ  %3ﻋﻦ ﻋﺎم
 ،2017وأﺿـﺎﻓﺖ ﻧﺤﻮ  7ﻏﯿﻐﺎواط ﺟﺪﯾﺪة ،ﻟﯿﺼـﺒﺢ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ ﺣﻮاﻟﻲ
 1234ﺗﯿﺮاواط /ﺳــﺎﻋﺔ .وﯾﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳــﻌﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ ﺣﻮاﻟﻲ 322.3
ﻏﯿﻐـﺎواط ﺑﻨﮭـﺎﯾـﺔ ﻋـﺎم  2018ﻟﺘﺘﺮﺑﻊ ﻋﻠﻰ ﻗـﺎﺋﻤـﺔ اﻟـﺪول ﻣﻦ ﺣﯿـﺚ ﺳــــﻌـﺎﺗﮭـﺎ وﻗـﺪراﺗﮭـﺎ اﻹﻧﺘـﺎﺟﯿـﺔ ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ.
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

ﺣﻠﺖ اﻟﺒﺮازﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎً ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﻀــﺎﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ،
ﺣﯿﺚ أﺿـ ـﺎﻓﺖ ﻣﺎ ﯾﻘﺮب ﻣﻦ  3.8ﻏﯿﻐﺎواط ،ﻟﯿﺼـ ـﺒﺢ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳـ ـﻌﺎﺗﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ ﺣﻮاﻟﻲ
 104.1ﻏﯿﻐـﺎواط ،ﻣﻤـﺎ ﺳـــ ـﺎھﻢ ﻓﻲ زﯾـﺎدة ﻗـﺪرﺗﮭـﺎ اﻹﻧﺘـﺎﺟﯿـﺔ ﺑﻨﺴــــﺒـﺔ  ،% 4.2ﻟﺘﺼــــﺒﺢ 418
ﺗﯿﺮاواط/ﺳﺎﻋﺔ ،وﺗﻮﻓﯿﺮ ﺣﻮاﻟﻲ  % 72ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء.
أﺿــﺎﻓﺖ ﺑﺎﻛﺴــﺘﺎن ﺛﻼ ثﻣﺸــﺮوﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﺑﻄﺎﻗﺔ  2.5ﻏﯿﻐﺎواط ،ﻣﻤﺎ زاد ﻣﻦ ﺳــﻌﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﻨﺤﻮ اﻟﺜﻠﺚ ،وﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  9.8ﻏﯿﻐﺎواط.
ﺗﻮﺳــــﻌـﺖ طـﺎﻗـﺔ اﻟﻄـﺎﻗـﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣـﺎﺋﯿـﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿـﺎ ﺑـﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  1ﻏﯿﻐـﺎواط ﻓﻲ ﻋـﺎم  ،2018ﻟﺘﺒﻠﻎ
ط ـﺎﻗ ـﺎﺗﮭ ـﺎ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿ ـﺔ  28.3ﻏﯿﻐ ـﺎواط ،ﻟﯿﺮﺗﻔﻊ إﻧﺘ ـﺎﺟﮭ ـﺎ ﻣﻦ اﻟﻄ ـﺎﻗ ـﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣ ـﺎﺋﯿ ـﺔ إﻟﻰ 60.9
ﺗﯿﺮاواط/ﺳــــﺎﻋـﺔ ،وھﻮ ﻣـﺎ ﯾﻤﺜـﻞ ﺗﻠﺒﯿـﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  % 20ﻣﻦ إﺟﻤـﺎﻟﻲ إﻣـﺪادات اﻟﻜﮭﺮﺑـﺎء ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿـﺎ ﻟﮭـﺬا
اﻟﻌﺎم.
ﺑﺪأت طﺎﺟﯿﻜﺴــﺘﺎن ﻓﻲ اﺳــﺘﺌﻨﺎف اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺸــﺮوع ﻣﻨﺸــﺄة "روﻏﻮن" - Rogun-ﺑﺘﺸــﻐﯿﻞ
اﻟﺘﻮرﺑﯿﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻄﺎﻗﺔ  600ﻣﯿﻐﺎواط ،ﻣﻦ أﺻـــﻞ ﺳـــﺖ ﺗﻮرﺑﯿﻨﺎت ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﯾﻌﻮد ﻟﻌﺎم ،1970
وﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ إﻛﻤﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺸﺮوع ﻗﺒﻞ ﻋﺎم  2032ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﮫ.
أﻛﻤﻠﺖ اﻻﻛﻮادور إﺿــﺎﻓﺔ ﻗﺪرات ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ  0.5ﻏﯿﻐﺎواط،
ﻟﺘﺠﻌﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎً ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم .2018
زادت اﻟﮭﻨﺪ ﻣﻦ ﻗﺪراﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ ﺑﻤﻘﺪار  0.5ﻏﯿﻐﺎواط ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018ﻟﯿﺼـﯿﺢ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪراﺗﮭﺎ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  45.1ﻏﯿﻐﺎواط ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم .2018
ﻓﻲ آﺳـﯿﺎ اﻟﻮﺳـﻄﻰ ،ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﻠﺤﻮظﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺗﺴـﺘﻤﺮ
ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻗﯿﺮﻏﯿﺰﺳﺘﺎن ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﺤﺪﯾﺚ ﻣﺸﺮوع " ،" Toktogulواﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد،
ﻟﯿﺮﻓﻊ ﻗﺪراﺗﮭﺎ ﻣﻦ  1.2إﻟﻰ  1.44ﻏﯿﻐﺎواط.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

ﺷﮭﺪت أﺳﻮاق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﻧﻤﻮاً ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎً ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة،
ﻣﻀــــﯿﻔـًﺔ ﻧﺤﻮ  0.9ﻏﯿﻐـﺎواط ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  .2018-2013ﺟـﺎءت اﻟﻮﻻﯾـﺎت اﻟﻤﺘﺤـﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒـﺔ
اﻟﺮاﺑﻌـﺔ ﺑﻨﮭـﺎﯾـﺔ ﻋـﺎم  2018ﻣﻦ ﺣﯿـﺚ اﻣﺘﻼك اﻟﺴــــﻌـﺎت واﻟﻘـﺪرات اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿـﺔ ﻹﻧﺘـﺎج اﻟﻄـﺎﻗـﺔ
اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ ﺑﻘﺪرة  80ﻏﯿﻐﺎواط.
واﺻــ ـﻠﺖ اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﯿﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﺸــ ـﺮوﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻣﻊ
وﺿــﻊ ﺧﻄﻂ ﻟﻌﺪد ﻗﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺸــﺎرﯾﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺠﺪﯾﺪة .ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻨﺮوﯾﺞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ روﺳــﯿﺎ
اﻻﺗﺤـﺎدﯾـﺔ ﻣﻦ ﺣﯿـﺚ اﻹﺿــــﺎﻓـﺎت اﻟﺠـﺪﯾـﺪة ﻣﻦ ﻗـﺪرات اﻟﻄـﺎﻗـﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣـﺎﺋﯿـﺔ ،ﺣﯿـﺚ أﺿــــﺎﻓـﺖ 0.4
ﻏﯿﻐﺎواط ﺧﻼل ﻋﺎم .2018
ﺗﺤﺘﻞ روﺳـﯿﺎ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴـﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺴــــﻌـﺎت اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿـﺔ ﻣﻦ اﻟﻄـﺎﻗـﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣـﺎﺋﯿـﺔ ﻧﺤﻮ  47.1ﻏﯿﻐـﺎواط ،وﺷــــﮭـﺪ ﻋـﺎم  2018ﻋﻤﻠﯿـﺎت
ﺗﺤﺪﯾﺚ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﺿـﺎﻓﺎت ﻓﻲ ﻗﺎرة أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ  1ﻏﯿﻐﺎواط ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018ﺗﺴـﻌﻰ أﻧﻐﻮﻻ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﺳـﻊ
ﻓﻲ إﻣﺪادات اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،وواﺻــﻠﺖ زﯾﺎدة ﻗﺪراﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ ﻟﯿﺼــﺒﺢ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺳــــﻌـﺎﺗﮭـﺎ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿـﺔ ﻣﻦ اﻟﻄـﺎﻗـﺔ اﻟﻜﮭﺮوﻣـﺎﺋﯿـﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  3ﻏﯿﻐـﺎواط ،ﺣﯿـﺚ أﺿــــﺎﻓـﺖ ﺣﻮاﻟﻲ 0.7
ﻏﯿﻐﺎواط ،ﻟﺘﺤﺘﻞ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻷﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ،ﺑﻌﺪ أﺛﯿﻮﺑﯿﺎ ،وﺟﻨﻮب أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ .أﺿ ـﺎﻓﺖ ﻛﻞ
ﻣﻦ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ اﻟـﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿـﺔ ،وزﯾﻤﺒـﺎﺑﻮي )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  0.1ﻏﯿﻐـﺎواط ﻟﻜـﻞ ﻣﻨﮭﻤـﺎ ﻋﻠﻰ ﺣـﺪة( ،ﻓﯿﻤـﺎ
أﺿــﺎﻓﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺼــﺮ ،وﻣﺎﻻوي ،وأوﻏﻨﺪا ﻗﺪرات ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  32ﻣﯿﻐﺎواط أو أﻗﻞ .ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺸــﻜﻞ
) (16-2ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻋﻠﻰ  10دول ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺳــ ـﻌﺎت اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،واﻟﻤﻀــ ـﺎﻓﺔ ﻋﺎم
.2018
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اﻟﺸﻜﻞ )(16-2
ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻋﻠﻰ  10دول ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺳﻌﺎت اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻜﮭﺮوﻣﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ،واﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎم 2018

اﻟﻤﺼﺪرADVANCING THE GLOBAL RENEWABLE ENERGY TRANSITION, REN21 Renewables 2019 Global Status Report:

 .2.2.4طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح
ﺗﻢ إﺿــــﺎﻓـﺔ ﻧﺤﻮ  51.5ﻏﯿﻐـﺎواط ﺧﻼل ﻋـﺎم ) 2018ﻣـﺎ ﯾﻘﺮب ﻣﻦ  47ﻏﯿﻐـﺎواط ﻟﻄـﺎﻗـﺔ اﻟﺮﯾـﺎح
اﻟﺒﺮﯾـﺔ ،وﻧﺤﻮ  4.5ﻏﯿﻐـﺎواط ﻣﻦ طـﺎﻗـﺔ اﻟﺮﯾـﺎح اﻟﺒﺤﺮﯾـﺔ( ،ﺣﯿـﺚ زادت اﻟﻘـﺪرات اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿـﺔ اﻟﻌـﺎﻟﻤﯿـﺔ
ﻣﻦ طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح ﺑﻨﺴـﺒﺔ  ،%9ﻟﺘﺼـﻞ إﻟﻰ  591ﻏﯿﻐﺎواط 568.4 "،ﻏﯿﻐﺎواط ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح اﻟﺒﺮﯾﺔ،
و 22.6ﻏﯿﻐﺎ واط ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ" .ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺸﻜﻞ ) (17-2إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ
ﻣﻦ طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح ،واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎم .2018
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اﻟﺸﻜﻞ )(17-2
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﻦ طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ ،واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﺎم .2018

اﻟﻤﺼﺪرADVANCING THE GLOBAL RENEWABLE ENERGY TRANSITION, REN21 Renewables 2019 Global Status Report:

اﻋﺘﺒﺮ ﻋﺎم  2017ﻋﺎم ﻗﯿﺎﺳـﻲ ﻹﻧﺘﺎج طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ أوروﺑﺎ ،واﻟﮭﻨﺪ ،إﻻ أن ھﺬا اﻟﻨﻤﻮ
ﺗﻘﻠﺺ ﻋﺎم  ،2018ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺣﺪ ثﻧﻤﻮ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎطﻖ ودول أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ،وﺟﻨﻮب ﺷﺮق
آﺳـﯿﺎ ،وأﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ ،وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸـﺮق اﻷوﺳـﻂ ،وﺷـﻜﻠﺖ ﻣﺸـﺮوﻋﺎﺗﮭﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻧﺤﻮ  % 10ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺸﺎَت اﻟﺠﺪﯾﺪة ،وﺑﺰﯾﺎدة  % 8ﻋﻦ ﻋﺎم .2017
ﺗﻢ ﺗﺸ ـﻐﯿﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﺰارع اﻟﺮﯾﺎح اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ  47دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺧﻼل  ،2018ﻣﻨﮭﺎ  3دول
ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺸـﻐﯿﻞ أول ﻣﺸـﺮوﻋﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺰارع طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح وﺷـﻤﻠﺖ اﻟﺒﻮﺳـﻨﺔ واﻟﮭﺮﺳـﻚ ،وإﻧﺪوﻧﯿﺴـﯿﺎ،
وﻛﻮﺳﻮﻓﻮ.
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ﺗﻤﯿﺰ ﻋﺎم  2018ﺑﺎﻧﺨﻔـﺎض ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﺗﻜـﺎﻟﯿﻒ إﻧﺘـﺎج اﻟﻄـﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿـﺔ ﻟﻜـﻞ ﻛﯿﻠﻮ واط ﺳــــﺎﻋﺔ
ﺧـﺎﺻــــًﺔ ﻟﻜـﻞ ﻣﻦ طـﺎﻗـﺎت اﻟﺮﯾـﺎح اﻟﺒﺮﯾـﺔ واﻟﺒﺤﺮﯾـﺔ ،ﻣﻤـﺎ ﺟﻌﻠﮭـﺎ اﻻﺧﺘﯿـﺎر اﻷﻗـﻞ ﻛﻠﻔـﺔ ﻟﻠﻤﺸــــﺮوﻋﺎت
اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺼـــﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ ﻋﺪﯾﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻟﺬا ﻓﻘﺪ أﺻـــﺒﺤﺖ
ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺰارع اﻟﺮﯾﺎح اﻟﻤﺤﺮك اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻜﺎﻓﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﺎﻋﺪا اﻟﺼﯿﻦ ،واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﺳـﺎھﻤﺖ ﻣﺸـﺮوﻋﺎت طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  ،2018ﺑﺤﻮاﻟﻲ 5.5
 ٪ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة اﻟﻤﺴ ـﺘﺨﺪﻣﺔ ﻹﻧﺘﺎج وﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء .ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺸ ـﻜﻞ ) (18-2ﻗﺎﺋﻤﺔ
أﻋﻠﻰ  10دول ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺳﻌﺎت طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم .2018
اﻟﺸﻜﻞ )(18-2
ﻗﺎﺋﻤﺔ أﻋﻠﻰ  10دول ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺳﻌﺎت طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2018

اﻟﻤﺼﺪرADVANCING THE GLOBAL RENEWABLE ENERGY TRANSITION, REN21 Renewables 2019 Global Status Report:
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ﺷـﮭﺪت اﻟﺼـﯿﻦ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﻀـﺎﻓﺔ ﻣﻦ طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح ﺑﻨﺴـﺒﺔ  ٪ 7.5ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم ،2018
وذﻟـﻚ ﺑﻌـﺪ ﻋـﺎﻣﯿﻦ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﻔـﺎض ،ﺣﯿـﺚ ﺗﻢ إﺿــــﺎﻓـﺔ ﻧﺤﻮ  21.1ﻏﯿﻐـﺎواط ،ﺷــــﻤﻠـﺖ ﻧﺤﻮ 19.5
ﻏﯿﻐﺎواط ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح اﻟﺒﺮﯾﺔ ،وﻧﺤﻮ  1.6ﻏﯿﻐﺎواط ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ،وﺑﺬﻟﻚ ﯾﺼــ ـﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﺴــــﻌـﺎت اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿـﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒـﺔ ﻓﻲ اﻟﺼــــﯿﻦ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  210ﻏﯿﻐـﺎواط ،ﻣﻤـﺎ ﺟﻌﻠﮭـﺎ أول دوﻟـﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎوز ﻗﺪراﺗﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﻦ طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح  200ﻏﯿﻐﺎ واط.
اﻟﮭﻨﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ اﻵﺳـﯿﻮﯾﺔ اﻷﺧﺮى اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ إﺿـﺎﻓﺔ طﺎﻗﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح،
ﺑـﺈﺿــــﺎﻓـﺔ  2.2ﻏﯿﻐـﺎواط ﻓﻲ ﻋـﺎم  ،2018وﺑـﺬﻟـﻚ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع طـﺎﻗـﺎﺗﮭـﺎ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿـﺔ ﺣﻮاﻟﻲ 35.1
ﻏﯿﻐﺎواط ،ﻣﻤﺎ ﺻــــﻌﺪ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺎﻣﺲ إﻟﻰ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎً ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض
اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﮭﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ  % 50ﻋﻦ ﻋﺎم .2017
اﻧﺨﻔﻀـﺖ اﻟﻤﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪ ة ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺎ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،وﺗﻢ إﺿـﺎﻓﺔ
ﻧﺤﻮ  0.5ﻏﯿﻐﺎواط ﻓﻘﻂ ،ﻟﺘﻘﺘﺮب ﺳﻌﺎﺗﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  7.4ﻏﯿﻐﺎواط ،ﺑﯿﻨﻤﺎ أﺿﺎﻓﺖ
ﺑﺎﻛﺴ ـﺘﺎن ﻧﺤﻮ  0.4ﻏﯿﻐﺎواط ،ﻟﯿﺼ ـﻞ ﻣﺠﻤﻮع طﺎﻗﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﯾﺎح إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  1.2ﻏﯿﻐﺎواط ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ
أﺿـــ ـﺎﻓـﺖ اﻟﯿـﺎﺑـﺎن ﺣﻮاﻟﻲ  0.3ﻏﯿﻐـﺎواط ،ﻟﺘﺮﻓﻊ ﻗـﺪراﺗﮭـﺎ ﻣﻦ طـﺎﻗـﺔ اﻟﺮﯾـﺎح إﻟﻰ  3.7ﻏﯿﻐـﺎواط،
وأﺿﺎﻓﺖ أﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ أول ﻣﺰرﻋﺔ رﯾﺎح ﺑﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻋﺎم .2018
أﺿـﺎﻓﺖ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻧﺤﻮ  10.1ﻏﯿﻐﺎواط ﻣﻦ اﻟﺴـﻌﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ،وﺷـﻤﻠﺖ ﻧﺤﻮ 7.4
ﻏﯿﻐـﺎ واط ﻟﻄـﺎﻗـﺔ اﻟﺮﯾـﺎح اﻟﺒﺮﯾـﺔ ،و 2.7ﻏﯿﻐـﺎواط ﻟﻄـﺎﻗـﺔ اﻟﺮﯾـﺎح اﻟﺒﺤﺮﯾـﺔ ،ﻟﯿﺮﺗﻔﻊ إﺟﻤـﺎﻟﻲ ﻗـﺪرات
دول اﻻﺗﺤـﺎد اﻷوروﺑﻲ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  178.8ﻏﯿﻐـﺎ واط ﺑﻨﮭـﺎﯾـﺔ ﻋـﺎم  ،2018وﺷــــﻤﻠـﺖ ﺣﻮاﻟﻲ 160.3
ﻏﯿﻐـﺎ واط ﻟﻄـﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح اﻟﺒﺮﯾﺔ ،وﻧﺤﻮ  18.5ﻟﻄـﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ،ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺨﻔـﺎض
اﻹﺿـﺎﻓﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺑﻨﺴـﺒﺔ  % 35ﻣﻦ طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح ﻋﻦ ﻋﺎم  ،2017وھﻮ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﺷـﮭﺪ ﺗﮭﺎﻓﺖ
اﻟﻤﻄﻮرﯾﻦ ﻹﻧﺸـﺎء ﻣﺸـﺮوﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﻣﺰادات ﺗﻨﺎﻓﺴـﯿﺔ ﻟﺘﺨﺼـﯿﺺ اﻟﺪﻋﻢ ،وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﺷـﮭﺪ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أﻗﻞ إﺿـﺎﻓﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﻗﺎت ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .2010
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أﺿــﺎﻓﺖ  5دول ﻓﻘﻂ ﻣﻦ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻧﺤﻮ  % 80ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻣﻦ
طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ  ،2018وﺷﻤﻠﺖ :أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ،واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وﻓﺮﻧﺴﺎ ،واﻟﺴﻮﯾﺪ ،وﺑﻠﺠﯿﻜﺎ.
ﺗﺼـ ـﺪرت أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﻀـ ـﺎﻓﺔ ﻣﻦ
طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح ﻧﮭﺎﯾﺔ  ،2018ﺣﯿﺚ اﺿـــﺎﻓﺖ ﺣﻮاﻟﻲ  3.1ﻏﯿﻐﺎواط ،وھﻮ أﻋﻠﻰ ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻌﺪل إﺿـــﺎﻓﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﻤﺎ رﻓﻊ ﻗﺪرات اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  59.3ﻏﯿﻐﺎ واط.
ﻀ ـﺎ اﻧﺨﻔﺎﺿ ـﺎً ﻛﺒﯿﺮاً ﻓﻲ إﺿ ـﺎﻓﺔ ﻗﺪرات ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح ﻓﻲ
ﺷ ـﮭﺪت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة أﯾ ً
ﻋﺎم  2018ﺑﻨﺴـﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ  ٪ 55ﻋﻦ ﻋﺎم  ،2017ﺣﯿﺚ ﺗﻢ إﺿـﺎﻓﺔ  1.9ﻏﯿﻐﺎواط ﻓﻘﻂ ،ﻣﺜﻠﺖ
ﻓﯿﮭـﺎ طـﺎﻗـﺔ اﻟﺮﯾـﺎح اﻟﺒﺤﺮﯾـﺔ ﻧﺤﻮ  ،%69ﻟﯿﻘﺘﺮب إﺟﻤـﺎﻟﻲ ﻗـﺪراﺗﮭـﺎ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿـﺔ ﻣﻦ طـﺎﻗـﺔ اﻟﺮﯾـﺎح إﻟﻰ
ﻧﺤﻮ  51.21ﻏﯿﻐﺎواط.
ﯾﺬﻛﺮ أن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺼـﺪد اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ ﺗﺸـﻐﯿﻞ أﻛﺒﺮ ﻣﺰرﻋﺔ طﺎﻗﺔ رﯾﺎح ﺑﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺳـﻢ " ﻗﺮن اﻟﺒﺤﺮ"  ،The Hornseaﯾﺘﻜﻮن اﻟﻤﺸـﺮوع ﻣﻦ  174ﺗﻮرﺑﯿﻨﺔ رﯾﺎح ﺑﺴـﻌﺔ
إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ  1.2ﻏﯿﻐﺎواط ،ﻣﻊ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻤﺸ ـﺮوع ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،2020ﺳ ـﯿﻘﺮب ھﺬا اﻟﻤﺸ ـﺮوع
اﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ اﻟﻤﺘﺤـﺪة ﻣﻦ اﻟﻮﺻــــﻮل إﻟﻰ ھـﺪﻓﮭـﺎ اﻟﻤﺘﻤﺜـﻞ ﻓﻲ اﻧﺘـﺎج ﺛﻠـﺚ اﻟﻜﮭﺮﺑـﺎء ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﺮﯾـﺎح
اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌـﺎم  .2030ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺸــــﻜـﻞ ) (19-2أﻛﺒﺮ ﻣﺰرﻋﺔ طﺎﻗﺔ رﯾﺎح ﺑﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌـﺎﻟﻢ،
ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
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اﻟﺸﻜﻞ )(19-2
أﻛﺒﺮ ﻣﺰرﻋﺔ طﺎﻗﺔ رﯾﺎح ﺑﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﻤﺼﺪرhttps://www.power-technology.com/news/orsted-wind-turbine-offshore-power/ :

أﺿـــﺎﻓﺖ ﻓﺮﻧﺴـــﺎ ﻣﺎ ﯾﻘﺮب ﻣﻦ  1.6ﻏﯿﻐﺎ واط ﻣﻦ طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح ،ﻟﯿﺼـــﺒﺢ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪراﺗﮭﺎ
اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ ﻧﺤﻮ  15.3ﻏﯿﻐﺎ واط ،ﺗﻠﺘﮭﺎ اﻟﺴـ ـﻮﯾﺪ ﺑﺈﺿـ ـﺎﻓﺔ  0.7ﻏﯿﻐﺎواط ﻟﯿﺼـ ـﺒﺢ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻗـﺪراﺗﮭـﺎ اﻹﻧﺘـﺎﺟﯿـﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  7.4ﻏﯿﻐـﺎواط ،ﺛﻢ ﺑﻠﺠﯿﻜـﺎ اﻟﺘﻲ أﺿــــﺎﻓـﺖ ﻧﺤﻮ  0.5ﻏﯿﻐـﺎواط ،ﻟﯿﺮﺗﻔﻊ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪراﺗﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  3.4ﻏﯿﻐﺎواط ،ﺛﻢ أﺳ ـﺒﺎﻧﯿﺎ اﻟﺘﻲ أﺿ ـﺎﻓﺖ  0.4ﻏﯿﻐﺎ
واط ،وھﻲ أﻛﺒﺮ زﯾﺎدة ﻣﻀـﺎﻓﺔ ﻹﺳـﺒﺎﻧﯿﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،2012ﻣﻤﺎ أھﻠﮭﺎ ﻷن ﺗﺴـﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺪراﺗﮭﺎ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ 23.5
ﻏﯿﻐﺎواط.
أﻣـﺎ ﻣﻦ ﺧـﺎرج دول اﻻﺗﺤـﺎد اﻷوروﺑﻲ ،ﻛـﺎﻧـﺖ اﻟﻨﺮوﯾﺞ أﻛﺒﺮ دوﻟـﺔ أوروﺑﯿـﺔ أﺿــــﺎﻓـﺖ ﻗـﺪرات
ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  0.5ﻏﯿﻐﺎواط ،ﺗﻠﺘﮭﺎ ﺻـﺮﺑﯿﺎ واﻟﺘﻲ زادت ﻣﻦ ﻗﺪراﺗﮭﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ
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ﻟﺘﺼـﻞ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﺮب ﻣﻦ  56.4ﻏﯿﻐﺎواط ،ﺛﻢ اﻟﺒﻮﺳـﻨﺔ واﻟﮭﺮﺳـﻚ اﻟﺘﻲ أﺿـﺎﻓﺖ  51ﻣﯿﻐﺎواط ،ﺑﯿﻨﻤﺎ
أﺿﺎﻓﺖ ﻛﻮﺳﻮﻓﻮ  32ﻣﯿﻐﺎواط ،ﺑﺘﺸﻐﯿﻞ أول ﻣﺰرﻋﺔ رﯾﺎح ﺑﮭﺎ.
ﺑﯿﻨﻤﺎ أﺿــﺎﻓﺖ دول أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ ،وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﯾﺒﻲ طﺎﻗﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح
ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ  3.4ﻏﯿﻐﺎ واط ،ﺑﺰﯾﺎدة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٪ 18ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﺎم  ،2017وأﺿـﺎﻓﺖ اﻟﺒﺮازﯾﻞ أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  % 50ﻣﻦ إﺟﻤـﺎﻟﻲ اﻟﻄـﺎﻗـﺎت اﻟﻤﻀــــﺎﻓـﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘـﺔ ﺑﻨﮭـﺎﯾـﺔ  ،2018ﺑﻌـﺪ أﺿــــﺎﻓـﺔ ﻧﺤﻮ 1.9
ﻏﯿﻐﺎواط ،ﻟﯿﺮﺗﻔﻊ ﻣﺠﻤﻮع طﺎﻗﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  14.7ﻏﯿﻐﺎواط ،وﺳ ـﺎھﻤﺖ طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح ﻓﻲ
إﻧﺘﺎج ﻧﺤﻮ  %8.3ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺰﯾﺞ اﻟﻄﺎﻗﺎت ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﺑﮭﺎ واﺳــﺘﻤﺮت ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻓﻀــﻞ 10
دول ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ "اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ" ﻣﻦ طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح.
اﺿـــﺎﻓﺖ اﻟﻤﻜﺴـــﯿﻚ طﺎﻗﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح ﺑﻠﻐﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  0.9ﻣﯿﻐﺎواط ،ﻟﯿﺼـــﺒﺢ
ﻣﺠﻤﻮع طﺎﻗﺘﮭﺎ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  5ﻏﯿﻐﺎ واط ،ﺑﯿﻨﻤﺎ أﺿــﺎﻓﺎت اﻷرﺟﻨﺘﯿﻦ ﻧﺤﻮ  0.5ﻏﯿﻐﺎواط ،ﻛﻤﺎ
أﺿﺎﻓﺖ ﺗﺸﯿﻠﻲ ﻧﺤﻮ  0.2ﻏﯿﻐﺎواط ﻟﯿﺮﺗﻔﻊ أﺟﻤﺎﻟﻲ طﺎﻗﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  1.7ﻏﯿﻐﺎواط.
ھﺬا وﻗﺪ ﺷـﮭﺪت دول أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ واﻟﺸـﺮق اﻷوﺳـﻂ زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﺪرات اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﻀـﺎﻓﺔ ﻣﻦ طﺎﻗﺔ
اﻟﺮﯾﺎح ﺑﻨﺴــ ـﺒﺔ  % 50ﻋﻦ ﻋﺎم  ،2017وأﺿــ ـﺎﻓﺖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول ﻣﺸــ ـﺮوﻋﺎت ﺑﻠﻐﺖ ﺳــ ـﻌﺎﺗﮭﺎ
اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻀ ـﺎﻓﺔ ﻧﺤﻮ  1ﻏﯿﻐﺎ واط ،وﺷ ـﻤﻠﺖ إﺿ ـﺎﻓﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  380ﻣﯿﻐﺎواط ﻓﻲ ﻣﺼ ـﺮ ،ﻟﯿﺮﺗﻔﻊ
إﺟﻤـﺎﻟﻲ ﻗـﺪراﺗﮭـﺎ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿـﺔ ﻣﻦ طـﺎﻗـﺔ اﻟﺮﯾـﺎح إﻟﻰ  1125ﻣﯿﻐـﺎواط ،وأﺿــــﺎﻓـﺖ ﻛﯿﻨﯿـﺎ ﺣﻮاﻟﻲ 310
ﻣﯿﻐـﺎواط ،ﺑﯿﻨﻤـﺎ اﺿــــﺎﻓـﺖ اﻟﻤﻐﺮب  120ﻣﯿﻐـﺎواط ،ﻟﯿﺮﺗﻔﻊ إﺟﻤـﺎﻟﻲ ﻗـﺪراﺗﮭـﺎ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿـﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒـﺔ ﻣﻦ
طـﺎﻗـﺔ اﻟﺮﯾـﺎح إﻟﻰ  1220ﻣﯿﻐـﺎواط .ﻛﻤـﺎ أﺿــــﺎﻓـﺖ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻧﺤﻮ  178ﻣﯿﻐـﺎ واط ﻟﯿﺮﺗﻔﻊ إﺟﻤـﺎﻟﻲ
ﻗـﺪراﺗﮭـﺎ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  612ﻣﯿﻐـﺎواط ،وارﺗﻔﻌـﺖ ﻗـﺪرات اﻷردن إﻟﻰ  285ﻣﯿﻐـﺎواط ﺑـﺪ ً
ﻻ ﻣﻦ  198ﻣﯿﻐـﺎ
واط ﻓﻲ ﻋﺎم .2017
أﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺻـﻌﯿﺪ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻠﻢ ﯾﺸـﮭﺪ ﻋﺎم  2018أي إﺿـﺎﻓﺎت ﺟﺪﯾﺪة ،وﺑﻘﯿﺖ ﻗﺪراﺗﮭﺎ
اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿـﺔ ﺛـﺎﺑﺘـﺔ ،ﻓﺒﻠﻐـﺖ  10ﻣﯿﻐـﺎواط ﻓﻲ اﻟﻜﻮﯾـﺖ ،و 3ﻣﯿﻐـﺎواط ﻓﻲ ﻟﺒﻨـﺎن ،و 3ﻣﯿﻐـﺎواط ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ  1ﻣﯿﻐﺎواط ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺳﻮرﯾﺎ ،واﻹﻣﺎرات ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة.
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ﻛـﺎن ﻋـﺎم  2018ﻋـﺎم ﺗﻨـﺎﻓﺴــــﻲ ﻟﻠﻐـﺎﯾـﺔ ،ﺣﯿـﺚ ﻋﻘـﺪت ﻣﺰادات وﻣﻨـﺎﻗﺼــــﺎت ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 15
دوﻟﺔ ،ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻘﻮد ﻹﻧﺘﺎج وﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺤﻮ  17.8ﻏﯿﻐﺎواط ﻣﻦ طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح 14.5) ،ﻏﯿﻐﺎواط ﻹﻧﺘﺎج
طـﺎﻗـﺔ اﻟﺮﯾـﺎح اﻟﺒﺮﯾـﺔ ،و 3.3ﻏﯿﻐـﺎواط ﻟﻄـﺎﻗـﺔ اﻟﺮﯾـﺎح اﻟﺒﺤﺮﯾـﺔ( .ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳــــﻂ ﻣﺴــــﺘﻮﯾـﺎت ﻋﺮوض
اﻷﺳـــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺰة ﻟﺘﻮﻟﯿﺪ طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح اﻟﺒﺮﯾﺔ ﻧﺤﻮ  20دوﻻر /ﻣﯿﻐﺎواط ﺳـــﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول،
ﺷـﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺳـﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺮازﯾﻞ ،واﻟﮭﻨﺪ ،واﻟﺴـﻌﻮدﯾﺔ ،واﻧﺨﻔﻀـﺖ ﺑﺸـﻜﻞ واﺿـﺢ ﻋﻦ ﻋﺎم
 ،2017واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﺗﻜﻠﻔﺘﮭﺎ ﻧﺤﻮ  30دوﻻر ﻟﻜﻞ ﻣﯿﻐﺎواط.
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺷـﮭﺪت اﻟﻤﻨﺎﻗﺼـﺎت ﻓﻲ أوروﺑﺎ اﻧﺨﻔﺎﺿـﺎ ﻓﻲ اﻷﺳـﻌﺎر وﺧﺎﺻـﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺪاﻧﻤﺎرك،
واﻟﯿﻮﻧـﺎن ،وﺑﻮﻟﻨـﺪا ،ﻓﻜـﺎﻧـﺖ ﻋﻠﻰ ﺳــــﺒﯿـﻞ اﻟﻤﺜـﺎل ﺗﻜﻠﻔـﺔ اﻟﻤﯿﻐـﺎوات/ﺳــــﺎﻋـﺔ ﻟﻠﻌﺮوض اﻟﻔـﺎﺋﺰة ﻓﻲ
اﻟﺪاﻧﻤﺎرك  21.5ﯾﻮرو "ﺣﻮاﻟﻲ  24.6دوﻻر".
ﺗﻤﻜﻨﺖ وﻻﯾﺔ ﻛﻮﻟﻮرادو ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺼـﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺳـﻌﺮ 18.1
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻟﻜـﻞ ﻣﯿﻐـﺎواط/ﺳــــﺎﻋـﺔ ﻟﻠﻤﺸــــﺮوﻋـﺎت اﻟﻤﻘﺮر ﺗﻨﻔﯿـﺬھـﺎ ودﺧﻮﻟﮭـﺎ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﺸــــﻐﯿـﻞ ﻓﻲ
.2023
ﺗﻤﻜﻨـﺖ ﺧﻤﺲ ﺷــــﺮﻛﺎت ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺗﺼــــﻨﯿﻊ وﺑﯿﻊ ﻣﺎ ﯾﻘﺮب ﻣﻦ  % 70ﻣﻦ إﺟﻤـﺎﻟﻲ ﺗﻮرﺑﯿﻨـﺎت
اﻟﺮﯾـﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺼــــﻨﯿﻌﮭـﺎ ،وﺑﯿﻌﮭـﺎ ﺧﻼل ﻋـﺎم  ،2018وﺟـﺎءت ﺷــــﺮﻛـﺔ ﻓﯿﺴــــﺘـﺎس ""Vestas

اﻟﺪﻧﻤﺎرﻛﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻨﺴــﺒﺔ  ،% 20.3وﺷــﻤﻠﺖ ﻣﺒﯿﻌﺎﺗﮭﺎ  36دوﻟﺔ.
ﺗﻠﺘﮭﺎ ﺷـــﺮﻛﺔ ﻏﻮﻟﺪ وﯾﻨﺪ " "Goldwindاﻟﺼـــﯿﻨﯿﺔ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ﻣﺒﯿﻌﺎت  ،% 13.8ﺛﻢ ﺷـــﺮﻛﺔ ﺳـــﯿﻤﻨﺰ
ﺟﺎﻣﯿﺰا" "Siemens Gamesaاﻹﺳﺒﺎﻧﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%12.3ﺛﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻲ أي رﯾﻨﯿﺒﻮل إﻧﯿﺮﺟﻲ " GE

 "Renewable Energyاﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﻨﺴـﺒﺔ  ،% 10ﺛﻢ ﺷـﺮﻛﺔ إﯾﻨﯿﻔﯿﺠﯿﻦ " "Envisionاﻟﺼـﯿﻨﯿﺔ واﻟﺘﻲ
ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ  ،%8.4ﺑﺪ ً
ﻻ ﻣﻦ ﺷـــﺮﻛﺔ أﻧﯿﺮﻛﻮن " " Enerconاﻷﻟﻤﺎﻧﯿﺔ واﻟﺘﻲ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%5.5

21

177

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

 .3.2.4اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ )اﻟﻜﮭﺮوﺿﻮﺋﯿﺔ(
ﺗﻌﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸـــﻤﺴـــﯿﺔ اﻟﻜﮭﺮوﺿـــﻮﺋﯿﺔ ھﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺳـــﺮع ﻧﻤًﻮا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺰداد
وﯾﺘﻮﺳﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﻛﻮﻧﮭﺎ أﺻﺒﺤﺖ اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ ﻟﺘﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﺘﺰاﯾﺪ ﻣﻦ
دول اﻟﻌـﺎﻟﻢ ،ﻓﻘـﺪ أﺿــــﺎﻓـﺖ ﻧﺤﻮ  11دوﻟـﺔ طـﺎﻗـﺎت أﻋﻠﻰ ﻣﻦ  1ﻏﯿﻐـﺎواط ﺧﻼل ﻋـﺎم  ،2018ﻣﻘـﺎرﻧـﺔ
ﺑﻌﺪد  9دول ﻓﻘﻂ ﺧﻼل  ،2017و 6دول ﻋﺎم .2016
ﺑﻠﻎ ﻋـﺪد اﻟـﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠـﻚ طـﺎﻗـﺎت وﺳــــﻌـﺎت ﺗﺮاﻛﻤﯿـﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ  1ﻏﯿﻐـﺎ واط ﻧﮭـﺎﯾـﺔ ﻋـﺎم
 2018ﺣﻮاﻟﻲ  32دوﻟﺔ ،وﺑﺰﯾﺎدة ﻋﻦ ﻋﺎم  2017واﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻓﯿﮫ ﻋﺪد اﻟﺪول  29دوﻟﺔ .أدى ارﺗﻔﺎع
ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻷﺳـﻮاق اﻟﻨﺎﺷـﺌﺔ وأوروﺑﺎ ﺑﺴـﺒﺐ اﻟﺘﺨﻔﯿﻀـﺎت اﻟﻤﺴـﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﻷﺳـﻌﺎر إﻟﻰ ﺗﻌﻮﯾﺾ
اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﺼﯿﻦ ﺧﻼل ﻋﺎم .2018
ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸـﻤﺴـﯿﺔ "اﻟﻜﮭﺮوﺿـﻮﺋﯿﺔ" اﻟﻤﻀـﺎﻓﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  2018ﻧﺤﻮ 100
ﻏﯿﻐـﺎواط ،وھﻲ زﯾـﺎدة طﻔﯿﻔـﺔ ﻋﻦ ﻋـﺎم  ،2017واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐـﺖ ﻧﺤﻮ  98ﻏﯿﻐـﺎوات .ﻟﯿﺼــــﻞ إﺟﻤـﺎﻟﻲ
اﻟﺴـــﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﺿـــﻮﺋﯿﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  505ﻏﯿﻐﺎواط ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻘﺪرات
إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  15ﻏﯿﻐﺎواط ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2008ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺸـﻜﻞ ) (20-2إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳـﻌﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ اﻟﻜﮭﺮوﺿﻮﺋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ ،واﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة .2018- 2008
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اﻟﺸﻜﻞ )(20-2
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻌﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﯿﺔ اﻟﻜﮭﺮوﺿﻮﺋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ ،واﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 2018- 2008
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ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺴﻌﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﺿﻮﺋﯿﺔ ﻧﺤﻮ 640
ﺗﯿﺮاواط/ﺳـــﺎﻋﺔ ﺳـــﻨﻮﯾﺎً ،أو ﻣﺎ ﯾﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ  % 2.4ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺴـــﻨﻮي.
ﻟﻌﺒﺖ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸــﻤﺴــﯿﺔ اﻟﻜﮭﺮوﺿــﻮﺋﯿﺔ دوراً ھﺎﻣﺎً وﻣﺘﺰاﯾﺪاً ﻓﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ دول
اﻟﻌـﺎﻟﻢ ﺧﻼل  ،2018ﻓﻌﻠﻰ ﺳــــﺒﯿـﻞ اﻟﻤﺜـﺎل ﺷــــﻜﻠـﺖ ﻧﺤﻮ  % 12.1ﻣﻦ إﺟﻤـﺎﻟﻲ إﻧﺘـﺎج اﻟﻄـﺎﻗـﺔ ﻓﻲ
ھﻨـﺪوراس ،وﻧﺤﻮ  % 8.2ﻓﻲ ﻛـﻞ ﻣﻦ إﯾﻄـﺎﻟﯿـﺎ واﻟﯿﻮﻧـﺎن " ﻛـﻞ ﻋﻠﻰ ﺣـﺪه" ،وﻧﺤﻮ  % 7.7ﻓﻲ
اﻟﯿﺎﺑﺎن.
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

اﻧﺨﻔﻀـﺖ ﻧﺴـﺒﺔ اﻟﻤﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﺳـﯿﺎ ،وذﻟﻚ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺴـﺎدس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،وﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎﺿـــﺎت اﻟﺘﻲ ﺷـــﮭﺪﺗﮭﺎ اﻟﺪول اﻟﺜﻼ اثﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وھﻲ اﻟﺼـــﯿﻦ ،واﻟﮭﻨﺪ،
واﻟﯿﺎﺑﺎن ،إﻻ أن اﻟﺼـــﯿﻦ وﺣﺪھﺎ ﻣﺜﻠﺖ ﻧﺤﻮ  % 45ﻣﻦ اﻹﺿـــﺎﻓﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ،واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ  % 54ﻓﻲ ﻋﺎم .2017
ﻣﺜﻠﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺼ ـﯿﻦ واﻟﮭﻨﺪ ،واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،واﻟﯿﺎﺑﺎن ،وأﻟﻤﺎﻧﯿﺎ اﻷﺳ ـﻮاق اﻟﺨﻤﺴ ـﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻹﺿـﺎﻓﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸـﻤﺴـﯿﺔ اﻟﻜﮭﺮوﺿـﻮﺋﯿﺔ ،ﺑﻨﺴـﺒﺔ ﺣﻮاﻟﻲ
 % 80ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﺿـﺎﻓﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼل  ،2018ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺣﻮاﻟﻲ 84
 %ﻓﻲ ﻋﺎم  .2017ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺸـ ـﻜﻞ ) (21-2أﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ دول ﻣﻦ ﺣﯿﺚ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﻀـ ـﺎﻓﺔ
ﺧﻼل ﻋﺎم .2018
اﻟﺸﻜﻞ )(21-2
أﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ دول ﻣﻦ ﺣﯿﺚ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2018
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الفصل الثاني
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺴـﻌﺎت اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸـﻤﺴـﯿﺔ اﻟﻜﮭﺮوﺿـﻮﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼـﯿﻦ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم
 2018ﻧﺤﻮ  176.1ﻏﯿﻐـﺎواط ،وھﻮ ﯾﺘﺠـﺎوز ﺑﻜﺜﯿﺮ ھـﺪﻓﮭـﺎ اﻟﻮطﻨﻲ واﻟﻤﻘـﺪر ﺑﻨﺤﻮ  105ﻏﯿﻐـﺎواط
واﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻘﺪراً ﻟﮫ أن ﯾﺘﺤﻘﻖ ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ .2020
ﺣﻘﻘـﺖ اﻟﮭﻨـﺪ اﻟﻮﺻــــﻮل إﻟﻰ ﻗـﺪرات إﻧﺘـﺎﺟﯿـﺔ ﻣﻦ اﻟﻄـﺎﻗـﺔ اﻟﻜﮭﺮوﺿــــﻮﺋﯿـﺔ ﺑﻠﻐـﺖ ﻧﺤﻮ 40
ﻏﯿﻐـﺎواط ﺑﻨﮭـﺎﯾـﺔ  ،2018إﻻ اﻧﮭـﺎ ﻻﺗﺰال ﺑﻌﯿـﺪة ﻋﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھـﺪﻓﮭـﺎ اﻟﻘﻮﻣﻲ واﻟﻤﻘـﺪر ﺑﻨﺤﻮ 100
ﻏﯿﻐﺎواط ﺑﺤﻠﻮل .2022
أﺿــــﺎﻓـﺖ اﻟﯿـﺎﺑـﺎن  6.5ﻏﯿﻐـﺎواط ﻓﻘﻂ ﺧﻼل ﻋـﺎم  ،2018ﻟﯿﺮﺗﻔﻊ اﺟﻤـﺎﻟﻲ طـﺎﻗـﺎﺗﮭـﺎ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿـﺔ
إﻟﻰ  56ﻏﯿﻐﺎواط ،وﯾﻈﻞ اﻟﺴــﻮق اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع أﺳــﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮوﺿــﻮﺋﯿﺔ واﻟﺘﻲ
ﺗﻌـﺪ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌـﺪﻻت ﻋﻠﻰ ﻣﺴــــﺘﻮى اﻟﻌـﺎﻟﻢ ،ﻧﻈﺮاً ﻟﻨﻘﺺ اﻷراﺿــــﻲ ،وارﺗﻔـﺎع ﺗﻜـﺎﻟﯿﻒ اﻷﯾﺪي
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.
أﺿــــﺎﻓـﺖ ﻛﻮرﯾـﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2ﻏﯿﻐـﺎواط ،ﻟﯿﺮﺗﻔﻊ إﺟﻤـﺎﻟﻲ طـﺎﻗـﺎﺗﮭـﺎ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿـﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 7.9
ﻏﯿﻐﺎواط .ﺑﯿﻨﻤﺎ أﺿـﺎﻓﺖ ﺗﺮﻛﯿﺎ ﻧﺤﻮ  1.6ﻏﯿﻐﺎواط ،ﻟﯿﺮﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ طﺎﻗﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 5.1
ﻏﯿﻐﺎواط ،ﻣﻤﺎ ﺳ ـﺎھﻢ ﻓﻲ أن ﺗﺘﺠﺎوز ھﺪﻓﮭﺎ اﻟﻮطﻨﻲ واﻟﻤﻘﺮر ﻟﮫ ﻋﺎم  ،2023وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺷ ـﮭﺪت
اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ  2018اﻧﺨﻔﺎﺿﺎً ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  % 37ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺧﻼل .2017
ﺷــﻜﻠﺖ اﻷﻣﺮﯾﻜﺘﺎن ﺣﻮاﻟﻲ  ٪ 14.5ﻣﻦ اﻟﺴــﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018وﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ إﻟﻰ
ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﺘﻲ أﺿــــﺎﻓﺖ ﻣﺎ ﯾﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ  10.6ﻏﯿﻐﺎواط ﻟﯿﺼــــﺒﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮع
اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻟﻄـﺎﻗـﺎﺗﮭـﺎ ﺣﻮاﻟﻲ  62.4ﻏﯿﻐـﺎواط .ﻗـﺎدت وﻻﯾـﺔ ﻛـﺎﻟﯿﻔﻮرﻧﯿـﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻮﻻﯾـﺎت ﻣﺮة أﺧﺮى
ﺣﯿﺚ اﺿـﺎﻓﺖ ﻧﺤﻮ  3.4ﻏﯿﻐﺎواط ،وأﺻـﺒﺤﺖ أول وﻻﯾﺔ أﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺗﻔﺮض ﺗﺮﻛﯿﺐ وﺣﺪات ﺷـﻤﺴـﯿﺔ
ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺑﺪأً ﻣﻦ  ،2020ﺗﻠﺘﮭﺎ وﻻﯾﺔ ﺗﻜﺴـــﺎس ﺑﺈﺿـــﺎﻓﺔ  1ﻏﯿﻐﺎ واط ،ﺛﻢ ﻧﻮر ث
ﻛﺎروﻟﯿﻨﺎ ﺑﻨﺤﻮ  0.9ﻏﯿﻐﺎ واط.
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

ﺷـﮭﺪت أﺳـﻮاق اﻟﺸـﺮق اﻷوﺳـﻂ ،وأﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﺗﻘﺪﻣﺎً ﻛﺒﯿﺮاً ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018وأﺿـﯿﻒ ﻧﺤﻮ 2.6
ﻏﯿﻐـﺎواط ،ﻟﯿﺒﻠﻎ إﺟﻤـﺎﻟﻲ طـﺎﻗـﺎت دوﻟﮭـﺎ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿـﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  6.7ﻏﯿﻐـﺎواط .ﺷــــﮭـﺪت دوﻟـﺔ اﻹﻣـﺎرات
إﺿــــﺎﻓـﺔ  0.6ﻏﯿﻐـﺎواط ،ﯾـﺬﻛﺮ أن اﻷﻣـﺎرات ﺗﮭـﺪف إﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ  ٪ 7ﻣﻦ إﺟﻤـﺎﻟﻲ إﻧﺘـﺎج اﻟﻜﮭﺮﺑـﺎء ﻣﻦ
ﻣﺼــــﺎدر اﻟﻄـﺎﻗـﺔ اﻟﻤﺘﺠـﺪدة ﺑﺤﻠﻮل ﻋـﺎم  ،2020و ٪ 25ﺑﺤﻠﻮل ﻋـﺎم  2030و ٪ 75ﺑﺤﻠﻮل ﻋـﺎم
 ،2050ﺑﯿﻨﻤﺎ اﺿﺎﻓﺖ اﻷردن  0.4ﻏﯿﻐﺎواط.
ﺟـﺎءت ﺟﻨﻮب إﻓﺮﯾﻘﯿـﺎ ﻓﻲ ﻣﻘـﺪﻣـﺔ اﻟـﺪول اﻷﻓﺮﯾﻘﯿـﺔ ﺧﻼل ﻋـﺎم  2018ﻣﻦ ﺣﯿـﺚ اﻣﺘﻼﻛﮭـﺎ
اﻟﻘﺪرات اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺼـــﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻜﮭﺮوﺿـــﻮﺋﯿﺔ ﺑﻘﺪرة ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  1.8ﻏﯿﻐﺎ واط ،وﺑﻠﻎ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻤﻀ ـﺎﻓﺔ ﻧﺤﻮ  60ﻣﯿﻐﺎواط ،وﺟﺎءت ﻣﺼ ـﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ
اﻹﺿـ ـﺎﻓﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ،ﺑﻌﺪ اﻓﺘﺘﺎح اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻣﺸـ ـﺮوع " ﺣﺪﯾﻘﺔ ﺑﻨﺎن اﻟﺸـ ـﻤﺴـ ـﯿﺔ " ،ﺣﯿﺚ
أﺿــﺎﻓﺖ ﻧﺤﻮ  0.5ﻏﯿﻐﺎ واط .ﯾﺬﻛﺮ أن ﻣﺼــﺮ اﺳــﺘﻠﻤﺖ ﻋﺮﺿــﯿﻦ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ  0.03دوﻻر /
ﻛﯿﻠﻮوات ﻓﻲ اﻟﺴــﺎﻋﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺼــﺔ إﻧﺘﺎج ﻣﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸــﻤﺴــﯿﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺣﻮاﻟﻲ 200
ﻣﯿﻐﺎواط ،ﺣﯿﺚ ﺧﻔﻀـﺖ ﺷـﺮﻛﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ "أﻛﻮا ﺑﺎور" ﻋﺮﺿـﮭﺎ إﻟﻰ  0.02752دوﻻر ،ﻣﺘﻔﻮﻗﺔ ﻋﻠﻰ
ﻋﺮض ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﺷـﺮﻛﺔ "ﻓﻮﺗﻮاﺗﯿﻮ" اﻹﺳـﺒﺎﻧﯿﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿـﺖ  0.02791دوﻻر ﻟﻜﻞ ﻛﯿﻠﻮوات
ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ ،وﺳﯿﺘﻢ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ أﺳﻮان .ﺑﯿﻨﻤﺎ أﺿﺎﻓﺖ اﻟﻤﻐﺮب ﻗﺪرات إﺿﺎﻓﯿﺔ
ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ  0.6ﻏﯿﻐﺎواط ﺧﻼل .2018
 4.2.4طﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ
ارﺗﻔﻊ إﺟﻤـﺎﻟﻲ اﻟﺴــــﻌـﺎت اﻟﻌـﺎﻟﻤﯿـﺔ ﻣﻦ طـﺎﻗـﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺠﻮﻓﯿـﺔ ﺑﻨﺤﻮ  0.5ﻏﯿﻐـﺎواط ﻓﻲ ﻋـﺎم
 ،2018ﻟﯿﺼ ـﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  13.3ﻏﯿﻐﺎواط ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮارﯾﺔ اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ﻧﺤﻮ
 630ﺑﯿﻜﻮﺟﻮل " ،"PJوﺑﻠﻎ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻣﻦ طﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ﻧﺤﻮ  89.3ﺗﯿﺮاواط/ﺳﺎﻋﺔ،
وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ  %50ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ طﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ.
ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﯿﺎ وإﻧﺪوﻧﯿﺴـﯿﺎ ﻋﻠﻰ رﯾﺎدﺗﮭﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ إﻧﺸـﺎءات اﻟﻤﺸـﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع إﻧﺘﺎج طﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺷـﻜﻠﺖ ﻧﺤﻮ  %42ﻟﺘﺮﻛﯿﺎ ،وﻧﺴـﺒﺔ  %27ﻹﻧﺪوﻧﯿﺴـﯿﺎ.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

ﺗﻠﺘﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻨﺴـــﺒﺔ  ،%11وأﯾﺴـــﻠﻨﺪا ﺑﻨﺴـــﺒﺔ  ،%9وﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪا ﺑﻨﺴـــﺒﺔ ،%5
وﻛﺮواﺗﯿﺎ ﺑﻨﺴـ ـﺒﺔ  ،%3واﻟﻔﻠﺒﯿﻦ ﺑﻨﺴـ ـﺒﺔ  ،%2وﻛﯿﻨﯿﺎ ﺑﻨﺴـ ـﺒﺔ  .%20ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺸـ ـﻜﻞ ) (22-2ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺗﺮﺗﯿﺐ أﻓﻀــ ـﻞ  10دول ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴــ ـﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ واﻟﻤﻀــ ـﺎﻓﺔ ﻣﻦ طﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮارة
اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ﻟﻌﺎم .2018
اﻟﺸﻜﻞ )(22-2
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺮﺗﯿﺐ أﻓﻀﻞ  10دول ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ واﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
ﻣﻦ طﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺠﻮﻓﯿﺔ ﻟﻌﺎم 2018
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

 .5.2.4طﺎﻗﺔ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ "اﻟﺒﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ" إﻟﻰ طﺎﻗﺔ ﺣﺮارﯾﺔ،
وطﺎﻗﺔ ﻛﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ،ووﻗﻮد ﺣﯿﻮي ،ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ،واﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻘﻨﯿﺎت
ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ ،وھﻨﺎك اﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ طﻮر اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ.
ارﺗﻔﻌﺖ ﺳﻌﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺑﻨﺤﻮ  ٪6.5ﻓﻲ ﻋﺎم  2018ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ 130
ﻏﯿﻐﺎواط ،ﺑﺪ ً
ﻻ ﻣﻦ  121ﻏﯿﻐﺎواط ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2017ﺑﯿﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ
اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ " ،"bioelectricity generationﺑﻨﺴﺒﺔ  % 9ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  581ﺗﯿﺮاواط/ﺳﺎﻋﺔ .ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺸﻜﻞ
) (23-2إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ طﺎﻗﺔ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم .2018
اﻟﺸﻜﻞ )(23-2
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ طﺎﻗﺔ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2018
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

ﺣﺎﻓﻈﺖ اﻟﺼﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﮭﺎ ﻛﺄﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺗﻠﺘﮭﺎ
اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺮازﯾﻞ ،وأﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ،واﻟﮭﻨﺪ ،واﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،واﻟﯿﺎﺑﺎن ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﻦ ﻟﻠﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ،وواﺻﻠﺖ اﻟﺪول اﻷورﺑﯿﺔ رﯾﺎدﺗﮭﺎ اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﺑﻘﺪرة  42ﻏﯿﻐﺎ واط ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2018وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﻌﺪ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻟﺪول اﻷوروﺑﯿﺔ
إﻧﺘﺎﺟﺎً ﻟﻠﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ "ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﺤﯿﻮي" ،وارﺗﻔﻊ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ 51
ﺗﯿﺮاواط/ﺳﺎﻋﺔ.
زاد إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%30ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  7.7ﻏﯿﻐﺎواط،
وﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎم اﻷول إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام وﻗﻮد اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮرد ﺑﺪ ً
ﻻ ﻣﻦ اﻟﻔﺤﻢ ،ﻟﯿﺮﺗﻔﻊ
إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ إﻟﻰ  38.6ﺗﯿﺮاواط/ﺳﺎﻋﺔ.
زادت ﺳﻌﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﯿﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،٪21ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ إﻟﻰ  17.8ﻏﯿﻐﺎواط ،ﻣﻤﺎ ﺳﺎھﻢ
ﻓﻲ رﻓﻊ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،% 14وﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  91ﺗﯿﺮاواط/ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم
 .2018ﻛﻤﺎ زادت اﻟﺴﻌﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﻨﺪ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%16ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ 10.2
ﻏﯿﻐﺎواط ،وارﺗﻔﻊ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %4ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  50ﺗﯿﺮاواط/ﺳﺎﻋﺔ .ﻛﻤﺎ زاد إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻌﺎت
اﻟﯿﺎﺑﺎن ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%11ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  4ﻏﯿﻐﺎواط ،وﯾﺰداد إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ إﻟﻰ  29ﺗﯿﺮاواط/ﺳﺎﻋﺔ ،وﺑﺰﯾﺎدة
ﺗﺼﻞ إﻟﻰ  % 25ﻋﻦ ﻋﺎم .2017
 .3.4اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة وﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﻞ ،واﻟﺬي ﯾﻌﺘﻤﺪ ﺑﺸ ـﻜﻞ رﺋﯿﺴ ـﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮد اﻷﺣﻔﻮري ،ﻓﻘﺪ زادت ﻧﺴ ـﺒﺔ
اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺑﺸــﻜﻞ طﻔﯿﻒ ﻋﻦ ﻋﺎم  ،2017ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺠﮭﻮد اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
ﺗﻠﻮ ثاﻟﮭﻮاء ،ﻟﺘﺼـــﻞ إﻟﻰ  ،٪ 3.3وﻣﺜﻞ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺤﯿﻮي اﻟﺴـــﺎﺋﻞ ،وﺧﺎﺻـــﺔ اﻹﯾﺜﺎﻧﻮل ،واﻟﺪﯾﺰل
اﻟﺤﯿﻮي اﻟﻨﺴـﺒﺔ اﻷﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴـﺒﺔ .ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﻓﺮص ﺟﯿﺪة ﻟﺰﯾﺎدة اﻧﺘﺸـﺎر اﻟﺴـﯿﺎرات
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ " ،"EVsﺣﯿﺚ زادت ﻧﺴـﺒﺔ اﺳـﺘﺨﺪام ﺳـﯿﺎرات اﻟﺮﻛﺎب اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﺑﻨﺴـﺒﺔ  % 63ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻌﺎم  ،2017ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪت ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎطﯿﻞ اﻟﺤﺎﻓﻼت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

زاد اﻹﻧﺘـﺎج اﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ اﻹﯾﺜـﺎﻧﻮل اﻟﺤﯿﻮي ﺑﻨﺴــــﺒـﺔ  ٪7ﺗﻘﺮﯾﺒًـﺎ ﻓﻲ ﻋـﺎم  2018ﻣﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﻌـﺎم
 ،2017ﺑﯿﻨﻤﺎ ارﺗﻔﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﺪﯾﺰل اﻟﺤﯿﻮي ﺑﻨﺴـﺒﺔ  ،٪5وﻻ ﯾﺰال اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﺳـﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺤﯿﻮي
ﻟﻠﻨﻘﻞ ﻣﻘﯿًﺪا ﺑﺴـﺒﺐ ﻋﺪم اﻟﯿﻘﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴـﯿﺎﺳـﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ ﻹﻧﺘﺎﺟﮫ ،وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﻗﻀـﺎﯾﺎ
اﻻﺳـﺘﺪاﻣﺔ ،واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺒﻄﻲء ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﺘﺞ اﻟﻮﻗﻮد ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ
ﻗﻄﺎع اﻟﻄﯿﺮان.
 .4.4اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﺗﺴـﺎﻋﺪ زﯾﺎدة ﻛﮭﺮﺑﺔ وﺳـﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺸـﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﻛﻤﯿﺎت اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺴـﯿﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ،ﺧﺎﺻـﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺴـﺎھﻢ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ إﻧﺘﺎج
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﺑﮭﺎ ،ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺷـــﮭﺪت ﺑﻌﺾ اﻟﺪول زﯾﺎدات ﺗﺪرﯾﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﺳـــﺘﺨﺪام
اﻟﮭﯿﺪروﺟﯿﻦ ﻛﻮﻗﻮد.
ﺣﻘﻘﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻧﺨﻔﺎﺿـــﺎً ﻣﻠﻤﻮﺳـــﺎً ﻓﻲ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء وﯾﺮﺟﻊ
ذﻟـﻚ ﺟﺰﺋﯿـﺎ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻄـﺎﻗـﺎت اﻟﻤﺘﺠـﺪدة ،ﻓﻨﺠـﺪ أن اﻻﻧﺒﻌـﺎﺛـﺎت ﻓﻲ اﻟـﺪول اﻷوروﺑﯿـﺔ
اﻧﺨﻔﻀـﺖ ﺑﻨﺴـﺒﺔ  ٪5ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2018وواﺻـﻠﺖ أﺳـﺘﺮاﻟﯿﺎ ﺧﻔﺾ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
اﻧﺨﻔﻀــ ـﺖ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴــ ـﯿﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺑﻨﺴــــﺒـﺔ  ٪30ﺗﻘﺮﯾ ًﺒـﺎ ﺑﯿﻦ ﻋـﺎﻣﻲ  2005و ،2018وﯾﻌﺰى ذﻟـﻚ ﺟﺰﺋ ًﯿـﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺴــــﯿﻨـﺎت ﻓﻲ ﻛﻔـﺎءة
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وزﯾﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻦ طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح.
ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺠﺎزات ﻋﻠﻰ ﻣﺴــ ـﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت
اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2018ﻓﻘﺪ ﺗﺠﺎوزت ﻧﺴــﺒﺔ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ اﺳــﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻧﺴــﺒﺔ  % 20ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﻛﻮﺳــــﺘﺎرﯾﻜﺎ ﺗﻨﺘﺞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﺑﻨﺴــــﺒﺔ  % 100ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم.
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الفصل الثاني
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

وﻋﻠﻰ ﺻـ ـﻌﯿﺪ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ أوروﺑﺎ ،ﻓﻘﺪ اﺳـ ـﺘﻤﺪت اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼـ ـﻒ اﺳـ ـﺘﮭﻼﻛﮭﺎ
ﻟﻠﻜﮭﺮﺑﺎء ﻟﻌﺎم  2018ﻣﻦ ﻣﺼــ ـﺎدر ﻣﺘﺠﺪدة ،وﺳــ ـﺎھﻤﺖ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ اﻟﻤﺘﺤـﺪة ﺑﻨﺴــــﺐ  % 9.1ﻣﻦ طـﺎﻗـﺔ اﻟﺮﯾـﺎح اﻟﺒﺮﯾـﺔ ،و % 8ﻣﻦ طـﺎﻗـﺔ اﻟﺮﯾـﺎح اﻟﺒﺤﺮﯾـﺔ .ﻛﻤـﺎ
ﻗـﺎﻣـﺖ دول اﻻﺗﺤـﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﺑﺘﻮﻟﯿـﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٪15ﻣﻦ إﺟﻤـﺎﻟﻲ إﻧﺘـﺎج اﻟﻜﮭﺮﺑـﺎء ﻣﻦ
طﺎﻗﺔ اﻟﺮﯾﺎح واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸـﻤﺴـﯿﺔ .ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺸـﻜﻞ ) (24-2ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻋﻠﻰ ﻋﺸـﺮ دول إﻧﺘﺎﺟﺎً ﻟﻠﻜﮭﺮﺑﺎء ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻟﻌﺎم .2018
اﻟﺸﻜﻞ )(24-2
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮ دول إﻧﺘﺎﺟﺎ ً ﻟﻠﻜﮭﺮﺑﺎء ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻟﻌﺎم 2018
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

 .5.4اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﺑﻠﻐـﺖ ﻗـﺪرات اﻟﻄـﺎﻗـﺎت اﻟﻤﺘﺠـﺪدة اﻟﻤﺮﻛﺒـﺔ "اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿـﺔ" ﻓﻲ اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿـﺔ ﺑﻨﮭـﺎﯾـﺔ ﻋـﺎم 2018
ﺣﻮاﻟﻲ  16591ﻣﯿﻐﺎواط ،ﺑﺰﯾﺎدة ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  % 8ﻋﻦ ﻋﺎم  ،2017وﺑﻨﺴــﺒﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  % 0.72ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ .ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺸــ ـﻜﻞ ) (25-2اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة،
وﻧﺴــــﺐ ﺗﻮزﻋﮭـﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــــﺘﻮى اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿـﺔ ﻟﻌـﺎم  ،2018ﻛﻤـﺎ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠـﺪول ) (14-2إﺟﻤـﺎﻟﻲ
اﻟﻄـﺎﻗـﺎت اﻟﻤﺘﺠـﺪدة اﻟﻤﺸــــﯿـﺪة ﻓﻲ اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿـﺔ .ھـﺬا وﻗـﺪ ﺑﻠﻎ إﺟﻤـﺎﻟﻲ اﻟﻄـﺎﻗـﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺪول
اﻷﻋﻀـــﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ أواﺑﻚ  10491ﻣﯿﻐﺎ واط ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ  6460ﻣﯿﻐﺎواط ﻓﻲ اﻟﺪول ﻏﯿﺮ
اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ أواﺑﻚ.
اﻟﺸﻜﻞ )(25-2
اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،وﻧﺴﺐ ﺗﻮزﻋﮭﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻌﺎم 2018
اﻹﻧﺗﺎج )ﻣﯾﻐﺎواط(
اﻟﺟزاﺋ ر
673
%3.97

ﺗوﻧس
358
%2.11

اﻻﻣﺎ رات
596
%3.52

اﻟﺑﺣ رﯾن
6
%0.04

ﻟﺑﻧﺎن
307
%1.81

اﻟﺳودان
2136
%12.60

اﻟﺳﻌودﯾﺔ
142
%0.84

اﻟﻌ راق
2311
%13.63

اﻟﻛوﯾت
41
%0.24
ﻟﯾﺑﯾﺎ
5
%0.03

ﻓﻠﺳطﯾن
36
%0.21

اﻟﻣﻐرب
2566
%15.14

ﺳو رﯾﺎ
1503
%8.87
ﻗط ر
43
%0.25

اﻟﯾﻣن
150
%0.88

ﻣورﯾﺗﺎﻧﯾﺎ
186
%1.10
ﻣﺻ ر
4813
%28.39

اﻷ ردن
1071
%6.32
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ﻋﻣﺎن
8
%0.05

الفصل الثاني
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

اﻟﺠﺪول )(14-2
إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻟﻌﺎم 2018
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﺠﺪدة اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ 2018
)ﻣﯿﻐﺎ واط(

اﻟﺪوﻟﺔ

596

دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
دوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ

6

دوﻟﺔ ﺗﻮﻧﺲ

358

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ

673

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

142

ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺮاق

2311

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻮرﯾﺔ

1503

دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ

43

دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ

41

دوﻟﺔ ﻟﯿﺒﯿﺎ

5
4813

ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

10491

إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ أواﺑﻚ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻷردﻧﯿﺔ

1071

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺔ

186
8

ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن

2566

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ
دوﻟﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ

36

ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻟﺒﻨﺎن

307

ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺴﻮدان

2136

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ

150

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪول ﻏﯿﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ أواﺑﻚ

6460

إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

16951
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ا ﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

ﺣﻠﺖ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼــﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم
 ،2018ﻣﻦ ﺣﯿـﺚ اﻟﺴــــﻌـﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒـﺔ ﻣﻦ اﻟﻄـﺎﻗـﺎت اﻟﻤﺘﺠـﺪدة ﺑﻄـﺎﻗـﺔ  4813ﻣﯿﻐـﺎواط ،وﺑﻨﺴــــﺒـﺔ
 %28.39ﻣﻦ إﺟﻤـﺎﻟﻲ ﺳــــﻌـﺎت اﻟﻄـﺎﻗـﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــــﺘﻮى اﻟـﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿـﺔ ،ﺗﻠﺘﮭـﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜـﺔ
اﻟﻤﻐﺮﺑﯿـﺔ ﺑﻄـﺎﻗـﺔ  2566ﻏﯿﻐـﺎواط وﺑﻨﺴــــﺒـﺔ  ،% 15.14ﺛﻢ ﺣﻠـﺖ دوﻟـﺔ اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒـﺔ اﻟﺜـﺎﻟﺜـﺔ
ﺑﻄﺎﻗﺔ  2311ﻣﯿﻐﺎواط ،وﺑﻨﺴـــﺒﺔ  ،% 13.63وﻟﺘﻤﺜﻞ اﻟﺪول اﻟﺜﻼ ثﻣﺎ ﻧﺴـــﺒﺘﮫ % 57ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
إﻧﺘﺎج اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.

34
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔواﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
اﻟﺘﻄﻮرات
وإﻧﺘﺎج ﻣﺼﺎدراﻟﻄﺎﻗﺔ
واﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﺳﺘﻜﺸﺎف
 اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻼﺣﻘﺔ
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
التطورات العالمية والعربية في
الصناعات النفطية الﻼحقة
أوﻻً :صناعة التكرير
 .1التطورات العالمية

بلﻎ إجمـالي الطـاقـة التكريريـة في العـالم في نهـايـة عـام  2019حوالي  93.27مليون ب/ي،
مقابﻞ  92.89مليون ب/ي في نهاية عام  2018مســجﻼً ارتفاعا ً صــافيا ً قــــــ دره  375ألف ب/ي،
ونسبته  %0.4عــ ن مستواه في عام  ،2018بينما حافظ إجمالي عدد مصافي النفط العاملة في العالم
علﻰ  637مصــــفاة ،حيث تم إغﻼق مصــــفاتين ،اﻷولﻰ مصــــفاة "فيﻼدلفيا" في الوﻻيات المتحدة
اﻷمريكية والثانية مصـفاة "باردوبيك" في جمهورية التشـيك ،وتشـغيﻞ مصـفاتين في الصـين اﻷولﻰ
مصــفاة "تشــوشــان" ،والثانية مصــفاة "هينغلي" خﻼل عام  .2019يبين الشــكﻞ  1-3تطور إجمالي
الطاقة التكريرية ،وعدد المصافي في العالم خﻼل الفترة .2019-2011
الشكل 1-3
تطور إجمالي الطاقة التكريرية وعدد المصافي في العالم خﻼل الفترة 2019-2011

655

93

650

92
91

عدد المصافي

645

90

640

89

635

88

630

87

625

86

620

2019

2018

2017

عدد المصافي

2016

2015

2014

2013

2012

2011

85

الطاقة التكريرية )مليون ب/ي(

660

94

الطاقة التكريرية مليون ب/ي

المصدر :أوابك ،قاعدة بيانات صناعة التكرير
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منظمة اﻷقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

جاءت الزيادة في إجمالي الطاقة التكريرية في العالم عام  2019نتيجة التطورات التالية:
 تشغيﻞ مصفاة طاقتها  400ألف ب/ي في مجمع تكرير وبتروكيماويات "هينغلي" Hengli
في مدينة "داليان"  Dalianالصينية.
 تشغيﻞ المرحلة اﻷولﻰ من مجمع تكرير وبتروكيماويات "تشيجيانﻎ"  Zhejiangشرق مدينة
"تشوشان"  Zhoushanالتي تتكون من وحدة تقطير طاقتها  200ألف ب/ي.
 توسيع الطاقة التكريرية بمقدار  35ألف ب/ي من الطاقة التصميمية لمصفاة "ساسك" Sask
في كندا.
 رفع الطاقة التكريرية لمصفاة "الجزائر" بمقدار  20ألف ب/ي.
 تشغيﻞ وحدة تقطير جديدة في مصفاة "بيجي" بطاقة تكريرية قدرها  70ألف ب/ي.
 إغﻼق نهائي لمصفاة "فيﻼدلفيا" في الوﻻيات المتحدة اﻷمريكية طاقتها التكريرية  335ألف
ب/ي.
 إغﻼق مصفاة "باردوبيك"  Pardubiceفي جمهورية التشيك طاقتها  15ألف ب/ي.
يبين الشـكﻞ  2-3توزع الطاقات التكريرية في مناطق العالم في نهاية عام  .2019كما يبين
الجدول  1-3مقارنة بين إجمالي الطاقات التكريرية في مناطق العالم نهاية عامي  2018و.2019
الشكل 2-3
توزع إجمالي الطاقات التكريرية في مناطق العالم في نهاية عام (%) 2019

أمريكا الشمالية
%23.27

أفريقيا
%3.86
أوروبا الشرقية
وكومنولث الدول
المستقلة
%10.93

أوروبا الغربية
%15.33
الشرق اﻷوسط
%10.13

آسيا/المحيط الهادي
%29.50

أمريكا الجنوبية
ومنطقة الكاريبي
%6.98
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منظمة اﻷقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

الفصل الثالث

الجدول 1-3
مقارنة بين إجمالي الطاقة التكريرية في العالم حسب المناطق
نهاية عامي  2018و2019
)مليون برميﻞ/اليوم(

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

اﻻجمالي

2018

2019

الفرق

نسبة التغير
2019/2018
)(%

21.62
14.24
27.40
10.15
6.48
9.41
3.59

21.32
14.24
28.00
10.135
6.48
9.48
3.61
93.27

)(0.30
0.00
0.60
)(0.015
0.00
0.07
0.00
0.375

)(1.39
0.00
2.19
)(0.15
0.00
0.74
0.56
0.40

92.89

مﻼحظة :اﻷرقام بين قوسين تعني سالبا ً
المصدر :أوابك ،قاعدة بيانات صناعة التكرير

ارتفع إجمالي طاقات العمليــات التحويليــ ة بــ العامــ ﻞ الحــ فاز في مصافي العالم بمقدار 385
ألف ب/ي ،والتي تشــ مﻞ كــ ﻼ مــن عملــ يــ ات التكســ ير بالعامﻞ الحفــ از المائــ ع Fluid Catalytic
) ،Cracking (FCCوعمليــ ات التكسـ ـ ير الهيدروجــ يــ نـ ـ ي ،Catalytic Hydrocracking
وعمليـ ـ ات التهـ ـ ذيــ ــ ﺐ بالعـ ـ امﻞ الحــ فـ ـ از  ،Catalytic Reformingوعمليــ ات اﻷزمــ رة
 Isomerisationواﻷلكلة  Alkylationنهــاية عــام  ،2019حيــث سجــﻞ حــوالي  37.695مليون
ب/ي ،مقـارنة بحوالي  37.31مليون ب/ي نهـاية عام  ،2018ونسـبته .%1.03
جاءت الزيادة من كﻞ من منطقتي آســـيا المحيط الهادي وأفريقيا ،بينما تراجعت في كﻞ من
أمريكا الشــمالية وأوروبا الشــرقية بســبﺐ إغﻼق المصــافي .يبين الجدول  2-3مقارنة بين إجمالي
طـاقـات العمليـات التحويليـة بـالعـامـﻞ الحفـاز في منـاطق العـالم في عـامي  2018و  .2019كمـا يبين
الشـكﻞ  3-3توزع إجمالي طاقات العمليات التحويلية بالعامﻞ الحفاز في مناطـــــ ق العالم ،نهاية عام
.2019
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منظمة اﻷقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
الجدول 2-3
مقارنة بين إجمالي طاقات العمليات التحويلية بالعامل الحفاز* في العالم موزعة
حسب المناطق ،نهاية عامي  2018و2019
)مليون برميﻞ/اليوم(

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

2018

2019

الفرق

13.85
5.97
8.82
3.07
1.80
2.95
0.85
37.31

13.66
5.97
9.36
3.065
1.80
2.95
0.89
37.695

)(0.19
0.00
0.58
)(0.005
0.00
0.00
0.04
0.385

* تشمﻞ عمليات التكسير بالعامﻞ الحفاز المائع ،والتكسير الهيدروجيني ،والتهذيﺐ بالعامﻞ الحفاز واﻷزمرة واﻷلكلة

نسبة التغير
2019/2018
)(%
)(1.37
0.00
6.12
)(0.163
0.00
0.00
4.71
1.03

المصدر :أوابك ،قاعدة بيانات صناعة التكرير

الشكل 3-3
توزع إجمالي طاقات العمليات التحويلية بالعامل الحفاز في مناطق العالم نهاية عام (%) 2019

أوروبا الغربية
%15.84
الشرق اﻷوسط
%7.83

أمريكا الشمالية
%36.24
أفريقيا
%2.36
أوروبا الشرقية
وكومنولث الدول
المستقلة
%8.13

آسيا/المحيط
الهادي
%24.83
أمريكا الجنوبية
ومنطقة الكاريبي
%4.78

ارتفع إجمـالي طـاقـات عمليـات التكســــير بـالعـامـﻞ الحفـاز المـائع خﻼل العـام  2019بمقـدار
 100ألف ب/ي ونســــبـة  ،%0.64حيـث ارتفع من  15.63مليون ب/ي عـام  2018إلﻰ 15.73
مليون ب/ي نهـايـة عـام  .2019تركزت الزيـادة في منطقـة آســــيـا/المحيط الهـادي بســــبـﺐ تشــــغيـﻞ
مصـــفاتين في الصـــين ،بينما تراجعت في أمريكا الشـــمالية بســـبﺐ إغﻼق مصـــفاة فيﻼديلفيا .يبين
الجـدول  3-3مقـارنـة بين إجمـالي طـاقـات عمليـات التكســــير بـالعـامـﻞ الحفـاز المـائع في منـاطق العـالم
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منظمة اﻷقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

الفصل الثالث

نهاية عامي  2018و .2019كما يبين الشكﻞ  4-3مقارنة بين توزع إجمالي طاقات التكسير بالعامﻞ
الحفاز المائع علﻰ مناطق العالم نهاية عامي  2018و.2019
الجدول 3-3
مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التكسير بالعامل الحفاز المائع موزعة حسب مناطق العالم
نهاية عامي  2018و2019
)مليون برميﻞ/اليوم(
نسبة التغير
الفرق 2019/2018
2019 2018
)(%
)(1.84
)(0.12
6.41
6.53
أمريكا الشمالية
0.00
0.00
2.12
2.12
أوروبا الغربية
5.84
0.22
3.99
3.77
آسيا/المحيط الهادي
0.00
0.00
0.92
0.92
أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة
0.00
0.00
1.31
1.31
أمريكا الجنوبية
0.00
0.00
0.75
0.75
الشرق اﻷوسط
0.00
0.00
0.23
0.23
أفريقيا
0.64
0.100 15.73 15.63
اﻻجمالي
المصدر :أوابك ،قاعدة بيانات صناعة التكرير

الشكل 4-3
مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التكسير بالعامل الحفاز المائع على مناطق العالم
نهاية عامي  2018و2019
)(%
أفريقيا

1.5%
4.8%
8.3%

1.5%
4.8%
8.4%

90%

الشرق اﻷوسط

5.8%

5.9%

80%

أمريكا الجنوبية

25.4%

24.1%

أوروبا الشرقية وكومنولث الدول
المستقلة

100%

70%
60%

13.5%

13.6%

50%

آسيا/المحيط الهادي

40%

أوروبا الغربية

30%

أمريكا الشمالية

40.8%

41.8%

2019

2018

20%
10%
0%
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منظمة اﻷقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

كمـا ســــجـﻞ إجمـالي طـاقـات عمليـات التكســــير الهيـدروجيني ارتفـاعـا ً قـدره  206ألف ب/ي
ونســــبتـه  ،%2.81حيـث ارتفع من  7.32مليون ب/ي عـام  2018إلﻰ  7.53مليون ب/ي في عـام
 .2019يبين الجـدول  4-3مقـارنـة بين إجمـالي طـاقـات عمليـات التكســــير الهيـدروجيني في منـاطق
العالم نهاية عامي  2018و .2019كما يبين الشـــكﻞ  5-3مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات
التكسير الهيدروجيني علﻰ مناطق العالم نهاية عامي  2018و.2019
الجدول 4-3
مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التكسير الهيدروجيني موزعة حسب مناطق العالم
نهاية عامي  2018و2019
)مليون برميﻞ/اليوم(
نسبة التغير
2019/2018
الفرق
2019
2018
)(%
0.00
0.00
2.45
2.45
أمريكا الشمالية
0.00
0.00
1.34
1.34
أوروبا الغربية
9.71
0.166
1.88
1.71
آسيا/المحيط الهادي
0.00
0.00
0.54
0.54
أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة
0.00
0.00
0.14
0.14
أمريكا الجنوبية
0.00
0.00
1.04
1.04
الشرق اﻷوسط
40.00
0.04
0.14
0.10
أفريقيا
2.81
0.206
7.53
7.32
اﻻجمالي
المصدر :أوابك ،قاعدة بيانات صناعة التكرير

الشكل 5-3
مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التكسير الهيدروجيني على مناطق العالم
نهاية عامي  2018و (%) 2019
أفريقيا
الشرق اﻷوسط
أمريكا الجنوبية
أوروبا الشرقية وكومنولث
الدول المستقلة
آسيا/المحيط الهادي
أوروبا الغربية
أمريكا الشمالية

1.9%

1.4%

100%

13.8%
1.9%
7.2%

14.2%
1.9%
7.4%

90%

25.0%

23.4%

17.8%

18.3%

32.6%

33.5%

70%
60%
50%
40%
30%

2019
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2018

20%
10%
0%
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منظمة اﻷقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

الفصل الثالث

أمـا إجمـالي طـاقـات عمليـات التهـذيـﺐ بـالعـامـﻞ الحفـاز واﻷزمرة واﻷلكلـة فقـد ارتفع في عـام
 2019بمقدار  79ألف ب/ي ،ونســـبة  ،%0.55حيث ارتفع من  14.36مليون ب/ي في نهاية عام
 2018إلﻰ  14.44مليون ب/ي نهـايـة عـام  .2019يبين الجـدول  5-3مقـارنـة بين إجمـالي طـاقـات
عمليات التهذيﺐ بالعامﻞ الحفاز واﻷزمرة واﻷلكلة موزعة حســﺐ مناطق العالم نهاية عامي 2018
و .2019كمـا يبين الشــــكـﻞ  6-3مقـارنـة بين توزع إجمـالي طـاقـات عمليـات التهـذيـﺐ بـالعـامـﻞ الحفـاز
واﻷزمرة علﻰ مناطق العالم نهاية عامي  2018و .2019
الجدول 5-3
مقارنة بين اجمالي طاقات عمليات التهذيب بالعامل الحفاز واﻷزمرة واﻷلكلة موزعة حسب مناطق العالم
نهاية عامي  2018و 2019
)مليون برميﻞ/اليوم(
نسبة التغير
الفرق 2019/2018
2019
2018
)(%
)(1.44
(0.068) 4.802
4.87
أمريكا الشمالية
0.00
0.00
2.51
2.51
أوروبا الغربية
4.55
0.152 3.492
3.34
آسيا/المحيط الهادي
)(0.311
(0.005) 1.605
1.61
أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة
0.00
0.00
0.35
0.35
أمريكا الجنوبية
0.00
0.00
1.16
1.16
الشرق اﻷوسط
0.00
0.00
0.52
0.52
أفريقيا
0.55
0.08
14.44 14.36
اﻻجمالي
المصدر :أوابك -قاعدة بيانات صناعة التكرير

الشكل 6-3
مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التهذيب بالعامل الحفاز واﻷزمرة واﻷلكلة على مناطق العالم
نهاية عامي  2018و (%) 2019
أفريقيا
الشرق اﻷوسط
أمريكا الجنوبية
أوروبا الشرقية وكومنولث الدول
المستقلة
آسيا/المحيط الهادي

3.6%

3.6%

100%

8.1%
2.4%
10.8%

8.1%
2.4%
11.2%

90%

24.5%

23.2%

17.4%

17.5%

70%
60%
50%
40%
30%

أوروبا الغربية
أمريكا الشمالية

80%

33.3%

33.9%

2019

2018
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وفيمــ ا يخــ ص إجمالي طاقات عمليــ ات التفحيــــم وكسر اللزوجة ،فقــ د سجــ ﻞ ارتفاعا ً قــ دره
 265ألف ب/ي ،ونسـبتــــ ـ ه  ،%2.89حيث وصـﻞ نهاية عام  2019إلﻰ  9.43مليون ب/ي مقابﻞ
 9.17مليون ب/ي نهـاية عام  .2018يبين الجـدول  6-3مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التفحيم
وكســر اللزوجة في مناطق العالم ،نهاية عامي  2018و  .2019ويبين الشــكــــــ ﻞ  7-3مقارنة بين
توزع إجمالي طاقات عمليات التفحيم وكسر اللزوجة نهاية عامي  2018و.2019
الجدول 6-3
مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التفحيم وكسر اللزوجة في العالم موزعة حسب المناطق
في نهاية عامي  2018و2019
)مليون برميﻞ/اليوم(

أمريكا الشمالية
أوروبا الغربية
آسيا/المحيط الهادي
أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة
أمريكا الجنوبية
الشرق اﻷوسط
أفريقيا
اﻻجمالي

2018

2019

الفرق

3.01
1.70
1.89
0.88
0.69
0.87
0.13
9.17

3.04
1.70
2.07
0.90
0.69
0.87
0.155
9.43

0.032
0.00
0.18
0.028
0.00
0.00
0.025
0.265

نسبة التغير
2019/2018
)(%
1.06
0.00
9.52
3.20
0.00
0.00
19.23
2.89

المصدر :أوابك ،قاعدة بيانات صناعة التكرير

الشكل 7-3
مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التفحيم وكسر اللزوجة على مناطق العالم
نهاية عامي  2018و (%) 2019
أفريقيا
الشرق اﻷوسط

1.6%

1.4%

9.2%

9.5%

7.3%

7.5%

9.6%

9.5%

21.9%

20.6%

18.0%

18.5%

أمريكا الجنوبية
أوروبا الشرقية وكومنولث الدول
المستقلة
آسيا/المحيط الهادي
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الفصل الثالث

كما سجﻞ إجمالي طــــ اقات عمليات المعالجة الهيدروجينية ارتفاعا ً بمقدار  513ألف ب/ي
ونســـبة  ،%1.06حيث ارتفع من  48.49مليون ب/ي في عام  2018إلﻰ  49.00مليون ب/ي في
عـام  .2019يبين الجـدول  7-3مقـارنـة بين إجمـالي طـاقـات عمليـات المعـالجـة الهيـدروجينيـة موزعـة
حســﺐ مناطق العالم نهاية عامي  2018و  .2019كما يبين الشــكﻞ  8-3مقارنة بين توزع إجمالي
طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية علﻰ مناطق العالم نهاية عامي  2018و.2019
الجدول 7-3
مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية موزعة حسب مناطق العالم
في نهاية عامي  2018و 2019
)مليون برميﻞ/اليوم(
نسبة التغير
الفرق 2019/2018
2019
2018
)(%
)(0.78
(0.123) 15.65 15.77
أمريكا الشمالية
0.00
0.00
9.86
9.86
أوروبا الغربية
4.43
0.57
13.34 12.78
آسيا/المحيط الهادي
0.35
0.015 4.325
4.31
أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة
0.00
0.00
1.55
1.55
أمريكا الجنوبية
0.00
0.00
3.27
3.27
الشرق اﻷوسط
5.79
0.05
1.005
0.95
أفريقيا
1.06
0.510 49.00 48.49
اﻹجمالي
المصدر :أوابك ،قاعدة بيانات صناعة التكرير

الشكل 8-3
مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية على مناطق العالم
نهاية عامي  2018و (%) 2019
أفريقيا
الشرق اﻷوسط
أمريكا الجنوبية
أوروبا الشرقية وكومنولث الدول
المستقلة
آسيا/المحيط الهادي

2.1%
6.7%
3.2%
8.8%

2.0%
6.7%
3.2%
8.9%

27.2%

26.3%

90%
80%
70%
60%
50%

20.1%

20.3%

أوروبا الغربية
أمريكا الشمالية

100%

40%
30%

31.9%

32.5%

2019

2018
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شـهدت صـناعة تكرير النفط خﻼل عام  2019توجه معظم مناطق العالم نحو تنفيذ مشـاريع
تمكين المصــــافي القـائمـة من تلبيـة متطلبـات قرار المنظمـة البحريـة العـالميـة  IMOالخـاص بخفض
الحد اﻷقصــﻰ المســموح لنســبة الكبريت في وقود الســفن من  %3.5إلﻰ  %0.5وزنا ً بحلول اﻷول
من ينـاير/كـانون الثـاني  ،2020عﻼوة علﻰ تعظيم التكـامـﻞ بين عمليـات التكرير في مصــــافي النفط
القائمة ،وتحسين كفاءة اﻹنتاج من خﻼل التوسع في طاقة العمليات التحويلية الﻼحقة.
فيمـا يلي أهم تطورات صــــنـاعـة تكرير النفط في منـاطق العـالم والـدول العربيـة خﻼل عـام
 2019مع اﻹشارة إلﻰ أسباب وأهداف هذه التطورات.
 :1-1آسيا المحيط الهادي
في الهند ،أعلنت مؤسـسـة بترول تشـيناي المحدودة Chennai Petroleum Corp. Ltd.
المنبثقة عن مؤســـســـة النفط الهندية المحدودة  Indian Oil Corp. Ltd.عن تعاقدها مع شـــركة
"شــيفرون لوماس غلوبال"  CLGللحصــول علﻰ التكنولوجيا لوحدة تفحيم مؤجﻞ طاقتها  50ألف
ب/ي في مصــــفـاة "كـاوفري"  Cauveryطـاقتهـا التكريريـة  180ألف ب/ي المقرر إنشــــاؤهـا في
منطقة "ناغاباتينام"  Nagapattinamبوﻻية "تاميلنادو"  Tamilnaduالهندية.
كما وقعت "مؤسسة بترول بهارات الوطنية المحدودة" Bharat Petroleum Corp. Ltd.
عقدا ً مع شركة "تشيفرون لوماس غلوبال"  ،CLGللحصول علﻰ التكنولوجيا والتصاميم الهندسية
لوحدة تكسير هيدروجيني ومجمع إنتاج زيوت تزييت أساس في مصفاة "مومباي" بوﻻية مهاراشترا
 Maharashtraالهندية ،طاقتها التكريرية  240ألف ب/ي.
يذكر أن أعمال اﻹنشـاء ﻻ تزال قائمة في مشـروع تطوير مصـفاة "مومباي" الذي يتضـمن
رفع الطـاقـة التكريريـة ،وتطوير بعض الوحـدات القـائمـة ،وهي وحـدة المعـالجـة الهيـدروجينيـة للنـافثـا،
ووحـدة اﻷزمرة ،ووحـدة التهـذيـﺐ بـالعـامـﻞ الحفـاز بطريقـة التنشــــيط المســــتمر  ،CCRووحـدة نزع
الكبريت من الغـازولين المنتج من وحدة التكســــير بالعـامﻞ الحفـاز المـائع بطريقـة  ،Prim-Gووحدة
المعـالجـة الهيـدروجينيـة للـديزل .كمـا يتضــــمن المشــــروع إضــــافة وحدات جديدة ،هي وحدة إنتـاج
الهيدروجين ،ووحدة كســ ر لزوجة ،ووحدة اســترجاع البروبيلين ،عﻼوة علﻰ اســتبدال وحدة توليد
الطـاقة الكهربائيـة بالطريقـة الحرارية ،طاقتهـا  39ميغـاوات بأخرى تعمـﻞ بطريقـة التوليـد المشــــترك
بالدورة المدمجة  Co-Generation Combined cycleطاقتها  81ميغاوات.
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كما حصــلت "شــركة بترول بهارات الوطنية الهندية المحدودة"  BPCLعلﻰ موافقة تنفيذ
مشروع تطوير مصفاة "نوماليغاره "  Numaligarhفي مقاطعة "جوﻻغات"  Golaghatبوﻻية
"أسـام"  .Assamيتضـمن المشـروع رفع الطاقة التكريرية للمصـفاة من  60إلﻰ  180ألف ب/ي،
وإنشــاء وحدات جديدة تتكون من وحدة تقطير جوي طاقتها  120ألف ب/ي ،ووحدة تقطير فراغي
طـاقتهـا  80ألف ب/ي ووحـدة معـالجـة هيـدروجينـة للنـافثـا طـاقتهـا  20ألف ب/ي ،ووحـدة تهـذيـﺐ
بالعامﻞ الحفاز بالتنشــــيط المســــ تمر  CCRطاقتها  12.3ألف ب/ي ،ووحدة أزمرة طاقتها  7ألف
ب/ي .ووحدة معالجة هيدروجينة للديزل طاقتها  58ألف ب/ي ،ووحدة تكســير هيدروجيني طاقتها
 40ألف ب/ي ،ووحدة تفحيم طاقتها  23ألف ب/ي ،ووحدة نزع أسـلفتينات بالمذيﺐ طاقتها 15.16
ألف ب/ي .يهدف المشـروع إلﻰ تحسـين قدرة المصـفاة علﻰ إنتاج مشـتقات بمواصـفات متوافقة مع
المواصفات القياسية اﻷوروبية "يورو."6-
من جهة أخرى ﻻيزال العمﻞ قائما في مشــــروع إنشــــاء وحدة معالجة هيدروجينية للديزل
طاقتها  38ألف ب/ي في مصـفاة "غورو غوبيند"  Guru Gobindبمنطقة "باثيندا" Bathenda
شـمال وﻻية بنجاب الهندية .يأتي إنشـاء هذه الوحدة في إطار مشـروع تطوير المصـفاة لتمكينها من
تلبية متطلبات معايير الوقود النظيف المعادلة للمواصــفات القياســية اﻷوروبية "يورو ،"6-إضــافة
إلﻰ رفع الطاقة التكريرية للمصــفاة من  150إلﻰ  220ألف ب/ي .ويتوقع البدء بتشــغيﻞ المشــروع
في عام .2020
كما حصــلت "مؤســســة النفط الهندية المحدودة"  Indian Oil Corp. Ltd.علﻰ موافقة
وزارة البيئة الهندية لتنفيذ مشــروع تطوير مصــفاة "كويالي"  Koyaliطاقتها  274ألف ب/ي في
وﻻية كوجارات ،ويتوقع تشــغيﻞ المشــروع في الربع الثاني من عام  .2020يهدف المشــروع إلﻰ
تحسين مواصفات المنتجات بما يتوافق مع المواصفات القياسية اﻷوروبية "يورو."6-
كما وقعت "مؤسسة النفط الهندية" عقدا ً مع شركة "ماكديرموت"  ،McDermottللحصول
علﻰ التكنولوجيا والتصاميم الهندسية اﻷساسية ،وتوريد المعدات لمشروع إنشاء وحدة تكسير بالعامﻞ
الحفاز المائع  FCCفي مجمع تكرير وبتروكيماويات "بانيبات"  Panipatفي منطقة "هريانا"
 ،Haryanaشمال نيودلهي ،وذلك في إطار مشروع تطوير أداء المجمع ورفع الطاقة التكريرية
للمصفاة إلﻰ  500ألف ب/ي.
من جهة أخرى ،وقعت "شــــركة بترول هندوســــتان المحدودة"  HPCLعقدا ً مع شــــركة
"ﻻرســـن وتوبرو المحدودة"  Larsen & Toubro Ltd.لتقديم التصـــاميم الهندســـية واﻹنشـــاء
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والتوريد لوحدة تكســير هيدروجيني طاقتها  65ألف ب/ي ،وذلك في إطار مشــروع تطوير مصــفاة
"فيسـاخ"  ،Visakhفي وﻻية "أندرابراديش" .يهدف المشـروع إلﻰ رفع الطاقة التكريرية للمصـفاة
من  160إلﻰ  300ألف ب/ي ،وتحســين مواصــفات المنتجات بما يتوافق مع المواصــفات القياســية
اﻷوروبية "يورو ."5-يتضـــمن المشـــروع اســـتبدال إحدى وحدات التقطير الثﻼثة القديمة بأخرى
جـديـدة طـاقتهـا  180ألف ب/ي ،وإنشــــاء وحـدة تكســــير هيـدروجيني لزيـت الغـاز الفراغي طـاقتهـا
اﻹنتـاجيـة  65ألف ب/ي ،ووحـدة أزمرة طـاقتهـا  6آﻻف ب/ي ،ووحـدة نزع أســــفلتينـات بـالمـذيـﺐ
طاقتها  50ألف ب/ي ،ووحدة اســــترجاع بروبان طاقتها  96طن/اليوم ،ووحدتي إنتاج هيدروجين
طاقة كﻞ منهما  113ألف طن/الســـنة ،ووحدتي اســـترجاع كبريت طاقة كﻞ منهما  360طن/اليوم.
ووحدتي معالجة مياه حامضــــية بمحلول اﻷمين طاقة كﻞ منهما  540طن/الســــاعة ،ومعالجة مياه
ملوثة طاقتها  1000متر مكعﺐ في الســـاعة .كما يتضـــمن المشـــروع تطوير العديد من الوحدات
القائمة ،وهي:
 رفع الطاقة اﻹنتاجية لوحدة المعالجة الهيدروجينة للنافثا بنسـبة  %30من طاقتها التصميمية
لتصبﺢ  30.12ألف ب/ي.
 رفع الطاقة اﻹنتاجية لوحدة التهذيﺐ بالعامﻞ الحفاز بالتنشـيط المسـتمر  CCRبنسـبة %30
من طاقتها التصميمية لتصبﺢ  20.89ألف ب/ي.
 رفع الطـاقـة اﻹنتـاجيـة لوحـدة المعـالجـة الهيـدروجينيـة للـديزل بنســــبـة  %30من طـاقتهـا
التصميمة لتصبﺢ  57.4ألف ب/ي.
 تطوير وحدة المعالجة الهيدروجينية للنافثا المنتجة من وحدة التكســير بالعامﻞ الحفاز المائع
القائمة ،بهدف تمكين المصـــفاة من إنتاج مشـــتقات بمواصـــفات متوافقة مع المواصـــفات
القياسية اﻷوروبية يورو  ،5ويور  .6ويتوقع إنجاز المشروع في نهاية عام .2020
كما أعلن عن بدء العمﻞ في مشـــروع إنشـــاء مجمع تكرير وبتروكيماويات "راتناغيري"
 Ratnagiriفي وﻻية "مهاراشـــتا"  ،Maharashtraيحتوي علﻰ مصـــفاة طاقتها التكريرية 1.2
مليون ب/ي ،وهو مشــروع مشــترك بين كﻞ من مؤســســة بترول بهارات Bharat Petroleum
 ،Corp.ومؤسسة بترول هندوستان  Hindustan Petroleum Corp.الهنديتان ،وتمتلكان حصة
قدرها  %50من قيمة المشـروع ،والحصـة الباقية تمتلكها مناصـفة كﻞ من شـركة أرامكو السـعودية،
وشركة نفط أبو ظبي الوطنية "أدنوك".
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من جهة أخرى ،ﻻتزال أعمال اﻹنشاء مستمرة في مجمع التكرير والبتروكيماويات في منطقة
"بارمر"  Barmerبوﻻية "راجاسثان"  ،Rajasthanوهو شركة مشتركة بين "مؤسسة بترول
هندوستان الوطنية المحدودة"  HPCLبحصة  ،%74والحكومة الهندية بنسبة  .%26تبلﻎ الطاقة
التكريرية للمصفاة  200ألف ب/ي ،بكلفة إجمالية قدرها  6.8مليار دوﻻر أمريكي .وستكرر النفط
المنتج في حقول "بارمر" بمقدار نصف طاقتها ،بينما تحصﻞ علﻰ النصف اﻵخر من النفط العربي
المستورد .ويتوقع البدء بتشغيﻞ المشروع نهاية عام .2022
يتكون مجمع "بارمر" من وحدة تقطير جوي طاقتها  200ألف ب/ي ،ووحدة تقطير فراغي
طاقتها  100ألف ب/ي ،ووحدة معالجة هيدروجينية للنافثا طاقتها  32ألف ب/ي ،ووحدة أزمرة
طاقتها  8آﻻف ب/ي ،ووحدة تهذيﺐ بالعامﻞ الحفاز بطريقة التنشيط المستمر طاقتها  12ألف ب/ي،
ووحدة معالجة هيدروجينية للديزل طاقتها  82ألف ب/ي ،ووحدة تكسير بالعامﻞ الحفاز المائع FCC
طاقتها  58ألف ب/ي .ووحدة تفحيم مؤجﻞ طاقتها  48ألف ب/ي ،ووحدة معالجة هيدروجينة لزيت
الغاز الفراغي طاقتها  70ألف ب/ي ،ووحدة استرجاع كبريت طاقتها  199طن/اليوم ،إضافة إلﻰ
مجموعة من وحدات إنتاج البتروكيماويات والوحدات المساندة.
في الصين ،أعلنت شركة بترول وكيماويات "تشيجيانﻎ" المحدودة Zhejiang
 Petroleum & Chemical Co. Ltd.عن بدء اﻹنتاج التجاري في المرحلة اﻷولﻰ من مجمع
تكرير وبتروكيماويات "تشيجيانﻎ" شرق مدينة "تشوشان"  Zhoushanالتي تتكون من وحدة تقطير
طاقتها  200ألف ب/ي مع وحدات مساندة ،ويتوقع تشغيﻞ المرحلة الثانية التي تتكون من وحدة
تقطير أخرى طاقتها  200ألف ب/ي مع عدد من وحدات البتروكيماويات في منتصف عام .2021
يذكر أن شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم مع الحكومة الصينية
لشراء حصة  %9من قيمة مشروع مجمع تكرير وبتروكيماويات "تشيجيانﻎ" بقيمة  319مليون
دوﻻر أمريكي.
كما أعلنت شركة تكرير وبتروكيماويات "هينغلي" & Hengli Petrochemical
 Refining Co., Ltd.المملوكة للقطاع الخاص عن بدء اﻹنتاج التجاري في المصفاة الجديدة
طاقتها التكريرية  400ألف ب/ي التابعة لمجمع تكرير وبتروكيماويات "هينغلي" في مدينة "داليان"
 Dalianشمال شرق مقاطعة "لياونينﻎ"  Liaoningالصينية.
من جهة أخرى ،أعلنت شركة النفط والبتروكيماويات المحدودة المسؤولة عن أنشطة التكرير
والبتروكيماويات لشركة نفط المغمورة الوطنية الصينية  CNOOCعن انتهاء أعمال التشغيﻞ
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التجريبي لوحدتي معالجة هيدروجينية ،اﻷولﻰ للديزل طاقتها  34ألف ب/ي والثانية لزيت الغاز
الفراغي طاقتها  52ألف ب/ي في مصفاة "هويزهو"  Huizhouطاقتها التكريرية  440ألف ب/ي
التي تملكها في مقاطعة "غوانغدونﻎ" .Guangdong
يذكر أن مصفاة "هويزهو" كانت قد أعلنت في العام الماضي عن إنجاز معظم مراحﻞ مشروع
التطوير الذي يتضمن رفع الطاقة التكريرية للمصفاة من  200ألف ب/ي إلﻰ  440ألف ب/ي،
وإضـافة وحـدات جديدة ،وهي وحدة معالجـة هيدروجينية طاقتها  34ألف ب/ي ،ووحدة تكسير
هيدروجيني طاقتها  48ألف ب/ي ،ووحدة ألكلة طاقتها  3200ب/ي ،عﻼوة علﻰ بعض الوحدات
الخدمية .ويهدف المشروع إلﻰ تمكين المصفاة من تكرير النفط الخام العربي الحامضي المستورد
من المملكة العربية السعودية.
كما أعلنت مؤســـســـة البترول الوطنية الصـــينية المحدودة  PetroChina Co. Ltd.عن
تشـــغيﻞ وحدة ألكلة طاقتها  9000ب/ي في مصـــفاة جيلين  Jilinالتي تبلﻎ طاقتها التكريرية 200
ألف ب/ي .تهدف الوحدة الجديدة إلﻰ تمكين المصـــفاة من إنتاج غازولين متوافق مع المواصـــفات
القياسية الصينية )الصين.(6-
تجدر اﻹشـارة إلﻰ أن مؤسـسـة التكرير والبتروكيمايات الصـينية "سـينوبيك" قد أعلنت عن
إنجــاز مشــــروع تطوير وحــدتي ألكلــة طــاقــة كــﻞ منهمــا  8000ب/ي في كــﻞ من مصــــفــاة
"أنكينﻎ"  Ankingفي مقـاطعـة "أنهوي"  ،Anhuiومصــــفـاة "واهـان"  Wuhanفي مقـاطعـة
"هيوبي"  Hubeiتبلﻎ الطـاقـة التكريريـة لكـﻞ منهمـا  160ألف ب/ي .تعتمـد الوحـدتـان علﻰ تقنيـة
الســـائﻞ اﻷيوني  Ionic Liquidالمصـــممة من قبﻞ جامعة البترول في بكين ،وتتميز بكفاءة أعلﻰ
من كفاءة التقنية التقليدية التي تعتمد علﻰ اسـتخدام اﻷحماض الخطرة مثﻞ حمض الفلوريك وحمض
الكبريتيك مما جعلها تجذب اهتمام معظم المصافي العاملة في منطقة آسيا.
كما أعلنت شركة "سينوبيك" أن موعد إنجاز مشروع مصفاة "تشانجيانﻎ"  Zhanjiangفي
مقاطعة "غوانغدونﻎ"  Guangdongطاقتها  200ألف ب/ي ،متكاملة مع مجمع بتروكيماويات
سيكون في الربع الثاني من عام  .2020المشروع هو شركة مشتركة بين "سينوبيك" الصينية وشركة
بترول الكويت العالمية  ،KPIوشركة "توتال"  Totalالفرنسية بقيمة إجمالية قدرها  5.7مليار
دوﻻر أمريكي.
يذكر أن شركة البترول والبتروكيماويات الصينية "سينوبيك" تخطط ﻹنشاء مصفاة عمﻼقة
بطاقة تكريرية قدرها  800ألف ب/ي ،متكاملة مع مجمع بتروكيماويات في مدينة "ليانيونغانﻎ"
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 ،Lianyungangبكلفة  23.7مليار دوﻻر أمريكي .كما تسعﻰ الشركة للتعاقد مع مستثمرين
خارجيين وشركات بتروكيماويات محلية للمشاركة في إنشاء المشروع ،ولم يحدد تاريخ تشغيﻞ
المصفاة.
من جهة أخرى وقعت شركة "نورينكو"  Norincoالصينية بالتعاون مع شركة "بانجين
سينسين"  Panjin Sincenالصينية مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية لتشكيﻞ شركة مشتركة
بحصة  %35لشركة نورينكو ،و %29لشركة بانجين ،والحصة الباقية  %36لشركة أرامكو
السعودية .تهدف الشركة المشتركة إلﻰ إنشاء مصفاة جديدة في "بانجين" الواقعة في مقاطعة
"ليواونينﻎ" الصينية ،بطاقة تكريرية قدرها  300ألف ب/ي ،وكلفة  10مليار دوﻻر أمريكي ،ويتوقع
أن تبدأ بالتشغيﻞ في عام .2024
كما وقعت "شركة مجموعة بتروكيماويات شينغهونﻎ المحدودة" Shenghong
 Petrochemical Group Co. Ltd.عقدا ً مع شركة "دوبونت"  DuPontتتعهد الشركة بموجبه
بتوريد التكنولوجيا والتصاميم الهندسية والمعدات لوحدة ألكلة طاقتها  11ألف ب/ي في مجمع تكرير
وبتروكيماويات "شينغهونﻎ" الجاري إنشاؤه حاليا ً والمتوقع أن يبدأ اﻹنتاج في عام  .2021تهدف
الوحدة إلﻰ تمكين المجمع من إنتاج غازولين وفق المواصفات القياسية الصينية )الصين.(6-
في ســــريﻼنكـا ،وقعـت كـﻞ من مجموعـة "أكورد" الهنـديـة ووزارة النفط والغـاز العمـانيـة
اتفاقية تتضـــمن إنشـــاء مصـــفاة لتكرير النفط في ميناء "هامبانتوتا"  Hambantotaالدولي علﻰ
سـاحﻞ سـريﻼنكا طاقتها التكريرية  200ألف ب/ي ،باسـتثمارات مشـتركة قدرها  3.85مليار دوﻻر
أمريكي ،ويتوقع البدء بعمليات التشغيﻞ في عام .2021
في مـاليزيـا ،أعلنـت شــــركـة تكرير "هينغيوان"  Hengyuan Refining Co.عن بـدء
أعمال اﻹنشــاء في مشــروع تطوير مصــفاة "بورت ديكســون"  Port Dicksonطاقتها التكريرية
 155ألف ب/ي بكلفـة  26.6مليون دوﻻر أمريكي .يتضــــمن المشــــروع تطوير وحـدة المعـالجـة
الهيدروجينية القائمة طاقتها  46ألف ب/ي ،لتمكين المصـفاة من إنتاج ديزل بنسـبة كبريت  10جزء
في المليون ،حســﺐ المواصــفات القياســية اﻷوروبية "يورو . "5-كما يتضــمن المشــروع إنشــاء
منظومة معالجة هيدروجينية لنافثا التكسـير بهدف تمكين المصـفاة من إنتاج غازولين بنسـبة كبريت
أدنﻰ من  50جزء في المليون حسـﺐ المواصـفات القياسـية اﻷوروبية "يورو  ."4يذكر أن المصـفاة
قد خصــصــت  66.4مليون دوﻻر ﻹنشــاء وحدة توليد هيدروجين بهدف تمكينها من إنتاج منتجات
نظيفة تحتوي علﻰ نسﺐ كبريت منخفضة ،ويتوقع بدء تشغيلها في نهاية عام .2020
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كمـا أعلنـت شــــركـة النفط والغـاز الوطنيـة المـاليزيـة "بترونـاس"  Petronasعن انطﻼق
أعمال التشــغيﻞ التجريبية لمجمع تكرير متكامﻞ مع وحدات إنتاج بتروكيماويات "رابيد" RAPID
في "بينغيرانﻎ"  - Pengerangبوﻻية "جوهور"  .Johorيتكون المجمع من مصــفاة طاقتها 300
ألف ب/ي ،ووحـدات إنتـاج حوالي  7.7مليون طن/الســــنـة من البتروكيمـاويات المتنوعـة ،بكلفـة 28
مليار دوﻻر أمريكي .تسـاهم شـركة أرامكو السـعودية في ملكية نصـف قيمة المشـروع .ويتوقع بدء
اﻹنتاج النظامي في المشــــروع في منتصــــف عام  .2020كما يتضــــمن المشــــروع وحدة معالجة
هيدروجينية للنافثا طاقتها  21ألف ب/ي ،ووحدة تهذيﺐ بالعامﻞ الحفاز بطريقة التنشـــيط المســـتمر
طـاقتهـا  14ألف ب/ي ،ووحـدة معـالجـة هـدروجينيـة للمقطرات الوســــطﻰ طـاقتهـا  30ألف ب/ي،
ووحـدة تكســــير بـالعـامـﻞ الحفـاز المـائع طـاقتهـا  140ألف ب/ي ،ووحـدة نزع كبريـت من غـازولين
التكسير طاقتها  75ألف ب/ي.
كما أعلنت شركة "فيتول"  Vitolالتي تصنف إحدى أكبر شركات تجارة المشتقات النفطية
العالمية عن عزمها إنشاء مصفاة صغيرة طاقتها  30ألف ب/ي في محطة تخزين المنتجات البترولية
في ماليزيا ،وذلك ﻹنتاج وقود السفن بمواصفات تتوافق مع المتطلبات اﻷخيرة للمنظمة البحرية

الدولية  IMOبنسبة كبريت أدنﻰ من  %0.5وزنا ً .ويتوقع اﻹنتهاء من أعمال اﻹنشاء في عام .2020
في الباكســـتان ،ﻻيزال العمﻞ مســـتمرا ً في مشـــروع تطوير مصـــفاة "كراتشـــي" طاقتها
التكريرية  50ألف ب/ي ،بكلفة مليار دوﻻر أمريكي .يهدف المشـروع إلﻰ تمكين المصفاة من إنتاج
مشـتقات بمواصـفات متوافقة مع المواصـفات القياسـية اﻷوروبية )يورو .(2-ويتضـمن إنشـاء وحدة
معالجة هيدروجينية للديزل ،ووحدات مساندة أخرى ،إﻻ أنه لم يعلن عن موعد إنجاز المشروع.
يذكر أنه يجري حاليا ً تنفيذ مشـروع إنشاء مصفاتين جديدتين في الباكستان ،اﻷولﻰ طاقتها
 100ألف ب/ي في منطقة "ديرا إسـماعيﻞ خان"  ،Dera Ismail Khanويتوقع بدء تشـغيلها في
عام  .2022والثانية في منطقة "غوادار"  Gwadarالساحلية بتمويﻞ من المملكة العربية السعودية،
بكلفة قدرها  10مليار دوﻻر أمريكي ،ولم تحدد الطاقة التكريرية أو موعد تشغيﻞ المصفاة.
في كوريا الجنوبية ،ﻻ يزال العمﻞ قائما ً في مشـــروع تطوير وتوســـيع مصـــفاة النفط التي
تملكهــا شــــركــة "إس أويــﻞ"  ،S-Oilطــ اقتهــا التكريريــة  669ألف ب/ي ،في مجمع تكرير
وبتروكيماويات "أونسـان"  .Onsanيتكون المشـروع من إنشـاء وحدة تكسـير بالعامﻞ الحفاز المائع
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لزيت الوقود ذات ظروف تشـــغيﻞ عالية القســـاوة  1HS-RFCCطاقتها  76ألف ب/ي ،ووحدات
إنتـاج أوليفينـات ،ووحـدة معـالجـة هيـدروجينيـة لزيـت الوقود طـاقتهـا  63ألف ب/ي ،وذلـك بهـدف
تحســــين ربحيـة المصــــفـاة من خﻼل رفع طـاقـة تحويـﻞ المخلفـات الثقيلـة إلﻰ منتجـات خفيفـة عـاليـة
الجودة .ويتوقع إنجاز المشروع وبدء عمليات اﻹنتاج في عام .2020
في تايلند ،ﻻ تزال أعمال اﻹنشـاء قائمة في مشـروع تطوير وتوسـعة مصـفاة "سـريراتشـا"
 Srirachaفي مدينة "تشــونبوري"  Chonburiالقريبة من ميناء "تشــابانﻎ"  .Chabangيهدف
المشــروع إلﻰ رفع الطاقة التكريرية للمصــفاة من  275إلﻰ  410ألف ب/ي ،وتمكين المصــفاة من
تكرير النفط الخـام الثقيـﻞ ،وتعزيز قـدرتهـاعلﻰ تحويـﻞ زيـت الوقود الثقيـﻞ إلﻰ منتجـات خفيفـة عـاليـة
الجودة لتلبية الطلﺐ المحلي علﻰ الوقود النظيف .ويتوقع البدء بتشغيﻞ المشروع في عام .2022
في إندونيسـيا ،ﻻ يزال العمﻞ قائما ً في مشـروع تطوير مصـفاة "باليكبابان" Balikpapan
لرفع طاقتها التكريرية من  260إلﻰ  360ألف ب/ي ،وإنشــاء وحدات جديدة لتعزيز قدرة المصــفاة
علﻰ إنتاج مشــتقات بترولية متوافقة مع المواصــفات القياســية اﻷوروبية "يورو ،"5-ويتوقع إنجاز
المشـروع في عام  .2020يأتي هذا المشـروع في إطار برنامج تطوير المصـافي التي تملكها شـركة
"برتــامينــا"  Pertaminaوهي ،مصــــفــاة "بــاليكبــابــان" طــاقتهــا  260ألف ب/ي ،ومصــــفــاة
"ســــيﻼكاب"  Cilacapطاقتها  350ألف ب/ي ،ومصــــفاة "دوماي"  Dumaiطاقتها  170ألف
ب/ي ،ومصــفاة "بالونغان"  Balonganطاقتها  125ألف ب/ي .ويتوقع إنجاز المشــروع في عام
 ،2022ويهدف إلﻰ رفع هامش ربحية المصــافي من  3دوﻻر للبرميﻞ إلﻰ  7.9دوﻻر للبرميﻞ من
خﻼل تمكينها من تكرير نفط خام ثقيﻞ رخيص الثمن يحتوي علﻰ نســبة كبريت  %2وزناً ،بدﻻً من
النفط المكرر حاليا ً الحاوي علﻰ نســبة  %0.4وزنا ً ،ورفع إجمالي مؤشــر تعقيد نيلســون للمصــافي
من  5.4إلﻰ  ،8.9وتعظيم معدل إنتاج المشــتقات البترولية الخفيفة وتحســين جودة مواصــفاتها بما
يتوافق مع المواصفات القياسية اﻷوروبية "يورو."5-
في أستراليا ،وقعت شركة "داروين للوقود النظيف المحدودة" Darwin Clean Fuels
 Ltd.مذكرة تفاهم مع مؤسسة "ماكديرموت" العالمية  ،McDermottتتولﻰ المؤسسة بموجبها
إعداد دراسة الجدوى ،وتقديم التكنولوجيا ،والتصاميم الهندسية ماقبﻞ النهائية ،وخدمات الهندسة

High Severity Residue Fluidized Catalytic Cracking
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والتوريد واﻹنشاء لوحدة تكرير متكثفات طاقتها التكريرية من  100-60ألف ب/ي .ويتوقع إنجاز
المرحلة اﻷولﻰ من أعمال المشروع الهندسية في النصف الثاني من عام .2020
في سينغافورة ،أعلنت مؤسسة "إكسون موبيﻞ"  ExxonMobilعن إنجاز مشروع توسيع
مجمع إنتاج الزيوت في مصفاة "جورونﻎ"  Jurongطاقتها التكريرية  595ألف ب/ي .يهدف
المشروع إلﻰ تمكين المصفاة من تلبية الطلﺐ المحلي علﻰ زيوت التزييت العالية الجودة .كما أعلنت
الشركة عن خطة لمشروع توسيع جديد يهدف إلﻰ رفع الطاقة اﻹنتاجية لمجمع زيوت اﻷساس بمقدار
 20ألف ب/ي ،إضافة إلﻰ رفع معدل إنتاج زيت وقود السفن الحاوي علﻰ نسبة كبريت أدنﻰ من
 %0.5وزنا ً بمقدار  48ألف ب/ي .ويتوقع إنجاز المشروع في عام .2023
من جهة أخرى أعلنت شركة "رويال شﻞ دوتش"  Royal Shell Duchعن إنجاز مشروع
توسيع الطاقة اﻻستيعابية لخزانات النفط الخام بمقدار  1.3مليون برميﻞ في مصفاة "باكوم"
 Bukomطاقتها التكريرية  500ألف ب/ي.
 :2-1أمريكا الشمالية
في الوﻻيــات المتحــدة اﻷمريكيــة ،أعلنــت الشــــركــة المــالكــة لمصــــفــاة "فﻼديلفيــا"
 Philadelphiaبوﻻية بنســــلفـانيـا اﻷمريكيـة ،طاقتهـا التكريرية  335ألف ب/ي ،عن إغﻼق نهـائي
للمصــفاة التي تعتبر أكبر وأقدم مصــفاة علﻰ الســاحﻞ الشــرقي للوﻻيات المتحدة اﻷمريكية ،وذلك
بســبﺐ الحريق الذي وقع في وحدة اﻷلكلة وأدى إلﻰ تدمير العديد من معدات المصــفاة ،فضــﻼً عن
اﻷزمات المالية التي كانت تعاني منها المصفاة لعدة سنوات قبﻞ الحادث.
أعلنت شــركة" فلنت هيلز"  Flint Hillsعن إنجاز مشــروع تطوير مصــفاة "بايني بيند"
 Pine Bendفي وﻻية مينيســـوتا  Minnesotaطاقتها  339ألف ب/ي ،بكلفة  750مليون دوﻻر
أمريكي .يهدف المشـروع إلﻰ تحسـين كفاءة اسـتهﻼك الطاقة في المصـفاة وتعزيز قدرتها علﻰ إنتاج
الوقود اﻷنظف ،إضـافة إلﻰ تلبية متطلبات التشـريعات البيئية ،وخفض انبعاثات أكاسـيد النيتروجين
بمقدار  500طن/السنة ،وذلك من خﻼل اﻹجراءات التالية:
 اســتبدال وحدتي تفحيم مؤجﻞ قديمتين ،يعود تاريخ إنشــائهما إلﻰ ســتينيات القرن الماضــي
بوحدة جديدة متطورة ومزودة بأحدث تقنيات خفض اﻻنبعاثات.
 تركيﺐ وحدة معالجة هيدروجينية لزيت الغاز طاقتها  40ألف ب/ي.
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 تطوير تقنية وحدة إنتاج الهيدروجين.
 تحسين عمليات التكرير لتعزيز قدرتها علﻰ إنتاج الوقود اﻷنظف.
 تحســــين عمليـات إنتـاج الغـازولين عـالي الرقم اﻷوكتـاني بـدون حـدوث زيـادة في اﻻنبعـاثـات
الملوثة للبيئة.
كما حصـلت مؤسـسـة "هسـكي إنرجي"  Husky Energy Inc.علﻰ موافقة للبدء بمشـروع
إعادة تأهيﻞ مصفاة "سوبيريور"  Superiorفي وﻻية ويسكونسين  Wisconsinطاقتها التكريرية
 48.5ألف ب/ي ،التي توقفـت منـذ أبريـﻞ  2018بســــبـﺐ الحريق الـذي أدى إلﻰ إتﻼف العـديـد من
معداتها ،ويتوقع بدء تشغيﻞ المصفاة في منتصف عام .2021
كما أعلنت مؤســســة "هولي فرونتيير"  Holly Frontierعن مشــروع إنشــاء وحدة إنتاج
وقود ديزل حيوي ،طاقتها اﻹنتاجية  125مليون غالون في السـنة ،بكلفة إجمالية قدرها  350مليون
دوﻻر أمريكي ،في مصـفاة "أرتيسـيا"  Artesiaالتي تبلﻎ طاقتها التكريرية  100ألف ب/ي بوﻻية
نيومكسـيكو .ويتوقع إنجاز المشـروع ،الذي يأتي في إطار خطة الشـركة لخفض انبعاثات الكربون،
في منتصف عام .2022
وفي خطوة مماثلة ،أعلنت كﻞ من مؤسسة "دياموند إنيرجي"  Diamond Energyالمنبثقة
من شركة "فاليرو" ومؤسسة "دارلينﻎ إنغريديانتس"  Darling Ingredients Inc.عن تأسيس
شركة مشتركة ﻹنشاء مصفاة وقود ديزل حيوي طاقتها  400مليون غالون في السنة بوﻻية تكساس،
وستكون المصفاة اﻷكبر لوقود الديزل الحيوي في العالم ،ويتوقع أن تبدأ اﻹنتاج في عام .2021
من جهة أخرى ،أعلنت "مؤسسة فاليرو إنرجي"  Valero Energy Inc.أنها ستستثمر
حوالي  400مليون دوﻻر أمريكي في مشروع رفع الطاقة اﻹنتاجية لوحدة اﻷلكلة بمقدار  17ألف
ب/ي في مصفاة "تشارلز"  Charlesالتي تبلﻎ طاقتها التكريرية  340ألف ب/ي في وﻻية لويزيانا،
ومشروع آخر مماثﻞ في مصفاة "هيوستن"  Houstonالتي تبلﻎ طاقتها التكريرية  240ألف ب/ي،
بوﻻية تكساس ،وذلك لرفع طاقة وحدة اﻷلكلة بمقدار  13ألف ب/ي ،بكلفة  300مليون دوﻻر
أمريكي .ويتوقع بدء أعمال التشغيﻞ التجريبية في منتصف عام .2020
كما أعلنت شـركة "فاليرو" أن مشـروع إنشـاء وحدة التفحيم المؤجﻞ الجديدة بطاقة  55ألف
ب/ي مع وحدات مســـاندة أخرى في مصـــفاة "بورت أرثر" التي تبلﻎ طاقتها التكريرية  395ألف
ب/ي بكلفة  975مليون دوﻻر أمريكي سيتم إنجازه في منتصف عام .2022
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من جهـة أخرى ،وقعـت كـﻞ من شــــركـة "فريبوينـت كمودتي إل إل ســــي" Freepoint
 ،Commodities LLCوشـركة تكرير "ريغبي"  ،Rigpy Refining LLCعقد تأسـيس شـركة
مشـتركة تتولﻰ أعمال إنشـاء وحدات لتمكين مصـافي تكرير النفط في العالم من تلبية متطلبات قرار
المنظمة البحرية الدولية  IMOلخفض الحد اﻷقصـﻰ لنسـبة الكبريت في وقود السـفن من  3.5إلﻰ
 %1.5وزنا ً بحلول عام  .2020وقد أعلنت الشــركة المشــتركة عن أول مشــروع لها علﻰ ســاحﻞ
خليج الوﻻيـات المتحـدة يتضــــمن إنشــــاء وحـدة معـالجـة هيـدروجينيـة لزيـت الوقود طـاقتهـا  10آﻻف
ب/ي .ويتوقع تشغيلها في عام .2021
كما أعلنت مؤســســة "شــيفرون"  Chevron Inc.عن إنجاز أعمال اﻹنشــاء اﻷســاســية
لمشــــروع تطوير وحـدة اﻷلكلـة التي تبلﻎ طـاقتهـا اﻹنتـاجيـة  4500ب/ي ،في مصــــفـاة "ســــ ولـت
ليـك" ،Salt Lakeطـاقتهـا التكريريـة  53ألف ب/ي ،بوﻻيـة "أوتـا" اﻷمريكيـة ،ويتوقع بـدء أعمـال
التشــغيﻞ التجريبية في بداية عام  .2020يهدف المشــروع إلﻰ تعديﻞ تقنية اﻹنتاج بما يحقق تخفيف
المخاطر المحتملة من اســتخدام حمض الفلوريك ،وتوفير إمكانية تنشــيط العامﻞ الحفاز في الموقع،
وخفض معدل اســتهﻼك العامﻞ الحفاز بمقدار  400ضــعف مقارنة بما هو عليه في حالة اســتخدام
حمض الكبريتيـك ،عﻼوة علﻰ تحســــين مرونـة الوحـدة لتمكينهـا من اســــتقبـال طيف أوســــع من
اﻷوليفينات كلقيم.
كما وقعت شركة "إكسون موبيﻞ"  ExxonMobilعقدا ً مع شركة تيكنيﺐ إف إم سي"
 Technip FMCلتنفيذ التصاميم الهندسية التفصيلية ،واﻹنشاء والتوريد لمشروع رفع الطاقة
التكريرية لمصفاة "بيومونت"  Beaumontالتي تملكها في وﻻية تكساس من  366ألف ب/ي إلﻰ
 613ألف ب/ي .ويتوقع إنجاز المشروع في عام .2022
من جهة أخرى ،أعلنت "مؤسسة ديليك اﻷمريكية القابضة" Delek US Holding Inc.
أنها ستستثمر حوالي  150مليون دوﻻر أمريكي خﻼل السنوات الخمس القادمة في مجموعة مشاريع
لتطوير مصفاة "كروتز سبرينﻎ"  Krotz Springsالتي تبلﻎ طاقتها التكريرية  74ألف ب/ي ،في
وﻻية لويزيانا .جاءت هذه الخطوة بعد أن أعلنت الشركة في العام الماضي عن بدء أعمال اﻹنشاء
في مشروع إضافة وحدة ألكلة طاقتها  6000ب/ي بهدف تحويﻞ اﻹيزوبيوتان إلﻰ ألكيﻼت عالية
القيمة لتعزيز قدرة المصفاة علﻰ تلبية متطلبات المواصفات القياسية اﻷمريكية الحديثة الخاصة بالرقم
اﻷوكتاني للغازولين ،ورفع معدل إنتاج الغازولين من  38.4إلﻰ  44ألف ب/ي ،وبالمقابﻞ تقليﻞ
كمية المنتجات المنخفضة القيمة من  11.1إلﻰ  8.7ألف ب/ي.
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كما وقعت شركة تكرير "سي في آر"  CVRعقدا ً مع مؤسسة "كي بي آر" KBR
للحصول علﻰ التكنولوجيا والتصاميم الهندسية لمشروع تطوير وحدة اﻷلكلة القائمة في مصفاة
"واينوود"  Wynnewoodطاقتها التكريرية  70ألف ب/ي ،بوﻻية أوكﻼهوما اﻷمريكية.
ﻻ يزال العمﻞ جاريا ً في مشروع إعادة تشغيﻞ مصفاة "ﻻيمتري باي"  Limetree Bayفي
جزيرة "كرويكس"  ،Croixالتي أغلقت في عام  2012وحولت إلﻰ محطة تخزين للمنتجات
البترولية ،وتبلﻎ طاقتها التكريرية  500ألف ب/ي .يهدف المشروع إلﻰ تمكين المصفاة من إنتاج
وقود السفن بمواصفات متوافقة مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية ،بكلفة قدرها  1.4مليار دوﻻر
أمريكي .ويتوقع بدء عمليات التشغيﻞ في عام .2020
كما أعلنت مؤسسة "بي بي إف إنيرجي"  PBF Energyعن إعادة تشغيﻞ وحدة التفحيم
المؤجﻞ طاقتها  12ألف ب/ي ،التي كانت متوقفة في مصفاة "تشالميت"  Chalmetteطاقتها
التكريرية  190ألف ب/ي بوﻻية لويزيانا ،وذلك بهدف تمكين المصفاة من إنتاج وقود السفن
بمواصفات متوافقة مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية.
في كندا ،أعلنت الشــركة المالكة لمصــفاة "كام باي تشــ انس"  Come-by-Chanceعن
مشــــروع تطوير كفـاءة المصــــفـاة بهـدف تحســــين مرونتهـا لتكرير أنواع مختلفـة من النفط الخـام،
وتمكينها من إنتاج وقود السـفن بمواصـفات متوافقة مع متطلبات تشـريعات المنظمة البحرية الدولية.
يتضـمن المشـروع إنشـاء وحدة نزع كبريت من زيت الوقود طاقتها  10ألف ب/ي ،إضـافة إلﻰ رفع
الطـاقـة التكريريـة للمصــــفـاة من  115ألف ب/ي إلﻰ  160ألف ب/ي ،كمـا يهـدف المشــــروع إلﻰ
خفض انبعاثات المصـــفاة من غازات الدفيئة بنســـبة  ،%8وثاني أوكســـيد الكبريت بنســـبة ،%40
وتحسين التزامها بمتطلبات التشريعات البيئية .ويتوقع إنجاز المشروع في منتصف عام .2021
يذكر أن كندا تنفذ حاليا ً مشروع إنشاء مصفاة تكرير بيتومين في "ستارجيون" Sturgeon
شــــمـال شــــرق "ألبرتـا" ،تتكون من ثﻼث وحـدات تقطير ،طـاقـة كـﻞ منهـا  80ألف ب/ي ،ويتوقع
تشغيلها علﻰ مراحﻞ متتالية لغاية عام .2022
من جهة أخرى أعلنت مؤســســة "جيبســون إنرجي"  Gibson Energy Inc.عن إنجاز
مشــروع تطوير وتوســيع الطاقة التكريرية بمقدار  %30من الطاقة التصــميمية لمصــفاة "ســاســك"
 Saskكما يتضـمن المشـروع إنشـاء وحدة تكسـير حراري طاقتها  20ألف ب/ي لرفع معدل تحويﻞ
بواقي التقطير الثقيلة إلﻰ منتجات خفيفة عالية القيمة ،بهدف تحســين اﻷداء التشــغيلي واﻹقتصــادي
للمصفاة ،ورفع إنتاج المشتقات البترولية بدون زيادة في انبعاثات المصفاة.
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في المكسـيك ،أعلنت شـركة البترول المكسـيكية "بيمكس"  Pemexعن خطة لبناء مصـفاة
جـديـدة طـاقتهـا  340ألف ب/ي في مينـاء "دوس بوكـاس"  Dos Bocasبمـدينـة "تـابـاســــكو"
 Tabascoبهــدف تلبيــة الطلــﺐ المحلي علﻰ المنتجــات البتروليــة ،والتوقف عن اﻹعتمــاد علﻰ
اﻻستيراد من اﻷسواق الخارجية .ويتوقع إنجاز المشروع في عام .2022
تجدر اﻹشـــارة إلﻰ أن الحكومة المكســـيكية قد أعلنت عن خطة لتطوير المصـــافي القائمة
لتحسين اﻷداء وتلبية الطلﺐ المحلي علﻰ المنتجات البترولية العالية الجودة.
 :3-1أمريكا الجنوبية
في أروبا ،ﻻ تزال أعمال اﻹنشــاء مســتمرة في مشــروع تطوير مصــفاة "ســان نيكوﻻس"
 San Nicolasالتي تملكها مؤســـســـة "فاليرو إنيرجي"  ،Valero Energyلتمكينها من تكرير
النفط الخـام الفنزويلي الثقيـﻞ جـدا ً المنتج من حقـﻞ "أورينوكو"  Orinocoبطـاقـة تكريريـة قـدرهـا
 209ألف ب/ي ،وكلفة تتراوح بين  650-450مليون دوﻻر أمريكي ،ويتوقع إنجاز المشــروع في
نهاية عام  .2020يذكر أن شـــركة بترول ســـيتغو Citgo Petroleum Corp.المملوكة لشـــركة
"بتروليوس دي فنزويﻼ إس إي" ) Petroleos de Venezuela SA (PDVSAقد وقعت اتفاقا ً
مع حكومة أروبا ﻹعادة تأهيﻞ المصـــفاة وإعادة الطاقة التكريرية للمصـــفاة إلﻰ قيمتها التصـــميمية
 235ألف ب/ي.
في اﻷرجنتين ،ﻻ يزال العمﻞ قائما ً في مشـروع تطوير مصـفاة "كامبانا"  ،Campanaفي
"بيونس أيريس"  Buenos Airesالتي تملكها شـــركة "أكســـيون إنيرجي" Axion Energy
اﻷرجنتينية ،وتبلﻎ طاقتها التكريرية الحالية  87ألف ب/ي .يتضمن المشروع رفع الطاقة التكريرية
للمصـفاة ،وإنشـاء وحدات تكسـير هيدروجيني ،ومعالجة هيدروجينية جديدة ،بكلفة  1.5مليار دوﻻر
أمريكي ،وذلك بهدف تعزيز قدرة المصــفاة علﻰ إنتاج الوقود النظيف ،وتحســين التزامها بمتطلبات
التشــريعات البيئية ،عﻼوة علﻰ تخفيف أعباء اســتيراد المنتجات البترولية .ويتوقع إنجاز المشــروع
في نهاية عام .2020
 :4-1أوروبا الغربية
في ألمانيا ،أعلنت شـركة "توتال"  Totalعن وضـع حجر اﻷسـاس لمشـروع تطوير مصـفاة
"ليونـا"  Leunaطـاقتهـا التكريريـة  227ألف ب/ي .يهـدف المشــــروع إلﻰ خفض معـدل إنتـاج
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المقطرات الثقيلـة من خﻼل تطوير ورفع الطـاقـة اﻹنتـاجيـة لوحـدة كســــر اللزوجـة Visbreaker
القائمة ،وتطوير وحدة إنتاج الميثانول .ويتوقع إنجاز المشروع في نهاية عام .2021
في فرنسـا ،أعلنت شـركة "توتال" عن مشـروع تحويﻞ مصـفاة "ﻻميدي"  La Medeإلﻰ
مصــــفـاة ﻹنتـاج زيـت الـديزل الحيوي ووقود النفـاثـات الحيوي بطـاقـة إنتـاجيـة قـدرهـا  500ألف
طن/الســـنة وكلفة  310مليون دوﻻر أمريكي .تتميز المصـــفاة بانخفاض انبعاثات الكربون بنســـبة
 %50مقارنة بمصـــفاة تكرير النفط التقليدية .يتكون  %70من لقيم المصـــفاة من زيت بذور اللفت
وزيـت النخيـﻞ وزيـت دوار الشــــمس ،والبـاقي  %30يتكون من شــــحوم الحيوانـات وزيـت الطبخ
ومخلفات أخرى.
يذكر أن شركة "توتال" قد أغلقت مصفاة "ﻻميدي"في مدينة "ريفييرا"  ،Riviaraطاقتها
التكريرية  155ألف ب/ي في عام  2015بسبﺐ ضعف كفاءتها وعدم قدرتها علﻰ المنافسة.
في المملكة المتحدة ،وقعت "مؤســســة إكســون موبيﻞ"  ExxonMobil Corp.عقدا ً مع
مؤسـسـة فلور  ،Flourلتنفيذ أعمال التصـاميم الهندسـية والتوريد واﻹنشـاء لمشـروع تطوير مصـفاة
النفط التي تمتلكهـا في منطقـة "فـاولي"  ،Fawleyبـالقرب من "ســــاوثـهامبتون" ،Southampton
طاقتها التكريرية  330ألف ب/ي ،وذلك بهدف تعظيم إنتاج الديزل الحاوي علﻰ نســـبة منخفضـــة
جــدا ً من الكبريــت  Ultralow-sulfur Dieselبمعــدل  38ألف ب/ي ،وخفض اﻹعتمــاد علﻰ
اﻻســتيراد .يتضــمن المشــروع إنشــاء وحدات جديدة ،كوحدة المعالجة الهيدروجينية ،ووحدة إنتاج
الهيدروجين ،ويتوقع إنجاز المشروع في النصف اﻷول من عام .2021
 :5-1أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة
في روســيا ،أعلنت شــركة "لوك أيﻞ"  Lukoilعن بدء اﻹنتاج في مشــروع إنشــاء وحدة
معـالجـة هيـدروجينيـة لزيـت الوقود طـاقتهـا  20ألف ب/ي في مصــــفـاة "فولغوغراد" Volgograd
في إطار تمكين المصـفاة من إنتاج وقود السـفن بنسـبة كبريت  %0.5وزناً .كما أعلنت الشـركة أنها
أنجزت حوالي  %25من أعمال إنشاء وحدة نزع اﻷسفلتينات بالمذيﺐ طاقتها  20ألف ب/ي.
من جهة أخرى ﻻ تزال أعمال اﻹنشاء في مشروع تطوير مصفاة "موسكو" التابعة لشركة
"غازبروم نفط"  ، Gazprom Neftوالذي يهدف إلﻰ تعزيز إنتاج الغازولين بمواصفات متوافقة
مع المعايير اﻷوروبية "يورو ."5-يتضمن المشروع إضافة وحدة تقطير جوي وفراغي طاقتها 140
ألف ب/ي ،ووحدة تهذيﺐ بالعامﻞ الحفاز طاقتها  22ألف ب/ي ،ووحدة معالجة هيدروجينية للديزل
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طاقتها  46ألف ب/ي ،إضافة إلﻰ وحدات فصﻞ غازات ومعالجة باﻷمين .كما وقعت "شركة
غازبروم نفت" عقدا ً مع "شركة تيكنيمونت إس بي إي"  Tecnimont SPAتتولﻰ بموجبه الشركة
تقديم خدمات إدارة أعمال الهندسة والتوريد واﻹنشاء لمشروع إنشاء وحدة تفحيم مؤجﻞ جديدة طاقتها
 40ألف ب/ي ،وتطوير وحدة التفحيم القائمة في مصفاة "أومسك"  Omskالواقعة غرب "سيبيريا"،
وتبلﻎ طاقتها التكريرية  286ألف ب/ي .تقدر كلفة المشروع بحوالي  215مليون دوﻻر أمريكي،
ويتوقع اﻹنتهاء من أعمال اﻹنشاء في عام .2020
في أوزبكستان ،ﻻ تزال أعمال اﻹنشاء مستمرة في مشروع مصفاة النفط الجديدة في منطقة
"جيزاخ"  Jizzakhالشرقية طاقتها التكريرية  120ألف ب/ي ،ستكرر المصفاة النفط الخام
المستورد من روسيا وكازاخستان ،وستنتج حوالي  3.7مليون طن/السنة وقود محركات عالي الجودة
بمواصفات متوافقة مع المواصفات القياسية اﻷوروبية "يورو ،"5-و 700ألف طن/السنة وقود
نفاثات ،و 300ألف طن/السنة منتجات بترولية أخرى ،بكلفة إجمالية قدرها  2.2مليار دوﻻر
أمريكي ،ويتوقع بدء تشغيﻞ المشروع في عام .2020
في جمهورية التشيك ،وقعت شركة "يونيبترول"  Unipetrolعقدا ً مع شركة "ماكديرموت
انترناشيونال"  McDermott Internationalلتقديم خدمات إدارة أعمال التصاميم الهندسية
والتوريد واﻹنشاء لمشروع تطوير وحدة التكسير الهيدروجيني في مصفاة "ليتفينوف" Litvinov
التي تبلﻎ طاقتها التكريرية  110ألف ب/ي .ويتوقع إنجاز المشروع في الربع الثاني من عام .2020
من جهة أخرى أعلنت شركة "بارامو إس إي"  Paramo SAعن إغﻼق مصفاة
"باردوبيك"  Pardubiceطاقتها التكريرية  15ألف ب/ي بسبﺐ ضعف كفاءتها وعدم جدوى
تطويرها.
في بولندا ،أعلنت مصفاة "غروبا لوتوس"  Grupa LOTOSعن بدء التشغيﻞ التجاري
لوحدة التفحيم المؤجﻞ طاقتها  28ألف ب/ي في إطار مشروع تطوير الشامﻞ لتحسين اﻷداء التشغيلي
واﻻقتصادي ،وتلبية متطلبات التشريعات البيئية الخاصة بخفض اﻹنبعاثات بكلفة  2.3مليار دوﻻر
أمريكي .كما يتضمن مشروع التطوير إنشاء وحدة تقطير فراغي وحدات معالجة هيدروجينية للنافثا
وزيت الغاز ،وخزانات ووحدات مساندة أخرى.
كما وقعت شركة "بي كي إن أورلين"  PKN Orlenعقدا ً مع شركة "هنيويﻞ يوأوبي"
 Honeywell UOPاﻷمريكية لتقديم تكنولوجيا عملية تحسين مرونة إنتاج الغازولين واﻹيثيلين
والعطريات في مصفاة "بلوك"  Plockطاقتها التكريرية  380ألف ب/ي .ولم تقدم الشركة أية
معلومات عن كلفة العقد أو تاريخ إنجازه.
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في هنغاريا ،وقعت مجموعة "إم أو إل"  MOL Groupعقدا ً مع مجموعة "فريمز"
 Frames Groupلتوريد معدات نزع أمﻼح بالطريقة الكهربائية لمصفاة "دونا"  Dunaالقريبة
من بودابيست طاقتها التكريرية  162ألف ب/ي ،وذلك في إطار مشروع تمكين المصفاة من تكرير
أنواع مختلفة من النفط الخام.
في رومانيا ،أعلنت شركة "أو إم في بيتروم"  OMV Petromعن بدء تشغيﻞ وحدة بولي
فيول في مصفاة "بتروبرازي"  Petrobraziطاقتها التكريرية  91ألف ب/ي ،بالقرب من مدينة
"بلوييستي"  Ploiestiبكلفة إجمالية قدرها  65مليون دوﻻر أمريكي .تستخدم الوحدة تقنية شركة
"أكسن إس أي"  Axen SAبهدف تحويﻞ  50ألف طن/السنة من غاز البترول المسال  LPGونافثا
التكسير الخفيفة المنتجين من وحدة التكسير بالعامﻞ الحفاز  FCCفي المصفاة إلﻰ غازولين عالي
اﻷوكتان وديزل.
في أذربيجان ،ﻻ يزال العمﻞ قائما ً في مشروع رفــ ع الطــ اقة التكريرية لمصــ فاة "باكو" من
 120إلﻰ  160ألف ب/ي .كما يتضـمن المشـروع تطوير وحدات التفحيم ،والتهذيﺐ بالعامﻞ الحفاز
لتمكين المصــــفاة من تلبية متطلبات المواصــــفات القياســــية اﻷوروبية "يورو ."5-ويتوقع إنجاز
المشـروع في عام .2020
في منغوليـا ،وقعـت الحكومـة المنغوليـة عقـدا ً مع شــــركـة "إنجينيرز إنـديـا" المحـدودة
 Engineers India Ltd.ﻹنشاء مصفاة جديدة طاقتها  31ألف ب/ي .يهدف المشروع إلﻰ تخفيف
اعتماد منغوليا علﻰ اﻻسـتيراد لتلبية حاجة السـوق المحلية من المنتجات البترولية .وسـتكرر المصـفاة
الزيت الصخري المنتج محليا ً بدﻻً من تصديره إلﻰ الصين .ويتوقع إنجاز المشروع في عام .2022
�
ال�ـ��ة عقدا مع ��كة
ـ
في صـربيا ،وقعت شـركة "نافتا إندسـ �ـ��ﺎ" Naftha Industrija
"مــﺎ�ــديرموت �
إن�نــﺎش ـ ـ ـ ـ ــيونــﺎل"  McDermott Internationalتتو� �موجبـه الشــــركـة تقـديم
ترخيص التكنولوجيا لمشروع تطوير وحدة التكسير بالعامﻞ الحفاز المائع ،في إطار برنامج تحديث
وتحسـين كفاءة الطاقة ،وتعزيز إنتاج المشـتقات العالية الجودة في مصـفاة "بانسـيفو"  Pancivoالتي
تبلﻎ طاقتها التكريرية  96.4ألف ب/ي.
في كرواتيا ،أعلنت مصــــفاة "ريجيكا"  Rijekaطاقتها التكريرية  90ألف ب/ي ،عن بدء
تنفيذ مشـروع تطوير المصـفاة بقيمة  600مليون دوﻻر أمريكي .يهدف المشـروع إلﻰ تحسـين اﻷداء
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التشـغيلي واﻻقتصـادي للمصـفاة .يتكون المشـروع من وحدة تفحيم مؤجﻞ مع وحدات أخرى مسـاندة.
ويتوقع إنجاز المشروع في نهاية عام .2023
 :6-1أفريقيا
في غينيا ،وقعت كﻞ من "شركة مصافي نفط براهامز المحدودة" Brahams Oil
 ،Refineries Ltd.و"مؤسسة تمويﻞ أفريقيا" Africa Finance Corp.اتفاقا َ يتضمن إنشاء
مصفاة "براهامز" في منطقة "كامسار"  Kamsarطاقتها التكريرية  12ألف ب/ي .ويتوقع أن تلبي
المصفاة حوالي ثلث الطلﺐ المحلي علﻰ المنتجات النفطية.
في نيجيريا ،ﻻ يزال العمﻞ قائما ً في مشروع إنشاء مجمع تكرير متكامﻞ في منطقة التجارة
الحرة الواقعة في مدينة "ليكي"  Lekkiجنوب غرب نيجيريا ،والذي تملكه شركة "دانغوت
انداستريز المحدودة"  Dangote Industries Ltd.المكونة من مجموعة شركات نيجيرية .يتكون
المجمع من مصفاة نفط طاقتها التكريرية  650ألف ب/ي ،ووحدة إنتاج بولي بروبيلين طاقتها 3.6
مليون طن/السنة ،ووحدة إنتاج يوريا طاقتها  3مليون طن/السنة ،بكلفة إجمالية قدرها  12مليار
دوﻻر أمريكي .ويتوقع إنجاز المشروع في عام .2021
كما يجري حاليا ً إنشاء مصفاتي تكرير متكثفات ،بطاقة إجمالية قدرها  200ألف ب/ي ،في
وﻻيتي "دلتا"  Deltaو"إيمو"  .Imoيأتي هذا المشروع في إطار خطة الحكومة النيجيرية ﻹنعاش
النمو اﻻقتصادي ،ويتوقع اﻹنتهاء من إنشاء هاتين المصفاتين في عام .2022
يذكر أن الحكومة النيجيرية كانت قد بدأت بتنفيذ مشروع تأهيﻞ وتطوير وتوسيع المصافي
الخمس القائمة ،بهدف تحسين أدائها التشغيلي واﻻقتصادي ،وتلبية الطلﺐ المحلي علﻰ المنتجات
البترولية .في هذا اﻹطار أعلنت مؤسسة البترول الوطنية النيجيرية أنها وقعت عقدا ً مع شركة "مير
تكنيمونت"  Maire Tecnimontلتنفيذ أعمال التفتيش الفني لمعدات وحدات مجمع تكرير ميناء
"هاركورت"  Harcourtالمكون من مصفاتين ،طاقة اﻷولﻰ  60ألف ب/ي ،والثانية  150ألف
ب/ي .وتبلﻎ قيمة العقد  50مليون دوﻻر أمريكي.
في أنغوﻻ ،ﻻ يزال العمﻞ قائما ً في مشروع تطوير مصفاة "لواندا"  Luandaالتي تبلﻎ طاقتها
التكريرية  65ألف ب/ي .يتضمن المشروع إنشاء وحدة معالجة هيدروجينية للنافثا ،ووحدة فصﻞ
للنافثا ،ووحدة تهذيﺐ بالعامﻞ الحفاز بالتنشيط المستمر .يهدف المشروع إلﻰ تعزيز إنتاج الغازولين
عالي الجودة في المصفاة.
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يذكر أن الحكومة اﻷنغولية كانت قد أعلنت عن خطة ﻹنشاء مصفاة جديدة في منطقة
"لوبيتو"  Lobitoبطاقة تكريرية قدرها  200ألف ب/ي .كما وقعت شركة النفط الوطنية اﻷنغولية
"سونانغول"  Sonangolعقدا ً مع تحالف شركات  United Shine Consortiumلمشروع إنشاء
مصفاة جديدة في "كابيندا"  Cabindaطاقتها  60ألف ب/ي .وسيمتلك التحالف  %90من حصة
المصفاة والباقي لشركة "سوناريف"  Sonarefالوطنية المتفرعة من شركة النفط الوطنية
"سونانغول".
في أوغندا ،تم منﺢ شـــركة "ســـايبيم"  Saipemعقد إعداد التصـــاميم الهندســـية النهائية
واﻹنشاء والتوريد لمشروع إنشاء مصفاة جديدة تبلﻎ طاقتها التكريرية  60ألف ب/ي في "كابالي"
 .Kabaaleيهدف المشـــروع إلﻰ تلبية الطلﺐ المحلي علﻰ المنتجات البترولية ،وتصـــدير الفائض
إلﻰ اﻷســواق المجاورة ،وســتكرر المصــفاة النفط الخام المنتج محليا بدرجة جودة ،API 33-23
ويحتوي علﻰ نســـبة كبريت قدرها  %0.16وزناً .وتقدر تكلفة إنشـــاء المصـــفاة حوالي  4-3مليار
دوﻻر أمريكي ،ويتوقع بدء التشغيﻞ في عام .2023
في الكاميرون ،ﻻ يزال العمﻞ مستمرا ً في مشروع تطوير ورفع الطاقة التكريرية لمصـفاة
"ليمبي"  Limbeمن  40إلﻰ  70ألف ب/ي .كما يتضمن المشروع إضافة وحدة تقطير فراغي،
ووحدة تكسير هيدروجيني ،وذلك بهدف تحسين مواصفات منتجات المصفاة ،وتمكينها من تكرير
أكبر نسبة ممكنة من النفط الخام المنتج محلياً ،ويتوقع أن يبدأ تشغيﻞ المشروع في منتصف عام
.2020

 .2التطورات في الدول العربية
سـجﻞ إجمالــــــي الطاقـــــ ة التكريرية في الدول العربية ارتفاعا ً قدره  90ألف ب/ي في عام
 ،2019وذلك نتيجة تشــغيﻞ المرحلة الثانية من مشــروع إعادة إعمار مصــفاة "بيجي" بطاقة ،70
ورفع الطاقة التكريرية لمصفاة "الجزائر" من  58إلﻰ  78ألف ب/ي في الجمهورية الجزائرية.
استح ـ وذ إجم ـ الي الط ـ اقة التك ـ ري ـ رية في مصافي النف ـ ط في الدول اﻷعض ـ اء في أوابك
وعددها  52مصفاة علﻰ حصة قدرها  8.37مليون ب/ي ،بنســــ بة  %90.75من إجمــــ الي الطاقة
التكريرية في مصافي النفط في الدول العربية البالﻎ  9.223مليــــ ون ب/ي .واستحــــ وذ إجمــــ الي
الطاقة التكريرية فــي مصافــي النفط فــي الــدول العربيــة غير اﻷعضاء في أوابـ ك البالــﻎ عــددها
 11مصفـاة علـﻰ الحصـة البـاقيـة وقـدرها  853ألف ب/ي ،بنسبة .%9.25
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يبين الجـدول  8-3تطور الطـاقـة التكريريـة في الـدول العربيـة خﻼل الفترة ،2019 -2015
وعدد المصــافي العاملة في عام  .2019كما يبين الشــكﻞ  9-3تطور الطاقة التكريرية في مصــافي
النفط القائمة في الدول العربية ،خﻼل الفترة .2019-2015
الجدول 8-3
تطور الطاقة التكريرية في الدول العربية خﻼل الفترة ) ،2019-2015ألف برميل/اليوم(
وعدد المصافي في عام 2019
عدد
المصافي
العاملة
عام 2019
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2015

2016

2017

2018

2019

اﻹمارات

5

1119.0 1119.0 1119.0 1119.0 1119.0

البحرين

1

260.0

260.0

260.0

260.0

260.0

تونس

1

34.0

34.0

34.0

34.0

34.0

الجزائر

6

650.9

650.9

650.9

650.9

670.9

السعودية

8

2859.0 2859.0 2819.0 2907.0 2907.0

سورية

2

240.1

240.1

240.1

240.1

240.1

العراق

12

946.0

622.0

662.0

802.0

872.0

قطر

2

283.0

429.0

429.0

429.0

429.0

الكويت

2

936.0

936.0

736.0

736.0

736.0

ليبيا

5

380.0

380.0

380.0

380.0

380.0

مصر

8

769.8

769.8

769.8

769.8

769.8

اجمالي الدول اﻷعضاء

52

8369.8 8279.8 8099.8 8347.8 8525.8

اﻷردن

1

90.4

90.4

90.4

90.4

90.4

السودان

3

140.0

140.0

140.0

140.0

140.0

عُمان

2

222.0

222.0

222.0

222.0

303.0

المغرب

2

154.7

154.7

154.7

154.7

154.7

موريتانيا

1

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

اليمن

2

140.0

140.0

140.0

140.0

140.0

اجمالي الدول العربية اﻷخرى

11

772.1

772.1

772.1

772.1

853.1

اجمالي الدول العربية

63

9222.9 9051.9 8871.9 9119.9 9297.9
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الشكل 9-3
تطور الطاقة التكريرية في مصافي النفط القائمة في الدول العربية
خﻼل الفترة 2019-2015
)مليون برميﻞ/يوم(
8.369

8.280

8.525

8.345

8.099

9
8
7
6
5
4
3

0.853
2019

0.853

0.772

2018

2017

الدول العربية اﻷخرى

0.772

0.772

2016

2015

2
1
0

الدول اﻷعضاء

تشـــهد الدول العربية تطورا ً ملحوظا ً نحو تنفيذ مشـــاريع إنشـــاء مصـــاف جديدة وتطوير
المصافي القائمة .وفيما يلي أهم التطورات التي حصلت في عام .2019
 :1-2دولة اﻹمارات العربية المتحدة
أعلنت شركة بترول أبو ظبي الوطنية " أدنوك" عن التوصﻞ إلﻰ اتفاق مع كﻞ من شركة
"إيني" اﻹيطالية وشركة "أو إم في"  OMVالنمساوية ،تحصﻞ بموجبه شركة "إيني" علﻰ حصة
 %20وشركة "أو إم في" علﻰ حصة  %15من قيمة أصولها في صناعة تكرير النفط والمقدرة
قيمتها بحوالي  16.2مليار دوﻻر أمريكي .وذلك في إطار خطة شركة "أدنوك" لمشاركة شركاء
أجانﺐ ،واﻻستفادة من خبرات الشركات العالمية في قطاع تكرير النفط.
كما أعلنت شركة "أدنوك" عن توقيع عقد مع شركة "بيلفينغر"  Bilfingerاﻷلمانية ﻹعداد
التصاميم الهندسية ماقبﻞ النهائية لوحدة معالجة مياه ملوثة في إحدى مصافي مجمع تكرير
وبتروكيماويات "الرويس" ،إضافة إلﻰ تقديم التصاميم الهندسية اﻷساسية والتفصيلية لتعزيز أداء
منظومة التحكم بغبار الكبريت في منشآت مجمع "الرويس" القائمة.
يذكر أن شركة "أدنوك " كانت قد أعلنت عن خطة لرفع إجمالي طاقتها التكريرية بنسبة
 %60من  902ألف ب/ي إلﻰ  1.5مليون ب/ي بحلول عام  ،2025وذلك في إطار استراتيجيتها
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لتصبﺢ أحد أهم المراكز العالمية في مجال الصناعات البترولية الﻼحقة .تتضمن الخطة إنشاء مصفاة
طاقتها التكريرية  600ألف ب/ي في منطقة "الرويس" تتمتع بمرونة عالية لتكرير أنوع مختلفة من
النفط الخام.
كما يجري حاليا ً تنفيذ مشروع تحسين مرونة تكرير النفط Crude Flexibility Project
بقيمة  3.1مليار دوﻻر أمريكي ،لتمكين مصفاة "الرويس غرب" من تكرير  420ألف ب/ي نفط
"زاكوم علوي"  Upper Zakumالمنخفض الجودة ،والحاوي علﻰ نسبة كبريت  %1.74وزنا ً
بدﻻً من نفط حقﻞ "موربان" العالي الجودة ،الحاوي علﻰ نسبة كبريت منخفضة ﻻ تزيد عن %0.74
وزناً ،وذلك بهدف توفير نفط "موربان" للتصدير واﻹستفادة من فارق السعر بين النوعين .يتكون
مشروع تحسين مرونة تكرير النفط من إنشاء وحدة معالجة هيدروجينية لنزع الكبريت من زيت
الوقود طاقتها  177ألف ب/ي ،ووحدات أخرى مساندة ،وسيتولﻰ تنفيذ أعمال الهندسة والتوريد
واﻹنشاء تحالف من شركتين ،اﻷولﻰ شركة "سامسونﻎ" الكورية الجنوبية والثانية شركة CB&I
اﻷمريكية ،ويتوقع تسليم المشروع في عام .2022
تجدر اﻹشارة إلﻰ أن شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" تمتلك ثﻼث مصاف ،يبلﻎ
إجمالي طاقتها التكريرية  902ألف ب/ي ،وهي مصفاة "أبو ظبي" في أم النار طاقتها  85ألف
ب/ي ،ومصفاة "الرويس شرق" طاقتها  400ألف ب/ي ،ومصفاة "الرويس غرب" طاقتها 417
ألف ب/ي.
من جهة أخرى ،ﻻ يزال العمﻞ قائما ً في مشروع تطوير مصفاة تكرير المتكثفات في منطقة
"جبﻞ علي" في إمارة دبي والمملوكة لشركة بترول اﻹمارات الوطنية  .ENOCيتكون المشروع
من رفع الطاقة التكريرية من  140إلﻰ  210ألف ب/ي ،وإنشاء وحدات معالجة هيدروجينية جديدة
للديزل ووقود النفاثات ،ووحدة أزمرة ،وعدد من خزانات المنتجات النفطية ،بكلفة إجمالية قدرها
مليار دوﻻر أمريكي ،وذلك ﻹنتاج مشتقات بترولية بمواصفات متوافقة مع متطلبات المواصفات
القياسية اﻷوروبية "يورو ،"5-ويتوقع بدء تشغيﻞ المشروع في نهاية عام .2020
كما ﻻ يزال العمﻞ قائما ً في مشروع إنشاء مصفاة جديدة في إمارة الفجيرة طاقتها  250ألف
ب/ي صممت ﻹنتاج وقود السفن بمواصفات متوافقة مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية .ويتوقع
إنجاز المرحلة اﻷولﻰ للمشروع في منصف عام .2020
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 :2-2مملكة البحرين
ﻻ تزال أعمال اﻹنشـاء مسـتمرة في مشـروع تطوير ورفع الطاقة التكريرية لمصـفاة "سترة"
من  260إلﻰ  360ألف ب/ي ،بكلفــة تقــدر بحوالي  8-6مليــار دوﻻر أمريكي ،ويتوقع إنجــاز
المشــروع في عام  .2021يتضــمن مشــروع التطوير إنشــاء وحدات جديدة ،واســتبدال العديد من
الوحدات القديمة ،بحيث تصــــبﺢ المصــــفاة قادرة علﻰ إنتاج مشــــتقات بترولية عالية الجودة ،مثﻞ
الديزل الحاوي علﻰ نسبة كبريت منخفضة جدا ً  ULSDالمخصص للتصدير.
 :3-2الجمهورية الجزائرية
أعلنت شركة البترول الوطنية الجزائرية "سوناطراك" عن بدء مفاوضات مع شركة
"هيلينيك للبترول"  Hellenic Petroleumاليونانية لشراء حصة  %50.1من ثﻼث مصافي نفط
يونانية يبلﻎ إجمالي طاقتها التكريرية  341ألف ب/ي بقيمة  1.23مليار يورو.
يذكر أن "سوناطراك" كانت قد أعلنت عن شراء مصفاة "أوغوستا"  Augustaفي مدينة
"صقلية"  Sicilyاﻹيطالية طاقتها التكريرية  190ألف ب/ي ،وذلك بهدف تكرير النفط الخام
الجزائري ،ومعالجة المنتجات الثقيلة الفائضة المنتجة من المصافي الجزائرية وتحويلها إلﻰ منتجات
خفيفة وإعادتها إلﻰ الجزائر لتلبية الطلﺐ المحلي المتنامي علﻰ المنتجات البترولية العالية الجودة.
من جهة أخرى أعلنت شـركة البترول الوطنية الجزائرية "سـوناطراك" عن إنجاز مشـروع
رفع الطاقة التكريرية لمصـفاة "الجزائر" من  58ألف ب/ي إلﻰ  78ألف ب/ي .يأتي هذا المشـروع
في إطار خطة لرفع الطاقة التكريرية في الجمهورية الجزائرية من خﻼل تطوير المصـــافي القائمة
وإنشـاء ثﻼث مصـاف جديدة في "بيسـكرة" ،و"غورداية" ،و"حاسـي مسـعود" ،طاقة كﻞ منها 100
ألف ب/ي.
كما ﻻيزال العمﻞ قائما ً في مشــــروع إنشــــاء وحدة تكســــير هيدروجيني Unicracking
طـاقتهـا  81ألف ب/ي ،ووحـدة نزع اﻷســــفلتينـات بـالمـذيـﺐ طـاقتهـا  24.1ألف ب/ي ،ووحـدة تهـذيـﺐ
بالعامﻞ الحفاز بطريقة التنشـيط المسـتمر  CCRطاقتها  80ألف ب/ي ،مع وحدة أزمرة في مصـفاة
"سـكيكدة" ،وذلك بهدف تعظيم إنتاج الغازولين وتحسـين جودته بما يتوافق مع المواصـفات القياسـية
اﻷوروبية "يورو."5-
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 :4-2المملكة العربية السعودية
أعلنت شركة أرامكو السعودية عن بدء عمليات التشغيﻞ التجريبية لمصفاة "جازان" طاقتها
 420ألف ب/ي ،إضافة إلﻰ وحدة تغويز متكاملة بالدورة المشتركة  IGCCطاقتها  4جيجا وات
ساعة.
كما أعلنت شركة أرامكو السعودية عن إتمام صفقة شراء حصة شركة "شﻞ" من مصفاة
"ساسرف"  SASREFالمحلية ،طاقتها  305ألف ب/ي بقيمة  631مليون دوﻻر ،وبذلك تصبﺢ
ملكية كامﻞ المصفاة لشركة أرامكو.
من جهـة أخرى ،أعلنـت أرامكو الســــعوديـة عن التعـاقـد مع شــــركـة "كي بي آر" KBR
للحصـــول علﻰ التكنولوجيا لوحدة نزع اﻷســـفلتينات بالمذيﺐ ،في إطار مشـــروع تطوير مصـــفاة
"الرياض" التي تبلﻎ طاقتها  124ألف ب/ي ،لتمكين المصـــفاة من إنتاج وقود الســـفن بمواصـــفات
متوافقة مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية .كما يتضــمن المشــروع إنشــاء وحدة أزمرة ،ووحدة
فصــــﻞ للنـافثـا ،ووحـدات معـالجـة هيـدروجينيـة ،وإضــــافـة معـدات جـديـدة ،بكلفـة  300مليون دوﻻر
أمريكي.
من مشـــاريع التطوير اﻷخرى الجاري تنفيذها حاليا ً في المملكة مشـــروع تطوير مصـــفاة
"راس تنورة" التي تقع علﻰ ســاحﻞ الخليج العربي ،وتعتبر اﻷكبر حجما ً من بين مصــافي النفط في
المملكة ،بطاقة تكريرية قدرها  550ألف ب/ي ،وســـ يتم تنفيذ المشـــروع علﻰ مرحلتين ،تتضـــمن
المرحـل ة اﻷولﻰ إنشــــاء وحـدة معـالجـة هيـدروجينـي ة للنـافثـا طـاقتهـا  138ألف ب/ي ،ووحـدة أزمرة
طـاقتهـا  65ألف ب/ي ،ووحـدة تهـذيـﺐ بـالعـامـﻞ الحفـاز بـالتنشــــيط المســــتمر طـاقتهـا  90ألف ب/ي،
ووحدة عطريات ﻹنتاج  1.1مليون طن/السـنة بارازايلين ،و 170ألف طن/السـنة بنزين ،و 70ألف
طن/السـنة تولوين ،إضـافة إلﻰ منظومة توزيع للطاقة الكهربائية ،وأجهزة تحكم جديدة .أما المرحلة
الثانية فتتكون من إنشاء خزانات للمنتجات البترولية ،ووحدات مساندة ،وأبنية.
كما وقعت شركة "رابﻎ للتكرير والبتروكيماويات"  ،Petro Rabighوهي شركة مشتركة
بين أرامكو الســعودية وشــركة "ســوميتومو"  Sumitomoاليابانية ،عقدا ً مع شــركة "جاكوبس"
 ،Jacobsلتنفيـذ أعمـال تطوير مجمع مصــــفـاة وبتروكيمـاويـات "رابﻎ" القـائم في مـدينـة "رابﻎ"
الواقعة علﻰ البحر اﻷحمر في المملكة العربية السـعودية ،طاقته التكريرية  400ألف ب/ي .سـتتولﻰ
شـركة "جاكوبس" بموجﺐ العقد تقديم التصـاميم الهندسـية اﻷولية ،والتصـاميم ماقبﻞ النهائية ،إضـافة

224

تقرير اﻷمين العام السنوي السادس واﻷربعون "صناعة التكرير "

32

منظمة اﻷقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

الفصل الثالث

إلﻰ الخدمات اﻹســتشــارية ﻹدارة مشــروع تحويﻞ مخلفات التقطير الثقيلة التي تقدر بحوالي %25
من النفط المكرر إلﻰ منتجات عالية القيمة مثﻞ الديزل والغازولين.
من جهـة أخرى ،تخطط المملكـة لرفع الطـاقـة التكريريـة لمشـــــاريعهـا الخـارجيـة في إطـار
سـعيها لضـمان عقود بيع مسـتمرة ﻹنتاجها من النفط الخام ،حيث أطلقت مفاوضـات مع شـركة "بترو
إس إي"  PetroSAالجنوب أفريقية بخصــــوص مشــــروع إنشــــاء مصــــفاة متكاملة مع مجمع
بتروكيماويات في جنوب أفريقيا.
كما وقعت شركة أرامكو السعودية مذكرة تفاهم مع الحكومة الصينية لشراء حصة  %9من
قيمة مشروع مجمع تكرير وبتروكيماويات "تشوشان"  ،Zhoushanشرق مقاطعة
"تشيجيانﻎ"  Zhejiangالصينية بقيمة  319مليون دوﻻر أمريكي .يتكون المشروع من مصفاة
طاقتها  400ألف ب/ي ،ووحدات إنتاج بتروكيماويات .كما تتضمن اﻹتفاقية بنودا ً حول التعاون في
مجال توريد وتخزين وتجارة النفط الخام.
كما أعلنت شــركة أرامكو الســعودية بالتعاون مع شــركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"
ومجموعة شــــركات نفط وطنية هندية عن تغيير موقع إنشــــاء المشــــروع المشــــترك في مقاطعة
"راتناغيري"  Ratnagiriالمتضــمن إنشــاء ثﻼث مصــاف عمﻼقة طاقة كﻞ منها  400ألف ب/ي،
متكـاملـة مع مجمع بتروكيمـاويات في الهنـد إلﻰ منطقـة "رايغـاد"  Raigadجنوب "مومبـاي" الهندية.
تبلﻎ حصــــة كـﻞ من المملكـة العربيـة الســــعوديـة ودولـة اﻹمـارات العربيـة المتحـدة  %25من قيمـة
المشــــروع اﻹجمالية المقدرة بحوالي  44مليار دوﻻر أمريكي لكﻞ منهما ،ويمتلك الحصــــة الباقية
 % 50تحـالف مكون من مجموعـة شــــركـات نفط وطنيـة هنـديـة ،وهي شــــركـة النفط الهنـديـة ،IOC
ومؤسـسـة بترول هندوسـتان المحدودة  ،HCPLومؤسـسة بترول بهارات المحدودة  .BPCLويتوقع
بدء التشـــغيﻞ التجاري للمشـــروع ،الذي تبلﻎ قيمته اﻻســـتثمارية  70مليار دوﻻر أمريكي ،في عام
.2025
كما تمتلك شركة أرامكو السعودية حصة  %20من قيمة مشروع مجمع تكرير
وبتروكيماويات "جامناغار"  Jamnagarطاقته التكريرية  1.82مليون ب/ي ،التابع لشركة
"ريليانس"  Relianceالهندية.
من جهة أخرى ،أعلنت شـــركة أرامكو الســـعودية عن اســـتمرار المفاوضـــات مع شـــركة
"برتامينا"  Pertaminaالتابعة للحكومة اﻹندونيســية ،لشــراء حصــة  %45من مشــروع مصــفاة
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"سـيﻼكاب"  ،Cilacapبمبلﻎ  6مليار دوﻻر .يتضـمن المشـروع رفع طاقة المصـفاة من  348إلﻰ
 400ألف ب/ي ،ورفع معدل إنتاجها من البارازايلين من  280إلﻰ  600ألف طن/الســـنة ،والبولي
بروبيلين من  146إلﻰ  160ألف طن/السنة ،ويتوقع بدء عمليات التشغيﻞ في عام .2022
يذكر أن مشــروع تطوير مصــفاة "ســيﻼكاب" ســيســاهم في تأمين عقد طويﻞ اﻷمد لتوريد
النفط الخام السـعودي للمصـفاة بمعدل  280ألف ب/ي ،إضـافة إلﻰ رفع واردات المملكة من أرباح
مبيعات الشــــركة للمنتجات البترولية والبتروكيماويات .كما تتطلع أرامكو الســــعودية إلﻰ أن يكون
المشـروع نقطة انطﻼق لدخولها في مشـاريع أخرى مشـابهة ضـمن إطار الخطة الشـاملة لرفع الطاقة
التكريرية لمصــافي النفط اﻹندونيســية من  820ألف ب/ي إلﻰ  1.68مليون ب/ي ،وذلك من خﻼل
تطوير وتوسيع مصافي النفط القائمة ،مثﻞ مشروع تطوير مصفاة "دوماي"  Dumaiطاقتها 170
ألف ب/ي في ســــومطرة ،ومصــــفاة "بالونغان"  Balonganطاقتها  125ألف ب/ي في جزيرة
جافا.
كما أعلنت شركتا أرامكو السعودية و"بتروناس" الماليزية عن تأخير تشغيﻞ مشروع
"بنغيرانﻎ"  Pengerangالمشترك إلﻰ النصف الثاني من عام  .2020يتكون المشروع من مصفاة
طاقتها  300ألف ب/ي ،يمكنها إنتاج مشتقات عالية الجودة متوافقة مع المواصفات القياسية اﻷوروبية
"يورو  ،"5إضافة إلﻰ مجمع بتروكيماويات .كما ستتولﻰ أرامكو تزويد المصفاة بالنفط الخام بمقدار
 210ألف ب/ي.
 :5-2جمهورية العراق
أعلنت وزارة النفط العراقية عن تشــغيﻞ وحدة تقطير جوي في مصــفاة "بيجي" طاقتها 70
ألف ب/ي ،وذلك في إطار إعادة تأهيﻞ المصــــفاة التي كانت متوفقة بســــبﺐ اﻷعمال الحربية التي
جرت في عام  .2014أما تشــــغيﻞ وحدة التقطير الرابعة الجديدة في مصــــفاة البصــــرة والتي تبلﻎ
طاقتها  70ألف ب/ي ،فقد تأجﻞ إلﻰ منتصف عام  2020بعد أن كان مقررا ً في نهاية عام .2019
من جهة أخرى وقعت وزارة النفط العراقية اتفاقية الحصول علﻰ قرض بقيمة  110مليون
دوﻻر أمريكي من وكالة التعاون الدولي اليابانية JICA 1لتمويﻞ مشروع إنشاء وحدة تكسير بالعامﻞ
الحفاز المائع  ،FCCووحدة تقطير فراغي ،ووحدة إنتاج هيدروجين ،ووحدة معالجة هيدروجينية

Japan International Cooperation Agency
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لزيت الغاز الفراغي في مصفاة البصرة .وسيساهم المشروع في تحويﻞ زيت الوقود المنتج من
المصفاة إلﻰ منتجات عالية القيمة تقدر كميتها بحوالي  19ألف ب/ي غازولين ،و 36ألف ب/ي
ديزل ،و 41ألف ب/ي زيت وقود عالي الجودة ،و 2000ب/ي نافثا ،و 4300طن/اليوم غاز بترول
مسال .LPG
يأتي مشروع تطوير مصفاة البصرة في إطار سعي وزارة النفط العراقية لتلبية الطلﺐ
المحلي علﻰ المنتجات البترولية ،من خﻼل توسيع الطاقة التكريرية للمصافي القائمة ،وإنشاء مصاف
جديدة ،إﻻ أن معظم المشاريع المعلنة تعاني من صعوبات في التنفيذ ﻷسباب عديدة ،باستثناء مشروع
مصفاة "كربﻼء" طاقتها  140ألف ب/ي بكلفة  6مليار دوﻻر ،إﻻ أن عمليات البدء بتشغيﻞ المصفاة
التي كانت مقررة في عام  2019قد تأجلت إلﻰ عام  .2021كما يتوقع تأخير تنفيذ مشروع مصفاة
"الناصرية" التي تم تخفيض طاقتها التكريرية المخططة من  300إلﻰ  150ألف ب/ي.
من جهة أخرى أعلنت وزارة النفط العراقية عن خطة ﻹنشــــاء مصــــفاة جديدة في منطقة
"الفـاو" علﻰ ســــاحـﻞ الخليج العربي طـاقتهـا  300ألف ب/ي ،وقـد تم اختيـار الموقع لقربـه من مينـاء
تصدير منتجات المصفاة إلﻰ اﻷسواق الخارجية.
كمـا تدرس وزارة النفط العراقيـة حاليـا ً إمكـانيـة إنشــــاء مصــــفـاة جديدة في منطقـة "القيارة"
لتكرير النفط الثقيـﻞ المنتج في الحقول المجـاورة طـاقتهـا  100ألف ب/ي ،في المرحلـة اﻷولﻰ ثم
مصفاة أخرى مجاورة طاقتها  100ألف ب/ي في المرحلة الثانية.
 :6-2دولة الكويت
أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية  KNPCعن انجاز أول وحدة خدمية في مصفاة
"ميناء عبد ﷲ" بتشغيﻞ مولد بخار الماء اﻷول الذي يأتي في إطار مشروع الوقود النظيف المكون
من تطوير مصفاتي "ميناء اﻷحمدي" و"ميناء عبد ﷲ" القائمتين ،لتمكينهما من إنتاج مشتقات
بمواصفات متوافقة مع أحدث المعايير العالمية .كما يتضمن المشروع إنشاء مصفاة "الزور" الجديدة
بطاقة تكريرية قدرها  615ألف ب/ي ،وإغﻼق مصفاة " ميناء الشعيبة" طاقتها التكريرية  200ألف
ب/ي .ويتوقع تأخير عمليات التشغيﻞ واﻹنتاج إلﻰ نهاية عام  .2020تعود أسباب التأخير إلﻰ مراجعة
الخط التكنولوجي لمصفاة الزور الجديدة ،حيث تقرر رفع طاقة وحدة التكسير بالعامﻞ الحفاز المائع
لزيت الوقود  RFCCالجديدة إلﻰ  98ألف ب/ي بدﻻً من  50ألف ب/ي ،بهدف خفض نسبة الكبريت
في زيت الوقود المنتج إلﻰ  %0.5بدﻻً من القيمة الحالية  ،%1وذلك لتمكين المصفاة من تلبية
متطلبات قرار المنظمة البحرية الدولية . IMO
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تجدر اﻹشارة إلﻰ أن دولة الكويت قد أعلنت عن خطة لرفع إجمالي الطاقة التكريرية إلﻰ
مليوني ب/ي بحلول عام  .2035ولتحقيق هذه الغاية وقعت الشركة عقدا ً مع "مجموعة جاكوب
للهندسة"  Jacob Engineering Groupاﻷمريكية لتقديم دراسة جدوى تفصيلية حول أفضﻞ
الخيارات الممكنة لتنفيذ الخطة ،سواء من خﻼل إنشاء مصفاة جديدة طاقتها  600ألف ب/ي ،أو
مصفاتين طاقة كﻞ منهما  300ألف ب/ي.
كما تخطط شركة البترول الكويتية العالمية  KPIلرفع حصتها من الطاقة التكريرية في
مصافي النفط الخارجية إلﻰ  800ألف ب/ي خﻼل السنوات الخمس القادمة ،ثم رفعها إلﻰ  1.3مليون
ب/ي بحلول عام  .2030وفي هذا اﻹطار ﻻ تزال أعمال اﻹنشاء مستمرة في مشروع مجمع التكرير
المتكامﻞ مع وحدات إنتاج بتروكيماويات في مقاطعة "شانجيانﻎ"  Zhanjiangالصينية ،الذي
يتكون من مصفاة لتكرير النفط طاقتها  230ألف ب/ي ،ووحدات إنتاج بتروكيماويات بكلفة إجمالية
قدرها  9مليار دوﻻر أمريكي ،ويتوقع بدء تشغيﻞ المجمع في عام .2020
كما تشارك دولة الكويت في مشروع مصفاة "الدقم" ،وهو شركة مشتركة مع شركة نفط عمان
 OOCوشركة البترول الكويتية العالمية  KPIبحصص متساوية.
 :7-2جمهورية مصر العربية
أعلنت الشــركة المصــرية للتكرير  ERCعن بدء تشــغيﻞ مشــروع إنشــاء مجمع التكســير
الهيدروجيني في مصــفاة "مسـ طرد" الذي يهدف إلﻰ تحويﻞ زيت الوقود المنتج في مصــفاة شــركة
القـاهرة لتكرير البترول  CORCإلﻰ منتجـات عـاليـة القيمـة ،ويتكون من وحـدة تقطير فراغي طـاقتهـا
 80ألف ب/ي ،ووحدة تكســـير هيدروجيني طاقتها  40ألف ب/ي ،ووحدة تفحيم مؤجﻞ طاقتها 25
ألف ب/ي ،ووحـدة معـالجـة هيـدروجينيـة للنـافثـا طـاقتهـا  23ألف ب/ي ،ووحـدة معـالجـة هيـدروجينيـة
للمقطرات الوســطﻰ طاقتها  32ألف ب/ي .كما ســيســاهم المشــروع في تلبية جزء كبير من الطلﺐ
المحلي علﻰ المنتجات البترولية ،إضـافة إلﻰ تخفيض طرح حوالي  93ألف طن/السـنة من الكبريت
إلﻰ الجو.
من جهة أخرى ﻻيزال العمﻞ جاريا ً في مشــروع تطوير مصــفاة شــركة الشــرق اﻷوســط
لتكرير البترول في اﻹســـكندرية "ميدور" ويتوقع إنجازه في عام  .2022يتضـــمن المشـــروع رفع
الطـاقـة التكريريـة من  115إلﻰ  175ألف ب/ي ،وإنشــــاء وحـدة معـالجـة هيـدروجينيـة لوقود الـديزل
طـاقتهـا  45ألف ب/ي ،ووحـدة نزع اﻷســــفلتينـات بـالمـذيـﺐ  Solvent-Deasphaltingطـاقتهـا 14

228

تقرير اﻷمين العام السنوي السادس واﻷربعون "صناعة التكرير "

36

منظمة اﻷقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

الفصل الثالث

ألف ب/ي ،ووحدة إنتاج هيدروجين طاقتها  60ألف متر مكعﺐ في الســاعة .وتقدر كلفة المشــروع
بحوالي  2.2مليار دوﻻر.
كما ﻻ يزال العمﻞ قائما ً في مشــروع تطوير مصــفاة "أســيوط" طاقتها التكريرية  90ألف
ب/ي ،الذي يتضــــمن إنشــــاء وحدة تكســــير هيدروجيني طاقتها  47.7ألف ب/ي ،ووحدة تهذيﺐ
بالعامﻞ الحفاز بطريقة التنشـــيط المســـتمر  CCRطاقتها  14.9ألف ب/ي .وتقدر كلفة المشـــروع
بحوالي  1.9مليار دوﻻر أمريكي .حيث ســيســاهم المشــروع في رفع إنتاج المصــفاة بحوالي 32.7
ألف ب/ي من الديزل ،و 19.2ألف ب/ي من الغازولين .ويتوقع تشغيﻞ المشروع في عام .2023
وفي مصـــفاة "الســـويس" يجري حاليا ً إعادة تأهيﻞ وتطوير وحدة التفحيم المؤجﻞ القائمة،
وإنشـاء وحدة تفحيم مؤجﻞ جديدة طاقتها  95.5ألف ب/ي ،بكلفة  3.5مليار دوﻻر أمريكي ،إضـافة
إلﻰ وحدة إنتاج زيوت تزييت طاقتها  2300ب/ي.
أما في الدول العربية غير اﻷعضاء في أوابك فتتلخص أهم التطورات علﻰ النحو التالي:
 :8-2سلطنة عمان
ﻻيزال العمﻞ قائما ً في مشروع مصفاة "الدقم" المشتركة الجاري إنشاؤها في سلطنة عمان
لتكرير مزيج من النفط الكويتي والعماني بطاقة تكريرية قدرها  230ألف ب/ي.
يذكر أن شركة نفط عمان الحكومية  OOCكانت قد وقعت اتفاقية شراكة مع شركة البترول
الكويتية العالمية  KPIبحصص متساوية  %50:50في مشروع مجمع "الدقم" الذي يتكون من
مصفاة متكاملة مع وحدات إنتاج بتروكيماويات ،بكلفة إجمالية قدرها  6مليار دوﻻر أمريكي ،ويتوقع
انجاز المشروع في عام .2023
من جهة أخرى أعلنت وزارة النفط والغاز العمانية عن بدء مفاوضات للمشاركة في حصة
تصﻞ إلﻰ  %30من قيمة مشروع إنشاء مصفاة "هامبونتوتا"  Hambontotaفي سيريﻼنكا
مخصصة لتصدير المنتجات النفطية ،طاقتها التكريرية  200ألف ب/ي  ،مع مجمع لتخزين المنتجات
بكلفة إجمالية قدرها  3.85مليار دوﻻر أمريكي.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

ﺛﺎﻧﯿﺎ ً :ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت
 .1اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
ﺗﺴـ ـﺘﮭﻠﻚ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﺼـ ـﻞ إﻟﻰ  20ﺿـ ـﻌﻔًﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﻼﺳـ ـﺘﯿﻚ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﺳـﺘﮭﻼك اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﺮ ﺗﻔﻊ ﻟﺼـﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت،
وإﻧﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻹﻋﺎدة ﺗﺪوﯾﺮ اﻟﺒﻼﺳ ـﺘﯿﻚ ،و ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﻼﺳ ـﺘﯿﻜﯿﺔ
ذات اﻻﺳـ ـﺘﺨﺪام اﻟﻮاﺣﺪ ،ﺧﺎﺻـ ـﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،واﻟﯿﺎﺑﺎن ،وﻛﻮرﯾﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ،ﻓﺈن اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﻲ
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻔﺗﻮق أي اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ.
وﻓﻘً ـﺎ ﻟﺒﯿـﺎﻧـﺎت وﻛ ـﺎﻟ ـﺔ اﻟﻄ ـﺎﻗ ـﺔ اﻟ ـﺪوﻟﯿ ـﺔ ،ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻤﺜـﻞ ﻣﻌـﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠ ـﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤـﺎوﯾـﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠـﺚ ﻣﻌـﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠـﺐ اﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺣﺘﻰ ﻋـﺎم  ،2030وﻣـﺎ
ﯾﻘﺮب ﻣﻦ ﻧﺼــ ـﻒ اﻟﻨﻤﻮ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  .2050وﺳــ ـﯿﻜﻮن ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــ ـﺘﻘﺒﻞ
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﻮﻗﻮد اﻟﺴﯿﺎرات واﻟﺸﺎﺣﻨﺎت ،واﻟﻄﯿﺮان.

وطﺒﻘﺎً ﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻣﺆﺳــﺴــﺔ ﻓﺘﺶ ﺳــﻮﻟﯿﻮﺷــﻨﺰ " ،"Fitch Solutionsﺑﻠﻐﺖ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﺼـ ـﻤﯿﻤﯿﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـ ـﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم  2019ﺣﻮاﻟﻲ  % 5.4ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻌﺎم  ،2018ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  196ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺳﻨﻮﯾﺎً ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  186ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم .2018
ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﻤﻮ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺘﺼــﻤﯿﻤﯿﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻨﺴــﺒﺔ
 %10.7ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  ،2022-2019ﻟﺘﺮ ﺗﻔﻊ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  217ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺳــﻨﻮﯾﺎً ﺑﺤﻠﻮل ،2022
ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﻨﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ اَﺳﯿﺎ ،وأﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺒﻮأ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اَﺳــﯿﺎ واﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﺎدئ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺮﯾﺎدة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات
اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺧﻼل اﻟﺴـﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﺧﺎﺻـًﺔ ﻣﺸـﺮوﻋﺎت إﻧﺘﺎج اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ،ﺣﯿﺚﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ
ﻋﺪد  55ﻣﺸـﺮوع ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  35.3ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺳـﻨﻮﯾﺎً ،ﺑﺎﺳـﺘﺜﻤﺎرات ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  288ﻣﻠﯿﺎر
دوﻻر ،ﻣﻨﮭﺎ  13ﻣﺸ ـﺮوع ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ .ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺸ ـﻜﻞ ) (10-3ﺧﺮﯾﻄﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد وطﺎﻗﺔ
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

ﻣﺸــــﺮوﻋﺎت إﻧﺘـﺎج اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ اﻟﺠـﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﮭـﺎ ﺧﻼل اﻟﺴــــﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﻟﻘـﺎدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨـﺎطﻖ
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
اﻟﺸﻜﻞ )(10-3
ﺧﺮﯾﻄﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد وطﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎج ﻣﺸﺮوﻋﺎت إﻧﺘﺎج اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﮭﺎ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟ ﺨﻤﺲ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺗـﺄﺗﻲ اﻟﺼــــﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻘـﺪﻣـﺔ دول ﻣﻨﻄﻘـﺔ اَﺳــــﯿـﺎ واﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭـﺎدئ ﻣﻦ ﺣﯿـﺚ ﻋـﺪد اﻟﻤﺸــــﺮوﻋـﺎت،
واﻟﺘﻮﺳ ـﻌﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼ ـﺎدي ﺑﮭﺎ ،ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻦ  33ﻣﺸ ـﺮوع ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ،ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﻣﺮﻛﺰاً ﻣﺤﺘﻤ ً
ﻼ ﺟﺎذﺑﺎً ﻟﻼﺳــ ـﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ أﺳــ ـﻮاق ﺻــ ـﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
ﯾﺬﻛﺮ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻺﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﻓﻲ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اَﺳـﯿﺎ واﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﺎدئ ﻓﻲ
ﻋﺎم  ،2019ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ  66ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺳﻨﻮﯾﺎ.
أﻣﺎ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻓﺴــﻮف ﺗﻀــﯿﻒ ﻣﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺸــﺮوﻋﺎت
إﻧﺘﺎج اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ طﺎﻗﺎت إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﺒﻠﻎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺳـﻨﻮﯾﺎً ،ﻛﻤﺎ ﺳـﺘﺘﻢ أﻛﺒﺮ ﺗﻮﺳـﻌﺎت
ﻓﻲ ﻣﺸــــﺮوﻋـﺎت إﻧﺘـﺎج اﻟﺒﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﺑﻄـﺎﻗـﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  8ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺳــــﻨﻮﯾـﺎً ﺑﺤﻠﻮل ﻋـﺎم ،2020
ﻟﺘﺘﺠﺎوز اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺮأﺳـﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﮭﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺘﻲ ﻣﺸـﺮوﻋﺎت ﺗﻜﺴـﯿﺮ اﻹﯾﺜﺎن ﺣﻮاﻟﻲ
 50ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أﯾﻀــ ـﺎً أن ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﮭﺎ،
واﻟﻤﻌﻠﻦ ﻋﻨﮭﺎ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  44.5ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺳـــﻨﻮًﯾﺎ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،2022ﻟﺘﺤﺘﻞ ﺑﮭﺎ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﻤﺮ ﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻛﺎﻧﺖ أﺳـﻮاق اﻟﺼـﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2019ﺳـﻮق ﻣﺮﺟﺢ ﻟﻔﺎﺋﺾ إﻧﺘﺎج اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
ﻣﻦ اﻟﻄ ـﺎﻗ ـﺎت اﻟﺠـﺪﯾـﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ واﻟ ـﺬي ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  6.5ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ،واﻟﻤﻮﺟـﮫ ﻣﻌﻈﻤـﮫ
ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﺮ ،ﺧﺎﺻًﺔ وأن اﻟﺼﯿﻦ ﻻزاﻟﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻋﺠﺰاً ﻛﺒﯿﺮا وﻣﺘﺰاﯾﺪاً ﻣﻦ اﻟﺒﻮﻟﯿﻤﺮات.
إﻻ أن اﻟﻨﺰاع اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺴـــﺘﻤﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺼـــﯿﻦ ،واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺪًﯾﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻐﻠﯿﻒ اﻟﺒﻼﺳـﺘﯿﻜﻲ ،وھﻮ ﻣﺴـﺘﮭﻠﻚ رﺋﯿﺴـﻲ ﻟﻤﺸـﺘﻘﺎت اﻟﺒﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ،
واﻟﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ،و ﺗﻤﺜﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﯿﻦ ،واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻛﺒﺮ اﻷﺳﻮاق
اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺳـﺎھﻢ أﯾﻀـﺎً ار ﺗﻔﺎع و ﺗﯿﺮة اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ،واﻟﺼـﯿﻦ
ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼـﻒ ﻋﺎم  2019ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺼـﯿﻦ ،واﻟﻮﻻﯾﺎت
اﻟﻤﺘﺤـﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿـﺔ ،وذﻟـﻚ ﻋﻨـﺪﻣـﺎ ﺗﻌﮭـﺪت اﻟﻮﻻﯾـﺎت اﻟﻤﺘﺤـﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿـﺔ أو ً
ﻻ ﺛﻢ اﻟﺼــــﯿﻦ ﺑﺘﻔﻌﯿـﻞ
اﻟﺸ ـﺮﯾﺤﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  16ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﻀ ـﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ .ﻛﻤﺎ ﺳ ـﯿﺘﻢ
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

ـﺗﺄﺧﯿﺮ اﻟﻌـﺪﯾـﺪ ﻣﻦ ﻗﺮارات اﻟﻤﺸــــﺮوﻋـﺎت اﻟﻜﯿﻤﯿـﺎﺋﯿـﺔ اﻟﺠـﺪﯾـﺪة ،واﻟﻤﻮاﻓﻘـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿـﺔ ﻓﻲ اﻟﺼــــﯿﻦ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﯿﺮاد اﻹﯾﺜﺎن ،واﻟﺒﺮوﺑﺎن ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ.
وﻷول ﻣﺮة ﯾﺘﻢ ادراج اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﯿﻤﯿـﺎﺋﯿـﺔ واﻟﺒﻮﻟﯿﻤﺮات ﻣﻦ ﻗﺒـﻞ اﻟﺼــــﯿﻦ ،واﻟﻮﻻﯾـﺎت اﻟﻤﺘﺤـﺪة
ـﺗاﻋﯿـﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛـﺔ اﻟﺘﺒـﺎدل
اﻷﻣﺮﯾﻜﯿـﺔ ﻓﻲ ﻗـﺎﺋﻤـﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔـﺎت اﻟﺠﻤﺮﻛﯿـﺔ اﻟﺠـﺪﯾـﺪة ،ﻣﻤـﺎ ﻗـﺪ ﯾﻜﻮن ﻟـﺬﻟـﻚ ﺪ
اﻟﺘﺠـﺎري ﻟﻌـﺪد ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠـﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤـﺎوﯾـﺎت ،ﺧـﺎﺻــــﺔ ﻣﻨﺘﺠـﺎت اﻟﺒﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ واﻟﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ.
ﻓﻘـﺪ ﻗـﺎﻣـﺖ اﻟﻮﻻﯾـﺎت اﻟﻤﺘﺤـﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿـﺔ ﺑـﺈدراج ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺘﺠـﺎت اﻟﺒﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ درﺟـﺎ ـﺗﮫ
ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻜﺜـﺎﻓـﺔ اﻟﺨﻄﻲ " ،"LLDPEوﻋـﺎﻟﻲ اﻟﻜﺜـﺎﻓـﺔ " ،"HDPEوﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻜﺜـﺎﻓـﺔ "،" LDPE

واﻟﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ " ،"PPﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﺳـﯿﺘﺎت إﯾﺜﯿﻞ ﻓﯿﻨﯿﻞ " ،"EVAإﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺔ اﻟﺠﻤﺮﻛﯿﺔ
اﻟﺠﺪﯾﺪة.
ﺑﯿﻨﻤﺎ اﺳـﺘﮭﺪﻓﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺼـﯿﻦ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟـﻚ اﻟﻨـﺎﻓﺜـﺎ ،واﻟﺒﻨﺰﯾﻦ ،واﻟﺘﻮﻟﻮﯾﻦ ،واﻟﺰاﯾﻠﯿﻦ ،واﻟﻔﯿﻨﻮل ،واﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ،واﻟﺒﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ ،واﻟﺒﯿﻮ ﺗـﺎداﯾﯿﻦ
" ،"BDواﻟﺴﺘﯿﺮﯾﻦ ،واﻷﺳﯿﺘﻮن ،وﺣﻤﺾ اﻟﺘﯿﺮﻓﯿﺜﺎﻟﯿﻚ اﻟﻨﻘﻲ " ،"PTAواﻷﻛﺮﯾﻠﻮﻧﯿﺘﺮﯾﻞ"." AC
ﺗﺴﺘﻮرد اﻟﺼﯿﻦ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ  ٪11ﻣﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ،ﺑﻘﯿﻤﺔ  3.2ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ،واﻧﺨﻔﻀﺖ واردات اﻟﺼﯿﻦ ﻣﻦ اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻓﻲ  2019ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺜﻠﺚ ،وطﺒﻘﺎً ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ " ،"ICISﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺑﺘﺼﺪﯾﺮ
ﺣﻮاﻟﻲ  1.168ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ " ،"HDPEواﻟـﺒﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ اﻟﺨﻄﻲ
ﻣﻨﺨﻔﺾ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ " "LLDPEإﻟﻰ دول ﺷﻤﺎل ﺷﺮق اَﺳﯿﺎ ،ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﺗﻮﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﺼﯿﻦ ﺧﻼل ﻋﺎم
 .2019ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺸﻜﻞ ) (11-3ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻤﻨﺘﺞ اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم .2019
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(
اﻟﺸﻜﻞ )(11-3
ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻤﻨﺘﺞ اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﻋﺎﻟﻲ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2019

اﻟﻤﺼﺪرhttps://www.icis.com/explore/resources/trade-war-moves-on-to-chemicals/ :

ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺸــــﻜـﻞ أن ھﻨـﺎك ﻓـﺎﺋﺾ ﻣﻦ طـﺎﻗـﺎت اﻟﺒﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﻋـﺎﻟﻲ اﻟﻜﺜـﺎﻓـﺔ ﻓﻲ دول ﻣﻨـﺎطﻖ أﻣﺮﯾﻜـﺎ
اﻟﺸ ـﻤﺎﻟﯿﺔ ،واﻟﺸ ـﺮق اﻷوﺳ ـﻂ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ أﺳ ـﻮاق دول أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ،وأوروﺑﺎ ،واَﺳ ـﯿﺎ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻋﺠﺰ
ﺑﮭﺎ .وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮم إﻟﻰ أي ﻣﺪى ﺳــﯿﺘﻢ ﻘﻠﺗﯿﺺ ﺻــﺎدرات اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻦ
ھﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت إﻟﻰ اﻷﺳ ـﻮاق اﻟﺼ ـﯿﻨﯿﺔ ،أو ھﻞ ﯾﻤﻜﻦ إﯾﺠﺎد أﺳ ـﻮاق ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻟﮭﺎ .ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن زﯾﺎدة
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﻣﻦ دول أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ ،واﻟﻮﺳـﻄﻰ واﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﺳـﺘﻮﻓﺮ ﻣﻨﻔﺬاً ﻟﻔﺎﺋﺾ
اﻹﻣﺪادات ﻣﻦ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ،ﺧﺎﺻـــﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻓﺘﻘﺎر اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ
7

234

الفصل الثالث

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

اﻟﺪول إﻟﻰ اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺗﻮﺳــﻌﺎت ،أو ﻣﺸــﺮوﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت
ﻋﻠﻰ اﻟﻤـﺪى اﻟﻘﺮﯾـﺐ ،ﻟـﺬا ﯾﻔﻀــــﻞ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ھـﺬه اﻟـﺪول اﻻﻋﺘﻤـﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻮاردات ﻣﻦ دول أﺧﺮى،
وﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺸـﻜﻞ رﺋﯿﺴـﻲ ،ﺑﺪ ً
ﻻ ﻣﻦ اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺻـﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﻛﺜﯿﻔﺔ رأس
اﻟﻤﺎل.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ ﻓﺈﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻺﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﻓﻲ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸـ ـﺮق
اﻷوﺳـــﻂ إﻟﻰ  42ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺳـــﻨﻮًﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  2022ﻟﺘﺤﺘﻞ ﺑﮭﺎ دول اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺮ ﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺳـﯿﻜﻮن اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴـﻮﻓﯿﺘﻲ اﻟﺴـﺎﺑﻖ " "FSUراﺑﻊ أﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ،ﻟﺘﺮ ﺗﻔﻊ
طﺎﻗﺎت اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ إﻟﻰ  12.18ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺳـﻨﻮًﯾﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2022و ﺘﺗﺼـﺪر روﺳـﯿﺎ اﻹﺗﺤﺎدﯾﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺳ ـﺘﻀ ـﯿﻒ طﺎﻗﺎت ﺟﺪﯾﺪة ،ﺣﯿﺚ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴ ـﺎھﻢ ﺑﻨﺤﻮ  5.76ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺳ ـﻨﻮًﯾﺎ
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2022
ھـﺬا وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﻤﻮ طـﺎﻗـﺔ اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﻓﻲ دول ﻣﻨﻄﻘـﺔ إﻓﺮﯾﻘﯿـﺎ ﺑﻤﻌـﺪل ﻧﻤﻮ ﺳــــﻨﻮي ﻣﺮﻛـﺐ
ﻗـﺪره  ،٪20.6ﻟﺘﺮ ﺗﻔﻊ طـﺎﻗـﺎت إﻧﺘـﺎج اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ إﻟﻰ  4.63ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺳــــﻨﻮ ًﯾـﺎ ﻓﻲ ﻋـﺎم  .2022ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺤﺘﻞ ﻣﺼـﺮ ﺻـﺪارة اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﺒﻠﻎ اﻹﺿـﺎﻓﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ  2.16ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺳـﻨﻮًﯾﺎ
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2022
ﺣﺎﻓﻈﺖ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴـﻌﻮدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﯿﺒﮭﺎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2019ﻣﻦ ﺣﯿﺚ أﻋﻠﻰ طﺎﻗﺔ
إﻧﺘـﺎﺟﯿـﺔ ﻟﻺﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــــﺘﻮى اﻟﻌـﺎﻟﻢ ،ﺣﯿـﺚ ﺟـﺎءت ﻓﻲ اﻟﻤﺮ ﺗﺒـﺔ اﻟﺜـﺎﻟﺜـﺔ ﺑﻄـﺎﻗـﺔ  18.2ﻣﻠﯿﻮن طﻦ
ﺳــــﻨﻮﯾـﺎً ،ﺑﻌـﺪ ﻛـﻞ ﻣﻦ اﻟﺼــــﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺣﻠـﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺮ ﺗﺒـﺔ اﻟﺜـﺎﻧﯿـﺔ ﺑﻄـﺎﻗـﺔ  27.9ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺳــــﻨﻮﯾـﺎً،
واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻤﺮ ﺗﺒﺔ اﻻوﻟﻲ ﺑﻄﺎﻗﺔ  41.4ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺳﻨﻮﯾﺎً.
ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻧﺠﺪ أن ﺗﻘﻠﺐ أﺳــﻌﺎر اﻟﻤﻮاد اﻷوﻟﯿﺔ ،ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻔﺮوﺿــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺨﺎم اﻹﯾﺮاﻧﻲ ،واﻟﮭﺠﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺸ ـﺂت إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺴ ـﻌﻮدﯾﺔ ،وإﺟﺮاءات ﺗﻠﺒﯿﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻮﻗﻮد
اﻟﺠـﺪﯾـﺪ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤـﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾـﺔ اﻟـﺪوﻟﯿـﺔ " "IMOواﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ﻋـﺎم  ،2020واﻟﺨـﺎﺻــــﺔ ﺑﺨﻔﺾ ﻧﺴــــﺐ
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

اﻟﻜﺒﺮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺒﺤﺮي ،ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻤﻌﺮوض اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴـﺎل،
أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ھﻮاﻣﺶ رﺑﺢ ﺻـــﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﺧﻼل ﻋﺎم  .2019ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺳـــﺘﺤﺪد ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى
ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﺸـﻜﯿﻞ ﻣﺴـﺘﻘﺒﻞ ﺻـﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ،
وﻋﻤﻠﯿﺎت إﻋﺎدة ﺗﺪوﯾﺮ اﻟﺒﻼﺳــﺘﯿﻚ ،واﻟﺘﺸــﺮﯾﻌﺎت اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﺼــﺎرﻣﺔ ،واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻧﺸــﺎﺋﯿﺔ ،وﻣﺪى
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻷوﻟﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺼـ ـﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄﺳـ ـﻌﺎر ﺗﻨﺎﻓﺴـ ـﯿﺔ ،واﻟﺸـ ـﺮاﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،وﻋﻤﻠﯿﺎت
اﻟﺪﻣﺞ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ،واﻻﺳﺘﺤﻮاذ ،واﻟﺮﻗﻤﻨﺔ.
ﺳـﯿﺴـﺘﻤﺮ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺰﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺮﯾﺐ ،وﺳـﺘﻈﻞ اﻟﻌﺪﯾﺪ
ﻣﻦ اﻟـﺪول ﺗﻌﺘﻤـﺪ ﻋﻠﻰ واردات اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤـﺎوﯾـﺎت ،ﺑﯿﻨﻤـﺎﺗﺴــــﺘﺜﻤﺮ دول أﺧﺮى ﻟﺘﻠﺒﯿـﺔ اﻟﻄﻠـﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺎت واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت .وﺳ ـﯿﺘﻢ ﺑﺸ ـﻜﻞ ﺣﺎﺳ ـﻢ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اَﺳ ـﯿﺎ واﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﺎدئ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸ ـﺮوﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اَﺳ ـﯿﺎ ،واﻟﺸ ـﺮق
اﻷوﺳــﻂ ،وأﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸــﻤﺎﻟﯿﺔ ﺣﯿﺚ أن دول ھﺬه اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺜﻼث ﺗﺴــﺘﺜﻤﺮ ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻗﺪرﺗﮭﺎ
اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ.
وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ أھﻢ ﺗﻄﻮرات ﺻ ـﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﺋﯿﺴ ـﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼل ﻋﺎم
.2019
أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ
ﺳ ـﺎھﻤﺖ طﻔ ـﺮات و ﺗﻄــﻮرات إﻧﺘ ـﺎج ﻏــﺎز اﻟﺴ ـﺠﯿﻞ "اﻟﺼ ـﺨﺮي" ﻓــﻲ أﻣﺮﯾﻜ ـﺎ اﻟﺸــﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻓــﻲ ﺗﺴــﺮﯾﻊ ﻣﻮﺟــﺔ ﺟﺪﯾــﺪة ﻣــﻦ ﻣﺸــﺮوﻋﺎت إﻧﺘــﺎج اﻹﯾﺜﯿﻠــﯿﻦ ،واﻟﻤﻮﻧــﻮ إﯾﺜﯿﻠــﯿﻦ ﻏﻼﯾﻜــﻮل،
واﻟﺒـــﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠـــﯿﻦ اﻟﻤﻮﺟﮭـــﺔ ﻟﻠﺘﺼـــﺪﯾﺮ ،واﻟﺘـــﻲ ﺑـــﺪأت ﺧـــﻼل اﻟﻔﺘـــﺮة ﻣـــﻦ ،2019-2017
وﺳﺘﺼــﻞ ﻣﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻮﺟــﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿــﺔ إﻟــﻰ ﻣﺮﺣﻠــﺔ اﻹﻧﺘــﺎج اﻟﺘﺠــﺎري اﻟﻜﺎﻣــﻞ ﻓــﻲ اﻟﻨﺼــﻒ
اﻷول ﻣﻦ .2022
إﻻ أن ار ﺗﻔــﺎع أﺳــﻌﺎر اﻹﯾﺜــﺎن ﻓــﻲ أﻣﺮﯾﻜــﺎ اﻟﺸــﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟــﻰ ﻣﺴــﺘﻮﯾﺎت ﻣﺮ ﺗﻔﻌــﺔ ﺑﺸــﻜﻞ
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻗـﻊ ﻓـﻲ ﻋـﺎم  ،2018ﺑﺴـﺒﺐ ﻋـﺪم ﻛﻔﺎﯾـﺔ اﻟﺒﻨﯿـﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿـﺔ ﻟﻨﻘـﻞ اﻹﯾﺜـﺎن ﻣـﻦ ﺣﻘـﻮل اﻟﻐـﺎز
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

إﻟ ـﻰ ﻣﻔ ـﺎﻋﻼت اﻟﺘﻜﺴ ـﯿﺮ ﺑﺎﻟﺒﺨ ـﺎر ،ﺑﺎﻹﺿ ـﺎﻓﺔ إﻟ ـﻰ زﯾ ـﺎدة اﻟﻄﻠ ـﺐ ﻋﻠ ـﻰ اﻹﯾﺜ ـﺎن ﻣ ـﻦ ﻣﺸ ـﺮوﻋﺎت
اﻟﻤﻮﺟــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﺳــﯿﻮﻗﻒ ﻣﺆﻗًﺘــﺎ ،أو ﯾــﺆﺧﺮ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺠﺪﯾــﺪة ﻓــﻲ ﻣﺸــﺮوﻋﺎت اﻟﻤﻮﺟــﺔ
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ.
ﺗﺸـ ـﯿﺮ اﻟﺘﻮﻗﻌـ ـﺎت أﯾﻀـ ـﺎً وﻓـ ـﻖ ﺑﯿﺎﻧـ ـﺎت ﻣﺆﺳﺴـ ـﺔ ﻛﻮﻣﺒـ ـﺎس إﻧﺘﺮﻧﺎﺷـ ـﻮﻧﺎل "Compass

 ،" Internationalأن ﺗﺮﺗﻔـــﻊ اﻟﺘﻜـــﺎﻟﯿﻒ اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿـــﺔ واﻟﻤﺘﻮﻗﻌـــﺔ ﻟﻤﺸـــﺮوﻋﺎت إﻧﺘـــﺎج
اﻹﯾﺜﯿﻠـ ـﯿﻦ ﻓـ ـﻲ اﻟﻮﻻﯾـ ـﺎت اﻟﻤﺘﺤـ ـﺪة ﻓـ ـﻲ ﻋـ ـﺎﻣﻲ  2019و 2020ﺑﻨﺴـ ـﺒﺔ  ٪3ﺗﻘﺮﯾًﺒـ ـﺎ ﻛـ ـﻞ ﻋـ ـﺎم
ﻣﻘﺎرﻧ ـﺔ ﺑﻌ ـﺎم  ،2018ﺟ ـﺎء ذﻟ ـﻚ ﺿ ـﻤﻦ اﻷﺑﺤ ـﺎث اﻟﺘ ـﻲ ﺗﻤ ـﺖ ﻋﻠ ـﻰ ﺗﻘﯿ ـﯿﻢ ﻣﻨﺸ ـﺄة ﺟﺪﯾ ـﺪة ﺑﻄﺎﻗ ـﺔ
 1.5ﻣﻠﯿ ـﻮن ط ـﻦ ﻣ ـﻦ اﻹﯾﺜﯿﻠ ـﯿﻦ ﺳ ـﻨﻮﯾﺎً ﻓ ـﻲ ﺳ ـﺎﺣﻞ اﻟﺨﻠ ـﯿﺞ ،أو ﻓ ـﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘ ـﺔ اﻟﺸ ـﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺸ ـﺮﻗﯿﺔ
ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
ﺗﻢ ﺗﺸــﻐﯿﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴــﻌﺎت واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﺮا ﻨﺗﺠﺎت ،وﺧﺎﺻــﺔ ﻣﺸــﺘﻘﺎت اﻟﺒﻮﻟﻲ
إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ،واﻟﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ ،واﻟﺘﻲ ﺷــــﮭـﺪ ﻣﻌﮭـﺎ ﺳــــﻮق اﻟﺮا ﺗﻨﺠـﺎت " "Resinsاﻷﻣﺮﯾﻜﻲ اﻧﺨﻔـﺎض
ھﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ﺧﻼل اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﮭﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎم  .2019ﻣﻤﺎ دﻓﻊ ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت
إﻟﻰ زﯾـﺎدة ﻛﻤﯿـﺎت اﻟﺮا ﺗﻨﺠـﺎت اﻟﻤﺒـﺎﻋـﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜـﺎﻟـﺚ ﻣﻦ ﻋـﺎم  ،2019ﻓﻲ ﻣﺤـﺎوﻟـﺔ ﻟﺘﻌﻮﯾﺾ
ﺿـﻌﻒ اﻷﺳـﻌﺎر ،و ﺗﺤﺴـﯿﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﻔﺼـﻠﯿﺔ .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﺨﻔﺾ أﺳـﻌﺎر اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ اﻧﺨﻔﺎﺿًـﺎ
ﻛﺒﯿًﺮا ،ﻣﻊ اﺳ ـﺘﻤﺮار اﻟﻤﺸ ـﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﺘﻮﺳ ـﻌﺎت ﻓﻲ إﺿ ـﺎﻓﺔ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ،ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ
ـﺗ ﺧﻼل ﻋـﺎﻣﻲ  ،2016و ،2017وﻣﻨـﺬ ذﻟـﻚ اﻟﺤﯿﻦ وﺣﺘﻰ ﻋـﺎم  2019ﯾﺴــــﺘﻤﺮ
ھـﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ذرو ﮫ
اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ھﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﺘﺼــ ـﻞ إﻟﻰ  420-390دوﻻر ﻟﻠﻄﻦ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﻮﺳــ ـﻂ  490دوﻻر
ﻟﻠﻄﻦ ﺧﻼل ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات.
إذا اﺳـــﺘﻤﺮت ھـــﻮاﻣﺶ اﻟـــﺮﺑﺢ ﻟﻠﺮا ﻨﺗﺠـــﺎت ﺿـــﻌﯿﻔﺔ ،ﻓﻘـــﺪ ﺗﺸـــﮭﺪ ﺑﻌـــﺾ ﻣﺸـــﺎرﯾﻊ
اﻟﺮا ﺗﻨﺠـ ـﺎت اﻟﻤﻌﻠﻨـ ـﺔ ﻟﻠﻮﻻﯾـ ـﺎت اﻟﻤﺘﺤـ ـﺪة ﻋﻤﻠﯿـ ـﺎت إﻟﻐـ ـﺎء أو ـﺗ ـﺄﺧﯿﺮ ،ﺣﯿـ ـﺚ ﻣـ ـﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗـ ـﻊ أن
ﺗﻀــﯿﻒ ﺷـ ـﺮﻛﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾـ ـﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿــﺔ أﻛﺜـ ـﺮ ﻣـ ـﻦ  12ﻣﻠﯿــﻮن طـ ـﻦ ﻣـ ـﻦ اﻟﺮا ﺗﻨﺠـ ـﺎت
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2022
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

ھ ـﺬا وﻗــﺪ أﻋﻠﻨــﺖ ﻋ ـﺪد ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾــﺎت اﻷﻣﺮﯾﻜﯿ ـﺔ ﻋــﻦ أرﺑﺎﺣﮭــﺎ ﺧــﻼل
ﻋــﺎم .2019ﺣﯿــﺚ ﺑﻠﻐــﺖ أرﺑــﺎح ﺷــﺮﻛﺔ وﯾﺴــﺘﻠﯿﻚ ﻛﯿﻤﯿﻜــﺎل " "Westlake Chemicalﻣــﻦ
ﻣﺒﯿﻌــﺎت اﻷوﻟﯿﻔﯿﻨــﺎت ﺧــﻼل اﻷﺷــﮭﺮ اﻟﺘﺴــﻌﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻧﺤــﻮ  211ﻣﻠﯿــﻮن دوﻻر ،أي أﻗــﻞ ﻣــﻦ
ﻧﺼــﻒ أرﺑﺎﺣﮭــﺎ ﺧــﻼل اﻷﺷــﮭﺮ اﻟﺘﺴــﻌﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣــﻦ ﻋــﺎم  ،2018واﻟــﺬي ﺑﻠــﻎ  483ﻣﻠﯿــﻮن
دوﻻر.
ﻓــﻲ ﺣــﯿﻦ ﺳــﺠﻠﺖ أرﺑــﺎح ﺷــﺮﻛﺔ ﻓﯿﻠﯿــﺒﺲ  ،"Phillips 66 "- 66ﻓــﻲ اﻟﺮﺑــﻊ اﻟﺜﺎﻟــﺚ
ﻣـ ـﻦ ﻋـ ـﺎم  2019ﻣـ ـﻦ ﻣﺒﯿﻌﺎﺗﮭـ ـﺎ ﻣـ ـﻦ اﻷوﻟﯿﻔﯿﻨـ ـﺎت ،واﻟﺒـ ـﻮﻟﻲ أوﻟﯿﻔﯿﻨـ ـﺎت ﻣﺒﻠـ ـﻎ  251ﻣﻠﯿـ ـﻮن
دوﻻر ،أي أﻗﻞ ﺑﻤﻘﺪار  9ﻣﻼﯾﯿﻦ دوﻻر ﻋﻦ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ.
ﺣﻘﻘ ـﺖ ﺷ ـﺮﻛﺔ إﻛﺴ ـﻮن ﻣﻮﺑﯿ ـﻞ ﻓ ـﻲ اﻟﺮﺑ ـﻊ اﻟﺜﺎﻟ ـﺚ ﻣ ـﻦ ﻋ ـﺎم  2019أرﺑﺎﺣ ـﺎ ﺑﻠﻐ ـﺖ 241
ﻣﻠﯿــﻮن دوﻻر أﻣﺮﯾﻜــﻲ ،ﺑﺎﻧﺨﻔــﺎض ﻛﺒﯿــﺮ ﻋــﻦ اﻟﺮﺑــﻊ اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻣــﻦ ﻋــﺎم  ،2018واﻟــﺬي ﺑﻠــﻎ
 713ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ.
ﺑﯿﻨﻤـــﺎ أﻋﻠﻨـــﺖ ﺷـــﺮﻛﺔ ﻟﯿﻮﻧـ ـﺪل ﺑﺎﺳـ ـﻞ" "LyondellBasellأن ﺳـــﻮق اﻟﺒـــﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠـــﯿﻦ
ﻣﺴ ـﺘﻤﺮ ﻓ ـﻲ اﻟﻨﻤ ـﻮ ﺑﻤﻌ ـﺪل  ٪4ﺳ ـﻨﻮًﯾﺎ .وأن اﻟﻄﺎﻗ ـﺎت اﻟﺠﺪﯾ ـﺪة ﻣ ـﻦ اﻟﺒ ـﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠ ـﯿﻦ واﻟﺘ ـﻲ ﺗﻤﺜ ـﻞ
ﻧﺤـ ـﻮ  % 80ﻣـ ـﻦ اﻟﻄﺎﻗـ ـﺎت اﻟﺠﺪﯾـ ـﺪة ﺳـ ـﯿﺘﻢ اﺳـ ـﺘﯿﻌﺎﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣـ ـﻞ ﻓـ ـﻲ ﻧﮭﺎﯾـ ـﺔ اﻟﻤﻄـ ـﺎف ،ﻣـ ـﻊ
ﺿــﺮورة دراﺳــﺔ ﺗــﺄﺛﯿﺮ اﻟﻄﺎﻗــﺎت اﻟﺠﺪﯾــﺪة ﻋﻠــﻰ أﺳــﻌﺎر اﻟﺒــﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠــﯿﻦ .أﻣــﺎ ﻓﯿﻤــﺎ ﯾﺨــﺺ
اﻟﺒ ـﻮﻟﻲ ﺑ ـﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ ﻓ ـﺈن ﻣﻌ ـﺪﻻت ﻧﻤ ـﻮه ﻗﻮﯾ ـﺔ ﺟ ـﺪاً ،وﻣ ـﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤ ـﻞ اﺳ ـﺘﯿﻌﺎب اﻟﻄﺎﻗ ـﺎت اﻟﺠﺪﯾ ـﺪة
اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ .2020
ﻗﺪ ﻻ ﺗﺪﻋﻢ ﺻـ ـﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻨﺎء ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﺎﺿـ ـﻲ ،اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴـ ـﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤـﺎوﯾـﺎت ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾـﺎت اﻟﻤﺘﺤـﺪة ،واﻟﺘﻲ ﺗﻌـﺪ أﺣـﺪ أھﻢ اﻟﻘﻄـﺎﻋـﺎت اﺳــــﺘﮭﻼﻛـﺎ ﻟﻤﻨﺘﺠـﺎت
اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤـﺎوﯾـﺎت ،وﺧـﺎﺻــــﺔ إﻧﺘـﺎج اﻷﻧـﺎﺑﯿـﺐ ،وﻣﻮاد اﻟﻌﺰل .ﺣﯿـﺚ أن إﺟﻤـﺎﻟﻲ ﺑﻨـﺎء اﻟﻤﺴــــﺎﻛﻦ ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﯿﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ ﻋﺎم  2020ﺑﻨﺤﻮ  ٪ 4ﻋﻦ ﻋﺎم .2019
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

وﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﮭﺎ:
أﻋﻠﻨـــﺖ ﺷـــﺮﻛﺔ ﻧﻜﺴـــﺖ وﯾـــﻒ إﻧﯿﺮﺟـــﻲ ﺑـ ـﺎرﺗﻨﺮز ،إل ﺑـــﻲ "Next Wave Energy

 ،" Partners, LPﻓــﻲ ﻧــﻮﻓﻤﺒﺮ /ﺗﺸــﺮﯾﻦ ﺛــﺎﻧﻲ ﺑﺄﻧﮭــﺎ اﺗﺨــﺬت ﻗــﺮاًرا اﺳــﺘﺜﻤﺎرًﯾﺎ ﻧﮭﺎﺋًﯿــﺎ ﻹﻧﺸــﺎء
ﻣﺸ ـﺮوع ﺟﺪﯾــﺪ ﻹﻧﺘ ـﺎج اﻷﻟﻜــﯿﻼت واﻟﻤﺴــﺘﺨﺪم ﺑﺸ ـﻜﻞ ﺧــﺎص ﻟﻠﻤــﺰج ﻣ ـﻊ اﻟﻐــﺎزوﻟﯿﻦ ﻟﺘﺤﺴــﯿﻦ
اﺣﺘﺮاﻗﮫ ﺑﺸﻜﻞ أﻧﻈﻒ ،طﺒﻘﺎً ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت أداء اﻟﻤﺤﺮﻛﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎً وﻣﺴﺘﻘﺒ ً
ﻼ.
أﻋﻠﻨــﺖ ﺷــﺮﻛﺔ ﻓﻠــﻮر ﻛﻮرﺑﻮرﯾﺸــﻦ " "Fluor Corporationﻓــﻲ ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ  /أﯾﻠــﻮل أﻧﮭــﺎ
أﻛﻤﻠــﺖ ﺑﻨﺠــﺎح أﻋﻤــﺎل اﻹﻧﺸــﺎءات اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻨﺸــﺄة " "MEGlobalﻟﺘﺼــﻨﯿﻊ اﻹﯾﺜﻠــﯿﻦ
ﻏﻼﯾﻜ ـﻮل " " EGﻓ ـﻲ أوﺳ ـﺘﺮ ﻛﺮﯾ ـﻚ ،ﺑﻮﻻﯾ ـﺔ ﺗﻜﺴ ـﺎس ،ﺑﻄﺎﻗ ـﺔ  750أﻟ ـﻒ ط ـﻦ ﺳ ـﻨﻮﯾﺎً ،وھ ـﻲ
اﻟﻮﺣـــﺪة اﻷوﻟـــﻰ ﻣـــﻦ ﻧﻮﻋﮭـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟﻮﻻﯾـــﺎت اﻟﻤﺘﺤـــﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿـــﺔ ،واﻟﺘـــﻲ ﺗﺘﺒـــﻊ ﺷـــﺮﻛﺔ
 ،MEGlobalوھـــﻲ ﺷـــﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌـــﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛـــﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣـــﻞ ﻟﺸـــﺮﻛﺔ اﯾﻜﻮﯾـــﺖ ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾـــﺎت
"." EQUATE
أﻋﻠﻨــﺖ ﺷــﺮﻛﺔ ھﺎﻧﯿﻮﯾــﻞ ﻓــﻲ أﻏﺴــﻄﺲ  /أب أن ﺷــﺮﻛﺔ ﺑﺮاﺳــﻜﯿﻢ إﯾﺪﯾﺴــﺎ " Braskem

 ،"Idesaﻗــﺪ ﺗﺒﻨــﺖ ﺣــﻞ اﻟﺘﺤــﻮل اﻟﺮﻗﻤــﻲ ﻟﻤﺠﻤــﻊ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾــﺎت ﻓــﻲ ﻣﺪﯾﻨــﺔ ﻓﯿﺮاﻛــﺮوز ،ﻓــﻲ
اﻟﻤﻜﺴ ـﯿﻚ ،ﻟﺘﺤﺴ ـﯿﻦ إﻧﺘﺎﺟﯿﺘـﮫ اﻟﺘ ـﻲ ﺗﺼ ـﻞ إﻟ ـﻰ ﻧﺤـﻮ  1.05ﻣﻠﯿ ـﻮن ط ـﻦ ﻣ ـﻦ اﻹﯾﺜﯿﻠ ـﯿﻦ ،واﻟﺒ ـﻮﻟﻲ
إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ،واﻟﺬي ﯾﻌﺪ أﺣﺪ أﻛﺒﺮ ﻣﻮاﻗﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﻓﻲ اﻷﻣﯿﺮﯾﻜﺘﯿﻦ.
أﻋﻠﻨ ـﺖ ﺷــﺮﻛﺔ داو ﻓــﻲ أﻏﺴــﻄﺲ  /أب ﺑﺄﻧﮭــﺎ ﺳــﺘﻘﻮم ﺑﺘﺤــﺪﯾﺚ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿــﺎ إزاﻟــﺔ اﻟﮭﺪرﺟــﺔ
اﻟﺤﻔﺰﯾـ ـﺔ " ،"FCDhﻓـ ـﻲ واﺣـ ـﺪة ﻣـ ـﻦ وﺣـ ـﺪات اﻟﺘﻜﺴـ ـﯿﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻄـ ـﺔ ﻹﻧﺘـ ـﺎج اﻟﺒـ ـﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ ﻓـ ـﻲ
ﺑﻼﻛﯿــﻮﻣﯿﻦ ،ﺑﻮﻻﯾــﺔ ﻟﻮﯾﺰﯾﺎﻧــﺎ .ﺗﺴــﺘﮭﻠﻚ ﺷــﺮﻛﺔ داو وﻏﯿﺮھــﺎ ﻣــﻦ ﻣﺸــﻐﻠﻲ وﺣــﺪات اﻟﺘﻜﺴــﯿﺮ
ﻓ ـﻲ اﻟﻮﻻﯾ ـﺎت اﻟﻤﺘﺤ ـﺪة ﻛﻤﯿ ـﺔ أﻛﺒ ـﺮ ﻣ ـﻦ اﻹﯾﺜ ـﺎن ﺑ ـﺪ ً
ﻻ ﻣ ـﻦ ﻣ ـﻮاد اﻟﺘﻐﺬﯾ ـﺔ ﻣ ـﻦ اﻟﺨﺎﻣ ـﺎت اﻷﺛﻘ ـﻞ،
ﻣﻤــﺎ ﯾــﺆدي إﻟــﻰ ﺧﻔــﺾ إﻧﺘــﺎج اﻟﺒــﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ ﻣﻤــﺎ ﺧﻠــﻖ ﻓﺠــﻮة ﺑــﯿﻦ اﻟﻌــﺮض واﻟﻄﻠــﺐ ﻓــﻲ
اﻟﻮﻻﯾــﺎت اﻟﻤﺘﺤــﺪة ،ﻟــﺬا ﯾﺘﻄﻠــﺐ ﻣﺼــﺎدر إﺿــﺎﻓﯿﺔ ﻣــﻦ اﻟﺒــﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ ﻟﺘﻠﺒﯿــﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟــﺎت إﻧﺘــﺎج
ﻣﺸــﺘﻘﺎت اﻟﺒــﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ ﻓــﻲ اﻟﻤﺮاﺣــﻞ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿــﺔ .ﯾــﺬﻛﺮ أن ﺷــﺮﻛﺔ "داو" ﻗﺎﻣــﺖ ﺑﺰﯾــﺎدة طﺎﻗــﺔ
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

إﻧﺘـﺎج اﻹﯾﺜﯿﻠ ـﯿﻦ ﻓ ـﻲ ﻧﻔ ـﺲ وﺣـﺪة اﻟﺘﻜﺴ ـﯿﺮ ﺑـﺄﻛﺜﺮ ﻣـﻦ  225أﻟ ـﻒ ط ـﻦ  /ﺳ ـﻨﺔ ،وإﺿ ـﺎﻓﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿـﺔ
ﺗﻜﺴ ـﯿﺮ اﻹﯾﺜــﺎن ،ﻣــﻊ اﻟﺤﻔــﺎظ ﻋﻠــﻰ اﻟﻤﺮوﻧــﺔ ﻓ ـﻲ اﻟﺘﻜﺴــﯿﺮ اﻟﺒﺨــﺎري ﻟﻠﻤــﻮاد اﻷوﻟﯿــﺔ اﻷﺧــﺮى
ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺑﺎن ،واﻟﺒﯿﻮ ﺗﺎن ،واﻟﻨﺎﻓﺜﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻋﺎم .2016
أﻋﻠﻨﺖ ﺷـ ـﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮوﻟﯿﻮﺟﺴـ ـﺘﯿﻜﺲ " ،" PetroLogistics ll LLCﻓﻲ ﺷـ ـﮭﺮ ﯾﻮﻟﯿﻮ /ﺗﻤﻮز ﻋﻦ
ﺗﺮﺧﯿﺼ ـﮭﺎ ﻟﺘﻘﻨﯿﺔ " "FCDhاﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸ ـﺮﻛﺔ داو " " Dowﻹﻧﺸ ـﺎء ﻣﺼ ـﻨﻊ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ ﺑﺘﻘﻨﯿﺔ
ﻧﺰع اﻟﮭﯿـﺪروﺟﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺑـﺎن " ،"PDHﺑﻄـﺎﻗـﺔ  500أﻟﻒ طﻦ ﺳــــﻨﻮﯾـﺎً واﻟﻤﺨﻄﻂ إﻧﺸــــﺎؤه ﻋﻠﻰ
ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻠﯿﺞ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة.
أﻋﻠﻨﺖ ﺷــ ـﺮﻛﺔ أس أن ﺳــــﻲ ﻻﻓﯿﻦ " "SNC-Lavalinﻋﻦ ﺣﺼــ ـﻮﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺑﺪء ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺘﺸـﻐﯿﻞ ﻟﻤﺸـﺮوع ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﻟﺴـﺎﺣﻞ اﻟﺨﻠﯿﺞ " ،"GCGVﻓﻲ ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﺳـﺎن ﺑﺎرﯾﺴـﯿﻮ،
ﺗﻜﺴـﺎس ،اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة .ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻤﺠﻤﻊ ﻣﻦ وﺣﺪة ﺗﻜﺴـﯿﺮ اﻹﯾﺜﺎن ﺑﻄﺎﻗﺔ  1.8ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺳـﻨﻮﯾﺎً،
ووﺣﺪ ﺗﯿﻦ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ،ووﺣﺪة إﻧﺘﺎج اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﻏﻼﯾﻜﻮل ،ﯾﺘﺒﻊ اﻟﻤﺸ ـﺮوع ﺷ ـﺮﻛﺔ أﻛﺴ ـﻮن
ﻣﻮﺑﯿﻞ/ﺳﺎﺑﻚ ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2022
أﻋﻠﻨﺖ ﺷــﺮﻛﺔ ﻛﺎﻟﺠﺎري ،وﻣﻘﺮھﺎ ﻣﻘﺎطﻌﺔ أﻟﺒﺮ ﺗﺎ -ﻛﻨﺪا ﻓﻲ ﯾﻮﻟﯿﻮ  /ﺗﻤﻮز ﻋﻦ ﻋﺰﻣﮭﺎ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﻤﻊ
ﻹﻧﺘﺎج اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﺳـــﻨﻮﯾﺎً ،وإﻧﺘﺎج اﻟﺒﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ،و ﺗﺒﻠﻎ اﺳـــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺸـــﺮوع
ﺣﻮاﻟﻲ  5.6ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ،اﻋﺘﻤﺎدا ﻏﺎز اﻟﺴـــﺠﯿﻞ " اﻟﺼـــﺨﺮي" اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ،واﻟﻤﻘﺮر ﺗﻮﻓﯿﺮه ﻋﺒﺮ
ﺧﻂ أﻧﺎﺑﯿﺐ إﻧﺒﺮﯾﺪج وﯾﺴـ ـﺖ ﻛﻮﺳـ ـﺖ " ،" Enbridge West Coastﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺸـ ـﻐﯿﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺤﻠﻮل ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم .2023
أﻛﺪت ﺷــﺮﻛﺔ إﯾﻨﯿﻮس أﻛﺴــﯿﺪ " " INEOS Oxideﻓﻲ ﯾﻮﻟﯿﻮ  /ﺗﻤﻮز أن وﺣﺪة أﻛﺴــﯿﺪ اﻹﯾﺜﻠﯿﻦ
) (EOاﻟﺠﺪﯾﺪة ،ﺑﻄﺎﻗﺔ  520أﻟﻒ طﻦ ﺳـﻨﻮﯾﺎ ،وﻣﺸـﺘﻘﺎت أﻛﺴـﯿﺪ اﻹﯾﺜﻠﯿﻦ " "EODﺳـﯿﺘﻢ ﺑﻨﺎؤھﺎ ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﻮﻛﻠﺖ ﺑﺎﯾﻮ " ،" Chocolate Bayouﺟﻨﻮب وﻻﯾﺔ ھﯿﻮﺳﺘﻦ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻠﯿﺞ اﻟﻤﻜﺴﯿﻚ.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

اَﺳﯿﺎ واﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﺎدي
أﻋﻠﻨﺖ ﺷـ ـﺮﻛﺔ رﯾﻼﯾﻨﺲ إﻧﺪﺳـ ـﺘﺮﯾﺰ " "Reliance Industriesﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ /ﺗﺸـ ـﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ ﻋﻦ
ﺧﻄﻄًـﺎ ﻻﺳــــﺘﺜﻤـﺎر ﻧﺤﻮ  9.75ﻣﻠﯿـﺎر دوﻻر ﻟﺒﻨـﺎء ﻣﺠﻤﻊ " ﺗﺤﻮﯾـﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨـﺎم إﻟﻰ ﻛﯿﻤـﺎوﯾـﺎت" ،ﻓﻲ
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸـــﺮﻛﺔ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺟﺎﻣﻨﺎﺟﺎر ﺑﺎﻟﮭﻨﺪ ،ﺑﻄﺎﻗﺔ إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺼـــﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  8.5ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﻣﻦ
اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ،واﻟﺒﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ ،واﻟﻌﻄﺮﯾـﺎت .ﺳــــﺘﺰﯾـﺪ اﻹﺿــــﺎﻓـﺎت اﻟﺠـﺪﯾـﺪة ﻟﻠﻤﺸــــﺮوع ﻣﻦ طـﺎﻗـﺔ إﻧﺘـﺎج
اﻷوﻟﯿﻔﯿﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﮭﻨﺪ ﺑﻨﺴــﺒﺔ  ،٪28وﺳــﯿﺼــﻞ إﻧﺘﺎج اﻟﮭﻨﺪ ﻣﻦ اﻷوﻟﯿﻔﯿﻨﺎت إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  18ﻣﻠﯿﻮن
طﻦ .ﻛﻤـﺎ ﺳــــﯿﻨﺘﺞ اﻟﻤﺠﻤﻊ اﻟﺠـﺪﯾـﺪ  3.5ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺰﯾﻦ ،واﻟﺘﻮﻟﻮﯾﻦ ،واﻟﺰاﯾﻠﯿﻦ ،و 4ﻣﻼﯾﯿﻦ
طﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎرازاﯾﻠﯿﻦ ،واﻷرﺛﻮ زاﯾﻠﯿﻦ .ﺳﯿﻮﻓﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻗﻔﺰة ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﮭﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻄﺮﯾﺎت،
ورﻓﻊ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﺑﻨﺴـ ـﺒﺔ  ،٪ 80ﻟﯿﺼـ ـﻞ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  17ﻣﻠﯿﻮن طﻦ .ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻮاد
اﻟﺨﺎم ﻟﻠﻤﺸـﺮوع ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷـﺮﻛﺔ أراﻣﻜﻮ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺣﺼـﺔ  ٪ 20ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻜﺮﯾﺮ واﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺎت
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ رﯾﻼﯾﻨﺲ.
ﺣﺼ ـﻠﺖ ﺷ ـﺮﻛﺔ ﻛﻰ ﺑﻲ أر " " KBRﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  /ﺗﺸ ـﺮﯾﻦ ﺛﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺼ ـﻤﯿﻢ اﻟﮭﻨﺪﺳ ـﻲ
اﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ ،و ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ إﻧﺘﺎج ﻓﯿﻨﯿﻞ أﺳـــﯿﺘﺎت ﻣﻮﻧﻤﺮ " ،"VAMﺑﻄﺎﻗﺔ  300أﻟﻒ طﻦ
ﺳــﻨﻮﯾﺎً ،اﻟﺘﻲ ﺳــﯿﺘﻢ ﺑﻨﺎؤھﺎ ﻓﻲ ﻣﻘﺎطﻌﺔ " ﻟﯿﺎﻧﯿﻮﻧﻘﺎﻧﻎ" ،اﻟﺼــﯿﻦ ،ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺷـ ـﻨﻎ ﻟﻠﺘﻜﺮﯾﺮ
واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت." Shenghong Refining Petrochemical Co." ،
أﻋﻠﻨﺖ ﺷ ـﺮﻛﺔ ﻟﯿﻮﻧﺪل ﺑﺎﺳ ـﻞ" " LyondellBasellﻓﻲ ﺳ ـﺒﺘﻤﺒﺮ  /أﯾﻠﻮل ﻋﻦ ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎھﻢ
ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺸ ـﺮوع ﻣﺸ ـﺘﺮك ﺑﻨﺴ ـﺒﺔ  50/50ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﯿﺎوﻧﯿﻨﻎ ﺑﻮرا إﻧﺘﺮﺑﺮاﯾﺰ )ﺑﻮرا(Liaoning ،

) ،Bora Enterprise Group (Boraﻓﻲ ﻣـﺪﯾﻨـﺔ ﺑـﺎﻧﺠﯿﻦ ﺑـﺎﻟﺼــــﯿﻦ ،ﺑﻄـﺎﻗـﺔ  1.1ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﻣﻦ
اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ.
روﺳﯿﺎ /أوروﺑﺎ
اﻧﺨﻔﺾ إﻧﺘﺎج اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ،واﻟﺒﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ ،واﻟﺒﯿﻮﺗﺎداﯾﯿﻦ ،ﻓﻲ أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ وﺧﺎﺻــ ـﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ
أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ،وﻓﺮﻧﺴ ـﺎ ،وإﺳ ـﺒﺎﻧﯿﺎ ،وﺑﻮﻟﻨﺪا ﻓﻲ اﻟﻨﺼ ـﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  2019ﺑﻨﺴ ـﺒﺔ  ٪ 8-7ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ
14

241

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻋـﺎم  .2018ﺣﯿـﺚ ﻛـﺎن ﻋـﺎم  2019ﺑـﺎرًزا ﻓﻲ ﻗـﺎﺋﻤـﺔ أﻋﻤـﺎل اﻟﺼــــﯿـﺎﻧـﺔ ﻟﻮﺣـﺪات
اﻟﺘﻜﺴـــﯿﺮ اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻨﺤﻮ  13وﺣﺪة ﺗﺨﻀـــﻊ ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺼـــﯿﺎﻧﺔ ،اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ أو اﻟﻄﺎرﺋﺔ ،وﻟﻢ ﻨﺗﮭﻲ
ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺼـ ـﺎﻧﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﺼـ ـﯿﺎﻧﺔ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد .و ﺗﺰاﻣﻦ ذﻟﻚ أﯾﻀـ ـﺎً ﻣﻊ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻓﻲ
اﺛﻨﯿﻦ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﺷـﺮﻛﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ أوروﺑﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸـﺮﻛﺔ ﺑﺎﺳـﯿﻒ ﻓﻲ أﻧﺘﻮﯾﺮب ﻓﻲ ﺑﻠﺠﯿﻜﺎ ،وﺷـﺮﻛﺔ
ﺷـﻞ ﻓﻲ ﻣﻮردﯾﻚ ،ھﻮﻟﻨﺪا .ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺸـﻜﻞ ) (12-3ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄھﻢ اﻟﻤﺼـﺎﻧﻊ اﻟﺘﻲ أﺟﺮت ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺼـﯿﺎﻧﺔ
اﻟﺪورﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ دول أوروﺑﺎ.
اﻟﺸﻜﻞ )(12-3
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄھﻢ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺘﻲ أﺟﺮت ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺪورﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ دول أوروﺑﺎ

اﻟﻤﺼﺪرhttps://www.icis.com/explore/resources/news/2019/06/18/10379838/europe-ethylene-propylene-in-cautious-mode-after-h1-:
expectations-disrupted-by-global-woes
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

أﻋﻠﻨــﺖ ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﻜــﺪﯾﺮﻣﻮت اﻟﺪوﻟﯿــﺔ " "McDermott International Incﻓــﻲ ﻧــﻮﻓﻤﺒﺮ /
ﺗﺸــﺮﯾﻦ ﺛــﺎﻧﻲ ﻋــﻦ ﺣﺼــﻮﻟﮭﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋﻘــﺪ ﺗﻘﻨــﻲ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﯿــﻚ ﻛﯿﻤﯿﻜــﺎل ) ،(BCCوﻋﻘــﺪ
ﻟﻠﮭﻨﺪﺳــﺔ اﻷﺳﺎﺳــﯿﺔ اﻟﻤﻮﺳـ ـﻌﺔ " "EBEﻣــﻦ ﺷــﺮﻛﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳــﺔ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿــﺔ اﻟﻮطﻨﯿــﺔ اﻟﺼــﯿﻨﯿﺔ
ﻟﻠﺒﻨ ـﺎء اﻟﻤﺤ ـﺪودة ،ﻟﻤﺸ ـﺮوع ﺗﻜﺴ ـﯿﺮ اﻹﯾﺜ ـﺎن ﺑﻄﺎﻗ ـﺔ ﺳ ـﻨﻮﯾﺔ ﺗﺒﻠ ـﻎ  1.4ﻣﻠﯿ ـﻮن ط ـﻦ ﺑ ـﺎﻟﻘﺮب ﻣ ـﻦ
اﻟﺸــﻮاطﺊ اﻟﺮوﺳــﯿﺔ ﻓــﻲ ﺧﻠــﯿﺞ ﻓﻨﻠﻨــﺪا ،وھــﻮ ﻣﻠــﻚ ﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﯿــﻚ ﻛﯿﻤﯿﻜــﺎل ،إﺣــﺪى اﻟﺸــﺮﻛﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟـﺸﺮﻛﺔ "."RusGazDobycha
ﺻــﺮﺣﺖ ﺷــﺮﻛﺔ إﻛﺴــﻮن ﻣﻮﺑﯿــﻞ ﻓــﻲ ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ /أﯾﻠــﻮل ﺑﺄﻧﮭــﺎ ﺗﺨﻄــﻂ ﻹطــﻼق ﺑﺮﻧــﺎﻣﺞ
اﺳـ ـﺘﺜﻤﺎر إﺿـ ـﺎﻓﻲ ﻟﺘﺤـ ـﺪﯾﺚ اﻟﺒﻨﯿـ ـﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿـ ـﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴـ ـﯿﺔ ،وإدﺧـ ـﺎل ﺗﻘﻨﯿـ ـﺎت ﺟﺪﯾـ ـﺪة ﻣـ ـﻦ ﺷـ ـﺄﻧﮭﺎ
ﺗﺤﺴـ ـﯿﻦ اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﯿـ ـﺔ اﻟﺘﺸـــﻐﯿﻠﯿﺔ ،واﻷداء ،ﺑﻘﯿﻤـ ـﺔ  140ﻣﻠﯿـ ـﻮن ﺟﻨﯿـــﮫ إﺳـ ـﺘﺮﻟﯿﻨﻲ ﻋﻠـ ـﻰ ﻣـــﺪار
اﻟﻌــﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻘﺒﻠــﯿﻦ ﻓــﻲ ﻣﺼــﻨﻊ ﻓــﺎﯾﻒ " "Fifeﻟﻺﯾﺜﯿﻠــﯿﻦ ،واﻟــﺬي ﺑــﺪأ ﻋﻤﻠﯿﺎ ـﺗـﮫ ﻓــﻲ ﻋــﺎم 1985
ﺑﻄﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ  800أﻟﻒ طﻦ ﻣﻦ اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﺳﻨﻮًﯾﺎ ﻓﻲ اﺳﻜﺘﻠﻨﺪا.
أﻋﻠﻨــﺖ ﺷــﺮﻛﺔ ھﺎﻧﯿﻮﯾــﻞ ﻓــﻲ ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ /أﯾﻠــﻮل أن ﺷــﺮﻛﺔ ﺑــﻲ ﻛــﻰ إن أورﻟــﯿﻦ " PKN

 " ORLENﻗ ـﺪ رﺧﺼ ـﺖ ﺗﻘﻨﯿ ـﺔ ﯾ ـﻮ أي ﺑ ـﻲ " ،"™ UOPﻟﻤﺸ ـﺮوﻋﮭﺎ ﻓ ـﻲ ﺑﻮﻟﻨ ـﺪا ﻟﺰﯾ ـﺎدة إﻧﺘ ـﺎج
اﻷوﻟﯿﻔﯿﻨـ ـﺎت اﻟﺨﻔﯿﻔـ ـﺔ ﺑﻨﺴـ ـﺒﺔ ﺗﺼـ ـﻞ إﻟـ ـﻰ  ،% 30وزﯾـ ـﺎدة إﻧﺘـ ـﺎج اﻟﻌﻄﺮﯾـ ـﺎت ﺑﻨﺴـ ـﺒﺔ ،%12
ﻟﻼﺳــﺘﻔﺎدة ﺑﺸــﻜﻞ أﻓﻀــﻞ ﻣــﻦ إﻣﻜﺎﻧــﺎت ﻣﺼــﻔﺎة اﻟﺘﻜﺮﯾــﺮ ،و ﺗﺤﺴــﯿﻦ رﺑﺤﯿــﺔ وﺣــﺪات ﺗﻜﺴــﯿﺮ
اﻟﻨﺎﻓﺜﺎ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع.
أﻋﻠﻨـــﺖ ﻛﺎزاﺧﺴـــﺘﺎن ،وأذرﺑﯿﺠـــﺎن ،وأوزﺑﻜﺴـــﺘﺎن ،وﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴـــﺘﺎن ،وطﺎﺟﯿﻜﺴـــﺘﺎن ﻓـــﻲ
أﻏﺴــﻄﺲ/أب ﺑﻤــﺆ ﺗﻤﺮ اﻟﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿــﺔ اﻟﻼﺣﻘــﺔ ﻟــﺪول ﺑﺤــﺮ اﻟﻘــﺰوﯾﻦ ،ووﺳــﻂ اَﺳــﯿﺎ،
ﻋ ـﻦ ﻋ ـﺪد ﻣ ـﻦ اﻟﻤﺸ ـﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺨﻄ ـﻂ ﻟﮭ ـﺎ واﻟﻤﻌﻠ ـﻦ ﻋﻨﮭ ـﺎ ﻓ ـﻲ ﻣﺠ ـﺎل اﻟﺘﻜﺮﯾ ـﺮ واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾ ـﺎت
طﺒﻘﺎً ﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ وﺷﻤﻠﺖ:
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

ﺗﺠﺪﯾــﺪ ﻣﺼــﻔﺎة ﺷــﺮﻛﺔ ﺳــﻮﻛﺎر " " SOCARﺿــﻤﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿــﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺜﻤﺎرات ﺗﺼــﻞ
إﻟــﻰ ﻧﺤــﻮ  10ﻣﻠﯿــﺎر دوﻻ ،ﻓــﻲ ﻣﺪﯾﻨــﺔ ﺑ ـﺎﻛﻮ ﻓــﻲ أذرﺑﯿﺠــﺎن ،ﺗﺸــﻤﻞ ﻋﻤﻠﯿــﺎت اﻟﺘﻮﺳــﻊ إﺿــﺎﻓﺔ
وﺣﺪة ﻹﻧﺘﺎج اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ،وﻗﺪﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻋﺎم .2030
ﺗﻌﻤــ ـﻞ ﺷــ ـﺮﻛﺔ ﻛـــﻰ ﺑـــﻲ أي " " KPIﻋﻠــ ـﻰ ﺑﻨــ ـﺎء ﻋــ ـﺪد ﻣــ ـﻦ اﻟﻤﺸــ ـﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺪﯾــ ـﺪة
ﺑﺎﺳـ ـﺘﺜﻤﺎرات ﺗﺼـــﻞ إﻟـــﻰ ﻧﺤـــﻮ  2ﻣﻠﯿـــﺎر دوﻻر ﻓـــﻲ ﻣﻮﻗـــﻊ ﻣﺠﻤـــﻊ أﺗﯿـ ـﺮاو" "Atyrauﻓـــﻲ
ﻛﺎزاﺧﺴــﺘﺎن ،وھــﻲ :ﻣﺼــﻨﻊ إﻧﺘــﺎج اﻟﺒــﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ ،وﻣﺼــﻨﻊ إﻧﺘــﺎج اﻟﺒــﻮﻟﻲ ﺑــﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ ،وﻣﺼــﻨﻊ
إﻧﺘ ـﺎج اﻟﺒ ـﻮﻟﻲ ﺑﯿﻮ ﺗ ـﺎداﯾﯿﻦ ،وﻣﺼ ـﻨﻊ إﻧﺘ ـﺎج اﻟﺒﯿﻮ ﺗ ـﺎداﯾﯿﻦ .ﻣ ـﻦ اﻟﻤﺨﻄ ـﻂ اﻻﻧﺘﮭ ـﺎء ﻣ ـﻦ ﺑﻨ ـﺎء ھ ـﺬه
اﻟﻤﺼ ـﺎﻧﻊ ﺑﺤﻠ ـﻮل ﻋ ـﺎم  .2021ﻛﻤ ـﺎ أﻋﻠﻨ ـﺖ ﻋ ـﻦ ﺧﻄﻄﮭ ـﺎ ﻟﺒﻨ ـﺎء ﻣﺼ ـﻨﻊ ﻹﻧﺘ ـﺎج اﻟﺒ ـﻮﻟﻲ ﻓﯿﻨﯿ ـﻞ
ﻛﻠﻮرﯾﺪ " "PVCداﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻊ.
ﺗﻌﻤــﻞ ﺷــﺮﻛﺔ ﻧــﺎﻓﻮﯾﺰوت ﻋﻠــﻰ ﺑﻨــﺎء اﻟﻌﺪﯾــﺪ ﻣــﻦ ﻣﺼــﺎﻧﻊ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾــﺎت ،ﺑﺎﺳــﺘﺜﻤﺎرات
ﺗﺼــﻞ إﻟــﻰ ﻧﺤــﻮ  1.5ﻣﻠﯿــﺎر دوﻻر ﻓــﻲ أوزﺑﻜﺴــﺘﺎن ،و ﺗﺸــﻤﻞ ﻣﺸــﺮوﻋﺎت إﻧﺘــﺎج اﻷﻣﻮﻧﯿــﺎ،
واﻟﯿﻮرﯾــﺎ ،واﻟﺼــﻮدا اﻟﻜﺎوﯾــﺔ ،واﻟﻤﯿﺜــﺎﻧﻮل ،واﻟﺒــﻮﻟﻲ ﻓﯿﻨﯿــﻞ ﻛﻠﻮرﯾــﺪ ،ﻓــﻲ ﻣﺠﻤــﻊ ﻧــﺎﻓﻮﯾﺰوت
ﻧﺎﻓﻮي " ،"Navoiazot Navoiﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ أن ﺗﺒﺪأ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻋﺎم .2020
أﻋﻠﻨــ ـﺖ ﺷــ ـﺮﻛﺔ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺠــ ـﺎز " "Turkmengazﻋــ ـﻦ ﻋــ ـﺪد ﻣــ ـﻦ ﻣﺸــ ـﺮوﻋﺎت ﺑﻤﺠﻤــ ـﻊ
ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺠــﺎز ﻛﯿــﺎﻧﻠﻲ ﻓــﻲﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴــﺘﺎن ،ﻓــﻲ ﻣﺮﺣﻠــﺔ دراﺳــﺎت اﻟﺠــﺪوى ،ﺑﺈﺟﻤــﺎﻟﻲ اﺳــﺘﺜﻤﺎرات
ﺣ ـﻮاﻟﻲ  428ﻣﻠﯿ ـﻮن دوﻻر ،ﯾﺸ ـﻤﻞ اﻟﻤﺸ ـﺮوع ﻣﺼ ـﻨﻊ إﻧﺘ ـﺎج اﻟﺒ ـﻮﻟﻲ ﻓﯿﻨﯿ ـﻞ ﻛﻠﻮرﯾ ـﺪ ،وﻣﺼ ـﻨﻊ
اﻟﺒ ـﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠ ـﯿﻦ ،وﻣﺼ ـﻨﻊ اﻟﻜﻠ ـﻮر ،وﻣﺼ ـﻨﻊ اﻟﺼ ـﻮدا اﻟﻜﺎوﯾ ـﺔ ،واﻟﻤﺰﻣ ـﻊ اﻻﻧﺘﮭ ـﺎء ﻣﻨﮭ ـﺎ ﺑﺤﻠ ـﻮل
ﻋﺎم .2025
اﺳـ ـﺘﺄﻧﻔﺖ ﺷـــﺮﻛﺔ ﺻـــﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾـــﺎت اﻟﻄﺎﺟﯿﻜﯿـــﺔ ،أزو " "Azoأﻋﻤـــﺎل اﻟﺘﺤـــﺪﯾﺚ،
ﻟﻤﺠﻤـ ـﻊ أزوت ﺳـــﺮﺑﻨﺪ " "Azot Sarbandﻓـ ـﻲ طﺎﺟﯿﻜﺴـــﺘﺎن ،ﻹﻧﺘـ ـﺎج اﻟﯿﻮرﯾـــﺎ ،واﻷﻣﻮﻧﯿـــﺎ،
ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﺒﻠﻎ ﺣﻮاﻟﻲ  421ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ،و ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻨﮫ ﻟﻌﺎم .2020
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
ﺗﻌﻤ ـﻞ إﯾ ـﺮان ﻋﻠــﻰ زﯾ ـﺎدة طﺎﻗﺘﮭ ـﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿــﺔ ﻣ ـﻦ ﻣﻨــﺘﺞ اﻟﻤﺎﻟﯿ ـﻚ أﻧﮭﯿﺪرﯾ ـﺪ ،ﺣﯿــﺚ أﻧ ـﮫ ﻣــﻦ
اﻟﻤﺨﻄ ـﻂ واﻟﻤﻌﻠ ـﻦ ﻟﮭـﺎ أن ﺗﻀ ـﯿﻒ ﻧﺤـﻮ  0.13ﻣﻠﯿـﻮن ط ـﻦ ﺳ ـﻨﻮﯾﺎً ،ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣﺸ ـﺮوﻋﯿﻦ ﻗﯿ ـﺪ
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ،ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة .2023-2019
 .IIاﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﻓﯿﻤــﺎ ﯾﻠــﻲ أھــﻢ ﺗﻄــﻮرات ﺻــﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾــﺎت ﻓــﻲ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿــﺔ ﺧــﻼل ﻋــﺎم
:2019

دوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
وﻗﻌـ ـﺖ ﺷـــﺮﻛﺔ أدﻧـ ـﻮك "  "ADNOCﻓـ ـﻲ دﯾﺴـــﻤﺒﺮ  /ﻛـــﺎﻧﻮن أول ا ﺗﻔﺎﻗﯿـــﺔ إطﺎرﯾـــﺔ ﻣـــﻊ
ﺷـ ـﺮﻛﺔ رﯾﻼﯾـ ـﻨﺲ إﻧﺪﺳـ ـﺘﺮﯾﺰ ") "Reliance Industries Limited (RILﻟﺘﻄـ ـﻮﯾﺮ ﻣﺼـ ـﻨﻊ
ﻹﻧﺘــﺎج ﺛﻨــﺎﺋﻲ ﻛﻠﻮرﯾــﺪ اﻹﯾﺜﯿﻠــﯿﻦ" ،"EDCﺑﺠــﻮار ﻣﻮﻗــﻊ اﻟﺘﻜﺮﯾــﺮ واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾــﺎت اﻟﻤﺘﻜﺎﻣــﻞ
ﻟﺸ ـﺮﻛﺔ أدﻧ ـﻮك ﻓ ـﻲ اﻟ ـﺮوﯾﺲ .ﯾﮭ ـﺪف اﻟﻤﺸ ـﺮوع إﻟ ـﻰ ﺗﻮﺟﯿ ـﮫ ﺻ ـﺎدرا ﺗﮫ ﺑﺼ ـﻮرة رﺋﯿﺴ ـﯿﺔ إﻟ ـﻰ
أﺳــﻮاق اﻟﺒــﻮﻟﻲ ﻓﯿﻨﯿــﻞ ﻛﻠﻮرﯾــﺪ اﻟﻤﺘﻨــﺎﻣﻲ ﻓــﻲ اﻟﮭﻨــﺪ .ﺳــﯿﺆدي ﺗﻮﺳــﻊ أدﻧــﻮك واﺳــﺘﺜﻤﺎراﺗﮭﺎ
اﻟﺠﺪﯾـــﺪة ﻓـــﻲ ﻗﻄـــﺎع اﻹﻧﺘـــﺎج إﻟـــﻰ ﺗﺴـــﺮﯾﻊ ﺗﻨﻔﯿـــﺬ إﺳـــﺘﺮا ﺗﯿﺠﯿﺘﮭﺎ ﻟﻌـــﺎم  ،2030اﻟﻤﺪﻋﻮﻣـــﺔ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻘﯿﻤﺔ  45ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر.
أﻋﻠﻨــﺖ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛﺔ أدﻧــﻮك ،وﺷــﺮﻛﺔ أو ﺳــﻲ أي " "OCIﻓــﻲ ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ  /أﯾﻠــﻮل ﻋــﻦ
اﺳــﺘﻜﻤﺎل إﺟــﺮاءات اﻻﻧــﺪﻣﺎج ﺑﯿﻨﮭﻤــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل ﺻــﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳــﻤﺪة اﻟﻨﯿﺘﺮوﺟﯿﻨﯿــﺔ ،و ﺗﻤﺘﻠــﻚ
اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌــﺔ ،واﻟﺘــﻲ ﺳــﻤﯿﺖ ﺑﺸــﺮﻛﺔ ﻓﯿﺮﺗــﻲ ﺟﻠــﻮب " "Fertiglobeوﻣﻘﺮھــﺎ أﺑــﻮ ظﺒــﻲ،
أﻛﺒــﺮ ﻣﻨﺼــﺔ ﻹﻧﺘــﺎج اﻷﺳــﻤﺪة اﻟﻨﯿﺘﺮوﺟﯿﻨﯿــﺔ ،ﻣﻤــﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭــﺎ أﻛﺒــﺮ ﻣﻨــﺘﺞ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ اﻟﺸــﺮق
اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﺑﻄﺎﻗﺔ  5ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﻣﻦ اﻟﯿﻮرﯾﺎ ،و 1.5ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﻣﻦ اﻷﻣﻮﻧﯿﺎ.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

وﻗﻌــﺖ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﺷــﺮﻛﺔ أدﻧــﻮك ،وﺷــﺮﻛﺔ ﻛﯿــﺰاد " "KIZADﻓــﻲ ﯾﻨــﺎﯾﺮ /ﻛــﺎﻧﻮن ﺛــﺎﻧﻲ،
اﺗﻔﺎﻗ ـﺎ إطﺎرﯾ ـﺎً ﻹط ـﻼق ﻣﺸ ـﺮوع اﻟﺒ ـﻮﻟﯿﻤﺮات "اﻟﺒ ـﻮﻟﯿﻤﺮز ﺑ ـﺎرك" ،ﺑﮭ ـﺪف ﺗﺴ ـﺮﯾﻊ اﻻﺳ ـﺘﺜﻤﺎر،
واﻻﺑﺘﻜـ ـﺎر ﻓـ ـﻲ ﺻـ ـﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﻼﺳـ ـﺘﯿﻚ ،وﯾﮭـ ـﺪف ھـ ـﺬا اﻟﺘﻌـ ـﺎون إﻟـ ـﻰ ﺗﻘـ ـﺪﯾﻢ اﻟﻤﺸـ ـﻮرة اﻟﻔﻨﯿـ ـﺔ،
واﻻﻗﺘﺼـ ـﺎدﯾﺔ ،واﻟـ ـﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨـ ـﻲ ﻟﻤﺸـ ـﺮوﻋﺎت ﻗﻄﺎﻋـ ـﺎت اﻟﺘﻌﺒﺌـ ـﺔ واﻟﺘﻐﻠﯿـ ـﻒ ،واﻟﺒﻨـ ـﺎء ،واﻟﺴـ ـﻠﻊ
اﻟﻤﻨﺰﻟﯿـــﺔ ،واﻟﺰراﻋﯿـــﺔ ،واﻟﻤﻨﻈﻔـــﺎت ،وﻣﺸـــﺮوﻋﺎت إﻋـــﺎدة ﺗـــﺪوﯾﺮ اﻟﺒﻼﺳـــﺘﯿﻚ ،واﻟﺘﻮزﯾـــﻊ،
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﺔ.
ھ ـﺬا وﺗﺨﻄــﻂ دوﻟــﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿــﺔ اﻟﻤﺘﺤــﺪة إﻟ ـﻰ زﯾــﺎدة ﻗــﺪرا ﺗﮭﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿــﺔ ﻣــﻦ ﻣﻨــﺘﺞ
اﻟﻤﺎﻟﯿــﻚ أﻧﮭﯿﺪرﯾــﺪ ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل إﻧﺸــﺎء ﻣﺼــﻨﻊ أي ﻧــﻮك  -اي ﺟــﻲ ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾــﺎت

"

 ،"ENOC - IG Petrochemicalsﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻲ.

اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ
أﻋﻠﻨﺖ ﺷــﺮﻛﺔ ﻟﯿﻮﻧﺪل ﺑﺎﺳــﻞ" " LyondellBasellﻓﻲ أﻏﺴــﻄﺲ /أب ﻋﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻘﻨﯿﺔ ﻟﯿﻮﻧﺪل
ﺑـﺎﺳــــﻞ ﻟﻮﺣـﺪة إﻧﺘـﺎج اﻟﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ ،ﺑﻄـﺎﻗـﺔ  550أﻟﻒ طﻦ ﺳــــﻨﻮﯾـﺎً ،اﻟﺘـﺎﺑﻊ ﻟﻤﺸــــﺮوع ﺷــــﺮﻛﺔ
ﺳﻮﻧﺎطﺮاك /ﺗﻮﺗﺎل اﻟﻤﺸﺘﺮك ") ،"Sonatrach Total Enterprise (STEPﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ أرزﯾﻮ -ﺑﻮﻻﯾﺔ
وھﺮان ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ.
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
أﻋﻠﻨــﺖ ﺷــﺮﻛﺔ ﻣﻜــﺪﯾﺮﻣﻮت اﻟﺪوﻟﯿــﺔ ﻓــﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ/ﺗﺸــﺮﯾﻦ اﻷول ﻋــﻦ ﺣﺼــﻮﻟﮭﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋﻘــﺪ
ﻣـــﻦ ﺷـــﺮﻛﺔ أراﻣﻜـــﻮ ،وﺗﻮﺗـ ـﺎل راﻓﯿﻨـــﺎج ﺗﺸـــﯿﻤﻲ" ،"Total Raffinage Chimieﻟﺘـــﻮﻓﯿﺮ
ﺗﺮاﺧﯿﺺ ،ﺣﺰﻣـــﺔ أﻋﻤـــﺎل اﻟﮭﻨﺪﺳـــﺔ اﻷوﻟﯿـــﺔ ،وأﻋﻤـــﺎل اﻟﮭﻨﺪﺳـــﺔ اﻷﺳﺎﺳـــﯿﺔ اﻟﻤﻮﺳـــﻌﺔ،
ـــ
واﻟﺘــﺪرﯾﺐ ،واﻟﺨــﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﯿــﺔ ،و ﺗﻮرﯾــﺪ اﻟﻤﻌــﺪات اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﻹﻧﺸــﺎء ﻣﺠﻤــﻊ ﻣﺘﻜﺎﻣــﻞ ﻟﺘﻜﺮﯾــﺮ
اﻟﺒﺘﺮول واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﻹﻧﺘﺎج اﻹﯾﺜﯿﻠﯿﻦ ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﻻﻣﺲ"."Lummus

أﻋﻠﻨــﺖ ﺷــﺮﻛﺔ أﯾــﺔ ﺑــﻲ ﺑــﻲ " "ABBﻓــﻲ ﻧــﻮﻓﻤﺒﺮ  /ﺗﺸــﺮﯾﻦ ﺛــﺎﻧﻲ ﻋــﻦ ﻓﻮزھــﺎ ﺑﻤﺸــﺮوع
ﻣﺒـــﺎدرة اﻟﺮﻗﻤﻨـــﺔ ﻟﺘﺜﺒﯿـــﺖ ﻧﻈـــﺎم اﻷ ﺗﻤﺘـــﺔ اﻟﻤﻮﺳـــﻌﺔ " "automation systemﻓـــﻲ ﻣﺼـــﻨﻊ
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

ﺗﺠﺮﯾﺒــﻲ ـﺗ ـﺎﺑﻊ ﻟﺸــﺮﻛﺔ ﺳــﺎﺑﻚ ﻓــﻲ اﻟﺠﺒﯿــﻞ ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺠﻤــﻊ ﺑــﯿﻦ وظــﺎﺋﻒ ﻧﻈــﺎم اﻟــﺘﺤﻜﻢ
اﻟﻤــﻮزع ) ،(DCSوﻧﻈــﺎم اﻟــﺘﺤﻜﻢ اﻟﻜﮭﺮﺑــﺎﺋﻲ ،وﻧﻈــﺎم اﻟﺴــﻼﻣﺔ ) ،(SISﻟﺘــﻮﻓﺮ ﻣﻨﺼــﺔ ﺑﯿﺎﻧــﺎت
ﯾ ـﺘﻢ ﺗﻘ ـﺪﯾﻤﮭﺎ ﻓ ـﻲ اﻟﻮﻗ ـﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳ ـﺐ ،إﻟ ـﻰ ﺟﺎﻧ ـﺐ اﻟﺘﺤﻠ ـﯿﻼت اﻟﺘﻨﺒﺆﯾ ـﺔ اﻟﺘ ـﻲ ﺗـﺪﻋﻢ اﺗﺨ ـﺎذ ﺷ ـﺮﻛﺔ
ﺳﺎﺑﻚ ﻟﻠﻘﺮارات اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ،وﻟﺘﻌﺰﯾﺰ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وأداء اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ.
ﺗﻌﺎﻗـــﺪت ﺷـــﺮﻛﺔ ﺳﺎﻣﺴـــﻮﻧﺞ إﻧﺠﻨﯿـــﺮﻧﺞ "  " Samsung Engineeringﻓـــﻲ ﺳــ ـﺒﺘﻤﺒﺮ/
أﯾﻠـ ـﻮل ﻣـ ـﻊ ﺷـ ـﺮﻛﺔ ﻣﺎﻣﯿــﺖ " ،"Mammoetوھـ ـﻲ ﺷـ ـﺮﻛﺔ راﺋـ ـﺪة ﻋﺎﻟﻤﯿـ ـﺎً ﻓـ ـﻲ ﻣﺠـ ـﺎل اﻟﻨﻘـ ـﻞ
اﻟﺜﻘﯿــﻞ ،واﻟﻨﻘــﻞ اﻟﮭﻨﺪﺳــﻲ ،ﻋﻠــﻰ ﻧﻘــﻞ و ﺗﺮﻛﯿــﺐ  49وﺣــﺪة ﻟﺒﻨــﺎء ﻣﺼــﻨﻊ اﻹﯾﺜﻠــﯿﻦ أﻛﺴــﯿﺪ،
وﻣﺼــﻨﻊ اﻹﯾﺜﻠــﯿﻦ ﻏﻼﯾﻜــﻮل " ،" EO/EGﺑﻄﺎﻗــﺔ  700أﻟــﻒ طــﻦ ﺳــﻨﻮﯾﺎً ،اﻟﺘــﺎﺑﻊ ﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﺠﺒﯿــﻞ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﺑﻌﺪ اﻛﺘﻤﺎﻟﮫ ﻋﺎم .2020
أﻋﻠﻨــــﺖ ﺷــــﺮﻛﺔ ﻛﻼرﯾﺎﻧــــﺖ " "Clariantﻓــــﻲ أﻏﺴــــﻄﺲ  /أب ،أن ﺷــــﺮﻛﺔ ﻛﺎﺗﻼﺳــــﺖ
" "Catalystsاﻟﺘﺎﺑﻌ ـﺔ ﻟﮭ ـﺎ اﻓﺘﺘﺤ ـﺖ ﻣﻜﺘ ـﺐ ﺟﺪﯾ ـﺪ ﻟﻠﺨ ـﺪﻣﺎت ،واﻟ ـﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨ ـﻲ ﻓ ـﻲ اﻟﺠﺒﯿ ـﻞ ،ﺑﮭ ـﺪف
ﻋــﺮض أﺣــﺪث اﻟﻤــﻮاد اﻟﺤﻔــﺎزة ﻟــﺪي اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻟﺮﻓــﻊ ﻛﻔــﺎءة وﺟــﻮدة إﻧﺘــﺎج اﻟﻮﻗــﻮد ،وإزاﻟــﺔ
اﻟﻜﺒﺮﯾ ـﺖ ،واﻟﻜﻠ ـﻮر ،واﻟ ـﺰرﻧﯿﺦ ،واﻟﺰﺋﺒ ـﻖ .ﺗﺸ ـﺘﻤﻞ ﺣﻠ ـﻮل اﻟﺸ ـﺮﻛﺔ أﯾﻀ ـﺎً ﻋﻠ ـﻰ ﻋ ـﺮض ﻣ ـﻮاد
ﺣﻔـــﺎزة ﻟﺼـــﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾـــﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴـــﯿﺔ ﻟﺼـــﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾـــﺎت ،وﯾﺸـــﻤﻞ إﻧﺘـــﺎج
اﻹﯾﺜﯿﻠـ ـﯿﻦ ،واﻟﺒـ ـﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ ،واﻟﺒﯿﻮﺗـ ـﺎداﯾﯿﻦ ،واﻟﺴـ ـﺘﯿﺮﯾﻦ ،ﺑﺎﻹﺿـ ـﺎﻓﺔ إﻟـ ـﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋـ ـﺔ ﻛﺎﻣﻠـ ـﺔ ﻣـ ـﻦ
اﻟﻤﻮاد اﻟﺤﻔﺎزة ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺒﻮﻟﻲ ﺑﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ.
دوﻟﺔ ﻗطر
أﺻــﺪرت ﺷــﺮﻛﺔ ﻗﻄــﺮ ﻟﻠﺒﺘــﺮول ﻓــﻲ ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ /أﯾﻠــﻮل دﻋــﻮة ﻣﻨﺎﻗﺼــﺎت ﻋﺎﻟﻤﯿــﺔ ﻟﻤﻨﺸــﺂت
اﻟﮭﻨﺪﺳــﺔ ،واﻟﻤﺸــﺘﺮﯾﺎت ،واﻟﺒﻨــﺎء " ،"EPCﻟﻤﻨﺸــﺂت ﺗﺨــﺰﯾﻦ ،و ﺗﻮزﯾــﻊ ﻣﻨــﺘﺞ اﻟﻤﻮﻧــﻮ إﯾﺜﯿﻠــﯿﻦ
ﻏﻼﯾﻜــﻮل " ،"Mono-Ethylene Glycolواﻟﺘــﻲ ﺳــﺘﻜﻮن ﺟــﺰًءا ﻣــﻦ ﻣﺸــﺮوع ﺗﻮﺳــﯿﻊ ﺣﻘــﻞ
اﻟﺸﻤﺎل ،ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ رأس ﻟﻔﺎن اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

أﻋﻠﻨـﺖ ﺷ ـﺮﻛﺔ ﻗﻄـﺮ ﻟﻠﺒﺘـﺮول ﻓ ـﻲ ﯾﻮﻧﯿ ـﻮ  /ﺣﺰﯾـﺮان ﻋـﻦ اﺧﺘﯿـﺎر ﺷ ـﺮﻛﺔ ﺷ ـﯿﻔﺮون ﻓﯿﻠﯿ ـﺒﺲ
ﻟﻠﻜﯿﻤﺎوﯾــﺎت ،ﻛﺸــﺮﯾﻚ ﺑﻨﺴــﺒﺔ " "%70:30ﻓــﻲ ﻣﺠﻤــﻊ ﺑﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾــﺎت ﺟﺪﯾــﺪ ﺳــﯿﺘﻢ ﺗﻄــﻮﯾﺮه
وﺑﻨﺎﺋــﮫ ﻓــﻲ ﻣﺪﯾﻨــﺔ راس ﻟﻔــﺎن اﻟﺼــﻨﺎﻋﯿﺔ ،ﺑﻄﺎﻗــﺔ  1.9ﻣﻠﯿــﻮن طــﻦ ﺳــﻨﻮﯾﺎً ﻣــﻦ اﻹﯾﺜﯿﻠـ ـﯿﻦ،
وﯾﺸــﻤﻞ وﺣــﺪ ﺗﯿﻦ ﻹﻧﺘــﺎج اﻟﺒــﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠــﯿﻦ ﻋــﺎﻟﻲ اﻟﻜﺜﺎﻓــﺔ ،وﺑﻤــﺎ ﯾﺤﻘــﻖ اﻻﺳــﺘﻔﺎدة اﻟﻤﺜﻠــﻰ ﻣــﻦ
اﻹﯾﺜـﺎن اﻟﻤﻨ ـﺘﺞ ﻣ ـﻦ ﻣﺸ ـﺮوع ﺗﻮﺳ ـﻌﺔ ﺣﻘ ـﻞ اﻟﺸ ـﻤﺎل ﻟﻠﻐ ـﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌ ـﻲ اﻟﻤﺴ ـﺎل .ﻣﻤ ـﺎ ﯾﺠﻌﻠ ـﮫ أﻛﺒ ـﺮ
ﻣﺠﻤـﻊ ﻟﺘﻜﺴـﯿﺮ اﻹﯾﺜـﺎن ﻓـﻲ اﻟﺸـﺮق اﻷوﺳ ـﻂ ،وواﺣـﺪ ﻣـﻦ أﻛﺒـﺮ اﻟﻤﺠﻤﻌـﺎت ﻓ ـﻲ اﻟﻌـﺎﻟﻢ .ﺳ ـﯿﺰﯾﺪ
اﻟﻤﺠﻤ ـﻊ اﻟﺠﺪﯾ ـﺪ ﻣ ـﻦ طﺎﻗ ـﺔ إﻧﺘ ـﺎج اﻟﺒ ـﻮﻟﻲ إﯾﺜﯿﻠ ـﯿﻦ اﻟﺤﺎﻟﯿ ـﺔ ﻓ ـﻲ ﻗﻄ ـﺮ ﺑﻨﺴ ـﺒﺔ  ٪82ﺑﺤﻠ ـﻮل اﻟﺮﺑ ـﻊ
اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم .2025
دوﻟﺔ اﻟﻛوﯾت
أﻋﻠﻨــﺖ ﺷــﺮﻛﺔ ھﺎﻧﯿﻮﯾــﻞ ﻓــﻲ ﻧــﻮﻓﻤﺒﺮ  /ﺗﺸــﺮﯾﻦ اﻟﺜــﺎﻧﻲ أن اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿــﺔ ﻟﻠﺼــﻨﺎﻋﺎت
اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿــﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠــﺔ ) (KIPICﻗــﺪ ﻣﻨﺤــﺖ إﻋــﺎدة ھﯿﻜﻠــﺔ أﻗﺴــﺎم اﻟﺘﻜﺮﯾــﺮ واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾــﺎت
ﻓ ـﻲ ﻣﺼــﻔﺎة اﻟــﺰور اﻟﺘﺎﺑﻌ ـﺔ ﻟﮭــﺎ إﻟــﻰ ﺷــﺮﻛﺔ ھﺎﻧﯿﻮﯾ ـﻞ ﯾــﻮ أو ﺑــﻲ .ﺳ ـﯿﺰﯾﺪ اﻟﻤﺠﻤــﻊ ﻣــﻦ ﻗــﺪرة
إﻧﺘــﺎج اﻟﻮﻗــﻮد اﻟﻨﻈﯿــﻒ واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾــﺎت ،واﻟﻌﻄﺮﯾــﺎت ﻣــﻦ اﻟﺒــﺎرازاﯾﻠﯿﻦ ﺑﻄﺎﻗــﺔ  1.4ﻣﻠﯿــﻮن
طﻦ ﺳﻨﻮﯾﺎً.
أﻋﻠﻨـ ـﺖ ﺷـ ـﺮﻛﺔ ﻣﺎﻛــﺪﯾﺮﻣﻮت اﻟﺪوﻟﯿــﺔ" ،"McDermott Internationalوﺷـ ـﺮﻛﺔ اﻟﻜﻮﯾـ ـﺖ
ﻟﻠﺼــﻨﺎﻋﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿــﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠــﺔ ﻓــﻲ ﯾﻮﻟﯿــﻮ  /ﺗﻤــﻮز ﻋــﻦ ﻣــﻨﺢ ﻋﻘــﺪ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿــﺎ ﻣﻜــﺪﯾﺮﻣﻮت
ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ ــﺗﺮﺧﯿﺺ اﻟﮭﻨﺪﺳــﺔ ،واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿــﺎ اﻷﺳﺎﺳــﯿﺔ ﻟﻮﺣــﺪة إﻧﺘــﺎج اﻟﺒــﺮوﺑﯿﻠﯿﻦ ﺑﻄﺎﻗــﺔ
 330أﻟﻒ طﻦ ﺳﻨﻮﯾﺎً.
ﺑﺪأت ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻐﻲ ﺳﻮن ﻟﻠﺘﻜﺮﯾﺮ واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت " Nghi Son Refinery & Petrochemical

 – " LLCﻓﻲ ﻣـﺎرس /أزار ﻓﻲ ﻣﺸــــﺮوع ﻣﺸــــﺘﺮك ﺑﯿﻦ ﺑﺘﺮ وﻓﯿﺘﻨـﺎم ،وادﯾﻤﯿﺘﺴــــﻮ ﻛﻮﺳــــﺎن
" ،" Idemitsu Kosanوﺷــــﺮﻛﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ اﻷوروﺑﯿﺔ "،"Kuwait Petroleum Europe
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

وﺷــ ـﺮﻛﺔ ﻣﯿﺘﺴــ ـﻮا ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ " - "Chemicals Mitsuiﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ إﻟﻰ
ﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ،ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻓﻲ ﻓﯿﺘﻨﺎم ﻋﻠﻰ وﻗﻮد اﻟﻨﻘﻞ ،واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت.
ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗــﻊ أن ﯾﺸــﮭﺪ ﻗﻄــﺎع اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾــﺎت ﻓــﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾــﺔ ﻣﺼــﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿــﺔ ﺗﻄــﻮراً
ﻣﻠﺤﻮظــﺎً ﻧﺘﯿﺠــﺔ ﻟﻠﻄﻔــﺮة اﻟﻜﺒﯿــﺮة ﻓــﻲ إﻧﺘــﺎج اﻟﻐــﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌــﻲ ،ﺣﯿــﺚ ار ﺗﻔــﻊ اﻹﻧﺘــﺎج ﻣــﻦ 3.9
ﻣﻠﯿـﺎر ﻗ ـﺪم ﻣﻜﻌـﺐ ﻓـﻲ اﻟﯿـﻮم ﻓ ـﻲ ﻋـﺎم  2016إﻟـﻰ  5.7ﻣﻠﯿـﺎر ﻗ ـﺪم ﻣﻜﻌـﺐ ﻓـﻲ اﻟﯿـﻮم ﻓ ـﻲ ﻋـﺎم
 ،2018ﻣﻤـ ـﺎ ﺳـ ـﯿﻮﻓﺮ ﻣـ ـﻮاد ﺗﻐﺬﯾـ ـﺔ أوﻟﯿـ ـﺔ ﻟﻤﺸـ ـﺮوﻋﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾـ ـﺎت ﺑﺄﺳـ ـﻌﺎر ﺗﻨﺎﻓﺴـ ـﯿﺔ،
وﯾﺤﺴﻦ ﺑﯿﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة.
ار ﺗﻔﻌ ـﺖ ﻗﯿﻤ ـﺔ اﻟﻤﺸ ـﺮوﻋﺎت ﻓ ـﻲ اﻟﻘﻄ ـﺎع ﻣ ـﻦ  12.4ﻣﻠﯿ ـﺎر دوﻻر ﻓ ـﻲ أﻛﺘ ـﻮﺑﺮ  2014إﻟ ـﻰ
 30.5ﻣﻠﯿ ـﺎر دوﻻر ﻓ ـﻲ أﻏﺴ ـﻄﺲ  .2019ﻣﻤــﺎ ﯾﺠﻌ ـﻞ ﻣﺼ ـﺮ ﺛﺎﻟ ـﺚ أﻛﺒــﺮ ﺳ ـﻮق ﻓ ـﻲ اﻟﺸــﺮق
اﻷوﺳــﻂ وﺷــﻤﺎل إﻓﺮﯾﻘﯿــﺎ ﺑﻌــﺪ اﻟﻤﻤﻠﻜــﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿــﺔ اﻟﺴــﻌﻮدﯾﺔ ،وإﯾــﺮان ،ﺣﯿــﺚ ﺑﻠــﻎ  41.6ﻣﻠﯿــﺎر
دوﻻر و 40.6ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
ﺗــﻢ ﺗﻮﻗﯿــﻊ ﻋﻘــﺪ ﺗﻤﻮﯾــﻞ إﻋــﺪاد دراﺳــﺔ ﺟــﺪوى ،ﻣﻘﺪﻣــﺔ ﻣــﻦ وﻛﺎﻟــﺔ اﻟﺘﺠــﺎرة واﻟﺘﻨﻤﯿــﺔ
اﻷﻣﺮﯾﻜﯿـــﺔ " ،"USTDAإﻟــ ـﻰ اﻟﺸـــﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼـــﺮﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀـــﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾـــﺎت "،"Echem

ﻓــﻲ ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ/أﯾﻠﻮل ،ﻹﻧﺸــﺎء ﻣﺼــﻨﻊ ﻹﻧﺘــﺎج اﻟﺒــﻮﻟﻲ أوﻛﺴــﻲ ﻣﯿﺜﯿﻠــﯿﻦ " ،"POMﺑﻄﺎﻗــﺔ 50
أﻟ ـﻒ ط ـﻦ ﺳ ـﻨﻮﯾﺎً ،ﯾﻌ ـﺪ ھ ـﺬا اﻟﻤﺸ ـﺮوع اﻷول ﻣ ـﻦ ﻧﻮﻋ ـﮫ ﻓ ـﻲ ﻣﺼ ـﺮ وأﻓﺮﯾﻘﯿ ـﺎ ،و ﺗﺒﻠ ـﻎ اﻟﺘﻜﻠﻔ ـﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع ﺣﻮاﻟﻲ  400ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر.
أﻋﻠﻨ ـﺖ وزارة اﻟﺒﺘ ـﺮول اﻟﻤﺼ ـﺮﯾﺔ ﻓ ـﻲ دﯾﺴ ـﻤﺒﺮ /ﻛ ـﺎﻧﻮن اﻷول ﻋ ـﻦ ﻋ ـﺪد ﻣ ـﻦ ﻣﺸ ـﺮوﻋﺎت
اﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾــﺎت اﻟﺠــﺎري إﻋــﺪادھﺎ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿــﺬ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘــﺮة اﻟﻘﺎدﻣــﺔ ،وﺷــﻤﻠﺖ" :ﻣﺠﻤــﻊ اﻟﺘﻜﺮﯾــﺮ
واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾـــﺎت " ﺑﻤﻨﻄﻘـــﺔ اﻟﻌﻠﻤـــﯿﻦ ،اﻋﺘﻤـــﺎدا ﻋﻠـــﻰ ﻛﻤﯿـــﺎت اﻟﺰﯾـــﺖ اﻟﺨـــﺎم اﻟﻤﻨﺘﺠــ ـﺔ
ﺑﺎﻟﺼ ـﺤﺮاء اﻟﻐﺮﺑﯿ ـﺔ ﻣ ـﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿــﺔ اﺳ ـﺘﯿﺮاد ﺑ ـﺎﻗﻲ اﻟﻜﻤﯿ ـﺔ ،واﻟﺘــﻲ ﺗﺼ ـﻞ إﻟ ـﻰ ﻧﺤ ـﻮ  2.5ﻣﻠﯿــﻮن
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ا ﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

طــﻦ ﺳــﻨﻮﯾﺎً ﻣــﻦ اﻟﺰﯾــﺖ اﻟﺨــﺎم واﻟﻤﺘﻜﺜﻔــﺎت ،و ﺗﺒﻠــﻎ اﻟﺘﻜﻠﻔــﺔ اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸــﺮوع ﺣــﻮاﻟﻲ
 8.5ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر.
ﺑﺎﻹﺿــ ـﺎﻓﺔ إﻟــ ـﻰ ﻣﺠﻤــ ـﻊ "اﻟﺘﻜﺮﯾــ ـﺮ واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾــ ـﺎت " ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘــ ـﺔ اﻻﻗﺘﺼــ ـﺎدﯾﺔ ﻟﻘﻨــ ـﺎة
اﻟﺴﻮﯾﺲ ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻦ  6ﻣﻠﯿﺎرات دوﻻر.
ﺳﻠطﻧﺔ ﻋﻣﺎن
أﻋﻠﻨـﺖ ﺳــــﻠﻄﻨـﺔ ﻋﻤـﺎن ﻓﻲ ﯾﻮﻧﯿﻮ/ﺣﺰﯾﺮان ﺑـﺄﻧـﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﺗﻨﻔﯿـﺬ أرﺑﻌـﺔ ﻣﺸــــﺎرﯾﻊ ﺟـﺪﯾـﺪة
ﻟﻠﮭﯿﺪروﻛﺮﺑﻮﻧﺎت واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﺎوﯾﺎت ﺑﻘﯿﻤﺔ  2.5ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ أرض ﻣﺴــــﺘﺼــــﻠﺤﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ
اﻟﺒﺤﺮ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ  250ھﻜﺘﺎر ،ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻣﺸــﺮوع ﺻــﺤﺎر اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ ﻟﻠﺘﻮﺳــﻊ .ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺘﻢ
اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺮﯾﻒ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﯿﻦ ،و ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻲ ﻏﻀﻮن  3ﺳﻨﻮات.
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺛﺎﻟﺜﺎ  :اﺳﺘﮭﻼك وﺗﺠﺎرة وﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
 .1اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
 1-1اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
ﺷـ ـﮭﺪ ﻋﺎم  2018ﻧﻤﻮاً ﻣﻠﺤﻮظﺎً ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴـ ـﺒﺘﮫ  ،%5.3وھﻮ ﻣﻦ
أﻋﻠﻰ ﻣﻌـﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠـﺐ ﻋﻠﻰ ﻣـﺪار أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30ﺳــــﻨـﺔ .ﺣﯿـﺚ ار ﺗﻔﻊ اﻻﺳــــﺘﮭﻼك ﻋـﺎم  2018ﻣﻨﻘـﺎداً ﺑـﺎﻟﻄﻠـﺐ
اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﯿﺼـﻞ إﻟﻰ  3848.9ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـــــ  3654ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ
ﻋﺎم  .2017ﻛﻤﺎ ار ﻔﺗﻌﺖ ﺣﺼــﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳــﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷوﻟﯿﺔ 1ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻋﺎم 2018
ﻟﺘﺼ ـﻞ إﻟﻰ  2%23.9ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺴ ـﺒﺔ  %23.3ﻓﻲ ﻋﺎم  .2017ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺸ ـﻜﻞ ) (13-3ﺗﻄﻮر اﻻﺳ ـﺘﮭﻼك اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ).(2018-2014
اﻟﺸﻜﻞ 13-3
ﺗﻄﻮراﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 2018-2014
)ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(
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اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
اﻟﻤﺼﺪرBP Statistical Review of the World Energy, June 2019 :

 1ﺗﺷﻣل اﻟطﺎﻗ ﺔ اﻷوﻟﯾ ﺔ ،اﻟوﻗود اﻟﻣﺳوق ﺗﺟﺎرﯾﺎ ً ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ً ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد اﻟﻛﮭرﺑﺎء
2ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷوﻟﯿﺔ اﻟُﻤﻘﺪر ﺑﻮﺣﺪة ﻣﻠﯿﻮن طﻦ ﻧﻔﻂ ﻣﻜﺎﻓﺊ
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ﺷﮭﺪت ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻧﻤﻮًا ﻓﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﺧﻼل ﻋ ـ ـ ـﺎم  2018وﻟﻜﻦ ﺑﻨﺴﺐ
ﻣﺘﻔــﺎو ﺗﺔ ،ﻛﺎﻧﺖ أدﻧــﺎھﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أوروﺑﺎ وأوراﺳﯿﺎ ) ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ أوروﺑﺎ وﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ و ﺗﺮﻛﯿﺎ(
اﻟﺘﻲ ﺳـﺠﻠﺖ  ،%1.8ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ اﺳـﺘﮭﻼﻛﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﻧﺤﻮ  1129.8ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ  1109.7ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ
ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم  .2017وﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ،ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻋﺎم  2018ﻧﺤﻮ  553.1ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ
ﻣﻜﻌﺐ ،ﻣﻘﺎﺑﻞ  527ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋــﺎم  2017ﺑﺰﯾﺎدة ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ .%4.9
ﻛﻤﺎ ار ﺗﻔﻊ اﺳـﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز ﻓﻲ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم  2018ﻟﯿﺼـﻞ إﻟﻰ  150ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ 140.8
ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺎم  ،2017ﻟﯿﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮًا ﺳﻨﻮﯾﺎً ﻧﺴﺒﺘﮫ .%6.6
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳــ ـﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳــــﯿﺎ/اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﺎدي ﻋﺎم  2018ﻧﺤﻮ 825.3
ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ  768.3ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،2017أي ﺑﻨﺴـﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺳـﻨﻮي ﻗﺪرھﺎ  ،%7.4وﯾﻌﻮد
ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻨﺗﺎﻣﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﺼﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﻤﻮًا ﻗﺪره  ،%18ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ
اﺳـــﺘﺒﺪال اﻟﻔﺤﻢ ﺑﺎﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﻟﺘﺤﺴـــﯿﻦ ﺟﻮدة اﻟﮭﻮاء ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻨﺗﺎﻣﻲ اﻟﻨﺸـــﺎط
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم .2018
أﻣﺎ ﻓﻲ أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸــ ـﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺳــ ـﺘﮭﻼك ﻋﺎم  2018ﺣﻮاﻟﻲ  1022.3ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
ﻣﻘﺎﺑﻞ  935.5ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺎم  ،2017ﻣﺤﻘﻘﺎَ ﻧﻤﻮًا ﺳـــﻨﻮﯾﺎً ﻗﺪره  %9.3وھﻮ اﻟﻨﻤﻮ اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـــﺘﻮى
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﯾﻌﻮد ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻧﺘﻌﺎش اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ اﺳــﺘﺤﻮذت وﺣﺪھﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ %40
ﻣﻦ إﺟﻤـﺎﻟﻲ اﻟﺰﯾـﺎدة اﻟﻌـﺎﻟﻤﯿـﺔ ﻓﻲ اﺳــــﺘﮭﻼك اﻟﻐـﺎز ،ﺣﯿـﺚ ار ﺗﻔﻊ اﺳــــﺘﮭﻼﻛﮭـﺎ ﻋـﺎم  2018ﺑﻤﻘـﺪار  78ﻣﻠﯿـﺎر ﻣﺘﺮ
ﻣﻜﻌﺐ ،وﺣﻘﻘﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺗﺨﻄﺖ اﻟـ .%10
ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ اﺳــﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻮﺳــﻄﻰ واﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﻋﺎم  2018إﻟﻰ  168.4ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ
ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ  172.6ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺎم  ،2017أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺮاﺟﻊ .%2.5
وﯾـــــﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول ) (9-3واﻟﺸـﻜﻞ ) (14-3ﺗﻮزع اﺳـﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ
ﻋﺎم .2018
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اﻟﺠ ﺪول 9-3
اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ  2017و 2018
)ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(
2017

2018

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ
2018/2017

أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ

935.5

1022.3

9.30

أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ

172.6

168.4

)(2.50

أوروﺑﺎ وأوراﺳﯿﺎ*

1109.7

1129.8

1.81

أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ

140.8

150.0

6.6

اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ

527.0

553.1

4.9

آﺳﯿﺎ/اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﺎدي

768.3

825.3

7.4

اﺟﻤﺎﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ

3654.0

3848.9

5.3

*أوروﺑﺎ وأوراﺳﯿﺎ :ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻼ ﻣﻦ أوروﺑﺎ وﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ و ﺗﺮﻛﯿﺎ
ﻣﻼﺣﻈﺔ :اﻷرﻗﺎم ﺑﯿﻦ ﻗﻮﺳﯿﻦ ﺗﻌﻨﻰ ﺳﺎﻟﺒﺎ.
اﻟﻤﺼﺪر:
- BP Statistical Review of World Energy, June 2019
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ا ﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

اﻟﺸﻜﻞ 14-3
ﺗﻮزع اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺎم 2018

آﺳﯾﺎ/اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدي
%21.4

أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ
%26.6

أﻓرﯾﻘﯾﺎ
%3.9
اﻟﺷرق اﻷوﺳط
%14.4

أوروﺑﺎ وأوراﺳﯾﺎ
%29.4
أﻣرﯾﻛﺎ اﻟوﺳطﻲ
واﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ
%4.4

3848.9
ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ

اﻟﻤﺼﺪرBP Statistical Review of the World Energy, June 2019 :

وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﻘﺪ ﺷــ ـﮭﺪ أﯾﻀــ ـﺎً اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻐﺎز ﻧﻤﻮًا ﻣﻠﺤﻮظﺎً ﻓﻲ ﻋﺎم  2018ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴــ ـﺒﺘﮫ ﻧﺤﻮ
 ،%5.2وھﻮ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻠﻰ ﻣﻌـﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻋﻠﻰ ﻣـﺪار أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  30ﺳــــﻨـﺔ ،ﺣﯿـﺚ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ  3867.9ﻣﻠﯿـﺎر ﻣﺘﺮ
ﻣﻜﻌـﺐ ﻣﻘـﺎﺑـﻞ  3677.7ﻣﻠﯿـﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ﻋـﺎم  .2017ﺣﯿـﺚ ار ﺗﻔﻊ إﻧﺘـﺎج اﻟﻐـﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾـﺎت اﻟﻤﺘﺤـﺪة
وﺣﺪھﺎ ﺑﻤﻘﺪار  86ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ،ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻧﻤﻮاً ﺳ ـﻨﻮﯾﺎ ﻧﺴ ـﺒﺘﮫ  ،%12وذﻟﻚ ﻧﺘﯿﺠﺔ ار ﺗﻔﺎع إﻧﺘﺎج ﻏﺎز اﻟﺴ ـﺠﯿﻞ
)اﻟﻐﺎز اﻟﺼﺨﺮي( ﻓﻲ أﺣﻮاض  Marcellusو  Permianو .Haynesvill
ﺷﮭﺪت ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻧﻤﻮًا ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﺑﻨﺴـ ــ ـﺐ ﻣﺘﻔـ ــ ـﺎو ﺗﺔ ﺧﻼل ﻋـ ــ ــ ـﺎم
 ،2018ﺣﯿﺚ ﺳـﺠﻠﺖ أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸـﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻘﯿﺎدة اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة أﻋﻠﻰ ﻧﺴـﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ  ،%9.6ﺣﯿﺚ ار ﺗﻔﻊ
اﻹﻧﺘـﺎج ﻣﻦ  961.6ﻣﻠﯿـﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ﻓﻲ ﻋـﺎم  2017ﻟﯿﺼــــﻞ إﻟﻰ  1053.9ﻣﻠﯿـﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ﻓﻲ ﻋـﺎم .2018
ﺟﺎءت ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸ ـﺮق اﻷوﺳ ـﻂ ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴ ـﺒﺘﮫ ﻧﺤﻮ  ،%5.7ﺣﯿﺚ ار ﺗﻔﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ  650ﻣﻠﯿﺎر
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم  2017ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ  687.3ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم .2018

4

254

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

وﺷـﮭﺪت أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻧﻤﻮاً ﻣﻠﺤﻮظﺎً ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز ﺧﻼل ﻋﺎم  2018ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴـﺒﺘﮫ  ،%4.8ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ اﻹﻧﺘﺎج
 236.6ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ  225.7ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺎم  .2017ﻛﻤﺎ ار ﺗﻔﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳﯿﺎ
واﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﺎدي ﺑﻨﺴـــﺒﺔ  %4ﺣﯿﺚ ار ﺗﻔﻊ ﻣﻦ  607.5ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺎم  2017ﻟﯿﺼـــﻞ إﻟﻰ  631.7ﻣﻠﯿﺎر
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺎم .2018
أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أوروﺑﺎ وأوراﺳـﯿﺎ ،ﻓﻘﺪ ار ﺗﻔﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ  1052.3ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺎم  2017ﻟﯿﺼـﻞ
إﻟﻰ  1081.8ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺎم  ،2018ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ .%2.8
ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﻓﻘﺪ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﺑﻤﻌﺪل  ،%2ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺎم 2018
ﺣﻮاﻟﻲ  176.7ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻘﺎﺑﻞ  180.3ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﺎم .2017

وﯾﺒﯿﻦ اﻟﺸﻜﻞ ) (15-3ﺗﻮزع إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼل ﻋﺎم .2018
اﻟﺸﻜﻞ 15-3
ﺗﻮزع إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺎم 2018

آﺳﯾﺎ/اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدي
%16.3

أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ
%27.2

أﻣرﯾﻛﺎ
اﻟوﺳطﻲ
واﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ
%4.6

أﻓرﯾﻘﯾﺎ
%6.1

اﻟﺷرق اﻷوﺳط
%17.8
أوروﺑﺎ وأوراﺳﯾﺎ
%28.0

3867.9
ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
اﻟﻤﺼﺪرBP Statistical Review of the World Energy, June 2019 :
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ا ﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

ﺣﺎﻓﻈﺖ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴـﺘﻮﯾﺎت ﻣﺴـﺎھﻤﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﯿﺰان اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷوﻟﯿﺔ ﻋﺎم ،2018
وﺑﺘﻐﯿﺮات طﻔﯿﻔﺔ إﻟﻰ ﻣﺘﻮﺳـﻄﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴـﺎﺑﻖ ،ﺣﯿﺚ ﺣﻘﻘﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸـﺮق اﻷوﺳـﻂ أﻋﻠﻰ ﻧﺴـﺒﺔ وﺻـﻠﺖ إﻟﻰ
 %52.7ﻣﻘـﺎﺑـﻞ  %51.4ﻋـﺎم  ،2017ﻓﯿﻤـﺎ ﺑﻠﻐـﺖ ھـﺬه اﻟﻤﺴــــﺎھﻤـﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘـﺔ أوروﺑـﺎ وأوراﺳــــﯿـﺎ ﻧﺤﻮ %32.6
ﻣﻘـﺎﺑـﻞ  %32.4ﻋـﺎم  .2017وار ﺗﻔﻌـﺖ ﻣﺴــــﺎھﻤـﺔ اﻟﻐـﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ أﻓﺮﯾﻘﯿـﺎ إﻟﻰ  %27.9ﻋـﺎم  2018ﻣﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑـ
 %27ﻋﺎم  ،2016وﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳﯿﺎ واﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﺎدي ار ﻔﺗﻌﺖ إﻟﻰ  %11.9ﻣﻘﺎﺑﻞ  %11.5ﻋﺎم .2017
ﺑﯿﻨﻤـﺎ ﻗﻔﺰت اﻟﻨﺴــــﺒـﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘـﺔ أﻣﺮﯾﻜـﺎ اﻟﺸــــﻤـﺎﻟﯿـﺔ إﻟﻰ  %31ﻣﻘـﺎﺑـﻞ  %29.2ﻓﻲ ﻋـﺎم  .2017أﻣـﺎ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘـﺔ أﻣﺮﯾﻜـﺎ اﻟﻮﺳــــﻄﻰ واﻟﺠﻨﻮﺑﯿـﺔ ﻓﻘـﺪ ﺗﺮاﺟﻌـﺖ ﻣﺴــــﺎھﻤـﺔ اﻟﻐـﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻋـﺎم  2018إﻟﻰ  %20.6ﻣﻘـﺎﺑـﻞ
 %21.2ﻋﺎم  ،2017ﺗﻤﺎﺷـــﯿﺎً ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﯿﮫ .وﻓﻲ ﺿـــﻮء ھﺬه اﻟﺘﻄﻮرات ،ﻓﻘﺪ ار ﻔﺗﻌﺖ ﺣﺼـــﺔ اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﯿﺰان اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﺎم  2018إﻟﻰ  %23.9ﻣﻘﺎﺑﻞ  %23.3ﻋﺎم .2017
ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول ) (10-3واﻟﺸــ ـﻜﻞ ) (16-3ﺗﻄﻮر ﺣﺼــ ـﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳــ ـﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻷوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة .2018-2015
اﻟﺠ ﺪول 10-3
ﺗﻄﻮر ﺣﺼﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻣﻦ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة
2018-2015
)(%

2018 2017 2016 2015
أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ

31.6

29.6

29.2

31

أﻣرﯾﻛﺎ اﻟوﺳطﻰ واﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ

22.3

21.6

21.2

20.6

أوروﺑﺎ وأوراﺳﯾﺎ*

31.9

31.9

32.4

32.6

أﻓرﯾﻘﯾﺎ

28.2

26.1

27

27.9

اﻟﺷرق اﻷوﺳط

50.8

50.3

51.4

52.7

آﺳﯾﺎ  /اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدي

11.6

11.2

11.5

11.9

24

23.2

23.3

23.9

اﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟم
*أوروﺑﺎ وأوراﺳﯿﺎ :ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ أوروﺑﺎ وﻛﻮﻣﻨﻮﻟﺚ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ و ﺗﺮﻛﯿﺎ
ﻣﻼﺣظ ﺔ
ﺗم اﺣﺗﺳﺎب ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻘدر ﺑﻣﻠﯾون طن ﻧﻔط ﻣﻛﺎﻓﺊ .

ﺗﺷﻣل اﻟطﺎﻗﺔ اﻷوﻟﯾﺔ اﻟوﻗود اﻟﻣﺳوق ﺗﺟﺎرﯾﺎ ً ﻣﺗﺿﻣﻧﺎ ً ﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﺗﺟددة
اﻟﺣدﯾﺛ ﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣ ﺔ ﻓﻲ ﺗوﻟﯾد اﻟﻛﮭرﺑﺎء
اﻟﻣﺻدر:

- BP Statistical Review of World Energy June 2016, June 2017, June 18, June 2019
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اﻟﺸﻜﻞ 16-3
ﺗﻄﻮر ﺣﺼﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﺘﮭﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷوﻟﯿﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة )% (2018-2015

100%
23.9%

23.3%

23.2%

24.0%

76.1%

76.7%

76.8%

76.0%

2018

2017

2016

2015

80%
60%
40%
20%

ﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﻤﺼﺪر:

0%

اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ

BP Statistical Review of World Energy, June 2016, June 2017, June 2018, June 2019

 2-1ﺗﺠﺎرة اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
ﺣﻘﻘـ ـﺖ اﻟﺘﺠـ ـﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿـ ـﺔ ﻟﻠﻐـ ـﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌـ ـﻲ ﻧﻤـ ـﻮاً ﻣﻠﺤﻮظـ ـﺎً ﻓـ ـﻲ ﻋـ ـﺎم  2018ﺑﻠﻐـ ـﺖ ﻧﺴـ ـﺒﺘﮫ ،%9
ﺣﯿــﺚ ﺑﻠــﻎ إﺟﻤــﺎﻟﻲ ﺻــﺎدرات اﻟﻐــﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌــﻲ ﻋﺎﻟﻤﯿــﺎً ﻧﺤــﻮ  1236.4ﻣﻠﯿــﺎر ﻣﺘــﺮ ﻣﻜﻌــﺐ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺤــﻮاﻟﻲ
 1134.5ﻣﻠﯿ ـﺎر ﻣﺘــﺮ ﻣﻜﻌــﺐ ﻋــﺎم  ،2017و ﺗﺸــﻤﻞ ھــﺬه اﻟﺼــﺎدرات اﻟﻜﻤﯿــﺎت اﻟﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺗﺼــﺪﯾﺮھﺎ ﺑﻮاﺳــﻄﺔ
ﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ وﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻏﺎز طﺒﯿﻌﻲ ﻣﺴﯿﻞ.
ھــﺬا وﯾﺸــﻜﻞ ﺣﺠــﻢ ﺗﺠــﺎرة اﻟﻐــﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌــﻲ ﺳــﻮاء ﻋﺒــﺮ ﺧﻄــﻮط اﻷﻧﺎﺑﯿــﺐ أو ﻣﺴــﯿﻼً ﻧﺤــﻮ %32.1
ﻣــﻦ إﺟﻤــﺎﻟﻲ اﺳــﺘﮭﻼك اﻟﻐــﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌــﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﻌﯿﺪ اﻟﻌــﺎﻟﻤﻲ ،أﻣــﺎ اﻟﺒــﺎﻗﻲ ﻓﯿﺴــﺘﮭﻠﻚ ﻣﺤﻠﯿــﺎً ﻓــﻲ ﻣﻨــﺎطﻖ
إﻧﺘﺎﺟﮫ .ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺸﻜﻞ ) (17-3ﺣﺼﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻐﺎز ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻋﺎم .2018
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ا ﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

اﻟﺸﻜﻞ 17-3
ﺣﺼﺔ ﺗﺠﺎرة اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم 2018

اﻟﻐﺎز اﻟﻣﺻدر ﻋﺑر
ﺧطوط اﻷﻧﺎﺑﯾب
%20.9
اﻟﻐﺎز اﻟطﺑﯾﻌﻲ اﻟﻣﺳﯾل
%11.2
اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣ ﺣﻠﻲ
%67.9

اﻟﻤﺼﺪرBP Statistical Review of the World Energy, June 2019 :

أﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﻮزع ﺻــﺎدرات اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺎم  ،2018ﻓﺘﺄﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴــﻮﻓﯿﺘﻲ
اﻟﺴـــﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺮ ﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ  %26.9ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼـــﺎدرات ،ﺗﻠﯿﮭﺎ أوروﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮ ﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ
 %19.5ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼ ـﺎدرات ،ﺛﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳ ـﯿﺎ/اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﺎدي ﺑﻨﺴ ـﺒﺔ  ،%15.6ﺛﻢ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸ ـﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﻗﻔﺰت إﻟﻰ اﻟﻤﺮ ﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﻨﺴـﺒﺔ  ،%14وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸـﺮق اﻷوﺳـﻂ ﺑﻨﺴـﺒﺔ  ،%12.8ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺳـﺎھﻤﺖ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
ﺑﻨﺴــــﺒـﺔ  %8.2ﻣﻦ اﻹﺟﻤـﺎﻟﻲ اﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ ،وﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮ ﺗﺒـﺔ اﻷﺧﯿﺮة أﻣﺮﯾﻜـﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿـﺔ ﺑﻨﺴــــﺒـﺔ  %2.9ﻣﻦ إﺟﻤـﺎﻟﻲ
ﺻﺎدرات اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎً.
وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮت واردات اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻋﺒﺮ ﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ ﻣﻦ ﻛﻨﺪا ﻓﻲ
اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺣﯿـﺚ ﺑﻠﻐـﺖ  77.2ﻣﻠﯿـﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ﻋﺎم  2018ﻣﻘـﺎﺑﻞ  80.7ﻣﻠﯿـﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ﻋﺎم  .2017ﺑﯿﻨﻤـﺎ ﺑﻠﻐـﺖ
واردات اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴـﯿﻞ ﻧﺤﻮ  2.1ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻘﻂ .وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺗ
ﺻـ ـﺎدرات اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻋﺎم  2018ﻧﺤﻮ  96ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ،ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺻـ ـﺎدرا ﮭﺎ
ﺗ ﻣﻦ
ﻋﺒﺮ ﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ إﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻛﻨﺪا واﻟﻤﻜﺴـــﯿﻚ ﺣﻮاﻟﻲ  67.6ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺻـــﺎدرا ﮭﺎ
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اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴـﯿﻞ إﻟﻰ ﻋﺪة أﺳـﻮاق ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،واﻟﺸـﺮق اﻷوﺳـﻂ ،وآﺳـﯿﺎ/اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﺎدي ﺣﻮاﻟﻲ  28.4ﻣﻠﯿﺎر
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ.
ﺟﺎءت روﺳــ ـﯿﺎ اﻻ ﺗﺤﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎً ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺼــ ـﺪرة ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻋﺎم ،2018
ﺣﯿـﺚ ﺑﻠﻐـﺖ ﺣﺼــــﺘﮭـﺎ ﻧﺤﻮ  %20.1ﻣﻦ إﺟﻤـﺎﻟﻲ اﻟﺼــــﺎدرات اﻟﻌـﺎﻟﻤﯿـﺔ ،وﺑﻠﻎ إﺟﻤـﺎﻟﻲ ﺻــــﺎدراﺗﮭـﺎ ﻋﺒﺮ ﺧﻄﻮط
اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ إﻟﻰ أوروﺑﺎ ﻧﺤﻮ  193.8ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ،وﺟﺎءت دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮ ﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%10.1ﺗﻠﺘﮭﺎ
اﻟﻨﺮوﯾﺞ ﺑﻨﺴــــﺒـﺔ  ،%9.8ﺛﻢ اﻟﻮﻻﯾـﺎت اﻟﻤﺘﺤـﺪة  ،%7.8وأﺳــــﺘﺮاﻟﯿـﺎ  ،%7.4وﻛﻨـﺪا  ،%6.2واﻟﺠﺰاﺋﺮ ،%4.2
وھﻮﻟﻨﺪا  .%2.6وﺷﻜﻠﺖ ﺻﺎدرات اﻟﺪول اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻧﺤﻮ  %68.2ﻣﻦ إﺟﻤ ـ ـﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺎﻟ ـ ـ ـﻤﯿﺔ.
اﻟــﺸﻜﻞ ) (18-3واﻟﺠﺪول ).(11-3
اﻟﺸﻜﻞ 18-3
ﺻﺎدرات اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺎم 2018

روﺳﯾﺎ
%20.1

ﺑﻘﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟم
%31.8

ﻗطر
%10.1
اﻟﻧروﯾﺞ
%9.8

ﻛﻧدا
%6.2

اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
%7.8

أﺳﺗراﻟﯾﺎ
%7.4
اﻟﺟزاﺋر
ھوﻟﻧدا %4.2
%2.6

1236.4
ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
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اﻟﺠ ﺪول 11-3
ﺻﺎدرات اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ  2017و 2018
)ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(
أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻣﻨﮭﺎ :ﻛﻨﺪا
اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
أوروﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ
ﻣﻨﮭﺎ :اﻟﻨﺮوﯾﺞ
ھﻮﻟﻨﺪا
أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ
ﻣﻨﮭﺎ:ﺗﺮﯾﻨﯿﺪاد وﺗﻮﺑﺎﻏﻮ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
ﻣﻨﮭﺎ :روﺳﯿﺎ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ
أﺧﺮى
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
ﻣﻨﮭﺎ :إﯾﺮان
ﻗﻄﺮ
ﻋﻤﺎن
اﻹﻣﺎرات
أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
ﻣﻨﮭﺎ :اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻧﯿﺠﯿﺮﯾﺎ
ﻟﯿﺒﯿﺎ
ﻣﺼﺮ
آﺳﯿﺎ /اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﺎدي
ﻣﻨﮭﺎ :إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ
ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ
ﻣﯿﺎﻧﻤﺎر
ﺑﺮوﻧﺎي
أﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻣﻼﺣﻈﺔ
اﻷرﻗﺎم ﺑﯿﻦ ﻗﻮﺳﯿﻦ ﺗﻌﻨﻰ ﺳﺎﻟﺒﺎ.
اﻟﻤﺼﺪر:

2017

2018

164.0
80.7
83.4
200.7
114.9
44.1
34.7
13.4
298.4
231.0
67.5
153.6
12.5
121.8
11.4
7.7
100.9
53.0
28.2
4.4
1.2
182.2
29.7
36.1
12.7
9.1
76.6
1134.5

173.4
77.2
96.0
241.6
120.9
32.5
35.7
16.8
332.0
247.9
84.1
158.3
12.1
125.0
13.6
7.4
102.0
52.4
27.8
4.3
2.0
193.4
28.4
33.0
10.6
8.8
91.8
1236.4

- BP Statistical Review of World Energy, June 2018 and June 2019
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اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻢ
14.0
6.2
7.8
19.5
9.8
2.6
2.9
1.4
26.9
20.1
6.8
12.8
1.0
10.1
1.1
0.6
8.2
4.2
2.2
0.3
0.2
15.6
2.3
2.7
0.9
0.7
7.4
100.0

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ
2018/2017
5.7
)(4.3
15.1
20.4
5.2
)(26.3
2.9
25.4
11.3
7.3
24.6
3.1
)(3.2
2.6
19.3
)(3.9
1.1
)(1.1
)(1.4
)(2.3
6.1
)(4.4
)(8.6
)(16.5
)(3.3
19.8
9.0

الفصل الثالث

ار ﺗﻔﻌــﺖ اﻟﻜﻤﯿــﺎت اﻟﻤﺼــﺪرة ﻣــﻦ اﻟﻐــﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌــﻲ ﻋﺒــﺮ ﺧﻄــﻮط اﻷﻧﺎﺑﯿــﺐ ﻣــﻦ  740.7ﻣﻠﯿــﺎر ﻣﺘــﺮ
ﻣﻜﻌــﺐ ﻋــﺎم  2017ﻟﺘﺼــﻞ إﻟــﻰ  805.4ﻣﻠﯿــﺎر ﻣﺘــﺮ ﻣﻜﻌــﺐ ﻋــﺎم  2018أي ﺑﺰﯾــﺎدة  ،%8.7وﯾﻌــﻮد ذﻟــﻚ
إﻟــﻰ اﻧﺘﻌــﺎش ﺗﺠــﺎرة اﻟﻐــﺎز ﻋﺒــﺮ ﺧﻄــﻮط اﻷﻧﺎﺑﯿــﺐ ﻓــﻲ اﻷﺳــﻮاق اﻷوروﺑﯿــﺔ ،وﻗــﺪ ﺣﺎﻓﻈــﺖ روﺳــﯿﺎ ﻋﻠــﻰ
ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﺎ ﻛﺄﻛﺒﺮ ﻣﺰود ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ إﻟﻰ أوروﺑﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ.
أﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻣﺠــﺎل ﺗﺠــﺎرة اﻟﻐــﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌــﻲ اﻟﻤﺴــﯿﻞ ،ﻓﻘــﺪ ﺣﻘﻘــﺖ ﻧﻤــﻮًا ﻣﺮﺗﻔﻌــﺎً ﻓــﻲ ﻋــﺎم  2018ﺑﻠﻐــﺖ
ﻧﺴ ـﺒﺘﮫ ﻗﺮاﺑ ـﺔ  ،%10ﺣﯿــﺚ ﺑﻠ ـﻎ إﺟﻤــﺎﻟﻲ اﻟﺼ ـﺎدرات ﻧﺤ ـﻮ  431ﻣﻠﯿــﺎر ﻣﺘ ـﺮ ﻣﻜﻌــﺐ ،ﻣﻘﺎرﻧ ـﺔ ﺑﻨﺤــﻮ 393.8
ﻣﻠﯿــﺎر ﻣﺘــﺮ ﻣﻜﻌــﺐ ﻋــﺎم  ،2017ﺑﺰﯾــﺎدة ﻗــﺪرھﺎ  37ﻣﻠﯿــﺎر ﻣﺘــﺮ ﻣﻜﻌــﺐ .وذﻟــﻚ ﻧﺘﯿﺠــﺔ دﺧــﻮل ﻋــﺪد ﻣــﻦ
ﻣﺸﺎرﯾﻊ إﺳﺎﻟﺔ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وروﺳﯿﺎ وأﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ.
وﯾﺸــﮭﺪ اﻟﺴــﻮق اﻟﻌــﺎﻟﻤﻲ طﻔــﺮة ﻓــﻲ إﻣــﺪادات اﻟﻐــﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌــﻲ اﻟﻤﺴــﯿﻞ ،وﺑــﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ،ﻟــﻢ
ﯾﺸــﮭﺪ اﻟﺴــﻮق ﺗﺨﻤــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﻌــﺮوض ،ﻛﻤــﺎ ﻛــﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌــﺎً ،ﺑﺴــﺒﺐ اﺳــﺘﻤﺮار ﻨﺗــﺎﻣﻲ اﻟﻄﻠــﺐ ﻓــﻲ اﻷﺳــﻮاق
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺴﻮق اﻵﺳﯿﻮي ﻣﻨﻘﺎدا ﺑﺎﻟﻌﻤﻼق اﻟﺼﯿﻨﻲ.
وإﺟﻤــﺎﻻ ،ﻓﻘــﺪ ﺷــﻜﻠﺖ ﺻــﺎدرات اﻟﻐــﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌــﻲ اﻟﻤﺴــﯿﻞ ﻧﺴــﺒﺔ  %34.9ﻣــﻦ إﺟﻤــﺎﻟﻲ ﺻــﺎدرات
اﻟﻐــﺎز اﻟﻌﺎﻟﻤﯿــﺔ ﻋــﺎم  ،2018ﺑﺎر ﺗﻔــﺎع طﻔﯿــﻒ ﻋــﻦ ﻧﺴــﺒﺔ ﻋــﺎم  2017واﻟﺘــﻲ ﺑﻠﻐــﺖ ﻧﺤــﻮ  ،%34.7ﺑﯿﻨﻤــﺎ
ﺑﻠﻐــﺖ ﻧﺴــﺒﺔ ﺻــﺎدرات اﻟﻐــﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌــﻲ ﺑﻮاﺳــﻄﺔ ﺧﻄــﻮط اﻷﻧﺎﺑﯿــﺐ ﻧﺤــﻮ  ،%65.1ﺑﺘﺮاﺟــﻊ طﻔﯿــﻒ ﻋــﻦ
ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎم  2017واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ  .%65.3اﻟﺸﻜﻞ ) (19-3واﻟﺸﻜﻞ ) (20-3واﻟﺠﺪول )(12-3
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ا ﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

اﻟﺸﻜﻞ 19-3
ﺗﻄﻮر ﺻﺎدرات اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 2018-2014
)ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(
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اﻟﻐﺎز ﻋﺒﺮ ﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ

اﻟﻤﺼﺪرBP Statistical Review of the World Energy, June 2019 :

اﻟﺸﻜﻞ 20-3
ﺗﻮزع ﺻﺎدرات اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ ً ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ  2017و 2018

65.1%

65.3%

34.9%

34.7%

2018

2017
اﻟﻐﺎز ﻋﺒﺮ ﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ

اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﯿﻞ

اﻟﻤﺼﺪرBP Statistical Review of the World Energy, June 2019 :
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اﻟﺠ ﺪول 12-3
ﺻﺎدرات اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼل ﻋﺎﻣﻲ  2017و 2018
)ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(
2017

)(%

2018

)(%

أ-ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ
أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ
أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ
أوروﺑﺎ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
آﺳﯿﺎ /اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﺎدي
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﻋﺒﺮ اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ
ب -ﻏﺎز طﺒﯿﻌﻲ ﻣﺴﯿﻞ
أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ
أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ
أوروﺑﺎ
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
آﺳﯿﺎ /اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﺎدي
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﯿﻞ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﻤﯿﺎت اﻟﻤﺼ ﺪرة ﻋﺒﺮ اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ/اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ )(%
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻜﻤﯿﺎت اﻟﻤﺼ ﺪرة ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﯿﻞ/اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ )(%

146.8
15.4
192.7
283.0
30.9
45.1
26.8
740.7

19.8
2.1
26.0
38.2
4.2
6.1
3.6
100.0

145.0
14.0
229.9
307.1
32.5
48.0
28.9
805.4

18.0
1.7
28.5
38.1
4.0
6.0
3.6
100.0

17.2
19.3
8.0
15.4
122.7
55.8
155.4
393.8
1134.5
65.29
34.71

4.4
4.9
2.0
3.9
31.2
14.2
39.5
100.0

28.4
21.7
11.7
24.9
125.8
54.0
164.5
431.0
1236.4
65.14
34.86

6.6
5.0
2.7
5.8
29.2
12.5
38.2
100.0

اﻟﻤﺼﺪر:
- BP Statistical Review of World Energy, June 2018, June 2019

أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺼــﻌﯿﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻓﻘﺪ ﺷــﮭﺪ ﻋﺎم  2018ﻧﻤﻮاً ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻــﺎدرات اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ،ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ
ﻧﺤﻮ  204.7ﻣﻠﯿـﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ،ﻣﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑـــــــ ـ  199.5ﻣﻠﯿـﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ﻋـﺎم  .2017وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أنﺗﺸــــﮭـﺪ
ﺻـ ـﺎدرات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻧﻤﻮاً ﻓﻲ اﻟﺴـ ـﻨﻮات اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎل إﻋﺎدة اﻟﺘﺸـ ـﻐﯿﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻤﺠﻤﻌﺎت اﻹﺳـ ـﺎﻟﺔ ﺷـ ـﺒﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺼـﺮ ،وﺧﻂ اﻟﻐﺎز اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﻣﺼـﺮ إﻟﻰ اﻷردن وﺳـﻮرﯾﺎ .وﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺣﺼـﺔ ﺻـ ﺎدرات
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻋﺎم  2018إﻟﻰ  %16.6ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻﺎدرات اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎً .اﻟﺸﻜﻞ )(21-3
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ا ﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

اﻟﺸﻜﻞ 21-3
ﺗﻮزع ﺻﺎدرات اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ ً ﻋﺎم 2018
)(%
اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻷﺧرى
%1.1

اﻟدول اﻷﻋﺿﺎء
%15.5

ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻌﺎﻟم
%83.4

اﻟﻤﺼﺪرBP Statistical Review of the World Energy, June 2019 :

اﺣﺘﻔﻈﺖ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﺑﺼ ـﺪار ﺗﮭﺎ ﻛﺄﻛﺒﺮ ﻣﺼ ـﺪر ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴ ـﺘﻮى اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﺎم ،2018
ﺣﯿـﺚ ﺑﻠﻐـﺖ ﺻــــﺎدراﺗﮭـﺎ ﺣﻮاﻟﻲ  125ﻣﻠﯿـﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ أي ﻣﺎ ﻧﺴــــﺒﺘـﮫ  %61.1ﻣﻦ إﺟﻤـﺎﻟﻲ ﺻــــﺎدرات اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﯿـﺔ ،ﺗﻠﺘﮭـﺎ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾـﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾـﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮ ﺗﺒـﺔ اﻟﺜـﺎﻧﯿـﺔ ،ﺣﯿـﺚ ﺑﻠﻎ إﺟﻤـﺎﻟﻲ ﺻــــﺎدراﺗﮭـﺎ ﻧﺤﻮ  52.4ﻣﻠﯿـﺎر ﻣﺘﺮ
ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺤﺼـﺔ  %25.6ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺻـﺎدرات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺛﻢ ﺳـﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺮ ﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻨﺴـﺒﺔ ،%6.6
ﻓﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﺑﻨﺴــﺒﺔ  ،%3.6ودوﻟﺔ ﻟﯿﺒﯿﺎ ﺑﻨﺴــﺒﺔ  ،%2.1وأﺧﯿﺮاً ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼــﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻨﺴــﺒﺔ  %1ﺑﻌﺪ
اﺳـﺘﺌﻨﺎف ﺗﺼـﺪﯾﺮ ﻋﺪة ﺷـﺤﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴـﯿﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ "إدﻛﻮ" ﻋﻠﻰ ﺳـﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳـﻂ اﻟﺬي
ﻛﺎن ﻣﺘﻮﻓﻘﺎً ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ،اﻟﺸﻜﻞ ).(22-3
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺸﻜﻞ 22-3
ﺗﻮزع ﺻﺎدرات اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻋﺎم 2018

ﻋﻣﺎن
%6.6

اﻹﻣﺎرات
 %3.6ﻟﯾﺑﯾﺎ
 %2.1ﻣﺻر
%1.0

اﻟﺟزاﺋر
%25.6

ﻗطر
%61.1

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﺎدرات
204.7
ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ
اﻟﻤﺼﺪرBP Statistical Review of the World Energy, June 2019 :

 3-1اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
ﺷـﮭﺪت ﻣﻌﺪﻻت أﺳـﻌﺎر اﻟﻐﺎز اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،ﺳـﻮاء اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻋﺒﺮ ﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ أو اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴـﯿﻞ،
ارﺗﻔﺎﻋﺎً ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻷﺳـﻮاق اﻟﺮﺋﯿﺴـﯿﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم  2018ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺪﻻ ﺗﮭﺎ ﻋﺎم  2017ﻣﻨﻘﺎدة ﺑﺘﻨﺎﻣﻲ اﻟﻄﻠﺐ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺣﯿﺚ ار ﺗﻔﻊ ﺳـ ـﻌﺮ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺮﻛﺰ ھﻨﺮي ﺑﻨﺴـ ـﺒﺔ  ،%5.7ﺑﯿﻨﻤﺎ ار ﺗﻔﻊ
ﺳـﻌﺮ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻮاﺻـﻞ إﻟﻰ اﻟﯿﺎﺑﺎن )ﻋﻠﻰ ﺷـﻜﻞ ﻏﺎز طﺒﯿﻌﻲ ﻣﺴـﯿﻞ( ﺑﻨﺴـﺒﺔ  ،%24.1ﻛﻤﺎ ار ﺗﻔﻊ ﺳـﻌﺮ اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ أﺳـــﻮاق اﻻ ﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑﻨﺴـــﺒﺔ  ،%17.8وﻓﻲ أﺳـــﻮاق اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻨﺴـــﺒﺔ  ،%39ﺑﯿﻨﻤﺎ
ﺗﺮاﺟﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﻛﻨﺪا ﻋﺎم  2018ﺑﻨﺴﺒﺔ  %30.3اﻟﺸﻜﻞ ) (23-3واﻟﺠﺪول )(13-3
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اﻟﺸﻜﻞ 23-3
ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 2018-2014
)دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﯿﻮن وﺣﺪة ﺣﺮارﯾﺔ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ(

18
16
14
12
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8
6
4
2
2018

2017
ﻛﻧدا

اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة

2016

0
2014

2015

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة

اﻟﯾﺎﺑﺎن

اﻻﺗﺣﺎد اﻷورورﺑﻲ

اﻟﺠ ﺪول 13-3
ﺗﻄﻮر ﻣﻌﺪل اﻷﺳﻌﺎر* اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ 2018-2014
)دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻠﯿﻮن وﺣ ﺪة ﺣﺮارﯾﺔ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ(
2014

2015

2016

2017

2018

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ
2018/2017
%

اﻟﯾﺎﺑﺎن **

16.33

10.31

6.94

8.10

10.05

24.1

اﻻﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ

9.11

6.72

4.93

5.62

6.62

17.8

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة

8.25

6.53

4.69

5.80

8.06

39.0

اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة

4.35

2.60

2.46

2.96

3.13

5.7

ﻛﻧدا

3.87

2.01

1.55

1.60

1.12

)(30.3

*ﻣﻌدل اﻟﺳﻌر واﺻل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻠﻔﺔ اﻟﺷﺣن واﻟﺗﺄﻣﯾن.
**ﻏﺎز طﺑﯾﻌﻲ ﻣﺳﯾل.

ﻣﻼﺣظ ﺔ
اﻷرﻗﺎم ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن ﺗﻌﻧﻰ ﺳﺎﻟﺑﺎ.
اﻟﻣﺻدر:

- BP Statistical Review of World Energy, June 2019
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الفصل الثالث

 4-1أھﻢ ﺗﻄﻮرات ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
 1-4-1اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﯿﻞ
ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻻﺳـﻤﯿﺔ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴـﯿﻞ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎً ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  2018ﻧﺤﻮ  403.3ﻣﻠﯿﻮن
طﻦ/اﻟﺴـــﻨﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  363.3ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴـــﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  ،2017أي ﺑﺰﯾﺎدة ﻗﺪرھﺎ  ،%11ﺣﯿﺚ ﺷـــﮭﺪ ﻋﺎم
 2018ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﺧﻂ اﻹﻧﺘﺎج اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻤﺸــــــــﺮوع Ichtys LNG
ﺑﻄﺎﻗﺔ إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ  8.9ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴــﻨﺔ .ﻛﻤﺎ ﺷــﮭﺪ ﻋﺎم  ،2018ﺗﺸــﻐﯿﻞ ﺧﻂ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﻣﺸــﺮوع
 Yamal LNGﺑﺮوﺳـﯿﺎ اﻻ ﺗﺤﺎدﯾﺔ ﻟﺘﺮ ﺗﻔﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸـﺮوع إﻟﻰ  16.5ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴـﻨﺔ .ﻛﻤﺎ ﺷـﮭﺪت
اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﺸــﻐﯿﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸــﺎرﯾﻊ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺷــﻤﻠﺖ ﺧﻂ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﻤﺸــﺮوع Sabine Pass
 LNGﺑﻄﺎﻗﺔ  4.5ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴـــﻨﺔ ،وﺧﻂ اﻹﻧﺘﺎج اﻷول ﺑﻤﺸـــﺮوع  Chorpus Christiﺑﻄﺎﻗﺔ  4.5ﻣﻠﯿﻮن
طﻦ/اﻟﺴــﻨﺔ ،وﻣﺸــﺮوع  Cove Pointﺑﻄﺎﻗﺔ  5.25ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴــﻨﺔ .ﻛﻤﺎ اﻧﻀــﻤﺖ اﻟﻜﺎﻣﯿﺮون إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺪول اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﯿﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻐﯿﻞ ﻣﺤﻄﺔ  Kribiاﻟﻌﺎﺋﻤﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ  2.4ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴﻨﺔ.
وﻗﺪ ﺳـﺎھﻤﺖ اﻟﻤﺸـﺎرﯾﻊ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ أﺳـﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻓﻲ ﺗﺼـﺪرھﺎ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ طﺎﻗﺔ اﻹﺳـﺎﻟﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  2018ﻧﺤﻮ  83.1ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴــﻨﺔ ﺑﺤﺼــﺔ  %20.6ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺘﻮى
اﻟﻌﺎﻟﻢ ،و ﺗﺮاﺟﻌﺖ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺮ ﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ  77ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴــــﻨﺔ وﺑﺤﺼــــﺔ  ،%19.1ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻗﻔﺰت
اﻟﻮﻻﯾـﺎت اﻟﻤﺘﺤـﺪة إﻟﻰ اﻟﻤﺮ ﺗﺒـﺔ اﻟﺜـﺎﻟﺜـﺔ ﻣﺘﻔﻮﻗـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎﻟﯿﺰﯾـﺎ ﺑﻄـﺎﻗـﺔ إﺟﻤـﺎﻟﯿـﺔ  33.75ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴــــﻨـﺔ )ﯾﺸــــﻤـﻞ
أﻻﺳ ـﻜﺎ( ﺑﺤﺼ ـﺔ  %8.4ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴ ـﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ  ،وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺴ ـﺘﺤﻮذ اﻟﺪول اﻟﺜﻼث ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﺤﻮ  %48.1ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﯿﻞ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎً ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  .2018اﻟﺠﺪول ).(14-3
أﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﻮزع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻻﺳـﻤﯿﺔ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴـﯿﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم
 ،2018ﻓﻘﺪ اﺣﺘﻔﻈﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﺎدي ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎً ،وﺑﺤﺼـﺔ أﻛﺒﺮ ﻋﻦ ﻋﺎم  2017ﺑﻌﺪ ﺗﺸـﻐﯿﻞ
اﻟﻤﺸـــﺎرﯾﻊ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ أﺳـــﺘﺮاﻟﯿﺎ ،ﺣﯿﺚ ار ﻔﺗﻌﺖ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ  152.1ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴـــﻨﺔ إﻟﻰ
 164.4ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴــــﻨـﺔ وھﻮ ﻣـﺎ ﯾﻌـﺎدل  %40.8ﻣﻦ اﻹﺟﻤـﺎﻟﻲ اﻟﻌـﺎﻟﻤﻲ .ﻛﻤـﺎ ار ﺗﻔﻌـﺖ اﻟﻄـﺎﻗـﺔ اﻹﻧﺘـﺎﺟﯿـﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻷطﻠﺴ ـﻲ ﻣﻦ  111.3ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴ ـﻨﺔ إﻟﻰ  139ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴ ـﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﺸ ـﻐﯿﻞ اﻟﻤﺸ ـﺎرﯾﻊ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وروﺳــﯿﺎ ،ﻟﺘﺼــﻞ ﺣﺼــﺘﮭﺎ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  %34.46ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸــﺮق
اﻷوﺳـــﻂ ،ﻓﻘﺪ ظﻠﺖ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ دون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻨﺪ  99.9ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴـــﻨﺔ ﻟﺘﺘﺮاﺟﻊ ﺣﺼـــﺘﮭﺎ إﻟﻰ
 %24.8ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺸﻜﻞ )(24-3
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ا ﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

اﻟﺠ ﺪول 14-3
ﺗﻮزع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم 2018
ﻣﻠﯿﻮن طﻦ  /اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
اﻻﺳﻤﯿﺔ
ﻣﻠﯿﻮن طﻦ
 /اﻟﺴﻨﺔ
164.4
83.1
7.2
6.9
1.5
21.1
30.5
4.5
9.6
99.9
5.8
10.4
77
6.7
139.0
25.3
12.2
3.7
21.9
4.2
15.3
5.2
32.25
16.5
2.4
403.3

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﺎدي
ﻣﻨﮭﺎ :أﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ
ﺑﺮوﻧﺎي
ﺑﺎﺑﻮا ﻏﯿﻨﯿﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪة
اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة )أﻻﺳﻜﺎ(
إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ
ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ
ﺑﯿﺮو
روﺳﯿﺎ )(Sakhaline
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
ﻣﻨﮭﺎ :اﻹﻣﺎرات
ﻋﻤﺎن
ﻗﻄﺮ
اﻟﯿﻤﻦ
اﻷطﻠﺴﻲ
ﻣﻨﮭﺎ :اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻣﺼﺮ
ﻏﯿﻨﯿﺎ اﻹﺳﺘﻮاﺋﯿﺔ
ﻧﯿﺠﯿﺮﯾﺎ
اﻟﻨﺮوﯾﺞ
ﺗﺮﯾﻨﯿﺪاد وﺗﻮﺑﺎﻏﻮ
أﻧﺠﻮﻻ
اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة )ﺧﻠﯿﺞ اﻟﻤﻜﺴﯿﻚ(
روﺳﯿﺎ )ﯾﺎﻣﺎل(
اﻟﻜﺎﻣﯿﺮون
اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ %
40.8
20.6
1.8
1.7
0.4
5.2
7.6
1.1
2.4
24.8
1.4
2.6
19.1
1.7
34.46
6.3
3.0
0.9
5.4
1.0
3.8
1.3
8.0
4.1
0.6
100

اﻟﻤﺼﺎدر:
- GIIGNL, the LNG industry, 2019 edition
- IGU world LNG report, 2019 edition
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اﻟﺸﻜﻞ 24-3
ﺗﻮزع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﯿﻞ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم 2018

اﻷطﻠﺳﻲ
%34.5

اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدي
%40.7

اﻟﺷرق اﻷوﺳط
%24.8

403.3
ﻣﻠﯾون طن/اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻤﺼﺎدر:
- GIIGNL, the LNG industry, 2019 edition
- IGU world LNG report, 2019 edition

 2-4-1ﻣﺮاﻓﺊ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﯿﻞ
ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻌﺔ اﻟﺘﺼﻤﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﺮاﻓﺊ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﺎﻗﻼت اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﯿﻞ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  2018ﻧﺤﻮ
 868ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴـﻨﺔ ،أي أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺿـﻌﻒ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻻﺳـﻤﯿﺔ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴـﯿﻞ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎً .وﻗﺪ ار ﺗﻔﻊ
ﻋﺪد اﻟﺪول اﻟﻤﺴــــﺘﻮردة ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴــــﯿﻞ إﻟﻰ  42دوﻟﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻀــــﻤﺎم ﺑﻨﻤﺎ وﺑﻨﺠﻼدﯾﺶ إﻟﻰ رﻛﺐ اﻟﺪول
اﻟﻤﺴﺘﻮردة.
أﻣﺎ ﻋﻦ ﺗﻮزع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺼـﻤﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﻨﺸـﺂت اﺳـﺘﻘﺒﺎل اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴـﯿﻞ وإﻋﺎد ﺗﮫ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﮫ اﻟﻐﺎزﯾﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨـﺎطﻖ اﻟﻌـﺎﻟﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﻓﻲ ﻧﮭـﺎﯾـﺔ ﻋـﺎم  ،2018ﻓﻤـﺎ زاﻟـﺖ ﻣﻨﻄﻘـﺔ آﺳــــﯿـﺎ ﻣﺤﺘﻔﻈـﺔ ﺑـﺎﻟﻤﺮﺗﺒـﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋـﺎﻟﻤﯿـﺎً ،ﺑﻄـﺎﻗـﺔ
إﺟﻤـﺎﻟﯿـﺔ ﺑﻠﻐـﺖ  481.6ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴــــﻨـﺔ ﺑﻤـﺎ ﯾﻌـﺎدل ﻧﺤﻮ  %55.5ﻣﻦ إﺟﻤـﺎﻟﻲ اﻟﻄـﺎﻗـﺔ اﻻﺟﻤـﺎﻟﯿـﺔ اﻟﻌـﺎﻟﻤﯿـﺔ ،ﺣﯿـﺚ
ﺗﻌﺪ ﻣﻨﻄﻘﺔ آﺳﯿﺎ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﺼﺎدرات اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﯿﻞ.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ا ﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

ﺛﻢﺗﺄﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أوروﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮ ﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻨﺴـﺒﺔ  %20ﻣﻦ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﺑﻄﺎﻗﺔﺗﺼـﻤﯿﻤﯿﺔ إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻗﺪرھﺎ  173.2ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴﻨﺔ ،وھﻲ ﺗﻌﺪ ﺛﺎﻧﻲ أھﻢ اﻷﺳﻮاق اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﺼﺎدرات اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﯿﻞ .وﺗﺄﺗﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮ ﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ  155.7ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%17.9
وﻓﻲ أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ،ﺷـ ـﮭﺪ ﻋﺎم  2018ﺗﺸـ ـﻐﯿﻞ ﻣﺮﻓﺄ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻲ "ﺑﻨﻤﺎ" ﺑﻄﺎﻗﺔ  1.5ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴـ ـﻨﺔ،
ﻟﯿﺮ ﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺼـﻤﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﺮاﻓﺊ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴـﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ  32.3ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴـﻨﺔ ﺑﻨﺴـﺒﺔ
 %3.7ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ،أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸـ ـﺮق اﻷوﺳـ ـﻂ ﻓﻘﺪ اﺳـ ـﺘﻘﺮ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺼـ ـﻤﯿﻤﯿﺔ
ﻟﻠﻤﺮاﻓﺊ ﻋﻨﺪ  24.9ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴﻨﺔ أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ  %2.9ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ .اﻟﺸﻜﻞ ).(25-3

اﻟﺸﻜﻞ 25-3
ﺗﻮزع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺼﻤﯿﻤﯿﺔ ﻟﻤﺮاﻓﺊ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﯿﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم 2018
اﻟﺷرق اﻷوﺳط
%2.9
أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ
%17.9

أﻣرﯾﻛﺎ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ
%3.7

آﺳﯾﺎ
%55.5

أوروﺑﺎ
%20.0

868
ﻣﻠﯾون طن/اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻤﺼﺎدر:
- GIIGNL, the LNG industry, 2019 edition
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ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ أھﻢ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺷﮭ ﺪﺗﮭﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ وﺗﺠﺎرة اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼل ﻋﺎم 2019
ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ،أﻋﻠﻨﺖ ﺷـــﺮﻛﺔ  Cheniereاﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﻤﺸـــﺮوع  Sabine Passﻟﻠﻐﺎز
اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﯿﻞ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ آذار/ﻣﺎرس ،ﻋﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت واﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻮﺣﺪة اﻹﺳﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺸـ ـﺮوع ،ﻛﻤﺎ ﺣﺼـ ـﻠﺖ  Cheniereﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺼـ ـﺎرﯾﺢ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿﺔ،
ووزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻟﻤﺸـ ـﺮوع ﺑﻨﺎء اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺴـ ـﺎدﺳـ ـﺔ .وﻋﻠﯿﮫ ا ﺗﺨﺬت اﻟﺸـ ـﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺷـ ـﮭﺮ ﺣﺰﯾﺮان/ﯾﻮﻧﯿﻮ
 ،2019ﻗﺮار اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﻠﺒﺪء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻹﻧﺸـﺎء ،ﺑﻌﺪ أن ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺼـﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﻗﺪرة 1.5
ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻟﻤﺪة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻋﺪة ﺑﻨﻮك وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ .ﻣﻦ اﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﻣﺸﺮوع Sabine Pass
ھﻮ أول ﻣﺸـﺮوع ﻟﺘﺼـﺪﯾﺮ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴـﯿﻞ ﯾﺪﺧﻞ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﺸـﻐﯿﻞ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،و ﺗﻘﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﻮﺣﺪات اﻟﺴ ـﺘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸ ـﺮوع ﺑﻨﺤﻮ  27ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴ ـﻨﺔ ) 4.5ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴ ـﻨﺔ ﻟﻜﻞ ﺧﻂ( ،ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﺿ ـﺎﻓﺔ
وﺣﺪات ﺟﺪﯾﺪة ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺠﺪوى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬھﺎ.
ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ ﺷـﺮﻛﺔ  Cheniereاﻟﻤﺎﻟﻜﺔ أﯾﻀـﺎً ﻟﻤﺸـﺮوع  Corpus Christi LNGﺑﻮﻻﯾﺔ ﺗﻜﺴـﺎس ،ﻋﻦ
ﺗﺸـﻐﯿﻞ وﺣﺪة اﻹﺳـﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸـﺮوع ،و ﺗﺤﻤﯿﻞ أول ﺷـﺤﻨﺔﺗﺠﺮﯾﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺷـﮭﺮ ﺣﺰﯾﺮان/ﯾﻮﻧﯿﻮ .وﯾﻌﺪ ﻣﺸـﺮوع
 ،Corpus Christi LNGاﻟﻤﺸ ـﺮوع اﻷول ﻟﺘﺼ ـﺪﯾﺮ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴ ـﯿﻞ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺗﻜﺴ ـﺎس ،وھﻮ ﯾﻀ ـﻢ
ﺛﻼث وﺣﺪات إﺳـﺎﻟﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ  13.5ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴـﻨﺔ ) 4.5ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴـﻨﺔ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة( ،وﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ
ﺗﺸﻐﯿﻞ وﺣﺪة اﻹﺳﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم .2021
وﻓﻲ ﺳــــﯿﺎق ﻣﺘﺼــــﻞ ،أﻋﻠﻨﺖ ﺷــــﺮﻛﺔ  Sempra Energyاﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺸــــﻐﯿﻞ ﻓﻲ ﻣﺸــــﺮوع
 Cameron LNGﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻟﻮﯾﺰﯾﺎﻧﺎ ،ﻋﻦ اﻧﻄﻼق ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻮﺣﺪة اﻹﺳﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوع
ﻓﻲ ﺷـﮭﺮ آب/أﻏﺴـﻄﺲ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر طﺎﻗﺘﮭﺎ ﺑﻨﺤﻮ  4ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴـﻨﺔ .وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸـﺮﻛﺔ ﻗﺪ أﻧﮭﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺸـﻐﯿﻞ
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ وﺣﺼ ـﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺒﺪء ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺼ ـﺪﯾﺮ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳ ـﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم .وﺗﻀ ـﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺸـﺮوع ﺛﻼث وﺣﺪات إﺳـﺎﻟﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ  13.5ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴـﻨﺔ ﺑﺎﺳـﺘﺜﻤﺎرات  10ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر،
وﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ دﺧﻮل اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم  ،2020وھﻮ اﻟﻤﺸــــﺮوع اﻟﺮاﺑﻊ
ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴـــﯿﻞ اﻟﺬي ﯾﺪﺧﻞ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﺸـــﻐﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺿـــﻤﻦ ﺣﺰﻣﺔ اﻟﻤﺸـــﺎرﯾﻊ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ .ﻛﻤﺎ
ﺣﺼ ـﻠﺖ اﻟﺸ ـﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻔﯿﺪراﻟﯿﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸ ـﺮوع واﻟﺘﻲ ﺳ ـﺘﺸ ـﻤﻞ
إﺿـﺎﻓﺔ وﺣﺪ ﺗﻲ إﺳـﺎﻟﺔ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﯿﻦ ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺴـﺘﻮدﻋﺎت إﺿـﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﺨﺰﯾﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴـﯿﻞ .ﻛﻤﺎ ﺷـﮭﺪ ﺷـﮭﺮ
أﯾﻠﻮل/ﺳـﺒﺘﻤﺒﺮ ،ﺗﺸـﻐﯿﻞ وﺣﺪة اﻹﺳـﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻤﺸـﺮوع  Free Port LNGﺑﻮﻻﯾﺔ ﺗﻜﺴـﺎس ،و ﺗﺤﻤﯿﻞ أول ﺷـﺤﻨﺔ
ﺗﺠﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﯿﻞ ،ﻟﯿﺮ ﺗﻔﻊ ﻋﺪد ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻹﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة إﻟﻰ ﺧﻤﺴﺔ.
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وﻓﻲ أﺳـﺘﺮاﻟﯿﺎ ،أﻋﻠﻨﺖ ﺷـﺮﻛﺔ  Shellاﻟﮭﻮﻟﻨﺪﯾﺔ اﻟﻤﺎﻟﻜﺔ ﻟﺤﺼـﺔ  %67.5ﻓﻲ ﻣﺸـﺮوع ،Prelude LNG
ﺗﺼـﺪﯾﺮ أول ﺷـﺤﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﻌﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺷـﮭﺮ ﺣﺰﯾﺮان/ﯾﻮﻧﯿﻮ وﺗﺼـﺪﯾﺮھﺎ إﻟﻰ آﺳـﯿﺎ ،و ﺗﻘﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
ﻟﻠﻤﺤﻄﺔ ﺑﻨﺤﻮ  3.6ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴـــﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴـــﯿﻞ ،ﺑﺎﻹﺿـــﺎﻓﺔ إﻟﻰ  1.3ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴـــﻨﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺘﻜﺜﻔﺎت ،و 400أﻟﻒ طﻦ/اﻟﺴـﻨﺔ ﻣﻦ ﻏﺎز اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﺴـﺎل .وﻗﺪ ﺑﺪأت ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺸـﻐﯿﻞ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ ﻟﻠﻤﺤﻄﺔ ﻧﮭﺎﯾﺔ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿــﻲ  ،2018وﺑﺪأت ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﻜﺜﻔﺎت ﺷــﮭﺮ آذار/ﻣﺎرس  ،2019وھﻮ اﻟﻤﺸــﺮوع اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻟﺘﺼــﺪﯾﺮ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴــﯿﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺸــﺄة ﻋﺎﺋﻤﺔ .وﯾﻌﺪ ﻣﺸــﺮوع  Prelude LNGاﻟﻤﺸــﺮوع اﻷﺧﯿﺮ
ﺿـــﻤﻦ ﺣﺰﻣﺔ اﻟﻤﺸـــﺎرﯾﻊ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﺗﮭﺎ أﺳـــﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺴـــﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ،ﻟﺘﺮ ﺗﻔﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻐﺎز
اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﯿﻞ ﻓﻲ أﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ إﻟﻰ  86ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴﻨﺔ.
وﻓﻲ ﺑﺎﺑﻮا ﻏﯿﻨﯿﺎ اﻟﺠ ﺪﯾ ﺪة ،وﻗﻌﺖ ﺷـﺮﻛﺔ  Totalاﻟﻔﺮﻧﺴـﯿﺔ وﺷـﺮﻛﺎؤھﺎ ﻓﻲ ﻧﯿﺴـﺎن/أﺑﺮﯾﻞ ،ﻋﻠﻰ ا ﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻊ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﺎﺑﻮا ﻏﯿﻨﯿﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪة ،ﺗﻘﻮم ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸــ ـﺮوعﺗﻮﺳــ ـﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ  PNG LNGاﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة
ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴـﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد .ﺣﯿﺚ ﺳـﯿﺘﻀـﻤﻦ ﻣﺸـﺮوع اﻟﺘﻮﺳـﻌﺔ إﺿـﺎﻓﺔ وﺣﺪ ﺗﻲ إﺳـﺎﻟﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ 5.4
ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴــﻨﺔ ) 2.7ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴــﻨﺔ ﻟﻜﻞ وﺣﺪة( .وﻗﺪ اﺳــﺘﻜﻤﻞ اﻟﺸــﺮﻛﺎء دراﺳــﺔ اﻟﺠﺪوى واﻟﺘﺼــﻤﯿﻤﺎت
اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ اﻟﻤﺒﺪﺋﯿﺔ ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم .2020
وﻓﻲ ﺑﻨﻐﻼدﯾﺶ ،أﻛﻤﻠﺖ ﺷ ـﺮﻛﺔ  Summit corpﻓﻲ ﺷ ـﮭﺮ ﻧﯿﺴ ـﺎن/أﺑﺮﯾﻞ ،اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ ﻟﺘﺸ ـﻐﯿﻞ
اﻟﻤﺮﻓﺄ اﻟﻌﺎﺋﻢ ﻻﺳــﺘﻘﺒﺎل و ﺗﺨﺰﯾﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴــﯿﻞ وإﻋﺎد ﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻐﺎزﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﻠﯿﺞ Moheshkhali
ﺟﻨﻮب ﺷ ـﺮق ﺑﻨﻐﻼدﯾﺶ ،وﻗﺪ وﺻ ـﻞ اﻟﻤﺮﻓﺄ إﻟﻰ اﻟﺴ ـﻮاﺣﻞ اﻟﺒﻨﻐﺎﻟﯿﺔ ﻣﺤﻤﻼً ﺑﺄول ﺷ ـﺤﻨﺔﺗﺠﺮﯾﺒﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﯿﻨﺎء رأس
ﻟﻔﺎن ﺑﺪوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ،وھﻮ ﯾﻌﺪ اﻟﻤﺮﻓﺄ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻻﺳـــﺘﻘﺒﺎل اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴـــﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ،ﺣﯿﺚﺗﻢ ﺗﺸـــﻐﯿﻞ اﻟﻤﺮﻓﺄ
اﻷول ﻋﺎم  .2018و ﺗﺴــﺘﮭﺪف ﺑﻨﻐﻼدﯾﺶ اﺳــﺘﺨﺪام وارد ﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴــﯿﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎ ﺗﮭﺎ ﻣﻦ
اﻟﻐﺎز ﻓﻲ ظﻞ ﺗﺮاﺟﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺤﻠﻲ.
وﻓﻲ اﻟﺴـﻨﻐﺎل ،أﻋﻠﻨﺖ ﺷـﺮﻛﺔ  ،Kosmos Energyﻋﻦ ﻋﺰﻣﮭﺎ دراﺳـﺔ إﻧﺸـﺎء ﻣﺤﻄﺔ إﻧﺘﺎج وﺗﺼـﺪﯾﺮ
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴ ـﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺴ ـﻨﻐﺎل ﺑﻌﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ أظﮭﺮ ﺗﮭﺎ أﻧﺸ ـﻄﺔ اﻟﺤﻔﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ  ،Yakaarواﻟﺘﻲ أﻛﺪت
أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻏﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎز وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻔﻲ ﻣﻮاردھﺎ ﻹﻧﺸـــﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﻟﺘﺼـــﺪﯾﺮ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴـــﯿﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ 10
ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴﻨﺔ.
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وﻓﻲ روﺳـﯿﺎ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ،أﻋﻠﻨﺖ ﺷـﺮﻛﺔ  Novatekﻓﻲ أﯾﻠﻮل/ﺳـﺒﺘﻤﺒﺮ ،اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻓﻲ
ﻣﺸـﺮوع  Arctic LNG 2ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴـﯿﻞ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﺗﻨﻔﯿﺬه ﻓﻲ ﺷـﻤﺎل ﺳـﯿﺒﯿﺮﯾﺎ ﺑﺎﺳـﺘﺜﻤﺎرات  21.3ﻣﻠﯿﺎر
دوﻻر .ﯾﺸ ـﻤﻞ اﻟﻤﺸ ـﺮوع ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺛﻼث وﺣﺪات ﻹﺳ ـﺎﻟﺔ اﻟﻐﺎز ﺑﻄﺎﻗﺔ  6.6ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴ ـﻨﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ 19.8
ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴـﻨﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ دﺧﻮﻟﮫ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﺸـﻐﯿﻞ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،2023وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺷـﺮﻛﺔ  Novatekﻧﺠﺤﺖ
ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳــﺎﺑﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻــﻞ إﻟﻰ ا ﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺷــﺮﻛﺔ  Totalاﻟﻔﺮﻧﺴــﯿﺔ ﻟﺸــﺮاء ﺣﺼــﺔ  %15-10ﻓﻲ اﻟﻤﺸــﺮوع
اﻟﻌﻤﻼق ،ﺑﻐﯿﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻼزم ﻟﻠﻤﻀــ ـﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬه .ﻛﻤﺎ أﺑﺮﻣﺖ ا ﺗﻔﺎﻗﯿﺎت أوﻟﯿﺔ ﻟﺒﯿﻊ ﺣﺼــ ـﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج
اﻟﻤﺸـــﺮوع إﻟﻰ ﺷـــﺮﻛﺔ  Repsolاﻹﺳـــﺒﺎﻧﯿﺔ .ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺪﺗرس  Novatekﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸـــﺮوع آﺧﺮ ﻟﻠﻐﺎز
اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴـﯿﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻤﺸـﺮوع  ،Arctic LNG 2ﺣﯿﺚ ﺗﺴـﺘﮭﺪف اﻟﺸـﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻤﺸـﺎرﯾﻊ
اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ دﺧﻮل اﻟﺴـﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴـﯿﻞ واﻟﻈﻔﺮ ﺑﺤﺼـﺔ ﻛﺒﯿﺮة وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎﺣﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺸـﻐﯿﻞ أوﻟﻰ
ﻣﺸﺎرﯾﻌﮭﺎ ) (Yamal LNGﺑﻄﺎﻗﺔ  16.5ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴﻨﺔ ﻋﺎم .2018
وﻓﻲ ﺳـﯿﺎق آﺧﺮ ،ﺑﺪأ ﺗﺸـﻐﯿﻞ اﻟﻤﺮﻓﺄ اﻟﻌﺎﺋﻢ ﻻﺳـﺘﻘﺒﺎل و ﺗﺨﺰﯾﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴـﯿﻞ وإﻋﺎد ﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻟﻐﺎزﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ  Kaliningradﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم  .2019وھﻮ ﯾﻌﺪ اﻟﻤﺮﻓﺄ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﮫ ﻓﻲ روﺳﯿﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ أﻛﺒﺮ
ﻣﺼـ ـﺪر ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎً ،وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﮭﺬا اﻟﺨﯿﺎر ﻧﻈﺮًا ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺷـ ـﺒﻜﺎت ﻣﻦ ﺧﻄﻮط اﻷﻧﺎﺑﯿﺐ ﺗﺮﺑﻂ
ﻣﻨﻄﻘﺔ  Kaliningradﺑﺒﺎﻗﻲ اﻷراﺿ ـﻲ اﻟﺮوﺳ ـﯿﺔ ،ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ إﻣﺪادات اﻟﻐﺎز ﻣﻦ روﺳ ـﯿﺎ اﻟﺒﯿﻀ ـﺎء
وﻟﯿﺘﻮاﻧﯿﺎ ،وﺳـﻮف ﺗﺴـﺘﺨﺪم واردات اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴـﯿﻞ ﻓﻲ ﺗﻐﺬﯾﺔ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﺘﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺪورة
اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﻘﺪرة  454ﻣﯿﺠﺎوات.
وﻓﻲ ﻣﻮزﻣﺒﯿﻖ ،أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ  Anadarkoاﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ وﺷﺮﻛﺎؤھﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع 1-ﻓﻲ ﺣﻮض Rovuma
ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺳـﻮاﺣﻞ ﻣﻮزﻣﺒﯿﻖ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼـﻒ ﻋﺎم  ،2019اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار اﻻﺳـﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸـﺮوع ﻟﺘﺼـﺪﯾﺮ اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴـﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺬﻛﻮر ،ﯾﻀـﻢ وﺣﺪ ﺗﯿﻦ ﻹﺳـﺎﻟﺔ اﻟﻐﺎز ﺑﻄﺎﻗﺔ إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ  12.88ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴـﻨﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺣﻘﻠﻲ  ،Golfinho/Atumوھﻮ اﻟﻤﺸـﺮوع اﻷول ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴـﯿﻞ ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬه ﻓﻲ ﻣﻮزﻣﺒﯿﻖ.
وﻗﺪ ﻧﺠﺢ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺬي ﺗﻘﻮده ﺷــﺮﻛﺔ  Anadarkoﻓﻲ ﺗﻮﻗﯿﻊ ا ﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺑﯿﻊ وﺷــﺮاء ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴــﯿﻞ إﻟﻰ
ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴـﺘﮭﻠﻜﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺴـﻮق اﻷوروﺑﻲ واﻟﺴـﻮق اﻵﺳـﯿﻮي ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ  11.1ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴـﻨﺔ ) ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ %86
ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع(.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ا ﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أواﺑﻚ(

 .2أھﻢ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼـﻌﯿﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﺳـﺘﻘﺮ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻻﺳـﻤﯿﺔ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴـﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  2018ﻋﻨﺪ  137.4ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴــﻨﺔ ،وﻻ ﺗﺰال دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﺮﺑﯿﺎً ﺣﯿﺚ ﺗﺴــﺘﺤﻮذ
وﺣﺪھﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ  %56ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺗﻠﯿﮭﺎ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮ ﺗﺒﺔ
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻨﺴ ـﺒﺔ  ،%18.4ﺛﻢ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼ ـﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮ ﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻨﺴ ـﺒﺔ  ،%8.9ﺛﻢ ﺳ ـﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﺑﻨﺴ ـﺒﺔ
 ،%7.6ﺛﻢ اﻟﯿﻤﻦ ﺑﻨﺴـﺒﺔ  %4.9وأﺧﯿﺮاً دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﻨﺴـﺒﺔ  .%4.2اﻟﺠﺪول ) (15-3واﻟﺸـﻜﻞ
).(26-3
اﻟﺠ ﺪول 15-3
ﺗﻮزع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﯿﻞ ﻓﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم 2018
ﻣﻠﯿﻮن طﻦ  /اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ

اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ %

اﻹﻣﺎرات

5.8

1.4

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

25.3

6.3

ﻗﻄﺮ

77

19.1

ﻣﺼ ﺮ

12.2

3.0

ﻋﻤﺎن

10.4

2.6

اﻟ ﯿ ﻤ ﻦ

6.7

1.7

137.4

34.1

اﻟﺪوﻟﺔ

اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻣﻠﯿﻮن طﻦ  /اﻟﺴﻨﺔ

اﻟﻤﺼﺎدر:
- GIIGNL, the LNG industry, 2019 edition
- IGU world LNG report, 2019 edition
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ

اﻟﺸﻜﻞ 26-3
ﺗﻮزع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﯿﻞ ﻓﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم 2018
اﻹﻣﺎرات
%4.2

اﻟﯾﻣن
%4.9

اﻟﺟزاﺋر
%18.4

ﻋﻣﺎن
%7.6

ﻣﺻر
%8.9

ﻗطر
%56

137.4
ﻣﻠﯾون طن/اﻟﺳﻧﺔ
اﻟﻤﺼﺎدر:
- GIIGNL, the LNG industry, 2019 edition

- IGU world LNG report, 2019 edition

ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ أھﻢ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ ﺷﮭ ﺪﺗﮭﺎ ﺻﻨﺎﻋﺔ وﺗﺠﺎرة اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟ ﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2019
 1-2دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤ ﺪة
ﺗﺨﻄﻂ ﺷـــﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮول أﺑﻮظﺒﻲ اﻟﻮطﻨﯿﺔ "أدﻧﻮك" ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ/إﻧﮭﺎء اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ واردات اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ
ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ،ﻟﺘﺼـــﺒﺢ ﻣﺼـــﺪراً ﺻـــﺎﻓﯿﺎً ﻟﻠﻐﺎز ،وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺣﻘﻮل اﻟﻐﺎز اﻟﺘﻲ
ﻨﺗﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺎت ﻓﻨﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﻘﻮل اﻟﻐﺎز ﺷـــﺪﯾﺪة اﻟﺤﻤﻮﺿـــﺔ ،وﻣﻮارد اﻟﻐﺎز ﻏﯿﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ،وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻘﺒﻌﺎت
اﻟﻐﺎزﯾﺔ ) (Gas Capsﻓﻲ ﺣﻘﻮل اﻟﻨﻔﻂ .وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴــﯿﺎق ،ﻣﻨﺤﺖ ﺷــﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮول أﺑﻮظﺒﻲ اﻟﻮطﻨﯿﺔ "أدﻧﻮك" ﻓﻲ
ﺷــــﮭﺮ أﯾـﺎر/ﻣـﺎﯾﻮ ،ﻋﻘـﺪاً ﺑﻘﯿﻤـﺔ  50ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر إﻟﻰ ﺷــــﺮﻛـﺔ  McDermottاﻷﻣﺮﯾﻜﯿـﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﺼــــﻤﯿﻤـﺎت
اﻟﮭﻨﺪﺳـﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻘﺒﻌﺔ اﻟﻐﺎزﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ "أم ﺷـﯿﻒ" اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻌﻤﻼق ،وﯾﺸـﻤﻞ اﻟﻌﻘﺪ
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻘﺘﺮح ﻷﻋﻤﺎل اﻟﮭﻨﺪﺳﺔ واﻟﺘﻮرﯾﺪ واﻹﻧﺸﺎء واﻟﺘﺮﻛﯿﺐ ) (EPCIﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺤﻘﻞ.
و ﺗﺄﻣﻞ ﺷﺮﻛﺔ "أدﻧﻮك" ﻓﻲ إﻧﺘﺎج ﻧﺤﻮ  500ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع.
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ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﺰم ﺷـﺮﻛﺔ "أدﻧﻮك ﻟﻠﻐﺎز اﻟﺤﺎﻣﺾ" اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺣﻘﻞ "ﺷـﺎه" ﻟﻠﻐﺎز اﻟﺤﺎﻣﻀـﻲ اﻟﺬي ﯾﻀـﻢ
 %25ﻏﺎز ﻛﺒﺮﯾﺘﯿﺪ اﻟﮭﯿﺪروﺟﯿﻦ و %10ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴــﯿﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ،رﻓﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺼــﻤﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸــﺮوع ﻣﻦ 1
ﻣﻠﯿـﺎر ﻗـﺪم ﻣﻜﻌـﺐ/اﻟﯿﻮم إﻟﻰ  1.5ﻣﻠﯿـﺎر ﻗـﺪم ﻣﻜﻌـﺐ/اﻟﯿﻮم ،وذﻟـﻚ ﺑـﺈزاﻟـﺔ اﻻﺧﺘﻨـﺎﻗـﺎت ﻓﻲ ﻣﺤﻄـﺔ اﻟﻤﻌـﺎﻟﺠـﺔ اﻟﻘـﺎﺋﻤـﺔ
اﻟﺘﻲﺗﻀــ ـﻢ وﺣﺪ ﺗﯿﻦ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻐﺎز .ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻣﻦ ﺿــ ـﻤﻦ اﻟﺨﯿﺎرات اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ إﺿــ ـﺎﻓﺔ وﺣﺪة ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ ،أو
اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴــﯿﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻋﺒﺮ اﺻــﻄﯿﺎده وإﻋﺎدة ﺣﻘﻨﮫ ﻟﺰﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻹﻧﺘﺎج .ﻣﻦ اﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ
أن اﻟﺸـﺮﻛﺔ ﺗﻌﺘﺰم رﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳـﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻏﺎز ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴـﯿﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن ﻓﻲ ﻣﺸـﺎرﯾﻌﮭﺎ إﻟﻰ  2.3ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴـﻨﺔ
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  2025ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ  800أﻟﻒ طﻦ/اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاھﻦ.
وﻓﻲ ﺳــﯿﺎق آﺧﺮ ،أﻓﺼــﺤﺖ ﻣﺆﺳــﺴــﺔ ﻧﻔﻂ اﻟﺸــﺎرﻗﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم  2019ﻋﻦ ﺧﻄﺘﮭﺎ ﺗﻄﻮﯾﺮ
ﺧﺰان ﺟﻮﻓﻲ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ،ﯾﺴـ ـﻤﺢ ﺑﺎﺳـ ـﺘﻘﺒﺎل و ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻧﺤﻮ  200ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم ،وذﻟﻚ ﻟﺘﺰوﯾﺪ إﻣﺎرة
اﻟﺸﺎرﻗﺔ ﺑﺈﻣﺪادات اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ وﻗﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ ،وﺑﻘﯿﺔ اﻹﻣﺎرات ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات .وﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ
أن ﯾﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﯿﻤﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ ﺧﻼل أﺷﮭﺮ ﻗﻠﯿﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺪﺧﻞ اﻟﺨﺰان ﺣﯿﺰ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻗﺒﻞ ﻧﮭﺎﯾﺔ
ﻋـﺎم  2020ﺑﻄـﺎﻗـﺔ ﻣﺒـﺪﺋﯿـﺔ  50ﻣﻠﯿﻮن ﻗـﺪم ﻣﻜﻌـﺐ/اﻟﯿﻮم ،ﺛﻢ رﻓﻌﮭـﺎ إﻟﻰ  200ﻣﻠﯿﻮن ﻗـﺪم ﻣﻜﻌـﺐ/اﻟﯿﻮم ﺧﻼل ﻓﺘﺮة
 3-2ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ.
 2-2ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ
وﺻــﻠﺖ وﺣﺪة اﻟﺘﺨﺰﯾﻦ اﻟﻌﺎﺋﻤﺔ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴــﯿﻞ " "Bahrain Spiritﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم  ،2019إﻟﻰ
ﻣﯿﻨﺎء "ﺧﻠﯿﻔﺔ ﺑﻦ ﺳــﻠﻤﺎن" ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ "اﻟﺤﺪ" ﻗﺎدﻣﺔ ﻣﻦ إﻣﺎرة اﻟﻔﺠﯿﺮة ﺑﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ،وھﻲ أﺣﺪ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﺸــﺮوع
اﺳــﺘﯿﺮاد اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴــﯿﻞ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺤﺎﺟﺔ .ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺴــﻌﺔ
اﻟﺘﺨﺰﯾﻨﯿﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﻌﺎﺋﻤﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  173أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ،وﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺷﺮﻛﺔ "اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل"
وھﻲ ﻣﺸــــﺮوع ﻣﺸــــﺘﺮك ﺑﯿﻦ اﻟﮭﯿﺌـﺔ اﻟﻮطﻨﯿـﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﻐـﺎز ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ،وﺷــــﺮﻛـﺔ  ،Teekay LNGوﺷــــﺮﻛـﺔ
 Samsungوﻣﺆﺳ ـﺴ ـﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟﻼﺳ ـﺘﺜﻤﺎر ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ ﺗﺄﺟﯿﺮ ﻣﺪ ﺗﮫ  20ﻋﺎﻣﺎ ً ﯾﺒﺪأ ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم  .2019وﯾﻀ ـﻢ
ﻣﺸـﺮوع اﺳـﺘﯿﺮاد اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴـﯿﻞ وﺣﺪة ﺗﺨﺰﯾﻦ ﻋﺎﺋﻤﺔ ،ورﺻـﯿﻒ ﺑﺤﺮي ﻻﺳـﺘﻘﺒﺎل اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴـﯿﻞ،
وﻣﻨﺼـﺔ ﻣﺠﺎورة ﻟﺘﺒﺨﯿﺮ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴـﯿﻞ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺘﮫ اﻟﻐﺎزﯾﺔ ،وﺧﻄﻮط أﻧﺎﺑﯿﺐ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺘﺒﺨﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼـﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ
إﻟﻰ اﻟﺒﺮ ،وﻣﺮﻓﻖ ﺑﺮي ،ﺑﺎﻹﺿ ـﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺸ ـﺄة ﺑﺮﯾﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻨﯿﺘﺮوﺟﯿﻦ .و ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳ ـﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸ ـﺮوع
ﻧﺤﻮ  400ﻣﻠﯿﻮن ﻗـﺪم ﻣﻜﻌـﺐ/اﻟﯿﻮم ،ﻣﻊ إﻣﻜـﺎﻧﯿـﺔ رﻓﻌﮭـﺎ ﻣﺴــــﺘﻘﺒﻼً إﻟﻰ  800ﻣﻠﯿﻮن ﻗـﺪم ﻣﻜﻌـﺐ/اﻟﯿﻮم .وﻗـﺪ ﻛـﺎن ﻣﻘﺮراً
ﺗﺸ ـﻐﯿﻞ اﻟﻤﺸ ـﺮوع ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  ،2019إﻻ أن ﺷ ـﺮﻛﺔ  Teekayاﻟﻤﺴ ـﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸ ـﺮوع واﻟﻤﺎﻟﻜﺔ
ﻟﻠﻮﺣﺪة اﻟﻌﺎﺋﻤﺔ ﺻﺮﺣﺖ ﻓﻲ آب/أﻏﺴﻄﺲ أن ﻓﺤﻮﺻﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻻ زاﻟﺖ ﺟﺎرﯾﺔ.
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 3-2اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
أﻋﻠﻨﺖ ﺷ ـﺮﻛﺔ  OMVاﻟﻨﻤﺴ ـﺎوﯾﺔ ،أن ﻧﺴ ـﺒﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻓﻲ ﻣﺸ ـﺮوع ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺣﻘﻞ "ﻧﻮارة" ﺟﻨﻮب ﺗﻮﻧﺲ ﻗﺪ
ﺑﻠﻐـﺖ  %98.3ﻓﻲ ﻧﮭـﺎﯾـﺔ ﺷــــﮭﺮ أذار/ﻣـﺎرس  ،2019وأﻧـﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺒـﺪأ إﻧﺘـﺎج اﻟﻐـﺎز ﻣﻦ اﻟﺤﻘـﻞ ﻗﺒـﻞ ﻧﮭـﺎﯾـﺔ
اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري  .2019وﻓﻲ ﺿـﻮء اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات ﻟﺘﺸـﻐﯿﻞ اﻟﻤﺸـﺮوع اﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﺗﺸـﻐﯿﻠﮫ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ،2017
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻤﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴـﯿﺔ ﻟﻸﻧﺸـﻄﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ  ETAPﻓﻲ ﺷـﮭﺮ آب/أﻏﺴـﻄﺲ ،اﺳـﺘﻜﻤﺎل ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺤﻄﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸـﺮوع واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر طﺎﻗﺘﮭﺎ اﻟﺘﺼـﻤﯿﻤﯿﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  95ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم ،ودﺧﻮﻟﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﺘﺸـﻐﯿﻞ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ ﺑﺎﺳـﺘﻘﺒﺎل إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز ﻣﻦ ﺣﻘﻞ "آدم" ﺑﻤﻌﺪل  23ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ اﻻﻧﺘﮭﺎء
ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ وﺑﺪء ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻗﺒﻞ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري .2019
ﯾﺬﻛﺮ أن ﻣﺸـــﺮوع ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺣﻘﻞ "ﻧﻮارة" ﯾﺘﻀـــﻤﻦ إﻧﺸـــﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻞ ،وﻣﺪ ﺧﻂ
أﻧﺎﺑﯿﺐ ﺑﻘﻄﺮ  24ﺑﻮﺻـﺔ وطﻮل  370ﻛﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﻗﺎﺑﺲ اﻟﺴـﺎﺣﻠﯿﺔ ،وﺗﺼـﻞ ﺳـﻌﺘﮫ
اﻟﺘﺼـﻤﯿﻤﯿﺔ إﻟﻰ  370ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم .و ﺗﻘﺪر اﺳـﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺸـﺮوع ﺑﻨﺤﻮ  1.2ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ،وﯾﺸـﺎرك ﻓﻲ
ﺗﻄﻮﯾﺮه ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷـﺮﻛﺔ  OMVاﻟﻨﻤﺴـﺎوﯾﺔ واﻟﻤﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴـﯿﺔ ﻟﻸﻧﺸـﻄﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﯿﺔ ﺑﺤﺼـﺔ  %50ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ.
وﺳـﻮف ﯾﺴـﺎھﻢ اﻟﻤﺸـﺮوع ﺣﺎل ﺗﺸـﻐﯿﻠﮫ ﺑﻜﺎﻣﻞ طﺎﻗﺘﮫ ﻋﺎم  2020ﻓﻲ ﺿـﺦ ﻧﺤﻮ  85ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم ﻣﻦ
اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ،ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ  2200ﺑﺮﻣﯿﻞ/اﻟﯿﻮم ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻜﺜﻔﺎت ،و 2800ﺑﺮﻣﯿﻞ/اﻟﯿﻮم ﻣﻦ ﻏﺎز اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻤﺴﺎل.
 4-2اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟ ﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ
وﻗﻌﺖ ﺷـﺮﻛﺔ ﺳـﻮﻧﺎطﺮاك ﻓﻲ ﺷـﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﯾﺮ ،ﻋﻘﺪًا ﻗﯿﻤﺘﮫ  1ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ﻣﻊ ﺷـﺮﻛﺔ Larson & Tubro
اﻟﮭﻨـﺪﯾـﺔ ،وذﻟـﻚ ﻹﻧﺸـــ ـﺎء ﻣﺤﻄـﺎت ﺟـﺪﯾـﺪة ﻟﻠﻐـﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﺑﻄـﺎﻗـﺔ  400ﻣﻠﯿﻮن ﻗـﺪم ﻣﻜﻌـﺐ/اﻟﯿﻮم ) 4ﻣﻠﯿـﺎر ﻣﺘﺮ
ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﺴﻨﺔ( ،وأﺷﺎرت ﺳﻮﻧﺎطﺮاك إﻟﻰ أن ھﺬا اﻟﻌﻘﺪ ﯾﺄﺗﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﺨﻄﻂ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ إﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻣﻦ
اﻟﻐﺎز ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ.
ﻓﺎزت ﺷـﺮﻛﺔ  Petrofacاﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ آذار/ﻣﺎرس ،ﺑﻌﻘﺪ اﻟﮭﻨﺪﺳـﺔ واﻟﺘﻮرﯾﺪ واﻹﻧﺸـﺎء ﻟﻤﺸـﺮوع ﺗﻄﻮﯾﺮ
ﺣﻘﻞ "ﻋﯿﻦ ﺗﺴـﯿﻠﮫ" ﺑﻘﯿﻤﺔ  1ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ،اﻟﺬي ﯾﻀـﻢ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ  2.2ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ،
وﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ أن ﯾﺴــ ـﺘﻐﺮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸــ ـﺮوع ﺣﻮاﻟﻲ  42ﺷــ ـﮭﺮًا ،ﻟﯿﺪﺧﻞ اﻟﺤﻘﻞ ﻓﻲ طﻮر اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم
 .2020وﯾﺴــــﺘﮭـﺪف اﻟﻤﺸــــﺮوع إﻧﺘـﺎج ﻧﺤﻮ  335ﻣﻠﯿﻮن ﻗـﺪم ﻣﻜﻌـﺐ/اﻟﯿﻮم ﻣﻦ اﻟﻐـﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ) 3.5ﻣﻠﯿـﺎر ﻣﺘﺮ
ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﺴﻨﺔ( ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  20أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/اﻟﯿﻮم ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻜﺜﻔﺎت ،وﯾﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ﻛﻮﻧﺴﻮر ﺗﯿﻮم

27

277

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

ﯾﻀﻢ ﺷﺮﻛﺔ  Petrocelticﺑﺤﺼﺔ  ،%38.25وﺷﺮﻛﺔ ﺳﻮﻧﺎطﺮاك ﺑﺤﺼﺔ  %43.375وﺷﺮﻛﺔ  Enelاﻹﯾﻄﺎﻟﯿﺔ
ﺑﺤﺼﺔ .%18.375
أﻋﻠﻨﺖ ﺷـﺮﻛﺔ " ﺳـﻮﻧﺎطﺮاك" ﻓﻲ أﯾﻠﻮل/ﺳـﺒﺘﻤﺒﺮ ،ﺑﺪاﯾﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز ﻣﻦ ﺣﻘﻞ " ﺗﻮات" ،واﻟﺬي ﺗﻘﺪر طﺎﻗﺘﮫ
اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻘﺼــﻮى ﺑﻨﺤﻮ  450ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم ) 4.5ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﺴــﻨﺔ( ،وﯾﺸــﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮه
ﻛﻮﻧﺴـــﻮر ﺗﯿﻮم ﯾﻀـــﻢ ﺷـــﺮﻛﺔ ﺳـــﻮﻧﺎطﺮاك ،وﺷـــﺮﻛﺔ  Neptune Energyﺑﺤﺼـــﺔ %65/35ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
واﻟﻤﺸـﺮوع ﯾﻀـﻢ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻋﺪة ﺣﻘﻮل ﻟﻠﻐﺎز ﻟﻀـﻤﺎن اﺳـﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﻤﺸـﺮوع ﻋﻨﺪ
 4.5ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﺴﻨﺔ ﻟﻔﺘﺮة  20ﺳﻨﺔ .ﯾﺬﻛﺮ أن ﻣﺸﺮوع ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺣﻘﻞ " ﺗﻮات" ﯾﻌﺪ اﻟﻤﻜﻮن اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻷﺧﯿﺮ
ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺸــﺮوع اﻟﻀــﺨﻢ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﺣﻘﻮل اﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪت ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﻨﺬ
ﻋـﺎم  ،2009وھﻲ ﺗﮭـﺪف ﻹﻧﺘـﺎج  9ﻣﻠﯿـﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ/اﻟﺴــــﻨـﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺛﻼﺛـﺔ ﺣﻘﻮل رﺋﯿﺴــــﯿـﺔ ھﻲ ﺣﻘـﻞ
"رﯾﻘﺎن ﺷـ ـﻤﺎل" و ﺗﻢ ﺗﺸـ ـﻐﯿﻠﮫ أواﺧﺮ ﻋﺎم  2017و ﺗﻘﺪر طﺎﻗﺘﮫ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﺤﻮاﻟﻲ  2.8ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﺴـ ـﻨﺔ،
وﺣﻘﻞ " ﺗﯿﻤﯿﻤﻮن" ،و ﺗﻢﺗﺸــ ـﻐﯿﻠﮫ أواﺋﻞ ﻋﺎم  2018و ﺗﻘﺪر طﺎﻗﺘﮫ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﻨﺤﻮ  1.8ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﺴــ ـﻨﺔ،
وﺣﻘﻞ " ﺗﻮات".
 5-2اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
أﻋﻠﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ " أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ" ﻓﻲ آذار/ﻣﺎرس ،ﻋﻦ اﻗﺘﺮاب إﺗﻤﺎم ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﻧﺸﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻤﻞ
ﻏﺎز " اﻟﻔﺎﺿـ ـﻠﻲ" ،ودﺧﻮﻟﮫ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﺸـ ـﻐﯿﻞ ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري  .2019ﺗﻘﺪر طﺎﻗﺔ ﻣﻌﻤﻞ "اﻟﻔﺎﺿـ ـﻠﻲ" ﺑﺤﻮاﻟﻲ
 2.5ﻣﻠﯿﺎر ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم ،ﯾﺨﺼــﺺ ﻣﻨﮭﺎ  2ﻣﻠﯿﺎر ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼــﺎﺣﺐ ﻓﻲ
اﻟﺤﺼــ ـﺒﺔ اﻟﺒﺤﺮي ،وﻧﺤﻮ  500ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻐﺎز ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺼــ ـﺎﺣﺐ ﻣﻦ ﺣﻘﻞ اﻟﺨﺮﺳــ ـﺎﻧﯿﺔ
اﻟﺒﺮي ،وذﻟﻚ ﻹﻧﺘﺎج ﻧﺤﻮ  1.5ﻣﻠﯿﺎر ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴـﻮق ﻟﻀـﺨﮫ ﻓﻲ اﻟﺸـﺒﻜﺔ ،ﺑﺎﻹﺿـﺎﻓﺔ إﻟﻰ 470
ﻣﻠﯿﻮن ﻗـﺪم ﻣﻜﻌـﺐ/اﻟﯿﻮم ﻛﻮﻗﻮد ﻏـﺎزي ﻟﺘﻐـﺬﯾـﺔ ﻣﺤﻄـﺔ ﻟﻠﺘﻮﻟﯿـﺪ اﻟﻤﺰدوج ﻟﻠﻜﮭﺮﺑـﺎء ﻟﺘﻠﺒﯿـﺔ اﺣﺘﯿـﺎﺟـﺎت اﻟﻤﻌﻤـﻞ ﻣﻦ
ﺗﺼــــﺪﯾﺮ  1100ﻣﯿﺠـﺎوات إﻟﻰ اﻟﺸــــﺒﻜـﺔ ،ﺑـﺎﻹﺿــــﺎﻓـﺔ إﻟﻰ  400طﻦ/اﻟﯿﻮم ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺮﯾـﺖ.
اﻟﻄـﺎﻗـﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑـﺎﺋﯿـﺔ و
وأوﺿـﺤﺖ ﺷـﺮﻛﺔ "أراﻣﻜﻮ" أن ﻣﻌﻤﻞ اﻟﻔﺎﺿـﻠﻲ ﺳـﯿﺼـﺒﺢ ﻋﻨﺼـﺮاً رﺋﯿﺴـﯿﺎً ﻓﻲ ﺷـﺒﻜﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﺮﺋﯿﺴـﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ،
وﺳﯿﺴﺎھﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ طﺎﻗﺔ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ إﻟﻰ  18ﻣﻠﯿﺎر ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم.
وﻗﻌﺖ ﺷـــﺮﻛﺔ " أراﻣﻜﻮ اﻟﺴـــﻌﻮدﯾﺔ" ﻓﻲ أﯾﺎر/ﻣﺎﯾﻮ ،ﻋﻠﻰ ا ﺗﻔﺎﻗﯿﺔ رؤوس أﻗﻼم ﻣﻊ ﺷـــﺮﻛﺔ ،Sempra
ﻘﺗﻀـﻲ ﺑﺸـﺮاء  5ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴـﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺸـﺮوع  Port Arthurﻹﻧﺘﺎج وﺗﺼـﺪﯾﺮ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴـﯿﻞ ﺑﻮﻻﯾﺔ
ﺗﻜﺴــﺎس اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻟﻤﺪة  20ﻋﺎﻣﺎً .وﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻ ﺗﻔﺎق ،ﺳــﺘﺴــﺘﺜﻤﺮ ﺷــﺮﻛﺔ "أراﻣﻜﻮ" ﺑﻨﺴــﺒﺔ  %25ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
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اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺸـﺮوع اﻟﺘﻲ ﺳـﺘﻀـﻢ وﺣﺪ ﺗﻲ إﺳـﺎﻟﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ  11ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴـﻨﺔ ،وﯾﻤﻜﻦ زﯾﺎدة ﻋﺪد وﺣﺪات
اﻹﺳـﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸـﺮوع ﻣﺴـﺘﻘﺒﻼً إﻟﻰ ﺛﻤﺎن وﺣﺪات ﻟﯿﺼـﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ طﺎﻗﺘﮫ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ إﻟﻰ  45ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴـﻨﺔ .وﺗﺄﺗﻲ
ھﺬه اﻻ ﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺿــﻤﻦ اﺳــﺘﺮا ﺗﯿﺠﯿﺔ ﺷــﺮﻛﺔ "أراﻣﻜﻮ" اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ دﺧﻮﻟﮭﺎ ﻛﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﺴــﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻐﺎز
اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﯿﻞ.

 6-2ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺮاق
وﻗﻌـﺖ ﺷــــﺮﻛـﺔ "ﻏـﺎز اﻟﺠﻨﻮب" اﻟﺤﻜﻮﻣﯿـﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮز/ﯾﻮﻟﯿﻮ ﻣـﺬﻛﺮة ﺗﻔـﺎھﻢ ﻣﻊ ﺷــــﺮﻛـﺔ Honeywell
اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ،ﻻﺳـ ـﺘﺜﻤﺎر اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺼـ ـﺎﺣﺐ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ "أرطﺎوى" ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺼـ ـﺮة
ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق .ﺣﯿﺚ ﺳ ـﯿﻘﻮم اﻟﻤﺸ ـﺮوع ﺑﺎﺳ ـﺘﺜﻤﺎر اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺼ ـﺎﺣﺐ ﻣﻦ ﺣﻘﻮل "ﻏﺮب اﻟﻘﺮﻧﺔ –" ،"1ﻣﺠﻨﻮن"،
"اﻟﻠﺤﯿﺲ"" ،اﻟﻄﻮﺑﺔ"" ،اﻟﺼـﺒﺎ" ،ﺑﻄﺎﻗﺔ أوﻟﯿﺔ ﺗﺼـﻞ إﻟﻰ  300ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم ،وﺻـﻮﻻً إﻟﻰ  600ﻣﻠﯿﻮن
ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم ﻣﺴـﺘﻘﺒﻼً .وﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎھﻢ ،ﺳـﺘﻘﻮم ﺷـﺮﻛﺔ  Honeywellﺑﺈﻧﺸـﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻐﺎز
ﺑﻄـﺎﻗـﺔ أوﻟﯿـﺔ  300ﻣﻠﯿﻮن ﻗـﺪم ﻣﻜﻌـﺐ/اﻟﯿﻮم ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠـﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﺸــــﻐﯿـﻞ ﺑﺤﻠﻮل ﻋـﺎم
 ،2022وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻻ ﺗﻔﺎق اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﻦ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري .2019
وﻗﻊ اﺋﺘﻼف  Pearlاﻟﺬي ﺗﻘﻮده ﺷـﺮﻛﺔ "داﻧﺎ ﻏﺎز" ،وﺷـﺮﻛﺔ ) Crescent Petroleumﺣﺼـﺔ 35%
ﻟﻜـﻞ ﻣﻨﮭﻤـﺎ( ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﺮدﺳــــﺘـﺎن اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ ﺷــــﺒـﺎط/ﻓﺒﺮاﯾﺮ ،ا ﺗﻔـﺎﻗﯿـﺔ ﻟﺒﯿﻊ اﻟﻐـﺎز ﻟﻤـﺪة  20ﻋﺎﻣﺎً .وﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬه
اﻻ ﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ،ﺳـﯿﺘﻤﻜﻦ اﻻﺋﺘﻼف ﻣﻦ زﯾﺎدة إﻧﺘﺎﺟﮫ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز واﻟﻤﺘﻜﺜﻔﺎت ﺣﯿﺚ ﺳـﯿﺨﺼـﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺒﺎﻗﻲ ﻟﻠﺘﺼـ ـﺪﯾﺮ .وﺳـ ـﯿﻘﻮم اﻻﺋﺘﻼف ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺗﻮﺳـ ـﻌﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﺣﻘﻞ "ﺧﻮر ﻣﻮر" ﺗﻀـ ـﻤﻦ ﺑﻨﺎء
وﺣـﺪ ﺗﯿﻦ ﻟﻤﻌـﺎﻟﺠـﺔ اﻟﻐـﺎز طـﺎﻗـﺔ اﻟﻮاﺣـﺪة ﻣﻨﮭـﺎ  250ﻣﻠﯿﻮن ﻗـﺪم ﻣﻜﻌـﺐ/اﻟﯿﻮم ،ﺑـﺎﺳــــﺘﺜﻤـﺎرات إﺟﻤـﺎﻟﯿـﺔ  700ﻣﻠﯿﻮن
دوﻻر .وﺑﺎﺳــﺘﻜﻤﺎل ھﺬه اﻟﺘﻮﺳــﻌﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ،ﺳــﯿﺮﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ  400ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم
إﻟﻰ  650ﻣﻠﯿﻮن ﻗـﺪم ﻣﻜﻌـﺐ /اﻟﯿﻮم ﺑﺤﻠﻮل ﻋـﺎم  ،2021ﺛﻢ إﻟﻰ  900ﻣﻠﯿﻮن ﻗـﺪم ﻣﻜﻌـﺐ/اﻟﯿﻮم ﺑﺤﻠﻮل ﻋـﺎم .2022
ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺴﺎھﻢ ھﺬه اﻟﺘﻮﺳﻌﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺘﻜﺜﻔﺎت ﻣﻦ  15أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/اﻟﯿﻮم إﻟﻰ  35أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/اﻟﯿﻮم.
وﻓﻲ ﺳﯿﺎق آﺧﺮ ،ﺣﻘﻘﺖ ﺷﺮﻛﺔ "ﻏﺎز اﻟﺒﺼﺮة" ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  2018ﺗﻘﺪﻣﺎً ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺼﺎﺣﺐ
ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺼ ـﺮة ،واﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﮭﺪر ﻓﻲ اﻟﺴ ـﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﺤﺮق ﻋﻠﻰ اﻟﺸ ـﻌﻠﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻮﺻ ـﻮل
ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج إﻟﻰ  950ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم ،و ﺗﺴـﺘﮭﺪف ﺷـﺮﻛﺔ "ﻏﺎز اﻟﺒﺼـﺮة" اﻟﻮﺻـﻮل ﺑﻜﻤﯿﺎت اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺴـﺘﺮﺟﻊ
إﻟﻰ  1.4ﻣﻠﯿﺎر ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،2021ﺛﻢ إﻟﻰ  2ﻣﻠﯿﺎر ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ.
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 7-2دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ
ﻓــﻲ إطــﺎر اﻻﺳــﺘﻌﺪادات ﻟﺘﻨﻔﯿــﺬ اﻟﻤﺸــﺮوع اﻟﺘﻮﺳــﻌﻲ اﻟﻌﻤــﻼق ﻓــﻲ ﺣﻘــﻞ "اﻟﺸــﻤﺎل" ﻟﺰﯾــﺎدة إﻧﺘﺎﺟــﮫ
ﻣ ـﻦ اﻟﻐ ـﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌ ـﻲ ﺑﻤﻌ ـﺪل  %40ﻟﺮﻓ ـﻊ اﻟﻄﺎﻗ ـﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿ ـﺔ ﻟﻠﻐ ـﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌ ـﻲ اﻟﻤﺴ ـﯿﻞ ﻓ ـﻲ دوﻟ ـﺔ ﻗﻄ ـﺮ ﻣ ـﻦ 77
ﻣﻠﯿ ـﻮن طﻦ/اﻟﺴ ـﻨﺔ إﻟــﻰ  110ﻣﻠﯿ ـﻮن طﻦ/اﻟﺴ ـﻨﺔ ﺑﺤﻠــﻮل ﻋ ـﺎم  ،2024أﻋﻠﻨ ـﺖ ﺷــﺮﻛﺔ " ﻗﻄ ـﺮ ﻟﻠﺒﺘ ـﺮول" ﻓــﻲ
ﻧﯿﺴــﺎن/أﺑﺮﯾﻞ إطــﻼق اﻟﻤﻨﺎﻗﺼــﺎت اﻟﺨﺎﺻــﺔ ﺑﺄﻋﻤــﺎل اﻟﮭﻨﺪﺳــﺔ واﻟﺘﻮرﯾــﺪ واﻹﻧﺸــﺎء ﻷرﺑﻌــﺔ ﺧﻄــﻮط ﻋﻤﻼﻗــﺔ
ﻟﻠﻐــﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌــﻲ اﻟﻤﺴــﯿﻞ ،ودﻋــﻮة ﺛــﻼث ﺗﺤﺎﻟﻔــﺎت ﻋﺎﻟﻤﯿــﺔ ﺣﯿــﺚ ﯾﻀــﻢ اﻟﺘﺤــﺎﻟﻒ اﻷول ﺷــﺮﻛﺔ Chioyda
اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿـ ـﺔ ،وﺷـ ـﺮﻛﺔ  Technipاﻟﻔﺮﻧﺴـ ـﯿﺔ ،ﺑﯿﻨﻤـ ـﺎ ﯾﻀـ ـﻢ اﻟﺘﺤـ ـﺎﻟﻒ اﻟﺜـ ـﺎﻧﻲ ﺷـ ـﺮﻛﺔ  JGCاﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿـ ـﺔ ،وﺷـ ـﺮﻛﺔ
 Hyundaiﻟﻠﮭﻨﺪﺳـ ـﺔ ،أﻣـ ـﺎ اﻟﺘﺤـ ـﺎﻟﻒ اﻟﺜﺎﻟـ ـﺚ ﻓﯿﻀـ ـﻢ ﺷـ ـﺮﻛﺔ  ،Saipemوﺷـ ـﺮﻛﺔ  McDermottوﺷـ ـﺮﻛﺔ
 CTCIاﻟﺘﺎﯾﻮاﻧﯿﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ إرﺳﺎء اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ/ﯾﻨﺎﯾﺮ .2020
ﻛﻤ ـﺎ أطﻠﻘــﺖ " ﻗﻄ ـﺮ ﻟﻠﺒﺘــﺮول" ﻓ ـﻲ ﻧﻔــﺲ اﻟﺸــﮭﺮ دﻋ ـﻮات ﻟﺘﻘــﺪﯾﻢ ﻋﻄ ـﺎءات ﻟﺤﺠــﺰ ﺳ ـﻌﺔ ﻓــﻲ ﻋــﺪد
ﻣ ـﻦ أﺣ ـﻮاض ﺑﻨ ـﺎء اﻟﺴ ـﻔﻦ ﻟﺒﻨ ـﺎء ﻧ ـﺎﻗﻼت اﻟﻐ ـﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌ ـﻲ اﻟﻤﺴ ـﯿﻞ ،و ﺘﺗﻀ ـﻤﻦ اﻟﻤﻨﺎﻗﺼ ـﺔ ﻛ ـﺬﻟﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋ ـﺔ ﻣ ـﻦ
اﻟﺨﯿ ـﺎرات ﻻﺣﺘﯿﺎﺟــﺎت اﺳــﺘﺒﺪال و ﺗﺤــﺪﯾﺚ اﻷﺳــﻄﻮل اﻟﺤــﺎﻟﻲ ﻣ ـﻦ اﻟﻨــﺎﻗﻼت ،و ﺗﺴــﺘﮭﺪف اﻟﺸــﺮﻛﺔ ﻣــﻦ ﺧــﻼل
ھــﺬه اﻟﻤﻨﺎﻗﺼــﺔ ﺗــﻮﻓﯿﺮ  60ﻧﺎﻗﻠــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﺪاﯾــﺔ ﻟــﺪﻋﻢ ﻣﺸــﺮوع ﺗﻮﺳــﻌﺔ اﻹﻧﺘــﺎج اﻟﻤﺨﻄــﻂ ﻟــﮫ ،ﻣــﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿــﺔ
ﺗﺠــﺎوز اﻟﻌــﺪد  100ﻧﺎﻗﻠــﺔ ﺟﺪﯾــﺪة ﺧــﻼل اﻟﻌﻘــﺪ اﻟﻤﻘﺒــﻞ .وﻓــﻲ ﺳــﯿﺎق ﻣﺘﺼــﻞ ،أﻋﻠﻨــﺖ "ﻗﻄــﺮ ﻟﻠﺒﺘــﺮول" ﻓــﻲ
ﺷــﮭﺮ أﯾﺎر/ﻣــﺎﯾﻮ ﻋــﻦ ﻣــﻨﺢ ﻋﻘــﻮد اﺳــﺘﺨﺪام وﺗﺸــﻐﯿﻞ ﺛﻤــﺎﻧﻲ ﻣﻨﺼــﺎت ﺑﺤﺮﯾــﺔ ﺟﺪﯾــﺪة ﻓــﻲ ﺣﻘــﻞ "اﻟﺸــﻤﺎل"
اﻟﻌﻤــﻼق إﻟــﻰ ﺷــﺮﻛﺔ ) Gulf Oil Internationalﺳــﺖ ﻣﻨﺼــﺎت( ،وﺷــﺮﻛﺔ Northern Offshore
)ﻣﻨﺼ ـﺘﯿﻦ ﺑﺤ ـﺮﯾﺘﯿﻦ( ،وذﻟ ـﻚ ﻟﺒ ـﺪء ﺣﻔ ـﺮ آﺑ ـﺎر ﺑﺤﺮﯾ ـﺔ .وﺑﻤﻮﺟ ـﺐ ھ ـﺬه اﻟﻌﻘ ـﻮد ،ﺳ ـﺘﻌﻤﻞ ھ ـﺬه اﻟﻤﻨﺼ ـﺎت ﻋﻠ ـﻰ
ﺣﻔ ـﺮ ﺣ ـﻮاﻟﻲ  80ﺑﺌ ـﺮًا ﺟﺪﯾ ـﺪة ﻣ ـﻦ ﺛﻤﺎﻧﯿ ـﺔ ﻣﻮاﻗ ـﻊ ﺑﺪاﯾ ـﺔ ﻣ ـﻦ ﻣﻄﻠ ـﻊ ﻋ ـﺎم  2020وﺧ ـﻼل ﻓﺘ ـﺮة ﺗﺴ ـﺘﻐﺮق ﻣ ـﻦ
ﺳﻨﺘﯿﻦ إﻟﻰ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات.
وﻋ ـﻠ ـﻰ ﺻـــــﻌ ـﯿــﺪ اﻻﺳـــــﺘ ـﺜ ـﻤــﺎرات اﻟ ـﺨــﺎرﺟ ـﯿــﺔ ﻓ ـﻲ ﺳـــــﻮق اﻟ ـﻐــﺎز ،ا ـﺗﺨــﺬت ﺷـــــﺮﻛــﺔ
ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺒﺘﺮول" ﻣﻊ ﺷـــﺮﻛﺔ "  "ExxonMobilﻓﻲ ﺷـــﺒﺎط/ﻓﺒﺮﯾﺮ ،ﻗﺮار اﻻﺳـــﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﺸـــﺮوع
 GoldenPass LNGﻟﻠﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴـــﯿﻞ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﺗﻜﺴـــﺎس اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ،ﺑﺎﺳـــﺘﺜﻤﺎرات ﻗﺪرھﺎ  10ﻣﻠﯿﺎر
دوﻻر .ﺗﻘﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺼــﻤﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸــﺮوع ﺑﺤﻮاﻟﻲ  16ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴــﻨﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ دﺧﻮﻟﮫ ﺣﯿﺰ اﻟﺘﺸــﻐﯿﻞ
ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  .2024وﺗﺴـــﺎھﻢ ﻓﯿﮫ ﺷـــﺮﻛﺔ "ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺒﺘﺮول" ﺑﻨﺴـــﺒﺔ  ،%70واﻟﻨﺴـــﺒﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻟﺼـــﺎﻟﺢ ﺷـــﺮﻛﺔ
.ExxonMobil
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وﻗﻌـﺖ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺒﺘﺮول وﺷــــﺮﻛـﺔ  Fluxysاﻟﺒﻠﺠﯿﻜﯿـﺔ ﻓﻲ أﯾﻠﻮل/ﺳــــﺒﺘﻤﺒﺮ ﻋﻠﻰ ا ﺗﻔـﺎﻗﯿـﺔ طﻮﯾﻠـﺔ اﻷﻣـﺪ ﺗﻘﻮم
ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﺷ ـﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺒﺘﺮول ﺑﺤﺠﺰ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﺴ ـﻌﺔ اﻟﺘﺼ ـﻤﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻓﺄ  Zeebruggeﻻﺳ ـﺘﻘﺒﺎل اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
اﻟﻤﺴ ـﯿﻞ ﻓﻲ ﺑﻠﺠﯿﻜﺎ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم  .2044ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﺼ ـﻤﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮﻓﺄ ﺣﻮاﻟﻲ  9ﻣﻠﯿﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﺴ ـﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ،و ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ أرﺑﻌـﺔ ﺧﺰاﻧـﺎت ﻟﻠﻐـﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴــــﯿـﻞ ﺑﺴــــﻌـﺔﺗﺨﺰﯾﻨﯿـﺔ إﺟﻤـﺎﻟﯿـﺔ ﺗﺒﻠﻎ  380أﻟﻒ ﻣﺘﺮ
ﻣﻜﻌﺐ ،وﯾﺠﺮي ﺣﺎﻟﯿﺎ ﺗﺸــﯿﯿﺪ ﺧﺰان ﺧﺎﻣﺲ ﺑﺴــﻌﺔ  180أﻟﻒ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ .ﯾﺬﻛﺮ أن ﺷــﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺒﺘﺮول طﺮف
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ا ﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﻊ  Fluxysﺗﺴـﺘﺨﺪم ﺑﻤﻮﺟﺒﮭﺎ ﻧﺤﻮ  %50ﻣﻦ اﻟﺴـﻌﺔ اﻟﺘﺼـﻤﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮﻓﺄ ﻟﺘﻮرﯾﺪ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
اﻟﻤﺴﯿﻞ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻗﻄﺮ إﻟﻰ ﺑﻠﺠﯿﻜﺎ.
 8-2دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ
ﺻــﺮﺣﺖ ﺷــﺮﻛﺔ "اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ" ﻓﻲ ﺷــﮭﺮ آذار/ﻣﺎرس ،ﺑﺄﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﺗﺸــﻐﯿﻞ اﻟﻮﺣﺪة
اﻟﺨﺎﻣﺴـﺔ ﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻐﺎز ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري  ،2019ﺑﻄﺎﻗﺔ  805ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم .ﯾﺬﻛﺮ أن اﻟﺸـﺮﻛﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ
أرﺑﻊ وﺣﺪات ﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻐﺎز ﺑﻄﺎﻗﺔ إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ  2.46ﻣﻠﯿﺎر ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم ،وﺑﺘﺸـــﻐﯿﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺨﺎﻣﺴـــﺔ ﺳـــﺘﺮ ﺗﻔﻊ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﻐﺎز إﻟﻰ  3.26ﻣﻠﯿﺎر ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم.
وﻓﻲ ﺳـﯿﺎق آﺧﺮ ،ﺻـﺮﺣﺖ ﻣﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﺒﺘﺮول اﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ ﻓﻲ آب/أﻏﺴـﻄﺲ ،ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﺮﻓﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز
ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﺠﻮراﺳــــﯿـﺔ إﻟﻰ  1.1ﻣﻠﯿـﺎر ﻗـﺪم ﻣﻜﻌـﺐ/اﻟﯿﻮم ﺑﺤﻠﻮل ﻋـﺎم  2023ﺑﺰﯾـﺎدة ﺗﻨـﺎھﺰ  %100ﻋﻦ اﻟﻤﻌـﺪل
اﻟﺤـﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘـﺪر ﺑﻨﺤﻮ  500ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌـﺐ/اﻟﯿﻮم ،ﻣﺸــــﯿﺮة إﻟﻰ أن ﻣﺮﺣﻠـﺔ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘـﺎﻟﯿـﺔ ﺳــــﺘﺸــــﻤـﻞ ﺗﺮﻛﯿـﺐ
وﺗﺸــﻐﯿﻞ وﺣﺪ ﺗﻲ إﻧﺘﺎج إﺿــﺎﻓﯿﺘﯿﻦ ،طﺎﻗﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻣﻨﮭﺎ ﺣﻮاﻟﻲ  160ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم ،ﺑﺎﻹﺿــﺎﻓﺔ إﻟﻰ 50
أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/اﻟﯿﻮم ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻜﺜﻔﺎت .ﯾﺬﻛﺮ أن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺤﻘﻮل اﻟﺠﯿﻮراﺳـﯿﺔﺗﻢ ﺗﺸـﻐﯿﻠﮭﺎ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم
 ،2018وﺗﻀ ـﻤﻨﺖ ﺗﺸ ـﻐﯿﻞ ﺛﻼث وﺣﺪات ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻟﻤﺒﻜﺮ ﺑﻄﺎﻗﺔ إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ  300ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم،
وﺑﺈﺷﺮاف ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ  Schlumbergerوﺷﺮﻛﺔ  Spetcoاﻟﻜﻮﯾﺘﯿﺔ.
 9-2دوﻟﺔ ﻟﯿﺒﯿﺎ
وﻗﻌﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳـــﺴـــﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ وﺷـــﺮﻛﺔ  Eniاﻹﯾﻄﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ آذار/ﻣﺎرس ،ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎھﻢ
ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﯿﯿﺮ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ،ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﻟﻠﻐﺎز ﻟﻠﺘﺮﻛﯿﺒﯿﻦ )أ ،ھ ـ( ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻻﻣﺘﯿﺎز "م-ن-
 "41اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﻮض ﺻـ ـﺒﺮاﺗﺔ اﻟﺒﺤﺮي ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺳـ ـﻮاﺣﻞ "طﺮاﺑﻠﺲ" ،ﺑﻘﺪرة إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ إﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺼـ ـﻞ إﻟﻰ 760
ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم ،ﻟﻺﯾﻔﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺳـﺘﮭﻼك اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺘﺼـﺪﯾﺮ .وﯾﮭﺪف اﻟﻤﺸـﺮوع إﻟﻰ ﺿـﺦ ﻧﺤﻮ 160
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ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ "أ" إﻟﻰ ﻣﻨﺼــــﺔ "ﺻــــﺒﺮاﺗﮫ" اﻟﻤﺠﺎورة ﻓﻲ ﺣﻘﻞ ﺑﺤﺮ اﻟﺴــــﻼم
اﻟﺒﺤﺮي ﻟﻠﻤﻌـﺎﻟﺠـﺔ اﻷوﻟﯿـﺔ ،ﺛﻢ ﻧﻘـﻞ اﻟﻐـﺎز اﻟﻤﻌـﺎﻟﺞ ﻋﺒﺮ ﺧﻂ أﻧـﺎﺑﯿـﺐ إﻟﻰ ﻣﺤﻄـﺔ "ﻣﻠﯿﺘـﮫ" اﻟﻮاﻗﻌـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ .أﻣـﺎ
اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ "ھـــــ" ﻓﺴـﯿﺘﻀـﻤﻦ إﻧﺸـﺎء ﻣﻨﺼـﺔ إﻧﺘﺎج ﺑﺤﺮﯾﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ  600ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ،و 28أﻟﻒ
ﺑﺮﻣﯿﻞ/اﻟﯿﻮم ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻜﺜﻔﺎت ﻟﻀـ ـﺨﮭﻢ ﻣﺒﺎﺷـ ـﺮة إﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ "ﻣﻠﯿﺘﮫ" ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ،و ﺗﻘﺪر اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸـ ـﺮوع
ﺑﻨﺤﻮ  5.6ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ،و ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺷـ ـﺮﻛﺔ  Eniأن ﯾﺘﻢ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار اﻻﺳـ ـﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم  ،2020ﻋﻠﻰ أن
ﯾﺒﺪأ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ "أ" واﻟﺘﺮﻛﯿﺐ "ھـ" ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  2022و  2024ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.
أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻤﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺗﻤﻮز/ﯾﻮﻟﯿﻮ ،ﻋﻦ اﺳـﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺸـﺮوع ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺣﻘﻞ
"ﺑﺤﺮ اﻟﺴـﻼم" اﻟﺒﺤﺮي ،وھﻮ ﻣﺸـﺮوع ﻣﺸـﺘﺮك ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳـﺴـﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ وﺷـﺮﻛﺔ  Eniاﻹﯾﻄﺎﻟﯿﺔ وﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬه
ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺷﺮﻛﺔ "ﻣﻠﯿﺘﮫ" ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز .ﺣﯿﺚ ﺑﺪأ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﺒﺌﺮ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﺧﯿﺮ ﺑﺎﻟﺤﻘﻞ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ
ﻧﻔﺲ اﻟﺸــــﮭﺮ .وﺳــــﺘﺴــــﺎھﻢ اﻟﻤﺮﺣﻠـﺔ اﻟﺜـﺎﻧﯿـﺔ ﻓﻲ زﯾـﺎدة اﻟﻘـﺪرة اﻹﻧﺘـﺎﺟﯿـﺔ ﻟﻠﺤﻘـﻞ ﻣﻦ اﻟﻐـﺎز ﻣﻦ  995ﻣﻠﯿﻮن ﻗـﺪم
ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻨﺎھﺰ  1,100ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ /اﻟﯿﻮم ،وﯾﻌﺪ ﺣﻘﻞ" ﺑﺤﺮ اﻟﺴ ـﻼم" أﻛﺒﺮ ﺣﻘﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﻐﺎز ﻓﻲ
ﻟﯿﺒﯿﺎ.
أﻋﻠﻨﺖ ﺷـﺮﻛﺔ " اﻟﻮاﺣﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ" ﻓﻲ ﺗﺸـﺮﯾﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ ،اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﺠﺎرب اﻟﺘﺸـﻐﯿﻞ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺸــﺮوع ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺣﻘﻞ "اﻟﻔﺎرغ" ،ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﺗﺸــﻐﯿﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻤﻌﺪل  70ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ
اﻟﯿﻮم .وﺑﺎﺳـﺘﻜﻤﺎل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،ﺳـﺘﺮ ﺗﻔﻊ اﻟﻘﺪرة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﺤﻘﻞ ﺑﻤﻘﺪار  180ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم ،ﻟﯿﺼـﻞ
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺤﻘﻞ إﻟﻰ ﻗﺮاﺑﺔ  250ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم ،ﺑﺎﻹﺿ ـﺎﻓﺔ إﻟﻰ  15أﻟﻒ ﺑﺮﻣﯿﻞ/اﻟﯿﻮم ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺜﻔﺎت.
وﺳـﯿﺴـﺘﺨﺪم اﻟﻐﺎز اﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻞ ﻓﻲ ﺗﻐﺬﯾﺔ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﯿﺎً ﺑﺎﻟﻮﻗﻮد اﻟﺴـﺎﺋﻞ ،وﺗﻐﺬﯾﺔ ﻣﺼـﺎﻧﻊ
اﻟﻤﯿﺜﺎﻧﻮل وﻣﺼﺎﻧﻊ اﻷﺳﻤﺪة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ "اﻧﺘﺼﺎر".

 10-2ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﻓﻲ إطﺎر ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳـﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳـﻊ ﻓﻲ اﺳـﺘﺨﺪام اﻟﻐﺎز ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره وﻗﻮد ﺻـﺪﯾﻖ
ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ،وﻟﺨﻔﺾ اﺳـ ـﺘﯿﺮاد اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺴـ ـﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳـ ـﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﺒﻨﻲ ﺧﻄﺔ اﻹﺣﻼل اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒـﺎت،ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾـﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  32أﻟﻒ ﻣﺮﻛﺒـﺔ ﺧﻼل اﻟﻌـﺎم اﻟﻤـﺎﻟﻲ  ،2019/2018ﻟﯿﺼــــﻞ ﺑـﺬﻟـﻚ
إﺟﻤـﺎﻟﻲ ﻋـﺪد اﻟﻤﺮﻛﺒـﺎت اﻟﻤﺤﻮﻟـﺔ ﻣﻨـﺬ ﺑـﺪء اﻟﻨﺸــــﺎط وﺣﺘﻰ ﻧﮭـﺎﯾـﺔ ﯾﻮﻧﯿﻮ  2019إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ  276أﻟﻒ ﻣﺮﻛﺒـﺔ ،ﯾﺘﻢ
ﺗﺰوﯾﺪھﺎ ﺑﺎﻟﻐﺎز ﻣﻦ ﺧﻼل  187ﻣﺤﻄﺔ .ﻛﻤﺎ ﺷﮭﺪ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ  ،2019/2018ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ إﻟﻰ ﺣﻮاﻟﻲ
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 1230أﻟﻒ وﺣﺪة ﺳــﻜﻨﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ،ﻟﯿﺮ ﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻨﺸــﺎط وﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﯾﻮﻧﯿﻮ  2019إﻟﻰ
ﺣﻮاﻟﻲ  10ﻣﻠﯿﻮن وﺣﺪة ﺳﻜﻨﯿﺔ.
أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺸــ ـﺎرﯾﻊ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺣﻘﻮل اﻟﻐﺎز ،ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﺷــ ـﺮﻛﺔ  BPاﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺷــ ـﺒﺎط/ﻓﺒﺮاﯾﺮ،
ﺗﺸــﻐﯿﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺸــﺮوع "ﻏﺮب دﻟﺘﺎ اﻟﻨﯿﻞ" ﺑﻤﻌﺪل  400ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم واﻟﺘﻲ ﺗﻀــﻢ ﺣﻘﻠﻲ
"ﺟﯿﺰة" و " ﻓﯿﻮم" ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺮ ﺗﻔﻊ إﻟﻰ  700ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﺼـ ـﻒ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري  .2019ﯾﺬﻛﺮ
أن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﺸــﺮوع )ﺣﻘﻠﻲ ﻟﯿﺒﺮا ،و ﺗﻮرس( ﻗﺪ دﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﯾﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻧﯿﺴــﺎن/أﺑﺮﯾﻞ ،2017
وﯾﺒﻠﻎ إﻧﺘـﺎﺟﮭـﺎ ﺣﻮاﻟﻲ  700ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌـﺐ/اﻟﯿﻮم ،وﻻ ﯾﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺸــــﺮوع ﺳــــﻮى ﺣﻘـﻞ "راﻓﯿﻦ" ،وﻣﻦ
اﻟﻤﺨﻄﻂ دﺧﻮﻟﮫ ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري  2019ﺑﻤﻌﺪل  200ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم.
ﻛﻤﺎ ﺑﺪأت ﺷﺮﻛﺔ  Eniاﻹﯾﻄﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ  BPاﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ ﺣﻘﻞ " ﺑﻠﻄﯿﻢ-ﺟﻨﻮب ﻏﺮب" ﻋﻠﻰ
ﺧﺮﯾﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﺷــﮭﺮ آب/أﻏﺴــﻄﺲ ﺑﻤﻌﺪل  100ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم ،وﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﺣﻔﺮ آﺑﺎر إﺿــﺎﻓﯿﺔ
ﺑﺎﻟﺤﻘـﻞ ﻟﻠﻮﺻــــﻮل ﺑﺎﻹﻧﺘـﺎج إﻟﻰ  500ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌـﺐ/اﻟﯿﻮم ﺑﺤﻠﻮل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم  .2020وﻓﻲ ﺳــــﯿـﺎق
ﻣﺘﺼـﻞ ،ﻧﺠﺤﺖ  Eniﻓﻲ اﻹﺳـﺮاع ﺑﺮﻓﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز ﻣﻦ ﺣﻘﻞ "ظﮭﺮ" اﻟﻌﻤﻼق اﻟﺬي دﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺎج ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم
 2017ﺑﻤﻌـﺪل  350ﻣﻠﯿﻮن ﻗـﺪم ﻣﻜﻌـﺐ ﻏـﺎز/اﻟﯿﻮم ،ﺣﯿـﺚ وﺻــــﻞ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2.7ﻣﻠﯿـﺎر ﻗـﺪم ﻣﻜﻌـﺐ/اﻟﯿﻮم ﻓﻲ
ﺷـﮭﺮ آب/أﻏﺴـﻄﺲ  ،2019وﻣﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻮﺻـﻮل ﺑﺎﻹﻧﺘﺎج ﻣﻦ "ظﮭﺮ" إﻟﻰ  3.2ﻣﻠﯿﺎر ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ
ﻋﺎم  .2019وﻓﻲ ﺿــﻮء ھﺬه اﻟﺘﻄﻮرات ،وﺻــﻞ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﻣﺼــﺮ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  7ﻣﻠﯿﺎر ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم
ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺨﮫ ﻓﻲ ﺷـﮭﺮ أﯾﻠﻮل/ﺳـﺒﺘﻤﺒﺮ .وﻗﺪ أدى ار ﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺼـﺮ إﻟﻰ ﻗﯿﺎم
اﻟﺴـﻠﻄﺎت اﻟﻤﺼـﺮﯾﺔ ﺑﻄﺮح ﻋﻄﺎءات ﻟﺘﺤﻤﯿﻞ ﻋﺪة ﺷـﺤﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴـﯿﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻊ إدﻛﻮ ،اﻟﺬي ظﻞ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻟﺴﻨﻮات ،إﻻ أن ﺗﺪﻧﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﯿﻞ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ أدى إﻟﻰ إﻟﻐﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻄﺎءات
اﻟﻤﻄﺮوﺣـﺔ ،ﻛﻤـﺎﺗﻢ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻹﻧﺘـﺎج ﻓﻲﺗﺸــــﺮﯾﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ إﻟﻰ  6ﻣﻠﯿـﺎر ﻗـﺪم ﻣﻜﻌـﺐ/اﻟﯿﻮم ﺑﺴــــﺒـﺐ ﺗﺮاﺟﻊ
ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ.
 11-2ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن
أﻋﻠﻨــــﺖ ﻛــــﻞ ﻣــــﻦ ﺷــــﺮﻛﺔ  McDermottاﻷﻣﺮﯾﻜﯿــــﺔ ،وﺷــــﺮﻛﺔ  JGCاﻟﯿﺎﺑــــــﺎﻧﯿﺔ ،وﺷــــﺮﻛﺔ
 Technipاﻟﻔﺮﻧﺴـــﯿﺔ ﻓـــﻲ ﺷـــﮭﺮ ﺗﻤﻮز/ﯾﻮﻟﯿـــﻮ ،ﻋـــﻦ ﻓــــﻮزھﻢ ﺑﻌﻘـــﺪ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﺘﺼﻤﯿــــﻢ اﻟﮭﻨــــﺪﺳﻲ
اﻷوﻟـــﻲ ) (FEED design competitionﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ اﺋــﺘﻼف ﯾﻀــﻢ ﺷــﺮﻛﺔ  Totalاﻟﻔﺮﻧﺴــﯿﺔ وﺷــﺮﻛﺔ
اﻟ ـﻨﻔﻂ اﻟﻌﻤﺎﻧﯿ ـﺔ ،ﻹﻧﺸ ـﺎء ﻣﺤﻄ ـﺔ ﻓ ـﻲ ﻣﯿﻨ ـﺎء ﺻ ـﺤﺎر ﻟﺘﺰوﯾ ـﺪ اﻟﺴ ـﻔﻦ ﺑﻮﻗ ـﻮد اﻟﻐ ـﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌ ـﻲ اﻟﻤﺴ ـﯿﻞ ﺑﻄﺎﻗ ـﺔ 1
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ﻣﻠﯿــﻮن طﻦ/اﻟﺴــﻨﺔ ،ﺑﮭــﺪف ﺗﺤﻮﯾــﻞ ُﻋﻤــﺎن إﻟــﻰ ﻣﺮﻛــﺰ إﻗﻠﯿﻤــﻲ ﻟﺘﺰوﯾــﺪ اﻟﺴــﻔﻦ ﺑﺎﻟﻐــﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌــﻲ اﻟﻤﺴــﯿﻞ.
وﯾﺸ ـﻤﻞ ﻧﻄ ـﺎق اﻟﻌﻤ ـﻞ ﻓ ـﻲ اﻟﻌﻘ ـﺪ إﻋ ـﺪاد ﺗﻌﺮﯾ ـﻒ ﻛﺎﻣ ـﻞ ﻟﺘﺴ ـﮭﯿﻼت اﻟﻐ ـﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌ ـﻲ اﻟﻤﺴ ـﯿﻞ اﻟﻤﺴ ـﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓــﻲ
اﻟﻤﺸــﺮوع ،وإﻋــﺪاد ﻣﻨﺎﻗﺼــﺔ ﺗﻨﺎﻓﺴــﯿﺔ ﻟﻤﺮﺣﻠــﺔ اﻟﮭﻨﺪﺳــﺔ واﻟﺘﻮرﯾــﺪ واﻹﻧﺸــﺎء واﻟﺘﺸــﻐﯿﻞ ،وﻋﻠــﻰ اﻟﺸــﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴــﺔ اﻻﻧﺘﮭــﺎء ﻣــﻦ إﻋــﺪاد اﻟﺘﺼــﻤﯿﻢ اﻟﮭﻨﺪﺳــﻲ اﻷوﻟــﻲ ﺑﺤﻠــﻮل أذار/ﻣــﺎرس  .2020وﯾــﺄﺗﻲ ھــﺬا اﻟﻌﻘــﺪ
ﺗﻔﻌــﯿﻼً ﻟﻤــﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔــﺎھﻢ اﻟﺘــﻲ أﺑﺮﻣﺘﮭــﺎ وزارة اﻟــﻨﻔﻂ واﻟﻐــﺎز اﻟﻌﻤﺎﻧﯿــﺔ ﻣﻨﺘﺼــﻒ ﻋــﺎم  2018ﻣــﻊ ﺷــﺮﻛﺔ
 Totalاﻟﻔﺮﻧﺴــﯿﺔ ﻟﺘﻄــﻮﯾﺮ اﻛﺘﺸــﺎﻓﺎت اﻟﻐــﺎز ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ "ﺑﺮﯾــﻚ اﻟﻜﺒــﺮى" ﻓــﻲ اﻟﻘﻄــﺎع ،6-واﺳــﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﻓــﻲ
إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰ إﻗﻠﯿﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﺎن ﻟﺘﺰوﯾﺪ اﻟﺴﻔﻦ ﺑﻮﻗﻮد اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﯿﻞ.
 12-2اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ
أﻋﻠﻨـﺖ ﻣﺆﺳــــﺴــــﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮطﻨﯿـﺔ اﻟﻨﯿﺠﯿﺮﯾـﺔ ) (NNPCﻓﻲ ﻛـﺎﻧﻮن اﻟﺜـﺎﻧﻲ/ﯾﻨـﺎﯾﺮ ،ﻋﻦ اﻧﺘﮭـﺎء اﻟﺠـﺎﻧﺒﯿﻦ
اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ واﻟﻨﯿﺠﯿﺮي ﻣﻦ إﻋـﺪاد دراﺳــــﺔ ﺟـﺪوى ﻟﻤـﺪ ﺧﻂ أﻧـﺎﺑﯿـﺐ ﻟﻨﻘـﻞ اﻟﻐـﺎز ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺠﯿﺮﯾـﺎ واﻟﻤﻐﺮب ﺑﻄﻮل 5660
ﻛﻢ .وﺳــﻮف ﯾﻤﺮ اﻟﺨﻂ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻋﺒﺮ  15دوﻟﺔ ﻓﻲ ﻏﺮب أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ،ﺣﺘﻰ ﯾﺼــﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻐﺮب ﻟﻠﺮﺑﻂ ﻣﻊ ﺧﻂ اﻟﻐﺎز
اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ اﻷوروﺑﻲ ﻟﺘﺼﺪﯾﺮ اﻟﻐﺎز إﻟﻰ أوروﺑﺎ.
أﻋﻠﻨـﺖ ﺷــــﺮﻛـﺔ  Sound Energyاﻟﺒﺮﯾﻄـﺎﻧﯿـﺔ اﻟﻘـﺎﺋﻤـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸــــﺮوع ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺣﻘـﻞ " ﺗﻨـﺪرارة" ﻓﻲ
أﯾﺎر/ﻣﺎﯾﻮ ،ﻋﻦ ﻋﺰﻣﮭﺎ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري  .2019ﯾﮭﺪف اﻟﻤﺸﺮوع
إﻟﻰ إﻧﺘﺎج ﻧﺤﻮ  60ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ اﻟﺤﺪود ﻣﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ ﺷـــﻤﺎل ﺷـــﺮق
اﻟﻤﻐﺮب .وﺳﻮف ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺸﺮوع إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻐﺎز ،وﺧﻂ أﻧﺎﺑﯿﺐ ﺑﻘﻄﺮ  20ﺑﻮﺻﺔ وطﻮل  120ﻛﻢ
ﻟﺮﺑﻄﮫ ﻣﻊ ﺧﻂ اﻟﻐﺎز "اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ اﻷوروﺑﻲ" اﻟﺬي ﯾﺴــــﺘﺨﺪم ﻓﻲﺗﺼــــﺪﯾﺮ اﻟﻐﺎز ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ إﺳــــﺒﺎﻧﯿﺎ ﻋﺒﺮ
اﻟﻤﻐﺮب ،وذﻟﻚ ﻟﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻷوروﺑﯿﺔ.
ﻛﺸ ـﻔﺖ ﺷ ـﺮﻛﺔ  Chariot Oil & Gasاﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺰﯾﺮان/ﯾﻮﻧﯿﻮ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳ ـﺔ اﻟﺠﺪوى اﻟﺘﻲ
أﻋﺪ ﺗﮭﺎ ﺣﻮل ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺣﻘﻞ "أﻧﺸــﻮا "Anchois-ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻟﯿﻜﺴــﻮس ﻗﺒﺎﻟﺔ اﻟﺴــﻮاﺣﻞ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ .ﺣﯿﺚ ﺗﻮﺻــﻠﺖ
اﻟﺪراﺳـﺔ إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺤﻘﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼـﺎدﯾﺔ ،ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ
واﺣـﺪة أو ﻋـﺪة ﻣﺮاﺣـﻞ .وﯾﺘﻀــــﻤﻦ اﻟﻤﻘﺘﺮح اﻟﺨـﺎص ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺤﻘـﻞ :ﺗﺮﻛﯿـﺐ رؤوس آﺑـﺎر ﺗﺤـﺖ ﺳــــﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ،
و ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻮاﺳـﻄﺔ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺤﺖ ﺳـﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻐﺎز إﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ ،واﻟﺘﻲ
ﺳ ـﺘﻘﻮم ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻐﺎز ،ﺛﻢ ﺿ ـﺦ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻓﻲ ﺧﻂ أﻧﺎﺑﯿﺐ ﯾﺘﺼ ـﻞ ﻣﻊ ﺧﻂ اﻟﻐﺎز "اﻟﻤﻐﺎرﺑﻲ اﻷوروﺑﻲ" .وﻗﺪ
أوﺿﺤﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﮭﺎ ﺳﺘﺒﺪأ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺤﻔﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻤﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم .2020
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 13-2اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺔ
ﻓﺎزت ﺷــﺮﻛﺔ  Technip FMCاﻟﻔﺮﻧﺴــﯿﺔ ﻓﻲ ﺷــﮭﺮ آذار/ﻣﺎرس ،ﺑﻌﻘﺪ اﻟﮭﻨﺪﺳــﺔ واﻟﺘﻮرﯾﺪ واﻹﻧﺸــﺎء
واﻟﺘﺮﻛﯿﺐ واﻟﺘﺸـﻐﯿﻞ اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ ) (EPCICﺑﻘﯿﻤﺔ  1-0.5ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر ،ﻟﻤﻨﺼـﺔ إﻧﺘﺎج و ﺗﺨﺰﯾﻦ ﻋﺎﺋﻤﺔ )( FPSO
ﻓﻲ ﺣﻘﻞ " ﺗﻮر ﺗﻮ" اﻟﻮاﻗﻊ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺳـــﻮاﺣﻞ ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ وﯾﻀـــﻢ ﻧﺤﻮ  15ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز .وﺳـــﻮف ﯾﺘﻢ
ﺗﺮﺳـﯿﺔ ﻣﻨﺼـﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻓﺔ اﻟﺠﺮف اﻟﻘﺎري ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼـﻒ اﻟﻤﺴـﺎﻓﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﯿﻦ اﻵﺑﺎر اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ
ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  120ﻛﻢ ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺳــــﻮاﺣﻞ ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﯿﺎه ﻋﻤﻘﮭﺎ  2850ﻣﺘﺮ ،واﻟﻤﺤﻄﺔ اﻟﻌﺎﺋﻤﺔ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
اﻟﻤﺴـ ـﯿﻞ ) (FLNGاﻟﺘﻲ ﺳـ ـﺘﺮﺳـ ـﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  10ﻛﻢ ﻣﻦ ﺧﻂ اﻟﺴـ ـﺎﺣﻞ ،ﻓﻲ ﻣﯿﺎه ﻋﻤﻘﮭﺎ  33ﻣﺘﺮ .ﺣﯿﺚ ﺳـ ـﺘﻘﻮم
اﻟﻤﻨﺼــﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ ﺑﻀــﺦ اﻟﻐﺎز ﺑﻌﺪ ﻓﺼــﻞ اﻟﺴــﻮاﺋﻞ ﻋﺒﺮ ﺧﻂ أﻧﺎﺑﯿﺐ إﻟﻰ ﻣﺤﻄﺔ اﻹﺳــﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻤﺔ .وﺳــﻮف ﯾﻘﻮم
اﺋﺘﻼف ﻣﻦ ﺷـ ـﺮﻛﺔ  Saipemاﻹﯾﻄﺎﻟﯿﺔ ﻣﻊ ﺷـ ـﺮﻛﺔ  Effiageاﻟﻔﺮﻧﺴـ ـﯿﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﮭﻨﺪﺳـ ـﺔ واﻟﺘﻮرﯾﺪ واﻹﻧﺸـ ـﺎء
واﻟﺘﺮﻛﯿـﺐ ﻟﻤﻨﺸــــﺂت اﻟﺘﺤﻤﯿـﻞ اﻟﺒﺤﺮﯾـﺔ اﻟﻮاﻗﻌـﺔ ﻗﺮب اﻟﺴــــﺎﺣـﻞ ،وذﻟـﻚ ﺑﻤﻮﺟـﺐ ﻋﻘـﺪ ﻓـﺎز ﺑـﮫ اﻻﺋﺘﻼف ﺑﻘﯿﻤـﺔ 350
ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر .ﯾﺬﻛﺮ أن اﻟﺸـﺮﻛﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺸـﺮوع اﻟﻤﺸـﺘﺮك ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺬي ﺗﻘﻮده ﺷـﺮﻛﺔ  BPاﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ،ﻗﺪ
ا ﺗﺨﺬوا ﻗﺮار اﻻﺳــ ـﺘﺜﻤﺎر اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺸــ ـﺮوع ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  ،2018وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻮﺻــ ـﻞ
ﻻ ﺗﻔﺎق ﺑﯿﻦ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ واﻟﺴ ـﻨﻐﺎل ،واﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ وﺿ ـﻊ أرﺑﻌﺔ آﺑﺎر ﻋﻠﻰ ﺧﺮﯾﻄﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻄﺎﻗﺔ 200
ﻣﻠﯿﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ/اﻟﯿﻮم ﻟﻜﻞ ﺑﺌﺮ ﻹﻧﺘﺎج  2.5ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴ ـﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴ ـﯿﻞ ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﻨﺼ ـﻒ اﻷول
ﻣﻦ ﻋﺎم  .2022ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ  BPاﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳــــﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري  ،2019أﻧﮭﺎ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺛﻼﺛﺔ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮﯾﺮ أﺧﺮى ﻟﺮﻓﻊ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﺸـﺮوع ﻣﺴـﺘﻘﺒﻼ إﻟﻰ  10ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴـﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴـﯿﻞ ﺑﺤﻠﻮل
ﻋﺎم  .2025وﻓﻲ ﺳــﯿﺎق ﻣﺘﺼــﻞ ،وﻗﻌﺖ ﺷــﺮﻛﺔ  Gimi MSﻋﻘﺪًا ﻣﺪﺗﮫ  20ﻋﺎﻣﺎً ﻣﻊ ﺷــﺮﻛﺔ  BPاﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ
ﻟﺘﻮرﯾـﺪ اﻟﻤﺤﻄـﺔ اﻟﻌـﺎﺋﻤـﺔ ﻟﻠﻐـﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴــــﯿـﻞ ،ﻋﻠﻰ أن ﯾﺒـﺪأ اﻟﻌﻤـﻞ ﺑـﮫ ﺑـﺪاﯾـﺔ ﻣﻦ ﻋـﺎم  ،2022وﻗـﺪ ﺣﺼــــﻠـﺖ
 Gimi MSﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻗﯿﻤﺘﮫ  700ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺮوع.
وﻓﻲ ﺳــﯿﺎق ﻣﺘﺼــﻞ ،ﺣﻘﻖ اﻻﺋﺘﻼف ﯾﻀــﻢ ﺷــﺮﻛﺔ  BPاﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ وﺷــﺮﻛﺔ  Kosmosاﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻓﻲ
ﺗﺸـﺮﯾﻦ اﻷول/أﻛﺘﻮﺑﺮ ،اﻛﺘﺸـﺎﻓﺎً ﺿـﺨﻤﺎ ﻟﻠﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ) (C-8أطﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ اﺳـﻢ "أورﻛﺎ "1-ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ  125ﻛﻢ
ﻗﺒﺎﻟﺔ ﺳـ ـﻮاﺣﻞ ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ،ﻓﻲ ﻣﯿﺎه ﻋﻤﻘﮭﺎ  2510ﻣﺘﺮ .وﯾﻌﺘﻘﺪ أن ھﺬا اﻻﻛﺘﺸـ ـﺎف ھﻮ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼل ﻋﺎم
 .2019ﯾﺬﻛﺮ أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻗﺪ ﺳـــﺒﻖ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻓﯿﮭﺎ اﻛﺘﺸـــﺎﻓﺎً ﺿـــﺨﻤﺎ ﻟﻠﻐﺎز أواﺧﺮ ﻋﺎم  2015أطﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ اﺳـــﻢ
"ﺑﯿﺮاﻟﻞ" ،وﻗﺪ رﻓﻌﺖ ﺷـﺮﻛﺔ  Kosmosﺗﻘﺪﯾﺮا ﺗﮭﺎ ﻟﻤﺨﺰون اﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﺑﺎطﻦ اﻷرض ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻛﺘﺸـﺎف
اﻷﺧﯿﺮ إﻟﻰ  50ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن ﻗـﺪم ﻣﻜﻌـﺐ ،وھﻮ ﻣـﺎ اﻋﺘﺒﺮ ـﺗﮫ ﻛـﺎﻓﯿـﺎ ﻟﺘﻨﻔﯿـﺬ ﻣﺸــــﺮوع آﺧﺮ ﯾﻀــــﻢ ﻣﺤﻄـﺔ ﻋـﺎﺋﻤـﺔ ﻹﻧﺘـﺎج
و ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﯿﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ  10ﻣﻠﯿﻮن طﻦ/اﻟﺴﻨﺔ.
35
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اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎ
اﳉﺰء اﻟﺜﺎ

اﻟﻌﺎﳌﻴﺔواﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻌﺎم
اﻟﺘﻄﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ
أﻧﺸﻄﺔ

2019
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الفصل األول
مجلس الوزراء والمكتب التنفيذي
أوال :مجلس الوزراء
عقد مجلس وزراء منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول اجتماعه الثاني بعد
المائة على مستوى مندوبي معالي الوزراء بدولة الكويت بتاريخ  22شعبان 1440
هجرية الموافق  27نيسان/أبريل  2019ميالدية ،برئاسة سعادة فيحان محمد الفيحاني،
ممثل مملكة البحرين في المكتب التنفيذي ،كما عقد المجلس اجتماعه الثالث بعد المائة
بدولة الكويت بتاريخ  25ربيع اآلخر  1441هجرية الموافق  22كانون األول/ديسمبر
 2019ميالدية ،برئاسة معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة ،وزير النفط
في مملكة البحرين ،التي كانت لها رئاسة الدورة لعام .2019
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
الثالث والخمسين بعـد المائة بدولة الكويت بتاريخ  20و 21شعبان  1440هجرية
الموافق  25و 26نيسان/أبريل  2019ميالدية ،إلعداد جدول أعمال االجتماع الثاني
بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة (على مستوى المندوبين) ،كما عقد اجتماعه الرابع
والخمسين بعد المائة بدولة الكويت بتاريخ  20و 21صفر  1441هجرية الموافق 19
و 20تشرين األول/أكتوبر  2019ميالدية ،وذلك للنظر في ميزانيتي كل من األمانة
العامة والهيئة القضائية لعام  2020ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى االجتماع
الثالث بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة .كما عقد اجتماعه الخامس والخمسين بعد
المائة بدولة الكويت بتاريخ  22و 23ربيع اآلخر  1441هجرية الموافق  19و20
كانون األول/ديسمبر  2019ميالدية ،وذلك إلعداد جدول أعمال مجلس وزراء
المنظمة في اجتماعه الثالث بعد المائة المشار إليه أعاله.
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الفصل الثاني
األمانــــــة العامــــــــة
أوالً :الدراسات والتقارير
 -1دراسات قدمت للمجلس الوزاري
 « -1تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبلية».
يهدف الجزء األول من الدراسة إلى تحليل اتجاهات وأنماط استهالك مصادر
الطاقة المختلفة في دولة الكويت خالل الفترة  ،2018-1980وتطور مزيج الطاقة،
وكثافة استهالكها ،والعوامل الرئيسية المؤثرة على مستويات االستهالك .ويتناول
الجزء الثاني منها تقدير توقعات االستهالك لمصادر الطاقة المختلفة حتى عام
2040في دولة الكويت من خالل بناء نماذج اقتصادية وتقدير دالة استهالك مصادر
الطاقة على أسس منهجية تتالءم مع أوضاع الطاقة في دولة الكويت ومع نوعية
البيانات المتوفرة .كما تم في من الجزء الثاني من الدراسة ،استعراض النتائج النهائية
للتوقعات المستقبلية المتعلقة بإجمالي استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت.
« -2تطور استهالك الطاقة األولية في دولة اإلمارات العربية المتحدة وآفاقه
المستقبلية».
يهدف الﺟزء األول من الدراسة إلى تحليل اتجاهات وأنماط استهالك مصادر
الطاقة المختلفة في دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة (،)2019 – 1995
وتطور مزيج الطاقة ،وكثافة استهالكها ،والعوامل الرئيسية المؤثرة على مستويات
االستهالك .ويتناول الﺟزء الثاني منها تقدير توقعات االستهالك لمصادر الطاقة
المختلفة في دولة اإلمارات العربية حتى عام  .2040ويغطي الﺟزء الثالث من
الدراسة منهجية إعداد التوقعات المستقبلية الستهالك مصادر الطاقة ،كما تم التطرق
إلى الفرضيات األساسية الخاصة بسيناريوهات التوقعات المستقبلية األربع الرئيسية،
وهي السيناريو المرجعي وسيناريو النمو المرتفع ،وسيناريو النمو المنخفض،
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وسيناريو سياسة األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة .وأخيرا تم استعراض
النتائج النهائية للتوقعات المستقبلية المتعلقة بإجمالي استهالك الطاقة األولية في دولة
اإلمارات العربية ،ومصادرها الرئيسية المتمثلة في النفط والغاز الطبيعي والطاقات
المتجددة والطاقة النووية بحسب السيناريوهات األربع سالفة الذكر.
« -3ترشيد استهالك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها بالدول األعضاء في منظمة
أوابك :الفرص والتحديات».
تهدف الدراسة إلى النظر في اإلمكانات المتاحة لتحسين كفاءة االستخدام
النهائي للطاقة في الدول األعضاء في منظمة أوابك من جهة ،وتقديم جملة من
التوصيات الكفيلة برفع كفاءة الطاقة من جهة أخرى .وقد تم تغطية موضوع الدراسة
من خالل ستة محاور رئيسية .يقدم المحور األول تعريفا لمفهوم ترشيد استهالك
الطاقة ورفع كفاءة استخدامها والمكاسب الناجمة عنه .ويستعرض المحور الثاني أهم
التطورات في المؤشرات االقتصادية الرئيسية بالدول األعضاء خالل الفترة (-1980
 ،)2018بينما يتطرق المحور الثالث إلى التطورات في استهالك الطاقة بالدول
األعضاء خالل الفترة ( .)2018-1980أما المحور الرابع فيتناول التوزيع القطاعي
إلجمالي االستهالك النهائي للطاقة .وخصص المحور الخامس للتطورالحاصل في
المؤشرات الرئيسية لكفاءة استهالك الطاقة بالدول األعضاء .ويشير المحور السادس
إلى بيان الفرص المتاحة لتحسين كفاءة استهالك الطاقة.
« -4واقع وآفاق الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة العالمي واالنعكاسات المحتملة
على الصناعة النفطية».
تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على التوقعات المتعلقة بالطلب العالمي على
مصادر الطاقة المختلفة وبخاصة الطاقات المتجددة خالل الفترة ()2040 – 2017
بحسب سيناريوهات التوقعات المختلفة ،وذلك للتعرف على االنعكاسات المحتملة
على الطلب العالمي على الوقود األحفوري وعلى السوق النفطية بشكل عام ،ونفط
الدول األعضاء في منظمة أوابك بشكل خاص .وقد خصص الجزء األول من الدراسة
للتعريف بأنواع الطاقات المتجددة ،وتم خالل الجزء الثاني استعراض التطورات التي
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شهدها الطلب العالمي على الطاقة خالل الفترة ( ،)2040 – 2017وكرس الجزء
الثالث لتحليل سيناريوهات التوقعات المختلفة المتعلقة بالطلب على مصادر الطاقة
األولية وفق المجموعات الدولية ،كما تم التركيز على معرفة مزيج الوقود المتوقع
في قطاع توليد الطاقة الكهربائية .وقد تناول الجزء الرابع االنعكاسات المحتملة
لتبني سيناريو التنمية المستدامة على االمدادات النفطية وتجارة النفط الخام من الدول
األعضاء في أوابك من جهة ،واالستثمارات في قطاع النفط بالدول األعضاء من
ناحية أخرى.وتطرق الجزء الخامس واألخير من الدراسة إلى وفرة مصادر الطاقات
المتجددة وإستغاللها في الدول األعضاء بشكل خاص والدول العربية بشكل عام.
 -5دراســـة بعنـــوان «دور االســـتثمار المحســـن للنفط فـــي تطويـــر االحتياطيات
الهيدروكربونية»
تهدف الدراسة إلى توضيح أهمية دور عمليات االستخالص المحسن في رفد
اإلنتاج العالمي بكميات إضافية من النفط ،وتشير ضمنيا إلى التطورات التكنولوجية
التي ساهمت وتساهم في دفع عجلة االستخالص المحسن قدما نحو األمام.
تضمنت الدراسة العديد من األمثلة عن حقول تستخدم تقنيات االستخالص
المحسن للنفط لتوضيح كل ما من شأنه تعزيز إنتاج النفط بعد أن تعجز القوى الطبيعية
(الضغط الطبقي) في المكمن عن ذلك .تتكون الدراسة من فصلين ،تناول الفصل
األول ،تعريف االحتياطيات والمصادر وتصنيفاتها المختلفة ،كما تناول موضوع ذروة
إنتاج النفط ،واالنتقادات التي وجهت لفرضية هوبرت .أما الفصل الثاني ،فتضمن
الحديث عن تقنيات االستخالص المحسن للنفط وتقديم شرح موجز عن أكثرها شيوعا،
وبيان دورها في تطوير االحتياطيات من خالل حاالت دراسية وأمثلة توضيحية من
مختلف دول العالم.
وفي الختام استعرضت الدراسة بعض االستنتاجات ،ومن أهمها أن تقنيات
االستخالص البترولي المحسن قد تكون السبب في إنتاج  %50من كميات النفط التي
سيضخها العالم خالل  25عاما القادمة ،وأنه على الرغم من أن العديد من تقنيات
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االستخالص المحسن باتت ناضجة فنيا ً واقتصادياً ،إال أن الباب ال يزال مفتوحا أمام
البحث والتطوير.
 -6دراســـة بعنـــوان «تقنيـــات معالجـــة ميـــاه الصـــرف الصناعي لمشـــروعات
البتروكيماويـــات»
تهدف الدراسة إلى تقييم الطرق المختلفة والمستخدمة في عمليات معالجة
مياه الصرف الصناعي الناتجة من صناعة البتروكيماويات ،وإعادة استخدامها مره
أخرى ،بهدف الحد من التلوث ،وتحسين البيئة.
تضمنـت الدراسـة تحديـد أنواع الملوثات المختلفة فـي مياه الصرف الصناعي
الناتجـة عـن مختلـف الوحـدات اإلنتاجيـة فـي صناعـة البتروكيماويـات ،وطـرق،
وأسـاليب ،ومسـتويات ،وتقنيـات المعالجـة التقليديـة والحديثـة المسـتخدمة .حيـث تعـد
صناعـة البتروكيماويـات صناعـة معقـدة ،ومتكاملـة وتشـمل العديـد مـن العمليـات
الصناعيـة ،والمنتجـات ،وتسـتخدم فيهـا أنـواع مختلفـة مـن المـواد األوليـة (اللقائـم)،
والعوامـل الحفـازة ،واإلضافـات ،والكيماويـات ،وتتـم هـذه العمليـات فـي بيئـة شـديدة
الخطـورة .تتكـون الدراسـة مـن ثالثـة فصـول ،تنـاول الفصـل األول تعريـف مفهـوم
جـودة الميـاه ،واسـتخدامات الميـاه فـي صناعـة البتروكيماويـات ،وتصنيفهـا طبقـا ً
السـتخداماتها النهائيـة ،كمـا تطـرق لبعـض المفاهيـم الهامـة فيمـا يتعلـق باسـتخدامات
الميـاه فـي العمليـات الصناعيـة .وتنـاول الفصـل الثانـي اسـتعراض أنـواع الملوثـات
المختلفـة الناتجـة عـن صناعـة البتروكيماويـات ،وطـرق ،وأسـاليب ،ومسـتويات،
وتقنيـات معالجـة ميـاه الصـرف الصناعي التقليديـة والحديثة المسـتخدمة .بينما تناول
الفصـل الثالـث تسـليط الضوء على بعـض النماذج الناجحة ودراسـات حاالت اعتمدت
فـي معالجـة ميـاه الصـرف الصناعـي بهـا علـى تطبيـق التقنيـات الحديثـة ،وخاصـةً
تقنيـات التدويـر الكامـل للميـاه والـذي أصبـح شـائعا حديثاً ،وذلـك بهدف إبـراز الفوائد
البيئيـة واالقتصاديـة الناجمـة عـن تطبيـق تلـك االسـتراتيجيات الناجحـة فـي صناعـة
البتروكيماويـات ،والصناعـات البتروليـة الالحقـة.
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 -7دراســـة بعنوان « ترشـــيد اســـتهالك الطاقة وتحســـين كفاءة اســـتخدامها في
صناعـــة تكرير النفـــط في الـــدول العربية»
تهدف الدراسة إلى إبراز أهمية تطبيق إجراءات ترشيد استهالك الطاقة
وتحسين كفاءة استخدامها ،وانعكاس ذلك على هامش ربحية المصفاة وتحسين
التزامها بمتطلبات التشريعات البيئية .كما تستعرض الدراسة واقع كفاءة الطاقة في
مصافي تكرير النفط في الدول العربية ،مقارنة بالمعايير العالمية ،مع االشارة إلى أهم
الخطط المستقبلية لتطوير أداء هذه المصافي وترشيد استهالك الطاقة وتحسين كفاءة
استخدامها .بينت الدراسة بعض األمثلة والتجارب العملية التي نفذتها بعض مصافي
تكرير النفط العربية والعالمية التي تبين أهمية تطبيق إجراءات ترشيد استهالك الطاقة
وتحسين كفاءة استخدامها.
تضمنت الدراسة أربعة فصول حيث تطرق الفصل األول إلى أنواع ومصادر
الطاقة المستهلكة في مصافي تكرير النفط ،والعوامل المؤثرة في كفاءة استخدامها،
وأهمية تطبيق برامج تحسين الكفاءة في صناعة تكرير النفط .بينما خصص الفصل
الثاني الستعراض فرص ترشيد استهالك الطاقة في صناعة تكرير النفط .كما تناول
الفصل الثالث نظام إدارة الطاقة في صناعة تكرير النفط .بينما تناول الفصل الرابع
واقع استهالك الطاقة ،وإجراءات تحسينها في مصافي النفط العربية .واختتمت الدراسة
باستنتاج عدد من التوصيات التي تساعد مصافي النفط في الدول العربية على تنفيذ
برامج تحسين كفاءة الطاقة بأقل التكاليف الممكنة.
 -8دراسة بعنوان « الحقول الرقمية»
تناولت هذه الدراسة المفهوم العام للحقول الرقمية ومدى الحاجة لها ،وبينت
أن تقنيات الحلول الذكية (الرقمية) لحقول النفط تتضمن خمسة عناصر رئيسية هي:
( )1تجميع البيانات والتحكم بها)2( ،إدارة البيانات بالعالقة مع البنى التحتية في
ككل)5( ،
الحقول)3( ،األنظمة المتكاملة والتطبيقات البرمجية)4( ،نمذجة سير العمل ٍ
التعاون بين الطواقم الحقلية وتلك العاملة في المكاتب.
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قسمت الدراسة إلى ثالثة فصول ،حيث اهتم الفصل األول بتعريف الحقول
الرقمية وتقديم لمحة تاريخية عنها غطت مرحلة ما قبل الثمانينيات وصوالً إلى الوقت
الراهن .ونظر الفصل الثاني في مدى الحاجة للحقول الرقمية وأهميتها من وجهة نظر
الصناعة البترولية .كما تناول أهم التحديات التي تواجه الحقول الرقمية ،وبحث في
موضوع بيئة العمل التعاونية ،والتعاون بين الشركات البترولية وشركات البرمجيات،
وذلك للوصول إلى إيضاح مفهوم الثورة الصناعية الرابعة ودورها في سلسلة القيمة،
وخلص إلى بيان أسس التطبيق المرحلي لتقنيات الحقول الرقمية .وجرى من خالله
إيضاح أن الحقول الرقمية ليست مجرد مفهوم بسيط ،فتكاليفها توحي بأن تطبيق هذا
المفهوم لن يكون بديالً عن الخبرة .ثم تناول الفصل الثالث عدة تجارب عربية وعالمية
في مجال تطبيق تقنية الحقول الرقمية ،في مسعى لتوضيح صورة هذه التقنية .وبين
أن تبني تقنيات الحقول الرقمية يساهم في انخفاض تكاليف التشغيل ،ووضع الحقول
على اإلنتاج بشكل مبكر ،ويساهم في رفع معدل اإلنتاج ورفع معامل االستخالص،
عالوة على تخفيض رأس المال الالزم لعمليات التطوير ،وتخفيض تكاليف عمليات
هجر الحقول.
 -9دراســـة بعنوان « :طفرة إنتـــاج الغاز الطبيعي من مصادره غيـــر التقليدية في
الواليات المتحدة وانعكاســـاتها على الســـوق العالمي للغاز الطبيعي المسال».
تهدف الدراســـة إلى اســـتعراض تطـــورات صناعة الغـــاز الطبيعي فـــي الواليات
المتحـــدة األمريكية فـــي العقد األخيـــر ،وتجربتها الفريدة في تطويـــر مصادر الغاز
غير التقليدية ،وباألخص مصادر الســـجيل باســـتخدام تقنيـــات الحفر األفقي الموجه،
والتشـــقيق الهيدروليكي ،وما أســـفرت عنه مـــن تداعيات ،أبرزهـــا تحول الواليات
المتحـــدة من مســـتورد صاف إلى مصدر صـــاف للغاز الطبيعي ،وتدشـــينها مرحلة
جديـــدة في تاريخها بتنفيذ مشـــاريع ضخمة لتصدير الغاز الطبيعي المســـال ،وتأثير
تلك المشاريع على الســـوق العالمي.
جاءت هذه الدراسة في ثالثة فصول ،تناول الفصل األول أنواع مصادر الغاز
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غير التقليدية ،وتوزيعها عالميا ً باإلضافة إلى حجم تلك المصادر القابل فنيا ً لالستخراج.
كما استعرض التقنيات المستخدمة في تطوير المصادر غير التقليدية مثل الحفر األفقي
الموجه والتشقيق الهيدروليكي .بينما تناول الفصل الثاني الطفرة غير المسبوقة التي
حققتها الواليات المتحدة في مجال إنتاج الغاز الطبيعي من المصادر غير التقليدية
وباألخص مصادر غاز السجيل (الصخري) والعوامل التي مكنت الواليات المتحدة
من تحقيق تلك الطفرة .أما الفصل الثالث ،فتناول المشهد الراهن لمشاريع تصدير الغاز
الطبيعي المسال في الواليات المتحدة التي دخلت حيز التشغيل والمشاريع الجاري
تنفيذها ،باإلضافة إلى المشاريع المقترحة .كما تطرق إلى االنعكاسات على السوق
العالمي للغاز الطبيعي المسال بعد دخول الواليات المتحدة ضمن مجموعة كبار الدول
المصدرة له .واختتمت الدراسة ببعض االستنتاجات.
 -10دراسة بعنوان« :صناعة تكرير النفط في العالم»
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهم المالمح التي مرت بها صناعة
تكرير النفط ،والصعوبات التي اعترضت مسيرتها في مناطق العالم الرئيسية .جاءت
الدراسة في تسعة فصول ،تناول الفصل األول أهم المالمح التي مرت بها صناعة
تكرير النفط على مستوى العالم ،والصعوبات التي اعترضت مسيرتها منذ انطالقها.
بينما تناول الفصل الثاني صناعة تكرير النفط في العالم :الحاضر والمستقبل والوضع
الحالي لتوزع الطاقة التكريرية ،وعدد المصافي ،وأهم الشركات المالكة لمصافي
النفط ،مع اإلشارة الى التحديات التي تواجه صناعة التكرير وانعكاساتها.
بينما استعرضت باقي الفصول تطورات صناعة تكرير النفط في مناطق
العالم المختلفة ،حيث تناولت تنفيذ العديد من مشاريع إنشاء المصافي الجديدة وتطوير
المصافي القائمة خالل السنوات الخمس الماضية .كما سلطت الضوء على بعض
الصعوبات والمشكالت التي تعترض صناعة التكرير في تلك المناطق والحلول
المتخذة لتذليلها.
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ثانيًا :األوراق
 -1ورقة بعنوان « االتجاهات الحالية والمستقبلية لإلنتاج المستدام للغاز الطبيعي
والغاز الطبيعي المسال في الدول العربية»
قدمت الورقة إلى الدورة السادسة لمجموعة خبراء الغاز باألمم المتحدة –
اللجنة االقتصادية ألوروبا في مدينة جنيف ،سويسرا في الفترة  27-25آذار /مارس
.2019
تناولت الورقة مؤشرات صناعة الغاز الطبيعي في الدول العربية ،واالتجاهات
الحالية والمستقبلية لتحقيق اإلنتاج المستدام للغاز الطبيعي (والغاز الطبيعي المسال).
كما استعرضت الورقة أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية كاستمرار
تنامي الطلب على الغاز بمعدالت مرتفعة تخطت نمو اإلنتاج في السنوات األخيرة،
األمر الذي كان له بالغ األثر في تراجع (صافي) صادرات المنطقة من الغاز ،ولذا
اتجه عدد من الدول العربية (المصدرة وغير المصدرة للغاز) نحو استغالل مصادر
أخرى للغاز الطبيعي التي ظلت بعيدة عن «بؤرة االهتمام» كمصادر الغاز غير
التقليدية ،ومكامن غاز القبعات ،ومكامن الغاز الحامضي.
كما تطرقت الورقة إلى التوقعات المستقبلية للسوق العالمي للغاز الطبيعي
المسال ،والذي يشهد طفرة في الوقت الراهن في اإلمدادات ،إال أنه من المتوقع أن
يشهد السوق العالمي بداية من عام  2023شحا ً في المعروض بسبب استمرار تنامي
الطلب وتراجع اإلنتاج من المحطات العاملة بسبب نضوب اآلبار المغذية لها .وهو
األمر الذي يتطلب ضرورة البدء في تنفيذ مشاريع جديدة لسد الفجوة المتوقعة.
ويتوقع أن تساهم الطاقات اإلضافية في تلبية النمو المتوقع على الغاز الطبيعي
المسال في األسواق العالمية وباألخص السوق األوروبي الذي يعتمد في الوقت الراهن
بشكل كبير على إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الدول العربية.

298

أنشطة المنظمة

 -2ورقة بعنوان «الدور الحالي والمستقبلي للمنطقة العربية في تلبية احتياجات
أوروبا من الغاز»
قدمت الورقة إلى االجتماع العلمي الدولي الـ  34للمتخصصين في الغاز الذي
انعقد في مدينة أوباتيا ،كرواتيا خالل الفترة  10-8أيار/مايو .2019
تهدف الورقة إلى استعراض تطورات صناعة الغاز الطبيعي في الدول
العربية ،والدور الذي قامت وال تزال تقوم به بعض الدول العربية المصدرة للغاز
في تلبية احتياجات أوروبا من الغاز .وتطرقت إلى أبرز التطورات الحالية والمتوقعة
مستقبالً في السوق األوروبي وما لذلك من تداعيات على المنطقة ،وأبرزها أمكانية
لعب دوراً أكبر في تأمين احتياجات أوروبا المستقبلية من الغاز.
أشارت الورقة إلى أن المنطقة العربية شهدت طفرة غير مسبوقة في إنتاج
الغاز ،مكنتها من تبوء مكانة متقدمة عالميا ً كأحد أكبر المناطق المنتجة للغاز ،كما
تشير الورقة أنه وبالرغم من تنامي الطلب على الغاز داخل المنطقة العربية ،فإنها تعد
مصدر صاف للغاز .بينما تعد أوروبا التي تشهد تراجعا حاداً في إنتاج الغاز داخليا
مستورد صاف للغاز ،وهو األمر الذي أسس لعالقة اقتصادية راسخة بين المنطقتين
من خالل تجارة الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال.
وأوضحت الورقة أن الجزائر وليبيا تعتبران ثاني أكبر مصدرين للغاز
الطبيعي عبر خطوط األنابيب إلى أوروبا خلف روسيا .أما بالنسبة للغاز الطبيعي
المسال ،فتتصدر دولة قطر قائمة الدول المصدرة إلى األسواق األوربية وتليها الجزائر
في المرتبة الثانية ،وهما يشكال معا ً نحو  60%من إجمالي واردات األسواق األوربية
من الغاز الطبيعي المسال التي بلغت نحو  49مليون طن.
 -3ورقة بعنوان «الدور الحالي للحقول الذكية في مجال االستكشاف واإلنتاج»
قدمت الورقة إلى مؤتمر الريادة في إعادة تأهيل اآلبار في الشرق األوسط
وشمال أفريقيا ( ،)OWI MENA 2019والذي عقد في أبو ظبي -دولة اإلمارات
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العربية المتحدة ،خالل يومي  6و 7أكتوبر/تشرين األول .2019
استعرضت الورقة الواقع البترولي حيث تشير اإلحصائيات العالمية إلى أن
الطلب على الطاقة في تزايد مستمر منذ اكتشاف النفط والغاز ،مع وجود تراجعات في
االستهالك كانت غالبا ً مرتبطة بحاالت الركود االقتصادي التي شهدها العالم.
ثم انتقلت الورقة إلى استعراض دور الحقول العمالقة في اإلنتاج العالمي من
النفط ،حيث بينت أن نحو  60%من إنتاج العالم يأتي من الحقول العمالقة ،وأغلبها
حقول ناضجة قديمة.
كما قدمت الورقة مفهوم الحقول الرقمية بشكل مبسّط أوضح أن هذا النوع
من الحقول هو عبارة عن تكامل بين اإلنسان ،والتقنية ،والعمل ،حيث يبدأ من مراقبة
وقياس مؤشرات اآلبار ،ثم نقلها بشكل فوري ليتم تحليلها ومعالجتها من قبل فرق
متعددة التخصصات تساهم في تحويل كم البيانات الهائل إلى معلومات تسهل اتخاذ
القرار المناسب في الوقت المناسب ،وتتحكم باآلبار بشكل سريع ،لتكتمل دورة الحقل
الرقمي ،وهو ما يسمح بتعظيم الفائدة من الممتلكات البترولية.
بعدها تناولت الورقة الفرق بين تطبيق التقنيات الرقمية على الحقول الناضجة
والحقول الجديدة ،وأوضحت أن الحقول الناضجة والقديمة تحتاج لتثمين قيمتها الفعلية
قبل االستثمار في هذا النوع من التقنيات حتى يكون الميزان االقتصادي راجحاً.
وفي الختام أشارت الورقة إلى أن الدور الحالي للحقول الرقمية يتمثل في
تمهيد الطريق أمام الصناعة البترولية للعمل على تلبية الطلب المتنامي على الطاقة
من خالل تطوير الحقول الناضجة أو الحقول الجديدة ،ذلك أن األدوات المطلوبة لهذه
العمليات باتت متوفرة مما يعني أن المستقبل يبدأ اليوم وليس غداً.
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ثالثا :الندوات واالجتماعات
 -1الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية :االقتصادية واالجتماعية ،بيروت -
الجمهورية اللبنانية 20 ،كانون الثاني /يناير .2019
شاركت األمانة العامة في الجلسة االفتتاحية ألعمال الدورة الرابعة للقمة
العربية التنموية :االقتصادية واالجتماعية ،التي عقدت في بيروت ،الجمهورية اللبنانية
بتاريخ  20يناير .2019
 -2الدورة العادية ( )103للمجلس االقتصادي واالجتماعي على مستوى المندوبين
الدائمين وكبار المسئولين وعلى المستوى الوزاري ،القاهرة  -جمهورية مصر
العربية 7 – 3 ،شباط /فبراير .2019
شاركت األمانة العامة في اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي في
دورته العادية الثالثة بعد المائة التي عقدت في القاهرة بمقر جامعة الدول العربية
خالل الفترة من  7 – 3شباط /فبراير  .2019وحضر االجتماع وفود من جميع الدول
العربية ،كما حضره ممثلون عن عدد من المنظمات والمؤسسات العربية.
 -3الندوة الثانية الدولية للغاز الطبيعي
شاركت األمانة العامة في فعاليات الندوة الدولية الثانية للغاز ،التي عقدت
للمرة األولى في القارة األفريقية ،في ماالبو ،غينيا االستوائية على هامش القمة
الخامسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في  27نوفمبر  ،2019تحت عنوان “الغاز:
تحدي الوضع الراهن ،خلق مستقبل مستدام” .تناولت الجلسات الخمس للندوة العديد
من المواضيع المطروحة للنقاش والمتمثلة في دور الغاز في السياق الجيوسياسي،
مع التركيز على أهمية تطوير البنية التحتية الحالية للغاز ،والقدرة التنافسية من حيث
التكلفة ،والتكامل اإلقليمي في االستفادة من احتياطيات الغاز العالمية .ودور الغاز
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الطبيعي في تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة ،ورقمنة الصناعة كسبيل
للتحول في اإلنتاج والكفاءة.
 -4القمة الخامسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز” ”5th GECF Gas Summit
شاركت األمانة العامة في فعاليات القمة الخامسة لرؤساء دول وحكومات
الدول األعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز التي عقدت في ماالبو ،غينيا
االستوائية في  29نوفمبر  .2019وقد شارك في فعاليات القمة على مستوى الوزراء
وكبار المسؤولين وفود رسمية من الدول األعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز من
كل من الجزائر ومصر وليبيا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو واإلمارات العربية
المتحدة وفنزويال وأنغوال وأذربيجان والنرويج وسلطنة عمان .وقد صدر في نهاية
أعمال القمة اعالن «ماالبو» .وأهم ما جاء فيه التأكيد على عدد من القضايا المهمة
والتي منها- :
•الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للبلدان األعضاء في المنتدى على مواردها من
الغاز الطبيعي.
•الدور األساسي للغاز الطبيعي في تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة،
وال سيما الهدف  ،7كمورد طبيعي صديق للبيئة ومعقول التكلفة ويمكن الوصول
إليه ومرن لضمان التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي.
• األهمية الحيوية للغاز الطبيعي في تطوير البنية التحتية ذات الصلة لضمان أمن
الطاقة العالمي وأنظمة طاقة أكثر استدامة ومرونة.
•المساهمة التي ال غنى عنها للغاز الطبيعي في حماية البيئة ،وال سيما للتخفيف من
آثار تغير المناخ والتكيف معه.
•المكانة الرائدة للدول األعضاء في المنتدى ،والتي تمتلك أكبر حصة من موارد
الغاز الطبيعي في العالم ،في إنتاج الغاز وتجارته ،واستعدادها لتطوير هذه الموارد
لصالح المنتجين والمستهلكين.
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 -5منتدى مجلس التعاون الخامس الستراتيجيات الطاقة 2019
شاركت األمانة العامة في فعاليات منتدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الخامس الستراتيجيات الطاقة الذي عقد في  5فبراير  2019في دولة الكويت برعاية
معالي الدكتور خالد الفاضل وزير النفط وزير الكهرباء والماء وبحضور الرئيس
التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية السيد هاشم سيد هاشم الذي ألقى كلمة نيابة عن
معالي الوزير .وعقد المنتدى بالتعاون بين مؤسسة البترول الكويتية ومجلة «بتروليوم
ايكونوميست” المختصة في شؤون الطاقة العالمية .هذا وقد ألقى سعادة أمين عام
المنظمة كلمة في افتتاح المنتدى لخصت دور أوابك ودولها األعضاء ومساهماتهم في
سوق الطاقة العالمي.
 -6منتدى الشرق األوسط للتكنولوجيا -للتكرير والبتروكيماويات
شاركت األمانة العامة للمنظمة في منتدى الشرق األوسط للتكنولوجيا -للتكرير
والبتروكيماويات خالل الفترة  28-26فبراير  2019في إمارة أبو ظبي -بدولة
االمارات العربية المتحدة .استمرت جلسات المنتدى على مدار  3أيام ،وتضمنت حلقتان
نقاشيتان ،وأربع جلسات لصناعة التكرير ،وأربع جلسات لصناعة البتروكيماويات.
يذكر أن المنتدى يعقد بصفة دورية كل عام ،ويعد هذا العام هو العام
العاشر ،وشاركت فيه شركة «أدنوك» كشريك إستراتيجي للمنتدى ،وضم المنتدى
كبار الشركات اإلقليمية ،والعالمية المرخصة ،وشركات التكنولوجيا ،لعرض أحدث
التطورات في قطاع التكرير والبتروكيماويات ،ومناقشة اتجاهات األسواق والتحديات،
وفرص تحسين األداء في الصناعة.
 -7المؤتمر الدولي الثاني والعشرين حول البترول والثروة المعدنية والتنمية
شاركت األمانة العامة في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني والعشرين حول
البترول والثروة المعدنية والتنمية .الذي عقده معهد بحوث البترول المصري في
القاهرة ،جمهورية مصر العربية خالل الفترة من  28–26شباط/فبراير  ،2019تحت
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رعاية معالي المهندس /طارق المال ،وزير البترول والثروة المعدنية ،وبمشاركة
سعادة األمين العام .وقد ناقش المؤتمر خالل جلساته عدداً من المواضيع واألبحاث
العلمية في مختلف مراحل الصناعة البترولية.
تأتي أهمية المؤتمر في الموضوعات التي نوقشت في جلساته والتي تناولت
تطوير قطاع الطاقة لتحقيق خطط الدولة التنموية نحو بناء اقتصاد تنافسي متنوع،
وعقد شراكة مع الدول األفريقية بما تملكه من خبرات ورؤى طموحة وأدوات فاعلة
نحو ترسيخ دور جمهورية مصر العربية في قارة أفريقيا.
كما شاركت األمانة العامة للمنظمة بورقة فنية بعنوان «دور الشراكة بين
شركات البترول الوطنية وشركات البترول العالمية في تحسين الصناعات البترولية
الالحقة في الدول األعضاء في أوابك « .
 -8الدورة السادسة لمجموعة خبراء الغاز باألمم المتحدة-اللجنة االقتصادية ألوروبا
شاركت المنظمة في فعاليات الدورة السادسة لمجموعة خبراء الغاز ،بمقر
األمم المتحدة في مدينة جنيف ،سويسرا في الفترة  27-25آذار/مارس  .2019شارك
في االجتماع ممثلو الدول األعضاء في اللجنة االقتصادية األوروبية وممثلون عن
المفوضية األوروبية وعدد من المؤسسات والمنظمات الدولية.
وقد شاركت األمانة العامة ،بورقة عن «االتجاهات الحالية والمستقبلية لإلنتاج
المستدام للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في الدول العربية» ،وذلك في الجلسة
الخاصة» بتطورات صناعة الغاز في الهيئات والمنظمات الدولية» ضمن فعاليات
اليوم الثاني من االجتماع.
كما شاركت األمانة العامة للمنظمة في ورشة العمل التي انعقدت يوم 27
مارس  2019والتي نظمتها األمم المتحدة ومؤسسة البنية التحتية في أوروبا ()Gie
ومنظمة  Marcogazحول «إدارة انبعاثات الميثان في قطاع الغاز الطبيعي» ،وقدمت
ورقة بعنوان» قطاع الغاز الطبيعي المسال في الدول العربية :مشروع استرجاع الغاز
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المتبخر في دولة قطر» .تناولت الورقة تطور طاقة اإلسالة في الدول العربية ،وحصة
الدول العربية في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال.
 -9االجتماع العلمي الدولي الـ  34للمتخصصين في الغاز
شاركت األمانة العامة في فعاليات االجتماع العلمي الدولي الـ  34للمتخصصين
في الغاز الذي انعقد في مدينة أوباتيا ،كرواتيا خالل الفترة  10-8أيار/مايو ،2019
تحت رعاية رئاسة جمهورية كرواتيا ،ووزارة البيئة والطاقة في كرواتيا بمشاركة
مجموعة من خبراء الطاقة في أوروبا.
وقدمت األمانة العامة ورقة عن « الدور الحالي والمستقبلي للمنطقة العربية
في تلبية احتياجات أوروبا من الغاز» .تناولت تطورات صناعة الغاز في الدول
العربية ،والدور الذي تقوم به في تلبية الطلب األوروبي على الغاز.
 -10مؤتمر الريادة في إعادة تأهيل اآلبار في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
()OWI MENA 2019
شاركت األمانة العامة في مؤتمر الريادة في إعادة تأهيل اآلبار في الشرق
األوسط وشمال أفريقيا ( ،)OWI MENA 2019والذي عقد في دولة اإلمارات
العربية المتحدة /أبو ظبي ،خالل يومي  6و 7أكتوبر/تشرين األول  .2019وقدمت
ورقة حملت عنوان :الدور الحالي للحقول الذكية في مجال االستكشاف واإلنتاج –
. Current Role of Smart Fields in the Upstream Industry
كما تضمن المؤتمر جلسة تدريبية شملت ورشة عمل دارت حول مساعدة
الشركات على مواجهة التحديات اإلقليمية الحرجة.
 -11االجتماع الربع سنوي الرابع للجنة اتجاه الصناعة
شاركت األمانة العامة بصفتها شريك معرفة في اجتماع لجنة «اتجاه الصناعة
« في االتحاد الخليجي للتكرير والذي عقد في مقر شركة أدنوك – بمدينة أبو ظبي-دولة
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اإلمارات العربية المتحدة في الفترة من  2019/11/ 28-27بمشاركة ممثلي اإلتحاد
من مؤسسة البترول الكويتية ،وشركة البترول الوطنية الكويتية ،وشركة أدنوك،
وشركة نفط البحرين (بابكو) ،وممثلي شركاء المعرفة من شركات  ،IHSوشركة
شل ،ومجموعة  ،BCGومؤسسة ستارتوس أدفيزورز «.»Startassdvisors
تضمن االجتماع مناقشة أعمال اللجنة فيما يخص دراسة استقصائية عن رقمنة
مصافي التكرير ،كما تم مناقشة تقرير اللجنة عن مخطط “التعويض عن الكربون
وخفضه في مجال الطيران الدولي» وما يعرف بمخطط « كورسيا» ،ومسودة تقرير
عن زيادة القيمة المضافة لمنتج الكبريت والذي تقوم المصافي في دول الخليج بإنتاجه،
والمتوقع زيادة كميات إنتاجه خالل الفترة القادمة.
 -12قمة الشرق األوسط الثانية للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال
شاركت األمانة العامة في قمة الشرق األوسط الثانية للغاز الطبيعي والغاز
الطبيعي المسال التي عقدت في مدينة مسقط – سلطنة ُعمان يومي  9و 10كانون األول/
ديسمبر 2019بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والتنفيذيين والخبراء من مؤسسات
وشركات إقليمية وعالمية ،وهيئات ومنظمات دولية ،منها منتدى الدول المصدرة
للغاز ،وشركة بتروناس ،ومركز الملك عبدهللا للدراسات البترولية والبحوث ،وبعض
المختصين في صناعة النفط والغاز في سلطنة ٌعمان.
تضمنت القمة  6جلسات ناقشت العديد من الموضوعات حول صناعة وتجارة
الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال ،ودوره في تحقيق التنمية المستدامة ودور دول
منطقة الشرق األوسط في تأمين الطلب اإلقليمي والعالمي على الطاقة ،ومشروعات
تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في المنطقة ،والبيئة التنافسية لتسويقه
وتحرير أسواقه.
وشاركت األمانة العامة في هذه القمة بترأس الحلقة النقاشية األولى في اليوم
األول بعنوان :أسواق الغاز الطبيعي :االتجاهات والفرص ،وقد استعرض المتحدثون
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إمكانات وموارد الغاز الطبيعي الهائلة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
وتأثيرها على ضمان النمو المستدام للصناعة ،والتطورات المستقبلية والتحديات
والفرص الرئيسية في السوق العالمية للغاز الطبيعي.
 -13االجتماع السنوي لضباط االتصال والخبراء المتخصصين أعضاء اللجان الفنية
لالتحاد الخليجي للتكرير
شاركت األمانة العامة بصفتها شريك معرفة في االجتماع السنوي لضباط
االتصال والخبراء المتخصصين في االتحاد الخليجي للتكرير يوم  11كانون األول/
ديسمبر 2019الذي عقد في المنامة – مملكة البحرين ،شارك في االجتماع أعضاء
مجلس إدارة االتحاد الخليجي للتكرير ،وضباط االتصال والخبراء المتخصصين
أعضاء اللجان الفنية في االتحاد الخليجي للتكرير من شركة أرامكو ،وشركة بابكو،
وشركة البترول الوطنية الكويتية ،وشركة أدنوك ،وبعض المنظمات والمؤسسات
والشركات والهيئات والمراكز البحثية العربية والعالمية .هدف االجتماع إلى تقييم
أداء االتحاد خالل العام المنصرم واقتراح سبل تطوير أنشطته.
كما شاركت األمانة العامة في هذا االجتماع في حلقة نقاشية بعنوان «دور
اللجان الفنية المتخصصة في تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة التكرير»
 -14ندوة الكويت للهيدروجين األزرق
شاركت األمانة العامة في فعاليات نــدوة الكويــت حول «الهيدروجين
األزرق» التي عقدت في مؤسسة البترول الكويتية بتاريخ  12كانون األول /ديسمبر
 ،2019ونظمت بالتعاون بين كل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  ،KFASومركز
التعاون الياباني للبترول  ،JCCPومؤسسة البترول الكويتية  ،KOCوبمشاركة
مجموعة من الخبراء وصانعي السياسات من مؤسسات محلية وعالمية ،وهيئات
حكومية ،وبعض المدراء التنفيذيين من القطاع الخاص الصناعي.
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هدفت الندوة إلى تقديم نظرة شاملة حول صناعة الهيدروجين ،وآخر
المستجدات التي تساهم في تطوير تكنولوجيا صناعة الهيدروجين ،وإلقاء الضوء على
فرص إنتاج الهيدروجين األزرق من المصادر النفطية والغازية .كما ناقشت الندوة
التحديات التقنية واالقتصادية والتشريعية التي تواجه عمليات إنتاج الهيدروجين على
نطاق تجاري ،عالوة على تقييم الخطط المحتملة إلنتاج الهيدروجين بنوعيه األزرق
واألخضر في دولة الكويت.
تضمنت الندوة أربع جلسات قدمت خاللها اثنا عشر ورقة فنية ،إضافة إلى
جلسة ختامية حوارية شارك فيها مجموعة من الخبراء ،ناقشت أهم االقتراحات
والتوصيات التي توصلت إليها الندوة والتي يمكن أن تساهم في مساعدة صانعي القرار
في تحديد فرص ولوج دولة الكويت إلى اقتصاد الهيدروجين.

308

أنشطة المنظمة

رابعا :البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة ،دور منظمة االوابك
تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر ،تابعت األمانة العامة تطورات اتفاقية
األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ ( ،)UNFCCCوبروتوكول كيوتو واتفاق
باريس ،وكذلك اجتماع المجموعة التفاوضية العربية ،واالجتماع التنسيقي لخبراء
البيئة في الدول األعضاء.
وفيما يلي استعراض موجز لألمور المتعلقة بهذا الموضوع خالل عام :2019
 -1اجتماع الدورة الخمسين للهيئة الفرعية للتنفيذ ( )SBIوالهيئة الفرعية للمشورة
العلمية والتكنولوجية (:)SBSTA
اجتماع الدورة الخمسين لكل من الهيئة الفرعية للتنفيذ ( )SBIوالهيئة الفرعية
للمشورة العلمية والتكنولوجية ( .)SBSTAوذلك بمقر األمم المتحدة بمدينة بون –
المانيا خالل الفترة من  ،2019/6/27 – 17بحضور أكثر من  4500مشارك وقد
شاركت األمانة العامة لمنظمة االوابك في أعمال الدورة.
وناقش المجتمعون العديد من القضايا لتسهيل تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة
االطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس الذي من المقرر اكتماله في مؤتمر مدريد
( )COP-25المزمع عقده خالل الفترة من  14-2ديسمبر القادم  2019ومن أهم تلك
القضايا:
§المادة السادسة من اتفاق باريس والتي تتعلق بأسواق الكربون والتزال
هناك اختالفات وعدم االتفاق على نظام محاسبة لتجنب ازدواجية الحساب
والعناصر األخرى الالزمة لمنع مخاطر السالمة البيئة المحتملة.
§تم اعتماد اختصاصات مراجعة الية وارسو الدولية المعنية بالخسائر
واالضرار.
§وافقت الدول األطراف على جداول التقارير والقضايا األخرى المتعلقة بإطار
الشفافيـــة بموجـــب اتفاق باريس ومناقشتها في مؤتمر األطراف القادم
 COP-25في مدريد.

309

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

§لم يتم التوصل الى حل نهائي حول التمويل المستقبلي للميزانية إلدارة اتفاقية
األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ حيث توقفت المفاوضات بزيادة فقط
 % 5للفترة من .2021 – 2020
وفيما يخص « التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
( )IPCCبشأن درجة الحرارة  1,5درجة مئوية لالحترار العالمي فقد كان الرأي
السائد أن ذلك مقبول في الوقت الراهن وفي ظل ظروف عدم اليقين.
هذا وتبقى العديد من المشكالت الفنية دون حل والذي سيتعين المعالجة الكاملة في
مؤتمر األطراف القادم (  ) COP-25في مدريد.
 -2االجتماع التنسيقي السادس والعشرون لخبراء البيئة في الدول األعضاء
تنفيذاً لخطة عمل األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
لعام ُ ،2019عقد االجتماع التنسيقي السادس والعشرون لخبراء البيئة وتغير المناخ
في الدول األعضاء في دولة الكويت خالل الفترة من  14-13تشرين األول/أكتوبر
.2019
شارك في اإلجتماع ممثلون عن الدول التالية األعضاء في المنظمة :المملكة
العربية السعودية ،دولة قطر ،دولة الكويت ،باإلضافة إلى ممثل عن مجلس التعاون
لدول الخليج العربية ووفد األمانة العامة لمنظمة األوابك.
وبعد االستماع الى الكلمات واألوراق المقدمة في االجتماع والمناقشات
المستفيضة حول المواضيع المطروحة المتعلقة بتغير المناخ ،أكد المشاركون على
العناصر المتفق عليها ضمن الموقف التفاوضي العربي والذي تمت المصادقة عليه
في اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية ومن أهمها:
·تنمية قدرات المجموعة التفاوضية العربية في الموضوعات التطبيقية التي تتعلق
بتقييم أثر التغيرات المناخية على القطاعات المختلفة بالدول العربية  -أثار تنفيذ تدابير
االستجابة -التنوع االقتصادي – تحديد األنشطة التي تدرج في المساهمات الوطنية.
·العمل على استدامة العمل المؤسسي الوطني واإلقليمي لخدمة قضايا تغير المناخ
في المنطقة العربية ،خاصة مع االنتقال من مرحلة التفاوض على نصوص
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تفاوضية إلى التفاوض على قضايا تطبيقية تمس المصالح العربية بصورة مباشرة
وغير مباشرة.
·التنسيق مع المؤسسات العلمية والبحثية ومع المنظمات العربية واإلقليمية ذات
العالقة دعما للجهود الوطنية في التعامل مع التغيرات المناخية.
 - 3االجتماع الثالث والعشرين للمجموعة التفاوضية العربية وورشة العمل الثالثة
عشر للمجموعة التفاوضية لتغير المناخ:
•بناء على الدعوة الموجهة من جامعة الدول العربية ،شاركت األمانة
العامة باالجتماع الثالث والعشرين للمجموعة التفاوضية العربية وذلك
بفندق سميرا ميس بالقاهرة خالل الفترة  ،2019/11/07-01شارك في
االجتماع أعضاء الفريق التفاوضي العربي المعني بمتابعة اتفاقية باريس
للتغير المناخي.
•شارك في االجتماع ممثلون عن وزارات البيئة والطيران المدني والطاقة
والنفط في الدول العربية ،باإلضافة الى األمانة العامة للمنظمة.
•وفيما يتعلق بالمواضيع ذات الصلة بالتغيرات المناخية والتحرك العربي
في مفاوضات تغير المناخ فقد تمت اإلشارة إلى مخرجات الدورة الخمسين
للهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية،
وقواعد استخدام الكربون و تقرير  2019حول ضرورة خفض االنبعاثات
العالمية الصافية الناتجة عن انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول
عام  2030بنحو  45%من مستويات عام  2010لتصل الى صفر بحلول
عام .2050
•كما تم استعراض قمة المناخ التي عقدت بنيويورك في ،2019/09/24
وقضايا التمويل وأهم األهداف التجارية حول قضايا التجارة الدولية وبعد
نقاش مستفيض تم االتفاق على خطة المجموعة التفاوضية العربية في
مفاوضات تغير المناخ والتعامل مع قضايا تغير المناخ خالل مؤتمر
األطراف القادم في مملكة اسبانيا – مدريد ،في شهر ديسمبر .2019
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خامساً :النشاط اإلعالمي
استمرت األمانة العامة خالل عام  2019في 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.

 -1التحرير 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.

 -2النشاط الصحفي واإلعالمي
صـدر عـن األمـانـة العـامـة عـدد مـن البيـانـات الصحفيـة غطــت نشـاطـات المنظمــة
المختلفـة ،كـاجتمـاعـات مجـلـس وزراء المنظمـة واجتمـاعــات المكتــب التنفيـذي،
االحتفال 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.

 -3الموقع االلكتروني
استمر الموقع االلكتروني في نشاطه المعتاد بعرض أخبار وأنشطة المنظمة وأخبار
الصناعة النفطية في الدول األعضاء ،باإلضافة إلى تقديم عرض موجز للدراسات الحديثة
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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.

 -4وسائل 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.

 -5خدمات المعلومات والمكتبة
تستمر المكتبة في تقديم خدمات المعلومات لمنتسبي أوابك وذلك بتزويدهم بمصادر
المعلومات على اختالف أنواعها (كتب ،دوريات ،تقارير  )...بمختلف أشكالها سواء كانت
مطبوعة وإلكترونية ،أو الرد على االستفسارات وتقديم الخدمة المرجعية للباحثين ،كما أنها
تقدم للزائرين من خارج المنظمة خدمة االطالع داخل المكتبة ،أو تصوير بعض األجزاء من
مصادر المعلومات بشكل محدود ،أو من خالل البريد اإللكتروني.
المعلومات والتوثيق
يتواصل العمل في المكتبة على استكمال إدخال بيانات فهرسة أوعية المعلومات القديمة
المسجلة على البطاقات الورقية للفهرسة الخاصة بالمطبوعات العربية واألجنبية على قاعدة
البيانات الببليوغرافية على نظام أوراكل ،هذا باإلضافة إلى إدخال بيانات مصادر المعلومات
الحديثة مباشرة إلى برنامج الفهرسة.
الفهرسة والتصنيف
تقوم المكتبة بمراجعة وتدقيق واستكمال بيانات بطاقات فهرسة وإعادة تصنيف الكتب
القديمة الموجودة بالتحول من نظام التصنيف العشري العالمي (الطبعة القديمة )1985 ،إلى
تصنيف ديوي العشري (الطبعة  ،21الخطة الموسعة  )2010ثم يتم إدخالها على النظام اآللي
«أوراكل» لتضاف إلى قاعدة البيانات الببليوغرافية.
ولقد ارتفع عدد مصادر المعلومات في المكتبة من  31000كتاب إلى حوالي  31500كتاب
ومن  5750إلى  5850وثيقة.
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التزويد
تقوم أسس التزويد في المكتبة على اآلتي -:
	-التزويد بالمصادر الجديدة بناء على ما يتم اقتراحه من قبل مكتب سعادة األمين العام
ومن اإلدارات المتخصصة.
	-متابعة اشتراكات الدوريات والمراجع العربية واألجنبية ،وعمل التجديد الالزم في
وقته.
	-إنزال اإلصدارات اإللكترونية من مواقعها أو عبر البريد اإللكتروني وحفظها في
الحافظات المخصصة لها في المكتبة اإللكترونية لألمانة العامة.
	-متابعة اإلجراءات المالية لشراء المطبوعات الجديد وتجديد االشتراكات.
	-تنزيل مصادر المعلومات (كتب ،دوريات ،مقاالت ،تقارير  )...ذات الصلة
بتخصص المكتبة عبر شبكة اإلنترنت وذلك لتنمية مجموعات المكتبة.

الخدمات العامة
 تقديم خدمة اإلعارة لمنتسبي المنظمة ،وقد تم وضع نظام اإلعارة على المكتبةاإللكترونية ليسير األمر على المستعيرين.
 تصوير بعض األجزاء من مصادر المعلومات بشكل محدود لزوار المكتبة.المكتبة اإللكترونية
 تعمل المكتبة بشكل مستمر على تنمية مجموعاتها من مصادر المعلومات اإللكترونية،وذلك في مجال الطاقة والبترول والبتروكيماويات والبيئة والموضوعات األخرى ذات
الصلة ،لتتكامل المكتبة اإللكترونية مع المكتبة الورقية في محتوياتها.
 كما يتم تنزيل النسخ اإللكترونية لمصادر المعلومات المطبوعة التي تقتنيها المكتبة عندتوفرها وذلك سعيا إلى التحول إلى المكتبة الرقمية مستقبال.
 تعمل المكتبة بالتعاون مع السيد مسؤول تكنولوجيا المعلومات على تطوير البرنامجاآللي (أوراكل) المستخدم في إدارة مصادر المعلومات في المكتبة من أجل تقديم خدمة
أفضل للباحثين.
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سادسا :بنك المعلومات
 -1تعزيز التعاون بين المنظمة والدول األعضاء

تنفيذا لخطة عمل األمانة العامة لعام  ،2019ومن أجل تفعيل خدمات بنك
المعلومات ونجاح تطبيق مشروعها اإلحصائي داخليا ً وخارجيا على مستوى الدول
األعضاء ،قامت األمانة العامة بعقد االجتماع التنسيقي الثامن لضباط اتصال الدول
األعضاء في مجال بنك المعلومات لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ،خالل
الفترة من  19 - 18ايلول  /سبتمبر  ،2019بمقرها في دولة الكويت .حيث شارك
في االجتماع سبعة ضباط اتصال من كل من دولة االمارات العربية المتحدة ،مملكة
البحرين ،الجمهورية الجزائرية ،دولة الكويت ،وجمهورية مصر العربية.وقد هدف
االجتماع بشكل أساسي إلى متابعة ومراجعة تنفيذ التوصيات الصادرة عناالجتماعات
التنسيقية السبعة السابقة ،وتقييم آلية متابعة التدفق السلس للبيانات اإلحصائية من
الدول األعضاء ،والبحث عن الطرق الكفيلة باستمرار نجاح عملية التواصل مع
ضباط اتصال الدول االعضاء.
 -2التقارير

قام بنك المعلومات بإعداد مطبوع بيانات الطاقة حسب المجموعات الدولية
للفترة ( )2018 - 1980اعتماداً على قاعدة بيانات شركة البترول البريطانية ،ويتم
تحديث هذا المطبوع سنويا ،وقد تم وضعه على قرص مدمج ،كما تم توزيعه على
الدول األعضاء في المنظمة فقط ،وذلك حسب االتفاق مع شركة البترول البريطانية.
كما قام بنك المعلومات بالتعاون مع اإلدارات المختصة في األمانة العامة على إعداد
التقرير اإلحصائي السنوي لعام  ،2019الذي يغطي الفترة ( ،)2018– 2014وقد تم
وضعه على موقع المنظمة على شبكة اإلنترنت.
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 -3تعزيز التعاون بين المنظمة والمنظمات الدولية

المؤتمر الدولي الرابع عشر لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة (،)JODI
القاهرة – جمهورية مصر العربية 21 – 20 ،تشرين أول – أكتوبر 2019
تلبية لدعوه من األمين العام لمنتدى الطاقة الدولي ( ،)IEFوفي إطار ممارسة
دورها كشريك منتسب للمبادرة ،شاركت األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية
المصدرة للبترول (أوابك) في “المؤتمر الدولي الرابع عشر لمبادرة بيانات المنظمات
المشتركة” ( )JODIالتي عقدت في مدينة القاهرة – جمهورية مصر العربية ،خالل
الفترة  21 – 20تشرين أول/أكتوبر .2019قام بتنظيم المؤتمر منتدى الطاقة الدولي
بالتعاون مع المنظمات الراعية لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة ( )JODIووزارة
البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية .وقد تمثلت مشاركة األمانة العامة
لمنظمة أوابك في هذا االجتماع في تقديم ورقة في الجلسة االفتتاحية تم من خاللها
استعراض دور بنك معلومات األمانة العامة في جمع بيانات صناعة النفط والطاقة
في الدول األعضاء والدول العربية األخرى .كما شاركت األمانة العامة في فعاليات
المعرض المقام على هامش االجتماع ،من خالل توفير بعض المطبوعات اإلحصائية
والتعريفية الصادرة عن المنظمة.
 -4جلسة مبادرة بيانات المنظمات المشتركة حول معلومات الغاز
“”JODI Information Gas Session

عقدت جلسة مبادرة بيانات المنظمات المشتركة حول معلومات الغاز على
هامش القمة الخامسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز «  ”GECFفي ماالبو ،غينيا
االستوائية في  26نوفمبر  .2019شارك في الجلسة ممثلين عن بعض الشركاء
الرئيسيين القائمين على مبادرة  ،JODIومشاركة منظمة أوابك بصفتها عضو
منتسب للمبادرة « .”JODI Associateوقد تمثلت مشاركة األمانة العامة في تقديم
السيد عبدالفتاح دندي ،مدير اإلدارة االقتصادية كلمة في الجلسة االفتتاحية التي تحدث
فيها وزير المناجم والمواد الهيدروكربونية في غينيا االستوائية ،واألمين العام لمنتدى
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الطاقة العالمي «  ،”IEFواألمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز «،”GECF
ورئيس قسم خدمات البيانات وقسم األبحاث ،منظمة أوبك .كما قام ممثل األمانة
العامة بتقديم ورقة فنية أخرى تطرق فيها إلى أهمية شفافية بيانات الطاقة وجودتها
لمتابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة .2030
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سابعاً :النشاط اإلداري والمالي
 -1تطور الهيكل اإلداري
بنهاية عام  2019بلغ عدد العاملين في األمانة العامة ( )37موظفا ،منهم ( )19في
الكادر المهني و( )18في الكادر العام.
 -2تطور االنفاق الفعلي
بـلـغ اإلنـفـــاق فــي عــام  2019مبلـغـا وقــدره  1,733,005دينـارا كويتيـا.
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الفصل الثالث
الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة
استمرت الشركات العربية المنبثقة في نشاطها خالل عام  2018والنصف األول
من عام  ،2019على الرغم من التحديات التي واجهتها خالل الشركات انعكاسا ً
للتطورات الجارية في السوق النفطية وانعكاساتها على المشروعات البترولية في
الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط ،كما تواجه الشركات العربية المنبثقة عن
المنظمة ومنذ سنوات طويلة منافسة مع شركات الطاقة الدولية ذات النشاط المشابه
من جهة التي تعمل في نفس مناطق العمل ،إلى جانب صعوبة دخول الشركات العربية
المنبثقة عن المنظمة بعض األسواق العربية بسلل اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية.
وعلى الرغم من تلك التحديات فإن الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة تواصل
جهودها الحثيثة لزيادة نشاطها باالعتماد على امكانيتها الذاتية ومستندة على رصيد
خبراتها الطويلة في قطاع صناعة النفط والغاز ،وبدعم من الدول األعضاء في
المنظمة ،وقد أثمرت تلك الجهود عن تحقيق بعض الشركات العربية المنبثقة عن
المنظمة نتائج مالية جيدة.
وتتمتع الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة باستقاللية إدارية ومالية كاملة،
وتختص جمعياتها العمومية المكونة من مالكها من الدول األعضاء في المنظمة
ومجالس إداراتها برسم خططها االستراتيجية واتخاذ ما تراه مناسبا ً من قرارات
لتسييرها ووضع الخطط االستراتيجية لتطوير أعمالها.
من جانبها تقوم األمانة العامة للمنظمة ،بدور تنسيقي بين الشركات العربية المنبثقة
عن المنظمة ،حيث تنظم اجتماع سنوي بين مسؤولي الشركات يتم من خالله بحث
سبل تعزيز التعاون ،واستعراض التحديات المشتركة في ظل التطورات التي تشهدها
صناعة النفط والغاز على الصعيدين العربي والدولي.
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وتتطلع الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة بأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا
من الدعم والمساندة من الدول األعضاء بالمنظمة ،وأن تتاح لها المزيد من الفرص
االستثمارية في السوق العربية على أسس تنافسية ما لم يكن على أساس األفضلية.
وفي ما يلي عرض موجز ألعمال الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة

أ  -الشركة العربية البحرية لنقل البترول ()AMPTC
تأسست الشركة العربية البحرية لنقل البترول بتاريخ  6أيار/مايو  ،1972ويبلغ
رأس المال المصرح به  500مليون دوالر أمريكي ،ورأس المال المدفوع  500مليون
دوالر أمريكي ،وحُدد مقر الشركة في دولة الكويت ،وتساهم في هذه الشركة جميع
الدول األعضاء بالمنظمة باستثناء الجمهورية العربية السورية.
موجز النشاط التجاري للشركة عن عام  2018والنصف األول من عام 2019
خالل عام  2018اكتملت خطة تحديث وتنويع وحدات أسطول الشركة العربية
البحرية لنقل البترول ببناء  6ناقالت جديدة للمنتجات البترولية النظيفة حمولة 157
ألف طن لكل ناقلة ،ولإلحاطة فإن جميع ناقالت الشركة تحظى بقبول جميع الشركات
النفطية العالمية وتم تأجيرها بنظام الرحالت الفردية ( )Spot Voyageفي أسواق
النقل البحري للبترول لكبرى الشركات النفطية العالمية مثل «شل ،بي بي ،توتال»
وغيرها.
وخالل النصف األول من العام الحالي  2019حدث تحسن ملحوظ في أسعار
التأجير للناقالت ،األمر الذي انعكس ايجابا ً على نتائج تشغيل أسطول الشركة الذي
يعمل بنظام الرحالت الفردية في أسواق النقل البحري للبترول وتم تحيق أرباح من
التشغيل على عكس ما كان عليه الوضع في العام الذي سبقه .2018
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وبالنسبة لنشاط تجارة الغاز المسال ،فقد حققت الشركة من هذا النشاط أرباحا ً جيدة
على مدار السنوات الماضية تعدت األرباح المحققة من النشاط األساسي في تشغيل
الناقالت ،إال أنه خالل عام  2018لم تحقق الشركة النتائج المستهدفة من هذا النشاط
نتيجة انخفاض الكميات التي كانت تستوردها بعض الهيئات والمؤسسات البترولية في
المنطقة العربية.
واستمراراً لسياسة الشركة في التعاون مع الشركات العربية الشقيقة وخاصة في
الدول المساهمة بالشركة ،استمر تنفيذ المشاركة التجارية مع شركة ناقالت النفط
العراقية ( )IOTCوالتي يتم بمقتضاها إعادة أعمار شركة الناقالت العراقية وتم
تكوين شركة مشتركة تم تسجيلها في دولة االمارات العربية المتحدة تحت أسم
«العراقية لخدمات النقل والتجارة النفطية»Al-Iraqia Shipping Services« .
»& Oil Trading
النتائج المالية للشركة عن النصف األول من عام 2019
بلغت إيرادات تشغيل الناقالت حوالى  87.138مليون دوالر ،فى حين بلغت
مصاريف التشغيل حوالى  57.504مليون دوالر ،فيما بلغ االستهالك الدفترى للناقالت
حوالى  15.239مليون دوالر .هذا وباحتساب المصاريف اإلدارية والعمومية وكذا
فوائد التمويل للبنوك ونشاط الغاز ،تكون النتيجة النهائية لنشاط الشركة عن النصف
األول من عام  2019تحقيق صافي ربح حوالى  26.308مليون دوالر ،وفقا ً لما
تظهره البيانات المالية للنصف األول من عام .2019
نشاط التدريب
تسعى الشركة لالرتقاء بأداء موظفيها عن طريق التدريب ،وقد تم انتداب
اثنين من موظفي الشركة في دورات تدريبية خالل العام  ،2018وواحد خالل النصف
األول من العام  ،2019كما تم أيضا ً تنظيم فعاليات تدريبية في القاهرة خالل عام
 2018والنصف األول من عام .2019
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القوى العاملة
في نهاية عام  2018بلغ عدد الموظفين العاملين في مقرات الشركة ()82
موظفا ً منهم ( )47موظفا ً عربياً ،كما بلغ إجمالي عدد العاملين في األسطول البحري
( )300ضابط ومهندس من مختلف الجنسيات منهم  198عربياً.
وفي منتصف العام  2019بلغ عدد العاملين ( )82موظفا ً منهم ( )48موظفا ً عربياً،
كما بلغ عدد العاملين في األسطول البحري ( )302ضابط ومهندس من مختلف
الجنسيات منهم ( )198عربياً.

ب  -الشركة العربية لبناء وإصالح السفن (أسري)
تأسست الشركة العربية لبناء وإصالح السفن (أسري) بتاريخ  8كانون أول/
ديسمبر  ،1973وحُدد مقرها في مدينة المنامة بمملكة البحرين .ويساهم في الشركة
جميع الدول األعضاء في المنظمة باستثناء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
والجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية.
ويبلغ رأس المال المصرح به  170مليون دوالر أمريكي ،ورأس المال المكتتب
به والمدفوع 53مليون دوالر أمريكي ،وقد اتخذت الجمعية العمومية غير العادية
للشركة قراراً بتخفيض رأس مال الشركة من  170مليون دوالر إلى  2مليون دوالر،
ومن ثم زيادة رأس مال الشركة إلى  53مليون دوالر من خالل قيام شركة ممتلكات
البحرين القابضة بضخ مبلغ  51مليون دوالر للشركة عن طريق إصدار 1,020,000
سهم قيمة كل سهم  50دوالر .ويبلغ عدد األسهم الحالية للشركة بعد تخفيض وزيادة
رأس المال  1,060,000سهم قيمة كل سهم  50دوالر =  53مليون دوالر أمريكي.
موجز عن نشاط الشركة لعام  2018والنصف األول من عام 2019
شهدت (أسري) عاما ً مليئا ً بالتحديات خالل  ،2018وقد أصبح من الواضح ان
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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 نقص شديد في السيولة وتأجيل بعض المشاريع الهامة إلى عام
 2019نتيجة لكل تلك العوامل.
وعلى صعيد العمليات واإليرادات فقد حققت الشركة عام  2018إيرادات إجمالية
بلغت حوالي  169مليون دوالر ،مقارنة بإيرادات العام قبل الماضي 2017م التي
بلغت حوالي  161مليون دوالر وتزيد عنها بمبلغ  8مليون دوالر ،وذلك نتيجة لتحسن
أوضاع الشركة وتطبيق خارطة الطريق الجديدة وتحسن أسعار البترول.
وجاءت اإليرادات أساسا ً نتيجة الخدمات التي قدمتها الشركة عام  2018لنحو 142
سفينة بمعدل إصالح بقيمة حوالي  612,882دوالر للسفينة الواحدة ،وكذلك نتيجة
إصالح  14منصة حفر أبار البترول بقيمة متوسطة بلغت  8.4مليون دوالر للمنصة
الواحدة.
وخالل النصف األول من عام  2019بلغ عدد السفن التي تم إصالحها  80سفينة
بمعدل قيمة  486,130دوالر للسفينة الواحدة ،أما عن إصالح منصات حفر البترول
فقد أصلحت الشركة  4حفارات بمعدل قيمة  4,5مليون دوالر للحفارة الواحدة.
النتائج المالية لعام  2018والنصف األول من عام 2019
وبنا ًء على الحسابات المالية غير المدققة للعام  ،2018فقد كانت النتيجة النهائية
للبيانات المالية للشركة وجود خسارة صافية مقدارها حوالي ( )27,7مليون دوالر في
 31ديسمبر  2018مقارنة بخسارة بمبلغ حوالي ( )13.4مليون دوالر في  31ديسمبر
عام  ،2017أي أن صافي الخسائر قد زادت بمبلغ ( )14,3مليون دوالر وبنسبة
حوالي  107%بسبب استمرار األوضاع السلبية المحيطة بالشركة.
أما بالنسبة للنتائج المالية التي حققتها الشركة في النصف األول من عام ،2019
فقد بلغت قيمة المبيعات حوالي  89مليون دوالر مقارنة مع حوالي  79مليون دوالر
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لنفس الفترة من عام  ،2018وبلغت النتيجة االجمالية قبل احتساب الفوائد والضرائب
واالستهالكات واالندثارات للنصف األول من عام  2019مبلغ  2,9مليون دوالر
بالموجب مقارنة مع مبلغ ( )5,5مليون دوالر بالسالب للنصف األول من عام .2018
التدريب والقوى العاملة
في مجال التدريب واصل قسم الموارد البشرية والتدريب إجراء تحسينات
على عمليات وإجراءات إدارة مجموعة المواهب في الشركة ،حيث تم تسجيل ما
مجموعه  1,148من موظفي (أسري) في مختلف الدورات التدريبية.
وبلغ مجموع عدد الموظفين والعاملين في شركة (أسري) حتى  28يوليو
 2019ما مجموعه  1942موظف وعامل ،يبلغ عدد البحرينيين والعرب منهم 508
موظف وعامل ،أما مجموع الموظفين والعاملين األجانب في الشركة ضمن هذا الرقم
 1434عامل وموظف.

ج  -الشركة العربية لالستثمارات البترولية (أبيكورب)
تأسست الشركة العربية لالستثمارات البترولية (أبيكورب) بتاريخ  14أيلول/سبتمبر
 ،1974وحدد مقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام ،المملكة العربية السعودية ،ويبلغ
رأس المال المصرح به  2.4مليار دوالر ،والمكتتب به بمبلغ  2مليار دوالر ،ورأس
المال المدفوع  1مليار دوالر.
موجز عن نشاط الشركة لعام  2018والنصف األول من عام 2019
لقد شهد العام  2018أدا ًء قويا ً البيكورب ،حيث نجحت الشركة في الحفاظ على
نمو اإليرادات واألرباح وتحقيق قيمة مضافة للمساهمين .وبرهنت ابيكورب على
قدرتها على التغلب على التحديات التي تواجهها أسواق المنطقة ،والتكيّف مع مختلف
الظروف وإدارتها ،وحصلت على تصنيف .AA
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كما شهد العام  2018بيع أبيكورب حصتها في الشركة الوطنية للخدمات البترولية
) National Petroleum Services (NPSوالبالغة  29%إلى الشركة الوطنية
المتحدة لخدمات الطاقة (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز ،)NESR :وتم
تحقيق عائد مالي جيد من عملية البيع لتبلغ قيمة محفظة االستثمارات بنهاية العام
 2018نحو  1.0مليار دوالر ،وتحقيق دخال بلغ  173.9مليون دوالر.
وبنهاية  2018استحوذت ابيكورب بنهاية  2018على حصة في شركة Yellow
) ،Door Energy (YDEالتي تتخذ من دولة اإلمارات العربية المتحدة مقراً لها
وتعد إحدى الشركات الرائدة في تطوير محطات الطاقة الشمسية ،بمشاركة مجموعة
من المستثمرين.
واستمرت أبيكورب في بناء وتوطيد شراكات استثمارية استراتيجية كإحدى
أولوياتها الرئيسية ،حيث تمكنت من الوصول للمرة األولى إلى المستثمرين اآلسيويين
من خالل طرح سندات في سوق الرنمينبي اآلسيوي بقيمة  100مليون دوالر أمريكي،
وإلى المستثمرين األمريكيين من خالل طرح سندات بقيمة  750مليون دوالر أمريكي،
كما واصلت نشاطها االستثماري مع جولدمان ساكس ،وتعزيز مساهمتها في صندوق
مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وفيما يخص نشاط تمويل الشركات ،فقد شهر العام  2018تجاوز األهداف المحددة
مسبقا ً وإبرام العديد من الصفقات في عدد من الصناعات بقطاع الطاقة .وبلغ حجم
محفظة القروض حاليا ً  3.49مليار دوالر أمريكي مقارنة مع  2.96مليار دوالر
أمريكي إلجمالي حجم المحفظة في عام .2017
وبخصوص نشاط تمويل التجارة ،كان عام  2018عاما ً انتقاليا بالنسبة لنشاط
االعتمادات المستندية بأبيكورب الذي يقدم الدعم لقاعدة عريضة من العمالء تشمل
تجار السلع الدوليين ومؤسسات النفط والغاز الوطنية مثل أرامكو وبابكو والهيئة
المصرية العامة للبترول ،وخالل عام  2018تم إصدار اعتمادات مستندية بقيمة
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إجمالية تصل إلى  343مليون دوالر أمريكي مقارنة مع  291مليون دوالر أمريكي
في عام .2017
كما حققت ادارة تمويل الشركات صافي دخل بلغ  71.6مليون دوالر أمريكي
مرتفعا عن صافي الدخل لعام  2017والبالغ  39.4مليون دوالر أمريكي .وزاد حجم
قيمة االلتزامات الجديدة خالل العام لتصل إلى  1.2مليار دوالر أمريكي لتتجاوز
الميزانية بواقع  300مليون دوالر أمريكي.
واصلت أبيكورب إصداراتها من السندات المقومة بالدوالر األمريكي خالل 2018
مواصلة لتعزيز مكانتها في األسواق الرأسمالية.
وفيما يخص الموارد البشرية ،فقد شهد عام  2018العديد من النجاحات فيما يخص
إدارة الموارد البشرية بالشركة ،حيث نجحت في استقطاب وتعيين خمسة عشر موظفا
جديداً في إدارات الشركة المختلفة منهم اثنان في فريق اإلدارة التنفيذية .ويتألف فريق
عمل ابيكورب من  122موظفا ً يمثلون عشرين جنسية مختلفة  72%منهم من أبناء
الدول األعضاء والدول العربية األخرى ،باإلضافة إلى دول أخرى مثل فرنسا والهند
وباكستان والمملكة المتحدة والفلبين وجنوب أفريقيا.
وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تمت مراعاة تمثيل العنصر النسائي في ابيكورب ،حيث
وصلت نسبة الموظفات بنهاية  2018إلى  11%من إجمالي تعداد القوة العاملة في
ابيكورب ،بينهن عضوتان بفريق اإلدارة العليا.
النتائج المالية لعام 2018
بالنسبة للنتائج المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2018فقد تمكنت
أبيكورب من تحقيق أرباح صافية بلغت  182.27مليون دوالر أمريكي ،وبلغ صافي
األرباح قبل خصم المخصصات  207.97مليون دوالر أمريكي.
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النتائج المالية للنصف األول من عام 2019
صاف خالل الستة أشهر األولى من عام 2019
تمكنت أبيكورب من تحقيق ربح
ٍ
بلغ  70.4مليون دوالر أمريكي.

د  -الشركة العربية للخدمات البترولية ()APSCO
تأسست الشركة العربية للخدمات البترولية ( ) APSCOبتاريخ ،1975/11/23
كشركة مساهمة عربية بموجب اتفاقية تم توقيعها من قبل حكومات الدول العربية
األعضاء في منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ،وحدد مقر الشركة
في مدينة طرابلس – دولة ليبيا .ويبلغ رأسمال الشركة المصرح بـه  100مليون دينار
ليبي ،ورأس المـال المكتتب به  60مليون دينار ليبي.
موجز عن نشاط الشركة لعام 2018
تركز نشاط الشركة خالل عام  2018على مساعدة الشركات المتخصصة على
تحصيل ديونها لسداد التزاماتها القائمة اتجاه االخرين ودعمها في إمكانية الحصول
على فرص عمل داخل وخارج دولة المقر في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها
الشركات في هذه الفترة.
النتائج المالية للشركة في 2018/12/31
خالل عام  2018تم رفع رأس مال الشركة العربية للخدمات البترولية بمبلغ
( )11,000,000دينار ليبي خصما ً من األرباح المرحلة ليصبح رأس مال الشركة
في  2018/12/31مبلغا ً وقدره ( )60,000,000دينار ليبي ،هذا في حين بلغت
صافي خسارة الشركة لسنة  2018مبلغ وقدره ( )1,417,113دينار ليبي ،وقد ُرحّل
صافي الخسارة لحساب األرباح المرحلـة ،ليصبح إجمالي األرباح والخسائر المرحلة
 2,037,580دينار ليبي في .2018/12/31

327

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

نشاط الشركة عن النصف األول من عام 2019
استمر نشاط الشركة العربية للخدمات البترولية ،بمتابعة ودعم الشركات الثالثة
القائمة وإمكانية مساعدتها في ظل الظروف الراهنة وتذليل الصعاب قدر االمكان.
القوى العاملة
بلغ عدد العاملين بالشركة في  )8( 2019/06/30ثمانية مستخدمين جميعهم من
العرب.
النتائج المالية للنصف األول من عام :2019
يمكن تلخيص النتائج المالية للشركة العربية للخدمات البترولية للنصف األول الذي
ينتهي في  2019/06/30كاآلتي:
		
مجموع اإليرادات
مجموع المصروفات
خسائر الفترة

(ألف دينار)
24,000
665,000

دينار ليبي تقريبا ً

()641,000

دينار ليبي تقريبا ً

دينار ليبي تقريبا ً

هـ  -الشركة العربية للحفر وصيانة اآلبار()ADWOC
تأسست بموجب اتفاقية دولية تم التوقيع عليها بتاريخ  ،1979/6/20وتم تسجيلها
في ليبيا بتاريخ  ،1980/2/20ومقرها الرئيسي ،طرابلس ليبيا .ويبلغ رأس المال
المصرح به  60مليون دينار ليبي ورأس المال المدفوع  60مليون دينار ليبي.
موجز عن نشاط الشركة لعام 2018
خالل سنة  2018تمكنت الشركة من تشغيل عدد خمس حفارات تتكون من حفارتي
حفر وثالث حفارات صيانة ،وبلغت نسبة التشغيل  100%في حين بلغت ساعات
العمل  36,894ساعة وعدد ساعات الصيانة  423.5ساعة بنسبة  1.15%كوقت
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ضائع في الصيانة وهي نسبة أقل بكثير من النسبة المسموح بها والمدفوعة وهي .4%
وهذا يبين بقدر كبير الكفاءة العالية التي تقوم بها الشركة في تشغيل الحفارات العاملة
األمر الذي يعطى انطباعا ً جيداً على أداء الشركة للزبائن.
عقد مجلس اإلدارة أربع اجتماعات ناقش فيها االعتداءات المتكررة على موقع
الشركة الرئيسي بمنطقة وادي الربيع ،ورفع توصيته إلى الجمعية العمومية ببيع مقر
الشركة والبحث على مقر بديل وآمن للشركة والعاملين فيها داخل مدينة طرابلس،
ووافقت الجمعية العمومية على بيع المقر بمبلغ  25مليون دينار ليبي وشراء مقر بديل
بمبلغ  19مليون دينار ليبي.
النتائج المالية للشركة لعام 2018
بلغ صافي الخسائر للشركة في سنة  2018مبلغ وقدره  12,162,363دينار ليبي
مقارنة بخسائر قدرها  12,987,740دينار ليبي عن سنة  .2017وبلغت األرباح
النقدية الناجمة عن نتائج السنة المالية لسنة  2018مبلغا ُ وقدره  8,474,729دينار
ليبي أو ما يعادل  6,096,927دوالر أمريكي ،في حين بلغت أرباح الشركة والنتائج
المالية عن الحفارات العاملة فقط خالل سنة  2018مبلغ وقدره  6,517,076دينار
ليبي أو ما يعادل  4,488,544دوالر أمريكي.
موجز عن نشاط الشركة خالل الربع األول من سنة 2019
نتيجة لألحداث الجارية والصراع المسلح على تخوم مدينة طرابلس وقع مقر
الشركة بمنطقة وادي الربيع في مرمى النيران وتم طرد جميع الموظفين وإخالء مقر
الشركة بالكامل ولم تستطع الشركة من دخول المقر مما سبب تأخر اإلدارة المالية في
إقفال الحسابات عن الربع الثاني من سنة .2019
وخالل الربع األول من سنة  2019نتج عن عمليات الشركة أرباح بلغت 328,163
دينار ليبي مقارنة بخسائر عن نفس الفترة من سنة  2018والتي بلغت 3,632,630
دينار ليبي .وبلغت األرباح النقدية للشركة  5,078,905دينار ليبي أو ما يعادل
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 3,658,626دوالر أمريكي وبالتالي انتقلت الشركة من مرحلة تكبد الخسائر التي
بدأت في سنة  2014إلى مرحلة تحقيق األرباح خالل سنة .2019
القوى العاملة
الزالت الشركة تعاني نقصا ً شديداً في العمالة المؤهلة وغير المؤهلة .لقد تم استيعاب
جميع العمالة المؤهلة وغير المؤهلة والتي تحتاج الشركة لهم خالل سنة .2018
والزالت الشركة تنتظر رفع الحظر على العمالة المصرية والفلبينية للدخول إلى ليبيا.

و– الشركة العربية لجس اآلبار ()AWLCO
وهي إحدى الشركات المتخصصة التابعة للشركة العربية للخدمات البترولية،
وتأسست بتاريخ  ،1983/3/24ويبلغ رأس المال المصرح به  35مليون دوالر
أمريكي ورأس المال المدفوع  35مليون دوالر أمريكي ،وحدد مقر الشركة في مدينة
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.
موجز عن نشاط الشركة لعام  2018والنصف األول من عام 2019
معـدات الشركــة:
استمر العمل في مركز عمليات الشمال باستخدام أجهزة جس اآلبار المفتوحة
في المركز وأجهزة قياس االنتاجية لآلبار وكذلك األجهزة الحديثة لقياس اآلصرة
السمنتية والمثقبات وعربات الجس وتم نقل بعض هذه المعدات إلى مركز عمليات
الوسط الستخدامها في عمليات جس وتثقيب اآلبار في حقول شرق بغداد وحقول وسط
العراق وذلك لمحدودية األعمال في مواقع شركة نفط الشمال.
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وفي مركز عمليات الجنوب استمر العمل باستخدام أجهزة جس اآلبار المفتوحة
والعربات المتوفرة مع أنظمة تشغيل مختلفة للمعدات وتم استخدامها في جس اآلبار
المفتوحة والمبطنة ،وكذلك التثقيب في حقول البصرة وميسان وقامت الشركة وبعد
حصولها على تأهيل وقبول لدى شركات عقود التراخيص وكذلك العمل مع شركة
كوسل الصينية حيث تم تثقيب عدد من اآلبار لصالحها.
أما في مركز عمليات الوسط فقد تم استخدام عمليات جس وتثقيب اآلبار المفتوحة
والمبطنة وكذلك تثقيب اآلبار والخدمات االخرى وخدمات إكمال اآلبار باستخدام
معدة االنبوب الملفوف ،كما قامت الشركة باستخدام مضخة سوائل إلكمال متطلبات
مشروع تنظيف وإكمال اآلبار.
خدمات الشركـــــة:
استمرت الشركة بتقديم خدمات جس وتثقيب اآلبار في مختلف الحقول في العراق
من خالل مراكز العمل الثالثة وقامت بتجديد شهادات بمعداتها وشهادات بالسالمة
الصناعية من الجمعيات ذات العالقة وتحديث مجلد عن السالمة الصناعية ومتطلباتها
وكيفية الوقاية من اإلصابات ،كما استمرت الشركة بإعداد جداول خاصة عن
االصابات وحجم العمل ليتم تقديمها الى شركات عقود التراخيص شهريا ً للوقوف على
نوع السالمة الصناعية ،وقامت الشركة بإشراك منتسبيها بدورات عن السالمة وكيفية
تجنب مخاطر المواد الخطرة بالشركة.
كذلك تمكنت الشركة من تجديد شهادات خزن وحيازة ونقل واستيراد للعناصر
المشعة بعد حصولها على شهادات حيازة في مخازنها في الشمال والجنوب التي يتم
خزنها فيه.
الوضع المالي لعام  2018والنصف األول من عام 2019
اسـتمرت الشـركة بتقديـم الخدمـات التـي أدت إلـى تحقيـق إيـرادات قدرهـا
( )4,935,335.00دوالر وأربـاح قدرهـا ( )434,392.00دوالر لعـام .2018
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أما فيما يخص النصف األول لعام  2019فقد تم تحقيق إيرادات قدرها
( )2,504,441.00دوالر وأرباح قدرها ( )256,323.00دوالر.
وبذلك تكون االيرادات الكلية واألرباح للشركة خالل الفترة من  2018/1/1لغاية
 2019/6/30هو ( )7,439,576.00دوالر و( )690,715.00دوالر على التوالي.
القوى العاملة والتدريب
بلغ عدد منتسبي الشركة ( )72منتسب قاموا بإنجاز أعمال الشركة في األقسام
اإلدارية والفنية .وفي مجال التدريب قامت الشركة بتدريب عدد من المهندسين
والعاملين في مختلف االختصاصات.

ز – الشركة العربية لخدمات االستكشاف الجيوفيزيائي ()AGESCO
تأسست الشركة العربية لخدمات االستكشاف الجيوفيزيائي في 1984/09/30
كشركة مساهمة مشتركة ،ويبلغ رأس المال المصرح به  35مليون دينار ليبي ،ورأس
المال المدفوع  35مليون دينار ليبي ،بمساهمة كل من الشركة العربية للخدمات
البترولية بنسبة  ،66.66%والشركة العربية لالستثمارات البترولية (أبيكورب) بنسبة
 ،16.67%والمؤسسة الوطنية للنفط ،دولة ليبيا بنسبة  ،16.67%وحُدد مقر الشركة
بمدينة طرابلس – دولة ليبيا.
موجز عن نشاط الشركة لعام  2018والنصف األول من عام 2019
ال توجد أية نشاطات للفرق السيزمية خالل سنة  ،2018وفيما يخص الفرقة الثانية
فإن إدارة الشركة التزال على تواصل مع إدارة شركة الخليج العربي للنفط والتي ال
تزال تقوم بدراسة العروض الفنية والمالية للقيام بعمليات لمسح األلغام لتجهيزها للبدء
بعمليات المسح السايزمي في المنطقة  A57وبانتظار فض العروض.
وفي الربع الثالث من سنة  ،2018تم االتفاق المبدئي مع إدارة شركة الخليج
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العربي للنفط لتنفيذ مشروع في االمتياز  NC8Aوزار ممثليهم موقع الفرقة وتم
اجتياز االختبارات المطلوبة بنجاح ،إال أن األحداث األمنية في مدينة طرابلس حالت
دون البدء بالعمل .وفي الربع الرابع من سنة  2018تم االتفاق النهائي مع شركة الخليج
العربي للنفط لتنفيذ المشروع لمسح ما مجموعه  500كم مربع.
أما بالنسبة للنصف األول لعام  2019ال توجد أية نشاطات للفرقة السيزمية الثانية
خالل الربع األول لسنة  2019ولكن توجد مفاوضات جارية مع شركة  OMVلمسح
ما مجموعه  350كم مربع بالقطعة  C102بحوض سرت والتي تنوي شركة OMV
تنفيذه مع نهاية سنة .2019
أما بالنسبة للفرقة الثالثة ،فقد بدأت أعمال المسح السيزمي باالمتياز  NC8Aالتابع
لشركة الخليج العربي للنفط بتاريخ  15يناير  2019وتم مسح ما مجموعه  500كم
مربع وتم االنتهاء من هذا المشروع بتاريخ الرابع من شهر مايو .2019
النتائج المالية لعام 2018
بلغت اإليرادات المالية للشركة  364,485دوالر أمريكي ،بينما بلغت المصروفات
 5,926,223دوالر أمريكي ،وبهذا تكون الشركة قد تكبدت خسائر قدرها 5,561,723
دوالر أمريكي.
النتائج المالية خالل النصف األول من عام 2019
بلغت اإليرادات المالية للشركة  6,205,985دوالر أمريكي ،بينما بلغت
المصروفات  4,813,941دوالر أمريكي ،وبهذا تكون الشركة قد نجحت بتسجيل
أرباح في النصف األول لسنة  2019قدرها  1,392,043دوالر أمريكي.
القوى العاملة
بلغ عدد المستخدمين بنهاية سنة  2018فقط ( )76وهم أعضاء لجنة اإلدارة
وبعض المستخدمين ،بينما بلغ العدد بنهاية النصف األول من سنة  2019فقط (،)68
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وهم أعضاء لجنة اإلدارة وبعض المستخدمين الذين ستكون الشركة في حاجة إليهم
لبداية أي عمل.

ح – الشركة العربية لكيمياويات المنظفات ()ARADET
تأسست الشركة العربية لكيمياويات المنظفات ،في  12مارس  ،1981وحدد مقر
الشركة في جمهورية العراق ،ويبلغ رأس المال المصرح به  72مليون دينار عراقي،
ورأس المال المكتتب به والمدفوع  36مليون دينار عراقي.
موجز عن نشاط الشركة لعام  2018والنصف األول من عام 2019
شهدت الشركة منذ بداية الربع األخير من عام  2018انطالق حملة إعمار
واسعة في مرافق الوحدات االنتاجية لمعمل الشركة بعدما أطلقت التخصيصات المالية
من مجلس االدارة في المرحلة األولى للفترة من  2018/10/1ولغاية 2018/12/31
وبحدود ( )800ألف دوالر ،وبمرحلة ثانية بمقدار ( )6.5مليون دوالر للصرف على
أعمال التأهيل خالل عام  2019وتمكنت فرق العمل من إنجاز الفعاليات التمهيدية
التي شملت إعمار منشآت الخدمات والبنى التحتية فيما تتزايد معدالت ونسب اإلنجاز
لتأهيل المعدات الرئيسية لخطوط االنتاج ووحدات خدمات االنتاج.
وتعمل الشركة حاليا ً على توفير بقية المتطلبات األساسية من مضخات وكابسات
وأدوات احتياطية وخطوط نقل الطاقة من أفضل المجهزين المعتمدين ويتوقع أن تتم
كافة األعمال المناطة بالكادر إلصالح األضرار وبالتزامن مع تنصيب معدات مشروع
الشركة لتأهيل خط العطريات وبدء مرحلة التشغيل واالنتاج منتصف العام .2020
النتائج المالية للشركة نهاية السنة المالية 2018
الستمرار حالة التوقف في االنتاج والمبيعات من منتصف عام  2014فما زالت
نتائج الشركة ضمن منطقة الخسارة ،حيث بلغت الخسارة النهائية خالل عام 2018
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مبلغ وقدره ( )14,379,000دوالر ،مقارنة بمبلغ ( )4,927,000دوالر خالل عام
.2017
نتائج األعمال خالل النصف األول لعام :2019
تظهر قائمة الدخل (نتائج األعمال) للفترة من  2019/1/1لغاية 2019/6/30
تحقيق خسائر تشغيلية قدرهــا ( )48,000دوالر وخسارة نهائية بعد إضافة مصروف
االندثار ( )1,763,000دوالر (الستمرار حالة توقف االنتاج والتسويق).
علما ً بأن نفقات التأهيل خالل النصف األول لعام  2019بلغت بحدود 952,000
دوالر شاملة لمشتريات المعدات واألصول والعدد وأجور العمالة المستخدمين في
أعمال االصالح والتأهيل.
الكادر الوظيفي للشركة
يتكون المالك الدائم والمؤقت في الشركة خالل عام  2018من :موظف مالك دائم
عدد ( ،)22موظف عقد عدد ( ،)2وظيفة وقتية عدد ( ،)5وظائف وقتية وخدمية/
بيجي عدد (.)45
وقد ازداد عدد المستخدمين الوقتيين في موقع العمل في بيجي خالل النصف األول
من عام  2019لما يزيد عن ( )80عامل وقتي من مختلف االختصاصات ساهموا
بشكل فعّال في إعمار وحدات المجمع الصناعي للشركة.
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
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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 .ويساهم في المعهد جميع الدول األعضاء بالمنظمة.
موجز عن نشاط المعهد لعام  2018والنصف األول من عام 2019
شهد المعهد منذ تأسيسه تطوراً نوعيا ً ملحوظا ً وانعكس ذلك من خالل أدائه المتنامي
برغم الظروف التي تعرضت لها دولة المقر ،ويستعرض التقرير تطور معدل إنجازات
المعهد وكيف ارتفع معدل اإلنجازات خالل السنوات ( )2014-2007مقارنة باألعوام
األولى لتأسيسه حيث بلغ معدل تنفيذه للبرامج التدريبية ( )60برنامج وتدريب ما
معدله ( )1200متدرب سنويا ً مقارنة بـ ( )16برنامج تدريبي و( )187متدرب سنويا ً
لألعوام التي سبقتها.
وخالل السنوات ( )2019 – 2015انخفض معدل نشاط التدريب حيث بلغ معدل
عدد الدورات السنوية ( )24دورة بعدد مشاركين ( )313متدرب/أسبوع/سنة.
ويتضمن التقرير توضيحا ً لسياسة التدريب في المعهد وآلية العمل من خالل
بيان مجمل النشاطات التي يقوم بها وهي التدريب ،إعداد الدراسات والبحوث ،تقديم
الدراسات واالستشارات في جميع المجاالت ،إعارة خدمات الخبراء ،المشاركة في
الندوات والمؤتمرات النفطية.
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الوضع المالي للمعهد لعام  2018والنصف األول من عام 2019
يعتمد المعهد حاليا ً التمويل الذاتي في دفع أجور العاملين وتغطية االحتياجات
التشغيلية وصيانة وإدامة بناية المعهد ،كما أن المعهد يقوم بإجراء التدقيق الداخلي
المستندي قبل الصرف من خالل دائرة تدقيق داخلية وتخضع حساباته لمصادقة
محاسب قانوني خارجي.
هذا وقد بلغ العجز الكلي للمعهد في عام  2018مبلغا ً قدره ( )599,550دوالر
أمريكي ،وبلغ خالل النصف األول من عام  2019مبلغا ً قدره ( )251,343دوالر
أمريكي ،علما ً بأن معامل التحويل ( )1190دينار/دوالر.
نشاطات التدريب لعام  2018والنصف األول من عام 2019
قام المعهد بترويج خطته التدريبية السنوية لعام ( )2018والتي تتضمن أكثر من
( )200برنامج تدريبي في مختلف االختصاصات الهندسية والفنية واالدارية والمالية
والصحة والسالمة وغيرها داخل وخارج القطر ولجهات عراقية وعربية.
وخالل النصف األول من عام  2019تم االتفاق مع عدد من الشركات النفطية
العراقية على تنفيذ برامج تدريبية وتمت المباشرة فعالً بتنفيذ البعض منها في مطلع
العام الحالي وحاليا ً تنفذ بعض الدورات والبرامج األخرى قيد استحصال الموافقات
عليها.
الهيكل التنظيمي للمعهد
يبلغ مجموع العاملين في المعهد حاليا ً ( )33منتسب وهم جميعا ً من العراقيين
المتعاقدين مباشرة مع المعهد بضمنهم (عمال الخدمات والصيانة) .ولدى المعهد شبكة
من الخبراء أكثر من ( )250خبير من جنسيات عربية واجنبية متعددة وبمختلف
االختصاصات الفنية واالدارية واالقتصادية وتتم االستعانة بهم في تنفيذ برامجه
التدريبية ويتم التعاقد معهم في حينه ولفترة انجاز المهمة.
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البيان الصحفي
الصادر عن االجتماع الثاني بعد المائة لمجلس وزراء
منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
(على مستوى المندوبين)
عقد مجلس وزراء منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) اجتماعه
الثاني بعد المائة على مستوى مندوبي أصحاب المعالي الوزراء بتاريخ  22شعبان
 1440هجرية الموافق  27نيسان/أبريل  2019ميالدية في دولة الكويت ،برئاسة
سعادة فيحان محمد الفيحاني ،ممثل مملكة البحرين 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 .2018
•استعرض المجلس تقريراً حول «األوضاع البترولية العالمية».
•اطلع المجلس على تقارير نشاط األمانة العامة للمنظمة خالل النصف األول
من عام  2019واعتمد 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 .2019
•سبق وأن اتفق أصحاب المعالي الوزراء على عقد االجتماع الثالث بعد المائة
القادم لمجلس وزراء المنظمة في دولة الكويت بتاريخ .2019/12/22

340

أنشطة المنظمة

واختتم المجلس اجتماعه معربا ً عن تقديره وشكره إلى دولة الكويت الستضافتها
هذا االجتماع ،كما أعرب عن تقديره وشكره لمعالي الدكتور خالد علي محمد الفاضل،
وزير النفط ووزير الكهرباء والماء في دولة الكويت ،ولسعادة الشيخ طالل ناصر
العذبي الصباح ،وكيل وزارة النفط بالوكالة وممثل دولة الكويت في المكتب التنفيذي
للمنظمة ،ولكافة اإلخوة واألخوات في الوزارة ،على حسن االستقبال والتنظيم وكرم
الضيافة والوفادة.
الكويت 22 :شعبان  1440هجرية الموافق  27نيسان/أبريل  2019ميالدية.
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البيان الصحفي
الصادر عن االجتماع الثالث بعد المائة لمجلس وزراء
منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
عقد مجلس وزراء منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) اجتماعه
الثالث بعد المائة في دولة الكويت ،بتاريخ  25ربيع اآلخر  1441هجرية الموافق 22
كانون األول/ديسمبر  2019ميالدية ،برئاسة معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل
خليفة ،وزير النفط في مملكة البحرين ،التي لها رئاسة الدورة لعام .2019
افتتح معالي الرئيس االجتماع مرحبا ً بأصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود،
متمنيا ً لهم التوفيق في تداول المواضيع المطروحة والمدرجة على جدول أعمال
االجتماع ،مؤكداً على أهمية التعاون بين الدول األعضاء في ما يحقق أهداف المنظمة.
كما رحب بمعالي الدكتور خالد علي الفاضل ،وزير النفط ووزير الكهرباء والماء
في دولة الكويت ،الذي يشارك في أعمال مجلس وزراء المنظمة للمرة األولى متمنيا ً له
دوام التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة ،كما أعرب 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 وهنأهم على سالمة الوصول ومتطلعا ً إلى مواصلة
دعمهم ومساندتهم لنشاط المنظمة ،كما رحب بمعالي الدكتور خالد علي الفاضل،
وزير النفط ووزير الكهرباء والماء في دولة الكويت ،الذي يشارك في أعمال مجلس
وزراء المنظمة للمرة األولى متمنيا ً له دوام التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة ،كما
أعرب عن شكره وتقديره لدولة الكويت ،التي تحتضن اجتماعات المنظمة ،على كرم
الوفادة وحسن االستقبال ،متمنيا ً لدولة الكويت مزيداً من التقدم والرخاء واالستقرار،
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ثم تطرق إلى مسيرة المنظمة خالل السنوات العشر األخيرة واإلنجازات التي قامت
بها ،واختتم كلمته متمنيا ً ألعمال االجتماع كل التوفيق والنجاح.
وبعد إقرار جدول األعمال قام المجلس بتداول ومناقشة المواضيع المدرجة أدناه
وبالتالي إقرارها:
— —المصادقة على محضر االجتماع الثاني بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة الذي
ُعقد على مستوى المندوبين في دولة الكويت بتاريخ  22شعبان  1440هجرية
—

—
—
—

الموافق  27نيسان  /أبريل .2019
—اطلع على نتيجة تحكيم الجائزة العلمية لمنظمة األقطار العربية المصدرة
للبترول (اوابك) لعام  2018وموضوعها (البحوث االقتصادية ذات العالقة
بالجوانب المختلفة للبترول والطاقة ومن ضمنها االمدادات واالستهالك
واألسعار) ،وقرر ما يلي:
 )1حجب الجائزة األولى.
 )2منح الجائزة الثانية وقدرها خمسة آالف دينار كويتي للبحث المعنون «أثر
أسعار النفط على العالقة ما بين التنويع االقتصادي والنمو االقتصادي:
دراسة تطبيقية في الدول األعضاء في منظمة األقطار العربية المصدرة
للبترول» للسيدة /أمينة محمد علي ،من مملكة البحرين.
—اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة (األمانة العامة والهيئة القضائية)
لعام .2020
—تعيين مكتب البسام وشركاه مدققا ً لحسابات المنظمة (األمانة العامة والهيئة
القضائية) لعام .2020
—قرر تكليف المكتب التنفيذي بتقديم خطة لتفعيل وتطوير دور المنظمة يتم
عرضها على اجتماع مجلس الوزراء ،وقيام األمانة العامة بتقديم الدعم
المطلوب للمكتب التنفيذي للقيام بمهامه خالل عام .2020
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— —قرر تمديد الفترة التي عهد خاللها لجمهورية العراق باإلشراف على معهد
النفط العربي للتدريب لمدة سنتين اعتباراً من  1كانون الثاني /يناير .2020
— —اطلع على تقارير نشاط األمانة العامة للمنظمة في المجاالت التالية:
•الدراسات التي أنجزتها األمانة العامة خالل عام  2019حيث تم انجاز 10
دراسات فنية واقتصادية حول النفط والطاقة.
•اطلع على تقرير األمانة العامة للمنظمة حول «األوضاع البترولية
العالمية».
•متابعة شؤون البيئة وتغيّر المناخ ،والتي من أهمها مخرجات مؤتمر
األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغيّر المناخ ()COP-25
والذي ُعقد في مدينة مدريد ،مملكة أسبانيا ،خالل الفترة من  2إلى 13
ديسمبر .2019
•سير العمل في بنك المعلومات وتطوير نشاطاته.
•الفعاليات التي نظمتها والتي شاركت فيها األمانة العامة خالل النصف
الثاني من عام  ،2019وقد بلغت  23فعالية.
— —اطلع على التقرير السنوي الذي استعرض نشاط الشركات العربية المنبثقة
عن المنظمة خالل عام  2018والنصف األول من عام  ،2019وأحيط علما ً
بنتائج االجتماع التنسيقي السنوي الثامن واألربعون لتلك الشركات الذي ُعقد
في مدينة القاهرة ،جمهورية مصر العربية ،بتاريخ  2018/10/28والتي جاء
فيها االستمرار في التنسيق والتعاون بين هذه الشركات في المجاالت المتعلقة
بنشاطاتها.
— —قرر تعيين السيد /علي سبت بن سبت ،أمينا ً عاما ً لمنظمة األقطار العربية
المصدرة للبترول (اوابك) ،لمدة ثالث سنوات اعتباراً من أول شهر آذار /
مارس .2020
— —ستتولى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رئاسة الدورة القادمة
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لمجلس الوزراء والمكتب التنفيذي للمنظمة ،وذلك لمدة عام اعتباراً من أول
شهر كانون الثاني /يناير .2020
— —بعث رئيس المجلس ببرقية إلى حضرة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح ،أمير دولة الكويت حفظه هللا ورعاه ،أعرب فيها نيابة عن
معالي الوزراء ،عن أسمى آيات التقدير واالمتنان وجزيل الشكر والتقدير على
ما أحيطوا به من حسن استقبال وكرم الوفادة.
— —اتفق على عقد االجتماع القادم لمجلس وزراء المنظمة في دولة الكويت بتاريخ
 13ديسمبر .2020
الكويت 25 :ربيع اآلخر  1441هجرية الموافق  22كانون األول/ديسمبر  2019ميالدية.
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