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ملخص دراسة
" مزيج الطاقة في الذول األػضاء في منظمة أوابك:
الوقغ الحالي وفرص التنوع"

تمتلك الدول األعضاء فً منظمة األقطار العربٌة المصدرة للبترول (أوابك)
احتٌاطٌات كبٌرة من مصادر الطاقة االحفورٌة ( النفط والغاز الطبٌعً والفحم) فى
العالم ،فهً تستحوذ على أكثر من  %55من االحتٌاطٌات المؤكدة من النفط ،وأكثر من
 %72من االحتٌاطٌات المؤكدة من الغازالطبٌعى .وفى نفس الوقت ،تستأثر الدول
األعضاء بحوالى  %72من اإلنتاج العالمى للنفط ،وحوالً  % 04من اإلنتاج العالمً
من سوائل الغاز الطبٌعً ،ونحو  %8041من الكمٌات المسوقة عالمٌا ً من الغاز
الطبٌعى .وفً المقابل ،تستهلك الدول األعضاء حوالً ثلث إجمالً انتاجها من الطاقة،
وبذلك فهً تمتلك فائضا ً كبٌراً من مصادر الطاقة  ،فحصتها من إجمالً الصادرات
العالمٌة من النفط الخام تصل إلى  ،%04وحوالً  % 8045من إجمالً الصادرات
العالمٌة من المنتجات النفطٌة ،ونحو % 8242من إجمالً الصادرات العالمٌة من الغاز
الطبٌعً.
وبالرغم من تمتع الدول األعضاء بإمكانات هائلة من موارد الطاقات المتجددة،
إال أٔٙب ٌُ رغزغً ٘زٖ اٌّظبدس االعزغالي األِضً فِ ٟؼظُ رٍه اٌذٚي .فّغبّ٘خ اٌطبلبد
اٌّزغذدح فِ ٟض٠ظ اٌطبلخ ف ٟاٌذٚي األػؼبء ال رؼىظ ؽم١مخ اإلِىبٔبد اٌّزبؽخ ِٕٙب،
خبطخ ؽبلخ اٌش٠بػ ٚاٌطبلخ اٌشّغ١خ اٌٍزبْ رزٛفشاْ ف ٟاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّٛالغ اٌٛاػذح فٟ
ػذد ِٓ اٌذٚي األػؼبء.
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تهذف اٌذساعخ إلى استعراض الواقع الحالً لمزٌج الطاقة فً الدول األعضاء
فً منظمة أوابك ،و استطالع مالمحه الرئٌسٌة ،واستشراف فرص التنوع فً مزٌج
الطاقة فً الدول األعضاء وفق منظور الموارد المتاحة واألهداف المعلنة.
و تدور الدراسة حول ستة محاور رئٌسٌة ،تناول المحور األول منها التعرٌف
بموقع الدول األعضاء فً منظمة أوابك فً مٌزان الطاقة العالمً ،لبٌان أهمٌته من
خالل المؤشرات الرئٌسٌة المتمثلة فً االحتٌاطٌات واإلنتاج والصادرات من النفط
والغاز ،وقدم لمحة عن الموارد المتاحة من الطاقات المتجددة وحجم اإلنتاج الحالً منها.
و فً هذا السٌاق ،تشٌر تقدٌرات عام  7485إلى أن اجمالً اإلحتٌاطٌات النفطٌة
المؤكدة بالدول األعضاء فً أوابك قد بلغت حوالً  24747ملٌار برمٌل ،لتمثل حصتها
ما نسبته  % 55من إجمالً اإلحتٌاطٌات العالمٌة المؤكدة ،وّب ِ٘ٛ ٛػؼ ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ

المصدر :منظمة األقطار العربٌة المصدرة للبترول (أوابك) ،تقرٌر األمٌن العام السنوي ،أوابك .7485
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ٚفّ١ب ٠خض أزبط إٌفؾ الخام للدول األعضاء مجتمعة فقد بلغ  7742ملٌون
برمٌل/الٌوم فً عام ِ 7485شىال ؽظخ  ِٓ %7248إعّبٌ ٟاإلٔزبط اٌؼبٌٌّ ، ٟززظذس
ثزٌه اٌّظبدس اٌشئ١غ١خ إلٔزبط إٌفؾ اٌخبَ ف ٟاٌؼبٌُ ،وّب ِ٘ٛ ٛػؼ ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ
تىزع اإلجمالي العالمي إلوتاج الىفط الخام خالل عامي  3122و )%( 3122

المصدر :منظمة األقطار العربٌة المصدرة للبترول (أوابك) ،تقرٌر األمٌن العام السنوي ،أوابك .7485

وتبرز أهمٌة موقع الدول األعضاء فً مٌزان الطاقة العالمً فً كونها المزود
األول ألسواق النفط العالمٌة باحتٌاجاتها من النفط ،حٌث بلغ إجمالً صادراتها النفطٌة
(نفط خام ومنتجات) خالل عام  7480حوالً  8242ملٌون برمٌل/الٌوم ،لتشكل حصتها
% 7242من إجمالً الصادرات النفطٌ ة العالمٌة ،متجاوزة بذلك إجمالً الصادرات
النفطٌة لمجموعتً دول أوروبا الشرقٌة والغربٌة مجتمعتٌن ،واللتان إحتلتا المرتبة
الثانٌة والثالثة ضمن المجموعات الدولٌة الرئٌسٌة من حٌث حجم الصادرات النفطٌة،
وّب ِ٘ٛ ٛػؼ ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ
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تىزيع إجمالي الصادراث الىفطيت وفك المجمىعاث الذوليت ،عام 3122
( مليىن برميل/يىم)

المصدر - :منظمة األقطار العربٌة المصدرة للبترول (أوابك) ،بنك المعلومات.
 -منظمة األقطار العربٌة المصدرة للبترول (أوابك ) ،التقرٌر اإلحصائً السنوي .7485

وٌمثل الغاز الطبٌعً ركٌزة رئٌسٌة أخرى (بعد النفط) لموقع الدول األعضاء فً
منظمة األقطار العربٌة المصدرة للبترول (أوابك) فً مٌزان الطاقة العالمً ،فهً تملك
حوالً  %72من االحتٌاطٌات العالمٌة المؤكدة منه ،وتنتج أكثر من  %8041من
اإلنتاج العالمً من الغاز الطبٌعً المسوق ،وّب رجشص أّ٘١خ ِٛلغ اٌذٚي األػؼبء فٟ
رغبس ح اٌغبص اٌطج١ؼ ٟوٙٔٛب اٌّضٚد اٌضبٌٔ ٟألعٛاق اٌخبسع١خ ثأوضش ِٓ خّظ اؽز١بعبرٙب
ِٕٗ .وتشٌر تقدٌرات عام  7485إلى أن اجمالً ا حتٌاطٌات الغاز الطبٌعً المؤكدة
بالدول األعضاء فً أوابك قد بلغت حوالً  5748ترٌلٌون متر مكعب ،وّب ِ٘ٛ ٛػؼ
ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ
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المصدر - :منظمة األقطار العربٌة المصدرة للبترول (أوابك) ،تقرٌر األمٌن العام السنوي .7485

وع بءد ِغّٛػخ اٌذٚي األػؼبء ف ٟاٌّشرجخ اٌضبٌضخ ثئعّبٌ ٟأزبط اٌغبص اٌطج١ؼٟ
اٌّغٛق ثٍغ ؽٛاٌ١ٍِ 577 ٟبس ِزش ِىؼت ،أ ٞثؾظخ ثٍغذ  ِٓ %8041اإلٔزبط اٌؼبٌّٟ
ِٓ اٌغبص اٌطج١ؼ ٟاٌّغٛقِ ،زخط١خ ثزٌه إعّبٌ ٟأزبط دٚي أٚثه غ١ش اٌؼشث١خ ِغزّؼخ
ثّمذاس ٕ٠ب٘ض ٔظف أزبعٙب ،وّب ِ٘ٛ ٛػؼ ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ

المصدر - :بترتش بترولٌوم ،التقرٌر اإلحصائً السنويٌ ،ونٌو .7482
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ٚثٍغ إعّبٌ ٟطبدساد اٌذٚي االػؼبء ِٓ اٌغبص اٌطج١ؼ ٟػبَ  7485ؽٛاٌٟ
١ٍِ 81047بس ِزش ِىؼت ِشىٍخ ؽظخ  ِٓ %8242إعّبٌ ٟاٌظبدساد اٌؼبٌّ١خ ِٓ
اٌغبص اٌطج١ؼٌ ،ٟزؾزً ثزٌه اٌّشرجخ اٌضبٌضخ ف ٟلبئّخ اٌّظذس ٓ٠اٌشئ١غ ٓ١١ثؼذ ِغّٛػخ
دٚي اإلرؾبد اٌغٛف١١ز ٟاٌغبثك ِٚغّٛػخ دٚي أٚسٚثب ،وّب ِ٘ٛ ٛػؼ ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ

المصدر - :بترتش بترولٌوم ،التقرٌر اإلحصائً السنويٌ ،ونٌو .7482

وّب رغذس اإلشبسح أ٠ؼب ً إٌ ٝاٌزٛعٗ اٌغبئذ ف ٟاٌغ١بعخ اإلٔزبع١خ ٚاٌزظذ٠ش٠خ
ٌجؼغ اٌذٚي األػؼبء اٌز ٟرّزٍه اؽز١بؽ١بد ػخّخ ِٓ اٌغبص اٌطج١ؼٚ ،ٟرؼزجش ِٓ
اٌجٍذاْ اٌشئ١غ١خ إٌّزغخ ٌٍغبص ،ثئػطبء األ٠ٌٛٚخ ٌزٍج١خ اؽز١بعبد اٌغٛق اٌّؾٍ١خ ِٓ اٌغبص
لجً اٌزظذ٠ش ،خظٛطب ً ٚأٔٗ ِظذس ؽبلخ ٔظ١ف ٠ٚزّ١ض ثمّ١خ ؽشاس٠خ ػبٌ١خ ٚرىبٌ١ف
اعزضّبس٠خ ِٕخفؼخ ٔغج١ب ً ثبٌّمبسٔخ ِغ ص٠ذ اٌٛلٛد.
ثبإلػبفخ إٌ ٝرٌه فأْ اٌزٛعغ ف ٟاعزخذاِٗ  ٠فغؼ اٌّغبي أِبَ رؾش٠ش وّ١بد ِٓ
إٌفؾ ألغشاع اٌزظذ٠ش٘ٚ .زا ِ ب ٠فغش ػذَ ٚعٛد ٘زٖ اٌذٚي ف ٟلبئّخ اٌذٚي اٌّظذسح
اٌشئ١غ١خ سغُ ؽغُ أزبعٙب اٌّشرفغ ٚاؽز١بؽ١برٙب اٌىج١شح ،ؽ١ش إْ االعزخذاَ األعبعٟ
ٚاألُ٘ ٌٍغبص اٌطج١ؼ ٟثٙزٖ اٌذٚي ٘ ٛاعزخذاِٗ وٛلٛد عٛاء وبْ رٌه ف ٟر١ٌٛذ اٌىٙشثبء
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ٚرؾٍ١خ اٌّ١بٖ أ ٚف ٟاٌمطبع اٌظٕبػ ،ٟإػبفخ إٌ ٝاعزخذاِٗ وٍم ُ١ف ٟاٌظٕبػبد
اٌجزشٚوّ١ب٠ٚخ ٚطٕبػخ األعّذح اٌز ٟرشٙذ رٛعؼب ً ٍِؾٛظب ً.
ٚفّ١ب ٠زؼٍك ث ّظبدس اٌطبلبد اٌّزغذدح رّزٍه اٌذٚي األػؼبء إِىبٔ١بد ٘بئٍخ ِٕٙب،
ف ٟٙرمغ فِٕ ٟطمخ عغشاف١خ رّزبص ثأػٍ ٝعطٛع شّغ ٟػٍ ٝاألسع ٚعشػبد س٠ؾ١خ
ِؼزذٌخ إٌِ ٝشرفؼخٌٚ ،ذ ٜثؼغ اٌذٚي األػؼبء ِٛاسد وج١شح أ٠ؼب ً ِٓ ِظبدس اٌطبلخ
اٌّبئ١خ ،اػبفخ إٌ ٝوّ١بد ال ٠غزٙبْ ثٙب ِٓ ِظبدس اٌىزٍخ اٌؾ٠ٛ١خٚ ،عّ١غ ٘زٖ اٌذٚي
ِؤٍ٘خ العزغالي ٘زٖ اٌّٛاسد اٌّزغذدح.
ٚثبٌشغُ ِٓ ٘زٖ اٌّٛاسد اٌٙبئٍخ ،إال أْ اٌطبلبد اٌّزغذدح ٌُ رؾظ ٝؽز ٝاْ٢
ثبالعزغالي األِضً اٌز٠ ٞغت أْ رؾظ ٝثٗ فِ ٟؼظُ اٌذٚي األػؼبءٚ .ال رؼىظ
ِغبّ٘زٙب فِ ٟض٠ظ اٌطبلخ ثبٌذٚي األػؼبء ؽم١مخ اإلِىبٔبد اٌّزبؽخ ِٕٙب ،ؽ١ش ٌُ
رزغبٚص الطاقة القصوى لصافً قدرات تولٌد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة فً
الدول األعضاء حوالً  140جٌجا واط خالل عام  ،7480أي ما ٌمثل نسبة  %445من
إجمالً الطاقات القصوى لصافً قدرات تولٌد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة
فً العالم والبالغة حوالً  817142جٌجا واط خالل نفس العام.
وٌتركز أكثر من  %24من إجمالً الطاقات القصوى لصافً قدرات تولٌد
الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة بالدول األعضاء فً ثالث دول هً مصر
والعراق وسورٌة ،وتشكل الطاقة الكهرومائٌة النسبة األكبر من إجمالً الطاقات
المتجددة المنتجة بالدول األعضاء ،حٌث بلغ إجمالً الطاقة الكهرومائٌة المنتجة بالدول
األعضاء خالل عام  7480حوالً  2827مٌجا واط ،أي بحصة بلغت حوالً %15.2
من إجمالً الطاقات المتجددة المنتجة.
وتطرق المحور الثاني إلى استهالك الطاقة فً الدول األعضاء ،حٌث شهد
اجمالً استهالك الطاقة بالدول األعضاء فً أوابك ارتفاعا ً بما ٌزٌد عن خمسة أضعاف
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خالل الفترة ( ،)7485-8215من حوالً

 7027ألف برمٌل مكافىء نفط ٌومٌا

(ب م ن/ي) عام  8215إلى  87477ألف ب م ن/ي عام  ،7485أي بمعدل نمو سنوي
بلغ  %041خالل هذه الفترة.
وٌعتبر التزاٌد فً استهالك الطاقة وزٌادة الطلب المحلً علٌها وبالتالً زٌادة
حصة االستهالك المحلً من إجمالً اإلمدادات من العالمات البارزة لتطور استهالك
الطاقة فً الدول األعضاء ،حٌث تزاٌدت نسبة االستهالك المحلً للطاقة إلى إجمالً
انتاجها فً الدول األعضاء من حوالً  %8847فً عام  8214إلى  %7241فً عام
 ،7485نتٌجة للتسارع الملحوظ فً حجم استهالك الطاقة بالدول األعضاء مقارنة بحجم
انتاجها ،حٌث تجاوزت معدالت النمو السنوٌة فً اجمالً استهالك الطاقة معدالت النمو
السنوٌة فً اجمالً انتاجها فً أغلب هذه الفترة باستثناء النصف الثانً من عقد
الثمانٌنات ،وّب ِ٘ٛ ٛػؼ ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ

المصدر - :منظمة األقطار العربٌة المصدرة للبترول (أوابك) ،بنك المعلومات.
 -منظمة األقطار العربٌة المصدرة للبترول (أوابك ) ،تقرٌر األمٌن العام السنوي .7485

كما ٌعتبر ارتفاع معدالت استهالك الفرد من الطاقة من العالمات البارزة لتطور
استهالك الطاقة فً الدول األعضاء ،حٌث أدى النمو المتزاٌد فً استهالك الطاقة خالل
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الفترة ( )7485-8214إلى ارتفاع متوسط استهالك الفرد من  140برمٌل مكافىء نفط
عام  8214إلى  8040برمٌل مكافىء نفط عام  ،7444ومن ثم إلى  8142برمٌل
مكافىء نفط عام  7485أي بمعدل نمو سنوي بلغ .%747
وقد شهدت كامل الفترة ( ،)7485-8214باستثناء الخمس سنوات الثانٌة منها،
تسارعا ً للنمو فً إجمالً استهالك الطاقة بالدول األعضاء بشكل تجاوز وثٌرة النمو
السكانً خالل تلك الفترة ،حٌث تجاوز معدل النمو السنوي فً إجمالً استهالك الطاقة
بالدول األعضاء معدل النمو السنوي إلجمالً عدد السكان بالدول األعضاء .وحقق النمو
السنوي فً متوسط نصٌب الفرد من الطاقة معدالت موجبة خالل كامل الفترة ،باستثناء
الخمس سنوات الثانٌة ،وّب ِ٘ٛ ٛػؼ ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ

المصدر - :منظمة األقطار العربٌة المصدرة للبترول (أوابك) ،بنك المعلومات.
 منظمة األقطار العربٌة المصدرة للبترول (أوابك ) ،تقرٌر األمٌن العام السنوي .7485 -قاعدة بٌانات شعبة السكان ،إدارة الشئون اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة ،منظمة األمم المتحدة.

كما أدى تسارع النمو فً اجمالً استهالك الطاقة بالدول األعضاء خالل الفترة
( ) 7485 -8225بوثٌرة تجاوزت النمو الناتج المحلى اإلجمالً بأسعاره الثابتة إلى

11
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ارتفاع ملحوظ فً مؤشر كثافة استهالك الطاقة بمجموعة الدول األعضاء من 842
برمٌل مكافًء نفط لكل ألف دوالر من الناتج فً عام  8225إلى  740برمٌل مكافًء
نفط لكل ألف دوالر فً عام  ، 7485أي بمعدل نمو سنوي بلغ  %842خالل هذه
الفترة ،وّب ِ٘ٛ ٛػؼ ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ

المصدر  :منظمة األقطار العربٌة المصدرة للبترول ،االدارة االقتصادٌة ،بٌانات محسوبة.

وتناول المحور الثالث من الدراسة ،مزٌج الطاقة فً الدول األعضاء ،من حٌث
السمات الرئٌسٌة لهٌكل استهالك الطاقة ،والتً تمثلت فً النمو القوي فً معدل
استهالكها فً الدول األعضاء مقارنة بمناطق العالم األخرى ،حٌث سجلت مجموعة
الدول األعضاء أعلى معدل نمو سنوي فً إجمالً استهالك مصادر الطاقة األولٌة على
طول الفترة  ،7485-8214بمعدل نمو سنوي بلغ حوالً  ،%042تلٌها مباشرة
مجموعة دول آسٌا والمحٌط الهادي بمعدل نمو سنوي بلغ حوالً  ،%042مقابل
انخفاض معدالت النمو السنوي فً إجمالً استهالك مصادر الطاقة األولٌة لمجموعتً
دول أمرٌكا الشمالٌة وأوروبا عن المعدل العالمً البالغ نحو  %7خالل الفترة -8214
 ،7485وّب ِ٘ٛ ٛػؼ ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ

12
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المصدر - :منظمة األقطار العربٌة المصدرة للبترول (أوابك) ،بنك المعلومات.
 منظمة األقطار العربٌة المصدرة للبترول (أوابك ) ،تقرٌر األمٌن العام السنوي .7485 -قاعدة بٌانات التقرٌر اإلحصائً السنوي  ، 7485برتش بترولٌوم.

وتبرز السمة الرئٌسٌة الثانٌة لهٌكل استهالك الطاقة فً الدول األعضاء فً
االعتماد الكبٌر على النفط والغاز الطبٌعً وتواضع مساهمة المصادر األخرى ،فقد
تراوحت حصة النفط والغاز الطبٌعً من إجمالً مصادر الطاقة المستهلكة بٌن %2245
عام  8214إلى  %22عام  ،7485متذبذبة ما بٌن تلك النسب خالل كامل الفترة
( .)7485 -8214كما ٌعتبر تزاٌد االعتماد على الغاز الطبٌعً و تراجع االعتماد على
النفط من السمات البارزة لتطور مزٌج الطاقة المستهلكة فً الدول األعضاء خالل الفترة
 .7485-8214فقد شهدت حصة الغاز الطبٌعً فً مزٌج الطاقة المستهلكة نمواً قوٌا ً
خالل عقد الثمانٌنات ،لتقفز من  %7147عام  8214إلى  %5742عام  ،7485مقابل
تراجع حصة النفط من  %2147عام  8214إلى  %0547عام  ،7485بٌنما ٌُ رشىً
ِغبّ٘خ اٌطبلبد األخشٚ( ٜرشًّ اٌفؾُ ٚاٌطبلخ إٌ٠ٚٛخ ٚاٌطبلبد اٌّزغذدح) ف ٟإعّبٌٟ
اٌطبلخ اٌّغزخذِخ ف ٟاٌذٚي األػؼبء أوضش ِٓ  %8ػبَ  ،7485وّب ِ٘ٛ ٛػؼ ثبٌشىً
اٌزبٌ:ٟ
11
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المصدر - :منظمة األقطار العربٌة المصدرة للبترول (أوابك) ،بنك المعلومات.
 منظمة األقطار العربٌة المصدرة للبترول (أوابك ) ،تقرٌر األمٌن العام السنوي .7485(*) رشًّ اٌفؾُ ِٚظبدس اٌطبلخ اٌىٙشِٚبئ١خ

كما تناول المحور الثالث التطور التارٌخً فً استهالك الغاز الطبٌعً والنفط
ومنتجاته بالدول األعضاء ،حٌث شٙذد الفترة ( )7485 -8214رغ١شاد ف ٟأٔٛاع اٌٛلٛد
اٌّغزخذَ ف ٟاعزٙالن اٌطبلخ ف ٟاٌذٚي األػؼبء ،إر تزاٌدت حصة الغاز الطبٌعى من
مزٌج الطاقة المستهلكة بصورة تدرٌجٌة فى مقابل تناقص حصة النفط الخام ،لٌشهد عام
 7445بداٌة احتالل الغاز الطبٌعى للمركز األول بٌن مصادر الطاقة المستهلكة فى
الدول االعضاء فً منظمة اوابك.
ومن الناحٌة الكمٌة ،إرتفع اجمالً استهالك الدول األعضاء من الغاز الطبٌعً
بحوالً عشرة أضعاف خالل الفترة ( ،)7485 – 8214إذ ارتفع من  0441ملٌار متر
مكعب عام  8214إلى  04247ملٌار متر مكعب عام  ،7485أي بمعدل نمو سنوي بلغ
 ،%241وّب ِ٘ٛ ٛػؼ ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ

14
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المصدر - :منظمة األقطار العربٌة المصدرة للبترول (أوابك) ،بنك المعلومات.
 -منظمة األقطار العربٌة المصدرة للبترول (أوابك ) ،تقرٌر األمٌن العام السنوي .7485

ومن الناحٌة الكمٌة ،ارتفع اجمالً استهالك الدول األعضاء من النفط (شامالً
استهالك المنتجات النفطٌة واإلستهالك المباشر للنفط الخام) من  842ملٌون ب م ن/ي
عام  8214إلى  542ملٌون ب م ن/ي عام  ،7485أي بمعدل نمو سنوي بلغ حوالً
 ،%742وّب ِ٘ٛ ٛػؼ ثبٌشىً اٌزبٌ:ٟ

المصدر :منظمة االقطار العربٌة المصدرة للبترول ،بنك المعلومات ،تقرٌر األمٌن العام السنوي .7485

15
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وخصص المحور الرابع الستشراف اآلفاق المستقبلٌة لمزٌج الطاقة فً الدول
األعضاء ،حٌث تشٌر توقعات منظمة أوابك إلى أن استهالك النفط بالدول األعضاء
سٌتراوح ما بٌن  242و  244ملٌون ب م ن ي خالل عام  7474مقارنة بحوالً 542
ملٌون ب م ن ي عام  ،7485أي بمعدل نمو سنوي ٌتراوح ما بٌن  %747و %742
بحسب سٌنارٌوهً النمو المنخفض والنمو المرتفع على التوالً ،بٌنما ٌتوقع سٌنارٌو
اإلشارة أن ٌشهد استهالك النفط بالدول األعضاء نمواً بنحو  %7خالل ذات الفترة ،لٌبلغ
حوالً  241ملٌون ب م ن ي عام  .7474وعلى المدى البعٌد ،سوف تنخفض وثٌرة
النمو فً استهالك النفط بالدول األعضاء مقارنة بمداه المتوسط ،حٌث ٌتوقع أن تتراوح
معدالت النمو خالل الفترة ( )7475 - 7474ما بٌن  %847إلى  ،%747لٌتراوح
استهالك النفط بالدول األعضاء ما بٌن  242و  242ملٌون ب م ن ي عام  7475بحسب
سٌنارٌوهً النمو المنخفض والنمو المرتفع على التوالً .بٌنما ٌتوقع سٌنارٌو اإلشارة أن
ٌشهد إجمالً استهالك النفط بالدول األعضاء نمواً بنحو  %842خالل نفس الفترة ،لٌبلغ
حوالً  142ملٌون ب م ن ي خالل عام  ،7475وبذلك تكون حصٌلة النمو المتوقعة
خالل الفترة ( )7475 – 7485فً إجمالً استهالك الدول األعضاء من النفط حوالً
 ، %845كما هو موضح بالشكل التالً:

المصذر :منظمة األقطار العربٌة المصدرة للبترول (أوابك) ،دراسة "توقعات استهالك الطاقة األولٌة فً الدول
العربٌة حتى عام  ،" 7475عام .7480

16
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وبالنسبة للغاز ،تشٌر توقعات منظمة أوابك إلى أن استهالك الغاز الطبٌعً بالدول
األعضاء من المتوقع أن ٌتراوح ما بٌن  147و  141ملٌون ب م ن ي خالل عام 7474
مقارنة بحوالً  2ملٌون ب م ن ي خالل عام  ،7485أي بمعدل نمو ٌتراوح ما بٌن
 %747و  %042بحسب سٌنارٌوهً النمو المنخفض والنمو المرتفع على التوالً .وفً
المقابلٌ ،توقع سٌنارٌو اإلشارة أن ٌشهد استهالك الغاز الطبٌعً بالدول األعضاء نمواً
بنحو  %048خالل ذات الفترة ،لٌبلغ حوالً  145ملٌون ب م ن ي خالل عام .7474
وعلى المدى البعٌد ،من المتوقع أن تنخفض وثٌرة نمو استهالك الغاز الطبٌعً بالدول
األعضاء مقارنة بمداه المتوسط ،حٌث ٌتوقع أن تتراوح معدالت النمو خالل الفترة
( )7475- 7474ما بٌن  %845إلى  ،%742لٌتراوح استهالك الغاز الطبٌعً بالدول
األعضاء ما بٌن  8447و  8748ملٌون ب م ن ي خالل عام  7475بحسب سٌنارٌوهً
النمو المنخفض والنمو المرتفع على التوالً .وفً المقابل ٌتوقع سٌنارٌو اإلشارة أن
ٌشهد استهالك الغاز الطبٌعً بالدول األعضاء نمواً بنحو  %7خالل نفس الفترة ،لٌبلغ
حوالً  8840ملٌون ب م ن ي خالل عام  ،7475وبذلك تكون حصٌلة النمو المتوقعة
خالل الفترة  7475 – 7485فً إجمالً استهالك الدول األعضاء من الغاز الطبٌعً
حوالً  ، %842كما هو موضح بالشكل التالً:

المصذر :منظمة األقطار العربٌة المصدرة للبترول (أوابك) ،دراسة "توقعات استهالك الطاقة األولٌة فً الدول
العربٌة حتى عام  ،" 7475عام .7480
15
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وقد شهدت السنوات األخٌرة ،تنامً االهتمام المتزاٌد فً الدول األعضاء بأهمٌة
التوجه نحو تنوٌع مصادر الطاقة ،حٌث أعلنت بعض الدول األعضاء أهدافها المستقبلٌة
لمساهمة الطاقة المتجددة فً مزٌج الطاقة ،إال أن المشروع الوحٌد فً الدول األعضاء
قٌد التنفٌذ حالٌا ً و سٌدخل العمل قبل عام  - 7474بحسب الشركة العربٌة الستثمارات
البترولٌة (أبٌكورب) -هو المرحلة الثانٌة من مشروع مجمع الشٌخ محمد بن راشد آل
مكتوم للطاقة الشمسٌة بقدرة  744مٌغاوات ،الذي تقوم بتنفٌذه شركة «أكوا» السعودٌة
مع شركة «تً إس كٌه» اإلسبانٌة بتكلفة إجمالٌة تبلغ  772ملٌون دوالر ومن المتوقع
تشغٌله فً عام  ، 7482وهً المرحلة الثانٌة من المجمع الذي تسعى امارة دبً لجعله
أحد أكبر المشارٌع االستراتٌجٌة الجدٌدة فً العالم بنظام المنتج المستقل فً سوق الطاقة
المتجددة .أما األهداف المستقبلٌة للدول األعضاء األخرى لمساهمة الطاقة المتجددة فً
مزٌج الطاقة المستقبلً ببلدانها فتتراوح ما بٌن  %047إلى  %04إما كنسبة من الطاقة
الكهربائٌة المنتجة أو كنسبة من الطاقة األولٌة ،حسب ما هو مبٌن بالجدول التالً:
األهذاف المستمبليت للذول األعضاء لمشاركت الطالت المتجذدة في مسيج الطالت
الذولت

األهذاف الرسميت المعلىت*
وطاق األهذاف
األهذاف

اإلِبساد  ِٓ %7اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ إلِبسح أثٛظجٟ
اٌجؾشٓ٠
رٔٛظ
اٌغضائش
اٌغؼٛد٠خ
عٛس٠خ
لطش
اٌى٠ٛذ
ٌ١ج١ب
ِظش
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2030

 ِٓ % 01اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ

2030

 ِٓ % 0.4اٌطبلخ األ١ٌٚخ

2030

 ِٓ % 5اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ
 ِٓ % 01اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ
 ِٓ %51اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ

2020
2020
2020

األهذاف مه مصادر أخري**
وطاق األهذاف
األهذاف

 ِٓ % 7اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ
إلِبسح أثٛظجِٓ %7+ ٟ
اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ إلِبسح
دثٟ
 ِٓ % 5اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ
 ِٓ % 55اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ
 ِٓ %05اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ
 ِٓ % 01اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ

2020
2030
2020
2040

 ِٓ % 51اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ
 ِٓ % 05اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ

2030
2030

 ِٓ % 51اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ

2020

2020
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وفً المجال النووي ،أعلنت بعض الدول األعضاء مؤخراً عن رغبتها فً إضافة
الطاقة النووٌة إلى مزٌج الطاقة فً بلدانها ،وذلك لمواجهة الطلب المتنامً على
الكهرباء ،وتنوٌع مزٌج الطاقة وتحرٌر المزٌد من النفط والغاز للتصدٌر ،وتعتبر دولة
اإلمارات العربٌة المتحدة والمملكة العربٌة السعودٌة وجمهورٌة مصر العربٌة من الدول
األعضاء التً حققت تقدما ً بإتجاه تحقٌق أهدافها المقررة إلنشاء وتشغٌل مفاعالت نووٌة
محلٌة لألغراض السلمٌة.
وكرس المحور الخامس إلستعراض فرص التنوع فً مزٌج الطاقة فً الدول
األعضاء ،ودواعً التوجه نحو التوسع فً استغالل الموارد المتاحة من الطاقات
المتجددة ،وأهم عوائقه ،حٌث ٌؤكد انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة بالتوازي مع زٌادة
انتشارها ،إلى جانب دوافع أخرى متعددة مثل خلق فرص جدٌدة للتنوع االقتصادي ،و
خفض تكالٌف شبكات التوزٌع لربط المناطق النائٌة ،أن الفرص متاحة فً الوقت
الحاضر أمام الدول األعضاء لتعزٌز موقعها المهم فً مٌزان الطاقة العالمً باستغالل
مواردها من الطاقات المتجددة جنبا ً إلى جنب مع استغاللها للنفط والغاز.
ومن أهم العوائق التً تقف حجر عثرة أمام الفرص المتاحة للتنوع فً مزٌج
الطاقة بالدول األعضاء عن طرٌق االستغالل األمثل لمواردها المتاحة من الطاقات
المتجددة األثر البٌئً للطاقات المتجددة فً استنفاذ الموارد المحدودة ،وفً مقدمتها
المٌاه" ،وإطار السٌاسة العامة التً تنظم أسواق الكهرباء بشكل خاص ،والطاقة بشكل
عام ،وضعف السٌاسات الجاذبة لالستثمار الخاص و محدودٌة الموارد الحكومٌة
المخصصة للبحث والتطوٌر لفرص التنوع فً مزٌج الطاقة.
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الخالصت والتىصياث
ِٓ أُ٘ ِب خٍظذ إٌ ٗ١اٌذساعخ ِب :ٍٟ٠
ٌ شكل النفط والغاز الطبٌعً ركائز أساسٌة لموقع الدول األعضاء فً منظمة
األقطار العربٌة المصدرة للبترول (أوابك) فً مٌزان الطاقة العالمً ،بفضل
امتالكها ألكثر من  %55من االحتٌاطٌات العالمٌة المؤكدة من النفط و  %72من
االحتٌاطٌات العالمٌة المؤكدة من الغاز الطبٌعً ،و استحواذها على أكثر من
 % 72من اإلنتاج العالمً من النفط الخام و  % 8041من اإلنتاج العالمً من
الغاز الطبٌعً المسوق.


رّزٍه اٌذٚي األػؼبء إِىبٔ١بد ٘بئٍخ ِٓ ِظبدس اٌطبلبد اٌّزغذدح ،ف ٟٙرمغ فٟ
ِٕطمخ عغشاف١خ رّزبص ثأػٍ ٝعطٛع شّغ ٟػٍ ٝاألسعٚ ،عشػبد س٠ؾ١خ ِؼزذٌخ
إٌِ ٝشرفؼخٌٚ ،ذ ٜثؼغ اٌذٚي األػؼبء ِٛاسد وج١شح أ٠ؼب ً ِٓ ِظبدس اٌطبلخ
اٌّبئ١خ ،اػبفخ إٌ ٝوّ١بد ال ٠غزٙبْ ثٙب ِٓ ِظبدس اٌىزٍخ اٌؾ٠ٛ١خٚ ،عّ١غ ٘زٖ
اٌذٚي ِؤٍ٘خ العزغالي ٘زٖ اٌّٛاسد اٌّزغذدح.

٠ ؼزجش اٌزضا٠ذ ف ٟاعزٙالن اٌطبلخ ٚص٠بدح اٌطٍت اٌّؾٍ ٟػٍٙ١بٚ ،ثبٌزبٌ ٟص٠بدح
ؽظخ االعزٙالن اٌّؾٍ ِٓ ٟإعّبٌ ٟاإلِذاداد ِٓ اٌؼالِبد اٌجبسصح ٌزطٛس
اعزٙالن اٌطبلخ ف ٟاٌذٚي األػؼبء ،وّب ٠ؼزجش رجبِ ٓ٠ؼذالد إٌّ ٛف ٟاعزٙالن
اٌطبلخ ث ٓ١اٌذٚي األػؼبء ثشىً خبص ٚ ،اسرفبع ِؼذالد اعزٙالن اٌفشد ِٓ
اٌطبلخ ٚوزٌه اسرفبػال وضبفخ اعز ٙالوٙب ثشىً ػبَ ِٓ أثشص ػالِبد رطٛس
اعزٙالن اٌطبلخ ف ٝاٌذٚي األػؼبء خالل الفترة (.)7485-8215
 تعتمد معظم الدول األعضاء وبشكل شبه كامل على النفط والغاز الطبٌعى بحصة
بلغت حوالً  % 22من اجمالً استهالك مصادر الطاقة األولٌة خالل عام
 ،7485وحصة لم تتجاوز  %8للمصادر األخرى .وبالنسبة للطاقات المتجددة ،ال
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تتجاوز حصة الطاقة القصوى لصافً قدرات تولٌد الكهرباء من مصادر الطاقات
المتجددة فً الدول األعضاء نسبة  % 445من إجمالً الطاقات العالمٌة ،وتشكل
الطاقة الكهرومائٌة حصة  % 1542من إجمالً الطاقات القصوي لقدرات تولٌد
الكهرباء من الطاقات المتجددة فً الدول األعضاء ،وٌتركز انتاجها فً أربع دول
أعضاء هً مصر والعراق وسورٌا و الجزائر .و ال ٌوجد إلى اآلن أى محطة
نووٌة لتولٌد الكهرباء فى الدول األعضاء.
 رزّضً اٌ غّبد األعبع١خ العزٙالن اٌطبلخ ف ٟاٌذٚي األػؼبء فِ ٟؼذالد إٌّٛ
اٌمِ ٞٛمبسٔخ ثّٕبؽك اٌؼبٌُ األخش ٚ ،ٜاإلػزّبد شجٗ اٌىبًِ ػٍ ٝإٌفؾ ٚاٌغبص
مقابل تواضع مساهمة الطاقات األخرى ،ثّٕ١ب ٠ؼزجش تزاٌد االعتماد على الغاز
الطبٌعً ٚخبطخ فِ ٝؾطبد ر١ٌٛذ اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ اٌغّخ األعبع١خ ٌزطٛس ٘١ىً
اعزٙالن اٌطبلخ ف ٟاٌذٚي األػؼبء خالي اٌفزشح  ،7485-8214ؽ١ش رضا٠ذد
ؽظخ اٌغبص اٌطج١ؼِ ِٓ ٝض٠ظ اٌطبلخ اٌّغزٍٙىخ ثظٛسح رذس٠غ١خ فِ ٝمبثً
رٕبلض ؽظخ إٌفؾ اٌخبَ ١ٌ،شٙذ ػبَ  7445ثذا٠خ اؽزالي اٌغبص اٌطج١ؼٌٍّ ٝشوض
األٚي ثِ ٓ١ظبدس اٌطبلخ اٌّ غزٍٙىخ ف ٝاٌذٚي االػؼبء فً منظمة اوابك.
 ِٓ اٌّزٛلغ أْ ٠شٙذ إعّبٌ ٟاعزٙالن إٌفؾ ثبٌذٚي األػؼبء ّٔٛا ً ثٕؾ%8.5 ٛ
خالي اٌفزشح ( ِٓٚ ،)7475 – 7485اٌّزٛلغ أْ ٠شٙذ إعّبٌ ٟاعزٙالن اٌغبص
اٌطج١ؼ ٟثبٌذٚي األػؼبء ّٔٛا ً ثٕؾ %842 ٛخالي راد اٌفزشح.


ِٓ اٌّزٛلغ أن تشهد حصة النفط فً مزٌج الطاقة بالدول األعضاء تراجعا ً طفٌفا ً
من  %05عام  7480إلى  %0042عام  ، 7475وأن تتراجع حصة الغاز
الطبٌعً من حوالً  %5741عام  7480إلى حوالً  %5842عام ،7475
لصالح ارتفاع حصة مصادر الطاقة األخرى من حوالً  %847عام  7480إلى
حوالً  %747عام .7475

21

19

´ƒæàdG ¢Uôah »dÉëdG ™bGƒdG :∂HGhCG áª¶æe »a AÉ°†YC’G ∫hódG »a ábÉ£dG èjõe
ﻣﻠﺨﺺ دراﺳﺔ



أػٍٕذ ثؼغ اٌذٚي األػؼبء أ٘ذافٙب اٌّغزمجٍ١خ ٌّغبّ٘خ اٌطبلخ اٌّزغذدح فِ ٟض٠ظ
اٌطبلخ اٌّغزمجٍ ٟثجٍذأٙب ثؾظض رزشاٚػ ِب ث %047 ٓ١إٌ ،%04 ٝإِب وٕغجخ
ِٓ اٌطبلخ اٌىٙشثبئ١خ إٌّزغخ أ ٚوٕغجخ ِٓ اٌطبلخ األ١ٌٚخ.



ٔشأد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّجبدساد اٌذ١ٌٚخ ٚاإللٍ١ّ١خ اٌز ٟرٙذف إٌ ٝاعزغالي ٘زٖ
اٌّظبدس ِٓٚ ،أّ٘ٙب اٌخطخ اٌشّغ١خ اٌّزٛعط١خ ِٚجبدسح رمٕ١خ اٌظؾشاءّ٘ٚ ،ب
ِجبدسربْ أٚسٚث١زبْ عبءرب فً اطار سعً أوروبا إلى توفٌر جانب من احتٌاجاتها
المستقبلٌة من الكهرباء من مصادر متجددة تمتد عبر شبكات نقل تربط بٌن منابع
اإلنتاج فً جنوب المتوسط إلى نقاط االستهالك فً الشمال ،باإلضافة إلى ِجبدسح
طٕذٚق اٌزىٌٕٛٛع١ب إٌظ١فخ ،اٌز ٟلذِٙب البنك الدولً بهدف زٌادة انتشار التقنٌات
النظٌفة إلنتاج الكهرباء بواسطة المركزات الشمسٌة بتقنٌاتها المختلفة ،ونقل
التكنولوجٌا النظٌفة والمساهمة فً تنفٌذ خطط التنمٌة المستدامة.

 أػٍٕذ ثؼغ اٌذٚي األػؼبء ِؤخشا ً ػٓ سغجزٙب ف ٟإػبفخ اٌطبلخ إٌ٠ٚٛخ إٌٝ
ِض٠ظ اٌطبلخ ف ٟثٍذأٙبٚ ،رٌه ٌّٛاعٙخ اٌطٍت اٌّزٕبِ ٟػٍ ٝاٌىٙشثبءٚ ،رٕ٠ٛغ
ِض٠ظ اٌطبلخ ٚرؾش٠ش اٌّض٠ذ ِٓ إٌفؾ ٚاٌغبص ٌٍزظذ٠شٚ ،رؼزجش دٌٚخ اإلِبساد
اٌؼشث١خ اٌّزؾذح ٚاٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ٚعّٛٙس٠خ ِظش اٌؼشث١خ ِٓ اٌذٚي
األػؼبء اٌز ٟؽممذ رمذِب ً ثئرغبٖ رؾم١ك أ٘ذافٙب اٌّمشسح إلٔشبء ٚرشغِ ً١فبػالد
ٔ٠ٚٛخ ِؾٍ١خ ٌألغشاع اٌغٍّ١خ.
ٚ ع ٛد عٍّخ ِٓ اٌؼٛائك اٌز ٟرمف ؽغش ػضشح أِبَ اٌفشص اٌّزبؽخ ٌٍزٕٛع فٟ
ِض٠ظ اٌطبلخ ثبٌذٚي األػؼبء ػٓ ؽش٠ك االعزغالي األِضً ٌّٛاسد٘ب اٌّزبؽخ ِٓ
اٌطبلبد اٌّزغذدح ِٓ أّ٘ٙب األثر البٌئً للطاقات المتجددة فً استنفاذ الموارد
المحدودة ،وفً مقدمتها المٌاه" ،وإطار السٌاسة العامة التً تنظم أسواق الكهرباء
بشكل خاص ،والطاقة بشكل عام ،وضعف السٌاسات الجاذبة لالستثمار الخاص و
محدودٌة الموارد الحكومٌة المخصصة للبحث والتطوٌر لفرص التنوع فً مزٌج
الطاقة.
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تىصياث ختاميت:
 ثؼ١ذا ً ػٓ اٌغذي اٌذائش ؽٛي اٌذٚس اٌزّ٠ ٞىٓ أْ رٍؼجٗ اٌّظبدس اٌّزغذدح فٟ
ِض٠ظ اٌطبلخٚ ،اٌجؼذ اٌج١ئ ٟالعزخذاِٙب ِمبسٔخ ثبٌجزشٚي ،فئْ اٌؾم١مخ اٌز ٟال عذاي
فٙ١ب ٘ ٟأْ اٌزٛاصْ ث ٓ١اٌزّٕ١خ ٚاٌّؾبفظخ ػٍ ٝاٌج١ئخ ٠زطٍت رٛخ ٟاٌّغئ١ٌٛخ فٟ
اعزخذاَ وً ِظبدس اٌطبلخ ػٍ ٝؽذ اٌغٛاءٚ .ثّب أْ ِٓ أُ٘ عّبد ٘١ىً اعزٙالن
اٌطبلخ اٌؾبٌ ٟثبٌذٚي األػؼبء ٘ ٛاإلػزّبد شجٗ اٌىبًِ ػٍ ٝإٌفؾ ٚاٌغبص ،فئْ
اعزّشاس إٌّ ٛفِ ٟؼذالد اعزٙالن اٌطبلخ ثبٌذٚي األػؼبء ثٕفظ اٌٛص١شح عٛف
٠ض٠ذ ِٓ اٌؼغٛؽ ػٍ ٝاٌؾظخ اٌّزبؽخ ٌٍزظذ٠ش ف ٟاٌّغزمجًٚ ،ثبٌزبٌ ٟػٍٝ
ِظبدس اٌذخً اٌشئ١غ١خ ف ٟاٌذٚي األػؼبء.
 رؤوذ اٌّٛاسد اٌٙبئٍخ ٌّظبدس اٌطبلخ اٌّزغذدح اٌّزٛفشح ف ٟاٌذٚي األػؼبء،
ٚخبطخ اٌطبلخ اٌشّغ١خ ٚؽبلبد اٌش٠بػ ِٓ عٙخٚ ،اٌزغبسة ا ٌٕبعؾخ ٌٍؼذ٠ذ ِٓ
دٚي اٌؼبٌُ ف ٟاعزغالي ِٛاسد٘ب ِٓ ٘زٖ اٌطبلبد ِٓ عٙخ أخش ،ٜػٍ ٝإِىبٔ١خ
اؽذاس رغ١ش ٍِّٛط ف ٟو١ف١خ اإلعزخذاَ األِضً ٌٙزٖ اٌّٛاسد ف ٟاٌذٚي األػؼبء،
ٌزٛفش سافذا ً ِّٙب ً ٌٍٕفؾ ٚاٌغبص فِ ٟض٠ظ اٌطبلخ اٌّؾٍ ِٓ ٟعبٔتٌٚ ،زؼظُ١
ِظبدس اٌذخً ػٓ ؽش٠ك رؾش ٠ش اٌّض٠ذ ِٓ إٌفؾ ٚاٌغبص ٌٍزظذ٠شٚ ،دػُ
اإل٠شاداد اٌؼبِخ ثؼٛائذ اػبف١خ ػٓ ؽش٠ك رظذ٠ش اٌىٙشثبء اٌٌّٛذح ِٓ اٌطبلبد
اٌّزغذدح فِ ٟشؽٍخ الؽمخ ٌألعٛاق اإللٍ١ّ١خ اٌّغبٚسح ،اٌز ٟرٛفش آفبلب ً ٚاػذح
ٌٍطٍت ػٍ ٝاٌىٙشثبء ف ٟاٌّغزمجً.
٠ ؤوذ أخفبع رىٍفخ اٌطبلخ اٌّزغذدح ثبٌزٛاصِ ٞغ ص٠بدح أزشبس٘ب ،إٌ ٝعبٔت
دٚافغ أخشِ ٜزؼذدح ،أْ اٌفشص ِزبؽخ ف ٟاٌٛلذ اٌؾبػش أِبَ اٌذٚي األػؼبء
ٌزؼض٠ض ِٛلؼٙب اٌّ ُٙف١ِ ٟضاْ اٌطبلخ اٌؼبٌّ ٟثبعزغالي ِٛاسد٘ب ِٓ اٌطبلبد
اٌّزغذدح عٕجب ً إٌ ٝعٕت ِغ اعزغالٌٙب ٌٍٕفؾ ٚاٌغبص ِٓٚ ،أُ٘ ٘زٖ اٌذٚافغ انخفاض
تكلفة الطاقة المتجددة بالتوازي مع زٌادة انتشارها ،وخلق فرص جدٌدة للتنوع
االقتصادي ،و خفض تكالٌف شبكا ت التوزٌع لربط المناطق النائٌة .
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