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ي�سرني �أن �أ�ضع بين �أيديكم تقرير الأمين العام ال�سنوي الواحد والأربعين لعام ،2014
والذي يقدم ا�ستعرا�ضاً �شام ً
ال لمجمل التطورات العربية والدولية في �صناعة النفط
والغاز الطبيعي والطاقة خالل عام  ،2014ويتناول بالتحليل المتعمق والمو�ضوعي الآفاق
الحالية والم�ستقبلية ل�صناعة البترول في الدول الأع�ضاء بالمنظمة في ظل التطورات
الراهنة في االقت�صاد العالمي وفي �صناعة الطاقة والبترول العالمية.
لقد �شهدت �أ�سواق النفط العالمية تطورات مهمة خالل عام  ،2014من �أبرزها
التراجع الكبير في �أ�سعار النفط منذ بداية الن�صف الثاني من عام  ،2014كمح�صلة
ال�ستمرار حالة تباط�ؤ معدالت النمو في االقت�صاد العالمي ،خا�صة في منطقة اليورو
وفي الدول النا�شئة وهو ما �ساهم في حدوث تراجع في الطلب العالمي على النفط ،في
الوقت الذي ت�شهد فيه االمدادات النفطية من دول خارج منظمة �أوبك ،ومن الم�صادر
غير التقليدية ارتفاعا ملحوظاً ،الأمر الذي �أدى �إلى حدوث وفرة في المعرو�ض النفطي،
وبالتالي انخفا�ض �أ�سعار النفط �إلى م�ستويات غير معهودة منذ �سنوات طويلة.
من جانبها فقد �سعت الدول المنتجة والم�صدرة للنفط وفي مقدمتها الدول الأع�ضاء
في منظمة �أوابك� ،إلى بذل كافة م�ساعيها لإعادة اال�ستقرار �إلى ال�سوق النفطية بهدف
ت�أمين امدادات نفطية �آمنة وم�ستقرة للدول الم�ستهلكة في مختلف �أنحاء العالم ،ولحماية
اقت�صاداتها الوطنية التي تعتمد ب�صورة رئي�سية على ال�صناعة البترولية .ولعل ما نود
الإ�شارة �إليه في هذا ال�ش�أن ب�أن ال�صناعة البترولية في المنطقة العربية ،ال تنح�صر
�أهميتها في الدول الم�صدرة للبترول فح�سب بل تتجاوز ذلك �إلى جميع الدول العربية
التي ت�ستفيد من العائدات البترولية ب�شكل غير مبا�شر عبر التحويالت المالية للعاملين،
ومن خالل التبادل التجاري والم�شاريع الم�شتركة بين الدول العربية .من جانب �آخر فقد
�ساهم ا�ستمرار التوترات الأمنية في بع�ض الدول الأع�ضاء في المنظمة ب�صورة عك�سية
على نمو ال�صناعة البترولية حيث تعر�ضت الكثير من من�ش�آتها البترولية للدمار والتخريب
مما �أدى �إلى تراجع انتاجها النفطي ب�صورة كبيرة ،والأمل معقود ب�أن ي�شهد عام 2015
مزيدا من التح�سن على �صعيد الحالة الأمنية في بع�ض الدول الأع�ضاء في المنظمة ،وفي
�أداء االقت�صاد العالمي ب�شكل عام وفي ال�سوق النفطية ب�شكل خا�ص.
ي�صدر هذا التقرير وقد انتهت الأمانة العامة للمنظمة من عقد م�ؤتمر الطاقة العربي
العا�شر ،الذي �أقيم في مدينة �أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة ،خالل الفترة
 23 – 21دي�سمبر  ،2014برعاية م�شتركة بين المنظمة ،وال�صندوق العربي للإنماء
االقت�صادي واالجتماعي ،وجامعة الدول العربية ،والمنظمة العربية للتنمية ال�صناعية
24
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والتعدين ،ووزارة الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ،وبم�شاركة وفود ر�سمية من
مختلف الدول العربية ومن المنظمات االقليمية والدولية المتخ�ص�صة بالطاقة ومن خبراء
عرب و�أجانب ،وقد ا�ستعر�ض الم�ؤتمر الآفاق الحالية والم�ستقبلية ل�صناعة النفط والغاز
في ظل التطورات االقت�صادية والتكنولوجية ،كما ا�ستعر�ض مجاالت التعاون بين الدول
العربية في مجال الطاقة.
كما ي�صدر هذا التقرير وقد �أكملت المنظمة �أعوامها الـ  46منذ ت�أ�سي�سها في التا�سع
من يناير عام  ،1968والتي �شكلت نقطة تحول وبداية مرحلة جديدة في التعاون العربي
الم�شترك في مجال الطاقة ،وقد عملت المنظمة ممثلة في الأمانة العامة جاهدة عبر
تلك العقود الطويلة ب�أن تكون خط الدفاع الأول عن مواقف الدول الأع�ضاء في المحافل
الدولية المعنية بالنفط والغاز والطاقة ،وعملت على ت�شجيع التعاون بين الدول الأع�ضاء
في مختلف �أوجه الن�شاط االقت�صادي في �صناعة البترول ،وحر�صت على التواجد
والم�ساهمة الفاعلة في جميع المنا�سبات والفعاليات العربية واالقليمية ذات ال�صلة
ب�صناعة البترول من مختلف جوانبه.
يتكون التقرير الذي بين �أيديكم من جزئين:
الجزء الأول :ي�ستعر�ض المعالم الأ�سا�سية لل�سوق النفطية والعوامل الرئي�سية الم�ؤثرة
فيها وانعكا�ساتها على قيمة ال�صادرات النفطية للدول الأع�ضاء ،كما ي�ستعر�ض تطورات
ا�ستهالك النفط والطاقة في الدول العربية ب�شكل عام وفي الدول الأع�ضاء ب�شكل
خا�ص .كما يت�ضمن هذا الجزء ا�ستعرا�ضا �شامال للتطورات العربية والعالمية في مجال
ا�ستك�شاف وانتاج واحتياطيات م�صادر الطاقة وال�صناعات النفطية الالحقة ( تكرير –
بتروكيماويات) ،وا�ستهالك وتجارة وت�صنيع الغاز الطبيعي.
الجزء الثاني :يتناول الم�ؤتمرات والندوات واالجتماعات التي نظمتها �أو �شاركت فيها
الأمانة العامة للمنظمة خالل عام  ،2014ومن �أهمها اجتماعات مجل�س الوزراء والمكتب
التنفيذي للمنظمة ،وم�ؤتمر الطاقة العربي العا�شر ،واالجتماعات التن�سيقية التي نظمتها
الأمانة العامة على �صعيد خبراء �صناعة الغاز وخبراء البيئة و�ضباط االت�صال لبنك
المعلومات وغيرها ،بالإ�ضافة �إلى الدرا�سات والتقارير الفنية واالقت�صادية والبيئية التي
�أعدتها الأمانة العامة للمنظمة �أو �شاركت في �إعدادها ومن بينها «التقرير االقت�صادي
العربي الموحد».
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كما يتناول التقرير وب�صورة مف�صلة النتائج المالية والإدارية لل�شركات العربية المنبثقة
عن المنظمة وهي (ال�شركة العربية البحرية لنقل البترول – ال�شركة العربية لبناء وا�صالح
ال�سفن (�أ�سري) ،ال�شركة العربية لال�ستثمارات البترولية (�أبيكورب) ،ال�شركة العربية
للخدمات البترولية (�أب�سكو).
ً
ختاما ،ف�إن ما نود الت�أكيد عليه ب�أن الدول الأع�ضاء في المنظمة و ادراكاً منها لدور
البترول كم�صدر �أ�سا�سي للدخل ،ف�إنها تبذل كافة م�ساعيها لتحقيق اال�ستغالل الأمثل
لثروتها البترولية وعياً منها ب�أن البترول من م�صادر الطاقة غير المتجددة ،وهو ما يلقي
عليها م�س�ؤولية ا�ستثماره والإفادة منه في م�شاريع انتاجية ت�ساهم في تحقيق التنمية
االقت�صادية واالجتماعية في الدول الأع�ضاء ،وبما يعود بالخير والنماء على جميع �شعوب
العالم.
وت�أمل الأمانة العامة ب�أن تكون الن�سخة الجديدة من «تقرير الأمين العام ال�سنوي»
�إ�ضافة مميزة للمكتبة العربية ،و�أن ت�ساهم في تزويد الباحثين والمهتمين بال�صناعة
النفطية ،بمرجع علمي موثوق يت�ضمن كافة التطورات البترولية العربية والدولية خالل
عام .2014
واهلل ولي التوفيق،،،

الأمين العام

عبا�س علي النقي

26

اجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزء الأول

التطورات الدولية
يف جمال النفط والطاقة

الف�صل الأول

تطورات السوق النفطية العاملية
وانعكاساتها على الدول األعضاء

تقرير الأمني العام ال�سنوي احلادي والأربعون

30

تطورات ال�سوق النفطية العالمية وانعكا�ساتها على الدول الأع�ضاء

الفصل األول

الف�صل الأول

تطورات ال�سوق النفطية العالمية
وانعكا�ساتها على الدول الأع�ضاء
تمهيد
ات�سمت ال�سوق النفطية خالل الن�صف الأول من عام  2014باال�ستقرار
الن�سبي ،وذلك انعكا�ساً ال�ستمرار التعافي فى �أداء االقت�صاد العالمي الذى نما
بمعدالت متوا�ضعة� .أما خالل الن�صف الثانى من العام ،فقد �شهدت ال�سوق
النفطية تغيراً مفاجئاً بحدوث انخفا�ض حاد فى �أ�سعار النفط ،وحدوث تقلبات
فى �أ�سواق الطاقة العالمية ب�شكل عام �أثرت على حركة التجارة ومعدالت الأداء
االقت�صادي العالمي.
�شهدت �أ�سعار النفط العالمية ،انخفا�ضاً كبيراً لي�صل المعدل ال�سنوي ل�سعر �سلة
خامات اوبك خالل عام � 2014إلى  96.3دوالر /برميل ،وهو �أقل م�ستوى له منذ عام
 ،2010مت�أثرة بعوامل عديدة مت�شابكة منها ما له عالقة ب�أ�سا�سيات ال�سوق وبع�ضها
بعيد كل البعد عن ذلك .فقد تراجع النمو فى الطلب العالمي على النفط ب�أكثر مما
كان متوقعاً ،حيث نما الطلب بمعدل  1مليون ب/ي مقارنة بمعدل نمو بلغ  1.3مليون
ب/ي خالل عام  ،2013لي�صل �إلى  91.2مليون ب/ي خالل عام  ،2014وذلك في
ظل الوفرة في الإمدادات والتى بلغت  92.5مليون ب/ي .وقد جاءت الزيادة الكبيرة
في االمدادات ب�صورة رئي�سية من الدول المنتجة من خارج اوبك ،وبخا�صة دول امريكا
ال�شمالية .في الوقت ذاته �شهدت امدادات دول �أوبك خالل عام  2014انخفا�ضاً
للعام الثانى على التوالى لت�صل �إلى  36.3مليون ب/ي .كما ت�أثرت �أ�سعار النفط
العالمية بعدة عوامل �أخرى من �أهمها انخفا�ض حدة التوترات الجيو�سيا�سية فى عدد
من مناطق الإنتاج الرئي�سية للنفط ،وارتفاع قيمة الدوالر مقارنة ب�أ�سعار العمالت
الرئي�سية الأخرى.

31

تقرير الأمني العام ال�سنوي احلادي والأربعون

يتطرق الف�صل الأول من التقرير للمعالم الأ�سا�سية لل�سوق النفطية والعوامل
الرئي�سية الم�ؤثرة فيها وانعكا�ساتها على قيمة ال�صادرات النفطية للدول الأع�ضاء ،كما
ي�ستعر�ض التطورات في ا�ستهالك النفط والطاقة في الدول العربية ب�شكل عام ،وفي
الدول الأع�ضاء ب�شكل خا�ص.

� ً
أوال :التطورات الرئي�سية في �سوق النفط العالمية لعام  2014والعوامل الم�ؤثرة عليها.

ولت�سليط المزيد من ال�ضوء و�إلقاء نظرة �شاملة على كافة التطورات الرئي�سية
التي �شهدتها �سوق النفط العالمية في عام  ،2014ت�ستعر�ض الفقرات التالية ب�شيء
من التف�صيل بع�ض الجوانب المتعلقة بتلك ال�سوق ،وعلى وجه الخ�صو�ص الإمدادات
النفطية ،والطلب العالمي على النفط ،واتجاهات الأ�سعار ،وحركة المخزونات النفطية
العالمية ،وانعكا�س ذلك على قيمة ال�صادرات النفطية للدول الأع�ضاء.

 -1الإمدادات
�شهد �إجمالي الإمدادات النفطية العالمية (نفط خام و�سوائل الغاز الطبيعي) خالل
عام  ،2014ارتفاعاً ملحوظاً بلغ نحو  1.1مليون برميل /يوم� ،أي بن�سبة  %1.2مقارنة
بالعام ال�سابق لي�صل  92.5مليون برميل /يوم ،كما يو�ضح الجدول ( )1-1وال�شكل
(.)1-1
ال�شكل ()1-1
�إمدادات العالم من النفط و�سوائل الغاز الطبيعي2014 – 2010 ،
(مليون برميل/يوم)
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وفيما يتعلق بتطور الإمدادات خالل �أرباع ال�سنة� ،شهد الربع الأول من عام 2014
ارتفاعاً في الإمدادات العالمية بحوالي � 800ألف برميل /يوم مقارنة بالربع الأخير
من عام  2013لت�صل �إلى حوالي  92.3مليون برميل /يوم ثم ا�ستقرت امدادات النفط
العالمية عند نف�س الم�ستوى خالل الربع الثانى من العام� .أعقبتها زيادة بواقع 100
�ألف برميل /يوم خالل الربع الثالث مقارنة بالربع الثانى من العام .تبع ذلك زيادة
�أخرى بحدود � 800ألف ب/ي لت�صل �إلى حوالي  93.2مليون برميل/يوم خالل الربع
الرابع من العام.
� 1-1إمدادات بلدان �أوبك
انخف�ضت الإمدادات النفطية (نفط خام و�سوائل الغاز الطبيعي) لبلدان �أوبك
خالل عام  2014بحوالى � 900ألف برميل لت�صل �إلى  36.3مليون برميل/يوم� ،أما
فيما يخ�ص ح�صة بلدان �أوبك من �إجمالي الإمدادات النفطية العالمية فقد انخف�ضت
ب�شكل طفيف من  %41عام � 2013إلى حوالي  %39عام  2014كما يو�ضح الجدول
(.)1-1
وقد ارتفعت �إمدادات �أوبك من النفط و�سوائل الغاز الطبيعي بحدود � 400ألف
ب/ي خالل الربع الأول من العام بالمقارنة مع الربع الرابع من العام ال�سابق لتنخف�ض
بكمية � 200ألف ب/ي خالل الربع الثاني بالمقارنة مع الربع الأول تلى ذلك انخفا�ض
بكمية � 200ألف ب/ي خالل الربع الثالث بالمقارنة مع الربع الثاني ثم انخفا�ض �أقل
بواقع � 100ألف ب/ي لت�صل �إلى  36.1مليون ب/ي خالل الربع الرابع من العام.
وفي الوقت الذي انخف�ضت فيه امدادات �أوبك من النفط الخام من حوالي
 30.9مليون ب/ي خالل الربع الأول من عام  2014لت�صل �إلى حوالي  30.2مليون
ب/ي خالل الربع الرابع منه ،ارتفعت �إمدادات بلدان �أوبك من �سوائل الغاز الطبيعي
والنفوط غير التقليدية من  5.7مليون برميل/يوم خالل الربع الأول �إلى  5.9مليون
برميل/يوم خالل الربع الرابع من العام.
وفي ظل وفرة �إمدادات النفط العالمية ،ا�ستمرت منظمة �أوبك بالعمل جاهدة
على مراقبة �سوق النفط العالمية عن كثب وتزويد ال�سوق باحتياجاتها من الإمدادات،
وذلك فى محاولة للحفاظ على التوازن في ال�سوق النفطية.
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وفي هذا الخ�صو�ص ،عقدت منظمة �أوبك اجتماعين عاديين خالل العام واتخذت
االجراءات التي من �ش�أنها �أن ت�سمح بتوازن �أكبر في ال�سوق ،وفي �أدناه بع�ض التفا�صيل
حولهما-:
•عقد االجتماع العادي الأول في الحادي ع�شر من �شهر حزيران/يونيو 2014
في مقر المنظمة في فيينا ،ا�ستعر�ض االجتماع التطورات الأخيرة في �سوق
النفط والنمو االقت�صادي العالمي ،وال �سيما توقعات العر�ض والطلب في
الن�صف الثاني من العام ،ف�ضال عن التوقعات لعام  ،2015وقد لوحظ الثبات
الن�سبي للأ�سعار خالل الن�صف الأول من العام والذي يعتبر م�ؤ�شراً على كفاية
االمدادات النفطية� ،أما بالن�سبة للتقلبات الدورية للأ�سعار فهي انعكا�س
للتوترات الجيو�سيا�سية.
وبناء على ذلك قرر الم�ؤتمر الإبقاء على �سقف الإنتاج ال�سائد للدول الأع�ضاء
والبالغ  30مليون ب/ي.
•عقد االجتماع العادي الثاني في ال�سابع والع�شرون من �شهر ت�شرين الثاني/
نوفمبر  2014في مقر المنظمة في فيينا ،ا�ستعر�ض االجتماع توقعات �سوق
النفط العالمي ،وال�سيما توقعات العر�ض والطلب للربع الأول والثانى والثالث
والرابع من عام  ،2015مع التركيز على الن�صف الأول .و�أ�شار �إلى �أن االنتعا�ش
االقت�صادى العالمى ال يزال م�ستمراً ،بالرغم من تباط�ؤ النمو .كما الحظ
ارتفاع المخزون من النفط الخام والمنتجات النفطية فى الدول ال�صناعية.
وتم �إبداء القلق �إزاء االنخفا�ض الكبير وال�سريع فى �أ�سعار النفط خالل الأ�شهر
الأخيرة من عام  .2014ووفقاً لذلك قرر الم�ؤتمر الإبقاء على م�ستوى الإنتاج
البالغ  30مليون برميل /يوم لمدة �ستة �أ�شهر حتى االجتماع المقبل في
حزيران/يونيو .2015
� 2-1إمدادات بلدان خارج �أوبك
بلغ �إجمالي الإمدادات النفطية لمجموعة البلدان المنتجة من خارج منظمة �أوبك
خالل عام  2014نحو  56.2مليون برميل /يوم ،بزيادة حوالي  2مليون برميل /يوم
�أي بن�سبة  %3.7مقارنة بعام  ،2013كما يت�ضح من الجدول (.)1-1
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وبرغم االنخفا�ض التقليدي في الإنتاج الذي تعاني منه دول عديدة من خارج
�أوبك ،ا�ستطاعت دول المجموعة تحقيق زيادة �صافية كبيرة في الإنتاج متحدية
بذلك التوقعات التي ت�شير �إلى و�صول الإنتاج النفطي فيها �إلى ذروته .وقد كان م�صدر
الجزء الأعظم من تلك الزيادة هو النمو القوى فى �إنتاج الواليات المتحدة الأمريكية
من النفط ال�صخرى و�سوائل الغاز الطبيعى غير التقليدية ،حيث تزايد �إنتاجها بنحو
 1.6مليون برميل /يوم خالل عام  ،2014بالمقارنة مع عام  .2013هذا بالإ�ضافة �إلى
دول �أخرى و�إن كانت بدرجة �أقل ،وبخا�صة كندا ( � 180ألف ب/ي) .وبالنتيجة تمكنت
بلدان منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية من زيادة م�ستويات �إمداداتها ب�شكل كبير
ليقترب من  24مليون برميل /يوم خالل العام .كما �شهدت البلدان النامية ارتفاعاً
في �إمداداتها بحدود � 170ألف ب/ي خالل العام ،وهو ي�أتى فى الأ�سا�س من �أمريكا
الالتينية.
ويو�ضح ال�شكل ( )2-1معدالت التغير ال�سنوي في الإمدادات النفطية من بلدان
�أوبك ،والبلدان المنتجة من خارجها خالل الفترة .2014-2010
ال�شكل ()2-1
التغير ال�سنوي في �إمدادات العالم من النفط و�سوائل الغاز الطبيعي 2014-2010 ،
(مليون برميل  /يوم)
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 -2الطلب العالمي على النفط
ارتفع الطلب العالمي على النفط ب�شكله المطلق خالل عام  ،2014بواقع  1مليون
ب/ي وبمعدالت نمو تقل كثيراً عن العام ال�سابق ،مت�أثرة بتح�سن النمو االقت�صادي
العالمي ب�شكل طفيف جداً ،حيث تعتبر حالة االقت�صاد العالمي معياراً مهماً لمعرفة
مقدار الطلب العالمي على النفط .وتمثلت العالقة ما بين النمو االقت�صادي ونمو
الطلب العالمي على النفط من خالل ت�أثير ا�ستمرار تباط�ؤ النمو االقت�صادي على
معدالت النمو في الطلب خالل ال�سنوات الأخيرة .ويو�ضح ال�شكل ( )3-1والـجـدول
( )2-1معدالت النمو ال�سنوية في الطلب العالمي على النفط مقابل معدالت النمو في
االقت�صاد العالمي للفترة الممتدة ما بين عامي  2010و .2014
ال�شكل ()3-1
النمو االقت�صادي العالمي والنمو في الطلب على النفط 2014 - 2010 ،
()%

�شهد عام  2014ا�ستمرار تعافي االقت�صادي العالمي و�إن كان ب�شكل متوا�ضع،
لأ�سباب تعود بدرجة رئي�سية �إلى الم�ستوى العالي للديون ال�سيادية في منطقة اليورو
ومخاطر الت�ضخم في االقت�صادات النا�شئة .وفي ظل ذلك تم �إعادة النظر بالنمو
االقت�صادي العالمي لعام  2014باتجاه االنتعا�ش اله�ش خالل العام من قبل الم�ؤ�س�سات
الدولية المتخ�ص�صة وبخا�صة �صندوق النقد الدولي.
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وعلى م�ستوى المجموعات الدولية المختلفة ،ارتفع معدل النمو االقت�صادي للدول
ال�صناعية ،التي ت�ستحوذ على نحو  %50.2من اال�ستهالك العالمي للنفط ،من %1.4
عام � 2013إلى  %1.8عام .2014
ومن بين الدول ال�صناعية ،حافظت الواليات المتحدة الأمريكية على معدل النمو
االقت�صادي الم�سجل خالل العام ال�سابق بواقع  .%2.2و�شهد االقت�صاد اليابانى
انخفا�ضا كبيراً في معدل النمو ال�سنوي من  %1.5عام � 2013إلى  %0.9فقط عام
 2014مت�أثراً بالزيادة فى �ضريبة المبيعات فى �أبريل  .2014بالمقابل ،حدث تح�سن
كبير في معدل نمو اقت�صادات منطقة اليورو من �سالب ( )%0.4عام � 2013إلى
 %0.8عام  2014نتيجة التح�سن الن�سبي فى اقت�صاديات بع�ض الدول المحيطة بها.
كما انخف�ضت قلي ً
ال معدالت النمو في اقت�صادات بقية دول العالم الأخرى لت�صل
�إلى  ،%4.4بالمقارنة مع معدالت النمو الم�سجلة خالل العام الما�ضي التي بلغت
 .%4.7حيث انخف�ض معدل نمو مجموعة كومنولث الدول الم�ستقلة من  %2.2عام
� 2013إلى  %0.8عام .2014
وبالن�سبة لمجموعة البلدان النامية في �آ�سيا فقد �شهدت معدالت نموها خالل
العام انخفا�ضاً متوا�ضعاً لت�صل �إلى  %6.5بالمقارنة مع  %6.6في العام ال�سابق من
�ضمنها ال�صين التي �شهدت تباط�ؤ ن�سبي في نموها االقت�صادي لي�صل �إلى  %7.4عام
 2014بالمقارنة مع  %7.7لعام .2013
كما انخف�ض معدل النمو االقت�صادي لبلدان �أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي من
 %2.7عام � 2013إلى  %1.3عام  ،2014بينما ارتفع معدل النمو االقت�صادي في
دول ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا من  %2.3عام � 2013إلى  %2.6عام .2014
وحافظت الدول الأفريقية جنوب ال�صحراء على معدل النمو االقت�صادي الم�سجل
خالل العام ال�سابق بواقع  ،%5.1كما يو�ضح ال�شكل ( )4-1والجدول (.)3-1
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ال�شكل ()4-1
النمو االقت�صادي العالمي خالل عامي  2013و 2014
()%

وبتتبع معدالت النمو في الطلب العالمي على النفط خالل عام  ،2014بالإمكان
مالحظة ت�أثير ه�شا�شة االنتعا�ش االقت�صادي العالمي على معدالت النمو في الطلب
على النفط .وقد انعك�س ذلك على حالة التوقعات للطلب العالمي على النفط لعام
 2014التي ت�صدر �شهرياً عن الم�ؤ�س�سات العالمية الرئي�سية المخت�صة با�ست�شراف
م�ستقبل الطلب ،ومنها منظمة �أوبك التي �أ�شارت بياناتها ال�صادرة في �شهر كانون
الثاني/يناير من عام � 2014إلى توقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خالل العام
بحدود  1.1مليون ب/ي .وا�ستمر هذا التوقع كما هو دون �أي تغيير يذكر على مدار
العام.
وب�شكل عام� ،أثرت معدالت النمو االقت�صادي ،التي التزال منخف�ضة ن�سبياً ،على
م�ستوى الطلب العالمي على النفط الذي ارتفع بمقدار مليون برميل يوميا خالل
العام� ،أي بمعدل  %1.1مقارنة بم�ستواه خالل العام الما�ضي ،حيث و�صل �إجمالي
الطلب العالمي لعام � 2014إلى  91.2مليون ب/ي ،كـما يـو�ضح ال�شكـل ()5-1
والجــدول (.)4-1
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ال�شكل ()5-1
�إجمالي الطلب العالمي على النفط 2014-2010 ،
(مليون برميل  /يوم)

وقد تباينت م�ستويات الطلب على النفط وفق المجموعات الدولية من مجموعة
�إلى �أخرى ،فبينما انخف�ض م�ستوى الطلب في الدول ال�صناعية خالل عام  2014بنحو
� 200ألف ب/ي لي�صل �إلى  45.7مليون برميل/يوم ،ارتفع م�ستواه في بقية دول العالم
الأخرى بواقع  1.2مليون برميل/يوم ،مقارنة بم�ستويات عام . 2013
وقد �أدى تغير م�ستويات الطلب لكل مجموعة �إلى اختالف ح�صتها من �إجمالي
الطلب العالمي خالل عام � ،2014إذ انخف�ضت ح�صة البلدان ال�صناعية من % 50.9
في عام � 2013إلى  % 50.1في عام  2014بينما ارتفعت ح�صة بقية دول العالم من
� % 49.1إلى  ،% 49.9كما يت�ضح من ال�شكل ( )6-1والجدول (: )5-1
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ال�شكل ()6-1
توزع الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية2014-2010 ،
()%

وفيما يلي بيان للتطورات التي �شهدتها م�ستويات الطلب على النفط لكل مجموعة
من المجموعات الدولية على حدة :
 1-2البلدان ال�صناعية
تراجع طلب البلدان ال�صناعية بحوالي � 200ألف برميل يوميا خالل العام �أي بن�سبة
حوالي  %0.4مقارنة بالعام الما�ضي ليبلغ  45.7مليون ب/ي .و�ضمن المجموعة
المذكورة انخف�ض طلب بلدان �أوروبا الغربية بـ � 200ألف برميل /يوم لي�صل �إلى 13.4
مليون برميل /يوم خالل العام .وانخف�ض طلب البلدان الآ�سيوية ال�صناعية بحوالى
� 300ألف ب/ي لي�صل �إلى  8.1مليون برميل/يوم .بالمقابل ،ارتفع طلب دول �أمريكا
ال�شمالية على النفط بواقع � 300ألف برميل /يوم لي�صل �إلى  24.2مليون برميل /يوم،
كما يو�ضح ال�شكل ( )7-1والجدول (: )6-1
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ال�شكل ()7-1
�إجمالي الطلب على النفط في البلدان ال�صناعية2014 – 2010 ،
( مليون برميل  /يوم )

تعتبر التطورات في االقت�صاد الأمريكي العامل الأكثر �أهمية بالن�سبة ال�ستهالك
النفط العالمي ،و�أ�صبح ا�ستهالك النفط في الواليات المتحدة ،والذي ي�شكل حوالي
 %21.2من �إجمالي ا�ستهالك النفط في العالم ،هو العامل الهام والذي ي�صعب توقعه
فيما يخ�ص اال�ستهالك العالمي للنفط لل�سنوات العديدة ال�سابقة .فقد تميز الطلب
الأمريكي على النفط باتجاه تنازلي خالل الن�صف الأول من عام  ،2014وذلك نتيجة
تراجع الطلب على البروبان وزيت الوقود ،وتزايد الطلب ب�شكل ملحوظ خالل الربع
الثالث والربع الرابع من العام في ظل االنخفا�ض الكبير فى �أ�سعار النفط العالمية
وارتفاع �سعر �صرف الدوالر الأمريكى مقابل العمالت الرئي�سية الأخرى وت�سارع وتيرة
النمو االقت�صادي الأمريكي والتح�سن الذي طر�أ على �سوق العمل وارتفاع م�ستوى ثقة
الم�ستهلك في الواليات المتحدة خالل الن�صف الثاني من العام.
وفيما يخ�ص بلدان �أوروبا ال�صناعية ،ا�ستمر نمط اال�ستهالك ال�ضعيف للنفط
الذي �شهدته دول المنطقة لل�سنوات ال�سابقة .وذلك نتيجــة لأزمة الديــــون ال�سيادية
في منطقة اليورو التي �سبــق و�أن بـــد�أت في نهاية عام  2009وتفاقمــــت في بداية عام
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 ،2011و�أثرت ب�شكل كبير على اقت�صادات �أوروبا ال�صناعية .و�شهدت �أوروبا خالل
الربع الثاني والربع الثالث من عام  ،2014نمواً موجباً في الطلب على النفط ،ما �أدى
�إلى تقلي�ص تراجع الطلب على النفط وا�ستقرار في القطاع ال�صناعي وقطاع النقل في
دول المنطقة خالل العام.
�أما بالن�سبة لليابان ،فقد ا�ستمر ت�أثير كارثة انفجار مجمع فوكو�شيما النووي في
عام  2011وغلق محطاتها النووية على الطلب على النفط ومجمل نواحي االقت�صاد
الياباني ،لكن حاجة اليابان للنفط الخام في توليد الكهرباء والحرق المبا�شر انخف�ضت
قلي ً
ال خالل العام في ظل تزايد ح�صة الغاز الطبيعي والفحم و تزايد ا�ستخدام بدائل
�أخرى من الوقود.
وفيما يتعلق بتطور طلب البلدان ال�صناعية على النفط على �أ�سا�س ف�صلي خالل عام
 ،2014ت�شير تقديرات منظمة �أوبك ،ب�أنه بعد االنخفا�ض بحدود � 500ألف ب/ي في
طلب بلدان المجموعة خالل الربع الأول من عام  2014مقارنة بالربع الرابع من العام
ال�سابق� ،شهد الربع الثاني انخفا�ضاً بواقع � 800ألف ب/ي بالمقارنة مع الربع الأول،
تبعتها زيادة بحدود � 900ألف برميل/يوم خالل الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني ،ثم
اعقبها زيادة في م�ستوى الطلب بحدود � 700ألف برميل/يوم خالل الربع الرابع من العام.
 2 -2البلدان النامية
تزايد طلب البلدان النامية (ب�ضمنها ال�صين) ب�أكثر من  1مليون برميل /يوم خالل
عام  2014مقارنة بالعام ال�سابق لي�صل �إلى  40.2مليون برميل /يوم وهو م�ستوى لم
ي�صله من قبل ،بمعدل نمو  %2.8بالمقارنة مع العام ال�سابق .والجدير بالذكر �أن طلب
البلدان النامية يعد المحرك الرئي�سي للطلب العالمي على النفط ،فقد �شهد الطلب
في هذه البلدان زيادة بلغت نحو  4.7مليون برميل/يوم في عام  2014بالمقارنة مع
م�ستواه الم�سجل في عام .2010
و�ضمن هذه المجموعة ارتفع الطلب في منطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا بنحو
� 400ألف برميل/يوم لي�صل �إلى  11.8مليون برميل/يوم وا�ست�أثر طلب الدول العربية
الذي بلغ  6.7مليون برميل/يوم بح�صة  %50من الزيادة في طلب المنطقة ،وبحوالي
 %18.2من �إجمالي الزيادة في طلب البلدان النامية .ويعود االرتفاع ب�شكل كبير �إلى
زيادة ا�ستهالك الدول الأع�ضاء في �أوابك �إلى  5.8مليون ب/ي خالل العام� ،أي بن�سبة
ارتفاع بلغت  %3.6بالمقارنة مع العام ال�سابق وكان الديزل المنتوج الأكثر ا�ستخداماً
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في تلك الدول نتيجة تزايد ا�ستخدامه في قطاعي النقل وال�صناعة ،بينما حافظت
باقي الدول العربية على نف�س معدالت العام ال�سابق بواقع  0.9مليون ب/ي� .أما
بالن�سبة لطلب الدول الأخرى في ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا فقد ارتفع بحدود 300
�ألف ب/ي لي�صل �إلى  5.1مليون ب/ي خالل العام.
كما ارتفع طلب البلدان الآ�سيوية النامية بـ � 500ألف برميل/يوم لي�صل �إلى 21.7
مليون برميل/يوم عام  ،2014وبرغم تباط�ؤ النمو االقت�صادي ال�صيني فقد ا�ستحوذ
الطلب ال�صيني ،الذي يعد المحرك الرئي�سي للنمو االقت�صادي الآ�سيوي وقاطرة
التعافي في ال�سوق المذكورة ،والذي ي�شكل نحو  %48من طلب المجموعة ،على
حوالي  %60من الزيادة في طلب البلدان الآ�سيوية وعلى  %27.3من الزيادة في طلب
البلدان النامية مجتمعة ،حيث ارتفع بمقدار � 300ألف برميل/يوم لي�صل �إلى 10.4
مليون ب/ي عام  ،2014وقد �ساهم الطلب المتزايد على المواد الأولية البتروكيماوية
ف�ض ً
ال عن الزيادة الطفيفة فى االحتياجات من وقود النقل فى دعم نمو الطلب على
النفط الخام فى ال�صين.
ومما يذكر ،بعد انخفا�ضه خالل الربع الأول من عام  ،2014بالمقارنة مع الربع
الرابع من العام ال�سابق ،تزايد الطلب ال�صيني على النفط خالل الربع الثاني ليعود
لالنخفا�ض خالل الربع الثالث ،ثم يعاود االرتفاع خالل الربع الرابع وذلك على خلفية
ا�ستغالل ال�صين لتراجع �أ�سعار النفط لتعزيز احتياطياتها اال�ستراتيجية.
�أما بالن�سبة القت�صاد الهند ،المحرك الآخر لنمو االقت�صاد الآ�سيوي ،فقد ارتفع
الطلب على النفط بنحو � 100ألف برميل /يوم لي�صل �إلى  3.8مليون برميل /يوم.
من جهة �أخرى ،حققت بلدان �أمريكا الالتينية ارتفاعاً في طلبها بواقع � 200ألف
برميل /يوم لي�صل �إلى  6.7مليون برميل/يوم ،ويعزى ذلك للزيادة في الطلب على
النفط في البرازيل ،بواقع � 100ألف ب/ي ثم دول المنطقة الأخرى بزيادة  100ب/ي
كما يو�ضح الجدول (.)7-1
 3 -2الدول المتحولة
ارتفع طلب البلدان المتحولة على النفط خالل العام بواقع � 100ألف ب/ي مقارنة
بمعدالته الم�سجلة خالل العام ال�سابق لي�صل �إلى  5.3مليون برميل /يوم ،كما يو�ضح
الجدول(.)7-1
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 -3اتجاهات الأ�سعار
� 1-3أ�سعار النفط الخام
انخف�ضت �أ�سعار النفط العالمية خالل عام  2014ب�شكل ملحوظ ،لت�صل �إلى �أقل
م�ستوياتها منذ عام  ،2010حيث تراوحت المعدالت ال�شهرية ل�سعر �سلة خامات �أوبك
�ضمن نطاق كبير ما بين حوالي  59.5و  107.9دوالر /برميل خالل �أ�شهر ال�سنة،
وبلغ المتو�سط ال�سنوي لل�سلة  96.2دوالر /برميل خالل العام منخف�ضاً بحدود 9.7
دوالر/برميل ،ما يعادل انخفا�ض ن�سبته  % 9بالمقارنة مع عام .2013
و�شهد الن�صف الأول من العام تقلبات �سعرية محدودة لتتراوح خالله المعدالت
ال�شهرية ل�سعر �سلة �أوبك ما بين حوالي  104.2و  107.9دوالر /برميل بالمقارنة مع
الن�صف الثانى من العام الذي �شهد انخفا�ضاً حاداً فى الأ�سعار.
�أما بالن�سبة لحركة المعدالت الف�صلية لأ�سعار النفط ،فقد بلغ معدل �سعر
�سلة �أوبك  104.7دوالر/برميل خالل الربع الأول من العام منخف�ضاً بواقع 1.8
دوالر /برميل ،ما يعادل حوالي  %1.7بالمقارنة مع الربع الرابع من العام
ال�سابق ،ليرتفع خالل الربع الثاني �إلى  105.9دوالر /برميل .قبل ان يعاود
ال�سعر االنخفا�ض خالل الربع الثالث بحوالى  5دوالر/برميل ،ما يعادل %4.8
بالمقارنة مع الربع الثانى من العام لي�صل �إلى  100.8دوالر /برميل ،ثم وا�صل
االنخفا�ض خالل الربع الرابع من العام لي�صل �إلى  73.4دوالر/برميل� ،أي بما
يعادل انخفا�ض بن�سبة  %27بالمقارنة مع الربع الثالث ،وهو �أقل م�ستوى له منذ
الربع الثالث من عام .2010
وفيما يتعلق بالمعدالت ال�شهرية ل�سعر �سلة �أوبك ،فقد ا�ستهلت العام باالرتفاع
لحين و�صولها الحد الأعلى البالغ حوالي  107.9دوالر /برميل خالل �شهر حزيران/
يونيو ،لتبد�أ بعدها باالنخفا�ض ب�شكل تدريجى كبير خالل باقى �أ�شهر ال�سنه لت�صل
�إلى  59.5دوالر /برميل خالل �شهر كانون الأول /دي�سمبر ،وهو �أقل معدل لها منذ
�أيار/مايو .2009
وبالنتيجة �شهد عام  2014ات�ساعاً وا�ضحاً في الفروقات ما بين الحد الأق�صى
والأدنى لأ�سعار �سلة �أوبك خالل العام لت�صل �إلى حوالي  48.4دوالر /برميل،
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بالمقارنة مع  12دوالر/برميل ،كفرق ما بين �أعلى و�أدنى معدل �شهري لأ�سعار ال�سلة
خالل عام  .2013ويو�ضح ال�شكل ( )8-1والجدول ( )8-1المعدل ال�شهري ل�سعر �سلة
�أوبك خالل الفترة (.)2014-2009
ال�شكل ()8 -1
المعدل ال�شهري لأ�سعار �سلة �أوبك2014-2009 ،
( دوالر  /برميل )

وتحدد م�ستويات �أ�سعار النفط العالمية عادة نتيجة لت�أثير جملة من العوامل
المتنوعة والمتداخلة وباتجاهات متفاوتة ،وبالإمكان �إدراج العوامل الرئي�سية التي �أدت
�إلى تهاوي �أ�سعار النفط خالل العام كما يلي- :

•يعد تراجع معدل النمو ال�سنوي للطلب على النفط مع وفرة الإمدادات
العالمية من �أبرز الأ�سباب التى �أدت �إلى انخفا�ض �أ�سعار النفط ،وبخا�صة بعد
نجاح ا�ستغالل م�صادر النفط (والغاز) غير التقليدية في الواليات المتحدة
الأمريكية وما �أدت �إليه من زيادة كبيرة في �إجمالي �إنتاجها النفطي وتحقيق
زيادة �صافية في الإمدادات النفطية لمجموعة دول خارج �أوبك تقترب من
مليوني برميل/يوم خالل عام .2014
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•ارتفاع م�ؤ�شر �سعر �صرف الدوالر بالن�سبة للعمالت الرئي�سية تدريجي ًا
منذ بداية عام  ،2014الأمر الذي خف�ض �أ�سعار النفط خوفاً من ارتفاع
معدالت الت�ضخم.
• توجه كبار الدول الم�صدرة للبترول �إلى الحفاظ على حجم �إنتاجها ل�ضمان
ح�صتها ال�سوقية بدالً من محاولة رفع الأ�سعار من خالل خف�ض الإنتاج ،وهو
ما خلق فجوة بين العر�ض والطلب.
•عدم ت�أثير التطورات الجيو�سيا�سية التي ت�شهدها بع�ض الدول العربية
الم�صدرة للنفط مثل العراق وليبيا على حجم الإنتاج ،وهو ما جاء مخالفاً
للتوقعات العالمية التي كانت ت�شير �إلى ارتفاع �أ�سعار النفط خالل عام .2014
•انخفا�ض طلب الأ�سواق الأوروبية وال�صين من النفط الخام  ،واللتان تعدان من
�أهم الأ�سواق الرئي�سية الم�ستهلكة للطاقة ،وبخا�صة مع ا�ستمرار معاناة العديد
من الدول الأوروبية اقت�صادياً ومالياً ،وتزايد المخاوف ب�ش�أن تباط�ؤ وتيرة نمو
االقت�صاد العالمى.
•كان للم�ضاربات دور كبير ،وبخا�صة خالل الن�صف الثاني من العام ،في ظل
طبيعة العوامل الجيو�سيا�سية ال�سائدة خالل العام.
كما �شهد عام  2014تطورات في نمط فروقات الأ�سعار ،تمثلت بتباين الفروقات،
وبدرجة محدودة ن�سبية ،بين �أ�سعار النفوط الخفيفة منخف�ضة المحتوى الكبريتي
والثقيلة عالية المحتوى الكبريتي خالل العام بالمقارنة مع العام ال�سابق .فمث ً
ال ،و�صل
الفرق بين �سعر نفط برنت (الأعلى جودة ممث ً
ال للنفوط الخفيفة) و�سعر نفط دبي
(ممث ً
ال للنفـــــوط الثقــــيلة) �إلى  2.4دوالر/برميل خــــالل عام  2014بالمقارنة مع
 3.2دوالر/برميل خالل العام ال�سابق .فى حين يقل �سعر �سلة �أوبك عن �سعر نفط
برنت بواقع  2.8دوالر/برميل خالل العام.
ويمكن �أن تعزى تلك التطورات في م�شهد فروقات الأ�سعار وبدرجة كبيرة �إلى
انخفا�ض المعرو�ض من النفوط الخفيفة في ال�سوق العالمية نتيجة الطلب المنخف�ض
من قبل الأ�سواق الأوروبية والأ�سيوية ،الناجم عن �ضعف هوام�ش التكرير ،وتقل�ص
الفروق بين المنتجات ،والإمدادات الثابتة الم�ستمرة .وذلك على الرغم من التوترات
الجيو�سيا�سية فى العديد من المناطق خالل العام وبخا�صة من ليبـــــيا وت�أثير ذلك
ب�شكل مبا�شر على �أ�سعار نفط برنت .هذا وقد �شهدت �أ�سعار النـــفوط الــخام
الرئيــــ�سية في العالم انخفا�ضاً فى عام  ،2014حيـــــث حـــقق �سعـــر نفـــط دبى
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انخـــفا�ضاً بنحو  8.9دوالر/برميل خالل العام وحقق �سعر نفط برنت انخفا�ضاً بنحو
 9.7دوالر/برميل ،كما حقق �سعر خام غرب تك�سا�س انخفا�ضاً بنحو  4.7دوالر/برميل.
يذكر �أن خام غرب تك�سا�س والذي يعتبر �أحد نفوط الإ�شارة الرئي�سية العالمية
ذات النوعية الخفيفة والمحتوى الكبريتي المنخف�ض� ،أخذ يعاني ومنذ عام 2007
من محددات لوج�ستية ،خا�صة و�أنه نفط مغلق منعزل عن الأ�سواق العالمية الأخرى،
وتحركت �أ�سعاره ب�شكل لي�س له عالقة ب�أ�سا�سيات ال�سوق العالمية تقليدياً ،كانت
الفروقات بين �أ�سعار نفط غرب تك�سا�س ونفط برنت المت�شابهان في النوعية تميل
ل�صالح نفط غرب تك�سا�س� ،إال �أن تلك الفروقات في عام  2014بلغت  5.8دوالر/
برميل بالمقارنة مع  10.8دوالر /برميل خالل العام ال�سابق ل�صالح نفط برنت .و�أكثر
من ذلك فقد كانت �أ�سعار نفط غرب تك�سا�س عالي الجودة تقل عن �أ�سعار بع�ض
النفـــوط الأقل جودة منه وبحدود  3.4دوالر /برميل بالمقارنة مع �أ�ســـعار نفـــط دبي
و 3دوالر /برميل بالمقارنة مع معدل �سعر �سلة خامات �أوبك خالل العام.
ويت�ضح تطور فروقات الأ�سعار من الجدول ( )9-1وال�شكل ( )9-1الذي يبين
المعدالت ال�سنوية ل�سعر �سلة خامات �أوبك و نفوط الإ�شارة الرئي�سية في العالم (الخام
الأمريكي الخفيف ،وخام برنت ،وخام دبي) للفترة .2014-2010
ال�شكل () 9 -1
المعدالت ال�سنوية ل�سعر �سلة خامات �أوبك والخام الأمريكي وخام برنت وخام دبي للفترة
 ( ،2014-2010دوالر  /برميل )
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وانعك�س التطور في الأ�سعار ونمط حركة فروقاتها خالل العام على م�ستويات
الأ�سعار الفورية لمختلف الخامات العربية ب�شكل عام التي �سلكت ذات الم�سلك ،حيث
�شهدت انخفا�ضاً خالل العام بالمقارنة مع العام ال�سابق وبدرجات متفاوتة.
فقد انخف�ض الخام الجزائري بواقع  9.8دوالر/برميل لي�صل �إلى  99.6دوالر/
برميل خالل العام� ،أي بن�سبة انخفا�ض  %9بالمقارنة مع العام ال�سابق .وانخف�ض خام
الت�صدير الكويتي بواقع  9.9دوالر /برميل لي�صل �إلى  95.2دوالر/برميل �أي بن�سبة
انخفا�ض  %9.4بالمقارنة مع عام  ،2013ما �أدى �إلى عدم تغير الفروقات بين الخام
الجزائري والكويتي خالل العام عن العام ال�سابق لت�ستقر عند  4.4دوالر/برميل.
وفيما يخ�ص الخامات العربية الأخرى ،فقد تراجع الخام العربي الخفيف
ال�سعودي بن�سبة ( )%9ليبلغ  97.1دوالر /برميل ،وخام موربان الإماراتي بن�سبة
( )%8.3لي�صل  99.3دوالر /برميل ،وخام ال�سدرة الليبي بن�سبة ( )%9.4لي�صل �إلى
 98.4دوالر /برميل ،والخام البحري القطري بن�سبة ( )%8.6لي�صل �إلى  96.3دوالر/
برميل والب�صرة العراقي بن�سبة ( )%9لي�صل �إلى  94.4دوالر/برميل تباعا خالل
العام .كما يو�ضح الجدول (.)9 -1
ويت�ضح �أن الإنخفا�ض الذي �شهدته �أ�سعار النفط الخام بقيمتها اال�سمية والذي
بلغ حوالي  9.7دوالر للبرميل يزيد عن االنخفا�ض في �أ�سعارها الحقيقية المقا�سة
ب�أ�سعار عام  2000بعد تعديلها وفق الرقم القيا�سي الذي يمثل مخف�ض الناتج المحلي
الإجمالي في الدول ال�صناعية حيث انخف�ض بـ  8.9دوالر/برميل �أي بن�سبة تزيد عن
 %10لي�صل متو�سطها �إلى حوالي  77.3دوالر/برميل في عام  ،2014كما يو�ضح
الجدول (.)10 -1
 2-3الأ�سعار الفورية للمنتجات النفطية
طر�أ انخفا�ض على المتو�سط ال�سنوي لأ�سعار المنتجات النفطية المختلفة خالل
عام  2014في كافة الأ�سواق الرئي�سية في العالم وبن�سب متفاوتة ح�سب ال�سوق
ونوع المنتج.
� 1-2-3أ�سعار الغازولين الممتاز
بلغ معدل �سعر الغازولين في الخليج الأمريكي  120.8دوالر /برميل في عام
�،2014أي بانخفا�ض  8.9دوالر /برميل ،وتمثل  %6.9مقارنة بمعدالت ال�سعر لعام
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 2013وفي �سوق البحر المتو�سط و�صل معدل ال�سعر خالل العام  112.5دوالر/
برميل ،بانخفا�ض  10.2دوالر/برميل ،تمثل  %8.3بالمقارنة مع العام ال�سابق .وفي
�سوق روتردام و�صل معدل ال�سعر خالل العام �إلى  117دوالر/برميل ،بانخفا�ض 5.6
دوالر /برميل ،تمثل  %4.6بالمقارنة مع عام � .2013أما بالن�سبة ل�سوق �سنغافورة،
فقد و�صل معدل ال�سعر �إلى  112.5دوالر /برميل خالل عام  ،2014بانخفا�ض 6.8
دوالر /برميل ،والتي تمثل حوالي  %5.7مقارنة ب�أ�سعارعام .2013
وقد حققت ال�سوق الأمريكية �أعلى الأ�سعار من بين الأ�سواق الأربعة خالل عام
 ،2014تلتها �سوق �سنغافورة ثم �سوق البحر المتو�سط و�أخيراً روتردام التي حققت
�أدنى الأ�سعار ،كما يو�ضح الجدول ( )11-1وال�شكل (.)10-1
ال�شكل ()10-1
�أ�سعار الغازولين الممتاز،2014-2013 ،
(دوالر /برميل)

وعند مقارنة ال�سعر النهائي في بع�ض البلدان ال�صناعية الرئي�سية يت�ضح ب�أنه
الأقل في ال�سوق الأمريكية ب�سبب ال�ضرائب المنخف�ضة في تلك ال�ســوق� ،إذ �شكلت
هذه ال�ضرائب في �شهر ت�شرين الأول�/أكتوبر  2014حوالي  % 13.6من ال�سعر
النهائي للغازولين مقارنة بن�سبة  %32.4في كندا ،و %41.9في اليابان ،و% 51.4
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في �أ�سبانيا ،و�أكثر من  %58في بع�ض الدول الأوروبية الأخرى (فرن�سا ،%58.6
والمانيا  ،%59.2وايطاليا  %61.1و %62.8في بريطانيا) خالل الفتــرة نف�سهـــا،
كما يو�ضــح الجدول ( )12-1وال�شــكل (.)11-1
ال�شكل ()11-1
ن�سبة ال�ضريبة من �أ�سعار الغازولين في بع�ض الدول ال�صناعية� ،شهر ت�شرين الأول� /أكتوبر 2014
(دوالر /لتر)

� 2-2-3أ�سعار زيت الغاز
كانت م�ستويات �أ�سعار زيت الغاز ب�شكلها المطلق خالل عام  2014في كل من �سوق
�سنغافورة والبحر المتو�سط تفوق �أ�سعار كل من الغازولين وزيت الوقود،ويعود ذلك �إلى
الطلب الم�ستمر على المنتج �صيفا و�شتا ًء ،وخ�صو�صاً في قطاع الموا�صالت وقطاع
التدفئة والتبريد وتوليد الكهرباء في بع�ض الدول كال�صين .وقد ا�ست�أثرت �سوق �سنغافورة
ب�أعلى الأ�سعار لت�صل �إلى  115.2دوالر/برميل خالل عام  2014بن�سبة انخفا�ض %7.6
مقارنة بمعدل عام  ،2013تلتها �سوق البحر المتو�سط بمعدل �سعر  114.8دوالر/برميل
بن�سبة ارتفاع  %0.3ثم �سوق روتردام بمعدل �سعر  114.5دوالر/برميل بن�سبة انخفا�ض
 .%7.7و�أخيراً �سوق الخليج االمريكي ب�أدنى الأ�سعار بواقع  113.1دوالر /برميل خالل
عام  2014وبن�سبة انخفا�ض  %7.1مقارنة بالعام ال�سابق.
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� .3.2.3أ�سعار زيت الوقود
انخف�ضت �أ�سعار زيت الوقود خالل عام  2014في جميع الأ�سواق ،حيث و�صل
معدلها في �سوق �سنغافورة �إلى  89.6دوالر/برميل ،بانخفا�ض  % 8.2بالمقارنة مع
عام  ،2013وفي ال�سوق الأمريكية و�صل �إلى  91.7دوالر/برميل ،بانخفا�ض %8
بالمقارنة مع العام ال�سابق ،وو�صل �إلى  88.5دوالر/برميل في �سوق روتردام ،بانخفا�ض
 %7.7بالمقارنة مع عام � .2013أما في �سوق البحر المتو�سط ،فقد و�صل ال�سعر �إلى
 89.4دوالر/برميل خالل العام ،بانخفا�ض  %7.5بالمقارنة مع العام ال�سابق.
� 3-3أ�سعار �شحن النفط الخام
ارتفعت �أ�سعار �شحن النفط الخام ولالتجاهات المختلفة بدرجات متفاوتة خالل
عام  2014مقارنة بالم�ستويات التي و�صلتها خالل عام ، 2013وذلك بالرغم من
ا�ستمرار تباط�ؤ النمو االقت�صادي العالمي،بالإ�ضافة �إلى ما �شهدته بع�ض دول خارج
�أوبك وبخا�صة الواليات المتحدة ،و�إلى حد �أقل كندا ،من زيادة في �إنتاجها المحلي
من النفط وما يعني ذلك من انخفا�ض للواردات النفطية الأمريكية وبالتالي انخفا�ض
في الطلب على الناقالت .ويعود ذلك فى الأ�سا�س �إلى �أن انخفا�ض ا�سعار النفط قد
منح �أ�سواق الناقالت دعماً غير متوقع ،حيث �أطلقت موجة من عمليات تخزين النفط
على متن الناقالت وقد �ساعد على ذلك هبوط �أ�سعار وقود ال�سفن .ت�شير البيانات
المالحية �إلى �أن الكثير من تجار النفط قاموا با�ستئجار ناقالت لتخزين النفط ،ب�سبب
زيادة الإمدادات وانخفا�ض الأ�سعار� ،إلى حين تعافى الأ�سعار فى تكرار لرهان تجارى
مربح جري فى عام  2009عندما انهارت �أ�سعار النفط العالمية .كما ت�شير البيانات
�إلى �أن الطلب على الناقالت قد �شهد زيادة وا�ضحة وبخا�صة من ال�شرق ،و�أ�صبح عدد
الناقالت الخاملة قليل جداً ،ليبد�أ فائ�ض طاقة النقل البحرى الذى يعانى منه �أ�صحاب
الناقالت منذ �أعوام فى االنح�سار.
و�صل معدل �سعر ال�شحن خالل عام  2014ل�شحنات النفط المتجهة من موانئ
الخليج العربي �إلى ال�شرق (للناقالت الكبيرة  VLCCبحمولة � 280-230ألف طن
�ساكن) نحو  47نقطة على المقيا�س العالمي ( ،1)World Scale-WSبارتفاع
مقداره  6نقاط ،والتي تمثل حوالي  %14.6مقارنة بمعدل �سعر ال�شحن لعام .2013
 1المقيا�س العالمي( )World Scaleهو طريقة م�ستخدمة الحت�ساب �أ�سعار ال�شحن ،حيث �أن نقطة واحدة على
المقيا�س العالمي تعني  % 1من �سعر النقل القيا�سي لذلك االتجاه في كتاب ( )World Scaleالذي ين�شر �سنوياً
من قبل ( )World Scale Associationويت�ضمن قائمة من الأ�سعار ب�صيغة دوالر /طن تمثل (World Scale
 )100لكل االتجاهات الرئي�سية في العالم.
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�أما بالن�سبة لمعدل �أ�سعار ال�شحن لل�شحنات المتجهة من الخليج العربي �إلى
الغرب (� 285-270ألف طن �ساكن) فقد و�صل خالل عام � 2014إلى  30نقطة على
المقيا�س العالمي ،وبارتفاع مقداره  4نقاط ،والتي تمثــل  %15.4مقارنــة بمعدل عام
 ،2013كما يو�ضــح الجدول (.)13-1
كمـــا طر�أ ارتفاع �أي�ضاً بالن�سبة لأ�سعار ال�شحن �ضمن منطقـــة البحر الأبي�ض
المتو�سط وبالناقالت ال�صغيرة �أو متو�سطة الحجم (� 85-80ألف طن �ساكن) حيث
و�صل معدلها خالل عام � 2014إلى  110نقطة على المقيا�س العالمي ،وبارتفاع كبير
مقداره  29نقطة ،والتي تمثل ما يزيد عن الثلث مقارنة بمعدل عام .2013
وقد ا�ستهلت �أ�سعار �شحن النفط الخام من الخليج العربي بالناقالت الكبيرة باتجاه
ال�شرق عام  2014بانخفا�ض بالمقارنة مع نهاية عام  2013م�سجلة  57نقطة وهو
�أعلى م�ستوياتها خالل العام ،وا�ستمرت فى االنخفا�ض لت�صل �إلى �أدنى م�ستوياتها في
�شهر ايار /مايو وبواقع  36نقطة .لتعاود بعد ذلك االرتفاع خالل بقية �أ�شهر ال�سنة
با�ستثناء �شهر ايلول�/سبتمبر لت�صل �إلى  56نقطة بنهاية العام.
وا�ستهلت �أ�سعار �شحن النفط الخام من الخليج العربي بالناقالت الكبيرة باتجاه
الغرب عام  2014بانخفا�ض بالمقارنة مع نهاية عام  2013م�سجلة  36نقطة وهو
�أعلى م�ستوياتها خالل العام ،وا�ستمرت فى االنخفا�ض لت�صل �إلى  26نقطة خالل �شهر
ايار/مايو .لتعاود بعد ذلك االرتفاع خالل ال�شهور الثالثة التالية لت�صل �إلى  30نقطة
فى �شهر اب�/أغ�سط�س،قبل ان تنخف�ض �إلى �أدنى م�ستوياتها في �شهر ايلول� /سبتمبر
وبواقع  23نقطة .ثم عاودت االرتفاع من جديد خالل بقية �أ�شهر ال�سنة لت�صل �إلى 33
نقطة بنهاية العام.
�أما بالن�سبة لوجهة البحر المتو�سط فقد ا�ستهلت عام  2014بارتفاع بالمقارنة
مع نهاية عام  2013م�سجلة  172نقطة وهو �أعلى م�ستوياتها خالل العام ،لكنها
انخف�ضت بعد ذلك لت�صل �إلى  85نقطة خالل �شهر �شباط/فبراير لت�ستمر بعد ذلك
بالتذبذب لت�صل �إلى �أدنى م�ستوياتها البالغة  82نقطة فى نهاية الن�صف الأول من
العام .كما تكررت الحالة خالل الن�صف الثانى من العام حيث ا�ستهلته �أ�سعار ال�شحن
باالرتفاع م�سجلة  104نقطة فى �شهر تموز/يوليو ،لكنها انخف�ضت بعد ذلك لت�صل
�إلى  83نقطة فى �شهر ايلول�/سبتمبر ،قبل �أن تعاود االرتفاع لت�صل �إلى  168نقطة
بنهاية العام.
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 -4المخزونات النفطية العالمية
�شهد عام  2014ارتفاعاً في �إجمالي المخزونات النفطية العالمية ( التجارية
والإ�ستراتيجية ) لتبلغ  8040مليون برميل مع نهاية الربع الرابع من العام ويمثل ذلك
ارتفاعاً بنحو  195مليون برميل� ،أي بن�سبة  %2.5بالمقارنة بالربع الرابع من العام
ال�سابق .ويذكر �أن مخزون النفط الخام على متن الناقالت قد بلغ  1037مليون برميل
في نهاية عام  2014بزيادة  48مليون برميل بالمقارنة مع نهاية عام .2013

 1-4المخزون التجاري في الدول ال�صناعية
بعد و�صول المخزون التجاري في الدول ال�صناعية �إلى  2487مليون برميل في
نهاية الربع الأول ،2014ارتفع بواقع  168مليون برميل لي�صل �إلى  2655مليون برميل
في نهاية الربع الثاني من العام ،ثم ارتفع المخزون ثانية بنحو  63مليون برميل خالل
الربع الثالث لي�صل �إلى  2718مليون برميل ،قبل �أن ينخف�ض بنحو  5مليون برميل
م�سج ً
ال  2713مليون برميل في نهاية الربع الرابع من العام.
والجدير باالهتمام �أن كفاية المخزون التجاري في الدول ال�صناعية في نهاية عام
 2014قد بلغت م�ستوياتها حوالي  58.2يوم من اال�ستهالك ،وهو م�ستوى �أقل قلي ً
ال
من الم�سجل في العام ال�سابق ،كما يعد منخف�ضاً عن المتو�سط االعتيادي.

 2-4المخزون اال�ستراتيجي الأمريكي
تجاوز المخزون اال�ستراتيجي الأمريكي م�ستوى  700مليون برميل لأول مرة في
عام  2008ثم انخف�ض عن الم�ستوى المذكور منذ الربع الثالث من عام  2011لي�ستقر
عند م�ستوى  696مليون برميل منذ ذلك الوقت ولغاية الربع الأول من عام ،2014
وعاود االنخفا�ض مجدداً خالل الربع الثانى من عام  2014لي�ستقر عند  691مليون
برميل منذ ذلك الوقت ولغاية نهاية الربع الرابع من العام.
يذكر �إن الإدارة االمريكية اتخذت منذ عام  2004مواقف �أكثر مرونة لإطالق
كميات من المخزون اال�ستراتيجي للتعوي�ض عن النق�ص في الإمدادات ،مما �أدى �إلى
�إ�ضفاء �صبغة تجارية على المخزون اال�ستراتيجي بالمقارنة بال�سيا�سات ال�سابقة التي
كانت تعتبره بمثابة خط الدفاع الأخير يمكن ا�ستخدامه في حالة الأزمات الرئي�سية
فقط ،كما يو�ضح الجدول (.)14-1
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ثاني ًا :قيمة �صادرات النفط في الدول الأع�ضاء
انعك�ست معدالت �أ�سعار النفط خالل عام  2014على قيمة �صادرات النفط التي
تعد المحرك الرئي�سي للتنمية االقت�صادية واالجتماعية في الدول العربية المنتجة
للنفط ،والداعم الرئي�سي الحتياطيات بنوكها المركزية من العملة الأجنبية ،والمعزز
الأ�سا�سي للفوائ�ض في ميزانياتها.
ولعل البيانات ال�شهرية المتعلقة بحركة �أ�سعار النفط و قيمة �صادراته ال�شهرية
المقدرة للدول الأع�ضاء تعطي �صورة �أو�ضح للآثار ال�سلبية التي نجمت عن حركة
الأ�سعار خالل العام .ففى �شهر يناير  2014عندما و�صلت �أ�سعار النفط �إلى 104.7
دوالر للبرميل قدرت العوائد التى حققتها الدول الأع�ضاء بنحو  52.5مليار دوالر ،وفى
�شهر يوليو  2014و�صلت تلك العوائد �إلى �أعلى م�ستوى لها خالل العام عندما بلغت
 54.1مليار دوالر بف�ضل زيادة حجم �صادرات الدول الأع�ضاء مع عودة الإمدادات من
ليبيا وو�صول الأ�سعار �إلى  105.6دوالر للبرميل ،ثم �أخذت العائدات فى االنخفا�ض
خالل الخم�سة �أ�شهر التالية لت�صل فى �شهر دي�سمبر � 2014إلى ادنى م�ستوى لها خالل
العام وهو  30.1مليار دوالر بف�ضل انخفا�ض الأ�سعار ب�شكل كبير لت�صل �إلى 59.5
دوالر للبرميل ،كما يو�ضح الجدول ( )15-1و ال�شكل (:)12-1
ال�شكل ()12 -1
مقارنة م�ستويات �أ�سعار النفط بقيمة �صادراته للدول الأع�ضاء،
كانون الثاني  /يناير – كانون الأول  /دي�سمبر 2014

متو�سط �أ�سعار �سلة �أوبك (دوالر/البرميل)
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وعند المقارنة ال�سنوية يالحظ انخفا�ض قيمة �صادرات النفط للدول الأع�ضاء
من  654.3مليار دوالر عام � 2013إلى  570.8مليار دوالر عام  2014وذلك نتيجة
لالنخفا�ض في م�ستويات الأ�سعار خالل الن�صف الثانى من العام ،ويمثل ذلك انخفا�ضاً
بمقدار  83.5مليار دوالر �أي بن�سبة  .%12.8وعلى م�ستوى الدول الأع�ضاء فرادى،
فقد تباينت ن�سبة االنخفا�ض من بلد لآخر .وتت�صدر دولة ليبيا الدول التي �شهدت
انخفا�ضاً في عوائدها ب�سبب االنخفا�ض الكبير في �إنتاجها وبحدود %71.7خالل
العام بالمقارنة مع العام ال�سابق ب�سبب ظروفها الأمنية التى تمر بها البالد .تلتها
دولة االمارات العربية المتحدة بن�سبة انخفا�ض حوالى ( )%19.1ومملكة البحرين
( )%16.4ودولة الكويت ( ،)%15.6وجمهورية العراق ( ،)%9.6والجمهورية
الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية ( ،)%9.5وجمهورية م�صر العربية ( )%9.0ثم
المملكة العربية ال�سعودية (.)%7.3
يذكر �أن قيمة �صادرات النفط الخام للدول الأع�ضاء بالأ�سعار الحقيقية لعام
 2000بعد تعديلها وفق مخف�ض الناتج المحلي الإجمالي في الدول ال�صناعية ،قد
انخف�ضت من  532.6مليار دوالر عام � 2013إلى  458.3مليار دوالر في عام 2014
ما يمثل انخفا�ض بن�سبة . %14كما يو�ضح الجدول (.)16-1

ثالثا :تطورات ا�ستهالك النفط والطاقة في الدول العربية
تلقي الفقرات التالية ال�ضوء على تطورات ا�ستهالك الطاقة في الدول العربية
ب�صورة عامة ،وفي الدول الأع�ضاء ب�صورة خا�صة ،وذلك ح�سب م�صادر الطاقة
الرئي�سية المتاحة خالل الفترة .2014-2010
� -1إجمالي الدول العربية
� 1-1إجمالي ا�ستهالك الطاقة ومتو�سط ن�صيب الفرد
يت�أثر التغير في ا�ستهالك الطاقة بتفاعل ثالثة متغيرات �أ�سا�سية ،وهي الناتج
المحلي الإجمالي وعدد ال�سكان و�أ�سعار الطاقة .ويت�سم التغير في ا�ستهالك الطاقة
بوجود عالقة طردية بينه وبين التغير في كل من الناتج المحلي الإجمالي وعدد
ال�سكان ،وبوجود عالقة عك�سية بينه وبين التغير في �أ�سعار الطاقة.
وت�أثر ا�ستهالك الطاقة في الدول العربية في عام  2014بالعاملين الرئي�سيين
الأولين ،وهما الناتج المحلي الإجمالي وعدد ال�سكان� .أما العامل الثالث فقد كان
ت�أثيره محدودا نظرا لأنه لم ت�سجل هناك �أية تغيرات ملمو�سة في �أ�سعار الطاقة في
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الأ�سواق المحلية للدول العربية في عام  ،2014ب�إ�ستثناء المملكة الأردنية الها�شمية
ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية م�صر العربية ،وتقدم الفقرات التالية
خال�صة موجزة عن التغيرات التي ح�صلت في كل من الناتج المحلي الإجمالي وعدد
ال�سكان والأ�سعار في الدول العربية خالل الفترة .2014-2010
 -1الناتج المحلي الإجمالي :ي�شير التقرير االقت�صادي العربي الموحد لعام
� 2014إلى �أن الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية بالأ�سعار الجارية قد ارتفع
بمعدل  %2.8في عام  2013لي�صل �إلى حوالي  2770مليار دوالر بالمقارنة مع 2694
مليار دوالر في عام  .2012ويعتبر هذا المعدل �أدنى معدل تم ت�سجيله منذ عام
 .2010ال�شكل (.)13-1
ال�شكل()13-1
الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية بالأ�سعار الجارية2013 -2010 ،
(مليار دوالر �أمريكي)

الم�صدر :التقرير االقت�صادي العربي الموحد.2014 ،

�أما من ناحية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأ�سعار الثابتة خالل الفترة -2010
 2013فقد �شهدت معدالت النمو تقلبات كبيرة حيث بلغ معدل النمو  %5.2في عام
 2010ثم تراجع لي�صل �إلى  %2.8في عام  ،2011وازداد ليبلغ  %5.5في عام 2012
ثم تراجع مرة �أخرى في عام  2013لي�صل �إلى  .%3.3وتوجد عوامل عديدة وراء هذه
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المعدالت المتوا�ضعة .ومن �أهم هذه العوامل تراجع حجم ال�صادرات النفطية العربية
وانخفا�ض م�ستوى �أ�سعار النفط الخام في الأ�سواق العالمية بالإ�ضافة �إلى ا�ستمرار
التداعيات االقت�صادية الناتجة عن التطورات التي ت�شهدها بع�ض الدول العربية.
ويالحظ عند النظر �إلى الهيكل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية
�أنه ح�صل تراجع في ح�صة القطاع ال�سلعي من  %61.2في عام � 2012إلى  %59.4في
عام  2013بينما ارتفعت ح�صة القطاع الخدمي من � %38.4إلى  .%40.1ويعود تراجع
ح�صة القطاع ال�سلعي �إلى انخفا�ض ح�صة قطاع ال�صناعات اال�ستخراجية من %39.3
�إلى  %37.1مع بقاء ح�صة قطاع ال�صناعات التحويلية ثابتة عند .%9.1
و�أدى اختالف البنية االقت�صادية والأو�ضاع ال�سيا�سية �ضمن الدول العربية �إلى
تباينات كبيرة في معدالت نمو الناتج المحلي الإجمالي في هذه الدول عند النظر �إلى
�أدائها االقت�صادي كل على حدة .ويمكن ت�صنيف الدول العربية بناء على معدالت نمو
الناتج المحلي الإجمالي بالأ�سعار الثابتة في عام � 2013ضمن ثالث فئات .وتت�ألف
هذه الفئات على النحو التالي:
فئة الدول التي عانت من انكما�ش اقت�صادي� :سجلت دولتان عربيتان انكما�شا
اقت�صاديا نتيجة الظروف اال�ستثنائية التي تمران بها ،وهاتان الدولتان هما الجمهورية
العربية ال�سورية ودولة ليبيا حيث تقل�ص الناتج المحلي الإجمالي في الجمهورية
العربية ال�سورية بمعدل  %19بينما تراجع في دولة ليبيا بمعدل .%2.5
فئة الدول التي لم يتجاوز فيها معدل النمو  ،%5وتت�ضمن �إحدى ع�شرة دولة،
وهي :دولة الكويت ( ،)%0.8الجمهورية اللبنانية ( ،)%1.3جمهورية م�صر العربية
( ،)%2.1الجمهورية التون�سية ( ،)%2.7الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية
( ،)%2.7المملكة الأردنية الها�شمية ( ،)%3.3جمهورية القمر المتحدة (،)%3.5
جمهورية ال�سودان ( ،)%3.7المملكة العربية ال�سعودية ( ،)%3.8الجمهورية اليمنية
( ،)%4.2والمملكة المغربية (.)%4.6
فئة الدول التي تجاوز فيها معدل النمو  ،%5وت�شتمل على �سبع دول وهي:
جمهورية جيبوتي (� ،)%5سلطنة ُعمان ( ،)%5.1دولة الإمارات العربية المتحدة
وجمهورية العراق ( ،)%5.2مملكة البحرين ( ،)%5.4دولة قطر ( ،)%6.1والجمهورية
الإ�سالمية الموريتانية (.)%6.7
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ويالحظ �أن ح�صة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية بالأ�سعار
الثابتة قد ارتفعت بمعدل  %1.1في عام  2013بالمقارنة مع  %5.1في عام .2012
�أما متو�سط ح�صة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية بالأ�سعار
الجارية فقد ارتفع بمعدل  %0.4في عام  2013لي�صل �إلى  7728دوالر �أمريكي
بالمقارنة مع  7696دوالر �أمريكي في عام  .2012وتوجد �سبع دول تجاوزت فيها
ح�صة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المتو�سط العام للدول العربية ،وهذه الدول
هي :دولة قطر ( 110628دوالر �أمريكي) ،دولة الكويت ( 54245دوالر �أمريكي) ،دولة
الإمارات العربية المتحدة ( 47151دوالر �أمريكي) ،مملكة البحرين ( 26126دوالر
�أمريكي) ،المملكة العربية ال�سعودية ( 24847دوالر �أمريكي)� ،سلطنة ُعمان (20130
دوالر �أمريكي) ،والجمهورية اللبنانية ( 11015دوالر �أمريكي) .ال�شكل (.)14-1
ال�شكل ()14-1
متو�سط ح�صة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأ�سعار الجارية
في الدول العربية2013 -2010 ،
(دوالر �أمريكي)

الم�صدر :التقرير االقت�صادي العربي الموحد.2014 ،
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ويمكن توزيع الدول العربية التي لم يتجاوز فيها ن�صيب الفرد من الناتج المحلي
الإجمالي المتو�سط العام للدول العربية �إلى فئتين ،وتت�ضمن الفئة الأولى الدول التي
يقل فيها ن�صيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عن  2000دوالر �أمريكي ،وت�شتمل
على �ست دول وهي :جمهورية ال�سودان ( 1714دوالر �أمريكي) ،الجمهورية العربية
ال�سورية ( 1601دوالر �أمريكي) ،جمهورية جيبوتي ( 1441دوالر �أمريكي) ،الجمهورية
اليمنية ( 1424دوالر �أمريكي) ،الجمهورية الإ�سالمية الموريتانية ( 1153دوالر
�أمريكي) ،وجمهورية القمر المتحدة ( 792دوالر �أمريكي)� .أما الفئة الثانية فهي الدول
التي يتجاوز فيها ن�صيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي  2000دوالر �أمريكي ولكن
يبقى دون المتو�سط العام للدول العربية ،وتت�ضمن هذه الفئة �سبع دول ،وهي :دولة
ليبيا ( 7533دوالر �أمريكي) ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية (5910
دوالر �أمريكي) ،جمهورية العراق ( 5569دوالر �أمريكي) ،المملكة الأردنية الها�شمية
( 5152دوالر �أمريكي) ،الجمهورية التون�سية ( 4325دوالر �أمريكي) ،جمهورية م�صر
العربية ( 3207دوالر �أمريكي)،والمملكة المغربية ( 3196دوالر �أمريكي).
 -2ال�سكان :لقد تزايد عدد ال�سكان في الدول العربية بمعدل � %1.7سنويا خالل
الفترة  2014-2010لي�صل �إلى حوالي  377مليون ن�سمة في عام  2014بالمقارنة
مع  352مليون ن�سمة في عام .2010
 -3الأ�سعار :قامت ثالث دول عربية بتغيير �أ�سعار المنتجات البترولية في �أ�سواقها
المحلية ،وهذه الدول هي المملكة الأردنية الها�شمية ودولة الإمارات العربية المتحدة
وجمهورية م�صر العربية� .أما في بقية الدول العربية فقد ظلت �أ�سعار المنتجات
البترولية في الأ�سواق المحلية التي كانت �سائدة في الدول العربية في عام 2013
�سارية المفعول في عام .2014
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 2-1ا�ستهالك الطاقة وفق الم�صدر
بلغ المتو�سط ال�سنوي لمعدل نمو ا�ستهالك الطاقة في الدول العربية  %2.6خالل
الفترة  2014-2010حيث ارتفع �إجمالي اال�ستهالك من  12.9مليون برميل مكافئ
نفط يوميا (ب م ن ي) في عام � 2010إلى  14.3مليون ب م ن ي في عام .2014
وينطوي هذا المتو�سط على معدالت متباينة �إذ نما هذا اال�ستهالك بمعدل  %8.6في
عام  2010و  %1.4في عام  2011و  %3.6في عام  2012و  %1.1في عام .2013
ويتوقع �أن ي�صل هذا المعدل �إلى  %4.3في عام  2014حيث ت�شير التقديرات الأولية
�إلى �أن ا�ستهالك الطاقة في الدول العربية في عام  2014قد و�صل �إلى حوالي 14.3
مليون ب م ن ي ،كما يو�ضح الجدول (.)17-1
وتعتبر الم�صادر البترولية من النفط والغاز الطبيعي الم�صدر الأ�سا�سي ل�سد
الطلب على الطاقة في الدول العربية� ,إذ تلبي هذه الم�صادر ما يربو عن %98
من �إجمالي احتياجات الطاقة في هذه الدول خالل الفترة  .2014-2010ويحتل
الغاز الطبيعي المركز الأول في تلبية متطلبات الطاقة في الدول العربية حيث
ازدادت م�ساهمته ب�صورة تدريجية لترتفع من  %49.4من �إجمالي ا�ستهالك
الطاقة في عام � 2010إلى  %50.5في عام  .2014وفي الوقت نف�سه تراجعت
ح�صة النفط من � %48.9إلى  .%47.7وحافظت الم�صادر الأخرى المتمثلة
بالطاقة الكهرومائية والفحم على ح�صتها ذاتها خالل الفترة  2014-2010حيث
لم تتجاوز ح�صتهما معا  .%1.8وتتوزع هذه الح�صة  %1.1للفحم و %0.7
للطاقة الكهرومائية.
وتختلف الدول العربية فيما بينها من ناحية درجة اعتمادها على الم�صادر
المتوفرة لتلبية متطلباتها من الطاقة حيث �أ�صبح الغاز الطبيعي الم�صدر الأ�سا�سي
ل�سد احتياجات اقت�صادات الدول الأع�ضاء نتيجة ال�سيا�سات التي اتبعتها هذه الدول
لإحالل الغاز الطبيعي محل النفط في ا�ستخدامات الطاقة في �أ�سواقها المحلية �إذ
يمثل  %53.1من �إجمالي ا�ستهالك الطاقة في الدول الأع�ضاء في عام  .2014وال
تتجاوز ح�صة الغاز الطبيعي  %28.8من �إجمالي ا�ستهالك الدول العربية الأخرى.
ويعتبر النفط الم�صدر الأ�سا�سي ل�سد احتياجات الدول العربية غير الأع�ضاء حيث
ي�شكل  %63.1من �إجمالي ا�ستهالك الطاقة في هذه الدول في عام  .2014ال�شكل
( )15 -1والجدول (.)17-1
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ال�شكل ()15 -1
هيكل ا�ستهالك الطاقة في الدول العربية في عام 2014
()%

الم�صدر :منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ،بنك المعلومات.

ازداد ا�ستهالك الطاقة بمعدالت متفاوتة في الدول العربية خالل الفترة -2010
 2014حيث بلغ معدل النمو ال�سنوي في �إجمالي ا�ستهالك الطاقة في الدول الأع�ضاء
 %2.5مقابل  %3.4في بقية الدول العربية الأخرى .وا�ستهلكت الدول الأع�ضاء
 %89.3من �إجمالي ا�ستهالك الطاقة في الدول العربية في عام  2014مقابل
 %10.7للدول العربية الأخرى .وتعك�س هذه الن�سبة ثالثة متغيرات رئي�سية ،وهي
حجم االحتياطيات الهيدروكربونية من النفط والغاز الطبيعي ،وحجم وتركيبة الناتج
المحلي الإجمالي ،وعدد ال�سكان.
 احتياطيات النفط والغاز الطبيعي :تمتلك الدول الأع�ضاء  %98.6مناالحتياطيات الم�ؤكدة من النفط الخام في الدول العربية في نهاية عام ،2014
و %97.6من احتياطيات الغاز الطبيعي فيها في نهاية عام .2014
 الناتج الحلي الإجمالي :يمثل الناتج المحلي الإجمالي في الدول الأع�ضاء الجزءالأكبر من مجموع الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية ككل .وارتفعت ح�صة
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الدول الأع�ضاء في هذا الناتج من  %84.5في عام � 2010إلى  %86في عام 2011
ثم �إلى  %86.9في عام  ،2012لكنها تراجعت قليال في عام  2013لتبلغ .%86.7
 عدد ال�سكان :يقارب عدد ال�سكان في الدول الأع�ضاء  250مليون ن�سمة في عام .2014وي�شكل ذلك حوالي ثلثي (� )%66.3إجمالي عدد ال�سكان في الدول العربية.
وارتفع المتو�سط العام ال�ستهالك الفرد من الطاقة في الدول العربية بمعدل
ب�سيط ال يتجاوز � %0.9سنويا خالل الفترة  2014-2010حيث و�صل �إلى 13.8
برميل مكافئ نفط (ب م ن) في عام  2014بالمقارنة مع  13.3ب م ن في عام .2010
ويبين ال�شكل ( )16 -1والجدول ( )18 -1معدل ا�ستهالك الفرد من الطاقة في الدول
العربية في عامي  2010و .2014
ال�شكل ()16 -1
معدل ا�ستهالك الفرد من الطاقة في الدول العربية عام 2014
(برميل مكافئ نفط)

الم�صدر :منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ،بنك المعلومات.

وبلغت ح�صة الدول العربية  %5.7من �إجمالي ا�ستهالك الطاقة في العالم في
عام  ،2013بينما بلغت ح�صة الدول ال�صناعية  %43.5مقابل  %42.8للدول النامية
 %8.1لدول االتحاد ال�سوفيتي ال�سابق .ال�شكل (.)17 -1
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ال�شكل ()17 -1
ا�ستهالك الطاقة في الدول العربية والمجموعات الدولية الأخرى في عام 2013
()%

الم�صدرBP, Statistical Review of World Energy, June 2014 :

 1-2-1الغاز الطبيعي
�أدت ال�سيا�سات التي انتهجها العديد من الدول العربية فيما يتعلق بزيادة م�ستوى
ا�ستغاللها لم�صادرها المتاحة من الغاز الطبيعي و�إحالله محل النفط في بع�ض
المجاالت ،وخا�صة توليد الكهرباء� ،إلى نمو ا�ستهالك الغاز الطبيعي في هذه الدول
ب�صورة ملحوظة حيث �أ�صبح الغاز الطبيعي الم�صدر الرئي�سي الأول لتلبية متطلباتها
من الطاقة .وانعك�ست تلك ال�سيا�سات بنمو ا�ستهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية
بمعدل � %3.2سنويا خالل الفترة  2014-2010حيث ارتفع من  6.4مليون ب ن م ي
في عام � 2010إلى  7.2مليون ب ن م ي في عام .2014
ويتم ا�ستهالك الغاز الطبيعي ب�صورة رئي�سية في الدول الأع�ضاء التي و�صلت
ح�صتها �إلى  %93.9من �إجمالي ا�ستهالك الدول العربية في عام � 2014إذ نما
ا�ستهالك هذه الدول بمعدل � %3سنويا خالل الفترة  ،2014-2010بينما ازداد
ا�ستهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية الأخرى بمعدل و�صل �إلى � %5.9سنويا
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خالل الفترة نف�سها .ويجري ا�ستهالك الغاز الطبيعي ب�صورة ملمو�سة في �سلطنة
ُعمان ،كما ت�ستهلك المملكة المغربية والمملكة الأردنية الها�شمية والجمهورية اليمنية
كميات متوا�ضعة من الغاز الطبيعي.
وا�ستهلكت الدول العربية  %10.9من �إجمالي ا�ستهالك العالم من الغاز الطبيعي
في عام  ،2013وبلغت ح�صة الدول ال�صناعية  %47.8مقابل  %17.1لدول االتحاد
ال�سوفيتي ال�سابق و  %24.1للدول النامية .ال�شكل (.)18 -1
ال�شكل ()18 -1
ا�ستهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية والمجموعات الدولية الأخرى في عام 2013
()%

الم�صدرBP, Statistical Review of World Energy, June 2014 :

 2-2-1المنتجات البترولية
�شهدت الفترة  2014-2010تراجعا تدريجيا وبطيئا في ح�صة المنتجات البترولية
في �إجمالي ا�ستهالك الطاقة في الدول العربية �إذ انخف�ضت ح�صتها من  %48.9في
عام � 2010إلى  %47.7في عام  .2014وارتفع ا�ستهالك المنتجات البترولية في
الدول العربية خالل هذه الفترة بمعدل � %2.5سنويا لي�صل �إلى  6.8مليون ب م ن ي
في عام  2014مقابل  6.3مليون ب م ن ي في عام .2010
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ويتم ا�ستهالك الجزء الأكبر من المنتجات البترولية في الدول الأع�ضاء حيث
و�صلت ح�صة هذه الدول �إلى  %85.8من �إجمالي ا�ستهالك المنتجات البترولية في
الدول العربية في عام .2014
ومن ناحية التوزيع الن�سبي ال�ستهالك المنتجات البترولية في الدول العربية في
عام  2014ف�إن زيت الغاز والديزل يعتبر �أكثر المنتجات ا�ستهالكا حيث بلغت ح�صته
 ،%36.1ويليه الغازولين في المرتبة الثانية بح�صة بلغت  ،%24.8وي�أتي زيت الوقود
في المرتبة الثالثة بن�سبة  ،%18.9وبلغت ح�صة غاز البترول الم�سال  ،%8.5ثم وقود
الطائرات بح�صة  ،%7.2و�أخيرا الكيرو�سين بح�صة  .%1.3ويو�ضح ال�شكل ()19 -1
التوزيع الن�سبي ال�ستهالك المنتجات البترولية في الدول العربية.
ال�شكل ()19 -1
التوزيع الن�سبي ال�ستهالك المنتجات البترولية في الدول العربية في عام 2014
()%

الم�صدر :منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ،بنك المعلومات.

وبلغت ح�صة الدول العربية  %8من �إجمالي ا�ستهالك المنتجات البترولية في
العالم في عام  ،2013وبلغت ح�صة الدول ال�صناعية  %49.2مقابل  %37.7للدول
النامية و  %5.1لدول االتحاد ال�سوفيتي ال�سابق .ال�شكل (.)20 -1
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ال�شكل ()20 -1
ا�ستهالك النفط في الدول العربية والمجموعات الدولية الأخرى في عام 2013
()%

الم�صدر :م�شتق من BP, Statistical Review of World Energy, June 2014

 3-2-1الطاقة الكهرومائية
نظرا لمحدودية ما تمتلكه الدول العربية من الم�صادر المائية ،ف�إن الطاقة
الكهرومائية ت�ساهم م�ساهمة �ضئيلة في تلبية متطلبات الطاقة في الدول العربية .وال
تتجاوز ح�صة الطاقة الكهرومائية  %0.7من �إجمالي ا�ستهالك الطاقة في هذه الدول
في عام  .2014وقارب حجم ا�ستهالك الدول العربية من الطاقة الكهرومائية حوالي
� 99ألف ب م ن ي في عام  .2014ويجري ا�ستهالك الطاقة الكهرومائية بكميات
محدودة في عدد محدود من الدول العربية .وتعتبر م�صر �أكبر دولة عربية منتجة
وم�ستهلكة للطاقة الكهرومائية �إذ قارب حجم ا�ستهالكها � 60ألف ب م ن ي.
وا�ستهلكت الدول العربية  %0.8من �إجمالي ا�ستهالك العالم من الطاقة
الكهرومائية في عام  ،2013وبلغت ح�صة الدول النامية  %55مقابل  %37.3للدول
ال�صناعية و  %6.9لدول االتحاد ال�سوفيتي ال�سابق.
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 4-2-1الفحم
ال تتجاوز ح�صة الفحم  %1.1من �إجمالي ا�ستهالك الطاقة في الدول العربية في
عام  2014حيث جرى ا�ستهالك كميات ب�سيطة من الفحم ال تزيد عن � 158ألف ب م
ن ي ،منها � 63ألف ب م ن ي في الدول الأع�ضاء.
وا�ستهلكت الدول العربية  %0.2من �إجمالي ا�ستهالك العالم من الفحم في عام
 ،2013وبلغت ح�صة الدول النامية  %67.3مقابل  %27.9للدول ال�صناعية و%4.7
لدول االتحاد ال�سوفيتي ال�سابق.

� -2إجمالي ا�ستهالك الطاقة في الدول الأع�ضاء
� 1-2إجمالي ا�ستهالك الطاقة ومتو�سط ن�صيب الفرد
ت�شير التقديرات الأولية �إلى �أن ا�ستهالك الطاقة في الدول الأع�ضاء قد ارتفع
بمعدل  %4.4في عام  2014ليبلغ  12.7مليون ب ن م ي ،وذلك بالمقارنة مع 12.2
مليون ب ن م ي في عام  .2013ويوجد تباين ملحوظ في معدالت نمو اال�ستهالك بين
الدول الأع�ضاء حيث حققت بع�ض الدول نموا ملحوظا في الوقت الذي �شهدت بع�ض
الدول الأخرى تقل�صا في حجم ا�ستهالك الطاقة .ويتوقع �أن ت�سجل �ست من الدول
الأع�ضاء معدالت نمو مرتفعة ن�سبيا في ا�ستهالك الطاقة ،وهذه الدول هي :دولة قطر
( ،)%6.5وجمهورية م�صر العربية ( ،)%6.1والمملكة العربية ال�سعودية ( ،)%5ودولة
الإمارات العربية المتحدة ( ،)%4.4والجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية
( , )%4.1ودولة الكويت ( .)%4.1كما يتوقع �أن ينمو اال�ستهالك بمعدالت معتدلة في
كل من جمهورية العراق ( )%3.8ومملكة البحرين (� .)%3أما في الجمهورية التون�سية
فيتوقع �أن يرتفع ا�ستهالك الطاقة بمعدل ال يتجاوز  .%0.5وتقل�ص حجم ا�ستهالك
الطاقة في كل من الجمهورية العربية ال�سورية ودولة ليبيا حيث تراجع هذا اال�ستهالك
بمعدل  %4.2و  %1.5على التوالي.
وتبدو ال�صورة مختلفة قليال عند النظر �إلى ا�ستهالك الطاقة في الدول الأع�ضاء
خالل الفترة  2014-2010حيث نما هذا اال�ستهالك بمعدل � %2.5سنويا .ويمكن
ت�صنيف الدول من ناحية وتائر النمو في ا�ستهالك الطاقة �ضمن ثالث فئات .وهذه
الفئات هي:
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 -1الدول التي تجاوز معدل النمو فيها  ،%4وتت�ضمن ثالث دول ،وهي :جمهورية
العراق ( ،)%6.2دولة الإمارات العربية المتحدة ( )%4.8والمملكة العربية
ال�سعودية (.)%4.4
 -2الدول التي لم يتجاوز معدل النمو فيها  ،%4وتت�ألف من خم�س دول ،وهي:
مملكة البحرين ( ،)%3.1جمهورية م�صر العربية ( ،)%2.9الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية ال�شعبية ( ،)%2.8دولة قطر ( ،)%1.3والجمهورية التون�سية
(.)%0.5
 -3الدول التي �سجلت معدالت نمو �سالبة ،وتتمثل في ثالث دول ،وهي :الجمهورية
العربية ال�سورية ( ،)- %7.5دولة ليبيا ( ،)- %6.8ودولة الكويت (.)- %2
ويتوقع �أن يكون حجم الزيادة في ا�ستهالك الطاقة في الدول الأع�ضاء قد بلغ 538
�ألف ب م ن ي في عام  .2014وجاءت هذه الزيادة ب�صورة رئي�سية من �أربع دول وهي:
المملكة العربية ال�سعودية (� 197ألف ب م ن ي) ،جمهورية م�صر العربية (� 105ألف ب
م ن ي) ،دولة قطر (� 87ألف ب م ن ي) ،ودولة الإمارات العربية المتحدة (� 69ألف ب
م ن ي) .وت�شكل الزيادة في حجم ا�ستهالك الطاقة في هذه الدول الأربع  %85.1من
�إجمالي حجم الزيادة في ا�ستهالك الطاقة في الدول الأع�ضاء ككل .وبلغ حجم الزيادة
في الدول الأع�ضاء الأخرى كما يلي :الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية
(� 41ألف ب م ن ي) ،جمهورية العراق (� 32ألف ب م ن ي) ،دولة الكويت (� 21ألف
ب م ن ي) ،والجمهورية التون�سية (� 1ألف ب م ن ي) .وفي الوقت نف�سه تقل�ص حجم
اال�ستهالك في الجمهورية العربية ال�سورية بحوالي � 17ألف ب م ن ي وفي دولة ليبيا
بحوالي � 7آالف ب م ن ي .ويو�ضح ال�شـــــكل ( )21 -1والجدول ( )19 -1ا�ستهالك
الطاقة في الدول الأع�ضاء في عام  2014مقارنة بعام .2010
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ال�شكل ()21 -1
ا�ستهالك الطاقة في الدول الأع�ضاء في عامي  2010و 2014
(�ألف برميل مكافىء نفط  /يوم)

الم�صدر :منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ،بنك المعلومات.

و�سجل المتو�سط العام ال�ستهالك الفرد من الطاقة في الدول الأع�ضاء معدل نمو
ب�سيط ال يتجاوز � %0.2سنويا خالل الفترة  .2014-2010وبلغ هذا المتو�سط 18.6
ب م ن في الدول الأع�ضاء مقابل  18.5ب م ن في عام  .2010وتوجد فوارق ملحوظة
في هذا المتو�سط بين الدول الأع�ضاء .وبلغ ا�ستهالك الفرد في عام  2014المعدالت
التالية :دولة قطر ( 276.2ب م ن) ،مملكة البحرين ( 83.7ب م ن) ،دولة الإمارات
العربية المتحدة ( 68.2ب م ن) ،دولة الكويت ( 57.6ب م ن) ،المملكة العربية
ال�سعودية ( 49ب م ن) ،دولة ليبيا ( 18.4ب م ن) ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية
ال�شعبية ( 9.8ب م ن) ،جمهورية العراق ( 8.9ب م ن) ،جمهورية م�صر العربية (7.7
ب م ن) ،الجمهورية العربية ال�سورية ( 6.4ب م ن) ،والجمهورية التون�سية ( 5.5ب م
ن) .ويو�ضح ال�شكل ( )22-1والجدول ( )18-1معدل ا�ستهالك الفرد من الطاقة في
الدول الأع�ضاء.
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ال�شكل ()22-1
معدل ا�ستهالك الفرد من الطاقة في الدول الأع�ضاء في عام 2014
(برميل مكافئ نفط)

الم�صدر :منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ،بنك المعلومات.

 2-2ا�ستهالك الطاقة وفق الم�صدر
تبو�أ الغاز الطبيعي خالل ال�سنوات الما�ضية المركز الأول في ميزان الطاقة في
الدول الأع�ضاء ككل حيث �أ�صبح ي�شكل  %53.1من �إجمالي ا�ستهالك الطاقة في
الدول الأع�ضاء في عام  2014بالمقارنة مع  %52في عام  .2010وفي الوقت نف�سه
تراجعت ح�صة المنتجات البترولية من  %47في عام � 2010إلى  %45.9في عام
 .2014وتراجعت ح�صة الطاقة الكهرومائية من  %0.6في عام � 2010إلى  %0.5في
عام  .2014وارتفعت ح�صة الفحم ب�صورة �ضئيلة حيث بلغت  %0.5في عام 2014
بالمقارنة مع  %0.4في عام  .2010ويو�ضح ال�شــــكل ( )23-1والجدول ()20 -1
ا�ستهالك الطاقة في الدول الأع�ضاء ح�سب الم�صدر في عام .2014
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ال�شكل ()23 -1
ا�ستهالك الطاقة في الدول الأع�ضاء ح�سب الم�صدر في عام 2014
(�ألف برميل مكافىء نفط  /اليوم)

الم�صدر :منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ،بنك المعلومات.

 1-2-2الغاز الطبيعي
ازداد ا�ستهالك الغاز الطبيعي في الدول الأع�ضاء بمعدل � %3سنويا خالل الفترة
 ،2014-2010وهو معدل يفوق المعدل العام الرتفاع �إجمالي ا�ستهالك الطاقة والبالغ
 %2.5خالل الفترة ذاتها .وارتفع حجم ا�ستهالك الغاز الطبيعي من  6ماليين ب م
ن ي في عام  2010ليقارب  6.8مليون ب م ن ي في عام  .2014وتوجد خم�س دول
عربية ذات ا�ستهالك ملمو�س من الغاز الطبيعي ،وهي :المملكة العربية ال�سعودية ،دولة
قطر ،دولة الإمارات العربية المتحدة ،جمهورية م�صر العربية ،والجمهورية الجزائرية
الديمقراطية ال�شعبية .بلغت ح�صة هذه الدول الخم�س  %84.8من �إجمالي ا�ستهالك
الغاز الطبيعي في الدول الأع�ضاء في عام  .2014وبلغت ح�ص�ص هذه الدول من
�إجمـــالي ا�ستهالك الدول الأع�ضــــاء كما يلي :المملكة العربية ال�سعودية (،)%25.7
دولة قطر ( ،)%19.2دولة الإمــارات العربية المتحدة ( ،)%16.9جمهورية م�صر
العربية ( ،)%13.6والجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية ( .)%9.4ويبين
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ال�شكل ( )24 -1والجدول ( )21 -1ا�ستهالك الغاز الطبيعي في الدول الأع�ضاء في
عام  2010وعام .2014
ال�شكل ()24 -1
ا�ستهالك الغاز الطبيعي في الدول الأع�ضاء في عامي  2010و 2014
(�ألف برميل مكافئ نفط  /يوم)

الم�صدر :منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ،بنك المعلومات.

ويوجد تفاوت كبير �ضمن الدول الأع�ضاء من ناحية درجة اعتمادها على الغاز
الطبيعي ،ويمكن ت�صنيف هذه الدول في ثالث فئات تبعا لح�صة الغاز الطبيعي في
�إجمالي ا�ستهالكها من الطاقة ،وهذه الفئات هي:
الدول التي تعتمد اعتمادا �أ�سا�سيا على الغاز الطبيعي لتغطية متطلبات الطاقة فيها،
وهي الدول التي تزيد فيها ح�صة الغاز الطبيعي عن  %50من ا�ستخدام الطاقة .وتت�ألف
هذه الفئة من خم�س دول ،وهي :دولة قطر ،مملكة البحرين ،دولة الإمارات العربية المتحدة،
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية ،وجمهورية م�صر العربية .وو�صلت ح�صة
الغاز الطبيعي من �إجمالي ا�ستهالك الطاقة في هذه الدول في عام  2014كما يلي :دولة
قطر ( ،)%91.9مملكة البحرين ( ،)%89.7دولة الإمارات العربية المتحدة (،)%70.8
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية ( ،)%60.4وجمهورية م�صر العربية (.)%50.5
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الدول التي تعتمد اعتمادا رئي�سيا على الغاز الطبيعي لتغطية متطلبات الطاقة
فيها ،وهي الدول التي تتراوح فيها ح�صة الغاز الطبيعي ما بين %50 -%33
من ا�ستخدام الطاقة .وتت�ضمن هذه الفئة �أربع دول ،وهي :دولة ليبيا ،الجمهورية
التون�سية ،المملكة العربية ال�سعودية ،ودولة الكويت .وبلغت ح�صة الغاز الطبيعي في
ا�ستهالك هذه الدول كما يلي :دولة ليبيا ( ،)%47.2الجمهورية التون�سية (،)%42.2
المملكة العربية ال�سعودية ( ،)%42.1ودولة الكويت (.)%41.7
الدول التي تعتمد اعتمادا متو�سطا على الغاز الطبيعي لتغطية متطلبات الطاقة
فيها ،وهي الدول التي تقل فيها ح�صة الغاز الطبيعي عن  %33من ا�ستخدام الطاقة.
وتت�ضمن هذه الفئة دولتين ،وهما الجمهورية العربية ال�سورية وجمهورية العراق.
وبلغت ح�صة الغاز الطبيعي من �إجمالي ا�ستهالك الطاقة  %28.4في الجمهورية
العربية ال�سورية ،و  %17.7في جمهورية العراق.
ويبين ال�شكل ( )25 -1درجة اعتماد الدول الأع�ضاء على الغاز الطبيعي لتلبية
احتياجاتها من الطاقة.
ال�شكل ()25 -1
الأهمية الن�سبية ال�ستهالك الغاز الطبيعي في �إجمالي ا�ستهالك الطاقة في الدول الأع�ضاء في عام 2014
()%

الم�صدر :منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ،بنك المعلومات.
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 2-2-2المنتجات البترولية
ازداد ا�ستهالك المنتجات البترولية في الدول الأع�ضاء بمعدل � %1.9سنويا
خالل الفترة  2014-2010حيث ارتفع من  5.4مليون ب م ن ي في عام � 2010إلى
 5.8مليون ب م ن ي في عام  .2014وجاء هذا المعدل المتوا�ضع ن�سبيا ح�صيلة
تفاعل معدالت النمو المرتفع في �أربع من الدول الأع�ضاء ،وهي :دولة الإمارات
العربية المتحدة ،جمهورية العراق ،دولة قطر ،والمملكة العربية ال�سعودية ،ومعدالت
النمو المعتدل في ثالث من الدول الأع�ضاء ،وهي :جمهورية م�صر العربية ،مملكة
البحرين ،والجمهورية التون�سية ،مع معدالت التراجع في �أربع من الدول الأع�ضاء
التي تقل�ص فيها حجم ا�ستهالك المنتجات البترولية ،وهي :دولة ليبيا ،الجمهورية
العربية ال�سورية ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية ،ودولة الكويت .وبلغت
معدالت النمو في ا�ستهالك دول الفئة الأولى كما يلي :دولة الإمارات العربية المتحدة
( ،)%7.5جمهورية العراق ( ،)%7.1دولة قطر ( ،)%5.6والمملكة العربية ال�سعودية
( .)%4.4كما بلغت هذه المعدالت في دول الفئة الثانية كما يلي :جمهورية م�صر
العربية ( ،)%2.3مملكة البحرين ( ،)%2.2والجمهورية التون�سية (� .)%1أما معدالت
التراجع في دول الفئة الثالثة فهي كما يلي :دولة ليبيا ( ،)- %10الجمهورية العربية
ال�سورية ( ،)- %8.9الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية ( ،)- %3.9ودولة
الكويت (.)- %1.7
وبلغ حجم الزيادة في حجم ا�ستهالك المنتجات البترولية في الدول الأع�ضاء 236
�ألف ب ن ي في عام  ،2014منها � 123ألف ب ن ي في المملكة العربية ال�سعودية،
� 32ألف ب ن ي في جمهورية م�صر العربية� 26 ،ألف ب ن ي في جمهورية العراق،
و� 20ألف ب ن ي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية .الجدول (.)22 -1
ال تزال المنتجات البترولية تلعب دورا حا�سماً في ميزان الطاقة في عام 2014
في كل من جمهورية العراق والجمهورية العربية ال�سورية حيث ت�سد  %82.3من
�إجمالي ا�ستهالك الطاقة في جمهورية العراق و  %69.7في الجمهورية العربية
ال�سورية .كما تلعب دورا رئي�سيا في كل من دولة الكويت والمملكة العربية ال�سعودية
والجمهورية التون�سية ودولة ليبيا .وبلغت ح�صة المنتجات البترولية في �إجمالي
ا�ستهالك الطاقة في هذه الدول كما يلي :دولة الكويت ( ،)%58.3المملكة العربية
ال�سعودية ( ،)%57.9الجمهورية التون�سية ( ،)%57.2ودولة ليبيا ( .)%52.8وبلغت
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ح�صة المنتجات البترولية في بقية الدول الأع�ضاء كما يلي :جمهورية م�صر العربية
( ،)%45الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية ( ،)%39دولة الإمارات العربية
المتحدة ( ،)%27مملكة البحرين ( ،)%10.3ودولة قطر (.)%8.1
 3-2-2الطاقة الكهرومائية والفحم
ال تمتلك الدول العربية ب�صورة عامة م�صادر وفيرة من الم�ساقط المائية التي
ت�ؤهلها لإنتاج الكهرباء ب�شكل ملمو�س �إذ يعاني العديد منها من عجز كبير في المياه
الجوفية الالزمة لتوفير مياه ال�شرب .ونتيجة هذا ال�شح الكبير في الم�صادر المائية
فقد اقت�صر �إنتاج وا�ستهالك الطاقة الكهرومائية على عدد محدود من الدول الأع�ضاء،
وهذه الدول هي :جمهورية م�صر العربية ،الجمهورية العربية ال�سورية ،الجمهورية
التون�سية ،والجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية .وال يتجاوز ا�ستهالك هذه
الدول � 69ألف ب م ن ي في عام  ،2014منها � 60ألف ب م ن ي في جمهورية م�صر
العربية .وال تتجاوز ح�صة الطاقة الكهرومائية  %0.54من �إجمالي ا�ستهالك الطاقة
في الدول الأع�ضاء في عام  ،2014الجدول (.)23 -1
وي�ساهم الفحم م�ساهمة �ضئيلة في تلبية متطلبات الطاقة في الدول الأع�ضاء ،وال
تتعدى ح�صته  %0.5من �إجمالي ا�ستهالك الطاقة في الدول الأع�ضاء في عام .2014
ويتم ا�ستهالك الفحم ب�صورة رئي�سية في دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية م�صر
العربية حيث بلغ حجم ا�ستهالكه حوالي � 36ألف ب م ن ي في دولة الإمارات العربية
المتحدة و � 21ألف ب م ن ي في جمهورية م�صر العربية .الجدول (.)24 -1

 -3الأ�سعار المحلية
كما ورد �سابقاً فقد قامت ثالث دول عربية بتغيير �أ�سعار المنتجات البترولية
في �أ�سواقها المحلية ،وهذه الدول هي المملكة الأردنية الها�شمية ودولة االمارات
العربية المتحدة وجمهورية م�صر العربية .وتعتبر المملكة الأردنية الها�شمية هي
الدولة العربية الوحيدة التي تنتهج �سيا�سة تعديل �أ�سعار الطاقة في ال�سوق المحلية
عموما ،و�أ�سعار المنتجات البترولية خ�صو�صا بناء على التطورات الحا�صلة في ال�سوق
البترولية العالمية .وتوجد في المملكة الأردنية الها�شمية لجنة مخت�صة لدرا�سة
وتحديد �أ�سعار الطاقة .وتت�ألف اللجنة من وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة
المالية و�شركة م�صفاة البترول الأردنية .وت�ستهدف اللجنة تعديل الأ�سعار لتعك�س
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الأ�سعار ال�سائدة في الأ�سواق العالمية من ناحية ،و�إلغاء الدعم من ناحية ثانية.
وانخف�ضت الأ�سعار في المملكة الأردنية الها�شمية لت�صبح اعتبارا من الأول من كانون
الثاني /يناير  2015كما يلي:
المنتج

فل�س �أردني /ليتر

غازولين عادي

590

غازولين ممتاز

735

الديزل

460

الكيرو�سين

460

وقود الطائرات (المحلية)

410

وقود الطائرات (الأجنبية)

415

وقود الطائرات (رحالت عار�ضة)

430

الديزل -لل�سفن

 590دينار للطن

زيت الوقود

 330دينار للطن

زيت الوقود – لل�سفن

 371دينار للطن

الأ�سفلت

 315دينار للطن

غاز البترول الم�سال

 8.75دينار لال�سطوانة �سعة  12.5كغ

غاز البترول الم�سال -للجملة

 700دينار للطن.

وقامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتعديل �أ�سعار الغازولين ووقود الطائرات
والكيرو�سين وزيت الغاز /الديزل وزيت الوقود .كما قامت جمهورية م�صر العربية
بتعديل �أ�سعار الغازولين والكيرو�سين وزيت الغاز الديزل.
ويبين الجدول ( )25 -1الأ�سعار ال�سائدة في الدول الأع�ضاء في عام .2014

76

جداول
الفصل األول

ج ـ ـ ـ ــداول

الفصل األول

77

تقرير الأمني العام ال�سنوي احلادي والأربعون

الجدول 1-1
�إمدادات العالم من النفط و�سوائل الغاز الطبيعي ،االجمالي والتغير ال�سنوي
2014 - 2010
(مليون برميل /يوم)
2010

2011

2012

2013

¿2014

�إجمالي االمدادات
دول �أوبك

34.2

35.5

38.0

37.2

36.3

دول خارج �أوبك

52.3

52.4

52.9

54.2

56.2

العالم

86.5

87.9

90.8

91.4

92.5

التغير ال�سنوي
دول �أوبك

1.2

1.3

2.5

()0.8

()0.9

دول خارج �أوبك

1.2

0.1

0.5

1.3

2.0

العالم

2.4

1.4

3.0

0.6

1.1

ن�سبة التغير ()%
دول �أوبك

3.6

3.8

7.0

()2.0

()2.4

دول خارج �أوبك

2.3

0.2

0.9

2.5

3.7

العالم

2.9

1.6

3.4

0.6

1.2

¿ بيانات تقديرية
مالحظات:
 الأرقام بين قو�سين تعني �سالبا.الم�صادر:
 منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ـ االدارة االقت�صادية.� -أعداد مختلفة من  :التقـرير ال�شهري لمنظمة �أوبك ،و التقـرير ال�شهري لوكالة الطاقة الدولية .
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الجدول 2-1
النمو االقت�صادي والنمو في الطلب على النفط وفق المجموعات الدولية،
2014-2010
()%
2010

2011

2012

2013

¿2014

الدول ال�صناعية ¿¿
الناتج المحلي االجمالي

3.1

1.7

1.2

1.4

1.8

الطلب على النفط

1.3

()1.1

()1.1

()0.2

()0.4

دول العالم االخرى¿¿¿
الناتج المحلي االجمالي

7.5

6.2

5.1

4.7

4.4

الطلب على النفط

4.9

3.2

3.1

3.3

2.7

�إجمالي العالم
الناتج المحلي االجمالي

5.4

4.1

3.4

3.3

3.3

الطلب على النفط

2.9

0.9

0.9

1.5

1.1

¿ بيانات تقديرية
¿ ¿ تت�ضمن الدول الآ�سيوية حديثة الت�صنيع وهي هونج كونج ،كوريا الجنوبية� ،سنغافورة و تايوان فيما يخ�ص الناتج
المحلي االجمالي
¿ ¿ ¿ تت�ضمن دول العالم الأخرى الأ�سواق النا�شئة واالقت�صادات النامية فيما يخ�ص الناتج المحلي االجمالي
مالحظة:
 الأرقام بين قو�سين تعني �سالبا.الم�صادر:
 منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ـ االدارة االقت�صادية.� -أعداد مختلفة من  :التقـرير ال�شهري لمنظمة �أوبك ،والتقـرير ال�شهري لوكالة الطاقة الدولية و�صندوق النقد الدولي.
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الجدول 3-1
النمو االقت�صادي في العالم
2014-2010
()%
2010

2011

2012

2013

¿2014

الدول ال�صناعية

3.1

1.7

1.2

1.4

1.8

منها :الواليات المتحدة

2.5

1.6

2.3

2.2

2.2

اليابان

4.7

()0.5

1.5

1.5

0.9

منطقة اليورو

2.0

1.6

()0.7

()0.4

0.8

دول العالم الأخرى :

7.5

6.2

5.1

4.7

4.4

دول و�سط و�شرق �أوروبا

4.7

5.5

1.4

2.8

2.7

مجموعة كومنولث الدول الم�ستقلة

5.0

4.8

3.4

2.2

0.8

منها  :رو�سيا

4.5

4.3

3.4

1.3

0.2

الدول النامية الآ�سيوية¿¿

9.5

7.7

6.7

6.6

6.5

منها  :ال�صين

10.4

9.3

7.7

7.7

7.4

10.3

6.6

4.7

5.0

5.6

دول �أمريكا الالتينية والكاريبي

6.0

4.5

2.9

2.7

1.3

منها :المك�سيك

5.1

4.0

4.0

1.1

2.4

7.5

2.7

1.0

2.5

0.3

ال�شرق االو�سط و�شمال افريقيا

5.5

4.5

4.8

2.3

2.6

الدول االفريقية جنوب ال�صحراء

6.9

5.1

4.4

5.1

5.1

العالم

5.4

4.1

3.4

3.3

3.3

الهند

البرازيل

¿ بيانات تقديرية.
¿ ¿ ال تت�ضمن باك�ستان وافغان�ستان.
مالحظة:
 الأرقام بين قو�سين تعني �سالبا.الم�صدر:
IMF-World Economic Outlook, October 2014.
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الجدول 4-1
الطلب العالمي على النفط ،االجمالي والتغير ال�سنوي
2014-2010
(مليون برميل /يوم)
2010

2011

2012

2013

¿2014

�إجمالي الطلب العالمي

87.3

88.1

88.9

90.2

91.2

التغير في الطلب (م ب /ي)

2.5

0.8

0.8

1.3

1.0

ن�سبة التغير)(%

2.9

0.9

0.9

1.5

1.1

¿ بيانات تقديرية.
الم�صادر:

 منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ـ االدارة االقت�صادية.� -أعداد مختلفة من  :التقـرير ال�شهري لمنظمة �أوبك ،و التقـرير ال�شهري لوكالة الطاقة الدولية .
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الجدول 5-1
الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية،
2014-2010
(مليون برميل /يوم)
2010

2011

2012

2013

¿2014

الدول ال�صناعية

47.0

46.5

46.0

45.9

45.7

دول العالم االخرى¿ ¿

40.3

41.6

42.9

44.3

45.5

�إجمالي العالم

87.3

88.1

88.9

90.2

91.2

¿ بيانات تقديرية.
¿ ¿ ت�ضم كل من الدول النامية و الدول المتحولة.
الم�صادر:
 منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ـ االدارة االقت�صادية.� -أعداد مختلفة من  :التقـرير ال�شهري لمنظمة �أوبك ،والتقـرير ال�شهري لوكالة الطاقة الدولية .
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الجدول 6-1
االجمالي والتغير ال�سنوي في الطلب على النفط في الدول ال�صناعية،
2014-2010
(مليون برميل /يوم)
2010

2011

2012

2013

¿2014

�أمريكا ال�شمالية

24.1

24.0

23.7

23.9

24.2

�أوروبا الغربية

14.7

14.3

13.7

13.6

13.4

المحيط الهادي

8.2

8.2

8.6

8.4

8.1

�إجمالي الدول ال�صناعية

47.0

46.5

46.0

45.9

45.7

التغير ال�سنوي في الطلب

0.6

()0.5

()0.5

()0.1

()0.2

ن�سبة التغير )(%

1.3

()1.1

()1.1

()0.2

()0.4

¿ بيانات تقديرية.
الم�صادر:
 منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ـ االدارة االقت�صادية.� -أعداد مختلفة من  :التقـرير ال�شهري لمنظمة �أوبك ،والتقـرير ال�شهري لوكالة الطاقة الدولية .
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الجدول 7-1
االجمالي والتغير ال�سنوي في الطلب على النفط في دول العالم الأخرى ( الإقت�صادات النامية والمتحولة)،
2014-2010
(مليون برميل /يوم)
2010

2011

2012

2013

¿2014

الدول النامية

35.5

36.7

37.9

39.1

40.2

منها الدول العربية :

6.1

6.2

6.3

6.5

6.7

الدول الأع�ضاء

5.2

5.2

5.4

5.6

5.8

باقي الدول العربية

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

دول �أخرى في ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا

4.5

4.5

4.7

4.8

5.1

�إجمالي ال�شرق االو�سط و�أفريقيا

10.6

10.7

11.0

11.4

11.8

الدول الآ�سيوية النامية

19.0

19.8

20.5

21.2

21.7

منها :ال�صين

8.8

9.4

9.7

10.1

10.4

الهند

3.4

3.2

3.3

3.7

3.8

الدول الأخرى

6.8

7.2

7.5

7.4

7.5

دول �أمريكا الالتينية

6.0

6.3

6.3

6.5

6.7

منها :البرازيل

2.8

2.9

3.0

3.1

3.2

3.2

3.4

3.3

3.4

3.5

الدول المتحولة

4.8

4.9

5.0

5.2

5.3

منها :االتحاد ال�سوفيتي ال�سابق

4.2

4.3

4.4

4.5

4.5

�إجمالي طلب الدول النامية والمتحولة

40.3

41.6

42.9

44.3

45.5

مقدار التغير ال�سنوي

1.9

1.3

1.3

1.4

1.2

ن�سبة التغير )(%

4.9

3.2

3.1

3.3

2.7

الدول الأخرى

¿ بيانات تقديرية
الم�صادر:
 منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول  -االدارة االقت�صادية.� -أعداد مختلفة من  :التقـرير ال�شهري لمنظمة �أوبك ،والتقـرير ال�شهري لوكالة الطاقة الدولية .
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الجدول 8-1
ال�سعر الفوري ل�سلة خامات �أوبك،
2014-2009
(دوالر /برميل)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

كانون الثاني/يناير

41.5

76.0

92.8

111.8

109.3

104.7

�شباط/فبراير

41.4

73.0

100.3

117.5

112.8

105.4

�آذار/مار�س

45.8

77.2

109.8

123.0

106.4

104.2

ني�سان�/أبريل

50.2

82.3

118.1

118.2

101.1

104.3

�أيار/مايو

57.0

74.5

109.9

108.1

100.7

105.4

حزيران/يونيو

68.4

73.0

109.0

94.0

101.0

107.9

تموز/يوليو

64.6

72.5

111.6

99.6

104.5

105.6

�آب�/أغ�سط�س

71.4

74.2

106.3

109.5

107.5

100.8

�أيلول�/سبتمبر

67.2

74.6

107.6

110.7

108.7

96.0

ت�شرين الأول�/أكتوبر

72.7

79.9

106.3

108.4

106.7

85.1

ت�شرين الثاني/نوفمبر

76.3

82.8

110.1

106.9

105.0

75.6

كانون الأول/دي�سمبر

74.0

88.6

107.3

106.6

107.7

59.5

الربع الأول

42.9

75.4

101.0

117.4

109.5

104.7

الربع الثاني

58.5

76.6

112.3

106.8

100.9

105.9

الربع الثالث

67.7

73.8

108.5

106.6

106.9

100.8

الربع الرابع

74.3

83.8

107.9

107.3

106.5

73.4

المعدل ال�سنوي

61.0

77.4

107.4

109.5

105.9

96.2

الم�صادر:
 منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ـ االدارة االقت�صادية.� -أعداد مختلفة من التقـرير ال�شهري لمنظمة �أوبك .
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الجدول 9-1
متو�سط الأ�سعار الفورية ل�سلة خامات �أوبك و خام برنت وغرب تك�سا�س وبع�ض الخامات العربية،
2014-2010
(دوالر /برميل)
الخامات

2010

2011

2012

2013

2014

التغير في عام
2014

�سلة �أوبك منها :

77.4

107.5

109.5

105.9

96.2

9.7-

خليط �صحراء الجزائر

80.4

112.9

111.5

109.4

99.6

9.8-

العربي الخفيف

77.8

107.8

110.3

106.6

97.1

9.5-

مربان االماراتي

79.9

109.8

111.8

108.3

99.3

9.0-

خام الكويت

76.3

105.6

109.0

105.1

95.2

9.9-

ال�سدرة الليبي

79.1

111.9

111.9

108.6

98.4

10.2-

البحري القطري

78.2

106.5

109.3

105.4

96.3

9.1-

الب�صرة العراقي

76.8

106.2

108.0

103.7

94.4

9.3-

خامات اخرى :
دبي

78.1

106.2

109.1

105.5

96.6

8.9-

برنت

79.6

111.3

111.6

108.7

99.0

9.7-

خام غرب تك�سا�س

79.4

94.9

94.2

97.9

93.2

4.7-

الم�صادر:
 منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول  -االدارة االقت�صادية.ـ �أعداد مختلفة من التقـرير ال�شهري لمنظمة �أوبك .
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الجدول 10-1
�أ�سعار النفط الخام الإ�سمية والحقيقية،
2014-2000
(دوالر /برميل)
الرقم القيا�سي¿

ال�سعر الحقيقي
ب�أ�سعار 2000
27.6

ال�سنة

ال�سعر الإ�سمي

2000

27.6

100.0

2001

23.1

101.9

22.7

2002

24.3

103.5

23.5

2003

28.2

105.2

26.8

2004

36.0

107.3

33.5

2005

50.6

109.5

46.2

2006

61.0

111.8

54.6

2007

69.1

114.2

60.5

2008

94.4

116.4

81.1

2009

61.0

117.2

52.0

2010

77.4

118.4

65.4

2011

107.5

120.0

89.6

2012

109.5

121.4

90.2

2013

105.9

122.8

86.2

¿ ¿ 2014

96.2

124.5

77.3

100 = 2000

¿ الرقم القيا�سي يمثل مخف�ض الناتج المحلي االجمالي في الدول ال�صناعية  ،كما ين�شرها �صندوق النقد الدولي.
¿ ¿ بيانات تقديرية.
الم�صدر:
 منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ـ االدارة االقت�صادية. �أعداد مختلفة من التقـرير ال�شهري لمنظمة �أوبك  ،وتقرير االح�صائيات المالية الدولية� ،أكتوبر  2014ل�صندوقالنقد الدولي (.)IMF
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الجدول 11-1
المتو�سط ال�شهري لال�سعار الفورية للمنتجات النفطية فى اال�سواق المختلفة،
2014-2013
(دوالر /برميل)

متو�سط عام 2013

متو�سط عام 2014

الربع الأول 2014

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

ال�سوق

الغازولين
الممتاز

�سنغافورة
روتردام
البحر المتو�سط
الخليج االمريكي
�سنغافورة
روتردام
البحر المتو�سط
الخليج االمريكي
�سنغافورة
روتردام
البحر المتو�سط
الخليج االمريكي
�سنغافورة
روتردام
البحر المتو�سط
الخليج االمريكي
�سنغافورة
روتردام
البحر المتو�سط
الخليج االمريكي
�سنغافورة
روتردام
البحر المتو�سط
الخليج االمريكي

119.3
122.6
122.7
129.7
112.5
117.0
112.5
120.8
119.0
119.1
115.0
125.1
122.2
128.6
123.7
133.0
114.6
121.7
117.2
125.2
94.0
98.5
94.1
100.0

¿ زيت الغاز في ال�سوق االمريكي يحتوى على  % 0.05كبريت
¿ ¿ زيت الوقود في �سوق �سنغافورة يحتوى على  % 2.0كبريت
الم�صدر:
� -أعداد مختلفة من التقرير ال�شهري لمنظمة �أوبك.
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زيت الغاز¿
زيت الوقود¿ ¿
( 50جزء
بالمليون كبريت) ( %1.0كبريت)
97.6
124.7
95.9
124.0
96.7
114.4
99.7
121.8
89.6
115.2
88.5
114.5
89.4
114.8
91.7
113.1
95.9
123.2
96.7
122.0
97.5
122.9
101.3
120.5
95.4
123.1
98.5
121.7
99.5
122.4
99.7
120.7
93.0
117.0
89.6
115.9
90.9
116.3
93.4
115.0
74.2
97.4
69.2
98.3
69.7
97.5
72.2
96.3

جداول
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الجدول 12-1
ن�سبة ال�ضريبة من �أ�سعار الغازولين في بع�ض الدول ال�صناعية
2014-2013
( دوالر  /لتر )
اكتوبر 2014

اكتوبر 2013
ال�سعر
قبل
ال�ضريبة

ال�ضريبة

ال�سعر
النهائي

ن�سبة
ال�ضريبة
)(%

ال�سعر
قبل
ال�ضريبة

ال�سعر
ال�ضريبة
النهائي

ن�سبة
ال�ضريبة
)(%

�أمريكا

0.77

0.11

0.88

12.50

0.72

0.11

0.83

13.56

كندا

0.82

0.38

1.20

31.83

0.74

0.35

1.09

32.38

اليابان

0.98

0.65

1.63

39.73

0.88

0.63

1.51

41.90

�أ�سبانيا

0.95

0.97

1.92

50.34

0.84

0.89

1.73

51.44

�إيطاليا

0.94

1.42

2.35

60.22

0.84

1.32

2.16

61.07

فرن�سا

0.86

1.17

2.03

57.65

0.77

1.09

1.86

58.60

�ألمانيا

0.90

1.23

2.13

57.85

0.78

1.14

1.92

59.18

بريطانيا

0.83

1.29

2.12

60.74

0.75

1.27

2.02

62.82

الم�صدر :
 -اعداد مختلفة من التقرير ال�شهري ال�صادر عن وكالة الطاقة الدولية.
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الجدول 13-1
تطور اتجاهات �أ�سعار �شحن النفط الخام،
2014-2013
(نقطة على المقيا�س العالمي )
الخليج العربي -
االتجاه
ال�شرق ¿
الفترة
41
متو�سط عام 2013
39
كانون الثاني/يناير 2013
33
�شباط/فبراير
35
�آذار/مار�س
33
ني�سان�/أبريل
40
�أيار/مايو
42
حزيران/يونيو
42
تموز/يوليو
33
�آب�/أغ�سط�س
35
�أيلول�/سبتمبر
41
ت�شرين الأول�/أكتوبر
60
ت�شرين الثاني/نوفمبر
63
كانون الأول/دي�سمبر
47
متو�سط عام 2014
57
كانون الثاني/يناير 2014
56
�شباط/فبراير
43
�آذار/مار�س
41
ني�سان�/أبريل
36
�أيار/مايو
40
حزيران/يونيو
49
تموز/يوليو
49
�آب�/أغ�سط�س
39
�أيلول�/سبتمبر
47
ت�شرين الأول�/أكتوبر
56
ت�شرين الثاني/نوفمبر
56
كانون الأول/دي�سمبر

الخليج العربي -
الغرب ¿ ¿
26
25
20
20
20
24
25
27
22
25
28
38
39
30
36
35
31
30
26
27
30
30
23
26
33
33

¿ حجم الناقلة يتراوح ما بين  230الى � 280ألف طن �ساكن.
¿ ¿ حجم الناقلة يتراوح ما بين  270الى � 285ألف طن �ساكن.
¿ ¿ ¿ حجم الناقلة يتراوح ما بين  80الى � 85ألف طن �ساكن.
الم�صدر:
� -أعداد مختلفة من التقرير ال�شهري لمنظمة �أوبك.
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البحر المتو�سط -

البحر المتو�سط ¿ ¿ ¿

81
80
85
88
85
72
74
82
82
71
70
72
107
110
172
85
94
93
82
82
104
95
83
93
168
168

جداول
الفصل األول

الجدول 14-1
م�ستويات المخزون النفطي في الدول ال�صناعية في نهاية الف�صل،
عامي  2013و 2014
(مليون برميل )
المنطقة

الربع الأول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

¿ 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

الأمريكتين

1423 1298 1410 1360 1381 1377 1257 1349

منها :
الواليات المتحدة االمريكية

1139 1065 1144 1137 1123 1123 1057 1097

�أوروبا

903

883

873

882

884

887

866

881

الهادي

413

347

409

392

411

421

377

409

�إجمالي الدول ال�صناعية

2713 2541 2718 2655 2655 2659 2487 2665

بقية دول العالم

2535 2363 2467 2255 2377 2274 2489 2216

�إجمالي المخزون التجاري¿ ¿

5248 4904 5185 4910 5032 4933 4976 4881

المخزون على متن الناقالت

1011 1034 1022

المخزون اال�ستراتيجي منه :

1755 1952 1759 1915 1758 1724 1874 1838

المخزون اال�ستراتيجي االمريكي

696

�إجمالى المخزون العالمى

8040 7845 7996 7783 7783 7668 7884 7741

كفاية المخزون التجاري في
الدول ال�صناعية ( يوم )

58.8

696

56.7

696

993

58.6

691

958

58.7

696

1052

59.1

691

989

59.5

696

1037

55.6

691

58.2

¿ بيانات تقديرية
¿ ¿ ال ي�شمل المخزون على متن الناقالت
الم�صادر:
.Oil Market Intelligence, various issues -
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الجدول 15-1
قيمة �صادرات النفط الخام في الدول الأع�ضاء،
2014-2010
(مليون دوالر)

2010

2011

2012

2013

¿2014

الإمارات

57900

85900

93613

94495

76447

البحرين

4664

6305

7269

7216

6034

تون�س

¿¿

¿¿

¿¿

¿¿

¿¿

الجزائر

28089

37289

34662

29807

26976

ال�سعودية

184421

289518

307119

284906

264207

�سورية

6689

2994

¿¿

¿¿

¿¿

العراق

54248

83768

92685

90411

81740

قطر

20553

27328

21014

18162

21511

الكويت

53029

79646

99735

97025

81923

ليبيا

38764

7391

41705

27659

7821

م�صر¿ ¿ ¿

2593

4689

4770

4590

4175

االجمالي

450950

624827

702573

654271

570834

¿ بيانات تقديرية .تم تقدير قيمة �صادرات النفط في الدول الأع�ضاء على النحو التالي:
ت���م احت�ساب حجم �ص���ادرات النفط في الدول الأع�ضاء وذلك بطرح الإ�سته�ل�اك ال�شهري من انتاج النفط الخام
ال�شه���ري ،وبعد ذلك ت���م احت�ساب المعدل ال�شهري للأ�سعار الفورية لخام���ات كل دولة ،وب�ضرب المعدل ال�شهري
لل�سع���ر ف���ي حجم ال�ص���ادرات النفطية ال�شهرية ت���م تقدير قيمة ال�ص���ادرات ال�شهرية ومنها ت���م احت�ساب القيمة
التقديرية ل�صادرات النفط ال�سنوية للدول الأع�ضاء.
¿ ¿ ت�شير البيانات الى �أن حجم اال�ستهالك يفوق حجم االنتاج من النفط الخام.
¿ ¿ ¿ بيانات وطنية.
الم�صادر:
 منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ـ االدارة االقت�صادية.� -أعداد مختلفة من التقـرير ال�شهري لمنظمة �أوبك .
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الجدول 16-1
قيمة �صادرات النفط الخام للدول الأع�ضاء بالأ�سعار
الجارية والحقيقية2014-2000 ،
(مليار دوالر)

ال�سنة

بالأ�سعار الجارية

بالأ�سعار الحقيقية لعام 2000

2000

177.2

177.2

2001

148.6

145.8

2002

142.0

137.2

2003

159.5

151.6

2004

219.0

204.1

2005

305.8

279.2

2006

375.1

335.6

2007

410.2

359.1

2008

585.3

502.9

2009

352.8

301.0

2010

450.9

380.8

2011

624.8

520.8

2012

702.6

578.7

2013

654.3

532.6

¿2014

570.8

458.3

¿ بيانات تقديرية
مالحظة:
الأ�سع���ار الحقيقي���ة ت�شيرال���ى العائدات بموجب مخف�ض الناتج المحلي في ال���دول ال�صناعية  ،كما ين�شرها �صندوق
النقد الدولي.
الم�صدر:
 -منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ـ االدارة االقت�صادية.
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الجدول 17-1
ا�ستهالك الطاقة في الدول العربية،
2014-2010
(�ألف برميل مكافئ نفط /يوم)
2010

2011

2012

2013

¿2014

الغاز الطبيعي
الدول الأع�ضاء

6006

6122

6539

6466

6765

الدول العربية الأخرى

349

372

371

414

440

�إجمالي الدول العربية

6355

6494

6910

6879

7205

المنتجات البترولية
الدول الأع�ضاء

5420

5392

5443

5604

5840

الدول العربية الأخرى

876

940

929

941

965

�إجمالي الدول العربية

6296

6332

6372

6546

6805

الطاقة الكهرومائية
الدول الأع�ضاء

68

68

73

67

68.5

الدول العربية الأخرى

32

24

23

29

30

�إجمالي الدول العربية

100

92

95

95

99

الفحم
الدول الأع�ضاء

42

52

62

62

63

الدول العربية الأخرى

82

91

88

92

95

�إجمالي الدول العربية

124

142

150

154

158

اجمالي ا�ستهالك الطاقة
الدول الأع�ضاء

11535

11633

12117

12199

12737

الدول العربية الأخرى

1339

1427

1410

1475

1530

�إجمالي الدول العربية

12875

13060

13528

13675

14267

¿ بيانات تقديرية.
مالحظة :قد ال تتطابق المجاميع نظراً للتقريب.
الم�صدر :منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ،بنك المعلومات.
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الجدول 18-1
معدل ا�ستهالك الفرد من الطاقة في الدول العربية لعامي
 2010و 2014
( برميل مكافئ نفط� /سنة )
2010

¿2014

الإمارات

59.0

68.2

البحرين

76.2

83.7

تون�س

5.6

5.5

الجزائر

9.6

9.8

ال�سعودية

46.0

49.0

�سورية

9.4

6.4

العراق

7.7

8.9

قطر

286.0

276.2

الكويت

80.0

57.6

ليبيا

27.7

18.4

م�صر

7.5

7.7

الدول الأع�ضاء

18.5

18.6

الدول العربية الأخرى

3.9

4.4

�إجمالي الدول العربية

13.3

13.8

¿ بيانات تقديرية.
الم�صدر :منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ،بنك المعلومات.
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الجدول 19-1
ا�ستهالك الطاقة في الدول الأع�ضاء،
2014-2010
(�ألف برميل مكافئ نفط /يوم)
2010

2011

2012

2013

¿2014

الإمارات

1337

1401

1467

1542

1611

البحرين

257

255

265

282

290

تون�س

163

155

159

165

166

الجزائر

943

992

1003

1011

1052

ال�سعودية

3475

3653

3890

3938

4135

�سورية

530

541

418

404

387

العراق

687

739

777

843

875

قطر

1344

1345

1391

1328

1415

الكويت

586

531

538

519

540

ليبيا

590

319

459

452

445

م�صر

1625

1702

1751

1716

1821

االجمالي

11535

11633

12117

12199

12737

¿ بيانات تقديرية.
مالحظة :قد ال تتطابق المجاميع نظراً للتقريب.
الم�صدر :منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ،بنك المعلومات.
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الجدول 20-1
ا�ستهالك الطاقة في الدول الأع�ضاء وفق الم�صدر،
2014 - 2010
(�ألف برميل مكافئ نفط /يوم )
2010

2011

2012

2013

¿2014

الغاز الطبيعي

6006

6122

6539

6466

6765

المنتجات البترولية

5420

5392

5443

5604

5840

الطاقة الكهرومائية

68

68

73

67

69

الفحم

42

52

62

62

63

11535

11633

12117

12199

12737

�إجمالي الطاقة

¿ بيانات تقديرية.
مالحظة :قد ال تتطابق المجاميع نظراً للتقريب.
الم�صدر :منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ،بنك المعلومات.
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الجدول 21-1
ا�ستهالك الغاز الطبيعي في الدول الأع�ضاء،
2014 - 2010
( �ألف برميل مكافئ نفط /يوم )
2010

2011

2012

2013

¿2014

الإمارات

997

1051

1091

1081

1140

البحرين

229

229

237

253

260

تون�س

70

57

65

70

70

الجزائر

455

517

576

615

635

ال�سعودية

1455

1536

1663

1666

1740

�سورية

132

148

136

122

110

العراق

139

137

131

149

155

قطر

1251

1243

1277

1223

1300

الكويت

248

249

259

219

225

ليبيا

231

72

205

220

210

م�صر

798

883

899

849

920

االجمالي

6006

6122

6539

6466

6765

¿ بيانات تقديرية.
مالحظة :قد ال تتطابق المجاميع نظراً للتقريب.
الم�صدر :منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ،بنك المعلومات.
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الجدول 22-1
ا�ستهالك المنتجات البترولية في الدول الأع�ضاء،
2014-2010
(�ألف برميل مكافئ نفط /يوم)
2010

2011

2012

2013

¿2014

الإمارات

325

324

341

426

435

البحرين

28

26

28

29

30

تون�س

91

97

93

94

95

الجزائر

481

468

420

390

410

ال�سعودية

2020

2117

2227

2272

2395

�سورية

391

386

275

275

270

العراق

547

602

646

694

720

قطر

92

103

113

106

115

الكويت

338

282

279

300

315

ليبيا

359

247

254

232

235

م�صر

748

741

767

788

820

االجمالي

5420

5392

5443

5604

5840

¿ بيانات تقديرية.
مالحظة :قد ال تتطابق المجاميع نظراً للتقريب.
الم�صدر :منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ،بنك المعلومات.
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الجدول 23-1
ا�ستهالك الطاقة الكهرومائية في الدول الأع�ضاء،
2014 - 2010
( �ألف برميل مكافئ نفط /يوم )
2010

2011

2012

2013

¿2014

تون�س

1.2

1.0

1.0

1.0

1.0

الجزائر

0.1

0.6

0.7

0.2

0.5

�سورية

7.1

7.1

7.0

7.0

7.0

م�صر

59.3

58.8

64.0

58.8

60.0

االجمالي

67.7

67.5

72.7

67.0

68.5

¿ بيانات تقديرية.
مالحظة :قد ال تتطابق المجاميع نظراً للتقريب.
الم�صدر :منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ،بنك المعلومات.
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الجدول 24-1
ا�ستهالك الفحم في الدول الأع�ضاء،
2014 - 2010
( �ألف برميل مكافئ نفط /يوم )
2010

2011

2012

2013

¿2014

الإمارات

14.9

26.1

35.4

35.4

35.5

الجزائر

6.9

6.0

6.0

6.0

6.4

�سورية

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

م�صر

20.0

19.4

20.9

20.9

21.0

االجمالي

41.9

51.6

62.2

62.2

63.0

¿ بيانات تقديرية.
مالحظة :قد ال تتطابق المجاميع نظراً للتقريب.
الم�صدر :منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ،بنك المعلومات.
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الجدول 25-1
الأ�سعار المحلية للمنتجات البترولية للم�ستهلك في الدول الأع�ضاء في عام 2014
(العملة المحلية /لتر)

الكيرو�سين

زيت الغاز/

غاز البترول

ممتاز

عادي

المنزلي

الديزل

الم�سال

الإمارات

درهم

1.83

1.72

3.25

العملة

بنزين ال�سيارات

¿¿120 -¿75 3.42 - 2.35

البحرين

دينار

0.100

0.080

0.025

0.100

¿1.200

تون�س

دينار

0.998

0.998

0.180

0.357

0.158

الجزائر

دينار

23.00

21.20

-

13.70

9.00

ال�سعودية

ريال

0.60

0.45

0.44

0.25

0.72

�سورية

ليرة

55.00

50.0

40.0

20

¿250

العراق

دينار

-

450

150

400

160

قطر

ريال

0.80

0.70

0.55

0.70

¿15.00

الكويت

دينار

0.065

-

0.055

0.055

¿0.75

ليبيا

دينار

0.15

-

0.080

0.170

0.054

م�صر

جنيه

6.25

2.60

1.80

1.80

¿8.00

¿ لال�سطوانة عبوة  12كجم.
¿ ¿ لال�سطوانة عبوة  22كجم.
الم�صدر :منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ،بنك المعلومات.
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الفصل الثاني

الف�صل الثاني
التطورات العالمية والعربية في ا�ستك�شاف
واحتياطي و�إنتاج م�صادر الطاقة

�أوال :النفط والغاز
 -1الو�ضع العام لال�ستك�شاف والإنتاج في الدول العربية والعالم
تميز عام  2014بت�سليط ال�ضوء على زيت وغاز ال�سجيل في مختلف مناطق العالم،
حيث قدرت �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ( )EIAحجم م�صادر زيت ال�سجيل
القابلة للإنتاج فنياً في العالم عام  2013بنحو  345مليار برميل  ،بينما قدرتها
م�ؤ�س�سة ( )Advanced Resources Internationalبحوالي  335مليار
برميل ،وهذا الفارق بين التقديرين نتج عن اختالف تقديرات حجم م�صادر الواليات
المتحدة الأمريكية ،حيث ترى �إدارة معلومات الطاقة �أنه يبلغ  58مليار برميل ،بينما
ت�ؤكد م�ؤ�س�سة � ARIأنه ال يتجاوز  48مليار برميل فقط.
ونتيجة االختالفات في التعاريف والتباين في تقدير دور عامل عدم الموثوقية،
لوحظ �أن البع�ض ذهب �إلى �أرقام �أكبر من ذلك ،حيث ذكر معهد « »UCLللطاقة� ،أن
حجم هذه الم�صادر قد ي�صل �إلى  1465مليار برميل .كما لوحظ �أن �إدارة معلومات
الطاقة خف�ضت من تقديراتها لحجم االحتياطيات القابلة للإنتاج من زيت ال�سجيل في
منظومة « »Montereyفي والية كاليفورنيا بنحو  %96مبينة �أن ا�ستخال�ص الزيت
من الطبقة التي تعتبر الأكبر من نوعها في البالد �سيكون �أ�صعب مما كان متوقعاً
�سابقاً .وكانت الإدارة قد قدرت االحتياطي القابل للإنتاج من الت�شكيلة المذكورة
بحوالي  13.7مليار برميل في عام  ،2013بينما خف�ضت تقديراتها في �أيار/مايو عام
� 2014إلى  600مليون برميل فقط ،مما قد يكون م�ؤ�شراً على �أن تقديرات الم�صادر
في �أماكن �أخرى من العالم ربما تكون بدورها �أقل بكثير مما هو متوقع حالياً.
�شملت تقديرات �إدارة معلومات الطاقة بع�ض الدول العربية (الجدول �أ) ،حيث
قدرت �أن الم�صادر الجيولوجية لزيت ال�سجيل في تون�س تبلغ  29مليار برميل ،بينما
يبلغ حجم الم�صادر القابلة للإنتاج فنياً  1.4مليار برميل .وفي الجزائر قدرت الم�صادر

105

تقرير الأمني العام ال�سنوي احلادي والأربعون

الجيولوجية بنحو  121مليار برميل موزعة على خم�سة �أحوا�ض ،بينما قدرت الم�صادر
القابلة للإنتاج فنياً بحوالي  5.7مليار برميل .وقدرت الم�صادر الجيولوجية من زيت
ال�سجيل في ليبيا بحوالي  614مليار برميل ،منها  26مليار برميل قابلة للإنتاج فنياً.
وفي م�صر بلغت تقديرات م�صادر زيت ال�سجيل  114مليار برميل ،منها  4.6مليار
برميل قابلة للإنتاج فنياً .كما قدرت �إدارة معلومات الطاقة �أن الم�صادر الجيولوجية
من زيت ال�سجيل في الأردن تبلغ  4مليار برميل ،منها  0.1مليار برميل قابلة للإنتاج
فنياً ،توجد في ت�شكيلة «بترا» التي تمتد في حو�ض حمد ووادي ال�سرحان .ولم
تت�ضمن الدرا�سة التي قامت بها �إدارة معلومات الطاقة �أية تقديرات لم�صادر منظومات
ال�سجيل في ال�سعودية ،و�إن كانت قد �أ�شارت �إلى �أن ت�شكيلة «ق�صيبه» ال�سجيلية الغنية
بالمواد الع�ضوية من الع�صر ال�سيلوري في ال�سعودية هي ت�شكيلة مكافئة لعن�صر «بترا»
في ت�شكيلة « ُم ّدورة» �شرقي الأردن ،وتكافئ ت�شكيلة «تنزوفت» في ليبيا والجزائر .ومن
المعروف �أن ت�شكيلة «ق�صيبه» تمتد في الإمارات والبحرين ،وتكاف�ؤها من حيث العمر
ت�شكيلة «التنف» في �سورية وت�شكيلة «�شرورة» في قطر ،وت�شكيلة «�صفيق» في عمان.
كما تم ت�أكيد وجود ت�شكيلة «ق�صيبه» المولدة للنفط في �أربع �آبار حفرت في حو�ض
جنوب الربع الخالي في اليمن ،وقدر محتواها من �إجمالي الكربون الع�ضوي ()TOC
بحوالي  %1.25في بئر حتحوت.2-
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الفصل الثاني

الجدول �أ :توزع تقديرات م�صادر زيت ال�سجيل في الدول العربية
الدولة

الحو�ض

الت�شكيلة

تون�س

غدام�س

تنزوفت
فرا�سنيان

المجموع
غدام�س/بيركين
الجزائر

�إليزي
�أحنت
رقان
تندوف

فرا�سنيان
تنزوفت
تنزوفت
فرا�سنيان
فرا�سنيان
تنزوفت
تنزوفت

المجموع
غدام�س
ليبيا

�سرت
مرزق

تنزوفت
فرا�سنيان
�سرت/ر�شمة
�إيتل
تنزوفت

المجموع
م�صر

�شو�شان/مطروح
�أبو الغراديق
العلمين
ناطور

خطاطبة

المجموع
الأردن
المجموع

حمد
وادي ال�سرحان

بترا

الم�صادر
الجيولوجية
مليار برميل

الم�صادر القابلة
للإنتاج فني ًا
مليار برميل

1
28
29
78
9
13
5
6
8
2
121
104
26
406
51
27
614
17
47
14
36
114
0
4
4

0
1.4
1.4
3.9
0.5
0.5
0.2
0.2
0.3
0.1
5.7
5.2
1.3
16.2
2
1.3
26
0.7
1.9
0.6
1.4
4.6
0
0.1
0.1
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يالحظ من (الجدول �أ) �أن معامل اال�ستخال�ص ح�سب التقديرات المبينة منخف�ض
جداً ،حيث يبلغ  %4.8في تون�س ،و %4.7في الجزائر ،و %4.2في ليبيا ،و %4في
م�صر ،وال يزيد عن  %2.5في الأردن.
قادت الواليات المتحدة الأمريكية ركب �إنتاج زيت ال�سجيل بعد �أن و�صل معدل
�إنتاجها منه في الربع الأخير من عام � 2013إلى  3.22مليون ب/ي ،وذكرت �إدارة
معلومات الطاقة الأمريكية في الربع الأول من عام � 2014أن هذا الم�ستوى دفع
�إجمالي �إنتاج الواليات المتحدة �إلى حدود  7.84مليون ب/ي� ،أي ما يقارب  %10من
�إنتاج العالم ح�سب تقديرات الإدارة.
وفي �شهر �شباط/فبراير عام  2014بلغ �إنتاج زيت ال�سجيل  1.21مليون ب/ي من
منظومة ال�سجيل في  ،Eagle Fordوبلغ نحو  0.9مليون ب/ي من منظومة ال�سجيل
في  ،Bakken Shaleحيث ذكرت �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية �أن �إنتاج هاتين
المنظومتين �شكل  %63من �إجمالي �إنتاج زيت ال�سجيل في الواليات المتحدة في تلك
الفترة ،مما يعني �أن ذلك الإجمالي بلغ  3.35مليون ب/ي.
يبين (المخطط �أ) ت�أثير �إنتاج زيت ال�سجيل على المعدل اليومي لإنتاج الواليات
المتحدة خالل الفترة  ،2013-1980حيث يبدو وا�ضحاً �أن الإنتاج اليومي في البالد
بلغ ذروته في عام  1985بمعدل زاد عن  10.8مليون ب/ي ،ثم بد�أ بالتراجع الم�ستمر
�إلى �أدنى قيمة في عام  ،2008حيث بلغ نحو  6.8مليون ب/ي ،ليبد�أ بعدها ت�أثير �إنتاج
زيت ال�سجيل في الظهور ب�شكل متزايد.
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المخطط �أ :معدل �إنتاج النفط اليومي في الواليات المتحدة الأمريكية 2013 -1980

ارتفع الإنتاج من �شمال داكوتا ليتجاوز  1مليون ب/ي بين �شهري ني�سان�/أبريل،
و�أيار/مايو  ،2014وذلك نتيجة ارتفاع معدالت الإنتاج من ت�شكيلة Bakken Shale
في حو�ض � Willistonإ�ضافة �إلى ت�شكيلة  Three Forksالتي تمتد بين �شمال
داكوتا و�شرق مونتانا .كما ارتفع معدل الإنتاج من ت�شكيلة  Eagle Fordخالل �شهر
حزيران /يونيو � 2014إلى  1.4مليون ب/ي بزيادة تعادل  %37.6عن معدل الإنتاج
في �شهر حزيران/يونيو  .2013يذكر �أن جودة الزيت في ت�شكيلة Bakken Shale
تبلغ و�سطياً نحو  API °42وهو من النوع الحلو الذي يقل محتوى الكبريت فيه عن
 ،%0.2بينما تبلغ  API °47في ت�شكيلة .Eagle Ford
وقدرت �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية �أن و�سطي االحتياطي الأعظمي في البئر
الواحد �ضمن ت�شكيلة  Eagle Fordللآبار التي حفرت بين عامي  2008ومنت�صف
 2013يبلغ نحو � 168ألف برميل/البئر .لكن هذا االحتياطي يتباين ب�شكل كبير من
منطقة لأخرى وهو ي�ستقر عادة بعد ثالث �سنوات من بدء الإنتاج .يبين (الجدول ب)
تقديرات قيم االحتياطي الأعظمي للبئر الواحد في ت�شكيلة  Eagle Fordخالل
الفترة من � 2008إلى .2013
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الجدول ب :االحتياطي الأعظمي للبئر الواحد في ت�شكيلة Eagle Ford
2013-2008
ال�سنة

عدد الآبار

و�سطي االحتياطي الأعظمي �ألف برميل/البئر

2008

33

36

2009

75

57

2010

514

117

2011

1627

153

2012

2717

191

2013

418

169

الإجمالي

5384

168

و�شهد عام  2014ن�شاطاً ملحوظاً لل�شركات المهتمة بزيت وغاز ال�سجيل في
الواليات المتحدة ،ومنها على �سبيل المثال �شركة  Encana Oil & Gasالتي
ا�شترت حقوق التطوير على م�ساحة  185كم مربع في منظومة  Eagle Fordجنوب
والية تك�سا�س ،بقيمة بلغت  3.1مليار دوالر .وو�صل معدل �إنتاج الم�ساحة المذكورة
من الزيت �إلى � 40ألف ب/ي خالل الربع الأول من عام .2014
�أما خارج الواليات المتحدة ،فتعتبر كندا ورو�سيا الدولتان الوحيدتان اللتان �أنتجتا
زيت ال�سجيل بكميات تجارية ،حيث بلغ معدل �إنتاج كندا � 340ألف ب/ي في عام
 ،2013تنتج بمعظمها من الأقاليم الغربية في البالد .بينما �أنتجت رو�سيا بمعدل
� 120ألف ب/ي من زيت ال�سجيل من حو�ض غرب �سيبيريا في نف�س العام .وقد
�أطلقت �شركة  Shellبالتعاون مع  Gazprom Neftبرنامج حفر في مطلع عام
 2014يت�ضمن حفر � 5آبار �أفقية خالل �سنتين لتقييم االحتماالت الهيدروكربونية
في منظومة  Bazhenovغربي �سيبيريا ،و�أعلنت  Gazprom Neftفي �أواخر
�شهر ني�سان�/أبريل  2014عن نجاحها في �إنتاج زيت ال�سجيل من بئر في حقل
 ،Krasnoleninskoyeوبمعدل �إنتاج �أولي يقارب  300ب/ي .كما قررت �شركة
 Exxon Mobilفي نف�س العام ا�ستثمار  300مليون دوالر لإطالق برنامج حفر
تجريبي في المنظومة نف�سها بالتعاون مع �شركة .Rosneft
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وفي الأرجنتين ،ومع نهاية الربع الأول من عام  ،2014وقعت �شركة النفط
الأرجنتينية � YPFأكبر �شركة منتجة لزيت ال�سجيل في الأرجنتين على عقدين بقيمة
 1.2مليار دوالر ال�ستئجار  15حفارة ت�ضاف �إلى �أ�سطولها الحالي البالغ  65حفارة.
يمتد العقدان لمدة خم�س �سنوات مع خيار التمديد لثالث �سنوات �إ�ضافية .وت�أتي هذه
الخطوة على طرق خطط ال�شركة ال�ستثمار  37مليار دوالر حتى عام  2018لتطوير
منظومة �سجيل  Vaca Muertaالتي يقدر احتياطي الزيت فيها بنحو  27مليار
برميل ،مما ي�ضعها في م�صاف �أكبر تو�ضعات زيت ال�سجيل في العالم .كما وقعت
 ،YPFمع �شركة  Petronasفي �شهر �آب�/أغ�سط�س  2014على اتفاقية ال�ستثمار
زيت ال�سجيل في منطقة � Vaca Muertaضمن حو�ض  .Neuguenيق�سم
الم�شروع �إلى ثالث مراحل ،تت�ضمن المرحلة الأولى منها م�شروعاً تجريبياً لتطوير
زيت ال�سجيل في قاطع  La Amarga Chicaعلى م�ساحة  187كم مربع .يبد�أ
العمل في هذه المرحلة في الربع الأول من عام  ،2015وت�شمل حفر  30بئرا �أفقية
وعمودية ،حيث �ستتولى � YPFإدارة العمليات في هذه المرحلة ،وبح�صة تبلغ .%50
ومن المقرر �أن تقدم �شركة  475 Petronasمليون دوالر من اال�ستثمارات الكلية
التي تقدر ب�أكثر من  1مليار دوالر خالل ال�سنوات الخم�س المقبلة .يذكر �أن �إدارة
معلومات الطاقة الأمريكية قدرت االحتياطيات القابلة للإنتاج من المنطقة في عام
 2012بحوالي  741مليون برميل من زيت ال�سجيل.
وكانت  YPFقد �أ�شارت في �شهر ني�سان�/أبريل � 2014إلى وجود خطط يجري
بحثها بالتعاون مع �شركة  Chevronلتطوير امتياز  Loma Campanaالذي تبلغ
م�ساحته  389كم مربع والواقع �أي�ضاً في حو�ض .Neuguen
وفي �أ�ستراليا ،ومع تزايد اهتمامها بم�صادرها المحتملة من الغاز الكتيم وغاز
ال�سجيل ،دعت �أ�ستراليا منذ منت�صف عام  2013ال�شركات المهتمة لتقديم عرو�ض
ا�ستك�شافية ل�ستة قواطع في المغمورة وعلى الياب�سة غربي البالد ،تزيد م�ساحتها
مجتمعة عن � 21ألف كم مربع .ومن �ضمن هذه القواطع منطقة « »L13-3التي تقع
في حو�ض  Perthجنوب غربي البالد والذي يعبره خط �أنابيب لنقل النفط والغاز،
ويعتبر هذا الحو�ض م�صدراً محتم ً
ال لغاز ال�سجيل والغاز الكتيم في المنطقة الغربية
حيث ت�شير بع�ض التقديرات الحكومية �إلى احتمال وجود  8.5تريليون متر مكعب من
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غاز ال�سجيل والغاز الكتيم فيه ،منها  2تريليون متر مكعب في الق�سم ال�شمالي من
الحو�ض� ،إ�ضافة �إلى احتمال وجود  8.4تريليون متر مكعب في حو�ض Cannin
�شمال غربي ا�ستراليا .وتزامن ذلك مع �صدور تقرير عن المجل�س الأ�سترالي العلمي
الأكاديمي ( ،)ACOLAذكر �أن احتياطي البالد غير الم�ستغل من غاز ال�سجيل
يقارب  28.3تريليون متر مكعب.
وفي ال�صين� ،أظهر ارتفاع الإنتاج بالترافق مع التطورات التي �شهدتها �شركات
اال�ستك�شاف الحكومية �أن ال�صين ت�سير قدماً على طريق الو�صول �إلى هدفها في
�إنتاج غاز ال�سجيل ،حيث و�ضعت مجموعة  PetroChinaخطة لإنتاج  2.6مليار
متر مكعب من غاز ال�سجيل عام  2015بدالً عن خطة �سابقة هدفت �إلى �إنتاج 1.5
مليار متر مكعب ،وقد ر�صدت ال�شركة ما يقارب  1.5مليار دوالر لعمليات الحفر
والت�شقيق الهيدروليكي في عام  .2014وقدرت بع�ض مراكز الأبحاث �أن �سعر نقطة
التعادل لإنتاج غاز ال�سجيل في ال�صين �سيكون بحدود  7.7دوالر�/ألف قدم مكعب.
من جانبها ،حققت �شركة  Sinopecاكت�شافاً كبيراً لغاز ال�سجيل في Chongqing
جنوب غرب ال�صين ،وقدر االحتياطي في حقل  Fu-Lingبحوالي  2.1تريليون متر
مكعب ،ومن المتوقع �أن ي�صل معدل الإنتاج من االكت�شاف الجديد �إلى  10مليار متر
مكعب �سنوياً في عام  .2017وقد بلغت نفقات ال�شركة على الحقل حوالي  322مليون
دوالر حتى نهاية الربع الأول من عام  .2014كما حققت نف�س ال�شركة اكت�شافاً لغاز
ال�سجيل في منطقة  Guizhouالقريبة من الحقل المذكور ،وذلك عبر بئر حفر
�إلى عمق  4417م ،و�أنتج عند و�ضعه على االختبار بمعدل � 105آالف متر مكعب في
اليوم .من جهة �أخرى يرى بع�ض الباحثين �أنه من ال�صعب �أن تحظى خطط ال�صين
في هذا المجال بالنجاح المتوقع ،ب�سبب العوائق االقت�صادية والفنية التي تقف حجر
عثرة �أمام تحقيقها.
وفي المملكة المتحدة� ،أ�شار تقرير �أعدته �شركة � Ernst & Youngإلى �أن
تطوير تو�ضعات غاز ال�سجيل في البالد ربما ي�ساهم في �إيجاد � 64ألف فر�صة عمل
جديدة ،وي�ضخ نحو  55مليار دوالر من اال�ستثمارات لو تم حفر  4000بئر �أفقي كما
هو متوقع بين عامي  2016و .2032وكان معهد الم�سح الجيولوجي البريطاني قد
قدر �أن االحتياطي الجيولوجي من غاز ال�سجيل في حو�ض Bowland-Hodder
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الذي يمتد من �شمال �إنكلترا �إلى يورك�شير يقارب  38تريليون متر مكعب .ولت�شجيع
العمل في مجال غاز ال�سجيل� ،أقرت الحكومة البريطانية تخفي�ضاً �ضريبياً بمعدل
 %30على �إنتاج غاز ال�سجيل من الآبار الواقعة على الياب�سة.
وفي بولندا ،وقعت �شركتا  PGNIGو  Chevronعلى اتفاقية تعاون للتنقيب
عن غاز ال�سجيل في المناطق الجنوبية ،تن�ص على �أن تق ّيم ال�شركتان تو�ضعات غاز
ال�سجيل في �أربعة تراخي�ص ا�ستك�شافية جنوب �شرق البالد .وتميزت بولندا عن
باقي دول �أوروبا ب�سعيها الحثيث نحو تطوير تو�ضعات ال�سجيل في عام  ،2013حيث
حفر فيها  44بئراً ت�ستهدف غاز ال�سجيل� ،إ�ضافة �إلى منحها �أكثر من  100رخ�صة
ا�ستك�شافية� .إال �أن هناك بع�ض الإ�شارات �إلى تعثر خطواتها في هذا المجال بعد
ان�سحاب �شركة  ExxonMobilالتي حفرت بئرين جافين في البالد خالل ت�سعة
�أ�شهر في عام  ،2013لكن الأهم �أنها �أعلنت �أن ان�سحابها من العمل في مجال غاز
ال�سجيل في بولندا كان ب�سبب انعدام الحافز االقت�صادي المجدي لمتابعة التنقيب.
وقد �سارت على خطاها الحقاً �شركة  Talisman Energyالتي باعت ح�ص�صها في
ترخي�صها �ضمن بولندا في منت�صف عام  ،2013ثم تبعتها  Marathon Oilالتي
با�شرت ب�إجراءات بيع ترخي�صها في بولندا خالل عام .2014
وفي الهند ،جرى اعتماد �سيا�سة خا�صة بالم�صادر غير التقليدية ،حيث �أقرت
البالد �سيا�سة جديدة ت�سمح بمنح ترخي�ص للتنقيب عن زيت وغاز ال�سجيل لل�شركات
العاملة في مناطق االمتياز الممنوحة للتنقيب عن الهيدروكربونات التقليدية ،حيث
وافقت اللجنة الحكومية لل�ش�ؤون االقت�صادية في الحكومة على االقتراح الذي رفعته
لها وزارة النفط والغاز بهذا الخ�صو�ص ،وتت�ضمن ال�سيا�سة الجديدة ال�سماح لل�شركات
بالعمل خالل ثالثة �أطوار تقييمية يمتد كل منها لثالث �سنوات ،على �أن تبقى �إتاوة
الحكومة وباقي ال�ضرائب كما هي بالن�سبة للم�صادر التقليدية.
وفي نف�س المجال ،تعتبر المك�سيك من الدول التي بد�أت بالعمل على �إ�صالح
الأنظمة التي تحكم عمليات اال�ستثمار فيها ،حيث �أخذت الخطوة الأولى نحو فتح قطاع
الطاقة فيها لال�ستثمارات الخا�صة في محاولة ال�ستغالل م�صادرها الهيدروكربونية
غير التقليدية  .وفي هذا المجال تم �إجراء تعديالت د�ستورية في كانون الأول/
دي�سمبر  ،2013للتخفيف من القيود المفرو�ضة على اال�ستثمارات الأجنبية ولتعديل
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النظام ال�ضريبي المتعلق ب�شركتها البترولية الحكومية  ،Pemexمما يفتح المجال
�أمام اال�ستثمارات الخارجية في خطوة تعتبر الأولى من نوعها منذ  75عاماً  ،وهي
خطوة على طريق تطوير منظومات ال�سجيل فيها في محاولة لرفع معدل �إنتاج البالد
�إلى  3مليون ب/ي في عام  .2018وكانت �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد و�ضعت
المك�سيك في المركز ال�ساد�س من ناحية حجم م�صادر غاز ال�سجيل المتوقعة فيها
والتي قدرت بنحو  15.4تريليون متر مكعب ،بينما و�ضعتها في المرتبة الثامنة عالمياً
من ناحيـــة حجــــم م�صــادر زيت ال�سجيل القابلة للإنتاج فنياً ،والتي قدرت بحوالي
 13مليار برميل.
وتعتبر منظومة �سجيل � Eagle Fordأهم منطقة م�أمولة في المك�سيك ،وهي
ت�شكل امتداداً لنف�س المنظومة الموجودة في والية تك�سا�س الأمريكية ،وتمتد نحو
حو�ض  Burgosفي المك�سيك .وكانت �شركة  Pemexبح�سب الأنظمة المرعية
هي الم�س�ؤول الوحيد عن تطوير م�صادر واحتياطيات النفط والغاز في المك�سيك،
و�سبق لها �أن حفرت �أربعة �آبار ا�ستك�شافية الختبار منظومة ال�سجيل ،ومنها البئر
 Emergente-1في �أواخر عام  2010على بعد ب�ضعة كيلومترات من الحدود مع
الواليات المتحدة ،وبلغ العمق العمودي للبئر  2500م ،مع جذع �أفقي بطول 2550
م ،وقامت ال�شركة بت�شقيق البئر على  17مرحلة ،ف�أنتج بمعدل �أولي بلغ � 78ألف متر
مكعب من الغاز ،ونحو  27ب/ي فقط من زيت ال�سجيل ،وقدرت تكاليف حفر البئر
وت�شقيقه بما يتراوح بين  25 -20مليون دوالر .بينما و�ضعت ال�شركة خططاً الحقة
لحفر  75بئراً ا�ستك�شافياً في منظومـــــة ال�سجــــيل �ضــمن حو�ض  Burgosخالل
عام .2015
وفي كولومبيا التي اهتمت بدورها بمنظومات ال�سجيل ،بد�أ ائتالف مكون من
�شركتي  ، Canacol Energyو ConocoPhillipsبحفر البئر اال�ستك�شافي
 Oso Pardo-1الختبار �إمكانية وجود النفط في ت�شكيلة تقليدية من ال�صخور
الرملية من الع�صر الثالثي� ،إ�ضافة الختبار مكامن �أخرى �أعمق مكونة من الغ�ضار
المت�شقق والكربونات من الع�صر الكريتا�سي ،وذلك على بعد  12كم �إلى الغرب من بئر
 Mono Arana-1الذي تم اكت�شاف النفط التقليدي فيه في نف�س الت�شكيالت التي
ي�ستهدفها البئر الجديد.
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من جهة �أخرى ،ظهرت العديد من التحديات ل�صناعة زيت وغاز ال�سجيل �سواء في
الواليات المتحدة �أو غيرها ،فقد �أبدت بع�ض الدول الأوربية تحفظات على عمليات
الت�شقيق الهيدروليكي المترافقة مع تطوير منظومات ال�سجيل ،ومنها فرن�سا التي
�أيدت المحكمة العليا فيها في نهاية عام  2013ت�شريعاً �صدر عام  2011يحظر هذا
النوع من العمليات تماماً ،لتكون الدولة الثانية بعد بلغاريا في هذا الم�ضمار.
وفي الواليات المتحدة �أ�صدر ق�سم مراقبة تلوث الهواء في والية كولورادو
الأمريكية ت�صريحاً ذكر فيه نتائج درا�سة قام بها مهند�سوه ،بينت �أن تطاير المركبات
الع�ضوية الخفيفة وخا�صة من خزانات و�أنابيب النفط والغاز تت�سبب في تلوث الهواء.
و�أو�ضحت الدرا�سة �أن تنامي عمليات �إنتاج النفط والغاز التي ترافقت مع تطورات
تقنيات الحفر والت�شقيق الهيدروليكي لإنتاج زيت وغاز ال�سجيل ،قد �ساهمت في زيادة
كميات المركبات الع�ضوية المتطايرة فوق �سطح الأر�ض مما �ساعد على زيادة معدالت
تلوث الهواء ،وهو ما �أدى لظهور عدة م�شاكل �صحية من بينها حاالت الربو.
كما �أكدت درا�سة للجنة الطرق في تك�سا�س �أن العديد من الطرق في مقاطعة
 DeWittلي�ست مهي�أة للناقالت ذات الحموالت الثقيلة جداً ،مما ت�سبب في زيادة
ملحوظة في كلفة عمليات ال�صيانة التي ارتفعت �أكثر من �أربعة �أ�ضعاف من  3.7مليون
دوالر عام  2012لت�صل �إلى  15.3مليون دوالر في عام  ،2014وهو ما �سوف ي�ستدعي
تخ�صي�ص �ضريبة لعمليات ال�صيانة .يذكر �أن �إنتاج زيت ال�سجيل في هذه المقاطعة
ارتفع من  440ب/ي عام  ،2009لي�صل �إلى �أكثر من � 80ألف ب/ي حتى الن�صف
الأول من عام .2014
وكانت والية تك�سا�س قد �أ�صدرت  69ترخي�صاً للحفر عام  ،2007بينما ارتفع
العدد �إلى  449ترخي�صاً عام  ،2012و�أ�صدرت �إدارة النقل في تك�سا�س تقريراً بينت
فيه �أن حفر وو�ضع بئر واحد على الإنتاج ،يحتاج �إلى  1200حمولة مختلفة بوا�سطة
الناقالت التي يتراوح وزنها القائم بين � 57إلى  68طن.
�إ�ضافة �إلى ما �سبق� ،أعلنت �شركة  BP Americaفي مطلع الربع الثاني من
عام � 2014أنها لن تتابع عمليات التطوير في منطقة الترخي�ص التي تعمل بها في
منظومة  Utica Shaleفي والية �أوهايو ،والتي تبلغ م�ساحتها نحو  400كم مربع.

115

تقرير الأمني العام ال�سنوي احلادي والأربعون

وقد �سجلت ال�شركة في الربع الأول من عام  2014تخفي�ضاً بلغ  521مليون دوالر في
قيمة �أ�صولها المرتبطة بهذه المنطقة.
ومن الوا�ضح �أن �ضرورة القيام بعمليات الت�شقيق الهيدروليكي في �آبار ال�سجيل
ت�ستدعي ا�ستخدام كميات كبيرة من المياه ،وهذا بدوره ما قد يعتبر عائقاً �أمام تطوير
م�صادر زيت وغاز ال�سجيل في بع�ض الدول� ،إذ �أ�شار تقرير �أ�صدره معهد م�صادر العالم
« »World Resources Instituteفي �شهر �أيلول�/سبتمبر عام � 2014إلى �أن:
 %381 .1من م�صادر الهيدروكربونات في �صخور ال�سجيل توجد �إما في مناطق
�صحراوية� ،أو في مناطق تعاني من �إجهاد ٍ
عال في م�صادر المياه.
 %192 .2من الم�صادر توجد في مناطق ذات تغيرات مائية مو�سمية �شديدة.
 %153 .3من الم�صادر توجد في مناطق معر�ضة ب�شكل كبير لمخاطر الجفاف.
و�أ�ضاف التقرير �أن  386مليون ن�سمة يعي�شون في المناطق التي تمتد تحتها
منظومات ال�سجيل ،و�أن  %40من تلك المناطق تعتمد على الزراعة المروية مما يخلق
مناف�سة كبيرة على م�صادر المياه بين الزراعة وبين عمليات الت�شقيق الهيدروليكي.
�إال �أن العوائق المذكورة لم تمنع العديد من الم�ؤ�س�سات من و�ضع �سيناريوهات
مختلفة لنمو �إنتاج زيت ال�سجيل في الواليات المتحدة ،وما يمكن �أن يتبعه من نمو
في البنية التحتية ،ومنها على �سبيل المثال م�ؤ�س�سة  Douglas Westwoodالتي
�أ�صدرت تقريراً في مطلع عام � 2014أ�شارت فيه �إلى �أن �إنتاج زيت ال�سجيل �ساهم في
�إيجاد ا�ستثمارات م�ستقرة في �سوق البنى التحتية ،وخا�صة في مجال بناء خطوط
الأنابيب ،حيث �أ�شارت قاعدة بيانات الم�ؤ�س�سة �إلى وجود خطط ال�ستثمار  22مليار
دوالر بين  2020 -2014وذلك لمد �أكثر من � 37ألف كم من خطوط الأنابيب ،منها
 1600كم لنقل الزيت المنتج من منظومة  Bakken Shaleالتي تعتبر حقولها بعيدة
ن�سبياً عن مراكز المعالجة ،ومن المخطط �أن تبنى في عام  ،2016مما �سوف ي�ساهم
في تخفي�ض معدل الخ�صم على �أ�سعار الزيت المنتج من تلك المنظومة ،خا�صة و�أن
 %70من الزيت المنتج من منطقة �شمال داكوتا ينقل بالقطارات.
�أما على �صعيد الدول العربية  ،فال تزال الن�شاطات محدودة جداً في مجال زيت
وغاز ال�سجيل ،وقد �أعلنت الجزائر في تموز/يوليو  2014عن خطط لحفر � 4آبار
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لغاز ال�سجيل لتقييم الجدوى االقت�صادية لهذا الغاز بعد درا�سات بينت �أن الجزائر
تحتل المرتبة الثالثة عالمياً على م�ستوى تقديرات م�صادر غاز ال�سجيل بعد ال�صين
والأرجنتين .و�سوف تحفر الآبار في حو�ض «�إليزي» جنوب �شرق البالد ،وحو�ض
«�إحنت» في الجنوب الغربي .وي�أتي هذا الإعالن بعد قرار الحكومة بحفر  11بئراً لغاز
ال�سجيل في البالد خالل  13 -7عاماً ،حيث تخطط �شركة �سوناطراك الجزائرية
في حال نجاحها لإنتاج  30مليار متر مكعب من غاز ال�سجيل في عام .2020
وفي الأردن ،التي يتوفر فيها �صخر ال�سجيل الزيتي ،وافقت الحكومة الأردنية على
م�شروع لتوليد الكهرباء با�ستخدام ال�سجيل الزيتي في منطقة «عطارات �أم الغدران»
على بعد  110كم جنوب �شرق العا�صمة ّعمان .تقدر كلفة الم�شروع بنحو  2.4مليار
دوالر ،و�سوف تتولى تنفيذه «�شركة عطارات للطاقة» ،وهي �شركة م�شتركة بين
 Enefitالإ�ستونية ( ،)%65و YTL Powerالماليزية ( ،)%30ومجموعة ال�شرق
الأدنى لال�ستثمار ( .)%5ومن المخطط �أن تبلغ طاقة محطة التوليد المزمع �إن�شا�ؤها
 470ميغاواط.
عموماً ،ورغم كل الأهمية المتزايدة للم�صادر غير التقليدية مثل زيت �أو غاز
ال�سجيل والنفط الكتيم ،ت�ستمر م�صادر النفط والغاز التقليدية في الهيمنة على
احتياطيات و�إمداد البترول في العالم .وفي هذا المجال توقعت وكالة الطاقة الدولية
�أن م�صادر النفط غير التقليدي ب�أنواعها المختلفة لن تلبي �أكثر من  %13من الطلب
العالمي على النفط في عام � .2035أما م�صادر الغاز غير التقليدية (الغاز الكتيم،
غاز ال�سجيل ،غاز طبقات الفحم) فيمكن �أن تغطي  %26من الطلب العالمي في
نف�س العام .كما �أ�شارت درا�سة ن�شرتها مجلة النفط والغاز �إلى �أن معظم �إمداد النفط
�سي�أتي من االحتياطيات المتبقية ومن نمو االحتياطيات في الحقول العمالقة �سواء
المكت�شفة �أو غير المكت�شفة.
وقد انتع�ش �سوق اال�ستك�شاف والإنتاج ب�شكل وا�ضح في عام  ،2014ومن
الم�ؤ�شرات الإيجابية على ذلك ما �أ�شارت له درا�سة ا�ستقر�أت �سوق المعدات تحت
ال�سطحية حيث ذكرت �أن الإنفاق الر�أ�سمالي في هذا المجال �سوف يبلغ  117مليار
دوالر بين عامي  2014و ،2018وهو ما يمثل عملياً زيادة تعادل  %80مقارنة بالإنفاق
في نف�س المجال خالل الأعوام الخم�سة المن�صرمة ،والذي كان قد ت�أثر �سلباً بالأزمة
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االقت�صادية التي حلت عام  ،2009وبحادثة اندفاع النفط في خليج المك�سيك عام
 .2010وعزت الدرا�سة هذا االنتعا�ش المتوقع �إلى الظروف المرتبطة باالكت�شافات
الجديدة في المياه العميقة من جهة ،وببدء عمليات تطوير العديد من الحقول في
�أفريقيا و�أمريكا الالتينية ودول �أمريكا ال�شمالية .وبينت �أن  %44من مجمل الإنفاق
�سيتم تخ�صي�صه لم�شاريع �ضمن مياه يزيد عمقها عن  1000متر ،كما �أن ن�صف
الإنفاق �سيكون على معدات الإنتاج في المغمورة .وعلى نف�س الم�سار �أ�شار رئي�س
مجموعة  Douglas-Westwoodاال�ست�شارية في � 2014/12/2إلى �أن تلبية
الطلب العالمي على النفط والغاز خالل ال�سنوات الأربع المقبلة تحتاج �إلى ا�ستثمارات
تقدر بنحو  1.4تريليون دوالر.
و�شهد عام  2014توقيع العديد من العقود في مختلف الدول العربية على �صعيد
الم�صادر التقليدية في مجال اال�ستك�شاف والإنتاج والتطوير ،ومنها على �سبيل
المثال:

➣ الدول الأع�ضاء
في الإمارات العربية المتحدة ،ح�صلت �شركة  Inpexاليابانية على موافقة
الحكومة الإماراتية على تمديد امتيازها لحقل زاكوم العلوي ،بحيث تنتهي فترة
االمتياز بعد التمديد في عام  .2041ويجري العمل على تطوير الحقل المذكور عبر
الجزر ال�صناعية لرفع معدل �إنتاجه من حوالي � 550ألف ب/ي ،لي�صل �إلى � 750ألف
ب/ي عام  .2017كما منحت �شركة تطوير حقل زاكوم عقد �أعمال هند�سية وتوريد
و�إن�شاءات بقيمة  175مليون دوالر ل�شركة  ABBوذلك لتطوير �سعة توليد الطاقة
في من�ش�آت معالجة النفط والغاز في الحقل .كما منحت �شركة �أبو ظبي للعمليات
البترولية البرية عقداً للت�صاميم الهند�سية الأ�سا�سية بقيمة  21مليون دوالر ل�شركة
 Petrofacوذلك لم�شروع الت�سهيالت المتكاملة لحقل باب �ضمن منطقة الإنتاج
الحرة (ثمامة) على بعد  150كم �إلى الجنوب الغربي من مدينة �أبو ظبي.
كما ت�سير �أعمال التطوير بوتيرة عالية في حقل الزوراء الغازي ،حيث قامت �شركة
 Dana Gasالتي تدير عمليات الحقل بمنح معظم العقود الالزمة لعمليات التطوير،
ومن المتوقع �أن يبد�أ الإنتاج من الحقل في عام  2015بمعدل  1.1مليون متر مكعب
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في اليوم .يقع حقل الزوراء الذي اكت�شف عام � 1979ضمن منطقة االمتياز البحرية
الغربية قبالة �ساحل �إمارة ال�شارقة ،وهي منطقة تغطي م�ساحة  1000كم مربع .يمتد
الحقل �ضمن مكمن جيولوجي يقع بالقرب من الحدود بين �إمارتي ال�شارقة وعجمان
على م�ساحة  25كم مربع ،ومن المخطط �أن يتم نقل الغاز �إلى الياب�سة عن طريق خط
�أنابيب حيث �سيتم معالجته وت�سويقه داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
و�ضمن خططها لتطوير حقل «الجليلة-ب» الواقع على بعد  90كم قبالة �سواحل
�إمارة دبي في مياه عمقها  60م ،منحت م�ؤ�س�سة دبي للبترول عقد هند�سة و�شراء وبناء
وتركيب ل�شركة  ،Technipويت�ضمن مخطط العمل بناء وتركيب من�صة «الجليلة-ب»،
�إ�ضافة �إلى مد خط �أنابيب بطول  110كم وبقطر يتراوح بين  24 -6بو�صة .كما
�أعلنت �شركة � DNOأنها قد ربطت بئر «�صالح� »8-إلى المن�ش�آت ال�سطحية التابعة
لها قبالة �سواحل �إمارة ر�أ�س الخيمة تمهيداً لو�ضع البئر على الإنتاج والتمكن من
مراقبة ال�ضغط فيه.
وفي الجزائر �أعلنت وزارة الطاقة والمناجم/الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات
في  22كانون الثاني/يناير  2014عن جولة العرو�ض الرابعة التي تت�ضمن  92قاطعاً
على الياب�سة تغطي م�ساحة تزيد عن � 463ألف كم مربع ،وتتوزع بين �أحوا�ض تندوف،
�إليزي ،غدام�س� ،أطل�س ،غراره.
وفي منت�صف عام  2014منحت «الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات»
ثالث رخ�ص ل�شركة  Eniللتنقيب عن النفط والغاز على م�ساحة  46,837كم مربع
في امتيازات «الغويفل» ،و«تينركوك» ،و«طرفا�س» في جنوب البالد ،وتبلغ مدة
التراخي�ص �سنتين ،وبحيث يت�ضمن برنامج العمل �إجراء الدرا�سات الالزمة وحفر
�آبار تنقيبية لتحديد الإمكانيات الهيدروكربونية في االمتيازات.
وكانت الجزائر قد طرحت ثالث جوالت �سابقة للعرو�ض ت�ضمنت  16قاطعاً
في عام  2008تم �إر�ساء  4منها ،و 8قواطع في عام  2009تم �إر�ساء  3منها ،و10
قواطع في عام  2010تم �إر�ساء قاطعين منها .بينما تعتبر جولة العرو�ض هذه الأولى
من نوعها في الجزائر منذ �أن تمت مراجعة قانون الهيدروكربونات في عام ،2012
والذي تم ت�صديقه في مطلع عام  .2013وقد هدفت مراجعة القانون �إلى تح�سين
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ال�شروط المالية بالن�سبة للم�ستثمرين الأجانب دون الم�سا�س ب�شرط �أن تكون ح�صة
�شركة �سوناطراك � ، %51إال �أن القانون ت�ضمن تعديالت على البنية ال�ضريبية وقدم
حوافز مالية �أف�ضل لل�شركات التي ت�ستثمر في قواطع اال�ستك�شاف في المغمورة �أو في
الم�صادر غير التقليدية.
وفي �شهر �أيلول�/سبتمبر  ،2014منحت الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات �أربعة
تراخي�ص �ضمن م�ساحة تزيد عن  33500كم مربع ،ويبين الجدول التالي بع�ض
التفا�صيل عن هذه التراخي�ص:
2

ال�شركة

االلتزامات

الترخي�ص

القاطع

الم�ساحة كم

م�سح زلزالي
وحفر بئرين

Timissit

210

2,732.35

Statoil Sigma
Netherlands BV
Shell Exploration New
Ventures One GmbH

Tinhert North

223b,
244d,
235b

2,907.77

Dragon Oil (Algeria
Alpha) Limited
Enel Trade SpA

م�سح زلزالي
وتف�سير بيانات
وحفر � 3آبار

M’Sari Akabli

332a,
341a3,
339a1

8,096.38

Enel Trade SpA
Dragon Oil (Algeria
Alpha) Limited

م�سح زلزالي
وتف�سير بيانات
وحفر � 3آبار

Boughezoul

104b,
117,
133c,
135b,
137b

19,788.90

ريب�سول الجزائرية لال�ستك�شاف
Shell Exploration New
Ventures One GmbH

غ/م

وفي تون�س� ،أعلنت �شركة � ADX Energyأنها قد ح�صلت على موافقة اللجنة
اال�ست�شارية للهيدروكربونات على تمديد فترة اال�ستك�شاف المتياز «كركوان» لمدة
�سنتين ،بحيث تنتهي الفترة في � 21شباط/فبراير  .2016يذكر �أن االمتياز
التون�سي يجاور امتياز  Pantelleriaالواقع في �إيطاليا الذي يحتوي على مناطق
م�أمولة ا�ستك�شافياً.
وفي ال�سعودية ،ذكرت �شركة �أرامكو ال�سعودية في تقريرها ال�سنوي �أن ا�ستغالل
الغاز غير التقليدي بات يمثل خطوة ا�ستراتيجية مهمة ال�ستمرار التنمية االقت�صادية
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في المملكة حيث �سي�ساعد في تلبية الطلب المحلي على الطاقة ،خا�صة في
مجال توليد الكهرباء ومحطات تحلية المياه ،مما �سوف ي�ساهم في زيادة الكميات
المخ�ص�صة للت�صدير من النفط الخام والديزل .و�أكدت ال�شركة في تقريرها �أن
برنامج �أرامكو ال�سعودية للغاز غير التقليدي قد دخل مرحلة الت�شغيل الكامل في عام
 2013بعد مرور عامين على تد�شين برنامج الغاز غير التقليدي لل�شركة في المنطقة
ال�شمالية ،و�أ�شارت �إلى �أنها م�ستعدة لاللتزام بتوفير غاز ال�سجيل لتطوير محطة
كهرباء تبلغ طاقتها 1000ميغاواط لتغذية قطاع ا�ستخراج الفو�سفات وت�صنيعه في
المملكة ،مبينة �أن المملكة �ستكون بالتالي من �أوائل البلدان خارج �أمريكا ال�شمالية
التي ت�ستخدم غاز ال�سجيل لتوليد الكهرباء محلياً .وبين التقرير �أن �أرامكو ال�سعودية
تقوم بالتنقيب عن م�صادر الغاز غير التقليدي في ثالث مناطق في المملكة هي
المنطقة ال�شمالية الغربية ،وجنوب الغوار ،والربع الخالي.
كما �أعلنت المملكة �أنها تخطط ال�ستثمار  40مليار دوالر �سنويا على مدى الأعوام
الع�شرة القادمة للحفاظ على ا�ستقرار طاقة الإنتاج النفطي وم�ضاعفة �إنتاج الغاز،
وذكر الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أرامكو ال�سعودية �أن االهتمام الأكبر �سين�صب على
قطاع اال�ستك�شاف والإنتاج وب�شكل متزايد على الحقول البحرية بهدف الحفاظ على
الطاقة الإنتاجية للنفط في المملكة عند  12مليون ب/ي.
وفي �سورية ،تم التعاقد مع �شركة  Stroytransgazلتنفيذ م�شروع غاز �شمال
المنطـــقة الو�ســــطى بقــــيمة  290مليون يورو (حوالي  377مليون دوالر) �إ�ضافة
�إلى  4مليار ليرة �سورية ،حيث يتم تطوير  9حقول في �شمال المنطقة الو�سطى على
مراحل ،وذلك ب�إن�شاء نظام تجميع للغاز و�إقامة معمل لمعالجته في موقع التوينان
با�ستطاعة  3.4مليون م/3ي من الغاز الخام ،ينتج عنها  3مليون م/3ي غاز نظيف،
و 53طن/ي من الغاز المنزلي� ،إ�ضافة �إلى  2000ب/ي من المتكثفات.

وفي العراق ،بد�أت �شركة  Lukoilالإنتاج التجاري من حقل غرب القرنة 2-حيث
بلغ معدل �إنتاج الحقل � 120ألف ب/ي في  ،2014/3/28وين�ص عقد الخدمة
الموقع مع ال�شركة على �أن تحافظ على معدل الإنتاج لمدة  90يوماً قبل �أن يحق لها
الح�صول على عائدات ا�ستثماراتها.
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يعتبر حقل «غرب القرنة� »2-أحد �أكبر حقول النفط في العالم ،ويقع على بعد 65
كم من مدينة الب�صرة جنوبي العراق ،وتقدر احتياطياته الجيولوجية بنحو  35مليار
برميل من النفط تتوزع بين ت�شكيلتي م�شرف ويمامة .يت�ضمن م�شروع تطوير الحقل
ثالث مراحل:
— —الإنتاج المبكر من ت�شكيلة م�شرف بهدف الو�صول �إلى � 400ألف ب/ي.
— —التطوير الكامل لت�شكيلة م�شرف بهدف الو�صول �إلى � 550ألف ب/ي.
— —تطوير ت�شكيلة يمامة بحيث ي�صل �إجمالي الإنتاج من الحقل �إلى  1.2مليون
ب/ي ،ويتم المحافظة على هذا المعدل من الإنتاج لفترة تزيد عن  19عاماً.
كما بد�أت �شركة  DNO International ASAفي �إنتاج الغاز الطبيعي من حقل
�سيميل في �إقليم كرد�ستان العراق ،وبمعدل بلغ حوالي  1.7مليون متر مكعب في اليوم،
وهو ما يزيد بمعدل  %20عن المخطط ،حيث يجري نقل الغاز المنتج �إلى محطة توليد
الطاقة الكهربائية في دهوك ح�سب اتفاقية جرى توقيعها مع حكومة الإقليم .وكانت
ال�شركة قد �أعلنت عن عزمها و�ضع بئر جديد على الإنتاج في �شهر حزيران/يونيو 2014
كما خططت لو�ضع بئر ثالث على الإنتاج الحقاً مما �سوف يرفع معدل الإنتاج اليومي من
الحقل �إلى ما يتراوح بين  3.4 -2.8مليون متر مكعب في اليوم.
�إ�ضافة �إلى ذلك بد�أت �شركة  Gazprom Neftب�إنتاج النفط من حقل بدره في
محافظة وا�سط �شرقي العراق ،وكانت ال�شركة قد ذكرت في �شهر يونيو/حزيران 2014
�أنه من المقرر االنتهاء من اختبارات محطة التجميع المركزية خالل ثالثة �أ�شهر يكون
الحقل بعدها جاهزاً للإنتاج بمعدل تجاري يبلغ � 15ألف ب/ي ،بينما من المتوقع �أن
ي�صل معدل الإنتاج �إلى � 170ألف ب/ي عام  ،2017وقد تم �إنجاز الخط الأول من
محطة التجميع بطاقة تبلغ � 60ألف ب/ي .وقد بد�أ الحقل بالإنتاج فع ً
ال في �آب/
�أغ�سط�س  2014بمعدل � 15ألف ب/ي ،بينما �سيتم رفع معدل الإنتاج �إلى � 60ألف
ب/ي خالل عام  ،2015ومن المخطط �أن يزود الحقل محطة كهرباء الزبيدية بالغاز.
وبد�أت �أي�ضاً عمليات الإنتاج من المرحلة الثانية لتطوير حقل الحلفاية العمالق ح�سبما
�أكدته �شركة  ،CNPCوت�ضمنت هذه المرحلة مد خط �أنابيب بطول  272كم ،وبناء محطة
معالجة للنفط الخام بطاقة  5مليـــون طــــن �سنويــــاً ،وحــفـــر و�إكمــــال  43بئراً .وذكرت
ال�شركة �أن معدل الإنتاج الو�سطي للحقل بلغ �أكثر من � 200ألف ب/ي حتى �شهر �آب/
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�أغ�سط�س  .2014وكانت المرحلة الأولى من عمليات التطوير قد رفعت معدل �إنتاج الحقل
�إلى نحو � 100ألف ب/ي  ،وحوالي  2.6مليون متر مكعب من الغاز يومياً .ومن المتوقع �أن
ي�صل معدل الإنتاج من الحقل �إلى � 400ألف ب/ي في �أواخر عام .2016
�إ�ضافة لذلك ،بد�أت �شركة  JSC Gazprom Neftفي الربع الثالث من عام
 2014بعمليات الحفر اال�ستك�شافي في قاطع َ
“�ش َك ْل” �ضمن الق�سم الجنوبي الغربي
من �إقليم كرد�ستان العراق ،حيث ت�ضمن الخطة حفر بئرين بعمق  3500م لكل منهما،
وذلك لدرا�سة وتقييم مكمنين في القاطع على �أن يتم �إكمال واختبار البئرين في مطلع
عام  .2015وكان قد �سبق �إجراء م�سح زلزالي ثنائي الأبعاد على  1000كم طولي في
القاطع المذكور ،بينما قامت ال�شركة الحقاً ب�إجراء م�سح زلزالي ثالثي الأبعاد غطى
 290كم مربع.

وح�صلت �شركتا  ،Technipو)China Huanqiu Engineering Corp (HQC
 & Contractingعلى عقد لتقديم الت�صاميم الهند�سية لم�شروع �إنتاج �سوائل الغاز
الطبيعي في منطقة «الأرطاوي» �شمال الرطبة في محافظة الب�صرة .حيث من
المخطط �أن ينتج نحو  15مليون متر مكعب في اليوم من الغاز .كما ح�صلت �شركة
 STXالكورية الجنوبية لل�صناعات الثقيلة على عقد بقيمة  99مليون دوالر لبناء
وحدة معالجة غاز الغ ّراف في العراق ،فيما �أ�شارت �إلى �أنها �ستكمل الوحدة في نهاية
عام .2015
وفي قطر� ،أعلنت قطر للبترول عن خطة ال�ستثمار �أكثر من  40مليار ريال قطري
(حوالي  10.8مليار دوالر) في م�شروع لإعادة تطوير حقل «بو الحنين» البحري الذي
يقع على بعد حوالي  120كم �إلى ال�شرق من ال�ساحل القطري .يت�ضمن الم�شروع
�إن�شاء مرافق �إنتاج بحرية مركزية ،ومحطة برية جديدة لمعالجة �سوائل الغاز الطبيعي
في م�سيعيد� ،إلى جانب تنفيذ عمليات حفر كبيرة لما يقارب  150بئراً جديدة تمتد
حتى العام  .2028ومن المقرر �أن يتم حفر الآبار الجديدة من خالل المن�صات
الحالية وال ُمط ّورة ،بالإ�ضافة �إلى  14من�صة جديدة .و�سوف تتم معالجة كافة الكميات
المنتجة عبر المن�صات في مجمع مركزي بري جديد ي�شمل من�ش�آت الإنتاج وال�ضغط،
ومن�صات الخدمات والمعي�شة .ومن المقرر �أن يتم ت�صدير النفط المنتج عن طريق
جزيرة حالول ،فيما �سينقل الغاز الحام�ض والذي يقدر بحوالي  25.5مليون متر مكعب
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يوميا عبر خط �أنابيب جديـــد بطـــــول  150كم تحت �سطح البحر �إلى محطة جديدة
لمعالجة الغاز في مدينة م�سيعــــيد .ومن هنــــاك �سيعاد �إر�سال الغاز الحلو الخفيف
« »Lean Gasبعد معالجته عبر خط �أنابيب جديد تحت �سطح البحر �إلى مرافق
بحرية جديدة لل�ضغط والحقن.
وفي الكويت ،بين التقرير ال�سنوي ل�شركة نفط الكويت للعام المالي 2014 -2013
�أن ال�شركة �أنجزت الت�صاميم الهند�سية الأولية لم�شروع �ضخ وحقن المياه المرافقة،
وقامت بطرح مناق�صة لهذا الم�شروع بكلفة تقديرية بلغت  1.37مليار دينار كويتي
(نحو  4.7مليار دوالر) ،كما تم خالل العام المالي نف�سه البدء بعمل م�سح زلزالي ثنائي
الأبعاد في المياه الإقليمية الكويتية ،ماعدا جون الكويت والمنطقة المق�سومة ،حيث
تم االنتهاء من حوالي  %25من الم�شروع ،ومن المتوقع �أن يتم �إنجاز الم�سح الزلزالي
البحري خالل العام المالي .2016 -2015
�إ�ضافة �إلى ذلك �أنجزت �شركة نفط الكويت حوالي  %90من �إجمالي م�شروع
الم�سح الجوي للجاذبية والمغناطي�سية لجميع مناطق دولة الكويت براً وبحراً خالل
ال�سنة  ، 2014 - 2013ومن المتوقع �إكمال الم�شروع خالل الربع الثاني من ال�سنة
المالية .2015- 2014

وفي ليبيا ،ح�صلت  Foster Wheelerو�شريكتها Taknia Libya
 Engineeringعلى عقـــــد هند�ســـي متقدم لتطوير الحقل المعروف با�سم
«المنطقة � »47ضمن حو�ض غدام�س على بعد  200كم �إلى الجنوب من العا�صمة
طرابل�س .ويت�ضمن الم�شروع العمل على  34بئراً �إنتاجية منها  11بئراً موجودة �سابقاً
و 23بئراً يجب حفرها ،كما يت�ضمن مد خطوط تدفق وتجميع في الحقل .كما يت�ضمن
الم�شروع مقترحاً لوحدة ف�صل تبلغ طاقتها اال�ستيعابية � 50ألف ب/ي من النفط،
و 2.5مليون متر مكعب من الغاز.
وفي م�صر ،و�إلحاق ًا لجولة العرو�ض التي �أعلنتها ال�شركة الم�صرية القاب�ضة
للغازات الطبيعية  EGASفي نهاية عام  2013عن طرح �سبعة قواطع لال�ستك�شاف
في منطقة حو�ض البحر الأبي�ض المتو�ســــط وحــــو�ض دلتا النيــــل ،فقـــد �أعلنت في
� 15شباط/فبراير  2014عن ت�ضمين قاطع ثامن في جولة العرو�ض الم�شار �إليها.
وح�صلت �شركة  Dana Gasعلى اتفاقية تعمل بموجبها في القاطع  6في امتياز
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�شمال العري�ش �ضمن دلتا النيل ،وهو �أول قاطع في المغمورة تح�صل عليه ال�شركة
في م�صر ،وتبلغ م�ساحته  2980كم مربع .يقع القاطع في منطقة يتراوح عمق الماء
فيها بين  1000 -20م ،وقد تم تحديد عدة منظومات م�أمولة فيه تمهيداً لأعمال
اال�ستك�شاف التي تمتد لأربع �سنوات ح�سب بنود االتفاقية ،وتت�ضمن �إجراء م�سوحات
زلزالية وحفر بئر ا�ستك�شافي واحد على الأقل.

كما بد�أت �شركة  Eniب�إنتاج الغاز من حقل «ديني�س -كروان» الواقع �ضمن
دلتا النيل في المغمورة ،حيث بد�أ الإنتاج من بئر «ديني�س -جنوب »6-في امتياز
«تم�ساح» �ضمن مياه عمقها  100م على بعد  65كم �شمال بور �سعيد ،وو�صل معدل
�إنتاج البئر �إلى  1.8مليون متر مكعب من الغاز في اليوم ،بينما من المتوقع �أن ي�صل
معدل الإنتاج �إلى  6.5مليون متر مكعب في اليوم عام .2015
يذكر في هذا المقام �أن �شركة  BP Egyptقد التزمت با�ستثمار  240مليون
دوالر في قاطعين ا�ستك�شافيين ح�صلت عليهما من ال�شركة الم�صرية القاب�ضة للغازات
الطبيعية ( ،)EGASوهما :قاطع «�شمال المطرية»  ،ويقع �شمال �شرق دلتا النيل
على بعد  57كم �إلى الغرب من مدينة بور�سعيد ،حيث �ستدير ال�شركة عمليات
القاطع الذي تتقا�سم ح�ص�صه بالت�ساوي مع �شركة دانة غاز� .أما القاطع الثاني
«كروان» فيقع في البحر الأبي�ض المتو�سط �ضمن المياه الإقليمية الم�صرية على بعد
 220كم �شمال �شرق مدينة الإ�سكندرية ،و 170كم �شمال غرب بور�سعيد ،وتتقا�سم
ال�شركة ح�ص�صه بالت�ساوي مع �شركة  .Eniويت�ضمن برنامج العمل القيام بم�سح
زلزالي ثالثي الأبعاد وحفر � 3آبار ا�ستك�شافية في كل من القاطعين خالل فترة
تتراوح بين � 8-6سنوات ،حيث ترى � BPأن هناك �آماالً في ا�ستك�شافات غازية في
القاطعين.

➣ الدول غير الأع�ضاء
تقرر في الأردن �أن تتابع �شركة البترول الوطنية عمليات التنقيب في حقل الري�شة
الغازي بعد �أن �أوقفت �شركة  BPعمليات التنقيب في الحقل في مطلع عام 2014
كون ن�شاطاتها لم ت�سفر عن نتائج م�شجعة �سواء في ا�ستك�شاف الطبقات العميقة �أو
في طبقة الري�شة المنتجة للغاز في الحقل .وكانت  BPقد وقعت في عام  2009على
اتفاقية مع الحكومة الأردنية ال�ستك�شاف الحقل المذكور وتقييمه ،تت�ضمن �إنفاق ما
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ال يقل عن  237مليون دوالر .من جهة �أخرى� ،أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية
الأردنية عن طرح جولة عرو�ض لقاطعين في منطقة �سرحان والأزرق في محافظة
المفرق على بعد  80كم �شمال �شرق العا�صمة عمان.
طرحت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية في �آب�/أغ�سط�س  2014جولة
عرو�ض لثالثة قواطع ا�ستك�شافية بم�ساحة تقارب � 20ألف كم مربع ،ويبين الجدول
التالي بع�ض التفا�صيل عن القواطع:
القاطع

2

الم�ساحة كم

�آبار
م�سح زلزالي �سابق م�سح زلزالي �سابق
محفورة
ثالثي الأبعاد
ثنائي الأبعاد
نوع االتفاقية
2
�سابق ًا
كم
كم

الأزرق

9665

م�شاركة بالإنتاج

7174

300

35

�سرحان

9886

م�شاركة بالإنتاج

7333

225

16

منطقة تطوير
ا�ستك�شافي

400

تطوير
االكت�شاف

7333

225

16

ووقع ال�سودان في �شهر �أيلول�/سبتمبر  2014على اتفاقية ال�ستك�شاف وتطوير
القاطع  26الذي ي�ضم حقل «الراوات» الممتد في والية النيل الأبي�ض ،ويقع جزء منه
في والية �شمال كردفان ،والجزء الآخر في والية �سنار .وتتوزع ح�ص�ص القاطع ح�سب
االتفاقية بن�سبة  %50ل�شركة  ،State Oil Company Canadaو %20ل�شركة
 Express Petroleumالنيجيرية ،و %30ل�شركة  Sudapetالوطنية.
وفي عمان ،و�ضمـــن م�شـــــروع تطوير مقطع رباب -هرويل جنوبي ال�سلطنة ،منحت
�شركة تنــــمية نفـــط عمــــان عقد خــــدمات هنــــد�سية وتـــوريد و�إدارة ت�شغـــيل بقيــــمة
 1مليار دوالر ل�شركة  .Petrofacيت�ضمن الم�شروع من�ش�آت لمعالجة الغاز الحام�ض،
و�أنظمة تجميع وحقن ،وخطوط �أنابيب للت�صدير ،حيث �سيعالج النفط والغاز المنتج
من مكامن حقل هرويل الذي تطبق فيه تقنية حقن الغاز القابل لالنحالل ،والغاز
والمتكثفات التي �ستنتج من مكمن رباب عبر �إعادة التدوير الجزئي للغاز الحام�ض،
ومن المخطط �أن يتم �إنتاج  4.9مليون م/3ي من الغاز الحلو ،وحوالي  9700م/3ي
من المتكثفات ،مع حقن � 16ألف م/3ي من الغاز الحام�ض .وكانت بيانات �سابقة
لوزارة النفط والغاز �صدرت في �شهر �آذار/مار�س  2014قد ذكرت �أنه من المتوقع �أن
يتراوح و�سطي �إنتاج النفط في البالد خالل ال�سنوات الخم�س القادمة ما بين � 950إلى
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� 960ألف ب/ي ،و�أن ي�صل متو�سط �إنتاج الغاز �إلى حوالي  120مليون متر مكعب في
اليوم  .كما بينت الوزارة �أن مجموع الإنفاق على قطاع ا�ستك�شاف و�إنتاج النفط والغاز
في عام  2013بلغ حوالي  10مليارات دوالر موزعة بن�سبة  %72في اال�ستثمارات
الر�أ�سمالية ون�سبة  %28في الم�صاريف الت�شغيلية ،بينما بلغ �إجمالي الإنفاق في
قطاع النفط حوالي  7.7مليار دوالر ،في حين بلغ �إجمالي الإنفاق في قطاع الغاز
حوالي  2.3مليار دوالر .و�أ�شارت البيانات �إلى �أن تكلفة الإنتاج المعزز لبرميل النفط
تتراوح بين  12 -10دوالر ،مقارنة مع  5 -4دوالر /البرميل في حالة الإنتاج الأولي.
كما منحت �شركة  BP Omanعقدي حفر طويلي الأجل بقيمة  730مليون
دوالر ،وذلك �ضمن م�شروع تطوير حقل غاز خزان .ح�صلت على العقد الأول وقيمته
 400مليون دوالر� ،شركة  ،KCA Deutagويت�ضمن بناء وت�شغيل خم�س من�صات
حفر .بينما ح�صلت �شركة  Abraj Energy Serviceعلى العقد الثاني بقيمة
 330مليون دوالر ويت�ضمن توريد ثالث من�صات حفر .يت�ضمن م�شروع تطوير الحقل
برنامجاً لحفر  300بئر على فترة  15عاماً ،وذلك للو�صول �إلى معدل �إنتاج يزيد عن
 28مليون متر مكعب من الغاز في اليوم.
وكانت وزارة النفط والغاز العمانية قد �أعلنت عن جولة عرو�ض في � 3آب/
�أغ�سط�س  2014لخم�سة قواطع تغطي م�ساحة  76416كم مربع ،منها قاطعان في
المغمورة وثالثة على الياب�سة ،كما هو مبين في الجدول التالي:
القاطع

الموقع

الم�ساحة
2
كم

م�سح زلزالي �سابق
ثنائي الأبعاد
كم

م�سح زلزالي �سابق
ثالثي الأبعاد
2
كم

�آبار
محفورة
�سابقا

18

المغمورة

21,140

10,000

2,048

3

59

المغمورة

40,488

8.000

-

-

54

الياب�سة

5,632

7,000

400

7

� 43آ

الياب�سة

6,879

12,000

-

1

58

المغمورة

2,277

2,500

-

1

وفي المغرب ،ح�صلت �شركة  San Leonعلى  %1.5من ح�ص�ص ترخي�ص �سيدي
مو�سى قبالة �سواحل المغرب .في حين بد�أت �شركة  Genel Energyالتي تتولى
�إدارة عملــــيات الترخيــــ�ص في حفر البئر اال�ستكـــــ�شافي الأول « »SM-1على بعد
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 60كم من ال�سواحل المغربية ،في مياه عمقها 990م ،وذلك في �شهر تموز/يوليو
 ،2014وقدرت تكاليف حفر البئر بنحو  50مليون دوالر.
ومددت وزارة الطاقة والمياه في لبنان وللمرة الخام�سة الموعد النهائي لقبول
عرو�ض ا�ستك�شاف خم�س قواطع في المغمورة ،وذلك في � 14آب�/أغ�سط�س .2014
وفي فل�سطين� ،أعلنت وزارة االقت�صـــــاد الوطني التابـــعة لل�سلطة الفل�سطيـــــنية
في �شهر �آذار/مار�س  2014عن جولة عرو�ض لقاطع رنتي�س 1-الذي تبلغ م�ساحته
 432كم مربع ،ويقع �شمال غرب ال�ضفة الغربية .ولم يت�ضمن الإعالن �شروطاً
�إلزامية للعار�ضين ،لكنه ت�ضمن برنامجاً بخطوط عري�ضة هي:
�أن تمتـــد الفترة التنقيبية الأولى لثالث �سنوات وتت�ضمن حفر بئرين �إلى عمق
 4500م� ،إ�ضافة �إلى �إجراء م�سح زلزالي ثنائي الأبعاد على  200كم طولي ،تلي ذلك
فترة تمديد �شرط ّية �أولى لمدة �سنتين ،تت�ضمن حفر بئرين �إلى عمق  4500م� ،إ�ضافة
ّ
�شرطية ثالثة
�إلى �إجراء م�سح زلزالي ثالثي الأبعاد على  200كم مربع .ثم فترة تمديد
لمدة �سنتين تت�ضمن حفر بئرين �إلى عمق  4500م ،و�إجراء اختبارات �إنتاجية.
�أما ال�شروط التعاقدية فتت�ضمن عقداً لمدة  25عاما ،بينما تعتمد ال�ضرائب و�إتاوة
الحكومة (حق الملكية) على معدل الإنتاج اليومي من الحقل في حال تحقيق اكت�شاف تجاري.

➣ على ال�صعيد العالمي
تميز عام  2014بن�شاط وا�ضح في مجال عرو�ض اال�ستك�شاف التي قدمتها العديد
من دول العالم ،ومنها على �سبيل المثال:
�أعلنت �أفغان�ستان في �شهر كانــون الثاني/يناير  2014عن جولة عرو�ض
ال�ستك�شاف وتطــــوير قاطــع  Totimaidanالواقع جنـــوب �شـــــرق حو�ض Amu
� Daryaشمال البالد على الحدود مع تركمان�ستان ،ويحتوي القاطع على حقلـــي
 ،Jumaو ،Bashikurdالمكت�شفين منذ الحقبة ال�سوفيتية.
ومن المالمح الهامة التي ميزت عام  2014اكت�شاف النفط بكميات تجارية في
كينيا ،حيث تزايد االهتمام بهذه الدولة خالل عامي  2012و 2013بعد �إعالن كل
من  ،Tullowو Africa Oilعن �أول اكت�شاف تجاري للنفط في كينيا �ضمن القاطع
« »10BB/13Tفي حو�ض  ،South Lokicharوهو قاطع يحتمل �أن يدر على
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البلد نحو  10مليارات دوالر من العوائد خالل ثالثين عاماً ا�ستناداً �إلى الخ�صائ�ص
الجيولوجية الإقليمية ونتائج اختبار البئر المذكور ،مما يعني ا�ستناداً �إلى بع�ض
التحليالت العالمية �أن الناتج المحلي الإجمالي لكينيا يمكن �أن ينمو بمعدل %0.83
�سنوياً .وقد قررت كينيا �إطالق جولة عرو�ض ا�ستك�شافية في مطلع عام  ،2014لكنها
ر�أت الحقاً تعديل الموعد �إلى الربع الرابع من  2014على �أمل �أن تتحقق المزيد من
االكت�شافات مما يمكن �أن يزيد من اهتمام ال�شركات بالعرو�ض .وتعتزم كينيا ا�ستثمار
االكت�شاف الم�شار �إليه في عام  2016عبر بناء ت�سهيالت م�ؤقتة لإنتاج النفط ،مما
يعني �إمكانية الإنتاج بمعدالت منخف�ضة ريثما ت�ستكمل بناء الت�سهيالت المطلوبة
للإنتاج بمعدالت �أعلى.
وطرحت �أنغوال جولة عرو�ض ا�ستك�شافية لع�شرة قواطع على الياب�سة تزيد
م�ساحتها عن � 10آالف كم مربع .وتعتبر �أنغوال ثاني �أكبر منتج �أفريقي للنفط بعد
نيجيريا ،لكن معظم �إنتاجها ي�أتي من الحقول الواقعة في المغمورة ،مما دفعها
لمحاولة تطوير �إنتاجها عبر التنقيب على الياب�سة .وعر�ضت �أ�ستراليا خم�سة قواطع
لال�ستك�شاف تزيد م�ساحتها مجتمعة عن  11500كم مربع.
ووقعت بنغالد�ش على اتفاقية ا�ستك�شاف لقاطع في المياه ال�ضحلة مع �شركة
 Santosبح�صة  ،%45و Kris Energyبح�صة  ،%45و  BAPEXبح�صة .%10
وطرحت كندا عدة تراخي�ص للبيع في عام  2014كان �آخرها �ستة تراخي�ص حدد
الموعد النهائي للتقدم لها في منت�صف كانون الأول/دي�سمبر عام  ،2014وا�شترط
الإعالن �أن ال يقل العر�ض المقدم عن  10ماليين دوالر كندي لكل ترخي�ص ،حيث
�سيح�صل العر�ض الفائز على اتفاقية ا�ستك�شاف لمدة � 9سنوات.
وفي خطوة متميزة في ال�صين� ،أعلنت �شركة  CNOOCعن فر�صة للم�ستثمرين
الأجانب للم�شاركة في �إدارة  33قاطعاً في المغمورة قبالة �سواحل ال�صين تزيد
م�ساحتها مجتمعة عن � 128ألف كم مربع .وعر�ضت الدانمارك  110تراخي�ص
ا�ستك�شافية لل�شركات المهتمة.
�إن ما �سبق ي�شير بو�ضوح �إلى االهتمام المتزايد لمختلف دول العالم في تطوير
م�صادر النفط الغاز فيها ،كما ي�شير �إلى �أهمية الدور الذي تلعبه �شركات النفط
العالمية في ر�سم �سيا�سات ال�صناعة البترولية في معظم دول العالم.
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 -1-1الم�سح الزلزالي
بلغ متو�ســـــط عدد فرق الم�ســــح الزلزالي العاملــــة في مختلــــف �أنحاء العالم
 531فرقة/ال�شهر ،متراجعاً بن�سبة  %6عن عدد الفرق العاملة في عام  2013والذي
بلغ  565فرقـــة/ال�شهر .وت�شير البيانات �إلى �أن نحو  %41من تلك الفرق كانت
تعمل في رو�سيا وكومنولث الدول الم�ستقلة ،بينما تركز  %21.7منها في دول ال�شرق
الأق�صى ،و %11.7في الواليات المتحدة الأمريكية ،و %9.8في دول �أفريقيا ،بينما
عمل حوالي  %4منها في كل من ال�شرق الأو�سط و�أمريكا الالتينية ،و %2.3في كندا.
ال�شكل (.)1-2
ال�شكل 1-2
ن�شاط الم�سح الزلزالي في مختلف مناطق العالم2014-2010 ،
(فرقة/ال�شهر)

 2-1ن�شاط الحفر اال�ستك�شافي والتطويري
ارتفع عدد الحفارات العاملة في العالم بن�سبة  %5في عام  2014مقارنة بعام
 2013لي�صل �إلى  3580حفارة ،منها  1860حفارة في الواليات المتحدة الأمريكية،
�أي ما يعادل  %52من �إجمالي عدد الحفارات العاملة في العالم .ال�شكالن ()2-2
و( ،)3-2والجدول (.)2-2
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ال�شكل 2-2
عدد الحفارات العاملة في العالم2014-2010 ،
(حفارة)

ال�شكل 3-2
توزع الحفارات العاملة في العالم2014 ،
()%
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ويالحظ من (المخطط ب) �أن عدد الحفارات العاملة ارتفع في العديد من الدول
العربية مثل الإمارات ،والجزائر ،وليبيا ،وم�صر ،وعمان ،واليمن ،بينما انخف�ض عدد
هذه الحفارات في �سورية ،والعراق ،وقطر ،وبقي على حاله دون تغير في كل من
ال�سعودية ،والكويت.
وت�شير بيانات �أوبك �إلى انخفا�ض عدد الآبار التي تم �إكمالها (المخطط ج) في
الإمارات �إلى  277بئراً عام  2013بينما بلغت � 304آبار عام  .2012كما انخف�ض
عدد الآبار التي تم �إكمالها في الجزائر من  258بئراً عام � 2012إلى  191بئراً عام
 ،2013ومثلها قطر التي انخف�ض فيها العدد من  87بئراً عام � 2012إلى  32بئراً
عام .2013
بينما ارتفع عدد الآبار التي تم �إكمالها في كل من ال�سعودية والعراق والكويت
وليبيا .وعلى ال�صعيد العالمي ،ارتفع عدد الآبار التي تم �إكمالها بن�سبة  %3تقريباً،
من  101,757بئراً عام � ،2012إلى  104,888بئراً عام .2013
المخطط ب :عدد الحفارات العاملة في بع�ض الدول العربية2013 -2009 ،
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المخطط ج :عدد الآبار التي تم �إكمالها في بع�ض الدول العربية2013 -2009 ،

�أما عدد الآبار المنتجة عالمياً فقد ارتفع ب�شكل طفيف جداً بمقدار  98بئراً فقط،
من  981,598بئراً عام � ،2012إلى  981,696بئراً عام  .2013وعلى �صعيد الدول
العربية (المخطط د) ،ارتفع هذا العدد في الإمارات من  1640بئراً عام � 2012إلى
 1722بئراً عام  ،2013كما ارتفع في العراق من  1700بئر عام � 2012إلى 1735
بئراً عام  .2013من جهة �أخرى انخف�ض عدد الآبار المنتجة في ال�سعودية والكويت
وقطر ،ب�شكل ب�سيط ،بينما كان االنخفا�ض كبيراً (بن�سبة  )%31.5في ليبيا ،من
� 1910آبار عام � ،2012إلى � 1308آبار عام .2013
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المخطط د :عدد الآبار المنتجة في بع�ض الدول العربية2013 -2009 ،

وذكرت درا�سة قامت بها مجموعة  Douglas-Westwoodاال�ست�شارية �أن
العالم حفر نحو � 80ألف بئر في عام  ،2013منها نحو  2500بئر في المغمورة،
وبينت الدرا�سة �أن العالم قد يحتاج �إلى حفر � 106آالف بئر في عام  2020لتلبية
الطلب المتنامي على النفط والغاز .و�أو�ضحت الدرا�سة �أن  113بئراً حفرت في المياه
العميقة عام  ،2013متوقعة �أن ي�صل هذا العدد �إلى  400بئر عام  ،2020بحيث
ي�ساهم هذا العدد في زيادة الإنتاج من المياه العميقة من  6مليون برميل مكافئ نفط
يومياً عام � 2013إلى  9مليون برميل مكافئ نفط في اليوم عام .2020
وقد �ساهمت عمليات الحفر اال�ستك�شافي في تحقيق العديد من االكت�شافات ،يذكر
منها:
➣ في الدول العربية
في الإمارات العربية المتحدة ،حققت «دبي للبترول» اكت�شافاً جديداً للغاز في
حقل فاتح عبر البئر العميق « »T-02الذي حفر �إلى ت�شكيلة «ما قبل الخف» على
عمق  5562م ،وهو �أعمق بئر يحفر في �إمارة دبي حتى اليوم .و�أ�شارت البيانات
�إلى �أن الغاز المكت�شف يتكون من الميثان ب�شكل رئي�سي ،دون وجود �أية �آثار من
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غاز كبريتيد الهيدروجين .وبينت القيا�سات الكهربائية البئرية وجود نحو  119م من
ال�صخور الغنية بالغاز .وذكرت ال�شركة �أنه من ال�صعب تحديد حجم االحتياطي �أو
حجم الإنتاج المتوقع نظراً للحاجة �إلى معدات متخ�ص�صة قبل �إجراء االختبارات
الالزمة ،وبينت �أن النتائج لن تظهر قبل �صيف عام .2015
وحققت الجزائر اكت�شافاً جديداً للنفط في منطقة الع�سال �ضمن حو�ض بركين في
القاطع « 263ب» ،على بعد  500كم �إلى الجنوب من الجزائر العا�صمة ،وذلك عبر
بئر عميق حفر �إلى  4120م.
وفـي العــراق ،حققـــت �شــركــة  Oryx Petroleumاكت�شافهـا الرابـع للـنفط عبـر
البئـر اال�ستك�شــافي « »BAN-1في منطقة ترخي�ص هولر في �إقليم كرد�ستان العراق،
والتي تمتلك  %65من ح�ص�صها .تم حفر البئر على الجناح الهابط لقمة تركيب بنان،
ب�سبب وجود قمة التركيب خارج حدود منطقة الترخي�ص ،ثم ح�صلت ال�شركة الحقاً
على موافقة حكومة الإقليم على �ضم قمة التركيب �إلى منطقة الترخي�ص.
بد�أ حفر البئر في منت�صف �شهر �أيلول�/سبتمبر عام  ،2013وو�صل �إلى ت�شكيلة
الكورا�شينا على عمق  4000م م�ستهدفاً نطاقات م�أمولة من ع�صر الكريتا�سي
والجورا�سي الأعلى والأ�سفل والتريا�سي .وقد ظهرت م�شاكل في عملية التحكم
بالبئر �ضمن �صخور التريا�سي حيث تدفقت الهيدروكربونات نحو ال�سطح ،مما
ا�ستدعى و�ضع �سدادة في البئر والعودة �إلى عمق  3400م حيث جرت اال�ستعدادات
لعمليات االختبار في نطاق ت�شكيالت الع�صرين الكريتا�سي والجورا�سي� .أجريت �ستة
اختبارات على البئر من خالل ت�شكيلة الحفر ،كان �أولها على نطاق طوله  106م في
ت�شكيلة البطما ،حيث �أنتج البئر بمعدل  3500ب/ي من النفط الخفيف� ،إ�ضافة �إلى
كميات �صغيرة من الغاز الطبيعي وغاز كبريتيد الهيدروجين .و�أجري االختبار ال�ساد�س
على نطاق بطول  123م في ت�شكيلتي ال�شيراني�ش و�أعلى قميطان حيث �أنتج بمعدل
 820ب/ي من النفط� .أما بقية االختبارات ف�أجريت على ت�شكيالت قميطان ونجمة
ومو�س وعالن وع�ضاية ،ولوحظ وجود كميات من الهيدروكربون بينما �أنتج البئر الماء
بمعدل تراوح بين  2000 -1000ب/ي.
وا�ستناداً �إلى نتائج االختبارات كانت ال�شركة تح�ضر لحفر البئر  BAN-2لتقييم
االكت�شاف الجديد.
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و�أعلن ائتالف مكون من �شركتي  ،Kuwait Energyو Dragon Oilعن
تحقيق اكت�شاف جديد للنفط في القاطع � 9شمال مدينة الب�صرة ،حيث حفر البئر
اال�ستك�شافي فيحاء� 1-إلى ت�شكيلة م�شرف على عمق  2700م ،و�أنتج البئر عند و�ضعه
على االختبار بمعدل  2000ب/ي من نفط درجة جودته .API °20
كما حققت  Gas Plus Khalakanاكت�شافاً للنفط الخفيف ( )API °45في
قاطع «خلقان» في �إقليم كرد�ستان العراق ،وذلك عبر البئر «�شيوا�شان »1وهو ثاني
بئر تحفره ال�شركة المذكورة في المنطقة.
وفي م�صر ،ذكرت �شركة � Apacheأن نتائج الحفر الأخيرة التي تو�صلت لها،
والموافقات الجديدة التي ح�صلت عليها من الحكومة الم�صرية لثالثة امتيازات
�إ�ضافة �إلى تو�سعة من�ش�آت معالجة الغاز الطبيعي في منطقة غرب كلب�شه� ،ساهمت
مجتمعة في تمهيد الطريق نحو متابعة نمو ا�ستثماراتها في ال�صحراء الغربية في العام
الجاري  .2014وتت�ضمن الآبار الناجحة لل�شركة حفر �أعمق بئر لها في ال�صحراء
الغربية ،وحفر �أول بئر �أفقي �ضمن برنامج ي�ستهدف م�صادر تقليدية وغير تقليدية
للهيدروكربونات.
و�أ�شارت ال�شركة �إلى �أن االكت�شافات الجديدة هي:
•اكت�شاف  Apries-1Xالواقع في حو�ض �شو�شان �ضمن امتياز خالدة في
المغمورة ،وقد �أنتج البئر عند اختباره  4389ب/ي من النفط ،و� 400ألف متر
مكعب في اليوم من الغاز ،واخترق  26.5م من ال�سماكة الفعالة �ضمن رمال من
ع�صر الباليوزويك .وبلغت كلفة حفر و�إكمال البئر نحو خم�سة ماليين دوالر.
•اكت�شاف  NTRK-H-1Xالواقع في حو�ض مطروح �ضمن امتياز �شمال
طارق ،و�أنتج عند اختباره حوالي � 566ألف متر مكعب في اليوم من الغاز،
و 250ب/ي من المتكثفات ،وذلك من  18.3م �ضمن �صخور ت�شكيلة �صفا
ال�سفلى المت�شققة العائدة للع�صر الجورا�سي .و�أتى هذا البئر بعد الإعالن عن
اكت�شاف  ،NTRK-G-1Xوالذي �أنتج من �صخور نطاق �صفا العليا ،وحفر
�إلى عمق  4788م ،بكلفة حفر و�إكمال ناهزت �سبعة ماليين دوالر.
كما حققت �شركة  IPRاكت�شافاً جديداً للنفط في امتياز جنوب غرب جبل الزيت
في خليج ال�سوي�س .ا�ستغرق حفر البئر واختباره و�إكماله  43يوماً با�ستخدام من�صة
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ذاتية الرفع ،حيث و�صل �إلى �صخور القاعدة البلورية من ع�صر ما قبل الكامبري
على عمق 2444م .وقد اخترق البئر  32.6م من ال�سماكة الفعالة في ت�شكيلتي مطلة
والنوبية من الع�صر الكريتا�سي الأعلى� .أنتج البئر عند و�ضعه على االختبار بمعدل
 3611ب/ي من النفط ،ونحو � 82ألف م/3ي من الغاز.
وفـي تونـ�س ،بد�أت �شركة  Circle Oilفي �شهر حزيران/يونيو  2014بعمليات
الحفر على البئر « »EMD-1في امتياز المهدية على بعد 120كم �إلى ال�شرق من
مرف�أ �سو�سة في مياه عمقها  270م ،حيث يقع البئر بالقرب من عدة حقول منتجة منها
حقل تذكرة ،وحقل بير�سه ،وحقل عو�ضه ،وحقل حلق المنزل ،وحقل المعمورة الغازي.
وكان من المقرر �أن يختبر البئر الإمكانيات البترولية لمنظومة تت�ضمن ت�شكيلة «بير�سه»
الرملية كهدف رئي�سي ،وت�شكيلة «قطاطنة» الكربوناتية المت�شققة كهدف ثانوي .حيث
قدرت ال�شركة قبل الحفر �أن حجم االحتياطي عند احتمالية  %50يبلغ  46مليون
برميل من النفط في ت�شكيلة بير�سه ،وهو �أكثر بكثير من الحد التجاري لالحتياطي في
المنطقة والذي يقدر بنحو  10مليون برميل .وفي �شهر �آب�/أغ�سط�س �أعلنت ال�شركة �أن
البئر حفر �إلى عمق 1200م ،قد �أظهر نتائج م�شجعة تتوافق مع الدرا�سات الأولية حيث
تم العثور على �شواهد نفطية في �أ�سفل ت�شكيلة «بير�سه» ،و�أعلى ت�شكيلة «قطاطنة»،
وذلك �ضمن تداخالت تبلغ �سماكتها الإجمالية 133م .لكن وخالل عمليات الحفر
واجهت ال�شركة عدة حوادث تهريب ل�سائل الحفر ،وباءت محاوالت �إجراء قيا�سات
كهربائية �ضمن القاع المفتوح بالف�شل ،مما �أجبر ال�شركة على هجر البئر .لكن حاالت
تهريب �سائل الحفر التي قد ت�شير �إلى ارتفاع النفاذية في الطبقات المخترقة� ،شجعت
ال�شركة على الح�صول على اتفاق تمديد للعمل في امتياز المهدية لمدة �ستة �أ�شهر
تنتهي في مطلع عام  ،2015ويت�ضمن االتفاق �إمكانية الح�صول على تمديدين �إ�ضافيين
لمدة ثالث �سنوات على �أن يحفر بئر واحد في كل تمديد.
كما �شهد عام  2014تركيب �أول م�ضخة غاط�سة كهربائية في حقل ديدون قبالة
�سواحل تون�س ،وذلك �ضمن م�ساعي التعوي�ض عن التراجع الطبيعي في معدل �إنتاج
الحقل الذي كان قد �أوقف عن الإنتاج في �أواخر عام  2013لإتاحة المجال �أمام �إعادة
الت�أكيد على �صالحية وحدة التخزين والت�صريف العائمة في الحقل .كما �أن نتائج
ا�ستخدام الم�ضخة الغاط�سة الكهربائية �سوف ت�ساهم في تحديد مواقع جديدة للحفر
البيني التطويري في الحقل.
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وفي عمان� ،أعلنت �شركة «م�صيرة» في �شهر �شباط/فبراير  2014عن تحقيق
اكت�شاف للنفط عبر البئر الثاني الذي حفرته في القاطع  50قبالة �سواحل ال�سلطنة،
وبلغ عمق البئر نحو  3000م حيث و�صل �إلى ت�شكيلة من الع�صر الكامبري ،كما
ذكرت ال�شركة �أنها عثرت على عدة تداخالت هيدروكربونية �ضمن جذع البئر ،وهذا
االكت�شاف يعتبر الأول من نوعه �شرقي عمان .ثم �أعلنت ال�شركة في �شهر �آذار/
مار�س �أن نتائج اختبار ذلك اال�ستك�شاف كانت م�شجعة ،حيث �أنتج البئر عند و�ضعه
على االختبار  3000ب/ي من النفط الخفيف ،بدون �إنتاج �أي مياه مرافقة .و�سوف
ت�ساهم هذه النتائج في التخطيط لمزيد من عمليات اال�ستك�شاف في القاطع الذي
تزيد م�ساحته عن � 17ألف كم مربع.
وفي المغرب� ،أعلنت �شركة  Cairn Energyعن نتائـــج عملية الحفر لبئر
« »JM-1قبالة �سواحل المغرب ،والتي بد�أت في مطلع عام  .2014حفر البئر
المذكور لتقييم �أهداف من ع�صري الجورا�سي الأعلى والأو�سط ،وبلغ عمقه العمودي
الفعلي  3711م تحت م�ستوى �سطح البحر ،وتم �أخذ عينات جانبية ثم جرى هجر
البئر دون و�ضعه على االختبار .وقد تبين وجود النفط الثقيل في الق�سم الجورا�سي
الأعلى من البئر �ضمن نطاق تبلغ �سماكته الكلية  110م ،وهذا ما يتوافق مع نتائج
اختبار تم �إجرا�ؤه �سابقاً على البئر  MO-2على بعد  2كم من موقع البئر الحالي.

كما حققت �شركة  ،Circle Oilاكت�شافاً للغاز في امتياز «�سيبو» على الياب�سة
عبر البئر « ،»CGD-12الذي اخترق  9.7م من ال�سماكة الفعالة الحاملة للغاز .وقد
جرى اختبار نطاقين في البئر� ،أنتج الأول منهما بمعدل � 130ألف م/3ي ،بينما �أنتج
الثاني بمعدل � 62ألف م/3ي.
وفي موريتانيا ،حققت �شركة  Tullow Oilاكت�شاف ًا للغاز من خالل �أول
بئر ا�ستك�شافي تحفره �ضمن خطة ت�ستهدف المنظــــومات العميقة قبالة �سواحل
موريتانيا .حفر البئر«� »Frégate-1إلى عمق  5426م فـــي منطقة ترخي�ص ،C-7
واخترق  30م من المكامن الرملية المتناوبة الحاملة للنفط والغاز والمتكثفات .و�أكدت
ال�شركة �أن هذا االكت�شاف يعد بمثابة فتح تقني من خالل العثور على منظومة تر�سبات
عكر بحرية عميقة من ع�صر الكريتا�سي الأعلى .وكانت ال�شركة قد �أعلنت عن خطة
لمكاملة هذه النتائج مع الم�سوحات الزلزالية ثالثية الأبعاد في المنطقة ،كما تتابع
معالجة وتف�سير  4000كم مربع من الم�سوحات ثالثية الأبعاد بهدف الحفر في موقع
 Fatalaفي المياه العميقة.
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ال�شكل 4-2
عدد االكت�شافات النفطية في الدول العربية والدول الأع�ضاء

ال�شكل 5-2
عدد االكت�شافات الغازية في الدول العربية والدول الأع�ضاء
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➣ على ال�صعيد العالمي
في �أ�ستراليا ،حقق ائتالف مكون من �شركتي  ،Beach Energyو Drillsearch
 Energyاكت�شافين جديدين للنفط في الجناح الغربي من حو�ض � Cooperضمن
امتياز PEL91جنوب �أ�ستراليا .قدر االحتياطي الجيولوجي في االكت�شاف الأول
 Stunsailبحوالي  1.6مليون برميل ،وفي االكت�شاف الثاني  Penningtonبنحو
 2.7مليـــون برميل .حفر البئر التنقيبي «  »Stunsail-1في مركز االمتياز واخترق
 6م من ال�صخور الحاملة للنفط في ت�شكيلة  Namurالرملية� ،إ�ضافة �إلى  4م
�ضمن ت�شكيـــلة  Birkheadالرملية .وقد �أنتــــج البئر عند و�ضعــــه على االختبار
بمعدل  250ب/ي ،وجرى �إغالق البئر ليتم و�ضعه على الإنتاج الحقاً �ضمن ال�سنة
المالية � .2015 -2014أما البئر التقييمي « »Pennington-2فقد حفر على بعد
 10كم �إلى الجنوب من البئر المذكور �أعاله ،و�أنتج عند و�ضعه على االختبار بمعدل
 125برميل مكافئ نفط في اليوم ،ومن المتوقع و�ضعه على الإنتاج في منت�صف عام
 .2015كما �أعلن ائتالف مكون مـن  Senex Energyو  Beach Energyعن
تحقيق اكت�شاف جديد للنفط عبر البئر التنقيبي « »Martlet-1الذي حفر في حو�ض
 Eromangaجنوب �أ�ستراليا �ضمن امتياز « ،»PEL 104حيث اخترق البئر  6م من
ال�سماكة الفعالة الحاملة للنفط على عمق  1454م �ضمن ت�شكيلة  Namurالرملية.
وفي باك�ستان� ،أعلنت �شركة  MPCLعن تحقيق اكت�شاف كبير للنفط في �إقليم
 Jhelumعبر البئر  Ghauri X-1الذي حفر �إلى عمق 3800م .وبعد عمليات
التحمي�ض �أنتج البئر عند و�ضعه على االختبار بمعدل  5500ب/ي من النفط الذي
تبلغ جودته  ،API °22وبلغ ال�ضغط على ر�أ�س البئر حوالي � 75ضغط جوي .وقدرت
ال�شركة �أن االحتياطيات التي يمكن �أن يطورها هذا البئر تبلغ  22مليون برميل.
وفـي تنزان ـيـا حقــقت  Ophir Energyاكتــ�شـافـاً جديـــداً للغـاز في المغمورة
عبـر البئـر اال�ستك�شافــي « »Taachui-1الذي حفر با�ستخدام �سفينة حفر �إلى عمق
مقا�س بلغ 4215م ،وبلغت ال�سماكة الكلية الحاملة للغاز في االكت�شاف 289م بينما
بلغت ال�سماكة الفعالة 155م .وقدرت ال�شركة االحتياطي القابل للإنتاج في االكت�شاف
الجديد بحوالي  28مليار متر مكعب من الغاز.
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وفي كازاخ�ستان ،حققت �شركة  KMG EPاكت�شافاً للنفط والغاز في �صخور
طابق الب�شكيريان من الع�صر الكربوني في حقل  Rozhkovskoyeالذي تقدر
احتياطياته بحوالي  7.9مليون طن (حوالي  58مليون برميل) ،وقد �أنتج البئر U-24
عند و�ضعه على االختبار بمعدل  1900ب/ي من النفط الخفيف ،وحوالي � 170ألف
متر مكعب في اليوم من الغاز.
وفي فيتنام� ،أعلنت م�ؤ�س�سة  Vietsovpetroعن تحقيق اكت�شاف للنفط في
ر�سوبيات دور الأوليغو�سين عبر البئر  Lot 09-3/12الذي حفر على بعد  160كم
قبالة �سواحل مدينة � ،Vung Tauضمن مياه عمقها  60م.

وفي نيجيريا ،التي تعتبر �أكبر منتج للنفط في �أفريقيا ،ح�صلت �شركة Afren
و�شركا�ؤها على موافقة الحكومة على خطة تطوير حقل  Ajeالعمالق قبالة �سواحل
البالد .حيث منحت �إدارة الم�صادر البترولية النيجيرية موافقتها على المرحلة الأولى
من تطوير مكامن من دور ال�سينومانيان في الحقل ،وذلك عبر بئرين يتم ربطهما �إلى
وحدة �إنتاج وتخزين عائمة ،وي�شكل البئران تكملة لأربعة �آبار جاهزة وبئر �أخرى يتم
حفرها �إلى نف�س المكامن .ومن المخطط �أن يبد�أ الإنتاج من الحقل المذكور في
�أواخر عام  ،2015ويقدر االحتياطي فيه بنحو  32.4مليار برميل ،بينما يعتقد �أن
تحليل وتف�سير نتائج الم�سوحات الزلزالية ثالثية الأبعاد التي تم �إجرا�ؤها على الحقل
قد تقود �إلى تحديد المزيد من االحتياطيات.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،بلغ معدل الإنتاج من حقل  Ebokزهاء  29300ب/ي ،وجرى
البدء بحفر � 4آبار جديدة تخ�ص�ص  3منها للإنتاج ،و بئر واحدة للحقن .وكان هذا
الحقل الذي اكت�شاف عام  2012في المياه ال�ضحلة وقدر االحتياطي فيه بنحو 38
مليون برميل ،قد �أنتج بمعدل زاد عن � 23ألف ب/ي في مطلع عام .2013
وفي الواليات المتحدة الأمريكية ،تحققت العديد من االكت�شافات في المياه
العميقة والمياه ال�سحيقة العمق ،حيث حققت م�ؤ�س�سة  Stone Energyاكت�شافاً
للنفط في ثالثة �أق�سام منف�صلة �ضمن البئر  Cardona Southالذي حفر في
القاطع � 29ضمن �أخدود  Mississippiفي المياه العميقة في خليج المك�سيك،
واخترق  84م من ال�سماكة الفعالة الحاملة للنفط.
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وحققت  Chevronاكت�شافاً للنفط في مياه عمقها  1217م في خليج المك�سيك
�ضمن امتياز  Guadalupeعلى بعد  290كم من �سواحل لويزيانا وذلك عبر بئر
حفر �إلى عمق  9197م.
كما حققت  Repsolاكت�شاف ًا للنفط في مياه عمقها  1865م �ضمن خليج
المك�سيك على بعد  352كم من �سواحل لويزيانا في القاطع � 642ضمن �أخدود
 ،Keathleyواخترق البئر �أكثر من  150من ال�سماكة الفعالة الحاملة للنفط ،وبلغ
عمقه النهائي  9684م.

 -2احتياطيات النفط والغاز لطبيعي
 1-2احتياطيات النفط
ت�شير التقديرات الأولية �إلى ارتفاع احتياطيات النفط العالمية من 1281.85
مليار برميل في نهاية عام � 2013إلى  1292.9مليار برميل في نهاية عام  ،2014وهو
ما يمثل ارتفاعاً ب�سيطاً بن�سبة  .%0.86وال ت�شتمل هذه التقديرات على احتياطيات
النفوط غير التقليدية ،مثل احتياطي النفط في رمال القار وال�سجيل الزيتي في كندا،
كما ال ت�شمل هذه التقديرات احتياطيات البيتومين والنفط الثقيل والثقيل جداً في
فنزويال.
 1-1-2الدول الأع�ضاء والدول العربية الأخرى
بقيت تقديرات �إجمالي احتياطي النفط في الدول الأع�ضاء وباقي الدول العربية
بدون تغير يذكر عن عام  ،2013حيث قدر احتياطي النفط في الدول الأع�ضاء عام
 2014بحوالي  703مليار برميل ،بينما بلغ �إجمالي احتياطي النفط في الدول العربية
حوالي  713مليار برميل .و�إن كانت تقارير منظمة �أوبك عن عامي  2012و2013
قـد �أ�شـارت �إلى انخفــا�ض طفيـف في احتياطيـات ال�سعودية ال يزيد عن ،%0.03
و %0.08في ليبيا.
يو�ضح ال�شكل ( )6-2ن�سبة م�ساهمة الدول الأع�ضاء والمجموعات الدولية الأخرى
في تقديرات االحتياطي العالمي من النفط في نهاية عام .2014
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ال�شكل 6-2
احتياطي النفط في العالم نهاية عام 2014
()%

ويبين ال�شكل ( )7-2تطور االحتياطيات الم�ؤكدة من النفط في الدول الأع�ضاء
ودول �أوبك خالل الفترة من � 2010إلى .2014
ال�شكل 7-2
تطور احتياطي النفط في الدول الأع�ضاء ودول �أوبك2014 - 2010 ،
(مليار برميل)
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 2-1-2المجموعات الدولية والدول الأخرى
لوحظ انخفا�ض في تقديرات احتياطي بع�ض دول العالم خالل عام  ،2014ومنها
دول �أع�ضاء في �أوبك هي� :أنغوال ونيجيريا والإكوادور ،وهي انخفا�ضات طفيفة جداً
بلغت  ،%0.5و ،%0.2و %0.04على التوالي� ،أي �أنها ال تتعدى  121مليون برميل
في الدول الثالث مجتمعة .وانخفــــ�ض احتياطي النفط في النرويج بن�سبة  %5.6من
 5.83مليار برميل عام � 2013إلى  5.5مليار برميل عام .2014
كما انخف�ضت تقديرات االحتياطي في المك�سيك من  10.07مليار برميل
عام � 2013إلى  9.81مليار برميل عام  .2014من جهة �أخرى ،ارتفعت تقديرات
احتياطي النفط في الواليات المتحدة الأمريكية لل�سنة الخام�سة على التوالي لت�صل
�إلى  37.9مليار برميل عام  2014مقابل  33.4مليار برميل عام � ،2013أي بن�سبة
تناهز  .%13.5ومن الجلي �أن ارتفاع هذه التقديرات يرتبط بزيت ال�سجيل (الزيت
ال�صخري) خا�صة مع عدم تحقيق اكت�شافات نفطية هامة في الواليات المتحدة خالل
ال�سنوات الخم�س المن�صرمة .الجدول (.)4-2

 2-2احتياطيات الغاز الطبيعي

ارتفعت تقديرات احتياطي الغاز الطبيعي بن�سبة  %0.4عن تقديرات عام 2013
التي بلغت  196.6تريليون متر مكعب ،لت�صل �إلى �أكثر من  197.3تريليون متر مكعب
في عام  .2014ال�شكل ( )8-2والجدول (.)5-2
ال�شكل 8-2
احتياطي الغاز الطبيعي في العالم نهاية عام 2014
()%
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 1-2-2الدول الأع�ضاء والدول العربية الأخرى
ارتفعت تقديرات احتياطي الغاز الطبيعي في الدول الأع�ضاء بن�سبة  ،%0.2من
 52868مليار متر مكعب عام � 2013إلى  52950مليار متر مكعب عام ،2014
وهو ما يرتبط بارتفاع تقديرات احتياطي الغاز الطبيعي في ال�سعودية بمقدار 82
مليار متر مكعب في عام  .2014بينما لم ت�شهد باقي الدول الأع�ضاء والدول العربية
الأخرى �أي تغير في تقديرات احتياطياتها من الغاز الطبيعي .بلغت ن�سبة احتياطي
الدول الأع�ضاء من الغاز الطبيعي  %26.8من �إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي في
العالم ،في حين بلغت ح�صة الدول العربية مجتمعة حوالي  %27.5من الإجمالي
العالمي في نهاية عام  .2014يبين ال�شكل ( )9-2تطور احتياطي الغاز الطبيعي في
الدول الأع�ضاء ودول �أوبك خالل الفترة .2014-2010
ال�شكل 9-2
تطور احتياطي الغاز الطبيعي في الدول الأع�ضاء ودول �أوبك2014 -2010 ،
(مليار متر مكعب عند نهاية العام)

 2-2-2المجموعات الدولية والدول الأخرى
ارتفعت تقديرات احتياطي الغاز الطبيعي في عدة دول حول العالم ،مثل �إيران
التي ارتفعت تقديرات االحتياطي فيها من  33780مليار متر مكعب عام � 2013إلى
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 34020مليار متر مكعب عام  .2014كما ارتفعت تقديرات االحتياطي في فنزويال
من  5562مليار متر مكعب عام � 2013إلى  5581مليار متر مكعب عام .2014
وارتفعت تقديرات االحتياطي بن�سبة  %1.2في المملكة المتحدة ،وبن�سبة %2
في النرويج ،و %7.6في كندا ،و %5.5في ال�صين� .أما في الواليات المتحدة فقد
ارتفعت تقديرات االحتياطي من الغاز بن�سبة  %10من  8723مليار متر مكعب عام
� ،2013إلى  9595مليار متر مكعب عام  ،2014وهذه الكميات تت�ضمن الزيادات
الناتجة عن احت�ساب غاز ال�سجيل �ضمن احتياطيات الغاز الطبيعي.
من جهة �أخرى ،انخف�ضت تقديرات احتياطي الغاز الطبيعي في المك�سيك بن�سبة
 ،%3.1من  484مليار متر مكعب عام � ،2013إلى  469مليار متر مكعب عام .2014

� -3إنتاج ال�سوائل الهيدروكربونية والغاز الطبيعي
� 1-3إنتاج ال�سوائل الهيدروكربونية
ي�شمل �إنتاج ال�سوائل الهيدروكربونية ك ً
ال من النفط الخام ،والمتكثفات و�سوائل
الغاز الطبيعي ،بينما يق�صد ب�إنتاج النفط ك ً
ال من النفط الخام والمتكثفات.
� 1-1-3إنتاج النفط
بلغ معدل �إنتاج النفط في العالم عام � 2014أكثر من  76.2مليون ب/ي مقابل
 74.9مليون ب/ي عام � ،2013أي ما يعادل زيادة بن�سبة  .%1.7بينما قدر �إنتاج
�سوائل الغاز الطبيعي 1في عام  2013بحوالي  8.7مليون ب/ي ،مرتفعاً بن�سبة %1.2
عن معدل عام  ،2012والذي بلغ  8.6مليون ب/ي .وبذلك يقدر معدل �إنتاج العالم
من ال�سوائل الهيدروكربونية عام  2014بحوالي  83.6مليون ب/ي ،مقابل  82مليون
ب/ي عام  .2013ال�شكل ( )10-2والجدول (.)6-2

 1تتوفر بيانات �إنتاج �سوائل الغاز الطبيعي في �أدبيات �صناعة النفط دوماً عن �سنة �سابقة لبيانات �إنتاج النفط،
ويتم ا�ستخدام قيمتها ب�شكل تقديري مع بيانات النفط لل�سنة المعن ّية دون �أن ي�ؤثر ذلك ب�شكل فعلي على البيانات
النهائية كون التغيرات في معدالت �إنتاج �سوائل الغاز الطبيعي تغيرات طفيفة.
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ال�شكل 10-2
توزع �إنتاج النفط في العالم خالل عام 2014
()%

 1-1-1-3الدول الأع�ضاء والدول العربية الأخرى
ت�شير البيانات المتوفرة �إلى انخفا�ض �إجمالي �إنتاج الدول الأع�ضاء من النفط
الخام بين عامي  2013و ،2014حيث انخف�ض �إنتاج الإمارات العربية المتحدة بن�سبة
 ،%1وانخف�ض �إنتاج تون�س بن�سبة  %11.5من � 62.7ألف ب/ي �إلى � 55.5ألف ب/ي،
وانخف�ض �إنتاج الجزائر من  1.2مليون ب/ي عام � ،2013إلى  1.19مليون ب/ي عام
 ،2014بينما انخف�ض �إنتاج �سورية بن�سبة قاربت  %67.7خالل نف�س الفترة ،وتراجع
معدل الإنتـــــــاج اليومي من � 31ألف ب/ي عام � 2013إلى حوالي � 10آالف ب/ي
عام  .2014كــذلك ت�شـــــير البيانات �إلــى تراجــــــع �إنتـــــاج قطــر بن�ســبة  ،%2.9من
� 724ألف ب/ي عام � 2013إلى � 703آالف ب/ي عام  ،2014وتراجع �إنتاج الكويت
من  2.92مليون ب/ي �إلى  2.86مليون ب/ي ،كما انخف�ض �إنتاج ليبيا بن�سبة %43.6
من  993.3مليون ب/ي عام � 2013إلى  560مليون ب/ي عام .2014

من جهة �أخرى ارتفع �إنتاج البحرين من النفط الخام بن�سبة  %1.3من � 197ألف
ب/ي عام � 2013إلى � 199.5ألف ب/ي عام  .2014وارتفع الإنتاج في ال�سعودية
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من  9.64مليون ب/ي عام � 2013إلى  9.7مليون ب/ي عام  ،2014و�شهد العراق
ارتفاع معدل الإنتاج من  2.98مليون ب/ي عام � 2013إلى  3.07مليون ب/ي عام
 ،2014كما ارتفع �إنتاج م�صر من � 581ألف ب/ي عام � 2013إلى � 666.4ألف ب/ي
عام  .2014و�إجماالً ،انخف�ض متو�سط �إنتاج الدول الأع�ضاء من  22.1مليون ب/ي
عام � 2013إلى  21.8مليون ب/ي عام � ،2014أي بن�سبة تعادل .%1.6
�أما في باقي الدول العربية فقد ارتفع �إنتاج النفط في ال�سودان من � 117.8ألف
ب/ي عام � 2013إلى حوالي � 122ألف ب/ي عام  ،2014كما ارتفع معدل �إنتاج
النفط في عمان بن�سبة  %1.9من � 841ألف ب/ي عام � 2013إلى � 857ألف ب/ي
عام  ،2014بينما انخف�ض معدل �إنتاج الخام في اليمن من � 158.8ألف ب/ي عام
� 2013إلى � 140.4ألف ب/ي عام  .2014بالتالي فقد انخف�ض �إجمالي �إنتاج الدول
العربية من زهاء  23.3مليون ب/ي عام � 2013إلى حوالي  22.9مليون ب/ي عام
� 2014أي بن�سبة .%1.5

ال�شكالن ( )11-2( ،)10-2والجدول (.)6-2
ال�شكل 11-2
معدالت �إنتاج النفط في الدول الأع�ضاء ودول �أوبك2014 -2010 ،
(مليون �ألف برميل/يوم)

148

التطورات العالمية والعربية في ا�ستك�شاف واحتياطي و�إنتاج م�صادر الطاقة

الفصل الثاني

� 2-1-3إنتاج �سوائل الغاز الطبيعي في الدول الأع�ضاء والعالم
انخف�ض معدل �إنتاج �سوائل الغاز الطبيعي في الدول الأع�ضاء بن�سبة  ،%1.6من
 3.36مليون ب/ي عام � ،2012إلى  3.3مليون ب/ي عام  ،2013حيث �شهد انخفا�ضاً
في كل من الجزائر و�سورية والكويت وليبيا وم�صر ،بينما ارتفع في الإمارات وتون�س
والعراق وقطر ،كما ت�شير البيانات �إلى انخفا�ض معدل �إنتاج �سوائل الغاز الطبيعي في
عمان بن�سبة  ،%9.3من � 97ألف ب/ي عام � ،2012إلى � 88ألف ب/ي عام .2013
وبذلك يكون �إجمالي �إنتاج الدول العربية من �سوائل الغاز الطبيعي قد انخف�ض من
 3.47مليون ب/ي عام � ،2012إلى  3.41مليون ب/ي عام  ،2013وانخف�ضت ن�سبة
�إنتاج �سوائل الغاز الطبيعي للدول الأع�ضاء �إلى  %38.1من �إنتاج العالم عام ،2013
مقابل  %39.2عام .2012
 2-3الغاز الطبيعي الم�سوق
ارتفعت معدالت الغاز الطبيعي الم�سوق عالمياً بن�سبة  %0.4من  3422.8مليار
متر مكعب عام � ،2012إلى  3437.8مليار متر مكعب عام  .2013ال�شكـل (،)12-2
والجـدول (.)8-2
ال�شكل 12-2
توزع الغاز الطبيعي الم�سوق في العالم خالل عام 2013
()%
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 1-2-3الدول الأع�ضاء والدول العربية الأخرى
انخف�ضت كميات الغاز الطبيعي الم�سوق في الدول الأع�ضاء من حوالي  563.56مليار
متر مكعب عام � ،2012إلى  555مليار متر مكعب عام � 2013أي بن�سبة تقارب .%1.5

حيث انخف�ضت معدالت الكميـات الم�سوقـة فـي كـل من الجزائر بن�سبة ()%3.5
و�سورية ( )%8.6والكويت ( )%15.4وم�صر ( .)%11.2بينما ارتفعت هذه الكميات
في الإمارات بن�سبة ( )%0.6وفي البحرين ( ،)%6.5وفي تون�س ( ،)%1.1وفي
ال�سعودية بن�سبة ( ،)%0.7وفي العراق ( )%13.2وفي قطر ( ،)%0.3وفي ليبيا
بن�سبة ( .)%1.1وبذلك تكون م�ساهمة الدول الأع�ضاء في كميات الغاز الطبيعي
الم�سوق عالمياً عام  2013حوالي  %16.1مقارنة بن�سبة  %16.5عام .2012
�أما في الدول غير الأع�ضاء ،فت�شير البيانات �إلى ارتفاع كميات الغاز الطبيعي
الم�سوق في عمان بن�سبة  %4.4من  28.7مليار متر مكعب عام � 2012إلى حوالي
 30مليار متر مكعب عام  .2013وبلغت م�ساهمة الدول العربية مجتمعة حوالي
 %17في عام  ،2013مقارنة بحوالي  %17.3في عام  .2012ال�شكالن (،)12-2
( )13-2والجدول (.)8-2
ال�شكل 13-2
تطور كميات الغاز الطبيعي الم�سوق في الدول الأع�ضاء ودول �أوبك2013-2009 ،
(مليار متر مكعب�/سنة)

150

التطورات العالمية والعربية في ا�ستك�شاف واحتياطي و�إنتاج م�صادر الطاقة

الفصل الثاني

ثانيا :الفحم الحجري
 -1احتياطيات الفحم الحجري
قدر االحتياطي العالمي من الفحم الحجري في مطلع عام  2014ب�أكثر من
 891.5مليار طن ،بزيادة  31مليار طن عن التقديرات ال�سابقة لمطلع عام .2013
وتنق�سم تلك االحتياطيات �إلى  %45.2من االنثرا�سيت و %54.8من الليغنيت .يوجد
�أكثر من ن�صف االحتياطيات العالمية ( )%57.1في ثالث دول فقط هي الواليات
المتحدة ورو�سيا وال�صين ،والتي تمتلك مجتمعة نحو  509مليار طن ،حيث تمتلك
الواليات المتحدة �أكبر احتياطي من الفحم الحجري في العالم يقدر ب�أكثر من 237
مليار طن ،ت�شكل حوالي  %27من �إجمالي االحتياطي العالمي .تليها رو�سيا ب�أكثر من
 157مليار طن تعادل  %17.6من �إجمالي االحتياطي العالمي ،ثم ال�صين التي تمتلك
 114.5مليار طن تعادل  %12.8من �إجمالي االحتياطي العالمي� .أما باقي احتياطي
العالم من الفحم الحجري فيوزع على �أكثر من ثالثين دولة ،وال تتعدى احتياطيات دول
ال�شرق الأو�سط  1.12مليار طن تعادل نحو  %0.13فقط من �إجمالي احتياطيات
العالم.
وبالنظر �إلى المجموعات الدولية (ال�شكل  )14-2يالحظ �أن ن�سبة احتياطيات
�أوروبا و�أورا�سيا �إلى �إجمالي احتياطي العالم قد انخف�ضت من  %35.4في مطلع
� 2013إلى  %34.8في مطلع عام  ،2014ب�سبب ارتفاع تقديرات االحتياطي العالمي،
وذلك على الرغم من �أن �إجمالي احتياطي هذه المجموعة ارتفع عملياً بنحو  5.9مليار
طن نتيجة ارتفاع تقديرات االحتياطي في تركيا.
ولنف�س ال�سبب انخف�ضت ن�سبة احتياطيات �أمريكا ال�شمالية من � %28.5إلى
 ،%27.5بينما ارتفعت ن�سبة االحتياطيات في مجموعة �آ�سيا والبا�سيفيك من %30.9
مطلع � 2013إلى  %32.3في مطلع  2014مع ارتفاع تقديرات احتياطي �إندوني�سيا
ب�أكثر من  22.4مليار طن.
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ال�شكل 14-2
احتياطي الفحم الحجري في العالم مطلع عام 2014
()%

تعتبر مجموعة �آ�سيا والبا�سيفيك �أكبر م�ستهلك للفحم الحجري في العالم� ،إذ
زاد ا�ستهالكها في عام  2013عن  %70.5من �إجمالي ا�ستهالك العالم ،كانت ح�صة
ال�صين منها  .%50.3ومن المتوقع �أن يتباط�أ نمو الطلب في ال�صين على الفحم
الحجري بين عامي  ،2015 -2014بعد �أن و�ضعت �إدارة الطاقة الوطنية في ال�صين
ن�صب �أعينها تخفي�ض ن�سبة م�ساهمة الفحم في مزيج الطاقة من  %70لي�صل �إلى
 %65في عام  .2014كما فر�ضت الحكومة ال�صينية منذ مطلع عام  2015حظراً
على ا�ستيراد الفحم الإندوني�سي منخف�ض المحتوى الحراري ومرتفع ن�سبة الكبريت.
�أما في الواليات المتحدة الأمريكية ،فقد ارتفع الطلب على الفحم خالل الأ�شهر
الأربعة الأولى من عام  2014نتيجة الطق�س البارد الذي �ساد في تلك الفترة ،ثم عاد
الطلب لالنخفا�ض ثانية.
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� -2إنتاج الفحم الحجري
ا�ستناداً �إلى �إح�صائيات  ،BPبلغ �إنتاج الفحم الحجري حتى نهاية عام 2013
حوالي  7896.4مليون طن مرتفعاً بن�سبة  %0.8فقط عن �إنتاج نهاية عام 2012
الذي بلغ  7893.3مليون طن .وتنتج  10دول فقط حوالي  %92من �إنتاج الفحم
العالمي ،كما هو مبين في المخطط (هـ) .حيث احتلت ال�صين المرتبة الأولى ب�إنتاج
 3680مليون طن في عام  ،2013وهو ما �شكل  %47.4من �إنتاج العالم.
�أما الواليات المتحدة فقد �أنتجت نحو  893مليون طن ( %12.9من �إنتاج العالم)
وهو ما �شكل تراجعاً بنحو  %3.1عن معدل �إنتاجها في عام  2012والذي بلغ 922
مليون طن.
وترى �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية �أن �إنتاج الواليات المتحدة �سوف يتراجع
�أكثر في عام  2015لي�صل �إلى  884مليون طن .وتعزو ذلك �إلى انخفا�ض �أ�سعار �أ�سهم
الفحم في �سوق الطاقة الأمريكي بن�سبة  %30خالل الربع الأول من عام ،2014
�إ�ضافة �إلى �أن المعايير التي ت�ضعها وكالة حماية البيئة الأمريكية �سوف تحد من دور
الفحم في مزيج الطاقة ،حيث تتوقع الوكالة �أن ال تزيد م�ساهمة الفحم عن  %30من
�إجمالي الكهرباء المولدة في الواليات المتحدة عام .2030
المخطط هـ :الدول الع�شر الأعلى �إنتاج ًا للفحم الحجري حتى نهاية عام 2013
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وبالمقارنة مع �إنتاج نهاية عام  ،2012يالحظ �أن �ستاً من الدول الع�شر الأعلى
�إنتاجاً قد انخف�ض �إنتاجها بن�سبة متفاوتة ،بينما ارتفع الإنتاج في �أربع دول هي:
�إندوني�سيا و�أ�ستراليا وال�صين والهند ،كما هو مبين في المخطط (و).
المخطط و :معدل تغير �إنتاج الفحم الحجري في بع�ض الدول خالل عام 2013
%

وبالنظر �إلى المجموعات الدولية (ال�شكل  ،)15-2يالحظ �أن مجموعة �آ�سيا
والبا�سيفيك �أنتجت حوالي  %69من الإنتاج العالمي ،تلتها �أمريكا ال�شمالية بن�سبة
 ،%14ثم �أوروبا و�أورا�سيا بن�سبة � ،%11.6أما مجموعتي �أفريقيا و�أمريكا الجنوبية
والو�سطى ،فلم يزد �إنتاجها عن  %5.4من �إجمالي �إنتاج العالم لعام  .2013وعند
مقارنة هذه البيانات مع قيم عام  ،2012يت�ضح �أن معدل الإنتاج انخف�ض من كل
المجموعات الدولية ،با�ستثناء مجموعة �آ�سيا والبا�سيفيك ،التي ارتفع �إنتاجها من
 5243.6مليون طن عام � ،2012إلى  5336مليون طن عام .2013
�شكل �إنتاج ال�صين نحو  %70من �إجمالي �إنتاج مجموعة �آ�سيا والبا�سيفيك عام
 ،2013حيث �أنتجت  3680مليون طن في نهاية العام .وقد بد�أت م�ؤخراً في م�شروع
لإنتاج الغاز ال�صناعي (غاز الفحم) من مناجم مغلقة في �إقليم  Henanتحتوي على
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نحو  21مليون طن من تو�ضعات الفحم ،وذلك �ضمن خطة تت�ضمن �إنتاج  1.44مليون
متر مكعب يومياً من الغاز في عام  ،2014وترتفع الحقاً �إلى  21مليون متر مكعب يومياً.
و�أنتجت رو�سيا  347مليون طن من الفحم الحجري عام � ،2013أي ما يعادل نحو
 %28من �إجمالي �إنتاج مجموعة �أوروبا و�أورا�سيا ،وقد وقعت في �شهر �أيلول�/سبتمبر
 2014على مذكرة تفاهم مع �شركتي  ،Shenhuaو ،Rostecال�ستك�شاف وتطوير
تو�ضعات الفحم في حو�ض  Gerbikan-Ogodzhinفي �سيبيريا ،وذلك �ضمن
خطة تت�ضمن ا�ستثمار نحو  10مليار دوالر ،وت�شمل تطوير البنى التحية ومد خطوط
توتر ٍ
عال لت�صدير الكهرباء �إلى ال�صين .وتتوقع ال�شركتان �أن تو�ضعات الفحم في
مكان عملهما في الحو�ض المذكور تبلغ  1.6مليار طن ،وتخططان لإنتاج  30مليون
طن �سنوياً بحلول .2019
وتعتبر جنوب �أفريقيا الدولة الأعلى �إنتاجاً للفحم الحجري في مجموعة �أفريقيا
حيث بلغ �إنتاجها عام  2013حوالي  257مليون طن ،ومن المتوقع �أن ت�ضيف نحو
� 200ألف طن �شهرياً �إلى �إنتاجها في نهاية عام  2015بعد �أن بد�أ الإنتاج من منجم
 Elandspruitالواقع في �إقليم � Mpumalangaشمال �شرقي البالد.
ال�شكل 15-2
ن�سبة م�ساهمة المجموعات الدولية في �إنتاج الفحم عام 2013
()%
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�أما �إنتاج الفحم في منطقة ال�شرق الأو�سط ،فهو محدود جداً لم يزد عن  1.2مليون
طن عام � 2013أي حوالي  %0.015من �إنتاج العالم ،تنتج بمعظمها من �إيران.
وال يزال ا�ستخدام الفحم في الدول العربية محدوداً جداً� ،إذ ت�شير بيانات �إدارة
معلومات الطاقة �إلى �أن ا�ستهالك الجزائر بلغ �أقل من  0.5مليون طن عام ،2012
وا�ستهلكت الإمارات العربية المتحدة �أكثر من  3مليون طن ،وا�ستهلكت م�صر نحو
 1.81مليون طن ،وا�ستهلك لبنان  0.35مليون طن ،بينما ا�ستهلكت المغرب  5مليون
طن في عام  ،2012مما �شكل نحو  %21.9من مزيج الطاقة فيها.
وكانت هيئة كهرباء ومياه دبي في الإمارات العربية المتحدة قد �أعلنت عن طرح
مناق�صة المرحلة الأولى من م�شروع مجمع «ح�صيان» لإنتاج الطاقة بتقنية الفحم
النظيف حيث تلقت  17طلبا لتنفيذ الم�شروع في نيــ�سان/مايـــــو  2014وتـــم
اختيار  8من المطورين لتقديم عرو�ضهم للم�شروع الذي �سوف تبلغ طاقته الإنتاجية
في المرحلة الأولى  1200ميغاواط  ،ومن المتوقع �أن يبد�أ ت�شغيله بحلول عام
 .2020وي�أتي الم�شروع تحقيقا لمبادرة «اقت�صاد �أخ�ضر لتنمية م�ستدامة” وتطبيقا
ال�ستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة  2030التي �أطلقها المجل�س الأعلى للطاقة في
دبي والتي تهدف �إلى تنويع م�صادر الطاقة بحلول العام  2030لتكون على النحو
التالي :الغاز الطبيعي  ،%71والطاقة النووية  ،%12والفحم النظيف  ،%12والطاقة
ال�شم�سية .%5
وفــي المغرب ،وقعت �شركة  Safiالمغربية للطاقــة على عقــود للح�صول على
تمويل بقيمة  2.6مليار دوالر لبناء محطـــة كهــــرباء تعمــــل بالفحم وتبلغ طاقتها
 1386ميغاواط في جنوب المملكة� ،ضمن م�شروع يت�ضمن بناء وت�شغيل وحدتين
تعمالن بالفحم بطاقة  693ميغاواط لكل منهما.
و�شركة �سافي هي م�شروع م�شترك بين  Narevaالمغربية و GDF Suez
الفرن�سية و  Mitsuiاليابانية .ومن المقرر بناء المحطة في مدينة �آ�سفي ال�ساحلية،
حيث �ستكون ثاني �أكبر محطة عاملة على الفحم في المغرب لتوليد الكهرباء ،ومن
المخطــــط �أن تلبــــي نحو  %25من ا�ستهـــالك الكهرباء في البالد .و�سوف يبد�أ
ت�شغيل المحطـــة في عام  2018حيث �ست�ؤدي �إلى زيادة واردات الفحم المغربية
بحوالي  3.5مليون طن �سنويا.
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ثالثا :الطاقة النووية
ارتفعت م�صادر اليورانيوم المعروفة بن�سبة  %7منذ عام  ،2011مما �أ�ضاف نحو
� 10سنوات �إلى العمر الحالي للمفاعالت الموجودة في العالم� ،إال �أن معظم ذلك
االرتفاع كان في الم�صادر ذات الكلفة المرتفعة .وبلغت الم�صادر المعروفة الم�ؤكدة
والمقدرة  5,902,900طن من اليورانيوم عند �سعر �أعلى من  130دوالر/كغ� .أما
عند �سعر �أعلى من  260دوالر/كغ فقد بلغت الم�صادر  7,635,200طن.
ونتجت التقديرات الجديدة للم�صادر بعد �أن زاد الإنفاق العالمي الإجمالي على
ا�ستك�شاف وتطوير مناجم اليورانيوم بمعدل  %23بين عامي  2011و 2012حيث
و�صل عام � 2012إلى  1.29مليار دوالر.
�أما على �صعيد الدول ،فقد انخف�ض الإنفاق على اال�ستك�شاف والتطوير في �ضوء
انخفا�ض �أ�سعار اليورانيوم .ففي كندا على �سبيل المثال ،انخف�ض الإنفاق الإجمالي،
�إال �أن الإنفاق على اال�ستك�شاف فيها ارتفع بمعدل  %3.5بين عامي  2011و.2012
وانخف�ض الإنفاق �أي�ضاً في �أ�ستراليا خالل نف�س الفترة .بينما ارتفع هذا الإنفاق في
البرازيل ،وال�صين ،و�إثيوبيا ،و�إيران ،وكازاخ�ستان ،وبولندا ،و�إ�سبانيا ،وتنزانيا ،وتركيا،
و�أوكرانيا ،والواليات المتحدة ،وزامبيا.
تعتبر كازاخ�ستان وكندا و�أ�ستراليا �أكبر الدول المنتجة لليورانيوم في العالم ،حيث
تنتج  %63من الإنتاج العالمي ،ويبين الجدول التالي تغير �إنتاج هذه الدول بين عامي
 2010و.2012
تغير �إنتاج اليورانيوم في بع�ض دول العالم بين  2010و2012
الدولة
كازاخ�ستان
كندا
�أ�ستراليا
النيجر
ناميبيا
رو�سيا
ال�صين
ماالوي
�أوكرانيا
جنوب �أفريقيا
البرازيل

2010
17803
9775
5900
4197
4503
3563
1350
681
837
582
148

2012
20981
8998
7009
4822
4653
2862
1450
1103
1012
467
326
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وقد ذكرت الوكالة الدولية للطاقة النووية في تقريرها ال�صادر عام � ،2014أن �إجمالي
عدد المفاعالت النووية العاملة في العالم بلغ  434مفاع ً
ال حتى نهاية عام ،2013
يتو�ضع �أكثر من  %81منها ( 353مفاع ً
ال) في ٍ
ع�شر من دول العالم ،كما هو مبين في
المخطط (ز)  ،وبلغت الطاقة الإجمالية لتلك المفاعالت  371733ميغاواط .الجدول
(.)11-2

المخطط ز� :أعلى ع�شر دول من حيث عدد المفاعالت النووية العاملة في نهاية
عام 2013

ويالحظ من الجدول (� )11-2أن الطاقة النووية �ساهمت في توليد �أكثر من
 %73من الكهرباء في فرن�سا عام  ،2013تلتها بلجيكا بن�سبة  ،%52.1ثم جمهورية
ال�سلوفاك بن�سبة  ،%51.7ثم هنغاريا بن�سبة � .%50.7أما بالن�سبة لكميات الكهرباء
المولدة في العالم با�ستخدام الطاقة النووية  ،والتي بلغت  2359تيراواط �ساعة
في عام  ،2013فقد احتلت الواليات المتحدة المركز الأول ب�أكثر من  790تيراواط
�ساعة ،تلتها فرن�سا ( 405.9تيراواط �ساعة) ،ثم رو�سيا وكوريا الجنوبية وال�صين
( 104.8 ،132.5 ،161.7تيراواط �ساعة) على التوالي� .أما باقي دول العالم فكانت
كميات الكهرباء المولدة في كل منها �أقل من  100تيراواط �ساعة.
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وبين تقرير وكالة الطاقة النووية �أي�ضاً �أن العمل يجري على �إن�شاء  72مفاع ً
ال
جديداً تبلغ ال�سعة الإجمالية لها  69367ميغاواط ،وتتوزع على  16دولة في العالم،
منها  55مفاع ً
ال يجري �إن�شا�ؤها في  5دول ،كما هو مبين في المخطط (ح) .كما
يجري �إن�شاء مفاعلين في كل من :اليابان ،و�أوكرانيا ،وتايوان ،و�سلوفاكيا ،وباك�ستان،
والإمارات العربية المتحدة� .أما فرن�سا ،وفنلندا ،والأرجنتين ،والبرازيل ،و�أرمينيا،
فيجري �إن�شاء مفاعل واحد في كل منها.

المخطط ح� :أعلى خم�س دول من حيث عدد المفاعالت قيد الإن�شاء في نهاية
عام 2013

وفيما يخ�ص الدول العربية في هذا المجال ،يمكن الإ�شارة �إلى ما ذكرته وزارة الطاقة
والثروة المعدنية في الأردن ،حيث وافق مجل�س الوزراء الأردني على اتفاقية تطوير
محطة نووية مع �شركة «رو�س �آتوم» الرو�سية ،وتت�ضمن االتفاقية الدرا�سات المتعلقة
بالأثر البيئي ودرا�سات البنية التحتية والطرق وحالة �شبكات الكهرباء وقدرة �شركة
الكهرباء الوطنية على ا�ستيعاب الطاقة الناتجة ،بالإ�ضافة �إلى درا�سات تف�صيلية عن
الموقع ،وكلفة الكهرباء المولدة و�سعر بيعها لل�شبكة الوطنية .تبلغ مدة االتفاقية �سنتين
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يتم خاللها �إعداد درا�سات تف�صيلية حول كلفة �إن�شاء المحطة النووية ،وتقدر كلفة
الدرا�سات خالل مدة االتفاقية بحوالي  46مليون دينار �أردني (نحو  90مليون دوالر).
وكان الأردن قد اختار �شركة «رو�س �آتوم» الرو�سية باعتبارها العار�ض المف�ضل
لتنفيذ �أول محطة نووية في البالد ا�ستناداً �إلى العر�ض المقدم من ال�شركة بكلفة 10
مليارات دوالر لمفاعلين ،وتم تحديد موقع «عمرة» لإقامة هذه المحطة على بعد 60
كم �إلى ال�شرق من مدينة «�شرق الزرقاء» .ومن المخطط �أن تقوم ال�شركة المذكورة
ببناء مفاعل نووي بطاقة  1000ميغاواط ،وبحيث ت�ساهم ال�شركة بن�سبة  %49من
تكاليف الم�شروع ،بينما تمتلك الحكومة الأردنية باقي الن�سبة البالغة  ،%51مع
�إمكانية التفاو�ض مع م�ستثمرين �أو حكومات من المنطقة ل�شراء ح�صة من هذه الن�سبة.
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رابعا :م�صادر الطاقات المتجددة
تعمل العديد من دول العالم على تطوير م�صادر الطاقة المتجددة فيها ،لكن
مخاطر الربط مع �شبكات توزيع الطاقة الكهربائية �أدت �إلى تباط�ؤ في ا�ستخدام
الطاقات المتجددة ،وخا�صة في دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية .وفي هذا
المجال �أ�شار تقرير �صدر عن وكالة الطاقة الدولية �إلى �أن توليد الطاقة الكهربائية
من م�صادر الطاقة المتجددة �سينمو بمعدل � %5.4سنوياً لي�صل �إلى  7310تيراواط
�ساعة في عام  ،2020وهو تقدير يقل بن�سبة  %0.6عن توقعات �سابقة للوكالة .وذكر
التقرير �أنه رغم التنامي المت�سارع ال�ستخدام الطاقة النظيفة في دول منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية في العقد الما�ضي ،ف�إن من المتوقع ظهور فترة انتقالية يكون
خاللها معدل التنامي �أقل من ال�سابق ،و�إن كان هذا التنامي �سي�ستمر حتى عام .2020
بينما �سيكون هذا القطاع �أكثر ن�شاطاً في الدول غير الأع�ضاء في المنظمة والتي
يتوقع �أن تمتلك  %70من �إجمالي الطاقات المتجددة في عام .2020
و�ساهمت عدة عوامل في هذا التباط�ؤ المتوقع ومن �أهمها عامل عدم اليقين فيما
يتعلق بالمتغيرات الم�ستقبلية للطلب ،فعلى �سبيل المثال ذهب التقرير �إلى �أن العالم
بحاجة �إلى م�ضاعفة �إنتاجه من الوقود الحيوي بمقدار � 22ضعفاً عن الم�ستويات
الحالية حتى يلبي متطلبات المنظور المناخي لو�سائل الموا�صالت في عام .2025
وقد ذهبت بع�ض الدول في اتجاه زيادة كفاءة الطاقة والحد من الطلب على
الكهرباء ،ومنها بريطانيا التي �أعلنت عن ر�صد تمويل بقيمة  10مليون جنيه �إ�سترليني
(�أكثر من  16مليون دوالر) لرجال الأعمال وال�صناعيين والمنظمات لتقديم برامج
ت�ساعد على الحد من نمو الطلب على الكهرباء �أو رفع كفاءة ا�ستخدام الطاقة .وذكرت
وزارة الطاقة والتغير المناخي البريطانية �أن رفع كفاءة ا�ستخدام الطاقة قد ي�ساهم
في تخفي�ض  %9من الطلب على الكهرباء في عام .2030
وعلى نف�س النهج� ،أعلنت لجنة الأمم المتحدة للتنمية االجتماعية واالقت�صادية
لدول �شرق �آ�سيا والبا�سيفيك ،وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ،بالتعاون مع بنك التنمية
الآ�سيوي عن �إن�شاء محور يهدف �إلى تحريك اال�ستثمارات واالبتكارات لن�شر ا�ستخدام
الطاقة النظيفة في دول منطقة �آ�سيا والبا�سيفيك .حيث �سيتولى بنك التنمية الآ�سيوي
�إدارة �ش�ؤون الطاقة الم�ستدامة للدول التي تن�ضوي تحت لواء هذا المحور ،وقد �أكد
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تقرير للبنك المذكور �أن الطلب على الطاقة من قبل الدول النامية في منطقة �آ�سيا
والبا�سيفيك �سي�شكل  %56من �إجمالي الطلب العالمي على الطاقة في عام ،2035
مقارنة مع  %34في عام .2010
يذكر �أن وكالة الطاقة الدولية قدرت �أن حجم اال�ستثمارات الالزمة لقطاع الطاقة
في دول �شرق �آ�سيا والبا�سيفيك �سي�صل �إلى  200مليار دوالر بحلول عام .2030
وبالرغم من كل االهتمام الذي تبديه مختلف دول العالم بم�صادر الطاقة المتجددة،
�إال �أن م�ساهمة تلك الم�صادر في كميات الطاقة الإجمالية المولدة عالمياً ،لم تتغير
منذ �أكثر من �أربعين عاماً ح�سبما ت�شير بيانات منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية.
�إذ �أن تلك الن�سبة كانت  %13.2عام  ،1971وبقيت تدور في فلك نف�س القيمة لتبلغ
 %13في عام  2011كما هو مبين في المخططين (ط) و(ي)� .أما في دول االتحاد
الأوروبي ،ف�إن ن�سبة م�ساهمة م�صادر الطاقة المتجددة لم تتجاوز  %10.2من �إجمالي
كميات الطاقة المولدة حتى عام .2011
المخطط ط  :ن�سبة م�ساهمة م�صادر الطاقة المتجددة في �إجمالي كمية الطاقة
المولدة في العالم2012 -1971 ،

الم�صدرOECD, 2014 :
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المخطط ي :ن�سبة م�ساهمة م�صادر الطاقة المتجددة �إلى �إجمالي الطاقة المولدة
في بع�ض دول العالم 2012 -2011 ،

الم�صدرOECD, 2014 :
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ويالحظ �أنه من �أ�صل  40دولة تتوفر بياناتها ،ف�إن  27دولة منها تقل ن�سبة
م�ساهمة م�صادر الطاقة المتجددة فيها عن  ،%15بينما ت�شكل �أي�سلندا حالة خا�صة
ب�سبب وفرة م�صادر الطاقة الكهرومائية والحرارية الجوفية فيها� ،إ�ضافة �إلى �أن تعداد
�سكانها لم يتجاوز � 315ألف ن�سمة فقط حتى نهاية عام  .2012وت�شير بيانات �سلطة
الم�صادر الوطنية في �أي�سلندا �إلى �أن �إجمالي ما تم توليده من الكهرباء عام 2011
بلغ  17210جيغاواط �ساعة ،منها  12507جيغاواط �ساعة تم توليدها اعتماداً على
الم�صادر الكهرومائية ،و 4701جيغاواط �ساعة اعتماداً على الحرارة الجوفية ،بينما
تم توليد  2جيغاواط �ساعة فقط اعتماداً على الوقود التقليدي.

 -1الطاقة الكهرومائية
�أ  -الطاقة الكهرومائية في العالم
ت�شكل الطاقة الكهرومائية �أحد الم�صادر الهامة التي ت�ساهم بنحو  %15من
�إجمالي �إنتاج الطاقة الكهربائية في العالم .وتعتبر ال�صين ،والبرازيل ،والواليات
المتحدة ،ورو�سيا ،وكندا� ،أكبر خم�س دول من حيث �سعة التوليد المعتمدة على
الم�صادر المائية ،وت�أتي بعدها كل من الهند ،والنرويج ،واليابان ،وفرن�سا ،وتركيا.
كما �أن هناك بع�ض الدول التي تولد �أكثر من  %50من طاقتها الكهربائية با�ستخدام
الطاقة الكهرومائية ،ومنها �أي�سلندا ،والبرازيل ،وكندا ،ونيبال ،وموزمبيق .ويقدر �أن
 30 -27جيغاواط من الطاقات الكهرومائية الجديدة تم �إ�ضافتها �إلى ال�سعة العالمية
في عام � ،2012إ�ضافة �إلى  3-2جيغاواط من الطاقة الكهرومائية المخزنة .وقدرت
وكالة الطاقة الدولية �إجمالي �سعة الطاقة الكهرومائية في العالم بحوالي 1135
جيغاواط �ساعة في عام .2013
ومن المالحظ �أن النمو في الطاقات الكهرومائية المركبة ظهر بو�ضوح في
الأ�سواق النا�شئة مثل �آ�سيا و�أمريكا الجنوبية ،وخا�صة في ال�صين التي �أ�ضافت 15
جيغاواط �إلى طاقتها الكهرومائية في عام  ،2012و�أ�ضافت  31جيغاواط في عام
 ،2013حيث من المخطط �أن ت�صل الطاقات الكهرومائية المركبة في ال�صين �إلى
 284جيغاواط في عام  .2015كما يتوقع �أن ت�صل �سعة الطاقة الكهرومائية المخزنة
في ال�صين �إلى  41جيغاواط خالل نف�س العام .وحتى عام  ،2011كانت �سعة الطاقة
الكهرومائية المركبة في ال�صين قد بلغت  249جيغاواط� ،ساهمت بتوليد 714000
تيراواط �ساعة من الكهرباء في ذلك العام.
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�أما البرازيل التي بلغت �سعة الطاقة الكهرومائية العاملة فيها  82458ميغاواط
عام  ،2011فقد ولدت  428571جيغاواط �ساعة من الكهرباء في ذلك العام .وفي
مطلع عام  2012كان هناك  21100ميغاواط من ال�سعة الإ�ضافية التي يجري العمل
على تركيبها في البالد ،يتوقع لها �أن ت�ساهم في توليد  41تيراواط �ساعة من الكهرباء.
ويمكن الإ�شارة �إلى كندا التي تمتلك �إمكانيات كهرومائية هائلة ،حيث قدرت
جمعية الطاقة الكهرومائية الكندية �أن �إجمالي الطاقة الكهرومائية غير الم�ستثمرة في
البالد في عام  2011كانت  163جيغاواط يتو�ضع ن�صفها تقريباً في �إقليم “كيبك»،
و�ألبرتا ،وكولومبيا البريطانية .وبلغ �إجمالي الطاقة الكهرومائية المركبة في كندا في
مطلع عام  2012نحو  75104ميغاواط ،وكان �إجمالي ما تم �إنتاجه من الكهرباء
با�ستخدام الطاقة الكهرومائية حتى نهاية عام  2011حوالي  348تيراواط �ساعة.
وفي منطقة ال�شرق الأو�سط ،تمتلك �إيران �إمكانيات توليد كهرومائية �إجمالية تبلغ
نظرياً  179تيراواط �ساعة�/سنة ،منها  50تيراواط �ساعة�/سنة تعتبر ذات جدوى
اقت�صادية .وقد بلغ �إجمالي الطاقة الكهرومائية المركبة في �إيران  8746ميغاواط
حتى مطلع عام  ،2012بينما تعمل على بناء محطات كهرومائية بطاقة 5083
ميغاواط .يذكر �أن الخبرة الإيرانية في هذا المجال جعلتها ت�ساهم في بناء محطة
توليد للطاقة الكهرومائية في طاجيك�ستان ،حيث بد�أت في �أيلول�/سبتمبر عام 2014
في بناء الوحدة الثانية من م�شروع  Sangtuda 2على نهر  ،Vakhshوهو م�شروع
تبلغ �سعته  220ميغاواط ،وكلفته  180مليون دوالر.
وفي �أفريقيا ،بد�أت نيجيريا بالعمل على �إعادة ت�أهيل محطتين للطاقة الكهرومائية
على نهر النيجر تبلغ الطاقة المركبة فيهما  1.3جيغاواط .كما بد�أت بروندي بالعمل
على م�شروع بناء محطتين للطاقة الكهرومائية تبلغ كلفتهما  270مليون دوالر ،وتبلغ
�سعتهما مجتمعتين  48ميغاواط.
ب -الطاقة الكهرومائية في الدول العربية
تحتل م�صر المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث حجم الطاقة الكهرومائية
المركبة فيها ،والتي بلغت  2942ميغاواط في عام  ،2011تليها العراق بطاقة 2273
ميغاواط ،ثم �سورية بطاقة  1505ميغاواط ،ثم المغرب بطاقة  1265ميغاواط.
وي�أتي ال�سودان الحقاً بطاقة  575ميغاواط ،ثم لبنان بطاقة  280ميغاواط ،والجزائر
بطاقة  278ميغاواط ،ثم تون�س بطاقة  70ميغاواط ،و�أخيراً الأردن بطاقة مركبة تبلغ
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 12ميغاواط .يبين المخطط (ك) الطاقات الكهرومائية المركبة في الدول العربية
الأع�ضاء وغير الأع�ضاء في �أوابك حتى مطلع عام .2012
وقد �أعلن ال�سودان عن خطة لنقل الطاقة الكهربائية المولدة من �سد النه�ضة في
�إثيوبيا �إلى �إريتريا ،حيث يتوقع �أن ي�شتري ال�سودان  100ميغاواط من الكهرباء من
�إجمالي  6000ميغاواط �سيتم توليدها من �سد النه�ضة والذي �سيكون عند �إنجازه
في عام � 2017أكبر م�شروع من نوعه في �أفريقيا .وقد تم البدء فع ً
ال بم�شروع لمد
 45كم من خطوط التوتر العالي من والية ك�سال �شرقي ال�سودان باتجاه �إريتريا .وكان
ال�سودان قد د�شن مع �إثيوبيا و�صلة خطوط للطاقة على الحدود بين البلدين في �شهر
كانون الأول/دي�سمبر .2013

المخطط ك :الطاقات الكهرومائية المركبة في الدول العربية حتى مطلع 2012

166

التطورات العالمية والعربية في ا�ستك�شاف واحتياطي و�إنتاج م�صادر الطاقة

الفصل الثاني

ومن المالحظ �أن ن�سبة الطاقات الكهرومائية المركبة في الدول العربية �إلى
�إجمالي الطاقة الكهرومائية المركبة في العالم تعتبر متوا�ضع ًة (الجدول ،)12-2
�إذ ال تزيد عن  %0.76بالن�سبة للدول الأع�ضاء في �أوابك ،وتقل عن  %1بالن�سبة
لمجموع الدول العربية.

طاقة الرياح
يمكن تق�سيم طاقة الرياح �إلى نوعين:
1 .1طاقة الرياح على الياب�سة.
2 .2طاقة الرياح في المغمورة.

�أو ً
ال :طاقة الرياح على الياب�سة
تعتبر تقنية ا�ستغالل طاقة الرياح على الياب�سة تقنية نا�ضجة ،وقد ظهرت في
ال�سنوات الأخيرة عنفات ريحية تعمل �ضمن المناطق ذات �سرعات الرياح المنخف�ضة.
لكن خطط التو�سع في هذه ال�صناعة لم تكن عند توقعات الم�ستثمرين رغم تو�سع
�صادرات العنفات ال�صينية بن�سبة فاقت  %50من  430ميغاواط عام � 2012إلى
 690ميغاواط عام  .2013وتختلف اال�ستثمارات في مجال طاقة الرياح على الياب�سة
ب�شكل كبير من دولة لأخرى ،حيث �سجلت �أقل كلفة لهذا النوع من الطاقة في عام
 2013في كل من ال�صين والهند وبلغت نحو  1.2مليون دوالر/كيلوواط ،بينما �سجلت
�أعلى كلفة في اليابان وبلغت  2.5مليون دوالر/كيلوواط� .أما في الواليات المتحدة
و�أوروبا فقد تراوحت الكلفة ما بين  2 -1.7مليون دوالر/كيلوواط .وقدرت كلفة
الكهرباء المولدة في عام  2014بما يتراوح بين  130 -55دوالر/كيلوواط �ساعة.

ثاني ًا :طاقة الرياح في المغمورة
تميز ا�ستغالل طاقة الرياح في المغمورة بال�سعي نحو ا�ستخدام عنفات ذات مراوح
كبيرة القطر ،لكن التكاليف كانت مرتفعة في هذا المجال خالل عام  ،2013حيث
تعتبر الفترة الزمنية الطويلة ن�سبياً الالزمة لتركيب العنفات في المغمورة �أحد �أ�سباب
ارتفاع التكاليف .وتوجد �أ�سباب �أخرى ت�ؤثر على تكاليف هذا النوع من الطاقة ،من
�أهمها عمق المياه ،ونوعية ال�صخور تحت �سطح الماء ،والبعد عن ال�شاطئ وعن �شبكة
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الكهرباء العامة .وتقدر تكلفة الكهرباء المزمع توليدها من الم�شاريع الجديدة في
�أوروبا بنحو  300 -170دوالر/كيلوواط �ساعة .ومن الأمثلة على ذلك م�شروع �شركة
 E.ONلبناء محطة ريحية جديدة في  Amrumbank Westفي �ألمانيا ،على
بعد  37كم �إلى ال�شمال الغربي من جزيرة  Helgolandالألمانية في بحر ال�شمال،
وهو م�شروع تبلغ طاقته  288ميغا واط ،وتزن البنية الأ�سا�سية للمعدات نحو 900
طن ،بينما تقدر اال�ستثمارات الالزمة للم�شروع بحوالي  1مليار يورو.

�أ -طاقة الرياح في العالم
ارتفع �إجمالي طاقة الرياح المركبة في العالم عام  2013بن�سبة  %12.4عن عام
 ،2012حيث و�صل �إلى  319907ميغاواط ،وتركز  %38منها في مجموعة �أوروبا
و�أورا�سيا ( 121442ميغاواط) ،تلتها مجموعة دول �آ�سيا والبا�سيفيك بنحو %37.5
( 119933ميغاواط) ،ثم مجموعة �أمريكا ال�شمالية بن�سبة 71093( %22.2
ميغاواط) ،بينما توزعت الن�سبة الباقية ( )%0.6على باقي دول العالم .وقد �ساهمت
طاقة الرياح في توليد  %19.4من �إجمالي الطاقة المولدة من الم�صادر المتجددة في
دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية عام .2013

ب -طاقة الرياح في الدول العربية
تمثل طاقة الرياح المركبة في الدول العربية ن�سبة �ضئيلة جداً من �إجمالي
الطاقات المركبة في العالم ،حيث يبلغ �إجمالي طاقة الرياح المركبة في تون�س 305
ميغاواط ،بزيادة  %10.1عن الطاقة المركبة فيها عام  ،2012وتبلغ  634ميغاواط
في م�صر ،بزيادة  %14.9عن الطاقة الريحية المركبة عام � ،2012أما في المغرب
فتبلغ طاقة الرياح المركبة  495ميغاواط ،وتمثل زيادة بن�سبة  %25.6عن الطاقة
المركبة في البالد عام .2012
وقد �شهد عام  2014تحرك بع�ض الدول العربية نحو م�شاريع ا�ستغالل طاقة
الرياح ،ومنها على �سبيل المثال �سلطنة عمان التي وقعت في ت�شرين الأول�/أكتوبر
على اتفاقية مع �شركة �أبو ظبي لطاقة الم�ستقبل لإن�شاء م�شروع لمحطة ريحية
لتوليد الكهرباء ب�سعة  50ميغاواط في منطقة هدويل بمحافظة ظفار .تمتد المحطة
المزمع �إن�شا�ؤها على م�ساحة � 200ألف متر مربع ،وتقدر كلفتها بنحو  200مليون
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دوالر .ومن المقرر �أن يبد�أ ت�شغيل المحطة في عام  ،2017ويخطط لها �أن تنتج
 1200ميغاواط �ساعة يومياً .تتكون المحطة من � 15إلى  25عنفة هوائية تتراوح
ارتفاعاتها بين � 120إلى  145م عن �سطح الأر�ض وتقدر �سعة العنفة ما بين � 2إلى
 3.2ميغاواط  ،ح�سب موقعها.
كما وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن على عقد مع �شركة Elecnor
لبناء مزرعة ريحية في البالد .وتن�ص �شروط العقد الذي تزيد كلفته عن  100مليون
دوالر على �أن تتولى ال�شركة عمليات الهند�سة وال�شراء والبناء في الم�شروع� ،إ�ضافة
�إلى عمليات الت�شغيل وال�صيانة للمزرعة الريحية لمدة عامين .ومن المخطط �أن
تت�ضمن المزرعة التي �ستن�ش�أ في مدينة “معان”  33عنفة تبلغ طاقة كل منها 2
ميغاواط .يذكر �أن الم�شروع الذي �سوف يموله ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية
العربية� ،سيبد�أ ت�شغليه في عام .2016
وفي المغرب ،ح�صلت �شركة  General Electricعلى عقد لتقديم عنفات
لم�شروع مزرعة ريحية بطاقة  100ميغاواط في مدينة “�أخفنير» جنوب البالد.
ويعتبر الم�شروع جزءاً من المرحلة الأولى لبناء مزارع ب�سعة  720ميغاواط ،وذلك
�ضمن خطة للحكومة المغربية تقدر كلفــــتها بنحو  3.62مليار دوالر تهـــــدف لتوليد
 2جيغاواط من الكهرباء با�ستخدام طاقة الرياح في عام .2020

الطاقة ال�شم�سية
في الإمارات العربية المتحدة ،وتطبيقاً ال�ستراتيجية «دبي المتكاملة للطاقة» التي
تهدف �إلى تنويع م�صادر الطاقة بحلول عام  ،2030نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي
م�ؤتمراً للمطورين العالميين الذين ت�أهلوا للتقدم بعطاءاتهم لتنفيذ المرحلة الثانية
من مجمع محمد بن را�شد �آل مكتوم للطاقة ال�شم�سية بطاقة  100ميغاواط وفق
نظام المنتج الم�ستقل ،والتي يتوقع �أن يبد�أ ت�شغيلها بحلول عام  .2017ويعد مجمع
محمد بن را�شد �آل مكتوم للطاقة ال�شم�سية� ،أحد �أكبر م�شاريع الطاقة المتجددة في
المنطقة با�ستثمارات ت�صل �إلى  12مليار درهم .و�ست�صل قدرته الإنتاجية �إلى 1000
ميغاواط عند اكتمال جميع مراحله .وكانت المرحلة الأولى من الم�شروع قد افتتحت
�سابقاً وبطاقة �إنتاجية بلغت  13ميغاواط ،وتم ربطها ب�شبكة هيئة كهرباء ومياه دبي
التي تغطي جميع مناطق الإمارة.
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وفي البحرين ،تم تد�شين م�شروع البحرين التجريبي للطاقة ال�شم�سية ،عبر تركيب
�أكبر محطة للطاقة ال�شم�سية الذكية في ال�شرق الأو�سط والتي ت�ؤول ملكيتها ل�شركة
نفط البحرين ،وهو م�شروع بطاقة  5ميغاواط ومن المخطط �أن يولد  8000ميغاواط
�ساعة من الكهرباء .وبلغت تكلفة الم�شروع  25مليون دوالر.
وفي الأردن وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية على  12اتفاقية ل�شراء الطاقة
الكهربائية مع عدد من ال�شركات اال�ستثمارية لم�شاريع الخاليا ال�شم�سية لتوليد
الكهرباء ،وذلك �ضمن المرحلة الأولى للعرو�ض المبا�شرة لم�شاريع الطاقة المتجددة
با�ستطاعات مختلفة بلغ مجموعها  200ميغاواط �ساعة .تقع الم�شاريع المذكورة في
�أربع مناطق ،وتتوزع كالتالي:
�1 .1شركة �شم�س معان ،وم�شروعها في منطقة معان التنموية ،با�ستطاعة 20
ميغاواط.
2 .2ال�شركة الأولى ال�ستثمارات الطاقة النظيفة ،وم�شروعها في منطقة معان
التنموية ،با�ستطاعة  22ميغاواط.
�3 .3شركة �شم�سنا للطاقة ،وم�شروعها في منطقة العقبة با�ستطاعة  10ميغاواط.
�4 .4شركة �سكاتك �ســــوالر الأردن ،وم�شروعهـــــا في منطــــقة معان با�ستطــاعة
 10ميغاواط.
�5 .5شركة �صقر معان للطاقة ال�شم�سية ،وم�شروعها في منطقة معان التنموية
با�ستطاعة  20ميغاواط.
�6 .6شركة �أنوار الأر�ض لتوليد الطاقة ال�شم�سية ،وم�شروعها في منطقة معان
التنموية با�ستطاعة  20ميغاواط.
�7 .7شركة الزنبق لتوليد الطاقة ،وم�شروعها في منطقة معان التنموية با�ستطاعة
 10ميغاواط.
�8 .8شركة ار�ض الأمل لتوليد الطاقة الكهربائية ،وم�شروعها في منطقة معان
التنموية با�ستطاعة  10ميغاواط.
�9 .9شركة جوردان �سوالرون /الأردن ،وم�شروعها في منطقة المفرق با�ستطاعة
 20ميغاواط.
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� 1010شركة �صن �أد�سون ،وم�شروعها في منطقة معان التنموية با�ستطاعة 20
ميغاواط.
�1111شركة الورد الجوري لتوليد الطاقة ،وم�شروعها في منطقة معان التنموية
با�ستطاعة  10ميغاواط.
� 1212شركة زهرة ال�سالم لتوليد الطاقة ،وم�شروعها في منطقة معان التنموية
با�ستطاعة  10ميغاواط.
يبلغ حجم اال�ستثمار الكلي لهذه الم�شاريع حوالي  560مليون دوالر ،ومن المخطط
�أن يتم �إنجازها في عام  2015لتنتج حوالي  470غيغاواط �سنوياً.
وفي �سلطنة عمان ،يتوقع �أن يتم بدء �إنتاج الكهرباء من الم�شروع التجريبي للطاقة
ال�شم�سية بوالية المزيونة في العام الجاري  ،2015وهو م�شروع �أعلنت عنه ال�سلطنة
في عام  2013وتبلغ �سعته  303كيلوواط.

طاقة الحرارة الجوفية
�أ – طاقة الحرارة الجوفية في العالم
ت�ستثمر طاقة الحرارة الجوفية في  23دولة من دول العالم فقط ،ولوحظ �أنه
خالل ع�شر �سنوات ( )2013 -2003ارتفع �إجمالي الطاقة المركبة من طاقة الحرارة
الجوفية بمعدل  %29وذلك من  9.09جيغاواط �إلى  11.7جيغاواط .ويتوزع حوالي
 %79منها على  6دول ،حيث تت�صدر الواليات المتحدة الئحة �أعلى الدول بطاقة
مركبة تبلغ  3442ميغاواط ،تليها الفلبين ( 1868ميغاواط) ،ثم �إندوني�سيا (1339
ميغاواط) ،ثم �إيطاليا ( 876ميغاواط) ،ثم نيوزيلندا ( 855ميغاواط) ،ثم المك�سيك
بطاقة مركبة تبلغ  823ميغاواط.
�أما بين نهاية عامي  2012و ،2013فقد ارتفع �إجمالي الطاقة المركبة من طاقة
الحرارة الجوفية في دول العالم مجتمعة بن�سبة  ،%3.1وحققت تركيا ن�سبة الزيادة
الأعلى بين دول العالم حيث ارتفع �إجمالي الطاقة المركبة من طاقة الحرارة الجوفية
فيها من  114ميغاواط عام � 2012إلى  226ميغاواط في نهاية عام � ،2013أي بن�سبة
زادت عن .%98
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طاقة المحيطات
يت�ضمن هذا النوع من الطاقة عدة تقنيات يمكنها اال�ستفادة من مختلف الظواهر
الطبيعية مثل المد والجزر ،وحركة الأمواج ،وتحوالت الطاقة الحرارية في المياه،
وتغير درجات الملوحة .لكن التقنية الوحيدة التي تعتبر نا�ضجة حتى اليوم هي تقنية
اال�ستفادة من المد والجزر ،وتقدر �سعة الطاقة المركبة منها بحوالي  0.5جيغاواط.
�أما باقي التقنيات فال تزال في مراحلها الأولى ،وهناك ب�ضعة م�شاريع تجريبية
فقط ب�سعات �صغيرة .وحتى عام  2013لم يكن هناك �أكثر من ع�شرة �أجهزة في
مراكز الأبحاث لدرا�سة �إمكانية اال�ستفادة من تغيرات الحرارة والملوحة في العالم،
وتتراوح �سعاتها بين  250كيلواط �إلى  1ميغاواط ،وتتبع كلها للمركز الأوربي للطاقة
البحرية ( .)EMECبينما يعتبر جهاز  SeaGenفي المملكة المتحدة والذي بد�أ
ت�شغيله عام � 2008أكبر جهاز عامل من نوعه في العالم ال�ستغالل طاقة التيار الم ّدي.
كما �أن هناك محطة عاملة على طاقة الأمواج ب�سعة  300كيلوواط في �إ�سبانيا .
وا�ستناداً �إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية ،فلي�س من المتوقع �أن تزيد ال�سعة المركبة
من هذا النوع من الطاقة عن  1جيغاواط حتــى عــام  ،2020خا�صة و�أن تكلفتها ال
تزال مرتفعة ن�سبياً ،حيث بينت درا�سة تف�صيليــة لوزارة الطاقــة الأمريكيـة �أن التكلفـة
الر�أ�سمالية لمحطة عاملـة بطاقـة الأمـواج ب�سعـة  5ميــغاواط ،تقــدر بنــحو 7000
دوالر/كيلوواط ،و�أن رفــع �سعــة هــذه المحطــة �إلــى  50ميغــاواط� ،سيخــف�ض التكلفة
�إلى  4500دوالر/كيلوواط.
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الجدول 1-2
ن�شاط الم�سح الزلزالي في مختلف مناطق العالم2014-2010 ،
(فرقة  /ال�شهر)

2010

2011

2012

2013

¿2014

ال�شرق الأو�سط

33

35

33

21

23

�أفريقيا

71

60

54

56

52

�أوروبا

30

35

39

35

29

رو�سيا /كومنولث الدول الم�ستقلة¿ ¿

47

47

46

219

217

ال�شرق الأق�صى

68

68

67

122

115

الواليات المتحدة الأمريكية

63

67

69

72

62

كندا

9

14

13

8

12

�أمريكا الالتينية

40

37

34

32

21

اجمالي العالم

361

363

355

565

531

الم�صادر:
جمعية جيوفيزيائيي اال�ستك�شاف ،التقرير ال�شهري لفرق الم�سح الزلزالي
¿ متو�سط � 11شهر ،يناير-نوفمبر 2014
¿ ¿ ت�ضم بيانات  IHSلدول الكومنولث بين عامي  2010و2012
و�أ�ضيفت بيانات رو�سيا بدءاً من عام  2013ا�ستناداً �إلى تقارير جمعية جيولوجيي اال�ستك�شاف
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الجدول 2-2
معدل عدد الحفارات العاملة في مختلف مناطق العالم2014-2010 ،
(حفارة)

2010

2011

2012

2013

¿2014

ال�شرق الأو�سط

265

292

356

372

407

�أفريقيا

83

78

96

125

134

�أوروبا

94

118

119

135

145

�آ�سيا  /البا�سيفيك

269

256

241

246

254

الواليات المتحدة الأمريكية

1541

1875

1919

1761

1860

كندا

351

423

365

355

380

�أمريكا الالتينية

383

424

423

419

400

اجمالي العالم

2986

3466

3519

3413

3580

الم�صادر:

- ¿Baker Hughes, Jan. - Nov. 2014.
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الجدول 3-2
االكت�شافات البترولية في الدول الأع�ضاء وبع�ض الدول العربية الأخرى
2014 - 2010

2010

2011

2012

2013

¿2014

نفط غاز نفط غاز نفط غاز نفط غاز نفط غاز
الإمارات العربية

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

البحرين

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تون�س

1

4

4

1

2

-

-

-

1

-

الجزائر

14

15

10

10

8

23

12

20

1

-

ال�سعودية

4

1

1

-

1

2

-

-

-

-

�سورية

2

-

3

1

1

0

-

-

-

-

العراق

1

1

2

1

6

1

5

-

6

-

قطر

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

الكويت

1

1

2

2

8

-

4

-

-

-

ليبيا

20

1

-

-

4

1

4

3

-

1

م�صر

40

22

57

21

57

29

41

14

2

2

اجمالي الدول الأع�ضاء

10 38 66 56 87 36 79 45 84

4

ال�سودان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

عُمان

1

2

1

-

-

-

1

-

1

-

المغرب

-

1

-

3

-

-

-

1

1

اليمن

-

-

-

2

-

-

-

-

-

اجمالي الدول العربية

12 38 68 56 87 41 80 48 85

5

¿ بيانات تقديرية.
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جداول
الفصل الثاني

الجدول 4-2
احتياطي النفط عربيا وعالميا2014-2010 ،
(مليار برميل عند نهاية ال�سنة)

الإمارات
البحرين
تون�س
الجزائر
ال�سعودية
�سورية
العراق
قطر
الكويت
ليبيا
م�صر
اجمالي الدول الأع�ضاء
ال�سودان
عُمان
اليمن
اجمالي الدول العربية
انغوال
ايران
فنزويال
نيجيريا
االكوادور
اجمالي دول �أوبك غير العربية
اجمالي دول �أوبك

2010

2011

2012

2013

97.80
0.12
0.43
12.20
264.59
2.50
142.30
25.50
101.50
47.10
4.30
698.34
5.00
5.50
2.67
711.51
9.06
151.17
99.40
37.20
7.21
304.03
995.02

97.80
0.12
0.43
12.20
265.40
2.50
141.40
25.26
101.50
48.00
4.30
698.91
5.00
5.50
2.67
712.08
9.06
154.58
99.40
37.20
8.24
308.47
1000.03

97.80
0.12
0.43
12.20
265.9
2.50
145.30
25.24
101.50
48.50
4.20
703.68
1.50
5.50
2.67
713.35
9.06
157.30
99.40
37.14
8.24
311.13
1007.56

97.80
0.12
0.43
12.20
265.85
2.50
145.30
25.24
101.50
48.40
4.20
703.53
1.50
5.50
2.67
713.20
9.06
157.80
99.40
37.14
8.24
311.63
1007.92

ن�سبة التغير
2014/2013 ¿2014
)(%
97.80
0.12
0.43
12.20
265.78
2.50
145.30
25.24
101.50
48.36
4.20
703.43
1.50
5.50
2.67
713.10
9.01
157.80
100.00
37.07
8.23
312.11
1008.30

0.0
0.0
0.0
0.0
)(0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
)(0.1
0.0
)(0.0
0.0
0.0
0.0
)(0.0
)(0.5
0.0
0.6
)(0.2
)(0.0
0.2
0.0
/يتبع

177

تقرير الأمني العام ال�سنوي احلادي والأربعون

(تابع) الجدول 4-2

البرازيل

المملكة المتحدة
النرويج

الواليات المتحدة
المك�سيك
كندا

كومنولث الدول الم�ستقلة
منها  :اذربيجان

اوزبك�ستان

تركمان�ستان

رو�سيا االتحادية
كازاخ�ستان

ال�صين

باقي دول العالم
اجمالي العالم
ن�سبة الدول الأع�ضاء للعالم )(%
ن�سبة الدول العربية للعالم )(%
ن�سبة دول �أوبك للعالم )(%

2010

2011

2012

2013

ن�سبة التغير
2014/2013 *2014
)(%

12.86

13.99

13.15

15.05

15.31

1.8

2.86

2.83

3.10

2.98

2.98

0.1

5.67

5.32

5.37

5.83

5.50

19.12

20.68

28.95

33.40

37.90

)(5.6
13.5

10.40

10.16

10.26

10.07

9.81

6.10

5.60

6.00

6.00

6.00

)(2.6
0.0

98.90

98.90

119.06

118.89

119.79

0.8

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

0.0

0.59

0.59

0.59

0.59

0.59

0.0

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.0

60.00

60.00

80.00

80.00

80.90

1.1

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

0.0

20.35

20.35

23.72

24.38

24.65

1.1

45.74
40.41
32.7
43.17
39.19
1292.90 1281.85 1266.79 1241.55 1230.99
54.4
54.9
55.5
56.3
56.7
55.2
55.6
56.3
57.4
57.8
78.0
78.6
79.5
80.5
80.8

13.2
0.86

¿ بيانات تقديرية
مالحظات:
�أ  -الأرقام بين قو�سين تعنى �سالبا.
ب . -احتياطيات كل من ال�سعودية والكويت ت�شمل ن�صف احتياطي المنطقة المق�سومة.
ج  -االحتياطي العالمي ال ي�شمل احتياطيات النفوط الثقيلة جدا والبيتومين في فنزويال.
د  -احتياطي كندا ال ي�شمل احتياطيات النفوط غير التقليدية ،ومنها االحتياطي الموجود في رمال القار .
هـ  -احتياطي الواليات المتحدة يت�ضمن احتياطيات زيت ال�سجيل.
الم�صادر:
- BP Statistical Review of World Energy, June 2014 .
- Oil & Gas Journal, 1 Jan. 2015.
- OPEC Annual Statistical Bulletin, 2014.
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جداول
الفصل الثاني

الجدول 5-2
احتياطي الغاز الطبيعي عربيا وعالميا،
2014-2010
(مليار متر مكعب عند نهاية ال�سنة)
2010

6091
الإمارات
92
البحرين
65
تون�س
4504
الجزائر
8016
ال�سعودية
285
�سورية
3170
العراق
25190
قطر
1784
الكويت
1495
ليبيا
2193
م�صر
52885
اجمالي الدول الأع�ضاء
85
ال�سودان
705.0
عُمان
479
اليمن
54154
اجمالي الدول العربية
275
انغوال
33090
ايران
5525
فنزويال
5110
نيجيريا
8
االكوادور
اجمالي دول �أوبك غير العربية 44008
94258
اجمالي دول �أوبك

2011

2012

2013

*2014

ن�سبة التغير
2014/2013
)(%

6091
92
65
4504
8150
285
3158
25030
1784
1547
2045
52751
85
705.0
479
54020
275
33090
5525
5154
8
44052
94316

6091
92
65
4504
8234
285
3694
24400
1784
1532
2186
52867
85.0
705.0
479.0
54136
275
33780
5563
5118
6
44742
94981

6091
92
65
4505
8234
285
3694
24400
1784
1532
2186
52868
85
705.0
479
54137
275
33780
5562
5118
6
44741
94981

6091
92
65.0
4505
8316.0
285
3694
24400
1784
1532
2186
52950
85.0
705.0
479
54219
275
34020
5581.0
5111.0
6
44993
95315

0.0
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.0
0.0
0.2
0.0
0.7
0.3
)(0.1
0.0
0.6
0.4
/يتبع
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(تابع) الجدول 5-2
2010

366
البرازيل
256
المملكة المتحدة
2039
النرويج
6928
الواليات المتحدة
339
المك�سيك
1754
كندا
61301
كومنولث الدول الم�ستقلة
850
منها  :اذربيجان
1841
اوزبك�ستان
7504
تركمان�ستان
47573
رو�سيا االتحادية
2407
كازاخ�ستان
3036
ال�صين
17160
باقي دول العالم
191341
اجمالي العالم
27.6
ن�سبة الدول الأع�ضاء للعالم )(%
28.3
ن�سبة الدول العربية للعالم )(%
ن�سبة دول �أوبك للعالم )49.3 (%

2011

2012

2013

*2014

417
253
2007
7717
490
1727
61301
850
1841
7504
47573
2407
3036
15777
190797
27.6
28.3
49.4

396
246
2070
9877
488
1930
61675
991
1841
7504
47806
2407
4006
15297
194862
27.1
27.8
48.7

389
241
2049
8723
484
1889
61675
991
1841
7504
47806
2407
4406
17850.6
196585
26.9
27.5
48.3

389
244.0
2090.0
9595.0
469.0
2033.0
61675.0
991
1841
7504
47806
2407
4649.0
16973.0
197329
26.8
27.5
48.3

ن�سبة التغير
2014/2013
)(%

0.0
1.2
2.0
10.0
()3.1
7.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.5
()4.9
0.4

¿ بيانات تقديرية
¿ ¿ بيانات ر�سمية
مالحظات:
 الأرقام بين قو�سين تعنى �سالبا.الم�صادر:
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- Oil & Gas Journal, 1 Jan. 2014.
- OPEC Annual Statistical Bulletin, 2014.

جداول
الفصل الثاني

الجدول 6-2
انتاج ال�سوائل الهيدروكربونية عربيا وعالميا2014-2010 ،
(�ألف برميل /يوم)
اوال :انتاج النفط

الإمارات
البحرين#
تون�س+
الجزائر
ال�سعودية
�سورية
العراق
قطر
الكويت
ليبيا
م�صر+
اجمالي الدول الأع�ضاء
ال�سودان
عُمان¿ ¿

2010

2011

2012

^2013

*2014

ن�سبة التغير
2014/2013
)(%

2324.0
182.0
78.8
1189.8
8165.6
387.0
2359.0
733.4
2312.1
1495.0
560.7
19787.4
462.1

2564.0
190.0
70.0
1262.0
9311.0
330.0
2653.0
734.0
2658.7
589.5
566.0
20928.2
453.0

2652.5
173.0
66.8
1203.0
9763.4
170.0
2942.0
736.0
2977.6
1454.0
571.5
22709.8
99.7

2797.0
197.0
62.7
1203.0
9640.0
31.0
2980.0
724.0
2921.6
993.3
581.0
22130.6
117.8

2769.0
199.5
55.5
1191.0
9701.0
10.0
3073.0
703.0
2856.0
560.0
666.4
21784.4
122.0

)(1.0
1.3
)(11.5
)(1.0
0.6
)(67.7
3.1
)(2.9
)(2.2
)(43.6
14.7
)(1.6
3.6

758.3

780.2

813.2

841.0

857.0

1.9

190.0
22351.4
1618.0
3576.0
2880.9
1974.8
500.3
10550.0
30322.2

180.1
23802.8
1704.0
3739.8
2803.9
1954.1
503.6
10705.4
32433.9

158.8
23248.2
1701.2
3575.0
2789.0
1753.0
526.4
10344.6
31603.5

140.4
22903.8
1664.0
3146.0
2839.0
1820.0
556.0
10025.0
30878.0

275.0
اليمن
اجمالي الدول العربية 21282.8
1757.6
انغوال
3544.0
ايران
2853.6
فنزويال
2048.3
نيجيريا
476.4
االكوادور
اجمالي دول �أوبك غير العربية 10679.9
29258.8
اجمالي دول �أوبك

)(11.6
)(1.5
)(2.2
)(12.0
1.8
3.8
5.6
)(3.1
)(2.3
/يتبع
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(تابع) الجدول 6-2
2010

2011

2012

2013

*2014

2049.7
1196.2
1875.0
5486.0
2594.3
2016.8
13220.5
1027.4
87.0
220.0
10147.6
1600.0
4049.0
7501.6
71951.8
27.5
29.6
40.7

2094.0
993.6
1739.4
5642.5
2561.3
2082.8
13264.5
931.0
86.0
220.0
10325.0
1600.0
4090.2
7136.9
72506.6
28.9
30.8
41.8

2017.5
869.0
1604.5
6504.2
2553.9
2339.5
12792.0
861.3
70.0
215.4
9935.0
1559.5
4228.1
6156.8
73556.0
30.9
32.4
44.1

2029.0
798.0
1517.0
7449.5
2531.5
2504.2
13315.0
815.0
68.0
229.0
10047.3
1398.5
4175.0
7029.0
74941.0
29.5
31.0
42.2

2224.5
768.0
1524.0
8467.4
2448.7
2676.6
13400.0
810.8
63.0
238.0
10081.5
1361.4
4185.0
7601.0
76224.0
28.6
30.0
40.5

3229.7
3355.2
8938.0

3355.8
3472.8
8568.0

3303.6
3411.6
8668.0

البرازيل
المملكة المتحدة
النرويج
الواليات المتحدة
المك�سيك
كندا
كومنولث الدول الم�ستقلة
منها  :اذربيجان
اوزبك�ستان
تركمان�ستان
رو�سيا االتحادية
كازاخ�ستان
ال�صين
باقي دول العالم
اجمالي العالم
ن�سبة الدول الأع�ضاء للعالم )(%
ن�سبة الدول العربية للعالم )(%
ن�سبة دول �أوبك للعالم )(%
ثانيا  :انتاج �سوائل الغاز الطبيعي
3003.9
انتاج الدول االع�ضاء
3130.1
انتاج الدول العربية
8593.0
اجمالي انتاج العالم
اجمالي انتاج ال�سوائل الهيدروكربونية
80544.8
اجمالي انتاج العالم
ن�سبة الدول الأع�ضاء
28.3
الجمالي العالم ()%
ن�سبة الدول العربية الجمالي العالم (30.3 )%

ن�سبة التغير
2014/2013
)(%
9.6
)(3.8
0.5
13.7
)(3.3
6.9
0.6
)(0.5
)(7.4
3.9
0.3
)(2.7
0.2
8.1
1.7

83609.0 82124.0 81444.6
29.7

31.7

30.4

31.6

33.2

31.9

 #البحري���ن :متو�س���ط �إنتاج حق���ل البحرين من يناير� -أكتوبر  2014ح�سب جودي� ،إ�ضافة �إلى متو�س���ط ح�صتها من حقل �أبو �سعفة الم�شترك مع
ال�سعودية ،وتبلغ حوالي � 150ألف ب/ي ح�سب �آخر بيانات متوفرة
 +بيانات تون�س هي متو�سط ثمانية �أ�شهر (يناير �إلى �أغ�سط�س  )2014ح�سب قاعدة بيانات جودي
 +بيانات م�صر :متو�سط ت�سعة �أ�شهر (يناير �إلى �سبتمبر  )2014ح�سب قاعدة بيانات جودي
¿ بيانات تقديرية.
مالحظات:
�أ  -الأرقام بين قو�سين تعنى �سالبا.
ب  -انتاج كل من ال�سعودية والكويت ي�شمل ن�صف انتاج المنطقة المق�سومة.
ج -بيانات الدول الأع�ضاء في �أوبك عن عام  2014هي متو�سط � 11شهراً (يناير-نوفمبر  )2014ح�سب بيانات التقارير ال�شهرية لمنظمة �أوبك
د -بيانات الدول العربية لعام  2013من التقرير الإح�صائي ال�سنوي
الم�صادر:
- Oil & Gas Journal, 1 Jan. 2015.
- OPEC Annual Statistical Bulletin 2014.
- JODI Data Initiative.
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الجدول 7-2
انتاج �سوائل الغاز الطبيعي في الدول الأع�ضاء والدول العربية الأخرى
2013-2009
(�ألف برميل /يوم)

2009

2010

2011

ن�سبة التغير
2013/2012 *2013 2012
)(%

الإمارات

250

270

400

358

370

3.4

البحرين

10

10

11

10

10

0.0

تون�س

3

4

3

3

4

33.3

الجزائر

572

514

486

449

420

)(6.5

ال�سعودية

897

962

1009

1093

1093

0.0

�سورية

10

10

10

5

1

)(81.8

العراق

41

44

45

41

45

9.8

قطر

636

835

1001

1066

1071

0.4

الكويت

106

126

137

152

147

)(3.3

ليبيا

84

70

19

83

54

)(34.6

م�صر

158

159

109

96

89

)(7.3

اجمالي الدول الأع�ضاء

2767

3004

3230

3356

3304

)(1.6

عمان¿ ¿

100

106

106

97

88.0

)(9.3

اليمن

20

20

20

20

20.0

0.0

اجمالي الدول العربية

2887

3130

3355

3473

3412

)(1.8

اجمالي العالم

8132

8668.0 8568.0 8938.0 8593

ن�سبة الدول الأع�ضاء للعالم )(%

34.0

35.0

36.1

39.2

1.2

38.1

مالحظة :الأرقام بين قو�سين تعنى �سالبا.
الم�صادر:
التقرير الإح�صائي ال�سنوي
¿ ¿ بيانات ر�سمية.
- Oil & Energy Trends, Annual Statistical Review, 2014.
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الجدول 8-2
الغاز الطبيعي الم�سوق عربيا وعالميا
2013-2009
(مليون متر مكعب� /سنة)

2009

2010

2011

2012

*2013

ن�سبة التغير
2013/2012
)(%

الإمارات

48840

51282

52300

54300

54600

0.6

البحرين

12700

13200

12700

13800

14700

6.5

تون�س

1800

2000

1930

1860

1880

1.1

الجزائر

82600

83800

82600

85700

82700

)(3.5

ال�سعودية

78500

87700

92300

99300

100030

0.7

�سورية

6500

8900

7900

5800

5300

)(8.6

العراق

8900

8100

8000

7600

8600

13.2

قطر

119400

182400

202500

204000

204600

0.3

الكويت

11500

11700

11900

14300

12100

)(15.4

ليبيا

22500

23400

7900

18100

18300

1.1

م�صر

62070

61600

61300

58800

52200

)(11.2

اجمالي الدول الأع�ضاء

555010 563560 541330 534082 455310

)(1.5

عُمان

¿¿

اجمالي الدول العربية

24500

25800

26921

28692

29953

584963 592252 568251 559882 479810
733

752.0

760

4.4
)(1.2

925

21.7

انغوال

690

199293

)(1.6

ايران

175742

202431 188753.0 187357

)(4.0

فنزويال

18430

19728

20769.0

22726

21820

نيجيريا

23206

28099

41323.0

42571

38411

)(9.8

االكوادور

296

330

241.0

517

515

)(0.4

اجمالي دول �أوبك غير العربية

260964 269005 251838 236247 218364

)(3.0

اجمالي دول �أوبك

741894 752305 709338 684629 590604

)(1.4
/يتبع
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(تابع) الجدول 8-2

2009

2010

2011

2012

*2013

ن�سبة التغير
2013/2012
)(%

المملكة المتحدة

62400

59700

47600

59700

57100

)(4.4

النرويج

104800

107700

101700

114700

108700

)(5.2

الواليات المتحدة

584000

603600

648500

681200

687600

0.9

المك�سيك

59400

57600

58300

56900

56600

)(0.5

كندا

164000

159900

159700

156000

154800

)(0.8

كومنولث الدول الم�ستقلة

676000

741900

776500

764300

776500

1.6

منها � :أذربيجان

14800

15100

14800

15600

16200

3.8

�أوزبك�ستان

60000

59600

57000

56900

55200

)(3.0

تركمان�ستان

36400

42400

59500

62300

62300

0.0

رو�سيا االتحادية

527500

588900

607000

592300

604800

2.1

كازاخ�ستان

17800

17600

19300

18400

18500

0.5

ال�صين

85300

94800

102700

107200

117100

9.2

باقي دول العالم

614740

673871

664932

664935

633473

)(4.7

اجمالي العالم

3,437,800 3,422,800 3,382,170 3,295,741 3,049,326

0.4

ن�سبة الدول الأع�ضاء للعالم )(%

14.9

16.2

16.0

16.5

16.1

ن�سبة الدول العربية للعالم )(%

15.7

17.0

16.8

17.3

17.0

ن�سبة دول �أوبك للعالم )(%

19.4

20.8

21.0

22.0

21.6

¿ بيانات تقديرية.
¿ ¿ بيانات ر�سمية.
مالحظات:
الأرقام بين قو�سين تعنى �سالبا.
الم�صادر:
- OPEC Annual Statistical Bulletin 2014.
- BP Statistical review of world energy full report 2014.
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الجدول 9-2
احتياطي الفحم الحجري في العالم
2013-2009
(مليار طن نهاية العام)

2009

2010

2011

2012

2013

244.9

243.9

245.1

245.1

245.1

6.6

6.6

6.6

6.6

6.6

الواليات المتحدة

238.3

237.3

237.3

237.3

237.3

�أمريكا الجنوبية والو�سطى

16.2

13.7

12.5

12.5

14.6

منها :البرازيل

7.1

4.6

4.6

4.6

6.6

كولومبيا

6.8

6.7

6.7

6.7

6.7

�أوروبا

272.2

304.6

304.6

304.6

310.5

منها :دول االتحاد ال�سوفيتي ال�سابق

222.2

224.5

228

228

228

�آ�سيا وا�ستراليا

259.3

265.8

265.8

265.8

228.3

منها :ا�ستراليا

76.2

76.4

76.4

76.4

76.4

اندوني�سيا

4.3

5.5

5.5

5.5

28

ال�صين

114.5

114.5

114.5

114.5

114.5

الهند

58.6

60.6

60.6

60.6

60.6

�أفريقيا

32.0

31.7

31.7

31.7

31.8

منها :جنوب �أفريقيا

30.4

30.2

30.2

30.2

30.2

ال�شرق الأو�سط

1.4

1.2

1.2

1.2

1.1

اجمالى العالم

826.0

860.9

860.9

860.9

891.5

�أمريكا ال�شمالية
منها :كندا

الم�صدر:
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- BP Statistical Review of World Energy, June -2010 June 2014 .
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الجدول 10-2
انتاج الفحم الحجري في العالم،
2013-2009
(مليون طن � /سنة)

2009
�أمريكا ال�شمالية

2010

2011

2012

2013

978.8 1005.0 1075.9 1063.7 1050.2

كندا

64.6

68.0

67.5

67.1

69.5

المك�سيك

12.1

14.9

19.0

15.7

16.6

الواليات المتحدة

975.2

983.7

993.9

922.1

892.6

�أمريكا الجنوبية والو�سطى

81.9

83.0

94

99.6

98.0

منها :البرازيل

5.1

5.4

5.5

6.6

7.4

كولومبيا

72.8

74.4

85.8

89

85.5

�أوروبا
منها� :ألمانيا
رو�سيا
�آ�سيا والبا�سيفيك

1221.6 1281.6 1255.4 1190.9 1181.2
183.7

182.3

188.6

196.2

190.3

301.3

321.6

335.9

356.1

347.1

5336.0 5243.6 5021.1 4658.3 4336.2
432.7

421.1

452.8

478.0

3235.0 2973.0

3516

3645

3680.0

556.0

573.8

570.1

606.5

605.1

�أفريقيا

253.8

261.7

256

262.3

260.8

منها :جنوب �أفريقيا

250.6

257.2

251.6

258.3

256.7

1.2

1

1

1.2

1.2

منها :ا�ستراليا
ال�صين
الهند

ال�شرق الأو�سط
اجمالى العالم
الم�صدر:

422.3

7896.4 7896.4 7896.4 7896.4 7896.4
- BP Statistical Review of World Energy, June 2014 .
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الجدول 11-2
المفاعالت النووية العاملة وقيد االن�شاء في العالم
(نهاية عام )2013

المفاعالت العاملة
العدد
الإمارات العربية المتحدة
الأرجنتين
�أرمينيا
�أ�سبانيا
�ألمانيا
�أكرانيا
ايران
باك�ستان
البرازيل
بلجيكا
بلغاريا
تايوان
جمهورية الت�شيك
جمهورية ال�سلوفاك
جنوب �أفريقيا
رو�سيا االتحادية
رومانيا
�سلوفينيا
ال�سويد
�سوي�سرا
ال�صين
فرن�سا
فنلندا

188

2
1
7
9
15
1
3
2
7
2
6
6
4
2
33
2
1
10
5
20
58
4

ال�سعة
ميغاوات
935
375
7121
12068
13107
915
690
1884
5927
1906
5032
3884
1815
1860
23643
1300
688
9474
3308
15977
63130
2752

الكهرباء المولدة
المفاعالت
بالطاقة النووية 2013
قيد االن�شاء
من اجمالي
ال�سعة تيرا واط
الكهرباء
العدد
ميغاوات �ساعة
)(%
2690
2
4.4
5.7
692
1
29.2
2.2
1109
1
19.7
54.3
15.4
92.1
43.6
78.2
1900
2
1.5
3.9
4.4
4.4
630
2
2.8
13.8
1245
1
52.1
40.6
30.7
13.3
19.1
39.8
2600
2
35.9
29.0
51.7
14.6
880
2
5.7
13.6
17.5
161.7 8382
10
19.8
10.7
33.6
5.0
42.7
63.7
36.4
25.0
2.1
104.8 28774
29
73.3
405.9 1630
1
33.3
22.7
1600
1
/يتبع

جداول
الفصل الثاني

(تابع) الجدول 11-2

المفاعالت العاملة
العدد

ال�سعة
ميغاوات

الكهرباء المولدة
المفاعالت
بالطاقة النووية 2013
قيد االن�شاء
من اجمالي
ال�سعة تيرا واط
الكهرباء
العدد
ميغاوات �ساعة
)(%

كندا

19

13500

-

-

94.3

16.0

كوريا الجنوبية

23

20721

5

6370

132.5

27.6

المك�سيك

2

1330

-

-

11.4

4.6

المملكة المتحدة

16

9243

-

-

64.1

18.3

الهند

21

5308

6

3907

30.0

3.5

هنغاريا

4

1889

-

-

14.5

50.7

هولندا

1

482

-

-

2.7

2.8

الواليات المتحدة

100

99081

5

5633

790.2

19.4

اليابان

48

42388

2

1325

13.9

1.7

اجمالي العالم

434

371733

72

69367

2359

الم�صادر:

IAEA
Nuclear Power Reactors in the World, 2014 Edition
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الجدول 12-2
اجمالي الطاقة الكهرومائية المركبة
في الدول العربية 2011

الطاقة المركبة
)ميغا واط(
2011
الجزائر

278

تون�س

70

�سوريا

1505

العراق

2273

م�صر

2942

مجموع الدول الأع�ضاء

7068

الأردن

12

المغرب

1265

ال�سودان

575

لبنان

280

مجموع الدول العربية

9200

باقي دول العالم

925533

�إجمالي العالم

934733

ن�سبة الدول الأع�ضاء/العالم

0.76%

ن�سبة الدول العربية/العالم

0.98%

الم�صادر:
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World Energy Resources, 2013 Survey
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الجدول 13-2
اجمالي طاقات الرياح المركبة في بعض دول العالم
2013 - 2009

الطاقة المركبة
)ميغاواط(
ال�صين

الواليات المتحدة
المانيا

�أ�سبانيا
الهند

المملكة المتحدة
ايطاليا

فرن�سا

الدانمارك
البرتغال
ال�سويد

بولندا
تركيا

اليابان

هولندا

النم�سا

م�صر

المغرب

هنغاريا
تون�س

�أخرى
اجمالي العالم
الم�صادر:

2009

2010

2011

2012

2013

معدل النمو
ال�سنوي
2013/2012
)(%

25853

44781

62412

75372

91460

21.3

35159

40274

47084

60208

61292

1.8

25777

27191

29075

31315

34316

9.6

19160

19715

21160

22722

22898

0.8

10926

13065

16179

18420

20226

9.8

4424

5378

6476

8889

10976

23.5

4854

5793

6733

7998

8448

5.6

4775

5940

6770

7585

8120

7.1

3408

3805

3926

4137

4747

14.7

3474

3837

4214

4363

4557

4.4

1537

2141

2904

3750

4474

19.3

849

1231

1667

2547

3441

35.1

792

1320

1729

2261

2760

22.1

2208

2429

2595

2673

2722

1.8

2226

2241

2309

2552

2714

6.3

997

1013

1082

1378

1661

20.5

552

552

552

552

634

14.9

254

263

292

394

495

25.6

229

323

357

357

357

0.0

160

247

277

277

305

10.1

33304 26741 21174 16179 12579
319907 284491 238967 197718 160193

24.5
12.4

- BP Statistical Review of World Energy, June 2014 .
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الجدول 14-2
اجمالي الطاقات الفوتوفولتية التراكمية المركبة في بع�ض دول العالم 2013 - 2011
(ميغا واط)

�ألمانيا
ال�صين
�إيطاليا
اليابان
الواليات المتحدة
�إ�سبانيا
فرن�سا
�أ�ستراليا
بلجيكا
بريطانيا
اليونان
الهند
جمهورية الت�شيك
كوريا الجنوبية
كندا
رومانيا
بلغاريا
�سوي�سرا
هولندا
تايالند
النم�سا
الدنمارك
�سلوفاكيا
باقي االتحاد الأوربي
تايوان
البرتغال
المك�سيك
ماليزيا
ال�سويد
تركيا
النرويج
فنلندا
باقي دول العالم
�إجمالي العالم
الم�صادر:
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الطاقة التراكمية المركبة
) - MWميغاواط(
2013
2012
2011

35948
32643 25039
18300
7000
3300
17600
16139 12803
13643
6743
4914
12022
7271
3910
4828
4685
4472
4632
4019
2953
3255
2407
1377
2983
2768
2057
2892
1900
976
2579
1536
624
2291
1176
481
2160
2072
1959
1467
1025
729
1210
766
558
1150
50
0
918
908
141
740
440
211
722
365
150
704
387
198
580
360
187
532
379
17
524
524
508
521
358
163
376
206
102
278
226
158
100
55
37
73
31
14
43
24
16
15
9
0
11
10
10
7
7
7
6534
5587
3148
139637 102076 71218

معدل النمو ال�سنوي
2013/2012

10.1%
161.4%
9.1%
102.3%
65.3%
3.1%
15.3%
35.2%
7.8%
52.2%
67.9%
94.8%
4.2%
43.1%
58.0%
2200.0%
1.1%
68.2%
97.8%
81.9%
61.1%
40.4%
0.0%
45.4%
23.2%
81.8%
135.5%
79.2%
66.7%
5.8%
0.0%
0.0%
16.9%
36.8%

- BP Statistical Review of World Energy, June 2014 .
- IEA Renewables Information, 2014 .
-National Survey Report of PV Power Applications in Canada, June, 2014
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الجدول 15-2
اجمالي طاقة الحرارة الجوفية المركبة في بع�ض دول العالم
لعامي  2011و 2013

الطاقة المركبة
)ميغا واط(
الواليات المتحدة الأمريكية
الفلبين
اندوني�سيا
ايطاليا
نيوزيلندا
المك�سيك
اي�سلندا
اليابان
كينيا
تركيا
كو�ستاريكا
ال�سلفادور
نيكاراغوا
رو�سيا
بابوا نيو غينيا
غواتيماال
البرتغال
ال�صين
�ألمانيا
فرن�سا
�أثيوبيا
�أ�ستراليا
النم�سا
تايلند
اجمالي دول العالم
الم�صدر:

2011
3236
1783
1209
883
769
887
665
502
212
114
208
204
88
82
56
52
29
24
8
16
7
1
1
0.3
11037

2012
3368
1848
1339
875
769
812
665
502
217
114
208
204
160
82
56
52
29
24
12
16
7
1
1
0.3
11361

2013
3442
1868
1339
876
855
823
665
503
253
226
208
204
160
82
56
48
29
27
17
17
7
2
1
0.3
11709

معدل النمو ال�سنوي
2013/2012
2.2%
1.1%
0.0%
0.1%
11.2%
1.4%
0.0%
0.2%
16.6%
98.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-7.7%
0.0%
12.5%
43.0%
6.3%
0.0%
100.0%
0.0%
0.0%
3.1%

- BP Statistical Review of World Energy, June 2014 .
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الجدول 16-2
اجمالي طاقة الكتلة الحيوية المركبة في بع�ض دول العالم لعامي
 2011و 2012

الطاقة المركبة
)ميغا واط(
2011

2012

معدل النمو ال�سنوي
2012/2011
)(%

الواليات المتحدة الأمريكية

7400

7810

5.5

ال�سويد

3397

3522

3.7

ايطاليا

421

538

27.8

فنلندا

1910

1956

2.4

النم�سا

1628

1672

2.7

المانيا

1966

2034

3.5

الدانمارك

921

1156

25.5

المملكة المتحدة

1647

1610

)(2.2

المك�سيك

473

473

0.0

جمهورية الت�شيك

306

330

7.8

ا�ستراليا

597

597

0.0

بلجيكا

701

678

)(3.3

كندا

4064

4064

0.0

هولندا

713

644

)(9.7

ا�سبانيا

563

640

13.7

تركيا

10

10

0.0

كوريا الجنوبية

46

46

0.0

مالحظة :الأرقام بين قو�سين تعنى �سالبا.
الم�صدر:

194

- IEA Renewables Information, 2014 .

الف�صل الثالث

التطورات العاملية والعربية
يف الصناعات النفطية الالحقة
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التطورات العالمية والعربية في ال�صناعات النفطية الالحقة

الفصل الثالث

الف�صل الثالث
التطورات العالمية والعربية في ال�صناعات
النفطية الالحقة

�أوال� :صناعة التكرير
 .1التطورات العالمية
�سجل �إجمالي طاقات عمليات التقطير االبتدائي للنفط الخام انخفا�ضاً قـدره
� 120ألف ب/ي ون�سبته  %0.13عـن م�ستـواه في العام الما�ضي ،حيـث بلغ في نهـايـة
عـام  2014حوالـي  90.73مليون ب/ي ،مقابل  90.85مليون ب/ي نهاية عام .2013
كما انخف�ض عدد م�صافي النفط العاملة في العالم عن م�ستواه في عام ،2013
وا�ستقر عند  642م�صفاة.
يبين ال�شكل ( )1-3تطور الطاقة التكريرية وعدد الم�صافي في العالم خالل الفترة
(.)2014-2006
المنطقة الوحيدة في العالم التي �سجلت ارتفاعا في الطاقة التكريرية هي منطقة
�آ�سيا/البا�سيفيك ،بمقدار � 310ألف ب/ي ون�سبته  %1.17مقارنة بم�ستوى عام
 ،2013وذلك ب�سبب ت�شغيل م�صفاتين جديدتين في ال�صين هما م�صفاة هويزهو
( )Huizhouالتي تملكها �شركة نفط المغمورة الوطنية ال�صينية ()CNOOC
بطاقة تكريرية قدرها � 240ألف ب/ي ،وم�صفاة كينزهو ( )Qinzhouالتي تملكها
�شركة بترو ت�شاينا ( )PetroChinaبطاقة تكريرية قدرها � 200ألف ب/ي ،ولكن
بالمقابل تم �إغالق م�صفاة كورنيل ( )Kurnellفي �أ�ستراليا طاقتها � 120ألف
ب/ي ،وم�صفاة بانغاكاالن ( )Pangakalanفي �إندوني�سيا تملكها �شركة برتامينا
( )Pertaminaطاقتها � 4.75ألف ب/ي.

197

تقرير الأمني العام ال�سنوي احلادي والأربعون

ال�شكل 1-3
تطور الطاقة التكريرية وعدد الم�صافي في العالم ()2014-2006

660	
  

)(د ا!"#$%

655	
  
650	
  
645	
  
640	
  
635	
  
630	
  

2006	
   2007	
   2008	
   2009	
   2010	
   2011	
   2012	
   2013	
   2014	
  
78د	
  ا	
  23045

ا 17#86ا-./0) 12323456ن ب/ي(

665	
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على الرغم من تو�سعة الطاقة التكريرية في م�صفاة كارتاغينا ( )Cartagenaفي
�إ�سبانيا بمقدار � 120ألف ب/ي� ،سجلت �أوروبا الغربية �إنخفا�ضا في �إجمالي الطاقة
التكريرية بمقدار � 213ألف ب/ي ون�سبته  %1.46مقارنة بم�ستوى عام  ،2013وذلك
للأ�سباب التالية:
•�إغالق م�صفاة بيري ( )Berreفي فرن�سا ،التي تملكها �شركة ليونديل بازيل
( )LyondellBaselبطاقة � 80ألف ب/ي.
•�إغالق م�صفاتين في �إيطاليا ،الأولى م�صفاة روما ( )Romeالتي تملكها
�شركة �إي �آر جي توتال ( ))ERG & Totalطاقتها � 90ألف ب/ي ،والثانية
م�صفاة مانتوفا ( )Mantuvaالتي تملكها �شركة �إيتاليانا �إنيرجيا (Italiana
 )Energiaطاقتها � 55ألف ب/ي.
•�إغالق م�صفاة ميلفورد في المملكة المتحدة التي تملكها �شركة ماركو بتروليوم
( )Murco Petroleumطاقتها � 108ألف ب/ي.
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كما �سجلت �أمريكا ال�شمالية �إنخفا�ضاً قدره � 215ألف ب/ي ب�سبب �إغالق م�صفاة
نورث بول( )North Poleالتي تمتلكها �شركة فلينت هيلز ري�سور�سي�س (Flint
 )Hills Resourcesفي والية �آال�سكا.
يبين ال�شكل ( )2-3توزع �إجمالي طاقات عمليات التقطير االبتدائي في مناطق
العالم نهاية عام  ،2014كما يبين الجدول ( )1-3مقارنة بين طاقات عمليات التقطير
االبتدائي في مناطق العالم نهاية عامي  2013و .2014
ال�شكل 2-3
توزع �إجمالي طاقات عمليات التقطير االبتدائي في مناطق العالم في نهاية عام 2014
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على الرغم من الزيادة التي �سجلت في منطقة �آ�سيا البا�سيفيك ،انخف�ض �إجمالـي
طاقـات العمليـات التحويلـيـة بـالعامـل الحفـاز ،والتـي ت�شمــل كـال مـن عمليـات
التك�سيـر بالعـامـل الحـفـاز المـائــع ،)Fluid Catalytic Cracking (FCC
وعمليــات التك�سيـــر الهيـدروجيني ( ،)Catalytic Hydrocrackingوعمـليــات
التـهذيـــب بـالعـامــل الحـفـــاز ( ،)Catalytic Reformingوعمليات الأزمرة
( )Isomerisationنهايـة عام  ،2014حيـث �سجـل حوالي  35.65مليون ب/ي،
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مقارنة بحوالي  35.74ب/ي نهاية عام  ،2013ون�سبته  ،%0.24وذلك ب�سبب �إغالق
الم�صافي في �أوروبا الغربية والواليات المتحدة.
يبين ال�شكل ( )3-3توزع طاقات العمليات التحويلية بالعامل الحفاز في مناطق
العالم ،نهاية عام  .2014كما يبين الجدول ( )2-3مقارنة طاقات العمليات التحويلية
بالعامل الحفاز في مناطق العالم في عامي  2013و .2014
ال�شكل 3-3
توزع �إجمالي طاقات العمليات التحويلية بالعامل الحفاز في مناطق العالم
نهاية عام 2014
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تركز االنخفا�ض في �إجمالي طاقات كل من عمليات التك�سير بالعامل الحفاز بمقدار
� 50ألف ب/ي ون�سبته  ،%0.34وفي عمليات التك�سير الهيدروجيني بمقدار � 40ألف
ب/ي ون�سبته  ،%0.56بينما لم يطر�أ تغيير يذكر على �إجمالي طاقة عمليات التهذيب
بالعامل الحفاز والأزمرة ،حيث �أن الزيادة التي جاءت نتيجة ت�شغيل الم�صافي الجديدة
في منطقة �آ�سيا/البا�سيفيك قابلها �إنخفا�ض في �أوروبا الغربية ب�سبب �إغالق الم�صافي.
يبين الجدول ( )3-3مقارنة بين �إجمالي طاقات العمليات التحويلية بالعامل
الحفاز في نهاية عامي  2013و .2014
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تبين الأ�شكال ( )6-3( ،)5-3( ،)4-3مقارنة بين طاقات عمليات التهذيب بالعامل
الحفاز ،والتك�سير بالعامل الحفاز ،والتك�سير الهيدروجيني في نــــهاية عامي 2013
و.2014

ال�شكل 4-3
مقارنة بين توزع �إجمالي طاقات عمليات التهذيب بالعامل الحفاز والأزمرة على مناطق
العالم نهاية عامي  2013و 2014
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ال�شكل 5-3
مقارنة بين توزع �إجمالي طاقات عمليات التك�سير بالعامل الحفاز المائع على مناطق العالم
نهاية عامي  2013و 2014
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ال�شكل 6-3
مقارنة بين توزع �إجمالي طاقات عمليات التك�سير الهيدروجيني على مناطق العالم
نهاية عامي  2013و 2014
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وفيمـا يخـ�ص �إجمالي طاقات عمليـات التفحيــم ،فقـد �سجـل خـالل عام 2014
ارتفاعاً قـدره � 250ألف ب/يـوم ،ون�سبتـه  %4.77عـن م�ستواه في عام  ،2013حيث
و�صل نهاية عام � 2014إلى  5.51مليون ب/ي مقابل  5.26مليون ب/ي نهاية عام
.2013
تركزت هـذا الزيادة في كل من �أوروبا الغربية بحوالي � 50ألف ب/ي ،ون�سبتها
 %14.62نتيجة ت�شغيل م�شروع تحديث م�صفاة كارتاغينا( )Cartagenaفي �إ�سبانيا،
وفي �آ�سيا/البا�سيفيك بمقدار � 100ألف ب/ي ون�سبتها  %8.32وفي �أمريكا ال�شمالية
بمقدار � 100ألف ب/ي مقارنة بعام .2013
يبين الجـدول ( )4-3مقارنة بين �إجمالي طاقات عمليات التفحيم في مناطق
العالم نهاية عامي  ،2013و  ،2014كما يبين ال�شكـل ( )7-3توزع �إجمالي طاقات
عمليات التفحيم في مناطق العالم نهاية عام .2014
ال�شكل 7-3
توزع �إجمالي طاقات عمليات التفحيم في مناطق العالم
نهاية عام 2014
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�سجل �إجمالي طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية خالل عام � 2014إرتفاعاً
قدره � 160ألف ب/ي ون�سبته  ،%0.33حيث و�صل �إلى  47.52مليون ب/ي ،مقارنة
بحوالي  47.36في عام  .2013جاءت الزيادة في منطقة �آ�سيا البا�سيفيك بحوالي
� 250ألف ب/ي ون�سبتها  ،%2.03وفي �أمريكا ال�شمالية بمقدار � 160ألف ب/ي ،وفي
ال�شرق الأو�سط بمقدار � 54ألف ب/ي ،بينما �سجل في �أوروبا الغربية �إنخفا�ضاً قدره
� 250ألف ب/ي ون�سبته  %2.46نتيجة �إغالق الم�صافي.
يبين الجدول ( )5-3مقارنة �إجمالي طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية على
مناطق العالم نهاية عامي  ،2013و  .2014كما يبين ال�شكل ( )8-3توزع �إجمالي
طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية على مناطق العالم نهاية عام .2014
ال�شكل 8-3
توزع �إجمالي طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية على مناطق العالم المختلفة
نهاية عام 2014
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يبين الجدول ( )6-3ت�صنيف �أكبر � 25شركة تكرير نفط ،تمتلك معظم طاقات
التكرير في العالم .كما يت�ضمن هذا الجدول الح�ص�ص الجزئية لبع�ض ال�شركات في
الم�صافي التي ال تملكها ب�شكل كامل.
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كانت التغيرات التي حدثت في ترتيب ال�شركات خالل عام  2014طفيفة ،حيث
دخلت �شركة بتروكيماويات فورموزا (� )Formosa Petrochemicl Co.إلى
القائمة لتزيح م�ؤ�س�سة �سانوكو ( )Sunoco Inc.في المرتبة  ،25وذلك نتيجة
بيعها لم�صفاة ماركو�س هووك ( )Marcus Hookوم�صفاة و�أخرى تملكها في والية
بن�سيلفانيا� .أما التغير الثاني فكان تبادل بين �شركتي فيليب�س)Phillips 66( 66
وم�ؤ�س�سة �شيفرون ( )Chevron Corp.على المرتبتين التا�سعة والعا�شرة ب�سبب
تعديل في البيانات المعلنة.
كما يبين الجدول ( )7-3ت�صنيف �أكبر م�صافي النفط في العالم ،والتي تبلغ
طاقتها التكريرية � 400ألف ب/ي كحد �أدنى في نهاية عام .2014
فيما يلي �أهم تطورات �صناعة تكرير النفط في مناطق العالم خالل عام .2014

� :1-1آ�سيا /البا�سيفيك
ارتفعت ن�سبة طاقة عمليات تك�سير المخلفات الثقيلة �إلى طاقة تقطير النفط
الخام في الم�صافي اليابانية من  %10عام � 2010إلى  %13.1في عام ،2014
من خالل �إنجاز عدة م�شاريع تطوير للم�صافي القائمة ،وذلك تلبية لمتطلبات قرار
الحكومة اليابانية الهادف �إلى تعزيز الكفاءة الت�شغيلية ل�صناعة تكرير النفط ،الذي
يت�ضمن رفع ن�سبة طاقة عمليات التك�سير �إلى طاقة تقطير النفط الخام في الم�صافي
من � %10إلى  %13كحد �أدنى بحلول عام .2014
في ت�شرين الأول/نوفمبر � ،2014صادقت كل من م�ؤ�س�سة البترول الوطنية ال�صينية
( )CNPCو�شركة روزنفت ( )Rosneftالرو�سية على درا�سة الجدوى لم�شروع �إن�شاء
م�صفاة طاقتها � 260ألف ب/ي �شرق ميناء مدينة تيانجين ( ،)Tianjinكما يت�ضمن
الم�شروع وحدة لإنتاج البارازايلين بطاقة  1.4مليون طن/ال�سنة .ويتوقع �أن يبد�أ
ت�شغيل الم�صفاة قبل نهاية عام .2020
�ستكون �شركة روزنفت مورد النفط الخام الأول للم�صفاة التي �ستمنح حقوق
ا�ستيراد النفط وت�صدير المنتجات البترولية� ،إ�ضافة �إلى �إمكانية بيع المنتجات �إلى
الحكومة ال�صينية.
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في تموز/يونيو � ،2014صادقت الحكومة الهندية على م�شروع �إن�شاء مجمع تكرير
وبتروكيماويات في بارمر ( – )Barmerراجا�سثان ( ،)Rajasthanو�ستتولى تنفيذه
م�ؤ�س�سة بترول هيندو�ستان ( )Hindustanالمحدودة ،المملوكة للحكومة الهندية.
تبلغ الطاقة التكريرية للم�صفاة � 200ألف ب/ي ،ويتوقع �أن ت�صل كلفة الم�شروع �إلى
 6.85مليار دوالر ،و�سي�ستغرق �إن�شا�ؤه حوالي �أربع �سنوات.
�أعلنت �شركة مانغالور للتكرير والبتروكيماويات المحدودة ( )MRPLعن بدء
ت�شغيل وحدات المرحلة الثالثة من م�شروع تو�سيع وتطوير م�صفاة مانغالور .ت�شتمل
وحدات م�شروع التو�سيع على وحدة تك�سير بالعامل الحفاز المائع ( )FCCبطاقة 45
�ألف ب/ي ،ووحدة تفحيم م�ؤجل بطاقة � 60ألف ب/ي ،ووحدة معالجة هيدروجينية
لزيت الغاز المنتج من وحدة التفحيم بطاقة � 16ألف ب/ي ،كما ي�شتمل الم�شروع على
وحدات �أخرى خدمية كوحدة �إ�سترجاع الكبريت ووحدة معالجة مياه ملوثة  .يذكر �أن
الم�شروع قد �أعلن عنه عام  2010في �إطار خطة لرفع الطاقة التكريرية من � 190ألف
ب/ي �إلى � 300ألف ب/ي ،ورفع درجة تعقيد الم�صفاة وتح�سين ربحيتها ،وتمكينها
من تكرير النفوط الخام الثقيلة والحام�ضية الرخي�صة الثمن.
في �آب� /أغ�سط�س 2014وقعت �شركة التكرير الوطنية الباك�ستانية المحدودة
( )NRLعقداً مع م�ؤ�س�سة الهند�سة الكيميائية ال�صينية الوطنية المحدودة
( )CNCECلتنفيذ �أعمال الإن�شاء لم�شروع تطوير م�صفاة كورناجي ()Kornagi
التي تبعد حوالي ت�سعة �أميال جنوب �شرق مركز كرات�شي .يت�ضمن الم�شروع �إن�شاء
وحدة معالجة هيدروجينية للديزل بطاقة � 15ألف ب/ي ،ووحدة �أزمرة بطاقة � 5أالف
ب/ي .يهدف الم�شروع �إلى تمكين الم�صفاة من رفع معدل �إنتاج الديزل والغازولين
لتلبية الطلب المحلي على هذين المنتجين ،ورفع موا�صفات المنتجات لتتوافق مع
المعيار الأوروبي (يورو ،)2-ويتوقع �أن يبد�أ ت�شغيل الم�شروع في نهاية عام .2015
ال يزال العمل قائماً في م�شروع م�صفاة نفط نغهي �سون  Nghi Sonالمزمع
�إن�شا�ؤها في مقاطعة ثانه هوا ( )Thanh Hoaال�شمالية التي تبعد حوالي  180كم
جنوب مدينة هانوي الفيتنامية ،بطاقة � 200ألف ب/ي مع مجمع بتروكيماوي بكلفة
�إجمالية قدرها  6مليار دوالر ،والتي �ستكون �أكبر م�صفاة في فيتنام ،و�ستغطي حوالي
 %60من حاجة ال�سوق المحلية من الم�شتقات النفطية ،ويتوقع �أن تبد�أ بالإنتاج في
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عام  .2018ي�شترك في ملكية الم�شروع كل من �شركة البترول الكويتية العالمية
( ،)KPIو�شركة �إدميت�سو كو�سان المحدودة ( )Idemitsu Kosan Co.Ltdاليابانية
بن�سبة  %35.1لكل منهما� ،إ�ضافة �إلى �شركة بتروفيتنام ()PetroVietnam
التابعة للحكومة الفيتنامية بن�سبة  ،%25.1و�شركة ميت�سوي كيميكالز (Mitsui
 )Chemicalsالقاب�ضة اليابانية بن�سبة .%4.7
�أما في �أ�ستراليا فقد �أعلنت �شركة بي بي – بي �إل �سي �أ�ستراليا عن نيتها �إغالق
م�صفاة جزيرة بيلوير ( – )Bulwerفي مدينة بري�سبان( )Brisbaneفي منت�صف عام
 ،2015التي تبلغ طاقتها التكريرية � 102ألف ب/ي.
بعد �إغالق م�صفاة كاليد ( )Clydeالتابعة لها في �سيدني ( )Sydneyالتي تبلغ
طاقتها التكريرية � 79ألف ب/ي� ،أعلنت �شركة �شل �أ�ستراليا �أنها تبحث عن م�شترين
لم�صفاتها الأخرى المتبقية لها في �أ�ستراليا.
وقعت كل من �شركة بي تي كري�سيندو ري�سور�سي�س الإندوني�سية (PT Kreasindo
 ،)Resources Indonesia-KRIو�شــركة نخلي باراني باردي�س الإيرانية
(� )Nakhle Barani Pardis Co.إتفاقية تفاهم تت�ضمن م�شروع �إن�شاء م�صفاة في
�إندوني�سيا-غرب مدينة جافا ،ت�صمم لتكرير النفط الثقيل بطاقة تكريرية قدرها 300
�ألف ب/ي ،وكلفة تقديرية حوالي  3مليار دوالر �أمريكي ،على �أن توزع ح�ص�ص ملكية
الم�شروع بن�سبة  %70لل�شركة الإندوني�سية و %30لل�شركة الإيرانية التي �ستتولى
توريد النفط الثقيل للم�صفاة.
منحت �شركة بي تي برتامينا الإندوني�سية عقد تنفيذ درا�سة الجدوى لم�شروع
تحديث م�صفاة بالجو �إلى �شركة �أك�سنز ( )Axensالفرن�سية .يهدف الم�شروع �إلى
تح�سين �أداء وربحية الم�صفاة من خالل تح�سين مرونتها لتكرير النفط الخام الثقيل،
وتح�سين موا�صفات المنتجات بما يتوافق مع المعيار الأوروبي (يورو  )4-لتلبية الطلب
المحلي المتنامي في ال�سوق الهندية.
ي�أتي هذا الم�شروع في �إطار خطة �شاملة لتطوير الم�صافي الإندوني�سية الأخرى
القائمة لتمكينها من تكرير النفوط الخام الثقيلة الم�ستوردة نتيجة �إنخفا�ض معدل
�إنتاج النفط محلياً.
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منحت �شركة تكرير �سنغافورة المحدودة ( )SRCعقد �إن�شاء �إلى مجموعة جي
جي �سي ( )JGCلتنفيذ م�شروع تو�سيع م�صفاة جورونغ ( )Jurongالتي تبلغ طاقتها
الحالية � 290ألف ب/ي .تتولي �شركة جي جي �سي �أعمال الهند�سة والتوريد والإن�شاء
( )EPCلوحدة المعالجة الهيدروجينية للغازولين طاقتها � 26ألف ب/ي ،ووحدة
معالجة بالأمين ،ووحدة ف�صل للنافثا الثقيلة ،ووحدة توليد م�شترك للطاقة الكهربائية
طاقتها  72ميغا واط .يهدف الم�شروع �إلى تح�سين قدرة الم�صفاة على �إنتاج الغازولين
ح�سب متطلبات المعايير الأوروبية (يورو )4-و (يورو ،)5-ويتوقع �إنجاز الم�شروع في
عام .2017
�أعلنت �شركة بترونا�س الماليزية الوطنية ( )Petronasعن بدء �أعمال الإن�شاء
في م�شروع مجمع التكرير والبتروكيماويات المتكامل في بنغيرانغ ()Pengerang
جنوب �شرق مدينة جوهور( )Johorفي ماليزيا .تبلغ الكلفة التقديرية للم�شروع
حوالي  27مليار دوالر �أمريكي ،ويتوقع �إنجاز �أعمال الإن�شاء في بداية عام .2019

� 2-1أمريكا ال�شمالية
�شجع تنامي �إنتاج زيت ال�سجيل (الزيت ال�صخري) في الواليات المتحدة العديد
من �شركات التكرير على �إعداد خطط تطوير مرونة م�صافي النفط لتكرير هذا النوع
من النفوط ،منها ما هو قيد التنفيذ ،ومنها ما ينتظر المزيد من التو�ضيحات حول
ال�سيا�سة الم�ستقبلية لت�صدير النفط الخام المتوقع �أن تعلنها حكومة الواليات المتحدة
الأمريكية.
�أعلنت �شركة بي بي – بي �إل �سي (� )Bp PLCأنه قد تم ت�شغيل كافة الوحدات
الجديدة التي �أ�ضيفت �إلى م�صفاة وايتينغ ( )Whitingفي والية �إنديانا ،التي تبلغ
طاقتها التكريرية � 413ألف ب/ي .يتكون م�شروع تحديث الم�صفاة من وحدة تفحيم
طاقتها � 102ألف ب/ي ،ووحدة معالجة هيدروجينية لزيت الديزل طاقتها � 105ألف
ب/ي� ،إ�ضافة �إلى تحديث �إحدى وحدات التقطير الجوي التي تبلغ طاقتها � 250ألف
ب/ي ،وبع�ض الوحدات الخدمية الأخرى المرتبطة بالم�صفاة .يهدف الم�شروع �إلى
رفع قدرة الم�صفاة على تكرير النفط الثقيل والحام�ضي من � %20إلى  %80من
�إجمالي النفط الخام المكرر.
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�أعلنت �شركة هي�سكي �إنيرجي ( )Hisky Energyعن م�شروع تطوير م�صفاة
ليما ( )Limaفي والية �أوهايو ،والتي تبلغ طاقتها التكريرية � 161.5ألف ب/ي ،بكلفة
 300مليون دوالر �أمريكي .يهدف الم�شروع �إلى تح�سين قدرة الم�صفاة على تكرير
النفط الثقيل المنتج في غرب كندا بمقدار ي�صل �إلى � 40ألف ب/ي ،ويتوقع الإنتهاء
من تنفيذ الم�شروع في عام .2017

� 3-1أمريكا الجنوبية
في البرازيل� ،أعلنت �شركة بتروبرا�س ( )Petrobrasعن بد ت�شغيل المرحلة
الأولى من م�شروع م�صفاة �أرني�ست( )Arnestالجديدة بطاقة تكريرية قدرها 115
�ألف ب/ي� .أما المرحلة الثانية فيتوقع �أن تبد�أ بالت�شغيل في نهاية عام  2015لترفع
�إجمالي الطاقة التكريرية للم�صفاة �إلى � 230ألف ب/ي� .صممت الم�صفاة لتكرير
النفط الثقيل بدرجة جودة (.) API° 16
وفي فنزويال بد�أت �أعمال الإن�شاء في م�شروع تحديث م�صفاة بورتو الكروز
( )Puerto La Cruzeالواقعة �شرق فنزويال والمملوكة ل�شركة ( ،)PDVSAوتبلغ
طاقتها التكريرية � 190ألف ب/ي .يهدف م�شروع التحديث �إلى تمكين الم�صفاة من
تكرير النفوط الخام الثقيلة ،وزيادة معدل �إنتاج المنتجات النفطية العالية الجودة،
ويتوقع �أن ت�صل كلفته �إلى  4.8مليار دوالر �أمريكي ،و�أن يبد�أ بالت�شغيل في عام .2018

� 4-1أوروبا الغربية
نظراً النخفا�ض هام�ش ربحية �صناعة التكرير في �أوروبا الغربية نتيجة وجود
فائ�ض في الطاقة التكريرية وتراجع معدل الطلب على المنتجات النفطية ،ت�سعى
بع�ض �شركات التكرير �إلى تنفيذ م�شاريع تحديث وتطوير للم�صافي القائمة تهدف �إلى
تعزيز قدرتها على تحويل المخلفات الثقيلة رخي�صة الثمن �إلى منتجات خفيفة عالية
القيمة كالديزل الحاوي على ن�سبة منخف�ضة جداً من الكبريت ( ،)ULSDوفيما يلي
بع�ض الأمثلة.
•�أعلنت �شركة توتال �إ�س �إي ( )Total SAالفرن�سية عن م�شروع تحديث مجمع
تكرير وبتروكيماويات �أنتويرب ( )Antwerpالذي تملكه في بلجيكا ،والذي
تبلغ طاقته التكريرية � 360ألف ب/ي ،بكلفة �إجمالية قدرها  1.3مليار دوالر
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�أمريكي .يهدف الم�شروع �إلى تو�سيع طاقة المجمع وتعزيز قدرته الإنتاجية،
ويتوقع �إكمال الم�شروع في بداية عام .2017
•�أعلنت م�ؤ�س�سة �إك�سون موبيل ( )ExxonMobil Corp.عن خطة لإ�ضافة
وحدة تفحيم م�ؤجل �إلى م�صفاتها القائمة في �أنتويرب (– )Antwerp
بلجيكا التي تبلغ طاقتها التكريرية الحالية � 320ألف ب/ي .يهدف الم�شروع
�إلى تعزيز قدرة الم�صفاة على تحويل مخلفات التكرير الثقيلة �إلى منتجات
خفيفة عالية الجودة.
من جهة �أخرى� ،أعلنت �شركة توتال �إرغ ( ،)TotalErgوهي �شركة م�شتركة بين
�شركة توتال الفرن�سية بح�صة ( )%49و�شركة �إرغ الإيطالية بح�صة (� ،)%51أنها
�أغلقت م�صفاة روما في �إيطاليا ،طاقتها � 90ألف ب/ي وحولتها �إلى محطة تخزين
للمنتجات.
كما تم تحويل م�صفاة �أخرى في �إيطاليا طاقتها � 55ألف ب/ي �إلى محطة لتخزين
المنتجات النفطية ،وهي م�صفاة مانتوفا (.)Mantuva

� 5-1أفريقيا
التزال �أعمال البناء قائمة في م�شروع م�صفاة �سوناريف ( )Sonarefفي مقاطعة
بينغويال (�– )Benguelaأنغوال ،بطاقة � 200ألف ب/ي بكلفة قدرها  8مليار دوالر
�أمريكي ،وي�شرف على �إن�شائها �شركة �سونانغول ( )Sonangolالمملوكة للحكومة
الأنغولية ،و�ستقوم الم�صفاة بتكرير النفط المنتج في �أنغوال ،ويتوقع �أن تبد�أ الت�شغيل
في عام .2016
وقعت مجموعة دانغوت ( )Dangote Groupالنيجيرية �إتفاقية مع �شركة
�إنجينيرز �إنديا المحدودة ( )Engineers India Ltd.تت�ضمن م�شروع �إن�شاء م�صفاة
نفط جديدة لطاقة تكريرية قدرها � 400ألف ب/ي ،وم�صنع بولي بروبيلين طاقته
الإنتاجية � 600ألف طن/ال�سنة في منطقة التجارة الحرة ليكو ( )Lekkoقرب
الغو�س -نيجيريا.
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 .2التطورات في الدول العربية
حافظ �إجمالـي طاقـات عمليـات التقطيـر االبتدائي في م�صافي النفط في الدول
العربية نهاية عام  2014عند م�ستواه في عام  .2013ا�ستحوذ �إجمالي طاقات
عمليات التقطير االبتدائي في م�صافي النفط في الدول الأع�ضاء في �أوابك البالغ
عددها  51م�صفاة على ح�صة قدرها  7.55مليون ب/ي ،بن�سبة  %90.72من �إجمالي
طاقات عمليات التقطير االبتدائي في م�صافي النفط في الدول العربية البالغ 8.322
مليون ب/ي .وا�ستحوذ �إجمالي طاقات عمليات التقطيـر االبـتدائـي فـي م�صافـي
النفط فـي الـدول العربيـة غير الأع�ضاء في �أوابك البالـغ عـددها  11م�صفـاة علـى
الح�صـة البـاقيـة ،وقـدرها � 772ألف ب/ي ،بن�سبة .%9.28
يبين ال�شكل ( )9-3تطور طاقات عمليات التقطير الإبتدائي في م�صافي النفط
القائمة في الدول العربية ،خالل الفترة  .2014-2010كما يبين الجدول ()8-3
تطور طاقات عمليات التقطير االبتدائي في الدول العربية خالل الفترة -2010
 ،2014وعدد الم�صافي في عام .2014
ال�شكل 9-3
تطور طاقات عمليات التقطير االبتدائي في م�صافي النفط القائمة في الدول العربية،
خالل الفترة 2014-2010
(مليون برميل/يوم)
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التزال القائمة الطويلة لم�شاريع �إن�شاء الم�صافي الجديدة التي �أعلن عنها في
الدول العربية ،والتي ي�صل �إجمالي طاقتها التكريرية �إلى حوالي  4.9مليون ب/ي،
تواجه �صعوبات في التنفيذ لأ�سباب عديدة .ومن المتوقع �أن اليدخل في العمل من
هذه القائمة خالل الفترة � 2018-2014سوى حوالي  2.4مليون ب/ي ،و�ست�أتي
معظم هذه الزيادة من م�شاريع المملكة العربية ال�سعودية ،وهي م�صفاة ينبع ،وم�صفاة
جازان� ،إ�ضافة �إلى م�شروع �إن�شاء م�صفاة الروي�س الجديدة في دولة الأمارات العربية
المتحدة ،وم�شروع م�صفاة ميناء الزور في دولة الكويت ،و�أربعة م�صافي في جمهورية
العراق ،و�أربعة في الجزائر .ويلخ�ص الجدوالن ( )9-3و ( )10-3حالة م�شاريع �إن�شاء
الم�صافي الجديدة في الدول الأع�ضاء والدول العربية الأخرى خالل عام .2014
وفيما يلي �أهم التطورات التي ح�صلت في عام .2014

 1-2دولة الأمارات العربية المتحدة
�أعلنت �شركة بتريك�سو للنفط والغاز ( ،)Petrixo Oil & Gasوهي �شركة قطاع
خا�ص مقرها في دبي ،عن �إنجاز الت�صاميم الهند�سية لم�شروع �إن�شاء م�صفاة وقود
حيوي في المنطقة الحرة � -إمارة الفجيرة بكلفة  800مليون دوالر� .ستنتج الم�صفاة
حوالي � 23ألف ب/ي من منتجات الوقود الحيوي التي تتكون من الديزل الحيوي
والديزل الأخ�ضر ،ووقود النفاثات والنافثا ،وغاز البترول الم�سال الحيوي .تعتمد
الم�صفاة ،المتوقع �إنجازها نهاية عام  ،2015على بذور اللفت والكانوال كلقيم لإنتاج
الوقود الحيوي ،كما ت�شتمل �إ�ضافة �إلى الوحدات الإنتاجية على وحدات تغليف وتعبئة
مخلفات الكتلة الحيوية .ت�ستهدف الم�صفاة بيع الوقود الحيوي المنتج �إلى �أ�سواق
منطقة مجل�س التعاون لدول الخليج العربية� ،أما الكتلة الحيوية المتبقية من الم�صفاة
فيتوقع ت�صديرها �إلى الأ�سواق الآ�سيوية� .ستكون الم�صفاة الأولى من نوعها في منطقة
ال�شرق الأو�سط ،والأولى في العالم من حيث الحجم وعدد المنتجات.
منحت �شركة بترول الإمارات الوطنية المحدودة (�إينوك) عقد �إنجاز الت�صاميم
الهند�سية النهائية لم�شروع تطوير م�صفاة متكثفات جبل علي �إلى �شركة كي بي �آر
( . )KBRيهدف الم�شروع �إلى �إ�ضافة وحدات معالجة هيدروجينية جديدة للديزل ووقود
النفاثات ،ووحدة �أزمرة وذلك لإنتاج منتجات بموا�صفات متوافقة مع المعايير الأوروبية
(يورو  ، )5ولم تك�شف ال�شركة عن طاقة هذه الوحدات� ،أو موعد الإنتهاء من �إن�شائها.
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اليزال العمل قائماً في م�شروع تو�سيع م�صفاة الروي�س التابعة ل�شركة �أبو ظبي
لتكرير النفط (تكرير) ،حيث �سي�ضيف طاقة تكريرية مقدارها � 417ألف ب/ي،
ويتوقع بدء الت�شغيل في الن�صف الأول من عام .2015

 2-2مملكة البحرين
منحت �شركة نفط البحرين (بابكو) عقد تنفيذ الت�صاميم الهند�سية النهائية
لم�شروع تو�سيع م�صفاة �سترة �إلى �شركة تكنيب ( )Trchnipالفرن�سية بقيمة 55
مليون دوالر �أمريكي ،ويتوقع �إنجاز الت�صاميم نهاية عام .2015
يذكر �أن �شركة بابكو قررت رفع طاقة م�صفاة �سترة من � 267ألف ب/ي �إلى
� 360ألف ب/ي ،بكلفة حوالي  8-6مليار دوالر �أمريكي ،ويتوقع �إنجاز الم�شروع
على مراحل ،بحيث يتم و�ضع المرحلة الأولى في العمل في عام  ،2017والمرحلة
النهائية في عام  .2020يت�ضمن م�شروع التطوير �إن�شاء وحدات جديدة ،وا�ستبدال
العديد من الوحدات القديمة ،بحيث ت�صبح م�صفاة البحرين قادرة على �إنتاج منتجات
نفطية عالية الجودة ،مثل الديزل الحاوي على ن�سبة كبريت منخف�ضة جداً ()ULSD
ال�صالح للت�صدير �إلى الأ�سواق الأوروبية ،وغيرها من الأ�سواق التي تعتمد المعايير
ال�صارمة لوقود النقل.
تتكون الوحدات الجديدة المزمع �إن�شا�ؤها في �إطار برنامج تحديث الم�صفاة من
وحدة تك�سير هيدروجيني لزيت الغاز الفراغي ،ووحدة معالجة هيدروجينية للديزل،
ووحدة تفحيم م�ؤجل ،ووحدة تقطير فراغي ،ووحدة �إنتاج هيدروجين.

 3-2الجمهورية الجزائرية
جاري العمل في الجزائر في م�شروع �إن�شاء م�صفاة جديدة تبلغ طاقتها التكريرية
� 100ألف ب/ي ،وكلفة  3مليار دوالر �أمريكي قرب والية ب�سكرة التي تبعد حوالي 300
كيلومتر جنوب الجزائر العا�صمة ،وتعتبر الأولى من بين �أربعة م�صافي جديدة مماثلة،
يبلغ �إجمالي طاقتها التكريرية � 400ألف ب/ي ،و�سيكون موقع الم�صافي الثالث
الأخرى في غرداية وتيارت وحا�سي م�سعود ،ويتوقع �إنجازها بحلول عام .2018
�أما بالن�سبة لخطة تطوير وتو�سيع الم�صافي القائمة ،فقد �أعلن عن بدء تنفيذ
�أعمال الإن�شاء في م�شروع تو�سيع م�صفاة �سكيكدة ،من � 300ألف ب/ي �إلى � 335ألف
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ب/ي وذلك لتعزيز �إنتاج الديزل والغازولين ،ويتوقع االنتهاء من تنفيذ الم�شروع في
منت�صف عام .2015

 4-2المملكة العربية ال�سعودية
�أعلنت �شركة �أرامكو ال�سعودية عن خطتها الإ�ستراتيجية لل�سنوات الع�شر القادمة
لرفع �إجمالي طاقتها التكريرية داخل وخارج المملكة �إلى حوالي  10-8مليون ب/ي،
با�ستثمارات ت�صل �إلى  100مليار دوالر �أمريكي.
�أحرز م�شروع �إن�شاء م�صفاة يا�سرف الجديدة تقدماً ملحوظاً ،ويتوقع �أن تبد�أ
عمليات الت�شغيل في بداية عام .2015
يذكر �أن م�شروع م�صفاة يا�سرف هو �شركة م�شتركة بين �شركة ينبع �أرامكو
ال�سعودية ،و�شركة �سينوبيك ال�صينية ( ، )Sinopec Groupبطاقة � 400ألف ب/ي،
وتعتبر من �أكثر الم�صافي تطوراً لتكرير النفط العربي الثقيل وتحويله �إلى منتجات
عالية الجودة بموا�صفات متوافقة مع المعايير الأوروبية يورو ،5-وتقدر كميتها
بحوالي � 90ألف ب/ي من الغازولين ،و� 263ألف ب/ي من الديزل ،و 6300طن/
اليوم من فحم الكوك ،و 1200طن/اليوم من الكبريت.
�أعلنت �شركة �أرامكو ال�سعودية �أن الموعد المتوقع لت�شغيل م�صفاة جازان �سيت�أخر
�إلى عام  2017بدالً من  ،2016وذلك ب�سبب �إجراء بع�ض التعديالت على الم�شاريع
الملحقة بالم�صفاة كرفع طاقة وحدة توليد الطاقة الكهربائية بطريقة التغويز
المتكامل بالدورة الم�شتركة ( )IGCCمن  3جيجا وات �إلى  4جيجا وات (خم�س
وحدات طاقة كل منها  800ميغا وات) ،و�إ�ضافة وحدات �إنتاج بتروكيماويات تعزز
�إمكانية الإ�ستفادة من منتجات الم�صفاة.
يذكر �أن الطاقة التكريرية لم�صفاة جازان تبلغ � 400ألف ب/ي ،و�ستقوم بتكرير
النفوط الخام الثقيلة والمتو�سطة المنتجة محلياً.
يجري حالياً تنفيذ �أعمال الإن�شاء في م�شروع م�صفاة رابغ ، 2-وهو �شركة م�شتركة
بين �شركة �أرامكو ال�سعودية و�شركة �سوميتومو اليابانية ( )Sumitomoبح�صة
( )%37لكل منهما والباقي تعود ملكيته للجمهور.
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ي�شتمل م�شروع رابغ 2-على م�صفاة متكاملة مع مجمع بتروكيماويات ،و�سينتج
الم�شروع حوالي  4.85مليون طن/ال�سنة من المنتجات البتروكيماوية العالية الجودة،
معظمها ينتج لأول مرة في المملكة ،وتقدر كلفة الم�شروع بحوالي  8.5مليار دوالر
�أمريكي ،ويتوقع �أن تبد�أ الإنتاج في عام .2016
التزال �أعمال الإن�شاء م�ستمرة في م�شروع الوقود النظيف في م�صفاة الريا�ض
التي تبلغ طاقتها التكريرية � 120ألف ب/ي .ي�أتي هذه الم�شروع في �إطار �سعي �أرامكو
ال�سعودية لتخفي�ض محتوى الكبريت في الغازولين والديزل المنتج في م�صافيها �إلى
�أقل من  10جزء في المليون .يت�ضمن م�شروع تطوير م�صفاة الريا�ض �إن�شاء وحدة
�أزمرة ،ووحدة ف�صل للنافثا ،ووحدات معالجة هيدروجينية ،و�إ�ضافة معدات جديدة،
ويتوقع �أن تبلغ كلفة الم�شروع حوالي  300مليون دوالر �أمريكي.

 5-2جمهورية العراق
في �إطار خطتها لرفع �إجمالي الطاقة التكريرية من � 860ألف ب/ي �إلى 1.5
مليون ب/ي بحلول عام  2020والتي تهدف �إلى تلبية الطلب المحلي على المنتجات
النفطية ،وتح�سين موا�صفاتها ،تجري وزارة النفط العراقية درا�سة لإختيار �أف�ضل
الحلول الممكنة لرفع طاقة م�صفاة بيجي القائمة في �شمال البالد والتي تعمل حالياً
بطاقة � 310ألف ب/ي.
�أعلنت وزارة النفط العراقية عن بدء �إجراءات الت�شغيل الأولية لوحدة التقطير
الجوي الجديدة في م�صفاة الب�صرة بطاقة � 70ألف ب/ي ،والتي �سترفع �إجمالي
الطاقة التكريرية للم�صفاة �إلى � 210ألف ب/ي.
وافقت الحكومة العراقية على منح عقد الإن�شاء والتوريد والهند�سة ()EPC
لم�شروع �إن�شاء م�صفاة كربالء �إلى �شركة هيونداي للهند�سة والإن�شاء الكورية الجنوبية
( .)Hyundaiتتكون الوحدات الرئي�سية للم�صفاة من وحدة معالجة هيدروجينية
للنافثا بطاقة � 41.5ألف ب/ي ،ووحدة تهذيب بالعامل الحفاز بطاقة � 25.5ألف
ب/ي ،ووحدة معالجة هيدروجينية للكيرو�سين بطاقة � 20ألف ب/ي ،ووحدة معالجة
هيدروجينية للديزل بطاقة � 28ألف ب/ي ،ووحدة معالجة هيدروجينية لزيت الغاز
الفراغي بطاقة � 36ألف ب/ي ،ووحدة تك�سير بالعامل الحفاز المائع(. )FCC
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ت�أخر تنفيذ م�شروع �إن�شاء م�صفاة مي�سان ب�سبب بع�ض م�شكالت تتعلق بالعقد الذي
وقع مع �شركة �ساتاريم ( )Sataremال�سوي�سرية في ت�شرين الأول�/أكتوبر  2013على
�أ�سا�س اتفاقـــية البنـــاء والتمـــلك والت�شغيل ( )BOOلإن�شاء وت�شغيل الم�صفاة بقيمة
 6مليار دوالر �أمريكي طاقتها � 150ألف ب/ي.
كما ت�أخر �إنجاز م�شروع م�صفاة النا�صرية بطاقة � 300ألف ب/ي ،حيث قررت
الحكومة العراقية �ضم م�شروع الم�صفاة �إلى م�شروع تطوير حقل النا�صرية المنتج
للنفط.
في �إقليم كرد�ستان العراق� ،أعلنت �شركة قيوان ( )Qaiwanالم�شغلة لم�صفاة
بايزان ( )Baizanعن ا�ستدراج عرو�ض لعقد الهند�سة والتوريد والإن�شاء لم�شروع
تو�سيع الطاقة التكريرية لم�صفاة بايزان من � 34ألف ب/ي �إلى � 84ألف ب/ي.
يذكر �أن �شركة تكنيب الفرن�سية تقوم حالياً ب�إعداد الت�صاميم الهند�سية النهائية
للم�شروع الذي �سيت�ضمن �إن�شاء وحدة تقطير جوي طاقتها � 50ألف ب/ي ،ووحدة
معالجة هيدروجينية للنافثا طاقتها � 33.5ألف ب/ي ،ووحدة تهذيب بالعامل الحفاز
بطريقة التن�شيط الم�ستمر  Continuous Catalytic Reformerطاقتها 22.5
�ألف ب/ي ،ووحدة �أزمرة ( )Izomerizationطاقتها � 10.5ألف ب/ي ،ووحدة
معالجة هيدروجينية للكيرو�سين ( )Kerosene Hydrotreaterطاقتها � 13.5ألف
ب/ي� ،إ�ضافة �إلى وحدات �أخرى خدمية وم�ساندة ،كوحدة تن�شيط الأمين (Amine
 )Regenerationووحدة �إ�سترجاع كبريت ( ،)Sulfur Recoveryويتوقع �أن يبد�أ
الم�شروع بالت�شغيل في عام .2018
تجدر الإ�شارة �إلى �أن م�صفاة بايزان هي الثانية من م�صفاتي النفط القائمتين
في �إقليم كرد�ستان العراق تبلغ طاقتها الحالية � 34ألف ب/ي� .أما الم�صفاة الأولى
فهي م�صفاة كلك تبعد حوالي  40كم عن �إربيل عا�صمة الإقليم ،وتديرها �شركة كار
الكردية .بد�أت الإنتاج عام  2009بطاقة تكريرية قدرها � 20ألف ب/ي ثم رفعت �إلى
� 40ألف ب/ي ثم �إلى � 80ألف ب/ي لتكرير النفط المنتج من حقل خرمالة الذي يعتبر
من �أكبر الحقول النفطية في كركوك.
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 6-2دولة قطر
�أعلنت �شركة قطر غاز عن ت�شغيل وحدة المعالجة الهيدروجينية للديزل التي
�صممت بطاقة � 54ألف ب/ي لمعالجة الديزل المنتج من م�صفاة را�س لفان1-
القائمة وم�صفاة را�س لفان 2-الجديدة .يهدف م�شروع وحدة المعالجة الهيدروجينية
الجديدة �إلى رفع �إنتاج دولة قطر من الديزل عالي الجودة بموا�صفات متوافقة مع
متطلبات المعايير الأوروبية ( )EURO-5بن�سبة كبريت �أقل من  10جزء بالمليون.
�أما الكبريت المنتج من الوحدة ف�سيتم ت�صديره �إلى الأ�سواق الخارجية.
بد�أت �أعمال الإن�شاء في م�شروع م�صفاة را�س لفان 2-الجديدة بجوار الم�صفاة
الحالية بكلفة  1.5مليار دوالر �أمريكي ،حيث �سيكون التو�سيع م�شابهاً للم�صفاة القائمة
من حيث الحجم ونوع وحدات التكرير� .ستقوم الم�صفاة الجديدة بتكرير المتكثفات
غير المعالجة المنتجة من حقل غاز ال�شمال العمالق ،و�ستنتج حوالي � 60ألف ب/ي
نافثا ،و� 53ألف ب/ي وقود نفاثات ،و� 24ألف ب/ي زيت غاز ،و� 9أالف ب/ي غاز
البترول الم�سال ،ويتوقع �إنجاز الم�شروع في عام  ،2016كما �ستتولى ت�شغيله �شركة
ت�شغيل قطر غاز المحدودة.
يذكر �أن �شركة قطر للبترول قد وقعت في ني�سان�/إبريل  2013اتفاقية �إن�شاء
�شركة م�شتركة مع كل من �شركة توتال ( ،)Totalومجموعة �شركات يابانية هي
�إيديميت�سو( ،)Idemitsuوكو�سمو �أويل ( ،)Cosmo Oilوميت�سوي (،)Mitsui
وماروبيني ( ،)Marubeniلتو�سيع م�صفاة را�س لفان.

 7-2دولة الكويت
منحت �شركة البترول الوطنية الكويتية ( )KNPCعقد تح�ضير وت�سوية �أر�ض موقع
�إن�شاء م�صفاة ميناء الزور الجديدة �إلى �شركة فان �أوورد الهولندية (. )Van Oord
يذكر �أن الطاقة التكريرية لم�صفاة ميناء الزور الجديدة تبلغ � 615ألف ب/ي ،وهي
جزء من م�شروع �إنتاج الوقود النظيف الذي يت�ضمن تطوير الم�صافي القائمة بكلفة
�إجمالية قدرها  17-15مليار دوالر ،الذي يهدف �إلى تمكين الم�صافي القائمة من
�إنتاج م�شتقات بموا�صفات متوافقة مع المعايير العالمية .يت�ضمن الم�شروع الأعمال
التالية:
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•رفع الطاقة التكريرية لم�صفاة ميناء عبد اهلل من � 270ألف ب/ي �إلى 420
�ألف ب/ي ،وذلك لتغطية النق�ص في الطاقة التكريرية الذي �سين�ش�أ عن
�إغالق �إحدى وحدات التقطير طاقتها � 86ألف ب/ي في م�صفاة الأحمدي.
•�إن�شاء وحدة تحويل لمخلفات التقطير الثقيلة طاقتها � 156ألف ب/ي في
م�صفاة ميناء الأحمدي.
•�إن�شاء وحدة معالجة هيدروجينية جديدة في م�صفاة ميناء الأحمدي بطاقة
� 45ألف ب/ي.
في �إطار خطتها الهادفة �إلى تعزيز م�شاركتها في الم�شاريع الإ�ستثمارية الخارجية،
�أعلنت �شركة البترول الكويتية العالمية ( )KPIعن �إحتمال عودة المفاو�ضات
لإن�ضمامها �إلى م�شروع مجمع التكرير والبتروكيماويات المخطط �إن�شا�ؤه في مدينة
زانجيانغ ( )Zhanjiangعلى �ساحل ال�صين الجنوبي ،على الرغم من التقارير
ال�سابقة التي تفيد ب�أن الحكومة ال�صينية قررت التراجع عن تنفيذ بع�ض م�شاريع
التكرير البتروكيماويات الجديدة .يتكون الم�شروع من م�صفاة لتكرير النفط طاقتها
التكريرية � 300ألف ب/ي ،ووحدة تك�سير �إيثيلين طاقتها  1مليون طن/ال�سنة.
و�سيجعل الم�شروع من دولة الكويت ثاني دولة عربية منتجة للنفط بعد المملكة العربية
ال�سعودية من حيث تواجدها في مجال تكرير النفط في ال�صين.
بد�أت �أعمال الإن�شاء في م�شروع تكرير وبتروكيماويات نغهي �سون Nghi Son
�شمال مقاطعة ثانه هوا ( )Thanh Hoaالفيتنامية بكلفة �إجمالية قدرها  6مليار
دوالر �أمريكي .تبلغ طاقة الم�صفاة � 200ألف ب/ي ،و�ستكرر النفط الخام الكويتي
الثقيل ،ويتوقع �أن تبد�أ بالإنتاج في عام  .2017ي�شترك في ملكية الم�شروع كل من
�شركة البترول الكويتية العالمية ( ،)KPIو�شركة �إدميت�سو ( )Idemitsuاليابانية
بن�سبة  %35.1لكل منهما� ،إ�ضافة �إلى �شركة بتروفيتنام ( )PetroVietnamالتابعة
للحكومة الفيتنامية ،و�شركة ميت�سوي كيميكالز ( )Mitsui Chemicalsالقاب�ضة
اليابانية بن�سبة  %25.1و %4.7على التوالي.
�أما بالن�سبة لم�شروع �إن�شاء م�صفاة نفط جديدة ،في منطقة بالونغان()Balongan
غرب مدينة جاوا الإندوني�سية ،بالتعاون من �شركة برتامينا ( ،)Pertaminaبطاقة
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تكريرية حوالي � 300-200ألف ب/ي ،التزال المفاو�ضات م�ستمرة بين �شركة
البترول الكويتية العالمية ( )KPIوالحكومة الإندوني�سية دون �صدور قرار نهائي حول
الم�شروع.

 8-2دولة ليبيا
بعد م�صادقة الحكومة الليبية على خطة �إن�شاء م�صفاتي نفط جديدتين ،الأولى
في طبرق �شرق ليبيا ،بطاقة قدرها � 300ألف ب/ي ،والثانية في �أوباري في الجنوب
ال�شرقي بطاقة � 50ألف ب/ي ،يجري حالياً التح�ضير للإعالن عن ا�ستدراج عرو�ض
�إعداد الت�صاميم الأولية للم�صفاتين.
تهدف م�صفاة طبرق لتلبية معظم حاجة المنطقة ال�شرقية من المنتجات النفطية،
�أما الم�صفاة ال�صغيرة فتهدف �إلى تلبية متطلبات المنطقة الجنوبية التي تعتبر ن�سبة
ال�سكان فيها قليلة.
كما تت�ضمن الخطة م�ضاعفة الطاقة التكريرية لكل من م�صفاة الزاوية �إلى 300
�ألف ب/ي ،وم�صفاة را�س النوف التي تعتبر �أكبر م�صفاة في ليبيا �إلى � 300ألف ب/ي،
بكلفة قدرها  7-6مليار دوالر �أمريكي.

 9-2جمهورية م�صر العربية
بـــــد�أت كــــل من �شـــــركة جي �إ�س الكــــورية الجنــــوبيـــــة للهنــــــد�سة والإن�شــــــاء
( ،)GS Engineering & Constractionsو�شركة ميت�سوي اليابانية ()Mitsui
�أعمال الإن�شاء في م�شروع م�صفاة م�سطرد التي تديرها ال�شركة الم�صرية للتكرير،
والذي كان من المتوقع �أن يبد�أ الإنتاج عام � ،2011إال �أنه ت�أخر ب�سبب �صعوبات واجهت
عملية ت�أمين التمويل الالزم للم�شروع المقدرة كلفته بحوالي  3.7مليار دوالر �أمريكي.
يلعب الم�شروع دوراً هاماً بالن�سبة لجمهورية م�صر العربية من حيث ت�أمين الطلب
المحلي على الديزل وبالتالي تخفيف عبء ا�ستيراده من الأ�سواق الخارجية ،وتخفي�ض
طرح حوالي � 93ألف طن/ال�سنة من الكبريت �إلى الجو ،والتي ت�شكل ن�سبة  %29من
�إجمالي الإنبعاثات الملوثة للبيئة في م�صر.
الم�شروع هو مجمع تك�سير هيدروجيني ،وال يحتوي على وحدة تقطير جوي ،حيث
يح�صل على زيت الوقود المنتج في م�صفاة �شركة القاهرة لتكرير البترول ()CORC
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كلقيم بمعدل � 107.2ألف ب/ي ،ويتكون من وحدة تقطير فراغي طاقتها � 80ألف
ب/ي ،ووحدة تك�سير هيدروجيني طاقتها � 40ألف ب/ي ،ووحدة تفحيم م�ؤجل طاقتها
� 25ألف ب/ي ،ووحدة معالجة هيدروجينية طاقتها � 23ألف ب/ي ،ووحدة معالجة
هيدروجينية للمقطرات الو�سطى طاقتها � 32ألف ب/ي .ومن المتوقع �أن يبد�أ الإنتاج
في عام .2017
تم و�ضع حجر الأ�سا�س لم�شروع تو�سيع الطاقة التكريرية لم�صفاة ميدور في
الإ�سكندرية من � 100ألف ب/ي �إلى � 160ألف ب/ي .يهدف الم�شروع �إلى تلبية
الطلب المحلي المتنامي على وقود ال�سيارات ،وخف�ض اعتماد جمهورية م�صر العربية
على الإ�ستيراد من الأ�سواق الخارجية .كما �سي�ساهم الم�شروع في م�ضاعفة �إنتاج
الم�صفاة من الديزل من� 41ألف ب/ي �إلى � 82ألف ب/ي ،ورفع �إنتاج الغازولين �إلى
ثالثة �أ�ضعاف المعدل الحالي ،من � 25ألف ب/ي �إلى حوالي � 72ألف ب/ي .يتوقع
�أن ت�صل تكلفة الم�شروع �إلى  1مليار دوالر �أمريكي ،و�أن يتم ت�شغيله في عام .2017
�أما في الدول العربية غير الأع�ضاء في �أوابك فتتلخ�ص �أهم التطورات على النحو
التالي:

 10-2الأردن
تدر�س �إدارة �شركة م�صفاة البترول الأردنية خطط م�شروع تطوير م�صفاة الزرقاء،
وذلك لإتخاذ القرار المنا�سب من بين الخيارات الثالث التالية:
•�إ�ضافة بع�ض وحدات لإنتاج الغازولين الخالي من الر�صا�ص ،وتح�سين جودة
موا�صفات الديزل بكلفة قدرها  400مليون دوالر �أمريكي.
•تو�سيع محدود للم�صفاة لتح�سين موا�صفات المنتجات وتحويل زيت الوقود
الثقيل �إلى منتجات خفيفة بكلفة �إجمالية قدرها 1100 - 900مليون دوالر.
•تو�سيع �شامل للم�صفاة لرفع ن�سبة �إنتاج المنتجات العالية الجودة ،وتحويل
زيت الوقود الثقيل �إلى منتجات خفيـــفة عالية الجودة بكلفة �إجمالية قدرها
 2مليار دوالر �أمريكي.
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� 11-2سلطنة عمان
اليزال العمل قائما ً في تنفيذ م�شروع تطوير وتو�سيع الطاقة التكريرية لم�صفاة
�صحار من � 116ألف ب/ي �إلى � 197ألف ب/ي .يهدف الم�شروع �إلى تمكين الم�صفاة
من تكرير النفوط الخام الثقيلة المنتجة محلياً ،من خالل رفع طاقة الوحدات التحويلية
الالحقة القائمة ،و�إ�ضافة وحدات جديدة تتكون من وحدة تقطير جوي طاقتها 71.5
�ألف ب/ي ،ووحدة تقطير فراغي طاقتها � 96.8ألف ب/ي ،ووحدة تك�سير هيدروجيني
طاقتها � 66.45ألف ب/ي ،ووحدة نزع �أ�سفلتينات بالمذيب طاقتها � 42.4ألف ب/ي.
يذكر �أن �شركة النفط العمانية للم�صافي وال�صناعات البترولية (�أوربك) قد منحت
عقد الهند�سة والتوريد والإن�شاء ( )EPCلم�شروع تو�سيع م�صفاة �صحار �إلى �شركتي
بتروفاك ( )Petrofacالبريطانية ،ودايلم ( )Daelimالكورية في عام  2013بقيمة
 2.1مليار دوالر ،ويتوقع الإنتهاء من �إنجاز الم�شروع نهاية عام .2016
التزال �أعمال البناء قائمة في م�شروع �إن�شاء م�صفاة الدقم الذي يتكون من م�صفاة
طاقتها � 230ألف ب/ي ومجمع بتروكيماويات بكلفة �إجمالية قدرها  6مليار دوالر.
الم�شروع هو �شركة م�شتركة بين �شركة نفط عمان الحكومية ( )OOCو�شركة �أبوظبي
للإ�ستثمارات البترولية الدولية ( ،)IPICويتوقع �أن يبد�أ ت�شغيل الم�صفاة في عام
		
.2017

 12-2ال�سودان
ال تزال الخطة التي �أعلنت عنها حكومة ال�سودان لرفع الطاقة التكريرية للم�صافي
الثالث القائمة في ال�سودان في مرحلة الدرا�سة.
تت�ضمن الخطة رفع الطاقة التكريرية لم�صفاة الخرطوم من � 100ألف ب/ي �إلى
� 200ألف ب/ي ،ورفع طاقة م�صفاة بورت �سودان من � 25ألف ب/ي �إلى � 50ألف
ب/ي ،.كما �سترفع الطاقة التكريرية لم�صفاة الأبي�ض من � 15ألف ب/ي �إلى � 50ألف
ب/ي.
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ثاني ًا :ال�صناعة البتروكيماوية
 - 1التطورات العالمية
ارتفــع �إجمــالــي طـاقـــات �إنــتــاج الإيثــيليــن علـى الم�ستـوى العالمـي مــن
 143.40مليون طن/ال�سنة في بداية عام � 2013إلى  146مليون طن/ال�سنة بداية
عام � ،2014أي بزيــــادة قدرها  2.6مليون طن/ال�سنة ،ون�سبتها حوالي .%1.82
جـــاءت هذه الزيادة نتيجة رفــــع الطــــاقة الإنتاجية لمجمع بتروكيمـــــاويات جورونغ
�أي�سلند ( )Jurong Islandفي �سنغافــورة التــابع ل�شركــة �إكــ�سون موبيل كيميكال
( )ExxonMobil Chemicalمن � 900ألف طن/ال�سنة �إلى  3.5مليون طن/ال�سنة،
في منطقة �آ�سيا/البا�سيفيك.
يبين ال�شكل ( )10-3تطور الزيادات ال�سنوية في طاقات �إنتاج الإيثيلين في العالم،
خالل الفترة (.)2013-2001
ال�شكل 10-3
الزيادات في طاقة �إنتاج الإيثيلين عالميا
(مليون طن/ال�سنة)
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يبين الجدول ( )11-3ت�صنـيف �أكبـر ع�شـر مجمعـات لإنـتاج الإيثيلـين فـي العالـم
بدايـة عـام  ،2014حيـث دخـل مجمـع جورونغ �أي�سلند فـي �سنغافـورة التابـع ل�شركـة
«�إك�سون موبيل كيميكال ( »)ExxonMobil Chemicalلي�أتي على ر�أ�س القائمة،
ويزيح مجمع جوفر� ،آلتا ،في كندا التابع ل�شركة «فورمو�سا بتروكيميكال (Foromosa
� )Chemicalإلى المرتبة الثانية ،ويدفع بمجمع ال�شعيبة التابع ل�شركة «�إيكويت
للبتروكيماويات» في دولة الكويت خارج القائمة ليحتل المرتبة الحادية ع�شر .كما
يبين ال�شكل ( )11-3توزع �إجمالي طاقات �إنتاج الإيثيلين القائمة في مناطق العالم
عام .2013
ال�شكل 11-3
توزع �إجمالي طاقات �إنتاج الإيثيلين القائمة عام 2013
(مليون طن/ال�سنة)
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كمـا يبـين الجـدول ( )12-3مقارنـة بيـن طـاقات �إنـتـاج الإيثيلـين القائمـة فـي
العالـم ح�سـب المناطـق خـالل عامي  2012و ،2013حيث يالحظ �أن منطقة
�آ�سيا/البا�سيفيك �سجلـت �أكبر زيادة قدرها  2.6مليون طن/ال�سنة ،نتيـجـة ت�شغــيل
م�شـروع تو�سيــع مجمـع جورونـغ فـي �سنغـافورة التابـع ل�شـركة �إك�سون موبيل كيميكال
( .)ExxonMobil Chemicalكما يبين الجدول �إرتفاع طاقة �إنتاج الإيثيلين
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فـي �أوروبـا الغربيـة بمقـدار � 14ألف طن/ال�سنــــة نتيــــجـة تو�سعــــة �إحـدى وحدتـي
التك�سيـر البخـاري فـي م�صفــــاة �أويـل روهـــــر جـي �إم بـي �إتـ�ش غيل�سيـنكير�شن
( )Ruhr Oel GMBH Gelsenkirchenالمتكاملة مع مجمع بتروكيماويات في
�ألمانيا ،والتي ت�شغلها �شركة بي بي -بي �إل �سي (.)Bp PLC
يبين الجدول ( )13-3توزع طاقة �إنتاج الإيثيلين على م�ستوى العالم ح�سب الدول
خالل عامي  2012و  ،2013ويالحظ �أن �سنغافورة حققت �أكبر زيادة.
كما يبين الجدول ( )14-3قائمة �أكبر ع�شرة منتجين للإيثيلين على م�ستوى العالم
في مطلع عام  ،2014وعدد المواقع ،والن�سبة المئوية لح�صة ال�شركة الفعلية من
�إجمالي ال�شركات الم�شتركة في ملكية الم�شاريع.
فيما يلي �أهم الم�شاريع الجديدة المخطط �إن�شا�ؤها �أو الجاري تنفيذها في
مناطق العالم.

� 1-1أفريقيا
في جنوب �أفريقيا� ،أعلنت �شركة �سا�سول المحدودة (� )Sasol Ltd.أنها بد�أت
تجارب الت�شغيل الأولية لم�شروع �إن�شاء وحدة تنقية الإيثيلين ،طاقتها � 47ألف طن/
ال�سنة في م�صنع البولميرات في مدينة �سا�سولبورغ ( ،)Sasolburgوتتوقع ال�شركة
�أن ت�صل الوحدة �إلى ن�صف طاقتها الإنتاجية بعد �ستة �أ�شهر من بدء التجارب الأولية،
و�أن ت�صل �إلى كامل طاقتها بحلول عام � .2017صممت الوحدة لتلبية الطلب المحلي
المتنامي على مادة البولي �إيثيلين ،وتعزيز ال�صناعات الالحقة لوحدة �إنتاج البولي
�إيثيلين� ،إ�ضافة �إلى تخفي�ض حرق الغاز في ال�شعلة ،بهدف الحد من �إنبعاثات الكربون
الناتجة عن ت�شغيل وحدات �إنتاج الإيثيلين القائمة في جنوب �أفريقيا.

� 2-1آ�سيا/البا�سيفيك
في ت�شرين الثاني/نوفمبر � ،2012أعلنت م�ؤ�س�سة البترول والكيماويات ال�صينية
( )Sinopecعـن خطتـهـا لـرفـع الطـاقــة التكـريرية فــي مجـمـع بتـروكيمـاويـات
يـانغـزي ( )Yangziبمقـدار � 250ألف ب/ي ،وتو�سيـع طـاقة �إنتـاج الإيثـيلين بـمقــدار
� 800ألف طن/ال�سنة .تتـوزع ملكـية الم�شـروع بيـن م�ؤ�س�سـة �إ�س كي الكـورية الجنوبية
( )SK Corp.بح�صة ( )%35والباقي ( )%65ل�شركة �سينوبيك .يتوقـع �أن ي�ستغــرق
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�إن�شاء الم�شروع حوالـي ثـالث �سنوات بكلفة �إجماليـة قـدرها  2.7مليـار دوالر
�أمريكـي .يت�ضمن الم�شروع �إن�شاء  11وحدة �إنتاجية جديدة� ،إ�ضافة �إلى وحدات
م�ساعدة ،و�سينتج الم�شروع  2.3مليون طن/ال�سنة من �أكثر من  20نوع من المنتجات
البتروكيماوية.
في كانون الأول/دي�سمبر  2013منحت �شركة ( )CNOOCللنفط
والبتروكيماويات المحدودة ،المملوكة ل�شركة نفط المغمورة ال�صينية الوطنية
( ،)CNOOCعقد توريد حزمة الت�صميم والتكنولوجيا لوحدة �إيثيلين جديدة طاقتها
 1مليون طن/ال�سنة في هويزهو ( )Huizhouمقاطعة غوانغدونغ ()Guangdong
�إلى �شركة تكنيب باري�س ( .)Technip/Parisتهدف الوحدة �إلى تغذية العديد من
الوحدات الالحقة القائمة في المجمع بالإيثيلين� ،إ�ضافة �إلى وحدة �إنتاج الكيومين
الجديدة التي تبلغ طاقتها � 300ألف طن/ال�سنة.
ت�أتي وحدة الإيثيلين الجديدة كجزء من المرحلة الثانية لم�شروع تكامل م�صفاة
هويزهو( )Huizhouالتابعة ل�شركة نفط المغمورة ال�صينية الوطنية ()CNOOC
الذي اعتٌمد من قبل هيئة التنمية والإ�صالح ،ويُتوقع الإنتهاء من �إن�شاء الم�شروع في
منت�صف عام .2015
بعد تخفي�ض طاقة �إنتاج الإيثيلين بمقدار � 330ألف طن/ال�سنة في عام ،2012
حافظت اليابان على طاقتها الإنتاجية خالل عام  ،2013كما �أعلن بع�ض المنتجين عن
خطط لتعزيز عمليات الإنتاج بدالً من الإغالق الكلي للوحدات.
في �آذار /مار�س  2014اتفقت كل من م�ؤ�س�سة �أ�ساهي كا�ساي ()Asahi Kasei
وم�ؤ�س�سة ميت�سوبي�شي كيميكال ( )Mitsubishi Chemicalعلى �ضم وحدات
تك�سير النافثا التي تملكانها في ميزو�شيما ( –)Mizushimaاليابان.
كما �أعلنت م�ؤ�س�سة �أ�ساهي كا�ساي �أنها �ستغلق وحدة تك�سير النافثا التي تبلغ
طاقتها الإنتاجية � 500ألف طن/ال�سنة في مجمع ميزو�شيما ،و�أنها �ست�شارك في
ت�شغيل وحدة تك�سير النافثا التي تبلغ طاقتها الإنتاجية � 500ألف طن/ال�سنة في
مجمع ميت�سوبي�شي المجاور لها .ويتوقع �أن تبد�أ م�شاركة الت�شغيل في ني�سان�/أبريل
 ،2016وذلك بعد تنفيذ خطة تطوير وحدة التك�سير التابعة لمجمع ميت�سوبي�شي،
والذي �سي�ساهم في تعزيز طاقة �إنتاجها من الإيثيلين �إلى � 570ألف طن/ال�سنة.
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كمـا �أعلـنت م�ؤ�س�سـة ميتـ�سوبي�شـي كيميكال �أنهـا �ستغلـق �إحـدى وحـدتي الإيثيليـن
طاقتـهـا � 390ألف طن/ال�سنة في مجمع كا�شيما (� )Kashimaشرق اليابان ،بهدف
تخفي�ض التكاليف الثابتة للمجمع بمقدار  50مليون دوالر �أمريكي في ال�سنة ،وذلك
فور الإنتهاء من �إنجـاز م�شـروع رفـع طاقـة وحدتهـا الثانيـة بمقـدار � 50ألــف طــن/
ال�ســنة لت�صــل �إلى � 540ألف طن/ال�سنة.
في عام � 2013أعلنت �شركة �سوميتومو للكيماويات �أنها �ستغلق وحدة �إيثيلين في
م�صنع بتروكيماويات تابع لها في منطقة ت�شيبا ( ،)Chibaو�ستبد�أ عملية الإغالق في
منت�صف عام .2015
فــــي الهــــنــــد ،منـــحــــت �شـــركـــــة ريليــــانـــــ�س �إند�ستـــــريز المحـــــدودة
( )Reliance Industries Ltd.عقد خدمات الهند�سة والتوريد لم�شروع
�إن�شاء وحدة تك�سير غازات الم�صفاة الفائ�ضة (� )Refinery off-gasإلى
�شركة تكنيب ( )Technipكجزء من م�شروع تو�سيع مجمع تكرير وبتروكيماويات
جامناغار( )Jamnagarالتابع ل�شركة ريليان�س( )Relianceفي منطقة غوجارات
( )Gujaratعلى ال�ساحل الغربي� .ستكون وحدة تك�سير غازات الم�صفاة �إحدى �أكبر
وحدات تك�سير الإيثيلين في العالم ،و�ست�ستخدم منتجات الوحدة كلقيم لوحدات �إنتاج
بتروكيماويات الحقة جديدة.
بد�أت �شركة بي تي برتامينا ( )PT Pertaminaفي عام  2013في �إندوني�سيا
عملية التح�ضير لم�شروع �إن�شاء وت�شغيل وحدة تك�سير نافثا .يتوقع �أن يبد�أ ت�شغيل
الوحدة ،التي �ستن�ش�أ في مدينة جافا �أو �سومطرة ،في عام  2018بطاقة �إنتاجية
قدرها � 250ألف طن/ال�سنة من الإيثيلين ،و� 400ألف طن/ال�سنة من البولي �إيثيلين،
و 350الف طن/ال�سنة من البولي بروبيلين ،و� 200ألف طن/ال�سنة من البولي فينيل
كلورايد ( .)PVCيعتبر الم�شروع جزءاً من خطة لرفع ح�صة ال�شركة في �سوق
البتروكيماويات الإندوني�سية.
كمـــــا ح�صــلـــــت �شــــركـــــة بـــي تــــي ت�شــانـــدرا �أ�ســــري لــلبــتــروكيمــــاويــات
( )PT Chandra Asri Petrochemical-CAPعلى قر�ض بقيمة  265مليون
دوالر من مجموعة بنوك محلية ودولية لإكمال م�شروع تو�سيع وحدة تك�سير النافثا في
مجمعها القائم في �سيواندان (� – )Ciwandanسيليغون ( )Cilegonفي مقاطعة
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بانتين ( .)Bantenيذكر �أن الكلفة الإجمالية للم�شروع تقدر بحوالي  380مليون دوالر
�أمريكي ،و�سي�ؤدي �إلى رفع طاقة وحدة التك�سير من � 600ألف طن/ال�سنة �إلى 860
�ألف طن/ال�سنة ،ويتوقع �أن يدخل الإنتاج في نهاية عام .2015
في كوريا الجنوبية يجري تنفيذ م�شروع �إن�شاء م�صنع �أك�سيد الإيثيلين ،
والإيثيلين غليكول في مجمع بتروكيماويات �أل�سان ( )Ulsanالتابع لل�شركة الكورية
للبتروكيماويات ،ح�سب الجدول الزمني المخطط.

� 3-1أمريكا ال�شمالية
يتابع منتجو البتروكيماويات على �إمتداد �ساحل خليج تك�سا�س ولويزيانا في
الواليات المتحدة تنفيذ م�شاريع تو�سيع الطاقة الإنتاجية للمجمعات القائمة� ،إ�ضافة
�إلى �إن�شاء مجمعات جديدة.
في �شباط /فبراير  2014وقعت كل من م�ؤ�س�سة �أك�سيال ()Axiall Corp.
و�شركة لوت كيميكال ( )Lotte Chemicalالكورية الجنوبية عقد �شركة م�شتركة
بح�ص�ص مت�ساوية لم�شروع ت�صميم و�إن�شاء وت�شغيل وحدة تك�سير �إيثان طاقتها
الإنتاجية  1مليون طن/ال�سنة في والية لويزيانا .كما تخطط �شركة لوت كيميكال
لإن�شاء م�صنع �أحادي �إيثيلين غليكول بجوار وحدة تك�سير الإيثان ،وفي حال �صدور
موافقة ال�شركتين يتوقع �أن يبد�أ الم�شروعان بالإنتاج في عام .2018
�أعلنت م�ؤ�س�سة �شينتك ( ،)Shintechوهي فرع �شركة �شين �إت�سو كيميكال
المحدودة ( )Shin- Etso Chemical Co. Ltd.اليابانية في الواليات المتحدة،
�أنها تقدمت بطلب �إلى �إدارة جودة البيئة في والية لويزيانا للح�صول على موافقة
لإن�شاء م�صنع �إيثيلين جديد بطاقة �إنتاجية قدرها � 500ألف طن/ال�سنة� ،إال �أن
ال�شركة لم تحدد الموقع الذي �ستن�شئ فيه الم�صنع ،ولم تك�شف عن تاريخ الإنتهاء
من �إن�شائه.
في �شباط/فبراير  2014بد�أت �شركة �سا�سول ( )Sasolتجارب الت�شغيل الأولية
لم�شروع �أول وحدة تجارية لتحويل الإيثيلين �إلى �أ�شباه مونوميرات ()Comonomers
عالية القيمة بطاقة � 100ألف طن/ال�سنـــة في مجمعـــها القائم في ليك ت�شارلز
( )Lake Charlesفي والية لويزيانا.
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في بداية عام  ،2014منحت �شركة داو كيميكال ( )Dow Chemicalعقد
�أعمال تو�سيع وحدات �إنتاج الإيثيلين والبروبيلين على �ساحل خليج الواليات المتحدة
في تك�سا�س �إ�ضافة �إلى وحدة البولي �إيثيلين والبروبيلين في والية لويزيانا �إلى �شركة
�سي بي �أند �أي – هيو�ستن ( ،)CB&Iلكن ال�شركة لم تف�صح عن �أية معلومات عن
قيمة العقد �أو تاريخ الإنتهاء من �إن�شاء الم�شروع.
يذكر �أن �شركة داو كيميكال كانت قد �أعلنت عن عزمها البدء في �إن�شاء عدة
م�شاريع مرتبطة بالإثيلين ،وذلك في �إطار الإ�ستفادة من ال�سعر المنخف�ض للقيم الذي
وفره �إنتاج الغاز ال�صخري في الواليات المتحدة ،و�أهم هذه الم�شاريع:
•م�شروع تح�سين مرونة م�صنع تك�سير الإيثيلين في بليكماين ()Plaquemine
والية لويزيانا ،لتمكين الم�صنع من �إ�ستقبال لقيم الإيثان المنتج من الغاز
ال�صخري ،و�سينتهي �إنجاز الم�شروع في عام .2015
•�إن�شاء م�صنع �إيثيلين جديد على �ساحل خليج الواليات المتحدة ،و�سيبد�أ
الت�شغيل في عام .2017
•�إن�شاء م�صنع بروبيلين جديد في مجمعها القائم في تك�سا�س ،و�سيبد�أ الت�شغيل
في عام .2015
�أعلنت �شركة با�سف– توتال بتروكيميكالز ()BASF-Total Petrochemicals
عـن بـدء ت�شـغيـل م�شــروع تطويـر وحـدة التك�سـير البخـاري لرفـع طاقتهـا الإنتـاجية
�إلــى  1مليون طن/ال�سنة ،في بورت �آرثر – تك�سا�س� ،إ�ضافة �إلى تمكينها من ا�ستخدام
الإيثان كلقيم ،وتح�سين �أدائها الت�شغيلي.
ح�صلت م�ؤ�س�سة �إك�سون موبيل ( )ExxonMobilعلى موافقة وكالة حماية البيئة
الأمريكية على م�شروع تو�سيع مجمع التكرير والبتروكيماويات التابع لها في بايتاون
( )Baytownبوالية تك�سا�س� -شرق هيو�ستن .يت�ضمـن الم�شـروع �إن�شـاء وحـدة
تك�سيــر �إيثـان طاقتها  1.5مليون طن/ال�سنة ،ووحــدتا �إنتــاج بولــي �إيثيليــن طاقــة كــل
منهمــا � 650ألف طن/ال�سنة ،ويتوقع �أن يبد�أ الإنتاج في عام .2016
كما منحت وكالة حماية البيئة الأمريكية موافقة �أخرى لم�ؤ�س�سة �أك�سيدانتال
كيميكال ( )Occidental Chemical Corp.لم�شروع �إن�شاء وحدة تك�سير �إيثيلين
في �إنغلي�سايد ( )Inglesideبوالية تك�سا�س على �ساحل خليج تك�سا�س.
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كما ح�صلت �شركة ليونديل با�سيل (� )Lyondell Basellأي�ض ًا على موافقة
وكالة حماية البيئــــة الأمريكيــــــة لم�شروع تو�ســـيع طاقـــة �إنتاج الإيثيلين في من�ش�آتها
القائمة في مجمــــع ت�شانيلفيو ( ،)Channelviewوفي مجمع كوربا�س كري�ستي
( )Corpus Christiالقائم في والية تك�سا�س ،ويتوقع �أن يبد�أ الت�شغيل عام .2015
بد�أت �شركة �شيفرون فيليب�س كيميكال ()Chevron Phillips Chemical Co.
�أعمال البناء في م�شروع البتروكيماويات في مجمع ال�شركة القائم في �سيدار بايو
( )Cedar-Bayouفي والية بايتاون ( )Baytownعلى �ساحل خليج الواليات
المتحدة الأمريكيــة ،في واليــة تك�ســا�س .يت�ضمــن الم�شــروع �إنــ�شاء وحــدة تك�سير
�إيثان بطاقة  1.5مليون طن/ال�سنة فـي مجمع �سيدار بايو ،ووحدتا بولي �إيثيلين في
مجمع �أولد �أو�شين( )Old Oceanفي تك�سا�س بطاقة � 500ألف طن/ال�سنة ،ويتوقع
�أن يبد�أ ت�شغيل الوحدات عام .2017
في كندا �أحرزت �شركة ويليامز �إنرجي ( )Williams Energyتقدما ملحوظاً
في تنفيذ خطط �إن�شاء وحدات معالجة �سوائل الغاز الطبيعي والأوليفينـــات في
�ألبرتا ،والتي تهـــدف �إلى ا�ستثمـــار الغـــاز المنتـــج مـــن وحــــدات معالجــــة الرمال
الزيتية ( ،)Oil Sandsوذلـــــك ب�إن�شـــــاء وحــــدة �إ�ستخــــــال�ص في مجــــــمع
�شــــــركة هوريزون ( )Horizonالتابـــــع لم�ؤ�ســــــ�سة المــــــوارد الطبيعـــية الكندية
(. )Canadian Natural Recourses Inc.
يذكر �أن �شركة ويليامز تخطط ال�ستثمار  600-500مليون دوالر �أمريكي لت�شغيل
وحدات خدمية بحلول منت�صف عام  ،2016و�أن ي�صل �إنتاجها النهائي من الإيثان
والإيثيلين والبروبان والبروبيلين �إلى حوالي � 15ألف ب/ي بحلول عام .2018
في كـــانــــون الأول/دي�ســـمبر � 2013أعلنـــت م�ؤ�ســـ�ســــة نوفـــــا كيميــــكالـــــز
( )Nova Chemicalsعن خطط لتنفيذ عدة م�شاريع تو�سعة في مجمعاتها القائمة
في كندا ،وذلك للإ�ستفادة من ميزة ال�سعر المناف�س للقيم �سوائل الغاز الطبيعي المنتجة
في �أمريكا ال�شمالية .كما �أعلنت ال�شركة �أنها �سترفع الطاقة الإنتاجية لوحدة التك�سير
القائمة بمعدل  %20من طاقتها الحالية التي تبلغ � 839ألف طن/ال�سنة ،وذلك بالتوازي
مع م�شروع �إن�شاء وحدة التك�سير الجديدة في مجمع تكرير وبتروكيماويات كورونا
�أونتاريو ( )Corunna, Ontarioالمتوقع �إنجازه قبل نهاية عام .2018
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�أعلنت �شركة نوفا كيميكالز �أنها �ستقوم بتطوير و�إعادة ت�أهيل وحدات �إنتاج
البولي �إيثيلين منخف�ض الكثافة ( )LDPEوالبولي �إيثيلين عالي الكثـــافة
( )HDPEفي مجمــــع البتروكيمــــاويات القائــــم الذي تملكه في موريتـــــاون-
�أونتاريو( ، )Mooretown-Ontarioوالذي ي�ستورد الإيثيلين عبر خط �أنابيب من
مجمع كورونا .كما �أفادت ال�شركة �أن العمل م�ستمر في م�شروع مفاعل الطور الغازي
للبولي �إيثيلين التابع لها في جوفر ( .)Joffreويتوقع �إنجاز الم�شروع في الربع الأول
من عام .2016
�أكـدت �شركـة برا�سكيـم �إيديـ�سا ( )Braskem Idesaالمك�سـيكيـة �أن
م�شـروع �إن�شــاء مجمـع بتروكيماويـات فـي منطقــة كـواتزاكولـكـو�س -نـانخيـتـال
( )Coatzacoalcos –Nanchitalفي والية فيراكروز ( )Veracruzالمك�سيكية،
بكلفة قدرها  3مليار دوالر �أمريكي ،يتم تنفيذه وفق الجدول الزمني المخطط ،ويتوقع
�أن يبد�أ الإنتاج في عام .2015
يت�ضمن المجمع وحدة تك�سير �إيثيلين طاقتها  1مليون طن/ال�سنة ،ووحدة �إنتاج
بولي �إيثيلين منخف�ض الكثافة ،و�أخرى لإنتاج البولي �إيثيلين عالي الكثافة� ،إ�ضافة
�إلى وحدات م�ساعـدة ،وخزانــات ،ووحــدة معالجــة ميـاه ملوثة ،ووحدة �إنتاج طاقة
كهربائية طاقتها  150ميغاوات ،ومحطة تحميل ل�شحن حوالي  1مليون طن من البولي
�إيثيلين بوا�سطة القطارات �أو ال�سيارات.

 - 2التطورات في الدول العربية
حافظ �إجمالي طاقة �إنتاج الإيثيلين في الدول العربية في عام  2013على معدله
في عام  2012دون تغيير ،وذلك بمقدار 20.3مليون طن/ال�سنة ،مما �أدى �إلى
انخفا�ض ن�سبة �إنتاج الدول العربية من الإيثيلين من �إجمالي �إنتاج العالم �إلى ،%13.9
مقارنة بن�سبة  %14.16في عام .2012
يبين الجدول ( )15-3تطور �إنتاج الإيثيلين في الدول العربية خالل الأعوام
( .)2013-2009كما يبين ال�شكل ( )12-3توزع ن�سب طاقة �إنتاج الإيثيلين في الدول
العربية بداية عام .2014
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ال�شكل 12-3
توزع ن�سب طاقات �إنتاج الإيثيلين القائمة في الدول العربية بداية عام 2014
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 1-2دولة الإمارات العربية المتحدة
بـد�أت تجـارب الت�شغيل الأولية لم�شروع تو�سيع مجمع �شركة بروج للبتروكيماويات
في الروي�س (بروج )3-والمتوقع �إنجازه في عام  .2015يهـدف م�شروع التو�سيـع �إلـى
رفـع الطـاقـة الإنتـاجيـة لل�شـركـة مــن البـولـي �أوليفيـنات بمعـدل �أربعـة �أ�ضعـاف لت�صـل
�إلـى  4.5مليون طن/ال�سنة ،و�سيخ�ص�ص للت�صدير �إلى بلدان منطقة ال�شرق الأو�سط
و�آ�سيا .يتكون الم�شروع من وحدتي بولي �إيثيلين بكلفة �إجمالية قدرها  1.255مليار
دوالر ،وطاقـة �إنتاجيـة �إجماليـة قدرها  1.08مليون طن/ال�سنـة ،ووحـدتـي بولـي
بروبيليـن طاقتهـما الإجمـاليـة � 960ألف طن/ال�سنة� ،إ�ضافة �إلى وحدة لإنتاج البولي
�إيثيلين منخف�ض الكثافة ( )LDPEبطاقة � 350ألف طن/ال�سنة.
يذكر �أن �شركة �أبو ظبي للبولميرات (بروج) ،وهـي �شركـة م�شتركـة بين �شركة نفط
�أبوظبي الوطنية (�أدنوك) و�شركة بوريلي�س ( )Borealisالنم�ساوية ،كـانت قـد �أنجـزت
م�شـروع التو�سـيـع الـثانـي (بـروج )2-الـذي �أ�ضـــــاف طاقـة �إنتـاجية جديـدة قـدرهـا
232

التطورات العالمية والعربية في ال�صناعات النفطية الالحقة

الفصل الثالث

 2مليون طن/ال�سنة من البولي �إيثيلين والبولي بروبيلين في عام  .2010كما ت�ضمن
الم�شروع وحدة تك�سير �إيثان بطاقة  1.45طن/ال�سنة ،ووحدة تحويل �أوليفينات طاقتها
� 752ألف طن/ال�سنة ،ووحدتا بولي بروبيلين بطاقة �إجمالية قدرها � 800ألف طن/
ال�سنة ،ووحدة بولي �إيثيلين طاقتها � 540ألف طن/ال�سنة.

 2-2الجمهورية الجزائرية
�أعلنت �شركة �سوناطراك عن خطة لإن�شاء مجمع بتروكيماويات جديد �سيكون
الأكبر فـي الجمهوريــة الجزائريــة ،بطاقــة قــدرها  3مليون طن/ال�سنة� .سيـنتج
المجمـع العديـد مــن المنتجـات البتروكيمايـة مثـل البال�ستيـك والمطـاط ،وتقـــدر
كلفـة الم�شــروع بحوالي 10-5مليار دوالر �أمريكي ،و�سيح�صل على النافثا المنتجة في
م�صافي النفط المحلية المجاورة.
يعتبر هذا الم�شروع بدي ً
ال عن مجمع البتروكيماويات القائم في والية �سكيكدة
الذي �أ�صبح غير �إقت�صادي ب�سبب قدمه و�إعتماده على الإيثان كلقيم ،ونق�ص الطاقة
الإنتاجية للوحدات التي تتكون من وحدة �إيثيلين طاقتها � 120ألف طن/ال�سنة ،ووحدة
�إنتاج بولي �إيثيلين عالي الكثافة ( )HDPEطاقتها � 130ألف طن/ال�سنة ،ووحدة �إنتاج
بولي �إيثيلين منخف�ض الكثافة ( )LDPEطاقتها � 48ألف طن/ال�سنة.
من جهة �أخرى� ،أعلنت �شركتا �سوناطراك الجزائرية و�شركة �سهيل بهوان العمانية
عن �إمكانية بدء الإنتاج في م�شروع م�صنع الأ�سمدة الم�شترك الجاري �إن�شا�ؤه في
مدينة �أرزيو ،بعد ت�أجيل دام حوالي ثالث �سنوات ،حيث كان من المتوقع �أن يتم �إكمال
الم�شروع في عام  ،2012وذلك ب�سبب نق�ص في كمية الغاز الطبيعي المنتج في
الجزائر الذي �سي�ستخدم كلقيم .تبلغ الطاقة الإنتاجية للم�شروع  2.5مليون طن/
ال�سنة من اليوريا و 1.5مليون طن/ال�سنة من الأمونيا.

 3-2المملكة العربية ال�سعودية
�أعلنت �شركة �أرامكو ال�سعودية عن �إنجاز حوالي ن�صف �أعمال الإن�شاء في م�شروع
مجمع بتروكيماويات (�صدارة) العمالق ،وهو م�شروع م�شترك بين �شركة �أرامكو
ال�سعودية وداو كيميكال ( ،)Dow Chemicalويتوقع �أن يبد�أ الإنتاج في النـ�صف
الثاني مـن عــام � .2016سينتج المجمــع  3مليون طن من البتروكيماويات ويتكون
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من  26وحدة �إنتاجية .تتكون وحدات تح�ضير اللقيم الأ�سا�سية من وحدات تك�سير
متعددة اللقائم ،ووحـدات عطريـات� .ستـنتج وحـدة التك�سير  1.35مليون طن/ال�سنة
من الإيثيلين و� 400ألف طن/ال�سنة من البروبيلين ،وذلك من خالل تغذية الوحدة
بحوالي � 53ألف ب/ي من لقيم النافثا التي �ستح�صل عليها من م�صفاة �سا�سرف
(الم�صفاة الم�شتركة بين �أرامكو ال�سعودية و�شركة �شل) و 85مليون قدم مكعبة/اليوم
من الإيثان المنتج من حقول الغاز المجاورة ،بينما �ستنتج وحدات العطريات البنزين
والتولوين الالزمين لتغذية وحدات �إنتاج المنتجات الو�سيطة و�ستح�صل على اللقيم
من الغازولين المنتج من وحدة التك�سير �إ�ضافة �إلى البنزين والتولوين الم�ستوردين من
مجمعات �أخرى لتحويلهما �إلى تولوين وبنزين بنقاوة عالية ي�ستخدمان كلقيم لوحدات
�إنتاج الإيزو�سيانات.
�أعلنت ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) عن خطة لإن�شاء �أول
م�صنع بتروكيماويات من نوعه في العالم يعتمد على تقنية تحويل النفط الخام
مبا�شرة �إلى بتروكيماويات� .سيتكامل الم�صنع مع وحدات �أخرى قائمة في مدينة ينبع
ال�صناعية ،و�سيحول � 200ألف ب/ي من النفط الخام �إلى بتروكيماويات متنوعة،
وقد تلج�أ ال�شركة �إلى ا�ستخدام التكنولوجيا التي ابتكرتها �شركة �إك�سون موبيل
( )ExxonMobilالأمريكية التي �سبق �أن �أنجزت م�صنعاً مماث ً
ال في �سنغافورة.
تعتبر تكنولوجيا تحويل النفط الخام �إلى بتروكيماويات من الطرق الحديثة التي
تتميز بانخفا�ض التكلفة مقارنة بالم�صانع الأخرى التي تعتمد على الغاز والنافثا
كلقيم ،كما تتميز بتوفير الطاقة وخف�ض الإنبعاثات الملوثة للبيئة من خالل اخت�صار
عمليات التكرير التقليدية لتحويل النفط �إلى نافثا.
�أعلنت ال�شركة ال�سعودية العالمية للبتروكيماويات (�سيبكيم) عن بدء الإنتاج في
م�صنع الإيثيلين فينيل �أ�سيتات ( )EVAفـي مدينة الجبيل ال�صنـاعية بطاقة � 200ألـف
طـن/ال�سنة مـن الإيثيلــين فينيل �أ�سيتات والبولـي �إيثيلــين منـخف�ض الكثافـة ،بكلفــة
�إجماليــة قــدرها  800مليون دوالر �أمريكي.
يذكر �أن م�صنع الإيثيلين فينيل �أ�سيتات يعتبر الأول من نوعه في ال�شرق الأو�سط ،وهو
�شركة م�شتركة بين ال�شركة ال�سعودية العالمية للبتروكيماويات (�سيبكيم) بح�صة ()%75
و�شركة هانوها كيميكالز ( )Hanwha Chemicalsالكورية الجنوبية بح�صة (.)%25
234

التطورات العالمية والعربية في ال�صناعات النفطية الالحقة

الفصل الثالث

كما تقوم �شركة �سيبكيم ب�إن�شاء م�صنع �آخر في مدينة الجبيل ،لإنتاج البولي
بيوتيلين تيرفيثالت ( )PBTبطاقة � 63ألف ب/ي ،ويتوقع �إنجازه في نهاية عام
 .2015يذكر �أن مادة البولي بيوتيلين تيرفيثاالت هي مادة بال�ستيكية مقاومة للحرارة
ت�ستعمل في �صناعة ال�سيارات وال�صناعة الإلكترونية .يترافق هذا الم�شروع مع �أعمال
تطوير م�صنع البيوتانديول المجاور الذي �سيغذي م�صنع البولي بيوتيلين تيرفيثالت
باللقيم.
من جهة �أخرى �أعلنت �شركتا معادن ال�سعودية وال�صحراء للبتروكيماويات عن بدء
عمليات الت�شغيل التجاري لم�صنع �سامابكو ( ، )SAMAPCOوهو �شركة م�شتركة
بين �شركة ال�صحراء للبتروكيماويات ( )Sahara Petrochemicalو�شركة معادن
ال�سعودية ( )Ma’aden-Saudi Araibia Mining Co.لإنتاج � 250ألف طن/
ال�سنة من ال�صودا الكاوية ،و� 300ألف طن/ال�سنة من الإيثيلين ديكلورايد ،بح�ص�ص
مت�ساوية ( )%50/50في مدينة الجبيل ال�صناعية.
منح عقد الهند�سة والتوريد والإن�شاء لم�شروع م�صنعي �إنتاج الميثيل ميثاكريالت
( )MMAوالبولي ميثيل ميثاكريالت (� )PMMAإلى �شركة �سي تي �سي �أي ()CTCI
التايوانية .تعود ملكية الم�شروع �إلى كل من ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية
(�سابك) ،و�شركة ميت�سوبي�شي رايون ( )Mitsubishi Rayonاليابانية ،و�سيكون
�أكبر م�صنع متكامل في العالم لإنتاج � 250ألف طن/ال�سنة من الميثيل ميثاكريالت
( )MMAو� 40ألف طن/ال�سنة من البولي ميثيل ميثاكريالت ( )PMMAفي مدينة
الجبيل ال�صناعية ،بكلفة �إجمالية قدرها  840مليون دوالر �أمريكي ،ويتوقع �أن يبد�أ
الإنتاج نهاية عام .2018
يذكر �أن البولي ميثيل ميثاكريالت هي مادة بال�ستيكية �شفافة يزداد الطلب عليها
ب�شكل كبير كمادة بديلة للزجاج �أو البولي كربونات في مجاالت عديدة ك�صناعة
ال�سيارات وال�صناعات الإلكترونية.
اليزال العمل قائماً في م�شروع بترو رابغ ،2-ال�شركة الم�شتركة بين كل من �شركتي
�أرامكو ال�سعودية و�سوميتومو اليابانية ،بكلفة قدرها  5مليار دوالر �أمريكي .تتكون
المنتجات الأ�سا�سية لم�شروع (رابغ )2-من مطاط الإيثيلين بروبيلين (،)EPDM
وبولي �أوليفين البال�ستيك الحراري ( ،)TPOوميثيل ميثاكريالت مونومر ،وبولي
235

تقرير الأمني العام ال�سنوي احلادي والأربعون

�إيثيلين منخف�ض الكثافة ( ،)LDPEو�إيثيلين فينيل �أ�سيتات ( ،)EVAوبارازايلين،
وبنزين ،وكومين ،وفينول�/أ�سيتون.
يذكر �أن �شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات رابغ (بترورابغ) هي �شركة م�شتركة
بين �شركة �أرامكو ال�سعودية و�شركة �سوميتومو للكيماويات اليابانية ،وت�شغل مجمع
متكامل مكون من م�صفاة تكرير ووحـدات �إنـتاج بتروكيمـاويات (رابغ )1-في مدينة
رابغ في المملكة العربية ال�سعودية.

 4-2دولة قطر
في �إطار �سعي دولة قطر لتعظيم الإ�ستفادة من مواردها الغازية الهائلة ،وقعت
�شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) المملوكة للحكومة القطرية مذكرة تفاهم مع
�شركة ماتيريا ( )Materiaالأمريكية المتخ�ص�صة بتطوير العوامل الحفازة .تتولى
بموجبها ال�شركة البحث عن فر�ص تطوير الجيل الثاني من المواد المنتجة من اللقائم
القطرية الحالية� ،إ�ضافة �إلى الح�صول على قيمة �أعلى من بع�ض المنتجات الثانوية
التي تنتجها �شركة قابكو.
في خطوة مماثلة ،وقعت �شركة قطر للبترول (� )QPإتفاقية بحث وتطوير م�شتركة
مع �شركة يو �أو بي ( )UOPالأمريكية ،تتولى بموجبها تطوير طرق جديدة وتقنيات
�أكثر �إقت�صادية لمعالجة ونزع ال�شوائب من الغاز الطبيعي ،بغية تعزيز �سمعة الغاز
القطري في الأ�سواق العالمية من حيث درجة النقاوة� ،إ�ضافة �إلى الميزات الأخرى
التي يتمتع بها.
التزال �أعمال الإن�شاء م�ستمرة في الم�شروع الم�شترك بين �شركة قطر للبترول
و�شركـة �شـل دوتـ�ش ( )Royal Dutch Shellلإنتـاج الأوليفيـنات في را�س لفان.
يتكـون الم�شـروع مـن وحـدة تك�سيـر بخـاري بطاقـة �إنتاجيـة قـدرها  1.1مليـون طــن/
ال�سنــة مــن الإيثيـلين ،و� 170ألف طن/ال�سنة مـن البروبيـلين� ،إ�ضـافـة �إلـى الوحـدات
الالحقـة ،كوحـدة مونو �إيثيلين غليكـول طاقتهـا  1.5مليـون طـن/ال�سنة ،ووحــدة �ألفــا
�أوليفينـات خطيـة طاقتهــا � 300ألف طن/ال�سنة .تبلغ كلفة الم�شروع  6.4مليار دوالر
�أمريكي ،ويتوقع �أن يبد�أ بالإنتاج في عام .2018
تقـــوم �شركــة قابكـــو حاليــاً بتنفــيذ م�شــروع �إن�شـاء م�صنـع �إيثــيلين بطــاقــة 400
�ألف طن/ال�سنة وكلفــــة  330ملــــيون دوالر �أمريكي ،ويتوقـــــع �أن يبد�أ الت�شغيل في
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عام � .2016سيـ�ساهم ت�شغـيل الم�شــروع فــي رفــع طاقــة �إنتــاج الإيثيلــين ل�شركة
قابكو �إلى  1.2مليون طن/ال�سنة� ،إ�ضافــة �إلــى رفــع طــاقـة وحــدتــي الإيـثيلــين
القـائمتــين �إلــى � 800ألف طن/ال�سنة ،كما تقوم ال�شركة ب�إن�شاء وحدة بولي �إيثيلين
منخف�ض الكثافة ( )LDPEطاقتها � 205ألف طن/ال�سنة.

 5-2جمهورية م�صر العربية
وقعت �شركة كربون القاب�ضة الم�صرية المحدودة ().Carbon Holding Ltd
عقد تنفيذ �أعمال الهند�سة والتوريد والإن�شاء وعمليات الت�شغيل الأولية مع �شركة
دريك �أند �سكول �إنترنا�شيونال ( )Drake & Scull Internationalوذلك لم�شروع
بتروكيماويات التحرير المخطط �إن�شا�ؤه في العين ال�سخنة القريبة من مدخل قناة
ال�سوي�س .تبلغ الطاقة الإنتاجية للمجمع  1.4مليون طن/ال�سنة من الإثيلين والبولي
�إيثيلين ،و�سيكون �أكبر مجمع من نوعه في العالم والأول فــي م�صــر يعتمــد على النافثا
كلقيم .كمــا �سينتــج مجمــع تك�ســير النافثــا � 900ألــف طــن/ال�سنــة مــن البروبيلــين،
و� 250ألــف طــن/ال�سنــة من البيوتادايين ،و� 350ألـف طن/ال�سنة بنزين ،و� 100ألف
طن/ال�سنة هك�سان .1-يتوقع �أن تبد�أ �أعمال بناء الم�شروع في عام  2015في حال
الح�صول على القر�ض من البنوك العالمية بقيمة  3.4مليار دوالر �أمريكي من �إجمالي
الكلفة الإجمالية للم�شروع المقدرة بحوالي  5.5مليار دوالر.

� 6-2سلطنة عمان
منحت �شركة النفط العمانية للم�صافي وال�صناعات البترولية (�أوربك) عقد
براءات ا�ستخدام تكنولوجيا بقيمة  80مليون دوالر �أمريكي لخم�س وحدات �إنتاجية في
مجمع ليوا( )Liwaلإنتاج المواد البال�ستيكية الجاري بنا�ؤه بالقرب من م�صفاة نفط
�صحار بكلفة  3.6مليار دوالر �أمريكي .يعتبر مجمع ليوا �أحد ثالثة م�شاريع لتطوير
م�صفاة �صحار القائمة .تتكون الوحدات التي �سي�شملها العقد وحدة ا�ستخال�ص �سوائل
الغاز الطبيعي ،ووحدة المعالجة الهيدروجينية للغازولين الحراري ،ووحدة �إنتاج ميثيل
ثالثي بيوتيل �إيثير ( ،)MTBEووحدة �إنتاج بولي �إيثيلين ،ووحدة �إنتاج بولي بروبيلين.
يذكر �أن �شركة النفط العمانية (اوربك) كانت قد منحت عقد �إدارة م�شروع ليوا
الى �شركة �إنجينيرز �إنديا الهندية المحدودة ،Engineers India Ltd (EIL) ،كما
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منحت عقد �إعداد الت�صاميم الهند�سية النهائية وبراءة ا�ستخدام التكنولوجيا لوحدة
التك�سير البخاري بطاقة � 800ألف طن/ال�سنة �إلى �شركة �سي بي �أند �أي ()CB&I
التي تتخذ هولندا مقراً لها� .سي�ستخدم مجمع ليوا القطفات الخفيفة المنتجة من
م�صفاة �صحار ،ووحدة �إنتاج العطريات� ،إ�ضافة �إلى �سوائل الغاز الطبيعي المنتجة من
حقل غاز فاهود .يهدف م�شروع ليوا �إلى م�ضاعفة ربحية �شركة النفط العمانية �أوربك
من خالل تعظيم القيمة الم�ضافة لكل برميل نفط �أو غاز ينتج في �سلطنة عمان.
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ثالثا  :ا�ستهالك وتجارة وت�صنيع الغاز الطبيعي
 -1التطورات العالمية
 1-1ا�ستهالك الغاز الطبيعي
بلغ معدل نمو اال�ستهالك العالمي من الغاز الطبيعي في عام  2013نحو ،%1.4
وهو �أقل من المتو�سط التاريخي على مدار ال�سنوات الع�شر الما�ضية والبالغ نحو
 ،%2.6حيث بلغ �إجمالي اال�ستهالك العالمي عام  2013نحو  3347.6مليار متر
مكعب ،مقارنة بحوالي  3310.8مليار متـــر مكــــعب في عام  ،2012ويبـــين ال�شكل
( )13-3تطور اال�ستهالك العالمي من الغاز الطبيعي خالل الفترة  .2013-2009كما
تراجعت ح�صة الغاز الطبيعي من �إجمالي ا�ستهالك الطاقة التجارية في العالم في عام
 2013لت�صل �إلى 1 %23.7مقارنة بن�سبة  %23.9في عام .2012
ال�شكل 13-3
تطور اال�ستهالك العالمي من الغاز الطبيعي خالل الفترة 2013-2009
(مليار متر مكعب)
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 1تم احت�ساب ن�سبة الم�ساهمة في �إجمالي ا�ستهالك الطاقة الأولية ال ُمقدر بوحدة مليون طن نفط مكافئ.
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وقد كان معدل نمو ا�ستهالك الغاز الطبيعي في دول منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية في عام � 2013أعلى من المتو�سط حيث بلغ نحو  ،%1.8و�أقل من المتو�سط
في الدول خارج منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية م�سجال نحو  .%1.1كما �شهد
عام  ،2013تراجعا في الطلب على الغاز الطبيعي في دول االتحاد الأوروبي ،وو�صل
اال�ستهالك �إلى �أقل م�ستوى له منذ عام  .1999كما �سجلت الهند �أعلى تراجع
حجمي على م�ستوى العالم بلغت ن�سبته ( .)%12.2-وفي المقابل� ،شهدت الواليات
المتحدة نمواً في الطلب على الغاز الطبيعي بلغت ن�سبته  ،%2.4وكذلك ال�صين
بن�سبة  .%10.8وقد �ساهمت كل من الواليات المتحدة وال�صين بالن�صيب الأكبر في
نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي م�ستحوذتان معا على نحو  %81من �إجمالي
الزيادة العالمية في عام .2013
�شهدت معظم مناطق العالم الرئي�سية نموا في ا�ستهالك الغاز الطبيعي بن�سب
متفاوتة خالل عام  ،2013كانت �أدناها في �أفريقيا بن�سبة  ،%0.6حيث بلغ ا�ستهالك
�أفريقيا من الغاز الطبيعي نحو  123.3مليار متر مكعب بزيادة  0.3مليار متر مكعب
عن ا�ستهالك عام  .2012وفي منطقة �آ�سيا/البا�سيفيك ،ارتفع اال�ستهالك في عام
� 2013إلى  639.2مليار متر مكعب مقابل  627.1مليار متر مكعب في عام ،2012
�أي بزيادة ن�سبتها .%2.2
وفي �أمريكا ال�شمالية ،بلغ �إجمالي اال�ستهالك عام  2013نحو  923.5مليار متر
مكعب ،مقابل  902.9مليار متر مكعب عام  ،2012بزيادة ن�سبتها  .%2.7كما ارتفع
اال�ستهالك في منطقة ال�شرق الأو�سط �إلى  428.3مليار متر مكعب عام 2013
مقابل  412.9مليار متر مكعب عام � ،2012أي بزيادة ن�سبتها � .%4.0أما في �أمريكا
الو�سطى والجنوبية ،فقد بلغ اال�ستهالك عام  2013نحو  168.6مليار متر مكعب
مقابل  162.3مليار متر مكعب عام  ،2012بزيادة ن�سبتها .%4.2
وقد قابل هذه الزيادات انخفا�ضا ملحوظاً في نمو اال�ستهالك في �أوروبا و�أورا�سيا
(ت�شمل كل من �أوروبا وكومنولث الدول الم�ستقلة وتركيا) ،والتي �شهدت تراجعا في
اال�ستهالك بن�سبة  ،%1.4حيث بلغ اال�ستهالك عام  2013نحو  1064.7مليار متر
مكعب ،مقارنة بنحو  1082.6مليار متر مكعب عام  .2012ويبين الجدول ()16-3
وال�شكل ( )14-3توزع ا�ستهالك الغاز الطبيعي في مختلف مناطق العالم في عام .2013
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ال�شكل 14-3
توزع ا�ستهالك الغاز الطبيعي في العالم عام 2013

أ $()*+ا!"#$%&#
%27.8

آ/$"/ا;"<"/$=#
%19

أ$"9)*:
%3.7
ا 8*&#ا7و6/
%12.8

أ $()*+ا-./0#
وا!"1023#
%5

أورو $1وأورا$"/
%31.7

3347.6
$"B+ر ?@(+ *A+

في المقابل ارتفع �إنتاج العالم من الغاز الطبيعي عام  2013حيث بلغ نحو
 3390.5مليار متر مكعب مقابل  3364.1مليار متر مكعب عام  ،2012محققاً زيادة
ن�سبتها  .%1.1وحافظت الواليات المتحدة على مكانتها ك�أكبر منتج للغاز الطبيعي
على م�ستوى العالم حيث ارتفع �إنتاجها من الغاز الطبيعي من  681.2مليار متر مكعب
في عام  2012لي�صل �إلى  687.6مليار متر مكعب في عام  2013بزيادة ن�سبتها
 .%1.3كما زاد الإنتاج في رو�سيا بن�سبة  %2.4وفي ال�صين بن�سبة  ،%9.5وقد
�سجلت كل من رو�سيا وال�صين �أعلى زيادة حجمية على م�ستوى العالم ،بينما تراجع
الإنتاج في نيجيريا بن�سبة ( ،)%16.4-وفي الهند بن�سبة ( ،)%16.3-وفي النرويج
بن�سبة ( ،)%5-وقد �سجلت هذه الدول �أعلى انخفا�ضات حجمية على م�ستوى العالم.
�سجلت منطقة ال�شرق الأو�سط �أعلى ن�سبة زيادة في معدالت الإنتاج بلغت نحو
 ،%4.5حيث ارتفع الإنتاج من  545.5مليار متر مكعب في عام  2012لي�صل �إلى
 568.2مليار متر مكعب في عام  .2013جاءت بعدها �أمريكا الو�سطى والجنوبية
بن�سبة  ،%1.5حيث ارتفع الإنتاج من  174.3مليار متر مكعب في عام  2012لي�صل
�إلى  176.4مليار متر مكعب في عام  .2013ثم منطقة �آ�سيا/البا�سيفيك بن�سبة
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 %1.1حيث ارتفع الإنتاج من  484.9مليار متر مكعب في عام  2012لي�صل �إلى
 489مليار متر مكعب في عام .2013
وفي �أمريكا ال�شمالية ،ارتفع الإنتاج من  894.2مليار متر مكعب في عام 2012
�إلى  899.1مليار متر مكعب في عام � 2013أي بزيادة ن�سبتها  ،%0.9وكانت �أدنى
ن�سبة زيادة في منطقة �أوروبا و�أورا�سيا والتي بلغت نحو  ،%0.7حيث ارتفع الإنتاج
من  1048.9مليار متر مكعب في عام � 2012إلى  1053.6مليار متر مكعب في عام
.2013
وقد قابل هذه الزيادات تراجعا في �إنتاج الغاز الطبيعي في �أفريقيا بن�سبة ،%5.3
حيث تراجع الإنتاج �إلى  204.3مليار متر مكعب في عام  ،2013مقارنة بنحو 216.3
مليار متر مكعب في عام  .2012ويبين ال�شكل ( )15-3توزع �إنتاج الغاز الطبيعي في
مختلف مناطق العالم خالل عام .2013
ال�شكل 15-3
توزع �إنتاج الغاز الطبيعي في العالم عام 2013
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حافظت معظم مناطق العالم على م�ستويات م�ساهمة الغاز الطبيعي في ميزان
الطاقة التجارية عام  ،2013حيث ح�صلت منطقة ال�شرق الأو�سط على �أعلى ن�سبة
و�صلت �إلى  %49.1مقابل  %48.6عام  ،2012فيما بلغت هذه الم�ساهمة نحو
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 %32.8في منطقة �أوروبا و�أوروا�سيا مقابل  %33.1عام  .2012بينما ا�ستقرت
ن�سبة الم�ساهمة في �أمريكا ال�شمالية عند م�ستوى  ،%30.1وفي �أفريقيا بلغت ن�سبة
الم�ساهمة نحو  %27.2مقابل  %27.5عام � .2012أما في منطقة �آ�سيا/البا�سيفيك
فقد بلغت ن�سبة الم�ساهمة نحو  %11.2مقابل  %11.3عام  .2012ويبين الجدول
( )17-3وال�شكل ( )16-3تطور ح�صة الغاز الطبيعي من �إجمالي ا�ستهالك الطاقة
التجارية في العالم خالل الفترة .2013-2010
ال�شكل 16-3
تطور ح�صة الغاز الطبيعي من �إجمالي ا�ستهالك الطاقة التجارية
في العالم خالل الفترة (% )2013-2010
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 2-1تجارة الغاز الطبيعي
بلغ معدل نمو التجارة العالمية للغاز الطبيعي في عام  2013نحو  ،%1.8حيث
بلغ �إجمالي حجم �صادرات الغاز الطبيعي عالميا عام  2013نحو  1035.9مليار متر
مكعب مقارنة بحوالي  1020.8مليار متر مكعب عام  ،2012وت�شمل هذه الكميات
ما تم ت�صديره بوا�سطة خطوط الأنابيب وعلى �شكل غاز طبيعي م�سيل .هذا وي�شكل
حجم �صادرات الغاز الطبيعي �سواء عبر الأنابيب �أو م�سيال نحو  %30.9من �إجمالي
ا�ستهالك الغاز الطبيعي على ال�صعيد العالمي� ،أما الباقي في�ستهلك محليا في مناطق
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�إنتاجه .ويبين ال�شكل ( )17-3توزع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في عام .2013
ال�شكل 17-3
توزع الطلب العالمي علي الغاز الطبيعي في عام 2013
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�أما عن توزع �صادرات الغاز الطبيعي في مناطق العالم عام  ،2013فت�أتي منطقة
االتحاد ال�سوفيتي ال�سابق في المرتبة الأولى بن�سبة  %28.4من �إجمالي ال�صادرات،
تليها في المرتبة الثانية �أوروبا بن�سبة  %19.6من �إجمالي ال�صادرات ،ثم منطقة
ال�شرق الأو�سط بن�سبة  ،%15.8ثم منطقة �آ�سيا/البا�سيفيك بن�سبة  ،%12ف�أمريكا
ال�شمالية بن�سبة  ،%11.9بينما �ساهمت �أفريقيا بن�سبة  %8من الإجمالي العالمي،
وت�أتي في المرتبة الأخيرة �أمريكا الجنوبية بن�سبة  %4.3من �إجمالي �صادرات الغاز
الطبيعي عالميا.
وقد تراجعت واردات الواليات المتحدة الأمريكية من الغاز الطبيعي عبر خطوط
الأنابيب �إلى  78.9مليار متر مكعب في عام  2013مقارنة بنحو  83.8مليار متر مكعب
عام  .2012واحتفظت كندا بمكانتها ك�أكبر مزود للواليات المتحدة من الغاز الطبيعي،
بينما بلغت واردات الواليات المتحدة من الغاز الم�سيل نحو  2.7مليار متر مكعب فقط من
ترينيداد وتوباغو ،والنرويج ،واليمن ،وقطر ،وهي تمثل نحو  %3.3من �إجمالي الواردات.
وفي المقابل ،بلغ �إجمالي �صادرات الواليات المتحدة الأمريكية من الغاز الطبيعي عام
 2013نحو  44.5مليار متر مكعب ،حيث بلغت �صادراتها من الغاز الطبيعي عبر الأنابيب
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�إلى كندا  25.8مليار متر مكعب و�إلى المك�سيك  18.6مليار متر مكعب ،بينما بلغت
�صادرتها من الغاز الم�سيل �إلى المك�سيك حوالي  0.1مليار متر مكعب.
جاءت رو�سيا في المرتبة الأولى عالميا بين الدول الم�صدرة للغاز الطبيعي عام
 ،2013حيث بلغت ح�صتها نحو  %21.8من �إجمالي ال�صادرات العالمية ،وبلغ �إجمالي
�صادراتها من الغاز الطبيعي �إلى �أوروبا نحو  187.5مليار متر مكعب بانخفا�ض قدره
 13مليار متر مكعب عن عام  ،2012وجاءت قطر في المرتبة الثانية بن�سبة ،%12.1
تلتها النرويج بن�سبة  ،%10.3ثم كندا  ،%7.6وهولندا  ،%5.2والواليات المتحدة
 ،%4.4والجزائر  ،%4.1ثم �إندوني�سيا  .%3وت�شكل �صادرات الدول المذكورة
مجتمعة نحو  %68.5من �إجمالي ال�صادرات العالمية .الجدول ( )18-3وال�شكل
(.)18-3
ال�شكل 18-3
�صادرات الغاز الطبيعي في العالم عام 2013
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ارتفعت الكميات الم�صدرة من الغاز الطبيعي بوا�سطة خطوط الأنابيب من 696.6
مليار متر مكعب عام � 2012إلى  710.6مليار متر مكعب عام � ،2013أي بزيادة قدرها
 ،%2.3حيث ارتفع �صافي �صادرات رو�سيا من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب
بن�سبة  ،%12وهو ما �ساهم في تعوي�ض تراجع �صادرات الغاز من الجزائر التي �شهدت
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انخفا�ضا ن�سبته  ،%17.9والنرويج التي �شهدت انخفا�ضا ن�سبته  ،%4.5و�أخيرا كندا
بن�سبة .%5.5
�أما في مجال تجارة الغاز الطبيعي الم�سيل ،فقد انتع�شت قليال عام 2013
محققة نمواً قدره  ،%0.6حيث بلغت نحو  325.3مليار متر مكعب ،مقارنة بنحو
 324.2مليار متر مكعب عام  .2012وقد �ساهم نمو حجم �صادرات الغاز الطبيعي
الم�سيل �إلى كل من ال�صين ( ،)%22.9وكوريا الجنوبية ( ،)%10.7ودول �أمريكا
الو�سطى والجنوبية ( )%44.7في التعوي�ض جزئيا من تراجع واردات كل من �إ�سبانيا
( ،)%35.6-والمملكة المتحدة( ،)%31.9-وفرن�سا (.)%19.4-
و�إجماال ،فقد �شكلت �صادرات الغاز الطبيعي الم�سيل ن�سبة  %31.4من �إجمالي
�صادرات الغاز العالمية عام  ،2013مقابل ن�سبة  %31.8عام  ،2012بينما �شكلت
�صادرات الغاز الطبيعي الطبيعي بوا�سطة خطوط الأنابيب ما ن�سبته  ،%68.6بزيادة
طفيفة عن الن�سبة التي تم تحقيقها عام  2012والتي بلغت  .%68.2الجدول ()19-3
وال�شكل ( )19-3وال�شكل (.)20-3
ال�شكل 19-3
تطور �صادرات الغاز الطبيعي عالميا خالل الفترة 2013-2009
(مليار متر مكعب)
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ال�شكل 20-3
توزع �صادرات الغاز الطبيعي عالميا خالل عامي  2012و 2013
%100.0	
  
%90.0	
  
%80.0	
  
%68.60	
  	
  

%68.2	
  	
  

%31.40	
  	
  

%31.8	
  	
  

%70.0	
  
%60.0	
  
%50.0	
  
%40.0	
  
%30.0	
  

2013	
  

%20.0	
  
%10.0	
  
%0.0	
  

2012	
  

$0ز	
  1"23	
  45"-6	
  

$0ز)*+	
  ,-.	
  ط	
  ا&	
  !"#$%

�أما على ال�صعيد العربي ،فقد تراجعت كميات الغاز الطبيعي الم�صدرة من الدول
العربية �إلى الأ�سواق العالمية في عام � ،2013سواء على �شكل غاز طبيعي م�سيل �أو
عبر خطوط الأنابيب بن�سبة  ،%4م�سجلة نحو  206.1مليار متر مكعب ،مقارنة بنحو
 214.5مليار متر مكعب في عام  .2012و�شكلت �صادرات الدول العربية مجتمعة نحو
 %19.9من �صادرات الغاز الطبيعي عالميا .ال�شكل (.)21-3
ال�شكل 21-3
توزع �صادرات الغاز الطبيعي عالميا عام 2013
()%
ا*)ول ا"#$%ء
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احتلت دولة قطر المركز الأول بين الدول العربية عام  ،2013حيث بلغت �صادراتها
 125.5مليار متر مكعب �أي ما ن�سبته  %60.9من �إجمالي �صادرات الدول العربية،
تلتها الجمهورية الجزائرية في المرتبة الثانية حيث بلغ �إجمالي �صادراتها نحو 42.9
مليار متر مكعب بح�صة  %20.8من �إجمالي �صادرات الدول العربية ،ثم �سلطنة عمان
في المرتبة الثالثة بن�سبة  ،%5.6واليمن بن�سبة  ،%4.7فالإمارات العربية المتحدة
بن�سبة  ،%3.6ودولة ليبيا بن�سبة  ،%2.5و�أخيرا جمهورية م�صر العربية بن�سبة %1.9
ال�شكل (.)22-3
ال�شكل 22-3
توزع �صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي عام 2013
(مليار متر مكعب)
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 3-1الأ�سعار العالمية للغاز الطبيعي
�شهدت معدالت �أ�سعار الغاز العالمية� ،سواء المنقول عبر خطوط الأنابيب �أو الغاز
الطبيعي الم�سيل ،ارتفاعا في بع�ض الأ�سواق الرئي�سية خالل عام  2013بالمقارنة
مع معدالتها عام  ،2012حيث ارتفع �سعر الغاز الطبيعي في �أ�سواق المملكة المتحدة
بمعدل  ،%12.4كما ارتفع �سعر الغاز الطبيعي في الواليات المتحدة وفقا لمركز
هنري هوب بن�سبة  ،%34.4وفي كندا بن�سبة  ،%29.1بينما تراجع �سعر الغاز
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الطبيعي في �أ�سواق دول االتحاد الأوروبي بمعدل  ،%2.8كما انخف�ض �سعر الغاز
الطبيعي الوا�صل �إلى اليابان بحدود ( %3.5على �شكل غاز طبيعي م�سيل) ،ال�شكل
( )23-3والجدول (.)20-3
ال�شكل 23-3
تطور معدل الأ�سعار العالمية للغاز الطبيعي خالل الفترة 2013-2009
(دوالر �أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية)
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� 4-1أهم تطورات �صناعة الغاز الطبيعي في العالم
 1-4-1الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي الم�سيل
بلغت الطاقة الإنتاجية اال�سمية للغاز الطبيعي الم�سيل عالميا في نهاية عام 2013
نحو  291.5مليون طن/ال�سنة مقابل  281.7مليون طن/ال�سنة في نهاية عام 2012
�أي بزيادة قدرها  ،%3.5حيث �شهد عام  2013ت�شغيل محطة ت�سييل الغاز الطبيعي
في �أنغوال ( )Angola LNG T1بطاقة  5.2مليون طن/ال�سنة ،بالإ�ضافة �إلى وحدة
ت�سييل الغاز الطبيعي الجديدة في �سكيكدة بالجزائر بطاقة  4.5مليون طن/ال�سنة.
وبلغ عدد وحدات (قاطرات) ت�سييل الغاز الطبيعي نحو  87وحدة (قاطرة) موزعة في
ثمانية ع�شرة دولة (بعد ان�ضمام �أنغوال) ،مع ا�ستمرار توقف محطة مر�سى البريقه
لت�سييل الغاز الطبيعي في ليبيا ب�سبب ت�ضرر بع�ض من�ش�آتها في الآونة الأخيرة جراء
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الظروف الأمنية .وما زالت دولة قطر تحتفظ بالمرتبة الأولى عالميا بطاقة �إنتاجية
تقدر بنحو  77مليون طن/ال�سنة �أي ما يوازي نحو  %26.4من الإجمالي العالمي،
تليها �أندوني�سيا في المرتبة الثانية بطاقة �إنتاجية تقدر بنحو  34.1مليون طن/
ال�سنة بن�سبة  %11.7ثم ماليزيا في المرتبة الثالثة بطاقة  24.2مليون طن/ال�سنة
بن�سبة  %8.3من الطاقة الإنتاجية على م�ستوى العالم ،وبذلك ت�ستحوذ الدول الثالث
مجتمعة على نحو  %46.4من �إجمالي الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي الم�سيل عالميا
نهاية عام  .2013الجدول (.)21-3
�أما عن توزع الطاقة الإنتاجية اال�سمية للغاز الطبيعي الم�سيل في مناطق العالم
المختلفة في نهاية عام  ،2013فقد احتلت منطقة البا�سيفيك المرتبة الأولى عالميا،
حيث بلغ �إجمالي الطاقة الإنتاجية اال�سمية نحو  105مليون طن/ال�سنة وهو ما يعادل
 %36من الإجمالي العالمي ،تليها منطقة ال�شرق الأو�سط في المرتبة الثانية حيث ت�صل
الطاقة الإنتاجية اال�سمية �إلى نحو  99.9مليون طن/ال�سنة بن�سبة  %34.3من الإجمالي
العالمي ،و�أخيرا منطقة الأطل�سي والتي ارتفعت طاقتها الإنتاجية في عام  2013لت�صل
�إلى  86.6مليون طن/ال�سنة بن�سبة  %29.7من الإجمالي العالمي .ال�شكل ()24-3
ال�شكل 24-3
توزع الطاقة الإنتاجية اال�سمية للغاز الطبيعي الم�سيل
في مناطق العالم المختلفة نهاية عام 2013
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 2-4-1مرافئ ا�ستقبال الغاز الم�سيل
�أما فيما يتعلق بمحطات اال�ستقبال ،فقد بلغ �إجمالي عدد مرافئ ا�ستقبال الغاز
الطبيعي الم�سيل و�إعادته �إلى الحالة الغازية في نهاية عام  2013نحو  104مرف�أ
بطاقة �إجمالية  974مليار متر مكعب/ال�سنة ( 721مليون طن/ال�سنة) �أي �أكثر من
�ضعف الطاقة الإنتاجية اال�سمية للغاز الطبيعي الم�سيل عالميا.
وبلغ عدد المرافئ الثابتة ال�ستقبال الغاز الم�سيل و�إعادته �إلى حالته الغازية نحو
 89مرف�أ ،بينما يمثل العدد المتبقي الوحدات العائمة لتخزين الغاز الم�سيل و�إعادته
�إلى الحالة الغازية ( ،)FSRUوهي ت�شهد حاليا موجة من تنامي الطلب عليها لما
تتميز به من انخفا�ض التكاليف والوقت الالزم للإن�شاء مقارنة بالمرافئ الثابتة .وقد
ارتفع عدد الدول الم�ستوردة �إلى  29دولة نهاية عام  ،2013بعد ان�ضمام كل من
فل�سطين المحتلة ،وماليزيا ،و�سنغافورة �إلى ركب الدول الم�ستوردة للغاز الم�سيل.
�أما عن توزع الطاقة الت�صميمية لمن�ش�آت ا�ستقبال الغاز الطبيعي الم�سيل و�إعادته
�إلى حالته الغازية في مناطق العالم المختلفة في نهاية عام  ،2013فما زالت �آ�سيا
محتفظة بالمرتبة الأولى عالميا ،حيث بلغ �إجمالي الطاقة الت�صميمية لمن�ش�آت
ا�ستقبال الغاز الم�سيل نحو  506.3مليار متر مكعب/ال�سنة بما يعادل نحو  %52من
�إجمالي العالم ،حيث تعد �آ�سيا ال�سوق الرئي�سية ل�صادرات الغاز الطبيعي الم�سيل.
ت�أتي �أمريكا ال�شمالية في المرتبة الثانية بطاقة �إجمالية تبلغ نحو  220مليار
متر مكعب/ال�سنة بن�سبة � ،%22.5إال �أنها من المتوقع �أن ت�شهد تراجعا خالل الفترة
القادمة بعد �أن �أ�صبحت الواليات المتحدة �أكبر منتج للغاز الطبيعي عالميا بف�ضل
طفرة �إنتاج غاز ال�سجيل ،وتراجع اعتمادها على واردات الغاز الم�سيل مع توقعات �أن
تبد�أ بت�صدير الغاز الم�سيل بحلول عام  ،2016بعد تحويل بع�ض مرافئ اال�ستقبال
لديها �إلى محطات لت�سييل الغاز الطبيعي ،ثم ت�أتي �أوروبا في المرتبة الثالثة بن�سبة
 %20.4من الإجمالي العالمي ،بطاقة �إجمالية قرابة  200مليار متر مكعب/ال�سنة،
وتعد هي الأخرى ثاني �أهم الأ�سواق الرئي�سية ل�صادرات الغاز الم�سيل .بينما بلغت
الطاقة الت�صميمية لمرافئ ا�ستقبال الغاز الم�سيل في �أمريكا الجنوبية نحو 34.7
مليار متر مكعب/ال�سنة �أي ما ن�سبته � .%3.6أما في ال�شرق الأو�سط فتبلغ نحو
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 14.9مليار متر مكعب/ال�سنة بن�سبة  .%1.5وتعد كل من �أمريكا الجنوبية وال�شرق
الأو�سط من الأ�سواق النا�شئة ل�صادرات الغاز الم�سيل ،والتي يتوقع �أن ت�شهد نموا
خالل ال�سنوات المقبلة لمواكبة الطلب المتنامي على الغاز الطبيعي .ال�شكل (.)25-3

ال�شكل 25-3
توزع الطاقة الت�صميمية لمرافئ ا�ستقبال الغاز الطبيعي الم�سيل في مناطق العالم
المختلفة نهاية عام 2013
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فيما يلي �أهم تطورات �صناعة وتجارة الغاز الطبيعي في العالم خالل عام 2014
في الواليات المتحدة الأمريكية ،والتي �ساهمت طفرة �إنتاج غاز ال�سجيل لديها في
تبني عدة م�شاريع لإنتاج وت�صدير الغاز الم�سيل ،فما زالت الأعمال جارية في محطة
ت�سييل الغاز الطبيعي  Sabine Passالتابعة ل�شــــركة  Cheniereالأمريكـــية ،حيث
�أعلنت ال�شركة في �أيلول�/سبتمبر عن انتهــاء نــــحو  %72من �أعمال المرحلة الأولى
من الم�شروع (خط الإنتاج الأول والثاني) ،ونحو  %40من المرحلة الثانية (خط
الإنتاج الثالث والرابع) .ووفقا للجدول الزمني للم�شروع ،يتوقع بداية ت�شغيل خط
الإنتاج الأول نهاية عام  ،2015ثم ت�شغيل الخطوط الثالثــــة الأخرى تبـــاعا خالل فترة
� 9-6أ�شهر .ويعد م�شــروع � Sabine Passأول م�شروع يح�صــــل على جميع الموافقات
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الالزمة من وزارة الطاقة الأمريكية ( )US DOEللت�صدير �إلى كل من الدول الموقعة
على اتفاقية التجارة الحرة ( )FTAوالدول غير الموقعة ،بالإ�ضافة �إلى الموافقات
البيئية من اللجنة االتحادية لتنظيم الطاقة (.)FERC
وفي رو�سيا االتحادية ،قررت �شركة غاز بروم ( )Gazpromفي كانون الثاني/
يناير� ،إجراء تو�سعات لمحطة �سخالين 2-المحطة الوحيدة لإنتاج الغاز الطبيعي
الم�سيل في رو�سيا والتي ت�ضم خطي �إنتاج بطاقة �إجمالية  9.55مليون طن/ال�سنة،
حيث وافقت ال�شركة باالتفاق مع �شركة �شل الهولندية ( )Shellعلى �إ�ضافة خط �إنتاج
ثالث ،و�سي�ساهم في الم�شروع �أي�ضا كال من �شركتي ميت�سوي ( )Mitsuiوميت�سوبي�شي
( )Mitsubishiاليابانيتين .يذكر �أن �شركة غاز بروم قد رف�ضت من قبل هذا
المقترح الذي تتبناه �شركة �شل لعدم توفر م�صادر للغاز الطبيعي ولكنها تراجعت
م�ؤخرا لال�ستفادة من ارتفاع �أ�سعار الغاز الطبيعي الم�سيل في الأ�سواق العالمية� .أما
م�شروع ( ،)Yamal LNGفيواجه حاليا �صعوبات تتعلق ب�إيجاد التمويل الالزم ،نظرا
للعقوبات الغربية المفرو�ضة على رو�سيا .لذا قامت �شركة OAO NOVATEK
الرو�سية بالدخول في مفاو�ضات مع م�صارف �صينية لجلب التمويل الالزم للم�شروع
الذي يهدف �إلى �إن�شاء من�ش�أة لت�سييل الغاز الطبيعي ت�ضم ثالث خطوط �إنتاج بطاقة
�إجمالية  16.5مليون طن/ال�سنة با�ستثمارات  27مليار دوالر.
و�إ�ضافة �إلى ما �سبق ،نجحت رو�سيا في �أيار/مايو في توقيع اتفاقية كبرى لتوريد
نحو  38مليار متر مكعب /ال�سنة من الغاز الرو�سي �إلى ال�صين عبر خط �أنابيب جديد
يدعى قوة �سيبريا ( )Power of Siberiaابتداء من عام  .2018تبلغ مدة االتفاقية
نحو  30عاما وتقدر ا�ستثماراتها بنحو  400مليار دوالر ،وت�أتي بعد مفاو�ضات
ا�ستمرت ل�سنوات بين �شركة غاز بروم الرو�سية ،وم�ؤ�س�سة البترول الوطنية ال�صينية
( .)CNPCكما وقعت كلتا ال�شركتين على مذكرة تفاهم في ت�شرين الثاني/نوفمبر
لتوريد كمية �أخرى من الغاز الرو�سي تقدر بنحو  38مليار متر مكعب/ال�سنة .وتكمن
�أهمية هذه االتفاقيات في فتح منافذ ت�سويقية جديدة ل�صادرات الغاز الرو�سي بجانب
الأ�سواق الأوروبية.
وفي ماليزيا� ،أعلنت �شركة  Murphy oilاتخاذ قرار اال�ستثمار النهائي مع
�شركة بترونا�س الماليزية لإن�شاء م�صنع عائــــم لت�سيـــيل الغاز الطبيعي في ماليزيا
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بطاقة  1.5مليون طن /ال�سنة ،ومن المتوقع �أن يتم ت�شغيل الم�صنع بحلول عام
 .2018و�سوف يتم امداد الم�صنع بالغاز الطبيعي من حقل روتان الذي اكت�شفته �شركة
 Murphy oilعام .2007
وفي �أنغوال ،توقفت محطة �أنغوال للغاز الطبيعي الم�سيل ( )Angola LNGفي
�أيار/مايو� ،أي بعد �أقل من عام من بداية ت�شغيلها منت�صف عام  ،2013وذلك على �أثر
حادث �أدى �إلى حدوث ك�سر في خط ال�شعلة الرئي�سي في الموقع في ني�سان�/أبريل من
نف�س العام .ووفقا لما �أعلنته ال�شركة ر�سميا ،ف�إنه �سيتم �إعادة ت�شغيل المحطة بنهاية
عام  ،2015بعد االنتهاء من معالجة الأ�ضرار التي ت�سبب بها الحادث ،وت�صحيح بع�ض
الأمور الفنية المتعلقة بالطاقة الت�صميمية للمحطة.1
وفي بابوا غينيا الجديدة ،تم تحميل �أول �شحنة من الغاز الطبيعي الم�سيل من
محطة بابوا غينيا الجديدة للغاز الطبيعي الم�سيل ( )PNG LNGفي �شهر �أيار/
مايو ،وتو�صيلها �إلى �شركة كهرباء طوكيو(تيبكو) ،بعد نجاح عمليات الت�شغيل التجريبي
في �شهر ني�سان�/أبريل ،لتن�ضم بذلك بابوا غينيا الجديدة �إلى مجموعة الدول
الم�صدرة للغاز الم�سيل .تقدر الطاقة الإنتاجية للمحطة الجديدة بنحو  6.9مليون
طن/ال�سنة ،با�ستثمارات بلغت نحو  19مليار دوالر.
وفي �أ�ستراليا� ،أعلنت مجموعة بريتي�ش غاز ( )British Gasعن تحميل �أول
�شحنة من الغاز الطبيعي الم�سيل من خط الإنتاج الأول في م�شروع (Queensland
 )Curtis LNGفي كانون الأول/دي�سمبر ،وهو يعد �أول م�شروع في العالم يقوم
بتحويل غاز طبقات الفحم �إلى غاز طبيعي م�سيل ،بينما يتوقع ت�شغيل خط الإنتاج
الثاني خالل الربع الثالث من عام  ،2015لي�صل بذلك �إجمالي الطاقة الإنتاجية
للم�شروع �إلى  8.5مليون طن/ال�سنة .يذكر �أن �أ�ستراليا تقوم بتنفيذ �سبعة م�شاريع
لإنتاج الغاز الطبيعي الم�سيل في �آن واحد ،والتي يتوقع �أن ترفع الطاقة الإنتاجية للغاز
الم�سيل في البالد �إلى  86مليون طن �سنويا بحلول  ،2017مما �سيمكن �أ�ستراليا من
تخطي دولة قطر ك�أكبر م�صدر للغاز الطبيعي الم�سيل عالميا.
�أما على الجانب الآخر المتعلق بمرافئ ا�ستقبال الغاز الطبيعي الم�سيل ،فقد
�شهد عام  2014ت�شغيل بع�ض المرافئ التي تم االنتهاء من تنفيذها م�ؤخرا .ففي
1 Angola LNG spokesman, 2014
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البرازيل ،قامت �شركة ( )Petrobrasبت�شغيل المرف�أ العائم ()Bahia/TRBA
ال�ستقبال وتخزين الغاز الطبيعي الم�سيل و�إعادته �إلى الحالة الغازية في والية باهيا
�شمال �شرق البرازيل في كانون الثاني/يناير ،بطاقة  5.1مليار متر مكعب/ال�سنة.
يذكر �أنه يوجد في البرازيل مرف�أين �آخرين ال�ستقبال الغاز الطبيعي الم�سيل هما مرف�أ
( )Guanabara Bayفي والية ريو دي جانيرو بطاقة  5مليار متر مكعب/ال�سنة،
ومرف�أ ( )Pecemفي والية �سيارا بطاقة  5.2مليار متر مكعب/ال�سنة ،وبذلك ي�صل
�إجمالي الطاقة الت�صميمية لمرافئ ا�ستقبال الغاز الطبيعي الم�سيل في البالد �إلى
قرابة  13مليار متر مكعب/ال�سنة.
وفي ليتوانيا ،بد�أ ر�سميا ت�شغيل المرف�أ العائم  Klaipeda LNGال�ستقبال
الغاز الم�سيل و�إعادته �إلى الحالة الغازية في كانون الأول/دي�سمبر ،بعد نجاح عمليات
الت�شغيل التجريبي في ت�شرين الأول�/أكتوبر ،لتن�ضم بذلك ليتوانيا �إلى مجموعة الدول
الم�ستوردة للغاز الم�سيل .تبلغ الطاقة الت�صميمية للمرف�أ الجديد نحو  2.2مليون طن/
ال�سنة ،وهو �سيمكن ليتوانيا من تنويع م�صادر �إمداداتها من الغاز الطبيعي ،بدال من
االعتماد كليا على واردات الغاز الرو�سي عبر خطوط الأنابيب.
�أما �سنغافورة والتي د�شنت م�ؤخرا ت�شغيل مرف�أ  Singapore LNGفي جزيرة
� ،Jurongأول مرف�أ ال�ستقبال الغاز الم�سيل في البالد بطاقة  3.5مليون طن/ال�سنة،
فقد تم االنتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من المرف�أ ب�إ�ضافة خزان ثالث ووحدات
تبخير �إ�ضافية لت�صل طاقة المرف�أ �إلى  6مليون طن/ال�سنة .كما يجرى حاليا الإعداد
للمرحلة الثالثة ب�إ�ضافة خزان رابع ،مما �سي�سهم في رفع طاقة المرف�أ �إلى  9مليون
طن/ال�سنة.
وفي �سياق �آخر ،طلبت باك�ستان من �إيران في �شباط/فبراير ،منحها مزيدا من
الوقت لالنتهاء من �إن�شاء الجزء الباك�ستاني من خط الغاز الذي �سيربط بين البلدين
والذي يعرف بخط ( ،)Iran-Pakistan, IPحيث تعاني باك�ستان من نق�ص التمويل
الالزم لإن�شاء الخط داخل �أرا�ضيها .وين�ص االتفاق الموقع بين البلدين على �أن كل
دولة ُملزمة ببناء الخط داخل �أرا�ضيها �إلى �أن ي�صل �إلى الحدود مع الدولة الأخرى،
حيث يبلغ طول الجزء الباك�ستاني من الخط قرابة  800كيلو متر ،حيث يمتد من
الحدود مع �إيران �إلى نواب �شاه ،وقد بد�أ العمل في �إن�شاء هذا الجزء في �آذار/
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مار�س  ،2013ولكن مع تحقيق تقدم طفيف .بينما يبلغ طول الخط في الجانب
ال�صليحه �إلى �إيران �شهر ومنها �إلى
الإيراني نحو  1,150كيلو متر ،حيث يمتد من ُ
الحدود مع باك�ستان ،وتم بالفعل االنتهاء من تنفيذ معظمه .يذكر �أنه كان مخططا
ت�شغيل الخط �أواخر العام الجاري  ،2014ليمد باك�ستان بنحو  750مليون قدم
مكعب /اليوم من الغاز الإيراني.
وفي �أذربيجان� ،أعلن االئتالف الذي تقوده �شركة بريتي�ش بتروليوم ( )BPفي كانون
الثاني/يناير ،اتخاذ قرار اال�ستثمار النهائي ( )FIDللمرحلة الثانية من م�شروع حقل
�شاه دنيز الواقع في بحر قزوين �أمام �سواحل �أذربيجان ،ومن المتوقع �أن يبد�أ الإنتاج
من هذه المرحلة بحلول عام  ،2018على �أن يتم ت�سليم الغاز �إلى جنوب �أوروبا بعد
عام من بدء ت�شغيلها.
كما �أعلنت �شركة بريتي�ش بتروليوم (� ،)BPأنها تو�صلت �إلى اتفاق مع �شركة
 SOCARالأذرية الحكومية لإجراء تو�سعات و�إزالة االختناقات لت�سهيالت المرحلة
الأولى بهدف �إ�ضافة  1.4مليار متر مكعــب/ال�سـنة بحلول �أواخر عام  ،2014لي�صل
�إجمالي �إنتاج المرحلة الأولى �إلى  10.4مليار متر مكعــب/ال�سـنة بالإ�ضافة � 55ألف
ب/ي من المتكثفات .بينما تهدف المرحلة الثانية �إلى �إ�ضافة  16مليار متر مكعــب/
ال�سـنة ونحو � 65ألف ب/ي من المتكثفات بحلول عام � ،2018سيخ�صـ�ص منها نحو
 6مليار متر مكعــب/ال�سـنة لبيعه �إلى تركيا بموجب اتفاقية مع حكومة �أذربيجان� .أما
الكميـة المتبقيـة ،ف�سـيتم ت�صديـرها �إلى الأ�سـواق الأوروبية من خـالل خـط �أنابيـب
“تاب” ( )Trans-Adritic Pipelineوالذي يمتد بطول  870كم من الحدود
اليونانية-التركية ويمر عبـر �شمال جورجـيا و�ألبانيا مرورا بالبحر الأدرياتي حتى ي�صل
�إلى جنوب �إيطاليا.

� .2أهم التطورات في الدول العربية
على ال�صعيد العربي ،بلغ �إجمالي الطاقة الإنتاجية اال�سمية للغاز الطبيعي الم�سيل
في الدول العربية نهاية عام  2013نحو  136مليون طن/ال�سنة ،بزيادة قدرها 4.5
مليون طن/ال�سنة بعد �إعادة ت�شغيل وحدة ت�سييل الغاز الطبيعي الجديدة ()GL1K
في �سكيكدة بالجزائر خالل نف�س العام .وال تزال دولة قطر في المرتبة الأولى عربيا
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حيث ت�ستحوذ وحدها على ن�سبة  %56.6من �إجمالي الطاقة الإنتاجية في الدول
العربية ،تليها الجمهورية الجزائرية في المرتبة الثانية بن�سبة  ،%17.6ثم جمهورية
م�صر العربية في المرتبة الثالثة بن�سبة  ،% 9ثم �سلطنة عمان بن�سبة  ، %7.6واليمن
بن�سبة  %4.9و�أخيرا الإمارات العربية المتحدة بن�سبة  .%4.3الجدول ()22-3
وال�شكل ()26-3
ال�شكل 26-3
توزع الطاقة الإنتاجية اال�سمية للغاز الطبيعي الم�سيل في الدول العربية نهاية عام 2013
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وفيما يلي �أهم التطورات التي �شهدتها �صناعة وتجارة الغاز الطبيعي في الدول
العربية خالل عام .2014

 1-2الإمارات العربية المتحدة
في �إطار توفير احتياجات البالد الحالية والم�ستقبلية من الغاز الطبيعي ،نظرا
لالعتماد عليه ب�شكل �أ�سا�سي في توليد الطاقة الكهربائية ،تقوم دولة الإمارات بتنفيذ
م�شاريع تطويرية با�ستثمارات �ضخمة تهدف �إلى رفع م�ستويات الإنتاج المحلي،
بالإ�ضافة �إلى التو�سع في �إن�شاء البنى التحتية ال�ستيراد الغاز الطبيعي �سواء م�سيال
�أو عبر خطوط الأنابيب بهدف تنويع م�صادر الإمدادات وعدم االعتماد على م�صدر
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واحد .فالإمارات ت�شهد منذ �سنوات طلبا متزايدا على الغاز الطبيعي يفوق م�ستويات
الإنتاج المحلي ،مما �أدى تزايد اعتمادها على ورادات الغاز الطبيعي.
ففي �أيار/مايو� ،أكدت �شركة مبادلة للتنمية التي تملك ح�صة  %51في �شركة
دولفين للطاقة ،على االنتهاء من م�شروع رفع ال�سعة الت�صميمية لخط �أنابيب دولفين
الذي يقوم بنقل الغاز من حقل ال�شمال القطري �إلى �أبوظبي و�سلطنة عمان ،وذلك
بنهاية عام  .2014يت�ضمن الم�شروع �إ�ضافة عدد � 3ضواغط غاز جديدة �إلى
ال�ضواغط ال�ست الحالية (�أي بزيادة  )%50بتكلفة  370مليون دوالر ،و�ست�ساهم تلك
ال�ضواغط في رفع �سعة الخط من  2مليار قدم مكعب/اليوم لت�صل �إلى  3.2مليار قدم
مكعب/اليوم ،ولكن حتى الآن لم يتم التو�صل �إلى اتفاق مع �شركة قطر للبترول لزيادة
كميات الغاز التي يتم �ضخها عبر الخط.
�أما فيما يتعلق بم�شاريع ا�ستيراد الغاز الم�سيل ،فقد �أعلنت �شركة الإمارات
للغاز الطبيعي الم�سال ( )Emirates LNGفي ت�شرين الثاني/نوفمبر� ،أنها تقوم
بدرا�سة العرو�ض الخا�صة بعقد الهند�سة والتوريد والإن�شاء ( )EPCلإن�شاء مرف�أ
ثابت ال�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل في ميناء الفجيرة على خليج عمان بطاقة
 9مليون طن/ال�سنة ،على �أن يتم االنتهاء من تقييمها ،واتخاذ قرار اال�ستثمار
النهائي �أوائل عام  .2015ومن المتوقع �أن يدخل الم�شروع حيز الت�شغيل بحلول
عام � .2018أما في دبي ،فقد وقعت �شركة  Excelerate Energyالأمريكية مع
هيئة دبي للتجهيزات  DUSUPفي �أيلول�/سبتمبر على عقد مدته ع�شر �سنوات
لت�أجير مرف�أ عائم ال�ستقبال وتخزين الغاز الم�سيل و�إعادته �إلى الحالة الغازية
ابتداء من ني�سان�/أبريل � .2015سيحل المرف أ� الجديد محل المرف�أ القائم في
ميناء جبل علي لدخوله في ال�صيانة ،ومن المخطط رفع طاقة المرف أ� في الن�صف
الثاني من عام  ،2015لي�صبح قادرا على �ضخ نحو  800مليون قدم مكعب غاز/
اليوم مع بداية عام .2016
�أما فيما يتعلق بم�شاريع تطوير حقول الغاز الطبيعي ،فقد �أعلنت �شركة
الح�صن للغاز ( )Al Hosn Gasفي ت�شرين الثاني/نوفمبر ،عن اكتمال نحو
 %98من م�شروع تطوير حقل �شاه �شديد الحمو�ضة الذي ت�ساهم فيه �شركة
بترول �أبو ظبي الوطنية (�أدنوك) بن�سبة  ،%60و�شركة �أوك�سيدنتال بتروليوم
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الأميريكية ( )Occidentalبن�سبة  ،%40على �أن يتم و�ضع الحقل على الإنتاج
نهاية عام  .2014يهدف م�شروع تطوير حقل �شاه الذي يقع على بعد  210كم
جنوب �أبو ظبي� ،إلى معالجة نحو  1مليار قدم مكعب/اليوم من الغاز الخام،
لإنتاج نحو  540مليون قدم مكعب/اليوم من الغاز المباع ،بالإ�ضافة �إلي � 33ألف
ب/ي من �سوائل الغاز الطبيعي ،ونحو  10,000طن/اليوم من الكبريت ال�صلب.
و�ستقوم �شركة االتحاد للقطارات بمناولة ونقل الكبريت ال�صلب من حقل �شاه �إلى
ميناء التحميل بالروي�س .وهو يعد الم�شروع الأول من نوعه في دولة الإمارات
وال�شرق الأو�سط لتطوير مكامن الغاز الحام�ضي ،حيث ت�صل ن�سبة غاز كبريتيد
الهيدروجين �إلى  ،%23وهو ما ي�شير �إلى ال�صعوبات التقنية المتمثلة في ت�صميم
خطوط الأنابيب والمعدات والمواد الأولية للتعامل مع هذا الم�ستوى المرتفع من
الحمو�ضة مع ارتفاع درجة الحرارة وال�ضغط� .أما م�شروع تطوير حقل باب �شديد
الحمو�ضة ،والذي ت�ساهم فيه �شركة بترول �أبو ظبي الوطنية بن�سبة  %60و�شركة
�شل بن�سبة  ،%40فهو يمثل تحديا �أكبر من الناحية التقنية واالقت�صادية حيث
ت�صل ن�سبة كبريتيد الهيدروجين في التركيب الكيميائي للغاز �إلى  .%30ووفقا
لما �أكدته �شركة �شل م�ؤخرا ،ف�إنه يجرى حاليا �إعداد الت�صميمات الهند�سية
للم�شروع ،ويتوقع البدء في المرحلة التالية بداية عام  .2015يهدف م�شروع
تطوير حقل باب �إلى معالجة نحو  1مليار قدم مكعب/اليوم من الغاز الخام لإنتاج
 540مليون قدم مكعب/اليوم من الغاز المباع با�ستثمارات تبلغ  10مليار دوالر،
ومن المتوقع و�ضع الحقل على الإنتاج بحلول عام .2020

 2-2مملكة البحرين
يتوقع �أن تقوم الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين بتوقيع العقود الخا�صة
ب�إن�شاء مرف�أ عائم ال�ستقبال وتخزين الغاز الم�سيل في �شمال �شرق ميناء خليفة بن �سلمان
�أوائل عام  .2015وكانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز قد ا�ستعانت العام الما�ضي ب�إحدى
ال�شركات اال�ست�شارية الأمريكية وهي �شركة ( )Galway Energyلتحديد �أف�ضل الخيارات
لإن�شاء المرف�أ ،والتي قامت من جانبها بتكليف �شركة  Worley Parsonsب�إعداد الدرا�سة
الأولية المبدئية للت�صميمات الهند�سية ( )Pre-FEEDللم�شروع .ووفقا للمقترح النهائي،
فمن المخطط �إن�شاء وحدة تخزين عائمة ( ،)FSUمع ر�صيف مزدوج ووحدات تبخير
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ومعالجة ،بطاقة مبدئية  400مليون قدم مكعب/اليوم قابلة للتو�سع م�ستقبال �إلى 800
مليون قدم مكعب/اليوم ،ويتوقع ت�شغيل المرف�أ في الن�صف الثاني من عام .2017

 3-2الجمهورية التون�سية
في �آذار/مار�س ،اتُخذ قرار اال�ستثمار النهائي لم�شروع تطوير حقل نوارة
جنوب تون�س ،الذي ت�ساهم فيه منا�صفة كل من الم�ؤ�س�سة التون�سية للأن�شطة
البترولية ( ،)ETAPو�شركة OMVالنم�ساوية .يت�ضمن الم�شروع �إن�شاء محطة
معالجة مركزية في الحقل ،و�إن�شاء خط �أنابيب بطول  370كم من محطة المعالجة
المركزية �إلى مدينة قاب�س ال�ساحلية ،حيث �سيتم �إن�شاء معمل �آخر هناك لإنتاج
البروبان وغاز البترول الم�سال ،بالإ�ضافة �إلى الغاز الم�سوق لتلبية احتياجات
ال�سوق المحلي ،حيث �سيتم �ضخه في �شبكة الغاز التجارية الوطنية التابعة ل�شركة
الكهرباء والغاز التون�سية في قاب�س .كما تم في وقت الحق توقيع العقود الخا�صة
بالم�شروع ،والتي تم منحها �إلى �شركات تون�سية و�إيطالية و�ألمانية ،وبريطانية،
ويونانية ،وبد�أت �أعمال المرحلة الأولى بحفر ت�سع �آبار بهدف �إنتاج 10,000
برميل نفط مكافئ/اليوم .تقدر ا�ستثمارات الم�شروع بنحو  1مليار يورو ،ويتوقع
�أن يبد أ� الإنتاج من الحقل بحلول عام  ،2016و�سي�ساهم ب�شكل كبير في تلبية
احتياجات تون�س من الغاز الطبيعي ،كما �سيتيح ا�ستغالل موارد الغاز الطبيعي في
جنوب تون�س التي يمكن اكت�شافها م�ستقبال.

 4-2الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية
في �شباط/فبراير ،فازت �شركة �سام�سونج للهند�سة بعقد الهند�سة والتوريد
والإن�شاء والإعداد للت�شغيل لم�شروع تطوير حقل تيميمون .وي�شمل العقد بناء محطة
معالجة مركزية بطاقة  1.8مليار متر مكعب/ال�سنة ،وخط �أنابيب بطول  180كم ،ومن
المتوقع ت�شغيل الم�شروع بحلول عام .2017
وفي ت�شرين الثاني/نوفمبر ،تم افتتاح وت�شغيل مجمع ت�سييل الغاز الطبيعي في
�أرزيو ( ،)GL3Zوالذي تقدر طاقته الإنتاجية بنحو  4.7مليون طن/ال�سنة ،با�ستثمارات
بلغت نحو  4مليار دوالر .ويحل مجمع �أرزيو الجديد محل مجمع ( )Camelالذي دخل
حيز الت�شغيل عام  ،1964و�أغلق عام  2010مع توقف الإنتاج.
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وفي كانون الأول/دي�سمبر ،وقعت �شركة �سوناطرك الجزائرية مع ال�شركة الم�صرية
القاب�ضة للغازات الطبيعية (�إيجا�س) على اتفاق يق�ضي بتوريد � 6شحنات من الغاز
الطبيعي الم�سيل من الجزائر لم�صر بكمية �إجمالية قدرها � 750ألف متر مكعب .كما
اتفق الجانبان على الدخول في مفاو�ضات خالل الفترة المقبلة لبحث �إمكانية توريد
كميات �إ�ضافية من الغاز الم�سيل الجزائري خالل الفترة  ،2020-2016بغية ت�أمين
احتياجات م�صر الم�ستقبلية من الغاز الطبيعي.
وفي �سياق �آخر� ،أعلنت وزارة الطاقة عن عزمها �إعادة ت�شغيل الوحدة الثالثة
المتبقية في مجمع معالجة الغاز في عين �أمنا�س مطلع عام  ،2015للو�صول
بالمجمع �إلى كامل طاقته الإنتاجية البالغة نحو  9مليار متر مكعب/ال�سنة .وكانت
�شركتي �ستات �أويل النرويجية ( )Statoilوبريتي�ش بتروليوم البريطانية ()BP
اللتان تملكتان ح�صة  %45.9لكل منهما في المجمع ،قد �أعلنتا في وقت �سابق
من العام عن عودة العمل ب�صورة طبيعية بالمجمع الذي تعر�ض لعمل تخريبي
مطلع عام .2013

 5-2المملكة العربية ال�سعودية
في تموز/يوليو ،قررت �شركة �شل الهولندية االن�سحاب من الم�شروع الم�شترك
( )SRAKمع �شركة �أرامكو ال�سعودية لتطوير حقل غاز كيدان الحام�ضي في منطقة
الربع الخالي .وكانت ال�شركة قد �أوقفت بالفعل جميع �أن�شطة الحفر في وقت
�سابق من هذا العام ،بعد �أن �أنفقت ما يقرب من  400مليون دوالر في حفر �آبار
ا�ستك�شافية وتقييمية في الحقل .ويعود ان�سحاب �شركة �شل من تطوير حقل كيدان
�إلى �صعوبة تحقيق الجدوى االقت�صادية لتطوير الحقل ،بالإ�ضافة �إلى رغبة ال�شركة
في تقلي�ص ا�ستثماراتها بمقدار  15مليار دوالر على مدار عامين وفق ما �أعلنته في
مطلع عام .2014
ال تزال المفاو�ضات قائمة بين �شركة �أرامكو ال�سعودية و�شركة لوك �أويل الرو�سية
( )Lukoilحول �سعر الغاز المخطط �إنتاجه من المنطقة�-أ التي تمتد على م�ساحة
 29,900كم مربع ،والتي حققت فيها �شركة لوك �أويل ك�شفا غازيا ي�ضم نحو 14
تريليون قدم مكعب من الغاز الحر.
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يتوقع ت�شغيل معمل غاز وا�سط �أوائل عام  ،2015بت�أخر ب�ضعة �أ�شهر عن الجدول
الزمني الأ�صلي للم�شروع ،نظرا لبع�ض ال�صعوبات المرتبطة بالأعمال الإن�شائية.
و�سيقوم المعمل بمعالجة نحو  2.66مليار قدم مكعب/اليوم من الغاز غير الم�صاحب
من حقلي الح�صبة والعربية المغمورين في الخليج على بعد  185كم �شمال �شرق
زهران ،لإنتاج  1.7مليار قدم مكعب/اليوم من الغاز المباع ،الذي �سيتم �ضخه في
�شبكة الغاز الرئي�سية بالمملكة .و�سي�ساهم الم�شروع بعد ت�شغيله في رفع �إنتاج المملكة
من الغاز الطبيعي بنحو  ،%21كما �سي�ساهم في رفع طاقة معالجة الغاز الطبيعي -
مع م�شروع حقل كران الذي تم ت�شغيله م�ؤخرا -بن�سبة .%40
في ت�شرين الثاني/نوفمبر ،تعاقدت �شركة �أرامكو ال�سعودية مع مجموعة
( )SEPCOال�صينية لرفع �سعة خط �أنابيب الغاز الرئي�سي المار عبر �أرا�ضي المملكة،
والذي يعود �إلى ال�سبعينات ،بهدف رفع �إمدادات الغاز �إلى ال�شركات ال�صناعية في
غرب المملكة .و�ست�ساهم المرحلة الأولى من الم�شروع في رفع طاقة �شبكة الغاز
الرئي�سية من  8.6مليار قدم مكعب/اليوم �إلى  9.6مليار قدم مكعب/اليوم بنهاية عام
 .2016كما يجرى حاليا �إعداد الدرا�سات الهند�سية الأولية للمرحلة الثانية من تو�سعة
ال�شبكة ،ويتوقع االنتهاء منها عام  .2015وتهدف المرحلة الثانية �إلى رفع طاقة
ال�شبكة �إلى  12.8مليار قدم مكعب/اليوم بحلول عام .2018

 6-2جمهورية العراق
في �شباط/فبراير� ،أعلنت الم�ؤ�س�سة الكورية للغاز ( )KOGASعن عزمها
التخفي�ض تدريجيا من ح�صتها في عقد تطوير حقل عكا�س (غرب العراق) ،والذي
ت�شرف الم�ؤ�س�سة على تطويره بالكامل .يقع حقل عكا�س في محافظة الأنبار بالقرب
من الحدود ال�سورية ،وهو حقل �ضخم ي�ضم نحو  5.6تريليون قدم مكعب .كما �أعلنت
�شركة كويت �إنرجي في �آب�/أغ�سط�س �أن االئتالف الذي تقوده �شركة  TPAOالتركية،
والقائم على تطوير حقل غاز المن�صورية ،قد قرر �إيقاف جميع الأن�شطة التطويرية في
الحقل الواقع بمحافظة ديالى �شمال العراق .ويعود تراجع الأن�شطة التطويرية لهذه
الحقول نظرا لما ت�شهده هذه المناطق من ا�ضطرابات.
وفي تطـــــور �آخـــــر ،قــــــررت ال�شــــركة الوطنية الإيرانية لت�صدير الغاز
( ،)National Iranian Gas Export Companyبدء ت�صدير الغاز الإيراني �إلى
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العراق بحلول �آذار/مار�س  ،2015بت�أخر عدة �أ�شهر عن ما كان مخططا في ال�سابق،
نتيجة لتراجع الأعمال في �إن�شاء خط الأنابيب الذي �سيربط بين البلدين .يذكر �أنه في
تموز/يوليو  ،2013وقعت العراق اتفاقية مع �إيران ال�ستيراد  850مليون قدم مكعب/
اليوم من الغاز الإيراني ال�ستخدامه كوقود في محطات لتوليد الكهرباء في محافظتي
ديالى وبغداد.
وفي ني�سان�/أبريل ،منحت �شركة غاز الب�صرة ،الم�شروع الم�شترك بين �شركة غاز
الجنوب ( ،)%51و�شركة ميت�سوبي�شي اليابانية ( ،)%5و�شركة �شل الهولندية (،)%44
عقد الت�صمــــيمات الهند�سيـــــة الأولية لإنـــ�شاء مجمع ل�سوائل الغــــــاز الطبــــــيعي
في منطــــــقة الأرطـــــاوي �شمــــال الب�صــرة �إلى تحالفيـــن هما Technip-HQC
و  .Chyoda-Saipemتبلغ طاقة المعالجة للمجمع الجديد نحو  500مليون قدم
مكعب/اليوم ،ويتوقع البدء في تنفيذه عام  .2015ومع ت�شغيل المجمع� ،ستكفي
كميات الغاز المعالج لت�شغيل محطات لإنتاج الكهرباء �سعة  3غيغا واط ،مما ي�ساهم
في الحد من حرق الغاز من ناحية ،وتلبية جزء من متطلبات ال�سوق المحلي من ناحية
�أخرى .يذكر �أن �شركة غاز الب�صرة قد نجحت منذ ت�شغيلها في �أيار/مايو  ،2013في
رفع طاقة معالجة الغاز الم�صاحب الناتج من حقول نفط الجنوب من  240مليون
قدم مكعب/اليوم �إلى  500مليون قدم مكعب/اليوم ،وتخطط ال�شركة الو�صول بطاقة
المعالجة �إلى  2مليار قدم مكعب/اليوم خالل ال�سنوات المقبلة.

 7-2دولة قطر
في �شباط/فبراير ،وقعت �شركة قطر غاز و�شركة توهوكو للطاقة الكهربائية اليابانية
( )Thookuاتفاقية بيع و�شراء �شراء غاز طبيعي م�سيل لمدة  15عاما .وبموجب
االتفاقية� ،ستقوم قطر غاز( 3-وهو الم�شروع الم�شترك بين قطر للبترول وكونوكو
فيليب�س وميت�سوي اليابانية) بتوريد �شحنات من الغاز الم�سيل ابتداءا من عام ،2016
و�ست�صل ال�شحنات �إلى  0.18مليون طن/ال�سنة اعتبار من عام  2019ف�صاعدا.
وفي �أيار/مايو ،وقعت �شركة را�س غاز و�شركة  E.ONالألمانية على اتفاقية
تق�ضي بتوريد نحو  0.5مليون طن/ال�سنة من الغاز الم�سيل ب�شكل فوري ولمدة ثالث
�سنوات من �شركة را�س غاز �إلى مرف�أ ا�ستقبال الغاز الم�سيل في جزيرة جرين بالمملكة
المتحدة.
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وفي نف�س ال�سياق ،يجرى اتخاذ الترتيبات النهائية بين قطر وباك�ستان ،لتوقيع
اتفاقية طويلة الأمد لت�صدير نحو  400-200مليون قدم مكعب/اليوم من الغاز
الطبيعي الم�سيل �إلى باك�ســتان التي تعاني �أزمة طاقة طاحنة ب�سبب نق�ص الوقود
الالزم لت�شغيل محطــــات الكهرباء التي يعمل ن�صفها بالغاز الطبيعي .وكانت �شركة
 Sui Southern Gas Companyالباك�ســـــتانية والم�ســـ�ؤولــــــة عن �شبكات
التوزيع المحلي للغاز الطبــــــيعي ،قــــد تعــــــاقـــــدت في وقـــــت �سابـــــــــق مــع
�شــــــركة  Engro Elengy Terminal Limitedلت�صميم و�إن�شاء وت�شغيل مرف�أ
عائم ال�ستقبال الغاز الم�سيل و�إعادته �إلى الحالة الغازية في ميناء قا�سم بالقرب من
كارات�شي بطاقة  3مليون طن/ال�سنة ،ويتوقع ت�شغيل المرف�أ خالل عام .2015
وفي �إطار خطط �شركة قطر غاز للحفاظ على مكانتها ك�أكبر م�صدر للغاز الطبيعي
الم�سيل عالميا� ،أتمت ال�شركة في ت�شرين الأول�/أكتوبر ت�شغيل م�شروع المحافظة على
م�ستويات الإنتاج ( )PMPبنجاح .يهدف الم�شروع �إلى الحفاظ على م�ستويات �إنتاج
قطر غاز 1-من الغاز الطبيعي الم�سيل بمعدل  10مليون طن/ال�سنة حتى عام ،2021
وقد ت�ضمن الم�شروع حفر و�إعادة �إكمال �آبار بحرية و�إ�ضافة مرافق برية جديدة
لمعالجة الكبريت وتعديل خطوط �إنتاج الغاز الطبيعي الم�سيل  1و  2و .3
في �أيلول�/سبتمبر� ،أعلنت �شركة را�س غاز عن اكتمال �أكثر من  %95من خط
الإنتاج الأول في م�شروع برزان للغاز الذي �سي�سهم بدور كبير في تلبية الطلب المحلي
المتزايد على الغاز الطبيعي وم�شتقاته ،ومن المتوقع ت�شغيله خالل الربع الأول من عام
 .2015كما زال العمل جاريا في �إن�شاء خط الإنتاج الثاني الذي يتوقع ت�شغيله منت�صف
عام  .2015و�سيبلغ الإنتاج من الم�شروع عند اكتماله نحو  1.4مليار قدم مكعب/
اليوم من الغاز المباع ،بالإ�ضافة �إلى  28,000ب/ي من المتكثفات 34,000 ،ب/ي
من الإيثان 10,500 ،ب/ي من البروبان ،و 7,000ب/ي من البيوتان .تبلغ ا�ستثمارات
الم�شروع نحو  10مليار دوالر ،وت�ساهم فيه �شركة قطر للبترول بن�سبة  ،%93و�شركة
�إك�سون موبيل بن�سبة .%7
في ت�شرين الثاني/نوفمبر� ،أعلنت �شركة قطر غاز عن ت�شغيل م�شروع ا�سترجاع
الغاز المتبخر �أثناء عمليات ال�شحن ( ،)JBOGالذي يهدف �إلى الحد من حرق
الغاز المتبخر �أثناء تحميل ناقالت الغاز الم�سيل في مدينة ر�أ�س لفان ال�صناعية،
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با�ستثمارات بلغت  800مليون دوالر .وي�ساهم الم�شروع في ا�سترجاع نحو  100مليون
قدم مكعب غاز/اليوم ال�ستخدامها كوقود في خطوط �إنتاج الغاز الم�سيل .وعلى مدار
� 30سنة �سيوفر الم�شروع نحو واحد تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي ،وهو يعد
من الم�شاريع البيئية الرائدة عالميا.
�أما على �صعيد اال�ستثمارات الخارجية في �أمريكا ال�شمالية ،فقد قامت �شركة
) Golden Pass Products (GPPوهي م�شروع م�شترك بين �شركة قطر للبترول
الدولية بن�سبة  ،%70و�شركة �إك�سون موبيل ( )ExxonMobilبن�سبة  ،%30بمنح
عقد الت�صميمات الهند�سية الأولية لتحويل مرف�أ � Golden Passإلى محطة لإنتاج
الغاز الم�سيل �إلى �شركة  Chiyodaاليابانية ،باال�شتراك مع �شركة CB&Iالأمريكية.
يت�ضمن العقد �إعداد الت�صميمات الهند�سية الأولية والتكاليف الالزمة لإن�شاء محطة
مكونة من ثالث وحدات لإنتاج وت�صدير الغاز الطبيعي الم�سيل بطاقة  15.6مليون
طن/ال�سنة .ويعد هذا الإجراء خطوة رئي�سية نحو قرار اال�ستثمار النهائي للم�شروع،
الذي يتوقع اتخاذه عام  ،2015بعد الح�صول على الموافقات البيئية من اللجنة
االتحادية لتنظيم الطاقة بالواليات المتحدة.

 8-2دولة الكويت

في كانون الثاني/يناير ،قامت ال�شركة الكويتية لال�ستك�شافات البترولية
الخارجية (كوفبك) ،الذراع اال�ستثمارية الخارجية لم�ؤ�س�سة البترول الكويتية ،بتوقيع
اتفاقية بيع و�شراء تق�ضي باال�ستحواذ على ح�صة �شركة �شل للتطوير في الم�شروع
الم�شترك( )Wheatstone-Iagoب�أ�ستراليا التي تبلغ  ،%8كما ت�شمل ح�صة �شل في
م�شروع ويت�ستون للغاز الطبيعي الم�سيل التي تبلغ  ،%6.4وذلك مقابل  1135مليون
دوالر .وبهذه االتفاقية ت�صل ح�صة �شركة كوفبك في م�شروع ويت�ستون للغاز الطبيعي
الم�سيل �إلى  ،%13.4وهو ما �سي�سمح م�ستقبال بت�أمين �شحنات تجارية من الغاز
الم�سيل �إلى م�ؤ�س�سة البترول الكويتية من الم�شروع الذي يتوقع ت�شغيله بحلول عام
 ،2016وتقدر طاقته الإنتاجية بنحو  8.9مليون طن/ال�سنة.
وفي ني�سان�/أبريل ،تعاقدت م�ؤ�س�سة البترول الكويتية مع �شركة قطر غاز ال�ستيراد
� 8شحنات من الغاز الم�سيل لتلبية احتياجات ال�سوق المحلي حتى نهاية عام .2014
كما تعاقدت الم�ؤ�س�سة مع كل من بريتي�ش بتروليوم و�شل ال�ستيراد نحو  2.5مليون
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طن/ال�سنة من الغاز الم�سيل من محفظة ال�شركتين .وت�أتي هذه االتفاقيات التي
تقدر قيمتها بنحو  15مليار دوالر ،في �إطار توفير احتياجات ال�سوق المحلي في
الفترة المقبلة ،في �ضوء ال�صعوبات التي يواجهها م�شروع تطوير حقول الغاز الحر
الجيورا�سية.
تعاقدت �شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية ( )KNPCالم�س�ؤولة عن
ملف ا�ستيراد الغاز الطبيعي الم�سيل مع �شركة فو�ستر ويلر الأمريكية (Foster
 )Wheelerلإعداد الت�صميمات الهند�سية الأولية لإن�شاء مرف�أ ثابت ال�ستقبال الغاز
الطبيعي الم�سيل في منطقة الزور جنوب الكويت بطاقة  1.5مليار قدم مكعب/اليوم،
وي�ضم �أربعة خزانات ب�سعة تخزين �إجمالية � 720ألف متر مكعب .وت�شمل الت�صميمات
�إمكانية م�ضاعفة طاقة المرف�أ �إلى  3مليار قدم مكعب/اليوم ،مع �إ�ضافة �أربعة خزانات
�أخرى ب�سعة تخزين �إجمالية � 720ألف متر مكعب .وكانت �شركة فو�ستر ويلر قد �أجرت
في وقت �سابق درا�سة الجدوى الخا�صة بالم�شروع لتحديد موقع المرف�أ ،والتقنية
الم�ستخدمة .وتخطط �شركة البترول الوطنية الكويتية �أن يكون المرف�أ قيد الت�شغيل
بحلول عام  ،2020لتلبية الطلب المتنامي على الغاز الطبيعي في البالد.

 9-2دولة ليبيا
نظرا لال�ضطرابات والأو�ضاع الأمنية التي ت�شهدها ليبيا ،فال يزال العمل متوقفا
في محطة ت�سييل الغاز الطبيعي في مر�سى البريقة ،التي �أ�صيبت ب�إ�ضرار بالغة في
عام  .2011يذكر �أن محطة مر�سى البريقة يعود ت�شغليها �إلي �أوائل عام  1970وتبلغ
طاقتها الت�صميمية نحو  3.2مليون طن/ال�سنة.

 10-2جمهورية م�صر العربية
في �إطار تحقيق �إ�ستراتيجية الدولة للحفاظ على البيئة بالتو�سع في ا�ستخدام الغاز
باعتباره وقود �صديق للبيئة ،ولخف�ض ا�ستيراد الوقود ال�سائل من خالل اال�ستمرار في
تبني خطة الإحالل التدريجي للعمل بالغاز الطبيعي في المركبات وحافالت النقل
العام ،تم تحويل حوالي � 10,500سيارة خالل العام المالى  2014/2013من خالل
 73مركز لتحويل ال�سيارات بن�سبة تحقيق للخطة (� 24,000سيارة) بلغت نحو ،%44
لي�صل بذلك �إجمالي عدد ال�سيارات المحولة منذ بدء الن�شاط وحتى نهاية يونيو
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� ،2014إلى حوالي � 204,000سيارة تعمل بالغاز الطبيعي .كما تم خالل العام المالي،
�إن�شاء  11محطة لإعادة تعبئة ال�سيارات بالغاز الطبيعي بن�سبة تحقيق للخطة %55
( 20محطة تعبئة) ،لي�صل بذلك �إجمالي عدد محطات �إعادة التعبئة �إلى  175محطة.
بينما بلغ عدد الوحدات ال�سكنية التي تم تو�صيلها الغاز الطبيعي �إليها خالل العام
المالي حوالي � 666ألف وحدة ،مقابل � 588ألف وحدة خالل العام ال�سابق �أي بزيادة
 .%13ويعد هذا �أعلى معدل تو�صيل منذ بدء الن�شاط بن�سبة تحقيق للخطة بلغت
نحو ( %83الخطة � 800ألف وحدة �سكنية) .ومن المخطط تو�صيل الغاز �إلى 850
�ألف وحدة �سكنية خالل العام المالي .2015/2014
وفي �أغ�سط�س�/آب � ،2014أعلنت �شركة بريتي�ش بتروليوم ( )BPعن بدء �إنتاج
الغاز من م�شروع ديكا (ديني�س/كروان) من بئر ديني�س جنوب 6-بمعدل  50مليون قدم
مكعب/اليوم .كما بد�أ �إنتاج الغاز الطبيعى من م�صنع معالجة الغازات بحقل د�سوق
بمنطقة الدلتا البرية بعد االنتهاء من ربط � 5آبار جديدة والتي �ساهمت في رفع الإنتاج
من  60مليون قدم مكعب/اليوم �إلى  150مليون قدم مكعب/اليوم.
وفي ت�شرين الأول/نوفمبر  ،2014قامت ال�شركة الم�صرية القاب�ضة للغازات
الطبيعية (�إيجا�س) بتوقيع العقد النهائي مع �شركة هوج النرويجية ال�ستئجار �أول مرف�أ
عائم ال�ستقبال وتخزين الغاز الطبيعي الم�سيل و�إعادته �إلى الحالة الغازية ()FSRU
بطاقة  500مليون قدم مكعب/اليوم .تبلغ مدة العقد نحو خم�س �سنوات ،وي�أتى توقيعه
بعد فوز �شركة هوج بالمناق�صة العالمية التي طرحتها �إيجا�س وتناف�ست معها �شركات
ماليزية و�أمريكية وهولندية .وفي نف�س ال�سياق� ،أ�شارت �شركة هوج �إلى �أنه تم االنتهاء
من بناء المرف�أ بحو�ض بناء ال�سفن ل�شركة هيونداى الكورية لل�صناعات ،ومن المخطط
بدء ت�شغيله بميناء العين ال�سخنة خالل �شهر �آذار/مار�س  .2015وفي نف�س ال�صدد،
تجري �شركة �إيجا�س الترتيبات النهائية للتعاقد على �شراء �شحنات الغاز الطبيعي
الم�سيل من �شركة �سوناطراك الجزائرية و�شركة غاز بروم الرو�سية ،وذلك بعد �إغالق
المناق�صة التي طرحتها ال�شركة في وقت �سابق خالل العام .يذكر �أن م�صر تعاني
حاليا من عجز في تلبية الطلب على الغاز الطبيعي الذي ي�ستخدم في محطات توليد
الطاقة الكهربائية ويبلغ العجز ذروته في �شهور ال�صيف ،مما دفع البالد نحو ا�ستيراد
الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات قطاع الكهرباء.
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 11-2المملكة الأردنية الها�شمية
ت�سعى المملكة الأردنية �إلى ت�أمين احتياجات البالد من الغاز الطبيعي ،بعد
التوقف الكامل لواردات الغاز الطبيعي من م�صر عبر خط الغاز العربي خالل عام
 ،2014وان�سحاب �شركة بريتي�ش بتروليوم ( )BPفي بداية العام من تطوير حقل
الري�شة ،الحقل الوحيد المنتج للغاز الطبيعي في الأردن .حيث �أو�ضحت ال�شركة
�أن ن�شاطاتها اال�ستك�شافية لم ت�سفر عن تحقيق م�شروع تطويري بناء على الأ�س�س
الفنية �سواء فيما يتعلق با�ستك�شاف الطبقات العميقة �أو طبقة الري�شة المنتجة
للغاز ،حيث كانت ال�شركة تطمح بالو�صول �إلى  300مليون قدم مكعب/اليوم،
ولكن جاءت النتائج مخيبة للأمال .وعليه قررت ال�شركة �إعطاء ح�صتها في امتياز
الري�شة �إلى ال�شريك الأردني وهو �شركة البترول الوطنية ،والتي قررت بدورها
اال�ستمرار فــي عملــيات الحـــفر بغيــة رفع �إنتــاج الحقل الذي يبــلغ حاليا نحو
 14مليون قدم مكعب/اليوم.
في �شباط/فبراير ،وقعت كل من �شركة البوتا�س العربية و�شركة برومين الأردن
مع �شركة نوبل �إنرجي الأمريكية ( )Noble Energyعلى اتفاقية ال�ستيراد الغاز
الطبيعي لمدة خم�سة ع�شر عاما .وبموجب االتفاقية ،ف�إنه �سيتم تزويد ت�سهيالت
ال�شركتين الواقعة بالقرب من البحر الميت بالغاز الطبيعي من حقل تمار قبالة �سواحل
فل�سطين المحتلة ابتدا ًء من عام  ،2016بكمية �إجمالية  66مليار قدم مكعب وب�سعر
 6.5دوالر/مليون وحدة حرارية بريطانية .يذكر �أن �شركة نوبل �إنرجي هي القائم
بالعمليات في حقل تمار الذي ي�ضم نحو  10تريليون قدم مكعب غاز ،كما تملك
ح�صة ن�سبتها  %36في الم�شروع الم�شترك لتطوير الحقل .وفي �أيلول� /سبتمبر،
وقعت �شركة نوبل �إنرجي على «خطاب نوايا غير ملزم» مع �شركة الكهرباء الوطنية
الأردنية ،لتوريد كمية �إجمالية قدرها  1.6تريليون قدم مكعب من حقل Leviathan
قبالة �سواحل فل�سطين المحتلة على مدى خم�سة ع�شرة عاما ،وكان مقررا �أن يتم
توقيع االتفاق النهائي بنهاية عام  .2014يذكر �أن �شركة نوبل �إنرجي هي القائم �أي�ضا
بالعمليات في حقل  ،Leviathanوتملك ح�صة ن�سبتها  %39.66في الحقل الذي
ي�ضم نحو  22تريليون قدم مكعب.
وفي �سياق �آخر ،فقد فازت �شركة �شل الهولندية ( )Shellفي �آذار/مار�س
بعقد توريد  590مليون قدم مكعب/اليوم من الغاز الطبيعي الم�سيل �إلى
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الوحدة العائمة ال�ستقبال وتخزين الغاز الم�سيل و �إعادته �إلى الحالة الغازية
التابعة ل�شركة جوالر في جنوب ميناء العقبة ،والتي من المتوقع ت�شغيلها في
الربع ا لأول من عام .2015

� 12-2سلطنة عمان
في �شباط /فبراير ،فازت �شركة بتروفاك البريطانية ( )Petrofacبعقد قيمته
 1.2مليار دوالر لإن�شاء مجمع معالجة مركزية في م�شروع تطوير حقل خزان للغاز
الكتيم �ضمن منطقة االمتياز 61-و�سط عمان .وي�أتي توقيع هذا العقد بعد نحو
�شهرين تقريبا من توقيع �شركة بريتي�ش بتروليوم على اتفاقية مدتها  30عاما مع
الحكومة العمانية لتطوير الحقل ،با�ستثمارات تقدر بنحو  16مليار دوالر ،بعد نجاح
مفاو�ضات ا�ستمرت �أربع �سنوات بين الطرفين .يت�ضمن العقد الذي فازت به �شركة
بتروفاك �إن�شاء مجمع معالجة مركزية ي�ضم وحدتي معالجة بطاقة  525مليون قدم
مكعب/اليوم لكل منهما ،ووحدة لمعالجة المتكثفات الم�صاحبة للغاز المنتج ،ووحدة
لمعالجة مياه ال�صرف ال�صناعي ،ومحطة لتوليد الكهرباء .ويتوقع �أن يتم االنتهاء من
هذه الأعمال و�أن يكون المجمع جاهز للت�شغيل بحلول عام  ،2017حيث من المخطط
بدء �إنتاج الغاز من حقل خزان نهاية عام  ،2017ورفعه تدريجيا للو�صول �إلى نحو
واحد مليار قدم مكعب/اليوم بحلول عام .2018
وفي �آذار/مار�س ،وقعـــت عمــان و�إيـــران على االتفــاق النهائـــي لتوريـــد نحو
 10مليار متر مكعب�/سنويا من الغاز الإيراني �إلى عمان .وبموجب االتفاقية� ،سيتم
نقل الغاز عبر خط �أنابيب يمتد من رودان جنوب �إيران حتى مجمع �صحار للتكرير
والبتروكيماويات �شمال �سلطنة عمان .و�سيقوم الجانب العماني بتحمل تكاليف �إن�شاء
الخط بالكامل ،والمرافق الالزمة ل�ضخ الغاز ،على �أن يتم ا�ستعادة التكاليف تدريجيا
من خالل عائدات بيع الغاز من الجانب الإيراني.
وفي �أيلول�/سبتمبر� ،أعلنت �شركة النفط العمانية لال�ستك�شاف والإنتاج بداية
الت�شغيل التجريبي لمحطة معالجة الغاز الطبيعي في حقل غاز �أبو طبول الذي
يتواجد �ضمن مكامن كتيمة في منطقة االمتياز 60-التي �أ�سندت �إلى ال�شركة �أواخر
عام  ،2010بعد تخلي �شركة بريتي�ش غاز البريطانية ( )BGفي وقت �سابق من نف�س
العام .ويعد م�شروع تطوير حقل �أبو طبول الم�شروع الأول لإنتاج الغاز غير التقليدي
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في عمان .ومع اكتمال عمليات الت�شغيل� ،سي�صل الإنتاج بنهاية عام � 2014إلى نحو 70
مليون قدم مكعب/اليوم ،ونحو  6,000ب/ي من المتكثفات ،و�سي�ضخ الغاز المعالج
في �شبكة الغاز الحكومية في �سيح نهيده ،ومن خاللها يمكن نقله �إلى مجمع ال�شركة
العمانية للغاز الطبيعي الم�سال.
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الجدول 1-3
مقارنة بين اجمالي طاقات عمليات التقطير االبتدائي في العالم ح�سب المناطق
نهاية عامي  2013و 2014
(مليون برميل /يوم)

2013

2014

الفرق

ن�سبة التغير
2014/2013
)(%

�أمريكا ال�شمالية

21.75

21.53

)(0.22

)(1.01

�أوروبا الغربية

14.40

14.19

)(0.21

)(1.46

�آ�سيا/البا�سيفيك

26.40

26.71

0.31

1.17

�أوروبا ال�شرقية وكومنولث الدول الم�ستقلة

9.81

9.81

0.00

0.00

�أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي

6.44

6.44

0.00

0.00

ال�شرق الأو�سط

8.55

8.55

0.00

0.00

�أفريقيا

3.50

3.50

0.00

0.00

االجمالي

90.85

90.73

)(0.12

)(0.13

الم�صدر� :أوابك -قاعدة بيانات �صناعة التكرير
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الجدول 2-3
مقارنة بين اجمالي¿طاقات العمليات التحويلية بالعوامل الحفازة في العالم
موزعة ح�سب المناطق نهاية عامي  2013و2014
(مليون برميل /يوم)

2013

2014

ن�سبة التغير
2014/2013
)(%

�أمريكا ال�شمالية

13.83

13.83

0.00

�أوروبا الغربية

5.92

5.81

)(1.82

�آ�سيا/البا�سيفيك

8.35

8.38

0.28

�أوروبا ال�شرقية وكومنولث الدول الم�ستقلة

2.81

2.81

0.00

�أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي

1.75

1.75

0.00

ال�شرق الأو�سط

2.26

2.26

0.00

�أفريقيا

0.81

0.81

0.00

االجمالي

35.74

35.65

)(0.24

¿ ت�شمل عمليات التك�سير بالعامل الحفاز ،والتك�سير الهيدروجيني ،والتهذيب بالعامل الحفاز.
مالحظة :الأرقام بين قو�سين تعنى �سالبا.
الم�صدر� :أوابك -قاعدة بيانات �صناعة التكرير
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الجدول 3-3

مقارنة بين اجمالي¿ طاقات العمليات التحويلية بالعوامل الحفازة تبعا
لنوع العملية موزعة ح�سب مناطق العالم نهاية عامي  2013و 2014
(مليون برميل /يوم)

�أوروبا الغربية

�آ�سيا/البا�سيفيك

�أوروبا ال�شرقية وكومنولث
الدول الم�ستقلة

�أمريكا الجنوبية

ال�شرق الأو�سط

�أفريقيا

التهذيب بالعامل الحفاز والأزمرة

2014 2013

4.87 4.87

3.24 3.14

1.54 1.54

0.35 0.35

0.94 0.94

0.50 0.50

التك�سير بالعامل الحفاز

0.00

(0.10) 2.47 2.56
0.10
0.00
0.00
0.00
0.00

التك�سير الهيدروجيني

ن�سبة التغير
الفرق 2013 2014/2013
)(%
0.00
)(3.86
3.15
0.00
0.00
0.00
0.00

2014

3.63 3.63
0.84 0.84
1.27 1.27
0.55 0.55
0.22 0.22

االجمالي

ن�سبة التغير
ن�سبة التغير
الفرق  2014 2013 2014/2013الفرق 2014/2013
)(%
)(%

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00 13.91 13.91

�أمريكا ال�شمالية

0.00

(2.53) (0.05) 2.12 2.17
0.08
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

6.53 6.53

0.00 2.43 2.43
0.04 1.23 1.19

0.00 0.43 0.43
0.00 0.13 0.13
0.00 0.78 0.78
0.00 0.10 0.10

(0.34) (0.05) 15.14 15.19

0.00

0.00
3.63
(5.03) (0.08) 1.51 1.59
0.00
0.00
0.00
0.00

(0.56) (0.04) 6.60 6.64

¿ ت�شمل عمليات التهذيب بالعامل الحفاز ،والتك�سير بالعامل الحفاز ،والتك�سير الهيدروجيني

مالحظة :الأرقام بين قو�سين تعنى �سالبا.

الم�صدر� :أوابك -قاعدة بيانات �صناعة التكرير
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الجدول 4-3
مقارنة بين اجمالي طاقات انتاج فحم الكوك من العمليات التحويلية الحرارية في العالم
موزعة ح�سب المناطق في نهاية عامي  2013و 2014
(مليون برميل /اليوم)

2013

2014

الفرق

ن�سبة التغير
2014/2013
)(%

�أمريكا ال�شمالية

2.80

2.90

0.10

3.61

�أوروبا الغربية

0.34

0.39

0.05

14.62

�آ�سيا/البا�سيفيك

1.20

1.30

0.10

8.32

�أوروبا ال�شرقية وكومنولث الدول الم�ستقلة

0.31

0.31

0.00

0.00

�أمريكا الجنوبية

0.50

0.50

0.00

0.00

ال�شرق الأو�سط

0.05

0.05

0.00

0.00

�أفريقيا

0.07

0.07

0.00

0.00

االجمالي

5.26

5.51

0.25

4.77

مالحظة :الأرقام بين قو�سين تعنى �سالبا.
الم�صدر� :أوابك -قاعدة بيانات �صناعة التكرير
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الجدول 5-3
مقارنة بين اجمالي طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية في
العالم موزعة ح�سب المناطق في نهاية عامي  2013و 2014
(مليون برميل /يوم)

2013

2014

الفرق

ن�سبة التغير
2014/2013
)(%

�أمريكا ال�شمالية

15.67

15.77

0.10

0.64

�أوروبا الغربية

10.03

9.79

)(0.25

)(2.46

�آ�سيا/البا�سيفيك

12.34

12.59

0.25

2.03

�أوروبا ال�شرقية وكومنولث الدول الم�ستقلة

4.18

4.18

0.00

0.00

�أمريكا الجنوبية

1.54

1.54

0.00

0.00

ال�شرق الأو�سط

2.66

2.72

0.05

1.99

�أفريقيا

0.94

0.94

0.00

0.00

االجمالي

47.36

47.52

0.16

0.33

مالحظة :الأرقام بين قو�سين تعنى �سالبا.
الم�صدر� :أوابك -قاعدة بيانات �صناعة التكرير
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الجدول 6-3
ت�صنيف �أكبر �شركات تكرير النفط في العالم يناير /كانون الثاني ()2015 - 2014
المرتبة الطاقة
يناير التكريرية
1000 2014ب/ي
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
11
12
17
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
_
الم�صدر:

5465.5
4184.6
3971
2858.9
2835.5
2769.5
2678
2675
2523.2
2463.6
2304.3
1997
1731
1703
1451
1423.2
1293
1217
1115
1105
1085
988.2
904
582.3
540

ال�شركة
�إك�سون موبيل Exxon Mobile

رويال دوت�ش �شل ،بي �إل �سي Royal Dutch Shell PLC
�سينوبك Sinopec

بي بي  -بي �إل �سي BP PLC

�أرامكو ال�سعودية Saudi Aramco

فاليرو �إنرجي Valero Energy Corp

بتروليو�س دي فينزويال� ،إ�س �إي Petroleos de Venezuela SA

م�ؤ�س�سة البترول الوطنية ال�صينية China National Petroleum Corp
فيليب�س 66

Phillips 66

�شيفرون Chevron

توتال �إ�س �إي Tptal SA

بتروليو برازيليرو �إ�س �إي Petroleo Brasileiro SA

ماراثون بتروليوم �إل بي Marathon Petroleum Co.LP

بتروليو�س مك�سيكانو�س Petroleos Mexicanos SA

�شركة النفط الوطنية الإيرانية National Iranian Petroleum Co

م�ؤ�س�سة جي �إك�س نيبون للنفط والطاقة JX Nippon Oil&Energ Corp

روزنفت Rosneft

�أو �إي �أو لوك �أويل OAO Lukoil

م�ؤ�س�سة �إ�س كي SK Corp
ريب�سول Repsol

�شركة البترول الوطنية الكويتية Kuwait National Petroleum Co
برتامينا Pertamina

�أجيب بترولي �إ�س بي �إي Agip Petroli SPA

فلينت هيلز ري�سور�سي�س Flint Hills Resources

�شركة بتروكيماويات فورموزا

Formosa Petrochemical Co.

المرتبة
يناير
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

- Oil &Gas Journal ,1 December, 2014
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الجدول 7-3
ت�صنيف �أكبر م�صافي النفط في العالم ،يناير/كانون الثاني 2015
الموقع

الطاقة
التكريرية
)(1000ب/ي

كاردون/جوديبانا ،فالكون ،فنزويال

940

� -2إ�س كي كوربوري�شن SK Corporation

�أول�سان ،كوريا الجنوبية

840

 -3جي �إ�س كالتك�س كوربوري�شن GS Caltex Corp

ييو�سي ،كوريا الجنوبية

785

� -4إ�س �إويل كوربوري�شن S-Oil Corp

�أون�سان ،كوريا الجنوبية

669

جامناغار ،الهند

660

جورونغ� ،سينغافورة

592

جامناغار ،الهند

580

بيتاون ،تك�سا�س ،الواليات المتحدة

560

را�س تنورة ،المملكة العربية ال�سعودية

550

ميلياو ،تايوان

540

غاريفيل ،لويزيانا ،الواليات المتحدة

522

باتون روج ،لويزيانا

502

ميناء الأحمدي  ،الكويت

466

�-14شل �إي�سترن بتروليوم Shell Eastern Petroleum Co

بوكون� -سينغافورة

462

-15ماراثون بتروليوم Marathon Petroleum Co. LLC

غالفي�ستون باي تك�سا�س ،الواليات المتحدة

451

�-16سيتجو بتروليوم كوربوري�شن Citgo Petroleum Corp

ليك ت�شارلز ،لويزيانا ،الواليات المتحدة

440

�-17شل نيدرالند رافيناديريغ بي في Shell Nederland Raffinaderij

بيرني�س ،هوالندا

404

�-18سينوبك Sinopec

زينهاي ،ال�صين

403

�-19أرامكو ال�سعودية Saudi Aramco

رابغ -المملكة العربية ال�سعودية

400

�-20أرامكو ال�سعودية -موبيل Saudi Aramco-Mobil

ينبع – المملكة العربية ال�سعودية

400

�-21أرامكو ال�سعودية -توتال (SATORP) Saudi Aramco-Total

الجبيل– المملكة العربية ال�سعودية

400

ال�شركة
 -1مركز تكرير باراغوانا Paraguana Refining Center

 -5ريليان�س بتروليوم Reliance Petroleum
� - 6إك�سون موبيل للتكرير والإمداد ExxonMobile Refining&Supply Co
- 7ريليان�س �إند�ستريز المحدودة Reliance Industries, Ltd
� - 8إك�سون موبيل للتكرير والإمداد ExxonMobile Refining&Supply Co
� -9أرامكو ال�سعودية Saudi Aranco
- 10فورموزا بتروكيميكال Formosa Petrochemical Co
-11ماراثون بتروليوم Marathon Petroleum Co. LLC
�-12إك�سون موبيل للإمداد والتكرير ExxonMobile Refining&Supply Co
�-13شركة البترول الوطنية الكويتية Kuwait National Petroleum Co

الم�صدر:

278
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الجدول 8-3
تطور طاقات عمليات التقطير االبتدائي في الدول العربية،
خالل الفترة 2014-2010
(�ألف برميل /يوم)

عدد الم�صافي
العاملة
عام 2014

2010

2011

2012

2013

2014

الإمارات

4

761.3

761.3

761.3

690.0

690.0

البحرين

1

267.0

267.0

267.0

267.0

267.0

تون�س

1

34.0

34.0

34.0

34.0

34.0

الجزائر

5

582.9

582.9

582.9

582.9

582.9

ال�سعودية

8

2507.0 2507.0 2107.0 2107.0 2109.0

�سورية

2

240.1

240.1

240.1

240.1

240.1

العراق

12

858.0

860.0

860.0

860.0

860.0

قطر

2

283.0

283.0

283.0

283.0

283.0

الكويت

3

936.0

936.0

936.0

936.0

936.0

ليبيا

5

380.0

380.0

380.0

380.0

380.0

م�صر

8

725.5

725.5

725.5

769.8

769.8

اجمالي الدول الأع�ضاء

51

7549.8 7549.8 7176.8 7176.8 7061.0

الأردن

1

90.4

90.4

90.4

90.4

90.4

ال�سودان

3

140.0

140.0

140.0

140.0

140.0

عُمان

2

222.0

222.0

222.0

222.0

222.0

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

772.0

772.1

772.1

772.1

772.1

اجمالي الدول العربية

62

8321.9 8321.9 7948.9 7948.9 7833.0
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الجدول 9-3
حالة م�شاريع �إن�شاء الم�صافي الجديدة في الدول الأع�ضاء

الم�شروع

حالة الم�شروع
2013

الطاقة التكريرية
)�ألف برميل /يوم(

حالة الم�شروع
2014

الفجيرة

توقيع عقد الإن�شاء

200

�إن�شاء

الروي�س

�إن�شاء

417

�إن�شاء

بي�سكرا

�إن�شاء

100

�إن�شاء

غورديا

ت�صاميم هند�سية

100

ت�صاميم هند�سية

تياريت

ت�صاميم هند�سية

100

ت�صاميم هند�سية

حا�سي م�سعود

ت�صاميم هند�سية

100

ت�صاميم هند�سية

ينبع

توقيع عقد
الإن�شاء

400

�إن�شاء

رابغ

�إن�شاء

400

�إن�شاء

جازان

درا�سةعرو�ض
الإن�شاء

400

�إن�شاء

الفرقل�س

ت�أجيل

140

ت�أجيل

النا�صرية

�إن�شاء

300

�إن�شاء

كربالء

ت�صاميم هند�سية

140

توقيع عقد
الإن�شاء

مي�سان

توقيع عقد
الإن�شاء

150

توقيع عقد
الإن�شاء

كركوك

ت�صاميم هند�سية

150

ت�صاميم هند�سية

قطر

را�س لفان2-

�إن�شاء

146

�إن�شاء

الكويت

ميناء الزور

�إن�شاء

615

�إن�شاء

طبرق

درا�سة �أولية

300

درا�سة �أولية

�أوباري

درا�سة �أولية

50

درا�سة �أولية

م�ستورود

ت�أجيل

160

�إن�شاء

عين ال�سخنة

ت�أجيل

130

ت�أجيل

الدولة
الإمارات

الجزائر

ال�سعودية

�سورية

العراق

ليبيا
م�صر
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الجدول 10-3
حالة م�شاريع �إن�شاء الم�صافي الجديدة في الدول العربية غير الأع�ضاء في �أوابك

الدولة

الم�شروع

حالة الم�شروع
2012

الطاقة التكريرية
)�ألف برميل /يوم(

حالة الم�شروع
2014

ال�سودان

بورت �سودان

ت�أجيل

100

ت�أجيل

عمان

الدقم

الت�صاميم الهند�سية

230

�إن�شاء

المغرب

جفر الأ�صفر

ت�أجيل

200

ت�أجيل

ر�أ�س عي�سى

ت�أجيل

160

ت�أجيل

ح�ضرموت

ت�أجيل

50

ت�أجيل

اليمن
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الجدول 11-3
قائمة �أكبر ع�شر مجمعات لإنتاج الإيثيلين في العالم مطلع عام 2014

الموقع

طاقة الإنتاج
)�ألف طن�/سنة(

� -5إك�سون موبيل كيميكال
Exxon Mobil Chemical Company

جورونغ �أي�سلند� -سنغافورة

3500

 -3فورمو�سا بتروكيميكال كوربوري�شن
Formosa Petrochemical Corporation

ميليان  -تايوان  -ال�صين

2935

جوفر� ،آلتا ،كندا

2812

� -4شركة البتروكيماويات العربية
Arabian Petrochemical Company

الجبيل -المملكة العربية ال�سعودية

2250

� -5إك�سون موبيل كيميكال
Exxon Mobil Chemical Company

باي تاون – تك�سا�س

2197

� - 6شيفرون فيليب�س كيميكال
Chevron Phillips Chemical Company

�سويني – تك�سا�س

1865

 - 7داو كيميكال
Dow Chemical Company

تيرنيوزن – هولندا

1800

� -8إنيو�س �أوليفنز & بوليمرز
Ineos Olefins & Polymers

�شوكوليت بايو – تك�سا�س

1752

�شانيلفيو – تك�سا�س

1750

ينبع – المملكة العربية ال�سعودية

1705

ال�شركة

 -3نوفا كيميكالز كوربوري�شن
Nova Chemicals Corporation

� - 9إكوي�ستار كيميكالز �إل بي
Equistar Chemicals LP
 -10ينبع للبتروكيماويات
Yanbu Petrochemical Company

الم�صدر:
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الجدول 12-3
مقارنة بين طاقات انتاج االثيلين القائمة في العالم ح�سب المناطق،
لعامي  2012و2013
(�ألف طن عند نهاية ال�سنة)

2012

2013

الفرق

ن�سبة التغير
2013/2012
)(%

�أمريكا ال�شمالية

35035

35035

0.0

0.00

�أوروبا الغربية

24918.2 24904

14.2

0.06

�آ�سيا/البا�سيفيك

43101

45701

2600.0

6.03

�أوروبا ال�شرقية وكومنولث الدول الم�ستقلة

7971

7971

0.0

0.00

�أمريكا الجنوبية

6384

6384

0.0

0.00

ال�شرق الأو�سط

24309

24309

0.0

0.00

�أفريقيا

1698

1698

0.0

0.00

االجمالي

الم�صدر:

2614.2 146016.2 143402

1.82

- Oil & Gas Journal, 2 July, 2012 & 1 July 2013
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الجدول 13-3
توزع طاقة �إنتاج الإيثيلين على م�ستوى العالم ح�سب الدول المختلفة لعامي  2012و2013

الدولة

معدل االنتاج
نهاية عام 2012

معدل االنتاج
نهاية عام 2013

التغير

�ألف طن في ال�سنة

�ألف طن في ال�سنة

�ألف طن في ال�سنة

0
330
330
�أذربيجان
0
839
839
الأرجنتين
0
1430
1430
�أ�سبانيا
0
502
502
ا�ستراليا
0
200
200
فل�سطين المحتلة
14
5757
5743
�ألمانيا
0
2050
2050
االمارات العربية المتحدة
0
600
600
�إندوني�سيا
0
140
140
�أوزبك�ستان
0
630
630
�أوكرانيا
0
4734
4734
�إيران
0
2170
2170
�إيطاليا
0
3500
3500
البرازيل
0
330
330
البرتغال
0
2460
2460
بلجيكا
0
400
400
بلغاريا
0
700
700
بولندا
0
3172
3172
تايالندا
0
520
520
تركيا
0
544
544
الت�شيك
0
133
133
الجزائر
0
585
585
جنوب �أفريقيا
0
3490
3490
رو�سيا
0
193
193
رو�سيا البي�ضاء
0
844
844
رومانيا
2600
5380
2780
الم�صدر� :سنغافورة
- BP Statistical
Review
of
World
Energy,
June
-2009
June
2013
.
0
220
220
�سولفاكيا
/يتبع
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(تابع) الجدول 13-3

الدولة
ال�سويد
�سوي�سرا
�شيلى
�صربيا والجبل الأ�سود
ال�صين
ال�صين ،تايوان
فرن�سا
فنزويال
فنلندة
قطر
كازاخ�ستان
كرواتيا
كندا
كوريا الجنوبية
كوريا ال�شمالية
كولومبيا
الكويت
ليبيا
ماليزيا
المجر
م�صر
المك�سيك
المملكة العربية ال�سعودية
المملكة المتحدة
النرويج
النم�سا
نيجيريا
الهند
هولندا
الواليات المتحدة الأمريكية
اليابان
اليونان
المجموع

معدل االنتاج
نهايةعام 2012
�ألف طن في ال�سنة
625
33
45
200
13778
4006
3373
1900
330
2520
130
90
5531
5630
60
100
1650
350
1723
660
330
1384
13155
2855
550
500
300
3315
3965
28121
6935
20
143403

مالحظة :الأرقام بين قو�سين تعنى �سالبا.
الم�صدر:

معدل االنتاج
نهاية عام 2013
�ألف طن في ال�سنة
625
33
45
200
13778
4006
3373
1900
330
2520
130
90
5531
5630
60
100
1650
350
1723
660
330
1384
13155
2855
550
500
300
3315
3965
28121
6935
20
146017

التغير
�ألف طن في ال�سنة
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2614

- Oil & Gas Journal , 7 July, 2014 .
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الجدول 14-3
قائمة �أكبر ع�شر منتجين للإيثيلين على م�ستوى العالم مطلع عام 2014

ال�شركة

عدد
المواقع

طاقة الإنتاج
)مليون طن�/سنة(
�إجمالي المجمعات ح�صة ال�شركة

� -1إك�سون موبيل

21

15115

8551

-2ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك)

15

13392

10274

 -3داو كيميكال

21

13045

10529

 -4رويال دويت�ش �شل بي �إل �سي

13

9358

5947

�  -5سينوبك

13

7895

7275

 -6توتال �آ �س

11

5933

3472

� -7شركة كيماويات �شيفرون فيليب�س

8

5607

5352

 -8ليوندل با�سل

8

5200

5200

 -9ال�شركة الوطنية االيرانية للبتروكيماويات

7

4734

4734

� -10إنيو�س

6

4656

4286

الم�صدر:
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الجدول 15-3
تطور طاقات �إنتاج الإثيلين في الدول العربية ،خالل الفترة 2013-2009
�ألف طن/ال�سنة

2009

2010

2011

2012

2013

الإمارات

600

600

600

2050

2050

الجزائر

133

133

133

133

133

ال�سعودية

9400

11955

13155

13155

13155

العراق

120

120

120

120

120

قطر

1220

2520

2520

2520

2520

الكويت

1650

1650

1650

1650

1650

ليبيا

350

350

350

350

350

م�صر

330

330

330

330

330

اجمالي

13803

17658

18858

20308

20308

الم�صادر:
- Oil & Gas Journal : 26 July 2010, 6 July 2011, 2 July 2012, 1 July 2013, 7 July 2014.
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الجدول 16-3
ا�ستهالك الغاز الطبيعي في مختلف مناطق العالم خالل عامي  2012و 2013
(مليار متر مكعب)

2012

2013

ن�سبة التغير¿
2013/2012

�أمريكا ال�شمالية

902.9

923.5

2.7

�أمريكا الو�سطى والجنوبية

162.3

168.6

4.2

�أوروبا و�أورا�سيا¿ ¿

1082.6

1064.7

)(1.4

�أفريقيا

123.0

123.3

0.6

ال�شرق الأو�سط

412.9

428.3

4

�آ�سيا/البا�سيفيك

627.1

639.2

2.2

3310.8

3347.6

1.4

اجمالى العالم

¿ تم احت�ساب ن�سبة التغير ا�ستنادا �إلى معدالت اال�ستهالك المقدرة بمليون طن نفط مكافئ.
¿ ¿ �أوروبا و�أورا�سيا :ت�شمل كال من �أوروبا وكومنولث الدول الم�ستقلة وتركيا.
مالحظة :الأرقام بين قو�سين تعنى �سالبا.
الم�صدر:
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الجدول 17-3
تطور ح�صة الغاز الطبيعي من اجمالي ا�ستهالك الطاقة التجارية
في مختلف مناطق العالم خالل الفترة 2013-2010
()%

2010

2011

2012

2013

�أمريكا ال�شمالية

27.4

28.3

30.1

30.1

�أمريكا الو�سطى والجنوبية

21.8

21.7

22.2

22.5

�أوروبا و�أورا�سيا¿

34.4

33.9

33.1

32.8

�أفريقيا

25.2

26.7

27.5

27.2

ال�شرق الأو�سط

47.4

48.8

48.6

49.1

11

11.2

11.3

11.2

23.73

23.8

23.9

23.7

�آ�سيا  /البا�سيفيك
اجمالى العالم

¿ �أوروبا و�أورا�سيا :ت�شمل كال من �أوروبا وكومنولث الدول الم�ستقلة وتركيا
مالحظة :تم احت�ساب ن�سبة الم�ساهمة في اال�ستهالك الإجمالي المقدر بمليون طن نفط مكافئ
الم�صدر:
- BP Statistical Review of World Energy, June 2011 , June 2012 , June 2013, June 2014
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الجدول 18-3
�صادرات الغاز الطبيعي من مختلف مناطق العالم خالل عامي  2012و 2013
(مليار متر مكعب)

�أمريكا ال�شمالية
منها :كندا
الواليات المتحدة
�أوروبا الغربية
منها :النرويج
هولندا
المملكة المتحدة
�أمريكا الجنوبية
منها :ترينيداد وتوباغو
�أخرى
االتحاد ال�سوفيتي ال�سابق
منها :رو�سيا االتحادية
�أخرى
ال�شرق الأو�سط
منها� :إيران
قطر
عمان
الإمارات
�أفريقيا
منها :الجزائر
نيجيريا
ليبيا
م�صر
�آ�سيا /البا�سيفيك
منها� :إندوني�سيا
ماليزيا
ميانمار
بروناي
�أ�ستراليا
الإجمالي

2012

2013

الن�سبة من �إجمالي
�صادرات العالم

ن�سبة التغير
2013/2012

129.8
83.8
45.9
201.6
99.4
50.4
16.0
40.2
18.5
20.0
272.2
221.2
63.0
156.8
9.1
119.6
10.9
8.0
97.7
49.5
25.9
2.4
10.4
122.5
38.6
32.0
8.6
9.4
25.9
1020.80

123.4
78.9
44.5
203.3
106.2
53.4
8.9
44.1
19.8
24.3
294.0
225.5
68.5
163.5
9.4
125.5
11.5
7.4
83.2
42.9
22.4
5.2
3.9
124.4
31.3
33.8
8.5
9.5
30.2
1035.9

11.9
7.6
4.3
19.6
10.3
5.2
0.9
4.3
1.9
2.3
28.4
21.8
6.6
15.8
0.9
12.1
1.1
0.7
8.0
4.1
2.2
0.5
0.4
12.0
3.0
3.3
0.8
0.9
2.9
100.0

()4.9
()5.8
()3.1
0.8
6.8
6.0
()44.4
9.7
7.0
21.5
8.0
1.9
8.7
4.3
3.3
4.9
5.5
()7.5
()14.8
()13.3
()13.5
116.7
()62.5
1.6
()18.9
5.7
()1.2
1.1
16.6
1.48

مالحظة :الأرقام بين قو�سين تعنى �سالبا.
الم�صدر:
- BP Statistical Review of World Energy, June 2013 and June 2014
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الجدول 19-3
�صادرات الغاز الطبيعي من مختلف مناطق العالم خالل عامي  2012و 2013
(مليار متر مكعب)

2012

)(%

2013

)(%

�أ-بوا�سطة الأنابيب
�أمريكا ال�شمالية

128.9

18.5

123.3

17.4

�أمريكا الجنوبية

15.8

2.3

18.6

2.6

�أوروبا

193.8

27.8

194.5

27.4

االتحاد ال�سوفيتي ال�سابق

257.4

37.0

279.8

39.4

ال�شرق الأو�سط

28.0

4.0

29.3

4.1

�أفريقيا

43.9

6.3

36.6

5.2

�آ�سيا /البا�سيفيك

28.8

4.1

28.5

4.0

�إجمالي �صادرات العالم من الغاز عبر الأنابيب

696.6

100.0

710.6

100.0

ب -غاز طبيعي م�سيل
�أمريكا ال�شمالية

0.9

0.3

0.1

0.0

�أمريكا الجنوبية

24.4

7.5

25.4

7.8

�أوروبا

7.8

2.4

8.9

2.7

االتحاد ال�سوفيتي ال�سابق

14.8

4.6

14.2

4.4

ال�شرق الأو�سط

128.8

39.7

134.2

41.3

�أفريقيا

53.8

16.6

46.6

14.3

�آ�سيا /البا�سيفيك

93.7

28.9

95.9

29.5

�إجمالي �صادرات العالم من الغاز الطبيعي الم�سيل 324.2

100.0

325.3

100.0

�إجمالي �صادرات العالم

1020.8

1035.9

ن�سبة الكميات الم�صدرة عبر الأنابيب/االجمالي ()%

68.24

68.60

ن�سبة الكميات الم�صدرة من الغاز الطبيعي الم�سيل/االجمالي ()%

31.76

31.40

الم�صدر:

- BP Statistical Review of World Energy, June 2014
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الجدول 20-3
تطور معدل الأ�سعار¿ العالمية للغاز الطبيعي 2013-2009
(دوالر �أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية)

2009

2010

2011

2012

2013

ن�سبة التغير
% 2013/2012

اليابان ¿ ¿

9.06

10.91

14.73

16.75

16.2

()3.5

االتحاد الأوروبي

8.52

8.01

10.48

11.03

10.7

()2.8

المملكة المتحدة

4.85

6.56

9.04

9.46

10.6

12.4

الواليات المتحدة

3.89

4.39

4.01

2.76

3.7

34.4

كندا

3.38

3.69

3.47

2.27

2.9

29.1

¿ معدل ال�سعر وا�صل بالإ�ضافة �إلى كلفة ال�شحن والت�أمين ()CIF
¿ ¿ غاز طبيعي م�سيل
مالحظة :الأرقام بين قو�سين تعنى �سالبا.
الم�صدر:
- BP Statistical Review of World Energy, June 2014
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الجدول 21-3
توزع الطاقة الإنتاجية اال�سمية للغاز الطبيعي الم�سيل في العالم نهاية عام 2013
مليون طن  /ال�سنة

الطاقة الإنتاجية اال�سمية

الن�سبة من الطاقة
الإنتاجية العالمية %

البا�سيفيك

105

36.0

منها� :أ�ستراليا

24.1

8.3

7.1

2.4

1.5

0.5

34.1

11.7

24.2

8.3

4.45

1.5

رو�سيا
ال�شرق الأو�سط

9.55
99.9

3.3
34.3

منها :الإمارات

5.8

2.0

10.4

3.6

77

26.4

اليمن
الأطل�سي

6.7
86.6

2.3
29.7

منها :الجزائر

23.9

8.2

12.2

4.2

3.7

1.3

21.8

7.5

4.3

1.5

15.5

5.3

5.2
291.50

1.8
100.0

المنطقة

بروناي

الواليات المتحدة
�إندوني�سيا
ماليزيا
بيرو

عمان
قطر

م�صر

غينيا الإ�ستوائية
نيجيريا
النرويج

ترينيداد وتوباغو
ترينيداد وتوباغو
االجمالي
الم�صادر:

مليون طن  /ال�سنة

- GIIGNL, the LNG industry in 2013
- IGU world LNG report-2014 edition
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الجدول 22-3

توزع الطاقة الإنتاجية اال�سمية للغاز الطبيعي الم�سيل في الدول العربية نهاية عام 2013
مليون طن  /ال�سنة

الطاقة الإنتاجية اال�سمية

الن�سبة من الطاقة
الإنتاجية العالمية %

الإمارات

5.8

2.0

الجزائر

23.9

8.2

قطر

77

26.4

م�صر

12.2

4.2

عمان

10.4

3.6

اليمن

6.7

2.3

136.0

46.7

الدولة

االجمالي

الم�صادر:
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مليون طن  /ال�سنة

- GIIGNL, the LNG industry in 2013
- IGU world LNG report-2014 edition

�أن�شطة المنظمة خالل عام 2014

الجزء الثاني

املقر الدائم للمنظمات العربية  -دولة الكويت

اجل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزء الثاين

أنشطة املنظمة
خالل عام 2014
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�أن�شطة المنظمة خالل عام 2014

الجزء الثاني

الف�صل الأول

جمل�س الوزراء واملكتب التنفيذي
 1-1مجل�س الوزراء
عقد مجل�س وزراء منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول اجتماعه الثاني
والت�سعين بمدينة القاهرة – جمهورية م�صر العربية بتاريخ � 4شعبان 1435
هجرية الموافق  2حزيران/يونيو  2014ميالدية ،وكان االجتماع على م�ستوى
مندوبي معالي الوزراء ،برئا�سة �سعادة الأ�ستاذ ح�سن محمد الرفيعي ،ممثل
جمهورية العراق في المكتب التنفيذي ،كما عقد المجل�س اجتماعه الثالث
والت�سعين بمدينة �أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ � 29صفر
 1436هجرية الموافق  21كانون الأول/دي�سمبر  2014ميالدية ،برئا�سة معالي
الأ�ستاذ عادل عبد المهدي ،وزير النفط في جمهورية العراق ،التي كانت لها
رئا�سة الدورة لعام .2014
وفيما يخ�ص القرارات التي اتخذها المجل�س هذا العام ،يمكن الرجوع �إلى
البيانين ال�صحفيين ال�صادرين عن اجتماعي المجل�س الملحقين بهذا التقرير.

 2-1المكتب التنفيذي
عقد المكتب التنفيذي للمنظمة اجتماعه الثامن والثالثين بعد المائة بمدينة
القاهرة  -جمهورية م�صر العربية ،بتاريخ � 2شعبان  1435هجرية الموافق
� 31أيار/مايو  2014ميالدية ،لإعداد جدول �أعمال االجتماع الثاني والت�سعين
لمجل�س وزراء المنظمة (على م�ستوى المندوبين) ،كما عقد اجتماعه التا�سع
والثالثين بعد المائة بمدينة الكويت – دولة الكويت بتاريخ  17ذوالحجة 1435
هجرية الموافق  11ت�شرين الأول�/أكتوبر  2014ميالدية ،وذلك للنظر في
ميزانيتي كل من الأمانة العامة والهيئة الق�ضائية لعام  ،2015ورفع التو�صيات
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المنا�سبة ب�ش�أنها �إلى االجتماع الثالث والت�سعين لمجل�س وزراء المنظمة .كما عقد
اجتماعه الأربعين بعد المائة بمدينة �أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة
بتاريخ � 26صفر  1436هجرية الموافق  18كانون الأول/دي�سمبر  2014ميالدية،
وذلك لإعداد جدول �أعمال مجل�س وزراء المنظمة في اجتماعه الثالث والت�سعين
الم�شار �إليه �أعاله.
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�أن�شطة المنظمة خالل عام 2014

الجزء الثاني

الف�صل الثاين

الأمانـــــــــــة العامـــــــة
�أو ً
ال :الدرا�سات والأوراق والتقارير
قامت الأمانة العامة لمنظمة �أوابك بتنفيذ برنامجها ال�سنوي لعام ،2014
والذي يت�ضمن �إنجاز الدرا�سات والأوراق البحثية ذات ال�صلة بال�صناعات
البترولية �سواء الفنية منها �أو الإقت�صادية ،وكذلك فيما يت�صل بتنظيم الم�ؤتمرات
والإجتماعات والندوات �أو الم�شاركة فيها.
وفيما يلي ا�ستعرا�ض لن�شاطات الأمانة العامة في هذين المجالين:
 1-1واقع و�آفاق �صناعة وتجارة الغاز الطبيعي في الدول العربية

تهدف الدرا�سة �إلى ا�ستعرا�ض التطورات الحالية والتوقعات الم�ستقبلية في
�صناعة وتجارة الغاز الطبيعي في الدول العربية .تتناول الدرا�سة �أهم الم�شاريع
التطويرية الحالية التي يتوقع �أن ت�ساهم في رفع �إنتاج الدول العربية من الغاز
الطبيعي ،وانعكا�سات ذلك على تلبية الطلب المحلي المتنامي على الغاز الذي
يمثل التحدي الأبرز �أمام الدول العربية من ناحية ،وحجم الفائ�ض عن اال�ستهالك
المخ�ص�ص للت�صدير من ناحية �أخرى.
 2-1تطوير م�صادر زيت ال�سجيل عربيا وعالميا

تهدف الدرا�سة �إلى ت�سليط ال�ضوء على م�صادر زيت ال�سجيل و�إنتاجه  ،كما
تنظر في العوائق التي تقف في وجه اال�ستثمار الفعال له ،وتبحث في مدى ت�أثيره
الفعلي الحالي والم�ستقبلي على �أ�سواق الطاقة.
ا�شتملت الدرا�سة على ا�ستعرا�ض زيت ال�سجيل في الدول العربية مع بيان
تقديرات م�صادره في الدول العربية وفي العالم .وتحديد بع�ض التحديات التي
تقف في وجه تطوير �صناعته.
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� 3-1آفاق �صناعة تكرير النفط في العالم

تهدف هذه الدرا�سة والتي جاءت في ت�سعة ف�صول �إلى �إلقاء ال�ضوء على
�أهم المالمح التي مرت بها �صناعة تكرير النفط ،وال�صعوبات التي اعتر�ضت
م�سيرتها في مناطق العالم الرئي�سية ،وهي �آ�سيا البا�سيفيك و�أمريكا ال�شمالية،
و�أوروبا الغربية و�أوروبا ال�شرقية و�أمريكا الجنوبية وال�شرق الأو�سط ،و�أفريقيا،
مع الإ�شارة �إلى الإجراءات التي اتخذت لتمكين الم�صافي من التكيف مع تلك
ال�صعوبات ،وذلك ال�ستخال�ص الدرو�س والعبر التي تمكن القائمين على هذه
ال�صناعة من اختيار الحلول المنا�سبة لمواجهة االنعكا�سات ال�سلبية للتحديات
وال�صعوبات التي تعتر�ضها حالياً والمحتمل وقوعها في الم�ستقبل.
تجدر الإ�شارة �إلى �أن الأمانة العامة للمنظمة قد حر�صت منذ ال�سنوات
الأولى لإن�شائها على متابعة تطور �صناعة التكرير في الدول العربية وفي العالم،
وتحديث البيانات المتعلقة بها ،وعلى فترات معينة.
 4-1درا�سة «تطور �أ�سعار الغاز الطبيعي في الأ�سواق العالمية»

تهدف الدرا�سة ،بالدرجة الأ�سا�س� ،إلى �إلقاء ال�ضوء على تطور �أ�سعار الغاز
الطبيعي في الأ�سواق العالمية وعالقتها ب�أ�سعار النفط .ت�شتمل الدرا�سة على
�أربعة �أجزاء ،حيث تم تكري�س الجزء الأول لإعطاء لمحة عامة حول �أ�سواق الغاز
الطبيعي العالمية ،وتناول الجزء الثاني �أ�سعار الغاز الطبيعي عربياً وعالمياً،
وتطرق الجزء الثالث �إلى ت�سعير الغاز الطبيعي وتطوره ،بينما تم في الجزء الرابع
تناول العالقة ما بين �أ�سعار الغاز الطبيعي و�أ�سعار النفط ثم اختتمت الدرا�سة
ببع�ض اال�ستنتاجات.
ومن �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة �أنه تتفاوت التوقعات المتعلقة
بت�سعير الغاز وعالقته ب�أ�سعار النفط ،لكن المعطيات الحالية ت�شير �إلى �أنه �أوالً
يرجح تطور ت�سعير الغاز في كل من �أوروبا و�آ�سيا باتجاه مزيج �أكثر تنوعاً يت�ضمن
ت�سعير مرتبط ب�أ�سعار النفط وت�سعير مرتبط ب�أ�سعار الغاز بالإ�ضافة �إلى ت�سعير
مرتبط ب�أ�سعار م�ؤ�شرات بديلة �أخرى ،وثانياً تكون التحوالت الم�ستقبلية في
�أ�سواق الغاز الآ�سيوية ب�شكل �أكثر تدريجياً وبدرجة �أقل من الحدة مقارنة ب�أ�سواق
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الغاز الأوروبية ،وثالثاً ا�ستمرار هيمنة الت�سعير المرتبط ب�أ�سعار الغاز في ال�سوق
الأمريكية (والبريطانية) كونها �أكثر الأ�سواق تطوراً وانفتاحاً وتميزها بدرجة
عالية من ال�شفافية.
 5-1درا�سة “الواقع والآفاق الم�ستقبلية للطلب على النفط الخام والغاز الطبيعي في
الدول ال�صناعية واالنعكا�سات على الدول الأع�ضاء”

تهدف الدرا�سة بالدرجة الأ�سا�س� ،إلى �إلقاء ال�ضوء على واقع و�آفاق الطلب
على النفط الخام والغاز الطبيعى فى الدول ال�صناعية واالنعكا�سات على الدول
الأع�ضاء .خ�ص�ص الجزء الأول من الدرا�سة لعر�ض م�ؤ�شرات االحتياطيات
الم�ؤكدة والإنتاج واال�ستهالك وتجارة النفط الخام فى الدول ال�صناعية ب�شكل
عام ،وفى الواليات المتحدة الأمريكية واالتحاد الأوروبى واليابان ب�شكل خا�ص،
مع ا�ستعرا�ض االفاق الم�ستقبلية لطلب المجموعة.
وتناول الجزء الثانى عر�ضاً لذات الم�ؤ�شرات المتعلقة ب�صناعة الغاز الطبيعى
فى الدول ال�صناعية ،كما تم ا�ستعرا�ض الآفاق الم�ستقبلية لطلب دول المجموعة
على الغاز الطبيعى خالل الفترة ( .)2035-2011وكر�س الجزء الثالث منها
لتق�صي �أثر تطور الطلب الم�ستقبلى على النفط الخام والغاز الطبيعى فى الدول
ال�صناعية على الدول الأع�ضاء فى المنظمة .وقدم الجزء الرابع والخام�س منها
نتائج الدرا�سة وعدد من التو�صيات.
ومن �أهم ما خل�صت �إليه الدرا�سة �أن الطلب العالمي على النفط والغاز
الطبيعي من المتوقع �أن يتركز خالل العقدين القادمين في الدول النامية،
�إذ من المتوقع �أن ينمو طلب مجموعة الدول النامية على النفط بمعدل نمو
�سنوي  ،%2.2وكذلك الطلب على الغاز الطبيعي الذي من المتوقع �أي�ضاً �أن
ينمو بمعدل � %2.3سنوياً في حين �سيبقى معدل الطلب في الدول ال�صناعية
محدوداً ،الأمر الذي �سينعك�س على الخارطة العالمية لتجارة النفط والغاز
الطبيعي من ناحية ،وعلى �أ�سواق �صادرات الدول الأع�ضاء من النفط والغاز
الطبيعي من جهة �أخرى.
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 6-1درا�سة «متابعة دور المخزون النفطي في الأ�سواق العالمية وانعكا�ساتها على الدول
الأع�ضاء في �أوابك»

تهدف الدرا�سة ب�شكل رئي�سي �إلى بيان التطورات الأخيرة التي �شهدتها
المخزونات النفطية ومدى ت�أثيرها على التقلبات في �أ�سعار النفوط المختلفة من
جهة ،و�أثرها على �إمدادات النفط من الدول المنتجة وخ�صو�صاً الدول الأع�ضاء
من جهة �أخرى ،وذلك خالل الفترة ( .)2014-2010يذكر �أنه �سبق و�أن قامت
الأمانة العامة فى عام  2010ب�إعداد درا�سة حول ذات المو�ضوع والتى غطت
الفترة ( ،)2010–1999ونظراً لأهمية متابعة التطورات التي ي�شهدها المخزون
النفطي في الأ�سواق العالمية  ،فقد ارت�أت الأمانة العامة �إعداد درا�سة متابعة
لهذا الدور خالل ال�سنوات الخم�س الأخيرة ( )2014–2010مع تحديث البيانات
الخا�صة بها.
وتتناول الدرا�سة التعريف ب�أنواع وت�صنيفات المخزونات النفطية المختلفة
المتبناة من قبل ال�صناعة النفطية ،والتطورات في حجم المخزونات النفطية
المختلفة وكفايتها بعدد �أيام اال�ستهـالك للفترة ( ،)2014-2010وتحليل
العالقة بين المخزونات النفطية المختلفة و�أ�سعار النفط الخام خالل الفترة
من (  .)2014-2010بالإ�ضافة �إلى م�ستويات الطلب والعر�ض النفطي للفترة
( ،)2014-2010وبيان دور المخزون في خلق حالة التوازن في ال�سوق النفطية.
وانعكا�سات التقلبات في م�ستويات المخزون النفطي على ال�سوق النفطية وعلى
�إمدادات الدول الأع�ضاء و�أ�سعار نفوطها.
 7-1درا�سة «تطور �أزمة الديون ال�سيادية بمنطقة اليورو وانعكا�ساتها على ال�صادرات
البترولية للدول الأع�ضاء»

تهدف الدرا�سة �إلى ت�سليط ال�ضوء على الجهود المبذولة لمعالجة الأزمة
بعد بيان جذورها التاريخية والأ�سباب الكامنة ورائها وانعكا�ساتها الحقيقية
على الإقت�صـــاد العالمي و�أ�سواق البترول العالمية ب�شكل عام ،وانعكا�ساتها على
اقت�صادات الدول الأع�ضــــــاء وقطاع البترول العربي ب�شكل خا�ص.
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وت�ستعر�ض الدرا�سة التطور التاريخي لقيام االتحاد النقدي الأوروبي ومبررات
وجوده ،وحقيقة �أزمة الديون الأوروبية وعالقتها بالأزمة المالية العالمية،
والجهود المبذولة لمعالجة �أزمة الديون ال�سيادية الأوروبية ،وتداعيات �أزمة
منطقة اليورو وانعكا�ساتها على االقت�صاد العالمي .بالإ�ضافة �إلى تداعيات �أزمة
الديون ال�سيادية الأوروبية على �أ�سواق البترول العالمية ،وعلى اقت�صادات الدول
الأع�ضاء في منظمة �أوابك.
 8-1ورقة بعنوان «برنامج تح�سين الأداء في �صناعة تكرير النفط في الدول العربية».

قدمت هذه الورقة �إلى م�ؤتمر الكويت الثاني لتكنولوجيا ال�صناعات البترولية
الالحقة ،الذي عقد في دولة الكويت يومي  3–2يونيو  ،2014ونظمه المركز الدولي
للجودة واالنتاجية (.)IQPC
ا�ستعر�ضت الورقة خ�صائ�ص �صناعة التكرير في الدول العربية من حيث الطاقة
التكريرية ،وعدد الم�صافي القائمة في كل دولة من الدول العربية الأع�ضاء وغير
الأع�ضاء في منظمة �أوابك ،كما تناولت �أهم التحديات التي تواجه �صناعة التكرير
العربية ،والتي تتركز في وجود ن�سبة كبيرة من الم�صافي ال�صغيرة الحجم والب�سيطة
التي ال تحتوي على وحدات تحويلية ،مما ي�ؤدي �إلى انخفا�ض ربحية هذه الم�صافي،
و�ضعف قدرتها على تلبية الطلب المحلي على المنتجات النفطية� ،إ�ضافة �إلى �صعوبة
مواكبة متطلبات الت�شريعات البيئية الخا�صة ب�إنتاج الم�شتقات النفطية �أو المتعلقة
بالحد من االنبعاثات الملوثة للبيئة.
وا�ستعر�ضت الورقة الفر�ص المتاحة ل�صناعة تكرير النفط في الدول العربية،
والتي �ست�ساهم في تح�سين م�ستوى �أدائها الت�شغيلي ،ومن �أهم هذه الفر�ص:
•توفر النفط الخام في الدول العربية ،مما يوفر تكاليف نقل النفط التي
تدفعها م�صافي النفط في البلدان غير المنتجة.
•وجود خطط لتطوير الم�صافي القائمة و�إن�شاء م�صافي جديدة ،حيث يتوقع
�أن ت�ؤدي هذه الم�شاريع �إلى رفع �إجمالي الطاقة التكريرية في الدول العربية
من  7.9مليون ب/ي �إلى حوالي  13مليون ب/ي بحلول عام  ،2018مما
�سيمكن �صناعة التكرير من تلبية حاجة ال�سوق المحلية من الم�شتقات النفطية
وت�صدير الفائ�ض �إلى الأ�سواق العالمية.
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•التوجه نحو تعزيز التكامل بين �صناعتي التكرير والبتروكيماويات ،وذلك
بهدف اال�ستفادة من الخ�صائ�ص التي تحققها عملية التكامل� ،سواء من خالل
تبادل اللقيم والمنتجات فيما بينهما� ،أو الم�شاركة في الوحدات الخدمية.
 9-1الأوراق التي قدمت خالل «االجتماع الرابع ع�شر للخبراء حول بحث �إمكانيات
التعاون في مجال ا�ستثمار الغاز الطبيعي في الدول الأع�ضاء».

قدمت الأمانة العامة ورقتين خالل االجتماع الرابع ع�شر للخبراء حول بحث
�إمكانيات التعاون في مجال ا�ستثمار الغاز الطبيعي في الدول الأع�ضاء ،الذي عقد في
مقر المنظمة في دولة الكويت ،يومي  13و  14ت�شرين الأول� /أكتوبر 2014
تناولت الورقة الأولى الأن�شطة التي قامت بها الأمانة العامة خالل الفترة بين
االجتماع الثالث ع�شر واالجتماع الرابع ع�شر .وا�ستعر�ضت بع�ض الم�ؤ�شرات الهامة في
�صناعة الغاز الطبيعي خالل عام  ،2013وتناولت التطورات العالمية في مجاالت �إنتاج
وا�ستهالك الغاز الطبيعي ،بالإ�ضافة �إلى تجارة الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب،
وبا�ستخدام ناقالت الغاز الطبيعي الم�سيل ،وح�صة الدول العربية من التجارة العالمية
للغاز الطبيعي بنوعيه .كما ا�ستعر�ضت الورقة تطورات �صناعة الغاز الطبيعي على
ال�صعيد المحلي في الدول الأع�ضاء في منظمة �أوابك.
بينما تناولت الورقة الثانية ،ملخ�ص درا�سة «واقع و�آفاق �صناعة الغاز الطبيعي في
الدول العربية»  ،وا�ستعر�ضت �أهم تطورات �صناعة وتجارة الغاز الطبيعي في الدول
العربية خالل الفترة  ،2012-2002ومن بينها تطور احتياطيات الغاز الطبيعي ،ودور
الأن�شطة اال�ستك�شافية والتطويرية في تعوي�ض ما تم �إنتاجه خالل العقد الما�ضي،
والتطورات في �إنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي ،والفائ�ض عن اال�ستهالك المتاح
للت�صدير .كما تناولت الورقة منظومة ت�صدير الغاز التي ت�ضم خطوط الأنابيب،
ومجمعات �إنتاج وت�صدير الغاز الم�سيل ،ودور هذه المنظومة في رفع �صادرات الغاز
الطبيعي من الدول العربية .واختتمت الورقة بتقديم لمحة عامة عن التوقعات
الم�ستقبلية ل�صناعة الغاز الطبيعي على المدى المتو�سط خالل الفترة ،2018-2014
وم�شاريع ا�ستيراد الغاز الطبيعي الجاري الإعداد لها لتلبية الطلب المتنامي على الغاز
في الدول العربية.
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 10-1ورقة بعنوان «حرق الغاز من عدمه ،هل هذا هو ال�س�ؤال؟»

قدمت هذه الورقة �إلى القمة ال�سنوية الثالثة لإدارة وتخفي�ض حرق الغاز على
ال�شعلة ،التي عقدت في مدينة �أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة ،خالل
الفترة  29 – 26ت�شرين الأول � /أكتوبر  ،2014والتي نظمها المركز الدولي للجودة
واالنتاجية.
وتناولت الورقة عدة نقاط كان من بينها:
•تحديد �إجمالي م�ستويات حرق الغاز في المنطقة العربية  ،وتف ّهم
اال�ستراتيجيات المتبعة لمزيد من تخفي�ض حرق الغاز.
•تحديد التقنيات المثلى الم�ستخدمة ال�سترجاع الغاز وتخفي�ض الحرق.
•دور ال�شركات في الحد من الحرق غير المخطط للغاز ،والحد من الت�أثيرات
البيئية.
•دور منتجي التقنيات الجديدة وال�شركات العاملة في تح�سين �إدارة عمليات
حرق الغاز.
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ثاني ًا :الندوات وامل�ؤمترات التي نظمتها الأمانة العامة
م�ؤتمر الطاقة العربي العا�شر

برعـــــاية �ساميـــــة من ح�ضرة �صاحب ال�سمـــو ال�شيخ خليفة بن زايد بن �سلطان
�آل نهيان ،رئي�س دولة الإمارات العربية المتحدة ،عقد م�ؤتمر الطاقة العربي العا�شر
في مدينة �أبوظبي - ،دولة الإمارات العربية المتحدة ،خالل الفترة  23 – 21دي�سمبر
 2014تحت �شعار «الطاقة والتعاون العربي» ،وبم�شاركة وفود ر�سمية تمثل  13دولة
عربية ،تر�أ�س معظمها �أ�صحاب المعالي وزراء البترول والطاقة والكهرباء ،كما �شارك
في الم�ؤتمر عدد من كبار الم�س�ؤولين في المنظمات والم�ؤ�س�سات ومراكز الأبحاث
العربية والإقليمية والدولية.
وعلى مدى ثالثة �أيام ناق�ش الم�ؤتمر التطورات الدولية الراهنة في �صناعة الطاقة
العالمية خا�صة �صناعات النفط والغاز والكهرباء ،وتدار�س انعكا�سات هذه التطورات
على الدول العربية في الحا�ضر والم�ستقبل .كما ناق�ش الم�ؤتمر عبر حلقاته النقا�شية
وجل�ساته الفنية مجمل التطورات الراهنة في الأ�سواق العالمية ،و�آفاق اال�ستثمارات
الالزمة لتطوير قطاع الطاقة مع المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية الم�ستدامة.
وتدار�س الم�ؤتمر في مو�ضوعات ذات �صلة بم�صادر الطاقة العربية والعالمية،
وا�ستهالكها في الدول العربية و�إمكانيات تر�شيدها ،والتطورات الجارية على �صعيد
م�شاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية.
وفيما يلي البيان الختامي للم�ؤتمر :
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البيان الختامي
م�ؤتمر الطاقة العربي العا�شر
مدينة �أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة
 23 – 21كانون الأول /دي�سمبر 2014

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
البيان الختامي لم�ؤتمر الطاقة العربي العا�شر
�أبوظبي 23 – 21 ،كانون الأول /دي�سمبر 2014

تحت رعاية �سامية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س دولة
االمارات العربية المتحدة حفظه اهلل ،عقـد م�ؤتمر الطـــــاقة العربي العا�شـــر في
مدينة �أبوظبي ،دولة الإمارات العربية المتحدة ،خالل الفترة من � 29صفر � 1436إلى
 1ربيع الأول  1436هـ ،الموافق � 21إلى  23كانون الأول /دي�سمبر 2014م ،تحت
�شعار (الطاقة والتعاون العربي).
وقد قامت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول وال�صندوق
العربي للإنماء االقت�صادي واالجتماعي ،وبالتعاون والتن�سيق مع جامعة الدول العربية،
والمنظمة العربية للتنمية ال�صناعية والتعدين ،ووزارة الطاقة في دولة االمارات
العربية المتحدة بالإعداد والتنظيم للم�ؤتمر.
وافتتح الم�ؤتمر معالي المهند�س �سهيل بن محمد فرج المزروعي وزير الطاقة في
دولة الإمارات العربية المتحدة ورئي�س الم�ؤتمر بكلمة رحب فيها ب�أ�صحاب المعالي
وزراء البترول والطاقة والكهرباء العرب ،وبوفود الدول العربية الم�شاركة ،وبجميع
الم�شاركين في الم�ؤتمر  ،كما �أعرب عن تمنيات �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة بالنجاح
لأعمال الم�ؤتمر .و�أ�شار معاليه �إلى �أن دولة الإمارات العربية المتحدة التي ا�ست�ضافت
الدورة الأولى لم�ؤتمر الطاقة العربي عام  1979ي�سعدها �أن ت�ست�ضيف هذا العام
الم�ؤتمر في دورته العا�شرة.
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كما ذكر معاليه �أن الم�ؤتمر ينعقد في فترة ت�شهد فيها �أ�سعار النفط انخفا�ضا
ملحوظا مما �شكل و�سوف ي�شكل عبئا اقت�صادياً على الدول العربية الم�صدرة للبترول،
و�أ�شاد بقرار منظمة �أوبك الأخير بتثبيت م�ستوى االنتاج في دولها الأع�ضاء والذي
اعتبره قراراً �صائباً وا�ستراتيجياً ومفيداً لالقت�صاد العالمي الأمر الذي �سوف ي�ساهم
في ا�ستعادة ال�سوق النفطية لنموها تدريجياً خالل ال�سنوات المقبلة.
و�أعرب معاليه عن �أمنياته ب�أن يخرج الم�ؤتمر وبما ي�شمله من �أوراق عمل وحلقات
نقا�شية وجل�سات فنية بتو�صيات علمية وعملية ذات فعالية لزيادة النمو والتطور
لوطننا العربي.
ثم �ألقى معالي الأ�ستاذ عبداللطيف يو�سف الحمد ،المدير العام/رئي�س مجل�س
الإدارة لل�صندوق العربي للإنماء االقت�صادي واالجتماعي كلمة نيابة عن الجهات
المنظمة والراعية للم�ؤتمر وهي منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول وال�صندوق
العربي للإنماء االقت�صادي واالجتماعي ،وجامعة الدول العربية ،والمنظمة العربية
للتنمية ال�صناعية والتعدين ،عبر فيها عن �أ�سمى �آيات االمتنان والتقدير ل�صاحب
ال�سمو رئي�س دولة االمارات العربية المتحدة على تف�ضل �سموه برعاية �أعمال الم�ؤتمر،
و�أ�شار في كلمته �إلى �أن الم�ؤتمر العا�شر ينعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة التي
ا�ست�ضافت الم�ؤتمر الأول عام  ، 1979كما �أ�شاد بالدور الذي قام به المغفور له ب�إذن
اهلل تعالى الدكتور علي �أحمد عتيقة ،الأمين العام الأ�سبق لمنظمة الأقطار العربية
الم�صدرة للبترول ،في تنظيم م�ؤتمرات الطاقة العربية .وتطرق معاليه الى م�ؤ�شرات
الطاقة الرئي�سية في الدول العربية  ،و�إلى دور البترول الرائد في منظومة الطاقة
و�إلى تعزيز التعاون في مجاالتها .و�أكد معاليه ب�أن ما �سيتم تداوله في الم�ؤتمر من
مو�ضوعات� ،ستخ�ضع للنقا�ش العلمي ،مما يمنح هذا الم�ؤتمر �سبل النجاح ،وتجعل منه
منبراً للبحث المفيد ،ولبنة هامة في م�سيرة التعاون االقت�صادي والتنموي العربي.
ح�ضر الم�ؤتمر �أ�صحاب المعالي وال�سعادة وزراء البترول والطاقة والكهرباء،
ور�ؤ�ساء وفود يمثلون ثالث ع�شرة دولة عربية ،وعدد من كبار الم�س�ؤولين في
المنظمات والم�ؤ�س�سات العربية ،والهيئات الإقليمية والدولية .كما �شارك فيه عدد من
خبراء الطاقة وممثلون من �شركات ومراكز �أبحاث بترولية عربية و�أجنبية .وقد تحدث
في الجل�سة االفتتاحية �أ�صحاب المعالي الوزراء و�أ�صحاب ال�سعادة ر�ؤ�ساء الوفود
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م�ستعر�ضين الو�ضع الحالي والأفاق الم�ستقبلية لقطاع الطاقة ،والخطط الهادفة
لتطوير هذا القطاع في دولهم.
ناق�ش الم�ؤتمر عبر حلقاته النقا�شية وجل�ساته الفنية مجمل التطورات الراهنة في
الأ�سواق العالمية ،و�آفاق اال�ستثمارات الالزمة لتطوير قطاع الطاقة مع المحافظة
على البيئة وتحقيق التنمية الم�ستدامة .كما تدار�س الم�ؤتمر في مو�ضوعات ذات
�صلة بم�صادر الطاقة العربية والعالمية ،وا�ستهالكها في الدول العربية و�إمكانيات
تر�شيدها ،والربط الكهربائي بين الدول العربية ،والتطورات التكنولوجية وانعكا�ساتها
على هذا القطاع المهم.
وفيما يلي �أهم ما تم ا�ستخال�صه من الأوراق والمناق�شات التي دارت في جل�سات
الم�ؤتمر:
�أوال :التطورات الراهنة في �أ�سواق النفط والغاز الطبيعي وانعكا�ساتها على
قطاع الطاقة العربي
ناق�ش الم�ؤتمر التطورات الراهنة في �أ�سواق النفط والغاز الطبيعي وانعكا�ساتها
على قطاع الطاقة العربي في ظل الأو�ضاع اال�ستثنائية التي يعقد فيها الم�ؤتمر وما
ت�شهده �أ�سواق الطاقة من حالة عدم اال�ستقرار التي �أدت �إلى تقلبات حادة في الأ�سعار
نظراً لتراجع الطلب العالمي ب�سبب تباط�ؤ النمو االقت�صادي العالمي من ناحية ووفرة
الإمدادات من ناحية ثانية .وتفاقمت هذه الأو�ضاع بفعل العوامل الجيو�سيا�سية
الأخرى.
وفي هذا الإطار �أو�صى الم�ؤتمر بما يلي:
•�إن الموقع الحيوي الذي تتب�ؤه الدول العربية المنتجة والم�صدرة للبترول في
�أ�سواق الطاقة العالمية يحتم عليها م�ضاعفة الجهود لبلورة ر�ؤى متوائمة حول
ق�ضايا الطاقة والتن�سيق فيما بينها من جهة ،ومع الدول الأخرى المنتجة
للبترول من جهة ثانية.
• قيام الدول الرئي�سية المنتجة للنفط والغاز الطبيعي والدول الرئي�سية
الم�ستهلكة لهما بالعمل �سوي ًا على تهيئة العوامل الكفيلة لإ�شاعة المناخ
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المالئم الذي من �ش�أنه تحقيق اال�ستقرار في �أ�سواق الطاقة وتبديد �آثار حالة
عدم اليقين التي خيمت على الأ�سواق ب�سبب التحديات االقت�صادية والبيئية
التي �أحاطت بقطاع الطاقة.
•�ضرورة تعزيز الحوار وتكثيف التعاون بين جميع الأطراف الرئي�سية ذات
العالقة المبا�شرة ب�صناعة النفط والغاز الطبيعي من منتجين وم�ستهلكين
وم�ستثمرين لخلق المناخ المنا�سب ال�ستقرار الأ�سواق ب�أ�سعار مقبولة للمنتجين
والم�ستهلكين وم�شجعة لقطاع اال�ستثمار في ال�صناعة البترولية ،بالإ�ضافة �إلى
تحقيق �أمن الطاقة ب�شقيه.
ثاني ًا :اال�ستثمارات الالزمة لتطوير قطاع الطاقة في الدول العربية
يواجه الم�ستثمرون في قطاع الطاقة ثالث ق�ضايا ح�سا�سة ،وهي :ارتفاع تكاليف
الم�شروعات ،ونق�ص �إمدادات الغاز الطبيعي ،والقيود المفرو�ضة على التمويل .وتعتبر
الق�ضية الأخيرة �أكثر هذه الق�ضايا ح�سا�سية .ونظراً لأهمية هذه الم�سائل� ،أو�صى
الم�ؤتمر بما يلي:
•�إن تح�سين مناخ اال�ستثمار يتطلب من �صناع القرار التركيز على التزامهم
بتح�سين هذا المناخ وتمكين بيئة الأعمال.
•نظراً لأن �أ�سعار عقود �إن�شاء الم�شاريع هي المكون الرئي�سي للتكاليف ،ف�إن
على را�سمي ال�سيا�سة ت�شجيع القائمين على الم�شاريع على تقييم و�ضبط
ا�ستراتيجيات التعاقد واال�ستعانة ب�أدوات وطرق بديلة للتخفيف من المخاطر،
وذلك للتقليل من تكاليف الم�شاريع.
•�إن معالجة المفارقة التي يعاني منها قطاع الغاز في المنطقة التي تتمثل في
نق�ص �إمدادات الغاز رغم توافر االحتياطيات تتطلب معالجة كل من العر�ض
والطلب ،الأمر الذي يجعل من ال�ضروري على �صناع القرار �أن يعملوا على
�إ�صالح �سيا�سة ت�سعير الطاقة في ال�سوق المحلية للحد من اال�ستهالك
المفرط ،بالإ�ضافة �إلى تعزيز الحوافز ال�سعرية بالن�سبة �إلى الم�ستثمرين في
مجال ا�ستك�شاف وتطوير الغاز الطبيعي .
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•�إن ت�أمين التمويل لفترات متو�سطة وطويلة الأمد هو �أكبر التحديات التي
تواجه الم�ستثمرين .ومع تزايد �ضغوط المطالب االجتماعية للح�صول على
التمويل الحكومي وت�أثيراتها على الميزانيات العامة ف�إن الموارد المالية
الذاتية لن تكون كافية لتغطية النق�ص في التمويل المطلوب.
وعليه ف�إن الأمر يتطلب من �صانعي ال�سيا�سات ت�شجيع �أ�شكال بديلة للتمويل �أكثر
قدرة على اال�ستمرارية و�أقل اعتمادا على �أ�سعار النفط .ويعتبر الح�صول على التمويل
من خالل �أ�سواق ر�أ�س المال �أكثر هذه البدائل �أهمية.
ثالث ًا :الطاقة والبيئة والتنمية الم�ستدامة
تعمل الدول العربية على تحقيق التنمية الم�ستدامة التي تهدف �إلى دمج الأبعاد
االقت�صادية واالجتماعية والبيئية  ،واالتجاهات الحديثة في الفكر االقت�صادي العالمي
المرتبطة بالطاقة ،و�إقرار االقت�صاد الأخ�ضر ك�إحدى الو�سائل لتحقيق الأهداف
الواردة في وثيقة «الم�ستقبل الذي نريد» ال�صادرة عن قمة الأر�ض ريو 20+في يونيو
.2012
اطلع الم�ؤتمر على �أهمية الترابط الوثيق بين التنمية والطاقة والبيئة ،بالإ�ضافة
�إلى التطورات التي �شهدتها االتفاقية الإطارية للأمم المتحدة ب�ش�أن تغير المناخ.
وبهذا الخ�صو�ص � ،أو�صى الم�ؤتمر بما يلي:
•الت�أكيد على التم�سك بالمبادىء الرئي�سية التي تحكم التعاون الدولي للتعامل
مع ظاهرة تغير المناخ �أو �إعادة التفاو�ض حولها ،والت�أكيد على م�س�ؤولية الدول
ال�صناعية عن قيادة الجهد الدولي لتخفي�ض االنبعاثات والتمويل ونقل التقنية.
•دعوة الدول العربية للتم�سك باالتفاقية الإطارية ب�ش�أن تغير المناخ وعدم �إعادة
كتابتها �أو �إعادة تف�سيرها �أو �إ�ضافة مالحق �إ�ضافية عليها بل يجب �أن تكون
العملية التفاو�ضية وفقاً لمبادىء االتفاقية والمبنية على االن�صاف والم�س�ؤولية
الم�شتركة ولكن المتباينة والقدرات المتفاوتة وااللتزام بالم�س�ؤولية التاريخية
وحق الدول العربية في تحقيق التنمية الم�ستدامة.
•�إن االقت�صاد الأخ�ضر هو �إحدى الو�سائل لتحقيق التنمية الم�ستدامة ح�سب
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ظروف كل دولة التخاذ ما يلزم من �إجراءات وخا�صة ال�سيا�سات التي تكفل
التحول �إلى هذه الو�سيلة.
•�سيظل الوقود الأحفوري الم�صدر الأول للطاقة ،و�سي�ساهم ب�شكل حيوي في
مزيج الطاقة لعقود طويلة قادمة في ظل وجود �أكثر من  %20من �سكان
العالم ال يح�صلون على الطاقة ،ويعد الوقود الأحفوري ال�سبب الرئي�س في
التنمية االقت�صادية و�أن هناك ثمة �ضرورة لإيجاد نوع من التوازن بين م�صادر
الطاقة الأخرى و�أن جميع هذه الم�صادر مكملة لبع�ضها البع�ض لدعم الجهود
الدولية لتحقيق التنمية الم�ستدامة.
•الت�أكيد على �أهمية البحث وتطوير التقنيات التي تخفف االنبعاثات خا�صة
«احتجاز الكربون وتخزينه» ( ، )CCSودعم توطيد التعاون الدولي في مجال
تغير المناخ وت�شجيع ا�ستخدام الآليات التي يتفق عليها في �إطار االتفاقية
وذلك للحد من زيادة انبعاثات الغازات الناجمة عن ظاهرة االحتبا�س الحراري
في العالم.
•االهتمام بالتنوع االقت�صادي الذي تم اتخاذه في م�ؤتمر الأطراف الثامن
ع�شر ( )COP-18الذي عقد في الدوحة بدولة قطر عام  ،2012والذي
يعطي الدول النامية ،التي يعتمد اقت�صادها على م�صادر محدودة ،حقها في
التنمية الم�ستدامة وا�ستعدادها لعر�ض �إجراءاتها وخططها الراهنة الرامية
�إلى تحقيق التنويع االقت�صادي الذي يعود بمنافع م�شتركة تتمثل في خف�ض
االنبعاثات والتكيف مع ت�أثيرات تغير المناخ.
•�إن �أي اتفاق جديد مقترح توقيعه في م�ؤتمر الأطراف القادم ( )COP-21في
باري�س عام  2015يجب �أن يكون في �إطار االتفاقية الإطارية ب�ش�أن تغير المناخ
للحفاظ على المكت�سبات التي تحققت للدول النامية.
•الت�أكيد على �أهمية الموقف العربي الموحد الذي تم اتخاذه في م�ؤتمر
الأطراف الع�شرين والذي عقد في ليما – البيرو  ،2014و�ضرورة التن�سيق
بين الوفود الوطنية الم�شاركة في المحافل الدولية بهذا ال�ش�أن كي ال تتعار�ض
القرارات ال�صادرة عن تلك المحافل مع الموقف العربي من المفاو�ضات.
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•�إن ق�ضية التكيف مع الآثار ال�سلبية للتغيرات المناخية هي �أولوية ق�صوى
ويجب �أن تكون جزءاً ال يتجز�أ من الم�ساهمات الوطنية التي �سيتم االتفاق
عليها في االتفاقية الجديدة ،و�أن تقوم الدول المتقدمة على توفير التمويل
والدعم ب�أ�شكاله المختلفة الالزم لهذه الق�ضية.
رابع ًا :م�صادر الطاقة العربية والعالمية
تمتلك الدول العربية حوالي  %57من �إجمالي احتياطيات النفط التقليدية
الم�ؤكدة في العالم ،ونحو  %27من احتياطيات الغاز الطبيعي عام  ،2014بالإ�ضافة
�إلى امتالكها الحتياطيات كبيرة غير مكت�شفة من النفط والغاز� .إال �أن �إنتاجها ال
يتنا�سب وتلك االحتياطيات الكبيرة �إذ لم يزد �إنتاجها من النفط عن  %30من �إجمالي
�إنتاج العالم ،كما �أن الغاز الم�سوق من الدول العربية لم ي�شكل �إال ن�سبة  %17من
كميات الغاز الم�سوقة في العالم عام  .2013كما ت�شير بع�ض الدرا�سات �إلى �أن عدد
من الدول العربية تمتلك م�صادر محتملة من زيت ال�سجيل.
تعتبر الدول العربية منطقة واعدة لتوليد الطاقة من بع�ض الم�صادر المتجددة
كالطاقة ال�شم�سية وطاقة الرياح ،لكن ا�ستغالل هذه النوع من الم�صادر ال يزال
محدوداً ،وهناك م�شاريع جديدة قيد التعاقد �أو التنفيذ في الأردن و ُعمان والمغرب
والإمارات والبحرين وال�سعودية.
وتعتبر الطاقة النووية الأ�سرع نمواً بين م�صادر الطاقة الأخرى ،وتزداد كفاءتها
و�أمانها في توليد الطاقة الكهربائية ب�صورة م�ستمرة ،وبلغ �إجمالي عدد المفاعالت
النووية العاملة في العالم  438مفاع ً
ال في نهاية عام  ،2013يتركز �أكثر من %81
منها في ع�شر دول فقط.
و �أو�صى الم�ؤتمر بما يلي:
•متابعة عمليات التنقيب الكت�شاف حقول جديدة ت�ساهم في رفد االحتياطيات
الحالية في الدول العربية باحتياطيات جديدة ،وتبني التقنيات الحديثة التي
ت�ساهم في رفع معامل اال�ستخال�ص من الحقول المعروفة ،مما يعتبر �إ�ضافة
�إلى االحتياطيات الم�ؤكدة القابلة للإنتاج.
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•تركيز الجهود في مجال التنقيب عن تجمعات الغاز الطبيعي الحر في �ضوء
توجه العالم نحو ا�ستخدامه كوقود نظيف.
•منح االهتمام الالزم لعمليات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المناطق
المغمورة ،خا�صة بعد نجاح العديد من الدول العربية في اكت�شاف وتطوير هذا
النوع من الحقول.
•�إجراء درا�سات تف�صيلية لبيان مدى قابلية �إدراج الم�صادر المحتملة من زيت
ال�سجيل في الدول العربية �ضمن ت�صنيف االحتياطيات ،مع مالحظة �أن
التحدي الأهم الذي يمكن �أن يواجه الإنتاج هو كميات المياه الكبيرة جدا
الالزمة لعمليات الحفر والت�شقيق الهيدروليكي.
•تنمية ا�ستخدام الطاقة النووية كخيار ا�ستراتيجي  ،الأمر الذي ي�ستدعي
ت�ضافر الجهود العربية في التركيز على اال�ستخدام ال�سلمي للطاقة النووية.
•بناء القدرات الب�شرية في مجاالت الطاقة المختلفة ،وتطوير �أنظمة التعليم بما
ينا�سب التخ�ص�صات المختلفة الالزمة لإعداد الخطط الوطنية المتعلقة بذلك.
خام�س ًا :ا�ستهالك الطاقة في الدول العربية و�إمكانيات تر�شيده
الحظ الم�ؤتمر وجود طفرة في ا�ستهالك الطاقة في الدول العربية وخا�صة
ا�ستهالكها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية ،ونظراً لأن
الجوانب الإيجابية لتر�شيد ا�ستهالك الطاقة ت�ست�أثر ب�إجماع الدرا�سات والتقارير ،فقد
�أو�صى الم�ؤتمر بما يلي:
•تطوير اال�ستراتيجيات والبرامج التنفيذية الخا�صة بتر�شيد وتح�سين كفاءة ا�ستخدام
الطاقة على الم�ستويات كافة ،وفي جميع القطاعات ال �سيما القطاع ال�صناعي.
•العمل على زيادة كفاءة الأنظمة الكهربائية من خالل االهتمام ب�صيانة مكونات
المنظومة الكهربائية ورفع كفاءة محطات الطاقة القائمة.
•تفعيل ال�شراكة بين م�ؤ�س�سات المجتمع المدنى والحكومات في الدول العربية
فيما يتعلق بتنظيم مجموعة من البرامج التنفيذية تهدف �إلى رفع الوعي
ب�أهمية تر�شيد ا�ستهالك الطاقة.
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•اعتماد �سيا�سات �سعرية مدرو�سة متوازنة لال�ستهالك المحلي للم�صادر
المختلفة لمواكبة تعرفة الطاقة وتكاليفها الحقيقية لتحفيز تر�شيد
اال�ستهالك.
�ساد�س ًا :الربط الكهربائي بين الدول العربية
دعوة الدول العربية �إلى اال�ستر�شاد بتو�صيات الدرا�سة التي �أعدها ال�صندوق
العربي للإنماء االقت�صادي واالجتماعي حول درا�سة «جدوى الربط الكهربائي العربي
ال�شامل وتقييم ا�ستغالل الغاز الطبيعي في ت�صدير الكهرباء» ،والعمل على التعريف
بنتائج هذه الدرا�سة وا�ستثمار وجني منافع الربط الكهربائي ،والإ�سراع بتطوير �آليات
ال�سوق العربية للكهرباء.
ويو�صي الم�ؤتمر بالتحديد بالتالي:
• تفعيل �شبكات الربط الكهربائي العربية و�إن�شاء �سوق طاقة عربية.
•العمل على تنمية م�شاريع الغاز الطبيعي والم�ساهمة في تعزيز الربط
الكهربائي العربي.
•ا�ستكمال وتحديث قواعد بيانات الدول و�إجراء درا�سات التخطيط وو�ضع
قواعد ال�شبكات.
•تفعيل الربط الكهربائي الخليجي وذلك عن طريق ان�شاء �آلية ل�سوق الكهرباء
الخليجية.
�سابع ًا :التطورات التكنولوجية وانعكا�ساتها على قطاع الطاقة
الحظ الم�ؤتمر الأهمية المتزايدة والكبيرة للتطورات التكنولوجية في �صناعة
الطاقة خالل ال�سنوات الأخيرة ،و�أو�صى بالآتي:
•العمل على حيازة التكنولوجيات المتطورة التي تمكن الدول العربية من
ا�ستغالل الم�صادر المحتملة التي تملكها من النفط والغاز من م�صادر غير
تقليدية.
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•على �شركات �صناعة البتروكيماويات العربية االهتمام بال�صناعات التي تركز
على المنتجات المتطورة ،والتوجه نحو ت�صنيع المواد النهائية بدال عن المواد
الأ�سا�سية.
•تعزیز الوعي ب�أهمية المحافظة على الطاقة في الم�صافي.
•تنفيذ م�شاريع �إعادة ا�ستخدام مخلفات المياه ال�صناعية ،بما يتما�شى مع
متطلبات المعايير الخا�صة بحماية البيئة من التلوث.
ثامن ًا :مكان وزمان انعقاد الم�ؤتمر القادم
�ألقى �سعادة الأ�ستاذ عبا�س علي النقي ،الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية
الم�صدرة للبترول (�أوابك) ،نيابة عن الجهات المنظمة والراعية للم�ؤتمر كلم ًة عبر
فيها عن ال�شكر والتقدير لكل من �ساهم في �إنجاح الم�ؤتمر.
وتم الترحيب بدعوة معالي الأ�ستاذ عبدالقادر عمارة ،وزير الطاقة والمعادن والماء
والبيئة في المملكة المغربية لعقد م�ؤتمر الطاقة العربي الحادي ع�شر في عام 2018
في المملكة المغربية.
�أعرب الم�شاركون عن تقديرهم وامتنانهم لما قدمته دولة الإمارات العربية
المتحدة قيادة وحكومة و�شعباً ولما �أحيطوا به من كرم ال�ضيافة وح�سن اال�ستقبال
والرعاية.
وفي الختام بعث معالي المهند�س �سهيل بن محمد فرج المزروعي ،وزير الطاقة
في دولة الإمارات العربية المتحدة ،ورئي�س الم�ؤتمر ،برقية �إلى �صاحب ال�سمو ال�شيخ
خليفة بن زايد �آل نهيان ،رئي�س دولة االمارات العربية المتحدة ،معبرا فيها عن �شكر
معالي الوزراء ور�ؤ�ساء الوفود ،وتقديرهم لتف�ضله برعاية الم�ؤتمر .ووجه الم�ؤتمر الثناء
والتقدير لمعالي المهند�س �سهيل بن محمد فرج المزروعي ،وزير الطاقة في دولة
الإمارات العربية المتحدة ،ورئي�س الم�ؤتمر على الجهود التي بذلها طوال فترة �إنعقاد
الم�ؤتمر وعلى �إدارته المتميزة لأعماله.
�أبوظبي في  1ربيع الأول  1436هـجرية الموافق  23كانون الأول/دي�سمبر 2014
ميالدية.
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ثالث ًا :امل�ؤمترات والإجتماعات التي �شاركت بها الأمانة العامة

 1-3االجتماع النهائي المخ�ص�ص لمتابعة العمل في درا�سة الربط الكهربائي العربي
ال�شامل وتقييم ا�ستغالل الغاز الطبيعي لت�صدير الكهرباء ،دولة الكويت15–14 ،
كانون الثاني /يناير .2014

تلبية لدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (القطاع االقت�صادي –
�إدارة الطاقة – �أمانة المجل�س الوزاري العربي للكهرباء)� ،شاركت الأمانة العامة في
االجتماع النهائي المخ�ص�ص لمتابعة العمل في درا�سة «الربط الكهربائي العربي
ال�شامل وتقييم ا�ستغالل الغاز الطبيعي لت�صدير الكهرباء» والتي يمول جزئيها الأول
والثاني ال�صندوق العربي للإنماء االقت�صادي واالجتماعي ،والذي عقد في دولة
الكويت خالل الفترة  15–14كانون الثاني /يناير .2014
وقد كان الهدف الأ�سا�سي لالجتماع متابعة �سير العمل في تنفيذ الدرا�سة ومناق�شة
النتائج النهائية لدرا�سة الجدوى المتعلقة بالجزئين الأول والثاني منها ،التي قدمها
اال�ست�شاري المكلف ب�إجراء تلك الدرا�سة.
وقد ت�ضمن تقرير «متابعة �سير العمل في درا�سة الربط الكهربائي العربي ال�شامل
وتقييم ا�ستغالل الغاز الطبيعي من �أجل ت�صدير الكهرباء» ا�ستعرا�ضاً �شام ً
ال يغطي
جميع المراحل التي مرت بها الدرا�سة.
 2-3الم�ؤتمر الدولي ال�سابع ع�شر للبترول

بناء على الدعوة الموجهة من المعهد الم�صري لبحوث البترول� ،شاركت الأمانة
العامة في فعاليات « الم�ؤتمر الدولي ال�سابع ع�شر للبترول” ،الذي عقد خالل الفترة
 11 – 9فبراير  ،2014في القاهرة – جمهورية م�صر العربية ،تحت �شعار “البترول
والثروة المعدنية والتنمية”.
ت�ضمنت المحاور الرئي�سية للم�ؤتمر عددا من الموا�ضيع من بينها:
•التكنولوجيا النظيفة في ال�صناعات البترولية.
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•دور تقنية النانو في مجال البترول والكيمياء.
•تر�شيد ا�ستهالك الطاقة.
•دور الغاز الطبيعي في التنمية.
•تدوير و�إعادة ا�ستخدام المخلفات البترولية والبتروكيماوية.
•دور الكيمياء في التنمية.
 3-3المنت ــدى الخليج ــي – الألمان ـ ـ ــي للأع ـ ـمــال واال�ست ـ ــثم ــارات ،برليـ ـ ــن� -ألماني ـ ـ ــا،
� 13 – 12آذار/مار�س .2014

بناء على دعوة كريمة من رئي�س مركز الخليج للأبحاث� ،شاركت الأمانة العامة في
فعاليات المنتدى الخليجي الألماني للأعمال واال�سـتثمارات ،الذي عقد في برلين
خالل الفترة من � 13-12آذار /مار�س  ،2014برعاية م�شتركة من مركز الخليج
للأبحاث وغرفة التجارة وال�صناعة العربية – الألمانية (غرفة) ،واتحاد غرف دول
مجل�س التعاون الخليجي ،وبم�شاركة كبار الم�س�ؤولين من الجانبين.
هدف المنتدى الى التعرف على الفر�ص اال�ستثمارية لدى الجانبين وا�ستعرا�ض
واقع و�آفاق التعاون في قطاع الطاقة والقطاعات االخرى.
وقدمت الأمانة العامة ورقة حول واقع و�آفاق �صناعة النفط والغاز في الدول
الأع�ضاء في المنظمة ودول مجل�س التعاون الخليجي ،تناولت الموقع المهم الذي
تتبو�أه هذه الدول على �صعيد �صناعة الطاقة العالمية ،وم�ستقبل الطلب العالمي
على الطاقة في ظل التطورات االقت�صادية والتكنولوجية العالمية ،ومجاالت التعاون
الممكنة في مجال الطاقة بين المنظمة و دول مجل�س التعاون و�ألمانيا.
 4-3اجتماع كبار الم�سئولين للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي التح�ضيري لمجل�س
جامعة الدول العربية على م�ستوى القـ ـ ـ ــمة ،الدورة العــادية ( ،)25دولة الكويت،
� 20آذار /مار�س .2014

عقد �إجتماع كبار الم�س�ؤولين بتاريخ � 22آذار /مار�س  2014لبحث تقرير متابعة
تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية:االقت�صادية واالجتماعية ال�سابقة  ،ومتابعة
مو�ضوع تطوير العمل االقت�صادي واالجتماعي العربي الم�شترك ،ومو�ضوع �إن�شاء
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منطقة ا�ستثمار عربية حرة كبرى ،وم�شروع �إن�شاء المفو�ضية الم�صرفية العربية،
ومبادرة الأمين العام للجامعة ب�ش�أن الطاقة المتجددة ،و�إن�شاء �آلية عربية لتن�سيق
الم�ساعدات الإن�سانية واالجتماعية في الدول العربية.
 5-3اجتماع المجل�س االقت�صادي واالجتماعي على الم�ستوى الوزاري التح�ضيري
لمجل�س جامعة الدول العربية على م�ستوى القمة ،الدورة العادية ( ،)25دولة
الكويت� 22 ،آذار/مار�س .2014

�إطلع المجل�س على الم�ستوى الوزاري على المو�ضوعات االقت�صادية واالجتماعية
التي تم بحثها في اجتماع كبار الم�سئولين.
 6-3اجتماع الدورة الخام�سة والع�شرين لمجل�س جامعة الدول العربية على م�ستوى
القمة ،دولة الكويت� 26-25 ،آذار  /مار�س 2014

عقدت الدورة الخام�سة والع�شرين لمجل�س جامعة الدول العربية على م�ستوى
القمة بدولة الكويت يومي � 26 - 25آذار/مار�س . 2014
 7-3االجتماع التن�سيقي الثالث ل�ضباط ات�صال الدول الأع�ضاء في مجال بنك
المعلومات لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول

عقد االجتماع في دولة الكويت خالل الفترة من � 31-30آذار/مار�س ،2014
هدف االجتماع �إلى مناق�شة ا�ستمارة جمع بيانات الطاقة وجميع الجوانب المتعلقة
بالبيانات الإح�صائية المتعلقة ب�صناعة النفط والطاقة ،التي تر�سل وب�شكل دوري
للدول الأع�ضاء ،وطرق التعامل معها من قبل منت�سبي بنك المعلومات ،ومن �ضمن
الموا�ضيع الأخرى التي طرحت للنقا�ش ما يلي- :
•تقييم �آلية المتابعة المطبقة في المرحلة االولى والثانية من النظام ،والبحث عن
الطرق الكفيلة النجاح عملية التوا�صل مع �ضباط ات�صال الدول االع�ضاء ،والتدار�س
والت�شاور ب�ش�أن الثغرات والنواق�ص االح�صائية والفنية التى ظهرت من خالل متابعة
تنفيذ المرحلة الثانية من تطبيق النظام.
•التداول ب�ش�أن التو�صية المعتمدة في االجتماع الت�سعين لمجل�س وزراء المنظمة
الموقر (على م�ستوى المندوبين) الذي عقد في �شهر �أيار  /مايو  ،2013والتي
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تن�ص على “ توجيه الأمانة العامة القيام ب�إعداد المعلومات المن�شورة عن ال�شركات
النفطية الوطنية في الدول الأع�ضاء ومجاالت �أن�شطتها وت�ضمينها في بيانات بنك
معلومات الأمانة العامة للمنظمة للإ�ستفادة من تجارب بع�ض ال�شركات” .
•متابعة تنفيذ التو�سعات المقترحة على ا�ستمارة جمع بيانات الطاقة المعتمدة خالل
االجتماع التن�سيقي الثاني ل�ضباط ات�صال الدول الأع�ضاء ،وو�ضع الت�صورات ب�ش�أن
�سبل مواءمة مكونات وبيانات ا�ستمارة جمع بيانات الطاقة المعتمدة من قبل الأمانة
العامة مع ما يقدم للمنظمات الدولية المتخ�ص�صة في �ش�ؤون ال�صناعة النفطية
والطاقة.
•مناق�شة مالحظات وتو�صيات �ضباط ات�صال الدول االع�ضاء حول تطبيق المرحلة
الثانية من النظام والتداول ب�ش�أن الت�صورات الم�ستقبلية.

 8-3منتدى البترول الخليجي الثاني ،دولة الكويت 8-7 ،ني�سان � /أبريل .2014

تلبية للدعوة الموجهة من رئي�س اللجنة التنظيمية لمنتدى البترول الخليجي الثاني
�شاركت الأمانة العامة في المنتدى الذي عقد في دولة الكويت ،تحت رعاية �سمو رئي�س
مجل�س الوزراء الكويتي ال�شيخ جابر المبارك الحمد ال�صباح يومي  7و  8ني�سان/
�أبريل  2014والذي ي�أتي لمناق�شة م�ستجدات ال�صناعة النفطية والتغيرات الإقليمية
وانعكا�ساتها على �أ�سواق النفط العالمية وتكري�سا للأهمية الإ�ستراتيجية التي تتمتع
بها دول منطقة الخليج العربي� .شارك في فعاليات المنتدى عدد كبير من الخبراء
و�صناع القرار والمتخ�ص�صين في مجاالت �صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات من
القطاعين العام والخا�ص من الدول الخليجية والعربية و�شخ�صيات من المنظمات
الإقليمية والدولية ،وتم مناق�شة �أهم التطورات التي ي�شهدها هذا القطاع وبحث
التحديات التي يواجهها على مختلف الأ�صعدة والم�ستويات بالإ�ضافة لبحث الآفاق
الم�ستقبلية لهذا القطاع.
تطرق المنتدى خالل خم�س جل�سات نقا�شية لعدد من المحاور الرئي�سية ذات
ال�صلة الوثيقة والهامة ب�صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات من زواياها الفنية
واالقت�صادية والتجارية ودور هذه ال�صناعة الحيوية في عملية التنمية ال�شاملة التي
ت�شهدها دول مجل�س التعاون الخليجي ب�صورة عامة .ومن �ضمن الموا�ضيع التي
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تم تناولها في فعاليات المنتدى �أثر المتغيرات الدولية واالقت�صادية على ال�صناعة
البترولية وم�ستقبل الطاقة ،و�آفاق ومعوقات اال�ستثمار في م�شاريع البترول الخليجية،
وال�صناعة البترولية والتحديات البيئية و التكنولوجية.
وقدمت الأمانة العامة ورقة عن تطورات ال�صناعة البترولية في الدول العربية
ب�شكل عام وفي منطقة الخليج العربي ب�شكل خا�ص والتحديات الم�ستقبلية التي
�ستواجهها تلك ال�صناعة.
 9-3الم�ؤتمر العربي الدولي الثالث ع�شر للثروة المعدنية والمعر�ض الم�صاحب،
مراك�ش -المملكة المغربية  30 – 28 ،ني�سان� /أبريل .2014

بناء على دعوة كريمة من المدير العام ،للمنظمة العربية للتنمية ال�صناعية والتعدين،
�شاركت الأمانة العامة في الم�ؤتمر العربي الدولي الثالث ع�شر للثروة المعدنية ،الذي
عقد تحت الرعاية الملكية ال�سامية ل�صاحب الجاللة الملك محمد ال�ساد�س في مدينة
مراك�ش المملكة المغربية خالل الفترة من  30-28ني�سان/ابريل 2014
قامت المنظمة العربية للتنمية ال�صناعية والتعدين بتنظيم الم�ؤتمر بالتعاون مع
وزارة الطاقه والمعادن والماء والبيئة بالمملكة المغربية ،ووزارة البترول بالمملكة
العربية ال�سعودية .و�شارك في فعالياته معالي وزراء التعدين العرب وممثلي الهيئات
العربية والدولية ذات العالقة بمجال التعدين.
عقد الم�ؤتمر تحت �شعار «الثروة المعدنية� ..إمكانات واعدة لتنمية م�ستدامة»،
يهدف الم�ؤتمر �إلى تبادل المعرفة والتجارب بين الخبراء العرب والأجانب والم�ؤ�س�سات
العربية والدولية العاملة في قطاع الثروة المعدنية ،والتعريف بواقع القطاع المعدني
وت�أثيره على اقت�صادات الدول العربية ،والترويج للم�شروعات التعدينية و�إزالة المعوقات
التي تعتر�ض اال�ستثمارات العربية والأجنبية في هذا القطاع .وت�شجيع التعاون والتن�سيق
العربي والدولي في مجال اال�ستك�شاف والت�صنيع التعديني بين الدول العربية.
وقد تمثلت م�شاركة االمانة العامة في رئا�سة �سعادة الأمين العام للمنظمة لإحدى
الجل�سات الرئي�سية للم�ؤتمر وهي جل�سة العمل الثالثة المتعلقة بالموارد المعدنية
ك�أحد م�صادر الطاقة ،كما قدمت الأمانة العامة ورقة حول العالقة بين الطاقة
وال�صناعة التعدينية.
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 10-3م�ؤتمر العالقات الأوروبية العربية :تطوير العالقات ال�سيا�سية والأعمال
واال�ستثمار»� ،أثينا -اليونان� 6 -5 ،آيار  /مايو 2014

بناء على دعوة كريمة من معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية ،ومعالي
نائب رئي�س الوزراء ووزير ال�ش�ؤون الخارجية اليوناني� ،شاركت الأمانة العامة للمنظمة
في فعاليات م�ؤتمر العالقات الأوروبية العربية :تطوير العالقات ال�سيا�سية والأعمال
واال�ستثمار ،الذي �أقيم في العا�صمة اليونانية �أثينا ،يومي � 6 -5آيار/مايو ،2014
برعاية م�شتركة من الرئا�سة اليونانية لمجل�س االتحاد الأوروبي ،وجامعة الدول
العربية ،وبم�شاركة مجموعة من الم�س�ؤولين رفيعي الم�ستوى من االتحاد الأوروبي ومن
الدول العربية.
وقد �شارك في فعاليات الم�ؤتمر من الجانب العربي معالي الدكتور نبيل العربي
الأمين العام للجامعة العربية ،ومعالي رئي�س الوزراء في المملكة المغربية وعدد من
وزراء الخارجية والطاقة في بع�ض الدول العربية ،كما �شارك في الم�ؤتمر ممثلون
عن عدد من المنظمات العربية المتخ�ص�صة ،و�شارك من الجانب الأوروبي نائب
رئي�س الوزراء ووزير ال�ش�ؤون الخارجية اليوناني ورئي�س البرلمان اليوناني وممثلين
عن المفو�ضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي وبنك اال�ستثمار الأوروبي ومجل�س �أوروبا.
هدف الم�ؤتمر ب�شكل �أ�سا�سي �إلى البحث عن �سبل تطوير العالقات ال�سيا�سية
والأعمال واال�ستثمار بين الدول العربية والدول الأوروبية .وتم من خالل جل�ساته
مناق�شة ٍ
عدد من الموا�ضيع تمحورت ب�شكل رئي�سي حول انعكا�سات التطورات
ال�سيا�سية التي مرت بها المنطقة العربية خالل الأعوام القليلة الما�ضية ،وواقع
وم�ستقبل العالقات العربية الأوروبية من مختلف جوانبها ال�سيا�سية واالقت�صادية
والثقافية ،وتقوية الروابط ال�سيا�سية واال�ستثمارية بين �أوروبا والعالم العربي،
و�سيا�سات الطاقة ودورها الرئي�سي في التنمية الم�ستدامة.
وقد تمثلت م�شاركة الأمانة العامة في تقديم �سعادة الأمين العام للمنظمة في
الجل�سة المتعلقة بتوقعات الطاقة في المنطقة العربية كلمة �شاملة عن �صناعة النفط
والغاز على ال�صعيدين العربي والدولي ،ا�ستعر�ض من خاللها واقـــــع و�آفاق الطاقة في
الدول الأع�ضاء بمنظمة الأقطار العربيـة الم�صـــــدرة للبترول (�أوابك) ب�شكل خـــا�ص،
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و على الم�ستوى العالمي ب�شكل عام ،وتطرق �إلى �آفاق التعاون في مجال الطاقة بين
الجانبين و�سبل تعزيزه في الم�ستقبل.
 11-3االجتمـ ـ ــاع الوزاري الراب ـ ــع ع�شـ ــر لمنتدى الطاقـ ـ ــة الدولي ،مو�سكو� 16-15 ،آيار
 /مايو 2014

بناء على دعوة من معالي وزير الطاقة الرو�سي ،و�سعادة �أمين عام منتدى الطاقة
الدولي� ،شاركت المنظمة في فعاليات االجتماع الوزاري الرابع ع�شر لمنتدى الطاقة
الدولي الذي عقد بمو�سكو خالل الفترة � 16-15آيار  /مايو  2014تحت �شعار
“جغرافية الطاقة الجديدة وم�ستقبل �أمن الطاقة العالمي “ للوقوف على ما تم �إحرازه
من تقدم منذ الم�ؤتمر الثالث ع�شر الذي عقد بدولة الكويت خالل الفترة 14–12
�آذار /مار�س  .2012تناول المنتدى وعلى مدى يومين ،ومن خالل خم�س جل�سات
متخ�ص�صة الموا�ضيع الرئي�سية التالية:
.1
.2
.3
.4
.5

1جغرافية الطاقة الجديدة � :سيناريو كالمعتاد �أم حقبة جديدة للطلب والعر�ض على الطاقة.
2الم�صادر غير التقليدية من النفط والغاز  :الآفاق والمخاطر
3الطاقة الم�ستدامة للجميع.
4بناء �أنظمة مرنة جديدة للطاقة
5االنتقال �إلى اقت�صاد منخف�ض الكربون :هدف واقعي �أم خيال علمي .

وقد �شارك في المنتدى معظم وزراء النفط و الطاقة ووكالء الوزارات وكبار
الم�سئولين في الدول الأع�ضاء في المنظمة ،بالإ�ضافة �إلى العديد من وزراء النفط
والطاقة وكبار ال�س�ؤولين في الدول العربية الأخرى والدول الم�صدرة والم�ستهلكة
للنفط.
وتمثلت م�شاركة الأمانة العامة في ح�ضور الأمين العام للمنظمة لجميع جل�سات
المنتدى والم�شاركة في �إحدى جل�سات المائدة الم�ستديرة المخ�ص�صة للمنظمات
المعنية بالطاقة وال�صناعة البترولية ب�ش�أن التحديات التي قد تواجهها.
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 12-3م�ؤتمر الكويت الثاني لتكنولوجيا ال�صناعات البترولية الالحقة

�شاركت الأمانة العامة في «م�ؤتمر الكويت الثاني لتكنولوجيا ال�صناعات البترولية
الالحقة» ،الذي عقد في دولة الكويت ،ونظمه المركز الدولي للجودة والإنتاجية
( )IQPCخالل الفترة  3-2حزيران /يونيو  ،2014وبم�شاركة مجموعة من الخبراء
من الدول الأع�ضاء بالمنظمة (دولة الإمارات العربية المتحدة ،ومملكة البحرين،
والمملكة العربية ال�سعودية ،ودولة قطر ،ودولة الكويت ،وجمهورية م�صر العربية)،
بالإ�ضافة �إلى ممثلين عن ال�شركات النفطية و�شركات م�ستلزمات �صناعة التكرير
والبتروكيماويات العالمية.
ت�ضمن الم�ؤتمر ( )4جل�سات قدمت فيها عدد من الأوراق التي تناولت المحاور
الرئي�سية التالية:
•تح�سين �أداء من�ش�آت ال�صناعة البترولية ،وتنفيذ م�شروعات تطويرها بكفاءة عالية.
•تح�سين عمليات ت�شغيل الوحدات الإنتاجية ل�ضمان �سالمة و�أمن الموارد.
•اختيار �أف�ضل عوامل حفازة و�أف�ضل تكنولوجيا عمليات التك�سير.
•تح�سين نظم ال�صحة وال�سالمة والبيئة في من�ش�آت �صناعة التكرير والبتروكيماويات.

وقد �شاركت الأمانة العامة في فعاليات الم�ؤتمر بتقديم ورقة بعنوان (برنامج
تح�سين الأداء في �صناعة تكرير النفط في الدول العربية).
 13-3االجتماع ال�سنوي الـ  25لمنتدى كران�س مونتانا

تلبية لدعوة من الجهات المنظمة والراعية� ،شاركت الأمانة العامة لمنظمة
الأوابك في فعاليات االجتماع ال�سنوي الـ  25لمنتدى كران�س مونتانا ،الذي ا�ست�ضافته
المنظمة الإ�سالمية للتربية والعلوم والثقافة «الإي�سي�سكو» في مقرها في مدينة الرباط
 المملكة المغربية ،خالل الفترة من � 19إلى  22يونيو  .2014وبم�شاركة مجموعةمن �أ�صحاب الفخامة ر�ؤ�ساء الدول والحكومات والوزراء ور�ؤ�ساء المنظمات الدولية
والخبراء االقت�صاديين ورجال الأعمال من عدة دول .وقد �أقيم المنتدى تحت الرعاية
الملكية ال�سامية ل�صاحب الجاللة الملك محمد ال�ساد�س ،ملك المملكة المغربية.
تحت �شعار “العالقات جنوب  -جنوب :من خيار ا�ستراتيجي �إلى �ضرورة ملحة».
324

�أن�شطة المنظمة خالل عام 2014

الجزء الثاني

ناق�ش المنتدى وعلى مدة � 3أيام عدد ًا من المحاور الرئي�سية من بينها:
•الطاقة :الق�ضية الرئي�سية ل�صنّاع القرار :كيف ت�ساهم الدول العربية الم�صدرة
للبترول في مواجهة هذا التحدي الكبير.
•ال�سالم والتنمية في منطقة البحر الأبي�ض المتو�سط :تح�سين التعاون وبناء
عالم �أف�ضل.
•الطرق الجديدة لالندماج ب�أفريقيا واالقت�صاد الأخ�ضر :التحديات والحلول
الممكنة للقارة.
•الأمن الغذائي في �أفريقيا :الثورة الخ�ضراء الجديدة. .
وقد تر�أ�س �سعادة الأمين العام للمنظمة� ،إحدى الجل�سات الرئي�سية للمنتدى ،وهي
جل�سة (الطاقة :الق�ضية الرئي�سية ل�صنّاع القرار :كيف ت�ساهم الدول العربية الم�صدرة
للبترول في مواجهة هذا التحدي الكبير) ،والتي ناق�شت عدداً من ق�ضايا الطاقة ،من
بينها ،م�ستقبل الطاقات المتجددة ،تمويل الم�شروعات البترولية والطاقة ،العالقة بين
الطاقة والبيئة.
 14-3االجتماع التن�سيقي الرابع ع�شر للخبراء حول بحث �إمكانيات التعاون في مجال
ا�ستثمار الغاز الطبيعي في الدول الأع�ضاء

عقـد هذا االجتـماع في مقـر الأمانـة العامـة للمنظـمة في دولة الكويـت يومي 13
و  14ت�شرين الأول� /أكتوبر  ،2014و�شـارك فيه ( )19مخت�صا من الدول الأع�ضـاء،
عـالوة على وفـد الأمـانة العامة .افتتح االجتماع الأمين العام للمنظمة ،حيث رحـب
بالم�شاركين ،و�أكد على تقدير الأمانة العامة للجهود المبذولة من الدول الأع�ضاء
لحر�صها على توفير المناخ المالئم ،و�إيجاد البيئة المنا�سبة للتعاون العربي الم�شترك
في مجال �صناعة الغاز و�سعيها �إلى توفير البيانات والمعلومات ،وحر�ص الأمانة العامة
من جانبها على متابعة تطورات �صناعة الغاز على ال�صعيدين العربي والعالمي ،وما
يطر�أ عليها من تغيرات� ،إيمانا منها ب�أهمية الغاز الطبيعي كرافد من روافد التنمية
وركيزة من ركائز دعم االقت�صاد في الدول العربية .كما �أكد على ما تقوم به الأمانة
العامة للمنظمة من جهود في متابعة �آخر الم�سـتجدات على ال�ساحة العالمية والعربية
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حـول �صـناعة وتجـارة الغـاز الطبيعي .وفي ختام كلمته تمنى للم�شاركين النجاح في
تحقيق �أهداف االجتماع.
قدم الم�شاركون عرو�ض تقديميه تناولت تطورات �صناعة الغاز الطبيعي في دولهم،
وقد حظيت تلك العرو�ض بمناق�شات م�ستفي�ضة وا�ستف�سارات بناءة من قبل الم�شاركين.
 15-3القمة ال�سنوية الثالثة لإدارة وتخفي�ض حرق الغاز على ال�شعلة

�شاركت الأمانة العامة في القمـة ال�سنويـة الثالثـة لإدارة وتخفيـ�ض حـرق الغـاز علـى
ال�شعلـة ،التي عقدت في �أبو ظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة ،خالل الفتـرة
 29-26ت�شرين الأول� /أكتوبر  ،2014والتـي نظمها المركز الدولي للجودة والإنتاجية.
ت�ضمنت فعاليات القمة �أربعة ع�شر عر�ضاً تقديمياً ،وحلقتي نقا�ش� ،إ�ضافة �إلى
ور�شتي عمل .وقد �شاركت الأمانة العامة بتقديم كلمة االفتتاح الرئي�سية في الم�ؤتمر،
والتي ت�ضمنت عر�ضاً بعنوان« :حرق الغاز من عدمه ،هل هذا هو ال�س�ؤال؟» كما
�شاركت في حلقة النقا�ش الأولى في الم�ؤتمر التي دارت حول الطرق الم�ستخدمة
حالياً لتخفي�ض حرق الغاز .ودارت حلقة النقا�ش الثانية حول تخفي�ض انبعاث غازات
الدفيئة الناتجة عن حرق الغاز.
 16-3م�ؤتمر �أماديو�س

تلبية لدعوة كريمة من �سعادة ال�سيد� /إبراهيم الفا�سي الفهري ،رئي�س معهد
�أماديو�س� ،شارك �سعادة الأمين العام لمنظمة �أوابك ،الأ�ستاذ /عبا�س علي النقي ،في
فعاليات م�ؤتمر �أماديو�س ،الذي انعقد في مدينة طنجة – المملكة المغربية ،خالل
الفترة من � 12إلى  15نوفمبر  .2014ومن بين �أهم الموا�ضيع التي ناق�شها المنتدى:
•نظام الطاقة العالمي الجديد.
•التحديات االقت�صادية وال�سيا�سية الفريقيا النا�شئة.
•اعادة ت�شكيل العالم العربي الدائم التغير.
• التهديدات الأمنية الجديدة مقابل الكوارث متعددة الأقطاب.
•مجموعة دول البريك�س والأ�سواق النا�شئة ،محرك الجنوب.
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وقد �ألقى �سعادة الأمين العام للمنظمة ،كلمة في الحلقة النقا�شية الأولى ،بعنوان
«�آفاق الطاقة العالمية :طاقة جديدة� ،سيا�سات جديدة» ،ا�ستعر�ض فيها واقع و�آفاق
�صناعة النفط والغاز والطاقات المكملة (الجديدة والمتجددة).
 17-3الم�ؤتمر ال�سنوي الع�شرين للطاقة

تلبية لدعوة من اللجنة المنظمة� ،شارك �سعادة الأمين العام للمنظمة في فعاليات
الم�ؤتمر ال�سنوي الع�شرين للطاقة ،الذي عقد في مدينة �أبوظبي – دولة الإمارات
العربية المتحدة خالل الفترة من � 18إلى  19نوفمبر  ،2014ونظمه مركز االمارات
للدرا�سات اال�ستراتيجية تحت �شعار (االتجاهات الم�ستقبلية للطاقة :االبتكار
والأ�سواق والجغرافيا ال�سيا�سية).
تناول الم�ؤتمر الطرق التي ت�ساهم في تحويل �إنتاج وتوزيع موارد الطاقة في العالم
من خالل �إدخال تقنيات و�سيا�سات جديدة ومبتكرة ،كما ناق�ش عدداً من التطورات
الراهنة في �صناعة الطاقة العالمية من بينها ،الآثار المترتبة على التطور التكنولوجي
في �أ�سواق الطاقة التقليدية ،و�آفاق الطاقة المتجددة وغير التقليدية ،والآثار
االقت�صادية والجيو�سيا�سية لهذه التحوالت على منطقة الخليج العربي والعالم .ت�ضمن
الم�ؤتمر �أربع جل�سات ،تناولت الموا�ضيع التالية:
•الجل�سة الأولى« :االبتكار وم�صادر الطاقة التقليدية».
•الجل�سة الثانية« :االبتكار والتوجهات في م�صادر الطاقة غير التقليدية
والمتجددة».
•الجل�سة الثالثة« :التطورات الجيو�سيا�سية البارزة والمناف�سة».
•الجل�سة الرابعة« :تطورات �أ�سواق الطاقة وت�أثيراتها على دول مجل�س التعاون
لدول الخليج العربية».
وقد �ألقى �سعادة الأمين العام ،الأ�ستاذ عبا�س علي النقي ،كلمة في الم�ؤتمر،
ا�ستعر�ض فيها واقع و�آفاق الطاقة عربياً وعالمياً.
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 18-3الدورة الرابعة لم�ؤتمر التعاون العربي ال�صيني في مجال الطاقة ،المملكة
العربية ال�سعودية 20-18 ،ت�شرين ثاني  /نوفمبر .2014

بناء على دعوة من جامعة الدول العربية �شاركة الأمانة العامة في الدورة الرابعة
لم�ؤتمر التعاون العربي ال�صيني في مجال الطاقة ،المملكة العربية ال�سعودية20-18 ،
ت�شرين ثاني  /نوفمبر .2014
ي�أتي عقد الدورة الرابعة للم�ؤتمر تنفيذاً للبيان الختامي ال�صادر عن الدورة الثالثة
لم�ؤتمر التعاون العربي ال�صيني في مجال الطاقة التي عقدت في مدينة ينغت�شوان
ال�صينية خالل الفترة  ، 2012/9/18-16وتو�صيات االجتماع الوزاري الخام�س
لمنتدى التعاون العربي ال�صيني المنعقد في تون�س في �شهر مايو من العام .2012
�شارك في الم�ؤتمر ممثلون عن الهيئة الوطنية ال�صينية للطاقة ،وال�شركات
والنقابات العاملة في مجال النفط والكهرباء والطاقة المتجددة  ،ومن الجانب العربي
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ،ومنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول
(�أوابك) ،وممثلون عن الجهات الم�سئولة عن الطاقة في عدد من الدول العربية.
تمثلت م�شاركة الأمانة العامة في تقديم ورقتين  ،االولى بعنوان “التعاون العربي
ال�صيني في مجال النفط و�آفاقه الم�ستقبلية “ والتي تناولت في محاورها الأربعة
موقع الدول العربية في ال�سوق النفطية العالمية والآفاق الم�ستقبلية ،والتطورات
الأخيرة في �سوق النفط العالمية من جانبي �إمدادات النفط العالمية والطلب العالمي
على النفط ،والمكانة الحالية والم�ستقبلية لقطاع النفط في ال�صين ،واالنعكا�سات
الممكنة للتطورات في ميزان النفط ال�صيني على الدول العربية الم�صدرة للنفط.
�أما الورقة الثانية فتناولت “�آفاق التعاون العربي ال�صيني في مجال الغاز الطبيعي”
حيث تم تبيان المكانة المتميزة للدول العربية على الخريطة العالمية للغاز الطبيعي،
والتطور الذي �شهدته الدول العربية خالل ال�سنوات الع�شر الأخيرة في م�ستويات �إنتاج
الغاز الطبيعي الذي فاق احتياجات ال�سوق المحلي  .وكما تم بيان مكانة ال�صين الهامة
في التجارة العالمية للغاز الطبيعي و�إبراز �أهمية التعاون العربي ال�صيني في مجال
الغاز الطبيعي ،حيث ت�شكل ال�صين �سوقا واعدة لواردات الغاز الطبيعي ،وهو ما يفتح
�آفاقا جديدة للطلب على الغاز من الدول العربية .
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 19-3الملتقى والمعر�ض الرابع لال�ستثمار الخليجي المغربي

تلبية لدعوة كريمة من ال�سيد /عبدالرحيم ح�سن نقي ،الأمين العام التحاد غرف
دول مجل�س التعاون الخليجي� ،شارك �سعادة الأمين العام لمنظمة �أوابك ،الأ�ستاذ/
عبا�س علي النقي في فعاليات الملتقى والمعر�ض الرابع لال�ستثمار الخليجي المغربي،
الذي �أقيم في الدار البي�ضاء – المملكة المغربية  29-28نوفمبر  ،2014تحت
الرعاية ال�سامية ل�صاحب الجاللة الملك محمد ال�ساد�س عاهل المملكة المغربية،
وبدعم من الحكومة المغربية.
يهدف المنتدى �إلى اال�ستفادة من الفر�ص المتوفرة في دول مجل�س التعاون
الخليجي والمملكة المغربية ،وتعزيز قنوات التوا�صل ،وزيادة حجم التبادل التجاري،
وفتح �آفاق جديدة لل�شراكة واال�ستثمار المغربي ـ الخليجي في افريقيا.
ومن بين �أهم المحاور التي ناق�شها المنتدى:
•�آفاق ال�شراكة الخليجية المغربية في افريقيا.
•التعاون الخليجي المغربي في قطاع الطاقة والمعادن.
•�آفاق التعاون الخليجي المغربي في قطاع الموا�صالت والنقل وال�سكك
الحديدية.
•مجاالت التعاون الخليجي المغربي في قطاع الم�ؤ�س�سات ال�صغيرة والمتو�سطة
(الإطار القانوني لفتح �شركات في دول المجل�س والمملكة المغربية).
•التكامل والتعاون الخليجي المغربي في قطاع الزراعة والأمن الغذائي.
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رابع ًا :البيئة وتغري املناخ والتنمية امل�ستدامة ،دور منظمة الأوابك
في ظل تزايد اهتمام المجتمع الدولي بق�ضايا البيئة والتغير المناخي والتنمية
الم�ستدامة ،ف�إن الأمانة العامة لمنظمة الأوابك تولي هذه الق�ضايا اهتماما خا�صا
من خالل تو�ضيح مواقف الدول الأع�ضاء للجهات المعنية ،كما تقوم الأمانة العامة
للمنظمة بدور تن�سيقي بين الدول الأع�ضاء في منظمتي �أوبك و�أوابك والمجموعة
العربية المنبثقة عن جامعة الدول العربية في المحافل الدولية المعنية ،وذلك لمناق�شة
م�سودة القرارات التي يتم التفاو�ض ب�ش�أنها والحر�ص على عدم �صدور قرارات ت�ؤثر
�سلبا على م�صالح واقت�صادات الدول الأع�ضاء انطالقا من مبد�أ الم�س�ؤولية الم�شتركة
ولكن المتباينة بين الدول المتقدمة والنامية.
وتنفيذاً لتوجهات مجل�س الوزراء الموقر ،تابعت الأمانة العامة تطورات اتفاقية
الأمم المتحدة الإطارية ب�ش�أن تغير المناخ  UNFCCCوبروتوكول كيوتو المنبثق
عنها وكذلك االجتماع التن�سيقي لخبراء البيئة وتغير المناخ للدول الأع�ضاء .وفيما يلي
ا�ستعرا�ض لما تم متابعته خالل عام  2014في هذا ال�ش�أن:
�أوال -:اجتماع فريق العمل المخ�ص�ص لمنهاج عمل ديربان ()ADP
�شاركت الأمانة العامة للمنظمة ب�صفة مراقب في جولة المفاو�ضات الجديدة ب�ش�أن
فريق العمل المخ�ص�ص لمنهاج عمل ديربان ( ،)ADPالتي ُعقدت في مدينة بون -
�ألمانيا خالل الفترة  14 - 10مار�س  ،2014وذلك بهدف التباحث لإعداد �صياغة
م�سودة اتفاقية �شاملة تكون جاهزة في عام  2015والتي �ستدخل حيز التنفيذ في
عام .2020
وفيما يلي عر�ض موجز لأهم ما �صدر عن تلك الجولة:
بناء القدرات
�ضرورة و�ضع برنامج عمل ر�سمي في �إطار منتدى ديربان مع بناء القدرات خا�صة
فيما يتعلق بالتخفيف والتكيف وان هذا المنتدى بمثابة فر�صة لتبادل المعلومات في
تعزيز القدرات في ق�ضايا تغير المناخ
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الخ�سائر والأ�ضرار
تناق�ش هذه الق�ضية لأول مرة وهي �آلية اعتمدت في م�ؤتمر وار�سو 2013
( )COP19وهي مرتبطة ب�آثار تغير المناخ لو�ضع �صيغة نهائية لتنظيمها وموا�صلة
النظر في م�ؤتمر ليما  -البيرو  2014وتقديم التو�صيات للنظر في هذه الآلية وذلك
العتمادها في م�ؤتمر الأطراف القادم.
تطوير نقل التكنولوجيا
•االنتهاء من التقييم من قبل  31دولة حول الدعم المالي المقدم من مرفق
البيئة العالمي في �إطار برنامج بوزنان اال�ستراتيجي ب�ش�أن نقل التكنولوجيا
حول الدعم الفني المقدم من برنامج الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية،
وكذلك النتائج الناجمة عن الم�شاورات بين مرفق البيئة العالمي والمجل�س
اال�ست�شاري ل�شبكة تكنولوجيا المناخ (.)CTCN
•�إقرار الروابط المحتملة بين تقييم االحتياجات التكنولوجية والعمليات
المحلية للمناخ والتنمية مثل  NAMAsوخطط العمل الوطنية.
المراجعة Review
•النظر في التقارير المقدمة من الدول المتقدمة لفترة �سنتين فيما يتعلق
بقوائم الجرد الوطني والطلب من الأمانة العامة لالتفاقية �أن تعد م�ؤ�شراً
لتحديد وو�صف ما هي المعلومات التي �ستكون متاحة للدول الأطراف خالل
�شهر �أكتوبر .2014
•دعوة الدول الأطراف �إلى �أن تقدم للأمانة العامة لالتفاقية بحلول الأول من
نوفمبر  2014وجهات نظرهم حول المدخالت الإ�ضافية وكيفية اال�ستعرا�ض
لل�سنوات � 2015 - 2013ضمن التقرير النهائي في م�ؤتمر الأطراف (COP-
 )21المزمع عقده في باري�س .2015
 NAMAالناما (�إجراءات التخفيف المنا�سبة وطني ًا)
•رحبت اللجنة بالمعلومات المقدمة خالل ور�شة العمل في الدورة والأخذ علما
بالمعلومات التي قدمتها �أمانة االتفاقية على مدى مطابقة الإجراءات مع
الدعم تحت �سجل “ناما”.
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•الطلب من الأمانة الفنية لترتيب �إحاطات �سنوية متزامنة مع اجتماعات
الهيئتين الفرعيتين ،و�إعداد معلومات مكتوبة لل�سماح لتبادل وجهات النظر
حول �أخر معلومات  NAMAوالدعم على �أن تقدم في (.)COP-20
ثانيا :االجتماع التن�سيقي الواحد والع�شرون لخبراء البيئة وتغير المناخ في الدول الأع�ضاء
تنفيذاً لخطة عمل الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول
(�أوابك) لعام ُ .2014عقد االجتماع التن�سيقي الواحد والع�شرين لخبراء البيئة وتغير
المناخ في الدول الأع�ضاء في مدينة القاهرة  -جمهورية م�صر العربية خالل الفترة
� 28 - 27أكتوبر .2014
�شارك في االجتماع متخ�ص�صون من الدول الأع�ضاء للمنظمة وهي :مملكة
البحرين ،الجمهورية الجزائرية ،المملكة العربية ال�سعودية ،دولة قطر ،دولة الكويت،
جمهورية م�صر العربية ،بالإ�ضافة �إلى ممثلي كل من جامعة الدول العربية والأمانة
العامة لمجل�س التعاون لدول الخليج العربية.
قدمت الأمانة العامة لمنظمة (�أوابك) ورقتي عمل ت�ضمنت الورقة الأولى تطورات
مفاو�ضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية ب�ش�أن تغير المناخ ،ونتائج قمة المناخ التي
ُعقدت في نيويورك في �شهر �سبتمبر  ،2014ومالمح االتفاقية الجديدة المقترحة،
وموقف الدول والمجموعات التفاو�ضية ،والموقف التفاو�ضي للدول الأع�ضاء تجاه
المفاو�ضات ،والتو�صيات التن�سيقية للحفاظ على م�صالحها البترولية .ودعوة الدول
الأع�ضاء �إلى الم�شاركة الفاعلة في جميع الم�ؤتمرات واالجتماعات الإقليمية والدولية
التي تناق�ش موا�ضيع ذات �أهمية بالن�سبة للدول الأع�ضاء ،وخا�صة م�ؤتمر الأطراف
القادم ( )COP-21المزمع عقده في باري�س عام  ،2015بينما ا�ستعر�ضت الورقة
الثانية �سيناريوهات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ( )IPCCب�ش�أن
تخفيف الإنبعاثات.
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خام�س ًا :الن�شاط الإعالمي
ا�ستمرت الأمانة العامة خالل عام  2014في ممار�سة ن�شاطها الإعالمي على
ال�صعيدين العربي والدولي وذلك عن طريق �إدارة الإعالم والمكتبة ،المخت�صة
بتنفيذ المهام والأن�شطة الإعالمية للمنظمة ،وت�شرف الإدارة على جميع المطبوعات
والإ�صدارات الدورية التي تعدها الأمانة العامة بالتعاون مع بقية الإدارات المعنية في
الأمانة العامة .وتقوم �إدارة الإعالم والمكتبة بمتابعة تطورات ال�صناعة البترولية العربية
والدولية و�ش�ؤون الطاقة واقت�صادياتها ،ور�صد جميع ما ين�شر عن هذه التطورات في
و�سائل االعالم المقروءة والمرئية ،كما تقوم ب�أعمال التوثيق والبيبليوغرافيا ،والإحاطة
الجارية ،وتزويد الباحثين من داخل الأمانة العامة وخارجها بما يرغبون فيه من كتب
ومراجع ودوريات ،كما تتولى الإ�شراف على الموقع الإلكتروني للمنظمة.
 1-5التحرير والطباعة والن�شر والتوزيع

ا�ستمر �إ�صدار كافة مطبوعات المنظمة من الكتب والدوريات ،واقت�ضى ذلك
متابعة كل ما يتعلق ب�أعمال التحرير ،والتدقيق ،والترجمة ،والت�صميم والإخراج
والطباعة ،والن�شر ،والتوزيع.
 2-5الن�شاط ال�صحفي والإعالمي

�صـدر عـن الأمـانـة العـامـة عـدد مـن البيـانـات ال�صحفيـة التي غطــت ن�شـاطـات
المنظمــة المختلفـة ،كـاجتمـاعـات مجـلـ�س وزراء المنظمـة واجتمـاعــات المكتــب
التنفيـذي ،وم�ؤتمر الطاقة العربي العا�شر .ومـن جهـة �أخـرى تناولـت بعـ�ض ال�صحـف
المحليـة والعربيـة �أن�شطـة المنظمــة ،ودورهـا فـي التن�سيـق بيـن الدول الأع�ضـاء،
ومـا تقـوم بـه فـي مجـال دعـم العمـل العربـي الم�شتـرك .كما وا�صلت الأمانـة العامـة
متابعـة مـا تن�شـره ال�صحـف المحليـة والعـربيـة وبعـ�ض ال�صحـف الأجنبيـة ووكاالت
االنباء العالمية والمنظمات الإقليمية والدولية حـول �شــ�ؤون الطـاقـة ،وتجميـع و�أر�شفــة
�أهــم الأخـبـار والمـو�ضوعـات النـفطيـة االقتـ�صاديــة والبيئيــة ،بالإ�ضافة �إلـى بعـ�ض
المو�ضوعـات الأخـرى التـي تخـ�ص الدول الأع�ضـاء ب�صفـة عـامـة.
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 3-5الموقع االلكتروني

ّ
د�شنت الأمانة العامة لمنظمة �أوابك م�ؤخراً موقعها االلكتروني الجديد على �شبكة
االنترنت ،وذلك بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية الجديدة في ال�شبكة العالمية،
و�سعياً من الأمانة العامة لتزويد مت�صفحي موقعها االلكتروني بجميع المعلومات
والبيانات الجديدة في �صناعة النفط والغاز في الدول الأع�ضاء بالمنظمة والدول
العربية ب�صفة عامة.
ويت�ضمن الموقع االلكتروني الجديد العديد من الأق�سام التي تم تطويرها ومن
بينها بنك المعلومات ،ومكتبة الأمانة العامة ،والهيكل التنظيمي للمنظمة ،وال�شريط
الأخـــباري .كما تم ا�ستحــــداث العديد من الأق�سام الجديدة من بينها العالقات
الدولية ،والأ�سئلة ال�شائعــة ،وو�سائل التوا�صل االجتماعي ،وق�سم الن�شرة ال�شهرية
االلكترونية.
و�سعياً من الأمانة العامة لتحقيق �أف�ضل درجة ممكنة من التفاعل والتوا�صل مع
مت�صفحي الموقع الجديد ،فقد خ�ص�صت ق�سماً جديداً هو «ق�ضايا و�آراء» ،يهدف
بالمقام الأول �إلى التعرف على وجهات نظر مت�صفحي الموقع على ق�ضايا الطاقة
والنفط والغاز والتنمية الم�ستدامة ،وتقوم �إدارة الموقع با�ستحداث الموا�ضيع
المطروحة للنقا�ش ب�صفة دورية وذلك بهدف تمكين كافة فئات زوار الموقع من
الم�شاركة والإدالء بالر�أي بح�سب التخ�ص�ص.
و�أن�ش�أ الموقع االلكتروني الجديد للمنظمة �صفحة خا�صة لم�ؤتمر الطاقة العربي
العا�شر ،الذي عقد في مدينة �أبوظبي ،دولة الإمارات العربية المتحدة ،خالل الفترة من
 23 – 21دي�سمبر  ،2014وتت�ضمن ال�صفحة كافة المعلومات ذات ال�صلة بالم�ؤتمر.
 4-5معر�ض الكتاب العربي التا�سع والثالثين

�شاركت الأمانة العامة للمنظمة في معر�ض الكتاب التا�سع والثالثين الذي �أقيم في
الكويت خالل الفترة  29-19نوفمبر  ،2014برعاية الأمانة العامة للمجل�س الوطني
للثقافة والفنون والآداب ،دولة الكويت .وقد �شارك في المعر�ض  519دار ن�شر ،من
 15دولة عربية ،و  13دولة �أجنبية ،موزعة بين  458دار ن�شر �أهلية و  53م�ؤ�س�سة
ر�سمية و  8منظمات عربية ودولية .كما �شارك في المعر�ض في عدد من ال�سفارات
العربية والأجنبية المعتمدة في دولة الكويت ،وعدد من المنظمات العربية والهيئات
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الدبلوما�سية �إما بطريقة مبا�شرة �أو عن طريق توكيالت لبع�ض دور الن�شر .وقد �صاحب
المعر�ض عدة فعاليات ثقافية وفنية ،ي�شار �إلى �أن الأمانة العامة ت�شارك في معر�ض
الكتاب العربي في دولة الكويت منذ دورته الأولى في عام .1975
 5-5خدمات المعلومات والمكتبة

تعتبر مكتبة الأمانة العامة ،مكتبة نفطية متكاملة نظرا لما يتوفر فيها من كتب
ومراجع قيمة متخ�ص�صة في ال�ش�أن البترولي ،وكل ق�ضايا الطاقة اقت�صاديا وتجاريا،
بالإ�ضافة �إلى م�صادر البيئة .وتقوم المكتبة بتوفير المعلومات المرجعية لباحثي الأمانة
العامة ،وبنك المعلومات ،وتزودهم بالم�صادر المختلفة .وتحر�ص على تقديم الخدمات
المرجعية للمكتبات والباحثين من خارج الأمانة العامة ،وا�ستمرار تعاونها مع المكتبات
الأخرى المتخ�ص�صة في مجال تبادل المعلومات ،مثل مكتبة ال�صندوق العربي للإنماء
االقت�صادي واالجتماعي ،وقد �أتيح لأكثر من  150زائر فر�صة اال�ستفادة من الخدمات
المكتبية ،كان بينهم خبراء وباحثون و�أ�ساتذة جامعات وطلبة خالل هذا العام.
كما وا�صلت مكتبة الأمانة العامة في تو�سيع قاعدة البيانات الببليوغرافية التي
ان�شئت في عام  2008على نظام الأمانة العامة الجديد �أوراكل ( )Oracleوذلك
ب�إدخال البيانات الجديدة الخا�صة بالكتب والوثائق ومقاالت الدوريات العربية
والأجنبية .كما توفر المكتبة خدمة ا�سترجاع المعلومات للباحثين ،بالإ�ضافة �إلى
خدمات التوثيق التالية :الببليوغرافيا الف�صلية التي تن�شر في مجلة النفط والتعاون
العربي ( الأعداد  .)150-147ببليوغرافية الم�صادر الجديدة في المكتبة وتوزع على
جميع الباحثين في الأمانة العامة �شهريا.
 1-5-5الفهر�سه والت�صنيف

تقوم المكتبة بالخدمات الفنية في مجال الفهر�سة والت�صنيف ،حيث تم �إدخال
معلومات جميع الكتب والوثائق الم�صنفة والمفهر�سة �إلى قاعدة بيانات المكتبة على
نظام �أوراكل ( )Oracleحيث زاد عدد الكتب والوثائق من  30210عام � 2013إلى
 30391في عام .2014
كما تم فهر�سة وت�صنيف بع�ض الكتب والوثائق القديمة و�إدخال معلوماتها لقاعدة
بيانات المكتبة على نظام الحا�سب الآلي.
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 2-5-5التزويد

تركزت خدمات التزويد هذا العام على النحو التالي:
•تزويد المكتبة بكتب جديدة بناء على االقتراحات المرفوعة من قبل مكتب
�سعادة الأمين العام والإدارات المتخ�ص�صة وحاجة المكتبة.
•متابعة ا�شتراكات المكتبة في الدوريات العربية والإنجليزية لعام .2014
•متابعة المطبوعات الر�سمية الخا�صة بالهيئات المختلفة والدوائر الحكومية
وم�ؤ�س�سات و�شركات النفط.
•متابعة و�صول بع�ض الدوريات الإلكترونية و�إنزالها على ال�شبكة الداخلية
للأمانة العامة.
•تنظيم حفظ الم�صادر الإلكترونية التي ت�صل المكتبة على �شكل ملف PDF
�أو .CD
 3-5-5خدمات عامة

تابعت المكتبة خالل العام تقديم خدماتها داخل القاعة لباحثي الأمانة العامة
وللزوار الوافدين من الخارج ،وذلك من خالل الخدمات التالية:
•الإعارة الداخلية.
•الرد على ا�ستف�سارات الباحثين.
•�إر�شاد القراء.
•الخدمات المرجعية.
•تجليد المطبوعات.
•الت�صوير.
كما يتم �إ�صدار ملف ي�ضم �صفحة المحتويات للدوريات والكتب الجديدة وذلك
لإطالع العاملين بالأمانة العامة على ما يرد �إلى المكتبة من مطبوعات جديدة.
�أنجز موظفي مكتبة الأمانة العامة خالل العام المن�صرم �إعادة ترتيب جميع
مقتنيات المكتبة من كتب ودوريات على الأرفف لتوفير م�ساحة كافة الم�صادر الجديدة
الواردة.
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�ساد�س ًا � :سير العمل في بنك المعلومات
ا�ستمر العمل في تطوير بنك المعلومات و�إغنائه بالبيانات وتحديثها ،وتعزيز
التعاون بينها وبين الدول الأع�ضاء في المنظمة  ،وفيما يلي �أهم ما تم �إنجازه- :
 1-6تعزيز التعاون بين المنظمة والدول الأع�ضاء

تنفيذا لخطة عمل الأمانة العامة لعام  ،2014لتفعيل خدمات بنك المعلومات
ونجاح تطبيق م�شروعها الإح�صائي داخلياً وخارجيا على م�ستوى الدول الأع�ضاء،
قامت الأمانة العامة بعقد االجتماع التن�سيقي الثالث ل�ضباط ات�صال الدول الأع�ضاء
في مجال بنك المعلومات لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول ،خالل الفترة من
� 31–30آذار/مار�س  ،2014بمقر الأمانة العامة في دولة الكويت.
 2-6التقاريـ ـ ـ ـ ـ ــر

�أنجز بنك المعلومات بالتعاون مع الإدارات المخت�صة التقرير الإح�صائي ال�سنوي
لعام  ،2014الذي يغطي الفترة  ،2013-2009وقد تم و�ضعه على �أقرا�ص مدمجة
( )CD-ROMو�إر�ساله �إلى الدول الأع�ضاء ،وتم و�ضعه على موقع الأمانة العامة
على االنترنت .و�أعد بنك المعلومات مطبوع بيانات الطاقة ح�سب المجموعات
الدولية للفترة  2013-1970اعتمادا على قاعدة بيانات �شركة البترول البريطانية،
ويتم تحديث هذا المطبوع �سنويا ،وو�ضعه على قر�ص مدمج ،وح�سب االتفاق مع �شركة
البترول البريطانية ف�إن توزيعه مقت�صراً على الدول الأع�ضاء فقط.
� 3-6إطالق موقع الأمانة العامة على �شبكة االنترنت.

قامت الأمانة العامة بتكليف �أحدى ال�شركات المتخ�ص�صة لتطوير موقعها االلكتروني
على �شبكة االنترنت بن�سختيه العربية واالنجليزية من حيث الت�صميم والإخراج وا�ستخدام
التكنولوجيا المتطورة والمتخ�ص�صة في بناء المواقع الإلكترونية من �أجل الإرتقاء به �إلى
م�صاف المواقع االلكترونية المتخ�ص�صة في �صناعة النفط والطاقة وتحقيق الأهداف
المرجوة ،وقد تم �إطالق الموقع في �شهر �آب� /أغ�سط�س .2014
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�سابع ًا  :ت�شجيع البحث العلمي
 1-7نتائج تحكيم جائزة �أوابك العلمية لعام 2014

بناء على قرار المكتب التنفيذي رقم  133/1بتاريخ  2012/10/7القا�ضي
باختيار مو�ضوع «التكامل بين �صناعتي التكرير والبتروكيماويات» لجائزة منظمة
الأقطار العربية الم�صدرة للبترول للبحث العلمي لعام  .2014فقد قامت الأمانة
العامــة في �شهر كانون الثاني /يناير 2013بالإعالن عن الجائزة و�إعالم الجهــات
ذات العالقـــة ،وا�ستمرت بن�شر الإعالن في ن�شرتها ال�شهرية ومجلتها الف�صلية وعلى
موقعها على �شبكة الإنترنت حتى نهاية �شهر �أيار/مايو  2014الذي حدد �آخر موعد
ال�ستالم البحوث.
ورد �إلى الأمانة العامة ( )4بحوث موزعة كما يلي :الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية ال�شعبية ( ،)2دولة الكويت ( ،)1دولة ليبيا (.)1
وعم ً
ال ب�أحكام المادة ( )11و ( )12من قرار المكتب التنفيذي رقم  55/1الخا�ص
بتنظيم منح الجائزة ،فقد �أ�صدر الأمين العام قرارا بت�شكيل لجنة لتحكيم البحوث
برئا�سته ،وع�ضوية كل من:
 الدكتور� /سمير محمود القرعي�شمدير �إدارة ال�ش�ؤون الفنية – الأمانة العامة
 المهند�س /عماد نا�صيف مكيخبير �أول تكرير – الأمانة العامة
 الدكتور /م�أمون عب�سي حلبيباحث رئي�سي ،مركز �أبحاث البترول
معهد الكويت للأبحاث العلمية – دولة الكويت
 الدكتور /محمد محمود ال�سكري�أ�ستاذ متفرغ ،ق�سم البتروكيماويات
معهد بحوث البترول – جمهورية م�صر العربية
وتنفيذا لذلك قام المحكمون بدرا�سة البحوث المقدمة ،وتقدموا بتقارير تقييمية
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لهـا ،كـما عـقـد اجتـماع للجـنة في مقر الأمانة العامة للمنظمة في دولة الكويت
بتاريـخ  ،2014/10/16وقد تم خالل االجتماع مناق�شة التقارير التقييمية المقدمة
من ال�سادة المحكمين ،وبعد تبادل الآراء و�إبداء ما لدى �أع�ضاء اللجنة من مالحظات
تو�صلت اللجنة �إلى ما يلي:
1 .1البحث رقم ( :)1ي�ستبعد لعدم التزامه بالعنا�صر الرئي�سية لمو�ضوع الجائزة
كما ي�ستبعد البحث رقم ( )4لعدم التزامه بمو�ضوع الجائزة.
2 .2البحث رقم ( :)2جاء مخت�صراً ولم يغط كافة عنا�صر المو�ضوع التي ت�ؤهله
للح�صول على الجائزة.
3 .3البحث رقم ( :)3لم يلتزم ب�أ�صول البحث العلمي ،ولم يقدم تو�صيات ذات
قيمة ،وبالتالي لم ير َق �إلى م�ستوى الجائزة.
بناء على ذلك فقد قررت اللجنة ما يلي:
حجب الجائزة الأولى والثانية لهذا العام.
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ثامن ًا :الن�شاط الإداري واملايل
 1-8تطور الهيكل الإداري

بنهاية عام  2014بلغ عدد العاملين في الأمانة العامة ( )43موظفا ،منهم ()21
في الكادر المهني و( )22في الكادر العام.
 2-8تطور االنفاق الفعلي

بـلـغ الإنـفـــاق فــي عــام  2014مبلـغـا وقــدره  1,610,135دينـارا كويتيـا.

340

�أن�شطة المنظمة خالل عام 2014

الجزء الثاني

الف�صل الثالث

ال�شركات العربية املنبثقة عن املنظمة
ا�ستمرت ال�شركات العربية المنبثقة عن المنظمة في تنفيذ م�شروعاتها و�أعمالها
خالل عام  2013والن�صف الأول من عام  ،2014على الرغم من الظروف التي يمر
بها االقت�صاد العالمي ب�شكل عام ،والظروف الأمنية التي تمر بها المنطقة العربية
ب�شكل خا�ص وما ت�شهده بع�ض الدول العربية التي تتخذ بع�ض ال�شركات مقراً لها من
�أو�ضاع �أمنية غير م�ستقرة ،الأمر الذي �أنعك�س �سلبا على �أداء بع�ض ال�شركات العربية
المنبثقة عن المنظمة ،حيث تعر�ضت ممتلكاتها ومعداتها للتدمير والتلف ،فيما توا�صل
ال�شركات جهودها لتطوير وتح�سين ن�شاطها وتحقيق نتائج مالية وت�شغيلية �أف�ضل.
كما تواجه ال�شركات العربية المنبثقة عن المنظمة ومنذ �سنوات طويلة تحديات
حقيقية ب�سبب طبيعة �أن�شطتها ،حيث تجد نف�سها على الدوام في مناف�سة كبيرة مع
�شركات الطاقة الدولية ذات الن�شاط الم�شابه من جهة ،و�صعوبة دخولها بع�ض الأ�سواق
العربية من جهة �أخرى ،وعلى الرغم من هذه التحديات ف�إن ال�شركات العربية المنبثقة
عن المنظمة تبذل جهودا كبيرة لتعزيز ن�شاطها وتواجدها في ال�سوق العربية ،معتمدة
على امكانيتها الذاتية ور�صيد خبرتها الطويل في ميدان �صناعة النفط والغاز ،وقد
�أثمرت هذه الجهود عن تحقيق بع�ض ال�شركات العربية المنبثقة عن المنظمة نتائج
ت�شغيلية ومالية جيدة وم�شجعة ،حيث تمكنت ال�شركة العربية لال�ستثمارات البترولية
(�أبيكورب) من المحافظة خالل عام  2013على مكانتها كواحدة من بين الم�ؤ�س�سات
المالية الإقليمية في قطاع تمويل الم�شروعات والتجارة ،وتمكنت من موا�صلة تعزيز
محفظة قرو�ضها عند معدل ت�صنيفه الداخلي ذي الم�ستوى الجيد البالغ  .AAكما
�شهدت نف�س الفترة و�ضع ال�شركة العربية لبناء و�إ�صالح ال�سفن (�أ�سري) اللم�سات
الأخيرة على فترة مهمة من التو�سعات الطموحة ،حيث ا�ستثمرت ال�شركة  188مليون
دوالر في �سل�سلة الأعمال الهادفة �إلى تنويع م�صادر الدخل وبناء مرافق جديدة تم ّكن
ال�شركة من تحقيق نمو مطرد.
وتتمتع ال�شركات العربية المنبثقة عن المنظمة با�ستقاللية �إدارية ومالية كاملة،
وتخت�ص جمعياتها العمومية المكونة من مالكها من الدول الأع�ضاء في المنظمة
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ومجال�س �إداراتها بر�سم خططها اال�ستراتيجية واتخاذ ما تراه منا�سبا من قرارات
لت�سييرها وو�ضع الخطط اال�ستراتيجية لتطوير �أعمالها.
من جانبها تقوم الأمانة العامة للمنظمة بدور تن�سيقي بين ال�شركات العربية
المنبثقة عن المنظمة ،حيث تنظم اجتماع �سنوي بين م�س�ؤولي ال�شركات يتم من
خالله بحث �سبل تعزيز التعاون ،وا�ستعرا�ض التحديات الم�شتركة في ظل التطورات
المتالحقة التي ت�شهدها �صناعة النفط والغاز على ال�صعيدين العربي والدولي.
وتتطلع ال�شركات العربية المنبثقة عن المنظمة ب�أن ت�شهد المرحلة القادمة مزيدا
من الدعم والم�ساندة من الدول الأع�ضاء بالمنظمة ،و�أن تتاح لها المزيد من الفر�ص
اال�ستثمارية في ال�سوق العربية على �أ�س�س تناف�سية ما لم يكن على �أ�سا�س الأف�ضلية.
وفي ما يلي عر�ض موجز لأعمال ال�شركات العربية المنبثقة عن المنظمة:
�أ  -ال�شركة العربية البحرية لنقل البترول
ت�أ�س�ست ال�شركة العربية البحرية لنقل البترول بتاريخ � 6أيار/مايو  1972بر�أ�سمال
م�صرح به قدره  500مليون دوالر �أمريكي ،ور�أ�سمال مدفوع  250مليون دوالر �أمريكي،
وحدد مقر ال�شركة بدولة الكويت ،وت�ساهم في هذه ال�شركة جميع الدول الأع�ضاء
ُ
بالمنظمة با�ستثناء الجمهورية العربية ال�سورية ،والغر�ض من ت�أ�سي�سها القيام بجميع
عمليات النقل البحري للمواد الهيدروكربونية .وقد �أ�صدرت الجمعية العمومية لل�شركة
قرارها رقم  6/1بتاريخ  2014/6/13بزيادة ر�أ�س المال المدفوع �إلى  350مليون
دوالر �أمريكي.
•ن�شاط ال�شركة خالل عام 2013
يتكون �أ�سطول ال�شركة من ( )11ناقلة (نفط خام وغاز م�سال ومنتجات بترولية
نظيفة) .وتقوم ال�شركة بت�أجير ناقالتها في �أ�سواق النقل البحري للبترول بنظام
العقود الزمنية «� »Time Charterأو بنظام الرحالت الفردية «»Spot Voyage
وفقاً للأ�سعار ال�سوقية ال�سائدة ،وتحظى جميع ناقالت ال�شركة بقبول كافة ال�شركات
النفطية العالمية وتخ�ضع لتدقيقها وفح�صها الفني الدوري حتى يمكن اال�ستمرار في
الت�شغيل ،كما �أن لدى ال�شركة �أي�ضاً عالقات وثيقة بال�شركات العربية الم�سوقة للنفط
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ومن وقت لآخر يتم ت�أجير ناقالت ال�شركة لهذه ال�شركات وفقاً الحتياجاتها بالأ�سعار
ال�سوقية ال�سائدة.
وفي مجال �آخر تتولى ال�شركة نقل وبيع الغاز الم�سال �إلى كال من م�صر وال�سودان
والأردن واليمن وجيبوتي واريتريا بكمية حوالي  1.6مليون طن �سنوياً ،وت�ستخدم
ال�شركة في ذلك ناقالت الغاز الم�سال المملوكة لها بالإ�ضافة �إلى ( )10ناقالت �أخرى
م�ست�أجرة من الخارج على عقود زمنيه متزامنة مع عقود توريد الغاز �إلى هذه الدول.
وقد عانت �أ�سواق النقل البحري للبترول خالل ال�سنوات الأخيرة من انخفا�ض
كبير في �أ�سعار الت�أجير وركود في الطلب على الناقالت الأمر الذي �أدى بهذا الن�شاط
الإ�ضافي الذي تقوم به ال�شركة في تجارة الغاز الم�سال لي�صبح هو الأ�سا�س لتحقيق
الإيرادات والأرباح وكذلك لتمويل وتعوي�ض ت�شغيل �أ�سطول ال�شركة العامل في اال�سواق
الحرة ،والمتوقع ا�ستمراره لل�سنوات الثالث القادمة على الأقل مع ا�ستمرار تحقيق
الأرباح ب�صورة م�ستمرة.
وفي هذا ال�صدد من الأهمية بمكان الإ�شارة �إلى �أن دخول ال�شركة في مجال تجارة
الغاز الم�سال �أدى �إلى تعاون تجاري وثيق مع ال�شركات العربية ال�شقيقة الم�صدرة للغاز
عن طريق �إبرام ال�شركة لعقود �شراء غاز م�سال من م�ؤ�س�سات الت�سويق العربية بكميات
�إجمالية قدرها حوالي  1.8مليون طن �سنوياً وهو الأمر الذي �أدى �إلى وجود عالقات
متميزة بين ال�شركـة وهـــذه ال�شركات ال�شقيقة بالدول الأع�ضاء بال�شركة (�أرامكو
ال�سعودية ،م�ؤ�س�سة البترول الكويتية ،ت�سويق قطر� ،سوناطراك).
ووا�صلت ال�شركة خططها لتحديث وزيادة وحدات الأ�سطول بعدد ( )8ناقالت
جديدة مع التخل�ص تدريجياً من �أربع ناقالت بد�أت تتقادم ،وذلك اعتماداً على مواردها
الذاتية.
•النتائج المالية لل�شركة عن ال�سنة المالية 2013
بلغت �إيرادات ت�شغيل ناقالت ال�شركة خالل عام  2013حوالي  111.20مليون
دوالر ،كما بلغت م�صاريف الت�شغيل الفعلية قبل احت�ساب ا�ستهالك الناقالت حوالي
 85.100مليون دوالر ،فيما بلغ ا�ستهالك الناقالت الدفتري حوالي  26.036مليون
دوالر.
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وبالن�سبة لم�شاريع نقل وتوريد الغاز فقد حققت �صافي ربح بلغ حوالي 57.568
مليون دوالر ،و بعد الأخذ بعين االعتبار مخ�ص�ص لتغطية انخفا�ض القيمة ال�سوقية
للناقالت بحوالي  20مليون دوالر ،فقد بلغت النتيجة النهائية لن�شاط ال�شركة عام
 2013تحقيق �صافي ربح حوالي  26.681مليون دوالر.
•النتائج المالية لل�شركة عن الن�صف الأول من عام 2014
بلغت �إيرادات ت�شغيل الناقالت حوالي  51.61مليون دوالر ،في حين بلغت
م�صاريف الت�شغيل حوالي  33.60مليون دوالر ،فيما بلغ اال�ستهالك الدفتري للناقالت
حوالي  11.66مليون دوالر .وباحت�ساب الم�صاريف الإدارية والعمومية وفوائد التمويل
للبنوك ون�شاط الغاز تكون النتيجة النهائية لن�شاط ال�شركة عن الن�صف الأول من عام
 2014تحقيق �صافي ربح حوالي  31.32مليون دوالر.
•التدريب وعدد العاملين:
ت�سعى ال�شركة لالرتقاء بموظفيها بالتدريب وفقا الحتياج كل منهم ،وقد تم انتداب
خم�سة من موظفي ال�شركة في دورات تدريبية خالل العام المن�صرم  ،2013واثنان
خالل الن�صف الأول من عام .2014
وفي نهاية عام  2013بلغ عدد الموظفين العاملين في مقرات بال�شركة ()69
موظفاً منهم ( )44موظفاً عربياً .وفي منت�صف عام  2014بلغ عدد الموظفين ()72
موظفاً منهم ( )44موظفاً عربياً.
وفي عام  2013بلغ عدد العاملين في الأ�سطول البحري (� )242ضابطاً ومهند�ساً
منهم ( )145عربياً� .أما في منت�صف عام  2014فقد بلغ عدد العاملين ()240
�ضابطاً ومهند�ساً منهم ( )140عربياً.
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ب  -ال�شركة العربية لبناء و�إ�صالح ال�سفن (�أ�سري)
ت�أ�س�ست ال�شركة العربية لبناء و�إ�صالح ال�سفن «�أ�سري» بتاريخ  8كانون �أول/
دي�سمبر  1973بر�أ�سمال م�صرح به قدره ( )340مليون دوالر �أمريكي ،ور�أ�سمال
وحدد مقرها في مدينة المنامة
مكتتب به ومدفوع قدره ( )170مليون دوالر �أمريكيُ ،
بمملكة البحرين .و�ساهمت في هذه ال�شركة جميع الدول الأع�ضاء في المنظمة
با�ستثناء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية والجمهورية العربية ال�سورية
وجمهورية م�صر العربية .والغر�ض منها القيام بجميع عمليات البناء والإ�صالح
وال�صيانة لجميع �أنواع ال�سفن والناقالت وو�سائل النقل البحري الأخرى المتعلقة
بالمواد الهيدروكربونية وغيرها.
•ن�شاط ال�شركة لعام 2013
�شهد عام  2013اللم�سات النهائية التي و�ضعتها ال�شركة العربية لبناء و�إ�صالح
ال�سفن (�أ�سري) ،على فترة مهمة من التو�سعات الطموحة ،حيث ا�ستثمرت ال�شركة مبلغ
 188مليون دوالر في �سل�سلة الأعمال الهادفة الى تنويع م�صادر الدخل وبناء مرافق
جديدة .و�أ�صبحت بهذه التو�سعة مجهزة بمجموعة متنوعة من الأدوات الجديدة تمكن
ال�شركة من تحقيق نمو مطرد.
وقد �أعلن مجل�س �إدارة ال�شركة في عام  2013عن و�ضع خارطة طريق لتطوير
�أعمال ال�شركة في الم�ستقبل ،وتتمثل هذه الخارطة في الخطة الإ�ستراتيجية للأعوام
 2013ـ  ،2017التي �صممت لتكون دليال لتطوير ال�شركة على المدى المتو�سط
وتت�ضمن �سل�سلة من الم�شاريع التي ت�ؤ�شر على النمو الم�ستمر لل�شركة ،من �أهمها:
— — بناء حو�ض جاف جديد وهو الحو�ض الرابع في ال�شركة.
— —زيادة نطاق الأعمال اال�ست�شارية.
— —افتتاح مكتب في المملكة العربية ال�سعودية (المنطقة ال�شرقية).
— —�إعادة تنظيم الهيكلة وتنظيم الموارد الب�شرية في ال�شركة.
و�شهد العام  2013عملية تحول كبيرة تمثلت في التوجه نحو تنويع وتق�سيم
ال�شركة �إلى �أربع وحدات عمل مميزة هي :خدمات ت�صليح ال�سفن ،والخدمات البحرية،
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والخدمات اال�ست�شارية ،وخدمات الطاقة ،و�سيتمكن العمالء والزبائن الإقليميون
والعالميون من اال�ستفادة الق�صوى من الخدمات المتطورة التي تقدمها ال�شركة من
خالل التق�سيم الجديد والتي جعلت منها �شركة رائدة لت�صليح ال�سفن في المنطقة،
ولذلك ،ف�إن م�ستقبل �أ�سري لن يظل معتمداً فقط على ت�صليح ال�سفن ،بل على ت�شكيلة
من الخدمات البحرية المتنوعة التي تفتح �أبواباً جديدة وداعمة للإيرادات لموا�صلة
م�سيرتها نحو الم�ستقبل.
وا�ستطاعت (�أ�سري) تحقيق دخل ال ب�أ�س به عام  2013في ظل الظروف
االقت�صادية العالمية ال�صعبة ورغم المناف�سة ال�شديدة التي واجهتها ال�شركة �إقليمياً
ودولياً ،وقد بلغت المبيعات  177.6مليون دوالر بزيادة ن�سبتها  %5,23عن مبيعات
عام  2012البالغة  168.8مليون دوالر .وبلغ عدد ال�سفن التي �أُ�صلحت هذا العام 185
�سفينة ،بالمقارنة مع � 200سفينة لعام � ،2012إ ّال �أن متو�سط دخل ال�سفينة الواحدة
ارتفع �إلى حوالي  854,000دوالر بالمقارنة مع  787,000دوالر للعام ال�سابق.
•النتائج المالية لعام 2013
حققت ال�شركة خالل عام  2013المزيد من النمو في �إيراداتها حيث بلغت الإيرادات
 199مليون دوالر بزيادة تعادل  %12,1مقارنة بما حققته ال�شركة عام .2012
•التدريب والتعريب
نظمت ال�شركة في عام  2013برامج تدريبية مختلفة للإدارة العليا والمتو�سطة
والإ�شرافية وعقدت دورات تدريبية مهنية بلغ عددها  126برنامجاً متنوعاً �شارك
فيها ( )1824موظفاً.
وبنهاية عام  2013بلغ عدد الموظفين العرب 789موظفاً ،وبلغ عدد موظفي
ال�شركة الدائمين في نهاية العام  1823موظفاً ،وت�ستعين ال�شركة في فترات الذروة
بالمقاولين من الباطن.
•ن�شاط ال�شركة خالل الن�صف االول من عام 2014
�أ�صلحت ال�شركة � 98سفينة خالل الن�صف االول من عام  ،2014كما بلغ عدد
موا�صفات الإ�صالح التي ا�ستلمتها ال�شركة  240موا�صفة .
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•النتائج المالية خالل الن�صف الأول من عام 2014
حققت ال�شركة خالل الن�صف الأول من عام  2014نتائج طيبة حيث بلغت
المبيعات خالل هذه الفترة  92,599,000دوالر بالمقارنة مع  108,554,000دوالر
لنف�س الفترة من عام  ،2012وبلغ �صافي الدخل  7,389,000دوالر بالمقارنة مع
 10,913,000دوالر للن�صف الأول من عام .2013
ج  -ال�شركة العربية لال�ستثمارات البترولية (�أبيكورب)
ت�أ�س�ست ال�شركة العربية لال�ستثمارات البترولية بتاريخ � 14أيلول�/سبتمبر ،1974
بر�أ�سمال م�صرح به قدره  1200مليون دوالر �أمريكي ،ور�أ�سمال مدفوع بالكامل قدره
 550مليون دوالر ،وحدد مقر ال�شركة في مدينة الخبر بالمملكة العربية ال�سعودية.
وبموجب قرار الجمعية العمومية العامة غير العادية ،التي عقدت بمملكة البحرين في
�شهر ني�سان�/أبريل  ،2013تمت زيادة ر�أ�سمال ال�شركة الم�صرح به من  1.2بليون دوالر
�إلى  2.4بليون دوالر ،والمكتتب به بمبلغ  1500مليون دوالر ،كما وافقت الجمعية
العامة لل�شركة في اجتماعها غير العادي المنعقد في �شهر �أبريل  2014بالمملكة
العربية ال�سعودية على رفع ر�أ�سمال ال�شركة المدفوع من  750مليون دوالر �إلى 1000
مليون دوالر.
•تمويل الم�شروعات والتجارة لعام 2013
حافظت �أبيكورب خالل عام  2013على مكانتها ك�إحدى �أكبر الم�ؤ�س�سات المالية
الإقليمية في قطاع تمويل الم�شروعات والتجارة ،فبالرغم من ت�ضا�ؤل الفر�ص
المعرو�ضة لتمويل الم�شروعات فقد تم طرح بع�ض المعامالت في منطقة الخليج
العربي والتي �شاركت فيها �أبيكورب.
تمكنـت �أبيكورب مـن موا�صلـة تعزيـز محفظـة قرو�ضهـا حيـث بلـغ �صافي قيمتها
بنهاية عام  2013نحو  2.92مليار دوالر مقارنة بـنحو  2.89مليار دوالر بنهاية عام
 .2012كما حافظت �أبيكورب على جودة محفظة قرو�ضها والتي بف�ضلها ا�ستمر
ت�صنيف محفظة قرو�ضها م�ستقراً عند معدل ت�صنيفه الداخلي ذي الم�ستوى الجيد
البالغ  ،AAفي حين ظلت حاالت الت�أخير المتعلقة ب�سداد �أق�ساط القرو�ض عند
م�ستوى منخف�ض.
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بلغ �صافي الأرباح التي حققها ن�شاط تمويل الم�شروعات والتجارة خالل عام
 2013نحو  67.2مليون دوالر ،مقارنة بحوالي  44.5مليون دوالر في عام .2012
وخالل عام  2013نجحت �أبيكورب في �إبرام  29عملية تمويل بالتزامات نهائية
بلغت  1,339مليون دوالر .وكانت الح�ص�ص النهائية لأبيكورب في هذه العمليات 1,070
مليون دوالر� .أن معظم هذه ال�صفقات تمت على �أ�سا�س االحتفاظ بالمبالغ النهائية
الملتزم بها �أو التي تمت بترتيب بين مجموعة من البنوك المتحالفة ،وبالتالي لم يكن
هناك ت�سويق يذكر لهذه الت�سهيالت .وقد بلغ الجزء الممول ( )Fundedمن االلتزامات
النهائية في عام  2013مبلغ  811مليون دوالر والجـــزء غير الممول ()Unfunded
(عن طريق ت�سهيالت �ضمانات واعتمادات م�ستندية)  259مليون دوالر.
•تمويل الم�شروعات
دخلت �أبيكورب في عام  2013في  15عملية تمويل م�شروعات بمبلغ ب�إجمالي
 810مليون دوالر ،منها  760مليون دوالر في عمليات تم تمويلها (،)Funded
ت�ضمنت م�شروعات بناء وتو�سعة في قطاع الم�صافي وقطاع البتروكيماويات،
وال�صناعات الثقيلة وكثيفة اال�ستخدام ،كما دخلت في خم�س عمليات غير ممولة بمبلغ
�إجمالي  50مليون دوالر �أربع منها بمبلغ  40مليون دوالر وتخ�ص تقديم �ضمان بنكي
للدفعة الأخيرة من القر�ض الذي رتبته �أبيكورب مع مجموعة من البنوك ل�صندوق
�أبيكورب للناقالت الذي طرح عام  2012والخام�سة تخ�ص زيادة م�شاركة �أبيكورب
بواقع 10مليون دوالر في ت�سهيل �ضمان القر�ض المقدم من البنك الأوربي للإ�ستثمار
لتمويل م�شروع ال�شركة الم�صرية للتكرير.
وبخ�صو�ص ال�سوق الثانوية فقد اقت�صر ا�ستحواذ �أبيكورب على  10مليون دوالر،
ويعزى ذلك �إلى زيادة ال�سيولة لدى البنوك الإقليمية والعالمية مما يقلل من العرو�ض
المتاحة وكذلك الخ�صومات الم�شجعة التي تحفز �أبيكورب للإقدام على �شراء
القرو�ض المعرو�ضة.
•الم�ساهمات المبا�شرة في ر�ؤو�س �أموال الم�شروعات لعام 2013
تتج�سد الأهداف التي �أن�شئت من �أجلها (�أبيكورب) بالم�ساهمة في تنمية وتطوير
وتمويل م�شروعات ال�صناعات الهيدروكربونية والطاقة في المنطقة العربية ،حيث
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ت�ساهم في ر�ؤو�س �أموال �أحد ع�شر م�شروعاً متواجداً في خم�سة �أقطار عربية وهي:
المملكة العربية ال�سعودية ،دولة ليبيا ،جمهورية العراق ،جمهورية م�صر العربية،
والجمهورية التون�سية .وتغطي هذه الم�شروعات �أن�شطة مختلفة من �صناعات
بتروكيماوية� ،أ�سمدة نيتروجينية ،غازات بترولية م�سالة ،خدمات جيوفيزيائية وحفر
�آبار نفطية وغازية ،وخدمات تخزين الم�شتقات البترولية.
قامت �أبيكورب خالل عام  2013بتغير طريقة عر�ضها للقوائم المالية المتبعة
في عملية التدقيق ،حيث تم �إدماج البيانات المالية ل�صندوق �أبيكورب اال�ستثماري
لنقل المنتجات البترولية �ضمن البيانات المالية المجمعة لل�شركة ،والمعيار الدولي
والمتعلق بالقيمة العادلة ال�ستثمارات ال�شركة والذي انعك�س على �إعادة تقي ّيم كل من
�شركة (ابن زهر) و(ايميثانك�س) حيث بلغ �صافي القيمة العادلة لمحفظة م�ساهمات
ال�شركة في نهاية عام  2013حوالي  823مليون دوالر.
•النتائج المالية لعام 2013
حققت (�أبيكورب) في عام  2013ربحاً �صافياً بلغ  112.1مليون دوالر مقارنة
ب�صافي ربح في عام  2012بلغ  108.9مليون دوالر �أي بزيادة مقدارها  %3عن العام
ال�سابق� .أما الإيرادات الت�شغيلية لعام  2013فقد بلغت  150مليون دوالر وذلك بعد
خ�صم تكلفة التمويل.
وتفعي ً
ال لقرار الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها العام الما�ضي بزيادة
ر�أ�سمال ال�شركة الم�صرح به من  1.2بليون دوالر �إلى  2.4بليون دوالر واالكتتاب
بمبلغ  750مليون دوالر ،لزيادة ر�أ�سمال ال�شركة المدفوع �إلى  1500مليون دوالر
فقد وافقت الجمعية العامة ،بناء على تو�صية مجل�س الإدارة ،في اجتماعها المنعقد
بالمملكة العربية ال�سعودية في �شهر �أبريل  2014على رفع ر�أ�سمال ال�شركة المدفوع
من  750مليون دوالر �إلى  1مليار دوالر عن طريق ر�سملة مبلغ  250مليون دوالر من
االحتياطي العام.
•ن�شاط تمويل الم�شروعات للن�صف الأول من 2014
�شهد الن�صف الأول من عام  2014تراجعاً في ن�شاط تمويل الم�شروعات والتجارة
الدولية ،حيث �أن ن�شاط تمويل الم�شروعات في دول مجل�س التعاون الخليجي كان
349

تقرير الأمني العام ال�سنوي احلادي والأربعون

محدوداً ،كما �أن ن�شاط التمويل في باقي الدول العربية قد ات�سم بالهدوء .وبالتالي
تركز ن�شاط ال�شركة على تمويل التجارة وعلى نف�س منوال العام الما�ضي.
وخالل الن�صف الأول من عام  2014تمكنت �أبيكورب من �إبرام  8عمليات
تمويل بالتزامات نهائية مقدارها  293مليون دوالر .وقد بلغ الجزء الممول من هذه
االلتزامات نحو 283مليون دوالر والجزء غير الممول (عن طريق ت�سهيالت �ضمانات
واعتمادات م�ستندية)  10ماليين دوالر .كما بلغ حجم االلتزامات بالتمويل الإ�سالمي
 15مليون دوالر وهو عبارة عن الم�شاركة في ت�سهيل مرابحة ل�صالح دولة باك�ستان
ل�شراء منتجات نفطية.
•تمويل الم�شروعات
دخلت �أبيكورب في الن�صف الأول لعام  2014في  11عملية تمويل م�شروع بمبلغ
�إجمالي  112مليون دوالر .وقد ت�ضمنت ترتيب قرو�ض لم�شروع تو�سعة م�صفاة �شركة
النفط العمانية للم�صافي وال�صناعات البترولية بالتزام نهائي مقداره  100مليون
دوالر ،و�شراء ح�صة �إ�ضافية من ال�سوق الثانوي بمبلغ  12مليون دوالر في القر�ض
الآجل الم�ضمون البالغ  326مليون دوالر ل�صالح ال�شركة العربية البحرية لنقل البترول.
•النتائج المالية للن�صف الأول من عام 2014
ٍ
�صاف خالل ال�ستة �أ�شهر الأولى من عام 2014
تمكنت �أبيكورب من تحقيق ربح
بلغ  70.4مليون دوالر.
بلغ �إجمالي �أ�صول ال�شركة في  30يونيو  2014مبلغ ًا وقدره  5,690مليون
دوالر مقارنة بمبلغ  5,675مليون دوالر في  31دي�سمبر � .2013أما �إجمالي حقوق
الم�ساهمين في ال�شركة فقد ارتفع �إلى  1,877مليون دوالر مقارنة بمبلغ 1,807
مليون دوالر في  31دي�سمبر .2013
•الموظفون والتدريب
يبلغ عدد موظفي �أبيكورب  ،العاملين في مقر ال�شركة في الخبر بالمملكة العربية
ال�سعودية ،وفي الوحدة الم�صرفية الخارجية بمملكة البحرين ،في الوقت الحالي
 126موظفاً حوالي  %69منهم من الكوادر العربية ( 81موظفاً ي�شكل مواطنو الدول
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الأع�ضاء  %93منهم) ،والباقون من جن�سيات غير عربية ( 39موظفاً) .وتقوم ال�شركة
عند الحاجة ووفقاً لإ�ستراتيجية الموارد الب�شرية بزيادة عدد العنا�صر غير العربية
المن�ضمة �إلى ال�شركة وذلك لتحقيق التوازن بين الخبرات العربية وغير العربية والتي
ت�شغل بع�ض الوظائف الفنية والتخ�ص�صية التي تتطلب خبرات غير متوفرة لدى
الكفاءات العربية المتاحة حالياً وخبرات ي�صعب الح�صول عليها في حال توفرها.
وفي مجال التدريب تبذل �أبيكورب جهوداً لتنمية مهارات وقدرات العاملين فيها،
وذلك لتحقيق التوازن بين االحتياجات التدريبية الالزمة لكفاءة �أداء العمل و�ضرورة
مواكبة التطورات الحديثة في المجاالت االقت�صادية والمالية واال�ستثمارية وتطوير
الأعمال والبترولية والموارد الب�شرية والإدارية ومجال االت�صاالت وتقنيات المعلومات.
وذلك من خالل برنامج تحليل �أداء العاملين.
د  -ال�شركة العربية للخدمات البترولية
ال�شركة العربية للخدمات البترولية �شركة م�ساهمة عربية ت�أ�س�ست بموجب اتفاقية
تم توقيعها من قبل حكومات الدول العربية الأع�ضاء في منظمة الأقطار العربية
الم�صدرة للبترول (�أوابك) بتاريخ  ،1975/11/23ومقرها مدينة طرابل�س  /دولة
ليبيا ،وقد ُح ّدد ر�أ�سمال ال�شركة العربية للخدمات البترولية الم�صرح به بمبلغ مائة
مليون دينار ليبي ( 100مليون)� ،أما ر�أ�س المال المكتتب به فقد ُح ّدد بمبلغ خم�سة
ع�شر مليون دينار ليبي (15مليون) �ساهمت فيه ع�شر دول عربية �أع�ضاء في منظمة
الأقطار العربية الم�صدرة للبترول (اوابك) .وقد تم زيادة ر�أ�سمال ال�شركة من ()44
مليون دينار ليبي �إلى ( )49مليون دينار ليبي بموجب قرار الجمعية العمومية رقم
 2010/38/221ال�صادر بتاريخ .2010/6/19
•ن�شاط ال�شركة خالل عام 2013
تركز اهتمام ال�شركة العربية للخدمات البترولية خالل ال�سنة على متابعة تح�سين
وتطوير ن�شاط ال�شركات المنبثقة عن ال�شركة والتو�سع من خاللها ودرا�سة امكانية �إن�شاء
�شركات �أخرى لتنفيذ الأغرا�ض المذكورة في اتفاقية ان�شائها ،وهذه ال�شركات هي:
 1 .1ال�شركة العربية للحفر و�صيانة الآبار.
2 .2ال�شركة العربية لج�س الآبار.
3 .3ال�شركة العربية لخدمات اال�ستك�شاف الجيوفيزيائي.
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•النتائج المالية لعام 2013
بلغت �صافي خ�سارة ال�شركة ل�سنة  2013مبلــغ وقدره ( )1,104,283دينار ليبي
وقد ُر ّحل �صافي الخ�سارة لح�ساب الأرباح المرحلة ،لي�صبح �إجمالي الخ�سائر المرحلة
( )1,725,331دينار ليبي في . 2013/12/31
•ن�شاط ال�شركة خالل الن�صف الأول من عام 2014
تركز ن�شاط ال�شركة العربية للخدمات البترولية على متابعة ودعم ال�شركات الثالثة
القائمة ودرا�سة م�شاريع م�ستقبلية يمكن الم�شاركة فيها.
• القوى العاملة خالل الن�صف الأول من عام 2014
بتاريخ  2014/6/30بلغ �إجمالي عدد العاملين بال�شركة ) (14م�ستخدماً جميعهم
من العرب.
•النتائج المالية للن�صف الأول من عام 2014
يمكن تلخي�ص النتائج المالية المبدئية لل�شركة العربية للخدمات البترولية للن�صف
الأول الذي ينتهي في  2014/06/30كالآتي:
دينار ليبي
2,584,800
مجموع الإيـــرادات:
دينار ليبي
1,606,300
مجموع الم�صروفات:
دينار ليبي
978,500
		
	�أرباح الفتـرة:
( فقط ت�سعمائة وثمانية و�سبعون �ألف وخم�سمائة دينار ليبي الغير )
هـ  -ال�شركة العربية للحفر و�صيانة الآبار (�أدووك)
ال�شركـة العربية للحفر و�صيانة الآبار �إحدى ال�شركات العربية المتخ�ص�صة في
حفر و�صيانة �أبار النفط والغاز براً وبحراً ،والمنبثقة عن بع�ض ال�شركات العربية
المنبثقة عن منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول.
وقد ت�أ�س�ست بموجب اتفاقية دولية بين ثالث �شركات هي ال�شركة العربية للخدمات
البترولية وال�شركة العربية لال�ستثمارات البترولية و�شركة �سانتافي للخدمات الدولية
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وذلك في �سنة 1979م بر�أ�س مال م�صرح به ( )12مليون دينار ليبي ور�أ�س مال مدفوع
قدره ( )12مليون دينار ليبي تمت زيادته �إلى ( )60مليون دينار ليبي بناء على قرار
الجمعية العمومية للم�ساهمين رقم  2008/29/8ال�صادر بتاريخ ،2008/06/27
ومقرها الرئي�سي مدينة طرابل�س – دولة ليبيا.
وقد باعت �شركة �سانتافي ح�صتها في ال�شركة العربية للحفر و�صيانة الآبار �إلى
�شركة (فر�ست انرجى ليمتد) في عام .2009
•ن�شاط ال�شركة خالل عام 2013
كانت �سنة � 2013سنة التحديات الكبيرة لل�شركة حيث واجهت العديد من الم�شاكل
ومنها عدم الر�ؤيا الوا�ضحة لن�شاط الحفر في دولة المقر و�صعوبة تح�صيل الديون
الم�ستحقة لل�شركة والمطالبات العمالية واال�ضطرابات واالعت�صامات .
وقد ا�ستطاعت ال�شركة في بداية �سنة  2013من ت�شغيل عدد ( )14حفارة منها
 12حفارة مملوكة لل�شركة وحفارتان م�ست�أجرة من �شركة كروا�سكو الكرواتية ،وخالل
الربع الثاني من العام تم ت�سريح الحفارتين الم�ست�أجرتين وتم ت�شغيل الحفارة الكويتية
الم�ست�أجرة بعد تهيئتها وا�ستخدام حفارة كويتية �أخرى للعمل مع �شركة ريم�سا في
حقل �أوباري.
بنهاية الربع الرابع من عام  2013بلغ عدد الحفارات العاملة  14حفارة منها 12
حفارة مملوكة لل�شركة وحفارتين م�ست�أجرتين من ال�شركة الكويتية للحفر .كما تم تهيئة
و�صيانة الحفارات التي ت�ضررت �أثناء الحرب ،كما حققت ال�شركة زيادة في �أ�سعار
الت�شغيل لعدد  9حفارات بن�سب تتراوح بين � %5إلى .%15
كما قامت ال�شركة ب�إعادة جدولة القر�ض الممنوح لها من ال�شركة العربية
الم�صرفية وال�شركة العربية لال�ستثمارات البترولية ،وا�ستكملت نقل الحفارة العاملة
في �سورية �إلى المنطقة الحرة بالزرقاء في الأردن.
•النتائج المالية لعام 2013
حققت ال�شركة بنهاية ال�سنة المالية المنتهية في � 2013/12/31صافي �أرباح
 14.6مليون دينار ليبي.
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•العاملون والتدريب
خالل عام  2013بلغ عدد العاملين بال�شركة  1239م�ستخدماً ،منهم  868عمالة
وطنية و 147عمالة عربية و 16عمالة �أوروبا ،و 208عمالة من جنوب �شرق �آ�سيا.
•ن�شاط ال�شركة خالل الن�صف الأول من عام 2014
بنهاية الن�صف الأول من عام  2014تم ت�شغيل عدد  10حفارات مملوكة لل�شركة،
وعدد  2حفارة م�ست�أجرة بعدد �إجمالي  12حفارة.
•النتائج المالية لل�شركة خالل الن�صف الأول لعام 2014
حققت ال�شركة خالل الن�صف الأول لعام � 2014أرباح ًا �صافية قدرها
( )6,038,355دوالر �أمريكي.
و – ال�شركة العربية لج�س الآبار (�أولكو)
وهي �إحدى ال�شركات المتخ�ص�صة التابعة لل�شركة العربية للخدمات البترولية،
وت�أ�س�ست بتاريخ  1983/3/24بر�أ�سمال م�صرح به قدره ( )20مليون دوالر �أمريكي
ور�أ�س مال مدفوع قدره ( )20مليون دوالر �أمريكي ،وحدد مقرها بمدينة بغداد –
جمهورية العراق .وت�ساهم في هذه ال�شركة جميع الدول الأع�ضاء في المنظمة بن�سب
مت�ساوية لن�سب م�ساهمة هذه الأقطار في ال�شركة العربية للخدمات البترولية ،وهي
متخ�ص�صة في عمليات ج�س وتثقيب الآبار ولها مركز للعمليات في ال�شمال والجنوب.
•ن�شاط ال�شركة للفترة 2014/6/30 – 2013/1/1
 – 1معدات ال�شركة
�أ  -مركز عمليات ال�شمال� :إكمال بع�ض متطلبات �أجهزة ج�س الآبار المفتوحة
وبمعدل جهازين يعمالن في المركز وكذلك قامت ال�شركة بت�شغيل �أجهزة ج�س الآبار
المفتوحة وت�شغيل �أجهزة قيا�س الإنتاجية للآبار وكذلك الأجهزة الحديثة لقيا�س
الآ�صرة ال�سمنتية وتزويد المركز ب�أنواع مختلفة من المثقبات والتي ا�ستخدمت للعمل
في ال�شمال وفي حقول �شرق بغداد ،وكذلك فقد ا�ستلمت ال�شركة عربة ج�س جديدة
للآبار المفتوحة والمبطنة مع كافة ملحقاتها �إ�ضافة �إلى المواد االحتياطية الالزمة
للعمل.
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ب – مركز عمليات الجنوب :و�صلت �أجهزة ج�س الآبار المفتوحة مع عربة ج�س
جديدة نوع �آراتك�س مع نظام ت�شغيل للمعدات وتم ا�ستخدامها بعد �إجراء الت�شغيل
الأولي عليها بنجاح في حقول الب�صرة ومي�سان بعد ح�صول ال�شركة على موافقات
بحيازة وا�ستيراد المواد الم�شعة من الهيئة العامة للعنا�صر الم�شعة وو�صولها �إلى
العراق حيث تم بناء مخازن لهذا الغر�ض وبذلك تمكنت ال�شركة من العمل بمعداتها
الأ�سا�سية واالحتفاظ بالإيرادات دون الدفع �إلى اتحاد ال�شركة مع الغير �إال في حاالت
االختناق �أو عند ا�ستخدام الأجهزة المتطورة.
ج – مركز عمليات الو�سط :تقوم ال�شركة حالياً ببناء مركز عمليات جديد و�سيتم
تجهيزه ب�أجهزة الج�س للآبار المفتوحة التي تم �شرائها لأعمال هذا المركز وكذلك
�سيتم تجهيزه بالأجهزة ( )probالم�شطوبة من ر�أ�س مال ال�شركة بعد �أن تم ت�صليحها
في الواليات المتحدة الأمريكية بدون مقابل (مجاناً) لتكون هذه المعدات نواة النجاز
الأعمال في المنطقة الو�سطى �إ�ضافة �إلى �أجهزة ج�س الآبار المبطنة ولوازمها التي تم
�شرائها لأغرا�ض هذا المركز.
وبموجب هذه التح�ضيرات بد�أت ال�شركة بتنفيذ عدد من الأعمال في هذه المواقع
هذا فيما يخ�ص ج�س الآبار� ،أما فيما يخ�ص تثقيب الآبار فقد قامت �إدارة ال�شركة
ورغم ال�صعوبات بتعزيز ر�صيد المثقبات في ال�شمال والجنوب لي�صبح ر�صيدها جاهز
لتغطية �أعمال التثقيب لمدة �سنتين كما تم تنويع المثقبات ال�ستخدامها ح�سب طلب
ال�شركات العاملة وكذلك توفير المعدات المطلوبة لال�ستخدام الآمن لها مثل �سيارات
النقل� ،أجهزة المحافظة عليها �أجهزة قيا�س الخطورة و�أجهزة منع االنفجار والقابلوات
الخا�صة بمقاومة غازات كبريتيد الهيدروجين مع كميات جيدة من المواد االحتياطية
ال�ضرورية.
 - 2ت�أهيل ال�شركة
بعد ح�صول ال�شركة على قبول وت�أهيل للعمل من قبل ال�شركات العالمية فقد
ا�ستمرت بتطوير �أ�سلوب عملها ومعداتها للح�صول على الوثائق الالزمة للتقديم على
المناق�صات لعقود الخدمات حيث تمكنت من الح�صول على كتاب ب�إعفائها ال�ضريبي
وكذلك تجديد كتاب من وزارة الخزانة الأمريكية تبين فيها ب�أن ال�شركة غير م�شمولة
355

تقرير الأمني العام ال�سنوي احلادي والأربعون

بقرار المقاطعة الأمريكية وبذلك تم تح�ضير كافة الم�ستلزمات المطلوبة لغر�ض
التعاقد مع �شركات عقود التراخي�ص لتنفيذ �أعمال ل�صالحها.
كما قامت ال�شركة بتطوير معداتها العاملة في حقول نفط الجنوب ونفط مي�سان
وتطوير �أداء عمل كادر ال�شركة وتوفير م�ستلزمات العمل .كما ح�صلت ال�شركة على
�شهادات بمعداتها و�شهادات بال�سالمة ال�صناعية من الجمعيات ذات العالقة وقامت
ال�شركة بتحديث مجلد عن ال�سالمة ال�صناعية ومتطلباتها وكيفية الوقاية من الإ�صابات
وتم اعتماده من قبل �شركات عقود التراخي�ص ك�أحد متطلبات التقديم للح�صول على عمل
وكذلك فقد تم �أعداد جداول خا�صة بال�شركة عن الإ�صابات وحجم العمل ليتم تقديمها
�إلى �شركات عقود التراخي�ص �شهرياً للوقوف على نوع ال�سالمة ال�صناعية وتجنب
المخاطر بال�شركة وكذلك تمكنت من الح�صول على �شهادات حيازة ونقل وا�ستيراد
للعنا�صر الم�شعة بعد ترميم الملج�أ في الجنوب ليتم خزن هذه المواد الخطرة فيه.
 -3العالقـات مع وزارة النفط العراقية
قامت وزارة النفط بتقديم خدمات عديدة ل�ضمان ديمومة عمل ال�شركة ومنها:
— —تم تخ�صي�ص قطعة �أر�ض بم�ساحة  2000متر مربع لتكون موقع عمل لل�شركة
في ال�شمال.
— —مخاطبة الدوائر الأمنية لل�سماح لل�شركة ب�إدخال مثقبات الآبار وبالكميات
والأنواع المطلوبة.
— —مخاطبة هيئة الم�صادر الم�شعة لل�سماح ب�إدخال عنا�صر م�شعة ال�ستخدامها
في معدات ج�س الآبار.
— —مخاطبة وزارة المالية لإعفاء ال�شركة من ال�ضرائب ح�سب قانون ت�أ�سي�سها
وتم ذلك.
— —مخاطبة الهيئة العامة للجمارك لإعفاء ال�شركة من ر�سوم �ضريبة �إعمار
العراق.
— —مخاطبة دائرة الجمارك لت�سهيل مهمة �إدخال معدات و�أجهزة ال�شركة وت�سجيل
عربات ال�شركة بدوائر المرور.
وغيرها من الخدمات التي ت�ضمن ديمومة عمل ال�شركة.
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 - 5الــتدريب والعاملون
قامت ال�شركة بما يلي:
— —تدريب �ستة مهند�سين على ت�شغيل و�صيانة معدات ج�س الآبار المفتوحة
و�صيانتها.
— —تدريب ثالثة من المهند�سين على ت�شغيل و�صيانة �أجهزة ج�س الآبار المبطنة.
— —تدريب ثالث منت�سبين على عمليات تثقيب الآبار.
بالإ�ضافة �إلى تدريب عدد من المنت�سبين على ال�سالمة من المواد الخطرة
واال�ستخدام ال�سليم للأجهزة والمعدات ،وتدريب �آخرين على قيادة العربات بالتعاون
مع �شركة �شلمبرجر ،والتدريب على ت�شغيل و�صيانة المعدات والأجهزة والعربات ،كما
قامت ال�شركة بتدريب عدد من طالب كلية الهند�سة في جامعة بغداد.
وخالل عام  2013بلغ عدد العاملين في ال�شركة  70منت�سباً.
•النتائج المالية لعام  2013والن�صف الأول من عام 2014
ا�ستمرت ال�شركة ب�إنجاز الأعمال التي حققت �إيرادات �إجمالية لل�شركة و�أرباح
�صافية في نهاية عام  2013بمبلغ  1512624دوالر .كذلك حققت ال�شركة خالل
الن�صف الأول من عام  2014مبلغ  463973دوالر.
ز – ال�شركة العربية لخدمات اال�ستك�شاف الجيوفيزيائي
ت�أ�س�ست ال�شركة العربية لخدمات اال�ستك�شاف الجيوفيزيائي عام  ،1984بر�أ�سمال
م�صرح به قدره ( )19مليون دينار ليبي ،ور�أ�سمال مدفوع قدره ( )19مليون دينار
ليبي بم�ساهمة كل من ال�شركة العربية للخدمات البترولية بن�سبة  ،%66.66وال�شركة
العربية لال�ستثمارات البترولية (�أبيكورب) بن�سبة  ،%16.67والم�ؤ�س�سة الوطنية
وحدد مقر ال�شركة بمدينة طرابل�س – دولة ليبيا.
للنفط بن�سبة ُ ،%16.67
وقد �أ�صدرت الجمعية العمومية لل�شركة قرارها رقم  02/EO/13خالل اجتماعها
الذي ُعقد في القاهرة بتاريخ  ،2013/6/20بزيادة ر�أ�س المال الم�صرح به �إلى 35
مليون دينار ليبي ور�أ�س المال المدفوع �إلى  35مليون دينار ليبي.
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•ن�شاط ال�شركة خالل عام 2013
�أو ً
ال  -ن�شاط الفرق
•الفرقة الثانية ()AG-002
تابعت هذه الفرقة ن�شاطها في القطعة م ن  96/95-ل�صالح �شركة �سيبك�س،
ا�ستمرت عمليات الم�سح ال�سيزمي م�سجلة  205.18كم مربع خــــالل �شهــــر ينايــــر
و 189.33كم مربع خالل �شهر فبراير و  193.16كم مربــع خالل �شهر مار�س
و 139.13كم مربع خالل �شهر �أبريل و 237.61كم مربع خالل �شهر مايو و231.72
كم مربع خالل �شهر يونيو و 59.86كم مربع خالل الأيام الأولى من �شهر يوليو،بعدها
انتقلت الفرقة للعمل ل�صالح �شركة الخليج العربي للنفط �إلى امتياز م ن/129-
والقطعة  A56م�سجلة  59.89كم مربع خالل �شهر يوليو و 319.89خالل �شهر
�أغ�سط�س و 319.78كم مربع خالل �شهر �سبتمبر و 313.97كم مربع خالل �شهر
�أكتوبر و 236.50كم مربع خالل �شهر نوفمبر و 229.10كم مربع خالل �شهر دي�سمبر.
مما �سبق يت�ضح بان هذه الفرقة قد �سجلت ل�شركة �سيبك�س و�شركة الخليج العربي
للنفط ما مجموعه  2,735.11كيلو متر مربع خالل �سنة .2013
•الفرقة الثالثة ()AG-003
ا�ست�أنفت الفرقة ن�شاطها ل�صالح �شركة الواحة للنفط في القطعة م نA59 -
م�سجلة  144.10كم مربع خالل �شهر يناير و 122.56كم مربع خالل �شهر فبراير
و 126.87كم مربع خالل �شهر مار�س  142.21كم مربع خالل �شهر �أبريل  119.00كم
مربع خالل �شهر مايو  24.29كم مربع خالل �شهر يونيو ،وبعدها انتقلت الفرقة للعمل
ل�صالح �شركة الخليج العربي للنفط في القطعة م ن 47-م�سجلة  69.03كم مربع
خالل الأيام المتبقية من �شهر يونيو و 203.95كم مربع خالل �شهر يوليو و 216.76
كم مربع خالل �شهر �أغ�سط�س و 184.81كم مربع خالل �شهر �سبتمبر وبذلك تكون
الفرقة قد �أنهت البرنامج المتفق عليه مع �شركة الخليج العربي للنفط.
•مركز معالجة البيانات ال�سيزمية الم�شترك مع �شركة �سى جى جى
توقف مركز معالجة البيانات ال�سيزمية الم�شترك بين �شركة (�أجي�سكو) و�شركة
(�سى جى جى/فيرتا�س) عن الن�شاط في بداية �سنة  2011جراء الأحداث التي
ح�صلت في ليبيا ولم ي�ست�أنف ن�شاطه �إلى هذا التاريخ.
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•اليد العاملة
في نهاية عام  2013بلغ عدد القوى العاملة بال�شركة  622م�ستخدماً منهم 413
من المواطنين الليبيين و 172عربياً ،و 37من الجن�سيات الأجنبية.
•النتائج المالية لعام 2013
حققت ال�شركة في نهاية � 2013/12/31إيرادات بلغت � 76,166ألف دينار ليبي
في حين بلغ �إجمالي الم�صروفات � 61,484ألف دينار ليبي ،بما حقق ربح �صاف قدره
� 14,682ألف دينار ليبي.
•ن�شــاط ال�شركة خالل الن�صف الأول من عام 2014
�أو ً
ال  -ن�شاط الفرق
•الفرقة الثانية () AG-002
ا�ستمرت هذه الفرقة في عمليات الم�سح ال�سيزمي ل�صالح �شركة الخليج العربي
للنفط بالقطعة  A75منجزة  103.85كم مربع خالل �شهر يناير و 291.62كم مربع
خالل �شهر فبراير و 322.47كم مربع خالل �شهر مار�س و 318.64كم مربع خالل
�شهر �أبريل و 337.82كم مربع خالل �شهر مايو و 317.70كم مربع خالل �شهر يونيو.
هذا فقد �أنجزت الفرقة مع �شركة الخليج العربي للنفط ما مجموعه 1,692.10
كم متر مربع خالل الن�صف الأول من �سنة .2014
•الفرقة الثالثة ()AG-003
ا�ستمرت الفرقة في ن�شاطها ال�سيزمي ل�صالح �شركة  RWEفي امتياز
 195/193منجزة  247.93كم مربع خالل �شهر يناير و 107.60كم مربع خالل �شهر
فبراير و 44.14كم مربع خالل �شهر مار�س ،بعدها توقفت الفرقة عن العمل خالل
�شهري �أبريل ومايو ،ثم ا�ست�أنفت الفرقة عملها ل�صالح �شركة (تاتنفت) والذي توقف
العقد المبرم مع هذه ال�شركة خالل الأحداث التي ح�صلت في ليبيا �سنة 2011م وذلك
خالل �شهر يونيو  2014منجزة  172.70كم مربع� .أي �أن �إنتاجية هذه الفرقة لهذه
الفترة هي  572.37كم مربع.
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•مركز معالجة البيانات ال�سيزمية الم�شترك مع �شركة �سى جى جى
توقف مركز معالجة البيانات ال�سيزمية الم�شترك بين �شركة �أجي�سكو و�شركة �سى
جى جى/فيرتا�س عن الن�شاط خالل �سنة  2011جراء الأحداث التي ح�صلت في ليبيا
ولم ي�ست�أنف ن�شاطه �إلى تاريخنا هذا.
•اليد العاملة

مع نهاية الن�صف الأول من عام  2014بلغ عدد القوى العاملة بال�شركة 629
م�ستخدماً منهم  425من المواطنين الليبيين و 170عربياً و 34من الجن�سيات الأجنبية.
• ن�شاط التدريب:

خالل الن�صف الأول من عام  2014عقدت ال�شركة  6دورات تدريبية خارجية منها
 3دورات في لندن ـ بريطانيا في مجال ملتقى النفط والغاز ،و 3دورات في �أم�ستردام.
هولندا مع الجمعية الأوربية للمهند�سين الجيوفيزيائيين.
•النتائج المالية خالل الن�صف الأول من عام 2014

بلغ �إجمالي الإيرادات خالل الن�صف الأول من عام  2014مبلغ � 40.064ألف دينار
ليبي في حين بلغ �إجمالي الم�صروفات � 28.448ألف دينار ليبي بما حقق ربح �صاف
بلغ � 11.616ألف دينار ليبي.
لكيمياويات المنظفات (�أرادت)
و – ال�شركة العربية
ّ
ت�أ�س�ست ال�شركة بتاريخ  1981/3/12بر�أ�سمال م�صرح به قدره  72مليون دينار
عراقي ،ور�أ�سمال مكتتب به ومدفوع بالكامل قدره  36مليون دينار عراقي ،وحدد مقر
ال�شركة بمدينة بغداد – جمهورية العراق .وت�ساهم في هذه ال�شركة دول �أع�ضاء في
المنظمة هي جمهورية العراق والمملكة العربية ال�سعودية ودولة الكويت ،بالإ�ضافة �إلى
ثالث �شركات هي ال�شركة العربية لال�ستثمارات البترولية (�أبيكورب) ،وال�شركة العربية
للتعدين – الأردن ،وال�شركة العربية لال�ستثمار.
•ن�شاط ال�شركة خالل عام 2013

ت�أثرت مختلف �أن�شطة ال�شركة خالل عام � 2013سلباً بالظروف التي تمر بها دولة
المقر وبع�ض دول الجوار ،وكان من �أبرز النتائج المتحققة خالل هذا العام.
360

�أن�شطة المنظمة خالل عام 2014

الجزء الثاني

حققت ال�شركة خالل عام  2013مبيعات �صافية تجاوزت قيمتها  84,8مليار دينار
عراقي المعادلة لـ  70,7مليون دوالر �أمريكي .حيث �سوقت ال�شركة  23822طن من
مادة االلكيل بنزين الم�ستقيم ،كما �سوقت الفائ�ض من منتجاتها الو�سطية كالبرافين
وبحدود  6043طن ،ومادة االك�ستراكت ( )B.T.Xبحدود  10861طن �إ�ضافة �إلى
المنتجات العر�ضية الأخرى.
•النتائج المالية لعام 2013
�أظهرت البيانات المالية تحقق مجمل ربح في عام  2013يقارب الـ  3,6مليون
دوالر مقارنة بمجمل ربح متحقق خالل عام  2012معادل لحوالي  7,7مليون دوالر
فيما بلغ الربح النهائي لعام  2013بحدود  2.2مليون دوالر مقابل ربح نهائي متحقق
في عام  2012بحدود ( )4,2مليون دوالر.
•القوى العاملة والتدريب خالل عام 2013
تميزت حركة القوى العاملة خالل العام با�ستقرار الكادر المتقدم المتبقي وتم
تعيين كوادر �شابة لأ�شغال ال�شواغر الوظيفية في مالك ال�شركة .وبنهاية عام 2013
بلغ عدد العاملين في ال�شركة  349عام ً
ال منهم  348من الجن�سية العراقية وعامل
واحد من العرب.
•ن�شاط ال�شركة خالل الن�صف الأول من عام 2014
ت�أثر ن�شاط وعمل ال�شركة خالل الن�صف الأول من عام  2014نتيجة للأحداث
الأمنية والع�سكرية التي �شهدها موقع العمل (مدينة بيجي) ،حيث تم ايقاف ت�شغيل
الوحدات وتوقف المبيعات في الربع الثاني من عام  ،2014فقد حيث انخف�ضت ن�سبة
التحقق المخطط لها لعام  2014من منتجات الالب حيث بلغت ن�سبة التحقق %52
من المخطط له ،ون�سبة  %74من المخطط لمادة البارافين ،ون�سبة  %83لمادة
البنزين ،ون�سبة  %39لمادة االلك�سترات ،ون�سبة  %45لمادة الهاب ،ون�سبة %38
لمادة التلوين .ولكن ال�شركة تمكنت من ت�صريف جزء من �إنتاجها المتحقق للأ�سواق
المحلية والت�صديرية بالرغم من الو�ضع غير الم�ستقر في مناطق توزيع منتجات
ال�شركة خالل الن�صف الأول من هذا العام .
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•النتائج المالية خالل الن�صف الأول من عام 2014
تظهر الح�سابات المالية للف�صل الأول من عام  2014تحقق �إجمالي ربح يعادل
 1,1مليون دوالر بينما كان �صافي الربح للفترة ال�سابقة بحدود � 575ألف دوالر.
•القوى العاملة خالل الن�صف الأول من عام 2014
خالل الن�صف الأول من عام  ،2014بلغ عدد العاملين في ال�شركة  346عام ً
ال
منهم  344من الجن�سية العراقية وعاملين من العرب.
م�شاريع ال�شركة
— —توا�صل ال�شركة جهودها لإن�شاء م�شروع تطوير خط العطريات الهادف �إلى
خف�ض تكاليف انتاج البنزين العطري و�إ�ضافة منتجات و�سطية جديدة ذات
القيمة الم�ضافة الأعلى ومن المتوقع ا�ستكمال الم�شروع خالل الربع الأول من
عام .2015
— —تتابع ال�شركة م�شروع ا�ستبدال المناخل الجزيئية ،ومن المتوقع �أن ي�ستكمل
الم�شروع خالل الف�صل الثالث من عام  .2014وب�إنجازه �سيتم رفع �إنتاج
البرافين بن�سبة  %10من الطاقة المتاحة.
— —ا�ستلمت ال�شركة م�شروعها المنجز خالل عام  2013لإن�شاء خزان جديد
ب�سعة  1000م� 3أ�ضيف �إلى خزانات ال�شركة لحفظ المنتجات الو�سطية
ولأغرا�ض عمليات الت�سويق.
— —تعاقدت ال�شركة مع �شركة «ليالني» لإنجاز درا�سة معالجة المياه با�ستخدام
الأ�سلوب الكيماوي بالتنقية بتكلفة (� )28ألف دوالر.
— —طرحت ال�شركة مناق�صة لإعادة تقييم موجوداتها الثابتة وتقييم �أ�سهمها مع
درا�سة لإعادة هيكلة ر�أ�س مال ال�شركة في .2013/12/31
— —العمل على التغلب على الق�صور في �أنظمة وبرمجيات المعلومات المطبقة
حالياً في ال�شركة لعملياتها المختلفة.
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البيانات ال�صحفية ال�صادرة عن �إجتماعات
جمل�س وزراء املنظمة خالل عام 2014

البيان ال�صحفي ال�صادر عن االجتماع الثاني والت�سعين لمجل�س وزراء
المنظمة (على م�ستوى المندوبين)
عقد مجل�س وزراء منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول اجتماعه الثاني
والت�سعين (على م�ستوى المندوبين) في مدينة القاهرة – جمهورية م�صر العربية
بتاريخ � 4شعبان  1435هجرية الموافق  2حزيران  /يونيو  2014ميالدية ،برئا�سة
�سعادة الأ�ستاذ ح�سن محمد الرفيعي ،ممثل جمهورية العراق في المكتب التنفيذي،
التي لها رئا�سة الدورة الحالية.
رحب �سعادة الرئي�س ب�أ�صحاب ال�سعادة مندوبي معالي الوزراء ومعرباً عن �شكره
وتقديره لجمهورية م�صر العربية على ح�سن الوفادة وكرم ال�ضيافة ،ومتمنياً الجتماع
المجل�س التوفيق في مـا �سيتداولون ب�ش�أنـه في جـدول �أعمـال االجتماع ،ثـم �أعقبه
�سعادة الأ�ستاذ عبا�س علي النقي ،الأمين العام للمنظمة ،حيث رحب ب�أ�صحاب ال�سعادة
ممثلي الدول الأع�ضاء ،متمنياً الجتماعهم التوفيق والنجاح ،ومعربا عن تقديره و�شكره
لجمهورية م�صر العربية على ح�سن الوفادة وكرم ال�ضيافة.
ثم بد�أ المجل�س �أعماله ب�إقرار م�شروع جدول الأعمال حيث:
•�صادق المجل�س على مح�ضر االجتماع الواحد والت�سعين لمجل�س وزراء
المنظمة الذي عقد في مدينة الدوحة – دولة قطر بتاريخ .2013/12/21
• �صادق المجل�س على الح�سابات الختامية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة
الق�ضائية) لعام .2013
•اطلع المجل�س التح�ضيرات المتعلقة بم�ؤتمر الطاقة العربي العا�شر ،الذي
�سيعـــقد في مدينة �أبوظبي – دولة الإمارات العربية المتحدة خالل الفترة
 23 – 21دي�سمبر .2014
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•اطلع المجل�س على تقارير ت�ستعر�ض ن�شاط الأمانة العامة للمنظمة ومنها �سير
العمل في بنك المعلومات ،ومتابعة مو�ضوع البيئة وتغير المناخ ،والبرنامج
ال�سنوي للفعاليات التي تقوم الأمانة العامة بتنظيمها �أو ت�شارك فيها،
بالإ�ضافة لبرنامج الدرا�سات التي تقوم بتنفيذها ،وما تم انجازه حتى تاريخه،
وما �سوف يتم انجازه خالل الن�صف الثاني من عام .2014
•�سبق �أن قرر مجل�س وزراء المنظمة في اجتماعه الواحد والت�سعين �أن يعقد
اجتماعه الثالث والت�سعين يوم الأحد � 29صفر  1436هجرية الموافق 21
كانون الأول /دي�سمبر  2014ميالدية في مدينة �أبوظبي – دولة الإمارات
العربية المتحدة.
واختتم المجل�س اجتماعه معرباً عن تقديره و�شكره لجمهورية م�صر العربية على
ح�سن اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة وجودة الإعداد لالجتماع مما كفل له النجاح.

القاهرة� 4 :شعبان  1435هجرية الموافق  2حزيران  /يونيو  2014ميالدية.
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البيان ال�صحفي ال�صادر
عن االجتماع الثالث والت�سعين لمجل�س وزراء المنظمة
عقد مجل�س وزراء منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول (�أوابك) اجتماعه
الثالث والت�سعين برئا�سة معالي الأ�ستاذ عادل عبد المهدي ،وزير النفط في
جمهورية العراق ،رئي�س الدورة الحالية للمجل�س ،وذلك في مدينة �أبوظبي ـ دولة
االمارات العربية المتحدة ،يوم الأحد � 29صفر  1436هـ الموافق 21كانون الأول/
دي�سمبر  2014م.
افتتح معالي الرئي�س االجتماع مرحباً ب�أ�صحاب المعالي الوزراء ،وخ�ص بالترحيب
كال من معالي الدكتور عبد الح�سين بن علي ميرزا ،وزير الطاقة في مملكة البحرين،
الذي يعود للم�شاركة في اجتماع مجل�س وزراء المنظمة .وبمعالي الدكتور علي �صالح
العمير ،وزير النفط ووزير الدولة ل�ش�ؤون مجل�س الأمة في دولة الكويت ،الذي ي�شارك
للمرة الأولى في اجتماعات المجل�س ،كما رحب ب�سعادة المهند�س طارق المال ،الرئي�س
التنفيذي للهيئة الم�صرية العامة للبترول ،رئي�ساً لوفد جمهورية م�صر العربية لهذا
االجتماع نيابة عن معالي المهند�س �شريف ا�سماعيل ،وزير البترول والثروة المعدنية.
و�أعرب معالي الرئي�س عن �أمله في �أن يكلل ما �سيتم التداول ب�ش�أنه في جدول
الأعمال بالنجاح ،م�ؤكداً على �أن هدف المنظمة الأ�سمى هو تعاون �أع�ضائها في
مختلف �أوجه الن�شاط االقت�صادي والفني في �صناعة البترول  ،كما هنّـ�أ دولة الإمارات
العربية المتحدة ال�شقيقة قيادة وحكومة و�شعباً بذكرى اليوم الوطني متمنياً لهم مزيداً
من التقدم واالزدهار .و�أعرب عن ال�شكر والتقدير لدولة االمارات العربية المتحدة
ال�ست�ضافتها لم�ؤتمر الطاقة العربي العا�شر ،وعلى ما �أظهرته من كرم الوفادة وح�سن
اال�ستقبال.
و�أعقبه �سعادة الأ�ستاذ عبا�س علي النقي،الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية
الم�صدرة للبترول ،حيث �أعرب عن �شكره وتقديره لدولة االمارات العربية المتحدة
التي تحت�ضن اجتماعات المنظمة على كرم الوفادة وح�سن اال�ستقبال ،ومرحباً بمعالي
رئي�س مجل�س الوزراء للدورة الحالية لم�شاركته في اجتماعات المجل�س للمرة الأولى،
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وبمعالي وزير النفط في دولة الكويت ،الذي ي�شارك في اجتماعات مجل�س وزراء
المنظمة للمرة الأولى ،ومعالي وزير الطاقة في مملكة البحرين الذي يعود مرة �أخرى
للم�شاركة في اجتماعات مجل�س وزراء المنظمة ،ومتقدماً بال�شكر والتقدير لأ�سالفهم
على الجهود التي بذلوها في دعم ن�شاطات المنظمة خالل فترة م�شاركتهم في
اجتماعات المجل�س ،متمنياً لأعمال االجتماع الوزاري كل التوفيق والنجاح.
كما تقدم �سعادته بال�شكر الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة ،على ا�ست�ضافتها
لم�ؤتمر الطاقة العربي العا�شر ،وتقدم بالتهنئة بمنا�سبة اختيار مدينة �أبوظبي لعقد
مجل�س الطاقة العالمي في عام .2019
ثم �أقر المجل�س جدول �أعماله ،وتم التداول في البنود المدرجة على جدول
الأعمال ،حيث:
•�صادق على مح�ضر االجتماع الثاني والت�سعين لمجل�س وزراء المنظمة الذي
عقد على م�ستوى المندوبين بالقاهرة ـ جمهورية م�صر العربية بتاريخ
.2014/6/2
•اعتمد م�شروع الميزانية التقديرية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة الق�ضائية)
لعام .2015
•�إعادة تعيين مكتب طارق الع�صيمي و�شركاه مدققاً لح�سابات المنظمة (الأمانة
العامة والهيئة الق�ضائية) لعام .2015
•اطلع على قرار لجنة تحكيم جائزة اوابك العلمية لعام  ،2014التي كان عنوانها
“التكامل بين �صناعتي التكرير والبتروكيماويات” ،واعتمد قرار اللجنة بحجب
الجائزة .مع �إعطاء التوجيهات الالزمة بهذا الخ�صو�ص.
•اطلع على تقارير ن�شاط الأمانة العامة في متابعة �ش�ؤون البيئة وتغير المناخ،
واللقاءات على �صعيد جامعة الدول العربية ،والدرا�سات التي �أنجزتها،
وتطوير بنك المعلومات ،كما اطلع على الفعاليات التي نظمتها الأمانة العامة
�أو �شاركت فيها خالل عام .2014
•اطلع على التقرير ال�سنوي الذي ا�ستعر�ض ن�شاط الم�شروعات المنبثقة عن المنظمة
خالل عام  2013والن�صف الأول من عام  ،2014و�أحيط علما بنتائج االجتماع
التن�سيقي ال�سنوي الثالث والأربعين لل�شركات العربية المنبثقة عن المنظمة.
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•قرر تمديد الفترة التي عهد خاللها لجمهورية العراق بالإ�شراف على معهد
النفط العربي للتدريب لمدة عام اعتبارا من  1كانون الثاني/يناير .2015
•بعث رئيـــ�س المجلـ�س برقيـــة لح�ضرة �صاحـب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد
�آل نهيان ،رئي�س دولة الإمارات العربية المتحدة ،نيابة عن �أ�صحاب المعالي
الوزراء ور�ؤ�ساء الوفود� ،أعرب فيها عن جزيل ال�شكر والتقدير على ما �أحيطوا
به من ح�سن ا�ستقبال وحفاوة وتكريم.
•اتفق على عقد االجتماع القادم لمجل�س وزراء المنظمة في القاهرة يوم
الأحد ،2015/12/20و�ستكون رئا�سة الدورة القادمة لمجل�س وزراء المنظمة
لدولة قطر.
�أبو ظبي � 29 :صفر  1436هجرية الموافق  21كانون الأول/دي�سمبر  2014ميالدية.
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