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النفط والتعاون العربي

مجلة ف�صلية محكمة ت�صدر عن الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول

النفط والتعاون العربي
اال�ستراك ال�سنوي :

 4اأعداد (وي�صمل اأجور البريد)

البلـــدان العــربيـــة
للأفراد :

 8د .ك اأو  25دولراً اأمريكياً

للموؤ�س�سات :

 12د.ك اأو  45دولراً اأمريكياً

البلدان الأخرى
للأفراد :

 30دولراً اأمريكياً

للموؤ�س�سات :

 50دولراً اأمريكياً

اال�ستراكات با�سم  :منظمة االأقطار العربية الم�سدرة للبترول

جميــع حقــوق الطبــع محفوظــة ول يجـــوز اإعــادة النــ�صر اأو القتبــا�س مــن دون اإذن م�صبق من الأمانة العامة لمنظمة الأقطار
العربية الم�صدرة للبترول.

النفط والتعاون العربي
العدد 150

المجلد الأربعون

رئي�س التحرير

عبا�س علي النقي
نائب رئي�س التحرير

عبد الكريم عايــد
هيئة التحرير

اأ�� � � � � � �س � � � � � ��ام � � � � � ��ة ال� � � �ج� � � �م � � ��ال � � ��ي
م � � � � �اأم � � � � ��ون ع � �ب � �� � �س � ��ي ح� �ل� �ب ��ي
ع� � � � � � ��اط� � � � � � ��ف ال� � � �ج� � � �م� � � �ي� � � �ل � � ��ي
� � � � � � � �س � � � � � � �ع� � � � � � ��د ع � � � � �ك � � � � ��ا� � � � � �س � � � � ��ة
اأح� � � � � � � � � � � �م � � � � � � � � � � ��د ال� � � � � � � � � �ك � � � � � � � � ��واز
� � � � �س � � � �م � � � �ي� � � ��ر ال� � � �ق � � ��رع� � � �ي� � � �� � � ��س
ع � � � �ب� � � ��د ال � � � � �ف � � � � �ت� � � � ��اح دن � � � � � ��دي

جميع المرا�سلت توجه با�سم رئي�س التحرير � -سندوق بريد  20501ال�سفاة -دولة الكويت 13066

قواعد الن�ضر في المجلة
تعريف بالمجلة واأهدافها
اإن الهدف الرئي�صي لمجلة النفط والتعاون العربي هو الم�صاهمة في ن�صر الوعي ،وتنمية الفكر العربي
الم�صترك ،حول العالقة بين قطاع النفط والتنمية القت�صادية والجتماعية في الوطن العربي .ونظراً لوجود
عدد من المجالت والن�صرات العربية المتخ�ص�صة في �صوؤون واأخبار النفط ،فقد راأينا اأن يختلف طابع
هذه المجلة عن تلك المجالت والن�صرات من حيث الهدف والم�صمون ،وذلك تفادياً لالزدواجية والتكرار.
وذلك حر�صاً على الم�صاهمة في تنمية اأ�صلوب الدرا�صة والتحليل ،لق�صية العالقة بين النفط كاأحد الموارد
الأ�صا�صية الطبيعية ،والتنمية في بالدنا ،كاأقطار منفردة وكاأمة عربية واحدة تتطلع اإلى خلق وبناء اقت�صاد
عربي متكامل في قطاعات ال�صلع والخدمات ،يتمتع بحرية التنقل في عنا�صر الإنتاج بين اأقطاره المختلفة،
وفقاً لم�صالح المجتمع والفرد في اآن واحد.
وتاأكيدا لفل�صفة المجلة �صمن هذا الإطار ،ووعياً منها ب�صرورة تعميق وتنمية اأ�صلوب الدرا�صة والتحليل،
فاإنها تقوم بن�صر الأبحاث الأ�صيلة والمبتكرة في مجال ال�صناعة البترولية ،التي تهدف اإلى اإحداث اإ�صافات
جديدة في حقل الفكر القت�صادي العربي.
موا�ضيع البحث
ترحب مجلة النفط والتعاون العربي بكل البحوث المبنية على اأ�ص�س علمية �صليمة ومو�صوعية ومبدعة،
والتي يمكن اأن ت�صاهم في تطوير القت�صاد العربي في اإطار اأهداف وفل�صفة المجلة .ونتوجه بالدعوة لكل
الباحثين والكتاب الذين يهتمون بالم�صائل البترولية والإنمائية لم�صاركتنا بمقالتهم وبحوثهم لن�صرها في
مجلتنا تعميما للفائدة.
ولتحقيق ذلك يتعين اللتزام بقواعد الن�صر التالية-:
 - 1تن�صر المجلة الأبحاث العلمية الأ�صيلة في مجالت النفط والغاز والطاقة والتنمية القت�صادية التي
تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها دوليا ومكتوبة باللغة العربية.
 - 2ينبغي اأن ي�صتمل البحث على ما بين  15اإلى � 40صفحة مع طبعها على الكمبيوتر ،ويقدم ال�صل
مطبوعا على ورق  A4بخط ( )Simpelified Arabicعلى ان ترقم ال�صفحات ترقيما مت�صل�ص ً
ال.
 - 3ينبغي تقديم ملخ�س و�صفي باللغة النكليزية ،يوجز الغر�س ومجال واأ�صاليب البحث ،واأهم الأفكار
الواردة فيه وال�صتنتاجات ،على اأن يكون في حدود  2اإلى � 3صفحات ،ويجب اأن يكتب ب�صيغة
الغائب ،واأن يكون وا�صحا ومفهوما من دون الرجوع اإلى البحث الرئي�صي،
 - 4اأن تحتوى ال�صفحة الأولى من البحث على عنوان وا�صم الباحث اأو الباحثين وجهة العمل ،والعنوان ،ورقم
الهاتف والبريد الإلكتروني  ،مع مراعاة عدم ذكر ا�صم الباحث في متن البحث الرئي�صي.
 -5ي�صار اإلى الم�صادر جميعها باأرقام الهوام�س التي تن�صر في اأواخر البحث وتراعى الأ�صول العلمية المتعارفة
في التوثيق والإ�صارة بان تت�صمن:
اأ�صم الكتاب /اأ�صم الموؤلف /اأ�صم النا�صر  /مكان الن�صر /رقم الطبعة � /صنة الن�صر /رقم ال�صفحة.

هذا عند ذكر الم�صدر اأول مرة ،ويذكر ا�صم الكتاب ورقم ال�صفحة عند تكرر ا�صتعماله.
 - 6يزَّود البحث بقائمة الم�صادر منف�صلة عن الهوام�س وفي حالة وجود م�صادر اأجنبية ت�صاف قائمة
بها منف�صلة عن قائمة الم�صادر العربية ويراعى في اإعدادها الترتيب الأبجدي لأ�صماء الكتب اأو
البحوث في المجالت.
 -7اأرفاق ن�صخة من ال�صيرة العلمية اإذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى.
 -8اأن ل يكون البحث م�صت ً
ال اأو مقتب�صاً من ر�صالة اأو اطروحه جامعية ،ولم ي�صبق ن�صره ،ولي�س مقدما
اإلى اأية و�صيلة ن�صر اأخرى ،وعلى الباحث تقديم تعهد م�صتقل بذلك.
 -9تعبر جميع الفكار المن�صورة في المجلة عن اآراء كاتبيها ول تعبر بال�صرورة عن وجهة نظر جهة
الإ�صدار ويخ�صع ترتيب الأبحاث المن�صورة لموجبات فنية.
 -10تخ�صع البحوث لتقويم �صري لبيان �صالحيتها للن�صر ول تعاد البحوث اإلى ا�صحابها �صواء قبلت
للن�صر اأم لم تقبل وفق الآلية التالية:
 يبلغ الباحث بت�صلم المادة المر�صلة للن�صر خالل مدة اأق�صاها ثالثة اأ�صابيع من تاريخ الت�صلم. يخطر اأ�صحاب البحوث المقبولة للن�صر بموافقة هيئة التحرير على ن�صرها وموعد ن�صرها المتوقع. البحوث التي يرى المقومون وجوب اجراء تعديالت اأو اإ�صافات عليها قبل ن�صرها تعاد اإلىا�صحابها مع المالحظات المحددة كي يعملوا على اعدادها.
 البحوث المرفو�صة يبلغ ا�صحابها من دون �صرورة ابداء الأ�صباب. ي�صبح البحث ملكاً للمجلة بعد الن�صر. يمنح لكل كاتب للبحث خم�صة اأعداد من العدد الذي ن�صر فيه بحثهالتقارير
ينبغي اأن تكون التقارير مطبوعة على الكمبيوتر وتتناول وقائع موؤتمر اأو ندوة بترولية اأو اقت�صادية
ح�صرها الكاتب� ،صريطة اأن تكون موا�صيعها ذات �صلة بالبترول اأو القت�صاد والتنمية ،كما ي�صترط ا�صتئذان
الجهة التي اأوفدته للموؤتمر اأو الموؤ�ص�صات الم�صرفة عليه لكي ت�صمح له بن�صرها في مجلتنا.

ت��ر� �س��ل ال �م �ق��االت وال �م��راج �ع��ات ب��ا� �س��م رئ �ي ����س ال �ت �ح��ري��ر ،م�ج�ل��ة ال �ن �ف��ط وال �ت �ع��اون ال �ع��رب��ي ،اأواب � ��ك،
�س .ب 20501 :ال�سفاة -الرمز البريدي 13066 :دولة الكويت
الهاتف 00965- 24959000 :اأو 00965-24959779
الفاك�س00965 - 24959755 :
البريد االلكتروني oapec@oapecorg.org
موقع االأوابك على االنترنت www.oapecorg.org
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واقع واآفاق �ضناعة وتجارة الغاز الطبيعي في الدول العربية
(اجلزء الأول)
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مجلة عربية تهتم ب ��درا�س ��ة دور الن�ف�ط والغاز الطبيعي في التنمية والتعاون العربي
المقاالت المن�سورة في ه��ذه المجلة تعك�س اآراء موؤلفيها وال تعبر بال�سرورة عن راأي منظمة
االأقطار العربية الم�سدرة للبترول  -اأوابك

البحث األول

آفاق صناعة تكرير النفط في العالم

#

اجلزء الأول

عماد مكــــــي٭

 #لقد تم ن�شر هذه الدرا�شة في عام � 2014شمن �شل�شلة للدرا�شات التي ت�شدرها الأمانة العامة ،وتم ن�شرها للفائدة العامة
٭ خبري اأول تكرير  -اإدارة ال�شوؤون الفنية  -اأوابك  -الكويت

البحث األول
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آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻣﻠﺨــﺺ
ﺗﻬ���ﺪﻑ ﻫ���ﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ���ﺔ ﺇﻟ���ﻰ ﺇﻟﻘ���ﺎء ﺍﻟﻀ���ﻮء ﻋﻠ���ﻰ ﺃﻫ���ﻢ ﺍﻟﻤﻼﻣ���ﺢ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﻣ���ﺮﺕ ﺑﻬ���ﺎ
ﺻ���ﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳ���ﺮ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ،ﻭﺍﻟﺼ���ﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺍﻋﺘﺮﺿ���ﺖ ﻣﺴ���ﻴﺮﺗﻬﺎ ﻓ���ﻲ ﻣﻨ���ﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌ���ﺎﻟﻢ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ����ﻴﺔ ،ﻭﻫ����ﻲ ﺁﺳ����ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ����ﻴﻔﻴﻚ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜ����ﺎ ﺍﻟﺸ����ﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺃﻭﺭﻭﺑ����ﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴ����ﺔ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑ����ﺎ
ﺍﻟﺸ�����ﺮﻗﻴﺔ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜ�����ﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴ�����ﺔ ﻭﺍﻟﺸ�����ﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳ�����ﻂ ،ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴ�����ﺎ ،ﻣ�����ﻊ ﺍﻹﺷ�����ﺎﺭﺓ ﺇﻟ�����ﻰ
ﺍﻹﺟ����ﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘ����ﻲ ﺍﺗﺨ����ﺬﺕ ﻟﺘﻤﻜ����ﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼ����ﺎﻓﻲ ﻣ����ﻦ ﺍﻟﺘﻜﻴ����ﻒ ﻣ����ﻊ ﺗﻠ����ﻚ ﺍﻟﺼ����ﻌﻮﺑﺎﺕ،
ﻭﺫﻟ���ﻚ ﻻﺳ���ﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟ���ﺪﺭﻭﺱ ﻭﺍﻟﻌﺒ���ﺮ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺗﻤﻜ���ﻦ ﺍﻟﻘ���ﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠ���ﻰ ﻫ���ﺬﻩ ﺍﻟﺼ���ﻨﺎﻋﺔ ﻣ���ﻦ
ﺍﺧﺘﻴ����ﺎﺭ ﺍﻟﺤﻠ����ﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳ����ﺒﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬ����ﺔ ﺍﻻﻧﻌﻜﺎﺳ����ﺎﺕ ﺍﻟﺴ����ﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤ����ﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼ����ﻌﻮﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺗﻌﺘﺮﺿ���ﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴ���ﺎ ً ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻤ���ﻞ ﻭﻗﻮﻋﻬ���ﺎ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻤﺴ���ﺘﻘﺒﻞ ،ﻭﺫﻟ���ﻚ ﻣ���ﻦ ﺧ���ﻼﻝ ﺍﻹﺟﺎﺑ���ﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﻣ���ﺎ ﻫ���ﻲ ﺃﻫ���ﻢ ﺍﻟﻤﻼﻣ���ﺢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ���ﻴﺔ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﻣ���ﺮﺕ ﺑﻬ���ﺎ ﺻ���ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ���ﺮ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻌﻘ���ﻮﺩ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﻛﻴﻒ ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ﻭﺑﻨﻴﺘﻬﺎ؟
• ﻣ���ﺎ ﻫ���ﻲ ﺍﻟﺘﺤ���ﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺗﻮﺍﺟ���ﻪ ﺻ���ﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳ���ﺮ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ﻓ���ﻲ ﻣﻨ���ﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌ���ﺎﻟﻢ ،ﻭﻣ���ﺎ
ﻫ����ﻲ ﺍﻟﺤﻠ����ﻮﻝ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌ����ﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠ����ﺐ ﻋﻠ����ﻰ ﻫ����ﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤ����ﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤ����ﺪ ﻣ����ﻦ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳ����ﺎﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ؟
• ﻫ���ﻞ ﻳﻤﻜ���ﻦ ﺍﺗﺒ���ﺎﻉ ﺳﻴﺎﺳ���ﺔ ﻣﻮﺣ���ﺪﺓ ﻟﺘﻄ���ﻮﻳﺮ ﺻ���ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ���ﺮ ﺗﺼ���ﻠﺢ ﻓ���ﻲ ﻛﺎﻓ���ﺔ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﻭﺗﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ؟
• ﻣ���ﺎ ﻁﺒﻴﻌ���ﺔ ﺍﻟﺘﻄ���ﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴ���ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺳﺘﺸ���ﻬﺪﻫﺎ ﺻ���ﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳ���ﺮ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ﻓ���ﻲ
ﻣﻨ����ﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌ����ﺎﻟﻢ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳ����ﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠ����ﻰ ﻣﻴ����ﺰﺍﻥ ﺍﻟﻌ����ﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠ����ﺐ ﻋﻠ����ﻰ ﺍﻟﻤﺸ����ﺘﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

البحث األول

ﻟﻤﺤﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻛﻨﺪﺍ ﻋﺎﻡ  1846ﻋﻨﺪ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻧﺘ�ﺎﺝ
ﻛﻴﺮﻭﺳﻴﻦ ﺍﻹﻧﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺤﻢ ،ﻭﺑﻌﺪ ﺗﻄﻮﺭ ﻋﻤﻠﻴ�ﺎﺕ ﺍﻛﺘﺸ�ﺎﻑ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ ﺑﻜﻤﻴ�ﺎﺕ ﻛﺒﻴ�ﺮﺓ ﺗ�ﻢ ﺑﻨ�ﺎء
ﺃﻭﻝ ﻣﺼﻔﺎﺓ ﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺭﻭﺳﻴﺎ ﻋﺎﻡ  ،1856ﺛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻋﺎﻡ
 .1859ﺗﺤﻘﻘ��ﺖ ﺑﻌ��ﺪ ﺫﻟ��ﻚ ﺗﻄ��ﻮﺭﺍﺕ ﻫﺎﻣ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻨ��ﺎﺕ ﻭﺣﺘ��ﻰ ﺑﺪﺍﻳ��ﺔ ﺍﻟﺴ��ﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣ��ﻦ
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺻﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1981ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼ�ﻰ ﻗﻴﻤ�ﺔ
ﻭﺻ��ﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬ��ﺎ ﺑﺘ��ﺄﺛﻴﺮ ﺍﺭﺗﻔ��ﺎﻉ ﻣﻌ��ﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤ��ﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼ��ﺎﺩﻱ ،ﻭﺗﻨ��ﺎﻣﻲ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻤﺸ��ﺘﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻭﻣﻊ ﻅﻬﻮﺭ ﺍﻷﺯﻣ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺃﺻ�ﺎﺑﺖ ﺍﻻﻗﺘﺼ�ﺎﺩ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻤﻲ ﻓ�ﻲ ﻣﻨﺘﺼ�ﻒ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨ�ﺎﺕ ﺗ�ﻢ
ﺇﻏ��ﻼﻕ ﺍﻟﻌﺪﻳ��ﺪ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼ��ﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﺠ��ﻢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤ��ﺮﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤ��ﻨﺨﻔﺾ ﻟﻌﺠﺰﻫ��ﺎ ﻋ��ﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴ�ﺮﺓ ﻓﻘ�ﺪ ﺭﻛ�ﺰﺕ ﺟﻬﻮﺩﻫ�ﺎ ﻋﻠ�ﻰ ﺗﻄﺒﻴ�ﻖ ﺑ�ﺮﺍﻣﺞ ﺗﺤﺴ�ﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍء
ﻭﺍﻟﺮﺑﺤﻴ��ﺔ ،ﻭﺫﻟ��ﻚ ﻣ��ﻦ ﺧ��ﻼﻝ ﺭﻓ��ﻊ ﻁﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ��ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴ��ﺔ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺗﺘﻜ��ﻮﻥ ﻣ��ﻦ ﻋﻤﻠﻴ��ﺎﺕ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘﺎﻧﻲ ﻟﻠﻐ�ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠ�ﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴ�ﺔ ﻭﻋﻤﻠﻴ�ﺎﺕ ﺗﻜﺴ�ﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔ�ﺎﺕ
ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ��ﺔ ،ﻛﻤ��ﺎ ﺑ��ﺮﺯ ﺍﻻﻫﺘﻤ��ﺎﻡ ﻓ��ﻲ ﺗﻠ��ﻚ ﺍﻟﻔﺘ��ﺮﺓ ﺑﺘﻄﺒﻴ��ﻖ ﺑ��ﺮﺍﻣﺞ ﺗﺮﺷ��ﻴﺪ ﺍﺳ��ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ،
ﻭﺍﺳ��ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻄ��ﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬ��ﺎ ﻣ��ﻦ ﺇﻧﺘ��ﺎﺝ ﺍﻟﻮﻗ��ﻮﺩ ﺍﻟﻨﻈﻴ��ﻒ ،ﻭﺗﺨﻔ��ﻴﺾ ﻁ��ﺮﺡ
ﺍﻟﻤﻠﻮﺛﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.
ﺷﻬﺪﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﺟ�ﻪ ﻧﺤ�ﻮ ﺍﻟﺘﻮﺳ�ﻊ
ﻓﻲ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴ�ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠ�ﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴ�ﺔ ،ﻭﻋﻤﻠﻴ�ﺎﺕ
ﺗﺤﺴ��ﻴﻦ ﺍﻟ��ﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘ��ﺎﻧﻲ ﻟﻠﻐ��ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭﺫﻟ��ﻚ ﺣﺘ��ﻰ ﺗ��ﺘﻤﻜﻦ ﻣ��ﻦ ﺗﻠﺒﻴ��ﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌ��ﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻟﺨﺎﺻ��ﺔ ﺑﺘﺨﻔ��ﻴﺾ ﻣﺴ��ﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ��ﺖ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ ،ﻭﺗﺤﺴ��ﻴﻦ ﺍﻟ��ﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘ��ﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻨﻈﻴﻒ ،ﻭﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌ�ﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻ�ﺔ
ﺑﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
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ﺷﻬﺪﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳ�ﺪ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺘﻄ�ﻮﺭﺍﺕ ،ﻭﺫﻟ�ﻚ
ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ:
• ﺗﻠﺒﻴ���ﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒ���ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸ���ﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴ���ﺔ ﻭﻣﻌ���ﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺍﺻ���ﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ���ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ���ﺔ،
ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻨﻈﻴﻒ.
• ﺗﻌ��ﺪﻳﻞ ﻫﻴﻜ��ﻞ ﺍﻹﻧﺘ��ﺎﺝ ﺑﻤ��ﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳ��ﺐ ﻣ��ﻊ ﻫﻴﻜ��ﻞ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ ﻓ��ﻲ
ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
• ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻮﻁ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻣﻀﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﺴ�ﻌﺮ
ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺭﺑﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ.
• ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪﺓ.
ﻭﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ�ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﻣﺠ�ﺎﻝ
• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﻛﻤﻨﻄﻘ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳ�ﻂ ﻭﺍﻟﺼ�ﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨ�ﺪ ،ﻣﺪﻓﻮﻋ�ﺔ ﺑﻬ�ﺪﻑ
ﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﻭﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﻛﻞ ﺷﺮﻳﻚ.
• ﺳ��ﻌﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣ��ﺎﺕ ﺇﻟ��ﻰ ﺗﺤﻔﻴ��ﺰ ﺷ��ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄ��ﺎﻉ ﺍﻟﺨ��ﺎﺹ ﻟﻠﻤﺸ��ﺎﺭﻛﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺸ��ﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ.
ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ :ﺍﻟﺤﺎﺿﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻭﺻﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ�ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ ﺑﺪﺍﻳ�ﺔ ﻋ�ﺎﻡ  2014ﺇﻟ�ﻰ  90852ﺃﻟ�ﻒ
ﺏ/ﻱ ،ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  647ﻣﺼﻔﺎﺓ.
ﺗﻌﻮﺩ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺇﻟ�ﻰ ﺧﻤ�ﺲ ﻭﻋﺸ�ﺮﻳﻦ ﺷ�ﺮﻛﺔ
ﺗﻜﺮﻳ�����ﺮ ﺭﺋﻴﺴ�����ﻴﺔ ،ﻋﺎﻟﻤﻴ�����ﺔ ﻭﻭﻁﻨﻴ�����ﺔ ،ﺗ�����ﺄﺗﻲ ﻓ�����ﻲ ﻣﻘ�����ﺪﻣﺘﻬﺎ ﺷ�����ﺮﻛﺔ ﺇﻛﺴ�����ﻮﻥ ﻣﻮﺑﻴ�����ﻞ
ﺗﻠﻴﻬ��ﺎ ﺷ��ﺮﻛﺔ ﺭﻭﻳ��ﺎﻝ ﺩﻭﺗ��ﺶ ﺷ��ﻞ ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳ��ﺔ (Royal
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴ��ﺔ ) ،(ExxonMobilﺗﻠﻴ
) ،Dutch Shellﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ�ﺔ ﺗ�ﺄﺗﻲ ﺷ�ﺮﻛﺔ ﺳ�ﻴﻨﻮﺑﻚ ﺍﻟﺼ�ﻴﻨﻴﺔ ) ،(Sinopecﺛ�ﻢ
ﺷ��ﺮﻛﺔ ﺑ��ﺮﻳﺘﺶ ﺑﺘﺮﻭﻟﻴ��ﻮﻡ ) (Britsh Petroleumﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒ��ﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌ��ﺔ ،ﻭﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒ��ﺔ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺭﺍﻣﻜﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
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البحث األول

ﻳﺨﺘﻠ�ﻒ ﻧ��ﻮﻉ ﻭﺣﺠ��ﻢ ﻣﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﻣ��ﻦ ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﻷﺧ��ﺮﻯ ،ﻓﻘ��ﺪ ﺑﻠ��ﻎ ﻋ��ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ  471ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  %73ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ
ﺑﺪﺍﻳ��ﺔ ﻋ��ﺎﻡ  ،2014ﻛﻤ��ﺎ ﺑﻠ��ﻎ ﻋ��ﺪﺩ ﻣﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠ��ﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴ �ﺔ  92ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ ﺑﻨﺴ��ﺒﺔ
 .%14ﺃﻣﺎ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻄﻴﺮ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻓﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﺎ  84ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ .%13
ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋ�ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﺰﻳ�ﺪ ﻁﺎﻗﺘﻬ�ﺎ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ﻋ�ﻦ 200
ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ  153ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %23ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋ�ﺪﺩ ﻣﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ
ﺑﺪﺍﻳ��ﺔ ﻋ��ﺎﻡ  ،2014ﻛﻤ��ﺎ ﺑﻠ��ﻎ ﻋ��ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳ��ﻄﺔ ﺍﻟﺤﺠ��ﻢ ،ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺗﺘ��ﺮﺍﻭﺡ ﻁﺎﻗﺘﻬ��ﺎ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ���ﺔ ﺑ���ﻴﻦ  200-100ﺃﻟ���ﻒ ﺏ/ﻱ  232ﻣﺼ���ﻔﺎﺓ ﺑﻨﺴ���ﺒﺔ  ،%36ﻭﻋ���ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ���ﺎﻓﻲ
ﺍﻟﺼ��ﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺗﺘ��ﺮﺍﻭﺡ ﻁﺎﻗﺘﻬ��ﺎ ﺑ��ﻴﻦ  100-50ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ  115ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ ،ﺑﻴﻨﻤ��ﺎ ﺑﻠ��ﻎ ﻋ��ﺪﺩ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍً ،ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻻ ﺗﺰﻳ�ﺪ ﻁﺎﻗﺘﻬ�ﺎ ﻋ�ﻦ  50ﺃﻟ�ﻒ ﺏ/ﻱ  147ﻣﺼ�ﻔﺎﺓ ،ﺑﻨﺴ�ﺒﺔ
 %23ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ .2014
ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ
ﻳﻜ��ﻮﻥ ﻟﻬ��ﺎ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﻴ��ﺮ ﻓ��ﻲ ﺗﺤﺪﻳ��ﺪ ﻣﺴ��ﺎﺭ ﺍﻟﺘﻄ��ﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴ��ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻬ��ﺬﻩ ﺍﻟﺼ��ﻨﺎﻋﺔ ،ﻳ��ﺄﺗﻲ ﻓ��ﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ ،ﻭﻋ�ﺪﻡ ﺍﻟﻴﻘ�ﻴﻦ
ﺍﻟ��ﺬﻱ ﻳﻜﺘﻨ��ﻒ ﺑﻴﺎﻧ��ﺎﺕ ﺍﻻﺳ��ﺘﻬﻼﻙ ،ﻭﺗﻐﻴ��ﺮ ﻫﻴﻜ��ﻞ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ،ﻭﺗﻮﺟ��ﻪ ﺑﻌ��ﺾ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺩﻋﻢ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ .ﺇﺿ�ﺎﻓﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺃﻋﺒ�ﺎء ﺗﻠﺒﻴ�ﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸ�ﺮﻳﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻴﺌﻴ��ﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻ��ﺔ ﺑﺘﺨﻔ��ﻴﺾ ﻧﺴ��ﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ��ﺖ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺸ��ﺘﻘﺎﺕ ،ﻭﺗ��ﺪﻫﻮﺭ ﺟ��ﻮﺩﺓ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨ��ﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺘﻄ�ﻮﻳﺮ ﺻ�ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ�ﺮ ﻓ�ﻲ ﻛ�ﻞ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﻣﻨ�ﺎﻁﻖ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺒﻌ�ﺎ ً ﻟﻌﻮﺍﻣ�ﻞ ﻋﺪﻳ�ﺪﺓ ،ﺃﻫﻤﻬ�ﺎ ﺣﺎﺟ�ﺔ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ ﺇﻟ�ﻰ ﺗﻠﺒﻴ�ﺔ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠ�ﻲ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﻭﻣﺪﻯ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻹﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳ�ﺪﺓ ،ﻭﻣ�ﺪﻯ ﺍﻻﻫﺘﻤ�ﺎﻡ ﺑﺘﺤﺴ�ﻴﻦ
ﻅ��ﺮﻭﻑ ﺣﻤﺎﻳ��ﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌ��ﺔ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﺘﻠ��ﻮﺙ .ﻭﺗﺸ��ﻴﺮ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌ��ﺎﺕ ﺇﻟ��ﻰ ﺃﻥ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ
ﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻴﺰﺩﺍﺩ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  8570ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻔﺘ�ﺮﺓ ) ،(2018-2012ﻭﺳ�ﺘﺄﺗﻲ
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻣﻌﻈ��ﻢ ﻫ��ﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳ��ﺎﺩﺓ ﻣ��ﻦ ﻣﻨﻄﻘﺘ��ﻲ ﺁﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ ﻭﺍﻟﺸ��ﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳ��ﻂ ،ﻣ��ﻦ ﺧ��ﻼﻝ ﺇﻧﺸ��ﺎء
ﻣﺼﺎﻑ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻴ�ﺎﺕ ﺇﻏ�ﻼﻕ ﻭﺑﻴ�ﻊ ﻣﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ ﻓ�ﻲ ﺍﻟ�ﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺼ��ﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺧﺎﺻ��ﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑ��ﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴ��ﺔ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜ��ﺎ ﺍﻟﺸ��ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﻌ��ﺾ ﺩﻭﻝ ﺁﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ،
ﻛﺎﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ.
ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ
ﻳﺒﻠ��ﻎ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﺁﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ  26400ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  %29ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪﺍﻳ�ﺔ ﻋ�ﺎﻡ  ،2014ﻭﻋ�ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  164ﻣﺼﻔﺎﺓ.
ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨ�ﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ ﻣ�ﻦ ﺣﻴ�ﺚ ﻣﻌ�ﺪﻝ ﻧﻤ�ﻮ ﺍﻟﻄﺎﻗ�ﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ،ﻣﺪﻓﻮﻋ��ﺔ ﺑﺘﻨ��ﺎﻣﻲ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠ��ﻲ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ .ﻭﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟ��ﺮﻏﻢ ﻣ��ﻦ
ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟ�ﺬﻱ ﺷ�ﻬﺪﺗﻪ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﺁﺳ�ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ�ﻴﻔﻴﻚ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻌﻘ�ﺪ ﺍﻷﻭﻝ
ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻘ��ﺮﻥ ﺍﻟﺤ��ﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸ��ﺮﻳﻦ ،ﻭﺧﺎﺻ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﺼ��ﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨ��ﺪ ،ﻓﻘ��ﺪ ﺷ��ﻬﺪﺕ ﺑﻠ��ﺪﺍﻥ ﺃﺧ��ﺮﻯ
ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺨﺘﻠﻔ�ﺔ ،ﻣﻨﻬ�ﺎ ﻣ�ﺎ ﻳﻌ�ﻮﺩ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻧﺨﻔ�ﺎﺽ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌ�ﻮﺩ ﺇﻟ�ﻰ ﻗ�ﺪﻡ ﺍﻟﻤﺼ�ﻔﺎﺓ ﻭﺿ�ﻌﻒ
ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﻬﺎ.
ﺷ��ﻬﺪﺕ ﻣﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﻓ��ﻲ ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﺁﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ ﺗﻄ��ﻮﺭﺍﺕ ﻫﺎﻣ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺃﺩﺍﺋﻬ��ﺎ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻁﺎﻗ�ﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴ�ﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧ�ﺔ ﻣ�ﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘﺎﻧﻲ ﻟﻠﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﺗﻜﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔ�ﺎﺕ
ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ��ﺔ ،ﺑﺸ��ﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﻓ��ﻖ ﻣ��ﻊ ﺍﺭﺗﻔ��ﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ،ﻭﺫﻟ��ﻚ ﻟﺘﻌ��ﺪﻳﻞ ﻫﻴﻜ �ﻞ ﺍﻹﻧﺘ��ﺎﺝ ﺑﻤ��ﺎ
ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠ�ﻲ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ ،ﻭﺗﻤﻜ�ﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ
ﻣ��ﻦ ﺗﻜﺮﻳ��ﺮ ﺍﻟﻨﻔ��ﻮﻁ ﺍﻟﺨ��ﺎﻡ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ��ﺔ ﺍﻟﻤﺴ��ﺘﻮﺭﺩﺓ ﻣ��ﻦ ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﺍﻟﺸ��ﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳ��ﻂ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺗﺘﻤﻴ��ﺰ
ﺑﺎﺣﺘﻮﺍﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ.
13
ﺁﻓﺎﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻩ

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

البحث األول

ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﺁﺳ�ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ�ﻴﻔﻴﻚ ﻣﺸ�ﻜﻠﺔ ﺗﻐﻴ�ﺮ ﻫﻴﻜ�ﻞ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﻋﻠ�ﻰ
ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﺣﻴ�ﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌ�ﺖ ﻧﺴ�ﺒﺔ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔ�ﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳ�ﻄﺔ ﻓ�ﻲ
ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ�ﺔ ،ﻭﻳﻌ�ﻮﺩ ﺍﻟﺴ�ﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ�ﻲ ﻟﻬ�ﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺨﻔ�ﻴﺾ ﺍﺳ�ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﻗ�ﻮﺩ ﺍﻟﺜﻘﻴ�ﻞ ﺍﻟﺤ�ﺎﻭﻱ ﻋﻠ�ﻰ ﻧﺴ�ﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌ�ﺔ ﻣ�ﻦ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ.
ﻛﻤ���ﺎ ﻳﺘﻮﻗ���ﻊ ﺍﺳ���ﺘﻤﺮﺍﺭ ﻧﻤ���ﻮ ﺍﻟﻄﻠ���ﺐ ﻋﻠ���ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ���ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﻣﻨﻄﻘ���ﺔ ﺁﺳ���ﻴﺎ
ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ،ﻭﺳﺘﺴﺘﺤﻮﺫ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  %80ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻤﻲ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻌﻘ�ﺪﻳﻦ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ.
ﺗﺘﺠ���ﻪ ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘ���ﺔ ﺁﺳ���ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ���ﻴﻔﻴﻚ ﺇﻟ���ﻰ ﺍﻋﺘﻤ���ﺎﺩ ﻣﻌ���ﺎﻳﻴﺮ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘ���ﺔ ﻣ���ﻊ ﺍﻟﻤﻌ���ﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿ�ﻴﻴﻦ ﺑﺘﻄ�ﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﻟﺨﻔ�ﺾ
ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺗﻬﺎ ،ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣ�ﻊ ﺍﻟﻤﻌ�ﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻ�ﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳ�ﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌ�ﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ.
ﺗﺸﻬﺪ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﻧﻬﻀﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻮﺳ�ﻴﻊ
ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ،ﻭﺫﻟ��ﻚ ﻣ��ﻦ ﺧ��ﻼﻝ ﺇﻧﺸ��ﺎء  31ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ ﺟﺪﻳ��ﺪﺓ ﺑﺤﻠ��ﻮﻝ  2018ﺗﺘﺮﻛ��ﺰ
ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ.
ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓ�ﻲ ﻗﺎﺋﻤ�ﺔ ﻣﻨ�ﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ ﺑﻌ�ﺪ ﺁﺳ�ﻴﺎ
ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ،ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  21748ﺃﻟ�ﻒ ﺏ/ﻱ ﻭﻧﺴ�ﺒﺔ  %24ﻣ�ﻦ ﺇﺟﻤ�ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ�ﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ  148ﻣﺼﻔﺎﺓ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ .2014
ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺇﻏﻼﻕ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺑ�ﺪﺃﺕ ﻓ�ﻲ ﻣﻄﻠ�ﻊ ﻋﻘ�ﺪ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨ�ﺎﺕ ﻣ�ﻦ
ﺍﻟﻘ��ﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿ��ﻲ ﻓ��ﻲ ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜ��ﺎ ﺍﻟﺸ��ﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺧﺎﺻ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤ��ﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴ��ﺔ
ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺍﻧﺨﻔ��ﺾ ﻓﻴﻬ��ﺎ ﻋ��ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﻣ��ﻦ  320ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ ﻋ��ﺎﻡ  1980ﺇﻟ��ﻰ  125ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ ﻓ��ﻲ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ .2014
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜ�ﺎ ﺍﻟﺸ�ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﻗ�ﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺤﺠ�ﻢ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟ�ﻰ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ ﻣ�ﻦ ﺣﻴ�ﺚ ﺍﺭﺗﻔ�ﺎﻉ ﻁﺎﻗ�ﺔ ﻋﻤﻠﻴ�ﺎﺕ
ﺗﺤﻮﻳ��ﻞ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔ��ﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ��ﺔ ﺇﻟ��ﻰ ﻣﺸ��ﺘﻘﺎﺕ ﺧﻔﻴﻔ��ﺔ ﻋﺎﻟﻴ��ﺔ ﺍﻟﺠ��ﻮﺩﺓ ،ﻣﺪﻓﻮﻋ��ﺔ ﺑﺘﺤﺴ��ﻴﻦ ﺭﺑﺤﻴ��ﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻭﺗﻌ�ﺪﻳﻞ ﻫﻴﻜ�ﻞ ﺍﻹﻧﺘ�ﺎﺝ ﺑﻤ�ﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓ�ﻖ ﻣ�ﻊ ﻫﻴﻜ�ﻞ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻤﺸ�ﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ،
ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ�ﺔ ﻧﺘﻴﺠ�ﺔ ﺍﻟﺘﺸ�ﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴ�ﺔ ﺍﻟﺼ�ﺎﺭﻣﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈ�ﺮ ﺣ�ﺮﻕ ﺍﻟﻮﻗ�ﻮﺩ ﺍﻟﺤ�ﺎﻭﻱ ﻋﻠ�ﻰ ﻧﺴ�ﺐ ﻣﺮﺗﻔﻌ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ�ﺖ ﻭﺍﻟﺸ�ﻮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﻠﻮﺛ�ﺔ
ﻟﻠﺒﻴﺌ���ﺔ .ﻛﻤ���ﺎ ﺳ���ﺎﻫﻢ ﺍﻟﺘﻄ���ﻮﺭ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟ���ﻮﺟﻲ ﻓ���ﻲ ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜ���ﺎ ﺍﻟﺸ���ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓ���ﻲ ﻧﻀ���ﻮﺝ ﻫ���ﺬﻩ
ﺍﻟﺼ�ﻨﺎﻋﺔ ،ﻭﻳﻼﺣ��ﻆ ﺃﻥ ﺗﻄ�ﻮﺭ ﻁﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴ��ﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘ�ﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻌﻘ�ﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿ��ﻴﻴﻦ
ﻛﺎﻥ ﻁﻔﻴﻔﺎ ً ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴﺔ ،ﻧﻈﺮﺍً ﻟﺒﻠﻮﻏﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴ�ﺔ
ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮﺩ.
ﻭﺍﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻐﻴﺮ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠ�ﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻷﺳ��ﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻌﻘ��ﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿ��ﻴﻴﻦ ،ﻛﻤ��ﺎ ﻳﺘﻮﻗ��ﻊ ﺍﺳ��ﺘﻤﺮﺍﺭ
ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ.
ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜ�ﺎ ﺍﻟﺸ�ﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺧﺎﺻ�ﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳ�ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤ�ﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒ�ﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻭﺭﻭﺑ�ﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﺣﻴ�ﺚ ﺻ�ﺮﺍﻣﺔ ﻣﻌ�ﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺍﺻ�ﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ ﺑﻤ�ﺎ
ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤ�ﺎﻡ ﺑﺤﻤﺎﻳ�ﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺘﻠ�ﻮﺙ ،ﻣﻤ�ﺎ ﻳﻀ�ﻴﻒ ﺃﻋﺒ�ﺎء ﻛﺒﻴ�ﺮﺓ ﻋﻠ�ﻰ ﺷ�ﺮﻛﺎﺕ
ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ.
ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓ�ﻲ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑ�ﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴ�ﺔ  14407.4ﺃﻟ�ﻒ ﺏ/ﻱ ،ﻭﺗ�ﺄﺗﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %16ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﻋ�ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  93ﻣﺼﻔﺎﺓ.
ﺷ��ﻬﺪﺕ ﺃﻭﺭﻭﺑ��ﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻌﻘ��ﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿ��ﻴﻴﻦ ﺇﻏ��ﻼﻕ ﺍﻟﻌﺪﻳ��ﺪ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ
ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﻌﻮﺩ ﻣﻌﻈﻤﻬ�ﺎ ﺇﻟ�ﻰ ﺗﺮﺍﺟ�ﻊ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ ،ﻭﺗﺰﺍﻳ�ﺪ ﺷ�ﺪﺓ
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

البحث األول

ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻮﺟ�ﻪ ﻧﺤ�ﻮ ﺍﺳ�ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﻗ�ﻮﺩ ﺍﻟﺒ�ﺪﻳﻞ ،ﺇﺿ�ﺎﻓﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺃﺳ�ﺒﺎﺏ ﺃﺧ�ﺮﻯ ﻓﻨﻴ�ﺔ ﺗﺘﻌﻠ�ﻖ
ﺑﻀﻌﻒ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ.
ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ ﻓ�ﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑ�ﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴ�ﺔ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﻗ�ﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺤﺠ�ﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴ�ﺮ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳ��ﻂ  ،ﻛﻤ��ﺎ ﺃﻧﻬ��ﺎ ﺗﺘﻤﻴ�ﺰ ﺑﺎﺭﺗﻔ��ﺎﻉ ﺩﺭﺟ��ﺔ ﺗﻌﻘﻴ��ﺪﻫﺎ ﻻﺣﺘﻮﺍﺋﻬ��ﺎ ﻋﻠ��ﻰ ﻁﺎﻗ��ﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴ��ﺔ ﻣ��ﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣ�ﻦ ﺇﻧﺘ�ﺎﺝ ﻣﺸ�ﺘﻘﺎﺕ ﻧﻔﻄﻴ�ﺔ ﺫﺍﺕ ﺟ�ﻮﺩﺓ ﻋﺎﻟﻴ�ﺔ ﻣ�ﻦ
ﺣﻴﺚ ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
ﻭﺍﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑ�ﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴ�ﺔ ﻣﺸ�ﻜﻠﺔ ﺗﻨ�ﺎﻣﻲ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ
ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻭﻗﻮﺩ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ ،ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐ�ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭﺯﻳ�ﺖ ﺍﻟﻮﻗ�ﻮﺩ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻌﻘ�ﺪﻳﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺿ��ﻴﻴﻦ ،ﻭﻗ��ﺪ ﺃﺩﻯ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴ��ﺮ ﺇﻟ��ﻰ ﺣ��ﺪﻭﺙ ﺗﺒ��ﺎﻳﻦ ﻓ��ﻲ ﻣﻴ��ﺰﺍﻥ ﺇﻧﺘ��ﺎﺝ ﻭﺍﺳ��ﺘﻬﻼﻙ ﺑﻌ��ﺾ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺑﻘﻲ ﻁﻔﻴﻔﺎً ،ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻨﻮﻋﻴ�ﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ ﻓ�ﻲ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻌﻘ�ﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘ�ﺎﺩﻣﻴﻦ ،ﻭﺫﻟ�ﻚ ﻧﺘﻴﺠ�ﺔ ﺳﻴﺎﺳ�ﺔ ﺩﻋ�ﻢ ﻭﺗﺸ�ﺠﻴﻊ ﺍﻟﻮﻗ�ﻮﺩ
ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ،ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺮﻛ�ﺎﺕ
ﻭﺳ��ﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘ��ﻞ ،ﻭﺳ��ﻴﺒﻘﻰ ﻣﻌ��ﺪﻝ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﻋﻠ��ﻰ ﻛ��ﻞ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻐ��ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟ��ﺪﻳﺰﻝ ﺛﺎﺑﺘ��ﺎً ،ﺑﻴﻨﻤ��ﺎ
ﺳﻴﺘﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ.
ﺗﺘﺼ��ﺪﺭ ﺃﻭﺭﻭﺑ��ﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒ��ﺔ ﺍﻷﻭﻟ��ﻰ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ ﻣ��ﻦ ﺣﻴ��ﺚ ﺻ��ﺮﺍﻣﺔ ﻣﻌ��ﺎﻳﻴﺮ
ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴ�ﺔ ﺑﻤ�ﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓ�ﻖ ﻣ�ﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤ�ﺎﻡ ﺑﺤﻤﺎﻳ�ﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺘﻠ�ﻮﺙ ،ﻭﻗ�ﺪ
ﺗ�ﺪﺭﺟﺖ ﻋﻤﻠﻴ��ﺔ ﺇﺻ�ﺪﺍﺭ ﺗﺸ��ﺮﻳﻌﺎﺕ ﻣﻮﺍﺻ��ﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ ﻓ��ﻲ ﻋ��ﺪﺓ ﻣﺮﺍﺣ�ﻞ ﻣﻨ��ﺬ ﺗﺴ��ﻌﻴﻨﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2009
ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ  9810.4ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﺑﻨﺴ�ﺒﺔ  %11ﻣ�ﻦ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ  84ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ .2014
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ﺡ

آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑ�ﺎ ﺍﻟﺸ�ﺮﻗﻴﺔ ﻣ�ﻦ ﺿ�ﻌﻒ ﺭﺑﺤﻴﺘﻬ�ﺎ ﺑﺴ�ﺒﺐ
ﻗﺪﻣﻬﺎ ،ﻭﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﻬﺎ ،ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴ�ﺔ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠ�ﻲ ،ﺑﺎﺳ�ﺘﺜﻨﺎء ﻣﺼ�ﺎﻓﻲ ﺭﻭﺳ�ﻴﺎ
ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺧﺼ��ﺺ ﺍﻟﻌﺪﻳ��ﺪ ﻣﻨﻬ��ﺎ ﻟﺘﺼ��ﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺸ��ﺘﻘﺎﺕ ﺇﻟ��ﻰ ﺍﻷﺳ��ﻮﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴ��ﺔ .ﻭﻗ��ﺪ ﺳ��ﺎﻫﻤﺖ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ.
ﻭﺍﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸ�ﺮﻗﻴﺔ ﻣﺸ�ﻜﻠﺔ ﺗﻨ�ﺎﻣﻲ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ
ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ،ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺿ�ﻪ ﺑﺸ�ﻜﻞ ﺣ�ﺎﺩ ﻋﻠ�ﻰ ﺯﻳ�ﺖ ﺍﻟﻮﻗ�ﻮﺩ ،ﻭﻟ�ﻢ ﻳﺘﺮﺍﻓ�ﻖ ﺫﻟ�ﻚ ﻣ�ﻊ
ﺗﻐﻴ��ﺮ ﻓ��ﻲ ﻫﻴﻜ��ﻞ ﺍﻹﻧﺘ��ﺎﺝ ،ﺣﻴ���ﺚ ﻳﻼﺣ��ﻆ ﻭﺟ��ﻮﺩ ﻓ��ﺎﺋﺾ ﻓ���ﻲ ﺯﻳ��ﺖ ﺍﻟﻮﻗ��ﻮﺩ ﻭﻋﺠ��ﺰ ﻓ���ﻲ
ﺍﻟﻤﻘﻄﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺪﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻋﻦ ﺟﺎﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣ�ﻦ ﺣﻴ�ﺚ ﻣﻮﺍﺻ�ﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴ�ﺔ
ﺍﻟﻨﺎﻅﻤﺔ ﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ.
ﺗﺘﺮﻛ�ﺰ ﻣﺸ�ﺎﺭﻳﻊ ﺗﻄ�ﻮﻳﺮ ﺻ��ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ�ﺮ ﻓ�ﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑ��ﺎ ﺍﻟﺸ�ﺮﻗﻴﺔ ﻭﺇﻧﺸ�ﺎء ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓ�ﻲ ﻛ�ﻞ ﻣ�ﻦ ﺭﻭﺳ�ﻴﺎ ﻭﻛﺎﺯﺍﺧﺴ�ﺘﺎﻥ ﻭﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴ�ﺘﺎﻥ ،ﻭﺫﻟ�ﻚ ﻟﺘﻌﺰﻳ�ﺰ ﺍﻟﻘﻴﻤ�ﺔ ﺍﻟﻤﻀ�ﺎﻓﺔ
ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺧ�ﻼﻝ ﺗﺼ�ﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ ﺑ�ﺪﻻً ﻣ�ﻦ ﺗﺼ�ﺪﻳﺮ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨ�ﺎﻡ ،ﻭﺗﻠﺒﻴ�ﺔ
ﺍﻟﻄﻠ���ﺐ ﺍﻟﻤﺘﻨ���ﺎﻣﻲ ﻋﻠ���ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ���ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﺴ���ﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ���ﺔ ،ﻭﺧﺎﺻ���ﺔ ﺍﻟﻐ���ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺪﻳﺰﻝ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﻴﻜﻞ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻟﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻋﻠ�ﻰ
ﺣﺴ��ﺎﺏ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ��ﺔ ﺑﻤ��ﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓ��ﻖ ﻣ��ﻊ ﻫﻴﻜ��ﻞ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﺴ��ﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ��ﺔ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒ��ﺎﺕ ﺃﺳ��ﻮﺍﻕ
ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.
ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
ﺗﺒﻠ��ﻎ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﺍﻟﺸ��ﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳ��ﻂ  8545.4ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  %9ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ�ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ ،ﻭﻋ�ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ  49ﻣﺼ�ﻔﺎﺓ ﺑﺪﺍﻳ�ﺔ
ﻋﺎﻡ .2014

ﺁﻓﺎﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

17
ﻁ

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

البحث األول

ﺻ��ﻤﻤﺖ ﻣﻌﻈ��ﻢ ﻣﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﻓ��ﻲ ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﺍﻟﺸ��ﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳ��ﻂ ﺑﺸ��ﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳ��ﻲ ﻟﺘﻠﺒﻴ��ﺔ
ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠ�ﻚ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻭﻣﻌﺪﻻﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺩﻭﻟ�ﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳ�ﺖ
ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤ�ﺪﺓ ،ﻓﻘ�ﺪ ﺻ�ﻤﻤﺖ ﻟﺘﻠﺒﻴ�ﺔ ﺍﻟﺴ�ﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ�ﺔ ﻭﺗﺼ�ﺪﻳﺮ ﺍﻟﻔ�ﺎﺋﺾ
ﺇﻟ��ﻰ ﺍﻷﺳ��ﻮﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴ��ﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻧ��ﻪ ﻣ��ﻊ ﺍﺯﺩﻳ��ﺎﺩ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠ��ﻲ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ
ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺃﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗ�ﺎﺩﺭ ﻋﻠ�ﻰ
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴ�ﺘﻬﻠﻜﺔ ،ﺑﺴ�ﺒﺐ
ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﻧﺴﺒﺔ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸ�ﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿ�ﻴﺔ ﺷ�ﻬﺪﺕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘ�ﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺭﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴ�ﺔ
ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻗﺔ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ�ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ﻭﺇﻧﺸ�ﺎء ﻣﺼ�ﺎﻑ ﺟﺪﻳ�ﺪﺓ
ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ ،ﻛﻤﺼﻔﺎﺓ ﻋﺒﺪﺍﻥ ﻓﻲ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﺠﺒﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻭﺭﺍﺱ ﻟﻔﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ.
ﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻏ�ﻼﻕ ﻫﺎﻣ�ﺔ ﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﺸ�ﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳ�ﻂ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻌﻘ�ﺪﻳﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ،ﻭﺍﻧﺤﺼﺮﺕ ﻓﻲ ﺇﻏ�ﻼﻕ ﻋ�ﺪﺩ ﻣﺤ�ﺪﻭﺩ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼ�ﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﺠ�ﻢ ﻓ�ﻲ ﻛ�ﻞ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻀﻌﻒ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻭﻋﺪﻡ ﺟﺪﻭﻯ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ.
ﻭﺍﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻣﺸ�ﻜﻠﺔ ﺗﻨ�ﺎﻣﻲ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻐ�ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ
ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﺜﺎ ﻭﻏﺎﺯ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴ�ﺎﻝ ،ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺿ�ﻪ ﻋﻠ�ﻰ ﺯﻳ�ﺖ ﺍﻟﻮﻗ�ﻮﺩ ،ﺗﺮﺍﻓ�ﻖ ﺍﻟﺘﻐﻴ�ﺮ ﻓ�ﻲ ﻫﻴﻜ�ﻞ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻊ ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻄ�ﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴ�ﺘﻤﺮ ﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ ،ﻭﺧﺎﺻ�ﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬ�ﺎ ﻣ�ﻦ ﺗﻨﻔﻴ�ﺬ ﻣﺸ�ﺎﺭﻳﻊ ﺍﺳ�ﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﻣﻜﻠﻔﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟ�ﺪﻭﻝ ﺗﺴ�ﺘﻮﺭﺩ ﺑﻌ�ﺾ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ ﻭﺗﺼ�ﺪﺭ ﺃﺧ�ﺮﻯ ﺑﺴ�ﺒﺐ ﺍﻟﺘﺒ�ﺎﻳﻦ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺝ.
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳ�ﻂ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ،ﻭﺳﺘﺘﺮﻛﺰ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻛ�ﻞ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻐ�ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟ�ﺪﻳﺰﻝ ،ﺑﻴﻨﻤ�ﺎ ﺳ�ﻴﺘﺮﺍﺟﻊ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ.
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ﻱ

آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺗﻌﺎﻧﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻣ�ﻦ ﺿ�ﻌﻒ ﺍﻟﺘﺸ�ﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴ�ﺔ
ﺍﻟﻨﺎﻅﻤﺔ ﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻟﻘﻄ�ﺎﻉ ﺍﻟﻌ�ﺎﻡ.
ﻭﻗﺪ ﺑ�ﺪﺃﺕ ﻋﻤﻠﻴ�ﺔ ﺇﺻ�ﺪﺍﺭ ﺗﺸ�ﺮﻳﻌﺎﺕ ﻣﺤﻠﻴ�ﺔ ﻟﺘﺤﺴ�ﻴﻦ ﻣﻮﺍﺻ�ﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ ،ﻭﺧﺎﺻ�ﺔ ﻓ�ﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠ�ﺐ ﻣﻮﺍﺻ�ﻔﺎﺕ ﺻ�ﺎﺭﻣﺔ،
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ.
ﺗﺸﻬﺪ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳ�ﻂ ﺗﻄ�ﻮﺭﺍﺕ ﻫﺎﻣ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﻣﺠ�ﺎﻝ ﺗﻄ�ﻮﻳﺮ ﻣﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﺴ�ﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ�ﺔ .ﻭﻳﺘﺮﻛ�ﺰ ﻣﻌﻈ�ﻢ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ�ﺔ ﺍﻟﺴ�ﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺇﻳ�ﺮﺍﻥ ﻭﺍﻟﻌ�ﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﻜﻮﻳ�ﺖ ﻭﺍﻹﻣ�ﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ�ﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.
ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜ�ﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴ�ﺔ  6443ﺃﻟ�ﻒ ﺏ/ﻱ ﺑﻨﺴ�ﺒﺔ %7
ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ ،ﻭﻋ�ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠ�ﺔ  65ﻣﺼ�ﻔﺎﺓ ﺑﺪﺍﻳ�ﺔ ﻋ�ﺎﻡ
.2014
ﺷﻬﺪﺕ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻌﻘ�ﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿ�ﻴﻴﻦ ﺗﻄ�ﻮﺭﺍﺕ ﻫﺎﻣ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﻣﺠ�ﺎﻝ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ�ﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﻣﻨﺘﺠ�ﺎﺕ ﺧﻔﻴﻔ�ﺔ ﻋﺎﻟﻴ�ﺔ ﺍﻟﺠ�ﻮﺩﺓ،
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﺑﺴ�ﺒﺐ ﺇﻏ�ﻼﻕ ﺑﻌ�ﺾ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼ�ﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﺠ�ﻢ
ﺃﻭ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ.
ﺍﺭﺗﻔ��ﻊ ﻣﻌ��ﺪﻝ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ ﺧ��ﻼﻝ ﺍﻟﺴ��ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸ��ﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿ��ﻴﺔ
ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻟﻢ ﻳﺘﺮﺍﻓ�ﻖ ﻣ�ﻊ ﺯﻳ�ﺎﺩﺓ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ�ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ
ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺒﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
ﻭﺍﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﺸ�ﻜﻠﺔ ﺗﻨ�ﺎﻣﻲ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ
ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ،ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺿﻪ ﻋﻠ�ﻰ ﺯﻳ�ﺖ ﺍﻟﻮﻗ�ﻮﺩ ،ﻭﻟ�ﻢ ﻳﺘﺮﺍﻓ�ﻖ ﺫﻟ�ﻚ ﻣ�ﻊ ﺗﻐﻴ�ﺮ ﻫﻴﻜ�ﻞ
ﺍﻹﻧﺘ��ﺎﺝ ،ﻣﻤ��ﺎ ﻳﺸ��ﻴﺮ ﺇﻟ��ﻰ ﺣﺎﺟ��ﺔ ﻣﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﺇﻟ��ﻰ ﺇﺿ��ﺎﻓﺔ ﻁﺎﻗ��ﺎﺕ ﺟﺪﻳ��ﺪﺓ ﻣ��ﻦ ﻋﻤﻠﻴ��ﺎﺕ
ﺁﻓﺎﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
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البحث األول

ﺗﻜﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ
ﻓ�ﻲ ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜ�ﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴ��ﺔ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻌﻘ��ﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘ�ﺎﺩﻣﻴﻦ ،ﻭﻟﻜ��ﻦ ﺑﻘﻴﻤ�ﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟ��ﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧ�ﺔ ﺑﻤﻨ��ﺎﻁﻖ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﺗﺨﺘﻠ���ﻒ ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜ���ﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴ���ﺔ ﻋ���ﻦ ﺍﻟﺸ���ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣ���ﻦ ﺣﻴ���ﺚ ﻣﻮﺍﺻ���ﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ���ﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ ،ﻭﺫﻟ��ﻚ ﺑﺴ��ﺒﺐ ﺃﻥ ﻣﻠﻜﻴ��ﺔ ﻣﻌﻈ��ﻢ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﺗﻌ��ﻮﺩ ﺇﻟ��ﻰ ﺍﻟﻘﻄ��ﺎﻉ ﺍﻟﻌ��ﺎﻡ ،ﻣ��ﻊ ﺿ��ﻌﻒ
ﺍﻟﺘﺸ���ﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴ���ﺔ ﺍﻟﻨﺎﻅﻤ���ﺔ ﻟﻤﻮﺍﺻ���ﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ���ﺎﺕ .ﻭﻳﺘﻮﻗ���ﻊ ﺃﻥ ﺗﺘﺤﺴ���ﻦ ﻣﻮﺍﺻ���ﻔﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ﻋﻨ��ﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬ��ﺎء ﻣ��ﻦ ﺗﻨﻔﻴ��ﺬ ﻣﺸ��ﺎﺭﻳﻊ ﺗﻄ��ﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤ��ﺔ ﻭﺇﻧﺸ��ﺎء ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺗﺒﻠ��ﻎ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴ��ﺎ  3497ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ ﺑﻨﺴ��ﺒﺔ  %4ﻣ��ﻦ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ  44ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ .2014
ﻣﻌﻈ��ﻢ ﻣﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﻓ��ﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴ��ﺎ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻨ��ﻮﻉ ﺍﻟﺒﺴ��ﻴﻂ ﺑﻄﺎﻗ��ﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀ��ﺔ،
ﺻﻤﻤﺖ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﻓ�ﻲ
ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻣﺼﻔﺎﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴ�ﺪ )ﻣﻴ�ﺪﻭﺭ( ﻗ�ﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠ�ﻰ ﺇﻧﺘ�ﺎﺝ ﻣﺸ�ﺘﻘﺎﺕ ﺑﻤﻮﺍﺻ�ﻔﺎﺕ
ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺻﺮﺍﻣﺔ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻣﺮﻭﻧﺘﻬﺎ ﻓ�ﻲ ﺗﻜﺮﻳ�ﺮ ﺃﻧ�ﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔ�ﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ .ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ،ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﻌ�ﺾ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺟﻴﺪﺓ.
ﺷﻬﺪﺕ ﺩﻭﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ�ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ﺧ�ﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘ�ﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿ�ﻴﻴﻦ ،ﻟﻜﻨﻬ�ﺎ
ﻟﻢ ﺗﺘﺮﺍﻓﻖ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴ�ﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴ�ﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘ�ﺔ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬ�ﺎ ﻣ�ﻦ ﺇﻧﺘ�ﺎﺝ
ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗ�ﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ ،ﻭﻟ�ﻢ ﺗ�ﺘﻤﻜﻦ ﻣﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ ﻓ�ﻲ ﻣﻌﻈ�ﻢ ﺩﻭﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴ�ﺎ
ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ.
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ﻝ

آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻭﺍﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻐﻴﺮ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ،ﺑﻴﻨﻤ�ﺎ
ﺍﻧﺨﻔﻀ��ﺖ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ��ﺔ ،ﻛﻤ��ﺎ ﻳﺘﻮﻗ��ﻊ ﺍﺳ��ﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻨ��ﺎﻣﻲ ﻣﻌ��ﺪﻝ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﻋﻠ��ﻰ ﻛﺎﻓ��ﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ.
ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻣﺼ�ﺎﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴ�ﺎ  3350ﺟ�ﺰء
ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2013ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻟ�ﻰ ﺿ�ﻌﻒ ﺃﺩﺍء ﻣﻌﻈ�ﻢ ﻣﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ،
ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸ�ﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴ�ﺔ ،ﺑﺎﺳ�ﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌ�ﺾ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜ�ﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ.
ﺷﻬﺪﺕ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄ�ﻂ ﺍﻟﺘ�ﻲ
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻧﻔﻂ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤ�ﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻌﻈ�ﻢ ﻫ�ﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄ�ﻂ
ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﻌﻮﺩ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳ�ﺘﻘﺮﺍء ﺍﻟﺘﻄ�ﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴ�ﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴ�ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺼ�ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ�ﺮ ﻓ�ﻲ ﻣﻨ�ﺎﻁﻖ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺃﻫﻤﻬﺎ:
• ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟ��ﺮﻏﻢ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﺘﺤ��ﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳ��ﺪﺓ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺗﻮﺍﺟ��ﻪ ﺻ��ﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳ��ﺮ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ،ﻛﺎﺭﺗﻔ��ﺎﻉ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺮﺑﺤﻴ�ﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻬ�ﺎ ﺗﺤﻈ�ﻰ ﺑﺎﻫﺘﻤ�ﺎﻡ ﻛﺒﻴ�ﺮ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ،ﻧﻈﺮﺍً ﻟﺪﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ
ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
• ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜ�ﺎ ﺍﻟﺸ�ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋ�ﻦ ﻣﻨ�ﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣ�ﻦ ﺣﻴ�ﺚ ﻣﻮﺍﺻ�ﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ ،ﻭﻟﻜ�ﻲ ﺗ�ﺘﻤﻜﻦ ﺍﻟ�ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴ�ﺔ ﻣ�ﻦ
ﺗﺤﺴ��ﻴﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬ��ﺎ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌ��ﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴ��ﺔ ﺗﺤﺘ��ﺎﺝ ﺇﻟ��ﻰ ﺍﺳ��ﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻫﻈ��ﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴ��ﺬ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺇﻧﺸﺎء ﻣﺼﺎﻑ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

البحث األول

• ﺿ��ﺮﻭﺭﺓ ﺗﺸ��ﻜﻴﻞ ﻫﻴﺌ��ﺔ ﺩﻭﻟﻴ��ﺔ ﺗﻬ��ﺘﻢ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠ��ﺔ ﺍﻟﻤﺸ��ﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺗﻌ��ﺎﻧﻲ ﻣﻨﻬ��ﺎ ﺻ��ﻨﺎﻋﺔ
ﺗﻜﺮﻳ��ﺮ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ،ﻭﺗﻌﺰﻳ��ﺰ ﺍﻟﺘﻌ��ﺎﻭﻥ ﺑ��ﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ ﻓ��ﻲ ﻣﺠ��ﺎﻝ ﺗﻄ��ﻮﻳﺮ ﻫ��ﺬﻩ ﺍﻟﺼ��ﻨﺎﻋﺔ،
ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ.
• ﺗﻌﺰﻳ��ﺰ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴ��ﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌ��ﺎﻭﻥ ﺑ��ﻴﻦ ﻣﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﺘﺠ��ﺎﻭﺭﺓ ﻓ��ﻲ ﻛ��ﻞ ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﺃﻭ
ﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺪﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﺩﺍﺋﻬ�ﺎ ﺍﻟﻔﻨ�ﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼ�ﺎﺩﻱ ،ﻭﺧﺎﺻ�ﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﻟﻠ�ﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻻ ﺗﻤﺘﻠ�ﻚ ﻣﺼ�ﺎﻧﻊ ﺇﻧﺘ�ﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌ�ﺪﺍﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ�ﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤ�ﻮﺍﺩ ﺍﻷﺳﺎﺳ�ﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣ�ﺔ
ﻟﺒﻨﺎء ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ.
• ﺩﻋﻢ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﻫ�ﺪ ﺍﻷﺑﺤ�ﺎﺙ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ
ﻓ��ﻲ ﻣﺠ��ﺎﻝ ﺗﻄ��ﻮﻳﺮ ﺃﺩﺍء ﺻ��ﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳ��ﺮ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ،ﻭﺍﺧﺘﻴ �ﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻄ��ﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘ��ﻲ
ﺗﺴ��ﺎﻋﺪ ﻣﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﻋﻠ��ﻰ ﺗﺤﺴ��ﻴﻦ ﻗ��ﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻻﻟﺘ��ﺰﺍﻡ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒ��ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸ��ﺮﻳﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
• ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ.
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ﺎﺕ
• ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ) :ﺃﻟ�ﻒ ﺑﺮﻣﻴ�ﻞ/ﺍﻟﻴ�ﻮﻡ(  ،Thousand barrels per dayﻭﺣ�ﺪﺓ ﻗﻴ�ﺎﺱ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ،ﻭﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ.
• ﺃﺯﻣ���ﺮﺓ  :Isomerizationﺗﺤﺴ���ﻴﻦ ﺍﻟ���ﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘ���ﺎﻧﻲ ﻟﻠﻘﻄﻔ���ﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔ���ﺔ ﻛﺎﻟﻨﺎﻓﺜ���ﺎ
ﻭﺍﻟﺒﻴﻴﻮﺗﺎﻥ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﻟﻠﻤﺰﺝ ﻣﻊ ﻣﻨﺘﺞ ﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ.
ﻭﺍﻟﺒ
• ﺃﻟﻜﻠ���ﺔ  : Alkylationﺇﻧﺘ���ﺎﺝ ﻣﻜﻮﻧ���ﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴ���ﺔ ﺍﻟ���ﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘ���ﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤ���ﺰﺝ ﻣ���ﻊ ﻣﻨ���ﺘﺞ
ﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ.
• ﺗﻔﺤ��ﻴﻢ ﻣﺆﺟ��ﻞ  :Delayed Cokingﻋﻤﻠﻴ��ﺔ ﺗﻜﺴ��ﻴﺮ ﺣ��ﺮﺍﺭﻱ ﻟﺘﺤﻮﻳ��ﻞ ﻣﺨﻠﻔ��ﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﻄﻴﺮ ﺍﻟﻔﺮﺍﻏﻲ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻛﺎﻟﻨﺎﻓﺜﺎ ﻭﺯﻳﺖ ﺍﻟﻐ�ﺎﺯ ،ﻭﺇﻟ�ﻰ ﻓﺤ�ﻢ ﺑﺘﺮﻭﻟ�ﻲ
.Coke
• ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺟ�ﻮﻱ  :Atmospheric Distillationﻋﻤﻠﻴ�ﺔ ﻓﺼ�ﻞ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨ�ﺎﻡ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴ�ﺎ ً
ﺇﻟﻰ ﻗﻄﻔﺎﺕ ﺑﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﺃﻭﻟﻴﺔ  ،ﻭﻫ�ﻲ ﻏ�ﺎﺯ ﺍﻟﺒﺘ�ﺮﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴ�ﺎﻝ ،ﻭﻧﺎﻓﺜ�ﺎ ،ﻭﻛﻴﺮﻭﺳ�ﻴﻦ ﻭﺯﻳ�ﺖ
ﻏﺎﺯ ،ﻭﺯﻳﺖ ﻭﻗﻮﺩ.
• ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻓﺮﺍﻏ�ﻲ  :Vacuum Distillationﻋﻤﻠﻴ�ﺔ ﻓﺼ�ﻞ ﻣﺨﻠﻔ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻄﻴ�ﺮ ﺍﻟﺠ�ﻮﻱ
ﺇﻟ��ﻰ ﺯﻳ��ﺖ ﻏ��ﺎﺯ ﻓﺮﺍﻏ��ﻲ ﻳﺴ��ﺘﺨﺪﻡ ﻟﻘ��ﻴﻢ ﻟﻮﺣ��ﺪﺍﺕ ﺇﻧﺘ��ﺎﺝ ﺯﻳ��ﻮﺕ ﺃﺳ��ﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴ��ﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓ��ﻲ
ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺯﻳ�ﻮﺕ ﺍﻟﺘﺰﻳﻴ�ﺖ ،ﻛﻤ�ﺎ ﻳﻨ�ﺘﺞ ﻋ�ﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ�ﺔ ﺃﺳ�ﻔﻠﺖ ﻭﻟﻘ�ﺎﺋﻢ ﻟﻠﻮﺣ�ﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴ�ﺔ،
ﻛﺎﻟﺘﻔﺤﻴﻢ ﻭﻛﺴﺮ ﺍﻟﻠﺰﻭﺟﺔ.
• ﺗﻬ�ﺬﻳﺐ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣ�ﻞ ﺍﻟﺤﻔ�ﺎﺯ  :Catalytic Reformingﻋﻤﻠﻴ�ﺔ ﺭﻓ�ﻊ ﺍﻟ�ﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘ�ﺎﻧﻲ
ﻟﻠﻨﺎﻓﺜﺎ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻔﺎﺯ.
• ﺗﻜﺴ�ﻴﺮ ﺣ�ﺮﺍﺭﻱ  :Thermal Crackingﺗﺤﻮﻳ�ﻞ ﺍﻟﻘﻄﻔ�ﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ�ﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﺧﻔﻴﻔ�ﺔ ﻣ�ﻦ
ﺧ��ﻼﻝ ﺗﻜﺴ��ﻴﺮ ﺍﻟﺠﺰﻳﺌ��ﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴ��ﺮﺓ ﺇﻟ��ﻰ ﺻ��ﻐﻴﺮﺓ ﻭﺗﻘﺼ��ﻴﺮ ﺍﻟﺴﻼﺳ��ﻞ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ��ﺔ
ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﺴﺨﻴﻦ ﻟﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

البحث األول

• ﺗﻜﺴ��ﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣ��ﻞ ﺍﻟﺤﻔ��ﺎﺯ  :Catalytic Crackingﺗﺤﻮﻳ��ﻞ ﺍﻟﻘﻄﻔ��ﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ��ﺔ ﺇﻟ��ﻰ
ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﺍﻟﺴﻼﺳﻞ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻔﺎﺯ.
• ﺗﻜﺴ��ﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣ��ﻞ ﺍﻟﺤﻔ��ﺎﺯ ﺍﻟﻤ��ﺎﺋﻊ  :Fluidized Catalytic Crackingﺗﺤﻮﻳ��ﻞ
ﺍﻟﻘﻄﻔ��ﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ��ﺔ ﺇﻟ��ﻰ ﺧﻔﻴﻔ��ﺔ ﻣ��ﻦ ﺧ��ﻼﻝ ﺗﻘﺼ��ﻴﺮ ﺍﻟﺴﻼﺳ��ﻞ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴ��ﺔ ﺍﻟﻄﻮﻳﻠ��ﺔ
ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻔﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﺎﺋﻊ.
• ﺍﻟﺘﻜﺴﻴﺮ ﺍﻟﻬﻴ�ﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻲ  :Catalytic Hydrocrackingﺗﺤﻮﻳ�ﻞ ﺍﻟﻘﻄﻔ�ﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ�ﺔ
ﺇﻟﻰ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻜﺴﻴﺮ ﺍﻟﺠﺰﻳﺌﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴ�ﺮﺓ ﺇﻟ�ﻰ ﺻ�ﻐﻴﺮﺓ ﺑﻮﺟ�ﻮﺩ ﺍﻟﻬﻴ�ﺪﺭﻭﺟﻴﻦ ﻗ�ﻲ
ﻣﻔﺎﻋﻞ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻔﺎﺯ.
• ﺛﻼﺛﻲ ﻣﻴﺜﻴ�ﻞ ﺑﻴﻮﺗﻴ�ﻞ ﺍﻹﻳﺜﻴ�ﺮ ):Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE
ﺃﺣ��ﺪ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒ��ﺎﺕ ﺍﻷﻭﻛﺴ��ﺠﻴﻨﻴﺔ ﺗﻤ��ﺰﺝ ﻣ��ﻊ ﺍﻟﻐ��ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻟﺮﻓ��ﻊ ﺍﻟ��ﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘ��ﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﻨ��ﺘﺞ
ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ.
• ﻣﻌﺎﻟﺠ��ﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴ �ﺔ /ﻧ��ﺰﻉ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ��ﺖ ﺑﺎﻟﻬﺪﺭﺟ��ﺔ :Hydrodesulphurization
ﻟﻨﺰﻉ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻔﺎﺯ ﻭﻫﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻦ.
• ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻌﻘﻴ�ﺪ ﻧﻴﻠﺴ�ﻮﻥ ) (Nelson Complexity Indexﻣﻌﺎﻣ�ﻞ ﻳﺴ�ﺘﺨﺪﻡ ﻟﻘﻴ�ﺎﺱ
ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ.
• ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺍﻟﺘﻜﺴ�ﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣ�ﻞ ﺍﻟﺤﻔ�ﺎﺯ ﺍﻟﻤ�ﺎﺋﻊ ) ،(FCC Equivalency Factorﻣﻌﺎﻣ�ﻞ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ.
• ﻣﺆﺷ��ﺮ ﻗ��ﺎﻉ ﺍﻟﺒﺮﻣﻴ��ﻞ ) ،(Bottom of the Barrel Indexﻣﻌﺎﻣ��ﻞ ﻳﺴ��ﺘﺨﺪﻡ
ﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻮﻁ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ،ﻭﻳﻘﺎﺱ ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳ�ﺔ ﻹﺟﻤ�ﺎﻟﻲ
ﻁﺎﻗﺔ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺤ�ﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﺴ�ﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣ�ﻞ ﺍﻟﺤﻔ�ﺎﺯ ،ﻭﺍﻟﺘﻜﺴ�ﻴﺮ ﺍﻟﻬﻴ�ﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻲ ﺇﻟ�ﻰ ﻁﺎﻗ�ﺔ
ﺍﻟﺘﻘﻄﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﻱ.
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ﺍﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﳌﻌﺘﻤﺪﺓ ﰲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ
ﻗﺴﻤﺖ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺇﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴ��ﺎ :ﻣﺼ��ﺮ ،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋ��ﺮ ،ﺟﻨ��ﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴ��ﺎ ،ﻧﻴﺠﻴﺮﻳ��ﺎ ،ﻟﻴﺒﻴ��ﺎ ،ﺍﻟﻤﻐ��ﺮﺏ ،ﺍﻟﺴ��ﻮﺩﺍﻥ ،ﻛﻴﻨﻴ��ﺎ،
ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﻌ�ﺎﺝ ،ﺃﻧﻐ�ﻮﻻ ،ﻏﺎﻧ�ﺎ ،ﻛ�ﺎﻣﻴﺮﻭﻥ ،ﺗ�ﻮﻧﺲ ،ﺍﻟﺴ�ﻨﻐﺎﻝ ،ﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴ�ﺎ ،ﺯﺍﻣﺒﻴ�ﺎ ،ﺍﻟﻜﻮﻧﻐ�ﻮ–
ﺑﺮﺍﺯﺍﻓﻴﻞ ،ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻥ ،ﺗﺎﻧﺰﺍﻧﻴﺎ ،ﻟﻴﺒﻴﺮﻳﺎ.
ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ :ﺍﻟﺼﻴﻦ ،ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ،ﺍﻟﻬﻨﺪ ،ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ،ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ،ﺗ�ﺎﻳﻮﺍﻥ ،ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴ�ﻴﺎ،
ﺗﺎﻳﻼﻧ���ﺪ ،ﺃﺳ���ﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ،ﻣﺎﻟﻴﺰﻳ���ﺎ ،ﺍﻟﻔﻴﻠﻴﺒ���ﻴﻦ ،ﺑﺎﻛﺴ���ﺘﺎﻥ ،ﻓﻴﺘﻨ���ﺎﻡ ،ﻛﻮﺭﻳ���ﺎ ﺍﻟﺸ���ﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨ���ﺪﺍ،
ﻣﻴﺎﻧﻤﺎﺭ ،ﺳﻴﺮﻳﻼﻧﻜﺎ ،ﺑﺎﺑﻮﺍ ﻧﻴﻮﻏﻴﻨﻴﺎ ،ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ ،ﺑﺮﻭﻧﺎﻱ.
ﺍﻟﺸ���ﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳ���ﻂ :ﺍﻟﺴ���ﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﺇﻳ���ﺮﺍﻥ ،ﺍﻟﻜﻮﻳ���ﺖ ،ﺍﻟﻌ���ﺮﺍﻕ ،ﺍﻹﻣ���ﺎﺭﺍﺕ ،ﻗﻄ���ﺮ ،ﻓﻠﺴ���ﻄﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ،ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﺳﻮﺭﻳﺔ ،ﻋﻤﺎﻥ ،ﺍﻟﻴﻤﻦ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ.
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ :ﺍﻟﺒﺮﺍﺯﻳﻞ ،ﻓﻨﺰﻭﻳﻼ ،ﺍﻷﺭﺟﻨﺘﻴﻦ ،ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ ،ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ ﺃﻧﺘﻴﻞ ،ﻛﻮﺑﺎ ،ﺗﺸ�ﻴﻠﻲ،
ﺃﺭﻭﺑﺎ ،ﺑﻴ�ﺮﻭ ،ﺇﻛ�ﻮﺍﺩﻭﺭ ،ﺗﺮﻳﻨ�ﺪﺍﺩ ﻭﺗﻮﺑ�ﺎﻏﻮ ،ﺑﻮﻟﻴﻔﻴ�ﺎ ،ﺃﺭﻏ�ﻮﺍﻱ ،ﺑﻮﺭﺗﻮﺭﻳﻜ�ﻮ ،ﺩﻭﻣﻴﻨﻴﻜ�ﺎﻥ،
ﺟﺎﻣﺎﻳﻜﺎ ،ﻛﻮﺳﺘﺎﺭﻳﻜﺎ ،ﺍﻟﺴﻴﻠﻔﺎﺩﻭﺭ ،ﻧﻴﻜﺎﺭﺍﻏﻮﺍ ،ﻣﺎﺭﺗﻴﻨﻴﻖ ،ﺑﺎﺭﺍﻏﻮﺍﻱ ،ﺳﻮﺭﻳﻨﺎﻡ.
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ،ﻛﻨﺪﺍ ،ﺍﻟﻤﻜﺴﻴﻚ.

ﺃﻭﺭﻭﺑ��ﺎ ﺍﻟﺸ��ﺮﻗﻴﺔ :ﺭﻭﺳ��ﻴﺎ ،ﺃﻭﻛﺮﺍﻧﻴ��ﺎ ،ﺭﻭﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﻴﻀ��ﺎء ،ﺑﻮﻟﻨ��ﺪﺍ ،ﺭﻭﻣﺎﻧﻴ��ﺎ ،ﺃﺯﺭﺑﻴﺠ��ﺎﻥ،
ﻛﺎﺯﺍﺧﺴ��ﺘﺎﻥ ،ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺴ��ﺘﺎﻥ ،ﺃﻭﺯﺑﺎﻛﺴ��ﺘﺎﻥ ،ﺻ��ﺮﺑﻴﺎ ،ﻟﻴﺘﻮﺍﻧﻴ��ﺎ ،ﺍﻟﺘﺸ��ﻴﻚ ،ﻛﺮﻭﺍﺗﻴ��ﺎ ،ﻫﻨﻐﺎﺭﻳ��ﺎ،
ﺑﻠﻐﺎﺭﻳﺎ ،ﺳﻠﻮﻓﺎﻛﻴﺎ ،ﻣﻜﺪﻭﻧﻴﺎ ،ﺃﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﺍﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ،ﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ ،ﻗﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎﻥ.
ﺃﻭﺭﻭﺑ��ﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴ��ﺔ :ﺃﻟﻤﺎﻧﻴ��ﺎ ،ﺇﻳﻄﺎﻟﻴ��ﺎ ،ﻓﺮﻧﺴ��ﺎ ،ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴ��ﺎ ،ﻫﻮﻟﻨ��ﺪﺍ ،ﺇﺳ��ﺒﺎﻧﻴﺎ ،ﺑﻠﺠﻴﻜ��ﺎ ،ﺗﺮﻛﻴ��ﺎ،
ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ ،ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻥ ،ﺍﻟﻨﺮﻭﻳﺞ ،ﺍﻟﺒﺮﺗﻐﺎﻝ ،ﻓﻨﻠﻨﺪﺍ ،ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ،ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ ،ﺳﻮﻳﺴﺮﺍ ،ﺇﻳﺮﻟﻨﺪﺍ.
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آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ
ﶈﺔ ﺗﺎﺭﳜﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﺭ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ
ﻳﺘﻨ��ﺎﻭﻝ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼ��ﻞ ﺃﻫ��ﻢ ﺍﻟﻤﻼﻣ��ﺢ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﻣ��ﺮﺕ ﺑﻬ��ﺎ ﺻ��ﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳ��ﺮ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﻋﻠ��ﻰ
ﻣﺴ��ﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ ،ﻭﺍﻟﺼ��ﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺍﻋﺘﺮﺿ��ﺖ ﻣﺴ��ﻴﺮﺗﻬﺎ ﻣﻨ��ﺬ ﺍﻧﻄﻼﻗﻬ��ﺎ ،ﻭﺫﻟ��ﻚ ﻟﻠﻮﻗ��ﻮﻑ
ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟ��ﺪﺭﻭﺱ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﻳﻤﻜ��ﻦ ﺍﺳ��ﺘﻘﺮﺍﺅﻫﺎ ﻭﺍﻻﺳ��ﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬ��ﺎ ﻓ��ﻲ ﺍﺳﺘﺸ��ﺮﺍﻑ ﻣﺴ��ﺘﻘﺒﻞ ﻫ��ﺬﻩ
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ.
 :1-1ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺍﻧﻄﻠﻘ�ﺖ ﺑﺪﺍﻳ�ﺔ ﺻ��ﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﻓ�ﻲ ﻛﻨ��ﺪﺍ ﻋ�ﺎﻡ  1846ﻋﻨ��ﺪ ﺍﻛﺘﺸ�ﺎﻑ ﻋﻤﻠﻴ��ﺔ
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻛﻴﺮﻭﺳﻴﻦ ﺍﻹﻧﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺤﻢ ،ﻭﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1854ﺑﺪﺃﺕ ﺃﻭﻝ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ
ﻹﻧﺘ��ﺎﺝ ﺍﻟﻜﻴﺮﻭﺳ��ﻴﻦ ﻣ��ﻦ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﺠﻤ��ﻊ ﻳ��ﺪﻭﻳﺎ ً ﻣ��ﻦ ﺣﻘ��ﻮﻝ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﻓ��ﻲ ﺑﻮﻟﻨ��ﺪﺍ .ﻭﺑﻌ��ﺪ ﺗﻄ��ﻮﺭ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﻢ ﺑﻨﺎء ﺃﻭﻝ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺼﻔﺎﺓ ﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺭﻭﺳ�ﻴﺎ
ﻋﺎﻡ .1856
ﻣ��ﻊ ﺣﻔ��ﺮ ﺃﻭﻝ ﺑﺌ��ﺮ ﻓ��ﻲ ﻭﻻﻳ��ﺔ ﺑﻨﺴ��ﻴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ ﻋ��ﺎﻡ  1859ﺑ��ﺪﺃ ﺗﻄ��ﻮﺭ ﺻ��ﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳ��ﺮ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻭﺍﺳﺘﻤﺮ ﺑﻮﺗﻴﺮﺓ ﺑﻄﻴﺌ�ﺔ ﺣﺘ�ﻰ ﻧﻬﺎﻳ�ﺔ ﺍﻟﻘ�ﺮﻥ ﺍﻟﺘﺎﺳ�ﻊ
ﻋﺸﺮ.
ﻓﻲ ﻓﺘ�ﺮﺓ ﺍﻟﺤ�ﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ�ﺔ ﺍﻷﻭﻟ�ﻰ ﺷ�ﻬﺪﺕ ﺻ�ﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ ﺗﻄ�ﻮﺭﺍً ﺳ�ﺮﻳﻌﺎ ً
ﺑ��ﺪﺍﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼ��ﻮﻝ ﻋﻠ��ﻰ ﻭﻗ��ﻮﺩ ﻟﻠﺴ��ﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻄ��ﺎﺋﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴ��ﺔ ،ﺛ��ﻢ ﺗﻮﺳ��ﻌﺖ ﻋﻠ��ﻰ ﻧﻄ��ﺎﻕ
ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻟﺤﺮﺏ.
 :2-1ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻓ��ﻲ ﺛﻼﺛﻴﻨ��ﺎﺕ ﺍﻟﻘ��ﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸ��ﺮﻳﻦ ﺑ��ﺪﺃ ﺍﻧﺘﺸ��ﺎﺭ ﺻ��ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ��ﺮ ﻋﻠ��ﻰ ﻣﺴ��ﺘﻮﻯ ﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻭﺣﻘﻘ�ﺖ ﺗﻄ�ﻮﺭﺍﺕ ﻫﺎﻣ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻨ�ﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴ�ﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴ�ﺘﻴﻨﺎﺕ ،ﻭﻓ�ﻲ
ﺁﻓﺎﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

27

1

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

البحث األول

ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﺯﺩﻫ�ﺮﺕ ﺻ�ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ�ﺮ ﺑﺸ�ﻜﻞ ﻣﻠﺤ�ﻮﻅ ﺑﺘ�ﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻨﻤ�ﻮ ﺍﻟﻜﺒﻴ�ﺮ ﻟﻠﻄﻠ�ﺐ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1981ﺳﺠﻞ ﺇﺟﻤ�ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ�ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ﺃﻗﺼ�ﻰ ﻗﻴﻤ�ﺔ ﻭﺻ�ﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬ�ﺎ ﻓ�ﻲ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ) 82ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ( ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ ،ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ
ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻭﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
ﻭﻣ�ﻊ ﻅﻬ��ﻮﺭ ﺍﻷﺯﻣ�ﺔ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺃﺻ��ﺎﺑﺖ ﺍﻻﻗﺘﺼ�ﺎﺩ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻤﻲ ﻓ�ﻲ ﻣﻨﺘﺼ��ﻒ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨ��ﺎﺕ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺭﺍﻓﻘﻬ�ﺎ ﻫﺒ�ـﻮﻁ ﻛﺒﻴ�ـﺮ ﻓ�ﻲ ﺃﺳ�ﻌﺎﺭ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ ،ﺍﻧﺨﻔ�ﺾ ﺇﺟﻤ�ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ�ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ﺇﻟ�ﻰ
) 73ﻣﻠﻴ��ﻮﻥ ﺏ/ﻱ( ،ﻭﺫﻟ��ﻚ ﻧﺘﻴﺠ��ﺔ ﺗﺮﺍﺟ��ﻊ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻤﺸ��ﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ ،ﺣﻴ��ﺚ ﺗ��ﻢ
ﺇﻏ��ﻼﻕ ﺍﻟﻌﺪﻳ��ﺪ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼ��ﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﺠ��ﻢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤ��ﺮﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤ��ﻨﺨﻔﺾ ﻟﻌﺠﺰﻫ��ﺎ ﻋ��ﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ.
ﺗﺮﻛ��ﺰﺕ ﻅ��ﺎﻫﺮﺓ ﺇﻏ��ﻼﻕ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼ��ﻐﻴﺮﺓ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤ��ﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴ��ﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻋ�ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠ�ﺔ ﻣ�ﻦ  320ﻣﺼ�ﻔﺎﺓ ﻋ�ﺎﻡ  1980ﺇﻟ�ﻰ  220ﻣﺼ�ﻔﺎﺓ
ﻋﺎﻡ  ،1985ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ) 57ﺃﻟ�ﻒ ﺏ/ﻱ( ﺇﻟ�ﻰ
) 70ﺃﻟ���ﻒ ﺏ/ﻱ( ،ﻭﻓ���ﻲ ﻋ���ﺎﻡ  1990ﺍﻧﺨﻔ���ﺾ ﻋ���ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴ���ﺔ ﺇﻟ���ﻰ 188
ﻣﺼﻔﺎﺓ ،ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﻔﺎﺓ ﺇﻟﻰ ) 78ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ( .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻜﺒﻴ��ﺮﺓ ،ﻭﺑﺸ��ﻜﻞ ﺧ��ﺎﺹ ﻓ��ﻲ ﻛ��ﻞ ﻣ��ﻦ ﺃﻣﺮﻳﻜ��ﺎ ﺍﻟﺸ��ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑ��ﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴ��ﺔ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑ��ﺎﻥ ،ﻓﻘ��ﺪ
ﺭﻛ��ﺰﺕ ﺟﻬﻮﺩﻫ��ﺎ ﻋﻠ��ﻰ ﺗﻄﺒﻴ��ﻖ ﺑ��ﺮﺍﻣﺞ ﺗﺤﺴ��ﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺮﺑﺤﻴ��ﺔ ،ﺑﻬ��ﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳ��ﺰ ﻗ��ﺪﺭﺗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺿﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳ�ﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔ�ﺎءﺓ ﺍﺳ�ﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ،ﻭﺗﻄﺒﻴ�ﻖ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴ�ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻄ�ﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬ�ﺎ ﻣ�ﻦ ﺇﻧﺘ�ﺎﺝ
ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻨﻈﻴﻒ ،ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﻁﺮﺡ ﺍﻟﻤﻠﻮﺛﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.
ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻛﺎﻥ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩﺍً ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌ�ﺪﺓ ﺃﺳ�ﺒﺎﺏ ،ﻳ�ﺄﺗﻲ
ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺗﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻭﻁﻨﻴ�ﺔ ﺗﻀ�ﻊ
ﻓ�ﻲ ﻣﻘﺪﻣ�ﺔ ﺃﻭﻟﻮﻳﺎﺗﻬ�ﺎ ﺗﻠﺒﻴ�ﺔ ﺣﺎﺟ�ﺔ ﺍﻟﺴ��ﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻤﺸ�ﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ ،ﻭﺧﺎﺻ�ﺔ ﻓ��ﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ.
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
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آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻓ�ﻲ ﻣﻄﻠ�ﻊ ﻋﻘ�ﺪ ﺍﻟﺘﺴ�ﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻘ��ﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸ�ﺮﻳﻦ ﻋ�ﺎﺩ ﺇﺟﻤ�ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ�ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ
ﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺗﻔـﺎﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘـﻮﺍﺯﻥ ﻣ�ﻊ ﻧﻤ�ﻮ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨ�ﺪ .ﻳﺒ�ـﻴﻦ ﺍﻟﺸ�ﻜﻞ
) (1-1ﺗﻄ��ﻮﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻭﺍﺳ��ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ ﺧ��ﻼﻝ ﻋﻘ��ﺪ
ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ.
ﺍﻟﺸﻜﻞ  :1-1ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ )(2000-1990
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0

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ ،ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ2001 ،

ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﻅﺎﻫﺮﺓ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻟ�ﻢ ﺗ�ﺘﻤﻜﻦ ﻣ�ﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬ�ﺔ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼ�ﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻭﺍﺟﻬ�ﺖ ﺻ�ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ�ﺮ ﻓ�ﻲ ﺗﻠ�ﻚ ﺍﻟﻔﺘ�ﺮﺓ ،ﻛﺎﻧﺨﻔ�ﺎﺽ ﺍﻟﺮﺑﺤﻴ�ﺔ
ﻭﺗﺸﺪﺩ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﻌ�ﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺍﺻ�ﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸ�ﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴ�ﺔ ،ﻭﺧﺎﺻ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﻣﻨ�ﺎﻁﻖ ﺃﻭﺭﻭﺑ�ﺎ
ﻭﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻷﻋﺒﺎء ﺍﻟﺘ�ﻲ
ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸ�ﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻠ�ﺰﻡ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﺑﺎﺗﺨ�ﺎﺫ ﺍﻹﺟ�ﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣ�ﺔ ﻟﻠﺤ�ﺪ ﻣ�ﻦ ﻁ�ﺮﺡ
ﺍﻟﻤﻠﻮﺛﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.

ﺁﻓﺎﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

البحث األول

ﺗﻤﻴﺰﺕ ﻓﺘ�ﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴ�ﻌﻴﻨﺎﺕ ﺑﺘﻨ�ﺎﻣﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤ�ﺎﻡ ﺑﺨﻔ�ﺾ ﺍﻟﻤﻠﻮﺛ�ﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴ�ﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠ�ﺔ ﻋ�ﻦ
ﺍﺳ��ﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﻗ��ﻮﺩ ﻭﺳ��ﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘ��ﻞ ﻣ��ﻦ ﺧ��ﻼﻝ ﺇﻋ��ﺪﺍﺩ ﻣﻌ��ﺎﻳﻴﺮ ﺗﺤ��ﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴ��ﺐ ﺍﻟﻘﺼ��ﻮﻯ ﻟﻬ��ﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻠﻮﺛﺎﺕ ﻭﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺯﻣﻨﻲ ﻣﺤﺪﺩ ﻳﻌﻄﻰ ﻟﻠﻤﺼﺎﻓﻲ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻹﺟ�ﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬ�ﺎ
ﻣﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ .ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (1-1ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺘﻄ�ﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌ�ﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﺰﻝ.
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :1-1ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﺰﻝ
ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ،ﺟﺰء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ

ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ

ﻳﻮﺭﻭ1-

1994

2000

2000

ﻳﻮﺭﻭ2-

1996

500

500

ﻳﻮﺭﻭ3-

2000

150

350

ﻳﻮﺭﻭ4-

2005

(10) 50

50

ﻳﻮﺭﻭ5-

2009

10

10

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭIFQC, 2011 :

ﺷﻬـﺪﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜ�ـﺮﻳﺮ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻌﻘ�ـﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻘ�ﺮﻥ ﺍﻟﺤ�ﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸ�ﺮﻳﻦ ﻓﺘ�ﺮﺓ
ﻣﻦ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ ﻭﻣﻮﺟ�ﺔ ﺍﺭﺗﻔ�ﺎﻉ ﺃﺳﻌ�ـﺎﺭ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ
ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺑـﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2004ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮﺍﺟﻌـﺖ ﻣﻊ ﺑﺪء ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ�ﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2008ﻭﺍﺳﺘـﻤﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﻨﻤـﻮ ﻭﻟﻜﻦ ﺑ�ﻮﺗﻴﺮﺓ
ﻣﻨﺨﻔﻀ��ﺔ .ﻳﺒ��ﻴﻦ ﺍﻟﺸ��ﻜﻞ ) (2-1ﺗﻄ��ﻮﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻭﻋ��ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﻭﺍﺳ��ﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )(GBI, 2011) .(2013-2000
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آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ  :2-1ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ )(2013-2000
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ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ

ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺗﻛﺭﻳﺭﻳﺔ ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ/ﻱ

70

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ ،ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻲ2013 ،

 :3-1ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺷ��ﻬﺪﺕ ﺻ��ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ��ﺮ ﺧ��ﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘ��ﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿ��ﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴ��ﺮﺍﺕ ﻫﺎﻣ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﻣﺴ��ﺘﻮﻯ
ﺍﻷﺩﺍء ،ﺳﻮﺍء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ.
 :1-3-1ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺃﺩﺕ ﻅ��ﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴ��ﺔ ﺍﻟﺸ��ﺪﻳﺪﺓ ﻓ��ﻲ ﺍﻷﺳ��ﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ��ﺔ ﺇﻟ��ﻰ ﺇﻏ��ﻼﻕ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﺎ ﺑﻤﺼﺎﻑ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴ�ﺔ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺠﻢ ،ﻭﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ .ﻭﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﺫﻟ�ﻚ ﺍﺭﺗﻔ�ﺎﻉ
ﻣﺘﻮﺳ�ﻂ ﻁﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﻤﺼ�ﻔﺎﺓ ﻣ��ﻦ  106ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ ﻓ��ﻲ ﻋ��ﺎﻡ  1995ﺇﻟ��ﻰ  140ﺃﻟ��ﻒ/ﻱ ﺑﺪﺍﻳ��ﺔ
ﻋﺎﻡ  ،2014ﺣﻴﺚ ﺍﻧﺨﻔﺾ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻋﻦ
 50ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ  237ﻣﺼﻔﺎﺓ ﻓ�ﻲ ﻋ�ﺎﻡ  1995ﺇﻟ�ﻰ  147ﻣﺼ�ﻔﺎﺓ ﺑﺪﺍﻳ�ﺔ ﻋ�ﺎﻡ ،2014
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔ�ﻊ ﻋ�ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﺒﻠ�ﻎ ﻁﺎﻗﺘﻬ�ﺎ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ) (200-100ﺃﻟ�ﻒ ﺏ/ﻱ ﻣ�ﻦ
 196ﻣﺼﻔﺎﺓ ﻋﺎﻡ  1995ﺇﻟﻰ  232ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ،2014ﻛﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ
ﺁﻓﺎﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

البحث األول

ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻋﻦ  200ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ  115ﻣﺼ�ﻔﺎﺓ ﻋ�ﺎﻡ 1995
ﺇﻟﻰ  153ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ  .2014ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸ�ﻜﻞ ) (3-1ﺗﻄ�ﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳ�ﻂ ﻁﺎﻗ�ﺔ ﺍﻟﻤﺼ�ﻔﺎﺓ
ﻭﺗﻮﺯﻉ ﻋﺪﺩ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ).(2014-1995
ﺍﻟﺸﻜﻞ  :3-1ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )(2014-1995
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ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ-ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ

 :2-3-1ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ
ﺷ��ﻬﺪﺕ ﺻ��ﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳ��ﺮ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻌﻘ��ﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿ��ﻴﻴﻦ ﺍﺳ��ﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﺟ��ﻪ ﻧﺤ��ﻮ
ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜ�ﻮﻥ ﻣ�ﻦ ﻋﻤﻠﻴ�ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠ�ﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴ�ﺔ،
ﻭﻋﻤﻠﻴ��ﺎﺕ ﺗﺤﺴ��ﻴﻦ ﺍﻟ��ﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘ��ﺎﻧﻲ ﻟﻠﻐ��ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭﺫﻟ��ﻚ ﺣﺘ��ﻰ ﺗ��ﺘﻤﻜﻦ ﻣ��ﻦ ﺗﻠﺒﻴ��ﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒ��ﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌ��ﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻ��ﺔ ﺑﺘﺨﻔ��ﻴﺾ ﻣﺴ��ﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ��ﺖ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺸ��ﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ ،ﻭﺗﺤﺴ��ﻴﻦ ﺍﻟ��ﺮﻗﻢ
ﺍﻷﻭﻛﺘ��ﺎﻧﻲ ﻟﻠﻐ��ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻟﺘﻤﻜ��ﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﻣ��ﻦ ﺇﻧﺘ��ﺎﺝ ﺍﻟﻮﻗ��ﻮﺩ ﺍﻟﻨﻈﻴ��ﻒ ،ﻭﺗﻠﺒﻴ��ﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒ��ﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ). (Brelsford, R., et al,. 2013

32

آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

• ﺗﻄﻮﺭ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴﺔ
ﺍﺭﺗﻔ��ﻊ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﻁﺎﻗ �ﺔ ﻋﻤﻠﻴ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠ��ﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ ﻣ��ﻦ 30.94
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻭﻧﺴﺒﺔ  %42.33ﻣﻦ ﻁﺎﻗﺔ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻓﻲ ﻋ�ﺎﻡ  1995ﻟﺘﺼ�ﻞ ﺇﻟ�ﻰ
 47.36ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻭﻧﺴﺒﺔ  %52.13ﻣﻦ ﻁﺎﻗﺔ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨ�ﺎﻡ ﺑﺪﺍﻳ�ﺔ ﻋ�ﺎﻡ .2014
ﻭﻳﺒ��ﻴﻦ ﺍﻟﺸ��ﻜﻞ ) (4-1ﺗﻄ��ﻮﺭ ﻁﺎﻗ��ﺔ ﻋﻤﻠﻴ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠ��ﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ ﺧ��ﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2014-1995ﻭﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ.
ﺍﻟﺸﻜﻞ  :4-1ﺗﻄﻮﺭ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ )(2014-1995
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ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ-ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ

• ﺗﻄﻮﺭ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘﺎﻧﻲ ﻟﻠﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ
ﺍﺭﺗﻔﻌ��ﺖ ﻁﺎﻗ��ﺔ ﻋﻤﻠﻴ��ﺎﺕ ﺗﺤﺴ��ﻴﻦ ﺍﻟ��ﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘ��ﺎﻧﻲ ﻟﻠﻐ��ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘ��ﻲ ﺗﺘﻜ��ﻮﻥ ﻣ��ﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻭﺍﻷﺯﻣﺮﺓ ﺧ�ﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘ�ﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿ�ﻴﻴﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋ�ﺎ ً ﻁﻔﻴﻔ�ﺎ ً ﻣﻘﺎﺭﻧ�ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴ�ﺎﺕ
ﺍﻷﺧ��ﺮﻯ ،ﻭﺫﻟ��ﻚ ﻧﻈ��ﺮﺍً ﻟﺒﻠﻮﻏﻬ��ﺎ ﻣﺮﺣﻠ��ﺔ ﺍﻟﻨﻀ��ﻮﺝ ﻓ��ﻲ ﺛﻤﺎﻧﻴﻨ��ﺎﺕ ﺍﻟﻘ��ﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸ��ﺮﻳﻦ ﻋﻨ��ﺪﻣﺎ
ﺻﺪﺭﺕ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﻛﻤﺎﺩﺓ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﻓ�ﻊ ﺍﻟ�ﺮﻗﻢ
ﺍﻷﻭﻛﺘ��ﺎﻧﻲ ﻟﻠﻐ�ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ،ﺛ��ﻢ ﻋ��ﺎﺩﺕ ﻟﻼﺭﺗﻔ��ﺎﻉ ﻓ��ﻲ ﺃﻭﺍﺧ��ﺮ ﺍﻟﻌﻘ��ﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻘ��ﺮﻥ ﺍﻟﺤ��ﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻟﻌﺸ��ﺮﻳﻦ ،ﺑﺴ��ﺒﺐ ﺩﺧ��ﻮﻝ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳ��ﺪﺓ ﻓ��ﻲ ﻛ��ﻞ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﺼ��ﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜ��ﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ
ﺁﻓﺎﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

البحث األول

ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻭﺃﺯﻣ�ﺮﺓ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﻗ�ﺔ ﻋﺎﻟﻴ�ﺔ .ﻭﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟ�ﺮﻏﻢ
ﻣﻦ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻔﺘ�ﺮﺓ ﻣ�ﺎ ﺑ�ﻴﻦ
ﻋ�ﺎﻣﻲ  1995ﻭ  2014ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺭﺗﻔ��ﺎﻉ ﻧﺴ�ﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟ��ﻰ ﻁﺎﻗ�ﺔ ﺗﻘﻄﻴ��ﺮ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ ﻛ��ﺎﻥ ﻁﻔﻴﻔ�ﺎً ،ﻓﻘ��ﺪ
ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣ�ﻦ  10.8ﻣﻠﻴ�ﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻭﻧﺴ�ﺒﺔ  %14.8ﻣ�ﻦ ﺇﺟﻤ�ﺎﻟﻲ ﻁﺎﻗ�ﺔ ﺗﻘﻄﻴ�ﺮ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ ﻓ�ﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺎﻡ  1995ﺇﻟﻰ  13.91ﻣﻠﻴ�ﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻭﻧﺴ�ﺒﺔ  %15.31ﺑﺪﺍﻳ�ﺔ ﻋ�ﺎﻡ  .2014ﻳﺒ�ﻴﻦ
ﺍﻟﺸ��ﻜﻞ ) (5-1ﺗﻄ��ﻮﺭ ﻁﺎﻗ �ﺔ ﻋﻤﻠﻴ��ﺎﺕ ﺗﺤﺴ��ﻴﻦ ﺍﻟ��ﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘ��ﺎﻧﻲ ﻟﻠﻐ��ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻓ��ﻲ ﻣﺼ��ﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ).(2014-1995
ﺍﻟﺸﻜﻞ  :5-1ﺗﻄﻮﺭ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ )(2014-1995
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ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ-ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ

• ﺗﻄﻮﺭ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻜﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ
ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻜﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣ�ﻦ ﻋﻤﻠﻴ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺤ�ﻴﻢ
) ،(Cokingﻭﺍﻟﺘﻜﺴ���ﻴﺮ ﺍﻟﺤ���ﺮﺍﺭﻱ )Cracking

 ،(Thermalﻭﺍﻟﺘﻜﺴ���ﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣ���ﻞ

ﺍﻟﺤﻔ�ﺎﺯ ﺍﻟﻤ�ﺎﺋﻊ ) ،(FCCﻭﺍﻟﺘﻜﺴ�ﻴﺮ ﺍﻟﻬﻴ�ﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻲ )،(Catalytic Hydrocracking
ﻣ�ﻦ  20.93ﻣﻠﻴ�ﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺑﻨﺴ�ﺒﺔ  %28.6ﻣ��ﻦ ﻁﺎﻗ�ﺔ ﺗﻘﻄﻴ�ﺮ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﻓ�ﻲ ﻋ�ﺎﻡ  1995ﺇﻟ��ﻰ
 30.82ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻭﻧﺴﺒﺔ  %33.92ﻣﻦ ﻁﺎﻗﺔ ﺗﻘﻄﻴ�ﺮ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ ﺑﺪﺍﻳ�ﺔ ﻋ�ﺎﻡ  .2014ﻳﺒ�ﻴﻦ
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آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ ) (6-1ﺗﻄﻮﺭ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴ�ﺎﺕ ﺗﻜﺴ�ﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔ�ﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﻣﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ ﺧ�ﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ).(2014-1995
ﺍﻟﺸﻜﻞ  :6-1ﺗﻄﻮﺭ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻜﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ )(2014-1995
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0.0

ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ

 %ﻣﻦ ﻁﺎﻗﺔ ﺗﻘﻄﻴﺮﺍﻟﻨﻔﻂ

70

10
2014

2010

%ﻣﻦ ﻁﺎﻗﺔ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ

2005

2000

ﺗﻜﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ

1995

0

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ-ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ

 :4-1ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﻄﻮﺭ ﺃﺩﺍء ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺷ��ﻬﺪﺕ ﺻ��ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ��ﺮ ﺧ��ﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘ��ﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﺿ��ﻴﺔ ﺗﻄ��ﻮﺭﺍﺕ ﻫﺎﻣ��ﺔ ﺳ��ﺎﻫﻤﺖ ﻓ��ﻲ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻷﺩﺍء ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ(Andrews, A., & Pirog, R., 2010):

• ﺗﻠﺒﻴ���ﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒ���ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸ���ﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴ���ﺔ ﻭﻣﻌ���ﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺍﺻ���ﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ���ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ���ﺔ،
ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻨﻈﻴﻒ.
• ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻹﻧﺘ�ﺎﺝ ﺑﻤ�ﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳ�ﺐ ﻣ�ﻊ ﻫﻴﻜ�ﻞ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
• ﺗﻤﻜ��ﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﻣ��ﻦ ﺗﻜﺮﻳ��ﺮ ﺍﻟﻨﻔ��ﻮﻁ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ��ﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻣﻀ��ﻴﺔ ﻟﻼﺳ��ﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣ��ﻦ ﻓ��ﺮﻕ
ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺭﺑﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ.
• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻭﺷ�ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄ�ﺎﻉ ﺍﻟﺨ�ﺎﺹ
ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ.
ﺁﻓﺎﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
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ﺍﻟﻔﺼﻞ35

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

البحث األول

 :1-4-1ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﺳﺎﻫﻢ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﻣﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ﻓ�ﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ���ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ���ﺔ ،ﻭﺧﺎﺻ���ﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴ���ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼ���ﻤﻤﺔ ﻟﺘﺼ���ﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ���ﺎﺕ ﺇﻟ���ﻰ
ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻮﺃﺕ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠ�ﻚ ﺍﻟﻔﺘ�ﺮﺓ ﻣﺮﻛ�ﺰ ﺍﻟﻘﻴ�ﺎﺩﺓ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳ�ﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺘﻠ�ﻮﺙ ،ﻛﻤ�ﺎ ﺃﺻ�ﺪﺭﺕ ﺍﻟ�ﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻫﺎﻣﺔ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻓ�ﻲ ﻣﻘﺪﻣ�ﺔ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ ﻣ�ﻦ ﺣﻴ�ﺚ ﺇﺻ�ﺪﺍﺭ ﺗﺸ�ﺮﻳﻌﺎﺕ
ﻭﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻁﺮﺡ ﺍﻟﻤﻠﻮﺛﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌ�ﺔ .ﻳﺒ�ﻴﻦ
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (2-1ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﻨﻈﻴﻒ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳ�ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤ�ﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴ�ﺔ
ﺧﻼﻝ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ .ﻛﻤ�ﺎ ﻳﺒ�ﻴﻦ ﺍﻟﺠ�ﺪﻭﻝ ) (3-1ﺗﻄ�ﻮﺭ ﻣﻮﺍﺻ�ﻔﺎﺕ
ﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ.
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :2-1ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﻨﻈﻴﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ

ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ

1992

ﺇﺿ���ﺎﻓﺔ ﺍﻷﻭﻛﺴ���ﺠﻴﻨﺎﺕ ﺇﻟ���ﻰ ﺍﻟﻐ���ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻓ���ﻲ
ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎء )(Oxygenated Gasoline

1993
1993

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ )ﺭﻳﺪ( ﻟﻠﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ
ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺼﻴﻒ ) ﺍﻟﻄﻮﺭ (1-

ﻳﺘﻄﻠ��ﺐ ﺑﺮﻧ��ﺎﻣﺞ ﺍﻟﻐ��ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻀ��ﺎﻑ ﺇﻟﻴ��ﻪ ﺍﻷﻭﻛﺴ��ﺠﻴﻨﺎﺕ
ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺸﺘﺎء ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﺍﻷﻭﻛﺴ�ﺠﻴﻦ
 %2.7ﺃﻭ ﻣﺎﻳﻌﺎﺩﻝ  %15ﺣﺠﻤﺎ ً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺜﻴﻞ ﺛﻼﺛﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻞ
ﺍﻹﻳﺜﻴ��ﺮ ) (MTBEﺃﻭ  %7.4ﺇﻳﺜ��ﺎﻧﻮﻝ ،ﻭﺫﻟ��ﻚ ﻟﺘﺨﻔ��ﻴﺾ
ﺇﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﻏﺎﺯ ﺃﻭﻝ ﺃﻛﺴﻴﺪ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ.
ﺑﺪﺃ ﻧﻔﺎﺫ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤ�ﺔ ﺣﺴ�ﺐ
ﻛﻞ ﻭﻻﻳﺔ.

ﻏﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮﺭﻧﻴﺎ )ﺍﻟﻄﻮﺭ(1-

1993

ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﻭﻧﺴ�ﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻔ�ﺎﺕ،
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻈﺮ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻣﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ.

ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ

1995

ﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ )ﺍﻟﻄﻮﺭ(1-
)Reformulated Gasoline (Phase 1
ﻏ���ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮﺭﻧﻴ���ﺎ ﺍﻷﻧﻈ���ﻒ )ﺍﻟﻄ���ﻮﺭ(2-
California Cleaner Gasoline

ﻣﻨﻊ ﺑﻴﻊ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣ�ﻦ ﺃﻧ�ﻮﺍﻉ ﺍﻟ�ﺪﻳﺰﻝ ﻳﺤﺘ�ﻮﻱ ﻋﻠ�ﻰ ﻛﺒﺮﻳ�ﺖ
ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ) 500ﺟﺰء ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮﻥ(.

1996
1998

ﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ )ﺍﻟﻄﻮﺭ(2-

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭEIA, 2011 :

ﺁﻓﺎﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
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ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ )ﺭﻳﺪ( ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺼﻴﻒ.

ﻣﺘﻄﻠﺒ��ﺎﺕ ﺧﺎﺻ��ﺔ ﺑﻮﻻﻳ��ﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮﺭﻧﻴ��ﺎ ،ﺗﺘﻀ��ﻤﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒ��ﺎﺕ
ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻟﺨﻔﺾ ﺍﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ.
ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪ ﺃﺩﻧﻰ ﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﻛﺴﺠﻴﻦ ﻭﺣﺪ ﺃﻗﺼ�ﻰ
ﻟﻨﺴ���ﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨ���ﺰﻳﻦ ﻓ���ﻲ ﻓﺼ���ﻞ ﺍﻟﺼ���ﻴﻒ ،ﻭﺗﻌ���ﺪﻳﻞ ﻣﺘﻄﻠﺒ���ﺎﺕ
ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻴﺘﺮﻭﺟﻴﻦ ﻭﻣﻠﻮﺛﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻠ�ﻰ
ﻣﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ.
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :3-1ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ
ﻳﻮﺭﻭ2-

ﻳﻮﺭﻭ3-

ﻳﻮﺭﻭ4-

ﻳﻮﺭﻭ5-

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ

1996

2000

2005

2009

ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ،ﺟﺰء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ،ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ

500

150

(10) 50

10

ﺍﻟﻌﻄﺮﻳﺎﺕ% ،ﺣﺠﻤﺎً ،ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ

-

42

35

35

ﺍﻷﻭﻟﻴﻔﻴﻨﺎﺕ% ،ﺣﺠﻤﺎً ،ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ

-

18

18

18

ﺑﻨﺰﻳﻦ % ،ﺣﺠﻤﺎ ً ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ

5

1

1

1

ﺃﻭﻛﺴﺠﻴﻦ  %ﻭﺯﻧﺎً ،ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ

-

2.7

2.7

3.7-2.7

ﺿﻐﻂ ﺑﺨﺎﺭﻱ ﺭﻳﺪ ،ﻛﻴﻠﻮ ﺑﺎﺳﻜﺎﻝ

100-35

70-60

70-60

70-60

0.013

ﺧﺎﻟﻲ

ﺧﺎﻟﻲ

ﺧﺎﻟﻲ

ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ،ﻏﺮﺍﻡ/ﺍﻟﻠﻴﺘﺮ ،ﺣﺪ ﺃﻗﺼﻰ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭIFQC, 2011 :

 :2-4-1ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ ﻣﺸ�ﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴ�ﺮ ﺍﻟﻤﺴ�ﺘﻤﺮ ﻟﻬﻴﻜ�ﻞ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ
ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻤـﺸﺘ �ـﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄ �ـﻴﺔ ،ﻭﺧﺎﺻ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻌﻘ�ـﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿ��ﻴﻴﻦ ،ﺣﻴ��ﺚ ﺍﻧﺨﻔ �ـﺾ ﺍﻟﻄﻠ �ـﺐ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ�ﺔ ﻛﺰﻳ�ـﺖ ﺍﻟﻮﻗ�ـﻮﺩ ،ﻭﺍﺭﺗﻔ�ـﻊ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ـﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳ�ـﻄﻰ ﻭﺍﻟﺨﻔﻴ�ـﻔﺔ،
ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺨﻔﻀ�ـﺖ ﻧﺴ�ـﺒﺔ ﺯﻳ�ـﺖ ﺍﻟﻮﻗ�ـﻮﺩ ﻓ�ﻲ ﻫﻴ�ـﻜﻞ ﺍﻻﺳ�ﺘﻬﻼﻙ ﻣ�ﻦ  %17.26ﻋ�ﺎﻡ 1995
ﺇﻟﻰ  %10.39ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2012ﺑﻴﻨﻤ�ﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌ�ﺖ ﻧﺴ�ﺒﺔ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻤﻘﻄ�ﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳ�ﻄﻰ
ﻭﺍﻟﻐ��ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻣ��ﻦ  %58.86ﻓ��ﻲ ﻋ��ﺎﻡ  1995ﺇﻟ��ﻰ  %62.84ﻓ��ﻲ ﻋ��ﺎﻡ  .2012ﻳﺒ��ـﻴﻦ
ﺍﻟﺸ��ﻜﻞ ) (7-1ﺗﻄ��ﻮﺭ ﻫﻴﻜ��ﻞ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ ﺧ��ﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘ��ﺮﺓ
).(2012-1995
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

البحث األول

ﺍﻟﺸﻜﻞ  :7-1ﺗﻄﻮﺭ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ )(2012-1995
12.76

12.80

11.80

11.18

9.69

24.02

24.52

23.49

23.49

23.64

80%

60%

ﻏﺎﺯﻭﻟﻴﻦ
ﺯﻳﺖ ﻭﻗﻮﺩ

90%

70%

ﻧﺎﻓﺜﺎ LPG
ﻣﻘﻄﺮﺍﺕ ﻭﺳﻄﻰ

100%

38.82

38.35

37.16

36.09

35.22

50%
40%

ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
10.39

11.46

13.43

14.95

17.26

14.01

12.87

14.11

14.29

14.18

2012

2010

2005

2000

1995

30%
20%
10%
0%

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭWorld Oil & Gas Review, 2013 :

ﻟﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻁ�ﺮﺃﺕ ﻋﻠ�ﻰ ﻫﻴﻜ�ﻞ ﺍﻹﻧﺘ�ﺎﺝ ﺷ�ﻬﺪﺕ ﻣﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ ﻓ�ﻲ
ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ ﺗﻄ��ﻮﺭﺍﺕ ﺷ��ﻤﻠﺖ ﺗﻮﺳ��ﻴﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻣ��ﻦ ﺧ��ﻼﻝ ﺇﻧﺸ��ﺎء ﻣﺼ��ﺎﻑ ﺟﺪﻳ��ﺪﺓ ﺃﻭ
ﺗﻮﺳ��ﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤ��ﺔ ،ﺇﺿ��ﺎﻓﺔ ﺇﻟ��ﻰ ﺗﻌ��ﺪﻳﻞ ﻁﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ��ﺎﺕ ،ﺣﻴ��ﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌ��ﺖ ﻧﺴ��ﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻘﻄﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻣﻦ  %59.86ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1995ﺇﻟﻰ  %63.63ﻓ�ﻲ ﻋ�ﺎﻡ
 ،2012ﻭﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻧﺨﻔﻀ�ﺖ ﻧﺴ�ﺒﺔ ﺇﻧﺘ�ﺎﺝ ﺯﻳ�ﺖ ﺍﻟﻮﻗ�ﻮﺩ ﻣ�ﻦ  %17.62ﻋ�ﺎﻡ  1995ﺇﻟ�ﻰ
 %10.95ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2012ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸ�ﻜﻞ ) (8-1ﺗﻄ�ﻮﺭ ﻫﻴﻜ�ﻞ ﺇﻧﺘ�ﺎﺝ ﻣﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ ﻣ�ﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ.
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آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ  :8-1ﺗﻄﻮﺭ ﻫﻴﻜﻞ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ )(2012-1995
13.19

12.96

12.07

11.40

10.08

24.06

24.52

23.54

23.49

24.29

ﻧﺎﻓﺜﺎ ﻭLPG
ﻣﻘﻄﺮﺍﺕ ﻭﺳﻄﻰ

90%
80%
70%
60%

ﻏﺎﺯﻭﻟﻴﻦ
ﺯﻳﺖ ﻭﻗﻮﺩ

100%

39.57

38.19

39.02

36.73

35.57

50%
40%

ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ

30%
10.95

11.62

13.89

15.39

17.62

12.22

11.88

12.31

12.99

12.44

2012

2010

2005

2000

1995

20%
10%
0%

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭWorld Oil & Gas Review, 2013 :

 :3-4-1ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻮﻁ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻣﻀﻴﺔ
ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌ�ﺖ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﺇﻟ�ﻰ ﺗﺤﺴ�ﻴﻦ ﺃﺩﺍﺋﻬ�ﺎ ﺍﻟﺘﺸ�ﻐﻴﻠﻲ ﺣﺎﺟﺘﻬ�ﺎ
ﺇﻟ��ﻰ ﺭﻓ��ﻊ ﻁﺎﻗ��ﺔ ﻋﻤﻠﻴ��ﺎﺕ ﺗﻜﺴ��ﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔ��ﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ��ﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬ��ﺎ ﺇﻟ��ﻰ ﻣﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ﺧﻔﻴﻔ��ﺔ ﻋﺎﻟﻴ��ﺔ
ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻨ�ﺎﻣﻲ ﻧﺴ�ﺒﺔ ﺇﻧﺘ�ﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔ�ﻮﻁ ﺍﻟﺨ�ﺎﻡ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ�ﺔ ﺍﻟﺤﺎﻣﻀ�ﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳ�ﺔ ﻋﻠ�ﻰ
ﻧﺴﺒﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ،ﺗﺮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺔ ﻋﻠ�ﻰ
ﻧﺴ��ﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀ��ﺔ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ��ﺖ ،ﺣﻴ��ﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌ��ﺖ ﻧﺴ��ﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔ��ﻮﻁ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ��ﺔ ﻣ��ﻦ  %11.8ﻣ��ﻦ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺎﻡ  1995ﺇﻟﻰ  %13.6ﻋﺎﻡ  ،2012ﺑﻴﻨﻤ�ﺎ ﺍﻧﺨﻔﻀ�ﺖ ﻧﺴ�ﺒﺔ ﺇﻧﺘ�ﺎﺝ
ﺍﻟﺨ��ﺎﻡ ﺍﻟﺨﻔﻴ��ﻒ ﻣ��ﻦ  %32.4ﻓ��ﻲ ﻋ��ﺎﻡ  1995ﺇﻟ��ﻰ  %30.3ﻋ��ﺎﻡ  .2012ﺃﻣ��ﺎ ﻣ��ﻦ ﺣﻴ��ﺚ
ﻣﺤﺘ��ﻮﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ��ﺖ ﻓﻘ��ﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌ��ﺖ ﻧﺴ��ﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔ��ﻮﻁ ﺍﻟﺤﺎﻣﻀ��ﻴﺔ ﻣ��ﻦ  %51ﻋ��ﺎﻡ  1995ﺇﻟ��ﻰ
 %52.2ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣ�ﻦ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨ�ﺎﻡ ،ﻛﻤ�ﺎ ﺍﻧﺨﻔﻀ�ﺖ ﻧﺴ�ﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔ�ﻮﻁ ﺍﻟﺤﻠ�ﻮﺓ
ﺍﻟﺤﺎﻭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ�ﺖ ﻣ�ﻦ  %36.9ﻋ�ﺎﻡ  1995ﺇﻟ�ﻰ  %34.3ﻋ�ﺎﻡ
 .2012ﻳﺒ��ﻴﻦ ﺍﻟﺸ��ﻜﻞ ) (9-1ﺗﻄ��ﻮﺭ ﻧﺴ��ﺐ ﺇﻧﺘ��ﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔ��ﻮﻁ ﺍﻟﺨ��ﺎﻡ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ ﺣﺴ��ﺐ ﺍﻟﻨ��ﻮﻉ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ).(2012-1995
ﺁﻓﺎﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

13

39

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

البحث األول

ﺍﻟﺸﻜﻞ  :9-1ﺗﻄﻮﺭ ﻧﺴﺐ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻮﻁ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ )(2012-1995
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ﺍﻟﻤﺼﺪﺭWorld Oil & Gas Review, 2013 :

ﺍﻟﺸﻜﻞ  :10-1ﺗﻄﻮﺭ ﻧﺴﺐ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ )(2012-1995
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ﺍﻟﻤﺼﺪﺭWorld Oil & Gas Review, 2013 :

40
ﺁﻓﺎﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

 :4-4-1ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷ��ﺮﺍﺕ ﺍﻷﺧ��ﺮﻯ ﺍﻟﻬﺎﻣ��ﺔ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺷ��ﻬﺪﺗﻬﺎ ﺻ��ﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳ��ﺮ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ
ﺧ����ﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘ����ﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿ����ﻴﻴﻦ ﺗﺮﺍﺟ����ﻊ ﺩﻭﺭ ﺷ����ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄ����ﺎﻉ ﺍﻟﺨ����ﺎﺹ ﻓ����ﻲ ﺍﻟﻤﺸ����ﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻻﺳ��ﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﺼ��ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ��ﺮ ﻧﻈ��ﺮﺍً ﻻﺯﺩﻳ��ﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨ��ﺎﻁﺮ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠ��ﺔ ﻋ��ﻦ ﻋ��ﺪﻡ ﺍﻟﻴﻘ��ﻴﻦ ﻓ��ﻲ
ﻣﻌ��ﺪﻻﺕ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻷﺳ��ﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ��ﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺷ��ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ
ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺳﻌﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻔﻴ�ﺰ ﺍﻟﻘﻄ�ﺎﻉ ﺍﻟﺨ�ﺎﺹ ﻣ�ﻦ ﺧ�ﻼﻝ ﺗﻘ�ﺪﻳﻢ ﺗﺴ�ﻬﻴﻼﺕ
ﻣﺸﺠﻌﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻟﺠﺄﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺸ�ﺎﺭﻳﻊ
ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺼﺎﻑ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ،
ﻭﺗﺤﻘﻴ��ﻖ ﺳﻴﺎﺳ��ﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈ��ﺔ ﻋﻠ��ﻰ ﺃﻣ��ﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻤ��ﺪﻯ ﺍﻟﺒﻌﻴ��ﺪ ،ﻭﺗﺨﻔ��ﻴﺾ ﺗﻜ��ﺎﻟﻴﻒ
ﺍﻻﺳ���ﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﺸ���ﻐﻴﻞ ﺍﻟ���ﺬﻱ ﻳﺤﻘﻘ���ﻪ ﻣﺒ���ﺪﺃ ﺍﻗﺘﺼ���ﺎﺩ ﺍﻟﺤﺠ���ﻢ ،ﻭﺗﻘﺎﺳ���ﻢ ﺍﻟﻤﺨ���ﺎﻁﺮ ،ﻭﺗﺒ���ﺎﺩﻝ
ﺍﻟﺨﺒ��ﺮﺍﺕ ،ﻭﺍﻻﺳ��ﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣ��ﻦ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴ��ﺎﺕ ﻭﻣ��ﻮﺍﻁﻦ ﺍﻟﻘ��ﻮﺓ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﻳﻤﺘﻠﻜﻬ��ﺎ ﻛ��ﻞ ﺷ��ﺮﻳﻚ .ﻭﻗ��ﺪ
ﺗﺮﻛﺰﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳ�ﻂ ﻭﺍﻟﺼ�ﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨ�ﺪ .ﻭﻓﻴﻤ�ﺎ ﻳﻠ�ﻲ
ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴ�ﻌﻮﺩﻳﺔ:
)(AO &G Directory, 2012

• ﻣﺸ�ﺮﻭﻉ ﻣﺼ�ﻔﺎﺓ ﺳ�ﺎﻣﺮﻑ ) ،(SAMREFﻭﻫ�ﻲ ﻣﺼ�ﻔﺎﺓ ﻣﺸ�ﺘﺮﻛﺔ ﺑ�ﻴﻦ ﺷ�ﺮﻛﺔ
ﺃﺭﺍﻣﻜﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺇﻛﺴﻮﻥ ﻣﻮﺑﻴﻞ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
• ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ ﺳﺎﺳ��ﺮﻑ ) ،(SASREFﻭﻫ��ﻲ ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ ﻣﺸ��ﺘﺮﻛﺔ ﺑ��ﻴﻦ ﺷ��ﺮﻛﺔ ﺃﺭﺍﻣﻜ��ﻮ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺷﻞ ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳﺔ.
• ﻣﺠﻤ��ﻊ ﺳ��ﺎﺗﻮﺭﺏ ) ،(SATORPﻭﻫ��ﻲ ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ ﻣﺸ��ﺘﺮﻛﺔ ﺑ��ﻴﻦ ﺷ��ﺮﻛﺔ ﺃﺭﺍﻣﻜ��ﻮ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺗﻮﺗﺎﻝ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

البحث األول

 :5-1ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻧﻄﻠﻘ�ﺖ ﺑﺪﺍﻳ�ﺔ ﺻ��ﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﻓ�ﻲ ﻛﻨ��ﺪﺍ ﻋ�ﺎﻡ  1846ﻋﻨ��ﺪ ﺍﻛﺘﺸ�ﺎﻑ ﻋﻤﻠﻴ��ﺔ
ﺇﻧﺘ��ﺎﺝ ﻛﻴﺮﻭﺳ��ﻴﻦ ﺍﻹﻧ��ﺎﺭﺓ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻔﺤ��ﻢ ﺍﻟﺤﺠ��ﺮﻱ ،ﻭﺑﻌ��ﺪ ﺗﻄ��ﻮﺭ ﻋﻤﻠﻴ��ﺎﺕ ﺍﻛﺘﺸ��ﺎﻑ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ
ﺑﻜﻤﻴ��ﺎﺕ ﻛﺒﻴ��ﺮﺓ ﺗ��ﻢ ﺑﻨ��ﺎء ﺃﻭﻝ ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ ﻟﺘﻜﺮﻳ��ﺮ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﻓ��ﻲ ﺭﻭﺳ��ﻴﺎ ﻋ��ﺎﻡ  ،1856ﺛ��ﻢ ﻓ��ﻲ
ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴ�ﺔ ﻋ�ﺎﻡ  .1859ﻭﻗ�ﺪ ﺣﻘﻘ�ﺖ ﺻ�ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ�ﺮ ﺗﻄ�ﻮﺭﺍﺕ ﻫﺎﻣ�ﺔ
ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺣﺘﻰ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﺟﻤ�ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ�ﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1981ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ) 82ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺏ/ﻱ( ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤ�ﻮ ﺍﻻﻗﺘﺼ�ﺎﺩﻱ ،ﻭﺗﻨ�ﺎﻣﻲ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ
ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
ﻭﻣﻊ ﻅﻬﻮﺭ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺎﺑﺖ ﺍﻻﻗﺘﺼ�ﺎﺩ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻤﻲ ﻓ�ﻲ ﻣﻨﺘﺼ�ﻒ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨ�ﺎﺕ ﺗ�ﻢ
ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﺠ�ﻢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤ�ﺮﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤ�ﻨﺨﻔﺾ ﻻﺭﺗﻔ�ﺎﻉ ﺗﻜ�ﺎﻟﻴﻒ
ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻭﻋﺠﺰﻫﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻘﺪ ﺭﻛﺰﺕ ﺟﻬﻮﺩﻫ�ﺎ ﻋﻠ�ﻰ ﺗﻄﺒﻴ�ﻖ
ﺑ��ﺮﺍﻣﺞ ﺗﺤﺴ��ﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻟﺮﺑﺤﻴ��ﺔ ،ﺑﻬ��ﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳ��ﺰ ﻗ��ﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠ��ﻰ ﻣﻮﺍﺟﻬ��ﺔ ﺍﻟﺘﺤ��ﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘ��ﻲ
ﺗﻌﺘﺮﺿ��ﻬﺎ ،ﻭﺫﻟ��ﻚ ﻣ��ﻦ ﺧ��ﻼﻝ ﺭﻓ��ﻊ ﻁﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ��ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴ��ﺔ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺗﺘﻜ��ﻮﻥ ﻣ��ﻦ ﻋﻤﻠﻴ��ﺎﺕ
ﺗﺤﺴ��ﻴﻦ ﺍﻟ��ﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘ��ﺎﻧﻲ ﻟﻠﻐ��ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠ��ﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴ��ﺔ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬ��ﺎ ﻣ��ﻦ ﺗﻠﺒﻴ��ﺔ
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﻊ ﻁﺎﻗ�ﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻜﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜ�ﻦ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﻣ�ﻦ ﺗﺤﻮﻳ�ﻞ ﺍﻟﻘﻄﻔ�ﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ�ﺔ ﺇﻟ�ﻰ
ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﺧﻔﻴﻔﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ
ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ ،ﻛﻤ��ﺎ ﺑ��ﺮﺯ ﺍﻻﻫﺘﻤ��ﺎﻡ ﻓ��ﻲ ﺗﻠ��ﻚ ﺍﻟﻔﺘ��ﺮﺓ ﺑﺘﻄﺒﻴ��ﻖ ﺑ��ﺮﺍﻣﺞ ﺗﺮﺷ��ﻴﺪ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻬ�ﺎ ﻣ�ﻦ ﺇﻧﺘ�ﺎﺝ ﺍﻟﻮﻗ�ﻮﺩ ﺍﻟﻨﻈﻴ�ﻒ،
ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﻁﺮﺡ ﺍﻟﻤﻠﻮﺛﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.
ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷ��ﺮﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣ��ﺔ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﻅﻬ��ﺮﺕ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻌﻘ��ﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿ��ﻴﻴﻦ ﻟﺠ��ﻮء ﺍﻟﺸ��ﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬ�ﺎ ﻣ�ﻦ
ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭﺧﺒﺮﺍﺕ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ،ﻭﺗﻘﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺁﻓﺎﻕ 42
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻷﻭﻝ

آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿ�ﻴﺔ
ﺇﻟ��ﻰ ﻭﺟ��ﻮﺩ ﺍﺭﺗﺒ��ﺎﻁ ﻭﺛﻴ��ﻖ ﺑ��ﻴﻦ ﻣﻌ��ﺪﻝ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻤﺸ��ﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ ﻭﻧﻤ��ﻮ ﺍﻟﻨﺸ��ﺎﻁﺎﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ .ﻛﻤﺎ ﺑﺮﺯﺕ ﻋﻮﺍﻣ�ﻞ ﺃﺧ�ﺮﻯ ﺃﺩﺕ ﺇﻟ�ﻰ ﺣ�ﺪﻭﺙ ﺗﺤ�ﻮﻻﺕ ﺟﺬﺭﻳ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺻ�ﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ،ﺃﻫﻤﻬﺎ:
• ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀ�ﺔ ،ﻭﺫﻟ�ﻚ ﻟﻌ�ﺪﻡ
ﻗﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ.
• ﺍﻟﺘﻮﺟ�ﻪ ﻧﺤ�ﻮ ﺗﻄ��ﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤ��ﺔ ﻟﺘﺤﺴ�ﻴﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬ��ﺎ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸ��ﺮﻳﻌﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ.
• ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ�ﺔ ﻛﺰﻳ�ﺖ ﺍﻟﻮﻗ�ﻮﺩ
ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﺧﻔﻴﻔ�ﺔ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤ�ﺔ ﻋﺎﻟﻴ�ﺔ ﻭﻣﻮﺍﺻ�ﻔﺎﺕ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘ�ﺔ ﻣ�ﻊ ﺍﻟﻤﻌ�ﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴ�ﺔ،
ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءﻡ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.
• ﺍﻻﻫﺘﻤ��ﺎﻡ ﺑﺘﺤﺴ��ﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴ��ﺔ ﻣ��ﻦ ﺧ��ﻼﻝ ﺍﺳ��ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴ��ﺎﺕ ﺍﻟﺤﺪﻳﺜ��ﺔ ﻓ��ﻲ
ﺗﺸ��ﻐﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴ��ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ��ﺮ ،ﻭﺗﻄﺒﻴ��ﻖ ﺑ��ﺮﺍﻣﺞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴ��ﺎﺕ ﺍﻟﺼ��ﻴﺎﻧﺔ ،ﻭﺗﻄ��ﻮﻳﺮ
ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ،ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻅﺮﻭﻑ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
• ﺳﻌﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺇﻟ�ﻰ ﺗﺤﻔﻴ�ﺰ ﺷ�ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄ�ﺎﻉ ﺍﻟﺨ�ﺎﺹ ﻟﻠﻤﺸ�ﺎﺭﻛﺔ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻤﺸ�ﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ.
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آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ :ﺍﳊﺎﺿﺮ ﻭﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ ﺇﻻ
ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻧﻈﺮﺍً ﻟﺪﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻷﺳ�ﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ�ﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ  %33ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴ�ﺔ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟ�ﺮﻏﻢ ﻣ�ﻦ ﺗﺮﺍﺟ�ﻊ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻤﺸ�ﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺑﻌ�ﺾ ﺍﻟﻤﻨ�ﺎﻁﻖ
ﻛﺄﻭﺭﻭﺑ�ﺎ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳ�ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤ�ﺪﺓ ،ﺇﻻ ﺃﻧ��ﻪ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗ�ﻊ ﺃﻥ ﻳﺴ�ﺎﻫﻢ ﺗﻨ��ﺎﻣﻲ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﺒﻠ��ﺪﺍﻥ
ﺍﻟﻨﺎﻣﻴ��ﺔ ،ﻭﺧﺎﺻ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﺼ��ﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨ��ﺪ ،ﻓ��ﻲ ﺗﻄ��ﻮﻳﺮ ﻫ��ﺬﻩ ﺍﻟﺼ��ﻨﺎﻋﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺴ��ﺘﻘﺒﻞ .ﻳﺒ��ﻴﻦ
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) (1-2ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .2013
ﺍﻟﺸﻜﻞ  :1-2ﻧﺴﺒﺔ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ 2013
ﻣﺘﺠﺪﺩﺓ
%2

ﻣﺎﺋﻴﺔ
%7

ﻧﻮﻭﻳﺔ
%4

ﻧﻔﻂ
%33
ﻓﺤﻢ
%30
ﻏﺎﺯ ﻁﺒﻴﻌﻲ
%24

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭBP Sstatistic review, 2014 :

ﻳﺘﻨ��ﺎﻭﻝ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼ��ﻞ ﺍﻟﻮﺿ��ﻊ ﺍﻟﺤ��ﺎﻟﻲ ﻟﺘ��ﻮﺯﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻭﻋ��ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻭﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺤﺠ�ﻢ ﻭﺩﺭﺟ�ﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴ�ﺪ ،ﻭﺃﻫ�ﻢ ﺍﻟﺸ�ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜ�ﺔ ﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ
ﺁﻓﺎﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
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البحث األول

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺻ�ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ�ﺮ
ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍء ﻭﺭﺑﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ،ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻟﻤﻮﺍﺟﻬ�ﺔ ﺗﻠ�ﻚ
ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ،ﻭﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴ�ﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗ�ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ﻭﻁﺎﻗ�ﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
 :1-2ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺑﻠ��ﻎ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ  90852ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ
ﺑﺪﺍﻳ��ﺔ ﻋ��ﺎﻡ  .2014ﺗ��ﺄﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﺁﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒ��ﺔ ﺍﻷﻭﻟ��ﻰ ،ﺑﻄﺎﻗ��ﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ
ﻗﺪﺭﻫﺎ  26400ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻭﻧﺴﺒﺔ  %29ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ ،ﺗﻠﻴﻬ�ﺎ
ﺃﻣﺮﻳﻜ��ﺎ ﺍﻟﺸ��ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗ��ﺔ  21748ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ ﻭﻧﺴ��ﺒﺔ  ،%24ﺛ��ﻢ ﺃﻭﺭﻭﺑ��ﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴ��ﺔ ﺑﻄﺎﻗ��ﺔ
ﺗﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻗ��ﺪﺭﻫﺎ  14407ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ ﻭﻧﺴ��ﺒﺔ  .%16ﻳﺒ��ﻴﻦ ﺍﻟﺸ��ﻜﻞ ) (2-2ﺗ��ﻮﺯﻉ ﻧﺴ��ﺐ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ ﺑﺪﺍﻳ�ﺔ ﻋ�ﺎﻡ  ،2014ﻛﻤ�ﺎ ﻳﺒ�ﻴﻦ
ﺍﻟﺠ��ﺪﻭﻝ ) (1-2ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻭﻋ��ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠ��ﺔ ،ﻭﺩﺭﺟ��ﺔ ﺗﻌﻘﻴ��ﺪﻫﺎ ،ﻭﻁﺎﻗ��ﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ .2014
ﺍﻟﺸﻜﻞ  :2-2ﺗﻮﺯﻉ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2014
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
%4
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
%7

ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
%9

ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ
%29

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
%24

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
%16

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
%11

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ-ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ

ﺁﻓﺎﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
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آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

 :2-2ﻋﺪﺩ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻭﺻﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋ�ﺎﻡ  2014ﺇﻟ�ﻰ 647
ﻣﺼﻔﺎﺓ .ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻷﻛﺜ�ﺮ ﺍﺳ�ﺘﻬﻼﻛﺎ ً ﻟﻠﻄﺎﻗ�ﺔ ،ﻛﻤﻨﻄﻘ�ﺔ ﺁﺳ�ﻴﺎ
ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ ) (164ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ ،ﺑﻨﺴ��ﺒﺔ  %25ﻣ��ﻦ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﻋ��ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ ،ﺗﻠﻴﻬ��ﺎ
ﺃﻣﺮﻳﻜ��ﺎ ﺍﻟﺸ��ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒ��ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ��ﺔ ) (148ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ ﺑﻨﺴ��ﺒﺔ  ،%23ﻭﺃﻭﺭﻭﺑ��ﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴ��ﺔ
) (93ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%14ﺛﻢ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ) (84ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺑﻨﺴ�ﺒﺔ  %13ﻣ�ﻦ ﺇﺟﻤ�ﺎﻟﻲ
ﻋﺪﺩ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪﺍﻳ�ﺔ ﻋ�ﺎﻡ  .2014ﻳﺒ�ﻴﻦ ﺍﻟﺸ�ﻜﻞ ) (3-2ﺗ�ﻮﺯﻉ ﻧﺴ�ﺐ ﻣﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ .2014
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :1-2ﻁﺎﻗﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ ) 2014ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

21748

148

11911.11

4873.18

15674.5

9.3

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

14407

93

5116.82

2564

10033.81

6.73

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

9810.4

84

2198

1542

4175

4.91

ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ

8545

49

2021

936.45

2662

4.39

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

6443

65

2217.97

352.85

1540.86

4.85

ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

3498

44

451.85

500.16

936.85

3.76

90852.5

647

30819.36

13907.98

47363.46

6.25

ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ

ﺗﻜﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘﺎﻧﻲ

ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴﺔ

ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻧﻴﻠﺴﻮﻥ

ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ

26400

164

6932.52

3139.28

12340.3

5.25

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ-ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ
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البحث األول

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ  :3-2ﺗﻮﺯﻉ ﻧﺴﺐ ﻋﺪﺩ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2014
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
%7

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
%10

ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ
%25

ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
%8

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
%13

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
%23

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
%14

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ – ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ

ﺗﻌﻮﺩ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺔ
ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺭﺋﻴﺴ�ﻴﺔ ،ﻋﺎﻟﻤﻴ�ﺔ ﻭﻭﻁﻨﻴ�ﺔ ،ﺗ�ﺄﺗﻲ ﻓ�ﻲ ﻣﻘ�ﺪﻣﺘﻬﺎ ﺷ�ﺮﻛﺔ ﺇﻛﺴ�ﻮﻥ ﻣﻮﺑﻴ�ﻞ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴ�ﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋ�ﺎﻡ  2014ﺇﻟ�ﻰ 5589
ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ ﺑﻨﺴ��ﺒﺔ  %6ﻣ��ﻦ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻓ �ﻲ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ ،ﺗﻠﻴﻬ��ﺎ ﺷ��ﺮﻛﺔ ﺭﻭﻳ��ﺎﻝ
ﺩﻭﺗ���ﺶ ﺷ���ﻞ ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳ���ﺔ ﺑﻄﺎﻗ���ﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳ���ﺔ ﻗ���ﺪﺭﻫﺎ  4109ﺃﻟ���ﻒ ﺏ/ﻱ ﺑﻨﺴ���ﺒﺔ  ،%5ﻭﻓ���ﻲ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺳ�ﻴﻨﻮﺑﻚ ﺍﻟﺼ�ﻴﻨﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗ�ﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ﻗ�ﺪﺭﻫﺎ  3971ﺃﻟ�ﻒ ﺏ/ﻱ
ﺑﻨﺴ��ﺒﺔ  ،%4ﻛﻤ��ﺎ ﺗ��ﺄﺗﻲ ﺑ��ﺮﻳﺘﺶ ﺑﺘﺮﻭﻟﻴ��ﻮﻡ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒ��ﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌ��ﺔ ﺑﻄﺎﻗ��ﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻗ��ﺪﺭﻫﺎ
 2859ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ ﺑﻨﺴ��ﺒﺔ  .%3ﻭﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒ��ﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴ��ﺔ ﺗ��ﺄﺗﻲ ﺷ��ﺮﻛﺔ ﺃﺭﺍﻣﻜ��ﻮ ﺍﻟﺴ��ﻌﻮﺩﻳﺔ
ﺑﻄﺎﻗ��ﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻗ��ﺪﺭﻫﺎ  2851.5ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ ﺑﻨﺴ��ﺒﺔ  .%3ﻛﻤ��ﺎ ﺗﻤﺘﻠ��ﻚ ﻛ��ﻞ ﻣ��ﻦ ﻓ��ﺎﻟﻴﺮﻭ
ﺇﻧﻴﺮﺟ���ﻲ ﻭﺑﺘﺮﻭﻟﻴ���ﻮﺱ ﺩﻱ ﻓﻨ���ﺰﻭﻳﻼ ﻭﻣﺆﺳﺴ���ﺔ ﺍﻟﺒﺘ���ﺮﻭﻝ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴ���ﺔ ﺍﻟﺼ���ﻴﻨﻴﺔ ﻭﺷ���ﻴﻔﺮﻭﻥ
ﻭﻛﻮﻧﻮﻛ��ﻮ ﻓﻴﻠﻴ �ﺒﺲ ﻁﺎﻗ��ﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑ��ﺔ ﺑﻨﺴ��ﺒﺔ  %3ﻟﻜ��ﻞ ﻣ��ﻨﻬﻢ ﻣ��ﻦ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ  .2014ﻳﺒ�ﻴﻦ ﺍﻟﺸ�ﻜﻞ ) (4-2ﺣﺼ�ﺔ ﺃﻛﺒ�ﺮ ﻋﺸ�ﺮ ﺷ�ﺮﻛﺎﺕ
ﺗﻜﺮﻳﺮ ﻧﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ  .2014ﻛﻤﺎ ﻳﺒ�ﻴﻦ ﺍﻟﺠ�ﺪﻭﻝ ) (2-2ﺗﺼ�ﻨﻴﻒ ﺃﻛﺒ�ﺮ ﺧﻤ�ﺲ
ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ .2014
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺁﻓﺎﻕ 48

22

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ  :4-2ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻷﻛﺒﺮ ﻋﺸﺮ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻧﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2014
ﺇﻛﺴﻮﻥ ﻣﻮﺑﻴﻞ
%6
ﺭﻭﻳﺎﻝ ﺩﻭﺗﺶ ﺷﻞ،
ﺑﻲ ﺇﻝ ﺳﻲ
%5
ﺑﻲ ﺑﻲ  -ﺑﻲ ﺇﻝ ﺳﻲ
%3

ﺳﻴﻨﻮﺑﻚ
%4

ﺃﺭﺍﻣﻜﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
%3
ﻓﺎﻟﻴﺮﻭ ﺇﻧﺮﺟﻲ
%3
ﺑﺘﺮﻭﻟﻴﻮﺱ ﺩﻱ
ﻓﻴﻨﺰﻭﻳﻼ
%3
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ
ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
%3
ﺷﻴﻔﺮﻭﻥ
%3

ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
%64

ﻛﻮﻧﻮﻛﻮ ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ
%3

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ – ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ 2013

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :2-2ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺃﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ ) 2014ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺇﻛﺴﻮﻥ ﻣﻮﺑﻴﻞ ExxonMobile
ﺭﻭﻳﺎﻝ ﺩﻭﺗﺶ ﺷﻞ ،ﺑﻲ ﺇﻝ ﺳﻲ Royal Dutch Shell PLC
ﺳﻴﻨﻮﺑﻚ Sinopec
ﺑﻲ ﺑﻲ  -ﺑﻲ ﺇﻝ ﺳﻲ BP PLC
ﺃﺭﺍﻣﻜﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ Saudi Aramco
ﻓﺎﻟﻴﺮﻭ ﺇﻧﺮﺟﻲ Valero Energy Corp
ﺑﺘﺮﻭﻟﻴﻮﺱ ﺩﻱ ﻓﻴﻨﺰﻭﻳﻼ ،ﺇﺱ ﺇﻱ Petroleos de Venezuela SA
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ China National Petroleum Corp
ﺷﻴﻔﺮﻭﻥ Chevron
ﻛﻮﻧﻮﻛﻮ ﻓﻴﻠﻴﺒﺲ ConocoPhillips
ﺗﻮﺗﺎﻝ ﺇﺱ ﺇﻱ Total SA
ﺑﺘﺮﻭﻟﻴﻮ ﺑﺮﺍﺯﻳﻠﻴﺮﻭ ﺇﺱ ﺇﻱ SA Petroleo Brasileiro
ﻣﺎﺭﺍﺛﻮﻥ ﺑﺘﺮﻭﻟﻴﻮﻡ ﺇﻝ ﺑﻲ Marathon Petroleum Co.LP
ﺑﺘﺮﻭﻟﻴﻮﺱ ﻣﻜﺴﻴﻜﺎﻧﻮﺱ Petroleos Mexicanos SA
ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﻧﻴﺔ Iranian Petroleum Co National
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﻲ ﺇﻛﺲ ﻧﻴﺒﻮﻥ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ JX Nippon Oil&Energy Corp
ﺭﻭﺯﻧﻔﺖ Rosneft
ﺃﻭ ﺇﻱ ﺃﻭ ﻟﻮﻙ ﺃﻭﻳﻞ OAO Lukoil
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺇﺱ ﻛﻲ SK Corp
ﺭﻳﺒﺴﻮﻝ Repsol
ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ Kuwait National Petroleum Co.
ﺑﺘﺮﺍﻣﻴﻨﺎ Petramina
ﺃﺟﻴﺐ ﺑﺘﺮﻭﻟﻲ ﺇﺱ ﺑﻲ ﺇﻱ Agip Petroli SPA
ﻓﻠﻴﻨﺖ ﻫﻴﻠﺰ ﺭﻳﺴﻮﺭﺳﺲ Flint Hills Resources
ﺳﺎﻧﻮﻛﻮ Sunoco Inco

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ 2013

ﺁﻓﺎﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
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ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ
5589
4109.2
3971
2858.9
2851.5
2776.5
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البحث األول

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

 :3-2ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻁﻮﺭﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳ�ﺪ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻤﺆﺷ�ﺮﺍﺕ ﻟﻮﺻ�ﻒ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺘﺸ�ﻐﻴﻠﻲ ﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ ﻭﺗﻘﻴ�ﻴﻢ
ﻗ��ﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠ��ﻰ ﺇﻧﺘ��ـﺎﺝ ﻣﺸﺘ��ـﻘﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴ��ـﺔ ﺍﻟﺠ��ـﻮﺩﺓ ،ﻭﻣ��ﺪﻯ ﻣﺮﻭﻧﺘـﻬ��ـﺎ ﻓ��ﻲ ﺗﻜ��ـﺮﻳﺮ ﺃﻧ��ﻮﺍﻉ
ﻣﺨﺘﻠﻔ��ﺔ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻨﻔ��ﻮﻁ ﺍﻟﺨ��ﺎﻡ .ﻣ��ﻦ ﺃﻛﺜ �ـﺮ ﻫ��ﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺷ��ﺮﺍﺕ ﺍﺳ��ﺘﺨﺪﺍﻣﺎ ً ﻣﺆﺷ��ﺮ ﺗﻌﻘﻴ��ﺪ ﻧﻴﻠﺴ��ﻮﻥ
) ،(Nelson Complexity Indexﻭﻣﻜ�ﺎﻓﺊ ﺍﻟﺘﻜﺴ�ﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣ�ﻞ ﺍﻟﺤﻔ�ﺎﺯ ﺍﻟﻤ�ﺎﺋﻊ (FCC
) ،Equivalency Factorﻭﻣﺆﺷﺮ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ).(Bottom of the Barrel Index
• ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻧﻴﻠﺴﻮﻥ )(Nelson Complexity Index

ﻁ �ـﻮﺭ ﻫ �ـﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘـﻴ �ـﺎﺱ ﻓ��ﻲ ﻋـﻘ �ـﺪ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨ �ـﺎﺕ ﻣ��ﻦ ﺍﻟـﻘ �ـﺮﻥ ﺍﻟﻤ �ـﺎﺿﻲ ﻣ��ﻦ ﻗـﺒ��ـﻞ
ﻭﺍﻳـﺒ�ـﺮ ﻧﻴﻠﺴ��ﻮﻥ ) ،(Wibur Nelsonﻭﻧﺸ�ـﺮ ﻓ��ﻲ ﻣﺠ�ـﻠﺔ ﺍﻟﻨـﻔ�ـﻂ ﻭﺍﻟـﻐ�ـﺎﺯ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜ�ـﻴﺔ
) .(Oil & Gas Journalﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻄﺎء ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣ�ﻦ ﻋﻤﻠﻴ�ﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ )ﺗﻘﻄﻴﺮ ،ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻓﺮﺍﻏﻲ ،ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴ�ﺔ ،ﺗﻜﺴ�ﻴﺮ ﺣ�ﺮﺍﺭﻱ ،ﺃﺳ�ﻔﻠﺖ(......
ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤ�ﺎﻝ ﺍﻟ�ﻼﺯﻡ ﻹﻧﺸ�ﺎء ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ�ﺔ ،ﻣﻘ�ـﺎﺳﺎ ً ﺑﺎﻟ�ﺪﻭﻻﺭ ﻟﻜ�ﻞ ﺑﺮﻣﻴ�ﻞ ﻣ�ﻦ
ﻟﻘ��ﻴﻢ ﺍﻟﻮﺣ��ﺪﺓ .ﺗ��ﻢ ﺗﺤﺪﻳ��ﺪ ﻣﻌﺎﻣ��ﻞ ﺑﻘﻴﻤ��ﺔ  1ﻟﻮﺣ��ﺪﺓ ﺍﻟﺘﻘﻄﻴ��ﺮ ﺍﻟﺠ��ﻮﻱ ،ﻭ 6ﻟﻮﺣ��ﺪﺓ ﺍﻟﺘﻜﺴ��ﻴﺮ
ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﻔﺎﺯ ﺍﻟﻤ�ﺎﺋﻊ ﻟﺰﻳ�ﺖ ﺍﻟﻐ�ﺎﺯ ﺍﻟﻔﺮﺍﻏ�ﻲ ) .(VGO-FCCﻳﺤﺴ�ﺐ ﺑﺎﻟﺘ�ﺎﻟﻲ ﻣﺆﺷ�ـﺮ
ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﺼ�ﻔﺎﺓ ﺑﻤﺠﻤ�ﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌ�ﺎﻣﻼﺕ ﻣﻀ�ﺮﻭﺑﺔ ﺑﻘﻴ�ـﻤﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗ�ﺔ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴـﻤﻴ�ـﺔ ﻟﻜ�ﻞ ﻭﺣـ�ـﺪﺓ
ﻣ��ﻦ ﻭﺣ��ﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ��ﺮ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺼ��ﻔﺎﺓ ،ﻭﻳﻘﺴ��ـﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗ��ـﺞ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻟﻮﺣ��ـﺪﺓ
ﺍﻟﺘﻘﻄﻴ��ـﺮ ﺍﻟﺠ��ﻮﻱ .ﻓﻌﻠ��ﻰ ﺳ��ﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜ��ﺎﻝ ،ﺑﻔ��ﺮﺽ ﺃﻥ ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ ﺑﺴ��ﻴﻄﺔ ﺗﺒﻠ��ﻎ ﻁﺎﻗ��ﺔ ﻭﺣ��ﺪﺓ
ﺍﻟﺘﻘﻄـﻴﺮ ﺍﻟﺠـﻮﻱ ﻓﻴﻬﺎ  100ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ،ﻭﻭﺣﺪﺓ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺍﻟﻨﺎﻓﺜﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸـﻴﻂ ﺍﻟﻤﺘﻘﻄ�ﻊ
) (Semi-regenerative catalytic reformingﻁﺎﻗﺘﻬ�ﺎ  20ﺃﻟ�ﻒ ﺏ/ﻱ ،ﻭﻭﺣ�ﺪﺓ
ﻣﻌﺎﻟﺠ��ﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴ��ﺔ ﻟﻠ��ﺪﻳﺰﻝ ﻁﺎﻗﺘﻬ��ﺎ  30ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ .ﻭﺣﻴ��ﺚ ﺃﻥ ﻣﻌﺎﻣ��ﻞ ﺗﻌﻘﻴ��ﺪ ﻭﺣ��ﺪﺓ
ﺍﻟﺘﻘﻄﻴﺮ ﺍﻟﺠ�ﻮﻱ ﻳﺴ�ﺎﻭﻱ ) ،(1ﻭﻣﻌﺎﻣ�ﻞ ﺗﻌﻘﻴ�ﺪ ﻭﺣ�ﺪﺓ ﺍﻟﺘﻬ�ﺬﻳﺐ ﺑﻄﺮﻳﻘ�ﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸ�ﻴﻂ ﺍﻟﻤﺘﻘﻄ�ﻊ
ﻳﺴ��ﺎﻭﻱ ) ،(5ﻭﻣﻌﺎﻣ��ﻞ ﻭﺣ��ﺪﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠ��ﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴ��ﺔ ﻟﻠ��ﺪﻳﺰﻝ ﻳﺴ��ﺎﻭﻱ ) (3ﻓ��ﺈﻥ ﻣﺆﺷ��ﺮ
ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ﻳﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
)2.9 = 100/ ( 3.0* 30 + 5.0 * 20 + 1.0* 100
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آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻳ�ﺪﻝ ﻋﻠ�ﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼ�ﻔﺎﺓ ﺃﻛﺜ�ﺮ ﺗﻌﻘﻴ�ﺪﺍً ،ﻭﻫ�ﻲ
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﺭﺑﺤﻴﺔ ،ﻧﻈﺮﺍً ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟ�ﺮﻏﻢ
ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﻧﺸﺎء ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪﺓ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ.
• ﻣﻌﺎﻣﻞ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺍﻟﺘﻜﺴﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﻔﺎﺯ ﺍﻟﻤﺎﺋﻊ )(FCC Equivalency Factor

ﺻﻤﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﺘﻮﺻ�ﻴﻒ ﻁﺎﻗ�ﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻤﺼ�ﻔﺎﺓ ،ﺣﻴ�ﺚ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠ�ﻰ ﻋ�ﺪﺓ ﺃﻧ�ﻮﺍﻉ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﺤ�ﻮﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ�ﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀ��ﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤ��ﺔ ﻛﺰﻳ��ﺖ ﺍﻟﻮﻗ��ﻮﺩ ﺍﻟﺜﻘﻴ��ﻞ ﺇﻟ��ﻰ ﻣﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ﺧﻔﻴﻔ �ﺔ ﺫﺍﺕ ﺟ��ﻮﺩﺓ ﻭﻗﻴﻤ��ﺔ ﺃﻋﻠ��ﻰ
ﻛﺎﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﺰﻝ .ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻜﺴ�ﻴﺮ ﺍﻟﺤ�ﺮﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻜﺴ�ﻴﺮ
ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﻔﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﻔﺤﻴﻢ ،ﻭﺍﻟﺘﻜﺴﻴﺮ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻲ .ﻭﻟﺤﺴﺎﺏ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ﻳﺤ�ﺪﺩ
ﻟﻜ��ﻞ ﻋﻤﻠﻴ��ﺔ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ��ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴ��ﺔ ﻣﻌ��ﺎﻣﻼً ﻳﺘﻨﺎﺳ��ﺐ ﻣ��ﻊ ﻧﺴ��ﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔ��ﺔ ﺍﻟﺘ��ﻲ
ﺗﻨﺘﺠﻬ��ﺎ ﻫ��ﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ��ﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧ��ﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻳ��ﺔ ،ﻭﻫ��ﻲ ﻋﻤﻠﻴ��ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺴ��ﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣ��ﻞ ﺍﻟﺤﻔ��ﺎﺯ
ﺍﻟﻤ��ﺎﺋﻊ ) (FCCﺍﻟﺘ��ﻲ ﺗﻌﻄ��ﻰ ﻣﻌﺎﻣ��ﻞ ) .(1ﻭﻳﺤﺴ��ﺐ ﻣﻌﺎﻣ��ﻞ ﻣﻜ��ﺎﻓﺊ ﺍﻟﺘﻜﺴ��ﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣ��ﻞ
ﺍﻟﺤﻔ�ﺎﺯ ﺍﻟﻤ�ﺎﺋﻊ ﺑﻨ��ﺎﺗﺞ ﺟﻤ�ﻊ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﻣﻌ�ﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ��ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴ�ﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺼ�ﻔﺎﺓ ،ﻭﻳﻘﺴ��ﻢ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻄﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﻱ.
• ﻣﺆﺷﺮ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺮﻣﻴﻞ )(Bottom of the Barrel Index
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻣﺆﺷﺮ ﻗﺎﻉ ﺍﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ﻟﺘﻮﺻﻴﻒ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼ�ﻔﺎﺓ ﻋﻠ�ﻰ ﺗﻜﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟﻨﻔ�ﻮﻁ ﺍﻟﺨ�ﺎﻡ
ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ،ﻭﺇﻧﺘ�ﺎﺝ ﻣﻨﺘﺠ�ﺎﺕ ﺑﺘﺮﻭﻟﻴ�ﺔ ﻋﺎﻟﻴ�ﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤ�ﺔ ،ﻭﻳﻘ�ﺎﺱ ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻮﻳ�ﺔ ﻹﺟﻤ�ﺎﻟﻲ ﻁﺎﻗ�ﺔ
ﻭﺣ�ﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻔﺤ��ﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﻜﺴ�ﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣ��ﻞ ﺍﻟﺤﻔ��ﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﻜﺴ�ﻴﺮ ﺍﻟﻬﻴ��ﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻲ ﺇﻟ�ﻰ ﻁﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﺘﻘﻄﻴ��ﺮ
ﺍﻟﺠﻮﻱ(Kearney, A. T., 2012) .

ﺗﺼﻨﻒ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻉ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻬﺎ ﻭﺩﺭﺟ�ﺔ ﺗﻌﻘﻴ�ﺪﻫﺎ
ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻧﻮﺍﻉ :ﺗﻘﻄﻴ�ﺮ ،ﻭﻣﻌﺎﻟﺠ�ﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴ�ﺔ ،ﻭﺗﺤﻮﻳﻠﻴ�ﺔ .ﻳﺤﺘ�ﻮﻱ ﻛ�ﻞ ﻧ�ﻮﻉ ﻣ�ﻦ ﻫ�ﺬﻩ
ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﻣﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻄﻴ��ﺮ Topping :ﺗﺘﻜ��ﻮﻥ ﻣ��ﻦ ﻭﺣ��ﺪﺍﺕ ﻟﺘﺠﺰﺋ��ﺔ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨ��ﺎﻡ ﺇﻟ��ﻰ
ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ.
ﺁﻓﺎﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
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51ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺍﻟﻔﺼﻞ

البحث األول

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

• ﻣﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠ��ﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴ��ﺔ Hydroskimming :ﺗﺤﺘ��ﻮﻱ ﺇﺿ��ﺎﻓﺔ ﺇﻟ��ﻰ
ﻋﻤﻠﻴ��ﺔ ﺍﻟﺘﻘﻄﻴ��ﺮ ﻋﻤﻠﻴ��ﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺠ��ﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴ��ﺔ ،ﻭﻭﺣ��ﺪﺍﺕ ﺗﻬ��ﺬﻳﺐ ﻟﻠﻨﺎﻓﺜ��ﺎ ﻟﺮﻓ��ﻊ
ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘﺎﻧﻲ ﻟﻠﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ.
• ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴ�ﺔ Conversion :ﺗﺤﺘ�ﻮﻱ ﻋﻠ�ﻰ ﻭﺣ�ﺪﺍﺕ ﺗﻘﻄﻴ�ﺮ ،ﻭﻣﻌﺎﻟﺠ�ﺔ
ﻫﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴ���ﺔ ،ﻭﻭﺣ���ﺪﺓ ﺗﻘﻄﻴ���ﺮ ﻓﺮﺍﻏ���ﻲ ،ﻭﻋﻤﻠﻴ���ﺎﺕ ﺗﻜﺴ���ﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔ���ﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ���ﺔ
ﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﺧﻔﻴﻔﺔ.
 :1-3-2ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻮﻉ
ﺗﺸ�ﻜﻞ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴ�ﺔ ﻧﺴ�ﺒﺔ ﺗﺰﻳ�ﺪ ﻋ�ﻦ  %73ﻣ�ﻦ ﺇﺟﻤ�ﺎﻟﻲ ﻣﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ،
ﺣﻴ�ﺚ ﺑﻠ�ﻎ ﻋ�ﺪﺩ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻟﻨ�ﻮﻉ  471ﻣﺼ�ﻔﺎﺓ ﻓ�ﻲ ﺑﺪﺍﻳ�ﺔ ﻋ�ﺎﻡ  ،2014ﻛﻤ�ﺎ ﺑﻠ�ﻎ ﻋ�ﺪﺩ ﻣﺼ�ﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴﺔ  92ﻣﺼ�ﻔﺎﺓ ﺑﻨﺴ�ﺒﺔ  %14ﻣ�ﻦ ﺇﺟﻤ�ﺎﻟﻲ ﻋ�ﺪﺩ ﻣﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ .ﺃﻣ�ﺎ
ﻣﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻄﻴ��ﺮ ﺍﻟﺒﺴ�ﻴﻄﺔ ﻓﺒﻠ��ﻎ ﻋ��ﺪﺩﻫﺎ  84ﻣﺼ�ﻔﺎﺓ ﺑﻨﺴ��ﺒﺔ  .%13ﻳﺘﺮﻛ�ﺰ ﺍﻟﻌ��ﺪﺩ ﺍﻷﻛﺒ��ﺮ
ﻟﻠﻤﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﻛ���ﻞ ﻣ���ﻦ ﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑ���ﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴ���ﺔ ،ﻭﺃﻣﺮﻳﻜ���ﺎ ﺍﻟﺸ���ﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺁﺳ���ﻴﺎ
ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ .ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻤﻌﻈﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻣ�ﻦ ﻧ�ﻮﻉ ﺍﻟﺘﻘﻄﻴ�ﺮ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴﺔ .ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ) (5-2ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨ�ﺎﻁﻖ
ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ ﺣﺴ��ﺐ ﺍﻟﻨ��ﻮﻉ ﺑﺪﺍﻳ��ﺔ ﻋ��ﺎﻡ  ،2014ﻛﻤ��ﺎ ﻳﺒ��ﻴﻦ ﺍﻟﺸ��ﻜﻞ ) (6-2ﺗ��ﻮﺯﻉ ﻧﺴ��ﺐ ﻣﺼ��ﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ .2014
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آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ  :5-2ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2014
180
160
140
120
124

17
24
3
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

49

38

31
8
10

19

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺍﻷﻭﺳﻂ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ

60

79
18

16

10
17

80

10
4
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴﺔ

6
9

22

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺁﺳﻴﺎ
ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ

40

ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ

133

100

20
0

ﺗﻘﻄﻴﺮ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ – ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ

ﺍﻟﺸﻜﻞ  :6-2ﺗﻮﺯﻉ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2014

ﺗﻘﻄﻴﺮ
%13
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴﺔ
%14
ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
%73

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ – ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ
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البحث األول

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

 :2-3-2ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺠﻢ
ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻁﺎﻗﺘﻬ�ﺎ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ﻋ�ﻦ  200ﺃﻟ�ﻒ ﺏ/ﻱ 153
ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ ﺑﻨﺴ��ﺒﺔ  %23ﻣ��ﻦ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﻋ��ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ ،ﻛﻤ��ﺎ ﺑﻠ��ﻎ ﻋ��ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ
ﻣﺘﻮﺳ���ﻄﺔ ﺍﻟﺤﺠ���ﻢ ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺗﺘ���ﺮﺍﻭﺡ ﻁﺎﻗﺘﻬ���ﺎ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ���ﺔ ﺑ���ﻴﻦ  200-100ﺃﻟ���ﻒ ﺏ/ﻱ 232
ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ ﺑﻨﺴ��ﺒﺔ  ،%36ﻭﻋ��ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼ��ﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺗﺘ��ﺮﺍﻭﺡ ﻁﺎﻗﺘﻬ��ﺎ ﺑ��ﻴﻦ 100-50
ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ  115ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%18ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼ�ﻐﻴﺮﺓ ﺟ�ﺪﺍً ،ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻻ
ﺗﺰﻳﺪ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﻋﻦ  50ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ  147ﻣﺼﻔﺎﺓ ،ﺑﻨﺴ�ﺒﺔ  %23ﻣ�ﻦ ﺇﺟﻤ�ﺎﻟﻲ ﻋ�ﺪﺩ ﻣﺼ�ﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ  .2014ﺗﺘﺮﻛ�ﺰ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴ�ﺮﺓ ﺍﻟﺤﺠ�ﻢ ﻓ�ﻲ ﻛ�ﻞ ﻣ�ﻦ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺘﺮﻛ�ﺰ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼ�ﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﺠ�ﻢ ﻓ�ﻲ ﻛ�ﻞ ﻣ�ﻦ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ) (7-2ﺗﺼ�ﻨﻴﻒ ﻣﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ،2014ﻛﻤﺎ ﻳﺒ�ﻴﻦ ﺍﻟﺸ�ﻜﻞ ) (8-2ﺗ�ﻮﺯﻉ ﻧﺴ�ﺐ
ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ .2014
ﺍﻟﺸﻜﻞ  :7-2ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2014
)ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(
180
40

39

3
13
11
17
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

9
16
5
35
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

17

31
16

14
6
12

24

ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺍﻷﻭﺳﻂ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ 200

34
21
6
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

50-100

100-200

140
120

46

78

100
80
60

33

23

30

23

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺁﺳﻴﺎ
ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ

13

32

160

40
20
0

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 50

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ-ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ
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آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ  :8-2ﺗﻮﺯﻉ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2014
)ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 50
%23

50-100
18%

ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ 200
%23

100-200
36%

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ – ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ

 :3-3-2ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘﺎﻧﻲ ﻟﻠﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ
ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘ�ﺎﻧﻲ ﻟﻠﻐ�ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﺘﻜ�ﻮﻥ
ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬ�ﺬﻳﺐ ﻭﺍﻷﺯﻣ�ﺮﺓ ﻓ�ﻲ ﻣﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ  %15.31ﻣ�ﻦ ﻁﺎﻗ�ﺔ ﺗﻘﻄﻴ�ﺮ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ  .2014ﺟﺎءﺕ ﻛ�ﻞ ﻣ�ﻦ ﺃﻣﺮﻳﻜ�ﺎ ﺍﻟﺸ�ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑ�ﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴ�ﺔ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑ�ﺎ ﺍﻟﺸ�ﺮﻗﻴﺔ
ﺑﻤﻌ�ﺪﻻﺕ ﺗﺰﻳ�ﺪ ﻋ�ﻦ ﻣﺘﻮﺳ�ﻂ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ ،ﺑﻴﻨﻤ�ﺎ ﺑﻘﻴ�ﺔ ﻣﻨ�ﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ ﺗ�ﻨﺨﻔﺾ ﻓﻴﻬ�ﺎ ﺍﻟﻘﻴﻤ�ﺔ ﻋ�ﻦ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ ﻓ�ﻲ ﺑﺪﺍﻳ�ﺔ ﻋ�ﺎﻡ  .2014ﻳﺒ�ﻴﻦ ﺍﻟﺸ�ﻜﻞ ) (9-2ﻣﺘﻮﺳ�ﻂ ﻧﺴ�ﺒﺔ ﻁﺎﻗ�ﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘﺎﻧﻲ ﻟﻠﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻗﺔ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ ﻓ�ﻲ ﻣﺼ�ﺎﻓﻲ ﻣﻨ�ﺎﻁﻖ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ .2014
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البحث األول

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ  :9-2ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻧﺴﺒﺔ ﻁـﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ
ﻁﺎﻗﺔ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2014
22.41

10.96

20.00

17.80

15.00

11.89

10.00
5.48

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺼﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

 %ﻣﻦ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻘﻄﻴﺮ

15.31

14.30

15.72

25.00

5.00

ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺍﻷﻭﺳﻂ

ﺁﺳﻴﺎ
ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ

ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

0.00

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ – ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ

 :4-3-2ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴﺔ
ﺑﻠ��ﻎ ﻣﺘﻮﺳ��ﻂ ﻧﺴ��ﺒﺔ ﻁﺎﻗ��ﺔ ﻋﻤﻠﻴ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠ��ﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﻣﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ
 %52.13ﻣﻦ ﻁﺎﻗﺔ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺑﺪﺍﻳ�ﺔ ﻋ�ﺎﻡ  .2014ﺗﺨﺘﻠ�ﻒ ﻧﺴ�ﺒﺔ ﻁﺎﻗ�ﺔ ﻋﻤﻠﻴ�ﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠ�ﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﻷﺧ�ﺮﻯ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ ،ﻭﺫﻟ��ﻚ ﺗﺒﻌ�ﺎ ً ﻟﻤﺘﻄﻠﺒ�ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌ��ﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ .ﺗﺄﺗﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑ�ﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴ�ﺔ
ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺒﺔ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﻁﺎﻗ�ﺔ
ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺻﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻣﻦ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ .ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ) (10-2ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴ�ﺔ ﺇﻟ�ﻰ
ﻁﺎﻗﺔ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ .2014
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آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ  :10-2ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻗﺔ
ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2014
69.64

72.06

80.00
70.00
60.00

52.13

26.78

31.15

40.00

33.92

30.00
20.00

 %ﻣﻦ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻘﻄﻴﺮ

42.56

46.74

50.00

10.00
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺼﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺍﻷﻭﺳﻂ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

ﺁﺳﻴﺎ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

0.00

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ – ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ

 :5-3-2ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻜﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ
ﺑﻠ��ﻎ ﻣﺘﻮﺳ��ﻂ ﻧﺴ��ﺒﺔ ﻁﺎﻗ��ﺔ ﻋﻤﻠﻴ��ﺎﺕ ﺗﻜﺴ��ﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔ��ﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﻣﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ
 %33.92ﻣﻦ ﻁﺎﻗﺔ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ  .2014ﺗﺄﺗﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸ�ﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺃﻭﺭﻭﺑ��ﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴ��ﺔ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜ��ﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣ��ﺔ ﺑﻤﻌ��ﺪﻻﺕ ﺗﻔ��ﻮﻕ ﻣﺘﻮﺳ��ﻂ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ .ﻳﺒ��ﻴﻦ
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) (11-2ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴ�ﺎﺕ ﺗﻜﺴ�ﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔ�ﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ�ﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﻁﺎﻗ�ﺔ ﺗﻘﻄﻴ�ﺮ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ .2014
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

البحث األول

ﺍﻟﺸﻜﻞ  :11-2ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻜﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ
ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻗﺔ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2014
54.77

60.00
50.00

33.92
22.40

23.65

 %ﻣﻦ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻘﻄﻴﺮ

34.42

40.00

35.52

30.00

26.15

20.00

12.92

10.00

ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﺼﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺍﻷﻭﺳﻂ

ﺁﺳﻴﺎ
ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

0.00

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ – ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ

 :4-2ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼ�ﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤ�ﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻳﺘﻮﻗ�ﻊ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼ�ﻨﺎﻋﺔ ،ﻳ�ﺄﺗﻲ ﻓ�ﻲ
ﻣﻘ��ﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗﺮﺍﺟ��ﻊ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻤﺸ��ﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳ��ﺪ ﻣ��ﻦ ﻣﻨ��ﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ ،ﻭﻋ��ﺪﻡ
ﺍﻟﻴﻘ�ﻴﻦ ﺍﻟ�ﺬﻱ ﻳﻜﺘﻨ�ﻒ ﺑﻴﺎﻧ�ﺎﺕ ﺍﻻﺳ�ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨ�ﺎﺗﺞ ﻋ�ﻦ ﻋ�ﺪﻡ ﺇﻓﺼ�ﺎﺡ ﺍﻟ�ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴ�ﺘﻬﻠﻜﺔ ﻋ��ﻦ
ﺧﻄﻄﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻭﺗﻐﻴﺮ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ،ﻭﺗﻮﺟﻪ ﺑﻌ�ﺾ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣ�ﺎﺕ ﺇﻟ�ﻰ
ﺩﻋﻢ ﺇﻧﺘ�ﺎﺝ ﺍﻟﻮﻗ�ﻮﺩ ﺍﻟﺤﻴ�ﻮﻱ .ﻛﻤ�ﺎ ﺃﻥ ﺗﻨ�ﺎﻣﻲ ﺗﺸ�ﺪﺩ ﺍﻟﺘﺸ�ﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴ�ﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻ�ﺔ ﺑﺘﺨﻔ�ﻴﺾ
ﻧﺴ��ﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ��ﺖ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺸ��ﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ ﻳﺴ��ﺎﻫﻢ ﻓ��ﻲ ﻭﺿ��ﻊ ﺻ��ﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳ��ﺮ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﺗﺤ��ﺖ
ﺿ���ﻐﻮﻁ ﻛﺒﻴ���ﺮﺓ ﺗ���ﺆﺛﺮ ﺳ���ﻠﺒﺎ ﻋﻠ���ﻰ ﺭﺑﺤﻴﺘﻬ���ﺎ ،ﻭﺫﻟ���ﻚ ﻧﻈ���ﺮﺍً ﻟﺤﺎﺟﺘﻬ���ﺎ ﺇﻟ���ﻰ ﺗﺨﺼ���ﻴﺺ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ.
ﺗﺘﺒ��ﺎﻳﻦ ﻁﺒﻴﻌ��ﺔ ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤ��ﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺗﻮﺍﺟ��ﻪ ﺻ��ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ��ﺮ ﻣ��ﻦ ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ
ﻷﺧ��ﺮﻯ ،ﻭﺫﻟ��ﻚ ﺗﺒﻌ �ﺎ ً ﻟﻌﻮﺍﻣ��ﻞ ﻋﺪﻳ��ﺪﺓ ﺗﺘﻌﻠ��ﻖ ﺑ��ﺎﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣ��ﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺸ��ﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤ��ﺔ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ .ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺘﺤ�ﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻮﺍﺟ�ﻪ ﺻ�ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ�ﺮ ﻓ�ﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﺒﺎﺑﻬﺎ ،ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ.
ﺁﻓﺎﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
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آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

 :1-4-2ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺮﺃﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳ�ﻌﺎﺭ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨ�ﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ
ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﻭﻛ�ﺎﻥ ﻟﻬ�ﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴ�ﺮﺍﺕ ﺃﺛ�ﺮ ﺳ�ﻠﺒﻲ ﻋﻠ�ﻰ ﺻ�ﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳ�ﺮ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ(GBI, 2012) .

ﺃﻣﺎ ﺃﻫﻢ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ ﺍﻟ�ﺬﻱ ﻳﻜﺘﻨ�ﻒ ﻣﻌ�ﺪﻝ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﺍﻟﻤﺴ�ﺘﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻤﺸ�ﺘﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ ﻓﺘﻌ��ﻮﺩ ﺇﻟ��ﻰ ﻋﻮﺍﻣ��ﻞ ﻋﺪﻳ��ﺪﺓ ،ﺃﻫﻤﻬ��ﺎ :ﺻ��ﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒ��ﺆ ﺑﻤﺴ��ﺘﻮﻯ ﺃﺳ��ﻌﺎﺭ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﻓ��ﻲ
ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ�ﺔ ،ﻭﺣ�ﺎﻻﺕ ﺣ�ﺪﻭﺙ ﺍﺿ�ﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳ�ﻴﺔ ﻓ�ﻲ ﻣﻨ�ﺎﻁﻖ ﺇﻧﺘ�ﺎﺝ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ،
ﺇﺿ��ﺎﻓﺔ ﺇﻟ��ﻰ ﺍﻟﻜ��ﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴ��ﺔ ،ﻭﺍﻷﺯﻣ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼ��ﺎﺩ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻤﻲ .ﻛ��ﻞ ﻫ��ﺬﻩ
ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ ،ﺣﻴ�ﺚ ﻳﺘﻮﻗ�ﻊ
ﺃﻥ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜ�ﺎ ﺍﻟﺸ�ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤ�ﺎ ﺳ�ﻴﺰﺩﺍﺩ ﻓ�ﻲ ﻛ�ﻞ
ﻣﻦ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳ�ﻂ ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴ�ﺎ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑ�ﺎ ﺍﻟﺸ�ﺮﻗﻴﺔ .ﻳﺒ�ﻴﻦ ﺍﻟﺸ�ﻜﻞ )(12-2
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ).(2035-2012
ﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺑﻚ( ﻋﺎﻡ  2013ﺇﻟ�ﻰ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ ﺳ�ﻴﻜﻮﻥ ﺧ�ﻼﻝ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸ�ﺮ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺑﻤﻘ�ﺪﺍﺭ ) 1.8ﻣﻠﻴ�ﻮﻥ ﺏ/ﻱ( ،ﺃﻭ ﻣ�ﺎ ﻳﻌ�ﺎﺩﻝ ﻭﺳ�ﻄﻴﺎ ً  % 2.2ﻣ�ﻦ ﺇﺟﻤ�ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ
ﺍﻟﺴ��ﻨﻮﻱ ،ﻭﻳﺘﻮﻗ��ﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﻛ��ﺰ ﺑ��ﺄﻋﻠﻰ ﻣﺴ��ﺘﻮﻳﺎﺗﻪ ﻓ��ﻲ ﻛ��ﻞ ﻣ��ﻦ ﺁﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ ﻭﺍﻟﺸ��ﺮﻕ
ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺃﻓﺮﻳﻘﻴ�ﺎ ،ﺑﻴﻨﻤ�ﺎ ﺳ�ﻴﻜﻮﻥ ﻣﻨﺨﻔﻀ�ﺎ ً ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻤﻨ�ﺎﻁﻖ ﺍﻷﺧ�ﺮﻯ ﻣﺜ�ﻞ ﺃﻣﺮﻳﻜ�ﺎ ﺍﻟﺸ�ﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ) (12-2ﺗﻮﻗﻌ�ﺎﺕ ﺗﻄ�ﻮﺭ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ).(2035-2012

ﺁﻓﺎﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
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البحث األول

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ  :12-2ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ) (2035-2012ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ
120

ﺑﺎﻗﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ
ﺍﻟﺼﻴﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

100

27.1

21.4

17.5

12.7

19.1
9.7

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

12.6

13.5

14.7

11.3

9.9
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 :2-4-2ﺗﻐﻴﺮ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﻳﻤﻴﻞ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻤﺸ�ﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ ﻧﺤ�ﻮ ﺍﻻﻧﺨﻔ�ﺎﺽ ﺍﻟﺘ�ﺪﺭﻳﺠﻲ
ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻷﻧ��ﻮﺍﻉ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ��ﺔ ﻛﺰﻳ��ﺖ ﺍﻟﻮﻗ��ﻮﺩ ،ﺑﻴﻨﻤ��ﺎ ﻳ��ﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻤﻘﻄ��ﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳ��ﻄﻰ
ﺍﻟﺨﻔﻴﻔﺔ ﻛﺎﻟ�ﺪﻳﺰﻝ ﻭﺍﻟﻐ�ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ،ﻭﺗﺸ�ﻴﺮ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌ�ﺎﺕ ﺇﻟ�ﻰ ﺣ�ﺪﻭﺙ ﺗﻐﻴ�ﺮ ﻓ�ﻲ ﻫﻴﻜ�ﻞ ﺍﺳ�ﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺣﻴ�ﺚ ﺳ�ﻴﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﻋﻠ�ﻰ
ﺍﻟﻤﻘﻄﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻦ  %36.37ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﻓ�ﻲ ﻋ�ﺎﻡ  2012ﺇﻟ�ﻰ %40.65
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2035ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳ�ﻴﻨﺨﻔﺾ ﻋﻠ�ﻰ ﺯﻳ�ﺖ ﺍﻟﻮﻗ�ﻮﺩ ﻣ�ﻦ  %9.23ﻓ�ﻲ ﻋ�ﺎﻡ  2012ﺇﻟ�ﻰ
 %5.53ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2035ﻭﻳﺘﺮﻛﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤ�ﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴ�ﺔ
ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻀﻐﻮﻁ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻔﺮﺿ�ﻬﺎ ﺍﻟﺘﺸ�ﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴ�ﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻ�ﺔ ﺑﺎﻟﺤ�ﺪ ﻣ�ﻦ
ﺣﺮﻕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺐ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺸ�ﻮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﻠﻮﺛ�ﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌ�ﺔ .ﻳﺒ�ﻴﻦ ﺍﻟﺸ�ﻜﻞ
) (13-2ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺗﻄﻮﺭ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ ﺧ�ﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘ�ﺪﻳﻦ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ.
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
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آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ  :13-2ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺗﻄﻮﺭ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ )(2035-2012
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ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺇﻟﻘﺎء ﺃﻋﺒﺎء ﺇﺿ�ﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠ�ﻰ
ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻫﻈ�ﺔ ﻟﺘﻌ�ﺪﻳﻞ ﻫﻴﻜ�ﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬ�ﺎ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ .ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﻋﻠ�ﻰ ﺻ�ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ�ﺮ ﺗﻮﺟ�ﻪ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳ�ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤ�ﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴ�ﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﺍﻹﺗﺤ�ﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑ�ﻲ ﻧﺤ�ﻮ ﺍﻟﺘﻮﺳ�ﻊ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺴﻴﺮ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺴ�ﺒﺔ ﺇﻧﺘ�ﺎﺝ ﺍﻟﻤﻘﻄ�ﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳ�ﻄﻰ
ﺑ�ﺪﻻً ﻣ�ﻦ ﻋﻤﻠﻴ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺴ�ﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣ�ﻞ ﺍﻟﺤﻔ�ﺎﺯ ﺍﻟﻤ�ﺎﺋﻊ )Fluidized Catalytic (FCC
 Crackingﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧ�ﺖ ﺳ�ﺎﺋﺪﺓ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻌﻘ�ﻮﺩ ﺍﻟﻤﺎﺿ�ﻴﺔ ،ﺑﺴ�ﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔ�ﺎﻉ ﻧﺴ�ﺒﺔ ﺇﻧﺘﺎﺟﻬ�ﺎ ﻣ�ﻦ
ﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻐﻴﺮ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻻﺳ�ﺘﻬﻼﻙ ﻓ�ﻲ ﻫ�ﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨ�ﺎﻁﻖ ﻭﺗﺤﻮﻟﻬ�ﺎ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻟ�ﺪﻳﺰﻝ
ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ.
ﺇﻥ ﺗﻐﻴﺮ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪﺍً ،ﻓﻤﻨ�ﺬ ﺃﻥ ﺍﻧﻄﻠﻘ�ﺖ ﻫ�ﺬﻩ
ﺍﻟﺼ��ﻨﺎﻋﺔ ﻭﻫ��ﻲ ﺗﻮﺍﺟ��ﻪ ﺗﻐﻴ��ﺮﺍﺕ ﻣﺴ��ﺘﻤﺮﺓ ﻓ��ﻲ ﻫﻴﻜ��ﻞ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﻋﻠ��ﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬ��ﺎ ،ﻭﺧﺎﺻ��ﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴ��ﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ��ﺔ ﻛﺰﻳ��ﺖ ﺍﻟﻮﻗ��ﻮﺩ ﺍﻟ��ﺬﻱ ﻛ��ﺎﻥ ﻳﺴ��ﺘﺨﺪﻡ ﺑﺸ��ﻜﻞ ﺭﺋﻴﺴ��ﻲ ﻓ��ﻲ ﺗﻮﻟﻴ��ﺪ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻅﻬ�ﻮﺭ ﺍﻟﺘﺸ�ﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﻲ
ﺗﻄﺎﻟ��ﺐ ﺑﺎﻟﺤ��ﺪ ﻣ��ﻦ ﺍﺳ��ﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﻗ �ـﻮﺩ ﺍﻟﺜﻘﻴ��ﻞ ﺍﻟﺤ��ﺎﻭﻱ ﻋﻠ��ﻰ ﻧﺴ��ﺐ ﻋﺎﻟﻴ��ﺔ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻤﻠﻮﺛ��ﺎﺕ،
ﺁﻓﺎﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
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61

البحث األول

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻭﺗ��ﻮﻓﺮ ﺍﻟﻐ��ﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌ��ﻲ ﻛﻮﻗ��ﻮﺩ ﺃﻧﻈ��ﻒ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳ��ﺪ ﻣ��ﻦ ﻣﻨ��ﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ ،ﻭﺧﺎﺻ��ﺔ ﺑﻌ��ﺪ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻧﻘﻠ�ﻪ ،ﺃﺩﻯ ﺇﻟ�ﻰ ﺗﺨﻔ�ﻴﺾ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﻋﻠ�ﻰ ﺯﻳ�ﺖ ﺍﻟﻮﻗ�ﻮﺩ
ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻣﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺇﻟﻰ ﺗﺨﺼ�ﻴﺺ ﺍﺳ�ﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻫﻈ�ﺔ ﻟﺘﻌ�ﺪﻳﻞ ﻫﻴﻜ�ﻞ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻫﻴﻜ�ﻞ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺍﻷﺳ�ﻮﺍﻕ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
 :3-4-2ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ
ﺗﺘﺠﻪ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﻨﻔﻂ ،ﻧﺤﻮ ﺩﻋﻢ ﻭﺗﺸ�ﺠﻴﻊ
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓ�ﺮﺹ ﺍﻟ�ﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤ�ﺎﻟﻲ
ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ ،ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳ�ﻮﺍﻕ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴ��ﺔ .ﻳﺒ��ﻴﻦ ﺍﻟﺸ��ﻜﻞ ) (14-2ﺗﻮﻗﻌ��ﺎﺕ ﺍﻟﺰﻳ��ﺎﺩﺓ ﻓ��ﻲ ﺇﻣ��ﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗ��ﻮﺩ ﺍﻟﺤﻴ��ﻮﻱ ﻓ��ﻲ
ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺘ�ﻰ ﻋ�ﺎﻡ  .2035ﻭﺗ�ﺄﺗﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳ�ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤ�ﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﻣﻘﺪﻣ�ﺔ ﺍﻟ�ﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗ�ﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔ�ﻊ ﻓﻴﻬ�ﺎ ﺇﻧﺘ�ﺎﺝ ﺍﻟﻮﻗ�ﻮﺩ ﺍﻟﺤﻴ�ﻮﻱ ،ﺗﻠﻴﻬ�ﺎ ﺩﻭﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜ�ﺎ ﺍﻟﻼﺗﻴﻨﻴ�ﺔ ،ﺛ�ﻢ ﺩﻭﻝ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
ﺍﻟﺸﻜﻞ  :14-2ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺗﻄﻮﺭ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ) (2035-2010ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ
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ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺑﻚ – World Oil Outlook, 2011
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آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ ﺃﻥ ﺩﻋﻢ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺑﻴﻊ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺤﻴ�ﻮﻱ
ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳ�ﺪ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻤﺴ�ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋ�ﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌ�ﺔ ﺗﻨﻔﻴ�ﺬ ﻣﺸ�ﺎﺭﻳﻊ ﺇﻧﺸ�ﺎء ﻣﺼ�ﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻗ�ﻮﺩ ﺍﻟﺤﻴ�ﻮﻱ ﻻ ﻳﺰﻳ�ﺪ
ﻋﻦ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻤﺸ�ﺮﻭﻉ ﺇﻧﺸ�ﺎء ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳ�ﻄﺔ ﺍﻟﺤﺠ�ﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻘﻴ�ﺪ ،ﺍﻟ�ﺬﻱ ﻳﺤﺘ�ﺎﺝ
ﺇﻟﻰ ﻣﺪﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﺗﺼ�ﻞ ﺇﻟ�ﻰ  6-4ﺳ�ﻨﻮﺍﺕ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨ�ﺎﻙ ﻣﺒﺎﻟﻐ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﻗ�ﺪﺭﺓ ﺍﻟﻮﻗ�ﻮﺩ ﺍﻟﺤﻴ�ﻮﻱ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ(Kingsman, J., 2013) .
• ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻗﺪ ﺗﻔﻮﻕ ﻛﻠﻔﺔ ﺇﻧﺘ�ﺎﺝ ﺍﻟﻤﺸ�ﺘﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ.
• ﺣﺎﺟ��ﺔ ﺍﻟﻮﻗ��ﻮﺩ ﺍﻟﺤﻴ��ﻮﻱ ﺇﻟ��ﻰ ﻣﺴ��ﺎﺣﺎﺕ ﻛﺒﻴ��ﺮﺓ ﻣ��ﻦ ﺍﻷﺭﺍﺿ��ﻲ ﺍﻟﺼ��ﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋ��ﺔ
ﻹﻧﺘ�ﺎﺝ ﻛﻤﻴ��ﺎﺕ ﻛﺒﻴ�ﺮﺓ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﺤﺒ�ﻮﺏ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﻳﺼ�ﻨﻊ ﻣﻨﻬ��ﺎ ،ﻣﻤ�ﺎ ﺳ��ﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﺭﺗﻔ��ﺎﻉ
ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤ�ﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴ�ﺔ ،ﻭﺯﻳ�ﺎﺩﺓ ﻣﻌ�ﺪﻻﺕ ﺍﻟﻔﻘ�ﺮ ﻭﺍﻟﺠ�ﻮﻉ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ ،ﻓﻀ�ﻼً ﻋ�ﻦ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻷﺳﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﻠﻮﺛﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ.
• ﺍﺣﺘﻤ�ﺎﻝ ﺗﻌ�ﺮﺽ ﺍﻟﻮﻗ�ﻮﺩ ﺍﻟﺤﻴ�ﻮﻱ ﻟﻼﻧﻘﻄﺎﻋ�ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜ�ﺮﺭﺓ ﻧﺘﻴﺠ�ﺔ ﺍﻟﺘ�ﺄﺛﺮ ﺑﺎﻟﻌﻮﺍﻣ��ﻞ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ،ﻛﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﻔﺎﻑ ،ﺃﻭ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺰﺭﻭﻋﺎﺕ ﺑﺎﻷﻣﺮﺍﺽ.
 :4-4-2ﺇﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜ�ﻦ ﺃﻥ ﺗﺴ�ﺎﻫﻢ ﻓ�ﻲ ﺗﺨﻔ�ﻴﺾ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓ�ﻲ ﺇﺟ�ﺮﺍءﺍﺕ ﺗﺮﺷ�ﻴﺪ ﺍﺳ�ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗ�ﺔ ﻭﺗﺤﺴ�ﻴﻦ ﻛﻔ�ﺎءﺓ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓ�ﻲ ﻛﺎﻓ�ﺔ ﻣﻨ�ﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ ،ﻭﺧﺎﺻ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺍﻟ�ﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼ�ﻨﺎﻋﻴﺔ .ﻭﻳﺘﻮﻗ�ﻊ ﺃﻥ
ﻳ��ﺰﺩﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤ��ﺎﻡ ﺑﻬ��ﺬﻩ ﺍﻹﺟ��ﺮﺍءﺍﺕ ﻣ��ﻊ ﺗﻨ��ﺎﻣﻲ ﺿ��ﻐﻮﻁ ﺍﻟﻬﻴﺌ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼ��ﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳ��ﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌ��ﺔ
ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺮﺑﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﻠﻮﺛﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻼﻑ ﺍﻟﺠﻮﻱ.
 :5-4-2ﺗﻐﻴﺮ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻮﻁ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺘﺒ�ﺎﻳﻦ ﻓ�ﻲ ﺩﺭﺟ�ﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴ�ﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌ�ﺔ ﻣﺴ�ﺘﻘﺒﻼً ﻓ�ﻲ ﻧﻮﻋﻴ�ﺔ ﺍﻟﻨﻔ�ﻮﻁ
ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﻷﺧ�ﺮﻯ ،ﻣ�ﻦ ﺣﻴ�ﺚ ﺩﺭﺟ�ﺔ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓ�ﺔ ﻭﻣﺤﺘ�ﻮﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ�ﺖ ،ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺗﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﺇﻧﺘ�ﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔ�ﻮﻁ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔ�ﺔ ﺍﻟﺤﺎﻭﻳ�ﺔ ﻋﻠ�ﻰ ﻧﺴ�ﺐ ﻣﻨﺨﻔﻀ�ﺔ
ﺁﻓﺎﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
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البحث األول

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ﺳﻴﺰﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﻮﻁ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤﺎﻣﻀﻴﺔ ﻓ�ﻲ
ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻮﺳﻄﻲ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ
ﺍﻟﺨﺎﻡ ) (°APIﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻳﻤﻴﻞ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﻟﺘﺤﺴ�ﻦ ﺣﺘ�ﻰ ﻋ�ﺎﻡ 2015
ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ  33.5ﺩﺭﺟﺔ ،ﺛﻢ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﻻﻧﺨﻔﺎﺽ ﻟﻴﺼ�ﻞ ﺇﻟ�ﻰ  33.1ﺩﺭﺟ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﻋ�ﺎﻡ .2035
ﺃﻣﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﺤﺘ�ﻮﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺘ�ﻲ ﻓﺴ�ﻴﺮﺗﻔﻊ ﻣ�ﻦ ﻣﺴ�ﺘﻮﻯ  %1.22ﻓ�ﻲ ﻋ�ﺎﻡ  2010ﻟﻴﺼ�ﻞ
ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  % 1.3ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ  ،2035ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸ�ﻜﻞ ) (15-2ﺗﻮﻗﻌ�ﺎﺕ ﺗﻄ�ﻮﺭ ﺇﻣ�ﺪﺍﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ). (2035-2010
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻗ�ﻊ ﺩﺭﺍﺳ�ﺎﺕ ﺃﺧ�ﺮﻯ ﺃﻥ ﻳﺒ�ﺪﺃ ﺍﻧﺨﻔ�ﺎﺽ ﻣﺘﻮﺳ�ﻂ ﻧﻮﻋﻴ�ﺔ ﺍﻟﻨﻔ�ﻮﻁ ﺍﻟﺨ�ﺎﻡ ﻓ�ﻲ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ .ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻛ�ﺪ ﺃﻥ
ﻧﻮﻋﻴ��ﺔ ﺍﻟﻨﻔ��ﻮﻁ ﺍﻟﺨ��ﺎﻡ ﺗﺘﺠ��ﻪ ﻧﺤ��ﻮ ﺍﻻﻧﺨﻔ��ﺎﺽ ،ﻣﻤ��ﺎ ﻳﻔ��ﺮﺽ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﺗﺨﺼ��ﻴﺺ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻫﻴﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬ�ﺎ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴ�ﺔ ﻟﻴﺘﻮﺍﻓ�ﻖ ﻣ�ﻊ ﻫ�ﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴ�ﺮ ،ﻭﻟﺘﺤﺴ�ﻴﻦ
ﻣﺮﻭﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻮﻁ ﺍﻟﺨﺎﻡ.
ﺍﻟﺸﻜﻞ  :15-2ﺗﻄﻮﺭ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ )(2035 -2010
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ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺑﻚ World Oil Outlook, 2011
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آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻭﻋﻠ���ﻰ ﺍﻟ���ﺮﻏﻢ ﻣ���ﻦ ﺃﻥ ﺗ���ﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴ���ﺮ ﻧﻮﻋﻴ���ﺔ ﺍﻟﻨﻔ���ﻮﻁ ﺍﻟﺨ���ﺎﻡ ﻳﺘﺮﻛ���ﺰ ﻓ���ﻲ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳ�ﺎﺕ ﻫ�ﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸ�ﻜﻠﺔ ﺳ�ﺘﺆﺛﺮ ﻋﻠ�ﻰ
ﺃﺩﺍء ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ ،ﻧﻈ�ﺮﺍً ﻟﻤ�ﺎ ﺳﺘﻌﻜﺴ�ﻪ ﻣ�ﻦ ﺍﺭﺗﻔ�ﺎﻉ ﻛﺒﻴ�ﺮ ﻓ�ﻲ
ﺍﻻﺳ��ﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈ��ﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣ��ﺔ ﻟﺘﻄ��ﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﻭﺗﺤﺴ��ﻴﻦ ﻣﺮﻭﻧﺘﻬ��ﺎ ﻟﺘﻜﺮﻳ��ﺮ ﺃﻧ��ﻮﺍﻉ
ﻣﺨﺘﻠﻔ��ﺔ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻨﻔ��ﻮﻁ ﺍﻟﺨ��ﺎﻡ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ��ﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻣﻀ��ﻴﺔ ،ﻓﻀ��ﻼً ﻋ��ﻦ ﺍﺭﺗﻔ��ﺎﻉ ﺗﻜ��ﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸ��ﻐﻴﻞ
ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ(Largeteau, D., et al, 2012) .
 :6-4-2ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻗﻀ�ﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘ�ﺰﺍﻡ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸ�ﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴ�ﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻ�ﺔ ﺑﺘﺨﻔ�ﻴﺾ ﻣﺤﺘ�ﻮﻯ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺇﺣ�ﺪﻯ ﺍﻟﺘﺤ�ﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴ�ﺮﺓ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻮﺍﺟ�ﻪ ﺻ�ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ�ﺮ،
ﻧﻈﺮﺍً ﻟﻀ�ﺨﺎﻣﺔ ﺍﻻﺳ�ﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣ�ﺔ ﻹﻧﺸ�ﺎء ﻭﺣ�ﺪﺍﺕ ﻣﻌﺎﻟﺠ�ﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴ�ﺔ ﺟﺪﻳ�ﺪﺓ ،ﺃﻭ
ﺗﻮﺳ���ﻴﻊ ﻁﺎﻗ���ﺔ ﺍﻟﻮﺣ���ﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤ���ﺔ ،ﻟﺘ���ﺘﻤﻜﻦ ﻣﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟ���ﻨﻔﻂ ﻣ���ﻦ ﺗﻠﺒﻴ���ﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒ���ﺎﺕ ﻫ���ﺬﻩ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ .ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺸ�ﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻ�ﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳ�ﺪ ﻣﻮﺍﺻ�ﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ ﺃﺣ�ﺪ
ﺃﻫ��ﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣ��ﻞ ﺍﻟﻤ��ﺆﺛﺮﺓ ﻓ��ﻲ ﺗﺤﺪﻳ��ﺪ ﻧ��ﻮﻉ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ��ﺎﺕ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺳ��ﺘﺘﻜﻮﻥ ﻣﻨﻬ��ﺎ ﻣﺸ��ﺎﺭﻳﻊ ﺻ��ﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺷﻬﺪﺕ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻌﻘ�ﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿ�ﻴﻴﻦ ﺗﻄ�ﻮﺭﺍﺕ ﻫﺎﻣ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﻣﺠ�ﺎﻝ ﺗﺤﺴ�ﻴﻦ
ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ ،ﻭﺧﺎﺻ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺍﻟ�ﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼ�ﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﺣﻴ�ﺚ ﺗﺼ�ﺪﺭﺕ ﻛ�ﻞ ﻣ�ﻦ
ﺃﻭﺭﻭﺑ��ﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴ��ﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻﻳ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤ��ﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴ��ﺔ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟ��ﻪ ،ﺃﻣ��ﺎ ﺑ��ﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﻨ��ﺎﻁﻖ ﻓﻜﺎﻧ��ﺖ
ﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻬﺎ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺗﺒﻌﺎ ً ﻟﻈﺮﻭﻑ ﻛ�ﻞ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ،ﻧﻈ�ﺮﺍً ﻟﻀ�ﻌﻒ ﻗ�ﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﻋﻠ�ﻰ ﺇﻧﺘ�ﺎﺝ
ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻷﻧﻈﻒ ﻭﺣﺎﺟﺘﻬﺎ ﺇﻟ�ﻰ ﺍﺳ�ﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻫﻈ�ﺔ ﺗﻔ�ﻮﻕ ﻗ�ﺪﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻳ�ﺪ ﻣ�ﻦ ﺍﻟ�ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴ�ﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ .ﻭﻣﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﺨﻄﻮﺭﺓ ﺍﻹﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﺍﻹﻧﺴ�ﺎﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌ�ﺔ ﺑ�ﺪﺃﺕ
ﺑﻮﺍﺩﺭ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻣ�ﻦ ﺧ�ﻼﻝ ﺍﻹﻋ�ﻼﻥ ﻋ�ﻦ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺼ�ﺎﻑ ﺟﺪﻳ�ﺪﺓ ﻟﺘﺤﺴ�ﻴﻦ ﻗ�ﺪﺭﺗﻬﺎ ﻋﻠ�ﻰ ﺇﻧﺘ�ﺎﺝ ﻣﻨﺘﺠ�ﺎﺕ
ﺑﻤﻮﺍﺻ��ﻔﺎﺕ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘ��ﺔ ﻣ��ﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌ��ﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻ��ﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳ��ﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌ��ﺔ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﺘﻠ��ﻮﺙ .ﻳﺒ��ﻴﻦ
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (3-2ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺗﻄ�ﻮﺭ ﻧﺴ�ﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ�ﺖ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻐ�ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻓ�ﻲ ﻣﻨ�ﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ ﺧ�ﻼﻝ
ﺁﻓﺎﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

البحث األول

ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ،ﻛﻤ�ﺎ ﻳﺒ�ﻴﻦ ﺍﻟﺠ�ﺪﻭﻝ ) (4-2ﺗﻮﻗﻌ�ﺎﺕ ﺗﻄ�ﻮﺭ ﻧﺴ�ﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ�ﺖ ﻓ�ﻲ ﺍﻟ�ﺪﻳﺰﻝ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :3-2ﺗﻄﻮﺭ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ )ﺟﺰء ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮﻥ(
ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

2013
30
435
12
500
180
195
875

2015
30
195
10
280
105
135
575

2020
10
80
10
75
45
70
235

2025
10
45
10
20
17
40
175

2035
10
17
10
10
10
16
55

2030
10
20
10
13
13
20
80

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭHart Energy Research & Consulting, 2013 :

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :4-2ﺗﻄﻮﺭ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ )ﺟﺰء ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮﻥ(
ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

2013
15
435
12
870
400
325
3350

2015
15
195
10
400
220
190
2110

2020
15
80
10
155
80
105
890

2025
10
45
10
40
25
45
400

2030
10
20
10
30
15
25
165

2035
10
17
10
14
10
13
85

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭHart Energy Research & Consulting, 2013 :

 :7-4-2ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻹﻧﺸﺎء
ﻛﻐﻴﺮﻫ��ﺎ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋ��ﺎﺕ ﺍﻟﺼ��ﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻷﺧ��ﺮﻯ ،ﺗﻮﺍﺟ��ﻪ ﺻ��ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ��ﺮ ﻣﺸ��ﻜﻠﺔ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤ�ﺎ ﻳﺘﻌﻠ�ﻖ ﺑﺄﺳ�ﻌﺎﺭ
ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨﺎء .ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓ�ﻲ ﺃﺳ�ﻌﺎﺭ ﻣ�ﻮﺍﺩ ﺍﻟﺒﻨ�ﺎء ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺣ�ﺪﺛﺖ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ ) ،(2008-2005ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳ�ﺪ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻤﺴ�ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺇﻟ�ﻰ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻭﻯ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﻄﻂ ﻹﻧﺸﺎﺋﻬﺎ .ﻭﺑﻌﺪ ﻅﻬﻮﺭ ﺑﻮﺍﺩﺭ
ﺗﻌﺎﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻋﺎﻡ  2008ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺮﻛ�ﻮﺩ
ﺍﻟ��ﺬﻱ ﺃﺻ��ﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼ��ﺎﺩ ﺳ��ﺎﻫﻢ ﺃﻳﻀ �ﺎ ً ﻓ��ﻲ ﺧﻠ��ﻖ ﻅ��ﺮﻭﻑ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﺨ��ﻮﻑ ﻭﺍﻹﺣﺴ��ﺎﺱ ﺑﻌ��ﺪﻡ
ﺍﻷﻣ�ﺎﻥ ﻟ��ﺪﻯ ﺍﻟﻤﺴ�ﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،ﺇﻟ��ﻰ ﺃﻥ ﺃﻅﻬ�ﺮﺕ ﺗﺤﺴ��ﻨﺎ ً ﻣﻠﺤﻮﻅ�ﺎ ً ﻓ�ﻲ ﺑﺪﺍﻳ��ﺔ ﺍﻟﻌﻘ�ﺪ ﺍﻟﺜ��ﺎﻧﻲ ﻣ��ﻦ
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﻘ�ﺮﻥ ﺍﻟﺤ��ﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸ�ﺮﻳﻦ ،ﻣ��ﻦ ﺧ�ﻼﻝ ﻋ��ﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤ��ﻞ ﺑﺎﻟﻤﺸ�ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﻛﺎﻧ�ﺖ ﻣﺘﻮﻗﻔ��ﺔ ﻓ��ﻲ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
 :5-2ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻘ�ﺖ ﺑﻈﻼﻟﻬ�ﺎ ﻋﻠ�ﻰ ﻛﺎﻓ�ﺔ
ﻣﻨ��ﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨ��ﺎﻙ ﻋﻮﺍﻣ��ﻞ ﺃﺧ��ﺮﻯ ﺗ��ﺆﺛﺮ ﻓ��ﻲ ﺍﺗﺨ��ﺎﺫ ﻗ��ﺮﺍﺭ ﺗﻄ��ﻮﻳﺮ ﺻ��ﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ��ﺮ ،ﻛﺘﺤﺴ��ﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺘﺸ��ﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺼ��ﻔﺎﺓ ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬ��ﺎ ﻣ��ﻦ ﺇﻧﺘ��ﺎﺝ ﻣﺸ��ﺘﻘﺎﺕ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘ��ﺔ ﻣ��ﻊ
ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﻟﻠﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼ�ﻤﻤﺔ ﻟﻠﺘﺼ�ﺪﻳﺮ،
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺻ�ﻔﺔ ﻋﺎﻣ�ﺔ ﻳﻤﻜ�ﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬ�ﺎ ﻋﻠ�ﻰ ﻛﺎﻓ�ﺔ ﻣﻨ�ﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ،ﻭﻧ�ﻮﻉ ﻭﺣﺠ�ﻢ ﺍﻟﻤ�ﻮﺍﺭﺩ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘ�ﻲ
ﺗﻤﺘﻠﻜﻬ��ﺎ ،ﻭﺍﻟﺘ��ﻲ ﻟﻬ��ﺎ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﻴ��ﺮ ﻓ��ﻲ ﻣ��ﺪﻯ ﻧﺠ��ﺎﺡ ﺍﻟﻤﺸ��ﺮﻭﻉ ﺃﻭ ﻓﺸ��ﻠﻪ .ﻛﻤ��ﺎ ﻳﻌﺘﻤ��ﺪ ﺍﻟﻤﺴ��ﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻛ�ﻞ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﻣﻨ�ﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ ﻋﻠ�ﻰ ﻋﻮﺍﻣ�ﻞ ﻋﺪﻳ�ﺪﺓ،
ﺃﻫﻤﻬ��ﺎ ﺣﺎﺟ��ﺔ ﺍﻟﺒﻠ��ﺪ ﺇﻟ��ﻰ ﺗﻠﺒﻴ��ﺔ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﺍﻟﻤﺘﻨ��ﺎﻣﻲ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻤﺸ��ﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ ،ﻭﻣ��ﺪﻯ ﺗ��ﻮﻓﺮ
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻹﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﻅﺮﻭﻑ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌ�ﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ.
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺪﺍﻓﻌﺔ ﻟﺘﻄ�ﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤ�ﺔ ﻭﺇﻧﺘ�ﺎﺝ ﺍﻟﻮﻗ�ﻮﺩ ﺍﻷﻧﻈ�ﻒ
ﻭﻓ��ﻖ ﺍﻟﻤﻌ��ﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴ��ﺔ ،ﺗﺤﺴ��ﻴﻦ ﻗ��ﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﻋﻠ��ﻰ ﺗﺼ��ﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬ��ﺎ ﺍﻟﻔﺎﺋﻀ��ﺔ ﺇﻟ��ﻰ
ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴ�ﺔ .ﻓﻘ�ﺪ ﺃﺷ�ﺎﺭﺕ ﺩﺭﺍﺳ�ﺔ ﺃﺟﺮﺗﻬ�ﺎ ﻣﺆﺳﺴ�ﺔ ﻫ�ﺎﺭﺕ ﺇﻧﺮﺟ�ﻲ ﻟﻼﺳﺘﺸ�ﺎﺭﺍﺕ
) (Hart Energy Consultingﺇﻟﻰ ﺗﻮﻗﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ ﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ�ﺖ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﺴ�ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣ�ﺔ ،ﺣﻴ�ﺚ ﻳﺘﻮﻗ�ﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔ�ﻊ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  10ﺟﺰء ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﻣﻦ  3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ/ﺍﻟﻴ�ﻮﻡ ﻋ�ﺎﻡ
 2010ﺇﻟ��ﻰ  14ﻣﻠﻴ��ﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺑﺤﻠ��ﻮﻝ ﻋ��ﺎﻡ  ،2020ﻛﻤ��ﺎ ﻳﺘﻮﻗ��ﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔ��ﻊ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﻋﻠ��ﻰ
ﻭﻗﻮﺩ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ﺃﻗﻞ ﻣ�ﻦ  10ﺟ�ﺰء ﺑ�ﺎﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﻣ�ﻦ
ﺣﻮﺍﻟﻲ  7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2010ﺇﻟ�ﻰ  11ﻣﻠﻴ�ﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺑﺤﻠ�ﻮﻝ ﻋ�ﺎﻡ  .2020ﻳﺒ�ﻴﻦ
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) (16-2ﺗﻄ�ﻮﺭ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻐ�ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﺣﺴ�ﺐ ﻣﺤﺘ�ﻮﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ�ﺖ ﺣﺘ�ﻰ
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ﺍﻟﻔﺼﻞ

البحث األول

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻋﺎﻡ  ،2020ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ) (17-2ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠ�ﻰ ﻭﻗ�ﻮﺩ ﺍﻟ�ﺪﻳﺰﻝ ﺣﺴ�ﺐ
ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ .2020
ﺍﻟﺸﻜﻞ  :16-2ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ
) (2020-2010ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ
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ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ
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2010

10-50 ppm
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0

> 50 ppm

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭHart Energy Consulting, 2012 :

ﺍﻟﺸﻜﻞ  :17-2ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻮﺩ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ ﺣﺴﺐ ﻣﺤﺘﻮﻯ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ
) (2020-2010ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ
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ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ

7

20

5
0

> 500 ppm

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭHart Energy Consulting, 2012 :

ﺁﻓﺎﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ

آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺗﺮﻛ��ﺰﺕ ﻣﻌﻈ��ﻢ ﻣﺸ��ﺎﺭﻳﻊ ﺇﻧﺸ��ﺎء ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳ��ﺪﺓ ﻓ��ﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘ��ﻲ ﺁﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ
ﻭﺍﻟﺸ��ﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳ��ﻂ ،ﻭﺧﺎﺻ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺔ ﻟﻠ��ﻨﻔﻂ ﻣﺜ��ﻞ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜ��ﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ ﺍﻟﺴ��ﻌﻮﺩﻳﺔ
ﻭﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺇﻳﺮﺍﻥ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﻳﺪﺓ ،ﺃﻫﻤﻬﺎ:
• ﺣﺎﺟﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺇﻟﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺁﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
• ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﺮﻩ ﻛﻤﺎﺩﺓ ﺧﺎﻡ.
• ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
• ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
• ﺍﻻﺳ��ﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣ��ﻦ ﻭﺟ��ﻮﺩ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨ��ﺎﻡ ﻓ��ﻲ ﺗ��ﻮﻓﻴﺮ ﺗﻜ��ﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﻘ��ﻞ ،ﻣﻤ��ﺎ ﻳﻤﻨﺤﻬ��ﺎ ﻣﻴ��ﺰﺓ
ﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺃﺧﺮﻯ.
 :1-5-2ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻳﺸﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄ�ﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ�ﺔ ﺍﻟﻤﺼ�ﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘ�ﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑ�ﻚ( ﺇﻟ�ﻰ
ﺃﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ ﺳ�ﻴﺰﺩﺍﺩ ﺑﺤ�ﻮﺍﻟﻲ  8570ﺃﻟ�ﻒ ﺏ/ﻱ ﺧ�ﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘ��ﺮﺓ ) ،(2018 -2012ﻭﺳ��ﺘﺄﺗﻲ ﻣﻌﻈ��ﻢ ﻫ��ﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳ��ﺎﺩﺓ ﻣ��ﻦ ﻣﻨﻄﻘﺘ��ﻲ ﺁﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ
ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  4588ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ .ﻛﻤﺎ ﺳﺘﺰﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  1790ﺃﻟﻒ
ﺏ/ﻱ ،ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬ�ﺎ ﺯﻳ�ﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻷﺧﺮﻯ ،ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺧ�ﻼﻝ ﺇﻧﺸ�ﺎء ﻣﺼ�ﺎﻑ ﺟﺪﻳ�ﺪﺓ،
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ .ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸ�ﻜﻞ ) (18-2ﻣﻘ�ﺪﺍﺭ ﺍﻟﺰﻳ�ﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ).(2018-2012
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ  :18-2ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ) (2018-2012ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ
3000
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ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ
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1000
500

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

ﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺍﻷﻭﺳﻂ

ﺑﺎﻗﻲ ﺁﺳﻴﺎ
ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ

ﺍﻟﺼﻴﻦ

0

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ-ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻏﻼﻕ ﻭﺑﻴﻊ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ ﻓ�ﻲ ﺍﻟ�ﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺼ��ﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺧﺎﺻ��ﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑ��ﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴ��ﺔ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜ��ﺎ ﺍﻟﺸ��ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﻌ��ﺾ ﺩﻭﻝ ﺁﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ،
ﻛﺎﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻋﺪﻳ�ﺪﺓ ﺃﻫﻤﻬ�ﺎ ﺍﻧﺨﻔ�ﺎﺽ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﻭﺳﻴﺎﺳﺔ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻗ�ﻮﺩ ﺍﻟﺤﻴ�ﻮﻱ ،ﺣﻴ�ﺚ ﺑﻠ�ﻎ ﺇﺟﻤ�ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ�ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ﻟﻠﻤﺼ�ﺎﻓﻲ
ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺃﻏﻠﻘ�ﺖ ﺃﻭ ﺗ��ﻢ ﺗﺨﻔ�ﻴﺾ ﻁﺎﻗﺘﻬ��ﺎ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ﺣ�ﻮﺍﻟﻲ  4400ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ ﺧ�ﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘ��ﺮﺓ
) ،(2012-2008ﻣﻨﻬﺎ  2000ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻭ  1500ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺘﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ .ﻭﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎﻡ  2013ﺃﻋﻠﻦ ﻋ�ﻦ ﺧﻄ�ﻂ
ﻹﻏﻼﻕ ﺃﻭ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳ�ﺪ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﻓ�ﻲ ﻫ�ﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨ�ﺎﻁﻖ ﻳﺒﻠ�ﻎ ﺇﺟﻤ�ﺎﻟﻲ ﻁﺎﻗﺘﻬ�ﺎ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ
ﺣﻮﺍﻟﻲ  5900ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﺑﺤﻠ�ﻮﻝ ﻋ�ﺎﻡ  .2018ﻳﺒ�ﻴﻦ ﺍﻟﺸ�ﻜﻞ ) (19-2ﺍﻟﻄﺎﻗ�ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ
ﻟﻠﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺇﻏﻼﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ).(2018-2013
70
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ  :19-2ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺇﻏﻼﻗﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ )(2018-2013
ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ
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ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ

ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

0

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ-ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ

 :2-5-2ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺗﻄﻮﺭ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻜﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ
ﺗﺘﺮﺍﻓﻖ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺭﻓﻊ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻜﺴ�ﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺨﻠﻔ��ﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ��ﺔ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺗﻬ��ﺪﻑ ﺇﻟ��ﻰ ﺗﺤﻮﻳ��ﻞ ﺍﻟﻘﻄﻔ��ﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ��ﺔ ﺇﻟ��ﻰ ﻣﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ﺧﻔﻴﻔ��ﺔ ﻋﺎﻟﻴ��ﺔ
ﺍﻟﻘﻴﻤ��ﺔ ،ﺣﻴ��ﺚ ﻳﺘﻮﻗ��ﻊ ﺇﺿ��ﺎﻓﺔ ﻁﺎﻗ��ﺎﺕ ﺟﺪﻳ��ﺪﺓ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ ﺑﻤﻘ��ﺪﺍﺭ  5.5ﻣﻠﻴ��ﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺧ��ﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) .(2018-2013ﺗﺘﻜ�ﻮﻥ ﻫ�ﺬﻩ ﺍﻹﺿ�ﺎﻓﺔ ﻣ�ﻦ ﻋﻤﻠﻴ�ﺎﺕ ﺗﻜﺴ�ﻴﺮ ﻫﻴ�ﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻲ ﺑﻄﺎﻗ�ﺔ
 2200ﺃﻟ���ﻒ ﺏ/ﻱ ،ﻭﻋﻤﻠﻴ���ﺎﺕ ﺗﻔﺤ���ﻴﻢ ﺑﻄﺎﻗ���ﺔ  1700ﺃﻟ���ﻒ ﺏ/ﻱ ،ﻭﻋﻤﻠﻴ���ﺎﺕ ﺗﻜﺴ���ﻴﺮ
ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﻔﺎﺯ  FCCﺑﻄﺎﻗﺔ  1600ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ .ﻳﺘﺮﻛﺰ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓ�ﻲ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ
ﺁﺳ���ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ���ﻴﻔﻴﻚ  1600ﺃﻟ���ﻒ ﺏ/ﻱ ،ﻭﺍﻟﺸ���ﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳ���ﻂ  1100ﺃﻟ���ﻒ ﺏ/ﻱ ،ﻭﺃﻣﺮﻳﻜ���ﺎ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ  800ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ،ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ  600ﺃﻟ�ﻒ ﺏ/ﻱ ،ﻭﺃﻣﺮﻳﻜ�ﺎ ﺍﻟﺸ�ﻤﺎﻟﻴﺔ 700
ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ .ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ) (20-2ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﻁﺎﻗ�ﺔ ﻋﻤﻠﻴ�ﺎﺕ ﺗﻜﺴ�ﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔ�ﺎﺕ
ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ).(2018-2013
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ﺍﻟﺸﻜﻞ  :20-2ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻜﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ) (2018-2013ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ
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ﺍﻟﺸﺮﻕ
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0

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ-ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ

 :3-5-2ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺗﻄﻮﺭ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴﺔ
ﻳﺘﻮﻗ��ﻊ ﺃﻥ ﻳ��ﺰﺩﺍﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤ��ﺎﻡ ﺑﺈﻧﺸ��ﺎء ﻭﺣ��ﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠ��ﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﻣﻨ��ﺎﻁﻖ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) ،(2018-2013ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴ�ﺒﺔ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ��ﺖ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺸ��ﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ .ﻳﻘ��ﺪﺭ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﻁﺎﻗ��ﺔ ﻋﻤﻠﻴ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠ��ﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴ��ﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ  6900ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ،ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﺁﺳ�ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ�ﻴﻔﻴﻚ
ﺑﻤﻘ��ﺪﺍﺭ  2400ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ ،ﻭﺍﻟﺸ��ﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳ��ﻂ ﺑﻤﻘ��ﺪﺍﺭ  1400ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ ،ﻭﻓ��ﻲ ﺃﻣﺮﻳﻜ��ﺎ
ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  1000ﺃﻟ�ﻒ ﺏ/ﻱ ،ﻭﺍﻟﺒ�ﺎﻗﻲ ﻳﺘ�ﻮﺯﻉ ﻣ�ﺎ ﺑ�ﻴﻦ ﺃﻣﺮﻳﻜ�ﺎ ﺍﻟﺸ�ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑ�ﺎ
ﺍﻟﻐﺮﺑﻴ��ﺔ ﻭﺃﻭﺭﻭﺑ��ﺎ ﺍﻟﺸ��ﺮﻗﻴﺔ .ﻳﺒ��ﻴﻦ ﺍﻟﺸ��ﻜﻞ ) (21-2ﺍﻟﺰﻳ��ﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﻁﺎﻗ��ﺔ ﻋﻤﻠﻴ��ﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ).(2018-2013
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ﺍﻟﺸﻜﻞ  :21-2ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ) (2018-2013ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ
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 :3-5-2ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺗﻄﻮﺭ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘﺎﻧﻲ ﻟﻠﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ
ﺃﻣ��ﺎ ﻁﺎﻗ��ﺔ ﻋﻤﻠﻴ��ﺎﺕ ﺗﺤﺴ��ﻴﻦ ﺍﻟ��ﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘ��ﺎﻧﻲ ﻟﻠﻐ��ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻓﻴﺘﻮﻗ��ﻊ ﺇﺿ��ﺎﻓﺔ ﺣ��ﻮﺍﻟﻲ
 2200ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) . (2018-2013ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓ�ﻲ ﻛ�ﻞ ﻣ�ﻦ ﺁﺳ�ﻴﺎ
ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ ﺑﻤﻘ��ﺪﺍﺭ  900ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ ،ﻭﺍﻟﺸ��ﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳ��ﻂ ﺑﻤﻘ��ﺪﺍﺭ  500ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ .ﻳﺒ��ﻴﻦ
ﺍﻟﺸﻜﻞ ) (22-2ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺤﺴ�ﻴﻦ ﺍﻟ�ﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘ�ﺎﻧﻲ ﻟﻠﻐ�ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ).(2018-2013
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ﺍﻟﺸﻜﻞ  :22-2ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻁﺎﻗﺔ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘﺎﻧﻲ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ) (2018-2013ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ
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ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ-ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ

 :6-2ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ
ﺑﻠ��ﻎ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ  90852ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ ﻭﻋ��ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  647ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ  .2014ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒ�ﺔ ﺍﻷﻭﻟ�ﻰ،
ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  26400ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ،ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺃﻣﺮﻳﻜ�ﺎ ﺍﻟﺸ�ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗ�ﺔ  21748ﺃﻟ�ﻒ
ﺏ/ﻱ ،ﺛﻢ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  14407ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ.
ﺗﻌﻮﺩ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺇﻟﻰ ﺧﻤﺲ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺷﺮﻛﺔ
ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺭﺋﻴﺴ�ﻴﺔ ،ﻋﺎﻟﻤﻴ�ﺔ ﻭﻭﻁﻨﻴ�ﺔ ،ﺗ�ﺄﺗﻲ ﻓ�ﻲ ﻣﻘ�ﺪﻣﺘﻬﺎ ﺷ�ﺮﻛﺔ ﺇﻛﺴ�ﻮﻥ ﻣﻮﺑﻴ�ﻞ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴ�ﺔ،
ﺗﻠﻴﻬ��ﺎ ﺷ��ﺮﻛﺔ ﺭﻭﻳ��ﺎﻝ ﺩﻭﺗ��ﺶ ﺷ��ﻞ ﺍﻟﻬﻮﻟﻨﺪﻳ��ﺔ ،ﻭﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒ��ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ��ﺔ ﺗ��ﺄﺗﻲ ﺷ��ﺮﻛﺔ ﺳ��ﻴﻨﻮﺑﻚ
ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺛﻢ ﺷﺮﻛﺔ ﺑ�ﺮﻳﺘﺶ ﺑﺘﺮﻭﻟﻴ�ﻮﻡ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒ�ﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌ�ﺔ ،ﻭﻓ�ﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒ�ﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴ�ﺔ ﺗ�ﺄﺗﻲ
ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺭﺍﻣﻜﻮ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.
ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ  471ﻣﺼ�ﻔﺎﺓ ﺑﻨﺴ�ﺒﺔ ﺗﺰﻳ�ﺪ ﻋ�ﻦ  %73ﻣ�ﻦ ﺇﺟﻤ�ﺎﻟﻲ
ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ،2014ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴ�ﺔ 92
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
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آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ ﺑﻨﺴ��ﺒﺔ  .%14ﺃﻣ��ﺎ ﻣﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻄﻴ��ﺮ ﺍﻟﺒﺴ��ﻴﻄﺔ ﻓﺒﻠ��ﻎ ﻋ��ﺪﺩﻫﺎ  84ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ ﺑﻨﺴ��ﺒﺔ
 %13ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ .2014
ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﻣﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﺰﻳ�ﺪ ﻁﺎﻗﺘﻬ�ﺎ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ﻋ�ﻦ
 200ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ  153ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %23ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠ�ﺔ ﻓ�ﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋ�ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳ�ﻄﺔ ﺍﻟﺤﺠ�ﻢ ،ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﺘ�ﺮﺍﻭﺡ ﻁﺎﻗﺘﻬ�ﺎ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ﺑ�ﻴﻦ
 200-100ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ  232ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ ﺑﻨﺴ��ﺒﺔ  ،%36ﻭﻋ��ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼ��ﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘ��ﻲ
ﺗﺘ���ﺮﺍﻭﺡ ﻁﺎﻗﺘﻬ���ﺎ ﺑ���ﻴﻦ  100-50ﺃﻟ���ﻒ ﺏ/ﻱ  115ﻣﺼ���ﻔﺎﺓ ،ﺑﻴﻨﻤ���ﺎ ﺑﻠ���ﻎ ﻋ���ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ���ﺎﻓﻲ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺟﺪﺍً ،ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﻋﻦ  50ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ  147ﻣﺼﻔﺎﺓ ،ﺑﻨﺴ�ﺒﺔ  %23ﻣ�ﻦ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ .2014
ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺼ�ﻌﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤ�ﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻳﺘﻮﻗ�ﻊ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺼ�ﻨﺎﻋﺔ ،ﻳ�ﺄﺗﻲ ﻓ�ﻲ
ﻣﻘ��ﺪﻣﺘﻬﺎ ﺗﺮﺍﺟ��ﻊ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻤﺸ��ﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳ��ﺪ ﻣ��ﻦ ﻣﻨ��ﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ ،ﻭﻋ��ﺪﻡ
ﺍﻟﻴﻘ��ﻴﻦ ﺍﻟ��ﺬﻱ ﻳﻜﺘﻨ��ﻒ ﺑﻴﺎﻧ��ﺎﺕ ﺍﻻﺳ��ﺘﻬﻼﻙ ،ﻭﺗﻐﻴ��ﺮ ﻫﻴﻜ��ﻞ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ،ﻭﺗﻮﺟ��ﻪ
ﺑﻌ��ﺾ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣ��ﺎﺕ ﺇﻟ��ﻰ ﺩﻋ��ﻢ ﺇﻧﺘ��ﺎﺝ ﺍﻟﻮﻗ��ﻮﺩ ﺍﻟﺤﻴ��ﻮﻱ .ﺇﺿ��ﺎﻓﺔ ﺇﻟ��ﻰ ﺃﻋﺒ��ﺎء ﺗﻠﺒﻴ��ﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒ��ﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ،ﻭﺗﺪﻫﻮﺭ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ
ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ.
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺻ�ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ�ﺮ ﻓ�ﻲ ﻛ�ﻞ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﻣ�ﻦ
ﻣﻨ��ﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ ﺗﺒﻌ�ﺎ ً ﻟﻌﻮﺍﻣ��ﻞ ﻋﺪﻳ��ﺪﺓ ،ﺃﻫﻤﻬ��ﺎ ﺣﺎﺟ��ﺔ ﺍﻟﺒﻠ��ﺪ ﺇﻟ��ﻰ ﺗﻠﺒﻴ��ﺔ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠ��ﻲ ﻋﻠ��ﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﻭﻣ�ﺪﻯ ﺍﻻﻫﺘﻤ�ﺎﻡ ﺑﺘﺤﺴ�ﻴﻦ ﻅ�ﺮﻭﻑ ﺣﻤﺎﻳ�ﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌ�ﺔ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺘﻠ�ﻮﺙ ،ﻭﻣ�ﺪﻯ
ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻹﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﺘﻘ�ﺎﺭﻳﺮ ﺇﻟ�ﻰ ﺃﻥ ﺇﺟﻤ�ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ�ﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ���ﺔ ﻟﻤﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌ���ﺎﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗ���ﻊ ﺃﻥ ﻳ���ﺰﺩﺍﺩ ﺑﺤ���ﻮﺍﻟﻲ  8570ﺃﻟ���ﻒ ﺏ/ﻱ ﻓ���ﻲ ﺍﻟﻔﺘ���ﺮﺓ
) ،(2018-2013ﻭﺳ �ﺘﺄﺗﻲ ﻣﻌﻈ��ﻢ ﻫ��ﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳ��ﺎﺩﺓ ﻣ��ﻦ ﻣﻨﻄﻘﺘ��ﻲ ﺁﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ ﻭﺍﻟﺸ��ﺮﻕ
ﺍﻷﻭﺳﻂ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺸﺎء ﻣﺼﺎﻑ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

البحث األول

ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻏﻼﻕ ﻭﺑﻴﻊ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ ﻓ�ﻲ ﺍﻟ�ﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺼ��ﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺧﺎﺻ��ﺔ ﺃﻭﺭﻭﺑ��ﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴ��ﺔ ﻭﺃﻣﺮﻳﻜ��ﺎ ﺍﻟﺸ��ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺑﻌ��ﺾ ﺩﻭﻝ ﺁﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ،
ﻛﺎﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ،ﻭﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋ�ﺎﻡ  2013ﺃﻋﻠ�ﻦ ﻋ�ﻦ ﺧﻄ�ﻂ ﻹﻏ�ﻼﻕ ﺃﻭ ﺑﻴ�ﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳ�ﺪ
ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﻓ��ﻲ ﻫ��ﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨ��ﺎﻁﻖ ﻳﺒﻠ��ﻎ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﻁﺎﻗﺘﻬ��ﺎ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﺣ��ﻮﺍﻟﻲ  5900ﺃﻟ��ﻒ
ﺏ/ﻱ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ .2018
ﺗﺘﺮﺍﻓ��ﻖ ﻣﺸ��ﺎﺭﻳﻊ ﺗﻮﺳ��ﻴﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻣ��ﻊ ﻣﺸ��ﺎﺭﻳﻊ ﺭﻓ��ﻊ ﻁﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ��ﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴ���ﺔ ﻟﺘﺤﺴ���ﻴﻦ ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺘﺸ���ﻐﻴﻠﻲ ﻟﻠﻤﺼ���ﺎﻓﻲ ،ﺣﻴ���ﺚ ﻳﺘﻮﻗ���ﻊ ﺇﺿ���ﺎﻓﺔ ﻁﺎﻗ���ﺎﺕ ﺟﺪﻳ���ﺪﺓ
ﻟﻌﻤﻠﻴ��ﺎﺕ ﺗﻜﺴ��ﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔ��ﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ��ﺔ ﺑﻤﻘ��ﺪﺍﺭ  5500ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ ﺧ��ﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘ��ﺮﺓ )-2013
 ،(2018ﻛﻤ��ﺎ ﻳﻘ��ﺪﺭ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﻁﺎﻗ��ﺔ ﻋﻤﻠﻴ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠ��ﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗ��ﻊ ﺇﻧﺸ��ﺎﺅﻫﺎ
ﺑﺤ��ﻮﺍﻟﻲ  6900ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ ،ﺃﻣ��ﺎ ﻁﺎﻗ��ﺔ ﻋﻤﻠﻴ��ﺎﺕ ﺗﺤﺴ��ﻴﻦ ﺍﻟ��ﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘ��ﺎﻧﻲ ﻟﻠﻐ��ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ
ﻓﻴﺘﻮﻗﻊ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ  2200ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ.
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آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﰲ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ
ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻌ�ﺪﻝ ﻧﻤ�ﻮ ﺍﻟﻄﺎﻗ�ﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ،ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺘﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
ﻳﺒﻠ�ﻎ ﺇﺟﻤ�ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ�ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ﻓ��ﻲ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﺁﺳ�ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ�ﻴﻔﻴﻚ  26400ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  %29ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ،2014ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  164ﻣﺼﻔﺎﺓ .ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ) (1-3ﺗﻮﺯﻉ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ
ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ،ﻛﻤ�ﺎ ﻳﺒ�ﻴﻦ ﺍﻟﺠ�ﺪﻭﻝ ) (1-3ﺍﻟﻄﺎﻗ�ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ،ﻭﺇﺟﻤ�ﺎﻟﻲ ﻁﺎﻗ�ﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ�ﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ،ﻭﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺆﺷﺮ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺩﻭﻝ ﺁﺳ�ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ�ﻴﻔﻴﻚ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ .2014
ﺍﻟﺸﻜﻞ  :1-3ﺗﻮﺯﻉ ﻧﺴﺐ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2014

ﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺃﺳﻴﺎ
ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ
%26

ﺍﻟﺼﻴﻦ
%30

ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
%11
ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
%18

ﺍﻟﻬﻨﺪ
%15

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ -ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ
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ﺁﻓﺎﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

51

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :1-3ﻁﺎﻗﺔ ﻭﻋﺪﺩ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ ) 2014ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(

ﺍﻟﺼﻴﻦ

59

7958.0

2310.0

691.0

2145.5

4.35

ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ

28

4710.5

1312.1

845.6

4858.2

7.83

ﺍﻟﻬﻨﺪ

23

4063.1

1018.5

288.5

890.8

4.06

ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

5

2949.0

663.0

394.0

1499.5

5.94

ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ

3

1375.0

411.0

142.5

698.5

5.22

ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ

4

1170.0

293.9

141.0

727.5

6.13

ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ

8

1070.3

292.6

93.0

23.4

3.66

ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ

4

721.0

150.5

116.4

325.6

4.82

ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ

6

712.6

217.5

190.7

479.9

6.62

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

6

522.8

102.7

85.9

216.8

4.68

ﻓﻴﻠﻴﺒﻴﻦ

2

300.0

52.0

61.0

185.0

4.40

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ

5

288.1

0.0

23.5

121.5

2.82

ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ

1

140.0

0.0

0.0

0.0

1.00

ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

2

130.0

20.0

25.3

39.4

4.06

ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ

1

110.0

30.0

25.8

104.5

7.50

ﻣﻴﺎﻧﻤﺎﺭ

3

51.0

5.0

2.4

3.0

2.25

ﺳﻴﺮﻳﻼﻧﻜﺎ

1

50.0

12.5

5.3

19.3

3.84

ﺑﺎﺑﻮﺍ ﻧﻴﻮﻏﻴﻨﻴﺎ

1

36.0

0.0

0.0

0.0

1.00

ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ

1

33.0

11.0

1.8

2.0

2.71

ﺑﺮﻭﻧﺎﻱ

1

10.0

0.0

5.7

0.0

3.85

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

164

26400.37

6902.52

3139.28

12340.4

5.25

ﺍﻟﺒﻠﺪ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ

ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺟﻮﻱ

ﺗﻜﺴﻴﺮﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘﺎﻧﻲ

ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺣﻴﻨﻴﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺆﺷﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻧﻴﻠﺴﻮﻥ

البحث األول

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ -ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ

ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
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آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺗﻌ��ﻮﺩ ﻣﻠﻜﻴ��ﺔ ﻣﻌﻈ��ﻢ ﻣﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﻓ��ﻲ ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﺁﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ ﺇﻟ��ﻰ ﺍﻟﺸ��ﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ) (CNPCﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺣﻮﺍﻟﻲ %16.1
ﻣ�����ﻦ ﺇﺟﻤ�����ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ�����ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�����ﺔ ﻓ�����ﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘ�����ﺔ ،ﻭﺷ�����ﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮﻭﺗﺸ�����ﺎﻳﻨﺎ ﺍﻟﻤﺤ�����ﺪﻭﺩﺓ
) ،(Petrochina Ltd.ﻭﺷ��ﺮﻛﺔ ﺑﺮﺗﺎﻣﻴﻨ �ﺎ ﺍﻹﻧﺪﻭﻧﻴﺴ��ﻴﺔ ) ،(Pertaminaﻛﻤ��ﺎ ﻳﺸ��ﺘﺮﻙ
ﺍﻟﻘﻄ��ﺎﻉ ﺍﻟﺨ��ﺎﺹ ﺃﻳﻀ �ﺎ ً ﻓ��ﻲ ﻣﻠﻜﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﻣﺜ��ﻞ ﺷ��ﺮﻛﺔ ﺭﻳﻠﻴ��ﺎﻧﺲ ﺇﻧﺪﺳ��ﺘﺮﻳﺰ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳ��ﺔ
) ،(Reliance-Industriesﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺷ�ﺮﻛﺔ
ﺇﻛﺴﻮﻥ ﻣﻮﺑﻴﻞ )(Hackett, D., et al,.2013) .(ExxonMobil

 :1-3ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ
ﺗﺤﺘ��ﻞ ﺍﻟﺼ��ﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒ��ﺔ ﺍﻷﻭﻟ��ﻰ ﺑ��ﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺁﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ ،ﺣﻴ��ﺚ ﺗﺒﻠ��ﻎ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ  7958ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ ،ﻭﻋ��ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ  59ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ ،ﻭﺗﺸ��ﻜﻞ ﻧﺴ��ﺒﺔ  %30ﻣ��ﻦ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ .ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (2-3ﻁﺎﻗﺔ ﻣﺼ�ﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ،ﻭﻣﺆﺷﺮ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪﻫﺎ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ .2014
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :2-3ﻁﺎﻗﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ ) 2014ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ

ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻹﻧﺸﺎء

ﻣﺆﺷﺮ
ﻧﻴﻠﺴﻮﻥ

ﺯﻳﻨﻬﺎﻱ

Zhenhai

403

1975

5.58

Sinopec

ﻻﻧﺰﻫﻮ

Lanzhou

320

2000

7.98

China National Petroleum Corp.

ﺩﺍﻟﻴﺎﻥ

Dalian

310

1995

2.52

China National Petroleum Corp.

ﺗﻴﺎﻧﺠﻴﻦ

Tianjin

280

2007

3.48

China National Petroleum Corp.

ﻓﻮﺟﻴﺎﻥ

Fujian

280

2007

5.49

Sinopec

ﺷﺎﻧﻐﻬﺎﻱ

Shanghai

240

1972

4.51

Sinopec

ﻣﺎﻭﻣﻴﻨﻎ

Maoming

230

1955

3.07

Sinopec

ﻏﺎﻭﻛﻴﺎﻭ

Gaoqiao

220

1995

4.15

China National Petroleum Corp.

ﻫﻮﻳﺰﻫﻮ

Huizhou

210

2008

4.30

CNOOC

ﺩﻭﺷﺎﻧﺰﻱ

Dushanzi

200

2009

6.85

China National Petroleum Corp.

Jilin

200

1985

6.34

China National Petroleum Corp.

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ

ﺟﻴﻠﻴﻦ
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ﻣﺆﺷﺮ
ﻧﻴﻠﺴﻮﻥ

ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻹﻧﺸﺎء

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ

China National Petroleum Corp.

6.23

2009

200

Liaoning

ﻟﻴﺎﻭﻧﻴﻨﻎ

Petrochia Company Ltd.

2.20

1980

200

Dagang

ﺩﺍﻏﺎﻧﻎ

Sinopec

10.70

2008

200

Qingdao

ﻛﻴﻨﻐﺪﺍﻭ

China National Petroleum Corp.

5.73

1928

186

Fushun

ﻓﻮﺷﺎﻥ

China National Petroleum Corp.

2.54

1995

180

Jiling

ﺟﻴﻠﻴﻨﻎ

Sinopec

3.57

1998

180

Quanzhou

Sinopec

2.42

1970

160

Beijing

ﺑﻴﺠﻴﻨﻎ

Sinopec

1.00

1971

160

Nanjing

ﻧﺎﻧﺠﻴﻨﻎ

Sinopec

1.00

1981

160

Ninxia

ﻧﻴﻨﻜﺴﻴﺎ

West Pacific Petrochemical Corp.

5.64

1990

160

Dalian

ﺩﺍﻟﻴﺎﻥ

Sinopec

6.16

1975

154

Guangzhou

ﺑﺎﻧﺠﻴﻦ

China National Petroleum Corp.

3.11

1990

140

Jinzhou

ﺟﻴﻨﺰﻫﻮ

Sinopec

6.78

1979

120

Ningbo

ﻧﻴﻨﻐﺒﻮ

Sinopec

4.16

1971

120

Wuhan

ﻭﻭﻫﺎ

China National Petroleum Corp.

3.94

1987

112

Jinxi

China National Petroleum Corp.

2.51

1978

110

Daking

ﺩﺍﻛﻴﻨﻎ

China National Petroleum Corp.

2.79

1997

110

Urumqi

ﺃﻭﺭﺍﻣﻜﻲ

China National Petroleum Corp.

2.79

1986

110

Yangzi

ﻳﺎﻧﻐﺰﻱ

Sinopec

3.04

1974

110

Anqing

ﺃﻧﻜﻴﻨﻎ

Sinopec

4.85

1990

110

Qilo

China National Petroleum Corp.

4.50

1965

100

Harbin

ﻫﺎﺭﺑﻴﻦ

China National Petroleum Corp.

5.36

2010

100

Liaoyang

ﻟﻴﺎﻭﻳﺎﻧﻎ

China National Petroleum Corp.

1.65

1992

100

Tahe

China National Petroleum Corp.

3.40

1959

100

Karamay

Sinopec

3.35

2012

100

Beihai

ﺑﻴﻬﺎﻱ

Sinopec

3.60

1970

100

Jinan

ﺟﻴﻨﺎﻥ

Sinopec

4.16

1971

100

Chanling
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ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ

ﻛﻴﻨﻐﺰﻫﻮ

ﺟﻴﻨﻜﺴﻲ
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ﻛﻴﻠﻮ

ﺗﺎﻫﻲ
ﻛﺎﺭﺍﻣﺎﻱ

ﺗﺸﺎﻧﻠﻴﻨﻎ

80

البحث األول

(ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ

آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ

ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻹﻧﺸﺎء

ﻣﺆﺷﺮ
ﻧﻴﻠﺴﻮﻥ

Shijiazhuang

100

1978

2.99

Sinopec

Tianjin

100

1982

7.97

Sinopec

Yueyang

100

1975

1.00

Sinopec

Zhanjiang

100

1974

5.44

Sinopec

ﻟﻴﻮﻳﺎﻧﻎ

Luoyang

90

1985

5.11

Sinopec

ﺑﺎﻧﺠﻴﻦ

Panjin

80

1960

1.00

China National Petroleum Corp.

ﺑﺎﻟﻴﻨﻎ

Baling

80

1986

2.45

China National Petroleum Corp.

Jiujiang

80

1980

3.99

Sinopec

ﻛﻴﻨﻐﻴﺎﻧﻎ

Qingyang

70

1993

2.94

China National Petroleum Corp.

ﻛﺎﻧﺰﻫﻮ

Canzhou

70

1976

6.37

Sinopec

ﺟﻴﻨﻤﻴﻦ

Jinmen

70

1988

5.20

Sinopec

ﺭﻳﻨﻜﻮﻱ

Renqui

60

1995

4.35

China National Petroleum Corp.

Xianyang

60

1986

2.93

China National Petroleum Corp.

Hainan

60

2006

1.00

Sinopec

Yanan Linchuan

60

1988

1.00

Yanan Refinery

Yumen

50

1982

4.47

China National Petroleum Corp.

Yinchuan

45

1992

3.96

China National Petroleum Corp.

Zhongyuan

30

1975

5.43

China National Petroleum Corp.

ﻫﻮﻫﻮﺕ

Huhhot

30

1992

5.43

Petrochia Company Ltd.

ﺷﺎﻧﻐﻬﺎﻱ

Shanghai

28

1945

1.00

Sinopec

ﻛﻴﻨﻐﻬﺎﻱ

Qinghai

20

1993

1.00

China National Petroleum Corp.

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ
ﺷﻴﺠﻴﺎﺯﻫﻮﺍﻧﻎ
ﺗﻴﺎﻧﺠﻴﻦ
ﻳﻴﻴﺎﻧﻎ
ﺯﺍﻧﺠﻴﺎﻧﻎ

ﺟﻴﻮﺟﻴﺎﻧﻎ

ﻛﺰﻳﺎﻧﻴﺎﻧﻎ
ﻫﺎﻳﻨﺎﻥ
ﻳﺎﻧﺎﻥ ﻟﻴﻨﺸﻴﻮﺍﻥ
ﻳﻮﻣﻴﻦ
ﻳﺎﻧﺸﻴﻮﺍﻥ
ﺯﻭﻧﻐﻴﻮﺍﻥ

7958

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ

4.35

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ -ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ

ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ�ﺔ ﺑﻨﺴ�ﺒﺔ  %18ﻣ�ﻦ ﺇﺟﻤ�ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ�ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ﻓ�ﻲ
ﺩﻭﻝ ﺁﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ ،ﺣﻴ��ﺚ ﺑﻠ��ﻎ ﻋ��ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ  28ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ ﺑﻄﺎﻗ��ﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴ��ﺔ
ﻗﺪﺭﻫﺎ  4710.5ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ،ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ  .2014ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺠ�ﺪﻭﻝ ) (3-3ﻁﺎﻗ�ﺔ ﻣﺼ�ﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ،ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ،ﻭﻣﺆﺷﺮ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪﻫﺎ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ .2014
ﺁﻓﺎﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

55

ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﻔﺼﻞ 81

البحث األول

(ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ

(ﻱ/ )ﺃﻟﻒ ﺏ2014  ﻁﺎﻗﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ:3-3 ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ
ﻣﺆﺷﺮ
ﻧﻴﻠﺴﻮﻥ

ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎء

JX Nippon Oil & Energy Corp.

10.11

1961

380

Mizushima

JX Nippon Oil & Energy Corp.

7.67

1969

340

Negishi

ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ

Tonen/General Sekiyu Seisei KK

8.16

1960

290

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ

6.31

1963

228

Chiba

Idemitsu Kosan Co. Ltd.

6.40

1963

209

Ichihara

Showa Yokkaichi Sekiyu Co. Ltd.

9.93
9.61

1970
1957

220
193

Mizushima, Okayama

192

Sodegaura

Kashima Oil Co. Ltd.

5.98

1970

180

Kashima,

Cosmo Oil Co. Ltd.

4.69

1943

180
175

1968

172

Ichihara, Chiba

Idemitsu Kosan Co. Ltd.

7.04

1975

160

Chita, Aichi

JX Nippon Oil & Energy Corp.
Cosmo Oil Co. Ltd.

Tonen/General Sekiyu Seisei KK
JX Nippon Oil & Energy Corp.
JX Nippon Oil & Energy Corp.

11.22

1941
1964

170
145

Wakayama

1972

140

Sakaide

7.23

1964

136

Oita

8.93

1964
1965

140
127

120

Shunan

Seibu Oil Co. Ltd.

8.00

1969

120

Yamaguchi

6.35

1938

1970

120

115

Idemitsu Kosan Co. Ltd.

8.20

1973

114

Toa Oil Co. Ltd.

6.40

1954

110

Nansei Sekiyu KK

2.56

1968

100

Cosmo Oil Co. Ltd.
Toa Oil Co. Ltd.

8.38

17.92

7.83

1968

1955

70

65

4711

ﻭﺍﻛﺎﻳﺎﻣﺎ
ﺗﺸﻴﺘﺎ ﺃﻳﺘﺸﻲ
ﺳﻴﻨﺪﺍﻱ
ﺳﺎﻛﺎﻳﺪﻱ
ﺳﺎﻛﺎﻱ

Marifu

1957

8.58

ﺗﺸﻴﺒﺎ/ﺇﻳﺘﺸﻴﻬﺎﺭﺍ

ﺃﻭﻳﺘﺎ

6.27

JX Nippon Oil & Energy Corp.

ﻳﻮﻛﻴﺘﺸﻲ

Sakai

Idemitsu Kosan Co. Ltd.
Taiyo Oil Co. Ltd.

ﻛﺎﺷﻴﻤﺎ

Sendai

5.02

9.30

ﻣﻮﺭﻭﺭﺍﻥ

Yokkaichi

7.82

6.73

ﺇﻳﺘﺸﻴﻬﺎﺭﺍ

Muroran

Kyokuto Petroleum Industries Ltd.

Tonen/General Sekiyu Seisei KK

 ﺃﻭﻛﺎﻳﺎﻣﺎ،ﻣﻴﺰﻭﺷﻴﻤﺎ

ﺳﻮﺩﻳﻐﺎﻭﺭﺍ

1968

1972

ﺗﺸﻴﺒﺎ

ﻳﻮﻏﺎﻳﻴﺘﺸﻲ

7.57

7.91

ﻛﺎﻭﺍﺳﺎﻛﻲ

Yokkaichi

Fuji Oil Co. Ltd.

JX Nippon Oil & Energy Corp.

ﻧﻴﻐﻴﺸﻲ

Kawasaki

Cosmo Oil Co. Ltd.
Japan Energy Corp.

ﻣﻴﺰﻭﺷﻴﻤﺎ

ﻣﺎﺭﻳﻔﻮ
ﺷﻮﻧﺎﻥ
ﻳﺎﻣﺎﻏﻮﺗﺸﻲ

Kikuma

Takaishi, Osaka

Tomakomai,
Hokkaido
Ohgimachi,
Kawasaki

Okinawa-Nishihara
Sakai

Mizue, Kawasaki

ﻛﻴﻜﻮﻣﺎ
 ﺃﻭﺳﺎﻛﺎ،ﺗﺎﻛﺎﻳﺸﻲ
،ﺗﻮﻣﺎﻛﻮﻣﺎﻱ
ﻫﻮﻛﺎﻳﺪﻭ
،ﺃﻭﻫﻐﻴﻤﺎﺗﺸﻲ
ﻛﺎﻭﺍﺳﺎﻛﻲ

ﻧﻴﺸﻴﻬﺎﺭﺍ-ﺃﻭﻛﻴﻨﺎﻭﺍ

ﺳﺎﻛﺎﻱ
 ﻛﺎﻭﺍﺳﺎﻛﻲ،ﻣﻴﺰﻭ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ

 ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ- ﺃﻭﺍﺑﻚ:ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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ﺁﻓﺎﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

82

آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
(ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ

 ﻣ��ﻦ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ%16 ﻛﻤ��ﺎ ﺗ��ﺄﺗﻲ ﺍﻟﻬﻨ��ﺪ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒ��ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜ��ﺔ ﺑﻨﺴ��ﺒﺔ
ﻱ ﺑﺪﺍﻳ��ﺔ/ ﺃﻟ��ﻒ ﺏ4063  ﺣﻴ��ﺚ ﺑﻠ��ﻎ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ،ﻟﻤﻨﻄﻘ��ﺔ ﺁﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ
( ﻁﺎﻗ��ﺔ ﻣﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ4-3)  ﻳﺒ��ﻴﻦ ﺍﻟﺠ��ﺪﻭﻝ. ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ23  ﻭﻋ��ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ،2014 ﻋ��ﺎﻡ
.2014  ﻭﻣﺆﺷﺮ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪﻫﺎ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ، ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ،ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ
(ﻱ/ )ﺃﻟﻒ ﺏ2014  ﻁﺎﻗﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ:4-3 ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ
ﻣﺆﺷﺮ
ﻧﻴﻠﺴﻮﻥ

ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﺍﻹﻧﺸﺎء

Reliance Petroleum Ltd.

5.80

2008

660

Jamnagar-II

II -ﺟﺎﻣﻨﺎﻏﺎﺭ

Reliance Industries Ltd.

8.47

1999

580

Jamnagar-I

I -ﺟﺎﻣﻨﺎﻏﺎﺭ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ

Essar Refinery

Indian Oil Corp. Ltd.

Bharat Petroleum Corp. Ltd.
Mangalore Refinery &
Petrochemicals Ltd.

Bharat Petroleum Corp. Ltd

1.00

2.40

2.20

2006

360

1966

274

1955

240

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ

Essar

ﺇﻳﺴﺎﺭ

Koyali, Gujarat

Mahul, Mumbai

2.00

1988

190

Mangalore

3.07

1966

190

Kochi

3.25

1969

186

Manali-Tamil

Indian Oil Corp. Ltd.

2.55

1982

156

Mathura

Hindustan Petroleum Corp. Ltd.

3.08
1.00

2012

180

1957

150

150

Paradip

Bharat Oman Refineries Ltd.

3.00

2011

120

Bina, Madhya Pradesh

Indian Oil Corp. Ltd.

Hindustan Petroleum Corp. Ltd.

2.55

2.33

5.47

1998

5.97

1999

2.83

1979

Indian Oil Corp. Ltd.
Indian Oil Corp. Ltd.

Oil & Natural Gas Corp. Ltd.

3.25

1.54

1.00

4.06

116

1954

Indian Oil Corp. Ltd.

2.82

117

1975

Numaligarh Refinery Ltd.

Chennai Petroleum Corp. Ltd.

117

1964

107

1993

2001

 ﻣﺎﺩﻳﺎ ﺑﺮﺍﺩﻳﺶ،ﺑﻴﻨﺎ

Panipat

ﺑﺎﻧﻴﺒﺎﺕ

Barauni, Bihar

Haldia, West Bengal
Mahul, Mumbai

 ﺑﻴﻬﺎﺭ،ﺑﺎﺭﻭﻧﻲ
 ﻭﻳﺴﺖ ﺑﻨﻐﺎﻝ،ﻫﺎﻟﺪﻳﺎ
 ﻣﻮﻣﺒﺎﻱ،ﻣﺎﻫﻮﻝ

Numaligarh, Assam

 ﺃﺳﺎﻡ،ﻧﻮﻣﺎﻟﻴﻐﺎﺭﻩ

51

Bongaigaon Assam

ﺑﻮﻧﻐﺎﻳﻐﺎﻭﻥ ﺃﺳﺎﻡ

20

1901

ﺑﺎﺭﺍﺩﻳﺐ

65
20

1962

ﺑﺎﺛﻴﻨﺪﺍ
ﻣﺎﺛﻮﺭﺍ
ﻓﻴﺴﺎﺥ

2013

5.20

 ﺗﺎﻣﻴﻞ،ﻣﺎﻧﺎﻟﻲ

Visakh

4.94

Indian Oil Corp. Ltd.

ﻣﺎﻧﻐﺎﻟﻮﺭ

Bathinda

Indian Oil Corp. Ltd.
Indian Oil Corp. Ltd.

 ﻣﻮﻣﺒﺎﻱ،ﻣﺎﻫﻮﻝ

ﻛﻮﺗﺸﻲ

Chennai Petroleum Corp. Ltd.

Hindustan Petroleum Corp. Ltd.

ﻛﻮﻳﺎﻟﻲ ﻛﻮﺟﺎﺭﺍﺕ

13
1

4063

Nagapattinam

ﻧﺎﻏﺎﺑﺎﺗﻴﻨﺎﻡ

Guwahati, Assam

 ﺃﺳﺎﻡ،ﻏﻮﺍﻫﺎﺗﻲ

Andhra Pradesh

 ﺑﺮﺍﺩﻳﺶ،ﺃﻧﺪﺭﺍ

Digboi, Assam

 ﺃﺳﺎﻡ،ﺩﻳﻐﺒﻮﻱ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ

ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ- ﺃﻭﺍﺑﻚ:ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ

83ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

البحث األول

ﺗ��ﺄﺗﻲ ﻛﻮﺭﻳ��ﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒ��ﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌ��ﺔ ،ﻭﺗﻌﺘﺒ��ﺮ ﻣ��ﻦ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴ��ﺰﺓ ﻓ��ﻲ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﺁﺳ�ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ�ﻴﻔﻴﻚ ،ﺣﻴ�ﺚ ﺗﻤﺘﻠ�ﻚ ﻣﺼ�ﺎﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﻗ�ﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ
ﻛﺒﻴ��ﺮﺓ ﺑﺪﺭﺟ��ﺔ ﺗﻌﻘﻴ��ﺪ ﻋﺎﻟﻴ��ﺔ ،ﻭﻳﺒﻠ��ﻎ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻟﻠﻤﺼ��ﺎﻓﻲ  2949ﺃﻟ��ﻒ
ﺏ/ﻱ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺲ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻓﻘﻂ ) .(Injae L,. 2010ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (5-3ﻁﺎﻗ�ﺔ
ﻣﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﻛﻮﺭﻳ��ﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴ��ﺔ ﻭﺗ��ﺎﺭﻳﺦ ﺇﻧﺸ��ﺎﺋﻬﺎ ،ﻭﻣﺆﺷ��ﺮ ﺩﺭﺟ��ﺔ ﺗﻌﻘﻴ��ﺪﻫﺎ،
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ .2014
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :5-3ﻁﺎﻗﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ ) 2014ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ

ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻹﻧﺸﺎء

ﻣﺆﺷﺮ
ﻧﻴﻠﺴﻮﻥ

ﺃﻟﺴﺎﻥ

Ulsan

840

1964

6.57

SK Innovation

ﻳﻴﺆﻭﺳﻮ

Yeosu

775

1966

6.82

GS Caltex Corp.

ﺃﻭﻧﺴﺎﻥ

Onsan

669

1966

7.04

S-Oil Corp.

ﺩﺍﺋﻴﺴﺎﻥ

Daesan

390

1989

2.58

Hyundai Oilbank Corp.

ﺇﻧﺸﻮﻥ

Inchon

275

1964

3.63

SK Innovation

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

2949

ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ

5.94

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ-ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ

ﺃﻣ���ﺎ ﺑ���ﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘ���ﺔ ﺁﺳ���ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ���ﻴﻔﻴﻚ ﻓﺘﺘﺒ���ﺎﻳﻦ ﻓﻴﻤ���ﺎ ﺑﻴﻨﻬ���ﺎ ﻣ���ﻦ ﺣﻴ���ﺚ ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ،ﻭﺩﺭﺟ��ﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴ��ﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟ��ﻮﺟﻲ .ﺗ��ﺄﺗﻲ ﻓ��ﻲ ﻣﻘﺪﻣ��ﺔ ﻫ��ﺬﻩ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺳ��ﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘ��ﻲ
ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺛﻼﺙ ﻣﺼﺎﻑ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﻗﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  1375ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ .ﺗﻠﻴﻬﺎ ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺼﺎﻑ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﻗ�ﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ﻋﺎﻟﻴ�ﺔ ﺑﺈﺟﻤ�ﺎﻟﻲ ﻗ�ﺪﺭﻩ  1170ﺃﻟ�ﻒ ﺏ/ﻱ.
ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (6-3ﻁﺎﻗﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓ�ﻲ ﺑ�ﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺁﺳ�ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ�ﻴﻔﻴﻚ ﻭﺗ�ﺎﺭﻳﺦ
ﺇﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ،ﻭﻣﺆﺷﺮ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪﻫﺎ ،ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ .2014
84

آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
(ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ

(ﻱ/ )ﺃﻟﻒ ﺏ2014  ﻁﺎﻗﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﻋﺎﻡ:6-3 ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ
ﻣﺆﺷﺮ
ﻧﻴﻠﺴﻮﻥ

ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻹﻧﺸﺎء

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ

ExxonMobil Refining & Supply Co.
Shell Eastern Petroleum (Pte.) Ltd.
Singapore Refining Co. Private Ltd.

5.74
4.55
5.26
5.22

1965
1961
1979

605
485
285
1375

Jurong
Pulau Bukom

Formosa Petrochemical Co.
Chinese Petroleum Corp.
Chinese Petroleum Corp.
Chinese Petroleum Corp.

8.98
3.68
5.83
3.73
6.13

2000
1969
1946
1976

450
300
220
200
1170

Mailiao
Ta-Lin
Kaohsiung
Tao-Yuan

Pertamina
Pertamina
Pertamina
Pertamina
Pertamina
Pertamina
Pertamina
Pertamina

2.06
3.33
6.02
4.98
5.74
1.00
1.00
1.00
3.66

1974
2001
1973
1998
1930
1968
1892
1954

348
260
170
125
109
50
4.75
3.42
1070.17

Cilacap
Balikpapan
Dumai
Balongan
Musi

Thai Oil Public Company Limited
Esso Standard Thailand Ltd.
PTT PLC
Star Petroleum Refining Co. Ltd.

5.29
5.01
1.96
5.97
4.82

1961
1967
1964
1996

275
170
120
156
721

Sriracha
Sriracha
Bangchak
Rayong

BP PLC
Caltex Australia Ltd.
ExxonMobil Refining & Supply Co.
Shell Refining (Australia) Pty. Ltd.
Caltex Australia Ltd.
BP PLC

5.96
6.75
5.79
8.31
6.52
6.69
6.62

1955
1956
1949
1954
1965
1965

137
137
130
110
108.6
102
724.6

Kwinana
Kurnell
Altona
Geelong
Lytton
Bulwer Island

Shell Refining Co. Bhd.
Petronas

3.87
9.25

1963
1999

155
126

Port Dickson II
Melaka II

ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ
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 ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ/ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

Pulau Merlimau

Sungai Pakning

Pangakalan
Cepu

ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ
ﺟﻮﺭﻭﻧﻎ
ﺑﻮﻻﻭ ﺑﺎﻛﻮﻡ
ﺑﻮﻻﻭ ﻣﻴﺮﻟﻴﻤﺎﻭ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ
ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ
ﻣﻴﻠﻴﺎﻭ
ﺗﺎﻟﻴﻦ
ﻛﺎﻭﺳﻴﻮﻧﻎ
ﺗﺎﻭ ﻳﻮﺍﻥ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ
ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
ﺳﻴﻼﻛﺎﺏ
ﺑﺎﻟﻴﻜﺒﺎﺑﺎﻥ
ﺩﻭﻣﺎﻱ
ﺑﺎﻟﻮﻧﻐﺎﻥ
ﻣﻮﺳﻲ
ﺳﻮﻧﻐﻲ ﺑﺎﻛﻨﻴﻨﻎ
ﺑﺎﻧﻐﺎﻛﺎﻻﻥ
ﺳﻴﺒﻴﻮ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ
ﺳﺮﻳﺮﺍﺗﺸﺎ
ﺳﺮﻳﺮﺍﺗﺸﺎ
ﺑﺎﻧﻐﺘﺸﺎﻙ
ﺭﺍﻳﻮﻧﻎ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ
ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ
ﻛﻮﻳﻨﺎﻧﺎ
ﻛﻮﺭﻧﻴﻞ
ﺃﻟﺘﻮﻥ
ﻏﻴﻠﻮﻧﻎ
ﻟﻴﺘﻮﻥ
ﺑﻮﻟﻮﻳﺮ ﺃﻳﺴﻼﻧﺪ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
II-ﺑﻮﺭﺕ ﺩﻳﻜﺴﻮﻥ
II-ﻣﻴﻼﻙ

ﺁﻓﺎﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻣﺆﺷﺮ
ﻧﻴﻠﺴﻮﻥ

ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻹﻧﺸﺎء

Petron Corp.
Pilipinas Shell Petroleum Corp.

4.35
4.49
4.40

1961
1962

Pak Arab Refinery
National Refinery Ltd.
Pakistan Refinery Ltd.
Attock Refinery Ltd.
Byco Petroleum Pakistan Ltd.

2.80
2.55
3.22
1.96
3.99
2.82

2000
1966
1962
1922
2004

Petrovietnam

1

2009

Government
Government

4.58
2.88
4.06

1973
1978

New Zealand Refining Co. Ltd.

7.50

1964

Myanmar Petrochemical Enterprise
Myanmar Petrochemical Enterprise
Myanmar Petrochemical Enterprise

1.00
4.06
1.43
2.25

1982
1963
1954

Ceylon Petroleum Corp.

3.84

1969

Interoil

1.00

2004

Eastern Refinery Ltd.

2.71

1968

Brunei Shell Petroleum Co.

3.85

1983

ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ
Petronas
Petron Corp.
Petronas
Kemaman Bitumen Co.

3.95
2.63
1.00
2.17
4.68

1994
1963
1983
2005

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ
92
86
40
23.75
522.75

 ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ/ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
Melaka I
Port Dickson
Kertih,
Kemaman,

I-ﻣﻴﻼﻛﺎ
ﺑﻮﺭﺕ ﺩﻳﻜﺴﻮﻥ
ﻛﻴﺮﺗﻴﻪ
ﻛﻴﻤﺎﻣﺎﻥ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
ﺍﻟﻔﻴﻠﻴﺒﻴﻦ
180
Limay, Bataan
 ﺑﺎﺗﺎﻥ،ﻟﻴﻤﺎﻱ
120
Tabango
ﺗﺎﺑﺎﻧﻐﻮ
300
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﻴﻠﻴﺒﻴﻦ
ﺍﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
100
PakArab
ﺑﺎﻙ ﺃﺭﺍﺏ
60
Korangi
ﻛﻮﺭﺍﻧﻐﻲ
47.11 Karachi
ﻛﺮﺍﺗﺸﻲ
46
Rawalpindi
ﺭﺍﻭﺍﻟﺒﻴﻨﺪﻱ
35
Baloshestan
ﺑﺎﻟﻮﺷﻴﺴﺘﺎﻥ
288.11
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ
140
Dung Quat
ﺩﻭﻧﻎ ﻛﻮﺍﺕ
ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
90
Ungi
ﺃﻭﻧﻐﻲ
40
Ungi
ﺃﻭﻧﻐﻲ
130
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ
90
Marsden Point
ﻣﺎﺭﺳﺪﻥ ﺑﻮﻳﻨﺖ
ﻣﻴﺎﻧﻤﺎﺭ
25
Thanbayakan
ﺛﺎﻧﺒﺎﻳﺎﻛﺎﻥ
20
Thanlyin
ﺛﺎﻧﻠﻴﻴﻦ
6
Chauk
ﺗﺸﻮﻙ
51
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﻤﺎﺭ
ﺳﻴﺮﻳﻼﻧﻜﺎ
50
Sapugaskanda
ﺳﺎﺑﻮﻏﺎﺳﻜﺎﻧﺪﺍ
ﻧﻴﻮﻏﻴﻨﻴﺎ
36
Port Moresby
ﺑﻮﺭﺕ ﻣﻮﺭﻳﺴﺒﺎﻱ
ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ
33
Chittagong
ﺗﺸﻴﺘﺎﻏﻮﻧﻎ
ﺑﺮﻭﻧﺎﻱ
10
Seria
ﺳﻴﺮﻳﺎ
6719.78
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ
 ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ-  ﺃﻭﺍﺑﻚ:ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ
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البحث األول

(ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ

آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

 :2-3ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺳ�ﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴ�ﺮ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ�ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ﺍﻟ�ﺬﻱ ﺷ�ﻬﺪﺗﻪ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﺁﺳ�ﻴﺎ
ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘ�ﺮﻥ ﺍﻟﺤ�ﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸ�ﺮﻳﻦ ،ﻭﺧﺎﺻ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﺼ�ﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨ�ﺪ،
ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻌﺪﻳ�ﺪ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ،ﻭﺫﻟ�ﻚ ﻷﺳ�ﺒﺎﺏ ﻣﺨﺘﻠﻔ�ﺔ ،ﻣﻨﻬ�ﺎ ﻣ�ﺎ
ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﺜ�ﻞ ﺍﻟﻴﺎﺑ�ﺎﻥ ،ﻭﻣﻨﻬ�ﺎ ﻣ�ﺎ ﻳﻌ�ﻮﺩ
ﺇﻟ��ﻰ ﻗ���ﺪﻡ ﺍﻟﻤﺼ���ﻔﺎﺓ ﻭﺿ���ﻌﻒ ﻛﻔﺎءﺗﻬ���ﺎ ﺃﻭ ﺻ��ﻐﺮ ﺣﺠﻤﻬ���ﺎ .ﻳﺒ���ﻴﻦ ﺍﻟﺠ���ﺪﻭﻝ ) (7-3ﻗﺎﺋﻤ���ﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻏﻠﻘﺖ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ .2013-2000
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :7-3ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) 2013-2000ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(
ﺍﻟﺒﻠﺪ /ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ

ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻹﻏﻼﻕ

100

2009

ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ

ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ
ﺑﻮﺭﺕ ﺳﺘﺎﻧﻔﺎﻙ

Port-Stanvac
Klyde

ﻛﻼﻳﺪﻱ

75

2012

ExxonMobile

Shell Refining Pty. Ltd.

ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺗﻮﻳﺎﻣﺎ-ﻧﻴﻬﻮﻧﻜﺎﻱ

Toyama- Nihonkai

60

Hyogo

80

Chita

ﺷﻴﺘﺎ
ﻫﻴﻮﻏﻮ
ﺗﻮﻳﺎﻣﺎ

Toyama

110
60

2009

2002

2003
2008

ﻣﻴﺰﻭﺷﻴﻤﺎ

Mizoshima

240

2012

ﺃﻭﻫﻐﻴﻤﺎﺗﺸﻲ

Ohgimachi

120

2013

ﺳﺎﻛﻴﺪ

Sakaide

140

JX Nippon Oil & Energy Corp.
Japan Energy Corp.
Idmetso

Nihonkai Oil Company

2013

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
ﻟﻮﺗﻮﻧﻎ

Lutong

45

2004

Sarawak Shell Bhd.

Karachi

30

2000

Bosicor Refinery Ltd.

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
ﻛﺮﺍﺗﺸﻲ
ﺩﻳﺮﺍﻏﺎﺯﻱ ﺧﺎﻥ

Dera Ghazi Khan

2006

2.5

Dhodak Refinery Ltd.

ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ
ﺭﺍﻳﻮﻧﻎ

Rayong

2003

17

Rayong Purifier Public Co.

ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺑﻮﺳﺎﻥ

Busan

2005

9.5

Hyundai Lube Oil

ﻓﻴﻠﻴﺒﻴﻦ
ﺑﻴﻠﻴﻼ

Pililla

2003

72

Philippine Petroleum Corp.

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ  -ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ
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البحث األول

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

 :3-3ﺍﻷﺩﺍء ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ
ﺷ��ﻬﺪﺕ ﻣﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﻓ��ﻲ ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﺁﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ ﺗﻄ��ﻮﺭﺍﺕ ﻫﺎﻣ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺃﺩﺍﺋﻬ��ﺎ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘ�ﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿ�ﻴﻴﻦ ،ﺣﻴ�ﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌ�ﺖ ﻁﺎﻗ�ﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴ�ﺔ ،ﺍﻟﻤﻜﻮﻧ�ﺔ
ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴﺔ ﻭﺗﻜﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ،ﺑﺸ�ﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﻓ�ﻖ
ﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗ�ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ،ﻭﺫﻟ�ﻚ ﻟﺘﻌ�ﺪﻳﻞ ﻫﻴﻜ�ﻞ ﺍﻹﻧﺘ�ﺎﺝ ﺑﻤ�ﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳ�ﺐ ﻣ�ﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴ�ﺮ ﻓ�ﻲ
ﻫﻴﻜ��ﻞ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠ��ﻲ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ ،ﻭﺗﻤﻜ��ﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﻣ��ﻦ ﺗﻜﺮﻳ��ﺮ ﺍﻟﻨﻔ��ﻮﻁ
ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻣ�ﻦ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﺍﻟﺸ�ﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳ�ﻂ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﺘﻤﻴ�ﺰ ﺑﺎﺣﺘﻮﺍﺋﻬ�ﺎ ﻋﻠ�ﻰ ﻧﺴ�ﺐ
ﻛﺒﺮﻳﺖ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ .ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ) (2-3ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻭﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴ�ﺔ
ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )(2014-1995
ﺍﻟﺸﻜﻞ  :2-3ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2014-1995ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ
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آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

 :1-3-3ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺠﻢ
ﺗﻤﺘﻠ��ﻚ ﺩﻭﻝ ﺁﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ ﺍﻟﻌﺪﻳ��ﺪ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻣ��ﻦ
ﺍﻟﺤﺠ�ﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴ��ﺮ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳ�ﻂ ،ﺣﻴ��ﺚ ﺑﻠ�ﻎ ﻋ��ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﺰﻳ��ﺪ ﻁﺎﻗﺘﻬ�ﺎ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻋ��ﻦ
 200ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ  40ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ ﻓ��ﻲ ﺑﺪﺍﻳ��ﺔ ﻋ��ﺎﻡ  ،2014ﺑﻨﺴ��ﺒﺔ  %24ﻣ��ﻦ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﻋ��ﺪﺩ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ﺑ�ﻴﻦ
 200-100ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ  78ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ ﺑﻨﺴ��ﺒﺔ  ،%48ﺑﻴﻨﻤ��ﺎ ﺑﻠ��ﻎ ﻋ��ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼ��ﻐﻴﺮﺓ
ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺗﺘ���ﺮﺍﻭﺡ ﻁﺎﻗﺘﻬ���ﺎ ﺑ���ﻴﻦ  100-50ﺃﻟ���ﻒ ﺏ/ﻱ  23ﻣﺼ���ﻔﺎﺓ ﺑﻨﺴ���ﺒﺔ  ،%14ﻭﻋ���ﺪﺩ
ﺍﻟﻤﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼ���ﻐﻴﺮﺓ ﺟ���ﺪﺍً ،ﺍﻟﺘ���ﻲ ﻻ ﺗﺰﻳ���ﺪ ﻁﺎﻗﺘﻬ���ﺎ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ���ﺔ ﻋ���ﻦ  50ﺃﻟ���ﻒ ﺏ/ﻱ 23
ﻣﺼ�ﻔﺎﺓ ،ﺑﻨﺴ�ﺒﺔ  %14ﻣ��ﻦ ﺇﺟﻤ�ﺎﻟﻲ ﻋ��ﺪﺩ ﻣﺼ�ﺎﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﺁﺳ�ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ .ﻳﺒ�ﻴﻦ ﺍﻟﺸ��ﻜﻞ
) (3-3ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﺣﺴ�ﺐ ﺍﻟﺤﺠ�ﻢ ﺑﺪﺍﻳ�ﺔ ﻋ�ﺎﻡ
 ،2014ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ) (4-3ﺗﻮﺯﻉ ﻧﺴﺐ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﻋﺎﻡ .2014
ﺍﻟﺸﻜﻞ  :3-3ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ ) 2014ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(
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ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 50
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

البحث األول

ﺍﻟﺸﻜﻞ  :4-3ﺗﻮﺯﻉ ﻧﺴﺐ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ ) 2014ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 50
%14
50-100
14%

ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ 200
%24

100-200
48%

ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ 200

100-200

50-100

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ 50

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ -ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ

 :2-3-3ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻮﻉ
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ�ﻴﻔﻴﻚ ﻣ�ﻦ ﺩﻭﻟ�ﺔ ﻷﺧ�ﺮﻯ،
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ ﻭﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴ�ﺔ ﺍﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﺍﻷﻛﺒ�ﺮ ،ﺑﻴﻨﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ
ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺁﺳ�ﻴﺎ ﻓﻤﻌﻈﻤﻬ�ﺎ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻨ�ﻮﻉ ﺍﻟﺒﺴ�ﻴﻂ ﺍﻟ�ﺬﻱ ﻳﺘﻜ�ﻮﻥ ﻣ�ﻦ ﻋﻤﻠﻴ�ﺎﺕ ﺗﻘﻄﻴ�ﺮ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻓﻘﻂ .ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ  2014ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ  124ﻣﺼ�ﻔﺎﺓ ﺑﻨﺴ�ﺒﺔ
 %76ﻣ��ﻦ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﻋ��ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﻓ��ﻲ ﺩﻭﻝ ﺁﺳ��ﻴﺎ ﺑﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ ،ﻛﻤ��ﺎ ﺑﻠ��ﻎ ﻋ��ﺪﺩ ﻣﺼ��ﺎﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻘﻄﻴﺮ  22ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ  .%13ﺃﻣﺎ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠ�ﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴ�ﺔ ﻓﺒﻠ�ﻎ ﻋ�ﺪﺩﻫﺎ 18
ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %11ﻓﻘﻂ ﻣ�ﻦ ﺇﺟﻤ�ﺎﻟﻲ ﻋ�ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﻓ�ﻲ ﺁﺳ�ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ�ﻴﻔﻴﻚ .ﻳﺒ�ﻴﻦ ﺍﻟﺸ�ﻜﻞ
) (5-3ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨ�ﻮﻉ ﺑﺪﺍﻳ�ﺔ ﻋ�ﺎﻡ ،2014
ﻛﻤﺎ ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ) (6-3ﺗﻮﺯﻉ ﻧﺴﺐ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺁﺳ�ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ�ﻴﻔﻴﻚ ﺣﺴ�ﺐ ﺍﻟﻨ�ﻮﻉ ﺑﺪﺍﻳ�ﺔ
ﻋﺎﻡ .2014
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آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ  :5-3ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2014
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40
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ﺗﻘﻄﻴﺮ
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ﺍﻟﺸﻜﻞ  :6-3ﺗﻮﺯﻉ ﻧﺴﺐ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2014

ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴﺔ
%11

ﺗﻘﻄﻴﺮ
%13

ﺗﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
%76

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ -ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ

91
ﺁﻓﺎﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

البحث األول

 :3-3-3ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘﺎﻧﻲ ﻟﻠﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟ�ﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘ�ﺎﻧﻲ ﻟﻠﻐ�ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻓ�ﻲ ﻣﺼ�ﺎﻓﻲ ﺩﻭﻝ
ﺁﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ  %11.89ﻣ��ﻦ ﻁﺎﻗ��ﺔ ﺗﻘﻄﻴ��ﺮ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨ��ﺎﻡ ،ﻭﻫ��ﻲ ﺃﺩﻧ��ﻰ ﻣ��ﻦ ﻣﺘﻮﺳ��ﻂ
ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ،2014ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﺰﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋ�ﻦ
ﻣﺘﻮﺳ��ﻂ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ ﻣﺜ��ﻞ ﺑﺮﻭﻧ��ﺎﻱ ﻭﺃﺳ��ﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻭﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨ��ﺪﺍ ﻭﺍﻟﻔﻴﻠﻴﺒ��ﻴﻦ ﻭﻛﻮﺭﻳ��ﺎ ﺍﻟﺸ��ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈ��ﺮﺍً
ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ .ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ) (7-3ﻧﺴﺒﺔ ﻁﺎﻗ�ﺔ ﻋﻤﻠﻴ�ﺎﺕ
ﺗﺤﺴ��ﻴﻦ ﺍﻟ��ﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘ��ﺎﻧﻲ ﻟﻠﻐ��ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﺇﻟ��ﻰ ﻁﺎﻗ �ﺔ ﺗﻘﻄﻴ��ﺮ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﻓ��ﻲ ﻣﺼ��ﺎﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺁﺳ��ﻴﺎ
ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ .2014
ﺍﻟﺸﻜﻞ  :7-3ﻧﺴﺒﺔ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻗﺔ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﻋﺎﻡ 2014
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ﺑﺮﻭﻧﺎﻱ
ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ
ﻧﻴﻮﺯﻳﻼﻧﺪﺍ
ﺍﻟﻔﻴﻠﻴﺒﻴﻦ
ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ
ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ
ﺳﻴﺮﻳﻼﻧﻚ
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ
ﺍﻟﺼﻴﻦ
ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
ﺍﻟﻬﻨﺪ
ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ
ﻣﻴﺎﻧﻤﺎﺭ
ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ
ﺑﺎﺑﻮﺍ ﻧﻴﻮﻏﻴﻨﻴﺎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

 :4-3-3ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴﺔ
ﺑﻠﻐ�ﺖ ﻧﺴ��ﺒﺔ ﻁﺎﻗ�ﺔ ﻋﻤﻠﻴ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠ�ﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴ��ﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﻁﺎﻗ��ﺔ ﺗﻘﻄﻴ�ﺮ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﻓ��ﻲ
ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ  ،%46.74ﻭﻫﻲ ﻧﺴ�ﺒﺔ ﺃﺩﻧ�ﻰ ﻣ�ﻦ ﻣﺘﻮﺳ�ﻂ ﻣﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌ�ﺎﻟﻢ
ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ،2014ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ،%103.13
ﻭﺫﻟ��ﻚ ﻧﻈ��ﺮﺍً ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫ��ﺎ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﺳ��ﺘﻴﺮﺍﺩ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨ��ﺎﻡ ﻣ��ﻦ ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﺍﻟﺸ��ﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳ��ﻂ ﺍﻟ��ﺬﻱ
ﻳﺘﻄﻠ��ﺐ ﻋﻤﻠﻴ��ﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺠ��ﺔ ﺃﻛﺒ��ﺮ ،ﻻﺣﺘﻮﺍﺋ��ﻪ ﻋﻠ��ﻰ ﻧﺴ��ﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴ��ﺔ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ��ﺖ ،ﺇﺿ��ﺎﻓﺔ ﺇﻟ��ﻰ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺘﺤﺴﻴﻦ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌ�ﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻ�ﺔ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ،ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨ�ﺪﺍ ،ﺣﻴ�ﺚ ﺗﺼ�ﻞ ﺍﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﺇﻟ�ﻰ  ،%95ﺛ�ﻢ ﺃﺳ�ﺘﺮﺍﻟﻴﺎ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ،%67.34ﻭﺗ�ﺎﻳﻮﺍﻥ ﺑﻨﺴ�ﺒﺔ  %62.18ﻭﺍﻟﻔﻴﻠﻴﺒ�ﻴﻦ ﺑﻨﺴ�ﺒﺔ  .%61.66ﻳﺒ�ﻴﻦ ﺍﻟﺸ�ﻜﻞ
) (8-3ﻧﺴﺒﺔ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻗ�ﺔ ﺗﻘﻄﻴ�ﺮ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ ﻓ�ﻲ ﻣﺼ�ﺎﻓﻲ
ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ .2014
ﺍﻟﺸﻜﻞ  :8-3ﻧﺴﺒﺔ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻗﺔ ﺗﻘﻄﻴﺮ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2014
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52.13

80.00

ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻧﻴﻮﺯﻳﻼﻧﺪﺍ
ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ
ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ
ﺍﻟﻔﻴﻠﻴﺒﻴﻦ
ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ
ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
ﺳﻴﺮﻳﻼﻧﻚ
ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻴﻦ
ﺍﻟﻬﻨﺪ
ﺑﻨﻐﻼﺩﻳﺶ
ﻣﻴﺎﻧﻤﺎﺭ
ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ
ﺑﺎﺑﻮﺍ ﻧﻴﻮﻏﻴﻨﻴﺎ
ﺑﺮﻭﻧﺎﻱ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

البحث األول

 :5-3-3ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻣﻠﻳﺎﺕ ﺗﻛﺳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺛﻘﻳﻠﺔ
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴ�ﺎﺕ ﺗﻜﺴ�ﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔ�ﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ�ﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﻁﺎﻗ�ﺔ ﺗﻘﻄﻴ�ﺮ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ ﻓ�ﻲ
ﻣﺼ��ﺎﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺁﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ  ،%26.15ﻭﻫ��ﻲ ﺃﺩﻧ��ﻰ ﻣ��ﻦ ﻣﺘﻮﺳ��ﻂ ﻣﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻢ ﻓ��ﻲ
ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ  .2014ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ) (9-3ﻧﺴﺒﺔ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻜﺴ�ﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔ�ﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠ�ﺔ ﺇﻟ�ﻰ
ﻁﺎﻗﺔ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ .2014
ﺍﻟﺸﻜﻞ  :9-3ﻧﺴﺒﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻜﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻄﻴﺮ
ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2014
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ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
ﻧﻴﻮﺯﻳﻼﻧﺪﺍ
ﺗﺎﻳﻮﺍﻥ
ﺍﻟﻬﻨﺪ
ﺳﻴﺮﻳﻼﻧﻜﺎ
ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ
ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ
ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
ﺍﻟﻔﻴﻠﻴﺒﻴﻦ
ﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻴﺎﻧﻤﺎﺭ
ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ
ﺑﺎﺑﻮﺍ ﻧﻴﻮﻏﻴﻨﻴﺎ
ﺑﺮﻭﻧﺎﻱ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
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ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ – ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ

 :4-3ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟ��ﺮﻏﻢ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻨﻤ��ﻮ ﺍﻟ��ﺬﻱ ﺷ��ﻬﺪﺗﻪ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﺴ��ﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺸ��ﺮ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ،ﻭﺍﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺩﻭﻝ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻌﺠ�ﺰ ﻓ�ﻲ ﺗﻠﺒﻴ�ﺔ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨ�ﺎﻣﻲ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ ﻭﺧﺎﺻ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﻛ�ﻞ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺼ�ﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨ�ﺪ.
ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺸﻜﻞ ) (10-3ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ﻭﺍﺳ�ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ
ﺃﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ .2013-2000
94
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ  :10-3ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄـﻴﺔ ﻓﻲ
ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2013-2000ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ
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0

ﺇﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ -ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ

ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻐﻴ�ﺮ ﻫﻴﻜ�ﻞ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﻋﻠ�ﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ ،ﺣﻴ�ﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌ�ﺖ ﻧﺴ�ﺒﺔ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻷﻧ�ﻮﺍﻉ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔ�ﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳ�ﻄﺔ ﻓ�ﻲ
ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻧﺨﻔﻀ�ﺖ ﻋﻠ�ﻰ ﺯﻳ�ﺖ ﺍﻟﻮﻗ�ﻮﺩ ﻣ�ﻦ  %21.09ﻋ�ﺎﻡ  1995ﺇﻟ�ﻰ
 %12.18ﻋﺎﻡ  ،2012ﻛﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠ�ﻰ ﻏ�ﺎﺯ ﺍﻟﺒﺘ�ﺮﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴ�ﺎﻝ )(LPG
ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﺜﺎ ﻣﻦ  %13.38ﻓ�ﻲ ﻋ�ﺎﻡ  1995ﺇﻟ�ﻰ  %18.04ﻓ�ﻲ ﻋ�ﺎﻡ  .2012ﻭﻳﻌ�ﻮﺩ ﺍﻟﺴ�ﺒﺐ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ
ﻣﺮﺗﻔﻌ��ﺔ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ��ﺖ ،ﻭﺫﻟ��ﻚ ﻟﺘﻠﺒﻴ��ﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒ��ﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸ��ﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻ��ﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳ��ﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌ��ﺔ ﻣ��ﻦ
ﺍﻟﺘﻠ��ﻮﺙ .ﻳﺒ��ﻴﻦ ﺍﻟﺸ��ﻜﻞ ) (11-3ﺗﻄ��ﻮﺭ ﻫﻴﻜ��ﻞ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺁﺳ��ﻴﺎ
ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ )(2012-1995
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

البحث األول

ﺍﻟﺸﻜﻞ  :11-3ﺗﻄﻮﺭ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ )(2012- 1995
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ﺍﻟﻤﺼﺪﺭWorld Oil & Gas Review, 2013 :

ﺃﺩﻯ ﺗﻐﻴ��ﺮ ﻫﻴﻜ��ﻞ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ ﺇﻟ��ﻰ ﺣ��ﺪﻭﺙ ﺗﺒ��ﺎﻳﻦ ﻓ��ﻲ ﻣﻴ��ﺰﺍﻥ
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﺳ�ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﺁﺳ�ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ�ﻴﻔﻴﻚ .ﻓ�ﻲ ﻋ�ﺎﻡ  2013ﺗﺮﻛ�ﺰ
ﺍﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻝ ) (LPGﻭﺍﻟﻨﺎﻓﺜ�ﺎ ﻭﺍﻟﻤﻘﻄ�ﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳ�ﻄﻰ ،ﺣﻴ�ﺚ
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺎﻓﺜﺎ ﻓ�ﻲ ﻫﻴﻜ�ﻞ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ  ،%18.04ﺑﻴﻨﻤ�ﺎ ﺑﻠﻐ�ﺖ ﻓ�ﻲ
ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ  ،%14.61ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﻨ�ﺎﻣﻲ ﻋﻠ�ﻰ ﻫ�ﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﻤ�ﺎﺩﺗﻴﻦ ﻛﻠﻘ�ﻴﻢ ﻓ�ﻲ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ،ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ .ﻭﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﻄﺮﺍﺕ ﺍﻟﻮﺳ�ﻄﻰ
ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ  %37.15ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ  %43.38ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴ�ﺒﺐ ﻋﺠ�ﺰ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ .ﺃﻣﺎ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻓﺘﺒﻠﻎ ﻧﺴ�ﺒﺘﻪ ﻓ�ﻲ
ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ  %8.49ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ  %12.18ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻨ�ﺎﻣﻲ
ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﻋﻠ��ﻰ ﺯﻳ��ﺖ ﺍﻟﻮﻗ��ﻮﺩ ﻟﻤﺤﻄ��ﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴ��ﺪ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴ��ﺔ .ﻳﺒ��ﻴﻦ ﺍﻟﺸ��ﻜﻞ )(12-3
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﻋﺎﻡ .2012
96
ﺁﻓﺎﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺸﻜﻞ  :12-3ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﻋﺎﻡ 2012
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ﺍﻟﻤﺼﺪﺭWorld Oil & Gas Review, 2013 :

ﻛﻤ���ﺎ ﻳﺘﻮﻗ���ﻊ ﺍﺳ���ﺘﻤﺮﺍﺭ ﻧﻤ���ﻮ ﺍﻟﻄﻠ���ﺐ ﻋﻠ���ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ���ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ���ﺔ ﻓ���ﻲ ﻣﻨﻄﻘ���ﺔ ﺁﺳ���ﻴﺎ
ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ ،ﻭﺳﺘﺴ��ﺘﺤﻮﺫ ﻋﻠ��ﻰ ﺃﻛﺜ��ﺮ ﻣ��ﻦ  %80ﻣ��ﻦ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﻧﻤ��ﻮ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠ��ﻰ
ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻌﻘ�ﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘ�ﺎﺩﻣﻴﻦ ،ﺣﻴ�ﺚ ﺳ�ﻴﺮﺗﻔﻊ ﻣ�ﻦ  30.6ﺇﻟ�ﻰ  45ﺃﻟ�ﻒ ﺏ/ﻱ
ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ  ،2035ﻭﻳﺸﻜﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﺰﻝ ﺣ�ﻮﺍﻟﻲ ﻧﺼ�ﻒ ﻫ�ﺬﻩ ﺍﻟﺰﻳ�ﺎﺩﺓ ﺃﻱ
ﺑﺤ��ﺪﻭﺩ  7.6ﻣﻠﻴ��ﻮﻥ ﺏ/ﻱ ،ﻛﻤ��ﺎ ﻳﺘﻮﻗ��ﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔ��ﻊ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻨﺎﻓﺜ��ﺎ ﺑﺘ��ﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻨﻬﻀ��ﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼ�ﻴﻦ .ﺃﻣ�ﺎ ﺯﻳ�ﺖ ﺍﻟﻮﻗ�ﻮﺩ ﻓﺴ�ﻴﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠ�ﻰ ﻣﻌﺪﻟ�ﻪ
ﺩﻭﻥ ﺯﻳ���ﺎﺩﺓ ﺧ���ﻼﻝ ﻫ���ﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘ���ﺮﺓ .ﻳﺒ���ﻴﻦ ﺍﻟﺸ���ﻜﻞ ) (13-3ﺗﻮﻗﻌ���ﺎﺕ ﺗﻄ���ﻮﺭ ﺍﻟﻄﻠ���ﺐ ﻋﻠ���ﻰ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ.
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البحث األول

ﺍﻟﺸﻜﻞ  :13-3ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ
) (2035-2012ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ
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ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺑﻚ World Oil Outlook, 2013

 :5-3ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺗﺘﺠﻪ ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴ�ﺔ
ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴ��ﺔ ،ﻓﻘ��ﺪ ﺑ��ﺪﺃﺕ ﺷ��ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ��ﺮ ﻣﻨ��ﺬ ﺍﻟﻌﻘ��ﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿ��ﻴﻴﻦ ﺑﺘﻄ��ﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ
ﻟﺨﻔ��ﺾ ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺗﻬ��ﺎ ،ﻭﺗﺤﺴ��ﻴﻦ ﻣﻮﺍﺻ��ﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ﺑﻤ��ﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓ��ﻖ ﻣ��ﻊ ﺍﻟﻤﻌ��ﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻ��ﺔ
ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ ،ﻭﻫﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺗﺴ�ﺘﻐﺮﻕ ﻓﺘ�ﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴ�ﺔ ﻁﻮﻳﻠ�ﺔ
ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻧﺸﺎء.
ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (8-3ﺗﻄﻮﺭ ﻧﺴ�ﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳ�ﺖ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻐ�ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟ�ﺪﻳﺰﻝ ﻓ�ﻲ ﻛ�ﻞ ﻣ�ﻦ
ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻭﺍﻟﺼﻴﻦ ،ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :8-3ﺗﻄﻮﺭ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﺰﻝ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ/ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

2013

2015

2020

2025

2030

ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

195
12

135
10

70
10

40
10

20
10

16
10

ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ
ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

325
13

190
10

105
10

45
10

25
10

13
10

ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﺯﻭﻟﻴﻦ )ﺟﺰء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ(
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ )ﺟﺰء ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ(

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺑﻚ World Oil Outlook, 2013

2035

 :6-3ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ
ﺗﺨﻄﻂ ﺩﻭﻝ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﻹﻧﺸﺎء  31ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋ�ﺎﻡ  2018ﺗﺘﺮﻛ�ﺰ
ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ(Petroleum Economist, 2014) .

ﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛ�ﺰ ﺍﻷﻭﻝ ﺑ�ﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺁﺳ�ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ�ﻴﻔﻴﻚ ﻣ�ﻦ ﺣﻴ�ﺚ ﺍﻟﺘﻮﺳ�ﻊ ﻓ�ﻲ
ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ،ﻭﺫﻟ��ﻚ ﻟﺘﻠﺒﻴ��ﺔ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠ��ﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨ��ﺎﻣﻲ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ،
ﻭﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌ�ﺪﻝ ﻧﻤ�ﻮ ﻣﺴ�ﺘﻮﻯ ﺍﻟ�ﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘ�ﻮﻣﻲ ،ﻭﺗﻄﺒﻴ�ﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒ�ﺎﺕ ﺍﻟﻘ�ﺮﺍﺭ ﺍﻟ�ﺬﻱ ﺃﺻ�ﺪﺭﺗﻪ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋ�ﺎﻡ  2012ﺍﻟﺨ�ﺎﺹ ﺑ�ﺈﻏﻼﻕ ﻛﺎﻓ�ﺔ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼ�ﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﻻ ﺗﺰﻳ�ﺪ
ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻋﻦ  40ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺭﺑﺤﻴ�ﺔ ﺻ�ﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ،ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺤﺠﻢ ،ﻣﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺇﻋ�ﺪﺍﺩ
ﺍﻟﺨﻄ��ﻂ ﺍﻟﻼﺯﻣ��ﺔ ﻟﺘﻮﺳ��ﻴﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻴﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺇﻧﺸ��ﺎء ﻣﺼ��ﺎﻑ ﺟﺪﻳ��ﺪﺓ ﺫﺍﺕ
ﻁﺎﻗﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
ﻛﻤ��ﺎ ﺗﺴ��ﻌﻰ ﺍﻟﺼ��ﻴﻦ ﺣﺎﻟﻴ �ﺎ ً ﺇﻟ��ﻰ ﻣﺸ��ﺎﺭﻛﺔ ﺷ��ﺮﻛﺎﺕ ﺃﺟﻨﺒﻴ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﻣﺸ��ﺎﺭﻳﻊ ﺗﻄ��ﻮﻳﺮ
ﺻ��ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ��ﺮ ﻭﺇﻧﺸ��ﺎء ﻣﺼ��ﺎﻑ ﺟﺪﻳ��ﺪﺓ ،ﻣﺜ��ﻞ ﺃﺭﺍﻣﻜ��ﻮ ﺍﻟﺴ��ﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻭﺷ��ﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﺘ��ﺮﻭﻝ
ﺍﻟﻮﻁﻨﻴ����ﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴ����ﺔ  ،KNPCﻭﺷ����ﺮﻛﺔ ) (PDVSAﺍﻟﻔﻨﺰﻭﻳﻠﻴ����ﺔ ،ﻭﺷ����ﺮﻛﺔ ﺭﻭﺯﻧﻔ����ﺖ
ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ،ﻭﺗﻮﺗﺎﻝ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻭﺇﻛﺴﻮﻥ ﻣﻮﺑﻴﻞ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻭﻗﻄﺮ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ .ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔ�ﺎﻕ
ﻋﻠﻰ ﺇﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ) :ﺃﻭﺍﺑﻚ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ (2013
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

• ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ ﺯﻳﺎﻧﺠﻴ��ﺎﻧﻎ ) (Zianjiangﺑﻤﺸ��ﺎﺭﻛﺔ ﻛ��ﻞ ﻣ��ﻦ ﺷ��ﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﺘ��ﺮﻭﻝ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴ��ﺔ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴ��ﺔ  KNPCﻭﺗﻮﺗ��ﺎﻝ ،ﻭﺳ��ﻴﻨﻮﺑﻴﻚ ﺍﻟﺼ��ﻴﻨﻴﺔ ،ﺑﻄﺎﻗ��ﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻗ��ﺪﺭﻫﺎ 200
ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ.
• ﻣﺼ���ﻔﺎﺓ ﻓﻮﺟﻴ���ﺎﻥ  Fujianﺑﻤﺸ���ﺎﺭﻛﺔ ﺳ���ﻴﻨﻮﺑﻴﻚ ﻭﺃﺭﺍﻣﻜ���ﻮ ﺍﻟﺴ���ﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﺇﻛﺴ���ﻮﻥ
ﻣﻮﺑﻴ��ﻞ ،ﺑﻄﺎﻗ��ﺔ ﻗ��ﺪﺭﻫﺎ ) 300ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ( ،ﻣﺘﻜﺎﻣﻠ��ﺔ ﻣ��ﻊ ﻣﺠﻤ��ﻊ ﺑﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ �ﺎﺕ
ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻹﺛﻴﻠﻴﻦ ،ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻋﺎﻡ .2017
• ﻣﺼﻔﺎﺓ ﻏﻮﺍﻧﻐﺪﻭﻧﻎ ) (Guangdongﻓﻲ ﺗﻴﺎﻧﺠﻴﻦ ) (Tianjinﺑﻤﺸ�ﺎﺭﻛﺔ ﺷ�ﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴ�ﺔ ﺍﻟﺼ�ﻴﻨﻴﺔ ) (CNPCﻭﺷ�ﺮﻛﺔ ) (PDVSAﺍﻟﻔﻨﺰﻭﻳﻠﻴ�ﺔ ،ﺑﻄﺎﻗ�ﺔ
ﺗﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻗ��ﺪﺭﻫﺎ ) 400ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ( ،ﺻ��ﻤﻤﺖ ﻟﺘﻜﺮﻳ��ﺮ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﺍﻟﺜﻘﻴ��ﻞ ﺍﻟﻔﻨﺰﻭﻳﻠ��ﻲ،
ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2018
• ﻣﺼﻔﺎﺓ ﻣﻜﺜﻔﺎﺕ ﻭﻣﺠﻤﻊ ﺑﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺗ�ﺎﻳﺰﻫﻮ ) (Taizhouﺑﻤﺸ�ﺎﺭﻛﺔ ﻛ�ﻞ ﻣ�ﻦ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼ�ﻴﻨﻴﺔ ) (CNPCﻭﺷ�ﺮﻛﺔ ﻗﻄ�ﺮ ﻟﻠﺒﺘ�ﺮﻭﻝ ،ﻣﺼ�ﻤﻤﺔ
ﻟﺘﻜﺮﻳ��ﺮ ﻣﺘﻜﺜﻔ �ﺎﺕ ﻣﺴ��ﺘﻮﺭﺩﺓ ﻣ��ﻦ ﻗﻄ��ﺮ ﻹﻧﺘ��ﺎﺝ ﺍﻹﻳﺜﻴﻠ��ﻴﻦ ﻭﻣﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ﺑﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳ��ﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ،ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  60ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ،ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺑﺪء ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ .2015
• ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ ﺍﻟﺼ��ﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳ��ﻴﺔ ﻓ��ﻲ ﺗﻴ��ﺎﻧﺠﻴﻦ  Tianjinﺑﻤﺸ��ﺎﺭﻛﺔ ﺷ��ﺮﻛﺔ ﺑﺘﺮﻭﺷ��ﺎﻳﻨﺎ
ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﺷ�ﺮﻛﺔ ﺭﻭﺯﻧﻔ�ﺖ ﺍﻟﺮﻭﺳ�ﻴﺔ ،ﺑﻄﺎﻗ�ﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ﻗ�ﺪﺭﻫﺎ  120ﺃﻟ�ﻒ ﺏ/ﻱ،
ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2015
ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (9-3ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼ�ﻴﻦ ﺧ�ﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ).(2018 -2012
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :9-3ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ ) (2018-2012ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ
Guangdong

ﻏﻮﺍﻧﻐﺪﻭﻧﻎ
ﺯﻳﺎﻧﺠﻴﺎﻧﻎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﻓﻮﺟﻴﺎﻥ

New Zianjiang

ﻛﻮﺍﻧﺰﻫﻮ

Fujian

300

Sichuan

220

2015

Petrochina Company Ltd

Lianyungang

ﻟﻴﺎﻟﻴﻮﻧﻐﺎﻧﻎ

Ziangjiang

ﺯﻳﺎﻧﺠﻴﺎﻧﻎ
ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ
ﺗﺎﻳﺰﻫﻮ

340

2015

China Petroleum & Chemical Corp.

2017

Yunnan

ﻳﻮﻧﺎﻥ

CNPC, PDVSA
Sinopec, Saudi Aramco, ExxonMobil

Quanzhoa

ﺳﻴﺘﺸﻮﺍﻥ

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ
400

ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
2018

ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ /ﺍﻟﻤﺸﻐﻞ

Sino-Russian
Taizhou

240
220

200

200

120
60

2015
2014

2016

2017

2015

2015

Sinochem Corporation

Petrochina Company Ltd

China Petroleum & Chemical Corp.
Sinopec, Total, KNPC

Petrochina-Rozneft Petrochemical Co. Ltd
CNPC & Qatar Petroleum

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ ،ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ 2013

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳ�ﺔ
ﺍﻟﺼﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻬﻨﺪﻳ�ﺔ ﻻ ﺗ�ﺪﻋﻢ ﺳ�ﻮﻯ ﺍﻟﻜﻴﺮﻭﺳ�ﻴﻦ ﻭﻏ�ﺎﺯ ﺍﻟﺒﺘ�ﺮﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴ�ﺎﻝ،
ﺇﻻ ﺃﻧ��ﻪ ﻳﺘﻮﻗ��ﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔ��ﻊ ﻣﻌ��ﺪﻝ ﻧﻤ��ﻮ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﻋﻠ��ﻰ ﻛﺎﻓ��ﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ ﺑﺸ��ﻜﻞ ﻛﺒﻴ��ﺮ،
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ:
• ﺍﻟﻨﻬﻀ��ﺔ ﺍﻟﺼ��ﻨﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴ��ﺮﺓ ﺍﻟﺘ��ﻲ ﺗﻌﺘﻤ��ﺪ ﻋﻠ��ﻰ ﺇﻗﺎﻣ��ﺔ ﻣﺼ��ﺎﻧﻊ ﻛﺜﻴﻔ��ﺔ ﺍﺳ��ﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﻮﻟ�ﺪﺍﺕ ﺧﺎﺻ�ﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗ�ﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴ�ﺔ ﺗﻌﻤ�ﻞ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟ�ﺪﻳﺰﻝ،
ﻭﺗﺴ��ﺘﺨﺪﻡ ﻓ��ﻲ ﺣ��ﺎﻝ ﺍﻧﻘﻄ��ﺎﻉ ﺍﻟﺘﻴ��ﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑ��ﺎﺋﻲ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﺸ��ﺒﻜﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣ��ﺔ ،ﺇﺿ��ﺎﻓﺔ ﺇﻟ��ﻰ
ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ.
• ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﻋ�ﺪﺩ ﻭﺳ�ﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘ�ﻞ ﺍﻟﻨ�ﺎﺗﺞ ﻋ�ﻦ ﺗﺤﺴ�ﻦ ﺍﻷﻭﺿ�ﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼ�ﺎﺩﻳﺔ،
ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ.
ﺗﻘ��ﻮﻡ ﺍﻟﻬﻨ��ﺪ ﺣﺎﻟﻴ �ﺎ ً ﺑﺈﻧﺸ��ﺎء ﻋ��ﺪﺩ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻤﺸ��ﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻬﺎﻣ��ﺔ ﻟﺘﻮﺳ��ﻴﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ
ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻭﺗﻄ�ﻮﻳﺮ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺧ�ﻼﻝ ﺇﺿ�ﺎﻓﺔ ﻭﺣ�ﺪﺍﺕ ﺗﻜﺴ�ﻴﺮ ﻫﻴ�ﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻲ
ﻭﺗﻜﺴ��ﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣ��ﻞ ﺍﻟﺤﻔ��ﺎﺯ ﺍﻟﻤ��ﺎﺋﻊ ) (FCCﻭﺗﻔﺤ��ﻴﻢ .ﻳﺒ��ﻴﻦ ﺍﻟﺠ��ﺪﻭﻝ ) (10-3ﻋ��ﺪﺩ ﻭﻁﺎﻗ��ﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ).(2018-2012
ﺁﻓﺎﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

75

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
101

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

البحث األول

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :10-3ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2018-2012ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ

ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ

ﻛﻮﺩﺍﻟﻮﺭ

Cuddalore

340

2014

Nagarjuna Oil Corp. Ltd

ﺑﺎﺭﺍﺩﻳﺐ

Paradip

240

2014

Indian Oil Corp. Ltd.

Bachpadara

180

2017

)Barmer Refining (HPCL

Ratnagiri

180

2017

)Maharashtra (HPCL

Spice Energy Haldia

120

2015

Cals Refineries Ltd.

ﺑﺎﺗﺸﺒﺎﺩﺍﺭﺍ
ﺭﺍﺗﻨﺎﻏﻴﺮﻱ
ﺳﺒﺎﻳﺲ ﺇﻧﺮﺟﻲ ﻫﺎﻟﺪﻳﺎ

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ :ﺃﻭﺍﺑﻚ ،ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ

ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺩﻭﻝ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤ�ﻮ ﺇﻏ�ﻼﻕ ﻋ�ﺪﺩ ﻣ�ﻦ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴ�ﻖ ﺑ�ﺮﺍﻣﺞ
ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﺩﺍء ﻣﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴ�ﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﺍﻻﻋﺘﻤ�ﺎﺩ ﻋﻠ�ﻰ ﺑﻌ�ﺾ
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ.
• ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴ�ﺔ ﻧﺘﻴﺠ�ﺔ ﺍﻟﺘﺸ�ﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻔﺮﺿ�ﻬﺎ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ.
• ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺌﺖ
ﺣ��ﺪﻳﺜﺎ ً ﻓ��ﻲ ﺍﻟﺼ��ﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨ��ﺪ ،ﻭﺍﻟﺘ��ﻲ ﺗﺘﻤﺘ��ﻊ ﺑﻤﺮﻭﻧ��ﺔ ﻋﺎﻟﻴ��ﺔ ﻭﺗﻜ��ﺎﻟﻴﻒ ﺗﺸ��ﻐﻴﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀ��ﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ.
• ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻣﺤﻠﻴﺎ ً.
ﺃﻣ��ﺎ ﺑ��ﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺁﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ ﻓﺘﺴ��ﻌﻰ ﺇﻟ��ﻰ ﺇﻧﺸ��ﺎء ﻣﺼ��ﺎﻑ ﺟﺪﻳ��ﺪﺓ ﻟﺘﻠﺒﻴ��ﺔ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ
ﺍﻟﻤﺤﻠ��ﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨ���ﺎﻣﻲ ﻋﻠ���ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ���ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ���ﺔ ،ﺇﺿ���ﺎﻓﺔ ﺇﻟ���ﻰ ﺍﺳ���ﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤ���ﺔ
ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﺠﻢ ،ﻭﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﺸ�ﻜﻞ ﻋﺒﺌ�ﺎ ً ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻗﺘﺼ�ﺎﺩ ﺍﻟﺒﻠ�ﺪ ﻧﻈ�ﺮﺍً ﻟﻀ�ﻌﻒ ﻛﻔﺎءﺗﻬ�ﺎ .ﻳﺒ�ﻴﻦ
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (11-3ﻁﺎﻗﺔ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ ﺍﻟﻤﺨﻄ�ﻂ ﺇﻧﺸ�ﺎﺅﻫﺎ ﻓ�ﻲ ﺑ�ﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺁﺳ�ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ�ﻴﻔﻴﻚ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ).(2017-2012
ﺁﻓﺎﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
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ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ  :11-3ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺇﻧﺸﺎﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ) (2017-2012ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ
ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ /ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ

ﺃﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ
ﺑﻮﺭﺕ ﺑﻮﻧﻴﺜﻮﻥ

Port Bonython

4

Port Bonython

2015

ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
ﺑﺎﺗﺎﻡ
ﺑﻠﻮﺳﻜﺎﻱ ﺳﻴﻼﻛﺎﺏ
ﺑﻴﺮ ﺑﻴﺮ

Batam
Blue Sky Cilacap

Pare Pare

60
20

340

OSO

2017

Pertamina

2014

Kilang Minyak Nusantara

2014

ﻓﻴﺘﻨﺎﻡ
ﻧﻐﻬﻲ ﺳﻮﻥ

Nghi Son

220

2016

Petro Vietnam -Kuwait Petroleum
)International (KPI

ﻗﺮﻏﻴﺰﺳﺘﺎﻥ
ﺗﺸﻮﻳﺴﻜﺎﻳﺎ

Chuyskaya

40

Kirgizistan Nationa oil Co.

2014

ﻣﻨﻐﻮﻟﻴﺎ
ﺩﺍﺭﺧﺎﻥ ﺃﻭﻭﻝ
ﺳﺎﻳﺸﺎﻧﺪ

Darkhan-Uul
Saishand

60
2

2015

ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ
Sod Mongol group

2014

ﻣﻴﺎﻧﻤﺎﺭ
ﺩﺍﻭﻱ

Dawei

100

2015

ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
ﻫﻴﺠﺎﺯ
ﺑﻴﺮﻳﻚ
ﺭﺍﺑﻴﺪ

Hijaz

Perak

Rapid

200

200

100

2014

2015

2016

Hijaz Refinery Co.
ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ
BerhadNational Petroleum Co.

ﻁﺎﺟﻴﻜﺴﺘﺎﻥ
ﺗﻮﺭﺳﻮﻧﺰﻭﺩﺍ

Tursunzoda

2

2013

ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩ

ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻥ
ﻣﻮﺯﺍ ﻛﻮﻧﺪ
ﺗﺮﺍﻧﺲ ﺁﺳﻴﺎ

Mouza Kund
TransAsia

120
100

2014
2015

Byco Petroleum Pakistan Ltd.
Alghrair Investment

ﺑﺮﻭﻧﺎﻱ
ﺑﺘﺮﻭﺑﺮﻭ

Petrobru

200

2015

Petrobru

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭGBI,2012 :

103

ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

البحث األول

 :7-3ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ
ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻌ�ﺪﻝ ﻧﻤ�ﻮ ﺍﻟﻄﺎﻗ�ﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ،ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺘﻨﺎﻣﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠ�ﻲ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ ،ﺣﻴ�ﺚ ﺑﻠ�ﻎ ﺇﺟﻤ�ﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ  26400ﺃﻟ�ﻒ ﺏ/ﻱ ﺑﻨﺴ�ﺒﺔ  %29ﻣ�ﻦ ﺇﺟﻤ�ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ�ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ﻓ�ﻲ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ  ،ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ  164ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ .2014
ﺗﺤﺘﻞ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒ�ﺔ ﺍﻷﻭﻟ�ﻰ ﺑ�ﻴﻦ ﺩﻭﻝ ﺁﺳ�ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ�ﻴﻔﻴﻚ ،ﺑﻄﺎﻗ�ﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ﻗ�ﺪﺭﻫﺎ
 7958ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ ،ﻭﻋ��ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ  59ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ ،ﻭﺗﺸ��ﻜﻞ ﻧﺴ��ﺒﺔ  %30ﻣ��ﻦ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﺁﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ ،ﺗﻠﻴﻬ��ﺎ ﺍﻟﻴﺎﺑ��ﺎﻥ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒ��ﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴ��ﺔ ﺑﻄﺎﻗ��ﺔ
ﺗﻜﺮﻳﺮﻳ���ﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴ���ﺔ ﻗ���ﺪﺭﻫﺎ  4710.5ﺃﻟ���ﻒ ﺏ/ﻱ ﻭﻧﺴ���ﺒﺔ  %18ﻣ���ﻦ ﺇﺟﻤ���ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ���ﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺩﻭﻝ ﺁﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ ،ﻭﻋ��ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ  28ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ .ﻛﻤ��ﺎ ﺗ��ﺄﺗﻲ ﺍﻟﻬﻨ��ﺪ ﻓ��ﻲ
ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ  4063ﺃﻟ�ﻒ ﺏ/ﻱ ﻭﻧﺴ�ﺒﺔ  ،%16ﻭﻋ�ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ 23
ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ .ﺗ��ﺄﺗﻲ ﻛﻮﺭﻳ��ﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒ��ﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌ��ﺔ ،ﻭﺗﻌﺘﺒ��ﺮ ﻣ��ﻦ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴ��ﺰﺓ ﻓ��ﻲ
ﺻ��ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ��ﺮ ﻓ��ﻲ ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﺁﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ ،ﺣﻴ��ﺚ ﺗﻤﺘﻠ��ﻚ ﺧﻤ��ﺲ ﻣﺼ��ﺎﻑ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﻗ��ﺔ
ﺗﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴ�ﺔ ﻗ�ﺪﺭﻫﺎ  2949ﺃﻟ�ﻒ ﺏ/ﻱ .ﺃﻣ�ﺎ ﺑ�ﺎﻗﻲ
ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﺁﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ ﻓﺘﺘﺒ��ﺎﻳﻦ ﻓﻴﻤ��ﺎ ﺑﻴﻨﻬ��ﺎ ﻣ��ﻦ ﺣﻴ��ﺚ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ،ﻭﺩﺭﺟ��ﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ .ﺗ�ﺄﺗﻲ ﻓ�ﻲ ﻣﻘﺪﻣ�ﺔ ﻫ�ﺬﻩ ﺍﻟ�ﺪﻭﻝ ﺳ�ﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻤﺘﻠ�ﻚ ﺛ�ﻼﺙ ﻣﺼ�ﺎﻑ
ﺫﺍﺕ ﻁﺎﻗﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗ�ﺪﺭﻫﺎ  1375ﺃﻟ�ﻒ ﺏ/ﻱ .ﺗ�ﺄﺗﻲ ﺑﻌ�ﺪﻫﺎ ﺗ�ﺎﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻤﺘﻠ�ﻚ
ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺼﺎﻑ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﻗﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  1170ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺳ�ﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴ�ﺮ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗ�ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ﺍﻟ�ﺬﻱ ﺷ�ﻬﺪﺗﻪ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﺁﺳ�ﻴﺎ
ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘ�ﺮﻥ ﺍﻟﺤ�ﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸ�ﺮﻳﻦ ،ﻭﺧﺎﺻ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﺼ�ﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨ�ﺪ،
ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻌﺪﻳ�ﺪ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ،ﻭﺫﻟ�ﻚ ﻷﺳ�ﺒﺎﺏ ﻣﺨﺘﻠﻔ�ﺔ ،ﻣﻨﻬ�ﺎ ﻣ�ﺎ
ﻳﻌﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ،ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻌ�ﻮﺩ
ﺇﻟﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺼﻔﺎﺓ ﻭﺿﻌﻒ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤﻬﺎ.
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آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

ﺷ��ﻬﺪﺕ ﻣﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﻓ��ﻲ ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﺁﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ ﺗﻄ��ﻮﺭﺍﺕ ﻫﺎﻣ��ﺔ ﻓ��ﻲ ﺃﺩﺍﺋﻬ��ﺎ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ،ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣ�ﻦ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴﺔ ﻭﺗﻜﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ،ﺑﺸ�ﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﻓ�ﻖ ﻣ�ﻊ
ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳ�ﺐ ﻣ�ﻊ ﺍﻟﺘﻐﻴ�ﺮ ﻓ�ﻲ ﻫﻴﻜ�ﻞ
ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﺍﻟﻤﺤﻠ��ﻲ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ ،ﻭﺗﻤﻜ��ﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﻣ��ﻦ ﺗﻜﺮﻳ��ﺮ ﺍﻟﻨﻔ��ﻮﻁ ﺍﻟﺨ��ﺎﻡ
ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﺣﺘﻮﺍﺋﻬ�ﺎ ﻋﻠ�ﻰ ﻧﺴ�ﺐ ﻣﺮﺗﻔﻌ�ﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ.
ﺗﻤﺘﻠ��ﻚ ﺩﻭﻝ ﺁﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ ﺍﻟﻌﺪﻳ��ﺪ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻣ��ﻦ
ﺍﻟﺤﺠ�ﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴ��ﺮ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳ�ﻂ ،ﺣﻴ��ﺚ ﺑﻠ�ﻎ ﻋ��ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﺰﻳ��ﺪ ﻁﺎﻗﺘﻬ�ﺎ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻋ��ﻦ
 200ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ  40ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ ﻓ��ﻲ ﺑﺪﺍﻳ��ﺔ ﻋ��ﺎﻡ  ،2014ﺑﻨﺴ��ﺒﺔ  %24ﻣ��ﻦ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﻋ��ﺪﺩ
ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ�ﺔ ﺑ�ﻴﻦ
 200-100ﺃﻟ��ﻒ ﺏ/ﻱ  78ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ ﺑﻨﺴ��ﺒﺔ  ،%48ﺑﻴﻨﻤ��ﺎ ﺑﻠ��ﻎ ﻋ��ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼ��ﻐﻴﺮﺓ
ﺍﻟﺘ���ﻲ ﺗﺘ���ﺮﺍﻭﺡ ﻁﺎﻗﺘﻬ���ﺎ ﺑ���ﻴﻦ  100-50ﺃﻟ���ﻒ ﺏ/ﻱ  23ﻣﺼ���ﻔﺎﺓ ﺑﻨﺴ���ﺒﺔ  ،%14ﻭﻋ���ﺪﺩ
ﺍﻟﻤﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼ���ﻐﻴﺮﺓ ﺟ���ﺪﺍً ،ﺍﻟﺘ���ﻲ ﻻ ﺗﺰﻳ���ﺪ ﻁﺎﻗﺘﻬ���ﺎ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ���ﺔ ﻋ���ﻦ  50ﺃﻟ���ﻒ ﺏ/ﻱ 23
ﻣﺼﻔﺎﺓ ،ﺑﻨﺴﺒﺔ  %14ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ.
ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ�ﻴﻔﻴﻚ ﻣ�ﻦ ﺩﻭﻟ�ﺔ ﻷﺧ�ﺮﻯ،
ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ ﻭﻛﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴ�ﺔ ﺍﻟﻨﺴ�ﺒﺔ ﺍﻷﻛﺒ�ﺮ ،ﺑﻴﻨﻤ�ﺎ ﻓ�ﻲ
ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﺑﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺁﺳ�ﻴﺎ ﻓﻤﻌﻈﻤﻬ�ﺎ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﻨ�ﻮﻉ ﺍﻟﺒﺴ�ﻴﻂ ﺍﻟ�ﺬﻱ ﻳﺘﻜ�ﻮﻥ ﻣ�ﻦ ﻋﻤﻠﻴ�ﺎﺕ ﺗﻘﻄﻴ�ﺮ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻓﻘﻂ .ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ  2014ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ  124ﻣﺼ�ﻔﺎﺓ ﺑﻨﺴ�ﺒﺔ
 %76ﻣ��ﻦ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﻋ��ﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﻓ��ﻲ ﺩﻭﻝ ﺁﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ ،ﻛﻤ��ﺎ ﺑﻠ��ﻎ ﻋ��ﺪﺩ ﻣﺼ��ﺎﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻘﻄﻴﺮ  22ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ  .%13ﺃﻣﺎ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠ�ﺔ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴ�ﺔ ﻓﺒﻠ�ﻎ ﻋ�ﺪﺩﻫﺎ 18
ﻣﺼﻔﺎﺓ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %11ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ.
ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟ�ﺮﻗﻢ ﺍﻷﻭﻛﺘ�ﺎﻧﻲ ﻟﻠﻐ�ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻓ�ﻲ ﻣﺼ�ﺎﻓﻲ ﺩﻭﻝ
ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﺣﻮﺍﻟﻲ  %11.89ﻣﻦ ﻁﺎﻗﺔ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ،ﻭﻫ�ﻲ ﺃﺩﻧ�ﻰ ﻣ�ﻦ ﻣﺘﻮﺳ�ﻂ
ﺁﻓﺎﻕ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

البحث األول

ﻣﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌ���ﺎﻟﻢ ﻓ���ﻲ ﺑﺪﺍﻳ���ﺔ ﻋ���ﺎﻡ  ،2014ﻛﻤ���ﺎ ﺑﻠﻐ���ﺖ ﻧﺴ���ﺒﺔ ﻁﺎﻗ���ﺔ ﻋﻤﻠﻴ���ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠ���ﺔ
ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﺟﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﻗﺔ ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺣ�ﻮﺍﻟﻲ  ،%46.74ﻭﻫ�ﻲ ﻧﺴ�ﺒﺔ ﺃﺩﻧ�ﻰ ﻣ�ﻦ ﻣﺘﻮﺳ�ﻂ
ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺃﻣﺎ ﻧﺴﺒﺔ ﻁﺎﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻜﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺨﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﺇﻟ�ﻰ ﻁﺎﻗ�ﺔ ﺗﻜﺮﻳ�ﺮ ﺍﻟ�ﻨﻔﻂ
ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ  ،%26.15ﻭﻫﻲ ﺃﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ .2014
ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺁﺳﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳﻴﻔﻴﻚ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﻐﻴ�ﺮ ﻫﻴﻜ�ﻞ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﻋﻠ�ﻰ
ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻄﻠ�ﺐ ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ ﺍﻟﺨﻔﻴﻔ�ﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳ�ﻄﺔ ﻓ�ﻲ
ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ،ﻭﻳﻌﻮﺩ ﺍﻟﺴ�ﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴ�ﻲ ﻟﻬ�ﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﺜﻘﻴﻞ ﺍﻟﺤ�ﺎﻭﻱ ﻋﻠ�ﻰ ﻧﺴ�ﺒﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌ�ﺔ ﻣ�ﻦ
ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻠﻮﺙ.
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻧﻤﻮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ�ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ�ﺔ ﻓ�ﻲ ﻣﻨﻄﻘ�ﺔ ﺁﺳ�ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ�ﻴﻔﻴﻚ،
ﻭﺳﺘﺴ��ﺘﺤﻮﺫ ﻋﻠ��ﻰ ﺃﻛﺜ��ﺮ ﻣ��ﻦ  %80ﻣ��ﻦ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﻧﻤ��ﻮ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻤﺸ��ﺘﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻟﻘ�ﺎﺩﻣﻴﻦ ،ﻭﻳﺸ�ﻜﻞ ﺇﺟﻤ�ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻐ�ﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻟ�ﺪﻳﺰﻝ ﺣ�ﻮﺍﻟﻲ ﻧﺼ�ﻒ ﻫ�ﺬﻩ
ﺍﻟﺰﻳ��ﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﺑﺤ��ﺪﻭﺩ  7.6ﻣﻠﻴ��ﻮﻥ ﺏ/ﻱ ،ﻛﻤ��ﺎ ﻳﺘﻮﻗ��ﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔ��ﻊ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻨﺎﻓﺜ��ﺎ ﺑﺘ��ﺄﺛﻴﺮ
ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻦ .ﺃﻣﺎ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻓﺴ�ﻴﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠ�ﻰ
ﻣﻌﺪﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ.
ﺗﺘﺠ��ﻪ ﺩﻭﻝ ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﺁﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ ﺇﻟ��ﻰ ﺍﻋﺘﻤ��ﺎﺩ ﻣﻌ��ﺎﻳﻴﺮ ﻣﺘﻮﺍﻓﻘ��ﺔ ﻣ��ﻊ ﺍﻟﻤﻌ��ﺎﻳﻴﺮ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﻘﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﻴﻦ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻟﺨﻔ�ﺾ
ﺍﻧﺒﻌﺎﺛﺎﺗﻬﺎ ،ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌ�ﺔ
ﻣ��ﻦ ﺍﻟﺘﻠ��ﻮﺙ ،ﻭﻫ �ﻲ ﻣﺸ��ﺎﺭﻳﻊ ﺑﺎﻫﻈ��ﺔ ﺍﻟﺘﻜ��ﺎﻟﻴﻒ ﻭﺗﺴ��ﺘﻐﺮﻕ ﻓﺘ��ﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴ��ﺔ ﻁﻮﻳﻠ��ﺔ ﻷﻋﻤ��ﺎﻝ
ﺍﻹﻧﺸﺎء.
ﺗﺸ��ﻬﺪ ﺻ��ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳ��ﺮ ﻓ��ﻲ ﻣﻨﻄﻘ��ﺔ ﺃﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ ﻧﻬﻀ��ﺔ ﻛﺒﻴ��ﺮﺓ ﻓ��ﻲ ﻣﺸ��ﺎﺭﻳﻊ
ﺗﻮﺳ�ﻴﻊ ﺍﻟﻄﺎﻗ�ﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ،ﻭﺫﻟ�ﻚ ﻣ��ﻦ ﺧ�ﻼﻝ ﺇﻧﺸ�ﺎء  31ﻣﺼ��ﻔﺎﺓ ﺟﺪﻳ�ﺪﺓ ﺑﺤﻠ��ﻮﻝ 2018
ﺗﺘﺮﻛ��ﺰ ﻣﻌﻈﻤﻬ��ﺎ ﻓ��ﻲ ﻛ��ﻞ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﺼ��ﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨ��ﺪ ،ﺇﺿ��ﺎﻓﺔ ﺇﻟ��ﻰ ﺗﻄ��ﻮﻳﺮ ﻭﺗﻮﺳ��ﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
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آفاق صناعة تكرير النفط في العالم
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

• ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ.
• ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺭﺑﺤﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
• ﺍﻻﺳ����ﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣ����ﻦ ﻓ����ﺮﺹ ﺍﻟﺘﻜﺎﻣ����ﻞ ﺑ����ﻴﻦ ﻣﺼ����ﺎﻓﻲ ﺍﻟ����ﻨﻔﻂ ﻭﻭﺣ����ﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼ����ﻨﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻛﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺭﺑﺤﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎ ً.
• ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﻘﻮﺩ ﻁﻮﻳﻠ�ﺔ ﺍﻷﺟ�ﻞ ﻣ�ﻊ ﺑﻌ�ﺾ
ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺼ��ﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘ��ﺮﻭﻝ ﻹﻣ��ﺪﺍﺩ ﻫ��ﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸ��ﺎﺭﻳﻊ ﺑ��ﺎﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨ��ﺎﻡ ﺍﻟ��ﻼﺯﻡ ﻟﺘﺸ��ﻐﻴﻠﻬﺎ
ﻭﺑﺄﺳﻌﺎﺭ ﺗﺸﺠﻴﻌﻴﺔ.
• ﺇﻣﻜﺎﻧﻴ��ﺔ ﺍﻟﺤﺼ��ﻮﻝ ﻋﻠ��ﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘ��ﺎﺕ ﻣ��ﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌ��ﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴ��ﺔ ﺑﺴ��ﻬﻮﻟﺔ ﻭﺳ��ﺮﻋﺔ ﺃﻛﺜ�ﺮ،
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺭﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ،ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸ�ﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ.
• ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺧﻴﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﺭﺑﺔ.
• ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻮﻁ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻣﻀ�ﻴﺔ ﺍﻟﺮﺧﻴﺼ�ﺔ ﻟﻼﺳ�ﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣ�ﻦ
ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺭﺑﺤﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ.
ﺗﺴ�ﻌﻰ ﻛ��ﻞ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺼ��ﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨ�ﺪ ﺇﻟ��ﻰ ﻣﺸ��ﺎﺭﻛﺔ ﺷ�ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟ��ﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴ�ﺔ ﻓ��ﻲ ﺇﻧﺸ��ﺎء
ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ.
ﻋﻠ�ﻰ ﺍﻟ�ﺮﻏﻢ ﻣ�ﻦ ﺍﻟﺘﻮﺳ��ﻊ ﺍﻟﻜﺒﻴ�ﺮ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗ�ﻊ ﻟﻠﻄﺎﻗ�ﺔ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻓ�ﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳ�ﺪ ﻣ��ﻦ ﺩﻭﻝ
ﺁﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺑﻌ��ﺾ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺗﺘﺠ��ﻪ ﻧﺤ��ﻮ ﺗﺨﻔ��ﻴﺾ ﻁﺎﻗﺘﻬ��ﺎ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳ��ﺔ ﻣ��ﻦ ﺧ��ﻼﻝ
ﺇﻏﻼﻕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴ�ﻖ ﺑ�ﺮﺍﻣﺞ
ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﺩﺍء ﻣﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴ�ﻴﺎﺭﺍﺕ ،ﻭﺍﻻﻋﺘﻤ�ﺎﺩ ﻋﻠ�ﻰ ﺑﻌ�ﺾ
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ.
• ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼ�ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴ�ﺔ ﻧﺘﻴﺠ�ﺔ ﺍﻟﺘﺸ�ﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘ�ﻲ ﺗﻔﺮﺿ�ﻬﺎ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﺎﺑﺎﻧﻴﺔ.
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ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ(

البحث األول

• ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺌﺖ
ﺣ��ﺪﻳﺜﺎ ً ﻓ��ﻲ ﺍﻟﺼ��ﻴﻦ ﻭﺍﻟﻬﻨ��ﺪ ،ﻭﺍﻟﺘ��ﻲ ﺗﺘﻤﺘ��ﻊ ﺑﻤﺮﻭﻧ��ﺔ ﻋﺎﻟﻴ��ﺔ ﻭﺗﻜ��ﺎﻟﻴﻒ ﺗﺸ��ﻐﻴﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀ��ﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻣﺘﻄﻮﺭﺓ.
• ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻣﺤﻠﻴﺎ ً.
ﺃﻣ��ﺎ ﺑ��ﺎﻗﻲ ﺩﻭﻝ ﺁﺳ��ﻴﺎ ﺍﻟﺒﺎﺳ��ﻴﻔﻴﻚ ﻓﺘﺴ��ﻌﻰ ﺇﻟ��ﻰ ﺇﻧﺸ��ﺎء ﻣﺼ��ﺎﻑ ﺟﺪﻳ��ﺪﺓ ﻟﺘﻠﺒﻴ��ﺔ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ
ﺍﻟﻤﺤﻠ��ﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨ���ﺎﻣﻲ ﻋﻠ���ﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ���ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ���ﺔ ،ﺇﺿ���ﺎﻓﺔ ﺇﻟ���ﻰ ﺍﺳ���ﺘﺒﺪﺍﻝ ﺍﻟﻤﺼ���ﺎﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤ���ﺔ
ﻭﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻧﻈﺮﺍً ﻟﻀﻌﻒ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ.
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واقع وآفاق صناعة وتجارة الغاز الطبيعي
في الدول العربية

#

اجلزء الأول

وائل حامد عبد املعطي *

 #لقد تم ن�شر هذه الدرا�شة في عام � 2014شمن �شل�شلة للدرا�شات التي ت�شدرها الأمانة العامة ،وتم ن�شرها للفائدة العامة

* خبير �شناعات غازية – اإدارة ال�شوؤون الفنية ،اأوابك  -الكويت

البحث الثاني
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ملخــ�ص
تهدف الدرا�شة اإلى ا�شتعرا�ض تطورات �شناعة وتجارة الغاز الطبيعي
في الدول العربية خالل الفترة ( .)2012-2002كما ت�شتعر�ض الدرا�شة
اأهم الم�شاريع التطويرية الحالية التي يتوقع اأن ت�شاهم في رفع اإنتاج الدول
العربية من الغاز الطبيعي م�شتقبال ،وانعكا�شات ذلك على تلبية الطلب
المحلي المتنامي على الغاز الطبيعي ،وحجم الفائ�ض عن ال�شتهالك
المخ�ش�ض للت�شدير.
تتاألف الدرا�شة من ثالثة ف�شول ،يتناول الف�شل الأول تطور احتياطيات
الغاز الطبيعي على ال�شعيدين العالمي والعربي ،وكيف نجحت الأن�شطة
ال�شتك�شافية والتطويرية في تعوي�ض ما تم اإنتاجه خالل العقد الما�شي.
كما يتطرق اإلى الأن�شطة ال�شتك�شافية التي تقوم بها ال�شركات العالمية
في القطاعات المطروحة في الدول العربية التي قد ت�شفر عن تحقيق
اكت�شافات غازية جديدة.
يتناول الف�شل الثاني تطور اإن��ت��اج وا�شتهالك ال��غ��از الطبيعي في
الدول العربية خالل العقد الما�شي ،وعمل مقارنة بين م�شتويات الإنتاج
وال�شتهالك ،مع ت�شليط ال�شوء على اأه��م م�شاريع تطوير حقول الغاز
الجاري تنفيذها حاليا والمخطط لها حتى عام  ،2018لو�شع ت�شور عن
قدرة م�شتويات الإنتاج المحلي على تلبية الطلب المتنامي على الغاز في
الدول العربية في الم�شتقبل القريب.
اأم��ا الف�شل الثالث ،فيتناول تطور تجارة الغاز الطبيعي في الدول
العربية من خالل ا�شتعرا�ض منظومة الت�شدير التي ت�شم خطوط اأنابيب
ت�شدير الغاز ،ومجمعات اإنتاج وت�شدير الغاز الطبيعي الم�شيل ،وكيف
�شاهمت هذه المنظومة في رفع �شادرات الغاز الطبيعي من الدول العربية.
كما يتطرق اإلى م�شاريع ت�شدير وا�شتيراد الغاز الطبيعي الجاري تنفيذها
حاليا والمخطط لها ،وانعكا�شات ذلك م�شتقبال على تجارة الغاز الطبيعي
في الدول العربية.
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الف�صل الأول
تطور احتياطيات الغاز الطبيعي
 :1-1مقدمة
تتبواأ الدول العربية مكانة هامة على الخريطة العالمية ل�شناعة وتجارة الغاز الطبيعي،
لما حباها اهلل من توافر احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي تقدر بنحو  54.84تريليون متر
مكعب بما يعادل نحو  %29.2من الإجمالي العالمي في نهاية عام  .2012وقد �شاهمت الأن�شطة
ال�شتك�شافية والتطويرية خالل الفترة ( )2012-2002في رفع احتياطيات الغاز الطبيعي على
ال�شعيدين العربي والعالمي حيث بلغ متو�شط معدل النمو ال�شنوي لحتياطيات الغاز الطبيعي
عالميا نحو .%1.95
ومع تزايد الهتمام العالمي بالم�شادر غير التقليدية للغاز الطبيعي وبالأخ�ض م�شادر غاز
ال�شجيل اأو ما ي�شمى بالغاز ال�شخري بعد نجاح الوليات المتحدة الأمريكية في ا�شتغاللها،
اأ�شدرت اإدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرين متتابعين لو�شع تقييم مبدئي عن حجم تلك
الم�شادر وتوزعها عالميا .وحيث اأن الوليات المتحدة تنفرد دون غيرها بعدد من العوامل التي
�شاهمت في نجاح تجربتها اأبرزها التقدم التقني في عمليات الت�شقيق الهيدروليكي والحفر
الأفقي الموجه ،فاإن الأمر قد ي�شتغرق بع�ض الوقت لإنتاج الغاز ال�شخري في مناطق اأخرى خارج
الوليات المتحدة الأمريكية.
يتناول هذا الف�شل تطور احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول العربية خالل الفترة (-2002
 ،)2012وكيف �شاهمت الأن�شطة ال�شتك�شافية والتطويرية في تعوي�ض ما تم اإنتاجه خالل نف�ض
الفترة .كما يتطرق اإلى الأن�شطة ال�شتك�شافية التي تقوم بها ال�شركات العالمية في القطاعات
المطروحة في الدول العربية التي قد ت�شفر عن تحقيق اكت�شافات غازية جديدة ،الأمر الذي
�شيعزز من مكانة المنطقة العربية على الخريطة العالمية للغاز.

 :2-1االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي عالميا
 :1-2-1تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي عالميا
بلغ اإجمالي الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي عالميا في نهاية عام  2012نحو 187.3
تريليون متر مكعب ( 6,614.1تريليون قدم مكعب) ،بانخفا�ض نحو  0.5تريليون متر مكعب عن
العام ال�شابق الذي بلغ فيه نحو  187.8تريليون متر مكعب.
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وقد �شهدت الفترة ( )2012-1992نموا ملحوظا في الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي،
حيث ارتفع حجم الحتياطي من  117.6تريليون متر مكعب نهاية عام  1992لي�شل اإلى 187.3
تريليون متر مكعب بنهاية عام  2012كما هو مو�شح بال�شكل ( ،)1-1وبلغ متو�شط معدل النمو
ال�شنوي خالل تلك الفترة نحو .%2.39

ال�سكل  :1-1تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي عالميا خالل الفترة 2012-1992
(تريلي�ن متر مكعب)

امل�شدر:

BP statistical review of the world energy, June 2013

تباينت قيمة معدل النمو ال�شنوي لحتياطي الغاز الطبيعي عالميا خالل الع�شر �شنوات الأولى
(اأي خالل الفترة من نهاية  1992اإلى نهاية  )2002عن الع�شر �شنوات التي تليها (اأي خالل الفترة
من نهاية  2002اإلى نهاية  ،)2012حيث بلغ متو�شط معدل النمو ال�شنوي في الفترة الأولى نحو
 ،%2.83لي�شل بذلك الحتياطي الموؤكد في نهاية عام  2002نحو  154.9تريليون متر مكعب
بزيادة قدرها  37.3تريليون متر مكعب عن عام .1992
بينما �شهدت الفترة الثانية تراجعا لمتو�شط معدل النمو ال�شنوي لي�شل اإلى نحو ،%1.95
حيث ارتفع الحتياطي الموؤكد عام  2012بنحو  32.4تريليون متر مكعب عن عام  2002كما هو
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مبين بال�شكل ( .)2-1ويمكن اإيعاز ذلك اإلى عدد من الأ�شباب منها نمو الإنتاج العالمي من الغاز
منقادا بنمو الطلب عليه لتنامي ا�شتخدامه في العديد من القطاعات اأهمها قطاع الكهرباء الذي
ي�شتخدم الغاز الطبيعي كوقود لتوليد الطاقة الكهربائية ،بالإ�شافة اإلى ال�شناعات كثيفة ا�شتخدام
الطاقة كالحديد وال�شلب ،و�شناعة الأ�شمنت ،و�شناعة الألمنيوم ،و�شناعة البتروكيماويات حيث
ي�شتخدم الغاز الطبيعي كلقيم ل�شناعة المواد الأولية.

ال�سكل  :2-1مت��سط معدل النم� ال�سن�ي الحتياطي الغاز الطبيعي في الفترة 2012-1992

امل�شدر:

Data derived BP statistical review of the world energy, June 2013

بلغ الإنتاج التراكمي من الغاز الطبيعي خالل الفترة ( )2002-1993نحو  28.76تريليون متر
مكعب  ،بينما بلغت الحتياطيات الم�شافة من الغاز الطبيعي لنف�ض الفترة نحو  66.06تريليون
متر مكعب كما هو مو�شح بالجدول ( ،)1-1وبالتالي تكون ن�شبة ا�شتعوا�ض ما تم اإنتاجه خالل تلك
الفترة حوالي  .%229.7ويو�شح ال�شكل ( )3-1حجم الحتياطيات نهاية عام  1992ونهاية عام
 2002واإجمالي ما تم اإنتاجه خالل تلك الفترة.
()1

Cedigaz, Natural gas in the world,2013 edition
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االحتياطي
الم�ؤكد نهاية
عام 1992

االإنتاج التراكمي
خالل
1993-2002

االحتياطي
الم�ساف خالل
1993-2002

ن�سبة
اال�ستع�ا�ض

االحتياطي
الم�ؤكد نهاية
عام 2002

تريليون متر مكعب

تريليون متر مكعب

تريليون متر مكعب

%

تريليون متر مكعب

117.6

28.76

66.06

229.7%

154.9

ال�سكل  :3-1تط�ر االحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي خالل الفترة 2002-1992

امل�شادر:

; (-Data derived from BP statistical review of the world energy 2013)reserves data
(-Cedigaz natural gas in the world 2013 edition )production data

بينما يت�شح اأن الإنتاج التراكمي من الغاز الطبيعي في الفترة التالية ( )2012-2003قد بلغ
نحو  37.73تريليون متر مكعب بزيادة قدرها  8.97تريليون متر مكعب عن الفترة ال�شابقة كما هو
مبين بالجدول ( .)2-1وعلى الرغم من اأن الحتياطيات الم�شافة من الغاز في تلك الفترة بلغت
نحو  70.09تريليون متر مكعب (اأي بزيادة قدرها  4.03تريليون متر مكعب عن الفترة ال�شابقة)،
فاإن ارتفاع معدلت الإنتاج لتنامي الطلب العالمي على الغاز اأحد الأ�شباب التي �شاهمت في تراجع
()1

Cedigaz, natural gas in the world, 2013 edition
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ن�شبة ال�شتعوا�ض التي بلغت نحو  . %185.8ويو�شح ال�شكل ( )4-1حجم الحتياطيات نهاية عام
 2002ونهاية عام  2012واإجمالي ما تم اإنتاجه خالل تلك الفترة.

الجدول  :2-1تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي عالميا خالل الفترة 2012-2002
االحتياطي
الم�ؤكد نهاية
عام 2002

االإنتاج التراكمي
خالل
2003-2012

االحتياطي
الم�ساف خالل
2003-2012

تريليون متر مكعب تريليون متر مكعب تريليون متر مكعب
154.9

37.73

70.09

ن�سبة
اال�ستع�ا�ض

االحتياطي
الم�ؤكد نهاية
عام 2012

%

تريليون متر مكعب

185.8%

187.3

ال�سكل  :4-1تط�ر االحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي خالل الفترة 2012-2002

امل�شادر:

; (- Data derived from BP statistical review of the world energy 2013)reserves data
- Cedigaz natural gas in the world 2013 edition )production data(.
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 :2-2-1ت�زع االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي

البحث الثاني

اأما عن توزع الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي وفق المجموعات الدولية في نهاية عام ،2012
فيت�شح اأن منطقة ال�شرق الأو�شط تحتل المرتبة الأولى عالميا حيث ت�شتحوذ وحدها على نحو %43
من اإجمالي الحتياطيات العالمية من الغاز ،حيث يبلغ حجم احتياطياتها نحو  80.5تريليون متر مكعب
( 2,842.9تريليون قدم مكعب) ويتواجد معظم هذه الحتياطيات في كل من اإيران وقطر.
تاأتي منطقة اأوروبا واأورا�شيا في المرتبة الثانية باحتياطيات تقدر بنحو  58.4تريليون متر
مكعب ( 2,062.5تريليون قدم مكعب) وهو ما يعادل  %31.2من الحتياطيات العالمية ،ويتواجد
اأغلبها في دول التحاد ال�شوفيتي ال�شابق التي ت�شتحوذ على نحو  54.5تريليون متر مكعب
( 1,924.1تريليون قدم مكعب) اأي ما يعادل  %29.1من الحتياطيات العالمية.
تاأتي بعد ذلك منطقة اآ�شيا/البا�شيفيك حيث يقدر حجم احتياطياتها من الغاز بنحو 15.45
تريليون متر مكعب ( 545.6تريليون قدم مكعب) اأي ما يعادل  %8.2من الحتياطي العالمي ثم
اأفريقيا في المرتبة الرابعة باحتياطيات تقدر بنحو  14.5تريليون متر مكعب ( 512تريليون قدم
مكعب) بن�شبة  ،%7.7ثم اأمريكا ال�شمالية باحتياطيات تقدر بنحو  10.84تريليون متر مكعب
( 382.7تريليون قدم مكعب) وهو ما يقارب نحو  %5.8من اإجمالي الحتياطيات العالمية ،واأخيرا
اأمريكا الو�شطى والجنوبية باحتياطيات تقدر بنحو  7.6تريليون متر مكعب ( 268.3تريليون قدم
مكعب) بن�شبة  %4.1كما هو مبين بال�شكل (.)5-1
ال�سكل  :5-1ت�زع االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي وفق المجم�عات الدولية

نهاية عام 2012

امل�شدر:

BP statistical review of the world energy, June 2013

118

واقع وآفاق صناعة وتجارة الغاز الطبيعي في الدول العربية

وت�شتحوذ منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا على  %47.3من الحتياطي العالمي ،وهو ما
ي�شير اإلى الأهمية الكبيرة التي تحظى بها هذه المنطقة على �شعيد الم�شهد العالمي ل�شناعة الغاز.
وفي نف�ض ال�شياق ،تتباين قيمة معدل النم���و ال�شن����وي لحتياطيات الغاز الطبيعي خالل
الع�شر �شن���وات الم���ا�شية (اأي خالل الفترة  )2012 - 2002في تلك المناطق كما هو مو�شح
بال�شكل ( ،)6-1حيث بلغ متو�شط معدل النمو ال�شنوي لحتياطيات الغاز الطبيعي في اأمريكا
ال�شمالية نحو  ،%4وهو الأعلى على م�شتوى العالم ،تليها منطقة اأوروبا واأورا�شيا في المرتبة
الثانية حيث بلغ متو�شط معدل النمو ال�شنوي نحو  ،%3.5ثم منطقة اآ�شيا/البا�شيفيك في المرتبة
الثالثة بمعدل نمو �شنوي بلغ نحو  ،%1.8بينما بلغ متو�شط معدل النمو ال�شنوي لحتياطيات الغاز
الطبيعي في منطقة ال�شرق الأو�شط نحو  ،%1.2اإل اأنها ما زالت تحتفظ بالمرتبة الأولى عالميا
من حيث حجم الحتياطيات.
ال�سكل  :6-1مت��سط معدل النم� ال�سن�ي الحتياطيات الغاز الطبيعي وفق المجم�عات
الدولية خالل الفترة 2012-2002

امل�شدر:

Data derived from BP statistical review of the world energy, June 2013

 :3-1االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في الدول العربية
 :1-3-1تط�ر االحتياطيات الم�ؤكدة من الغاز الطبيعي
يقدر اإجمالي الحتياطيات الموؤكدة من الغاز الطبيعي في الدول العربية بنحو  54.84تريليون
متر مكعب ( 1,937تريليون قدم مكعب) في نهاية عام  2012اأي ما يعادل  %29.2من الحتياطي
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العالمي ،وت�شتحوذ الدول الأع�شاء في منظمة الأقطار العربية الم�شدرة للبترول (اأوابك) على
نحو  53.288تريليون متر مكعب ( 1,882تريليون قدم مكعب) اأي ما يعادل  %97.16من اإجمالي
الحتياطيات الموؤكدة من الغاز الطبيعي في الدول العربية كما هو مبين بال�شكل (.)7-1
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ال�سكل  :7-1ت�زع االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي بين الدول االأع�ساء في منظمة

اأوابك والدول العربية غير االأع�ساء نهاية عام 2012

امل�شدر:

Data derived from BP statistical review of the world energy, June 2013

ت�شتحوذ دول منطقة الخليج العربية على نحو  %77من احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول
العربية ،م�شتندة على الحتياطيات الهائلة من الغاز في حقل ال�شمال القطري ،بالإ�شافة اإلى
احتياطيات الغاز في كل من ال�شعودية والإم��ارات ،ثم تاأتي بعدها الدول العربية المطلة على
حو�ض البحر الأبي�ض المتو�شط ،والتي تقدر احتياطياتها الموؤكدة من الغاز بنحو  8,442مليار متر
مكعب بما يعادل  %15.4من اإجمالي احتياطيات الدول العربية ،ويتواجد اأكثر من  %77من هذه
الحتياطيات في كل من الجزائر وم�شر.
اأما الن�شبة المتبقية فتتوزع بين العراق ،واليمن ،وال�شودان ،وموريتانيا ،وال�شومال ،والأردن،
حيث تقدر احتياطياتها مجتمعة من الغاز بنحو  4,191مليار متر مكعب بما يعادل  %7.6من
احتياطيات الدول العربية كما هو مبين بال�شكل (.)8-1
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ال�سكل  :8-1ت�زع االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي
في الدول العربية نهاية عام 2012

امل�شدر:

Data derived from BP statistical review of the world energy, June 2013

وقد تطور الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في الدول العربية على مدار الع�شر �شنوات
الما�شية في الفترة من نهاية عام  2002اإلى نهاية عام  ،2012حيث ارتفع الحتياطي الموؤكد
من  52.84تريليون متر مكعب ( 1,866تريليون قدم مكعب) نهاية عام  2002لي�شل اإلى 54.84
تريليون متر مكعب ( 1,937تريليون قدم مكعب) بنهاية عام  2012محققا نموا اإجماليا ن�شبته
 ،%3.78وبزيادة قدرها  2تريليون متر مكعب كما مبين بال�شكل (.)9-1
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ال�سكل  :9-1تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في الدول العربية
خالل الفترة ( 2012-2002تريلي�ن متر مكعب)
البحث الثاني
امل�شادرData derived from BP statistical review of the world energy, June 2013 ; OAPEC data bank :

وت�شير ”البيانات الأولية“ اإلى اأن الإنتاج التراكمي من الغاز الطبيعي في الدول العربية خالل
الفترة ( )2012-2003قد بلغ نحو  5.88تريليون متر مكعب  ،بينما بلغت الحتياطيات الم�شافة
من الغاز الطبيعي لنف�ض الفترة قرابة  7.88تريليون متر مكعب ،وبالتالي تكون ن�شبة ا�شتعوا�ض ما
تم اإنتاجه نحو  %134كما هو مبين بالجدول ( )3-1وال�شكل (.)10-1
()1

الجدول  :3-1تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في الدول العربية
خالل الفترة 2012-2002
االحتياطي
االإنتاج التراكمي
االحتياطي الم�ؤكد
الم�ساف خالل
خالل
نهاية عام 2002
2012-2003
2012-2003
تريليون متر مكعب تريليون متر مكعب تريليون متر مكعب
52.84

5.88

7.88

ن�سبة
اال�ستع�ا�ض

االحتياطي الم�ؤكد
نهاية عام 2012

%

تريليون متر مكعب

134%

54.84

Derived from Cedigaz ,natural gas in the world, 2013 edition.
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ال�سكل  :10-1تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي
في الدول العربية خالل الفترة 2012-2002

امل�شادر:
; (- BP statistical review of the world energy, 2013 & OAPEC data bank )reserves data
(- Cedigaz natural gas in the world )production data
 :2-3-1ت�سنيف الدول العربية من حيث نم� االحتياطي الم�ؤكد
يمكن ت�شنيف الدول العربية من حيث نمو الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي خالل العقد
الما�شي اإلى مجموعتين كما هو مبين بالجدول (.)4-1
الجدول  :4-1ت�سنيف الدول العربية ح�سب نم� االحتياطي الم�ؤكد
من الغاز الطبيعي خالل الفترة 2012-2002
المجموعة

(اأ)

(ب)

و�شف المجموعة

الدول التي �شهدت نموا في
حجم احتياطياتها من الغاز

الدول التي �شهدت تراجعا في
حجم احتياطياتها من الغاز

دول المجموعة

ال�شعودية ،العراق،
الكويت الإمارات ،ليبيا،
م�شر ،عمان واليمن

قطر ،الجزائر� ،شوريا ،وتون�ض
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•المجم�عة (اأ) :الدول العربية التي �سهدت نم�ا في حجم احتياطياتها من الغاز الطبيعي

البحث الثاني

ت�شير البيانات اإلى اأن بع�ض ال��دول العربية �شهدت نموا في حجم احتياطياتها من الغاز
الطبيعي خالل الفترة  ،2012-2002وت�شم هذه المجموعة كل من ال�شعودية ،والعراق ،والكويت،
والإمارات ،وليبيا ،وم�شر ،وعمان ،واليمن .وتعتبر ال�شعودية اأعلى الدول العربية نموا في حجم
الحتياطي الموؤكد من الغاز ،حيث ارتفع حجم الحتياطي من  6,646مليار متر مكعب نهاية عام
 2002لي�شل اإلى  8,233مليار متر مكعب نهاية عام  2012اأي بنمو اإجمالي ن�شبته .%23.88
كما تعتبر م�شر والكويت من اأعلى الدول التي �شهدت نموا في احتياطياتها من الغاز التي
بلغت ن�شبته  %14.58 ،%23.1على التوالي .وفي العراق ،بلغ معدل النمو الإجمالي لالحتياطي
الموؤكد من الغاز نحو  ،%12.44حيث ارتفع حجم الحتياطي الموؤكد من  3,190مليار متر مكعب
نهاية عام  2002لي�شل اإلى  3,587مليار متر مكعب نهاية عام  .2012ويبين ال�شكل ( )11-1تطور
احتياطيات الغاز الطبيعي في دول هذه المجموعة خالل الفترة .2012-2002

ال�سكل  :11-1تط�ر احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول العربية خالل الفترة 2012-2002
(مليار متر مكعب)

•المجم�عة (ب) :الدول العربية التي �سهدت تراجعا في حجم احتياطياتها من الغاز الطبيعي
ت�شير البيانات اإلى اأن بع�ض الدول العربية �شهدت تراجعا في حجم احتياطياتها من الغاز
الطبيعي خالل الفترة ( ،)2012-2002وت�شم هذه المجموعة كل من قطر ،الجزائر� ،شوريا،
وتون�ض .وتعتبر �شوريا اأعلى دول المجموعة في معدل تراجع الحتياطي الموؤكد من الغاز ،حيث
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انخف�ض حجم الحتياطي من  371مليار متر مكعب عام  2002لي�شل اإلى  285مليار متر مكعب
نهاية عام  2012اأي بن�شبة انخفا�ض اإجمالية قدرها  .%23.2كما تراجعت احتياطيات قطر من
الغاز لت�شل اإلى  25,060مليار متر مكعب نهاية عام  2012مقارنة بنحو  25,783مليار متر مكعب
نهاية عام  2002اأي بن�شبة انخفا�ض قدرها  .%2.8ويبين ال�شكل ( )12-1تطور احتياطيات الغاز
الطبيعي في دول هذه المجموعة خالل الفترة .2012-2002
ال�سكل  :12-1تط�ر احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول العربية خالل الفترة 2012-2002
(مليار متر مكعب)

امل�شادر:

Data derived from BP statistical review of the world energy, June 2013

 :3-3-1ت�زع احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول العربية
تحتل دولة قطر المرتبة الأولى عربيا من حيث حجم الحتياطيات الموؤكدة من الغاز الطبيعي
والتي تقدر بنحو  25,060مليار متر مكعب اأي ما يعادل  %45.7من احتياطيات الغاز الطبيعي
في الدول العربية عام  .2012بينما تحتل المملكة العربية ال�شعودية المرتبة الثانية بن�شبة %15
من اإجمالي احتياطيات الدول العربية ،ثم دولة الإم��ارات العربية المتحدة بن�شبة  ،%11.1ثم
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية بن�شبة  %8.2فجمهورية العراق بن�شبة  ،%6.5وت�شم
هذه الدول مجتمعة نحو  %86.6من اإجمالي احتياطيات الدول العربية من الغاز كما هو مبين
بال�شكل (.)13-1
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ال�سكل  :13-1ت�زع االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي
في الدول العربية نهاية عام 2012
البحث الثاني
امل�شدر:

Data derived from BP statistical review of the world energy, June 2013

 :4-1الم�سادر غير التقليدية للغاز الطبيعي وت�زعها عالميا
تزايد الهتمام العالمي في الآونة الأخيرة بالم�شادر غير التقليدية للغاز الطبيعي واأهمها
م�شادر غاز ال�شجيل  shale gasاأو ما يعرف بالغاز ال�شخري بعد نجاح الوليات المتحدة
الأمريكية في ا�شتغالل تلك الم�شادر خالل الخم�ض �شنوات الأخيرة والتي كانت مهملة اإلى
عهد قريب ب�شبب بع�ض ال�شعوبات التقنية ل�شتخراج الغاز الطبيعي منها ،وما ي�شاحب
ذلك من عدم تحقيق الجدوى القت�شادية نتيجة انخفا�ض م�شتويات الإنتاج عن المعدلت
الطبيعية مقارنة بالم�شادر التقليدية .وقد �شاهم الإنتاج من تلك الم�شادر غير التقليدية
في تغيير الم�شهد العالمي ،وبداية ع�شر جديد للغاز الطبيعي ،واأ�شبحت الوليات المتحدة
ذات تجربة فريدة في هذا المجال .وهو ما دفع بع�ض الدول الأخرى مثل بريطانيا ،وال�شين،
واأ�شتراليا للبحث عن م�شادر غاز ال�شجيل لديها ل�شتغاللها اأ�شوة بتجربة الوليات المتحدة
في هذا المجال.
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ومن العوامل التي �شاهمت في نجاح تلك التجربة في الوليات المتحدة في ا�شتغالل م�شادر
غاز ال�شجيل ما يلي:
•التقدم التقني في مجال الحفر الأفقي الموجه ،وعمليات الت�شقيق الهيدروليكي والتي
�شاهمت في رفع معدلت الإنتاج من مكامن ال�شجيل بما يحقق الجدوى القت�شادية.
•وجود عدد كبير من �شركات التنقيب وال�شتك�شاف والخدمات النفطية الموؤهلة تكنولوجيا
والتي تملك الخبرة الالزمة ل�شتخراج الغاز الطبيعي من �شخور ال�شجيل.
•توفر موارد �شخمة من المياه الالزمة اأثناء عمليات الحفر وعمليات الت�شقيق الهيدروليكي.
•منح حقوق ملكية الثروات المعدنية الموجودة في باطن الأر�ض لمالكي الأرا�شي الخا�شة.
•�شهولة تاأمين الإجراءات الت�شريعية الالزمة للبدء في تنمية وا�شتغالل م�شادر ال�شجيل.
وقد مكن ذلك الوليات المتحدة من اأن تتبواأ المرتبة الأولى عالميا في اإنتاج الغاز الطبيعي منذ
عام  ،2009واأ�شبح اإنتاج غاز ال�شجيل يمثل  %40من اإجمالي اإنتاج الوليات المتحدة الأمريكية
من الغاز الطبيعي في عام  ،2012مع توقعات باأن تدخل الوليات المتحدة �شمن مجموعة الدول
المُ�شدرة للغاز الطبيعي الم�شيل خالل ال�شنوات الخم�ض القادمة.
وفي هذا الم�شمون ،فقد اأ�شدرت اإدارة معلومات الطاقة الأمريكية موؤخرا تقريرين متتابعين
لتقييم حجم م�شادر غاز ال�شجيل وتوزعها عالميا ،وفيهما تم درا�شة عدد من تكوينات غاز
ال�شجيل في عدد من الأحوا�ض الر�شوبية في مناطق متفرقة من العالم .وقد وقع الختيار على
هذه التكوينات لدرا�شتها ا�شتنادا اإلى عدد من العوامل كما يلي:
•توفر بيانات وخرائط جيولوجية في الدول مو�شع الدرا�شة.
•وجود اأن�شطة للبحث والتنقيب والحفر في المناطق التي تتواجد بها م�شادر غاز ال�شجيل.
•واأخيرا ،مدى اعتماد الدول التي تتوافر بها م�شادر غاز ال�شجيل على الغاز الطبيعي في
تلبية الطلب المحلي على الطاقة.
وتم ا�شتبعاد بع�ض المناطق التي ل تتوافر بها معلومات جيوفيزيقية عن تكوينات ال�شجيل،
اأو التي تتواجد بها طبق����ات ال�شجيل على اأعماق �شحلة (اأقل من  1,000متر) اأو اأعماق تزيد
عن  5,000متر ،اأو التي ل تت���واج���د بها اأن�شطة تطويرية على نطاق وا�شع ل�شتغالل م�شادر
الغاز الطبيعي .كما تم اأي�شا ا�شت����بعاد طبقات ال�شج����يل التي يقل بها اإج����مالي محتوى الكربون
الع�شوي ( )TOCعن .%2
وقد �شاهمت تلك التقارير في و�شع «تقييم مبدئي» عن حجم م�شادر غاز ال�شجيل القابل تقنيا
لال�شتخراج عالميا في المناطق التي تم درا�شتها ب�شرف النظر عن تحقيق الجدوى القت�شادية
ل�شتغالل تلك الم�شادر.
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وقد اتبعت اإدارة معلومات الطاقة الأمريكية منهجية محددة ( )Methodologyفي تقييم
م�شادر ال�شجيل حول العالم وفقا لالآتي:
•اإعداد تقييم اأولي عن الحو�ض الر�شوبي ،واختيار طبقات ال�شجيل داخل الحو�ض لتقييمها.
البحث الثاني

•تحديد المدى ال�شطحي ( )areal extentلطبقات ال�شجيل داخل الحو�ض الر�شوبي،
و�شمك الطبقات.
•تحديد المنطقة الماأمولة التي يمكن تطويرها لإنتاج غاز ال�شجيل ا�شتنادا اإلى عدد من
العوامل كعمق الطبقات ،وخ�شائ�ض ال�شخور ،والخبرة العملية.
•احت�شاب حجم المخزون الجيولوجي من الغاز الحر المتواجد في الم�شامات بين ال�شخور،
والغاز الممتز على �شطح ال�شخور والمادة الع�شوية.
•تطبيق معامل النجاح ( )Success factorلإمكانية تطوير الطبقات الجيولوجية محل
الدرا�شة ا�شتنادا اإلى عدد من العوامل ،منها احتمالية نجاح عمليات ال�شتك�شاف والحفر،
و�شهولة الو�شول اإلى المنطقة ،واإمكانية تطويرها.
•احت�شاب حجم م�شادر غاز ال�شجيل القابل تقنيا لال�شتخراج بعد تطبيق معامل
ال�شتخال�ض ا�شتنادا اإلى قدرة التكنولوجيا الحديثة المطبقة حاليا في الوليات
المتحدة الأمريكية على ا�شتخراج الغاز الطبيعي من تكوينات ال�شجيل محل الدرا�شة،
وتت�شم بخ�شائ�ض جيولوجية وبتروفيزيائية م�شابهة لتلك التكوينات الموجودة في
الوليات المتحدة.
وفي هذا ال�شياق ،وا�شتنادا اإل��ى تجربة وخبرة الوليات المتحدة الأمريكية في هذا
المجال ،فاإن قيمة معامل ال�شتخال�ض تتراوح بين  %30 -20وقد ت�شل هذه الن�شبة في بع�ض
الحالت ال�شتثنائية اإلى  %15كحد اأدنى اأو  %35كحد اأق�شى وذلك على فر�شية فترات
اإنتاج تتعدى � 30شنة .ونظرا لأن معظم اآبار غاز ال�شجيل في الوليات المتحدة تم حفرها
وو�شعها على الإنتاج منذ فترة وجيزة ،فاإن هناك بع�ض ال�شكوك حول متو�شط اأعمار تلك
الآب��ار واأق�شى اإنتاج يمكن ا�شتخال�شه من مكامن ال�شجيل (  )Ultimate recoveryوهو
ما قد يغير فر�شية قيم معامل ال�شتخال�ض التي ا�شتند اإليها التقريرين وبالتالي �شيغير
من التقييم النهائي لحجم م�شادر غاز ال�شجيل القابل تقنيا لال�شتخراج في مناطق العالم
المختلفة.
ومن ثم فاإن التقييم الدقيق لحجم م�شادر غاز ال�شجيل ي�شتلزم اإجراء العديد من اختبارات
الآبار في المناطق التي تحتوى على تلك الم�شادر وتحليل نتائج الختبارات.
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اأما فيما يتعلق بالجدوى القت�شادية لإنتاج غاز ال�شجيل من م�شادره ،فهذا يعتمد على ظروف
ال�شوق الحالية ا�شتنادا اإلى ثالثة عوامل رئي�شية وهي:
•تكلفة حفر واإكمال اآبار ال�شجيل والتي تتطلب تقنيات متقدمة كالحفر الأفقي الموجه
والت�شقيق الهيدروليكي.
•�شقف الإنتاج اليومي واإجمالي ما يتم اإنتاجه على مدار عمر البئر.
•�شعر الغاز الطبيعي في الأ�شواق المحلية والعالمية.
ويت�شح مما �شبق اأن تحقيق الجدوى القت�شادية لإنتاج غاز ال�شجيل يرتبط ب�شكل كبير
بالعوامل فوق الأر�شية ( )above ground factorsمثلما يرتبط بجيولوجيا المكمن والمخزون
الجيولوجي من الغاز الطبيعي (.)gas in place
وحيث اأن الوليات المتحدة تنفرد دون غيرها بعدد من العوامل التي �شاهمت في نجاح
تجربتها ،فاإن الأمر قد ي�شتغرق بع�ض الوقت لإنتاج غاز ال�شجيل في مناطق اأخرى خارج الوليات
المتحدة الأمريكية ،كما اأنه ل يزال هناك غمو�شا حول اإمكانية ا�شتغالل م�شادر غاز ال�شجيل
القابلة تقنيا لال�شتخراج في تحقيق الجدوى القت�شادية للبدء في و�شع خطط تنميتها وتطويرها.
 :1-4-1تقييم حجم م�سادر غاز ال�سجيل عالميا
ي�شير التقرير الأول الذي اأ�شدرته اإدارة معلومات الطاقة الأمريكية في ني�شان /اأبريل من عام
 ،2011اإلى اأنه تم درا�شة عدد  69تكوينا من تكوينات غاز ال�شجيل في  48حو�ض من الأحوا�ض
الر�شوبية في  32دولة خارج الوليات المتحدة الأمريكية موزعة في القارات ال�شت كما هو مو�شح
بال�شكل ( .)14-1وطبقا لما ورد في التقرير ،فقد قدر حجم م�شادر غاز ال�شجيل القابل تقنيا
لال�شتخراج خارج الوليات المتحدة بنحو  5,760تريليون قدم مكعب ،بينما يقدر حجم م�شادر غاز
ال�شجيل في الوليات المتحدة بنحو  862تريليون قدم مكعب .وبذلك يكون اإجمالي حجم م�شادر
ال�شجيل القابل تقنيا لال�شتخراج عالميا في عام  2011نحو  6,622تريليون قدم مكعب.
()1

US. EIA ,world shale gas resources: an initial assessment of 14 regions outside the United States,2011
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ال�سكل  :14-1ت�زع االأح�ا�ض الر�س�بية لغاز ال�سجيل في  32دولة

البحث الثاني
امل�شدر :

US. EIA ,world shale gas resources, 2011

ويبين ال�شكل ( )15-1توزع م�شادر ال�شجيل القابلة تقنيا لال�شتخراج في المناطق المختلفة
(مت�شمنة الوليات المتحدة الأمريكية) طبقا لتقرير اإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لعام ،2011
حيث تحتل اأمريكا ال�شمالية المرتبة الأولى عالميا م�شتحوذة على  %29.2من الإجمالي العالمي،
تليها اآ�شيا في المرتبة الثانية بن�شبة  %21.2من الإجمالي العالمي ،ثم اأمريكا الجنوبية ()%18.5
واأفريقيا ( )%15.7واأوروبا ( )%9.4واأخيرا اأ�شتراليا (.)%6

ال�سكل  :15-1ت�زع م�سادر غاز ال�سجيل القابلة تقنيا لال�ستخراج عالميا عام 2011

امل�شدرUS. EIA ،world shale gas resources، 2011 :
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تم تو�شيع نطاق الدرا�شة لت�شمل  137تكوينا من تكوينات غاز ال�شجيل موزعة في  95حو�ض
ر�شوبي في  41دولة خارج الوليات المتحدة الأمريكية ،وذلك طبقا لما جاء في التقرير الثاني
الذي �شدر في حزيران /يونيو عام  ، 2013كما هو مو�شح بال�شكل (.)16-1
()1

وي�شير التقرير اإل��ى اأن المخ���زون الجيول����وجي من غاز ال�شجيل بدرجة من المخاطرة
( )risked-gas in placeيبلغ نحو  35,782تريليون قدم مكعب كما هو مبين بالجدول (،)5-1
بينما يبلغ حجم م�شادر غاز ال�شجيل القابل تقنيا لال�شتخراج بغ�ض النظر عن الجدوى القت�شادية
نحو  7,299تريليون قدم مكعب في عام  2013اأي بزيادة قدرها  677تريليون قدم مكعب بن�شبة
 %10عن تقديرات عام  2011كما هو مبين بالجدول (.)6-1
ال�سكل  :16-1ت�زع االأح�ا�ض الر�س�بية لغاز ال�سجيل في  41دولة

امل�شدرUS. EIA; Advanced Resources International Inc. :

US. EIA, technically recoverable shale oil and shale gas resources: an assessment of 137 shale
formations in 41 countries outside the United States, 2013
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الجدول  :5-1حجم م�سادر غاز ال�سجيل عام ( 2013تريلي�ن قدم مكعب)

البحث الثاني

المنطقة

المخزون الجي�ل�جي
بدرجة من المخاطرة

حجم م�سادر غاز ال�سجيل
القابل تقنيا لال�ستخراج

اأمريكا ال�شمالية عدا الوليات المتحدة

4,647

1,118

اأ�شتراليا

2,046

437

اأمريكا الجنوبية

6,390

1,431

اأوروبا

4,895

883

اأفريقيا

6,664

1,361

اآ�شيا

6,495

1,403

االإجمالي(بدون ال�اليات المتحدة)

31,138

6,634

الوليات المتحدة

4,644

)665( 1,161

االإجمالي

35,782

)7,299( 7,795

1

الجدول  :6-1مقارنة بين تقارير تقييم م�سادر غاز ال�سجيل ال�سادرة من اإدارة معل�مات

الطاقة االأميركية عامي  2011و 2013
اإجمالي عدد
الدول

حجم م�شادر ال�شجيل القابل
تقنيا لال�شتخراج عالميا
(تريليون قدم مكعب)

2011

69

48

32

6,622

2013

137

95

41

7,299

تاريخ
التقرير

اإجمالي عدد اإجمالي عدد
تكوينات ال�شجيل الأحوا�ض

امل�شدر, June 2013 :

US. EIA, technically recoverable shale oil and shale gas resources

ويبين ال�شكل (  )17 -1ت��وزع م�شادر ال�شجيل القابلة تقنيا لال�شتخراج في المناطق
المختلفة (مت�شمنا ال��ولي��ات المتحدة الأمريكية) طبقا لتقرير اإدارة معلومات الطاقة
الأمريكية لعام .2013
 1الرقم بني القو�شني ي�شري اإىل التقديرات اخلا�شة باإدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن م�شادر غاز ال�شجيل القابلة تقنيا لال�شتخرام
يف الوليات املتحدة والتي تقدر بنحو  665تريليون قدم مكعب ،وهو يختلف عن تقديرات موؤ�ش�شة Advanced resources
 internationalالتي اعتمد عليها التقرير الثاين لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
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ويالحظ في التقرير الثاني تراجع ح�شة اأمريكا ال�شمالية مقارنة بما جاء في التقرير ال�شابق،
ولكن تظل محتفظة بالمرتبة الأولى عالميا م�شتحوذة على  %24.4من الإجمالي العالمي .ثم تاأتي
اأمريكا الجنوبية في المرتبة الثانية بن�شبة  %19.6من الإجمالي العالمي ،بينما تراجعت اآ�شيا اإلى
المرتبة الثالثة بن�شبة  ،%19.2واأفريقيا ( )%18.6واأوروبا ( )%12.1واأخيرا اأ�شتراليا (.)%6

ال�سكل  :17-1ت�زع حجم م�سادر غاز ال�سجيل القابل تقنيا لال�ستخراج عام 2013

امل�شدرUS. EIA، technically recoverable shale oil and shale gas resources, June 2013 :

ومن المالحظ اأن تقديرات حجم م�شادر غاز ال�شجيل في التقرير الأخير قد تراجعت لبع�ض
الأحوا�ض الر�شوبية في عدد من المناطق ومنها حو�ض األوم ( )Norway’s Alum shaleفي النرويج،
وحو�ض لوبين ( )Lubin Basinفي بولندا ،وحو�ض كاروو( )Karoo basinفي جنوب اأفريقيا.
ويعود هذا التراجع في حجم التقديرات اإلى �شببين رئي�شيين:
•توفر معلومات وبيانات حديثة عن التكوينات الجيولوجية في بع�ض المناطق وتحليل نتائج
حفر الآبار ال�شتك�شافية الأولية في تكوينات ال�شجيل.
•اإعادة ت�شنيف بع�ض الم�شادر لت�شبح مكامن لتواجد النفط اأو المتكثفات عو�شا عن
الغاز الطبيعي.
ففي النرويج على �شبيل المثال ،اأ�شارت التقديرات الأولية في عام  2011اإلى وجود نحو 83
تريليون قدم مكعب من م�شادر غاز ال�شجيل ،بينما تال�شت تلك التقديرات تماما في عام 2013

بعد اأن قامت �شركة �شل العالمية بحفر ثالثة اآبار ا�شتك�شافية في تكوينات جيولوجية اأقل تعقيدا
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في حو�ض األوم ( )Alum shaleفي ال�شويد ،ولكن جاءت نتائج الحفر مخيبة لالآمال مما يطيح
باحتمالية وجود غاز في التكوينات الجيولوجية الأخرى الأكثر تعقيدا في حو�ض األوم في النرويج.
وف��ي ال�سين التي تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث حجم م�شادر غاز ال�شجيل ،فقد اأدى
توفر بع�ض البيانات الحديثة عن التراكيب الجيولوجية واإجمالي محتوى الكربون الع�شوي في بع�ض
الأحوا�ض الر�شوبية كحو�ض �شيت�شوان ( )Sichuan Basinوحو�ض تاريم ( )Tarim Basinاإلى تراجع
التقديرات الأولية لم�شادر غاز ال�شجيل القابلة تقنيا لال�شتخراج التي كانت تقدر بنحو  1,275تريليون
قدم مكعب في عام  2011لت�شل اإلى  1,115تريليون قدم مكعب في  .2013وتظل ال�شين في المرتبة
الأولى عالميا ،تاأتي بعدها الأرجنتين في المرتبة الثانية بنحو  802تريليون قدم مكعب.
وعلى �شعيد اآخر ،زادت التقديرات في دول اأخرى كالجزائر حيث كانت التقديرات الأولية
ت�شير اإلى تواجد نحو  230تريليون قدم مكعب ،بينما ارتفعت تلك التقديرات اإلى  707تريليون
قدم مكعب في  ،2013لتحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميا بعد ال�شين والأرجنتين .ثم تاأتي
الوليات المتحدة في المرتبة الرابعة ( 665تريليون قدم مكعب) ،ثم كندا في المرتبة الخام�شة
( 573تريليون قدم مكعب).
ويقدر حجم م�شادر غاز ال�شجيل القابل تقنيا لال�شتخراج في هذه الدول الخم�ض مجتمعة
بنحو  3,862تريليون قدم مكعب اأي ما يعادل  %53تقريبا من اإجمالي حجم م�شادر غاز ال�شجيل
عالميا .الجدول ( )7-1وال�شكل ()18-1
الجدول  :7-1الدول الع�سر االأولى عالميا من حيث حجم م�سادر غاز
ال�سجيل القابل تقنيا لال�ستخراج (تريلي�ن قدم مكعب)
الدولة
ال�شني
الأرجنتني
اجلزائر
الوليات املتحدة
كندا
املك�شيك
اأ�شرتاليا

جنوب اأفريقيا
رو�شيا

الربازيل

الإجمايل
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2011
1,275
774
231
863
388
681
396
485
-

226

5,319

2013
1,115
802
707
665
573
545
437

390

285
245

5,764
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ال�سكل  :18-1الدول الع�سر االأولى عالميا من حيث حجم م�سادر غاز
ال�سجيل القابل تقنيا لال�ستخراج (تريلي�ن قدم مكعب)

امل�شدرDerived from US. EIA، technically recoverable shale oil and shale gas resources، 2013:

 :2-4-1م�سادر غاز ال�سجيل في الدول العربية
تناول التقرير الذي اأ�شدرته اإدارة معلومات الطاقة الأمريكية في حزيران/يونيو  2013لتقييم
م�شادر غاز ال�شجيل عالميا ،معظم الدول العربية المطلة على البحر المتو�شط .حيث تت�شمن
درا�شة اأحوا�ض ال�شجيل في م�شر ،ليبيا ،تون�ض ،الجزائر ،والمغرب ،والأردن .وبناء على ما ورد في
هذا التقرير ،يقدر حجم م�شادر غاز ال�شجيل القابل تقنيا لال�شتخراج في هذه الدول نحو 978
تريليون قدم مكعب ( 27,694مليار متر مكعب) بما يعادل  %13.4من حجم م�شادر غاز ال�شجيل
القابل تقنيا لال�شتخراج على م�شتوى العالم.
كما اأعلنت ال�شعودية عن وجود نحو  648تريليون قدم مكعب من م�شادر غاز ال�شجيل
القابلة تقنيا لال�شتخراج داخل اأرا�شي المملكة .وبذلك يكون اإجمالي حجم م�شادر غاز
ال�شجيل القابل تقنيا لال�شتخراج في الدول العربية نحو  1,626تريليون قدم مكعب كما هو
مبين بالجدول ( .)8 -1
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الجدول  :8-1حجم م�سادر غاز ال�سجيل القابل تقنيا لال�ستخراج في الدول العربية

تون�ض

23

651

707

20,020

648
122
99

18,350
3,455
2,803

الأردن

7

198

المغرب وموريتانيا

20

566

الإجمالي

1,626

46,043

البحث الثاني

الدولة

حجم م�سادر ال�سجيل
(تريلي�ن قدم مكعب)

حجم م�سادر ال�سجيل
(مليار متر مكعب)

الجزائر

ال�شعودية
ليبيا
م�شر

 :5-1تط�ر احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول العربية
 :1-5-1دولة االإمارات العربية المتحدة
يقدر الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في الإمارات بنحو  6,091مليار متر مكعب (215
تريليون قدم مكعب) نهاية عام  ،2012اأي ما يعادل  %11.1من الحتياطي الموؤكد من الغاز

الطبيعي في الدول العربية ،وتحتل دولة الإم��ارات المرتبة الثالثة عربيا بعد قطر وال�شعودية.
ويبين الجدول ( )9-1تطور احتياطيات الغاز الطبيعي في دولة الإمارات في الفترة .2012-2008
الجدول  :9-1تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في دولة االإمارات العربية المتحدة
(مليار متر مكعب)
ال�شنة

2008

2009

2010

2011

2012

الحتياطي

6,072

6,091

6,091

6,091

6,091

وتقدر احتياطيات الغاز الطبيعي في اإمارة اأبو ظبي وحدها بنحو  6,000مليار متر مكعب وهو
ما يعادل نحو  %98من احتياطي دولة الإمارات من الغاز الطبيعي ،بينما ت�شير التقديرات اإلى
وجود نحو  110مليار متر مكعب في اإمارة دبي ،ونحو  300مليار متر مكعب في اإمارة ال�شارقة،
وهو ثابت منذ فترة على الرغم من عدم تحقيق اأية اكت�شافات جديدة في ال�شارقة منذ عام .1990
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•اأن�سطة البحث والتنقيب
تقوم �شركة بترول اأبو ظبي الوطنية بمعظم اأن�شطة البحث والتنقيب عن الغاز في اإمارة اأبو
ظبي ،حيث تهتم حاليا ب�شكل كبير بتجميع البيانات الجيولوجية وتقييم الحقول المكت�شفة .بينما
تقوم �شركة بترول راأ�ض الخيمة ( ،)RAKباأن�شطة البحث والتنقيب عن الغاز في اإمارة راأ�ض الخيمة
بموجب ثالثة تراخي�ض ح�شلت عليها ال�شركة اأعوام  1997و 2007و .2008وقد بداأت ال�شركة
بتنفيذ برنامج للم�شح الزلزالي في عام  ،2009يتبعه حفر ا�شتك�شافي في منطقة تمتد على
م�شاحة  850كم مربع على طول �شاحل الإمارة.
 :2-5-1مملكة البحرين

يقدر الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في البحرين بنحو  92مليار متر مكعب (3.2
تريليون قدم مكعب) في نهاية عام  ،2012اأي ما يعادل  %0.16من الحتياطي الموؤكد من الغاز
الطبيعي في الدول العربية ،وهو ثابت منذ �شنوات كما هو مبين بالجدول ( )10-1ويتاألف اأغلبه

من الغاز الحر.
الجدول  :10-1تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في مملكة البحرين
(مليار متر مكعب)

ال�شنة

2008

2009

2010

2011

2012

الحتياطي

92

92

92

92

92

•اأن�سطة البحث والتنقيب
ت�شعى البحرين لرفع احتياطياتها من الغاز الطبيعي من خالل القيام باأن�شطة للبحث والتنقيب
عن الغاز الطبيعي في عدد من القواطع ومنها:
اأ -التنقيب عن النفط والغاز في اأربعة ق�اطع بحرية
وقعت الهيئة الوطنية للنفط والغاز في عام  2007على اتفاقية ا�شتك�شاف وم�شاركة في
الإنتاج مع �شركة  Occidental Petroleumفي القواطع رقم ( )4،3،1الواقعة في المغمورة،
كما وقعت عام  2008على اتفاقية ا�شتك�شاف وم�شاركة في الإنتاج في القاطع رقم  2مع �شركة
 PTTEPالتايلندية كما هو مبين بال�شكل (.)19-1
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ال�سكل  :19-1الق�اطع  4،3،2،1ال�اقعة في المغم�رة في مملكة البحرين

البحث الثاني
امل�شدر :الهيئة الوطنية للنفط والغاز-مملكة البحرين

ب -م�سروع التنقيب عن الغاز الطبيعي في الطبقات العميقة من حقل البحرين
(م�سروع الغاز العميق)
وقعت الهيئة الوطنية للنفط والغاز على اتفاقية ا�شتك�شاف وم�شاركة في الإنتاج مع �شركة
 Occidental Petroleumالأمريكية في �شباط /فبراير من عام  2011للتنقيب عن الغاز
الطبيعي في الطبقات العميقة من حقل البحرين لأعماق ت�شل اإلى  20-15األف قدم كما هو مبين
بال�شكل ( . )20-1وبموجب التفاقية� ،شتقوم �شركة  Occidental Petroleumبحفر ثالثة
اآبار ا�شتك�شافية ابتداء من عام . 2014
()1

()2

ورقة مملكة البحرين -الجتماع الثالث ع�شر للخرباء حول بحث اإمكانيات التعاون يف جمال ا�شتثمار الغاز الطبيعي يف الدول
1
الأع�شاء-القاهرة 2013
2 Situation of Natural Gas in the Kingdom of Bahrain, Paper presented at prospects of natural gas
industry prospects conference, 28-30 October 2013 ,Bahrain
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ال�سكل  :20-1الطبقات العميقة في حقل البحرين

امل�شدر :الهيئة الوطنية للنفط والغاز-مملكة البحرين

 :3-5-1الجمه�رية الت�ن�سية
يقدر الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في تون�ض بنحو  65مليار متر مكعب ( 2.3تريليون
قدم مكعب) نهاية عام  ،2012اأي ما يعادل  %0.1من الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في
الدول العربية ،وهو ثابت منذ �شنوات كما هو مبين بالجدول ( .)11-1ويتواجد ثلث احتياطي
تون�ض من الغاز الطبيعي في حقل م�شكار البحري ،حيث يقدر الحتياطي المتبقي من الغاز في
الحقل بنحو  20مليار متر مكعب .بينما يقدر الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في حقل
حا�شدروبال بنحو  7.4مليار متر مكعب ،بالإ�شافة  25مليون برميل من المتكثفات .
()1

وحققت تون�ض عدد من الكت�شافات الغازية في ال�شنوات الأخيرة ،منها ثالثة اكت�شافات
�شمن منطقة امتياز جنين الجنوب /نوارة في جنوب تون�ض .واكت�شافين للغاز في منطقة خليج
الحمامات في المغمورة.
Natural gas survey, Middle East & North Africa, 2013
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1

الجدول  :11-1تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في الجمه�رية الت�ن�سية
(مليار متر مكعب)
البحث الثاني

ال�سنة
الحتياطي

2008
65

2009
65

2010
65

2012
65

2011
65

اأما فيما يتعلق بالم�شادر غير التقليدية للغاز الطبيعي ،فيقدر حجم م�شادر غاز ال�شجيل
القابل تقنيا لال�شتخراج في حو�ض غدام�ض جنوب تون�ض بنحو  23تريليون قدم مكعب (651
مليار متر مكعب) كما هو مو�شح بالجدول ( )12-1وال�شكل ( .)21-1كما ت�شير التقديرات اإلى
احتمالية وجود تجمعات اأخرى من النفط والغاز ال�شخري في حو�ض بيالجيان الواقع في �شرق
تون�ض ويمتد في المغمورة.
الجدول  :12-1حجم م�سادر غاز ال�سجيل القابل تقنيا لال�ستخراج في الجمه�رية الت�ن�سية
(تريلي�ن قدم مكعب)
()1

الح��ض
غدام�ض

حجم المخزون الجي�ل�جي
بدرجة من المخاطرة

حجم م�سادر غاز ال�سجيل
القابل تقنيا لال�ستخراج

114

23

امل�شدرUS. EIA, technically recoverable shale oil and shale gas resources, June 2013 :

ال�سكل  :21-1اأح�ا�ض غاز ال�سجيل في الجمه�رية الت�ن�سية

امل�شدر:

Advanced Resources International Inc., 2013
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US. EIA, technically recoverable shale oil and shale gas resources, June 2013
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 :4-5-1الجمه�رية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية
يقدر الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في الجزائر بنحو  4,504مليار متر مكعب (159
تريليون قدم مكعب) نهاية عام  ،2012اأي ما يعادل  % 8.2من الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي
في الدول العربية وهذا الحتياطي اأي�شا ثابت منذ فترة كما هو مبين بالجدول ( .)13-1وبالنظر
اإلى الكت�شافات الغازية في الآونة الأخيرة ،فاإنه من المتوقع اأن يزيد عن الم�شتويات الحالية.
الجدول  :13-1تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي
في الجمه�رية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية (مليار متر مكعب)
ال�شنة

2008

2009

2010

2011

2012

الحتياطي

4,504

4,504

4,504

4,504

4,504

يتوزع احتياطي الغاز في الجزائر بين حو�ض واد ميا ( ،)%50حو�ض رور النو�ض/بركين (،)%19
حو�ض اإليزي ( ،)%14حو�ض اأهنات/تيميمون (.)%13
()1

بينما يقدر حجم م�شادر غاز ال�شجيل القابل تقنيا لال�شتخراج بنحو  707تريليون قدم مكعب (20,020
()2

مليار متر مكعب) ،اأي ما يعادل خم�شة اأ�شعاف احتياطي الغاز التقليدي ،وتتوزع م�شادر ال�شجيل على �شبعة
اأحوا�ض في �شرق ،وو�شط ،وجنوب غرب الجزائر كما هو مبين بالجدول ( )14-1وال�شكل (.)22-1
الجدول  :14-1حجم م�سادر غاز ال�سجيل القابل تقنيا لال�ستخراج
في الجمه�رية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية (تريلي�ن قدم مكعب)
الح��ض

حجم المخزون الجي�ل�جي
بدرجة من المخاطرة

حجم م�سادر غاز ال�سجيل
القابل تقنيا لال�ستخراج

غدام�ض

1,227

282

اإليزي
تيميمون
اأهنات
مويدير

304
763
306
48

56
152
60
10

رقان

636

121

تندوف

135

26

االإجمالي

3,419

707

امل�شدرUS. EIA, technically recoverable shale oil and shale gas resources, June 2013 :
Arab oil & gas directory,2013
US. EIA, technically recoverable shale oil and shale gas resources, June 2013
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1
2

الديمقراطية ال�سعبية
الجزائرية
الجمه�رية
ال�سجيلفيفي
أحواضغاز
:22أح�ا�ض
 :22-1ا
الديمقراطية الشعبية
الجزائرية
الجمهورية
غاز السجيل
ال�سكلالشكل -1

البحث الثاني

غدامس
بركين

تيميمون
مويدير

إليزي

تندوف

ريجان
أهنات

الجزائر

امل�شدرAdvanced Resources International Inc.، 2013 :

الشكل  :28-1أحواض غاز السجيل في المملكة المغربية

•اأن�سطة البحث والتنقيب

تخ�ش�ض �شركة �شوناطراك جزء من اأن�شطتها للبحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي بال�شراكة مع
عدد من ال�شركات الأجنبية ،مما �شاهم في تحقيق عدد من الكت�شافات كان اآخرها في ت�شرين
حوض
حيث
الثاني/نوفمبر عام ،2012
تادالتم الإعالن عن ك�شف غازي جديد في القواطع  232و -241اأ
في منطقة جنوب �شرق اإليزي .وتم حفر البئر ال�شتك�شافي الأول تيهالتين جنوب 1-على عمق
المغرب
 1073مترا ،وتدفق الغاز بمعدل 105,000
متر مكعب /اليوم .
()1

 :5-5-1المملكة العربية ال�سع�دية
يقدر الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في ال�شعودية بنحو  8,233مليار متر مكع���ب
(ح���والي  291تريلي���ون قدم مكعب) نهاية عام  ،2012بن�شبة  %15من الحتياطيات الموؤكدة
حوضالغاز
من الغاز الطبيعي في الدول العربية ،ويتاألف معظمه من
الحر ،ويبين الجدول ()15-1
تندوف
تطور احتياطيات الغاز الطبيعي في ال�شعودية في الفترة .2012-2008
Arab oil and gas directory, 2013 edition
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الجدول  :15-1تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في المملكة العربية ال�سع�دية
(مليار متر مكعب)
ال�سنة

2008

2009

2010

2011

2012

الحتياطي

7,570

7,919

8,015

8,150

8,233

امل�شدرBP statistical review of the world energy، June 2013 :

وت�شير تقديرات هيئة الم�شح الجيولوجي الأمريكية اإلى احتمال وجود احتياطيات من الغاز
الطبيعي لم يتم اكت�شافها بعد ،وتقدر بنحو  20,000-15,000مليار متر مكعب ،بالإ�شافة اإلى 40
مليار برميل من المتكثفات.
اأما فيما يتعلق بالم�شادر غير التقليدية من الغاز الطبيعي ،فت�شير التقديرات الأولية اإلى وجود
م�شادر من غاز ال�شجيل تقدر بنحو  648تريليون قدم مكعب.
وتتوزع الم�شادر غير التقليدية من الغاز الطبيعي على ثالثة مناطق داخل اأرا�شي المملكة
وهي:
•�شمال غرب المملكة ،والتي يوجد بها تجمعات من الغاز على اأعماق �شحلة ن�شبيا ،وهي
تحتل اأولوية من بين كل المناطق.
•جنوب الغوار ،والتي يوجد بها الغاز الطبيعي في المكامن الكتيمة ،وتتميز تلك المنطقة
عن غيرها بتوفر البيانات والخرائط الجيولوجية عنها لمحاذاتها لحقل الغوار النفطي،
وقربها من البنية التحتية للغاز الطبيعي.
•منطقة الربع الخالي في جنوب �شرق المملكة ،ويوجد بها م�شادر غاز ال�شجيل في طبقات
الع�شر الجيورا�شي.
واأعلنت �شركة اأرامكو موؤخرا عن عزمها ا�شتغالل الم�شادر غير التقليدية من الغاز الطبيعي،
وو�شع برنامج للبدء في اإنتاجه خالل ال�شنوات المقبلة ،مع ظهور تقنيات جديدة تقلل من ا�شتخدام
المياه والكيماويات الم�شتخدمة اأثناء عمليات الحفر الأفقي والت�شقيق الهيدروليكي الالزمة
لتحفيز مكامن الغاز ال�شخري.
•اأن�سطة البحث والتنقيب
ت�شعى المملكة لرفع احتياطياتها من الغاز الطبيعي بنحو  2,800 -1,400مليار متر مكعب
بحلول عام  ،2015حيث بداأت �شركة اأرامكو منذ عام  2007في تنفيذ برنامج ي�شتهدف حفر 186
143

بئرا ا�شتك�شافيا بالإ�شافة اإلى  332بئرا تطويرا حتى عام  .2012ومن اأبرز الكت�شافات التي تم
تحقيقها حقل �شعور وهو اأول اكت�شاف ل�شركة اأرامكو في البحر الأحمر ،وحقل اأم رميل .
()1

 :6-5-1الجمه�رية العربية ال�س�رية
البحث الثاني

يقدر الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في �شوريا بنحو  285مليار متر مكعب في نهاية عام
 2012كما هو مبين بالجدول ( ،)16-1وهو يعادل  %0.5من الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي
في الدول العربية .وي�شكل الغاز الحر نحو  %60من احتياطي �شوريا من الغاز ،بينما ي�شكل غاز
القبعات والغاز الم�شاحب نحو  %25و  %15على التوالي.
الجدول  :16-1تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في الجمه�رية العربية ال�س�رية
(مليار متر مكعب)
ال�سنة

2008

2009

2010

2011

2012

الحتياطي

270

285

285

285

285

ويتواجد نحو ثلثي حقول الغاز الحر في منطقة المتياز التابعة لل�شركة ال�شورية للنفط في
و�شط البالد .بينما تتواجد معظم احتياطيات الغاز الم�شاحب في الحقول التابعة ل�شركة الفرات
للنفط وتقع في منطقة دير الزور .كما تتواجد احتياطيات غاز القبعات في �شمال �شرق البالد.
•اأن�سطة البحث والتنقيب
ل توجد حاليا اأية اأن�شطة للبحث عن الغاز في �شوريا ب�شبب ما ت�شهده من اأحداث .وكانت اآخر
اكت�شافات تم تحقيقها خالل الفترة  2007-2002من قبل �شركة اإينا في منطقة حيان ،و�شملت
الكت�شافات التالية :
•بالميرا (نفط وغاز) في .2002
•المهر(غاز ومتكثفات) في .2003
•جهار (غاز ومتكثفات) في .2004
•الم�شتديرة في .2007
 :7-5-1جمه�رية العراق
يقدر الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في العراق بنحو  3,587مليار متر مكعب في نهاية
عام  ،2012اأي ما يعادل نحو  % 6.5من الحتياطيات الموؤكدة من الغاز الطبيعي في الدول
1

�شركة اأرامكو-التقرير ال�شنوي2012 -
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العربية ،لتحتل بذلك المرتبة الخام�شة عربيا .ويبين الجدول ( )17-1تطور احتياطيات الغاز
الطبيعي في جمهورية العراق في الفترة .2012-2008
الجدول  :17-1تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في جمه�رية العراق
(مليار متر مكعب)
ال�سنة

2008

2009

2010

2011

2012

الحتياطي

3,170

3,170

3,172

3,587

3,587

امل�شدرBP statistical review of the world energy، June 2013 :

يوجد في العراق اإحدى ع�شر حقال غازيا معروفا ،يقع �شتة منها في �شمال �شرق العراق
وهي �شم�شال ،جيريا بكا ،خ�شم الأحمر ،المن�شورية ،اأنفال ،خور مور ،ويبلغ احتياطي الغاز
الطبيعي الموؤكد في هذه الحقول ال�شت نحو  300مليار متر مكعب .بينما يقدر احتياطي الغاز
في حقل عكا�ض الواقع في غرب العراق بالقرب من الحدود ال�شورية بنحو  160مليار متر
مكعب ،وحقل المن�شورية في محافظة ديالى بنحو  130مليار متر مكعب.
يتواجد نحو  %80من احتياطي الغاز الم�شاحب في الحقول النفطية الواقعة جنوب
العراق ،حيث ت�شل ن�شبة الغاز اإلى الزيت �شعف مثيلتها في الحقول النفطية الأخرى الواقعة
في و�شط و�شمال العراق .كما يوجد نحو  %55من احتياطي الغاز الم�شاحب في حقول نفطية
منتجة حاليا ،اأما الن�شبة المتبقية ( ،)%45فهي تتواجد في حقول نفطية لم يتم تنميتها بعد.
وتتواجد اأغلب تجمعات الغاز الم�شاحب في حقول جنوب الرميلة و�شمال الرميلة والزبير في
الجنوب ،وفي حقول كركوك ،وبي ح�شن ،وجمبور في ال�شمال.
كما يتواجد نحو  %94من احتياطي غاز القبعات في خم�شة حقول هي جمبور ،اأجيل ،بي
ح�شن ،خباز ،وكركوك في ال�شمال .اأما في الجنوب ،فيوجد غاز القبعات في طبقة غور في حقل
مجنون.
وي�شكل حاليا احتياطي الغاز الم�شاحب نحو  %70من اإجمالي احتياطي الغاز الطبيعي
الموؤكد ،بينما ي�شكل الغاز غير الم�شاحب نحو  ،%20وغاز القبعات نحو .%10
وت�شير التوقعات اإلى احتمالية وجود احتياطي غير مكت�شف من الغاز في العراق يقدر بنحو
 9,250مليار متر مكعب ،منها قرابة  4,600مليار متر مكعب على �شكل غاز حر ،والباقي على
�شكل غاز م�شاحب مع النفط الخام.
145

•اأن�سطة البحث والتنقيب

البحث الثاني

لم ي�شهد العراق موؤخرا تحقيق اأية اكت�شافات غازية جديدة با�شتثناء اكت�شاف اأ�شفل حقل ميران
النفطي وحققته �شركة  Heritage oilفي كانون الثاني /يناير  ،2011وت�شير التقديرات اإلى اأن
المخزون الجيولوجي من الغاز يبلغ قرابة  340-140مليار متر مكعب كما هو مبين بال�شكل (.)23-1
ال�سكل  :23-1حقل ميران في كرد�ستان العراق

امل�شدرNatural gas survey، Middle East & North Africa، 2013 edition :

 :8-5-1دولة قطر
تحتل دولة قطر المرتبة الأولى عربيا من حيث حجم الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي
والذي يقدر باأكثر من  25,000مليار متر مكعب في نهاية عام  ،2012اأي ما يعادل  %45.7من
احتياطي الغاز الطبيعي في الدول العربية .ويتواجد نحو  %99من هذه الحتياطيات في حقل
ال�شمال البحري الذي يقع �شمال �شرق �شبة جزيرة قطر في مياه �شحلة ن�شبيا ،وهو يعتبر اأكبر
حقل للغاز الحر على م�شتوى العالم .يمتد الحقل على م�شاحة  6,000كيلومتر مربع اأي ما يعادل
حوالي ن�شف م�شاحة قطر .وكانت عمليات ال�شتك�شاف التجاري للثروات الغازية في حقل ال�شمال
قد بداأت اأواخر العام .1991
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بينما يبلغ احتياطي الغاز الم�شاحب للنفط نحو  250مليار متر مكعب ،حيث يتواجد نحو
 130مليار متر مكعب في حقل دخان النفطي ،اأما ال�  120مليار متر مكعب الباقية فتتواجد في
ثالثة حقول نفطية بحرية اأخرى هي حقل ميدان محزم ،وحقل بو الحنين ،وحقل العد ال�شرقي
(القبة ال�شمالية) .لذا تركز �شركة قطر للبترول على اختبار الطبقات الحاوية للغاز الحر وحفر
اآبار عميقة في طبقات الخف وطبقات ما تحت الخف في حقل دخان النفطي ،كما هو مبين
بالجدول ()18-1
الجدول  :18-1ت�زع االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في دولة قطر
(مليار متر مكعب)
الحقل

تاريخ االكت�ساف

الن�ع

االحتياطي

دخان

1940

م�شاحب/حر

140

العد ال�شرقي

1960

م�شاحب

ميدان محزم

1963

م�شاحب

بو الحنين

1970

م�شاحب

ال�شمال

1971

حر

االإجمالي

120

24,850

25,110

امل�شدرNatural gas survey، Middle East and North Africa، 2013 edition :

•اأن�سطة البحث والتنقيب
تقوم العديد من ال�شركات الأجنبية بالبحث والتنقيب عن الغاز الحر في الطبقات العميقة
من تكوينات الخف ،بموجب ثالثة اتفاقيات للبحث والتنقيب عن الغاز الحر تم توقيعها موؤخرا.
التفاقية الأولى وقعتها �شركة  Wintershallالألمانية مع �شركة قطر للبترول في ت�شرين
الثاني/نوفمبر  ،2008للبحث والتنقيب في القاطع4-ن الذي يقع �شمال غرب حقل ال�شمال على
عمق  70متر .تبلغ مدة التفاقية  25عاما ،وقد قامت �شركة  Wintershallبحفر ثالثة اآبار
ا�شتك�شافية ،واأعلنت عن وجود اكت�شاف غازي جديد ي�شم نحو  2.5تريليون قدم مكعب  .وتقوم
حاليا �شركة  Wintershallالألمانية مع كل من �شركة قطر للبترول و�شركة  Mitsuiاليابانية،
باإعداد درا�شة الجدوى لالكت�شاف الغازي الجديد ،ومن المتوقع اأن يبداأ الغاز بالتدفق في المراحل
الأولى بمعدل  250-200مليون قدم مكعب يوميا.
()1
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البحث الثاني

وفي اأيار /مايو  ،2010وقع ائتالف مكون من �شركة  Royal Dutch shellبح�شة %75
و�شركة  Petro Chinaبح�شة  ،%25على اتفاقية ا�شتك�شاف وم�شاركة في الإنتاج في المنطقة -
 Dفي منطقة راأ�ض لفان (ل ي�شمل مدينة راأ�ض لفان ال�شناعية نف�شها) .تبلغ مدة التفاقية ثالثين
عاما وت�شمل فترة خم�شة اأعوام مخ�ش�شة للمرحلة ال�شتك�شافية الأولى .و�شتقوم قطر للبترول
بالإ�شراف على كل العمليات والدرا�شات الالزمة ،وعند نجاح الم�شروع �شتقوم ال�شركتان باإنتاج
الغاز الطبيعي تحت اإ�شراف قطر للبترول.
التفاقية الثالثة وقعتها �شركة (JX Nippon Oil & Gas Exploration Qatar Lt.)NOEX
اليابانية في اأيار /مايو  ،2011تغطي التفاقية م�شاحة  6,173كيلومتر مربع �شمال �شرق راأ�ض

لفان .وتبلغ مدة التفاقية ثالثين عاما ،تت�شمن خم�شة اأعوام مخ�ش�شة للمرحلة ال�شتك�شافية
الأولى با�شتثمارات  100مليون دولر.
 :9-5-1دولة الك�يت

يقدر الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في الكويت بنحو  1,784مليار متر مكعب في نهاية
عام  2012بما يعادل  %3.3من الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في الدول العربية ،وهو ثابت
منذ عدة �شنوات كما هو مبين بالجدول ( .)19-1ويتواجد نحو  %55من الحتياطي (اأي ما يعادل
 995مليار متر مكعب) في حقول الغاز الحر.
الجدول  :19-1تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في دولة الك�يت
(مليار متر مكعب)
ال�سنة

2008

2009

2010

2011

2012

الحتياطي

1,784

1,784

1,784

1,784

1,784

تتواجد تجمعات الغاز الحر في �شمال الكويت في طبقات عميقة تحت خم�شة حقول
نفطية هي اأم نقا ،ال�شابرية ،بحرة ،الرو�شتين ،و�شمال غرب الرو�شتين كما هو مبين بال�شكل
( .)24 -1
وت�شير الدرا�شات الأولية التي اأعدتها �شركة نفط الكويت اإلى اأن نحو  %70-60من تلك
التجمعات يمكن ا�شتخراجها .وتم اكت�شاف اأكبر تجمعات من الغاز الحر في حقول اأم نقا
وال�شابرية عام  ،2005واأ�شفرت نت���ائج اختبارات الآبار عن تدفق الغاز بمعدلت  0.75-0.5مليون
متر مكعب/اليوم ،بالإ�شافة اإلى  4,000-2,200برميل/اليوم من المتكثفات.
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ال�سكل  :24-1م�اقع تجمعات الغاز الحر في دولة الك�يت

امل�شدر� :شركة نفط الكويت

ويواجه تطوير حقول الغاز الجيورا�شية العديد من التحديات تجعل منه الأ�شعب على م�شتوى
العالم ومنها:
•وجود الطبقات الحاملة للغاز على اأعماق ت�شل اإلى  16األف قدم ،وتعلوها طبقة روا�شب
ملحية مما يحد من اإمكانية الت�شوير الزلزالي ،ويوؤثر على دقة تحديد اأماكن الآبار.
•الطبقات الحاملة للغاز من الكربونات ،التي تتطلب حفر العديد من الآبار لرفع ن�شبة
ال�شتخال�ض.
•وجود ن�شبة عالية من الكبريت تتراوح بين  ،%6-2بالإ�شافة اإلى كبريتيد الهيدروجين
وثاني اأك�شيد الكربون.
 :10-5-1دولة ليبيا
يقدر الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في ليبيا بنحو  1,547مليار متر مكعب في نهاية
عام  ،2012وهو ما يعادل  %2.8من الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في الدول العربية ،ويبين
الجدول ( )20-1تطور احتياطي الغاز الطبيعي في دولة ليبيا في الفترة .2012-2008
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الجدول  :20-1تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في دولة ليبيا
(مليار متر مكعب)
البحث الثاني

ال�سنة

2008

2009

2010

2011

2012

الحتياطي

1,540

1,549

1,495

1,547

1,547

امل�شدرBP statistical review of the world energy، June 2013 :

ي�شكل الغاز الحر نحو  %55من احتياطي ليبيا من الغاز ،بينما ي�شكل الغاز الم�شاحب الن�شبة
المتبقية .وت�شير درا�شات جيولوجية �شابقة اإلى وجود احتياطيات محتملة من الغاز تقدر بنحو
 3,250مليار متر مكعب في الطبقات العميقة في المغمورة قبالة حو�ض �شرت ،و�شيرينايكا،
وحو�شي مرزق وغدام�ض ،كما هو مبين بال�شكل( .)25-1ووفقا للبرنامج التنموي لقطاع النفط
والغاز في ليبيا للفترة  ،2014-2010فاإنه من المتوقع اإ�شافة نحو  25تريليون قدم مكعب من الغاز
الم�شاحب والحر اإلى الحتياطي الحالي من الغاز في البالد.
ال�سكل  :25-1االأح�ا�ض الر�س�بية الممتدة على الياب�سة وفي المغم�رة في دولة ليبيا

امل�شدر :املوؤ�ش�شة الوطنية للنفط-دولة ليبيا

اأما فيما يتعلق بالم�شادر غير التقليدية للغاز الطبيعي ،يقدر حجم م�شادر غاز ال�شجيل القابل
تقنيا لال�شتخراج بنحو  122تريليون قدم مكعب ( 3,455مليار متر مكعب) موزعة على ثالثة
اأحوا�ض كما هو مبين بالجدول (.)21-1
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الجدول  :21-1حجم م�سادر غاز ال�سجيل القابل تقنيا لال�ستخراج في دولة ليبيا
(تريلي�ن قدم مكعب)
الح��ض

حجم المخزون
الجي�ل�جي من الغاز
بدرجة من المخاطرة

حجم م�سادر غاز ال�سجيل
القابل تقنيا لال�ستخراج

غدام�ض

276

47

�شرت

648

73

مرزق

19

2

االإجمالي

943

122

امل�شدرUS. EIA، technically recoverable shale oil and shale gas resources، June 2013 :

 :11-5-1جمه�رية م�سر العربية
يقدر الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في م�شر بنحو  2,040مليار متر مكعب في نهاية
عام  ،2012وهو ما يعادل  %3.7من الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في الدول العربية.
وت�شير بع�ض التقديرات اإلى احتمال وجود قرابة  95تريليون قدم مكعب اأخرى من الغاز الطبيعي
لم يتم اكت�شافها بعد ،ويبين الجدول ( )22-1تطور احتياطي الغاز الطبيعي في م�شر خالل الفترة
.2012-2008
الجدول  :22-1تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في جمه�رية م�سر العربية
(مليار متر مكعب)
ال�سنة

2008

2009

2010

2011

2012

الحتياطي

2,150

2,190

2,210

2,190

2,040

امل�شدرBP statistical review of the world energy، June 2013 :

يتوزع الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في م�شر على اأربعة مناطق هي منطقة البحر
المتو�شط التي ت�شتحوذ على نحو  %81من الحتياطي ،ومنطقة ال�شحراء الغربية بن�شبة ،%11
ومنطقة خليج ال�شوي�ض وال�شحراء ال�شرقية و�شيناء بن�شبة  ،%6واأخيرا منطقة دلتا النيل بن�شبة
.%2
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اأما فيما يتعلق بالم�شادر غير التقليدية للغاز الطبيعي ،فيقدر حجم م�شادر غاز ال�شجيل القابل
تقنيا لال�شتخراج في منطقة ال�شحراء الغربية بنحو  99تريليون قدم مكعب ( 2,803مليار متر
مكعب) ،وتتوزع تلك الم�شادر على اأربعة اأحوا�ض كما هو مبين بالجدول ( ،)23-1وال�شكل (.)26-1
الجدول  :23-1حجم م�سادر غاز ال�سجيل القابل تقنيا لال�ستخراج في جمه�رية م�سر العربية
(تريلي�ن قدم مكعب)
()1

البحث الثاني

الح��ض

المخزون الجي�ل�جي من
الغاز بدرجة من المخاطرة

حجم م�سادر ال�سجيل
القابل تقنيا لال�ستخراج

مطروح

151

30

اأبو الغراديق

326

65

العلمين

17

1

النطرون

42

3

االإجمالي

566

99

ال�سكل  :26-1اأح�ا�ض غاز ال�سجيل في منطقة ال�سحراء الغربية في جمه�رية م�سر العربية

امل�شدرAdvanced Resources International Inc.، 2013 :
US. EIA, technically recoverable shale oil and shale gas resources, June 2013
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•اأن�سطة البحث والتنقيب
تعتبر ال�شركة الم�شرية القاب�شة للغازات الطبيعية (اإيجا�ض) التي تم تاأ�شي�شها عام ،2001
ال�شركة الم�شوؤولة عن منح تراخي�ض البحث والتنقيب عن الغاز الطبيعي في م�شر واإبرام التفاقيات
مع �شركات البترول العالمية ،كما اأنها تقوم بالإ�شراف على عدد من التفاقيات الموقعة بين
ال�شركات العالمية والهيئة الم�شرية العامة للبترول .وخالل العام المالي  ،2012-2011تم حفر
 19بئر ا�شتك�شافي وتقييمي اأ�شفرت عن تحقيق �شت اكت�شافات جديدة ،اأربعة منها في منطقة
البحر المتو�شط ،واثنان في منطقة دلتا النيل.
وقامت ال�شركة موؤخرا في حزيران /يونيو  ،2012بالإعالن عن جولة عرو�ض لعدد من
القطاعات ،يقع  12قطاع في المغمورة في منطقة البحر المتو�شط وثالثة قطاعات اأخرى في
منطقة دلتا الن����يل ،وتم اإغالق���ها في �شباط /فبراير  .2013وقد اأ�شفرت هذه الجولة عن قبول
 8عرو�ض من العرو�ض المقدمة كما هو مبين بالجدول (.)24-1

الجدول  :24-1نتائج المزايدة العالمية ل�سركة اإيجا�ض لعام 2012
رقم القطاع

ا�سم القطاع

الم�ساحة (كم)2

الفائز

1

جنوب اإدكو الأر�شية

1,575

Edison/Petroceltic

2

جنوب د�شوق الأر�شية

1,275

Sea Dragon

6

�شمال العري�ض البحرية

2,980

دانا غاز

7

�شمال ثقة البحرية

3,750

Edison/Petroceltic

9

ال�شروق البحرية

3,765

Eni

10

�شمال تنين البحرية

5,195

BP

13

�شمال المك�ض البحرية

4,680

BP

15

�شمال برج العرب البحرية

3,180

Pura Vida

امل�شدرMEES Vol.56، No.18، 19/4/2013:

 :12-5-1المملكة االأردنية الها�سمية
يقدر الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في الأردن بنحو  6.2مليار متر مكعب ( 220مليار
قدم مكعب) نهاية عام  ،2012ويتواجد اأغلبه في حقل الري�شة الواقع في ال�شحراء ال�شرقية
بالقرب من الحدود مع العراق.
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اأما فيما يتعلق بالم�شادر غير التقليدية ،فيقدر حجم م�شادر غاز ال�شجيل القابل تقنيا
لال�شتخراج بنحو  7تريليون قدم مكعب ( 198مليار متر مكعب)  ،ويتوزع على حو�شي حمد
ووادي �شرحان كما هو مبين بالجدول ( ،)25-1وال�شكل (.)27-1
()1

البحث الثاني

الجدول  :25-1حجم م�سادر غاز ال�سجيل القابل تقنيا لال�ستخراج في
المملكة االأردنية الها�سمية (تريلي�ن قدم مكعب)

الح��ض

المخزون الجي�ل�جي من الغاز
بدرجة من المخاطرة

حجم م�سادر غاز ال�سجيل
القابل تقنيا لال�ستخراج

حمد

33.4

6.7

وادي �شرحان

1.6

0.2

االإجمالي

35

7

امل�شدرUS. EIA، technically recoverable shale oil and shale gas resources، June 2013 :

ال�سكل  :27-1اأح�ا�ض غاز ال�سجيل في المملكة االأردنية الها�سمية

امل�شدرAdvanced Resources International Inc.، 2013 :
US. EIA, technically recoverable shale oil and shale gas resources, June 2013
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�:13-5-1سلطنة عمان
ارتفع الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في عُمان من  830مليار متر مكعب عام 2005
ليبلغ نحو  950مليار متر مكعب ( 33.5تريليون قدم مكعب) نهاية عام  ،2012اأي ما يعادل
 %1.7من الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في الدول العربية .ويبين الجدول ( )26-1تطور
احتياطيات الغاز الطبيعي في �شلطنة عمان في الفترة .2012-2008

الجدول  :26-1تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في �سلطنة عمان
(مليار متر مكعب)

ال�سنة

2008

2009

2010

2011

2012

الحتياطي

950

950

950

950

950

امل�شدرBP statistical review of the world energy، June 2013 :

ويتواجد نحو  %90من هذه الحتياطيات (اأي ما يعادل  855مليار متر مكعب) في حقول الغاز
الحر ،التي يقع معظمها �شمن منطقة المتياز التابعة ل�شركة تنمية نفط عمان.
•اأن�سطة البحث والتنقيب
تعتبر �شركة نفط عمان اأكبر �شركة في ال�شلطنة تقوم بعمليات البحث والتنقيب عن النفط
والغاز اأ�شفرت عن تحقيق اكت�شافات غازية في الفترة  2010-2008ومنها:
•خلود :ويقع في الجزء ال�شمالي من منطقة امتياز �شركة تنمية نفط عمان ،وتم اكت�شافه عام
 ،2009ثم تبعه بعد ذلك خلود-جنوب في نف�ض العام ثم خلود-غرب الذي تم اكت�شافه عام
 ،2010وهو من النوع المحكم الذي يتميز بانخفا�ض الم�شامية وارتفاع درجة الحرارة وال�شغط.
•ربيحا :1-ويقع على بعد  10كم جنوب غرب حقل خلود جنوب ،وعلى بعد  6.5كم من خلود – غرب.
وبجانب �شركة تنمية نفط عمان يوجد عدد من ال�شركات الأجنبية التي تقوم باأعمال البحث
والتنقيب عن الغاز منها �شركة �شركة  ،BPو Occidental Petroleumولكن دون تحقيق اأية
اكت�شافات جديدة.
وفي عام  ،2007وقعت �شركة  BPعلى اتفاقية مع وزارة النفط والغاز العمانية لتقييم وتنمية عدد
من الحقول المكت�شفة كحقل مكارم وحقل خزان للغاز المحكم في و�شط عمان ،واللذان تم اكت�شافهما
منذ عام  ،1993ولم يتم تطويرها نظرا ل�شعوبة ا�شتخراج الغاز بكميات تجارية من ال�شخور الكتيمة
التي تتميز بانخفا�ض الم�شامية ،وتواجدها على اأعماق ت�شل اإلى  4,650متر.
وت�شعى �شلطنة عمان لتعزيز احتياطياتها من الغاز الطبيعي لت�شل اإلى  1,400-1,100مليار
متر مكعب خالل ال�شنوات المقبلة.
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الشكل  :22-1أحواض غاز السجيل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

:14-5-1المملكة المغربية

البحث الثاني

يقدر الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في المغرب بنحو  1.5مليار متر مكعب نهاية عام
 .2012ولكن ت�شير التقديرات الأولية اإلى وجود م�شادر من غاز ال�شجيل في المغرب تقدر بنحو
 20تريليون قدم مكعب ( 566مليار متر مكعب) ،وتتواجد تلك الم�شادر في حو�شي تندوف وتادل
غدامس ،)27-1وال�شكل (.)28-1
كما هو مبين بالجدول (
تيميمون

تندوفالمملكة المغربية
بركينحجم م�سادر غاز ال�سجيل القابل تقنيا لال�ستخراج في
الجدول :27-1
مويدير
ريجان
مكعب)
(تريلي�ن قدم
إليزي

الح��ض
تندوف
تادل
االإجمالي

المخزون الجي�ل�جي من
أهنات
الغاز بدرجة من المخاطرة
الجزائر
75
20
95

حجم م�سادر غاز ال�سجيل
القابل تقنيا لال�ستخراج
17
3
20

امل�شدرUS. EIA، technically recoverable shale oil and shale gas resources، June 2013 :

المغربيةالمغربية
المملكةالمملكة
ال�سجيل في
الشكل28-1-1
ال�سكل
غازالسجيل في
أح�ا�ضغاز
 ::28اأحواض

حوض تادال

المغرب

حوض تندوف

امل�شدرAdvanced Resources International Inc.، 2013 :
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 :15-5-1الجمه�رية اليمنية
يقدر الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في اليمن بنحو  479مليار متر مكعب ( 17تريليون
قدم مكعب) في نهاية عام  ،2012بن�شبة  %0.87من الحتياطيات الموؤكدة من الغاز الطبيعي في
الدول العربية ،واأغلبه من الغاز الم�شاحب للنفط الخام.
ويتواجد نحو  %80من احتياطي الغاز في حقول النفط الواقعة في القطاع  18-في محافظة
ماأرب ،يليه القطاع( 5-جنة) الذي ي�شتحوذ على نحو  %10من الحتياطي كما هو مبين بال�شكل
(.)29-1
ال�سكل  :29-1ت�زع االحت�ياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في الجمه�رية اليمنية
في مختلف القطاعات عام 2010

امل�شدرNatural gas survey، Middle East & North Africa، 2013 edition :

ويبين الجدول ( )28-1تطور احتياطيات الغاز الطبيعي في الجمهورية اليمنية في الفترة
.2012-2008
الجدول  :28-1تط�ر االحتياطي الم�ؤكد من الغاز الطبيعي في الجمه�رية اليمنية
(مليار متر مكعب)
ال�سنة

2008

2009

2010

2011

2012

الحتياطي

490

490

488

481

479

امل�شدرBP statistical review of the world energy، June 2013 :
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•اأن�سطة البحث والتنقيب
اأعلنت هيئة ا�شتك�شاف واإنتاج النفط اليمنية ( )PEPAموؤخرا عن وجود احتياطيات اأخرى
محتملة من الغاز الطبيعي تقدر بنحو  70تريليون قدم مكعب في �شبعة قطاعات هي �ض،1-
 ،71 ،48 ،33 ،20 ،13 ،3وذلك بناء على درا�شة اأعدتها الهيئة ال�شت�شارية الفنية لوزارة النفط،
وهو ما �شي�شاهم في رفع احتياطيات اليمن من الغاز الطبيعي بناء على ما �شت�شفر عنه نتائج
عمليات الحفر ال�شتك�شافي.
()1

البحث الثاني

 :6-1اال�ستنتاجات
 :1-6-1تط�ر االحتياطي الم�ؤكد الغاز الطبيعي عالميا
•�شهدت الفترة ( )2012-2002نموا في الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي عالميا،
حيث ارتفع الحتياطي العالمي من  154.9مليار متر مكعب نهاية عام  2002لي�شل اإلى
 187.3مليار متر مكعب نهاية عام  ،2012وبلغ متو�شط معدل النمو ال�شنوي لحتياطيات
الغاز الطبيعي خالل تلك الفترة نحو .%1.93
• بلغ الإنتاج التراكمي من الغاز خالل الفترة ( )2012-2003نحو  37.73تريليون متر مكعب،
بينما بلغت الحتياطيات الم�شافة لنف�ض الفترة نحو  70.07تريليون متر مكعب ،وهو ما
ي�شير اإلى نجاح الأن�شطة ال�شتك�شافية والتطويرية في تعوي�ض  %185.8من ما تم اإنتاجه.
•ت�شير التقديرات الأولية اإلى وجود نحو  7,299تريليون قدم مكعب من م�شادر الغاز
ال�شخري القابلة تقنيا لال�شتخراج موزعة في مختلف مناطق العالم ،وت�شتحوذ خم�شة
دول فقط هي ال�شين ،والأرجنتين ،والجزائر ،والوليات المتحدة ،وكندا على نحو %53
من تلك الم�شادر.
 :2-6-1احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول العربية
•تقدر الحتياطيات الموؤكدة من الغاز الطبيعي في الدول العربية بنحو  54.84تريليون
متر مكعب في نهاية عام  2012بن�شبة  %29.2من الحتياطيات العالمية .وتتواجد نحو
 %77من هذه الحتياطيات في دول منطقة الخليج العربية م�شتندة على الحتياطيات
الهائلة من الغاز في حقل ال�شمال القطري ،بالإ�شافة اإلى احتياطيات الغاز في كل
من ال�شعودية والإمارات ،ثم تاأتي في المرتبة الثانية الدول العربية المطلة على البحر
الأبي�ض المتو�شط التي ت�شتحوذ على نحو  %15.4من احتياطيات الغاز الطبيعي في
الدول العربية.
MEES Vol. 56,No.5, 1/2/2013
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•ارتفع حجم الحتياطي الموؤكد من الغاز الطبيعي في الدول العربية من  52.84تريليون
متر مكعب نهاية عام  2002لي�شل اإلى  54.84تريليون متر مكعب بنهاية عام 2012
محققا نموا اإجماليا بلغ نحو .%3.78
•بلغ الإنتاج التراكمي من الغاز الطبيعي في الدول العربية خالل الفترة ()2012-2003
نحو  5.88تريليون متر مكعب ،بينما بلغت الحتياطيات الم�شافة لنف�ض الفترة نحو
 7.88تريليون متر مكعب ،وهو ما ي�شير اإلى نجاح الأن�شطة ال�شتك�شافية والتطويرية
في تعوي�ض  %134من ما تم اإنتاجه.
•يقدر حجم م�شادر الغاز ال�شخري القابل تقنيا لال�شتخراج في كل من م�شر ،وليبيا،
والجزائر ،والمغرب ،وتون�ض ،والأردن بنحو  978تريليون قدم مكعب ( 27,694مليار
متر مكعب) بما يعادل  %13.4من اإجمالي حجم م�شادر الغاز ال�شخري القابل تقنيا
لال�شتخراج على م�شتوى العالم .كما ت�شير التقديرات الأولية اإلى وجود  648تريليون قدم
مكعب من م�شادر الغاز ال�شخري القابلة تقنيا لال�شتخراج داخل اأرا�شي المملكة العربية
ال�شعودية.
•ت�شعى الدول العربية لرفع احتياطياتها من الغاز ،حيث تقوم حاليا عدد من ال�شركات
العالمية بالبحث والتنقيب عن الغاز في القطاعات المطروحة في عدد من الدول العربية
بموجب تراخي�ض تم منحها خالل ال�شنوات الما�شية .وقد ت�شفر هذه الأن�شطة عن تحقيق
اكت�شافات غازية جديدة ،الأمر الذي �شيعزز من مكانة المنطقة العربية على الخريطة
العالمية للغاز.
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الف�صل الثاني
اإنتاج وا�صتهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية

 :1-2مقدمة
�شهدت الفترة ( )2012-2002تطورا متوا�شال في اإنتاج الغاز الطبيعي (الم�شوق) عالميا،
حيث ارتفع الإنتاج العالمي من  2,554مليار متر مكعب عام  2002لي�شل اإلى  3,350.3مليار
متر مكعب عام  ،2012محققا نموا �شنويا ن�شبته .%2.75
وعلى ال�شعيد العربي� ،شهدت نف�ض الفترة تطورا م�شتمرا في م�شتويات اإنتاج الغاز الطبيعي
وبنمو �شنوي اأعلى من المعدل العالمي حيث بلغ نحو  ،%6.52وهو ما ي�شير اإلى نجاح الأن�شطة
التطويرية في رفع معدلت الإنتاج من الحقول المنتجة ،ودخول حقول جديدة على خريطة
الإنتاج.
ومن ناحية اأخرى� ،شهدت الدول العربية نموا في الطلب على الغاز الطبيعي خالل العقد
الما�شي ،وتزايدت وتيرته في ال�شنوات الخم�ض الأخيرة .واأ�شبح الغاز الطبيعي يمثل اأكثر من
 %50من اإجمالي ا�شتهالك الطاقة الأولية في اأغلب الدول العربية مثل جمهورية م�شر العربية،
ومملكة البحرين ،ودولة الإمارات العربية المتحدة ،وهو ما قد ينعك�ض م�شتقبال على حجم الفائ�ض
عن ال�شتهالك الذي يخ�ش�ض لأغرا�ض الت�شدير.
يتناول هذا الف�شل تطور اإنتاج وا�شتهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية خالل الفترة
( ،)2012-2002كما يتطرق اإلى م�شاريع تطوير الغاز الجاري تنفيذها والمخطط لها في مختلف
الدول العربية ،وكيف �شت�شاهم في رفع م�شتويات الإنتاج على المدى القريب.

 :2-2اإنتاج الغاز الطبيعي في الدول العربية
 :1-2-2تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في الدول العربية
�شهدت الفترة ( )2012-2002نموا �شنويا م�شتمرا في اإنتاج الغاز الطبيعي (الم�شوق) في
الدول العربية بلغت ن�شبته  ،%6.52حيث كان اإجمالي الإنتاج ل يتجاوز  288مليار متر مكعب
عام  2002بن�شبة  %11.26من اإجمالي الإنتاج العالمي اآنذاك .ومع تزايد معدلت الإنتاج في
كل من قطر ،وم�شر ،وليبيا ،والجزائر نتيجة رفع معدلت الإنتاج من الحقول المنتجة كحقل
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ال�شمال القطري ،ودخول حقول جديدة على خريطة الإنتاج في م�شر ،والجزائر ،وليبيا ،ارتفع
اإنتاج الدول العربية من الغاز الطبيعي اإلى  401.3مليار متر مكعب عام  ،2007بما يعادل
 %13.63من اإجمالي الإنتاج العالمي لنف�ض العام ،ثم ا�شتمر اإنتاج الغاز في النمو لي�شل اإلى
 541مليار متر مكعب عام  2012وهو ما يعادل  %16.15من اإجمالي الإنتاج العالمي .ويبين
ال�شكل ( )1-2تطور اإنتاج الغاز الطبيعي (الم�شوق) في الدول العربية خالل الفترة -2002
 ،2012كما يبين ال�شكل ( )2-2تطور ح�شة الدول العربية من الإنتاج العالمي خالل نف�ض
الفترة.

ال�سكل  :1-2تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي (الم�س�ق) في الدول العربية خالل الفترة 2012-2002
(مليار متر مكعب)

الم�شدرdata derived from Cedigaz natural gas in the world، various issues :
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ال�سكل  :2-2تط�ر ح�سة الدول العربية من اإجمالي االإنتاج العالمي خالل الفترة 2012-2002
(مليار متر مكعب)

الم�شدرData derived from Cedigaz natural gas in the world، various issues :

وقد �شاهمت الدول العربية بالن�شيب الأكبر في زيادة اإنتاج الغاز الطبيعي عالميا خالل الفترة
 ،2012-2002والتي بلغت نحو  796.3مليار متر مكعب ،حيث بلغت الزيادة في اإنتاج الغاز
الطبيعي في الدول العربية خالل نف�ض الفترة نحو  253.4مليار متر مكعب اأي ما يعادل %31.8
من اإجمالي الزيادة العالمية.
ويبين ال�شكل ( )3-2والجدول ( )1-2تطور اإنتاج الغاز الطبيعي في الدول العربية ،ومقارنته
مع مناطق العالم المختلفة خالل الفترة .2012-2002
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ال�سكل  : 3-2تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في مناطق العالم المختلفة خالل الفترة 2012-2002
(مليار متر مكعب)
البحث الثاني
الم�شدر“data derived” from Cedigaz natural gas in the world، various issues :

الجدول  : 1-2تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في مناطق العالم المختلفة خالل الفترة 2012-2002
(مليار متر مكعب)
المنطقة
الدول العربية
اآ�شيا /البا�شيفيك
اأمريكا ال�شمالية
اأوروبا واأورا�شيا
اأمريكا الو�شطى والجنوبية
باقي دول العالم
اإجمالي العالم

اإنتاج الغاز
عام 2002
287.6
300.5
759.1
1008.5
106.2
92.1
2554

اإنتاج الغاز
عام 2012
541
493.8
865.9
1071.3
165.8
212.4
3350.3

الزيادة في االإنتاج ن�سبة الم�ساهمة في
على اأ�سا�ض �سن�ي زيادة االإنتاج عالميا
%31.8
253.4
%24.3
193.3
%13.4
106.8
%7.9
62.8
%7.5
59.6
%15.1
120.3
%100.0
796.3

الم�شدر”data derived” from Cedigaz natural gas in the world، various issues :
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 :2-2-2ت�زع اإنتاج الغاز الطبيعي (الم�س�ق) في الدول العربية

تعد دولة قطر اأكبر منتج للغاز الطبيعي على م�شتوى الدول العربية بف�شل معدلت الإنتاج
الهائلة من حقل ال�شمال الذي يعد اأكبر حقل للغاز الحر على م�شتوى العالم .وقد بلغ اإنتاج قطر
من الغاز الطبيعي في عام  2012نحو  152.7مليار متر مكعب ،اأي ما يعادل  %28.2من اإنتاج
الغاز الطبيعي في الدول العربية.
تاأتي المملكة العربية ال�شعودية في المرتبة الثانية ،حيث يهيمن الغاز الم�شاحب على اإنتاج
المملكة من الغاز الطبيعي .وقد بلغ اإنتاج ال�شعودية من الغاز الطبيعي في عام  2012نحو 99.3
مليار متر مكعب بن�شبة  %18.4من اإجمالي اإنتاج الدول العربية.
وتعتبر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية ثالث اأكبر منتج للغاز الطبيعي عربيا بعد
قطر وال�شعودية ،حيث بلغ اإنتاجها عام  2012نحو  86.5مليار متر مكعب بن�شبة  %16من
اإجمالي اإنتاج الدول العربية .وفي جمهورية م�شر العربية ،بلغ اإنتاج الغاز الطبيعي عام 2012
نحو  60.6مليار متر مكعب .وي�شكل اإنتاج م�شر من الغاز الطبيعي نحو  %11.2من اإجمالي اإنتاج
الدول العربية لتحتل بذلك المرتبة الرابعة على م�شتوى الدول العربية.
وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة خام�ض اأكبر منتج للغاز الطبيعي عربيا ،حيث بلغ اإنتاجها
عام  2012نحو  54.3مليار متر مكعب بن�شبة  %10من اإجمالي اإنتاج الدول العربية.
وت�شكل هذه الدول الخم�ض مجتمعة نحو  %83.8من اإجمالي اإنتاج الغاز الطبيعي في الدول
العربية كما هو مبين بال�شكل (.)4-2

ال�سكل  :4-2ت�زع اإنتاج الغاز الطبيعي(الم�س�ق) في الدول العربية عام 2012

الم�شدرdata derived from Cedigaz natural gas in the world، 2013 edition :
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ي�شكل اإنتاج الغاز الطبيعي في الدول الأع�شاء في منظمة اأوابك نحو  %93من اإجمالي اإنتاج
الدول العربية عام  .2012بينما ت�شاهم �شلطنة عمان بالن�شيب الأكبر من اإنتاج الدول العربية
خارج منظمة اأوابك ،حيث بلغ اإنتاجها من الغاز الطبيعي عام  2012نحو  30مليار متر مكعب،
بن�شبة  %5.5من اإجمالي اإنتاج الدول العربية .وفي الجمهورية اليمنية ،بلغ اإنتاج الغاز الطبيعي
عام  2012نحو  7.59مليار متر مكعب بن�شبة  %1.4من اإجمالي اإنتاج الدول العربية .وفي
المملكة الأردنية الها�شمية ،بلغ اإنتاج الغاز الطبيعي عام  2012نحو  0.22مليار متر مكعب.
وت�شاهم الدول العربية غير الأع�شاء بمنظمة اأوابك بنحو  %7من اإجمالي اإنتاج الغاز الطبيعي
في الدول العربية كما هو مبين بال�شكل (.)5-2

ال�سكل  :5-2ت�زع اإنتاج الغاز الطبيعي (الم�س�ق) بين الدول االأع�ساء في اأوابك
والدول غير االأع�ساء عام 2012

 :3-2ا�ستهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية
 :1-3-2تط�ر ا�ستهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية
ت�شهد الدول العربية نموا ملحوظا في الطلب على الغاز الطبيعي ،حيث تتعدد ا�شتخداماته
في القطاعات المختلفة ،ويعد قطاع الكهرباء من اأكثر القطاعات ا�شتهالكا للغاز الطبيعي
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ل�شتخدامه كوقود في محطات توليد الطاقة الكهربائية .كما يعد القطاع ال�شناعي من
القطاعات كثيفة ال�شتهالك للغاز الطبيعي ،وي�شم �شناعة الحديد وال�شلب ،و�شناعة الأ�شمنت،
و�شناعة الألمونيوم .كما ي�شتخدم الغاز الطبيعي في �شناعة البتروكيماويات كلقيم في �شناعة
المواد الأولية.
وقد �شهدت الفترة ( )2012-2002نموا �شنويا م�شتمرا في معدلت ا�شتهالك الغاز الطبيعي
في الدول العربية بلغت ن�شبته  ،%5.58حيث كان اإجمالي ال�شتهالك في الدول العربية مجتمعة
ل يتجاوز  203مليار متر مكعب عام  .2002ومع تزايد الطب المحلي على الغاز الطبيعي ،بلغ
ا�شتهالك الغاز الطبيعي قرابة  265مليار متر مكعب عام  ،2007ثم ا�شتمر الطلب المحلي في
الرتفاع منقادا بالتو�شع في م�شاريع اإن�شاء محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي ،وم�شاريع
البتروكيماويات وم�شتقات الغاز لي�شل اإلى قرابة  350مليار متر مكعب عام  .2012ويو�شح
ال�شكل ( )6-2تطور ا�شتهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية خالل الفترة ( .)2012 – 2002

ال�سكل  :6-2تط�ر ا�ستهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية خالل الفترة 2012 – 2002
(مليار متر مكعب)

()2( )1
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 :2-3-2ت�زع ا�ستهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية

البحث الثاني

تحتل المملكة العربية ال�شعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث ا�شتهالك الغاز
الطبيعي ،حيث ت�شتهلك كامل اإنتاجها الذي بلغ نحو  99.3مليار متر مكعب عام  ،2012وهو ما
يعادل  %28.4من اإجمالي ا�شتهالك الغاز في الدول العربية.
وت�شتهلك دولة الإمارات العربية المتحدة الغاز الطبيعي بمعدلت عالية تفوق م�شتويات الإنتاج
المحلي ،حيث بلغ ا�شتهالك الإمارات من الغاز الطبيعي في عام  2012نحو  62.9مليار متر مكعب،
بن�شبة  %18من اإجمالي ا�شتهالك الدول العربية ،لتحتل بذلك المرتبة الثانية بعد ال�شعودية.
كما ت�شهد جمهورية م�شر العربية نموا متزايدا في الطلب على الغاز الطبيعي وبالأخ�ض في �شهور
ال�شيف ،منقادا بزيادة ا�شتهالك الكهرباء ،حيث بلغ ا�شتهالك الغاز عام  2012نحو  52.6مليار متر
مكعب ،بن�شبة  %15من اإجمالي ا�شتهالك الدول العربية وهي ثالث اأكبر م�شتهلك للغاز الطبيعي عربيا.
تحتل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية المرتبة الرابعة بين الدول العربية ،حيث بلغ
ا�شتهالكها من الغاز عام  2012نحو  30.9مليار متر مكعب بن�شبة  ،%8.8تليها دولة قطر في
المرتبة الخام�شة والتي بلغ ا�شتهالكها نحو  26.2مليار متر مكعب فقط بن�شبة .%7.5
ويبلغ ا�شتهالك الغاز الطبيعي في هذه الدول الخم�ض مجتمعة نحو  %77.7من اإجمالي
ا�شتهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية .ويبين ال�شكل ( )7-2توزع ا�شتهالك الغاز الطبيعي في
الدول العربية عام .2012

ال�سكل  : 7-2ت�زع ا�ستهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية عام 2012

()2( )1
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وبلغ ا�شتهالك الغاز الطبيعي في الدول الأع�شاء في اأوابك نحو  326.7مليار متر مكعب اأي
ما يعادل  %93.4من اإجمالي ا�شتهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية عام .2012
بينما بلغ ا�شتهالك الغاز الطبيعي في الدول غير الأع�شاء عام  2012نحو  23.1مليار متر
مكعب ،وي�شتهلك معظمه في �شلطنة عمان ،حيث بلغ ا�شتهالكها نحو  20.25مليار متر مكعب،
بن�شبة  %5.8من اإجمالي ا�شتهالك الدول العربية .وفي المملكة الأردنية الها�شمية ،بلغ ا�شتهالك
الغاز نحو  0.7مليار متر مكعب.
وفي المملكة المغربية ،بلغ ا�شتهالك الغاز نحو  1.2مليار متر مكعب .ويبين ال�شكل ()8-2
توزع ا�شتهالك الغاز الطبيعي بين الدول الأع�شاء في اأوابك والدول غير الأع�شاء عام .2012

ال�سكل  :8-2ت�زع ا�ستهالك الغاز الطبيعي بين الدول االأع�ساء في اأوابك
والدول غير االأع�ساء عام 2012

:3-3-2مقارنة م�ست�يات اإنتاج وا�ستهالك الغاز في الدول العربية
يفوق اإنتاج الدول العربية من الغاز الطبيعي احتياجات ال�شوق المحلي حيث بلغت
ن�شبة ال�شتهالك/الإنتاج نحو  %64.7عام  2012كما هو مبين بال�شكل ( ،)9-2ويتم
ت�شدير الفائ�ض عن ال�شتهالك عبر الأنابيب اأو ت�شييله وت�شديره بوا�شطة الناقالت .ولكن
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البحث الثاني

يختلف هذا الأمر من دولة اإلى اأخرى ،ففي قطر والجزائر وليبيا ،يغطي الإنتاج احتياجات
ال�شوق المحلي مع وجود فائ�ض للت�شدير .بينما ت�شتهلك ال�شعودية والبحرين ،الإنتاج
المحلي بالكامل مع عدم وجود اأي فائ�ض يمكن ت�شديره .اأما في بع�ض الدول العربية
الأخرى مثل المغرب ،وتون�ض ،والأردن ،والكويت ،فيتم ا�شتيراد الغاز الطبيعي ل�شد الفجوة
بين الإنتاج وال�شتهالك المحلي.

ال�سكل  :9-2مقارنة اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي
في الدول العربية خالل الفترة 2012 – 2002
(مليار متر مكعب)

وقد �شهدت الفترة ( )2012-2002تباينا في معدلت اإنتاج وا�شتهالك الغاز الطبيعي
في ال�شنوات الخم�ض الأولى عن ال�شنوات الخم�ض الأخيرة .ففي الفترة الأولى (-2002
 ،)2007كانت وتيرة نمو الإنتاج اأعلى بكثير من معدل نمو ال�شتهالك ،حيث بلغ معدل
النمو ال�شنوي لإنتاج الغاز الطبيعي نحو  ،%6.89في حين بلغ معدل النمو ال�شنوي
لال�شتهالك نحو .%5.41
بينما يت�شح خالل الفترة الثانية ( ،)2012-2007التراجع في معدل نمو الإنتاج مقارنة
بالفترة ال�شابقة لها ،حيث بلغ نحو  ،%6.16في حين �شهد ا�شتهالك الغاز الطبيعي ارتفاعا
ملحوظا مقارنة بنف�ض الفترة محققا نموا �شنويا ن�شبته  %5.74كما هو مبين ال�شكل (.)10-2
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ال�سكل  :10-2معدل النم� ال�سن�ي الإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في الدول
العربية في الفترة  ،2007/2002والفترة 2012/2007

 :4-2التط�رات الحالية الإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية
 :1-4-2دولة االإمارات العربية المتحدة
•اإنتاج الغاز الطبيعي
تعد الإمارات خام�ض اأكبر منتج للغاز الطبيعي عربيا ،وي�شكل اإنتاجها من الغاز(الم�شوق)
نحو  %10من اإجمالي اإنتاج الدول العربية عام  .2012وقد �شهدت الفترة ()2012-2007
تطورا محدودا في اإنتاج الغاز الطبيعي في دولة الإمارات ،حيث ارتفع الإنتاج من  50.34مليار
متر مكعب عام  2007لي�شل اإلى  54.31مليار متر مكعب عام  2012محققا نمو �شنويا ن�شبته
.%1.53
وي�شكل الغاز الم�شوق نحو  %63.4من الإنتاج الإجمالي عام  ،2012بينما ت�شكل كميات الغاز
المعاد حقنها في مكامن النفط نحو  ،%29حيث بلغت نحو  24.89مليار متر مكعب .ويبين
الجدول ( )2-2تطور اإنتاج الغاز الطبيعي في دولة الإمارات خالل الفترة .2012-2008
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الجدول  :2-2تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في دولة االإمارات العربية المتحدة
(مليار متر مكعب)
البحث الثاني

ال�سنة

2008

2009

2010

2011

2012

الإنتاج الإجمالي

80.12

75.84

79.78

82.43

85.61

الغاز الم�شوق

50.24

48.82

51.28

52.3

54.31

الغاز المعاد حقنه

23.14

22.05

22.41

23.97

24.89

الغاز المحروق

1.01

0.99

0.97

0.98

1.02

الفاقد في عمليات المعالجة

5.74

3.98

5.12

5.18

5.39

الم�شدرdata derived from Cedigaz natural gas in the world، various issues :

ت�شاهم اإمارة اأبو ظبي بالن�شيب الأكبر في اإنتاج الإمارات من الغاز الطبيعي ،حيث يبلغ اإنتاجها
الإجمالي من الغاز الطبيعي نحو  74.8مليار متر مكعب ،وهو ما يعادل  %87.4من اإجمالي اإنتاج
الغاز الطبيعي لدولة الإمارات عام  .2012وي�شتخدم الغاز الطبيعي المنتج من الحقول البرية
في توفير الوقود الالزم لمحطات توليد الكهرباء ،كما يعاد حقن جزء من اإنتاج الغاز في المكامن
لتح�شين اإنتاج النفط ،وتقدر هذه الكميات بنحو  22.35مليار متر مكعب ،بما يعادل قرابة %30
من اإجمالي اإنتاج اأبو ظبي من الغاز الطبيعي .بينما ي�شتخدم الغاز الم�شاحب والحر المنتج من
الحقول الواقعة في المغمورة ومنها حقل اأم ال�شيف ،اأبو البخو�ض ،زاكوم العلوي وال�شفلي ،في
تغذية م�شنع ت�شييل الغاز التابع ل�شركة اأدجاز في جزيرة دا�ض .
()1

وتواجه اإمارة اأبو ظبي تحديا فيما يتعلق بتطوير حقول الغاز الطبيعي التي تت�شم بالحمو�شة
ال�شديدة مثل حقل باب ،وحقل �شاه ،وهو ما يوؤدي اإلى ارتفاع التكاليف الالزمة ل�شتخراج الغاز.
وتخطط الحكومة لتطوير هذه الحقول وو�شعها على الإنتاج خالل الفترة المقبلة ،بهدف تلبية
الطلب المتنامي على الغاز خا�شة في قطاع الكهرباء.
تاأتي اإمارة ال�شارقة في المرتبة الثانية بعد اإمارة اأبو ظبي من حيث اإنتاج الغاز الطبيعي .وفي
عام  ،2012بلغ الإنتاج الإجمالي من الغاز الطبيعي نحو  4.28مليار متر مكعب ،وهو ما يعادل
 %5من الإنتاج الإجمالي من الغاز لدولة الإمارات ،بينما بلغت كميات الغاز الم�شوق لنف�ض العام
نحو  3.63مليار متر مكعب بما يعادل  %6.8من اإجمالي كميات الغاز الم�شوق في الإمارات.
Cedigaz natural gas in the world, 2013 edition
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وت�شهد ال�شارقة تراجعا في اإنتاج الغاز الطبيعي منذ عام  ،2007اإل اأنه من المتوقع اأن ي�شهد
اإنتاج الغاز الطبيعي طفرة في الفترة المقبلة مع ت�شغيل حقل الزورة الم�شترك مع اإمارة عجمان
خالل عام . 2014
()1

وفي دبي ،يعتبر حقل مرغم الذي تم و�شعه على الإنتاج عام  ،1984الم�شدر الرئي�شي للغاز
الم�شوق ،وي�شهد اإنتاجه تراجعا منذ فترة ،حيث بلغ اإنتاجه عام  2012نحو  120مليون قدم
مكعب/اليوم مقارنة ب�  330مليون قدم مكعب/اليوم عام  .2000وفي عام  ،2012بلغت كميات
الغاز الم�شوق في دبي نحو  2.10مليار متر مكعب.
اأما اإمارة اأم القيوين ،فقد بداأت في اإنتاج الغاز على نطاق محدود عام  2008من حقل �شغير
في المغمورة ،الذي ي�شدر اإنتاجه اإلى معمل خور خوير لإنتاج غاز البترول الم�شال في اإمارة راأ�ض
الخيمة .وفي عام  ،2012بلغت كميات الغاز الم�شوق في اأم القيوين نحو  0.8مليار متر مكعب.
ويبين ال�شكل ( )11-2توزع اإنتاج الغاز (الم�شوق) في دولة الإمارات العربية المتحدة خالل
الفترة .2012-2007

ال�سكل  :11-2ت�زع اإنتاج الغاز (الم�س�ق) في دولة االإمارات العربية المتحدة
خالل الفترة ( 2012-2007مليار متر مكعب)

الم�شدرCedigaz natural gas in the world، various issues :
Natural gas survey ,Middle East and North Africa, 2013
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•مجمعات معالجة الغاز الطبيعي
اأ-اإمارة اأب� ظبي
البحث الثاني

يوجد في اإمارة اأبو ظبي عدة مجمعات لمعالجة الغاز الطبيعي منها مجمع حب�شان ،ومعمل
الروي�ض لتجزئة ال�شوائل ،ومجمع حب�شان 5-والذي تم ت�شغيله منت�شف عام .2013

•مجمع غاز حب�سان
يعتبر مجمع غاز حب�شان اأحد اأكبر مجمعات معالجة الغاز الطبيعي في دولة الإمارات ،حيث
ت�شل طاقته اإلى ما يقارب ثلثي اإجمالي اإنتاج الغاز الطبيعي من الحقول البرية في اأبو ظبي .تم
بناء المرحلة الأولى لمجمع حب�شان عام  ،1983لمعالجة الغاز الطبيعي الم�شاحب لإنتاج النف���ط
من حق���ل باب ،بطاق���ة  530مليون ق����دم مكعب/اليوم ،لإنتاج  460ملي���ون ق��دم مكعب/اليوم
من الغاز الم�شوق ،و 4,500طن/اليوم من �شوائل الغاز الطبيعي ،و 22األف برميل/اليوم من
المتكثفات ،ونحو  800طن/اليوم من الكبريت .وخ�شع المجمع بعد ذلك لعمليات تو�شعة باإ�شافة
ثالث وحدات جديدة بهدف ا�شتيعاب الزيادة في اإنتاج الغاز الطبيعي الم�شاحب ،مما �شاهم
في رفع طاقة المعالجة اإلى  3.3مليار قدم مكعب/اليوم ،لإنتاج  2.5مليار قدم مكعب/اليوم من
الغاز الم�شوق ،و 230األف برميل/اليوم من المتكثفات ،وقرابة  6,800طن/اليوم من �شوائل الغاز
الطبيعي ،بالإ�شافة اإلى  4,700طن/اليوم من الكبريت.
وفي عام  ،2009تم اإجراء تو�شعة لمجمع حب�شان باإ�شافة �شواغط جديدة ،ووحدات جديدة
لتح��لية الغ���از ،كما تم ت�شغيل محطة جديدة في حقل باب بطاقة ا�شتيعابية  1.3مليار قدم
مكعب/اليوم ،لإنتاج  1.2مليار قدم مكعب/اليوم من الغاز الم�شوق بالإ�شافة اإلى  130األف
برميل/اليوم من المتكثفات ،و 11.8األف طن/اليوم من �شوائل الغاز الطبيعي.

•معمل حب�سان5 -
يعتبر معمل حب�شان 5-جزء من منظومة م�شروع الغاز المتكامل ( )IGDفي اإمارة اأبو ظبي.
وتبلغ الطاقة الت�شميمية للم�شنع نحو  2.15مليار قدم مكعب /اليوم ،وت�شمل  1مليار قدم
مكعب/اليوم من حقل اأم ال�شيف البحري ،بالإ�شافة اإلى  1مليار قدم مكعب/اليوم من اإنتاج الغاز
الم�شاحب وغير الم�شاحب من الحقول البرية ،لإنتاج نحو  750مليون قدم مكعب/اليوم من الغاز
الم�شوق ،بالإ�شافة اإلى  12األف طن/اليوم من الإيثان و�شوائل الغاز الطبيعي.
وفي منت�شف عام  ،2013اأعلنت �شركة اأبو ظبي ل�شناعات الغاز المحدودة (جا�شكو) ،وهي
ال�شركة المالكة والم�شوؤولة عن ت�شغيل حب�شان ،5-اأنها اأنجزت الت�شغيل التجريبي للم�شنع بكامل
طاقته الإنتاجية.
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•معمل الروي�ض لتجزئة ال�س�ائل
يعود ت�شغيل معمل الروي�ض اإلى عام  ،1982وكان الهدف من اإن�شائه هو معالجة وتجزئة
�شوائل الغاز الطبيعي التي يتم ف�شلها من الغاز الم�شاحب لإنتاج النفط من حقول بو ح�شا،
وباب ،وع�شب .ويتم �شخ تلك ال�شوائل عبر الأنابيب اإلى معمل الروي�ض لتجزئتها واإنتاج غاز
البترول الم�شال ،وتتولى �شركة جا�شكو عمليات الت�شدير من خالل المرفاأ البحري التابع لها
في الروي�ض.
وقد تم تط��وي���ر المعمل على مراحل ،ففي عام  1996تم رفع طاقته اإلى  6مليون
طن/ال�شنة من المتكثفات ،و 4مليون طن/ال�شنة من غاز البترول الم�شال .وفي عام
 ،2001تم اإ�شافة وح��دات جديدة �شمن المرحلة الأول��ى والثانية من م�شروع تطوير
وا�شتثمار غاز الحقول النفطية البرية .وت�شمنت هذه المرحلة اأي�شا ت�شغيل وحدة
ف�شل الإيثان التي تم النتهاء منها عام  ،2005بطاقة  400طن/اليوم لتلبية احتياجات
�شركات البتروكيماويات.
وفي عام  ،2005تم اإ�شافة خط الإنتاج الثالث ،بطاقة  24,400طن/اليوم من �شوائل الغاز
الطبيعي .ويجري حاليا اإ�شافة خط الإنتاج الرابع �شمن م�شروع الغاز المتكامل في اإمارة اأبو
ظبي.

ب -اإمارة ال�سارقة
•معمل �سركة �سالك� ()Shalco Plant
يقع معمل �شالكو في منطقة ال�شجعة  ،Saja'aويعود ت�شغيله اإلى عام  .1970كان الهدف من
اإن�شاء المعمل هو معالجة الغاز الطبيعي المنتج من حقل ال�شجعة وحقل مفيد بطاقة  440مليون
قدم مكعب/اليوم لإنتاج  230األف طن �شنويا من البروبان 170 ،األف طن �شنويا من البيوتان،
بالإ�شافة اإلى  220األف طن �شنويا من المتكثفات .وفي عام  ،1994تم رفع طاقته اإلى  800مليون
قدم مكعب/اليوم لمعالجة اإنتاج الغاز من حقل قحيف.

•معمل غاز ال�سجعة
تم ت�شغيل معمل غاز ال�شجعة عام  2006بطاقة  600مليون قدم مكعب/اليوم لإنتاج 500
مليون قدم مكعب/اليوم من الغاز الم�شوق ،بالإ�شافة اإلى  350طن/اليوم من الكبريت .ويقوم
المعمل بمعالجة الغاز المنتج من حقل مبارك البحري الذي يتم نقله عبر خط اأنابيب طوله 80
كم ،وقطره  30بو�شة.
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ج -اإمارة دبي
•معمل غاز جبل علي
البحث الثاني

تم ت�شغيل معمل غاز جبل علي بوا�شطة �شركة دبي للغاز الطبيعي ( )Dugasفي
عام  ،1980لمعالجة اإنتاج الغاز الطبيعي من حقول فتح ،وجنوب غرب فتح ،ورا�شد،
الواقعة في المنطقة المغمورة ،بطاقة معالجة  100ملي���ون ق��دم مك���عب/الي���وم لإنتاج
 55مليون قدم مكعب/اليوم من الغاز الم�شوق 500 ،طن/الي��وم من الب���روبان ،و700
طن/اليوم من البيوتان ،بالإ�شافة اإلى  6,000برميل/اليوم من المتكثفات .وتزامنا مع
ت�شغيل حقل مرغم ،تم عمل تو�شعة للمعمل عام  1984ورفع طاقته الإنتاجية اإلى 130
مليون قدم مكعب/اليوم من الغاز الجاف 700 ،طن/اليوم من البروبان 1,000 ،طن/اليوم
من البيوتان ،و 9,000برميل/اليوم من المتكثفات.
وينقل الغاز من حقل مرغم عبر خطي اأنابيب ،الأول بطول  45كم ،وقطر  16بو�شة وتم
ت�شغيله عام  ،1989والثاني بقطر  24بو�شة وتم ت�شغيله عام  .1992وتقدر ال�شعة الإجمالية
لمنظومة ”مرغم-جبل علي“ بنحو  450مليون قدم مكعب/اليوم.

د-اإمارة راأ�ض الخيمة
يوجد في راأ�ض الخيمة معمل لف�شل المتكثفات واإنتاج غاز البترول الم�شال في منطقة خور
خوير ،ويعود ت�شغيله اإلى عام  .1986تم اإن�شاء المعمل �شمن م�شروع تطوير حقل �شالح بهدف
اإنتاج  55مليون قدم مكعب/اليوم من الغاز الم�شوق 1,300 ،برميل/اليوم من غاز البترول الم�شال،
بالإ�شافة اإلى  400برميل/اليوم من المتكثفات.
كما يقوم المعمل بمعالجة الغاز المنتج من حقل اأم القيوين في المغمورة منذ عام 2008
بموجب اتفاق بين الإمارتين.

ه�-اإمارة اأم القي�ين
في اأيار/مايو  ،2008بداأ اإنتاج الغاز الطبيعي في حقل اأم القيوين في المغمورة بمعدل
 77مليون قدم مكعب/اليوم ،وينقل الغاز عبر خط اأنابيب بحري طوله  75كم اإلى معمل خور
خوير باإمارة راأ�ض الخيمة للمعالجة وا�شتخال�ض غاز البترول الم�شال .وبلغ اإنتاج الحقل من الغاز
الطبيعي في عام  2012نحو  92مليون قدم مكعب/اليوم.
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•ا�ستهالك الغاز الطبيعي في دولة االإمارات
تعتمد الإم��ارات ب�شفة اأ�شا�شية على الغاز الطبيعي في تلبية الطلب المحلي على الطاقة
الأولية ،حيث ي�شكل الغاز الطبيعي نحو  %63.4من اإجمالي ا�شتهالك الطاقة الأولية عام 2012
كما هو مبين بال�شكل (.)12-2

ال�سكل  :12-2ت�زع ا�ستهالك الطاقة االأولية
في دولة االإمارات العربية المتحدة عام 2012

الم�شدرBP statistical review of the world energy، June 2013 :

ت�شهد الإم��ارات طلبا متزايدا على الغاز الطبيعي وخا�شة في اأ�شهر ال�شيف ل�شتخدامه
كوقود في توليد الطاقة الكهربائية .ونظرا لعدم قدرة م�شتويات الإنتاج المحلي على تلبية الطلب
المتنامي ،تقوم اإمارة اأبو ظبي با�شتيراد الغاز من دولة قطر عبر خط دولفين ،كما تقوم اإمارة دبي
با�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل.
وكما هو مبين بال�شكل ( ،)13-2فقد ارتفع ال�شتهالك المحلي بوتيرة اأعلى من نمو الإنتاج،
حيث ارتفع ال�شتهالك من  49.2مليار متر مكعب عام  2007لي�شل اإلى  62.9مليار متر مكعب
عام  ،2012محققا نموا �شنويا ن�شبته  ،%5.05في حين بلغ معدل النمو ال�شنوي لإنتاج الغاز
الطبيعي خالل نف�ض الفترة نحو .%1.53
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ال�سكل  :13-2تط�ر اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في دولة االإمارات العربية المتحدة خالل الفترة 2012-2007
(مليار متر مكعب)
البحث الثاني
الم�شادر:

(- BP statistical review of the world energy, June 2013)consumption data
(- Cedigaz natural gas in the world, various issues )production data

• م�ساريع تط�ير الغاز الجاري تنفيذها والمخطط لها
تقوم اإمارة اأبو ظبي بتنفيذ عدد من م�شاريع تطوير حقول الغاز الطبيعي تهدف من خاللها رفع
م�شتويات الإنتاج المحلي لتلبية الطلب المتنامي على الغاز ،ومنها م�شروع الغاز المتكامل ،وم�شروع
تطوير حقل �شاه .ومن الم�شاريع المخطط لها م�شروع تطوير حقل باب.

•م�سروع الغاز المتكامل ()Integrated Gas Development Project
يهدف م�شروع الغاز المتكامل اإلى ربط عمليات النفط والغاز البحرية بالبرية ،من خالل اإن�شاء
خط لنقل الغاز من حقل اأم ال�شيف البحري اإلى جزيرة دا�ض لتجفيفه و�شغطه ثم نقله عبر خط
اأنابيب بحري اإلى مجمع حب�شان 5-الذي ي�شم اأربعة خطوط اإنتاج ل�شتكمال عمليات المعالجة
ثم �شخه في ال�شبكة الوطنية للغاز.
تبلغ ا�شتثمارات الم�شروع نحو  10مليار دولر وبطاقة ت�شميمية  1مليار قدم مكعب/اليوم،
يخ�ش�ض منها  %75لنقل اإنتاج الغاز من الحقول البحرية اإلى مجمع حب�شان ،بينما �شتترك
ال� %25الباقية كطارئ ل�شتيعاب اإنتاج الغازات الم�شاحبة حال توقف م�شنع اأدجاز.
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•م�سروع تط�ير حقل �ساه
يهدف الم�شروع اإلى تطوير حقل �شاه عالي الحمو�شة وا�شتخراج  1مليار قدم مكعب/اليوم،
لإنتاج نحو  540مليون قدم مكعب/اليوم من الغاز الم�شوق ،بالإ�شافة اإلى  50األف برميل/اليوم
من �شوائل الغاز الطبيعي ،ونحو  10,000طن/اليوم من حبيبات الكبريت ال�شلبة.
تقدر ا�شتثمارات الم�شروع بنحو  10مليار دولر وتقوم بتنفيذه �شركة اأبو ظبي لتطوير الغاز
المحدودة (الح�شن للغاز) وهي م�شروع م�شترك بين �شركة بترول اأبوظبي الوطنية (اأدن��وك)،
و�شركة  Occidental Petroleumالأمريكية بن�شبة م�شاركة  .%40/60يذكر اأن محتوى
كبريتيد الهيدروجين في غاز حقل �شاه ي�شل اإلى  %23و�شيتم ا�شتخال�شه وتحويله اإلى حبيبات
كبريت �شلبة لكي يتم ت�شديرها من خالل ميناء الروي�ض في اإمارة اأبو ظبي ،وذلك من خالل
م�شروع القطار الجاري اإن�شاوؤه حاليا بطول  226كم بوا�شطة �شركة قطار التحاد ويربط بين حقل
�شاه وميناء الروي�ض .ويتوقع ت�شغيل القطار في الربع الأخير من عام  ،2014تزامنا مع بدء الإنتاج
من حقل �شاه .وفي ت�شرين الأول /اأكتوبر  ،2013اأعلنت �شركة الح�شن للغاز ،عن انتهاء نحو %90
من اأعمال الإن�شاء الجارية في الم�شروع ،على اأن يتم النتهاء من جميع الأعمال الجارية وو�شعه
على الإنتاج نهاية العام الجاري .2014

•م�سروع تط�ير حقل باب

يهدف الم�شروع اإلى تطوير حقل باب عالي الحمو�شة الذي يقع على بعد  150كم جنوب غرب
اأبو ظبي لإنتاج  500مليون قدم مكعب/اليوم من الغاز الم�شوق با�شتثمارات تبلغ  10مليار دولر،
ومن المتوقع و�شع الحقل على الإنتاج بحلول عام  .2020وفي اأيار /مايو  ،2013فازت �شركة
 shellبعقد تطوير الحقل لمدة  30عاما ،وجاري حاليا اإعداد الم�شروع الم�شترك بين �شركة بترول
اأبو ظبي الوطنية التي �شتمتلك  %60من الأ�شهم و�شركة  Shellالتي �شتمتلك الن�شبة الباقية ،ومن
المتوقع طرح مناق�شة عقد الهند�شة والتوريد والإن�شاء ( )EPCبحلول .2016-2015

 :2-4-2مملكة البحرين
•اإنتاج الغاز الطبيعي
�شهدت الفترة ( )2012-2007نموا ملحوظا في اإنتاج البحرين من الغاز الطبيعي(الم�شوق)،
حيث ارتفع الإنتاج من  12.13مليار متر مكعب عام  2007لي�شل اإلى  13.74مليار متر مكعب
عام  2012محققا نمو �شنويا ن�شبته  .%2.53ويعود ذلك اإلى خطط التطوير الم�شتمرة في
تكوينات الخف واأ�شفل الخف الواقعة تحت حقل البحرين ،حيث تم حفر ثمانية اآبار جديدة على
اأعماق تتراوح بين  15,000-12,000قدم خالل تلك الفترة  .وي�شكل الغاز الم�شوق نحو %82
()1

Natural gas survey, Middle East and North Africa, 2013 edition

179

1

من الإنتاج الإجمالي للغاز عام  ،2012بينما يمثل الغاز المعاد حقنه في المكامن النفطية لتح�شين
اإنتاج النفط نحو  ،%18حيث بلغ نحو  3مليار متر مكعب .ويبين الجدول ( )3-2تطور اإنتاج الغاز
الطبيعي في البحرين خالل الفترة .2012-2008
البحث الثاني

الجدول  :3-2تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في مملكة البحرين
(مليار متر مكعب)
ال�سنة
الإنتاج الإجمالي
الغاز الم�شوق
الغاز المعاد حقنه

2008
15.24
12.70
2.54

2009
15.39
12.79
2.60

2010
15.76
13.14
2.62

2011
15.63
12.97
2.66

2012
16.75
13.74
3.02

الم�شدر :الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين

يهيمن اإنتاج الغاز الحر من مكمن الخف على اإنتاج البحرين من الغاز الطبيعي ،حيث ي�شكل %76
من الإنتاج الإجمالي عام  ،2012بينما ي�شاهم الغاز الم�شاحب للنفط من حقل البحرين بالن�شبة
الباقية .وقد و�شل اإنتاج الغاز الم�شاحب اإلى اأعلى م�شتوياته عام  ،2012حيث بلغ نحو  4.05مليار
متر مكعب مقارنة بنحو  2.83مليار متر مكعب عام  2007كما هو مبين بال�شكل ()14-2

ال�سكل  :14-2تط�ر اإنتاج الغاز الم�ساحب والغاز الحر في البحرين خالل الفترة 2012-2007
(مليار متر مكعب)

الم�شدر :الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين
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•مجمعات معالجة الغاز الطبيعي
يوجد في البحرين مجمع لمعالجة الغاز واإنتاج غاز البترول الم�شال تابع ل�شركة غاز البحرين
الوطنية (بنا غاز) في منطقة �شترة ،حيث يتم تجميع الغاز الم�شاحب من  16م�شعباً ()Manifold
لآبار اإنتاج النفط في حقل البحرين ،ويتم ف�شل الغاز الم�شاحب عن النفط في فوا�شل ت�شرف
على ت�شغيلها �شركة تطوير للبترول التي تتولى ت�شغيل حقل البحرين  .ويتم توزيع الغاز الم�شتخرج
من م�شعبات الآبار على �شبع محطات �شغط تتولى اإدارتها �شركة بنا غاز.
واإلى جانب ذلك ،يتم �شخ الغاز الناتج من عمليات م�شفاة البحرين و�شغطه مع الغاز الم�شاحب
واإر�شاله اإلى معمل الغاز المركزي ل�شتخال�ض غاز البترول الم�شال .وبداأ ت�شغيل هذا المعمل
بطاقة مقدارها  110مليون قدم مكعب/اليوم من الغاز الم�شاحب.
وبعد تنفيذ �شل�شلة من عمليات التو�شعة نظرا للزيادة في اإنتاج الغاز الم�شاحب من حقل
البحرين ،ارتفعت طاقة المعالجة اإلى  300مليون قدم مكعب/اليوم .ويتم اإر�شال وتخزين البروبان
والبيوتان ال�شائلين اإلى �شهاريج تبريد ل�شحنهما في ال�شفن من مرف أا �شترة ،فيما تر�شل النافثا اإلى
م�شفاة البحرين (بابكو) لتخزينها لأغرا�ض الت�شدير
وقد �شهدت الفترة  ،2012-2007تطورا في اإنتاج البروبان ،والبيوتان ،والنافثا من �شركة غاز البحرين
الوطنية تزامنا مع رفع معدلت اإنتاج الغاز الم�شاحب من حقل البحرين كما هو مبين بال�شكل (.)15-2
()1

ال�سكل  :15-2تط�ر اإنتاج البروبان ،والبي�تان ،والنافثا من �سركة غاز البحرين
ال�طنية خالل الفترة ( 2012-2007ملي�ن برميل)

الم�شدر� :شركة غاز البحرين الوطنية
1

املوقع الر�شمي ل�شركة غاز البحرين الوطنية www.banagas.com
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البحث الثاني

اأما فيما يتعلق باإنتاج غاز الخف (الغاز الحر) ،فيتم نزع الماء عن الغاز في وحدات
تجفيف الغاز ( )GDUوت�شم �شبعة وحدات جديدة ،حيث قامت �شركة نفط البحرين
(بابكو) بت�شغيل الوحدات الثالثة الأولى عام  ،2010والباقي عام  ،2011لي�شخ الغاز
المعالج بعد ذلك اإلى الم�شتهلكين .ويبين ال�شكل ( )16-2منظومة اإنتاج وت�شويق الغاز
الطبيعي في البحرين.

ال�سكل  :16-2منظ�مة اإنتاج وت�س�يق الغاز الطبيعي في مملكة البحرين

الم�شدر :الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين

•ا�ستهالك الغاز الطبيعي
يعتبر الغاز الطبيعي الم�شدر الرئي�شي للطاقة الأولية في البحرين ،حيث يمثل نحو
 %89.4من اإجمالي ا�شتهالك الطاقة الأول��ي��ة ع��ام  ،2012وه��ي الن�شبة الأعلى على
م�شتوى ال��دول العربية ،ويحل النفط في المرتبة الثانية بن�شبة  %10.6كما هو مبين
بال�شكل (.)17-2
182

واقع وآفاق صناعة وتجارة الغاز الطبيعي في الدول العربية

ال�سكل  :17-2ت�زع ا�ستهالك الطاقة االأولية في مملكة البحرين عام 2012

الم�شدر :اأوابك ،التقرير الإح�شائي ال�شنوي2013،

ت�شتهلك البحرين كل اإنتاجها من الغاز الطبيعي .وفي هذا ال�شدد ،فقد ارتفع ال�شتهالك
المحلي من  12.70مليار متر مكعب عام  2007لي�شل اإلى  13.74مليار متر مكعب عام ،2012
محققا نموا �شنويا ن�شبته  %2.53كما هو مبين بال�شكل (.)18-2
ي�شتحوذ قطاع الكهرباء على نحو  %44من اإجمالي ال�شتهالك كما هو مبين بال�شكل
( ،)19-2بينما ت�شتحوذ �شناعة الألمنيوم ممثلة في �شركة األمنيوم البحرين (البا) على نحو
 %27من اإجمالي ال�شتهالك ،كما ت�شتهلك �شناعة البتروكيماويات ممثلة في �شركة الخليج
ل�شناعة البتروكيماويات (جيبك) نحو  %8.5من اإجمالي ال�شتهالك .وتتوزع الن�شبة الباقية
على ال�شركات ال�شناعية الأخرى العاملة بالمملكة.
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ال�سكل  :18-2تط�ر اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في مملكة البحرين خالل الفترة
( 2012-2007مليار متر مكعب)
البحث الثاني
الم�شدر :الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين

ال�سكل  :19-2ت�زع ا�ستهالك الغاز الم�س�ق في مملكة البحرين عام 2012

الم�شدر :بيانات م�شتقة من التقرير ال�شنوي للهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين-2012
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•م�ساريع تط�ير الغاز الجاري تنفيذها
م�سروع تط�ير حقل البحرين
يهدف الم�شروع اإلى رفع اإنتاج النفط والغاز من حقل البحرين لي�شل اإنتاج النفط اإلى اأكثر
من  70األف برميل/اليوم ،ورفع اإنتاج الغاز الم�شاحب اإلى  2.6مليار قدم مكعب يوميا على
مدار خم�ض �شنوات .وتتولى تنفيذ الم�شروع �شركة تطوير للبترول التي تم تاأ�شي�شها عام 2009
كم�شروع م�شترك بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز (� ،)%20شركة Occidertal Petroleum
الأمريكية( ،)%48و�شركة مبادلة الإماراتية ( ،)%32با�شتثمارات  1.6مليار دولر .
وفي عام  ،2008تم تد�شين م�شروع �شركة بنا غاز لرفع الطاقة الإنتاجية اإلى  530مليون قدم
مكعب/اليوم بحلول عام  ،2020ل�شتيعاب الزيادة في اإنتاج الغاز الم�شاحب وفق برنامج تطوير
الآبار وحقن المياه الذي تنفذه �شركة تطوير للبترول.
()1

 :3-4-2الجمه�رية الت�ن�سية
•اإنتاج الغاز الطبيعي
�شهدت الفترة ( )2012-2007نموا متباينا في اإنتاج الغاز الطبيعي(الم�شوق) في تون�ض ،حيث
ارتفع الإنتاج من  1.58مليار متر مكعب عام  2007لي�شل اإلى  2.03مليار متر مكعب عام ،2010
محققا نمو �شنويا ن�شبته  .%4.63ومع بداية عام  ،2011بداأ الإنتاج في التراجع تدريجيا حتى و�شل
اإلى  1.86مليار متر مكعب عام  2012ويعود ذلك اإلى تراجع الإنتاج من حقل مي�شكار البحري.
وي�شكل الغاز الم�شوق نحو  %63.9من الإنتاج الإجمالي للغاز عام  ،2012بينما تمثل الن�شبة
الباقية كميات الغاز المحروقة والمفقودة في عمليات المعالجة ،حيث بلغت مجتمعة نحو  1.05مليار
متر مكعب .ويبين الجدول ( )4-2تطور اإنتاج الغاز الطبيعي في تون�ض خالل الفترة من .2010-2008

الجدول  :4-2تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في الجمه�رية الت�ن�سية
(مليار متر مكعب)
ال�سنة

2008

2009

2010

2011

2012

الإنتاج الإجمالي

n/a

n/a

3.08

3.05

2.91

الغاز الم�شوق

1.72

1.81

2.03

1.93

1.86

الغاز المحروق

n/a

n/a

0.35

0.22

0.15

الفاقد اأثناء المعالجة

n/a

n/a

0.7

0.9

0.9

الم�شدرCedigaz natural gas in the world، various issues :
Natural gas survey, Middle East & North Africa, 2013
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1

البحث الثاني

ي�شاهم كل من حقل مي�شكار وحقل حا�شدروبال بالن�شيب الأكبر في اإنتاج تون�ض من الغاز
الطبيعي ،وتقوم بت�شغيلهما �شركة ( .)BG Tunisiaويعود ت�شغيل حقل مي�شكار اإلى عام ،1996
وقد �شهدت الفترة ( )2008-2006اأعمال تطويرية للحقل �شملت حفر �شتة اآبار جديدة �شاهمت
في رفع اإنتاجه من  1.64مليار متر مكعب �شنويا عام  2007اإلى  2مليار متر مكعب �شنويا عام
 ،2010ولكن بداأ اإنتاج الحقل في التراجع مرة اأخرى كما تمت الإ�شارة �شابقا .بينما بداأ الإنتاج
من حقل حا�شدروبال في منت�شف عام  ،2009بمعدل  3.4مليون متر مكعب/اليوم ( 1.2مليار
متر مكعب �شنويا) ،ويعالج الغاز في مجمع حا�شدروبال ،الذي يقوم بف�شل المتكثفات عن الغاز
وا�شتخال�ض غاز البترول الم�شال.
اأما بالن�شبة للغاز الم�شاحب ،فينتج من حقول النفط التابعة للموؤ�ش�شة التون�شية لالأن�شطة
البترولية ( )ETAPعبر �شبكة غاز الجنوب ( )gaz com sud networkومنها حقول الفرانيق/
الباقل ،والبرمة ،و�شابرية ،وي�شكل اإنتاج الغاز الم�شاحب نحو  %50من اإجمالي اإنتاج الغاز في
الحقول التابعة للموؤ�ش�شة.

•مجمعات ومعامل معالجة الغاز
يوجد في تون�ض خم�شة مجمعات لمعالجة الغاز الطبيعي وا�شتخال�ض م�شتقات الغاز بطاقة
ت�شميمية اإجمالية  10.9مليون متر مكعب/اليوم ،اأقدمها مجمع الغاز في منطقة قاب�ض وهو يقوم
بمعالجة الغاز الم�شاحب من حقلي البرمة وزينيا لإنتاج البروبان والبيوتان ،ومجمع اآخر لمعالجة
الغاز الطبيعي المنتج من حقلي الفرانيق والباقل.
ويعتبر مجمع هانيبال اأكبر مجمعات معالجة الغاز ،وهو يقوم بمعالجة الغاز المنتج من حقل
مي�شكار البحري بطاقة  6.5مليون متر مكعب/اليوم ،لإنتاج  5.7مليون متر مكعب/اليوم من الغاز
الم�شوق الذي ي�شتهلك محليا في محطات الكهرباء ،كما يقوم بف�شل المتكثفات عن الغاز التي
يخ�ش�ض اإنتاجها لأغرا�ض الت�شدير.
كما يوجد مجمع اآخر عند جزيرة كركينا لمعالجة غاز حقل �شرقي البحري بطاقة  550األف
متر مكعب/اليوم ،حيث ينقل الغاز المنتج من الحقل اإلى المجمع عبر خط اأنابيب طوله  57كم.
وي�شخ الغاز المعالج في �شبكة الغاز التابعة لل�شركة التون�شية للكهرباء والغاز (.)STEG
واأحدث هذه المجمعات هو مجمع حا�شدروبال الذي تم ت�شغيله منت�شف عام  ،2009وهو
يقوم بمعالجة الغاز المنتج من حقل حا�شدروبال بطاقة  3.4مليون متر مكعب/اليوم لإنتاج 2.8
مليون متر مكعب/اليوم من الغاز الم�شوق ،بالإ�شافة اإلى  15األف برميل/اليوم من ال�شوائل
و 400طن/اليوم من غاز البترول الم�شال .ويبين الجدول ( )5-2مجمعات ومعامل الغاز
الطبيعي في تون�ض.
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الجدول  :5-2مجمعات ومعامل معالجة الغاز الطبيعي في الجمه�رية الت�ن�سية
المجمع/الم�سنع
مجمع قاب�ض
مجمع معالجة غاز الفرانيق والباقل

طاقة المعالجة
ملي�ن متر مكعب/الي�م
0.425

مجمع كركينا

0.55

مجمع هانيبال

6.5

مجمع حا�شدروبال

3.4

االإجمالي

10.9

•ا�ستهالك الغاز الطبيعي
يعتبر النفط الم�شدر الرئي�شي للطاقة الأولية في تون�ض ،حيث يمثل نحو  %58.9من
اإجمالي ا�شتهالك الطاقة الأولية عام  ،2012ويحل الغاز الطبيعي في المرتبة الثانية بن�شبة
 %40.5من اإجمالي ا�شتهالك الطاقة الأولية ،ثم الطاقة الكهرومائية بن�شبة  %0.6كما هو
مبين بال�شكل (.)20-2

ال�سكل  :20-2ت�زع ا�ستهالك الطاقة االأولية في الجمه�رية الت�ن�سية عام 2012

الم�شدر :اأوابك ،التقرير الإح�شائي ال�شنوي2013،

187

البحث الثاني

يفوق ال�شتهالك المحلي من الغاز في تون�ض م�شتويات الإنتاج ،لذا تعتمد تون�ض على
واردات الغاز من الجزائر ل�شد الفجوة بين الإنتاج وال�شتهالك.
وقد �شهدت الفترة ( )2012-2007تطورا ملحوظا في ال�شتهالك المحلي من الغاز ،حيث
ارتفع ال�شتهالك من  2.8مليار متر مكعب عام  2007لي�شل اإلى  3.7عام  ،2012بمعدل نمو
�شنوي بلغت ن�شبته  .%5.41ويبين ال�شكل ( )21-2تطور اإنتاج وا�شتهالك الغاز الطبيعي في
تون�ض خالل الفترة .2012-2007

ال�سكل  :21-2تط�ر اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في الجمه�رية الت�ن�سية
خالل الفترة ( 2012-2007مليار متر مكعب)

الم�شادر:

(- US. Energy Information Administration, EIA)consumption data
(-Cedigaz natural gas in the world, various issues )production data

•م�ساريع تط�ير الغازالمخطط لها
م�سروع تط�ير غاز جن�ب ت�ن�ض ()South Tunsia Gas Project
يهدف الم�شروع اإلى تطوير حقول الغاز الواقعة �شمن اأربعة قواطع رئي�شية في جنوب
تون�ض ،وهي اآدم � ،شروق ،نوارة ،وواد زار ( .)Oued zarوقد بداأ التخطيط لهذا الم�شروع
في عام  ،2008حيث قام ائتالف مكون من �شركة  Eniالإيطالية ( ،)%16.67والموؤ�ش�شة
التون�شية لالأن�شطة البترولية ( ،)%50و�شركة  )%33.33( OMVباإعداد درا�شة الجدوى
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الخا�شة بالم�شروع ،اإل اأن �شركة  Eniقررت الن�شحاب من الم�شروع الم�شترك منت�شف عام
 2013ل�شالح �شركة  OMVالتي �شتمتلك  %50من الأ�شهم في الم�شروع الم�شترك الجديد .
ويت�شمن الم�شروع اإن�شاء محطة ل�شغط الغاز المنتج من الحقول الجنوبية بطاقة  7مليون
متر مكعب/اليوم ،و�شخه عبر خط اأنابيب يمتد بطول  320كم ،وقطر  28بو�شة اإلى مجمع
غاز جديد في مدينة قاب�ض ال�شاحلية لمعالجته واإنتاج البروبان ،البيوتان ،والمتكثفات لأغرا�ض
الت�شدير ،با�شتثمارات اأولية تقدر بنحو  2مليار دولر .ومن المتوقع اأن يبداأ العمل في الم�شروع
خالل العام الجاري  ،2014والنتهاء من جميع الإن�شاءات خالل الربع الأول من عام .2016
()1

 :4-4-2الجمه�رية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية
•اإنتاج الغاز الطبيعي
تعتبر الجزائر ثالث اأكبر منتج للغاز الطبيعي عربيا بعد قطر وال�شعودية ،وي�شكل اإنتاجها
من الغاز(الم�شوق) نحو  %16من اإجمالي اإنتاج الدول العربية عام .2012
وقد �شهدت الفترة ( )2012-2007تباينا في اإنتاج الغاز(الم�شوق) في الجزائر ،حيث ارتفع
الإنتاج من  84.8مليار متر مكعب عام  2007لي�شل اإلى  86.51مليار متر مكعب عام ،2008
ثم بداأ الإنتاج في التراجع لي�شل اإلى  82.77مليار متر مكعب عام  .2011وفي عام ،2012
بلغ الإنتاج نحو  86.45مليار متر مكعب عام  2012كما هو مبين بالجدول( .)6-2وي�شكل الغاز
الم�شوق نحو  %47فقط من اإجمالي الإنتاج عام  ،2012بينما تمثل الن�شبة الباقية كميات
الغاز المحروق ،والغاز المعاد حقنه في المكامن ،والفاقد في عمليات المعالجة ،وقد بلغت هذه
الكميات نحو  96.15مليار متر مكعب.

الجدول  :6-2تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في الجمه�رية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية
(مليار متر مكعب)
ال�سنة

2008

2009

2010

2011

2012

الإنتاج الإجمالي

201.19

196.92

192.21

190.13

182.6

الغاز الم�شوق

86.51

81.43

84.62

82.77

86.45

الغاز المعاد حقنه

92.92

95.01

89.08

88.75

77.38

الغاز المحروق

4.95

5.50

5

3.6

3.5

الفاقد اأثناء المعالجة

16.81

14.98

13.52

15.01

15.27

الم�شدرCedigaz natural gas in the world، various issues :
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يعتبر حقل حا�شي الرمل في و�شط الجزائر اأكبر الحقول الجزائرية المنتجة للغاز ،حيث
ي�شاهم وحده باأكثر من ن�شف الإنتاج المحلي  .ومن الحقول الكبرى اأي�شا حقل رورد نو�ض،
وحقل الرار بالقرب من الحدود مع ليبيا ،وحقل قا�شي طويل ،وت�شاهم الحقول التابعة ل�شركة
�شوناطراك وحدها بنحو  %80من اإجمالي الإنتاج في الجزائر  .ومن الحقول التي تقوم
�شوناطراك با�شتغاللها بال�شراكة مع �شركات البترول العالمية ،حقل عين �شالح بال�شراكة
مع �شركة  BPو ،Statoilوتم و�شعه على الإنتاج عام  ،2004وحقل تين فوي تبنكورت في
جنوب �شرق الجزائر بال�شراكة مع �شركة Totalو  ، Repsolوحقل عين اأمينا�ض بال�شراكة مع
�شركة  BPو ،Statoilوتم و�شعه على الإنتاج عام  .2006ويبين ال�شكل ( )22-2حقول الغاز
الرئي�شية في الجمهورية الجزائرية.
()1

()2

البحث الثاني

ال�سكل  :22-2حق�ل الغاز الرئي�سية في الجمه�رية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية

الم�شدرNatural Gas Survey، Middle East & North Africa، 2013 edition :

•مجمعات معالجة الغاز الطبيعي
يوجد في الجزائر ع��دة مجمعات تقوم بمعالجة الغاز الطبيعي ،وف�شل المتكثفات،
وا�شتخال�ض غاز البترول الم�شال.
Cedigaz natural gas in the world, 2013 edition
Natural gas survey, Middle East & North Africa, 2013 edition
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وفيما يلي عر�ض موجز لأهم مجمعات معالجة الغاز في الجزائر :
•مجمع عين اأمينا�ض وتقدر طاقته الت�شميمية بنحو  25مليون متر مكعب/اليوم،
بالإ�شافة اإلى  60األف برميل/اليوم من المتكثفات و�شوائل الغاز الطبيعي.
•مجمع عين �شالح وتقدر طاقته الت�شميمية بنحو  25مليون متر مكعب/اليوم ،وهو
يقوم بمعالجة الغاز الطبيعي المنتج من �شبعة حقول في منطقة عين �شالح ،وينقل
الغاز المعالج من خالل خط اأنابيب يربط بين عين �شالح ومجمع حا�شي الرمل.
•مجمع اأوهنات ،ويقع على بعد  1300كم جنوب �شرق العا�شمة .وي�شم خطي اإنتاج
لمعالجة الغاز الطبيعي بطاقة اإجمالية  20مليون متر مكعب/اليوم لإنتاج  18.8مليون
متر مكعب/اليوم من الغاز الم�شوق ،بالإ�شافة اإلى  27األف برميل/اليوم من غاز
البترول الم�شال و  30.4األف برميل/اليوم من المتكثفات.
كما يوجد اأي�شا مجمعين لإنتاج غاز البترول الم�شال في اأرزيو بطاقة اإنتاجية اإجمالية 10.4
مليون طن �شنويا .
()1

ويبين ال�شكل ( )23-2تطور اإنتاج المتكثفات خالل الفترة  ،2012-2007كما يبين ال�شكل
( )24-2تطور اإنتاج غاز البترول الم�شال خالل نف�ض الفترة.

ال�سكل  :23-2تط�ر اإنتاج المتكثفات في الجمه�رية الجزائرية الديمقراطية
ال�سعبية خالل الفترة ( 2012-2007ملي�ن طن)

الم�شدر :وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية
1

املوقع الر�شمي ل�شركة �شوناطراك
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ال�سكل  :24-2تط�ر اإنتاج غاز البترول الم�سال في الجمه�رية الجزائرية الديمقراطية
ال�سعبية خالل الفترة ( 2012-2007ملي�ن طن)
البحث الثاني
الم�شدر :وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية

•ا�ستهالك الغاز الطبيعي

تعتمد الجزائر ب�شكل اأ�شا�شي على الغاز الطبيعي في تلبية الطلب المحلي على الطاقة
الأولية ،حيث يمثل نحو  %62.3من اإجمالي ا�شتهالك الطاقة الأولية ،وياأتي النفط في المرتبة
الثانية بن�شبة  %37.3كما هو مبين بال�شكل (.)25-2

ال�سكل  :25-2ت�زع ا�ستهالك الطاقة االأولية في الجمه�رية الجزائرية الديمقراطية ال�سعبية عام 2012

الم�شدرBP statistical review of the world energy، June 2013 :
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وقد تطور ا�شتهالك الغاز الطبيعي ب�شكل ملحوظ خالل ال�شنوات الأخيرة بوتيرة اأ�شرع من
الإنتاج المحلي ،حيث ارتفع ال�شتهالك المحلي من  24.3مليار متر مكعب عام  2007لي�شل
اإلى  30.9مليار متر مكعب عام  ،2012بمعدل نمو �شنوي ن�شبته  ،%4.92ويعود ذلك اإلى
زيادة الطلب على الكهرباء التي تعتمد على الغاز بن�شبة ت�شل اإلى  .%97حيث �شهدت تلك
الفترة ارتفاعا ملحوظا في اأعداد الم�شتركين ،بالإ�شافة اإلى نمو القطاعات ال�شناعية ال�شغيرة
والمتو�شطة.
وي�شكل ال�شتهالك المحلي نحو  %35-30من اإجمالي الغاز الم�شوق ،وهو ما ي�شمح بوجود
فائ�ض يتم ت�شديره .ويبين ال�شكل ( )26-2تطور اإنتاج وا�شتهالك الغاز الطبيعي في الجمهورية
الجزائرية خالل الفترة .2012-2007

ال�سكل  :26-2تط�ر اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في الجمه�رية الجزائرية
الديمقراطية ال�سعبية خالل الفترة 2012-2007
(مليار متر مكعب)

الم�شادر:

(- BP statistical review of the world energy, June 2013)consumption data
(-Cedigaz natural gas in the world, various issues )production data
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•م�ساريع تط�ير الغاز الجاري تنفيذها والمخطط لها

البحث الثاني

ت�شعى وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية لرفع اإنتاج الغاز الطبيعي اإلى �شعف الم�شتويات
الحالية خالل الع�شر �شنوات القادمة ،وذلك من خالل تنفيذ عدد من الم�شاريع التطويرية في
حقول الغاز الطبيعي كما هو مبين بالجدول ( .)7-2ويعتبر م�شروع تطوير حقل (Menzel
 )Ledjment Eastاأحدث الم�شاريع التي تم ت�شغيلها موؤخرا ،حيث قامت �شركة  Eniالإيطالية
بو�شع الحقل على الإنتاج في �شباط /فبراير عام  ،2013بطاقة اأولية  2مليون متر مكعب/اليوم.
ويقع حقل ( )Menzel Ledjment Eastفي القطاع  b-405في حو�ض بركين على بعد
 220كم جنوب �شرق حقل حا�شي م�شعود .وتت�شمن المرحلة الثانية من الم�شروع معالجة اإنتاج
النفط والغاز من مجمع حقول المنطقة المركزية ( )central area field complexالواقع
في نف�ض القطاع ،وبت�شغيل المرحلة الثانية �شت�شل الطاقة الإنتاجية للم�شروع اإلى  9مليون
متر مكعب/اليوم ( 3.3مليار متر مكعب �شنويا) من الغاز الم�شوق ،بالإ�شافة اإلى 27,000
برميل/اليوم من ال�شوائل ( 10,000برميل/اليوم من المتكثفات 12,000 ،برميل/اليوم من غاز
البترول الم�شال 5,000 ،برميل/اليوم من النفط الخام ).
()1

الجدول  :7-2م�ساريع تط�ير حق�ل الغاز الطبيعي في الجمه�رية الجزائرية
الديمقراطية ال�سعبية
الم�سروع

ال�سركاء

االإنتاج الم�ستهدف
مليار متر مكعب �سن�يا

تاريخ الت�سغيل

قا�شي طويل

�شوناطراك

3.6

2014

عين �شالح

� ،BPشوناطراك

5.7

2015

توات

� ،GDF suezشوناطراك

4.6

2016

اأهنات

� ،Totalشوناطراك

2.8-4

2016

ريجان �شمال

� RWE،Edison،Repsolشوناطراك

3

2017

تيميمون

� ،Cepsa،Totalشوناطراك

1.8

2017

عين ت�شيلة

� ، Petroceltic،Enelشوناطراك

na

2017
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كما يجري حاليا اإن�شاء خط الغاز الرئي�شي ( )GR5في م�شروع جنوب غرب الجزائر
( ،)South West Gas Projectوالذي يمتد بطول  780كم ،وبطاقة ت�شميمية  20مليار
متر مكعب �شنويا بهدف نقل اإنتاج الغاز من م�شاريع تطوير حقول الغاز الواقعة في جنوب غرب
حا�شي الرمل وهي تيميمون ،توات ،وريجان �شمال .ومن الم�شاريع الأخرى الجاري تنفيذها
والمخطط لها:

•م�سروع قا�سي ط�يل
يهدف الم�شروع اإلى اإن�شاء م�شنع لمعالجة اإنتاج الغاز الطبيعي من الحقول الواقعة في
منطقة قا�شي طويل التي تقع على بعد  150كم من حقل حا�شي م�شعود ،بطاقة  3.6مليار متر
مكعب غاز �شنويا ،ومن المتوقع ت�شغيله خالل العام الجاري .2014

•م�سروع تط�ير تيميم�ن ( )Timimoun Development Project
يهدف الم�شروع اإل��ى تطوير منطقة تيميمون التي تقع على بعد  800كم جنوب غرب
الجزائر العا�شمة من خالل تنفيذ برنامج تطويري لحفر  40بئرا ،وبناء ت�شهيالت للمعالجة
لإنتاج  1.8مليار متر مكعب غاز �شنويا ،با�شتثمارات تقدر بنحو  1مليار دولر.
وفازت �شركة  Samsung Engineeringفي �شباط/فبراير من العام الجاري ،2014
بعقد الهند�شة والتوريد والإن�شاء بالإ�شافة اإلى الت�شغيل التجريبي للم�شروع بقيمة  800مليون
دولر  .وي�شمل العقد بناء محطة معالجة مركزية بطاقة  177مليون قدم مكعب غاز/اليوم
( 1.8مليار متر مكعب �شنويا) ،وخط اأنابيب بطول  180كم ،ومن المتوقع اأن يتم ت�شغيل
الم�شروع بحلول عام .2017
()1

•م�سروع تط�ير حقل ت�ات ()Touat Development Project
يهدف الم�شروع اإلى تطوير حقل توات في جنوب غرب الجزائر من خالل تنفيذ برنامج
تطويري لحفر نحو  40بئرا ،وبناء ت�شهيالت معالجة ،وذلك لإنتاج نحو  4.6مليار متر مكعب
�شنويا من الغاز ،بالإ�شافة اإلى  630األف برميل �شنويا من المتكثفات با�شتثمارات تقدر بنحو
 2.3مليار دولر.
وفازت �شركة ( )Tecnicas Reunidasالإ�شبانية في اآب/اأغ�شط�ض  2013بعقد الهند�شة
والتوريد والبناء بالإ�شافة اإلى ت�شغيل الم�شروع بقيمة  1.02مليار دولر  .ومن المقرر اأن يدخل
الم�شروع حيز الت�شغيل في نهاية عام .2016
()2

1

املوقع الر�شمي ل�شركة �شام�شوجن www.samsungengineering.com

www.2b1stconsulting.com
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•م�سرع تط�ير حقل ريجان �سمال ()Reggane Nord Development
يهدف الم�شروع اإلى تطوير حقل ريجان �شمال لإنتاج  3مليار متر مكعب �شنويا من الغاز
با�شتثمارات تقدر بنحو  3مليار دولر ،ومن المقرر اأن يدخل الم�شروع حيز الت�شغيل بحلول
عام . ، 2017
()2( )1

البحث الثاني

 :5-4-2المملكة العربية ال�سع�دية
•اإنتاج الغاز الطبيعي
تعتبر ال�شعودية ثاني اأكبر منتج للغاز الطبيعي عربيا بعد دولة قطر ،وتولي المملكة اأهمية
كبيرة لتطوير حقول الغاز الطبيعي وبالأخ�ض الغاز الحر لتلبية الطب المتنامي على الغاز الطبيعي
في البالد .وقد �شهدت ال�شنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في اإنتاج الغاز الطبيعي(الم�شوق) في
ال�شعودية ،حيث ارتفع الإنتاج من  74.4مليار متر مكعب عام  2007لي�شل  99.33مليار متر
مكعب عام  2012محقا نموا �شنويا قدره  %5.95خالل تلك الفترة.
وي�شكل الغاز الم�شوق نحو  %89.3من اإجمالي اإنتاج الغاز عام  ،2012بينما ت�شكل الن�شبة
المتبقية الفاقد في حجم الغاز اأثناء عمليات المعالجة والذي بلغ نحو  11.88مليار متر مكعب،
حيث تال�شت تقريبا كميات الغاز المحروق خالل ال�شنوات الخم�ض الأخيرة ،كما اأن كميات الغاز
المعاد حقنها ل تتجاوز  0.1مليار متر مكعب.
ويبين الجدول ( )8-2تطور اإنتاج الغاز الطبيعي في ال�شعودية خالل الفترة .2012-2008

الجدول  :8-2تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في المملكة العربية ال�سع�دية
(مليار متر مكعب)
ال�سنة

2008

2009

2010

2011

2012

الإنتاج الإجمالي

86.40

89.61

97.03

102.43

111.22

الغاز الم�شوق

80.44

78.45

87.66

92.26

99.33

الغاز المعاد حقنه

0.16

0.05

0.06

0.03

0.01

الفاقد

5.8

11.11

9.31

10.14

11.88

الم�شدرCedigaz natural gas in the world، various issues :
MEES vol.56,No.15, 12/4/2013
MEES vol.56,No.31, 2/8/2013
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يهيمن اإنتاج الغاز الم�شاحب على اإنتاج ال�شعودية من الغاز الطبيعي ،وي�شاهم حقل غوار
النفطي بالن�شبة الأكبر ،حيث يقدر اإنتاجه بنحو  70-65مليار متر مكعب �شنويا .ومن الحقول
الكبرى اأي�شا ،حقل ال�شفانية والذي يقدر اإنتاجه من الغاز بنحو  4مليار متر مكعب �شنويا ،وحقل
زلف والذي يقدر اإنتاجه بنحو  3مليار متر مكعب �شنويا ،بالإ�شافة اإلى حقلي بقيق وبيري.
ويعتبر حقل كران المكت�شف عام  2006اأول حقل للغاز الحر في المملكة يتم تطويره في
المغمورة ،وتم اإنجاز هذا الم�شروع عام  2012لي�شل اإلى قمة م�شتواه الإنتاجي البالغ 18.3
مليار متر مكعب �شنويا ( 1.8مليار قدم مكعب/اليوم) .
()1

اأما بالن�شبة ل�شوائل الغاز الطبيعي (ت�شمل البروبان ،والبيوتان ،والمتكثفات ،والغازولين
الطبيعي) ،فقد تطور اإنتاجها ب�شكل ملحوظ متزامنا مع تطور اإنتاج الغاز الطبيعي في المملكة،
حيث ارتفع الإنتاج من من  402.2مليون برميل عام  2008لي�شل  482مليون برميل عام
 2012كما هو مبين بال�شكل (.)27-2

ال�سكل  :27-2تط�ر اإنتاج �س�ائل الغاز الطبيعي في المملكة العربية ال�سع�دية خالل الفترة 2012-2008
(ملي�ن برميل)

الم�شدر� :شركة اأرامكو -التقرير ال�شنوي لعام 2012
1

اأرامكو-التقرير ال�شنوي لعام 2012
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•مجمعات ومعامل اإنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي

البحث الثاني

يوجد في ال�شعودية ت�شعة مجمعات ومعامل للغاز الطبيعي ي�شل مجموع طاقاتها الإنتاجية
اإلى  300مليون متر مكعب/اليوم ،وجاري حاليا تنفيذ م�شاريع اأخرى �شت�شاهم في رفع الطاقة
الإنتاجية اإلى  440مليون متر مكعب/اليوم بنهاية العام الجاري .2014
وت�شنف معامل الغاز في ال�شعودية اإلى فئتين رئي�شتين ،هما معامل الإنتاج ومعامل المعالجة
في مرحلة الت�شويق .وت�شم معامل اإنتاج الغاز معمل �شدقم ،والعثمانية ،والبري ،والحوية،
وحر�ض ،والخر�شانية .بينما ت�شم معامل معالجة الغاز كل من معمل ينبع ،ومعمل الحوية لتجزئة
ال�شوائل ،ومعمل الجعيمة كما هو مبين بال�شكل (.)28-2

ال�سكل  :28-2مجمعات ومعامل الغاز الطبيعي في المملكة العربية ال�سع�دية

الم�شدر� :شركة اأرامكو ال�شعودية

اأ-مجمعات اإنتاج الغاز
ت�شتقبل هذه المعامل الغاز الم�شاحب والمتكثفات من معامل ف�شل الغاز عن الزيت الخام،
بالإ�شافة اإلى الغاز الحر من اآبار الغاز العميقة .وت�شمل منتجاتها كل من �شوائل الغاز الطبيعي
التي يتم �شخها اإلى معامل معالجة الغاز(الفئة الثانية) ،والغاز الم�شوق الذي يتم �شخه في
�شبكة الغاز ،والمتكثفات التي تنقل اإلى معمل التكرير في راأ�ض تنورة للمزيد من المعالجة،
بالإ�شافة اإلى الكبريت الذي يباع محليًا اأو يحول اإلى حبيبات وي�شدّ ر عبر ميناء الملك فهد
في الجبيل.
198

واقع وآفاق صناعة وتجارة الغاز الطبيعي في الدول العربية

• مجمع البري
بداأ ت�شغيل المجمع عام  1977بطاقة اأولية  11مليون متر مكعب/اليوم من الغاز الطبيعي،
ثم تم رفعها بعد ذلك على عدة مراحل باإ�شافة وحدات وت�شهيالت معالجة جديدة ،واإزالة
الختناقات( )de-bottleneckingفي ت�شهيالت المعالجة بهدف ا�شتيعاب الزيادة في اإنتاج
الغاز لت�شل اإلى  40مليون متر مكعب غاز/اليوم.

•مجمع �سدقم
بداأ ت�شغيل المجمع عام  1980لمعالج����ة الغاز الطبيعي بطاقة اأولية  45مليون متر
مكعب/اليوم ،لإنتاج  17مليون متر مكعب/اليوم من الغاز الم�شوق ،بالإ�شافة اإلى  160األف
برميل/اليوم من المتكثفات و�شوائل الغاز الطبيعي .وفي عام  1991اأ�شيفت اإليه وحدات
لتحلية الغاز بطاقة  12مليون متر مكعب/اليوم .تم رفع طاقة المجمع بعد ذلك على مراحل
باإ�شافة وحدات وت�شهيالت معالجة جديدة ،واإزالة الختناقات في ت�شهيالت المعالجة ،لت�شل
الطاقة الفعلية للمجمع اإلى  71مليون متر مكعب غاز/اليوم.

•مجمع العثمانية
بداأ ت�شغيل مجمع العثمانية عام  1981لمعالجة  45مليون متر مكعب/اليوم من الغاز
الطبيعي الحام�شي ،و 28األف برميل/اليوم من المتكثفات ،لإنتاج  20مليون متر مكعب/اليوم
من الغاز الحلو ،و 320األف برميل/اليوم من �شوائل الغاز .وقد جرى رفع طاقة المجمع على
عدة مراحل لت�شل اإلى اأكثر من  71مليون متر مكعب/اليوم.

•مجمع الح�ية
تم ت�شغيل هذا المجمع في عام  2001بطاقة  43مليون متر مكعب/اليوم ،وذلك لمعالجة
الغاز الحلو المنتج من حقل الجوف بالقرب من الحوية ،والغاز الطبيعي الحام�شي المنتج من
مكمن الخف في حقل الغوار .وفي عام  ،2009تم عمل تو�شعة للمجمع لرفع طاقته اإلى 68
مليون متر مكعب/اليوم.

•مجمع حر�ض
يقع المجمع بالقرب من حقل الغوار النفطي ،ويهدف اإلى معالجة الغاز الطبيعي بنوعيه
الم�شاحب والحر المنتج من الحقول المحيطة بالمجمع ،مثل حقل حر�ض ،والغزال ،ووكر،
وداية ،والتينات.
وقد بداأ ت�شغيل المجمع اأوائل عام  ،2004بطاقة معالجة  45مليون متر مكعب/اليوم ،
لإنتاج نحو  43مليون متر مكعب/اليوم من الغاز الم�شوق الذي ي�شخ بالكامل في �شبكة الغاز
199

الرئي�شية ( ،)Master Gas Systemونحو  145األف برميل/اليوم من المتكثفات التي تنقل
اإلى معمل التكرير في راأ�ض تنورة للمزيد من المعالجة.

•مجمع الخر�سانية
البحث الثاني

بداأ ت�شغيل مجمع الخر�شانية في الربع الأول من عام  2010بتاأخير نحو ثالث �شنوات عن
المخطط ،ويهدف اإلى معالجة اإنتاج الغاز الم�شاحب لإنتاج  15.8مليون متر مكعب/اليوم من
الغاز الم�شوق ،بالإ�شافة اإلى  280األف برميل/اليوم من الإيثان و�شوائل الغاز الطبيعي ،ونحو
 3،600طن يوميا من الكبريت.
كما ي�شم مجمع الخر�شانية محطة جديدة لمعالجة الغاز المنتج من حقل كران البحري
ت�شم ثالث وحدات معالجة تم ت�شيغلها بالكامل عام  2012بطاقة اإجمالية  50مليون متر
مكعب/اليوم.

ب-معامل معالجة الغاز
وهي ت�شم معمل الجعيمة في المنطقة ال�شرقية ،ومعمل الغاز في ينبع في المنطقة الغربية،
ومعمل تجزئة �شوائل الغاز الطبيعي في الحوية .كما ي�شم معمل التكرير في راأ�ض تنورة معملين
لتجزئة �شوائل الغاز الطبيعي.

•معمل الجعيمة
بداأ ت�شغ��يل معمل الجعيمة لتجزئة �شوائل الغاز الطبيعي عام  1980بطاقة  300األف
برميل/اليوم ،لإنتاج  6مليون متر مكعب/اليوم من الإيثان 160 ،األف برميل/اليوم من البروبان،
 75األف برميل/اليوم من البيوتان ،و 60األف برميل/اليوم من الغازولين الطبيعي .وفي عام
 ،1999تم م�شاعف���ة طاق���ة المجم���ع باإ�ش���افة وحدة لتجزئة ال�شوائل بطاقة  300األف
برميل/اليوم ثم تم م�شاعفتها مرة اأخرى عام  2009باإ�شافة وحدتين لتجزئة �شوائل الغاز
لت�شل الطاقة الإجمالية اإلى  1.2مليون برميل/اليوم.
يوفر المجمع غاز الإيثان الذي ي�شتخدم كلقيم في مجمع البتروكيماويات في الجبيل لإنتاج
الإيثلين ،والبيوتان لإنتاج مادة ( )MTBEالم�شتخدمة في تح�شين موا�شفات الغازولين.
وملحق بالمجمع مرفاأ لت�شدير غاز البترول الم�شال ،ي�شم  7م�شتودعات لتخزين الإنتاج ب�شعة
اإجمالية  600األف برميل.

•معمل ينبع
بداأ ت�شغيل معمل ينبع لتجزئة وف�شل �شوائل الغاز الطبيعي عام  ،1982بطاقة 300
األف برميل/اليوم من �شوائل الغاز الطبيعي ،لإنتاج الإيثان ،والبروبان ،والبيوتان ،والغازولين
200

واقع وآفاق صناعة وتجارة الغاز الطبيعي في الدول العربية

الطبيعي .ويتم اإمداد الإيثان اإلى مجمع البتروكيماويات في منطقة ينبع ،بينما يتم ت�شدير غاز
البترول الم�شال .وفي عام  ،2009تم رفع طاقة المعمل لت�شل اإلى  555األف برميل/اليوم من
�شوائل الغاز الطبيعي.

•معمل �س�ائل الغاز الطبيعي في الح�ية

تم بناء هذا المعمل ليكون اأكبر معمل لتجزئة �شوائل الغاز الطبيعي وا�شتخال�ض غاز الإيثان
في العالم.
يقع المعمل على م�شافة خم�شة كيلومتر جنوب مجمع الحوية ،وقد تم ت�شغيله في الربع الثالث
من عام  ،2008بطاقة  113مليون متر مكعب/اليوم من الغاز الطبيعي لإنتاج  310األف برميل/اليوم
من �شوائل الغاز الطبيعي التي يتم ا�شتخدامها كلقيم في م�شانع البتروكيماويات .ي�شم المجمع ثالث
خطوط اإنتاج ،وم�شتودعات لتخزين ال�شوائل ،ومرفاأ لت�شدير �شوائل الغاز الطبيعي.

•ا�ستهالك الغاز الطبيعي

ي�شكل النفط الم�شدر الرئي�شي للطاقة الأولية في ال�شعودية ،حيث يمثل نحو  %58.4من
اإجمالي ا�شتهالك الطاقة الأولية عام  ،2012ويحل الغاز الطبيعي في المرتبة الثانية بن�شبة
 %41.6من اإجمالي ا�شتهالك الطاقة الأولية كما هو مبين بال�شكل (.)29-2

ال�سكل  :29-2ت�زع ا�ستهالك الطاقة االأولية في المملكة العربية ال�سع�دية عام 2012

الم�شدرBP statistical review of the world energy، June 2013 :
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البحث الثاني

ت�شتهلك ال�شعودية كامل اإنتاجها من الغاز الطبيعي ،وقد �شهد ال�شتهالك المحلي من
الغاز نموا ملحوظا خالل الفترة ( )2012-2007متزامنا مع تطور اإنتاج الغاز ،حيث ارتفع
ال�شتهالك من  74.4مليار متر مكعب عام  2007لي�شل اإلى  99.33مليار متر مكعب عام
 2012محققا نموا �شنويا ن�شبته  %5.95كما هو مبين بال�شكل (.)30-2

ال�سكل  :30-2تط�ر اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في المملكة العربية ال�سع�دية
خالل الفترة 2012-2007
(مليار متر مكعب)

الم�شادر:

(- BP statistical review of the world energy, June 2013)consumption data
(-Cedigaz natural gas in the world, various issues )production data

•م�ساريع تط�ير الغاز الحالية والمخطط لها
و�شعت �شركة اأرامكو ال�شعودية برنامجا لرفع اإنتاج الغاز الطبيعي اإلى  160مليار متر
مكعب بنهاية العام الجاري  ،2014من خالل تنفيذ م�شاريع تطويرية ومنها م�شروع غاز كران
الذي تم ت�شغيله موؤخرا وو�شل اإلى قمة م�شتواه الإنتاجي البالغ  18.3مليار متر مكعب �شنويا،
بالإ�شافة اإلى م�شروع غاز وا�شط ،وم�شروع تطوير حقل مدين ،وهو ما �شي�شاهم اأي�شا في رفع
طاقة معالجة الغاز في المملكة اإلى  440مليون متر مكعب/اليوم.
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•م�سروع معمل غاز وا�سط ()Wasit
يهدف الم�شروع اإلى تطوير حقلي العربية والح�شباه المغمورين في الخليج على بعد -185
 200كم �شمال �شرق زهران .يت�شمن الم�شروع بناء من�شتي اإنتاج لكال الحقلين ،ومعمل غاز
�شخم (معمل غاز وا�شط) لمعالجة  2.5مليار قدم مكعب/اليوم من الغاز غير الم�شاحب من
الحقلين لإنتاج  1.75مليار قدم مكعب/اليوم من الغاز الم�شوق بالإ�شافة اإلى اإنتاج الإيثان،
والبروبان ،والبيوتان ،والغازولين الطبيعي  ،ويتوقع ت�شغيله في منت�شف العام الجاري .2014
و�شي�شاهم الم�شروع في رفع اإنتاج ال�شعودية من الغاز الطبيعي بن�شبة  ،%21كما �شي�شاهم
المعمل الجديد في رفع طاقة معالجة الغاز الطبيعي في المملكة بن�شبة .%40
()1

•م�سروع تط�ير حقل مدين
يهدف الم�شروع اإلى تطوير حقل مدين الذي يقع على بعد نحو  195كم اإلى الغرب من
تبوك و 135كم اإلى ال�شمال من �شباء ،واإن�شاء معمل غاز بطاقة اإنتاج ومعالجة  75مليون
قدم مكعب/اليوم من الغاز غير الم�شاحب من الحقل ،بالإ�شافة اإلى  4,500برميل/اليوم من
المتكثفات .و�شوف يتم �شخ الغاز المعالج اإلى محافظة �شباء لتغذية محطات توليد كهرباء
جديدة تنوي اإقامتها ال�شركة ال�شعودية للكهرباء و�شركة اأرامكو ،ويتوقع ت�شغيل الم�شروع بحلول
.2016-2015

•م�سروع حقل الح�ت ()Hout Gas Recovery Project
يقع حقل الحوت في المنطقة المق�شومة بين المملكة العربية ال�شعودية ودولة الكويت.
يهدف الم�شروع اإلى بناء من�شاآت بحرية لتجميع الغاز ،ومد خط اأنابيب تحت �شطح البحر
بطول  42كم وطاقة ت�شميمية  1.4مليون متر مكعب/اليوم ،بالإ�شافة اإلى ت�شهيالت لمعالجة
الغاز ،ووحدات لف�شل �شوائل الغاز الطبيعي ،وت�شرف على تنفيذه �شركة عمليات الخفجي
الم�شتركة( )KJOالمملوكة ل�شركة اأرامكو ال�شعودية وموؤ�ش�شة البترول الوطنية الكويتية.

 :6-4-2الجمه�رية العربية ال�س�رية
•اإنتاج الغاز الطبيعي
�شهدت الفترة  2010-2007نموا ملحوظا في اإنتاج الغاز الطبيعي(الم�شوق) في �شوريا،
حيث ارتفع الإنتاج من  6مليار متر مكعب عام  2007لي�شل اإلى  8.94مليار متر مكعب عام
 .2010ونظرا لما تمر به �شوريا من اأحداث منذ عام  ،2011بداأ اإنتاج الغاز في التراجع متزامنا
1

�شركة اأرامكو -التقرير ال�شنوي لعام 2012
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مع التراجع الحاد في اإنتاج النفط ،حيث انخف�ض اإلى  7.87مليار متر مكعب عام ،2011
وا�شتمر في التراجع لي�شل اإلى  5.75مليار متر مكعب عام  .2012ويبين الجدول ( ،)9-2تطور
اإنتاج الغاز الطبيعي في �شوريا خالل الفترة .2012-2008
البحث الثاني

الجدول  :9-2تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في الجمه�رية العربية ال�س�رية
(مليار متر مكعب)
ال�سنة

2008

2009

2010

2011

2012

الإنتاج الإجمالي

8.40

9.04

10.07

11.11

8.72

الغاز الم�شوق

5.90

6.19

8.94

7.87

5.75

الغاز المعاد حقنه

2.05

2.45

0.67

2.55

2.35

الغاز المحروق

0.15

0.15

0.15

0.24

0.32

الفاقد اأثناء المعالجة

0.30

0.25

0.31

0.45

0.3

الم�شدرCedigaz natural gas in the world، various issues :

•مجمعات معالجة الغاز الطبيعي
يوجد في �شوريا �شبعة مجمعات لمعالجة الغاز وا�شتخال�ض م�شتقات الغاز بطاقة معالجة
اإجمالية تقدر بنحو  40مليون متر مكعب/اليوم .ويعتبر معمل الغاز في ال�شويدية في الح�شكة
اأقدم هذه المجمعات ،حيث تم ت�شغيله عام  1985بطاقة  0.66مليون متر مكعب/اليوم .وفي
عام  ،1988تم ت�شغيل معمل الجب�شة بطاقة معالجة  1.7مليون متر مكعب/اليوم ،ثم تم رفعها
عام  1997لت�شل اإلى  2.96مليون متر مكعب/اليوم ،لإنتاج  2.3مليون متر مكعب/اليوم من
الغاز الم�شوق ،ونحو  35-30طن/اليوم من غاز البترول الم�شال ،و 35-25طن/اليوم من
المتكثفات ،بالإ�شافة اإلى  20طن/اليوم من الكبريت.
وفي عام  ،1991تم ت�شغيل معمل غاز عمر بطاقة  4.3مليون متر مكعب/اليوم لمعالجة
الغاز الم�شاحب المنتج من حقول منطقة دير الزور وحقل عمر لإنتاج  4مليون متر مكعب/اليوم
من الغاز الم�شوق ،بالإ�شافة اإلى  4,800برميل/اليوم من المتكثفات  410 ،طن/اليوم من غاز
البترول الم�شال .وتم رفع طاقة المعمل عام  1995لت�شل اإلى  6.5مليون متر مكعب/اليوم.
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ويعتبر مجمع غاز دير الزور اأكبر مجمعات الغاز في �شوريا ،حيث تم ت�شغيله عام 2001
بطاقة معالجة  12.5مليون متر مكعب/اليوم ،ويقوم بمعالجة الغاز الم�شاحب من حقول النفط
الواقعة في منطقة دير الزور لإنتاج  4.2مليون متر مكعب/اليوم من الغاز الم�شوق ،بالإ�شافة
اإلى  35-30األف برميل/اليوم من المتكثفات ،و 1,000-700طن/اليوم من غاز البترول
الم�شال.
ومن الم�شاريع التي تم تنفيذها موؤخرا ،معمل غاز جنوب المنطقة الو�شطى (South
 ،)Middle Area Gas Developmentوتم ت�شغيله عام  2009بطاقة معالجة  7.5مليون
متر مكعب /اليوم ،لإنتاج  7مليون متر مكعب /اليوم من الغاز الم�شوق ،بالإ�شافة اإلى 5,000
برميل/اليوم من المتكثفات ،و 55طن/اليوم من غاز البترول الم�شال.
وفي عام  ،2010تم ت�شغيل معمل ايبال بطاقة معالجة  2.8مليون متر مكعب/اليوم،
لإنتاج  2.5مليون متر مكعب/اليوم من الغاز الم�شوق ،بالإ�شافة اإلى  2,500برميل/اليوم من
المتكثفات ،و 120طن/اليوم من البروبان .ويبين الجدول ( )10-2وال�شكل ( )31-2مجمعات
ومعامل معالجة الغاز الطبيعي في �شوريا.

الجدول  :10-2مجمعات ومعامل معالجة الغاز الطبيعي في الجمه�رية العربية ال�س�رية
المجمع/الم�سنع

طاقة المعالجة
ملي�ن متر
مكعب/الي�م

الغاز المباع
ملي�ن متر
مكعب/الي�م

غاز البترول
الم�سال
طن /الي�م

المتكثفات
برميل/الي�م

ال�شويدية

0.66

0.4

105

( 46طن/اليوم)

الجب�شة

2.96

2.3

35-30

( 35-25طن/اليوم)

المنطقة الو�شطى

7

-

-

-

دير الزور

12.5

4.2

700-1000

30,000-35,000

العمر

6.5

6

410

4,800

جنوب المنطقة الو�شطى

7.5

7

55

5,000

ايبال

2.8

2.5

120

2,500

اإجمالي طاقة المعالجة

( 40مليون متر مكعب/اليوم)
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البحث الثاني
الم�شدر :الموؤ�ش�شة العامة للنفط�-شوريا

•ا�ستهالك الغاز الطبيعي
�شهدت الفترة  2010-2007نموا ملحوظا في ا�شتهالك الغاز في �شوريا ،حيث كان
ل يتجاوز  6مليار متر مكعب عام  .2007ومع تنامي الطلب المحلي على الغاز بما يفوق
م�شتويات الإنتاج المحلية ،بداأت �شوريا في ا�شتيراد الغاز الطبيعي من م�شر عام ،2008
وارتفع ال�شتهالك من  6.04مليار متر مكعب عام  2008لي�شل اإلى  8.94مليار متر مكعب
عام  ،2010ثم بداأ ال�شتهالك المحلي في التراجع حيث بلغ  6.44مليار متر مكعب 2012
كما هو مبين بال�شكل (.)32-2
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ال�سكل  :32-2تط�ر اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في الجمه�رية العربية ال�س�رية
(مليار متر مكعب)

الم�شدرUS. Energy Information Administration, EIA :

ي�شتحوذ قطاع الكهرباء على الن�شيب الأكبر من ا�شتهالك الغاز الطبيعي في �شوريا حيث يمثل نحو
 %77.3من اإجمالي ال�شتهالك (بيانات عام  ،)2008ثم يليه قطاع النفط بن�شبة  ، %11.3بينما يمثل
قطاع ال�شناعة نحو  %10.7من اإجمالي ال�شتهالك كما هو مبين بال�شكل (.)33-2

ال�سكل  :33-2ت�زع ا�ستهالك الغاز الطبيعي في الجمه�رية العربية ال�س�رية عام 2008

الم�شدر :الموؤ�ش�شة العامة للنفط�-شوريا
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•م�ساريع تط�ير الغاز
م�سروع غاز �سمال المنطقة ال��سطى
البحث الثاني

يهدف الم�شروع اإلى اإن�شاء �شبكة تجميع ومعمل لمعالجة الغاز الطبيعي من حقول
المنطقة الو�شطى بطاقة  3.5مليون متر مكعب/اليوم لإنتاج  3مليون متر مكعب/اليوم من
الغاز الم�شوق 2,000 ،برميل/اليوم من المتكثفات بالإ�شافة اإلى  53طن/اليوم من غاز
البترول الم�شال .وكان من المخطط اأن يتم ت�شغيل الم�شروع عام  ،2011ولكن توقف نظرا
للظروف الحالية.

م�سروع معمل غاز حيان
يهدف الم�شروع اإلى اإن�شاء �شبكة تجميع ومعمل لمعالجة الغاز الطبيعي من حقلي جهار
والمهر بطاقة  4مليون متر مكعب/اليوم لإنتاج  3مليون متر مكعب/اليوم من الغاز الم�شوق.
وكان من المخطط اأن يتم ت�شغيل الم�شروع عام  ،2011ولكن توقف اأي�شا نظرا للظروف
الحالية.

 :7-4-2جمه�رية العراق
•اإنتاج الغاز الطبيعي
يهيمن الغاز الم�شاحب على اإنتاج العراق من الغاز الطبيعي ،لذا يتواكب تطور الإنتاج
الإجمالي من الغاز الطبيعي مع تطور اإنتاج النفط .وفي هذا ال�شدد ،ارتفع الإنتاج الإجمالي
من الغاز الطبيعي من  14.78مليار متر مكعب عام  2008لي�شل اإلى  20.5مليار متر مكعب
عام  ،2012محققا نموا �شنويا ن�شبته  %5خالل تلك الفترة .ولكن يهدر اأكثر من ن�شف
الإنتاج المحلي من الغاز نظراً ل�شعف البنية التحتية الالزمة لتجميع ومعالجة الغاز نتيجة
تعر�ض من�شاآت ت�شنيع الغاز اإلى اأ�شرار بالغة خالل اأحداث عام  .2003وقد بلغ حجم الغاز
المحروق في عام  2012قرابة  12مليار متر مكعب بما يعادل  %58.4من اإجمالي اإنتاج
الغاز ،بينما بلغ اإنتاج الغاز الم�شوق  0.65مليار متر مكعب بما يعادل  %3.2من اإجمالي
الإنتاج كما هو مبين بالجدول (.)11-2
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الجدول  :11-2تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في جمه�رية العراق
(مليار متر مكعب)
ال�سنة

2008

2009

2010

2011

2012

الإنتاج الإجمالي

14.78

16.58

16.88

18.69

20.50

الغاز الم�شوق

1.89

1.15

1.30

0.88

0.65

الغاز المعاد حقنه

0.90

0.97

0.81

0.97

0.88

الغاز المحروق

6.01

6.98

7.57

9.61

11.98

الفاقد في المعالجة

5.99

7.48

7.20

7.23

7

الم�شدرCedigaz natural gas in the world، various issues :

ينتج الغاز الحر من حقل الأنفال في �شمال العراق ،ويعود ت�شغيله اإلى عام  ،1990ويتم
نقله عبر خط اأنابيب طوله  30كم لمعالجته في محطة جمبور بالقرب كركوك ،وي�شتخدم الغاز
المعالج في تغذية محطات الكهرباء وم�شانع البتروكيماويات .ومن حقول الغاز الحر الأخرى
حقل خور مور في كرد�شتان العراق الذي تم ت�شغيله عام  .2008وي�شتخدم الغاز المنتج من
الحقل بعد معالجته في تغذية محطتين لتوليد الكهرباء في اأربيل وال�شليمانية ذات قدرة
اإجمالية  1,750ميجاوات.

•مجمعات معالجة الغاز الطبيعي
يوجد في العراق اأربعة مجمعات لمعالجة الغاز الطبيعي بطاقة ت�شميمية اإجمالية تقدر
بنحو  60مليون متر مكعب/اليوم كما هو مبين بالجدول ( .)12-2واأحدث هذه المجمعات
يقع في حقل خور مور وتقدر طاقته ال�شتيعابية بنحو  10مليون متر مكعب/اليوم لإنتاج
 7مليون متر مكعب/اليوم من الغاز الم�شوق ،بالإ�شافة اإلى  500األف طن �شنويا من غاز
البترول الم�شال .كما يوجد في العراق مجمعين كبيرين لمعالجة وت�شنيع الغاز الطبيعي في
�شمال وجنوب العراق كما هو مبين بال�شكل ( )34-2اإل انها تعر�شت لأ�شرار كبيرة اأثناء
اأحداث عام  2003وبالأخ�ض مجمعات غاز الجنوب ،مما اأدى اإلى تدهور الطاقة الإنتاجية
اإلى ما دون الثلث ،وهو ما يف�شر الهدر الحالي في اإنتاج الغاز الطبيعي وبالأخ�ض في جنوب
العراق.
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الجدول  :12-2الطاقة الت�سميمية لمجمعات ومعامل الغاز الطبيعي في جمه�رية العراق

البحث الثاني

المجمع

الغاز الخام
ملي�ن متر
مكعب/الي�م

الغاز الم�س�ق
ملي�ن متر
مكعب/الي�م

غاز البترول
الم�سال
األف طن/ال�سنة

الغازولين
األف طن/ال�سنة

مجمع غاز ال�شمال

15

11.3

1,183

384

مجمع غاز الجنوب

29.7

21.5

4,000

1,500

�شمال الرميلة

6

5.7

-

-

مجمع خور مور

10

7

500

-

االإجمالي

60.7

45.5

5٫683

1٫884

ال�سكل  :34-2مجمعات معالجة الغاز الطبيعي في جمه�رية العراق

الم�شدر :وزارة النفط العراقية

•مجمع غاز ال�سمال
يقع قرب مدينة كركوك ويعود ت�شغيله اإلى منت�شف الثمانينات .وتقدر الطاقة ال�شتيعابية
للمجمع بنحو  15مليون متر مكعب /اليوم ،لإنتاج  11.3مليون متر مكعب /اليوم من الغاز
الم�شوق بالإ�شافة اإلى  1،183األف طن �شنويا من غاز البترول الم�شال 384 ،األف طن �شنويا
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من الغازولين الطبيعي و 528األف طن �شنويا من الكبريت .وي�شم المجمع وحدات لتجزئة
�شوائل الغاز ،واأبراج تثبيت ،وثماني محطات ل�شغط الغاز الطبيعي ،و�شبكة من خطوط الأنابيب
طولها  250كم لتجميع الغاز المنتج من الحقول اإلى مجمع المعالجة ،وتو�شيل غاز البترول
الم�شال اإلى الم�شتهلكين في بغداد والمدن المجاورة.

•مجمع غاز الجن�ب
يقع مجمع غاز الجنوب في جنوب العراق في محافظة الب�شرة ،ويعود ت�شغيله اإلى عام
 .1990ويتكون المجمع من ثالث وح��دات لنزع �شوائل الغاز ( )NGLيبلغ مجموع طاقتها
الإنتاجية  29.7مليون متر مكعب/اليوم ( 9.9مليون متر مكعب/اليوم لكل وحدة) .يوجد واحدة
منها في منطقة �شمال الرميلة ،وهي تقوم بف�شل ال�شوائل عن الغاز الم�شاحب و�شخها اإلى
معمل خور الزبير .وي�شم معمل خور الزبير وحدتين لنزع �شوائل الغاز الطبيعي ،بالإ�شافة اإلى
وحدات تجزئة لإنتاج غاز البترول الم�شال .كما يوجد وحدة لمعالجة الغازات الفائ�شة في �شمال
الرميلة بطاقة  6مليون متر مكعب/اليوم .ويهدف المجمع لإنتاج  21.5مليون متر مكعب/اليوم
من الغاز الم�شوق ،بالإ�شافة اإلى  4مليون طن �شنويا من غاز البترول الم�شال ،و  1.5مليون طن
�شنويا من الغازولين الطبيعي  .وملحق بالمجمع مرفاأ لت�شدير غاز البترول الم�شال والغازولين
الطبيعي في خور الزبير على الخليج العربي بطاقة  4مليون طن/ال�شنة .وفي عام  ،2012بلغ
اإنتاج غاز البترول الم�شال نحو  1,331األف طن كما هو مبين بال�شكل (.)35-2
()1

ال�سكل  :35-2تط�ر اإنتاج غاز البترول الم�سال في جمه�رية العراق (األف طن)

الم�شدر :وزارة النفط العراقية
Natural gas survey, Middle East & North Africa, 2013 edition
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1

•ا�ستهالك الغاز الطبيعي

البحث الثاني

يعتمد العراق ب�شكل اأ�شا�شي على النفط في تلبية الطلب على الطاقة الأولية ،اإذ يمثل نحو
 %82.7من اإجمالي ا�شتهالك الطاقة الأولية ،وياأتي الغاز الطبيعي في المرتبة الثانية بن�شبة
 %16.3كما هو مبين بال�شكل (.)36-2

ال�سكل  :36-2ت�زع ا�ستهالك الطاقة االأولية في جمه�رية العراق عام 2010

الم�شدرEIA world energy outlook،2012 :

يعتبر قطاع الكهرباء الم�شتهلك الرئي�شي للغاز الطبيعي في العراق بن�شبة ت�شل اإلى %45
من اإجمالي ال�شتهالك .وقد ارتفع ال�شتهالك المحلي من الغاز الطبيعي من  6.6مليار متر
مكعب عام  2007لي�شل اإلى  8مليار متر مكعب عام  .2012ويبين ال�شكل ( )37-2تطور
ال�شتهالك المحلي من الغاز الطبيعي في العراق خالل الفترة .2012-2007
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ال�سكل  :37-2تط�ر اال�ستهالك المحلي من الغاز الطبيعي في جمه�رية العراق
(مليار متر مكعب)

الم�شدر  :وزارة النفط العراقية

•م�ساريع تط�ير الغاز الطبيعي الجاري تنفيذها والمخطط لها
م�سروع ا�ستثمار غاز الجن�ب
يهدف الم�شروع اإلى معالجة الغاز الم�شاحب الذي يحرق حاليا في حقول الرميلة ،وغرب
القرنة ،1-والزبير في جنوب العراق ويقدر بنحو  700مليون قدم مكعب يوميا .وتاأ�ش�شت
لهذا الغر�ض �شركة غاز الب�شرة ( )BGCفي نوفمبر/ت�شرين الثاني من عام  ،2011كم�شروع
م�شترك بين �شركة غاز الجنوب ( ،)%51و�شركة  ،)%5( Mitsubishiو�شركة )%44( Shell
با�شتثمارات  12.8مليار دولر .ومن المخطط ا�شتثمار  4مليار دولر اإ�شافي في حال تنفيذ
م�شروع م�شتقبلي لت�شييل الغاز الطبيعي وت�شديره بطاقة اإنتاجية  4مليون طن/ال�شنة (600
مليون قدم مكعب غاز يوميا) وذلك بعد تلبية احتياجات ال�شوق المحلي من الغاز الطبيعي،
وغاز البترول الم�شال الذي يتم ا�شتيراده حاليا ل�شد العجز .ووفقا لالتفاقية الموقعة مع وزارة
النفط العراقية ،فاإن �شركة غاز الب�شرة �شتقوم ببيع الغاز المعالج اإلى �شركة غاز الجنوب
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الحكومية ،حيث �شتكر�ض �شركة غاز الب�شرة جهودها لإعادة تاأهيل وتطوير المن�شاآت الحالية
لإعادة ت�شغيلها ،بالإ�شافة اإلى بناء من�شاآت جديدة والتي من المتوقع اأن ترفع الطاقة النتاجية
من  400مليون قدم مكعب/اليوم اإلى  2مليار قدم مكعب/اليوم.
البحث الثاني

تط�ير حقل المن�س�رية
يهدف الم�شروع اإلى تطوير حقل المن�شورية في محافظة ديالى ،وبناء ت�شهيالت لمعالجة
الغاز المنتج من الحقل بطاقة  3.3مليار متر مكعب �شنويا .يقوم على تطوير الحقل ائتالف
مكون من �شركة  TPAOالتركية ،و�شركة  ،Kuwait Energyوموؤ�ش�شة Korea Gas
.Corporation

تط�ير حقل عكا�ض
يهدف الم�شروع اإلى تطوير حقل عكا�ض في محافظة الأنبار غرب العراق لإنتاج  4.1مليار
متر مكعب �شنويا .يقوم على تطوير الحقل موؤ�ش�شة  Korea Gas Corporationبموجب
اتفاق موقع مع الحكومة العراقية عام .2011

تط�ير حقل ال�سيبة
يهدف الم�شروع اإلى تطوير حقل ال�شيبة في محافظة الب�شرة لإنتاج  1مليار متر مكعب
�شنويا .يقوم على تطوير الحقل ائتالف مكون من �شركة  TPAOالتركية ،و�شركة Kuwait
.Energy

 :8-4-2دولة قطر
•اإنتاج الغاز الطبيعي
تعتبر دولة قطر اأكبر منتج للغاز الطبيعي (الم�شوق) على م�شتوى الدول العربية .وقد
�شهدت الفترة ( )2012-2007تطورا كبيرا في اإنتاج الغاز الطبيعي ،ويعود ذلك اإلى الأن�شطة
التطويرية في حقل ال�شمال العمالق ،حيث ارتفع الإنتاج من  63.2مليار متر مكعب عام
 2007لي�شل اإلى  152.74مليار متر مكعب عام  2012محققا نموا �شنويا ن�شبته .%19.3
ويمثل الغاز الطبيعي الم�شوق نحو  %96.2من اإجمالي اإنتاج الغاز عام  .2012ويبين الجدول
( )13-2تطور اإنتاج الغاز الطبيعي في دولة قطر خالل الفترة .2012-2008
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الجدول  :13-2تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في دولة قطر
(مليار متر مكعب)
ال�سنة

2008

2009

2010

2011

2012

الإنتاج الإجمالي

90.88

102.80

130.57

160.17

158.72

الغاز الم�شوق

76.97

89.29

116.70

145.47

152.74

الغاز المعاد حقنه

4.76

3.89

5.60

5.90

2.66

الغاز المحروق

3.60

3.97

2.80

2.70

0.7

الفاقد

5.55

5.65

5.47

6.10

2.62

الم�شدرCedigaz natural gas in the world، various issues :

•مجمعات معالجة الغاز الطبيعي واإنتاج �س�ائل الغاز
يوجد في دولة قطر اأربعة مجمعات لمعالجة �شوائل الغاز الطبيعي في منطقة م�شيعيد
تابعة ل�شركة قطر للبترول .وت�شم هذه المجمعات وحدات لمعالجة الغاز الطبيعي وتجفيفه،
ووحدات نزع المركبات الحام�شية ،ووحدات ف�شل ال�شوائل وتجزئتها ،وم�شتودعات لتخزين
البروبان ،والبيوتان ،والغازولين الطبيعي وملحق بها مرفاأ خا�ض لت�شدير غاز البترول الم�شال
والمتكثفات.
تم ت�شغيل المجمع الأول ( )NGL-1عام  1974لمعالجة �شوائل الغاز الم�شاحب من
حقل دخان النفطي والتي يتم ف�شلها في ثالث محطات في جليلية وفحاحيل وخطية ،بينما
تم ت�شغيل المجمع الثاني ( )NGL-2عام  1980لمعالجة �شوائل الغاز الم�شاحب من حقول
ميدان محزم ،والعد ال�شرقي ،وبو الحنين ،والتي يتم ف�شلها في الت�شهيالت البحرية وتدفيعها
عبر خط بحري طوله  85كم .وفي عام  ،1955تم ت�شغيل المجمع الثالث ( )NGL-3لمعالجة
الغاز و�شوائل الغاز الطبيعي من حقل ال�شمال .وت�شل الطاقة الإجمالية للمجمعات الثالثة اإلى
نحو  5مليون طن/ال�شنة من البيوتان ،والبروبان ،والغازولين الطبيعي ،والنافثا .
واأحدث هذه المجمعات هو المجمع الرابع ( )NGL-4الذي اكتمل بناوؤه عام  ،2003وهو
مخ�ش�ض لمعالجة �شوائل الغاز الطبيعي المنتج من مكمن عرب ( )Dفي حقل دخان النفطي،
وغاز حقل ال�شمال لإنتاج  3,200طن/اليوم من الإيثان ،و 3,000طن/اليوم من البروبان،
و 2,100طن/اليوم من البيوتان ،اإ�شافة اإلى  780طن/اليوم من المتكثفات.
215

وبالإ�شافة اإلى مجمعات معالجة الغاز الطبيعي ،يوجد في قطر اأكبر مجمعين لتحويل الغاز
اإلى �شوائل ( )GTLوهما مجمع اأوريك�ض ومجمع اللوؤلوؤة ،يبلغ مجموع طاقتهما الت�شميمية
 174األف برميل/اليوم.
البحث الثاني

•مجمع ()ORYX-GTL
هو م�شروع م�شترك بين �شركة قطر للبترول ( )%51و�شركة �شا�شول ( )%49ويقع في
منطقة راأ�ض لفان وتبلغ طاقته الت�شميمية  34األف برميل/اليوم .ويهدف اإلى معالجة 9.3
مليون متر مكعب/اليوم من الغاز المنتج من حقل ال�شمال لإنتاج  24األف برميل/اليوم من زيت
الوقود 9,000 ،برميل/اليوم من النافثا بالإ�شافة اإلى  1,000برميل/اليوم من غاز البترول
الم�شال ،وتم ت�شغيل الم�شروع في عام .2006

•مجمع الل�ؤل�ؤة ()Pearl-GTL
هو م�شروع م�شترك بين �شركة قطر للبترول ( )%51و�شركة  )%49( Shellويقع في
منطقة راأ�ض لفان ،وهو اأكبر م�شروع لتحويل الغاز اإلى �شوائل ( )GTLفي العالم .ويهدف
الم�شروع اإلى معالجة  45.2مليون متر مكعب/اليوم من الغاز المنتج من قطاعين في حقل
ال�شمال القطري بم�شاحة اإجمالية  144كم مربع ،وذلك لإنتاج  50األف برميل/اليوم من
زيت الوقود 25 ،األف برميل/اليوم من الكيرو�شين 35 ،األف برميل/اليوم من النافثا30 ،
األف برميل/اليوم من زيوت الأ�شا�ض ،بالإ�شافة اإلى  120األف برميل/اليوم من �شوائل الغاز
الطبيعي .وتم ت�شغيل خط الإنتاج الأول في اآذار/مار�ض من عام  ،2011ثم الخط الثاني في
كانون الأول/دي�شمبر من نف�ض العام.
ومن الم�شاريع الأخرى ذات الأهمية التي تهدف اإلى تلبية الطلب المحلي على الغاز م�شروع
غاز الخليج.

•م�سروع غاز الخليج
يهدف اإلى مد ال�شوق المحلي ب�  2مليار قدم مكعب/اليوم من الغاز لتلبية الطلب المتنامي
على الغاز ،بالإ�شافة اإلى الإيثان كلقيم في م�شانع البتروكيماويات ،والمتكثفات وغاز البترول
الم�شال والكبريت لأغرا�ض الت�شدير .وتم تنفيذ الم�شروع على مرحلتين ،حيث تم ت�شغيل المرحلة
الأولى( )AKG-1في ت�شرين الثاني /نوفمبر من  ،2006بطاقة اأولية تقدر بحوالي  744مليون
قدم مكعب/اليوم من الغاز الم�شوق لإمداد م�شنع اأوريك�ض ،وبع�ض ال�شركات ال�شناعية في
منطقة م�شيعيد ،بالإ�شافة اإلى محطات توليد الطاقة .وفي الربع الثالث من عام  ،2009تم
ت�شغيل المرحلة الثانية ( )AKG-2من الم�شروع للو�شول اإلى الطاقة الإنتاجية المقررة .وبلغ
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متو�شط اإنتاج م�شروع غاز الخليج عام  2012نحو  1،800مليون قدم مكعب/اليوم من الغاز
الم�شوق 27.9 ،مليون برميل من المتكثفات ،بالإ�شافة اإلى  1.149مليون طن من غاز البترول
الم�شال .
()1

•ا�ستهالك الغاز الطبيعي

تعتمد دولة قطر ب�شكل اأ�شا�شي على الغاز الطبيعي في تلبية الطلب المحلي على الطاقة
الأولية ،حيث يمثل نحو  %74.6من اإجمالي ا�شتهالك الطاقة الأولية عام  ،2012يليه النفط
بن�شبة  %25.4كما هو مبين بال�شكل (.)38-2

ال�سكل  :38-2ت�زع ا�ستهالك الطاقة االأولية في دولة قطر عام 2012

الم�شدرBP statistical review of the world energy، June 2013 :

وقد ارتفع ال�شتهالك المحلي من الغاز الطبيعي من  19.3مليار متر مكعب عام 2007
لي�شل اإلى  19.9مليار متر مكعب عام  ،2010ثم ارتفع ب�شكل ملحوظ خالل العامين الما�شيين
لي�شل اإلى  26.2عام  .2012وقد بلغ معدل النمو ال�شنوي ل�شتهالك الغاز خالل تلك الفترة
نحو  %6.25كما هو مبين بال�شكل(.)39-2
Qatar Petroleum annual report, 2012
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ال�سكل  :39-2تط�ر اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في دولة قطر خالل الفترة 2012-2007
(مليار متر مكعب)
البحث الثاني

•م�ساريع تط�ير الغاز الجاري تنفيذها
م�سروع غاز برزان
تخطط دولة قطر لرفع اإنتاج الغاز الطبيعي من حقل ال�شمال اإلى قرابة  22مليار قدم
مكعب/اليوم بحلول عام  ،2015على اأن ي�شتمر تخ�شي�ض  %10من الإنتاج اإلى �شناعة تحويل
الغاز اإلى �شوائل ،ونحو  %60لم�شاريع الغاز الطبيعي الم�شيل في �شركتي قطر غاز ،ورا�ض
غاز ،بينما تخ�ش�ض الن�شبة المتبقية لت�شويق الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب .ويجرى حاليا
تنفيذ م�شروع غاز برزان ،وه��و م�ش�����روع م�شت�����رك بين �شركة قط������ر للبترول ( )%93و�شركة
 )%7( Exxon Mobilبموجب اتفاقية تم توقيعها بين ال�شركتين في كانون الثاني /يناير
 ، 2011با�شتثمارات  10.4مليار دولر.
()1

Qatar Petroleum annual report, 2012
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ي�شمل الم�شروع تركيب ثالث من�شات ت�شم نحو ثالثين بئرا تطويريا ،يبلغ مجموع اأطوالها
حوالي  138كيلومتر ،وتمتد لأكثر من ثالثة اآلف متر تحت �شطح البحر ،بالإ�شافة اإلى خطي
اأنابيب لنقل الغاز اإلى مجمع جديد لمعالجة الغاز في مدينة راأ���ض لفان ال�شناعية ،الذي
�شيخ�ش�ض اإنتاجه لتلبية احتياجات ال�شوق المحلي .و�شتقوم �شركة را�ض غاز بتنفيذ الم�شروع
على مرحلتين ،حيث تت�شمن المرحلة الأولى بناء خط الإنتاج الأول ( )Train-1بطاقة اإنتاجية
 40مليون متر مكعب/اليوم من الغاز الم�شوق ،وت�شغيله خالل الربع الثالث من العام الجاري
 .2014وفي المرحلة الثانية� ،شيتم اإ�شافة خط الإنتاج الثاني ( )Train-2بطاقة  20مليون
متر مكعب/اليوم وت�شغيله بنهاية عام  .2015كما ي�شمل الم�شروع اإنتاج  29األف برميل/اليوم
من المتكثفات 1,960 ،طن/اليوم من الإيثان 860 ،طن/اليوم من البروبان 680 ،طن/اليوم
من البيوتان.

 :9-4-2دولة الك�يت
•اإنتاج الغاز الطبيعي
ارتفع اإنتاج الغاز الطبيعي (الم�شوق) في الكويت من  12.1مليار متر مكعب عام 2007
لي�شل اإلى  15.52عام  ،2012محققا نموا �شنويا ن�شبته  .%5.1ويمثل الغاز الم�شوق اإجمالي
اإنتاج الغاز تقريبا عام  ،2012ويعود ذلك اإلى نجاح ال�شتراتيجية التي اتبعتها �شركة نفط
الكويت للو�شول اإلى م�شتويات منخف�شة جدا من حرق الغاز الم�شاحب للنفط الخام حيث
بلغت اأقل من  %1من الإنتاج الإجمالي للغاز خالل عام  .2013-2012ويبين الجدول ()14-2
تطور اإنتاج الغاز الطبيعي في دولة الكويت خالل الفترة .2012-2008

الجدول  :14-2تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في دولة الك�يت
(مليار متر مكعب)
ال�سنة

2008

2009

2010

2011

2012

الإنتاج الإجمالي

14.25

12

11.95

13.75

15.52

الغاز الم�شوق

12.75

11.5

11.73

13.53

15.52

الغاز المحروق

0.5

0.5

0.22

0.22

0.01

الفاقد في المعالجة

1

0

0

0

0
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يهيمن الغاز الم�شاحب للنفط على اإنتاج الغاز الطبيعي في الكويت .بينما ي�شكل اإنتاج الغاز
الحر من الحقول الجيورا�شية في �شمال البالد نحو  %10من اإجمالي الإنتاج ويقدر اإنتاجها
بنحو  145-135مليون قدم مكعب/اليوم.
البحث الثاني

•مجمعات معالجة الغاز الطبيعي
يوجد في الكويت اأربعة مجمعات لمعالجة الغاز الطبيعي بطاقة معالجة  71مليون متر
مكعب /اليوم موزعة على مختلف المناطق في البالد .ففي �شمال الكويت ،يتم تجميع الغاز
الم�شاحب المنتج من حقلي الرو�شتين وال�شابرية ،ومعالجته في المجمع الأول بطاقة 16
مليون متر مكعب/اليوم.
وفي غرب الكويت ،يتم تجميع الغاز الم�شاحب من الحقول المنتجة في المنطقة ،وت�شم
حقول مناقي�ض ،واأم قدير ،واأم قدير جنوب ،ومعالجته في المجمع الثاني بطاقة  16مليون متر
مكعب/اليوم.
وفي جنوب و�شرق الكويت ،يتم تجميع الغاز الم�شاحب من الحقول المنتجة في المنطقة،
وت�شم حقول البرقان ،والمقوع-الأحمدي ،من خالل منظومة منف�شلة ومعالجته في المجمع
الثالث بطاقة  16مليون متر مكعب/اليوم.
واأحدث هذه المجمعات هو المجمع الرابع الذي تم ت�شغيله عام  2011لمعالجة الغاز الحر
والم�شاحب بطاقة  23مليون متر مكعب/اليوم من الغاز ،ونحو  105األف برميل/اليوم من
المتكثفات.
وتتاألف منظومة تجميع الغاز في حقول المنطقة المق�شومة من جزئيين بري وبحري ،حيث
يقع الجزء الأكبر منها في المغمورة في حقلي الخفجي والحوت ،وتقدر طاقتها بنحو 2.8
مليون متر مكعب/اليوم .ويتم اإي�شال الغاز الطبيعي اإلى مجمع راأ�ض الزور ،بالإ�شافة اإلى خط
غاز يربط الحقول بمعمل ال�شعيبة وميناء الأحمدي .وعلى الياب�شة ،توجد ت�شهيالت في منطقة
الوفرة بطاقة  268األف متر مكعب/اليوم.
اأما بالن�شبة لإنتاج الغاز الحر من الحقول الجيورا�شية ،فيتم معالجة الغاز في مواقع
الإنتاج من خالل ت�شهيالت المعالجة الأولية ( .)EPFويبين ال�شكل ( )40-2منظومة معالجة
وت�شويق الغاز الطبيعي في دولة الكويت.
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ال�سكل  :40-2منظ�مة معالجة وت�س�يق الغاز الطبيعي في دولة الك�يت

الم�شدر� :شركة نفط الكويت

وت�شم م�شفاة ميناء الأحمدي التابعة ل�شركة البترول الوطنية الكويتية ،م�شنع لإنتاج غاز
البترول الم�شال وي�شم ثالثة خطوط اإنتاج يبلغ مجموع طاقاتها ال�شتيعابية نحو  48.8مليون
متر مكعب/اليوم .وهي تقوم با�شتالم الغاز الطبيعي والمتكثفات من �شركة نفط الكويت
وم�شافي التكرير لإنتاج البروبان والبيوتان حيث يتم ت�شديرهما عبر ر�شيف التحميل الجنوبي
في ميناء الأحمدي  ،وكذلك اإنتاج غاز الوقود ل�شتخدامه في محطات الطاقة الكهربائية وفي
ال�شناعات الأخرى.
()1

وفي اآذار /مار�ض من العام الجاري  ،2014تم ت�شغيل م�شروع خط الإنتاج الرابع الذي
يهدف اإلى معالجة الزيادة الم�شتقبلية المتوقعة من الغازات والمتكثفات الناتجة من حقول
النفط والغاز ،لإنتاج غاز البترول الم�شال ،وف�شل غ��ازي الميثان والإي��ث��ان .وتبلغ الطاقة
1

املوقع الر�شمي ل�شركة البرتول الوطنية الكويتية
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ال�شتيعابية للوحدة الجديدة  23مليون متر مكعب/اليوم بالإ�شافة اإلى  106األف برميل/اليوم
من المتكثفات .وبذلك ت�شل الطاقة الإجمالية اإلى  71.8مليون متر مكعب/اليوم (2,530
مليون قدم مكعب/اليوم)
البحث الثاني

كما قامت �شركة البترول الوطنية الكويتية موؤخرا بالنتهاء من كل الدرا�شات الهند�شية
الأولية لإن�شاء الخط الخام�ض لإنتاج غاز البترول الم�شال ،وهو م�شروع مماثل للخط
الرابع ،مع وجود حاجة له في �شوء التوقعات الم�شتقبلية لزيادة اإنتاج الغاز والمتكثفات.
ويبين ال�شكل( )41-2تطور اإنتاج البروبان ،والبيوتان ،والغازولين الطبيعي في دولة
الكويت.

ال�سكل :41-2تط�ر اإنتاج البروبان ،والبي�تان ،والغازولين الطبيعي في دولة الك�يت
(ملي�ن طن)

الم�شدر� :شركة البترول الوطنية الكويتية -التقرير ال�شنوي ،اأعداد مختلفة

•ا�ستهالك الغاز الطبيعي
تعتمد الكويت على النفط ب�شكل اأ�شا�شي في تلبية الطلب المحلي على الطاقة ،حيث يمثل
نحو  %57.5من اإجمالي ا�شتهالك الطاقة الأولية ،بينما يحل الغاز الطبيعي في المرتبة الثانية
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بن�شبة  %42.5كما هو مبين بال�شكل (.)42-2

ال�سكل  :42-2ت�زع ا�ستهالك الطاقة االأولية في دولة الك�يت عام 2012

الم�شدرBP statistical review of the world energy، June 2013 :

وتطور ا�شتهالك الغاز الطبيعي في الكويت ب�شكل ملحوظ خالل الفترة ،2012-2007
حيث كان الإنتاج يكفي لتلبية الطلب المحلي على الغاز حتى عام  ،2008وال��ذي بلغ فيه
ال�شتهالك نحو  12.8مليار متر مكعب .ومع تزايد الطلب المحلي بما يفوق م�شتويات الإنتاج
المحلي ،بداأت الكويت في ا�شتيراد الغاز الطبيعي الم�شيل ،وارتفع ال�شتهالك تدريجيا لي�شل
اإلى  17.2مليار متر مكعب عام  ،2012وقد بلغ معدل النمو ال�شنوي لال�شتهالك خالل تلك
الفترة  %7.29كما هو مبين بال�شكل (.)43-2
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ال�سكل  :43-2تط�ر اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في دولة الك�يت
خالل الفترة ( 2012-2007مليار متر مكعب)
البحث الثاني
الم�شدرBP statistical review of the world energy، June 2013 :

•م�ساريع تط�ير الغاز الجاري تنفيذها
م�سروع تط�ير الحق�ل الجي�را�سية
يت�شمن م�شروع تطوير حقول الغاز الجيورا�شية ثالثة مراحل للو�شول بالإنتاج اإلى  1مليار
قدم مكعب يوميا ،و 350األف برميل/اليوم من المتكثفات والزيت الخفيف.
•المرحلة الأول��ى :يقدر اإن��تاجها الح��الي من ال�غ��از بنح���و  145-135مليون قدم
مكعب/اليوم ،ونحو  55األف برميل/اليوم من المتكثفات والزيت الخفيف ،بتاأخر اأربع
�شنوات عن الم�شتهدف وهو  175مليون قدم مكعب/اليوم من الغاز.
•المرحلة الثانية :وهي ت�شتهدف الو�شول بالإنتاج اإلى  600مليون قدم مكعب من الغاز
يوميا و  200األف برميل/اليوم من المتكثفات والزيت الخفيف.
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•المرحلة الثالثة :وهي ت�شتهدف الو�شول بالإنتاج اإلى مليار قدم مكعب من الغاز يوميا
واإلى نحو  350األف برميل/اليوم من المتكثفات والزيت الخفيف.
وفي �شوء ال�شعوبات التي يواجهها الم�شروع الذي يعد الأ�شعب من نوعه على م�شتوى
العالم ،فقد عدلت �شركة نفط الكويت تاريخ الو�شول اإلى �شقف الإنتاج اإلى عام  2020بدل
من عام .2015

 :10-4-2دولة ليبيا
•اإنتاج الغاز الطبيعي
تطور اإنتاج ليبيا من الغاز الطبيعي ب�شكل ملحوظ منذ بداية العقد الما�شي ،حيث كان
اإنتاج الغاز (الم�شوق) ل يزيد عن  5.9مليار متر مكعب  .2002ومع ت�شغيل م�شروع غاز غرب
ليبيا الذي ت�شمن تطوير حقل بحر ال�شالم في المغمورة وحقل الوفا على الياب�شة ،ارتفع اإنتاج
الغاز تدريجيا حتى و�شل اإلى  15.9مليار متر مكعب عام  .2008وا�شتمر اإنتاج الغاز عند هذا
الم�شتوى لثالث �شنوات كما هو مبين بالجدول ( ،)15-2اإلى اأن بدء في التراجع مع الأحداث
التي �شهدتها ليبيا عام  2011لي�شل اإلى  7.86مليار متر مكعب .وفي عام  ،2012ارتفع اإنتاج
الغاز(الم�شوق) اإلى  12.20مليار متر مكعب وهو يعادل نحو  %6.69من الإنتاج الإجمالي للغاز
لنف�ض العام.

الجدول  :15-2تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في دولة ليبيا
(مليار متر مكعب)
ال�سنة

2008

2009

2010

2011

2012

الإنتاج الإجمالي

30.31

29.29

30.26

9.86

17.52

الغاز الم�شوق

15.90

15.90

16.81

7.86

12.20

الغاز المعاد حقنه

3.53

3.57

3.40

0.7

1.40

الغاز المحروق

3.94

3.26

3.48

1.30

3.92

الفاقد في المعالجة

6.94

6.56

6.57

0

0
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يعتبر حقلي الوفا على الياب�شة وبحر ال�شالم في المغمورة التابعين ل�شركة مليته للنفط
والغاز ،اأكبر حقول الغاز الحر في ليبيا ،حيث تقدر الطاقة الإنتاجية لكال الحقلين بنحو  10مليار
متر مكعب �شنويا .ومن حقول اإنتاج الغاز الحر التابعة ل�شركة �شرت للنفط حقل التحدي ويقدر
225

اإنتاجه بنحو  3مليار متر مكعب �شنويا بالإ�شافة اإلى حقول ال�شاحل ،والحطيبة ،وال�شمود .بينما
ينتج الغاز الم�شاحب من حقول النفط الواقعة في حو�ض �شرت �شرق ليبيا ومنها حقل الواحة،
وحقل زليطن .وي�شكل اإنتاج الغاز الم�شاحب نحو  %40-35من اإجمالي الإنتاج.
البحث الثاني

•مجمعات معالجة الغاز الطبيعي
يوجد في دولة ليبيا مجمعات لمعالجة الغاز الطبيعي وا�شتخال�ض م�شتقات الغاز ي�شل
مجموع طاقتها الت�شميمية اإلى  77مليون متر مكعب/اليوم ،اإل اأن الطاقة الفعلية لهذه المعامل
تراجعت بكثير عن الطاقة الت�شميمية ب�شبب تقدم عُمر الت�شهيالت ،وتاأخر عمليات ال�شيانة
الدورية ،حيث تقدر الطاقة الفعلية بنحو  57مليون متر مكعب/اليوم كما هو مبين بالجدول
(.)16-2

الجدول  :16-2مجمعات ومعامل الغاز الطبيعي وا�ستخال�ض م�ستقات الغاز في دولة ليبيا
المجمع/الم�سنع

الطاقة الت�سميمية
ملي�ن متر مكعب/الي�م

الطاقة الفعلية
ملي�ن متر مكعب/الي�م

مجمع غاز انت�شار

20.3

18.8

()18.4

()11.9

11

4

معمل الزويتينة لغاز البترول الم�شال

12

3

مجمع غاز مليته

27.4

27.4

م�شنع مر�شى البريقة
ل�شوائل الغاز ()NGL

6

4

االإجمالي

77

57.2

محطة انت�شار لإعادة حقن الغاز
()Gas reinjection
م�شنع الزويتينة لتهذيب النافثا
()Naptha reforming

الم�شدر :الموؤ�ش�شة الوطنية للنفط

يعتبر مجمع غاز مليته اأكبر مجمعات الغاز في ليبيا ،وتقدر طاقته بنحو  27.4مليون متر
مكعب/اليوم من الغاز الطبيعي بالإ�شافة اإلى  95األف برميل/اليوم من المتكثفات .وي�شم
المجمع ت�شهيالت ل�شتقبال الغاز ،ووحدات لتجفيف وتحلية الغاز ،وم�شتودعات لتخزين غاز
البترول الم�شال وملحق بالمجمع ميناء للت�شدير.
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وفي منطقة الزويتينة ،يوجد م�شنع لإنتاج غاز البترول الم�شال بطاقة معالجة  12مليون متر
مكعب/اليوم .ويوجد مجمع لمعالجة الغاز في حقل انت�شار بطاقة  20.3مليون متر مكعب/اليوم،
حيث يقوم باإعادة حقن الغاز في مكامن النفط بمعدل  18.40مليون متر مكعب/اليوم.
وفي مر�شى البريقة ،يوجد م�شنع ل�شتخال�ض �شوائل الغاز الطبيعي ( )NGLتابع ل�شركة
�شرت للنفط بطاقة  6مليون متر مكعب/اليوم.

•ا�ستهالك الغاز الطبيعي
تعتمد ليبيا ب�شكل مت�شاو تقريبا على كل من النفط والغاز الطبيعي في تلبية الطلب المحلي
على الطاقة الأولية كما هو مبين بال�شكل (.)44-2

ال�سكل  :44-2ت�زع ا�ستهالك الطاقة االأولية في دولة ليبيا عام 2012

الم�شدر :اأوابك -التقرير الإح�شائي ال�شنوي2013،

ارتفع ال�شتهالك المحلي من الغاز من  5.3مليار متر مكعب عام  2007لي�شل اإلى  7مليار
متر مكعب عام  ،2010محققا نموا �شنويا ن�شبته  %10خالل تلك الفترة .ومع الأحداث التي
�شهدتها ليبيا عام  ،2011تراجع ال�شتهالك اإلى  5.4مليار متر مكعب في نف�ض العام ،ثم عاود
ال�شعود لي�شل اإلى  5.7مليار متر مكعب عام  ،2012كما هو مبين بال�شكل ( .)45-2وتقدر
ن�شبة ال�شتهالك اإلى الإنتاج المحلي من الغاز بنحو  ،%40-35مما ي�شمح بوجود فائ�ض يتم
ت�شديره.
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ال�سكل  :45-2تط�ر اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في دولة ليبيا خالل الفترة ( 2012-2007مليار متر مكعب)

البحث الثاني
الم�شادر:

(- US. Energy Information Administration, EIA)consumption data
(-Cedigaz natural gas in the world, various issues )production data

ويعتبر قطاع الكهرباء والماء الأكثر ا�شتهالكا للغاز الطبيعي ،حيث ي�شتحوذ على نحو
 %82من اإجمالي ال�شتهالك كما هو مبين بال�شكل ( ،)46-2تليه في المرتبة الثانية �شناعة
البتروكيماويات بن�شبة  ،%11ثم قطاع ال�شناعة بن�شبة  %7وي�شمل �شناعة الأ�شمنت ،الحديد
وال�شلب ،و�شناعة ال�شيراميك.

ال�سكل  :46-2ت�زع ا�ستهالك الغاز الطبيعي في دولة ليبيا وفق القطاعات المختلفة عام 2012

الم�شدر :الموؤ�ش�شة الوطنية للنفط
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 :11-4-2جمه�رية م�سر العربية
•اإنتاج الغاز الطبيعي
تطور اإنتاج م�شر من الغاز الطبيعي ب�شكل ملحوظ منذ بداية العقد الما�شي ،ويعود ذلك اإلى
الأن�شطة التطويرية الم�شتمرة في حقول الغاز الطبيعي وخا�شة في منطقة البحر المتو�شط.
وبدرا�شة الفترة ( ،)2012-2007يالحظ ارتفاع اإنتاج الغاز (الم�شوق) خالل ال�شنوات الثالثة
الأولى حيث ارتفع الإنتاج من  55.7مليار متر مكعب عام  2007لي�شل اإلى  61.33مليار متر
مكعب عام  ،2010وبنمو �شنوي ن�شبته  .%3.26ومنذ عام  ،2011بداأ اإنتاج م�شر من الغاز
الطبيعي في التراجع ن�شبيا حتى و�شل اإلى  60.6مليار متر مكعب عام  2012كما هو مبين
بالجدول ( .)17-2وي�شكل الغاز الم�شوق نحو  %92.6من اإنتاج الغاز الإجمالي لعام .2012

الجدول  :17-2تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في جمه�رية م�سر العربية
(مليار متر مكعب)
ال�سنة

2008

2009

2010

2011

2012

الإنتاج الإجمالي

65.5

69.19

67.08

66.92

65.41

الغاز الم�شوق

59

62.69

61.33

61.26

60.60

الغاز المعاد حقنه

2

2

1.80

1.75

1.96

الغاز المحروق

0.85

0.85

0.6

0.6

0.4

الفاقد

3.65

3.65

3.35

3.31

2.45

الم�شدرCedigaz natural gas in the world، various issues :

ويعود التراجع في اإنتاج الغاز خالل العامين الما�شيين اإلى التناق�ض الطبيعي في معدلت
الإنتاج في الحقول الواقعة في منطقة البحر المتو�شط والتي ت�شاهم وحدها بنحو  %72من
الإنتاج كما هو مبين بال�شكل ( ،)47-2واأهمها حقول منطقة المياه العميقة بغرب الدلتا التابعة
ل�شركة البرل�ض للغاز .وهي ت�شم حقول �شكراب� ،شافرون� ،شيميان� ،شيينا ،و�شفير ،والتي
و�شعت على الإنتاج خالل الفترة  ،2005-2003ويقدر اإنتاجها بنحو  1,300-1,200مليون
قدم مكعب/اليوم.
وقد بلغ متو�شط التناق�ض الطبيعي في اإنتاج الغاز خالل العام المالي  2013/2012قرابة
 90مليون قدم مكعب/اليوم �شهريا في حال عدم تنفيذ اأن�شطة تطويرية ،لذا ت�شعى ال�شركة
الم�شرية القاب�شة للغازات الطبيعية (اإيجا�ض) اإلى تعوي�ض هذا التناق�ض بالم�شي قدما في
تطوير الحقول المنتجة ودخول حقول جديدة على الإنتاج.
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ال�سكل  :47-2ت�زع اإنتاج الغاز (الم�س�ق) في جمه�رية م�سر العربية
خالل العام المالي 2013/2012
البحث الثاني
الم�شدر :ال�شركة الم�شرية القاب�شة للغازات الطبيعية

•مجمعات معالجة الغاز الطبيعي
يوجد في م�شر اأكثر من  20مجمعا لمعالجة الغاز الطبيعي وا�شتخال�ض م�شتقات الغاز
موزعة على مختلف المناطق كما هو مبين بال�شكل ( ،)48-2ويبلغ مجموع طاقتها اأكثر من
 200مليون متر مكعب/اليوم.
ففي منطقة ال�شحراء الغربية ،يتم معالجة الغاز في كل من مجمع العامرية بطاقة 8.5
مليون متر مكعب/اليوم ،ومجمع غازات ال�شحراء الغربية بطاقة  25.5مليون متر مكعب/اليوم.
كما يوجد مجمع ال�شالم التابع ل�شركة خالدة للبترول ،وتقدر طاقته الحالية بنحو  22.9مليون
متر مكعب/اليوم.
ومن المجمعات التي تم ت�شغيلها موؤخرا في منطقة دلتا النيل ،مجمع جنوب بطرا في
منطقة جنوب المن�شورة وتم ت�شغيله عام  2005بطاقة  4.25مليون متر مكعب/اليوم ،ومجمع
خاللة في منطقة المن�شورة وتم ت�شغيله عام  2007بطاقة  2.26مليون متر مكعب/اليوم.
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الم�شدر :ال�شركة الم�شرية القاب�شة للغازات الطبيعية

ال�سكل  :48-2مجمعات الغاز الطبيعي وا�ستخال�ض م�ستقات الغاز في جمه�رية م�سر العربية
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البحث الثاني

كما يوجد العديد من م�شانع اإنتاج غاز البترول الم�شال ،اأحدثها م�شنع راأ�ض �شقير التابع
لل�شركة الم�شرية البحرينية لم�شتقات الغاز والذي تم ت�شغيله في تموز/يوليو  ،2012وتقدر
طاقته الت�شميمية بنحو  6.22مليون متر مكعب/اليوم لإنتاج وت�شدير  110األف طن �شنويا من
البروبان ،بالإ�شافة اإلى اإنتاج  10,000طن �شنويا من البيوتان لال�شتهالك المحلي.
ويبين ال�شكل ( )49-2تطور اإنتاج غاز البترول الم�شال ،والبروبان ،وخليط الإيثان-بروبان
في جمهورية م�شر العربية خالل ال�شنوات الخم�ض الأخيرة.

ال�سكل  :49-2تط�ر اإنتاج غاز البترول الم�سال،والبروبان ،وخليط االإيثان-بروبان
في جمه�رية م�سر العربية (األف طن)

الم�شدر :ال�شركة الم�شرية القاب�شة للغازات الطبيعية

•ا�ستهالك الغاز الطبيعي
تنتهج م�شر اإ�شتراتيجية تق�شي بالتو�شع في ا�شتخدام الغاز في محطات الكهرباء،
والمركبات وو�شائل النقل العام ،وال�شتخدامات المنزلية ،وبات الغاز الطبيعي ي�شكل نحو
 %54.4من اإجمالي ا�شتهالك الطاقة الأولية عام  2012كما هو مبين بال�شكل (.)50-2
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ال�سكل  :50-2ت�زع ا�ستهالك الطاقة االأولية في جمه�رية م�سر العربية عام 2012

الم�شدرBP statistical review of the world energy، June 2013 :

وقد �شهدت الفترة ( )2012-2007نموا ملحوظا في الطلب المحلي على الغاز
الطبيعي ،وهو ما انعك�ض على �شادرات م�شر من الغاز في الآونة الأخيرة ،حيث ارتفع
ال�شتهالك من  38.4مليار متر مكعب عام  ،2007لي�شل اإلى  45.1مليار متر مكعب ثم
اإلى  52.6مليار متر مكعب عام  ،2012محققا نموا �شنويا ن�شبته  %6.5كما هو مبين
بال�شكل ( .)51-2وبلغت ن�شبة ال�شتهالك المحلي من الإنتاج نحو  %87عام ،2012
مقارنة بنحو  %69عام .2007
ويعود تنامي الطلب المحلي على الغاز اإلى ارتفاع ا�شتهالك الطاقة الكهربائية وخا�شة
في �شهور ال�شيف ،حيث ي�شتحوذ قطاع الكهرباء على نحو  %57من اإجمالي ال�شتهالك عام
 .2012ي�شاف اإلى ذلك ،التو�شع في م�شاريع �شناعة الأ�شمنت ،والأ�شمدة ،والحديد وال�شلب،
حيث ي�شتحوذ قطاع ال�شناعة وحده على نحو  %28من اإجمالي ا�شتهالك الغاز ،بينما ي�شكل
قطاع البتروكيماويات وم�شتقات الغاز نحو  %11من اإجمالي ال�شتهالك .ويبين ال�شكل (-2
 )52توزع ا�شتهالك الغاز الطبيعي وفق القطاعات المختلفة.
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ال�سكل  :51-2تط�ر اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في جمه�رية م�سر العربية خالل
الفترة ( 2012-2007مليار متر مكعب)
البحث الثاني
الم�شدرBP statistical review of the world energy، June 2013 :

ال�سكل  :52-2ت�زع ا�ستهالك الغاز الطبيعي وفق القطاعات المختلفة
في جمه�رية م�سر العربية عام 2012

الم�شدر :ال�شركة الم�شرية القاب�شة للغازات الطبيعية
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•م�ساريع تط�ير الغاز الجاري تنفيذها والمخطط لها
ت�شعى م�شر لرفع اإنتاجها من الغاز الطبيعي من خالل تنفيذ عددا من الم�شاريع التطويرية
ومنها:

ا�ستكمال تط�ير منطقة المياه العميقة بغرب الدلتا
(المرحلة 9-اأ)
يهدف الم�شروع اإلى ا�شتكمال الأن�شطة التطويرية في الحقول الواقعة في منطقة المياه
العميقة بغرب الدلتا ،حيث �شتقوم �شركة بريتي�ض غاز بتنفيذ المرحلة -9اأ ،وت�شمل حفر عدد
من الآبار لإ�شافة نحو  400مليون قدم مكعب يوميا خالل الربع الثالث اأو الرابع من العام
الجاري . 2014
()1

م�سروع تط�ير حقلي كرم واأ�سيل
يهدف الم�شروع اإلى تطوير حقلي كرم واأ�شيل في منطقة امتياز غرب علم ال�شاوي�ض ،لإنتاج
نحو  200مليون قدم مكعب غاز/اليوم .و�شتتولى �شركة  Shellت�شغيل الم�شروع بح�شة ن�شبتها
 %40مع �شركتى  Vegasبح�شة  ،%35و GdFsuezبح�شة .%25

م�سروع �س�اغط الغاز في حقل الق�سر
ي�شمل الم�شروع تركيب � 4شواغط للحفاظ على �شغط الغاز والمتكثفات المنتجة من حقل
الق�شر المكت�شف عام  2003في ال�شحراء الغربية ويتوقع النتهاء من الم�شروع مطلع عام .2015
تجدر الإ�شارة اإلى اأن حقل الق�شر اأكبر حقول ال�شحراء الغربية وي�شم احتياطيات تقدر
بنحو  2تريليون قدم مكعب وت�شرف على تطويره �شركة خالدة للبترول.

م�سروع غرب الدلتا () West Nile Delta
وقعت �شركة  BPعلى اتفاقية مع �شركة اإيجا�ض لتطوير منطقة امتياز غرب المتو�شط مياه
عميقة ( )West Mediterranean Deep Waterعام  .2010وفي  ،2012اأعلنت �شركة
 BPاأنها �شت�شتثمر  11-10مليار دولر لتطوير هذه المنطقة التي تقدر احتياطياتها من الغاز
بنحو  5تريليون قدم مكعب .وت�شمل المرحلة الأولى للم�شروع ،تطوير خم�شة حقول بحرية
بطاقة اإنتاجية  1مليار قدم مكعب يوميا و  10,000برميل/اليوم من المتكثفات ،بالإ�شافة اإلى
اإن�شاء محطة برية لمعالجة الغاز المنتج من هذه الحقول .وكان من المخطط اأن يبداأ الإنتاج من
المرحلة الأولى بنهاية عام  ،2014اإل اأنه لي�ض من المتوقع اأن يبداأ قبل عام . 2017
()2

WGI, 5/2/2014
MEES, Vol.56,No.7, 15/2/2013
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 :12-4-2المملكة االأردنية الها�سمية
•اإنتاج الغاز الطبيعي
البحث الثاني

يوجد في الأردن حقل واح��د لإنتاج الغاز الطبيعي هو حقل الري�شة الواقع في
ال�شحراء ال�شرقية بالقرب من الحدود مع العراق ،ويقدر اإنتاجه بنحو  0.22مليار متر
مكعب �شنويا .وبداأ الإنتاج من حقل الري�شة عام  ،1989ومع حفر ثالثة اآبار تطويرية عام
 ،2002ارتفع الإنتاج اليومي من الحقل من  24مليون قدم مكعب/اليوم لي�شل اإلى 38
مليون قدم مكعب/اليوم عام  .2004وي�شتخدم اإنتاج الغاز من حقل الري�شة في محطة
كهرباء قريبة من الحقل ت�شم ثالثة توربينات غازية ذات قدرة اإجمالية  30ميجاوات.
ويبين الجدول ( )18-2تطور اإنتاج الغاز الطبيعي في المملكة الأردنية الها�شمية خالل
الفترة .2012-2008

الجدول  :18-2تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في المملكة االأردنية الها�سمية
(مليار متر مكعب)
ال�شنة

2008

2009

2010

2011

2012

الغاز الم�شوق

0.25

0.25

0.22

0.23

0.22

الم�شدرCedigaz natural gas in the world، various issues :

•ا�ستهالك الغاز الطبيعي
يعتمد الأردن على واردات الم�شتقات النفطية والغاز الطبيعي في تلبية احتياجات ال�شوق
المحلية بن�شبة ت�شل اإلى  ،%90ل�شد الفجوة بين الإنتاج وال�شتهالك.
و�شهدت الفترة  2009-2007نموا في ال�شتهالك المحلي من الغاز حيث ارتفع من 2.6
مليار متر مكعب عام  2007لي�شل اإلى  3.1مليار متر مكعب عام  .2009ومع تراجع واردات
الغاز ،تراجع ال�شتهالك المحلي حتى و�شل اإلى  0.71مليار متر مكعب عام  2012كما هو
مبين بال�شكل (.)53-2

236

واقع وآفاق صناعة وتجارة الغاز الطبيعي في الدول العربية

ال�سكل  :53-2تط�ر اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في المملكة االأردنية الها�سمية
خالل الفترة ( 2012-2007مليار متر مكعب)

الم�شادر:

(- US. Energy Information Administration, EIA)consumption data
(- Cedigaz natural gas in the world, various issues )production data

� :13-4-2سلطنة عمان
•اإنتاج الغاز الطبيعي
ت�شاهم عُمان بالن�شيب الأكبر في اإنتاج الغاز الطبيعي في الدول العربية غير الأع�شاء في
منظمة اأوابك .وقد �شهدت الفترة  ،2012-2007تطورا ملحوظا في اإنتاج الغاز(الم�شوق)،
حيث ارتفع الإنتاج من  24مليار متر مكعب عام  2007لي�شل اإلى  30مليار متر مكعب عام
 ،2012محققا نموا �شنويا  .%4.58ويمثل الغاز الم�شوق نحو  %83.4من اإجمالي اإنتاج الغاز
عام  ،2012بينما تمثل الن�شبة المتبقية كميات الغازات المحروقة ،والمعاد حقنها في مكامن
النفط ،والمفقودة في عمليات المعالجة ،والتي بلغت مجتمعة نحو  6مليار متر مكعب كما هو
مبين بالجدول (.)19-2
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الجدول  :19-2تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في �سلطنة عمان
(مليار متر مكعب)
البحث الثاني

ال�سنة

2008

2009

2010

2011

2012

الإنتاج الإجمالي

30.25

31.07

33.3

32.77

35.97

الغاز الم�شوق

24.06

24.77

27.11

26.52

30.02

الغاز المعاد حقنه

2.89

2.63

2.69

2.96

2.53

الغاز المحروق

1.40

1.44

1.29

0.92

1.30

الفاقد

1.90

2.23

2.22

2.37

2.13
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ياأتي الن�شيب الأكبر من اإنتاج الغاز الطبيعي من الحقول الواقعة �شمن مناطق امتياز �شركة
تنمية نفط عمان ،وهي ت�شم حقل الكوثر الذي تم و�شعه على الإنتاج عام  ،2007وحقل �شيح
نهيده ،وحقل �شيح بارك ،وحقل �شيح راول وهو اأكبر حقل غاز في عمان .وعلى �شعيد اآخر،
تقوم �شركة ( )PTTEPالتايلندية بت�شغيل حقل �شم�ض في القطاع ،44-الذي تم و�شعه على
الإنتاج عام  2006بمعدل  1.4مليون متر مكعب/اليوم ،ويقدر اإنتاجه الحالي بنحو  3-2مليون
متر مكعب/اليوم ،ونحو  10األف برميل/اليوم من المتكثفات .كما تقوم �شركة بترول راأ�ض
الخيمة الإماراتية ( )RAKبت�شغيل حقل بوخا الذي يقدر اإنتاجه بنحو  0.4-0.3مليون متر
مكعب/اليوم.

•مجمعات معالجة الغاز الطبيعي
يوجد في عُمان اأربعة مجمعات لمعالجة الغاز الطبيعي يبلغ مجموع طاقاتها نحو 96.5
مليون متر مكعب/اليوم ،كما هو مبين بالجدول (.)20-2
ويعتبر مجمع المعالجة الحكومي في يبال اأقدم هذه المجمعات ،حيث تم ت�شغيله منت�شف
عام  1978بطاقة  16.5مليون متر مكعب/اليوم .وي�شتخدم الغاز المعالج في تلبية احتياجات
ال�شوق المحلي من الغاز ومنها محطة كهرياء الغبرة ،ومجمع معالجة الماء قرب مدينة م�شقط.
اأما مجمع المعالجة المركزية في �شيح راول ،فيعد اأكبر مجمعات معالجة الغاز في �شلطنة
عمان ،وتم ت�شغيله عام  1999بطاقة  40مليون متر مكعب/اليوم ،وهو يقوم بتوفير اإمدادات
الغاز اإلى وحدتي ت�شييل الغاز في مجمع قلهات للغاز الم�شيل(خط الإنتاج الأول والثاني) .كما
يوجد في �شيح نهيده ،والكوثر مجمعين يبلغ مجموع طاقتهما  40مليون متر مكعب/اليوم.
238

واقع وآفاق صناعة وتجارة الغاز الطبيعي في الدول العربية

الجدول  :20-2مجمعات معالجة الغاز الطبيعي في �سلطنة عمان
طاقة المعالجة
المجمع

بداية
الم�قع
الت�سغيل

غاز
ملي�ن متر
مكعب/الي�م

متكثفات
األف ب/ي

وجهة الغاز الم�س�ق

مجمع المعالجة
الحكومي

يبال

1978

16.5

n/a

ال�شوق المحلي

مجمع المعالجة
المركزية

�شيح
راول

1999

40

n/a

مجمع قلهات
لت�شييل الغاز
(خط الإنتاج
الأول والثاني)

مجمع �شيح نهيده

�شيح
نهيده

2005

20

80

مجمع قلهات
لت�شييل الغاز
(خط الإنتاج الثالث)

مجمع الكوثر

الكوثر

2007

20

80

ال�شوق المحلي

االإجمالي

-

-

96.5
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•ا�ستهالك الغاز الطبيعي
تعتمد عُمان اعتمادا رئي�شيا على الغاز الطبيعي في تلبية الطلب المحلي على الطاقة
الأولية حيث ي�شكل نحو  %67من اإجمالي ال�شتهالك كما هو مبين بال�شكل ( .)54-2وقد
تطور ا�شتهالك الغاز الطبيعي ب�شكل ملحوظ خالل ال�شنوات الأخيرة وبوتيرة اأ�شرع من
الإنتاج المحلي ،حيث ارتفع ال�شتهالك المحلي من  10.9مليار متر مكعب عام  2007لي�شل
اإلى  20.25مليار متر مكعب عام  2012كما هو مبين بال�شكل ( ،)55-2محققا نموا �شنويا
ن�شبته  %13.25خالل تلك الفترة .ويعود ذلك اإلى التو�شع في م�شاريع محطات الكهرباء التي
تعمل بالغاز ،حيث ي�شهد قطاع الكهرباء نموا �شنويا يبلغ  ،%8وهو اأكثر القطاعات ا�شتهالكا
للغاز .
()1

Natural gas survey, Middle East & North Africa, 2013 edition
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1

ال�سكل  :54-2ت�زع ا�ستهالك الطاقة االأولية في �سلطنة عمان عام 2012

البحث الثاني
الم�شدر :اأوابك -التقرير الإح�شائي ال�شنوي2013،

ال�سكل  :55-2تط�ر اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في �سلطنة عمان خالل الفترة
( 2012-2007مليار متر مكعب)

الم�شادر:
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(- US. Energy Information Adminstration, EIA)consumption data
(- Cedigaz natural gas in the world, various issues )production data
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•م�ساريع تط�ير الغاز الجاري تنفيذها
ت�شعى عُمان لرفع اإنتاجها المحلي من الغاز لي�شل اإلى  44مليار متر مكعب على المدى
المتو�شط من خالل تطوير حقول الغاز المكت�شفة والتي لم تدخل على الإنتاج بعد .ومن اأبرز
الم�شاريع المخطط لها ،تطوير حقلي خزان ومكارم للغاز المحكم الواقعان في القاطع61-
غرب حقل �شيح راول ،والذي يتوقع اأن ي�شل اإنتاجهما معا من الغاز اإلى  20مليار متر مكعب
�شنويا بحلول .2020
ويتوقع البدء في تنفيذ م�شروع تطوير حقل خزان خالل العام الجاري  ،2014وا�شتخراج
اأولى كميات الغاز اأواخر  .2017و�شتقوم �شركة  BPالتي تدير الم�شروع بحفر نحو  300بئر
على مدار خم�شة ع�شرة عاما للو�شول بالإنتاج اإلى  1مليار قدم مكعب غاز يوميا ونحو  25األف
برميل/اليوم من المتكثفات.

 :14-4-2الجمه�رية اليمنية
•اإنتاج الغاز الطبيعي
يعتبر الغاز الم�شاحب للنفط الم�شدر الرئي�شي لإنتاج الغاز الطبيعي في اليمن ،ويعاد حقن
الجزء الأكبر منه في مكامن النفط لتح�شين الإنتاج .وابتداء من ت�شرين الثاني/نوفمبر ،2008
بداأ ا�شتغالل الغاز الطبيعي في اليمن من الحقول الواقعة في القطاع ،18-حيث ارتفع اإنتاج
الغاز الم�شوق من  0.52مليار متر مكعب عام  2009لي�شل اإلى  9.62مليار متر مكعب عام
 .2011ونظرا للظروف التي تمر بها اليمن في الآونة الأخيرة ،تراجع الإنتاج اإلى  7.59مليار
متر مكعب عام  2012كما هو مبين بالجدول (.)21-2
وي�شكل الغاز الطبيعي الم�شوق نحو  %27من الإنتاج الإجمالي للغاز عام  ،2012بينما تمثل
كميات الغاز المعاد حقنها في المكامن نحو  %70من الإنتاج الإجمالي للغاز ،حيث بلغت نحو
 19.6مليار متر مكعب.
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الجدول  :21-2تط�ر اإنتاج الغاز الطبيعي في الجمه�رية اليمنية
(مليار متر مكعب)
البحث الثاني

ال�سنة

2009

2010

2011

2012

الإنتاج الإجمالي

14.42

32.64

30.52

27.94

الغاز الم�شوق

0.52

6.24

9.62

7.59

الغاز المعاد حقنه

12.50

25.2

20.15

19.6

الغاز المحروق

0.5

0.5

0.3

0.3

الفاقد

0.9

0.7

0.45

0.45

الم�شدرCedigaz natural gas in the world، various issues :

•مجمعات معالجة الغاز الطبيعي
يوجد في اليمن مجمعين لمعالجة اإنتاج الغاز الطبيعي من الحقول الواقعة في القطاع،18-
هما مجمع المعالجة المركزية ومجمع اأ�شعد الكامل .تبلغ الطاقة الإجمالية للمجمعين نحو 1.8
مليار قدم مكعب/اليوم ،حيث يتم ف�شل المتكثفات وا�شتخال�ض غاز البترول ،بينما يخ�ش�ض
الغاز المعالج لأغرا�ض الت�شدير.

•ا�ستهالك الغاز الطبيعي
تعتمد اليمن ب�شكل اأ�شا�شي على النفط الخام لتلبية احتياجاتها من الطاقة الأولية ،حيث
ي�شكل نحو  %90.5من اإجمالي ال�شتهالك ،وياأتي الغاز الطبيعي في المرتبة الثانية بن�شبة
 %9.5كما هو مبين بال�شكل (.)56-2
ويقت�شر ا�شتخدام الغاز الطبيعي على توليد الكهرباء ،حيث ي�شتخدم الغاز المعالج من
من�شاأة �شافر في تغذية محطة كهرباء ماأرب (المرحلة الأولى) التي تتكون من ثالث توربينات
غازية بقدرة اإجمالية  341ميجا وات .كما ي�شتخدم جزء من اإنتاج الغاز في القطاع�( 10-شرق
�شبوة) التابع ل�شركة  Totalالفرن�شية لتغذية محطة كهرباء وادي ح�شر موت .وكما هو مبين
بال�شكل ( ،)57-2فقد ارتفع ال�شتهالك من  0.36مليار متر مكعب عام  2009لي�شل اإلى 0.9
مليار متر مكعب عام .2012
()1

1

موقع وكالة الأنباء اليمنية(�شباأ) www.sabanews.net
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ال�سكل  :56-2ت�زع ا�ستهالك الطاقة االأولية في الجمه�رية اليمنية عام 2012

الم�شدر :اأوابك -التقرير الإح�شائي ال�شنوي2013،

ال�سكل  :57-2تط�ر اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في الجمه�رية اليمنية
(مليار متر مكعب)

الم�شادر:

(- US. Energy Information Administration, EIA)consumption data
(- Cedigaz natural gas in the world, various issues )production data
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 :5-2اال�ستنتاجات
 :1-5-2تط�ر اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي خالل الفترة 2012-2002
البحث الثاني

•�شهدت الفترة  2012-2002تطورا في اإنتاج الغاز الطبيعي (الم�شوق) في الدول
العربية ،حيث ارتفع الإنتاج من  288مليار متر مكعب عام  2002لي�شل اإلى  541مليار
متر مكعب عام  ،2012محققا نموا �شنويا ن�شبته .%6.52
•�شاهمت الدول العربية بالن�شيب الأكبر في الزيادة العالمية في اإنتاج الغاز الطبيعي خالل
الفترة ( ،)2012-2002والتي بلغت نحو  796.3مليار متر مكعب .حيث بلغت الزيادة في
اإنتاج الغاز في الدول العربية خالل نف�ض الفترة نحو  253.4مليار متر مكعب اأي ما يعادل
 %31.8من اإجمالي الزيادة العالمية ،وهو ما انعك�ض على تطور ح�شة الدول العربية من
الإنتاج العالمي لت�شل اإلى  %16.15عام  ،2012مقارنة بنحو  %11.26عام .2002
•تعد دولة قطر اأكبر منتج للغاز الطبيعي على م�شتوى الدول العربية بن�شبة %28.2
من اإجمالي اإنتاج الدول العربية ،ثم تاأتي المملكة العربية ال�شعودية في المرتبة الثانية
بن�شبة  ،%18.4ثم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية في المرتبة الثالثة
بن�شبة  ،%16فجمهورية م�شر العربية في المرتبة الرابعة بن�شبة  ،%11.2ودولة
الإم��ارات العربية المتحدة بن�شبة  .%10وت�شكل هذه الدول الخم�ض مجتمعة نحو
 %83.8من اإجمالي اإنتاج الدول العربية عام .2012
•�شهدت الفترة ( )2012-2002تطورا في ا�شتهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية
بمعدل نمو �شنوي  ،%5.58حيث ارتفع ال�شتهالك من  203مليار متر مكعب عام
 2002لي�شل اإلى قرابة  350مليار متر مكعب عام  .2012ويعود ذلك اإلى التو�شع في
م�شاريع اإن�شاء محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي ،وم�شاريع البتروكيماويات
وم�شتقات الغاز ،وال�شناعات كثيفة ال�شتهالك ك�شناعة الأ�شمدة ،و�شناعة الأ�شمنت،
و�شناعة الحديد وال�شلب.
•تحتل المملكة العربية ال�شعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث ا�شتهالك
الغاز الطبيعي بن�شبة  %28.4من اإجمالي ا�شتهالك الدول العربية ،ثم دولة الإمارات
العربية المتحدة بن�شبة  ،%18ثم جمهورية م�شر العربية بن�شبة  ،%15.0فالجمهورية
الجزائرية الديمقراطية ال�شعبية بن�شبة  ،%8.8ودول��ة قطر بن�شبة  .%7.5ويبلغ
ا�شتهالك الغاز الطبيعي في هذه الدول الخم�ض مجتمعة نحو  %77.7من اإجمالي
ا�شتهالك الدول العربية عام .2012
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•ارتفعت معدلت نمو ا�شتهالك الغاز الطبيعي في ال��دول العربية خالل ال�شنوات الخم�ض
الأخيرة ( ،)2012-2007حيث بلغ معدل النمو ال�شنوي لال�شتهالك في �شلطنة عمان نحو
 %13.25وهو الأعلى على م�شتوى الدول العربية ،وفي الكويت بلغ نحو  ،%7.29وفي م�شر
 ،%6.5بينما بلغ معدل نمو ال�شتهالك في قطر نحو  ،%6.25وفي ال�شعودية  %5.95وفي
الإمارات  ،%5.05وهو ما ي�شير اإلى زيادة العتماد على الغاز الطبيعي في مختلف القطاعات.
•تتفاوت ح�شة الغاز الطبيعي من اإجمالي ا�شتهالك الطاقة الأولية من دول��ة اإلى
اأخرى ،حيث يمثل الغاز الطبيعي الم�شدر الرئي�شي للطاقة الأولية في كل من مملكة
البحرين بن�شبة  ،%89.40ودولة قطر بن�شبة  ،%74.6و�شلطنة عمان بن�شبة ،%67
ودولة الإمارات العربية المتحدة بن�شبة  ،%63.4والجمهورية الجزائرية الديمقراطية
ال�شعبية بن�شبة  ،%62.3وجمهورية م�شر العربية بن�شبة  %54.4واأخيرا دولة ليبيا
بن�شبة  .%50.3بينما يحل الغاز الطبيعي في المرتبة الثانية بعد النفط في عدد من
الدول العربية ،حيث ي�شكل الغاز الطبيعي في دولة الكويت نحو  %42.5من اإجمالي
ا�شتهالك الطاقة الأولية ،وفي المملكة العربية ال�شعودية ( ،)%41.6وفي الجمهورية
التون�شية ( ،)%40.5وفي جمهورية العراق ( ،)%16.3اأما في الجمهورية اليمنية
فت�شل هذه الن�شبة اإلى .%9.5
واإجمال ،يفوق اإنتاج الدول العربية من الغاز الطبيعي احتياجات ال�شوق المحلي حيث بلغت
ن�شبة ال�شتهالك/الإنتاج نحو  %64.7عام  ،2012ويتم ت�شدير الفائ�ض عبر الأنابيب ،اأو
ت�شييله وت�شديره بوا�شطة الناقالت .ولكن يختلف هذا الأمر من دولة اإلى اأخرى ،ففي قطر،
والجزائر ،وليبيا على �شبيل المثال ،يغطي الإنتاج احتياجات ال�شوق المحلي مع وجود فائ�ض
للت�شدير .بينما ت�شتهلك ال�شعودية والبحرين ،الإنتاج المحلي بالكامل مع عدم وجود اأي فائ�ض
يمكن ت�شديره .اأما في بع�ض الدول العربية الأخرى مثل المغرب ،وتون�ض ،والأردن ،والكويت،
والإمارات فيتم ا�شتيراد الغاز الطبيعي ل�شد الفجوة بين الإنتاج وال�شتهالك المحلي.

 :2-5-2التط�رات الم�ستقبلية الإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية
وفقا لمعدلت نمو الإنتاج وال�شتهالك المتوقعة للغاز الطبيعي في الدول العربية خالل
الفترة ( ،)2018-2014فاإنه يمكن ت�شنيف الدول العربية ح�شب قدرة الإنتاج على تلبية الطلب
المحلي المتوقع على الغاز الطبيعي اإلى ثالث فئات.

الفئة (اأ) :الدول الم�سدرة للغاز ب�سكل �سافي
وهي دول تتميز بارتفاع م�شتويات الإنتاج المحلي بما يكفي لتلبية ال�شتهالك مع وجود
فائ�ض للت�شدير عبر الأنابيب اأو ناقالت الغاز الطبيعي الم�شيل .وت�شم هذه الفئة خم�شة دول
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البحث الثاني

هي قطر ،والجزائر ،وليبيا ،عمان ،واليمن ،وهي دول م�شدرة للغاز الطبيعي حاليا .وي�شكل
اإنتاج الغاز (الم�شوق) في دول هذه الفئة نحو  %53.4من اإجمالي اإنتاج الدول العربية عام
 ،2012اأي اأكثر من ن�شف اإنتاج الدول العربية ،بينما ي�شكل ا�شتهالكها نحو  %24فقط من
الإجمالي ،حيث بلغ الفائ�ض عن ال�شتهالك عام  2012نحو  205مليار متر مكعب ،كما هو
مبين بالجدول (.)22-2

الجدول  :22-2اإجمالي اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي عام  2012في دول الفئة-اأ
(مليار متر مكعب)
الفئة-اأ

عام 2012

الن�سبة من اإجمالي
الدول العربية

اإجمالي الإنتاج

289.01

%53.4

اإجمالي ال�شتهالك

84.04

%24

الفائ�ض(/العجز) عام 2012
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الفئة (ب)  :دول مكتفية ذاتيا
وهي الدول التي يتوقع اأن يكفي اإنتاجها من الغاز متطلبات ال�شوق المحلي مع عدم وجود
فائ�ض للت�شدير اأو الحاجة اإلى ال�شتيراد وت�شمل المملكة العربية ال�شعودية ومملكة البحرين،
اإل اأنه من المتوقع اأن تبداأ مملكة البحرين في ا�شتيراد الغاز بعد عام . 2017
وبلغ اإجمالي اإنتاج الغاز (الم�شوق) في دول الفئة-ب في عام  2012نحو  113.1مليار متر
مكعب وهو ما يعادل  %20.9من اإجمالي اإنتاج الدول العربية ،ويعادل اأي�شا نحو  %32.3من
اإجمالي ا�شتهالك الغاز في الدول العربية كما هو مبين بالجدول (.)23-2

الجدول  :23-2اإجمالي اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي عام  2012في دول الفئة-ب
(مليار متر مكعب)
الفئة-ب

عام 2012

الن�سبة من اإجمالي
الدول العربية

اإجمالي الإنتاج

113.1

%20.9

اإجمالي ال�شتهالك

113.1

%32.3

الفائ�ض(/العجز) عام 2012

-
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واقع وآفاق صناعة وتجارة الغاز الطبيعي في الدول العربية

الفئة (ج) :الدول الم�ست�ردة للغاز ب�سكل �سافي
تعاني دول هذه المجموعة من عدم قدرة م�شتويات الإنتاج المحلي على تلبية متطلبات
ال�شتهالك في �شوء التوقعات الم�شتقبلية للطلب على الغاز .وبع�ض دول المجموعة تعتمد
بالفعل في الوقت الراهن على واردات الغاز الطبيعي ل�شد العجز بين الإنتاج وال�شتهالك ومنها
تون�ض ،والأردن ،والمغرب ،والكويت ،والإم��ارات .وي�شاف اإلى هذه الفئة كل من لبنان الذي
ي�شعى ل�شتيراد الغاز خالل الفترة المقبلة ،والعراق الذي يتوقع اأن ت�شل اإليه اإمدادات الغاز
الإيراني خالل العام الجاري  ،2014وم�شر ،وعلى الرغم من كونها م�شدر للغاز اإل اأنه من
المتوقع اأن تتحول اإلى م�شتورد �شاف للغاز الطبيعي خالل ال�شنوات المقبلة.
وبلغ اإجمالي اإنتاج الغاز (الم�شوق) في دول الفئة-ج نحو  139مليار متر مكعب عام ،2012
وهو ما يعادل  %25.7من اإجمالي اإنتاج الدول العربية .بينما بلغ ا�شتهالكها من الغاز الطبيعي
لنف�ض العام نحو  152.75مليار متر مكعب بما يعادل  %43.7من اإجمالي ال�شتهالك في
الدول العربية كما هو مبين بالجدول (.)24-2

الجدول  :24-2اإجمالي اإنتاج وا�ستهالك الغاز الطبيعي عام  2012في دول الفئة-ج
(مليار متر مكعب)
الفئة-ج

عام 2012

الن�سبة من اإجمالي
الدول العربية

اإجمالي الإنتاج

138.96

%25.7

اإجمالي ال�شتهالك

152.75

%43.7

الفائ�ض(/العجز) عام 2012

()13.79
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البيبليوغرافيا
اإعداد
áØ«£Y áeGôc ôªY
اإدارة االإعالم واŸكتبة

ي�صمل ه��ذا الق�صم بيليوغرافيا بالموا�صيع التي
تطرقت اإل��ي��ه��ا اأح���دث الكتب وال��وث��ائ��ق وم��ق��االت
الدوريات العربية الواردة اإلى مكتبة اأوابك ،مدرجة
تحت روؤو�ص المو�صوعات التالية:
االقت�صاد والتنمية
البتروكيماويات
البترول )النف§ والغاز(
التجارة والعالقات االقت�صادية الدولية
ق�صايا حماية البيئة
الطاقة
المالية والمالية العامة
نقل التكنولوجيا
مو�صوعات اأخرى

البيبليوغرافيا

ا اً
أوال :االقت�صاد والتنمية
 .1االإبراهيم ،فهد را�صد .م�صتقبل االقت�صاد العربي:
الفر�ص والتحديات�� --.ص�م��ان اال�صتثمار--.
مج ،33 .ع� --.)2015/3-1(1 .ص.4-3 .
 .2ات�صاع الفجوة بين الطبقات :عدم الم�صاواة اأم
الم�صاكل ال�صيا�صية واالقت�صادية --.االأه� ��رام
االقت�صادي --.ع--.)2015/5/10( 2399 .
�ص.43-42 .
 .3ا�صت�صراف االآفاق االقت�صادية العربية في ظل تزاحم
التحوالت والمتغيرات --.االقت�صادي الكويتي--.
ع� --.)2015/5( 524 .ص.54-51 .
 .4االأ���ص��رج ،ح�صين عبد المطلب .الم�صروعات
ال�صغيرة والمتو�صطة وتحدي البطالة بين ال�صباب
الخليجي --.ب�ح��وث اق�ت���ص��ادي��ة عربية --.مج.
 ،22ع� --. )2015( 70-69 .ص.179-159 .
 .5اآفاق االقت�صادات العربية لعام � --.2015صمان
اال�صتثمار --.مج ،33 .ع--.)2015/3-1( 1 .
�ص.16-5 .
 .6اآف���اق االق��ت�����ص��ادات ال��ع��رب��ي��ة ،ل��ع��ام --.2015
االقت�صادي الكويتي --.ع--.)2015/6( 525 .
�ص.54-49 .
 .7االقت�صاد االأمريكي والنتائج المتوقعة بعد تطبيق
الميزانية التق�صفية الجديدة --.تقرير االقت�صاد
واالأع� �م ��ال --.ع� --.)2015/3/31( 13 .ص.
.36-24
 .8االقت�صادات الخليجية وال��ع��ام  :2015االآف��اق
والتحديات --.تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع.
� --.)2015/5/5( 18ص.17-6 .
 .9بع�ص ال�صمات االأ�صا�صية ل�صكان دول��ة الكويت
وقوة العمل في نهاية عام  --.2014االقت�صادي
الكويتي --.ع� --.)2015/5( 524 .ص-32 .
.35
 .10بع�ص الموؤ�صرات االإح�صائية عن دول مجل�ص
التعاون الخليجي --.االقت�صادي الكويتي --.ع.
� --.)2015/5( 524ص.50-45 .
 .11ت��داع��ي��ات تباطوؤ نمو االقت�صاد ال�صيني على
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.12

.13
.14

.15
.16
.17

.18

.19

.20

االق��ت�����ص��ادات ال��خ��ل��ي��ج��ي��ة --.ت �ق��ري��ر ال�خ�ل�ي��ج
اال�صتراتيجي --.ع--.(2015 /8 /23)34 .
�ص.56-44 .
تح�صين اإطار ال�صراكة بين القطاعين العام والخا�ص
في الدول العربية في �صوء انعقاد المنتدى االقت�صادي
العالمي --.تقرير االقت�صاد واالأع �م��ال --.ع21 .
(� --.)2015/5/26ص.39-30 .
التداعيات االقت�صادية العالمية لالتفاق النووي
االإيراني --.تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع29.
(� --.)2015/7/22ص.43-37 .
التعاون التجاري واال�صتثماري ...موؤ�صر العالقة
االقت�صادية بين تركيا واإيران --.تقرير االقت�صاد
واالأع� �م ��ال --.ع� --.)2015/8/18( 33 .ص.
.40-28
تقييم الدالالت االقت�صادية الأداء الميزانية الم�صرية
خالل العالم  --.2015تقرير االقت�صاد واالأعمال--.
ع� --.)2015/6/23( 25 .ص.38-27 .
توجهات واآفاق �صناعة االألمنيوم في االإمارات--.
ال �ن �� �ص��رة االق� �ت� ��� �ص ��ادي ��ة --.م����ج ،9 .ع131 .
(� --.)2015/5ص.7-6 .
ح�صن� ،صحر اأح��م��د .م�صكلة البطالة واآل��ي��ات
العالج :درا�صة تطبيقية مقارنة بين حالتي م�صر
وماليزيا  --.2013-1991ب �ح��وث اق�ت���ص��ادي��ة
عربية --.مج ،22 .ع� --.)2015( 70-69 .ص.
.64-37
رجب� ،صميرة براهمية .درا�صة حول التقارب والتباعد
في االقت�صادات النامية :ا�صتراتيجيات تنموية واآفاق
م�صتقبلية :حالة البلدان المغاربية وبلدان جنوب �صرق
اآ�صيا --.بحوث اقت�صادية عربية --.مج ،22 .ع.
� --.)2015( 70-69ص.82-65 .
روؤية ا�صت�صرافية الأداء االقت�صاد البريطاني في
حالة االتجاه لت�صديد ال�صيا�صة النقدية --.تقرير
االقت�صاد واالأعمال --.ع-.)2015/3/10( 10 .
 �ص.33-24 .روؤي��ة ا�صت�صرافية الأداء االقت�صاد القطري على
���ص��وء �صيناريوهات منتدى االق��ت�����ص��اد الكلي،

البيبليوغرافيا

.21
.22
.23

.24

.25
.26
.27

.28
.29
.30
.31

 --.2015تقرير الخليج اال�صتراتيجي --.ع.
� --.)2015/5/10 ( 19ص.56-42 .
زك��ي ،قا�صم .محا�صيل الم�صتقبل ف��ي الوطن
ال����ع����رب����ي --.ال � �ت � �ق� ��دم ال � �ع � �ل � �م � ��ي --.ع90 .
(� --.)2015/7ص.51-44 .
�صبل تعزيز العالقات االقت�صادية ال�صعودية-
الرو�صية --.تقرير الخليج اال�صتراتيجي --.ع.
� --.)2015/6/29( 26ص.54-37 .
�صيا�صات التوظيف ف��ي دول مجل�ص التعاون
الخليجي وتاأثيرها على �صوق العمل --.تقرير
االقت�صاد واالأعمال --.ع-.)2015/6/17( 24 .
 �ص.16-6 .ال�صيد ،زينب توفيق .عدالة توزيع الدخل والنمو
االقت�صادي :الحالة الم�صرية نموذجا --.بحوث
اق �ت �� �ص��ادي��ة ع ��رب � �ي ��ة --.م���ج،22 .ع70-69 .
(� --.)2015ص.35-7 .
ال�صيولة العقارية في الكويت بين ذروتين -2007
 --.2014االق �ت �� �ص��ادي ال �ك��وي �ت��ي --.ع525 .
(� --.)2015/6ص.29-22 .
ال�����ص��ادرات الخليجية بين ال��ت��راج��ع و���ص��رورة
النهو�ص --.تقرير االقت�صاد واالأع�م��ال  --.ع.
� --.)2015/7/14( 28ص.17-6 .
الطاهر ،العزب الطيب .االقت�صادات العربية بين
مطرقة اال�صطراب ال�صيا�صي و�صندان التدهور
االأم��ن��ي --.االأه � ��رام االقت�صادي --.ع2401 .
(� --. )2015/5/24ص.35-34 .
عا�صفة الحزم واالقت�صادات الخليجية --.تقرير
االقت�صاد واالأعمال --.ع-.)2015/3/31( 13 .
 �ص.17-6 .القطاع ال�صناعي الخليجي :الواقع والطموح--.
التجارة --.مج،44 .ع� --.)2015/5( 5 .ص.
.25-20
ماذا يعني اقت�صاد ال�صوق الحر؟ --.التجارة--.
مج ،44 .ع� --.)2015/5( 5 .ص.29-28 .
ال��م��رك��ز ال��وط��ن��ي ل �الإح�����ص��اء وال��م��ع��ل��وم��ات.
الخ�صائ�ص االج�ت�م��اع�ي��ة واالق�ت���ص��ادي��ة ل��ذوي

.32
.33
.34

.35
.36

.37

.38
.39

.40

االإع � ��اق � ��ة --.م�صقط ،ع��م��ان :ال��م��رك��ز الوطني
لالإح�صاء والمعلومات� --84.2015 ،ص.
المركز الوطني لالإح�صاء والمعلومات .خ�صائ�ص
الباحثين ع��ن العمل --.م�صقط ،عمان :المركز
الوطني لالإح�صاء والمعلومات� --118.2015 ،ص.
المركز الوطني لالإح�صاء والمعلومات .خ�صائ�ص
الم�صتغلين --.م�صقط ،عمان :المركز الوطني
لالإح�صاء والمعلومات� --83.2015 ،ص.
مقابلة ،ايهاب .بيئة االأعمال والمن�صاأت ال�صغيرة
وال��م��ت��و���ص��ط��ة ف��ي دول مجل�ص ال��ت��ع��اون ل��دول
الخليج العربية --.مجلة التنمية وال�صيا�صات
االقت�صادية --.مج ،17 .ع--.)2015/1( 1 .
�ص.73-25 .
المناطق الحرة في االقت�صاد االإماراتي :الجدوى
والتحديات --.تقرير الخليج اال�صتراتيجي--.
ع� --.)2015/8/16 ( 33 .ص.55-38 .
موازنة االن�صباط المالي والنمو االقت�صادي في
البحرين :ق��راءة اقت�صادية --.تقرير االقت�صاد
واالأع �م ��ال --.ع� --.)2015/5/12( 19 .ص.
.17-7
ناقلة ،ق��دور ب��ن :وم��ري��م ،محمد ب��ن .اأث��ر النمو
االقت�صادي على البطالة في الجزائر :درا�صة
ق��ي��ا���ص��ي��ة وف���ق ن���م���وذج ،اأوك����ن/غ����وردن للفترة
 --.2012/1970مجلة التنمية وال�صيا�صات
االقت�صادية --.مج ،17 .ع--.)2015/1( 1 .
�ص109-75 .
هل ترتفع معدالت الت�صخم ال�صعودية خالل العام
الجاري2015؟ --.تقرير االقت�صاد واالأعمال--.
ع� --.)2015/7/7( 27 .ص.15-6 .
هل ت�صتمر معدالت الت�صخم في �صلطنة عمان
باالنخفا�ص خالل العام الجاري  --.2015تقرير
االقت�صاد واالأعمال --.ع-.)2015/3/10( 10 .
 �ص.15-6 .هل تنجح الجهود الخليجية في مكافحة االإغراق
االقت�صادي؟ --.تقرير الخليج اال�صتراتيجي--.
ع� --.)2015/5/31( 22 .ص.54-35 .
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البيبليوغرافيا

اً
ثانيا :البتروكيماويات
 .1البتروكيماويات تحقق  190.2مليون دوالر اأمريكي
اأرب��اح��ا �صافية خ��الل ع��ام  2014م والجمعية
العامة تقرر توزيع االأرب��اح على الم�صاهمين--.
االأ�صمدة العربية --.ع--.)2015/4-1( 71 .
�ص.35-34 .
 .2ال�صناعات البتروكيماوية من اأه��م ال�صناعات
الخليجية --.االقت�صادي الكويتي --.ع523 .
(� --.)2015/4ص.5-54 .
اً
ثالثا :البترول
 .1كيف تطورت �صناعة النفط ال�صخري االأمريكية
رغ���م ت��راج��ع االأ����ص���ع���ار؟ --.ت �ق��ري��ر االق �ت �� �ص��اد
واالأع �م��ال --.ع� --.)2015/5/26 ( 21 .ص.
.57-49
 .2منظمة الدول الم�صدرة للبترول .اأري��د اأن اأعرف:
م �ق��دم��ة ع ��ن ��ص�ن��اع��ة ال �ب �ت��رول وم�ن�ظ�م��ة ال ��دول
ال �م �� �ص��درة ل �ل �ب �ت��رول --.فيينا :منظمة ال��دول
الم�صدرة للبترول� --66.2011 ،ص.
البترول  -اأ�صعار
 .1اقت�صاديات الخليج ...بين الدوالر القوي وانهيار
اأ�صعار النفط --.تقرير االقت�صاد واالأعمال--.ع.
� --.)2015/7/22( 29ص.13-6 .
 .2بعد االتفاق النووي االإيراني :اإلى اأين تتجه اأ�صعار
النفط؟ --.تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع14 .
(� --.)2015/4/7ص.56-46 .
 .3ت��راج��ع �صعر �صرف الدينار الكويتي على اإث��ر
انخفا�ص اأ���ص��ع��ار النفط العالمية :الم�صببات
والنتائج --.تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع22 .
(� --.)2015/6/2ص.17-6 .
 .4زغلول ،ماجدة .اإيران واالأ�صعار :وماذا بعد اإلغاء
الح�صر؟؟ --.البترول --.مج-.)2015/5( 58 .
 �ص.39 38- . .5ك���م خ�����ص��رت اأوب������ك ن��ت��ي��ج��ة الن���ه���ي���ار اأ���ص��ع��ار
النفط؟؟ --.تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع18 .
(� --.)2015/5/5ص.51-44 .
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 .6كيف تواجه �صلطنة عمان مخاطر تراجع اأ�صعار
النفط؟ --.تقرير الخليج اال�صتراتيجي --.ع.
� --.)2015/3/29( 13ص.53-39 .
 .7هل يوؤثر الرفع المحتمل لت�صدير النفط االأمريكي
على االأ�صعار؟ --.تقرير االقت�صاد واالأعمال--.
ع� --.)2015/8/18( 33 .ص.52-47 .
البترول  -الجوانب االقت�صادية
 .1م�صتقبل النفط االإي��ران��ي بعد رف��ع العقوبات
الغربية --.تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع28 .
(� --.)2015/7/14ص.47-39 .
البترول – ت�صويق
 .1تاأثيرات محدودة :كيف توؤثر عا�صفة الحزم على
اأ���ص��واق النفط العالمية؟ --.ت�ق��ري��ر االق�ت���ص��اد
واالأع �م��ال --.ع� --.)2015/3/31( 13 .ص.
.52-43
 .2ق��راءة تحليلية في اأو���ص��اع �صوق النفط العالمية في
�صوء تقرير بريتي�ص بيتروليوم --.ت�ق��ري��ر االقت�صاد
واالأعمال --.ع� --.)2015/6/17( 24 .ص.49-41 .
 .3ه���ل ت��دخ��ل اأ����ص���واق ال��ن��ف��ط ال��ع��ال��م��ي��ة ع�صرا
جديدا؟ --.تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع34 .
(� --.)2015 /8 /25ص.50-44 .
البترول والعالقات الدولية
 .1العالقات الرو�صية-ال�صعودية ..هل تحدث جديدا في
اأ�صواق النفط --.تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع.
� --.)2015/6/23( 25ص.53-46 .
البترول  -تكرير
 .1القرعي�ص� ،صمير .تكرير النفط الثقيل--.-2
البترول --.مج� --.)2015/5( 58 .ص.31-30 .
البترول � -صناعة
 .1تطورات �صناعة زيوت التزييت في الدول االأع�صاء
في منظمة اأواب��ك --.اأواب ��ك --.مج ،41 .ع7 .
(� --.)2015/7ص.4-3 .
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 .2ال�����ص��ح��ة وال�����ص��الم��ة وال��ب��ي��ئ��ة ف���ي ال�����ص��ن��اع��ة
البترولية العربية --.اأواب ��ك --.مج ،41 .ع5 .
(� --.)2015/5ص.5-4 .
البترول � -صركات
 .1م�صتقبل االإم���ك���ان���ات النفطية ال��ع��راق��ي��ة في
�صوء التحديات ال��راه��ن��ة --.ت�ق��ري��ر االق�ت���ص��اد
واالأع � �م� ��ال --.ع� --.)2015/7/7( 27 .ص.
.44-37
 .2مكا�صب مرحلية من ربح الحرب النفطية --.تقرير
االقت�صاد واالأعمال --.ع-.)2015/5/12( 19 .
 �ص.53-46 .اً
رابعا :التجارة والعالقات االقت�صادية الدولية
 .1التجارة االإلكترونية في العالم العربي --.الن�صرة
االقت�صادية --.مج ،9 .ع-.)2015/5( 131 .
 �ص.5-4 . .2التعاون التجاري واال�صتثماري ...موؤ�صر العالقة
االقت�صادية بين تركيا واإيران --.تقرير االقت�صاد
واالأع� �م ��ال --.ع� --.)2015/8/18( 33 .ص.
.40-28
 .3تقلبات العمالت والقوى المحركة للتجارة :الفر�ص
والمهددات --.الن�صرة االقت�صادية  --.مج،9 .
ع� --.)2015/5(131.ص.3-1 .
 .4مكافحة الغ�ص التجاري عربيا على �صوء المنتدى العربي
الجمركي الرابع --.تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع.
� --.)2015/5/12( 19ص.38-26 .
 .5المناطق الحرة في االقت�صاد االإماراتي :الجدوى
والتحديات --.تقرير الخليج اال�صتراتيجي--.
ع� --.)2015/8/16 ( 33 .ص.55-38 .
 .6موؤتمر االأمم المتحدة للتجارة والتنمية .ا�صتعرا�ص
ال �ن �ق��ل البحري --.2014،ن��ي��وي��ورك :االأم���م
المتحدة� --126.2014 ،ص.
 .7هل ت�صتمر التجارة بين االتحاد االأوروبي وال�صين
ف��ي النمو خ��الل  --.2015ت �ق��ري��ر االق�ت���ص��اد
واالأع � �م� ��ال --.ع� --.)2015/5/5(18 .ص.
.37-27

اً
خام�صا :الطاقة
 .1اأدوات ومنهجيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
لتخطيط ن��ظ��م ال��ط��اق��ة وتقييم ن��ظ��م الطاقة
النووية --.ال ��ذرة والتنمية --.م��ج ،27 .ع1 .
(� --.)2015ص22-3 .
 .2داغ��ر ،نبيلة .اآف��اق م�صتقبل الطاقة--.2035 ،
البترول --.مج� --.)2015/5( 58 .ص.41-40 .
 .3فر�ص وتحديات منتجي الطاقة في افريقيا ،ابريل
 --.2015تقرير الخليج اال�صتراتيجي --.ع.
� --.)2015/5/3( 18ص.59-56 .
 .4هل تنجح اأوروبا في اإن�صاء اتحاد للطاقة --.تقرير
االقت�صاد واالأعمال --.ع-.)2015/3/10(10 .
 �ص.46-40 .الطاقة  -اقت�صاديات
� .1صينغ ،مايكل .ثالثة عيوب ف��ي ات��ف��اق االإط��ار
ال��ن��ووي االإي���ران���ي م��ن �صاأنها تقوي�ص االت��ف��اق
النهائي --.تقرير الخليج اال�صتراتيجي --.ع.
� --.)2015/5/3(18ص.55-54 .
الطاقة  -الم�صادر
 .1اال�صتخدام االآمن للفحم كطاقة بديلة ودوره في
دعم االقت�صاد الم�صري --.البترول --.مج.
 ،52ع� --.)2015/5( 5 .ص.19-18 .
 .2الربط الكهربائي الخليجي..عوائد اقت�صادية
م��ج��زي��ة --.االق �ت �� �ص��ادي الكويتي --.ع525 .
(� --.)2015/6ص.45-43 .
 .3الطاقة المتجددة...وفر في التكلفة ودفع لعجلة
التنمية --.االق �ت �� �ص��ادي الكويتي --.ع525 .
(� --.)2015/6ص.77-76 .
 .4مدى اال�صتجابة العالمية الإحالل الطاقة المتجددة محل
الوقود االأحفوري --.تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع.
� --.)2015/6/30( 26ص.55-49 .
 .5هل تقود الدول الخليجية ثورة الطاقة ال�صم�صية
عالميا؟ --.تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع22 .
(� --.)2015/6/2ص.55-48 .
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 .6ال��وق��ود ال��ح��ي��وي ك��وق��ود ب��دي��ل ل��ل��م��ح��رك��ات--.
البترول --.مج ،52 .ع� --.)2015/5( 5 .ص.
.21 20-
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اً
�صاد�صا :الغاز
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التقدم العلمي --.ع90 .
 �ص.57-52 . .3منظمة االأق��ط��ار العربية ال��م�����ص��درة للبترول.
واق��ع واآف ��اق �صناعة وت�ج��ارة ال�غ��از الطبيعي غير
التقليدي في اأمريكا ال�صمالية وانعكا�صاتها على
ال� ��دول االأع� ��� �ص ��اء --.الكويت :منظمة االأق��ط��ار
العربية الم�صدرة للبترول� --185.2015 ،ص.
اً
�صابعا :المالية والمالية العامة
 .1اأدوات ���ص��وق ال��دي��ن وت��م��وي��ل ع��ج��ز ال��م��وازن��ة
ال�صعودية --.تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع33.
(� --.)2015/8/18ص.18-6 .
 .2اجتماعات وزراء المالية العرب والموؤ�ص�صات
المالية العربية --.االقت�صادي الكويتي  --.ع.
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توطينها --.تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع26 .
(� --.)2015/6/30ص.19-7 .
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مج ،33 .ع� --.)2015 /6( 2 .ص.31-6 .
 .5االق��ت�����ص��اد ال��م��ال��ي واالق��ت�����ص��اد ال��ح��ق��ي��ق��ي--.
التجارة --.مج ،44 .ع� --.)2015/5( 5.ص.
.33-32
 .6االإم�����ارات بيئة م�صجعة لال�صتثمار االأج��ن��ب��ي
المبا�صر --.الن�صرة االقت�صادية --.مج ،9 .ع.
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 .7ال��ب��دي��ل االإ���ص��ت��رات��ي��ج��ي ل �الأج��ور وال���روات���ب في
الكويت :االإيجابيات وال�صلبيات --.تقرير الخليج
اال�صتراتيجي --.ع� --.)2015/5/3( 18 .ص.
.53-40
 .8البيالوي ،حازم .الدوالر ودول الفائ�ص المالي--.
مجلة التنمية وال�صيا�صات االقت�صادية --.مج.
 ،17ع� --.)2015/1( 1 .ص.24-7 .

 .9تطور التقييمات ال�صيادية في الدول العربية--.
� �ص �م��ان اال�� �ص� �ت� �ث� �م ��ار --.م���ج ،33 .ع1-( 1 .
� --.)2015/3ص.18-17 .

 .10تطور النظام النقدي ال��دول��ي --.التجارة--.
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اق �ت �� �ص��ادي��ة ع ��رب� �ي ��ة --.م���ج ،22 .ع70-69 .
(� --.)2015ص.157-141 .

 .14ل��وع��ي��ل ،ب���الل .ت��ط��ور اال���ص��ت��ث��م��ارات االأجنبية
المبا�صرة العربية البينية --.ب�ح��وث اقت�صادية
عربية --.مج ،22 .ع� --.)2015(70-69 .ص.
.139-125

 .15م��اذا لو رفعت ال��والي��ات المتحدة االأمريكية اأ�صعار
ال��ف��ائ��دة ع��ل��ى ال���������دوالر؟؟ --.ت� �ق ��ري ��ر االق �ت �� �ص��اد
واالأعمال --.ع� --.)2015/6/2( 22 .ص.42-31 .
 .16م��دي��ون��ي��ة ال��ي��ون��ان وال��ن��ت��ائ��ج المحتملة لحزمة
ال��م�����ص��اع��دات االأوروب���ي���ة ال���ج���دي���دة --.ت�ق��ري��ر
االقت�صاد واالأعمال --.ع-.)2015/7/22( 29 .
� -ص.30-20 .

البيبليوغرافيا

 .17الو�صع المالي في البحرين وتاأثيره على النمو
االقت�صادي --.تقرير االقت�صاد واالأعمال --.ع.
� --.)2015 /8 /25( 34ص.16-6 .

 .18هل تتجه معدالت الت�صخم في منطقة اليورو
ل��الرت��ف��اع خ��الل  --.2015ت �ق��ري��ر االق �ت �� �ص��اد
واالأعمال --.ع� --.)2015 /8 /25 ( 34 .ص.
38-28
اً
ثامنا :تلوث البيئة وحمايتها

 .1اأفكار جريئة لمواجهة التغير المناخي --.ن�صرة
البيئة البحرية --.ع--.)2015/3-1( 102 .
�ص.20-18 .

 .2تدمير اآبار النفط الكويتية :كارثة بيئية لي�ص لها
مثيل --.اأخبار الموؤ�ص�صة --.مج ،14 .ع163 .
(� --.)2015/8ص.9-8 .

 .3العازمي ،هدى �صالم .تاأثير العوامل الطبيعية
والب�صرية على تباين كمية االأك�صجين المذاب في
ج��ون الكويت زمانيا ومكانيا --.الكويت :مركز
درا�صات الخليج والجزيرة العربية--88.2015 ،
�ص.
 .4المندعي ،محمد .الكربون االأزرق وتغير المناخ--.
التقدم العلمي --.ع� --.)2015/7( 90 .ص.
.83-80

 .5اجتماع للخبراء ب�صاأن مراقبة التلوث البحري
الناجم ع��ن االأن�صطة ال��ب��ري��ة --.ن���ص��رة البيئة
البحرية --.ع� --.)2015/8/6-4( 104 .ص.
.15-12

 .6اأث��ر الكربون االأ�صود في تغير المناخ اأ�صواأ مما
يعتقد --.ن�صرة البيئة البحرية --.ع4-( 104 .
� --.)2015/8/6ص.39 .

 .7دور االقت�صاد االأخ�صر في التنمية الم�صتدامة
ف���ي ال���وط���ن ال���ع���رب���ي --.ن� ��� �ص ��رة ال �ب �ي �ئ��ة
البحرية --.ع--.)2015/8/6-4( 104 .
�ص.38-32 .

 .8التخطيط البيئي --.ن�صرة البيئة البحرية --.ع.
� --.)2015/3-1(102ص.17-12 .
 .9ال��ن��ان��و ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات --.ال� � ��ذرة
والتنمية --.مج ،27 .ع� --.)2015( 1 .ص.
.45-23
اً
تا�صعا :مو�صوعات اأخرى
 .1االجتماع التن�صيقي الرابع ل�صباط ات�صال الدول
االأع�����ص��اء ف��ي مجال بنك المعلومات لمنظمة
االأق��ط��ار العربية الم�صدرة للبترول20-19 ،
اأب��ري��ل  --.2015اأواب � � � ��ك --.م��ج ،41 .ع5 .
(� --.)2015/5ص.17-16 .
 .2االأم��ن المائي --.ن�صرة البيئة البحرية --.ع.
� --.)2015/8/6-4( 104ص.22-19 .
 .3الخلف� ،صلطان اإبراهيم .فيزياء الكم وانبثاق
الع�صر الرقمي --.ال�ت�ق��دم العلمي --.ع90 .
(� --.)2015/7ص.67-64 .
��� .4ص��ح��ن��ون ،فطيمة ال���زه���رة .ن��ح��و ت��ع��زي��ز قطاع
تكنولوجيا المعلومات واالت�صاالت في دول مجل�ص
التعاون لدول الخليج العربية --.التعاون --.مج.
(� --.)2015/1ص.91-61 .
 ،29ع86 .
 .5الكندري ،هيفاء يو�صف .الر�صا الوظيفي لدى
ال�م��راأة العاملة في قطاع الخدمات االجتماعية
ب��ال �ك��وي��ت --.ال��ك��وي��ت :مركز درا���ص��ات الخليج
والجزيرة العربية� --130.2015 ،ص.
 .6المغرب :اأنبوب نقل الفو�صفاط  ..روؤي��ة بيئية
جديدة لتعزيز القدرات االإنتاجية للفو�صفاط--.
االأ�صمدة العربية --.ع--.)2015/4-1( 71 .
�ص.33-30 .
 .7وثيقة المنامة للنظام :القانون الموحد لل�صلطة
الق�صائية لدول مجل�ص التعاون --.التعاون--.
مج ،29 .ع� --.)2015/1( 86 .ص.152-129 .
 .8وقف هدر المياه :مطلب متجدد --.االقت�صادي
الكويتي --.ع� --.)2015/4( 523 .ص27- .
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