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سهيل بن محمد فرج فارس المزروعيمعالي المهندسدولة االمارات العربية المتحدة

محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفةمعالي الشيخمملكة  البحريــن

مصطفى قيطوني )1(معالي األستاذالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

خالد بن عبدالعزيز الفالحمعالي المهندسالمملكة العربية السعودية

علي سليمان غانممعالي المهندسالجمهورية العربية السورية

جبار علي حسين اللعيبيمعالي المهندس جمهورية العراق

محمد بن صالح السادةمعالي الدكتوردولة قطر

عصام عبدالمحسن حمد المرزوق )*(معالي األستاذدولة الكويت
--دولة ليبيا

طارق المـــــــالمعالي المهندس جمهورية مصر العربية

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

       خلفا لمعالي األستاذ عصام عبد المحسن المرزوق





مطر حامد النياديسعادة الدكتوردولة االمارات العربية المتحدة

فيحان محمد الفيحاني )1(سعادة السيدمملكة البحرين

محمد راس الكاف سعادة السيدالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ناصر بن إبراهيم الفوزان سعادة المهندسالمملكة العربية السعودية 

عبدهللا الخطابسعادة المهندسالجمهورية العربية السورية

صفاء عبد الرحمن أحمد )2(سعادة السيدجمهورية العراق 

مشعل بن جبر آل ثانيسعادة الشيخدولة قطر

طالل ناصر العذبي الصباحسعادة الشيخ دولة الكويت 

--دولة ليبيا

أشرف محمود فرج )3(سعادة الجيولوجيجمهورية مصر العربية 

)1( تسمية سعادة فيحان محمد الفيحاني ممثال لمملكة البحرين في المكتب التنفيذي اعتباراً من 2017/4/23 خلفاً لسعادة علي عبد الجبار السواد.
)2( تسمية سعادة صفاء عبد الرحمن أحمد ممثالً لجمهورية العراق في المكتب التنفيذي اعتباراً من 2017/4/4 خلفاً لسعادة حسن محمد الرفيعي.

)3( تسمية سعادة الجيولوجي أشرف محمود فرج ممثال لجمهورية مصر العربية في المكتب التنفيذي اعتباراً من 2017/4/23 خلفاً لسعادة المهندس جمال حجازي. 

املكتب التنفيذي
»لعام 2017«





مصطفى عبد الحي السيدسعادة الدكتوررئيس الهيئة

عبد الرحمن بن جابر آل الخليفةسعادة الشيخعضو الهيئة

جواد عمر السقاسعادة األستاذعضو الهيئة

نبيل عبد هللا العربي سعادة الدكتورعضو الهيئة

خليفة سلطان دعلوج  الكبيسيسعادة األستاذعضو الهيئة

الهيئة القضائية





األمانة العامة

عباس علي النقيسعادة السيداألمين العام

المركز العربي لدراسات الطاقة:

سمير القرعيشالدكتورمدير إدارة الشؤون الفنية

عبد الفتاح دنديالسيدمدير اإلدارة االقتصادية

عبد الكريم عايد  السيدمدير إدارة االعالم والمكتبة

يشرف عليها األمين العامإدارة الشؤون المالية واالدارية

¿¿¿¿¿
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155المفاعالت النووية العاملة وقيد اإلنشاء في العالم حتى نهاية عام 16-22016 
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163إجمالي الطاقات اإلنتاجية في الدول العربية من الطاقات الكهرومية لعام 18-22016 

الفصل الثالث
176مقارنة بين إجمالي الطاقة التكريرية في العالم حسب المناطق نهاية عامي 1-32017-2016

مقارنة بين إجمالي طاقات العمليات التحويلية بالعامل الحفاز في العالم موزعة حسب 2-3
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الحفازواألزمرة موزعة حسب 5-3 بالعامل  التهذيب  إجمالي طاقات عمليات  بين  مقارنة 
180مناطق العالم نهاية عامي 2016 و 2017
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89استهالك النفط في الدول العربية والمجموعات الدولية األخرى في عام 24-12016
91استهالك الطاقة في الدول االعضاء في عامي 2013 و 25-12017
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يســرني أن أقدم تقرير األمين العام السنوي الرابع واألربعين لعام 2017، والذي يستعرض 
أهم التطورات العربية والعالمية في صناعة النفط والغاز الطبيعي إلى جانب تقديم لمحة عامة 
الكريم  القارئ  وسيتلمس  العالميــــة،  الطاقـــة  صناعة  قطاعات  مختلف  في  التطورات  عن 
ومن خالل البيانات والجداول اإلحصائية المرفقـــة في هذا التقــــرير الموقع الحيوي للدول 
للبترول )أوابك( على صعيد صناعة الطاقة  العربية المصدرة  األعضاء في منظمة األقطار 

العالمية.

والتي  )أوابــك(،  للبترول  المصدرة  العربية  األقطار  ومنظمة  التقرير  هذا  صدور  يأتي 
تأسست في التاسع من يناير عام 1968 قد أتمت أعوامها الخمسين "اليوبيل الذهبي"، واحتفاء 
بهذه المناسبة الهامة فقد نظمت األمانة العامة للمنظمة احتفالية بتاريخ 9 ديسمبر 2017، تحت 
الكويت،  دولة  في  الوزراء  مجلس  رئيس  الصباح،  الحمد  المبارك  جابر  الشيخ  سمو  رعاية 
وبحضور أصحاب المعالي أعضاء مجلس وزراء المنظمة وأصحاب السعادة أعضاء المكتب 
التنفيذي ومجموعة من كبار المسؤولين في صناعة البترول في الدول األعضاء في المنظمة، 
وقد حظيت تلك االحتفالية باهتمام خاص من وسائل االعالم بالنظر لما تحظى به المنظمة من 

مكانة هامة على صعيد العمل العربي المشترك.

ويطيب لي في هذ المناسبة أن أشيد وبكل فخر واعتزاز باإلنجازات والمبادرات االقتصادية 
العربية المشهودة التي حققتها المنظمة على مدى الخمسة عقود الماضية وفي مقدمتها انشاء 
الشركات العربية المنبثقة عنها، ورعايتها وتنظيمها لمجموعة كبيرة من المؤتمرات والندوات 
وفيرة  لحصيلة  واعدادها  المتالحقة،  بدوراته  العربي  الطاقة  مؤتمر  بينها  ومن  المتخصصة 
من الدراسات الفنية واالقتصادية، إلى جانب تواجدها الفاعل في المحافل الدولية ذات الصلة 
بصناعة الطاقة والنفط والغاز الطبيعي وقضايا البيئة والتغير المناخي والتنمية المستدامة، وإننا 
على ثقة تامة بأن المنظمة ستواصل تأدية رسالتها في تشجيع التعاون بين الدول األعضاء في 
مختلف أوجه النشاط االقتصادي في صناعة البترول، وذلك بفضل الدعم القوي والمستمر من 

الدول األعضاء في المنظمة.

أما على صعيد صناعة النفط العالمية فقد شهدت السوق النفطية استقراراً نسبياً خالل 
الذي  اإلنتاج  خفض  اتفاق  سريان  بدء  مع  تزامناً  وذلك   ،2017 عام  من  األول  النصف 
توصلت إليه الدول األعضاء في منظمة أوبك مع منتجي النفط من خارجها في نهاية عام 
بشكل  كان  وإن  العالمي،  االقتصاد  أداء  معدالت  في  التعافي  الستمرار  وانعكاساً   ،2016
في  العالمية  النفطية  السوق  بدأت  فقد  العام،  من  الثاني  النصف  أما خالل  نسبياً.  متواضع 
لقرار تمديد اتفاق خفض  االتجاه نحو استعادة التوازن بشكل ملحوظ، ويأتي ذلك انعكاساً 
اإلنتاج، مع التحسن الكبير في االلتزام بهذا االتفاق، إضافة إلى االرتفاع الملحوظ في الطلب 
العالمي على النفط، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على حركة التجارة النفطية وعلى معدالت 



المحتويات

25 تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون

األداء االقتصادي العالمي، وسوف تجدون في التقرير تحليالً متعمقا لكافة تلك التطورات 
في السوق النفطية.

ولعل أهم ما يميز عام 2017 بالنسبة للدول األعضاء في منظمة األقطار العربية المصدرة 
للبترول )أوابك(، هو استمرار بعض الدول األعضاء في تطبيق سياسات وبرامج اقتصادية 
طموحة بهدف مواجهة التحديات االقتصادية الصعبة والتي تمر بها معظم دول العالم، والتي 
ألقت بظاللها على مختلف مناحي الحياة ونأمل بأن تكلل تلك الجهود الحثيثة بالتوفيق والنجاح 

وبما يساهم في دعم جهود التنمية االقتصادية واالجتماعية في جميع الدول العربية.

العامة  األمانة  وكذلك  األعضاء  للدول  الفاعلة  الجهود  باستمرار   2017 عام  تميز  كما 
والمستدامة  والتنمية  والبيئة  والغاز  النفط  الصلة بصناعة  ذات  الدولية  المحافل  في  للمنظمة  
واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ )UNFCCC(، وذلك في اطار مساعيها الرامية 

لشرح وجهة نظر الدول العربية في مختلف قضايا الطاقة في المحافل الدولية.

يسعى هذا التقرير إلى إبراز مختلف المسائل المشار إليها آنفا بشيء من التفصيل والتحليل، 
ليرسم من خاللها صورة واضحة المعالم، للتطورات التي شهدتها الصناعة البترولية خاصة، 
وصناعة الطاقة في اطارها العام خالل عام 2017، كما يبرز كذلك الجهود التي قامت بها 
الدول األعضاء في المنظمة لتطوير صناعاتها البترولية من خالل ما نفذته من مشاريع حيوية 
في مختلف مراحل الصناعة البترولية وما أعلنت عنه من بعض االكتشافات النفطية والغازية 
النفط  الكبرى التي برهنت على الريادة والمكانة الهامة للمنطقة العربية على صعيد صناعة 
والغاز حاضراً ومستقبالً، والعمل على تخفيف حدة انعكاسات األوضاع االقتصادية الصعبة 
على معظم الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز نتيجة تراجع أسعار النفط في السوق العالمية.

كما يستعرض التقرير الجهود التي قامت بها األمانة العامة للمنظمة على الصعيدين العربي 
والمنظمات  الهيئات  مع  التعاون  أواصر  وتقوية  الصالت  لتوثيق  الدائمة  ومساعيها  والدولي 
والمراكز البحثية اإلقليمية والدولية ذات الصلة بالطاقة، ونود اإلشارة هنا إلى أن مؤتمر الطاقة 
العربي الحادي عشر سيعقد بمشيئة الله تعالى خالل الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر 2018 في مدينة 
العربية،  الدول  في جامعة  األعضاء  العربية  الدول  وبمشاركة  المغربية،  المملكة   – مراكش 

وكذلك المنظمات والشركات العربية والدولية المتخصصة بالطاقة  والبترول.

وفي إطار مساعيها المستمرة لدعم الجهود البحثية وتبادل الخبرات بين الدول األعضاء، 
في  المختصين  بين  تنسيقية  واجتماعات  فعاليات  عدة  بعقد  للمنظمة  العامة  األمانة  قامت  فقد 

الدول األعضاء. وواصلت جهودها الرامية لتعزيز تواجدها على صعيد المحافل الدولية، 

واإلحصائيات  بالبيانات  مدعم  تحليلي  وبأسلوب  التقرير  هذا  من  األول  الجزء  يتناول 
التطورات العربية والعالمية في صناعة النفط الخام والغاز الطبيعي والطاقة على الصعيدين 
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ويستعرض  المنظمة،  في  األعضاء  الدول  اقتصادات  على  وانعكاساتها  والعالمي،  العربي 
مختلف العوامل المؤثرة في السوق، ومن أهمها العوامل ذات الصلة بأساسيات السوق متمثلة 
في العرض والطلب والمخزون النفطي، إلى جانب العوامل األخرى ذات التأثير على توجهات 
البلدان  في  الطاقة  سياسات  وتوجهات  الجيوسياسية  كالعوامل  واألسعار،  والطلب  االمدادات 

الصناعية الكبرى.

بينها  ومن   ،2017 عام  خالل  المنظمة  نشاطات  الستعراض  الثاني  الجزء  وخصص 
بإعداده من  العامة  للمنظمة، وما قامت األمانة  التنفيذي  الوزراء والمكتب  اجتماعات مجلس 
دراسات، وما شاركت فيه من ندوات ولقاءات ومؤتمرات على الصعيدين العربي والدولي. كما 
يتضمن هذا الجزء النتائج المالية واإلدارية للشركات العربية المنبثقة عن المنظمة، وجهودها 

الرامية لتوسعة نشاطاتها في ظل المنافسة الكبيرة من قبل الشركات البترولية الكبرى.

على  الجارية  بالتطورات  القارئ  تعريف  في  التقرير  هذا  يساهم  أن  نأمل  الختام،  وفي 
صعيد صناعة البترول العربية والعالمية، وأن يقدم لقرائه المعلومات والبيانات التي يحتاجونها 
لتوسيع مداركهم في هذا المجال الحيوي، ويجعلهم على اطالع كاف بمنظمة األقطار العربية 

المصدرة للبترول )أوابك( وبأهدافها ونشاطاتها. 

والله ولي التوفيق،

األمين العام 
 عباس علي النقي



التطورات الدولية
يف جمال النفط والطاقة

اجلـــزء األول





تطورات السوق النفطية العاملية
وإنعكاساتها على الدول األعضاء

الفصل األول
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 الجزء األول 
 التطورات الدولیة في مجال النفط والطاقة 

 الفصل األول
 تطورات السوق النفطیة العالمیة وانعكاساتھا على الدول األعضاء

 تمھید
، 2017شھدت الس##وق النفطی##ة اس##تقراراً نس##بیاً خ##الل النص##ف األول م##ن ع##ام 

ال##دول األعض##اء  وذلك تزامناً مع بدء سریان اتفاق خف##ض اإلنت##اج ال##ذي توص##لت إلی##ھ

، وانعكاس##اً 2016ف##ي منظم##ة أوب##ك م##ع منتج##ي ال##نفط م##ن خارجھ##ا ف##ي نھای##ة ع##ام 

وإن كان بشكل متواضع نس##بیاً.  ،الستمرار التعافي في معدالت أداء االقتصاد العالمي

العالمی##ة ف##ي االتج##اه نح##و  الس##وق النفطی##ةأم##ا خ##الل النص##ف الث##اني م##ن الع##ام، ب##دأت 

 ،خف##ض اإلنت##اج ویأتي ذلك إنعكاساً لقرار تمدید اتف##اق، ملحوظ استعادة التوازن بشكل

لب ف##ي االلت##زام بھ##ذا االتف##اقالكبی##ر التحسن مع  في الط حوظ  فاع المل لى االرت ضافة إ ، إ

الع##المي عل##ى ال##نفط، وھ##و م##ا انعك##س بش##كل إیج##ابي عل##ى حرك##ة التج##ارة النفطی##ة وعل##ى 

 . يالعالم ياالقتصاد األداءمعدالت 

ً عار النفط العالمیة وقد شھدت أس لیصل المعدل الس##نوي لس##عر ملحوظاً  ارتفاعا

مس##توى ل##ھ  أعل##ىدوالر/ برمیل، وھ##و  52.5إلى  2017سلة خامات اوبك خالل عام 

منھ##ا م##ا ل##ھ عالق##ة بأساس##یات الس##وق ، متأثرة بعوامل عدیدة ومتشابكة 2014منذ عام 

الطل###ب  لموازن###ةلی###ة تظھ###ر البیان###ات األو حی###ث .وبعض###ھا بعی###د ك###ل البع###د ع###ن ذل###ك

أل##ف برمی##ل/یوم، مقارن##ة  500ق##دره  اً عج##ز 2017ف##ي ع##ام  والعرض من النفط الخام

س##جل الطل##ب الع##المي عل##ى  ، حی##ث2016ألف برمیل/یوم في ع##ام  400بفائض قدره 

ملی##ون برمی##ل/یوم  97ملی##ون برمی##ل/یوم، لیص##ل مس##تواه إل##ى  1.6النفط نم##واً بمع##دل 

حیث ارتفع إجمالي االمدادات النفطیة بمع##دل ، مداداتاستمرت وفرة اإلو .2017عام 

امدادات دول اوبك م##ن  یذكر أن .ملیون برمیل/یوم 96.5برمیل/یوم، لتبلغ  ألف 700

برمیل/یوم خ##الل ع##ام  ألف 100بمعدل قد تراجعت النفط الخام والنفوط غیر التقلیدیة 
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لب ف##ي االلت##زام بھ##ذا االتف##اقالكبی##ر التحسن مع  في الط حوظ  فاع المل لى االرت ضافة إ ، إ
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	1-1الجدول 
 إمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبیعي، االجمالي والتغیر السنوي

2017	-	2013 
	(ملیون برمیل/ یوم)

*2017 2016 2015 2014 2013   
 إجمالي االمدادات    

            
 دول أوبك **        37.4 36.7 37.8 38.8 38.7
57.8 0.57  دول خارج أوبك ***        54.1 56.2 57.9 
 العالم    91.5 92.9 95.7 95.8 96.5

        
 التغیر السنوي     

            
)0.1(  1.0 1.1 )0.7(  )0.8(  دول أوبك **        

0.8 )0.9(  دول خارج أوبك        1.4 2.1 1.7 
 العالم    0.6 1.4 2.8 0.1 0.7

            
 نسبة التغیر (%)    

            
)0.3(  2.6 3.0 )2.0(  )2.0(  دول أوبك **        

1.4 )1.6(  دول خارج أوبك        2.6 3.9 3.0 
 العالم    0.7 1.5 3.0 0.1 0.7

	 	 	 	  * بیانات تقدیریة. 
 . 2017و ** تشمل انتاج غینیا االستوائیة التي عادت إلى عضویة المنظمة في شـھر حزیران/یونی

 .2016*** تشمل إنتاج إندونیسیا التي جمدت عضویتھا في أوبك في نھایة شـھر تشرین الثاني/نوفمبر  
 	 	 	  األرقام بین قوسین تعني سالبا.   مالحظات: 

	 	 	 	  المصادر: 
 منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة.ـ 

 	 	 	  لمنظمة أوبك. يریر الشھرـ أعداد مختلفة من التقـ 

 
 )1-1الشكل (

 2017 – 2013إمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبیعي، 
 (ملیون برمیل/یوم)
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االمدادات من ال##دول  ارتفعتملیون برمیل/یوم، وفي المقابل  38.7لتصل إلى  2017

ملیون برمی##ل/یوم.  57.8برمیل/یوم لتصل إلى  ألف 800بمعدل  خارجھاالمنتجة من 

التحس##ن ف##ي أداء  كم##ا ت##أثرت أس##عار ال##نفط العالمی##ة بع##دة عوام##ل أخ##رى م##ن أھمھ##ا

في أداء  لاقتصادات الدول الصناعیة بشكل عام، مع التحسن النسبي  مد ع تي تعت لدول ال  ىا

سیة، الناتج المحل شئة الرئی صادات النا ما ي اإلجمالي غیر النفطي، كما ھو الحال في االقت م

 اآلفاق المستقبلیة للطلب على النفط.على إیجابیة انعكاسات  كان لھ

ویسلط الفصل األول من التقریر الضوء على المعالم األساسیة للس##وق النفطی##ة 

الص##ادرات النفطی##ة لل##دول  والعوام##ل الرئیس##یة الم##ؤثرة فیھ##ا وانعكاس##اتھا عل##ى قیم##ة

األعضاء، كم##ا یس##تعرض التط##ورات ف##ي اس##تھالك ال##نفط والطاق##ة ف##ي ال##دول العربی##ة 

 بشكل عام، وفي الدول األعضاء بشكل خاص.
 

 2017أوالً: التطNNNورات الرئیسNNNیة فNNNي سNNNوق الNNNنفط العالمیNNNة لعNNNام 
 والعوامل المؤثرة علیھا.

 

یس##یة الت##ي ش##ھدتھا س##وق ال##نفط إللق##اء نظ##رة ش##املة عل##ى كاف##ة التط##ورات الرئ

، تستعرض الفقرات أدناه بشيء م##ن التفص##یل بع##ض الجوان##ب 2017العالمیة في عام 

المتعلق##ة بتل##ك الس##وق، وعل##ى وج##ھ الخص##وص اإلم##دادات النفطی##ة، والطل##ب الع##المي 

على النفط، واتجاھات األسعار، وحركة المخزونات النفطی##ة العالمی##ة، وانعك##اس ذل##ك 

 ادرات النفطیة للدول األعضاء. على قیمة الص

 اإلمدادات  .1

ش##ھد إجم##الي اإلم##دادات النفطی##ة العالمی##ة (نف##ط خ##ام وس##وائل الغ##از الطبیع##ي) 

مقارن##ة  0.7%برمی##ل/ ی##وم، أي بنس##بة  أل##ف 700، ارتفاع##اً بنح##و 2017خ##الل ع##ام 

الج##دول     ملی##ون برمی##ل/ ی##وم، كم##ا یوض##ح  96.5بالع##ام الس##ابق لیص##ل مس##تواھا إل##ى 

  .)1-1الشكل (و )1-1(
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االمدادات من ال##دول  ارتفعتملیون برمیل/یوم، وفي المقابل  38.7لتصل إلى  2017
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من ملیون برمیل/یوم، أما فیما یخص حصة دول أوبك  38.7، لتصل إلى 2016

إلى حوالي  2016عام  40.5%من  انخفضتإجمالي اإلمدادات النفطیة العالمیة فقد 

  .)1-1الجدول (، كما یوضح 2017عام  %40.1

فیھ امدادات أوبك من النفط  انخفضتفي الوقت الذي أنھ ، والجدیر بالذكر

 32.4لتصل إلى حوالي  2016ملیون برمیل/یوم خالل عام  32.6الخام من حوالي 

ارتفعت إمدادات دول  لقرار الخفض، امتثاال 2017عام ون برمیل/یوم خالل ملی

ملیون  6.2من بشكل طفیف أي أوبك من سوائل الغاز الطبیعي والنفوط غیر التقلیدیة 

 . 2017عام ملیون برمیل/یوم  6.3إلى  2016عام برمیل/یوم 

الربع وقد ارتفعت إمدادات أوبك من النفط وسوائل الغاز الطبیعي خالل 

ألف برمیل/یوم بالمقارنة مع الربع األول لتصل إلى  200الثاني من العام بحوالي 

ألف برمیل/یوم خالل  600ملیون برمیل/یوم، وواصلت ارتفاعھا بمقدار  38.5

ألف برمیل/یوم  200بواقع قبل أن تنخفض الربع الثالث بالمقارنة مع الربع الثاني، 

 ملیون برمیل/یوم.  38.9ل إلى خالل الربع الرابع من العام لتص

وفي ظل استمرار وفرة إمدادات النفط العالمیة، بذلت منظمة أوبك جھوداً 

إعادة التوازن إلى السوق النفطیة، مع استمرار مراقبة تلك السوق عن بھدف  مكثفة

 كثب لتزویدھا باحتیاجاتھا من اإلمدادات النفطیة.

منھا،  2017ماعات خالل عام وفي ھذا الشأن، عقدت منظمة أوبك عدة اجت

المنظمة، وقد  من خارجللنفط مع الدول المنتجة  یناجتماعواجتماعین عادیین، 

اتخذت العدید من االجراءات التي من شأنھا أن تؤدي إلى تحقیق توازن أكبر في 

 السوق، وفي أدناه بعض التفاصیل حول تلك االجتماعات: 

 ب#####ك)، اجتماعھ#####ا ال#####وزاريعق#####دت منظم#####ة ال#####دول المص#####درة للبت#####رول (أو •

، 2017الخ######امس والعش######رین م######ن ش######ھر م######ایو ف######ي  ،172رق######م الع######ادي 

واس####تعرض االجتم####اع التط####ورات األخی####رة ف####ي ، بالعاص####مة النمس####اویة، فیین####ا

          س######وق ال######نفط والنم######و االقتص######ادي الع######المي، وال س######یما توقع######ات الع######رض 
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وفیما یتعلق بتطور اإلمدادات خالل أرباع السنة، شھد الربع الثاني من عام 

2017  ً ً انخفاضا برمیل/ یوم مقارنة  ألف 100بحوالي في اإلمدادات العالمیة  طفیفا

ملیون برمیل/ یوم، قبل أن ترتفع بواقع  96بالربع األول من العام لتصل إلى حوالي 

من العام لتصل إلى  يألف برمیل/ یوم خالل الربع الثالث مقارنة بالربع الثان 600

 نحووبملیون برمیل/ یوم، ثم واصلت إمدادات النفط العالمیة ارتفاعھا  96.6نحو 

ملیون برمیل/یوم خالل الربع الرابع  97.3برمیل/یوم لتصل إلى مستوى  ألف 800

 .)2 – 1الشكل (من العام، كما یوضح 

 )2 – 1الشكل (
 2017سنویة إلمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبیعي، الالتطورات الربع 

 (ملیون برمیل/یوم)

 

 

 

 

 

 

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

 1إمدادات دول أوبك 1-1

اإلمدادات النفطیة (نفط خام وسوائل الغاز الطبیعي) لدول أوبك  انخفضت

مقارنة بعام  0.3%برمیل/یوم، أي بنسبة  ألف 100 يبحوال 2017خالل عام 

                                                             
عودة أندونیسیا لعضویة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وت##م تح##دیث بیان##ات  2015شھد شھر دیسمبر عام  1

، قب##ل أن تُجم##د 2014إعتباراً من ع##ام ملیون ب/ي  0.9البالغة امدادات دول أوبك لتشمل اإلمدادات اإلندونیسیة 
ع##ودة الج##ابون لعض##ویة منظم##ة  2016. ك##ـما ش##ھد ش##ھر یولی##و 2016ش##ھر ن##وفمبر ھای##ة نعضویتھا مج##دداً ف##ي 

إعتب##اراً م##ن ع##ام ملی##ون ب/ي  0.2البالغ##ة وتم تحدیث بیانات امدادات دول أوبك لتشمل إمدادات الج##ابون  ،أوبك
2014. 
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من ملیون برمیل/یوم، أما فیما یخص حصة دول أوبك  38.7، لتصل إلى 2016

إلى حوالي  2016عام  40.5%من  انخفضتإجمالي اإلمدادات النفطیة العالمیة فقد 

  .)1-1الجدول (، كما یوضح 2017عام  %40.1

فیھ امدادات أوبك من النفط  انخفضتفي الوقت الذي أنھ ، والجدیر بالذكر

 32.4لتصل إلى حوالي  2016ملیون برمیل/یوم خالل عام  32.6الخام من حوالي 

ارتفعت إمدادات دول  لقرار الخفض، امتثاال 2017عام ون برمیل/یوم خالل ملی

ملیون  6.2من بشكل طفیف أي أوبك من سوائل الغاز الطبیعي والنفوط غیر التقلیدیة 

 . 2017عام ملیون برمیل/یوم  6.3إلى  2016عام برمیل/یوم 

الربع وقد ارتفعت إمدادات أوبك من النفط وسوائل الغاز الطبیعي خالل 

ألف برمیل/یوم بالمقارنة مع الربع األول لتصل إلى  200الثاني من العام بحوالي 

ألف برمیل/یوم خالل  600ملیون برمیل/یوم، وواصلت ارتفاعھا بمقدار  38.5

ألف برمیل/یوم  200بواقع قبل أن تنخفض الربع الثالث بالمقارنة مع الربع الثاني، 

 ملیون برمیل/یوم.  38.9ل إلى خالل الربع الرابع من العام لتص

وفي ظل استمرار وفرة إمدادات النفط العالمیة، بذلت منظمة أوبك جھوداً 

إعادة التوازن إلى السوق النفطیة، مع استمرار مراقبة تلك السوق عن بھدف  مكثفة

 كثب لتزویدھا باحتیاجاتھا من اإلمدادات النفطیة.

منھا،  2017ماعات خالل عام وفي ھذا الشأن، عقدت منظمة أوبك عدة اجت

المنظمة، وقد  من خارجللنفط مع الدول المنتجة  یناجتماعواجتماعین عادیین، 

اتخذت العدید من االجراءات التي من شأنھا أن تؤدي إلى تحقیق توازن أكبر في 

 السوق، وفي أدناه بعض التفاصیل حول تلك االجتماعات: 

 ب#####ك)، اجتماعھ#####ا ال#####وزاريعق#####دت منظم#####ة ال#####دول المص#####درة للبت#####رول (أو •

، 2017الخ######امس والعش######رین م######ن ش######ھر م######ایو ف######ي  ،172رق######م الع######ادي 

واس####تعرض االجتم####اع التط####ورات األخی####رة ف####ي ، بالعاص####مة النمس####اویة، فیین####ا

          س######وق ال######نفط والنم######و االقتص######ادي الع######المي، وال س######یما توقع######ات الع######رض 
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وفیما یتعلق بتطور اإلمدادات خالل أرباع السنة، شھد الربع الثاني من عام 

2017  ً ً انخفاضا برمیل/ یوم مقارنة  ألف 100بحوالي في اإلمدادات العالمیة  طفیفا

ملیون برمیل/ یوم، قبل أن ترتفع بواقع  96بالربع األول من العام لتصل إلى حوالي 

من العام لتصل إلى  يألف برمیل/ یوم خالل الربع الثالث مقارنة بالربع الثان 600

 نحووبملیون برمیل/ یوم، ثم واصلت إمدادات النفط العالمیة ارتفاعھا  96.6نحو 

ملیون برمیل/یوم خالل الربع الرابع  97.3برمیل/یوم لتصل إلى مستوى  ألف 800

 .)2 – 1الشكل (من العام، كما یوضح 

 )2 – 1الشكل (
 2017سنویة إلمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبیعي، الالتطورات الربع 

 (ملیون برمیل/یوم)

 

 

 

 

 

 

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

 1إمدادات دول أوبك 1-1

اإلمدادات النفطیة (نفط خام وسوائل الغاز الطبیعي) لدول أوبك  انخفضت

مقارنة بعام  0.3%برمیل/یوم، أي بنسبة  ألف 100 يبحوال 2017خالل عام 

                                                             
عودة أندونیسیا لعضویة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وت##م تح##دیث بیان##ات  2015شھد شھر دیسمبر عام  1

، قب##ل أن تُجم##د 2014إعتباراً من ع##ام ملیون ب/ي  0.9البالغة امدادات دول أوبك لتشمل اإلمدادات اإلندونیسیة 
ع##ودة الج##ابون لعض##ویة منظم##ة  2016. ك##ـما ش##ھد ش##ھر یولی##و 2016ش##ھر ن##وفمبر ھای##ة نعضویتھا مج##دداً ف##ي 

إعتب##اراً م##ن ع##ام ملی##ون ب/ي  0.2البالغ##ة وتم تحدیث بیانات امدادات دول أوبك لتشمل إمدادات الج##ابون  ،أوبك
2014. 
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الجھ####ود للمس####اعدة عل####ى عزی####ز التع####اون ووت، ُعم####انس####لطنة روس####یا و وھم####ا

 نمنتج######یالتحقی######ق االس######تقرار ف######ي س######وق ال######نفط، وذل######ك لص######الح جمی######ع 

 .یةالنفط ن والمستثمرین في الصناعةمستھلكیالو

 إمدادات دول خارج أوبك 2-1

منظمة أوبك  بلغ إجمالي اإلمدادات النفطیة لمجموعة الدول المنتجة من خارج

ألف      800حوالي  بارتفاعملیون برمیل/ یوم،  57.8نحو  2017خالل عام 

 .)1-1الجدول (، كما یتضح من 2016مقارنة بعام  1.7%برمیل/ یوم أي بنسبة 

عشرة دولة منتجة للنفط من خارج منظمة أوبك  إحدىوبالرغم من التزام   

اج دول المجموعة االرتفاع بعد عاود انت، 2017خفض اإلنتاج خالل عام  باتفاق

، عندما انخفض إنتاجھا 2008انخفاضھ خالل العام الماضي للمرة األولى منذ عام 

 في ذلك الوقت على خلفیة األزمة المالیة العالمیة. 

إنتاج أمریكا  ارتفاعھو  تلك الزیادةوقد كان مصدر الجزء األعظم من 

كیة على وجھ الخصوص، من النفط الشمالیة عموماً، والوالیات المتحدة األمری

اإلمدادات النفطیة من  ارتفعتغیر التقلیدیة، حیث  عيوسوائل الغاز الطبی يالصخر

ملیون        14.3ألف برمیل/ یوم لتبلغ  630الوالیات المتحدة األمریكیة بنحو 

،       2016ملیون برمیل/ یوم عام  13.6، بالمقارنة مع 2017برمیل/ یوم عام 

في اإلمدادات النفطیة  االرتفاعمن إجمالي  78.8%نسبة  االرتفاعھذا لیمثل 

والذي بلغ حوالي  2017لمجموعة الدول المنتجة من خارج منظمة أوبك خالل عام 

وفي ھذا السیاق یذكر أن انتاج الوالیات المتحدة األمریكیة من  ألف برمیل/ یوم. 800

م خالل شھر تشرین األول/أكتوبر ملیون برمیل/یو 9.64النفط الخام قد بلغ نحو 

 عام.   46مسجالً أعلى مستوى شھري لھ منذ أكثر من  2017
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ل األعض###اء وق###د ق###ررت ال###دو، 2017والطل###ب ف###ي النص###ف الث###اني م###ن ع###ام 

ف###ي خت###ام االجتم###اع، تمدی###د خف###ض إنتاجھ###ا لفت###رة أخ###رى م###دتھا تس###عة أش###ھر، 

، وذل###ك تماش###یاً م###ع الق###رار المتخ###ذ ف###ي 2017م###ن بدای###ة ش###ھر یولی###و  اعتب###ارا

ملی####ون ب/ي،  1.2بش####أن خف####ض اإلنت####اج بنح####و  الس####ابقاجتماعھ####ا ال####وزاري 

ال####دول . كم####ا وافق####ت 2017وال####ذي دخ####ل حی####ز التنفی####ذ ب####دء م####ن ش####ھر ین####ایر 

األعض####اء بش####كل ف####وري عل####ى الطل####ب ال####ذي تق####دمت ب####ھ غینی####ا االس####توائیة 

 باالنضمام لعضویة منظمة أوبك.

عق#####دت منظم#####ة ال#####دول المص#####درة للبت#####رول (أوب#####ك)، اجتماعھ#####ا ال#####وزاري           •

، بالعاص#####مة 2017م#####ن ش#####ھر ن#####وفمبر  الثالث#####ین، ف#####ي "173"رق#####م الع#####ادي 

" إعNNNالن التعNNNاونتق###دم المح###رز ف###ي "ال االجتم###اعاس###تعرض ، النمس###اویة، فیین###ا

، فض###ال ع###ن ب###ین دول أوب###ك وال###دول المنتج###ة لل###نفط م###ن خارجھ###ا الت###اریخي

كم####ا . لمراقب####ة إنت####اج ال####نفطالمش####تركة الوزاری####ة تقری####ر وتوص####یات اللجن####ة 

اس###تعرض االجتم###اع التط###ورات األخی###رة ف###ي س###وق ال###نفط، وال س###یما توقع###ات 

، فض###الً ع###ن التوقع###ات لع###ام 2017م###ن ع###ام  للفت###رة المتبقی###ةالع###رض والطل###ب 

وق####د ق####ررت ال####دول األعض####اء  ، وتوقع####ات النم####و االقتص####ادي الع####المي.2018

لیص####بح س####اري المفع####ول ط####وال ف####ي خت####ام االجتم####اع، تمدی####د خف####ض إنتاجھ####ا 

 .2018عام 

ُعق####د االجتم####اعین ال####وزاریین الث####اني والثال####ث لل####دول األعض####اء ف####ي منظم####ة  •

. وف######ي نھای######ة تل######ك 2خارجھ######اأوب######ك م######ع عش######ر دول منتج######ة لل######نفط م######ن 

 العم####لاالجتماع####ات، وافق####ت ال####دول غی####ر األعض####اء ف####ي أوب####ك عل####ى تمدی####د 

دع###م أھمی###ة مواص###لة وأك###د المجتمع###ون عل###ى إنتاجھ###ا النفط###ي.  خف###ض باتف###اق

تض####م ف####ي عض####ویتھا ك####ل م####ن الت####ي اللجن####ة الوزاری####ة العلی####ا للمتابع####ة  عم####ل

ج###ة م###ن خ###ارج أوب###ك الجزائ###ر والكوی###ت وفن###زویال، واثنت###ین م###ن ال###دول المنت

                                                             
          الس##ودان وجن##وب والس##ودان والبح##رین وأذربیج##ان ُعم##ان وس##لطنة ومالیزی##ا وكازاخس##تان والمكس##یك روس##یا2 

 .بروناي وسلطنة
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الجھ####ود للمس####اعدة عل####ى عزی####ز التع####اون ووت، ُعم####انس####لطنة روس####یا و وھم####ا
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 إمدادات دول خارج أوبك 2-1

منظمة أوبك  بلغ إجمالي اإلمدادات النفطیة لمجموعة الدول المنتجة من خارج
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اج دول المجموعة االرتفاع بعد عاود انت، 2017خفض اإلنتاج خالل عام  باتفاق

، عندما انخفض إنتاجھا 2008انخفاضھ خالل العام الماضي للمرة األولى منذ عام 

 في ذلك الوقت على خلفیة األزمة المالیة العالمیة. 

إنتاج أمریكا  ارتفاعھو  تلك الزیادةوقد كان مصدر الجزء األعظم من 

كیة على وجھ الخصوص، من النفط الشمالیة عموماً، والوالیات المتحدة األمری

اإلمدادات النفطیة من  ارتفعتغیر التقلیدیة، حیث  عيوسوائل الغاز الطبی يالصخر

ملیون        14.3ألف برمیل/ یوم لتبلغ  630الوالیات المتحدة األمریكیة بنحو 

،       2016ملیون برمیل/ یوم عام  13.6، بالمقارنة مع 2017برمیل/ یوم عام 

في اإلمدادات النفطیة  االرتفاعمن إجمالي  78.8%نسبة  االرتفاعھذا لیمثل 

والذي بلغ حوالي  2017لمجموعة الدول المنتجة من خارج منظمة أوبك خالل عام 

وفي ھذا السیاق یذكر أن انتاج الوالیات المتحدة األمریكیة من  ألف برمیل/ یوم. 800

م خالل شھر تشرین األول/أكتوبر ملیون برمیل/یو 9.64النفط الخام قد بلغ نحو 
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ل األعض###اء وق###د ق###ررت ال###دو، 2017والطل###ب ف###ي النص###ف الث###اني م###ن ع###ام 

ف###ي خت###ام االجتم###اع، تمدی###د خف###ض إنتاجھ###ا لفت###رة أخ###رى م###دتھا تس###عة أش###ھر، 

، وذل###ك تماش###یاً م###ع الق###رار المتخ###ذ ف###ي 2017م###ن بدای###ة ش###ھر یولی###و  اعتب###ارا

ملی####ون ب/ي،  1.2بش####أن خف####ض اإلنت####اج بنح####و  الس####ابقاجتماعھ####ا ال####وزاري 

ال####دول . كم####ا وافق####ت 2017وال####ذي دخ####ل حی####ز التنفی####ذ ب####دء م####ن ش####ھر ین####ایر 

األعض####اء بش####كل ف####وري عل####ى الطل####ب ال####ذي تق####دمت ب####ھ غینی####ا االس####توائیة 

 باالنضمام لعضویة منظمة أوبك.

عق#####دت منظم#####ة ال#####دول المص#####درة للبت#####رول (أوب#####ك)، اجتماعھ#####ا ال#####وزاري           •

، بالعاص#####مة 2017م#####ن ش#####ھر ن#####وفمبر  الثالث#####ین، ف#####ي "173"رق#####م الع#####ادي 

" إعNNNالن التعNNNاونتق###دم المح###رز ف###ي "ال االجتم###اعاس###تعرض ، النمس###اویة، فیین###ا

، فض###ال ع###ن ب###ین دول أوب###ك وال###دول المنتج###ة لل###نفط م###ن خارجھ###ا الت###اریخي

كم####ا . لمراقب####ة إنت####اج ال####نفطالمش####تركة الوزاری####ة تقری####ر وتوص####یات اللجن####ة 

اس###تعرض االجتم###اع التط###ورات األخی###رة ف###ي س###وق ال###نفط، وال س###یما توقع###ات 

، فض###الً ع###ن التوقع###ات لع###ام 2017م###ن ع###ام  للفت###رة المتبقی###ةالع###رض والطل###ب 

وق####د ق####ررت ال####دول األعض####اء  ، وتوقع####ات النم####و االقتص####ادي الع####المي.2018

لیص####بح س####اري المفع####ول ط####وال ف####ي خت####ام االجتم####اع، تمدی####د خف####ض إنتاجھ####ا 

 .2018عام 

ُعق####د االجتم####اعین ال####وزاریین الث####اني والثال####ث لل####دول األعض####اء ف####ي منظم####ة  •

. وف######ي نھای######ة تل######ك 2خارجھ######اأوب######ك م######ع عش######ر دول منتج######ة لل######نفط م######ن 

 العم####لاالجتماع####ات، وافق####ت ال####دول غی####ر األعض####اء ف####ي أوب####ك عل####ى تمدی####د 

دع###م أھمی###ة مواص###لة وأك###د المجتمع###ون عل###ى إنتاجھ###ا النفط###ي.  خف###ض باتف###اق

تض####م ف####ي عض####ویتھا ك####ل م####ن الت####ي اللجن####ة الوزاری####ة العلی####ا للمتابع####ة  عم####ل

ج###ة م###ن خ###ارج أوب###ك الجزائ###ر والكوی###ت وفن###زویال، واثنت###ین م###ن ال###دول المنت

                                                             
          الس##ودان وجن##وب والس##ودان والبح##رین وأذربیج##ان ُعم##ان وس##لطنة ومالیزی##ا وكازاخس##تان والمكس##یك روس##یا2 

 .بروناي وسلطنة
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 )4 - 1الشكل (
    2017 -2013، الطبیعي م من النفط وسوائل الغازالتغیر السنوي في إمدادات العال
 (ملیون برمیل / یوم)                                    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ).1-1الجدول ( المصدر:

 تطور اتفاق خفض اإلنتاج بین دول أوبك ومنتجي النفط من خارج أوبك §
 

في إطار التحدیات العدیدة التي شھدتھا سوق النفط العالمی##ة من##ذ منتص##ف ع##ام 

، والتي كانت وفرة اإلمدادات النفطیة أحد أھم اسبابھا الرئیسیة، حیث أدت إلى 2014

إنخفاض أسعار النفط العالمیة بش##كل كبی##ر لیص##ل المع##دل الس##نوي لس##عر س##لة خام##ات 

دوالر/ برمی##ل، وھ##و أق##ل مس##توى ل##ھ من##ذ ع##ام  40.7إل##ى  2016اوب##ك خ##الل ع##ام 

دول المص##درة لل##نفط، الت##ي تع##د أح##د . وقد ترتب على ذلك إنخف##اض عائ##دات ال2005##

المص##ادر الرئیس##یة لنموھ##ا االقتص##ادي، وانخفض##ت عائ##دات ش##ركات ال##نفط العالمی##ة، 

مما ع##رض وض##عھا الم##الي لض##غوط كبی##رة، كم##ا تراجع##ت االس##تثمارات ف##ي ص##ناعة 

ال##نفط بش##كل ملم##وس، وأص##بح ھن##اك خط##ر محتم##ل عل##ى أم##ن االم##دادات المس##تقبلیة     

 من النفط.

ت الدول األعضاء في منظمة أوبك، ومن بینھا سبع من الدول األعضاء توصل

، إل##ى اتف##اق بش##أن خف##ض 2016في منظمة أوابك، في الثالثین من شھر ن##وفمبر ع##ام 

، 2008ملی##ون برمی##ل/یوم، وذل##ك للم##رة األول##ى من##ذ ع##ام  1.2إنتاجھ##ا النفط##ي بنح##و 

 اإلدارة االقتصادیة                                                 عربیة المصدرة للبترولمنظمة األقطار ال

 2017 تقریر األمین العام السنوي ____________________________________________
8 

 

 إنتاج الوالیات المتحدة األمریكیة من النفط الصخري 1-2-1

معدل إنتاج الوالیات المتحدة األمریكیة من النفط الصخري خالل عام  ارتفع

ارنة بمستویات العام السابق مق 8.2%بنسبة  يألف برمیل/یوم أ 435 يبحوال 2017

 ملیون برمیل/یوم. 5.754لیبلغ 

، في شھر 2017فقد استھلت عام  وفیما یتعلق بالمعدالت الشھریة لإلنتاج،

 باالرتفاعملیون برمیل/یوم، ثم بدأت  5.232كانون الثاني/ینایر، عند مستوى 

توبر،         ملیون برمیل/یوم في شھر تشرین األول/أك 6لتتجاوز مستوى التدریجي 

 6.314 لتبلغ أعلى مستویاتھا منذ بدء تسجیل بیانات االنتاج وھو ثم تواصل ارتفاعھا

 .)3 - 1( الشكلكما یوضح ملیون برمیل/یوم في شھر كانون األول/ دیسمبر، 

 )3 - 1الشكل (
 2017 -2013تطور إنتاج الوالیات المتحدة األمریكیة من النفط الصخري، 

 )(ملیون برمیل/یوم
 

 

 

 

 

 

 

 قاعدة بیانات إدارة معلومات الطاقة األمریكیة. المصدر:

معدالت التغیر السنوي في اإلمدادات النفطیة من دول  )4 -1الشكل (ویوضح 

 . 2017 -2013أوبك، والدول المنتجة من خارجھا خالل الفترة 
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الفصل 
األول  اإلدارة االقتصادیة                                                 عربیة المصدرة للبترولمنظمة األقطار ال
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 )4 - 1الشكل (
    2017 -2013، الطبیعي م من النفط وسوائل الغازالتغیر السنوي في إمدادات العال
 (ملیون برمیل / یوم)                                    

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ).1-1الجدول ( المصدر:

 تطور اتفاق خفض اإلنتاج بین دول أوبك ومنتجي النفط من خارج أوبك §
 

في إطار التحدیات العدیدة التي شھدتھا سوق النفط العالمی##ة من##ذ منتص##ف ع##ام 

، والتي كانت وفرة اإلمدادات النفطیة أحد أھم اسبابھا الرئیسیة، حیث أدت إلى 2014

إنخفاض أسعار النفط العالمیة بش##كل كبی##ر لیص##ل المع##دل الس##نوي لس##عر س##لة خام##ات 

دوالر/ برمی##ل، وھ##و أق##ل مس##توى ل##ھ من##ذ ع##ام  40.7إل##ى  2016اوب##ك خ##الل ع##ام 

دول المص##درة لل##نفط، الت##ي تع##د أح##د . وقد ترتب على ذلك إنخف##اض عائ##دات ال2005##

المص##ادر الرئیس##یة لنموھ##ا االقتص##ادي، وانخفض##ت عائ##دات ش##ركات ال##نفط العالمی##ة، 

مما ع##رض وض##عھا الم##الي لض##غوط كبی##رة، كم##ا تراجع##ت االس##تثمارات ف##ي ص##ناعة 

ال##نفط بش##كل ملم##وس، وأص##بح ھن##اك خط##ر محتم##ل عل##ى أم##ن االم##دادات المس##تقبلیة     

 من النفط.

ت الدول األعضاء في منظمة أوبك، ومن بینھا سبع من الدول األعضاء توصل

، إل##ى اتف##اق بش##أن خف##ض 2016في منظمة أوابك، في الثالثین من شھر ن##وفمبر ع##ام 

، 2008ملی##ون برمی##ل/یوم، وذل##ك للم##رة األول##ى من##ذ ع##ام  1.2إنتاجھ##ا النفط##ي بنح##و 

 اإلدارة االقتصادیة                                                 عربیة المصدرة للبترولمنظمة األقطار ال

 2017 تقریر األمین العام السنوي ____________________________________________
8 

 

 إنتاج الوالیات المتحدة األمریكیة من النفط الصخري 1-2-1

معدل إنتاج الوالیات المتحدة األمریكیة من النفط الصخري خالل عام  ارتفع

ارنة بمستویات العام السابق مق 8.2%بنسبة  يألف برمیل/یوم أ 435 يبحوال 2017

 ملیون برمیل/یوم. 5.754لیبلغ 

، في شھر 2017فقد استھلت عام  وفیما یتعلق بالمعدالت الشھریة لإلنتاج،

 باالرتفاعملیون برمیل/یوم، ثم بدأت  5.232كانون الثاني/ینایر، عند مستوى 

توبر،         ملیون برمیل/یوم في شھر تشرین األول/أك 6لتتجاوز مستوى التدریجي 

 6.314 لتبلغ أعلى مستویاتھا منذ بدء تسجیل بیانات االنتاج وھو ثم تواصل ارتفاعھا

 .)3 - 1( الشكلكما یوضح ملیون برمیل/یوم في شھر كانون األول/ دیسمبر، 

 )3 - 1الشكل (
 2017 -2013تطور إنتاج الوالیات المتحدة األمریكیة من النفط الصخري، 

 )(ملیون برمیل/یوم
 

 

 

 

 

 

 

 قاعدة بیانات إدارة معلومات الطاقة األمریكیة. المصدر:

معدالت التغیر السنوي في اإلمدادات النفطیة من دول  )4 -1الشكل (ویوضح 

 . 2017 -2013أوبك، والدول المنتجة من خارجھا خالل الفترة 
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ق####ررت ال####دول األعض####اء ف####ي ، 2017الثالث####ین م####ن ش####ھر ن####وفمبر وأخی####راً ف####ي 

إنتاجھ###ا النفط###ي  خف###ض باتف###اق لعم###لاتمدی###د منظم###ة أوب###ك وال###دول غی###ر األعض###اء، 

م##ن بدای##ة ش##ھر  اعتب##ارا، وذل##ك 2018ة، أي حت##ى نھای##ة ع##ام إض##افی أش##ھر تس##عة لم##دة

مواص###لة الجھ###ود للمس###اعدة عل###ى تحقی###ق االس###تقرار ف###ي س###وق ، بھ###دف 2018أبری###ل 

 ن والمس####تثمرین ف####ي الص####ناعةمس####تھلكیالو نمنتج####یالص####الح جمی####ع لم####ا فی####ھ ال####نفط، 

 .یةالنفط

الس##یاق، یش##یر أح##دث تقری##ر ص##ادر ع##ن منظم##ة أوب##ك ع##ن البیان##ات وف##ي ھ##ذا 

المتعلق##ة بإنت##اج ال##نفط الخ##ام، وف##ق مص##ادر ثانوی##ة، إل##ى انخف##اض انت##اج دول أوب##ك 

. 2017ملیون ب/ي في نھایة عام  29.594الملتزمة بخفض اإلنتاج، لیصل إلى نحو 

، 6المرجع###ي ملی###ون ب/ي مقارن###ة بمس###توى االنت###اج 1.604بل###غ نح###و  بانخف###اضأي 

وھ###و أعل###ى  2017ف###ي ش###ھر دیس###مبر  129%لتك###ون نس###بة الت###زام دول أوب###ك نح###و 

مستوى لھا منذ تفعیل اتف##اق خف##ض اإلنت##اج. وف##ي ھ##ذا الس##یاق ی##ذكر أن أدن##ى مس##توى 

 .82%عندما بلغت نحو  2017لھذه النسبة قد تحقق في شھر یونیو 

 2017إلنتاج في نھایة ع##ام كما یشیر التقریر إلى أن نسبة االلتزام باتفاق خفض ا

ف##ي بع##ض دول أوب##ك الملتزم##ة بخف##ض االنت##اج، وھ##ي، المملك##ة  100%ق##د تج##اوزت 

كم##ا یوض##ح العربی##ة الس##عودیة، وفن##زویال، وأنج##وال، والكوی##ت، وقط##ر، والجزائ##ر، 

 )2 – 1الجدول (

 

 

 

 

 

                                                             
، باستثناء انجوال التي یعد 2016مستوى االنتاج المرجعي ھو مستوي انتاج دول أوبك في شھر أكتوبر 6 

 ھو مستوى انتاجھا المرجعي. 2016مستوى إنتاج شھر سبتمبر 
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أن یُفع##ل ھ##ذا االتف##اق  ، عل##ى3ملی##ون ب/ي 32.5لیصل سقف إنتاج منظمة أوب##ك إل##ى 

 .، ولمدة ستة أشھر قابلة للتجدید2017في األول من شھر ینایر عام 

ح##دى ااتفق##ت دول منظم##ة أوب##ك م##ع  ،2016 ي العاش##ر م##ن ش##ھر دیس##مبروف##

أل##ف  558ل##ى خف##ض إنتاجھ##ا بمع##دل ، ع4عشر دولة منتجة للنفط م##ن خ##ارج المنظم##ة

، تزامن##اً م##ع دخ##ول 2017ع##ام  ایربرمی##ل/یوم، وذل##ك اعتب##اراً م##ن األول م##ن ش##ھر ین##

روس##یا أب##رز ال##دول ھ##ذا وتع##د  اتف##اق دول أوب##ك بش##أن خف##ض اإلنت##اج حی##ز التنفی##ذ.

وذل##ك عل##ى  ،ألف برمی##ل/یوم 300بمعدل من خارج أوبك، بتخفیض إنتاجھا  الملتزمة

مع نھایة الرب##ع األول  ب/يألف  200إنتاجھا بمعدل  التزمت بتخفیضمراحل، حیث 

م##ن  خ##الل ش##ھري أبری##ل وم##ایو ب/يأل##ف  100، یلیھ خف##ض بمع##دل 2017من عام 

 . 2017 عام

لجنة وزاریة علیا للمتابعة منبثقة عن منظمة ال##دول كما تم االتفاق على تشكیل 

المصدرة للبترول (أوبك)، وتضم في عضویتھا ك##ل م##ن الجزائ##ر والكوی##ت وفن##زویال 

ارج المنظمة، وبرئاس##ة دول##ة أوبك، إضافة إلى روسیا وُعمان من خ منظمة من داخل

، بم##ا 5مع##دالت إنت##اج ال##نفط لمراقبةوضع اَلیة شھریة الرئیسیة  تكون مھمتھاالكویت، 

تحقی##ق یض##من االلت##زام بق##رار خف##ض االنت##اج المتف##ق علی##ھ بھ##دف دع##م األس##عار و

 االستقرار في السوق النفطیة.

ف###ي  ق###ررت ال###دول األعض###اء، 2017الخ###امس والعش###رین م###ن ش###ھر م###ایو وف###ي 

إنتاجھ###ا النفط###ي  خف###ض باتف###اق العم###لتمدی###د منظم###ة أوب###ك وال###دول غی###ر األعض###اء، 

م###ن بدای###ة  اعتب###ارا، وذل###ك 2018ة، أي حت###ى ش###ھر م###ارس إض###افی أش###ھر تس###عة لم###دة

 .2017شھر یولیو 

                                                             
ألف ب/ي حت##ى تص##ل إل##ى مس##توى انتاجھ##ا قب##ل ف##رض الض##غوطات  90تم السماح إلیران بزیادة إنتاجھا بنحو   3

 ملیون ب/ي، كما تم استثناء كالً من لیبیا ونیجیریا من ھذا االتفاق. 3.975االقتصادیة وھو 
 الس##ودان وجن##وب الس##ودان و والبح##رین وأذربیج##ان ُعم##ان س##لطنة و ومالیزی##ا وكازاخس##تان والمكس##یك روس##یا 4 

 .)2017لمنظمة أوبك في شھر یونیو  انضمامھابروناي وغینیا االستوائیة (قبل  وسلطنة
من كل شھر موعداً لتق##دیم تقری##ر ح##ول بیان##ات إنت##اج ال##نفط الخ##ام بالنس##بة لل##دول األعض##اء ف##ي  17تم تحدید یوم 5 

 من خارج المنظمة. أوبك وباقي المنتجین
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الفصل 
األول  اإلدارة االقتصادیة                                                 عربیة المصدرة للبترولمنظمة األقطار ال
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ق####ررت ال####دول األعض####اء ف####ي ، 2017الثالث####ین م####ن ش####ھر ن####وفمبر وأخی####راً ف####ي 

إنتاجھ###ا النفط###ي  خف###ض باتف###اق لعم###لاتمدی###د منظم###ة أوب###ك وال###دول غی###ر األعض###اء، 

م##ن بدای##ة ش##ھر  اعتب##ارا، وذل##ك 2018ة، أي حت##ى نھای##ة ع##ام إض##افی أش##ھر تس##عة لم##دة

مواص###لة الجھ###ود للمس###اعدة عل###ى تحقی###ق االس###تقرار ف###ي س###وق ، بھ###دف 2018أبری###ل 

 ن والمس####تثمرین ف####ي الص####ناعةمس####تھلكیالو نمنتج####یالص####الح جمی####ع لم####ا فی####ھ ال####نفط، 

 .یةالنفط

الس##یاق، یش##یر أح##دث تقری##ر ص##ادر ع##ن منظم##ة أوب##ك ع##ن البیان##ات وف##ي ھ##ذا 

المتعلق##ة بإنت##اج ال##نفط الخ##ام، وف##ق مص##ادر ثانوی##ة، إل##ى انخف##اض انت##اج دول أوب##ك 

. 2017ملیون ب/ي في نھایة عام  29.594الملتزمة بخفض اإلنتاج، لیصل إلى نحو 

، 6المرجع###ي ملی###ون ب/ي مقارن###ة بمس###توى االنت###اج 1.604بل###غ نح###و  بانخف###اضأي 

وھ###و أعل###ى  2017ف###ي ش###ھر دیس###مبر  129%لتك###ون نس###بة الت###زام دول أوب###ك نح###و 

مستوى لھا منذ تفعیل اتف##اق خف##ض اإلنت##اج. وف##ي ھ##ذا الس##یاق ی##ذكر أن أدن##ى مس##توى 

 .82%عندما بلغت نحو  2017لھذه النسبة قد تحقق في شھر یونیو 

 2017إلنتاج في نھایة ع##ام كما یشیر التقریر إلى أن نسبة االلتزام باتفاق خفض ا

ف##ي بع##ض دول أوب##ك الملتزم##ة بخف##ض االنت##اج، وھ##ي، المملك##ة  100%ق##د تج##اوزت 

كم##ا یوض##ح العربی##ة الس##عودیة، وفن##زویال، وأنج##وال، والكوی##ت، وقط##ر، والجزائ##ر، 

 )2 – 1الجدول (

 

 

 

 

 

                                                             
، باستثناء انجوال التي یعد 2016مستوى االنتاج المرجعي ھو مستوي انتاج دول أوبك في شھر أكتوبر 6 

 ھو مستوى انتاجھا المرجعي. 2016مستوى إنتاج شھر سبتمبر 
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أن یُفع##ل ھ##ذا االتف##اق  ، عل##ى3ملی##ون ب/ي 32.5لیصل سقف إنتاج منظمة أوب##ك إل##ى 

 .، ولمدة ستة أشھر قابلة للتجدید2017في األول من شھر ینایر عام 

ح##دى ااتفق##ت دول منظم##ة أوب##ك م##ع  ،2016 ي العاش##ر م##ن ش##ھر دیس##مبروف##

أل##ف  558ل##ى خف##ض إنتاجھ##ا بمع##دل ، ع4عشر دولة منتجة للنفط م##ن خ##ارج المنظم##ة

، تزامن##اً م##ع دخ##ول 2017ع##ام  ایربرمی##ل/یوم، وذل##ك اعتب##اراً م##ن األول م##ن ش##ھر ین##

روس##یا أب##رز ال##دول ھ##ذا وتع##د  اتف##اق دول أوب##ك بش##أن خف##ض اإلنت##اج حی##ز التنفی##ذ.

وذل##ك عل##ى  ،ألف برمی##ل/یوم 300بمعدل من خارج أوبك، بتخفیض إنتاجھا  الملتزمة

مع نھایة الرب##ع األول  ب/يألف  200إنتاجھا بمعدل  التزمت بتخفیضمراحل، حیث 

م##ن  خ##الل ش##ھري أبری##ل وم##ایو ب/يأل##ف  100، یلیھ خف##ض بمع##دل 2017من عام 

 . 2017 عام

لجنة وزاریة علیا للمتابعة منبثقة عن منظمة ال##دول كما تم االتفاق على تشكیل 

المصدرة للبترول (أوبك)، وتضم في عضویتھا ك##ل م##ن الجزائ##ر والكوی##ت وفن##زویال 

ارج المنظمة، وبرئاس##ة دول##ة أوبك، إضافة إلى روسیا وُعمان من خ منظمة من داخل

، بم##ا 5مع##دالت إنت##اج ال##نفط لمراقبةوضع اَلیة شھریة الرئیسیة  تكون مھمتھاالكویت، 

تحقی##ق یض##من االلت##زام بق##رار خف##ض االنت##اج المتف##ق علی##ھ بھ##دف دع##م األس##عار و

 االستقرار في السوق النفطیة.

ف###ي  ق###ررت ال###دول األعض###اء، 2017الخ###امس والعش###رین م###ن ش###ھر م###ایو وف###ي 

إنتاجھ###ا النفط###ي  خف###ض باتف###اق العم###لتمدی###د منظم###ة أوب###ك وال###دول غی###ر األعض###اء، 

م###ن بدای###ة  اعتب###ارا، وذل###ك 2018ة، أي حت###ى ش###ھر م###ارس إض###افی أش###ھر تس###عة لم###دة

 .2017شھر یولیو 

                                                             
ألف ب/ي حت##ى تص##ل إل##ى مس##توى انتاجھ##ا قب##ل ف##رض الض##غوطات  90تم السماح إلیران بزیادة إنتاجھا بنحو   3

 ملیون ب/ي، كما تم استثناء كالً من لیبیا ونیجیریا من ھذا االتفاق. 3.975االقتصادیة وھو 
 الس##ودان وجن##وب الس##ودان و والبح##رین وأذربیج##ان ُعم##ان س##لطنة و ومالیزی##ا وكازاخس##تان والمكس##یك روس##یا 4 

 .)2017لمنظمة أوبك في شھر یونیو  انضمامھابروناي وغینیا االستوائیة (قبل  وسلطنة
من كل شھر موعداً لتق##دیم تقری##ر ح##ول بیان##ات إنت##اج ال##نفط الخ##ام بالنس##بة لل##دول األعض##اء ف##ي  17تم تحدید یوم 5 

 من خارج المنظمة. أوبك وباقي المنتجین
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 )5 - 1الشكل (
    ك ودول خارج أوبك باتفاق خفض اإلنتاج تطور نسبة التزام دول أوب

)%( 

 

 

 

 

 

 

 

 Joint OPEC-Non-OPEC Ministerial Monitoring Committee (JMMC): المصدر

 الطلب العالمي على النفط .2

ملی###ون  1.6، بمق###دار 2017ارتف###ع الطل###ب الع###المي عل###ى ال###نفط خ###الل ع###ام 

نظی##ره المس##جل اً مقارن##ة ب، مسجالً إنخفاض##%1.7برمیل/یوم وبمعدل نمو بلغ حوالي 

فی##ھ  إن##ھ ف##ي الوق##ت ال##ذي حافظ##ت إل##ى ویع##زى ذل##ك، 1.8%ف##ي الع##ام الس##ابق وھ##و 

 عل##ى نف##س مع##دل النم##و المس##جل خ##الل الع##ام الس##ابق وھ##ومجموعة ال##دول الص##ناعیة 

، وثی##رة النم##و ف##ي الطل##ب عل##ى ال##نفطتب##اطؤ ف##ي دول الع##الم األخ##رى  ، ش##ھدت%1.1

في عام  2.5%مقارنة بمعدل نمو بلغ  2017في عام  2.3%نمواً معدلھ  حیث سجلت

 تحس##ن األداءارتف##اع نموھ##ا االقتص##ادي، ال##ذي س##اھم ف##ي  عل##ى ال##رغم م##ن، 2016

مع###دالت النم###و باقتص###ادیات ال###دول وإن ك###ان بدرج###ة أق###ل م###ن االقتص###ادي الع###المي 

مع##دالت النم##و الس##نویة ف##ي  )6 - 1( الش##كلو )3 - 1(الج##دول . ویوض##ح الص##ناعیة

       طل###ب الع###المي عل###ى ال###نفط مقاب###ل مع###دالت النم###و ف###ي االقتص###اد الع###المي للفت###رة ال

)2013 – 2017 .( 

 اإلدارة االقتصادیة                                                 عربیة المصدرة للبترولمنظمة األقطار ال

 2017 تقریر األمین العام السنوي ____________________________________________
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 2-1الجدول 
 التطور في إنتاج دول أوبك من النفط بعد إتفاق الخفض

 (ملیون ب/ي)
 

مستوى االنتاج  
 المرجعي

الكمیة المتفق 
على 

 خفضھا/زیادتھا

دیسمبر 
2017 

 االلتزام
 (ملیون ب/ي)

التغیر بین دیسمبر 
والمستوى  2017

 المرجعي

نسبة االلتزام 
(%) 

 )0.626( 9.918 )0.486( 10.544 الســـعودیة

 

 )0.156( 4.405 )0.210( 4.561 العـــــراق

 )0.135( 2.878 )0.139( 3.013 اإلمـــارات

 )0.138( 2.700 )0.131( 2.838 الكویــــــت

 )0.322( 1.745 )0.095( 2.067 فنــــــزویال

 )0.118( 1.633 )0.078( 1.751 أنــــــــجوال

 )0.052( 1.037 )0.050( 1.089 الجزائــــــر

 )0.054( 0.594 )0.030( 0.648 قطـــــــــــر

 )0.022( 0.526 )0.026( 0.548 وراالكــــواد

 )0.005( 0.197 )0.009( 0.202 الجابـــــــون

 )0.008( 0.132 )0.012( 0.140 غینیا االستوائیة

 0.032 3.829 0.090 3.797 ایران

 %128.7 )*1.514(  )1.176( 31.198 االجمــــــالي

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

 

ھذا وقد بلغ متوسط نسبة التزام كالً م##ن دول أوب##ك وال##دول المنتج##ة م##ن خارجھ##ا 

، حیث یشیر أح##دث تقری##ر ص##ادر 2017خالل عام  107%معاً باتفاق خفض اإلنتاج 

ى ارتفاع ھ##ذه النس##بة خ##الل ش##ھر إل لمراقبة إنتاج النفطالمشتركة الوزاریة اللجنة عن 

وھو أعلى مستوى لھا منذ تفعیل اتفاق خفض اإلنتاج.  129%مسجلة  2017دیسمبر 

 2017وفي ھذا الس##یاق ی##ذكر أن أدن##ى مس##توى لھ##ذه النس##بة ق##د تحق##ق ف##ي ش##ھر ین##ایر 

 .)5 – 1الشكل (كما یوضح  ،86%عندما بلغت نحو 
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 )5 - 1الشكل (
    ك ودول خارج أوبك باتفاق خفض اإلنتاج تطور نسبة التزام دول أوب
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 عل##ى نف##س مع##دل النم##و المس##جل خ##الل الع##ام الس##ابق وھ##ومجموعة ال##دول الص##ناعیة 

، وثی##رة النم##و ف##ي الطل##ب عل##ى ال##نفطتب##اطؤ ف##ي دول الع##الم األخ##رى  ، ش##ھدت%1.1

في عام  2.5%مقارنة بمعدل نمو بلغ  2017في عام  2.3%نمواً معدلھ  حیث سجلت
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)2013 – 2017 .( 
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 2-1الجدول 
 التطور في إنتاج دول أوبك من النفط بعد إتفاق الخفض

 (ملیون ب/ي)
 

مستوى االنتاج  
 المرجعي

الكمیة المتفق 
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دیسمبر 
2017 
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 )0.005( 0.197 )0.009( 0.202 الجابـــــــون

 )0.008( 0.132 )0.012( 0.140 غینیا االستوائیة

 0.032 3.829 0.090 3.797 ایران
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 OPEC, Monthly Oil Market Report, Various Issues :المصدر
 ألف ب/ي. 90وھي  إیران إنتاج في علیھا المتفق الزیادة تشمل *

 

ھذا وقد بلغ متوسط نسبة التزام كالً م##ن دول أوب##ك وال##دول المنتج##ة م##ن خارجھ##ا 

، حیث یشیر أح##دث تقری##ر ص##ادر 2017خالل عام  107%معاً باتفاق خفض اإلنتاج 

ى ارتفاع ھ##ذه النس##بة خ##الل ش##ھر إل لمراقبة إنتاج النفطالمشتركة الوزاریة اللجنة عن 

وھو أعلى مستوى لھا منذ تفعیل اتفاق خفض اإلنتاج.  129%مسجلة  2017دیسمبر 

 2017وفي ھذا الس##یاق ی##ذكر أن أدن##ى مس##توى لھ##ذه النس##بة ق##د تحق##ق ف##ي ش##ھر ین##ایر 

 .)5 – 1الشكل (كما یوضح  ،86%عندما بلغت نحو 
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وذل##ك للم##رة األول##ى من##ذ االقتص##اد الع##المي،  تع##افي النم##و 2017وقد شھد عام 

 3.6%إل##ى  2016خ##الل ع##ام  3.2%و م##ن مع##دالت النم## ارتفع##تحی##ث ، 2014عام 

ف##ي اقتص##ادیات  الملح##وظ إل##ى النم##و بش##كل رئیس##ي تع##زى، ألس##باب 2017خالل عام 

دول منطق##ة الی##ورو والص##ین والیاب##ان والوالی##ات المتح##دة األمریكی##ة وكن##دا، وإن ك##ان 

م##ن  75%كما یجدر بالذكر أن االنتعاش االقتصادي قد ُسجل في نح##و . بنسب متفاوتة

 العالم، وھي أعلى نسبة تحققت منذ بدایة العقد الحالي. دول 

مع###دل النم###و االقتص###ادي لل###دول  ارتف###ع وعل###ى مس###توى المجموع###ات الدولی###ة،

 1.7%من االستھالك العالمي للنفط، م##ن  48.9%الصناعیة، التي تستحوذ على نحو 

 . 2017عام  2.2%إلى  2016عام 

و االقتص##ادي للوالی##ات المتح##دة مع##دل النم## ارتف##عوم##ن ب##ین ال##دول الص##ناعیة، 

مع###دل نم###و  ارتف###ع. كم###ا 2017ع###ام  2.2%إل###ى  2016ع###ام  1.5%األمریكی###ة م###ن 

. وارتف##ع مع##دل نم##و 2017ع##ام  1.5%إل##ى  2016ع##ام  1%االقتص##اد الیاب##اني م##ن 

 2.1%إل##ى  2016ع##ام  1.8%اقتصادات منطقة الی##ورو، وإن ك##ان بدرج##ة أق##ل، م##ن 

 . 2017عام 

معدالت النمو في اقتصادات بقیة دول العالم األخ##رى  ارتفعت وفي الوقت ذاتھ،

والت##ي  2016، بالمقارن##ة م##ع مع##دالت النم##و المس##جلة خ##الل ع##ام 4.6%لتص##ل إل##ى 

تحس##ناً اقتص##اد مجموع##ة كومنول##ث ال##دول المس##تقلة أداء  ش##ھد، حی##ث 4.3%بلغ##ت 

س##بب ، ب2017ع##ام  2.1%إل##ى  2016ع##ام  0.4% ملحوظ##اً لیرتف##ع مع##دل النم##و م##ن

مقاب##ل انكم##اش  2017عام  1.8%بلغ معدلھ  نمواالقتصاد الروسي الذي سجل  تعافي

، نتیجة لتحس##ن س##عر ص##رف الروب##ل الروس##ي مقاب##ل العم##الت 2016عام  0.2%بلغ 

تراج##ع ال##دوالر األمریك##ي والی##ورو بنس##ب بلغ##ت ، حی##ث 2017الرئیس##یة خ##الل ع##ام 

         بیان###ات  م###ا أظھرت###ھ بحس###بعل###ى الت###والي أم###ام الروب###ل الروس###ي،  6.8% و %6.3

 بورصة موسكو.

 اإلدارة االقتصادیة                                                 عربیة المصدرة للبترولمنظمة األقطار ال
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 3-1الجدول 
 النمو االقتصادي والنمو في الطلب على النفط وفق المجموعات الدولیة، 

2013 - 2017 
(%) 

2017*  2016 2015 2014 2013   

 الدول الصناعیة**        
2.2 1.7 2.2 1.2  الناتج المحلي االجمالي           1.3 
1.1 1.1 1.5 )0.9(  الطلب على النفط           0.2 

 دول العالم االخرى***         
 الناتج المحلي االجمالي           5.1 4.7 4.3 4.3 4.6
 الطلب على النفط           3.0 3.2 3.5 2.5 2.3

 إجمالي العالم        
 الناتج المحلي االجمالي           3.5 3.6 3.4 3.2 3.6
 الطلب على النفط           1.6 1.1 2.5 1.8 1.7

 * بیانات تقدیریة.           
 **تتضمن الدول اآلسیویة حدیثة التصنیع وھي ھونج كونج، كوریا الجنوبیة، سنغافورة و تایوان فیما یخص الناتج المحلي االجمالي  .

لعالم األخرى األسواق الناشئة واالقتصادات النامیة فیما یخص الناتج المحلي االجماليتتضمن دول ا  . *** 
 : مالحظة     
 ـ األرقام بین قوسین تعني سالبا.       
 :المصادر     
 ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة.     

 لمنظمة أوبك وصندوق النقد الدولي. التقـریر الشھريـ أعداد مختلفة من 
 

 

 )6 - 1الشكل (
 2017 - 2013النمو االقتصادي العالمي والنمو في الطلب على النفط ، 
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 ) .3 - 1الجدول ( المصدر:
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وذل##ك للم##رة األول##ى من##ذ االقتص##اد الع##المي،  تع##افي النم##و 2017وقد شھد عام 
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 . 2017عام  2.2%إلى  2016عام 
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         بیان###ات  م###ا أظھرت###ھ بحس###بعل###ى الت###والي أم###ام الروب###ل الروس###ي،  6.8% و %6.3

 بورصة موسكو.
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 3-1الجدول 
 النمو االقتصادي والنمو في الطلب على النفط وفق المجموعات الدولیة، 

2013 - 2017 
(%) 

2017*  2016 2015 2014 2013   

 الدول الصناعیة**        
2.2 1.7 2.2 1.2  الناتج المحلي االجمالي           1.3 
1.1 1.1 1.5 )0.9(  الطلب على النفط           0.2 

 دول العالم االخرى***         
 الناتج المحلي االجمالي           5.1 4.7 4.3 4.3 4.6
 الطلب على النفط           3.0 3.2 3.5 2.5 2.3

 إجمالي العالم        
 الناتج المحلي االجمالي           3.5 3.6 3.4 3.2 3.6
 الطلب على النفط           1.6 1.1 2.5 1.8 1.7

 * بیانات تقدیریة.           
 **تتضمن الدول اآلسیویة حدیثة التصنیع وھي ھونج كونج، كوریا الجنوبیة، سنغافورة و تایوان فیما یخص الناتج المحلي االجمالي  .

لعالم األخرى األسواق الناشئة واالقتصادات النامیة فیما یخص الناتج المحلي االجماليتتضمن دول ا  . *** 
 : مالحظة     
 ـ األرقام بین قوسین تعني سالبا.       
 :المصادر     
 ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة.     

 لمنظمة أوبك وصندوق النقد الدولي. التقـریر الشھريـ أعداد مختلفة من 
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	4-1الجدول 

 2017 - 2013، حسب المجموعات الدولیة النمو االقتصادي في العالممعدالت 
(%) 

2017*	 2016 2015 2014 2013   
 الدول الصناعیة    1.3 2.1 2.2 1.7 2.2
 منھا: الوالیات المتحدة         1.7 2.6 2.9 1.5 2.2
 الیابان                    2.0 0.3 1.1 1.0 1.5
2.1 1.8 2.0 1.3 )0.2(  منطقة الیورو                  
 دول العالم األخرى :     5.1 4.7 4.3 4.3 4.6
 دول وسط وشرق أوروبا                  4.9 3.9 4.7 3.1 4.5
2.1 0.4 )2.2(  مجموعة كومنولث الدول المستقلة      2.5 1.1 
1.8 )0.2(  )2.8(  منھا : روسیا           1.8 0.7 
 الدول النامیة اآلسیویة**      6.9 6.8 6.8 6.4 6.5
 منھا : الصین                  7.8 7.3 6.9 6.7 6.8
     الھند                      6.4 7.5 8.0 7.1 6.7
1.2 )0.9(  دول أمریكا الالتینیة والكاریبي      2.9 1.2 0.1 
 منھا: المكسیك           1.4 2.3 2.6 2.3 2.1
0.7 )3.6(  )3.8(  البرازیل                    3.0 0.5 
 الشرق االوسط وشمال افریقیا      2.5 2.6 2.6 5.1 2.2
 ب الصحراء    الدول االفریقیة جنو  5.3 5.1 3.4 1.4 2.6
 العالم    3.5 3.6 3.4 3.2 3.6

	 	 	 	 	 	*	بیانات تقدیریة.
	 	 	 	 	 	**	ال تتضمن باكستان وافغانستان		.
	 	 	 	 	 	: مالحظة

 	 	 	 	 	ـ األرقام بین قوسین تعني سالبا.  
 	 	 	 	 	:المصدر

	IMF-World	Economic	Outlook,	October	2017. 
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وبالنسبة لمجموعة الدول النامیة في آسیا فقد شھدت مع##دالت نموھ##ا خ##الل ع##ام 

2017  ً ف##ي الع##ام الس##ابق م##ن  6.4%بالمقارن##ة م##ع  6.5%نس##بیاً لتص##ل إل##ى  ارتفاع##ا

ً ض##منھا الص##ین الت##ي ش##ھدت  ع##ام  6.8%ف##ي نموھ##ا االقتص##ادي لیص##ل إل##ى  ارتفاع##ا

 . 2016لعام  6.7%بالمقارنة مع  2017

تعافی###اً اقتص###اد مجموع###ة دول أمریك###ا الالتینی###ة ومنطق###ة الك###اریبي ش###ھد كم###ا 

 2016ع##ام  0.9%مقاب##ل انكم##اش بل##غ  2017عام  1.2%معدلھ  نموسجل ملحوظاً لی

مقاب##ل  2017ع##ام  0.7%مع##دل ب نم##واً ال##ذي س##جل  البرازیل##ياالقتص##اد  تع##افيبس##بب 

مع##دل النم##و االقتص##ادي ف##ي ال##دول األفریقی##ة  وارتفع، 2016عام  3.6%انكماش بلغ 

ف###ي ح###ین أدى  ،2017ع###ام  2.6%إل###ى  2016ع###ام  1.4%جن###وب الص###حراء م###ن 

انخفاض معدالت النمو االقتصادي في ال##دول المص##درة لل##نفط بس##بب تراج##ع األس##عار 

كل كبیر بشمعدل النمو االقتصادي في دول الشرق األوسط وشمال افریقیا  تراجع إلى

            الج#####دول كم#####ا یوض#####ح  ، 2017ع#####ام فق#####ط  2.2%إل#####ى  2016ع#####ام  5.1%م#####ن 

 .)7 -1( الشكلو )4 -1(
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 )8 - 1الشكل (
 2017 -2013إجمالي الطلب العالمي على النفط، 
 (ملیون برمیل / یوم)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ) .5 - 1الجدول ( المصدر:

ً للمجموعات الدولیة الرئیسیة، ارتفع  مستوى الطلب في مجموعة الدول ووفقا

ملیون  47.4ألف برمیل/یوم لیصل إلى  500بنحو  2017الصناعیة خالل عام 

 ملیون 1.1برمیل/یوم، بینما ارتفع مستواه في بقیة دول العالم األخرى بواقع 

 ملیون برمیل/یوم. 49.6لیصل إلى  2016برمیل/یوم، مقارنة بمستویات عام 

طلب لكل مجموعة إلى اختالف حص##تھا م##ن إجم##الي وقد أدى تغیر مستویات ال

 49.2%، إذ انخفض##ت حص##ة ال##دول الص##ناعیة م##ن 2017الطلب العالمي خالل ع##ام 

بینما ارتفعت حص##ة بقی##ة دول الع##الم م##ن  2017في عام  48.9%إلى  2016في عام 

  .)9 -1( الشكلو )6 -1( الجدولكما یتضح من  ،51.1%إلى  %50.8
 6-1الجدول 

 2017-2013العالمي على النفط وفق المجموعات الدولیة،  الطلب 
 (ملیون برمیل/ یوم)

*2017 2016 2015 2014 2013   

 الدول الصناعیة     46.1 45.7 46.4 46.9 47.4
 دول العالم االخرى **       44.3 45.7 47.3 48.5 49.6
 إجمالي العالم     90.4 91.4 93.7 95.4 97.0

     . تقدیریة بیانات  * 
 ** تضم كل من الدول النامیة والدول المتحولة .     
 المصادر:     

 ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة.
 ـ أعداد مختلفة من: التقـریر الشھري لمنظمة أوبك، والتقـریر الشھري لوكالة الطاقة الدولیة.

 اإلدارة االقتصادیة                                                 عربیة المصدرة للبترولمنظمة األقطار ال

 2017 تقریر األمین العام السنوي ____________________________________________
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 یمك##ن، 2017وبتتبع معدالت النمو في الطل##ب الع##المي عل##ى ال##نفط خ##الل ع##ام 

وق##د انعك##س ذل##ك . االقتص##ادي الع##المي عل##ى تل##ك المع##دالت االنتع##اشمالحظ##ة ت##أثیر 

الت##ي تص##در ش##ھریاً ع##ن  2017الع##المي عل##ى ال##نفط لع##ام  على حالة التوقع##ات للطل##ب

المؤسس##ات العالمی##ة الرئیس##یة المختص##ة باستش##راف مس##تقبل الطل##ب، ومنھ##ا منظم##ة 

إل##ى  2017أوبك، التي أشارت بیاناتھا الصادرة في شھر كانون الثاني/ینایر م##ن ع##ام 

ن ب/ي. إال أنھ##ا ملی##و 1.2توقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خ##الل الع##ام بح##دود 

ملی##ون ب/ي خ##الل ش##ھر ك##انون األول/دیس##مبر م##ن  1.5توقعاتھا إل##ى  ورفعتعادت 

 .نفس العام

وبش##كل ع##ام، أث##رت مع##دالت النم##و االقتص##ادي الع##المي عل##ى مس##توى الطل##ب 

      ،2017ملی##ون برمی##ل/یوم خ##الل ع##ام  1.6الع##المي عل##ى ال##نفط ال##ذي ارتف##ع بمق##دار 

، حی##ث وص##ل إجم##الي الطل##ب الس##ابقبمس##تواه خ##الل الع##ام مقارن##ة  1.7%أي بمع##دل 

  الجـ##ـدولملی##ون برمی##ل/یوم، ك##ـما ی##ـوضح  97إل##ى  2017الع##المي عل##ى ال##نفط لع##ام 

 . )8 - 1( الشكـلو )5 -1(
 

 
 5-1الجدول 

 الطلب العالمي على النفط، االجمالي والتغیر السنوي  
2013-2017 

 (ملیون برمیل/ یوم)    

*2017 2016 2015 2014 2013 
  

 إجمالي الطلب العالمي 90.4 91.4 93.7 95.4 97.0
 التغیر في الطلب ( م ب / ي ) 1.4 1.0 2.3 1.7 1.6

 نسبة التغیر(%) 1.6 1.1 2.5 1.8 1.7
     . تقدیریة بیانات  * 
 المصادر:     
 .ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة     
 ـ أعداد مختلفة من التقـریر الشھري  لمنظمة أوبك، و التقـریر الشھري لوكالة الطاقة الدولیة . 
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 یمك##ن، 2017وبتتبع معدالت النمو في الطل##ب الع##المي عل##ى ال##نفط خ##الل ع##ام 

وق##د انعك##س ذل##ك . االقتص##ادي الع##المي عل##ى تل##ك المع##دالت االنتع##اشمالحظ##ة ت##أثیر 

الت##ي تص##در ش##ھریاً ع##ن  2017الع##المي عل##ى ال##نفط لع##ام  على حالة التوقع##ات للطل##ب

المؤسس##ات العالمی##ة الرئیس##یة المختص##ة باستش##راف مس##تقبل الطل##ب، ومنھ##ا منظم##ة 

إل##ى  2017أوبك، التي أشارت بیاناتھا الصادرة في شھر كانون الثاني/ینایر م##ن ع##ام 

ن ب/ي. إال أنھ##ا ملی##و 1.2توقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خ##الل الع##ام بح##دود 

ملی##ون ب/ي خ##الل ش##ھر ك##انون األول/دیس##مبر م##ن  1.5توقعاتھا إل##ى  ورفعتعادت 

 .نفس العام

وبش##كل ع##ام، أث##رت مع##دالت النم##و االقتص##ادي الع##المي عل##ى مس##توى الطل##ب 

      ،2017ملی##ون برمی##ل/یوم خ##الل ع##ام  1.6الع##المي عل##ى ال##نفط ال##ذي ارتف##ع بمق##دار 

، حی##ث وص##ل إجم##الي الطل##ب الس##ابقبمس##تواه خ##الل الع##ام مقارن##ة  1.7%أي بمع##دل 

  الجـ##ـدولملی##ون برمی##ل/یوم، ك##ـما ی##ـوضح  97إل##ى  2017الع##المي عل##ى ال##نفط لع##ام 

 . )8 - 1( الشكـلو )5 -1(
 

 
 5-1الجدول 

 الطلب العالمي على النفط، االجمالي والتغیر السنوي  
2013-2017 

 (ملیون برمیل/ یوم)    

*2017 2016 2015 2014 2013 
  

 إجمالي الطلب العالمي 90.4 91.4 93.7 95.4 97.0
 التغیر في الطلب ( م ب / ي ) 1.4 1.0 2.3 1.7 1.6

 نسبة التغیر(%) 1.6 1.1 2.5 1.8 1.7
     . تقدیریة بیانات  * 
 المصادر:     
 .ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة     
 ـ أعداد مختلفة من التقـریر الشھري  لمنظمة أوبك، و التقـریر الشھري لوكالة الطاقة الدولیة . 
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 7-1الجدول 

 االجمالي والتغیر السنوي في الطلب على النفط في الدول الصناعیة، 
2013-2017 

 (ملیون برمیل/ یوم)

*2017 2016 2015 2014 2013   

 أمریكا الشمالیة     24.1 24.1 24.6 24.7 25.0

 أوروبا الغربیة     13.7 13.5 13.8 14.1 14.2

 المحیط الھادي     8.3 8.1 8.0 8.1 8.2

 إجمالي الدول الصناعیة     46.1 45.7 46.4 46.9 47.4
0.5 0.5 0.7 )0.4(  التغیر السنوي في الطلب      0.1 
1.1 1.1 1.5 )0.9(    نسبة التغیر(%)     0.2 

 * بیانات تقدیریة.     
 المصادر:     

 منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة. ـ      
 . .الة الطاقة الدولیةـ أعداد مختلفة من التقـریر الشھري لمنظمة أوبك، و التقـریر الشھري لوك  

 
 )10 - 1الشكل (

 2017 – 2013إجمالي الطلب على النفط في الدول الصناعیة، 
 ( ملیون برمیل / یوم )

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ) .7 - 1الجدول ( المصدر:

تعتبر التطورات في االقتصاد األمریكي العامل األكثر أھمیة بالنسبة 

لنفط في الوالیات المتحدة في الوقت استھالك ا حیث یشكلالستھالك النفط العالمي، 

 21%من إجمالي استھالك النفط في العالم مقارنة بحوالي  20.9%الحاضر حوالي 
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 )9 - 1الشكل (
  2017 -2013لعالمي على النفط وفق المجموعات الدولیة، توزع الطلب ا

( % ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ) .6 - 1الجدول ( المصدر:

وفیما یلي بیان للتطورات التي شھدتھا مستویات الطلب على النفط لكل 

 مجموعة من المجموعات الدولیة على حدة:

 الدول الصناعیة 2-1
 2017ل/یوم خالل عام ألف برمی 500ارتفع طلب الدول الصناعیة بحوالي 

ملیون برمیل/یوم. وضمن  47.4لیبلغ  السابقمقارنة بالعام  1.1%أي بنسبة 

ألف  300المجموعة المذكورة ارتفع طلب دول أمریكا الشمالیة على النفط بواقع 

ارتفع طلب دول أوروبا وملیون برمیل/یوم خالل العام.  25برمیل/یوم لیصل إلى 

 كما ارتفعملیون برمیل/یوم.  14.1میل/یوم لیصل إلى ألف بر 100الغربیة بـنحو 

 8.2ألف برمیل/یوم لیصل إلى  100طلب دول المحیط الھادي الصناعیة بـنحو 

 .)10 -1( الشكلو )7 -1(الجدول یوضح ملیون برمیل/یوم.، كما 
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 7-1الجدول 

 االجمالي والتغیر السنوي في الطلب على النفط في الدول الصناعیة، 
2013-2017 

 (ملیون برمیل/ یوم)

*2017 2016 2015 2014 2013   

 أمریكا الشمالیة     24.1 24.1 24.6 24.7 25.0

 أوروبا الغربیة     13.7 13.5 13.8 14.1 14.2

 المحیط الھادي     8.3 8.1 8.0 8.1 8.2

 إجمالي الدول الصناعیة     46.1 45.7 46.4 46.9 47.4
0.5 0.5 0.7 )0.4(  التغیر السنوي في الطلب      0.1 
1.1 1.1 1.5 )0.9(    نسبة التغیر(%)     0.2 

 * بیانات تقدیریة.     
 المصادر:     

 منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة. ـ      
 . .الة الطاقة الدولیةـ أعداد مختلفة من التقـریر الشھري لمنظمة أوبك، و التقـریر الشھري لوك  

 
 )10 - 1الشكل (

 2017 – 2013إجمالي الطلب على النفط في الدول الصناعیة، 
 ( ملیون برمیل / یوم )

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ) .7 - 1الجدول ( المصدر:

تعتبر التطورات في االقتصاد األمریكي العامل األكثر أھمیة بالنسبة 

لنفط في الوالیات المتحدة في الوقت استھالك ا حیث یشكلالستھالك النفط العالمي، 

 21%من إجمالي استھالك النفط في العالم مقارنة بحوالي  20.9%الحاضر حوالي 
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 )9 - 1الشكل (
  2017 -2013لعالمي على النفط وفق المجموعات الدولیة، توزع الطلب ا

( % ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 ) .6 - 1الجدول ( المصدر:

وفیما یلي بیان للتطورات التي شھدتھا مستویات الطلب على النفط لكل 

 مجموعة من المجموعات الدولیة على حدة:

 الدول الصناعیة 2-1
 2017ل/یوم خالل عام ألف برمی 500ارتفع طلب الدول الصناعیة بحوالي 

ملیون برمیل/یوم. وضمن  47.4لیبلغ  السابقمقارنة بالعام  1.1%أي بنسبة 

ألف  300المجموعة المذكورة ارتفع طلب دول أمریكا الشمالیة على النفط بواقع 

ارتفع طلب دول أوروبا وملیون برمیل/یوم خالل العام.  25برمیل/یوم لیصل إلى 

 كما ارتفعملیون برمیل/یوم.  14.1میل/یوم لیصل إلى ألف بر 100الغربیة بـنحو 

 8.2ألف برمیل/یوم لیصل إلى  100طلب دول المحیط الھادي الصناعیة بـنحو 

 .)10 -1( الشكلو )7 -1(الجدول یوضح ملیون برمیل/یوم.، كما 
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ألف برمیل/یوم خالل الربع الرابع من العام  60بحدود  وواصل ارتفاعھالثاني، 

 ملیون برمیل/ یوم. 47.8لیبلغ  2017

 الدول النامیة   2 -2
 ملی##ون 1تزای##د طل##ب ال##دول النامی##ة (بض##منھا الص##ین) عل##ى ال##نفط بح##والي 

ملیون برمی##ل/یوم  44.2مقارنة بالعام السابق لیصل إلى  2017برمیل/یوم خالل عام 

بالمقارن##ة م##ع الع##ام الس##ابق.  2.3%م یص##لھ م##ن قب##ل، أي بمع##دل نم##و وھ##و مس##توى ل##

والج##دیر بال##ذكر أن طل##ب ال##دول النامی##ة یع##د المح##رك الرئیس##ي للطل##ب الع##المي عل##ى 

ملی##ون برمی##ل/یوم ف##ي ع##ام  5النفط، فقد شھد الطلب في ھ##ذه ال##دول زی##ادة بلغ##ت نح##و 

 .2013بالمقارنة مع مستواه المسجل في عام  2017

      الشرق األوسط وأفریقیاھذه المجموعة ارتفع الطلب في منطقة  وضمن

واستأثر طلب الدول  ،ملیون برمیل/یوم 12.3ألف برمیل/یوم لیصل إلى  200بنحو 

الزیادة في طلب المنطقة،  من 50%بحوالي ملیون برمیل/یوم  7.1العربیة الذي بلغ 

میة مجتمعة. ویعود ھذا من إجمالي الزیادة في طلب الدول النا 10%وبحوالي 

ملیون برمیل/یوم  6.1االرتفاع إلى زیادة استھالك الدول األعضاء في أوابك إلى 

بالمقارنة مع العام السابق وكان  1.7%، أي بنسبة ارتفاع بلغت 2017خالل عام 

ً في تلك الدول نتیجة تزاید استخدامھ في قطاعي النقل  المنتجالدیزل  األكثر استخداما

ً استھالك الغازولین بشكل ملحوظ، بینما استقر استھالك والصناعة ، كما تزاید أیضا

ملیون  1وھو  2016باقي الدول العربیة عند نفس المستوى المسجل خالل عام 

ارتفع برمیل/یوم. أما بالنسبة لطلب الدول األخرى في الشرق األوسط وأفریقیا فقد 

 یوم. /ملیون برمیل 5.2 لیصل إلىألف برمیل/یوم مقارنة بالعام السابق  100بنحو 

ألف برمیل/یوم لیصل  700بـحوالي  الدول اآلسیویة النامیة كما ارتفع طلب

النمو االقتصادي الصیني فقد  تعافي ونتیجة .2017ملیون برمیل/یوم عام  25.4إلى 

استحوذ الطلب الصیني، الذي یعد المحرك الرئیسي للنمو االقتصادي اآلسیوي 

المجموعة،        من طلب 48.4%ي في السوق المذكورة، على نحو وقاطرة التعاف
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ھذا وقد انخفض استھالك النفط في الوالیات المتحدة بشكل محدود  ،2016في عام 

، وانخفاض نتیجة تراجع االستھالك من الغازولین 2017خالل الربع األول من عام 

من  الثانيالربع خالل  ملحوظ اتخذ االستھالك منحنى تصاعديوالسیارات.  مبیعات

، في ظل كبیر، وذلك نتیجة تزاید االستھالك من وقود النقل بشكل 2017 عام

خالل الربع الثالث من العام، ارتفاعھ الطلب  وواصلانخفاض أسعار النفط العالمیة. 

لتي اجتاحت الوالیات المتحدة بموسم األعاصیر امتأثراً  وإن كان بشكل محدود،

. وشھد الربع الرابع 2017األمریكیة في أواخر شھر أغسطس وأوائل شھر سبتمبر 

في الطلب، وذلك نتیجة تراجع االستھالك من الغازولین، في  طفیفمن العام تراجع 

 ظل تحسن أسعار النفط العالمیة.

االستھالك نمط  بالرغم من استمراروفیما یخص دول أوروبا الصناعیة، 

ارتفاع الضرائب المفروضة على دول المنطقة نتیجة  تشھدهالضعیف للنفط الذي 

أزمة الدیون السیادیة في منطقة الیورو التي بدأت في استخدام النفط، إضافة إلى 

والتي أثرت بشكل كبیر على  ،2011وتفاقمت مع بدایة عام  2009نھایة عام 

أدى تحسن األداء االقتصادي إلى زیادة طفیفة اقتصادات دول أوروبا الصناعیة. فقد 

      في دول المنطقة  النقل والصناعة يفي قطاعفي الطلب على النفط وبخاصة 

 خالل العام. 

استمرار  دول أوروبا الصناعیة ھوومن التطورات الھامة األخرى في 

ك نتیجة في النقل البري مقارنة بالدیزل، وذل الغازولینالتحول الواضح في استخدام 

 للسیاسات التنظیمیة الرامیة إلى تحقیق انبعاثات أقل.

وفیما یتعلق بتطور طلب الدول الصناعیة على النفط على أساس فصلي   

ألف  100بحدود   االنخفاض، تشیر تقدیرات منظمة أوبك، بأنھ بعد 2017خالل عام 

ارنة بالربع مق 2017برمیل/یوم في طلب دول المجموعة خالل الربع األول من عام 

استمرار ملیون برمیل/ یوم، شھد الربع الثاني  47الرابع من العام السابق لیبلغ 

ألف برمیل/یوم بالمقارنة مع الربع األول، ثم ارتفع طلب  120بواقع و االنخفاض

برمیل/یوم بالمقارنة مع الربع  ألف 770دول المجموعة خالل الربع الثالث بمقدار 
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ألف برمیل/یوم خالل الربع الرابع من العام  60بحدود  وواصل ارتفاعھالثاني، 

 ملیون برمیل/ یوم. 47.8لیبلغ  2017

 الدول النامیة   2 -2
 ملی##ون 1تزای##د طل##ب ال##دول النامی##ة (بض##منھا الص##ین) عل##ى ال##نفط بح##والي 

ملیون برمی##ل/یوم  44.2مقارنة بالعام السابق لیصل إلى  2017برمیل/یوم خالل عام 

بالمقارن##ة م##ع الع##ام الس##ابق.  2.3%م یص##لھ م##ن قب##ل، أي بمع##دل نم##و وھ##و مس##توى ل##

والج##دیر بال##ذكر أن طل##ب ال##دول النامی##ة یع##د المح##رك الرئیس##ي للطل##ب الع##المي عل##ى 

ملی##ون برمی##ل/یوم ف##ي ع##ام  5النفط، فقد شھد الطلب في ھ##ذه ال##دول زی##ادة بلغ##ت نح##و 

 .2013بالمقارنة مع مستواه المسجل في عام  2017

      الشرق األوسط وأفریقیاھذه المجموعة ارتفع الطلب في منطقة  وضمن

واستأثر طلب الدول  ،ملیون برمیل/یوم 12.3ألف برمیل/یوم لیصل إلى  200بنحو 

الزیادة في طلب المنطقة،  من 50%بحوالي ملیون برمیل/یوم  7.1العربیة الذي بلغ 

میة مجتمعة. ویعود ھذا من إجمالي الزیادة في طلب الدول النا 10%وبحوالي 

ملیون برمیل/یوم  6.1االرتفاع إلى زیادة استھالك الدول األعضاء في أوابك إلى 

بالمقارنة مع العام السابق وكان  1.7%، أي بنسبة ارتفاع بلغت 2017خالل عام 

ً في تلك الدول نتیجة تزاید استخدامھ في قطاعي النقل  المنتجالدیزل  األكثر استخداما

ً استھالك الغازولین بشكل ملحوظ، بینما استقر استھالك والصناعة ، كما تزاید أیضا

ملیون  1وھو  2016باقي الدول العربیة عند نفس المستوى المسجل خالل عام 

ارتفع برمیل/یوم. أما بالنسبة لطلب الدول األخرى في الشرق األوسط وأفریقیا فقد 

 یوم. /ملیون برمیل 5.2 لیصل إلىألف برمیل/یوم مقارنة بالعام السابق  100بنحو 

ألف برمیل/یوم لیصل  700بـحوالي  الدول اآلسیویة النامیة كما ارتفع طلب

النمو االقتصادي الصیني فقد  تعافي ونتیجة .2017ملیون برمیل/یوم عام  25.4إلى 

استحوذ الطلب الصیني، الذي یعد المحرك الرئیسي للنمو االقتصادي اآلسیوي 

المجموعة،        من طلب 48.4%ي في السوق المذكورة، على نحو وقاطرة التعاف
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ھذا وقد انخفض استھالك النفط في الوالیات المتحدة بشكل محدود  ،2016في عام 

، وانخفاض نتیجة تراجع االستھالك من الغازولین 2017خالل الربع األول من عام 

من  الثانيالربع خالل  ملحوظ اتخذ االستھالك منحنى تصاعديوالسیارات.  مبیعات

، في ظل كبیر، وذلك نتیجة تزاید االستھالك من وقود النقل بشكل 2017 عام

خالل الربع الثالث من العام، ارتفاعھ الطلب  وواصلانخفاض أسعار النفط العالمیة. 

لتي اجتاحت الوالیات المتحدة بموسم األعاصیر امتأثراً  وإن كان بشكل محدود،

. وشھد الربع الرابع 2017األمریكیة في أواخر شھر أغسطس وأوائل شھر سبتمبر 

في الطلب، وذلك نتیجة تراجع االستھالك من الغازولین، في  طفیفمن العام تراجع 

 ظل تحسن أسعار النفط العالمیة.

االستھالك نمط  بالرغم من استمراروفیما یخص دول أوروبا الصناعیة، 

ارتفاع الضرائب المفروضة على دول المنطقة نتیجة  تشھدهالضعیف للنفط الذي 

أزمة الدیون السیادیة في منطقة الیورو التي بدأت في استخدام النفط، إضافة إلى 

والتي أثرت بشكل كبیر على  ،2011وتفاقمت مع بدایة عام  2009نھایة عام 

أدى تحسن األداء االقتصادي إلى زیادة طفیفة اقتصادات دول أوروبا الصناعیة. فقد 

      في دول المنطقة  النقل والصناعة يفي قطاعفي الطلب على النفط وبخاصة 

 خالل العام. 

استمرار  دول أوروبا الصناعیة ھوومن التطورات الھامة األخرى في 

ك نتیجة في النقل البري مقارنة بالدیزل، وذل الغازولینالتحول الواضح في استخدام 

 للسیاسات التنظیمیة الرامیة إلى تحقیق انبعاثات أقل.

وفیما یتعلق بتطور طلب الدول الصناعیة على النفط على أساس فصلي   

ألف  100بحدود   االنخفاض، تشیر تقدیرات منظمة أوبك، بأنھ بعد 2017خالل عام 

ارنة بالربع مق 2017برمیل/یوم في طلب دول المجموعة خالل الربع األول من عام 

استمرار ملیون برمیل/ یوم، شھد الربع الثاني  47الرابع من العام السابق لیبلغ 

ألف برمیل/یوم بالمقارنة مع الربع األول، ثم ارتفع طلب  120بواقع و االنخفاض

برمیل/یوم بالمقارنة مع الربع  ألف 770دول المجموعة خالل الربع الثالث بمقدار 
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 ولةالدول المتح 3 -2
 

ألف     100ارتفع طلب الدول المتحولة على النفط خالل العام بحوالي 

ملیون برمیل/یوم. حیث شھد الطلب من مجموعة دول  5.4برمیل/ یوم لیصل إلى 

ً بحوالي   4.7برمیل/یوم لیصل إلى ألف  100اإلتحاد السوفیتي السابق ارتفاعا

عند نفس مجموعة دول الباقي  فيملیون برمیل/یوم، بینما استقر الطلب على النفط 

 . )8 - 1الجدول (كما یوضح  ألف برمیل/یوم 700 مستوى العام السابق وھو

 8-1الجدول 
 االجمالي والتغیر السنوي في الطلب على النفط في دول العالم األخرى 

 ( اإلقتصادات النامیة والمتحولة)،
 2013-2017 

 (ملیون برمیل/ یوم)

2017*  2016 2015 4201  2013   
 الدول النامیة      39.2 40.5 42.0 43.2 44.2
 منھا الدول العربیة:    6.7 6.8 7.0 7.0 7.1
 الدول األعضاء          5.7 5.8 6.0 6.0 6.1
 باقي الدول العربیة                  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
 دول أخرى في الشرق األوسط وأفریقیا    4.8 5.0 5.0 5.1 5.2

 إجمالي الشرق االوسط وأفریقیا    11.5 11.8 12.0 12.1 12.3
 الدول اآلسیویة النامیة    21.2 22.1 23.5 24.7 25.4
 منھا: الصین      10.1 10.5 11.2 11.8 12.3
 الھند                    3.7 3.8 4.1 4.4 4.5
 الدول األخرى                    7.4 7.8 8.2 8.5 8.7

5.6  دول أمریكا الالتینیة    6.5 6.6 6.6 6.5 
 منھا: البرازیل      3.0 3.1 3.2 3.1 2.7
 الدول األخرى                    3.5 3.5 3.4 3.4 3.8
 الدول المتحولة     5.1 5.3 5.3 5.3 5.4
 منھا: االتحاد السوفیتي السابق       4.5 4.6 4.6 4.6 4.7

49.6 48.5 47.3 45.7 .344  إجمالي طلب الدول النامیة والمتحولة    
 مقدار التغیر السنوي     1.3 1.4 1.6 1.2 1.1
   نسبة التغیر(%)     3.0 3.2 3.5 2.5 2.3

 * بیانات تقدیریة.     
 :المصادر     

 ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة.     
 لمنظمة أوبك.من التقـریر الشھري عداد مختلفة ـ أ     
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. وقد استأثر الطلب النامیة من الزیادة في طلب الدول اآلسیویة 71%وعلى حوالي 

من الزیادة في طلب الدول النامیة مجتمعة، حیث ارتفع بمقدار  50%الصیني على 

ساھم ، وقد 2017ملیون برمیل/یوم عام  12.3ألف برمیل/یوم لیصل إلى  500

تحسن أداء القطاع الصناعي في الصین الذي ظھر على مؤشر مدیري المشتریات 

لمواد على النفط الخام والمنتجات النفطیة (بخاصة ا في تزاید الطلب للقطاع الصناعي

 .االحتیاجات من وقود النقل فيعن الزیادة  )، فضالً األولیة البتروكیماویة

 10ملیون برمیل/یوم، أي بحوالي  11.9حوالي  ومما یذكر، بعد تراجعھ إلى

، بالمقارنة مع الربع الرابع 2017خالل الربع األول من عام فقط برمیل/یوم  أالف

 520من العام السابق، تزاید الطلب الصیني على النفط خالل الربع الثاني بحوالي 

ألف  100خالل الربع الثالث بحوالي مرة أخرى ألف برمیل/یوم، لیعود لالنخفاض 

ملیون  12.6ألف برمیل/یوم لیبلغ  260برمیل/یوم، ثم یعاود االرتفاع مجدداً بحوالي 

ً اوذلك تم ،2017برمیل/یوم خالل الربع الرابع من عام  مع النمو االقتصادي  شیا

وبخاصة النقل  لنقلقطاع اعلى الطلب على النفط في  إیجابيالقوي الذي أثر بشكل 

 . وبخاصة صناعة البتروكیماویات لصناعةاقطاع و البري والطیران،

المحرك اآلخر لنمو االقتصاد اآلسیوي، والذي یعد أما بالنسبة القتصاد الھند، 

 4.5ألف برمیل/ یوم لیصل إلى  100على النفط بنحو الھندي فقد ارتفع الطلب 

 ملیون برمیل/ یوم.

 6.5 عندعلى النفط  أمریكا الالتینیةطلب دول  استقرمن جھة أخرى، و

، ویعزى ذلك وھو نفس المستوى المحقق خالل العام السابق ملیون برمیل/یوم

مع زیادة  ألف برمیل/یوم، 400للتراجع في الطلب على النفط في البرازیل، بواقع 

          كما یوضح ألف برمیل/یوم، 400الطلب في باقي دول أمریكا الالتینیة بنحو 

 .)1-8الجدول (
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 ولةالدول المتح 3 -2
 

ألف     100ارتفع طلب الدول المتحولة على النفط خالل العام بحوالي 

ملیون برمیل/یوم. حیث شھد الطلب من مجموعة دول  5.4برمیل/ یوم لیصل إلى 

ً بحوالي   4.7برمیل/یوم لیصل إلى ألف  100اإلتحاد السوفیتي السابق ارتفاعا

عند نفس مجموعة دول الباقي  فيملیون برمیل/یوم، بینما استقر الطلب على النفط 

 . )8 - 1الجدول (كما یوضح  ألف برمیل/یوم 700 مستوى العام السابق وھو

 8-1الجدول 
 االجمالي والتغیر السنوي في الطلب على النفط في دول العالم األخرى 

 ( اإلقتصادات النامیة والمتحولة)،
 2013-2017 

 (ملیون برمیل/ یوم)

2017*  2016 2015 4201  2013   
 الدول النامیة      39.2 40.5 42.0 43.2 44.2
 منھا الدول العربیة:    6.7 6.8 7.0 7.0 7.1
 الدول األعضاء          5.7 5.8 6.0 6.0 6.1
 باقي الدول العربیة                  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
 دول أخرى في الشرق األوسط وأفریقیا    4.8 5.0 5.0 5.1 5.2
 إجمالي الشرق االوسط وأفریقیا    11.5 11.8 12.0 12.1 12.3
 الدول اآلسیویة النامیة    21.2 22.1 23.5 24.7 25.4
 منھا: الصین      10.1 10.5 11.2 11.8 12.3
 الھند                    3.7 3.8 4.1 4.4 4.5
 الدول األخرى                    7.4 7.8 8.2 8.5 8.7

5.6  دول أمریكا الالتینیة    6.5 6.6 6.6 6.5 
 منھا: البرازیل      3.0 3.1 3.2 3.1 2.7
 الدول األخرى                    3.5 3.5 3.4 3.4 3.8
 الدول المتحولة     5.1 5.3 5.3 5.3 5.4
 منھا: االتحاد السوفیتي السابق       4.5 4.6 4.6 4.6 4.7
49.6 48.5 47.3 45.7 .344  إجمالي طلب الدول النامیة والمتحولة    
 مقدار التغیر السنوي     1.3 1.4 1.6 1.2 1.1
   نسبة التغیر(%)     3.0 3.2 3.5 2.5 2.3

 * بیانات تقدیریة.     
 :المصادر     

 ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة.     
 لمنظمة أوبك.من التقـریر الشھري عداد مختلفة ـ أ     
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. وقد استأثر الطلب النامیة من الزیادة في طلب الدول اآلسیویة 71%وعلى حوالي 

من الزیادة في طلب الدول النامیة مجتمعة، حیث ارتفع بمقدار  50%الصیني على 

ساھم ، وقد 2017ملیون برمیل/یوم عام  12.3ألف برمیل/یوم لیصل إلى  500

تحسن أداء القطاع الصناعي في الصین الذي ظھر على مؤشر مدیري المشتریات 

لمواد على النفط الخام والمنتجات النفطیة (بخاصة ا في تزاید الطلب للقطاع الصناعي

 .االحتیاجات من وقود النقل فيعن الزیادة  )، فضالً األولیة البتروكیماویة

 10ملیون برمیل/یوم، أي بحوالي  11.9حوالي  ومما یذكر، بعد تراجعھ إلى

، بالمقارنة مع الربع الرابع 2017خالل الربع األول من عام فقط برمیل/یوم  أالف

 520من العام السابق، تزاید الطلب الصیني على النفط خالل الربع الثاني بحوالي 

ألف  100خالل الربع الثالث بحوالي مرة أخرى ألف برمیل/یوم، لیعود لالنخفاض 

ملیون  12.6ألف برمیل/یوم لیبلغ  260برمیل/یوم، ثم یعاود االرتفاع مجدداً بحوالي 

ً اوذلك تم ،2017برمیل/یوم خالل الربع الرابع من عام  مع النمو االقتصادي  شیا

وبخاصة النقل  لنقلقطاع اعلى الطلب على النفط في  إیجابيالقوي الذي أثر بشكل 

 . وبخاصة صناعة البتروكیماویات لصناعةاقطاع و البري والطیران،

المحرك اآلخر لنمو االقتصاد اآلسیوي، والذي یعد أما بالنسبة القتصاد الھند، 

 4.5ألف برمیل/ یوم لیصل إلى  100على النفط بنحو الھندي فقد ارتفع الطلب 

 ملیون برمیل/ یوم.

 6.5 عندعلى النفط  أمریكا الالتینیةطلب دول  استقرمن جھة أخرى، و

، ویعزى ذلك وھو نفس المستوى المحقق خالل العام السابق ملیون برمیل/یوم

مع زیادة  ألف برمیل/یوم، 400للتراجع في الطلب على النفط في البرازیل، بواقع 

          كما یوضح ألف برمیل/یوم، 400الطلب في باقي دول أمریكا الالتینیة بنحو 

 .)1-8الجدول (
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أشھر  يدوالر/ برمیل في شھر حزیران/یونیو، ثم بدأت بالتحسن التدریجي خالل باق

دوالر/ برمیل خالل شھر كانون األول/ دیسمبر، وھو أعلى  62.1العام لتصل إلى 

 . 2015 مایو/أیارمعدل لھا منذ شھر 

ً  2017وبناء على التطورات س##الفة ال##ذكر، ش##ھد ع##ام  ف##ي الفروق##ات م##ا  تقلص##ا

ب##ین الح##د األقص##ى واألدن##ى ألس##عار س##لة أوب##ك خ##الل الع##ام الت##ي وص##لت إل##ى ح##والي 

تل##ك بالمقارن##ة م##ع فروق##ات الع##ام الس##ابق وال##ذي بلغ##ت خالل##ھ  دوالر/ برمی##ل 16.9

 )11 -1( والش###كل )9 -1( دولالج###ویوض###ح دوالر/برمی###ل.  25.2 نح###والفروق###ات 

 ).2017 -2013المعدل الشھري لسعر سلة أوبك خالل الفترة (
 

 9-1الجدول 
 2017-2013السعر الفوري لسلة خامات أوبك، 

 (دوالر / برمیل)

2017 2016 2015 2014 2013   
 كانون الثاني/ینایر       109.3 104.7 44.4 26.5 52.4
 شباط/فبرایر      112.8 105.4 54.1 28.7 53.4
 آذار/مارس      106.4 104.2 52.5 34.7 50.3
 نیسان/أبریل      101.1 104.3 57.3 37.9 51.4
 أیار/مایو      100.7 105.4 62.2 43.2 49.2
 حزیران/یونیو      101.0 107.9 60.2 45.8 45.2
 تموز/یولیو      104.5 105.6 54.2 42.7 46.9
 آب/أغسطس      107.5 100.8 45.5 43.1 49.6
 أیلول/سبتمبر      108.7 96.0 44.8 42.9 53.4
 تشرین األول/أكتوبر      106.7 85.1 45.0 47.9 55.5
 تشرین الثاني/نوفمبر      105.0 75.6 40.5 43.2 60.7
 كانون األول/دیسمبر      107.7 59.5 33.6 51.7 62.1

      
 الربع األول    109.5 104.7 50.3 30.0 52.0
 الربع الثاني    100.9 105.9 59.9 42.3 48.6
 الربع الثالث    106.9 100.8 48.2 42.9 50.0
 الربع الرابع    106.5 73.4 39.7 47.6 59.4

      

 المعدل السنوي    105.9 96.2 49.5 40.7 52.5
 :المصادر      
 رول ـ االدارة االقتصادیة.ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة للبت 

 ـ أعداد مختلفة من التقـریر الشھري لمنظمة أوبك.
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 اتجاھات األسعار .3

 أسعار النفط الخام 3-1

مستویاتھا  أعلى، لتصل إلى 2017أسعار النفط العالمیة خالل عام  ارتفعت

، حیث تراوحت المعدالت الشھریة لسعر سلة خامات أوبك ضمن 2014منذ عام 

الل العام، وبلغ المتوسط دوالر/ برمیل خ 62.1و 45.2نطاق واسع تراوح ما بین 

ً دوالر/ برمیل مشكالً بذلك  52.5السنوي للسلة  دوالر/برمیل،  11.8بحدود  ارتفاعا

 . 2016بالمقارنة مع مستویات عام  29% ارتفاعأي ما یعادل نسبة 

ما بین أسعار النفط تباین في اتجاھات  2017وشھد النصف األول من عام 

 ، وقد تراوحت خاللھ المعدالت الشھریة لسعررىاالرتفاع تارة واالنخفاض تارة أخ

 ي. أما النصف الثاندوالر/برمیل 52.4و دوالر/برمیل 45.2بین سلة خامات أوبك 

المعدل لیتجاوز اتجاه تصاعدي ملحوظ  ت أسعار النفط، فقد شھد2016من عام 

 دوالر/برمیل مع نھایة العام. 62سلة خامات أوبك حاجز  الشھري لسعر

معدل سعر سلة  ارتفعة لحركة المعدالت الفصلیة ألسعار النفط، فقد أما بالنسب

دوالر/ برمیل، أي ما  4.4بواقع  2017خامات أوبك خالل الربع األول من عام 

 52بالمقارنة مع الربع الرابع من العام السابق لیصل إلى  9.2%یعادل حوالي 

دوالر/ برمیل، وخالل  48.6بعد ذلك خالل الربع الثاني إلى  لینخفضدوالر/برمیل، 

 50لیصل معدل سعر سلة خامات أوبك إلى  مجدداً أسعار النفط  ارتفعتالربع الثالث 

دوالر/ برمیل، وتحقق أعلى معدل فصلي لسعر سلة خامات أوبك خالل الربع الرابع 

 18.8%دوالر/برمیل، أي بما یعادل ارتفاع بنسبة  59.4من العام عندما بلغ 

 . 2015من عام  الثانيع الثالث، وھو أعلى مستوى لھ منذ الربع بالمقارنة مع الرب

أوبك، فقد استھلت عام خامات وفیما یتعلق بالمعدالت الشھریة لسعر سلة 

 أعلىدوالر/ برمیل في شھر كانون الثاني/ ینایر، وھو  52.4عند مستوى  2017

سعر سلة  ، لتتباین بعدھا اتجاھات معدل2015 یولیو/تموزمستوى لھا منذ شھر 

 45.2لحین وصولھا إلى  خامات أوبك ما بین االرتفاع تارة واالنخفاض تارة أخرى
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أشھر  يدوالر/ برمیل في شھر حزیران/یونیو، ثم بدأت بالتحسن التدریجي خالل باق

دوالر/ برمیل خالل شھر كانون األول/ دیسمبر، وھو أعلى  62.1العام لتصل إلى 

 . 2015 مایو/أیارمعدل لھا منذ شھر 

ً  2017وبناء على التطورات س##الفة ال##ذكر، ش##ھد ع##ام  ف##ي الفروق##ات م##ا  تقلص##ا

ب##ین الح##د األقص##ى واألدن##ى ألس##عار س##لة أوب##ك خ##الل الع##ام الت##ي وص##لت إل##ى ح##والي 

تل##ك بالمقارن##ة م##ع فروق##ات الع##ام الس##ابق وال##ذي بلغ##ت خالل##ھ  دوالر/ برمی##ل 16.9

 )11 -1( والش###كل )9 -1( دولالج###ویوض###ح دوالر/برمی###ل.  25.2 نح###والفروق###ات 

 ).2017 -2013المعدل الشھري لسعر سلة أوبك خالل الفترة (
 

 9-1الجدول 
 2017-2013السعر الفوري لسلة خامات أوبك، 

 (دوالر / برمیل)

2017 2016 2015 2014 2013   
 كانون الثاني/ینایر       109.3 104.7 44.4 26.5 52.4
 شباط/فبرایر      112.8 105.4 54.1 28.7 53.4
 آذار/مارس      106.4 104.2 52.5 34.7 50.3
 نیسان/أبریل      101.1 104.3 57.3 37.9 51.4
 أیار/مایو      100.7 105.4 62.2 43.2 49.2
 حزیران/یونیو      101.0 107.9 60.2 45.8 45.2
 تموز/یولیو      104.5 105.6 54.2 42.7 46.9
 آب/أغسطس      107.5 100.8 45.5 43.1 49.6
 أیلول/سبتمبر      108.7 96.0 44.8 42.9 53.4
 تشرین األول/أكتوبر      106.7 85.1 45.0 47.9 55.5
 تشرین الثاني/نوفمبر      105.0 75.6 40.5 43.2 60.7
 كانون األول/دیسمبر      107.7 59.5 33.6 51.7 62.1

      
 الربع األول    109.5 104.7 50.3 30.0 52.0
 الربع الثاني    100.9 105.9 59.9 42.3 48.6
 الربع الثالث    106.9 100.8 48.2 42.9 50.0
 الربع الرابع    106.5 73.4 39.7 47.6 59.4

      

 المعدل السنوي    105.9 96.2 49.5 40.7 52.5
 :المصادر      
 رول ـ االدارة االقتصادیة.ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة للبت 

 ـ أعداد مختلفة من التقـریر الشھري لمنظمة أوبك.
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 اتجاھات األسعار .3

 أسعار النفط الخام 3-1

مستویاتھا  أعلى، لتصل إلى 2017أسعار النفط العالمیة خالل عام  ارتفعت

، حیث تراوحت المعدالت الشھریة لسعر سلة خامات أوبك ضمن 2014منذ عام 

الل العام، وبلغ المتوسط دوالر/ برمیل خ 62.1و 45.2نطاق واسع تراوح ما بین 

ً دوالر/ برمیل مشكالً بذلك  52.5السنوي للسلة  دوالر/برمیل،  11.8بحدود  ارتفاعا

 . 2016بالمقارنة مع مستویات عام  29% ارتفاعأي ما یعادل نسبة 

ما بین أسعار النفط تباین في اتجاھات  2017وشھد النصف األول من عام 

 ، وقد تراوحت خاللھ المعدالت الشھریة لسعررىاالرتفاع تارة واالنخفاض تارة أخ

 ي. أما النصف الثاندوالر/برمیل 52.4و دوالر/برمیل 45.2بین سلة خامات أوبك 

المعدل لیتجاوز اتجاه تصاعدي ملحوظ  ت أسعار النفط، فقد شھد2016من عام 

 دوالر/برمیل مع نھایة العام. 62سلة خامات أوبك حاجز  الشھري لسعر

معدل سعر سلة  ارتفعة لحركة المعدالت الفصلیة ألسعار النفط، فقد أما بالنسب

دوالر/ برمیل، أي ما  4.4بواقع  2017خامات أوبك خالل الربع األول من عام 

 52بالمقارنة مع الربع الرابع من العام السابق لیصل إلى  9.2%یعادل حوالي 

دوالر/ برمیل، وخالل  48.6بعد ذلك خالل الربع الثاني إلى  لینخفضدوالر/برمیل، 

 50لیصل معدل سعر سلة خامات أوبك إلى  مجدداً أسعار النفط  ارتفعتالربع الثالث 

دوالر/ برمیل، وتحقق أعلى معدل فصلي لسعر سلة خامات أوبك خالل الربع الرابع 

 18.8%دوالر/برمیل، أي بما یعادل ارتفاع بنسبة  59.4من العام عندما بلغ 

 . 2015من عام  الثانيع الثالث، وھو أعلى مستوى لھ منذ الربع بالمقارنة مع الرب

أوبك، فقد استھلت عام خامات وفیما یتعلق بالمعدالت الشھریة لسعر سلة 

 أعلىدوالر/ برمیل في شھر كانون الثاني/ ینایر، وھو  52.4عند مستوى  2017

سعر سلة  ، لتتباین بعدھا اتجاھات معدل2015 یولیو/تموزمستوى لھا منذ شھر 

 45.2لحین وصولھا إلى  خامات أوبك ما بین االرتفاع تارة واالنخفاض تارة أخرى
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عل###ى ال###نفط الخ###ام  تزای###د الطل###بف###ي  م###دیري المش###تریات للقط###اع الص###ناعي

ع##ن الزی##ادة  )، فض##الً لمواد األولیة البتروكیماویةوالمنتجات النفطیة (بخاصة ا

عل##ى اآلف##اق  أنعك##س بش##كل إیج##ابي، وھ##و م##ا االحتیاج##ات م##ن وق##ود النق##ل يف##

 المستقبلیة للطلب على النفط.

فط العج##ز ال##ذي تظھ##ره البیان##ات األولی##ة لمس##تویات الطل##ب والع##رض م##ن ال##ن •

برمی##ل/یوم، مقارن##ة بف##ائض  أل##ف 500والمق##در بنح##و  2017الخام خالل ع##ام 

 .2016برمیل/یوم خالل عام  ألف 400قدره 

 1.7%المختلفة بح##والي  ةالعالمی ةالنفطی اتالمخزونأنواع مستویات  انخفاض •

منظم###ة األعض###اء ف###ي دول ال###، وال س###یما ف###ي 2016مقارن###ة بمس###تویات ع###ام 

ال##نفط الزیادة في إجم##الي مخزون##ات  تتقلص التيلتنمیة التعاون االقتصادي وا

ملی##ار  2.8الب##الغ  الس##نوات الخم##س الماض##یة ع##ن متوس##ط ھاالتجاریة لدی الخام

مقارن##ة م##ع زی##ادة  ،2017أكت##وبر فقط في شھر  ملیون برمیل 140إلى  برمیل

ھ##ذا وتع##د الوالی##ات المتح##دة . 2017ملیون برمی##ل ف##ي ش##ھر ین##ایر  338بلغت 

م###ن االنخف###اض ف###ي المخ###زون     66%یكی###ة مس###ؤولة وح###دھا ع###ن نح###و األمر

 النفطي العالمي.

 2003سجل سعر صرف الدوالر األمریك##ي أكب##ر خس##ارة س##نویة ل##ھ من##ذ ع##ام  •

مقابل سلة من العمالت الرئیس##یة األخ##رى، حی##ث ت##أثر أداء ال##دوالر األمریك##ي 

 يف## ش##كوكلابفع##ل بانخف##اض عائ##د الس##ندات األمریكی##ة، و ،2017خ##الل ع##ام 

ً  يعل##ى المض## الرئیس األمریكيقدرة  وذل##ك ، االنتخابی##ة وع##وده تنفی##ذ يف## ق##دما

أعق###اب الت###وترات داخ###ل الك###ونجرس وص###عوبة تمری###ر تع###دیالت ق###انون  يف###

مجل###س ول###م تفل###ح مح###اوالت  .الرعای###ة الص###حیة وق###انون الض###رائب الجدی###د

ع س##عر رف## 2017االحتیاطي الفیدرالي األمریكي الذي قرر ف##ي ش##ھر دیس##مبر 

 .1.5% إلى 1%بین ما الفائدة الرئیسي بواقع ربع نقطة مئویة لیتراوح 
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 )11 -1الشكل (
 2017 -2013المعدل الشھري ألسعار سلة أوبك، 
 ( دوالر / برمیل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) .9 - 1الجدول ( المصدر:

وتحدد مستویات أسعار النفط العالمیة، ع##ادة، نتیج##ة لت##أثیر جمل##ة م##ن العوام##ل 

 ارتف##اعلمتنوعة والمتداخلة وباتجاھات متفاوتة، ومن العوامل الرئیسیة التي أدت إلى ا

  -أسعار النفط خالل العام ما یلي: 

ب##ین دول منظم##ة أوب##ك ومنتج##ي ال##نفط م##ن خارجھ##ا،  یُعد اتفاق خف##ض اإلنت##اج •

، م##ع ارتف##اع نس##بة االلت##زام 2017والذي دخل حیز التنفیذ بدء م##ن ش##ھر ین##ایر 

من أب##رز األس##باب ، 2018تفاق، وقرار تمدید العمل بھ حتى نھایة عام بھذا اال

 نح##وأسعار النفط، وبخاصة مع توج##ھ دول منظم##ة أوب##ك  ارتفاعأدت إلى  يالت

في اإلم##دادات  إلى تراجع ىما أدھو ، وسوق النفط العالمیة فيالتوازن  تحقیق

لي اإلم##دادات م##ن إجم##ا 40%لدول المجموعة الذي یمثل إنتاجھا نح##و النفطیة 

 . 2017عام العالمیة 

الطل##ب الع##المي عل##ى ال##نفط بش##كل ع##ام، والطل##ب األمریك##ي والطل##ب  ارتف##اع •

أداء االقتص##اد األمریك##ي، الملح##وظ ف##ي  تحس##نال بفضلالصیني بشكل خاص، 

تحس##ن أداء القط##اع الص##ناعي ف##ي الص##ین ال##ذي ظھ##ر عل##ى مؤش##ر س##اھم كم##ا 
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عل###ى ال###نفط الخ###ام  تزای###د الطل###بف###ي  م###دیري المش###تریات للقط###اع الص###ناعي

ع##ن الزی##ادة  )، فض##الً لمواد األولیة البتروكیماویةوالمنتجات النفطیة (بخاصة ا

عل##ى اآلف##اق  أنعك##س بش##كل إیج##ابي، وھ##و م##ا االحتیاج##ات م##ن وق##ود النق##ل يف##

 المستقبلیة للطلب على النفط.

فط العج##ز ال##ذي تظھ##ره البیان##ات األولی##ة لمس##تویات الطل##ب والع##رض م##ن ال##ن •

برمی##ل/یوم، مقارن##ة بف##ائض  أل##ف 500والمق##در بنح##و  2017الخام خالل ع##ام 

 .2016برمیل/یوم خالل عام  ألف 400قدره 

 1.7%المختلفة بح##والي  ةالعالمی ةالنفطی اتالمخزونأنواع مستویات  انخفاض •

منظم###ة األعض###اء ف###ي دول ال###، وال س###یما ف###ي 2016مقارن###ة بمس###تویات ع###ام 

ال##نفط الزیادة في إجم##الي مخزون##ات  تتقلص التيلتنمیة التعاون االقتصادي وا

ملی##ار  2.8الب##الغ  الس##نوات الخم##س الماض##یة ع##ن متوس##ط ھاالتجاریة لدی الخام

مقارن##ة م##ع زی##ادة  ،2017أكت##وبر فقط في شھر  ملیون برمیل 140إلى  برمیل

ھ##ذا وتع##د الوالی##ات المتح##دة . 2017ملیون برمی##ل ف##ي ش##ھر ین##ایر  338بلغت 

م###ن االنخف###اض ف###ي المخ###زون     66%یكی###ة مس###ؤولة وح###دھا ع###ن نح###و األمر

 النفطي العالمي.

 2003سجل سعر صرف الدوالر األمریك##ي أكب##ر خس##ارة س##نویة ل##ھ من##ذ ع##ام  •

مقابل سلة من العمالت الرئیس##یة األخ##رى، حی##ث ت##أثر أداء ال##دوالر األمریك##ي 

 يف## ش##كوكلابفع##ل بانخف##اض عائ##د الس##ندات األمریكی##ة، و ،2017خ##الل ع##ام 

ً  يعل##ى المض## الرئیس األمریكيقدرة  وذل##ك ، االنتخابی##ة وع##وده تنفی##ذ يف## ق##دما

أعق###اب الت###وترات داخ###ل الك###ونجرس وص###عوبة تمری###ر تع###دیالت ق###انون  يف###

مجل###س ول###م تفل###ح مح###اوالت  .الرعای###ة الص###حیة وق###انون الض###رائب الجدی###د

ع س##عر رف## 2017االحتیاطي الفیدرالي األمریكي الذي قرر ف##ي ش##ھر دیس##مبر 

 .1.5% إلى 1%بین ما الفائدة الرئیسي بواقع ربع نقطة مئویة لیتراوح 
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 )11 -1الشكل (
 2017 -2013المعدل الشھري ألسعار سلة أوبك، 
 ( دوالر / برمیل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) .9 - 1الجدول ( المصدر:

وتحدد مستویات أسعار النفط العالمیة، ع##ادة، نتیج##ة لت##أثیر جمل##ة م##ن العوام##ل 

 ارتف##اعلمتنوعة والمتداخلة وباتجاھات متفاوتة، ومن العوامل الرئیسیة التي أدت إلى ا

  -أسعار النفط خالل العام ما یلي: 

ب##ین دول منظم##ة أوب##ك ومنتج##ي ال##نفط م##ن خارجھ##ا،  یُعد اتفاق خف##ض اإلنت##اج •

، م##ع ارتف##اع نس##بة االلت##زام 2017والذي دخل حیز التنفیذ بدء م##ن ش##ھر ین##ایر 

من أب##رز األس##باب ، 2018تفاق، وقرار تمدید العمل بھ حتى نھایة عام بھذا اال

 نح##وأسعار النفط، وبخاصة مع توج##ھ دول منظم##ة أوب##ك  ارتفاعأدت إلى  يالت

في اإلم##دادات  إلى تراجع ىما أدھو ، وسوق النفط العالمیة فيالتوازن  تحقیق

لي اإلم##دادات م##ن إجم##ا 40%لدول المجموعة الذي یمثل إنتاجھا نح##و النفطیة 

 . 2017عام العالمیة 

الطل##ب الع##المي عل##ى ال##نفط بش##كل ع##ام، والطل##ب األمریك##ي والطل##ب  ارتف##اع •

أداء االقتص##اد األمریك##ي، الملح##وظ ف##ي  تحس##نال بفضلالصیني بشكل خاص، 

تحس##ن أداء القط##اع الص##ناعي ف##ي الص##ین ال##ذي ظھ##ر عل##ى مؤش##ر س##اھم كم##ا 
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أسعار خام برنت ب##دعم كبی##ر م##ن اتف##اق خف##ض فیھ  حظیتفي الوقت الذي األمریكیة. 

تجي النفط من خارجھا الذي دخل حیز التنفیذ في بدای##ة ع##ام اإلنتاج بین دول أوبك ومن

والنم##و  مخزون##ات ال##نفط العالمی##ةانخف##اض على النفط، والطلب العالمي  ، وقوة2017

كم##ا كان##ت أس##عار نف##ط  .2017االقتص##ادات العالمی##ة خ##الل ع##ام  ش##ھدتھ الق##وي ال##ذي

ة من##ھ وبح##دود م##ن أس##عار بع##ض النف##وط األق##ل ج##ود أق##لغرب تكساس العالي الج##ودة 

دوالر/ برمی##ل بالمقارن##ة م##ع  1.6دوالر/ برمیل بالمقارنة م##ع أس##عار نف##ط دب##ي و 2.3

 معدل سعر سلة خامات أوبك خالل العام.

) 12 - 1( الش##كلو )10 - 1الج##دول (ویتض##ح تط##ور فروق##ات األس##عار م##ن 

ي ال##ذي یب##ین المع##دالت الس##نویة لس##عر س##لة خام##ات أوب##ك ونف##وط اإلش##ارة الرئیس##یة ف##

 .2017 -2013العالم (الخام األمریكي الخفیف، وخام برنت، وخام دبي) للفترة 
 

 10-1الجدول 
 متوسط األسعار الفوریة لسلة خامات أوبك وخام برنت وغرب تكساس

 2017-2013وبعض الخامات العربیة، 
( / برمیلدوالر(  

 الخامات 2013 2014 2015 2016 2017 2017التغیر في عام 
11.8 .552  سلة أوبك منھا :    105.9 96.2 49.5 40.7 
 خلیط صحراء الجزائر    109.4 99.6 52.8 44.2 54.2 10.0
 العربي الخفیف    106.6 97.1 49.9 40.9 52.7 11.8
 موربان االماراتي    108.3 99.3 53.9 44.8 54.9 10.1
 خام الكویت    105.1 95.2 48.2 39.2 51.7 12.5
 السدرة اللیبي    108.6 98.4 51.4 42.6 52.9 10.3
 البحري القطري    105.4 96.3 50.7 41.4 52.9 11.5
 البصرة العراقي    103.7 94.4 47.9 39.4 51.9 12.5

 خامات اخرى :             
 دبي    105.5 96.6 51.0 41.3 53.2 11.9
 برنت    108.7 99.0 52.4 43.7 54.2 10.5
 خام غرب تكساس    97.9 93.2 48.7 43.2 50.9 7.7

 :المصادر      
 ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة.  
 ـ أعداد مختلفة من التقـریر الشھري لمنظمة أوبك.   
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 تقل##صتط##ورات ف##ي نم##ط فروق##ات األس##عار، تمثل##ت ف##ي  2017كما ش##ھد ع##ام  

الفروق##ات ب##ین أس##عار النف##وط الخفیف##ة منخفض##ة المحت##وى الكبریت##ي والثقیل##ة عالی##ة 

، وص##ل فعل##ى س##بیل المث##الابق. المحتوى الكبریتي خالل العام بالمقارنة مع الع##ام الس##

الف##رق ب##ین س##عر نف##ط برن##ت (األعل##ى ج##ودة مم##ثالً للنف##وط الخفیف##ة) وس##عر نف##ط دب##ي 

 2.4بالمقارن###ة م###ع  2017دوالر/برمی###ل خ###الل ع###ام  1(مم###ثالً للنف###وط الثقیل###ة) إل###ى 

حین یقل س##عر س##لة أوب##ك ع##ن س##عر نف##ط برن##ت  يدوالر/برمیل خالل العام السابق. ف

 ر/برمیل خالل العام.دوال 1.7بواقع 

ویمكن أن تع##زى تل##ك التط##ورات ف##ي مش##ھد فروق##ات األس##عار وبدرج##ة كبی##رة  

المعروض من النفوط الخفیفة في السوق العالمیة وبخاص##ة م##ن دول##ة لیبی##ا  ارتفاعإلى 

. ھ##ذا وق##د 2017الذي شھدتھ أسعار ال##نفط الخ##ام خ##الل ع##ام  االرتفاعخالل العام، مع 

، حیث حق##ق س##عر نف##ط 2017عام  يالخام الرئیسیة في العالم ف أسعار النفوط ارتفعت

ً دب##ى  ً دوالر/برمی##ل خ##الل الع##ام وحق##ق س##عر نف##ط برن##ت  11.9بنح##و  ارتفاع##ا  ارتفاع##ا

ً دوالر/برمی##ل، كم##ا حق##ق س##عر خ##ام غ##رب تكس##اس  10.5بنح##و   7.7بنح##و  ارتفاع##ا

 دوالر/برمیل. 

ش##ارة الرئیس##یة العالمی##ة یذكر، أن خام غرب تكساس، الذي یعتبر أحد نفوط اإل

م##ن  2007ذات النوعیة الخفیفة والمحتوى الكبریتي المنخفض، أخذ یعاني ومن##ذ ع##ام 

مح##ددات لوجس##تیة، خاص##ة وأن##ھ نف##ط مغل##ق منع##زل ع##ن األس##واق العالمی##ة األخ##رى، 

وتحرك##ت أس##عاره بش##كل ل##یس ل##ھ عالق##ة بأساس##یات الس##وق العالمی##ة. تقلی##دیاً، كان##ت 

نف##ط غ##رب تكس##اس ونف##ط برن##ت المتش##ابھان ف##ي النوعی##ة تمی##ل  الفروق##ات ب##ین أس##عار

 3.3 لتبل##غ 2017ف##ي ع##ام قد اتسعت لصالح نفط غرب تكساس، إال أن تلك الفروقات 

 دوالر/ برمیل خالل العام السابق لصالح نفط برنت. 0.5دوالر/برمیل بالمقارنة مع 

ف##ي طاق##ة  ویع##زى ذل##ك إل##ى الف##ائض ف##ي إنت##اج ال##نفط األمریك##ي مقاب##ل ال##نقص

تكریر مصافي النفط األمریكیة التي تأثرت بشكل كبیر بموسم األعاصیر الذي شھدتھ 

الوالیات المتحدة األمریكیة خالل الربع األخیر من الع##ام، مم##ا عط##ل ص##ادرات ال##نفط 
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أسعار خام برنت ب##دعم كبی##ر م##ن اتف##اق خف##ض فیھ  حظیتفي الوقت الذي األمریكیة. 

تجي النفط من خارجھا الذي دخل حیز التنفیذ في بدای##ة ع##ام اإلنتاج بین دول أوبك ومن

والنم##و  مخزون##ات ال##نفط العالمی##ةانخف##اض على النفط، والطلب العالمي  ، وقوة2017

كم##ا كان##ت أس##عار نف##ط  .2017االقتص##ادات العالمی##ة خ##الل ع##ام  ش##ھدتھ الق##وي ال##ذي

ة من##ھ وبح##دود م##ن أس##عار بع##ض النف##وط األق##ل ج##ود أق##لغرب تكساس العالي الج##ودة 

دوالر/ برمی##ل بالمقارن##ة م##ع  1.6دوالر/ برمیل بالمقارنة م##ع أس##عار نف##ط دب##ي و 2.3

 معدل سعر سلة خامات أوبك خالل العام.

) 12 - 1( الش##كلو )10 - 1الج##دول (ویتض##ح تط##ور فروق##ات األس##عار م##ن 

ي ال##ذي یب##ین المع##دالت الس##نویة لس##عر س##لة خام##ات أوب##ك ونف##وط اإلش##ارة الرئیس##یة ف##

 .2017 -2013العالم (الخام األمریكي الخفیف، وخام برنت، وخام دبي) للفترة 
 

 10-1الجدول 
 متوسط األسعار الفوریة لسلة خامات أوبك وخام برنت وغرب تكساس

 2017-2013وبعض الخامات العربیة، 
( / برمیلدوالر(  

 الخامات 2013 2014 2015 2016 2017 2017التغیر في عام 
11.8 .552  سلة أوبك منھا :    105.9 96.2 49.5 40.7 
 خلیط صحراء الجزائر    109.4 99.6 52.8 44.2 54.2 10.0
 العربي الخفیف    106.6 97.1 49.9 40.9 52.7 11.8
 موربان االماراتي    108.3 99.3 53.9 44.8 54.9 10.1
 خام الكویت    105.1 95.2 48.2 39.2 51.7 12.5
 السدرة اللیبي    108.6 98.4 51.4 42.6 52.9 10.3
 البحري القطري    105.4 96.3 50.7 41.4 52.9 11.5
 البصرة العراقي    103.7 94.4 47.9 39.4 51.9 12.5

 خامات اخرى :             
 دبي    105.5 96.6 51.0 41.3 53.2 11.9
 برنت    108.7 99.0 52.4 43.7 54.2 10.5
 خام غرب تكساس    97.9 93.2 48.7 43.2 50.9 7.7

 :المصادر      
 ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة.  
 ـ أعداد مختلفة من التقـریر الشھري لمنظمة أوبك.   
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 تقل##صتط##ورات ف##ي نم##ط فروق##ات األس##عار، تمثل##ت ف##ي  2017كما ش##ھد ع##ام  

الفروق##ات ب##ین أس##عار النف##وط الخفیف##ة منخفض##ة المحت##وى الكبریت##ي والثقیل##ة عالی##ة 

، وص##ل فعل##ى س##بیل المث##الابق. المحتوى الكبریتي خالل العام بالمقارنة مع الع##ام الس##

الف##رق ب##ین س##عر نف##ط برن##ت (األعل##ى ج##ودة مم##ثالً للنف##وط الخفیف##ة) وس##عر نف##ط دب##ي 

 2.4بالمقارن###ة م###ع  2017دوالر/برمی###ل خ###الل ع###ام  1(مم###ثالً للنف###وط الثقیل###ة) إل###ى 

حین یقل س##عر س##لة أوب##ك ع##ن س##عر نف##ط برن##ت  يدوالر/برمیل خالل العام السابق. ف

 ر/برمیل خالل العام.دوال 1.7بواقع 

ویمكن أن تع##زى تل##ك التط##ورات ف##ي مش##ھد فروق##ات األس##عار وبدرج##ة كبی##رة  

المعروض من النفوط الخفیفة في السوق العالمیة وبخاص##ة م##ن دول##ة لیبی##ا  ارتفاعإلى 

. ھ##ذا وق##د 2017الذي شھدتھ أسعار ال##نفط الخ##ام خ##الل ع##ام  االرتفاعخالل العام، مع 

، حیث حق##ق س##عر نف##ط 2017عام  يالخام الرئیسیة في العالم ف أسعار النفوط ارتفعت

ً دب##ى  ً دوالر/برمی##ل خ##الل الع##ام وحق##ق س##عر نف##ط برن##ت  11.9بنح##و  ارتفاع##ا  ارتفاع##ا

ً دوالر/برمی##ل، كم##ا حق##ق س##عر خ##ام غ##رب تكس##اس  10.5بنح##و   7.7بنح##و  ارتفاع##ا

 دوالر/برمیل. 

ش##ارة الرئیس##یة العالمی##ة یذكر، أن خام غرب تكساس، الذي یعتبر أحد نفوط اإل

م##ن  2007ذات النوعیة الخفیفة والمحتوى الكبریتي المنخفض، أخذ یعاني ومن##ذ ع##ام 

مح##ددات لوجس##تیة، خاص##ة وأن##ھ نف##ط مغل##ق منع##زل ع##ن األس##واق العالمی##ة األخ##رى، 

وتحرك##ت أس##عاره بش##كل ل##یس ل##ھ عالق##ة بأساس##یات الس##وق العالمی##ة. تقلی##دیاً، كان##ت 

نف##ط غ##رب تكس##اس ونف##ط برن##ت المتش##ابھان ف##ي النوعی##ة تمی##ل  الفروق##ات ب##ین أس##عار

 3.3 لتبل##غ 2017ف##ي ع##ام قد اتسعت لصالح نفط غرب تكساس، إال أن تلك الفروقات 

 دوالر/ برمیل خالل العام السابق لصالح نفط برنت. 0.5دوالر/برمیل بالمقارنة مع 

ف##ي طاق##ة  ویع##زى ذل##ك إل##ى الف##ائض ف##ي إنت##اج ال##نفط األمریك##ي مقاب##ل ال##نقص

تكریر مصافي النفط األمریكیة التي تأثرت بشكل كبیر بموسم األعاصیر الذي شھدتھ 

الوالیات المتحدة األمریكیة خالل الربع األخیر من الع##ام، مم##ا عط##ل ص##ادرات ال##نفط 



تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون 62

 اإلدارة االقتصادیة                                                 عربیة المصدرة للبترولمنظمة األقطار ال

 2017 تقریر األمین العام السنوي ____________________________________________
33 

 

 51.9) لیص###ل إل###ى 24.1%دوالر/برمی###ل والبص###رة العراق###ي بنس###بة ( 52.9إل###ى 

 . )10 -1الجدول (العام. كما یوضح  دوالر/برمیل خالل

ال##ذي ش##ھدتھ أس##عار ال##نفط الخ##ام بقیمتھ##ا االس##میة وال##ذي  االرتف##اعویتضح أن  

ف##ي أس##عارھا الحقیقی##ة المقاس##ة  االرتف##اعدوالر/ برمی##ل یزی##د ع##ن  11.8بل##غ ح##والي 

بعد تعدیلھا وفق الرقم القیاس##ي ال##ذي یمث##ل مخف##ض الن##اتج المحل##ي  2000بأسعار عام 

دوالر/برمی##ل أي بنس##بة تبل##غ  8.7 نحوب##ـ ارتف##عم##الي ف##ي ال##دول الص##ناعیة حی##ث اإلج

، كم###ا یوض###ح 2017دوالر/برمی###ل ف###ي ع###ام  40.6لیص###ل متوس###طھا إل###ى  %27.3

 .)11 -1الجدول (
 11-1الجدول 

  2017-2000 أسعار النفط الخام اإلسمیة والحقیقیة،
 (دوالر/ برمیل)

 السعر الحقیقي 
  2000بأسعار 

 قم القیاسي*الر
2000  =100 

السعر 
 اإلسمي

 السنة

27.6 100.0 27.6 2000 
22.7 101.8 23.1 2001 
23.5 103.4 24.3 2002 
26.8 105.1 28.2 2003 
33.6 107.2 36.0 2004 
46.2 109.5 50.6 2005 
54.6 111.8 61.0 2006 
60.5 114.3 69.1 2007 
81.0 116.5 94.4 2008 
52.0 117.4 61.0 2009 
65.4 118.4 77.4 2010 
89.6 120.0 107.5 2011 
90.1 121.5 109.5 2012 
86.1 123.0 105.9 2013 
77.1 124.7 96.2 2014 
39.2 126.3 49.5 2015 
31.9 127.5 40.7 2016   
40.6 129.3 52.5 2017**  

 . ، كما ینشرھا صندوق النقد الدولي  الرقم القیاسي یمثل مخفض الناتج المحلي االجمالي في الدول الصناعیة * 
 ** بیانات تقدیریة.   
 :دراالمص   

 ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة.
 ).IMFلصندوق النقد الدولي ( 2017ـ أعداد مختلفة من التقـریر الشھري لمنظمة أوبك، وتقریر افاق االقتصاد العالمي، أكتوبر 
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)12 -1الشكل (  
المعدالت السنویة لسعر سلة خامات أوبك والخام األمریكي وخام برنت وخام دبي 

 ، ( دوالر / برمیل )2017-2013فترة لل
 
 

 

 

 

 ) .10 - 1الجدول ( المصدر:

وانعكس التطور في األسعار ونمط حركة فروقاتھا خالل العام على مس##تویات 

األسعار الفوریة لمختلف الخامات العربیة بشكل عام التي س##لكت ذات المس##لك، حی##ث 

ً شھدت   وبدرجات متفاوتة.   قخالل العام بالمقارنة مع العام الساب ارتفاعا

 54.2دوالر/برمی####ل لیص####ل إل####ى  10الخ####ام الجزائ####ري بواق####ع  ارتف####عفق####د 

بالمقارن##ة م##ع الع##ام الس##ابق.  18.5% ارتف##اعدوالر/برمی##ل خ##الل الع##ام، أي بنس##بة 

 51.7دوالر/ برمی####ل لیص####ل إل####ى  12.5الك####ویتي بواق####ع  التص####دیرخ####ام  وارتف####ع

 إل##ى تقل##ص، م##ا أدى 2016مقارنة مع عام بال 24.2% ارتفاعدوالر/برمیل أي بنسبة 

دوالر/ برمی##ل   2.5إل##ى  2017الفروق##ات ب##ین الخ##ام الجزائ##ري والك##ویتي خ##الل ع##ام 

 دوالر/برمیل عن العام السابق.  5مقارنة بحوالي 

الخ##ام العرب##ي الخفی##ف  ارتف##عوفیم##ا یخ##ص الخام##ات العربی##ة األخ##رى، فق##د 

ر/ برمی###ل، و خ###ام مورب###ان اإلم###اراتي دوال 52.7) لیبل###غ 22.4%الس###عودي بنس###بة (

) 19.5%دوالر/ برمیل، وخام السدرة اللیبي بنس##بة ( 54.9لیصل  ) 18.4% (بنسبة 

) لیص##ل 21.7%دوالر/ برمی##ل، و الخ##ام البح##ري القط##ري بنس##بة ( 52.9لیص##ل إل##ى 
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 51.9) لیص###ل إل###ى 24.1%دوالر/برمی###ل والبص###رة العراق###ي بنس###بة ( 52.9إل###ى 

 . )10 -1الجدول (العام. كما یوضح  دوالر/برمیل خالل

ال##ذي ش##ھدتھ أس##عار ال##نفط الخ##ام بقیمتھ##ا االس##میة وال##ذي  االرتف##اعویتضح أن  

ف##ي أس##عارھا الحقیقی##ة المقاس##ة  االرتف##اعدوالر/ برمی##ل یزی##د ع##ن  11.8بل##غ ح##والي 

بعد تعدیلھا وفق الرقم القیاس##ي ال##ذي یمث##ل مخف##ض الن##اتج المحل##ي  2000بأسعار عام 

دوالر/برمی##ل أي بنس##بة تبل##غ  8.7 نحوب##ـ ارتف##عم##الي ف##ي ال##دول الص##ناعیة حی##ث اإلج

، كم###ا یوض###ح 2017دوالر/برمی###ل ف###ي ع###ام  40.6لیص###ل متوس###طھا إل###ى  %27.3

 .)11 -1الجدول (
 11-1الجدول 

  2017-2000 أسعار النفط الخام اإلسمیة والحقیقیة،
 (دوالر/ برمیل)

 السعر الحقیقي 
  2000بأسعار 

 قم القیاسي*الر
2000  =100 

السعر 
 اإلسمي

 السنة

27.6 100.0 27.6 2000 
22.7 101.8 23.1 2001 
23.5 103.4 24.3 2002 
26.8 105.1 28.2 2003 
33.6 107.2 36.0 2004 
46.2 109.5 50.6 2005 
54.6 111.8 61.0 2006 
60.5 114.3 69.1 2007 
81.0 116.5 94.4 2008 
52.0 117.4 61.0 2009 
65.4 118.4 77.4 2010 
89.6 120.0 107.5 2011 
90.1 121.5 109.5 2012 
86.1 123.0 105.9 2013 
77.1 124.7 96.2 2014 
39.2 126.3 49.5 2015 
31.9 127.5 40.7 2016   
40.6 129.3 52.5 2017**  

 . ، كما ینشرھا صندوق النقد الدولي  الرقم القیاسي یمثل مخفض الناتج المحلي االجمالي في الدول الصناعیة * 
 ** بیانات تقدیریة.   
 :دراالمص   

 ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة.
 ).IMFلصندوق النقد الدولي ( 2017ـ أعداد مختلفة من التقـریر الشھري لمنظمة أوبك، وتقریر افاق االقتصاد العالمي، أكتوبر 
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)12 -1الشكل (  
المعدالت السنویة لسعر سلة خامات أوبك والخام األمریكي وخام برنت وخام دبي 

 ، ( دوالر / برمیل )2017-2013فترة لل
 
 

 

 

 

 ) .10 - 1الجدول ( المصدر:

وانعكس التطور في األسعار ونمط حركة فروقاتھا خالل العام على مس##تویات 

األسعار الفوریة لمختلف الخامات العربیة بشكل عام التي س##لكت ذات المس##لك، حی##ث 

ً شھدت   وبدرجات متفاوتة.   قخالل العام بالمقارنة مع العام الساب ارتفاعا

 54.2دوالر/برمی####ل لیص####ل إل####ى  10الخ####ام الجزائ####ري بواق####ع  ارتف####عفق####د 

بالمقارن##ة م##ع الع##ام الس##ابق.  18.5% ارتف##اعدوالر/برمی##ل خ##الل الع##ام، أي بنس##بة 

 51.7دوالر/ برمی####ل لیص####ل إل####ى  12.5الك####ویتي بواق####ع  التص####دیرخ####ام  وارتف####ع

 إل##ى تقل##ص، م##ا أدى 2016مقارنة مع عام بال 24.2% ارتفاعدوالر/برمیل أي بنسبة 

دوالر/ برمی##ل   2.5إل##ى  2017الفروق##ات ب##ین الخ##ام الجزائ##ري والك##ویتي خ##الل ع##ام 

 دوالر/برمیل عن العام السابق.  5مقارنة بحوالي 

الخ##ام العرب##ي الخفی##ف  ارتف##عوفیم##ا یخ##ص الخام##ات العربی##ة األخ##رى، فق##د 

ر/ برمی###ل، و خ###ام مورب###ان اإلم###اراتي دوال 52.7) لیبل###غ 22.4%الس###عودي بنس###بة (

) 19.5%دوالر/ برمیل، وخام السدرة اللیبي بنس##بة ( 54.9لیصل  ) 18.4% (بنسبة 

) لیص##ل 21.7%دوالر/ برمی##ل، و الخ##ام البح##ري القط##ري بنس##بة ( 52.9لیص##ل إل##ى 
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12-1الجدول   
فة،االسواق المختل يالفوریة للمنتجات النفطیة ف لألسعارالمتوسط الشھري   

 6201-7201  
 (دوالر/ برمیل)

نالغازولی زیت الغاز زیت الوقود  
 الممتاز

   السوق

2016متوسط عام  سنغافورة 56.1 52.9 37.1  
   روتردام 63.6 53.3 34.1
   البحر المتوسط 56.3 54.4 34.6
يالخلیج االمریك 63.1 50.1 32.1    
2017متوسط عام  سنغافورة 68.0 66.3 51.6  
   روتردام 75.1 66.4 48.7
   البحر المتوسط 66.6 66.9 49.6
يالخلیج االمریك 74.4 62.3 47.1    
2017الربع األول  سنغافورة 67.9 65.4 53.5  
   روتردام 73.2 64.5 48.4
   البحر المتوسط 65.9 65.7 49.6
يالخلیج االمریك 71.2 61.4 45.7    
 الربع الثاني  سنغافورة 63.9 61.7 49.8
   روتردام 72.5 60.8 45.7
   البحر المتوسط 63.9 61.8 46.9
يالخلیج االمریك 72.6 56.6 43.4    
 الربع الثالث سنغافورة 66.6 65.0 48.0
تردامرو 75.0 65.6 47.2    
   البحر المتوسط 66.1 66.1 47.3
يالخلیج االمریك 77.4 60.9 46.3    
 الربع الرابع سنغافورة 73.7 73.2 55.0
   روتردام 79.8 74.5 53.6
   البحر المتوسط 70.4 74.0 54.4
يالخلیج االمریك 76.4 70.5 52.9    

 المصدر:
 بك.ـ أعداد مختلفة من التقریر الشھري لمنظمة أو
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 األسعار الفوریة للمنتجات النفطیة 3-2

ع##ام عل##ى المتوس##ط الس##نوي  ارتفاعفي أسعار النفط الخام في  االرتفاعانعكس 

ف##ي كاف##ة األس##واق الرئیس##یة ف##ي  2017ألسعار المنتجات النفطیة المختلفة خ##الل ع##ام 

 العالم وبنسب متفاوتة حسب السوق ونوع المنتج.  

 أسعار الغازولین الممتاز 3-2-1

دوالر/ برمی##ل ف##ي ع##ام  74.4 الخلNNیج األمریكNNيغ معدل سعر الغازولین ف##ي بل

مقارن##ة بمع##دالت الس##عر  17.9%دوالر/ برمی##ل، أي بنس##بة  11.3 بارتف##اع، 2017

 66.6وص##ل مع##دل الس##عر خ##الل الع##ام إل##ى  سوق البحNNر المتوسNNط، وفي 2016لعام 

بالمقارن##ة م##ع  18.3%دوالر/برمی##ل، أي بنس##بة تمث##ل  10.3 بارتف##اعدوالر/برمی##ل، 

 75.1وص###ل مع###دل الس###عر خ###الل الع###ام إل###ى  سNNNوق روتNNNردامالع###ام الس###ابق. وف###ي 

بالمقارن##ة م##ع  18.2%دوالر/ برمیل، والتي تمثل نسبة  11.5 بارتفاعدوالر/برمیل، 

دوالر/  68، فق##د وص##ل مع##دل الس##عر إل##ى لسNNوق سNNنغافورة. أم##ا بالنس##بة 2016ع##ام 

دوالر/ برمی##ل، والت##ي تمث##ل ح##والي  11.9ق##دره  بارتف##اع، 2017برمی##ل خ##الل ع##ام 

 . 2016مقارنة بأسعار عام  %21.2

وقد حققت سوق روتردام أعلى األسعار من ب##ین األس##واق األربع##ة خ##الل ع##ام 

، تلتھا السوق األمریكیة ثم سوق البحر المتوسط وأخی##راً س##وق س##نغافورة الت##ي 2017

 . )13 -1( الشكلو )12 - 1الجدول (حققت أدنى األسعار، كما یوضح 
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دوالر/  68، فق##د وص##ل مع##دل الس##عر إل##ى لسNNوق سNNنغافورة. أم##ا بالنس##بة 2016ع##ام 

دوالر/ برمی##ل، والت##ي تمث##ل ح##والي  11.9ق##دره  بارتف##اع، 2017برمی##ل خ##الل ع##ام 

 . 2016مقارنة بأسعار عام  %21.2

وقد حققت سوق روتردام أعلى األسعار من ب##ین األس##واق األربع##ة خ##الل ع##ام 

، تلتھا السوق األمریكیة ثم سوق البحر المتوسط وأخی##راً س##وق س##نغافورة الت##ي 2017

 . )13 -1( الشكلو )12 - 1الجدول (حققت أدنى األسعار، كما یوضح 
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 13-1الجدول 

 2017-2016نسبة الضریبة من اسعار الغازولین في بعض الدول الصناعیة، 
 ( دوالر / لتر )

   2016اكتوبر  2017اكتوبر 
 نسبة

 الضریبة 
(%) 

 السعر
 الضریبة النھائي

 السعر
 قبل 

 الضریبة 

 نسبة
 الضریبة 

(%) 
 السعر

 الضریبة لنھائي 
 السعر

 قبل 
 الضریبة 

 أمریكا  0.48 0.12 0.59 20.03 0.54 0.12 0.66 18.43
 كندا  0.52 0.29 0.82 35.91 0.61 0.31 0.92 33.88
 الیابان  0.57 0.63 1.20 52.71 0.61 0.59 1.20 49.08
 أسبانیا  0.57 0.74 1.30 56.50 0.63 0.79 1.42 55.58
 إیطالیا  0.53 1.10 1.63 67.28 0.61 1.18 1.79 65.83
 فرنسا  0.51 0.96 1.46 65.46 0.56 1.04 1.60 65.16
 ألمانیا  0.51 0.96 1.47 65.03 0.58 1.03 1.61 63.79
 بریطانیا  0.46 0.95 1.40 67.55 0.53 1.02 1.55 66.06
 المصدر :        

 د مختلفة من التقریر الشھري الصادر عن وكالة الطاقة الدولیة.اعدا -  

 

)14 - 1(لشكل ا  
نسبة الضریبة من أسعار الغازولین في بعض الدول الصناعیة،                         

  2016شھر تشرین األول/ أكتوبر 
 (دوالر/ لتر)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ) .13 - 1الجدول ( المصدر:
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13-1الشكل   
  2017-2016أسعار الغازولین الممتاز، 

 (دوالر/ برمیل)
 

 

 

 

 

 

 ) .12- 1( الجدول المصدر:

 

ف##ي بع##ض ال##دول الص##ناعیة الرئیس##یة للغ##ازولین وعن##د مقارن##ة الس##عر النھ##ائي 

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

م##ن  18.4%ح##والي  2017شكلت ھذه الضرائب في شھر تش##رین األول / أكت##وبر إذ 

ف##ي الیاب##ان،  49.1%ف##ي كن##دا، و 33.9%الس##عر النھ##ائي للغ##ازولین مقارن##ة بنس##بة 

ف##ي بع##ض ال##دول األوروبی##ة األخ##رى (ألمانی##ا  63%في أسبانیا، وأكثر من  55.6%و

) خ####الل 66.1% ، وف####ي بریطانی####ا65.8%، وایطالی####ا 65.2%، وفرنس####ا %63.8

 .)14 – 1( الشــكلو )13 - 1الجدول (فسھـــا، كما یوضــح الفتــرة ن
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 الضریبة 
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)14 - 1(لشكل ا  
نسبة الضریبة من أسعار الغازولین في بعض الدول الصناعیة،                         
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 ) .13 - 1الجدول ( المصدر:
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13-1الشكل   
  2017-2016أسعار الغازولین الممتاز، 

 (دوالر/ برمیل)
 

 

 

 

 

 

 ) .12- 1( الجدول المصدر:

 

ف##ي بع##ض ال##دول الص##ناعیة الرئیس##یة للغ##ازولین وعن##د مقارن##ة الس##عر النھ##ائي 
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ف##ي بع##ض ال##دول األوروبی##ة األخ##رى (ألمانی##ا  63%في أسبانیا، وأكثر من  55.6%و

) خ####الل 66.1% ، وف####ي بریطانی####ا65.8%، وایطالی####ا 65.2%، وفرنس####ا %63.8

 .)14 – 1( الشــكلو )13 - 1الجدول (فسھـــا، كما یوضــح الفتــرة ن
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13-1الشكل   
  2017-2016أسعار الغازولین الممتاز، 

 (دوالر/ برمیل)
 

 

 

 

 

 

 ) .12- 1( الجدول المصدر:
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) خ####الل 66.1% ، وف####ي بریطانی####ا65.8%، وایطالی####ا 65.2%، وفرنس####ا %63.8

 .)14 – 1( الشــكلو )13 - 1الجدول (فسھـــا، كما یوضــح الفتــرة ن
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ل##ب وم##ا یعن##ي انخف##اض لل##واردات النفطی##ة األمریكی##ة وبالت##الي إنخف##اض الط ،المحل##ي

على الن##اقالت ب##التزامن م##ع وج##ود ف##ائض ف##ي حج##م األس##طول الع##المي م##ن الن##اقالت، 

أل##ف ناقل##ة مختلف##ة األن##واع  60نحو  2017حیث بلغ حجم ھذا األسطول في نھایة عام 

الكبی##ر ف##ي  االنخف##اضاألس##اس إل##ى  ي. ویعود ذلك فناقلة للنفط الخام) 500(من بینھا 

عل##ى خلفی##ة تمدی##د  2017لنصف الث##اني م##ن ع##ام وبخاصة خالل االمخزونات النفطیة 

ال##ذي  اتفاق خفض االنتاج الذي توصلت إلیھ دول أوبك مع منتجي ال##نفط م##ن خارجھ##ا

، حی##ث إض##افة إل##ى ع##ودة االنتع##اش لألس##عار 2017دخ##ل حی##ز التنفی##ذ م##ع بدای##ة ع##ام 

 اللالخ##ام خ##س##عار ال##نفط أ باالرتف##اع المت##والي ف##ي تأثرت أسواق الناقالت بش##كل كبی##ر

ال##تخلص م##ن المخ##زون ، فق##د أطل##ق موج##ة م##ن عملی##ات 2017النصف الثاني من عام 

 أسعار وقود السفن.   أرتفاععلى متن الناقالت وقد ساعد على ذلك 

للش###حنات بالن###اقالت الص###غیرة أو أس###عار ش###حن ال###نفط الخ###ام  بینم###ا ارتفع###ت

بس##بب أل##ف ط##ن س##اكن) ض##من منطق##ة البح##ر المتوس##ط  85 – 80متوس##طة الحج##م (

 االرتفاع الملحوظ في الطلب على ھذا النوع من الناقالت.

لش##حنات ال##نفط المتجھ##ة م##ن  2017وصل مع##دل س##عر الش##حن خ##الل ع##ام وقد 

أل##ف  280-230بحمول##ة  VLCCموانئ الخلیج العربي إلى الشرق (للناقالت الكبیرة 

اض بانخف## ،WS-World Scale(7نقطة على المقیاس العالمي ( 59طن ساكن) نحو 

           مقارن###ة بمع###دل س###عر الش###حن  1.7%، بنس###بة تمث###ل ح###والي نقط###ة واح###دةمق###داره 

 .2016لعام 

ً كمــ##ـا ط##رأ أیض##اً انخفاض##  مع##دل أس##عار الش##حن للش##حنات المتجھ##ة م##ن ف##ي  ا

نقط##ة  30وص##ل إل##ى  حی##ث ،أل##ف ط##ن س##اكن)285-270الخلیج العربي إلى الغ##رب (

 أي بنس###بة نق###اط، 7وبانخف###اض مق###داره ، 2017خ###الل ع###ام  عل###ى المقی###اس الع###المي

 . )14-1الجدول (، كما یوضــح 2016مقارنــة بمعدل عام  %18.9

                                                             
) ھ##و طریق##ة مس##تخدمة الحتس##اب أس##عار الش##حن، حی##ث أن نقط##ة واح##دة عل##ى World Scaleالمقی##اس الع##المي( 7

نش##ر س##نویاً م##ن ی) ال##ذي World Scaleمن سعر النقل القیاسي لذلك االتجاه في كتاب ( %1المقیاس العالمي تعني 
) World Scale 100) ویتض##من قائم##ة م##ن األس##عار بص##یغة دوالر/ ط##ن تمث##ل (World Scale Associationقب##ل (

 لكل االتجاھات الرئیسیة في العالم.
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 ازأسعار زیت الغ 3-2-2

المتوسط الس##نوي ألس##عار زی##ت الغ##از بش##كل ع##ام ارتفاعاً في  2017عام شھد 

في كافة األسواق الرئیسیة مقارنة بالع##ام الس##ابق، وكان##ت مس##تویات  2017خالل عام 

(باس##تثناء أسعار زی##ت الغ##از بش##كلھا المطل##ق خ##الل الع##ام أدن##ي م##ن أس##عار الغ##ازولین 

الوق##ود ف##ي ك##ل األس##واق الرئیس##یة ف##ي  وأعلى من أس##عار زی##تسوق البحر المتوسط) 

ب##أعلى أس##عار زی##ت الغ##از لتص##ل  سوق البحNNر المتوسNNطالعالم بشكل عام. وقد استأثر 

مقارن###ة  23.1%بنس###بة  ارتف###اعمش###كلة  2017دوالر/برمی###ل خ###الل ع###ام  66.9إل###ى 

دوالر/برمی##ل بنس##بة  66.4بمع##دل س##عر  سNNوق روتNNردام، تلتھ##ا 2016بمع##دل ع##ام 

دوالر/برمی##ل أي بنس##بة  66.3بمع##دل س##عر  سNNوق سNNنغافورةم ث## ،24.5% ارتف##اع

دوالر/  62.3ب##أدنى األس##عار بواق##ع  سوق الخلیج األمریكNNي. وأخیراً 25.4% ارتفاع

 مقارنة بالعام السابق.  24.4% ارتفاعوبنسبة  2017برمیل خالل عام 

 . أسعار زیت الوقود3.2.3
ع األسواق، حیث وص##ل في جمی 2017أسعار زیت الوقود خالل عام  ارتفعت

بالمقارن##ة م##ع  39% بارتف##اعدوالر/برمی##ل،  51.6إل##ى  سNNوق سNNنغافورةمع##دلھا ف##ي 

 بارتف##اعدوالر/برمی##ل،  49.6وص##ل إل##ى  سNNوق البحNNر المتوسNNط، وف##ي 2016ع##ام 

سNNNوق دوالر/برمی###ل ف###ي  48.7بالمقارن###ة م###ع الع###ام الس###ابق، ووص###ل إل###ى  %43.2

، فق##د السNNوق األمریكNNي. أم##ا ف##ي 2016ع##ام  بالمقارنة م##ع 42.7% بارتفاع، روتردام

        بالمقارن##ة م##ع  46.5% بارتف##اعدوالر/برمی##ل خ##الل الع##ام،  47.1وص##ل الس##عر إل##ى 

 العام السابق.

 أسعار شحن النفط الخام 3-3
للش##حنات بالن##اقالت الكبی##رة م##ن الخل##یج انخفض##ت أس##عار ش##حن ال##نفط الخ##ام 

مقارنة بمس##تویاتھا المس##جلة خ##الل ع##ام  2017خالل عام العربي إلى الشرق والغرب 

لم##ا ش##ھدتھ انعكاس##اً ب##الرغم م##ن تع##افي النم##و االقتص##ادي الع##المي، ی##أتي ذل##ك  ،2016

بعض دول خارج أوبك وبخاصة الوالیات المتحدة األمریكی##ة م##ن ارتف##اع ف##ي إنتاجھ##ا 
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ل##ب وم##ا یعن##ي انخف##اض لل##واردات النفطی##ة األمریكی##ة وبالت##الي إنخف##اض الط ،المحل##ي

على الن##اقالت ب##التزامن م##ع وج##ود ف##ائض ف##ي حج##م األس##طول الع##المي م##ن الن##اقالت، 

أل##ف ناقل##ة مختلف##ة األن##واع  60نحو  2017حیث بلغ حجم ھذا األسطول في نھایة عام 

الكبی##ر ف##ي  االنخف##اضاألس##اس إل##ى  ي. ویعود ذلك فناقلة للنفط الخام) 500(من بینھا 

عل##ى خلفی##ة تمدی##د  2017لنصف الث##اني م##ن ع##ام وبخاصة خالل االمخزونات النفطیة 

ال##ذي  اتفاق خفض االنتاج الذي توصلت إلیھ دول أوبك مع منتجي ال##نفط م##ن خارجھ##ا

، حی##ث إض##افة إل##ى ع##ودة االنتع##اش لألس##عار 2017دخ##ل حی##ز التنفی##ذ م##ع بدای##ة ع##ام 

 اللالخ##ام خ##س##عار ال##نفط أ باالرتف##اع المت##والي ف##ي تأثرت أسواق الناقالت بش##كل كبی##ر

ال##تخلص م##ن المخ##زون ، فق##د أطل##ق موج##ة م##ن عملی##ات 2017النصف الثاني من عام 

 أسعار وقود السفن.   أرتفاععلى متن الناقالت وقد ساعد على ذلك 

للش###حنات بالن###اقالت الص###غیرة أو أس###عار ش###حن ال###نفط الخ###ام  بینم###ا ارتفع###ت

بس##بب أل##ف ط##ن س##اكن) ض##من منطق##ة البح##ر المتوس##ط  85 – 80متوس##طة الحج##م (

 االرتفاع الملحوظ في الطلب على ھذا النوع من الناقالت.

لش##حنات ال##نفط المتجھ##ة م##ن  2017وصل مع##دل س##عر الش##حن خ##الل ع##ام وقد 

أل##ف  280-230بحمول##ة  VLCCموانئ الخلیج العربي إلى الشرق (للناقالت الكبیرة 

اض بانخف## ،WS-World Scale(7نقطة على المقیاس العالمي ( 59طن ساكن) نحو 

           مقارن###ة بمع###دل س###عر الش###حن  1.7%، بنس###بة تمث###ل ح###والي نقط###ة واح###دةمق###داره 

 .2016لعام 

ً كمــ##ـا ط##رأ أیض##اً انخفاض##  مع##دل أس##عار الش##حن للش##حنات المتجھ##ة م##ن ف##ي  ا

نقط##ة  30وص##ل إل##ى  حی##ث ،أل##ف ط##ن س##اكن)285-270الخلیج العربي إلى الغ##رب (

 أي بنس###بة نق###اط، 7وبانخف###اض مق###داره ، 2017خ###الل ع###ام  عل###ى المقی###اس الع###المي

 . )14-1الجدول (، كما یوضــح 2016مقارنــة بمعدل عام  %18.9

                                                             
) ھ##و طریق##ة مس##تخدمة الحتس##اب أس##عار الش##حن، حی##ث أن نقط##ة واح##دة عل##ى World Scaleالمقی##اس الع##المي( 7

نش##ر س##نویاً م##ن ی) ال##ذي World Scaleمن سعر النقل القیاسي لذلك االتجاه في كتاب ( %1المقیاس العالمي تعني 
) World Scale 100) ویتض##من قائم##ة م##ن األس##عار بص##یغة دوالر/ ط##ن تمث##ل (World Scale Associationقب##ل (

 لكل االتجاھات الرئیسیة في العالم.
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 ازأسعار زیت الغ 3-2-2

المتوسط الس##نوي ألس##عار زی##ت الغ##از بش##كل ع##ام ارتفاعاً في  2017عام شھد 

في كافة األسواق الرئیسیة مقارنة بالع##ام الس##ابق، وكان##ت مس##تویات  2017خالل عام 

(باس##تثناء أسعار زی##ت الغ##از بش##كلھا المطل##ق خ##الل الع##ام أدن##ي م##ن أس##عار الغ##ازولین 

الوق##ود ف##ي ك##ل األس##واق الرئیس##یة ف##ي  وأعلى من أس##عار زی##تسوق البحر المتوسط) 

ب##أعلى أس##عار زی##ت الغ##از لتص##ل  سوق البحNNر المتوسNNطالعالم بشكل عام. وقد استأثر 

مقارن###ة  23.1%بنس###بة  ارتف###اعمش###كلة  2017دوالر/برمی###ل خ###الل ع###ام  66.9إل###ى 

دوالر/برمی##ل بنس##بة  66.4بمع##دل س##عر  سNNوق روتNNردام، تلتھ##ا 2016بمع##دل ع##ام 

دوالر/برمی##ل أي بنس##بة  66.3بمع##دل س##عر  سNNوق سNNنغافورةم ث## ،24.5% ارتف##اع

دوالر/  62.3ب##أدنى األس##عار بواق##ع  سوق الخلیج األمریكNNي. وأخیراً 25.4% ارتفاع

 مقارنة بالعام السابق.  24.4% ارتفاعوبنسبة  2017برمیل خالل عام 

 . أسعار زیت الوقود3.2.3
ع األسواق، حیث وص##ل في جمی 2017أسعار زیت الوقود خالل عام  ارتفعت

بالمقارن##ة م##ع  39% بارتف##اعدوالر/برمی##ل،  51.6إل##ى  سNNوق سNNنغافورةمع##دلھا ف##ي 

 بارتف##اعدوالر/برمی##ل،  49.6وص##ل إل##ى  سNNوق البحNNر المتوسNNط، وف##ي 2016ع##ام 

سNNNوق دوالر/برمی###ل ف###ي  48.7بالمقارن###ة م###ع الع###ام الس###ابق، ووص###ل إل###ى  %43.2

، فق##د السNNوق األمریكNNي. أم##ا ف##ي 2016ع##ام  بالمقارنة م##ع 42.7% بارتفاع، روتردام

        بالمقارن##ة م##ع  46.5% بارتف##اعدوالر/برمی##ل خ##الل الع##ام،  47.1وص##ل الس##عر إل##ى 

 العام السابق.

 أسعار شحن النفط الخام 3-3
للش##حنات بالن##اقالت الكبی##رة م##ن الخل##یج انخفض##ت أس##عار ش##حن ال##نفط الخ##ام 

مقارنة بمس##تویاتھا المس##جلة خ##الل ع##ام  2017خالل عام العربي إلى الشرق والغرب 

لم##ا ش##ھدتھ انعكاس##اً ب##الرغم م##ن تع##افي النم##و االقتص##ادي الع##المي، ی##أتي ذل##ك  ،2016

بعض دول خارج أوبك وبخاصة الوالیات المتحدة األمریكی##ة م##ن ارتف##اع ف##ي إنتاجھ##ا 
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 14-1الجدول 
 2017-2016حن النفط الخام، تطور اتجاھات أسعار ش

 ( نقطة على المقیاس العالمي)
 -البحر المتوسط 

البحر المتوسط  
*** 

 -الخلیج العربي 
 الغرب ** 

 -الخلیج العربي 
 الشرق * 

 االتجاه                             
 الفترة   

 2016متوسط عام    60 37 97
   2016كانون الثاني/ینایر     79 58 102
 شباط/فبرایر      60 35 91
 آذار/مارس      73 41 106
 نیسان/أبریل      65 43 87
 أیار/مایو      63 38 109
 حزیران/یونیو      54 31 111
 تموز/یولیو      43 26 82
 آب/أغسطس      37 24 66
 أیلول/سبتمبر      35 24 87
 تشرین األول/أكتوبر      60 36 71
 تشرین الثاني/نوفمبر      69 39 134
 كانون األول/دیسمبر      81 49 115
 2017متوسط عام    59 30 106
   2017كانون الثاني/ینایر     84 53 142
 شباط/فبرایر      71 37 103
 آذار/مارس      53 28 113
 نیسان/أبریل      65 34 104
 أیار/مایو      55 29 116
 ن/یونیو  حزیرا    51 26 91
 تموز/یولیو      52 26 84
 آب/أغسطس      42 24 78
 أیلول/سبتمبر      44 23 107
 تشرین األول/أكتوبر      68 28 135
 تشرین الثاني/نوفمبر      67 28 102
 كانون األول/دیسمبر      52 25 100

ألف طن ساكن.   280الى  230* حجم الناقلة یتراوح ما بین    
 ألف طن ساكن.   285الى  270حجم الناقلة یتراوح ما بین  ** 
 ألف طن ساكن.   85الى  80*** حجم الناقلة یتراوح ما بین  

 المصدر:   
 ـ أعداد مختلفة من التقریر الشھري لمنظمة أوبك.
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بالنسبة ألسعار الشحن ضمن منطقـــة البحر األبیض المتوس##ط وبالن##اقالت  أما

وص##ل مع##دلھا خ##الل ع##ام فق##د ألف ط##ن س##اكن)  85-80الصغیرة أو متوسطة الحجم (

 أي بنس##بة، نق##اط 9مق##داره  وبارتف##اعاس الع##المي، نقط##ة عل##ى المقی## 106إل##ى  2017

 .2016مقارنــة بمعدل عام  %9.3

أس##عار ش##حن ال##نفط الخ##ام م##ن الخل##یج العرب##ي بالن##اقالت الكبی##رة  اس##تھلتوق##د 

 2016ع##ن مس##تویاتھا المس##جلة ف##ي نھای##ة ع##ام  بارتف##اع 2017ع##ام باتج##اه الش##رق 

نقط##ة  53لتص##ل إل##ى  انخفض##تم ، ث##ین##ایر/ك##انون الثانينقطة خ##الل ش##ھر  84 مسجلة

نقط####ة خ####الل ش####ھر  65قب####ل أن تع####اود االرتف####اع إل####ى  خ####الل ش####ھر آذار/م####ارس،

أغس##طس /اَببعد ذلك لتصل إل##ى أدن##ى مس##تویاتھا ف##ي ش##ھر وانخفضت  نیسان/أبریل،

 أعقب ذلك ارتفاع في أسعار الشحن للوجھ##ة الم##ذكورة، ث##م انخفض##تنقطة.  42بواقع 

 .نقطة بنھایة العام 52إلى 

وبالمثل، شھدت أسعار شحن النفط الخام من الخلیج العرب##ي بالن##اقالت الكبی##رة 

باتج##اه الش##رق تذب##ذباً مم##اثالً لحرك##ة أس##عار ش##حن ال##نفط الخ##ام م##ن الخل##یج العرب##ي 

، حی##ث تراوح##ت خ##الل أش##ھر الس##نة 2017بالناقالت الكبیرة باتجاه الشرق خالل عام 

 53نقطة وأعلى مس##تویاتھا عن##د  23بر بواقع بین أدنى مستویاتھا في شھر أیلول/سبتم

 نقطة ببدایة العام.

بالمقارن##ة  بارتف##اع 2017أما بالنسبة لوجھة البح##ر المتوس##ط فق##د اس##تھلت ع##ام 

نقط##ة خ##الل ش##ھر ك##انون الثاني/ین##ایر لتس##تمر بع##د  142مس##جلة  2016مع نھایة عام 

لع##ام. لكنھ##ا انخفض##ت نھایة النصف األول م##ن ا ينقطة ف 91ذلك بالتذبذب لتصل إلى 

نقط##ة، قب##ل أن  78بعد ذلك لتصل إلى أدنى مس##تویاتھا ف##ي ش##ھر اَب/ أغس##طس بواق##ع 

نقط##ة خ##الل ش##ھر  135تع##اود االرتف##اع مج##دداً لتص##ل إل##ى أعل##ى مس##تویاتھا البالغ##ة 

 نقطة بنھایة العام.  100، ثم انخفضت إلى أكتوبر/األولتشرین 
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 14-1الجدول 
 2017-2016حن النفط الخام، تطور اتجاھات أسعار ش

 ( نقطة على المقیاس العالمي)
 -البحر المتوسط 

البحر المتوسط  
*** 

 -الخلیج العربي 
 الغرب ** 

 -الخلیج العربي 
 الشرق * 

 االتجاه                             
 الفترة   

 2016متوسط عام    60 37 97
   2016كانون الثاني/ینایر     79 58 102
 شباط/فبرایر      60 35 91
 آذار/مارس      73 41 106
 نیسان/أبریل      65 43 87
 أیار/مایو      63 38 109
 حزیران/یونیو      54 31 111
 تموز/یولیو      43 26 82
 آب/أغسطس      37 24 66
 أیلول/سبتمبر      35 24 87
 تشرین األول/أكتوبر      60 36 71
 تشرین الثاني/نوفمبر      69 39 134
 كانون األول/دیسمبر      81 49 115
 2017متوسط عام    59 30 106
   2017كانون الثاني/ینایر     84 53 142
 شباط/فبرایر      71 37 103
 آذار/مارس      53 28 113
 نیسان/أبریل      65 34 104
 أیار/مایو      55 29 116
 ن/یونیو  حزیرا    51 26 91
 تموز/یولیو      52 26 84
 آب/أغسطس      42 24 78
 أیلول/سبتمبر      44 23 107
 تشرین األول/أكتوبر      68 28 135
 تشرین الثاني/نوفمبر      67 28 102
 كانون األول/دیسمبر      52 25 100

ألف طن ساكن.   280الى  230* حجم الناقلة یتراوح ما بین    
 ألف طن ساكن.   285الى  270حجم الناقلة یتراوح ما بین  ** 
 ألف طن ساكن.   85الى  80*** حجم الناقلة یتراوح ما بین  

 المصدر:   
 ـ أعداد مختلفة من التقریر الشھري لمنظمة أوبك.
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بالنسبة ألسعار الشحن ضمن منطقـــة البحر األبیض المتوس##ط وبالن##اقالت  أما

وص##ل مع##دلھا خ##الل ع##ام فق##د ألف ط##ن س##اكن)  85-80الصغیرة أو متوسطة الحجم (

 أي بنس##بة، نق##اط 9مق##داره  وبارتف##اعاس الع##المي، نقط##ة عل##ى المقی## 106إل##ى  2017

 .2016مقارنــة بمعدل عام  %9.3

أس##عار ش##حن ال##نفط الخ##ام م##ن الخل##یج العرب##ي بالن##اقالت الكبی##رة  اس##تھلتوق##د 

 2016ع##ن مس##تویاتھا المس##جلة ف##ي نھای##ة ع##ام  بارتف##اع 2017ع##ام باتج##اه الش##رق 

نقط##ة  53لتص##ل إل##ى  انخفض##تم ، ث##ین##ایر/ك##انون الثانينقطة خ##الل ش##ھر  84 مسجلة

نقط####ة خ####الل ش####ھر  65قب####ل أن تع####اود االرتف####اع إل####ى  خ####الل ش####ھر آذار/م####ارس،

أغس##طس /اَببعد ذلك لتصل إل##ى أدن##ى مس##تویاتھا ف##ي ش##ھر وانخفضت  نیسان/أبریل،

 أعقب ذلك ارتفاع في أسعار الشحن للوجھ##ة الم##ذكورة، ث##م انخفض##تنقطة.  42بواقع 

 .نقطة بنھایة العام 52إلى 

وبالمثل، شھدت أسعار شحن النفط الخام من الخلیج العرب##ي بالن##اقالت الكبی##رة 

باتج##اه الش##رق تذب##ذباً مم##اثالً لحرك##ة أس##عار ش##حن ال##نفط الخ##ام م##ن الخل##یج العرب##ي 

، حی##ث تراوح##ت خ##الل أش##ھر الس##نة 2017بالناقالت الكبیرة باتجاه الشرق خالل عام 

 53نقطة وأعلى مس##تویاتھا عن##د  23بر بواقع بین أدنى مستویاتھا في شھر أیلول/سبتم

 نقطة ببدایة العام.

بالمقارن##ة  بارتف##اع 2017أما بالنسبة لوجھة البح##ر المتوس##ط فق##د اس##تھلت ع##ام 

نقط##ة خ##الل ش##ھر ك##انون الثاني/ین##ایر لتس##تمر بع##د  142مس##جلة  2016مع نھایة عام 

لع##ام. لكنھ##ا انخفض##ت نھایة النصف األول م##ن ا ينقطة ف 91ذلك بالتذبذب لتصل إلى 

نقط##ة، قب##ل أن  78بعد ذلك لتصل إلى أدنى مس##تویاتھا ف##ي ش##ھر اَب/ أغس##طس بواق##ع 

نقط##ة خ##الل ش##ھر  135تع##اود االرتف##اع مج##دداً لتص##ل إل##ى أعل##ى مس##تویاتھا البالغ##ة 

 نقطة بنھایة العام.  100، ثم انخفضت إلى أكتوبر/األولتشرین 
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ف##ي اإلم##دادات، مم##ا أدى إل##ى إض##فاء ص##بغة تجاری##ة عل##ى المخ##زون االس##تراتیجي 

س##ات الس##ابقة الت##ي كان##ت تعتب##ره بمثاب##ة خ##ط ال##دفاع األخی##ر یمك##ن بالمقارن##ة بالسیا

وف##ي ھ##ذا الس##یاق یُ##ذكر أن وزارة الطاق##ة  .اس##تخدامھ ف##ي حال##ة األزم##ات الرئیس##یة فق##ط

ملی##ون برمی##ل م##ن المخ##زون  4.5األمریكی##ة ق##د أعلن##ت ع##ن الموافق##ة عل##ى س##حب نح##و 

متح##دة بموس##م األعاص##یر الت##ي االس##تراتیجي األمریك##ي وذل##ك عل##ى خلفی##ة ت##أثر الوالی##ات ال

 . 2017تعرضت لھا في أواخر شھر أغسطس وأوائل شھر سبتمبر 
 

 15-1الجدول 
 مستویات المخزونات النفطیة المختلفة في نھایة الفصل،

 2017و  2016عامي  
 ( ملیون برمیل)

 المنطقة الربع األول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع
*2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
 األمریكتین   1589 1605 1609 1596 1621 1579 1598 1500
 منھا :  الوالیات المتحدة االمریكیة  1325 1337 1341 1339 1349 1294 1322 1225
 أوروبا  1004 1018 1007 996 996 968 972 949
 الھادي آسیا 421 403 438 424 450 433 414 414

 إجمالي الدول الصناعیة  3014 3026 3054 3016 3067 2980 2984 2863

 بقیة دول العالم  2959 3150 2953 3046 2756 2769 2682 2771

 إجمالي المخزون التجاري**  5973 6176 6007 6062 5823 5749 5668 5634

 المخزون على متن الناقالت  1202 1190 1241 1204 1215 1144 1250 1172

 المخزون االستراتیجي منھ :  1867 1878 1866 1868 1871 1858 1881 1846
 المخزون االستراتیجي االمریكي  695 692 695 682 965 674 695 664

 يإجمالى المخزون العالم  9042 9244 9114 9134 8909 8751 8798 8651

 ول الصناعیة(یوم)كفایة المخزون التجاري في الد  64.0 63.3 65.7 62.8 64.8 62.9 63.6 60.3

        
 * بیانات تقدیریة.

 ** الیشمل المخزون على متن الناقالت .        
 المصدر:        
        - Oil Market Intelligence, various issues. 
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 المخزونات النفطیة المختلفة .4

ً  2017شھد عام  لمی##ة (التجاری##ة ف##ي إجم##الي المخزون##ات النفطی##ة العا انخفاضا

ویمث##ل  ،ملی##ون برمی##ل م##ع نھای##ة الرب##ع الراب##ع م##ن الع##ام 8651) لتبلغ  واالستراتیجیة

ً ذلك  بالمقارن##ة ب##الربع الراب##ع م##ن  1.7%ملی##ون برمی##ل، أي بنس##بة  147بنحو  تراجعا

ملی##ون  1172العام السابق. یذكر أن مخ##زون ال##نفط الخ##ام عل##ى م##تن الن##اقالت ق##د بل##غ 

ملیون برمی##ل بالمقارن##ة م##ع نھای##ة ع##ام  78 منخفضاً بنحو 2017عام  برمیل في نھایة

 .)15 – 1( الجدولكما یوضح  .2016

 المخزون التجاري في الدول الصناعیة 4-1
ملی##ون برمی##ل  3026بعد وصول المخزون التجاري في الدول الص##ناعیة إل##ى 

لیص##ل إل##ى ملی##ون برمی##ل  10بواق##ع  انخف##ض، 2017م##ن ع##ام في نھای##ة الرب##ع األول 

ملی##ون  36بنح##و  انخف##ضملی##ون برمی##ل ف##ي نھای##ة الرب##ع الث##اني م##ن الع##ام، ث##م  3016

ملی##ون برمی##ل، وواص##ل انخفاض##ھ بنح##و  2980لیص##ل إل##ى  برمیل خالل الربع الثالث

 في نھایة الربع الرابع من العام. ملیون برمیل  2863ملیون برمیل مسجالً  117
 

زون التج##اري ف##ي ال##دول الص##ناعیة ف##ي نھای##ة والجدیر باالھتمام أن كفایة المخ

أق##ل ی##وم م##ن االس##تھالك، وھ##و مس##توى  60.3قد بلغ##ت مس##تویاتھا ح##والي  2017عام 

 .یوم من االستھالك 63.6والبالغ  العام السابقنھایة المسجل في  من نظیره

 المخزون االستراتیجي األمریكي 4-2
ی##ون برمی##ل ف##ي نھای##ة مل 692إل##ى  المخ##زون االس##تراتیجي األمریك##يانخفض 

الثال##ث م##ن الرب##ع وذلك عق##ب االس##تقرار ال##ذي ش##ھده من##ذ  2017الربع األول من عام 

 ملیون برمیل. 695عند مستوى  2016عام ولغایة نھایة الربع الرابع من  2015عام 

ملیون برمیل في نھایة الرب##ع الراب##ع م##ن  664ثم واصل انخفاضھ بعد ذلك لیصل إلى 

  . 2003ستوى سنوي لھ منذ نھایة عام العام، وھو أقل م

قام##ت اإلدارة األمریكی##ة باتخ##اذ مواق##ف  2004من##ذ ع##ام والج##دیر بال##ذكر أن##ھ 

من المخ##زون االس##تراتیجي للتع##ویض ع##ن ال##نقص  بشأن عملیات السحبأكثر مرونة 
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ف##ي اإلم##دادات، مم##ا أدى إل##ى إض##فاء ص##بغة تجاری##ة عل##ى المخ##زون االس##تراتیجي 

س##ات الس##ابقة الت##ي كان##ت تعتب##ره بمثاب##ة خ##ط ال##دفاع األخی##ر یمك##ن بالمقارن##ة بالسیا

وف##ي ھ##ذا الس##یاق یُ##ذكر أن وزارة الطاق##ة  .اس##تخدامھ ف##ي حال##ة األزم##ات الرئیس##یة فق##ط

ملی##ون برمی##ل م##ن المخ##زون  4.5األمریكی##ة ق##د أعلن##ت ع##ن الموافق##ة عل##ى س##حب نح##و 

متح##دة بموس##م األعاص##یر الت##ي االس##تراتیجي األمریك##ي وذل##ك عل##ى خلفی##ة ت##أثر الوالی##ات ال

 . 2017تعرضت لھا في أواخر شھر أغسطس وأوائل شھر سبتمبر 
 

 15-1الجدول 
 مستویات المخزونات النفطیة المختلفة في نھایة الفصل،

 2017و  2016عامي  
 ( ملیون برمیل)

 المنطقة الربع األول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع
*2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 
 األمریكتین   1589 1605 1609 1596 1621 1579 1598 1500
 منھا :  الوالیات المتحدة االمریكیة  1325 1337 1341 1339 1349 1294 1322 1225
 أوروبا  1004 1018 1007 996 996 968 972 949
 الھادي آسیا 421 403 438 424 450 433 414 414

 إجمالي الدول الصناعیة  3014 3026 3054 3016 3067 2980 2984 2863

 بقیة دول العالم  2959 3150 2953 3046 2756 2769 2682 2771

 إجمالي المخزون التجاري**  5973 6176 6007 6062 5823 5749 5668 5634

 المخزون على متن الناقالت  1202 1190 1241 1204 1215 1144 1250 1172

 المخزون االستراتیجي منھ :  1867 1878 1866 1868 1871 1858 1881 1846
 المخزون االستراتیجي االمریكي  695 692 695 682 965 674 695 664

 يإجمالى المخزون العالم  9042 9244 9114 9134 8909 8751 8798 8651

 ول الصناعیة(یوم)كفایة المخزون التجاري في الد  64.0 63.3 65.7 62.8 64.8 62.9 63.6 60.3

        
 * بیانات تقدیریة.

 ** الیشمل المخزون على متن الناقالت .        
 المصدر:        
        - Oil Market Intelligence, various issues. 

 

 
 
 

 اإلدارة االقتصادیة                                                 عربیة المصدرة للبترولمنظمة األقطار ال

 2017 تقریر األمین العام السنوي ____________________________________________
42 

 

 المخزونات النفطیة المختلفة .4

ً  2017شھد عام  لمی##ة (التجاری##ة ف##ي إجم##الي المخزون##ات النفطی##ة العا انخفاضا

ویمث##ل  ،ملی##ون برمی##ل م##ع نھای##ة الرب##ع الراب##ع م##ن الع##ام 8651) لتبلغ  واالستراتیجیة

ً ذلك  بالمقارن##ة ب##الربع الراب##ع م##ن  1.7%ملی##ون برمی##ل، أي بنس##بة  147بنحو  تراجعا

ملی##ون  1172العام السابق. یذكر أن مخ##زون ال##نفط الخ##ام عل##ى م##تن الن##اقالت ق##د بل##غ 

ملیون برمی##ل بالمقارن##ة م##ع نھای##ة ع##ام  78 منخفضاً بنحو 2017عام  برمیل في نھایة

 .)15 – 1( الجدولكما یوضح  .2016

 المخزون التجاري في الدول الصناعیة 4-1
ملی##ون برمی##ل  3026بعد وصول المخزون التجاري في الدول الص##ناعیة إل##ى 

لیص##ل إل##ى ملی##ون برمی##ل  10بواق##ع  انخف##ض، 2017م##ن ع##ام في نھای##ة الرب##ع األول 

ملی##ون  36بنح##و  انخف##ضملی##ون برمی##ل ف##ي نھای##ة الرب##ع الث##اني م##ن الع##ام، ث##م  3016

ملی##ون برمی##ل، وواص##ل انخفاض##ھ بنح##و  2980لیص##ل إل##ى  برمیل خالل الربع الثالث

 في نھایة الربع الرابع من العام. ملیون برمیل  2863ملیون برمیل مسجالً  117
 

زون التج##اري ف##ي ال##دول الص##ناعیة ف##ي نھای##ة والجدیر باالھتمام أن كفایة المخ

أق##ل ی##وم م##ن االس##تھالك، وھ##و مس##توى  60.3قد بلغ##ت مس##تویاتھا ح##والي  2017عام 

 .یوم من االستھالك 63.6والبالغ  العام السابقنھایة المسجل في  من نظیره

 المخزون االستراتیجي األمریكي 4-2
ی##ون برمی##ل ف##ي نھای##ة مل 692إل##ى  المخ##زون االس##تراتیجي األمریك##يانخفض 

الثال##ث م##ن الرب##ع وذلك عق##ب االس##تقرار ال##ذي ش##ھده من##ذ  2017الربع األول من عام 

 ملیون برمیل. 695عند مستوى  2016عام ولغایة نھایة الربع الرابع من  2015عام 

ملیون برمیل في نھایة الرب##ع الراب##ع م##ن  664ثم واصل انخفاضھ بعد ذلك لیصل إلى 

  . 2003ستوى سنوي لھ منذ نھایة عام العام، وھو أقل م

قام##ت اإلدارة األمریكی##ة باتخ##اذ مواق##ف  2004من##ذ ع##ام والج##دیر بال##ذكر أن##ھ 

من المخ##زون االس##تراتیجي للتع##ویض ع##ن ال##نقص  بشأن عملیات السحبأكثر مرونة 
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 )15 -1الشكل (
 مقارنة مستویات أسعار النفط بقیمة صادراتھ للدول األعضاء، 

 2017كانون األول / دیسمبر  –الثاني / ینایر  كانون
 
 

   

 

 

 

 

 

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

 

قیمة صادرات النفط للدول األعضاء من  ارتفاعوعند المقارنة السنویة یالحظ 

وذلك نتیجة  2017ملیار دوالر عام  344.4إلى  2016ملیار دوالر عام  282.9

ً ، ویمثل ذلك 29%بنسبة  2017األسعار خالل عام  في مستویات لالرتفاع  ارتفاعا

 . 21.7%ملیار دوالر أي بنسبة  61.5بمقدار 

من بلد آلخر.  االرتفاعوعلى مستوى الدول األعضاء فرادى، فقد تباینت نسبة 

ً وتتصدر دولة لیبیا الدول التي شھدت   االرتفاع الكبیر فيفي عوائدھا بسبب  ارتفاعا

على خلفیة التحسن خالل العام بالمقارنة مع العام السابق  108% إنتاجھا وبحدود

 ارتفاعبنسبة  مملكة البحرینالظروف األمنیة التي تمر بھا البالد. تلتھا  النسبي في

)، 24.4%( والعراق )،28.5%( وجمھوریة مصر العربیة)، 28.5%( يحوال

ودولة االمارات  ،)18.6%ودولة الكویت ( )،18.7%والمملكة العربیة السعودیة (

والجمھوریة الجزائریة  )،12.8، ودولة قطر (%)15.4%العربیة المتحدة (

 .  )16 – 1( الجدولكما یوضح ). 5.6%الدیمقراطیة الشعبیة (
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 ثانیاً: قیمة صادرات النفط في الدول األعضاء
 

ص##ادرات ال##نفط  عل##ى قیم##ة 2017انعكس##ت مع##دالت أس##عار ال##نفط خ##الل ع##ام 

التي تعد المحرك الرئیسي للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في ال##دول العربی##ة المنتج##ة 

للنفط، والداعم الرئیسي الحتیاطیات بنوكھ##ا المركزی##ة م##ن العمل##ة األجنبی##ة، والمع##زز 

 األساسي للفوائض في میزانیاتھا.

ة ص##ادراتھ الش##ھریة ولعل البیانات الشھریة المتعلقة بحركة أسعار ال##نفط وقیم##

المقدرة للدول األعضاء تعطي صورة أوض##ح لآلث##ار الس##لبیة الت##ي نجم##ت ع##ن حرك##ة 

عن##دما وص##لت أس##عار س##لة خام##ات أوب##ك  2017شھر ینایر  ياألسعار خالل العام. فف

 29.2دوالر/ برمی##ل ق##درت قیم##ة ص##ادرات ال##نفط لل##دول األعض##اء بنح##و  52.4إل##ى 

أدن##ى مس##توى لھ##ا  بلغ##ت قیم##ة ص##ادرات ال##نفط 2017ملیار دوالر، وف##ى ش##ھر یونی##و 

األس##عار ووص##ول متوس##ط  عل##ى خلفی##ة تراج##عملی##ار دوالر  24.7 خ##الل الع##ام وھ##و

        ، دوالر/ برمی###ل 45.2 أدن###ى مس###تویاتھ أیض###اً وھ###و أس###عار س###لة خام###ات أوب###ك إل###ى

ش##ھر  ياالرتف##اع خ##الل األش##ھر التالی##ة لتص##ل ف## يث##م أخ##ذت قیم##ة ص##ادرات ال##نفط ف##

ملیار دوالر عندما بلغ##ت  34.5إلى أعلى مستوى لھا خالل العام وھو  2017دیسمبر 

           دوالر/ برمی###ل ،كم###ا یوض###ح  62.1األس###عار أعل###ى مس###تویاتھا أیض###اً لتص###ل إل###ى 

 .)15 – 1( الشكل
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 )15 -1الشكل (
 مقارنة مستویات أسعار النفط بقیمة صادراتھ للدول األعضاء، 

 2017كانون األول / دیسمبر  –الثاني / ینایر  كانون
 
 

   

 

 

 

 

 

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

 

قیمة صادرات النفط للدول األعضاء من  ارتفاعوعند المقارنة السنویة یالحظ 

وذلك نتیجة  2017ملیار دوالر عام  344.4إلى  2016ملیار دوالر عام  282.9

ً ، ویمثل ذلك 29%بنسبة  2017األسعار خالل عام  في مستویات لالرتفاع  ارتفاعا

 . 21.7%ملیار دوالر أي بنسبة  61.5بمقدار 

من بلد آلخر.  االرتفاعوعلى مستوى الدول األعضاء فرادى، فقد تباینت نسبة 

ً وتتصدر دولة لیبیا الدول التي شھدت   االرتفاع الكبیر فيفي عوائدھا بسبب  ارتفاعا

على خلفیة التحسن خالل العام بالمقارنة مع العام السابق  108% إنتاجھا وبحدود

 ارتفاعبنسبة  مملكة البحرینالظروف األمنیة التي تمر بھا البالد. تلتھا  النسبي في

)، 24.4%( والعراق )،28.5%( وجمھوریة مصر العربیة)، 28.5%( يحوال

ودولة االمارات  ،)18.6%ودولة الكویت ( )،18.7%والمملكة العربیة السعودیة (

والجمھوریة الجزائریة  )،12.8، ودولة قطر (%)15.4%العربیة المتحدة (

 .  )16 – 1( الجدولكما یوضح ). 5.6%الدیمقراطیة الشعبیة (
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 ثانیاً: قیمة صادرات النفط في الدول األعضاء
 

ص##ادرات ال##نفط  عل##ى قیم##ة 2017انعكس##ت مع##دالت أس##عار ال##نفط خ##الل ع##ام 

التي تعد المحرك الرئیسي للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في ال##دول العربی##ة المنتج##ة 

للنفط، والداعم الرئیسي الحتیاطیات بنوكھ##ا المركزی##ة م##ن العمل##ة األجنبی##ة، والمع##زز 

 األساسي للفوائض في میزانیاتھا.

ة ص##ادراتھ الش##ھریة ولعل البیانات الشھریة المتعلقة بحركة أسعار ال##نفط وقیم##

المقدرة للدول األعضاء تعطي صورة أوض##ح لآلث##ار الس##لبیة الت##ي نجم##ت ع##ن حرك##ة 

عن##دما وص##لت أس##عار س##لة خام##ات أوب##ك  2017شھر ینایر  ياألسعار خالل العام. فف

 29.2دوالر/ برمی##ل ق##درت قیم##ة ص##ادرات ال##نفط لل##دول األعض##اء بنح##و  52.4إل##ى 

أدن##ى مس##توى لھ##ا  بلغ##ت قیم##ة ص##ادرات ال##نفط 2017ملیار دوالر، وف##ى ش##ھر یونی##و 

األس##عار ووص##ول متوس##ط  عل##ى خلفی##ة تراج##عملی##ار دوالر  24.7 خ##الل الع##ام وھ##و

        ، دوالر/ برمی###ل 45.2 أدن###ى مس###تویاتھ أیض###اً وھ###و أس###عار س###لة خام###ات أوب###ك إل###ى

ش##ھر  ياالرتف##اع خ##الل األش##ھر التالی##ة لتص##ل ف## يث##م أخ##ذت قیم##ة ص##ادرات ال##نفط ف##

ملیار دوالر عندما بلغ##ت  34.5إلى أعلى مستوى لھا خالل العام وھو  2017دیسمبر 

           دوالر/ برمی###ل ،كم###ا یوض###ح  62.1األس###عار أعل###ى مس###تویاتھا أیض###اً لتص###ل إل###ى 

 .)15 – 1( الشكل
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 17-1الجدول 
 قیمة صادرات النفط الخام للدول األعضاء باألسعار

  2017-2000الجاریة والحقیقیة، 
 (ملیار دوالر)

 السنة عار الجاریةباألس 2000باألسعار الحقیقیة لعام 
177.2 177.2 2000 
146.0 148.6 2001 
137.3 142.0 2002 
151.8 159.5 2003 
204.3 219.0 2004 
279.2 305.8 2005 
335.6 375.1 2006 
358.9 410.2 2007 
502.4 585.3 2008 
300.5 352.8 2009 
380.8 450.9 2010 
520.7 624.8 2011 
578.3 702.6 2012 
532.0 654.3 2013 
457.7 570.8 2014 
248.1 313.4 2015 
221.9 282.9 2016 
266.4 344.4 2017*  

 * بیانات تقدیریة  
 لنقد الدولي.ااألسعار الحقیقیة تشیرالى العائدات بموجب مخفض الناتج المحلي في الدول الصناعیة، كما ینشرھا صندوق  :مالحظة 

 : المصدر
 بیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة.ـ منظمة األقطار العر

 

 )16 -1الشكل (
  2017-2000القیمة االَسمیة والحقیقیة لصادرات الدول األعضاء من النفط الخام، 

 ) 2000باألسعار الحقیقیة لعام  –(ملیار دوالر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . )17 – 1(الجدول  المصدر:

 اإلدارة االقتصادیة                                                 عربیة المصدرة للبترولمنظمة األقطار ال

 2017 تقریر األمین العام السنوي ____________________________________________
46 

 

 

 16-1الجدول 
 قیمة صادرات النفط الخام في الدول األعضاء،   

 2013 - 2017 
 (ملیون دوالر)

2017* 2016 2015 2014 2013   

04305  اإلمارات    94495 76447 50193 43704 
 البحرین    7216 6034 3079 2504 3219

 تونس     ** ** ** ** **
 الجزائر    29807 26976 13661 11812 12478
 السعودیة    284906 264207 136978 117704 139688

 سوریة    ** ** ** ** **
   العراق  90411 81740 49695 57782 71890
 قطر    18162 21511 9404 7133 8048

 الكویت    97025 81923 44612 37661 44682
 لیبیا    27659 7821 3581 2813 11686
 مصر***    4590 4175 2155 1774 2280

 االجمالي    654271 570834 313358 282888 344401
 األعضاء على النحو التالي:   * بیانات تقدیریة. تم تقدیر قیمة صادرات النفط في الدول  

الشھري لألسعار  تم احتساب حجم صادرات النفط في الدول األعضاء وذلك بطرح اإلستھالك الشھري من انتاج النفط الخام الشھري، وبعد ذلك تم احتساب المعدل
تقدیر قیمة الصادرات الشھریة ومنھا تم احتساب القیمة الفوریة لخامات كل دولة، وبضرب المعدل الشھري للسعر في حجم الصادرات النفطیة الشھریة تم 

 التقدیریة لصادرات النفط السنویة  للدول األعضاء
 ** تشیر البیانات الى أن حجم االستھالك یفوق حجم االنتاج من النفط الخام.   

 *** بیانات وطنیة.        
 المصادر:     
لبترول ـ االدارة ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة ل     

 االقتصادیة.
 .ـ أعداد مختلفة من التقـریر الشھري  لمنظمة أوبك     

 
 

 

ی##ذكر أن قیم##ة ص##ادرات ال##نفط الخ##ام لل##دول األعض##اء باألس##عار الحقیقی##ة لع##ام 

بع##د تع##دیلھا وف##ق مخف##ض الن##اتج المحل##ي اإلجم##الي ف##ي ال##دول الص##ناعیة، ق##د  2000

 2017ملیار دوالر في ع##ام  266.4إلى  2016ام ملیار دوالر ع 221.9من  ارتفعت

   .)16 -1( الشكلو )17 - 1( الجدولكما یوضح .  20%بنسبة  ارتفاعما یمثل 
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 17-1الجدول 
 قیمة صادرات النفط الخام للدول األعضاء باألسعار

  2017-2000الجاریة والحقیقیة، 
 (ملیار دوالر)

 السنة عار الجاریةباألس 2000باألسعار الحقیقیة لعام 
177.2 177.2 2000 
146.0 148.6 2001 
137.3 142.0 2002 
151.8 159.5 2003 
204.3 219.0 2004 
279.2 305.8 2005 
335.6 375.1 2006 
358.9 410.2 2007 
502.4 585.3 2008 
300.5 352.8 2009 
380.8 450.9 2010 
520.7 624.8 2011 
578.3 702.6 2012 
532.0 654.3 2013 
457.7 570.8 2014 
248.1 313.4 2015 
221.9 282.9 2016 
266.4 344.4 2017*  

 * بیانات تقدیریة  
 لنقد الدولي.ااألسعار الحقیقیة تشیرالى العائدات بموجب مخفض الناتج المحلي في الدول الصناعیة، كما ینشرھا صندوق  :مالحظة 

 : المصدر
 بیة المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادیة.ـ منظمة األقطار العر

 

 )16 -1الشكل (
  2017-2000القیمة االَسمیة والحقیقیة لصادرات الدول األعضاء من النفط الخام، 

 ) 2000باألسعار الحقیقیة لعام  –(ملیار دوالر 
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 16-1الجدول 
 قیمة صادرات النفط الخام في الدول األعضاء،   

 2013 - 2017 
 (ملیون دوالر)

2017* 2016 2015 2014 2013   

04305  اإلمارات    94495 76447 50193 43704 
 البحرین    7216 6034 3079 2504 3219

 تونس     ** ** ** ** **
 الجزائر    29807 26976 13661 11812 12478
 السعودیة    284906 264207 136978 117704 139688

 سوریة    ** ** ** ** **
   العراق  90411 81740 49695 57782 71890
 قطر    18162 21511 9404 7133 8048
 الكویت    97025 81923 44612 37661 44682
 لیبیا    27659 7821 3581 2813 11686
 مصر***    4590 4175 2155 1774 2280

 االجمالي    654271 570834 313358 282888 344401
 األعضاء على النحو التالي:   * بیانات تقدیریة. تم تقدیر قیمة صادرات النفط في الدول  

الشھري لألسعار  تم احتساب حجم صادرات النفط في الدول األعضاء وذلك بطرح اإلستھالك الشھري من انتاج النفط الخام الشھري، وبعد ذلك تم احتساب المعدل
تقدیر قیمة الصادرات الشھریة ومنھا تم احتساب القیمة الفوریة لخامات كل دولة، وبضرب المعدل الشھري للسعر في حجم الصادرات النفطیة الشھریة تم 

 التقدیریة لصادرات النفط السنویة  للدول األعضاء
 ** تشیر البیانات الى أن حجم االستھالك یفوق حجم االنتاج من النفط الخام.   

 *** بیانات وطنیة.        
 المصادر:     
لبترول ـ االدارة ـ منظمة األقطار العربیة المصدرة ل     

 االقتصادیة.
 .ـ أعداد مختلفة من التقـریر الشھري  لمنظمة أوبك     

 
 

 

ی##ذكر أن قیم##ة ص##ادرات ال##نفط الخ##ام لل##دول األعض##اء باألس##عار الحقیقی##ة لع##ام 

بع##د تع##دیلھا وف##ق مخف##ض الن##اتج المحل##ي اإلجم##الي ف##ي ال##دول الص##ناعیة، ق##د  2000

 2017ملیار دوالر في ع##ام  266.4إلى  2016ام ملیار دوالر ع 221.9من  ارتفعت

   .)16 -1( الشكلو )17 - 1( الجدولكما یوضح .  20%بنسبة  ارتفاعما یمثل 
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 17 -1الشكل 
 2016 -2013الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربیة باألسعار الجاریة، 

 (ملیار دوالر أمریكي)

 
 
 

وحص##لت تط##ورات ملحوظ##ة عل##ى مس##اھمة القطاع##ات االقتص##ادیة ف##ي الن##اتج 

اج##ع ف##ي حص##ة القط##اع الس##لعي المحلي اإلجمالي في ال##دول العربی##ة حی##ث اس##تمر التر

ف##ي ع##ام  45.4%إل##ى  2015ف##ي ع##ام  47.8%حیث ھبطت مساھمة ھذا القطاع م##ن 

إل###ى  22%، وذل###ك بس###بب ت###دھور مس###اھمة الص###ناعات االس###تخراجیة م###ن 2016

 .53.5% إلى 51.7%بل ارتفعت حصة قطاع الخدمات من . وفي المقا%18.8

جم##الي ف##ي ال##دول العربی##ة وانخفض متوسط حصة الفرد م##ن الن##اتج المحل##ي اإل

باألسعار الجاریة حسب بیانات التقریر االقتصادي العربي الموحد حی##ث تراجع##ت ھ##ذه 

إذ انخفض###ت م###ن ح###والي  2016-2013س###نویا خ###الل الفت###رة  %7.1الحص###ة بمع###دل 

ث##م  2014دوالر أمریك##ي ف##ي ع##ام  7891إل##ى  2013دوالر أمریك##ي ف##ي ع##ام  8020

دوالر  6420، ث###م تقلص###ت لتبل###غ 2015ف###ي ع###ام  دوالر أمریك###ي 6832ھبط###ت إل###ى 

. أما من ناحیة متوسط حصة الفرد من الن##اتج المحل##ي اإلجم##الي 2016أمریكي في عام 

في ست دول، وھ##ي: جیب##وتي،  2016باألسعار الثابتة فقد ارتفعت ھذه الحصة في عام 

ف##ي ھ##ذه  العراق، مصر، اإلمارات، المغرب، ولبنان. وبلغ معدل النمو في ھ##ذه الحص##ة

)، اإلم###ارات 1.8)، مص###ر (%3.1)، الع###راق (%3.9ال###دول كم###ا یل###ي: جیب###وتي (%
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 لدول العربیةثالثا: تطورات استھالك النفط والطاقة في ا
فیما یلي صورة إجمالیة عن تطورات استھالك الطاقة في الدول العربیة  نقدم

، حیث تتناول التطورات في إجمالي استھالك الطاقة في 2017-2013خالل الفترة 

الدول العربیة حسب المصادر، وسیتم إلقاء الضوء على استھالك الطاقة في الدول 

في ھذه الدول، وتطور أسعار المنتجات البترولیة  األعضاء، وكثافة استخدام الطاقة

   في األسواق المحلیة للدول األعضاء.
 

 الدول العربیة إجمالي -1

 استھالك الطاقة ومتوسط نصیب الفرد إجمالي 1-1

یتأثر استھالك الطاقة بعناصر عدیدة ومتعددة ذات صلة بالجوانب االقتصادیة 

ادیة توجد ثالثة عوامل أساسیة تؤثر على والسیاسیة والمناخیة. ومن الناحیة االقتص

استھالك الطاقة، وھذه العوامل ھي الناتج المحلي اإلجمالي وعدد السكان وأسعار 

  الطاقة. 

وفیما یلي نلقي الضوء على التطورات التي حصلت في ھذه العوامل في 

 .2016-2013الدول العربیة خالل الفترة 

 الناتج المحلي اإلجمالي: -أ
 2017لتقری##ر االقتص##ادي العرب##ي الموح##د لع##ام اق##دیرات ال##واردة ف##ي تش##یر الت

إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة في الدول العربیة ق##د انكم##ش بمع##دل 

ملی##ار  2716.1حی##ث تراج##ع م##ن ح##والي  2016-2013س##نویا خ##الل الفت##رة  %4.8

. 2016ك##ي ف##ي ع##ام ملی##ار دوالر أمری 2347.1إل##ى  2013دوالر أمریك##ي ف##ي ع##ام 

وج##اء ھ##ذا التراج##ع بس##بب ت##أثر االقتص##ادات العربی##ة بثالث##ة عوام##ل رئیس##یة، وھ##ي: 

تواصل انخفاض أسعار النفط في األسواق العالمیة، تب##اطؤ تع##افي االقتص##اد الع##المي، 

واستمرار تداعیات التطورات اإلقلیمیة واألوضاع الداخلیة ف##ي بع##ض ال##دول العربی##ة 

 .)17-1الشكل (مل أداء االقتصادات العربیة. وتأثیر ذلك على مج
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 17 -1الشكل 
 2016 -2013الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربیة باألسعار الجاریة، 

 (ملیار دوالر أمریكي)

 
 
 

وحص##لت تط##ورات ملحوظ##ة عل##ى مس##اھمة القطاع##ات االقتص##ادیة ف##ي الن##اتج 

اج##ع ف##ي حص##ة القط##اع الس##لعي المحلي اإلجمالي في ال##دول العربی##ة حی##ث اس##تمر التر

ف##ي ع##ام  45.4%إل##ى  2015ف##ي ع##ام  47.8%حیث ھبطت مساھمة ھذا القطاع م##ن 

إل###ى  22%، وذل###ك بس###بب ت###دھور مس###اھمة الص###ناعات االس###تخراجیة م###ن 2016

 .53.5% إلى 51.7%بل ارتفعت حصة قطاع الخدمات من . وفي المقا%18.8

جم##الي ف##ي ال##دول العربی##ة وانخفض متوسط حصة الفرد م##ن الن##اتج المحل##ي اإل

باألسعار الجاریة حسب بیانات التقریر االقتصادي العربي الموحد حی##ث تراجع##ت ھ##ذه 

إذ انخفض###ت م###ن ح###والي  2016-2013س###نویا خ###الل الفت###رة  %7.1الحص###ة بمع###دل 

ث##م  2014دوالر أمریك##ي ف##ي ع##ام  7891إل##ى  2013دوالر أمریك##ي ف##ي ع##ام  8020

دوالر  6420، ث###م تقلص###ت لتبل###غ 2015ف###ي ع###ام  دوالر أمریك###ي 6832ھبط###ت إل###ى 

. أما من ناحیة متوسط حصة الفرد من الن##اتج المحل##ي اإلجم##الي 2016أمریكي في عام 

في ست دول، وھ##ي: جیب##وتي،  2016باألسعار الثابتة فقد ارتفعت ھذه الحصة في عام 

ف##ي ھ##ذه  العراق، مصر، اإلمارات، المغرب، ولبنان. وبلغ معدل النمو في ھ##ذه الحص##ة

)، اإلم###ارات 1.8)، مص###ر (%3.1)، الع###راق (%3.9ال###دول كم###ا یل###ي: جیب###وتي (%
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 لدول العربیةثالثا: تطورات استھالك النفط والطاقة في ا
فیما یلي صورة إجمالیة عن تطورات استھالك الطاقة في الدول العربیة  نقدم

، حیث تتناول التطورات في إجمالي استھالك الطاقة في 2017-2013خالل الفترة 

الدول العربیة حسب المصادر، وسیتم إلقاء الضوء على استھالك الطاقة في الدول 

في ھذه الدول، وتطور أسعار المنتجات البترولیة  األعضاء، وكثافة استخدام الطاقة

   في األسواق المحلیة للدول األعضاء.
 

 الدول العربیة إجمالي -1

 استھالك الطاقة ومتوسط نصیب الفرد إجمالي 1-1

یتأثر استھالك الطاقة بعناصر عدیدة ومتعددة ذات صلة بالجوانب االقتصادیة 

ادیة توجد ثالثة عوامل أساسیة تؤثر على والسیاسیة والمناخیة. ومن الناحیة االقتص

استھالك الطاقة، وھذه العوامل ھي الناتج المحلي اإلجمالي وعدد السكان وأسعار 

  الطاقة. 

وفیما یلي نلقي الضوء على التطورات التي حصلت في ھذه العوامل في 

 .2016-2013الدول العربیة خالل الفترة 

 الناتج المحلي اإلجمالي: -أ
 2017لتقری##ر االقتص##ادي العرب##ي الموح##د لع##ام اق##دیرات ال##واردة ف##ي تش##یر الت

إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة في الدول العربیة ق##د انكم##ش بمع##دل 

ملی##ار  2716.1حی##ث تراج##ع م##ن ح##والي  2016-2013س##نویا خ##الل الفت##رة  %4.8

. 2016ك##ي ف##ي ع##ام ملی##ار دوالر أمری 2347.1إل##ى  2013دوالر أمریك##ي ف##ي ع##ام 

وج##اء ھ##ذا التراج##ع بس##بب ت##أثر االقتص##ادات العربی##ة بثالث##ة عوام##ل رئیس##یة، وھ##ي: 

تواصل انخفاض أسعار النفط في األسواق العالمیة، تب##اطؤ تع##افي االقتص##اد الع##المي، 

واستمرار تداعیات التطورات اإلقلیمیة واألوضاع الداخلیة ف##ي بع##ض ال##دول العربی##ة 

 .)17-1الشكل (مل أداء االقتصادات العربیة. وتأثیر ذلك على مج
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 18 -1الشكل 
 متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة 

 2016 -2013في الدول العربیة، 
 (دوالر أمریكي)

 
 

ن بیانات البنك الدولي الصادرة في كانون األول/ دیس##مبر ومن ناحیة أخرى فإ

 2010حول الناتج المحلي اإلجمالي في الدول األعضاء باألسعار الثابت##ة لع##ام  2017

بع##د اس##تثناء البح##رین، س##وریا، ولیبی##ا نظ##را لع##دم ت##وفر  –تش##یر إل##ى أن ھ##ذا الن##اتج 

ملی##ار دوالر  2100.1لیص##ل إل##ى  2016ف##ي ع##ام  3.5%قد ارتفع بمعدل  –البیانات 

 1956.5وم##ع  2015ملی##ار دوالر أمریك##ي ف##ي ع##ام  2030أمریك##ي بالمقارن##ة م##ع 

 .2013ملیار دوالر أمریكي في عام  1899.3و 2014ملیار دوالر أمریكي في عام 

ف##ي ع##ام  2%یق##در أن ع##دد الس##كان ف##ي ال##دول العربی##ة ق##د ارتف##ع بمع##دل  السكان: -ب

ملی##ون نس##مة ف##ي ال##دول  268.2م##نھم  –ن نس##مة ملی##و 408حی##ث بل##غ ح##والي  2017

ملیون نسمة ف##ي  262.9منھم  -ملیون نسمة  400بالمقارنة مع ما یقارب  -األعضاء 

 .2016في عام  -الدول األعضاء 

تشیر بیانات التقریر االقتص##ادي العرب##ي الموح##د إل##ى أن مع##دل التض##خم  األسعار: -ج

غیر في الرقم القیاس##ي ألس##عار المس##تھلك ق##د في الدول العربیة مقاسا بمتوسط معدل الت

. أم##ا م##ن ناحی##ة أس##عار 2016ف##ي ع##ام  5%إل##ى  2013ف##ي ع##ام  5.3%تراج##ع م##ن 
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). وف##ي الوق##ت نفس##ھ حص##ل تراج##ع ف##ي 0.9)، ولبن##ان (%0.8)، المغ##رب (%1.5%(

حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة ف##ي ث##الث عش##رة دول##ة، وھ##ي: 

ردن، الس##ودان، ُعم##ان، الس##عودیة، موریتانی##ا، الیمن، لیبیا، الجزائر، الكویت، قط##ر، األ

البحرین، تونس، والقمر. وبلغ معدل التراجع في ھذه الحص##ة ف##ي ھ##ذه ال##دول كم##ا یل##ي: 

)، قط#####ر 1.1)، الكوی#####ت (%6.1)، الجزائ#####ر (%11.6)، لیبی#####ا (%20.8ال#####یمن (%

)، الس##########عودیة 4.1)، ُعم##########ان (%2.7)، الس##########ودان (%3.6)، األردن (%4.9%(

 ).       0.2)، والقمر (%0.4)، البحرین وتونس (% 0.9%(وموریتانیا 

وتوج##د س##بع دول تج##اوزت فیھ##ا حص##ة الف##رد م##ن الن##اتج المحل##ي اإلجم##الي 

دوالر  58350، وھ##ذه ال##دول ھ##ي: قط##ر (2016المتوسط العام للدول العربیة ف##ي ع##ام 

 دوالر أمریك###ي)، 25141دوالر أمریك###ي)، الكوی###ت ( 41530أمریك###ي)، اإلم###ارات (

دوالر أمریك####ي)، ُعم####ان  20337دوالر أمریك####ي)، الس####عودیة ( 22691البح####رین (

 دوالر أمریكي).  13355دوالر أمریكي)، ولبنان ( 15019(

ویمك##ن توزی##ع ال##دول العربی##ة الت##ي ل##م یتج##اوز فیھ##ا نص##یب الف##رد م##ن الن##اتج 

ألول##ى المحل##ي اإلجم##الي المتوس##ط الع##ام لل##دول العربی##ة إل##ى فئت##ین، وتتض##من الفئ##ة ا

دوالر  3000ال##دول الت##ي یق##ل فیھ##ا نص##یب الف##رد م##ن الن##اتج المحل##ي اإلجم##الي ع##ن 

دوالر أمریك##ي)، الس##ودان  2941أمریك##ي، وتش##تمل عل##ى س##بع دول وھ##ي: مص##ر (

دوالر  1841دوالر أمریك####ي)، جیب####وتي ( 1845دوالر أمریك####ي)، لیبی####ا ( 2929(

دوالر أمریك##ي)، وال##یمن  888دوالر أمریك##ي)، القم##ر ( 1214أمریكي)، موریتانیا (

دوالر أمریكي). أما الفئة الثانیة فھي الدول التي یتجاوز فیھا نصیب الفرد م##ن  554(

دوالر أمریكي ولك##ن یبق##ى دون المتوس##ط الع##ام لل##دول  3000الناتج المحلي اإلجمالي 

دوالر أمریك##ي)،  4171العربی##ة، وتتض##من ھ##ذه الفئ##ة خم##س دول، وھ##ي: الع##راق (

 3680دوالر أمریك##ي)، األردن ( 3724دوالر أمریك##ي)، ت##ونس ( 3825(الجزائ##ر 

 .)118 -الشكل (دوالر أمریكي).  3004دوالر أمریكي)، والمغرب (
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 18 -1الشكل 
 متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجاریة 

 2016 -2013في الدول العربیة، 
 (دوالر أمریكي)

 
 

ن بیانات البنك الدولي الصادرة في كانون األول/ دیس##مبر ومن ناحیة أخرى فإ

 2010حول الناتج المحلي اإلجمالي في الدول األعضاء باألسعار الثابت##ة لع##ام  2017

بع##د اس##تثناء البح##رین، س##وریا، ولیبی##ا نظ##را لع##دم ت##وفر  –تش##یر إل##ى أن ھ##ذا الن##اتج 

ملی##ار دوالر  2100.1لیص##ل إل##ى  2016ف##ي ع##ام  3.5%قد ارتفع بمعدل  –البیانات 

 1956.5وم##ع  2015ملی##ار دوالر أمریك##ي ف##ي ع##ام  2030أمریك##ي بالمقارن##ة م##ع 

 .2013ملیار دوالر أمریكي في عام  1899.3و 2014ملیار دوالر أمریكي في عام 

ف##ي ع##ام  2%یق##در أن ع##دد الس##كان ف##ي ال##دول العربی##ة ق##د ارتف##ع بمع##دل  السكان: -ب

ملی##ون نس##مة ف##ي ال##دول  268.2م##نھم  –ن نس##مة ملی##و 408حی##ث بل##غ ح##والي  2017

ملیون نسمة ف##ي  262.9منھم  -ملیون نسمة  400بالمقارنة مع ما یقارب  -األعضاء 

 .2016في عام  -الدول األعضاء 

تشیر بیانات التقریر االقتص##ادي العرب##ي الموح##د إل##ى أن مع##دل التض##خم  األسعار: -ج

غیر في الرقم القیاس##ي ألس##عار المس##تھلك ق##د في الدول العربیة مقاسا بمتوسط معدل الت

. أم##ا م##ن ناحی##ة أس##عار 2016ف##ي ع##ام  5%إل##ى  2013ف##ي ع##ام  5.3%تراج##ع م##ن 
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). وف##ي الوق##ت نفس##ھ حص##ل تراج##ع ف##ي 0.9)، ولبن##ان (%0.8)، المغ##رب (%1.5%(

حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة ف##ي ث##الث عش##رة دول##ة، وھ##ي: 

ردن، الس##ودان، ُعم##ان، الس##عودیة، موریتانی##ا، الیمن، لیبیا، الجزائر، الكویت، قط##ر، األ

البحرین، تونس، والقمر. وبلغ معدل التراجع في ھذه الحص##ة ف##ي ھ##ذه ال##دول كم##ا یل##ي: 

)، قط#####ر 1.1)، الكوی#####ت (%6.1)، الجزائ#####ر (%11.6)، لیبی#####ا (%20.8ال#####یمن (%

)، الس##########عودیة 4.1)، ُعم##########ان (%2.7)، الس##########ودان (%3.6)، األردن (%4.9%(

 ).       0.2)، والقمر (%0.4)، البحرین وتونس (% 0.9%(وموریتانیا 

وتوج##د س##بع دول تج##اوزت فیھ##ا حص##ة الف##رد م##ن الن##اتج المحل##ي اإلجم##الي 

دوالر  58350، وھ##ذه ال##دول ھ##ي: قط##ر (2016المتوسط العام للدول العربیة ف##ي ع##ام 

 دوالر أمریك###ي)، 25141دوالر أمریك###ي)، الكوی###ت ( 41530أمریك###ي)، اإلم###ارات (

دوالر أمریك####ي)، ُعم####ان  20337دوالر أمریك####ي)، الس####عودیة ( 22691البح####رین (

 دوالر أمریكي).  13355دوالر أمریكي)، ولبنان ( 15019(

ویمك##ن توزی##ع ال##دول العربی##ة الت##ي ل##م یتج##اوز فیھ##ا نص##یب الف##رد م##ن الن##اتج 

ألول##ى المحل##ي اإلجم##الي المتوس##ط الع##ام لل##دول العربی##ة إل##ى فئت##ین، وتتض##من الفئ##ة ا

دوالر  3000ال##دول الت##ي یق##ل فیھ##ا نص##یب الف##رد م##ن الن##اتج المحل##ي اإلجم##الي ع##ن 

دوالر أمریك##ي)، الس##ودان  2941أمریك##ي، وتش##تمل عل##ى س##بع دول وھ##ي: مص##ر (

دوالر  1841دوالر أمریك####ي)، جیب####وتي ( 1845دوالر أمریك####ي)، لیبی####ا ( 2929(

دوالر أمریك##ي)، وال##یمن  888دوالر أمریك##ي)، القم##ر ( 1214أمریكي)، موریتانیا (

دوالر أمریكي). أما الفئة الثانیة فھي الدول التي یتجاوز فیھا نصیب الفرد م##ن  554(

دوالر أمریكي ولك##ن یبق##ى دون المتوس##ط الع##ام لل##دول  3000الناتج المحلي اإلجمالي 

دوالر أمریك##ي)،  4171العربی##ة، وتتض##من ھ##ذه الفئ##ة خم##س دول، وھ##ي: الع##راق (

 3680دوالر أمریك##ي)، األردن ( 3724دوالر أمریك##ي)، ت##ونس ( 3825(الجزائ##ر 

 .)118 -الشكل (دوالر أمریكي).  3004دوالر أمریكي)، والمغرب (



تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون 82

 اإلدارة االقتصادیة                                                 عربیة المصدرة للبترولمنظمة األقطار ال

 2017 تقریر األمین العام السنوي ____________________________________________
53 

 

عضاء حیث ویلعب الغاز الطبیعي دورا أساسیا في میزان الطاقة في الدول األ

من إجمالي استھالك الطاقة في الدول األعضاء في عام  52.7%بلغت مساھمتھ 

من  46.5%. وما یزال النفط یلعب دورا ھاما على الرغم تراجع حصتھ لتبلغ 2017

 . 2017إجمالي االستھالك في عام 

أما في الدول العربیة األخرى فمن المالحظ أن حصة الغاز الطبیعي في 

في عام  38.1%إلى  2013في عام  36%الك الطاقة قد ارتفعت من إجمالي استھ

من إجمالي استھالك  55.7%إلى  58.5%بینما تراجعت حصة النفط من  2017

 الطاقة في ھذه الدول خالل الفترة ذاتھا.

وتلعب بقیة مصادر الطاقة (الفحم والطاقة الكھرومائیة) دورا ضئیال في 

من إجمالي استھالك  0.8%إذ لم تتجاوز حصتھا  میزان الطاقة في الدول األعضاء

من إجمالي  6.3%، وتشكل ھذه المصادر 2017الطاقة في ھذه الدول في عام 

 .)18-1( الجدولو )19 -1الشكل (استھالك الطاقة في الدول العربیة األخرى. 

 19 -1الشكل 
 2017ھیكل استھالك الطاقة في الدول العربیة في عام

(%) 
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المنتجات البترولیة في األسواق المحلیة في ال##دول العربی##ة فق##د اتب##ع العدی##د م##ن ال##دول 

العربی##ة سیاس##ة الرف##ع الت##دریجي لھ##ذه األس##عار، وم##ن ھ##ذه ال##دول ك##ل م##ن األردن، 

 اإلمارات، تونس، الجزائر، عمان، قطر، مصر، المغرب، لبنان، والیمن. 

 
 استھالك الطاقة وفق المصدر 1-2

اتس###مت مع###دالت النم###و ف###ي إجم###الي اس###تھالك الطاق###ة ف###ي ال###دول العربی###ة 

بالتقل###ب حی###ث ازداد ھ###ذا االس###تھالك بمع###دل یق###ارب  2017 -2013خ###الل الفت###رة 

 2014ف###ي ع###ام  0.7%دل لیص###ل إل###ى ث###م تراج###ع ھ###ذا المع### 2013ف###ي ع###ام  %1

. 2016ف###ي ع###ام  1.5%ث###م ھ###بط إل###ى  2015ف###ي ع###ام  3.9%وقف###ز بع###دھا لیبل###غ 

وتش###یر التق###دیرات األولی###ة إل###ى أن مع###دل النم###و ف###ي إجم###الي اس###تھالك الطاق###ة ف###ي 

لیص###ل إل###ى م###ا یق###ارب  2017ف###ي ع###ام  1.9%ال###دول العربی###ة ق###د ارتف###ع بمع###دل 

 الیوم (ب م ن ي). ملیون برمیل مكافئ نفط في  14.9

 2017في عام  2.1%وفي الدول األعضاء ارتفع استھالك الطاقة بمعدل 

، وفي الوقت 2017ملیون ب م ن ي في عام  13.1لیصل إلى ما یربو قلیال عن 

 1.7لیتجاوز قلیال  1%نفسھ ارتفع ھذا االستھالك في بقیة الدول العربیة بمعدل 

 ملیون ب م ن ي.   

قة الھیدروكربونیة من النفط والغاز الطبیعي المصدر وتشكل مصادر الطا

األساسي وشبھ الوحید لتلبیة متطلبات الطاقة في الدول العربیة إذ بلغت حصة ھذه 

إجمالي استھالك الطاقة في ھذه الدول في عام من  98.5%المصادر أكثر من 

ي الدول . ویعتبر الغاز الطبیعي المصدر األساسي األول في میزان الطاقة ف2017

) إجمالي استھالك ھذه الدول في عام 51العربیة إذ أصبح یغطي أكثر من نصف (%

. وتساھم بقیة مصادر الطاقة من الفحم 47.6%، بینما بلغت حصة النفط 2017

 . 1.5%والطاقة الكھرومائیة مساھمة بسیطة ال تتجاوز 



تطورات السوق النفطية العالمية وإنعكاساتها على الدول األعضاء

83 تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون

الفصل 
األول  اإلدارة االقتصادیة                                                 عربیة المصدرة للبترولمنظمة األقطار ال

 2017 تقریر األمین العام السنوي ____________________________________________
53 

 

عضاء حیث ویلعب الغاز الطبیعي دورا أساسیا في میزان الطاقة في الدول األ

من إجمالي استھالك الطاقة في الدول األعضاء في عام  52.7%بلغت مساھمتھ 

من  46.5%. وما یزال النفط یلعب دورا ھاما على الرغم تراجع حصتھ لتبلغ 2017

 . 2017إجمالي االستھالك في عام 

أما في الدول العربیة األخرى فمن المالحظ أن حصة الغاز الطبیعي في 

في عام  38.1%إلى  2013في عام  36%الك الطاقة قد ارتفعت من إجمالي استھ

من إجمالي استھالك  55.7%إلى  58.5%بینما تراجعت حصة النفط من  2017

 الطاقة في ھذه الدول خالل الفترة ذاتھا.

وتلعب بقیة مصادر الطاقة (الفحم والطاقة الكھرومائیة) دورا ضئیال في 

من إجمالي استھالك  0.8%إذ لم تتجاوز حصتھا  میزان الطاقة في الدول األعضاء

من إجمالي  6.3%، وتشكل ھذه المصادر 2017الطاقة في ھذه الدول في عام 

 .)18-1( الجدولو )19 -1الشكل (استھالك الطاقة في الدول العربیة األخرى. 

 19 -1الشكل 
 2017ھیكل استھالك الطاقة في الدول العربیة في عام

(%) 

 
 
 
 
 

 اإلدارة االقتصادیة                                                 لعربیة المصدرة للبترولمنظمة األقطار ا

 2017 تقریر األمین العام السنوي ____________________________________________
52 

 

المنتجات البترولیة في األسواق المحلیة في ال##دول العربی##ة فق##د اتب##ع العدی##د م##ن ال##دول 

العربی##ة سیاس##ة الرف##ع الت##دریجي لھ##ذه األس##عار، وم##ن ھ##ذه ال##دول ك##ل م##ن األردن، 

 اإلمارات، تونس، الجزائر، عمان، قطر، مصر، المغرب، لبنان، والیمن. 

 
 استھالك الطاقة وفق المصدر 1-2

اتس###مت مع###دالت النم###و ف###ي إجم###الي اس###تھالك الطاق###ة ف###ي ال###دول العربی###ة 

بالتقل###ب حی###ث ازداد ھ###ذا االس###تھالك بمع###دل یق###ارب  2017 -2013خ###الل الفت###رة 

 2014ف###ي ع###ام  0.7%دل لیص###ل إل###ى ث###م تراج###ع ھ###ذا المع### 2013ف###ي ع###ام  %1

. 2016ف###ي ع###ام  1.5%ث###م ھ###بط إل###ى  2015ف###ي ع###ام  3.9%وقف###ز بع###دھا لیبل###غ 

وتش###یر التق###دیرات األولی###ة إل###ى أن مع###دل النم###و ف###ي إجم###الي اس###تھالك الطاق###ة ف###ي 

لیص###ل إل###ى م###ا یق###ارب  2017ف###ي ع###ام  1.9%ال###دول العربی###ة ق###د ارتف###ع بمع###دل 

 الیوم (ب م ن ي). ملیون برمیل مكافئ نفط في  14.9

 2017في عام  2.1%وفي الدول األعضاء ارتفع استھالك الطاقة بمعدل 

، وفي الوقت 2017ملیون ب م ن ي في عام  13.1لیصل إلى ما یربو قلیال عن 

 1.7لیتجاوز قلیال  1%نفسھ ارتفع ھذا االستھالك في بقیة الدول العربیة بمعدل 

 ملیون ب م ن ي.   

قة الھیدروكربونیة من النفط والغاز الطبیعي المصدر وتشكل مصادر الطا

األساسي وشبھ الوحید لتلبیة متطلبات الطاقة في الدول العربیة إذ بلغت حصة ھذه 

إجمالي استھالك الطاقة في ھذه الدول في عام من  98.5%المصادر أكثر من 

ي الدول . ویعتبر الغاز الطبیعي المصدر األساسي األول في میزان الطاقة ف2017

) إجمالي استھالك ھذه الدول في عام 51العربیة إذ أصبح یغطي أكثر من نصف (%

. وتساھم بقیة مصادر الطاقة من الفحم 47.6%، بینما بلغت حصة النفط 2017

 . 1.5%والطاقة الكھرومائیة مساھمة بسیطة ال تتجاوز 
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معدل استھالك الفرد من الطاقة في الدول  )19 -1( الجدولو )20 -1الشكل (

 .2017و 2013في عامي العربیة 

 20 -1الشكل 
 2017معدل استھالك الفرد من الطاقة في الدول العربیة في عام 

 (برمیل مكافئ نفط)

 
 

	19-1الجدول 
 2017و 2013معدل استھالك الفرد من الطاقة في الدول العربیة لعامي 

 (	برمیل مكافئ نفط/ سنة	)
	 	 	*2017	 2013	   

73.9	 71.8	  اإلمارات   

75.3 82.0	  البحرین   

6.2 6.0	  تونس *   

10.1 9.7	  الجزائر   

51.3 49.3	  السعودیة *   

3.0 4.8	  سوریا *   

8.1 8.8	  العراق   

138.1 136.4	  قطر *   

59.3 72.3	  الكویت   

15.2 21.3	  لیبیا   

7.3 7.8	  مصر   
17.9 18.0	  الدول األعضاء   
4.5 4.7	  الدول العربیة األخرى   
13.3 13.5	  دول العربیة  إجمالي ال 

 	 		 	  * بیانات تقدیریة.   
 	  منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، بنك المعلومات. المصدر: 
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	18-1 الجدول
   2017 -2013استھالك الطاقة في الدول العربیة، 

( نفط/ یوم ألف برمیل مكافئ ) 
	 	 	 	 	 	  معدل النمو	

 2016- 2017	
*2017 2016	 2015	 2014	 2013	   

          		  الغاز الطبیعي   
2.2 6912	 6763	 6507	 6165	 6291	  الدول األعضاء       
0.4 660	 657	 632	 597	 588	  عربیة األخرى      الدول ال 
2.1 7572	 7420	 7140	 6762	 6879	  إجمالي الدول العربیة   

	  	 		 		 	 		  المنتجات البترولیة    
1.9 6100	 5986	 6017	 5832	 5683	  الدول األعضاء       
1.5 965	 951	 977	 985	 954	  الدول العربیة األخرى       
1.9 7065	 6936	 6994	 6817	 6636	  العربیة  إجمالي الدول  

	  	 		 		 		 		  الطاقة الكھرومائیة   
	 72	 72	 72	 72	 67	  الدول األعضاء       
	 29	 29	 29	 29	 29	  الدول العربیة األخرى       
	 101	 101	 100	 101	 96	  إجمالي الدول العربیة   

	  	 		 		 		 		  الفحم   
	 39	 39	 39	 44	 42	  الدول األعضاء       
	 80	 80	 77	 86	 61	  الدول العربیة األخرى       
	 119	 119	 115	 130	 103	  إجمالي الدول العربیة   

	  	 		 		 		 		  اجمالي استھالك الطاقة   
2.1 13123	 12860	 12635	 12113	 12083	  الدول األعضاء       
1.0 1734	 1716	 1714	 1697	 1631	  الدول العربیة األخرى       
1.9 14857	 14576	 14349	 13810	 13714	  إجمالي الدول العربیة   

 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	  * بیانات تقدیریة.   
 	 	 	 	 	  قد ال تتطابق المجامیع نظراً للتقریب. مالحظة: 
 	 	  : منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، بنك المعلومات.المصدر 

 
 واستمر انخفاض المتوسط العام الستھالك الفرد من الطاقة في الدول العربیة

برمیل مكافئ نفط (ب م ن) في  13.5حیث تراجع من  2017-2013خالل الفترة 

. وفي الدول األعضاء انخفض ھذا 2017ب م ن في عام  13.3إلى  2013عام 

ب م ن. ویعود ھذا التراجع إلى تقلص معدل  17.9ب م ن إلى  18المتوسط من 

ا، العراق، استھالك الفرد في ست من الدول األعضاء، وھي البحرین، سوری

الكویت، لیبیا، ومصر. كما تراجع ھذا المعدل في الدول العربیة األخرى غیر 

ب م ن، ویبین  4.5ب م ن إلى  4.7األعضاء خالل الفترة نفسھا حیث انخفض من 
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معدل استھالك الفرد من الطاقة في الدول  )19 -1( الجدولو )20 -1الشكل (

 .2017و 2013في عامي العربیة 

 20 -1الشكل 
 2017معدل استھالك الفرد من الطاقة في الدول العربیة في عام 

 (برمیل مكافئ نفط)

 
 

	19-1الجدول 
 2017و 2013معدل استھالك الفرد من الطاقة في الدول العربیة لعامي 

 (	برمیل مكافئ نفط/ سنة	)
	 	 	*2017	 2013	   

73.9	 71.8	  اإلمارات   

75.3 82.0	  البحرین   

6.2 6.0	  تونس *   

10.1 9.7	  الجزائر   

51.3 49.3	  السعودیة *   

3.0 4.8	  سوریا *   

8.1 8.8	  العراق   

138.1 136.4	  قطر *   

59.3 72.3	  الكویت   

15.2 21.3	  لیبیا   

7.3 7.8	  مصر   
17.9 18.0	  الدول األعضاء   
4.5 4.7	  الدول العربیة األخرى   
13.3 13.5	  دول العربیة  إجمالي ال 

 	 		 	  * بیانات تقدیریة.   
 	  منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، بنك المعلومات. المصدر: 
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	18-1 الجدول
   2017 -2013استھالك الطاقة في الدول العربیة، 

( نفط/ یوم ألف برمیل مكافئ ) 
	 	 	 	 	 	  معدل النمو	

 2016- 2017	
*2017 2016	 2015	 2014	 2013	   

          		  الغاز الطبیعي   
2.2 6912	 6763	 6507	 6165	 6291	  الدول األعضاء       
0.4 660	 657	 632	 597	 588	  عربیة األخرى      الدول ال 
2.1 7572	 7420	 7140	 6762	 6879	  إجمالي الدول العربیة   

	  	 		 		 	 		  المنتجات البترولیة    
1.9 6100	 5986	 6017	 5832	 5683	  الدول األعضاء       
1.5 965	 951	 977	 985	 954	  الدول العربیة األخرى       
1.9 7065	 6936	 6994	 6817	 6636	  العربیة  إجمالي الدول  

	  	 		 		 		 		  الطاقة الكھرومائیة   
	 72	 72	 72	 72	 67	  الدول األعضاء       
	 29	 29	 29	 29	 29	  الدول العربیة األخرى       
	 101	 101	 100	 101	 96	  إجمالي الدول العربیة   

	  	 		 		 		 		  الفحم   
	 39	 39	 39	 44	 42	  الدول األعضاء       
	 80	 80	 77	 86	 61	  الدول العربیة األخرى       
	 119	 119	 115	 130	 103	  إجمالي الدول العربیة   

	  	 		 		 		 		  اجمالي استھالك الطاقة   
2.1 13123	 12860	 12635	 12113	 12083	  الدول األعضاء       
1.0 1734	 1716	 1714	 1697	 1631	  الدول العربیة األخرى       
1.9 14857	 14576	 14349	 13810	 13714	  إجمالي الدول العربیة   

 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	  * بیانات تقدیریة.   
 	 	 	 	 	  قد ال تتطابق المجامیع نظراً للتقریب. مالحظة: 
 	 	  : منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، بنك المعلومات.المصدر 

 
 واستمر انخفاض المتوسط العام الستھالك الفرد من الطاقة في الدول العربیة

برمیل مكافئ نفط (ب م ن) في  13.5حیث تراجع من  2017-2013خالل الفترة 

. وفي الدول األعضاء انخفض ھذا 2017ب م ن في عام  13.3إلى  2013عام 

ب م ن. ویعود ھذا التراجع إلى تقلص معدل  17.9ب م ن إلى  18المتوسط من 

ا، العراق، استھالك الفرد في ست من الدول األعضاء، وھي البحرین، سوری

الكویت، لیبیا، ومصر. كما تراجع ھذا المعدل في الدول العربیة األخرى غیر 

ب م ن، ویبین  4.5ب م ن إلى  4.7األعضاء خالل الفترة نفسھا حیث انخفض من 
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من إجمالي استھالك العالم من الغاز  11.5%واستھلكت الدول العربیة 

 15.4%مقابل  46.7%، وبلغت حصة الدول الصناعیة 2016الطبیعي في عام 

 .)22 -1( الشكل. لدول النامیةل 26.4%لدول االتحاد السوفیتي السابق و
 

 22 -1الشكل 
 2016یة والمجموعات الدولیة األخرى في عام استھالك الغاز الطبیعي في الدول العرب

(%) 

 
 

 

 المنتجات البترولیة    1-2-2

ومن المتوقع أن یرتفع استھالك المنتجات البترولیة في الدول العربیة في عام 

ملیون ب م ن  6.1ملیون ب م ن ي، منھا  7.1لیبلغ ما یقارب  1.9%بمعدل  2017

في بقیة الدول العربیة. وتبلغ حصة ألف ب م ن ي  965ي في الدول األعضاء و

 2017من إجمالي استھالك المنتجات البترولیة في عام  86.3%الدول األعضاء 

 لبقیة الدول العربیة. 13.7%مقابل 

ومن ناحیة التوزیع النسبي الستھالك المنتجات البترولیة في الدول العربیة 

ل من الغازولین ووقود فإنھ من المتوقع أن تسجل حصة ك 2017-2013خالل الفترة 

 25.7%إلى  24.6%الطائرات ارتفاعا ملموسا حیث ستزداد حصة الغازولین من 

. كما سترتفع حصة زیت الوقود 7.2%إلى  6%وستزداد حصة وقود الطائرات من 
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من إجمالي استھالك الطاقة في العالم في  5.5% بلغت حصة الدول العربیةو

لدول النامیة ل 45.6%مقابل  41.6%بلغت حصة الدول الصناعیة بینما ، 2016عام 

 .)21 -1( الشكلول االتحاد السوفیتي السابق. لد 7.3%و

 

 21 -1الشكل 
 2016استھالك الطاقة في الدول العربیة والمجموعات الدولیة األخرى في عام 

(%) 

 
 

 الغاز الطبیعي 1-2-1

في  2.1%یتوقع أن ینمو استھالك الغاز الطبیعي في الدول العربیة بمعدل 

ملیون ب م  6.9ب م ن ي، منھا حوالي  ملیون 7.6لیصل إلى ما یقارب  2017عام 

ألف ب م ن ي في بقیة الدول العربیة. وتعتبر الدول  660ن ي في الدول األعضاء و

األعضاء المستھلك األساسي للغاز الطبیعي ضمن الدول العربیة حیث وصلت 

مقابل  2017من إجمالي استھالك الدول العربیة في عام  91.3%حصتھا إلى 

 دول العربیة. في بقیة ال %8.7
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من إجمالي استھالك العالم من الغاز  11.5%واستھلكت الدول العربیة 

 15.4%مقابل  46.7%، وبلغت حصة الدول الصناعیة 2016الطبیعي في عام 

 .)22 -1( الشكل. لدول النامیةل 26.4%لدول االتحاد السوفیتي السابق و
 

 22 -1الشكل 
 2016یة والمجموعات الدولیة األخرى في عام استھالك الغاز الطبیعي في الدول العرب

(%) 

 
 

 

 المنتجات البترولیة    1-2-2

ومن المتوقع أن یرتفع استھالك المنتجات البترولیة في الدول العربیة في عام 

ملیون ب م ن  6.1ملیون ب م ن ي، منھا  7.1لیبلغ ما یقارب  1.9%بمعدل  2017

في بقیة الدول العربیة. وتبلغ حصة ألف ب م ن ي  965ي في الدول األعضاء و

 2017من إجمالي استھالك المنتجات البترولیة في عام  86.3%الدول األعضاء 

 لبقیة الدول العربیة. 13.7%مقابل 

ومن ناحیة التوزیع النسبي الستھالك المنتجات البترولیة في الدول العربیة 

ل من الغازولین ووقود فإنھ من المتوقع أن تسجل حصة ك 2017-2013خالل الفترة 

 25.7%إلى  24.6%الطائرات ارتفاعا ملموسا حیث ستزداد حصة الغازولین من 

. كما سترتفع حصة زیت الوقود 7.2%إلى  6%وستزداد حصة وقود الطائرات من 
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من إجمالي استھالك الطاقة في العالم في  5.5% بلغت حصة الدول العربیةو
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 24 -1الشكل 
 استھالك النفط في الدول العربیة والمجموعات الدولیة األخرى

 2016في عام 
(%) 

 
 

 
 الطاقة الكھرومائیة 1-2-3

یقع معظم الدول العربیة في منطقة جغرافیة تتسم عموما بشح الموارد المائیة 

ربائیة من األمر الذي ینعكس مباشرة على قدرات ھذه الدول على إنتاج الطاقة الكھ

المساقط المائیة. ویؤدي ذلك مباشرة إلى ضآلة مساھمة الطاقة الكھرومائیة في میزان 

الطاقة في ھذه الدول. وتشیر البیانات المتاحة إلى أنھ من المتوقع أن یصل حجم 

ألف ب م ن ي في عام  101استھالك الطاقة الكھرومائیة في الدول العربیة إلى 

من إجمالي استھالك الطاقة في ھذه الدول في عام  0.7%، أي ما یقارب 2017

. وتعتبر مصر أكبر دولة عربیة منتجة ومستھلكة للطاقة الكھرومائیة إذ یقدر 2017

 ألف ب م ن ي.  64حجم استھالكھا بحوالي 

من إجمالي استھالك العالم  0.5%ما یربو قلیال عن  واستھلكت الدول العربیة

مقابل  58.5%لدول النامیة ، وبلغت حصة ا2016 من الطاقة الكھرومائیة في عام

 لدول االتحاد السوفیتي السابق. 4.2%وللدول الصناعیة  %34.8
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. وفي الوقت نفسھ ستتراجع حصة زیت الغاز/ الدیزل من 17.8%إلى  17.7%من 

كل من غاز البترول المسال والكیروسین إذ ، كما ستتراجع حصة 36%إلى  %38.3

، كما ستصل حصة الكیروسین إلى 8.4%ستصل حصة غاز البترول المسال إلى 

تطور التوزیع النسبي الستھالك المنتجات  )23 -1الشكل (ویوضح . %0.7

 .2017-2013الدول العربیة خالل الفترة  البترولیة في
 

 23 -1الشكل 
لمنتجات البترولیة في الدول العربیة خالل الفترة التوزیع النسبي الستھالك ا

2013-2017 
(%) 

 
 

من إجمالي استھالك المنتجات البترولیة  6.9%وبلغت حصة الدول العربیة 

 40.9%مقابل  47.9%، وبلغت حصة الدول الصناعیة 2016في العالم في عام 

 .)24 -1الشكل (. لدول االتحاد السوفیتي السابق 4.4%ولدول النامیة ل
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استھالك  )20 -1الجدول (و )25 -1الشكل (ویوضح . 2016كان علیھ في عام 

 .2013مقارنة بعام  2017عضاء في عام الطاقة في الدول األ
 

 25 -1الشكل 
 2017و  2013استھالك الطاقة في الدول األعضاء في عامي 
 (ألف برمیل مكافىء نفط / یوم)

 
 

	20-1الجدول 
     2017-2013استھالك الطاقة في الدول األعضاء، 

 (ألف برمیل مكافئ نفط/ یوم)
	 	 	 	 	 	  معدل النمو	

 2016- 2017	
*2017 2016	 2015	 2014	 2013	   

2.3	 1802	 1761	 1690	 1582		 1679		  اإلمارات   

0.9 297	 294	 295	 295		 281		  البحرین   

1.4 195	 192	 192	 193		 180		  تونس *   

2.4 1154	 1128	 1143	 1080		 1015		  الجزائر   

2.2 4640	 4539	 4498	 4304		 4055		  السعودیة *   

0.0 191	 191	 225	 240		 287		  سوریا *   

1.7 862	 848	 802	 791		 845		  العراق   

2.1 1003	 982	 881	 744		 749		  قطر   

2.0 715	 701	 690	 640		 683		  الكویت   

1.0 401	 397	 475	 493		 498		  لیبیا*   

2.0 1862	 1826	 1745	 1751		 1811		  مصر   

2.1 13123		 12860		 12635		 12113		 12083		  االجمالي   

 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	  * بیانات تقدیریة.   
 	 	 	  : قد ال تتطابق المجامیع نظراً للتقریب.مالحظة 
 	  : منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، بنك المعلومات.المصدر 
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 الفحم 1-2-4
یساھم الفحم مساھمة محدودة في إجمالي استھالك الطاقة في الدول العربیة، 

ألف ب م ن ي في عام  119ویتوقع أن یصل حجم استھالك الفحم في ھذه الدول إلى 

 من إجمالي استھالك الطاقة.  %0.8، أي 2017

من إجمالي استھالك العالم من الفحم  0.2%واستھلكت الدول العربیة أقل من 

الصناعیة  للدول %24.5مقابل  71.1%لدول النامیة ، وبلغت حصة ا2016في عام 

 لدول االتحاد السوفیتي السابق. 4.2%و
 

 إجمالي استھالك الطاقة في األقطار األعضاء .2

  ومتوسط نصیب الفرد إجمالي استھالك الطاقة 2-1

استھالك تطورات متباینة فیما یتعلق بإجمالي  2017 -2013شھدت الفترة 

بمعدل  2013الطاقة في الدول األعضاء إذ بعد أن تقلص ھذا االستھالك في عام 

ثم  2015في عام  4.3%ثم قفز بمعدل  2014في عام  0.3%ارتفع بمعدل  %2.4

. ویتوقع أن ینمو إجمالي استھالك 2016في عام  1.8%المعدل إلى  تراجع ھذا

ب م ن ملیون  13.1لیبلغ  2017في عام  2.1%الطاقة في الدول األعضاء بمعدل 

جاءت ھذه الزیادة ألف ب م ن ي. و 263، أي بزیادة حجمھا 2017ي في عام 

إلمارات )، األف ب م ن ي 101بصورة رئیسیة من ثالث دول، وھي: السعودیة (

ألف ب م ن ي). ویتوقع أن یرتفع استھالك  37)، ومصر (ألف ب م ن ي 41(

ألف ب م ن ي)، قطر  27الطاقة بصورة محدودة في أربع دول، وھي: الجزائر (

ألف ب م ن ي) في كل منھما. ویتوقع  14)، والعراق والكویت (ألف ب م ن ي 21(

ب م ن  آالف 4ل، وھي: لیبیا (في ثالث دو بشكل طفیفأن یرتفع استھالك الطاقة 

آالف ب م ن ي) في كل منھما. ویتوقع أن یستقر استھالك  3)، والبحرین وتونس (ي

، وھو المستوى نفسھ الذي 2017ألف ب م ن ي في عام  191الطاقة في سوریا عند 
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، وھو المستوى نفسھ الذي 2017ألف ب م ن ي في عام  191الطاقة في سوریا عند 
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استھالك الطاقة في  )21 -1( الجدولو )27 -1الشكل (ویوضح ). 0.3%والفحم (

 .2017حسب المصدر في عام  الدول األعضاء

 27 -1الشكل 
 2017استھالك الطاقة في الدول األعضاء حسب المصدر في عام 

 ألف برمیل مكافئ نفط / الیوم)(

 
 
	21-1الجدول 

  2017- 2013استھالك الطاقة في الدول األعضاء وفق المصدر، 
 (ألف برمیل مكافئ نفط/ یوم)

	 	 	 	 	 	 	
 معدل النمو

 2016- 2017	
*2017 2016	 2015	 2014	 2013	   

2.2	 6912	 6763	 6507	 6165	 6291	  الغاز الطبیعي   
1.9 6100	 5986	 6017	 5832	 5683	  المنتجات البترولیة    

0.0 72	 72	 72	 72	 67	  الطاقة الكھرومائیة   
0.0 39	 39	 39	 44	 42	  الفحم   

2.1 13123	 12860	 12635	 12113	 12083	  إجمالي الطاقة   

 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	  * بیانات تقدیریة.   

 	 	 	  : قد ال تتطابق المجامیع نظراً للتقریب.مالحظة 
 	 	  منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، بنك المعلومات. المصدر: 
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في الدول  ستھالك الفرد من الطاقةالعام ال توسطویتوقع أن یتراجع الم

. ویتوقع 2017ب م ن في عام  17.9إلى  2013ب م ن في عام  18األعضاء من 

ب م ن)،  138.1إلى المعدالت التالیة: قطر ( 2017أن یصل ھذا المتوسط في عام 

ب م ن)،  59.3ب م ن)، الكویت ( 75.3ب م ن)، البحرین ( 73.9اإلمارات (

ب م ن)، العراق  10.1ب م ن)، الجزائر ( 15.2ب م ن)، لیبیا ( 51.3السعودیة (

ب م ن).  3ب م ن)، وسوریا ( 6.2ب م ن)، تونس ( 7.3ب م ن)، مصر ( 8.1(

 .معدل استھالك الفرد من الطاقة في الدول األعضاء) 26-1الشكل (ویوضح 

 26-1الشكل 
 2017معدل استھالك الفرد من الطاقة في الدول األعضاء في عام 

 (برمیل مكافئ نفط)

 
 

 

 استھالك الطاقة وفق المصدر 2-2

روكربونیة (النفط والغاز الطبیعي) المصدر شبھ تشكل مصادر الطاقة الھید

الوحید الذي تعتمد علیھ الدول األعضاء لتلبیة متطلبات الطاقة فیھا حیث تغطي ھذه 

. ویتوقع 2017من إجمالي استھالك الطاقة في ھذه الدول في عام  99.2%المصادر 

ى النحو عل 2017أن تتوزع مساھمة مصادر الطاقة في إجمالي االستھالك في عام 

)، 0.5%)، الطاقة الكھرومائیة (46.5%)، النفط (52.7%التالي: الغاز الطبیعي (
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 استھالك الطاقة وفق المصدر 2-2

روكربونیة (النفط والغاز الطبیعي) المصدر شبھ تشكل مصادر الطاقة الھید

الوحید الذي تعتمد علیھ الدول األعضاء لتلبیة متطلبات الطاقة فیھا حیث تغطي ھذه 

. ویتوقع 2017من إجمالي استھالك الطاقة في ھذه الدول في عام  99.2%المصادر 

ى النحو عل 2017أن تتوزع مساھمة مصادر الطاقة في إجمالي االستھالك في عام 
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 28 -1الشكل 

 2017و  2013في الدول األعضاء في عامي استھالك الغاز الطبیعي 
 (ألف برمیل مكافئ نفط / یوم)

 
 

األعضاء في درجة اعتمادھا على الغاز الطبیعي لسد وتختلف الدول 

ضمن ثالث فئات، وذلك حسب احتیاجاتھا من الطاقة. ویمكن تصنیف ھذه الدول 

قة في ھذه الدول في األھمیة النسبیة لمساھمة الغاز الطبیعي في إجمالي استھالك الطا

 وھذه الفئات ھي:، 2017عام 

لتغطیة متطلبات الطاقة  الدول التي تعتمد اعتمادا أساسیا على الغاز الطبیعي -

من استخدام  %50فیھا، وھي الدول التي تزید فیھا حصة الغاز الطبیعي عن 

، اإلمارات، قطر. وتتألف ھذه الفئة من خمس دول، وھي: البحرین، الطاقة

وبلغت حصة الغاز الطبیعي من إجمالي استھالك الطاقة ر، والكویت. الجزائ

)، 81.8قطر (%)، 89.2كما یلي: البحرین (% 2017في ھذه الدول في عام 

  ).53.1)، والكویت (%62.8الجزائر (%)، 73.8اإلمارات (%

لتغطیة متطلبات الطاقة  الدول التي تعتمد اعتمادا رئیسیا على الغاز الطبیعي -

 50% -33%وھي الدول التي تتراوح فیھا حصة الغاز الطبیعي ما بین فیھا، 

. وتتضمن ھذه الفئة خمس دول، وھي: مصر، تونس، من استخدام الطاقة
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 الغاز الطبیعي 2-2-1
 

 2017یتوقع أن یرتفع استھالك الغاز الطبیعي في الدول األعضاء في عام 

ملیون ب م ن ي في عام  6.3ملیون ب م ن ي بالمقارنة مع  6.9لیبلغ  2.2%بمعدل 

 52.1%لطاقة في الدول األعضاء من ، لترتفع حصتھ في إجمالي استھالك ا2013

وتوجد خمس دول عربیة ذات استھالك  .2017في عام  52.7%إلى  2013في عام 

ملموس من الغاز الطبیعي، وھي: السعودیة، اإلمارات، مصر، قطر، والجزائر. 

من إجمالي استھالك الغاز الطبیعي في الدول  83%دول الخمس بلغت حصة ھذه ال

. وبلغت حصص ھذه الدول من إجمالي استھالك الدول 2017األعضاء في عام 

)، 13.1%)، مصر (%19.2( اإلمارات)، 28.3%( األعضاء كما یلي: السعودیة

 )22 -1الجدول (و )28 -1الشكل (). ویبین 10.5)، والجزائر (%11.9قطر (%

  .2017و 2013 ياستھالك الغاز الطبیعي في الدول األعضاء في عام
	22-1الجدول 

  2017-2013ھالك الغاز الطبیعي في الدول األعضاء، است
 (ألف برمیل مكافئ نفط/ یوم)

	 	 	 	 	 	  معدل النمو	
 2016- 2017	

*2017 2016	 2015	 2014	 2013	   

2.4	 1330	 1299	 1239	 1146	 1225		  اإلمارات     
1.0 265	 262	 265	 265	 253		  البحرین   
2.2 91	 89	 89	 93	 87		  تونس   
2.6 725	 706	 708	 660	 595		  الجزائر   
2.3 1955	 1910	 1800	 1764	 1724		  السعودیة   
0.0 67	 67	 75	 87	 96		  سوریا   
0.8 190	 189	 168	 155	 149		  العراق   
2.1 820	 803	 723	 607	 630		  قطر   
2.1 380	 372	 358	 311	 342		  الكویت   
2.3 184	 180	 254	 236	 266		  لیبیا   
2.3 905	 885	 829	 841	 925		  مصر   
2.2 6912		 6762		 6507		 6165		 6291		  االجمالي   

 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	  * بیانات تقدیریة.   

 	 	 	  : قد ال تتطابق المجامیع نظراً للتقریب.مالحظة
 	 	  : منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، بنك المعلومات.المصدر 
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 28 -1الشكل 

 2017و  2013في الدول األعضاء في عامي استھالك الغاز الطبیعي 
 (ألف برمیل مكافئ نفط / یوم)
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  2017-2013ھالك الغاز الطبیعي في الدول األعضاء، است
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*2017 2016	 2015	 2014	 2013	   
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	 	 	 	 	 	  * بیانات تقدیریة.   

 	 	 	  : قد ال تتطابق المجامیع نظراً للتقریب.مالحظة
 	 	  : منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، بنك المعلومات.المصدر 
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ب م ن ي. ویتوقع أن تسجل أربع دول أعلى معدالت االرتفاع في االستھالك ضمن 

ع أن الدول األعضاء، وھذه الدول ھي: اإلمارات، السعودیة، قطر، والكویت. ویتوق

)، السعودیة 2.2%كما یلي: اإلمارات ( 2017یبلغ ھذا المعدل في ھذه الدول في عام 

). كما یتوقع أن یصل ھذا المعدل إلى 2%)، والكویت (2.1%)، قطر (%2.1(

 في كل من الجزائر، العراق، ومصر.  %1.9

ویتوقع أن یصل حجم الزیادة في استھالك المنتجات البترولیة في الدول 

. وستأتي ھذه الزیادة بصورة رئیسیة 2017ألف ب ن ي في عام  114ء إلى األعضا

من أربع دول، وھي: السعودیة، مصر، العراق، واإلمارات حیث سیبلغ حجم الزیادة 

ألف ب م ن ي)،  16ألف ب م ن ي)، مصر ( 56في ھذه الدول كما یلي: السعودیة (

ن ي)، وبذلك یمثل حجم  آالف ب م 10ألف ب م ن ي)، واإلمارات ( 13العراق (

من إجمالي حجم الزیادة المتوقع في استھالك  83.1%الزیادة في ھذه الدول األربع 

 . )23 -1الجدول (. 2017الدول األعضاء من المنتجات البترولیة في عام 
	23-1الجدول 

  2017-2013استھالك المنتجات البترولیة في الدول األعضاء، 
( یومألف برمیل مكافئ نفط/  ) 

	 	 	 	 	 	  معدل النمو	
 2016- 2017	

*2017 2016	 2015	 2014	 2013	   

2.2	 447	 437	 426	 406	 425		  اإلمارات   
0.4 32	 32	 31	 29	 29		  البحرین   
0.7 103	 102	 102	 98	 92		  تونس   
1.9 426	 418	 431	 416	 416		  الجزائر   
2.1 2683	 2627	 2696	 2537	 2330		  السعودیة    
0.0 117	 117	 143	 147	 185		  سوریا   
1.9 672	 659	 634	 637	 696		  العراق   
2.1 183	 179	 158	 137	 119		  قطر   
2.0 335	 329	 332	 329	 341		  الكویت    
0.0 217	 217	 221	 257	 232		  لیبیا   
1.9 885	 869	 844	 839	 819		  مصر   
1.9 6100		 5986		 6017		 5832		 5683		  االجمالي   

 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	  * بیانات تقدیریة.   
 	 	 	  قد ال تتطابق المجامیع نظراً للتقریب. مالحظة:
 	 	  منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، بنك المعلومات. المصدر: 
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السعودیة، وسوریا. وبلغت حصة الغاز الطبیعي في استھالك ھذه الدول لیبیا، 

السعودیة )، 45.9لیبیا (% )،46.7)، تونس (%48.6كما یلي: مصر (%

 ).35.1)، وسوریا (42.1%(%

، وتضم ھذه الفئة في عام الدول التي تعتمد اعتمادا ثانویا على الغاز الطبیعي -

أن تبلغ حصة الغاز الطبیعي دولة واحدة وھي العراق الذي یتوقع  2017

 من إجمالي استھالك الطاقة.  %22
 

درجة اعتماد الدول األعضاء على الغاز الطبیعي  )29 -1الشكل (ویبین 

 لبیة احتیاجاتھا من الطاقة.لت

 29 -1الشكل 
 األھمیة النسبیة الستھالك الغاز الطبیعي في إجمالي استھالك الطاقة

 2017في الدول األعضاء في عام 
(%) 

 
 

 المنتجات البترولیة 2-2-2

بعد أن تقلص إجمالي استھالك المنتجات البترولیة في الدول األعضاء من  

، فإنھ 2016ألف ب م ن ي في عام  5986إلى  2015ألف ب م ن ي في عام  6017

ألف  6100لیبلغ  1.9%بمعدل  2017من المتوقع أن یرتفع ھذا االستھالك في عام 

  52.7الدول االعضاء  متوسط
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ب م ن ي. ویتوقع أن تسجل أربع دول أعلى معدالت االرتفاع في االستھالك ضمن 

ع أن الدول األعضاء، وھذه الدول ھي: اإلمارات، السعودیة، قطر، والكویت. ویتوق

)، السعودیة 2.2%كما یلي: اإلمارات ( 2017یبلغ ھذا المعدل في ھذه الدول في عام 

). كما یتوقع أن یصل ھذا المعدل إلى 2%)، والكویت (2.1%)، قطر (%2.1(

 في كل من الجزائر، العراق، ومصر.  %1.9

ویتوقع أن یصل حجم الزیادة في استھالك المنتجات البترولیة في الدول 

. وستأتي ھذه الزیادة بصورة رئیسیة 2017ألف ب ن ي في عام  114ء إلى األعضا

من أربع دول، وھي: السعودیة، مصر، العراق، واإلمارات حیث سیبلغ حجم الزیادة 

ألف ب م ن ي)،  16ألف ب م ن ي)، مصر ( 56في ھذه الدول كما یلي: السعودیة (

ن ي)، وبذلك یمثل حجم  آالف ب م 10ألف ب م ن ي)، واإلمارات ( 13العراق (

من إجمالي حجم الزیادة المتوقع في استھالك  83.1%الزیادة في ھذه الدول األربع 

 . )23 -1الجدول (. 2017الدول األعضاء من المنتجات البترولیة في عام 
	23-1الجدول 

  2017-2013استھالك المنتجات البترولیة في الدول األعضاء، 
( یومألف برمیل مكافئ نفط/  ) 

	 	 	 	 	 	  معدل النمو	
 2016- 2017	

*2017 2016	 2015	 2014	 2013	   

2.2	 447	 437	 426	 406	 425		  اإلمارات   
0.4 32	 32	 31	 29	 29		  البحرین   
0.7 103	 102	 102	 98	 92		  تونس   
1.9 426	 418	 431	 416	 416		  الجزائر   
2.1 2683	 2627	 2696	 2537	 2330		  السعودیة    
0.0 117	 117	 143	 147	 185		  سوریا   
1.9 672	 659	 634	 637	 696		  العراق   
2.1 183	 179	 158	 137	 119		  قطر   
2.0 335	 329	 332	 329	 341		  الكویت    
0.0 217	 217	 221	 257	 232		  لیبیا   
1.9 885	 869	 844	 839	 819		  مصر   
1.9 6100		 5986		 6017		 5832		 5683		  االجمالي   

 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	  * بیانات تقدیریة.   
 	 	 	  قد ال تتطابق المجامیع نظراً للتقریب. مالحظة:
 	 	  منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، بنك المعلومات. المصدر: 
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السعودیة، وسوریا. وبلغت حصة الغاز الطبیعي في استھالك ھذه الدول لیبیا، 

السعودیة )، 45.9لیبیا (% )،46.7)، تونس (%48.6كما یلي: مصر (%

 ).35.1)، وسوریا (42.1%(%

، وتضم ھذه الفئة في عام الدول التي تعتمد اعتمادا ثانویا على الغاز الطبیعي -

أن تبلغ حصة الغاز الطبیعي دولة واحدة وھي العراق الذي یتوقع  2017

 من إجمالي استھالك الطاقة.  %22
 

درجة اعتماد الدول األعضاء على الغاز الطبیعي  )29 -1الشكل (ویبین 

 لبیة احتیاجاتھا من الطاقة.لت

 29 -1الشكل 
 األھمیة النسبیة الستھالك الغاز الطبیعي في إجمالي استھالك الطاقة

 2017في الدول األعضاء في عام 
(%) 

 
 

 المنتجات البترولیة 2-2-2

بعد أن تقلص إجمالي استھالك المنتجات البترولیة في الدول األعضاء من  

، فإنھ 2016ألف ب م ن ي في عام  5986إلى  2015ألف ب م ن ي في عام  6017

ألف  6100لیبلغ  1.9%بمعدل  2017من المتوقع أن یرتفع ھذا االستھالك في عام 

  52.7الدول االعضاء  متوسط
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من إجمالي استھالك الطاقة  0.3%من المتوقع أن تبلغ حصة استھالك الفحم 

 39حیث سیصل حجم ھذا االستھالك إلى حوالي  2017في الدول األعضاء في عام 

ألف ب م ن ي  8.6اإلمارات وحوالي ألف ب م ن ي في  25.5ألف ب م ن ي، منھا 

 .)25 -1(الجدول في مصر. 
	25-1الجدول 

  2017-2013استھالك الفحم في الدول األعضاء، 
 (ألف برمیل مكافئ نفط/ یوم)

	 	 	 	 	 	 	
 معدل النمو

 2016- 2017	
*2017 2016	 2015	 2014	 2013	   

0.0	 25.5	 25.5	 25.4	 29.4	 29.1	  اإلمارات     
0.0 2.9	 2.9	 2.9	 3.6	 3.2	  الجزائر   
0.0 2.0	 2.0	 2.0	 2.8	 1.9	  السعودیة   
0.0 8.6	 8.6	 8.3	 7.9	 7.7		  مصر   
0.0 39.0		 39.0		 38.5		 43.7		 42.0		  االجمالي   

 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	  * بیانات تقدیریة.   

 	 	  : قد ال تتطابق المجامیع نظراً للتقریب.مالحظة
 یة المصدرة للبترول، بنك المعلومات.: منظمة األقطار العربلمصدرا  

 كثافة الطاقة -3
یتبین من احتساب مؤشر كثافة الطاقة في الدول األعضاء بناء على بیانات 

حول استھالك الطاقة واستنادا لمنظمة أوابك بنك المعلومات التابع لألمانة العامة 

 2010الثابتة لعام على بیانات البنك الدولي حول الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 

ملیون  1طن مكافئ نفط لكل  292أن ھذا المؤشر قد انخفض في الدول األعضاء من 

طن مكافئ نفط  284إلى  2013دوالر أمریكي من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

. ویعود ھذا التحسن في ھذا المؤشر إلى 2016ملیون دوالر أمریكي في عام  1لكل 

في الدول األعضاء (باستثناء  2010مالي باألسعار الثابتة لعام أن الناتج المحلي اإلج

سنویا  3.4%البحرین، سوریا، ولیبیا نظرا لعدم توفر بیانات عنھا) قد ارتفع بمعدل 

بینما ارتفع إجمالي استھالك الطاقة في ھذه الدول  2016-2013خالل الفترة 

 خالل الفترة نفسھا. سنویا  2.1%(باستثناء البحرین، سوریا، ولیبیا) بمعدل 

ویوجد تباین ملحوظ بین الدول األعضاء فیما یتعلق بھذا المؤشر الذي یتراوح 

ملیون دوالر أمریكي من الناتج المحلي اإلجمالي  1طن مكافئ نفط لكل  197ما بین 
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ویمكن تصنیف الدول األعضاء إلى فئتین من ناحیة حصة المنتجات البترولیة 

مثل الفئة األولى في الدول التي ما . وتت2017في إجمالي استھالك الطاقة في عام 

تزال المنتجات البترولیة تغطي أكثر من نصف متطلبات الطاقة فیھا. وتتألف ھذه 

)، السعودیة 61.3)، سوریا (%78الفئة من خمس دول، وھي: العراق (%

). وتتمثل الفئة الثانیة من الدول التي 52.8)، وتونس (%54.1)، لیبیا (%57.8%(

البترولیة أقل من نصف احتیاجات الطاقة فیھا. وتتضمن ھذه الفئة تشكل المنتجات 

)، 36.9)، الجزائر (%46.9)، الكویت (%47.5ست دول وھي: مصر (%

 ). 10.8)، والبحرین (%18.2)، قطر (%24.8اإلمارات (%

 الطاقة الكھرومائیة والفحم 2-2-3

ستھالك الطاقة تساھم الطاقة الكھرومائیة والفحم مساھمة صغیرة في إجمالي ا

من  0.85%تزید حصة ھذان المصدران معا عن  أالفي الدول األعضاء حیث یتوقع 

. ویتوقع أن یبلغ إجمالي 2017إجمالي استھالك الطاقة في الدول األعضاء في عام 

ألف ب  63.7، منھا 2017ألف ب م ن ي في عام  72استھالك الطاقة الكھرومائیة 

ولة العربیة الرئیسیة المنتجة والمستھلكة للطاقة م ن ي في مصر التي تعتبر الد

  . )24 -1(ل الجدوالكھرومائیة ضمن الدول األعضاء. 
	24-1الجدول 

  2017-2013استھالك الطاقة الكھرومائیة في الدول األعضاء، 
( نفط/ یوم ألف برمیل مكافئ ) 

	 	 	 	 	 	  معدل النمو	
 2016- 2017	

*2017 2016	 2015	 2014	 2013	   

0.0	 1.0	 1.0	 1.0	 1.0	 1.0		  تونس *   
0.0 0.6	 0.6	 0.4	 0.9	 0.4		  الجزائر   
0.0 7.0	 7.0	 7.0	 7.0	 7.0		  سوریا *   

0.0 63.7	 63.7	 63.5	 63.5	 58.8		  مصر   
0.0 72.3	 72.3	 71.9	 72.4	 67.3	  االجمالي   

 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	  * بیانات تقدیریة.   
 	 	 	  ع نظراً للتقریب.قد ال تتطابق المجامی مالحظة:

 : منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، بنك المعلومات.المصدر 
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من إجمالي استھالك الطاقة  0.3%من المتوقع أن تبلغ حصة استھالك الفحم 

 39حیث سیصل حجم ھذا االستھالك إلى حوالي  2017في الدول األعضاء في عام 

ألف ب م ن ي  8.6اإلمارات وحوالي ألف ب م ن ي في  25.5ألف ب م ن ي، منھا 

 .)25 -1(الجدول في مصر. 
	25-1الجدول 

  2017-2013استھالك الفحم في الدول األعضاء، 
 (ألف برمیل مكافئ نفط/ یوم)

	 	 	 	 	 	 	
 معدل النمو

 2016- 2017	
*2017 2016	 2015	 2014	 2013	   

0.0	 25.5	 25.5	 25.4	 29.4	 29.1	  اإلمارات     
0.0 2.9	 2.9	 2.9	 3.6	 3.2	  الجزائر   
0.0 2.0	 2.0	 2.0	 2.8	 1.9	  السعودیة   
0.0 8.6	 8.6	 8.3	 7.9	 7.7		  مصر   
0.0 39.0		 39.0		 38.5		 43.7		 42.0		  االجمالي   

 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	  * بیانات تقدیریة.   

 	 	  : قد ال تتطابق المجامیع نظراً للتقریب.مالحظة
 یة المصدرة للبترول، بنك المعلومات.: منظمة األقطار العربلمصدرا  

 كثافة الطاقة -3
یتبین من احتساب مؤشر كثافة الطاقة في الدول األعضاء بناء على بیانات 

حول استھالك الطاقة واستنادا لمنظمة أوابك بنك المعلومات التابع لألمانة العامة 

 2010الثابتة لعام على بیانات البنك الدولي حول الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 

ملیون  1طن مكافئ نفط لكل  292أن ھذا المؤشر قد انخفض في الدول األعضاء من 

طن مكافئ نفط  284إلى  2013دوالر أمریكي من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

. ویعود ھذا التحسن في ھذا المؤشر إلى 2016ملیون دوالر أمریكي في عام  1لكل 

في الدول األعضاء (باستثناء  2010مالي باألسعار الثابتة لعام أن الناتج المحلي اإلج

سنویا  3.4%البحرین، سوریا، ولیبیا نظرا لعدم توفر بیانات عنھا) قد ارتفع بمعدل 

بینما ارتفع إجمالي استھالك الطاقة في ھذه الدول  2016-2013خالل الفترة 

 خالل الفترة نفسھا. سنویا  2.1%(باستثناء البحرین، سوریا، ولیبیا) بمعدل 

ویوجد تباین ملحوظ بین الدول األعضاء فیما یتعلق بھذا المؤشر الذي یتراوح 

ملیون دوالر أمریكي من الناتج المحلي اإلجمالي  1طن مكافئ نفط لكل  197ما بین 
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ویمكن تصنیف الدول األعضاء إلى فئتین من ناحیة حصة المنتجات البترولیة 

مثل الفئة األولى في الدول التي ما . وتت2017في إجمالي استھالك الطاقة في عام 

تزال المنتجات البترولیة تغطي أكثر من نصف متطلبات الطاقة فیھا. وتتألف ھذه 

)، السعودیة 61.3)، سوریا (%78الفئة من خمس دول، وھي: العراق (%

). وتتمثل الفئة الثانیة من الدول التي 52.8)، وتونس (%54.1)، لیبیا (%57.8%(

البترولیة أقل من نصف احتیاجات الطاقة فیھا. وتتضمن ھذه الفئة تشكل المنتجات 

)، 36.9)، الجزائر (%46.9)، الكویت (%47.5ست دول وھي: مصر (%

 ). 10.8)، والبحرین (%18.2)، قطر (%24.8اإلمارات (%

 الطاقة الكھرومائیة والفحم 2-2-3

ستھالك الطاقة تساھم الطاقة الكھرومائیة والفحم مساھمة صغیرة في إجمالي ا

من  0.85%تزید حصة ھذان المصدران معا عن  أالفي الدول األعضاء حیث یتوقع 

. ویتوقع أن یبلغ إجمالي 2017إجمالي استھالك الطاقة في الدول األعضاء في عام 

ألف ب  63.7، منھا 2017ألف ب م ن ي في عام  72استھالك الطاقة الكھرومائیة 

ولة العربیة الرئیسیة المنتجة والمستھلكة للطاقة م ن ي في مصر التي تعتبر الد

  . )24 -1(ل الجدوالكھرومائیة ضمن الدول األعضاء. 
	24-1الجدول 

  2017-2013استھالك الطاقة الكھرومائیة في الدول األعضاء، 
( نفط/ یوم ألف برمیل مكافئ ) 

	 	 	 	 	 	  معدل النمو	
 2016- 2017	

*2017 2016	 2015	 2014	 2013	   

0.0	 1.0	 1.0	 1.0	 1.0	 1.0		  تونس *   
0.0 0.6	 0.6	 0.4	 0.9	 0.4		  الجزائر   
0.0 7.0	 7.0	 7.0	 7.0	 7.0		  سوریا *   

0.0 63.7	 63.7	 63.5	 63.5	 58.8		  مصر   
0.0 72.3	 72.3	 71.9	 72.4	 67.3	  االجمالي   

 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	  * بیانات تقدیریة.   
 	 	 	  ع نظراً للتقریب.قد ال تتطابق المجامی مالحظة:

 : منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، بنك المعلومات.المصدر 
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 األسعار المحلیة -4
 

س###بق للعدی###د م###ن ال###دول األعض###اء أن أج###رى تع###دیالت ش###املة عل###ى أس###عار 

. وكما ورد سابقا فق##د اعتم##دت  2017ام المنتجات البترولیة في السوق المحلیة في ع

بع##ض ال##دول األعض##اء سیاس##ة الرف##ع الت##دریجي لھ##ذه األس##عار حی##ث لج##أت ك##ل م##ن 

اإلمارات ومص##ر إل##ى رف##ع أس##عار ك##ل م##ن غ##از البت##رول المس##ال والغ##ازولین وزی##ت 

الغاز/الدیزل.  كما رفع##ت ت##ونس أس##عار الغ##ازولین. ورفع##ت ك##ل م##ن الجزائ##ر وقط##ر 

 .(1-27) الجدول،  غاز/الدیزلن وزیت الأسعار الغازولی

 اإلدارة االقتصادیة                                                 عربیة المصدرة للبترولمنظمة األقطار ال
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   الشكل  طن مكافئ نفط في مصر في العام ذاتھ.  349و 2016في تونس في عام 

 .)26 -1الجدول (و )30 -1(
	26-1الجدول 

  2016، 2013تطور مؤشر كثافة الطاقة في الدول األعضاء، عامي 
( 2010طن مكافئ نفط لكل ملیون دوالر أمریكي من الناتج بأسعار  	) 

	 	 	2016	 2013	   
231.6	 243.8	  االمارات   
 البحرین    488.7 غ م 
196.9 193.4	  تونس *  
286.4 286.8	  الجزائر  
327.3 321.0	  السعودیة *  
 سوریا *   غ م  غ م 
199.2 232.5	  العراق  
286.6 240.6	  قطر  
244.3 249.1	  الكویت   
 لیبیا*   غ م  غ م 
348.7 387.5	  مصر   
284.0 291.8	  الدول األعضاء    

 	 		  .بیانات تقدیریة *
 لومات.منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، بنك المع المصدر:  

 
 30 -1الشكل 

 2016كثافة الطاقة في الدول األعضاء في عام 
 )2010(طن مكافئ نفط/ ملیون دوالر أمریكي بأسعار 

 
 ). 26-1المصدر: الجدول (
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س###بق للعدی###د م###ن ال###دول األعض###اء أن أج###رى تع###دیالت ش###املة عل###ى أس###عار 

. وكما ورد سابقا فق##د اعتم##دت  2017ام المنتجات البترولیة في السوق المحلیة في ع

بع##ض ال##دول األعض##اء سیاس##ة الرف##ع الت##دریجي لھ##ذه األس##عار حی##ث لج##أت ك##ل م##ن 

اإلمارات ومص##ر إل##ى رف##ع أس##عار ك##ل م##ن غ##از البت##رول المس##ال والغ##ازولین وزی##ت 

الغاز/الدیزل.  كما رفع##ت ت##ونس أس##عار الغ##ازولین. ورفع##ت ك##ل م##ن الجزائ##ر وقط##ر 
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   الشكل  طن مكافئ نفط في مصر في العام ذاتھ.  349و 2016في تونس في عام 

 .)26 -1الجدول (و )30 -1(
	26-1الجدول 

  2016، 2013تطور مؤشر كثافة الطاقة في الدول األعضاء، عامي 
( 2010طن مكافئ نفط لكل ملیون دوالر أمریكي من الناتج بأسعار  	) 

	 	 	2016	 2013	   
231.6	 243.8	  االمارات   
 البحرین    488.7 غ م 
196.9 193.4	  تونس *  
286.4 286.8	  الجزائر  
327.3 321.0	  السعودیة *  
 سوریا *   غ م  غ م 
199.2 232.5	  العراق  
286.6 240.6	  قطر  
244.3 249.1	  الكویت   
 لیبیا*   غ م  غ م 
348.7 387.5	  مصر   
284.0 291.8	  الدول األعضاء    

 	 		  .بیانات تقدیریة *
 لومات.منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول، بنك المع المصدر:  

 
 30 -1الشكل 

 2016كثافة الطاقة في الدول األعضاء في عام 
 )2010(طن مكافئ نفط/ ملیون دوالر أمریكي بأسعار 

 
 ). 26-1المصدر: الجدول (

الغازولين غاز البترول المسال
98 95 92 91 90 80 50 25 12.5 10 50 25

اوكتين اوكتين اوكتين اوكتين اوكتين اوكتين كغم كغم كغم كغم رطل رطل العملة
السنة المحلية الشهر

2.20 0.80 2.15 2.04 1.97 116.00 58.00 2017 درهم ديسمبر  االمارات  

0.140 0.140 0.235 0.160 0.125 1.200 2016 دينار يناير  البحرين  

1.390 1.110 1.750 1.510 1.230 7.400 2017 دينار يوليو  تونس  

20.42 35.72 35.33 32.69 103.20 2017 دينار يناير  الجزائر  

0.45 0.45 0.90 0.75 15.00 2016 لایر يناير  السعودية  

180.0 150.0 225.0 2500 2016 ليرة  سوريا   يونيو

400 150 900 750 450 5000 2016 دينار  العراق يناير

1.70 0.80 1.80 1.75 15.00 2017 لایر ديسمبر  قطر

0.110 0.110 0.165 0.105 0.085 0.750 2016 دينار سبتمبر  الكويت

0.090 0.090 0.150 1.500 2015 دينار  ليبيا نوفمبر

3.65 3.65 6.60 5.00 3.65 60.00 30.00 2017 جنيه يونيو  مصر

0.54 0.54 1.095 0.94 0.72 37 7 2017 دينار ديسمبر  االردن  

4.11 4.89 6.17 75 2016 جنيه  السودان   نوفمبر

0.219 0.209 0.186 2017 لایر  عمان   سبتمبر

850 765 1265 1235 18300 16100 2017 ليرة ديسمبر  لبنان  

9.61 11.25 2017 درهم ديسمبر  المغرب  

384.6 384.6 401 2014 اوقية  موريتانيا   يوليو

175 215 2017 لایر يونيو  اليمن  

الجدول 1 - 27
األسعار المحلية للمنتجات البترولية في الدول العربية في عام 2017

(عملة محلية / لتر)

زيت الغاز/ الديزل كيروسين
الدولة وآخر فترة تتوفر عنها بيانات

الجدول )27-1(
االسعار المحلية للمنتجات البترولية في الدول العربية في عام 2017

)عملة محلية / لتر(

المصدر : بنك المعلومات ، منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(.





التطورات العاملية والعربية
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 الفصل الثاني

 استكشاف في والعربية العالمية التطورات

 الطاقة مصادر وإنتاج واحتياطي

 أوال: النفط والغاز

  والعالم العربية الدول في واإلنتاج لالستكشاف العام الوضع .1

ً في سوق االستكشاف واإلنتاج  2017شهد عام   النفط،التحسن النسبي في أسعار  رغمتذبذبا

التي  Nobel Energyشركة مثل بعضها بشكل ملحوظ،  على ميزانيات الشركات التي ارتفعوانعكس ذلك 

كما  .2016مليار دوالر في عام  1.3مليار دوالر مقارنة بنحو  2.3رفعت نفقاتها الرأسمالية إلى أكثر من 

، مقارنة 2017مليار دوالر لعام  2.5 -1.9ميزانية تتراوح بين  Chesapeake Energyمؤسسة أقرت 

 .2016مليار دوالر في عام  1.75 -1.65بحوالي 

خفضت شركات أخرى من لكن ذلك لم ينسحب على كل الشركات العاملة في الصناعة البترولية إذ 

، إلى ما يتراوح بين 2016مليار دوالر عام  20.53التي خفضت نفقاتها من  Totalشركة ومنها نفقاتها، 

 .2017مليار دوالر عام  17 -16

مليار دوالر،  18.3تبلغ  2018أن ميزانيتها الرأسمالية واالستكشافية لعام  Chevronوأعلنت شركة 

 من ميزانية الشركة أكثرما يعكس انخفاض الميزانية للسنة الرابعة على التوالي، حيث بلغت  وهذا

دوالر لعام  مليار 35و، 2014مليار دوالر عام  39.8، ثم تراجعت إلى 2013مليار دوالر عام  42

 .2017مليار دوالر لعام  19.8، و2016مليار دوالر لعام  26.6، و2015

نفاق على االستكشاف إلتضاعف قرارات االستثمار وزيادة ا WoodMacتوقعت مؤسسة قد و

نفاق إلبعد ظهور مالمح عودة الثقة إلى سوق الصناعة البترولية، ورأت أن ا 2017اج في عام واإلنت

، لكن الرقم يبقى أقل 2016% عن عام 3بارتفاع  2017عام حتى نهاية مليار دوالر  450سيصل إلى 

مشاريع أن عدد قرارات االستثمار النهائية في المؤسسة كما ذكرت  .2014% من استثمارات عام 40بنحو 

 . 2016قراراً فقط عام  12بينما كان العدد  2017قراراً في عام  25االستكشاف واإلنتاج قد يصل إلى 

بأن عدد المشاريع التي تم منحها الضوء األخضر من المستثمرين في  WoodMacواسترشدت 

مليارات برميل مكافئ نفط من االحتياطيات، بينما  8مشروعاً تمثل  15بلغ  2017النصف األول من عام 

مليار برميل مكافئ نفط. ولوحظ أن من بين هذه المشاريع  8.8على تطوير  2016عملت مشاريع عام 

عمليات تتعلق القيام بعاً تعمل على توسيع حقول ناضجة، أو تطوير حقول بعيدة، أو مشرو 11الجديدة 
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105 تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون

الفصل 
الثاني

1 

 

 الفصل الثاني

 استكشاف في والعربية العالمية التطورات

 الطاقة مصادر وإنتاج واحتياطي

 أوال: النفط والغاز

  والعالم العربية الدول في واإلنتاج لالستكشاف العام الوضع .1

ً في سوق االستكشاف واإلنتاج  2017شهد عام   النفط،التحسن النسبي في أسعار  رغمتذبذبا

التي  Nobel Energyشركة مثل بعضها بشكل ملحوظ،  على ميزانيات الشركات التي ارتفعوانعكس ذلك 

كما  .2016مليار دوالر في عام  1.3مليار دوالر مقارنة بنحو  2.3رفعت نفقاتها الرأسمالية إلى أكثر من 

، مقارنة 2017مليار دوالر لعام  2.5 -1.9ميزانية تتراوح بين  Chesapeake Energyمؤسسة أقرت 

 .2016مليار دوالر في عام  1.75 -1.65بحوالي 

خفضت شركات أخرى من لكن ذلك لم ينسحب على كل الشركات العاملة في الصناعة البترولية إذ 

، إلى ما يتراوح بين 2016مليار دوالر عام  20.53التي خفضت نفقاتها من  Totalشركة ومنها نفقاتها، 

 .2017مليار دوالر عام  17 -16

مليار دوالر،  18.3تبلغ  2018أن ميزانيتها الرأسمالية واالستكشافية لعام  Chevronوأعلنت شركة 

 من ميزانية الشركة أكثرما يعكس انخفاض الميزانية للسنة الرابعة على التوالي، حيث بلغت  وهذا

دوالر لعام  مليار 35و، 2014مليار دوالر عام  39.8، ثم تراجعت إلى 2013مليار دوالر عام  42

 .2017مليار دوالر لعام  19.8، و2016مليار دوالر لعام  26.6، و2015

نفاق على االستكشاف إلتضاعف قرارات االستثمار وزيادة ا WoodMacتوقعت مؤسسة قد و

نفاق إلبعد ظهور مالمح عودة الثقة إلى سوق الصناعة البترولية، ورأت أن ا 2017اج في عام واإلنت

، لكن الرقم يبقى أقل 2016% عن عام 3بارتفاع  2017عام حتى نهاية مليار دوالر  450سيصل إلى 

مشاريع أن عدد قرارات االستثمار النهائية في المؤسسة كما ذكرت  .2014% من استثمارات عام 40بنحو 

 . 2016قراراً فقط عام  12بينما كان العدد  2017قراراً في عام  25االستكشاف واإلنتاج قد يصل إلى 

بأن عدد المشاريع التي تم منحها الضوء األخضر من المستثمرين في  WoodMacواسترشدت 

مليارات برميل مكافئ نفط من االحتياطيات، بينما  8مشروعاً تمثل  15بلغ  2017النصف األول من عام 

مليار برميل مكافئ نفط. ولوحظ أن من بين هذه المشاريع  8.8على تطوير  2016عملت مشاريع عام 

عمليات تتعلق القيام بعاً تعمل على توسيع حقول ناضجة، أو تطوير حقول بعيدة، أو مشرو 11الجديدة 
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مستويات متفاوتة من النشاطات في مختلف مجاالت  2017وقد شهدت الدول العربية خالل عام 

وافقت شركة بترول أبو ظبي ، رات العربية المتحدةدولة اإلماالصناعة البترولية، فعلى سبيل المثال وفي 

أم "طوير المشتركة لحقلي تاليابانية ضمن خطة ال INPEXعلى تمديد امتياز شركة  (أدنوك)الوطنية 

 INPEX. وبموجب االتفاق الجديد ستحصل 2042الواقعين في المغمورة وذلك حتى عام  "سطح"و "الدلخ

لتزيد حصة الشركة اليابانية إلى  "أم الدلخ"ألدنوك في حقل  مملوكة حاليا (%28)على حصة إضافية 

ر ــة تطويــل شركــن قبــ%. يذكر أن الحقلين يداران م40ح ـل سطــا في حقــا تبلغ حصتهــ%، بينم40

ف ب/ي، بينما ينتج حقل سطح ــأل 15دل ــبمع "خــأم الدل"ج حقل ــو"، وينتــ"زادك "ومــزاك"ل ــحق

 ب/ي. ألف 20بمعدل 

% 8عاماً منحت بموجبها حصة قدرها  40وقعت شركة بترول أبو ظبي الوطنية اتفاقية لمدة كما 

للعمليات البترولية البرية  يأبو ظبفي امتياز لشركة ، وذلك CNPC مؤسسة البترول الوطنية الصينيةل

حقول  االمتيازم يضمليار دوالر.  1.77، وحصلت مقابل ذلك على عالوة توقيع بلغت المحدودة )أدكو(

مكافئ مليار برميل  30و 20وتقدر مصادره بما يتراوح بين  ،"عصب"و ،"شاه"و ،"بوحصا"و ،"باب"

 ب/ي.مليون  1.6بنحو  2016نفط. قدر إنتاج االمتياز في عام 

داً ـعق Occidental of Abu Dhabiة ـر شركـة عبـيـظبي الوطن رول أبوـة بتـت شركـمنحو

لتقديم خدمات استشارية إلدارة المشاريع في حقلي غاز في المغمورة. ويتضمن االتفاق أن  KBRة ـركـلش

، إضافة "دلما"مسؤولة عن إدارة الخدمات الهندسية األساسية والتصميم لتطوير حقل غاز  KBRتكون 

عمال ظبي. ومن المخطط أن يتم إنجاز األ إلى التصميم وأعمال المسح في مشروع جزر هيل وغشا في أبو

 خالل سنتين، مع وجود خيار تمديد لمدة سنة إضافية.

في إطار هدفها لرفع إنتاج الغاز واستدامته عن  "شاغ"مشروع حقل غاز تطور أدنوك يذكر أن 

اإلنتاجية واألداء والنقل. يعتبر مشروع هيل وغشا من أكبر مشاريع الغاز  لزيادةطريق تنفيذ خطة شاملة 

ي من الغاز الحامض. /3ممليون  28الحامض التي تطورها شركة أدنوك والمتوقع أن ينتج أكثر من 

 يتم تصميمها وتشييدها.سجزيرة اصطناعية  11مشروع ما ال يقل عن لوتشمل متطلبات البنية التحتية ل

لتوجهات االستراتيجية لشركة بترول أبو ظبي الوطنية لإلنتاج المستدام وسعيها إلى رفع وفي إطار ا

 مركز األبحاث البترولية المتكاملة%، وقعت الشركة اتفاقاً مع 70معامل االستخالص من حقولها إلى 

راء أبحاث جمن كوادر أدنوك إل 4، حيث سيتم بموجب االتفاقية ابتعاث النرويجية Bergen التابع لجامعة

 .االستخالص البترولي المحسن الجديدةفي مجال تقنيات عملية 
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بربط حقول تحت سطح البحر إلى خطوط أنابيب اإلنتاج. أي أن هذه المشاريع عموماً ال تحمل الكثير من 

ة مقارنة المخاطرة، كما أنها ال تحتاج للكثير من التكاليف الرأسمالية، ويمكن وضعها على اإلنتاج بسرع

  مع الحقول الجديدة.

ً بشكل ما بقرارات االستثمار نوعية حول  التحليلى هذا ـأت ي حجم ـالتراجع الكبير فمرتبطا

ث شهد ذلك العام تراجع حجم اكتشافات النفط على مستوى ـ، حي2016ة في عام ــافات البتروليـاالكتش

الل ـل خـبرمي اتمليار 9غ ـات بلـاالكتشاف نـي مـم وسطـابل حجـل، مقـار برميـملي 2.4 م إلىـالعال

رها ـن المقرر تطويـان مـادر التي كـم المصـكما انخفض حج ك. ـعشر التي سبقت ذل ةـوام الخمسـاألع

% عن حجم المصادر التي تم تطويرها 30مليار برميل، وهو ما مثل تراجعاً بنسبة  4.7إلى  2016ام ـع

 .2015عام 

أنه مع نمو الطلب العالمي على النفط  في تقرير لها IEAوكالة الطاقة الدولية من جهتها، رأت 

مليون ب/ي خالل األعوام الخمسة القادمة، فإن تقلص االستثمارات لفترة  1.2والمتوقع أن يكون بحدود 

لمي. ( سيؤدي إلى أزمة في كميات النفط الكافية لتلبية الطلب العا2017طويلة )رغم تحسنها النسبي عام 

مليار دوالر،  26عن تراجع االستثمارات في بحر الشمال إلى أقل من  مثالً وفي هذا المقام ضربت الوكالة 

وبينت الوكالة أن تراجع حجم االستثمارات العالمي في . 2014عام ما استثمر أي ما يمثل نحو نصف 

ن عدد المشاريع تراجع إلى مليار دوالر، كما أ 345بلغ  2016و 2015مشاريع النفط والغاز بين عامي 

 . 1950أدنى حد له منذ عام 

تبين أن االستثمارات في مجال االستكشاف تراجعت بشكل ملحوظ يوعند النظر في تفاصيل التقرير 

مليار دوالر، وهو ما يمثل نحو نصف قيمتها في عام  60أكثر من االستثمارات في مجال التطوير لتبلغ 

% فقط من كامل االستثمارات في عام 12ى عمليات االستكشاف بحوالي أن تحظالوكالة  وتوقعت. 2014

 منذ عقد من الزمان.تنشرها في أدبياتها ، وهي أدنى نسبة 2017

أن الواليات المتحدة األمريكية تمكنت من تخفيض كلفة إنتاج زيت الطاقة الدولية رأت وكالة كذلك 

دوالر/البرميل،  45 -40يتراوح بين  Permianفي حوض  BEPالسجيل، مما جعل سعر نقطة التعادل 

 مليون ب/ي في 2.3أن إنتاج النفط األمريكي قد يرتفع بمقدار إلى التأكيد على الوكالة ب حداوهذا ما 

وترافق هذا الطرح مع  عند معدل األسعار الحالي، وقد يرتفع أكثر إذا تحسنت أسعار النفط. 2022عام 

% 63زاد بنسبة  2017كمالها في الواليات المتحدة في الربع الثالث من عام حقيقة أن عدد اآلبار التي تم إ

 .2016عن عدد اآلبار التي أُكملت في الربع الثالث من عام 
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مستويات متفاوتة من النشاطات في مختلف مجاالت  2017وقد شهدت الدول العربية خالل عام 

وافقت شركة بترول أبو ظبي ، رات العربية المتحدةدولة اإلماالصناعة البترولية، فعلى سبيل المثال وفي 

أم "طوير المشتركة لحقلي تاليابانية ضمن خطة ال INPEXعلى تمديد امتياز شركة  (أدنوك)الوطنية 

 INPEX. وبموجب االتفاق الجديد ستحصل 2042الواقعين في المغمورة وذلك حتى عام  "سطح"و "الدلخ

لتزيد حصة الشركة اليابانية إلى  "أم الدلخ"ألدنوك في حقل  مملوكة حاليا (%28)على حصة إضافية 

ر ــة تطويــل شركــن قبــ%. يذكر أن الحقلين يداران م40ح ـل سطــا في حقــا تبلغ حصتهــ%، بينم40

ف ب/ي، بينما ينتج حقل سطح ــأل 15دل ــبمع "خــأم الدل"ج حقل ــو"، وينتــ"زادك "ومــزاك"ل ــحق

 ب/ي. ألف 20بمعدل 

% 8عاماً منحت بموجبها حصة قدرها  40وقعت شركة بترول أبو ظبي الوطنية اتفاقية لمدة كما 

للعمليات البترولية البرية  يأبو ظبفي امتياز لشركة ، وذلك CNPC مؤسسة البترول الوطنية الصينيةل

حقول  االمتيازم يضمليار دوالر.  1.77، وحصلت مقابل ذلك على عالوة توقيع بلغت المحدودة )أدكو(

مكافئ مليار برميل  30و 20وتقدر مصادره بما يتراوح بين  ،"عصب"و ،"شاه"و ،"بوحصا"و ،"باب"

 ب/ي.مليون  1.6بنحو  2016نفط. قدر إنتاج االمتياز في عام 

داً ـعق Occidental of Abu Dhabiة ـر شركـة عبـيـظبي الوطن رول أبوـة بتـت شركـمنحو

لتقديم خدمات استشارية إلدارة المشاريع في حقلي غاز في المغمورة. ويتضمن االتفاق أن  KBRة ـركـلش

، إضافة "دلما"مسؤولة عن إدارة الخدمات الهندسية األساسية والتصميم لتطوير حقل غاز  KBRتكون 

عمال ظبي. ومن المخطط أن يتم إنجاز األ إلى التصميم وأعمال المسح في مشروع جزر هيل وغشا في أبو

 خالل سنتين، مع وجود خيار تمديد لمدة سنة إضافية.

في إطار هدفها لرفع إنتاج الغاز واستدامته عن  "شاغ"مشروع حقل غاز تطور أدنوك يذكر أن 

اإلنتاجية واألداء والنقل. يعتبر مشروع هيل وغشا من أكبر مشاريع الغاز  لزيادةطريق تنفيذ خطة شاملة 

ي من الغاز الحامض. /3ممليون  28الحامض التي تطورها شركة أدنوك والمتوقع أن ينتج أكثر من 

 يتم تصميمها وتشييدها.سجزيرة اصطناعية  11مشروع ما ال يقل عن لوتشمل متطلبات البنية التحتية ل

لتوجهات االستراتيجية لشركة بترول أبو ظبي الوطنية لإلنتاج المستدام وسعيها إلى رفع وفي إطار ا

 مركز األبحاث البترولية المتكاملة%، وقعت الشركة اتفاقاً مع 70معامل االستخالص من حقولها إلى 

راء أبحاث جمن كوادر أدنوك إل 4، حيث سيتم بموجب االتفاقية ابتعاث النرويجية Bergen التابع لجامعة

 .االستخالص البترولي المحسن الجديدةفي مجال تقنيات عملية 

 

2 

 

بربط حقول تحت سطح البحر إلى خطوط أنابيب اإلنتاج. أي أن هذه المشاريع عموماً ال تحمل الكثير من 

ة مقارنة المخاطرة، كما أنها ال تحتاج للكثير من التكاليف الرأسمالية، ويمكن وضعها على اإلنتاج بسرع

  مع الحقول الجديدة.

ً بشكل ما بقرارات االستثمار نوعية حول  التحليلى هذا ـأت ي حجم ـالتراجع الكبير فمرتبطا

ث شهد ذلك العام تراجع حجم اكتشافات النفط على مستوى ـ، حي2016ة في عام ــافات البتروليـاالكتش

الل ـل خـبرمي اتمليار 9غ ـات بلـاالكتشاف نـي مـم وسطـابل حجـل، مقـار برميـملي 2.4 م إلىـالعال

رها ـن المقرر تطويـان مـادر التي كـم المصـكما انخفض حج ك. ـعشر التي سبقت ذل ةـوام الخمسـاألع

% عن حجم المصادر التي تم تطويرها 30مليار برميل، وهو ما مثل تراجعاً بنسبة  4.7إلى  2016ام ـع

 .2015عام 

أنه مع نمو الطلب العالمي على النفط  في تقرير لها IEAوكالة الطاقة الدولية من جهتها، رأت 

مليون ب/ي خالل األعوام الخمسة القادمة، فإن تقلص االستثمارات لفترة  1.2والمتوقع أن يكون بحدود 

لمي. ( سيؤدي إلى أزمة في كميات النفط الكافية لتلبية الطلب العا2017طويلة )رغم تحسنها النسبي عام 

مليار دوالر،  26عن تراجع االستثمارات في بحر الشمال إلى أقل من  مثالً وفي هذا المقام ضربت الوكالة 

وبينت الوكالة أن تراجع حجم االستثمارات العالمي في . 2014عام ما استثمر أي ما يمثل نحو نصف 

ن عدد المشاريع تراجع إلى مليار دوالر، كما أ 345بلغ  2016و 2015مشاريع النفط والغاز بين عامي 

 . 1950أدنى حد له منذ عام 

تبين أن االستثمارات في مجال االستكشاف تراجعت بشكل ملحوظ يوعند النظر في تفاصيل التقرير 

مليار دوالر، وهو ما يمثل نحو نصف قيمتها في عام  60أكثر من االستثمارات في مجال التطوير لتبلغ 

% فقط من كامل االستثمارات في عام 12ى عمليات االستكشاف بحوالي أن تحظالوكالة  وتوقعت. 2014

 منذ عقد من الزمان.تنشرها في أدبياتها ، وهي أدنى نسبة 2017

أن الواليات المتحدة األمريكية تمكنت من تخفيض كلفة إنتاج زيت الطاقة الدولية رأت وكالة كذلك 

دوالر/البرميل،  45 -40يتراوح بين  Permianفي حوض  BEPالسجيل، مما جعل سعر نقطة التعادل 

 مليون ب/ي في 2.3أن إنتاج النفط األمريكي قد يرتفع بمقدار إلى التأكيد على الوكالة ب حداوهذا ما 

وترافق هذا الطرح مع  عند معدل األسعار الحالي، وقد يرتفع أكثر إذا تحسنت أسعار النفط. 2022عام 

% 63زاد بنسبة  2017كمالها في الواليات المتحدة في الربع الثالث من عام حقيقة أن عدد اآلبار التي تم إ

 .2016عن عدد اآلبار التي أُكملت في الربع الثالث من عام 
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بئراً  19مقابل  2015فقط عام آبار  4إلى أن عدد اآلبار التطويرية في تونس انخفض إلى هنا يشار 

، وذكرت وزارة الطاقة والمناجم التونسية أن السبب في ذلك يعود لتراجع عدد 2010حفرت عام 

. كما تراجعت 2015ترخيصاً عام  31إلى  2012ترخيصاً قبل عام  50التراخيص السارية المفعول من 

ن عامي ـتدة بيـة الممـة الخمسيـخطر ضمن الـث والتطويـال االستكشاف والبحـي مجـاالستثمارات ف

مليون دوالر، لتصل إلى  1490، وذلك من 2010 -2006% مقارنة بخطة 52بنحو  2015و 2011

مليون طن  0.5مليون دوالر. وتوقعت الوزارة في تقرير لها أن ينخفض إنتاج تونس من النفط إلى  775

 آالف ب/ي. 10، أي ما يقل عن 2030مكافئ نفط في أفق عام 

لتعزيز  Total، وقعت شركة سوناطراك على اتفاقية تعاون مع شركة الجمهورية الجزائريةوفي 

الشراكة بين الطرفين مما قد يتجسد على هيئة مشاريع جديدة ضمن مجال االستكشاف واإلنتاج بما في 

 يفوي تين"ذلك اإلطار التعاقدي الجديد لمشروع )تيميميون(، ومتابعة العمليات المشتركة في حقل 

االتفاقية . وجاء في بيان لشركة سوناطراك نشرته على موقعها الرسمي أن في إطار عقد جديد "تبنكورت

والطاقة  أيضا إلى توسيع التعاون في أنشطة أخرى، بما في ذلك االستكشاف والبتروكيماوياتتهدف 

 الشمسية والتنمية الدولية.

% خالل أربع سنوات، 14كما أعلنت سوناطراك عن خطة لرفع معدل إنتاجها من النفط بنسبة 

على عمليات التنقيب عن  2021و 2017مليار دوالر بين عامي  9ومن المتوقع أن تنفق الشركة 

 احتياطيات جديدة من النفط والغاز في البالد. 

مع مذكرة تفاهم على الثروة المعدنية وزارة النفط و، وقعت الجمهورية العربية السورية وفي

تتضمن االستكشاف  والغاز لتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجاالت النفط سلطنة عمان

صرح معالي وزير النفط السوري بأنه وقد واإلنتاج وتأهيل وتدريب الكوادر وإقامة مشاريع مشتركة. 

خدمات مشتركة دف متابعة ما تم االتفاق عليه لتشكيل شركة سيتم تشكيل فريقين فنيين من كال البلدين به

 في الصناعة البترولية.سورية عمانية في سورية لتقديم الخدمات النفطية للشركات العاملة 

منحت شركة أرامكو السعودية عقدي هندسة وشراء وإنشاء ، المملكة العربية السعوديةوفي 

كيب أربعة رؤوس آبار في حقل السفانية، ويتضمن الثاني ، يتضمن األول تر2017وتركيب في مطلع عام 

ً ـع 2015عام ت في ـوكانت أرامكو السعودية منحمنصة بحرية قبالة السواحل السعودية.  17تحديث   قدا

ة ـلشرك التابعـة  L&T Hydrocarbon Engineeringةـوده شركـقـالف تـمليار دوالر الئت 1.6ة ـبقيم

Larsen & Toubro كما منحت شركة .  الهندية، وذلك لتطوير المرحلة الثانية من حقل الحصبة البحري

عقد هندسة وشراء وإنشاء وتركيب لثالث منصات  McDermott Internationalأرامكو السعودية شركة 

 .مراقبة للغاز في المغمورة

4 

 

وم ـزاك" لـحق يـن فـالشركتي نـل مـوح لكـز الممنـاوك االمتيـأدن ددتـمة، ـب االتفاقيـوبموج

وات ـسن 10ة ـدلم 2014 ركانون األول/ديسمب 31ي ـي فـن المقرر أن ينتهـان مـذي كـوال "ويـالعل

  .2015ديسمبر كانون األول/ 31 يـي فـتهـتن

ثاني أكبر حقل بحري ورابع يعد ظبي،  الذي يقع قبالة سواحل أبو "زاكوم العلوي"حقل يذكر أن 

نفذت  1977، وفي عام 1963في عام  الحقلأكبر حقل نفط على مستوى العالم. تم اكتشاف النفط في 

ً لتطوير الحقل )فرع من شركة  JODCOاتفاقية مع شركة تم توقيع  1978وفي عام  ،أدنوك مشروعا

Inpex ) ،ع ـتلتها اتفاقية ملتطوير الحقلExxonMobil شركاء ال. وفي نفس العام بدأ 2006ي عام ـف

 ن الخيارات لزيادة الطاقة اإلنتاجية منـة مـدراسة مجموعب "وم العلويـزاك"تطوير حقل عمليات 

صناعية على إنشاء جزر اعتماداً وير اإلنتاج مشروع تطنفذ ، ثم ب/يألف 750إلى ب/ي ألف  500

وتقليص المساحة التي تحتاجها اإلنتاج لزيادة معدالت ممكنة واستخدام تقنية الحفر الممتد إلى أبعد نقطة 

 .تجهيزات البنية التحتية

تنفيذ لن إطالق برنامج مبادرات جديدة ع 2017يوليوأدنوك قد أعلنت في شهر تموز/وكانت 

توسيع البرنامج وتشمل مبادرات  ،إلى نموذجها التشغيلي المرنالبرنامج يستند  .2030لعام  راتيجيتهاتاس

على االستكشاف والتطوير واإلنتاج، لتغطي في الوقت الراهن نطاق الشراكات االستراتيجية، التي تركز 

ير كافة جوانب ومراحل األعمال، بما فيها تطوير مشاريع الغاز، والنقل والتوزيع، والتكر

أيضاً تعزيز المرونة والكفاءة والفعالية واإلدارة االستباقية لمحفظة المبادرات والبتروكيماويات، كما تشمل 

 األصول.

عالي الجودة للمناطق البحرية  جاذبيمسح جوي عمليات  CGGأنجزت شركة ، مملكة البحرينوفي 

يات المسح والتفسير التي أنجزت في ضمن أول عملية من نوعها في البالد، وشملت عمل لكةمللمواليابسة 

ألف كم طولي من البيانات. وكانت شركة نفط البحرين )بابكو( قد  18نحو  2017شهر شباط/فبراير 

 . 2015 أكتوبر/ تشرين األولفي شهر  CGGأرست المناقصة على 

بالتعاون مع شركة نفط البحرين لتقديم دراسة متكاملة تجمع بين بيانات المسح  CGGوسوف تعمل شركة 

الجوي وبين بيانات المسح الزلزالي ومعلومات اآلبار والبيانات الجيولوجية المتوفرة في المملكة، وذلك 

 لتحسين تفسير بيانات المسح الزلزالي.

% في حقل عشتار 50حصتها البالغة  النمساوية OMV، باعت شركة الجمهورية التونسيةوفي  

، وقد اتفق الطرفان على عدم اإلعالن عن قيمة العقد. يذكر أن Perencoالواقع في خليج قابس إلى شركة 

 . 2016ب م ن/ي عام  3000بلغت  "عشتار"من اإلنتاج من حقل  OMVحصة شركة 
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بئراً  19مقابل  2015فقط عام آبار  4إلى أن عدد اآلبار التطويرية في تونس انخفض إلى هنا يشار 

، وذكرت وزارة الطاقة والمناجم التونسية أن السبب في ذلك يعود لتراجع عدد 2010حفرت عام 

. كما تراجعت 2015ترخيصاً عام  31إلى  2012ترخيصاً قبل عام  50التراخيص السارية المفعول من 

ن عامي ـتدة بيـة الممـة الخمسيـخطر ضمن الـث والتطويـال االستكشاف والبحـي مجـاالستثمارات ف

مليون دوالر، لتصل إلى  1490، وذلك من 2010 -2006% مقارنة بخطة 52بنحو  2015و 2011

مليون طن  0.5مليون دوالر. وتوقعت الوزارة في تقرير لها أن ينخفض إنتاج تونس من النفط إلى  775

 آالف ب/ي. 10، أي ما يقل عن 2030مكافئ نفط في أفق عام 

لتعزيز  Total، وقعت شركة سوناطراك على اتفاقية تعاون مع شركة الجمهورية الجزائريةوفي 

الشراكة بين الطرفين مما قد يتجسد على هيئة مشاريع جديدة ضمن مجال االستكشاف واإلنتاج بما في 

 يفوي تين"ذلك اإلطار التعاقدي الجديد لمشروع )تيميميون(، ومتابعة العمليات المشتركة في حقل 

االتفاقية . وجاء في بيان لشركة سوناطراك نشرته على موقعها الرسمي أن في إطار عقد جديد "تبنكورت

والطاقة  أيضا إلى توسيع التعاون في أنشطة أخرى، بما في ذلك االستكشاف والبتروكيماوياتتهدف 

 الشمسية والتنمية الدولية.

% خالل أربع سنوات، 14كما أعلنت سوناطراك عن خطة لرفع معدل إنتاجها من النفط بنسبة 

على عمليات التنقيب عن  2021و 2017مليار دوالر بين عامي  9ومن المتوقع أن تنفق الشركة 

 احتياطيات جديدة من النفط والغاز في البالد. 

مع مذكرة تفاهم على الثروة المعدنية وزارة النفط و، وقعت الجمهورية العربية السورية وفي

تتضمن االستكشاف  والغاز لتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجاالت النفط سلطنة عمان

صرح معالي وزير النفط السوري بأنه وقد واإلنتاج وتأهيل وتدريب الكوادر وإقامة مشاريع مشتركة. 

خدمات مشتركة دف متابعة ما تم االتفاق عليه لتشكيل شركة سيتم تشكيل فريقين فنيين من كال البلدين به

 في الصناعة البترولية.سورية عمانية في سورية لتقديم الخدمات النفطية للشركات العاملة 

منحت شركة أرامكو السعودية عقدي هندسة وشراء وإنشاء ، المملكة العربية السعوديةوفي 

كيب أربعة رؤوس آبار في حقل السفانية، ويتضمن الثاني ، يتضمن األول تر2017وتركيب في مطلع عام 

ً ـع 2015عام ت في ـوكانت أرامكو السعودية منحمنصة بحرية قبالة السواحل السعودية.  17تحديث   قدا

ة ـلشرك التابعـة  L&T Hydrocarbon Engineeringةـوده شركـقـالف تـمليار دوالر الئت 1.6ة ـبقيم
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عقد هندسة وشراء وإنشاء وتركيب لثالث منصات  McDermott Internationalأرامكو السعودية شركة 

 .مراقبة للغاز في المغمورة
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وم ـزاك" لـحق يـن فـالشركتي نـل مـوح لكـز الممنـاوك االمتيـأدن ددتـمة، ـب االتفاقيـوبموج

وات ـسن 10ة ـدلم 2014 ركانون األول/ديسمب 31ي ـي فـن المقرر أن ينتهـان مـذي كـوال "ويـالعل

  .2015ديسمبر كانون األول/ 31 يـي فـتهـتن

ثاني أكبر حقل بحري ورابع يعد ظبي،  الذي يقع قبالة سواحل أبو "زاكوم العلوي"حقل يذكر أن 

نفذت  1977، وفي عام 1963في عام  الحقلأكبر حقل نفط على مستوى العالم. تم اكتشاف النفط في 

ً لتطوير الحقل )فرع من شركة  JODCOاتفاقية مع شركة تم توقيع  1978وفي عام  ،أدنوك مشروعا

Inpex ) ،ع ـتلتها اتفاقية ملتطوير الحقلExxonMobil شركاء ال. وفي نفس العام بدأ 2006ي عام ـف

 ن الخيارات لزيادة الطاقة اإلنتاجية منـة مـدراسة مجموعب "وم العلويـزاك"تطوير حقل عمليات 

صناعية على إنشاء جزر اعتماداً وير اإلنتاج مشروع تطنفذ ، ثم ب/يألف 750إلى ب/ي ألف  500

وتقليص المساحة التي تحتاجها اإلنتاج لزيادة معدالت ممكنة واستخدام تقنية الحفر الممتد إلى أبعد نقطة 

 .تجهيزات البنية التحتية

تنفيذ لن إطالق برنامج مبادرات جديدة ع 2017يوليوأدنوك قد أعلنت في شهر تموز/وكانت 

توسيع البرنامج وتشمل مبادرات  ،إلى نموذجها التشغيلي المرنالبرنامج يستند  .2030لعام  راتيجيتهاتاس

على االستكشاف والتطوير واإلنتاج، لتغطي في الوقت الراهن نطاق الشراكات االستراتيجية، التي تركز 
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 . 2015 أكتوبر/ تشرين األولفي شهر  CGGأرست المناقصة على 
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، وقد اتفق الطرفان على عدم اإلعالن عن قيمة العقد. يذكر أن Perencoالواقع في خليج قابس إلى شركة 

 . 2016ب م ن/ي عام  3000بلغت  "عشتار"من اإلنتاج من حقل  OMVحصة شركة 
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، وذلك لبناء مرافق لمعالجة Jacobs Engineering، مع شركة "الظلوف"اتفاقية برنامج تطوير حقل     .4
، ويتضمن نطاق العمل منصات "الظلوف البحري"ألف ب/ي من الخام العربي الثقيل من حقل  600

لحقن المياه، ومنصات فوهات اآلبار، ومنصات ربط، وخطوط أنابيب رئيسية، وخطوط تدفق، إضافة 
ة، والتي ستشمل معمل فصل الغاز عن النفط، ومرافق لضغط إلى مرافق المعالجة المركزية البري

الغاز، ومحطات جديدة لحقن المياه. وسيتم نقل الكميات المنتجة من النفط إلى محطة الجعيمة عبر 
خطوط اإلنتاج الجديدة، بينما سيتم نقل إنتاج الغاز المفصول والمتكثفات إلى محطة غاز رأس تناقيب 

 .ب جديدةالمقترحة عبر خطوط أنابي
، مع "ةــالسفاني"ل ــي حقـسيين فــب رئيــاء منصة ربط بحرية جديدة وخطّي أنابيــة إلنشـاتفاقي      .5

، ويتضمن هذا المشروع أعمال الهندسة  National Petroleum Construction Companyشركة 
والشراء واإلنشاء والتركيب لمنصة ربط تعمل كمركز تجميع إضافي لمنصات فوهات اآلبار النفطية 
التي سيجري تركيبها مستقباًل في حقل السفانية، ويشمل المشروع كذلك مد خطي أنابيب لتوصيل 

يتضمن المشروع مصدر كهرباء إضافياً لحقل النفط المنتج إلى معمل فصل الغاز في السفانية. كما 
 كيلومتًرا. 20عبر كبل بحري بطول  "السفانية"

ع ــم ،"ةــالسفاني"ل ــي حقــاء فــع كهربــة توزيــة ومنصـريـات بحـصـمن 10اء ــة إنشـاتفاقي      .6
، وهو مشروع يتضمن أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء McDermott Middle Eastة ــشرك

لتعزيز إنتاج النفط من الحقل. كما  "السفانية الجنوبي"والتركيب لعشر منصات جديدة بديلة في حقل 
يشمل المشروع تركيب منصة توزيع كهرباء جديدة ستعمل كمحطة كهرباء فرعية بحرية )تعتبر 

ء األولى من نوعها في أرامكو السعودية(، وستمد هذه المنصة المنصات العشر الجديدة بالكهربا
 لتشغيل المضخات الكهربائية الغاطسة في كل مرفق.

 مليار دوالر. 4.5وقد ذكرت شركة أرامكو على موقعها الرسمي أن تكلفة هذه االتفاقيات تقارب 
ً لتقديم حلول متطورة للحد من حرق  Baker Hughes، ُمنحت شركة جمهورية العراقوفي  عقدا

. واقترحت الشركة كبداية استخدام وحدة معالجة "الغراف"و "الناصرية"الغاز على الشعلة في حقلي 
 حيث يتم تجفيف الغاز وتسييله بطاقة تصل إلىب، "الناصرية"متطورة لمعالجة الغاز وتسييله في حقل 

ي، ثم يتم الحقاً تطوير العمل في الحقل عبر إنشاء محطة كاملة لتسييل الغاز، مما قد يساهم /3مليون م 2.8
 ي من الغاز الجاف وغاز البترول المسيل والمتكثفات. /3مليون م 5.6في استرجاع 

أنها قد وضعت خطة لحفر تركيبين كبيرين في ترخيص "بَعشيقة"  DNO ASAكما ذكرت شركة 

في إقليم كردستان العراق، ومن المتوقع أن تبدأ العمل في الترخيص قبل نهاية النصف األول من عام 

كم إلى الغرب من مدينة أربيل وعلى  60كم مربع، ويقع على بعد  324. تبلغ مساحة الترخيص 2018

كم شرقي الموصل. وتأمل الشركة في استكشاف عدة مكامن متطبقة ضمن المنطقة تعود لعصور  20بعد 

 الكريتاسي والجوراسي والترياسي.

6 

 

 بين ياترك/وفي كلمة افتتاحية أمام مؤتمر البترول العالمي الذي عقد في إسطنبول

مليار دوالر خالل السنوات  300، ذكر رئيس شركة أرامكو أن المملكة تعتزم استثمار 9-13/7/2017

العشر القادمة لتعزيز مكانتها البارزة في مجال النفط، والحفاظ على طاقة إنتاجية احتياطية من النفط، 

 وغير التقليدية.  ومتابعة برنامج استكشاف وإنتاج كبير يركز على موارد الغاز التقليدية

وتهدف الخطة أيضا إلى رفع كفاءة عمليات االستكشاف ورفع معامل االستخالص، فضال عن 

استكشاف مصادر هيدروكربونية جديدة. حيث تعمل الشركة من خالل مركز االستكشاف وهندسة البترول 

% 50الحالية التي تقارب التابع لها على عدة مشاريع بحثية في محاولة لرفع معامل االستخالص من قيمته 

%، ومن بين هذه المشاريع يتم التركيز على التقنيات المتقدمة التي تمثل استراتيجيات بعيدة 70ليصل إلى 

المدى. وقد تركزت جهود الشركة على عمليات االستخالص المحسن والمدعم للنفط مثل حقن غاز ثاني 

الوصول إلى منّشطات سطحية وبوليميرات تُوائم  أكسيد الكربون، واستخدام التقنيات الكيميائية بهدف

 ملوحة ودرجة حرارة مكامن المملكة.

التي تأخذ بعين  (Smart Waterflooding) كما تركزت الجهود على عمليات اإلفاضة بالمياه الذكية

  االعتبار دور الشوارد على المقياس المجهري لرفع معدل االستخالص بدون الحاجة الستثمارات كبيرة.

إطار تعزيز توّجه شركة أرامكو الستدامة الطاقة وتنويع االقتصاد والتوسع في إنتاج الغاز، وقعت وفي 

 على عدد من االتفاقيات مع شركات خدمة مختلفة، ومن بينها: 2017الشركة في أواخر عام 

ة ــشركع ـة، مـرض والحويـي حـي منطقتـاز فـط الغــل ضغـج معامـات لبرنامـالث اتفاقيـث    .1

Técnicas Reunidas ، وتشمل إقامة مرافق لضغط الغاز ومحطات لفصل السوائل وخطوط نقل إلى

معملي الغاز في حرض والحوية، إضافة إلى توسيع شبكة خطوط أنابيب تجميع الغاز القائمة. وسيسهم 

ل السنوات العشرين هذا البرنامج في إطالة فترة اإلنتاج المستقر بنفس معدالت اإلنتاج لكال الحقلين خال

 ي من الغاز./3ألف م 37القادمة. كما سيساهم هذا البرنامج في رفد اإلنتاج بنحو 

، وهو مشروع لتوفير مرافق إضافية Saipemاتفاقية مشروع توسعة معمل الغاز بالحوية، مع شركة     .2

لمملكة. ومن المتوقع ي من الغاز الحلو لتلبية الطلب على الطاقة في ا/3مليون م 30لمعالجة أكثر من 

، حيث سيرفع المشروع 2021أن يربط المشروع على خط التشغيل بحلول شهر حزيران/يونيو 

ي، مما سيجعله من أكبر /3ماليين م 109إجمالي اإلنتاج في معمل غاز الحوية إلى ما يزيد على 

 .معامل الغاز في العالم

وهو مشروع  ،China Petroleum Pipelines اتفاقية إنشاء خطوط أنابيب التدفق الحر، مع شركة    .3

سيسمح بتنفيذ برنامج زيادة إنتاج الغاز في حرض، ويتضمن مد شبكة خطوط أنابيب بطول يناهز 

إلى محطة الغاز  "حرض"ي من حقل /3مليون م 8، لنقل أكثر من 2019كيلومتر في مطلع عام  450

 في الحوية.
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العشر القادمة لتعزيز مكانتها البارزة في مجال النفط، والحفاظ على طاقة إنتاجية احتياطية من النفط، 

 وغير التقليدية.  ومتابعة برنامج استكشاف وإنتاج كبير يركز على موارد الغاز التقليدية

وتهدف الخطة أيضا إلى رفع كفاءة عمليات االستكشاف ورفع معامل االستخالص، فضال عن 

استكشاف مصادر هيدروكربونية جديدة. حيث تعمل الشركة من خالل مركز االستكشاف وهندسة البترول 

% 50الحالية التي تقارب التابع لها على عدة مشاريع بحثية في محاولة لرفع معامل االستخالص من قيمته 

%، ومن بين هذه المشاريع يتم التركيز على التقنيات المتقدمة التي تمثل استراتيجيات بعيدة 70ليصل إلى 

المدى. وقد تركزت جهود الشركة على عمليات االستخالص المحسن والمدعم للنفط مثل حقن غاز ثاني 

الوصول إلى منّشطات سطحية وبوليميرات تُوائم  أكسيد الكربون، واستخدام التقنيات الكيميائية بهدف

 ملوحة ودرجة حرارة مكامن المملكة.

التي تأخذ بعين  (Smart Waterflooding) كما تركزت الجهود على عمليات اإلفاضة بالمياه الذكية

  االعتبار دور الشوارد على المقياس المجهري لرفع معدل االستخالص بدون الحاجة الستثمارات كبيرة.

إطار تعزيز توّجه شركة أرامكو الستدامة الطاقة وتنويع االقتصاد والتوسع في إنتاج الغاز، وقعت وفي 

 على عدد من االتفاقيات مع شركات خدمة مختلفة، ومن بينها: 2017الشركة في أواخر عام 

ة ــشركع ـة، مـرض والحويـي حـي منطقتـاز فـط الغــل ضغـج معامـات لبرنامـالث اتفاقيـث    .1

Técnicas Reunidas ، وتشمل إقامة مرافق لضغط الغاز ومحطات لفصل السوائل وخطوط نقل إلى

معملي الغاز في حرض والحوية، إضافة إلى توسيع شبكة خطوط أنابيب تجميع الغاز القائمة. وسيسهم 

ل السنوات العشرين هذا البرنامج في إطالة فترة اإلنتاج المستقر بنفس معدالت اإلنتاج لكال الحقلين خال

 ي من الغاز./3ألف م 37القادمة. كما سيساهم هذا البرنامج في رفد اإلنتاج بنحو 

، وهو مشروع لتوفير مرافق إضافية Saipemاتفاقية مشروع توسعة معمل الغاز بالحوية، مع شركة     .2

لمملكة. ومن المتوقع ي من الغاز الحلو لتلبية الطلب على الطاقة في ا/3مليون م 30لمعالجة أكثر من 

، حيث سيرفع المشروع 2021أن يربط المشروع على خط التشغيل بحلول شهر حزيران/يونيو 

ي، مما سيجعله من أكبر /3ماليين م 109إجمالي اإلنتاج في معمل غاز الحوية إلى ما يزيد على 

 .معامل الغاز في العالم

وهو مشروع  ،China Petroleum Pipelines اتفاقية إنشاء خطوط أنابيب التدفق الحر، مع شركة    .3

سيسمح بتنفيذ برنامج زيادة إنتاج الغاز في حرض، ويتضمن مد شبكة خطوط أنابيب بطول يناهز 

إلى محطة الغاز  "حرض"ي من حقل /3مليون م 8، لنقل أكثر من 2019كيلومتر في مطلع عام  450

 في الحوية.
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صياغة التعديالت الخاصة بعقود قيمتها من  Saipem ةانتهت شرك ،جمهورية مصر العربيةوفي 
 "ظهر"ل ـحق رـتطويروع ـمشي ـف دـال توريـة وأعمـة وإنشائيـمليون دوالر، لتنفيذ أنشطة هندسي 900
بوصة، وخط  30بقطر غاز التصدير لتركيب خط أنابيب التعديالت تشمل  .المتوسطاألبيض البحر في 

لتطوير مختلفة ال توريد وتركيب وأنشطة هندسية وإنشائية بوصات، باإلضافة إلى أعم 8آخر بقطر أنابيب 
ومن المخطط أن يتم إنجاز هذه األعمال  .متر 1700أعماق تصل حتى آبار على  4الحقل، تشمل تطوير 

تقوم األخيرة بموجبه  Baker Hughesكما منحت شركة بالعيم للبترول عقداً لشركة    .2018عام في نهاية 
وهندسة وشراء وتصنيع وتركيب واختبار ونقل لمنظومة إنتاج تحت سطح البحر بتقديم خدمات إدارة 

 . "ظهر"ضمن المرحلة الثانية في مشروع تطوير حقل 
في حقل  Eni% من حصص شركة 30الروسية على  Rosneftوفي سياق متصل، حصلت شركة 

 مليون دوالر. 114مليار دوالر، ومنحة تنازل بقيمة  1.125، وذلك ضمن صفقة بقيمة "ظهر"
، وذلك P1للحصول على أحدث نسخة من برنامجها  AGAوتعاقدت شركة دانة غاز مع شركة 

الستخدامه في علميات استكشاف المياه العميقة قبالة السواحل المصرية. ومن المقرر استخدام البرنامج 
الرئيسية في اتخاذ القرار ( في دلتا النيل، حيث سيكون البرنامج األداة 6في منطقة شمال العريش )القاطع 

حول كلفة اآلبار والزمن وتحليل مخاطر العمليات. ومن المخطط أن تبدأ عمليات االستكشاف في المنطقة 
 .2018المذكورة خالل الربع األول من عام 

مع على اتفاقية لشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية )إيجاس( ا توقع 2017وفي مطلع عام 
 البحرية يمنطقة شمال شرق حاب يفالنفط والغاز عن للتنقيب إليطالية ا Edisonشركة 

(North East Hapy)  مليون دوالر ومنحة  86ستثمارات حدها األدنى اب ، وذلكالمتوسطاألبيض البحر في
 .بئرين جديدينمع التزام الشركة بحفر مليون دوالر  1.5توقيع 

القابضة للبدء   ADESم للبترول عقداً لشركةمنحت شركة بالعي، 2017وفي شهر حزيران/يوليو 
بحملة حفر قبالة السواحل المصرية تمتد لثالثة أشهر، ويمكن زيادة مدة العقد على أساس بئر تلو اآلخر 

 بعد انتهاء األشهر الثالثة.
ما ذكره  2017في مطلع عام وقد نشر الموقع الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية في مصر 

ي ذاتياً من الغاز الطبيع اكتفاءالبالد شهد تأن من المخطط أنه كان من  البترول والثروة المعدنيةمعالي وزير 
من المتوقع فاالكتشافات تطوير خطط  يضوء اجراءات اإلسراع ف يفو ، ولكن2020 -2012خالل الفترة 

كافة قطاعات في  يياً من الغاز الطبيعذات اكتفاء 2019وبداية عام  2018نهاية عام في أن تشهد مصر 
تشمل الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات والصناعات ذات القيمة المضافة كصناعة  يالدولة والت

 .البتروكيماويات وغيرها
 يرئيس الشركة العامة للبترول حول سير العمل ف، ذكر تقرير مقدم من 2017وفي منتصف عام 

 يالجانب الشرق يوتقع ف 1946تنتج منذ عام  يأن الحقول الت، سيناءفي حقول رأس سدر وعسل ومطارمة 

نتيجة للبدء ب/ي  1400إلى  1200من اإلجمالي لخليج السويس داخل شبه جزيرة سيناء قد زاد إنتاجها 
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حقل ر ـلتطوي Total، وقعت شركة قطر للبترول على عقد إنشاء شركة مشتركة مع دولة قطروفي 

كم إلى  80ر أكبر حقول النفط في المغمورة في قطر. يقع حقل الشاهين على بعد ـالذي يعتب "نـالشاهي"

 ه اليومي بحواليـدر إنتاجـبئر، ويق 400منصة، ونحو  33الشمال من راس لفان، ويحتوي على 

ر ـبتطوي( NOCألف ب/ي. وسوف تقوم الشركة المشتركة التي دعيت باسم شركة نفط الشمال ) 300

ع ـاج مـة باإلنتـاف والمشاركـة االستكشـد انتهاء مدة اتفاقيـذه االتفاقية بعـت هـعاماً. أت 25الحقل لمدة 

% من حصص الشركة الجديدة، وتؤول باقي 70. وبموجب العقد تمتلك قطر للبترول Maersk Oilشركة 

تطوير الحقل تتطلب استثمارات . وقد أعلنت الشركتان أن عمليات Total% لشركة 30الحصة البالغة 

 بئراً في المرحلة األولى من التطوير. 56مليار دوالر، ومن بينها حفر  3.5تقدر بنحو 

على  ExxonMobilقطر للبترول وشركة شركة وقعت وفي إطار نشاطاتها الدولية، من جهة أخرى 

رب السواحل القبرصية. وبدأ الواقع في المغمورة جنوب غ 10عقد مشاركة باالستكشاف واإلنتاج للقاطع 

الشركاء في إجراء عمليات مسح زلزالي ثالثي األبعاد على أمل أن تبدأ عمليات الحفر االستكشافي خالل 

لمساعدة في بناء المهارات على امع الحكومة القبرصية ومن المقرر أن يعمل الشركاء . 2018عام 

 .والكفاءات الوطنية في صناعة النفط والغاز

ً ة الكويتدولوفي    البالد بقيمةجنوب شرق  "برقان"في حقل ، منحت شركة نفط الكويت عقدا
البريطانية. يتضمن العقد قيام األخيرة بإنشاء محطة لتجميع ومعالجة  Petrofacمليار دوالر لشركة  1.3

النفط والغاز حيث ترتفع درجة الحموضة وتزيد نسبة كبريتيد الهيدروجين، ومن المتوقع أن يتم إنجاز 
 . 2020المحطة في عام 

ثفات، ألف ب/ي من النفط إضافة إلى الماء المرافق والغاز والمتك 120تبلغ استطاعة المحطة 
وهي إحدى ثالث  GC29والتشغيل للمحطة  ألعمال الهندسية والتوريد والتشييدويتضمن العقد عمليات ا

ضمن خطة شركة نفط الكويت لزيادة إنتاجها من النفط هذه الخطوة محطات من المخطط إنشاؤها، وتأتي 
 خالل األعوام الخمسة القادمة.

مليون دوالر مع شركة  35تمتد لخمس سنوات بقيمة ت شركة نفط الكويت اتفاقية تدريب ـا وقعـكم
Petrofac وتتضمن االتفاقية دعم .Petrofac  لشركة نفط الكويت في مراجعة وتحديث برنامج الكفاءات

 فيها وتقديم برامج تدريب تقنية لتعزيز إمكانيات طواقم العمليات والصيانة.
الرسمي أن شركة نفط الكويت  أعلنت وزارة النفط على موقعها 2017وفي شهر آب/أغسطس 

مودود( في  -ستبدأ بتشغيل مشروع استخدام تقنية الحقن الكيميائي لتعزيز إنتاج النفط من مكمن )الصابرية
 شمال البالد، ويعتبر هذا المشروع األول من نوعه على مستوى الشرق األوسط في المكامن الكربوناتية. 

وذلك لبناء  L&Tمليون دوالر لشركة  262اً بقيمة فضالً عن ذلك، منحت شركة نفط الكويت عقد

بوصة لنقل النفط الخام من شمال الكويت إلى منطقة األحمدي في جنوب  48( بقطر TL5خط أنابيب جديد )

 .2020البالد، ومن المخطط أن يتم إنجاز المشروع بحلول الربع الثالث من عام 
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البريطانية. يتضمن العقد قيام األخيرة بإنشاء محطة لتجميع ومعالجة  Petrofacمليار دوالر لشركة  1.3
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 . 2020المحطة في عام 
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جولة التراخيص األولى حول القواطع المعروضة  12/10/2017، اختتمت في لبناني ـوف

ً ائتالفي بيان على موقعها الرسمي، ذكرت وزارة الطاقة والمياه أن ـلالستكشاف في المغمورة. وف ً مكّون ا  ا

طلب مزايدة للحصول بقدّم تالروسية،  JSC NOVATEKشركة اإليطالية، و Eniالفرنسية، و Total من

. وقد 9للحصول على ترخيص في القاطع طلباً آخراً نفسه قدّم االئتالف ، كما 4القاطع ي ـفص ـترخيعلى 

عن فوز االئتالف بالقاطعين المذكورين، ومنح االئتالف مدة شهر لتقديم  2017أعلن في أواخر عام 

فنية تمهيداً لتوقيع اتفاقية مشاركة باإلنتاج مع الحكومة اللبنانية في مطلع عام الوثائق القانونية واإلدارية وال

2018. 

% من حصص امتياز "كنيترا" 75على  Chariot Oil & Gasحصلت شركة ، المغربوفي 
ادن. يغطي االستكشافي في المغمورة، بينما تؤول باقي الحصة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمع

  م. 1500 -200، ويقع في مياه تتراوح أعماقها بين م مربعك 1400حة االمتياز مسا
على عقد تصميم هندسي  2017في أواخر شهر آب/أغسطس  KBRحصلت شركة ، موريتانياوفي 
حميم المشترك بين موريتانيا والسنغال. ويتضمن أ/ Tortueالتي تعمل على تطوير حقل  BPمن شركة 

العقد تصميم منشآت معالجة وتحميل وتفريغ تحت سطحية إضافة إلى منشأة عائمة للغاز الطبيعي المسال. 
 أشهر. 6ن مدة إنجاز التصاميم سوف تستغرق أوذكر في حينها 

الذي يغطي  C7القاطع  للعمل في Totalقد استكشاف وإنتاج مع شركة على عوقعت موريتانيا كما 
% إلى 10%، بينما تؤول باقي الحصة البالغة 90من العقد  Total، وتبلغ حصة مربع كم 7300مساحة 

 Totalوتشكل االتفاقية جزءاً من استراتيجية  .(SMHPMالشركة الموريتانية للهيدروكربونات والتعدين )
، C9اً على حقوق االستكشاف في القاطع الستكشاف األحواض العميقة في أفريقيا، بعد أن حصلت سابق

 مربع.  ألف كم 17يرفع إجمالي المساحة التي تعمل عليها في سواحل موريتانيا إلى مما
في عمليات المسح  ExxonMobilعن بدأ شركة  2017فضالً عن ذلك، أُعلن في أواخر عام 

اء على اتفاقية مشاركة باإلنتاج ، وذلك بنC14، وC17، وC22الزلزالي والتحليل االستكشافي في القواطع 
 جرى توقيعها سابقاً مع موريتانيا. تقع القواطع الثالثة المذكورة في المياه العميقة وتغطي مساحة تقارب

كم عن السواحل  200م، وتبعد نحو  3500 -1000ألف كم مربع، وتتراوح أعماق المياه فيها بين  34
 الموريتانية.

حثهم على دخول لسعت بعض الدول لتقديم المزيد من التشجيع للمستثمرين وعلى الصعيد العالمي، 
 2017التي أعلنت في شهر آذار/مارس  الهندأسواق االستكشاف والتطوير فيها، ومنها على سبيل المثال 

عن سياسة جديدة للتراخيص االستكشافية تسمح من خاللها للمستثمر أن ينقب عن الهيدروكربونات التقليدية 
كما تتيح للمستثمرين حرية ر التقليدية من خالل ترخيص واحد على عكس ما كان سائداً في السابق، وغي

مرنة جزء من استراتيجية " هذه السياسة الجديدة بأنها الحكومة الهنديةالتسعير والتسويق. وقد وصفت 
  ."2022نفط حتى عام من ال البالدتسعى إلى جعل الهند مقصداً طيّعاً للمستثمرين بهدف مضاعفة إنتاج 

10 

 

لتقديم خدمات  Mediterra Energyالتطوير الموقعة مع شركة التفاقية  األولىتنفيذ أعمال المرحلة  يف

األولى  لثالثوتتضمن خطة عمل السنوات ا، سنوات 10تستمر لمدة هي اتفاقية و ،استكشافية وإنتاجية

وبئرين استكشافيين تطوير آبار  4وحفر مربع  كم 130األبعاد لمساحة زلزالي ثالثي منها إجراء مسح 

تنبئ بمستقبل لعمليات المسح واالستكشاف التقرير أن النتائج األولية  وأضاف  منتجة.بئراً  16وصيانة 

ومن المتوقع عقب االنتهاء منها أن  ،بئراً على مرحلتين 24واعد للمنطقة حيث من المخطط أن يتم صيانة 

ب/ي تساهم في تعويض التناقص التدريجي الطبيعي  800 -600 بين ماتتراوح يحقق اإلنتاج زيادة 

 لإلنتاج.

 نـوذلك بي ،ثالث اتفاقيات استكشاف جديدة في الصحراء الغربيةعلى تم التوقيع ة لما سبق، ـإضاف
  دهاـغ حـارات يبلـ، باستثمMerlon، وApacheالهيئة المصرية العامة للبترول، وشركتي 

بئراً  17مليون دوالر، والتزام الشركاء بحفر  41مليون دوالر، مع عالوة توقيع بقيمة  79 األدنى
 استكشافياً.

لمنطقة امتياز )شمال غرب رزاق(  Apacheوقد تم توقيع االتفاقيتين األولى والثانية مع شركة 
مليون دوالر، ومنطقة امتياز )جنوب علم الشاويش( بالصحراء الغربية  61باستثمارات حدها األدنى 
في منطقة امتياز  Merlonالثة مع شركة مليون دوالر، بينما وقعت االتفاقية الث 12باستثمارات حدها األدنى 

 ماليين دوالر. 6)الفيوم( باستثمارات تناهز 
ً بقيم، ة عمانـسلطنحت ـد منـك، فقـي أوابـء فـار األعضـدول غيـات الـن نشاطـا عـأم     ةـعقدا

ان، ( قبالة سواحل عم1-لتقديم معدات وأدوات للبئر االستكشافي )كرامة Plexusشركة لدوالر  ألف 285

 .2016( في اكتشاف النفط خالل عام 1-وذلك بعد نجاح البئر )منارة

الواقع على اليابسة  49وقعت سلطنة عمان على اتفاقية تمنح حقوق االستكشاف في القاطع كما 
ألف كم من المسوحات  11وبموجب االتفاقية يتاح للشركة الوصول إلى بيانات  . Tethys Oil ABلشركة 
ثنائية األبعاد، إضافة إلى بيانات العينات األسطوانية اللبيّة لتسعة آبار من بينها بيانات البئر ة ـالزلزالي

سنوات  3سنوات قابلة للتمديد  3. تبلغ مدة االتفاقية 1955وهو أول بئر حفر في السلطنة عام  1-دوخا
لى اتفاقية مشاركة باإلنتاج شاف تجاري، تتحول اتفاقية االستكشاف إـى اكتـال الوصول إلـي حـإضافية، وف

   أعوام إضافية. 5عاماً، تتضمن فرصة التمديد لفترة  15لمدة 
حيث  ،وقعت وزارة النفط والغاز العمانية على ثالث اتفاقيات استكشافية أخرىوفي نفس السياق، 

ي الذي يغط 52على استكشاف القاطع ( OOCEPشركة عمان لالستكشاف واإلنتاج )، و Eniستعمل شركة

 -10ألف كم مربع في المغمورة جنوب شرق عمان وتتراوح أعماق المياه فيه بين  91مساحة تقارب 

شركة عمان لالستكشاف واإلنتاج باالستكشاف في و Occidental Omanكما ستقوم شركة  ،م 3000

على حقوق االستكشاف في  ARAكم مربع، بينما حصلت شركة  1185الذي يغطي مساحة  30القاطع 

 كم مربع. 8528الذي يغطي مساحة  31اطع الق
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ً  15مليون دوالر خالل  140قد أنفقت أكثر من  Maersk Oilوكانت  من عمر الحقل على عاما
تحديث وتجديد المرافق والمعدات، لكن العمل بها لم يعد آمناً بسبب تأثرها خالل تلك الفترة بموجة من 

 .من جهة أخرى ن من الصخور الطباشيريةالمستمر للمكمن المكوّ  ساـبب االنخفـة، وبسـصف من جهالعوا
بلغ إنتاجه الوسطي نحو قد ، ومن الغاز مليار متر مكعب 35بنحو  Tyraحقل  احتياطياتدر ـتق

 2016ام ـع فـي منتصـف ـةة الدانمركيـة الطاقـالـات وكـارت بيانـا أشـمـي من الغاز. بين/3مليون م 6.7
مكعب  مترمليون  3.4ى ـة إلـط، إضافـب فقـر مكعـار متـملي 6غ ـاز بلـل من الغـي الحقـى أن احتياطـإل

 مليون برميل. 21.4من النفط، أي نحو 
العديد من المصاعب في تطوير احتياطي النفط المتوقع في  كمبوديا واجهت وبعد أنا، همن جهت

 2017ام ـد عـشه .  عن االستثمار في المنطقة نتيجة تراجع أسعار النفط خليج تايالند بعد إحجام الشركات

إلنتاج النفط  Kris Energyة مع شركة ـة فنية واقتصاديـا اتفاقيـن توقيعهـع ةـالكمبودي ةـالن الحكومـإع

الواقع في خليج تايالند  Aضمن القاطع  Khmerفي حوض  Asparaمن أول حقل في البالد عبر مشروع 

   م.  80 -50في مياه يتراوح عمقها بين 

ً التخ 60 ة منحت الشركة المذكورة مهلةـالن أن الحكومـاء في اإلعـوج رارها ـاذ قــيوما
أتي ـت .2019 ل في عامـط من الحقـدء إنتاج النفـح ببـاري النهائي في المشروع، والذي سيسمـاالستثم

ً منـف عمليـل اكتشـع أن الحقــن واقــموة ــأهمية هذه الخط  ةــلت شركــن حصـحي 2005ام ــذ عـا
Chevron Overseas Petroleum (Cambodia) Ltd د استكشاف وإنتاج في القاطع ـعلى عق 2002ام ـي عـف

ة المجال ـت سماكـة تراوحـار استكشافيـآب 4( في API° 44وتم في حينه اكتشاف النفط الخفيف ) ،المذكور
 4، تبعتها ةآبار استكشافي 5اكتمل برنامج االستكشاف عبر  2006 مي عاـوف  م.  42 -13المنتج فيها بين 

ن ـوقعة في الحقل، لكـات المتـم االحتياطيـن أية جهة حجـم تعلـول . 2007ييم في عام ـاف وتقـآبار استكش
 مليون برميل. 500تبلـغ اج ـة لإلنتـت القابلـاأن االحتياطي 2008ام ـي عـي توقع فـد الدولـدوق النقـصن
ألف ب  30 دة باستطاعةـدأ المرحلة األولى في تطوير الحقل باستخدام منصة واحــطط أن تبـن المخـوم

وزع االحتياطي في الحقل على عدة مكامن منتشرة ـب تسبـراً بـبئ 24ى التعامل مع ـادرة علـ، وق2م ن/ي
 على أن تشمل المراحل التالية الوصول إلى عشر منصات. ،على مساحة واسعة

لخارطة طريق واتفاقية تعاون استراتيجي  إيرانتوقيع  2017وشهد مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 
على مستوى الطرفين واهتمام هذا االتفاق لتأكيد أتى  .في مجال النفط والغازالروسية  Rosneftمع شركة 

، في الحقول خدمات الميدانيةالاالستكشاف واإلنتاج ومجال في بينهما ل عال بتطوير تعاون طويل األج
اتفق الطرفان على المبادئ الرئيسية كما  .الطواقم اإليرانية، فضال عن تدريب للتكنولوجياوالتطبيق المحلي 

الصناعة البترولية في إيران، وتم وضع مبادئ خطة مستقبلية في هذا في مشاريع  Rosneftلمشاركة 
 المجال.

                                           
 برميل مكافئ نفط في اليوم.  2
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 أنها تدرس تصفية وخصخصة 2017وفي نفس السياق ذكرت وزارة النفط الهندية في أواخر عام 
والغاز الطبيعي المحدودة النفط  مؤسسةحقالً تم اكتشافها وتطويرها وتشغيلها من قبل كل من خمسة عشر 

ONGC (11  )ًبأن هذه الخطوة سوف تساهم  ةـمتذرع، حقول( 4) 1وشركة النفط الهندية المحدودةحقال
 ،تشجيع االستثمارلرفع معدل اإلنتاج المحلي و الالزمةفي جلب التقنيات العالمية وخبرات إدارة الحقول 

   وإيجاد فرص عمل جديدة.تنمية المهارات  يوالمساعدة ف
ر من ـثط وأكـن النفـل مـمليار برمي 5.8تلك الحقول نحو ي لـالجيولوجي ـحتياطااليبلغ مجموع 

% من الحصص، مع حق 60المستثمرة  اتالشرك وتتضمن الخطة منحليار متر مكعب من الغاز. م 333
 . هعاماً أو لما تبقى من عمر 20إدارة الحقل لمدة 

على  البرازيلوضمن سعيها لجذب المزيد من االستثمارات إلى قطاع الصناعة البترولية، عملت 
الحق الحصري في إدارة العمليات ضمن المناطق الوطنية  Petrobrasإصالح قانون كان يمنح شركة 

من حق العاملة تحت مظلة عقود المشاركة في اإلنتاج، بينما نص التعديل الذي طال القانون على أن 
Petrobras  دون أن  ،% ضمن أي ائتالف جديد، وأن للشركة أفضلية في إدارة العمليات30الحصول على

  ها فقط.يحصر حق اإلدارة ب
( LOTعلى رسالة اهتمام ) 2017تشرين الثاني/نوفمبر  18في  Petrobrasوقعت هذا السياق في و

قد وقعت  Petrobrasلتقييم فرص العمل المشترك سواء ضمن أو خارج البرازيل. وكانت  BPمع شركة 
استراتيجي هدف تشكيل تحالف ب 2017مطلع شهر حزيران/يونيو  في CNPCعلى مذكرة تفاهم مع شركة 

النوع من الشراكات يقدم للقطاع البترولي في البرازيل فرصة  امتكامل بين الشركتين. ومن الجلي أن هذ
لتقاسم المخاطر مع الشريك من جهة، كما يزيد من فرص القطاع في الحصول على المزيد من االستثمارات 

  .التقنيوالتبادل 
وكان لتراجع أسعار النفط تأثير مباشر على سوق الغاز في عدة مناطق في العالم، ومنها على سبيل 

ا ـن مخاوفهـع Maersk Oilعبرت شركة عن اإلنتاج، حيث  الدانمركفي  Tyraالمثال احتمال توقف حقل 
ي ـن احتياطـى مـتبق اـبب تراجع الحلول االقتصادية الناجعة الستثمار مـبشأن سوق الغاز في الدانمرك بس

اج من الحقل سيتوقف في شهر ـت الشركة أن اإلنتـال، وتوقعـر الشمـبحفي ع ـل الواقـحقالاز في ـالغ
 . 2018تشرين األول/أكتوبر 

في  يصرح عنه عالنيةقوانين االتحاد األوربي، فإن كل قرار يؤثر على اإلنتاج البد أن  وحسب
لكنه لم يوضع على اإلنتاج إال في  1968اكتشف عام الذي أن الحقل األسواق، وهذا ما جعل الشركة تذكر 

كان المحور الرئيسي إلنتاج الغاز ومعالجته في القسم الدانمركي من بحر الشمال. وقد أعلن  1984عام 
أن مرافق الحقل اقتربت من نهاية عمرها التشغيلي مما دعا  2017الرئيس التنفيذي للشركة في مطلع عام 

 إلى وضع خطة آمنة إليقاف تشغيل الحقل، مع احتمال إعادة بناء بعض تلك المرافق.الشركة 

                                           
1 Oil India Limited 
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ة المجال ـت سماكـة تراوحـار استكشافيـآب 4( في API° 44وتم في حينه اكتشاف النفط الخفيف ) ،المذكور
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ألف ب  30 دة باستطاعةـدأ المرحلة األولى في تطوير الحقل باستخدام منصة واحــطط أن تبـن المخـوم

وزع االحتياطي في الحقل على عدة مكامن منتشرة ـب تسبـراً بـبئ 24ى التعامل مع ـادرة علـ، وق2م ن/ي
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تغير على عدد الفرق العاملة فيها، فقد تراجع عدد أ أوروبا وأفريقيا التي لم يطردول وباستثناء 

% في 18% في الواليات المتحدة األمريكية، و39% في كندا، و50بنسبة  ،باقي مناطق العالمالفرق في 

% في روسيا وكومنولث الدول المستقلة، 13% في منطقة الشرق األوسط، و15دول أمريكا الالتينية، و

    .1-2الشكل كما هو مبين في دول الشرق األقصى، % في 4و

 (1 -2 الشكل)
 2017و 2016بين عامي الزلزالي تغير عدد فرق المسح 

 
 

عدد الفرق تراجع ويالحظ من خالله السنوي في العالم، نشاط المسح الزلزالي  2-2الشكل ويظهر 
 .2013بعد العاملة 

 (2-2الشكل )
 2017 - 2013في مختلف مناطق العالم، نشاط المسح الزلزالي 

 فرقة/الشهر()

 
 

أفريقيا  
0%

كندا  
-50%

أوروبا  
0%

الشرق األقصى  
-4%

أمريكا 
الالتينية  

-18%
الشرق األوسط  

-15%

كومنولث الدول / روسيا
المستقلة

-13%

الواليات المتحدة 
األمريكية  

-39%

14 

 

عن ترحيبها بالمستثمرين  2017في منتصف عام  3أعلنت وزارة البترول جنوب السودانوفي 

للتفاوض بشكل مباشر حول القواطع المتاحة للتنقيب عن النفط والغاز في البالد. وذكرت أن إنتاجها الحالي 

بإمكانها رفعه الحقاً ، وتقدر أن 2018ألف ب/ي، لكنها تخطط لمضاعفته خالل عام  130من النفط يبلغ 

 ألف ب/ي. 500إلى 

استثمار مبلغ يصل  2017ارس ـر آذار/مـي شهـررت فـد قـق Oranto Petroleumة ـت شركـوكان

ز ـناهـتة ــى مساحـد علـذي يمتـال B3ع ـي القاطـاز فـفط والغـن النـب عــون دوالر للتنقيـملي 500 إلى

استكشاف ومشاركة باإلنتاج تمتد لخمس سنوات )على فترتين( مع ألف كم مربع، وذلك عبر اتفاقية  25

سنة إضافية اختيارية. وذكرت الشركة أن فترة االستكشاف األولى التي تمتد لثالث سنوات تتضمن بناء 

 قاعدة بيانات للقاطع وإجراء مسوحات زلزالية ثنائية األبعاد وتفسير نتائجها.

   :لعربية والعالمية في مجال استكشاف البترول وإنتاجهوفيما يلي عرض موجز ألهم التطورات ا

 المسح الزلزالي 1-1
          غـث بلـعلى التوالي، حي ةـالرابعة ـم للسنـة في العالـرق المسح الزلزالي العاملـع عدد فـتراج

في عام  الشهر/فرقة 488و، 2016في عام  الشهر/فرقة 426مقابل  2017في عام  الشهر/فرقة 378

   .1-2الجدول كما هو مبين في ، 2014فرقة/ الشهر في عام  531، و2015

فرقة/الشهر كانت  61فرقة/الشهر، في مقابل  317وقد بلغ متوسط عدد الفرق العاملة على اليابسة 

% فقط من إجمالي عدد الفرق العاملة في العالم لذلك 16، وهي تمثل 2017ل في المغمورة عام ــتعم

  العام.
 1-2 الجدول

  2017-2013نشاط المسح الزلزالي في مختلف مناطق العالم، 
 )فرقة/ الشهر(

* 
الشرق األوسط   
أفريقيا   
أوروبا   

كومنولث الدول المستقلة / روسيا
الشرق األقصى   
الواليات المتحدة األمريكية   
كندا   
أمريكا الالتينية   
  اجمالي العالم   
 2017شهراً عام  11متوسط  *

: المصدر

                                           
 .2011انفصلت عن السودان في منتصف عام   3
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حفارات عاملة في عام  207، إلى 2016حفارة عام  128من كما ارتفع عدد الحفارات في كندا 
ولعل التبرير الوحيد لهذا االرتفاع في عدد الحفارات في الواليات المتحدة  %.62 قاربتأي بنسبة  2017

وكندا، هو عودة الثقة إلى سوق الحفر في مجال زيت وغاز السجيل بعد التحسن النسبي الذي شهدته أسواق 
حفارة  187% في دول آسيا والمحيط الهادئ من 6.4قد ارتفع عدد الحفارات أيضاً بنسبة والنفط مؤخراً.  

. أما في باقي مناطق العالم، فقد تراجع عدد الحفارات في أفريقيا، 2017حفارة عام  199إلى  2016عام 
      .2-2الجدول وأوروبا، وأمريكا الالتينية ومنطقة الشرق األوسط، كما هو مبين في 

ً  11متوسط *   . شهرا
 2017، : المصدر

 
  . 2014و 2013يـن عامــم بيـة في العالـارات العاملـدد الحفـي عــوسط 4-2 الشكلن ـيبي

 (4 -2الشكل ) 
 2017 -2013وسطي عدد الحفارات العاملة في العالم،  

 
  ما بين كانون الثاني/يناير، وتشرين الثاني/نوفمبر للفترة 2017بيانات                 

رة
حفا

 2-2دول الج

 2017-2013معدل عدد الحفارات العاملة في مختلف مناطق العالم، 
 )حفارة(

2017* 
الشرق األوسط   
أفريقيا   
أوروبا   
الباسيفيك   / آسيا  
الواليات المتحدة األمريكية   
كندا   
أمريكا الالتينية   
اجمالي العالم   

16 

 

 نشاط الحفر االستكشافي والتطويري   1-2
في كل من العراق إلى أن عدد الحفارات العاملة ( ASB 2017)أشار تقرير منظمة أوبك السنوي 

بينما . 2016و 2015حفارة على التوالي وذلك بين عامي  14، و20، و21ومصر وعمان انخفض بمقدار 

، 16، و3، و28ارتفع عدد الحفارات في كل من اإلمارات والجزائر والسعودية وقطر لنفس الفترة بمقدار 

قد بلغ  2016في عام في هذه الدول مجتمعة العاملة وبذلك يكون عدد الحفارات  حفارات على التوالي. 4و

  حفارة. 522حين بلغ العدد  2015عام  حفارة عن 18بمقدار منخفضاً  ،حفارات 504

ي العالم ـفورة فـار المحـدد اآلبـأن عا ـت فيهـبين World Oilة ـا مجلـة نشرتهـدراسوهذا يتماشى مع 

 ت%. وتوقع28، أي بنسبة تقارب 2016بئراً في عام  51,574إلى  2015بئراً  71,394من انخفض 

ً  63,565إلى  2017عام  الدراسة أن يرتفع عدد اآلبار المحفورة خالل % 23، أي بما يزيد عن بئرا

أعلنت في أواخر عام  Rosneftيذكر في هذا السياق أن شركة  .2016مقارنة بعدد اآلبار المحفورة عام 

، حيث بلغ طول Sakhalin-1مشروع  ضمن   Chaivoعن حفر أطول بئر أفقي في العالم في حقل  2017

عدد  3-2الشكل ح ـيوض  متراً. 15اه عمقها ـي ميـب فـر تنتصـحفألف متر، وذلك من منصة  15البئر 

  .2016الحفارات العاملة في بعض الدول العربية عام 
 (3 -2الشكل )

 2016عدد الحفارات العاملة في بعض الدول العربية عام 
 

 الدول مرتبة حسب عدد الحفارات
حفارة  1593من % وذلك 27بنسبة  4الحفارات العاملةعدد متوسط ارتفع  ، فقدعلى مستوى العالمأما      

وأتى معظم االرتفاع من الواليات المتحدة التي ارتفع ، 2017حفارة في عام  2024إلى ، 2016في عام 
 %. 71 ناهزت، أي بنسبة 2017حفارة عام  870، إلى 2016عام  اتحفار 510عدد الحفارات فيها من 

                                           
 .2017شهراً خالل عام  11متوسط   4

قطر
10

ليبيا
17 مصر
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 نشاط الحفر االستكشافي والتطویري   1-2
في كل من العراق إلى أن عدد الحفارات العاملة ) ASB 2017(أشار تقریر منظمة أوبك السنوي 

. بینما 2016و 2015حفارة على التوالي وذلك بین عامي  14، و20، و21ومصر وعمان انخفض بمقدار 

، 16، و3، و28ارتفع عدد الحفارات في كل من اإلمارات والجزائر والسعودیة وقطر لنفس الفترة بمقدار 

قد بلغ  2016في عام في ھذه الدول مجتمعة العاملة وبذلك یكون عدد الحفارات  حفارات على التوالي. 4و

  حفارة. 522د حین بلغ العد 2015عام  حفارة عن 18بمقدار منخفضاً  ،حفارات 504

ي العالم ـفورة فـار المحـدد اآلبـأن عا ـت فیھـبین World Oilة ـا مجلـة نشرتھـدراسوھذا یتماشى مع 

 ت. وتوقع%28، أي بنسبة تقارب 2016بئراً في عام  51,574إلى  2015بئراً  71,394من انخفض 

 %23، أي بما یزید عن ئراً ب 63,565إلى  2017الدراسة أن یرتفع عدد اآلبار المحفورة خالل عام 

أعلنت في أواخر عام  Rosneftیذكر في ھذا السیاق أن شركة  .2016مقارنة بعدد اآلبار المحفورة عام 

، حیث بلغ طول Sakhalin-1مشروع  ضمن   Chaivoعن حفر أطول بئر أفقي في العالم في حقل  2017

عدد  3-2الشكل ح ـیوض  متراً. 15عمقھا اه ـي میـب فـر تنتصـألف متر، وذلك من منصة حف 15البئر 

  .2016الحفارات العاملة في بعض الدول العربیة عام 
 )3 -2الشكل (

 2016عدد الحفارات العاملة في بعض الدول العربیة عام 
 

 الدول مرتبة حسب عدد الحفارات
حفارة  1593من وذلك  %27بنسبة  4عدد الحفارات العاملةمتوسط ارتفع  ، فقدعلى مستوى العالمأما      

وأتى معظم االرتفاع من الوالیات المتحدة التي ارتفع ، 2017حفارة في عام  2024إلى ، 2016في عام 
 . %71 ناھزت، أي بنسبة 2017حفارة عام  870، إلى 2016عام  اتحفار 510عدد الحفارات فیھا من 
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 نشاط الحفر االستكشافي والتطویري   1-2
في كل من العراق إلى أن عدد الحفارات العاملة ) ASB 2017(أشار تقریر منظمة أوبك السنوي 

. بینما 2016و 2015حفارة على التوالي وذلك بین عامي  14، و20، و21ومصر وعمان انخفض بمقدار 
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  حفارة. 522د حین بلغ العد 2015عام  حفارة عن 18بمقدار منخفضاً  ،حفارات 504

ي العالم ـفورة فـار المحـدد اآلبـأن عا ـت فیھـبین World Oilة ـا مجلـة نشرتھـدراسوھذا یتماشى مع 

 ت. وتوقع%28، أي بنسبة تقارب 2016بئراً في عام  51,574إلى  2015بئراً  71,394من انخفض 
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  .2016الحفارات العاملة في بعض الدول العربیة عام 
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 الدول مرتبة حسب عدد الحفارات
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 . %71 ناھزت، أي بنسبة 2017حفارة عام  870، إلى 2016عام  اتحفار 510عدد الحفارات فیھا من 
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حفارات عاملة في عام  207، إلى 2016حفارة عام  128من كما ارتفع عدد الحفارات في كندا 
ولعل التبرير الوحيد لهذا االرتفاع في عدد الحفارات في الواليات المتحدة  %.62 قاربتأي بنسبة  2017

وكندا، هو عودة الثقة إلى سوق الحفر في مجال زيت وغاز السجيل بعد التحسن النسبي الذي شهدته أسواق 
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ً  11متوسط *   . شهرا
 2017، : المصدر

 
  . 2014و 2013يـن عامــم بيـة في العالـارات العاملـدد الحفـي عــوسط 4-2 الشكلن ـيبي

 (4 -2الشكل ) 
 2017 -2013وسطي عدد الحفارات العاملة في العالم،  

 
  ما بين كانون الثاني/يناير، وتشرين الثاني/نوفمبر للفترة 2017بيانات                 

رة
حفا

 2-2دول الج

 2017-2013معدل عدد الحفارات العاملة في مختلف مناطق العالم، 
 )حفارة(

2017* 
الشرق األوسط   
أفريقيا   
أوروبا   
الباسيفيك   / آسيا  
الواليات المتحدة األمريكية   
كندا   
أمريكا الالتينية   
اجمالي العالم   

16 

 

 نشاط الحفر االستكشافي والتطويري   1-2
في كل من العراق إلى أن عدد الحفارات العاملة ( ASB 2017)أشار تقرير منظمة أوبك السنوي 
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قد بلغ  2016في عام في هذه الدول مجتمعة العاملة وبذلك يكون عدد الحفارات  حفارات على التوالي. 4و

  حفارة. 522حين بلغ العدد  2015عام  حفارة عن 18بمقدار منخفضاً  ،حفارات 504

ي العالم ـفورة فـار المحـدد اآلبـأن عا ـت فيهـبين World Oilة ـا مجلـة نشرتهـدراسوهذا يتماشى مع 
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، حيث بلغ طول Sakhalin-1مشروع  ضمن   Chaivoعن حفر أطول بئر أفقي في العالم في حقل  2017

عدد  3-2الشكل ح ـيوض  متراً. 15اه عمقها ـي ميـب فـر تنتصـحفألف متر، وذلك من منصة  15البئر 

  .2016الحفارات العاملة في بعض الدول العربية عام 
 (3 -2الشكل )

 2016عدد الحفارات العاملة في بعض الدول العربية عام 
 

 الدول مرتبة حسب عدد الحفارات
حفارة  1593من % وذلك 27بنسبة  4الحفارات العاملةعدد متوسط ارتفع  ، فقدعلى مستوى العالمأما      

وأتى معظم االرتفاع من الواليات المتحدة التي ارتفع ، 2017حفارة في عام  2024إلى ، 2016في عام 
 %. 71 ناهزت، أي بنسبة 2017حفارة عام  870، إلى 2016عام  اتحفار 510عدد الحفارات فيها من 

                                           
 .2017شهراً خالل عام  11متوسط   4
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نجاحات متوالية في مجال الحفر واالستكشاف في الصحراء الغربية  IPRحققت شركة ، مصروفي 
بئراً، مما  23، وتضمن برنامجها لذلك العام حفر 2017ودلتا النيل خالل األشهر الخمسة األولى من عام 

د أكثر سنوات العمل المتميزة للشركة في مصر منذ استحواذها على شركة ــأح 2017ام ـل عــجع
Phillips Petroleum  1993في الصحراء الغربية عام . 

تضمن برنامج الشركة عمليات استكشاف على اليابسة، وحفر آبار تقييم وتطوير وعمليات صيانة 
، NRQ-11Xم ـري التقييـي بئـاح فـة النجـت الشركـقـد حقـوق وإصالح لبعض اآلبار في خليج السويس.

كما حققت الشركة   ن النفط.ـب/ي م 3700 يـب/ي، وأنتج الثان 715ج األول ـث أنتـحي NRQ-9-2و
م  20م واخترق  3374في جنوب دسوق، والذي حفر إلى عمق  SD-1Xاكتشافاً جديداً للغاز عبر البئر 

   ي من الغاز./3ألف م 730من السماكة الفعالة، وأنتج عند اختباره بمعدل 

مدينة دمياط، حققت الشركة كم من  60وفي قاطع شمال دمياط في الواقع في المغمورة على بعد 
م في مياه عمقها  1961" الذي حفر إلى عمق 1-اكتشافاً جديداً للغاز عبر البئر االستكشافي "شمال دمياط

م من السماكة الفعالة في تشكيلة رملية عالية الجودة من دور البليوسين. وهو  37م، واخترق البئر  108
    .2013، وسالمات في عام 2015اكتشافي أتول في عام  االكتشاف الثالث للشركة في نفس القاطع بعد

وذلك في منطقة غرب  2-، ورابول1-اكتشافين للنفط الثقيل عبر البئرين رابول SDX Energyوحققت 
 غارب.

في امتياز ( TE-8بئرها الثالث ) 2017في مطلع  Sound Energy، حفرت شركة المغربوفي 
م، مع احتمال حفر جذع جانبي ضمن  2975الوصول إلى عمق  ، وتضمنت خطة الحفر"تندرارا" البحري

   م. 2643البئر. وأكدت الشركة وجود شواهد غازية على عمق 

 . األعضاء وبعض الدول العربية األخرىاالكتشافات البترولية في الدول  3-2الجدول يبين 
 3-2الجدول 

 األخرى االكتشافات البترولية في الدول األعضاء وبعض الدول العربية
2013 - 2017 

2017*
غاز   نفط غاز نفط غاز نفط غاز نفط غاز نفط

اإلمارات العربية   
البحرين   
تونس   
الجزائر   
السعودية   
سورية   
العراق   
قطر   
 

18 

 

 ، حيث شكلتتوزع الحفارات العاملة في العالم حسب المجموعات الدولية 5-2 الشكلح ـويوض
 % من اإلجمالي العالمي.43الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية 

 (5 -2الشكل )
 2017توزع الحفارات العاملة في العالم، 

 

 حققت بعض الدول العربية عدداً من اكتشافات النفط والغازونتيجة لنشاطات االستكشاف والحفر، 
ً للنفط في إقليم كردستان العراق عبر البئر االستكشافي  العراق، حيث حقق 2017خالل عام  اكتشافا

Peshkabir 2  م وصوالً إلى مكمن من العصر الكريتاسي، 3500إلى عمق امتياز طاوكي الذي حفر في
ومن خالل متابعة عمليات التطوير  . (API° 28ب/ي من النفط ) 3800وأنتج عند وضعه على االختبار 

في شهر  على اإلنتاج 3-ألف ب/ي بعد وضع البئر بشكبير 15اكتشاف بشكبير إلى ن وصل اإلنتاج م
نحو  2017وقد بلغ معدل إنتاج حقلي بشكبير وطاوكي مجتمعين خالل عام  .2017كانون األول/ديسمبر

  آالف ب/ي. 110

الذي أنتج  Eridu-1قرب مدينة البصرة عبر البئر االستكشافي  10كما تم اكتشاف النفط في القاطع 
، وقد أجري عليه مسح م مربعك 5600يغطي القاطع المذكور مساحة  ب/ي. 8000عند اختباره بمعدل 

 .2014في عام  2Dزلزالي ثنائي األبعاد 

في المغمورة ضمن مياه عمقها  Gammaفي امتياز  اكتشافاً جديداً للغاز Eniحققت شركة  ليبيا وفي
م،  2981 عمق حفر وصوالً إلى مكمن من دور اإليوسين على الذي B1-16/3م، وذلك عبر البئر  150
 ىـي من الغاز، إضافة إل/3ألف م 227اره من تشكيلة المتلوي )الطبقة العليا( بمعدل ـد اختبـج عنـوأنت

دل ـن تشكيلة المتلوي )الطبقة السفلى( بمعـمئر ـالبج ـكما أنت (. API° 59ب/ي من المتكثفات ) 800
وذكرت الشركة أن البئر يمكن أن ينتج (. API° 58ب/ي من المتكثفات ) 760ي من الغاز و/3ألف م 283

 ألف ب م ن/ي في ليبيا. 350تنتج نحو  Eniأن شركة يشار إلى  ب م ن/ي. 7000بمعدل 
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ويمكن لهذا االكتشاف أن تنبع أهمية االكتشاف أيضاً من حقيقة أن غيانا ال تنتج النفط أو الغاز حالياً،   -2

أن يتراوح إنتاج هذه الدولة Wood Mackenzie تتوقع مؤسسة يضعها على خارطة الدول المنتجة حيث 

 ، مما قد يجعلها أحد أكبر منتجي النفط في أمريكا الالتينية. 2026ألف ب/ي في عام  400-350ما بين 

البد من اإلشارة إلى اكتشافين جديدين في غاية األهمية  2017ومن بين االكتشافات التي تحققت عام 

عن تحقيق  3/11/2017ة على موقعها الرسمي في الوطني Pemex. حيث أعلنت شركة المكسيكتحققا في 

عبر البئر االستكشافي  Veracruzمنذ خمسة عشر عاماً، وذلك في حوض أهم اكتشاف لها على اليابسة 

Ixachi-1 مليار برميل مكافئ نفط، وقدر  1.5، حيث قدر االحتياطي الجيولوجي في االكتشاف بنحو

 يون برميل مكافئ نفط.مل 350االحتياطي القابل لإلنتاج بحوالي 

عن تحقيق اكتشاف وصفته  12/7/2017األمريكية قد أعلنت في  Talos Energyوكانت شركة 

في المغمورة ضمن مياه عمقها  7الذي حفر في القاطع  Zama-1بالتاريخي، وذلك عبر البئر االستكشافي 

عالة. وقدر االحتياطي الجيولوجي م من السماكة الف 190م مخترقاً  3353م، وبلغ عمق البئر النهائي  166

 (.API° 30 -° 28مليار برميل من النفط الخفيف ) 2 -1.4بنحو 

تراخيص استكشافية قبالة سواحل المكسيك  3على  2017في مطلع عام  Totalحصلت شركة قد و

ص بين بعد أول جولة عروض أعلنتها المكسيك لقواطع في المياه العميقة، ويتراوح عمق الماء في التراخي

 م. 3600 -2300

 أنها اكتشفت مصادر جديدة تقدر بنحو BPذكرت شركة ، الواليات المتحدة األمريكيةوفي 

الواقع في المياه العميقة في خليج المكسيك، وأتى االكتشاف  Atlantisمليون برميل من النفط في حقل  200

بعد استخدام تقنية جديدة في المسح الزلزالي ساهمت بالحصول على صورة أعلى دقة للطبقات تحت سطح 

 األرض، وخاصة تلك الموجودة تحت نطاقات معقدة من البنى الملحية.

في منظمة األقطار  األمانة العامةتتبعتها اً اكتشاف 61بعض البيانات الفنية عن  4-2الجدول يبين 

  .2017العربية المصدرة للبترول خالل عام 
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 3-2الجدول تابع 
 عضاء وبعض الدول العربية األخرىالكتشافات البترولية في الدول األا

2013 – 2017  

2017*
الكويت   

ليبيا   

مصر   

اجمالي الدول األعضاء  
السودان   
ُعمان   
المغرب   
موريتانيا   
اليمن   

إجمالي الدول غير األعضاء

اجمالي الدول العربية   

 تقديرات* 
ي ـاكتشاف نفطاز، من بينها ـط والغـي، تم تحقيق عدد من اكتشافات النفـى الصعيد العالمـوعل

ة بنحو ـيه الجيولوجـقدرت احتياطياتوة، ـالنفط اإليرانيأعلنت عن تحقيقه شركة حيث  ،إيرانفي  القـعم
كما يحتوي االكتشاف الجديد   مليار برميل. 2مليار برميل، بينما قدر االحتياطي القابل لإلنتاج بحوالي  15

الغريب تريليون متر مكعب قابلة لإلنتاج. لكن  0.9تريليون متر مكعب من الغاز منها حوالي  1.8على 
 م تصّرح عن مكان االكتشاف الجديد.الشركة لأن 

كم من العاصمة  100بإنشاء مركز لخدمات النفط والغاز على بعد  2017في مطلع عام  غيانا وبدأت
Georgetown بكلفة تناهز نصف مليار دوالر، وذلك بعد تحقيق اكتشاف عمالق للنفط والغاز في عام ،

2016 (Lizaوهو أكبر اكتشاف تم تحقيقه في البال ،)د إذ تراوحت تقديرات االحتياطي فيه بين 
، بينما كنت شركة 2016في منتصف عام  Liza-2بعد حفر البئر  مليار برميل مكافئ نفط 1.4 -0.8

ExxonMobil در بعد حفر البئر ــأن االحتياطي المقعــام  2015يـت فــد أعلنـاف قـة االكتشـصاحب
Liza-1  في قاطعStabroek    م،  1692مليون برميل مكافئ نفط. يقع القاطع في مياه عمقها  700يناهز

 نقطتين:تأتي أهمية هذا االكتشاف من خالل   م. 5475إلى عمق  Liza-2وقد حفر البئر 
إضافة إلى كونه قد يشجع على المزيد من التركيز على عمليات االستكشاف في االكتشاف حجم  -1

السجيل صورة الصناعة البترولية خالل السنوات الخمس الماضية، المغمورة بعد أن احتل زيت وغاز 

وهو أمر يبدو منطقياً نظراً للعائد االقتصادي المتوقع من اكتشاف كبير يتركز في مكان واحد، مقارنة 

   مع المساحة الكبيرة التي تمتد عليها اكتشافات زيت وغاز السجيل.



التطورات العالمية والعربية في استكشاف واحتياطي وإنتاج مصادر الطاقة

125 تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون

الفصل 
الثاني

21 

 

ويمكن لهذا االكتشاف أن تنبع أهمية االكتشاف أيضاً من حقيقة أن غيانا ال تنتج النفط أو الغاز حالياً،   -2

أن يتراوح إنتاج هذه الدولة Wood Mackenzie تتوقع مؤسسة يضعها على خارطة الدول المنتجة حيث 

 ، مما قد يجعلها أحد أكبر منتجي النفط في أمريكا الالتينية. 2026ألف ب/ي في عام  400-350ما بين 

البد من اإلشارة إلى اكتشافين جديدين في غاية األهمية  2017ومن بين االكتشافات التي تحققت عام 

عن تحقيق  3/11/2017ة على موقعها الرسمي في الوطني Pemex. حيث أعلنت شركة المكسيكتحققا في 

عبر البئر االستكشافي  Veracruzمنذ خمسة عشر عاماً، وذلك في حوض أهم اكتشاف لها على اليابسة 

Ixachi-1 مليار برميل مكافئ نفط، وقدر  1.5، حيث قدر االحتياطي الجيولوجي في االكتشاف بنحو

 يون برميل مكافئ نفط.مل 350االحتياطي القابل لإلنتاج بحوالي 

عن تحقيق اكتشاف وصفته  12/7/2017األمريكية قد أعلنت في  Talos Energyوكانت شركة 

في المغمورة ضمن مياه عمقها  7الذي حفر في القاطع  Zama-1بالتاريخي، وذلك عبر البئر االستكشافي 

عالة. وقدر االحتياطي الجيولوجي م من السماكة الف 190م مخترقاً  3353م، وبلغ عمق البئر النهائي  166

 (.API° 30 -° 28مليار برميل من النفط الخفيف ) 2 -1.4بنحو 

تراخيص استكشافية قبالة سواحل المكسيك  3على  2017في مطلع عام  Totalحصلت شركة قد و

ص بين بعد أول جولة عروض أعلنتها المكسيك لقواطع في المياه العميقة، ويتراوح عمق الماء في التراخي

 م. 3600 -2300

 أنها اكتشفت مصادر جديدة تقدر بنحو BPذكرت شركة ، الواليات المتحدة األمريكيةوفي 

الواقع في المياه العميقة في خليج المكسيك، وأتى االكتشاف  Atlantisمليون برميل من النفط في حقل  200

بعد استخدام تقنية جديدة في المسح الزلزالي ساهمت بالحصول على صورة أعلى دقة للطبقات تحت سطح 

 األرض، وخاصة تلك الموجودة تحت نطاقات معقدة من البنى الملحية.

في منظمة األقطار  األمانة العامةتتبعتها اً اكتشاف 61بعض البيانات الفنية عن  4-2الجدول يبين 

  .2017العربية المصدرة للبترول خالل عام 

  

20 

 

 3-2الجدول تابع 
 عضاء وبعض الدول العربية األخرىالكتشافات البترولية في الدول األا

2013 – 2017  

2017*
الكويت   

ليبيا   

مصر   

اجمالي الدول األعضاء  
السودان   
ُعمان   
المغرب   
موريتانيا   
اليمن   

إجمالي الدول غير األعضاء

اجمالي الدول العربية   

 تقديرات* 
ي ـاكتشاف نفطاز، من بينها ـط والغـي، تم تحقيق عدد من اكتشافات النفـى الصعيد العالمـوعل

ة بنحو ـيه الجيولوجـقدرت احتياطياتوة، ـالنفط اإليرانيأعلنت عن تحقيقه شركة حيث  ،إيرانفي  القـعم
كما يحتوي االكتشاف الجديد   مليار برميل. 2مليار برميل، بينما قدر االحتياطي القابل لإلنتاج بحوالي  15

الغريب تريليون متر مكعب قابلة لإلنتاج. لكن  0.9تريليون متر مكعب من الغاز منها حوالي  1.8على 
 م تصّرح عن مكان االكتشاف الجديد.الشركة لأن 

كم من العاصمة  100بإنشاء مركز لخدمات النفط والغاز على بعد  2017في مطلع عام  غيانا وبدأت
Georgetown بكلفة تناهز نصف مليار دوالر، وذلك بعد تحقيق اكتشاف عمالق للنفط والغاز في عام ،

2016 (Lizaوهو أكبر اكتشاف تم تحقيقه في البال ،)د إذ تراوحت تقديرات االحتياطي فيه بين 
، بينما كنت شركة 2016في منتصف عام  Liza-2بعد حفر البئر  مليار برميل مكافئ نفط 1.4 -0.8

ExxonMobil در بعد حفر البئر ــأن االحتياطي المقعــام  2015يـت فــد أعلنـاف قـة االكتشـصاحب
Liza-1  في قاطعStabroek    م،  1692مليون برميل مكافئ نفط. يقع القاطع في مياه عمقها  700يناهز

 نقطتين:تأتي أهمية هذا االكتشاف من خالل   م. 5475إلى عمق  Liza-2وقد حفر البئر 
إضافة إلى كونه قد يشجع على المزيد من التركيز على عمليات االستكشاف في االكتشاف حجم  -1

السجيل صورة الصناعة البترولية خالل السنوات الخمس الماضية، المغمورة بعد أن احتل زيت وغاز 

وهو أمر يبدو منطقياً نظراً للعائد االقتصادي المتوقع من اكتشاف كبير يتركز في مكان واحد، مقارنة 

   مع المساحة الكبيرة التي تمتد عليها اكتشافات زيت وغاز السجيل.



تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون 126

22 

 

ول 
جد

ال
2-4 

 
ن 

 ع
نية

الف
ت 

انا
لبي

ض ا
بع

ام 
 ع

قت
حق

ي ت
الت

ت 
افا

تش
الك

ا
20

17
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ات
حظ

مال
ار/

ختب
 اال

ئج
نتا

ي/
اط

حتي
اال

 
 

ولة
الد

 
قل

لح
ع/ا

اط
الق

 
بئر

ال
 

ف
شا

الكت
ا

 
مر 

ع
من

مك
ال

 
اه 

لمي
ق ا

عم
 )م(

ئر 
الب

ق 
عم

 )م(

كة 
سما

ال
ن 

كم
للم

ية 
لكل

ا
 )م(

كة 
سما

ال
)م(

لة 
فعا

ال
 

فط
ن

 
 غاز

ات
كثف

مت
 

ين
جنت

ألر
ا

 
N

eu
qu

en
 b

as
in

 
G

ra
nd

e W
es

t 
1 

فط
ن

 
ي 

اس
ريت

ك
فل

أس
 

  
16

76
 

  
  

ار
ختب

ا
 :

30
0

 
ي 

ب/
28 °

A
PI

 
  

  

ليا
ترا

أس
 

Pe
rth

 b
as

in
 

RG
 N

or
th

-1
 

فط
ن

 
  

- 
  

  
5 

10
50

 
/ي

ب
 

  
  

Co
op

er
 b

as
in

 
M

ar
au

de
r-1

 
فط

ن
 

  
  

17
65

 
  

  
ر: 

ختبا
ا

65
5

 
ي 

ب/
48 °

A
PI

 
  

  
on

sh
or

e n
or

th
 P

er
th

 b
as

in
 

W
ai

tsi
a-

3
 

از
غ

 
  

  
36

12
 

52 
20 

ي )
اط

حتي
اال

2P )
9.

6
 

ر م
مليا

3   
  

  

Co
op

er
-E

ro
m

an
ga

 b
as

in
 

Ba
ue

r-2
6

 
فط

ن
 

  
  

  
  

35
0

 
  

  
  

Pe
rth

 b
as

in
 

W
ai

tsi
a-

4
 

از
غ

 
  

  
  

  
  

  
از

 غ
هد

شوا
 

  
pe

rm
it 

TP
/1

5
 

X
an

ad
u-

1
 

فط
ن

 
  

  
  

  
  

عد
ة ب

فر
توا

ر م
غي

ت 
يانا

الب
 

  
  

Co
op

er
 B

as
in

 
Lo

w
ry

-1
 

از
غ

 
مي

ير
ب

 
  

  
  

3.
3

 
  

70
0

 
ف م

أل
3  ي/

40
0

 
/ي

ب
 

Co
op

er
 B

as
in

 
Cr

aw
fo

rd
-1

 
از

غ
 

مي
ير

ب
 

  
  

  
4.

1
 

  
  

  

نيا
غي

يو
وان

باب
 

Li
ce

nc
e 4

02
 

M
ur

uk
-1

 
از

غ
 

  
  

31
30

 
  

  
  

45
3

 
ف م

أل
3  ي/

  

غو
وبا

و ت
اد 

نيد
تري

 
Bl

oc
k 

5
 

Le
Cl

er
c

 
از

غ
 

  
  

54
86

 
  

  
  

  
  

Co
lu

m
bu

s
 

ba
sin

 
Sa

va
nn

ah
 

از
غ

 
  

15
2

 
  

  
  

  
  

  

سيا
رو

 

Ea
ste

rn
 A

rc
tic

 
Ts

en
tra

in
o-

O
lg

in
sk

ay
a-

1
 

فط
ن

 
  

32 
23

63
 

  
  

هد
شوا

 
هد

شوا
 

  

A
ya

sh
sk

y 
bl

oc
k

 
  

فط
ن

 
  

  
27

00
 

  
  

22
5

 
 ن

ن م
 ط

ون
ملي

 
  

  

ضاء
لبي

يا ا
وس

ر
 

Re
ch

its
a-

V
ish

an
sk

y
 

Ch
ric

oc
a S

 
فط

ن
 

  
  

52
18

 
  

  
ي 

وج
يول

 ج
طي

حتيا
ا

10
.7

 
ن 

ليو
م

ر: 
ختبا

. ا
يل

رم
ب

24
9

 
/ي

ب
 

  
  

غال
سن

ال
 

Pr
of

on
d 

bl
oc

k
 

Y
ak

aa
r-1

 
از

غ
 

ن 
نيا

وما
سين

فل
ألس

ا
 

25
50

 
47

00
 

12
0

 
45 

  
42

5
 

عب
مك

 م 
ار

ملي
 

  

  
FA

N
 

So
ut

h-
1

 
فط

ن
 

سي
ريتا

ك
 

90
0

 
53

43
 

  
  

14
3

 
ب

ن 
ليو

م
 

  
  

Si
riu

s p
ro

sp
ec

t
 

SN
E 

N
or

th
-1

 
فط

ن
 

  
90

0
 

  
24 

16 
35 °

A
PI

 
  

  
O

ffs
ho

re
 

V
R-

1
 

فط
ن

 
  

  
  

97 
27 

طة
رو

مش
ت 

طيا
حتيا

ا
 

34
8

 
يل

رم
ن ب

ليو
م

 
  

  

اق
عر

ال
 

 
ان

ست
رد

/ ك
بير

شك
ب

 
ع 

اط
الق

10/
رة

ص
الب

 
بير

شك
ب

-2 
دو

أري
-1 

فط
ن

فط 
ن

 
سي

يتا
كر

 
- - 

35
00

 
  

  
35

00
 

ي )
ب/

28 °
A

PI
) 

80
00

 
/ي

ب
 

  
  



التطورات العالمية والعربية في استكشاف واحتياطي وإنتاج مصادر الطاقة

127 تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون

الفصل 
الثاني

23 

 

ول 
جد

ع ال
تاب

2-4  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ات
حظ

مال
ار/

ختب
 اال

ئج
نتا

ي/
اط

حتي
اال

 
 

ولة
الد

 
قل

لح
ع/ا

اط
الق

 
بئر

ال
 

ف
شا

الكت
ا

 
مر 

ع
من

مك
ال

 
اه 

لمي
ق ا

عم
 )م(

ئر 
الب

ق 
عم

 )م(

كة 
سما

ال
ن 

كم
للم

ية 
لكل

ا
 )م(

كة 
سما

ال
)م(

لة 
فعا

ال
 

فط
ن

 
 غاز

ات
كثف

مت
 

انا
غي

 
 

St
ab

ro
ek

 b
lo

ck
 

Pa
ya

ra
-1

 
فط

ن
 

  
20

29
 

55
11

 
  

29 
15

00
 

 ن
ب م

ن 
ليو

م
 

  
  

Pa
ya

ra
-2

 
فط

ن
 

  
21

35
 

58
12

 
  

18 
  

  

Sn
oe

k
 

فط
ن

 
  

15
63

 
51

75
 

  
25 

 
2.

7
 

ن 
 م 

ب
ر 

مليا
 

  
  

Tu
rb

ot
-1

 
فط

ن
 

  
18

02
 

56
22

 
  

22 
  

  
ئية

توا
الس

يا ا
غين

 
Bl

oc
k

 
EG

-0
6

 
A

ve
str

uz
-1

 
فط

ن
 

 
 

 
 

 
ر 

توف
م ت

ل
ت

انا
بي

 
 

 

ندا
ك

 
Fe

rry
ba

nk
/ A

lb
er

ta
 

D
uv

er
na

y 
4/

11
 

فط
ن

 
 

 
45

73
 

 
 

18
5

 
ي 

ب/
38 °

A
PI

 
15

60
3م   ي/

 

بيا
وم

كول
 

Ll
an

os
 3

4 
bl

oc
k

 
Ch

ric
oc

a 
1

 
فط

ن
 

  
  

36
47

 
  

  
10

00
ي )

ب/
34 °

PI) 
  

  
Ti

ga
na

 S
ur

 6
 

فط
ن

 
  

  
35

50
 

  
  

16
6

 
ي )

ب/
15 °

A
PI

) 
  

  
Cu

ru
cu

cu
 1

 
فط

ن
 

  
  

44
50

 
  

  
ر: 

ختبا
ا

17
00

 
ي 

ب/
15

.8
 °

A
PI

 
  

  
L.

 M
ag

da
le

na
 B

as
in

 
Pa

nd
er

et
a 

1
 

از
غ

 
  

  
28

49
 

  
19

.5
 

10
.3

 
ين

كيلت
تش

 
ية:

سام
الم

 
15- 

25
.5

% 
  

نيا
كي

 
Bl

oc
k 

13
T

 
Er

ut
-1

 
فط

ن
 

  
  

13
17

 
55 

25 
  

  
  

Bl
oc

k
 

13T 
Em

ek
uy

a-
1

 
فط

ن
 

ين
وس

مي
 

  
13

56
 

  
75 

  
56

.6
 

عب
مك

 م 
ار

ملي
 

  

بيا
لي

 
اما

 غ
ياز

امت
 

B1
-1

6/
3 

 غاز
ين

وس
إي

 
15

0 
29

81
 

  
  

  
عة 

طا
ست

اال
70

00
 

 م 
ب

/ي
ن

 
  

صر
م

 

اط
دمي

ال 
شم

 
ية 

طام
ق

-1 
 غاز

ين
وس

بلي
 

10
8 

19
61

 
  

37 
 

 
 

وق
دس

ب 
نو

ج
 

SD
-1

X
 

 غاز
  

  
33

74
 

  
20 

  
73

0
 

ف م
أل

3  ي/
43 

/ي
ب

 

رب
غا

ب 
غر

 
ول

راب
-1 

فط
ن

 
 

 
 

 
 

ية 
سام

الم
ل، 

ثقي
ط 

نف
21

.2
% 

 
 

رب
غا

ب 
غر

 
ول

راب
-2 

فط
ن

 
  

  
  

  
31 

ية 
سام

الم
ل، 

ثقي
ط 

نف
20

% 
  

  

رب
مغ

ال
 

بو
سي

از 
متي

ا
 

K
SR

-1
4

 
 غاز

  
  

18
30

 
  

20 
  

  
  

K
SR

-1
5

 
 غاز

  
  

17
74

 
  

  
ية 

سام
الم

29
% 

  
  

يك
كس

الم
 

G
O

M
 S

ou
th

ea
st 

ba
sin

 
A

m
oc

a-
2

 
فط

ن
 

  
25 

35
00

 
  

11
0

 
18 °

A
PI

  
  

  
Bl

oc
k 

7
 

Za
m

a-
1

 
فط

ن
 

  
16

6
 

33
53

 
33

5
 

19
0

 
جي

ولو
جي

ي ال
اط

حتي
اال

 
1.

4
- 2 

يل
رم

ر ب
مليا

 
  

  

V
er

ac
ru

z 
Ba

sin
 

Ix
ac

hi
-1

 
فط

ن
 

  
  

  
  

  
ف 

خفي
ط 

نف
ي: 

وج
يول

 ج
طي

حتيا
ا

15
00

 
 م 

ب
ن 

ليو
م

  
ج:

إلنتا
ل ل

قاب
 

 
35

0
 

 ن
ب م

ن 
ليو

م
 

  
   22 

 

ول 
جد

ال
2-4 

 
ن 

 ع
نية

الف
ت 

انا
لبي

ض ا
بع

ام 
 ع

قت
حق

ي ت
الت

ت 
افا

تش
الك

ا
20

17
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ات
حظ

مال
ار/

ختب
 اال

ئج
نتا

ي/
اط

حتي
اال

 
 

ولة
الد

 
قل

لح
ع/ا

اط
الق

 
بئر

ال
 

ف
شا

الكت
ا

 
مر 

ع
من

مك
ال

 
اه 

لمي
ق ا

عم
 )م(

ئر 
الب

ق 
عم

 )م(

كة 
سما

ال
ن 

كم
للم

ية 
لكل

ا
 )م(

كة 
سما

ال
)م(

لة 
فعا

ال
 

فط
ن

 
 غاز

ات
كثف

مت
 

ين
جنت

ألر
ا

 
N

eu
qu

en
 b

as
in

 
G

ra
nd

e W
es

t 
1 

فط
ن

 
ي 

اس
ريت

ك
فل

أس
 

  
16

76
 

  
  

ار
ختب

ا
 :

30
0

 
ي 

ب/
28 °

A
PI

 
  

  

ليا
ترا

أس
 

Pe
rth

 b
as

in
 

RG
 N

or
th

-1
 

فط
ن

 
  

- 
  

  
5 

10
50

 
/ي

ب
 

  
  

Co
op

er
 b

as
in

 
M

ar
au

de
r-1

 
فط

ن
 

  
  

17
65

 
  

  
ر: 

ختبا
ا

65
5

 
ي 

ب/
48 °

A
PI

 
  

  
on

sh
or

e n
or

th
 P

er
th

 b
as

in
 

W
ai

tsi
a-

3
 

از
غ

 
  

  
36

12
 

52 
20 

ي )
اط

حتي
اال

2P )
9.

6
 

ر م
مليا

3   
  

  

Co
op

er
-E

ro
m

an
ga

 b
as

in
 

Ba
ue

r-2
6

 
فط

ن
 

  
  

  
  

35
0

 
  

  
  

Pe
rth

 b
as

in
 

W
ai

tsi
a-

4
 

از
غ

 
  

  
  

  
  

  
از

 غ
هد

شوا
 

  
pe

rm
it 

TP
/1

5
 

X
an

ad
u-

1
 

فط
ن

 
  

  
  

  
  

عد
ة ب

فر
توا

ر م
غي

ت 
يانا

الب
 

  
  

Co
op

er
 B

as
in

 
Lo

w
ry

-1
 

از
غ

 
مي

ير
ب

 
  

  
  

3.
3

 
  

70
0

 
ف م

أل
3  ي/

40
0

 
/ي

ب
 

Co
op

er
 B

as
in

 
Cr

aw
fo

rd
-1

 
از

غ
 

مي
ير

ب
 

  
  

  
4.

1
 

  
  

  

نيا
غي

يو
وان

باب
 

Li
ce

nc
e 4

02
 

M
ur

uk
-1

 
از

غ
 

  
  

31
30

 
  

  
  

45
3

 
ف م

أل
3  ي/

  

غو
وبا

و ت
اد 

نيد
تري

 
Bl

oc
k 

5
 

Le
Cl

er
c

 
از

غ
 

  
  

54
86

 
  

  
  

  
  

Co
lu

m
bu

s
 

ba
sin

 
Sa

va
nn

ah
 

از
غ

 
  

15
2

 
  

  
  

  
  

  

سيا
رو

 

Ea
ste

rn
 A

rc
tic

 
Ts

en
tra

in
o-

O
lg

in
sk

ay
a-

1
 

فط
ن

 
  

32 
23

63
 

  
  

هد
شوا

 
هد

شوا
 

  

A
ya

sh
sk

y 
bl

oc
k

 
  

فط
ن

 
  

  
27

00
 

  
  

22
5

 
 ن

ن م
 ط

ون
ملي

 
  

  

ضاء
لبي

يا ا
وس

ر
 

Re
ch

its
a-

V
ish

an
sk

y
 

Ch
ric

oc
a S

 
فط

ن
 

  
  

52
18

 
  

  
ي 

وج
يول

 ج
طي

حتيا
ا

10
.7

 
ن 

ليو
م

ر: 
ختبا

. ا
يل

رم
ب

24
9

 
/ي

ب
 

  
  

غال
سن

ال
 

Pr
of

on
d 

bl
oc

k
 

Y
ak

aa
r-1

 
از

غ
 

ن 
نيا

وما
سين

فل
ألس

ا
 

25
50

 
47

00
 

12
0

 
45 

  
42

5
 

عب
مك

 م 
ار

ملي
 

  

  
FA

N
 

So
ut

h-
1

 
فط

ن
 

سي
ريتا

ك
 

90
0

 
53

43
 

  
  

14
3

 
ب

ن 
ليو

م
 

  
  

Si
riu

s p
ro

sp
ec

t
 

SN
E 

N
or

th
-1

 
فط

ن
 

  
90

0
 

  
24 

16 
35 °

A
PI

 
  

  
O

ffs
ho

re
 

V
R-

1
 

فط
ن

 
  

  
  

97 
27 

طة
رو

مش
ت 

طيا
حتيا

ا
 

34
8

 
يل

رم
ن ب

ليو
م

 
  

  

اق
عر

ال
 

 
ان

ست
رد

/ ك
بير

شك
ب

 
ع 

اط
الق

10/
رة

ص
الب

 
بير

شك
ب

-2 
دو

أري
-1 

فط
ن

فط 
ن

 
سي

يتا
كر

 
- - 

35
00

 
  

  
35

00
 

ي )
ب/

28 °
A

PI
) 

80
00

 
/ي

ب
 

  
  



تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون 128
25 

 

 7-2الشكل عدد االكتشافات النفطية في الدول العربية والدول األعضاء، ويبين  6-2الشكل يبين  

   عدد االكتشافات الغازية في الدول العربية والدول األعضاء.

 (6 -2الشكل )
 االكتشافات النفطية في الدول األعضاء والدول العربية األخرى

 

 (7-2الشكل )
 االكتشافات الغازية في الدول األعضاء والدول العربية األخرى

 

 احتياطيات النفط والغاز لطبيعي .2
 احتياطيات النفط 2-1

ً تقديرات احتياطي النفط في العالم شهدت  ً هامشيا عن تقديرات عام  فقط %0.26بنسبة ارتفاعا
ولم يطرأ تغير يذكر على تقديرات احتياطي  .2017في نهاية عام  مليار برميل 1449.5، حيث بلغت 2016

مليار برميل وهي نفس تقديرات عام  706.84النفط في الدول األعضاء في أوابك حيث بقيت عند قيمة 

الدول األعضاء الدول العربية األخرى

الدول األعضاء الدول العربية األخرى

24 

 

ول 
جد

ع ال
تاب

2-4  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ات
حظ

مال
ار/

ختب
 اال

ئج
نتا

ي/
اط

حتي
اال

 
 

ولة
الد

 
قل

لح
ع/ا

اط
الق

 
بئر

ال
 

ف
شا

الكت
ا

 
مر 

ع
من

مك
ال

 
مق

ع
 

اه 
لمي

ا  )م(
ئر 

الب
ق 

عم
 )م(

كة 
سما

ال
ن 

كم
للم

ية 
لكل

ا
 )م(

كة 
سما

ال
)م(

لة 
فعا

ال
 

فط
ن

 
 غاز

ات
كثف

مت
 

حدة
لمت

ة ا
ملك

الم
 

H
al

ifa
x

 
20

5
/

23-3
A 

فط
ن

 
  

  
20

04
 

  
  

  
  

  
M

or
ay

 F
irt

h
 

V
er

bi
er

 
فط

ن
 

  
  

  
  

  
25- 

13
0

 
يل

رم
ن ب

ليو
م

 
  

  

Li
ce

nc
e P

ED
L2

34
 

BB
-1

Z
 

فط
ن

 
  

  
  

  
  

ير
 غ

ت
يانا

الب
 

عد
ة ب

فر
توا

م
 

  
  

مار
يان

م
 

Bl
oc

k 
A

-6
/ s

ou
th

er
n 

Ra
kh

in
e

 ba
sin

 
Py

i T
hi

t-1
 

از
غ

 
  

  
45

70
 

65 
36 

  
ر: 

ختبا
ا

1.
4

 
ن م

ليو
م

3  ي/
  

يج
رو

الن
 

PL
12

8 
of

fs
ho

re
 

Br
on

no
ys

un
d

 
66

0
/

10-
17 S 

فط
ن

 
  

38
0

 
  

  
  

20- 
80 

يل
رم

ن ب
ليو

م
 

  
  

Fi
lic

ud
i p

ro
sp

ec
t

 
19

43
06

1
 

فط
ن

 
ي/

اس
ور

ج
 

سي
ريا

ت
 

  
  

  
12

9
 

ر 
صاد

الم
35- 

10
0

 
 ن

ب م
ن 

ليو
م

 
  

  

Ba
re

nt
s S

ea
 

K
ay

ak
 

فط
ن

 
ي 

اس
ور

ج
سط

أو
 

33
6

 
25

32
 

45 
  

ج 
إلنتا

ل ل
قاب

ي ال
اط

حتي
اال

25- 
50 

ن ب
ليو

م
ل 

رمي
 

  
  

H
am

m
er

fe
st 

ba
sin

/B
ar

en
ts 

Se
a

 
  

از
غ

 
  

  
  

  
23 

  
ي 

اط
حتي

اال
2-3 

ر م
مليا

3  
  

G
em

in
i N

or
th

 
H

N
 7

32
5/

4-
1

 
از

غ
 

  
  

11
78

 
19

+ 
 g

as
 

oi
l 5

 
  

  
  

  

V
al

em
on

 W
es

t
 

34/
11-6 S 

از
غ

 
  

13
3.

5
 

43
37

 
11

5
 

60 
  

20- 
50 

 ن
ب م

ن 
ليو

م
 

  

هند
ال

 

A
ss

am
 b

as
in

 
So

ut
h 

Ba
gh

ja
n-

2
 

فط
ن

 
  

- 
41

54
 

  
15 

65
0

 
ي 

ب/
 

  
  

M
um

ba
i b

as
in

 
SW

-W
O

-2
4

 
از

غ
 

  
رة

مو
مغ

ي ال
ف

 
23

60
 

  
  

  
  

  

K
G

 b
as

in
 

G
D

-1
0-

1(
A

A
)

 
از

غ
 

  
رة

مو
مغ

ي ال
ف

 
28

29
 

  
  

  
  

  

K
G

 b
as

in
 

G
S-

29
 N

o
 .

11 
فط

ن
 

  
رة

مو
مغ

ي ال
ف

 
27

18
 

  
  

  
  

  

Ca
m

ba
y 

ba
sin

 
W

es
t M

at
ar

-1
 

فط
ن

 
  

  
22

56
 

  
  

  
  

  
A

&
A

A
 b

as
in

 
K

U
-

8(
K

U
A

F)
 

از
غ

 
  

  
34

60
 

  
  

  
  

  

حدة
لمت

ت ا
اليا

الو
 

(
G

M
T-

 A
LS

A
K

A
) 

Ti
nm

ia
q2

/ Ti
nm

ia
q 

6
 

فط
ن

 
  

  
  

  
  

32
00

 
/ي

ب
 

ي 
اط

حتي
اال

ج: 
إلنتا

ل ل
قاب

ال
30

0
 

ن ب
ليو

م
ل 

رمي
 

  
  

G
O

M
/A

tla
nt

is 
fie

ld
 

  
فط

ن
 

  
21

33
 

  
  

  
ر: 

صاد
م

20
0

 
ن ب

ليو
م

يل
رم

 
ديد

 ج
لي

لزا
 ز

سح
م

 
  

  

ر: 
صد

الم
مة

لعا
ة ا

مان
األ

/ 
لم.

لعا
ي ا

ة ف
ديد

لج
ت ا

افا
تش

الك
ت ا

يانا
ع ب

تتب
ك، 

واب
أ

 



التطورات العالمية والعربية في استكشاف واحتياطي وإنتاج مصادر الطاقة

129 تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون

الفصل 
الثاني

25 

 

 7-2الشكل عدد االكتشافات النفطية في الدول العربية والدول األعضاء، ويبين  6-2الشكل يبين  

   عدد االكتشافات الغازية في الدول العربية والدول األعضاء.

 (6 -2الشكل )
 االكتشافات النفطية في الدول األعضاء والدول العربية األخرى

 

 (7-2الشكل )
 االكتشافات الغازية في الدول األعضاء والدول العربية األخرى

 

 احتياطيات النفط والغاز لطبيعي .2
 احتياطيات النفط 2-1

ً تقديرات احتياطي النفط في العالم شهدت  ً هامشيا عن تقديرات عام  فقط %0.26بنسبة ارتفاعا
ولم يطرأ تغير يذكر على تقديرات احتياطي  .2017في نهاية عام  مليار برميل 1449.5، حيث بلغت 2016

مليار برميل وهي نفس تقديرات عام  706.84النفط في الدول األعضاء في أوابك حيث بقيت عند قيمة 

الدول األعضاء الدول العربية األخرى

الدول األعضاء الدول العربية األخرى

24 

 

ول 
جد

ع ال
تاب

2-4  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ات
حظ

مال
ار/

ختب
 اال

ئج
نتا

ي/
اط

حتي
اال

 
 

ولة
الد

 
قل

لح
ع/ا

اط
الق

 
بئر

ال
 

ف
شا

الكت
ا

 
مر 

ع
من

مك
ال

 
مق

ع
 

اه 
لمي

ا  )م(
ئر 

الب
ق 

عم
 )م(

كة 
سما

ال
ن 

كم
للم

ية 
لكل

ا
 )م(

كة 
سما

ال
)م(

لة 
فعا

ال
 

فط
ن

 
 غاز

ات
كثف

مت
 

حدة
لمت

ة ا
ملك

الم
 

H
al

ifa
x

 
20

5
/

23-3
A 

فط
ن

 
  

  
20

04
 

  
  

  
  

  
M

or
ay

 F
irt

h
 

V
er

bi
er

 
فط

ن
 

  
  

  
  

  
25- 

13
0

 
يل

رم
ن ب

ليو
م

 
  

  

Li
ce

nc
e P

ED
L2

34
 

BB
-1

Z
 

فط
ن

 
  

  
  

  
  

ير
 غ

ت
يانا

الب
 

عد
ة ب

فر
توا

م
 

  
  

مار
يان

م
 

Bl
oc

k 
A

-6
/ s

ou
th

er
n 

Ra
kh

in
e

 ba
sin

 
Py

i T
hi

t-1
 

از
غ

 
  

  
45

70
 

65 
36 

  
ر: 

ختبا
ا

1.
4

 
ن م

ليو
م

3  ي/
  

يج
رو

الن
 

PL
12

8 
of

fs
ho

re
 

Br
on

no
ys

un
d

 
66

0
/

10-
17 S 

فط
ن

 
  

38
0

 
  

  
  

20- 
80 

يل
رم

ن ب
ليو

م
 

  
  

Fi
lic

ud
i p

ro
sp

ec
t

 
19

43
06

1
 

فط
ن

 
ي/

اس
ور

ج
 

سي
ريا

ت
 

  
  

  
12

9
 

ر 
صاد

الم
35- 

10
0

 
 ن

ب م
ن 

ليو
م

 
  

  

Ba
re

nt
s S

ea
 

K
ay

ak
 

فط
ن

 
ي 

اس
ور

ج
سط

أو
 

33
6

 
25

32
 

45 
  

ج 
إلنتا

ل ل
قاب

ي ال
اط

حتي
اال

25- 
50 

ن ب
ليو

م
ل 

رمي
 

  
  

H
am

m
er

fe
st 

ba
sin

/B
ar

en
ts 

Se
a

 
  

از
غ

 
  

  
  

  
23 

  
ي 

اط
حتي

اال
2-3 

ر م
مليا

3  
  

G
em

in
i N

or
th

 
H

N
 7

32
5/

4-
1

 
از

غ
 

  
  

11
78

 
19

+ 
 g

as
 

oi
l 5

 
  

  
  

  

V
al

em
on

 W
es

t
 

34/
11-6 S 

از
غ

 
  

13
3.

5
 

43
37

 
11

5
 

60 
  

20- 
50 

 ن
ب م

ن 
ليو

م
 

  

هند
ال

 

A
ss

am
 b

as
in

 
So

ut
h 

Ba
gh

ja
n-

2
 

فط
ن

 
  

- 
41

54
 

  
15 

65
0

 
ي 

ب/
 

  
  

M
um

ba
i b

as
in

 
SW

-W
O

-2
4

 
از

غ
 

  
رة

مو
مغ

ي ال
ف

 
23

60
 

  
  

  
  

  

K
G

 b
as

in
 

G
D

-1
0-

1(
A

A
)

 
از

غ
 

  
رة

مو
مغ

ي ال
ف

 
28

29
 

  
  

  
  

  

K
G

 b
as

in
 

G
S-

29
 N

o
 .

11 
فط

ن
 

  
رة

مو
مغ

ي ال
ف

 
27

18
 

  
  

  
  

  

Ca
m

ba
y 

ba
sin

 
W

es
t M

at
ar

-1
 

فط
ن

 
  

  
22

56
 

  
  

  
  

  
A

&
A

A
 b

as
in

 
K

U
-

8(
K

U
A

F)
 

از
غ

 
  

  
34

60
 

  
  

  
  

  

حدة
لمت

ت ا
اليا

الو
 

(
G

M
T-

 A
LS

A
K

A
) 

Ti
nm

ia
q2

/ Ti
nm

ia
q 

6
 

فط
ن

 
  

  
  

  
  

32
00

 
/ي

ب
 

ي 
اط

حتي
اال

ج: 
إلنتا

ل ل
قاب

ال
30

0
 

ن ب
ليو

م
ل 

رمي
 

  
  

G
O

M
/A

tla
nt

is 
fie

ld
 

  
فط

ن
 

  
21

33
 

  
  

  
ر: 

صاد
م

20
0

 
ن ب

ليو
م

يل
رم

 
ديد

 ج
لي

لزا
 ز

سح
م

 
  

  

ر: 
صد

الم
مة

لعا
ة ا

مان
األ

/ 
لم.

لعا
ي ا

ة ف
ديد

لج
ت ا

افا
تش

الك
ت ا

يانا
ع ب

تتب
ك، 

واب
أ

 



تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون 130
27 

 

، 2017و 2013بين عامي تفاصيل تغيرات تقديرات احتياطي النفط في العالم  5-2الجدول يبين  

ويالحظ من خالله تراجع احتياطيات البرازيل، والمملكة المتحدة، والنرويج، والمكسيك، بينما ارتفعت 

لواليات المتحدة وكندا بعد التحسن النسبي ألسعار النفط، مما أعاد بعض تقديرات االحتياطي في كل من ا

 ونفط الصخور الكتيمة إلى النطاق االقتصادي القابل لإلنتاج. السجيل زيت احتياطيات
 5-2الجدول 

 2017-2013احتياطي النفط عربيا وعالميا، 
 ) السنة)مليار برميل عند نهاية 

 التغير نسبة
2016/2017 

)%( 
2017* 2016 2015 2014 2013  

 اإلمارات 97.80 97.80 97.80 97.8 97.8 0.0

 البحرين 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.0

 تونس 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.0

 الجزائر 12.20 12.20 12.20 12.2 12.2 0.0

 السعودية 265.85 266.58 266.46 266.46 266.46 0.0

 سورية 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0.0

 العراق 145.30 143.07 143.10 148.766 148.766 0.0

 قطر 25.24 25.24 25.24 25.24 25.2 0.0

 الكويت 101.50 101.50 101.50 101.5 101.5 0.0

 ليبيا 48.40 48.42 49.52 48.363 48.36 (0.0)

 مصر 4.20 4.40 3.47 3.47 3.47 0.0

 اجمالي الدول األعضاء 703.53 702.26 702.33 706.84 706.84 (0.0)

 السودان 1.50 1.50 1.50 1.5 1.5 0.0

 ُعمان 5.50 5.50 5.31 5.373 5.373 0.0

 اليمن 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 0.0

 اجمالي الدول العربية 713.20 711.93 711.81 716.39 716.38 (0.0)

 االكوادور 8.8 8.3 8.3 8.3 8.3 0.0

 أنغوال 9.0 8.4 8.4 9.5 9.5 (0.0)

 ايران 157.8 157.5 157.5 158.4 175.2 10.6

 فنزويال 99.4 100.0 100.0 100.0 100.0 0.0

 الغابون 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0

 غينيا االستوائية 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0

 نيجيريا 37.1 37.1 37.1 37.1 37.5 1.1
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بعد عن التقديرات السابقة تم تعديلها الية الح 2016، لكن البد هنا من التنويه إلى أن احتياطيات 2016
إلى  2015عام مليار برميل  702.33ظهور بيانات جديدة من بعض الدول األعضاء، حيث ارتفعت من 

ي العراق من ــي فــرات االحتياطــاع تقديــة ارتفــك نتيجـوذلمليار برميل(،  706.84ة )ـالقيمة الحالي
 . مليار برميل 5.6، أي بأكثر من 2016مليار برميل عام  148.76إلى  2015مليار برميل عام  143.1

في ت ـم كردستان العراق انخفضـفي إقلي "طق طق"تقديرات االحتياطي في حقل ويشار هنا إلى 

مليون برميل في عام  172ل تقديرات بلغت ـ، مقابميلمليون بر 59ى ـبحوالي الثلثين وصوالً إل 2017عام 

ألف ب/ي في الربع األول  19إلى نحو  2016ألف ب/ي عام  36الحقل قد تراجع من اج ـ. وكان إنت2015

مليار برميل عام  49.52خالل نفس الفترة انخفضت تقديرات االحتياطي في ليبيا من و   .2017من عام 

أما بقي الدول األعضاء فلم . 2017، وهي نفس التقديرات لعام 2016مليار برميل عام  48.4، إلى 2015

   فيها.على تقديرات احتياطي النفط طرأ تغير ي

مليار برميل  316من نحو غير العربية من جهة أخرى ارتفعت تقديرات االحتياطي في دول أوبك 

، وذلك نتيجة ارتفاع تقديرات االحتياطي في إيران 2017مليار برميل عام  333.55إلى حوالي  2016عام 

  ترة.مليار برميل خالل نفس الف 16بأكثر من 

، 2017وكان مدير التعاون وشؤون التخطيط في شركة النفط اإليرانية قد ذكر في مطلع شباط/فبراير 

مليار برميل قابلة لإلنتاج عند  102مليار برميل، منها  771.53أن احتياطي إيران المؤكد من النفط يبلغ 

غ ـاز الطبيعي في البالد يبل%. كما بين أن االحتياطي الجيولوجي من الغ24.6معامل استخالص يقارب 

 %. 70تريليون متر مكعب قابلة لإلنتاج عند معامل استخالص يناهز  33تريليون متر مكعب، منها  55

روض ـة عـرح جولـعداد لطـور االستـي طـة أنها فـفط اإليرانيـة النـرت شركـال ذكـس المجـي نفـوف

دل إنتاج ـاحتياطيات البالد من النفط والغاز، مؤكدة أن معد الطريق أمام الشركات العالمية لتطوير ـتمه

مما سيشكل عالمة نجاح فارقة في البالد  2017ماليين ب/ي قبل شهر نيسان/أبريل  4 ىــل إلـالنفط سيص

  .2016مليون ب/ي فقط، والذي تم رفعه في كانون الثاني/يناير  2بعد الحصار الذي جعل اإلنتاج في حدود 

نات اإلنتاج من تقارير أوبك الشهرية يوضح أن إنتاج النفط في إيران خالل شهر لكن تتبع بيا

شهراً من عام  11الل ـا خـاجهـط إنتــما أن متوسـمليون ب/ي، ك 3.86اوز ــلم يتج 2017نيسان/أبريل 

    مليون ب/ي. 3.88بلغ  2017

، مما أضاف نحو 2017مايو وقد شهدت أوبك انضمام غينيا االستوائية إلى عضويتها في شهر أيار/

 مليار برميل إلى احتياطياتها. 1.1

من إجمالي تقديرات االحتياطيات العالمية % 48.8شكلت تقديرات احتياطي النفط في الدول األعضاء 

% 49.4العربية مجتمعة  احتياطي النفط في الدول، بينما شكلت تقديرات 2017في عام  المؤكدة من النفط

    من إجمالي احتياطي العالم.
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 (8-2الشكل )
 2017في العالم عام التقليدي توزع احتياطي النفط 

 

لدول األعضاء ودول أوبك خالل الفترة في اتطور االحتياطيات المؤكدة من النفط  9-2الشكل ويبين 

    .2017إلى  2013من 
 (9 -2الشكل )

 تطور احتياطي النفط في الدول األعضاء ودول أوبك
 (في نهاية العام )مليار برميل

 
 احتياطيات الغاز الطبيعي 2-2

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

   الغاز الطبيعي حسب المجموعات الدولية في العالم.

الدول األعضاء في أوابك

أخرى

أمريكا الشمالية

دول أوبك غير العربية

كومنولث الدول المستقلة

أوابك

أوبك

28 

 

 5-2الجدول تابع 
 2017-2013النفط عربيا وعالميا، احتياطي 

 ) السنة)مليار برميل عند نهاية 
 نسبة التغير

2016/2017  
)%( 

2017*  2016 2015 2014 2013 

 

 اجمالي دول أوبك غير العربية 315.28 314.40 314.40 316.36 333.55 5.4

 اجمالي دول أوبك 1011.57 1009.21 1010.21 1016.69 1033.87 1.7

 البرازيل 15.05 15.31 16.18 12.99 12.6 (2.7)

 المملكة المتحدة 2.98 2.98 2.75 2.56 2.1 (19.3)

 النرويج 5.83 5.50 5.14 6.61 6.4 (3.5)

 الواليات المتحدة 33.40 36.50 39.90 35.23 35.4 0.6

 المكسيك 10.07 9.81 9.71 7.26 6.6 (8.7)

 كندا 6.00 6.00 4.56 4.32 5.1 18.8

 كومنولث الدول المستقلة 118.89 119.79 119.79 119.79 119.79 0.0

 منها : اذربيجان 7.00 7.00 7.00 7.00 7.0 0.0

 اوزبكستان 0.59 0.59 0.59 0.6 0.6 0.0

 تركمانستان 0.60 0.60 0.60 0.60 0.6 0.0

 روسيا االتحادية 80.00 80.90 80.90 80.00 80.0 0.0

 كازاخستان 30.00 30.00 30.00 30.00 30.0 0.0

 الصين 24.38 24.65 25.10 25.62 25.63 0.0

 باقي دول العالم 40.41 38.57 41.83 198.67 185.9 (6.4)

 اجمالي العالم 1285.49 1285.44 1291.17 1445.80 1449.51 0.26
 نسبة الدول األعضاء للعالم (%) 54.7 54.6 54.4 48.9 48.8 
 نسبة الدول العربية للعالم (%) 55.5 55.4 55.1 49.5 49.4 
 نسبة دول أوبك للعالم (%) 78.7 78.5 78.2 70.3 71.3 

 
 .بيانات تقديرية  *
 األرقام بين قوسين تعنى سالبا. 
 2017انضمت غينيا االستوائية إلى أوبك في شهر أيار/مايو  -
 والكويت تشمل نصف احتياطي المنطقة المقسومة. من السعوديةكل  احتياطيات -أ 

 جدا والبيتومين في فنزويال. النفوط الثقيلةاالحتياطي العالمي ال يشمل احتياطيات  -ب 
 القار.احتياطي كندا ال يشمل احتياطيات النفوط غير التقليدية، ومنها االحتياطي الموجود في رمال  -ج 

 :مصادر أخرى 
 

 
 

  . 2017توزع احتياطيات النفط التقليدي المؤكدة في العالم في نهاية عام  8-2الشكل يبين 
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لدول األعضاء ودول أوبك خالل الفترة في اتطور االحتياطيات المؤكدة من النفط  9-2الشكل ويبين 

    .2017إلى  2013من 
 (9 -2الشكل )

 تطور احتياطي النفط في الدول األعضاء ودول أوبك
 (في نهاية العام )مليار برميل

 
 احتياطيات الغاز الطبيعي 2-2

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

   الغاز الطبيعي حسب المجموعات الدولية في العالم.

الدول األعضاء في أوابك

أخرى

أمريكا الشمالية

دول أوبك غير العربية

كومنولث الدول المستقلة

أوابك

أوبك

28 

 

 5-2الجدول تابع 
 2017-2013النفط عربيا وعالميا، احتياطي 

 ) السنة)مليار برميل عند نهاية 
 نسبة التغير

2016/2017  
)%( 

2017*  2016 2015 2014 2013 

 

 اجمالي دول أوبك غير العربية 315.28 314.40 314.40 316.36 333.55 5.4

 اجمالي دول أوبك 1011.57 1009.21 1010.21 1016.69 1033.87 1.7

 البرازيل 15.05 15.31 16.18 12.99 12.6 (2.7)

 المملكة المتحدة 2.98 2.98 2.75 2.56 2.1 (19.3)

 النرويج 5.83 5.50 5.14 6.61 6.4 (3.5)

 الواليات المتحدة 33.40 36.50 39.90 35.23 35.4 0.6

 المكسيك 10.07 9.81 9.71 7.26 6.6 (8.7)

 كندا 6.00 6.00 4.56 4.32 5.1 18.8

 كومنولث الدول المستقلة 118.89 119.79 119.79 119.79 119.79 0.0

 منها : اذربيجان 7.00 7.00 7.00 7.00 7.0 0.0

 اوزبكستان 0.59 0.59 0.59 0.6 0.6 0.0

 تركمانستان 0.60 0.60 0.60 0.60 0.6 0.0

 روسيا االتحادية 80.00 80.90 80.90 80.00 80.0 0.0

 كازاخستان 30.00 30.00 30.00 30.00 30.0 0.0

 الصين 24.38 24.65 25.10 25.62 25.63 0.0

 باقي دول العالم 40.41 38.57 41.83 198.67 185.9 (6.4)

 اجمالي العالم 1285.49 1285.44 1291.17 1445.80 1449.51 0.26
 نسبة الدول األعضاء للعالم (%) 54.7 54.6 54.4 48.9 48.8 
 نسبة الدول العربية للعالم (%) 55.5 55.4 55.1 49.5 49.4 
 نسبة دول أوبك للعالم (%) 78.7 78.5 78.2 70.3 71.3 

 
 .بيانات تقديرية  *
 األرقام بين قوسين تعنى سالبا. 
 2017انضمت غينيا االستوائية إلى أوبك في شهر أيار/مايو  -
 والكويت تشمل نصف احتياطي المنطقة المقسومة. من السعوديةكل  احتياطيات -أ 

 جدا والبيتومين في فنزويال. النفوط الثقيلةاالحتياطي العالمي ال يشمل احتياطيات  -ب 
 القار.احتياطي كندا ال يشمل احتياطيات النفوط غير التقليدية، ومنها االحتياطي الموجود في رمال  -ج 

 :مصادر أخرى 
 

 
 

  . 2017توزع احتياطيات النفط التقليدي المؤكدة في العالم في نهاية عام  8-2الشكل يبين 
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 (11 -2الشكل )

 تطور احتياطي الغاز الطبيعي في الدول األعضاء ودول أوبك
 ()مليار متر مكعب عند نهاية العام

 

ً انخفـظ أيضـولوح والنرويج والمملكة المتحدة رات احتياطي الغاز في البرازيل ـاض تقديـا

كما هو مبين في بينما ارتفعت تقديرات احتياطي الغاز في الواليات المتحدة والصين، ، وكندا والمكسيك

   .6-2الجدول 
 6-2الجدول 

 2017-2013احتياطي الغاز الطبيعي عربيا وعالميا، 
 )مليار متر مكعب عند نهاية السنة(

2016/ 2017  
)%( 2017 2016 2015 2014 2013  

 اإلمارات 6091.0 6091.0 6091.0 6091.0 6091.0 0.0
 البحرين 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 0.0
 تونس 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 0.0
 الجزائر 4505.0 4505.0 4505.0 4505.0 4505.0 0.0
 السعودية 8234.0 8316.0 8488.5 8619.3 8650.0 0.4
 سورية 285.0 285.0 285.0 285.0 285.0 0.0

 العراق 3694.0 3694.0 3694.0 3819.9 4474.0 17.1
 قطر 24400.0 24400.0 24299.1 24072.5 23848.0 (0.9)
 الكويت 1784.0 1784.0 1784.0 1784.0 1784.0 0.0
 ليبيا 1532.0 1532.0 1495.1 1504.9 1504.9 0.0
 مصر 2186.0 2186.0 2186.0 2186.0 2186.0 0.0
 اجمالي الدول األعضاء 52868 52950 52985 53024.6 53484.9 0.9
 السودان 85 85 85 85 85 0.0
 ُعمان 705 705 705 705 705 0.0
 اليمن 479 479 479 479.0 479 0.0
 اجمالي الدول العربية 54137 54219 54254 54294 54754 0.8
 االكوادور 6 6 10.99 10.9 10.9 0.0

أوابك أوبك
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 (10 -2الشكل )
 2017في العالم نهاية عام الغاز الطبيعي توزع احتياطي 

 
 

 أكثر من دول األعضاء، حيث بلغتلكبير على إجمالي تقديرات احتياطي الغاز في الم يطرأ تغير 

% 27.2شكلت ، 2016تريليون متر مكعب عام  53 نحو مقابل 2017تريليون متر مكعب عام  53.48

ارتفعت تقديرات احتياطي السعودية التي من الزيادة  توأتمن إجمالي احتياطي العالم من الغاز الطبيعي. 

تريليون  8.62مقابل  2017تريليون متر مكعب عام  8.65% لتستقر عند 0.4الغاز فيها بنسبة لم تتجاوز 

 . 2016متر مكعب عام 

تريليون متر مكعب  3.82من  لتصل %،17كما ارتفعت تقديرات احتياطي الغاز في العراق بنحو 

   . 2017تريليون متر مكعب عام  4.47إلى  2016عام 

 2016تريليون متر مكعب عام  24بينما انخفضت التقديرات الحتياطي الغاز الطبيعي في قطر من 

أما الدول العربية مجتمعة فبلغت احتياطياتها من الغاز الطبيعي  .2017تريليون متر مكعب عام  23.85إلى 

ن إجمالي احتياطيات العالم من ـ% م27.8ل ـ، تمث2017ام ــع بــر مكعـيون متـتريل 54.75ي ـحوال

 الغاز.

تريليون  45.3وفيما يخص دول أوبك غير العربية، فقد ارتفعت تقديرات احتياطي الغاز فيها من 

، مدفوعة بارتفاع تقديرات 2017تريليون متر مكعب عام  45.8، إلى نحو 2016متر مكعب عام 

تطور احتياطي الغاز الطبيعي في الدول األعضاء  11-2الشكل يبين   وفنزويال. االحتياطي في كٍل من إيران

 ودول أوبك.

 

الدول األعضاء
27%

أخرى
13%

أمريكا الشمالية
6%

دول أوبك غير العربية
23%

كومنولث الدول المستقلة
31%
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 (11 -2الشكل )

 تطور احتياطي الغاز الطبيعي في الدول األعضاء ودول أوبك
 ()مليار متر مكعب عند نهاية العام

 

ً انخفـظ أيضـولوح والنرويج والمملكة المتحدة رات احتياطي الغاز في البرازيل ـاض تقديـا

كما هو مبين في بينما ارتفعت تقديرات احتياطي الغاز في الواليات المتحدة والصين، ، وكندا والمكسيك

   .6-2الجدول 
 6-2الجدول 

 2017-2013احتياطي الغاز الطبيعي عربيا وعالميا، 
 )مليار متر مكعب عند نهاية السنة(

2016/ 2017  
)%( 2017 2016 2015 2014 2013  

 اإلمارات 6091.0 6091.0 6091.0 6091.0 6091.0 0.0
 البحرين 92.0 92.0 92.0 92.0 92.0 0.0
 تونس 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 0.0
 الجزائر 4505.0 4505.0 4505.0 4505.0 4505.0 0.0
 السعودية 8234.0 8316.0 8488.5 8619.3 8650.0 0.4
 سورية 285.0 285.0 285.0 285.0 285.0 0.0

 العراق 3694.0 3694.0 3694.0 3819.9 4474.0 17.1
 قطر 24400.0 24400.0 24299.1 24072.5 23848.0 (0.9)
 الكويت 1784.0 1784.0 1784.0 1784.0 1784.0 0.0
 ليبيا 1532.0 1532.0 1495.1 1504.9 1504.9 0.0
 مصر 2186.0 2186.0 2186.0 2186.0 2186.0 0.0
 اجمالي الدول األعضاء 52868 52950 52985 53024.6 53484.9 0.9
 السودان 85 85 85 85 85 0.0
 ُعمان 705 705 705 705 705 0.0
 اليمن 479 479 479 479.0 479 0.0
 اجمالي الدول العربية 54137 54219 54254 54294 54754 0.8
 االكوادور 6 6 10.99 10.9 10.9 0.0

أوابك أوبك
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 (10 -2الشكل )
 2017في العالم نهاية عام الغاز الطبيعي توزع احتياطي 

 
 

 أكثر من دول األعضاء، حيث بلغتلكبير على إجمالي تقديرات احتياطي الغاز في الم يطرأ تغير 

% 27.2شكلت ، 2016تريليون متر مكعب عام  53 نحو مقابل 2017تريليون متر مكعب عام  53.48

ارتفعت تقديرات احتياطي السعودية التي من الزيادة  توأتمن إجمالي احتياطي العالم من الغاز الطبيعي. 

تريليون  8.62مقابل  2017تريليون متر مكعب عام  8.65% لتستقر عند 0.4الغاز فيها بنسبة لم تتجاوز 

 . 2016متر مكعب عام 

تريليون متر مكعب  3.82من  لتصل %،17كما ارتفعت تقديرات احتياطي الغاز في العراق بنحو 

   . 2017تريليون متر مكعب عام  4.47إلى  2016عام 

 2016تريليون متر مكعب عام  24بينما انخفضت التقديرات الحتياطي الغاز الطبيعي في قطر من 

أما الدول العربية مجتمعة فبلغت احتياطياتها من الغاز الطبيعي  .2017تريليون متر مكعب عام  23.85إلى 

ن إجمالي احتياطيات العالم من ـ% م27.8ل ـ، تمث2017ام ــع بــر مكعـيون متـتريل 54.75ي ـحوال

 الغاز.

تريليون  45.3وفيما يخص دول أوبك غير العربية، فقد ارتفعت تقديرات احتياطي الغاز فيها من 

، مدفوعة بارتفاع تقديرات 2017تريليون متر مكعب عام  45.8، إلى نحو 2016متر مكعب عام 

تطور احتياطي الغاز الطبيعي في الدول األعضاء  11-2الشكل يبين   وفنزويال. االحتياطي في كٍل من إيران

 ودول أوبك.

 

الدول األعضاء
27%
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13%

أمريكا الشمالية
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دول أوبك غير العربية
23%

كومنولث الدول المستقلة
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، إلى 2016ام ــون ب/ي عــملي 23.6ن ــة مــي المنظمـاء فـدول األعضــاج الـع إنتـد تراجـوق

تراجع اإلنتاج في  حيث% من إجمالي إنتاج العالم، 29.2مثلت نحو ، 2017مليون ب/ي في عام  23.36

البحرين بينما ارتفع معدل اإلنتاج في ومصر،  ،والكويت ،وقطر ،والسعودية ،والجزائر ،ونسـوت ،اإلمارات

كما تضاعف اإلنتاج في سوريا  ،2017آالف ب/ي عام  207إلى أكثر من  2016ألف ب/ي عام  202من 

 . 2016ب/ي عام  8000مقابل أقل من  2017ألف ب/ي عام  16حيث يقدر أنها أنتجت بمعدل 

مليون ب/ي  4.47إلى أكثر من  2016مليون ب/ي عام  4.16وارتفع معدل اإلنتاج في العراق من 

إلى  2016ألف ب/ي عام  390اع معدل إنتاج ليبيا من ى ارتفـرات كذلك إلــر التقديـ. وتشي2017عام 

أما بالنسبة الدول غير األعضاء في المنظمة، فتشير التقديرات إلى تراجع  .2017آالف ب/ي عام  803

مليون ب/ي تمثل  24.36إنتاج كل من السودان، وعمان، واليمن. وقد بلغ إنتاج الدول العربية مجتمعة 

 الم.% من إجمالي إنتاج الع30.9

، 2016مليون ب/ي عام  10.24وفيما يخص دول منظمة أوبك غير العربية، فقد تراجع إنتاجها من 

% من إجمالي إنتاج العالم. 40.8ومثل إنتاج دول أوبك مجتمعة ، 2017مليون ب/ي عام  10إلى نحو 

نيا االستوائية، حيث تراجعت معدالت اإلنتاج في كل من اإلكوادور، وأنغوال، وفنزويال، والغابون، وغي

مليون  3.87ى أكثر من ــ، إل2016مليون ب/ي عام  3.59ن ــا مــدل إنتاجهــران معــت إيــبينما رفع

ل معدل ـ، ليص2016ف ب/ي عن عام ــأل 36و ــدل إنتاجها بنحــريا معــت نيجيــ، ورفع2017ب/ي عام 

ض ــاون مع روسيا في مجال تخفيـك للتعـم سعي أوبـورغ    مليون ب/ي. 1.55إلى  2017إنتاجها في عام 

إلى  2016ام ــمليون ب/ي ع 10.92ا من ــاج روسيــر إلى ارتفاع معدل إنتــاإلنتاج، إال أن التقديرات تشي

 . 2016مليون ب/ي عام  11أكثر من 

أنها ستعمل على إنتاج الغاز الطبيعي من هيدرات  الصينوفي خطوة جديدة على مسار اإلنتاج، أعلنت 

الغاز في أول خطوة من نوعها في بحر الصين الجنوبي، وذلك من خالل مشروع مشترك بين وزارة 

 األراضي والمصادر الطبيعية الصينية، وبين مؤسسة البترول الوطنية الصينية. 

اختباراً إلنتاج الغاز  60أنجزت  9/7/2017وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الصينية أنها حتى تاريخ 

في   Pearl Riverفي مصب نهر 10/5/2017الطبيعي من هيدرات الغاز، وكانت قد بدأت االختبارات في 

ألف متر مكعب من الغاز  300، وأنتجت خالل تلك الفترة أكثر من في بحر الصين الجنوبي  Shenhuمنطقة

ي، ووصل معدل اإلنتاج من بعض االختبارات /3م 5000ارب الطبيعي معظمها من الميثان، بمعدل يومي ق

   .   ي/3ألف م 35 إلى
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6-2الجدول تابع   

 2017-2013احتياطي الغاز الطبيعي عربيا وعالميا، 
 )مليار متر مكعب عند نهاية السنة(

2016/ 2017  
)%( 2017 2016 2015 2014 2013  

 انغوال 275 275 308.0 308.1 308.1 0.0
 إيران 33780 34020 34020 33721.2 33939.91 0.6
 فنزويال 5562 5581.0 5701.5 5739.7 5777 0.6

 الغابون 28.2 28.2 28.2 28.2 28.20 (0.1)
 غينيا االستوائية 36.0 36.0 36.0 36.0 36 0.0
 نيجيريا 5118 5111.0 5111.0 5475.2 5664 3.4

 اجمالي دول أوبك غير العربية 44805 45057 45216 45319 45764 1.0

 اجمالي دول أوبك 95045 95379 95572 95716 96621 0.9

 البرازيل 389 476 471.1 425.0 373 (12.2)

 المملكة المتحدة 241 240.8 205.4 205.0 174 (15.1)

 النرويج 2049 2049.0 1922.0 1835.0 1762 (4.0)
 الواليات المتحدة 8723 9578.6 10440.5 8616.0 8703 1.0

 المكسيك 484 468.6 423.7 338.0 277 (18.0)
 كندا 1889 2033.0 1995.8 2158.0 2033 (5.8)
 كومنولث الدول المستقلة 61675 61675.0 61675.0 60985.0 60985 0.0
 منها : اذربيجان 991 991 991.0 980.0 980 0.0
 اوزبكستان 1841 1841 1841 1820 1820 0.0

 تركمانستان 7504 7504 7504 7420 7420 0.0

 روسيا االتحادية 47806 47806 47806 47270 47270.38 0.0
 كازاخستان 2407 2407 2407 2380 2380 0.0
 الصين 4406 4642.8 4945.1 5170.0 5385 4.2
 باقي دول العالم 17850.6 15501.2 15411 16210 16650 2.7
 اجمالي العالم 196649 195941 196959 195555 196860 0.7

 نسبة الدول األعضاء للعالم (%) 26.9 27.0 26.9 27.1 27.2 
 نسبة الدول العربية للعالم (%) 27.5 27.7 27.5 27.8 27.8 

 .بيانات تقديرية*
 األرقام بين قوسين تعنى سالبا. 

 مصادر أخرى
Oil & Gas Journal, 1 Jan. 2018. 

OPEC Annual Statistical Bulletin, 2017. 

  إنتاج السوائل الهيدروكربونية والغاز الطبيعي .3
 الهيدروكربونيةإنتاج السوائل  3-1
 إنتاج النفط 3-1-1

 %،0.4معدل إنتاج النفط في العالم بنسبة لم تتجاوز  انخفاضالتقديرات إلى  تشير

 هو مبين في ، كما2017مليون ب/ي في عام  79.9حوالي إلى  2016مليون ب/ي عام  80.2من 

كان له دور هام في هذا  2014الذي بدأ منذ أواخر عام وال ريب أن تراجع أسعار النفط  .7-2الجدول 

المجال، وما تبعه من تراجع إنتاج زيت السجيل في الواليات المتحدة األمريكية، وكان لدول أوبك دورها 

 في تخفيض اإلنتاج سعياً منها للوصول إلى أسعار عادلة.
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، إلى 2016ام ــون ب/ي عــملي 23.6ن ــة مــي المنظمـاء فـدول األعضــاج الـع إنتـد تراجـوق

تراجع اإلنتاج في  حيث% من إجمالي إنتاج العالم، 29.2مثلت نحو ، 2017مليون ب/ي في عام  23.36

البحرين بينما ارتفع معدل اإلنتاج في ومصر،  ،والكويت ،وقطر ،والسعودية ،والجزائر ،ونسـوت ،اإلمارات

كما تضاعف اإلنتاج في سوريا  ،2017آالف ب/ي عام  207إلى أكثر من  2016ألف ب/ي عام  202من 

 . 2016ب/ي عام  8000مقابل أقل من  2017ألف ب/ي عام  16حيث يقدر أنها أنتجت بمعدل 

مليون ب/ي  4.47إلى أكثر من  2016مليون ب/ي عام  4.16وارتفع معدل اإلنتاج في العراق من 

إلى  2016ألف ب/ي عام  390اع معدل إنتاج ليبيا من ى ارتفـرات كذلك إلــر التقديـ. وتشي2017عام 

أما بالنسبة الدول غير األعضاء في المنظمة، فتشير التقديرات إلى تراجع  .2017آالف ب/ي عام  803

مليون ب/ي تمثل  24.36إنتاج كل من السودان، وعمان، واليمن. وقد بلغ إنتاج الدول العربية مجتمعة 

 الم.% من إجمالي إنتاج الع30.9

، 2016مليون ب/ي عام  10.24وفيما يخص دول منظمة أوبك غير العربية، فقد تراجع إنتاجها من 

% من إجمالي إنتاج العالم. 40.8ومثل إنتاج دول أوبك مجتمعة ، 2017مليون ب/ي عام  10إلى نحو 

نيا االستوائية، حيث تراجعت معدالت اإلنتاج في كل من اإلكوادور، وأنغوال، وفنزويال، والغابون، وغي

مليون  3.87ى أكثر من ــ، إل2016مليون ب/ي عام  3.59ن ــا مــدل إنتاجهــران معــت إيــبينما رفع

ل معدل ـ، ليص2016ف ب/ي عن عام ــأل 36و ــدل إنتاجها بنحــريا معــت نيجيــ، ورفع2017ب/ي عام 

ض ــاون مع روسيا في مجال تخفيـك للتعـم سعي أوبـورغ    مليون ب/ي. 1.55إلى  2017إنتاجها في عام 

إلى  2016ام ــمليون ب/ي ع 10.92ا من ــاج روسيــر إلى ارتفاع معدل إنتــاإلنتاج، إال أن التقديرات تشي

 . 2016مليون ب/ي عام  11أكثر من 

أنها ستعمل على إنتاج الغاز الطبيعي من هيدرات  الصينوفي خطوة جديدة على مسار اإلنتاج، أعلنت 

الغاز في أول خطوة من نوعها في بحر الصين الجنوبي، وذلك من خالل مشروع مشترك بين وزارة 

 األراضي والمصادر الطبيعية الصينية، وبين مؤسسة البترول الوطنية الصينية. 

اختباراً إلنتاج الغاز  60أنجزت  9/7/2017وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الصينية أنها حتى تاريخ 

في   Pearl Riverفي مصب نهر 10/5/2017الطبيعي من هيدرات الغاز، وكانت قد بدأت االختبارات في 

ألف متر مكعب من الغاز  300، وأنتجت خالل تلك الفترة أكثر من في بحر الصين الجنوبي  Shenhuمنطقة

ي، ووصل معدل اإلنتاج من بعض االختبارات /3م 5000ارب الطبيعي معظمها من الميثان، بمعدل يومي ق

   .   ي/3ألف م 35 إلى
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6-2الجدول تابع   

 2017-2013احتياطي الغاز الطبيعي عربيا وعالميا، 
 )مليار متر مكعب عند نهاية السنة(

2016/ 2017  
)%( 2017 2016 2015 2014 2013  

 انغوال 275 275 308.0 308.1 308.1 0.0
 إيران 33780 34020 34020 33721.2 33939.91 0.6
 فنزويال 5562 5581.0 5701.5 5739.7 5777 0.6

 الغابون 28.2 28.2 28.2 28.2 28.20 (0.1)
 غينيا االستوائية 36.0 36.0 36.0 36.0 36 0.0
 نيجيريا 5118 5111.0 5111.0 5475.2 5664 3.4

 اجمالي دول أوبك غير العربية 44805 45057 45216 45319 45764 1.0

 اجمالي دول أوبك 95045 95379 95572 95716 96621 0.9

 البرازيل 389 476 471.1 425.0 373 (12.2)

 المملكة المتحدة 241 240.8 205.4 205.0 174 (15.1)

 النرويج 2049 2049.0 1922.0 1835.0 1762 (4.0)
 الواليات المتحدة 8723 9578.6 10440.5 8616.0 8703 1.0

 المكسيك 484 468.6 423.7 338.0 277 (18.0)
 كندا 1889 2033.0 1995.8 2158.0 2033 (5.8)
 كومنولث الدول المستقلة 61675 61675.0 61675.0 60985.0 60985 0.0
 منها : اذربيجان 991 991 991.0 980.0 980 0.0
 اوزبكستان 1841 1841 1841 1820 1820 0.0

 تركمانستان 7504 7504 7504 7420 7420 0.0

 روسيا االتحادية 47806 47806 47806 47270 47270.38 0.0
 كازاخستان 2407 2407 2407 2380 2380 0.0
 الصين 4406 4642.8 4945.1 5170.0 5385 4.2
 باقي دول العالم 17850.6 15501.2 15411 16210 16650 2.7
 اجمالي العالم 196649 195941 196959 195555 196860 0.7

 نسبة الدول األعضاء للعالم (%) 26.9 27.0 26.9 27.1 27.2 
 نسبة الدول العربية للعالم (%) 27.5 27.7 27.5 27.8 27.8 

 .بيانات تقديرية*
 األرقام بين قوسين تعنى سالبا. 

 مصادر أخرى
Oil & Gas Journal, 1 Jan. 2018. 

OPEC Annual Statistical Bulletin, 2017. 

  إنتاج السوائل الهيدروكربونية والغاز الطبيعي .3
 الهيدروكربونيةإنتاج السوائل  3-1
 إنتاج النفط 3-1-1

 %،0.4معدل إنتاج النفط في العالم بنسبة لم تتجاوز  انخفاضالتقديرات إلى  تشير

 هو مبين في ، كما2017مليون ب/ي في عام  79.9حوالي إلى  2016مليون ب/ي عام  80.2من 

كان له دور هام في هذا  2014الذي بدأ منذ أواخر عام وال ريب أن تراجع أسعار النفط  .7-2الجدول 

المجال، وما تبعه من تراجع إنتاج زيت السجيل في الواليات المتحدة األمريكية، وكان لدول أوبك دورها 

 في تخفيض اإلنتاج سعياً منها للوصول إلى أسعار عادلة.
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 7-2الجدول 
 2017-2013انتاج السوائل الهيدروكربونية عربيا وعالميا، 

 )ألف برميل/ يوم(
 أوالً: إنتاج النفط

2016/ 2017 
)%( 2017* 2016 2015 2014 2013  

 اإلمارات 2797 2794 2971 3075 2968 (3.5)
 #البحرين 197.0 202.0 202.0 202.0 207.4 2.7

 +تونس 62.7 54.2 47.0 46.0 39 (15.2)
 الجزائر 1203 1193 1157 1146 1061 (7.4)
 السعودية 9640 9701 10191 10460 9949 (4.9)
 ^سورية 31 10 9.7 7.97 16 100.9

 العراق 2980 3110 3744 4164 4471 7.4
 قطر 724 709 649 645 599 (7.1)
 الكويت 2921.6 2866.8 2883 2898 2705 (6.7)
 ليبيا 993.3 480 401.5 390 803 105.8
 مصر 579.6 593.4 596.2 567.0 543.6 (4.1)
 اجمالي الدول األعضاء 22129.2 21713.4 22851.5 23601 23362 (1.0)
 السودان 117.8 122 105 102 100.3 (1.7)
 **ُعمان 841 857 882 909 867.4 (4.6)
 اليمن 158.8 140.4 44 24 30.2 26.9
 اجمالي الدول العربية 23246.8 22832.8 23882.5 24636 24360 (1.1)
 االكوادور 526.4 557 543 549 530 (3.5)
 انغوال 1701.2 1652 1767 1722 1640 (4.7)
 إيران 3575 3121 3152 3592 3872 7.8

 فنزويال 2789 2683 2654 2403 2124 (11.6)
 الغابون 234.1 231.3 220 220 199 (9.4)

 غينيا االستوائية 223.1 236.9 245.3 236.3 142 (39.9)
 نيجيريا 1753 1807 1748 1518 1554 2.4

 اجمالي دول أوبك غير العربية 10801.8 10288.2 10329.3 10239.5 10061.0 (1.7)
 اجمالي دول أوبك 32060.7 31142.0 32325.8 33017.9 32617.0 (1.2)
 البرازيل 2029.0 2224.5 2429.0 2515.0 2620 4.2

 المملكة المتحدة 798.0 768.0 893.6 946.4 904.6 (4.4)
 النرويج 1517.0 1524.0 1603.7 1630.0 1625.6 (0.3)
 الواليات المتحدة 7449.5 8467.4 9415.0 8857.0 9184.5 3.7

 المكسيك 2531.5 2434.2 2307.5 2154.0 2008 (6.8)
 كندا 2504.2 2777.8 3696.0 3689.0 3900 5.7
 كومنولث الدول المستقلة 13315.0 13400.0 13412.1 13710.4 13864 1.1

 منها : اذربيجان 815.0 792.9 838.5 816.6 774.5 (5.2)
 اوزبكستان 68.0 72.0 63.7 59.8 55.9 (6.5)
 تركمانستان 229.0 235.0 231.0 230.0 227 (1.3)
 روسيا االتحادية 10047.3 10087.1 10622.2 10924.0 11001 0.7
 كازاخستان 1398.5 1361.4 1581.0 1595.0 1725 8.2

 الصين 4175.0 4201.0 4292.4 4003.1 3877 (3.2)
 باقي دول العالم 7029.0 7741.3 6654.2 7855.1 7490.2 (4.6)
 اجمالي العالم 75396.8 76659.2 78915.3 80235.5 79894.8 (0.4)

 نسبة الدول األعضاء للعالم (%) 29.4 28.3 29.0 29.4 29.2 
 نسبة الدول العربية للعالم (%) 30.8 29.8 30.3 30.7 30.5 
 نسبة دول أوبك للعالم (%) 42.5 40.6 41.0 41.2 40.8 
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رر ـدرات الغاز تحـمتر مكعب من هي 1ل ــح الجيولوجي أن كــة المســر هيئــاون مديــر معـوذك

  . تكاليفهم المشروع أو ــدر معلومات كافية عن حجـر أي مصـم يوفـول راً مكعباً من الغاز الطبيعي. ـمت 164

    نسب إنتاج النفط موزعة حسب المجموعات الدولية. 12-2الشكل  يبين

 
 (12 -2الشكل )

 2017توزع إنتاج النفط في العالم خالل عام 

 
    ودول أوبك. في أوابك معدالت اإلنتاج في الدول األعضاء 13-2الشكل ضح ووي

 
 (13 -2الشكل )

 ودول أوبكفي أوابك معدالت إنتاج النفط في الدول األعضاء 
 ألف ب/ي

 
 
 

الدول األعضاء في اوابك
29.2%

أمريكا الشمالية
دول أوبك غير 18.9%

العربية
12.6%

أخرى
21.9%

كومنولث الدول المستقلة
17.4%

الدول األعضاء أوبك
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 7-2الجدول 
 2017-2013انتاج السوائل الهيدروكربونية عربيا وعالميا، 

 )ألف برميل/ يوم(
 أوالً: إنتاج النفط

2016/ 2017 
)%( 2017* 2016 2015 2014 2013  

 اإلمارات 2797 2794 2971 3075 2968 (3.5)
 #البحرين 197.0 202.0 202.0 202.0 207.4 2.7

 +تونس 62.7 54.2 47.0 46.0 39 (15.2)
 الجزائر 1203 1193 1157 1146 1061 (7.4)
 السعودية 9640 9701 10191 10460 9949 (4.9)
 ^سورية 31 10 9.7 7.97 16 100.9

 العراق 2980 3110 3744 4164 4471 7.4
 قطر 724 709 649 645 599 (7.1)
 الكويت 2921.6 2866.8 2883 2898 2705 (6.7)
 ليبيا 993.3 480 401.5 390 803 105.8
 مصر 579.6 593.4 596.2 567.0 543.6 (4.1)
 اجمالي الدول األعضاء 22129.2 21713.4 22851.5 23601 23362 (1.0)
 السودان 117.8 122 105 102 100.3 (1.7)
 **ُعمان 841 857 882 909 867.4 (4.6)
 اليمن 158.8 140.4 44 24 30.2 26.9
 اجمالي الدول العربية 23246.8 22832.8 23882.5 24636 24360 (1.1)
 االكوادور 526.4 557 543 549 530 (3.5)
 انغوال 1701.2 1652 1767 1722 1640 (4.7)
 إيران 3575 3121 3152 3592 3872 7.8

 فنزويال 2789 2683 2654 2403 2124 (11.6)
 الغابون 234.1 231.3 220 220 199 (9.4)

 غينيا االستوائية 223.1 236.9 245.3 236.3 142 (39.9)
 نيجيريا 1753 1807 1748 1518 1554 2.4

 اجمالي دول أوبك غير العربية 10801.8 10288.2 10329.3 10239.5 10061.0 (1.7)
 اجمالي دول أوبك 32060.7 31142.0 32325.8 33017.9 32617.0 (1.2)
 البرازيل 2029.0 2224.5 2429.0 2515.0 2620 4.2

 المملكة المتحدة 798.0 768.0 893.6 946.4 904.6 (4.4)
 النرويج 1517.0 1524.0 1603.7 1630.0 1625.6 (0.3)
 الواليات المتحدة 7449.5 8467.4 9415.0 8857.0 9184.5 3.7

 المكسيك 2531.5 2434.2 2307.5 2154.0 2008 (6.8)
 كندا 2504.2 2777.8 3696.0 3689.0 3900 5.7
 كومنولث الدول المستقلة 13315.0 13400.0 13412.1 13710.4 13864 1.1

 منها : اذربيجان 815.0 792.9 838.5 816.6 774.5 (5.2)
 اوزبكستان 68.0 72.0 63.7 59.8 55.9 (6.5)
 تركمانستان 229.0 235.0 231.0 230.0 227 (1.3)
 روسيا االتحادية 10047.3 10087.1 10622.2 10924.0 11001 0.7
 كازاخستان 1398.5 1361.4 1581.0 1595.0 1725 8.2

 الصين 4175.0 4201.0 4292.4 4003.1 3877 (3.2)
 باقي دول العالم 7029.0 7741.3 6654.2 7855.1 7490.2 (4.6)
 اجمالي العالم 75396.8 76659.2 78915.3 80235.5 79894.8 (0.4)

 نسبة الدول األعضاء للعالم (%) 29.4 28.3 29.0 29.4 29.2 
 نسبة الدول العربية للعالم (%) 30.8 29.8 30.3 30.7 30.5 
 نسبة دول أوبك للعالم (%) 42.5 40.6 41.0 41.2 40.8 
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    نسب إنتاج النفط موزعة حسب المجموعات الدولية. 12-2الشكل  يبين

 
 (12 -2الشكل )

 2017توزع إنتاج النفط في العالم خالل عام 

 
    ودول أوبك. في أوابك معدالت اإلنتاج في الدول األعضاء 13-2الشكل ضح ووي
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 ألف ب/ي
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في إنتاج الغاز من حقلي "تورس وليبرا" الواقعين غربي دلتا نيل،  BPبدأت شركة  مصروفي 

 وذلك قبل ثمانية أشهر من الموعد المحدد. وقد تم عملياً ضخ أول إنتاج من الغاز إلى الشبكة المصرية في

ع أن يصل . يتضمن تطوير غربي الدلتا خمسة حقول للغاز عبر مشروعين منفصلين، ويتوق24/3/2017

. بعد الحصول على الموافقات 2019ي عندما يكتمالن في عام /3مليون م 42.5إنتاج الغاز منهما إلى نحو 

، تم تسريع العمل على مشروع حقلي "تورس وليبرا" للوصول إلى معدل إنتاج 2015الالزمة في عام 

ي من غاز البيع، إضافة /3ليون مم 19.8ي، ويقدر اإلنتاج الحالي من المشروع بحوالي /3مليون م 17يناهز 

  % عن المخطط.20ب/ي من المتكثفات، أي بمعدل يزيد بنحو  1000إلى 

كم من  42يتضمن مشروع "تورس وليبرا" تسعة آبار )ستة منها في حقل تورس، وثالثة في حقل ليبرا( و

ة الوطنية عبر خط أنابيب األنابيب لنقل الغاز إلى منشآت المعالجة على اليابسة، حيث يضخ بعدها في الشبك

 تصدير قريب من تلك المنشآت.

ب ـراض نسـالل استعـر خـقد ذُكـاج، فـى اإلنتـار إلـن اآلبـدد مـودة عـبدورها ع اـسوريدت ـوشه

برميل،  200,978، أن إجمالي اإلنتاج من النفط الخفيف بلغ 2017ن عام ـع األول مـيذ خطة الربـتنف

ي(، /3مليون م 8.4ام )بمعدل ـن الغاز الخـب مـمليون متر مكع 733م إنتاج ـب/ي( بينما ت 2233)بمعدل 

مليون متر مكعب من الغاز النظيف الذي تم توزيعه على وزارات الكهرباء والنفط والصناعة  688منها 

، 8-، وشمال الفيض1-في البالد. كما تم خالل تلك الفترة وضع بئرين للغاز على اإلنتاج، هما أبو رباح

 ي. /3ألف م 520معدل إنتاج لكليهما بلغ ب

 -250الغازي على اإلنتاج بطاقة تتراوح بين  8-ددـص رع بئـم وضـت 2017 ووز/يوليـر تمـي شهـوف

م، ليكون بذلك البئر الغازي الخامس الذي يوضع على  3674ي، وقد حفر البئر إلى عمق /3ألف م 300

ي إلى إنتاج الغاز في البالد، بحيث تجاوز /3مليون م 1.3ف اإلنتاج في سوريا حتى ذلك التاريخ، مما أضا

 ي./3مليون م 10.5اإلنتاج 

في العمل على إصالح البنية التحتية الشركة السورية للنفط بدأت ، 2017وفي شهر آب/ أغسطس 

التي تعرضت ألضرار فادحة نتيجة الظروف األمنية التي  الثورة في ريف محافظة الرقةفي حقول منطقة 

من اآلبار ستبدأ العمل في مطلع  7سادت المنطقة، وجاء في تصريح حينها لمعالي وزير النفط السوري أن 

ب/ي، بينما سيستمر العمل على إصالح باقي األضرار  1600شهر أيلول/سبتمبر بمعدل إنتاج إجمالي يبلغ 

وفي اجتماع الحق مع الشركة السورية للغاز منتصف شهر أيلول/سبتمبر،   سابق عهده.حتى عودة اإلنتاج ل

ي ــاج الغاز فــا وصل إنتــب/ي، بينم 1100ى ـل إلـورة وصـة الثـأكد معالي الوزير أن إنتاج حقول منطق

دل ـع معـي. مما رف/3مليون م 1.2ى ـة إلـعــان مجتمــوتوين راـــرة وبالميــة والمستديــك والسخناآلرَ حقول 

وذكرت   ي من الغاز. /3مليون م 12.5ط، ونحو ــألف ب/ي من النف 16ى ـالد إلـي البـالي فـاج اإلجمـاإلنت
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 7-2الجدول تابع 
 2017-2013وعالميا، انتاج السوائل الهيدروكربونية عربيا 

 )ألف برميل/ يوم(
 ثانياً: إنتاج سوائل الغاز الطبيعي

2016/ 2017 
)%( 2017* 2016 2015 2014 2013  

 انتاج الدول االعضاء 3393.1 3779 3945 4093 3684 
 انتاج الدول العربية 3501.1 3877 4043 4189 4143 

 العالماجمالي انتاج  8595 8694 10305 10463 10149  

 اجمالي انتاج السوائل الهيدروكربونية       

 اجمالي انتاج العالم 83992 85354 89220 90699 90044  

 العالم )%( إلجمالي نسبة الدول األعضاء 30.4 29.9 30.0 30.5 30.0  
 العالم  )%( إلجمالينسبة الدول العربية  31.8 31.3 31.3 31.8 31.7 

 تعنى سالبا.األرقام بين قوسين 
 تقديرات *
 انتاج كل من السعودية والكويت يشمل نصف انتاج المنطقة المقسومة. -أ

 شهراً حسب تقارير أوبك الشهرية 11هي متوسط  2017بيانات دول أوبك لعام  -ب
 من التقرير اإلحصائي السنوي، بنك المعلومات/أوابك :2016بيانات البحرين، وتونس، والعراق، وقطر، وليبيا، ومصر لعام  -ج
 أشهر حسب بيانات جودي 10: متوسط 2017بيانات البحرين لعام # 
خالل عام  لوزارة النفط السوريةمن اجتماعات تتبع تنفيذ الخطط االنتاجية واالستثمارية للمؤسسات والشركات التابعة  :بيانات سورية ^

2017 
 أشهر حسب قاعدة بيانات جودي 10: متوسط 2017بيانات تونس لعام  + 

 أشهر حسب النشرة اإلحصائية الشهرية للمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات 10بيانات عمان: متوسط  **
 مصادر أخرى

Oil & Gas Journal, 1 Jan. 2017. 
OPEC Annual Statistical Bulletin 2016. 
JODI Data Initiative.  

وضع عدد من المشاريع الجديدة على اإلنتاج في مختلف دول العالم، ومنها عموماً  2017شهد عام 

، حيث بدأت شركة سوناطراك في إنتاج الغاز من أربعة حقول للغاز الطبيعي من أصل ستة حقول الجزائر

ي إضافة إلى /3مليون م 8ة إنتاجية تناهز ـك بطاقـ، وذلالدـالبغرب وب ـجنان ـع ريقـفي مشروع مجم

مليار متر مكعب  2.7ب/ي من المتكثفات، ومن المخطط أن ينتج المشروع بطاقة سنوية تزيد عن  148

 عاماً. 12وهو معدل من المتوقع أن يستمر لمدة 

آبار محفورة في حقل ريقان، وهناك خطة  104آبار فقط من بين  10يذكر أن اإلنتاج الحالي هو من 

كحلوش، وان، قشمال ريدر االحتياطيات في حقول المشروع )ر المزيد من اآلبار التطويرية. تقـلحف

مكعب، منها مليــار متـــر  88.6حو ـ( بنرقـوب شـل جنـوأزرفي ،تيوليلينوسالي، وكحلوش الجنوبي، و

ة ـي أن كلفـا الرسمـى موقعهـراك علـة سوناطـرت شركـد ذكـمليار متر مكعب قابلة لإلنتاج. وق 55

%، ويتوزع الباقي بين 40تبلغ حصة سوناطراك من المشروع  مليار دوالر. 2.86غت ـروع بلـالمش

Repsol (29.25%،) و DEA Deutsche Erdoel AG(19.5و ،)%Edison (11.25.)% 

بدأت شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة في اإلنتاج من قاطع أطروش في إقليم كردستان  العراقوفي 

 ألف ب م ن/ي. 30العراق، وذلك بمعدل 
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في إنتاج الغاز من حقلي "تورس وليبرا" الواقعين غربي دلتا نيل،  BPبدأت شركة  مصروفي 

 وذلك قبل ثمانية أشهر من الموعد المحدد. وقد تم عملياً ضخ أول إنتاج من الغاز إلى الشبكة المصرية في

ع أن يصل . يتضمن تطوير غربي الدلتا خمسة حقول للغاز عبر مشروعين منفصلين، ويتوق24/3/2017

. بعد الحصول على الموافقات 2019ي عندما يكتمالن في عام /3مليون م 42.5إنتاج الغاز منهما إلى نحو 
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ة الوطنية عبر خط أنابيب األنابيب لنقل الغاز إلى منشآت المعالجة على اليابسة، حيث يضخ بعدها في الشبك

 تصدير قريب من تلك المنشآت.

ب ـراض نسـالل استعـر خـقد ذُكـاج، فـى اإلنتـار إلـن اآلبـدد مـودة عـبدورها ع اـسوريدت ـوشه
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، 8-، وشمال الفيض1-في البالد. كما تم خالل تلك الفترة وضع بئرين للغاز على اإلنتاج، هما أبو رباح

 ي. /3ألف م 520معدل إنتاج لكليهما بلغ ب

 -250الغازي على اإلنتاج بطاقة تتراوح بين  8-ددـص رع بئـم وضـت 2017 ووز/يوليـر تمـي شهـوف

م، ليكون بذلك البئر الغازي الخامس الذي يوضع على  3674ي، وقد حفر البئر إلى عمق /3ألف م 300

ي إلى إنتاج الغاز في البالد، بحيث تجاوز /3مليون م 1.3ف اإلنتاج في سوريا حتى ذلك التاريخ، مما أضا

 ي./3مليون م 10.5اإلنتاج 

في العمل على إصالح البنية التحتية الشركة السورية للنفط بدأت ، 2017وفي شهر آب/ أغسطس 
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وفي اجتماع الحق مع الشركة السورية للغاز منتصف شهر أيلول/سبتمبر،   سابق عهده.حتى عودة اإلنتاج ل

ي ــاج الغاز فــا وصل إنتــب/ي، بينم 1100ى ـل إلـورة وصـة الثـأكد معالي الوزير أن إنتاج حقول منطق

دل ـع معـي. مما رف/3مليون م 1.2ى ـة إلـعــان مجتمــوتوين راـــرة وبالميــة والمستديــك والسخناآلرَ حقول 
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 عاماً. 12وهو معدل من المتوقع أن يستمر لمدة 
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%، ويتوزع الباقي بين 40تبلغ حصة سوناطراك من المشروع  مليار دوالر. 2.86غت ـروع بلـالمش
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 ألف ب م ن/ي. 30العراق، وذلك بمعدل 
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 (1 4-2الشكل (
 المتوسط اليومي لإلنتاج الشهري من النفط األمريكي

 

وضع خطط حثيثة من بعض الشركات لرفع معدالت اإلنتاج من حقولها، ولعل  2017كما شهد عام 

مليون دوالر لتطوير  122عن خطة الستثمار أكثر من  2017في أواخر عام  Statoilمن أبرزها ما أعلنته 

ً  Troll Cفي بحر الشمال عبر مشروع  Farm Fieldإنتاج الغاز من حقل   يبدأ الذي سوف يشكل محورا

 .2019اإلنتاج في أواخر عام 

ليصل إلى  Vladimir Filanovskyبمعدل اإلنتاج قدماً من حقل  Lukoil، دفعت شركة روسياوفي 

طن/ي( بعد وضع البئر الثامن في الحقل على اإلنتاج في شهر تشرين  16500ألف ب/ي ) 120أكثر من 

ً بجـر أفقيـر البئـد حفـ. وق2017الثاني/أكتوبر   ألف ب/ي.  20.4م وأنتج بمعدل 1560ه ـغ طولـبل ذعـا

حو ـل بنـاج في الحقـل لإلنتـي القابـة االحتياطــدر الشركـة وتقـول العمالقـن الحقـن بيـل مـعتبر الحقي

اه ضحلة ـفي مي 2005مليار متر مكعب من الغاز، وقد اكتشف عام  30مليون برميل، وحوالي  941.7

 طن/ي(. 800ب/ي ) 5840ستكشافي فيه حينها بمعدل م(، وأنتج البئر اال11 -7)

على عدد كبير من المشاريع الجديدة وقد تتبعت منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول وضع 

النفط في الغاز في الجزائر، ومشروع إلنتاج منها مشروع إلنتاج ، 8 -2الجدول  2017خالل عام  اإلنتاج

 العراق، ومشروعان إلنتاج الغاز في كل من مصر وعمان. 

 

الر
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/
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زيت السجيل النفط التقليدي إجمالي النفط (غرب تكساس فوب)سعر النفط الفوري
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، أنه قد تم 2017تشرين األول أكتوبر  27وزارة النفط والثروة المعدنية السورية على موقعها الرسمي في 

 200بطاقة  19 -ي، وأبو رباح/3ألف م 100بطاقة  9 -يضوضع بئرين للغاز على اإلنتاج، هما: شمال الف

ي، وذلك ضمن خطة للوصول /3مليون م 13.5ي، مما أوصل معدل إنتاج الغاز السوري إلى /3ألف م

 .2017ي في نهاية عام /3ألف م 16باإلنتاج إلى 

أنها قد بدأت بإنتاج الغاز من  2017في أواخر شهر أيلول/سبتمبر  BP، أعلنت شركة مانع  وفي 

المرحلة األولى من تطوير حقل خزان لغاز الصخور منخفضة النفاذية، حيث يتوقع أن يصل معدل اإلنتاج 

بئر. أما مرحلة التوسع  200ي في هذه المرحلة التي تتضمن اإلنتاج من /3مليون م 28.3من الحقل إلى 

بئر يخطط أن تحفر في الحقل خالل فترة استثماره، مما سيرفع معدل  300ضمن اإلنتاج من الالحقة فتت

مليار متر  292المصادر القابلة لإلنتاج في الحقل بأكثر من  BPي الحقاً. وتقدر /3مليون م 42اإلنتاج إلى 

 مكعب من الغاز.

ة من األعاصير التي سلسلل الواليات المتحدة األمريكيةتعرض  2017شهد عام من جهة أخرى 

، الذي أدى إلى توقف Harveyآب/أغسطس بإعصار  25ضربت خليج المكسيك، حيث تأثرت البالد في 

% من إجمالي إنتاج خليج المكسيك، إضافة 21.5ألف ب/ي من المغمورة تمثل نحو  377إنتاج أكثر من 

من إجمالي إنتاج الغاز من % 23ي من الغاز تعادل أكثر من /3مليون م 21إلى توقف إنتاج أكثر من 

ألف ب/ي،  428ثم ارتفعت الكميات التي توقفت عن اإلنتاج في اليوم التالي إلى أكثر من  المنطقة المذكورة.

% من إنتاج الغاز 26% من إنتاج الواليات المتحدة من خليج المكسيك، إضافة إلى توقف 25تمثل نحو 

ذكر مكتب حماية البيئة والمحيطات األمريكي  72/8/2017ي. وفي /3مليون م 23.6الطبيعي أي ما يناهز 

ألف ب/ي من  379أن بعض الشركات عادت إلى العمل، لكن الكميات المتوقفة عن اإلنتاج بلغت قرابة 

ألف ب/ي من النفط،  331بلغت الكميات المتوقفة  28/8/2017ي. وفي /3مليون م 23.4النفط، ونحو 

% 92أدت إلى إيقاف نحو ي من الغاز الطبيعي. وتبع ذلك سلسلة من األعاصير الموسمية /3مليون م 16.3و

% من إنتاج الغاز في خليج المكسيك، ثم عاد اإلنتاج إلى التزايد بالتدريج حيث ذكر 77من إنتاج النفط و

% 13من  ف إنتاج النفط بات أقلـأن توق 12/10/2017في ( BSEEئي )ـزام البيـة واإللـمكتب السالم

 ي(./3مليون م 6.7% فقط )7ألف ب/ي( وأن توقف إنتاج الغاز أصبح  220)نحو 

وقد لوحظ أن اإلنتاج الشهري من زيت السجيل في الواليات المتحدة األمريكية عاد لالرتفاع بعد 

مليون ب/ي، بينما وصل  4.46حين بلغ  2016أن انخفض إلى أدنى معدل له في تشرين األول/ أكتوبر 

% من إجمالي إنتاج النفط 65، وهو ما يعادل 2017مليون ب/ي في تشرين األول/ أكتوبر  6أكثر من  إلى

النفط، ومن زيت من إلنتاج الشهري األمريكي لتغير المتوسط اليومي  14-2الشكل  يوضح  األمريكي.

    السجيل.
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ً  Troll Cفي بحر الشمال عبر مشروع  Farm Fieldإنتاج الغاز من حقل   يبدأ الذي سوف يشكل محورا

 .2019اإلنتاج في أواخر عام 

ليصل إلى  Vladimir Filanovskyبمعدل اإلنتاج قدماً من حقل  Lukoil، دفعت شركة روسياوفي 

طن/ي( بعد وضع البئر الثامن في الحقل على اإلنتاج في شهر تشرين  16500ألف ب/ي ) 120أكثر من 

ً بجـر أفقيـر البئـد حفـ. وق2017الثاني/أكتوبر   ألف ب/ي.  20.4م وأنتج بمعدل 1560ه ـغ طولـبل ذعـا

حو ـل بنـاج في الحقـل لإلنتـي القابـة االحتياطــدر الشركـة وتقـول العمالقـن الحقـن بيـل مـعتبر الحقي

اه ضحلة ـفي مي 2005مليار متر مكعب من الغاز، وقد اكتشف عام  30مليون برميل، وحوالي  941.7

 طن/ي(. 800ب/ي ) 5840ستكشافي فيه حينها بمعدل م(، وأنتج البئر اال11 -7)

على عدد كبير من المشاريع الجديدة وقد تتبعت منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول وضع 

النفط في الغاز في الجزائر، ومشروع إلنتاج منها مشروع إلنتاج ، 8 -2الجدول  2017خالل عام  اإلنتاج

 العراق، ومشروعان إلنتاج الغاز في كل من مصر وعمان. 

 

الر
دو

/
يل
رم
الب

ي/ب

زيت السجيل النفط التقليدي إجمالي النفط (غرب تكساس فوب)سعر النفط الفوري
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، أنه قد تم 2017تشرين األول أكتوبر  27وزارة النفط والثروة المعدنية السورية على موقعها الرسمي في 

 200بطاقة  19 -ي، وأبو رباح/3ألف م 100بطاقة  9 -يضوضع بئرين للغاز على اإلنتاج، هما: شمال الف

ي، وذلك ضمن خطة للوصول /3مليون م 13.5ي، مما أوصل معدل إنتاج الغاز السوري إلى /3ألف م

 .2017ي في نهاية عام /3ألف م 16باإلنتاج إلى 

أنها قد بدأت بإنتاج الغاز من  2017في أواخر شهر أيلول/سبتمبر  BP، أعلنت شركة مانع  وفي 

المرحلة األولى من تطوير حقل خزان لغاز الصخور منخفضة النفاذية، حيث يتوقع أن يصل معدل اإلنتاج 

بئر. أما مرحلة التوسع  200ي في هذه المرحلة التي تتضمن اإلنتاج من /3مليون م 28.3من الحقل إلى 

بئر يخطط أن تحفر في الحقل خالل فترة استثماره، مما سيرفع معدل  300ضمن اإلنتاج من الالحقة فتت

مليار متر  292المصادر القابلة لإلنتاج في الحقل بأكثر من  BPي الحقاً. وتقدر /3مليون م 42اإلنتاج إلى 

 مكعب من الغاز.

ة من األعاصير التي سلسلل الواليات المتحدة األمريكيةتعرض  2017شهد عام من جهة أخرى 

، الذي أدى إلى توقف Harveyآب/أغسطس بإعصار  25ضربت خليج المكسيك، حيث تأثرت البالد في 

% من إجمالي إنتاج خليج المكسيك، إضافة 21.5ألف ب/ي من المغمورة تمثل نحو  377إنتاج أكثر من 

من إجمالي إنتاج الغاز من % 23ي من الغاز تعادل أكثر من /3مليون م 21إلى توقف إنتاج أكثر من 

ألف ب/ي،  428ثم ارتفعت الكميات التي توقفت عن اإلنتاج في اليوم التالي إلى أكثر من  المنطقة المذكورة.

% من إنتاج الغاز 26% من إنتاج الواليات المتحدة من خليج المكسيك، إضافة إلى توقف 25تمثل نحو 

ذكر مكتب حماية البيئة والمحيطات األمريكي  72/8/2017ي. وفي /3مليون م 23.6الطبيعي أي ما يناهز 

ألف ب/ي من  379أن بعض الشركات عادت إلى العمل، لكن الكميات المتوقفة عن اإلنتاج بلغت قرابة 

ألف ب/ي من النفط،  331بلغت الكميات المتوقفة  28/8/2017ي. وفي /3مليون م 23.4النفط، ونحو 

% 92أدت إلى إيقاف نحو ي من الغاز الطبيعي. وتبع ذلك سلسلة من األعاصير الموسمية /3مليون م 16.3و

% من إنتاج الغاز في خليج المكسيك، ثم عاد اإلنتاج إلى التزايد بالتدريج حيث ذكر 77من إنتاج النفط و

% 13من  ف إنتاج النفط بات أقلـأن توق 12/10/2017في ( BSEEئي )ـزام البيـة واإللـمكتب السالم

 ي(./3مليون م 6.7% فقط )7ألف ب/ي( وأن توقف إنتاج الغاز أصبح  220)نحو 

وقد لوحظ أن اإلنتاج الشهري من زيت السجيل في الواليات المتحدة األمريكية عاد لالرتفاع بعد 

مليون ب/ي، بينما وصل  4.46حين بلغ  2016أن انخفض إلى أدنى معدل له في تشرين األول/ أكتوبر 

% من إجمالي إنتاج النفط 65، وهو ما يعادل 2017مليون ب/ي في تشرين األول/ أكتوبر  6أكثر من  إلى

النفط، ومن زيت من إلنتاج الشهري األمريكي لتغير المتوسط اليومي  14-2الشكل  يوضح  األمريكي.

    السجيل.
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 8 -2الجدول تابع 
 2017الجديدة التي وضعت على اإلنتاج عام المشاريع 

   اإلنتاج   

 عمق المياه مالحظات غاز نفط البئر/المنطقة القاطع/الحقل الدولة
 م

 استطاعة المشروع  المغمورة Hebron كندا
 ألف ب/ي 150

 
احتياطي قابل 

 لإلنتاج
مليون  700

 برميل

92 

 Moho الكونغو
Nord ألف ب م ن/ي 100 المغمورة    

غرب دلتا  تورس وليبرا مصر
 النيل

ي + /3مليون م 19.8 
 ب/ي متكثفات 1000

 70- 600 

 النرويج

Gina Krog المغمورة   
االحتياطي: 

مليون ب  105
 11.8نفط +
 غاز 3مليار م

 

Byrding ب م ن/ي 8000 المغمورة    

Flynder ب م ن/ي 10000 المغمورة    

Maria ب ألف  100متوقع:  المغمورة
 م ن/ي

 
بدء المشروع 
قبل سنة من 

 موعده
 

 نيجيريا

Otakikpo  5000 ب/ي    

Gbaran-
Ubie  المرحلة

2 
ألف ب م ن/ي  175 

 2019في 

ي /3مليون م 24.5
ألف ب/ي  26غاز +

 متكثفات
  

 الهند

Sohagpur     غاز طبقات
 الفحم

 

Dirok   
+ ي/3ألف م 238
ب/ي  140 -120

 متكثفات
  

 المتحدةالواليات 
 كولورادو 

 
 

 خليج المكسيك

Wattenberg 7 ب م ن/ي 484 ب/ي 1920 آبار   

مشروع توسعة 
Thunder 
Horse 
South 

 1829   ألف ب م ن/ي 50 المغمورة

 سوائل الغاز الطبيعيإنتاج  3-1-2

%، وذلك 1.5بنسبة على مستوى العالم شهد إنتاج سوائل الغاز الطبيعي والمتكثفات ارتفاعاً طفيفاً 

  .2016مليون ب/ي عام  10.5 حوالي إلى 2015مليون ب/ي عام  10.3من 

تشير التقديرات إلى ارتفاع معدل إنتاج سوائل  ،9 -2الجدول وفيما يخص الدول األعضاء في أوابك 

تونس الغاز الطبيعي في اإلمارات والجزائر والسعودية والعراق والكويت، بينما انخفض معدل اإلنتاج في 

، كما انخفض معدل اإلنتاج 2016ب/ي عام  2200إلى  2015ب/ي عام  2500% وذلك من 12بنسبة 

، وانخفض معدل اإلنتاج أيضاً 2016ألف ب/ي عام  42.3إلى  2015ألف ب/ي عام  53.4في ليبيا من 

 .2016ألف ب/ي عام  154إلى ما يقارب  2015ألف ب/ي عام  170في مصر من نحو 
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 8 -2الجدول 
 2017المشاريع الجديدة التي وضعت على اإلنتاج عام 

   اإلنتاج   

 عمق المياه مالحظات غاز نفط البئر/المنطقة القاطع/الحقل الدولة
 م

 ي/3ألف م Sofiya Sofiya-2  424 نالباكستا
 ب/ي متكثفات 1400

  

جنوب غرب  مشروع ريقان الجزائر
 البالد

 ي/3مليون م 8 
االحتياطي 

القابل لإلنتاج 
 3مليار م 55

 

 أستراليا
Ungani  1250 ب/ي    

Persephone  حوض
Carnarvon 

 950التكلفة  ي/3مليون م 8.2 
 125 مليون دوالر

ألف ب م  25متوقع:   BD إندونيسيا
 2018ن/ي في 

 7200غاز ومتكثفات: 
 ب م ن/ي

 25متوقع: 
ألف ب م ن/ي 

 2018في 
55 

 أنغوال

مشروع 
المحور 
 الشرقي

 450  ي/3مليون م 3.4 ألف ب/ي 80 المغمورة

Mafumeria الطاقة القصوى  ي/3مليون م 10 ألف ب/ي 150 المغمورة
 61 2018في 

 البرازيل
Lula South  150 2150  ي/3مليون م 6 ألف ب/ي 

   4 مليون م3/ي ألف ب/ي 50 المغمورة Libraقاطع 

 بريطانيا

Stella بحر الشمال     

Quad 204  130 ألف ب/ي    

Kraken 
ألف ب/ي  50  ألف ب/ي 20 آبار 7 نفط ثقيل

 2019في 
 

Cayley, 
Godwin, 
and Shaw 

    ألف ب م ن/ي 20 بحر الشمال

ygnus 
Bravo بحر الشمال  

االحتياطي: 
 110مؤكد+محتمل: 

 ب م ن مليون
  

ألف ب م ن/ي  56   
 )غاز+ متكثفات(

 300- 435 

مشروع 
Western 

Isles 

Harris and 
Barra oils 44 165   ألف ب م ن/ي 

 110  ي/3مليون م Juniper   16.7 ترينيداد وتوباغو
 48    المغمورة Ravn الدنمارك

 Erginsky روسيا
cluster ألف ب/ي 158متوقع: غرب سيبيريا    

 Weizhou الصين
ب/ي  11800  ب/ي 6400 المغمورة 12-2

 35.7 2018في 

إقليم  قاطع أطروش العراق
    ألف ب م ن/ي 30 كردستان

 ي/3مليون م 28.3   حقل خزان عمان
احتياطي قابل 

 292لإلنتاج: 
 3مليار م

 

   ي/3مليون م 5 ألف ب/ي Sankofa  51 غانا
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 8 -2الجدول تابع 
 2017الجديدة التي وضعت على اإلنتاج عام المشاريع 

   اإلنتاج   

 عمق المياه مالحظات غاز نفط البئر/المنطقة القاطع/الحقل الدولة
 م

 استطاعة المشروع  المغمورة Hebron كندا
 ألف ب/ي 150

 
احتياطي قابل 

 لإلنتاج
مليون  700

 برميل

92 

 Moho الكونغو
Nord ألف ب م ن/ي 100 المغمورة    

غرب دلتا  تورس وليبرا مصر
 النيل

ي + /3مليون م 19.8 
 ب/ي متكثفات 1000

 70- 600 

 النرويج

Gina Krog المغمورة   
االحتياطي: 

مليون ب  105
 11.8نفط +
 غاز 3مليار م

 

Byrding ب م ن/ي 8000 المغمورة    

Flynder ب م ن/ي 10000 المغمورة    

Maria ب ألف  100متوقع:  المغمورة
 م ن/ي

 
بدء المشروع 
قبل سنة من 

 موعده
 

 نيجيريا

Otakikpo  5000 ب/ي    

Gbaran-
Ubie  المرحلة

2 
ألف ب م ن/ي  175 

 2019في 

ي /3مليون م 24.5
ألف ب/ي  26غاز +

 متكثفات
  

 الهند

Sohagpur     غاز طبقات
 الفحم

 

Dirok   
+ ي/3ألف م 238
ب/ي  140 -120

 متكثفات
  

 المتحدةالواليات 
 كولورادو 

 
 

 خليج المكسيك

Wattenberg 7 ب م ن/ي 484 ب/ي 1920 آبار   

مشروع توسعة 
Thunder 
Horse 
South 

 1829   ألف ب م ن/ي 50 المغمورة

 سوائل الغاز الطبيعيإنتاج  3-1-2

%، وذلك 1.5بنسبة على مستوى العالم شهد إنتاج سوائل الغاز الطبيعي والمتكثفات ارتفاعاً طفيفاً 

  .2016مليون ب/ي عام  10.5 حوالي إلى 2015مليون ب/ي عام  10.3من 

تشير التقديرات إلى ارتفاع معدل إنتاج سوائل  ،9 -2الجدول وفيما يخص الدول األعضاء في أوابك 

تونس الغاز الطبيعي في اإلمارات والجزائر والسعودية والعراق والكويت، بينما انخفض معدل اإلنتاج في 

، كما انخفض معدل اإلنتاج 2016ب/ي عام  2200إلى  2015ب/ي عام  2500% وذلك من 12بنسبة 

، وانخفض معدل اإلنتاج أيضاً 2016ألف ب/ي عام  42.3إلى  2015ألف ب/ي عام  53.4في ليبيا من 

 .2016ألف ب/ي عام  154إلى ما يقارب  2015ألف ب/ي عام  170في مصر من نحو 
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 8 -2الجدول 
 2017المشاريع الجديدة التي وضعت على اإلنتاج عام 

   اإلنتاج   

 عمق المياه مالحظات غاز نفط البئر/المنطقة القاطع/الحقل الدولة
 م

 ي/3ألف م Sofiya Sofiya-2  424 نالباكستا
 ب/ي متكثفات 1400

  

جنوب غرب  مشروع ريقان الجزائر
 البالد

 ي/3مليون م 8 
االحتياطي 

القابل لإلنتاج 
 3مليار م 55

 

 أستراليا
Ungani  1250 ب/ي    

Persephone  حوض
Carnarvon 

 950التكلفة  ي/3مليون م 8.2 
 125 مليون دوالر

ألف ب م  25متوقع:   BD إندونيسيا
 2018ن/ي في 

 7200غاز ومتكثفات: 
 ب م ن/ي

 25متوقع: 
ألف ب م ن/ي 

 2018في 
55 

 أنغوال

مشروع 
المحور 
 الشرقي

 450  ي/3مليون م 3.4 ألف ب/ي 80 المغمورة

Mafumeria الطاقة القصوى  ي/3مليون م 10 ألف ب/ي 150 المغمورة
 61 2018في 

 البرازيل
Lula South  150 2150  ي/3مليون م 6 ألف ب/ي 

   4 مليون م3/ي ألف ب/ي 50 المغمورة Libraقاطع 

 بريطانيا

Stella بحر الشمال     

Quad 204  130 ألف ب/ي    

Kraken 
ألف ب/ي  50  ألف ب/ي 20 آبار 7 نفط ثقيل

 2019في 
 

Cayley, 
Godwin, 
and Shaw 

    ألف ب م ن/ي 20 بحر الشمال

ygnus 
Bravo بحر الشمال  

االحتياطي: 
 110مؤكد+محتمل: 

 ب م ن مليون
  

ألف ب م ن/ي  56   
 )غاز+ متكثفات(

 300- 435 

مشروع 
Western 

Isles 

Harris and 
Barra oils 44 165   ألف ب م ن/ي 

 110  ي/3مليون م Juniper   16.7 ترينيداد وتوباغو
 48    المغمورة Ravn الدنمارك

 Erginsky روسيا
cluster ألف ب/ي 158متوقع: غرب سيبيريا    

 Weizhou الصين
ب/ي  11800  ب/ي 6400 المغمورة 12-2

 35.7 2018في 

إقليم  قاطع أطروش العراق
    ألف ب م ن/ي 30 كردستان

 ي/3مليون م 28.3   حقل خزان عمان
احتياطي قابل 

 292لإلنتاج: 
 3مليار م

 

   ي/3مليون م 5 ألف ب/ي Sankofa  51 غانا
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 الغاز الطبيعي المسوق 3-2
%، من 0.5ى ارتفاع كميات الغاز الطبيعي المسوق على مستوى العالم بنسبة ـرات إلـير التقديـتش

 . 2016مليار متر مكعب عام  3656إلى  2015مليار متر مكعب عام  3639

توزع كميات الغاز الطبيعي المسوقة حسب المجموعات الدولية في عام  15-2لشكل اويوضح 

 % من إجمالي الغاز المسوق في العالم.27، حيث تصدرت مجموعة أمريكا الشمالية القائمة بنحو 2016

 (15 -2الشكل )
 2016 توزيع الغاز الطبيعي المسوق في العالم ،

 

مليار متر  532من % 1.6مجتمعة بنسبة أوابك الغاز الطبيعي المسوق في دول كميات ارتفعت 

وقد ارتفعت كميات الغاز المسوق في كل الدول . 2016مليار متر مكعب عام  540إلى  2015مكعب عام 

(، كما هو %5.1-)ومصر  5(%50.2-( وليبيا )%.512-( وتونس )%0.8-األعضاء باستثناء البحرين )

% من إجمالي كميات الغاز 14.8وبلغت نسبة مساهمة الدول األعضاء نحو . 10-2الجدول في مبين 

 .2016الطبيعي المسوق في العالم عام 

% من 2أما في الدول غير األعضاء فقد ارتفعت كميات الغاز الطبيعي المسوق في عمان بنسبة 

، بينما يقدر أن كميات الغاز 2016متر مكعب عام  مليار 35.4إلى  2015مليار متر مكعب عام  34.7

، إلى حوالي 2014مليار متر مكعب عام  2.85% من 82.5انخفضت بنسبة الطبيعي المسوق في اليمن 

% من إجمالي 14.8وبذلك تكون نسبة مساهمة الدول العربية مجتمعة  .2016مليار متر مكعب عام  0.5

    .2016م عام كميات الغاز الطبيعي المسوق في العال

 

                                           
 بسبب عدم توفر أرقام مباشرة. 2016لعام  BPكانت بيانات مباشرة إلى بنك المعلومات في أوابك، بينما استخدمت بينات  2015بيانات ليبيا عام  5

دول أوابك
أمريكا الشمالية
دول أوبك غير العربية
أخرى
كومنولث الدول المستقلة

3656
مليار متر مكعب
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 التقديرات إلى بقاء معدل إنتاج سوائل الغاز الطبيعي بدون تغير يذكر في البحرين وسورية.بينما تشير 

ألف ب/ي  96د انخفض معدل اإلنتاج في سلطنة عمان من أما في الدول غير األعضاء في المنظمة فق

فقط  ب/ي 1300ب/ي إلى  1800، بينما انخفض في اليمن من 2016ألف ب/ي عام  95إلى  2015عام 

% من إجمالي إنتاج سوائل الغاز الطبيعي والمتكثفات 39.1شكل إنتاج الدول األعضاء   الل نفس الفترة.خ

   .2016في العالم في عام 
 9 -2الجدول 

 انتاج سوائل الغاز الطبيعي في الدول األعضاء والدول العربية األخرى
2012- 2016 

 )ألف برميل/ يوم(
 

 نسبة التغير
2015/2016 

)%( 

*2016 2015 2014 2013 2012   

 اإلمارات 358 372 699 828.0 855.5 3.3

 البحرين 10 10 10 9.9 9.9 0.0

 تونس 3 4 3 2.5 2.2 (12.0)

 الجزائر 449 420 510 510.0 578.0 13.3

 السعودية 1093 1093 1100 1128.9 1194.5 5.8

 سورية 5 1 0.3 0.20 0.2 0.0

 العراق 45 41 43 57.2 58.3 1.9

 قطر 1066 1071 1049 1034.8 1038.2 0.3

 الكويت 152 147 144 150.4 160.1 6.4

 ليبيا 83 54 51 53.4 42.3 (20.7)

 مصر 96 181 170 169.6 153.7 (9.4)

 اجمالي الدول األعضاء 3360 3393 3779 3945 4093 3.8

 **عمان 97 88.0 95.0 96.0 95.0 (1.0)

 اليمن 20 20.0 3.0 1.8 1.3 (27.8)

 اجمالي الدول العربية 3477 3501 3877 4043 4189 3.6

 اجمالي العالم 8568 8595 8694 10305.0 10463.0 1.5

 نسبة الدول األعضاء للعالم (%) 39.2 39.5 43.5 38.3 39.1 2.2
 األرقام بين قوسين تعنى سالبا.

 تقديرات *
 اإلحصائية الشهرية للمركز الوطني لإلحصاء والمعلوماتالنشرة بيانات بيانات عمان: متوسط  **
 

 مصادر أخرى
Oil & Energy Trends, Annual Statistical Review, 2017  

 أوابك/بنك المعلومات

وبالنظر إلى معدل إنتاج النفط وإنتاج سوائل الغاز الطبيعي والمتكثفات مجتمعة، يقدر معدل إنتاج 

مليون ب/ي، شكلت حصة الدول األعضاء  90 أكثر منب 2017 الهيدروكربونية في عامالعالم من السوائل 

    .%30منها 



التطورات العالمية والعربية في استكشاف واحتياطي وإنتاج مصادر الطاقة

147 تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون

الفصل 
الثاني

43 

 

 الغاز الطبيعي المسوق 3-2
%، من 0.5ى ارتفاع كميات الغاز الطبيعي المسوق على مستوى العالم بنسبة ـرات إلـير التقديـتش

 . 2016مليار متر مكعب عام  3656إلى  2015مليار متر مكعب عام  3639

توزع كميات الغاز الطبيعي المسوقة حسب المجموعات الدولية في عام  15-2لشكل اويوضح 

 % من إجمالي الغاز المسوق في العالم.27، حيث تصدرت مجموعة أمريكا الشمالية القائمة بنحو 2016

 (15 -2الشكل )
 2016 توزيع الغاز الطبيعي المسوق في العالم ،
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(، كما هو %5.1-)ومصر  5(%50.2-( وليبيا )%.512-( وتونس )%0.8-األعضاء باستثناء البحرين )
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    .2016م عام كميات الغاز الطبيعي المسوق في العال

 

                                           
 بسبب عدم توفر أرقام مباشرة. 2016لعام  BPكانت بيانات مباشرة إلى بنك المعلومات في أوابك، بينما استخدمت بينات  2015بيانات ليبيا عام  5

دول أوابك
أمريكا الشمالية
دول أوبك غير العربية
أخرى
كومنولث الدول المستقلة

3656
مليار متر مكعب
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مقارنة بين كميات الغاز الطبيعي المسوق في كل من دول أوبك والدول األعضاء  16 -2الشكل يبين 
. حيث تشير التقديرات إلى ارتفاع نسبة مساهمة دول أوبك في كميات 2016و 2012في المنظمة بين عامي 

ومن الهام التنويه  .2016% في عام 21.4إلى  2015% عام 21.2الغاز الطبيعي المسوق في العالم من 
هنا أن نسبة مساهمة أوبك في كميات الغاز المسوق تتضمن بيانات الغابون التي عادت إلى عضوية أوبك 

 2016، إضافة إلى تضمين بيانات غينيا االستوائية ضمن بيانات أوبك لعام 2016في شهر حزيران/ يوليو 
 .2017مايو رغم أنها انضمت إلى أوبك في شهر أيار/

 (16 -2الشكل )
 الغاز الطبيعي المسوق في دول أوابك وأوبك

 
 

تحديات تقنية  تواجه 2006التي حققت اكتشافاً للغاز في المياه شديدة العمق عام يذكر هنا أن الهند 

الحكومية مجرد مراجعة  ONGCفي إنتاج هذا الغاز، حيث رفض المدير العام للهيدروكربونات في شركة 

م، ويقدر االحتياطي  3000 -2400الذي يقع في مياه يتراوح عمقها بين  UD-1القيمة التجارية لالكتشاف 

 مليار متر مكعب. 81( بنحو SDAالجيولوجي من الغاز في المنطقة التي تضم االكتشاف )
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 10-2الجدول 
 2016-2014الغاز الطبيعي المسوق عربيا وعالميا،  

 سنة /مليار متر مكعب
 نسبة التغير

2016/2015 
)%(

2016* 

اإلمارات   
البحرين

تونس
الجزائر

السعودية
 سورية
العراق

قطر
الكويت

ليبيا
مصر

الدول األعضاءاجمالي 
األردن
ُعمان

المغرب
) ( اليمن

اجمالي الدول العربية
االكوادور

انغوال
إيران

فنزويال
الغابون

غينيا االستوائية
نيجيريا

اجمالي دول أوبك غير العربية
اجمالي دول أوبك

المتحدةالمملكة 
النرويج

5.0 806 الواليات المتحدة
المكسيك

كندا
كومنولث الدول المستقلة   
أذربيجان   : منها 

أوزبكستان          
تركمانستان          
روسيا االتحادية          
كازاخستان          

الصين   
باقي دول العالم   
اجمالي العالم   

نسبة الدول األعضاء للعالم
نسبة الدول العربية للعالم

#)%(للعالمنسبة دول أوبك 
 األرقام بين قوسين تعني سالبا  

 بيانات تقديرية * 
 .2016لعام  من و 2015بيانات مباشرة لعام  :ليبيا** 

 .2017المبينة في الجدول مع أنها انضمت ألوبك في عام  الثالثجرى تضمنين بيانات غينيا االستوائية عن األعوام 
 OPEC Annual Statistical Bulletin 2017مصادر أخرى 

BP Statistical review of world energy full report 2017 
بنك المعلومات/أوابك

2014
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م، ويقدر االحتياطي  3000 -2400الذي يقع في مياه يتراوح عمقها بين  UD-1القيمة التجارية لالكتشاف 

 مليار متر مكعب. 81( بنحو SDAالجيولوجي من الغاز في المنطقة التي تضم االكتشاف )
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 بيانات تقديرية * 
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 )17 -2الشكل (
 2016عام نهاية احتياطي الفحم الحجري في العالم توزع 

 
 إنتاج الفحم الحجري .2

للعام الثالث على  م الحجريفحانخفض اإلنتاج العالمي من البرغم ارتفاع تقديرات االحتياطي، فقد 
ً بحوالي 2016مليار طن خالل عام  7.46بلغ  التوالي، حيث مليون طن عن إنتاج عام  500، منخفضا

بأكثر من ع إنتاج الصين ـد تراجـوق  .12-2الجدول ، كما هو مبين في مليار طن 7.96الذي بلغ  2015
م ـتحتل المرتبة األولى على سلم من ذلك ـوال تزال بالرغ، 2016و 2015مليون طن بين عامي  335

ن ـر مـدة بأكثـات المتحـاج الواليـع إنتـا تراجـكم . 2016مليار طن عام  3.4تاج العالمي حيث أنتجت ـاإلن
  مليون طن خالل نفس الفترة. 153

 12 -2الجدول 
 (مليون طن / سنة) 2016 -2012انتاج الفحم الحجري في العالم، 

2016 2015 2014 2013 2012   
 أمريكا الشمالية    1004.7 977.3 989.5 887.2 728.9
 كندا          67.6 68.7 68.8 60.7 60.3
 المكسيك          14.9 15.2 13.8 12.3 8.0

 الواليات المتحدة          922.1 893.4 906.9 813.7 660.6
 أمريكا الجنوبية والوسطى    97.7 99.1 103.1 97.8 101.6

 منها: البرازيل    6.6 8.6 8.6 8.1 8.0
 كولومبيا                89 85.5 88.6 85.5 90.5

 أوروبا    1292.6 1244.5 1196.5 1180.0 1162.0
 منها: ألمانيا  196.5 190.3 185.8 184.3 176.1
 االتحاد السوفيتي السابق    358.3 355.2 357.6 372.7 385.4
 آسيا والمحيط الهادئ    5527.8 5643.8 5606.5 5528.6 5202.1
 منها: استراليا    444.9 470.8 491.5 505.4 492.8
 الصين                3945 3974.0 3874.0 3746.5 3411.0
 الهند                606.5 605.1 644.0 674.2 692.4
 أفريقيا    262.8 264.4 267.8 266.1 264.2
 منها: جنوب أفريقيا    258.6 256.4 260.5 252.1 251.3

 الشرق األوسط    1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
 اجمالي العالم     8187.1  8230.6  8164.9  7961.2  7460.4

      BP Statistical Review of World Energy, 2017المصدر:   

أمريكا الشمالية  
22.8%

أمريكا الجنوبية والوسطى  
1.2%

أوروبا   
28.3%

آسيا والمحيط الهادئ  
46.5%

أفريقيا  
1.2%

الشرق األوسط  
0.1%
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انيا: الفحم الحجريث  

 احتياطيات الفحم الحجري .1
مليار طن عام  891.5من مليار طن،  248بحوالي احتياطيات الفحم الحجري في العالم ارتفعت 

وأتت معظم الزيادة من الصين التي ارتفعت احتياطياتها بأكثر . 2016مليار طن عام  1139.3، إلى 2015

ن، ثم الهند مليار ط 68مليار طن، تلتها أستراليا التي ارتفعت احتياطياتها من الفحم الحجري بنحو  129من 

الجدول يبين  مليار طن.  14م الواليات المتحدة األمريكية بارتفاع زاد عن ـن، ثـط مليار 34.2بزيادة قدرها 

   .2016احتياطيات الفحم الحجري في العالم في نهاية عام  11 -2
 11 -2الجدول 

 (نهاية العام/طن يارمل) 2016 -2012الفحم الحجري في العالم،  اتاحتياطي

2016 2015 2014 2013 2012  

 أمريكا الشمالية 245.1 245.1 245.1 245.1 259.4

 منها: كندا 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6

 الواليات المتحدة 237.3 237.3 237.3 237.3 251.6

 أمريكا الجنوبية والوسطى 12.5 14.6 14.6 14.6 14.0

 منها: البرازيل 4.6 6.6 6.6 6.6 6.6

 كولومبيا 6.7 6.7 6.7 6.7 4.9

 أوروبا 304.6 310.5 310.5 310.5 322.1

 منها: دول االتحاد السوفيتي السابق 228.0 228.0 228.0 228.0 160.4

 آسيا والمحيط الهادئ 265.8 288.3 288.3 288.3 529.4

 منها: استراليا 76.4 76.4 76.4 76.4 144.8

 اندونيسيا 5.5 28.0 28.0 28.0 25.6

 الصين 114.5 114.5 114.5 114.5 244.0

 الهند 60.6 60.6 60.6 60.6 94.8

 أفريقيا 31.7 31.8 31.8 31.8 13.2

 منها: جنوب أفريقيا 30.2 30.2 30.2 30.2 9.9

 الشرق األوسط 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2

 اجمالي العالم 860.9 891.5 891.5 891.5 1139.3
: المصدر

     توزع احتياطيات الفحم الحجري في العالم حسب المجموعات الدولية. 17 -2الشكل ويوضح 
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للعام الثالث على  م الحجريفحانخفض اإلنتاج العالمي من البرغم ارتفاع تقديرات االحتياطي، فقد 
ً بحوالي 2016مليار طن خالل عام  7.46بلغ  التوالي، حيث مليون طن عن إنتاج عام  500، منخفضا

بأكثر من ع إنتاج الصين ـد تراجـوق  .12-2الجدول ، كما هو مبين في مليار طن 7.96الذي بلغ  2015
م ـتحتل المرتبة األولى على سلم من ذلك ـوال تزال بالرغ، 2016و 2015مليون طن بين عامي  335

ن ـر مـدة بأكثـات المتحـاج الواليـع إنتـا تراجـكم . 2016مليار طن عام  3.4تاج العالمي حيث أنتجت ـاإلن
  مليون طن خالل نفس الفترة. 153

 12 -2الجدول 
 (مليون طن / سنة) 2016 -2012انتاج الفحم الحجري في العالم، 

2016 2015 2014 2013 2012   
 أمريكا الشمالية    1004.7 977.3 989.5 887.2 728.9
 كندا          67.6 68.7 68.8 60.7 60.3
 المكسيك          14.9 15.2 13.8 12.3 8.0

 الواليات المتحدة          922.1 893.4 906.9 813.7 660.6
 أمريكا الجنوبية والوسطى    97.7 99.1 103.1 97.8 101.6

 منها: البرازيل    6.6 8.6 8.6 8.1 8.0
 كولومبيا                89 85.5 88.6 85.5 90.5

 أوروبا    1292.6 1244.5 1196.5 1180.0 1162.0
 منها: ألمانيا  196.5 190.3 185.8 184.3 176.1
 االتحاد السوفيتي السابق    358.3 355.2 357.6 372.7 385.4
 آسيا والمحيط الهادئ    5527.8 5643.8 5606.5 5528.6 5202.1
 منها: استراليا    444.9 470.8 491.5 505.4 492.8
 الصين                3945 3974.0 3874.0 3746.5 3411.0
 الهند                606.5 605.1 644.0 674.2 692.4
 أفريقيا    262.8 264.4 267.8 266.1 264.2
 منها: جنوب أفريقيا    258.6 256.4 260.5 252.1 251.3

 الشرق األوسط    1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
 اجمالي العالم     8187.1  8230.6  8164.9  7961.2  7460.4

      BP Statistical Review of World Energy, 2017المصدر:   
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انيا: الفحم الحجريث  

 احتياطيات الفحم الحجري .1
مليار طن عام  891.5من مليار طن،  248بحوالي احتياطيات الفحم الحجري في العالم ارتفعت 

وأتت معظم الزيادة من الصين التي ارتفعت احتياطياتها بأكثر . 2016مليار طن عام  1139.3، إلى 2015

ن، ثم الهند مليار ط 68مليار طن، تلتها أستراليا التي ارتفعت احتياطياتها من الفحم الحجري بنحو  129من 

الجدول يبين  مليار طن.  14م الواليات المتحدة األمريكية بارتفاع زاد عن ـن، ثـط مليار 34.2بزيادة قدرها 

   .2016احتياطيات الفحم الحجري في العالم في نهاية عام  11 -2
 11 -2الجدول 

 (نهاية العام/طن يارمل) 2016 -2012الفحم الحجري في العالم،  اتاحتياطي

2016 2015 2014 2013 2012  

 أمريكا الشمالية 245.1 245.1 245.1 245.1 259.4

 منها: كندا 6.6 6.6 6.6 6.6 6.6

 الواليات المتحدة 237.3 237.3 237.3 237.3 251.6

 أمريكا الجنوبية والوسطى 12.5 14.6 14.6 14.6 14.0

 منها: البرازيل 4.6 6.6 6.6 6.6 6.6

 كولومبيا 6.7 6.7 6.7 6.7 4.9

 أوروبا 304.6 310.5 310.5 310.5 322.1

 منها: دول االتحاد السوفيتي السابق 228.0 228.0 228.0 228.0 160.4

 آسيا والمحيط الهادئ 265.8 288.3 288.3 288.3 529.4

 منها: استراليا 76.4 76.4 76.4 76.4 144.8

 اندونيسيا 5.5 28.0 28.0 28.0 25.6

 الصين 114.5 114.5 114.5 114.5 244.0

 الهند 60.6 60.6 60.6 60.6 94.8

 أفريقيا 31.7 31.8 31.8 31.8 13.2

 منها: جنوب أفريقيا 30.2 30.2 30.2 30.2 9.9

 الشرق األوسط 1.2 1.1 1.1 1.1 1.2

 اجمالي العالم 860.9 891.5 891.5 891.5 1139.3
: المصدر

     توزع احتياطيات الفحم الحجري في العالم حسب المجموعات الدولية. 17 -2الشكل ويوضح 
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 ثالثاً: الطاقة النووية 
 احتياطيات اليورانيوم -1

دوالر/كغ في عام  260التي يمكن إنتاجها بتكلفة أقل من العالمية قدرت احتياطيات اليورانيوم 

 13 -2الجدول . يبين 2013% عن تقديرات عام 0.1طن أي بزيادة ال تتجاوز  7,641,600بنحو  2015

 حسب كلفة اإلنتاج. 2015و 2013تغير تقديرات االحتياطي العالمي القابل لإلنتاج من اليورانيوم بين عامي 

 13-2الجدول 
 احتياطي اليورانيوم في العالم

 2013 2015 التغير التغير
 التكلفة

 مليون طن مليون طن طن %
دوالر/الكيلو 260>  7.6352 7.6416 0.0064 0.1  
دوالر/الكيلو 130>  5.9029 5.7184 0.1845- 3.1-  
دوالر/الكيلو 80>  1.9567 2.1247 0.168 8.6  
دوالر/الكيلو 40>  0.6829 0.6469 0.036- 5.3-  

:  المصدر

من اليورانيوم في العالم، حيث تشكل احتياطياتها  6تمتلك أستراليا أكبر حجم من االحتياطيات المحددة

% من االحتياطيات 23.3دوالر/كغ، و 130% من احتياطيات اليورانيوم عند كلفة أقل من 29.1نحو 

أعلى عشر دول في العالم حسب  14-2الجدول دوالر/كغ. يبين  260المحددة في العالم عند كلفة أقل من 

 تقديرات احتياطيات اليورانيوم فيها.

 14-2الجدول 
 أعلى عشرة احتياطيات يورانيوم في العالم حسب الدولة

دوالر/الكيلو 260>   
لإلجماليبالنسبة   

دوالر/الكيلو 130>   
دوالر/الكيلو 260>  بالنسبة لإلجمالي دوالر/الكيلو 130>     

 1 أستراليا 1,664,100 1,780,800 29.1% 23.3%
 2 كازاخستان 745,300 941,600 13.0% 12.3%
 3 كندا 509,000 703,600 8.9% 9.2%
 4 روسيا 507,800 695,200 8.9% 9.1%
 5 ناميبيا 267,000 463,000 4.7% 6.1%
 6 جنوب أفريقيا 322,400 449,300 5.6% 5.9%
 7 النيجر 291,500 411,300 5.1% 5.4%
 8 البرازيل 276,800 276,800 4.8% 3.6%
 9 الصين 272,500 272,500 4.8% 3.6%
 10 غرينالند 0 228,000 0 3.0%

  : المصدر

                                           
6  Identified 
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، حيث 2016عام الحجري المجموعات الدولية في إنتاج الفحم  نسبة مساهمة 18 -2 الشكليبين 
 مليار طن، تلتها أوروبا بنحو 5.2أنتجت دول آسيا والمحيط الهادئ أكثر من 

مليار طن. أما في منطقة الشرق األوسط  0.73مليار طن، بينما أنتجت دول أمريكا الشمالية حوالي  1.16
ً  1.5معدله السابق البالغ عند اإلنتاج فقد بقي )ال تظهر على الشكل(    . مليون طن سنويا

 (18 -2الشكل )
 2016عام نسبة مساهمة المجموعات الدولية في إنتاج الفحم الحجري 
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 1 أستراليا 1,664,100 1,780,800 29.1% 23.3%
 2 كازاخستان 745,300 941,600 13.0% 12.3%
 3 كندا 509,000 703,600 8.9% 9.2%
 4 روسيا 507,800 695,200 8.9% 9.1%
 5 ناميبيا 267,000 463,000 4.7% 6.1%
 6 جنوب أفريقيا 322,400 449,300 5.6% 5.9%
 7 النيجر 291,500 411,300 5.1% 5.4%
 8 البرازيل 276,800 276,800 4.8% 3.6%
 9 الصين 272,500 272,500 4.8% 3.6%
 10 غرينالند 0 228,000 0 3.0%
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6  Identified 
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 مليار طن، تلتها أوروبا بنحو 5.2أنتجت دول آسيا والمحيط الهادئ أكثر من 
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 16-2الجدول  
 المفاعالت النووية العاملة وقيد اإلنشاء في العالم

 2016حتى نهاية عام 

 الدولة
 2016الكهرباء المولدة عام  قيد اإلنشاء العاملة

عدد 
 المفاعالت

السعة 
 ميغاواط

عدد 
 المفاعالت

السعة 
% من إجمالي  تيراواط ساعة ميغاواط

 الكهرباء
 5.6 7.7 25 1 1632 3 األرجنتين

 31.4 2.2     375 1 أرمينيا
 - - 2218 2     روسيا البيضاء

 51.7 41.4     5913 7 بلجيكا
 2.9 15 1245 1 1884 2 البرازيل

 35 15.1     1926 2 بلغاريا
 15.6 95.7     13554 19 كندا

 3.6 197.8 21622 21 31384 36 الصين
 29.4 22.7     3930 6 جمهورية التشيك

 33.7 22.3 1600 1 2764 4 فنلندا
 72.3 386.5 1630 1 63130 58 فرنسا
 13.1 80.1     10799 8 ألمانيا

 51.3 15.2     1889 4 هنغاريا )المجر(
 3.4 35 2990 5 6240 22 الهند

 2.1 5.9     915 1 إيران
 2.2 17.5 2653 2 39752 42 اليابان

 30.3 154.3 4020 3 23077 25 كوريا الجنوبية
 6.2 10.3     1552 2 المكسيك

 3.4 3.7     482 1 هولندا
 4.4 5.4 2343 3 1005 4 الباكستان

 17.1 10.4     1300 2 رومانيا
   184.1 5520   26111 35 روسيا

 54.1 13.7 880 7 1814 4 سلوفاكيا
 35.2 5.4     688 1 سلوفينيا

 6.6 15.2     1860 2 جنوب أفريقيا
 21.4 56.1     7121 7 إسبانيا
 40 60.6     9740 10 السويد

 34.4 20.3     3333 5 سويسرا
 13.7 30.5 2600 2 5052 6 تايوان

     5380 4     اإلمارات العربية المتحدة
 20.4 65.1     8918 15 المملكة المتحدة

 52.3 76.1 2070 2 13107 15 أوكرانيا
 19.7 804.9 4468 4 99869 99 الواليات المتحدة األمريكية

   2476.2 61264 59 391116 448 اإلجمالي
 : المصدر
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اليورانيوم  تقديرات وكالة الطاقة النووية الحتياطي 15-2لجدول اأما بالنسبة للدول العربية، فيبين 
عند تكلفتين مختلفتين، ويالحـظ أن مجمـوع احتياطـي الـدول العربيـة مـن اليورانيـوم عند كلفة أقل من 

% من 1.3دوالر/كغ ال يتجاوز هذا االحتياطي  260%، وعند كلفة أقل من 1.1دوالر/كغ ال يتجاوز  130
 مجموع احتياطي العالم.

 
 15-2الجدول 

 في الدول العربيةاحتياطيات اليورانيوم 
دوالر/الكيلو 260>   

لإلجماليبالنسبة   
دوالر/الكيلو 130>   

دوالر/الكيلو 260>  بالنسبة لإلجمالي دوالر/الكيلو 130>     

0.6%  0.8%  األردن 47700 47700 
0.3%  0.3%  موريتانيا 16400 23800 
0.3%  الجزائر 0 19500 0 
0.1%  الصومال 0 7600 0 

 مصر 0 1900 0 0.025%
العالم )كيلو(إجمالي  5718400 7641600    

: المصدر

 

وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن منطقة الشرق األوسط إلى أن إيران تمتلك نحو 

دوالر/كغ، ونفس االحتياطي عند  260طن من احتياطي اليورانيوم القابل لإلنتاج عند كلفة أقل من  3900

 دوالر/الكيلو.  130كلفة أقل من 

 إنتاج اليورانيوم -2

، وبلغ مجموع ما أنتج من اليورانيوم 2014 -2012دولة خالل الفترة  21تم إنتاج اليورانيوم في 
% عما كان عليه في 6طن، أي أن اإلنتاج تراجع بنسبة  55975نحو  2014على الصعيد العالمي عام 

 22781طن. وبقيت كازاخستان أكبر منتج لليورانيوم في العالم، حيث أنتجت  59445حين بلغ  2013عام 
 4976طن و 9136. بينما أتت كندا وأستراليا في المرتبتين الثانية والثالثة بإنتاج بلغ 2014طن في عام 

 .2014طن على التوالي في عام 

 المفاعالت النووية -3
، بقدرة توليد كهربائي 2016مفاعالً في عام  448بلغ عدد المفاعالت النووية العاملة في العالم 

 تيراواط ساعة من الكهرباء.  2476وليد أكثر من غيغاواط، وساهمت في ت 391.1إجمالية بلغت 
غيغاواط، كما هو  61مفاعالً بقدرة توليد تزيد عن  59وبلغ العدد الكلي للمفاعالت قيد اإلنشاء في العالم 

 . 16-2الجدول مبين في 
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 16-2الجدول  
 المفاعالت النووية العاملة وقيد اإلنشاء في العالم

 2016حتى نهاية عام 

 الدولة
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اليورانيوم  تقديرات وكالة الطاقة النووية الحتياطي 15-2لجدول اأما بالنسبة للدول العربية، فيبين 
عند تكلفتين مختلفتين، ويالحـظ أن مجمـوع احتياطـي الـدول العربيـة مـن اليورانيـوم عند كلفة أقل من 
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 مصر 0 1900 0 0.025%
العالم )كيلو(إجمالي  5718400 7641600    

: المصدر

 

وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن منطقة الشرق األوسط إلى أن إيران تمتلك نحو 

دوالر/كغ، ونفس االحتياطي عند  260طن من احتياطي اليورانيوم القابل لإلنتاج عند كلفة أقل من  3900

 دوالر/الكيلو.  130كلفة أقل من 

 إنتاج اليورانيوم -2

، وبلغ مجموع ما أنتج من اليورانيوم 2014 -2012دولة خالل الفترة  21تم إنتاج اليورانيوم في 
% عما كان عليه في 6طن، أي أن اإلنتاج تراجع بنسبة  55975نحو  2014على الصعيد العالمي عام 

 22781طن. وبقيت كازاخستان أكبر منتج لليورانيوم في العالم، حيث أنتجت  59445حين بلغ  2013عام 
 4976طن و 9136. بينما أتت كندا وأستراليا في المرتبتين الثانية والثالثة بإنتاج بلغ 2014طن في عام 

 .2014طن على التوالي في عام 

 المفاعالت النووية -3
، بقدرة توليد كهربائي 2016مفاعالً في عام  448بلغ عدد المفاعالت النووية العاملة في العالم 

 تيراواط ساعة من الكهرباء.  2476وليد أكثر من غيغاواط، وساهمت في ت 391.1إجمالية بلغت 
غيغاواط، كما هو  61مفاعالً بقدرة توليد تزيد عن  59وبلغ العدد الكلي للمفاعالت قيد اإلنشاء في العالم 

 . 16-2الجدول مبين في 
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 للبترول )أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة 
  

         واألربعون                                                                                       عالراب السنويتقرير األمين العام 
1  

 ًالمتجددةالجديدةًوالطاقاتًمصادرًً:رابعا ً

ي ملللن لطاقلللاتمثللل   ي ومتسايلللدا ي أ ا للليا يعلللد و .ملللسيل الطاقلللة العلللالم ات المتجلللدجة الللساا
ا للللت دام الطاقللللات المتجللللدجة وللللو ال يللللار األول واألمثلللل  لل صللللول  للللل  مصللللاجر  اقللللات 

أكثلللر قلللد أقلللرت و .، مكمللللة لمصلللاجر الطاقلللات األتفوريلللة التقليديلللةتنافسلللية نظيفلللة با لللعار
 يا للللات لت فيللللس  جولللللة 150وضللللعو ن للللو والمتجللللدجة، ات أوللللداط الطاقلللل جولللللة 170مللللن 

 اللللدولملللن العديلللد  شلللجعو ، كملللاللللدي ا المتجلللدجة اتتكنولوايلللات الطاقللل اال لللتثمارات فللل 
  .وذا المجال ال اص ف متسايد مع القطاع  الشراكة بشك  يا ات 

ي ان فاضلللا  2016شللل د  لللام  الجديلللدة  لللتثمارات االفللل   لللل  مسلللتول العلللال  مل وظلللا
تيللللر قللللدرت ، 2015%  للللن  للللام 23 بلغللللو ن للللو بنسللللبةلمشللللرو ات الطاقللللات المتجللللدجة 

إلللل   ذللللك االن فلللا ويعلللسي  .2015فللل   لللام  مليلللار 312مقابللل  مليلللار جوالر  242 بن لللو
، تيلللللر إنتلللللاا الطاقلللللات المتجلللللدجة اال لللللتثمارية لمشلللللرو اتتكلفلللللة المتو للللل  ان فلللللا  
فللل  ه % مملللا كلللان  ليللل13تكلفلللة إنشلللاا مشلللرو ات الطاقلللة الك روما يلللة بنسلللبة  وان فضللل
فلللل  تكلفللللة الطاقللللة المنتجللللة مللللن  اقللللة % 11.5ن للللو ، بينمللللا كللللان االن فللللا  2015 للللام 

إال أن كميللللة الطاقللللات المركبللللة  الب ريللللة.% لطاقللللة الريللللا  10بلللللو ن للللو و البريللللة،الريللللا  
غيغلللللاوا  فلللل   لللللام  127.5مقابلللل  غيغلللللاوا ، 161زاجت لتصلللل  إلللللل  ن للللو  2016 للللام 
ة ــلللللـ%، تلت لللللا  اق47( بن لللللو ة لللللاومو في لللللا الطاقلللللة الشمسلللللية )الفوتلللللو ضلللللو ي ،2015

ًالشكككك  يبللللين و % 15.5ة تللللوال  ـللللـ%، ثلللل  الطاقللللة الك روما يللللة بنسب34ة ـللللـالريللللا  بنسب
 لللللل  جدجة ـلللللـات المتـلللللـاقــفللللل  مجلللللال إنتلللللاا الط اال لللللتثمارات الجديلللللدة إاملللللال (2-19ً)

 .(2006-2016وي العال  خالل الفترة )ــتــمس

مللللن اال للللتثمارات الجديللللدة فلللل  قطللللاع  األ للللل   للللل  النصللللي ا للللت وذت الصللللين 
وبنسلللللبة مليلللللار جوالر،  78.3با لللللتثمارات بلغلللللو ن لللللو  ،2016 لللللام  الطاقلللللات المتجلللللدجة

بلغلللو اال لللتثمارات فللل  أوروبلللا ولللذا وقلللد املللال  اال لللتثمارات العالميلللة، إ% ملللن 32 تلللوال 
بلغلللو اال لللتثمارات الجديلللدة فللل   بينملللا%، 24.75مليلللار جوالر وبنسلللبة تلللوال   59.8ن لللو 

%، فلللل  تللللين بلغللللو  19.2مليللللار جوالر وبنسللللبة  46.4ن للللو الواليللللات المت للللدة األمريكيللللة 
مليلللار جوالر وبنسلللبة بلغلللو  26.8الصلللين وال نلللد( ن لللو  )ما لللدافللل  بلللاق  جول منطقلللة أ للليا 

 .  %11.1توال  

52 

 

 5في اليابان، و 2مفاعالت نووية حول العالم، منها  7إغالق  2014و 2013وقد جرى خالل عامي 

 مفاعالت في الواليات المتحدة األمريكية.

بعض النشاط المتعلق بالطاقة النووية، حيث  2017من جانبها، شهدت المنطقة العربية خالل عام 
على مذكرة تفاهم مع مؤسسة  2017في شهر آذار/مارس  السعوديةوقعت هيئة المساحة الجيولوجية في 

رانيوم ، تعمل المؤسسة بموجبها على تحديد المصادر المشعة من اليوCNNCالطاقة النووية الصينية 
والثوريوم في المملكة خالل سنتين، وعقدت المؤسسة الصينية الحقاً في شهر تموز/يوليو ندوة حول تقييم 

 مصادر اليورانيوم والثوريوم في المملكة.

توقيع خارطة طريق بين مدينة الملك عبد هللا للطاقة النووية  2017كما جرى في أواخر عام 
الروسية لتنفيذ برنامج تعاون لالستخدامات السلمية للطاقة  Rosatomوالمصادر المتجددة، وبين شركة 

النووية، وتشمل بنود االتفاق فيما تشمل التعاون بين الطرفين في مجال المفاعالت الصغيرة والمتوسطة 
 التي يمكن استخدامها لتوليد الكهرباء ولتحلية المياه.

تتضمن متابعة تنفيذ العقود المتعلقة ببناء محطة  Rosatomجرى توقيع مذكرة مع شركة  مصروفي 
مليار دوالر. ومن المقرر أن تقوم  30ميغاواط في منطقة الضبعة بتكلفة تناهز  4800للطاقة النووية بطاقة 

الشركة الروسية إضافة إلى عمليات التشييد، بمساعدة الجانب المصري في عمليات التشغيل والصيانة لمدة 
بحيث تتضمن أربع وحدات من نوع )مفاعل  2026لمتوقع أن يتم إنجاز المحطة في عشر سنوات. ومن ا

 ميغاواط لكل منها. 1200المائي( بطاقة -القدرة المائي 

لتقييم  X-Energy، وقعت هيئة الطاقة الذرية األردنية على مذكرة تفاهم مع شركة األردنوفي 
 م في األردن.ومدى مالئمته لالستخدا Xe-100أحدث مفاعالت الشركة 

لالستخدام السلمي للطاقة النووية،  Rosatomبدوره على اتفاقية تعاون مع شركة  السودانكما وقع 
. وتنص االتفاقية على إنشاء مجموعة عمل مشتركة لتنفيذ 2017وذلك في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 

ات المشتركة، والمساعدة في تعليم مشاريع محددة وأبحاثاً علمية، وتبادل الخبرات، وعقد المؤتمرات والندو
وتدريب الطواقم العلمية. وتضمنت االتفاقية بحث إمكانية إنشاء مركز للتقنيات والعلوم النووية، وإمكانية 

 بناء محطة نووية في السودان.
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 للبترول )أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة 
  

         واألربعون                                                                                       عالراب السنويتقرير األمين العام 
1  

 ًالمتجددةالجديدةًوالطاقاتًمصادرًً:رابعا ً

ي ملللن لطاقلللاتمثللل   ي ومتسايلللدا ي أ ا للليا يعلللد و .ملللسيل الطاقلللة العلللالم ات المتجلللدجة الللساا
ا للللت دام الطاقللللات المتجللللدجة وللللو ال يللللار األول واألمثلللل  لل صللللول  للللل  مصللللاجر  اقللللات 

أكثلللر قلللد أقلللرت و .، مكمللللة لمصلللاجر الطاقلللات األتفوريلللة التقليديلللةتنافسلللية نظيفلللة با لللعار
 يا للللات لت فيللللس  جولللللة 150وضللللعو ن للللو والمتجللللدجة، ات أوللللداط الطاقلللل جولللللة 170مللللن 

 اللللدولملللن العديلللد  شلللجعو ، كملللاللللدي ا المتجلللدجة اتتكنولوايلللات الطاقللل اال لللتثمارات فللل 
  .وذا المجال ال اص ف متسايد مع القطاع  الشراكة بشك  يا ات 

ي ان فاضلللا  2016شللل د  لللام  الجديلللدة  لللتثمارات االفللل   لللل  مسلللتول العلللال  مل وظلللا
تيللللر قللللدرت ، 2015%  للللن  للللام 23 بلغللللو ن للللو بنسللللبةلمشللللرو ات الطاقللللات المتجللللدجة 

إلللل   ذللللك االن فلللا ويعلللسي  .2015فللل   لللام  مليلللار 312مقابللل  مليلللار جوالر  242 بن لللو
، تيلللللر إنتلللللاا الطاقلللللات المتجلللللدجة اال لللللتثمارية لمشلللللرو اتتكلفلللللة المتو للللل  ان فلللللا  
فللل  ه % مملللا كلللان  ليللل13تكلفلللة إنشلللاا مشلللرو ات الطاقلللة الك روما يلللة بنسلللبة  وان فضللل
فلللل  تكلفللللة الطاقللللة المنتجللللة مللللن  اقللللة % 11.5ن للللو ، بينمللللا كللللان االن فللللا  2015 للللام 

إال أن كميللللة الطاقللللات المركبللللة  الب ريللللة.% لطاقللللة الريللللا  10بلللللو ن للللو و البريللللة،الريللللا  
غيغلللللاوا  فلللل   لللللام  127.5مقابلللل  غيغلللللاوا ، 161زاجت لتصلللل  إلللللل  ن للللو  2016 للللام 
ة ــلللللـ%، تلت لللللا  اق47( بن لللللو ة لللللاومو في لللللا الطاقلللللة الشمسلللللية )الفوتلللللو ضلللللو ي ،2015

ًالشكككك  يبللللين و % 15.5ة تللللوال  ـللللـ%، ثلللل  الطاقللللة الك روما يللللة بنسب34ة ـللللـالريللللا  بنسب
 لللللل  جدجة ـلللللـات المتـلللللـاقــفللللل  مجلللللال إنتلللللاا الط اال لللللتثمارات الجديلللللدة إاملللللال (2-19ً)

 .(2006-2016وي العال  خالل الفترة )ــتــمس

مللللن اال للللتثمارات الجديللللدة فلللل  قطللللاع  األ للللل   للللل  النصللللي ا للللت وذت الصللللين 
وبنسلللللبة مليلللللار جوالر،  78.3با لللللتثمارات بلغلللللو ن لللللو  ،2016 لللللام  الطاقلللللات المتجلللللدجة

بلغلللو اال لللتثمارات فللل  أوروبلللا ولللذا وقلللد املللال  اال لللتثمارات العالميلللة، إ% ملللن 32 تلللوال 
بلغلللو اال لللتثمارات الجديلللدة فللل   بينملللا%، 24.75مليلللار جوالر وبنسلللبة تلللوال   59.8ن لللو 

%، فلللل  تللللين بلغللللو  19.2مليللللار جوالر وبنسللللبة  46.4ن للللو الواليللللات المت للللدة األمريكيللللة 
مليلللار جوالر وبنسلللبة بلغلللو  26.8الصلللين وال نلللد( ن لللو  )ما لللدافللل  بلللاق  جول منطقلللة أ للليا 

 .  %11.1توال  

52 

 

 5في اليابان، و 2مفاعالت نووية حول العالم، منها  7إغالق  2014و 2013وقد جرى خالل عامي 

 مفاعالت في الواليات المتحدة األمريكية.

بعض النشاط المتعلق بالطاقة النووية، حيث  2017من جانبها، شهدت المنطقة العربية خالل عام 
على مذكرة تفاهم مع مؤسسة  2017في شهر آذار/مارس  السعوديةوقعت هيئة المساحة الجيولوجية في 

رانيوم ، تعمل المؤسسة بموجبها على تحديد المصادر المشعة من اليوCNNCالطاقة النووية الصينية 
والثوريوم في المملكة خالل سنتين، وعقدت المؤسسة الصينية الحقاً في شهر تموز/يوليو ندوة حول تقييم 

 مصادر اليورانيوم والثوريوم في المملكة.

توقيع خارطة طريق بين مدينة الملك عبد هللا للطاقة النووية  2017كما جرى في أواخر عام 
الروسية لتنفيذ برنامج تعاون لالستخدامات السلمية للطاقة  Rosatomوالمصادر المتجددة، وبين شركة 

النووية، وتشمل بنود االتفاق فيما تشمل التعاون بين الطرفين في مجال المفاعالت الصغيرة والمتوسطة 
 التي يمكن استخدامها لتوليد الكهرباء ولتحلية المياه.

تتضمن متابعة تنفيذ العقود المتعلقة ببناء محطة  Rosatomجرى توقيع مذكرة مع شركة  مصروفي 
مليار دوالر. ومن المقرر أن تقوم  30ميغاواط في منطقة الضبعة بتكلفة تناهز  4800للطاقة النووية بطاقة 

الشركة الروسية إضافة إلى عمليات التشييد، بمساعدة الجانب المصري في عمليات التشغيل والصيانة لمدة 
بحيث تتضمن أربع وحدات من نوع )مفاعل  2026لمتوقع أن يتم إنجاز المحطة في عشر سنوات. ومن ا

 ميغاواط لكل منها. 1200المائي( بطاقة -القدرة المائي 

لتقييم  X-Energy، وقعت هيئة الطاقة الذرية األردنية على مذكرة تفاهم مع شركة األردنوفي 
 م في األردن.ومدى مالئمته لالستخدا Xe-100أحدث مفاعالت الشركة 

لالستخدام السلمي للطاقة النووية،  Rosatomبدوره على اتفاقية تعاون مع شركة  السودانكما وقع 
. وتنص االتفاقية على إنشاء مجموعة عمل مشتركة لتنفيذ 2017وذلك في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 

ات المشتركة، والمساعدة في تعليم مشاريع محددة وأبحاثاً علمية، وتبادل الخبرات، وعقد المؤتمرات والندو
وتدريب الطواقم العلمية. وتضمنت االتفاقية بحث إمكانية إنشاء مركز للتقنيات والعلوم النووية، وإمكانية 

 بناء محطة نووية في السودان.
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 للبترول )أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة 
  

         واألربعون                                                                                       عالراب السنويتقرير األمين العام 
3  

 ،وا ميغا 2006202ن و بلو  2016اإلنتاا العالم  من الطاقات المتجدجة  ام  أن يذكر

، تلت ا ميغاوا   811590 و و نــإنتااية بلغم  بطاقة لمن اإلنتاا العا %40شكلو أ يا ن و 

، فامريكا ميغاوا   486693 تص  إل  توال  % بطاقة إنتااية 24توال  بلغو  أوروبا بنسبة 

، ث  أمريكا الجنوبية ميغاوا   329703بطاقة إنتااية بلغو ن و و %16توال  الشمالية بنسبة 

% 5 توال  بنسبة ا يا، ث  أورميغاوا   193118بلغو ن و إنتااية بطاقة و %10 توال  بنسبة

بطاقة و %2  ــوالــت ةــيا بنسبــريقـ ا أفـ، ث  تلتميغاوا   91202وبطاقة إنتااية بلغو ن و 

ي ااات جول منطقة الشر  األو  ، وجول منطقة ميغاوا  38192و ــة بلغو ن ــاايــإنت ، وأخيرا

، وبطاقة إنتااية بلغو ن و  ل  تدة % لك  من المنطقتين1توال   بنسبةأ يا/ الم ي  ال اجي 

طاقات المتجدجة ف  المنا ع الر يسية الإنتاا نس   توزع( 2-21)ًالش  ويبين  .ميغاوا  42438

ً .2016ن اية  ام ف  من العال  

 ميغاوا ، 12819ن و  2016من الطاقات المتجدجة ف   ام السنوي بلو إنتاا الدول العربية 

 يبينو المتجدجة، تمصاجر الطاقامن   نتاا العالماإل% من إامال   0.64يمث  ن و  ووو ما

 .2016الطاقات المتجدجة ف  ن اية  ام  من الدول العربيةإنتاا  17-2ًالجدول

ً(2-21)الش  ً
2016ًالمناطقًالرئيسيةًمنًالعالمًبنهايةًعامًًالمتجددةًفيطاقاتًالإنتاجًنسبًتوزعً
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بلغلللو و%، 4مليلللار جوالر وبنسلللبة تلللوال   9.7بلغلللو ا لللتثمارات ال نلللد ن لللو فيملللا 
مليللللار جوالر وبنسللللبة تللللوال   7.7فريقيللللا ن للللو أا للللتثمارات جول منطقللللة الشللللر  األو لللل  و

%، 2.8مليلللار جوالر وبنسلللبة تللللوال   6.8بلغلللو ا لللتثمارات البرازيلللل  ن لللو بينملللا %، 3.2
 6.1البرازيلللل ( ن للللو  )ما للللداا الالتينيللللة طقة أمريكللللـللللـفيمللللا بلغللللو ا للللتثمارات بللللاق  جول من

نسلللل  اال للللتثمارات  تللللوزع(2ً-20)ًالشكككك  ويبللللين  . % 2.5مليللللار جوالر وبنسللللبة تللللوال  
الجديلللدة فللل  إنتلللاا الطاقلللات المتجلللدجة فللل  اللللدول والمنلللا ع الر يسلللية فللل  العلللال  فللل   لللام 

2016.    

ً(2-19)ًالش  
ًالعالمًىالطاقاتًالمتجددةًعلىًمستوإجماليًاالستثماراتًالجديدةًفيًمجالًإنتاجً

1620ً-0620خاللًالفترةً
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بلللو إامللال  إنتللاا الللدول األ ضللاا فلل  منظمللة أوابللك مللن الطاقللات المتجللدجة فلل   للام 

 % مللن إامللال  إنتللاا الللدول 65.4ووللو مللا يمثلل  ن للو ميغللاوا  / للنة،  8309، ن للو 2016

اللللدول ل الطاقلللات المتجلللدجة  لللل  مسلللتو إنتلللاا تلللوزع نسللل (2ً-22)ًالشككك  ًالعربيلللة، ويبلللين

 .2016األ ضاا ف  منظمة أوابك ف   ام 
ً(2-22الش  ً)ً

ًالدولًاألعضاءًفيًمنظمةًأوابكًىًمستوًالمتجددةًعلىالطاقاتًإنتاجًتوزعًنسبً
2016ًفيًعامً
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الطاقة الكهرومائية .
 الطاقللللللةإنتللللللاا تلبيللللللة اتتيااللللللات جورا را لللللل ا فلللللل  الطاقللللللة الك روما يللللللة تلللللل جي 

ي واملللا فللل  موا للللة ل لللا ، كملللا أن الك ربا يلللة ، الطاقلللات المتجلللدجة تطلللوير مصلللاجروج للل  جورا

ي الطاقللللة الك روما يللللة مللللورج وتعللللد  .وخا للللة فلللل  الللللدول الناميللللة ي تيويللللا المتجللللدجة للطاقللللة  ا

 اقلللات اضلللافة المتجلللدجة التللل  للللدي ا القلللدرة  لللل  ات الطاقلللملللن ، ف للل  اللللدوللكثيلللر ملللن 

 لللل  نتلللاا الطاقلللة الك ربا يلللة، وتعلللد جول منطقلللة أفريقيلللا أقللل  اللللدول وتو لللعات اديلللدة إل

قلللدرات الم تمللللة إلنتلللاا الطاقلللة الك روما يلللة، تيلللر تللل  ا لللتغالل لل مسلللتول العلللال  ا لللتغالالي 

 إمكانات الطاقة الما ية لدي ا. % من 10أق  من 

بلللو اإلنتللاا العللالم  مللن الطاقللة الك ربا يللة المنتجللة مللن الطاقللة الك روما يللة فلل   لللام 

  ـللللـب وال ةـللللـالمضافة ـللللـاقــية الطـللللـ، وقللللدرت كمةـللللـ ا /وا  راـللللـتي 4.1 تللللوال  2016

، لترفللللع إامللللال  الطاقللللات المركبللللة مللللن المصللللاجر المتجللللدجة إللللل  تللللوال  غيغللللاوا  31.5
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17ًً-2الجدولً
ًًًًسنة(/)ميغاواطًالطاقاتًالمتجددةًالعربيةًمنالدولًإنتاجً

2016ًفيًنهايةًعامً
الطاقاتًالمتجددةًالمنتجةًفيًًالدولة

ًواط(ً)ميغا2016ً
توزعًنسبًانتاجهاًعلىًمستوىً

ً%ًالدولًالعربية

 139ً1.084ًاالماراتًالعربيةًالمتحدة

 6ً0.046ًالبحرينممل ةً

 348ً2.715ًالجمهوريةًالتونسيةً

 536ً4.18ًالشعبيةًالجمهوريةًالجزائريةًالديمقراطية

 48ً0.374ًالممل ةًالعربيةًالسعودية

 2291ً17.86ًهوريةًالعراقجم

 1572ً12.25ًالجمهوريةًالعربيةًالسورية

 44ً0.340ًقطر

 41ً0.319ًال ويت

 5ً0.039ًليبيا

 3360ً26.12ًجمهوريةًمصرًالعربية

 إنتاجًإجماليً

ً(الدولًاألعضاءًبمنظمةًأوابك)

8390ً65.4ً

ً

 117ً0.912ًالجمهوريةًاإلسالميةًالموريتانية

 2309ً18.01ًالممل ةًالمغربية

 1973ً15.39ًجمهوريةًالسودان

 30ً0.234ًالجمهوريةًاليمنية

 الدولًإنتاجًإجماليً

ً(أوابكغيرًاألعضاءًبمنظمةً)
4422ً34.6ً

 12819ًالدولًالعربيةًإنتاجًإجمالي
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17ًً-2الجدولً
ًًًًسنة(/)ميغاواطًالطاقاتًالمتجددةًالعربيةًمنالدولًإنتاجً

2016ًفيًنهايةًعامً
الطاقاتًالمتجددةًالمنتجةًفيًًالدولة

ًواط(ً)ميغا2016ً
توزعًنسبًانتاجهاًعلىًمستوىً

ً%ًالدولًالعربية

 139ً1.084ًاالماراتًالعربيةًالمتحدة

 6ً0.046ًالبحرينممل ةً

 348ً2.715ًالجمهوريةًالتونسيةً

 536ً4.18ًالشعبيةًالجمهوريةًالجزائريةًالديمقراطية

 48ً0.374ًالممل ةًالعربيةًالسعودية

 2291ً17.86ًهوريةًالعراقجم

 1572ً12.25ًالجمهوريةًالعربيةًالسورية

 44ً0.340ًقطر

 41ً0.319ًال ويت

 5ً0.039ًليبيا

 3360ً26.12ًجمهوريةًمصرًالعربية

 إنتاجًإجماليً

ً(الدولًاألعضاءًبمنظمةًأوابك)

8390ً65.4ً

ً

 117ً0.912ًالجمهوريةًاإلسالميةًالموريتانية

 2309ً18.01ًالممل ةًالمغربية

 1973ً15.39ًجمهوريةًالسودان

 30ً0.234ًالجمهوريةًاليمنية

 الدولًإنتاجًإجماليً

ً(أوابكغيرًاألعضاءًبمنظمةً)
4422ً34.6ً

 12819ًالدولًالعربيةًإنتاجًإجمالي

 

100 

 
IRENAًRENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2017ً , المصدر:

 



تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون 162

 للبترول )أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة 
  

         واألربعون                                                                                       عالراب السنويتقرير األمين العام 
7  

اللللدول العربيلللة  لللام فللل  ملللن الطاقلللات الك روما يلللة اإلنتاايلللة  طاقلللاتالااملللال   بللللو

إنتللللاا العللللال  إامللللال  % مللللن 1وبنسللللبه بلغللللو ن للللو ، للللنة/يغاوا م 12079تللللوال   2016

إنتللللللاا الللللللدول العربيللللللة مللللللن الطاقللللللة  18-2الجللللللدول  يبللللللين ،الك روما يللللللةالطاقللللللة مللللللن 

 ،وتلللون  ،اللللدول األ ضلللاا فللل  منظملللة أوابلللك )الجسا لللربعللل  يمثللل  إنتلللاا ، وةالك روما يللل

% مللللن إامللللال  إنتللللاا الللللدول العربيللللة مللللن 59.8ومصللللر( تللللوال   ،والعللللرا  ،و للللوريا

 الطاقات الك روما ية.

18ًً-2الجدولً
ًًاجماليًالطاقاتًاإلنتاجيةًفيًالدولًالعربيةًمنًالطاقاتًال هرومائية

2016ًلعامًً
ً(سنة/يغاًواطم)الطاقةًالمنتجةًًالدولة

 276ًالجزائر

 66ًتونس

 1571ًسوريا

 2514ًالعراق

 2800ًمصر

 7227ًالدولًاألعضاءً)أوابك(ًإجماليًإنتاج

 10ًاألردن

 2309ًالمغرب

 2250ًالسودان

 283ًلبنان

 12079ًالدولًالعربيةًإجماليًإنتاج
 IRENAًRENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2017 المصدر:

ً.ًًطاقةًالرياح2
تعتبللللر  اقللللة الريللللا  إتللللدل الطاقللللات الناتجللللة  للللن الت ويلللل  غيللللر المباشللللر للطاقللللة 

كمصلللاجر األوميلللة بعلللد الطاقلللة الشمسلللية تيلللر الدرالللة الثانيلللة ملللن فللل  تلللات  و ،الشمسلللية

تطللللوير  للللل  يجللللري العملللل  فلللل  العديللللد مللللن جول العللللال   تيللللر ،التقليديللللة للطاقللللةمكملللللة 

 .الك ربا يةالطاقة  ا ت دام  اقة الريا  ف  مجال توليد

 للبترول )أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة 
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 ،ملللن الصلللينتعلللد كللل    .2015%  لللن  لللام 3.2 تلللوال مرتفعلللة بنسلللبة  ،وا غيغلللا  1246

جول فلللل   6أ للللل  والنللللرويل،  ، وال نللللدورو للللياوالبرازيلللل ، والواليللللات المت للللدة، وكنللللدا، 

إامللللال  الطاقلللللات ٪ مللللن 62تللللوال   شلللللكلو اميع للللاالتلللل  إنتللللاا الطاقللللة الك روما يللللة 

 .2016ن اية  ام  المركبة تت 

الطاقللللات الك روما يللللة الجديللللدة التلللل  تلللل   مللللن إامللللال  %28مثلللللو الصللللين تللللوال  

غيغلللا  8.9 تلللوال بقلللدرة بلغلللو  2016فللل   لللام وإضلللافت ا  العلللال  لتشلللغيل ا  لللل  مسلللتو

بطاقلللة  اإلكلللواجور ، ثللل غيغلللا وا  5.3ضلللافة بلغلللو قلللدرت ا مبطاقلللة  البرازيللل  ، تلت لللاوا 

غيغلللا  1.5بطاقلللة مضلللافة بلغلللو قلللدرت ا  إثيوبيلللاتلت لللا  ،غيغلللا وا  2مضلللافة بلغلللو قلللدرت ا 

بطاقلللة مضلللافة  بيلللروتبعت لللا و ،غيغلللا وا  1.1بطاقلللة مضلللافة بلغلللو قلللدرت ا  فيتنلللام ، ثللل وا 

ثللل  ، غيغلللا وا  0.8 بطاقلللة مضلللافة بلغلللو قلللدرت ا تركيلللاثللل  ، غيغلللا وا  1بلغلللو قلللدرت ا 

ثلللل  ، غيغللللا وا  0.7 بطاقللللة مضللللافة بلغللللو قللللدرت ا الو الديمقرا يللللة الشللللعبيةام وريللللة 

ًًً.(2-23ً)الش  ف   بينوو مكما  ،غيغا وا   0.6بطاقة مضافة بلغو قدرت ا  ماليسيا

ً(2ً-23)ًش  الً
ًنهايةًحتىًًعلىًمستوىًالعالمًأعلىًدولًمنًحيثًالطاقةًال هرومائيةًالمضافةترتيبً

2016ًعامً

 

 

 

 

 

 
 
 

ً
REN21ًRenewables 2017, Global Statues Reportً , المصدر:

ي مللللن الطاقللللة الك روما يللللة  للللل  رياجت للللا فلللل  وللللذا  تافظللللو الللللدول األ للللل  إنتااللللا

، 2016فللل   لللام  إنتاالللاالصلللين أ لللل  جول العلللال   تيلللر تعلللد لللل  مسلللتول العلللال ، القطلللاع 

تلت للللا كلللل  مللللن ، 2015%  للللن  للللام 2ه تسللللبنبإرتفللللاع بلغللللو %  28بنسللللبة بلغللللو ن للللو 

% لكلللل  جولللللة  للللل  تللللدة، ثلللل  9ة البرازيلللل ، والواليللللات المت للللدة األمريكيللللة، وكنللللدا بنسللللب

   . % لك  جولة4المرتبة ال امسة والساج ة بنسبة  ورو يا ف ال ند، 
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اللللدول العربيلللة  لللام فللل  ملللن الطاقلللات الك روما يلللة اإلنتاايلللة  طاقلللاتالااملللال   بللللو

إنتللللاا العللللال  إامللللال  % مللللن 1وبنسللللبه بلغللللو ن للللو ، للللنة/يغاوا م 12079تللللوال   2016

إنتللللللاا الللللللدول العربيللللللة مللللللن الطاقللللللة  18-2الجللللللدول  يبللللللين ،الك روما يللللللةالطاقللللللة مللللللن 

 ،وتلللون  ،اللللدول األ ضلللاا فللل  منظملللة أوابلللك )الجسا لللربعللل  يمثللل  إنتلللاا ، وةالك روما يللل

% مللللن إامللللال  إنتللللاا الللللدول العربيللللة مللللن 59.8ومصللللر( تللللوال   ،والعللللرا  ،و للللوريا

 الطاقات الك روما ية.

18ًً-2الجدولً
ًًاجماليًالطاقاتًاإلنتاجيةًفيًالدولًالعربيةًمنًالطاقاتًال هرومائية

2016ًلعامًً
ً(سنة/يغاًواطم)الطاقةًالمنتجةًًالدولة

 276ًالجزائر

 66ًتونس

 1571ًسوريا

 2514ًالعراق

 2800ًمصر

 7227ًالدولًاألعضاءً)أوابك(ًإجماليًإنتاج

 10ًاألردن

 2309ًالمغرب

 2250ًالسودان

 283ًلبنان

 12079ًالدولًالعربيةًإجماليًإنتاج
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ً.ًًطاقةًالرياح2
تعتبللللر  اقللللة الريللللا  إتللللدل الطاقللللات الناتجللللة  للللن الت ويلللل  غيللللر المباشللللر للطاقللللة 

كمصلللاجر األوميلللة بعلللد الطاقلللة الشمسلللية تيلللر الدرالللة الثانيلللة ملللن فللل  تلللات  و ،الشمسلللية

تطللللوير  للللل  يجللللري العملللل  فلللل  العديللللد مللللن جول العللللال   تيللللر ،التقليديللللة للطاقللللةمكملللللة 

 .الك ربا يةالطاقة  ا ت دام  اقة الريا  ف  مجال توليد
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 ،ملللن الصلللينتعلللد كللل    .2015%  لللن  لللام 3.2 تلللوال مرتفعلللة بنسلللبة  ،وا غيغلللا  1246

جول فلللل   6أ للللل  والنللللرويل،  ، وال نللللدورو للللياوالبرازيلللل ، والواليللللات المت للللدة، وكنللللدا، 

إامللللال  الطاقلللللات ٪ مللللن 62تللللوال   شلللللكلو اميع للللاالتلللل  إنتللللاا الطاقللللة الك روما يللللة 

 .2016ن اية  ام  المركبة تت 

الطاقللللات الك روما يللللة الجديللللدة التلللل  تلللل   مللللن إامللللال  %28مثلللللو الصللللين تللللوال  

غيغلللا  8.9 تلللوال بقلللدرة بلغلللو  2016فللل   لللام وإضلللافت ا  العلللال  لتشلللغيل ا  لللل  مسلللتو

بطاقلللة  اإلكلللواجور ، ثللل غيغلللا وا  5.3ضلللافة بلغلللو قلللدرت ا مبطاقلللة  البرازيللل  ، تلت لللاوا 

غيغلللا  1.5بطاقلللة مضلللافة بلغلللو قلللدرت ا  إثيوبيلللاتلت لللا  ،غيغلللا وا  2مضلللافة بلغلللو قلللدرت ا 

بطاقلللة مضلللافة  بيلللروتبعت لللا و ،غيغلللا وا  1.1بطاقلللة مضلللافة بلغلللو قلللدرت ا  فيتنلللام ، ثللل وا 

ثللل  ، غيغلللا وا  0.8 بطاقلللة مضلللافة بلغلللو قلللدرت ا تركيلللاثللل  ، غيغلللا وا  1بلغلللو قلللدرت ا 

ثلللل  ، غيغللللا وا  0.7 بطاقللللة مضللللافة بلغللللو قللللدرت ا الو الديمقرا يللللة الشللللعبيةام وريللللة 

ًًً.(2-23ً)الش  ف   بينوو مكما  ،غيغا وا   0.6بطاقة مضافة بلغو قدرت ا  ماليسيا

ً(2ً-23)ًش  الً
ًنهايةًحتىًًعلىًمستوىًالعالمًأعلىًدولًمنًحيثًالطاقةًال هرومائيةًالمضافةترتيبً

2016ًعامً

 

 

 

 

 

 
 
 

ً
REN21ًRenewables 2017, Global Statues Reportً , المصدر:

ي مللللن الطاقللللة الك روما يللللة  للللل  رياجت للللا فلللل  وللللذا  تافظللللو الللللدول األ للللل  إنتااللللا

، 2016فللل   لللام  إنتاالللاالصلللين أ لللل  جول العلللال   تيلللر تعلللد لللل  مسلللتول العلللال ، القطلللاع 

تلت للللا كلللل  مللللن ، 2015%  للللن  للللام 2ه تسللللبنبإرتفللللاع بلغللللو %  28بنسللللبة بلغللللو ن للللو 

% لكلللل  جولللللة  للللل  تللللدة، ثلللل  9ة البرازيلللل ، والواليللللات المت للللدة األمريكيللللة، وكنللللدا بنسللللب

   . % لك  جولة4المرتبة ال امسة والساج ة بنسبة  ورو يا ف ال ند، 
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ً(2ًً-25)ًالش  
ً)غيغاواط(ًطاقةًالرياحًالطاقةًالمضافةًمنًدولًمنًحيثًكمية10ًًأعلىًترتيبً

2016ًعامًًفي

 

 

 

 

 

 

  
 ًً
ً
ً
ً
ً

REN21ًRenewables 2017, Global Statues Reportً , المصدر:
ًميغاًواط/سنة50ً(ًتعنيًالطاقةًالمضافةًأق ًمن0ً*ً)

يتمركللللس مصللللنع  توربينللللات الريللللا  فلللل  الصللللين، واالت للللاج األوروبلللل ، وال نللللد، 

 Vestas "فيسلللللتا "شلللللركة  تا لللللتعاج 2016، وفللللل   لللللام األمريكيلللللة والواليلللللات المت لللللدة

ملللن  بلللدالي  لفللل  المركلللس األوال وا يلللة، وتللللو  ترياجت لللا فللل  تصلللنيع التوربينلللاالدانماركيلللة 

بعلللد الواليلللات ، رالمركلللس الثاللللفللل  الللاات والتللل   )الصلللين( Goldwind "غولدوينلللد"شلللركة 

 .لتات  ف  المركس الثان  المت دة والت  تقدمو خطوة واتدة

 للللام با للللو المسيللللد مللللن التوربينللللات  للللل  مللللدار  "دولللللد وينللللغ"يللللذكر أن شللللركة 

ة توربينللللل 3589ووا يلللللة، مقابللللل  توربينلللللة  3565، تيلللللر بلغلللللو مبيعات لللللا تلللللوال  2016

و ـبلغلللل "ولللللد وينللللدغ"، إال أن متو لللل  قللللدرة إنتللللاا توربينللللات "فيسللللتا "ووا يللللة لشللللركة 

 ًـككككـالش ن ـللللـويبي الدنماركيللللة، "فيسللللتا "ميغللللا وا  لشللللركة  2.5ميغللللا وا ، مقابلللل   1.8

  .2016-1981قدرات إنتاا التوربينات ال وا ية خالل الفترة  تطور(2-26ً)
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، 2016إل   1983خالل الفترة من  البريللة تطورات متالتقللةشلللللل للدت  للاقللة الريللا  

إلنتاا  اقة الريا  البرية، وان فضلو تكلفة اإلنتاا ألكثر من الثلثين وخا لة ف  الدول الرا دة 

جوالر/ كيلو وا   ام  4.88مقاب  ، 2016جوالر/ كيلو وا   ام  1.487إل  ن و لو تير و 

التكنولوايللا وأ مللال ف   التقللدم ال للا لل يعسل ذلللك االن فللا  ف  تكلفللة اإلنتللاا إل  ، 1983

 التصنيع.

غيغلللا  487، ن لللو 2016لعلللالم  ملللن  اقلللة الريلللا  فللل   لللام بللللو إاملللال  اإلنتلللاا ا

أن  يلللذكر .خلللالل نفللل  العلللامغيغلللاوا  ملللن  اقلللة الريلللا   55وا ، تيللر تللل  إضلللافة تلللوال  

تيلللر ، 2015%  لللن  لللام 14، ان فضلللو بنسلللبة 2016 اقلللة الريلللا  التللل  أضللليفو  لللام 

 .(2-24)ًالش  ًوو مبين ف  ا، كم2015غيغا وا  ف   ام  64بلغو 
ً(2-24)الش  ً

ًإجماليًإنتاجًالعالمًمنًطاقةًالرياحً
ً(2006-2016خاللًالفترةً)
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مازالو تمث  ، إال أن الصين 2015وخا ة بعد النمو المرتفع  ام  الطاقات المضافة ف  الصين

تلت ا  غيغا وا ، 23.4توال   ة، بطاق2016  تج  الطاقات المضافة خالل  ام ـف  ـاأل ل

بلغو مضافة بطاقة  ث  ألمانيا غيغا وا ، 8.2و ـبلغو ن مضافة بطاقة  الواليات المت دة األمريكية

ث  فرنسا ، ث  كندا وبريطانيا،  ،غيغا وا  3.6بلغو ن و مضافة  بطاقة  ال ند، ث  غيغا وا  5و  ـن 

، ميغا وا  50 أق  منبلغو مضافة بطاقة   بانياوتات  ف  المرتبة العاشرة إ ،فإيطاليا، ث  البرازي 

 ًً.(2-25)الش  ًوو مبين ف كما 

ً
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REN21ًRenewables 2017, Global Statues Reportً , المصدر:
ًميغاًواط/سنة50ً(ًتعنيًالطاقةًالمضافةًأق ًمن0ً*ً)

يتمركللللس مصللللنع  توربينللللات الريللللا  فلللل  الصللللين، واالت للللاج األوروبلللل ، وال نللللد، 

 Vestas "فيسلللللتا "شلللللركة  تا لللللتعاج 2016، وفللللل   لللللام األمريكيلللللة والواليلللللات المت لللللدة

ملللن  بلللدالي  لفللل  المركلللس األوال وا يلللة، وتللللو  ترياجت لللا فللل  تصلللنيع التوربينلللاالدانماركيلللة 

بعلللد الواليلللات ، رالمركلللس الثاللللفللل  الللاات والتللل   )الصلللين( Goldwind "غولدوينلللد"شلللركة 

 .لتات  ف  المركس الثان  المت دة والت  تقدمو خطوة واتدة

 للللام با للللو المسيللللد مللللن التوربينللللات  للللل  مللللدار  "دولللللد وينللللغ"يللللذكر أن شللللركة 

ة توربينللللل 3589ووا يلللللة، مقابللللل  توربينلللللة  3565، تيلللللر بلغلللللو مبيعات لللللا تلللللوال  2016

و ـبلغلللل "ولللللد وينللللدغ"، إال أن متو لللل  قللللدرة إنتللللاا توربينللللات "فيسللللتا "ووا يللللة لشللللركة 

 ًـككككـالش ن ـللللـويبي الدنماركيللللة، "فيسللللتا "ميغللللا وا  لشللللركة  2.5ميغللللا وا ، مقابلللل   1.8

  .2016-1981قدرات إنتاا التوربينات ال وا ية خالل الفترة  تطور(2-26ً)
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، 2016إل   1983خالل الفترة من  البريللة تطورات متالتقللةشلللللل للدت  للاقللة الريللا  

إلنتاا  اقة الريا  البرية، وان فضلو تكلفة اإلنتاا ألكثر من الثلثين وخا لة ف  الدول الرا دة 

جوالر/ كيلو وا   ام  4.88مقاب  ، 2016جوالر/ كيلو وا   ام  1.487إل  ن و لو تير و 

التكنولوايللا وأ مللال ف   التقللدم ال للا لل يعسل ذلللك االن فللا  ف  تكلفللة اإلنتللاا إل  ، 1983

 التصنيع.
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تافظلللو اللللدول العربيلللة  لللل  مسلللتول  اقات لللا اإلنتاايلللة ملللن الطاقلللة الك ربا يلللة ملللن 

ميغلللا وا ،  789فللل   لللدارة اللللدول العربيلللة بطاقلللة بلغلللو  المغكككرب اقلللة الريلللا ، والللاات 

 245فللل  المرتبلللة الثالثلللة بطاقلللة تكككونسًميغلللا وا ، ثللل   750طاقلللة بلغلللو ن لللو بمصكككرًتلت لللا 

 34بطاقلللة موريتانيلللا ميغلللاوا  ، ثللل   185طاقلللة بفللل  المرتبلللة الرابعلللة  ألردناميغلللا وا ، ثللل  

، مككككاراتًاإلذلللللك كلللل  مللللن ميغللللا وا ، واللللاات بعللللد  10بطاقللللة  الجزائككككرميغللللا وا ، ثلللل  

ن ــلللللـ، ويبيك  جوللللللةـوا  لللللل اميغللللل 1اقة ـلللللـ، بطلبنكككككان، وتـال ويكككككو، اًـسوريكككككو ،البحكككككرين

الطاقلللات العربيلللة المنتجلللة ملللن الطاقلللة الك ربا يلللة ملللن  اقلللة الريلللا  ونسللل  (2ً-28)ًالشككك  

 .2016توز  ا  ل  مستول الدول العربية ف   ام 
ً(2-28)ًالش  

ًالطاقاتًالمنتجةًمنًالطاقةًال هربائيةًمنًطاقةًالرياحًونسبًتوزعهاًعلىًمستوىًالدولًالعربيةً
2016ًعامًًفي
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ً

ً.ًًالطاقةًالشمسيةً)ال هروضوئية(3
ة ـللللللـاقــمللللللن الط وا  غيغللللللا 75، إضللللللافة مللللللا ال يقلللللل   للللللن 2016 للللللام د ـش لللللل

ر ملللن ـثلللــ  أكـلللـيــركــملللا يعلللاجل ت ، وولللو ـول العاللللـلللـ لللل  مست ةـلللـة الشمسيـلللـالك روضو ي

وبلغللللو السيللللاجة فلللل  تركيلللل  اللوتللللات الشمسللللية بن للللو  ا ة. /ةــللللـشمسي ةـللللـألللللح لوت 31

فللل   لللام ية ـلللـسـتاا العلللالم  ملللن الطاقلللة الشمـلللـ، ولللذا وقلللد بللللو اإلن2015%  لللن  لللام 48

الطاقللللة الك روضللللو ية المنتجللللة  (2-29)ًالشكككك  ويبللللين  وا .غيغللللا  303  ـللللـتوال 2016

   .2016-2006خالل الفترة  ل  مستول العال  والمضافة 
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2016ً-1981تطورًقدراتًإنتاجًالتوربيناتًالهوائيةًخاللًالفترةً

 

 

 

 

 

 

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

                                                              www.telegraph.co.uk 

 اللللللدانمارر أكبلللللرفللللل   2017والتللللل  تللللل  تركيب لللللا  لللللام  ،"V164ة "نلللللتعلللللد التربي

، ويصلل   للول كلل  متللرا 220 يبلللو ارتفا  للا ن للووفلل  العللال ،  توليللد  اقللة ريللا  اتتوربينلل

ي، وتبلللللو الطاقللللة 38وتللللسن تللللوال  متللللرا،  80 مروتللللة مللللن مللللراو  التربينللللة إللللل    نللللا

نلللة أ لللل  توربي  لللورةً(2-27)ًالشككك   وا ، يبلللينميغلللا  8الك ربلللاا تلللوال   ملللن اإلنتاايلللة

 .الدانماررالعال  ف  ف  توليد  اقة ريا  

ًً(2ً-27)الش  ً
ًالدانماركالعالمًفيًتوليدًطاقةًرياحًفيًنةًصورةًأعلىًتوربي
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الطاقلللات العربيلللة المنتجلللة ملللن الطاقلللة الك ربا يلللة ملللن  اقلللة الريلللا  ونسللل  (2ً-28)ًالشككك  

 .2016توز  ا  ل  مستول الدول العربية ف   ام 
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ة ـللللللـاقــمللللللن الط وا  غيغللللللا 75، إضللللللافة مللللللا ال يقلللللل   للللللن 2016 للللللام د ـش لللللل

ر ملللن ـثلللــ  أكـلللـيــركــملللا يعلللاجل ت ، وولللو ـول العاللللـلللـ لللل  مست ةـلللـة الشمسيـلللـالك روضو ي
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فقلللد وفيملللا ي لللا تطلللورات إنتلللاا الطاقلللة الك روضلللو ية فللل  بعللل  اللللدول العربيلللة 

الم طلللة وتعلللد "، 4أ ملللال بنلللاا م طلللة "نلللور  2017فللل  أبريللل / نيسلللان  المغكككربأ لقلللو 

الشمسلللية فللل  العلللال ،  الطاقلللة اتأكبلللر مشلللرو ملللن  األخيلللرة ملللن مشلللروع نلللور اللللذي يعلللد

 يبللللدأ تشللللغي  الم طللللةمغللللرق، ومللللن المنتظللللر أن الانللللوق شللللر  فلللل   "ورزازات"بللللإقلي  

،  ميغللللاوا 72 للم طللللة إللللل  ة اإلنتاايللللةـاقللللـتصلللل  الط . 2018" مللللع ن ايللللة  للللام 4"نللللور 

" وقلللد 1ي مللل  ا للل  "نلللور الك روضلللو    أول مرتللللة ملللن م طللل  بلللثال  مراتللل  وتعلللد

 با لللتثماراتوار، ار وتفعيللل  ولللذط الم طلللة الشلللركة السلللعوجية أكوابلللـلللـة تطويـلللـفلللازت بصفق

 74.4" إلللللل  4م طلللللة "نلللللور ا لللللتثمارات مليلللللون جوالر، بينملللللا تصللللل   220إلللللل   تصللللل 

 582 ة اإلاماليلللللة لمشلللللروع نلللللورـي لللللدط المغلللللرق إلللللل  أن تبللللللو الطاقللللل جوالر.مليلللللون 

الطاقلللللة الك ربا يلللللة ملللللن  اتـلللللـااــياتت% ملللللن  52 تلللللوال ن ـميغلللللاوات، بملللللا يتلللللي  تاميللللل

، فضللللال  للللن تقليلللل  انبعاثللللات 2030ب لللللول  للللام فلللل  المغللللرق فة ـللللـمصللللاجر الطاقللللة النظي

فللللللة ين التعرأيللللللذكر  . للللللن  للللللنويامليللللللون  4ترق مللللللن ـدل يقللللللـأكسلللللليد الكربللللللون بمعلللللل

  ا ة.كيلو وا  / / نو 4.797بلغو"، 4م طة "نور ة لإلنتاا ف  ـالك روضو ي

 ميغاوا ،ألح طاقة للطاقة الشمسية ب "الدبدبةم طة "مباجرة مشروع دولةًال ويتًأ لقو 

 المتجدجة، والمسلللللاومة ف  تنفيذ خطة الدولة بتامينوذلك ب دط اال لللللتفاجة من مصلللللاجر الطاقة 

ي ال للللللتراتيجية الدولة ب لول من % 15 اتتيااات الطاقة الك ربا ية من مصلللللللاجر نظيفة  بقا

للطاقات المتجدجة  "الشقايا"للطاقة الشمسية  يت  تشييدط جاخ  مجمع " الدبدبة". ومشروع 2030

تاب ية  ل  ال لر أع لمع د الكويو لألب ا  العلم ثا ي  الم طة ف  الربع ال من  ام ن يت  تشللللللغ

2021. 

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

برا للطاقة  المشللللروع أكبر و لللليتضللللمنميغاوا ،  700ف  العال  بتقنية الطاقة المركسة بطاقة 

مجمو ة  توقد فاز، متر 260ويصلل  ارتفا ه إل  الشللمسللية المركسة ف  العال  من تير ال ج  

، والصللللللين بمناقصللللللة بناا م طة توليد الك رباا ،من المقاولين من المملكة العربية السللللللعوجية

ووفقا لم ططات المشللللروع، فإن تصللللة مصللللاجر  .مليار جوالر 3.9با للللتثمارات تبلو توال  

٪ ب لول  ام 25 ن و إل  من المسلللت دط أن تصللل الطاقة "النظيفة" ف  توليد الك رباا لإلمارة 

 .2050 ب لول  ام %75و ،2020
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 (2-29)الش  ً
2016ً-2006الفترةًًخاللالعالمًالطاقةًال هروضوئيةًالمنتجةًوالمضافةًعلىًمستوىً

ً
 

 

 

 

 

ً  REN21ًRenewables 2017, Global Statues Reportً , المصدر:

جول  لللل  مسلللتول العلللال  ملللن تيلللر  10  ـأ للللًترتيللل (2ً-30)ًالشككك  يبلللين  كملللا

ر اللللاات ـتيلللل . 2016ة خللللالل  للللام ـكميللللات الطاقللللة المضللللافة مللللن الطاقللللة الك روضو يلللل

مال  الطاقلللللات ـلللللـن إاـلللللـ% م46  ـلللللـة بلغلللللو توالـلللللـركس األول بنسبـن فللللل  الملللللـالصيللللل

الواليللللـات المت للللدة األمريكيللللة  ا ـللللـ، تلت2016ول العللللال  فلللل   للللام ـللللـة  للللل  مستـللللـالمضاف

ابان فللل  المركلللس الثاللللر ـلللـالي الللااتغيغلللا وا ، و 14.8  ـلللـة بلغلللو توالـلللـافـاقلللـة مضــبط

غيغلللا وا ، فيملللا اتتللللو بريطانيلللا المركلللس  4.1اقة ـلللـغيغلللا وا ، ثللل  ال نلللد بط 8.6اقة ـلللـبط

الللاات إ لللبانيا فللل  المركلللس العاشلللر بينملللا غيغلللا وا ،  2و تلللوال  ـلللـام  بطاقلللة بلغـلللـال 

 غيغا وا . 0.1بطاقة مضافة بلغو ن و 
ً(2ً-30)ًالش  

دولًعلىًمستوىًالعالمًمنًحيثًكمياتًالطاقةًالمضافةًمنًالطاقةًال هروضوئيةًخالل10ًًأعلىًترتيبً
2016ًعامً
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فقلللد وفيملللا ي لللا تطلللورات إنتلللاا الطاقلللة الك روضلللو ية فللل  بعللل  اللللدول العربيلللة 

الم طلللة وتعلللد "، 4أ ملللال بنلللاا م طلللة "نلللور  2017فللل  أبريللل / نيسلللان  المغكككربأ لقلللو 

الشمسلللية فللل  العلللال ،  الطاقلللة اتأكبلللر مشلللرو ملللن  األخيلللرة ملللن مشلللروع نلللور اللللذي يعلللد

 يبللللدأ تشللللغي  الم طللللةمغللللرق، ومللللن المنتظللللر أن الانللللوق شللللر  فلللل   "ورزازات"بللللإقلي  

،  ميغللللاوا 72 للم طللللة إللللل  ة اإلنتاايللللةـاقللللـتصلللل  الط . 2018" مللللع ن ايللللة  للللام 4"نللللور 

" وقلللد 1ي مللل  ا للل  "نلللور الك روضلللو    أول مرتللللة ملللن م طللل  بلللثال  مراتللل  وتعلللد

 با لللتثماراتوار، ار وتفعيللل  ولللذط الم طلللة الشلللركة السلللعوجية أكوابلللـلللـة تطويـلللـفلللازت بصفق

 74.4" إلللللل  4م طلللللة "نلللللور ا لللللتثمارات مليلللللون جوالر، بينملللللا تصللللل   220إلللللل   تصللللل 

 582 ة اإلاماليلللللة لمشلللللروع نلللللورـي لللللدط المغلللللرق إلللللل  أن تبللللللو الطاقللللل جوالر.مليلللللون 

الطاقلللللة الك ربا يلللللة ملللللن  اتـلللللـااــياتت% ملللللن  52 تلللللوال ن ـميغلللللاوات، بملللللا يتلللللي  تاميللللل

، فضللللال  للللن تقليلللل  انبعاثللللات 2030ب لللللول  للللام فلللل  المغللللرق فة ـللللـمصللللاجر الطاقللللة النظي

فللللللة ين التعرأيللللللذكر  . للللللن  للللللنويامليللللللون  4ترق مللللللن ـدل يقللللللـأكسلللللليد الكربللللللون بمعلللللل

  ا ة.كيلو وا  / / نو 4.797بلغو"، 4م طة "نور ة لإلنتاا ف  ـالك روضو ي

 ميغاوا ،ألح طاقة للطاقة الشمسية ب "الدبدبةم طة "مباجرة مشروع دولةًال ويتًأ لقو 

 المتجدجة، والمسلللللاومة ف  تنفيذ خطة الدولة بتامينوذلك ب دط اال لللللتفاجة من مصلللللاجر الطاقة 

ي ال للللللتراتيجية الدولة ب لول من % 15 اتتيااات الطاقة الك ربا ية من مصلللللللاجر نظيفة  بقا

للطاقات المتجدجة  "الشقايا"للطاقة الشمسية  يت  تشييدط جاخ  مجمع " الدبدبة". ومشروع 2030

تاب ية  ل  ال لر أع لمع د الكويو لألب ا  العلم ثا ي  الم طة ف  الربع ال من  ام ن يت  تشللللللغ

2021. 

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

برا للطاقة  المشللللروع أكبر و لللليتضللللمنميغاوا ،  700ف  العال  بتقنية الطاقة المركسة بطاقة 

مجمو ة  توقد فاز، متر 260ويصلل  ارتفا ه إل  الشللمسللية المركسة ف  العال  من تير ال ج  

، والصللللللين بمناقصللللللة بناا م طة توليد الك رباا ،من المقاولين من المملكة العربية السللللللعوجية

ووفقا لم ططات المشللللروع، فإن تصللللة مصللللاجر  .مليار جوالر 3.9با للللتثمارات تبلو توال  

٪ ب لول  ام 25 ن و إل  من المسلللت دط أن تصللل الطاقة "النظيفة" ف  توليد الك رباا لإلمارة 

 .2050 ب لول  ام %75و ،2020

 

 للبترول )أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة 
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 (2-29)الش  ً
2016ً-2006الفترةًًخاللالعالمًالطاقةًال هروضوئيةًالمنتجةًوالمضافةًعلىًمستوىً

ً
 

 

 

 

 

ً  REN21ًRenewables 2017, Global Statues Reportً , المصدر:

جول  لللل  مسلللتول العلللال  ملللن تيلللر  10  ـأ للللًترتيللل (2ً-30)ًالشككك  يبلللين  كملللا

ر اللللاات ـتيلللل . 2016ة خللللالل  للللام ـكميللللات الطاقللللة المضللللافة مللللن الطاقللللة الك روضو يلللل

مال  الطاقلللللات ـلللللـن إاـلللللـ% م46  ـلللللـة بلغلللللو توالـلللللـركس األول بنسبـن فللللل  الملللللـالصيللللل

الواليللللـات المت للللدة األمريكيللللة  ا ـللللـ، تلت2016ول العللللال  فلللل   للللام ـللللـة  للللل  مستـللللـالمضاف

ابان فللل  المركلللس الثاللللر ـلللـالي الللااتغيغلللا وا ، و 14.8  ـلللـة بلغلللو توالـلللـافـاقلللـة مضــبط

غيغلللا وا ، فيملللا اتتللللو بريطانيلللا المركلللس  4.1اقة ـلللـغيغلللا وا ، ثللل  ال نلللد بط 8.6اقة ـلللـبط

الللاات إ لللبانيا فللل  المركلللس العاشلللر بينملللا غيغلللا وا ،  2و تلللوال  ـلللـام  بطاقلللة بلغـلللـال 

 غيغا وا . 0.1بطاقة مضافة بلغو ن و 
ً(2ً-30)ًالش  

دولًعلىًمستوىًالعالمًمنًحيثًكمياتًالطاقةًالمضافةًمنًالطاقةًال هروضوئيةًخالل10ًًأعلىًترتيبً
2016ًعامً
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  للللنة/غيغا وا  1ث  نيوزيلندا بقدرة تبلو توال   ،% 10.8بنسللللبة توال    للللنة/غيغا وا 1.45

أو  الدول المنتجة لطاقة ال رارة الجوفية و اقات ا (31ً-2لشك  ًا) %، ويمث 7.5بنسلبة توال  

 .2016 ل  مستول العال  تت  ن اية  ام )غيغاوا / نة( اإلنتااية 
ً(2ً-31)الش  ً

ًمستوىًالعالمًًى)غيغاواط/سنة(ًعلأهمًالدولًالمنتجةًلطاقةًالحرارةًالجوفيةًوطاقاتهاًاإلنتاجيةً
2016ًحتىًنهايةًعامً

 

 

 

 

 

 

 

 
ً المصدر:

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

ي إلتصااات شركة ب  ب  لعام  إامال  من  الجوفية ةال رار اقة نسبة ال تسال  2016 بقا

ي وتص  إل  ن و  %، 0.3الطاقات المنتجة من مصاجر متجدجة  ل  مستول العال   غيرة نسبيا

% من  44ن و كينيا نسبت ا ف  تمث  عل   بي  المثال، ف الدول،ف  بع  جورا واما ولكن ا تلع  

تبلو  وف  السلفاجور %،27توال  تبلو وف  أيسلندا  متجدجة،المصاجر الالمنتجة من الطاقات 

 .ف  نيوزيالندا %18وتبلو توال   %،26توال  

 طاقةًال تلةًالحيوية .5
%  ن 6بنسبة  2016م ـــا   ـ  العالـفة ــة ال يويـع إنتاا الك رباا من  اقة الكتلـارتف

تعد   . ا ة تيرا وا / 504و ـن   ـا يمثـو مـغيغا وا ، وو 112و ـ، ليص  إل  ن 2015 ام 

لة الواليات المت دة  قة الكت ية من  ا قة الك ربا  طا يد ال لدولة الرا دة ف  مجال تول ية ا األمريك

ي  نوي  ا ةتيرا وا / 68ة ـال يوية بطاق ي، تيرا وا / ا ة 54ة ـن بطاقـتلي ا الصي ،ـا ـ    نويا ـ ث

ي،ــ نوي ةــتيرا وا  / ا  52ة ـــا بطاقــألماني ي ــ ن  ا ة /را وا ــتي 38ة ــان بطاقــفالياب ا ، ويا

ي  وا / ا ة تيرا 30ة ـللـللد بطاقـللـلل  ال نـللث إامال  إنتاا الك رباا من ( 32-2الش  ً) بيني  . نويا

 (.2006-2016 اقة الكتلة ال يوية  ل  مستول المنا ع الر يسية من العال  خالل الفترة )
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تنويع مصاجر الطاقة واال تماج بشك  أكثر  ل  الطاقة  إل العربيةًًمصر جمهوريةتسع  

 ل  الك ربللاا، وج   التو للللللعللات العمرانيللة الجللديللدة المتنللام  النظيفللة لتلبيللة الطللل  الم ل  

 ن موافقة  2017من  ام أ لنو ال كومة المصرية ف   بتمبر/أيلول  .الصنا يةوالمشرو ات 

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

لعدج من الشركات الدولية الكبرل المشاركة ف  أض   مليون جوالر،  ٢١٠تقدي  ضمانات بن و 

با للتثمارات إامالية  يقام المشللروع بم افظة أ للوان. مشللروع إلنتاا الطاقة الشللمسللية ف  مصللر

مجمو ات من شركات القطاع ال اص العالم   6مليار جوالر، وتقوم بمقتضاط  ٢  ـللللللتبلو توال

مليون جوالر،  730تقالي للطاقة الشمسية بم افظة أ وان، بتكلفة إامالية  11والمصري بإنشاا 

ف  أكتوبر/تشللرين  الفرنسللية "فولتاليا" لنو شللركة أفيما  .ميغاوا  500و اقة كلية تصلل  إل  

، و يبدأ  ميغاوا 25بمشروع للطاقة الشمسية لتوليد الك رباا ف  مصر بطاقة  ، أن ا فازتاألول

 . 2018  امشييد المشروع مطلع ت

نو أ يةً ل يةالممل ةًالعرب فت   ن  2017من  ام ف  أكتوبر/ تشللللللرين األول  السككككككعود

  ـ رو  مناقصة إلنشاا أول مشروع لتوليد الك رباا من الطاقة الشمسية لمشروع " كاكا" ف

ة ـللالعربية السعوجي ة المملكةـللك ضمن رؤيـلل، وذلميغاوا  300ة ـللية بطاقـللة الجوط الشمالـللمنطق

أق  تصلو المملكة  ل  و .2023وا  من الطاقات المتجدجة ب لول  ام  غيغا 9.5اا ـلللللـلللللتـلللللإلن

وذلك بعد تصللول ا  للنو/ كيلو وا   للا ة،  1.79بلغو  ل  مسللتول العال   تكلفة إنتاا تعريفة

ة مع شركة الك رباا ـللـللبالشراك ،اإلماراتية "مصدر"ة ـللن ت الح بقياجة شركـللـللر  مـلل   ـلل ل

 . Electricite de France الفرنسية

ً.ًًطاقةًالحرارةًالجوفية4

 بنسبة 2016ف   ام   ل  مستول العال  المركبةة ال رارة الجوفية ـللات  اقـللو كميـللارتفع

غيغا  13.4ميغا وا ، ليصللللل  إل  ن و  567ت  إضلللللافة ن و  ر، تي2015مقارنةي بعام % 3.6

 150ميغاوا ، ث  تركيا بقدرة  190ف  جولة إندونيسلللللليا بقدرة وكانو أكبر اإلضلللللللافات  ،وا 

  ميغاوا .

ول ـمست  ـة  لـيـاوفة ـراريـة تـاقـر  ـأكبة ـاألمريكيدة ــات المت ـتمتلك الواليوذا و

ة ــدرة إنتاايـبقبين ـا الفلـتلي  %،26.9  ـتوال ةـة بنسبـ ن/غيغا وا  3.6توال   وـتبلو  ـالعال

درة إنتااية تبلو ن و ـلللث  إندونيسيا بق%، 14.2توال    نة بنسبة /وا غيغا  1.9  ـلللو توالـلللتبل
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  للللنة/غيغا وا  1ث  نيوزيلندا بقدرة تبلو توال   ،% 10.8بنسللللبة توال    للللنة/غيغا وا 1.45

أو  الدول المنتجة لطاقة ال رارة الجوفية و اقات ا (31ً-2لشك  ًا) %، ويمث 7.5بنسلبة توال  

 .2016 ل  مستول العال  تت  ن اية  ام )غيغاوا / نة( اإلنتااية 
ً(2ً-31)الش  ً

ًمستوىًالعالمًًى)غيغاواط/سنة(ًعلأهمًالدولًالمنتجةًلطاقةًالحرارةًالجوفيةًوطاقاتهاًاإلنتاجيةً
2016ًحتىًنهايةًعامً

 

 

 

 

 

 

 

 
ً المصدر:

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

ي إلتصااات شركة ب  ب  لعام  إامال  من  الجوفية ةال رار اقة نسبة ال تسال  2016 بقا

ي وتص  إل  ن و  %، 0.3الطاقات المنتجة من مصاجر متجدجة  ل  مستول العال   غيرة نسبيا

% من  44ن و كينيا نسبت ا ف  تمث  عل   بي  المثال، ف الدول،ف  بع  جورا واما ولكن ا تلع  

تبلو  وف  السلفاجور %،27توال  تبلو وف  أيسلندا  متجدجة،المصاجر الالمنتجة من الطاقات 

 .ف  نيوزيالندا %18وتبلو توال   %،26توال  

 طاقةًال تلةًالحيوية .5
%  ن 6بنسبة  2016م ـــا   ـ  العالـفة ــة ال يويـع إنتاا الك رباا من  اقة الكتلـارتف

تعد   . ا ة تيرا وا / 504و ـن   ـا يمثـو مـغيغا وا ، وو 112و ـ، ليص  إل  ن 2015 ام 

لة الواليات المت دة  قة الكت ية من  ا قة الك ربا  طا يد ال لدولة الرا دة ف  مجال تول ية ا األمريك

ي  نوي  ا ةتيرا وا / 68ة ـال يوية بطاق ي، تيرا وا / ا ة 54ة ـن بطاقـتلي ا الصي ،ـا ـ    نويا ـ ث

ي،ــ نوي ةــتيرا وا  / ا  52ة ـــا بطاقــألماني ي ــ ن  ا ة /را وا ــتي 38ة ــان بطاقــفالياب ا ، ويا

ي  وا / ا ة تيرا 30ة ـللـللد بطاقـللـلل  ال نـللث إامال  إنتاا الك رباا من ( 32-2الش  ً) بيني  . نويا

 (.2006-2016 اقة الكتلة ال يوية  ل  مستول المنا ع الر يسية من العال  خالل الفترة )

 للبترول )أوابك(منظمة األقطار العربية المصدرة 
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تنويع مصاجر الطاقة واال تماج بشك  أكثر  ل  الطاقة  إل العربيةًًمصر جمهوريةتسع  

 ل  الك ربللاا، وج   التو للللللعللات العمرانيللة الجللديللدة المتنللام  النظيفللة لتلبيللة الطللل  الم ل  

 ن موافقة  2017من  ام أ لنو ال كومة المصرية ف   بتمبر/أيلول  .الصنا يةوالمشرو ات 

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

لعدج من الشركات الدولية الكبرل المشاركة ف  أض   مليون جوالر،  ٢١٠تقدي  ضمانات بن و 

با للتثمارات إامالية  يقام المشللروع بم افظة أ للوان. مشللروع إلنتاا الطاقة الشللمسللية ف  مصللر

مجمو ات من شركات القطاع ال اص العالم   6مليار جوالر، وتقوم بمقتضاط  ٢  ـللللللتبلو توال

مليون جوالر،  730تقالي للطاقة الشمسية بم افظة أ وان، بتكلفة إامالية  11والمصري بإنشاا 

ف  أكتوبر/تشللرين  الفرنسللية "فولتاليا" لنو شللركة أفيما  .ميغاوا  500و اقة كلية تصلل  إل  

، و يبدأ  ميغاوا 25بمشروع للطاقة الشمسية لتوليد الك رباا ف  مصر بطاقة  ، أن ا فازتاألول

 . 2018  امشييد المشروع مطلع ت

نو أ يةً ل يةالممل ةًالعرب فت   ن  2017من  ام ف  أكتوبر/ تشللللللرين األول  السككككككعود

  ـ رو  مناقصة إلنشاا أول مشروع لتوليد الك رباا من الطاقة الشمسية لمشروع " كاكا" ف

ة ـللالعربية السعوجي ة المملكةـللك ضمن رؤيـلل، وذلميغاوا  300ة ـللية بطاقـللة الجوط الشمالـللمنطق

أق  تصلو المملكة  ل  و .2023وا  من الطاقات المتجدجة ب لول  ام  غيغا 9.5اا ـلللللـلللللتـلللللإلن

وذلك بعد تصللول ا  للنو/ كيلو وا   للا ة،  1.79بلغو  ل  مسللتول العال   تكلفة إنتاا تعريفة

ة مع شركة الك رباا ـللـللبالشراك ،اإلماراتية "مصدر"ة ـللن ت الح بقياجة شركـللـللر  مـلل   ـلل ل

 . Electricite de France الفرنسية

ً.ًًطاقةًالحرارةًالجوفية4

 بنسبة 2016ف   ام   ل  مستول العال  المركبةة ال رارة الجوفية ـللات  اقـللو كميـللارتفع

غيغا  13.4ميغا وا ، ليصللللل  إل  ن و  567ت  إضلللللافة ن و  ر، تي2015مقارنةي بعام % 3.6

 150ميغاوا ، ث  تركيا بقدرة  190ف  جولة إندونيسلللللليا بقدرة وكانو أكبر اإلضلللللللافات  ،وا 

  ميغاوا .

ول ـمست  ـة  لـيـاوفة ـراريـة تـاقـر  ـأكبة ـاألمريكيدة ــات المت ـتمتلك الواليوذا و

ة ــدرة إنتاايـبقبين ـا الفلـتلي  %،26.9  ـتوال ةـة بنسبـ ن/غيغا وا  3.6توال   وـتبلو  ـالعال

درة إنتااية تبلو ن و ـلللث  إندونيسيا بق%، 14.2توال    نة بنسبة /وا غيغا  1.9  ـلللو توالـلللتبل
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ً(2-32)الش  ً
الرئيسيةًمنًالعالمًخاللًالفترةًإجماليًإنتاجًال هرباءًمنًطاقةًال تلةًالحيويةًعلىًمستوىًالمناطقً

(2016-2006)ً

 

 

 

 

 

 

 

 

REN21ًRenewables 2017, Global Statues Reportً , المصدر:

ً

أن جول االت اج األوروب  تعد أ ل  المنا ع الر يسية من العال  ف   من الشك ويتض  

انتاا الك رباا من  اقة الكتلة ال يوية تلي ا أمريكا الشمالية ث  جول آ يا ث  تات  منطقة الشر  

 األو   ف  المرتبة األخيرة  ل  مستول منا ع العال  الر يسية. 

ميغا  42بلغو ن و  2015   ف   ام يذكر أن الطاقة اإلنتااية لدول الشر  األو

ميغا  25وا / نة، تات  جولة قطر ف  مقدمة الدول العربية المنتجة لطاقة الكتلة ال يوية بطاقة 

ميغا وا / نة  2ميغا وا / نة ث  ام ورية لبنان بطاقة  3وا  / نة، تلي ا المملكة األرجنية بطاقة 

 غا وا / نة. مي 1ث  جولة االمارات العربية المت دة بطاقة 

ً



التطورات العاملية والعربية
يف الصناعات النفطية الالحقة

الفصل الثالث
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 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  1                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

 الثالث  الفصل
 التطورات العالمية والعربية في

  النفطية الالحقةالصناعات 
 صناعة التكرير : أولا 

 .  التطورات العالمية1
 تهونسججب ،ب/ي ألف 402 قـجججججججدر صججافيا   ارتفاعا   الطاقة التكريرية في العالمإجمالي  سجج  

مليون ب/ي،  92.02حوالي  2017ة عام اي، حيث بلغ في نه2016 في عامن مستوا  ـججججع% 0.45
في  عدد مصجججججججافي النفل العاملةإجمالي  بينما حافظ. 2016مليون ب/ي نهاية عام  91.61مقاب  
التكريرية الطاقة إجمالي تطور  1-3 الشك يبين  .مصفاة 634 بمقدار 2016عند مستوى عام  العالم

 .2017-2009وعدد المصافي في العالم خالل الفترة 

 (1-3 الشكل)
 2017-2009الطاقة التكريرية وعدد المصافي في العالم خالل الفترة إجمالي تطور 

  
 قاعدة بيانات صناعة التكرير ،المصدر: أوابك  

 

 التالية:نتي ة التطورات إجمالي الطاقة التكريرية في العالم  ارتفاع جاء
 .ألف ب/ي 260طاقتها في الصين   Anning"آنينغ"تشغي  مصفاة  •
إلى  200ن ــمن ـي الصيـفالقائمة  Huizhou "هويزهو"ة التكريرية لمصفاة ـع الطاقـرف •

 ألف ب/ي.  420
 ألف ب/ي. 150في الهند بمقدار  Kochi" كوتشي"رفع الطاقة التكريرية لمصفاة  •
 ألف ب/ي.  20، طاقتها كازاخستان - Pavlodar "بافلودار"إضافة وحدة تقطير في مصفاة  •
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الفصل 
الثالث  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  1                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

 الثالث  الفصل
 التطورات العالمية والعربية في

  النفطية الالحقةالصناعات 
 صناعة التكرير : أولا 

 .  التطورات العالمية1
 تهونسججب ،ب/ي ألف 402 قـجججججججدر صججافيا   ارتفاعا   الطاقة التكريرية في العالمإجمالي  سجج  

مليون ب/ي،  92.02حوالي  2017ة عام اي، حيث بلغ في نه2016 في عامن مستوا  ـججججع% 0.45
في  عدد مصجججججججافي النفل العاملةإجمالي  بينما حافظ. 2016مليون ب/ي نهاية عام  91.61مقاب  
التكريرية الطاقة إجمالي تطور  1-3 الشك يبين  .مصفاة 634 بمقدار 2016عند مستوى عام  العالم

 .2017-2009وعدد المصافي في العالم خالل الفترة 

 (1-3 الشكل)
 2017-2009الطاقة التكريرية وعدد المصافي في العالم خالل الفترة إجمالي تطور 

  
 قاعدة بيانات صناعة التكرير ،المصدر: أوابك  

 

 التالية:نتي ة التطورات إجمالي الطاقة التكريرية في العالم  ارتفاع جاء
 .ألف ب/ي 260طاقتها في الصين   Anning"آنينغ"تشغي  مصفاة  •
إلى  200ن ــمن ـي الصيـفالقائمة  Huizhou "هويزهو"ة التكريرية لمصفاة ـع الطاقـرف •

 ألف ب/ي.  420
 ألف ب/ي. 150في الهند بمقدار  Kochi" كوتشي"رفع الطاقة التكريرية لمصفاة  •
 ألف ب/ي.  20، طاقتها كازاخستان - Pavlodar "بافلودار"إضافة وحدة تقطير في مصفاة  •
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 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  3                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

ـن ال مـم  كـي تشــ، والتازــفـ  الحــالعامـة بـيــت التحويلـاات العمليــي طاقــإجمالع ــارتف
ات ـــ، وعمليFluid Catalytic Cracking (FCC)ع ـاز المائـير بالعام  الحفـات التكسـيـعمل
از ـفـام  الحـب بالعــذيـات التهـ، وعمليCatalytic Hydrocrackingي ـنـيـر الهيدروجــيـالتكس

Catalytic Reforming ،رة ـات األزمـوعمليIsomerisation ـث س ـحي ،2017ام ـعة ايـنه  
بته ـ، ونس2016اية عام ـب/ي نهمليون  36.75ارنة بحوالي ـمليون ب/ي، مق 36.86 واليـح

ق العالم، ـطاقات العمليات التحويلية بالعام  الحفاز في مناطإجمالي توزع  3-3الشك  يبين   . 0.3%
الحفاز طاقات العمليات التحويلية بالعام   بين إجماليمقارنة  2-3ال دول يبين كما . 2017نهاية عام 

   . 2017و 2016في مناطق العالم في عامي 
 (3-3الشكل )
  2017نهاية عام في مناطق العالم امل الحفاز توزع إجمالي طاقات العمليات التحويلية بالع

 
 2-3الجدول 

 موزعة الحفاز في العالمامل طاقات العمليات التحويلية بالع 1جماليإمقارنة بين 
  2017و 2016نهاية عامي  ،حسب المناطق 

 (وميال/رمي )مليون ب
  نسبة التغير

2016/2017 
)%( 

 2016 2017 الفرق

 

 أمريكا الشمالية    13.85 13.85 0.00 0.00
 أوروبا الغربية    5.83 5.86 0.03 0.51
 آسيا/المحيط الهادي    8.47 8.66 0.19 2.24
 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة    2.96 2.98 0.02 0.68
 أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي    1.80 1.80 0.00 0.00

 الشرق األوسط    3.00 2.87 (0.13) 4
 أفريقيا    0.84 0.84 0.00 0.00
 الجمالي    36.75 36.86 0.11 0.30

 قاعدة بيانات صناعة التكرير المصدر: أوابك،   
                                                 

 ز واألزمرة، والتكسير الهيدروجيني، والتهذيب بالعام  الحفاالمائع تشم  عمليات التكسير بالعام  الحفاز 1
 .األرقام بين قوسين تعنى سالبا*

أمريكا الشمالية
37.57%

أوروبا الغربية
15.90%

المحيل /آسيا
الهادي
23.49%

أوروبا الشرقية 
وكومنولث الدول 

المستقلة
8.08%

أمريكا ال نوبية
4.88%

الشرق األوسل
7.79%

أفريقيا
2.28%

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  2                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

ألف ب/ي، وإعادة تشغي   56إلى  30رفع الطاقة التكريرية في مصفاة "كركوك "من  •
 .ألف ب/ي 14طاقتها  العراق في جمهوريةمصفاة "القيارة" 

 ألف ب/ي. 200ميناء الشعيبة" في دولة الكويت طاقتها “مصفاة إغالق  •
 .ألف ب/ي 88طاقتها في المملكة العربية السعودية إغالق مصفاة "جدة"  •

كما يبين  .2017نهاية عام في في مناطق العالم  التكريرية اتالطاقتوزع  2-3الشك  يبين 
 .2017و 2016نهاية عامي مناطق العالم في  التكريرية اتطاقالإجمالي  مقارنة بين 1-3ال دول 

 (2-3 الشكل)
  2017 في مناطق العالم في نهاية عام التكريرية اتطاقالتوزع إجمالي 

% 

   

 1-3الجدول 
 حسب المناطقلي الطاقة التكريرية في العالم إجمامقارنة بين 

 2017و 2016نهاية عامي 
 (اليوم/رمي )مليون ب 

 نسبة التغير
2016/2017 

)%( 
 2016 2017 الفرق

  

 أمريكا الشمالية     21.54  21.54  0.00  0.00
 أوروبا الغربية     14.03  14.03  0.00  0.00
 آسيا/المحيط الهادي     26.57  27.20  0.63  2.37
 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة     9.96  9.98  0.02  0.20
 أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي     6.65  6.65  0.00  0.00

 الشرق األوسط     9.27  9.03 (0.24) (2.59)
 أفريقيا     3.59  3.59  0.00  0.00
 االجمالي     91.61  92.02  0.402  0.448

 قاعدة بيانات صناعة التكرير ،المصدر: أوابك           

أمريكا الشمالية
23.51%

أفريقيا
3.92%

أوروبا الشرقية 
وكومنولث الدول 

المستقلة
10.87%

أمريكا الجنوبية 
ومنطقة الكاريبي

7.26%

المحيط الهادي/آسيا
29.00%

الشرق األوسط
10.12%

أوروبا الغربية
15.31%
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الفصل 
الثالث  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  3                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

ـن ال مـم  كـي تشــ، والتازــفـ  الحــالعامـة بـيــت التحويلـاات العمليــي طاقــإجمالع ــارتف
ات ـــ، وعمليFluid Catalytic Cracking (FCC)ع ـاز المائـير بالعام  الحفـات التكسـيـعمل
از ـفـام  الحـب بالعــذيـات التهـ، وعمليCatalytic Hydrocrackingي ـنـيـر الهيدروجــيـالتكس

Catalytic Reforming ،رة ـات األزمـوعمليIsomerisation ـث س ـحي ،2017ام ـعة ايـنه  
بته ـ، ونس2016اية عام ـب/ي نهمليون  36.75ارنة بحوالي ـمليون ب/ي، مق 36.86 واليـح

ق العالم، ـطاقات العمليات التحويلية بالعام  الحفاز في مناطإجمالي توزع  3-3الشك  يبين   . 0.3%
الحفاز طاقات العمليات التحويلية بالعام   بين إجماليمقارنة  2-3ال دول يبين كما . 2017نهاية عام 

   . 2017و 2016في مناطق العالم في عامي 
 (3-3الشكل )
  2017نهاية عام في مناطق العالم امل الحفاز توزع إجمالي طاقات العمليات التحويلية بالع

 
 2-3الجدول 

 موزعة الحفاز في العالمامل طاقات العمليات التحويلية بالع 1جماليإمقارنة بين 
  2017و 2016نهاية عامي  ،حسب المناطق 

 (وميال/رمي )مليون ب
  نسبة التغير

2016/2017 
)%( 

 2016 2017 الفرق

 

 أمريكا الشمالية    13.85 13.85 0.00 0.00
 أوروبا الغربية    5.83 5.86 0.03 0.51
 آسيا/المحيط الهادي    8.47 8.66 0.19 2.24
 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة    2.96 2.98 0.02 0.68
 أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي    1.80 1.80 0.00 0.00

 الشرق األوسط    3.00 2.87 (0.13) 4
 أفريقيا    0.84 0.84 0.00 0.00
 الجمالي    36.75 36.86 0.11 0.30

 قاعدة بيانات صناعة التكرير المصدر: أوابك،   
                                                 

 ز واألزمرة، والتكسير الهيدروجيني، والتهذيب بالعام  الحفاالمائع تشم  عمليات التكسير بالعام  الحفاز 1
 .األرقام بين قوسين تعنى سالبا*

أمريكا الشمالية
37.57%

أوروبا الغربية
15.90%

المحيل /آسيا
الهادي
23.49%

أوروبا الشرقية 
وكومنولث الدول 

المستقلة
8.08%

أمريكا ال نوبية
4.88%

الشرق األوسل
7.79%

أفريقيا
2.28%

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  2                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

ألف ب/ي، وإعادة تشغي   56إلى  30رفع الطاقة التكريرية في مصفاة "كركوك "من  •
 .ألف ب/ي 14طاقتها  العراق في جمهوريةمصفاة "القيارة" 

 ألف ب/ي. 200ميناء الشعيبة" في دولة الكويت طاقتها “مصفاة إغالق  •
 .ألف ب/ي 88طاقتها في المملكة العربية السعودية إغالق مصفاة "جدة"  •

كما يبين  .2017نهاية عام في في مناطق العالم  التكريرية اتالطاقتوزع  2-3الشك  يبين 
 .2017و 2016نهاية عامي مناطق العالم في  التكريرية اتطاقالإجمالي  مقارنة بين 1-3ال دول 

 (2-3 الشكل)
  2017 في مناطق العالم في نهاية عام التكريرية اتطاقالتوزع إجمالي 

% 

   

 1-3الجدول 
 حسب المناطقلي الطاقة التكريرية في العالم إجمامقارنة بين 

 2017و 2016نهاية عامي 
 (اليوم/رمي )مليون ب 

 نسبة التغير
2016/2017 

)%( 
 2016 2017 الفرق

  

 أمريكا الشمالية     21.54  21.54  0.00  0.00
 أوروبا الغربية     14.03  14.03  0.00  0.00
 آسيا/المحيط الهادي     26.57  27.20  0.63  2.37
 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة     9.96  9.98  0.02  0.20
 أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي     6.65  6.65  0.00  0.00

 الشرق األوسط     9.27  9.03 (0.24) (2.59)
 أفريقيا     3.59  3.59  0.00  0.00
 االجمالي     91.61  92.02  0.402  0.448

 قاعدة بيانات صناعة التكرير ،المصدر: أوابك           

أمريكا الشمالية
23.51%

أفريقيا
3.92%

أوروبا الشرقية 
وكومنولث الدول 

المستقلة
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أمريكا الجنوبية 
ومنطقة الكاريبي

7.26%

المحيط الهادي/آسيا
29.00%

الشرق األوسط
10.12%

أوروبا الغربية
15.31%



تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون 178

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  5                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

 تهونسبألف ب/ي  40 ارتفاعا  قدر  الهيدروجينيالتكسير  عمليات إجمالي طاقات س  كما 

 يبين .2017مليون ب/ي عام  7.18إلى  2016مليون ب/ي عام  7.14حيث ارتفع من  %،0.56

ي عام نهايةفي مناطق العالم  الهيدروجينيالتكسير مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات  4-3 ال دول

 الهيدروجينيالتكسير  عمليات طاقاتإجمالي  توزع مقارنة بين 5-3 شك البين كما ي .2017و 2016

                                         .2017و 2016نهاية عامي  على مناطق العالم

 
 4-3 الجدول

  موزعة حسب مناطق العالم التكسير الهيدروجينيجمالي طاقات عمليات إمقارنة بين 
  2017و 2016نهاية عامي 

 )مليون برميل/اليوم(

 نسبة التغير
2016/2017 

)%( 
  2016 2017 الفرق

 أمريكا الشمالية    2.45 2.45 0.00 0.00
 أوروبا الغربية    1.24 1.27 0.03 2.42
 آسيا/المحيل الهادي    1.62 1.71 0.09 5.56
 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة    0.54 0.54 0.00 0.00
 أمريكا ال نوبية    0.14 0.14 0.00 0.00

 الشرق األوسل    1.05 0.97 (0.08) (7.62)
 أفريقيا    0.10 0.10 0.00 0.00
 الجمالي    7.14 7.18 0.04 0.56

 قاعدة بيانات صناعة التكرير المصدر: أوابك،       
 

 5-3الشكل 
 مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التكسير الهيدروجيني على مناطق العالم

 2017و 2016نهاية عامي 
        )%( 
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 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  4                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

ية إجمالي زيادة تتركز يات التحويل قات العمل م  الحفاز طا عا عام  بال في  2017خالل ال
حيث ارتفع من  %،0.51ألف ب/ي ونسججججججبة  80بمقدار الحفاز المائع  التكسججججججير بالعام عمليات 
عام  15.43 عام  15.51إلى  2016مليون ب/ي  قارنة  3-3 ال دول يبين. 2017مليون ب/ي  م

 2016ي عام نهايةفي مناطق العالم  بالعام  الحفاز المائعالتكسججججججير بين إجمالي طاقات عمليات 
على  بالعام  الحفاز المائعطاقات التكسير توزع إجمالي مقارنة بين  4-3 شك البين كما ي .2017و

 .2017و 2016نهاية عامي مناطق العالم 
 3-3 الجدول

  موزعة حسب مناطق العالم المائعالتكسير بالعامل الحفاز جمالي طاقات عمليات إمقارنة بين 
  2017و 2016نهاية عامي 

 )مليون برمي /اليوم(

 نسبة التغير
2016/2017 

)%( 
 2016 2017 الفرق

 

 أمريكا الشمالية 6.53 6.53 0.00 0.00

 أوروبا الغربية 2.12 2.12 0.00 0.00

 آسيا/المحيل الهادي 3.61 3.69 0.09 2.36

 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة 0.88 0.88 0.00 0.00

 أمريكا ال نوبية 1.31 1.31 0.00 0.00

 الشرق األوسل 0.76 0.75 (0.01) (1.57)

 أفريقيا 0.23 0.23 0.01 2.22

 الجمالي 15.43 15.51 0.08 0.51
 قاعدة بيانات صناعة التكرير المصدر: أوابك،           

 (4-3الشكل )
 ع على مناطق العالم ئسير بالعامل الحفاز الماإجمالي طاقات عمليات التك مقارنة بين توزع

  2017و 2016نهاية عامي 
)%( 
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الفصل 
الثالث  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  5                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

 تهونسبألف ب/ي  40 ارتفاعا  قدر  الهيدروجينيالتكسير  عمليات إجمالي طاقات س  كما 

 يبين .2017مليون ب/ي عام  7.18إلى  2016مليون ب/ي عام  7.14حيث ارتفع من  %،0.56

ي عام نهايةفي مناطق العالم  الهيدروجينيالتكسير مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات  4-3 ال دول

 الهيدروجينيالتكسير  عمليات طاقاتإجمالي  توزع مقارنة بين 5-3 شك البين كما ي .2017و 2016

                                         .2017و 2016نهاية عامي  على مناطق العالم

 
 4-3 الجدول

  موزعة حسب مناطق العالم التكسير الهيدروجينيجمالي طاقات عمليات إمقارنة بين 
  2017و 2016نهاية عامي 

 )مليون برميل/اليوم(

 نسبة التغير
2016/2017 

)%( 
  2016 2017 الفرق

 أمريكا الشمالية    2.45 2.45 0.00 0.00
 أوروبا الغربية    1.24 1.27 0.03 2.42
 آسيا/المحيل الهادي    1.62 1.71 0.09 5.56
 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة    0.54 0.54 0.00 0.00
 أمريكا ال نوبية    0.14 0.14 0.00 0.00

 الشرق األوسل    1.05 0.97 (0.08) (7.62)
 أفريقيا    0.10 0.10 0.00 0.00
 الجمالي    7.14 7.18 0.04 0.56

 قاعدة بيانات صناعة التكرير المصدر: أوابك،       
 

 5-3الشكل 
 مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التكسير الهيدروجيني على مناطق العالم

 2017و 2016نهاية عامي 
        )%( 
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 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  4                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

ية إجمالي زيادة تتركز يات التحويل قات العمل م  الحفاز طا عا عام  بال في  2017خالل ال
حيث ارتفع من  %،0.51ألف ب/ي ونسججججججبة  80بمقدار الحفاز المائع  التكسججججججير بالعام عمليات 
عام  15.43 عام  15.51إلى  2016مليون ب/ي  قارنة  3-3 ال دول يبين. 2017مليون ب/ي  م

 2016ي عام نهايةفي مناطق العالم  بالعام  الحفاز المائعالتكسججججججير بين إجمالي طاقات عمليات 
على  بالعام  الحفاز المائعطاقات التكسير توزع إجمالي مقارنة بين  4-3 شك البين كما ي .2017و

 .2017و 2016نهاية عامي مناطق العالم 
 3-3 الجدول

  موزعة حسب مناطق العالم المائعالتكسير بالعامل الحفاز جمالي طاقات عمليات إمقارنة بين 
  2017و 2016نهاية عامي 

 )مليون برمي /اليوم(

 نسبة التغير
2016/2017 

)%( 
 2016 2017 الفرق

 

 أمريكا الشمالية 6.53 6.53 0.00 0.00

 أوروبا الغربية 2.12 2.12 0.00 0.00

 آسيا/المحيل الهادي 3.61 3.69 0.09 2.36

 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة 0.88 0.88 0.00 0.00

 أمريكا ال نوبية 1.31 1.31 0.00 0.00

 الشرق األوسل 0.76 0.75 (0.01) (1.57)

 أفريقيا 0.23 0.23 0.01 2.22

 الجمالي 15.43 15.51 0.08 0.51
 قاعدة بيانات صناعة التكرير المصدر: أوابك،           

 (4-3الشكل )
 ع على مناطق العالم ئسير بالعامل الحفاز الماإجمالي طاقات عمليات التك مقارنة بين توزع

  2017و 2016نهاية عامي 
)%( 
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 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  7                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

الل عام ـخ  ـد س ـ، فقوكسر اللزوجة مــات التفحيـعمليإجمالي طاقات  صـا يخـوفيم
، حيث وص  2016عام توا  في ـن مسـ% ع1.59ه ـونسبت ي،/ألف ب 140در  ـق ارتفاعا   2017

ادة ـجاءت الزي. 2016اية عام ـنه مليون ب/ي 8.82مقاب   مليون ب/ي 8.96إلى  2017نهاية عام 
دار ـة بمقـا الغربيـ%، وأوروب6.18بة ـألف ب/ي ونس 110دار ـبمق آسيا المحيل الهاديفي ك  من 

ألف ب/ي ونسبة  50بمقدار  الشرق األوسلانخفض في بينما %، 5.44ألف ب/ي ونسبة  80
التفحيم طاقات عمليات  مقارنة بين إجمالي 6-3دول ـال يبين . 2016% عن مستوا  في عام 5.68

بين  مقارنة 7-3  ـالشكيبين الشك  و .2017و 2016ي في مناطق العالم، نهاية عام وكسر اللزوجة
  .2017و 2016عامي مناطق العالم نهاية على  التفحيم وكسر اللزوجة إجمالي طاقات عملياتتوزع 

 6-3الجدول 
 موزعة حسب المناطق طاقات عمليات التفحيم وكسر اللزوجة في العالم ماليإجمقارنة بين 

  2017و 2016في نهاية عامي  
 )مليون برمي /اليوم(

 نسبة التغير
2016/2017 

)%( 
  2016 2017 الفرق

 أمريكا الشمالية 3.01 3.01 0.00 0.00
 أوروبا الغربية 1.47 1.55 0.08 5.44
 آسيا/المحيل الهادي 1.78 1.89 0.11 6.18
 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة 0.86 0.86 0.00 0.00
 أمريكا ال نوبية 0.69 0.69 0.00 0.00

 الشرق األوسل 0.88 0.83 (0.05) (5.68)
 أفريقيا 0.13 0.13 0.00 0.00
 الجمالي 8.82 8.96 0.14 1.59

 قاعدة بيانات صناعة التكرير المصدر: أوابك،          

 (7-3الشكل )
  على مناطق العالم التفحيم وكسر اللزوجةمقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات 
  2017و 2016نهاية عامي 

)%( 

 

34.1% 33.6%

16.7% 17.3%

20.2% 21.1%

9.8% 9.6%
7.8% 7.7%

10.0% 9.3%
1.5% 1.5%

2016 2017

أفريقيا

الشرق األوسط

أمريكا الجنوبية

أوروبا الشرقية وكومنولث 
الدول المستقلة

المحيط الهادي/آسيا

أوروبا الغربية

أمريكا الشمالية

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  6                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

في عام  فقد حافظ على مستوا عمليات التهذيب بالعام  الحفاز واألزمرة إجمالي طاقات  أما
مقارنة بين إجمالي  5-3 ال دول يبين .2017عام نهاية مليون ب/ي في  14.17 بمقدار 2016

 2016ي عام نهايةمناطق العالم  موزعة حسبالتهذيب بالعام  الحفاز واألزمرة طاقات عمليات 
بالعام  الحفاز  التهذيبعمليات طاقات توزع إجمالي مقارنة بين  6-3 شك البين كما ي .2017و

                                                               .2017و 2016نهاية عامي على مناطق العالم  واألزمرة

 5-3 الجدول
 حسب مناطق العالم موزعة التهذيب بالعامل الحفاز واألزمرةمقارنة بين اجمالي طاقات عمليات 

 2017و 2016نهاية عامي 
 )مليون برمي /اليوم(

 نسبة التغير
2016/2017 

)%( 
  2016 2017 الفرق

 أمريكا الشمالية    4.87 4.87 0.00 0.00

 أوروبا الغربية    2.47 2.47 0.00 0.00

 آسيا/المحيل الهادي    3.24 3.26 0.02 0.62

 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة    1.54 1.56 0.02 1.30

 أمريكا ال نوبية    0.35 0.35 0.00 0.00

 الشرق األوسل    1.19 1.15 (0.04) (3.36)

 أفريقيا    0.51 0.51 0.00 0.00

 الجمالي    14.17 14.17 0.00 0.00
 .مالحظة: األرقام بين قوسين تعنى سالبا         
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك     

 6-3الشكل 
 على مناطق العالمواألزمرة مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التهذيب بالعامل الحفاز 

  2017 و 2016نهاية عامي 
)%( 
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الدول المستقلة

المحيط الهادي/آسيا

أوروبا الغربية

أمريكا الشمالية



التطورات العالمية والعربية في الصناعات النفطية الالحقة

181 تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون

الفصل 
الثالث  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  7                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

الل عام ـخ  ـد س ـ، فقوكسر اللزوجة مــات التفحيـعمليإجمالي طاقات  صـا يخـوفيم
، حيث وص  2016عام توا  في ـن مسـ% ع1.59ه ـونسبت ي،/ألف ب 140در  ـق ارتفاعا   2017

ادة ـجاءت الزي. 2016اية عام ـنه مليون ب/ي 8.82مقاب   مليون ب/ي 8.96إلى  2017نهاية عام 
دار ـة بمقـا الغربيـ%، وأوروب6.18بة ـألف ب/ي ونس 110دار ـبمق آسيا المحيل الهاديفي ك  من 

ألف ب/ي ونسبة  50بمقدار  الشرق األوسلانخفض في بينما %، 5.44ألف ب/ي ونسبة  80
التفحيم طاقات عمليات  مقارنة بين إجمالي 6-3دول ـال يبين . 2016% عن مستوا  في عام 5.68

بين  مقارنة 7-3  ـالشكيبين الشك  و .2017و 2016ي في مناطق العالم، نهاية عام وكسر اللزوجة
  .2017و 2016عامي مناطق العالم نهاية على  التفحيم وكسر اللزوجة إجمالي طاقات عملياتتوزع 

 6-3الجدول 
 موزعة حسب المناطق طاقات عمليات التفحيم وكسر اللزوجة في العالم ماليإجمقارنة بين 

  2017و 2016في نهاية عامي  
 )مليون برمي /اليوم(

 نسبة التغير
2016/2017 

)%( 
  2016 2017 الفرق

 أمريكا الشمالية 3.01 3.01 0.00 0.00
 أوروبا الغربية 1.47 1.55 0.08 5.44
 آسيا/المحيل الهادي 1.78 1.89 0.11 6.18
 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة 0.86 0.86 0.00 0.00
 أمريكا ال نوبية 0.69 0.69 0.00 0.00

 الشرق األوسل 0.88 0.83 (0.05) (5.68)
 أفريقيا 0.13 0.13 0.00 0.00
 الجمالي 8.82 8.96 0.14 1.59

 قاعدة بيانات صناعة التكرير المصدر: أوابك،          

 (7-3الشكل )
  على مناطق العالم التفحيم وكسر اللزوجةمقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات 
  2017و 2016نهاية عامي 

)%( 

 

34.1% 33.6%

16.7% 17.3%

20.2% 21.1%

9.8% 9.6%
7.8% 7.7%

10.0% 9.3%
1.5% 1.5%
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الشرق األوسط

أمريكا الجنوبية

أوروبا الشرقية وكومنولث 
الدول المستقلة

المحيط الهادي/آسيا

أوروبا الغربية

أمريكا الشمالية

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  6                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

في عام  فقد حافظ على مستوا عمليات التهذيب بالعام  الحفاز واألزمرة إجمالي طاقات  أما
مقارنة بين إجمالي  5-3 ال دول يبين .2017عام نهاية مليون ب/ي في  14.17 بمقدار 2016

 2016ي عام نهايةمناطق العالم  موزعة حسبالتهذيب بالعام  الحفاز واألزمرة طاقات عمليات 
بالعام  الحفاز  التهذيبعمليات طاقات توزع إجمالي مقارنة بين  6-3 شك البين كما ي .2017و

                                                               .2017و 2016نهاية عامي على مناطق العالم  واألزمرة

 5-3 الجدول
 حسب مناطق العالم موزعة التهذيب بالعامل الحفاز واألزمرةمقارنة بين اجمالي طاقات عمليات 

 2017و 2016نهاية عامي 
 )مليون برمي /اليوم(

 نسبة التغير
2016/2017 

)%( 
  2016 2017 الفرق

 أمريكا الشمالية    4.87 4.87 0.00 0.00

 أوروبا الغربية    2.47 2.47 0.00 0.00

 آسيا/المحيل الهادي    3.24 3.26 0.02 0.62

 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة    1.54 1.56 0.02 1.30

 أمريكا ال نوبية    0.35 0.35 0.00 0.00

 الشرق األوسل    1.19 1.15 (0.04) (3.36)

 أفريقيا    0.51 0.51 0.00 0.00

 الجمالي    14.17 14.17 0.00 0.00
 .مالحظة: األرقام بين قوسين تعنى سالبا         
  قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك     

 6-3الشكل 
 على مناطق العالمواألزمرة مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التهذيب بالعامل الحفاز 

  2017 و 2016نهاية عامي 
)%( 
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 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  9                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

 (8-3الشكل )
  لى مناطق العالمع المعالجة الهيدروجينيةمقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات 
  2017و 2016نهاية عامي 

)%( 

 
 

على الرغم من اسججتمرار االعالن عن مشججاريع توسججيع الطاقة التكريرية، والتقدم في إن از 
، إال أن االهتمام في معظم مناطق 2017بعض مشججججاريع إنشججججاء مصججججافي النفل ال ديدة خالل عام 

العالم كان مركزا  أكثر نحو تنفيذ مشججججاريع تحسججججين  األداء التشججججغيلي، وتعظيم التكام  بين عمليات 
رير في مصججافي النفل القائمة، والتي تتنججمن التوسججع في العمليات التحويلية الالحقة،  بدال  من التك

إضججافة طاقات جديدة لعمليات التقطير األولي، وكلك بتيرير عاملين أسججاسججيين هما، تنامي التشججدد في 
  التشريعات البيئية، واستقرار أسعار النفل الخام عند قيم منخفنة طوال العام. 

 ، مع االشجججارة إلىأدت إلى التغيرات المذكورة أعال توضجججيحا  ألهم األسجججباب التي  ا يليفيم
 .2017 خالل عام والدول العربية أهم تطورات صناعة تكرير النفل في مناطق العالم

  المحيط الهاديآسيا   1-1
عن بدء  .Bharat Petroleum Corp, Ltdشركة بترول بهارات المحدودة ، أعلنت في الهند

    Kochi"كوتشي"ألف ب/ي، في مصفاة  76تشغي  مشروع وحدة التفحيم المؤج  ال ديدة طاقتها 
الهندية. ييتي هذا المشججججججروع في إطار برنامر تطوير المصججججججفاة لرفع طاقتها  Kiralaبوالية كيراال 

، من ، وتعظيم كمية المنت ات وتحسجججججين جودتهاألف ب/ي 340ألف ب/ي إلى  190من التكريرية 
كسججججير بالعام  تووحدة  ،ألف ب/ي 150طاقتها  كوحدة تقطير جوي ،إضججججافة وحدات جديدةخالل 

   .ألف ب/ي 60طاقتها  FCCالحفاز المائع 
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 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  8                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

خالل  ألف ب/ي 50ارتفاعا  بمقدار  دروجينيةـة الهيـات المعال ــات عمليـاقـي طـإجمال  ـس 
 48.03إلى  2016في عام  مليون ب/ي 47.98ن ــع مــث ارتفــ%، حي0.1ة ــونسب 2017ام ــع

 130بمقدار  آسيا المحيل الهادين الزيادة في ك  من ــم مــى الرغـعل. 2017مليون ب/ي في عام 
 ألف 40 دارـــة بمقـــدول المستقلــث الــولــوكومن ةـــا الشرقيـوأوروب%، 1.05ألف ب/ي، ونسبة 

 %3.54ونسبة ، ألف ب/ي 120ي الشرق األوسل بمقدار ــض فـــإال أنه انخف %،0.94ب/ي ونسبة 
ي المملكة العربية ـبة" في دولة الكويت، و"جدة" فــي "ميناء الشعيــالق مصفاتــب إغـ،بسب

   السعودية.
موزعة حسب طاقات عمليات المعال ة الهيدروجينية  إجماليبين  مقارنة 7-3ال دول  يبين
 إجمالي طاقاتتوزع مقارنة بين  8-3الشك   ما يبينك   .2017و ،2016 ينهاية عاملعالم ا مناطق

                                    .2017و 2016ي عاملعالم نهاية اعمليات المعال ة الهيدروجينية على مناطق 
 
 

 7-3لجدول ا
   مناطق العالم حسب طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية موزعة جماليإمقارنة بين 

  2017 و 2016في نهاية عامي 
 )مليون برمي /اليوم(

 نسبة التغير
2016/2017 

)%( 
  2016 2017 الفرق

 أمريكا الشمالية    15.77 15.77 0.00 0.00
 أوروبا الغربية    9.69 9.69 0.00 0.00
 آسيا/المحيط الهادي    12.38 12.51 0.13 1.05
 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة    4.25 4.29 0.04 0.94
 أمريكا الجنوبية    1.55 1.55 0.00 0.00

 الشرق األوسط    3.39 3.27 (0.12) (3.54)
 أفريقيا    0.95 0.95 0.00 0.00

 جمالي  اإل  47.98 48.03 0.05 0.10
 قاعدة بيانات صناعة التكرير المصدر: أوابك،          
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الفصل 
الثالث  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  9                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

 (8-3الشكل )
  لى مناطق العالمع المعالجة الهيدروجينيةمقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات 
  2017و 2016نهاية عامي 

)%( 

 
 

على الرغم من اسججتمرار االعالن عن مشججاريع توسججيع الطاقة التكريرية، والتقدم في إن از 
، إال أن االهتمام في معظم مناطق 2017بعض مشججججاريع إنشججججاء مصججججافي النفل ال ديدة خالل عام 

العالم كان مركزا  أكثر نحو تنفيذ مشججججاريع تحسججججين  األداء التشججججغيلي، وتعظيم التكام  بين عمليات 
رير في مصججافي النفل القائمة، والتي تتنججمن التوسججع في العمليات التحويلية الالحقة،  بدال  من التك

إضججافة طاقات جديدة لعمليات التقطير األولي، وكلك بتيرير عاملين أسججاسججيين هما، تنامي التشججدد في 
  التشريعات البيئية، واستقرار أسعار النفل الخام عند قيم منخفنة طوال العام. 

 ، مع االشجججارة إلىأدت إلى التغيرات المذكورة أعال توضجججيحا  ألهم األسجججباب التي  ا يليفيم
 .2017 خالل عام والدول العربية أهم تطورات صناعة تكرير النفل في مناطق العالم

  المحيط الهاديآسيا   1-1
عن بدء  .Bharat Petroleum Corp, Ltdشركة بترول بهارات المحدودة ، أعلنت في الهند

    Kochi"كوتشي"ألف ب/ي، في مصفاة  76تشغي  مشروع وحدة التفحيم المؤج  ال ديدة طاقتها 
الهندية. ييتي هذا المشججججججروع في إطار برنامر تطوير المصججججججفاة لرفع طاقتها  Kiralaبوالية كيراال 

، من ، وتعظيم كمية المنت ات وتحسجججججين جودتهاألف ب/ي 340ألف ب/ي إلى  190من التكريرية 
كسججججير بالعام  تووحدة  ،ألف ب/ي 150طاقتها  كوحدة تقطير جوي ،إضججججافة وحدات جديدةخالل 

   .ألف ب/ي 60طاقتها  FCCالحفاز المائع 
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 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  8                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

خالل  ألف ب/ي 50ارتفاعا  بمقدار  دروجينيةـة الهيـات المعال ــات عمليـاقـي طـإجمال  ـس 
 48.03إلى  2016في عام  مليون ب/ي 47.98ن ــع مــث ارتفــ%، حي0.1ة ــونسب 2017ام ــع

 130بمقدار  آسيا المحيل الهادين الزيادة في ك  من ــم مــى الرغـعل. 2017مليون ب/ي في عام 
 ألف 40 دارـــة بمقـــدول المستقلــث الــولــوكومن ةـــا الشرقيـوأوروب%، 1.05ألف ب/ي، ونسبة 

 %3.54ونسبة ، ألف ب/ي 120ي الشرق األوسل بمقدار ــض فـــإال أنه انخف %،0.94ب/ي ونسبة 
ي المملكة العربية ـبة" في دولة الكويت، و"جدة" فــي "ميناء الشعيــالق مصفاتــب إغـ،بسب

   السعودية.
موزعة حسب طاقات عمليات المعال ة الهيدروجينية  إجماليبين  مقارنة 7-3ال دول  يبين
 إجمالي طاقاتتوزع مقارنة بين  8-3الشك   ما يبينك   .2017و ،2016 ينهاية عاملعالم ا مناطق

                                    .2017و 2016ي عاملعالم نهاية اعمليات المعال ة الهيدروجينية على مناطق 
 
 

 7-3لجدول ا
   مناطق العالم حسب طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية موزعة جماليإمقارنة بين 

  2017 و 2016في نهاية عامي 
 )مليون برمي /اليوم(

 نسبة التغير
2016/2017 

)%( 
  2016 2017 الفرق

 أمريكا الشمالية    15.77 15.77 0.00 0.00
 أوروبا الغربية    9.69 9.69 0.00 0.00
 آسيا/المحيط الهادي    12.38 12.51 0.13 1.05
 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة    4.25 4.29 0.04 0.94
 أمريكا الجنوبية    1.55 1.55 0.00 0.00

 الشرق األوسط    3.39 3.27 (0.12) (3.54)
 أفريقيا    0.95 0.95 0.00 0.00

 جمالي  اإل  47.98 48.03 0.05 0.10
 قاعدة بيانات صناعة التكرير المصدر: أوابك،          
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 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  11                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

النفل الهندية الوطنية  مع مؤسسةمذكرة تفاهم بترول هندوستان المحدودة  شركة كما وقعت

إنشاء شركة مشتركة لتنفيذ المشروع الذي  تتنمن االتفاق على، .Indian Oil Corp. Ltdالمحدودة 

الهندية، تهدف إلى تلبية  Maharashtraوالية ماهاراشترا في نشاء مصفاة عمالقة أعلن عنه سابقا  ال

سيتم إنشاء المصفاة على مرحلتين. يتم في المرحلة والطلب المحلي للوالية على المنت ات النفطية. 

 مليون ب/ي. 1.2ألف ب/ي، رم ترفع في المرحلة الثانية إلى  720األولى إنشاء مصفاة طاقتها 

أنها    Hindustan Petroleumهندوسجججتان الوطنية  مؤسجججسجججة بترولمن جهة أخرى أعلنت 

بارمر"  ماويات في منطقة " يد إحياء خطة إنشجججججججاء م مع تكرير وبتروكي بوالية  Barmerسججججججتع

بترول هندوستان المحدودة القابنة بحصة  بين مؤسسةوهو شركة مشتركة  ،Rajasthanراجاسثان 

. وستكرر المصفاة النفل الخام المنتر في حقول نفل "بارمر" %26%، والحكومة الهندية بنسبة 74

بينما تحص  على النصف اآلخر من النفل العربي المستورد. يذكر  ،بمقدار نصف طاقتها التكريرية

، لكنه توقف بسجججبب خالفات بين وزارة النفل والغاز 2014أن المشجججروع كان قد أعلن عنه في عام 

تتعلق بطلب تفاصججججي  أكثر  .Engineers India Co. Ltdال محدودةإن ينيرز إنديا  الهندية وشججججركة

 حول دراسة ال دوى.  

عقدا  مع  Parco"باركو" العربية المحدودة -الباكستانية  التكرير، وقعت شركة ستانفي باك

األمريكية الجراء التصاميم الهندسية لمشروع تطوير  Honeywell UOP "وي  يو أو بييهان"شركة 

يهدف  الباكستانية.  Moltan "مولتان"، شمال مدينة "محمود كوت"المصفاة التي تملكها في منطقة 

، واالقتصادي للمصفاةإنتاج وقود وسائ  النق ، وتحسين األداء التشغيلي  نسبةالمشروع إلى تعظيم 

ووحدة فص  الهيدروجين من غازات المصفاة. ويتوقع إن از المشروع  من خالل إنشاء وحدة أزمرة،

بحصة  ة. يذكر أن شركة باركو هي شركة مشتركة بين الحكومة الباكستاني2018في نهاية عام 

التي  ةممثلة بشركة االستثمارات البترولية العالمي ،% وحكومة دولة االمارات العربية المتحدة60

    %.40تمتلك الحصة الباقية 

 Nghi Son "نغهي سون"مشروع مصفاة نفل بدأت أعمال التشغي  األولي ل في فيتنام،

كم جنوب مدينة  180الشمالية التي تبعد حوالي  Thanh Hoa "رانه هوا"إنشاؤها في مقاطعة  ال اري

والتي  مليار دوالر، 6مع م مع بتروكيماوي بكلفة إجمالية قدرها  ،ألف ب/ي 200، بطاقة "هانوي"

% من حاجة السوق المحلية من المشتقات 60ستكون أكبر مصفاة في فيتنام، وستغطي حوالي 

وشركة  ،KPI ية العالميةبترول الكويتالشركة  ك  من اةـالمصفة ـي ملكيـرك فـيشت  النفطية. 

ا، ـ  منهمـ% لك35.1ة ـاليابانية بنسب Idemitsu Kosan Co. Ltd "ان المحدودةـكوس إدميتسو"

سوي ـميت ةـ، وشرك%25.1 ةـبنسب ةـالفيتنامي PetroVietnam "بتروفيتنام"ة إلى شركة ـإضاف

 %.4.7بنسبة القابنة اليابانية  Mitsui Chemicalsكيميكالز 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  10                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

شغي  مشروع تحوي  وحدة  BPCLهارات المحدودة بترول بمؤسسة أعلنت ما ك عن بدء ت

إلى وحدة أزمرة، وكلك في إطار  Mumbai "مومباي"التهذيب بالعام  الحفاز القائمة في مصججججججفاة 

والتي ، برنامر تحسجججججين التزام المصجججججفاة بمتطلبات المعايير الوطنية لمواصجججججفات المنت ات النفطية

 . "4-يورو"تعادل المعيار األوروبي 

يتنمن إنشاء  "مومباي"ت در االشارة إلى أنه ي ري حاليا تنفيذ مشروع آخر في مصفاة  

كوحدة  ،ألف ب/ي، إضافة إلى بعض الوحدات المرافقة 55يزل طاقتها وحدة معال ة هيدروجينية للد

معال ة الغازات الحامنية باألمين، وتطوير وحدة معال ة الميا  الحامنية القائمة. كما سيساهم 

، في تعظيم االستفادة من طاقة وحدة استرجاع الكبريت 2019المشروع، المتوقع إن از  نهاية عام 

 القائمة.

على   .Hindustan Petroleum Corp Ltdن المحدودةبترول هندوسججتا ركةشججحصججلت كما 

 كانت الذي Maharashtraمومباي في والية ماهاراشججترا  مشججروع تطوير مصججفاةالبيئي ل ترخيصال

. 2014إلى وزارة البيئة الهندية في عام   قد تقدمت بطلب الحصججججججول على موافقة تنفيذ الشججججججركة

رفع وألف ب/ي،  155ألف ب/ي إلى  107يتنججمن المشججروع رفع الطاقة التكريرية للمصججفاة من 

 ،ووحدة األزمرة ،وهي وحدة المعال ة الهيدروجينية للنافثاوتطويرها،  بعض الوحدات القائمة طاقة

م   عا بال يب  هذ قة التنشججججججيل المسججججججووحدة الت ، ووحدة نزع الكبريت من CCRتمر الحفاز بطري

بالعام  الحفاز المائع بطريقة  ، ووحدة المعال ة Prim-Gالغازولين المنتر من وحدة التكسججججججير 

وحدة إنتاج هيدروجين،  هي، . كما يتنججججمن المشججججروع إضججججافة وحدات جديدةالهيدروجينية للديزل

ة ـجججد الطاقـجججتولي دةـجججدال وحـجججى استبـجججالوة علـجججع، ، ووحدة استرجاع بروبيلينووحدة كسر لزوجة

رك ـد المشتـة التوليـ  بطريقـرى تعمـاوات بيخـميغ 39ا ـطاقته ،ةـة بالطريقة الحراريـالكهربائي

.ميغاوات 81 طاقتها Co-Generation Combined cycleة ـدورة المدم ـبال

على ترخيص مشججججروع تطوير مصججججفاة  المحدودة سججججتانبترول هندو شججججركةكما حصججججلت 

يهدف المشجججججروع إلى رفع الطاقة .  Andhra Pradesh والية أندرابراديشفي ،  Visakh"فيسجججججا "

تحسججججين مواصججججفات المنت ات بما يتوافق مع و ،ب/ي ألف 220إلى  160من  التكريرية للمصججججفاة

 القديمة ةإحدى وحدات التقطير الثالر اسجججججتبداليتنجججججمن المشجججججروع  .5"-يورو"المعيار األوروبي 

وحدة تكسججججججير هيدروجيني لزيت الغاز الفراغي وإنشجججججججاء  ،ألف ب/ي 160جديدة طاقتها  بيخرى

مذيب طاقتها لووحدة نزع أسجججفلتينات باب/ي، آالف  6ألف ب/ي، ووحدة أزمرة طاقتها  65طاقتها 

إنتاج هيدروجين طاقة ك  ي طن/اليوم، ووحدت 96حدة استرجاع بروبان طاقتها وو ،ألف ب/ي 50

طن/اليوم. ووحدات  360اسججججترجاع كبريت طاقة ك  منهما  يطن/السججججنة، ووحدتألف  113منهما 

  .2018ويتوقع إن از المشروع في نهاية عام  .معال ة ميا  حامنية، ووحدات معال ة ميا  ملورة
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الفصل 
الثالث  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  11                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

النفل الهندية الوطنية  مع مؤسسةمذكرة تفاهم بترول هندوستان المحدودة  شركة كما وقعت

إنشاء شركة مشتركة لتنفيذ المشروع الذي  تتنمن االتفاق على، .Indian Oil Corp. Ltdالمحدودة 

الهندية، تهدف إلى تلبية  Maharashtraوالية ماهاراشترا في نشاء مصفاة عمالقة أعلن عنه سابقا  ال

سيتم إنشاء المصفاة على مرحلتين. يتم في المرحلة والطلب المحلي للوالية على المنت ات النفطية. 

 مليون ب/ي. 1.2ألف ب/ي، رم ترفع في المرحلة الثانية إلى  720األولى إنشاء مصفاة طاقتها 

أنها    Hindustan Petroleumهندوسجججتان الوطنية  مؤسجججسجججة بترولمن جهة أخرى أعلنت 

بارمر"  ماويات في منطقة " يد إحياء خطة إنشجججججججاء م مع تكرير وبتروكي بوالية  Barmerسججججججتع

بترول هندوستان المحدودة القابنة بحصة  بين مؤسسةوهو شركة مشتركة  ،Rajasthanراجاسثان 

. وستكرر المصفاة النفل الخام المنتر في حقول نفل "بارمر" %26%، والحكومة الهندية بنسبة 74

بينما تحص  على النصف اآلخر من النفل العربي المستورد. يذكر  ،بمقدار نصف طاقتها التكريرية

، لكنه توقف بسجججبب خالفات بين وزارة النفل والغاز 2014أن المشجججروع كان قد أعلن عنه في عام 

تتعلق بطلب تفاصججججي  أكثر  .Engineers India Co. Ltdال محدودةإن ينيرز إنديا  الهندية وشججججركة

 حول دراسة ال دوى.  

عقدا  مع  Parco"باركو" العربية المحدودة -الباكستانية  التكرير، وقعت شركة ستانفي باك

األمريكية الجراء التصاميم الهندسية لمشروع تطوير  Honeywell UOP "وي  يو أو بييهان"شركة 

يهدف  الباكستانية.  Moltan "مولتان"، شمال مدينة "محمود كوت"المصفاة التي تملكها في منطقة 

، واالقتصادي للمصفاةإنتاج وقود وسائ  النق ، وتحسين األداء التشغيلي  نسبةالمشروع إلى تعظيم 

ووحدة فص  الهيدروجين من غازات المصفاة. ويتوقع إن از المشروع  من خالل إنشاء وحدة أزمرة،

بحصة  ة. يذكر أن شركة باركو هي شركة مشتركة بين الحكومة الباكستاني2018في نهاية عام 

التي  ةممثلة بشركة االستثمارات البترولية العالمي ،% وحكومة دولة االمارات العربية المتحدة60

    %.40تمتلك الحصة الباقية 

 Nghi Son "نغهي سون"مشروع مصفاة نفل بدأت أعمال التشغي  األولي ل في فيتنام،

كم جنوب مدينة  180الشمالية التي تبعد حوالي  Thanh Hoa "رانه هوا"إنشاؤها في مقاطعة  ال اري

والتي  مليار دوالر، 6مع م مع بتروكيماوي بكلفة إجمالية قدرها  ،ألف ب/ي 200، بطاقة "هانوي"

% من حاجة السوق المحلية من المشتقات 60ستكون أكبر مصفاة في فيتنام، وستغطي حوالي 

وشركة  ،KPI ية العالميةبترول الكويتالشركة  ك  من اةـالمصفة ـي ملكيـرك فـيشت  النفطية. 

ا، ـ  منهمـ% لك35.1ة ـاليابانية بنسب Idemitsu Kosan Co. Ltd "ان المحدودةـكوس إدميتسو"

سوي ـميت ةـ، وشرك%25.1 ةـبنسب ةـالفيتنامي PetroVietnam "بتروفيتنام"ة إلى شركة ـإضاف

 %.4.7بنسبة القابنة اليابانية  Mitsui Chemicalsكيميكالز 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  10                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

شغي  مشروع تحوي  وحدة  BPCLهارات المحدودة بترول بمؤسسة أعلنت ما ك عن بدء ت

إلى وحدة أزمرة، وكلك في إطار  Mumbai "مومباي"التهذيب بالعام  الحفاز القائمة في مصججججججفاة 

والتي ، برنامر تحسجججججين التزام المصجججججفاة بمتطلبات المعايير الوطنية لمواصجججججفات المنت ات النفطية

 . "4-يورو"تعادل المعيار األوروبي 

يتنمن إنشاء  "مومباي"ت در االشارة إلى أنه ي ري حاليا تنفيذ مشروع آخر في مصفاة  

كوحدة  ،ألف ب/ي، إضافة إلى بعض الوحدات المرافقة 55يزل طاقتها وحدة معال ة هيدروجينية للد

معال ة الغازات الحامنية باألمين، وتطوير وحدة معال ة الميا  الحامنية القائمة. كما سيساهم 

، في تعظيم االستفادة من طاقة وحدة استرجاع الكبريت 2019المشروع، المتوقع إن از  نهاية عام 

 القائمة.

على   .Hindustan Petroleum Corp Ltdن المحدودةبترول هندوسججتا ركةشججحصججلت كما 

 كانت الذي Maharashtraمومباي في والية ماهاراشججترا  مشججروع تطوير مصججفاةالبيئي ل ترخيصال

. 2014إلى وزارة البيئة الهندية في عام   قد تقدمت بطلب الحصججججججول على موافقة تنفيذ الشججججججركة

رفع وألف ب/ي،  155ألف ب/ي إلى  107يتنججمن المشججروع رفع الطاقة التكريرية للمصججفاة من 

 ،ووحدة األزمرة ،وهي وحدة المعال ة الهيدروجينية للنافثاوتطويرها،  بعض الوحدات القائمة طاقة

م   عا بال يب  هذ قة التنشججججججيل المسججججججووحدة الت ، ووحدة نزع الكبريت من CCRتمر الحفاز بطري

بالعام  الحفاز المائع بطريقة  ، ووحدة المعال ة Prim-Gالغازولين المنتر من وحدة التكسججججججير 

وحدة إنتاج هيدروجين،  هي، . كما يتنججججمن المشججججروع إضججججافة وحدات جديدةالهيدروجينية للديزل

ة ـجججد الطاقـجججتولي دةـجججدال وحـجججى استبـجججالوة علـجججع، ، ووحدة استرجاع بروبيلينووحدة كسر لزوجة

رك ـد المشتـة التوليـ  بطريقـرى تعمـاوات بيخـميغ 39ا ـطاقته ،ةـة بالطريقة الحراريـالكهربائي

.ميغاوات 81 طاقتها Co-Generation Combined cycleة ـدورة المدم ـبال

على ترخيص مشججججروع تطوير مصججججفاة  المحدودة سججججتانبترول هندو شججججركةكما حصججججلت 

يهدف المشجججججروع إلى رفع الطاقة .  Andhra Pradesh والية أندرابراديشفي ،  Visakh"فيسجججججا "

تحسججججين مواصججججفات المنت ات بما يتوافق مع و ،ب/ي ألف 220إلى  160من  التكريرية للمصججججفاة

 القديمة ةإحدى وحدات التقطير الثالر اسجججججتبداليتنجججججمن المشجججججروع  .5"-يورو"المعيار األوروبي 

وحدة تكسججججججير هيدروجيني لزيت الغاز الفراغي وإنشجججججججاء  ،ألف ب/ي 160جديدة طاقتها  بيخرى

مذيب طاقتها لووحدة نزع أسجججفلتينات باب/ي، آالف  6ألف ب/ي، ووحدة أزمرة طاقتها  65طاقتها 

إنتاج هيدروجين طاقة ك  ي طن/اليوم، ووحدت 96حدة استرجاع بروبان طاقتها وو ،ألف ب/ي 50

طن/اليوم. ووحدات  360اسججججترجاع كبريت طاقة ك  منهما  يطن/السججججنة، ووحدتألف  113منهما 

  .2018ويتوقع إن از المشروع في نهاية عام  .معال ة ميا  حامنية، ووحدات معال ة ميا  ملورة



تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون 186

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  13                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

في مدينة  Sriracha "سجججججريراتشجججججا"حقق مشجججججروع تطوير وتوسجججججعة مصجججججفاة ، تايلندفي 

مشجججروع الملحوظا . يهدف  تقدما   Chabang  "تشجججابانغ"القريبة من ميناء  Chonburi "بورينتشجججو"

ألف ب/ي، وتعزيز قدرة المصجججججفاة على تحوي  زيت  410إلى  275إلى رفع الطاقة التكريرية من 

الطلب المحلي على وقود وسججججججائ  النق  الخالي  ال ودة لتلبيةالوقود الثقي  إلى منت ات خفيفة عالية 

 .2022عام  المشروع فيبتشغي   ويتوقع البدء من المركبات الكبريتية.

مع  عقدا   Petronas"بتروناس" النفل والغاز الوطنية الماليزية شركة وقعت ،في ماليزيا

 العقد االيطالية. يتنمن  Technip"تكنيب"األمريكية بالتنامن مع شركة  Flour "فلور" شركة

 البترولي المتكام  "بينغيرانغ"م مع إنشاء  لمشروعلتصاميم الهندسية والتوريد واالنشاء إعداد ا
1PIPC  جوهور"في والية" Johor . ألف ب/ي، متكاملة مع  300طاقتها من مصفاة  الم مع يتكون

 مليار دوالر أمريكي. 27، بكلفة قدرها 2020م مع بتروكيماويات، ويتوقع إن از المشروع في عام 

 تطويرمشججججروع بدء العم  في  عن  Pertamina "برتامينا"أعلنت شججججركة  في إندونيسيييييا،

ألف ب/ي، وإنشجججاء  360ألف ب/ي إلى  260لرفع طاقتها من    Balikpapan "باليكبابان" مصجججفاة

وحدات جديدة الحقة لتعزيز قدرة المصجججججفاة على إنتاج مشجججججتقات بمواصجججججفات متوافقة مع المعيار 

. ييتي هذا المشججروع في إطار برنامر 2020" ويتوقع إن از المشججروع في عام 5-األوروبي "يورو

ويتوقع إن از  ، 2013أعلن عنه في عام والذي ، صججافي النفل التي تملكها الشججركةشججام  لتطوير م

، ألف ب/ي 260طاقتها  "باليكبابان"مصججفاة  رالث مصججاف هي، ، ويتنججمن تطوير2022في عام 

ا ـججججججطاقته  Dumai "اييدوم"اة  ـججججججألف  ب/ي، ومصف 350طاقتها   Cilacap"سيالكاب"مصفاة و

برنامر تطوير ويهدف . ألف ب/ي 125طاقتها   Balongan"بالونغان"ألف ب/ي، ومصجججججفاة  170

 يلي: ماتحقيق  إلىمصافي النفل االندونيسية 

% 2تمكين المصججججججافي من تكرير نفل خام رقي  رخيص الثمن يحتوي على نسججججججبة كبريت  •

 % وزنا .0.4وزنا ، بدال  من النفل المكرر حاليا  الحاوي على نسبة 

 8.9إلى  5.4نيلسون للمصافي من  رفع إجمالي مؤشر تعقيد •

 تعظيم معدل إنتاج المصفاة من المشتقات الخفيفة. •

 ".5جودة مواصفات المنت ات بما يتوافق مع المعيار األوروبي "يوروتحسين  •

 دوالر للبرمي .   7.9دوالر للبرمي  إلى  3المصافي من  يةرفع هامش ربح •

 

                                                 
1 Pengerang Integrated Petroleum Complex 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  12                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

مصججججفاة النفل التي مشججججروع تطوير وتوسججججيع ال يزال العم  قائما  في ، في كوريا الجنوبية

م مع تكرير ألف ب/ي في  669اقتهجججا التكريريجججة ، وطجججS-Oil "إس أويججج "شججججججركجججة تملكهجججا 

. يتكون المشروع من إنشاء وحدة تكسير بالعام  الحفاز المائع Onsan "ساننأو"وبتروكيماويات 

، ووحدات ألف ب/ي 76طاقتها  RFCC-HS1لزيت الوقود كات ظروف تشجججججغي  عالية القسجججججاوة 

ية لزيت الوقود يدروجين عال ة ه نات، ووحدة م تاج أوليفي ها  إن هدف ، ألف ب/ي 63طاقت لك ب وك

تحوي  المخلفات الثقيلة إلى منت ات خفيفة عالية تحسججججججين ربحية المصججججججفاة من خالل رفع طاقة 

غازولين، و 21تتكون من ، ال ودة ي  /طن 370وألف ب/ي ألكيالت،  14ألف ب/ي  نة ميث السجججججج

طن/السججنة أكسججيد  ألف 300وألف طن/السججنة بولي بروبيلين،  405، وMTBEرالري بيوتي  إيثير 

 . 2018من عام  الثانياج في النصف يتوقع إن از المشروع وبدء عمليات االنتالبروبيلين. و

تابعة لشججججججركة  CNPCالصججججججينية  البترول الوطنية مؤسججججججسجججججججة أعلنتفي الصييييييين،  ال

ألف ب/ي  260طاقتها  Anning "آنينغ"مصجججججفاة  بدء تشجججججغي  عن Petrochina"بتروتشجججججاينا"

شجججججركة مشجججججتركة بين شجججججركة أرامكو السجججججعودية  يوه .Yunnan "يونان"جنوب غرب مقاطعة 

 Tianjin"تيان ين"النشاء مصفاة جديدة في  "بتروتشاينا". كما تخطل شركة "بتروتشاينا"وشركة 

الروسججية، بحيث تبدأ  Rosneft "روزنفت"ألف ب/ي، بالتعاون مع شججركة  200التكريرية  طاقتها

 .2020االنتاج في عام 

عن أنشطة التكرير  النفل والبتروكيماويات المحدودة المسؤولة شركةكما أعلنت 

المرحلة الثانية من تشغي   عن CNOOCوالبتروكيماويات لشركة نفل المغمورة الوطنية الصينية 

 "غوانغدونغ" في مقاطعة التي تملكها Huizhou "هويزهو" مشروع تطوير مصفاة

Guangdongألف  420إلى  ألف ب/ي 200من للمصفاة رفع الطاقة التكريرية  . يتنمن المشروع

ألف ب/ي، ووحدة  34ة هيدروجينية طاقتها ـمعال  وحدة، وهي ات جديدةدـافة وحـب/ي، وإض

ويهدف المشروع . ، عالوة على بعض الوحدات الخدميةألف ب/ي 48تكسير هيدروجيني طاقتها 

 إلى تمكين المصفاة من تكرير النفل الخام العربي الحامني المستورد من المملكة العربية السعودية.

 "بتروليوس دي فنزويال"شركة اتفاقية مع  CNPCالصينية  البترول الوطنية وقعت مؤسسة

Petroleos de Venezuela نانهاي" في مصفاة جديدةنشاء ال" Nanhai  في جيايانغJieyang 

بتروليوس كما تتعهد شركة . ألف ب/ي 400طاقتها الصينية،  Guangdongبمقاطعة غوانغدونغ 

 .2020بتزويد المصفاة بالنفل الخام منذ بدء تشغيلها المتوقع في عام  دي فنزويال

                                                 
1 High Severity Residue Fluidized Catalytic Cracking  
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الفصل 
الثالث  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  13                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

في مدينة  Sriracha "سجججججريراتشجججججا"حقق مشجججججروع تطوير وتوسجججججعة مصجججججفاة ، تايلندفي 

مشجججروع الملحوظا . يهدف  تقدما   Chabang  "تشجججابانغ"القريبة من ميناء  Chonburi "بورينتشجججو"

ألف ب/ي، وتعزيز قدرة المصجججججفاة على تحوي  زيت  410إلى  275إلى رفع الطاقة التكريرية من 

الطلب المحلي على وقود وسججججججائ  النق  الخالي  ال ودة لتلبيةالوقود الثقي  إلى منت ات خفيفة عالية 

 .2022عام  المشروع فيبتشغي   ويتوقع البدء من المركبات الكبريتية.

مع  عقدا   Petronas"بتروناس" النفل والغاز الوطنية الماليزية شركة وقعت ،في ماليزيا

 العقد االيطالية. يتنمن  Technip"تكنيب"األمريكية بالتنامن مع شركة  Flour "فلور" شركة

 البترولي المتكام  "بينغيرانغ"م مع إنشاء  لمشروعلتصاميم الهندسية والتوريد واالنشاء إعداد ا
1PIPC  جوهور"في والية" Johor . ألف ب/ي، متكاملة مع  300طاقتها من مصفاة  الم مع يتكون

 مليار دوالر أمريكي. 27، بكلفة قدرها 2020م مع بتروكيماويات، ويتوقع إن از المشروع في عام 

 تطويرمشججججروع بدء العم  في  عن  Pertamina "برتامينا"أعلنت شججججركة  في إندونيسيييييا،

ألف ب/ي، وإنشجججاء  360ألف ب/ي إلى  260لرفع طاقتها من    Balikpapan "باليكبابان" مصجججفاة

وحدات جديدة الحقة لتعزيز قدرة المصجججججفاة على إنتاج مشجججججتقات بمواصجججججفات متوافقة مع المعيار 

. ييتي هذا المشججروع في إطار برنامر 2020" ويتوقع إن از المشججروع في عام 5-األوروبي "يورو

ويتوقع إن از  ، 2013أعلن عنه في عام والذي ، صججافي النفل التي تملكها الشججركةشججام  لتطوير م

، ألف ب/ي 260طاقتها  "باليكبابان"مصججفاة  رالث مصججاف هي، ، ويتنججمن تطوير2022في عام 

ا ـججججججطاقته  Dumai "اييدوم"اة  ـججججججألف  ب/ي، ومصف 350طاقتها   Cilacap"سيالكاب"مصفاة و

برنامر تطوير ويهدف . ألف ب/ي 125طاقتها   Balongan"بالونغان"ألف ب/ي، ومصجججججفاة  170

 يلي: ماتحقيق  إلىمصافي النفل االندونيسية 

% 2تمكين المصججججججافي من تكرير نفل خام رقي  رخيص الثمن يحتوي على نسججججججبة كبريت  •

 % وزنا .0.4وزنا ، بدال  من النفل المكرر حاليا  الحاوي على نسبة 

 8.9إلى  5.4نيلسون للمصافي من  رفع إجمالي مؤشر تعقيد •

 تعظيم معدل إنتاج المصفاة من المشتقات الخفيفة. •

 ".5جودة مواصفات المنت ات بما يتوافق مع المعيار األوروبي "يوروتحسين  •

 دوالر للبرمي .   7.9دوالر للبرمي  إلى  3المصافي من  يةرفع هامش ربح •

 

                                                 
1 Pengerang Integrated Petroleum Complex 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  12                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

مصججججفاة النفل التي مشججججروع تطوير وتوسججججيع ال يزال العم  قائما  في ، في كوريا الجنوبية

م مع تكرير ألف ب/ي في  669اقتهجججا التكريريجججة ، وطجججS-Oil "إس أويججج "شججججججركجججة تملكهجججا 

. يتكون المشروع من إنشاء وحدة تكسير بالعام  الحفاز المائع Onsan "ساننأو"وبتروكيماويات 

، ووحدات ألف ب/ي 76طاقتها  RFCC-HS1لزيت الوقود كات ظروف تشجججججغي  عالية القسجججججاوة 

ية لزيت الوقود يدروجين عال ة ه نات، ووحدة م تاج أوليفي ها  إن هدف ، ألف ب/ي 63طاقت لك ب وك

تحوي  المخلفات الثقيلة إلى منت ات خفيفة عالية تحسججججججين ربحية المصججججججفاة من خالل رفع طاقة 

غازولين، و 21تتكون من ، ال ودة ي  /طن 370وألف ب/ي ألكيالت،  14ألف ب/ي  نة ميث السجججججج

طن/السججنة أكسججيد  ألف 300وألف طن/السججنة بولي بروبيلين،  405، وMTBEرالري بيوتي  إيثير 

 . 2018من عام  الثانياج في النصف يتوقع إن از المشروع وبدء عمليات االنتالبروبيلين. و

تابعة لشججججججركة  CNPCالصججججججينية  البترول الوطنية مؤسججججججسجججججججة أعلنتفي الصييييييين،  ال

ألف ب/ي  260طاقتها  Anning "آنينغ"مصجججججفاة  بدء تشجججججغي  عن Petrochina"بتروتشجججججاينا"

شجججججركة مشجججججتركة بين شجججججركة أرامكو السجججججعودية  يوه .Yunnan "يونان"جنوب غرب مقاطعة 

 Tianjin"تيان ين"النشاء مصفاة جديدة في  "بتروتشاينا". كما تخطل شركة "بتروتشاينا"وشركة 

الروسججية، بحيث تبدأ  Rosneft "روزنفت"ألف ب/ي، بالتعاون مع شججركة  200التكريرية  طاقتها

 .2020االنتاج في عام 

عن أنشطة التكرير  النفل والبتروكيماويات المحدودة المسؤولة شركةكما أعلنت 

المرحلة الثانية من تشغي   عن CNOOCوالبتروكيماويات لشركة نفل المغمورة الوطنية الصينية 

 "غوانغدونغ" في مقاطعة التي تملكها Huizhou "هويزهو" مشروع تطوير مصفاة

Guangdongألف  420إلى  ألف ب/ي 200من للمصفاة رفع الطاقة التكريرية  . يتنمن المشروع

ألف ب/ي، ووحدة  34ة هيدروجينية طاقتها ـمعال  وحدة، وهي ات جديدةدـافة وحـب/ي، وإض

ويهدف المشروع . ، عالوة على بعض الوحدات الخدميةألف ب/ي 48تكسير هيدروجيني طاقتها 

 إلى تمكين المصفاة من تكرير النفل الخام العربي الحامني المستورد من المملكة العربية السعودية.

 "بتروليوس دي فنزويال"شركة اتفاقية مع  CNPCالصينية  البترول الوطنية وقعت مؤسسة

Petroleos de Venezuela نانهاي" في مصفاة جديدةنشاء ال" Nanhai  في جيايانغJieyang 

بتروليوس كما تتعهد شركة . ألف ب/ي 400طاقتها الصينية،  Guangdongبمقاطعة غوانغدونغ 

 .2020بتزويد المصفاة بالنفل الخام منذ بدء تشغيلها المتوقع في عام  دي فنزويال

                                                 
1 High Severity Residue Fluidized Catalytic Cracking  



تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون 188

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  15                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

المشججججججروع توقع أن يبدأ يو. جديدة، لتعزيز إنتاج األلكيالت والمقطرات الخفيفة  FCCالحفاز المائع 

 "ديترويت". كما أعلنت الشركة عن تنفيذ مشروع مشابه في  مصفاة 2018االنتاج في مطلع عام ب

 ألف ب/ي.  132وتبلغ طاقتها التكريرية  ،التي تمتلكها في والية ميشيغان

 "أنديفور"ليصبح  اسمهاتغيير  عن Tesoro"تيزورو“شركة أعلنت ، 2017أغسطس في 

Andeavor.  ذا التغيير بعد استكمال استحواكها على رالث مصاف تابعة  لمؤسسة  التكرير ـاء هـوج

ا ـطاقته ،ة تكساسـفي والي El Paso "إلباسو"ة اوهي، مصف .Western Refining Incالغربية 

ألف  25ا ــيكو طاقتهــومكسـة نيـ، في والي Gallup "وبـغال"اة ـف ب/ي، ومصفـأل 131التكريرية 

ألف ب/ي، إضافة إلى استحواكها على حصص  98طاقتها    Pol Parke"بول  بارك"ب/ي، ومصفاة 

 "روفيأند" شركةلمتحدة، حيث وص  عدد المصافي التي تملكها في مصافي أخرى في الواليات ا

 "روفيأند" شركةمليون ب/ي. كما حققت  1.1حاليا  إلى عشر مصاف بطاقة تكريرية إجمالية قدرها 

 "كارسون"لوس أن لوس هما مصفاة  في تقدما   ملحوظا  في مشروع ربل مصفاتين مت اورتين

Carson ويلمينغتون"، ومصفاة" Wilmington وكلك بهدف دم هما في مصفاة متكاملة واحدة. كما ،

للبيئة، وتطوير المعدات القائمة،  االنبعارات الملورةسيساهم المشروع في تمكين المصفاتين من خفض 

ويتوقع االنتهاء من  .برمي /اليوم 6أي حوالي ، % فقل2إضافة إلى رفع الطاقة التكريرية بمعدل 

قد حصلت على  "روفيأند"ت در االشارة إلى أن  مؤسسة    .2018اية عام إنشاء المشروع في نه

مليون دوالر أمريكي،  170، بمبلغ  Anacortes"أناكورتس"ترخيص إنشاء وحدة أزمرة في مصفاة 

وسيساهم المشروع  .2018ويتوقع االنتهاء من أعمال بناء وتشغي  الوحدة في الربع الثاني من عام 

ألف  15ن إنتاج  وقود المحركات وفق أحدث المعايير البيئية، إضافة إلى إنتاج في تمكين المصفاة م

 إلى جانب وحدة األزمرة، تنفيذ األعمال التالية: ب/ي من الزايلين. كما يتنمن المشروع،

للنافثا، بهدف نزع كمية أكبر من المركبات  رفع طاقة وحدة المعال ة الهيدروجينية •

 الكبريتية من الغازولين.

 النتاج الزايلينات. إنشاء وحدة استرجاع عطريات •

 إنشاء مرج  بخاري جديد، لتلبية حاجة وحدات المصفاة من بخار الماء. •

من الناقالت البحرية التي تيتي إلى ميناء  إنشاء وحدة تحكم باألبخرة الهيدروكربونية •

 تفريغ وتحمي  المنت ات النفطية. 

 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  14                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

  Rozneft "روزنفت"بين شجججركة  من جهة أخرى تم االعالن عن إنشجججاء شجججركة مشجججتركة

االندونيسجججية، لتنفيذ مشجججروع م مع تكرير وبتروكيماويات  في مدينة  "برتامينا"ة كالروسجججية وشجججر

 300طاقتها جديدة ، شرق مدينة جافا االندونيسية. يتنمن المشروع إنشاء مصفاة  Tuban"توبان"

سنة  مليون طن/السنة  1.3، وإيثلينألف ب/ي متكاملة مع م مع بتروكيماويات النتاج مليون طن/ال

 عطريات.

 أمريكا الشمالية  1-2

 تابعت مصججججججافي النفل تركيزها على تنفيذ برامر  تطوير في الوليات المتحدة األمريكية،

األداء التشججججغيلي، وتعظيم التكام ، وتحسججججين الربحية، بهدف  المحافظة على موقعها التنافسججججي في 

 العالم.  النفل في مقدمة مصافي

اتفاقا    .Marathon Petroleum Corpبترول مارارون  شركة، عقدت 2017أبري  نيسان/ في

لمشروع  ، واالنشاءوالتوريدات ،يتنمن إن از التصاميم الهندسية .Flour Corp "رفلو" شركةمع 

، التي تبلغ طاقتها Galveston Bay "غالفيسججججتون باي"عمليات التكرير في ك  من مصججججفاة  تطوير

والية  -ألف ب/ي في مدينة تكسججججاس 86طاقتها  "تكسججججاس"ألف ب/ي، ومصججججفاة  459التكريرية 

متطلبات المعايير الحديثة لمواصججججفات  من تلبيةتكسججججاس. يهدف المشججججروع إلى تمكين المصججججفاتين 

التي أصجججججدرتها وكالة حماية البيئة األمريكية، وكلك من خالل إنشجججججاء عمليات  (Tier 3) الغازولين

تكرير جديدة وتطوير بعض العمليات القائمة، ودمر المصججفاتين ضججمن مصججفاة واحدة متكاملة تبلغ 

 تكساس. ألف ب/ي، تحت اسم م مع تكرير 584طاقتها التكريرية 

 1.5بكلفة  2015يذكر أن المشججججججروع قد أعلن عنه للمرة األولى في الربع الرابع من عام 

بهدف تعزيز إنتاج وقود الديزل الحاوي وكلك مليار دوالر أمريكي، بحيث يتم إن از  على مراح ، 

ت ، ورفع طاقة عمليات تحوي  زيت الوقود إلى مشتقا ULSDعلى نسبة منخفنة جدا  من الكبريت

خفيفة عالية القيمة، وتعظيم إنتاج المقطرات وزيت الغاز، عالوة على  خفض تكاليف التشججججججغي  

مارارون في مدينة تكساس، من خالل دمر المصافي في مصفاة  شركةوالصيانة في مصافي نفل  

 .واحدة متكاملة

  لتوريد  Praxair "براكسجججججير" شجججججركةعقدا  طوي  األمد مع  "مارارون" شجججججركةكما وقعت 

 ULSDهيدروجين إلى مشجججروع إنتاج وقود الديزل الحاوي على نسجججبة منخفنجججة جدا  من الكبريت 

عام  ية  ها فة ب، 2018المتوقع إن از  في ن فاة  220كل  "غاريفي "مليون دوالر أمريكي في مصجججججج

Garyville  ألف ب/ي. يججيتي هججذا  539بواليججة لويزيججانججا األمريكيججة، التي تبلغ طججاقتهججا التكريريججة

والذي يتنمن أينا  إنشاء وحدة تكسير بالعام   ،وع في إطار برنامر تحسين ربحية المصفاةالمشر
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الفصل 
الثالث  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  15                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

المشججججججروع توقع أن يبدأ يو. جديدة، لتعزيز إنتاج األلكيالت والمقطرات الخفيفة  FCCالحفاز المائع 

 "ديترويت". كما أعلنت الشركة عن تنفيذ مشروع مشابه في  مصفاة 2018االنتاج في مطلع عام ب

 ألف ب/ي.  132وتبلغ طاقتها التكريرية  ،التي تمتلكها في والية ميشيغان

 "أنديفور"ليصبح  اسمهاتغيير  عن Tesoro"تيزورو“شركة أعلنت ، 2017أغسطس في 

Andeavor.  ذا التغيير بعد استكمال استحواكها على رالث مصاف تابعة  لمؤسسة  التكرير ـاء هـوج

ا ـطاقته ،ة تكساسـفي والي El Paso "إلباسو"ة اوهي، مصف .Western Refining Incالغربية 

ألف  25ا ــيكو طاقتهــومكسـة نيـ، في والي Gallup "وبـغال"اة ـف ب/ي، ومصفـأل 131التكريرية 

ألف ب/ي، إضافة إلى استحواكها على حصص  98طاقتها    Pol Parke"بول  بارك"ب/ي، ومصفاة 

 "روفيأند" شركةلمتحدة، حيث وص  عدد المصافي التي تملكها في مصافي أخرى في الواليات ا

 "روفيأند" شركةمليون ب/ي. كما حققت  1.1حاليا  إلى عشر مصاف بطاقة تكريرية إجمالية قدرها 

 "كارسون"لوس أن لوس هما مصفاة  في تقدما   ملحوظا  في مشروع ربل مصفاتين مت اورتين

Carson ويلمينغتون"، ومصفاة" Wilmington وكلك بهدف دم هما في مصفاة متكاملة واحدة. كما ،

للبيئة، وتطوير المعدات القائمة،  االنبعارات الملورةسيساهم المشروع في تمكين المصفاتين من خفض 

ويتوقع االنتهاء من  .برمي /اليوم 6أي حوالي ، % فقل2إضافة إلى رفع الطاقة التكريرية بمعدل 

قد حصلت على  "روفيأند"ت در االشارة إلى أن  مؤسسة    .2018اية عام إنشاء المشروع في نه

مليون دوالر أمريكي،  170، بمبلغ  Anacortes"أناكورتس"ترخيص إنشاء وحدة أزمرة في مصفاة 

وسيساهم المشروع  .2018ويتوقع االنتهاء من أعمال بناء وتشغي  الوحدة في الربع الثاني من عام 

ألف  15ن إنتاج  وقود المحركات وفق أحدث المعايير البيئية، إضافة إلى إنتاج في تمكين المصفاة م

 إلى جانب وحدة األزمرة، تنفيذ األعمال التالية: ب/ي من الزايلين. كما يتنمن المشروع،

للنافثا، بهدف نزع كمية أكبر من المركبات  رفع طاقة وحدة المعال ة الهيدروجينية •

 الكبريتية من الغازولين.

 النتاج الزايلينات. إنشاء وحدة استرجاع عطريات •

 إنشاء مرج  بخاري جديد، لتلبية حاجة وحدات المصفاة من بخار الماء. •

من الناقالت البحرية التي تيتي إلى ميناء  إنشاء وحدة تحكم باألبخرة الهيدروكربونية •

 تفريغ وتحمي  المنت ات النفطية. 

 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  14                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

  Rozneft "روزنفت"بين شجججركة  من جهة أخرى تم االعالن عن إنشجججاء شجججركة مشجججتركة

االندونيسجججية، لتنفيذ مشجججروع م مع تكرير وبتروكيماويات  في مدينة  "برتامينا"ة كالروسجججية وشجججر

 300طاقتها جديدة ، شرق مدينة جافا االندونيسية. يتنمن المشروع إنشاء مصفاة  Tuban"توبان"

سنة  مليون طن/السنة  1.3، وإيثلينألف ب/ي متكاملة مع م مع بتروكيماويات النتاج مليون طن/ال

 عطريات.

 أمريكا الشمالية  1-2

 تابعت مصججججججافي النفل تركيزها على تنفيذ برامر  تطوير في الوليات المتحدة األمريكية،

األداء التشججججغيلي، وتعظيم التكام ، وتحسججججين الربحية، بهدف  المحافظة على موقعها التنافسججججي في 

 العالم.  النفل في مقدمة مصافي

اتفاقا    .Marathon Petroleum Corpبترول مارارون  شركة، عقدت 2017أبري  نيسان/ في

لمشروع  ، واالنشاءوالتوريدات ،يتنمن إن از التصاميم الهندسية .Flour Corp "رفلو" شركةمع 

، التي تبلغ طاقتها Galveston Bay "غالفيسججججتون باي"عمليات التكرير في ك  من مصججججفاة  تطوير

والية  -ألف ب/ي في مدينة تكسججججاس 86طاقتها  "تكسججججاس"ألف ب/ي، ومصججججفاة  459التكريرية 

متطلبات المعايير الحديثة لمواصججججفات  من تلبيةتكسججججاس. يهدف المشججججروع إلى تمكين المصججججفاتين 

التي أصجججججدرتها وكالة حماية البيئة األمريكية، وكلك من خالل إنشجججججاء عمليات  (Tier 3) الغازولين

تكرير جديدة وتطوير بعض العمليات القائمة، ودمر المصججفاتين ضججمن مصججفاة واحدة متكاملة تبلغ 

 تكساس. ألف ب/ي، تحت اسم م مع تكرير 584طاقتها التكريرية 

 1.5بكلفة  2015يذكر أن المشججججججروع قد أعلن عنه للمرة األولى في الربع الرابع من عام 

بهدف تعزيز إنتاج وقود الديزل الحاوي وكلك مليار دوالر أمريكي، بحيث يتم إن از  على مراح ، 

ت ، ورفع طاقة عمليات تحوي  زيت الوقود إلى مشتقا ULSDعلى نسبة منخفنة جدا  من الكبريت

خفيفة عالية القيمة، وتعظيم إنتاج المقطرات وزيت الغاز، عالوة على  خفض تكاليف التشججججججغي  

مارارون في مدينة تكساس، من خالل دمر المصافي في مصفاة  شركةوالصيانة في مصافي نفل  

 .واحدة متكاملة

  لتوريد  Praxair "براكسجججججير" شجججججركةعقدا  طوي  األمد مع  "مارارون" شجججججركةكما وقعت 

 ULSDهيدروجين إلى مشجججروع إنتاج وقود الديزل الحاوي على نسجججبة منخفنجججة جدا  من الكبريت 

عام  ية  ها فة ب، 2018المتوقع إن از  في ن فاة  220كل  "غاريفي "مليون دوالر أمريكي في مصجججججج

Garyville  ألف ب/ي. يججيتي هججذا  539بواليججة لويزيججانججا األمريكيججة، التي تبلغ طججاقتهججا التكريريججة

والذي يتنمن أينا  إنشاء وحدة تكسير بالعام   ،وع في إطار برنامر تحسين ربحية المصفاةالمشر
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 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  17                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

تنفيذ  االتفاق   Shell PLC  "شججج "أنهت شجججركتا أرامكو السجججعودية و ،2017في مايو/أيار 

في الواليات المتحدة  المشجججتركة موتيفا  شجججركةالذي أعلن سجججابقا  عن إنهاء عالقة الشجججراكة في ملكية 

التي تبلغ  Norco "نوركو" تياألمريكية، وأصجججبحت شجججركة شججج  بذلك  تمتلك كام  حصجججة مصجججفا

ها التكريرية  ها  Conventت" نو"كونفيألف ب/ي،  235طاقت نا في ألف ب/ي 230طاقت  ،لويزيا

طاقتها  Port Arthur" بورت آررر"شركة أرامكو السعودية على كام  ملكية مصفاة حصول مقاب  

ألف ب/ي، بوالية تكسجججججججاس األمريكية، مع احتفاظها بترخيص اسججججججتخدام العالمة الت ارية  600

 لشركة ش  على مبيعاتها من الغازولين والديزل في بعض الواليات األمريكية.

بدراسة  Petroleos Mexicanos، بدأت شركة بتروليوس مكسيكانوس الوطنية  في المكسيك

ألف ب/ي،  122طاقتها   Cadereyta "كاديرييتا"عروض توريد الهيدروجين إلى مصفاتي 

ألف ب/ي. يتنمن المشروع أينا  تطوير وحدة إنتاج  87.4طاقتها  Madero "ماديرو"و

ييتي هذا االجراء في إطار برنامر  .مليون يورو 50بكلفة  Tula "توال"الهيدروجين في مصفاة 

لتعزيز قدرتها على إنتاج الوقود األنظف  ،مصافي النفل الستة العاملة في المكسيكأداء تطوير 

 وتحسين ربحيتها. 

 أمريكا الجنوبية  1-3

 في، Campana "كامبانا"تطوير مصججججفاة ال يزال العم  قائما  في مشججججروع في األرجنتين، 

، األرجنتينية   Axion Energy"أكسيون إنيرجي"شركة التي تملكها  Buenos Aires بيونس أيريس

 ،طاقة التكريرية للمصجججفاةلالمشجججروع رفع ايتنجججمن . ألف ب/ي 87تبلغ طاقتها التكريرية الحالية و

 ،يمليار دوالر أمريك 1.5، بكلفة ومعال ة هيدروجينية جديدة ،وإنشججاء وحدات تكسججير هيدروجيني

وتحسججججججين التزامهججا بمتطلبججات على إنتججاج الوقود األنظف،  ة المصججججججفججاةتعزيز قججدروكلججك بهججدف 

، سجججججتيراد من الخارجاالوزيادة معدل إنتاج المشجججججتقات النفطية لتخفيف أعباء التشجججججريعات البيئية، 

 .  2018ويتوقع إن از المشروع في نهاية عام 

 "بارانكابيرمي ا"مشججججججروع رفع الطاقة التكريرية لمصججججججفاة  تم تيجي  تنفيذ في كولومبيا،

Barrancabermeja  إيكوبترول"شججججججركجة ألف ب/ي، التي تملكهجا  300ألف ب/ي إلى  250من" 

وهي المصفاة الرئيسية في كولومبيا، ولم يحدد موعد الستئناف العم  في ، Ecopetrol SAالوطنية 

 .المشروع

 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
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عقد إدارة أعمال التصاميم  .Chevron Incون وقعت مؤسسة شيفر 2017في شباط/فبراير

لتطوير وحدة   .Worley Parson Ltdالهندسية والتوريد واالنشاء مع شركة وارلي بارسون المحدودة

ألف  53، طاقتها التكريرية  Salt Lake"لت ليكوس"ب/ي، في مصفاة  4500ألكلة طاقتها االنتاجية 

 . 2020تهاء من أعمال االنشاء في عام ب/ي، بوالية أوتا األمريكية، ويتوقع االن

تعدي  تقنية االنتاج بما يحقق تخفيف المخاطر  يهدف مشروع تطوير وحدة األلكلة إلى

إمكانية تنشيل العام  الحفاز في الموقع، وخفض معدل توفير المحتملة من استخدام حمض الفلور، و

في حالة استخدام حمض الكبريت،  ضعف مقارنة بما هو عليه 400استهالك العام  الحفاز بمقدار 

 لتمكينها من استقبال طيف أوسع من األوليفينات كلقيم. عالوة على تحسين مرونة الوحدة

عقدا  مع  شركة  .Meridian Energy Group Incوقعت مؤسسة م موعة ميريديان للطاقة 

تقديم الخدمات الهندسية لمشروع إنشاء  "كايفيب"بموجبه شركة  تتولىاألمريكية،  Vepica "فيبيكا"

والية نورث داكوتا  - Billings"بيلينغز"بمقاطعة  Davis "دافيس"مصفاة جديدة عالية التعقيد في 

North Dakota ألف ب/ي، وكلك لتكرير النفل الصخري  55، طاقتهاShale Oil  المنتر  من حقول

وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تتنمن المرحلة االنتاج الم اورة في المنطقة ال نوبية الغربية. 

إضافة إلى وحدة تكسير بالعام  الحفاز المائع، ألف ب/ي،  27.5األولى إنشاء وحدة تقطير طاقتها 

إنشاء وحدة تقطير رانية طاقتها  أما المرحلة الثانية فتتنمن .2018وسيتم تشغيلها في بداية عام 

إنشاء وحدة ألف ب/ي، إضافة إلى   55إلى للمصفاة ة التكريرية الطاقبحيث ترتفع ألف ب/ي،  27.5

 ب/ي، ألف18.25ألف ب/ي، ووحدة معال ة هيدروجينية للنافثا طاقتها  16.8تقطير فراغي طاقتها 

إلى  4ألف ب/ي، ووحدة إنتاج هيدروجين طاقتها  16.128ووحدة تهذيب بالعام  الحفاز طاقتها 

ألف ب/ي،  19.850ووحدة معال ة هيدروجينية للمقطرات طاقتها مليون قدم مكعب في اليوم،  19

ا ـريت طاقتهـرجاع كبـدة استـ، ووحف ب/يــأل 14.380ا ـطاقته يـدروجينــهي رـتكسيدة ـووح

 .  2019في نهاية عام  المرحلة الثانية تشغي يتوقع بدء ، وطن/اليوم 11.5

في إطار خطتها السججتحواك وإنشججاء وتموي  منشججيت نفطية في الواليات المتحدة األمريكية، 

بوضجع ح ر األسجاس لمشجروع إنشجاء مصجفاة جديدة  في  .MMEX Resources Corp شجركةقامت 

ألف ب/ي. وسججتسججتفيد المصججفاة من  50بوالية تكسججاس، طاقتها التكريرية  Picos "بيكوس"مقاطعة 

لقائمة في المقاطعة، كخطوط األنابيب، ومحطات التحمي  والتخزين، في تسججججججويق البنية التحتية ا

 منت ات المصفاة محليا ، وتصدير الفائض إلى األسواق الخارجية. 
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الفصل 
الثالث  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  17                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

تنفيذ  االتفاق   Shell PLC  "شججج "أنهت شجججركتا أرامكو السجججعودية و ،2017في مايو/أيار 

في الواليات المتحدة  المشجججتركة موتيفا  شجججركةالذي أعلن سجججابقا  عن إنهاء عالقة الشجججراكة في ملكية 

التي تبلغ  Norco "نوركو" تياألمريكية، وأصجججبحت شجججركة شججج  بذلك  تمتلك كام  حصجججة مصجججفا

ها التكريرية  ها  Conventت" نو"كونفيألف ب/ي،  235طاقت نا في ألف ب/ي 230طاقت  ،لويزيا

طاقتها  Port Arthur" بورت آررر"شركة أرامكو السعودية على كام  ملكية مصفاة حصول مقاب  

ألف ب/ي، بوالية تكسجججججججاس األمريكية، مع احتفاظها بترخيص اسججججججتخدام العالمة الت ارية  600

 لشركة ش  على مبيعاتها من الغازولين والديزل في بعض الواليات األمريكية.

بدراسة  Petroleos Mexicanos، بدأت شركة بتروليوس مكسيكانوس الوطنية  في المكسيك

ألف ب/ي،  122طاقتها   Cadereyta "كاديرييتا"عروض توريد الهيدروجين إلى مصفاتي 

ألف ب/ي. يتنمن المشروع أينا  تطوير وحدة إنتاج  87.4طاقتها  Madero "ماديرو"و

ييتي هذا االجراء في إطار برنامر  .مليون يورو 50بكلفة  Tula "توال"الهيدروجين في مصفاة 

لتعزيز قدرتها على إنتاج الوقود األنظف  ،مصافي النفل الستة العاملة في المكسيكأداء تطوير 

 وتحسين ربحيتها. 

 أمريكا الجنوبية  1-3

 في، Campana "كامبانا"تطوير مصججججفاة ال يزال العم  قائما  في مشججججروع في األرجنتين، 

، األرجنتينية   Axion Energy"أكسيون إنيرجي"شركة التي تملكها  Buenos Aires بيونس أيريس

 ،طاقة التكريرية للمصجججفاةلالمشجججروع رفع ايتنجججمن . ألف ب/ي 87تبلغ طاقتها التكريرية الحالية و

 ،يمليار دوالر أمريك 1.5، بكلفة ومعال ة هيدروجينية جديدة ،وإنشججاء وحدات تكسججير هيدروجيني

وتحسججججججين التزامهججا بمتطلبججات على إنتججاج الوقود األنظف،  ة المصججججججفججاةتعزيز قججدروكلججك بهججدف 

، سجججججتيراد من الخارجاالوزيادة معدل إنتاج المشجججججتقات النفطية لتخفيف أعباء التشجججججريعات البيئية، 

 .  2018ويتوقع إن از المشروع في نهاية عام 

 "بارانكابيرمي ا"مشججججججروع رفع الطاقة التكريرية لمصججججججفاة  تم تيجي  تنفيذ في كولومبيا،

Barrancabermeja  إيكوبترول"شججججججركجة ألف ب/ي، التي تملكهجا  300ألف ب/ي إلى  250من" 

وهي المصفاة الرئيسية في كولومبيا، ولم يحدد موعد الستئناف العم  في ، Ecopetrol SAالوطنية 

 .المشروع

 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  16                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

عقد إدارة أعمال التصاميم  .Chevron Incون وقعت مؤسسة شيفر 2017في شباط/فبراير

لتطوير وحدة   .Worley Parson Ltdالهندسية والتوريد واالنشاء مع شركة وارلي بارسون المحدودة

ألف  53، طاقتها التكريرية  Salt Lake"لت ليكوس"ب/ي، في مصفاة  4500ألكلة طاقتها االنتاجية 

 . 2020تهاء من أعمال االنشاء في عام ب/ي، بوالية أوتا األمريكية، ويتوقع االن

تعدي  تقنية االنتاج بما يحقق تخفيف المخاطر  يهدف مشروع تطوير وحدة األلكلة إلى

إمكانية تنشيل العام  الحفاز في الموقع، وخفض معدل توفير المحتملة من استخدام حمض الفلور، و

في حالة استخدام حمض الكبريت،  ضعف مقارنة بما هو عليه 400استهالك العام  الحفاز بمقدار 

 لتمكينها من استقبال طيف أوسع من األوليفينات كلقيم. عالوة على تحسين مرونة الوحدة

عقدا  مع  شركة  .Meridian Energy Group Incوقعت مؤسسة م موعة ميريديان للطاقة 

تقديم الخدمات الهندسية لمشروع إنشاء  "كايفيب"بموجبه شركة  تتولىاألمريكية،  Vepica "فيبيكا"

والية نورث داكوتا  - Billings"بيلينغز"بمقاطعة  Davis "دافيس"مصفاة جديدة عالية التعقيد في 

North Dakota ألف ب/ي، وكلك لتكرير النفل الصخري  55، طاقتهاShale Oil  المنتر  من حقول

وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تتنمن المرحلة االنتاج الم اورة في المنطقة ال نوبية الغربية. 

إضافة إلى وحدة تكسير بالعام  الحفاز المائع، ألف ب/ي،  27.5األولى إنشاء وحدة تقطير طاقتها 

إنشاء وحدة تقطير رانية طاقتها  أما المرحلة الثانية فتتنمن .2018وسيتم تشغيلها في بداية عام 

إنشاء وحدة ألف ب/ي، إضافة إلى   55إلى للمصفاة ة التكريرية الطاقبحيث ترتفع ألف ب/ي،  27.5

 ب/ي، ألف18.25ألف ب/ي، ووحدة معال ة هيدروجينية للنافثا طاقتها  16.8تقطير فراغي طاقتها 

إلى  4ألف ب/ي، ووحدة إنتاج هيدروجين طاقتها  16.128ووحدة تهذيب بالعام  الحفاز طاقتها 

ألف ب/ي،  19.850ووحدة معال ة هيدروجينية للمقطرات طاقتها مليون قدم مكعب في اليوم،  19

ا ـريت طاقتهـرجاع كبـدة استـ، ووحف ب/يــأل 14.380ا ـطاقته يـدروجينــهي رـتكسيدة ـووح

 .  2019في نهاية عام  المرحلة الثانية تشغي يتوقع بدء ، وطن/اليوم 11.5

في إطار خطتها السججتحواك وإنشججاء وتموي  منشججيت نفطية في الواليات المتحدة األمريكية، 

بوضجع ح ر األسجاس لمشجروع إنشجاء مصجفاة جديدة  في  .MMEX Resources Corp شجركةقامت 

ألف ب/ي. وسججتسججتفيد المصججفاة من  50بوالية تكسججاس، طاقتها التكريرية  Picos "بيكوس"مقاطعة 

لقائمة في المقاطعة، كخطوط األنابيب، ومحطات التحمي  والتخزين، في تسججججججويق البنية التحتية ا

 منت ات المصفاة محليا ، وتصدير الفائض إلى األسواق الخارجية. 
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 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  19                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

مصججافي القائمة في لتطوير ال ةشججامل خطةييتي مشججروع تطوير مصججفاة أصججفهان في إطار 

انية بهدف تعظيم إنتاج الغازولين والديزل لتلبية الطلب المحلي المتنامي، وتخفيف ال مهورية االير

، "عبدان"تطوير مصججفاة مشججروع  . تتنججمن الخطة أينججا  أعباء االسججتيراد من األسججواق الخارجية

الشركة الوطنية الصينية  المشروع تقوم بتنفيذ .ألف ب/ي 400وهي أكبر مصفاة في إيران طاقتها 

. يتنمن المشروع إضافة مليار دوالر 2.7بكلفة  SINOPEC "للتكرير والبتروكيماويات "سينوبيك

ألف  150ألف ب/ي، وسيتم إغالق الوحدة القديمة التي تبلغ طاقتها  210وحدة تقطير جديدة طاقتها 

إلى خفض الطاقة التكريرية  ليبالتا ب/ي، مع المحافظة على وحدة التقطير الثانية، مما سججججججيؤدي

 ألف ب/ي.   360لمصفاة عبدان إلى 

 التكريرية طاقتها  Tabriz"تبريز"كما وقعت الوزارة عقد إن از دراسججججة تطوير مصججججفاتي 

 االيطالية. Saipem "سايبيم"مع شركة ألف ب/ي،  58طاقتها  Shiraz "شيراز"وألف ب/ي،  110

 Bahman Geno "بججاهمججان جينو"تم توقيع مججذكرة تفججاهم بين شججججججركججة  ،من جهججة أخرى

لمشروع إنشاء مصفاة  ،للهندسة واالنشاءات ال نوبية الكورية  Daewoo"دايو"وشركة  االيرانية،

يار  10كلفة تصججججججج  إلى بألف ب/ي، و 300طاقتها  ،الثقي  االيرانيخام النفل الجديدة لتكرير  مل

ي هذا ـجججججججججججييت  ."عباس ربند" ميناء بعد أن كان مقررا  في  "هرمز"اء ـجججججججججججمين في، دوالر أمريكي

ران ـججي إيـججـججفة ـججة التكريريـججالطاقالي ـججلرفع إجم ة وزارة النفل االيرانيةـججار خطـججي إطـججالمشروع ف

وحدات فص  للمتكثفات المنت ة من رمان  كما أعلن عن خطة النشاء .مليون ب/ي 2.04دار ـجججـجججبمق

ها في المغمورة،  "السجججججججالوية"حق  غاز  قة ك  من تاج االبدأ يويتوقع أن ألف ب/ي.  60طا في ن

  .2019في عام ألف ب/ي  120بطاقة  وحدتينالمرحلة األولى المكونة من 

   أوروبا الغربية  1-5

تنفيذ مشجججججججاريع تحديث وتطوير  نحو في أوروبا الغربية شججججججركات التكريرال يزال توجه 

شديدة ظروف لمواجهة  ، وكلكتحسين األداء والربحية بهدف ،لمصافي القائمةا سة ال وتراجع المناف

 . الطلب على المنت ات البترولية

 عن خطة .Essar Oil UK Ltd "أوي  المحدودةإيسار "أعلنت شركة المملكة المتحدة، في 

في مشججججججروع تطوير مصججججججفاة   2018مليون دوالر أمريكي خالل السججججججنة المالية  250السججججججتثمار 

.  يهدف  Cheshire"تشججججججيشججججججير"، بمدينة Ellesmere "إليسججججججمير"في ميناء  Stanlow "سججججججتانلو"

إلى  تحسين األداء التشغيلي واالقتصادي للمصفاة  تفاصيله، الذي لم تفصح الشركة عن  ،المشروع

      من خالل رفع كمية المنت ات الخفيفة على حساب زيت الوقود الثقي .

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  18                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

فاليرو "التي تملكها مؤسججسججة مصججفاة التطوير بدأت أعمال االنشججاء في مشججروع ،  في أروبا

لتمكينها من تكرير النفل الخام  ،San Nicolas "سان نيكوالس"في مدينة   Valero Energy"إنيرجي

ألف ب/ي،  209قدرها  بطاقة تكريرية  Orinoco "أورينوكو"الفنزويلي الثقي  جدا  المنتر من حق  

 .2018ويتوقع إن از المشججروع في نهاية عام مليون دوالر أمريكي،  650-450وكلفة تتراوح بين 

المملوكة لشركة بتروليوس دي فنزويال إس  .Citgo Petroleum Corpشركة بترول سيتغويذكر أن 

عتقد    Petroleos de Venezuela SA (PDVSA)إي قا   وق فا بات  تيهي ا العادة مع حكومة أرو

 ألف ب/ي.  235كانت تعم  بطاقة تكريرية قدرها  بعد أنالمصفاة 

تنفيذ ل  Fluor"فلور" مؤسسةعن توقيع عقد مع   Enap "إيناب"أعلنت شركة  في التشيلي،
ا ـججطاقته Bio Bio "بيو بيو"اة  ـججصفم تطويرمشروع د واالنشاء لـججة والتوريـججـججم الهندسيـججـججالتصامي

تركيب منظومة معال ة الغازات الفائنججججججة من وحدة  "فلور"ألف ب/ي. سججججججتتولى شججججججركة  116
ويتوقع االنتهاء من تنفيذ المشججججروع  .التكسججججير بالعام  الحفاز بهدف خفض االنبعارات الملورة للبيئة

  . 2018في نهاية عام 

تيجي  تنفيذ  ال امايكية عن  .Petrojam Ltdشججججركة بتروجام المحدودة أعلنت  ،في جامايكا
وهي شركة مشتركة مع  الحكومة الفينزويلية، وكلك   ، Kingston"كينغستون"خطة تطوير مصفاة 

رفع   "كينغسججتون"بسججبب االضججطرابات السججياسججية في فينزويال. يتنججمن مشججروع تطوير مصججفاة 
ألف ب/ي، وإضجججججججافة وحدات جديدة، أهمها وحدة  50ألف ب/ي إلى   36من  الطاقة التكريرية
عام  الح تقطير فراغي، بال ثا، ووحدة تهذيب  ناف ية للمقطرات وال فاز ووحدتي معال ة هيدروجين

بطريقة التنشججججججيل المسججججججتمر، ووحدة تفحيم مؤج ، ووحدة معال ة ميا  حامنججججججية، ووحدة معال ة 
 .باألمين، ووحدة استرجاع كبريت

  الشرق األوسط  1-4

تشججغي  الوحدة األولى من مشججروع إنشججاء  بدء أعلنت وزارة النفل االيرانية عن في إيران،
 عباس. ألف ب/ي في منطقة بندر 120طاقة ك  منها ، رالث وحدات فص  متكثفات

 راني  ،عقد تطوير مصججفاة أصججفهان NIORDCااليرانية شججركة التكرير الوطنية وقعت كما 
يمة قب، الكورية ال نوبية Daelim "ليمدا" مع شركة ألف ب/ي، 380 مصفاة في إيران طاقتها أكبر

إلى تحسججججججين جودة الغازولين والديزل من المعيار مشججججججروع المليار دوالر أمريكي. يهدف  1.91
"، عالوة على رفع معدل إنتاج الغازولين وغاز البترول 5-" إلى المعيار "يورو2-األوروبي "يورو
ألف ب/ي على التوالي، على الرغم من خفض الطججاقججة  13.2ألف ب/ي، و 53المسجججججججال بمقججدار 

 ألف ب/ي.  16التكريرية للمصفاة بمقدار 
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الفصل 
الثالث  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  19                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

مصججافي القائمة في لتطوير ال ةشججامل خطةييتي مشججروع تطوير مصججفاة أصججفهان في إطار 

انية بهدف تعظيم إنتاج الغازولين والديزل لتلبية الطلب المحلي المتنامي، وتخفيف ال مهورية االير

، "عبدان"تطوير مصججفاة مشججروع  . تتنججمن الخطة أينججا  أعباء االسججتيراد من األسججواق الخارجية

الشركة الوطنية الصينية  المشروع تقوم بتنفيذ .ألف ب/ي 400وهي أكبر مصفاة في إيران طاقتها 

. يتنمن المشروع إضافة مليار دوالر 2.7بكلفة  SINOPEC "للتكرير والبتروكيماويات "سينوبيك

ألف  150ألف ب/ي، وسيتم إغالق الوحدة القديمة التي تبلغ طاقتها  210وحدة تقطير جديدة طاقتها 

إلى خفض الطاقة التكريرية  ليبالتا ب/ي، مع المحافظة على وحدة التقطير الثانية، مما سججججججيؤدي

 ألف ب/ي.   360لمصفاة عبدان إلى 

 التكريرية طاقتها  Tabriz"تبريز"كما وقعت الوزارة عقد إن از دراسججججة تطوير مصججججفاتي 

 االيطالية. Saipem "سايبيم"مع شركة ألف ب/ي،  58طاقتها  Shiraz "شيراز"وألف ب/ي،  110

 Bahman Geno "بججاهمججان جينو"تم توقيع مججذكرة تفججاهم بين شججججججركججة  ،من جهججة أخرى

لمشروع إنشاء مصفاة  ،للهندسة واالنشاءات ال نوبية الكورية  Daewoo"دايو"وشركة  االيرانية،

يار  10كلفة تصججججججج  إلى بألف ب/ي، و 300طاقتها  ،الثقي  االيرانيخام النفل الجديدة لتكرير  مل

ي هذا ـجججججججججججييت  ."عباس ربند" ميناء بعد أن كان مقررا  في  "هرمز"اء ـجججججججججججمين في، دوالر أمريكي

ران ـججي إيـججـججفة ـججة التكريريـججالطاقالي ـججلرفع إجم ة وزارة النفل االيرانيةـججار خطـججي إطـججالمشروع ف

وحدات فص  للمتكثفات المنت ة من رمان  كما أعلن عن خطة النشاء .مليون ب/ي 2.04دار ـجججـجججبمق

ها في المغمورة،  "السجججججججالوية"حق  غاز  قة ك  من تاج االبدأ يويتوقع أن ألف ب/ي.  60طا في ن

  .2019في عام ألف ب/ي  120بطاقة  وحدتينالمرحلة األولى المكونة من 

   أوروبا الغربية  1-5

تنفيذ مشجججججججاريع تحديث وتطوير  نحو في أوروبا الغربية شججججججركات التكريرال يزال توجه 

شديدة ظروف لمواجهة  ، وكلكتحسين األداء والربحية بهدف ،لمصافي القائمةا سة ال وتراجع المناف

 . الطلب على المنت ات البترولية

 عن خطة .Essar Oil UK Ltd "أوي  المحدودةإيسار "أعلنت شركة المملكة المتحدة، في 

في مشججججججروع تطوير مصججججججفاة   2018مليون دوالر أمريكي خالل السججججججنة المالية  250السججججججتثمار 

.  يهدف  Cheshire"تشججججججيشججججججير"، بمدينة Ellesmere "إليسججججججمير"في ميناء  Stanlow "سججججججتانلو"

إلى  تحسين األداء التشغيلي واالقتصادي للمصفاة  تفاصيله، الذي لم تفصح الشركة عن  ،المشروع

      من خالل رفع كمية المنت ات الخفيفة على حساب زيت الوقود الثقي .

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  18                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

فاليرو "التي تملكها مؤسججسججة مصججفاة التطوير بدأت أعمال االنشججاء في مشججروع ،  في أروبا

لتمكينها من تكرير النفل الخام  ،San Nicolas "سان نيكوالس"في مدينة   Valero Energy"إنيرجي

ألف ب/ي،  209قدرها  بطاقة تكريرية  Orinoco "أورينوكو"الفنزويلي الثقي  جدا  المنتر من حق  

 .2018ويتوقع إن از المشججروع في نهاية عام مليون دوالر أمريكي،  650-450وكلفة تتراوح بين 

المملوكة لشركة بتروليوس دي فنزويال إس  .Citgo Petroleum Corpشركة بترول سيتغويذكر أن 

عتقد    Petroleos de Venezuela SA (PDVSA)إي قا   وق فا بات  تيهي ا العادة مع حكومة أرو

 ألف ب/ي.  235كانت تعم  بطاقة تكريرية قدرها  بعد أنالمصفاة 

تنفيذ ل  Fluor"فلور" مؤسسةعن توقيع عقد مع   Enap "إيناب"أعلنت شركة  في التشيلي،
ا ـججطاقته Bio Bio "بيو بيو"اة  ـججصفم تطويرمشروع د واالنشاء لـججة والتوريـججـججم الهندسيـججـججالتصامي

تركيب منظومة معال ة الغازات الفائنججججججة من وحدة  "فلور"ألف ب/ي. سججججججتتولى شججججججركة  116
ويتوقع االنتهاء من تنفيذ المشججججروع  .التكسججججير بالعام  الحفاز بهدف خفض االنبعارات الملورة للبيئة

  . 2018في نهاية عام 

تيجي  تنفيذ  ال امايكية عن  .Petrojam Ltdشججججركة بتروجام المحدودة أعلنت  ،في جامايكا
وهي شركة مشتركة مع  الحكومة الفينزويلية، وكلك   ، Kingston"كينغستون"خطة تطوير مصفاة 

رفع   "كينغسججتون"بسججبب االضججطرابات السججياسججية في فينزويال. يتنججمن مشججروع تطوير مصججفاة 
ألف ب/ي، وإضجججججججافة وحدات جديدة، أهمها وحدة  50ألف ب/ي إلى   36من  الطاقة التكريرية
عام  الح تقطير فراغي، بال ثا، ووحدة تهذيب  ناف ية للمقطرات وال فاز ووحدتي معال ة هيدروجين

بطريقة التنشججججججيل المسججججججتمر، ووحدة تفحيم مؤج ، ووحدة معال ة ميا  حامنججججججية، ووحدة معال ة 
 .باألمين، ووحدة استرجاع كبريت

  الشرق األوسط  1-4

تشججغي  الوحدة األولى من مشججروع إنشججاء  بدء أعلنت وزارة النفل االيرانية عن في إيران،
 عباس. ألف ب/ي في منطقة بندر 120طاقة ك  منها ، رالث وحدات فص  متكثفات

 راني  ،عقد تطوير مصججفاة أصججفهان NIORDCااليرانية شججركة التكرير الوطنية وقعت كما 
يمة قب، الكورية ال نوبية Daelim "ليمدا" مع شركة ألف ب/ي، 380 مصفاة في إيران طاقتها أكبر

إلى تحسججججججين جودة الغازولين والديزل من المعيار مشججججججروع المليار دوالر أمريكي. يهدف  1.91
"، عالوة على رفع معدل إنتاج الغازولين وغاز البترول 5-" إلى المعيار "يورو2-األوروبي "يورو
ألف ب/ي على التوالي، على الرغم من خفض الطججاقججة  13.2ألف ب/ي، و 53المسجججججججال بمقججدار 

 ألف ب/ي.  16التكريرية للمصفاة بمقدار 
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 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  21                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

ضع ح ر األساس لمشروع إنشاء مصفاة نفل جديدة في منطقة تم وكستان، في أوزب

مليار دوالر  2.2ألف ب/ي، بكلفة إجمالية قدرها  120 طاقتها التكريرية الشرقية Jizzakh "جيزا "

مليون  3.7وستنتر حوالي  ،ستكرر المصفاة النفل الخام المستورد من روسيا وكازاخستان أمريكي.

 ألف طن/السنة منت ات  نفطية 300السنة وقود نفارات، و/ألف طن 700طن/السنة وقود محركات، و

 أخرى. ولم يعلن عن التاريخ المتوقع الن از المشروع.

، والمتنمن إنشاء  Pavlodar"بافلودار"تم تشغي  مشروع تطوير مصفاة ، في كازاخستان
طاقتها  ، ووحدة تهذيب بالعام  الحفازألف ب/ي 20طاقتها  وحدات جديدة، تتكون من وحدة تقطير

ية  ألف ب/ي، 10 ثاووحدة معال ة هيدروجين ناف ها  لل  وأخرى للكيروسججججججين ألف ب/ي، 15طاقت
حدة التكسججير بعض الوحدات القائمة، كو. كما يتنججمن المشججروع إعادة تيهي  ألف ب/ي 15طاقتها 

إطار  المشججججججروع فيللديزل. ييتي هذا  وحدة المعال ة الهيدروجينية، و FCCبالعام  الحفاز المائع 
ازاخسجججتان لتمكينها من إنتاج مشجججتقات متوافقة مع برنامر شجججام  لتطوير كافة مصجججافي النفل في ك

أحدث المعايير الخاصججججججة بمواصججججججفات المنت ات النفطية، عالوة على تعظيم االنتاج لتلبية الطلب 
  المحلي المتنامي على الديزل والغازولين. 

من  "باكو" فاةـلمص اقة التكريريةـع الطـمشروع رف فيال يزال العم  قائما   ،أذربيجانفي 
والتهذيب بالعام  الحفاز  ،تطوير وحدات التفحيم. كما يتنججمن المشججروع ألف ب/ي 160إلى  120

. "5-يورو"متطلبات المعايير األوروبية ل ودة مواصججججججفات المنت ات  من تلبيةلتمكين المصججججججفاة 
  . 2020روع في عام ـالمش ويتوقع إن از

 أفريقيا   1-7

مسجججتمرة في مشجججروع إنشجججاء م مع التكرير المتكام  ال تزال أعمال االنشجججاء  في نيجيريا،

يد مدينجة  ال جد يا Lekki "ليكي"في منطقجة الت جارة الحرة الواقعجة في  لذي و، جنوب غرب ني ير ا

المكونة من م موعة شركات   .Dangote Industries Ltdتملكه شركة دانغوت انداستريز المحدودة 

ها التكريرية  فاة نفل طاقت تاج بولي ألف ب/ي 650ني يرية. يتكون الم مع من مصجججججج ، ووحدة إن

مليون طن/السججججججنة. ويتوقع  3مليون طن/السججججججنة، ووحدة إنتاج يوريا طاقتها  3.6بروبيلين طاقتها 

 . 2019إن از المشروع في نهاية عام 

عن برنامر لتطوير مصججججججافي أعلنت  كانت قد الني يرية البترول الوطنية أن شججججججركةيذكر 

ية الطلب المحلي على المنت ات النفطية،  ها من تلب عة التي تمتلكها، وكلك بهدف تمكين النفل األرب

 500التقديرية لمشروع التطوير حوالي  تبلغ الكلفة. ةوالتوقف عن استيرادها من األسواق الخارجي

 .2018مليون دوالر أمريكي، ويتوقع إن از المشروع في عام 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  20                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

عن بدء تشغي  مشروع تطوير م مع  Total SA "هتوتال إس إي"أعلنت شركة  ،في بلجيكا

ويحتوي على مصفاة تبلغ  ،الذي  تمتلكه في بل يكا Antwerp "أنتويرب"التكرير والبتروكيماويات 

، ويتكون 2013ألف ب/ي. يذكر أن المشروع قد أعلن عن انطالقه في عام  360طاقتها التكريرية 

بالمذيب، ووحدة تكسجججير هيدروجيني، وكلك بهدف تعظيم إنتاج من إضجججافة وحدة نزع األسجججفلتينات 

وقود الديزل الحاوي على نسججججبة منخفنججججة جدا  من الكبريت على حسججججاب زيت الوقود، وتحسججججين 

مرونة وحدة التكسير البخاري الستقبال لقائم منخفنة ال ودة، عالوة على تحوي  غازات المصفاة 

 .كيماوياتالفائنة إلى لقيم لوحدات إنتاج البترو

في ألف ب/ي  40طاقتها أعلن عن تشججججججغي  وحدة نزع األسججججججفلتينات بالمذيب فنلندا، في 

مليون  500. ييتي تشجججججغي  هذ  الوحدة في إطار برنامر شجججججام  بكلفة Porovo "بوروفو"مصجججججفاة 

هدف إلى  تعزيز تاج المقطرات   يورو، ي ندا، وتعظيم إن قائمتين في فنل فاتين ال م  بين المصجججججج كا الت

 الخفيفة على حساب زيت الوقود.

تملكها شججججركة التي  Ingolstadtإنغولسججججتاد  تم إن از مشججججروع تطوير مصججججفاةفي ألمانيا، 

يتكون المشججروع من إنشججاء محطة تحمي  ألف ب/ي.  110طاقتها السججويسججرية   Gunvor"غانفور"

جديدة لمنت ات المصفاة، واستبدال بعض المعدات القديمة في وحدات التكرير، وكلك بهدف تحسين 

 األداء التشغيلي، وخفض االنبعارات الملورة للبيئة.  

المسؤولة عن تشغي  مصافي النفل الخمسة في  Tupras "تبراس"شركة  وقعت في تركيا،

لتقديم التكنولوجيا لعملية استرجاع الكبريت لثالث ، عقدا  مع شركة م موعة جاكوب للهندسةتركيا 

. يهدف "كيريكالي"و  "إزمير"و "إزميت" وحدات  تقرر تركيبها في رالث مصافي تركية، هي

المشروع إلى تحسين التزام المصافي بمتطلبات التشريعات البيئية من خالل خفض انبعارات أكاسيد 

   ريت إلى الهواء ال وي، عالوة على تمكينها من تكرير أنواع رقيلة وحامنية من النفل الخام.الكب

على سجججججاح   Aliaga "ألياغا"مصجججججفاة قائمة في نشجججججاء االال تزال أعمال  ،من جهة أخرى

وهي شجججججركة مشجججججتركة بين ألف ب/ي،  214 تها التكريريةتبلغ طاقتركيا، في  Aegean "أييغيان"

 "سججججوكار" األكربي انيةالتركية، وشججججركة النفل الوطنية  Turcas Petrol "بترول تركاس"شججججركة 

SOCAR 2018. ويتوقع بدء تشغيلها في عام.  
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شجججركة  عنه أعلنت الذي تطوير مصجججفاة موسجججكوي ري حاليا  تنفيذ مشجججروع ، في روسييييا

من  للمصجججججفاة التكريرية ةطاقالفع رالمشجججججروع إلى  هدف. ي2017عام  في  Gazprom"غازبروم"

  .2019ويتوقع إن از المشروع في عام  .وتحسين مواصفات المنت اتألف ب/ي،  380إلى  240
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الفصل 
الثالث  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  21                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

ضع ح ر األساس لمشروع إنشاء مصفاة نفل جديدة في منطقة تم وكستان، في أوزب

مليار دوالر  2.2ألف ب/ي، بكلفة إجمالية قدرها  120 طاقتها التكريرية الشرقية Jizzakh "جيزا "

مليون  3.7وستنتر حوالي  ،ستكرر المصفاة النفل الخام المستورد من روسيا وكازاخستان أمريكي.

 ألف طن/السنة منت ات  نفطية 300السنة وقود نفارات، و/ألف طن 700طن/السنة وقود محركات، و

 أخرى. ولم يعلن عن التاريخ المتوقع الن از المشروع.

، والمتنمن إنشاء  Pavlodar"بافلودار"تم تشغي  مشروع تطوير مصفاة ، في كازاخستان
طاقتها  ، ووحدة تهذيب بالعام  الحفازألف ب/ي 20طاقتها  وحدات جديدة، تتكون من وحدة تقطير

ية  ألف ب/ي، 10 ثاووحدة معال ة هيدروجين ناف ها  لل  وأخرى للكيروسججججججين ألف ب/ي، 15طاقت
حدة التكسججير بعض الوحدات القائمة، كو. كما يتنججمن المشججروع إعادة تيهي  ألف ب/ي 15طاقتها 

إطار  المشججججججروع فيللديزل. ييتي هذا  وحدة المعال ة الهيدروجينية، و FCCبالعام  الحفاز المائع 
ازاخسجججتان لتمكينها من إنتاج مشجججتقات متوافقة مع برنامر شجججام  لتطوير كافة مصجججافي النفل في ك

أحدث المعايير الخاصججججججة بمواصججججججفات المنت ات النفطية، عالوة على تعظيم االنتاج لتلبية الطلب 
  المحلي المتنامي على الديزل والغازولين. 

من  "باكو" فاةـلمص اقة التكريريةـع الطـمشروع رف فيال يزال العم  قائما   ،أذربيجانفي 
والتهذيب بالعام  الحفاز  ،تطوير وحدات التفحيم. كما يتنججمن المشججروع ألف ب/ي 160إلى  120

. "5-يورو"متطلبات المعايير األوروبية ل ودة مواصججججججفات المنت ات  من تلبيةلتمكين المصججججججفاة 
  . 2020روع في عام ـالمش ويتوقع إن از

 أفريقيا   1-7

مسجججتمرة في مشجججروع إنشجججاء م مع التكرير المتكام  ال تزال أعمال االنشجججاء  في نيجيريا،

يد مدينجة  ال جد يا Lekki "ليكي"في منطقجة الت جارة الحرة الواقعجة في  لذي و، جنوب غرب ني ير ا

المكونة من م موعة شركات   .Dangote Industries Ltdتملكه شركة دانغوت انداستريز المحدودة 

ها التكريرية  فاة نفل طاقت تاج بولي ألف ب/ي 650ني يرية. يتكون الم مع من مصجججججج ، ووحدة إن

مليون طن/السججججججنة. ويتوقع  3مليون طن/السججججججنة، ووحدة إنتاج يوريا طاقتها  3.6بروبيلين طاقتها 

 . 2019إن از المشروع في نهاية عام 

عن برنامر لتطوير مصججججججافي أعلنت  كانت قد الني يرية البترول الوطنية أن شججججججركةيذكر 

ية الطلب المحلي على المنت ات النفطية،  ها من تلب عة التي تمتلكها، وكلك بهدف تمكين النفل األرب

 500التقديرية لمشروع التطوير حوالي  تبلغ الكلفة. ةوالتوقف عن استيرادها من األسواق الخارجي

 .2018مليون دوالر أمريكي، ويتوقع إن از المشروع في عام 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  20                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

عن بدء تشغي  مشروع تطوير م مع  Total SA "هتوتال إس إي"أعلنت شركة  ،في بلجيكا

ويحتوي على مصفاة تبلغ  ،الذي  تمتلكه في بل يكا Antwerp "أنتويرب"التكرير والبتروكيماويات 

، ويتكون 2013ألف ب/ي. يذكر أن المشروع قد أعلن عن انطالقه في عام  360طاقتها التكريرية 

بالمذيب، ووحدة تكسجججير هيدروجيني، وكلك بهدف تعظيم إنتاج من إضجججافة وحدة نزع األسجججفلتينات 

وقود الديزل الحاوي على نسججججبة منخفنججججة جدا  من الكبريت على حسججججاب زيت الوقود، وتحسججججين 

مرونة وحدة التكسير البخاري الستقبال لقائم منخفنة ال ودة، عالوة على تحوي  غازات المصفاة 

 .كيماوياتالفائنة إلى لقيم لوحدات إنتاج البترو

في ألف ب/ي  40طاقتها أعلن عن تشججججججغي  وحدة نزع األسججججججفلتينات بالمذيب فنلندا، في 

مليون  500. ييتي تشجججججغي  هذ  الوحدة في إطار برنامر شجججججام  بكلفة Porovo "بوروفو"مصجججججفاة 

هدف إلى  تعزيز تاج المقطرات   يورو، ي ندا، وتعظيم إن قائمتين في فنل فاتين ال م  بين المصجججججج كا الت

 الخفيفة على حساب زيت الوقود.

تملكها شججججركة التي  Ingolstadtإنغولسججججتاد  تم إن از مشججججروع تطوير مصججججفاةفي ألمانيا، 

يتكون المشججروع من إنشججاء محطة تحمي  ألف ب/ي.  110طاقتها السججويسججرية   Gunvor"غانفور"

جديدة لمنت ات المصفاة، واستبدال بعض المعدات القديمة في وحدات التكرير، وكلك بهدف تحسين 

 األداء التشغيلي، وخفض االنبعارات الملورة للبيئة.  

المسؤولة عن تشغي  مصافي النفل الخمسة في  Tupras "تبراس"شركة  وقعت في تركيا،

لتقديم التكنولوجيا لعملية استرجاع الكبريت لثالث ، عقدا  مع شركة م موعة جاكوب للهندسةتركيا 

. يهدف "كيريكالي"و  "إزمير"و "إزميت" وحدات  تقرر تركيبها في رالث مصافي تركية، هي

المشروع إلى تحسين التزام المصافي بمتطلبات التشريعات البيئية من خالل خفض انبعارات أكاسيد 

   ريت إلى الهواء ال وي، عالوة على تمكينها من تكرير أنواع رقيلة وحامنية من النفل الخام.الكب

على سجججججاح   Aliaga "ألياغا"مصجججججفاة قائمة في نشجججججاء االال تزال أعمال  ،من جهة أخرى

وهي شجججججركة مشجججججتركة بين ألف ب/ي،  214 تها التكريريةتبلغ طاقتركيا، في  Aegean "أييغيان"

 "سججججوكار" األكربي انيةالتركية، وشججججركة النفل الوطنية  Turcas Petrol "بترول تركاس"شججججركة 

SOCAR 2018. ويتوقع بدء تشغيلها في عام.  

  وكومنولث الدول المستقلة أوروبا الشرقية  1-6

شجججركة  عنه أعلنت الذي تطوير مصجججفاة موسجججكوي ري حاليا  تنفيذ مشجججروع ، في روسييييا

من  للمصجججججفاة التكريرية ةطاقالفع رالمشجججججروع إلى  هدف. ي2017عام  في  Gazprom"غازبروم"

  .2019ويتوقع إن از المشروع في عام  .وتحسين مواصفات المنت اتألف ب/ي،  380إلى  240
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 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  23                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

 مصجججفاة تشجججغي إعادة نتي ة  ، وكلكألف ب/ي 40 سججج لت زيادة قدرها وبالمقاب . ألف ب/ي 200

يارة" ها  "الق فاة و ،ألف ب/ي 14طاقت قة مصجججججج في  ألف ب/ي 56إلى  30من  "كركوك"رفع طا

 . جمهورية العراق

 في أوابك اءـججاألعن الدولل في ـججفي مصافي النف ريةـججريـججاقة التكـججالطالي ـججوك إجمـججاستح

 الطاقةالي ـججججججج% من إجم91.3بة ـجججججججمليون ب/ي، بنس 8.09مصفاة على حصة قدرها  51عددها و

الطاقة الي ـوك إجمـون ب/ي. واستحـملي 8.87في مصافي النفل في الدول العربية البالغ  التكريرية

ـالتكريري البالـغ عـددها  كـي أوابــاء فــر األعنــغيفل فـي الـدول العربيـة ــفـي مصافـي النة ـ

 %. 8.7ألف ب/ي، بنسبة  772مصفـاة علـى الحصـة البـاقيـة وقـدرها  11

في مصافي النفل القائمة في الدول العربية، خالل  الطاقة التكريريةتطور  9-3 الشك  يبين

في الدول العربية خالل الفترة  الطاقة التكريريةتطور  8-3ال دول  . كما يبين2017-2013الفترة 

 .2017في عام  العاملة ، وعدد المصافي2017 -2013

 
 (9-3الشكل )

  النفط القائمة في الدول العربية في مصافي الطاقة التكريريةتطور 
  2017-2013خالل الفترة 

 )مليون برميل/يوم(

  

 

 

 

 

الدول األعضاء الدول العربية األخرى

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  22                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

ات، ـججـججر والبتروكيماويـججـججدودة للتكريـججـججالمح "وـججإيك"ة ـججت شركـججرى، حصلـججة أخـججن جهـججم

ا ـججة قدرهـججة ماليـججحـججمنى ـججعلا، ـجج يريـججني -Lagosوس ـججـججي الغـججاع الخاص فـججة للقطـججي مملوكـججـججوه

ـملي  بــتركيروع ـب لمشـاألنسي ــل التكنولوجـالخار ـالختي ةـداد دراسـالعي ـأمريك ون دوالرـ

 "اـججـججاسـججـججيم بيركـججـججإنت"ة ـججـججل شركـججخطـججا تـججمـججك  ف ب/ي. ـججـججأل 20ا ـججتهـججـججاقـججة طـججقلـججاة متنـججـججمصف

ـريـ يـالني ـة المحـ ـلش  .Intim Perkasa Ltdدودةـ ـراء مصـ ـفـ ـاة متـ ـنقـ ـلة فـ ـي واليـ ـأك"ة ـ وا ـ

   ف ب/ي. ــأل 10ا ــاقتهــ، طةــالني يري Akwa Ibom "ومــبــأي

 Sonaref "سوناريف"مصفاة  مستمرة في مشروع إنشاء نشاءاالأعمال  ال تزال في أنغول،

 200بطاقة للحكومة األنغولية،  المملوكة Sonangol"سججونانغول"التي تشججرف على إنشججائها شججركة 

 "غيراسججججججول"وسججججججتكرر النفل المنتر من حق   مليار دوالر أمريكي، 8 كلفة قدرهاو ،ألف ب/ي

Girassol  30.1 جودتهاألوغندي، تبلغ درجةAPI  0.33، ويحتوي على نسججججججبة كبريت قدرها %

 .2019ألف ب/ي في عام  120ة األولى بطاقة ــ  المرحلــدأ تشغيـوقع أن يبــ، ويتا  ــوزن

دة ـجـجاة جديـجاء مصفـجروع إنشـجمش رال الكتريك لتنفيذـجة جنـجار شركـجم اختيـجت دا،ـيني أوغـيف

ى ـجججـجججإلى تلبية الطلب المحلي علالمشروع  هدفي  .ألف ب/ي 60ي أوغندا، طاقتها التكريرية ـجججـجججف

فل الخام المنتر ـججالمشتقات البترولية، وتصدير الفائض إلى األسواق الم اورة، وستكرر المصفاة الن

نفذ ـججوسي % وزنا . 0.16ت قدرها ـججة كبريـججى نسبـججتوي علـججويح ، API 33-23محليا بدرجة جودة 

ـي عـاز المرحلة األولى فـث يتوقع إن ـن، حيـى مرحلتيـالمشروع عل ـ، والثاني2018ام ـ ـة فـ ي ـ

 . 2020ام ـــع

 فاةـمصطوير ورفع الطاقة التكريرية لتفي مشروع  العم  مستمرا  ال يزال ، في الكاميرون

. كما يتنمن المشروع إضافة وحدة تقطير فراغي، ألف ب/ي 70إلى  40من  Limbe "ليمبي"

صفات منت ات المصفاة، وتمكينها من تكرير امو ووحدة تكسير هيدروجيني، وكلك بهدف تحسين

روع في عام ـ  المشـدأ تشغيـع أن يبـويتوق ا ،ـتر محليـام المنـفل الخـن النـة مـة ممكنـر نسبـأكب

2019. 

تنفيذ ل SNC-Lavalinا  مع شركة الغينية عقد "براهمز"، وقعت شركة مصافي في غينيا

   ألف ب/ي. 10في غينيا طاقتها  ال ديدة   Kamsar"كامسار"لمصفاة نفل  التصاميم النهائية

  العربيةفي الدول  التطورات .2

 فيألف ب/ي  248قدر  صافيا  تراجعا  في الدول العربية  ة التكريريةطاقـججالإجمالـججي  س  

ة "جدة" في مصججججفاك  من بسججججبب إغالق  ، وكلك2016في عام مسججججتوا  مقارنة ب 2017نهاية عام 

ألف ب/ي، ومصفاة "ميناء الشعيبة" في دولة الكويت طاقتها  88طاقتها  ،المملكة العربية السعودية
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الفصل 
الثالث  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  23                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

 مصجججفاة تشجججغي إعادة نتي ة  ، وكلكألف ب/ي 40 سججج لت زيادة قدرها وبالمقاب . ألف ب/ي 200

يارة" ها  "الق فاة و ،ألف ب/ي 14طاقت قة مصجججججج في  ألف ب/ي 56إلى  30من  "كركوك"رفع طا

 . جمهورية العراق

 في أوابك اءـججاألعن الدولل في ـججفي مصافي النف ريةـججريـججاقة التكـججالطالي ـججوك إجمـججاستح

 الطاقةالي ـججججججج% من إجم91.3بة ـجججججججمليون ب/ي، بنس 8.09مصفاة على حصة قدرها  51عددها و

الطاقة الي ـوك إجمـون ب/ي. واستحـملي 8.87في مصافي النفل في الدول العربية البالغ  التكريرية

ـالتكريري البالـغ عـددها  كـي أوابــاء فــر األعنــغيفل فـي الـدول العربيـة ــفـي مصافـي النة ـ

 %. 8.7ألف ب/ي، بنسبة  772مصفـاة علـى الحصـة البـاقيـة وقـدرها  11

في مصافي النفل القائمة في الدول العربية، خالل  الطاقة التكريريةتطور  9-3 الشك  يبين

في الدول العربية خالل الفترة  الطاقة التكريريةتطور  8-3ال دول  . كما يبين2017-2013الفترة 

 .2017في عام  العاملة ، وعدد المصافي2017 -2013

 
 (9-3الشكل )

  النفط القائمة في الدول العربية في مصافي الطاقة التكريريةتطور 
  2017-2013خالل الفترة 

 )مليون برميل/يوم(

  

 

 

 

 

الدول األعضاء الدول العربية األخرى

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  22                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

ات، ـججـججر والبتروكيماويـججـججدودة للتكريـججـججالمح "وـججإيك"ة ـججت شركـججرى، حصلـججة أخـججن جهـججم

ا ـججة قدرهـججة ماليـججحـججمنى ـججعلا، ـجج يريـججني -Lagosوس ـججـججي الغـججاع الخاص فـججة للقطـججي مملوكـججـججوه

ـملي  بــتركيروع ـب لمشـاألنسي ــل التكنولوجـالخار ـالختي ةـداد دراسـالعي ـأمريك ون دوالرـ

 "اـججـججاسـججـججيم بيركـججـججإنت"ة ـججـججل شركـججخطـججا تـججمـججك  ف ب/ي. ـججـججأل 20ا ـججتهـججـججاقـججة طـججقلـججاة متنـججـججمصف

ـريـ يـالني ـة المحـ ـلش  .Intim Perkasa Ltdدودةـ ـراء مصـ ـفـ ـاة متـ ـنقـ ـلة فـ ـي واليـ ـأك"ة ـ وا ـ

   ف ب/ي. ــأل 10ا ــاقتهــ، طةــالني يري Akwa Ibom "ومــبــأي

 Sonaref "سوناريف"مصفاة  مستمرة في مشروع إنشاء نشاءاالأعمال  ال تزال في أنغول،

 200بطاقة للحكومة األنغولية،  المملوكة Sonangol"سججونانغول"التي تشججرف على إنشججائها شججركة 

 "غيراسججججججول"وسججججججتكرر النفل المنتر من حق   مليار دوالر أمريكي، 8 كلفة قدرهاو ،ألف ب/ي

Girassol  30.1 جودتهاألوغندي، تبلغ درجةAPI  0.33، ويحتوي على نسججججججبة كبريت قدرها %

 .2019ألف ب/ي في عام  120ة األولى بطاقة ــ  المرحلــدأ تشغيـوقع أن يبــ، ويتا  ــوزن

دة ـجـجاة جديـجاء مصفـجروع إنشـجمش رال الكتريك لتنفيذـجة جنـجار شركـجم اختيـجت دا،ـيني أوغـيف

ى ـجججـجججإلى تلبية الطلب المحلي علالمشروع  هدفي  .ألف ب/ي 60ي أوغندا، طاقتها التكريرية ـجججـجججف

فل الخام المنتر ـججالمشتقات البترولية، وتصدير الفائض إلى األسواق الم اورة، وستكرر المصفاة الن

نفذ ـججوسي % وزنا . 0.16ت قدرها ـججة كبريـججى نسبـججتوي علـججويح ، API 33-23محليا بدرجة جودة 

ـي عـاز المرحلة األولى فـث يتوقع إن ـن، حيـى مرحلتيـالمشروع عل ـ، والثاني2018ام ـ ـة فـ ي ـ

 . 2020ام ـــع

 فاةـمصطوير ورفع الطاقة التكريرية لتفي مشروع  العم  مستمرا  ال يزال ، في الكاميرون

. كما يتنمن المشروع إضافة وحدة تقطير فراغي، ألف ب/ي 70إلى  40من  Limbe "ليمبي"

صفات منت ات المصفاة، وتمكينها من تكرير امو ووحدة تكسير هيدروجيني، وكلك بهدف تحسين

روع في عام ـ  المشـدأ تشغيـع أن يبـويتوق ا ،ـتر محليـام المنـفل الخـن النـة مـة ممكنـر نسبـأكب

2019. 

تنفيذ ل SNC-Lavalinا  مع شركة الغينية عقد "براهمز"، وقعت شركة مصافي في غينيا

   ألف ب/ي. 10في غينيا طاقتها  ال ديدة   Kamsar"كامسار"لمصفاة نفل  التصاميم النهائية

  العربيةفي الدول  التطورات .2

 فيألف ب/ي  248قدر  صافيا  تراجعا  في الدول العربية  ة التكريريةطاقـججالإجمالـججي  س  

ة "جدة" في مصججججفاك  من بسججججبب إغالق  ، وكلك2016في عام مسججججتوا  مقارنة ب 2017نهاية عام 

ألف ب/ي، ومصفاة "ميناء الشعيبة" في دولة الكويت طاقتها  88طاقتها  ،المملكة العربية السعودية
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 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  25                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

 9-3الجدول تابع 
  2017األعضاء والدول العربية األخرى خالل عام  الدولحالة مشاريع إنشاء المصافي الجديدة في 

 حالة المشروع
 2017 

 حالة المشروع
 2016 

 التكريريةالطاقة 
 الدولة المشروع )ألف برميل/ يوم(

 الدول األعضاء في أوابك
 سورية    الفرقلس 140 تيجي  تيجي 
 الناصرية 150 متوقف تعاقد

 كربالء 140 توقيع عقد االنشاء توقيع عقد االنشاء العراق   
 ميسان 150 متوقف متوقف
 كركوك 150 متوقف متوقف
 الكويت    الزور 615 إنشاء إنشاء
 أوباري 50 متوقف متوقف ليبيا    طبرق 300 متوقف متوقف

 مصر    العين السخنة 240 دراسة أولية دراسة أولية
 الدول العربية األخرى

 السودان    بورت سودان 100 تيجي  تيجي 
 عمان    الدقم 230 دراسة أولية دراسة أولية
 المغرب    األصفر فر ال 200 تيجي  تيجي 
 حنرموت 50 تيجي  تيجي  اليمن    رأس عيسى 160 تيجي  تيجي 

 العربية المتحدة ماراتاإلدولة : 2-1

عن منح عقدين لمشروع إنتاج العطريات TAKREERأعلنت شركة أبو ظبي لتكرير النفل 

شججركة لمنح ، للمشججروع النهائيةإعداد التصججاميم الهندسججية األول  يتنججمن العقدفي مصججفاة الرويس. 

 ،اتالعملي اتقديم ترخيص تكنولوجيعقد  ، والثاني Amec Foster Wheeler"أميك فوسججججججتر ويلر"

ا ثيتكون المشجججروع من وحدات معال ة هيدروجينية للناف. الفرنسجججية Axens "أكسجججنز"منح لشجججركة 

عام  الحفاز  بال هذيب  فة، ووحدتي ت ثا الخفي ناف فة، ووحدات أزمرة لل لة والخفي لة، الثقي ثا الثقي ناف لل

 .العطري ووحدات استخالص عطريات النتاج البارازايلين، والبنزين

تحسججججين القيمة المنججججافة  الغازولين والعطريات في مصججججفاة الرويس إلى يهدف مشججججروع

ألف ب/ي، والعطريات بمقدار  100لمنت ات المصججججججفاة من خالل تعزيز إنتاج الغازولين بمقدار 

 المشججروع ك زءييتي هذا  .2018بتشججغي  المشججروع في نهاية  ويتوقع البدءمليون طن/السججنة.  1.6

للسججججنوات الخمس  ADNOCشججججركة بترول أبو ظبي الوطنية  من الخطة االسججججتثمارية التي أعلنتها

وكلك من خالل رفع الطاقة  ،والتي تهدف إلى الوصجججججول بالشجججججركة إلى المسجججججتوى العالمي ،القادمة

، عالوة على تحسجججين أداء المصجججافي 2025% بحلول عام 60قدار لشجججركة بممصجججافي االتكريرية ل

 وتعزيز قدرتها على إنتاج مشتقات نفطية عالية ال ودة. ،القائمة

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  24                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

  8-3الجدول 
 اليوم(/ألف برميل) ،2017-2013في الدول العربية خالل الفترة  الطاقة التكريريةتطور 

 2017 وعدد المصافي في عام

2017 2016 2015 2014 2013 
المصافي  عدد

 العاملة
 2017عام 

  

 االمارات    5 707.0 702.0 1119.0 1119.0 1119.0
 البحرين    1 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0
 تونس    1 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0
 ال زائر    6 582.9 650.9 650.9 650.9 650.9
 السعودية    8 2507.0 2507.0 2907.0 2907.0 2819.0
 سورية    2 240.1 240.1 240.1 240.1 240.1
 العراق    11 821.9 876.0 946.0 622.0 662.0
 قطر    2 283.0 283.0 283.0 429.0 429.0
 الكويت    2 936.0 936.0 936.0 936.0 736.0
 ليبيا    5 380.0 380.0 380.0 380.0 380.0
 مصر    8 769.8 769.8 769.8 769.8 769.8
 إجمالي الدول األعضاء    51 7521.7 7638.8 8525.8 8347.8 8099.8
 األردن    1 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4
 السودان    3 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0
 ُعمان    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
 إجمالي الدول العربية األخرى    11 772.1 772.1 772.1 772.1 772.1
 إجمالي الدول العربية    62 8293.8 8410.9 9297.9 9119.9 8871.9

 

وتطوير المصججافي القائمة في بعض الدول مشججاريع إنشججاء المصججافي ال ديدة  ال تزال معظم

حالة  9-3ال دول ويلخص . المشججججججكالت التي تؤدي إلى تيخيرها بعض هوتواجالعربية قيد التنفيذ، 

 .2017األعنجججاء والدول العربية األخرى خالل عام  الدولمشجججاريع إنشجججاء المصجججافي ال ديدة في 

  .2017 وفيما يلي أهم التطورات التي حصلت في عام

 9-3الجدول 
 2017األعضاء والدول العربية األخرى خالل عام  الدولحالة مشاريع إنشاء المصافي الجديدة في 

 حالة المشروع
 2017 

 حالة المشروع
 2016 

 الطاقة التكريرية
 الدولة المشروع )ألف برميل/ يوم(

 الدول األعضاء في أوابك
 اإلمارات    الف يرة 200 إنشاء إنشاء
 بيسكرة 100 تصاميم هندسية تيجي 

 غورادية 100 تصاميم هندسية   تيجي  الجزائر   
 حاسي مسعود 100 تصاميم هندسية   تأجيل
 السعودية    جازان 400 إنشاء إنشاء



التطورات العالمية والعربية في الصناعات النفطية الالحقة
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 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  27                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

 المملكة العربية السعودية 2-4

الواقعة على ساح  البحر األحمر،  "جدة"أعلنت شركة أرامكو السعودية عن إغالق مصفاة 
ألف ب/ي، وتحويلها إلى م مع لتخزين وتوزيع المنت ات النفطية، وكلك بسبب  88تكريرية ال طاقتها

حيث يبلغ عمرها أكثر من خمسين عاما ، إضافة إلى وعدم جدوى تطويرها، تهالك معظم معداتها، 
  انخفاض طاقتها التكريرية. 

تحسين األداء التشغيلي  التي تهدف إلى جاء هذا القرار في إطار الخطة االستراتي ية
واالقتصادي والبيئي لصناعة تكرير النفل في المملكة، وكلك من خالل إنشاء مصاف جديدة كات 

 تطوير المصافي القائمة.طاقة تكريرية كبيرة، و

" راس تنورة"مشروع تطوير مصفاة تطوير المصافي القائمة حاليا  ل األخرى مشاريعالمن 
بطاقة  من بين مصججافي النفل في المملكة، وتعتبر األكبر ح ما   على سججاح  الخلير العربي،تقع التي 

ألف ب/ي، والثانية  325طاقة األولى  ،وتتكون من وحدتي تقطير ،ألف ب/ي 550تكريرية قدرها 
ة األولى إنشاء وحدة معال ة لتتنمن المرح ،مرحلتينعلى  مشروعاليتم تنفيذ سوألف ب/ي.  225

 عطرياتألف ب/ي، ووحدة  50طاقتها  ووحدات أزمرة  ،ألف ب/ي 90طاقتها  ة للنافثايهيدروجين
ألف طن/السججججججنة  70ألف طن/السججججججنة بنزين، و 170، ومليون طن/السججججججنة بارازايلين 1.1النتاج 
وأجهزة تحكم جديدة. أما المرحلة الثانية  ،، إضجججججججافة إلى منظومة توزيع للطاقة الكهربائيةتولوين

 وأبنية. ،ووحدات مساندة، خزانات للمنت ات البتروليةإنشاء فتتكون من 

التي تبلغ  "الرياض"مصجججججفاة طوير المراح  النهائية من مشجججججروع ت حاليا  تنفيذكما ي ري 
إنشججججاء وحدة أزمرة، ووحدة فصجججج  للنافثا، ووحدات  المشججججروع يتنججججمن. ألف ب/ي 124طاقتها 

 مليون دوالر أمريكي. 300حوالي  بكلفة تبلعمعال ة هيدروجينية، وإضافة معدات جديدة، 

وقعت الشركة المشتركة المكونة من اسرف"، سبالنسبة لمشروع تطوير وتوسعة مصفاة "
شركة  معشركة أرامكو السعودية وشركة ش  الهولندية عقد تنفيذ أعمال الهندسة والتوريد واالنشاء 

مليون دوالر أمريكي. يهدف المشروع إلى تحسين  95األمريكية، بقيمة  CB&I "سي بي أند أي"
ألف ب/ي، وكلك من خالل  305اقتها وط ،ربحية المصفاة التي تقع في منطقة ال بي  الصناعية
"، إال أن الشركة لم تفصح عن 5"يورو  تحسين مواصفات المنت ات لتوافق المعيار األوروبي
 الوحدات التي سيتم تعديلها أو تاريخ إن از المشروع.

وهي الشججركة  ،"بترورابغ"فقد أعلنت شججركة  "2-رابغ"أما مشججروع تطوير مصججفاة رابغ 
تيخير في إن از حدوث عن  ،اليابانية "سججججججوميتومو"المشججججججتركة بين أرامكو السججججججعودية وشججججججركة 

، على الرغم من إن از بعض الوحدات في 2018المشجججروع عن الموعد المتوقع إلى منتصجججف عام 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  26                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

يبلغ إجمالي طاقتها  ،تمتلك رالث مصاف ADNOCيذكر أن شركة بترول أبو ظبي الوطنية 

ألف ب/ي، ومصفاة  85في أم النار طاقتها  "أبو ظبي"ألف ب/ي، وهي مصفاة  902 التكريرية

   ألف ب/ي. 417طاقتها  "الرويس ال ديدة"ومصفاة ألف ب/ي،  400طاقتها  "الرويس"

روتري ا  مع شركة عقد ENOCالوطنية  االمارات بترولشركة وقعت من جهة أخرى، 
إنشاء بموجبه الشركة  تتولىالسينغافورية،  .Rotary Engineering Ltdإن ينيرينغ المحدودة 

ووقود النفارات، والغازولين في مصفاة   ،خزانات التي ستستخدم في تخزين النافثاالم موعة من 
مصفاة المشروع تطوير تكرير المتكثفات في منطقة جب  علي في إمارة دبي. ييتي هذا العقد في إطار 

وحدات معال ة هيدروجينية جديدة  إنشاءو ألف ب/ي، 210إلى  140التكريرية من  تهارفع طاقو
بكلفة إجمالية قدرها  ، وعدد من خزانات المنت ات النفطية،يزل ووقود النفارات، ووحدة أزمرةللد

المعايير األوروبية متطلبات بمواصفات متوافقة مع  مشتقات نفطيةالنتاج وكلك  مليار دوالر أمريكي،
 .2019نهاية عام المشروع في  وحدات ويتوقع بدء تشغي  ،"5-يورو"
  البحرينمملكة  :2-2

 "ةستر"مصفاة الطاقة التكريرية لرفع تطوير و مشروعمستمرة في االنشاء أعمال ال تزال 
ويتوقع إن جججاز ، مليجججار دوالر أمريكي 8-6حوالي تقجججدر ببكلفجججة ألف ب/ي،  360 إلى 260من 

العديد من  لاسجججتبدا. يتنجججمن مشجججروع التطوير إنشجججاء وحدات جديدة، و2020في عام  المشجججروع
مصججفاة قادرة على إنتاج منت ات نفطية عالية ال ودة، مث  الديزل الالوحدات القديمة، بحيث تصججبح 

  .للتصدير المخصص ULSDالحاوي على نسبة كبريت منخفنة جدا  
تتكون الوحدات ال ديدة المزمع إنشاؤها في إطار برنامر تحديث المصفاة من وحدة تكسير 

الغاز الفراغي، ووحدة معال ة هيدروجينية للديزل، ووحدة تفحيم مؤج ، ووحدة  هيدروجيني لزيت

 . ، ووحدة استرجاع كبريتتقطير فراغي، ووحدة إنتاج هيدروجين

نق  النفل  خل أنابيبمشجججروع اسجججتبدال ال تزال أعمال االنشجججاء قائمة في من جهة أخرى، 

ألف ب/ي،  350 بيخر جديد تبلغ طاقته "ةسججججتر"من المملكة العربية السججججعودية إلى مصججججفاة  الخام

  .2018عام  منتصففي  المشروع إن از. ويتوقع مليون دوالر أمريكي 300وكلفة قدرها 

  يةالجزائرالجمهورية  :2-3

إنشاء مصافي  في خطةعن تعليق العم   راكطاسونالنفل الوطنية ال زائرية  شركة أعلنت

تلبية الطلب المحلي على المنت ات في ال زائر، بهدف  الطاقة التكريريةلمناعفة النفل ال ديدة 

   وكلك بسبب عدم توفر التموي  الالزم للمشاريع نتي ة هبوط أسعار النفل. النفطية،

رالث مصجججاف نشجججاء الكانت قد أعلنت عن خطة  كسجججوناطراشجججركة أن  ت در االشجججارة إلى

 ألف ب/ي. 100منها ، طاقة ك  "حاسي مسعود"و، "غورداية"، و"بيسكرة" في ديدةج
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الفصل 
الثالث  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  27                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

 المملكة العربية السعودية 2-4

الواقعة على ساح  البحر األحمر،  "جدة"أعلنت شركة أرامكو السعودية عن إغالق مصفاة 
ألف ب/ي، وتحويلها إلى م مع لتخزين وتوزيع المنت ات النفطية، وكلك بسبب  88تكريرية ال طاقتها

حيث يبلغ عمرها أكثر من خمسين عاما ، إضافة إلى وعدم جدوى تطويرها، تهالك معظم معداتها، 
  انخفاض طاقتها التكريرية. 

تحسين األداء التشغيلي  التي تهدف إلى جاء هذا القرار في إطار الخطة االستراتي ية
واالقتصادي والبيئي لصناعة تكرير النفل في المملكة، وكلك من خالل إنشاء مصاف جديدة كات 

 تطوير المصافي القائمة.طاقة تكريرية كبيرة، و

" راس تنورة"مشروع تطوير مصفاة تطوير المصافي القائمة حاليا  ل األخرى مشاريعالمن 
بطاقة  من بين مصججافي النفل في المملكة، وتعتبر األكبر ح ما   على سججاح  الخلير العربي،تقع التي 

ألف ب/ي، والثانية  325طاقة األولى  ،وتتكون من وحدتي تقطير ،ألف ب/ي 550تكريرية قدرها 
ة األولى إنشاء وحدة معال ة لتتنمن المرح ،مرحلتينعلى  مشروعاليتم تنفيذ سوألف ب/ي.  225

 عطرياتألف ب/ي، ووحدة  50طاقتها  ووحدات أزمرة  ،ألف ب/ي 90طاقتها  ة للنافثايهيدروجين
ألف طن/السججججججنة  70ألف طن/السججججججنة بنزين، و 170، ومليون طن/السججججججنة بارازايلين 1.1النتاج 
وأجهزة تحكم جديدة. أما المرحلة الثانية  ،، إضجججججججافة إلى منظومة توزيع للطاقة الكهربائيةتولوين

 وأبنية. ،ووحدات مساندة، خزانات للمنت ات البتروليةإنشاء فتتكون من 

التي تبلغ  "الرياض"مصجججججفاة طوير المراح  النهائية من مشجججججروع ت حاليا  تنفيذكما ي ري 
إنشججججاء وحدة أزمرة، ووحدة فصجججج  للنافثا، ووحدات  المشججججروع يتنججججمن. ألف ب/ي 124طاقتها 

 مليون دوالر أمريكي. 300حوالي  بكلفة تبلعمعال ة هيدروجينية، وإضافة معدات جديدة، 

وقعت الشركة المشتركة المكونة من اسرف"، سبالنسبة لمشروع تطوير وتوسعة مصفاة "
شركة  معشركة أرامكو السعودية وشركة ش  الهولندية عقد تنفيذ أعمال الهندسة والتوريد واالنشاء 

مليون دوالر أمريكي. يهدف المشروع إلى تحسين  95األمريكية، بقيمة  CB&I "سي بي أند أي"
ألف ب/ي، وكلك من خالل  305اقتها وط ،ربحية المصفاة التي تقع في منطقة ال بي  الصناعية
"، إال أن الشركة لم تفصح عن 5"يورو  تحسين مواصفات المنت ات لتوافق المعيار األوروبي
 الوحدات التي سيتم تعديلها أو تاريخ إن از المشروع.

وهي الشججركة  ،"بترورابغ"فقد أعلنت شججركة  "2-رابغ"أما مشججروع تطوير مصججفاة رابغ 
تيخير في إن از حدوث عن  ،اليابانية "سججججججوميتومو"المشججججججتركة بين أرامكو السججججججعودية وشججججججركة 

، على الرغم من إن از بعض الوحدات في 2018المشجججروع عن الموعد المتوقع إلى منتصجججف عام 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  26                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

يبلغ إجمالي طاقتها  ،تمتلك رالث مصاف ADNOCيذكر أن شركة بترول أبو ظبي الوطنية 

ألف ب/ي، ومصفاة  85في أم النار طاقتها  "أبو ظبي"ألف ب/ي، وهي مصفاة  902 التكريرية

   ألف ب/ي. 417طاقتها  "الرويس ال ديدة"ومصفاة ألف ب/ي،  400طاقتها  "الرويس"

روتري ا  مع شركة عقد ENOCالوطنية  االمارات بترولشركة وقعت من جهة أخرى، 
إنشاء بموجبه الشركة  تتولىالسينغافورية،  .Rotary Engineering Ltdإن ينيرينغ المحدودة 

ووقود النفارات، والغازولين في مصفاة   ،خزانات التي ستستخدم في تخزين النافثاالم موعة من 
مصفاة المشروع تطوير تكرير المتكثفات في منطقة جب  علي في إمارة دبي. ييتي هذا العقد في إطار 

وحدات معال ة هيدروجينية جديدة  إنشاءو ألف ب/ي، 210إلى  140التكريرية من  تهارفع طاقو
بكلفة إجمالية قدرها  ، وعدد من خزانات المنت ات النفطية،يزل ووقود النفارات، ووحدة أزمرةللد

المعايير األوروبية متطلبات بمواصفات متوافقة مع  مشتقات نفطيةالنتاج وكلك  مليار دوالر أمريكي،
 .2019نهاية عام المشروع في  وحدات ويتوقع بدء تشغي  ،"5-يورو"
  البحرينمملكة  :2-2

 "ةستر"مصفاة الطاقة التكريرية لرفع تطوير و مشروعمستمرة في االنشاء أعمال ال تزال 
ويتوقع إن جججاز ، مليجججار دوالر أمريكي 8-6حوالي تقجججدر ببكلفجججة ألف ب/ي،  360 إلى 260من 

العديد من  لاسجججتبدا. يتنجججمن مشجججروع التطوير إنشجججاء وحدات جديدة، و2020في عام  المشجججروع
مصججفاة قادرة على إنتاج منت ات نفطية عالية ال ودة، مث  الديزل الالوحدات القديمة، بحيث تصججبح 

  .للتصدير المخصص ULSDالحاوي على نسبة كبريت منخفنة جدا  
تتكون الوحدات ال ديدة المزمع إنشاؤها في إطار برنامر تحديث المصفاة من وحدة تكسير 

الغاز الفراغي، ووحدة معال ة هيدروجينية للديزل، ووحدة تفحيم مؤج ، ووحدة  هيدروجيني لزيت

 . ، ووحدة استرجاع كبريتتقطير فراغي، ووحدة إنتاج هيدروجين

نق  النفل  خل أنابيبمشجججروع اسجججتبدال ال تزال أعمال االنشجججاء قائمة في من جهة أخرى، 

ألف ب/ي،  350 بيخر جديد تبلغ طاقته "ةسججججتر"من المملكة العربية السججججعودية إلى مصججججفاة  الخام

  .2018عام  منتصففي  المشروع إن از. ويتوقع مليون دوالر أمريكي 300وكلفة قدرها 

  يةالجزائرالجمهورية  :2-3

إنشاء مصافي  في خطةعن تعليق العم   راكطاسونالنفل الوطنية ال زائرية  شركة أعلنت

تلبية الطلب المحلي على المنت ات في ال زائر، بهدف  الطاقة التكريريةلمناعفة النفل ال ديدة 

   وكلك بسبب عدم توفر التموي  الالزم للمشاريع نتي ة هبوط أسعار النفل. النفطية،

رالث مصجججاف نشجججاء الكانت قد أعلنت عن خطة  كسجججوناطراشجججركة أن  ت در االشجججارة إلى

 ألف ب/ي. 100منها ، طاقة ك  "حاسي مسعود"و، "غورداية"، و"بيسكرة" في ديدةج



تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون 202

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  29                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

البارازايلين من ها من إنتاجمعدل ورفع  ،ألف ب/ي 400إلى  348من رفع طاقة المصججفاة يتنججمن 

 ءيتوقع بدوألف طن/السججججنة،  160إلى  146ألف طن/السججججنة، والبولي بروبيلين من  600إلى  280

 . 2022عمليات التشغي  في عام 

عقد طوي  األمد لتوريد في تيمين  سجججيسجججاهم "سجججيالكاب"تطوير مصجججفاة  يذكر أن مشجججروع

، إضججافة إلى رفع واردات المملكة من أرباح ألف ب/ي 280بمعدل  النفل الخام السججعودي للمصججفاة

إطار سجججججعي المملكة  ييتي هذا المشجججججروع في .مبيعات الشجججججركة للمنت ات النفطية والبتروكيماويات

تتطلع أرامكو السججججعودية إلى أن لتيمين عقود دائمة لبيع النفل الخام في أسججججواق آسججججيا الواعدة. كما 

شاملة لرفع الة يكون المشروع نقطة انطالق لدخولها في مشاريع أخرى مشابهة ضمن إطار الخط

سيااللمصافي النفل  الطاقة التكريرية مليون ب/ي، وكلك من  1.68ألف ب/ي إلى  820من ة ندوني

طاقتها   Dumai "دوماي"مث  مشروع تطوير مصفاة خالل تطوير وتوسيع مصافي النفل القائمة، 

زيرة جألف ب/ي في  125طاقتها   Balongan "بالونغان"ألف ب/ي في سوماطرة، ومصفاة  170

 جافا. 

مليار دوالر أمريكي، أو ما  7بقيمة  أعلنت شركة أرامكو السعودية عن شراء حصةكما 

 ال اري إنشاؤ  في  Rapid"رابيد" م مع تكرير وبتروكيماوياتمشروع % من قيمة 50يعادل 

الوطنية   Petronas"بتروناس"شركة الذي تملكه ماليزيا،  -كواال المبور، Pengerangبنغيرانغ 

مكنها إنتاج مشتقات عالية ال ودة ي ،ألف ب/ي 300يتكون المشروع من مصفاة طاقتها  .الماليزية

بتروكيماويات. كما ستتولى أرامكو  م معإضافة إلى  ،"5متوافقة مع المعيار األوروبي "يورو 

في عام  لمشروعاتشغي  بويتوقع البدء ألف ب/ي،  210دار ــام بمقـفل الخـد المصفاة بالنـتزوي

2019 . 

كوريا ال نوبية، التي تبلغ طاقتها  في  Onsan"أونسان" مصفاة كما ي ري حاليا  تطوير

% وشركة 63.4بحصة  ،ألف ب/ي، وهي شركة مشتركة بين أرامكو السعودية 669التكريرية 

%. يهدف مشروع التطوير الذي تقوم بتنفيذ  36.6بحصة  ،ال نوبية الكورية S-Oil "إس أوي "

، ويتنمن إنشاء في المصفاة الفرنسية إلى رفع نسبة إنتاج البروبيلين والغازولين "تكنيب"شركة 

ألف ب/ي، ووحدة تكسير بالعام  الحفاز المائع  63وحدة معال ة هيدروجينية لزيت الوقود طاقتها 

ء بدإن از المشروع ومليار دوالر أمريكي، ويتوقع  4.2بكلفة تقدر بحوالي  ،ألف ب/ي 76طاقتها 

 .2018االنتاج في عام عمليات 

محادرات مع الشركة الوطنية الصينية ت ري أرامكو السعودية  شركة ت در االشارة إلى أن

لتكرير ل في مشجروع م معتهدف إلى رفع حصجتها  Sinopec "سجينوبيك"للتكرير والبتروكيماويات 

يا   ،الصججججججينية Fujian "فوجيان"في مقاطعة  والبتروكيماويات بالغة حال % من إجمالي قيمة 25ال

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  28                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

ألف ب/ي، ووحدات إنتاج  400يتكون من مصجججفاة طاقتها  "بترورابغ"يذكر أن م مع  .المشجججروع
 مليون طن/السنة. 2.4وكيماويات بطاقة بتر

مشججججروع إنشججججاء  2015عام في المملكة العربية السججججعودية أن زت ت در االشججججارة إلى أن 
بعد ، ألف ب/ي 400في مدينة ينبع طاقتها  "ياسرف"ينبع أرامكو سينوبك للتكرير مصفاة وتشغي  

في منطقة ال بي   "سججججاتورب" أرامكو السججججعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات تشججججغي  مصججججفاة
 400طاقتها  "جازان"وي ري  حاليا  تنفيذ مشروع إنشاء المصفاة الثالثة في ، 2014عام الصناعية 
ث مصجججاف جديدة النشجججاء رالالتي أعلنتها المملكة  االسجججتراتي يةوكلك في إطار الخطة ، ألف ب/ي

 3.3رفع إجمالي الطاقة التكريرية للمصجججججججافي المحلية إلى ألف ب/ي، بهدف  400طاقة ك  منها 
للصججناعة البترولية تنويع مصججادر الدخ  القومي، وتحسججين القيمة المنججافة مليون ب/ي، بما يحقق 

  .في المملكة

ر النفوط الخام الثقيلة يكرلتألف ب/ي،  400 بطاقة تكريرية قدرهاجازان  صججممت مصججفاة
ألف ب/ي من وقود  250ألف ب/ي غازولين، و  80وسجججججتنتر حوالي والمتوسجججججطة المنت ة محليا . 

ألف ب/ي من زيت الوقود  90، و ULSDالديزل الحاوي على نسجججججبة منخفنجججججة جدا  من الكبريت 
الذي سججججيسججججتخدم كوقود في محطات تحلية ميا  البحر، إضججججافة إلى أكثر من مليون طن/السججججنة من 

يبدأ أن ، و2018ت ريبي لمصججفاة جازان في منتصججف عام ويتوقع بدء التشججغي  الالبنزين والزايلين. 
 .2019االنتاج الكام  للمصفاة في مطلع عام 

في إطار سججججعيها لنججججمان  الخارجيةكما تخطل المملكة لرفع الطاقة التكريرية لمشججججاريعها 
 مع شججججركة شجججج  الهولندية اتفاقحيث أعلن عن إن از مسججججتمرة النتاجها من النفل الخام، بيع عقود 

 Port Arthur "بورت آررر"على كام  ملكية مصججفاة  السججعودية يتنججمن أن تسججتحوك شججركة أرامكو
محطة توزيع منت ات نفطية في أسواق  26ألف ب/ي، إضافة إلى  610التي تبلغ طاقتها التكريرية 

التي تبلغ  Norco "نوركو"شجركة شج  على كام  ملكية مصجفاتي  مقاب  اسجتحواكالواليات المتحدة، 
في لويزيانا، إضججججججافة إلى  ألف ب/ي 230طاقتها  Convent "تنكونفي" ألف ب/ي، و 235قتها طا

 تسع محطات توزيع للمنت ات النفطية. 

 بين 1998م موتيفا للتكرير والتسججويق، هي شججركة مشججتركة تم تشججكيلها عا أن شججركةيذكر 

في الواليات المتحدة األمريكية، وبدأت العم  عام  نديةلالهو شجججركة أرامكو السجججعودية وشجججركة شججج 

 . % لك  منهما50بحصص متساوية  2002

شججججججركة مع اتفاقية تفاهم توقيع عن  شججججججركة أرامكو السججججججعوديةأعلنت من جهة أخرى، 

مليار دوالر  6مبلغ أرامكو تدفع بموجبها لحكومة االندونيسججججججية، التابعة ل  Pertamina"برتامينا"

الذي  ، Cilacap"سججيالكاب" مصججفاة% من مشججروع 45حصججة قدرها  حصججولها على أمريكي مقاب 
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الفصل 
الثالث  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  29                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

البارازايلين من ها من إنتاجمعدل ورفع  ،ألف ب/ي 400إلى  348من رفع طاقة المصججفاة يتنججمن 

 ءيتوقع بدوألف طن/السججججنة،  160إلى  146ألف طن/السججججنة، والبولي بروبيلين من  600إلى  280

 . 2022عمليات التشغي  في عام 

عقد طوي  األمد لتوريد في تيمين  سجججيسجججاهم "سجججيالكاب"تطوير مصجججفاة  يذكر أن مشجججروع

، إضججافة إلى رفع واردات المملكة من أرباح ألف ب/ي 280بمعدل  النفل الخام السججعودي للمصججفاة

إطار سجججججعي المملكة  ييتي هذا المشجججججروع في .مبيعات الشجججججركة للمنت ات النفطية والبتروكيماويات

تتطلع أرامكو السججججعودية إلى أن لتيمين عقود دائمة لبيع النفل الخام في أسججججواق آسججججيا الواعدة. كما 

شاملة لرفع الة يكون المشروع نقطة انطالق لدخولها في مشاريع أخرى مشابهة ضمن إطار الخط

سيااللمصافي النفل  الطاقة التكريرية مليون ب/ي، وكلك من  1.68ألف ب/ي إلى  820من ة ندوني

طاقتها   Dumai "دوماي"مث  مشروع تطوير مصفاة خالل تطوير وتوسيع مصافي النفل القائمة، 

زيرة جألف ب/ي في  125طاقتها   Balongan "بالونغان"ألف ب/ي في سوماطرة، ومصفاة  170

 جافا. 

مليار دوالر أمريكي، أو ما  7بقيمة  أعلنت شركة أرامكو السعودية عن شراء حصةكما 

 ال اري إنشاؤ  في  Rapid"رابيد" م مع تكرير وبتروكيماوياتمشروع % من قيمة 50يعادل 

الوطنية   Petronas"بتروناس"شركة الذي تملكه ماليزيا،  -كواال المبور، Pengerangبنغيرانغ 

مكنها إنتاج مشتقات عالية ال ودة ي ،ألف ب/ي 300يتكون المشروع من مصفاة طاقتها  .الماليزية

بتروكيماويات. كما ستتولى أرامكو  م معإضافة إلى  ،"5متوافقة مع المعيار األوروبي "يورو 

في عام  لمشروعاتشغي  بويتوقع البدء ألف ب/ي،  210دار ــام بمقـفل الخـد المصفاة بالنـتزوي

2019 . 

كوريا ال نوبية، التي تبلغ طاقتها  في  Onsan"أونسان" مصفاة كما ي ري حاليا  تطوير

% وشركة 63.4بحصة  ،ألف ب/ي، وهي شركة مشتركة بين أرامكو السعودية 669التكريرية 

%. يهدف مشروع التطوير الذي تقوم بتنفيذ  36.6بحصة  ،ال نوبية الكورية S-Oil "إس أوي "

، ويتنمن إنشاء في المصفاة الفرنسية إلى رفع نسبة إنتاج البروبيلين والغازولين "تكنيب"شركة 

ألف ب/ي، ووحدة تكسير بالعام  الحفاز المائع  63وحدة معال ة هيدروجينية لزيت الوقود طاقتها 

ء بدإن از المشروع ومليار دوالر أمريكي، ويتوقع  4.2بكلفة تقدر بحوالي  ،ألف ب/ي 76طاقتها 

 .2018االنتاج في عام عمليات 

محادرات مع الشركة الوطنية الصينية ت ري أرامكو السعودية  شركة ت در االشارة إلى أن

لتكرير ل في مشجروع م معتهدف إلى رفع حصجتها  Sinopec "سجينوبيك"للتكرير والبتروكيماويات 

يا   ،الصججججججينية Fujian "فوجيان"في مقاطعة  والبتروكيماويات بالغة حال % من إجمالي قيمة 25ال

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  28                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

ألف ب/ي، ووحدات إنتاج  400يتكون من مصجججفاة طاقتها  "بترورابغ"يذكر أن م مع  .المشجججروع
 مليون طن/السنة. 2.4وكيماويات بطاقة بتر

مشججججروع إنشججججاء  2015عام في المملكة العربية السججججعودية أن زت ت در االشججججارة إلى أن 
بعد ، ألف ب/ي 400في مدينة ينبع طاقتها  "ياسرف"ينبع أرامكو سينوبك للتكرير مصفاة وتشغي  

في منطقة ال بي   "سججججاتورب" أرامكو السججججعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات تشججججغي  مصججججفاة
 400طاقتها  "جازان"وي ري  حاليا  تنفيذ مشروع إنشاء المصفاة الثالثة في ، 2014عام الصناعية 
ث مصجججاف جديدة النشجججاء رالالتي أعلنتها المملكة  االسجججتراتي يةوكلك في إطار الخطة ، ألف ب/ي

 3.3رفع إجمالي الطاقة التكريرية للمصجججججججافي المحلية إلى ألف ب/ي، بهدف  400طاقة ك  منها 
للصججناعة البترولية تنويع مصججادر الدخ  القومي، وتحسججين القيمة المنججافة مليون ب/ي، بما يحقق 

  .في المملكة

ر النفوط الخام الثقيلة يكرلتألف ب/ي،  400 بطاقة تكريرية قدرهاجازان  صججممت مصججفاة
ألف ب/ي من وقود  250ألف ب/ي غازولين، و  80وسجججججتنتر حوالي والمتوسجججججطة المنت ة محليا . 

ألف ب/ي من زيت الوقود  90، و ULSDالديزل الحاوي على نسجججججبة منخفنجججججة جدا  من الكبريت 
الذي سججججيسججججتخدم كوقود في محطات تحلية ميا  البحر، إضججججافة إلى أكثر من مليون طن/السججججنة من 

يبدأ أن ، و2018ت ريبي لمصججفاة جازان في منتصججف عام ويتوقع بدء التشججغي  الالبنزين والزايلين. 
 .2019االنتاج الكام  للمصفاة في مطلع عام 

في إطار سججججعيها لنججججمان  الخارجيةكما تخطل المملكة لرفع الطاقة التكريرية لمشججججاريعها 
 مع شججججركة شجججج  الهولندية اتفاقحيث أعلن عن إن از مسججججتمرة النتاجها من النفل الخام، بيع عقود 

 Port Arthur "بورت آررر"على كام  ملكية مصججفاة  السججعودية يتنججمن أن تسججتحوك شججركة أرامكو
محطة توزيع منت ات نفطية في أسواق  26ألف ب/ي، إضافة إلى  610التي تبلغ طاقتها التكريرية 

التي تبلغ  Norco "نوركو"شجركة شج  على كام  ملكية مصجفاتي  مقاب  اسجتحواكالواليات المتحدة، 
في لويزيانا، إضججججججافة إلى  ألف ب/ي 230طاقتها  Convent "تنكونفي" ألف ب/ي، و 235قتها طا

 تسع محطات توزيع للمنت ات النفطية. 

 بين 1998م موتيفا للتكرير والتسججويق، هي شججركة مشججتركة تم تشججكيلها عا أن شججركةيذكر 

في الواليات المتحدة األمريكية، وبدأت العم  عام  نديةلالهو شجججركة أرامكو السجججعودية وشجججركة شججج 

 . % لك  منهما50بحصص متساوية  2002

شججججججركة مع اتفاقية تفاهم توقيع عن  شججججججركة أرامكو السججججججعوديةأعلنت من جهة أخرى، 

مليار دوالر  6مبلغ أرامكو تدفع بموجبها لحكومة االندونيسججججججية، التابعة ل  Pertamina"برتامينا"

الذي  ، Cilacap"سججيالكاب" مصججفاة% من مشججروع 45حصججة قدرها  حصججولها على أمريكي مقاب 
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 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  31                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

في إقليم   Bazianمن جهة أخرى، ال تزال أعمال مشججروع التوسججيع الثالث لمصججفاة بازيان 

إنشججاء  ، ويتكون المشججروع منالفرنسججية  Technip "تكنيب"شججركة   ذكردسججتان قائمة، وتتولى تنفي

ثا 50وحدة تقطير طاقتها  ناف ألف ب/ي،  33.5طاقتها  ألف ب/ي، ووحدة معال ة هيدروجينية لل

ألف ب/ي، ووحدة أزمرة  22.5طاقتها  ووحدة تهذيب بالعام  الحفاز بطريقة التنشججججججيل المسججججججتمر

ألف ب/ي، إضجججافة  13.5ألف ب/ي، ووحدة معال ة هيدروجينية للكيروسجججين طاقتها  10.5طاقتها 

 سججججججترجاعاووحدة ، Amine Regenerationإلى وحدات أخرى مسججججججاندة، كوحدة تنشججججججيل األمين 

 .2018، ويتوقع أن يبدأ المشروع بالتشغي  في عام كبريتال

 الكويت دولة   2-6

وإزالة كافة " الشججججججعيبة" ميناء عن إغالق مصججججججفاة  KPI أعلنت شججججججركة البترول الكويتية

ها التكريرية معداتها،  فة مشججججججروع الوقود النظيف  وكلك في إطارألف ب/ي،  200تبلغ طاقت بكل

 ال ديدة بطاقة تكريرية قدرها "الزور"إنشاء مصفاة  المتنمن، مليار دوالر 17-15إجمالية قدرها 

من إنتاج  لتمكينها، تينالقائم "ميناء عبد هللا"و "ميناء األحمدي" يتافتطوير مص، وألف ب/ي 615

ويتوقع بدء عمليات التشججغي  واالنتاج في المعايير العالمية.  أحدث مشججتقات بمواصججفات متوافقة مع

 .2019نهاية عام 

عن توقيع عقد مع شركة هانوي ليو أو بي األمريكية  KPIأعلنت شركة البترول الكويتية كما 

 هي:و ،"الزور"مصفاة لتقديم تراخيص تكنولوجيا العديد من عمليات التكرير في 

ألف  50طاقتها   1RFCCوحدة تكسججججججير بالعام  الحفاز المائع لمخلفات التكرير الثقي    •
 ب/ي، ومزودة بوحدة استرجاع إيثلين وبروبيلين.

   2وحدة إنتاج غازولين منخفض محتوى الكبريت •
وحدتا ميروكس لمعال ة البروبان النتاج البروبيلين وااليزوبيوتين السججججججتخدامها في إنتاج  •

 .  MTBEإيثير بيوتي  مكونات للمزج في منتر الغازولين، مث  ميثي  رالري 
 لتحوي  البيوتان إلى إيزوبيوتان . Butamerبوتامير وحدة  •
ألف ب/ي، ووحدة  66طاقتها  CCRبطريقة التنشيل المستمر  زوحدة تهذيب بالعام  الحفا •

 ألف ب/ي. 77معال ة هيدروجينية للنافثا طاقتها 
 ايلين.ارازمليون طن/السنة من الب 1.4م مع عطريات النتاج  •
 .ألف طن/السنة من البروبيلين  660ان النتاج وحدة نزع الهيدروجين من البروب •

                                                 
1 Residue Fluidized Catalytic Cracking  
2 Honeywell UOP Selectifining Unit   

 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  30                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

 "بان ينكزينتشججانغ"و  Norinco "نورينكو"شججركتي  إضججافة إلى محادراتها مع ، الشججركة المشججتركة

PanjianXinchang المتنججمن إنشججاء مصججفاة  هما المشججتركلشججراء حصججة في مشججروع تينالصججيني

في  شججججججمال  ،ألف ب/ي، وم مع بتروكيماويات  النتاج مليون طن إريلين في السججججججنة 300طاقتها 

مليار دوالر  1.5إلى  1تتطلع أرامكو السججججتثمار حوالي كما . Liaoning "لياونينغ"شججججرق مقاطعة 

أنشيتها مؤسسة البترول الوطنية الصينية ال ديدة التي  Anning "آنينغ"مصفاة أمريكي في مشروع 

CNPC  يونان"في مقاطعة" Yunnan  ألف ب/ي 260طاقتها.  

ستثمارات التكرير في الهند سعيها للحصول على  حصص من ا ت ري شركة  ،وفي إطار 

شججججججركة النفل  ، وهيالنفل الوطنية الهنديةم موعة من شججججججركات أرامكو السججججججعودية مباحثات مع 

 هارات المحدودةبترول بمؤسججسججة ، وHCPLمؤسججسججة بترول هندوسججتان المحدودة و،  IOC الهندية

BPCL   راتناغيري"المشجججترك  مشجججروعاللشجججراء حصجججة من" Ratnagiri  رالث إنشجججاء المتنجججمن

على سججاح  بحر متكاملة مع م مع بتروكيماويات  ،ألف ب/ي 400مصججاف عمالقة طاقة ك  منها 

 .العرب

 العراق جمهورية   2-5

تشججججغي  وحدتي تقطير جديدتين في مصججججفاة كركوك، مما رة النفل العراقية عن اأعلنت وز

بدء مفاوضججات ألف ب/ي. كما أعلنت عن  56إلى  30من  أدى إلى رفع الطاقة التكريرية للمصججفاة

نا، الحياء مشججروع إنشججاء مصججفاة الناصججرية ال ديدة، والذي يمع الشججركة المشججتركة توتال/بتروتشججا

تخفيض الطاقة التكريرية المخططة للمصججججججفاة من  حيث أعلن عنتيخر البدء به لسججججججنوات طويلة، 

إلى  الهادفةخطة وزارة النفل العراقية  جاء هذا المشججججججروع في إطار  ألف ب/ي.  150إلى  300

 القائمة،لمصجججججافي لتوسجججججيع الطاقة التكريرية تلبية الطلب المحلي على المنت ات النفطية، من خالل 

 ،ألسباب عديدة تعاني من صعوبات في التنفيذالمعلنة مشاريع ، إال أن معظم الوإنشاء مصاف جديدة

حيث أحرز مليار دوالر،  6ألف ب/ي بكلفة  140طاقتها باسججججججتثناء مشججججججروع مصججججججفاة كربالء 

العديد من  لكن، 2019، وكان من المتوقع بدء تشجججججغي  المصجججججفاة في عام المشجججججروع تقدما  ملحوظا  

  المؤشرات تؤكد احتمال تيخير إن از المشروع عن الموعد المحدد.

عادة إعمار المصجججججافي جمهورية العراق تبذل حاليا  جهودا  حثيثة ال أن ت در االشجججججارة إلى

وأدت إلى خروج مصفاتين عن  ة،الماضيالسنوات باألعمال الحربية التي جرت في  التي تنررت

ألف ب/ي، والثانية  310 التي تعتبر أكبر مصججججججفاة في العراق طاقتها "بي ي"العم  هما مصججججججفاة 

  .2017تشغيلها في نهاية عام ألف ب/ي التي تم إعادة  14طاقتها  "قيارة"مصفاة 
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الفصل 
الثالث  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  31                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

في إقليم   Bazianمن جهة أخرى، ال تزال أعمال مشججروع التوسججيع الثالث لمصججفاة بازيان 

إنشججاء  ، ويتكون المشججروع منالفرنسججية  Technip "تكنيب"شججركة   ذكردسججتان قائمة، وتتولى تنفي

ثا 50وحدة تقطير طاقتها  ناف ألف ب/ي،  33.5طاقتها  ألف ب/ي، ووحدة معال ة هيدروجينية لل

ألف ب/ي، ووحدة أزمرة  22.5طاقتها  ووحدة تهذيب بالعام  الحفاز بطريقة التنشججججججيل المسججججججتمر

ألف ب/ي، إضجججافة  13.5ألف ب/ي، ووحدة معال ة هيدروجينية للكيروسجججين طاقتها  10.5طاقتها 

 سججججججترجاعاووحدة ، Amine Regenerationإلى وحدات أخرى مسججججججاندة، كوحدة تنشججججججيل األمين 

 .2018، ويتوقع أن يبدأ المشروع بالتشغي  في عام كبريتال

 الكويت دولة   2-6

وإزالة كافة " الشججججججعيبة" ميناء عن إغالق مصججججججفاة  KPI أعلنت شججججججركة البترول الكويتية

ها التكريرية معداتها،  فة مشججججججروع الوقود النظيف  وكلك في إطارألف ب/ي،  200تبلغ طاقت بكل

 ال ديدة بطاقة تكريرية قدرها "الزور"إنشاء مصفاة  المتنمن، مليار دوالر 17-15إجمالية قدرها 

من إنتاج  لتمكينها، تينالقائم "ميناء عبد هللا"و "ميناء األحمدي" يتافتطوير مص، وألف ب/ي 615

ويتوقع بدء عمليات التشججغي  واالنتاج في المعايير العالمية.  أحدث مشججتقات بمواصججفات متوافقة مع

 .2019نهاية عام 

عن توقيع عقد مع شركة هانوي ليو أو بي األمريكية  KPIأعلنت شركة البترول الكويتية كما 

 هي:و ،"الزور"مصفاة لتقديم تراخيص تكنولوجيا العديد من عمليات التكرير في 

ألف  50طاقتها   1RFCCوحدة تكسججججججير بالعام  الحفاز المائع لمخلفات التكرير الثقي    •
 ب/ي، ومزودة بوحدة استرجاع إيثلين وبروبيلين.

   2وحدة إنتاج غازولين منخفض محتوى الكبريت •
وحدتا ميروكس لمعال ة البروبان النتاج البروبيلين وااليزوبيوتين السججججججتخدامها في إنتاج  •

 .  MTBEإيثير بيوتي  مكونات للمزج في منتر الغازولين، مث  ميثي  رالري 
 لتحوي  البيوتان إلى إيزوبيوتان . Butamerبوتامير وحدة  •
ألف ب/ي، ووحدة  66طاقتها  CCRبطريقة التنشيل المستمر  زوحدة تهذيب بالعام  الحفا •

 ألف ب/ي. 77معال ة هيدروجينية للنافثا طاقتها 
 ايلين.ارازمليون طن/السنة من الب 1.4م مع عطريات النتاج  •
 .ألف طن/السنة من البروبيلين  660ان النتاج وحدة نزع الهيدروجين من البروب •

                                                 
1 Residue Fluidized Catalytic Cracking  
2 Honeywell UOP Selectifining Unit   
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 "بان ينكزينتشججانغ"و  Norinco "نورينكو"شججركتي  إضججافة إلى محادراتها مع ، الشججركة المشججتركة

PanjianXinchang المتنججمن إنشججاء مصججفاة  هما المشججتركلشججراء حصججة في مشججروع تينالصججيني

في  شججججججمال  ،ألف ب/ي، وم مع بتروكيماويات  النتاج مليون طن إريلين في السججججججنة 300طاقتها 

مليار دوالر  1.5إلى  1تتطلع أرامكو السججججتثمار حوالي كما . Liaoning "لياونينغ"شججججرق مقاطعة 

أنشيتها مؤسسة البترول الوطنية الصينية ال ديدة التي  Anning "آنينغ"مصفاة أمريكي في مشروع 

CNPC  يونان"في مقاطعة" Yunnan  ألف ب/ي 260طاقتها.  

ستثمارات التكرير في الهند سعيها للحصول على  حصص من ا ت ري شركة  ،وفي إطار 

شججججججركة النفل  ، وهيالنفل الوطنية الهنديةم موعة من شججججججركات أرامكو السججججججعودية مباحثات مع 

 هارات المحدودةبترول بمؤسججسججة ، وHCPLمؤسججسججة بترول هندوسججتان المحدودة و،  IOC الهندية

BPCL   راتناغيري"المشجججترك  مشجججروعاللشجججراء حصجججة من" Ratnagiri  رالث إنشجججاء المتنجججمن

على سججاح  بحر متكاملة مع م مع بتروكيماويات  ،ألف ب/ي 400مصججاف عمالقة طاقة ك  منها 

 .العرب
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تشججججغي  وحدتي تقطير جديدتين في مصججججفاة كركوك، مما رة النفل العراقية عن اأعلنت وز

بدء مفاوضججات ألف ب/ي. كما أعلنت عن  56إلى  30من  أدى إلى رفع الطاقة التكريرية للمصججفاة

نا، الحياء مشججروع إنشججاء مصججفاة الناصججرية ال ديدة، والذي يمع الشججركة المشججتركة توتال/بتروتشججا

تخفيض الطاقة التكريرية المخططة للمصججججججفاة من  حيث أعلن عنتيخر البدء به لسججججججنوات طويلة، 

إلى  الهادفةخطة وزارة النفل العراقية  جاء هذا المشججججججروع في إطار  ألف ب/ي.  150إلى  300

 القائمة،لمصجججججافي لتوسجججججيع الطاقة التكريرية تلبية الطلب المحلي على المنت ات النفطية، من خالل 

 ،ألسباب عديدة تعاني من صعوبات في التنفيذالمعلنة مشاريع ، إال أن معظم الوإنشاء مصاف جديدة

حيث أحرز مليار دوالر،  6ألف ب/ي بكلفة  140طاقتها باسججججججتثناء مشججججججروع مصججججججفاة كربالء 

العديد من  لكن، 2019، وكان من المتوقع بدء تشجججججغي  المصجججججفاة في عام المشجججججروع تقدما  ملحوظا  

  المؤشرات تؤكد احتمال تيخير إن از المشروع عن الموعد المحدد.

عادة إعمار المصجججججافي جمهورية العراق تبذل حاليا  جهودا  حثيثة ال أن ت در االشجججججارة إلى

وأدت إلى خروج مصفاتين عن  ة،الماضيالسنوات باألعمال الحربية التي جرت في  التي تنررت

ألف ب/ي، والثانية  310 التي تعتبر أكبر مصججججججفاة في العراق طاقتها "بي ي"العم  هما مصججججججفاة 

  .2017تشغيلها في نهاية عام ألف ب/ي التي تم إعادة  14طاقتها  "قيارة"مصفاة 
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تخفيض ى ـججججججة إلـججججججإضاف المنت ات البترولية،الطلب المحلي على  تلبية جزء كبير منالمشروع في 

 ي ري حاليا  فيمن جهة أخرى،    .ألف طن/السجججنة من الكبريت إلى ال و 93ي ـجججججججججرح حوالـجججججججججط

 9.9بكلفة إجمالية قدرها  ،النفل القائمةخطة شججاملة لتطوير مصججافي  تنفيذجمهورية مصججر العربية 

يار دوالر أمريكي،  ها لوكلك في إطار مل يةسججججججعي قات البترول ، تيمين الطلب المحلي على المشججججججت

 المشاريع التالية: الخطة تنفيذوتتنمن  وتخفيف االعتماد على االستيراد.

في االسججججكندرية  لتكرير البترول الشججججرق األوسججججلشججججركة رفع الطاقة التكريرية لمصججججفاة  •
وإنشجججججججاء وحدة معال ة هيدروجينية لوقود الديزل ألف ب/ي،  160إلى  100من  "ميدور"

طاقتها  Solvent-Deasphaltingألف ب/ي، ووحدة نزع األسججججججفلتينات بالمذيب  45طاقتها 
ألف متر مكعب في السجججججججاعة، ويتوقع  60ألف ب/ي، ووحدة إنتاج هيدروجين طاقتها  14

 مليار دوالر. 1.4ة إجمالية قدرها ، بكلف2018في عام إن از المشروع 
لتصجججنيع  السجججويس"و "أسجججيوط"وحدة فصججج  غازات في ك  من مصجججفاتي  إنشجججاءمشجججروع  •

 .LPGمن غاز البترول المسال  ب/ي 5400ا م، يبلغ معدل إنتاج ك  منه"البترول
يتنجججمن إنشجججاء وحدة ألف ب/ي،  90طاقتها التكريرية  "أسجججيوط"مشجججروع تطوير مصجججفاة  •

ألف ب/ي، ووحدة تهذيب بالعام  الحفاز  47.7تكسججججججير هيدروجيني طاقتها تفحيم، ووحدة 
قة التنشججججججيل المسججججججتمر ها، ووحدة أزمرة CCR بطري فة  14.8 طاقت قدر كل ألف ب/ي. وت

شججججركة أسججججيوط لتكرير البترول  منحتحيث مليار دوالر أمريكي.  2.9المشججججروع بحوالي 
Asorc إدارة أعمال تنفيذ الهندسججججججة والتوريد واالنشججججججاء  عقد تنفيذEPC  وارلي "لشججججججركة
األسترالية. يذكر أن عقد تنفيذ أعمال الهندسة والتوريد واالنشاء  Worley Parson "بارسون

كما وقعت شججركة أسججيوط .  2015االيطالية في عام  Technip "تكنيب"قد منح لشججركة كان 
الفرنسجججججية للحصجججججول على ترخيص  Axens "زنسجججججأك"مع شجججججركة لتكرير البترول اتفاقية 

شيل  لوحدات المعال ة الهيدروجينيةالتكنولوجيا  للنافثا، والتهذيب بالعام  الحفاز بطريقة التن
 المستمر، واألزمرة. 

 إنشججاءألف ب/ي، يتنججمن  100طاقتها التكريرية  "االسججكندرية"مشججروع تطوير مصججفاة  •

تعظيم ل ،ألف ب/ي 13.6طاقتها  التنشججججججيل المسججججججتمربطريقة وحدة تهذيب بالعام  الحفاز 

ويتوقع  ،ب/ي 7300 انتاج األسفلت طاقتهوحدة الوإنتاج الغازولين عالي الرقم األوكتاني، 

 .2018إن از المشروع في عام 

 ، وإنشجججاء وحدة"السجججويس"التفحيم المؤج  القائمة في مصجججفاة  وحدةإعادة تيهي  وتطوير   •
مليار دوالر أمريكي، إضججججججافة إلى  3.5بكلفة  ألف ب/ي، 95.5 طاقتهاجديدة تفحيم مؤج  

  .ب/ي 2300وحدة إنتاج زيوت تزييت طاقتها 

 على النحو التالي:فتتلخص أهم التطورات أما في الدول العربية غير األعناء في أوابك 
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تكرير وبتروكيماويات م مع تيخرت أعمال التشججججغي  الت ريبي لمشججججروع من جهة أخرى 

إلى الربع الثاني من عام  الفيتنامية Thanh Hoa "رانه هوا"شمال مقاطعة  Nghi Son "نغهي سون"

 ، وكلك بسبب وجود بعض النواقص الميكانيكية. 2018

هو شججججججركة   Nghi Son "نغهي سججججججون"وبتروكيماويات م مع تكرير يذكر أن مشججججججروع 
اليابانية  Idemitsuوشججججركة إدميتسججججو  ،KPI العالمية يةبترول الكويتالك  من شججججركة مشججججتركة بين 

التابعة للحكومة الفيتنامية،  PetroVietnam% لك  منهما، إضافة إلى شركة بتروفيتنام 35.1بنسبة 
% على 4.7% و25.1 القابنججججة اليابانية بنسججججبة Mitsui Chemicalsكيميكالز  ميتسججججوي وشججججركة
تها طاقتبلغ  على مصججججفاة، ويشججججتم  مليار دوالر أمريكي 6جمالية المشججججروع االكلفة تبلغ التوالي. 
  .الثقي  ستكرر النفل الخام الكويتيو ألف ب/ي، 200 التكريرية

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية  الفيتنام،في  "هي سونغن"إلى جانب مشروع مصفاة 
بحصص متساوية  OOCعن توقيع عقد تيسيس شركة مشتركة مع شركة نفل عمان   KPIالدولية

ألف ب/ي، لتكرير مزير من النفل  230النشاء مصفاة "الدقم" في سلطنة عمان طاقتها التكريرية 
 يات متكام  مع المصفاة الحقا .الكويتي والعماني، وعلى أن يتم بحث إنشاء م مع بتروكيماو

محاوالت حثيثة للدخول في مشاريع ممارلة  KPIمؤسسة البترول الكويتية الدولية كما ت ري 
حصتها والفليبين، وكلك في إطار سعيها لتحقيق خطتها الهادفة إلى رفع  والصين في ك  من الهند

ي خالل السنوات الخمس القادمة، /ألف ب 800الخارجية إلى  النفل في مصافيالطاقة التكريرية من 
 . 2030عام  مليون ب/ي بحلول 1.3رم رفعها إلى 

قد وقعت اتفاقية مشاركة مع شركة الكيماويات  KPI العالمية يةبترول الكويتالشركة يذكر أن 
في مدينة  المخطل إنشاؤ  والبتروكيماويات مشروع م مع التكرير في Sinopecالصينية 

% من إجمالي قيمة المشروع 50، وكلك بحصة على ساح  الصين ال نوبي  Zhanjiang"زان يانغ"
يتكون المشروع من مصفاة لتكرير النفل طاقتها التكريرية . مليار دوالر أمريكي 9المقدرة بحوالي 

   مليون طن/السنة.  1ألف ب/ي، ووحدة تكسير إيثيلين طاقتها  300
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ة لمشروع ـجججج  األوليـججججت ارب التشغي دءـججججعن ب ERCللتكرير ة ـججججشركة المصريال تـججججأعلن

حوالي  المشججججروع إلى تحوي يهدف    .2018في مطلع عام  إكمالهاوالمتوقع  "طردمسجججج"مصججججفاة 

، ويتكون CORC البترولتكرير لزيت الوقود المنتر في مصفاة شركة القاهرة  ألف ب/ي من 110

ألف ب/ي،  40ألف ب/ي، ووحدة تكسجججججير هيدروجيني طاقتها  80وحدة تقطير فراغي طاقتها  من

ـدة تفحيـوحو ـافثـللنية ـدروجينـة هيـال ـدة معـألف ب/ي، ووح 25ا ـ  طاقتهـم مؤجـ ها ـاقتــطا ـ

كما سيساهم ألف ب/ي.  32ألف ب/ي، ووحدة معال ة هيدروجينية للمقطرات الوسطى طاقتها  23
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الفصل 
الثالث  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  33                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

تخفيض ى ـججججججة إلـججججججإضاف المنت ات البترولية،الطلب المحلي على  تلبية جزء كبير منالمشروع في 

 ي ري حاليا  فيمن جهة أخرى،    .ألف طن/السجججنة من الكبريت إلى ال و 93ي ـجججججججججرح حوالـجججججججججط

 9.9بكلفة إجمالية قدرها  ،النفل القائمةخطة شججاملة لتطوير مصججافي  تنفيذجمهورية مصججر العربية 

يار دوالر أمريكي،  ها لوكلك في إطار مل يةسججججججعي قات البترول ، تيمين الطلب المحلي على المشججججججت

 المشاريع التالية: الخطة تنفيذوتتنمن  وتخفيف االعتماد على االستيراد.

في االسججججكندرية  لتكرير البترول الشججججرق األوسججججلشججججركة رفع الطاقة التكريرية لمصججججفاة  •
وإنشجججججججاء وحدة معال ة هيدروجينية لوقود الديزل ألف ب/ي،  160إلى  100من  "ميدور"

طاقتها  Solvent-Deasphaltingألف ب/ي، ووحدة نزع األسججججججفلتينات بالمذيب  45طاقتها 
ألف متر مكعب في السجججججججاعة، ويتوقع  60ألف ب/ي، ووحدة إنتاج هيدروجين طاقتها  14

 مليار دوالر. 1.4ة إجمالية قدرها ، بكلف2018في عام إن از المشروع 
لتصجججنيع  السجججويس"و "أسجججيوط"وحدة فصججج  غازات في ك  من مصجججفاتي  إنشجججاءمشجججروع  •

 .LPGمن غاز البترول المسال  ب/ي 5400ا م، يبلغ معدل إنتاج ك  منه"البترول
يتنجججمن إنشجججاء وحدة ألف ب/ي،  90طاقتها التكريرية  "أسجججيوط"مشجججروع تطوير مصجججفاة  •

ألف ب/ي، ووحدة تهذيب بالعام  الحفاز  47.7تكسججججججير هيدروجيني طاقتها تفحيم، ووحدة 
قة التنشججججججيل المسججججججتمر ها، ووحدة أزمرة CCR بطري فة  14.8 طاقت قدر كل ألف ب/ي. وت

شججججركة أسججججيوط لتكرير البترول  منحتحيث مليار دوالر أمريكي.  2.9المشججججروع بحوالي 
Asorc إدارة أعمال تنفيذ الهندسججججججة والتوريد واالنشججججججاء  عقد تنفيذEPC  وارلي "لشججججججركة
األسترالية. يذكر أن عقد تنفيذ أعمال الهندسة والتوريد واالنشاء  Worley Parson "بارسون

كما وقعت شججركة أسججيوط .  2015االيطالية في عام  Technip "تكنيب"قد منح لشججركة كان 
الفرنسجججججية للحصجججججول على ترخيص  Axens "زنسجججججأك"مع شجججججركة لتكرير البترول اتفاقية 

شيل  لوحدات المعال ة الهيدروجينيةالتكنولوجيا  للنافثا، والتهذيب بالعام  الحفاز بطريقة التن
 المستمر، واألزمرة. 

 إنشججاءألف ب/ي، يتنججمن  100طاقتها التكريرية  "االسججكندرية"مشججروع تطوير مصججفاة  •

تعظيم ل ،ألف ب/ي 13.6طاقتها  التنشججججججيل المسججججججتمربطريقة وحدة تهذيب بالعام  الحفاز 

ويتوقع  ،ب/ي 7300 انتاج األسفلت طاقتهوحدة الوإنتاج الغازولين عالي الرقم األوكتاني، 

 .2018إن از المشروع في عام 

 ، وإنشجججاء وحدة"السجججويس"التفحيم المؤج  القائمة في مصجججفاة  وحدةإعادة تيهي  وتطوير   •
مليار دوالر أمريكي، إضججججججافة إلى  3.5بكلفة  ألف ب/ي، 95.5 طاقتهاجديدة تفحيم مؤج  

  .ب/ي 2300وحدة إنتاج زيوت تزييت طاقتها 

 على النحو التالي:فتتلخص أهم التطورات أما في الدول العربية غير األعناء في أوابك 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  32                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

تكرير وبتروكيماويات م مع تيخرت أعمال التشججججغي  الت ريبي لمشججججروع من جهة أخرى 

إلى الربع الثاني من عام  الفيتنامية Thanh Hoa "رانه هوا"شمال مقاطعة  Nghi Son "نغهي سون"

 ، وكلك بسبب وجود بعض النواقص الميكانيكية. 2018

هو شججججججركة   Nghi Son "نغهي سججججججون"وبتروكيماويات م مع تكرير يذكر أن مشججججججروع 
اليابانية  Idemitsuوشججججركة إدميتسججججو  ،KPI العالمية يةبترول الكويتالك  من شججججركة مشججججتركة بين 

التابعة للحكومة الفيتنامية،  PetroVietnam% لك  منهما، إضافة إلى شركة بتروفيتنام 35.1بنسبة 
% على 4.7% و25.1 القابنججججة اليابانية بنسججججبة Mitsui Chemicalsكيميكالز  ميتسججججوي وشججججركة
تها طاقتبلغ  على مصججججفاة، ويشججججتم  مليار دوالر أمريكي 6جمالية المشججججروع االكلفة تبلغ التوالي. 
  .الثقي  ستكرر النفل الخام الكويتيو ألف ب/ي، 200 التكريرية

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية  الفيتنام،في  "هي سونغن"إلى جانب مشروع مصفاة 
بحصص متساوية  OOCعن توقيع عقد تيسيس شركة مشتركة مع شركة نفل عمان   KPIالدولية

ألف ب/ي، لتكرير مزير من النفل  230النشاء مصفاة "الدقم" في سلطنة عمان طاقتها التكريرية 
 يات متكام  مع المصفاة الحقا .الكويتي والعماني، وعلى أن يتم بحث إنشاء م مع بتروكيماو

محاوالت حثيثة للدخول في مشاريع ممارلة  KPIمؤسسة البترول الكويتية الدولية كما ت ري 
حصتها والفليبين، وكلك في إطار سعيها لتحقيق خطتها الهادفة إلى رفع  والصين في ك  من الهند

ي خالل السنوات الخمس القادمة، /ألف ب 800الخارجية إلى  النفل في مصافيالطاقة التكريرية من 
 . 2030عام  مليون ب/ي بحلول 1.3رم رفعها إلى 

قد وقعت اتفاقية مشاركة مع شركة الكيماويات  KPI العالمية يةبترول الكويتالشركة يذكر أن 
في مدينة  المخطل إنشاؤ  والبتروكيماويات مشروع م مع التكرير في Sinopecالصينية 

% من إجمالي قيمة المشروع 50، وكلك بحصة على ساح  الصين ال نوبي  Zhanjiang"زان يانغ"
يتكون المشروع من مصفاة لتكرير النفل طاقتها التكريرية . مليار دوالر أمريكي 9المقدرة بحوالي 

   مليون طن/السنة.  1ألف ب/ي، ووحدة تكسير إيثيلين طاقتها  300

  جمهورية مصر العربية  2-7

ة لمشروع ـجججج  األوليـججججت ارب التشغي دءـججججعن ب ERCللتكرير ة ـججججشركة المصريال تـججججأعلن

حوالي  المشججججروع إلى تحوي يهدف    .2018في مطلع عام  إكمالهاوالمتوقع  "طردمسجججج"مصججججفاة 

، ويتكون CORC البترولتكرير لزيت الوقود المنتر في مصفاة شركة القاهرة  ألف ب/ي من 110

ألف ب/ي،  40ألف ب/ي، ووحدة تكسجججججير هيدروجيني طاقتها  80وحدة تقطير فراغي طاقتها  من

ـدة تفحيـوحو ـافثـللنية ـدروجينـة هيـال ـدة معـألف ب/ي، ووح 25ا ـ  طاقتهـم مؤجـ ها ـاقتــطا ـ

كما سيساهم ألف ب/ي.  32ألف ب/ي، ووحدة معال ة هيدروجينية للمقطرات الوسطى طاقتها  23
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 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
  

  1         واألربعون                                                                                      الرابع تقرير األمين العام السنوي 

  صناعةًالبتروكيماويات: ثانيا  

 التطورات العالمية .

علاااد مااادار السااانوات القليلاااة الما اااية  والغاااا  طأساااعار الااان  ت التقلباااات العالمياااة  ااا دأ

الاان ط بلاا    نتااا إ وخاصااة مااع  يااادةصااناعة البتروميماويااات  عاادم اليقااين  اا  حالااة ماان إلااد 

بعضاا ا الاابع   مااع تنااا ا المنتنااون والمااوردون ممااا أدإ إلااد  هعليااأساارم ماان نمااو الطلاا  

ه ناااتن عنااا   ومااااالمحا ظاااة علاااد نسااا  ملاااارمت ا وحصصااا ا  ااا  األساااوا  العالمياااةمااان أ ااا  

ن انض اااار  هعليااا    وهاااو ماااا ترتااارمااان انض اااار أساااعار الااان ط بلااا   مبيااا لقااايا أساااعار أيضاااا

   المستضدم    العديد من الدول األوروبية واألسيوية إلنتا  البتروميماويات. النا ثا

 يااااادة والغااااا  الطبيعاااا  إلااااد  األوليااااة ماااان الاااان طالمااااواد  سااااعارأ انض ااااار ساااااعدوقااااد 

 اااا ة قااادرات إ  و ااا  المناااائي الرليساااية لدنتاااا   ااا  دول العاااالا االساااتثمارات بلااا   مبيااار

 ن  يااااادة االسااااتثمارات لااااا ت اااان سااااريعةأال إ البتروميماويااااات  هاللااااة لصااااناعةإنتا يااااة  دياااادة 

ن  حيااا   باللااا   ال اااا    ضااا  ال ثيااار مااان المساااتثمرين التريااا  لتقيااايا  ااارو  الساااو  ئبقاااا

وتغياااار  هاااااروط  وتاالبتروميماويااااات باااادينامي يت  ة  حياااا  تتمياااا  صااااناعللمتغياااارات الندياااادة

ن لتو ر نوم اللقيا  ن لوأسعاره مرام  ثق  إنتا  ا ئبقا  ت اليف إنتا ه.الن الية ئبقا

ن لتقـئبقااااا  "اــاااااـا أناليت ـاااااـوبال بالتـس أناااااد بااااا   لاااااإ"ة ـساااااــمؤسه ـاااااـرتــر نلـاااااـريــا

S&P Global Platts Analytics   مااان المتوقاااع أن يرت اااع إنتاااا    2017 ااا  سااابتمبرل أيلاااول

إلااااد  2015عااااام  يل 3قاااادممليااااون  9.7ماااان األمري يااااة   اااا  الواليااااات المتحاااادة نإليثاااااا ااااا  

 ماااان المتوقااااع أن يصاااا بينمااااا  % 36حااااوال    ب يااااادة قاااادرها 2020 يل 3قاااادممليااااون  14.78

المتحاااادة الواليااااات للبتروميماويااااات  اااا   اللاااارمات المنتنااااة اإليثااااان ماااان ااااا  الطلاااا  علااااد 

عااااام  يل3قاااادم 5.611حااااوال  مقاباااا    2020 اااا  عااااام  يل3قاااادممليااااون  8.75إلااااد  األمري يااااة

وقااااد باااار ت  و ااااود  ااااال  ماااان  ااااا  اإليثااااان باألسااااوا  األمري يااااة.  وهااااو مااااا يعناااا  2015

  واالسااات ادة مااان انض اااار مااان الغاااا  األمري ااا    ل اااال  اإلنتاااا ـاااـأوروباااا ممساااتورد رليس

بالنا ثااااا مقارنااااة سااااعرة  علاااادبلاااا   ن ااااال   ر" وهااااو مااااا يااااؤثCash Cost" هإنتا اااات اااااليف 

 البتروميماويات.  إلنتا  لرليس ااألساس  وعد اللقيا ت لت    أوروبا وا ةالمتو ر

 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  34                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون لرابعتقرير األمين العام السنوي ا

 المملكة األردنية  2-8

 KBR "بي. آركي. "اتفاقية مع شركة  JPRC شركة مصفاة البترول األردنية وقعت

الطاقة التكريرية  لمشروع رفعتتعهد بموجبها الشركة بإعداد التصاميم الهندسية األساسية  ،األمريكية

تقديم التكنولوجيا لوحدات المشروع عقد  وقعتألف ب/ي. كما  120إلى  90من  مصفاة الزرقاءل

تمكين يهدف المشروع إلى  . األمريكية Honeywell UOP"  يو أو بي وي هاني"مع شركة ال ديدة 

وتحوي  زيت الوقود الثقي  إلى منت ات المصفاة من تلبية الطلب المحلي على المشتقات النفطية، 

  مليار دوالر أمريكي. 1.6بكلفة إجمالية قدرها ، خفيفة

  سلطنة عمان  2-9

عن انتهججاء األعمججال  ORPIC "أوربججك" وبتروكيمججاويججات عمججان شججججججركججة تكريرأعلنججت 

شغي  الت ريبية،  ،الميكانيكية مصفاة الطاقة التكريرية لرفع ومشروع تطوير  فيوالبدء بعمليات الت

 ألف ب/ي.  197إلى 116من  صحار

رفع  من خاللالثقي  المنتر محليا ،  ليهدف المشجججججروع إلى تمكين المصجججججفاة من تكرير النف

 جويوحدة تقطير وإضجججججججافة وحدات جديدة تتكون من  ،ةالقائمطاقة الوحدات التحويلية الالحقة 

 ووحججدة تفحيم مؤججج  ،ألف ب/ي 96.8ووحججدة تقطير فراغي طججاقتهججا  ،ألف ب/ي 71.5طججاقتهججا 

  .ألف ب/ي 66.45ووحدة تكسير هيدروجيني طاقتها  ،ألف ب/ي 42.4طاقتها 

البترول شركة اتفاقية شراكة مع  OOCشركة نفل عمان الحكومية  وقعتمن جهة أخرى، 

تكون من ي الذي "الدقم"م مع  مشججججروع في% 50:50بحصججججص متسججججاوية    KPIالكويتية الدولية

ـمتكاملة مع وح ،ألف ب/ي 230مصفاة طاقتها  ـدات إنتـ ـبكلفة إجمالية ق ،بتروكيماويات اجـ درها ـ

 .2020، ويتوقع ان از المشروع في نهاية عام أمريكي مليار دوالر 6
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الفصل 
الثالث  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  

  1         واألربعون                                                                                      الرابع تقرير األمين العام السنوي 

  صناعةًالبتروكيماويات: ثانيا  

 التطورات العالمية .

علاااد مااادار السااانوات القليلاااة الما اااية  والغاااا  طأساااعار الااان  ت التقلباااات العالمياااة  ااا دأ

الاان ط بلاا    نتااا إ وخاصااة مااع  يااادةصااناعة البتروميماويااات  عاادم اليقااين  اا  حالااة ماان إلااد 

بعضاا ا الاابع   مااع تنااا ا المنتنااون والمااوردون ممااا أدإ إلااد  هعليااأساارم ماان نمااو الطلاا  

ه ناااتن عنااا   ومااااالمحا ظاااة علاااد نسااا  ملاااارمت ا وحصصااا ا  ااا  األساااوا  العالمياااةمااان أ ااا  

ن انض اااار  هعليااا    وهاااو ماااا ترتااارمااان انض اااار أساااعار الااان ط بلااا   مبيااا لقااايا أساااعار أيضاااا

   المستضدم    العديد من الدول األوروبية واألسيوية إلنتا  البتروميماويات. النا ثا

 يااااادة والغااااا  الطبيعاااا  إلااااد  األوليااااة ماااان الاااان طالمااااواد  سااااعارأ انض ااااار ساااااعدوقااااد 

 اااا ة قااادرات إ  و ااا  المناااائي الرليساااية لدنتاااا   ااا  دول العاااالا االساااتثمارات بلااا   مبيااار

 ن  يااااادة االسااااتثمارات لااااا ت اااان سااااريعةأال إ البتروميماويااااات  هاللااااة لصااااناعةإنتا يااااة  دياااادة 

ن  حيااا   باللااا   ال اااا    ضااا  ال ثيااار مااان المساااتثمرين التريااا  لتقيااايا  ااارو  الساااو  ئبقاااا

وتغياااار  هاااااروط  وتاالبتروميماويااااات باااادينامي يت  ة  حياااا  تتمياااا  صااااناعللمتغياااارات الندياااادة

ن لتو ر نوم اللقيا  ن لوأسعاره مرام  ثق  إنتا  ا ئبقا  ت اليف إنتا ه.الن الية ئبقا

ن لتقـئبقااااا  "اــاااااـا أناليت ـاااااـوبال بالتـس أناااااد بااااا   لاااااإ"ة ـساااااــمؤسه ـاااااـرتــر نلـاااااـريــا

S&P Global Platts Analytics   مااان المتوقاااع أن يرت اااع إنتاااا    2017 ااا  سااابتمبرل أيلاااول

إلااااد  2015عااااام  يل 3قاااادممليااااون  9.7ماااان األمري يااااة   اااا  الواليااااات المتحاااادة نإليثاااااا ااااا  

 ماااان المتوقااااع أن يصاااا بينمااااا  % 36حااااوال    ب يااااادة قاااادرها 2020 يل 3قاااادممليااااون  14.78

المتحاااادة الواليااااات للبتروميماويااااات  اااا   اللاااارمات المنتنااااة اإليثااااان ماااان ااااا  الطلاااا  علااااد 

عااااام  يل3قاااادم 5.611حااااوال  مقاباااا    2020 اااا  عااااام  يل3قاااادممليااااون  8.75إلااااد  األمري يااااة

وقااااد باااار ت  و ااااود  ااااال  ماااان  ااااا  اإليثااااان باألسااااوا  األمري يااااة.  وهااااو مااااا يعناااا  2015

  واالسااات ادة مااان انض اااار مااان الغاااا  األمري ااا    ل اااال  اإلنتاااا ـاااـأوروباااا ممساااتورد رليس

بالنا ثااااا مقارنااااة سااااعرة  علاااادبلاااا   ن ااااال   ر" وهااااو مااااا يااااؤثCash Cost" هإنتا اااات اااااليف 

 البتروميماويات.  إلنتا  لرليس ااألساس  وعد اللقيا ت لت    أوروبا وا ةالمتو ر
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 KBR "بي. آركي. "اتفاقية مع شركة  JPRC شركة مصفاة البترول األردنية وقعت

الطاقة التكريرية  لمشروع رفعتتعهد بموجبها الشركة بإعداد التصاميم الهندسية األساسية  ،األمريكية

تقديم التكنولوجيا لوحدات المشروع عقد  وقعتألف ب/ي. كما  120إلى  90من  مصفاة الزرقاءل

تمكين يهدف المشروع إلى  . األمريكية Honeywell UOP"  يو أو بي وي هاني"مع شركة ال ديدة 

وتحوي  زيت الوقود الثقي  إلى منت ات المصفاة من تلبية الطلب المحلي على المشتقات النفطية، 

  مليار دوالر أمريكي. 1.6بكلفة إجمالية قدرها ، خفيفة

  سلطنة عمان  2-9

عن انتهججاء األعمججال  ORPIC "أوربججك" وبتروكيمججاويججات عمججان شججججججركججة تكريرأعلنججت 

شغي  الت ريبية،  ،الميكانيكية مصفاة الطاقة التكريرية لرفع ومشروع تطوير  فيوالبدء بعمليات الت

 ألف ب/ي.  197إلى 116من  صحار

رفع  من خاللالثقي  المنتر محليا ،  ليهدف المشجججججروع إلى تمكين المصجججججفاة من تكرير النف

 جويوحدة تقطير وإضجججججججافة وحدات جديدة تتكون من  ،ةالقائمطاقة الوحدات التحويلية الالحقة 

 ووحججدة تفحيم مؤججج  ،ألف ب/ي 96.8ووحججدة تقطير فراغي طججاقتهججا  ،ألف ب/ي 71.5طججاقتهججا 

  .ألف ب/ي 66.45ووحدة تكسير هيدروجيني طاقتها  ،ألف ب/ي 42.4طاقتها 

البترول شركة اتفاقية شراكة مع  OOCشركة نفل عمان الحكومية  وقعتمن جهة أخرى، 

تكون من ي الذي "الدقم"م مع  مشججججروع في% 50:50بحصججججص متسججججاوية    KPIالكويتية الدولية

ـمتكاملة مع وح ،ألف ب/ي 230مصفاة طاقتها  ـدات إنتـ ـبكلفة إجمالية ق ،بتروكيماويات اجـ درها ـ

 .2020، ويتوقع ان از المشروع في نهاية عام أمريكي مليار دوالر 6
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   المنائي الرليسية من العالا عام  تو م نس  ئاقات إنتا  اإليثيلين 11-3الشكلً بينما يبين

2017. 
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لين علد يحا ظ  منطقة أسيا والمحيط ال ادي علد استحواذها علد  أمبر ئاقات إنتا ية لديث

ن بنسبة  57مستوإ العالا بطاقة إنتا ية قدرت بنحو  % من الطاقات اإلنتا ية  32مليون ئن سنويا

ن  42.5وتلي ا منطقة أمري ا اللمالية بطاقة  علد مستوإ العالا  % من  24بنسبة  مليون ئن سنويا

منطقة اللر  األوسط    المرتبة الثالثة عالميا بطاقة إنتا ية تبلغ و اءت  اإلنتا  العالم   
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18%

أمريكا الالتينية
( مليون طن) 7.78
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( مليون طن ) 36.746
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( مليون طن) 42.529
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  2         واألربعون                                                                                      الرابع تقرير األمين العام السنوي 

علااااد ماااادإ الساااانوات القليلااااة مري اااا  األ  أسااااعار الغااااااساااات ادت أوروبااااا ماااان انض ااااار 
  هاااوا وقااااد األمري اااا غاااا  المبااااادرات الساااتيراد  وناألوروبياااون باااادأ المنتناااحيااا    الما اااية
 أوروباااا  الوالياااات المتحااادة إلاااد مااانبغاااا  اإليثاااان محملاااة  شاااحنة 30إرساااال  2016شااا د عاااام 
  وماناااا  2017عااااام  شااااحنة حتااااد منتصااااف ساااابتمبرل أيلااااول ماااان 51 نحااااو إلااااد وارت عاااا 

وشاااارمة إينياااوس  شااارمة  لااارمات العالمياااة الرليساااية المساااتوردة للغاااا  األمري ااا  مااا  مااانال
 .بوريالياشرمة و  الممل ة المتحدة سابك
م اااااعالت بتعاااادي  قاماااا  العديااااد ماااان اللاااارمات األوروبيااااة المنتنااااة للبتروميماويااااات  
 ناإليثاااا ليضاااا  لتصااابك أمثااار مروناااة  ااا  اساااتقبال اللقااايا المساااتضدم لدنتاااا  يالبضاااار الت ساااير

الغاااا  مااان أوروباااا  ياااادة واردات  علاااد الااار ا مااانو  .(النا ثاااا) إلاااد اللقااايا التقليااادي المساااتضدم
 اقاااايمل ب ثا ااااة اسااااتضدام النا ثااااا دإال أن أوروبااااا التاااا ال تعتمااااد بلاااا   مبياااار علاااا  األمري اااا 
مسااااهمة  اااا   اااا  البتااارول المساااال   ااا  حاااين أن   ويلي اااا البتروميماويااااتلصاااناعة رليسااا  
ن   ئيلةتبق  اإليثان    . 10-3 الل     مما مبين   نسبيا

 (10-3الشكلً)
 2017أوروباًلعامً في البتروكيماوياتنسبًتوزعًاللقيمًالمستخدمًفيًصناعةً

 

 

 

 

 

 2017 أناليت ا أس أند ب   لوبال بالتا المصدر:

 2017عام علد مستوإ العالا    لين يالطاقات اإلنتا ية لديث BMIقدرت مؤسسة "ب  أم أي" 
واعتمدت المؤسسة    تقديرات ا علد البيانات المتاحة    أسوا   مليون ئن  177بنحو 

ب يادة بلغ  حوال    2016مليون ئن    عام  169.730العالا  مقاب البتروميماويات الرليسية    
ستراتا والوي أصدرته مؤسسة  2016يومر أن اإلنتا  العالم  لعام   2016% مقارنةن بعام  4.1

 2016عام  لدي ا خالل المحدثة قاعدة البياناتعتمد علد ا" Stratas Advisors"  هارت إنير -أد ي ور
ن ـبيي .العام تلك خالل اـــة حول العالــة القالمــدات اإلنتا يــة للوحــة المعلنــيـلطاقات التصميمل

 .   المنائي الرليسية من العالاــين  ــتا  اإليثيلــتو م ئاقات إن 10-3الجدولً
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 اااا  أبرياااا ل نيسااااان أن ااااا سااااتبدأ  اااا  بناااااء ملااااروم  Shell "شاااا "ممااااا أعلناااا  شاااارمة 

ملياااون ئااان ل سااانة  ااا  موناماااا  1.5بطاقاااة    وإنتاااا  الباااول  إيثيلاااينلبضااااري لديثاااانت ساااير اال

 .2020بوالية بنسل انيا  ومن المتوقع بدء التلغي     أوال  

 ااا  أبريااا  لنيساااان  بأن اااا تقااايا خطاااط  LyondellBasell "باساااي  ليونااادي "وأ اااادت شااارمة 

التوسااااع إلنتااااا  اإليثيلااااين  والبااااول  ايثيلااااين  والبااااروبيلين  والبااااول  بااااروبيلين  اااا  الواليااااات 

الباااروبيلين ل أمسااايد حااادة األمري ياااة  مماااا تااادرس قااارار االساااتثمار الن اااال  لملاااروم إنتاااا  المت

 .2021وتي  ال حول  علد أن ي ون بدء تلغي  الملروم    عام ي  بالثث
  Chevron Phillips Chemical "ال يميالياااة  يليااابا رون"شاااي أعلنااا  مااا  مااان شااارمتا 

أعماااال ترميباااات ال ـاااـن است مـاااـع ااا  مايولأياااار  Exxon Mobil "إمساااون موبيااا "وشااارمة 

مسااااون إ يمااااا أعلناااا  شاااارمة  ت ساااااس  اااا  واليااااة  النة  ااااا  اإليثااااانـااااـة لمعـااااـ ضموحاااادات 

ن بطاقاااة ــاااـن إلنتاااا  الباااول  إيثيليــاااـموبيااا  االنت ااااء مااان األعماااال المي اني ياااة لضطاااين  ديدي

ن  وذلااااك  اااا  مصن 650  "وــااااـيـــموناااا  بيل "ن  اااا  ــااااـك ال الـااااـع البالستيـااااـألااااف ئاااان ساااانويا

Mont Belvieu  2017بوالية ت ساس  وتتوقع اللرمة بدء اإلنتا  بن اية عام. 
 ااا   DuPont de Nemours & Co "بونااا  دي نيماااورس وشااارماهي اد"أعلنااا  شااارمة 

  CB&I, Houston  هيوساااتن "سااا  بااا   ناااد  ي"يونياااولح يران  بتوقيع اااا عقااادا ماااع شااارمة 

ملياااون دوالر لملاااروم توساااعة  ااارن  40لتاااو ير أعماااال ال ندساااة والملاااتريات والبنااااء  بقيماااة 

بونااا   ااا  ي التاااابع للااارمة دوألاااف ئنلسااانة   680ت ساااير اإليثاااان لمصااانع اإليثيلاااين بطاقاااة 

 .مدينة أورانن بوالية ت ساس
     "  نـااااـوستــر   هيـااااـا بارتنـرودومتااااـا بـااااـيربريــإنت"ة ـااااـرمــ  ماااا  ماااان شـااااـلنــأع

Houston        Enterprise Products Partners LP (EPP),   نا يغااااااتور "وشااااارمة
إبااارام ات اقاااا عااان   ااا  يولياااول تماااو  Navigator Holdings Ltd  "هولااادنن  المحااادودة  لنااادن

ن أوليااااا لتطااااوير المحطااااة البحريااااة لتصاااادير اإليثيلااااين علااااد قناااااة هيوسااااتن للساااا ن  اااا   ملااااترما
  مور ااااان بويناااا   بواليااااة ت ساااااس. علااااد أن تقااااوم شاااارمة إنتربااااريا باااا دارة أعمااااال البناااااء
 والعمليااااات  واألنلاااااطة التنارياااااة للمحطااااة المقترحاااااة إذا ماااااا تماااا  الموا قاااااة علي اااااا. وتاااااأت 

 التااا  تمتلاااك أساااطوال مااان -نا يغااااتور    وشااارمةإنتيربااارياشااارمة ة باااين ـاااـاللااارامة المقترح
إنتيربااااريا لتااااو ير المرونااااة  شاااارمة مناااا ء ماااان اسااااتراتينية -ساااا ينة للااااحن اإليثيلااااين  14

اللو ساااتية لصاااناعات البتروميماوياااات األمري ياااة  ومن اااو إلاااد األساااوا  العالمياااة وخاصاااةن ماااع 

 .الواليات المتحدة األمري ية السني    لالحتيائيات  ا  ر ال ال  استمرار التطو

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
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 اءت أ ريقيا    المرتبة السادسة % من إ مال  اإلنتا  العالم   و 21مليون ئن بنسبة  36.74نحو

ن  بنسبيمل 2.1  نحوـبلغبطاقة إنتا ية  و يما يل    لعالم .% من اإلنتا  ا1حوال  ة ــون ئن سنويا

 .2017أها تطورات صناعة البتروميماويات    المنائي الرليسية من العالا خالل عام 

 أمريكاًالشمالية
أوشاااا   ملااااروعات المو ااااة األولاااا  ماااان ملااااروعات البتروميماويااااات  اااا  الواليااااات 

المتحاادة األمري ياااة والتاا  اعتمااادت بلاا   مباشااار علاااد ئ اارة  اااا  السااني  )الغاااا  الصاااضري( 

ن ل  أن تصااا  إلاااد مراحل اااا الن الياااة اااا  ي   قاااد ACC "منلا ال يميااااء األمري ااا "تقرياااروئبقاااا

 امن ـوبالتااا  .ملياااار دوالر 83نحاااو  2010عاااام بلغااا  قيماااة ملاااروعات المو اااة األولاااد مناااو 

الثانياااة مااان الملاااروعات  حيااا  بااادأت  بااادأت المو اااةالمو اااة األولاااد ملاااروعات ماااع انت ااااء 

اساااتضدام تقنيااات  ديااادة إلااد  ندساااية الألعمااال   وتتطلاااع  اار  التلاااييد وامرحلااة البنااااء والتلااييد

عااادد ملاااروعات المو اااة الثانياااة قياااد   هاااوا ويقااادر منلاااا ال يميااااء األمري ااا  ل ياااادة اإلنتا ياااة

ن ملااااروع 310اإلنلاااااء أو المضطااااط ل ااااا بنحااااو  مليااااار  185نحااااو  تصاااا  إلاااادباسااااتثمارات و  ا

  .دوالر
عملياااات األولاااد المو اااة تتباااع مباااري أربعاااة ملاااروعات ياااومر أناااه مااان المقااارر أن تبااادأ 

  ئااان ل سااانة مااان اإليثيلاااينملياااون  5إلاااد أمثااار مااان  تصااا إنتا ياااة هاااوا العاااام بطاقاااة  التلاااغي 

هناااخ خمسااة ملاااريع أخاارإ قيااد اإلنلاااء ممااا أن   علااد ئااول ساااح  الضلااين األمري اا . وذلااك

ف ئاقاااات يتضاااوساااو   .2019  ن اياااة عاااام ياااقب عملياااات التلاااغي  ب ااااومااان المتوقاااع أن تبااادأ 

األمري ياااة قبااا   االساااوا  ملياااون ئااان مااان اإليثيلاااين إلاااد 10.3 نحاااوإلاااد إنتا ياااة  ديااادة تصااا  

ت ساااير التلاااتم  معظاااا الملاااروعات قياااد اإلنلااااء النديااادة علاااد م ااااعالت  .2019ن اياااة عاااام 

 .وحدات إنتا  البول  إيثيلينعلد األ ل  ملحي ب ا   ي لديثانلبضارا

 لية ـإلعااااادة هياااا ضطااااط ا تـااااـأذار بأن  اااا  مااااارس لSasolًً"ساسووووول"ة ـااااـعلناااا  شرمأ

لديثااااان بطاقااااة البضاااااري ير ـه بملااااروم الت سااااـااااـر وملتقاتـااااـعاااادة وحاااادات  اااا  منمااااع الت سي

ملياااون ئنلسااانة  وذلاااك  ااا  مصااانع ا ال اااالن علاااد بحيااارة تلاااارل  بوالياااة لوي ياناااا  حيااا   1.5

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

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

   .مليار دوالر 3.7نحو 
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  5         واألربعون                                                                                      الرابع تقرير األمين العام السنوي 

 اااا  أبرياااا ل نيسااااان أن ااااا سااااتبدأ  اااا  بناااااء ملااااروم  Shell "شاااا "ممااااا أعلناااا  شاااارمة 

ملياااون ئااان ل سااانة  ااا  موناماااا  1.5بطاقاااة    وإنتاااا  الباااول  إيثيلاااينلبضااااري لديثاااانت ساااير اال

 .2020بوالية بنسل انيا  ومن المتوقع بدء التلغي     أوال  

 ااا  أبريااا  لنيساااان  بأن اااا تقااايا خطاااط  LyondellBasell "باساااي  ليونااادي "وأ اااادت شااارمة 

التوسااااع إلنتااااا  اإليثيلااااين  والبااااول  ايثيلااااين  والبااااروبيلين  والبااااول  بااااروبيلين  اااا  الواليااااات 

الباااروبيلين ل أمسااايد حااادة األمري ياااة  مماااا تااادرس قااارار االساااتثمار الن اااال  لملاااروم إنتاااا  المت

 .2021وتي  ال حول  علد أن ي ون بدء تلغي  الملروم    عام ي  بالثث
  Chevron Phillips Chemical "ال يميالياااة  يليااابا رون"شاااي أعلنااا  مااا  مااان شااارمتا 

أعماااال ترميباااات ال ـاااـن است مـاااـع ااا  مايولأياااار  Exxon Mobil "إمساااون موبيااا "وشااارمة 

مسااااون إ يمااااا أعلناااا  شاااارمة  ت ساااااس  اااا  واليااااة  النة  ااااا  اإليثااااانـااااـة لمعـااااـ ضموحاااادات 

ن بطاقاااة ــاااـن إلنتاااا  الباااول  إيثيليــاااـموبيااا  االنت ااااء مااان األعماااال المي اني ياااة لضطاااين  ديدي

ن  وذلااااك  اااا  مصن 650  "وــااااـيـــموناااا  بيل "ن  اااا  ــااااـك ال الـااااـع البالستيـااااـألااااف ئاااان ساااانويا

Mont Belvieu  2017بوالية ت ساس  وتتوقع اللرمة بدء اإلنتا  بن اية عام. 
 ااا   DuPont de Nemours & Co "بونااا  دي نيماااورس وشااارماهي اد"أعلنااا  شااارمة 

  CB&I, Houston  هيوساااتن "سااا  بااا   ناااد  ي"يونياااولح يران  بتوقيع اااا عقااادا ماااع شااارمة 

ملياااون دوالر لملاااروم توساااعة  ااارن  40لتاااو ير أعماااال ال ندساااة والملاااتريات والبنااااء  بقيماااة 

بونااا   ااا  ي التاااابع للااارمة دوألاااف ئنلسااانة   680ت ساااير اإليثاااان لمصااانع اإليثيلاااين بطاقاااة 

 .مدينة أورانن بوالية ت ساس
     "  نـااااـوستــر   هيـااااـا بارتنـرودومتااااـا بـااااـيربريــإنت"ة ـااااـرمــ  ماااا  ماااان شـااااـلنــأع

Houston        Enterprise Products Partners LP (EPP),   نا يغااااااتور "وشااااارمة
إبااارام ات اقاااا عااان   ااا  يولياااول تماااو  Navigator Holdings Ltd  "هولااادنن  المحااادودة  لنااادن

ن أوليااااا لتطااااوير المحطااااة البحريااااة لتصاااادير اإليثيلااااين علااااد قناااااة هيوسااااتن للساااا ن  اااا   ملااااترما
  مور ااااان بويناااا   بواليااااة ت ساااااس. علااااد أن تقااااوم شاااارمة إنتربااااريا باااا دارة أعمااااال البناااااء
 والعمليااااات  واألنلاااااطة التنارياااااة للمحطااااة المقترحاااااة إذا ماااااا تماااا  الموا قاااااة علي اااااا. وتاااااأت 

 التااا  تمتلاااك أساااطوال مااان -نا يغااااتور    وشااارمةإنتيربااارياشااارمة ة باااين ـاااـاللااارامة المقترح
إنتيربااااريا لتااااو ير المرونااااة  شاااارمة مناااا ء ماااان اسااااتراتينية -ساااا ينة للااااحن اإليثيلااااين  14

اللو ساااتية لصاااناعات البتروميماوياااات األمري ياااة  ومن اااو إلاااد األساااوا  العالمياااة وخاصاااةن ماااع 

 .الواليات المتحدة األمري ية السني    لالحتيائيات  ا  ر ال ال  استمرار التطو

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
  

  4         واألربعون                                                                                      الرابع تقرير األمين العام السنوي 

 اءت أ ريقيا    المرتبة السادسة % من إ مال  اإلنتا  العالم   و 21مليون ئن بنسبة  36.74نحو

ن  بنسبيمل 2.1  نحوـبلغبطاقة إنتا ية  و يما يل    لعالم .% من اإلنتا  ا1حوال  ة ــون ئن سنويا

 .2017أها تطورات صناعة البتروميماويات    المنائي الرليسية من العالا خالل عام 

 أمريكاًالشمالية
أوشاااا   ملااااروعات المو ااااة األولاااا  ماااان ملااااروعات البتروميماويااااات  اااا  الواليااااات 

المتحاادة األمري ياااة والتاا  اعتمااادت بلاا   مباشااار علاااد ئ اارة  اااا  السااني  )الغاااا  الصاااضري( 

ن ل  أن تصااا  إلاااد مراحل اااا الن الياااة اااا  ي   قاااد ACC "منلا ال يميااااء األمري ااا "تقرياااروئبقاااا

 امن ـوبالتااا  .ملياااار دوالر 83نحاااو  2010عاااام بلغااا  قيماااة ملاااروعات المو اااة األولاااد مناااو 

الثانياااة مااان الملاااروعات  حيااا  بااادأت  بااادأت المو اااةالمو اااة األولاااد ملاااروعات ماااع انت ااااء 

اساااتضدام تقنيااات  ديااادة إلااد  ندساااية الألعمااال   وتتطلاااع  اار  التلاااييد وامرحلااة البنااااء والتلااييد

عااادد ملاااروعات المو اااة الثانياااة قياااد   هاااوا ويقااادر منلاااا ال يميااااء األمري ااا  ل ياااادة اإلنتا ياااة

ن ملااااروع 310اإلنلاااااء أو المضطااااط ل ااااا بنحااااو  مليااااار  185نحااااو  تصاااا  إلاااادباسااااتثمارات و  ا

  .دوالر
عملياااات األولاااد المو اااة تتباااع مباااري أربعاااة ملاااروعات ياااومر أناااه مااان المقااارر أن تبااادأ 

  ئااان ل سااانة مااان اإليثيلاااينملياااون  5إلاااد أمثااار مااان  تصااا إنتا ياااة هاااوا العاااام بطاقاااة  التلاااغي 

هناااخ خمسااة ملاااريع أخاارإ قيااد اإلنلاااء ممااا أن   علااد ئااول ساااح  الضلااين األمري اا . وذلااك

ف ئاقاااات يتضاااوساااو   .2019  ن اياااة عاااام ياااقب عملياااات التلاااغي  ب ااااومااان المتوقاااع أن تبااادأ 

األمري ياااة قبااا   االساااوا  ملياااون ئااان مااان اإليثيلاااين إلاااد 10.3 نحاااوإلاااد إنتا ياااة  ديااادة تصااا  

ت ساااير التلاااتم  معظاااا الملاااروعات قياااد اإلنلااااء النديااادة علاااد م ااااعالت  .2019ن اياااة عاااام 

 .وحدات إنتا  البول  إيثيلينعلد األ ل  ملحي ب ا   ي لديثانلبضارا

 لية ـإلعااااادة هياااا ضطااااط ا تـااااـأذار بأن  اااا  مااااارس لSasolًً"ساسووووول"ة ـااااـعلناااا  شرمأ

لديثااااان بطاقااااة البضاااااري ير ـه بملااااروم الت سااااـااااـر وملتقاتـااااـعاااادة وحاااادات  اااا  منمااااع الت سي

ملياااون ئنلسااانة  وذلاااك  ااا  مصااانع ا ال اااالن علاااد بحيااارة تلاااارل  بوالياااة لوي ياناااا  حيااا   1.5

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

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

   .مليار دوالر 3.7نحو 
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 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
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باختيااااار  Sabic" سااااابك "وشاااارمة  ExxonMobil "إمسااااون موبياااا "بينمااااا قاماااا  شاااارمة 

موقااااع بااااالقرن ماااان موربااااوس مريساااات  بواليااااة ت ساااااس إلنلاااااء ملااااروم ملااااترخ لت سااااير 

ن إنتاااااا  الباااااول  إيثيلاااااين   1.8اإليثاااااان بطاقاااااة  ملياااااون ئنلسااااانة  ويلااااام  الملاااااروم أيضاااااا

ول اااان لااااا يااااتا اتضاااااذ قاااارار اسااااتثماري ن ااااال  بلااااأن باااادء  أحااااادي الغالي ااااول.  واإليثيلااااين

 .الملروم

 آسياًوالمحيطًالهادي

 "دودةـاااااااـالية المحـاااااااـا ال يميـاااااااـن للت نولو يـاااااااـو هايدينـاااااااـو هــش"ة ـاااااااـشرم  ــاااااااـأبرم

Xuzhou HaiDing Chemical Technology Co. Ltd عقاااد ملاااترخ ماااع   ااا  ماااارسلاذار

سويسااارا  لتاااو ير  - ي  هيوساااتن وشااارمة مالرينااا  إنترناشاااونال المحااادودةشااارمة سااا  بااا   ناااد 

البروباااااان مااااان والتصاااااميمات ال ندساااااية لوحااااادة إ الاااااة ال يااااادرو ين   رخاااااك الت نولو ياااااا

(BHD)   ن مااان الباااروبيلين  بمصااانع ا ال اااالن  600بطاقاااة  ااا  بي هاااو بمقائعاااة ألاااف ئااان سااانويا

ي  بلااأن الملااروم  بمااا  اا  ذلااك قيمااة  يااانغ سااو الصااينية  ولااا ي لااف عاان م يااد ماان الت اصاا

  .العقد

 "دودةـااااااااـغل  ميمي ااااااااال المحـااااااااـوانغ شينـااااااااـغ يوهـااااااااـدونــشان"ة ـااااااااـرمــ  شـااااااااـرمــأب

Shandong Yuhuang Shengshi Chemical Inc. Ltd  عقاااد ماااع شااارمة  ااا  ماااارسلأذار

  لماااانك ت نولو يااااا رخصااااة إنتااااا  LyondellBasell Industries "باسااااي  إندسااااتري  ليوناااادل"

بمنماااااع   ألاااااف ئااااان لسااااانة 200الباااااول  إيثيلاااااين عاااااال  ال ثا اااااة لوحااااادت ا النديااااادة بطاقاااااة 

  بمقائعااااة SYSC’s petrochemical "بتروميم ااااال سيسااااك"البتروميماويااااات التااااابع للاااارمة 

 .2018شاندونغ  بالصين  والمقرر بدء إنتا  ا    عام 
 - ورةــااااااااـا ــسنغ – "اتــااااااااـاويـــمــي  لل يـااااااااـوبــة إمسااااااااون مـااااااااـرمــش"  ـااااااااـلنــأع  

ExxonMobil Chemical Co  عااان موا قت اااا علاااد االساااتحواذ علاااد مصااانع  ااا  ماااايو ل أياااار
نة مااان شااارمة ساااملياااون ئااانل  1.4العطرياااات  ااا    يااارة  وروناااغ  ااا  سااانغا ورة  بطاقاااة 

وهاااو ماااا   Jurong Aromatics Corp. Pte. Ltdماااورن المحااادودة  ا وروناااغ أرومااااتي 
ملياااون ئااان سااانويا  من اااا  3.5  مااان العطرياااات إلاااد أمثااار مااان ـون موبياااـد إنتاااا  امساااـسي يااا

ألمباااار منمااااع  مرماااا امليااااون ئاااان ساااانويا ماااان البااااارا ايلين. يااااومر أن ساااانغا ورة تعااااد  1.8
ة ع شااارمة إمساااون موبيااا   حيااا  تبلاااغ ئاقتاااه الت ريرياااتبااامت امااا  للت ريااار والبتروميماوياااات ي

 .ألف برمي  يوميا 592من الن ط الضام نحو 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
  

  6         واألربعون                                                                                      الرابع تقرير األمين العام السنوي 

 ااااا  أمتوبرلتلااااارين األول بأن اااااا بااااادأت   DowDuPont"  بونااااا ديو أعلنااااا  شااااارمة "داو

والبالسااااتيك  اااا   ريبااااورت بواليااااة ت ساااااس    التلااااغي  المباااادل  لمصااااانع ا الندياااادة لديثيلااااين

والتااا    خاااالل الضماااا سااانوات القادماااة يةوذلاااك  ااامن المرحلاااة الثانياااة مااان خطط اااا االساااتثمار

د ئاااااول سااااااح  الضلاااااين ملياااااار دوالر لملاااااروعات ا علااااا 6تصااااا  اساااااتثمارات ا إلاااااد نحاااااو 

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

و ـطا ل ياااادة الطاقاااة اإلنتا ياااة إلاااد نحاااـمماااا أن هنااااخ خطااا  ألاااف ئااان مااان الباااول  إيثيلاااين 400

 مليون ئن سنويا  مما ينعل ا أمبر مصنع إلنتا  اإليثيلين    العالا. 2

 "أومسااايدنتال بتااارولن ـاااـهيوست"شااارمة  مااا  مااان 2017 ااا  وقااا  ساااابي مااان عاااام ا تتحااا  
Houston Occidental Petrol  ةـااااااـات الم سي يـااااااـاويــيمــلا لل ـااااااـم سيت"ة ـااااااـوشرم" 

Mexican Chemical maker Mexichem باااالقرن مااان  اإليثاااان   أصاااغر محطاااة لمعالناااة
 بوالية ت ساس لتغوية المصنع الحال  لللرمة.  موربوس مريست 

إيثيلااااين وحاااادتي ا ماااان البااااول   Chevron Phillips " يليااااباشااااي رون " شاااارمة أنناااا ت

     ألاااف ئااان بمصااانع ا ال اااالن  ااا  المحااايط القاااديا 500نحاااو إنتا ياااة سااانوية تصااا  إلاااد  بطاقاااة

"Old Ocean"  تلااااغي  هااااوه الوحاااادات  ول اااان المرحلااااة عمليااااات باااادأت و  بواليااااة ت ساااااس

بساااااب   ساااااو  تتاااااأخر ملياااااارات دوالر 6نحاااااو  والباااااالغ اساااااتثمارات االثانياااااة مااااان الملاااااروم 

يااومر . والتاا  أثاارت علااد موقااع الملااروم بالواليااة "إعصااار هااار  " عاان ال يضااانات الناتنااة

ن بااادء التلاااغي  بحلاااول ن اياااة عاااام  أناااه ال اناااه مااان المتوقاااع بااادء اإلنتاااا    إ2017ماااان مضططاااا

ن  1.5تبلااغ نحااو  والتاا بالطاقااة القصااوإ  يااومر  .2018 عااام بحلااول منتصاافمليااون ئاان ساانويا

عااان إعصاااار هاااار   بلغااا  نحاااو  نـاااـاويات الناتـاااـات البتروميمـاااـقطاااام ملروعر ـاااـان خسال

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

  .تلك الت  علد وشك االنت اءولية األو
 ااا  أمري اااا اللااامالية مااان ملاااروعات البتروميماوياااات الثانياااة مااان المتوقاااع أن تبااادأ المو اااة 

عااان ملاااروم ملاااترخ ماااع شااارمة  Total "توتاااال"أعلنااا  شااارمة   حيااا  2018بحلاااول عاااام 

بناااااء عاااان خطت ااااا ل Nova Chemicalsنو ااااا ميمي ااااال "   وشاااارمة "Borealis "بورياااااليا"

ن مليااون بطاقااة البضاااري لديثااان  ت ساايرالمصاانع     اا  بااورت  رثاار بواليااة ت ساااس  ئاان ساانويا

 ألاااف  ااا  625حاااوال  سااانوية تبلاااغ  بطاقاااةالباااول  إيثيلاااين  إلنتاااا مصااانع  دياااد باإل اااا ة إلاااد 

تلاااك بلاااأن البااادء  ااا  إنلااااء قااارار اساااتثماري  اتضااااذباااايبورت بوالياااة ت سااااس. ومااان المتوقاااع 

 .2020ن اية عام ب أن تبدأ اإلنتا الملروعات  علد 
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باختيااااار  Sabic" سااااابك "وشاااارمة  ExxonMobil "إمسااااون موبياااا "بينمااااا قاماااا  شاااارمة 

موقااااع بااااالقرن ماااان موربااااوس مريساااات  بواليااااة ت ساااااس إلنلاااااء ملااااروم ملااااترخ لت سااااير 

ن إنتاااااا  الباااااول  إيثيلاااااين   1.8اإليثاااااان بطاقاااااة  ملياااااون ئنلسااااانة  ويلااااام  الملاااااروم أيضاااااا

ول اااان لااااا يااااتا اتضاااااذ قاااارار اسااااتثماري ن ااااال  بلااااأن باااادء  أحااااادي الغالي ااااول.  واإليثيلااااين

 .الملروم

 آسياًوالمحيطًالهادي

 "دودةـاااااااـالية المحـاااااااـا ال يميـاااااااـن للت نولو يـاااااااـو هايدينـاااااااـو هــش"ة ـاااااااـشرم  ــاااااااـأبرم

Xuzhou HaiDing Chemical Technology Co. Ltd عقاااد ملاااترخ ماااع   ااا  ماااارسلاذار

سويسااارا  لتاااو ير  - ي  هيوساااتن وشااارمة مالرينااا  إنترناشاااونال المحااادودةشااارمة سااا  بااا   ناااد 

البروباااااان مااااان والتصاااااميمات ال ندساااااية لوحااااادة إ الاااااة ال يااااادرو ين   رخاااااك الت نولو ياااااا

(BHD)   ن مااان الباااروبيلين  بمصااانع ا ال اااالن  600بطاقاااة  ااا  بي هاااو بمقائعاااة ألاااف ئااان سااانويا

ي  بلااأن الملااروم  بمااا  اا  ذلااك قيمااة  يااانغ سااو الصااينية  ولااا ي لااف عاان م يااد ماان الت اصاا

  .العقد

 "دودةـااااااااـغل  ميمي ااااااااال المحـااااااااـوانغ شينـااااااااـغ يوهـااااااااـدونــشان"ة ـااااااااـرمــ  شـااااااااـرمــأب

Shandong Yuhuang Shengshi Chemical Inc. Ltd  عقاااد ماااع شااارمة  ااا  ماااارسلأذار

  لماااانك ت نولو يااااا رخصااااة إنتااااا  LyondellBasell Industries "باسااااي  إندسااااتري  ليوناااادل"

بمنماااااع   ألاااااف ئااااان لسااااانة 200الباااااول  إيثيلاااااين عاااااال  ال ثا اااااة لوحااااادت ا النديااااادة بطاقاااااة 

  بمقائعااااة SYSC’s petrochemical "بتروميم ااااال سيسااااك"البتروميماويااااات التااااابع للاااارمة 

 .2018شاندونغ  بالصين  والمقرر بدء إنتا  ا    عام 
 - ورةــااااااااـا ــسنغ – "اتــااااااااـاويـــمــي  لل يـااااااااـوبــة إمسااااااااون مـااااااااـرمــش"  ـااااااااـلنــأع  

ExxonMobil Chemical Co  عااان موا قت اااا علاااد االساااتحواذ علاااد مصااانع  ااا  ماااايو ل أياااار
نة مااان شااارمة ساااملياااون ئااانل  1.4العطرياااات  ااا    يااارة  وروناااغ  ااا  سااانغا ورة  بطاقاااة 

وهاااو ماااا   Jurong Aromatics Corp. Pte. Ltdماااورن المحااادودة  ا وروناااغ أرومااااتي 
ملياااون ئااان سااانويا  من اااا  3.5  مااان العطرياااات إلاااد أمثااار مااان ـون موبياااـد إنتاااا  امساااـسي يااا

ألمباااار منمااااع  مرماااا امليااااون ئاااان ساااانويا ماااان البااااارا ايلين. يااااومر أن ساااانغا ورة تعااااد  1.8
ة ع شااارمة إمساااون موبيااا   حيااا  تبلاااغ ئاقتاااه الت ريرياااتبااامت امااا  للت ريااار والبتروميماوياااات ي

 .ألف برمي  يوميا 592من الن ط الضام نحو 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
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 ااااا  أمتوبرلتلااااارين األول بأن اااااا بااااادأت   DowDuPont"  بونااااا ديو أعلنااااا  شااااارمة "داو

والبالسااااتيك  اااا   ريبااااورت بواليااااة ت ساااااس    التلااااغي  المباااادل  لمصااااانع ا الندياااادة لديثيلااااين

والتااا    خاااالل الضماااا سااانوات القادماااة يةوذلاااك  ااامن المرحلاااة الثانياااة مااان خطط اااا االساااتثمار

د ئاااااول سااااااح  الضلاااااين ملياااااار دوالر لملاااااروعات ا علااااا 6تصااااا  اساااااتثمارات ا إلاااااد نحاااااو 

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

و ـطا ل ياااادة الطاقاااة اإلنتا ياااة إلاااد نحاااـمماااا أن هنااااخ خطااا  ألاااف ئااان مااان الباااول  إيثيلاااين 400

 مليون ئن سنويا  مما ينعل ا أمبر مصنع إلنتا  اإليثيلين    العالا. 2

 "أومسااايدنتال بتااارولن ـاااـهيوست"شااارمة  مااا  مااان 2017 ااا  وقااا  ساااابي مااان عاااام ا تتحااا  
Houston Occidental Petrol  ةـااااااـات الم سي يـااااااـاويــيمــلا لل ـااااااـم سيت"ة ـااااااـوشرم" 

Mexican Chemical maker Mexichem باااالقرن مااان  اإليثاااان   أصاااغر محطاااة لمعالناااة
 بوالية ت ساس لتغوية المصنع الحال  لللرمة.  موربوس مريست 

إيثيلااااين وحاااادتي ا ماااان البااااول   Chevron Phillips " يليااااباشااااي رون " شاااارمة أنناااا ت

     ألاااف ئااان بمصااانع ا ال اااالن  ااا  المحااايط القاااديا 500نحاااو إنتا ياااة سااانوية تصااا  إلاااد  بطاقاااة

"Old Ocean"  تلااااغي  هااااوه الوحاااادات  ول اااان المرحلااااة عمليااااات باااادأت و  بواليااااة ت ساااااس

بساااااب   ساااااو  تتاااااأخر ملياااااارات دوالر 6نحاااااو  والباااااالغ اساااااتثمارات االثانياااااة مااااان الملاااااروم 

يااومر . والتاا  أثاارت علااد موقااع الملااروم بالواليااة "إعصااار هااار  " عاان ال يضااانات الناتنااة

ن بااادء التلاااغي  بحلاااول ن اياااة عاااام  أناااه ال اناااه مااان المتوقاااع بااادء اإلنتاااا    إ2017ماااان مضططاااا

ن  1.5تبلااغ نحااو  والتاا بالطاقااة القصااوإ  يااومر  .2018 عااام بحلااول منتصاافمليااون ئاان ساانويا

عااان إعصاااار هاااار   بلغااا  نحاااو  نـاااـاويات الناتـاااـات البتروميمـاااـقطاااام ملروعر ـاااـان خسال

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

  .تلك الت  علد وشك االنت اءولية األو
 ااا  أمري اااا اللااامالية مااان ملاااروعات البتروميماوياااات الثانياااة مااان المتوقاااع أن تبااادأ المو اااة 

عااان ملاااروم ملاااترخ ماااع شااارمة  Total "توتاااال"أعلنااا  شااارمة   حيااا  2018بحلاااول عاااام 

بناااااء عاااان خطت ااااا ل Nova Chemicalsنو ااااا ميمي ااااال "   وشاااارمة "Borealis "بورياااااليا"

ن مليااون بطاقااة البضاااري لديثااان  ت ساايرالمصاانع     اا  بااورت  رثاار بواليااة ت ساااس  ئاان ساانويا

 ألاااف  ااا  625حاااوال  سااانوية تبلاااغ  بطاقاااةالباااول  إيثيلاااين  إلنتاااا مصااانع  دياااد باإل اااا ة إلاااد 

تلاااك بلاااأن البااادء  ااا  إنلااااء قااارار اساااتثماري  اتضااااذباااايبورت بوالياااة ت سااااس. ومااان المتوقاااع 

 .2020ن اية عام ب أن تبدأ اإلنتا الملروعات  علد 
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وساااينطوي الملاااروم األول علاااد   الرليساااية األولي يناااات مياااع منتناااات  مااان االمت ااااء الاااوات 

ن  750بطاقااااة  BDHالبروبااااان ماااان لناااا م ال ياااادرو ين ات إنلاااااء محطاااا ماااان  ألااااف ئاااان ساااانويا

إينياااوس عاااددا مااان المواقاااع  تااادرس ااا  حاااين   أوروبااااب إينياااوسوحااادات   ااا   مياااعالباااروبيلين 

مصااانع ا  بماااا  ااا  ذلاااك  - BDHلنااا م ال يااادرو ين مااان البروباااان  ديااادة لوحااادات المحتملاااة 

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

 الشرقًاألوسط

ًدودةـاااااااـحــالمة يـــاااااااـاإلدارات ـــاااااااـدمــــــضــلــدا  لـــاااااااـة أهـــاااااااـرمــــش  ـاااااااـامــــق

Ahdaf Management Services Development Co   ااا   لنم ورياااة اإليرانياااةلالمملوماااة 

  الننوبيااااةإباااارام عقااااود مااااع منموعااااة هيونااااداي موتااااور التابعااااة ل وريااااا عاااان مااااارسلاذار  

وشااااارمة هيوناااااداي لل ندساااااة واإلنلااااااءات   التابعاااااة للااااارمة هيوناااااداي ال ندساااااية المحااااادودة

يقاااع بمقائعاااة  والاااوي "منغاااا"منماااع بتروميماوياااات إلنلااااء المرحلاااة الثانياااة مااان   المحااادودة

ن  12 المنماااع  ويلااام بوشااا ر   ملياااون نحاااو سااانوية تبلاااغ  لبتروميماوياااات بطاقاااةإلنتاااا  امصااانعا

ألاااف ئااان مااان  350ألاااف ئااان مااان الباااول  إيثيلاااين عاااال  ال ثا اااة  و 350اإليثيلاااين  وئااان مااان 

 .مااان أحاااادي اإليثيلاااين  الي اااولئااان  ألاااف 500والباااول  إيثيلاااين الضطااا  مااانض   ال ثا اااة  

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

 .2021عام 

ًالعربية.ًًالتطوراتًفيًالدول2ً

 دولةًاالماراتًالعربيةًالمتحدةً
 ييناااا    ااا  هياااإ"  وشااارمة بوريااااليا أباااو  بااا  الوئنياااة للااان ط" أدناااوخ شااارمة أعلنااا 

Borealis AG, Vienna واألعمااااال   تطااااوير التصااااميماتلعاااان ات ااااا   تمااااو   اااا  يوليااااول

القااادرات اإلنتا ياااة  ااا   ااا   توساااعاتا اااراء أ ااا   ما الملاااترمة مااان تال ندساااية  ااا  ملاااروعا

للباااااوليمرات المحااااادودة  ااااا   أباااااو  بااااا منماااااع الباااااول  أولي يناااااات المت امااااا  التاااااابع للااااارمة 

أعمااال بورياااليا شاارمة و  أدنااوخ تباادأ ماا  ماان شاارمة  ندياادال االت ااا ومناا ء ماان   الاارويا

 والاااوي سااايحتوي علاااد م اعااا   "4بااارو  "منماااع ل الن الياااة واألعماااال ال ندساااية  التصاااميمات

 التغوياااة األولياااةعلاااد اساااتضدام أناااوام مضتل اااة مااان ماااواد  القااادرة والمروناااةلاااه بضااااري ت ساااير 

  . أبو  بالمتاحة       اعتمادان علد النا ثاإلنتا  البول  أولي ينات

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
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 اااااا   Reliance Industries Ltd "ريالياااااانا إندسااااااتري  ليمتااااااد" شاااااارمةأعلناااااا  

المرحلاااة الثالثاااة بمنماااع الت ريااار والبتروميماوياااات  ااا  عااان انت ااااء توساااعات  يونياااولح يران

انتاااا   وير اااع اإلنتا ياااةئاقتاااه مامااا  ليصااا  المصااانع الاااد  بال ناااد  منا اااار  ااا   و اااارات 

  ملياااون ئااان سااانويا 4.2أمثااار مااان الضاااعف بطاقاااة إ مالياااة تصااا  إلاااد نحاااو  دالااا الباااارا ايلين

% 11 نحاااو   ويمثااا  ااا  العاااالا وب اااوا يصااابك المصااانع ثاااان  أمبااار مصااانع إلنتاااا  الباااارا ايلين

ترميااا    2016الرباااع األخيااار مااان عاااام ياااومر أن اللااارمة أمملااا   ااا    مااان اإلنتاااا  العاااالم .

  الباااول  إيثيلاااين عاااال  ال ثا اااةمااان ملياااون ئااان  1.5وملاااتقاته بطاقاااة اإليثيلاااين  إنتاااا وحااادات 

  هاااوا ويتميااا  الملاااروم بالمروناااة  ااا  اساااتضدام والضطااا  مااانض   ال ثا اااة  ومااانض   ال ثا اااة

  .   من اإليثان والبروبانل البضاريوحدات الت سير 

احاااااادإ اللاااااارمات التابعااااااة  Uzneftegazdobycha "أو ن تيغا دوبيتلااااااا"شاااااارمة أعلناااااا   

يونياااو   ااا  Shurtan Gas Chemical Complex "شااارتان  اااا  ميمي اااال ماااومبل ا"للااارمة 

  CB&I, Houston   هيوساااتن"سااا  بااا   ناااد  ي"عقااادا ماااع شااارمة  أن اااا أبرمااا عااان ح ياااران ل

بناااافه  ااا   الندياااد  والاااوي مااان المقااارريثيلاااين اإللمصااانع اإلنتاااا   ت نولو ياااا رخاااكر يلتاااو 

 ااااااو ار  اااااا  منطقااااااة ماشاااااا اداريا بننااااااون منطقااااااة بللبتروميماويااااااات  "شااااااورتان"منمااااااع 

  .مدته أوعن قيمة العقد شرمة س  ب   ند  ي  لف ولا ت أو ب ستان

 "اتــاااااـاويـــمـــروميـــتــللب تاااااـ  شـــانــاااااـدرا أســـاااااـري  بـاااااـ" أسنــاااااـدت شـــرمـاااااـة

PT Chandra Asri Petrochemicalتاا  باااريتو باسااي يك باا "ة للاارمة ـة تابعااـ  وهاا  شرماا" 

PT Barito Pacific   ن ــااااـهيوست  "د  يـساااا  باااا   ناااا"ة ـعقاااادان مااااع شرماااا  رتاـااااـامــ   اااا

CB&I, Houston  وحااادة ت ساااير   ااارانألعماااال التندياااد والتوساااعات ألالماااواد الال ماااة لتورياااد

ئاقتاااه اإلنتا ياااة تبلاااغ وذلاااك  ااا  مصااانع ا ال اااالن  ااا  مقائعاااة باااانتين  ااا  إندونيسااايا  والنا ثاااا 

ن لتصاا ألااف ئاان  600الحاليااة نحااو  ن ألااف  860إلااد  ساانويا وماان المقاارر أن تباادأ أعمااال  .ساانويا

بااادء التلاااغي   ااا  الرباااع األول مااان  ومااان المتوقاااع  2018التندياااد  ااا  الرباااع الثالااا  مااان عاااام 

 .2020عام 

 روسيا/ًأوروبا

 عاااددل مقتااار   ااا  يونياااولح يران عااان   Ineos AGًً" ااا  هياااإ إينياااوس"شااارمة علنااا  أ

والبااااروبيلين  اااا    قاااادرات إنتااااا  اإليثيلااااينوتوسااااعات لطاقااااات و لملااااروعات الندياااادةماااان ا

  ااا  أوروباااا  ومااان أ ااا  تحقيااايالنماااو المساااتمر ألعماااال اللااارمة    وذلاااك ب اااد  دعااااأوروباااا
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وساااينطوي الملاااروم األول علاااد   الرليساااية األولي يناااات مياااع منتناااات  مااان االمت ااااء الاااوات 

ن  750بطاقااااة  BDHالبروبااااان ماااان لناااا م ال ياااادرو ين ات إنلاااااء محطاااا ماااان  ألااااف ئاااان ساااانويا

إينياااوس عاااددا مااان المواقاااع  تااادرس ااا  حاااين   أوروبااااب إينياااوسوحااادات   ااا   مياااعالباااروبيلين 

مصااانع ا  بماااا  ااا  ذلاااك  - BDHلنااا م ال يااادرو ين مااان البروباااان  ديااادة لوحااادات المحتملاااة 

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

 الشرقًاألوسط

ًدودةـاااااااـحــالمة يـــاااااااـاإلدارات ـــاااااااـدمــــــضــلــدا  لـــاااااااـة أهـــاااااااـرمــــش  ـاااااااـامــــق

Ahdaf Management Services Development Co   ااا   لنم ورياااة اإليرانياااةلالمملوماااة 

  الننوبيااااةإباااارام عقااااود مااااع منموعااااة هيونااااداي موتااااور التابعااااة ل وريااااا عاااان مااااارسلاذار  

وشااااارمة هيوناااااداي لل ندساااااة واإلنلااااااءات   التابعاااااة للااااارمة هيوناااااداي ال ندساااااية المحااااادودة

يقاااع بمقائعاااة  والاااوي "منغاااا"منماااع بتروميماوياااات إلنلااااء المرحلاااة الثانياااة مااان   المحااادودة

ن  12 المنماااع  ويلااام بوشااا ر   ملياااون نحاااو سااانوية تبلاااغ  لبتروميماوياااات بطاقاااةإلنتاااا  امصااانعا

ألاااف ئااان مااان  350ألاااف ئااان مااان الباااول  إيثيلاااين عاااال  ال ثا اااة  و 350اإليثيلاااين  وئااان مااان 

 .مااان أحاااادي اإليثيلاااين  الي اااولئااان  ألاااف 500والباااول  إيثيلاااين الضطااا  مااانض   ال ثا اااة  

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

 .2021عام 

ًالعربية.ًًالتطوراتًفيًالدول2ً

 دولةًاالماراتًالعربيةًالمتحدةً
 ييناااا    ااا  هياااإ"  وشااارمة بوريااااليا أباااو  بااا  الوئنياااة للااان ط" أدناااوخ شااارمة أعلنااا 

Borealis AG, Vienna واألعمااااال   تطااااوير التصااااميماتلعاااان ات ااااا   تمااااو   اااا  يوليااااول

القااادرات اإلنتا ياااة  ااا   ااا   توساااعاتا اااراء أ ااا   ما الملاااترمة مااان تال ندساااية  ااا  ملاااروعا

للباااااوليمرات المحااااادودة  ااااا   أباااااو  بااااا منماااااع الباااااول  أولي يناااااات المت امااااا  التاااااابع للااااارمة 

أعمااال بورياااليا شاارمة و  أدنااوخ تباادأ ماا  ماان شاارمة  ندياادال االت ااا ومناا ء ماان   الاارويا

 والاااوي سااايحتوي علاااد م اعااا   "4بااارو  "منماااع ل الن الياااة واألعماااال ال ندساااية  التصاااميمات

 التغوياااة األولياااةعلاااد اساااتضدام أناااوام مضتل اااة مااان ماااواد  القااادرة والمروناااةلاااه بضااااري ت ساااير 

  . أبو  بالمتاحة       اعتمادان علد النا ثاإلنتا  البول  أولي ينات

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
  

  8         واألربعون                                                                                      الرابع تقرير األمين العام السنوي 

 اااااا   Reliance Industries Ltd "ريالياااااانا إندسااااااتري  ليمتااااااد" شاااااارمةأعلناااااا  

المرحلاااة الثالثاااة بمنماااع الت ريااار والبتروميماوياااات  ااا  عااان انت ااااء توساااعات  يونياااولح يران

انتاااا   وير اااع اإلنتا ياااةئاقتاااه مامااا  ليصااا  المصااانع الاااد  بال ناااد  منا اااار  ااا   و اااارات 

  ملياااون ئااان سااانويا 4.2أمثااار مااان الضاااعف بطاقاااة إ مالياااة تصااا  إلاااد نحاااو  دالااا الباااارا ايلين

% 11 نحاااو   ويمثااا  ااا  العاااالا وب اااوا يصااابك المصااانع ثاااان  أمبااار مصااانع إلنتاااا  الباااارا ايلين

ترميااا    2016الرباااع األخيااار مااان عاااام ياااومر أن اللااارمة أمملااا   ااا    مااان اإلنتاااا  العاااالم .

  الباااول  إيثيلاااين عاااال  ال ثا اااةمااان ملياااون ئااان  1.5وملاااتقاته بطاقاااة اإليثيلاااين  إنتاااا وحااادات 

  هاااوا ويتميااا  الملاااروم بالمروناااة  ااا  اساااتضدام والضطااا  مااانض   ال ثا اااة  ومااانض   ال ثا اااة

  .   من اإليثان والبروبانل البضاريوحدات الت سير 

احاااااادإ اللاااااارمات التابعااااااة  Uzneftegazdobycha "أو ن تيغا دوبيتلااااااا"شاااااارمة أعلناااااا   

يونياااو   ااا  Shurtan Gas Chemical Complex "شااارتان  اااا  ميمي اااال ماااومبل ا"للااارمة 

  CB&I, Houston   هيوساااتن"سااا  بااا   ناااد  ي"عقااادا ماااع شااارمة  أن اااا أبرمااا عااان ح ياااران ل

بناااافه  ااا   الندياااد  والاااوي مااان المقااارريثيلاااين اإللمصااانع اإلنتاااا   ت نولو ياااا رخاااكر يلتاااو 

 ااااااو ار  اااااا  منطقااااااة ماشاااااا اداريا بننااااااون منطقااااااة بللبتروميماويااااااات  "شااااااورتان"منمااااااع 

  .مدته أوعن قيمة العقد شرمة س  ب   ند  ي  لف ولا ت أو ب ستان

 "اتــاااااـاويـــمـــروميـــتــللب تاااااـ  شـــانــاااااـدرا أســـاااااـري  بـاااااـ" أسنــاااااـدت شـــرمـاااااـة

PT Chandra Asri Petrochemicalتاا  باااريتو باسااي يك باا "ة للاارمة ـة تابعااـ  وهاا  شرماا" 

PT Barito Pacific   ن ــااااـهيوست  "د  يـساااا  باااا   ناااا"ة ـعقاااادان مااااع شرماااا  رتاـااااـامــ   اااا

CB&I, Houston  وحااادة ت ساااير   ااارانألعماااال التندياااد والتوساااعات ألالماااواد الال ماااة لتورياااد

ئاقتاااه اإلنتا ياااة تبلاااغ وذلاااك  ااا  مصااانع ا ال اااالن  ااا  مقائعاااة باااانتين  ااا  إندونيسااايا  والنا ثاااا 

ن لتصاا ألااف ئاان  600الحاليااة نحااو  ن ألااف  860إلااد  ساانويا وماان المقاارر أن تباادأ أعمااال  .ساانويا

بااادء التلاااغي   ااا  الرباااع األول مااان  ومااان المتوقاااع  2018التندياااد  ااا  الرباااع الثالااا  مااان عاااام 

 .2020عام 

 روسيا/ًأوروبا

 عاااددل مقتااار   ااا  يونياااولح يران عااان   Ineos AGًً" ااا  هياااإ إينياااوس"شااارمة علنااا  أ

والبااااروبيلين  اااا    قاااادرات إنتااااا  اإليثيلااااينوتوسااااعات لطاقااااات و لملااااروعات الندياااادةماااان ا

  ااا  أوروباااا  ومااان أ ااا  تحقيااايالنماااو المساااتمر ألعماااال اللااارمة    وذلاااك ب اااد  دعااااأوروباااا
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 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
  

  11         واألربعون                                                                                      الرابع تقرير األمين العام السنوي 

ًالمملكةًالعربيةًالسعودية
عقاااد ماااع شااارمة هانيويااا   لشااابائ  بااا برام  ااا   برايااار الواحاااة للبتروميماويااااتقامااا  شااارمة 

  لتقاااديا الضااادمات االستلاااارية والمسااااعدة Honeywell International Incالدولياااة المحااادودة 

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

بالطاقااااات قابلااااة للتن يااااو لضاااامان تلااااغي  المصاااانع ال والحلااااول توصااااياتالوتقااااديا   الصااااناعية

  مماااادة أوليااااة ألااااف ئااان لسااانة ماااان الباااروبيلين 467ة القصاااوإ والتاااا  تبلاااغ نحاااو يالتصاااميم

نااادول العااان أوي لااف عااان قيماااة العقااد  األاااف ئنلساانة مااان الباااول  بااروبيلين  ولااا 450إلنتااا  

  .لتن يول من  ال
أن  ااااا  أبري لنيساااااان   Dow Chemical Company "داو ميمي اااااال"علنااااا  شااااارمة أ

التلاااغي  التنااااري لمصااانع  أ" قاااد بااادصووودارةملاااروع ا الملاااترخ  ااا  منطقاااة اللااار  األوساااط "

ن تلاااغي  مماااا يناااري  إيثيلاااين عاااال  ال ثا اااة الباااول   ثاااالح وحااادات أخاااري إ اااا ية إلنتاااا  أيضاااا

  البول  إيثيلين.

بتروميماوياااات  ااا  العاااالا ياااتا  بناااافه  ااا  للمنماااع يعاااد أمبااار  "صااادارة"ياااومر أن ملاااروم 

ماااواد التغوياااة مااان  الساااتقبالويحتاااوي علاااد م ااااعالت ت ساااير بضارياااة مرناااه  واحااادة مرحلاااة 

 ثاااالح وحااادات إلنتاااا  مضتلاااف در اااات الباااول  إيثيلاااين الضدماااة دخلااا هاااوا وقاااد . الغاااا  والنا ثاااا

شااا ر  ااا  و  2016نيساااان  لأبريااا  شااا ر و  2015 مانون األوللرشااا ر ديسااامباإلنتاااا   ااا  و

 "صاادارة"تااا االنت اااء ماان تلااييد  ميااع مرا ااي إنتااا  ممااا علااد التااوال .  2016 أيلوللرساابتمب

 .2016ًمنلأة    ديسمبر 26عددها  البالغ

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

)بيوتياااا   الي ااااول إيثاااار  البااااروبيلين  الي ااااول  األمينااااات  البااااول  أوالت( واألياااا و سااااياني  
ن للضطاااط والناااادول ال منااا  ياااتا  تلاااغي  مصاااانع البااااروبيلين ء باااادالمحاااادد ل اااا. هااااوا وقاااد ئبقااااا

 .منمع البتروميماوياتما ة وحدات ومصانع  الي ول التابع ل ا مقتربة بولك من تلغي  
ن  ااا  أ ساااطا لأن  بشااارمة داو ميمي اااال أعلنااا   إ اااا ية  تضطاااط للاااراء حصاااة ن ااااأأيضاااا
 لل يماوياااات وأمااادت%  ااا  ملاااروع ا الملاااترخ ماااع أرام اااو الساااعودية صااادارة 15 تقااادر بنحاااو
%  اا  ملااروم صاادارة  أن ااا وقعاا  ات اقااا  ياار ملاا م مااع 35التاا  تملااك حاليااا حصااة  اللاارمة

 "داو"ومااان المتوقاااع أن ياااتا إبااارام االت اااا  بعاااد أن تسااات م    %50أرام اااو لر اااع حصااات ا إلاااد 

 ."بون  يد"اندما  ا مع 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
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مااان المقااارر دمااان الملاااروم الندياااد ماااع شااارمة أباااو  بااا  لت ريااار الااان ط التابعاااة للااارمة 

ألاااف نلي  ااا  منماااع ت ريااار الااارويا  ومااان  800تصااا  علاااد نحاااو  ةأدناااوخ بطاقاااة ت ريريااا

   . 2023المتوقع بدء مراح  التلغي  عام 

ن  "أدنااااوخ"شاااارمة أعلناااا  ممااااا  اللاااارمات  ة تاااادعومناقصاااا طاااار بسااااتقوم بأن ااااا أيضااااا

لملااااروم وخاااادمات البناااااء   والملااااتريات   ندسااااةالعمااااال لأل عطاااااءات إلااااد تقاااادياالعالميااااة 

ألاااف ئااان  500لين بطاقااة يالباااول  باااروب " إلنتااا 3بااارو  " يضاااا  إلااد شااارمةخااااما  مصاانع

تساااعد إلاااد بأن اااا   2017عاااام  الحاااي مااان ااا  وقااا  أدناااوخ قاااد أعلنااا  ياااومر أن شااارمة  سااانويا.

تتطلاااع إلاااد حيااا    "2030التوسااع  ااا  نماااوذ  اللااارامة وهاااو  ااا ء ماان اساااتراتينيت ا "أدناااوخ 

واالبت ااااار  اااا  تع ياااا  اسااااتضرا  الاااان ط  و يااااادة تطااااوير مااااوارد الغااااا     يااااادة إنتااااا  الاااان ط

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

ن. مليون ئن سنويا 4.5    مقاب2025مليون ئنل سنة بحلول عام  11.4نحو  حاليا

و اشاااا  ودلماااا  ونصااار   تطاااوير حقاااول حالااا  أعماااال  تطاااوير الغاااا وتلااام    اااود  

تبلاااغ اساااتثمارات محتملاااه   بمااان الغاااا  3ملياااار قااادم  1.2ات  والتااا  يم ااان أن تناااتن حواللاااوي

" شااااه "الغاااا  أدناااوخ أيضاااا  ااا   ياااادة اإلنتاااا  مااان حقااا  شااارمة . وتأمااا  ملياااار دوالر 20نحاااو

 ."بحسا"و " بان"يوميا  والنظر    تطوير حقول الغا   3مليار قدم  1.5إلد 

 الجمهوريةًالجزائريةًالديمقراطيةًالشعبية
إنااااديا   إننينياااار"ًوقعاااا  شاااارمة سااااونائراخ  اااا  ينايرلمااااانون الثااااان  عقاااادان مااااع شاااارمة

ال وتقااااديا خاااادمات استلااااارية  اااا  مناااا  إل ااااراء دراسااااات  Engineers India Ltd "ليميتااااد

 ااااا  منماااااع البتروميماوياااااات  ااااا  سااااا ي دة  إدارة الملااااااريع إلعاااااادة تأهيااااا  وحااااادة اإليثيلاااااين

تقااادر قيماااة الملاااروم باااأمثر مااان وشااا ران   23 حوـاااـن أعماااال الملااارومر  ـاااـوتستغ باااالن الر 

 .يورومليون  7

ملاااروم عااان  2016أواخااار عاااام  ياااأت  إعاااالن العقاااد بعاااد تأمياااد الح وماااة الن الرياااة  ااا 

ألااااف ئاااان  120بطاقااااة السااااتعادة إنتااااا  وحاااادة اإليثيلااااين  اااا  ساااا ي دة  "سااااونائراخشاااارمة "

ن  وتلاااام    ملااااروعات بتروميماوياااااتلتلااااييد العديااااد ماااان خطااااط  دياااادة  ضااااال عاااان  ساااانويا

ن   100منماااع إنتاااا  األل يااا  بنااا ين الضطااا  بطاقاااة  منماااع إنتاااا  اإليثيلاااين وألاااف ئااان سااانويا

ن  ومنمااع إنتااا  البااروبيلين ئاان  ألااف 600والبااول  بااروبيلين بطاقااة   بطاقااة مليااون ئاان ساانويا

ن  و ن سنويا   .منمع إنتا  الميثانول وملتقاته بطاقة مليون ئن سنويا
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الفصل 
الثالث  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

  

  11         واألربعون                                                                                      الرابع تقرير األمين العام السنوي 

ًالمملكةًالعربيةًالسعودية
عقاااد ماااع شااارمة هانيويااا   لشااابائ  بااا برام  ااا   برايااار الواحاااة للبتروميماويااااتقامااا  شااارمة 

  لتقاااديا الضااادمات االستلاااارية والمسااااعدة Honeywell International Incالدولياااة المحااادودة 

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

بالطاقااااات قابلااااة للتن يااااو لضاااامان تلااااغي  المصاااانع ال والحلااااول توصااااياتالوتقااااديا   الصااااناعية

  مماااادة أوليااااة ألااااف ئااان لسااانة ماااان الباااروبيلين 467ة القصاااوإ والتاااا  تبلاااغ نحاااو يالتصاااميم

نااادول العااان أوي لااف عااان قيماااة العقااد  األاااف ئنلساانة مااان الباااول  بااروبيلين  ولااا 450إلنتااا  

  .لتن يول من  ال
أن  ااااا  أبري لنيساااااان   Dow Chemical Company "داو ميمي اااااال"علنااااا  شااااارمة أ

التلاااغي  التنااااري لمصااانع  أ" قاااد بااادصووودارةملاااروع ا الملاااترخ  ااا  منطقاااة اللااار  األوساااط "

ن تلاااغي  مماااا يناااري  إيثيلاااين عاااال  ال ثا اااة الباااول   ثاااالح وحااادات أخاااري إ اااا ية إلنتاااا  أيضاااا

  البول  إيثيلين.

بتروميماوياااات  ااا  العاااالا ياااتا  بناااافه  ااا  للمنماااع يعاااد أمبااار  "صااادارة"ياااومر أن ملاااروم 

ماااواد التغوياااة مااان  الساااتقبالويحتاااوي علاااد م ااااعالت ت ساااير بضارياااة مرناااه  واحااادة مرحلاااة 

 ثاااالح وحااادات إلنتاااا  مضتلاااف در اااات الباااول  إيثيلاااين الضدماااة دخلااا هاااوا وقاااد . الغاااا  والنا ثاااا

شااا ر  ااا  و  2016نيساااان  لأبريااا  شااا ر و  2015 مانون األوللرشااا ر ديسااامباإلنتاااا   ااا  و

 "صاادارة"تااا االنت اااء ماان تلااييد  ميااع مرا ااي إنتااا  ممااا علااد التااوال .  2016 أيلوللرساابتمب

 .2016ًمنلأة    ديسمبر 26عددها  البالغ

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

)بيوتياااا   الي ااااول إيثاااار  البااااروبيلين  الي ااااول  األمينااااات  البااااول  أوالت( واألياااا و سااااياني  
ن للضطاااط والناااادول ال منااا  ياااتا  تلاااغي  مصاااانع البااااروبيلين ء باااادالمحاااادد ل اااا. هااااوا وقاااد ئبقااااا

 .منمع البتروميماوياتما ة وحدات ومصانع  الي ول التابع ل ا مقتربة بولك من تلغي  
ن  ااا  أ ساااطا لأن  بشااارمة داو ميمي اااال أعلنااا   إ اااا ية  تضطاااط للاااراء حصاااة ن ااااأأيضاااا
 لل يماوياااات وأمااادت%  ااا  ملاااروع ا الملاااترخ ماااع أرام اااو الساااعودية صااادارة 15 تقااادر بنحاااو
%  اا  ملااروم صاادارة  أن ااا وقعاا  ات اقااا  ياار ملاا م مااع 35التاا  تملااك حاليااا حصااة  اللاارمة

 "داو"ومااان المتوقاااع أن ياااتا إبااارام االت اااا  بعاااد أن تسااات م    %50أرام اااو لر اااع حصااات ا إلاااد 

 ."بون  يد"اندما  ا مع 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
  

  10         واألربعون                                                                                      الرابع تقرير األمين العام السنوي 

مااان المقااارر دمااان الملاااروم الندياااد ماااع شااارمة أباااو  بااا  لت ريااار الااان ط التابعاااة للااارمة 

ألاااف نلي  ااا  منماااع ت ريااار الااارويا  ومااان  800تصااا  علاااد نحاااو  ةأدناااوخ بطاقاااة ت ريريااا

   . 2023المتوقع بدء مراح  التلغي  عام 

ن  "أدنااااوخ"شاااارمة أعلناااا  ممااااا  اللاااارمات  ة تاااادعومناقصاااا طاااار بسااااتقوم بأن ااااا أيضااااا

لملااااروم وخاااادمات البناااااء   والملااااتريات   ندسااااةالعمااااال لأل عطاااااءات إلااااد تقاااادياالعالميااااة 

ألاااف ئااان  500لين بطاقااة يالباااول  باااروب " إلنتااا 3بااارو  " يضاااا  إلااد شااارمةخااااما  مصاانع

تساااعد إلاااد بأن اااا   2017عاااام  الحاااي مااان ااا  وقااا  أدناااوخ قاااد أعلنااا  ياااومر أن شااارمة  سااانويا.

تتطلاااع إلاااد حيااا    "2030التوسااع  ااا  نماااوذ  اللااارامة وهاااو  ااا ء ماان اساااتراتينيت ا "أدناااوخ 

واالبت ااااار  اااا  تع ياااا  اسااااتضرا  الاااان ط  و يااااادة تطااااوير مااااوارد الغااااا     يااااادة إنتااااا  الاااان ط

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

ن. مليون ئن سنويا 4.5    مقاب2025مليون ئنل سنة بحلول عام  11.4نحو  حاليا

و اشاااا  ودلماااا  ونصااار   تطاااوير حقاااول حالااا  أعماااال  تطاااوير الغاااا وتلااام    اااود  

تبلاااغ اساااتثمارات محتملاااه   بمااان الغاااا  3ملياااار قااادم  1.2ات  والتااا  يم ااان أن تناااتن حواللاااوي

" شااااه "الغاااا  أدناااوخ أيضاااا  ااا   ياااادة اإلنتاااا  مااان حقااا  شااارمة . وتأمااا  ملياااار دوالر 20نحاااو

 ."بحسا"و " بان"يوميا  والنظر    تطوير حقول الغا   3مليار قدم  1.5إلد 

 الجمهوريةًالجزائريةًالديمقراطيةًالشعبية
إنااااديا   إننينياااار"ًوقعاااا  شاااارمة سااااونائراخ  اااا  ينايرلمااااانون الثااااان  عقاااادان مااااع شاااارمة

ال وتقااااديا خاااادمات استلااااارية  اااا  مناااا  إل ااااراء دراسااااات  Engineers India Ltd "ليميتااااد

 ااااا  منماااااع البتروميماوياااااات  ااااا  سااااا ي دة  إدارة الملااااااريع إلعاااااادة تأهيااااا  وحااااادة اإليثيلاااااين

تقااادر قيماااة الملاااروم باااأمثر مااان وشااا ران   23 حوـاااـن أعماااال الملااارومر  ـاااـوتستغ باااالن الر 

 .يورومليون  7

ملاااروم عااان  2016أواخااار عاااام  ياااأت  إعاااالن العقاااد بعاااد تأمياااد الح وماااة الن الرياااة  ااا 

ألااااف ئاااان  120بطاقااااة السااااتعادة إنتااااا  وحاااادة اإليثيلااااين  اااا  ساااا ي دة  "سااااونائراخشاااارمة "

ن  وتلاااام    ملااااروعات بتروميماوياااااتلتلااااييد العديااااد ماااان خطااااط  دياااادة  ضااااال عاااان  ساااانويا

ن   100منماااع إنتاااا  األل يااا  بنااا ين الضطااا  بطاقاااة  منماااع إنتاااا  اإليثيلاااين وألاااف ئااان سااانويا

ن  ومنمااع إنتااا  البااروبيلين ئاان  ألااف 600والبااول  بااروبيلين بطاقااة   بطاقااة مليااون ئاان ساانويا

ن  و ن سنويا   .منمع إنتا  الميثانول وملتقاته بطاقة مليون ئن سنويا
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ًدولةًالكويت
البتاااارول مؤسسااااة ل ةعـالتاباااا  PIC يةـااااـويتــات البتروليااااة ال ـااااـالصناع ةـااااـدت شرمـااااـأسن

 Amec "يــاااـلرر وـاااـوستــأمياااك  "ة ـاااـشرمدان إلاااد ـاااـعقر  ـائ ل  براياااـاااـ ااا  شب KPC ال ويتياااة

Foster Wheelerويلااااام  العقاااااد عمااااا  التصاااااميمات ال ندساااااية ملياااااون دوالر 34   بقيماااااة  

 بااادء تلاااغي ومااان المقااارر   2  وملاااروم العطرياااات 3الن الياااة لملاااروم منماااع األولي يناااات 

ن  940 حاااوال  إلنتاااا   2022 ااا  الرباااع الثاااان  مااان عاااام ملاااروعات ال مااان ألاااف ئااان سااانويا

 ئاااان ساااانويا ماااان ألااااف 420و  نالبااااارا ايليئاااان ساااانويا ماااان  مليااااون 1.4والبااااول  بااااروبيلين  

وحاااادة سيضااااا   مليااااار دوالر 7.8 اسااااتثماراته حااااوال  المنمااااع البااااالغأن  يااااومرالنااااا ولين. 

التاا  تو رهااا و بالبضااار ل ااا القاادرة علااد اسااتضدام البروبااان  والنا ثااا ممااواد تغويااة أوليااة ت سااير

  ـااااـتلغيب عااااادة  اااا  يوليولتمااااو    للبتروميماويااااات   وياااا ايقاماااا  شاااارمة   .مصاااا اة الاااا ور

   للااااارمة ال ويتياااااة لصاااااناعة األولي ينااااااتل التابعاااااة  " إلنتاااااا  اإليثيلاااااينEU2" 2دة ـاااااـوحــال

وذلاااك بعاااد  لاااينيوالباااول  ايث ل الي اااولمحطاااات اإليثيلاااين معااادالت اإلنتاااا  الطبيعياااة  واساااتأن   

  .تمو لوتوق  ا نتينة أعطال هندسية ئارلة    أوال  يولي

ماااع عقاااد  ع  بتوقيااا ااا  سااابتمبرلأيلول KPPCالبااارا يلين ال ويااا  إلنتاااا  شااارمة قامااا  

للااااارمة    التابعاااااةHoneywell International Inc "هانيويااااا  الدولياااااة المحااااادودة"شااااارمة 

لتااااااو ير منموعااااااة ماااااان   Honeywell UOP LLC "يااااااو أو باااااا  المحاااااادودةهانيوياااااا  "

 اإلنتا يااااة والربحيااااة للعمليااااات  وال  اااااءة  التاااا  ت ااااد  إلااااد تحسااااين اإلنتا يااااة تالت نولو يااااا

ال نياااة لضااامان بتقاااديا الملاااورة " هانيويااا "شااارمة وساااتقوم  منماااع اللاااعيبة للبتروميماوياااات.ل

الصاااااناعية واإلنتا ياااااة  ة المساااااتضدمة  والعملياااااات األداء بال  ااااااءة القصاااااوإ للعوامااااا  الح اااااا

ن مااان  ألاااف 780لمنماااع العطرياااات باللاااعيبة بطاقاااة  لصاااناعات  م الاااالالباااارا ايلين وئااان سااانويا

  ليا  البالستي ية واأل الم.األ

 جمهوريةًمصرًالعربية
عااان حصاااول اللااارمة علاااد عقااادين  ااا  يوليولتماااو    Bechtel "ب تااا "علنااا  شااارمة أ

 خااااادمات إدارة الملااااااريع لمنماااااع التحريااااار القابضاااااة لتقاااااديامااااان شااااارمة مرباااااون أحااااادهما 

 مصااار أمبااار منماااع للبتروميماوياااات  ااا  والاااوي ساااي ون  للبتروميماوياااات  ااا  العاااين الساااضنة

والماااااواد الال ماااااة   وشاااااراء المعااااادات الثاااااان  أعماااااال التصاااااميمات  والبنااااااء يلااااام  العقاااااد و

  .موقع اللرمة اللرقية للبتروميماوياتات إنتا  البول  بروبيلين    لتوسع
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 ااا   واللااارمة الساااعودية للصاااناعات األساساااية )ساااابك(   شااارمة أرام اااو أعلنااا  مااا  مااان
ئااار  مناقصاااات األعماااال ال ندساااية لملاااروع ما الملاااترخ لتحويااا  الااان ط عااان أ ساااطالأن 

ملياااار دوالر   20نحاااو إقاماااة المنماااع الاااوي سااايت لف  نحاااوإلاااد ميماوياااات  ااا  خطاااوة م ماااة 
ويلاااام  الملااااروم بناااااء عاااادة منلااااقت ماااان بين ااااا وحاااادة التقطياااار ال را اااا  المت املااااة للضااااام  
ووحاااادة التقطياااار ال ياااادرو ين   ووحاااادة الت سااااير ال را اااا  ل ياااا  الغااااا   ووحاااادة ت ساااااير 

ين ايوالبوتاااااااد  والبااااااول  بااااااروبيلين  البااااااول  إيثيلااااااينإلنتااااااا  مضتلطااااااة اللقاااااايا  ووحاااااادات 
للملاااروم ساااابك تبحثاااان عااان موقاااع مناسااا     وشااارمةأرام اااوشااارمة ال وال تااا   والعطرياااات

أو  ااا  النبيااا  باااالقرن مااان ملاااروم صااادارة الملاااترخ باااين أرام اااو وداو     ااا  ينباااعساااواءن 
 خااار موعاااد للتقااادم بعااارور األعماااال ال ندساااية وتصاااميمات  وتاااا تحدياااد .ميمي اااال األمري ياااة

 .2024تلغي  المصنع بن اية من المتوقع أن يبدأ وسبتمبرلأيلول   25الملروم هو 
و ااااد منااااال االسااااتثمارات العالميااااة للاااارمة سااااابك  قااااد تااااا اإلعااااالن عاااان عاااادد ماااان 

 الملروعات الملترمة  وشمل  األعمال التالية:
أن ملاااااروم   ااااا  يوليولتماااااو ذمااااار اتحااااااد صاااااناعة الااااان ط وال يماوياااااات  ااااا  الصاااااين 

لتحويااا  ال حاااا إلاااد ميماوياااات  ااا  منطقاااة  "ساااابك"اللااارمة الساااعودية للصاااناعات األساساااية 
  .الندوإاست مال دراسات من  بعد االنت اء اتالصينية دخ  مرحلة التصميم "نينغليا"

ن  3.4ال حاااا بطاقاااة لتغاااوي  وحااادة الملاااروم  ويلااام  نتاااا  ووحااادة إل  ملياااون ئااان سااانويا
أولي ينااااات بطاقااااة ول إلااااد ـوي  الميثانااااـووحاااادة لتحاااا  اـئاااان سنوياااا مليااااون 2بطاقااااة لميثااااانول ا

ن  700 ملياااار دوالر  وهاااو واحاااد مااان عااادة  4- 3وتقااادر ت ل اااة الملاااروم بنحاااو  .ألاااف ئااان سااانويا
إلاااد منض ضاااة القيماااة اساااتثمارات مماثلاااة تضطاااط ل اااا الصاااين لتحويااا  ماااوارد ال حاااا الاااو يرة 

 اااا  " سااااابك"اللاااارمة السااااعودية للصااااناعات األساسااااية وقعاااا     .قيمااااةال مرت عااااةميماويااااات 
ماااع شااارمة قا اخساااتانية لدراساااة تطاااوير أشااا ر قابلاااة للتمدياااد  6لمااادة ماااومرة ت ااااها يوليولتماااو  

  .ب ا تمنمع بتروميماويا
ًدولةًقطر

عااان خطاااة لااادمن أنلاااطة شااارمة قطااار  ااا   برايرلشااابائ للبتااارول  علنااا  شااارمة قطااارأ 
للبتروميماوياااات قطااار شااارمة  ابحيااا  تااادير أنلاااطت   خااادمات ة  مااان خاااالل ات اقياااQVCلل ينيااا  
ياااومر   ي اااد  الت امااا  إلاااد االساااتمرار  ااا  تع يااا  األداء الماااال  وتنا ساااية اللااارمتين .)قااااب و(

داخااااااا  شااااااارمة قااااااااب و  مسااااااايعيد للبتروميماوياااااااتمنماااااااع قطاااااار لل ينيااااااا   ااااااا ء ماااااان أن 
ن ااااا أ 2016عااااام  للدولااااة أعلناااا المملومااااة وقطاااار للبتاااارول شاااارمة ماناااا   .للبتروميماويااااات

  .2017الصناعية    مسيعيد عام  داخ  المدينة  ء من ملروعات ا ستتضلد عن 
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ًدولةًالكويت
البتاااارول مؤسسااااة ل ةعـالتاباااا  PIC يةـااااـويتــات البتروليااااة ال ـااااـالصناع ةـااااـدت شرمـااااـأسن

 Amec "يــاااـلرر وـاااـوستــأمياااك  "ة ـاااـشرمدان إلاااد ـاااـعقر  ـائ ل  براياااـاااـ ااا  شب KPC ال ويتياااة

Foster Wheelerويلااااام  العقاااااد عمااااا  التصاااااميمات ال ندساااااية ملياااااون دوالر 34   بقيماااااة  

 بااادء تلاااغي ومااان المقااارر   2  وملاااروم العطرياااات 3الن الياااة لملاااروم منماااع األولي يناااات 

ن  940 حاااوال  إلنتاااا   2022 ااا  الرباااع الثاااان  مااان عاااام ملاااروعات ال مااان ألاااف ئااان سااانويا

 ئاااان ساااانويا ماااان ألااااف 420و  نالبااااارا ايليئاااان ساااانويا ماااان  مليااااون 1.4والبااااول  بااااروبيلين  

وحاااادة سيضااااا   مليااااار دوالر 7.8 اسااااتثماراته حااااوال  المنمااااع البااااالغأن  يااااومرالنااااا ولين. 

التاا  تو رهااا و بالبضااار ل ااا القاادرة علااد اسااتضدام البروبااان  والنا ثااا ممااواد تغويااة أوليااة ت سااير

  ـااااـتلغيب عااااادة  اااا  يوليولتمااااو    للبتروميماويااااات   وياااا ايقاماااا  شاااارمة   .مصاااا اة الاااا ور

   للااااارمة ال ويتياااااة لصاااااناعة األولي ينااااااتل التابعاااااة  " إلنتاااااا  اإليثيلاااااينEU2" 2دة ـاااااـوحــال

وذلاااك بعاااد  لاااينيوالباااول  ايث ل الي اااولمحطاااات اإليثيلاااين معااادالت اإلنتاااا  الطبيعياااة  واساااتأن   

  .تمو لوتوق  ا نتينة أعطال هندسية ئارلة    أوال  يولي

ماااع عقاااد  ع  بتوقيااا ااا  سااابتمبرلأيلول KPPCالبااارا يلين ال ويااا  إلنتاااا  شااارمة قامااا  

للااااارمة    التابعاااااةHoneywell International Inc "هانيويااااا  الدولياااااة المحااااادودة"شااااارمة 

لتااااااو ير منموعااااااة ماااااان   Honeywell UOP LLC "يااااااو أو باااااا  المحاااااادودةهانيوياااااا  "

 اإلنتا يااااة والربحيااااة للعمليااااات  وال  اااااءة  التاااا  ت ااااد  إلااااد تحسااااين اإلنتا يااااة تالت نولو يااااا

ال نياااة لضااامان بتقاااديا الملاااورة " هانيويااا "شااارمة وساااتقوم  منماااع اللاااعيبة للبتروميماوياااات.ل

الصاااااناعية واإلنتا ياااااة  ة المساااااتضدمة  والعملياااااات األداء بال  ااااااءة القصاااااوإ للعوامااااا  الح اااااا

ن مااان  ألاااف 780لمنماااع العطرياااات باللاااعيبة بطاقاااة  لصاااناعات  م الاااالالباااارا ايلين وئااان سااانويا

  ليا  البالستي ية واأل الم.األ

 جمهوريةًمصرًالعربية
عااان حصاااول اللااارمة علاااد عقااادين  ااا  يوليولتماااو    Bechtel "ب تااا "علنااا  شااارمة أ

 خااااادمات إدارة الملااااااريع لمنماااااع التحريااااار القابضاااااة لتقاااااديامااااان شااااارمة مرباااااون أحااااادهما 

 مصااار أمبااار منماااع للبتروميماوياااات  ااا  والاااوي ساااي ون  للبتروميماوياااات  ااا  العاااين الساااضنة

والماااااواد الال ماااااة   وشاااااراء المعااااادات الثاااااان  أعماااااال التصاااااميمات  والبنااااااء يلااااام  العقاااااد و

  .موقع اللرمة اللرقية للبتروميماوياتات إنتا  البول  بروبيلين    لتوسع
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 ااا   واللااارمة الساااعودية للصاااناعات األساساااية )ساااابك(   شااارمة أرام اااو أعلنااا  مااا  مااان
ئااار  مناقصاااات األعماااال ال ندساااية لملاااروع ما الملاااترخ لتحويااا  الااان ط عااان أ ساااطالأن 

ملياااار دوالر   20نحاااو إقاماااة المنماااع الاااوي سااايت لف  نحاااوإلاااد ميماوياااات  ااا  خطاااوة م ماااة 
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ًدولةًقطر
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داخااااااا  شااااااارمة قااااااااب و  مسااااااايعيد للبتروميماوياااااااتمنماااااااع قطاااااار لل ينيااااااا   ااااااا ء ماااااان أن 
ن ااااا أ 2016عااااام  للدولااااة أعلناااا المملومااااة وقطاااار للبتاااارول شاااارمة ماناااا   .للبتروميماويااااات

  .2017الصناعية    مسيعيد عام  داخ  المدينة  ء من ملروعات ا ستتضلد عن 
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 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
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بأنااااه  اااااري نااااو مبر لتلاااارين الثااااان    اااا أعلناااا  و ارة البتاااارول والثااااروة المعدنيااااة 

ن إنلاااء ملااروم إنتااا  ال ورمالدهيااد وملااتقاته بطاقااة ساانوية تبلااغ نحااو  ألااف ئاان ماان  30حاليااا

الملااااروم  وتبلااااغ اسااااتثمارات  االيورياااائاااان ساااانويا ماااان  ألااااف 250و ورمالدهيااااد  يوريااااا ال

 واأللاااااوا   ة إلاااااد ملاااااروم إنتاااااا  الماااااواد الالصاااااقةـباإل ا اااااملياااااون دوالر   50حاااااوال  

و ـحااااـتصاااا  إلااااد ن تاراـ  وباستثماااا3ألااااف م 120" بطاقااااة mdfا ة "ـة متوسااااطة ال ثااااـالضلبياااا

والبااااولد   نلاااااء ملااااروم البااااروبيلينإل عاااان خطت ااااا. ممااااا أعلناااا  الااااو ارة مليااااون دوالر 85

الباااروبيلين  ألاااف ئااان مااان  450إلاااد نحاااو  تصااا سااانوية إنتا ياااة  باألسااا ندرية بطاقاااة باااروبيلين

باإل اااا ة إلاااد إنلااااء المرحلاااة الثانياااة ل ياااادة   .ملياااار دوالر 1.1اساااتثمارية تصااا  إلاااد  بت ل اااة

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

  دوالر.مليون  90بت ل ة استثمارية تص  إلد   وبروبان اإليثانخليط 

ن إنلاااااء تاااادرس و ارة البتاااارول ممااااا والبتروميماويااااات بننااااون  منمااااع الت رياااار أيضااااا

  اثااااوالنا   والنااااا ولين  ماليااااين ئاااان ماااان السااااوالر 5 بطاقااااة إنتا يااااة تبلااااغ نحااااوالسااااويا  

  .والبيوتين  والبروبيلين واإليثيلين   البترول  وال حا

 سلطنةًعمانً
 إدارة شااارمة عقااادوقعااا   ااا  سااابتمبرلأيلول باااأن اللااارمة  "الااادقامصااا اة "شااارمة أعلنااا  

خاااالل  "أمياااك  وساااتر ويلااار"شااارمة  البتروميماوياااة  ماااعملاااروم مصااا اة الااادقا والصاااناعات 

والضاااااادمات   لملاااااارومالتلااااااييد   والملااااااتريات ت ءاواإلنلااااااا  مرحلااااااة األعمااااااال ال ندسااااااية

 :الوي يأت     ثالثة ح م رليسية وه  المرا ي    المنطقة االقتصادية الضاصة بالدقاو

  لااارمة تامني ااااس روينياااداس" لوحااادات المعالناااة الرليساااةوتلااام  إساااناد "الح ماااة األولاااد  •

 .لل ندسة واإلنلاء وشرمة دايو

وشاااارمة لاااارمة بترو اااااخ ل "المرا ااااي والضاااادماتوتلاااام  إسااااناد أعمااااال "الح مااااة الثانيااااة  •

 .ال ندسية سامسونن

 .لرمة سايبا العالميةل "الضار ية المرا يإسناد أعمال "وتلم  الح مة الثالثة  •

ت اااوين وويلااام  نطاااا  عمااا  شااارمة أمياااك  وساااتر ويلااار تقاااديا خااادمات إدارة الملاااروم 

  . ريي مت ام  إلدارة الملروم  واإلشرا  عليه
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الفصل 
الثالث

 ثالثا : استهالك وتجارة وتصنيع الغاز الطبيعي
 التطورات العالمية  .1

  استهالك الغاز الطبيعي 1-1
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ام ـــخالل ع اوتةــب متفــبنس في استھالك الغاز الطبیعي نمواً مناطق العالم الرئیسیة  معظمشھدت 

 968 نحوبلغ استھالك الغاز الطبیعي حیث ، %0.3بنسبة  مالیةــكا الشـــأمری منطقة اھا فيــأدن ت، كان2016

ام ــ، بلغ إجمالي االستھالك عاــــأفریقی . وفي2015عام  ملیار متر مكعب في 962.8مقابل ملیار متر مكعب 

 . %1.4بزیادة نسبتھا  2015ام ــملیار متر مكعب ع 135.8ملیار متر مكعب، مقابل  138.2نحو  2016

ملیار متر  722.5 لیصل إلى 2016عام  منطقة آسیا/المحیط الھاديفي  زكما ارتفع استھالك الغا

ً ، 2015ملیار متر مكعب عام  701.8مقابل مكعب  أوروبا منطقة وفي  .%1.5نسبتھ  لتحقق نمواً سنویا

نحو   2016ام ــع غ إجمالي االستھالكبلٰ  من أوروبا وكومنولث الدول المستقلة وتركیا) كل(تشمل  وأوراسیا

، أي بنسبة نمو سنوي قدرھا 2015ملیار متر مكعب في عام  1010.2ملیار متر مكعب مقابل  1029.9

1.7%. 

 ملیار متر مكعب 512.3 نحو 2016فقد بلغ إجمالي االستھالك عام  ،الشرق األوسطمنطقة  أما في
على مستوى  نمو معدلأعلى  ھوو %3.5لتحقق نمواً سنویاً نسبتھ  ،2015ملیار متر مكعب عام  493.6مقابل 
 .2016خالل عام  العالم

ً  أمریكا الوسطى والجنوبیة منطقةبینما شھدت   ً انخفاضا  بلغحیث ، 2016عام  في االستھالك طفیفا

، أي بنسبة تراجع قدرھا 2015ملیار متر مكعب عام  175.8 بنحومقارنة  ،ملیار متر مكعب 171.9نحو 

الجدول  بینـوی .2016، وھي المنطقة الوحیدة في العالم التي شھدت تراجعاً في استھالك الغاز خالل عام 2.5%

         .2016عام  فيتوزع استھالك الغاز الطبیعي في مختلف مناطق العالم  13-3الشكل و 3-11
 11-3الجدول 

 2016و  2015استھالك الغاز الطبیعي في مختلف مناطق العالم خالل عامي 
 (ملیار متر مكعب)

نسبة التغیر* 
2015/2016 2016 2015   

 أمریكا الشمالیة     962.8  968.0 0.3
 أمریكا الوسطى والجنوبیة      175.8  171.9 (2.50)

 أوروبا وأوراسیا**     1010.2  1029.9 1.7
 أفریقیا     135.8  138.2 1.4
 الشرق األوسط     493.6  512.3 3.5
 آسیا/المحیط الھادي     701.8  722.5 2.7
 اجمالى العالم     3480.1  3542.9 1.5

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

 وكومنولث الدول المستقلة وتركیا من أوروبا لتشمل ك :أوروبا وأوراسیا    ** 
 األرقام بین قوسین تعنى سالبا. مالحظة:   

 المصدر:    

 - BP Statistical Review of World Energy, June 2017  
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الفصل 
الثالث

 (3-13) الشكل
  2016توزع استهالك الغاز الطبيعي في العالم عام 

 

ملي ر م ر مكعب  3551.6 حيث بلغ نحو 2016    الغ ز الطبيعي الع لم من في المق بل ارتفع إن  ج 

ً محقق ً  ،2015ملي ر م ر مكعب      3530.6مق بل  وهو أقل أيض ً من  ،%0.3 نسب  م واضع ً للغ ية نموا

  م ً.  34وأقل معمل نمو  لى ممار  %2.4والب لغ  م وسط معمل النمو  لى ممار السنوات العشر الم ضية

حيث تراجع إن  ج الغ ز في الوالي ت الم حمة األمريكية ألول مرة منذ انطالق طفرة غ ز السجيل، بنسبة بلغت 

%، وذلك ن يجة تراجع أسع ر النفط والغ ز في األسواق الع لمية، إال أنا  ال تزال مح فظة بمك ن ا  كأكبر 2.5

  لمي ً.من ج للغ ز الطبيعي  

ً في إن  ج الغ ز الطبيعي بلغت نسب     ً كبيرا %، وهو األ لى   لمي ً، 25.5بينم  حققت أس رالي  نموا

 ويعود ذلك إلى دخول  مة مش ريع ل صمير الغ ز الطبيعي المسيل حيز ال شغيل خالل الع   المنصر .

حيث ارتفع اإلن  ج من  ،%3.3 في اإلن  ج بلغت نحو نمونسبة  أ لى الشرق األوسطسجلت منطقة 

 ج ءت بعمه  .2016ملي ر م ر مكعب في      637.8 إلىليصل  2015ملي ر م ر مكعب في      615.9

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

نمو في إن  ج الغ ز وك نت أدنى نسبة . 2016ملي ر م ر مكعب في      579.9 إلىليصل  2015في     

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

  .2016ملي ر م ر مكعب في      1000.1 إلىليصل  2015

أمريكا الشمالية
27.3%

أمريكا 
الوسطي 
والجنوبية

4.9%
أوروبا وأوراسيا

29.1%

الشرق األوسط
14.5%

اأفريقي
3.9%

المحيط الهادي/آسيا
20.4%

3542.9
ملي ر م ر مكعب
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ً وقم ق بل هذه الزي دات  %، حيث 2.4بنسبة  الشماليةأمريكا منطقة في  إن  ج الغ ز الطبيعيفي  تراجع 

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

ملي ر م ر  210، تراجع اإلن  ج من أفريقياوفي  .، وهي نسبة ال راجع األ لى مق رنة بب قي من طق الع لم2015

أمريكا الوسطى %.  أم  في منطقة 1.1، أي بنسبة تراجع 2016     208.3ليصل إلى  2015مكعب     

ملي ر  178ملي ر م ر مكعب مق بل  177 نحواإلن  ج  بلغحيث  ،%0.8، فقم تراجع اإلن  ج بنسبة والجنوبية

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

2016. 
 (3-14) لشكلا

  2016عام  توزع إنتاج الغاز الطبيعي في العالم

 

، 2016     األوليةقة  ح فظت معظم من طق الع لم  لى مس وي ت مس همة الغ ز الطبيعي في ميزان الط      
% مق بل 51.5 إلىأ لى نسبة وصلت  منطقة الشرق األوسط حققت، حيث  ن الع   الس بق وب غيرات طفيفة

%     31.9مق بل % 32.3حو ن اسياأوروبا وأورفي منطقة ، فيم  بلغت هذه المس همة %2015     50.8
 ،2015% في     31.6مق بل % 31.8إلى  ل صل أمريكا الشمالية كل من ارتفعت النسبة فيكم   .2015

% مق بل 11.7ل صل إلى  وآسيا/المحيط الهادي، 2015%     28.2% مق بل 28.3ل صل إلى  وأفريقيا
تراجع ً طفيف ً في  أمريكا الوسطى والجنوبيةفي منطقة  بينم  شامت حصة الغ ز الطبيعي .%2015     11.6
 .2015%     22.3مق رنة بـ  %21.9 حيث بلغت 2016    

أمريكا الشمالية
26.7%

أمريكا 
الوسطي 
والجنوبية

5.0%
أوروبا وأوراسيا

28.2%

الشرق األوسط
18.0%

أفريقيا
5.9%

المحيط الهادي/آسيا
16.3%

3551.6
ملي ر م ر مكعب
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الفصل 
الثالث

في  األوليةتطور حصة الغ ز الطبيعي من إجم لي اس االك الط قة  15-3الشكل و 12-3الجمول  يبين

 .2016-2013الع لم خالل الف رة 

 12-3الجدول 
 تطور حصة الغاز الطبيعي من اجمالي استهالك الطاقة األولية في مختلف مناطق العالم

 2016-2013خالل الفترة 
(%) 

2016 2015 2014 2013   
 أمريكا الشمالية    30.2 30.6 31.6 31.8
 أمريكا الوسطى والجنوبية     22.1 21.9 22.3 21.9
 أوروبا وأوراسيا*    32.8 32 31.9 32.3
 أفريقيا    26.5 27 28.2 28.3
 الشرق األوسط    49.7 48.9 50.8 51.5
 آسيا / المحيط الهادي    11.5 11.7 11.6 11.7
 اجمالى العالم    23.8 23.7 24 24.1

 مالحظة    
 تم احتساب نسبة المساهمة في االستهالك اإلجمالي المقدر بمليون طن نفط مكافئ .    

 تشمل الطاقة األولية الوقود المسوق تجارياً متضمناً مصادر الطاقة المتجددة الحديثة المستخدمة في توليد الكهرباء    
 المصمر:     

 - BP Statistical Review of World Energy , June 2014 , June 2015,  June 2016 , June 2017 
 
 15-3الشكل 

  األوليةتطور حصة الغاز الطبيعي من إجمالي استهالك الطاقة 
 (2013-2016في العالم خالل الفترة )

%  

 

2013 2014 2015 2016

الغ ز الطبيعي مص در الط قة األخرى
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تجارة الغاز الطبيعي  1-2  

ً ال جههه رة الع لميهههة للغههه ز الطبيعهههي  حققهههت ً  نمهههوا  %،4.8 نسهههب  بلغهههت  2016فهههي  ههه    ملحوظههه 

ً الغههه ز الطبيعهههي صههه درات حجهههم حيهههث بلهههغ إجمههه لي  مليههه ر م هههر مكعهههب مق رنهههة  1084.1نحهههو    لميههه 

 الكميههه ت ال هههي تهههم تصهههميره  الصههه درات، وتشهههمل ههههذه 2015مليههه ر م هههر مكعهههب  ههه    1034.5بحهههوالي 

 الغههه ز الطبيعهههي تجههه رةههههذا ويشهههكل حجهههم  بواسهههطة خطهههوط األن بيهههب و لهههى شهههكل غههه ز طبيعهههي مسهههيل.

 لههههى الصههههعيم الغهههه ز الطبيعههههي  اسهههه االك إجمهههه لي% مههههن 30.6نحههههو  سههههواء  بههههر األن بيههههب أو مسههههيالً 

ً  ،العههه لمي حصهههة ال جههه رة الع لميهههة  16-3 الشهههكل ويبهههين .فهههي منههه طق إن  جههه  أمههه  البههه قي فيسههه الك محليههه 

 .2016     في للغ ز من إجم لي الطلب

 (16-3الشكل )
  2016في عام  الطلب العالمي إجمالي العالمية منالطبيعي  تجارة الغازحصة 

 

االتحاد السووووفيتي ، ف أتي منطقة 2016     أم   ن توزع صههه درات الغ ز الطبيعي في من طق الع لم

في المرتبة الث نية بنسهههههبة  أوروبا تليا % من إجم لي الصههههه درات، 25.7في المرتبة األولى بنسهههههبة  السوووووابق

 الشوورق األوسووطثم منطقة  ،%14.8بنسههبة  المحيط الهادي/آسووياثم منطقة % من إجم لي الصهه درات، 20.1

% من اإلجم لي الع لمي، 8.4بنسبة  أفريقيابينم  س همت  %،13.6بنسبة  أمريكا الشماليةو %،13.9بنسبة 

ً 3.4بنسبة  أمريكا الجنوبيةوتأتي في المرتبة األخيرة   . % من إجم لي ص درات الغ ز الطبيعي   لمي 

الغاز  المصدر 
عبر خطوط 

األنابيب
20.8%

الغاز الطبيعي 
المسيل

9.8%

االستهالك المحلي
69.4%
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الفصل 
الثالث

في  من كنما واردات الوالي ت الم حمة األمريكية من الغ ز الطبيعي  بر خطوط األن بيب ارتفعتوقم 
بينم  بلغت  .2015في      ملي ر م ر مكعب 74.4مق بل ملي ر م ر مكعب  82.5 ل صهههههههل إلى 2016    

مة مليه ر م ر مكعهب فقط  2.5المسههههههيهل نحو  الطبيعي واردات الوالي ت الم حهمة من الغه ز ترينيهماد  منق د
إجمهه لي صههههههه درات وفي المقهه بههل، بلغ  من إجمهه لي الواردات. %2.9نحو  وهي تمثههل، والنرويج ،وتوبهه غو

 بلغت صههه دراتحيث ملي ر م ر مكعب،  64.7 نحو 2016الوالي ت الم حمة األمريكية من الغ ز الطبيعي     
ملي ر م ر  38.4 حوالي المكسههههههيك إلىملي ر م ر مكعب و 21.9 حوالي كنما ىاألن بيب إلخطوط  بر الغ ز 

أوروب ، والشهههرق األوسهههط، ولسهههي  المحيط  أسهههواق إلى المسهههيل الطبيعي الغ ز صههه دراتمكعب، بينم  بلغت 
  .ملي ر م ر مكعب 4.4حوالي  الا دي

 ً ، حيث بلغت 2016     بين المول المصمرة للغ ز الطبيعي ج ءت روسي  في المرتبة األولى   لمي 
إلى أوروب    بر خطوط األن بيب بلغ إجم لي ص دراتا % من إجم لي الص درات الع لمية، و18.9حص ا  نحو 

، وج ءت دولة قطر في 2015ملي ر م ر مكعب  ن      6 حوالي ب رتف عم ر مكعب  ملي ر 166.1 نحو
أس رالي  و%، 6والوالي ت الم حمة %، 7.6%، ثم كنما 10.7بنسبة  %، تل ا  النرويج11.5المرتبة الث نية بنسبة 

% من إجم لي 69.7ص درات المول المذكورة مج معة نحو  وشكلت .%4.9%، والجزائر 4.9هولنما %، و5.2
 .(3-13الجمول )و 17-3الشكل  .الص درات الع لمية

 (17-3الشكل )
  2016صادرات الغاز الطبيعي في العالم عام 

 

روسيا
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 13-3الجدول 
 2016و  2015صادرات الغاز الطبيعي من مختلف مناطق العالم خالل عامي 

 (مليار متر مكعب)

نسبة التغير 
2015/2016 

النسبة من إجمالي 
   2015 2016 صادرات العالم

 أمريكا الشمالية     124.1  147.2 13.6  18.6
 منا : كنما     74.4  82.5 7.6  10.9
 الوالي ت الم حمة            49.7  64.7 6.0  30.2
 أوروبا الغربية     229.0  218.1 20.1 (4.8)
 منا : النرويج     115.5  116.1 10.7  0.5
 هولنما             48.3  53.1 4.9  9.9

 المملكة الم حمة             13.6  10.6 1.0 (22.1)
 أمريكا الجنوبية     42.0  37.2 3.4 (11.4)
 منا : ترينيماد وتوب غو     16.9  14.3 1.3 (15.4)
 أخرى             25.1  22.9 2.1 (8.8)
 االتحاد السوفيتي السابق     265.4  278.8 25.7  5.0
 منا : روسي  االتح دية     193.1  204.8 18.9  6.1
 أخرى             72.3  74.0 6.8  2.4
 الشرق األوسط     149.1  150.9 13.9  1.2
 منا : إيران     8.4  8.4 0.8  0.0
 قطر             121.8  124.5 11.5  2.2
  م ن             10.2  10.6 1.0  3.9

 اإلم رات             7.6  7.4 0.7 (2.6)
 أفريقيا     83.9  91.1 8.4  8.6
 منا : الجزائر     42.9  53.0 4.9  23.5

 نيجيري              27.5  23.7 2.2 (13.8)
 ليبي              6.5  4.4 0.4 (32.3)

 مصر             0.0  0.7 0.1 -
 آسيا /المحيط الهادي     141.0  160.7 14.8  14.0
 منا : إنمونيسي      32.3  30.0 2.8 (7.1)
 م ليزي              34.2  32.1 3.0 (6.1)
 مي نم ر             13.4  12.7 1.2 (5.2)
 برون ي             8.7  8.3 0.8 (4.6)
 أس رالي              38.1  56.8 5.2  49.1
 اإلجمالي     1034.5  1084.1 100.0  4.79

      
 مالحظة    

  األرق   بين قوسين تعنى س لب .     
 المصمر:     

 - BP Statistical Review of World Energy, June 2016 and June 2017  
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الفصل 
الثالث

مليههه ر م هههر  709الكميههه ت المصهههمرة مهههن الغههه ز الطبيعهههي بواسهههطة خطهههوط األن بيهههب مهههن  ارتفعهههت
، % 4قهههمره  نمهههوبنسهههبة ، أي 2016مليههه ر م هههر مكعهههب  ههه    737.5 ل صهههل إلهههى 2015مكعهههب  ههه   

الغههه ز بشهههكل ملحهههوظ مهههن الواليههه ت الم حهههمة إلهههى كنهههما، ومهههن  إجمههه لي صههه دراتنمهههو ويعهههود ذلهههك إلهههى 
 .روسي  االتح دية إلى أوروب 

ً  حققهههتأمههه  فهههي مجههه ل تجههه رة الغههه ز الطبيعهههي المسهههيل، فقهههم  ً  نمهههوا بلغهههت  2016 ههه   فهههي  مرتفعههه 
ة بنحهههههو ـههههـب، مق رنـهههههـمليهههه ر م ههههر مكع 346.6 وـنحههههه بلهههههغ إجمهههه لي الصهههه درات حيههههث ،%6.5 نسههههب  
النمههو الم زايههم فههي الطلههب  لههى الغهه ز الطبيعههي ويعههود ذلههك إلههى  .2015مليهه ر م ههر مكعههب  هه    325.5

مثهههل ب كسههه  ن، وبولنهههما،  الن شههه ة، وفهههي األسهههواق السهههوق الصهههيني  هههمة أسهههواق فهههي مقهههمم ا  المسهههيل فهههي
وال ههههي تع مههههم  لههههى اسهههه خما  المرافههههئ الع ئمههههة السهههه قب ل وتخههههزين الغهههه ز الطبيعههههي المسههههيل ، ومصههههر

 وإ  دت  إلى الح لة الغ زية.
% مههههن إجمهههه لي صهههه درات 32شههههكلت صهههه درات الغهههه ز الطبيعههههي المسههههيل نسههههبة وإجمهههه ال، فقههههم 

، بينمههه  %31.5وال هههي بلغهههت نحهههو  2015طفيهههف  هههن نسهههبة  ههه    ب رتفههه ع ،2016الغههه ز الع لميهههة  ههه   
  هههن نسهههبة طفيهههف ب راجهههع ،%68 نحهههواألن بيهههب  خطهههوط بواسهههطةصههه درات الغههه ز الطبيعهههي  بلغهههت نسهههبة

  .(3-14الجمول )و 19-3الشكل و 18-3الشكل  .%67.5وال ي بلغت  2015    

 18-3الشكل 
  2016-2012الفترة صادرات الغاز الطبيعي عالميا خالل تطور 

  (ملي ر م ر مكعب)

 

2012 2013 2014 2015 2016

700 708 677 709 738

330 325 332 326 347

الغ ز  بر خطوط األن بيب الغ ز الطبيعي المسيل
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 19-3الشكل 
ً توزع    2016و  2015خالل عامي  صادرات الغاز الطبيعي عالميا

 
 14-3الجدول 

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

(%) 2016 (%) 2015   
 بواسطة األنابيب-أ  

 أمريك  الشم لية     123.4  17.4 142.8  19.4
 أمريك  الجنوبية     19.90  2.8 16.8  2.3

 أوروب      217.80  30.7 207.6  28.1
 االتح د السوفي ي الس بق      251.40  35.5 264.8  35.9
 الشرق األوسط     28.4  4.0 28.4  3.9
 أفريقي      37.3  5.3 45.6  6.2
 لسي   المحيط الا دي     30.6  4.3 31.5  4.3

 إجمالي صادرات العالم من الغاز عبر األنابيب    709.0  100.0 737.5  100.0
 مسيلغاز طبيعي  -ب  

 أمريك  الشم لية     0.7  0.2 4.4  1.3
 أمريك  الجنوبية     22.00  6.8 20.4  5.9
 أوروب      11.20  3.4 10.5  3.0
 االتح د السوفي ي الس بق      14.00  4.3 14.0  4.0

 الشرق األوسط     120.6  37.1 122.5  35.3
 أفريقي      46.6  14.3 45.5  13.1
 لسي   المحيط الا دي     110.4  33.9 129.3  37.3
 إجمالي صادرات العالم من الغاز الطبيعي المسيل    325.5  100.0 346.6  100.0

 إجمالي صادرات العالم     1034.50   1084.1  
 نسبة الكميات المصدرة عبر األنابيب/االجمالي )%(    68.54   68.03  
 نسبة الكميات المصدرة من الغاز الطبيعي المسيل/االجمالي )%(    31.46   31.97  

 المصمر:     
 - BP Statistical Review of World Energy, June 2017 
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الفصل 
الثالث

ً  فقم  لى الصههههههعيم العربي،أم   في      صهههههه درات الغ ز الطبيعي من المول العربية ان عشههههههت مجمدا

ملي ر م ر  193.7 بـههههههههمق رنة  ،ملي ر م ر مكعب 200.5 نحو مسههجلة، بعم تراجع دا  لثالث سههنوات ،2016

% من 18.5صهههههه درات المول العربية مج معة نحو  وشههههههكلت .%3.5، بنسههههههبة زي دة 2015في      مكعب

ً إجم لي    .20-3الشكل  .ص درات الغ ز الطبيعي   لمي 

 20-3الشكل 
 ً  2016عام  توزع صادرات الغاز الطبيعي عالميا

)%(  

 

حيث بلغت  ،2016     المول العربية بصمارتا  كأكبر مصمر للغ ز الطبيعي فيدولة قطر  اح فظت

% من إجم لي صههههه درات المول العربية، تل ا  62ملي ر م ر مكعب أي م  نسهههههب    124.4 حوالي صههههه دراتا 

ث نية حيث بلغ إجم لي صههههههه دراتا   حصهههههههة ملي ر م ر مكعب ب 53نحو الجماورية الجزائرية في المرتبة ال

مولة ف %،5.3بنسههههههبة في المرتبة الث لثة سههههههلطنة  م ن ثم  % من إجم لي صهههههه درات المول العربية،26.4

ال ي بمأت % 0.3جماورية مصههر العربية بنسههبة وأخيراً  ،%2.2ليبي  بنسههبة دولة %، و3.7بنسههبة اإلم رات 

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

  .21-3  الشكل

 

 

الدول األعضاء
17.5%

الدول العربية 
األخرى

1.0%
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12	
	

 )21-3( الشكل
 2016صادرات الدول العربیة من الغاز الطبیعي عام توزع 

  

 األسعار العالمیة للغاز الطبیعي 1-3

شھدت معدالت أسعار الغاز العالمیة، سواء المنقول عبر خطوط األنابیب أو الغاز الطبیعي المسیل، 
 ً متأثرة بانخفاض  2015بالمقارنة مع معدالتھا عام  2016األسواق الرئیسیة خالل عام كافة  في تراجعاً ملحوظا

حدة سعر الغاز الطبیعي في الوالیات المت تراجع، حیث والطفرة في إمدادات الغاز الطبیعي المسیل أسعار النفط
 ىسعر الغاز الطبیعي الواصل إل بینما تراجع ،%22.9 ةــبنسب ا، وفي كند%5.4 وفقا لمركز ھنري بنسبة

في عي ــاز الطبیـــع سعر الغــتراج اــكم ل)،ــي مسیــاز طبیعــل غــى شكــ(عل %32.7بنسبة الیابان 
 )22-3الشكل (. %28.2ي أسواق المملكة المتحدة بنسبة ــوف ،%26.6 ةــبنسبي ــاد األوروبــواق االتحـــــأس
   .)15-3( الجدولو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قطر
62.0%

الجزائر 
26.4%

لیبیا
2.2%

اإلمارات
3.7%

عمان
5.3%

200.5
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الفصل 
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 22-3الشكل 
 2016-2012تطور معدل األسعار العالمية للغاز الطبيعي خالل الفترة 

 ()دوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية

 

 15-3الجدول 
 2016-2012العالمية للغاز الطبيعي تطور معدل األسعار* 

 (دوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية)
نسبة التغير 

2015/2016 
% 

2016 2015 2014 2013 2012   

 اليابان **     16.75  16.17  16.33  10.31  6.94 (32.7)
 االتحاد األوروبي     10.93  10.73  9.11  6.72  4.93 (26.6)
 المملكة المتحدة     9.46  10.63  8.22  6.53  4.69 (28.2)
 الواليات المتحدة     2.76  3.71  4.35  2.60  2.46 (5.4)
 كندا     2.27  2.93  3.87  2.01  1.55 (22.9)

   *معدل السعر واصل باإلضافة إلى كلفة الشحن والتأمين.     
   **غاز طبيعي مسيل.     

 األرقام بين قوسين تعنى سالبا:     ظةحمال
 - BP Statistical Review of World Energy, June 2017  المصدر: 

أهم تطورات صناعة الغاز الطبيعي المسيل في العالم 1-4  

الطبيعي المسيل الطاقة اإلنتاجية للغاز 1-4-1  

ً لبلغت الط قة اإلن  جية االسههمية  مليون  339.1نحو  2016في نا ية      لغ ز الطبيعي المسههيل   لمي 

شهههههام     حيث ، %8.2أي بزي دة قمره   ،2015 في نا ية    مليون طن السهههههنة  313.4مق بل طن السهههههنة 

 والذي يضههم خطي إن  ج( Australia Pacific LNGمشههروع )  مة مشهه ريع في أسهه رالي  منا  تشههغيل 2016

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

اليابان االتحاد األوروربي المملكة المتحدة الواليات المتحدة كندا



تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون 236

سنة، 9 إجم لية بط قة بط قة  والذي يضم خطي إن  ج Barrowبجزيرة  Gorgon LNGروع شمو مليون طن ال

ل سييل الغ ز  GLNG مشروعاإلن  ج الث ني ب خط إلى تشغيل، ب إلض فة مليون طن السنة 10.4إجم لية قمره  

 Sabine Passخط اإلن  ج األول والث ني في مشهههروع  ، تشهههغيل2016. كم  شهههام     Curtisالطبيعي بجزيرة 

بلغ  مد وحمات )ق طرات( تسههههييل الغ ز الطبيعي  بينم  .مليون طن السههههنة 9ب لوالي ت الم حمة بط قة إجم لية 

 .مصمرة للغ ز الطبيعي المسيل حول الع لم  شرة دولة تسعةوحمة )ق طرة( موز ة في  96نحو 

ً تح فظ ب دولة قطروال تزال   يأمليون طن السههههههنة  77بط قة إن  جية تقمر بنحو   لمرتبة األولى   لمي 

بط قة   لى تقمما  في المرتبة الث نيةأسهههههه رالي   ح فظتبينم  % من اإلجم لي الع لمي، 22.7م  يوازي نحو 

 بلغتية ـهههههـهههههإن  جة ـهههههبط قالمرتبة الث لثة  وم ليزي  في ،%18بنسبة مليون طن السنة  61.1 بلغت نحوإن  جية 

وبذلك تسههههه حوذ  .% من الط قة اإلن  جية  لى مسههههه وى الع لم8.6 أي م  يع دل نحومليون طن السهههههنة  29.9

ً 49.5المول الثالث مج معة  لى نحو  نا ية      % من إجم لي الط قة اإلن  جية للغ ز الطبيعي المسهههههيل   لمي 

 .(3-16الجمول ). 2016

أم   ن توزع الط قة اإلن  جية االسمية للغ ز الطبيعي المسيل في من طق الع لم المخ لفة في نا ية     

ً ب المحيط الهاديمنطقة  اح فظت، فقم 2016 ارتفعت حيث  ،2015وبحصة أكبر  ن      ، لمرتبة األولى   لمي 

% من 42السنة وهو م  يع دل  مليون طن 142.4 إلىمليون طن السنة  122.4من الط قة اإلن  جية اإلجم لية 

 ـم ن يرتغي دون طــاألوسرق ــة الشــمنطقة اإلن  جية اإلجم لية في ــلت الط قــبينم  ظي الع لمي، ـاإلجم ل

، فقم ارتفعت الط قة األطلسيمنطقة . أم  في % من اإلجم لي الع لمي29.5السنة بنسبة مليون طن  99.9

  .23-3الشكل  من اإلجم لي الع لمي. %28.5 يع دل نحوم   ، وهومليون طن السنة 96.8ى ــاإلن  جية إل

 16-3لجدول ا
 2016م نهاية عام لتوزع الطاقة اإلنتاجية االسمية للغاز الطبيعي المسيل في العا

 مليون طن / السنة
النسبة من الطاقة 
 اإلنتاجية العالمية

 % 

الطاقة اإلنتاجية 
 المنطقة االسمية

 مليون طن / السنة
 المحيط الهادي 142.4 42.0
 منا :   أس رالي  61.1 18.0
 برون ي          7.2 2.1
 ب بوا غيني  الجميمة 6.9 2.0
 الوالي ت الم حمة )أالسك (          1.5 0.4
 إنمونيسي           21.1 6.2
 م ليزي           29.3 8.6
 بيرو          4.5 1.3
 روسي           10.8 3.2
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الفصل 
الثالث

 16-3تابع الجدول          
النسبة من الطاقة 
 اإلنتاجية العالمية

 %  
الطاقة اإلنتاجية 

 المنطقة االسمية
  مليون طن / السنة 

 الشرق األوسط  99.9 29.5
 منا :  اإلم رات  5.8 1.7
  م ن         10.4 3.1
 قطر         77 22.7
 اليمن         6.7 2.0
 األطلسي 96.8 28.5
 منا :   الجزائر 25.3 7.5
 مصر          12.2 3.6
 االس وائيةغيني           3.7 1.1
 نيجيري          21.9 6.5
 النرويج         4.2 1.2
 ترينيماد وتوب غو         15.3 4.5
 أنجوال 5.2 1.5
 الم حمة )خليج المكسيك( الوالي ت 9 2.7
 االجمالي 339.10 100

   المصادر:
 - GIIGNL, LNG industry, 2017 edition  

  - IGU world LNG report, 2017 edition   

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

 2016عام نهاية 

 

المحيط الهادي
42.0%

الشرق األوسط 
29.5%

األطلسي
28.5%

339.1
السنة/مليون طن
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 المسيلالطبيعي مرافئ استقبال الغاز  1-4-2

 مرفأ 116نحو  2016الغ ز الطبيعي المسيل في نا ية     ن قالت اس قب ل  مرافئبلغ إجم لي  مد  

أي أكثر من ضعف الط قة اإلن  جية  ،مليون طن السنة( 830)السنة  ملي ر م ر مكعب1120 بلغت إجم لية بسعة

 ً  .االسمية للغ ز الطبيعي المسيل   لمي 

في  ح ل   الغ زية ىالط قة ال صميمية لمنشآت اس قب ل الغ ز الطبيعي المسيل وإ  دت  إل أم   ن توزع

ً مح فظة ب  آسيا منطقة فم  زالت، 2016من طق الع لم المخ لفة في نا ية       بلغ حيث ،لمرتبة األولى   لمي 

بم  يع دل السنة  ملي ر م ر مكعب 588.2نحو  المسيل الطبيعي لمنشآت اس قب ل الغ ز ال صميميةإجم لي الط قة 

 .المسيلالطبيعي السوق الرئيسية لص درات الغ ز  لسي  منطقة تعمحيث  ،إجم لي الع لم% من 52.5نحو 

السنة  ملي ر م ر مكعب 211.9لية تبلغ نحو بط قة إجم في المرتبة الث نية  أمريكا الشمالية منطقة تأتي

تصميمية بط قة  ،اإلجم لي الع لمي% من 20.6نسبة ب في المرتبة الث لثة أوروبا منطقة %، ثم تأتي18.9بنسبة 

 الطبيعي غ زاألسواق الرئيسية لص درات ال مأه ث ني تعمهي ، والسنة ملي ر م ر مكعب 231.2 قمره  إجم لية

 .المسيل

ً  2016وقم شام       أمريكا الجنوبية منطقةفي  المسيل اس قب ل الغ ز لمرافئ ال صميميةالط قة  في نموا

بنسبة السنة  ملي ر م ر مكعب 44.5 ، حيث بلغت نحوتشغيل مرافئ جميمة في كل من ج ميك  وكولومبي بعم 

بلغت الط قة ال صميمية اإلجم لية لمرافئ  فقمالشرق األوسط،  منطقةأم  في  .من الط قة اإلجم لية الع لمية 4%

  .% من الط قة اإلجم لية الع لمية4أي م  نسب    ملي ر م ر مكعب السنة 44.3االس قب ل نحو 

، المسيل الطبيعي أمريك  الجنوبية والشرق األوسط من األسواق الن ش ة لص درات الغ زمنطق   وتعم 

 ً خالل السنوات المسيل الطبيعي اس قب ل الغ ز  مرافئفي إنش ء  ومن الم وقع أن تشام كال المنطق ين توسع 

  .24-3الشكل . األسواق الوا مةفي هذه لمواكبة الطلب الم ن مي  لى الغ ز  المقبلة
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 24-3الشكل 
 المختلفة العالم مناطق في المسيل الطبيعي الغاز استقبال لمرافئ التصميمية الطاقة توزع

 2016 عام نهاية 

 

 سييل الغ ز ل Sabine Pass الم لكة لمشروع Cheniereأ لنت شركة  ،في الواليات المتحدة األمريكية
تحميل أول شحنة تج رية من خط اإلن  ج الث لث ب لمشروع في حزيران يونيو، وتصميره  إلى كوري  الطبيعي، 

الفحوص ك فة الشركة اس كملت  كم  .(KOGAS  م ً مع مؤسسة كوري  للغ ز ) 20الجنوبية بموجب اتف ق ممت  
، قبل المو م المخطط بحوالي نحو خمسة أشار ،في شار تشرين األول أك وبر الرابعال شغيلية لخط اإلن  ج 

 .2018 لى أن يبمأ تصمير أولى الشحن ت ال ج رية خالل الربع األول من     
منذ بماية  Sabine Passأن إجم لي  مد الشحن ت ال ي تم تحميلا  من مشروع إلى وقم أش رت الشركة 

  دولة حول الع لم.  25إلى نحو  وتم توصيلا شحنة،  200 حوالي بلغقم  2016ذار م رس لتشغيل  في 
ومن  %،76.1قم بلغت  إنش ء خط اإلن  ج الخ مس أن نسبة ال نفيذ في ىـإل ةـ رت الشركـأش  ـكم

فقم خط اإلن  ج الس دس، ب لنسبة ل. أم  2019    النصف الث ني من الم وقع أن يصبح قيم ال شغيل النا ئي في 
، وي وقف اتخ ذ قرار االس ثم ر النا ئي  لى الموافق ت ال نظيمية الالزمة للبمء في تنفيذه  لىالشركة  حصلت
هو أول مشروع ل صمير الغ ز الطبيعي المسيل  Sabine Passيذكر أن مشروع  .ال مويل الالز  للمشروع توفير

بعم طفرة اإلن  ج المحلي  ب لوالي ت الم حمةالج ري تنفيذه  ح لي ً  ضمن مجمو ة المش ريع ال شغيليمخل حيز 
مليون طن السنة  27بنحو  ب لمشروع وتقمر الط قة اإلجم لية للخطوط الس ة، من الغ ز وبخ صة غ ز السجيل

 مليون طن السنة لكل خط(. 4.5)

أمريكا الشمالية
18.9%

أمريكا الجنوبية
4.0%

أوروبا
20.6%

آسيا
52.5%

الشرق األوسط
4.0%

اإلجمالي 
السنة/مليار متر مكعب
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بوالية تكسه س  ن  Corpus Christi LNGالم لكة أيضه ً لمشهروع وهي  Cheniereأ لنت شهركة كم  
%،  لى أن ي م تشههغيل كال الخطين 72.4وصههول نسههبة ال نفيذ في خطي اإلن  ج األول والث ني ب لمشههروع إلى 

مليون طن السنة  13.5 روع ثالث خطوط إن  ج بط قة إجم ليةـههههم المشـههههوف يضـههههسو . 2019 من صف    
 مليون طن السنة لكل خط(. 4.5)

 لى الموافق ت الالزمة من اللجنة  Golden Pass LNG مشروع حصل الشرك ء في، تطور لخروفي 

س قب ل الغ ز الطبيعي FERCاالتح دية ل نظيم الط قة )  Golden المسيل( ل نفيذ مشروع يقضي ب حويل مرفأ ا

Pass  مليون  15.6الواقع  لى سهه حل خليج تكسهه س إلى محطة إسهه لة تضههم ثالث خطوط إن  ج بط قة إجم لية

%، وشههههههرك ي 70سهههههه هم في هذا المشههههههروع العمالق كل من شههههههركة قطر للب رول بنسههههههبة طن السههههههنة. وي

ExxonMobil وConocoPhillips ب لنسبة الم بقية. 

% من مشههـهههههههـهههههههـهههههههـهههههههروع 47.2الم لكة لنسههبة  Chevron Australiaأ لنت شههركة  ،وفي أسووتراليا

Wheatstone LNG  تحميل أولى شههههحن ت الغ ز الطبيعي المسههههيل من خط اإلن  ج األول  ن ، غرب أسهههه رالي

تشرين األول أك وبر. ويضم المشروع خطي إن  ج بط قة ب لمشروع العمالق وتصميره  إلى الي ب ن في شار 

يذكر  .2018مليون طن السههنة، ومن المخطط تشههغيل خط اإلن  ج الث ني في المشههروع خالل      8.9إجم لية 

 يعي المسههيل في لن واحم، دخل منا سههنوات ب نفيذ سههبعة مشهه ريع إلن  ج الغ ز الطب مة   تقو  منذ أن أسهه رالي

وس س هم تشغيل المشرو ين الم بقيين.  2018وي وقع أن يشام     مش ريع حيز ال شغيل،  خمسةاآلن  ح ى

س رالي   مليون طن السنة بحلول  86إلى المش ريع السبعة في رفع الط قة اإلن  جية للغ ز الطبيعي المسيل في أ

 ، مم  سيمكنا  من تخطي دولة قطر كأكبر مصمر للغ ز الطبيعي المسيل   لمي ً.2020

إلى اس كم ل تنفيذ مش ريع تصمير الغ ز  (NIOC) الشركة الوطنية اإليرانية للنفط، تسعى وفي إيران
بسبب العقوب ت المفروضة  لى إيران. وفي هذا الصمد، بمأت الشركة  الم وقفة منذ سنواتالطبيعي المسيل 

سن ين. يذكر أن نسبة ف رة خالل  Iran LNGمح دث ت مع كبري ت شرك ت الب رول الع لمية الس كم ل مشروع 
ملي ر دوالر، وت وقع الشركة أن تصل االس ثم رات  1.8% ب كلفة بلغت 60ال نفيذ في المشروع قم بلغت نحو 

 ملي ر دوالر.  4-3جم لية للمشروع إلى اإل
تم تشغيل مرفأ   ئم ث ن الس قب ل وتخزين الغ ز الطبيعي المسيل وإ  دت  إلى الح لة  ،وفي باكستان
مليون قم   750في شار تشرين الث ني نوفمبر، والذي تصل ط ق   القصوى إلى  BWالغ زية ت بع لشركة 

. ومن المخطط أن يصل في مين ء ق سم Excelerateاليو ، ليرسو بجوار المرفأ الع ئم ال  بع لشركة  غ ز مكعب
 سم. وتأمل ب كس  ن أن تس هم هذه المرافئ في 2018خالل      Excelerateمرفأ   ئم ث لث ت بع لشركة 
للغ ز الطبيعي  اق الوا مة، وهي تعم من األسوفي ظل تراجع اإلن  ج المحلي اح ي ج تا  من الغ ز الطبيعي

  المسيل في منطقة لسي .
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 Petrobanglaمع شهههههركة في ك نون الث ني ين ير  قماً أولي ً  Summit، وقعت مجمو ة الديشغوفي بن

وإ  دت  إلى الح لة  المسهههيلمليون دوالر إلنشههه ء أول مرفأ   ئم السههه قب ل وتخزين الغ ز الطبيعي  500بقيمة 

شاراً من  18مليون قم  مكعب اليو . ووفق ً للعقم، سيس غرق تنفيذ المشروع  500الديش بط قة غالغ زية في بن

   م ً.  15ب شغيل المرفأ لممة  Summitت ريخ توقيع العقم النا ئي، وسوف تقو  

الي ب نية السهه  ج ر المرفأ الع ئم السهه قب ل  MOLال ركية مع شههركة  Botasتع قمت شههركة ، وفي تركيا

في شهههار تشهههرين األول أك وبر. ويعم مرفأ  (Challengerالغ ز الطبيعي المسهههيل وإ  دت  إلى الح لة الغ زية )

Challenger  ووفق ً للعقم   م ر مكعب. 263,000 حواليأكبر مرفأ   ئم في الع لم حيث تبلغ ط ق   ال خزينية

ة االسههههه  ج ر ثالث سهههههنوات، وهو يعم المرفأ الرابع للغ ز الطبيعي المسهههههيل في تركي ، ومن تبلغ ف رالمبر ، 

 . 2018المخطط تشغيل  خالل     

مليون دوالر لكل منام  من  400وفي سي ق لخر، حصلت كل من تركي  وأذربيج ن  لى قرض بقيمة 

الذي سيم م من أذربيج ن إلى تركي   بر جورجي . تقمر  TANAPالبنك المولي للمس همة في إنش ء خط أن بيب 

ملي ر  6ملي ر م ر مكعب غ ز السهههنة، ومن المخطط أن ي م تخصهههي  نحو  16الط قة ال صهههميمية للخط بنحو 

، الذي TAPم ر مكعب السهههنة للسهههوق ال ركي، أم  الكمية الم بقية فسهههي م نقلا  إلى أوروب   بر الربط مع خط 

ً لكم من الحمود اليون نية ال ركية  870بطول  سيم م ب لبحر األدري تي  يمر  بـههر شم ل جورجـههي  وألب ني  مرورا

 .2018حيز ال شغيل خالل      TANAP. ومن الم وقع أن يمخل خط أن بيب يصل إلى جنوب إيط لي  ح ى

للغ ز  ي م ل% من مشهههههروع 50.1الم لكة لحصهههههة  Novatekكة ، ق مت شهههههروفي روسووووويا االتحادية

( ب شغيل خط اإلن  ج األول من المشروع العمالق في شار ك نون Yamal LNGالطبيـههههـههههـههههعي المسـههههـههههـههههيل )

األول ديسهمبر، وتم تحميل أولى شهحن ت الغ ز الطبيعي المسهيل وتصهميره  إلى أوروب . ومن المخطط تشهغيل 

لمشهههههروع إلى ك مل ط ق   ، ليصهههههل ا2019و 2018خطي اإلن  ج الث ني والث لث من المشهههههروع خالل   مي 

 مليون طن السنة. 16.5ال صميمية الب لغة نحو 

، أ لنت وزارة الط قة والبي ة في شار ك نون األول ين ير، أن مشروع إنش ء وتشغيل مرفأ وفي كرواتيا

ً بحلول      المسيل  ئم الس قب ل وتخزين الغ ز الطبيعي  . 2019وإ  دت  إلى الح لة الغ زية سيكون ج هزا

األول من نو   في كرواتي ، وهو سيمكنا  من تنويع مص در إمماداتا  من الغ ز، وتقليل  ،المرفأ هذا ويعم

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

 اليو . غ ز مكعب
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تحميل أولى شحن ت الغ ز الطبيعي  ،أبريل نيس نفي شار  Petronas، أ لنت شركة وفي ماليزيا 

أول محطة   ئمة إلن  ج  PFLNG. وتعم محطة Sarawak( قب لة سواحل PFLNGالع ئمة ) المسيل من المحطة

كم  تقو  الشركة ب نفيذ مليون طن السنة.  1.2الغ ز الطبيعي المسيل في الع لم وتقمر ط ق تا  اإلن  جية بنحو 

 . 2020مليون طن السنة، ومن المخطط تشغيلا  بحلول      1.5بط قة  (PFLNG2)محطة   ئمة ث نية 

الغ ز  حقلاالتف ق النا ئي ل طوير  ،في شار أي ر م يواإليط لية  Eniوقعت شركة  ،وفي موزمبيق

ملي ر  8قب لة سواحل موزمبيق، بقيمة  Rovumaفي حوض  4-القط ع الواقع ضمن Coral South العمالق

بحرية تحت سطح البحر، وسوف ي م نقل إن  ج الغ ز من دوالر. ووفق ً لخطة ال طوير، سي م حفر س ة لب ر 

 بحلول اإلن  جمليون طن السنة، وي وقع أن يبمأ  3.3اآلب ر إلى منصة   ئمة إلن  ج الغ ز الطبيعي المسيل بط قة 

    2022 . 

 العربيةرات أهم التطو .2

 لى الصعيم العربي، بلغ إجم لي الط قة اإلن  جية االسمية للغ ز الطبيعي المسيل في المول العربية 

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

العربية، تليا  الجماورية الجزائرية في المرتبة  % من إجم لي الط قة اإلن  جية في المول56وحمه   لى نسبة 

%، ثم سلطنة  م ن بنسبة 8.9%، ثم جماورية مصر العربية في المرتبة الث لثة بنسبة 18.4الث نية بنسبة 

الشكل و 17-3الجمول %. 4.2% وأخيراً دولة اإلم رات العربية الم حمة بنسبة 4.9ة ــن بنسبــ%، واليم7.6

3-25. 

  17-3الجدول  
 2016توزع الطاقة اإلنتاجية االسمية للغاز الطبيعي المسيل في الدول العربية نهاية عام 

  مليون طن / السنة 
النسبة من الطاقة اإلنتاجية  

 العالمية %
  الدولة الطاقة اإلنتاجية االسمية

  مليون طن / السنة 
  اإلمارات 5.8 1.7 
  الجزائر 25.3 7.5 
  قطر 77 22.7 
  مصر 12.2 3.6 
  عمان  10.4 3.1 
  اليمن 6.7 2.0 
  االجمالي 137.4 40.5 
  المصادر:    
  - GIIGNL, The LNG industry, 2017 edition   
  - IGU world LNG report, 2017 edition   
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 25-3الشكل 
 2016 عام نهاية العربية الدول في المسيل الطبيعي للغاز االسمية اإلنتاجية الطاقة توزع

 

 2017التي شهدتها صناعة وتجارة الغاز الطبيعي في الدول العربية خالل عام فيما يلي أهم التطورات 

 اإلمارات العربية المتحدةدولة  2-1

دولة اإلم رات  % من إجم لي الطلب  لى الغ ز في30بنحو تسههه هم واردات الغ ز الطبيعي  أصهههبحت
إلى تنويع وتأمين هذا الصههمد، تسههعى دولة اإلم رات  تن مي الطلب و م  كف ية اإلن  ج المحلي. وفي ضههوءفي 

. الغ ز الطبيعي المسهههيل وإ  دت  إلى الح لة الغ زية اسههه قب ل إنشههه ء مرافئ بر ال وسهههع في  إمماداتا مصههه در 
مليون قم  مكعب اليو ،  500األسههههههه سههههههية حيث يوجم مرفأ   ئم في مين ء الرويس في أبو ظبي تبلغ ط ق   

مؤسسسسسسسسة كم  تع قمت ملي ر قم  مكعب اليو .  1مرفأ أخر في مين ء جبل  لي في دبي تبلغ ط ق   قرابة يوجم و
شارقة الوطنية ستئجار مرفأ عائم بطاقة  نفط ال  .2018مليون قم  مكعب اليو  سيصل أواخر      500على ا

تقو  شركة اإلم رات للغ ز الطبيعي المس ل المملوكة ب لك مل لشركة مب دلة للب رول بإ ماد دراسة ل حميم  بينم 
موقع من سهههب  لى السههه حل الشهههرقي لمولة اإلم رات في إم رة الفجيرة ليرسهههو في  مرفأ   ئم السههه قب ل الغ ز 

س بق وك نت شركة اإلم راالطبيعي المسيل وإ  دت  إلى الح لة الغ زية.  ت للغ ز الطبيعي المس ل تخطط في ال
 مرفأ   ئم. فكرة اس خما إلنش ء مرفأ ث بت في الفجيرة إال أنا  ألغت المشروع واتجات نحو 

في شهر  وهيئة كهرباء ومياه الشارقةوقعت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية ، وفي إمارة الشارقة
اتفاقية متكاملة لبيع الغاز إلى ثالث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في الشارقة. وبموجب هذه ، أيار/مايو

األلمانية بتنظيم عمليات  UNIPERعبر المشروع المشترك مع  مؤسسة نفط الشارقة الوطنيةاالتفاقية ستقوم 
ومن المتوقع أن تصل أولى . لحمريةفي ميناء اباستخدام مرفأ عائم سيتم إرسائه  المسيلاستيراد الغاز الطبيعي 

اإلمارات
4.2%

الجزائر
18.4%

قطر
56.0%

مصر
8.9%

عمان 
7.6%

اليمن
4.9%

137.4
السنة/مليون طن
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جزء من الغاز المورد من  ووفقاً لالتفاق، سيتم تزويد .2019في مطلع عام  المسيلشحنات الغاز الطبيعي 

تزويد بقية  كما سيتممحطة االستالم في ميناء الحمرية مباشرة إلى محطة الحمرية لتوليد الطاقة الكهربائية، 

مؤسسة نفط الشارقة الوطنية، ومن هناك يتم توزيعه لالغاز المورد إلى مجمع الغاز في حقل الصجعة التابع 

 إلى بقية محطات توليد الطاقة الكهربائية لهيئة كهرباء ومياه الشارقة.

( أدنوكوطنية )ب رول أبو ظبي الفقم أ لنت شركة  مش ريع تطوير حقول الغ ز الطبيعي،بأم  فيم  ي علق 

 ،حقول حيل وغشة ودلم  ونصر والشويا تملي ر دوالر في تطوير  20اس ثم ر نحو  زما   ،يوليو تموزفي 

، مس نمة  لى نج حا  وخبراتا  في مج ل تطوير حقول الغ ز الح مضي مثل حقل غ ز ش ه شميم الحموضة

 اليو .  مكعب ملي ر قم  1.2نحو  وت وقع أن يصل إن  ج الغ ز من هذه الحقول إلى

 الجمهورية التونسية 2-2

مشهههروع تطوير حقل أن نسهههبة ال نفيذ في  ،النمسههه وية في ك نون األول ديسهههمبر OMVأ لنت شهههركة 

، وأن  من المخطط أن يبمأ إن  ج الغ ز 2017% بنا ية الربع الث لث من     84قم بلغت  جنوب تونسنوارة 

خط أن بيب  ، وإنشهه ءحقلمع لجة مركزية في الإنشهه ء محطة  . وي ضههمن المشههروع2018من الحقل نا ية     

إلن  ج لخر  عمل، حيث يجرى إنشههه ء مممينة ق بس السههه حلية من محطة المع لجة المركزية إلىكم  370 بطول

 ال  بعة الوطنية الغ ز ال ج رية شههبكة ب إلضهه فة إلى الغ ز المسههوق لضههخ  في البروب ن وغ ز الب رول المسهه ل

ملي ر  1.1ل لبية اح ي ج ت السههوق المحلي. تقمر اسهه ثم رات المشههروع بنحو  الكارب ء والغ ز ال ونسههية لشههركة

% لكل 50والمؤسسة ال ونسية لألنشطة الب رولية بحصة  OMVدوالر، ويش رك في تطويره كل من شركة 

 منام .

 الديمقراطية الشعبية الجمهورية الجزائرية 2-3

أنا  تخطط ل شههغيل حقل  ين تسههيلة في منطقة  Petrocelticفي تشههرين األول أك وبر، أ لنت شههركة 

سراءين سيلة  ين . ويامف مشروع تطوير حقل2020من صف      ام ي ز إ مليون قم   355إلى إن  ج نحو  ت

   م ً. 14ب ي من الم كثف ت وغ ز الب رول المس ل لف رة  20,000مكعب غ ز اليو ، ب إلض فة إلى 

اإلسهههب نية بمء ال شهههغيل ال جريبي لمشهههروع  Repsolشهههركة وفي شهههار ك نون األول ديسهههمبر، أ لنت 

 يبلغ. ومن الم وقع أن الخ صهههة ب لمشهههروع الحقول السههه ةشهههم ل بوضهههع أربعة حقول  لى اإلن  ج من -ريج ن

ً  اإلن  ج من المشروع  .2018مليون قم  مكعب غ ز اليو  بماية من مطلع      280 نحو بعم تشغيل  كلي 
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أن يصل إجم لي ص درات الغ ز من الجزائر ) بر خطوط  سون طراكتوقعت شركة سي ق لخر،  يوف

ملي ر م ر مكعب  51ملي ر م ر مكعب مق رنة بـهه  54إلى  2017 األن بيب، والغ ز الطبيعي المسيل( بنا ية    

الذي شههام نموا ملحوظ ً في الصهه درات خ صههة صهه درات الغ ز الطبيعي  بر خطوط األن بيب إلى  2016    

 إيط لي  بعم تراجع دا  لسنوات. 

 المملكة العربية السعودية 2-4

 Tecnicasركة ـــ ت مع شــف قيــالسعودية ثالث اتكو ـأرام شركة تـــوقعفي تشرين الث ني نوفمبر، 

Reudinas  ،وخطوط نقل إلى معملي الغ ز  ،ومحط ت لفصل السوائل ،إق مة مرافق لضغط الغ زتشمل اإلسب نية

وسيسام المشروع أيض ً في  .في حرض والحوية  الوة  لى توسيع شبكة خطوط أن بيب تجميع الغ ز الق ئمة

إط لة ف رة اإلن  ج الث بت بمعمالت اإلن  ج نفسا  لكال الحقلين خالل السنوات العشرين المقبلة، كم  سيمّكن 

اتف قية في نفس الشار  كم  وقعت شركة أرامكو .اليو  مكعب ملي ر قم   1.3الشركة من زي دة اإلن  ج بنحو 

بامف توسعة محطة الغ ز في الحوية ل نفيذ مشروع  اإليط لية، SNAMPROGETTI (Saipem)مع أخرى 

وي وقع أن يمخل المشروع حيز  ،ب اليو  من الغ ز الخ  ملي ر قم  مكع 1.07مرافق إض فية لمع لجة توفير 

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

الحر،  الغ ز من مكعب اليو  قم  مليون 75نحو  س قو  بمع لجة وإن  جوال ي  تبوك، منطقة في ممين حقل

 ضب ء الكارب ء في ل وليم م طورة وسوف يس خم  الغ ز المع لج في تزويم محطة .الم كثف ت من ب ي 4500و

 .ميج وات من الكارب ء 570إلن  ج  لى س حل البحر األحمر 

ملي ر قم  مكعب اليو       12من  أرامكو تس امف رفع إن  ج الغ ز الخ   في المملكةيذكر أن شركة 

ملي ر قم   23،  لى أن يصل اإلن  ج إلى 2020ملي ر قم  مكعب اليو  بحلول      17.8 ليصل إلى 2016

 (. 2020مكعب اليو  خالل السنوات العشر ال  لية )م  بعم     

 العراق جمهورية 2-5

، مليون قم  مكعب اليو  245بمعمل ، العراق في اس يراد الغ ز من إيران في شار حزيران يونيو بمأ

 يم م من إيران ل غذية محط ت ل وليم الكارب ء في مح فظ ي دي لى وبغماد جميم خط أن بيب بعم تشغيلوذلك 

االن ا ء مخطط ً في البماية وك ن  .2013بموجب اتف قية تم توقيعا  بين الج نبين من صف      )منفذ الوسط(

مليون  880وين  االتف ق المبر  أن تقو  إيران ب صمير نحو  .2015نا ية      من بن ء الخط وتشغيل  قبل

وفي مليون قم  مكعب غ ز  اليو  في فصل الصيف.  1235قم  مكعب غ ز اليو  في فصل الش  ء، وترتفع إلى 

%، 70ال نفيذ في بن ء الخط الث ني الذي سيربط بين البلمين )منفذ الجنوب( نحو نفس السي ق، فقم بلغت نسبة 
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مليون قم   700بمعمل  الخط في تزويم محط ت الكارب ء في مح فظة البصرة جنوب العراق هذاوسيس خم  

  اليو  في فصل الصيف. غ ز مليون قم  مكعب 1235إلى  ويرتفعاليو  في فصل الش  ء،  غ ز مكعب

قمم ً ملموسههههه ً في اسههههه رج ع كمي ت أكبر من الغ ز ي ق لخر، حققت شهههههركة غ ز البصهههههرة توفي سههههه

س رج     لى ممار األشار  األولى ال سعة المحروق في حقول النفط جنوب العراق، حيث بلغ م وسط م  تم ا

مهه زالههت في العراق  إال أن كميهه ت الغهه ز المحروق مليون قههم  مكعههب اليو ، 720حوالي  2017من  هه   

الوصههول بكمي ت الغ ز  البصههرة غ زشههركة وتسهه امف  % من اإلن  ج الكلي للغ ز.60 قرابةمرتفعة، إذ تمثل 

قم  مكعب اليو   722المسهههههه رجع إلى  قم  مكعب اليو  خالل      1، وإلى 2017خالل     مليون  ي ر  مل

2018. 

  قطردولة  2-6

قررت رفع ال عليق المؤقت ل طوير حقل الشههههم ل أنا  في نيسهههه ن أبريل، أ لنت شههههركة قطر للب رول 

. وأف دت الشههركة أنا  سهه قو  ب طوير مشههروع جميم إلن  ج الغ ز في القسههم الجنوبي 2005المفروض منذ     

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

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

مليون  77من  في دولة قطر المسههههيلوذلك لرفع الط قة اإلن  جية للغ ز الطبيعي ، ملي ر قم  مكعب اليو  4إلى 

سنة إلى  سنة 100طن ال شركة إلى أن وقم  ،مليون طن ال ش رت ال س غرق بين  المشروع هذا إكم لأ  7و 5سي

 أ وا .

في شههههههار  الي ب نية Chioydaمع شههههههركة نفس السههههههي ق، وقعت شههههههركة قطر للب رول اتف قية  فيو

ي م بموجبا  إجراء دراسهههة تفصهههيلية ل حميم ال عميالت الواجب إجرايه  لزي دة الط قة اإلن  جية  حزيران يونيو

ومن الم وقع االن ا ء من المراسههههههة . في ممينة راس لف ن الصههههههن  ية المسههههههيللخطوط إن  ج الغ ز الطبيعي 

 (FEED) الانمسهههههية المبمئية ال صهههههميم تالشهههههروع في إجراء  ي بعا  لى أن ، 2018 الع   المقبلالمذكورة 

خط إن  ج جميم  3-2 ن  المراسههة، فسههوف ي م إضهه فة  سهه سههفروقم أشهه رت الشههركة أن  حسههب م   للمشههروع.

 ون طن السنة.ملي 7.8بط قة 

وقعت شههههركة قطر غ ز  مة اتف قي ت م وسههههطة وطوية األمم ل وريم الغ ز الطبيعي المسههههيل إلى  مة 

من قبل مع  رمتأبُ قم ك نت ملحق التف قية بيع وشههههههراء وقعت الشههههههركة  ،ففي لذار م رس أوروبية. وجا ت

سههيبمأ السههنة، و مليون طن 2بزي دة حجم الشههحن ت إلى  تقو  بموجب  (PGNiGشههركة النفط والغ ز البولنمية )
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كم  وقعت قطر غ ز في أيلول سههههههب مبر اتف قية  .2034وسهههههه ن اي      2018 مطلع    العمل باذه االتف قية 

من  السههنة مليون طن 1.5ب صههمير ال ركية تقو  بموجبا  قطر غ ز  (Botasم وسههطة األمم مع شههركة بوت س )

قطر غ ز اتف قية لممة وفي ك نون األول ديسهههمبر وقعت  لممة ثالث سهههنوات إلى تركي . المسهههيلالغ ز الطبيعي 

، وسوف ي م 2019مليون طن السنة بماية من      1.1النمس وية ل وريم نحو  OMVخمس سنوات مع شركة 

 باولنما. GATEتسليم الشحن ت إلى مين ء 

اتف قية طويلة األمم مع شركة بنغالديش للنفط أيلول سب مبر، أم  شركة راس غ ز، فقم وقعت في شار 

 بنغالديشإلى  المسههيلمن الغ ز الطبيعي  السههنة مليون طن 2.5تقو  بموجبا  ب صههمير  (Petrobanglaوالغ ز )

السهه قب ل الغ ز الطبيعي المسههيل وإ  دت  إلى الح لة  إلى مرفأ   ئم الشههحن توسههوف ي م تسههليم    م ً. 15لممة 

لبنغالديش في  األول ،االتف ق ويعم هذا .2018العمل خالل      ومن المخطط أن يبمأ ،تشههههييمهج ري  الغ زية

 مج ل اس يراد الغ ز الطبيعي المسيل.

  دولة الكويت 2-7

، أبرمت مؤسههههسههههة الب رول المسههههيلفي مسههههعى نحو تأمين اح ي ج ت دولة الكويت من الغ ز الطبيعي 

السهه يراد   Shell  م  مع شههركة 15اتف قية طويلة األمم ممتا   ،2017 في شههار ك نون األول ديسههمبرالكوي ية 

. 2020 لى أن يسري العمل با  بماية من      ،من محفظة الشركة الع لمية كمي ت من الغ ز الطبيعي المسيل

 ا اح ي ج تل وفير   م ً(  15لممة )إبرا  اتف قي ت طويلة األمم نحو  منذ ف رة وتسههعى مؤسههسههة الب رول الكوي ية

المسهه قبلية من الغ ز خ صههة في قط ع الكارب ء، بعم االن ا ء من تنفيذ مرفأ االسهه قب ل البري الج ري تنفيذه في 

 .2021، والذي من الم وقع تشغيل  أوائل     منطقة الزور ب لقرب من مشروع المصف ة الجميمة

سي ق لخر،  مليون  50 نحو دالس يراالعراق  جماورية مع أوليالكويت إلى اتف ق  دولة توصلتوفي 

مليون قهم  مكعههب اليو .  200إلى  في المراحهل ال هه ليههة، ثم ترتفع في المرحلههة األولى قهم  مكعههب غه ز اليو 

، في العراق، ومرافق لمع لجة الغ ز للربط بين البلمين خط أن بيب جميم إنشهههههه ءي طلب المشههههههروع سههههههوف و

 سنوات. 10وسيسري االتف ق لف رة 

جاود شههههههركة نفط الكويت نحو تقليل معمالت حرق الغ ز المصهههههه حب إلن  ج النفط الخ  ،  وفي إط ر

% من اإلن هه ج الكلي للغهه ز خالل العهه   المهه لي 1.13نجحههت الشههههههركههة في الوصههههههول بمعههمل الحرق إلى 

في الطموحة  % وفق ً الس راتيجي تا 1، وتسعى الشركة إلى الوصول بمعمل الحرق إلى أقل من 2017 2016

 .هذا الشأن
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 ليبيا دولة 2-8

ً  فال يزالواألوضههه ع األمنية ال ي تشهههامه  ليبي ،  لالضهههطراب تنظرا   تسهههييلمحطة في  العمل م وقف 

صيبت ب ،ةالغ ز الطبيعي في مرسى البريق أن محطة مرسى البريقة يذكر  .2011    في ضرار ب لغة أال ي أ

 السنة.ن طمليون  3.2 نحو اإلسميةوتبلغ ط ق ا   1970    أوائل  إلى تشغليا  يعود

 جمهورية مصر العربية 2-9

 صميق وقود ب   ب ره الغ ز اس خما  في ب ل وسع البي ة  لى للحف ظ المولة اس راتيجية تحقيق إط ر في

 ب لغ ز للعمل ال مريجي اإلحالل االسهههه مرار في تبني خطة خالل من السهههه ئل الوقود اسهههه يراد خفضول للبي ة،

 المهه لى العهه   خالل مركبههة 6,000أكثر من  تحويههل تم العهه  ، النقههل وأتوبيسهههههههه ت المركبهه ت في الطبيعي

 إلى 2017 م يو أي ر نا ية وح ى النشههه ط بمء منذ المحولة المركب ت  مد ليصهههل بذلك إجم لي، 2017 2016

  .محطة 183 إلى  مد محط ت إ  دة ال عب ة كم  ارتفع ،مركبة 229,700 حوالي

 الجميمةدخول  مد من المشهههه ريع  2017فقم شههههام      ي علق بمشهههه ريع تطوير حقول الغ ز،أم  فيم  

 "ليبرا"بماية إن  ج الغ ز من حقلي البريط نية في شههههههار أي ر م يو،  BPحيز ال شههههههغيل، حيث أ لنت شههههههركة 

ضههههههمن المرحلة األولى لمشههههههروع تطوير غرب المل   النيل، قبل نحو ثم نية أشههههههار من المو م  "توروس"و

وأش رت الشركة إلى أن المرحلة األولى تضمنت حفر تسعة لب ر المحمد، وب ك ليف أقل من الميزانية المقررة. 

غ ز من الحقلين إلى كم للربط مع ال سههههايالت الق ئمة، وتم ضههههخ أولى كمي ت ال 42خط أن بيب بطول إنشهههه ء و

أن اإلن  ج الح لي الشهههركة أوضهههحت كم   .منذ شهههار لذار م رس الم ضهههي الطبيعية الشهههبكة القومية للغ زات

بزي دة  %20ب ي من الم كثف ت بزي دة  1000مليون قم  مكعب غ ز اليو ، و 700للمرحلة األولى قم بلغ 

وال ي سهه شههمل تطوير  2018     نا يةالمرحلة الث نية  تشههغيل ن اإلن  ج المسهه امف. ومن المخطط البمء في 

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

 .2019بحلول      غ ز اليو 

الواقع في منطقة شههم ل دمي ط  "أتول"حقل لال جريبي  ال شههغيلبمأ وفي شههار ك نون األول ديسههمبر، 

مليون قم  مكعب اليو  مع  300مليون قم  مكعب اليو ، ل صههههههل إلى  250البحرية شههههههرق دل   النيل بمعمل 

يضم  "أتول". يذكر أن حقل البريط نية BPال شغيل الفعلي للحقل وفق ً للمرحلة األولى ل طويره بواسطة شركة 

مليون برميههل من الم كثفهه ت، وتقههمر  31تريليون قههم  مكعههب، ونحو  1.5اح يهه طيهه ت من الغهه ز تقههمر بنحو 

 ملي ر دوالر. 3.8اس ثم رات  بنحو 
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من حقل  ال شهغيل ال جريبيفي ك نون األول ديسهمبر، بمء  ت وزارة الب رول والثروة المعمنيةكم  أ لن

، وذلك بعم نج ح اخ ب رات ال شههههههغيل اليو  مليون قم  مكعب غ ز 350 مبمئيعمل إن  ج بم العمالق، "ظار"

مع اك م ل المرحلة األولى و .الحقل إلى محطة المع لجة لب رالفنية لوحمات المع لجة وخطوط نقل الغ ز من 

ملي ر قم  مكعب  1سيصل اإلن  ج تمريجي ً إلى أكثر من  2018 ويونيحزيران  فيمن المشروع والمخطط لا  

فور االن ا ء من تلك الطبيعي. ومن الغ ز  لمصر يتحقيق االك ف ء الذات في، وهو م  سيس هم إيج بي ً اليو   زغ

وال ي س  ضمن حفر أربعة  شر ب راً إض فية للوصول إلى ك مل تنفيذ المرحلة الث نية،  فيالمرحلة سي م البمء 

اسهههههه ثم رات  Eniوتقمر  .2019عب اليو  بحلول     ملي ر قم  مك 2.7الط قة اإلن  جية للحقل والمقمرة بنحو 

 ملي ر دوالر. 12المرحل ين بحوالي 

" في تشرين إيج سللغ زات الطبيعية " الق بضةالشركة المصرية ، طرحت ومن ج نب لخر

في مسعى نحو تأمين اح ي ج ت السوق المحلي خالل الربع شحنة،  12   لمية الس يراداألول أك وبر من قصة 

ب وريم خمس شحن ت،  Natural GasFenosaفوز شركة  ن  المن قصة أسفرتوقم ، 2018األول من     

. ومن الم وقع Glencoreبواقع ثالث شحن ت لكل منا ، وشحنة واحمة من شركة Vitol و Trafiguraوشرك ي 

في ضوء طفرة  2018خالل     أن تشام مصر تراجع ً كبيراً في حجم وارداتا  من الغ ز الطبيعي المسيل 

ل صبح مك فية ذاتي ً من الغ ز بحلول  الحقول الجميمة في البحر الم وسط، اإلن  ج المحلي من الغ ز بعم تشغيل

    2019. 

 سلطنة عمان 2-10

 "خزان"حقل إن  ج الغ ز من مشروع تطوير  بمءالبريط نية  BPفي شار أيلول سب مبر، أ لنت شركة 

. ب راً  50، والذي تطلب حفر نحو وسط سلطنة  م ن 61-الذي ي واجم ضمن صخور ك يمة في منطقة االم ي ز

ملي ر قم  مكعب اليو  من الغ ز، ونحو  1ومن الم وقع أن يصل إن  ج المرحلة األولى من المشروع إلى 

وسوف ي م مع لجة الغ ز من حقل . 2018ب ي من الم كثف ت وذلك خالل الربع األول من      25,000

يو  لكل منام ، ووحمة مليون قم  مكعب ال 525مجمع مع لجة مركزية يضم وحمتي مع لجة بط قة في  "خزان"

لمع لجة الم كثف ت المص حبة للغ ز، ووحمة لمع لجة مي ه الصرف الصن  ي، ومحطة ل وليم الكارب ء. وك نت 

يمام الطريق أم   تنفيذ  2016شركة النفط العم نية أواخر     البريط نية قم توصلت التف ق مع  BPشركة 

وسوف  .2020اليو  بحلول      غ ز ملي ر قم  مكعب 1.5ب إلن  ج إلى  للوصول حقلال طوير لالمرحلة الث نية 

  .ب ر  لى ممى  مر الحقل 300ي طلب المشروع بمرحل ي  األولى والث نية حفر نحو 
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تخطط المغرب إلنش ء مرفأ الس قب ل الغ ز الطبيعي المسيل في مين ء الجرف األصفر ل نويع مص در 

إمماداتا  من الوقود  بر زي دة حصهههههة الغ ز الطبيعي في مزيج الط قة. وفي هذا الصهههههمد، ق   المك ب الوطني 

في ك نون الث ني ين ير ب خ ي ر المس ش ر الم لي والق نوني للمشروع  (ONEEللكارب ء والم ء الص لح للشرب )

ل ن قالت الغ ز الطبيعي المسههيل، المق رح. وسههوف ي ضههمن المشههروع إنشهه ء رصههيف بحري، ومين ء السهه قب 

 وصا ريج تخزين، ومرافق أخرى.

كم ليصههل المين ء بخط الغ ز المغ ربي األوروبي  400مم خط أن بيب بطول  المشههروع كم  سههيشههمل 

س خم  واردات الغ ز الطبيعي  سب ني   بر المغرب. وسوف ت س خم  في تصمير الغ ز من الجزائر إلى إ الذي ي

عم إ  دة يل )ب قمرة  المسهههههه يم الكارب ء ب يمة ل ول ية محطة جم غذ فة  2.4تبخيره( في ت قمر ال كل ج وات. وت جي

ملي ر م ر  7م  يع دل نحو ملي ر دوالر، وهو سهههيمكن المغرب من اسههه يراد  4.6اإلجم لية للمشهههروع بحوالي 

 .2025مكعب من الغ ز الطبيعي بحلول     

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية 2-12

األمريكية إل ماد  KBRشهههههركة  مع البريط نية BP، تع قمت شهههههركة 2017 لب أغسهههههطسفي شهههههار 

تريليون قم   15ويضههههم نحو  الواقع قب لة سههههواحل موري  ني  "تورتو"حقل دراسههههة الجموى الخ صههههة ب طوير 

وتقو  دراسهههههة الجموى  لى تركيب منصهههههة إن  ج   ئمة في موقع الحقل ل جميع اإلن  ج من مكعب من الغ ز. 

في تغذية محطة   والذي سهههيسههه خممع لجة أولية، ومم خط أن بيب إلى البر لنقل الغ ز المع لج  إجراءآلب ر مع ا

مليون طن السنة لكل منام . ومن  2.3( تضم وحمتي إس لة بط قة FLNG  ئمة إلن  ج الغ ز الطبيعي المسيل )

الم وقع أن تسهه غرق دراسههة الجموى نحو سهه ة أشههار، لي م البمء بعم ذلك في إ ماد المراسهه ت الانمسههية األولية 

،  لى أن ي م تشهههههغيل الوحمة األولى بحلول     2018التخ ذ قرار االسههههه ثم ر النا ئي للمشهههههروع نا ية     

حصههة  BP ، وتملك شهههركة2015تم اك شههه ف       "تورتو"يذكر أن حقل . 2023، والث نية بحلول     2021

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



أنشطة املنظمة
خالل لعام 2017

اجلـــزء الثاين
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الفصل األول
مجلس الوزراء والمكتب التنفيذي

أوال: مجلس الوزراء

الثامن  اجتماعه  للبترول  المصدرة  العربية  األقطار  منظمة  وزراء  مجلس  عقد 
العربية  والتسعين على مستوى مندوبي معالي الوزراء بمدينة دبي – دولة اإلمارات 
المتحدة بتاريخ 19 شعبان 1438 هجرية الموافق 15 أيار/مايو 2017 ميالدية، برئاسة 
المكتب  في  العربية  مصر  جمهورية  ممثل  فرج،  محمود  أشرف  الجيولوجي  سعادة 
22 ربيع  بتاريخ  الكويت  بدولة  التاسع والتسعين  اجتماعه  المجلس  التنفيذي، كما عقد 
األول 1439 هجرية الموافق 10 كانون األول/ديسمبر 2017 ميالدية، برئاسة معالي 
العربية،  في جمهورية مصر  المعدنية  والثروة  البترول  الُمال، وزير  المهندس طارق 

التي كانت لها رئاسة الدورة لعام 2017. 

وفيما يتعلق بالقرارات التي اتخذها المجلس لهذا العام، يمكن الرجوع إلى البيانين 
الصحفيين الصادرين عن اجتماعي المجلس الملحقين بهذا التقرير.

ثانيا: المكتب التنفيذي

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

وزراء المنظمة في اجتماعه التاسع والتسعين المشار إليه أعاله.
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الفصل الثاني
األمانــــــــة العامـــــة

أوال: الدراسات واألوراق والتقارير
قامت األمانة العامة لمنظمة األوابك بتنفيذ برنامجها السنوي لعام 2017 ، والذي 
سواء  البترولية  بالصناعات  الصلة  ذات  البحثية  واألوراق  الدراسات  انجاز  يتضمن 
الفنية أو االقتصادية، وكذلك فيما يتعلق بتنظيم المؤتمرات واالجتماعات والندوات أو 

المشاركة فيها.

وفيما ما يلي استعراض لنشاطات األمانة العامة في هذين المجالين.

1- الدراسات:

1-1 “تطور نمو تجارة النفط الخام والمنتجات النفطية في العالم”  

  تهدف الدراسة إلى التعرف على أنماط التجارة النفطية العالمية والتحوالت التي 
طرأت عليها خالل الفترة )2000-2015(، وبيان الدور الذي تلعبه الدول األعضاء في 

إطار الدول والمجموعات اإلقليمية الرئيسية. 

وتنطلق الدراسة من التعرف على العوامل الرئيسية المحددة ألنماط التجارة النفطية 
الدول  لمختلف  المتاحة  النفطية  اإلمكانيات  في  أساسية  بصورة  تتمثل  التي  العالمية 
اإلنتاجية  والقدرات  المؤكدة  النفطية  االحتياطيات  حيث  من  الرئيسية  والمجموعات 
النفطية  والواردات  الصادرات  على  شاملة  نظرة  الدراسة  وتقدم  التكرير.  وطاقات 
وخاصة   ،)2015-2000( الفترة  الرئيسية خالل  والمجموعات  الدول  العالمية حسب 
للصادرات  الرئيسية  االتجاهات  على  الضوء  الدراسة  تلقي  كما  األعضاء.  الدول  في 
النفطية للدول األعضاء والتحوالت التي شهدتها خالل الفترة )2000-2015(، وذلك 
من خالل التعرف على الشركاء الرئيسيين للدول األعضاء، وتعطي الدراسة تصورات 

عن األسواق المحتملة لصادرات الدول األعضاء من النفط الخام والمنتجات النفطية. 
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النفطية من  الصادرات  أن  أولهما  استنتاجين رئيسيين  إلى  الدراسة  وقد خلصت 
النفطية  التجارة  في  السائد  الرئيسي  النمط  المنظمة ستبقى هي  في  األعضاء  الدول 
العالمية لعقود قادمة. وثانيهما أن هذه الدول ستظل هي المجموعة الرئيسية في العالم 
على  النفط  في  العجز  سد  من  ستمكنها  التي  الفائضة  اإلنتاجية  الطاقة  تمتلك  التي 

المستوى العالمي.    

1-2 “تطور إمدادات النفط الخام والغاز من بحر الشمال وانعكاساتها على أمن الطاقة 
في أوروبا وعلى الدول األعضاء في أوابك”.

تهدف الدراسة، بالدرجة األساس، إلى عرض وتحليل لتطور إمدادات النفط الخام 
والغاز الطبيعي من بحر الشمال وفق الدول المطلة عليه، وذلك للتعرف على انعكاسات 
تطور إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي من بحر الشمال على أمن الطاقة في أوروبا 

من جهة، وعلى إمدادات الدول األعضاء في منظمة أوابك من جهة أخرى.

تدور الدراسة حول سبعة محاور رئيسية، خصص المحور األول لتقديم لمحة عامة 
حول مصادر النفط والغاز الطبيعي في منطقة بحر الشمال، وتناول المحور الثاني تطور 
اإلمدادات النفطية في منطقة بحر الشمال، واستعرض المحور الثالث تطور إمدادات 
اآلفاق  الستشراف  الرابع  المحور  وخصص  الشمال،  بحر  منطقة  في  الطبيعي  الغاز 
المستقبلية إلمدادات منطقة بحر الشمال من النفط والغاز الطبيعي، وخصص المحور 
الخامس الستعراض انعكاسات إمدادات بحر الشمال على أمن الطاقة في أوروبا، بينما 
تناول المحور السادس انعكاسات إمدادات بحر الشمال على الدول األعضاء في منظمة 

أوابك، في حين قدم المحور السابع واألخير الخالصة واالستنتاجات. 

ومن أهم ما خلصت اليه الدراسة أن فجوة الطلب على النفط بأوروبا سوف تتراوح 
تنحسر  أن  قبل   ،)2025-2016( الفترة  خالل  يوميا  برميل  مليون   11-10 بين  ما 
إلى نحو 8.9  مليون برميل/اليوم خالل عام 2040. كما أن فجوة الطلب على الغاز 
الطبيعي بأوروبا سوف تزداد اتساعاً لتبلغ 334 مليار متر مكعب خالل عام 2040، مع 
تزايد الطلب المتزامن مع تسارع التراجع في اإلنتاج المحلي. وهذا يعني تزايد الطلب 
األوروبي على الغاز الطبيعي من مصادر اإلمداد الخارجية بمعدل 56% عن مستوياته 

في عام 2015.
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1-3  دراسة حول “ تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية: الحاضر والمستقبل”  

تكرير  بها صناعة  التي مرت  المالمح  أهم  على  الضوء  إلقاء  إلى  الدراسة  تهدف 
النفط في كل دولة من الدول العربية، والصعوبات التي اعترضت مسيرتها واإلجراءات 
الدروس  واستخالص  الصعوبات،  تلك  مع  التكيف  من  المصافي  لتمكين  اتخذت  التي 
التي تمكن القائمين على هذه الصناعة من اختيار الحلول المناسبة لتحسين األداء إلى 

المستويات العالمية.

على  مرت  التي  المالمح  أهم  األول  الفصل  يتناول  فصلين،  على  الدراسة  تشتمل 
طرأت  التي  التغيرات  وأهم  لتأسيسها،  األولى  المراحل  منذ  العربية  التكرير  صناعة 
إلى  إضافة  المصافي،  وعدد  التكريرية  الطاقة  من  كل  تطور  حيث  من  وذلك  عليها، 
تطور العمليات التحويلية، وعمليات المعالجة الهيدروجينية، وعمليات التهذيب بالعامل 
الحفاز، مع اإلشارة إلى العوامل التي ساهمت في تطويرها والصعوبات التي واجهتها 

إلى أن وصلت إلى الوضع الحالي.

الدول  نفط  من مصافي  لكل مصفاة  التفصيلية  الخصائص  فيتناول  الثاني  الفصل  أما 
العربية، مع اإلشارة إلى التطورات المستقبلية المتوقعة في ضوء الخطط المرسومة لتطوير 
تكرير  تميز صناعة  التي  العامة  الخصائص  أهم  يستعرض  كما  المصافي.  هذه  وتوسيع 
النفط في الدول العربية، والتحديات التي تعترضها حالياً، واألسباب التي أدت إلى نشوء 
هذه التحديات، مع اإلشارة إلى الفرص المتاحة، وأفضل السبل الممكنة لتعظيم االستفادة 

من هذه الفرص في تحسين أداء المصافي وتعزيز قدرتها على مواجهة تلك التحديات.

تستعرض الدراسة في الختام بعض االستنتاجات والتوصيات التي يمكن أن تساعد 
تجدر  التنافسية،  قدرتها  وتحسين  العربية  الدول  في  النفط  تكرير  صناعة  تطوير  في 
قد  )أوابك(  للبترول  المصدرة  العربية  لمنظمة األقطار  العامة  األمانة  أن  إلى  اإلشارة 
الدول  التكرير في  لتأسيسها على متابعة تطور صناعة  حرصت منذ السنوات األولى 

العربية، وتحديث البيانات المتعلقة بها، وعلى فترات معينة.

1-4  دراسة حول “التشقيق الهيدروليكي وآثاره البيئية المحتملة”

تهـدف الدراسـة إلى إبـراز دور التشقيق الهيدروليكي في إنتاج الهيدروكربونات غير 
التشقيق  التقليدية وعلى رأسها زيت وغاز السجيل )الصخري(، كما تشير إلى أهمية 
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في إنتاج الهيدروكربونات التقليدية من الصخور ذات النفاذية المنخفضة. ونظرا ألن 
الواليات المتحدة األمريكية تلعب الدور األهم في استخدام هذه التقنية حاليا، فقد تم تسليط 
الضوء على أثر التشقيق الهيدروليكي على رفع احتياطيات وإنتاج الواليات المتحدة من 

النفط والغاز.

تشتمل الدراسة  علي سبعة فصول، يتضمن الفصل األول منشأ النفط والخصائص 
البتروفيزيائية لمكامن النفط والغاز، وأنواع المكامن وصخورها. ويتناول الفصل الثاني 
ويناقش  الهيدروليكي.  التشقيق  في  المستعملة  والمواد  الهيدروليكي،   التشقيق  تعريف 
الفصل الثالث دور التشقيق الهيدروليكي في تطوير المصادر غير التقليدية. ويستعرض 
الفصل الرابع اآلثار البيئية لعمليات التشقيق الهيدروليكي. بينما يتناول الفصل الخامس 
تأثير عمليات التشقيق على الطبيعة واحتمالية حدوث الزالزل. ويتناول الفصل السادس 
التشقيق  اقتصاديات  فيتناول  السابع  الفصل  أما  الصحة.  على  التشقيق  عمليات  تأثير 
التشقيق، والمواد  اآلبار، وسوائل  بالحفر، وتغليف  المرتبطة  والتكاليف  الهيدروليكي، 

الداعمة.   واختتمت الدراسة ببعض االستنتاجات.

1-5  دراسة حول “صناعة البتروكيماويات في الدول العربية” 

الدول  في  البتروكيماويات  صناعة  تطورات  أهم  استعراض  إلى  الدراسة  تهدف 
العربية منذ نشأتها، والمشروعات القائمة، وخطط التطوير والتوسعات المستقبلية بها، 
وتستعرض مكانة صناعة البتروكيماويات في الدول العربية على الصعيد العالمي من 

حيث إنتاج البتروكيماويات األساسية، وأهم البوليمرات الحرارية.

صناعة  مشهد  تحليل  األول،  الفصل  يتناول  فصول،  ثالثة  على  الدراسة  تشتمل 
البتروكيماويات عالمياً، وتأثير توافر المواد الخام منخفضة التكلفة، والنواحي الجغرافية 
المناطق  في  البتروكيماويات  منتجات  على  والطلب  االستهالك  ومعدالت  والسكانية، 

الرئيسية من العالم .

العربية، من  الدول  البتروكيماويات في  الثاني، تطور صناعة  يتناول الفصل  بينما 
المنتجة  الدول  العربية وخاصة  الدول  البتروكيماويات في  أهمية صناعة  ابراز  خالل 
الدخل  مصادر  لتنويع  استراتيجي  كهدف  وذلك  الطبيعي،  والغاز  للنفط  والمصدرة 
القومي، وتقليل اعتمادها شبه الكلي على صادرات النفط الخام، وذلك من خالل زيادة 

القيمة المضافة، والمردود االقتصادي الكبير لمنتجات البتروكيماويات.
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مكانة  وتحتل  تنمو  أن  العربية  الدول  في  البتروكيماويات  صناعة  استطاعت  فقد 
مهمة في األسواق العالمية خالل العقود الثالثة األخيرة، على الرغم من المنافسة القوية 
من الدول األخرى، باإلضافة إلى المتغيرات األساسية االقتصادية والسياسية العالمية 
الصناعات  من  كغيرها  البتروكيماوية  الصناعات  أسعار  في  تؤثر  والتي  المستمرة 

البترولية. 

الصعيد  على  العربية  البتروكيماويات  صناعة  مكانة  الثالث  الفصل  يتناول  بينما 
العالمي، وتشمل أهم منتجات البتروكيماويات األساسية والبوليمرات الحرارية التي تقوم 
الدول العربية بإنتاجها مثل )البولي إيثيلين بدرجاته الثالثه المختلفة، والبولي بروبيلين، 
والبولي ستيرين والبولى ستيرين القابل للتمدد، والبولي فينيل كلوريد، والبولي إيثيلين 
تيرفيثاالت(. حيث بلغ إنتاج الدول العربية في نهاية عام 2016 نحو 15% من اجمالي 
انتاج العالم من اإليثيلين، و9% من اجمالي إنتاج العالم من البروبيلين، بينما بلغ إنتاجها 
إيثيلين  والبولي   ،%10.2 نحو  بروبيلين  والبولي   ،%14.7 نحو  إيثيلين  البولي  من 
تيرفيثاالت نحو 2.1%، والبولي فينيل كلوريد نحو 1.2 %، والبولي ستيرين نحو %0.6 
من اإلنتاج العالمي، فيما يمثل إنتاجها من الميثانول، ومادة الميثيل ثالثي البيوتيل إيثر 

من اجمالي انتاج العالم نحو 10.6%، و15.9% على التوالي.

 
1-6 “ قطاع الطاقة في أمريكا الالتينية: الواقع والتحديات«.

 تهدف الدراسة إلى عرض وتحليل تطور قطاع الطاقة في أمريكا الالتينية بشكل 
عام، والتعرف على التحديات التي تواجه عالقات الدول األعضاء في منظمة األقطار 
العربية المصدرة للبترول )أوابك( مع دول أمريكا الالتينية، والفرص المتاحة لتطوير 

هذه العالقات في المستقبل.

أمريكا  دول  القتصادات  الرئيسية  المالمح  الدراسة  من  األول  الجزء  يستعرض 
أمريكا  الطاقة في  الثاني لعرض وتحليل قطاع  الجزء  الالتينية بشكل عام، وخصص 
الالتينية والمؤشرات المرتبطة به والمتمثلة في االحتياطيات المؤكدة من النفط والغاز 
الطبيعي ومصادر الطاقة األخرى واإلنتاج واالستهالك وميزان النفط والغاز الطبيعي 
بشكل إجمالي وتفصيلي وذلك خالل الفترة )2000-2016(، بينما يتناول الجزء الثالث 
من الدراسة تجارة النفط والغاز الطبيعي لدول أمريكا الالتينية البينية والعالمية بشكل 
إجمالي وتفصيلي وتطوراتها خالل الفترة )2000-2016(،  في حين يستعرض الجزء 
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الرابع من الدراسة االَفاق المستقبلية لميزان النفط والغاز الطبيعي في أمريكا الالتينية، 
ثم يقدم الجزء الخامس لمحة عن عالقات الدول األعضاء في المنظمة مع دول أمريكا 
الالتينية في مجال النفط والغاز، واآلفاق المستقبلية الممكنة للتعاون بين الدول األعضاء 

ودول أمريكا الالتينية. 

ومن أهم ما خلصت إليه الدراسة، أنه على الرغم من البعد الجغرافي، ومع وجود 
منافسة قوية من مصادر اإلمدادات العالمية األخرى، إال أن هنالك عوامل عديدة تقود إلى 
التفاؤل بشأن إمكانية زيادة مستوى التعامل التجاري واالقتصادي بين الدول األعضاء 
في المنظمة وبين دول أمريكا الالتينية. ففي مجال الصناعة النفطية، هناك آفاق واسعة 
لزيادة التعاون بين الدول األعضاء ودول أمريكا الالتينية وخاصة في مجال االستفادة 
من خبرات شركات البترول في دول أمريكا الالتينية في مجال االستكشاف والتنقيب 
والحفر في المياه العميقة.  ومن جانب آخر، يمكن تعزيز التعاون بين الدول األعضاء 
في منظمة أوابك والدول األعضاء في منظمة أمريكا الالتينية للطاقة )OLADE( في 

مجال تبادل المعلومات المتعلقة بإحصاءات الطاقة.

1-7 “مستقبل صناعة النفط والغاز الطبيعي في روسيا وانعكاساته على أسواق الطاقة 
العالمية”.

تهدف الدراسة إلى عرض وتحليل واقع ومستقبل صناعة النفط والغاز الطبيعي في 
روسيا اإلتحادية، وذلك للتعرف على انعكاسات التطور في هذه الصناعة على أسواق 

الطاقة العالمية من جهة، وعلى الدول األعضاء في منظمة أوابك من جهة اَخرى. 

الستعراض  منها  األول  الجزء  خصص  رئيسية،  أجزاء  أربعة  الدراسة  تتناول 
في  والمتمثلة  بها  المرتبطة  والمؤشرات  اإلتحادية  روسيا  في  النفط  صناعة  تطور 
االحتياطيات واالنتاج والصادرات خالل الفترة )2006–2016(. أما الجزء الثاني، 
فيتناول تطور مؤشرات صناعة الغاز الطبيعي في روسيا خالل ذات الفترة، وكرس 
الجزء الثالث للتعرف على االَفاق المستقبلية لصناعة النفط والغاز الطبيعي في روسيا 
اإلتحادية والتحديات التي تواجهها. وفي الجزء الرابع واألخير من الدراسة تم ألقاء 
الضوء على االنعكاسات المحتملة لمستقبل صناعة النفط والغاز الطبيعي في روسيا 
منظمة  في  األعضاء  الدول  وعلى  جهة،  من  العالمية  الطاقة  أسواق  على  اإلتحادية 

أوابك من جهة اَخرى. 
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ومن أهم ما خلصت إليه الدراسة، أن االَفاق المستقبلية لصناعة النفط والغاز الطبيعي 
منظمة  في  األعضاء  للدول  التحديات  من  في طياتها عدد  تحمل  اإلتحادية  في روسيا 
أوابك، والتي من أهمها تعزيز القدرة علي المنافسة في أسواق البترول العالمية، بهدف 
تأمين الحصة السوقية للدول األعضاء، والسيما في أسواق دول شرق أسيا في ضوء 
ما تتمتع به روسيا اإلتحادية من أفضلية تنافسية كبيرة، تتمثل في قربها الجغرافي من 
هذه األسواق.  أما التحدي االَخر فيتمثل في أهمية التنسيق و استمرار التعاون واأللتزام 
بين الدول األعضاء في منظمة أوابك من خالل منظمة أوبك مع الدول المنتجة للنفط من 
خارجها وعلى رأسها روسيا اإلتحادية، بهدف إعادة التوازن إلى أسواق النفط العالمية.
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2- األوراق

2-1: ورقة بعنوان “ واقع ومستقبل صناعة البتروكيماويات في الدول األعضاء في 
المنظمة” 

بجمهورية  باكو،  بمدينة  عقدت  والتي  الدولية  والغاز  النفط  قمة  إلى  الورقة  قدمت 
أذربيجان يومي 16 و17 أذار / مارس 2017.

المضافة  القيمة  البتروكيماويات في زيادة  أهمية صناعة  الورقة  استعرضت  حيث 
للنفط والغاز ودورهما في  توفير اللقائم الالزمة لتطوير الصناعة، كما تناولت الورقة 
علي  األخيرة  عقود  الثالثة  األعضاء خالل  الدول  في  البتروكيماويات  تطور صناعة 
الصعيد العالمي رغم المنافسة القوية من المناطق الرئيسية لإلنتاج في العالم. كما تطرقت 
الدول  في  البتروكيماويات  صناعة  تواجه  التي  التحديات  أهم  استعراض  إلى  الورقة 
األعضاء، وأهمها اكتشاف وإنتاج غاز السجيل )الغاز الصخري( في الواليات المتحدة 
االقتصادية  القيمة  ذو  الفحم  من  مواردها  من  االستفادة  في  الصين  ونجاح  االمريكية، 
المنخفضة إلنتاج األوليفينات باستخدام تكنولوجيا جديدة. كما أشارت الورقة إلى الدور 
في  الصناعة  تحديات  كأحد  الحيوية  التكنولوجيا  وخاصة  الحديثة  للتكنولوجيات  الهام 

المستقبل القريب.

العربية والتحديات  الدول  الطبيعي في  الغاز  بعنوان “ تطورات صناعة  2-2: ورقة 
المحتملة على أوروبا”

المتحدة  األمم  بلجنة  الغاز  خبراء  لمجموعة  الرابعة  الدورة  إلى  الورقة  قدمت 
المتـحدة في مدينـة جنيـف، سويســرا  التـي عقـدت بمقـر األمـم  االقتصادية ألوروبا، 

يومي 27 و 28 آذار/مارس 2017.

تضمنت الورقة أربعة محاور رئيسية، حيث تناول المحور األول أبرز المؤشرات 
أن  الثاني  المحور  أوضح  بينما  العربية،  الدول  في  الطبيعي  الغاز  لصناعة  الرئيسية 
صادرات الدول العربية تمثل نحو 18.5% من إجمالي حجم التجارة العالمية، منها %74 

في صورة غاز طبيعي مسال.

من  والتي  والمخططة  تنفيذها  الجاري  التطويرية  المشاريع  الثالث،  المحور  تناول 
المتوقع أن تضيف 200 مليار متر مكعب غاز سنوياً باستثمارات تتجاوز 120 مليار 
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على   %49 بنسبة  يعتمد  األوروبي  السوق  أن  أظهر  فقد  الرابع،  المحور  أما  دوالر. 
زيادة  إلى  تشير  والطلب  العرض  توقعات  وأن  احتياجاته،  تلبية  في  الغاز  واردات 
االعتماد مستقبالً على واردات الغاز في ظل تراجع اإلنتاج المحلي. وبالتالي فإن ضخ 
رفع  في  سيساهم  العربية  الدول  في  الغاز  حقول  تطوير  في  األوروبية  االستثمارات 
مستويات اإلنتاج، ومن ثم يمكن رفع صادرات الغاز إلى أوروبا باستغالل البنية التحتية 

القائمة، وهو ما يعود بالنفع على كال الجانبين العربي واألوروبي.

2-3: ورقة بعنوان “آفاق صناعة تكرير البترول في الدول األعضاء في المنظمة«  

قدمت الورقة إلى قمة أبو ظبي العالمية الثامنة عشر للصناعات البترولية الالحقة 
التي عقدت في أبو ظبي – دولة اإلمارات العربية المتحدة، يومي 18 و 19 سبتمبر 

.2017

العربية، تضمنت  الدول  التكرير في  الورقة نظرة شاملة على صناعة   استعرضت 
الطاقة التكريرية الحالية في الدول العربية والتي تبـلغ حوالي 9.1 مليون ب/ي، وعدد 
المصافي 63 مصفاة، حيث تشكل 10% من إجمالي الطاقة التكريرية في العالم، البالغة 
في  التكريرية  الطـاقة  تبـلغ  كما  634 مصفــاة،  المصـافي  مليون ب/ي وعـدد   91.61
الدول األعضاء في أوابك 8.25 مليون ب/ي، وعدد المصافي العاملة 52 مصفاة، بحصة 
92% من إجمالي الطاقة التكريرية في الدول العربية. أما الدول العربية غير األعضاء في 

أوابك فتمتلك 11 مصفاة بطاقة تكريرية إجمالية قدرها 0.772 مليون ب/ي. 

إنتاج  يمكنها  التي  المصافي  بعض  تمتلك  العربية  الدول  أن  على  الورقة  وأكدت 
مشتقات ذات جودة عالية، وفقاً ألحدث المعايير العالمية، وخاصة المصافي المخصصة 
للتصدير إلى األسواق العالمية، كمصفاة الرويس في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
ومصفاة سترة في مملكة البحرين، ومصافي ينبع وسامرف وساسرف، وساتورب في 
المملكة العربية السعودية، ومصفاة راس لفان في دولة قطر، ومصفاة الشرق األوسط 

)ميدور( في جمهورية مصر، ومصفاة صحار في سلطنة عمان.

2-4: ورقة بعنوان “ التغيرات الديناميكية للغاز الطبيعي المسال في الدول العربية، 
ودوره الحالي والمستقبلي في تلبية الطلب اإلقليمي والعالمي على الغاز” 

قدمت الورقة إلى القمة العالمية حول الحلول المتاحة لموضوع الغاز الطبيعي المسال 
» التي عقدت في مدينة نيس بفرنسا، يومي 24 و25 تشرين األول/ أكتوبر 2017.
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وأبرز  العربية،  الدول  في  المسال  الطبيعي  الغاز  صناعة  تطور  الورقة  تناولت   
التي تواجه الدول العربية المصدرة، وأبرزها  التحديات  الديناميكية، وكذلك  التغيرات 
أستراليا  في  الجديدة  المشاريع  تشغيل  بعد  المنافسة  واحتدام  المحلي،  الطلب  تنامي 
والواليات المتحدة، كما استعرضت الورقة الفرص التي تمتلكها الدول العربية وأبرزها 
توافر احتياطيات كبيرة من الغاز غير مستغلة، وبنية تحتية للتصدير، والموقع الفريد 

الذي يتوسط األسواق العالمية.

2-5: ورقة إلى االجتماع السابع عشر للخبراء حول بحث إمكانيات التعاون في مجال 
استثمار الغاز الطبيعي   

قدمت األمانة العامة ورقة خالل االجتماع السابع عشر للخبراء حول بحث إمكانيات 
في  عقد  الذي  األعضاء،  الدول  في  الطبيــعي  الغــاز  استثمــار  مجــال  في  التعــاون 

القاهــرة يومـي 9 و10 تشرين األول/أكتوبر 2017.

االجتماع  بين  الفترة  خالل  العامة  األمانة  بها  قامت  التي  األنشطة  الورقة  تناولت 
السادس عشر والسابع عشر في متابعة مواضيع الغاز الطبيعي عربيا وعالميا، باإلضافة 
إلى أهم التطورات التي شهدتها صناعة الغاز الطبيعي في الدول األعضاء في منظمة 
األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(، وأحدث الدراسات والتقارير التي أنجزتها 

األمانة العامة في مجال الغاز الطبيعي. 
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ثانياً: االجتماعات والمؤتمرات التي نظمتها األمانة العامة

2-1 الملتقى الرابع والعشرون ألساسيات صناعة النفط والغاز 

تنفـيذا لخطـة عملـها المعتـمدة لعام 2017، عقـدت األمانـة العامـة في مقـرها في دولة 
الكويــت، الملتقــى الرابــع والعشريــن ألساسيات صناعة النفط والغاز، وذلك خالل 
الفترة 9-13نيسان/أبريل 2017. وعلى مدى خمسة أيام قدم نخبة من المحاضرين من 
داخل األمانة العامة للمنظمة وخارجها مجموعة من المحاضرات شملت موضوعات 
فنية واقتصادية وإعالمية وبيئية، أعد مختصون من خارج األمانة العامة خمس منها، 

وقدم المختصون من األمانة العامة المحاضرات األخرى. 

فيها  رحب  بكلمة  النقي  علي  عباس  األستاذ  للمنظمة  العام  األمين  الملتقى  افتتح 
بالمشاركين، وأعرب عن امتنانه للدول األعضاء التي استجابت لدعوة المشاركة في 
واقتصادية  فنية  محاور،  أربعة  يتناول  الملتقى  برنامج  بأن  بين  ثم  الملتقى.   فعاليات 
المشاركون  يحتاجه  ما  تلبية  اختـيار مواضـيعه  قـد روعي في  وأنه  وبيئية.  وإعالمية 
من زيادة في المعرفة في مجاالت عملهم، سواء كانوا فنيين أم اقتصاديين أم إعالميين 
العربية  األقطار  منظمة  عن  تعريفية  نبذة  العام  األمين  قدم  ذلك  وبعد  إداريين.   أم 
المصدرة للبترول والشركات المنبثقة عنها.  شارك في الملتقى )56( منتسبا من الدول 
األعضاء. أتيح للمشاركين زيارة مركز بحوث البترول التابع لمعهد الكويت لألبحاث 
والتعرف  والوحدات،  المختبرات  بعض  داخل  اشتملت على جولة  باألحمدي،  العلمية 
على اإلمكانات والكوادر البحثية، والخدمات واالستشارات التي يقدمها المركز، وذلك 
الشهادات  تسليم  تم  الملتقى،  ختام  في  العملي.  بجانبها  النظرية  المعرفة  توثيق  بهدف 
المتميزة  مشاركتهم  على  فيها  شكرهم  كلمة  العام  األمين  قبلها  ألقى  المشاركين،  إلى 
المحاضرين  للسادة  تقديره وامتنانه  بالمواعيد. كما أعرب عن  والتزامهم  وحضورهم 
على مساهماتهم القيمة ومشاركتهم البناءة، وأشاد بدور القائمين في األمانة العامة على 

حسن التنظيم واإلعداد الجيد لهذا الملتقى.

2-2 االجتماع التنسيقي األول لمسؤولي معاهد ومراكز بحوث البترول في الدول األعضاء 

االجتماع  الكويت،  دولة  في  مقرها  في  العامة  األمانة  عقدت  عملها،  لخطة  تنفيذا 
يومي  األعضاء  الدول  في  البترول  بحوث  ومراكز  معاهد  لمسؤولى  األول  التنسيقي 
24 و 25 نيسان/ أبريل 2017، وشارك فيه )20( مختصاً من الدول األعضاء، من 
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الجمهورية الجزائرية، المملكة العربيـة السـعـودية، دولة قطر، دولة الكويت، جمهورية 
مصر العربية، عـالوة على مشاركي األمانة العامـة. 

رحب  حيث  النقي،  علي  عباس  األستاذ  للمنظمة  العام  األمين  االجتماع  افتتح 
بين  الممكنة  التعاون  أطر  بحث  إلى  يهدف  االجتماع  أن  إلى  وأشار  بالمشاركين، 
المنظمة، وتعظيم االستفادة  الدول األعضاء في  البترول في  معاهد ومراكز بحوث 
لمواجهة  العلمي  البحث  الخبرات في مجال  وتبادل  والتنسيق  المتاحة،  القدرات  من 
إلى  أشار  كما  األعضاء.  الدول  في  والغاز  النفط  صناعة  تعترض  التي  التحديات 
أهمية دور البحث العلمي في مواجهة التحديات والصعوبات التي تعترض الصناعة 
البترولية في الدول األعضاء، والناتجة عن تراجع أسعار النفط، والمنافسة الشديدة 

في األسواق العالمية.

أوابك  في  األعضاء  الدول  شهدتها  التي  التطورات  أهم  كلمته  في  استعرض  كما 
في مجال دعم أنشطة البحث العلمي، وأكد على ضرورة تضافر جهود كافة الهيئات، 
والمنظمات، والمؤسسات البحثية، الحكومية منها، أو التي تتبع للقطاع الخاص، لمواجهة 
في  األعضاء  الدول  في  البترول  بحوث  ومراكز  معاهد  رأسها  وعلى  التحديات،  تلك 
الخبرات في  المتاحة، والتنسيق وتبادل  القدرات  المنظمة، بهدف تعظيم االستفادة من 

مجال البحث العلمي.

وفي ختام كلمته تقدم بالشكر إلى معالي وزراء النفط والطاقة في الدول األعضاء على 
ما قدموه من دعم لعقد هذا االجتماع، من خالل ترشيح نخبة من المشاركين، من ذوي 
الخبرات المتميزة. كما تقدم بالشكر الخاص إلى القائمين على معهد الكويت لألبحاث 

العلمية على تفضلهم بتنظيم الزيارة الميدانية لمركز أبحاث البترول في األحمدي. 

قدم المشاركون عروضا شملت نبذة عن أنشطة البحث العلمي في دولهم، وحظيت 
إلى  المشاركون  توصل  االجتماع  ختام  وفي  بناءة،  واستفسارات  مستفيضة  بمناقشات 

بعض االستنتاجات والتوصيات.

2-3 االجتماع التنسيقي السابع عشر للخبراء حول بحث إمكانيات التعاون في مجال 
استثمار الغاز الطبيعي في الدول األعضاء

 ،2017 أكتوبر  األول/  تشرين  و10   9 يومي  القاهرة  في  االجتـماع  هذا  عقـد   
وشـارك فيه )13( مختصا من الدول األعضـاء، عـالوة على وفـد األمـانة العامة. افتتح 
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األمانة  على حرص  وأكد  بالمشاركين،  رحـب  الذي  للمنظمة،  العام  األمين  االجتماع 
العربية  األصعدة  كافة  على  الطبيعي  الغاز  تطورات صناعة  أهم  متابعة  على  العامة 
واإلقليمية والعالمية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات اإلقليمية والدولية لرصد كل 
الطاقة، وفي تحقيق  المتنامي في مزيج  الغاز ودوره  بأهمية  منها  إيماناً  ما هو جديد، 

التنمية المستدامة في الدول العربية.

قدم المشاركون عروضا شملت لمحة عن هيكلية وتطورات صناعة الغاز الطبيعي في 
دولهم، وإلقاء الضوء على فرص التعاون في مجال الغاز الطبيعي في الدول األعضاء، 
وحظيت بمناقشات مستفيضة واستفسارات بناءة. بينما خصص اليوم الثاني للقيام بزيارة 
ميدانية إلى مقر شركة خالدة للبترول بالقاهرة، للتعرف على أنشطة الشركة في تطوير 

حقول النفط والغاز، والتحديات الراهنة، باإلضافة إلى خططها المستقبلية.

2-4 احتفالية اليوبيل الذهبي لمنظمة أوابك

الوزراء  مجلس  رئيس  الصباح،  الحمد  المبارك  جابر  الشيخ  سمو  رعاية  تحت 
النفط ووزير  المرزوق، وزير  السيد/ عصام  معالي  أناب عنه  والذي  الكويت،  بدولة 
الكهرباء والماء في دولة الكويت، أقامت األمانة العامة لمنظمة أوابك احتفالية اليوبيل 
الذهبي للمنظمة، وذلك في يوم 9 ديسمبر 2017، بحضور صاحب السمو الملكي األمير 
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الدولة لشؤون الطاقة ورئيس وفد 
المملكة العربية السعودية في اجتماع مجلس وزراء المنظمة، وأصحاب المعالي أعضاء 
مجلس وزراء المنظمة، وأصحاب السعادة أعضاء المكتب التنفيذي، ورؤساء الشركات 
العربية المنبثقة عن المنظمة، ولفيف من الشخصيات الرسمية وموظفي األمانة العامة .

وقد بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، وبعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن المنظمة 
من اعداد إدارة االعالم والمكتبة باألمانة العامة للمنظمة، وقد تناول الفيلم فكرة انشاء 
العربية  الشركات  من  مجموعة  انشاء  أهمها  من  والتي  الرئيسية  وأهدافها  المنظمة 
الدراسات والتقارير االقتصادية والفنية، كما استعرض  المنظمة، واعداد  المنبثقة عن 
الفيلم نشاطات المنظمة على الصعيدين اإلقليمي والدولي، واختتم الفيلم بعرض الرؤية 

المستقبلية للمنظمة.

ووزير  النفط  وزير  المرزوق،  السيد/ عصام  معالي  الحفل،  راعي  ممثل  ألقى  ثم 
الكهرباء والماء في دولة الكويت، كلمة أكد من خاللها بأن منظمة أوابك، تعتبر أحد 
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األوجه الهامة والحيوية للتعاون والعمل العربي المشترك، وذلك بالنظر إلى اختصاصها 
الرئيسي في تشجيع التعاون والتنسيق بين الدول األعضاء في المنظمة في مختلف أوجه 
النشاط االقتصادي في صناعة النفط والغاز، وتقوية أواصر العالقات بين القائمين في 

هذا المجال الحيوي.
وأشار معاليه إلى أن المنظمة قامت ومن خالل توجيهات الدول األعضاء في المنظمة 
ممثلة في مجلس وزراء المنظمة وبقية األجهزة التنفيذية في المنظمة، بتنفيذ العديد من 
المشاريع واألنشطة الناجحة، ومن أهمها، انشاء مجموعة من الشركات العربية المنبثقة 
عن المنظمة، وذلك انطالقا من روح اتفاقية انشاء المنظمة التي أشارت إلى »اإلفادة 
المشتركة في انشاء مشروعات مشتركة في مختلف  من موارد األعضاء وامكانياتهم 
منهم  يرغب  من  أو  األعضاء  جميع  بها  يقوم  التي  البترول  في صناعة  النشاط  أوجه 
في ذلك«، إلى جانب اعداد الدراسات الفنية واالقتصادية المتخصصة التي تتناول أهم 
التطورات في صناعة النفط والغاز والطاقة وانعكاساتها على الدول العربية األعضاء 
في المنظمة، وبما يساهم في تطوير وحل المشكالت والتحديات التي تواجه الصناعة 
البترولية العربية من جهة والمساهمة في تحقيق االستقرار في األسواق العالمية من جهة 
أخرى، وكذلك تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية المتخصصة وجوائز البحث العلمي، 
واالجتماعات التنسيقية السنوية بين المختصين في الدول األعضاء والمنظمات العربية 
والدولية المتخصصة في صناعة البترول. والمساهمة في دعم جهود الثقافة البترولية 
العربية من خالل اصداراتها اإلعالمية المتميزة، إلى جانب جهود المنظمة في المحافل 
الدولية ومراكز  المنظمات  والمثمر مع  اإليجابي  تعاونها  والدولية من خالل  اإلقليمية 

األبحاث والدراسات العالمية المتخصصة في الطاقة والنفط والغاز. 

وأكد معاليه ان احتضان دولة الكويت للمقر الرئيسي لمنظمة األوابك، وغيرها من 
منظمات العربي المشترك، يأتي في إطار حرص دولة الكويت على تعزيز والنهوض 
والدعم  الالزمة  التسهيالت  أفضل  وتقديم  جوانبه،  كافة  في  المشترك  العربي  بالعمل 
المادي والمعنوي لمنظمات العمل العربي المشترك لممارسة أعمالها وبما يعود بالخير 

والفائدة على الدول العربية.

 وأعقبه معالي المهندس طارق المال، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية 
مصر العربية، التي لها رئاسة الدورة الحالية للمنظمة لعام 2017،  حيث أشار في كلمته 
بأن هذه االحتفالية تؤكد مرة أخرى على إصرار الدول األعضاء على المضي قدماً في 
مواصلة  وعلى  والغاز،  والبترول  الطاقة  مجال  في  المشترك  العربي  التعاون  مسيرة 
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المساعي المشتركة لتنسيق الجهود والمواقف في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية 
المشتركة في صناعة الطاقة، السيما وإن الدول العربية متشابهة وبشكل كبير من حيث 
التحديات االقتصادية والسكانية، األمر الذي يجعل من التعاون العربي المشترك يحظى 

بأهمية قصوى في المرحلة الحالية.

جيدة  مناسبة  تعتبر  األوابك،  لمنظمة  الذهبي  اليوبيل  احتفالية  ان  معاليه  وأكد 
الستعراض مسيرة خمسين عاماً من التعاون العربي المشترك في مجال الصناعات 
البترولية، وقد كان لمنظمة األوابك وعلى اعتبارها اإلطار العربي األهم واألبرز 
على صعيد التعاون في مجال البترول، دوراً بارزاً وحيوياً، في الدفاع عن مصالح 
الدول األعضاء في المحافل الدولية واإلقليمية ذات الصلة بصناعة الطاقة والنفط 
والغاز والبيئة. وعملت جاهدة ومن خالل الدراسات والتقارير الفنية واالقتصادية 
التي تقوم بإعدادها، بإيضاح االنعكاسات المحتملة لمختلف التطورات في صناعة 
للصناعة  الطريق  تضئ  منارة  بحق  فكانت  والغاز،  النفط  صناعة  على  الطاقة 

البترولية العربية.  
ثم ألقى سعادة السيد/عباس علي النقي، األمين العام لمنظمة األوابك، كلمة أشار 
خاللها إلى أن انشاء المنظمة جاء انطالقا من قناعة الدول األعضاء بأهمية التعاون في 
مجال تحقيق االستغالل األمثل للثروة النفطية المتوافرة لديها وبما يساعد على النهوض 

بجهود التنمية االقتصادية واالجتماعية لديها.

وتابع قائالً » لذلك، فقد رأت هذه الدول أن تؤسس كيانا اقتصاديا عربيا مستقال يقوم 
بطرح مجاالت التعاون الممكنة بين الدول االعضاء في مختلف الصناعات البترولية، 
ويتمتع برؤية واقعية وموضوعية في تحليل التطورات والتحديات التي قد تواجه هذه 

الصناعة حاضرا ومستقبالً«.

وأردف قائالً » إذا ما نظرنا إلى األهداف الرئيسية للمنظمة نجد انها تنحصر بشكل 
عام ضمن اتجاهين:

الخبرات  وتبادل  التنسيق  في  األعضاء  الدول  تشجيع  على  العمل  األول:  االتجاه 
فيما بينها في مجال الصناعات واألبحاث البترولية وإتاحة فرص التدريب وحل ما قد 

يعترضها من مشكالت في الصناعة البترولية.

المشروعات  وإنشاء  والتنسيق  التعاون  جوانب  تقوية  على  العمل  الثاني:  االتجاه 
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تحقيق  من  المنظمة  تمكنت  وقد  األعضاء،  الدول  بين  المشتركة  العربية  البترولية 
والمشروعات  الشركات  من  مجموعة  أنشأت  حيث  المجال،  هذا  في  باهرة  نجاحات 
العربية المشتركة الناجحة والمنبثقة عنها ولكنها مستقلة تماما في إدارتها وأعمالها وهذه 
الشركات هي الشركة العربية البحرية لنقل البترول ، والشركة العربية لبناء وإصالح 
السفن )أسري(، والشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب( ، والشركة العربية 
للخدمات البترولية ، باإلضافة إلى معهد النفط العربي للتدريب، األمر الذي ساهم في 
تحقيق االنتشار الجغرافي للمشروعات العربية المشتركة المنبثقة عن المنظمة في معظم 

الدول العربية”.

واختتم النقي كلمته معرباً عن شكره وتقديره لدولة الكويت على احتضانها للمقر 
الرئيسي للمنظمة، ولجمهورية مصر العربية على احتضانها لمكتب المنظمة في مدينة 
القاهرة، ولكافة الدول األعضاء على رعايتهم ودعمهم المتواصل للمنظمة، كما أعرب 
األمانة  وموظفي  السابقين  العامين  األمناء  السعادة  أصحاب  لجميع  وشكره  ثناؤه  عن 
المنظمة  أداء  في  ساهمت  كبيرة  جهود  من  قدموه  ما  على  والحاليين  السابقين  العامة 

لرسالتها.

النفط  وزير  المرزوق،  عصام   / السيد  معالي  الحفل،  راعي  ممثل  قام  ذلك  وبعد 
وزير  المال  طارق  المهندس  معالي  ويرافقه  الكويت،  بدولة  والماء  الكهرباء  ووزير 
علي  /عباس  السيد  وسعادة  العربية،  مصر  جمهورية  في  المعدنية  والثروة  البترول 
النقي، األمين العام لمنظمة األوابك، بتوزيع الدروع والهدايا التذكارية على أصحاب 
بفقرة  الحفل  اختتم  ثم  التنفيذي.  المكتب  أعضاء  السعادة  وأصحاب  الوزراء  المعالي 

موسيقية وحفل العشاء.
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ثالثا: المؤتمرات واالجتماعات التي شاركت فيها األمانة العامة 

3-1 محاضرة معهد سعود الناصر الدبلوماسي

  ألقى سعادة األمين العام لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(، السيد/
عباس علي النقي، محاضرة في معهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي، التابع لوزارة 
الخارجية بدولة الكويت، بتاريخ 2 فبراير 2017، وذلك ضمن فعاليات الدورة التكميلية 
لدورة الثقافة االقتصادية للدبلوماسيين. وقد تضمنت المحاضرة تقديم لمحة عامة عن 
المنظمة وأهدافها والدول األعضاء وأجهزتها الرئيسية، وأهم األعمال واالختصاصات 

المناطة بها. 

3-2 المنتدى الثالث حول استراتيجية الطاقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية

شاركت األمانة العامة للمنظمة في فعاليات المنتدى الثالث حول استراتيجية الطاقة 
العربية، تحت شعار »إصالح وإعادة هيكلة وطفرة  الخليج  لدول  التعاون  في مجلس 
مستقبل الهيدروكربونات في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية«. الذي عقد في 
دولة الكويت يوم 25 يناير 2017، بحضور معالي السيد/عصام المرزوق، وزير النفط 
ووزير الكهرباء والماء بدولة الكويت، وعدد كبير من الخبراء والمختصين في صناعة 
الحالية  التطورات  المنتدى  ناقش  الخليجي، وقد  التعاون  النفط والغاز في دول مجلس 
واآلفاق المستقبلية لصناعة النفط والغاز في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

3-3 مؤتمر ومعرض الكويت الدولي الثاني للصحة والسالمة والبيئة

شاركت األمانة في فعاليات مؤتمر ومعرض الكويت الدولي الثاني للصحة والسالمة 
والبيئة الذي عقد في دولة الكويت يومي  15– 16 فبراير 2017، برعاية وحضور معالي 
السيد/عصام المرزوق، وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بدولة الكويت، وبحضور 
معالي الدكتور/ محمد الرمحي، وزير النفط بسلطنة عمان.  ويهدف المؤتمر إلى تعزيز 
الرائدة  المكانة  وترسيخ  والبيئة،  والسالمة  الصحة  معايير  بأعلى  الكويت  دولة  التزام 
والسالمة  الصحة  التوعية  زيادة  جانب  إلى  المجاالت،  هذه  في  ودوليا  إقليميا  للكويت 
والبيئة في قطاع البترول وجميع األنشطة االقتصادية واالجتماعية في الكويت، وترسيخ 
ثقافة االلتزام بمجتمع صديق للبيئة تراعى فيه معايير الصحة والسالمة والبيئة والتنمية 

المستدامة. 
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البيئة  المحافظة على شروط  تحديات  لمواجهه  الممكنة  الحلول  المؤتمر  ناقش  وقد 
والصحة والسالمة وسط استمرار أجواء ضعف أسعار النفط والتوجه العام للصناعة 
والسالمة  الصحة  بعض حاالت  ناقش  كما  التكاليف،  وتقليل  االنفاق  لترشيد  البترولية 
والبيئة على المستوى الدولي وامكان تطبيق الدروس المستفادة منها على قطاع النفط 

الكويتي.

3-4 المؤتمر الدولي العشرون عن البترول والثروة المعدنية والتنمية

شاركت األمانة العامة في فعاليات »المؤتمر الدولي العشرون عن البترول والثروة 
فبراير   22 إلى   20 الفترة من  القاهرة خالل  الذي عقد في مدينة  والتنمية«،  المعدنية 
2017 ، والذي نظمه معهد بحوث البترول، برعاية وحضور أصحاب المعالي المهندس 
التعليم  وزير  الغفار  عبد  خالد  الدكتور  المعدنية،  والثروة  البترول  وزير  المال  طارق 
العالي والبحث العلمي، وبمشاركة من المتخصصين في الصناعة البترولية، وقد ناقش 
في  الجارية  بالتطورات  الصلة  ذات  المواضيع  من  مجموعة  جلساته  خالل  المؤتمر 
الصناعة البترولية في مختلف مراحل الصناعة. وقد ألقى سعادة األمين العام لمنظمة 
واآلفاق  الحالية  التطورات  خاللها  من  استعرض  المؤتمر،  افتتاح  خالل  كلمة  أوابك 

المستقبلية لصناعة النفط والغاز في الدول العربية.

3-5 القمة الدولية ومعرض النفط والغاز بجمهورية أذربيجان 

 تلبية لدعوة من الجهة المنظمة شاركت األمانة العامة للمنظمة في قمة النفط والغاز 
الدولية والتي عقدت في مدينة باكو، بجمهورية أذربيجان يومي 16و17 أذار/مارس 
2017، وبمشاركة ممثلي حوالي 150 شركة عالمية رائدة في مجال صناعات النفط 

والغاز من 22 دولة ومنظمة.

»واقع  بعنوان  للقمة  االفتتاحية  الجلسة  في  الرئيسية  الورقة  العامة  األمانة  قدمت 
ومستقبل صناعة البتروكيماويات في الدول األعضاء في منظمة أوابك. 

هذا وقد حققت منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( انجازاً متميزاً 
درع  على  وحصولها  القمة  فعاليات  في  مشاركتها  خالل  من  الدولي  الصعيد  على 
وشهادة »أفضل منظمة في مجال النفط« مقدمة من رابطة دول الكومنولث المستقلة 
ويأتي هذا اإلنجاز في إطار حرص منظمة أوابك على المشاركة في المحافل الدولية 
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لعرض تطور الصناعات البترولية المختلفة في الدول األعضاء في المنظمة وتبادل 
المتاحة  الفرص  ظل  في  الصناعة  تحديات  لمواجهة  الفنية  واآلراء  النظر  وجهات 

والتنافسية العالمية.  

االقتصادية  المتحدة  األمم  للجنة  التابعة  الغاز  خبراء  لمجموعة  الرابعة  الدورة   6-3
ألوروبا

األمم  بلجنـة  المسـتدامة  الطاقة  )إدارة  المتحـدة  األمـم  من  المقـدمة  للدعـوة  تلبـية 
المتحدة االقتصادية ألوروبا(، شاركت األمانة العامة للمنظمة في فعاليات الدورة الرابعة 
لمجموعة الخبراء والمعنيين لشؤون الغاز في لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، 
التي عقدت بمقر األمم المتحدة في مدينة جنيف، سويسرا يومي 27 و28 أذار/مارس 
2017، وقد ترأس األمين العام للمنظمة وفد األمـانة العامة، وقد تمثلت مشاركة األمانة 
العامة للمنظمة بكلمة لألمين العام في الجلسة االفتتاحية، كما قدمت األمانة العامة ورقة 

فنية بعنوان »آخر التطورات في صناعة الغاز الطبيعي في الدول العربية«. 

3-7 ملتقى االعالم البترولي الثالث لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

دولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  من  سامية  برعاية 
اإلمارات العربية المتحدة، حفظه هللا، وبحضور أصحاب المعالي وزراء الطاقة والنفط 
ملتقى  فعاليات  في  المنظمة  شاركت  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول  في 
االعالم البترولي الخليجي الثالث، الذي عقد في مدينة أبوظبي، يومي 19 و 20 أبريل 
وقد  للطاقة«.  المستقبلية  واالتجاهات  الخليجي  البترولي  تحت شعار »االعالم   2017
ناقش الملتقى وعلى مدى يومين ومن خالل الجلسات والحلقات النقاشية وورش العمل 
مجموعة من المواضيع والقضايا ذات الصلة بموضوع االعالم البترولي، وتم التداول 
بين المشاركين حول سبل تقوية أواصر التعاون بين الدول الخليجية في قطاع االعالم 
التطورات  الصعيد في ظل  التحديات على هذا  أهم  المشاركين  البترولي، واستعرض 
المتالحقة على صعيد االعالم الدولي، خاصة في ما يتصل بتنامي دور شبكات التواصل 
االجتماعي وزيادة تأثيرها على القطاع الكبير من مستخدمي هذه الشبكات بحيث أصبحت 

على مدى قريب من ازاحة وسائل االعالم التقليدية من موقعها الحالي.
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3-8 القمة العالمية الثانية للغاز الطبيعي المسال 

 شاركت األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول في القمة العالمية 
الثانية للغاز الطبيعي المسال التي عقدت في مدينة برشلونة بإسبانيا، يومي 24 و25 
شركات  من  ومتخصص  خبير   250 نحو  القمة  في  شارك  وقد   .2017 نيسان/أبريل 
وكالة  بينها  من  والدولية  األوروبية  والمنظمات  والمؤسسات  العالمية،  والغاز  النفط 
الفضاء األمريكية NASA. وقد تضمنت فعاليات القمة أربع جلسات نقاشية، تضمنت 
أربعة محاور هي االتجاهات العالمية في أسواق الغاز الطبيعي المسال، والتحديات في 
األسواق الصغيرة للغاز الطبيعي المسال، ودور التكنولوجيا واالبتكارات في نقل الغاز 
الطبيعي المسال، ودور مرافئ استقبال الغاز المسال في السوق العالمي. قدمت األمانة 
السوق  العربية في  الدول  بعنوان “دور  االفتتاحية  الجلسة  الرئيسية في  الورقة  العامة 
العالمي للغاز الطبيعي المسال: الواقع، والتحديات والفرص”، كمــا شاركــت األمانة 
الغاز  العالمية في أسواق  النقاشيـــة األولـــى بعنوان »االتجاهات  الجلســة  العامة في 

الطبيعي المسال«. 

3-9 األسبوع العربي للتنمية المستدامة

بدعوة كريمة من معالي األمين العام لجامعة الدول العربية شاركت األمانة العامة 
في فعاليات “األسبوع العربي للتنمية المستدامة” الذي عقد في القاهرة، جمهورية مصر 
العربية برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، خالل 
الفترة من 14 إلى 17 أيار/ مايو 2017 تحت شعار “نحو شراكة فاعلة”.  وبتنظيم 
اإلنمائية،  المتحدة  األمم  الدولي، ومجموعة  والبنك  العربية  الدول  بين جامعة  مشترك 
ووزارة االستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية.  هدفت الفعالية إلى توحيد 
الجهود العربية لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 والتي من ضمن أهدافها ضمان 

حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة وبتكلفة ميسورة.

ورشة  قدمت خالل  عمل  بورقة  العامة  األمانة  شاركت  ذي صلة،  موضوع  وفي 
التقدم  الخبراء حول “رصد  اجتماع فريق  القاهرة على هامش  التي عقدت في  العمل 
المحرز نحو الطاقة المستدامة – آفاق التنمية المستدامة 302030 في المنطقة العربية” 
خالل الفترة من 14 إلى 15 أيار/ مايو 2017 بتنظيم لجنة األمم المتحدة االقتصادية 

واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا(.
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3-10 قمة أبو ظبي للصناعات البترولية الالحقة  

الثامنة عشر للصناعات  شاركت األمانة العامة للمنظمة في قمة أبو ظبي العالمية 
يومي  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة   - ظبي  أبو  في  عقدت  التي  الالحقة  البترولية 
18و19 أيلول/ سبتمبر 2017، وقد شارك في القمة نحو 350 متخصص من شركات 
النفط العربية والعالمية )أدنوك/ إينوك/ تكرير/ أرامكو/ سابك/ إيكويت/ البترول الوطنية 
في  الالحقة  البترولية  الصناعات  وقيادات وخبراء  بورياليس/ شل(،  بروج/  الكويتية/ 
مصر  وجمهورية  البحرين(،  عمان/  الكويت/  السعودية/  )اإلمارات/  الخليج  منطقة 

العربية، وبعض المنظمات والمؤسسات الدولية.

والعالمية  اإلقليمية  التحديات  لمناقشة  هاما  حدثا  سنويا  تعقد  التي  القمة  هذه  تعد 
الفرصة  وتتيح  والبتروكيماويات(  )التكرير  الالحقة  البترولية  الصناعات  تواجه  التي 
أفكار جديدة وحلول  إلى  التوصل  في  يساهم  مما  والخبرات  اآلراء  لتبادل  للمشاركين 
مبتكرة للمشاكل التي تعترض الصناعة البترولية الالحقة. تناولت جلسات القمة وحلقات 

النقاش بعض الموضوعات االستراتيجية الهامة ومنها:

واقع وآفاق صناعة التكرير والبتروكيماويات في دولة اإلمارات العربية المتحدة حتى 
عام 2030، التحديات اإلقليمية والعالمية التي تواجه صناعة التكرير والبتروكيماويات، 
تكامل تقنيات البحث والتطوير لتحقيق العائدات للشركات والمؤسسات، تعزيز التعاون 
المهنية  والصحة  السالمة  الالحقة،  البترولية  الصناعات  في  المرأة  دور  اإلقليمي، 

والكفاءة والبيئة.

وقدمت األمانة العامة ورقة بعنوان “آفاق صناعة تكرير البترول في الدول األعضاء 
في منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول«.

بعنوان  المجاني  التدريبي  البرنامج  في  للمشاركة  األعضاء  الدول  دعوة   11-3
 Technical Progress and Trends in Oil and Gas Field“

   ”Development Planning

العربية  األقطار  ومنظمة  العربية  الدول  جامعة  بين  التعاون  تعزيز  إطار  في 
الشعبية  الصين  العربية وجمهورية  الدول  وبين  )أوابك( من جهة،  للبترول  المصدرة 
بها مهام  المناط  الجهة  أوابك هي  لمنظمة  العامة  أن األمانة  ناحية أخرى، وحيث  من 
متابعة الموضوعات المتعلقة بمجال النفط والغاز في إطار التعاون العربي الصيني في 
للمشاركة  المنظمة  في  الدول األعضاء  بدعوة  العامة  األمانة  قامت  فقد  الطاقة،  مجال 
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 Technical Progress and Trends in“ بعنوان المجاني  التدريبي  البرنامج  في 
Oil and Gas Field Development Planning”  ، الذي تنظمه جامعة الصين 
للبترول العاصمة بكين – الصين خالل الفترة من 24 أغسطس – 13 سبتمبر 2017، 
لعدد من المشاركين من الدول العربية من ذوي االختصاص في مجال النفط والغاز، 
ويغطي البرنامج عدداً من المحاور المتعلقة بمجال الحفر والمكامن وإدارة اإلنتاج من 

حقول النفط والتكنولوجيا الجديدة في مجال اإلنتاج عالوة على تقييم المشروعات. 

3-12 القمة العالمية حول الحلول المتاحة لموضوع الغاز الطبيعي المسال 

  شاركت األمانة العامة للمنظمة في القمة العالمية حول الحلول المتاحة لموضوع 
الغاز الطبيعي المسال التي عقدت في مدينة نيس، الجمهورية الفرنسية يومي 24 و25 
تشرين األول/ أكتوبر2017. وقد شارك في القمة إلى جانب منظمة أوابك عدد كبير 
من ممثلي شركات البترول العالمية المتخصصة بالغاز. قدمت األمانة العامة ورقة في 
فعاليات القمة بعنوان »التطورات الديناميكية للغاز الطبيعي المسال في المنطقة العربية، 
ودوره الحالي والمستقبلي في تلبية الطلب اإلقليمي والعالمي على الغاز«. كما شاركت 
في جلسة نقاشية بعنوان »أحدث التطورات في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال«.

3-13 اجتماع المائدة المستديرة السابع لوزراء النفط والطاقة في الدول اآلسيوية.

     بدعوة كريمة من معالي وزير الطاقة في مملكة تايلند شاركت األمانة العامة في 
اجتماع الطاولة المستديرة اآلسيوي السابع على مستوى الوزراء تحت عنوان »التحول 
في أسواق الطاقة العالمية: من الرؤية إلى العمل الفعلي«، و وذلك في العاصمة التايلندية 
الطاقة  بين وزارة  وبتنظيم مشترك   .2017 نوفمبر   3 1إلى  من  الفترة  بانكوك خالل 

التايلندية ودولة اإلمارات العربية المتحدة ومنتدى الطاقة الدولي، 

شارك في االجتماع وزراء وممثلون من 24 دولة آسيوية منتجة ومصدرة ومستهلكة 
للنفط والطاقة، و11 مسؤوالً من المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الطاقة. وكان 
من ضمن المشاركين والمتحدثين الرئيسيين في الجلسات الرئيسـية الثالث من الدول 
األعضاء في المنظمة: معالي المهندس سهيل بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة 
والصناعة في دولة االمارات العربية المتحدة، معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد 
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آل خليفة، وزير النفـط في مملكة البحرين، معالي المهنـدس خالد بن عبدالعزيزالفالح، 
وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، معـالي الدكتور 
محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر، معالي األسـتاذ عصـام 

عبد المحسن حمد المرزوق، وزير النفط وزير الكهرباء والماء في دولة الكويت.

تركزت أعمال الدورة السابعة على ثالثة محاور رئيسية هي: 
أسواق النفط: االستثمارات، التحديات األمنية في عالم متحول.	 
الغاز الطبيعي: وضع السوق، والعقبات السياسية التي تواجه العصر الذهبي للغاز.	 
التكنولوجيا ومستقبل الطاقة: االنعكاسات، التحديات واالستعدادات. 	 

وفي ختام أعمال االجتماع رحب معالي الوزراء بالحوار الذي يدعمه منتدى الطاقة 
الطاقة من خالل أسواق  انتقال  العالمي على طول مسارات  الطاقة  أمن  الدولي بشأن 
التعاون والتجارة  باالنفتاح والفعالية والشفافية، وتعزيز  طاقة تعمل بشكل جيد وتتسم 

واالستثمار في جميع أنحاء القارة اآلسيوية من أجل:
تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل االنبعاثات والملوثات على امتداد سلسلة القيمة للطاقة. 	 
تحقيق النمو االقتصادي المستدام وتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.	 
اتخاذ اإلجراءات الضرورية والمناسبة بشأن تغير المناخ وفقا لما تم التوصل إليه 	 

في اتفاق باريس.
الطاقة  المزروعي، وزير  المهندس سهيل بن محمد فرج  الختام أعلن معالي  وفي 
المستديرة  الطاولة  المتحدة الجتماع  العربية  والصناعة، عن استضافة دولة اإلمارات 
الثامن لوزراء النفط والطاقة في الدول اآلسيوية والذي سيعقد بمشيئة هللا تعالى في مدينة 

أبو ظبي عام 2019.

3-14 الدورة العاشرة من المنتدى الدولي ميدايز

لمنتدى  العاشــــرة  الدورة  فعاليــــات  في  للمنظمـــة  العامــــة  األمانــــة  شارك 
ميدايز»MEDays» ، الذي عقد في مدينة طنجه بالمملكة المغربية في الفترة من 8 إلى 
11 نوفمبر 2017، برعاية سامية من العاهل المغربي جاللة الملك محمد السادس، تحت 
شعار » من انعدام الثقة إلى التحديات : عصر االضطرابات الكبرى«، وقد شارك في 
المنتدى عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء ومجموعة من المفكرين ورجال 
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األعمال وممثلين عن المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني. وقد شارك سعادة 
جلسة  في  رئيسي  كمتحدث  النقي،  علي  األستاذ/عباس  األوابك،  لمنظمة  العام  األمين 
»نظرة عامة على آفاق الطاقة العالمية: كيفية تمكين االنتقال الفعال من أجل نظام طاقة 

سهل الولوج وأكثر استدامة وبأسعار معقولة ».  

وقد تناول سعادة األستاذ/عباس علي النقي، في كلمته مجموعة من القضايا الراهنة 
في صناعة النفط والغاز والطاقة، ومن أهمها:

أوالً: الدور المتزايد للطاقات المتجددة في مزيج الطاقة األولية بشكل عام، والطاقة 
المتجددة في الدول األعضاء في منظمة أوابك والدول العربية األخرى بشكل 

خاص.
 ثانياً: التطورات األخيرة في أسواق الطاقة والوصول الى الطاقة المستدامة.

وقد تناولت المحاور الرئيسية للمنتدى عدد من المواضيع ذات الصلة بقضايا الطاقة 
والبيئة والتغير المناخي والتنمية المستدامة والتطورات االقتصادية والجيوسياسية في 

منطقة الشرق األوسط وقارة أفريقيا.
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رابعاً: البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة، دور منظمة األوابك

تحرص األمانة العامة لمنظمة األوابك على متابعة التطورات الدولية الجارية على 
صعيد اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC وبروتوكول كيوتو، 
وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس وزراء منظمة االوابك الموقر بهذا الشأن، وذلك بهدف 
المجموعة  المستمر مع  القضايا وبالتنسيق  الدول األعضاء حيال تلك  توضيح مواقف 
التفاوضية العربية ومنظمة البلدان المصدرة للنفط )أوبك(، حيث يتم  عقد اجتماعات 
تنسيقية مع تلك الجهات لمناقشة مسودة القرارات  التي يتم التفاوض بشأنها والحرص 
على صدور قرارات من مؤتمرات األطراف تؤثر سلباً على اقتصادات الدول األعضاء.

وفيما يلي استعراض موجز لألمور المتعلقة بهذا الموضوع خالل عام 2017:

أوال: اجتماع الهيئات الفرعية المنبثقة عن اتفاقية األمم المتحدة االطارية بشأن تغيّر 
المناخ  في مدينة بون – ألمانيا – مقر األمم المتحدة خالل الفترة من 18-8 

مايو 2017:

ثالثة مسارات رئيسية  الجديدة وهي على  المفاوضات  العامة جولة  األمانة  تابعت 
موزعة كاآلتي:

الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس 
(AD Hoc Working Group on the Paris Agreement - APA)
ناقش المجتمعون دليل القواعد، وهو بمثابة دليل تشغيلي لتنفيذ اتفاق باريس، كما 
تقييم  من  األطراف  الدول  تمكين  بشأن   2018 لعام  التيسيري  الحوار  الدول  اقترحت 
التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، وعمل المفاوضون كذلك على عملية 
التقييم العالمي التي تتضمن عناصر بشأن التخفيف والتكيف والتمويل كما ناقشت الدول 

األطراف الخطوات الالزمة نحو تشغيل الصندوق وأنشطة التكيف.
الهيئة الفرعية للتنفيذ الـ 46: 

(Subsidiary Body for Implementation – SBI)
بالرغم من عدم وجود وثيقة ختامية متاحة للهيئة الفرعية للتنفيذ الـ 46 دعت الهيئة 
إلى تقديم اآلراء بشأن مشاركة أصحاب العالقة خاصة فيما يتعلق بمسارات االنبعاثات 

األكثر استدامة في قطاع النقل، كما تم تأجيل مناقشة مراجعة آلية التنمية النظيفة.
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الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجيا الـ 46:
(Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice – SBSTA)
عقدت الهيئتان الفرعيتان SBI – SBSTA عدة اجتماعات مشتركة للخبراء التقنيين 
بشأن التخفيف والتكيف كما تم تأجيل النظر في نطاق مراجعة الهدف العالمي طويل 
األجل حتى عام 2019 إلتاحة الفرصة الستكمال أساليب عملية التقييم العالمي والحوار 

التيسيري لعام 2018 تحت إشراف الفريق العامل المخصص المعني باتفاق باريس.

ثانيا: االجتماع التنسيقي الرابع والعشرون لخبراء البيئة في الدول األعضاء

تنفيذاً لخطة عمل األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( 
لعام 2017، ُعقد االجتماع التنسيقي الرابع والعشرين لخبراء البيئة وتغيّر المناخ في 
الدول األعضاء في مدينة القاهرة – جمهورية مصر العربية خالل الفترة من 11-10 

تشرين األول/أكتوبر 2017.
المنظمة  في  األعضاء  الدول  بعض  من  وخبراء  اخصائيون  االجتماع  في  شارك 
وهي: مملكة البحرين – المملكة العربية السعودية - دولة الكويت – جمهورية مصر 
العربية  الخليج  لدول  التعاون  الى ممثل مجلس  باإلضافة  العراق،  العربية وجمهورية 

ورئيس المجموعة التفاوضية العربية في جامعة الدول العربية. 
مسارات  تناولت  عمل  ورقة  أوابك  لمنظمة  العامة  األمانة  قدمت  األول  اليوم  في 
العامل  الفريق  تتضمن  والتي   )2017 )بون  المناخ  لتغيّر  الرسمية  المفاوضات 
المخصص المعني باتفاق باريس الذي أنشئ للتحضير لبدء نفاذ اتفاق باريس ووضع 
عناصر للمساهمات الوطنية وكل ما يتعلق باتصاله بالمناخ كالتكيف والحوار التيسيري 
لعام 2018. وتعزيز مساهمات الدول المحددة على الصعيد الوطني )NDCs( بحلول 
تجري  2018 عملية مستمرة  يكون حوار عام  أن  الدول  اقترحت  2020، حيث  عام 
بولندا )COP-24( وكذلك تعظيم  الرابع والعشرين في  قبل وخالل مؤتمر األطراف 
االستفادة من مصادر البيانات الموجودة في اإلجراءات الخاصة بالتغيّرات المناخية بما 
في ذلك سجل المناخ الكربوني، ومشروع الكشف عن الكربون سابقا، وكذلك الوضوح 
بشأن المبادرات القائمة وكيف يمكن أن تكمل وتساعد على توسيع نطاق الجهود الوطنية 

باإلضافة إلى الجهود العالمية في هذا المجال وأنشطة التكيف.
والمجموعة  األوابك  منظمة  بين  مشتركة  عمل  ورشة  ُعقدت  الثاني  اليوم  وفي 
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فيه ممثلون عن  العربية ومنظمة االسكوا شارك  الدول  العربية في جامعة  التفاوضية 
الدول العربية والفريق التفاوضي العربي المعني بشؤون تغيّر المناخ، حيث استعرضت 
األمانة العامة للمنظمة ورقة فنيّة تناولت »تأثير اتفاقية باريس لتغيّر المناخ على القطاع 
النفطي العربي« وفي نهاية اليوم أكد المشاركون في االجتماعات على عناصر الموقف 

التفاوضي العربي في النقاط التالية:
األعضاء خالل 	  الدول  مع  بالتعاون  األوابك  منظمة  تنظمها  فعالية  عقد  أهمية 

مؤتمر األطراف القادم )COP-24) المزمع عقده في بولندا عام 2018 حول 
تدابير االستجابة.

وضع آلية لمواجهة اإلجراءات التي تتخذها الدول الصناعية والمنظمات الدولية 	 
تؤثر  التي  تلك  وخاصة  المناخية  التغيرات  قضايا  بشأن  المالية  والمؤسسات 

مباشرة على الصناعة النفطية والغاز في الدول العربية.
حزمة 	  ضمن  االستجابة  لتدابير  السلبية  اآلثار  تقليل  حول  نصوص  وضع 

القرارات المزمع تقديمها في الحوار التيسيري عام 2018.
التخفيف 	  حول  التفاوضي  للفريق  االسترشادية  الورقة  في  جاء  بما  االلتزام 

والتكيف والمادة 6 من اتفاق باريس والشفافية والجرد العالمي واالمتثال.
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خامساً:  النشاط اإلعالمي  

2017 في ممارسة نشاطها اإلعالمي على  العامة خالل عام  استمرت األمانة 
العربي والدولي وذلك عن طريق إدارة اإلعالم والمكتبة، المختصة  الصعيدين 
المطبوعات  للمنظمة، وتشرف اإلدارة على جميع  المهام واألنشطة اإلعالمية  بتنفيذ 
واإلصدارات الدورية التي تعدها األمانة العامة بالتعاون مع بقية اإلدارات المعنية في 
األمانة العامة. وتقوم إدارة اإلعالم والمكتبة بمتابعة تطورات الصناعة البترولية العربية 
والدولية وشؤون الطاقة واقتصادياتها، ورصد جميع ما ينشر عن هذه التطورات في 
وسائل االعالم المقروءة والمرئية، كما تقوم بأعمال التوثيق والبيبليوغرافيا، واإلحاطة 
الجارية، وتزويد الباحثين من داخل األمانة العامة وخارجها بما يرغبون فيه من كتب 

ومراجع ودوريات.

5-1 : التحرير والطباعة والنشر والتوزيع

استمر إصدار كافة مطبوعات المنظمة من الكتب والدوريات، واقتضى ذلك متابعة 
التحرير، والتدقيق، والترجمة، والتصميم واإلخراج والطباعة،  بأعمال  يتعلق  كل ما 

والنشر، والتوزيع. 

5-2 : النشاط الصحفي واإلعالمي

البيـانـات الصحفيـة غطــت نشـاطـات  العـامـة عـدد مـن  صـدر عـن األمـانـة 
المكتــب  المنظمـة واجتمـاعــات  المختلفـة، كـاجتمـاعـات مجـلـس وزراء  المنظمــة 
تناولـت بعـض الصحـف  الذهبي . ومـن جهـة أخـرى  اليوبيل  æاحتفال  التنفيـذي، 
الدول األعضـاء،  بيـن  التنسيـق  المنظمــة، ودورهـا فـي  أنشطـة  المحليـة والعربيـة 
ومـا تقـوم بـه فـي مجـال دعـم العمـل العربـي المشتـرك.  كما واصلت األمانـة العامـة 
متابعـة مـا تنشـره الصحـف المحليـة والعـربيـة وبعـض الصحـف األجنبيـة ووكاالت 
االنباء العالمية والمنظمات اإلقليمية والدولية حـول شــؤون الطـاقـة، وتجميـع وأرشفــة 
أهــم األخـبـار والمـوضوعـات النـفطيـة االقتـصاديــة والبيئيــة، باإلضافة إلـى بعـض 

الموضوعـات األخـرى التـي تخـص الدول األعضـاء بصفـة عـامـة.  
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5-3 : الموقع االلكتروني 

استمر الموقع االلكتروني في نشاطه المعتاد بعرض أخبار وأنشطة المنظمة وأخبار 
للدراسات  تقديم عرض موجز  إلى  الدول األعضاء، باإلضافة  النفطية في  الصناعة 
الحديثة الصادرة عن األمانة العامة للمنظمة والبيانات اإلحصائية الحديثة والتطورات 
في السوق البترولية العربية والدولية، وقد تم ادخال بعض التعديالت االخراجية على 

الموقع وذلك لمواكبة التطورات الحديثة في مجال المواقع االلكترونية.

5-4 : وسائل التواصل اإلجتماعي

فقد  الجمهور  أكبر قطاع ممكن من  التواصل مع  العامة على  حرصا من األمانة 
استمرت في تقديم خدماتها اإلخبارية عن طريق واسل التواصل االجتماعي )تويتر – 
فيسبوك(، وتحظى حسابات المنظمة بتفاعل جيد من قبل المتابعين من المهتمين بمتابعة 

أخبار المنظمة والمتابعين للتطورات في صناعة النفط والغاز.

5-5 خدمات المعلومات والمكتبة

5-5-1 المعلومات والتوثيق

استمرت المكتبة في تقديم خدماتها لباحثي المنظمة وجميع الباحثين الوافدين عليها، 
النفطية في  النفطية وغير  المؤسسات  العاملين في  المقر أو من  سواء من موظفي 
دولة الكويت أو خارجها أو للمهتمين في الهيئات والمراكز العلمية والبحثية األخرى. 
وتتضمن هذه الخدمات الرد على االستفسارات، والبحث عن المعلومات المطلوبة من 

خالل المصادر المتوفرة في المكتبة.

واصلت المكتبة خطتها في توسيع قاعدة البيانات الببليوغرافية المعتمدة على نظام 
التوثيق اآللي "أوراكل" وذلك عبر إدخال البيانات الجديدة الخاصة بالكتب والمراجع 
1131 مصدر  بيانات  إدخال  تم  العربية واألجنبية. وقد  الدوريات  والوثائق ومقاالت 

للمعلومات خالل العام المنصرم.

وبناء عليه، توفر المكتبة للمستفيدين خدمة استرجاع المعلومات المطلوبة، باإلضافة 
إلى خدمات التوثيق المعتادة:

إعداد الببليوغرافيا الفصلية لمجلة النفط والتعاون العربي.	 
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تحضير الكشاف الدوري للكتب وبعض مقاالت الدوريات الواردة للمكتبة لكل 	 
ثالثة أشهر، ويرسل إلى مكتب سعادة األمين العام واإلدارات المتخصصة.

5-5-2  الفهرسة والتصنيف

الفهرسة والتصنيف، حيث  الفنية في مجال  المكتبة إلنجاز خدماتها  تتواكب جهود 
ارتفع عدد الكتب والوثائق الجديدة التي تم فهرستها وتصنيفها من 30644 إلى 30802 
كتاب ومن 5660 إلى 5675 وثيقة. كما تم إدخال معلومات 141 كتاب وثيقة من الكتب 

القديمة الموجودة على نظام البطاقات.  

5-5-3  التزويد

تركزت خدمات التزويد هذا العام على النحو التالي:
اقتراحه من قبل مكتب سعادة 	  يتم  بناء على ما  المكتبة بمصادر جديدة  تزويد 

األمين العام أو من اإلدارات المتخصصة.
متابعة اشتراكات مكتبة األمانة العامة في الدوريات العربية واألجنبية.	 
متابعة المطبوعات الرسمية الخاصة بالهيئات والدوائر الحكومية والمؤسسات 	 

وشركات النفط.
المطبوعات والدوريات اإللكترونية من مواقعها على شبكة اإلنترنت 	  إنزال 

ووضعها على المكتبة اإللكترونية لألمانة العامة.
512 دورية، عربي 	  المكتبة  الدوريات المسجلة في سجالت  وصل عدد 

وإنجليزي.

5-5-4 الخدمات العامة

اكتمال  الدوريات بعد  المسموح بها وتجليد  بالحدود  التصوير  المكتبة بخدمة  تقوم 
أعدادها السنوية باإلضافة إلى تجليد المطبوع األخرى عند الضرورة، كما تقوم بتسجيل 
اإلعارة الداخلية للمستفيدين منها، وقد وضع نظام اإلعارة على المكتبة اإللكترونية ليكون 

باستطاعة كل مستعير االطالع على سجل اإلعارة الخاصة به دون الرجوع للمكتبة.    

5-5-5 المكتبة اإللكترونية

تقوم المكتبة بجهود حثيثة لتنمية مصادرها اإللكترونية في مجال الطاقة والبترول 
لتتوازى  والبتروكيماويات واالقتصاد والبيئة والموضوعات األخرى ذات الصلة، 

المكتبة إلكترونية مع المكتبة الورقية في محتوياتها. 
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سادساً: بنك المعلومات 
 

6-1: تعزيز التعاون بين المنظمة والدول األعضاء
تنفيــذا لخطــة عمــل األمانــة العامــة لعــام 2017، ومــن أجــل تفعيــل خدمــات بنــك 
ــتوى  ــى مس ــا عل ــاً وخارجي ــي داخلي ــروعها اإلحصائ ــق مش ــاح تطبي ــات ونج المعلوم
الــدول األعضــاء، قامــت األمانــة العامــة بعقــد االجتمــاع التنســيقي الســادس لضبــاط 
اتصــال الــدول األعضــاء فــي مجــال بنــك المعلومــات لمنظمــة األقطــار العربيــة 
المصــدرة للبتــرول، خــالل الفتــرة مــن 1-2 أكتوبــر 2017، بمقــر األمانــة العامــة فــي 

ــت. ــة الكوي دول
هــدف االجتمــاع بشــكل أساســي إلــى متابعــة ومراجعــة تنفيــذ التوصيــات الصــادرة عــن 
االجتماعــات التنســيقية الســابقة، وتقييــم آليــة متابعــة تدفــق البيانــات مــن الــدول األعضــاء، 
والبحــث عــن الطــرق الكفيلــة باســتمرار نجــاح عمليــة التواصــل مــع ضبــاط اتصــال الــدول 
االعضــاء. كمــا هــدف أيضــاً إلــى التــدارس والتشــاور بشــأن الثغــرات الفنيــة والنواقــص 

اإلحصائيــة التــي ظهــرت خــالل تنفيــذ المراحــل الســابقة لتطبيــق النظــام. 
وقــد خلــص االجتمــاع إلــى عــدد مــن التوصيــات مــن أهمهــا االســتمرار فــي تزويــد 
ــة بالنفــط والغــاز الطبيعــي  ــة المتعلق ــات اإلحصائي ــة العامــة بالمعلومــات والبيان األمان
ــول دون  ــي تح ــاب الت ــة الصع ــل كاف ــى تذلي ــل عل ــرى، والعم ــة األخ ومصــادر الطاق
التدفــق الســلس لتلــك اإلحصــاءات. و إرســال االســتبيان الخــاص بجمــع بيانــات الطاقــة 
المعــد مــن قبــل األمانــة العامــة بدايــة شــهر نيســان / ابريــل مــن كل عــام إلــى الــدول 
األعضــاء علــى أن يتــم إعادتــه إلــى ضابــط اتصــال األمانــة العامــة خــالل شــهر أيلــول 
/ ســبتمبر كحــد اقصــى ، وعلــى ضابــط االتصــال فــي كل دولــة إحاطــة عضــو المكتــب 

التنفيــذي علمــاً بذلــك.

6-2: التقارير  
قــام بنــك المعلومــات بإعــداد مطبــوع بيانــات الطاقــة حســب المجموعــات الدوليــة 
للفتــرة 1975-2016 اعتمــاداً علــى قاعــدة بيانــات شــركة البتــرول البريطانيــة، ويتــم 
تحديــث هــذا المطبــوع ســنويا، وقــد تــم وضعــه علــى قــرص مدمــج، كمــا تــم توزيعــه 
علــى الــدول األعضــاء فــي المنظمــة فقــط، وذلــك حســب االتفــاق مــع شــركة البتــرول 

البريطانيــة. 
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ــداد  ــى إع ــة عل ــة العام ــي األمان ــة ف ــع اإلدارات المختص ــات م ــك المعلوم ــام بن ق
ــن 2016-2012،  ــرة م ــذي يغطــي الفت ــام 2017، ال ــي الســنوي لع ــر اإلحصائ التقري
ــة  ــراص مدمج ــى أق ــت، وعل ــبكة االنترن ــى ش ــة عل ــع المنظم ــى موق ــه عل ــم وضع وت

)CD-ROM( وإرســاله إلــى الــدول األعضــاء.
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سابعاً: جائزة المنظمة للبحث العلمي لعام 2016 

بــــناء علــى قـــــرار لجنــــة التحكيــم الخــاص بجائــزة أوابــك العلميــة لعــام 2016 
المــؤرخ فــــي 25 تشــرين األول/ أكتوبــر 2016، فــي موضــوع »إعــادة تكريــر زيــوت 
التزييــت المســتعملة، وانعكاســاتها االقتصاديــة والبيئيــة«، والــذي نــص علــى مــا يلي:

أوال: حجب الجائزة األولى وقيمتها سبعة آالف دينار كويتي.
ثانيــاً: منــح الجائــزة الثانيــة والبالغــة خمســة آالف دينــار كويتــي مناصفــة للبحثيــن 

التاليين: 
البحــث رقــم (4) المقــدم مــن كل مــن الســيد/ ســعد هللا الفتحــي مــن جمهوريــة العــراق 

بعنوان:
”Re-Refining of Used Lubricating Oils and its Economic & 
Environmental Implications“

ــة  ــة الجزائري ــن الجمهوري ــي م ــال حرب ــيد/ جم ــن الس ــدم م ــم (11) المق ــث رق البح
ــوان: بعن

”Re-Refining of Used Lubricating Oils and its Economic & 
Environmental Implications“

وعمال بأحكــــام نظــــام الجائــــزة، تــم تكريــم وتسليــم الشهــادات التقديريـة إلى كل 
مــن ممثــل الجزائــر فــي المكتــب التنفيــذي ســعادة األســتاذ محــــمد رأس الكــــاف عــن 
الســيد/ جمــال حربــي مــن الجمهورية الجزائريــة وإلــى ممثــل جمهوريــة العــراق 
فــــي المكتــــب التنفــيــــذي سعــــادة األستــــاذ/ صفــاء عبدالرحمــن أحمــد عــن الســيد/ 

ســعد هللا الفتحــي مــن جمهوريــة العــراق. 

7-1 : الجائزة العلمية لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول لعام 2018 
اســتمرارا لسياســة منظمــة األقطــار العربيــة المصــدرة للبتــرول فــي تشــجيع البحــث 
العلمــي بتخصيــص جائزتيــن تقديريتيــن كل ســنتين، قيمــة الجائــزة األولــى ســبعة 
ــرر أن  ــي، تق ــار كويت ــة آالف دين ــة خمس ــزة الثاني ــة الجائ ــي، وقيم ــار كويت آالف دين
ــوان  ــك لعــام 2018 بعن ــزة أواب ــى جائ يكــون موضــوع البحــث العلمــي للحصــول عل
»البحــوث االقتصاديــة ذات العالقــة بالجوانــب المختلفــة للبتــرول والطاقــة ومــن 

ــعار”. ــتهالك واألس ــدادات واالس ــا االم ضمنه
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وقامــت األمانــة العامــة باإلعــالن عــن ذلــك وإعــالم الجهــات ذات العالقــة، 
ــا  ــى موقعه ــة وعل ــا الفصلي ــي نشــرتها الشــهرية ومجلته واســتمرت بنشــر االعــالن ف
علــى االنترنــت وحــددت نهايــة شــهر أيــار/ مايــو 2018 أخــر موعــد الســتالم البحــوث. 
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ثامناً:  النشاط اإلداري والمالي

8-1 : تطور الهيكل اإلداري

بنهاية عام 2017 بلغ عدد العاملين في األمانة العامة )39( موظفا، منهم )20( في 
الكادر المهني و)19( في الكادر العام.  

8-2 :  تطور االنفاق الفعلي

بـلـغ اإلنـفـــاق فــي عــام 2017 مبلـغـا وقــدره 1,924,996 دينـارا كويتيـا. 



تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون 290

الفصل الثالث
الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة

أنشطتها  وتطوير  تنفيذ  على  جاهدة  المنظمة  عن  المنبثقة  العربية  الشركات  تعمل 
اعتماداً على مواردها الذاتية، وتواجه الشركات بعض الشركات ظروفاً صعبة بسبب 
التطورات األمنية في مناطق عملها، والتطورات في السوق النفطية نتيجة تراجع أسعار 
النفط، وكذلك بسبب المنافسة القوية للشركات الكبرى في مناطق عملها، كما أن بعض 
األسواق  لبعض  الدخول  في  صعوبة  تواجه  المنظمة  عن  المنبثقة  العربية  الشركات 
العربية نتيجة لإلجراءات اإلدارية والتنظيمية، وتأمل بالمزيد من الدعم والمساندة من 
الدول األعضاء في المنظمة خاصة في مجال دخول األسواق العربية على أسس تنافسية 

إن لم يكن على أسس األفضلية.

وفي ما يلي عرض موجز ألعمال الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة

أ - الشركة العربية البحرية لنقل البترول
تأسست الشركة العربية البحرية لنقل البترول بتاريخ 6 أيار/مايو 1972 برأسمال 
دوالر  مليون   450 مدفوع  ورأسمال  أمريكي،  دوالر  مليون   500 قدره  به  مصرح 
الدول  جميع  الشركة  هذه  في  وتساهم  الكويت،  بدولة  الشركة  مقر  وُحدد  أمريكي، 

األعضاء بالمنظمة باستثناء الجمهورية العربية السورية. 
الشركة  مال  زيادة رأس  الموافقة على  العادية  العمومية غير  الجمعية  قررت  وقد 
المال  أمريكي، ليصبح رأس  50 مليون دوالر  بإصدار أسهم منحة مجانية في حدود 
رقم  قرارها  وأصدرت  دوالر،  مليون   450 من  بدالً  دوالر  مليون   500 المدفوع 

)09/01( بتاريخ 2017/5/12. 

موجز النشاط التجاري للشركة عن عام 2016 والنصف األول من عام 2017
للناقلة  ألف طن   157 نظيفة حمولة  منتجات  ناقالت   6 بناء  على  الشركة  تعاقدت 
الواحدة تسلمت اثنتين منها )ستار انرجي، سي شل( خالل الربع األخير من عام 2016 
وسيتم استالم اثنيتن أخريتين )سي ايكون، وسي بيوتي( خالل الربع األخير من 2017 
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والناقلتين الخامسة والسادسة )بريز والدانه( في الربع األول من عام 2018، وقد تم 
تأجير إحدى الناقالت التي تم استالمها )سي شل( على عقد زمني لمدة سنة مع شركة 

ارامكو التجارية السعودية.
كما شهدت أسواق النقل البحري للبترول خالل العام 2016 والنصف األول من عام 
2017 ركوداً حاداً صاحبه ضعف في الطلب على االستئجار وانخفاض أسعار تأجير 
الناقالت نتيجة لتباطؤ نمو االقتصادي العالمي ووفرة المعروض من النفط والغاز وترشيد 
االستهالك وتوافر أعداد كبيرة من الناقالت الجديدة وقبول مالك الناقالت بأسعار تأجير 
ناقالتها  تأجير  إلى  الشركة  دفع  الذي  األمر  األخرى،  األسباب  من  وغيرها  منخفضة 
وفق الفرص التأجيرية المتاحة في أسواق النقل بنظام الرحالت والسعي لدى الشركات 
النفطية في الدول المساهمة إليجاد فرص تشغيلية لها وفق نظام التأجير الزمني لتالفي 
ورسوم  مصاريف  تكاليف  تحمل  وتفادي  وأخرى  رحلة  بين  الناقالت  توقف  مخاطر 

الموانيء والتي ارتفعت في معظم الموانيء العالمية. 
وبالنسبة لنشاط تجارة الغاز المسال فقد حقق عام 2016 صافي أرباح بلغت 30,808 
مليون دوالر، كما وأن الهيئة العامة المصرية للبترول والتي تمثل المستورد الرئيسي 
للغاز من الشركة قد أبدت تعاوناً كبيراً لسداد التزاماتها بصورة منتظمة ومستمرة، كما 
أسواق  التوسع وفتح  قد شجعها على  المسال  الغاز  تجارة  نشاط  الشركة في  نجاح  أن 
القادمين حتى منتصف  الهيئة المصرية عن العامين  التعاقد مع  جديدة والسعي لتجديد 

عام 2019. 
في  الشقيقة وخاصة  العربية  الشركات  مع  التعاون  في  الشركة  لسياسة  واستمراراً 
الدول المساهمة بالشركة، فقد تم بعون هللا وتوفيقه في شهر يونيو 2017 وتحت اشراف 
معالي وزير النفط العراقي توقيع اتفاقية مشاركة تجارية مع شركة ناقالت النفط العراقية 
)IOTC( يتم بمقتضاها إعـادة إعمـار شركة الناقالت العراقية وتكوين شركة مشتركة 
 AL-IRAQIA SHIPPING  »تحت اسم »العراقية لخدمات النقل والتجارة النفطية

.SERVICES & OIL TRADING
زيت  من  ومنتجاته  العراقي  النفط  وتسويق  نقل  المشتركة  الشركة  هذه  وستتولى 
الوقود ومنتجات نظيفة وإنشاء محطة لتجهيز وتزويد وقود السفن في ميناء البصـرة 
لنقل  البحرية  العربية  الشركة  ناقالت  من  ناقالت   3 تأجير  مؤخراً  تم  وقد  العراقي، 
البترول )شيبه، زركوه، البوم( إلى هذه الشركة المشتركة على عقود زمنية، أيضاً من 
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خالل التعاون بين الشركة والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة تسويق النفط سومو 
تولت الشركة العربية البحرية لنقل البتول تنفيذ عمليات النقل البحري للنفط الخام ضمن 
االتفاق الحكومي بين جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية لنقل 12 مليون برميل 
مقسمة على عدة رحالت من ميناء البصرة العراقي الى ميناء العين السخنة المصري. 

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

تحقيق صافي ربح حوالي 24,187 مليون دوالر. 

النتائج المالية للشركة عن النصف األول من عام 2017
بلغت  حين  في  دوالر،  مليون   54,071 حوالي  الناقالت  تشغيل  إيرادات  بلغت 
مصاريف التشغيل حوالي 35,082 مليون دوالر، فيما بلغ االستهالك الدفتري للناقالت 
حوالي 12,669 مليون دوالر. وباحتساب المصاريف اإلدارية والعمومية وكذا فوائد 
التمويل للبنوك ونشاط الغاز، تكون النتيجة النهائية لنشاط الشركة عن النصف األول من 

عام 2017 تحقيق صافي ربح حوالي 18,661 مليون دوالر. 

نشاط التدريب 
تسعى الشركة لالرتقاء بأداء موظفيها عن طريق التدريب وفقاً الحتياجات كل منهم، 
وقد تم انتداب ستة من موظفي الشركة في دورات تدريبية خالل العام المنصرم 2016، 
وواحد خالل النصف األول من العام الحالي 2017. كما تم تنظيـم فعاليات تدريبيـة فـي 

القاهرة خالل عام 2016 والنصف األول من عام 2017. 

القوى العاملة
في نهاية عام 2016 بلغ عدد الموظفين 79 موظفاً منهم 45 موظفاً عربياً، كما بلغ 
عدد العاملين في األسطول البحري 252 ضابطاً ومهندساً من مختلف الجنسيات منهم 

165 عربياً.
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وفي منتصف عام 2017 بلغ عدد العاملين 81 موظفاً منهم 46 موظفاً عربياً، كما 
بلغ عدد العاملين في األسطول البحري 255 ضابطاً ومهندساً منهم 166 عربياً.  

البحارة على ظهور  بلغ عدد   ،2017 2016 وحتى منتصف عام  نهاية عام  وفي 
الناقالت 330 بحاراً من ذوي الجنسيات الفيلبينية والباكستانية.

ب - الشركة العربية لبناء وإصالح السفن (أسري)

تأسست الشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري( بتاريخ 8 كانون أول/ديسمبر 
به  مكتتب  ورأسمال  أمريكي،  دوالر  مليون   340 قدره  به  مصرح  برأسمال   1973
بمملكة  المنامة  مدينة  في  مقرها  وُحدد  أمريكي،  دوالر  مليون   170 قدره  ومدفوع 
باستثناء  المنظمة  في  األعضاء  األقطار  جميع  الشركة  هذه  في  وساهمت  البحرين. 
وجمهورية  السورية  العربية  والجمهورية  الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية 
مصر العربية. وخفض رأس المال إلى 170 مليون دوالر أمريكي الحتواء الخسائر 
المتراكمة وبعد مراجعة توصيات مجلس اإلدارة في قراريه رقم )4/58م/91( ورقم 
ُعقد  الذي  الثالثين  العادي  غير  اجتماعها  في  العمومية  الجمعية  وافقت  )4/66م/93( 
السهم  قيمة  بخفض  المدفوع  الشركة  رأسمال  هيكلة  إعادة  على   1994/1/11 بتاريخ 

الواحد من 100 دوالر إلى 50 دوالر أمريكي. 

نشاط الشركة لعام 2016
أصبح  العام  منتصف  وفي   ،2016 خالل  بالتحديات  مليئاً  عاماً  )أسري(  شهـدت 
من الواضح أن الشركة تواجه تحديات مالية حادة ويعود ذلك إلى أسباب مختلفة منها 
البترول،  أسعار  وتذبذب  الشديدة  االقليمية  والمنافسة  السوق  في  المتقلبة  األوضاع 

والميزانية المقيدة للعمالء إضافة إلى ارتفاع التكاليف العامة للشركة.
كما شهدت )أسري( عاماً شديد الصعوبة في جانب إصالح السفن، حيث وصل عدد 
السفن الراسية في )أسري( على مدار عام 2016 ما مجموعه 194 سفينة، بينما كان 
في عام )2015( 243 سفينة أي بنسبة انخفاض بلغت 20%. وقد كان نصيب العمالء 
اإلقليميون األكبر في مجال إصالح السفن من السوق الدولية فاحتل نسبة 55.6% من 

إجمالي األعمال. 
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وقد تم إنجاز جزء كبير من اتفاقية تسفين الموقعة مع شركة ناقالت النفط الكويتية 
)KOTC( في عام 2015، حيث استمرت الشركة بالعمل في 19 ناقلة من ناقالت الخام 
كبيرة الحجم خالل عامين ونصف وشمل العقد إرساء سفن KOTC حتى منتصف العام 

.2017
أما عن إصالح منصات حفر آبار البترول فقد أصلحت الشركة 22 منصة في عام 
2016 بقيمة متوسطة بلغت 2,8 مليون دوالر، بينما أصلحت الشركة 16 منصة حفر 

عام 2015 بقيمة 2,3 مليون دوالر للمنصة الواحدة.

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

 .2015

التدريب والقوى العاملة
في مجال التدريب حرصت )أسري( في عام 2016 على تنظيم العديد من الدورات 
مع  بالتعاون  الشركة  مواقع  وخارج  داخل  والنوعية  المتخصصة  التدريبية  والبرامج 

العديد من الجهات والمعاهد العلمية لعدد 519 من عمال وموظفي الشركة. 
 2016 نهاية  في  وعامالً  موظفاً   1611 )أسري(  في  العاملة  القوى  مجموع  وبلغ 
منهم 614 بحرينياً و997 بين عرب وأجانب. كما وصل عدد البحرينيين العاملين في 
)أسري( والشركات األخرى الفرعية التي تقدم خدمات حصرية لشركة )أسري( إلى 

حوالي 1000 موظف وعامل بحريني.
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نشاط الشركة خالل النصف األول من عام 2017
بلغ عدد السفن التي أصلحت حتى نهاية شهر يونيو من هذا العام 77 سفينة بالمقارنة 
مع 104 سفينة لنفس الفترة من عام 2016، وبلغ متوسط قيمة اإلصالح للسفينة الواحدة 
للنصف األول من العام الحالي 2017 ما قيمته حوالي 674,243 دوالر بالمقارنة مع 
394,000 دوالر للنصف األول من عام 2016، وهي نتائج طيبة بشكل عام وتدعو 

للتفاؤل حول نمو أعمال وأنشطة الشركة في المستقبل. 
أما عن إصالح منصات حفر البترول فقد أصلحت الشركة 12 منصة خالل النصف 
بينما  الواحدة،  للمنصة  دوالر  مليون   2,8 بلغت  قيمة  بمعدل   2017 عام  من  األول 
أصلحت 14 منصة في النصف األول من عام 2016 بمعدل قيمة 2,2 مليون دوالر 

للمنصة الواحدة.

النتائج المالية للشركة خالل النصف األول من عام 2017
أما بالنسبة للنتائج المالية عن النصف األول من عام 2017، فقد بلغت المبيعات خالل 
هذه الفترة حوالي مبلغ 96 مليون دوالر بالمقارنة مع حوالي 79 مليون دوالر لنفس 
الفترة من عام 2016. وبلغت النتيجة اإلجمالية قبل الفوائد والضرائب واإلستهالكات 
مليون   )2,7( مبلغ   2017 الحالي  العام  من  األول  للنصف   EBITDA واإلندثارات 
دوالر بالسالب مقارنة مع مبلغ )4,720( مليون دوالر بالسالب للنصف األول من عام 

.2016

ج - الشركة العربية لالستثمارات البترولية (أبيكورب)

تأسست الشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب( بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 
مدفوع  ورأسمال  أمريكي،  دوالر  مليون   1200 قدره  به  مصرح  برأسمال   ،1974
بالكامل قدره 550 مليون دوالر، وحدد مقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام، المملكة 
العربية السعودية، وتمت زيادة رأسمال الشركة المصرح به من 1.2 مليار دوالر إلى 
2.4 مليار دوالر، والمكتتب به بمبلغ 2 مليار دوالر، كما وافقت الجمعية العامة للشركة 
السعودية  العربية  بالمملكة   2014 أبريل  شهر  في  المنعقد  العادي  غير  اجتماعها  في 
على رفع رأسمال الشركة المدفوع من 750 مليون دوالر إلى 1 مليار  دوالر مدفوع 

بالكامل.
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نشاط الشركة لعام 2016
على الرغم من ظروف السوق الحافلة بالتحديات التي تشهدها بعض دول منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، فإن األنشطة الرئيسة الثالثة للشركة، وهي االستثمار 
أداًء قوياً مرة أخرى خالل  المالية، قد حققت  وتمويل الشركات والخزانة واألوراق 

عام 2016. 

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

تحقيق أداء متميز خالل العام. 
 16 خالل  من  أبيكورب،  استثمارات  محفظة  قيمة  بلغت   ،2016 عام  نهاية  مع 
قيمته  بلغت  بارتفاع  دوالر،  مليار  نحو  مباشرة،  غير  استثمارات  مباشر و3  استثمار 
65 مليون دوالر مقارنة بعام 2015. وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها األسواق 
العالمية فقد حققت المحفظة االستثمارية عائداً وصلت قيمته إلى 58.26 مليون دوالر 
بنهاية عام 2016 مقارنة بعائد مقداره 91.21 مليون دوالر في نهاية 2015 .وتماشياً 
مع الهدف االستراتيجي ألبيكورب الساعي الى تنويع محفظة االستثمار من خالل زيادة 
حصة األصول األقل تأثرا بأسعار النفط، فقد استثمرت الشركة في ثالثة أصول جديدة 

خالل العام.

نشاط تمويل الشركات 
شهد عام 2016 نشاطاً كبيراً في مجال تمويل الشركات والتجارة والسلع األساسية 
شهدت المحفظة نمواً كبيراً من 3.02 مليار دوالر في عام 2015 إلى 3.47 مليار دوالر 
لألصول بنهاية العام 2016. واستمر النمو في اجمالي الدخل بالتحسن ليبلغ 55.83 
 ،A مليون دوالر في نهاية العام، مع اإلبقاء على معدل المخاطر المتميز عند المستوى
وذلك على الرغم من تراجع مستوى التقييم االئتماني للعديد من دول المنطقة. كما شهدت 
حصة أصول التمويل اإلسالمي نمواً كبيراً على مدى السنوات الماضية، بنسبة وصلت 
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إلى 40% في نهاية عام 2016. وقد تمكن فريق العمل من ابرام أكثر من 40 صفقة في 
عام 2016، فيما تم الحصول على تفويض بترتيب ثماني صفقات أخرى، االمر الذي 
يؤكد مكانة ابيكورب والتزامها بالمحافظة على قاعدة عمالء متنوعة واإلسهام في دعم 
العام حوالي  بنهاية  المحفظة  بلغ متوسط عمر  إجماالً،  المنطقة.  في  الطاقة  مشرعات 
خمس سنوات، واقترب صافي العائد السنوي، بعد خصم تكلفة اإلقراض بين البنوك، 
من 200 نقطة أساس، وأظهرت مؤشرات الربحية هذا العام ارتفاعاَ ملحوظاَ، ويعد هذا 
باكورة ثمرات السياسات التسعيرية التي تم تطبيقها مؤخراً، والتي يتوقع أن يظهر أثرها 

بشكل أكبر خالل عامي 2017 و2018 .

نشاط الخزانة واألوراق المالية
التمويل  مصادر  تنويع  على  التركيز  في  المالية  واألوراق  الخزانة  نشاط  انصب 
وخفض التكلفة اإلجمالية لها. وشهد شهر مارس 2016 قرع جرس بدء تداول صكوك 
ابيكورب في ناسداك دبي والتي بلغت قيمتها 500 مليون دوالر والمصدرة خالل العام 

2015. كما نفذت ابيكورب تمويلين إضافيين متوسطي األجل خالل العام 2016. 
وعلى الرغم من التحديات التي واجهها قطاع الطاقة خالل العام 2016 متمثلة في 
الوضع االقتصادي غير المستقر واألحداث السياسية إقليمياً وعالمياً، إضافة إلى االرتفاع 
األسواق  تذبذب  عن  فضالً  والسلع  النفط  أسعار  استقرار  وعدم  التضخم  معدالت  في 
جميع  جاءت  ناجحاً. حيث  مالياً  عاماً  ابيكورب  فقد شهدت  العمالت،  وأسواق  المالية 
المؤشرات خالل العام لتؤكد قدرة ابيكورب في المحافظة على قوة وضعها المالي من 
خالل تبنيها استراتيجية تدعم نمو األنشطة االستثمارية األساسية للشركة. كما حرصت 
ابيكورب على تبني ووضع خطط إستباقية إلدارة عمليات الخزانة واألوراق المالية، 

والتي انعكست إيجاباً على تكلفة التمويل وأرباح الشركة وأدائها المالي بشكل عام.

الحوكمة وإدارة المخاطر
في إطار جهودها المستمرة لتحقيق أعلى مستويات التميز في مجال الحوكمة وإدارة 
المخاطر، تلتزم ابيكورب بتطبيق أعلى المعايير تماشياً مع المرجعيات المعتمدة دولياً 
داخل  فقط  ليس  عملياتها  تطوير  على  العمل  ومواصلة  العالمية،  الممارسات  وأفضل 
الشركة بل في جميع الشركات المستثمر بها أيضاً. وفي هذا اإلطار واصلت الشركة 
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العمل على دعم إدارة المخاطر من خالل التعاقد مع استشاريين متخصصين للحصول 
على أفضل السبل للتحوط إزاء المخاطر المحيطة والمتجددة. حيث تم خالل العام تطبيق 
تحسينات عملية داخلية وأساسية، كان من أبرزها اعتماد مجلس اإلدارة لسياسة تحمل 

المخاطر التي رسخت ثقافة الوعي بالمخاطر المحيطة لدى جميع األقسام.
تركز هذه السياسة الجديدة على رفع كفاءة منظومة تحمل المخاطر وتحقيق التوازن 
العوائد والمخاطر، وضمان توافق استراتيجيات الشركة وقراراتها مع  األمثل ما بين 
المالي  األداء  لقياس  مؤشر   13 تطبيق  يتم  ذلك  اطار  في  المستهدف.  المخاطر  إطار 

للشركة من حيث جودة األصول والسيولة النقدية والتمويل ونسبة كفاية رأس المال.

أبحاث الطاقة
واصل فريق أبحاث الطاقة في أبيكورب إعداد ونشر األبحاث المتخصصة والتي 
تصدر في تقارير شهرية تتناول المستجدات والتطورات في قطاع الطاقة. تهدف هذه 
منطقة  في  الطاقة  قطاع  في  الرئيسية  واالتجاهات  التطورات  أهم  إبراز  إلى  التقارير 
عام  في  الشهرية  النشرة  هذه  إصدار  أبيكورب  بدأت  أفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق 
إلى  باإلضافة  المجال  هذا  في  والمعنيين  الخبراء  من  العديد  بمتابعة  وتحظى   2015
الدقيقة  للمعلومات  المختلفة كونها مادة ذات أهمية وتلبي طلبا متزايدا  وسائل اإلعالم 

المتخصصة.
كذلك بدأ فريق األبحاث هذه السنة بإصدار تقرير سنوي يتم فيه التركيز على توقعات 
االستثمار في مجال الطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، األمر الذي أسهم 
في كسب أبيكورب المزيد من ثقة المهتمين بالقطاع وفي تأكيد دور أبيكورب الريادي 

في هذا المجال.

الموارد البشرية 
أبيكورب  استمرت  فقد  البشري  المال  لرأس  المحوري  الدور  تعظيم  على  حرصاً 
في عام 2016 بتعزيز مكانتها كأحد أفضل الشركات في المنطقة التي تمتلك بيئة عمل 
محفزة وتنافسية تضمن لها استقطاب واستبقاء الكفاءات المتخصصة في كافة المجاالت، 
متبعة في ذلك أفضل الممارسات الحديثة في مجال الموارد البشرية. ويأتي ذلك إيمانا 

من الشركة بالدور الحيوي للعنصر البشري في تحقيق مستقبل واعد للشركة. 
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النتائج المالية لعام 2016
ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنة  صافية  أرباح  تحقيق  من  أبيكورب  تمكنت 
2016 بلغت 93,42 مليون دوالر مقارنة بمبلغ 107,60 مليون دوالر تم تحقيقها في 
عام 2015. وبلغ صافي األرباح قبل خصم المخصصات 95,53 مليون دوالر للعام 
إضافة  تم  وقد   .2015 عام  في  تحقيقها  تم  دوالر  مليون   124,38 بـ  مقارنة   .2016
األوضاع  استقرار  عدم  الستمرار  تحسباً  دوالر  مليون   2,10 بمقدار  مخصصات 

السياسية واالقتصادية اإلقليمية. 
وارتفعت قيمة أصول أبيكورب بنهاية عام 2016 إلى 6,14  مليار دوالر مقارنة 
المساهمين  حقوق  إجمالي  ارتفع  كما   .2015 عام  بنهاية  دوالر  مليار    5.65 بمبلغ  
بنهاية عام  2016 إلى حوالي 2 مليار دوالر مقارنة بحوالي 1,91 مليار دوالر في 
عام2015، بزيادة قدرها 4.8%. وبلغ العائد على السهم  93دوالراً بنهاية عام 2016 
مقارنة بـ 108 دوالر في العام 2015. وقد تمكنت الشركة في عام 2016 من االحتفاظ 
للديون طويلة   )Aa3( عند  موديز  وكالة  من  لها  الصادر  االئتماني  التصنيف  بجدارة 

األجل، وتصنيف )Prime 1(  للديون قصيرة األجل مع نظرة مستقبلية مستقرة.

نشاط الشركة خالل النصف األول من عام 2017
شهدت الستة أشهر األولى من العام 2017 نمواً في قيمة أصول الشركة بنسبة قدرها 
1.2% لتصل إلى 6,22 مليار دوالر مقارنة بـ 6,14 مليار دوالر عند بداية العام. وقد 
تمكنت أبيكورب من تحقيق صافي أرباح بلغت 41,8 مليون دوالر للستة أشهر األولى 
من العام 2017، مالمساً الرقم المرصود في الميزانية العمومية لهذه الفترة من السنة 

المالية عند 42,4 مليون دوالر.

د - الشركة العربية للخدمات البترولية

الشركة العربية للخدمات البترولية شركة مساهمة عربية تأسست بموجب اتفاقية تم 
توقيعها من قبل حكومات الدول العربية األعضاء في منظمة األقطار العربية المصدرة 

للبترول )أوابك( بتاريخ 1975/11/23، ومقرها مدينة طرابلس – دولة ليبيا.
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مليون   100 بمبلـغ  بـه  المصرح  البترولية  للخدمات  العربية  الشركة  ُحّدد رأسمال 
دينار ليبي، أمـا رأس المـال المكتتب به فقد ُحّدد بمبلغ 15 مليون دينار ليبي، وبتاريخ 
2008/12/26 قّررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة العربية للخدمات البترولية 
رفع رأسمالها إلى 44 مليون دينار ليبي، وتم زيادة رأس مال الشركة من 44 مليون دينار 
ليبي إلى 49 مليون دينار ليبي بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 2010/38/221 

بتاريخ 2010/06/19.

نشاط الشركة لعام 2016
تحسين  متابعة  على  السنة  البترولية خالل  للخدمات  العربية  الشركة  اهتمام  تركز 
وتطوير نشاط الشركات المتخصصة القائمة حالياً وإمكانية مساعدتها على االستمرار 

في ظل الظروف الراهنة وتذليل الصعاب قدر اإلمكان.

النتائج المالية للشركة في 2016/12/31
بلغت خسارة الشركة في عام 2016 مبلغاً وقدره )1,126,657( دينار ليبي.

نشاط الشركة عن النصف األول لعام 2017
استمر نشاط الشركة بمتابعة ودعم الشركات الثالث القائمة، وما زالت تعمل على 
مشتركة  مشروعات  إقامة  إلمكانية  العالمية  الشركات  بعض  مع  أخرى  فرص  إيجاد 
الظروف  تحسن  حال  وذلك  األساسي  نظامها  في  المحددة  أغراضها  إطار  في  جديدة 

القائمة في دولة المقر.

النتائج المالية للشركة عن النصف األول لعام 2017
بلغت خسارة الشركة عن النصف األول لعام 2017 مبلغاً وقدره )292,609( دينار 

ليبي.

القوى العاملة 
بلغ إجمالي عدد العاملين في الشركة حتى 2017/06/30 عشرة مستخدمين جميعهم 

عرب.
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هـ - الشركة العربية للحفر وصيانة اآلبار (أدووك)

تأسست بموجب اتفاقية دولية تم التوقيع عليها بتاريخ 1979/6/20، وتم تسجيلها في 
ليبيا بتاريخ 1980/2/20، ومقرها الرئيسي، طرابلس ليبيا. 

رأس المال المصرح به عند التأسيس 12 مليون دينار ليبي، ورأس المال المدفوع عند 
التأسيس 12 مليون دينار ليبي. تمت زيادة رأسمال الشركة وذلك بتمويل من احتياطيات 
التوسع واستبدال األصول الثابتة في الميزانية ليكون 60 مليون دينار ليبي استناداً إلى 
قرار الجمعية العمومية للمساهمين رقم 2008/29/8 الصادر بتاريخ 2008/06/27. 

نشاط الشركة لعام 2016
جميع المواقع التي توجد بها حفارات ومعدات وآليات الشركة مؤمنة من قبل فرق 
تعمل  زالت  وما  الديون  جل  تسديد  من  العام  هذا  الشركة خالل  تمكنت  وقد  حراسة، 
بعض  نقل  من  يمكنها  مالي  وتمويل  عمل  فرص  على  الحصول  إمكانية  على  جاهدة 
االحتفاظ  مع  بالشركة  العاملين  مستحقات  تصفية  وتم  الجوار،  دول  إلحدى  حفاراتها 

بأولوية الرجوع للعمل وفق رغبة الشركة في حال استئناف النشاط من جديد.

النتائج المالية لعام 2016
بلغ صافي الخسائر للشركة في سنة 2016 مبلغ وقدره )27,127,890 د.ل( مقابل 

صافي الخسائر في سنة 2015 بمبلغ وقدره )43,492,346 د.ل(.

نشاط الشركة خالل النصف األول من عام 2017
شهد النصف األول من سنة 2017 نشاطاً مكثفاً واتصاالت مع العديد من الشركات 
المشغلة ومن هذه الشركات شركة الزويتينة للنفط وشركة سرت للنفط وشركة اكاكوس 
)ريبسول( وشركة الخليج للنفط. ومن المتوقع تشغيل حفارات مع هذه الشركات حيث تم 

تجديد العقود معها استعداداً للعودة للنشاط اعتباراً من منتصف سنة 2017. 



تقرير األمني العام السنوي الرابع واألربعون 302

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

واستخدامه عام 2015. 

نشاط الشركة للفترة 2016/1/1 – 2017/6/30
النفط  وزارة  ودعم  بمساندة   2016 عام  خالل  أعمالها  بإنجاز  الشركة  استمرت 
الوزارة  وقامت  أعمالها،  لتسيير  الالزمة  بالمراسالت  للشركة  وتغطيتها  العراقية 
بتخصيص قطعة أرض ثانية ضمن حدود شركة نفط الوسط بمساحة أكثر من ألفي متر 
مربع وتمكنت الشركة من تنفيذ عدد 174 عملية خالل عام 2016 من أصل 180 عملية 

وفق التخطيط.

النتائــج المالـية للشركــة لعام 2016
استمرت الشركة بتقديم الخدمات وإنجاز األعمال لعام 2016 التي أدت إلى تحقيق 

إيرادات قدرها 6,143,354 دوالر، وأرباح قدرها 1,109,703 دوالر.  

النتائــج المالية للشركة خالل النصف األول لعام 2017
أما فيما يخص النصف األول لعام 2017 فقد تم تحقيق إيرادات بمبلغ 4,408,251 
واألرباح  الكلية  االيرادات  تكون  وبذلك  دوالر،   675,433 بمبلغ  وأرباح  دوالر، 
دوالر   10,553,605 هي   2017/6/30 لغاية   2016/1/1 من  الفترة  خالل  للشركة 
التخطيط له لهذه  المعطيات تزيد عن ما تم  التوالي. وهذه  و1,784,736 دوالر على 
الفترة والذي يعود إلى إدخال عمليات جديدة في اكمال اآلبار وتنظيفها باستخدام معدة 
األنبوب الملفوف، وإدخال تقنية ومثقبات جديدة تم استخدامها لصالح شركة اكسن موبيل 

في تطوير حقل غرب القرنة. 
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ز – الشركة العربية لخدمات االستكشاف الجيوفيزيائي
 1984/09/30 في  الجيوفيزيائي  االستكشاف  لخدمات  العربية  الشركة  تأسست 
كشركة مساهمة مشتركة، برأسمال مصرح به قدره 19 مليون دينار ليبي، ورأسمال 
مدفوع قدره 19 مليون دينار ليبي بمساهمة كل من الشركة العربية للخدمات البترولية 
بنسبة 66.66%، والشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب( بنسبة %16.67، 
والمؤسسة الوطنية للنفط بنسبة 16.67%، وُحدد مقر الشركة بمدينة طرابلس – دولة 

ليبيا. 
وقد أصدرت الجمعية العمومية للشركة قرارها رقم EO/13/02 خالل اجتماعها 
 35 إلى  به  المصرح  المال  بزيادة رأس   ،2013/6/20 بتاريخ  القاهرة  في  ُعقد  الذي 

مليون دينار ليبي ورأس المال المدفوع إلى 35 مليون دينار ليبي.

نشاط الشركة لعام 2016
بقيت الفرقتان السايزميتان خالل سنة 2016 في حالة توقف كامل، شأنها شأن جميع 
الشركات العاملة في ليبيا بسبب بقاء األوضاع األمنية على حالها واستمرار حالة القوة 
القاهرة، كما قامت الشركة باالستغناء عن مجموعة الحماية األمنية لمكتب طرابلس وتم 

االستغناء عن المقر الرئيسي بطرابلس لتخفيض التكاليف بنسبة %80. 

النتائج المالية لعام 2016 
المصروفات  بلغت  بينما  دوالر،   324,000 للشركة  المالية  اإليرادات  بلغت 
 )7,651,000( قدرها  خسائر  تكبدت  قد  الشركة  تكون  وبهذا  دوالر،   7,975,000

دوالر.

نشاط الشركة خالل النصف األول من عام 2017
سطرت الشركة اسمها وللمرة الثانية كأول شركة ترجع إلى سابق نشاطها في مجال 
الخليج  لشركة  المتبقي  البرنامج  باستكمال  الثانية  الفرقة  وقامت  ليبيا  في  االستكشاف 
العربي للنفط بالقطعة A75  حيث بدأت عمليات التسجيل بتاريخ 2017/3/3 وانتهت 

بتاريخ 2017/4/7.
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النتائج المالية خالل النصف األول من عام 2017
بلغت إيرادات الشركة 4,014,434 دوالر، بينما بلغت المصروفات 4,276,910 
دوالر، وبهذا تكون خسائر الشركة )262,476( دوالر، وبهذا تكون الشركة قد استمرت 
بتسجيل خسائر في النصف األول لعام 2017 بسبب استمرار توقف نشاط الشركة بشكل 

عام.

ح – معهد النفط العربي للتدريب
األقطار  منظمة  وزراء  مجلس  قرار  بموجب  للتدريب  العربي  النفط  معهد  تأسس 
بمدينة  مقره  وحدد   .1978/5/9 في   20/1 رقم  )أوابك(  للبترول  المصدرة  العربية 
تكوين  إنشائه  قرار  في  جاءت  التي  المعهد  أهداف  ومن  العراق.  جمهورية   – بغداد 
والمالية  واإلدارية  الفنية  القطاعات  كافة  في  القيادية  والمستويات  المدربين  وإعداد 
وتنمية القدرات المتوفرة منها وتمكينها من أحدث األساليب التعليمية. والقيام بالبحوث 
والدراسات المتعلقة باألساليب الحديثة في التنظيم الصناعي والمهني ومنهجية وأساليب 
الالزمة  البشرية  للعناصر  اإلنتاجية  والكفاية  العاملة  القوى  والتدريب ومشاكل  التعليم 
والدراسات  األبحاث  لخدمة  وتوثيق  معلومات  نظام  وإحداث  العربية.  للمشروعات 
كافة  في  التكنولوجية  والمعرفة  المعلومات  وتطوير  العربية  العاملة  بالقوى  الخاصة 

مجاالت التعليم والتدريب واإلدارة الصناعية. 
وال يوجد للمعهد رأس مال ثابت، حيث يتم تمويله سنوياً وحسب الموازنة التخطيطية 
)وبموجب نسب مساهمات الدول األعضاء في المنظمة( التي تقر للمعهد سنوياً ويصادق 
عليها مجلس األمناء وحسب عدد دورات المعهد التي ستنفذ خالل تلك السنة. وتساهم في 

المعهد جميع الدول األعضاء بالمنظمة.

نشاط المعهد لعام 2016 والنصف األول لعام 2017 
انخفض حجم نشاطات المعهد خالل العامين 2015-2016 بسبب األوضاع المالية 
التي سادت في تلك الفترة نتيجة النخفاض سعر النفط عالمياً مما انعكس سلباً على نشاط 
التدريب وجميع األنشطة األخرى التي ترافقه، وقد قام المعهد خالل النصف األول من 
العام 2017 بإعداد دليل االحتياجات التدريبية لمنتسبي المؤسسة السودانية للنفط خالل 

الخمس سنوات القادمة ضم أكثر من 1000 برنامج تدريبي بمختلف االختصاصات.
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النتائج المالية للمعهد
بلغ العجز المالي في عام 2016 حوالي )718( ألف دوالر. كما بلغ العجز المالي 

خالل النصف األول من عام 2017 حوالي )312( ألف دوالر. 

الهيكل التنظيمي
يبلغ عدد العاملين في المعهد حاليا 36 منتسباً منهم 27 منتسباً بدوام كامل و9 منتسبين 
بدوام جزئي، كما أن لدى المعهد شبكة خبراء تضم 250 خبير بمختلف التخصصات 

بعقود وقتية عند الحاجة.





املالحق
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البيانات الصحفية الصادرة عن إجتماعات
مجلس وزراء المنظمة خالل عام 2017

البيان الصحفي الصادرعن
االجتماع الثامن والتسعين لمجلس وزراء المنظمة

(على مستوى المندوبين)
اجتماعه  )أوابك(  للبترول  المصدرة  العربية  األقطار  منظمة  وزراء  مجلس  عقد 
شعبان   19 بتاريخ  الوزراء  المعالي  أصحاب  مندوبي  مستوى  على  والتسعين  الثامن 
1438 هجرية الموافق 15 أيار/مايو 2017 ميالدية في مدينة دبي - دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، برئاسة سعادة الجيولوجي أشرف محمود فرج، ممثل جمهورية مصر 

العربية في المكتب التنفيذي للمنظمة.
ناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول األعمال ومن ثم أقر البنود التالية: 

والهيئة 	  العامة  )األمانة  للمنظمة  الختامية  الحسابات  على  المجلس  صادق 
القضائية( لعام 2016. 

استعرض المجلس تقريراً حول »األوضاع البترولية العالمية«. 	 
اطلع المجلس على تقرير حول اإلعداد والتحضير لمؤتمر الطاقة العربي الحادي 	 

عشر، الذي سيعقد في المملكة المغربية خالل عام 2018.
النصف األول 	  للمنظمة خالل  العامة  األمانة  تقارير نشاط  المجلس على  اطلع 

من عام 2017 واعتمد توصيات المكتب التنفيذي ومنها متابعة موضوع شؤون 
البيئة وتغيّر المناخ، والفعاليات التي قامت األمانة العامة بتنظيمها أو المشاركة 

فيها، وكذلك سير العمل في بنك المعلومات.
كما اطلع المجلس على الدراسات االقتصادية والفنية التي أنجزتها األمانة العامة 	 

خالل النصف األول من عام 2017. 
سبق وأن اتفق أصحاب المعالي الوزراء على عقد االجتماع التاسع والتسعين 	 

القادم لمجلس وزراء المنظمة في دولة الكويت بتاريخ 2017/12/10. 
العربية  اإلمارات  دولة  إلى  وشكره  تقديره  عن  معرباً  اجتماعه  المجلس  واختتم 
المتحدة الستضافتها هذا االجتماع، كما أعرب عن تقديره وشكره لمعالي المهندس سهيل 
بن محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، ولسعادة 
الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة وممثل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
في المكتب التنفيذي للمنظمة، ولكافة اإلخوة في الوزارة، على حسن االستقبال والتنظيم 

وكرم الضيافة والوفادة.
دبي: 19 شعبان 1438 هجرية الموافق 15 أيار/مايو 2017 ميالدية.
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البيان الصحفي الصادر 
عن االجتماع التاسع والتسعين لمجلس وزراء المنظمة

عقد مجلس وزراء منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( اجتماعه التاسع 
والتسعين في دولة الكويت، بتاريخ 22 ربيع األول 1439 هجرية الموافق 10 كانون 
البترول  وزير  الُمال،  طارق  المهندس  برئاسة معالي  ميالدية،   2017 األول/ديسمبر 

والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، التي لها رئاسة الدورة لعام 2017. 

المعالي الوزراء ورؤساء الوفود،  بأصحاب  افتتح معالي الرئيس االجتماع مرحباً 
كما رحب بصاحب السمو الملكي األمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 
وزير الدولة لشؤون الطاقة في المملكة العربية السعودية، وبمعالي الشيخ محمد بن خليفة 
آل خليفة، وزير النفط في مملكة البحرين، وبمعالي األستاذ مصطفى قيطوني، وزير 
والتقدير  الشكر  عن  وأعرب  الشعبية،  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  في  الطاقة 
ألعمال  والنجاح  التوفيق  متمنياً  االستقبال،  وحسن  الضيافة  كرم  على  الكويت  لدولة 
االجتماع، مؤكداً على أن هدف المنظمة األسمى هو تعاون الدول األعضاء في مختلف 
أوجه النشاطات المتعلقة بالصناعة البترولية لما في ذلك مصلحتها وتطلعات شعوبها. 

وأعقبه سعادة األستاذ عباس علي النقي، األمين العام للمنظمة، حيث رحب بأصحاب 
المعالي الوزراء ورؤساء الوفود في اجتماع مجلس وزراء المنظمة، وبصاحب السمو 
الدولة لشؤون  آل سعود، وزير  العزيز  بن عبد  بن سلمان  العزيز  األمير عبد  الملكي 
الطاقة في المملكة العربية السعودية، لمشاركته وترؤسه وفد المملكة العربية السعودية 
الشقيقة، وكذلك رحب بمعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، وزير النفط في مملكة 
البحرين، وبمعالي األستاذ مصطفى قيطوني، وزير الطاقة في الجمهورية الجزائرية 

الديمقراطية الشعبية الشقيقة،  لمشاركتهم في اجتماعات المجلس.

اجتماعات  تحتضن  التي  الكويت،  لدولة  وتقديره  شكره  عن  سعادته  أعرب  كما 
التقدم  من  مزيداً  الكويت  لدولة  متمنياً  االستقبال،  وحسن  الوفادة  كرم  على  المنظمة، 

والرخاء واالستقرار، ومتمنياً ألعمال االجتماع الوزاري كل التوفيق والنجاح.

ثم قام المجلس بتكريم الفائزين بجائزة أوابك العلمية لعام 2016 عن بحوثهم التي 
االقتصادية  وانعكاساتها  المستعملة  التزييت  زيوت  تكرير  )إعادة  موضوع  تناولت 
والبيئية(، ويعود تاريخ جائزة أوابك العلمية إلى عام 1985، عندما قرر مجلس الوزراء 
أن  على  البترولية،  الصناعة  مجال  في  العلمي  البحث  تشجيع  بهدف  عنها،  اإلعالن 
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تكون موضوعاتها ذات صلة بما أحرز من تقدم في ميادين البحث العلمي األساسي أو 
البترولي في جميع مراحله، وتحسين  اإلنتاج  تقنيات  التي تساهم في تطوير  التطبيقي 

اقتصاديات المشاريع البترولية على امتداد مراحل الصناعة البترولية. 

وبعد إقرار جدول األعمال قام المجلس بتداول ومناقشة المواضيع المدرجة أدناه 
وبالتالي إقرارها: 

المصادقة على محضر االجتماع الثامن والتسعين لمجلس وزراء المنظمة الذي 	 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دبي – دولة  المندوبين في مدينة  ُعقد على مستوى 

بتاريخ 2017/5/15.

القضائية( 	  والهيئة  العامة  )األمانة  للمنظمة  التقديرية  الميزانية  اعتماد مشروع 
لعام 2018.

إعادة تعيين مكتب البسام وشركاه مدققاً لحسابات المنظمة )األمانة العامة والهيئة 	 
القضائية( لعام 2018.

اطلع على تقرير األمانة العامة للمنظمة حول »األوضاع البترولية العالمية«. 	 

اطلع على تقرير األمانة العامة للمنظمة بشأن اإلعداد والتحضير لمؤتمر الطاقة 	 
العربي الحادي عشر، المقرر عقده في مدينة مراكش، المملكة المغربية، خالل 

الفترة من 1 – 4 تشرين األول/أكتوبر 2018. 

اطلع على تقارير نشاط األمانة العامة للمنظمة في المجاالت التالية:	 

متابعة شؤون البيئة وتغيّر المناخ، والتي من أهمها مخرجات مؤتمر األطراف 	 
في  ُعقد  والذي   )COP-23( المناخ  لتغيّر  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  في 
مدينة بون، جمهورية ألمانيا االتحادية خالل الفترة من 6 – 17 نوفمبر 2017.

الدراسات التي أنجزتها األمانة العامة خالل النصف الثاني من عام 2017 حيث 	 
تم إنجاز 4 دراسات فنية واقتصادية حول النفط والطاقة.

سير العمل في بنك المعلومات وتطوير نشاطاته.	 

الفعاليات التي نظمتها والتي شاركت فيها األمانة العامة خالل النصف الثاني من 	 
عام 2017، وقد بلغت 6 فعاليات.

اطلع على التقرير السنوي الذي استعرض نشاط الشركات العربية المنبثقة عن 	 
المنظمة خالل عام 2016 والنصف األول من عام 2017، وأحيط علماً بنتائج 
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في  ُعقد  الذي  الشركات  لتلك  واألربعين  السادس  السنوي  التنسيقي  االجتماع 
جاء  والتي   .2017/10/12 بتاريخ  العربية،  مصر  جمهورية  القاهرة،  مدينة 
فيها االستمرار في التنسيق والتعاون بين هذه الشركات في المجاالت المتعلقة 

بنشاطاتها.

قرر تمديد الفترة التي عهد خاللها لجمهورية العراق باإلشراف على معهد النفط 	 
العربي للتدريب لمدة عام اعتباراً من أول شهر كانون الثاني/يناير 2018. مع 
دراسة حول سبل  بإعداد  للمنظمة  العامة  األمانة  مع  وبالتعاون  المعهد  تكليف 

تطوير المعهد وإعادة الهيكلة.

ستتولى دولة اإلمارات العربية المتحدة رئاسة الدورة القادمة لمجلس الوزراء 	 
والمكتب التنفيذي للمنظمة، وذلك لمدة عام اعتباراً من أول شهر كانون الثاني/

يناير 2018.

األحمد 	  الشيخ صباح  السمو  إلى حضرة صاحب  ببرقية  المجلس  رئيس  بعث 
معالي  عن  نيابة  فيها  أعرب  هللا،  حفظه  الكويت  دولة  أمير  الصباح،  الجابر 
استقبال  حسن  من  به  أحيطوا  ما  على  والتقدير  الشكر  جزيل  عن  الوزراء، 

وحفاوة تكريم.  

اتفق على عقد االجتماع القادم لمجلس وزراء المنظمة في دولة الكويت بتاريخ 	 
23 كانون األول/ديسمبر2018.

الكويت: 22 ربيع األول 1439 هجرية الموافق 10 كانون األول/ديسمبر 2017.
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