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اال�شتراك ال�سنوي :

� 4أعداد (وي�شمل �أجور البريد)

البلـــدان العــربيـــة
للأفراد :

 8د .ك �أو  25دوالراً �أمريكياً

للم�ؤ�س�سات :

 12د.ك �أو  45دوالراً �أمريكياً

البلدان الأخرى
للأفراد :

 30دوالراً �أمريكياً

للم�ؤ�س�سات :

 50دوالراً �أمريكياً

اال�شتراكات با�سم  :منظمة الأقطار العربية الم�صدرة للبترول

جميــع حقــوق الطبــع محفوظــة ويجوز االقتبــا�س مع ذكر ا�سم المجلة!.
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قواعد الن�شر في المجلة

تعريف بالمجلة واهدافها

النفط والتعاون العربي مجلة ف�صلية محكمة تعني ب�ش�ؤون النفط والغاز والطاقة حيث
ت�ستقطب نخبة من المتخ�ص�صين العرب والأجانب لن�شر �أبحاثهم وتعزيز التعاون العلمي في
المجاالت التي تغطيها المجلة ،كما تقوم على ت�شجيع الباحثين على �إنجاز بحوثهم المبتكرة
والأ�سهام في ن�شر المعرفة والثقافة البترولية وتلك المتعلقة بالطاقة وتعميمها والعمل على
متابعة التطورات العلمية في مجال ال�صناعة البترولية.
الأبحاث

كافة االبحاث التي تتعلق بالنفط والغاز والطاقة والتي تهدف �إلى الح�صول على �إ�ضافات جديدة
في حقل الفكر الإقت�صادي العربي.
مراجعة الأبحاث والكتب

تقوم المجلة بن�شر المقاالت التي تقدم مراجعة تحليلية لكتب �أو درا�سات تم ن�شرها حول
�صناعة النفط والغاز والطاقة عموماً ،بحيث تكون هذه المقاالت مرجعاً للباحثين حول �أحدث و�أهم
الإ�صدارات المتعلقة بال�صناعة البترولية.
التقارير

تتناول التقارير وقائع م�ؤتمر �أو ندوة ح�ضرها الكاتب� ،شريطة �أن تكون موا�ضيعها ذات �صلة
بالنفط والغاز والطاقة ،كما ي�شترط ا�ستئذان الجهة التي �أوفدته للم�ؤتمر �أو الم�ؤ�س�سات الم�شرفة
عليه لكي ت�سمح له بن�شرها في مجلتنا .وان ال تزيد عدد �صفحات التقرير عن � 10صفحات مع
كافة اال�شكال والخرائط والجداول ان وجدت.
�شروط البحث

•ن�شر الأبحاث العلمية الأ�صيلة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها
دوليا ومكتوبة باللغة العربية.
•ان ال يتجاوز البحث العلمي المن�شور على � 40صفحة( ،متن البحث ،الجداول واال�شكال) بدون
قائمة المراجع ،وير�سل �إلكترونيا كام ً
ال �إلى المجلة على �شكل .word document
•تر�سل اال�شكال ،الخرائط وال�صور في ملف ا�ضافي على �شكل .JPEG
•ا�ستخدام خط  Times New Romanفي الكتابة وبحجم  ،12وان تكون الم�سافة بين
اال�سطر  .1.5وان تكون تن�سيق الهوام�ش الكلمات بطريقة .Justified
•ان يتم اال�شارة الى م�صادر المعلومات بطريقة علمية وا�ضحة.

المجلد الرابع و الأربعون  - 2018العدد 165

•عند اقتبا�س اي معلومات من اي م�صدر (اذا كانت المعلومات رقميه او ر�ؤية معينة او تحليل
ما) يجب ان ال يتم االقتبا�س الحرفي وانما يتم اخذ ا�سا�س الفكرة واعادة �صياغتها ب�أ�سلوب
الباحث نف�سه ،واال�شارة الى م�صدر الإقتبا�س� .أما في حاالت الإقتبا�س الحرفي فت�ضع المادة
المقتب�سة بين عالمتي الإقتبا�س (“.)‟...
•يف�ضل ان تذكر المدن ومراكز االبحاث وال�شركات والجامعات االجنبية الواردة في �سياق
البحث باللغة االنجليزية وال تكتب باللغة العربية.
•�أرفاق ن�سخة من ال�سيرة العلمية �إذا كان الباحث يتعاون مع المجلة للمرة الأولى.
•تعبر جميع االفكار المن�شورة في المجلة عن �آراء كاتبيها وال تعبر بال�ضرورة عن وجهة نظر
جهة الإ�صدار ويخ�ضع ترتيب الأبحاث المن�شورة وفقاً لالعتبارات الفنية.
•البحوث المرفو�ضة يبلغ ا�صحابها من دون ابداء الأ�سباب.
•يمنح لكل كاتب بحث خم�سة �أعداد من العدد الذي ن�شر فيه بحثه.

تر�سل المقاالت والمراجعات با�سم رئي�س التحرير ،مجلة النفط والتعاون العربي� ،أوابك،
�ص .ب 20501 :ال�صفاة -الرمز البريدي 13066 :دولة الكويت
الهاتف� 00965- 24959000 :أو 00965-24959779
الفاك�س00965 - 24959755 :
البريد االلكتروني oapec@oapecorg.org
موقع الأوابك على االنترنت www.oapecorg.org
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول

اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﻣﻘﺪﻣﺔ:
ﺗﺄﺗﻲ ﻫ�� ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ�����ﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻨ�ﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼ�����ﺪﺭﺓ
ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ( ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻁ� ﺍﻟﺮ�ﻴﺴ�������ﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻭﺗﻜﺘﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﺎ ﺗﻤﺘﻠﻜﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎ� ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﺗﺘﻀ�������ﻤﻦ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ����ﺔ ﺛﻤﺎﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺭ�ﻴﺴ����ﻴﺔ ﺣﻴ� ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮ� ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭ�����ﺎ� ﺍﻻﻗﺘﺼ����ﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼ�������ﻠ� ﻓﻲ �ﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗ� ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺍ�ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺴ���ﻜﺎﻥ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ � .2016-1980ﻤﺎ ﺗﻠﻘﻲ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ���ﺔ ﺍﻟﻀ���ﻮء ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﺭ ﻗﻄﺎ�
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻭﺟﻬﻮﺩ
ﺍﻻﺳ���ﺘﻜ����ﺎ� ،ﻭﺍ�ﻧﺘﺎ� ،ﻭﺻ���ﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺣﻴ� ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼ���ﺎﻓﻲ ﻭﺇﻧﺘﺎﺟﻬﺎ .ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ
ﺍﻟﺪﺭﺍ ﺳﺔ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍ ﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻤ ﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ .ﻭﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍ ﺳﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺻﻮﺭﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺠ��ﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ ﻟﻠ��ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴ��ﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  .2016-2000ﻭﺗﺴ�������ﺘﻌﺮ� ﺍﻟ��ﺪﺭﺍﺳ��������ﺔ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ ،2040
ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴ�����ﺐ ﺍﻟﻤﺼ�����ﺎﺩﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ،ﺑﺎ�������ﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﺴ�����ﺐ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼ����ﺎﺩﻳﺔ .ﻭﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳ����ﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮ� ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﻭﺍﻧﻌﻜﺎﺳ��������ﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳ�������ﻮﺍ� ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻀ��������ﺎء
ﺧﺼﻮﺻﺎ.

ﺃﻭﻻ :ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼ���ﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﺗﺠﺪﺭ ﺍ�ﺷ���ﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺗﻀﻢ  53ﺩﻭﻟﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﻊ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ .ﻭﻳﺼﻨﻒ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
�����ﻤﻦ ﻓ�ﺘﻴﻦ .ﺍﻟﻔ�ﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻫﻲ ﺩﻭﻝ ﺷ����ﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ:
ﺗﻮﻧﺲ ،ﺍﻟﺠ�ﺍ�ﺮ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﻣﺼ�������ﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .ﻭﺍﻟﻔ�ﺔ ﺍﻟ�ﺎﻧﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺴ�������ﻤﻰ �ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮﺏ

دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ"
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول

اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء" ،ﻭﺗﻀﻢ ﺛﻤﺎﻥ ﻭﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﺩﻭﻟﺔ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺭﺑﻊ ﺩﻭﻝ ﻋﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ :ﺟﺰﺭ ﺍﻟﻘﻤﺮ ،ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ،
ﺍﻟﺼ����ﻮﻣﺎﻝ ،ﻭﻣﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺎ .ﻭﺗﺸ����ﺘﻤﻞ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼ����ﺤﺮﺍء ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﺃﺭﺑﻌﻴﻦ
البحـث األول

ﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻫﻲ :ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ،ﺇﺭﺗﻴﺮﻳﺎ ،ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﻮﺳ������ﻰ ،ﺃﻧﻐﻮﻻ ،ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ ،ﺑﻨﻴﻦ ،ﺑﻮﺗﺴ�����ﻮﺍﻧﺎ،
ﺑﻮﺭﻛﻴﻨﺎ ﻓﺎﺳ�����ﻮ ،ﺑﻮﺭﻭﻧﺪﻱ ،ﺗﺸ�����ﺎﺩ ،ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ،ﺗﻮﻏﻮ ،ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴ�����ﻮﺩﺍﻥ ،ﺭﺍﻭﻧﺪﺍ،
ﺳ���ﺎﺣﻞ ﺍﻟﻌﺎ� ،ﺳ���ﺎﻭ ﺗﻮﻣﻲ ﻭﺑﺮﻧﺴ���ﻴﺐ ،ﺍﻟﺴ���ﻨﻐﺎﻝ ،ﺳ���ﻮﺍﺯﻳﻼﻧﺪ ،ﺳ���ﻴﺮﺍﻟﻴﻮﻥ ،ﺳ���ﻴﺸ���ﻴﻞ ،ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻥ،
ﻏﺎﻣﺒﻴﺎ ،ﻏﺎﻧﺎ ،ﻏﻴﻨﻴﺎ ،ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ ،ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺑﻴﺴﺎﻭ ،ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﻭﻥ ،ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ،ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺍ ﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁ ﻴﺔ ،ﻛ ﻴﺐ ﻓﻴﺮﺩﻱ ،ﻟﻴﺒﻴﺮ ﻳﺎ ،ﻟﻴﺴ�������ﻮﺗﻮ ،ﻛﻴﻨ ﻴﺎ ،ﻣﺎﻻﻭﻱ ،ﻣﺎﻟﻲ ،ﻣﺪﻏﺸ�������ﻘﺮ،
ﻣﻮﺭﻳﺸﺲ ،ﻣﻮﺯﺍﻣﺒﻴﻖ ،ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ ،ﻧﻴﺠﻴﺮ ،ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ،ﺯﺍﻣﺒﻴﺎ ،ﺯﻳﻤﺒﺎﺑﻮﻱ.
 -1ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ:
ﺣﻘﻘ��� ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴ��ﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼ�������ﺤﺮﺍء ﻣﻌ��ﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨ��ﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤ��ﺎﻟﻲ
ﺑﺎﻷﺳ�������ﻌﺎﺭ ﺍﻟ�ﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌﺎﻡ  2010ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2016-1980ﺇﺫ
ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %3.1ﺳ�������ﻨﻮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ
ﺑﻠﻎ  .%2.9ﻭﺗﻀ��������ﺎﻋ� ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳ�������ﻌﺎﺭ ﺍﻟ�ﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌﺎﻡ  2010ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼ���ﺤﺮﺍء ﺛﻼ� ﻣﺮﺍ� ﺣﻴ� ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻣﻦ  564.1ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 1980ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  1.7ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭ��������ﻬﺪ� ﺣﺼ�������ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼ������ﺤﺮﺍء ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺗﻘﻠﺒﺎ� ﻣﻠﺤﻮ�ﺔ ﺇﺫ ﺍﻧ�ﻔﻀ�������
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ  %2ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  %1.7ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1990ﺛﻢ ﺇﻟﻰ  %1.6ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2000
ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ ﺇﻟﻰ  %2.1ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2010ﺛﻢ ﺇﻟﻰ  %2.2ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
ﻭﺗﻮﺟﺪ ������ﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼ�����ﺤﺮﺍء ﺛﻼ� ﺩﻭﻝ ﺭﺋﻴﺴ�����ﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴ� ﺣﺠﻢ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻫﻲ :ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ،ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻭﺃﻧﻐﻮﻻ .ﻭﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻫ��ﺬﻩ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﻋ��ﺎﻡ  2016ﻛﻤ��ﺎ ﻳﻠﻲ :ﻧ�������ﺎ ) 457.1ﻣﻠﻴ��ﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ( ،ﺟﻨﻮ� ﺃ��������ﺎ ) 419.6ﻣﻠﻴ���ﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ( ،ﻭﺃﻧﻐﻮﻻ ) 103.9ﻣﻠﻴ���ﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ
ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ( .ﻭﻳﺸ�������ﻜﻞ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟ�ﻼ�  %58.2ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (1ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ).(1
دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(1
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌﺎﻡ  2010ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء،
2016 – 1980
)ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ
)(2016 - 1980

1980

1990

2000

2010

2016

143.8
191.9

130.9
222.9
32.0
19.8
21.8
10.0
12.0
12.2
17.8
14.9
23.1
5.3
8.4
10.6
6.4
5.3
5.0
2.3
0.2
12.9

157.5
267.0
34.5
34.1
26.2
13.1
18.4
16.5
22.3
17.1
13.0
9.9
9.9
12.5
8.7
8.6
7.1
4.6
0.3
15.4

369.1
375.3
82.5
65.6
40.0
29.9
32.2
31.4
24.9
23.6
20.5
20.2
20.3
14.4
12.9
12.8
11.3
10.2
16.3
10.1

457.1
419.6
103.9
76.1
55.4
52.3
48.2
46.8
37.0
31.8
30.5
27.5
26.9
18.9
16.9
16.6
14.9
14.9
14.7
14.7

3.6
2.1
3.5
6.2
3.4
5.4
13.3
1.6

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

514.8

573.8

696.5

1223.4

1524.7

3.1

ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء

49.3

65.4

88.7

137.7

161.4

3.4

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء

ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ
ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺃﻧﻐﻮﻻ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻛﻴﻨﻴﺎ
ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
ﻏﺎﻧﺎ
ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ
ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﻌﺎﺝ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﻭﻥ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ
ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ
ﺯﺍﻣﺒﻴﺎ
ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻥ
ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ
ﺑﻮﺗﺴﻮﺍﻧﺎ
ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ
ﻣﻮﺯﻣﺒﻴﻖ
ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ
ﺯﻳﻤﺒﺎﺑﻮﻱ

ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ:

15.5
14.6
52.3
9.7
16.5
10.7
21.2
7.6
8.9
5.0
1.9
4.4
2.3
0.2
8.4

3.3
2.2
4.5
3.8
0.0
4.5
2.3
3.1
1.0

564.1

639.3

785.2

1361.1

1686.1

3.1

27843.2

37894.5

50001.7

65954.5

77526.8

2.9

World Bank Database:

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?end=2016&locations=ZG&start=1980&year_high_desc=true
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?end=2016&locations=ZG&start=1990&year_high_desc=true
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?end=2016&locations=ZG&start=2000
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD?end=2016&locations=ZG&start=2010

دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺍﻟﺸﻜﻞ )(1
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌﺎﻡ  2010ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء
)ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ(
البحـث األول

1800
1600

1686.1

1400
1361.1

1200
1000
800

785.2
639.3

600
564.1

400
200
0

2016

2010

2000

1990

1980

 -2ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ:
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻓﻴﻪ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴ������ﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟ�ﺎﻟ� ﺑﻤ�ﺪﻝ ������� %1.4ﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2016-1980ﻟﻴ��������� ﺇﻟﻰ  7.4ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻧﺴ�������ﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  4.4ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﻧﺴ��ﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺍ�ﺩﺍﺩ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴ���ﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍ�ﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟ�ﻮ� ﺍﻟ����ﺮﺍ� ﺑﻤ�ﺪﻝ %2.8
����ﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ �ﻴ� ﺗ���ﺎﻋ� ﻣﻦ  385.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴ��ﻤﺔ ﺇﻟﻰ  1033.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴ��ﻤﺔ.
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ��������ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍ�ﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟ�ﻮ� ﺍﻟ��������ﺮﺍ� ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ��������ﺎﻥ ﺍﻟ�ﺎﻟ� ﻣﻦ
 %8.7ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  %13.9ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
ﻭ����ﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍ�ﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟ�ﻮ� ﺍﻟ�����ﺮﺍ� ﺗﻮﺟﺪ ﺩﻭﻟﺘﺎﻥ ﺭ�ﻴﺴ���ﻴﺘﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴ����ﺎﻥ� ﻭ�ﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﺎﻥ �ﻤﺎ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻭﺃ�ﻴﻮﺑﻴﺎ .ﻭﻳﻤ�� ﻋﺪﺩ �����ﺎﻥ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ  %18ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴ�����ﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍ�ﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟ�ﻮ� ﺍﻟ������ﺮﺍ� ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺗ�����ﺎﻋ� ﻋﺪﺩ ������ﺎﻥ
ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻣﻦ  73.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  186ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﺃﻣﺎ ﻋﺪﺩ
����ﺎﻥ ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻓﻴ�����  %9.9ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴ���ﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍ�ﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟ�ﻮ� ﺍﻟ����ﺮﺍ�.
ﻭﺗ�����ﺎﻋ� ﻋﺪﺩ ������ﺎﻥ ﺃ�ﻴﻮﺑﻴﺎ ﺑ�ﻮﺍﻟﻲ  3ﻣﺮﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2016-1980ﻟﻴﺰﺩﺍﺩ ﻣﻦ 35.3
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ ﺇﻟﻰ  102.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ.
دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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ﻭﺗﻮﺟﺪ ﺧﻤﺲ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮ� �ﺍ� ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣ� ﺍﻟﺴ�������ﻜﺎﻥ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻫﻲ� ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ ،ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ،ﻛﻴﻨﻴﺎ ،ﻭﺃﻭﻏﻨﺪﺍ .ﻭﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟ�ﻤﺲ ﻓﻲ ﻋ��ﺎ�  2016ﻛﻤ��ﺎ ﻳﻠﻲ� ﺟﻤ�ﻮﺭﻳ��ﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧ�ﻮ ﺍﻟ��ﺪﻳﻤﻘﺮﺍ�ﻴ��ﺔ ) 78.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴ�������ﻤ��ﺔ(،
ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ) 55.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴ�������ﻤﺔ( ،ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ ) 55.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴ�������ﻤﺔ( ،ﻛﻴﻨﻴﺎ ) 48.5ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﻧﺴ��ﻤﺔ( ،ﻭﺃﻭﻏﻨﺪﺍ ) 41.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴ��ﻤﺔ( .ﻭﻳ���ﻜﻞ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴ��ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺴ��ﺒ� ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ� ﺃﻋ�ﻩ
 %55ﻣ� ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴ��ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼ��ﺤﺮﺍء ﻓﻲ ﻋﺎ�  .2016ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ
).(2
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(2
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء
)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ(
ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ
ﺃﺛﻴﻮﺑﻴﺎ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻁﻴﺔ
ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺗﻨﺰﺍﻧﻴﺎ
ﻛﻴﻨﻴﺎ
ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ
ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﻣﻮﺯﻣﺒﻴﻖ
ﺃﻧﻐﻮﻻ
ﻏﺎﻧﺎ
ﺳﺎﺣﻞ ﺍﻟﻌﺎﺝ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﻭﻥ
ﺯﺍﻣﺒﻴﺎ
ﺯﻳﻤﺒﺎﺑﻮﻱ
ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ
ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ
ﺑﻮﺗﺴﻮﺍﻧﺎ
ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻥ
ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ:

1980

2016

73.5
35.3
26.4
29.1
18.7
16.3
12.5
14.5
11.8
8.9
10.8
8.3
8.6
5.9
7.2
5.6
1.0
1.0
0.7
0.3
296.3
88.9
385.2
4437.7

186.0
102.4
78.7
55.9
55.6
48.5
41.5
39.6
28.8
28.8
28.2
23.7
23.4
16.6
16.2
15.4
2.5
2.3
2.0
1.2
797.2
235.9
1033.1
7442.1

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ
)(2016 - 1980
2.6
3.0
3.1
1.8
3.1
3.1
3.4
2.8
2.5
3.3
2.7
3.0
2.8
2.9
2.3
2.9
2.5
2.3
2.8
4.4
2.8
2.7
2.8
1.4

World Bank Database:

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?end=2016&locations=ZG&start=1980&year_high_desc=true

دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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ﺛﺎﻧﻴﺎ :ﺗﻄﻮﺭ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
 -1ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻭﺟﻬﻮﺩ ﺍﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻑ:
البحـث األول

ﺃ -ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ:
ﺗﻀ�������ﺎﻋﻒ ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺍ�ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤ�ﻛﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﻛ ﻜﻞ ﺑ ﻤﺎ ﻓﻴ ﻬﺎ ﺍ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑ ﻴﺔ ﻣﻦ  53.4ﻣﻠ ﻴﺎﺭ ﺑﺮﻣ ﻴﻞ ﻓﻲ ﻧ ﻬﺎ ﻳﺔ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  128ﻣﻠ ﻴﺎﺭ
ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  2016ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %2.5ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
 ،2016-1980ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %2.6ﺳ���ﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺫﺍﺗﻬﺎ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺣﺼ��ﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ  %7.8ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  %7.5ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
ﻭﺷ�������ﻬﺪﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2016-1980ﺇﺫ
ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %3.2ﺳ�������ﻨﻮﻳﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ
 %1.9ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺲ ،ﻭﻫﻲ :ﺗﻮﻧﺲ ،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﻭﻣﺼﺮ .ﻭﺗﻀﺎﻋﻒ
ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﺍﺯﺩﺍﺩ
ﻣﻦ  19.8ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ  1980ﺇﻟﻰ  62ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  .2016ﺃﻣﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻓﻘﺪ ﺗﻀ����ﺎﻋﻒ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ  33.6ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺑﺮﻣﻴ�ﻞ ﻓﻲ ﻧﻬ�ﺎﻳ�ﺔ ﻋ�ﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  66ﻣﻠﻴ�ﺎﺭ ﺑﺮﻣﻴ�ﻞ ﻓﻲ ﻧﻬ�ﺎﻳ�ﺔ ﻋ�ﺎﻡ  .2016ﻭﺑ�ﺬﻟ�ﻚ ﺗﺮﺍﺟﻌ��ﺖ
ﺣﺼ���ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ  %4.9ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  %3.9ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
.2016
ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻟﻴﺒﻴﺎ .ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ
ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %2.2ﺳ���ﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻀ���ﺎﻋﻔﺖ ﻣﻦ  16.7ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ
 1980ﺇﻟﻰ  37.1ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺣﺼ��������ﺔ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻓﻲ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ  %2.4ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  %2.2ﻓﻲ ﻋﺎﻡ . 2016
ﻭﺷﻬﺪﺕ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﻐﻮﻻ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﻠﺤﻮﻅﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2016-1980
ﺣﻴﺚ ﺗﺼ���ﺎﻋﺪ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %6.1ﺳ���ﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺘﻀ���ﺎﻋﻒ ﻣﻦ  1.4ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺑﺮﻣﻴﻞ
دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ  1980ﺇﻟﻰ  11.6ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺣﻠﺖ ﺃﻧﻐﻮﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺿ����ﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ،ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.
ﻭﺗﻮﺟﺪ ﺧﻤﺲ ﺩﻭﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ �ﺍﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻧﻔﻄﻴﺔ ��������ﻐﻴﺮﺓ ﻧ��������ﺒﻴﺎ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻫﻲ�
ﺟﻨﻮ� ﺍﻟ������ﻮﺩﺍﻥ ،ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻥ ،ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ،ﺗﺸ�����ﺎﺩ ،ﻭﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻻ������ﺘﻮﺍﺋﻴﺔ .ﻭﻭ������ﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  2016ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤ��������ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ� �ﻨﻮ� ﺍﻟ��������ﻮ�ﺍﻥ )3.5
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺑﺮﻣﻴﻞ( ،ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻥ ) 2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺑﺮﻣﻴﻞ( ،ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ) 1.6ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺑﺮﻣﻴﻞ( ،ﺗ��������ﺎ� ) 1.5ﻣﻠﻴﺎﺭ
ﺑﺮﻣﻴﻞ( ،ﻭﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ ) 1.1ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺑﺮﻣﻴﻞ(.
ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ��������ﺠﻠﺖ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﻜﻞ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﻠﻤﻮ����ﺔ ،ﻭﺧﺎ����ﺔ ﺧ�ﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2016-2000ﺣﻴ� ﺗ����ﺎﻋﺪﺕ
ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺑﻤﻌﺪﻝ �������� %11.2ﻨﻮﻳﺎ ﻟﺘﺘ��������ﺎﻋ� ﻣﻦ  0.7ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ
 2000ﺇﻟﻰ  3.7ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﻋﻠﻴ� ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣ������ﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ  %0.1ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  %0.2ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (3ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ).(2
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(3
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ2016 - 1980 ،
)ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻧﻔﻂ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ(

ﺃﻧﻐ�ﻮﻻ
ﺗﺸ�ﺎﺩ

1980

1990

2000

2010

2015

2016

ﻣﻌ��ﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤ��ﻮ ﻟﻠﻔ���ﺘﺮﺓ
)(2016 - 1980

1.4

1.6

6.0

9.5

11.8

11.6

6.1

0.0

0.0

0.9

1.5

1.5

1.5

3.5

3.5

ﺟﻨ�ﻮ� ﺍﻟ���ﻮﺩﺍﻥ
ﺍﻟﻐ���ﺎﺑﻮﻥ

0.9

0.5

ﻏﻴﻨﻴ�ﺎ ﺍﻻ��ﺘﻮﺍﺋﻴﺔ

2.4

2.0

2.0

2.0

0.8

1.7

1.1

1.1

4.1

0.7

0.8

1.6

1.6

1.6

1.6

2.3

ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ

16.7

17.1

29.0

37.2

37.1

37.1

2.2

ﺩﻭﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴ��ﺔ ﺃﺧ��ﺮ�

0.6

0.9

0.7

2.3

3.7

3.7

5.4

ﺍﻟﻜﻮﻧﻐ��ﻮ

ﺍﻟﻤﺠﻤ��ﻮ�

19.8

21.2

41.4

55.8

62.2

62.0

3.2

ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘ��ﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴ��ﺔ

53.4

58.7

93.0

125.0

128.2

128.0

2.5

ﻣﻨﻬ��ﺎ� ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ �
ﺍﻟﻌ��ﺎﻟ�

33.6

37.5

51.6

69.2

66.0

66.0

1.9

683.4

1027.5

1300.9

1642.4

1691.5

1706.7

2.6

ﺍﻟﻤ���ﺪﺭ�
BP Statistical Review of World Energy 2017.
�ﺗﺘ����ﻤﻦ ﺗ���ﻮﻧﺲ ،ﺍﻟﺠ���ﺰﺍﺋﺮ ،ﺍﻟ����ﻮﺩﺍﻥ ،ﻟﻴﺒﻴ���ﺎ ،ﻭﻣ����ﺮ.

دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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ﺍﻟﺸﻜﻞ )(2
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ2016 – 1980 ،
)ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻧﻔﻂ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ(
البحـث األول

140
120
100
80
60
40
20

2016

2015
ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ*

2010

2000

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻻﻓﺭﻳﻘﻳﺔ

1990
ﻧﻳﺟﻳﺭﻳﺎ

1980

0

ﺍﻧﻐﻭﻻ

ﺏ -ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ:
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪﺓ ﻣﻦ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ .ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %4.3ﺳ�������ﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
 2016- 1980ﻟﺘﺘ����������ﺎﻋ� ﻣﻦ  1.2ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌ��ﺐ ﻓﻲ ﻧﻬ��ﺎﻳ��ﺔ ﻋ��ﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ 5.3
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌ��ﺐ ﻓﻲ ﻧﻬ��ﺎﻳ��ﺔ ﻋ��ﺎﻡ  .2016ﻭﺗ��������ﻜ��� ﺍﻻﺣﺘﻴ��ﺎﻁﻴ��ﺎﺕ ﻓﻲ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳ��ﺎ  %2.8ﻣﻦ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
ﻭﻋﻨ��ﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴ��ﺎﻁﻴ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻛ�ﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻐ��ﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘ��ﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴ��ﺔ ﻛﻜ���
ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %2.4ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2016-1980ﺣﻴﺚ
ﺗ�����ﺎﻋﻔﺖ ﻣﻦ  6ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  14.3ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﻣﻊ ﺫﻟ� ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺣ�����ﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ  %8.4ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  %7.6ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %3.8ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ.
ﻭﺗ���ﺗﻲ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴ��ﺔ ﻭﻫﻲ� ﺍﻟﺠ�ﺍ�ﺮ� ﻣ��������ﺮ� ﻭﻟﻴﺒﻴ��ﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒ��ﺔ ﺍﻟﺜ��ﺎﻧﻴ��ﺔ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻟ ﺜﺔ ﻭﺍﻟﺮﺍﺑ ﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﺑ ﻌﺪ ﻧﻴﺠﻴﺮ ﻳﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣ ﻴﺔ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆ ﻛﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟ ﻐﺎﺯ
دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".

8

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الرابع و الأربعون  - 2018العدد 165

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول

اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺑﻤﻌﺪﻝ ������ %1.6ﻮﻳﺎ �ﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮ�  2016-1980ﺣﻴ� ﻭ�����ﻞ ﺇﻟﻰ  7.9ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ
ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﻧ ﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  4.5ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ .1980
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺣﺼﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ  %6.3ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 1980ﺇﻟﻰ  %4.2ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ ��������� %4.1ﻮﻳﺎ �ﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮ�  2016-1908ﻟﻴﺰﺩﺍﺩ ﻣﻦ  0.3ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌ��ﺐ ﺇﻟﻰ  1.1ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌ��ﺐ .ﻭﺑ��ﺬﻟ��ﻚ ﺍﺭﺗﻔﻌ��ﺖ ﺣﺼ��������ﺔ ﻫ��ﺬﻩ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ
ﺍﻻﺣﺘﻴ��ﺎﻁﻴ��ﺎﺕ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻤﻴ��ﺔ ﻣﻦ  %0.5ﻓﻲ ﻋ�ﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  %0.6ﻓﻲ ﻋ�ﺎﻡ  .2016ﺍﻟﺠ��ﺪﻭﻝ )(4
ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ).(3
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(4
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ2016 – 1980 ،
)ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ(
1980

1990

2000

2010

2015

2016

ﻣﻌ��ﺪﻝ ﺍﻟ�ﻤ��ﻮ ﻟﻠ����ﺘﺮﺓ
)(2016 - 1980

ﻧﻴﺠﻴﺮﻳ��ﺎ

1.2

2.8

4.1

5.2

5.3

5.3

4.3

ﺩﻭﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴ��ﺔ ﺃ���ﺮ�
ﺍﻟﻤﺠﻤ��ﻮ�

0.3

0.8

1.1

1.2

1.1

1.1

3.4

1.5

3.7

5.2

6.4

6.4

6.4

4.1

ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘ��ﺎﺭ� ﺍ�ﻓﺮﻳﻘﻴ��ﺔ

6.0

8.6

12.5

14.6

14.2

14.3

2.4

ﻣ�ﻬﺎ� ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ��ﺔ �
ﺍﻟﻌ�ﺎﻟ�

4.5

4.9

7.3

8.2

7.9

7.9

1.6

71.6

109.4

139.3

176.3

185.4

186.6

2.7

ﺍﻟﻤ���ﺪﺭ�
BP Statistical Review of World Energy 2017.
�ﺗﺘ����ﻤﻦ ﺍﻟﺠ���ﺰﺍ�ﺮ� ﻟﻴﺒﻴ���ﺎ� ﻭﻣﺼ���ﺮ.

دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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ﺍﻟﺸﻜﻞ )(3
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ2016 – 1980 ،
)ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ(
البحـث األول

14.6

14.3

14.2

7.9

7.9

8.2

5.3

5.3

5.2

12.5

8.6
7.3
6.0
4.9

4.1

4.5

2.8
1.1

1.1

1.2

1.1

0.8

1.2
0.3

2016

2015

2010

2000

1990

1980

ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ*

ﺩﻭ ﻝ ﺍﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻻﻓﺭﻳﻘﻳﺔ

ﻧﻳﺟﻳﺭﻳﺎ

 -2ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ:
ﺃ -ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ:
ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻧ��ﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗ��ﺖ ﺍﻟ��ﺬﻱ ﺍ��ﺍ� ﻓﻴ��ﻪ ﺣﺠﻢ ﺍﻻﺣﺘﻴ��ﺎﻁﻴ��ﺎﺕ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻤﻴ��ﺔ ﺍﻟﻤ����ﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﺑﻤﻌﺪﻝ  %2.6ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2016 -1980ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺑﻤ ﻌﺪﻝ  .%1.1ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺍﻻﺗ ﺠﺎﻩ ﻧﻔﺴ��������ﻪ ﻋ ﻨﺪ ﺍﻟﻨ�ﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ � �ﻞ ﺣﻴﺚ ﺍ��ﺍ�ﺕ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %2.5ﺳ�����ﻨﻮﻳﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴ�����ﺘﻮﻯ ﺍ�ﻧﺘﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ %0.7
ﺳ���ﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ �ﺍﺗﻬﺎ .ﻭﻳﺨﻔﻲ �ﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺗ�ﺎﻳﻨﺎ ﻣﻠ�ﻮﻅﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺗﻄﻮﺭ ﻣﺴ���ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍ�ﻧﺘﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺲ،
ﻭ�ﻲ ﺗﻮﻧﺲ ،ﺍﻟﺠ�ﺍ�ﺮ ،ﺍﻟﺴ���ﻮ�ﺍﻥ ،ﻟﻴ�ﻴﺎ ،ﻭﻣ����ﺮ ،ﻗﺪ ﺗﺮﺍ�ﻊ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %0.7ﺳ���ﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
 2016-1980ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺴ�������ﺘﻮﻯ ﺍ�ﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟ�ﻠﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ �ﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ
 %1.9ﺳ�������ﻨﻮﻳﺎ ﺇ� ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻠﺺ ﻓﻴﻪ ﺣﺠﻢ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ
 3.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  2.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ
ﻣﺴ������ﺘﻮﻯ ﺍ�ﻧﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ �ﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  2.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦ
 5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ .ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻘﺪ ﺗ���ﺎﻋﻔﺖ ﺣ���ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ �ﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ
دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ  %4ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  %8.6ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻠﺼ������ﺖ
ﺣﺼ��ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ  %5.9ﺇﻟﻰ  %3.1ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻠﺼ��ﺖ ﺣﺼ��ﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ  %59.4ﺇﻟﻰ .%36.3
ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﺩﻭﻟﺘﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ،ﻭﻫﻤﺎ:
ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻭﺃﻧﻐﻮﻻ .ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺻﻐﻴﺮ ﺑﻠﻎ  %0.2ﺳﻨﻮﻳﺎ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ � 2000-1980ﻢ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻣﺴ���ﺘﻮﻯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %0.3ﺳ���ﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
 .2016-2000ﻭﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﺭ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻫﻲ ﺃﻥ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﻳﻜﺎﺩ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،1980ﻭﻫﻮ  2ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺏ/ﻱ ،ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ  %2.2ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻥ ﻓﻘﺪ ﺳ����ﺠﻞ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺪﻻ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﺑﻠﻎ  %7.1ﺳ����ﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
 2016-1980ﺣﻴ� ﺗ�����ﺎﻋﻒ ﺑ�ﻛ�ﺮ ﻣﻦ  12ﻣﺮﺓ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺇﺫ ﺗﺼ����ﺎﻋﺪ ﻣﻦ  150ﺃﻟﻒ
ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋ��ﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  1.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋ��ﺎﻡ  ،2016ﺃﻱ ﻣ��ﺎ ﻳﻌ��ﺎﺩﻝ  %2ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘ��ﺎﺝ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻓﺘﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟ�ﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼ��ﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ
ﺧﻤﺲ ﺩﻭﻝ ،ﻭﻫﻲ :ﻏﻴﻨﻴﺎ ﺍﻻﺳﺘﻮﺍﺋﻴﺔ ،ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ ،ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻥ ،ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ،ﻭﺗﺸﺎﺩ .ﻭﻭﺻﻞ ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴ�������ﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﻏﻴ�ﻴﺎ ﺍ����������ﻮﺍ�ﻴ� ) 280ﺃﻟﻒ
ﺏ/ﻱ( ،ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﻮ) 238ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ( ،ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻥ ) 227ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(�� ،ﻮ� ﺍﻟ�����ﻮﺩﺍﻥ ) 118ﺃﻟﻒ
ﺏ/ﻱ( ،ﻭ�������ﺎﺩ ) 73ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ( .ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼ�����ﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟ�ﻤﺲ
ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ  %0.5ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  %1.1ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %3.1ﺳ�����ﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺼ�����ﻞ ﺇﻟﻰ  233ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ
ﺣﺼ����ﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ  %0.1ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  %0.3ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 .2016ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (5ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ).(4

دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(5
ﺗﻄﻮﺭ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ2016 – 1980 ،
)ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(
البحـث األول

������

1980

1990

2000

2010

2015

2016

ﻣ���ﺪﻝ ﺍﻟﻨ���ﻮ ﻟ�ﻔ���ﺘﺮ�
)(2016 - 1980

150

475

746

1863

1826

1807

7.1

122

73

73

148

118

230

227

0.7

118

274

289

280

314

257

238

3.8

2329

2053

0.0

255

233

3.1

5028

1.9

7892

0.7

ﺗﺸﺎﺩ
������ ������ﺩ��
�����ﺎ���

178

270

61

156

265

2059

1870

2155

2471

ﺩ�� ��������� ������
ﺍﻟ�ﺠ���ﻮ�

78

190

145

152

2526

2960

3705

5445

5407

�����ﺎ�� �����ﺎ�� ����������

6225

6731

7771

10065

8297

���ﺎ� ������� ���������� �
ﺍﻟ��ﺎﻟ�

������ﺎ ������������
���������
��������ﺎ

276

249

3699

3770

4066

4619

2890

2863

-0.7

62958

65384

74934

83251

91704

92150

1.1

ﺍﻟ����ﺪﺭ�
BP Statistical Review of World Energy 2017.
�ﺗ������� ﺗ������� ����������� �������ﺩ��� �������ﺎ� �������.

ﺍﻟﺸﻜﻞ )(4
ﺗﻄﻮﺭ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ2016 - 1980 ،
)ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

2015

2016

2010

1990

2000

1980

ﺍﻟﻐﺎﺑﻭﻥ

ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻟﺳﻭﺩﺍﻥ

ﺗﺷﺎﺩ

ﺃﻧﻐﻭﻻ

ﺩﻭﻝ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ

ﻧﻳﺟﻳﺭﻳﺎ

ﺍﻟﻛﻭﻧﻐﻭ

ﻏﻳﻧﻳﺎ ﺍﻻﺳﺗﻭﺍﺋﻳﺔ

ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ *

ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺭﻳﻘﻳﺔ

دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول

اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺏ -ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ:
ﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴ�������ﺒﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ��������ﻤﻦ ﺍﻟﻤﺰﻳﺞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2016-1980ﺣﻴ���ﺚ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻫ���ﺬﺍ ﺍﻹﻧﺘ���ﺎﺝ ﺑﻤﻌ���ﺪﻝ �������� %2.6ﻨﻮﻳ���ﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ  %1.1ﻻﺭﺗﻔﺎ� ﻣﻌﺪﻝ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗ��������ﺎﻋﻒ ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  2.5ﻣﺮﺓ ﻟﻴﺘ����ﺎﻋﺪ ﻣﻦ  26ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﻰء ﻧﻔﻂ ﻓﻲ
ﺍﻟﻴﻮﻡ )ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ( ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  64.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻛﻜﻞ ﻓﻘﺪ ﺗ�����ﺎﻋﺪ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑ�����ﻮﺭﺓ ﻣﻠﻤﻮ�����ﺔ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2016-1980ﺣﻴﺚ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺑﻤﻌﺪﻝ ������ %6.1ﻨﻮﻳﺎ .ﻭ������ﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺫﺍﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﻭﻫﻲ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ .ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ
ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﺛﺎﻧﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺠﺰﺍ�ﺮ .ﻭ��������ﺠﻠﺖ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ
ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2016-1980
ﺣﻴﺚ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ ����� %9.6ﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺘ�����ﺎﻋﻒ ﻣﻦ  30ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 1980ﺇﻟﻰ  811ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣ��������ﺔ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ  %0.1ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  %1.3ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﺃﻣﺎ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ ��� %9.4ﻨﻮﻳﺎ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2016-1980ﺣﻴﺚ ﺗ�����ﺎﻋﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ  14ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺇﻟﻰ  366ﺃﻟﻒ
ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔ ﻌﺖ ﺣ���������ﺔ ﻫﺬ� ﺍﻟﻔ�ﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺇﺟ ﻤﺎﻟﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟ ﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺍﻟ ﻐﺎﺯ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ  %0.06ﺇﻟﻰ  %0.6ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺫﺍﺗﻬ����ﺎ .ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟ����ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮ�ﻴ����ﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴ����ﺔ
)ﺍﻟﺠﺰﺍ�ﺮ ،ﻣ���ﺮ ،ﻭﻟﻴﺒﻴﺎ( ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻟﺮ�ﻴﺴ��ﻲ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺣ��������ﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ  %90ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ
 %68.7ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ������ %5.3ﻨﻮﻳﺎ،
ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺪﻝ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﻭﻫﻮ  .%6.1ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻛﻜﻞ ﻣﻦ  163ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ ﻣﺎ
ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻦ  1.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣ��������ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻹﻧﺘ��ﺎﺝ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻐ��ﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ  %1.5ﻓﻲ ﻋ��ﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  %4ﻓﻲ ﻋ��ﺎﻡ .2016
دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟ ﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ .ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺑﻤﻌﺪﻝ
 %5.2ﺳ����ﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺘﺼ����ﺎﻋﺪ ﻣﻦ  266ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  1650ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ
البحـث األول

ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺍﺭﺗﻔﻌ� ﺣﺼ��ﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ  %1ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1980
ﺇﻟﻰ  %2.6ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺗﺄﺗﻲ ﻣ��������ﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻭﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ
ﺣﺠﻢ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ �������ﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ .ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺼ������ﺮ ﺑﺼ�������ﻮﺭﺓ
ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2016-1980ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻴﻬﺎ  %8.6ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻒ
ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ  39ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺇﻟﻰ  756ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ .ﻭﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺣﺼﺔ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ  %0.2ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  %1.2ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﺃﻣﺎ
ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻘﺪ ﺣﺼ��ﻠ� ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﻣﻠ�ﻮ�ﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2016-1980ﺑ���ﺒ� ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟ���ﻴﺎﺳ��ﻴﺔ
ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ .ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ �ﺪ ﻭ��������ﻞ ﺇﻟﻰ �ﺭﻭﺗ� ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2010ﺣﻴﺚ
ﺳ�������ﺠﻞ  304ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  93ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺛﻢ ﻣﺎ ﻟﺒﺚ ﺃﻥ
ﺗﻘﻠﺺ ﻟﻴﺒﻠﻎ  182ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (6ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ).(5
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(6
ﺗﻄﻮﺭ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ2016 – 1980 ،
)ﺃﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﻰء ﻧﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ(
ﺍﻟﺠ��ﺰﺍﺋﺮ
ﻟﻴﺒﻴ��ﺎ
ﻣﺼﺮ
ﻧﻴﺠﻴﺮﻳ��ﺎ
ﺩﻭﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴ��ﺔ ﺃﺧ��ﺮ�
ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘ��ﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴ��ﺔ
ﻣﻨﻬﺎ� ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴ���ﺔ
ﺍﻟﻌ�ﺎﻟ�

1980

1990

2000

2010

2015

2016

266

892

1587

1453

1529

1650

93

112

106

304

213

182

39

146

380

1108

800

756

30

73

213

675

905

811

14

21

112

314

349

366

443

1244

2398

3854

3796

3765

399

1150

2073

2866

2542

2588

26025

35702

43621

57821

64163

64522

ﺍﻟ����ﺪﺭ�
BP Statistical Review of World Energy 2017.

دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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ﺍﻟﺸﻜﻞ )(5
ﺗﻄﻮﺭ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ2016 – 1980 ،
)ﺃﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻣﻜﺎﻓﻰء ﻧﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ(
4500

4000

366

349

182

213

756

800

314
3500

304

3000
1108
2500
112
106
811

2000

380

905
675

213
1500

1650

1529

21
112
146
73

1587

1453

1000

892

14
93
39
30
266

2016

2015
ﺩﻭﻝ ﺍﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ

2010
ﻟﻳﺑﻳﺎ

2000
ﻣﺻﺭ

1990
ﻧﻳﺟﻳﺭﻳﺎ

500

0

1980
ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

 -3ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ:
ﺃ -ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ:
ﺍﺭﺗ�� ��� ������������� ﺍ������ �� ﺍ�ﻤ�������������� �� ﺍ�����ﺪﻭﻝ ﺍ�����ﻴ����� ��ﻝ ﺍ�����
 2016-1980ﺑﻤﻌﺪﻝ ���� �1.2ﻮ�� ﻭﻫﻮ ���ﻌ� ﺍ�ﻤﻌﺪﻝ ﺍ�ﻌ��ﻤ� ﺍ�ﻤ����� ��ﻝ ﺍ����� �ﺍﺗ���
ﻭﻫﻮ  .�0.6ﻭﻭ������� ��ﻤ��� ����� ﺍ������ �� ﻫ�� ﺍ�ﺪﻭﻝ ��� ﻣ� ���ﺭﺏ  3.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ
دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".

15

23

24

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الرابع و الأربعون  - 2018العدد 165
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ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  2.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .1980ﻭﻋﻠﻴ� ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼ�������ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ  %2.8ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  %3.5ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
البحـث األول

ﻭﺗﻮﺟﺪ ﺛﻼﺙ ﺩﻭﻝ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﺠﻢ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ،ﻭﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻫﻲ� ﻣﺼ��ﺮ ،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ .ﻭﺣﻘﻘﺖ ﻣﺼ��ﺮ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪ�ﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %2.6ﺳ����ﻨﻮﻳﺎ ﻟﺘﺼ����ﻞ ﺇﻟﻰ  810ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﺑﺬﻟ� ﻭ��������ﻠﺖ ﺣﺼ�������ﺔ ﻣﺼ�������ﺮ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ
ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ  .%23.4ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %1.1ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﺘﺒﻠﻎ 651
ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺑﻤﻌﺪﻝ ���������ﻴﺮ ﺑﻠﻎ
 %0.2ﺳ��ﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ  491ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  520ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 .2016ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼ��������ﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟ�ﻼﺙ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻁﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘ��ﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴ��ﺔ ﻣﻦ  %56ﻓﻲ ﻋ��ﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  %57.3ﻓﻲ ﻋ��ﺎﻡ  .2016ﻭﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴ�������� ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %1.1ﺣﻴﺚ
ﻭ������ﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  1.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2016
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  985ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .1980ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (7ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ).(6
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(7
ﺗﻄﻮﺭ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ2016 – 1980 ،
)ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻣﺼﺮ
ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺩﻭﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ
ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

1980

1990

2000

2010

2015

2016

2016/1980

440

434

434

554

651

651

1.1

324

583

654

810

810

810

2.6

491

324

481

520

520

520

0.2

985

1416

1283

1301

1476

1476

1.1

2240

2757

2852

3185

3457

3457

78959

73943

82016

92586

96992

97430

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭBP Statistical Review of World Energy 2017. :
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ﺍﻟﺸﻜﻞ )(6
ﺗﻄﻮﺭ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ2016 – 1980 ،
)ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

2015

2016

ﺩﻭﻝ ﺍﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ

2010

2000

ﺟﻧﻭﺏ ﺍﻓﺭﻳﻘﻳﺎ

1990
ﻣﺻﺭ

1980

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

ﺏ -ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ:
ﺍ�ﺩﺍﺩ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﺼ�������ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2016-1980ﺑﻤﻌﺪﻝ
 %1.1ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﻭﺻﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ  2.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ
ﻣﻊ  1.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .1980ﻭﻳ ﺸﻜﻞ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤ ﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺛﻼﺙ ﺩﻭﻝ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ،
ﻣﺼ�������ﺮ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎ� ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼ��������ﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
ﻭﺳﺠﻠﺖ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﻌﺪﻝ
ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ  %2.7ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2016-1980ﺇﺫ ﺑﻠﻎ  584ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 ،2016ﺃﻱ  %27.8ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺼ�����ﺮ ﻭﺟﻨﻮﺏ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %1.7ﻭ  %1.8ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﺣﻴﺚ ﻭﺻ��������ﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺇﻟﻰ
 508ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻣﺼ�������ﺮ ﻭﺇﻟﻰ  477ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴ��ﺎ .ﺃﻣ��ﺎ ﻓﻲ ﺑﻘﻴ��ﺔ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻘﺪ �������ﺪ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼ�����ﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻫﺬ� ﺍﻟﻔ�ﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺗﻘﻠﺒﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺇﺫ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻫﺬﺍ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻣﻦ  645ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﻟﻴﺼ�������ﻞ ﺇﻟﻰ  910ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2010ﻋﺎﺩ
ﻭﺗﻘﻠﺺ ﻟﻴﺒﻠﻎ  533ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﻋﻠﻴ� ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺣﺼ����ﺔ ﻫﺬ� ﺍﻟﻔ�ﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ

دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼ��ﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ  %1.1ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  %0.7ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 .2016ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ).(8
البحـث األول

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(8
ﺗﻄﻮﺭ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ2016 - 1980 ،
)ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻣﺼﺮ
ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺩﻭﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

1980

1990

2000

2010

2015

2016

226
277
252
645
1401

421
489
276
914
2099

428
497
367
892
2183

548
580
384
910
2422

591
535
441
532
2099

584
508
477
533
2102

58759

60402

67967

75257

79905

80550

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ

ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ )(2011 - 1980

2.7
1.7
1.8
-0.5
1.1
0.9

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭBP Statistical Review of World Energy 2017. :

ﻭﻋﻨﺪ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﻓﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
 2018-1980ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟ�ﺎﻗﺎﺕ ﺍ�ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋ��������ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ
ﻣﻦ  839ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋ��ﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ ﻣ��ﺎ ﻳﻘ��ﺎﺭﺏ  1.4ﻣ�ﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋ��ﺎﻡ  ،2016ﻣﻨ���ﺎ
 302ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻣ ﺼﺮ ،ﻭ 67ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻭ 43ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ،
ﻭ  942ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺧﺎﺭﺝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ :ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
 -1ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ:
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻋ�ﻰ �ﻼ�ﺔ ﻣﺼ��������ﺎﺩﺭ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘ��ﻴﺔ ﻣﺘ���ﺎﺗ�ﺎ ﻣﻦ ﺍﻟ�ﺎﻗﺔ ،ﻭﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺼ�������ﺎﺩﺭ ﻫﻲ� ﺍﻟﻨﻔﻂ ،ﺍﻟ�ﺎ� ﺍﻟ��ﻴﻌﻲ ،ﻭﺍﻟﻔﺤﻢ .ﻭﺣﺼ�������ﻞ ﺗ�ﻴﺮ ﻣ�ﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺍﻟ�ﺎﻗﺔ ﻓﻲ
ﺍ�������ﺘ�ﻼ� ﺍﻟ�ﺎﻗﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2016-2000ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺰﻳﺞ
ﻣﻊ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺑ���ﻴﻂ ﻣﻦ  %42.1ﺇﻟﻰ  ،%41,9ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍ�ﺩﺍﺩﺕ ﺣﺼ��ﺔ ﺍﻟ�ﺎ� ﺍﻟ��ﻴﻌﻲ ﻣﻦ %18.1
ﺇﻟﻰ  %28.3ﻟﻴﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺣﺼ�����ﺔ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻣﻦ  %32.3ﺇﻟﻰ  %21.8ﻟﻴﺤﻞ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ .ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﺼ�����ﺎﺩﺭ ﺍﻟ�ﺎﻗﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻓﺘ������ﺘ��� ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻛﻤﻴﺎﺕ
دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول

ﺻ��������ﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ،ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ،ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺧﻠﺖ
ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ .ﻭﺍﺭ�ﻔ�ﺖ ﺣﺼ���ﺔ ��� ﺍﻟﻤﺼ���ﺎﺩﺭ ﺍﻟ���ﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍ����ﺘﻬ�� ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻣﻦ  %7.7ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %7.8ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﻣﻊ ��ﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮ�ﻳﻊ ﺍﻟﻨ���������ﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ
��� ﺍﻟﻤﺼ��������ﺎﺩﺭ ﺣﻴ� �ﺮﺍﺟ�ﺖ ﺣﺼ��������ﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋ ﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻣﻊ ﺩﺧﻮﻝ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺇ� ﺍﻧﺨﻔﻀ��������ﺖ ﺣﺼ��������ﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ  %6.6ﺇﻟﻰ  ،%5.9ﻛﻤﺎ
ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻣﻦ  %1.1ﺇﻟﻰ  %0.8ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ
ﺇﻟﻰ  %3.2ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﺍﻟﺠﺪﺍﻭﻝ ) (12) – (9ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ).(7
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(9
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2000
)ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ(
ﺍﻟﻨﻔﻂ

ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻣﺼﺮ
ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
452
ﺩﻭﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ 1163
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ
ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
2332
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
70669
171

546

ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ

ﺍﻟﻔﺤﻢ

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ

562
960

380

12

0

0

0

331

18

0

64

0

0

1645

62

18

0

2177

293

123

0

283

0

1862

1004

1797

62

365

0

5561

43327

44518

11748

12389

0

182660

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭBP Statistical Review of World Energy 2002. :

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(10
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2016
)ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ(
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻣﺼﺮ
ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺩﻭﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺍﻟﻨﻔﻂ
379
816
541
1987
3723
88728

ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
723
927
93
754
2497
64346

ﺍﻟﻔﺤﻢ
3
9
1709
206
1927
74947

.ﺍﻟﻤﺼﺪﺭBP Statistical Review of World Energy 2017 :

دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ
0
0
72
0
72
11890

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ
0
64
5
450
519
18281

ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ
1
12
35
53
101
8426

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
1107
1827
2455
3450
8839
266617
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اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(11
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2000
)(%
البحـث األول

ﺍﻟﻨﻔﻂ
30.4
56.9
20.8
62.5
41.9
38.7

ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻣﺼﺮ
ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺩﻭﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
67.5
34.5
0.0
15.7
18.1
23.7

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ
0.0
0.0
2.9
0.0
1.1
6.4

ﺍﻟﻔﺤﻢ
2.1
1.9
75.6
6.6
32.3
24.4

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭBP Statistical Review of World Energy 2002. :

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ
0.0
6.7
0.8
15.2
6.6
6.8

ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(12
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2016
)(%
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻣﺼﺮ
ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺩﻭﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
65.3
50.7
3.8
21.9
28.3
24.1

ﺍﻟﻨﻔﻂ
34.3
44.7
22.0
57.6
42.1
33.3

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ
0.0
0.0
2.9
0.0
0.8
4.5

ﺍﻟﻔﺤﻢ
0.3
0.5
69.6
6.0
21.8
28.1

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭBP Statistical Review of World Energy 2017. :

ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ
0.0
3.5
0.2
13.0
5.9
6.9

ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ
0.1
0.6
1.4
1.5
1.1
3.2

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

ﺍﻟﺸﻜﻞ )(7
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2016-2000
)ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ(

2016

2000

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

ﺍﻟﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺟﺩﺩﺓ

ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ

ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻧﻭﻭﻳﺔ

دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳ����ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %3.1ﺳ����ﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
 2016-1980ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ ،ﻭﻫﻮ
 .%1.9ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﺳ�ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ  2.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1980
ﺇﻟﻰ  8.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﻌ� ﺣﺼ�����ﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﺳ��ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ  %2.2ﺇﻟﻰ  ،%3.3ﻋﻠﻤﺎ ﺃﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳ��ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻗﺪ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ  133.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺇﻟﻰ  266.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﻭﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ �ﻼ� ﺩﻭﻝ ﺭ�ﻴﺴ�������ﻴﺔ ﻣﺴ�������ﺘﻬﻠ�ﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﻫﺬ� ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻫﻲ�
ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻣﺼ������ﺮ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍ�ﺮ .ﻭﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﺍﺳ������ﺘﻬﻼﻙ ﻫﺬ� ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟ�ﻼ�  %61ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .1980
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮ�ﻴﺴ������ﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺠﻢ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ .ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %2.2ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
 2016-1980ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  2.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ 1.1
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،1980ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺗﺮﺍﺟﻌ� ﺣﺼ���ﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳ���ﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ  %38.1ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  %27.8ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
ﻭﺗﺄﺗﻲ ��������ﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟ�ﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺠﻢ ﺍﺳ������ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %4.6ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺘﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ  359ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 1980ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦ  1.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﻌ� ﺣﺼ�������ﺔ
ﻣﺼ�������ﺮ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳ�������ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ  %12.4ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ
 %20.7ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟ�ﺎﻟ�ﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻻﺳ�������ﺘﻬﻼﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %3.5ﺳ�������ﻨﻮﻳﺎ
ﻟﻴﺘﺰﺍﻳﺪ  318ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  1.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﺑﺬﻟﻚ
ﺍﺭﺗﻔﻌ� ﺣﺼ��ﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍ�ﺮ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳ��ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ  %10.9ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 1980ﺇﻟﻰ  %12.5ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016

دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﺳ����ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﺳ����ﺘ�ﻨﺎ� ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻭﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻗﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %3.2ﺳﻨﻮﻳﺎ،
البحـث األول

ﻭﻫﻮ ﻣﻌﺪﻝ ﻳﺮﺑﻮ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤ��������ﺠﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭ� ﺍ�ﻓﺮﻳﻘﻴﺔ �ﻜﻞ �ﻼﻝ ﺍﻟ�ﺘﺮ� -1980
 ،2016ﻭﻫﻮ  .%3.1ﻭﺍﺭ��� �ﺠ� ﺍﺳ�����ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ  1.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  3.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﺃﻱ  %39ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﺳ�����ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭ� ﺍ�ﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﻫﻲ �ﺼ�����ﺔ ﻣﻘﺎﺭﺑﺔ ﻟﻤﺎ �ﺎ�� ﻋﻠﻴ� ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ  ،1980ﻭﻫﻲ  .%38.5ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (13ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ).(8
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(13
ﺗﻄﻮﺭ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ2016 – 1980 ،
)ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ(
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539
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1107

1107

���ﺮ

359
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ﺟ��ﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴ�ﺎ
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1735
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2516
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�ﻭﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴ��ﺔ ﺃ���ﺮ�

1119
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1934
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3447

3450

ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘ��ﺎﺭ� ﺍ�ﻓﺮﻳﻘﻴ��ﺔ
ﺍﻟ��ﺎﻟ�
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4464
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7810
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8839

133392

163506

188581

244400

263177

266617

ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ

ﺍﻟﻤ���ﺪﺭ�
BP Statistical Review of World Energy 2017.

ﺍﻟﺸﻜﻞ )(8
ﺗﻄﻮﺭ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ2016 – 1980 ،
)ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ(
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 -2ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ:
ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻓﻴ� ﺍﺳ��ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %1.3ﺳ��ﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
 2016-1980ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﺳ������ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %2.9ﺣﻴﺚ ﺗﻀ������ﺎﻋﻒ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺳ����ﺘﻬﻼﻙ ﻣﻦ  1.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  3.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳ����ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻣﻦ  61.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  96.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺣﺼ�������ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ  %2.3ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  %4.1ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
ﻭﻳﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﻂ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺠ�ﺮﺍﻓﻲ ﻻﺳ����ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺿ����ﻤﻦ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻂ
ﺍﻟ�������ﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺠ�ﺮﺍﻓﻲ ﻻﺳ������ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺇﺫ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﺍﻟﻤ�������ﻬﺪ ﻧﻔ�������� ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻤﺜ� ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻟﺮﺋﻴ����ﻴﺔ ﺍﻟﻤ����ﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻧﻔ����ﻬﺎ ،ﻭﻫﻲ :ﻣﺼ���ﺮ ،ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ.
ﻭﺑﻠ�ﺖ ﺣﺼ���ﺔ ﻫﺬ� ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺜﻼﺙ  %46.4ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳ���ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ  2016ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  %44ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .1980
ﺗﻌﺘﺒﺮ ����ﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺮﺋﻴ���ﻴﺔ ﺍﻟﻤ���ﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﺳ��ﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %3.4ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺘﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ  257ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  853ﺃﻟﻒ
ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﻋﻠﻴ� ﻓﻘﺪ ﺗﺰﺍﻳﺪﺕ ﺣﺼ���ﺔ ﻣﺼ���ﺮ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳ���ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ  %18ﺇﻟﻰ .%21.7
ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺠﻢ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳ���ﺘﻬﻼﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %2.3ﺳ���ﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2016-1980ﺣﻴﺚ
ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ  248ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  560ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ .ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﻧﺨﻔﻀﺖ ﺣﺼﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ  %17.5ﺇﻟﻰ  .%14.2ﻭﻳﻼﺣﻆ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ
ﺍﺳ�����ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺃﻧ� �ﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎ� ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳ�����ﺘﻬﻼﻙ ﺇﺫ
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %3.1ﺳ��ﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2000-1980ﻓﻘﺪ ﺗﺒﺎﻁﺄ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳ��ﺘﻬﻼﻙ ﻟﻴﻨﻤﻮ
ﺑﻤﻌﺪﻝ  %1.3ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ .2016-2000
ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻘﺪ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﺳ��ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %3.5ﺳ��ﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻀ��ﺎﻋﻒ ﻣﻦ
 120ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋ��ﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  412ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋ��ﺎﻡ  .2016ﻭﻋﻠﻴ��� ﻓﻘ��ﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌ��ﺖ
دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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ﺣﺼ���ﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳ���ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ  %8.5ﺇﻟﻰ  .%10.5ﻭﺣﺼ���ﻠ� ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺃﻳﻀ��������ﺎ ﺗ�ﻮﺭﺍ� ﻣﺘ�ﺎﻳﻨﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨ�ﺮ ﺇﻟﻰ ﺗ�ﻮﺭﺍ� ﺍﺳ�������ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔ� ﺣﻴ� ﺍﺭﺗﻔ� ﻫﺬﺍ
البحـث األول

ﺍﻻﺳ�����ﺘﻬﻼﻙ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %2.3ﺳ�����ﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ،2000-1980ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺼ�����ﺎﻋﺪ ﺑﻤﻌﺪﻝ %4.9
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ .2016-2000
ﺃ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺑﻘﻴﺔ ﺍ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘ ﻴﺔ ﻓ ﻘﺪ ﺍﺭﺗﻔ� ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳ�������ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔ� ﻓﻴ ﻬﺎ ﺑﻤ ﻌﺪﻝ
 %2.3ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ،2000-1980ﻭﺑﻤﻌﺪﻝ  %3.2ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ .2016-2000
ﻭ�ﺎﻧ� ﺍﻟﻤ�ﺼ���ﻠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﺳ���ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔ� ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ -1980
 2016ﻫﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %2.7ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺘﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ  0.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ 2.1
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ .ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘ�ﻮﺭﺍ� ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌ� ﺣﺼ�������ﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ  %56ﺇﻟﻰ  .%53.6ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (14ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ).(9
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(14
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ2016 – 1980 ،
)ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻣﺼﺮ
ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺩﻭﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

1980
120
257
248
797
1422
61436

1990
212
465
349
959
1985
66650

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ:
BP Statistical Review of World Energy 2017.

2000
190
552
456
1267
2465
76946

دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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2010
327
766
539
1852
3483
88722

2015
425
830
583
2028
3866
95003

2016
412
853
560
2111
3937
96558

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ
ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ )(2016-1980

3.5
3.4
2.3
2.7
2.9
1.3
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ﺍﻟﺸﻜﻞ )(9
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ2016 - 1980 ،
)ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(
2500
2000
1500
1000
500

2016

2015

ﺩﻭﻝ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ

2000

2010

ﺟﻧﻭﺏ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ

1990

ﻣﺻﺭ

1980

0

ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ

 -3ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ:
������ﻬﺪ ﺍﺳ�����ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2016-1980ﺗﺰﺍﻳﺪﺍ
ﻣﻠﺤﻮﻅﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﻮﺭﻥ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻻﺳ������ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺇﺫ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺍﺳ������ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ
 %5.6ﺳ���ﻨﻮﻳﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻻﺳ���ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻤﻌﺪﻝ  ،%2.6ﻭﺑ�ﻟ� ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼ���ﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ
ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳ�������ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ  %1.4ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ
 %3.9ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
ﻭﻳﺘﺮﻛﺰ ﺍﺳ�����ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺼ�����ﻮﺭﺓ ﺃﺳ�����ﺎﺳ�����ﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺘﻴﻦ
ﺭﺋﻴﺴﻴﺘﻴﻦ ،ﻭﻫﻤﺎ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ .ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺔ ﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﺎﻥ  %66.1ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﻳﺘﻢ ﺍﺳ�������ﺘﻬﻼﻙ ﻛﻤﻴﺎ� ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %8.7ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ
ﺣﻴ� ﺗ���ﺎﻋﻒ ﺣﺠﻢ ﻫ�ﺍ ﺍﻻﺳ��ﺘﻬﻼﻙ ﻣﻦ  5ﺁﻻﻑ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  93ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ
ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﻳ ﺸﻜﻞ ﺍ ﺳﺘﻬﻼﻙ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺣ ﺼﺔ ﻣﺘﻮﺍ ﺿﻌﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ  %3.7ﻣﻦ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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ﺃ ﻣﺎ ﺑﻘ ﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘ ﻴﺔ ﻣﺠ�ﻤ ﻌﺔ ﻓ ﻘﺪ ﺍﺭ��� ﺇﺟ ﻤﺎﻟﻲ ﺍ������������ �ﺎ ﻣ� ﺍﻟ �ﺎ� ﺍﻟ��ﻴﻌﻲ
ﺑﻤﻌﺪﻝ ����� %5.7ﻨﻮﻳﺎ ﺇ� ������ﺎﻋﻒ ��ﺍ ﺍﻻ��������� ﻣ�  103ﺁﻻﻑ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1980
البحـث األول

ﺇﻟﻰ  754ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  �2016ﻭﺑ�ﻟ� ﻭ������ �ﺼ�����ﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺇﻟﻰ %1.2
ﻣ� ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻ�������� ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺇﻟﻰ  %30.2ﻣ� ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍ�������� ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ .ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ
) (15ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ).(10
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(15
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ2016 – 1980 ،
)ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ(
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻣﺼﺮ
ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺩﻭﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ

1980

1990

2000

2010

2015

2016

206
39
5
103
353
25936

366
146
5
198
715
35494

359
361
21
299
1041
43814

476
815
71
562
1924
57721

712
864
92
787
2455
63194

723
927
93
754
2497
64346

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ
ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ )(2016-1980

3.6
9.2
8.7
5.7
5.6
2.6

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ:
BP Statistical Review of World Energy 2017.

ﺍﻟﺸﻜﻞ )(10
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ2016 – 1980 ،
)ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ(
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
2016

2015

ﺩﻭﻝ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ

2000

2010

ﺟﻧﻭﺏ ﺃﻓﺭﻳﻘﻳﺎ

دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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 -4ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺤﻢ:
ﻳﺘﻢ ﺍﺳ������ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺑﻜﻤﻴﺎﺕ ��������ﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﻭ� ﺗﺘﺠﺎﻭ� ﺣﺼ������ﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ
ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻦ  �2.6ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳ�������ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺼ�������ﺔ �ﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ ﺳ���ﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .1980ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﺳ���ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ -1980
 2016ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﺭﺗﻔﺎ� ﺍﺳ�������ﺘﻬﻼﻛ� ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﻴﺚ ﻳﻠﻎ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ  �2ﺳ�������ﻨﻮﻳﺎ.
ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳ�������ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ  939ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 1980
ﺇﻟﻰ  1.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
ﻭﻳﺘﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻫﻲ ﺟﻨﻮﺏ
ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗ�������ﺘﺤﻮ� ﻋﻠﻰ  �88.7ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳ������ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 2016ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﺍ ﺍ�ﺳ�������ﺘﻬﻼﻙ  1.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  858ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ
ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .1980ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ).(16
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(16
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ2016 - 1980 ،
)ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ(
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
ﻣﺼﺮ
ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﺩﻭﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ
ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ:

1980

1990

2000

2010

2015

2016

939
36404

1516
45113

1665
47890

2010
73012

1914
76004

1927
74947

1
11
858
69

13
15
1352
136

10
17
1499
139

6
9
1864
131

3
8
1674
229

3
9
1709
206

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ
ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ )(2016-1980

2.3
-0.7
1.9
3.1
2.0
2.0
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 -5ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ:
ﺗ����ﺘﻬﻠ� ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻛﻤﻴﺎﺕ �����ﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﺼ���ﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﻭﺗﺘﻤ��
ﻫﺬ� ﺍﻟﻤﺼ��������ﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ،ﻭﺗﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺛﻢ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ .ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍ�ﺳ�����ﺘﻬﻼﻙ ﻣﻦ ﻫﺬ� ﺍﻟﻤﺼ�����ﺎﺩﺭ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ  �3.4ﺳ�����ﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2016-1980ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﻣﻦ  210ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺇﻟﻰ  692ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ .ﻭﻋﻨﺪ
دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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ﺍﻟﻨ�ﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍ�����ﺘﻬ�� ﻫ�� ﺍﻟﻤ�����ﺎﺩﺭ ��ﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2016-1980ﻳﺘ�ﻴﻦ ﺃﻥ ﺍ�����ﺘﻬ��
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺑﻤﻌﺪﻝ ������ %2.6ﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴ� ﺗ������ﺎﻋﻒ ﻣﻦ  209ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ
البحـث األول

ﺇﻟﻰ  519ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ .ﻭﺣﻘﻘ��� ﺍﻟﻄ��ﺎﻗ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠ��ﺪﺩﺓ )���ﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﺮﻳ��ﺎ� ،ﺍﻟﻄ��ﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟ�ﺮﺍﺭﻳ��ﺔ
ﺍﻷﺭ�����ﻴﺔ ،ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟ�����ﻤ�����ﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟ�ﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔ������ﺕ( ﺗﻄﻮﺭﺍ ﻣﻠﻤﻮ�����ﺎ ﺣﻴ� ﻗﻔ� ﺣﺠ�
ﺍ���ﺘﻬ��ﻬﺎ ﻣﻦ  1ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  101ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﺃﻣﺎ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻓﻬﻲ ﺗ���ﺘﻬﻠ� ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻭﻫﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ
ﺑﺎ��������ﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1984ﻟﻴ��������� ﺣﺠ� ﺍ��������ﺘﻬ��ﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ  72ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
.2016
ﻭﺗ�ﻠ� ﺣ���ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍ����ﺘﻬ�� ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﻫ�� ﺍﻟﻤ���ﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2016
�ﻤ��ﺎ ﻳﻠﻲ� ﺍﻟﻄ��ﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣ��ﺎﺋﻴ��ﺔ ) ،(2.8%ﺍﻟﻄ��ﺎﻗ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠ��ﺪﺩﺓ ) ،(1.2%ﻭﺍﻟﻄ��ﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳ��ﺔ
) .(%0.6ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ).(17
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(17
ﺗﻄﻮﺭ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ2016 - 1980 ،
)ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ(
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ

1980

1990

2000

2010

2015

2016

209
0
1
210

262
40
3
306

339
62
8
410

491
55
26
572

540
56
85
681

519
72
101
692

BP Statistical Review of World Energy 2017.
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ:
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻳﻐﻄﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ .2016-1990

ﺭﺍﺑﻌﺎ:ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
 -1ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ:
ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟ��������ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ ���������ﻴﺮ ��ﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
 2016-2000ﺇ� ﻭ����� ﻫ�ﺍ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺇﻟﻰ ���� %0.6ﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴ� ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠ� ﻫ�� ﺍﻟ����ﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ
 6.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  5.8) 2000ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭ  1.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ

دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ(،ﺇﻟﻰ  7.6ﻣﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  6.6) 2016ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭ
 1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ( .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴ��������� ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺣﺠﻢ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼ��������ﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %4.3ﺳ�����ﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼ�����ﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ  60.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  42) 2000ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭ  18.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ(
ﺇﻟﻰ  118.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  73.4) 2016ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭ  45.3ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ( .ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺣﺼ��������ﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ
ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴ��ﺔ ����� ﻓﻲ ﺇﺟﻤ��ﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼ��������ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻤﻴ��ﺔ ﻣﻦ  %11.5ﻓﻲ ﻋ��ﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ
 %6.4ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ ﻟﻠﺼ�������ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺣﺴ�������� ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎ�ﻖ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﺼ�������ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍ�ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﺍﻟﺠ�ﺍ�ﺮ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ،
ﻣﺼﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ( ﻗﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %1.9ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2016-2000ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻠﺼﺖ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼ��������ﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ  2.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1.9) 2000ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭ
 916ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ( ﺇﻟﻰ  2.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋ��ﺎﻡ  1.4) 2016ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭ  670ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ( .ﻭﻳﻌﻮﺩ �ﻟ� ﺑﺼ��ﻮﺭﺓ ﺃﺳ��ﺎﺳ��ﻴﺔ
ﻟﺘﻘﻠﺺ ﺣﺠﻢ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻣﻦ  1.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ 362
ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺃﺩﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺣﺼ�������ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ  %4.6ﺇﻟﻰ .%1.7
ﺃﻣﺎ ﺍ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﻢ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼ��������ﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %1.9ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ  4.1ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋ��ﺎﻡ  3.9) 2000ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨ��ﺎﻡ ﻭ  203ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠ��ﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ( ﺇﻟﻰ  5.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  5.3) 2016ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭ  331ﺃﻟﻒ
ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ( .ﻭ�����ﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﻮﺟﺪ ﺩﻭﻟﺘﺎﻥ ﺭ�ﻴﺴ�����ﻴﺘﺎﻥ
ﻣﺼ��������ﺪﺭﺗﺎﻥ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﺎﻥ ﻫﻤﺎ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻭﺃﻧﻐﻮﻻ .ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺎﺗﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼ��������ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﺳ�������ﺘﻘﺮ ﺣﺠﻢ
ﺍﻟﺼ������ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺴ������ﺘﻮﻯ ﻧﻔﺴ������� ﺍﻟﺬﻱ �ﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴ� ﻫﺬﻩ
دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺍﻟﺼ��ﺎﺩﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇ� ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺼ��ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻴﺠﻴﺮﻳﺔ ﻣﻦ  2243ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  2258ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮ�� �ﺍﺗ� �������ﺠﻠ� ﺍﻟﺼ������ﺎﺩﺭﺍﺕ
البحـث األول

ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺃ�ﻐﻮﻻ ﺗ�ﺍﻳﺪ ﻣﻠﻤﻮ��������ﺎ ﺣﻴ� ﺍﺭﺗﻔﻌ� ﺑﻤﻌﺪﻝ �������� �7.3ﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ -2000
 2016ﺇ� ﺗ��������ﺎﻋﻔ� ﻣﻦ  674ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  2.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ .ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺩﻭﻟﺘﺎﻥ ﺃﺧﺮﻳﺘﺎﻥ
�ﺍﺕ ���������ﺎﺩﺭﺍﺕ �ﻔﻄﻴﺔ ��������ﻐﻴﺮﺓ ����������ﻴﺎ ،ﻭ�ﻤﺎ ﺍﻟﻜﻮ�ﻐﻮ ﺑﺮﺍ�ﺍﻓﻴﻞ ﻭﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻥ .ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ
ﺍﻟﺼ�����ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮ�ﻐﻮ ﺑﺮﺍ�ﺍﻓﻴﻞ ﻣﻦ  256ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  277ﺃﻟﻒ
ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻥ ﻓﻘﺪ ﺗﻘﻠﺺ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ  309ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ
ﺇﻟﻰ  244ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ .ﻭﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻛﻜﻞ ﻓ�ﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺼ���ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ �ﺪ
ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺑﻤﻌﺪﻝ ���� �1ﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2016-2000ﺣﻴ� ﺍ�ﺩﺍﺩﺕ ��� ﺍﻟﺼ���ﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ 457
ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  539ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺠﺎ�ﺎﺕ ﺍﻟﺼ�ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2016
ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ��� ﺍﻟﺼ����ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﺘﺠ� ﺑﺼ����ﻮﺭﺓ ﺭ�ﻴ�����ﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ،ﺛﻢ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻭﻛﻨﺪﺍ ﺣﻴ� ��������ﺪﺭﺕ ��� ﺍﻟﺪﻭﻝ  1.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ،ﻭ  577ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻛﻨﺪﺍ .ﻛﻤﺎ ��������ﺪﺭﺕ  74ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍ���������ﻴﻮﻳﺔ ،ﻭ  43ﺃﻟﻒ
ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ .ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍ��������ﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺼ������ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺇﺣﺼ�������ﺎ�ﻴﺎ �ﺪ ﺑﻠﻐ�  3.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ .ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ
) (18ﻭﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (19ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ).(11

دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".

30

اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(18
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2000
)ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(

0.0

0.0

10.5

3.8

212.0

47.2

ﺍﻟﻨﻔ��� ﺍﻟ�ﻨ�ﺠ��ﺎﺕ
ﺍﻟ���ﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ

0.0

10.5

3.8

141.3 351.8 11.2
0.0

2.1

493.5 1003.0 38.2
12.1
13.7

64.6

2.9

13.3

24.0

0.0

0.0

0.0

340.7

0.0

964.8

209.0

33.9

40.4

ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟ�ﺼ��ﺪﺭ�

ﺍﻟﺠ����ﺍ�ﺮ

ﻟﻴ�ﻴ��ﺎ

ﻣﺼ�ﺮ

ﺍﻟ����ﺮﺏ

ﺃ������

�ﻨ���ﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴ��ﺎ

�ﻴﺠﻴﺮﻳ���ﺎ

ﺍﻟ����ﺎ���

ﺍﻟ��������� �ﺮﺍ�ﺍﻓﻴ�����

ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴ��ﺔ ﺍﻷ���ﺮ�

ﺍﻟ�ﻨ��ﺎ�� ﺍﻟ�������ﺭﺩ�

13.1
0.0
0.5
1.5
0.0
0.7

163.8

ﺍﻟ��ﻳ��ﺎﺕ ﺍﻟ�����ﺪ� ﻭ�ﻨ��ﺪﺍ
ﺍ�����ﺎﻟﻲ

703.5 179.2 524.3 298.6 221.9 76.7
1100.6 54.9 1045.7
130.8 26.2 104.6
13.1
0.5
12.1
14.4

8.8

ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭ�ﻴ���ﺔ�

ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍ�����ﻴ�ﻳﺔ

ﺍﻟ��ﻴ��� ﺍﻟ���ﺎﺩﻱ

��ﻴﺮ ﻣ��ﺪﺩ�

ﺍ�����ﺎﻟﻲ

ﺍﻟﻨﻔ���
ﺍﻟ���ﺎﻡ

5.7
0.0
69.2
0.0

154.1 141.3
5.1

506.6 495.0
25.0
188.6

213.3 172.6

2.1

ﺍ�����ﺎﻟﻲ

8.6
0.5
15.2
0.0
0.0
4.0
0.2
0.0
0.0
2.3

ﺍﻟﻨﻔ���
ﺍﻟ���ﺎﻡ

14.3
0.5
84.5
0.0
154.1
9.1
506.8
25.0
188.6
215.7

ﺍﻟ�ﻨ�ﺠ��ﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.2
2.1
0.0
0.0
0.0

ﺍﻟﻨﻔ���
ﺍﻟ�ﻨ�ﺠ��ﺎﺕ
ﺍ�����ﺎﻟﻲ
ﺍﻟ���ﺎﻡ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.8
0.0
0.0
0.0
0.0

ﺍﻟﻨﻔ��� ﺍﻟ�ﻨ�ﺠ��ﺎﺕ
ﺍﻟ�ﻨ�ﺠ��ﺎﺕ
ﺍ�����ﺎﻟﻲ
ﺍﻟ���ﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.0
2.1
0.0
0.0
0.0

ﺍ�����ﺎﻟﻲ

0.0
0.0
0.0
0.0
70.0
0.0
60.0
0.0
0.0

ﺍﻟﻨﻔ��� ﺍﻟ�ﻨ�ﺠ��ﺎﺕ
ﺍﻟ���ﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ

50.0
1.1
10.0
20.0
0.0
0.0
0.0
0.0

�����ﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼ��ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ��ﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴ��ﺔ 5.3 1310.7 31.5 1279.3 2718.4 284.9 2433.5 1988.0 330.6 1657.4

ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟ�ﺮ�ﻴ��ﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴ���ﺔ

ﺍ�����ﺎﻟﻲ

1.1
90.0

0.0
0.0

0.8

74.9 1948.0 273.4 1674.6 312.9 236.2 76.7

�ﻘﻴ��ﺔ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴ��ﺔ

0.0
78.3

20.4

2.9

309.1

1167.5 543.8 623.7
1283.4 237.7 1045.7 180.0 180.0
310.7 113.8 196.9 50.0
20.4
673.7 21.2 652.5 10.0
161.9 83.6
2242.8 42.4 2200.4 0.0
306.1 60.0

256.3 14.1 242.3
457.4 35.8 421.6

6918.6 1118.6 5800.0 391.1 261.1 130.0 6.1

0.0

1204.4 770.4 11.5 758.9 1675.1 94.4 1580.7

24.3

0.0

5.3 1211.4 7.2

99.3

0.0

0.8
182.7

0.0

2782.0 915.7 1866.3 231.1 231.1

4136.6 202.9 3933.7 160.0 30.0 130.0 6.1
60222.5 18224.6 41997.9 3682.1 2722.1 960.0 707.4

524.7 17918.2 5086.7 12831.5 17663.3 4932.8 12730.5 12663.7 2465.1 10198.6
ﺍﻟ���ﺎﻟ�
Ύᓀᘭᑿᒙኤᑢቨᓆ ᓭጕቲᎏኤᏸᕕቨ ᒇᓆቲᎻኤᑢቨ ᓀᑿᎤᒙᑻ ᣚᢝ ᡧ ᔹቲ᎐Ꮃᕓቨ ᑛᓆጤᑢቨΎ
ﺍﻟ�ﺼ ��ﺪﺭ�

World Oil Trade, 2002.

دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ"
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البحـث األول

اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(19
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2016
)ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(

0.4

ﺍﻟﻨﻔ���
ﺍﻟ����ﺎﻡ
107.7
54.1
349.3

ﺍ������ﺎﻟﻲ
11.5
0.0
0.0

ﺍﻟ�ﻨ�ﺠ���ﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔ��� ﺍﻟ�ﻨ�ﺠ���ﺎﺕ
ﺍ������ﺎﻟﻲ
ﺍﻟ����ﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ���ﺔ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ���ﺔ
0.0
0.0
0.0

11.5
0.0
0.0

18.9
17.8
2.8

16.1
0.0
2.8

ﺍﻟﻨﻔ���
ﺍﻟ����ﺎﻡ
2.8
17.8
0.0

ﺍ������ﺎﻟﻲ
481.9
274.4
22.1

ﺍﻟﻨﻔ��� ﺍﻟ�ﻨ�ﺠ���ﺎﺕ
ﺍﻟ����ﺎﻡ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ���ﺔ
155.8 326.1
15.9
22.1

258.5
0.0

ﺍ������ﺎﻟﻲ

257.6
15.9
1.0

ﺍﻟ�ﻨ�ﺠ���ﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ���ﺔ

8.5

0.9

1.0

ﺍﻟﻨﻔ���
ﺍﻟ����ﺎﻡ

249.2

15.0

0.0

ﺍﻟﺠ����ﺍ�ﺮ

ﻟﻴ�ﻴ��ﺎ

ﻣﺼ��ﺮ

ﺍﻟ�ﻨ���ﺎ�� ﺍﻟ��������ﺭﺩ�

ﺍﻟ�ﻨ�ﺠ���ﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ���ﺔ
437.0
0.0

ﺍﻟ��ﻳ��ﺎﺕ ﺍﻟ������ﺪ� ﻭ�ﻨ���ﺪﺍ

ﺍ������ﺎﻟﻲ
544.7
54.1
349.6

ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭ�ﻴ���ﺔ�

349.3

ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍ�����ﻴ�ﻳﺔ

ﺍﻟﻨﻔ���
ﺍﻟ����ﺎﻡ
697.2
345.3

ﺍﻟ��ﻴ��� ﺍﻟ����ﺎﺩﻱ

26.2

���ﻴﺮ ﻣ���ﺪﺩ�

ﺍﻟ�ﻨ�ﺠ���ﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ���ﺔ
617.4
16.8

ﺍ������ﺎﻟﻲ

375.5
9.7

0.0

9.7

9.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0
0.0

0.0
7.7
0.0

0.0
259.2
0.0

0.0
0.0
0.0

0.0
259.2
0.0

0.0

165.9
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

165.9

0.0

ﺍﻟ�����ﺮﺏ

ﺃ������

ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻟ�ﺼ���ﺪﺭ�

ﺍ������ﺎﻟﻲ
1314.6
362.1
9.7

0.0

�ﻨ���ﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴ��ﺎ

0.0

�ﻴﺠﻴﺮﻳ��ﺎ

ﺍﻟ����ﺎ���

ﺍﻟ�������� �ﺮﺍ�ﺍﻓﻴ����

ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴ���ﺔ ﺍﻷ����ﺮ�

7.7

281.9

2.3

6.0

87.0

0.0

24.7

0.0

0.0

8.8

0.0

306.7
2.3
6.0
95.8

0.0

626.3
67.1
31.7
348.0

0.0

13.1
0.0
0.0
21.6

0.0

639.5
67.1
31.7
369.6

0.0

3.5
18.1
4.2
30.7

0.0

2.1

1639.0

7.7
0.0
0.0

23.6

11.2
18.1
4.2
32.7

175.0

0.0
27.1
0.0

175.0

0.0
0.0

12.0

1662.6

0.0
27.1

3.9

0.0

1300.4
125.1

0.0

2071.7
0.0
4.6

3.9

23.6
1300.4
129.8

12.0

175.0
2212.2
239.7

0.0

175.0
45.6
4.6

213.5

2095.3
2257.7
244.4

9.1
36.6

ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻟ�ﺮ�ﻴ���ﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴ���ﺔ

36.6

������ﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼ���ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴ���ﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴ���ﺔ

222.6

807.2

264.2

465.7

44.0

10.4

267.4

851.1

274.5

9.1

193.8 584.6

73.0

778.4

4.0
0.0

538.6

2145.4 228.4 1917.0

54.6
11.5

276.5

84.7
511.1

28.6

3789.0

18.9

696.0
958.1

670.1

4484.9

1000.9

6648.4

7649.3
2061.9

1391.8

447.1

39.5

20.6

ﺍﻟ�����ﺎﻟ�

113.3

543.0

50.6

33.6

11.5

576.6

�ﻘﻴ��ﺔ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴ���ﺔ

34.6 1332.4

39.1

64.1

4.0

9.7

43.1

73.8

3277.9

248.9

5256.6

3526.8

330.8

5587.4

118654.7 45282.9 73371.8 41099.0 16192.0 24907.0 1025.2 574.8 450.4 32923.3 9742.3 23181.0 19136.6 7409.1 11727.5 11134.9 1713.4 9421.5

1367.0

ﺍﻟ�ﺼ ��ﺪﺭ�

�
�اﻟ�و� ا���ﺎ� �� ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤ�ﺔ�

World Oil Trade, 2017.

دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول

اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺍﻟﺸﻜﻞ )(11
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
)ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(
ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻷﻓﺭﻳﻘﻳﺔ

ﺑﻘﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻓﺭﻳﻘﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻷﻓﺭﻳﻘﻳﺔ

ﺑﻘﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻓﺭﻳﻘﻳﺔ

4500
4000

ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﻭﻛﻧﺩﺍ

3500
3000

ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻳﺔ*

2500
ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻵﺳﻳﻭﻳﺔ

2000
1500

ﺍﻟﻣﺣﻳﻁ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ

1000
ﻏﻳﺭ ﻣﺣﺩﺩﺓ

500
0

2000

32

2016

ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻥ ﺍﻟﺼ����ﺎ�ﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺗﺘﺠ� ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑ� �ﻬﺎﺕ ﺭ�ﻴ�����ﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ :ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ،
ﺍﻟﺼ����ﻴﻦ ،ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻬﻨﺪ .ﻭﺗ�����ﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ �ﺠ� ﺍﻟﺼ����ﺎ�ﺭﺍﺕ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ

دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".

ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
 ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ 2.3 :ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ،ﻣﻨﻬﺎ  267ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ. ﺍﻟﺼﻴﻦ 1.4 :ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ،ﻣﻨﻬﺎ  30ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ. ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ 695 :ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ،ﻣﻨﻬﺎ  177ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ. ﺍﻟﻬﻨﺪ 657 :ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ،ﻣﻨﻬﺎ  4ﺁﻻﻑ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.ﻛﻤﺎ ﺗﺼ�ﺪﺭ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺃﻳ��ﺎ ���� ﺑﻴﺎ�ﺎﺕ ﺍﻟﻨ��ﺮﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ  424ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍ����ﻴﻮﻳﺔ ،ﻭ 319ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ �ﻭﻝ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ ﺍﻟﻮ���ﻄﻰ ﻭﺍﻟ�ﺗﻴﻨﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗ�ﻠﻎ ﺍﻟﺼ��ﺎ�ﺭﺍﺕ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ  237ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ.

دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ"
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اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

 -2ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ:
ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺣﺠﻢ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻛﻜﻞ ﺑﻤﻌﺪﻝ ���� %6.6ﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ
البحـث األول

ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2016-2000ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ  1.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ
 3.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺩﻭﻟﺘﺎﻥ ﺫﺍﺕ ﺣﺠﻢ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﻭﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﺎﻥ ﻫﻤﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﻣﺼﺮ .ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ ����� %4.2ﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﺗ�����ﺎﻋﻔﺖ ﻣﻦ  385ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2000
) 365ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭ  19ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ( ﺇﻟﻰ  740ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  430) 2016ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻭ  311ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ(.
ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺼ����ﺮ ﻓﻘﺪ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ ����� %10.4ﻨﻮﻳﺎ ﺇﺫ ﺗ�����ﺎﻋﻔﺖ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  5ﻣﺮﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﺗﺼ�������ﺎﻋﺪﺕ ﻣﻦ  147ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ
 711ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋ���ﺎﻡ  78) 2016ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨ���ﺎﻡ ﻭ  633ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ(.
ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍ�����ﺘﺜﻨﺎ� ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍ�ﺮ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ،
ﻣﺼ�������ﺮ ،ﻭﺍﻟﻤ�ﺮﺏ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ -2000
 2016ﺑﻤﻌﺪﻝ �������� %5.6ﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﻘﻔﺰ ﻣﻦ  887ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  2.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ .ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ
ﻫ ﻨﺎﻙ ﻓﺮﻭ ﻗﺎﺕ ﻣﻠﺤﻮ ﻅﺔ ﺑﻴﻦ ﻣ ﻌﺪﻻﺕ ﻧﻤﻮ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟ ﺨﺎﻡ ﻭﻣﺜﻴﻼﺗ ﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺑﻤﻌﺪﻝ ������ﻴﺮ ﺑﻠﻎ %0.8
�������ﻨﻮﻳﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺣﺠﻢ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ ������� %9.7ﻨﻮﻳﺎ ﺇﺫ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ
ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻬ��ﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨ��ﺎﻡ ﻣﻦ  548ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋ��ﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  618ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋ��ﺎﻡ
 ،2016ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗ�����ﺎﻋﻒ ﺣﺠﻢ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  4.4ﻣﺮﺓ ﻟﻴﺒﻠﻎ  1.5ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  339ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2000ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (20ﻭﺍﻟﺠﺪﻭﻝ
).(21

دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(20
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2000
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World Oil Trade, 2002.

دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ"
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البحـث األول
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(21
ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2016
)ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(
ا��ﻤﺎ�
�

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0
0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
95.0

اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺨﺎم

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ا��ﻤﺎ�
�

0.0
55.5
0.0
0.0
0.0
0.0

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻨﻔ��ﺔ

0.0
55.5
0.0
0.0
0.0
0.0
116.1 116.1
0.0
0.0

0.0
0.0

اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺨﺎم

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

ا��ﻤﺎ�
�

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

4.9

0.0

0.0

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻨﻔ��ﺔ

0.0

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

4.9

0.0

0.0

609.9 577.2 32.7 105.9 105.3

اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺨﺎم

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.6

اﻟﺪول ا�ورو��ﺔ�

اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺨﺎم

5.5
0.0
77.7
25.3
0.0
0.0
0.0
0.0

0.0 95.0

781.4 748.8

اﻟﺪول ا�����ﺔ

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻨﻔ��ﺔ

113.1
109.2
633.3
290.6
109.2

310.6 429.8
153.9
9.4
8.0

0.5

0.0

اﻟﻤﺤ�ﻂ اﻟ�ﺎدي

ا��ﻤﺎ�
�

118.6
109.2
711.0
315.8
109.2
153.9
9.4
8.0

0.5

95.0

��� ﻣﺤﺪدة
اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺨﺎم

5.5
0.0
77.7
25.3
0.0
0.0
0.0
0.0

154.9

0.0 95.0

ا��ﻤﺎ�
�
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻨﻔ��ﺔ

113.1
165.4
633.3
290.6
109.2
310.6 429.8 740.3
274.9
9.4
8.0

0.0

0.5

اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ا��ﻤﺎ�
� اﻟﺨﺎم اﻟﻨﻔ��ﺔ
اﻟﻨﻔ��ﺔ

ا��ﻤﺎ�
�

118.6
165.4
711.0
315.8
109.2
740.3
274.9
9.4
8.0

778.1 188.2 154.9

0.5

اﻟﻮﻻ�ﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة و�ﻨﺪا

اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺼﺪرة

اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻮردة

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

ﻟ���ﺎ

ﻣ�

اﻟﻤﻐﺮب

أﻧﻐﻮﻻ

�ﻨﻮب أ�����ﺎ

ﻧ�ﺠ��ﺎ
�

اﻟﻐﺎﺑﻮن

اﻟ�ﻮﻧﻐﻮ ﺑﺮا�ا���

اﻟﺪول ا������ﺔ ا��ﺮ�

966.2

3418.8 2692.4 726.4 2430.3 1737.1 693.2

��ﻤﺎ� اﻟﻮاردات
�
32.7 111.5 110.9 0.6
اﻟﻨﻔ��ﺔ ا������ﺔ
�
�اﻟﺪول ا���ﺎ� �� ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤ�ﺔ�

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ:
World Oil Trade, 2017.

دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول

اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

 -3ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ:
ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟﻔ��ﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺠ��ﺎﺭﻱ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴ��ﺔ ����ﻞ ﻗ��ﺪ ﺗﻘﻠ� �ﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
 2016-2000ﻣﻦ  5.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  4.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ .ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ
ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍ������ﺘ�ﻨﺎ� ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺭﺑ� ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﻣﺼ�����ﺮ،
ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻗﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻣﻦ  3.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ
 3.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ  3.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  4.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻘﺪ ﺗ���ﺎﻋﻒ ﺣﺠﻢ
ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘ ﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ  138ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ 1.2
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺛﻼﺙ ﺩﻭﻝ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﺠﺰ ﻣﻠﻤﻮﺱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠ��ﺎﺭﻱ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ ﻋ��ﺎﻡ  ،2016ﻭﻫ��ﺬﻩ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﻫﻲ� ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴ �ﺎ ،ﻣﺼ�������ﺮ،

36

ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ .ﻭﻭ��������ﻞ ﺣﺠﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺇﻟﻰ  565ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻣﻨﻬﺎ  430ﺃﻟﻒ
ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ .ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ  336ﺃﻟﻒ
ﺏ/ﻱ ﺇﺫ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ  272ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺠﺰ ﺑﻠﻎ  607ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ
ﻓﻲ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭ���ﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺇﻟﻰ
 306ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ،ﻣﻨﻬ��ﺎ  25ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﺗﺠ��ﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨ��ﺎﻡ ﻭ 281ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﺗﺠ��ﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ .ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (22ﻭﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ).(23

دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ"
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البحـث األول
0.0

ا��ﻤﺎ�
�

14.3
0.5
83.3
0.0
154.1

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻨﻔ��ﺔ

8.6
0.5
14.0
0.0
0.0

اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺨﺎم

5.7
0.0
69.2
0.0
154.1

ا��ﻤﺎ�
�

693.0
1099.5
128.2
5.5
139.3

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻨﻔ��ﺔ

168.7
53.8
23.6
5.5
‐2.0

اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺨﺎم

524.3
1045.7
104.6
0.0
141.3

ا��ﻤﺎ�
�

298.6

0.0

10.4

3.8

351.8

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻨﻔ��ﺔ

221.9

0.0

10.4

3.8

11.2

اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺨﺎم

76.7

0.0

0.0

0.0

340.7

اﻟﺠﺰاﺋﺮ

ﻟ���ﺎ

اﻟﻤﻐﺮب

أﻧﻐﻮﻻ
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(22
ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2000
)ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻨﻔ��ﺔ

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

اﻟﻮﻻ�ﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة و�ﻨﺪا

ا��ﻤﺎ�
�

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

اﻟﺪو� ا�و�و��ﺔ�

اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺨﺎم

‐10.0
0.0
0.0
0.0
0.0

اﻟﺪو� ا�����ﺔ

اﻟﻤﺤ�ﻂ اﻟ�ﺎدي

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻨﻔ��ﺔ

0.0
0.0
‐
100.0
0.0
0.0

�� ﻣﺤﺪدة
�
ا��ﻤﺎ�
�

‐10.0
180.0
30.0
‐18.9
10.0

ا��ﻤﺎ�
�
اﻟﻨﻔﻂ
اﻟﺨﺎم

613.7
1045.7 180.0
‐70.0
‐18.9
10.0

اﻟﻨﻔﻂ

اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻨﻔ��ﺔ

532.0
236.5
96.9
‐137.1
652.5
70.0

3.3
2.1

0.8
0.0

2.5
2.1

8.7
506.8

3.6
0.2

5.1
506.6

‐3.2
494.1

‐3.2
0.6

0.0
493.5

1.1

1002.8

1.1

38.0

0.0

964.8

�ﻨﻮب أ�����ﺎ

1.9
13.9
‐167.8
688.8

306.1
242.3
238.9

60.0
0.0
0.0

5004.9 121.1

0.0
0.0
0.0
101.1

60.0
0.0
0.0
20.0

0.0
0.0
0.0
5.4

0.0
0.0
0.0
0.8

0.0
0.0
0.0
4.6

25.0
188.6
183.8
1277.1

0.0
0.0
‐29.6
‐2.1

25.0
188.6
213.3

11.9
14.3
124.5

‐0.2
0.6
‐39.3

12.1
13.7
163.8

212.0

47.2

63.9

2.9

13.3

23.3

209.0

33.9

40.4

اﻟﻐﺎﺑﻮن

اﻟ�ﻮﻧﻐﻮ ﺑﺮا�ا���

اﻟﺪو� ا������ﺔ ا��ﺮ�

ﻧ�ﺠ��ﺎ
�

0.0

اﻟﺨﺎم

ا��ﻤﺎ�
�

1145.7
1282.2
67.3
‐11.2
17.7
64.3
‐68.8

ﻣ�

164.2
‐148.3
670.2
‐222.7
2131.6

‐287.0 80.0 10.0
‐
2200.4
‐110.0
110.0

308.1
256.1
71.1
5693.7

اﻟﺼﺎد�ات اﻟﺼﺎ��ﺔ
1279.3 2641.8 208.3 2433.5 1986.1 328.7 1657.4
�اﻟﻮا�دات اﻟﺼﺎ��ﺔ�
�
�اﻟﺪو� ا���ﺎ� �� ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤ�ﺔ�

ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ:
ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (18ﻭﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ).(20

دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ"
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دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ"

اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(23
ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2016
)ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ(

دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول

اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋ���������ﺎ� ﻓﻲ
ﻣﻨ�ﻤﺔ ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼ�����ﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺍﺑﻚ( ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ
البحـث األول

ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  350.1ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2000ﻣﻨﻬﺎ  243ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴ������ﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻭ  49.7ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ،ﻭ  31.3ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ،ﻭ  24.8ﺃﻟﻒ
ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟ�ﻮﻳ� .ﻭﺗ���������ﻞ ﻫ�� ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ  %44ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ .ﺃﻣﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴ�������ﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2016-2010
ﻓﻼ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ.

�ﺎ����ﺎ :ﺍﻟﺘﻄﻮ�ﺍﺕ ﺍﻟ�ﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍ���ﺘ��� ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺣﺘﻰ
ﻋﺎﻡ 2040
 -1ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ:
ﺗﻘ��ﺪﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘ��ﺎﻟﻴ��ﺔ ﺗﻮﻗﻌ��ﺎﺕ ﺇﻧﺘ��ﺎﺝ ﻛ��ﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟ���ﺎ� ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻔ�ﻢ ﻓﻲ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ )ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻷﺳﺎﺱ( ﻭﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺣﻮﻝ ﺁﻓﺎﻕ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2017
ﺁ -ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ:
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2040-2015ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻳﻘﻞ
ﻋﻦ  %0.05ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺑﻤﻌﺪﻝ  %0.8ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ
ﺍﻟﺴ���ﻴﺎﺳ���ﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗ� ﺍﻟ�ﻱ ﺳ���ﻴﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴ� ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻧﻔﺴ�����ﻬﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %0.4ﻭ  %0.9ﺣﺴ�����ﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴ�����ﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ .ﻭﻋﻠﻴ� ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ
ﻳﺼ����ﻞ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﺇﻟﻰ  8.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺣﺴ����ﺐ ﺳ����ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ
ﺍﻟﺴ�ﻴﺎﺳ�ﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺇﻟﻰ  10.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺣﺴ�ﺐ ﺳ�ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ�ﻴﺎﺳ�ﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ .ﻭﺑ�ﻟﻚ ﺳ�ﺘﺒﻠﻎ
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ  %8.3ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﻭ  %8.9ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ.
دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ"
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ﺏ -ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ:
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺤﻘﻖ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺰﻳﺎ�ﺓ ﺑﻴﻦ ﻣﺼ�������ﺎ�ﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2040-2015ﺣﻴ� ﺳ�����ﻴﺰ�ﺍ� ﺑﻤﻌﺪﻝ  %3.4ﺳ�����ﻨﻮﻳﺎ ﺣﺴ�����ﺐ
ﺳ��ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ��ﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺑﻤﻌﺪﻝ  %3.8ﺳ��ﻨﻮﻳﺎ ﺣﺴ��ﺐ ﺳ��ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ��ﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺳ���ﻴﺮﺗﻔﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %1.6ﻭ  %1.9ﺣﺴ���ﺐ ﻛﻞ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴ����ﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ .ﻭﺑﻨﺎ� ﻋﻠﻰ ﻫﺬ� ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳ����ﻴﺼ����ﻞ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﺇﻟﻰ  460ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ
ﻭﺇﻟﻰ  502ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ،ﺃﻱ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  %8.7ﻭ %8.8
ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ.
ﺝ -ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺤﻢ:
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺇﻧﺘ���ﺎﺝ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴ���ﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2040-2015
ﺑﻤﻌﺪﻻﺕ ﺗﻔﻮﻕ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ،ﻟﻜﻦ ﺑﻤﻌﺪﻻﺕ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺘﺰﺍﻳﺪ ﻓﻲ
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺣﻴ� ﺳ����ﻴﻨﻤﻮ ﺇﻧﺘﺎ�ﻪ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %0.9ﺳ����ﻨﻮﻳﺎ ﺣﺴ����ﺐ ﺳ����ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ����ﻴﺎﺳ����ﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺑﻤﻌﺪﻝ  %1.8ﺳ����ﻨﻮﻳﺎ ﺣﺴ����ﺐ ﺳ����ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ����ﻴﺎﺳ����ﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ،ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗ� ﺍﻟﺬﻱ
ﺳ��ﻴﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %0.06ﻭ  %1.1ﺣﺴ��ﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴ��ﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ .ﻭﺳ�����ﻴﺼ�����ﻞ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﺇﻟﻰ  276ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻁﻦ
ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻓﺤﻢ ﺣﺴ�����ﺐ ﺳ�����ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ�����ﻴﺎﺳ�����ﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺇﻟﻰ  348ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻁﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻓﺤﻢ ﺣﺴ�����ﺐ
ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ .ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺳﺘﺒﻠﻎ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺤﻢ
 %4.9ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭ  %4.8ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ .ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ
) (24ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ).(12

دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(24
ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2040
البحـث األول

ﺍﻟﺸﻜﻞ )(12
ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2040
400

348

350

275

276
238
221

300

600

502

460
349

500
400

330

250
200

198

150
100
50

ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ
ﺍﻟﺭﺍﻫﻧﺔ

0

ﺍﻟﻔﺣﻡ
)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻁﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻓﺤﻢ(

ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ
ﺍﻟﺭﺍﻫﻧﺔ

ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ
)ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(

12

10.3
8.8

8.5

7.9

8.4

10
8

300

6

200

4

100

2

0

ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ
ﺍﻟﺭﺍﻫﻧﺔ

0

ﺍﻟﻧﻔﻁ
)ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ(

 -2ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ:
ﺁ -ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ:
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺍ��ﻠ���ﺐ �ﻠ� ﺍ���� ﻓ� ﺍ����ﺪﻭﻝ ﺍ�ﻓﺮﻳﻘﻴ���� ��ﻝ ﺍ��ﺘﺮ� 2040-2015
ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻳﻘﺎﺭﺏ ���� %2ﻮﻳﺎ ����ﺐ ���ﻴ�ﺎﺭﻳﻮ ﺍ����ﻴﺎ���ﺎ� ﺍ��ﺪﻳﺪ� ﻭﺑﻤﻌﺪﻝ ���� %2.5ﻮﻳﺎ ����ﺐ
�����ﻴ�ﺎﺭﻳﻮ ﺍ������ﻴﺎ�����ﺎ� ﺍ�ﺮﺍ��� .ﻭﻳﺘ�ﺎﻭ� ��ﺍﻥ ﺍ�ﻤﻌﺪ�ﻥ ﺑ�����ﻮﺭ� ﻣﻠﺤﻮ�� ﻣﻌﺪ�� ﺍ��ﻤﻮ ﻓ�
ﺍ��ﻠﺐ ﺍ�ﻌﺎ�ﻤ� ﺍ�ﺘ� �����ﺘ�ﻠ�  %0.5ﻭ �� %1ﻝ ﺍ��ﺘﺮ� ��������ﺎ ������ﺐ �� ﻣﻦ ﺍ������ﻴ�ﺎﺭﻳﻮ�ﻴﻦ
دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ .ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﺇﻟﻰ  6.2ﻣﻠﻴﻮﻥ
��� ﺣﺴ���ﺐ ﺳ���ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ���ﻴﺎﺳ���ﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺇﻟﻰ  7ﻣﻼﻳﻴﻦ ��� ﺣﺴ���ﺐ ﺳ���ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ���ﻴﺎﺳ���ﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ .ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺳ������ﺘﺴ������ﻘﺮ ﺣﺼ������ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻋﻨﺪ %5.9
ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﻴﻦ.
ﺏ -ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ:
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺴ������ﺠﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2040-2015ﻣﻌﺪﻻﺕ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴ����ﺒﻴﺎ ﺣﻴ� ﺳ����ﻴ��ﺍ� ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %3.5ﺳ����ﻨﻮﻳﺎ
ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺑﻤﻌﺪﻝ  %3.7ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ،
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻧﻔﺴ�������ﻬﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ
 %1.6ﻭ  %1.9ﺣﺴ�����ﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴ�����ﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺼ�����ﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﺇﻟﻰ  306ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺣﺴ��������ﺐ
ﺳ��ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ��ﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺇﻟﻰ  323ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺣﺴ��ﺐ ﺳ��ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ��ﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ.
ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺳ����ﺘﺼ����ﻞ ﺣﺼ����ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺇﻟﻰ  %5.8ﻭ
 %5.7ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ.
ﺝ -ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺤﻢ:
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴ��ﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2040-2015ﺑﻤﻌ��ﺪﻝ
 %1.1ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺑﻤﻌﺪﻝ  %2ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺫﺍﺗﻬﺎ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺒﻠﻎ  %0.1ﻭ  %1.1ﺣﺴ����ﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺴ����ﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ .ﻭﺳ����ﻴﺼ����ﻞ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﺇﻟﻰ  201ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻁﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻓﺤﻢ ﺣﺴ����ﺐ
ﺳ���ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ���ﻴﺎﺳ���ﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺇﻟﻰ  255ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻁﻦ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﻓﺤﻢ ﺣﺴ���ﺐ ﺳ���ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ���ﻴﺎﺳ���ﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ .ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺳ���ﺘﺒﻠﻎ ﺣﺼ���ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺤﻢ  %3.6ﻭ %3.5
ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭ  %4.8ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ .ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(25
ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ).(13
دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(25
ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2040
البحـث األول

ﺍﻟﺸﻜﻞ )(13
ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2040
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻁﺑﻳﻌﻲ
)ﻣﻠﻳﺎﺭ ﻣﺗﺭ ﻣﻛﻌﺏ(

ﺍﻟﻔﺣﻡ
)ﻣﻠﻳﻭﻥ ﻁﻥ ﻣﻛﺎﻓﺊ ﻓﺣﻡ(
8

7
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6

5.1

5
3.8

350
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7

6.2
5.4

323

2030

ﺍﻟﻧﻔﻁ
)ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺏ ﻱ(

300
221
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211

4

131

189

250
201
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154

150

0

ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺭﺍﻫﻧﺔ

ﺳﻳﻧﺎﺭﻳﻭ ﺍﻟﺳﻳﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺟﺩﻳﺩﺓ

دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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 -3ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ:
ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻛﻜﻞ ﺳﺘﺘﻤﺘﻊ ﺑﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﺃﻱ
ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ )ﺍﻟﻨﻔﻂ ،ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﻭﺍﻟﻔﺤﻢ( ﺳﻴﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﻋﻠﻴ���ﺎ �ﻼﻝ ﻫ���� ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ .ﻭﻋﻨ��ﺪ ﺍﻟﻨ�ﺮ ﺇﻟﻰ �ﻮﻗﻌ��ﺎﺕ ﺍﻟﻔ��ﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻄ��ﺎﻗ��ﺔ ﻓﻲ ﻋ��ﺎﻡ
 2040ﺣﺴ������ﺐ ﺍﻟﻤﺼ������ﺎﺩﺭ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺳ������ﻴﺘﺮﺍﻭ� ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 2.3
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭ  3.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ .ﻭﺳ�����ﻴﻤﺜﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ  %68ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﺣﺴ�����ﺐ
ﺳ��ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ��ﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻭ  %72.9ﺣﺴ��ﺐ ﺳ��ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ��ﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﺳ��ﻴﺘﺮﺍﻭ� ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  154ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺣﺴ��ﺐ
ﺳ��ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ��ﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭ  179ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺣﺴ��ﺐ ﺳ��ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ��ﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ،ﺃﻱ
ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺳ������ﻴ�������ﻜﻞ  %64.3ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺣﺴ������ﺐ
ﺳ��ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ��ﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻭ  %66.5ﺣﺴ��ﺐ ﺳ��ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ��ﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺼ���ﻞ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﺇﻟﻰ  75ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻁﻦ ﻓﺤﻢ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺣﺴ���ﺐ ﺳ���ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺇﻟﻰ  93ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻁﻦ ﻓﺤﻢ ﻣﻜﺎﻓﺊ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ .ﻭﺳﻴﻤﺜﻞ
ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  %72.8 2040ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻷﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻪ ﺣﺴ�����ﺐ
ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭ  %73.3ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ .ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ).(26

دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(26
ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2040
البحـث األول

 -4ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ:
ﺗﻔﻴﺪ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺑﺄﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺳ��ﻴﺮﺗﻔ� ��ﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
 2040-2015ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺳﻨﻮﻱ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  %2ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭ %2.2
ﺣﺴ��ﺐ ﺳ��ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ��ﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ،ﻭﺑﺬﻟ� ﺳ��ﻴﺒﻠ� ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍ�ﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﺇﻟﻰ 25.9
ﻣﻠﻴﻮﻥ � ﻡ ﻥ ﻱ ﺣﺴ����ﺐ ﺳ����ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ����ﻴﺎﺳ����ﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺇﻟﻰ  27.3ﻣﻠﻴﻮﻥ � ﻡ ﻥ ﻱ ﺣﺴ����ﺐ
ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ .ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺳ�������ﺘﺮﺗﻔ� ﻣﻦ  %5.8ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2015
ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  %7.3-7ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2040
ﻭﻳﺘﻮﻗ� ﺃﻥ ﺗﻄﺮﺃ ﺗ�ﻴﺮﺍﺕ ﻣﺘﺒ��ﺎﻳﻨ��ﺔ ��ﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2040 -2015ﻓﻴﻤ��ﺎ ﻳﺘﻌﻠ� ﺑ��ﺎﻟﺘﻮ�ﻳ�
ﺍﻟﻨﺴ���ﺒﻲ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﺴ���ﺐ ﺍﻟﻤﺼ���ﺎ�ﺭ ﺍﻟﻤ�ﺘﻠﻔﺔ ﺣﻴ� ﺳ���ﺘﺘﻘﻠ� ﺣﺼ���ﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻌ��������ﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔ�� ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎ� ﺣﺼ�������ﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟ�ﺎ� ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪ�ﺓ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺘﺴﺘﻘﺮ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ.
ﻭﺗﻌﻤﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺇ� ﻗﺎﺭﺑ� ﺣﺼ������ﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼ������ﺎ�ﺭ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻧﺼ������� � (%47.6ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟ ﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2015ﻭﻳﺘﻮﻗ� ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔ� ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼ��������ﺎ�ﺭ ��ﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ -2015
 2040ﺑﻤﻌﺪﻝ  %0.8ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭ  %1ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ
دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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ﺍﻟﺴ���ﻴﺎﺳ���ﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ،ﻭﻋﻠﻴ� ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺼ���ﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌ����ﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﺇﻟﻰ
 9.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ،ﺃﻱ  %35.8ﻣﻦ ﺇ�ﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺣﺴ����ﺐ ﺳ����ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ����ﻴﺎﺳ����ﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭ ﺇﻟﻰ  9.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ،ﺃﻱ  %35.6ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ.
ﺳ����ﻴﺴ����ﺘﻤﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟ�ﺎ�ﻴﺔ ﻣﻦ �ﺎﺣﻴﺔ ﺣﺼ����ﺘ� ﻓﻲ ﺇ�ﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻄ��ﺎﻗ�ﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2040-2015ﺣﻴ��ﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﻤﻮ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﻋﻠﻴ��� ﺑﻤﻌ��ﺪﻝ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣ�ﺎ ﺑﻴﻦ
 %2.4 -1.9ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ  5.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺇﻟﻰ
 6.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺣﺴ��ﺐ ﺳ��ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ��ﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ .ﻭﻋﻠﻴ� ﺳ��ﺘﺘﺮﺍﻭﺡ ﺣﺼ��ﺔ ﺍﻟﻨﻔ� ﻓﻲ
ﺇ�ﻤ��ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄ��ﺎﻗ��ﺔ ﻓﻲ ﻋ��ﺎﻡ  2040ﻣ��ﺎ ﺑﻴﻦ  ،%23.6-22.1ﻭ�ﻟ��� ﺑ��ﺎﻟﻤﻘ��ﺎﺭ���ﺔ ﻣﻊ
 %22.7ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2015
ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ �ﻤﻮﺍ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ �ﺴ�������ﺒﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ -2015
 2040ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺰﺩﺍﺩ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺳﻨﻮﻱ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  %3.7-3.5ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  5.1ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺣﺴ�����ﺐ ﺳ�����ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ�����ﻴﺎﺳ�����ﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭ  5.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺣﺴ�����ﺐ ﺳ�����ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ
ﺍﻟﺴ�������ﻴﺎﺳ�������ﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺣﺼ�������ﺔ ﺍﻟ�ﺎ� ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺇ�ﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ  %13.6ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2015ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  %19.6-16.8ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2040
ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻄﻠ���ﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﺑﻤﻌ���ﺪﻝ ﻳﻘ���ﻞ ﻋﻦ ﻣﻌ���ﺪﻝ ﺍﻻﺭﺗﻔ���ﺎ� ﻓﻲ ﺇ�ﻤ���ﺎﻟﻲ
ﺍﺳ�������ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2040-2015ﺣﻴﺚ ﺳ�������ﻴﻨﻤﻮ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ %2-1.1
ﺳ���ﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  3.6-2.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2040ﻭﻋﻠﻴ� ﺳ���ﺘﺘﻘﻠ� ﺣﺼ���ﺔ ﺍﻟﻔﺤﻢ
ﻓﻲ ﺇ�ﻤ��ﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄ��ﺎﻗ�ﺔ ﻣﻦ  %13.8ﻓﻲ ﻋ�ﺎﻡ  2015ﺇﻟﻰ ﻣ�ﺎ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣ�ﺎ ﺑﻴﻦ -10.9
 %13.2ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2040
ﻭﺳ�������ﻴﺤﻘﻖ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺼ�������ﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
 2040-2015ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺼ������ﺎﻋﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %11ﺳ������ﻨﻮﻳﺎ ﺣﺴ������ﺐ ﺳ������ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻭﺑﻤﻌﺪﻝ  %12.7ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .ﻭﺳﻴﺼﻞ ﺣﺠﻢ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼ�������ﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺇﻟﻰ  2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ
ﺣﺴ���ﺐ ﺳ���ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ���ﻴﺎﺳ���ﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺇﻟﻰ  1.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺣﺴ���ﺐ ﺳ���ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ���ﻴﺎﺳ���ﺎﺕ
دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ .ﻭﺳﺘﺘﺮﺍﻭﺡ ﺣﺼﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ  %5ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻭ %7.8ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ.
البحـث األول

ﻭﺳ����ﺘﺴ����ﺎﻫ� ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﻭﻣﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸ����ﻜﻞ ﻣ�ﺪﻭﺩ ﻓﻲ �ﻠ�ﻴﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗ� ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺇ�
ﺳ��ﺘﺸ��ﻜﻞ  %2.2ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﺴ��ﺐ ﺳ��ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ��ﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻭ %2.9
ﺣﺴ��ﺐ ﺳ��ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ��ﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳﺔ ﻓﻴ�ﺘﺼ��ﺮ ﺍﺳ��ﺘ����ﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ�
ﻭﻫﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳ�ﻴ��ﺎ .ﻭﻳﺘﻮﻗ� ﺃﻥ ﻳﻨﻤﻮ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄ��ﺎﻗ��ﺔ ﺍﻟﻨﻮﻭﻳ��ﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳ�ﻴ��ﺎ ﺑﻤ���ﺪﻝ
ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  %5.7-5.3ﺳ�������ﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺼ�������ﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  241-221ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 .2040ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (27ﻭﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (28ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ ).(14
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(27
ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2040
)ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ(

ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(28
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻠﺒﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
)(%
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ﺍﻟﺸﻜﻞ )(14
ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2040
)ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ(

ﺳﺎﺩ ﺳﺎ :ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻻ ﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣ ﺴﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2040
ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﻤﻮ ﺍﻻﺳ����ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍ�ﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ -2015
 2040ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  %2-1.9ﺳ���ﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴ� ﺳ���ﻴﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ  11.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ
ﻋﺎﻡ  2015ﻟﻴﺼ����� ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﺇﻟﻰ  18.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺣﺴ����ﺐ ﺳ����ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ����ﻴﺎﺳ����ﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺇﻟﻰ  19ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺣﺴﺐ ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ.
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺴ��ﺘﻬﻠﻚ ﺍ�ﺳ��ﺎﺳ��ﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍ�ﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺇﺫ ﺑﻠ�� ﺣﺼ��ﺘ�
 %62.8ﻣﻦ ﺇ�ﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳ�������ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2015ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻄﺎﺑﻘﺎ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
ﺳ��ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ��ﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺳ��ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ��ﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠ� ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﺳ��ﺘﻬﻼﻙ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2040-2015ﺣﻴ� ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﻤﻮ ﺍﺳ����ﺘﻬﻼﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺣﺴ���ﺐ ﻫﺬﺍﻳﻦ ﺍﻟﺴ���ﻴﻨﺎﺭﻳﻮﻫﻴﻦ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %1.5ﺳ���ﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺼ���� ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ  10.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2040ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  7.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2015ﻭﻋﻠﻴ� ﺳ�������ﺘﺘﺮﺍ�ﻊ
ﺣﺼﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  %57.2-55.2ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2040
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ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺻﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺼﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2015ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻ����ﻼﺕ ﺳ����ﻴﺘ�����ﺎﻭ� ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
البحـث األول

ﺍﻟﺼ��ﻨﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣﺼ��ﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳ��ﺘﻬﻼﻙ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﺣ���� ﺳ��ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟ���ﻴﺎﺳ��ﺎﺕ
ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ .ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﻤﻮ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ %2.7-2.1
ﺳ����ﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮ�  2040-2015ﻟﻴﺼ����ﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﺇﻟﻰ  3.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺣ������
ﺳ��ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟ���ﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ� ﻭﺇﻟﻰ  3.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﺣ���� ﺳ��ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟ���ﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺳ���ﺘﺘﺮﺍﻭﺡ ﺣﺼ���ﺔ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻ���ﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳ���ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ -18.2
 %20.2ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2040
ﻭﻳﺄﺗﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼ���ﻨﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳ��ﺍ� ﺍﺳ���ﺘﻬﻼﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ  %3-2.8ﺳ�������ﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ  1.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2015ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 3.8-3.7
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2040ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﺣﺼﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ
 %15.9ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2015ﺇﻟﻰ  %20.1ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2040
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻭﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻ�����ﻼﺕ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼ�����ﻨﺎﻋﻲ
ﻓﺘ�������ﺘﻬﻠ� �ﻤﻴﺎﺕ ﺻ�������ﻴﺮ� ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﻠ��  482ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2015ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ
ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  %2.4-2.2ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ -823
 864ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2040ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺳﺘﺮﺗﻔﻊ ﺣﺼﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ
ﻣﻦ  %4.2ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2015ﺇﻟﻰ  %4.5ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2040ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (29ﻭﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ) (30ﻭﺍﻟﺸﻜﻞ
).(21
ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(29

ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ ) 2040ﺃﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ(
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ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ )(30
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ )(%

ﺍﻟﺸﻜﻞ )(15
ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ ) 2040ﺍﻟﻒ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ(

ﺳﺎﺑﻌﺎ :ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
����ﻴﺮ �ﻘﺮ�ﺮ ��ﺪ� ﻣﻌ�ﺪ �����ﻔﻮﺭ� ﻟﺪﺭﺍ���ﺎ� ﺍﻟﻄﺎ�ﺔ ��� ��� ﺧ�ﻔﻴﺔ ﺍﺭ�ﻔﺎ� ����ﻌﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔ�
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ � �������� 2014-2004ﻨﺎ� ﺍ�ﺪ�ﺎ�ﺔ ﻟﻌﻤ�ﻴﺎ� ﺍ�������ﺘ�������ﺎ� �� ﻣﻨﻄﻘﺔ
ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻨﻮﺏ ���ﺮ� ��ﺮ�ﻘﻴﺎ� ﺍ�ﻣﺮ ﺍﻟ�� ��� �ﻟ� ����� ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ��� ﺍﻟ�ﺮ�ﻄﺔ �ﻤﻨﻄﻘﺔ ﺭﺍﺋﺪﺓ
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ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ .ﻭﺃﺩﺕ ﺍﻻﺳ��ﺘﻜ���ﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ ﺃﻭ�ﻨﺪﺍ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2006ﻭﻓﻲ ﻛﻴﻨﻴﺎ ﻓﻲ
ﻋ��ﺎﻡ  2012ﺇﻟﻰ ﺇﻧﻌ��ﺎ� ﺍﻵﻣ��ﺎﻝ ﺑ��ﺈﻣﻜ��ﺎﻧﻴ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘ��ﺔ .ﻭﻋﻠﻴ��ﻪ ﺫﻫ��ﺐ ﺣﻮﺍﻟﻲ  13ﻣﻠﻴ��ﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ
البحـث األول

ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ،ﺃﻱ  %32ﻣﻦ ﺍﻻﺳ���ﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ����ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ
���ﺮ� ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2012ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﺴ��ﺘﻐﺮ� ﻁﻮﻳﻼ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺴ��ﺘﻨﻔﺪ ﺯﺧﻢ ﺍﻷﻧﺪﻓﺎﻉ ﻧﺤﻮ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ������ﺮ� ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺪءﺍ
ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  2010ﺇﻟﻰ ﺗﺒﺎﻁﺆ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ ﺃﻭ�ﻨﺪﺍ ،ﻛﻤﺎ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺴ�������ﻮﺩﺍﻥ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻔﺠﺮﺕ ﻓﻲ  2013ﺇﻟﻰ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﺍﻵﻣﺎﻝ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﺍﻻﺳ�����ﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ .ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺟﺎء ﻫﺒﻮﻁ ﺃﺳ�����ﻌﺎﺭ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2014ﻟﻴﻀﻊ ﺣﺪﺍ ﻟﻶﻣﺎﻝ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻛﻤﺎ ﺃﺩﺕ ﺍﻻﻛﺘ�������ﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻤﻮﺳ������ﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼ�������ﺤﺮﺍء ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻨﺼ�������� ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﺣﻴﺚ
ﺗﺼ�������ﺎﻋﺪﺕ ﺍﻵﻣﺎﻝ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺑﻨﻤﻮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼ��ﺤﺮﺍء ﺧﺼ��ﻮ���ﺎ ،ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻓﻊ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺳ��ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ "ﺍﻟﻘﺮﻥ
ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ" ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﺳ�������ﺘﻬﻼ� ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ .ﻟﻜﻦ ﻣﺎ
ﻟﺒﺜﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻣﺎﻝ ﺃﻥ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ،
ﻭﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮ�������ﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻭ�������ﻐﺮ ﺣﺠﻢ ﺍﻷﺳ������ﻮﺍ� .ﻭﻳﺘﺒﻴﻦ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﻫﺬﻩ
ﺍﻵﻣﺎﻝ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼ��ﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2014ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2017ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﺢ ﺍﻟﺒﻮﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺧﻼﻝ
ﻓﺘﺮﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ �ﻼ� ﺳ�����ﻨﻮﺍﺕ ﺣﻴﺚ ﻳﻈﻬﺮ ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 2040ﺣﺴ��ﺐ ﺳ��ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ��ﻴﺎﺳ��ﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻗﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻣﻦ  9.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻋﺎﻡ  2014ﺇﻟﻰ  8.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺣﺴ��������ﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﺎﻡ  .2017ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﻨﺪ
ﺇﺟﺮﺍء ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ "ﺳﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ" ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺪﺗﻪ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﺇﺫ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺇﻟﻰ  11ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2040ﻭﻳﺴ��ﺘﻨﺘ� ﻣﻦ ﺫﻟ� ﺃﻥ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻹﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ  2.5-1.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﻋﺎﻡ .2040

دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻴﺸﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2014ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺼ��������ﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﺇﻟﻰ  469ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ
ﻣﻜﻌﺐ ﺣﺴ����ﺐ ﺳ����ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ ﺍﻟﺴ����ﻴﺎﺳ����ﺎﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ  509ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺣﺴ����ﺐ ﺳ����ﻴﻨﺎﺭﻳﻮ
"ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ" ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺸ�������ﻴﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼ�������ﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2017ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺳ���ﻴﺼ���ﻞ ﺇﻟﻰ  460ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﻗﻠﺼ���� ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﺣﻮﻝ
ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻔﺎﺻ�������ﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺻ��������ﺪﻭﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﺎﻡ
 2014ﻭﺻﺪﻭﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﺎﻡ  2017ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ  49-9ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ.
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻟﻠﺒﺘﺮﻭﻝ )ﺃﻭﺑﻚ( ﺣﻮﻝ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ 2040
ﺍﻟﺼ������ﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2017ﺃﻥ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ �ﻴﺮ ﺍﻷﻋ�������ﺎ� ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺃﻭﺑﻚ
)ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺍﻷﻋ����ﺎ� ﻓﻲ ﺃﻭﺑﻚ �ﻲ� ﺍﻟﺠ�ﺍ�ﺮ ،ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﺃﻧﻐﻮ� ،ﺍﻟﻐﺎﺑﻮﻥ� ،ﻴﻨﻴﺎ ﺍﻷﺳ���ﺘﻮﺍ�ﻴﺔ،
ﻭﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ( ﺳ����ﻮ� ﻳﺘﺮﺍﺟﻊ ﻣﻦ  1.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2017ﺇﻟﻰ  1.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 2030ﺛﻢ ﺇﻟﻰ  1.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2040ﺃﻱ ﺃﻥ ﺣﺼ�������ﺔ ��� ﺍﻟﻔ�ﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍ�ﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺃﻭﺑﻚ ﺳ�������ﻮ� ﺗﺘﺮﺍﺟﻊ ﻣﻦ  %3.4ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 2017ﺇﻟﻰ  %3ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2030ﺛﻢ ﺇﻟﻰ  %2.7ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2040

ﺛﺎﻣﻨﺎ :ﺍ��ﻌﻜﺎ��������ﺎ� ﺍﻟ����������ﻘﺒ�ﻴ� ﺍﻟ������ ﻟ�ﻄ��ﺍ� �ﻄﺎ� ﺍﻟﻨ�� ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴ� ��� �����ﺍ� ﺍﻟﻄﺎ�� ﺍﻟﻌﺎﻟ�ﻴ� ﺑﺸ��ﻜﻞ �ﺎ�� ﻭ��� ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷ����ﺎ�
ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ
ﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﺣﻮﻝ ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ  2040ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ��� ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺳ�������ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ
ﺣﺠﻢ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﻪ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  3.3- 2.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ،ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  4.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2015ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺣﺠﻢ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺳ��ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺣﺠﻢ ﺍﺳ��ﺘﻬﻼﻛﻪ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ  179-154ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  67ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2015ﻭﻳﺴ��ﺘﺪﻝ
ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻛﻜﻞ ﺳ�����ﺘﻜﻮﻥ ﻣﻜﺘﻔﻴﺔ ﺫﺍﺗﻴﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﺇ� ﺃﻥ
�ﻨﺎﻙ ﻣﺴ���ﻟﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻭ�ﻲ ﺍﻟﻔﻮﺍﺭﻕ ﺑﻴﻦ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،ﻭﺍﺳ��ﺘﻬﻼﻛﻬﻤﺎ ﻣﻦ
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ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮ�������ﻮ� ﺣ�������� ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﺍﺟﻊ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻓﻴﻤﺎ
البحـث األول

ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ .ﻭﻧﻈﺮﺍ
ﻻﻓﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﺣ�����ﺎ�ﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺇﻧﺘﺎ� ﻭﺍ�����ﺘﻬ�� ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺬﺭ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﺑﺪﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣ�ﺎﻝ ﺇﻧﺘﺎ� ﻭﺍ��������ﺘﻬ�� ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻛﻜﻞ ﻋﻠﻰ ﺃ������ﻮﺍ� ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ������ﺎﺩﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋ����ﺎ� ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺇ� ﻳﺘﻄﻠ� �ﻟﻚ ﺩﺭﺍ����ﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺇﻧﺘﺎ� ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﺍ����ﺘﻬ�ﻛﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ.

ﺗﺎﺳﻌﺎ :ﺍﻟﺨﻼﺻﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ
 .1ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ
 ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺍﻟﻨﺎﺗ� ﺍﻟﻤ�ﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷ����ﻌﺎﺭ ﺍﻟ�ﺎﺑﺘﺔ ﻟﻌﺎﻡ  2010ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻨﻮﺏ
ﺍﻟ�����ﺮﺍ� ﺧ�ﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2016-1980ﺑﻤﻌﺪﻝ ���� %3.1ﻨﻮﻳﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ  ،%2.9ﻟﻴ�������ﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  1.7ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
.2016
 ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻋﺪﺩ ﺍﻟ����ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟ�����ﺮﺍ� ﺑﻤﻌﺪﻝ ���� %2.8ﻨﻮﻳﺎ ﺧ�ﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ،2016-1980ﻟﻴﺒﻠﻎ  1033.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧ����ﻤﺔ ،ﻣ����ﻜ�ً ﺑﺬﻟﻚ ﺣ����ﺔ  %13.9ﻣﻦ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻌﺎﻡ .2016
 ﺗ��������ﺎﻋ� ﺍﻟ��ﻢ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟ�ﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻛﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﻛﻜﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  53.4ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ 128
ﻣﻠﻴ�ﺎﺭ ﺑﺮﻣﻴ�ﻞ ﻓﻲ ﻧﻬ�ﺎﻳ�ﺔ ﻋ�ﺎﻡ  2016ﺣﻴ�� ﺍﺭﺗﻔﻌ�ﺖ ﻫ�ﺬ� ﺍﻻﺣﺘﻴ�ﺎﻁﻴ�ﺎﺕ ﺑﻤﻌ�ﺪﻝ %2.5
����ﻨﻮﻳﺎ ﺧ�ﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ،2016-1980ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ
������ %2.6ﻨﻮﻳﺎ ﺧ�ﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ �ﺍﺗﻬﺎ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺣ������ﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ  %7.8ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  %7.5ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
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 ﻋﻨ��ﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴ��ﺎﻁﻴ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤ�ﻛ��ﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻐ��ﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘ��ﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴ��ﺔ ﻛﻜ��ﻞ
ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %2.4ﺳ�������ﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ -1980
 2016ﺣﻴ� ﺗﻀ��������ﺎﻋﻔﺖ ﻣﻦ  6ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ 14.3
ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌ��ﺐ ﻓﻲ ﻧﻬ��ﺎﻳ��ﺔ ﻋ��ﺎﻡ  .2016ﻭﻣﻊ �ﻟ��� ﻓﻘ��ﺪ ﺗﺮﺍﺟﻌ��ﺖ ﺣﺼ��������ﺔ ﺍﻟﻘ��ﺎﺭﺓ
ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ  %8.4ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ
 %7.6ﻓﻲ ﻋ��ﺎﻡ  2016ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﺍﻻﺣﺘﻴ��ﺎﻁﻴ��ﺎﺕ ﺍﻟﻌ��ﺎﻟﻤﻴ��ﺔ ﻗ��ﺪ ﺍﺭﺗﻔﻌ��ﺖ ﺑﻤﻌ��ﺪﻝ %3.8
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ.
 ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  2.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻮ
ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻦ  5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ .ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻘﺪ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ  %4ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  %8.6ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
.2016
 ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼ��������ﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ -1980
 2016ﺑﻤﻌﺪﻝ  %1.2ﺳ��ﻨﻮﻳﺎ ﻭﻫﻮ ���ﻌﻒ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤ���ﺠﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ �ﺍﺗﻬﺎ�
ﻭﻫﻮ  .%0.6ﻭﻭﺻﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  3.5ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2016ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  2.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .1980ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ
ﺣﺼ��������ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ  %2.8ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ
 %3.5ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
 ﺍﺯ�ﺍ� ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﺼ�������ﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2016-1980ﺑﻤﻌﺪﻝ
 %1.1ﺳ����ﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴ� ﻭﺻ����ﻞ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ  2.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 2016
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  1.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .1980ﻭﻳ��������ﻜﻞ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼ�������ﺎﻓﻲ ﻓﻲ �ﻼ�
�ﻭﻝ� ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠ�ﺍ�ﺮ� ﻣﺼ�������ﺮ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ �ﻼ�ﺔ ﺃﺭﺑﺎ� ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺼ�������ﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ
ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎ�ﻀ�������ﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ
ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻔ ﻌﺖ ﻣﻦ  839ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳ ﻘﺎﺭﺏ  1.4ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
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اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

 ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ �ﻼ�ﺔ ﻣﺼ��������ﺎ�ﺭ �ﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻭﻫﺬ�
ﺍﻟﻤﺼ���ﺎ�ﺭ ﻫﻲ :ﺍﻟﻨﻔﻂ ،ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﻭﺍﻟﻔﺤﻢ .ﻭﺣﺼ���ﻞ ﺗﻐﻴﺮ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﻣﺰﻳ� ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
البحـث األول

ﻓﻲ ﺍﺳ�������ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2016-2000ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺰﻳ� ﻣﻊ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺑ������ﻴﻂ ﻣﻦ  %42.1ﺇﻟﻰ  ،%41.9ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﺯ�ﺍ�� ﺣﺼ�����ﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ  %18.1ﺇﻟﻰ  %28.3ﻟﻴﺄﺧﺬ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﺍﺟﻊ ﺣ ﺼﺔ ﺍﻟﻔﺤﻢ ﻣﻦ
 %32.3ﺇﻟﻰ  %21.8ﻟﻴﺤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ.
 ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳ����ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %3.1ﺳ����ﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
 2016-1980ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻻﺭﺗﻔﺎ� ﺍﺳ�������ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺫﺍﺗﻬﺎ ،ﻭﻫﻮ  .%1.9ﻭﺍﺯ�ﺍ� ﺍﺳ������ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ  2.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ
ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  8.8ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ  %2.2ﺇﻟﻰ .%3.3
 ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﺳ�����ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %2.9ﺳ�����ﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ -1980
 2016ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ ﻣﻦ  1.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  3.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ،ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻓﻴ� ﺍﺳ������ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %1.3ﺳ������ﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺫﺍﺗﻬﺎ ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺣﺼ�����ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﺳ�����ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ %2.3
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  %4.1ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
������ ﻬﺪ ﺍﺳ�����ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2016-1980ﺗﺰﺍﻳﺪﺍ
ﻣﻠﺤﻮﻅﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﻮﺭﻥ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎ� ﺍﻻﺳ�����ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺇﺫ ﺍﺯ�ﺍ� ﺍﺳ�����ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﺑﻤﻌﺪﻝ  %5.6ﺳ��ﻨﻮﻳﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎ� ﺍﻻﺳ��ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻤﻌﺪﻝ  ،%2.6ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ
ﺣﺼ����ﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳ����ﺘﻬﻼﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻦ %1.4
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1980ﺇﻟﻰ  %3.9ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
 ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼ�������ﺎ�ﺭﺍ� ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﻤﻌﺪﻝ ��������ﻐﻴﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
 2016-2000ﺇﺫ ﻭ����������ﻞ ﻫ��ﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌ��ﺪﻝ ﺇﻟﻰ  %0.6ﺳ�������ﻨﻮﻳ��ﺎ ﺣﻴ��ﺚ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣ�ﻢ ﻫ��ﺬ�
ﺍﻟﺼ���������ﺎ�ﺭﺍ� ﻣﻦ  6.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋ��ﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  7.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋ��ﺎﻡ
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اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

 .2016ﻭﺑﺬﻟ� ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﺣﺼ�����ﺔ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻛﻜﻞ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼ�����ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻦ  %11.5ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  %6.4ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
 ﻭﺍﺯﺩﺍﺩ ﺣﺠﻢ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺼ��ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
 2016-2000ﺑﻤﻌﺪﻝ  %1.9ﺳ������ﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼ������ﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﻦ  4.1ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  5.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭ�������ﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺗﻮﺟﺪ ﺩﻭﻟﺘﺎﻥ ﺭﺋﻴ��������ﻴﺘﺎﻥ ﻣﺼ��������ﺪﺭﺗﺎﻥ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2016ﻭﻫﺎﺗﺎﻥ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﺎﻥ ﻫﻤﺎ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻭﺃﻧﻐﻮﻻ.
 ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 2016ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼ������ﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﺘﺠﻪ ﺑﺼ������ﻮﺭﺓ ﺭﺋﻴ�������ﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ،ﺛﻢ
ﺍﻟﻮﻻﻳ��ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤ��ﺪﺓ ﻭﻛﻨ��ﺪﺍ ﺣﻴ��ﺚ ﺻ���������ﺪﺭﺕ ﻫ��ﺬﻩ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ  1.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ،ﻭ 577ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻛﻨﺪﺍ .ﻛﻤﺎ ﺻﺪﺭﺕ  74ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻵﺳﻴﻮﻳﺔ ،ﻭ 43ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ.
 ﺍﺯﺩﺍﺩ ﺣﺠﻢ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻛﻜﻞ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %6.6ﺳ��ﻨﻮﻳﺎ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2016-2000ﺣﻴ���ﺚ ﺍﺭﺗﻔﻌ���ﺖ ﻫ���ﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﻦ  1.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋ���ﺎﻡ
 2000ﺇﻟﻰ  3.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺩﻭﻟﺘﺎﻥ ﺫﺍﺕ
ﺣﺠﻢ ﻣﻠﻤﻮﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ،ﻭﻫﺎﺗﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﺎﻥ ﻫﻤﺎ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﻣﺼ�������ﺮ.
ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ  %4.2ﺳﻨﻮﻳﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ
ﻣﻦ  385ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ  740ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
 ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻟ ﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘ ﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ ﺍ ﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘ ﻴﺔ ﻛ ﻜﻞ ﻗﺪ ﺗﻘﻠﺺ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
 2016-2000ﻣﻦ  5.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﺇﻟﻰ  4.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ .ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻷﺭﺑﻊ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ،
ﻟﻴ�ﻴﺎ ،ﻣﺼ�����ﺮ ،ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻳﺘ�ﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻗﺪ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻣﻦ  3.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
 2000ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  3.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  .2016ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺯﺩﺍﺩ ﻓﻴﻪ
ﺍﻟ ﻔﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﺗ ﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟ ﺨﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔ ﺌﺔ ﻣﻦ ﺍ ﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻟﻲ  3.4ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ

دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".

57

65

66

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الرابع و الأربعون  - 2018العدد 165

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﱰول

اﻹدارة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﺇﻟﻰ  4.6ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻘﺪ ﺗ����ﺎﻋﻒ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻌﺠ� ﻓﻲ ﺗﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻣﻦ 138
ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2000ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  1.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2016
البحـث األول



ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  350.1ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ
ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  ،2000ﻣﻨﻬﺎ  243ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺴ�������ﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻭ 49.7ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ،
ﻭ 31.3ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ ،ﻭ  24.8ﺃﻟﻒ ﺏ/ﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ .ﻭﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺍﺕ
 %44ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ.

 .2ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
 ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺇﻧﺘ��ﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟ��ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴ��ﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2040-2015ﺑﻤﻌ��ﺪﻝ
ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  %0.08 -0.05ﺳ����ﻨﻮﻳﺎ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﻣﺎ ﺑﻴﻦ 10.3 -8.5ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ .ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺳ�������ﺘﺘﺮﺍﻭﺡ ﺣﺼ�������ﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ .%8.9 -8.3
 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺤﻘﻖ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟ�ﺎ� ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪ�ﺕ ﺍﻟ�ﻳﺎﺩﺓ ﺑﻴﻦ ﻣﺼ�������ﺎﺩﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2040-2015ﺣﻴ� ﺳ�������ﻴ�ﺩﺍﺩ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
 %3.8 -3.4ﺳ�����ﻨﻮﻳﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳ�����ﻴﺮﺗﻔﻊ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟ�ﺎ� ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ �ﺍﺗﻬﺎ
ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  %1.6ﻭ .%1.9ﻭﺑﻨﺎ� ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺳ��ﻴﺼ��ﻞ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟ�ﺎ�
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  502 -460ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ،
ﺃﻱ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  %8.8 -8.7ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.
 ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳ�ﺩﺍﺩ ﺍﻟﻄﻠ���ﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟ���ﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴ���ﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ 2040-2015
ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  %2.5 -2ﺳ�������ﻨﻮﻳﺎ .ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺼ�������ﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  7 -6.2ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ/ﻱ .ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺳﺘﺴﻘﺮ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ
ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻋﻨﺪ .%5.9
 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺴ������ﺠﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ�ﺎ� ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2040-2015ﻣﻌﺪ�ﺕ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻧﺴ����ﺒﻴﺎ ﺣﻴ� ﺳ����ﻴ�ﺩﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  %3.7-3.5ﺳ�������ﻨﻮﻳﺎ ،ﻭ�ﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎ� ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟ�ﺎ�
دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻧﻔ�����ﺎ ﺑﻤﻌﺪﻝ  .%1.9 -1.6ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳ����ﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  323 -306ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ
ﻣﻜﻌﺐ .ﻭﺑ�ﻟﻚ ﺳ��ﺘ���ﻞ ﺣ���ﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
ﺇﻟﻰ .%5.8 -5.7
 ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻘ�ﺎﺭﺓ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴ�ﺔ �ﻜ�ﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﺑﻔ�ﺎﺋﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻄ�ﺎ ﻗﺔ .ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ
ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  3.3-2.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ�ﻱ .ﻭﺳ�������ﻴﻤﺜﻞ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻣ��ﺎ ﺑﻴﻦ  %72.9 -68ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺇﻧﺘ��ﺎﺝ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋ��ﺎﻡ  .2040ﻭﻣﻦ ﻧ��ﺎﺣﻴ��ﺔ ﺍﻟﻐ��ﺎﺯ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ،ﺳ�����ﻴﺘﺮﺍﻭﺡ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  179-154ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ،ﺃﻱ ﺃﻥ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺳﻴﺸﻜﻞ  %66.5-64.3ﻣﻦ ﺣﺠﻢ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ.
 ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺑﺸ���ﻜﻞ �ﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣ����ﺎ�ﺭ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻀ���ﻮﻳﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗ�ﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺇﺫ ﻗﺎﺭﺑ� ﺣ����ﺔ ��� ﺍﻟﻤ����ﺎ�ﺭ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻧ����� � (%47.6ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻄ��ﺎﻗ��ﺔ ﻓﻲ ﻋ��ﺎﻡ  .2015ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻄﻠ��ﺐ ﻋﻠﻰ ����� ﺍﻟﻤ���������ﺎ�ﺭ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
 2040-2015ﺑﻤﻌﺪﻝ  %1-0.8ﺳ�������ﻨﻮﻳﺎ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳ��������ﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  9.7 -9.3ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ،ﺃﻱ %35.8 -35.6
ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ.
 ﺳ����ﻴ�����ﺘﻤﺮ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺣ�����ﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  2040-2015ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﻨﻤﻮ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ
ﺑﻴﻦ  %2.4 -1.9ﺳ������ﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴ�������ﻞ ﺇﻟﻰ  6.4-5.7ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ .ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺳ������ﺘﺘﺮﺍﻭﺡ
ﺣ��������ﺔ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2040ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ،%23.6-22.1
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  %22.7ﻓﻲ ﻋﺎﻡ .2015
 ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺤﻘ� ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻧﻤﻮﺍ ﻣﺮﺗﻔﻌﺎ ﻧ��������ﺒﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ -2015
 2040ﺣﻴﺚ ﺳ�����ﻴ��ﺍ� ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺳ�����ﻨﻮﻱ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  %3.7-3.5ﺳ�����ﻨﻮﻳﺎ ﻟﻴﺒﻠ� ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
 5.3-5.1ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺏ ﻡ ﻥ ﻱ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺣ��������ﺔ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺳ�����ﺘﺮﺗﻔﻊ ﻣﻦ  %13.6ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2015ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  %19.6-16.8ﻓﻲ ﻋﺎﻡ
.2040
دراﺳﺔ "اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺮاﻫﻨﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﰲ اﻟﺪول اﻻﻓﺮﻳﻘﻴﺔ".
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اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ

دور ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت
ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 



ا

ملخص تنفيذي
نجتت العديد من الدول النامية والدول المتقدمة في االسرررتفادة من ماايا عناقيد المنشررر ت
الصغيرة والمتوسطة ""Clustersعن كري تبنيها لهذا القطاع على المستوو الوكني كأهد ت م
وسررررررايل التنمية االةتماعية واالقتصررررررادية وتهدف ذه الدراسررررررة إلى إ راز ت مية صررررررناعة
البتروكيماويات في تنمية وتطوير مشررروعات عناقيد المنش ر ت الصررناعية الصررغيرة والمتوسررطة
ودور ا في تنمية اقتصاديات الدول.
البحـث الثاني

ا ُستهلت الدراسة تعريف مفهوم العناقيد الصناعية وخصايصها هيث تبنت الدول معايير
م،تلفة لتعريف المشرررروعات الصرررغيرة والمتوسرررطة ومن ت م المعايير الشرررايعة :عدد العمالة

ع

و

ا

ا

ا

و

الطاقة ويعد عدد العمالة و تكير تلر المعايير شيوعا.
تناولت الدراسرررة مراهل تطور العناقيد الصرررناعية وعوامل نجاهها مع إ راز دور العناقيد
والتجمعات الصرررناعية في التنمية االةتماعية واالقتصرررادية والتجديد واال تكار وذلر من خ ل
دراسررررررة تجارب عض الدول في تنمية ميل ذه المشررررررروعات وتمررررررمنت التجر ة الكورية
عض نماذج تجمعات وعناقيد صررناعية

كبرو ميل مشروع واد السيليكون في الواليات المتتدة األمريكية وميناء انتويرب البلجيكي

ا

ا

ا

و

و

ا ضافة إلى عنقود سيالكوت نتاج األدوات الجراهية في اكستان.
ةاء في منهجية الدراسرررررة ت مية اسرررررتعرا

ظ

ا

ورتس المال والمبيعات وا يرادات والطاقة ا نتاةية والتقنيات المسررررررت،دمة واسررررررته

واليا انية وا يطالية والتركية ع وة على اسررتعرا

ا

تجارب متنوعة في مجال عناقيد الصرررررناعات

الصررررررغيرة والمتوسررررررطة في كل من الدول النامية والمتقدمة هدف توضرررررري تن نجاح تلر
الم شروعات ال يرتبط الو ضع االقت صاد للدول ومن ثم درا سة مدو إمكانية تطبيقها في دول
تخرو على مسررررتوو القطاع ال،اص تو التكومي هسررررب ا مكانيات والموارد المتاهة في كل

ا

و

م

دولة لتنمية ميل ذه النوعية من المشررروعات .فنجد تن ظروف تركيا االقتصررادية كانت شرربيهة

ا

ووةود العديد من

و

لظروف عض الدول العر ية هاليا من هيث تراةع دور الدولة االسررررتيمار
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϱ

د
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المشررراكل االقتصرررادية التادة ميل مشررركلة التمررر،م ا ضرررافة إلى وةود عض التشرررو ات في

ت

م

ة

ة

ر

الهياكل االقتصرررررادية إال تن التكومة التركية مع داية التسرررررعينيات من القرن الماضررررري ومع
ظهور تتديات انمررررررمام تركيا التفاقية الوهدة الجمركية األورو ية عام  1996وقبولها التوقيع
على ميياق المنشرررررر ت الصررررررغيرة والمتوسررررررطة في عام  2002ات،ذت العديد من ا ةراءات
وتقرت عدد من ا صرررر هات والتشررررريعات وقدمت هام من التوافا للمسررررتيمرين لتشررررجيع
القطاع ال،اص على تنمية مشرررروعات الصرررناعات الصرررغيرة والمتوسرررطة وتصررربتت التجر ة
ه الدول التي ترغب في النمو والتطور لتتقي

االقتصرررررررادية التركية نموذ ةا يمكن تن تتتذ

التقدم المنشررررررود .واناك مثال آخر من الدول النامية " اكسررررررتان" هيث لعبت عناقيد المنشرررررر ت
الصغيرة والمتوسطة "عنقود سيالكوت" فيها دورا مهما في هل العديد من م شاكلها االقت صادية
واالةتماعية.

د

ل

ة

انتقلت الدراسررة عد ا إلى اسررتعرا

الدور المتتمل لصررناعة البتروكيماويات في إنشرراء

العناقيد الصررناعية وتجمعات منشر ت الصررناعات الصررغيرة والمتوسررطة من خ ل توفير المواد
األولية ال زمة لهذه الصرررررناعات في م،تلف المجاالت والقطاعات الصرررررناعية ميل صرررررناعات
التعبئة والتغليف الب ستيكية والتشييد والبناء والصناعات المغذية لصناعة ال سيارات والنسيج
والم س وتكنولوةيررا االتصرررررررراالت وتصررررررنيع ا الت والمعرردات وغير ررا من القطرراعررات
والصناعات.

ت

ر

ل

ل

شررملت الدراسررة تيمررا تقييم سررلس رلة القيمة الممررافة لبعض ت م منتجات البتروكيماويات
األسررراسرررية (األولية والوسررريطة ميل ا يييلين والبرو يلين والنافيا والعطريات والسرررتيرين
واألمونيا والمييانول والبوليمرات خاصررة البولي إيييلين عالي الكيافة والبولي إيييلين ال،طي
من،فض الكيرررافرررة و ولي كلوريرررد الفينيرررل والبولي رو يلين والبولي إيييلين تيرفييررراالت
ا ضرررافة إلى البولي سرررتيرين .كما تلقت الدراسرررة المررروء على تجارب وخطط عض الدول

ة

العر ية على مستوو التكومات في مجال إنشاء عناقيد منشات وصناعات تروكيماوية صغيرة

ن

ومتوسرررطة ميل المملكة العر ية السرررعودية ودولة ا مارات العر ية المتتدة .ثم انتقلت الدراسرررة
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة



ϲ
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إلى اسررررتعرا الطاقات ا نتاةية الهايلة التي تمتلكها عض الدول العر ية من م،تلف منتجات
إلى اسررررتعرا الطاقات ا نتاةية الهايلة التي تمتلكها عض الدول العر ية من م،تلف منتجات
البتروكيماويات والتي لغت نتو  30مليون كن سررررررنويا في عام  2016من م،تلف تنواع
البتروكيماويات والتي لغت نتو  30مليون كن سررررررنويا في عام  2016من م،تلف تنواع
البوليمرات الترارية والبوليمرات الهندسرررررية والبوليمرات الت،صرررررصرررررية والمطاك وكذلر
البوليمرات الترارية والبوليمرات الهندسرررررية والبوليمرات الت،صرررررصرررررية والمطاك وكذلر
عض نماذج الفرص المتتملة نشاء عناقيد تجمعات المنش ت الصناعية الصغيرة
استعرا
عض نماذج الفرص المتتملة نشاء عناقيد تجمعات المنش ت الصناعية الصغيرة
استعرا
والمتوسررررررطة في مجاالت التعبئة والتغليف الب سررررررتيكية وصررررررناعات المنتجات الب سررررررتكية
والمتوسررررررطة في مجاالت التعبئة والتغليف الب سررررررتيكية وصررررررناعات المنتجات الب سررررررتكية
ررتقات
للصرررناعات المغذية لصرررناعة السررريارات ا ضرررافة إلى اسرررتعرا عناقيد صرررناعات مشر
للصرررناعات المغذية لصرررناعة السررريارات ا ضرررافة إلى اسرررتعرا عناقيد صرررناعات مشرررتقات
البحـث الثاني

العالميمنمن
العر ية
الدول العر
وتنالدول
ررررررةوتن
ررررررة
الفورمالديديد خاصر
الفورمالد
نتاجالعالمي
هيثا ا نتاج
منهيث
اليانيةمن
المرتبة اليانية
في المرتبة
تأتي في
ية تأتي
خاصر
يميلنتونتو
نتو 13
إلى نتو
تصررلإلى
إنتاةيةتصررل
طاقةإنتاةية
المييانولطاقة
المييانول
 2016و وو ومامايميل
عام2016
فيعام
سررنويا في
كن سررنويا
مليون كن
 13مليون

نتاجالعالمي.
من ا نتاج
%%10.6من ا
10.6
العالمي.

اسرررتعرا
ررةررةإلإلىىاسر
انتقلتالدراسر
انتقلت
ررتعرا
الدراسر

ررناعية
الصر
ننماذج
ررناعية
المنشرررتتالصر
عناقيدالمنشررر
الناةتةل لعناقيد
التجارب الناةتة
عض التجارب
ماذج عض

رتيكية
رناعاتالبالبسرسر
صرررناعة
مجاالت ص
فيمجاالت
رطةفي
والمتوسررطة
رغيرةوالمتوسر
رغيرة
الصر
رتيكية
صررناعات
وخاصررةرةالالصر
البتروكيماويات وخاصر
رناعة البتروكيماويات
الصر
االتتر
المتترردةردةاألمريكير
رات المتتر
والواليررات
تركيررا والهنررد والوالير
رادرراد
االتت
األمريكيرةررة و و
من تركي
في كركررلرل من
راكفي
والمطرراك
والبوليمرات والمطر
والبوليمرات
راديررة
األورويي( (
االتترررادي
التشرررررريررررر االتت
ةمهوريررةرةالتشررررررير
ةمهورير
األورو

رررررررا
رانيررةرةمسر
إمكررانير
علىإمكر
رأكيرردرد على
التررأكير
ردف التر
هرردف
راعراع
رررررررامررةمررةقطرقطر
مسر

النظرعنعنمدو
غضالنظر
سطة غض
والمتوسطة
صغيرة والمتو
صناعات ال صغيرة
شروعات الال صناعات
مدو
نجاحممشروعات
البتروكيماوياتفيفينجاح
البتروكيماويات
تطوير ذهذهالمنش
نجتتفيفيتطوير
الهندنجتت
ميل الهند
دولة ميل
تن دولة
الدراسة تن
المنشتت
ينت الدراسة
هيث ينت
للدول .هيث
االقتصاد للدول.
التقدماالقتصاد
التقدم
ررررتوة ةينتاةية
ررررتو
عاليةمصر
ةودةعالية
وهققتةودة
تكار وهققت
ررررا لل تكار
الصر
ينتاةية
مصر
فرصررررررا
وتوةدت فرص
ررررادرات وتوةدت
ررررادرات
دعمتالصر
و وذلرذلردعمت
وسرررررريلةللعدالة
واعتمدتهاوسرررررريلة
لنمو ا اواعتمدتها
قاكرةلنمو
ت قاكرة
المنشرررررر ت
ذه المنشرررررر
مرتفعةواوا
للعدالة
عيدة ذه
فترة عيدة
منذفترة
الهندمنذ
عتبرتالهند
عتبرت
مرتفعة

االةتماعية وتقليل الفوارق خاصة ين الريف والتمر و ين م،تلف تقاليم الهند.
االةتماعية وتقليل الفوارق خاصة ين الريف والتمر و ين م،تلف تقاليم الهند.
رردف ررذا التنوع في عر النمرراذج الم،تلفررة إلى االسررررررتفررادة من نتررايج تنميررة ميررل ررذه
رردف ررذا التنوع في عر النمرراذج الم،تلفررة إلى االسررررررتفررادة من نتررايج تنميررة ميررل ررذه
الصررررناعات على المسررررتوو االقتصرررراد واالةتماعي هذه الدول ونقل تجار ها ودراسررررة مدو
الصررررناعات على المسررررتوو االقتصرررراد واالةتماعي هذه الدول ونقل تجار ها ودراسررررة مدو
إمكانية تطبيقها في الدول العر ية كبقا لمقومات كل دولة ومدو توافر ال،امات ال زمة ها.
إمكانية تطبيقها في الدول العر ية كبقا لمقومات كل دولة ومدو توافر ال،امات ال زمة ها.
واختمت الدراسة مجموعة من االستنتاةات والتوصيات.
واختمت الدراسة مجموعة من االستنتاةات والتوصيات.
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة ϳ
والمتوسطة
ϳ
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الفصل األول
مفهوم العناقيد الصناعية وخصائصها
تمهيد
البحـث الثاني

نجتت العديد من الدول المتقـرررررررردمة والنامية في االسررتفادة من ماايا المنشرر ت الصررغيرة
والمتوسررررررطة عن كري تبنيها لهذا القطاع على المسررررررتوو الوكني كأهد ت م وسررررررايل التنمية
االقتصررادية ونجاح ذه التجارب ليس مرتبطا التقدم االقتصرراد للدول فقط فهنا دول كالهند
مي لعبت المنش ت الصغيرة والمتوسطة دورا مهما في هل العديد من مشاكلها وال ننكر ت مية
االسرررتفادة من التجارب الناةتة في مجال المنشررر ت الصرررغيرة والمتوسرررطة سرررواء على مسرررتوو
الدول تو الماسسات (. 2,1
غير تن الكيير من التجارب الدولية في مجال المنشرر ت الصررغيرة والمتوسررطة تشررير إلى
وةود العديد من الم،اكر التي قد تاد إلى فشرررررل تلر المنشررررر ت في تتقي الماايا التي تتققها
المشررروعات الصررناعية الكبرو على المسررتوو التجار

وخاصررة توفير مسررتلامات ا نتاج من

المواد ال،ام والمعدات ا ضافة إلى ضعف التمويل وال،دمات اال ست شارية األمر الذ يتول
دون إهراز تلر المشروعات الفرص السوقية التي تتطلب إنتاج كميات كبيرة (. 2
كما تاكد العديد من الدراسررات تن السرربب الرييسرري لفشررل المنشر ت الصررغيرة والمتوسررطة
وعدم اسررررتمرارية نشرررراكها ليس له ع قة تجمها ل عملها شرررركل منفرد ومنعال وتفككها
وعدم ارتباكها في ياكل متكاملة لذلر فين التقارب والتعاون والتكامل ين المشررررررروعات
الصررغيرة والمتوسررطة يميل العامل األسرراسرري لنجاهها وتتسررين قدرتها على التنافسررية ( . 2ولكي
يكون للماسرررسرررات الصرررغيرة والمتوسرررطة مكانة ومسرررا مة فعالة في االقتصررراد الوكني يجب تن
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϳ
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تعتمد تنميتها وتطوير ا على استراتيجيات واضتة ومن ينها استراتيجية العناقيد او التجمعات
الصررناعية التي يمكن تن تميل ه للعديد من المشرراكل والمعوقات التي تقف هاي دون تطور ا
(3

هيث تتمتع مجموعة من العوامل المشررررتركة والتي تدعم المياة التنافسررررية لها كاسررررت،دام

تكنولوةيا متشررررا هة تو االشررررترا في القنوات التسررررويقية ذاتها ولها متطلبات مهارية متقار ة
وتوافر موردين متليين وإعفاءات ضررررررريبية ما يعاز القدرة ا نتاةية والقدرة اال تكارية
للشركات واالستجا ة السريعة الهتياةات األسواق تكير من غير ا .ذا ويمم التجمع مجموعة
من المنشررر ت المرتبطة ه والداعمة له والتي يعتبر وةود ا ضررررورة لتعايا تنافسرررية تعمررراء
التجمع كالجامعات والمعا د التعليمية (. 3
 .1.1تعريف العناقيد الصناعية
عـ ررفـ رت العنـ راقيـررـ رد الصنـ راعيـ رة عـ ردة تسمـررـ ريـ رات ميـ رل " "Industrial Clustersفـ ري
الواليـات المتتـدة األمريكـيـة والتـدايـ العلمـيـة " " Scientific Parkفـي المملـكة المتـتـدة
وتقـررررطاب التنافسيـررررة " " Pôles de competitiviteوقبـررررلهـررررا تنـررررظـررررمـررررة ا نـررررتاج المتليـررررة
" " Systèmes de production localesفي فرنسرررررررا والم قاك عات

(3

" "Districtsتو ع ناق يد

المنشرررر ت الصررررغيرة والمتوسررررطة " "SME Clustersفي إيطاليا .وتعرفها منظمة األمم المتتدة
للتنمية الصررررناعية (يونيدو " " UNIDOأنها تجمع قطاعي وةغرافي لماسررررسررررات تنتج وتبيع
منتجات مرتبطة تو متكاملة و ذا في ظل تتديات وفرص مشتركة هيث يتم التعاون والتنسي
ين الشرررركات المشررراركة في المجموعة الصرررناعية الواهدة فتكمل عمرررها البعض هيث تعمل
على تقسرريم مراهل ا نتاج فيما ينها هدف تتقي السررهولة والسرررعة في إنجاز العمل

(1

ينما

شاع مصطل العناقيد الصناعية في العديد من األد يات االقتصادية العر ية.
تبنت الدول معايير م،تلفة لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن ت م المعايير
الشرررايعة عدد العمالة ها ورتس المال والمبيعـرررررررررات وا يرادات الطاقة ا نتاةية والتقنيات
المست،دمة ومعدالت استه كات الطاقة ولكن تكير ذه المعايير شيوعا و عدد العاملين ها
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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ويوةد نا تيما اختـرررررر ف هول التد األعلى واألدنى لعدد العاملين هيث تعتبر تلمانيا تن عدد
العرراملين يجررب تال يايررد عن  49عررامررل وفي إنجلترا  200عررامررل وفي اليررا رران  300عررامررل.
وتعتبر لدان شرررق تسرريا تن المنش ر ت الصررغيرة والمتوسررطة ي التي يكون عدد عمالها تقل من
 100عامل (. 10
ينما نجد تن التعريف المعتمد من قبل البنر الدولي للمنش ت الصغيرة ي التي تمم تقل
من  50عامل وال تتعدو كل تصررررررولها وهجم مبيعاتها السررررررنوية  3م يين دوالر ينما تعرف
البحـث الثاني

المنش ت المتوسطة أنها التي يكون عدد العمال فيها تقل من  300عامل وال تتعدو كل تصولها
وهجم مبيعاتها السنوية  15مليون دوالر.
تما لجنة األمم المتتدة للتنمية الصناعية فتعرف المنش ت المتوسطة والصغيرة في الدول
النامية على تنها كل منشررررررأه يعمل ها تقل من  90عامل ينما تعرف الدول المتقدمة المنشررررررأة
الصغيرة والمتوسطة أنها تلر التي يبلغ عدد العاملين ها تقل من  500عامل ( . 9ينما التعريف
المعتمد للسوق األورو ية المشتركة و كل منشأة تمارس نشاكا اقتصاديا ويقل عدد العاملين ها
عن  100عامل .ينما تتبنى تلمانيا و ي إهدو دول السررررروق األورو ية المشرررررتركة تعريفا آخرا
للمشروعات الصغيرة هيث تعتبر كل منشأة تمارس نشاكا اقتصاديا ويقل عدد العمال فيها عن
 200عامل

(. 12

 .2.1لمحة تاريخية
التجمعات أو التكتالت الصننننننناعية مصررررررطل قديم يعود إلى عام  1890منذ تن ا تكره
تلفريد مارشـرررررررال  Alfred Marshallفي كتا ه "مبادئ االقتصاد" هيث توض تن وةود تجمع
ألعداد كبيرة من الورش ال صناعية ال صغيرة ي سم

تتقي ماايا إنتاةية مرتفعة ت ما ي إنتاج

المصررانع الكبيرة يمكن من خ لها تقسرريم العملية ا نتاةية إلى عدة تةااء يتم تصررنيع كل ةاء
في منش ه صغيرة و ذلر يتكون تجمع صناعي مكون من عدد من المنش ت الصغيرة المتشا هة
والمت،صصة نجاز مرهلة معينة من العملية ا نتاةية (. 4 3
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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تاايد اال تمام العالمي التجمعات والمناك الصرررررناعية في القرن العشررررررين هين درس
رةال االقتصررررررراد ا يطاليين يكاتيني  Becattiniعام  1977و ريسرررررركو  Priscoعام 1979
تجمعات المنتجين في مناك

وسرررررط وشرررررمال شررررررق إيطاليا وتميا ا تنافسرررررية ملتوظة على

مسررررتوو األسررررواق المتلية والعالمية مقارنة مناك الشررررمال الغر ي يطاليا الذ شررررهد عدة
تزمات رغم غناه والمناك الجنو ية للب د والتي كانت فقيرة وهققت نموا ضعيفا (. 3
اشتهر مفهوم العناقيد الصناعية مع دراسات وت تاث مايكل ورتر  Michael Porterفي
كتا ه الماايا التنافسررررية لألمم الذ صرررردر عام  1990هيث شرررررح فيه تن الصررررناعات الدول
تصرررب تكير تنافسرررية عندما تعمل وتتكامل فيما ينها في صرررناعة متددة ضرررمن تجمع صرررناعي
واهد .ولقد هدد مايكل بورتر تر عة عوامل اعتبر ا متددات تساسية للتنافسية الدولية من خ ل
ما تسررررماه "نموذج الماسننننة" والمتميلة في (ظروف عوامل ا نتاج  -ظروف الطلب المتلي -
وضعية الصناعات المرتبطة والمساعدة  -استراتيجية و يكل الماسسة والمنافسة واعتبر تن
التفاعل ين ذه العناصر ياداد هدة عندما تكون ماسسات الصناعة الواهدة متركاة "متجمعة"
ةغرافيا نظرا الرتباكها المصررادر والموارد المتاهة المنطقة الجغرافية ( . 4ويبين الشننكل ()1
متددات التنافسية الدولية للعناقيد الصناعية كبقا لنموذج الماسة لبورتر.
الشكل ( :)1محددات التنافسية الدولية للعناقيد الصناعية طبقا ً لنموذج الماسة لبورتر

المصدرMichael Porter, New Global Strategies for Competitive Advantage, Planning Review, :
ABI/INFORM Trade & Industry, May/June 1990, P.8

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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ين بورتر من خ ل ذا النموذج تن عوامل التنافسررررررية األر عة ترتبط فيما ينها نموذج
ي شبه شكل لورة "الماس" تيث تاثر وتعاز عمها البعض شكل ديناميكي وت ضعف من
ذه العوامل يمرررعف الماسرررة ككل و التالي التأثير على المناخ التنافسررري خاصرررة وتن للمنافسرررة
المتلية دور كبير في تتسررررين األداء التنافسرررري للماسررررسررررات وذلر من خ ل متاولة المنشرررر ت
المسررتمر نتو التقدم والتطور والبتث واال تكار وتبني اسررتراتيجيات تنافسررية تصررب ةاءا ال
يتجات من فلسررفتها ا دارية تمكنها من تتقي مياة تنافسررية .هيث تن الماسررسررة التي تتق مياة
تنافسررررية يصررررب تمامها تتد يتميل في كيفية المتافظة على ذه المياة واسررررتمراريتها ألكول
البحـث الثاني

فترة زمنية دون تقليد ا من المنافسرررين وتتتق سرررمة االسرررتمرارية للمياة التنافسرررية إذا تمكنت
الماسررسررة من المتافظة على مياة التكلفة األقل تو مياة التميا في مواةهة المنش ر ت المنافسررة
و شكل عام كلما كان هجم المياة تكبر كلما تطلب ذلر ةهود تكبر من المنش ت المنافسة للتغلب
عليها تو إلغايها وتتديد تأثير ا عليها (. 4
ليـرررررررررررس نـرررررررررررا تعريف متـررررررررررردد للعناقيد الصرررررناعية كبقا لدويرينجير و وتيرك
( Doeringer&Terklaعام  1995والتعريف األسررراسررري و " تنها عبارة عن تركيا ةغرافي
للصررناعات ياد إلى تتقي مكاسررب من خ ل الموقع المشررتر " و نا نوعان تسرراسرريان من
العناقيد الصررناعية ما عناقيد مندمجة شرركل رتسرري و ي مكونة من الصررناعات التي ترتبط من
خ ل ع قـررة البـررايع/المشترو .وعناقيد مندمجة شكل تفقي و ي تتكون من الصناعات التي من
الممكن تن تتشرررررار في األسرررررواق العامة للمنتجات النهايية وتسرررررت،دم تكنولوةيا متشرررررا هة تو
مهارات متشرررررررا هة للقـرررررررررررروو العاملة تو التي تتتاج الى موارد كبيعية متماثلة .تتميا العناقيد
الصررررررناعية ديناميكيتها وامكانية التفاعل ين المشررررررروعات الصررررررناعية لذا فين التعريف كبقا
لروزنفيلد  Rosenfeldيمكـرررررررن تن يمتـرررررررد لي شمل األعمال المرتبطة والمكملة والقوو العاملة
وال،دمات والبنية التتتية وغير ا ( . 5يبين الشنننننكل ( )2نموذج عنقود صرررررناعي يوضررررر عدد
الشركات المشاركة في صناعة الطايرة (. 6

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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الشكل ( :)2نموذج عنقود صناعي يوضح عدد الشركات المشاركة في صناعة الطائرة

المصدرǁǁǁ͘airportal.hu/mennyire-kinai-a-kinai-utasszallito:

 .3.1مراحل تطور العناقيد الصناعية
تمر العناقيد الصررناعية مراهل تطور "دورات هياة" تتشررا ه مع مراهل تطور المنتجات
الصناعية من هيث استمرارية التطور والمرور مراهل تطور م،تلفة ومتعددة يمكن خ لها
تن تدمج شركات مع تخر

وتكوين تتالفات صناعية مع ع مها البعض تو اختفاء عض من

ذه الشركات.
تبدت العناقيد الصرررناعية بمرحلة التجمع ويتميـرررررررررا سرررلو الشرررركات والصرررناعة في ذه
المرهلة أنه مستقل إلى هد كبير وقليل التفاعل مع المجتمع المتلى ويولد العنقود من شركة تو
شرررركتين في البداية " الرواد " ويكون التافا إمـرررررررررا تـررررررررروفر مواد خام تو توافر عمالة ما رة
ورخيصررررررة .ثم تأتي مرحلة الظهور وفيها تدخل عض الشررررررركات والمنشرررررر ت ع قات تعاون
ومشرررررروعات مشرررررتركة من خ ل تبني اختراعات معينة تو ا تكار منتجات ةديدة مع إمكانية
الدخول في استيمارات ةديدة وقد تكون استيمارات تةنبية.

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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تليها مرحلة النمو وفيها تتاايد تعداد المنشر ت واةتذاب مسررتيمرين منافسررين ويتكون
المايد من الروا ط والمشروعات المشتركة ين المنش ت ويبرز اسم العنقود الصناعي في ذه
المرهلة والتي تستلام وةود ةهة تو يئة تميل العنقود ككل.
تتميا مرهلة النضننوج ايادة المنشرر ت الجديدة وزيادة االسررتيمارات األةنبية وتصررب
العملية ا نتاةية عملية روتينية وياداد اال تمام والتركيا على تسررررعار المنتجات لتتقي المياة
التنافسية ويبدت العنقود الصناعي في تطوير النشاكات مع عناقيد صناعية تخرو خارةية تو في
البحـث الثاني

مناك صناعية م،تلفة .تتدث مرحلة التحول عندما تتطور تقنيات ا نتاج والعمليات ا نتاةية
هيث يتم اسررررررتبدال منتجات العنقود الصررررررناعي .وقد يسررررررتمر نجاح عض العناقيد لعقود متتالية
وتاداد درةة تنافسرررررريتها اسررررررتمرار ميل (عنقود الطباعة في تلمانيا والصررررررناعات الجلدية في
إيطاليا وصرررررناعة الشررررركوالتة في سرررررويسررررررا  .ويبين الشنننننكل ( )3مراهل دورة هياة العناقيد
الصناعية (. 8,7
الشكل ( :)3مراحل دورة حياة العناقيد الصناعية

المصدر :عبود زرقين العناقيد الصناعية كاستراتيجية لتعايا التنافسية للماسسات الصغيرة والمتوسطة في الجااير مجلة كلية غداد
للعلوم االقتصادية العدد  41العراق .2014
*النجوم تمثل الشركات الرائدة ،واألشكال الدائرية تمثل شركات أخرى ،وترتبط هذه الشركات بروابط وعالقات مشتركة خالل مراحل
دورة حياة العناقيد الصناعية.

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
Ϯϯ



مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الرابع و الأربعون  - 2018العدد 165

81

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 



يبين الجدول ( )1نموذج لدورة هياة واد السرررررريليكون في الواليات المتتدة األمريكية
كأول عنقود للصناعات التكنولوةية.
الجدول ( :)1نموذج دورة حياة (تطور) وادي السيليكون في الواليات المتحدة األمريكية كأول عنقود
للصناعات التكنولوجية
التاريخ
1938
1950
ستينيات القرن
الماضي
1986-1971
داية تسعينيات
القرن الماضي
وهتى األن

التطور

المرهلة

التجمع

David
 ،Billوديفيررررررد اكررررررارد
قيررررررام يررررررل يوليررررررت Hewlett
 Packardالبررررررررردء فررررررررري تكررررررررروين شرررررررررركة نتررررررررراج تةهررررررررراة قيررررررررراس
الكترونية
الظهور
اسررررررررتطاعت شررررررررركة  Hewlett-Packardةررررررررذب شررررررررركات تخرررررررررو
إلررررى المنطقررررة و رررردعم مررررن ةامعررررة سررررتانفورد لتكرررروين منطقررررة صررررناعية
"" Industrial Park
نمو بطيء
ةررررررذب نجرررررراح شررررررركة  HPالعديررررررد مررررررن الشررررررركات الصررررررغيرة وشرررررربكة
(عقدين من الزمن)
موردين مت،صصين إلى المنطقة الصناعية
تكلررررررر علرررررررى المنطقرررررررة اسرررررررم "واد السررررررريليكون" نسررررررربة إلرررررررى إنتررررررراج
شراي السيليكون ها واختراع التاسب االلي ت ل ماكنتوش

النضوج

اخترررررراع التاسرررررب الش،صررررري وانطررررر ق اليرررررورة الرقميرررررة مرررررع اسرررررتمرار
ةذب العقول المبتكرة من شتي قاع العالم.

التحول

المصدر :ممدوح متمد مصطفي استراتيجية توكين المشروعات الصناعية في مصر -دراسة هالة قليم ةنوب الصعيد -كلية الهندسة ةامعة عين
شمس القا رة .2004

 4.1دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التجديد واالبتكار
تعتبر المنش ت الصغيرة والمتوسطة تهد ت م آليات التطوير التكنولوةي من هيث قدرتها
على تطوير وتتديث عمليات ا نتاج شكل تسرع

(9

وتتفوق على الماسسات الكبيرة من هيث

قدرتها على التجديد واال تكار وتتفوق من هيث نسرررررربة اسررررررهامها في اال تكارات الجديدة والتي
تصل إلى نتو  %20في الواليات المتتدة األمريكية.
هيث تميل المنشر ت الصررغيرة والمتوسررطة إلى اال تكار كما تطرح ذه اال تكارات على
النطاق التجار خ ل فترة زمنية تصرررررل إلى عامين مقا ل ث ثة تعوام النسررررربة للماسرررررسرررررات
الكبيرة ويساعد الهيكل التنظيمي البسيط للماسسات الصغيرة والمتوسطة على البتث والتطوير
كبقا للمتغيرات التي تتدث في األسواق والبيئة ال،ارةية (. 2
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
Ϯϰ
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 5.1عوامل نجاح العناقيد الصناعية
ت م العوامل التي تسرررا م في نمو وتطور ونجاح العناقيد الصرررناعية تتميل في السرررياسرررات
التكومية وتوافر شرررررربكة اتصررررررراالت قوية ووةود شرررررربكة قوية لنقل السررررررلع وال،دمات ين
المتعاملين وكبيعة الع قات ين المنش ت ونوعية الع قات ين المشترين والبايعين وع قات
المنافسرررررة

ذا إلى ةانب ضررررررورة وةود مراكا تيية هيث يلعب تواةد المراكا البتيية في

العناقيد الصناعية دورا اما في تطوير منتجات ةديدة وهل المشك ت الصناعية والتقنية التي
البحـث الثاني

تواةه العملية ا نتاةية.
 6.1تجارب بعض الدول في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يشهد االقتصاد العالمي على نجاح العديد من تجارب الدول التي ات،ذت من المشروعات
الصررررررغيرة والمتوسررررررطة ركياة لتتقي ت دافها التنموية وكانت ميل ذه المشررررررروعات العامل
الرييسرررررري لظهور دول النمور ا سرررررريوية على السرررررراهة العالمية ومن ت م وت رز األميلة على
العناقيد الصررناعية التي هققت نجاها كبيرا على المسررتوو العالمي تجمع صررناعة السرريارات في
كل من الواليات المتتدة األمريكية وتلمانيا وتجمع صرررناعة االتصررراالت في فلندا والتاسررربات
والبرامج التديية في كل من واد السرررررريليكون في الواليات المتتدة األمريكية و نجالور في
الهند.
كما تعتبر التجر ة االيطالية من ت رز وتنج تجارب العناقيد الصررررررناعية هيث هققت
المنشرررر ت الصررررغيرة والمتوسررررطة نجاها ا را في إنتاج السررررلع التقليدية ميل األهذية واألثاث
والم س ( . 2وفيما يلي عر
ذه المشروعات

م،تصر لبعض نماذج التجارب العالمية الناةتة في تنمية ميل

(. 17

 .1.6.1التجربة الكورية
تعدت هكومة كوريا الجنو ية م شروعا لتطوير وتنمية الم شروعات ال صغيرة والمتو سطة
اعتمادا على إن شاء المن ش ت المالية والفنية التي تعمل على تقديم الم ساعدات لتطوير ال صناعات
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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الصررغيرة والمتوسررطة .منتت الدولة هوافا واعفاءات ضررريبية لتنمية المشررروعات الصررغيرة
والمتوسرررطة تميلت في إعفاءات ضرررريبية لمدة تر ع سرررنوات عد تكوينها واعفايها من %50
من المرايب لمدة سنتين عد ذلر ا ضافة إلى ت،فيض قيمة الدخل ال،اضع للمريبة وخاصة
لمشروعات نقل التكنولوةيا وال،دمات الفنية.
تنشررررررأت كوريا الجنو ية يئة لتطوير الصررررررناعات الصررررررغيرة والمتوسررررررطة هدف توفير
المعلومررات الترردييررة عن التكنولوةيررا المتليررة واألةنبيررة عن كري المطبوعررات وشرررررربكررات
المعلومات الهاتفية وقررت ا عفاء الجمركي التام تو نسررربة  %80لجميع المعدات المسرررتوردة
لمعا د البتوث والتكنولوةيا الصررناعية تو دارات البتوث والتطوير في المنشر ت الصررناعية
ا ضررررافة إلى اعفاء العينات التي ت ُسررررتورد غر
تكنولوةيات ةديدة متلية من ضريبة االسته

االسررررتعمال في ا نتاج المتلى تو في ا تكار
ال،اصة (. 17

وكانت نتيجة ذه التامة من التوافا االسررررررتيمارية المقدمة من التكومة تن انعكس ذلر
طريقة مباشررررررة على تشرررررجيع االسرررررتيمار ال،ارةي هيث لغت قيمة االسرررررتيمارات األةنبية
المباشرة في كوريا الجنو ية خ ل الر ع األول من عام  2017نتو  6.2مليار دوالر.
ينما لغ متوسررررررط االسررررررتيمارات ال،ارةية خ ل الفترة  2016-1962نتو  13مليار
دوالر ليصرررررل إلى تعلى مسرررررتوو على ا ك ق خ ل الر ع األول من عام  2016قيمة لغت
نتو  7.63مليار دوالر و لغ تقصرررى ان،فا

في االسرررتيمار خ ل الر ع األول من عام 1963

قيمة لغت نتو  114تلف دوالر تمريكي فقط .يبين الشننننننكل ( )4قيمة االسررررررتيمارات األةنبية
المباشرة في كوريا الجنو ية خ ل الفترة . 18( 2016-2014

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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الشكل ( :)4قيمة االستثمارات األجنبية المباشرة في كوريا الجنوبية
خالل الفترة 2016-2014

البحـث الثاني
المصدرhttp://www.tradingeconomics.com/south-korea/foreign-direct-investment :

 2.6.1التجربة اليابانية
هققت اليا ان تقدما كبيرا في مجال الصرررررناعة منذ السرررررتينيات من القرن الماضررررري هتى
تصررربتت قوة اقتصرررادية تنافس صرررادراتها وإنتاةها كيير من الدول الكبرو على الرغم من تن
اليرا ان ال تتمتع مواد توليرة تو ثروة معردنيرة تذكر وتعتمرد في إنتراة ها على اسررررررتيراد معظم
موارد ا األولية .ويعاو نجاح اليا ان صناعيا واقتصاديا الدرةة األولى إلى التكامل والتجانس
شروك ميسرة لرةال األعمال
ين الصناعات الكبيرة والصناعات الصغيرة وتقديم القرو
وإنشاء البنية التتتية والمراف للمشروعات التي كانت الدولة ترو ت مية في سرعة إنشايها.
وضرررعت اليا ان سرررياسرررة ثا تة لتطوير الصرررناعات الصرررغيرة والمتوسرررطة لتصرررب

ذه

المشررررروعات ذات قدرة تنافسررررية عالية هيث تصرررردرت القوانين ال زمة نشرررراء الصررررناعات
الصررغيرة والمتوسررطة وتتديد مشررك تها لتوفير ا رشرراد الفني من الماسررسررات البتيية وإنشرراء
معا د خاصرررررررة للتدريب والتعليم وإنشررررررراء مركا لإلع م القومي للمشررررررروعات الصررررررغيرة
والمتوسطة(. 17
تنامى دور الصرررناعات الصرررغيرة والمتوسرررطة اليا انية في دعم التكامل مع الماسرررسرررات
الصناعية الكـررـرربرو هيـررـررث تسـررـررـررهم فـررـررـرري توفـررـررـررير هوالي  %72مـررـررـررن اهتـررـررـررياةات
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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ومســـتلامات الصــناعات المعدنــية ونتو  %76مــن اهتــياةات ومســتلامات الصـناعات
الهندسـررية ونتو  %79مـررن اهتـررياةات ومستلامات صناعة األةهاة الكهر ايية وا لكترونية.
تمـرريل صادرات الصـررناعات الصـررغيرة والمتوسـررطة اليا انية في مجال السـررـرريارات نسبة كبيرة
هيث نجد تنها على سبيل الميال تسهم نتو  %60مـرررـرررن واردات شـرررـرررركة ةـرررنرال موتـرررورز
األمريكـية ونتو  %45مـن واردات مستلامات شركة رينو الفرنسية.
كما تن الصـرررناعات الصـرررغيرة والمتوسـرررطة اليا انية تسـرررا م نتو  %30مـرررن إةمالـررري
الصادرات الصناعية وتقوم توفـررـررير منـررـررتجات وسـررـرريطة تمـررـرريل  %20مـررـررن صـررـررادرات
الماسسات الصناعية اليا انية الكبرو ذا وتستوعب الصناعات الصغيرة والمتوسطة اليا انية
ما يقرب من  %84.4من إةمالي العمالة الصناعيـرررة اليا ـرررـررران كما تسـرررا ـرررم نسـررربة هوالـررري
 %52مـرررررررن إةمالي قيمة ا نتاج ال صناعي اليا اني .لغت قيمة اال ستيمار األةنبي المبا شر في
اليا ان نتو  2.1تريليون ين نهاية عام  2016فيما لغت قيمة االستيمارات خ ل الفترة 1996
هتى نهاية  2016نتو  5.4تريليون ين يا اني و لغ اعلى مسرررتوو له في شرررهر سررربتمبر تيلول
من عام  2016قيمة هوالي  4.5تريليون ين يا اني .يبين الشكل ( )5قيمة االستيمارات األةنبية
في اليا ان خ ل عام . 19( 2016
الشكل ( :)5قيمة االستثمارات األجنبية في اليابان خالل عام 2016

المصدرhttp://www.tradingeconomics.com/japan/foreign-direct-investment :

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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 3.6.1التجربة اإليطالية
تعود االنط قة الكبرو للصناعات الصغيرة والمتوسطة في إيطاليا إلى داية السبعينيات
من القرن الماضرري وتعد التجر ة ا يطالية من ت م وتنج التجارب العالمية التي تكدت على تن
تتقي التنمية االقتصادية ليس المرورة من خ ل الشركات الم،مة فاالقتصاد ا يطالي يعد
من ت م وتقوو االقتصررادات العالمية ويعتمد تسرراسررا على الشررركات الصررغيرة والمتنا ية الصررغر
والتي اسررتطاعت تن تصررب من كبرو الشررركات المصرردرة عالميا للعديد من السررلع ذات الجودة
العالية .من ت م السمات الممياة للتجر ة ا يطالية التجمعات تو المناك الصناعية هيث يوةد
البحـث الثاني

ها نتو ماية منطقة صناعية وتشمل تنشطة صناعة الم س والنسيج واألهذية والصناعات
ال،شبية والصناعات الاةاةية والمجو رات وغير ا.
يبلغ عدد المشرررروعات الصرررغيرة في إيطاليا والتي يعمل ها تقل من  10عمال نتو 750
تلف مشروع وتسيطر ذه المشروعات على البنية ا نتاةية ل قتصاد ا يطالي .تقوم العديد من
الجهات التكومية وغير التكومية توفير الدعم ال زم لهذه المشررررررروعات فعلى سرررررربيل الميال
توفر وزارة المالية المسرررراعدات المالية لشررررراء المعدات ا نتاةية ال زمة وتقوم وزارة البتث
العلمي دعم المشرررررروعات البتيية لتطوير وسرررررايل ا نتاج ينما تقدم وزارة التجارة ال،ارةية
المسرراعدات والسررياسررات لدعم التصرردير وعلى الرغم من تنافس الشررركات ا يطالية العاملة في
مجال متدد إال تنها تتعاون فيما ينها وت،تص كل مجموعة من تلر الشررررررركات جاء معين من
تلر الصررناعة األمر الذ تدو إلى تطور وإنتاج منتجات ذات ةودة مرتفعة قادرة على المنافسررة
عالميا (. 17
لغ ـت قيم ـة االستيم ـارات األةنب ـ ـية المباش ـرة ف ـي إيطالي ـا في ديسمبر  2016هوالـري
 20مليررار يورو .ينمررا لغ رت نتو  13.5مليررار يورو في الفترة من  1997هتى عررام 2016
لتصل إلى تعلـرى مستـروو على ا ك ق في يناير كانون الياني مـرن عـرام  2009قيمـرة لغـرت
نتـو  14مليار يورو .يبين الشكل ( )6قيمة االستيمارات األةنبية المباشرة في إيطاليا خ ل عام
. 20( 2016
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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الشكل ( :)6قيمة االستثمارات األجنبية المباشرة في إيطاليا خالل عام 2016

المصدرhttp://www.tradingeconomics.com/italy/foreign-direct-investment :

 4.6.1التجربة التركية
لعبت الدولة الدور الرييسرررررري في التنمية االقتصررررررادية مع داية التسررررررعينيات من القرن
الماضرررررري مع ظهور تتديات انمررررررمام تركيا التفاقية الوهدة الجمركية األورو ية عام 1996
وقبولها التوقيع على ميياق المنش ر ت الصررغيرة والمتوسررطة في عام  .2002تنشررئت منظمة تنمية
الصناعيـررررة الصغيـرررررة " "KUSGEعام  1960ثـررررم مركـررررا التدريـررررب والتنميـررررة الصناعيـررررة
” “SEGEMوقد اندمج المركا في المنظمة عام  1990لتصب " " KOSGEBتو منظمة التنمية
الصرناعية للمنشر ت الصرغيرة والمتوسرطة .تميل الصرناعات الصرغيرة والتي ال يايد عدد العمال
فيها عن  50عام نتو  %80.1تما الصناعات المتوسطة والتي يقل عدد العمال ها عن 200
عامل فتميل نتو %15.1تما المنشرررررر ت الكبيرة تميل نتو  %4.8من اةمالي الصررررررناعات في
تركيا.
اعتمدت الصررناعات الصررغيرة والمتوسررطة على القرو

المدعومة من وزارة الصررناعة

والتجارة التعاون مع العديد من البنو والماسسات المالية كما اتجهت الدولة إلى تقديم هوافا
مادية وتسرررهي ت للمشررراريع في مناك تقل هظا (ميل ةنوب شررررق تركيا تو في تنشرررطة ذات
تولوية ميل الصناعات التصديرية والصناعة التي تعتمد على المعرفة (. 21
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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لغت االستيمارات األةنبية المباشرة في تركيا نتو  16.8مليار دوالر عام  2015و لغ
متوسرررررط االسرررررتيمار ال،ارةي خ ل الفترة  2015-2003نتو  12.75مليار دوالر فيما لغت
تعلى معدالتها عام  2007قيمة اسرررررتيمارية لغت نتو  22مليار دوالر .يبين الشنننننكل ( )7قيمة
االستيمارات األةنبية المباشرة في تركيا خ ل الفترة . 22( 2015-2007
الشكل ( :)7قيمة االستثمارات األجنبية المباشرة في تركيا خالل الفترة 2015-2007

البحـث الثاني
المصدرhttp://www.tradingeconomics.com/turkey/foreign-direct-investment :

 7.1نماذج التجمعات والعناقيد الصناعية
 1.7.1مشروع وادي السيليكون ""Silicon Valley

يعد مشروع واد السيليكون اكورة عناقيد الصناعات التكنولوةية على مستوو العالم
وسررررررا م دور فعال في قيادة اليورة الرقمية التي اةتاهت العالم ويعتبر العامل الرييسرررررري في
تعاظم نمو قوة االقتصررررراد األمريكي هيث سرررررا مت اال تكارات ا داعية لمجموعة الشرررررركات
المكونة له نصيب األسد في تر اح ذا المشروع

(8

ويبين الشكل ( )8ت م شركات التكنولوةيا

مشرررررروع واد السررررريليكون ( . 13يواصرررررل واد السررررريليكون تر عه على قايمة المشرررررروعات
اال تكارية االقتصادية وذلر وفقا هصاييات عام .2015


دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϯϭ
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الشكل ( :)8أهم شركات التكنولوجيا بمشروع وادي السيليكون

المصدرCommunication Energy New York (ŚƚƚƉ͗ͬͬĐĞͲŶǇ͘ĐŽŵͬďůŽŐͬϮϬϭϰͬϭϬ) :

 2.7.1ميناء أنتويرب
يعد ميناء تنتويرب تهد ت م التجمعات لتكامل صررررررناعة البترول والبتروكيماويات في
العالم يبين الشننننكل ( )9مواقع ت م تجمعات تكامل صررررناعة البترول والبتروكيماويات العالمية.
يشررررررتمل ميناء تنتويرب على تكبر تجمع للصررررررناعات البترولية في تورو ا هيث تبلغ الطاقة
ا نتاةية للتجمع نتو  19مليون كن سنويا من منتجات البتروكيماويات المتنوعة ا ضافة إلى
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϯϮ
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هوالي  40مليون كن سرررنويا من منتجات صرررناعات التكرير ويتتو على تكير من  75شررربكة
خطوك تنا يب لنقل المنتجات الم،تلفة.
الشكل ( :)9مواقع أهم تجمعات صناعة البتروكيماويات العالمية

البحـث الثاني
المصدرAntwerp Chemical Cluster, ǁǁǁ͘ƉĚĨĨĂĐƚŽƌǇ͘ĐŽŵ͕ϮϬϭϯ :

يقع تجمع تنتويرب على مساهة  40كيلومتر ويتتمن تكبر الشركات الرييسية العالمية
في صررناعة البتروكيماويات هيث تمتلر سرربع شررركات من قايمة تعلى عشررر شررركات عالمية
ميل شركة اسف وشركة توتال وشركة البترول الكويتية وشركة انكسيس وشركة إيفونير
مصانع ه.
تسررتيمر ذه الشررركات في تنتويرب للمتافظة على تنافسرريتها على مسررتوو العالم وتدير
مشررررررروعاتها كبقا ألعلى درةات الكفاءة العالمية .يبين الشننننننكل ( )10ت م شررررررركات صررررررناعة
البتروكيماويات والتي تمتلر وتشغل مصانع إنتاج البتروكيماويات الميناء.

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϯϯ
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الشكل ( :)10أهم شركات صناعة البتروكيماويات والتي تمتلك وتشغل مصانع إنتاج البتروكيماويات
بميناء أنتويرب

المصدرAntwerp Business, http://www.portofantwerp.com :

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϯϰ
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 3.7.1عنقود سيالكوت ""Sialkot

يعتبر عنقود سرررررريالكوت نتاج األدوات الجراهية في اكسررررررتان واهدا من ت م العناقيد
الصرررررناعية وينتج ذا العنقود األدوات الجراهية المت،صرررررصرررررة و عض ا الت الطبية الدقيقة.
صغير مت،صص في مراهل معينة من كريقة ا نتاج وتكير
يتكون العنقود من  1500مشروع
ِ
من  800مشروع من المشروعات المتوسطة التي تاود تنواع م،تلفة من الصناعات وال،دمات
التكاملية .يصررردر عنقود سررريالكوت هوالي  %95من إنتاةه إلى تورو ا وتمريكا الشرررمالية كما
البحـث الثاني

يسا م العنقود نتو  % 20من الصادرات العالمية وتعد ُ اكستان ذلر المصدّر األكبر الياني
لألدوات الجراهية عد تلمانيا.
تعود تسباب نشأة العنقود إلى تنه خ ل النصف الياني من ثمانينات القرن الماضي كانت
المشرررروعات الصرررناعية الصرررغيرة تعتمد على السررروق األمريكية لتسررروي منتجاتها من األدوات
الجراهية درةة كبيرة ع وة على تورو ا الغر ية وقد واةهت تلر الم شروعات م،اكر كبيرة
ددت وةود ذه الصررررررناعة خ ل عام  1994وترةع ةذور ذه الم،اكر إلى تقييد منظمة
الغذاء واألدوية العالمية ( FDAلواردات األدوات الجراهية من سرررررريالكوت والتي اعتبرتها
مصررررنعة من معادن ال تتواف مع المواصررررفات ومقاييس الجودة العالمية وضرررررورة هصررررول
الواردات على شهادة  GMPو ى تهد مقاييس الكفاءة والجودة العالمية.
ترتب على ذه الم،اكر ان،فا

مبيعات الم شروعات ال صناعية ال صغيرة والمتوسرطة

إلى األسررواق األمريكية والتي تعد تكبر مسررتورد لصررادرات المشررروعات الصررناعية الصررغيرة
والمتوسرررررطة المنتجة في سررررريالكوت مما تدو إلى ت،فيض مسرررررتوو إنتاج معظم المشرررررروعات
الصغيرة والمتوسطة جانب إيقاف عض المشروعات الصغيرة نتاةها تماما.

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϯϱ
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تتولت عض المشررروعات ل،طوك إنتاج تخرو مع متاوالت لدخول تسررواق ةديدة ميل
تسرررواق تورو ا وآسررريا وشرررمال تفريقيا .عد هدوث ذه الم،اكر واألضررررار الكبيرة التي لتقت
م شروعات إنتاج األدوات الجراهية في سيالكوت ا ستطاعت الم شروعات ال صناعية ال صغيرة
والمتوسررررطة التغلب على ذلر التصررررول على الشررررهادات المطلو ة وتكوين عنقود يمررررم تلر
المشروعات .ينتج العنقود تكير من  2000نوع من األدوات الجراهية وتعتبر السوق األمريكية
تكبر مسرررتورد نتاج العنقود هيث يسرررتورد هوالي  %60من إةمالي صرررادرات العنقود ويتم
تصرررردير األدوات الجراهية المصررررنوعة من التديد المصررررقول عالي الجودة إلى تورو ا الغر ية
خاصة إنجلترا .يميل الشكل ( )11نموذج لبعض منتجات العنقود من األدوات الجراهية (. 14
الشكل ( :)11نموذج لبعض منتجات عنقود سيالكوت من األدوات الجراحية

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϯϲ
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شهدت السنوات القليلة الماضية ارتفاع هصيلة الصادرات من األدوات الجراهية هيث
ارتفعت خ ل عامي  2009-2008من هوالي  212مليون دوالر إلى نتو  284مليون دوالر
خ ل عامي  2015-2014مسج

ذلر زيادة سنوية قدر ا  73مليون دوالر ويبين الشكل ()12

هصيلة الصادرات خ ل الفترة (. 14( 2015-2008
الشكل ( :)12حصيلة الصادرات لعنقود سيالكوت خالل الفترة 2015-2008

البحـث الثاني
المصدرExport Supply Chain Analysis for Rice and Surgical Instruments, Trade Related Technical Assistance :
(TRTA II) Programme , 2016

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϯϳ
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الدور احملتمل للبرتوكيماويات يف إنشاء العناقيد الصناعية
الدور احملتمل للبرتوكيماويات يف إنشاء العناقيد الصناعية
واملتوسطة
وجتمعات مشروعات منشآت الصناعات الصغرية
وجتمعات مشروعات منشآت الصناعات الصغرية واملتوسطة
تمهيد
تمهيد
منشررررتت
رررناعيةلل لل
الصر
اسررررتراتيجيات
لدولاسر
منا الدول
العديدمن
تبنتالعديد
تبنت
منشرررر
رررناعية
العناقيدالصر
رررروعاتالعناقيد
مشررررروعات
يم مشر
ومفا يم
رررتراتيجيات ومفا
االقتصادية
تنمية وتتسين
هدفتنمية
سطة هدف
والمتوسطة
الصغيرةوالمتو
الصغيرة
األزماتاالقتصادية
تأثرا األزمات
األقلتأثرا
لكونهااألقل
اقتصاداتها لكونها
وتتسين اقتصاداتها
مصادر
في تترير
رييسيفي
شكلرييسي
تسام م شكل
تسا
العالمية
تنويعمصادر
علىتنويع
تساعدعلى
االقتصاد ووتساعد
النمو االقتصاد
عجلة النمو
تترير عجلة
العالميةو و
العام
دور القطاع
تفعيلدور
علىتفعيل
تعملعلى
الدخلكماكماتعمل
الدخل
القطاعينالعام
ررراكاتينينالقطاعين
الشرررراكات
إقامةالشر
القطاع ال،اص من خخ لل إقامة
رغيرة
تتتاجالى
ر،مةتتتاج
المرر،مة
رناعية المر
عات الصررناعية
يمر
رغيرة
صرصر
الىالمالمنش رنش رتتال ال
رروعات
لمشرررو
ذلرتنتناالمشر
رافإلإلىىذلر
راف
وال،اص.يمر
وال،اص.
لها.
والوال
ومغذية لها
مساندةومغذية
كصناعاتمساندة
متوسطةكصناعات
متوسطة
عناقيدالمشرررروعات
وتنميةعناقيد
إنشررراءوتنمية
في إنشررراء
اما في
متوريا اما
دورا متوريا
المشرررروعات
البتروكيماويات دورا
منتجاتالبتروكيماويات
تلعبمنتجات
تلعب
منتجاتو ومدخ
توفرمنتجات
هيثتوفر
التتويلية ..هيث
ات التتويلية
مدخ تت امةامةمنمن
الصناعات
تدعم الصناع
والتيتدعم
والمتوسطةوالتي
الصغيرةوالمتوسطة
الصغيرة
الصناعاتفيفيالعديد
لم،تلفالصناعات
تغذيةلم،تلف
كمواد تغذية
الوسيطة كمواد
والمنتجات الوسيطة
العديد
(األولية والمنتجات
األساسية(األولية
ال،اماألساسية
الموادال،ام
المواد
ررررناعات
والبناء والصر
ررررييدوالبناء
التشرررررييد
ررررتيكيةة ووالتشر
الب سسررررررتيكي
والتغليف الب
التعبئة والتغليف
ررررناعات
والصر
ررررناعاتالتعبئة
صرررررناعات
ميلصر
القطاعات ميل
منمنالقطاعات

المغذية لصررررناعة السرررريارات والنسرررريج والم س وتكنولوةيا االتصرررراالت وتصررررنيع ا الت
المغذية لصررررناعة السرررريارات والنسرررريج والم س وتكنولوةيا االتصرررراالت وتصررررنيع ا الت
والمعدات وغير ا من الصررناعات .لذا فين الدول التي تسررعى إلى التنمية االقتصررادية يجب تن
والمعدات وغير ا من الصررناعات .لذا فين الدول التي تسررعى إلى التنمية االقتصررادية يجب تن
(
تعاز دور صناعة البتروكيماويات ها
. 23
تعاز دور صناعة البتروكيماويات ها (. 23
ويتمرررررمن ذا الفصرررررل عر وتقييم أل م منتجات البتروكيماويات األولية والوسررررريطة
ويتمرررررمن ذا الفصرررررل عر وتقييم أل م منتجات البتروكيماويات األولية والوسررررريطة
وم،تلف درةات البوليمرات المست،دمة كمواد تولية متتملة لعناقيد منش ت الصناعات الصغيرة
وم،تلف درةات البوليمرات المست،دمة كمواد تولية متتملة لعناقيد منش ت الصناعات الصغيرة
والمتوسطة في مجال صناعة البتروكيماويات.
والمتوسطة في مجال صناعة البتروكيماويات.
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة ϰϭ
والمتوسطة
ϰϭ
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 1.2القيمة المضافة للبتروكيماويات والصناعات الالحقة
تميرررل كرررل من األوليفينرررات والنرررافيرررا والعطريرررات والمييرررانول واألمونيرررا ت م
البتروكيماويات األولية والتي يمكن تن تنشرررأ عليها العديد من الصرررناعات هدف زيادة سرررلسرررلة
القيمة الممررررررافة لمنتجات البتروكيماويات .ينما تعد عناقيد منشررررررأت الصررررررناعات الصررررررغيرة
والمتوسطة تهد ت م روافد تنمية الصناعات ال هقة والتي تعتمد على منتجات البولي توليفينات
وغير ا من منتجات البتروكيماويات األولية لتنمية ميل ذه العناقيد الصررررررناعية في العديد من
القطاعات.
البحـث الثاني

 1.1.2إيثيلين
يعتبر ا يييلين تهد ت م المنتجات األساسية في صناعة البتروكيماويات والذ يدخل في
العديد من الصناعات األخرو هيث تمتد سلسلة القيمة الممافة لإليييلين لت شمل منتجات تخر
امة غير البولي إيييلين هيث يدخل ا يييلين في صررناعة كل من البولي فينيل كلوريد والبولي
سررتيرين أنواعه الم،تلفة كما يدخل في إنتاج ا ييانول تمين وا ييلين غ يكول والذ يعد من
المنتجات الرييسية ال زمة نتاج البولي إيييلين تيرفيياالت .ويبين الشكل ( )13الفرص المتاهة
لصناعات سلسلة القيمة الممافة لإليييلين.
الشكل ( :)13الفرص المتاحة لصناعات سلسلة القيمة المضافة لإليثيلين

المصدرKƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĨŽƌsĂůƵĞͲĂĚĚĞĚWĞƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐΘŽǁŶƐƚƌĞĂŵWƌŽĚƵĐƚƐŝŶƚŚĞ :
DŝĚĚůĞĂƐƚ͕KĐƚŽďĞƌ͕ϮϬϬϵ

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϰϮ
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 2.1.2بروبيلين
يعرررد البولي رو يلين من ت م مشررررررتقرررات البرو يلين غير تن نرررا العرررديرررد من منتجرررات
البتروكيماويات تدخل ضرررمن سرررلسرررلة من الصرررناعات التكميلية والفرص المتاهة لايادة القيمة
الممرررررررافة لمنتج البرو يلين كما يبين الشننننننكل ( )14ويعد الكيومين من منتجات مشررررررتقات
البرو يلين الهامة والذ يعد المنتج الرييسرررري نتاج الفينول واألسرررريتون ال زم لصررررناعة البولي
ميييل ميييكري ت والبولي كر ونات واألكريلر وغير ا من المنتجات الهامة.
الشكل ( :)14الفرص المتاحة لصناعات سلسلة القيمة المضافة للبروبيلين

المصدرKƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĨŽƌsĂůƵĞͲĂĚĚĞĚWĞƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐΘŽǁŶƐƚƌĞĂŵWƌŽĚƵĐƚƐŝŶ :
͗ ƚŚĞDŝĚĚůĞĂƐƚ͕KĐƚŽďĞƌ͕ϮϬϬϵ

 3.1.2النافثا
يعد إنتاج وقود الغازولين االسررت،دام الرييسرري للنافيا كما تسررت،دم اسررت،داما ثانويا في إنتاج
عض البتروكيماويات األسرراسررية (ا يييلين والبرو يلين وإنتاج العطريات (البناين العطر
والتولوين والاايلين

(32

يبين الشنننكل ( )15الفرص المتاهة لسرررلسرررلة القيمة الممرررافة للنافيا

وا م الصناعات التتويلية القايمة عليها.
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϰϯ
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الشكل ( :)15الفرص المتاحة لصناعات سلسلة القيمة المضافة للنافثا

البحـث الثاني
المصدرOverview of Raw Materials, Nexant :

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϰϰ
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 4.1.2العطريات
تشمـل العطريــات إنتــاج كــل مـن البنــاين العطـر

والتولويـن والاايلين يتتاج

إنتـاج العطريـات إلى العديـد من العمليـات الصناعيــة هتـى الوصـول إلــى المنتــج الوسيط
والذ يمكن است،دامه كمادة تغذيـة (مــادة خــام تولية في المنتجات النهايية و ـو مــا يعنـي
وةــود صناعــات م،تلفــة وتسـواق عديـدة متتملة لسلسلة القيمة الممافة من المنتجات
النهايية.
يدخل البناين في صناعة المنظفات الصناعية وخاصة إنتاج األلكيل ناين ال،طى
وال زم لصناعة المنظفات كما يدخل في صناعة الكلورو ناين وال زم نتاج المبيدات
واألصباغ والمطاك .يدخل تيما في صناعة المالير تنهيدريد وال زم للصناعات المغذية
والكا ت واألهذية واأللياف الصناعية

لصناعة السيارات والمنسوةات واألس

والتطبيقات الكهر ايية كما يدخل تيما في صناعة النيترو ناين وال زم

نتاج األنيلين

والمست،دم في إنتاج البولي يورييان وال زم لقطاعات الصناعات المغذية لصناعة السيارات
والبناء والتشييد واألثاث.
كما يدخل البناين في إنتاج الفينول نتاج راتنجات ا يبوكسي والتي تعد المنتج الرييس
في تصنيع مواد الط ء والد انات والمواد ال صقة .كما يدخل في إنتاج البولي كر ونات ويعـد
تهد ت م المواد األولية لصناعات وسايل ا ع م البصرية وا لكترونيات وقطـع غيار
السيارات والاةاج الصناعي للنظارات والطايرات والنوافذ .يبين الشكل ( )16سلسلة القيمة
الممافة للبناين وت م الصناعات التتويلية القايمة عليه.

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϰϱ
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الشكل ( :)16سلسلة القيمة المضافة للبنزين وأهم الصناعات التحويلية

البحـث الثاني
المصدرOverview of Raw Materials, Nexant :

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϰϲ
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يسررررررت،دم التولوين في صررررررناعة وانتاج الفيبرة س وصررررررناعة البولي اسررررررتر الذ
يسررت،دم في صررناعة الغال والنسرريج .ينما يسررت،دم البارا زيلين في المقام األول كمادة وسرريطة
لتمض التريفيالير و و مكون رييسي في راتنجات البولي إيييلين تيرفيياالت " "PETلصناعة
العبوات والاةرراةررات الب سررررررتيكيررة واألليرراف وإنترراج رقرراي تغليف األكعمررة ويسررررررت،رردم
األرثوزايلين في إنتاج الملدنات واألدوية واألصررررررباغ .كما يمكن اسررررررت،دام زايلينات م،تلطة
كمذيبات وفي صررررناعات الطباعة والمطاك والجلود .كما يبين الشننننكل ( )17سررررلسررررلة القيمة
الممافة للبارازايلين وت م الصناعات التتويلية القايمة عليه.
الشكل ( :)17سلسلة القيمة المضافة للبارازايلين وأهم الصناعات التحويلية

المصدرOverview of Raw Materials, Nexant :

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϰϳ
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 5.1.2الستيرين
تعررد مررادة السررررررتيرين من ت م البتروكيمرراويررات الوسرررررريطررة والتي ترردخررل في العررديررد من
الصرررناعات هيث تصرررل نسررربة اسرررت،دام السرررتيرين إلى نتو  % 43في إنتاج البولي سرررتيرين
و نا نوعين رييسرررريين ما البولي سررررتيرين ذو االسررررتعماالت العامة " " GPPSو و األوسررررع
اسرررتعماال في تصرررنيع المنتجات الطبية الم،برية وصرررناعة إكسرررسررروارات التمامات والتداي
وصررررررناعة منتجات تعبئة المواد الغذايية واأللعاب .تما النوع الياني فهو البولي سررررررتيرين عالي
التتمل " " HIPSوالذ يمرراف إليه نسرربة صررغيرة من البولي يوتادايين لتتسررين القوة ومقاومة
البحـث الثاني

الصدمات ويست،دم صفة تساسية في إنتاج وتصنيع هاويات هفظ شاشات الكمبيوتر وتةهاة
التلفايون.
ذا وتصل نسبة الستيرين في مكونات إنتاج األكريلونيتريل يوتادايين ستيرين ""ABS
إلى نتو  %15والذ يدخل في صررناعة التاسرربات االلية ينما تصررل نسرربة السررتيرين إلى نتو
 %6في إنتاج السرررررتيرين يوتادايين التكس " "SB Latexوالذ يدخل في صرررررناعة السرررررجاد
والورق ينما تصل نسبته إلى نتو  % 4في إنتاج المطاك

(31

يبين الشكل ( )18سلسلة القيمة

الممافة للستيرين وت م الصناعات التتويلية.
 6.1.2األمونيا
تدخل األمونيا في العديد من الصناعات التتويلية الهامة وخاصة في إنتاج اليوريا والتي
تصنع منها األسمدة وكذلر تصنيع العديد من الراتنجات وا يبوكسي والميييل مييا إكري ت
والنررايلون وغير ررا من المنتجررات والمرردخ ت والتي يمكن اسررررررت،رردامهررا كمواد تغررذيررة وإقررامررة
مشروعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة يبين الشكل ( )19سلسلة القيمة الممافة لألمونيا
وت م الصناعات التتويلية.

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϰϴ
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الشكل ( :)18سلسلة القيمة المضافة للستيرين وأهم الصناعات التحويلية

المصدرOverview of Raw Materials, Nexant :

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϰϵ
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الشكل ( :)19سلسلة القيمة المضافة لألمونيا وأهم الصناعات التحويلية

البحـث الثاني
المصدرOverview of Raw Materials, Nexant :

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϱϬ



مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الرابع و الأربعون  - 2018العدد 165

107

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 



 .7.1.2الميثانول
يعد المييانول المادة ال،ام للعديد من الصررررررناعات ال هامة والمتنوعة دءا من الوقود إلى
المسررررتتمرررررات الصرررريدالنية ومع تطور تكنولوةيا تتويل المييانول إلى توليفينات تصرررربتت
ةميع سررر سرررل القيمة الممرررافة لإليييلين والبرو يلين التقليدية تكير سرررهولة .ويبين الشنننكل ()20
سلسلة القيمة الممافة للمييانول وت م الصناعات التتويلية القايمة عليه.
الشكل ( :)20سلسلة القيمة المضافة للميثانول وأهم الصناعات التحويلية

المصدرOverview of Raw Materials, Nexant :

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϱϭ
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همض األسررريتير يعد تهد ت م مشرررتقات المييانول والذ يدخل في العديد من الصرررناعات
التتويلية وتشررررررمل قطاعات الد انات والط ء والمواد ال صررررررقة والكيماويات الاراعية
والمواد الصرررررريدالنية والمنظفات وا لكترونيات وغير ا من الصررررررناعات التتويلية الهامة
ويوض الشكل ( )21سلسلة القيمة الممافة لتمض األسيتير وت م الصناعات التتويلية القايمة
عليه.
الشكل ( :)21سلسلة القيمة المضافة لحمض األسيتيك وأهم الصناعات التحويلية
البحـث الثاني
المصدرOverview of Raw Materials, Nexant :

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϱϮ



مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الرابع و الأربعون  - 2018العدد 165

109

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 



 .8.1.2البولي أوليفينات
يعتبر البولي إيييلين والبولي رو يلين من ت م منتجررات البولي توليفينررات والتي تولررت
ا لدول العر ية ت م ية خاصرررررررة ين تاة ها وتتميا البولي توليفي نات تنوع منت جات ها واخت ف
التطبيقات واالست،دامات كما يبين الشكل (.)22

الشكل ( :)22مخطط الفرص المتاحة لمنتجات البولي أوليفينات
(البولي إيثيلين والبولي بروبيلين)

المصدرKƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐĨŽƌsĂůƵĞͲĂĚĚĞĚWĞƚƌŽĐŚĞŵŝĐĂůĞƌŝǀĂƚŝǀĞƐΘŽǁŶƐƚƌĞĂŵWƌŽĚƵĐƚƐŝŶƚŚĞDŝĚĚůĞ :
͘ ĂƐƚ͕KĐƚŽďĞƌ͕ϮϬϬϵ

 .1.8.1.2البولي إيثيلين PE

تسرت،دم منتجات البولي إيييلين صرفة تسراسرية في إنتاج عبوات المنظفات الشرامبو ات
وزيوت السيارات وهاويات القمامة تكياس القمامة وتف م التغليف م،تلفة التطبيقات وغير ا
من المنتجات الب ستيكية.
 .1.1.8.1.2البولي إيثيلين عالي الكثافة HDPE

تتميا منتجات البولي إيييلين عالي الكيافة الص ة الشديدة والوضوح من هيث الشكل
وتسررررررت ،دم في إن تاج عبوات األل بان والتل يب والم ياه والعصررررررراير والمنظ فات السررررررراي لة
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϱϯ
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والشررررامبو ات والعطور وتكياس النفايات واألنا يب الب سررررتيكية وتكياس التبريد واألغلفة.
ويرما لمنتجات البولي إيييلين عالي الكيافة الب سررررررتيكية الرما ( " 2ذا الرقم يدل على نوع
المادة المسررت،دمة في صررنع ذه العبوة الب سررتيكية" .يبين الشننكل ( )23سررلسررلة القيمة الممررافة
للبولي إيييلين عالي الكيافة وت م الصناعات التتويلية القايمة عليه.
الشكل ( :)23سلسلة القيمة المضافة للبولي إيثيلين عالي الكثافة وأهم الصناعات التحويلية القائمة عليه

البحـث الثاني
المصدرThe New Plastic Economy Rethinking the Future of Plastics,January,2016, Overview of Raw Materials, :
Nexant

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϱϰ
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 .2.1.8.1.2البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة LLDPE
تتميا منتجات البولي إيييلين ال،طي من،فض الكيافة المرونة وقا ليتها للقطع كما تنها
شرربه شررفافة وتسررت،دم غالبا في إنتاج وصررناعة تف م التغليف الم،تلفة وإنتاج االنا يب المرنة
وتكيررراس القمرررامرررة والنسرررررريج وتكيررراس التبريرررد والتجميرررد وتدوات المطبخ وغير رررا من
االست،دامات .يرمـا لمنتجـات البولـي إيييلين من،فـض الكيافـة الب ستيكـية الرمـا ( 4ويبين
الشنننكل ( )24سرررلسرررلة القيمة الممرررافة للبولي إيييلين ال،طي من،فض الكيافة وت م الصرررناعات
التتويلية القايمة عليه.
الشكل ( :)24سلسلة القيمة المضافة للبولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة وأهم الصناعات التحويلية
القائمة عليه

المصدرOverview of Raw Materials, Nexant :

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϱϱ
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 .2.8.1.2البولي بروبيلين PP

يعتبر

سررررررتير البولي رو يلين تقل منتجات التعبئة والتغليف كيافة وتتميا منتجاته

مقاومتها للكيماويات والترارة وا ةهاد كما تتميا أنها متوسررررررطة الصرررررر ة .ومن ت م
اسررررت،داماته إنتاج عبوات األدوية واألكباق وصررررواني األكعمة وعبوات الا اد

وصررررناعة

الكراسررري والتبال والتغليف الب سرررتيكي .يرما لمنتجات البولي رو يلين الب سرررتيكية الرما
( 5ويبين الشنننكل ( )25سرررلسرررلة القيمة الممرررافة للبولي رو يلين وت م الصرررناعات التتويلية
القايمة عليه.
البحـث الثاني

الشكل ( :)25سلسلة القيمة المضافة للبولي بروبيلين وأهم الصناعات التحويلية القائمة عليه

المصدرOverview of Raw Materials, Nexant :

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϱϲ
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 3.8.1.2البولي فينيل كلوريد PVC

تنقسم منتجات البولي فينيل كلوريد إلى نوعان ما المنتجات الصلبة والمنتجات المرنة
وتست،دم في العديد من الصناعات والتطبيقات ميل الصناعات الجلدية والجلد الصناعي
ومفروشات التمام والمفارش الب ستيكية ولعب األكفال واألهذية والصناعات المغذية
للسيارات وتنا يب ومواسير المياه والصرف وال،راكيم واألرضيات وعبوات األدوية
وعبوات الايوت الغذايية وزيوت المتركات وعبوات مستتمرات التجميل وزةاةات المياه
المعدنية وتصنيع الشبا ير واأل واب الداخلية والقواكع واأللواح المست،دمة في صناعة
األثاث والديكور ( . 30يرما لمنتجات البولي فينيل كلوريد الب ستيكية الرما ( 3يوض الشكل
( )26سلسلة القيمة الممافة للبولي فينيل كلوريد وت م الصناعات التتويلية القايمة عليه .ينما
يبين الشكل ( )27نسب االست،دامات الم،تلفة للبولي فينيل كلوريد الم،تلفة في تورو ا.
الشكل ( :)26سلسلة القيمة المضافة للبولي فينيل كلوريد وأهم الصناعات التحويلية القائمة عليه

المصدرOverview of Raw Materials, Nexant :

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϱϳ
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الشكل ( :)27نسب االستخدامات المختلفة للبولي فينيل كلوريد في أوروبا

البحـث الثاني
المصدر ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉǀĐ͘ŽƌŐͬĞŶͬƉͬŚŽǁͲŝƐͲƉǀĐͲƵƐĞĚ:

 .4.8.1.2البولي إيثيلين تيرفيثاالت PET

يعد منتج البولي إييليين تيرفيياالت من مجموعة البوليستر ويتميا يمكانية إعادة تدويره
ويمكن تن تصرررنع منه منتجات صرررلبة تو شررربه صرررلبة اعتمادا على سرررماكة المنتج ويتميا ،فة
الوزن الشرررررفافية وعديم اللون ويسرررررت،دم صرررررفة رييسرررررية في إنتاج كيف متعدد من منتجات
عبوات التعبئررة لميرراه الشرررررررب والميرراه الغررازيررة والعصرررررررراير والايوت النبرراتيررة واألغررذيررة
وال،مررررررروات والفواكه الم،تلفة كما يسررررررت،دم في إنتاج تغطية تسرررررر،ين المواد الغذايية في
الميكروويف ويرما لمنتجات البولي إيييلين تيرفيياالت الب ستيكية الرما ( . 1ويبين الشكل
( )28عض ت م است،دامات منتج البولي إيييلين تيرفيياالت في قطاع التعبئة (. 33

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϱϴ
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الشكل ( :)28بعض أهم استخدامات البولي إيثيلين تيرفيثاالت
صواني حرارية
%7

مشروبات أخرى استخدامات غير
%7
غذائية
%5
جعة
%1

أغذية
%7
مياة
%34

مشروبات غازية
%36

عصائر
%3

المصدرdŚĞ&ĂĐƚƐĂďŽƵƚWd͕ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞĨďǁ͘ŽƌŐ,2016:

 5.8.1.2البولي ستيرين PS

تتواةد منتجات البولي سررتيرين في شرركل

سررتير صررلب تو في شرركل فوم يسررت،دم في

إنتاج كراتين البيض الب سررررتيكية وعبوات الا اد

والصررررواني وعبوات األغذية السررررريعة

ومقا ض السرررررركاكين واألكواب والعبوات الصررررررغيرة وتشررررررركة الفيديو والكاسرررررريت .يرما
لمنتجات البولي سرررتيرين الب سرررتيكية الرما ( 6ويبين الشنننكل ( )29سرررلسرررلة القيمة الممرررافة
لبعض مشتقات البولي ستيرين وت م الصناعات التتويلية القايمة عليه.

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϱϵ
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الشكل ( :)29سلسلة القيمة المضافة لبعض مشتقات البولي ستيرين وأهم
الصناعات التحويلية القائمة عليه

البحـث الثاني
المصدرOverview of Raw Materials, Nexant :

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϲϬ
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الفصل الثالث
الفصل الثالث

119

 


عناقيد منشآت صناعة البرتوكيماويات الصغرية واملتوسطة يف
عناقيد منشآت صناعة البرتوكيماويات الصغرية واملتوسطة يف
احملتملة
الدول العربية والفرص
الدول العربية والفرص احملتملة
تمهيد

تمهيد

رناعرناع
لدوصرصر
وتطوير المش
تنميةوتطوير
ريةريةتنمية
تتتلقمر
تتتل
كبر لدو
ميةكبر
رطةت ت مية
والمتوسررطة
رغيرة والمتوسر
الصرررغيرة
رروعات الص
المشرررروعات
قمر
متور
الدول المتقدمة
كافةالدول
االقتصاد فيفيكافة
القراراالقتصاد
القرار
دورمتور
المشروعاتمنمندور
تلعبه ذهذهالمشروعات
لما تلعبه
والنامية لما
المتقدمة والنامية
درةة
االقتصاديةواالةتماعية
التنميةاالقتصادية
فيفيالتنمية
والمتوسطةدرةة
صغيرةوالمتوسطة
المشروعاتالالصغيرة
مية المشروعات
وتتجسد تت مية
واالةتماعية هاها ..وتتجسد
التالي
رتسر
توليدوتوكين
علىتوليد
قدرتهاعلى
ريةريةفيفيقدرتها
قليلةو والتالي
رماليةقليلة
رمالية
وتكلفةرتسر
كبيرةوتكلفة
معدالت كبيرة
الوظايف معدالت
وتوكين الوظايف
راسرراسر
تسرتسر
النوعية
البطالة التي
ركلةالبطالة
مشرركلة
معالجةمشر
المسررامةمةفيفيمعالجة
المسررا
وتتمتع ذهذهالنوعية
العريةية وتتمتع
الدولالعر
غالبية الدول
التي تعاني منها غالبية
زيادةالدخل
وتسررام مفيفيزيادة
بيرة وتسررا
الكبيرة
المشررروعاتالك
قوية مع المشررروعات
الدخل
وتمامية قوية
خلفيةوتمامية
رواططخلفية
المشررروعات روا
منمنالمشررروعات
المال– –على
رتسالمال
اسررررررت،دامرتس
كفاءةاسررررررت،دام
تمتاز كفاءة
المتلية كما تنها تمتاز
على
ررررررافة المتلية
الممرررررررافة
القيمةالممر
وزيادةالقيمة
وتنويعهوزيادة
وتنويعه
نجاحمشررروعه
علىنجاح
المالرعلى
وهرصالمالر
يدارته وهرص
المشررروع يدارته
لملكية المشررروع
مشررروعه
المباشررر لملكية
رتباكالمباشررر
نظرا ل رتباك
لته-نظرا ل
ضررضررلته-
الميلى.
الطريقةالميلى.
وإدارتهالطريقة
وإدارته
البتروكيماوياتاألسررراسرررية
منتجاتالبتروكيماويات
من منتجات
ووفرة من
ايلةة ووفرة
إنتاةية ايل
األسررراسرررية
قدرات إنتاةية
العريةيةقدرات
الدولالعر
تمتلرالدول
تمتلر
(األوليررة والوسرررررريطررة والتي تا لهررا ألن تتبوت مكررانررة متمياة في مجرال العنرراقيررد والتجمعر
راترات
والتجمعر
(األوليررة والوسرررررريطررة والتي تا لهررا ألن تتبوت مكررانررة متمياة في مجرال العنرراقيررد
الصناعية لصناعات البتروكيماوية التتويلية في القطاعات ا نتاةية وال،دمية الم،تلفة .ذا وقد
الصناعية لصناعات البتروكيماوية التتويلية في القطاعات ا نتاةية وال،دمية الم،تلفة .ذا وقد
ينت دراسرررررة سرررررا قة تعدتها األمانة العامة لمنظمة األقطار العر ية المصررررردرة للبترول المكانة
ينت دراسرررررة سرررررا قة تعدتها األمانة العامة لمنظمة األقطار العر ية المصررررردرة للبترول المكانة
المتمياة للدول العر ية على النطاق ا قليمي والعالمي في إنتاج البتروكيماويات األسررررررراسررررررية
المتمياة للدول العر ية على النطاق ا قليمي والعالمي في إنتاج البتروكيماويات األسررررررراسررررررية
والبوليمرات الترارية والتي من الممكن تن تعد العمود الفقر لصررررررناعات المنشررررررر ت متنا ية
والبوليمرات الترارية والتي من الممكن تن تعد العمود الفقر لصررررررناعات المنشررررررر ت متنا ية
الصغر والصغيرة والمتوسطة.
الصغر والصغيرة والمتوسطة.
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة ϲϯ
والمتوسطة
ϲϯ





120

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الرابع و الأربعون  - 2018العدد 165

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 



 1.3نماذج عناقيد منشآت صناعات البتروكيماويات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم
ا تمت العديد من دول العالم تنمية عناقيد منش ت الصناعات متنا ية الصغر والصغيرة
والمتوسررررررطة في مجال الصررررررناعات التتويلية لمنتجات البتروكيماويات وخاصرررررررة في مجال
صررناعات الب سررتير والبوليمرات ويبين الشننكل ( )30تميلة لبعض العناقيد الصررناعية في مجال
صناعات الب ستير والبوليمرات.
الشكل ( :)30أمثلة لبعض العناقيد الصناعية في مجال صناعات البالستيك والبوليمرات
البحـث الثاني
المصدرDeveloping World Class Eco Industrial Petrochemicals Downstream Clusters in Egypt,2009:

 2.3طاقة البتروكيماويات اإلنتاجية في الدول العربية
تبرررررز ت ميررررة الرررردول العر يررررة فرررري صررررناعة البتروكيماويررررات علررررى مسررررتوو العررررالم
هيرررررث تسرررررا م الصرررررناعات البتروكيماويرررررة نسرررررب إنتررررراج متميررررراة للبررررروليمرات وخاصرررررة
البررروليمرات التراريرررة (الب سرررتير و رررى مرررا تميرررل المرررواد ال،رررام األوليرررة لعناقيرررد الصرررناعات
الب سرررتيكية فررري العديرررد مرررن القطاعرررات وخاصرررة قطاعرررات التعبئرررة والتغليرررف الب سرررتيكية
والبنرررراء وا نشرررراءات والصررررناعات المغذيررررة لصررررناعة السرررريارات واألةهرررراة والمعرررردات.
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϲϰ
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هيررررث تنررررتج الرررردول العر يررررة نتررررو  %8.1مررررن ا نترررراج العررررالمي مررررن البررررولي إيييلررررين عررررالي
الكيافررررة ونتررررو  %6.4مررررن البررررولي إيييلررررين ال،طرررري مررررن،فض الكيافررررة فيمررررا تنررررتج نتررررو
 %2.4مررررن ا نترررراج العررررالمي مررررن البررررولي إيييلررررين مررررن،فض الكيافررررة و %2.1مررررن البررررولي
إيييلررررين تيرفييرررراالت ونتررررو  %1.2مررررن البررررولي فينيررررل كلوريررررد وتبلررررغ نسرررربة إنترررراج البررررولي
ستيرين نتو  %0.6من ا نتاج العالمي.
ويبررررررين الشننننننكل ( )31الطاقررررررات ا نتاةيررررررة و نسررررررب إنترررررراج الرررررردول العر يررررررة مررررررن
البوليمرات الترارية علي مستوو العالم في عام .2015
الشكل ( :)31الطاقات اإلنتاجية ونسب إنتاج الدول العربية من البوليمرات الحرارية
على مستوى العالم في عام 2015

المصدر :صناعة البتروكيماويات في العالم الدول العر ية (توا ر يوليو 2017

يذكـرررررررر تنه قد زادت الطاقة ا نتاةية من ت ـرررررررم البوليمرات الترارية في الدول العر ية
خ ل العقد الماضي هي ـث لغ ـت هوالي  29ملي ـون ك ـن ع ـام 2015

عد تن كان ـت هوال ـي

 11.1مليون كن عام  2005ويبين الشننننننكل ( )32تطور إنتاج الدول العر ية من البوليمرات
الترارية خ ل .2015-2005
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϲϱ
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الشكل ( :)32تطور إنتاج الدول العربية من البوليمرات الحرارية خالل 2015 – 2005
مليون طن
ϯϱ
ϯϬ
Ϯϱ
ϮϬ

البحـث الثاني

ϭϱ
ϭϬ
ϱ
Ϯϴ͘ϵϳ

Ϯϳ͘ϭ

Ϯϰ͘ϳ

Ϯϰ͘ϰ

ϮϮ

Ϯϭ͘ϰ

ϭϵ͘ϳ

ϭϰ͘ϵ

ϭϰ͘Ϯ

ϭϭ͘ϱ

ϭϭ͘ϭ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϬ

ϮϬϬϵ

ϮϬϬϴ

ϮϬϬϳ

ϮϬϬϲ

ϮϬϬϱ

Ϭ

المصدر :صناعة البتروكيماويات في العالم الدول العر ية (توا ر يوليو 2017

عملت العديد من الدول العر ية وخاصررررة المملكة العر ية السررررعودية على تنوع منتجات
البتروكيماويات هدف زيادة القيمة الممرررافة وتنمية الصرررناعات التتويلية للب سرررتير هيث لغ
عرردد المنتجررات الجررديرردة التي تم إنترراةهررا عررام  2016نتو  22منتج ةررديررد كرران من ت مه را
البوليمرات الهندسرررررية والبوليمرات المت،صرررررصرررررة ( ولي توكسررررري ميييلين  POMولي ميييل
مييريكري ت  PMMAتكريلونيتريررل يوتررادايين سررررررتيرين  ABSوالبولي كر ونررات والبولي
يورييان واللداين والمطاك الصناعي .يبين الشكل ( )33ت م البوليمرات المت،صصة المنتجة
في المملكة العر ية السعودية وكاقتها ا نتاةية السنوية.

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϲϲ
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الشكل (: )33أهم البوليمرات المتخصصة المنتجة في المملكة العربية السعودية
وطاقتها االنتاجية السنوية

المصدرNational Industrial Clusters Development Program ,KSA, Ministry of Commerce and :
Industry,2012

ةاءت الدول العر ية في المرتبة اليانية نتاج المييانول على مستوو العالم طاقه إنتاةية
لغت هوالي  13مليون كن وتميل نسبة  %10.6من ا نتاج العالمى .وتتصدر المملكة العر ية
السررررررعودية منتجي المييانول في الدول العر ية طاقة إنتاةية لغت هوالي  7.4مليون كن في
السررررررنرة و و مرايميرل هوالي % 6.1

(58

من ا نتراج العرالمي ونتو %57من إنتراج الردول

العر ية تليها سررلطنة عمان طاقه إنتاةية تصررل إلي هوالي  2.1مليون كن في السررنة و نسرربة
 %1.7من ا نتاج العالمي ونتو  %16.1من إنتاج الدول العر ية وتأتي ةمهورية مصررررررر
العر ية في المرتبه اليالية عر يا طاقة إنتاةية تبلغ هوالي  1.3مليون كن في السررررررنة وتميل
هوالي  %1.06من ا نتاج العالمي ونتو  %10من إنتاج الدول العر ية.
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϲϳ
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وتأتي دولة قطر في المرتبة الرا عة على مسرررتوو الدول العر ية طاقة  0.98مليون كن
في السررررررنة و و ما يميل هوالي  %0.8من ا نتاج العالمي ونتو  %7.54من إنتاج الدول
العر ية في هين يبلغ إنتاج دولة ليبيا نتو  0.66مليون كن في السرررررنة و نسررررربة  %0.54من
ا نتاج العالمي ونتو  %5.1من إنتاج الدول العر ية ينما تنتـرررررج مملكـرررررة البترين هوالـررررري
 0.44مليون كن في السررررررنة و نسرررررربة  %0.36من ا نتاج العالمي ونتو  %3.39من إنتاج
الرردول العر يررة واخيرت ةمهوريررة الجااير طرراقررة إنترراةيررة تبلغ هوالي  0.113مليون كن في
السررررررنة و نسرررررربة  %0.1من ا نتاج العالمي ونتو  %0.87من اةمالي الطاقات ا نتاةية في
البحـث الثاني

الدول العر ية  .ويبين الشننننننكل ( )34توزع نسررررررب إنتاج الدول العر ية من المييانول في عام
. 58( 2015
الشكل ( :)34توزع نسب إنتاج الدول العربية من الميثانول في عام 2015

المصدر :صناعة البتروكيماويات في العالم الدول العر ية (توا ر يوليو 2017

يعتبر المييانول من منتجات البتروكيماويات الرييسرررية والتي يمكن البناء عليها والتوسرررع
في مشروعات العناقيد الصناعية في مجاالت األهبار والد انات واألصباغ والمواد ال صقة
وصناعات األخشاب واألثاث واألرضيات وغير ا من الصناعات.
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϲϴ
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 .3.3تجارب عناقيد منشآت صناعة البتروكيماويات في الدول العربية
لم يتظ مفهوم العناقيد وتجمعات منشررات الصررناعات الصررغيرة والمتوسررطة في صررناعة
البتروكيماويات اال تمام المنشررررررود في الدول العر ية غير تن عض من الدول العر ية ا تمت
ا سررتفادة من ا مكانات غير المسررتغلة لتنمية صررناعات الب سررتير التتويلية وكانت المملكة
العر ية السررعودية ودولة ا مارات العر ية المتتدة في كليعة ذه الدول والتي تولت زيادة القيمة
الممررررررافة لمنتجات البتروكيماويات والصررررررناعات التتويلية ت مية خاصررررررة ولكن في هقيقة
األمرمعظم ذه التجمعات ( األودية الصناعية تا عة للتكومات وليست للقطاع ال،اص.
تنشئت المملـرررررركة العر يـررررررة السعودية العديد من مشروعات الصناعات التتويلية منها
مجمع را غ لتقن يات الب سررررررت ير Rabigh PlasTech Park

ا ضرررررررا فة إلى مجمع "

س

كيم" .PlasChem Parkينمررا قررامررت دولررة ا مررارات العر يررة المتترردة رريفتترراح واد ت و ظبي
للبوليمرات عام  2008هدف زيادة القيمة الم مافة لمنتجات البتروكيماويات ودعم ال صناعات
التتويلية لتوفير الفرص الصرررناعية ودعم منشررر ت الصرررناعات الصرررغيرة والمتوسرررطة

(59

ذا

وتميررل توديرة البوليمرات في كرل من المملكررة العر يررة السررررررعوديرة وا مرارات نتو  % 60من
إةمالي الصناعات التتويلية في دول ال،ليج العر ي (. 67
 .1.3.3مجمع رابغ لتقنيات البالستيك
ُمج َّمع را غ لتقنيررات الب سررررررتي رر ) ،Rabigh PlsTech Park, (RPTPو تول مجمع
صناعي خاص متكامل مع مجمع للبتروكيماويات في المملكة العر ية السعودية .يقع مج ّمع را غ
للصرررناعات التتويليّة متاذاة مشرررروع شرررركة ترورا غ وتبلغ مسررراهة المج ّمع نتو  2.4كم
وتنقسرررم المسررراهة الم،صرررصرررة للتأةير إلى عدة قطع ترا

2

صرررناعيّة مسررراهة القطعة الواهدة

 5.000م 2مع إمكانية تعديل مساهات القطع هسب اهتياةات المستيمرين.
وقد دتت ترورا غ الفعل توةيه امداداتها للمصرررررررانع التتويلية هيث وقعت اتفاقيات
مت،صررصررين في الصررناعات الب سررتيكية التتويليّة لتاويد م اللّقيم من
كويلة األةل مع عم ء
ّ
مجمعها المرررررر،م والذ تبلغ كاقتة ا نتاةية من منتجات البتروكيماويات نتو  2.4مليون كن
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϲϵ
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سررررررنويا تشررررررمل ا يييلين طاقة  1.250مليون كن والبرو يلين طاقة  900تلف كن والبولي
إيييلين من،فض الكيرا فة طرا قة  350تلف كن والبولي إيييلين ال،طي من،فض الكيرا فة طرا قة
 250تلف كن والبولي إيييلين عررالي الكيررافررة طرراقررة  300تلف كن ومونو إيييلين غ يكول
طاقة  600تلف كن والبولي رو يلين طاقة  700تلف كن وتكسرررررريد البرو يلين طاقة 200
تلف كن .لغ هجم االسرررتيمارات في مجمع را غ للصرررناعات التتويلية وتقنيات الب سرررتير إلى
نتو  4.5مليررار ل (مررا يعررادل  1.2مليررار دوالر خ ل عررام  2015عررد توةرره العررديررد من
المستيمرين المتليين والعالميين نتو المجمع قامة صناعات

ستيكية ه.

البحـث الثاني

تصرراعد هجم االسررتيمارات نتيجة لتوصررل شررركة ترورا غ إلى اتفاقيات مع مسررتأةرين
لي ثين موقع من تصرررررررل تر عة وث ثين موقع في مجمع را غ للصررررررناعات التتويلية وتقنيات
الب سررررررتير هيث هققت ترورا غ تقدما كبيرا في تتقي رؤيتها لجذب االسررررررتيمارات المتلية
واألةنبية في تعمال من شأنها تنويع اقتصاد المملكة وذلر من خ ل تصنيع منتجات من المواد
الكيميايية التي تنتجها ترورا غ من خ ل مشاريعها الم،مة والبالغ هجم استيماراتها  40مليار
ل.

قدمت ترورا غ تسعار تشجيعية في اتفاقاتها المبرمة مع المصنعين التتويليين من ةانب
ّ
يعاز دور القطاع الصرررناعي السرررعود في
تشرررجيعها لجذب االسرررتيمارات في ذا المجمع الذ
تسوي منتجاتهم متليا وإقليميا وهول العالم ويقوم المركا التقني للب ستير في ترورا غ تقديم
المسررررررراعدة التقنية والدعم التنمو والتدريبي كما يعمل المركا على تتديد الفرص المتاهة
للصررناعات الصررغيرة والمتوسررطة في قطاعات صررناعات الب سررتير والتي تعتمد على منتجات
المجمع في العررديررد من القطرراعررات وخرراصرررررررة متراكبررات تنررا يررب البولي إيييلين عررالي الكيررافررة
والصررناعات المغذية الصررغيرة لصررناعة السرريارات واألقمشررة والمنسرروةات والعبوات الطبية
وعبوات البولي إيييلين وغير ا من الصرررناعات الب سرررتيكية ( . 62-60يبين الشنننكل ( )35م،طط
موقع مجمع را غ لتقنيات الب ستير.

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϳϬ
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الشكل ( : )35مخطط موقع مجمع رابغ لتقنيات البالستيك

المصدرRabigh PlusTech Park, www.rabighplus.com :
http://www.saudiarabia-jccme.jp/forumpdf/11-5.pdf

يتمتع المسررتيمرون المتليين والعالميين من ذو ال،برة في الصررناعات التتويلية في ذا
المجمع ماايا تفمرررررريلية من هيث المرافِ

والطاقة والبنية التتتية للقيام اسررررررت،دام منتجات

ترورا غ طرق متنوعة ومبتكرة ويمررررررم مسررررررتيمرين من عدة دول ميل تلمانيا وإيطاليا
والصررررررين واليا ان لتعايا الصررررررناعة التتويلية ويسرررررررا موا في توفير آالف فرص العمل في
الصناعات الجديدة.
 .2.3.3مجمع "بالس كيم"
يُعد مجمع "بالس كيم"  PlasChem Parkمجمع عالمي المستوو للصناعات الكيميايية
والتتويلية و و ثمرة للتعاون المشررررررتر

ين شررررررركة صرررررردارة والهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وسرري،صررص ذا المشررروع الذ يجر إنشرراءه على مسرراهة  12كيلومتر مر ع جوار مجمع
صررردارة الصرررناعي الجديد في مدينة الجبيل الصرررناعية لدعم مشررراريع البتروكيماويات التتويلية
التي تقوم على است،دام منتجات صدارة مباشرة تو التي تدخل في صناعتها مواد خام تخرو يتم
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϳϭ
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توريد ا من مشرررررراريع تخرو قايمة .ويتكون موقع المشررررررروع من قسررررررمين رييسرررررريين تهد ما
للصررناعات البتروكيماوية وا خر للصررناعات التتويلية ويبين الشننكل ( )36م،طط العمليات
الصناعية وا نتاةية لشركة صدارة ومجمع

س كيم.

الشكل ( : )36مخطط العمليات الصناعية واإلنتاجية لشركة صدارة ومجمع بالس كيم

البحـث الثاني
المصدرDownstream Opportunities with Sadara, November 11,2011 :

ينعم المجمع كافة ال،دمات األسرراسررية وشرربكة البنية التتتية المتماسرركة من تمديدات خام
ولقيم وكهر اء ومياه وكافة ال،دمات والمنافع ال زمة قامة المصانع وشملت تعمال تهيئة
البنية التتتية والتجهياات األساسية المتكاملة كافة المراف

منها خدمات الر ط المباشر الميناء

وخدمات الجمار ومنافذ التسرررررروي ومراف لل،دمات الطبية والسرررررركنية والتكومية في موقع
واهد لتشرركل منظومة تمررم اسررتفادة الصررناعات الصررغيرة والمتوسررطة من موارد الصررناعات
األسرراسررية ال،ام في ظل تقديم االسررتشررارات والجدوو االقتصررادية والدراسررات الفنية لصررغار
المصنعين هول المنتجات المراد تصنيعها قبل الشروع في ناء المصانع والمنشات.
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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ويجذب المجمع تكير من  300منشأة تتتمن صناعات تتويلية تروكيماوية و ستيكية
متو سطة و صغيرة مدعمة موقعها المميا المتاخم ل شركتي صدارة للكيمياييات وترامكو توتال
"سرررررراتروب" اللتين دتتا توفير اللقيم وال،ام وال،دمات اللوةسررررررتية والتسررررررهي ت التي تقدمها
وتوفر ا الهيئة الملكية في وقت لغت اةمالي هجم االسررررررتيمارات المتققة في مجمع "بالس
كيم" في  2016نتو  10مليارات ل( . 63يبين الشننننكل ( )37م،طط موقع مجمع

سررررت كيم

والمجمعات الصناعية المجاورة (. 64
الشكل ( : )37مخطط موقع مجمع بالس كيم والمجمعات الصناعية المجاورة

المصدرDownstream Opportunities with Sadara, November 11,2011 :

 3.3.3مجمع أبو ظبي للبوليمرات
تم افتتاح المشروع الذ تبلغ قيمته  4مليار دوالر تمريكي في تواخر عام  2008وتديره
شركة ت و ظبي للصناعات األساسية (تد ير و ي شركة تا عة مملوكة الكامل للشركة العامة
القا مة لتكومة ت و ظبي .ويتتو واد البوليمرات في مدينة ت و ظبي الصناعية (إيكاد على
هوالي  60مصررررنع للمنتجات التتويلية الب سررررتيكية التي ت،دم كل من ا مارات العر ية المتتدة
ومنطقة الشرق األوسط المتيطة ها .تبلغ الطاقة االسته كية لواد البوليمرات نتو مليون كن

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϳϯ
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من الب سرررتير ال،ام سرررنويا نتاج سرررلع ذات قيمة ممرررافة ميل القناني الب سرررتيكية واألنا يب
والتقايب والتاويات.
 .4.3.3مجمعات الصناعات المتخصصة
ت،طط شركة سا ر نشاء مجمعات الصناعات المت،صصة والتتويلية للبتروكيماويات
 Spcialized Industrial Parksهرردف مسرررررررراعرردة المسررررررتيمرين في توفير الموارد البتييررة
والتسررهي ت المصرررفية وال،دمات اللوةيسررتية وتوفير المواد ال،ام ال زمة لتنمية الصررناعات
البحـث الثاني

في القطاعات الم،تلفة .ومن الم،طط تن تنتج المجمعات الصناعية المت،صصة األةااء الهامة
والنهايية لصررررناعة السرررريارات وغير ا من الصررررناعات وتشررررمل ذه المجمعات كل من مجمع
الب سررررررتير الهندسررررررى ومجمع المطاك ومجمع الد انات والط ء ومجمع البولي يورييان
ومجمع تلياف الكر ون ومجمع ا ضافات ومجمع المعادن(. 66-65
تستهدف منتجات مجمعات الصناعات المت،صصة األسواق المتلية السعودية واألسواق
الم،تلفة في كل من الشررررررق األوسرررررط وتفريقيا وتورو ا .يوضررررر الشنننننكل ( )38األسرررررواق
المستهدفة من منتجات مجمعات الصناعات المت،صصة لشركة سا ر.
الشكل ( : )38األسواق المستهدفة من منتجات مجمعات الصناعات المتخصصة لشركة سابك

المصدرSpecialized Industrial Parks, Sabic, Michigan, USA, June 26,2013. :

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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 .4.3نماذج عناقيد منشآت البتروكيماويات المحتملة في الدول العربية
تعتمد تنمية مشررروعات منشرات صررناعة البتروكيماويات تسرراسررا على مدو إمكانية توفير
مواد التغذية ال زمة صرررورة مسرررتدامة و أسرررعار تنافسرررية وكبقا للمواد ال،ام التي تتميا الدول
العر ية ينتاةها سررواء كانت من البتروكيماويات األسرراس رية ( األولية والبوليمرات الترارية
ومنتجات البتروكيماويات الوسرررريطة والبتروكيماويات المت،صررررصررررة لذا فين عددا من عناقيد
منشرررررات البتروكيماويات االصرررررغيرة والمتوسرررررطة يمكن تن تندرج تتت العناقيد المتتملة والتي
يمكن تنميتها كبقا للمواد األولية واللقيم المتوفر ومنها:
 1.4.3عناقيد التعبئة والتغليف البالستيكي
تسا م صناعة التعبئة والتغليف مسا مة كبيرة في تنمية اقتصادات دول العالم كما تتتل
منتجات الصرررررناعات الب سرررررتيكية منها مكانة امة وتلعب توث التطوير واال تكار دورا اما
في نجاح ذه الصررناعة .ذا وكما تسررلفنا سررا قا وةود كاقات ايلة من منتجات البتروكيماويات
في الدول العر ية والتي تعاز فرص قيام عناقيد التعبئة والتغليف الب ستيكي ها.
 .1.1.4.3منتجات بالستيكية
لغ إةمالي ا نتاج العالمي من المواد الب سررررررتيكية عام  2015نتو  323مليون كن
و لغت الايادة في الطلب إلى تكير من  20ضررررررعف منذ عام  1960كما و مبين في الشننننننكل
( )39و و ما يبين مدو تطور ذه الصرررررر نا عة عالم يا وت ميت ها في النواهي االقتصررررررراد ية
واالست،دامات التياتية الم،تلفة (. 38 30 29

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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الشكل ( :)39معدل نمو الطاقة اإلنتاجية العالمية من المنتجات البالستيكية
خالل الفترة 2015-1960
مليون طن /سنة
ϯϱϬ

ϯϮϯ

ϯϬϬ
ϮϱϬ
ϮϬϬ
ϭϱϬ

البحـث الثاني

ϭϬϬ
ϭϱ
ϭϵϲϬ

ϮϬϭϱ

ϱϬ
Ϭ

المصدرThe New Plastic Economy Rethinking the Future of Plastics,January,2016:

تأتي ال صين في كليعة الدول المنتجة لل صناعات الب ستيكية كبقا ه صاءات نهاية عام
 2014نسرررررربة تصررررررل إلى نتو  %26تليها دول االتتاد األورو ي نسرررررربة  %20ثم تمريكا
الشررمالية نسرربة  %19ثم اقي الدول األسرريوية نسرربة  %16فالشرررق األوسررط وتفريقيا نسرربة
 %7فأمريكا ال تينية نسبة  %5تليها اليا ان نسبة  %4وتخيرا دول روسيا االتتادية نسبة
 .%3كما يبين الشكل ()40

(57

.

ينما يبين الشكل ( )41معدالت النمو السنوية السته كات الب ستير مدفوعا نمو قطاع
التعبئة والتغليف الب ستيكي خ ل الفترة ( 2017-2015في المناك الرييسية من العالم هيث
تتتل شرربه القارة الهندية تعلى نسررب اسررته كات وتصررل إلى نتو  %10.2تيلها منطقة ال،ليج
العر ي نسررربة  %7.9ثم الصرررين نسررربة  %7.8وتليها تمريكا ال تينية نسررربة  %5.3واسررريا
نسبة  %4.5ثم تورو ا نسبة  %2.9وتخيرا تأتى تمريكا الشمالية نسبة . 34( %2.7

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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الشكل ( :)40توزع نسب إنتاج البالستيك في المناطق الرئيسية في العالم
في عام  2014مقارنة بعام 2006

المصدرWůĂƐƚŝĐƐ–ƚŚĞ&ĂĐƚƐϮϬϭϱ͕ŶĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƵƌŽƉĞĂŶWůĂƐƚŝĐWƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ĞŵĂŶĚĂŶĚtĂƐƚĞĂƚĂ͕ :
WůĂƐƚŝĐƐƵƌŽƉĞ͕ϮϬϭϱ

الشكل ( :)41معدالت النمو السنوية الستهالكات البالستيك في المناطق الرئيسية
من العالم 2017-2015
ϭϮ͘ϬϬй
ϭϬ͘ϮϬй
ϭϬ͘ϬϬй
ϳ͘ϴϬй

ϳ͘ϵϬй

ϴ͘ϬϬй
ϲ͘ϬϬй

ϱ͘ϯϬй
ϰ͘ϱϬй
Ϯ͘ϳϬй

Ϯ͘ϵϬй

أمرياا الشمالية

أوروبا

ϰ͘ϬϬй
Ϯ͘ϬϬй

أمرياا الالتينية

الصين العظمى

أسيا

دول الخليج العربم شبه القارة الاندية

Ϭ͘ϬϬй

المصدر International Trends in Plastic Packaging and Processing ,GPCA PlatiCon 2017,UAE :

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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 2.1.4.3قطاع التعبئة والتغليف البالستيكي
يميل قطاع التعبئة والتغليف الب ستيكي تعلى نسبة في استه كات المنتجات الب ستيكية
وتصرررل إلى نتو  %40يليه قطاع البناء والتشرررييد نسررربة  %20ينما يميل قطاع الصرررناعات
المغذية لصررناعة السرريارات نتو  %8ثم قطاع الصررناعات الكهر ايية وا لكترونية نسرربة %6
والقطاع الاراعي نسررربة  %4ويبين الشنننكل ( )42نسرررب االسرررت،دامات العالمية للب سرررتير في
القطاعات الم،تلفة في عام . 34( 2017
البحـث الثاني

الشكل ( :)42نسب االستخدامات العالمية للبالستيك في القطاعات المختلفة
في عام 2017
صناعات مغذية للسيارات
%8
تعبئة وتغليف
%40

أخرى
%22

زراعة
%4

بناء وتشييد
%20

كهرباء والكترونيات
%6

المصدر International Trends in Plastic Packaging and Processing ,GPCA PlatiCon 2017,UAE :

يميررل إنترراج منتجررات التعبئررة والتغليف الب سررررررتيكيررة نتو  %53-40من إةمررالي إنترراج
صررناعات المنتجات الب سررتيكية يبين الجدول ( )2متوسررط نسررب إنتاةها في عض دول العالم.
ينما يوضرررر الشننننكل ( )43كميات ونسررررب إنتاج منتجات التعبئة والتغليف الب سررررتيكية مقارنة
يةمالي إنتاج المنتجات الب ستيكية في عض الدول المنتجة.

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϳϴ
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الجدول ( :)2نسب إنتاج منتجات التعبئة والتغليف البالستيكية إلى إجمالي المنتجات البالستيكية
التحويلية في بعض الدول المنتجة
الدولة

نسبة %

رومانيا
الواليات المتتدة األمريكية
لغاريا
ةنوب تفريقيا
إيطاليا
إندونيسيا
المملكة العر ية السعودية

53
53
52
51
50
50
49

الشرق األوسط
اندا
فرنسا
تورو ا الغر ية

49
ϰϵ
ϰϵ
49

إيران
روسيا االتتادية
تورو ا
الشرق األوسط وتورو ا الشرقية

48
47
47
46

الهند
تلمانيا

45
45

العراق
ولندا

45
45

نغاريا
التشير االتتادية
الصين

44
43
40

تركيا

40

المصدرTurkish Plastics Packaging Materials follow up Report,PAGEV,2016. :

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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الشكل ( :)43كميات ونسب إنتاج منتجات التعبئة والتغليف البالستيكية مقارنة بإجمالي إنتاج المنتجات
البالستيكية في بعض الدول المنتجة
ϭϬϬ

ϰϴ

ϵϬ

ϱϯ
ϱϵ͘ϱ

ϰϵ

ϱϬ

ϰϳ

ϰϬ

ϰϬ

ϰϱ

ϰϱ

ϯϵ͘ϵ
ϯ͘ϳ

البحـث الثاني

دول أخري

ϯ͘ϵ

ϯ͘ϵ

ϯ͘ϰ

ϯ͘ϵ

ϳ͘ϲ

Ϯ͘ϱ

Ϯ͘ϲ

Ϯ͘ϲ

Ϯ͘ϯ

Ϯ͘ϲ

ϯ͘ϵ

ϱ͘ϭ

فرنسا

البرازيل

إيطاليا

تركيا

تايالند

الهند

ألمانيا

نسبة اإلنتاج المحلي %

نسبة اإلنتاج العالمي %

ϰϬ

ϳϬ
ϲϬ

Ϯϱ͘ϭ
ϱ͘ϵ

ϴϬ

ϭϲ͘ϴ
الواليات
المتحدة

ϯϮ͘ϰ
Ϯϭ͘ϳ

ϱϬ
ϰϬ
ϯϬ
ϮϬ
ϭϬ

الصين

Ϭ

اإلنتاج ( مليون طن /سنة)

المصدرTurkish Plastics Packaging Materials follow up Report,PAGEV,2016. :

تتنررروع اسرررت،دامات منتجرررات التعبئرررة والتغليرررف كبقرررا الخرررت ف خواصرررها الفياياييرررة
والكيمياييررررة واألداييررررة وتميررررل المررررواد الب سررررتيكية المرنررررة " "Flexibleهرررروالي  %55مررررن
هيرررث هجرررم منتجرررات التعبئرررة والتغليرررف الب سرررتيكية تبلرررغ قيمتهرررا فررري األسرررواق العالميرررة نترررو
 83مليرررار دوالر .يبرررين الشنننكل ( )44نسرررب األسرررواق العالميرررة لمنتجرررات التعبئرررة والتغليرررف
الب سرررتيكية المرنررررة .تميرررل منطقررررة آسررريا تعلررررى نسررربة وتصررررل إلرررى نتررررو  %41و معرررردالت
نمو تصل إلى  %4.8سنويا (. 34
تميرررل المنتجرررات الب سرررتيكية الصرررلبة " " Rigidهررروالي  %45لغرررـت قيمترررـها نترررو
 189.43مليررررار دوالر تمريكرررري فرررري عررررام  2015ومررررن المتوقررررع تن تصررررل إلررررى 262.68
مليرررررار دوالر تمريكررررري تلرررررول عرررررام  2021متوسرررررط معررررردل نمرررررو سرررررنو مركرررررب قررررردره
 . 35 34,29( .%5.71يرررررذكر تن إةمرررررالي ا نتررررراج العرررررالمي مرررررن منتجرررررات التعبئرررررة والتغليرررررف
الب ستيكية في عام  2015لغ نتو  149مليون كن.
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϴϬ



مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد الرابع و الأربعون  - 2018العدد 165

137

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 



الشكل ( :)44نسب األسواق العالمية لمنتجات التعبئة والتغليف البالستيكية المرنة
جنوب شرق أسيا
%15

أمريكا الشمالية
%24

وسط شرق أسيا
%26

وسط وجنوب أمريكا…

الشرق األوسط وأفريقيا
%4

أوروبا الغربية
%17

أوروبا الشرقية
%7

المصدر International Trends in Plastic Packaging and Processing ,GPCA PlatiCon 2017,UAE :

 1.2.1.4.3تجارة وتداول مواد التعبئة والتغليف البالستيكية
لـ رغ هجـ رم التـ رجارة العالميـ رة عام  2015لمـ رواد التعبئـ رة والتغليـ رف الب ستيكيـررـ رة نتـ رو
 78.4مليون كن معدل نمو سررررررنو  %3.1لغت قيمتها نتو  332مليار دوالر و لغ معدل
النمو السررررررنو لإلنترراج خ ل الفترة ( 2015-2011هوالي  %3.1ينمررا لغ المعرردل النمو
السنو في األسعار خ ل نفس الفترة نتو  %3.3كما و موض بالشكل (. 29( )45
الشكل ( :)45حجم التجارة العالمية لمواد التعبئة والتغليف البالستيكية وقيمتها
السوقية خالل 2015-2010
ϯϱϬ

ϯϯϮ

ϯϭϰ͘ϰ

ϯϬϯ͘ϱ

ϯϬϬ

ϮϵϮ

Ϯϴϲ͘ϱ

ϮϱϮ͘ϴ

ϮϱϬ
ϮϬϬ

ϳϴ͘ϰ

ϳϲ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϰ

ϭϱϬ

ϵϭ͘ϵ

ϳϮ͘ϭ

ϲϲ͘ϲ

ϲϳ͘ϭ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϬ

ϭϬϬ
ϱϬ

ϮϬϭϯ
مليار دوالر

Ϭ

مليون طن

المصدرTurkish Plastics Packaging Materials follow up Report,PAGEV,2016. :

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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لغت كميات مواد التعبئة والتغليف الب سررررتيكية المصرررردرة على مسررررتوو العالم في عام
 2015نتو  38.5مليون كن قيمة  167.5مليار دوالر ينما لغت الكميات التي تم اسرررتيراد ا
في نفس العام هوالي  39.9مليون كن لغت قيمتها نتو  164.5مليار دوالر كما في األشننكال
(.)47،46
الشكل ( :)46كميات تصدير مواد التعبئة والتغليف البالستيكية ،وقيمتها
على مستوى العالم خالل الفترة 2015-2010
ϭϴϬ

ϭϲϳ͘ϱ

ϭϱϴ͘ϯ

ϭϱϮ͘ϵ

ϭϲϬ

ϭϰϲ͘ϯ

ϭϰϰ͘ϭ

البحـث الثاني

ϭϰϬ

ϭϮϲ͘ϯ

ϭϮϬ
ϭϬϬ
ϴϬ

ϯϴ͘ϱ

ϯϳ͘ϯ

ϯϰ͘ϵ

ϯϮ͘Ϯ

ϯϮ͘ϵ

ϯϮ͘ϴ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϰ

ϮϬϭϯ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϬ

ϲϬ
ϰϬ
ϮϬ

مليار دوالر

Ϭ

مليون طن

المصدرTurkish Plastics Packaging Materials follow up Report,PAGEV,2016. :

الشكل ( :)47كميات استيراد مواد التعبئة والتغليف البالستيكية ،وقيمتها
على مستوى العالم خالل الفترة 2015-2010
ϭϴϬ

ϭϲϰ͘ϱ

ϭϱϲ͘ϭ

ϭϱϬ͘ϲ

ϭϲϬ

ϭϰϱ͘ϳ

ϭϰϮ͘ϰ

ϭϰϬ

ϭϮϲ͘ϱ

ϭϮϬ
ϭϬϬ
ϴϬ

ϱϳ

ϯϵ͘ϵ

ϯϴ͘ϳ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϰ

ϯϵ͘ϵ

ϯϯ͘ϴ

ϯϰ͘ϯ

ϮϬϭϮ

ϮϬϭϭ

ϮϬϭϬ

ϲϬ
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ϮϬ

ϮϬϭϯ
مليار دوالر

Ϭ

مليون طن

المصدرTurkish Plastics Packaging Materials follow up Report,PAGEV,2016. :

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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يتم من البيانات والتتلي ت السا قة تن تنمية مشروعات العناقيد الصناعية في مجال
مواد التعبئة والتغليف الب ستيكية من المتوقع تن تلقي نجاها في الدول العر ية وخاصة مع
الطاقات ا نتاةية المتمياة من م،تلف تنواع البوليمرات ال زمة لإلنتاج في ذا القطاع خاصة
مع وةود تسواق متلية وعالمية تتميا معدالت نمو مرتفعة لهذه النوعية من المنتجات.
 2.4.3عناقيد الصناعات البالستيكية المغذية لصناعة السيارات
تواةه صناعة السيارات التديية مايدا من التتديات في الوقت الرا ن عن ت

وقت

ممي هيث تتطلب صناعة السيارات التديية مايدت من األداء العالى وفى نفس الوقت مراعاة
الراهة والكفاءة وخفض معدالت استه كات الوقود وتتسين الس مة واالثر البيئي وتنافسية
األسعار .لذا فين صناعة الب ستير يمكن تن ترتفع على مستو التتديات لتلبى ذه المتطلبات
المتمار ة هيث تن الب ستير لديه من ال،صايص المتفردة فمل التكنولوةيا واأل تكار ومياة
خفض التكلفة واالستدامة مما يجعل الصناعات الب ستيكية المفتاح المناسب لتوفير ذه
االهتياةات والمتطلبات ( . 74ويميل الشكل ( )48م،طط أل م الصناعات الب ستيكية المغذية
لصناعات السيارات والتي يمكن تن تنتجها عناقيد المنشات الصغيرة والمتوسطة.

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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شكل ( : )48مخطط ألهم الصناعات البالستيكية المغذية لصناعات السيارات والتي يمكن أن
تنتجها عناقيد المنشاَت الصغيرة والمتوسطة

البحـث الثاني
المصدرSpecialized Industrial Parks, Sabic, Michigan, USA, June 26,2013. :

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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 1.2.4.3البوليمرات كمواد أولية للصناعات المغذية لصناعة السيارات
من المتوقع تن تصررل نسرربة مكونات الصررناعات الب سررتيكية المغذية لصررناعة السرريارات
في صررررناعة السرررريارات إلى نتو  % 18تلول عام  2020ينما كانت تميل نتو  % 6فقط في
عام  .1970ويبين الشنننكل ( )49تطور نسرررب إسرررت،دامات الب سرررتير في الصرررناعات المغذية
لصناعة السيارات خ ل الفترة(. 75( 2020-1970
الشكل ( : )49تطور نسب إستخدامات البالستيك في الصناعات المغذية
لصناعة السيارات خالل الفترة 2020-1970

المصدرPlastic: The Future for automakers and Chemical Companies,2012. :

وتسررت،دم تنواع م،تلفة من البوليمرات والتي يصررل عدد ا إلى اكير من  1000ةاء من
تةااء السيارات م،تلفة األشكال واألهجام ومن ةميع تنواع المواد الب ستيكية ( البوليمرات
والتي يصررررل متوسررررط مجموع توزانها إلى نتو  105كيلوةرام .ويبين الجدول ( )3ت م تنواع
البوليمرات المست،دمة في العديد من مكونات وتةااء السيارات

(74

هيث تميل مكونات المقاعد

(من وليمرات البولي يوري يان البولي رو يلين البولي فينيل كلوريد البولي كر ونات ولي
اميد نتو  %12.3من إةمالي المكونات الب سررررررتيكية وتميل البوليمرات المكونة لمنتجات
لوهررات القيررادة ( البولي رو يلين تكريلونيتريررل يوتررادايين سررررررتيرين البولي اميررد البولي
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϴϱ
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كر ونررات البولي إيييلين نتو  %14.2ينمررا تميررل البوليمرات المكونررة للمصررررررردات (البولي
رو يلين البولي كر ونات تكريلونيتريل يوتادايين سررررررتيرين نتو  %9.5وتميل البوليمرات
المكونرة لمواد التنجيرد الرداخليررة (البولي فينيررل كلوريرد البولي رو يلين البولي إيييلين البولي
يورييرران نتو  %8وتميررل وليمرات المكونررات الررداخليررة (البولي رو يلين تكريلونيتريرررل
يوتادايين سررتيرين البولي إيييلين تيرفيياالت البولي فينيل كلوريد ولي توكسرري ميييلين نتو
 %19فيما تبلغ اقي األةااء الب ستيكية األخرو نتو .%37
البحـث الثاني

الجدول ( : )3أهم أنواع البوليمرات المستخدمة في العديد من أجزاء السيارات

األجزاء والمكونات

أهم أنواع البوليمرات (البالستيك) المستخدم

ررررررررولي رررررررررو يلين ررررررررولي كر ونررررررررات تكريلونيتريررررررررل
يوتادايين ستيرين
ررررولي يورييرررران ررررولي رررررو يلين ررررولي فينيررررل كلوريررررد
ولي كر ونات ولي تميد
رررولي ررررو يلين تكريلونيتريرررل يوترررادايين سرررتيرين ررررولي
اميد ولي كر ونات ولي إيييلين
رررولي إيييلرررين رررولي تميرررد رررولي ررررو يلين رررولي توكسررري
ميييلين إيير متعدد الفينول PPE
ولي رو يلين إيير متعدد الفينول

المصدات (ممتص الصدمات
Bumpers
المقاعد
Seats
لوهة القيادة
Dashboard
نظام الوقود
Fuel System
ةسم السيارة (البدن
Body
ولي تميد ولي رو يلين
مكونات تتت غطاء متر السيارة
)(Under the Bonnet Components
رررولي ررررو يلين تكريلونيتريرررل يوترررادايين سرررتيرين ررررولي
مكونات داخلية
إيييلررررين تيرفييرررراالت ررررولي فينيررررل كلوريررررد ررررولي توكسرررري
)(Interior Firm
ميييلين
رررولي ررررو يلين رررولي إيييلررررين رررولي اميرررد رررولي فينيررررل
مكونات كهر ايية
كلوريد
)(Electrical Components
تكريلونيتريرررررل يوترررررادايين سرررررتيرين رررررولي تميرررررد رررررولي
مكونات خارةية
ررررررررو يلين تكريلونيتريرررررررل سرررررررتيرين تكرررررررري ت رررررررولي
)(Exterior Trim
رو يلين
رررررولي ررررررو يلين رررررولي كر ونرررررات رررررولي ميييرررررل مييرررررا
إضاءة
تكري ت
)(Lightning
رررولي فينيرررل كلوريرررد رررولي ررررو يلين رررولي إيييلرررين رررولي
تنجيد
يورييان
)(Upholstery
ولي رو يلين ولي إيييلين ولي تميد
خاانات تخرو
)(Other Reservoirs
المجموع

متوسط الوزن
بالسيارة (كجم)
10.0
13.0
15.0
7.0
6.0
9.0
20.0
7.0
4.0
5.0
8.0
1.0
105

المصدر (Plastic in Car, Trend, Application and their Business, Plastic Institute of Thailand,2014 . : 76

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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البولي إيييلين ونتو  0.370مليون كن من البولي كر و نات وهوالي  0.330مليون كن من
البولي اسرررريتال ونتو  0.32مليون كن من البولي يوتيلين تيرفيياالت و  0.12مليون كن من
البولي فينيل إيير المعدل وهوالي  0.06مليون كن من البولي فينيلين سلفيد

(. 78

 2.2.4.3متراكبات البوليمرات كمواد أولية لصناعات المغذية لصناعة السيارات
م ترا كبرررات البوليمرات ي مواد مترررددة تنتج من خ ل دمج تو إتتررراد البوليمر
(الراتنجات سرررواء كانت الترارية  Thermoplasticتو لداين صرررلبة الترارة Thermoset
البحـث الثاني

ويمررررررراف إليهرا عوامرل داعمرة (مقويرة  Reinforcing Agentوالتي غرالبرا مرا تكون تليراف
(كر ون تو زةاج تو تلياف كبيعية ونتيجة لذلر غالبا ما يشرررار إليها اسرررم الب سرررتير المقو
األلياف ) ،Fiber-Reinforced Plastics (FRPا ضررررررافة إلى ذلر قد تتتو

ذه المواد على

مواد مالئة ومتسنات وإضافات تعمل على تعديل خصايص وتتسين تداء المتراكبات مما
يسهم في خفض التكلفة  .يبين الشكل ( )51مكونات الب ستير المقو

االلياف (. 79

الشكل ( : )51مكونات البالستيك المقوي بااللياف

المصدرPolymer Composites for Automotive Sustainability, SUNCHEM, European Technology platform :
for Sustainable Chemistry,2017

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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مـرن المتوقـرع تن تبلغ قيمـرة تسـرواق المتراكـربات العالمـرية نتـررـرو  3.72مليـررـرار يـررـرورو
( 4.3ملياردوالر نهاية عام  2017وكانت قيمة األسررررررواق العالمية في عام  2011هوالى
 2.42مليار يورو (  2.8مليار دوالر هيث لغ معدل النمو السررنو المركب نتو  %7خ ل
الفترة ( . 2017-2011تميررل نسرررررربررة مواد المتراكبررات هرراليررا نتو  %3.6من إةمررالي المواد
األخرو المصرررنعة للسررريارات ميل التديد والصرررلب واأللومنيوم و ي نسررربة سررريطة إذا ماتم
مقارنتها صرررناعات تخر

ميل صرررناعة السرررفن والمراكب والتي تصرررل نسررربتها إلى نتو%68

ونسررربة  %10في صرررناعات الطايرات ونتو  %7في صرررناعات األنا يب والصرررهاريج ونتو
 %4في قطاعات البناء والتشررررررييد ونتو  %38في قطاعات كاقة الرياح ونتو  %14في
الصناعات ا سته كية (. 80 79
يمكن تن تستفيد صناعة السيارات من مياة الوزن ال،فيف لمتراكبات الب ستير المدعوم
األلياف والتى تجمع ين خصررررايص األلومنيوم والتديد وذلر هدف خفض توزان السرررريارات
شرررركل فعال وخاصررررة في ظل إزدياد الطلب على خفض توزان السرررريارات هدف زيادة كفاءة
الوقود وخفض االنبعاثات لتتواكب مع تشرررررريعات االتتاد األورو ي ( من  130ةرام من ثاني
تكسرررريد الكر ون كجم في عام  2015إلى تقل من  95ةرام من ثاني تكسرررريد الكر ون كجم في
عام  . 2022يمكن تن تن،فض توزان السرررررريارات نسرررررربة  %25-15اسررررررت،دام المتراكبات
المدعومة األلياف الاةاةية في هين قد ت صل ن سبة ان،فا

توزان ال سيارات ن سبة 40-25

عند اسرررت،دام المتراكبات المدعومة األلياف الكر ونية مقارنة هياكل السررريارات المصرررنعة من
الصلب والتديد واأللومنيوم(. 79
 .3.2.4.3البولي يوريثان كمواد أولية للصناعات المغذية لصناعة السيارات
تعتمد العديد من الصناعات التتويلية على منتجات البولي يورييان وخاصة في قطاعات
الصناعات المغذية لصناعة السيارات والبناء والتشييد واألثاث والفراش واألةهاة الكهر ايية
وا لكترونية وما إلى ذلر .ويميل الشننننننكل ( )52نسرررررررب اسررررررت،دامات البولي يوري يان كبقا
للتطبيقات النهايية في عام . 70( 2016
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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الشكل ( : )52نسب استخدامات البولي يوريثان طبقا ً للتطبيقات النهائية
في عام 2016
أسالك وكابالت
%8

صناعات طبية
%2

أنابيب وخراطيم
%9

صناعة السيارات
%11

االحذية
%34

البناء والتشييد
%9

البحـث الثاني

التطبيقات الهندسية
%27

المصدرAglobal Overview of the Thermoplastic polyurethane (TPU) Market, IAL Consultant, 2016 :

لغت قيمة األسررررررواق العالمية للبولي يوري يان نتو  2.1مليار دوالر تمريكي في عام
 2016ومن المتوقع تن ترتفع ذه القيمة إلى نتو  2.85مليار دوالر تلول العام 2022

(71

مسررررج معدل نمو سررررنو مركب يقدر نتو  %5.23خ ل فترة التوقعات (2022-2017
مدفوعا نمو الصرررناعات المغذية لصرررناعة السررريارات وخاصرررة في الصرررين والهند هيث يدخل
البولي يورييان في تصررررنيع العديد من تةااء السرررريارات ميل المصرررردات األسررررقف الداخلية
واأل واب والنوافذ و و مايتي خفض وزن السررريارة وزيادة كفاءة الوقود ايادة عدد األميال
ع وة على ذلر يساعد على امتصاص الصوت ويقاوم تاكل المركبات ويعاز راهة السايقين.
كما يدخل البولي يورييان في الصررناعات الطبية ميل صررناعة التقن واألةهاة المسرراعدة
لتنظيم الق لب وزرع العظام والمسرررررررالر البولية وغير ا من التطبيقات الهامة في المجال
الطبي ويتميا البولي يورييان عدم اهتواية على ت ملدنات و و مايجعله منتجا مرنا صرردي
للبيئة ويمكن تن يتل متل عض تطبيقات البولي كلوريد الفينيل.

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϵϬ
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تشكـرررررررل منطقة ا سيا والمتيط الهادئ تكبر المناك استه كا للبولي يورييان وتميل نتو
 %34من األسرررررواق العالمية ومن المتوقع تن يبلغ معدل النمو السرررررنو المركب نتو %5.9
خ ل فترة التوقعات( . 72يميـرررررررل ال شكـنننننننل ( )53تطور ت سواق البولي يورييان خ ل الفترة
(2015-1980

(. 73

الشكل ( : )53تطور أسواق البولي يوريثان خالل الفترة ()1980-2015

المصدرVersatile, innovative, global, President of the Operating Division Polyurethanes from BASF, :
Polyurethanes, BASF, Ludwigshafen

ينما تميل األشنننكال ( )60-54عض التطبيقات النهايية للداين والصرررناعات الب سرررتيكية
في مجال الصناعات المغذية لصناعة السيارات (. 76-65
الشكل ( :)54بعض أهم تطبيقات الصناعات البالستيكية والمكونات
تحت غطاء السيارة من اللدائن

المصدرPlastic in Car, Trend, Application and their Business, Plastic Institute of Thailand,2014 .:

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϵϭ
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الشكل ( :)55بعض أهم تطبيقات الصناعات البالستيكية ومكونات السيارات
من البولي ا َميد

البحـث الثاني
المصدرPlastic in Car, Trend, Application and their Business, Plastic Institute of Thailand,2014 .:

الشكل ( :)56بعض أهم تطبيقات الصناعات البالستيكية ومكونات السيارات
من البولي يوريثان

المصدرPlastic in Car, Trend, Application and their Business, Plastic Institute of Thailand,2014 .:

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϵϮ
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الشكل ( :)57بعض أهم تطبيقات الصناعات البالستيكية والمكونات
الداخلية للسيارات من البولي بروبيلين

المصدرPlastic in Car, Trend, Application and their Business, Plastic Institute of Thailand,2014 .:

الشكل ( :)58بعض أهم تطبيقات الصناعات البالستيكية والمكونات الخارجية للسيارات
من البولي بروبيلين

المصدرPlastic in Car, Trend, Application and their Business, Plastic Institute of Thailand,2014.:

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϵϯ
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الشكل ( :)59بعض أهم تطبيقات الصناعات البالستيكية ومكونات السيارات
من أكريلونيتريل بيوتادايين ستيرين

البحـث الثاني
المصدرPlastic in Car, Trend, Application and their Business, Plastic Institute of Thailand,2014 .:

الشكل ( :)60بعض أهم تطبيقات الصناعات البالستيكية ومكونات السيارات
من أنواع أخرى من اللدائن

المصدرPlastic in Car, Trend, Application and their Business, Plastic Institute of Thailand,2014 .:

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϵϰ
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 3.4.3عناقيد الصناعات التحويلية للميثانول

يرردخل المييررانول فرري العديررد مررن الصررناعات التتويليررة كمررا ررو مبررين فرري الشننكل
يرردخل المييررانول فرري العديررد مررن الصررناعات التتويليررة كمررا ررو مبررين فرري الشننكل
( )61وتقرررروم عررررض الرررردول العر يررررة ينترررراج منتجررررات تعتمررررد علرررري المييررررانول كمررررادة تغذيررررة
( )61وتقرررروم عررررض الرررردول العر يررررة ينترررراج منتجررررات تعتمررررد علرررري المييررررانول كمررررادة تغذيررررة
رييررررررـسية ميررررررل الميررررررـييل ثررررررـ ثى البيوتيررررررل إييررررررر والفورمالد يررررررد وهمررررررض األسيررررررـتير
رييررررررـسية ميررررررل الميررررررـييل ثررررررـ ثى البيوتيررررررل إييررررررر والفورمالد يررررررد وهمررررررض األسيررررررـتير
(
 5858ويعرررد الفورمالد يرررد تهرررد ت رررم المنتجرررات والتررري يمكرررن تن تقررروم عليررره العديرررد
وغـير رررـا (
وغـير رررـا
ويعرررد الفورمالد يرررد تهرررد ت رررم المنتجرررات والتررري يمكرررن تن تقررروم عليررره العديرررد
والمتوسطة.
منشات
نطاق الالمنشا
فينطاق
التتويليةفي
الصناعاتالتتويلية
منمنالصناعات
الصغيرة والمتوسطة.
ت الصغيرة
العالم
استخدام الميثانول
نسباستخدام
:):61نسب
الشكل( ()61
الشكل
مستوىالعالم
عليمستوى
التحويليةعلي
الصناعات التحويلية
في الصناعات
الميثانول في
2015
في
عام 2015
في عام

المصدر :صناعة البتروكيماويات في الدول العر ية (توا ر يوليو 2017
المصدر :صناعة البتروكيماويات في الدول العر ية (توا ر يوليو 2017

 1.3.4.4عناقيد منشاَت صناعات الفورمالدهيد
 1.3.4.4عناقيد منشاَت صناعات الفورمالدهيد
يعد الفورمالد يد تهد ت م األلديهيدات الصررررررناعية و و متاح تجاريا في شرررررركل متلول
يعد الفورمالد يد تهد ت م األلديهيدات الصررررررناعية و و متاح تجاريا في شرررررركل متلول
تركياات م،تلفة ( %50 %37و يدخل الفورمالد يد في العديد من الصررررررناعات التتويلية
تركياات م،تلفة ( %50 %37و يدخل الفورمالد يد في العديد من الصررررررناعات التتويلية
الهامة وتشررمل العديد من الصررناعات في قطاعات األثاث واألخشرراب الصررناعية وإنتاج المواد
الهامة وتشررمل العديد من الصررناعات في قطاعات األثاث واألخشرراب الصررناعية وإنتاج المواد
ال صررقة والغراء وإنتاج المنتجات الصرريدالنية والدواء الد انات والط ء واألهبار وصررناعة
ال صررقة والغراء وإنتاج المنتجات الصرريدالنية والدواء الد انات والط ء واألهبار وصررناعة
النسيج والمنتجات الاراعية والصناعات الداةنة والمطاك الصناعي والكيير من الصناعات
النسيج والمنتجات الاراعية والصناعات الداةنة والمطاك الصناعي والكيير من الصناعات
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة ϵϱ
والمتوسطة
ϵϱ
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التيوية كما يبين الشنننننكل ( .)62من المتوقع تن تنمو تسرررررواق الفورمالد يد العالمية معدل نمو
سررررررنو مركب يبلغ نتو  %5.6خ ل الفترة ( . 82( 2020-2016كما يدخل الفورمالد يد في
صناعات المواد ال صقة وال زمة نتاج األلواح ال ،شبية متو سطة الكيافة  MDFوالب ستير
ال،شبي والتي تدخل في العديد من تطبيقات البناء والتشييد وصناعات األثاث ( . 84لغ ا نتاج
العالمي لمشررررررتقات الفورمالد يد نتو  17.5مليون كن في عام  2015ومن المتوقع تن تصررررررل
الطرراقررة ا نترراةيررة نتو  21مليون كن تلول عررام  .2019ويبين الجنندول ( )4كميررات إنترراج
مشررررررتقات الفورمالد يد في عام  2015وتوقعات ا نتاج في عام  . 2019ويبين الشننننننكل ()63
البحـث الثاني

نسب ا نتاج العالمي من مشتقات الفورمالد يد (. 83
الشكل( :)62أهم الصناعات التحويلية القائمة على الفورمالدهيد

المصدر

(82

Methanol Industry Outlook Methanex Corporation, 2014 :

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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الجدول ( :)4الطلب العالمي على مشتقات الفورمالدهيد في عام  ،2015وتوقعات عام 2019

راتنجات اليوريا فورمالد يد UF
والفورمالد يد المركاة
راتنجات الفينول فورمالد يد PF
ولي توكسي ميييلين و ولي تسيتال POM

الطلب العالمي (ألف طن  /سنة)
في عام 2015

توقعات الطلب العالمي (ألف طن  /سنة)
في عام 2019

مشتقات الفورمالدهيد

2874
1388

3393
1624

نتا إرييريتول

1006

1212

ميييلين دا فينيل دا تياو سيانات MDI
 4.1يوتان دا تول 1.4 BDO
ارافورمالد يد
يكسامين
ولي تول تخر (TMP,TME,NPG
راتنجات مي مين فورمالد يد MF
تخر

885
805
665
457
444
386
1951

1047
921
824
555
518
463
2291

17471

20889

6610

المجموع

8041

المصدر (Outlook for Formaldehyde and Impact on Methanol Demand ,33’ ƌĚ͘ŶŶƵĂů/,^ŚĞŵŝĐĂůtŽƌůĚ : 83
Methanol Conference, 11’th –12 ’th November 2015, Dynea Co.

الشكل ( : )63نسب اإلنتاج العالمي من مشتقات الفورمالدهيد
أخرو
%11

راتناا اليوريا
فورمالدايد ،UF
والفورمالدايد المرا ة
ϯϴй

راتناا ميالمين
فورمالدايد
%2

بولم أول أخرو
%2
اياسامين
%3
بارافورمالدايد
%4
 1.4بيوتان داو أول
%5

راتناا الفينول
فورمالدايد
%16

ميثيلين داو فينيل داو أي و
سيانا MDI
ϱй
بولم أواسم ميثيلين،
وبولم أسيتال POM
ϴй

بنتا إريثريتول
%6

المصدر (Outlook for Formaldehyde and Impact on Methanol Demand ,33’ ƌĚ͘ŶŶƵĂů/,^ŚĞŵŝĐĂů : 83
͘World Methanol Conference, 11’th –ϭϮƚŚEŽǀĞŵďĞƌϮϬϭϱ͕ǇŶĞĂŽ

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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تميل دول منطقة اسرررررريا تعلى كلب متوقع على الفورمالد يد تلول عام  2019ويبلغ
معدل الايادة في الطلب نتو  %26.6وتليها دول منطقة الشررررررق األوسرررررط نسررررربة تقدر نتو
 %19.4ثم دول منطقة تمريكا الجنو ية ايادة في الطلب تقدر نتو  %19.2ثم تأتي تفريقيا
في المرتبة اليالية نسررربة تقدر نتو  %16.3ثم روسررريا نسررربة  %15.5ثم دول منطقة تمريكا
الشمالية نسبة  %10.6وتخيرا تأتي دول تورو ا نسبة  . 83( %8.3ويبين الشكل ( )64نسب
معدالت نمو الطلب على الفورمالد يد في المناك الرييسررررررية من العالم خ ل الفترة (-2019
. 83( 2015
البحـث الثاني

الشكل ( : )64نسب معدالت نمو الطلب على الفورمالدهيد في المناطق الرئيسية من العالم
خالل الفترة 2019-2015

المصدر (Outlook for Formaldehyde and Impact on Methanol Demand ,33’ ƌĚ͘ŶŶƵĂů/,^ŚĞŵŝĐĂů : 83
World Methanol Conference, 11’th –12 ’th November 2015, Dynea Co

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϵϴ
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 1.1.3.3.4تحليل أسواق مشتقات الفورمالدهيد في المناطق الرئيسية من العالم
ياداد الطلب شكل تساسي في منطقة تمريكا الشمالية على راتنجات اليوريا فورمالد يد
والبارافورماد يد ا ضررررافة إلى  4.1يوتان دا تول واألسرررريتال و ميييلين دا فينيل دا
تياو سرررررريانات يذكر تن مجلس الكيمياء األمريكي تشررررررار إلى تنه ال يوةد هاليا راتنجات ديلة
تفمرررررل من راتنجات الفورمالد يد من هيث التكلفة واألداء والتقنية والبراعة في التطبيقات.
وتتميا األسواق في منطقة تمريكا الشمالية النموج لذا فمن المتوقع تن تكون معدالت النمو تقل
من معدالت نمو منطقة تسرررريا ( . 83ينما ياداد الطلب في منطقة تمريكا الجنو ية على راتنجات
اليوريا فورما لد يد وال بارافورما لد يد والمي مين فورما لد يد وي عد نمو الط لب على ذه
المنتجات ضررئيل ولكنه متسررارع يد تن نا توسررع في البنية التتتية نتاج اليورييان والبولي
إستر و و مايعاز التعجيل في استيمارات منتجات ميييلين دا فينيل دا تياو سيانات و يوتان
دا تول.
تتميا دول مناك كل من تورو ا وروسرررريا وكومنولث الدول المسررررتقلة ينتعاش األسررررواق
وزيادة معدالت نمو الصرررناعات ال،شررربية ها و و مايبرز دور مشرررتقات الفورمالد يد وخاصرررة
راتنجات الفورمالد يد والبارافورمالد يد وصررررررناعات األياو رين في تلبية الطلب المتنامي
عليها .سررررررا مت راتنجات الفورمالد يد في تعظيم االسررررررتفادة من الكميات المتاايدة من النفايات
ال،شررربية من خ ل إعادة تدوير ا وإنتاج الب سرررتير ال،شررربي مما سرررا م في تتسرررين البيئة
وتقديم منتجات متمياة من األخشاب الصناعية للمستهلكين.
مازالت كميات الطلب على مشررتقات الفورمالد يد في منطقة الشرررق األوسررط ضررئيلة مقارنة
كميات الطلب على المييانول وخاصررررة في ظل اسررررت،دام المنتجات ال،شرررربية التقليدية غير تن
نا كلب متسرررررررارع على منتجات اليوريا فورمالد يد في المجاالت الاراعية كمواد مانعة
للتعجن لألسمدة الاراعية ومنتجات البارارفورمالد يد.

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϵϵ
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تعتمد األسرررواق في دول تفريقيا على االسرررت،دامات التقليدية لمشرررتقات منتجات الفورمالد يد
ميل اليوريا فورمالد يد والراتنجات األخرو في قطاعات صناعات المنتجات ال،شبية.
ينما تظل تسررررواق دول منطقة تسرررريا وخاصررررة األسررررواق الصررررينية تميل المركا الرييسرررري
والعررالمي للطلررب المتنررامي على الفورمررالررد يررد هيررث تتبوت راتنجررات اليوري را فورمررال رد يررد
والبارافورمالد يد المرتبة األولي من هيث ارتفاع نمو معدالت الطلب عليها كما يرتفع الطلب
شررررركل متاايد على منتجات ميييلين دا فينيل دا تياو سررررريانات و يوتان دا تول كما تنه
البحـث الثاني

ومن المتوقع تن ترتفع معرردالت النمو في تسررررررواق الهنررد وال ياال الطلررب على مشررررررتقررات
الفورمالد يد يتجاوز القدرة ا نتاةية التالية و الممافة (. 83
يتبين من اسررررتعرا

النماذج المتتملة لعناقيد المنشررررات الصررررغيرة والمتوسررررطة للصررررناعات

البتروكيماوية تن الدول العر ية لديها الطاقات ا نتاةية الهايلة والتي تمكنها من البدء في تنمية
ذه الصررناعات وخاصررة في مجال عناقيد صررناعات التعبئة والتغليف الب سررتيكية والصررناعات
المغذية لصرررناعات السررريارات والعناقيد الصرررناعية التي تعتمد على المييانول والذ يتنج طاقة
تصل إلى نتو  13مليون كن سنويا.

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϬϬ
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الفصل الرابع
الفصل الرابع
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مناذج بعض التجارب العاملية الناجحة لعناقيد منشآت صناعات
مناذج بعض التجارب العاملية الناجحة لعناقيد منشآت صناعات
البالستيك
البالستيك
تمهيد

تمهيد

رررتير
رررناعاتالبالبسرسر
صر
رررتعرا لبعض
اسررررتعرا
الباباسر
رررمل ذاذاالباب
رررمل
رررتير
رررناعات
عناقيدصر
نجاحعناقيد
هاالت نجاح
نماذج ووهاالت
لبعض نماذج
يشريشر
العالم.
عض الدول
والمطاكفيفي عض
والبوليمراتوالمطاك
والبوليمرات
من العالم.
والنامية من
المتقدمة والنامية
الدول المتقدمة
1.4تركيا
1.4
تركيا
النمو
االقتصادية التركية
التجرةةاالقتصادية
تصبتتالتجر
تصبتت
ترغبفيفيالنمو
التيترغب
الدولالتي
عضالدول
تتتذ هه عض
التركية نموذةا تتتذ
على
المنشرررررود هيث
التقدمالمنشرررررود
لتتقي التقدم
والتطورلتتقي
والتطور
الدولعلى
كييرامنمنالدول
االقتصررررراد كييرا
تركيا االقتصررررراد
نموذج تركيا
هيث شرررررجع نموذج
خدماتالبلديات
رينرينخدمات
العامةوتتسر
وال،دماتالعامة
البنية التتتية وال،دمات
دراسر
البلديات
وتتسر
رين البنية
وتتسررين
تطويروتتسر
تركيا تطوير
قامتتركيا
رته.رته.قامت
دراسر
تتقي
فيتتقي
ال،اصفي
القطاعال،اص
دورالقطاع
رازدور
وإ وإراز

تيمارات
تطويراالسرررر
علىتطوير
تركياعلى
ركاتتركيا
كما ركات
ذه التنمية كما
تيمارات
االسرررر

العالمالم،تلفة
دولالعالم
ررررراد معمعدول
االقتصرررررراد
االنفتاح االقتصر
على االنفتاح
والعمل على
وتشر
الم،تلفة
لل،ارج والعمل
رررررديرلل،ارج
التصرررررردير
رررررجيعالتصر
رررررجيع
ودعموتشر
ودعم
المواردالبشرررية
االقتصرراديةوو ووتأتأيليلالموارد
التنمية االقتصررادية
تتقي التنمية
البشرررية
في تتقي
عنصررر في
كبيرة أ أ ممعنصررر
صررورةكبيرة
تمتصررورة
وا واتمت
متورالتنمية.
نسان وومتور
أن اا نسان
منها أن
التنمية.
إيمانا منها
العنصر إيمانا
لهذاالعنصر
المستقبليلهذا
الدورالمستقبلي
للقيامالدور
للقيام

ن مت الصرررررر نا عة الترك ية نموا كبيرا وتصررررررب ل ها م كا نة دول ية ا مة وتركات ت
وتركات تم م
ن مت الصرررررر نا عة الترك ية نموا كبيرا وتصررررررب ل ها م كا نة دول ية ا مة
الصررررررناعات التركية في المنسرررررروةات والمواد الغذايية والمشرررررررو ات واألةهاة الكهر ايية
الصررررررناعات التركية في المنسرررررروةات والمواد الغذايية والمشرررررررو ات واألةهاة الكهر ايية
(
والسيارات والكيماويات والجلود
. 24
والسيارات والكيماويات والجلود (. 24
صنفت تركيا في المرتبة السا عة عشرة ضمن تكبر اقتصادات في العالم في عام 2014
صنفت تركيا في المرتبة السا عة عشرة ضمن تكبر اقتصادات في العالم في عام 2014
هيث لغ الناتج المتلي ا ةمالي  820مليار دوالر .ذا وقد وضعت تركيا دف كموح لتصب
هيث لغ الناتج المتلي ا ةمالي  820مليار دوالر .ذا وقد وضعت تركيا دف كموح لتصب
واهدة من تكبر عشر اقتصادات في العالم تلول عام  2023وسيتطلب ذلر مماعفة اقتصاد ا
واهدة من تكبر عشر اقتصادات في العالم تلول عام  2023وسيتطلب ذلر مماعفة اقتصاد ا
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة ϭϬϯ
والمتوسطة
ϭϬϯ
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إلى نتو ث ثة تضررررررعاف وتكير من  2تريليون دوالر ةراء تتسررررررينات وتطوير العديد من
المجرراالت ميررل الطرراقررة وتكنولوةيررا المعلومررات والتمويررل ( . 24على الرغم من عرردم توافر
مصرررادر الطاقة األهفورية التقليدية من النفط والغاز في تركيا إال تنها تصررربتت مركاا رييسررريا
ومتورا اما في نقل وتجارة الغاز والنفط المت كها العديد من خطوك النقل تمتد من ةنوب
العراق ومنطقة تر قاوين.
ا تمت تركيا في البداية األسررررواق المتلية واعتمدت شرررركل رييسرررري على التكنولوةيات
البحـث الثاني

األورو يرة واألمريكيرة في مجرال صررررررنراعرة البتروكيمراويرات

رذا وقرد سرررررررا مرت صررررررنراعرة

البتروكيماويات في نهمرررررة الب د هيث تنتج منتجات متعددة ومتنوعة من البتروكيماويات يتم
اسررررررت،دام هوالي  %70من البتروكيماويات المنتجة كمواد خام وسرررررريطة تو تولية لصررررررناعات
وقطاعـررررررـررررررات تخـررررررـرررررررو في تركيا ينما يتم يع هوالي  %30من البتروكيماويات للمستهلر
النهايـرررـررري ( . 25تتمركا صناعة البتروكيماويات في تركيا في عدة تجمعات صناعية في العديد
من المناك ميل تزميت وتزمير وكريكال و اتمان كما و مبين في الشكل (.)65
الشكل ( :)65تجمعات صناعة البتروكيماويات في تركيا

المصدرTurkey’s Chemicals Industry Expand into Global Markets, (AIChE), May 2015. :

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϬϰ
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تغررذ مصررررررررافي التكرير مجمعررات البتروكيمرراويررات رراللقيم ال زم نترراج ا يييلين
والبرو يلين والبولي فينيل كلوريد والبتروكيماويات الرييسررية ال زمة هيث تتواةد العديد من
العناقيد الصناعية ومجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة القرب من مدينة اسطنبول والتي
تعتمد على البتروكيماويات كمدخ ت نتاج منتجاتها كما يتم تصدير منتجات البتروكيماويات
والمنتجات النهايية عبر ميناء تزمير للعديد من الدول.
تأتي تركيا في المرتبة السا عة والعشرين ضمن تكب ـر الدول المص ـدرة للبتروكيماوي ـات
في العال ـم هيث ارتفعت قيمة الصادرات م ـن  12مليار دوالر عام  2007إلى  14مليار دوالر
في عام  2010و لغت نتو  20مليار دوالر في عام  2012ويعتمد التصرررررردير على المنتجات
النهايية وخاصرررة ألسرررواق دول االتتاد األورو ي والشررررق األوسرررط وتورو ا الشررررقية .ويبين
الشكل ( )66قايمة الدول العشر الرييسية المستوردة لمنتجات البتروكيماويات األساسية والنهايية
من تركيا ونسبها (. 25
الشكل ( :)66قائمة الدول العشر الرئيسية المستوردة لمنتجات البتروكيماويات األساسية
والنهائية ،من تركيا ونسبها
ألمانيا
%5

مالطا
%3

مصر
العراق %8
%6

أذربيجان
%4

أخري
%56

روسيا
%4
إيطاليا
%4
اإلمارات
%4

أسبانيا
%3

هولندا
%3

المصدرTurkey’s Chemicals Industry Expand into Global Markets, (AIChE), May 2015 :

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϬϱ
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تسررررررتورد تركيا مواد خام تولية ومنتجات نهايية من العديد من الدول المجاورة لمواةهة
وتغطية الطلب في السررررروق المتلي من المنتجات والتصررررردير إلى األسرررررواق العالمية

ذا وتتل

تركيا في المرتبة الرا عة عشرة كأكبر مستورد للبتروكيماويات في العالم و لغت قيمة وارداتها
عررام  2007نتو  55.5مليررار دوالر ينمررا لغررت نتو  88مليررار دوالر في عررام  2013تررأتي
روسررريا على قايمة تعلى عشرررر دول موردة للبتروكيماويات نسررربة تبلغ نتو  %21تليها إيران
نسبة  %11ثم تلمانيا نسبة  %5كما في الشكل (.)67
البحـث الثاني

ل ـغ ــت قي ـم ـة واردات تركي ـا ع ـام  2013م ـن من ـت ـج ـات الب ـول ـي إيي ـي ـلي ـن ن ـت ــو
 1.1مل يار دوالر و 1.38مل يار دوالر من منت جات البولي رو يلين و 0.45مل يار دوالر من
منتجات البولي سررررررتيرين و 0.77مليار دوالر من البولي فينيل كلوريد

ذا ويبلغ معدل النمو

سنويا نتو  % 10منذ عام . 25( 2000
الشكل ( :)67نسب مساهمة أعلى  10دول لتصدير منتجاتها من البتروكيماويات
األساسية والمنتجات النهائية إلى تركيا

روسيا
%21

أخري
%38

إيران
%11

ألمانيا
%5
الهند
%4

إيطاليا
%4

اليونان
%3

الواليات
المتحدة
األمريكية
%4

فلسطين المحتلة
%3
الصين
%4

دولة اإلمارات
%3

المصدرTurkey’s Chemicals Industry Expand into Global Markets, (AIChE), May 2015. :

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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 .1.1.4دور صناعة البتروكيماويات في التنمية في تركيا
شرررهدت صرررناعة البتروكيماويات في تركيا صرررعودا و بوكا خ ل العقد الماضررري هيث
شررررررهرردت نموا اقتصرررررررراديررا كبيرا خ ل الفترة  2007-2006تلتهررا فترة ركود خ ل األزمررة
االقتصرررررادية ما ين عامي  2009-2008ثم ما لبيت تن تعافت صرررررناعة البتروكيماويات وزاد
ا نتاج نتو  %27ما ين عامي  2010- 2009كم ـا ارتف ـع ا نتاج نسبة هوالي  %12خ ل
عامي  .2011- 2010ويبيـن الشكـل ( )68الطـاقـات ا نتـاةيــة مـن البتـروكيمـاويات خـ ل
الفــتـــرة . 26-25( 2011-2006
الشكل ( :)68الطاقات اإلنتاجية من البتروكيماويات في تركيا
خالل الفترة 2011-2006

المصدرGlobal Outlook, Turkeys Chemicals Industry Expand into Global Market, American Institute of :
Chemical Engner,may,2015.

تنقسم صناعة البتروكيماويات في تركيا إلي ستة تقسام وتشمل مواد الد انات والط ء
واأل سمدة والمنظفات وم ستت مرات التجميل ومنتجات العناية ال ش ،صية والكيماويات غير
العمرروية الصررناعات الب سررتيكية والمطاك .يبين الجدول ( )5قايمة منتجات البتروكيماويات
في تركيا خ ل الفترة . 25( 2011-2009
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϬϳ
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الجدول ( :)5قائمة منتجات البتروكيماويات في تركيا
خالل الفترة 2011-2009

المنتج
الدهانات ومواد الطالء (مليون طن  /سنة)
513.000
379.000.000
د انات مايية
330.000
250.000
د انات غير مايية
644.000
663.000
د انات تخر
58.000
45.000
تهبار كباعة
59.000
31.000
ملونات
األسمدة (مليون طن  /سنة)
6.900.000
7.100.000
تسمدة نيتروةينية
2.400.000
2.900.000
تسمدة فوسفاتية
المنظفات ،مستحضرات التجميل ،ومنتجات العناية الشخصية (مليون طن  /سنة)
170.000
169.000
صا ون
1.343.000
1.279.000
منظفات
14.600
12.500
كريمات
15.200
12.800
عطور
كيماويات غير عضوية (مليون طن  /سنة)
314.000
228.000
يبوكلورات
106.000
95.000
مواد تكسجينية
4.850
3.950
تكاسيد المعادن
منتجات بالستيكية (مليار دوالر)
5.1
4.1
ستير صناعي
0.9
0.8
تلواح وتف م
0.9
0.8
تنا يب
0.5
0.3
ولي تسيتال (لداين هرارية
مطاط (مليار دوالر)
1.5
1.1
إكارات
0.7
0.6
مطاك معالج
0.5
0.2
تنا يب وخراكيم
2009

2010

2011

579.000
403.000
985.000
62.000
73.000
6.500.000
2.400.000

البحـث الثاني

197.000
1.423.000
16.900
24.900
347.000
105.000
6.870
5.5
1.1
1
0.8
1.8
0.7
0.6

المصدرGlobal Outlook, Turkeys Chemicals Industry Expand into Global Market, American Institute of :
Chemical Engner,ma,2015.
Turkish Chemical Industry, 2015-2016, Chemical News, August 2016.

تتمي ا صررررررناعة البتروكيماويات في تركيا تطور ا وامتداد ا في األسررررررواق العالمية
وتشررجع الدولة مسررا مة ودور العناقيد الصررناعية والشررركات الصررغيرة والمتنا ية الصررغر في
تنمية ذه الصررررناعة تبلغ قيمة مبيعات عض ذه الشررررركات إلى تكير من مليار دوالر سررررنويا
ويبلغ عدد العاملين في ذه الشركات تقل من  50عامل كما يبين الجدول (.)6
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϬϴ
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الجدول ( :)6قائمة ببعض الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر واجمالي مبيعاتها في مجال صناعة
البترول والبتروكيماويات في تركيا

نطاق االعمال

الشركة

المبيعات ( 2013مليون دوالر)

تو راس TUPRAS

تكرير

18,7

يتكم Petkim

تروكيماويات

1,8

يوني ليفر Unilever

منتجات عناية ش،صية

1,4

تكسا AKSA
ا اليجليوAbalioglu

ستير  -فيبر

1,3

تغذية هيوانية ود انات

655

ريسا Brisa

مطاك

627

توروزToros

تسمدة

587

هياة Hayat

منظفات – مستتمرات تجميل

543

ساسا Sasa

ولي استر

535

يريلي Pireli

مطاك

533

صناعات الصودا Soda Industries

كيماويات غير عموية

503

المصدرTurkey’s Chemicals Industry Expand into Global Markets, (AIChE), May 2015. :

انتهجت عض شرررركات صرررناعة البتروكيماويات الصرررغيرة في تركيا سرررياسرررة االندماج
واالستتواذ وخاصة خ ل الفترة ( 2013-2008كما يوض الجدول ( )7فعلى سبيل الميال
اندمجت شرررررركتي داو تسررررركا في عام  2008نسررررربة  50:50ينما اسرررررتتوذت شرررررركة رينتاج
 Brenntageعلى شررررركة ترومسررررتر وكذلر اسررررتتوذت شررررركة نيتو دينكو  Nitto Denkoعلى
شركة نتو انتيكلير  Bento Bantclikفي عام . 25( 2012

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϬϵ
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الجدول ( :)7أمثلة لبعض حاالت االندماج واالستحواذ لبعض شركات البتروكيماويات الصغيرة والمتوسطة
في تركيا
المستيمر االةنبي

هصة
المستيمر %

الشركة التركية

سوكار  -تذر يجان

يتكيم
Petkim
ترومستر
Aromater
ياسار اسيف
Yasar BASEF
روما ستير
Roma Plastic

دا ور  -الهند

يبي كوزموتير زيكي ستير
Hobi Kozmetik, Zeki Plastik
سنجت
Sunjut

رنتاج  -تلمانيا
اسيف  -تلمانيا
مجموعة إيجر -
النمسا

البحـث الثاني

ةريف – الواليات
المتتدة
نيتو دينكو  -اليا ان
روشير  -فرنسا
سوكار  -تذر يجان
ةورج فيشر -
سويسرا

نتو انتيكلير
Bento Bantclik
فلورمار
Flormar
يتكيم
Petkim
اكان ستير
Hakan Plastik

قيمة الصفقة
(مليون دوالر
تمريكي

تاريخ الصفقة

2008

51

2.040

100

غير متوفر

2008

51

غير متوفر

2008

100

58

2010

72

69

2010

100

80.3

2010

100

100

2012

50

135

2012

100

168.5

2012

51

98.1

2013

المصدرTurkey’s Chemicals Industry Expand into Global Markets, (AIChE), May 2015. :

شهد قطاع إنتاج األهبار والط ء نمـررررروا لـرررررغ هوالـررررري  %31هيث ارتفع ا نتاج من
 1.37مليون كن في السنة عام  2009إلى هوالي  2.1مليون كن في السنة عام  2011مدفوعا
ارتفاع معدالت النمو في قطاع البناء ينما لغ معدل نمو قطاع الب سررررررتير والمطاك نتو
 %15فيما لغ معدل نمو قطاعات الكيماويات الغير عمررررروية والمنظفات ومسرررررتتمررررررات
التجميل ومنتجات العناية الش،صية نتو .%8
 1.1.1.4صناعة البالستيك في تركيا
تعتمد صررناعة الب سررتير في تركيا على المشررروعات الصررغيرة والمتوسررطة هيث يبلغ
عدد ذه المصرررررانع ألكير من  6500مصرررررنع ويبلغ عدد العمالة ها تكير من  250تلف عامل
وتسا م درةة كبيرة في الناتج المتلي للدولة.

لغ إنتاج تركيا من الصناعات التتويلية النهايية

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϭϬ
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للمواد الب سررررررتيكية نتو  8.2مليون كن في عام  2016قيمة هوالي  31.1مليار دوالر و و
ما ةعلها في المرتبة السررررررا عة عالميا واليانية على مسررررررتوو الدول األورو ية من هيث كميات
ا نتاج العالمية نسرربة مسررا مة في النمو للناتج العالمي لغت نتو  . 37( %2.8ذا وقد اسررتهلر
قطاع التعبئة والتغليف في األسررواق المتلية التركية نتو  3.3مليون كن و نسرربة هوالي %40
ينما اسررررتهلر قطاع البناء والتشررررييد نتو1.794مليون كن و نسرررربة نتو  %22ويبين الشننننكل
( )69كميات منتجات الب ستير ونسبها في القطاعات الم،تلفة في عام . 30 28( 2016
الشكل ( :)69كميات منتجات البالستيك ونسب مشاركتها في القطاعات المختلفة
في تركيا عام 2016
ألف طن /سنة

قطاعات أخري
1142
%14

قطاع التعبئة والتغليف
3262
%40

قطاع السيارات
326
%4

قطاع المنسوجات
326
%4
قطاع الزراعة
489
%6

قطاع البناء والتشييد
1794
%22
قطاع اإللكترونيات
815
%10

المصدرdƵƌŬŝƐŚWůĂƐƚŝĐƐ/ŶĚƵƐƚƌǇZĞƉŽƌƚ͕W's͕ϮϬϭϲ͘:

كما تبين األشننننننكال ( )74-70تطور عض الصررررررناعات التتويلية في تركيا خ ل الفترة
(. 2015-2005

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϭϭ
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الشكل ( :)70تطور صناعة األنابيب والخراطيم البالستيكية والمطاطية
في تركيا 2015-2005

البحـث الثاني
المصدرWůĂƐƚŝĐ͕WĂƐƚ͕WƌĞƐĞŶƚ͕ĂŶĚĨƵƚƵƌĞŽĨ<ŽŶǇĂWůĂƐƚŝĐ'ŽŽĚƐ^ĞĐƚŽƌ͕DĂƌĐŚ͕ϮϬϭϳ :

الشكل ( :)71تطور صناعة منتجات التعبئة والتغليف البالستيكية المرنة
في تركيا 2015-2005

المصدرWůĂƐƚŝĐ͕WĂƐƚ͕WƌĞƐĞŶƚ͕ĂŶĚĨƵƚƵƌĞŽĨ<ŽŶǇĂWůĂƐƚŝĐ'ŽŽĚƐ^ĞĐƚŽƌ͕DĂƌĐŚ͕ϮϬϭϳ͘ :

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϭϮ
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الشكل ( :)72تطور صناعة منتجات ألعاب األطفال البالستيكية
في تركيا 2015-2005

المصدرWůĂƐƚŝĐ͕WĂƐƚ͕WƌĞƐĞŶƚ͕ĂŶĚĨƵƚƵƌĞŽĨ<ŽŶǇĂWůĂƐƚŝĐ'ŽŽĚƐ^ĞĐƚŽƌ͕DĂƌĐŚ͕ϮϬϭϳ͘:

الشكل ( :)73تطور صناعة منتجات أواني ومستلزمات المطابخ البالستيكية
في تركيا 2015-2005

المصدر ͘WůĂƐƚŝĐ͕WĂƐƚ͕WƌĞƐĞŶƚ͕ĂŶĚĨƵƚƵƌĞŽĨ<ŽŶǇĂWůĂƐƚŝĐ'ŽŽĚƐ^ĞĐƚŽƌ͕DĂƌĐŚ͕ϮϬϭϳ

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϭϯ
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الشكل ( :)74تطور صناعة منتجات التعبئة والتغليف البالستيكي الصلب
في تركيا 2015-2005

البحـث الثاني
المصدرWůĂƐƚŝĐ͕WĂƐƚ͕WƌĞƐĞŶƚ͕ĂŶĚĨƵƚƵƌĞŽĨ<ŽŶǇĂWůĂƐƚŝĐ'ŽŽĚƐ^ĞĐƚŽƌ͕DĂƌĐŚ͕ϮϬϭϳ͘ :

لغت كميات صرررررررادرات تركيا من منتجات الب سررررررتير النهايية في عام  2016هوالي
 1.421مليون كن قيمة تبلغ هوالي 3.8مليار دوالر

(37 36

و و ما ةعلها في المرتبة الرا عة

والعشرررررين على مسررررتوو العالم واليانية عشررررر على مسررررتوو الدول األورو ية من هيث قيمة
الصررادرات و نسرربة مسررا مة في إةمالي معدل نمو الناتج العالمي لغ  %1وذلر من هيث قيمة
الصررررادرات العالمية

(36

ينما لغت نسرررربة مسررررا مة صررررناعة الب سررررتير التتويلية التركية في

معدالت النمو العالمية إلى نتو  %4من إةمالي الناتج العالمي من هيث ا نتاج.
وقد شررررجع ذلر في زيادة االسررررتيمارات األةنبية في صررررناعة الب سررررتير التركية وكبقا
للبيانات المعلنة في عام  2015فين عدد الشررركات المسررا مة والمسررتيمرة في مجاالت صررناعات
الب سرررتير لغ نتو  311شرررركة وتصررردرت الشرررركات األلمانية المشرررهد نسررربة لغت هوالي
 %14تلتها إيطاليا نسرررررربة %9

ذا وتميل دول االتتاد األورو ي نتو  % 62من إةمالي

الشركات العالمية المستيمرة في ذا القطاع التيو في تركيا (. 36

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϭϰ
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ويبين الشكل ( )75الدول الرييسية األةنبية ونسب مشاركتها في االستيمارات في مجال
صناعات الب ستير النهايية في تركيا لعام .2015
الشكل ( :)75الدول الرئيسية األجنبية ونسب مشاركتها في االستثمارات التركية
في مجال صناعات البالستيك النهائية في عام 2015
سويسرا
%3
ألمانيا
%14
دول أخرو
%25

إيطاليا
%9
سوريا
%8

بلواريا
%2
أسبانيا
%3

فرنسا
%7
اوالندا
%7
الواليا

النمسا
%2

إيران
%7

المتحدة األمرياية
%4

ألربياان
%3

بريطانيا
%3

بلاياا
%3

المصدرTurkish Plastics Industry& Importance of Cost Reduction Techniques,PAGEV,2015 :

تصرردر تركيا منتجاتها الب سررتيكية النهايية ألكير من  200دولة على مسررتو العالم

ذا

وتميل  10دول فقط نسررربة  %47من إةمالي صرررادرات تركيا من منتجاتها الب سرررتيكية النهايية
وتأتي دولة العراق في مقدمة ذه الدول تليها المملكة المتتدة ثم فرنسرررررررا ثم دولة فلسررررررطين
المتتلة فأذر يجان فييران ثم رومانيا تليها إيطاليا وتخـرررررريرا روسيـررررررا االتتادية .ويميـرررررررل
الجدول ( 8تعلى  10دول مستوردة لمنتجات الب ستير وكمياتها وقيمتها في عام 2016

(. 36

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϭϱ
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الجدول ( :)8أعلى  10دول مستوردة لمنتجات البالستيك النهائية من تركيا وكمياتها وقيمتها في
عام  2016وكمياتها وقيمتها في عام 2016

البحـث الثاني

الدولة

(ألف طن /سنة)

مليون دوالر

 %من إجمالي الكميات

العراق

182

341

13

تلمانيا

81

276

6

المملكة المتتدة

72

181

5

فرنسا

48

155

3

فلسطين المتتلة

67

151

5

تذر يجان

51

132

4

إيران

48

126

3

رومانيا

39

121

3

إيطاليا

41

116

3

روسيا االتتادية

43

95

3

إةمالي الدول العشر

670

1.695

47

اقي الدول

751

2.080

53

اإلجمالي

1.421

3.775

100

المصدرdƵƌŬŝƐŚWůĂƐƚŝĐƐ/ŶĚƵƐƚƌǇZĞƉŽƌƚ͕W's͕ϮϬϭϲ͘:

 2.1.1.4عنقود قونية لصناعات البالستيك الصغيرة والمتوسطة
منطقة قون ية الصررررررناعية تهد النماذج الناةتة في مجال عناقيد الصررررررناعات الصررررررغيرة
والمتوسطة في قطاعات صناعات الب ستير الم،تلفة .وتعتبر مدينة قونية ي تهد األميلة للمدن
الصرررناعية التركية والتي تنشرررئت هدييا وتصررربتت مركا لإلنتاج والتجارة ذات شرررهرة عالمية
وتتوسررط مدن رييسررية ميل اسررطنبول تزمير تنطاليا ومرسررين .كما في الشننكل ( )76تشررتمل
منطقة قونية الصناعية على نتو  430شركـرررررة تعمـرررررل في  40قطاعا م،تلفا وتشمل صناعات
الغذاء وا الت واألثاث المنالي والمكتبي قطع غيار السرررررريارات الصررررررناعات الب سررررررتكية
الم،تلفة والمعدات واألهذية والم س والمنسوةات وا الت الاراعية

ذا ويعمل ها نتو

 30تلف عامل.

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϭϲ
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الشكل ( :)76منطقة قونية الصناعية في تركيا

المصدرWůĂƐƚŝĐ͕WĂƐƚ͕WƌĞƐĞŶƚ͕ĂŶĚĨƵƚƵƌĞŽĨ<ŽŶǇĂWůĂƐƚŝĐ'ŽŽĚƐ^ĞĐƚŽƌ͕DĂƌĐŚ͕ϮϬϭϳ͘:

تشررتمل منطقة قونية على عناقيد مشررروعات الصررناعات الب سررتيكية والمطاكية وتشررمل
نتو  153مشررررروع صررررغير ومتوسررررط وتعمل في خمسررررة قطاعات فرعية و ي إنتاج األنا يب
وال،راكيم الب سررررررتيكية ومواد التعبئة والتغليف المرنة والصررررررلبة ولعب األكفال وتواني
ومسررررررتلامات المطبخ الب سررررررتيكية ومواد البناء والتشررررررييد الم،تلفة الب سررررررتيكية والمطاكية
ا ضرررررافة إلى العديد من صرررررناعات األثاث المنالي والمكتبي وإكسرررررسررررروارات المنسررررروةات
والم س الب ستيكية .ويشمل الجدول ( )9قايمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في
الصناعات الب ستيكية منطقة قونية التركية هتى عام . 40( 2017

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϭϳ
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الجدول ( :)9قائمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الصناعات البالستيكية بمنطقة
قونية التركية
األنا يب وال،راكيم

عدد المشروعات الصغيرة
والمتوسطة (قونية)
63

عدد المشروعات الصغيرة
والمتوسطة (تركيا)

نسب مساهمة اإلنتاجية
اإلجمالية التركية %

القطاع

التعبئة والتغليف الب ستيكية المرنة

18

519

4

لعب األكفال

5

43

2

تواني ومستلامات المطا خ

6

298

3

التعبئة والتغليف الصلب

61

1600

1

790

7

البحـث الثاني

المصدرWůĂƐƚŝĐ͕WĂƐƚ͕WƌĞƐĞŶƚ͕ĂŶĚĨƵƚƵƌĞŽĨ<ŽŶǇĂWůĂƐƚŝĐ'ŽŽĚƐ^ĞĐƚŽƌ͕DĂƌĐŚ͕ϮϬϭϳ͘:

تصرردر منطقة قونية الصررناعية منتجاتها الب سررتيكية الم،تلفة إلى  178دولة هول العالم
ل غت قي مة صرررررررادرات ها عام  2001نتو  100مليون دوالر شررررررك لت نتو  % 0.3من قي مة
الصرررادرات التركية في ذلر الوقت إال تنها وخ ل خمسرررة عشرررر عاما ارتفعت قيمة صرررادراتها
إلى نتو  2.6مليار دوالر سررنويا في عام  2017و لغت نسرربة مسررا متها هوالي  % 1من قيمة
صادرات تركيا .ومن الم،طط تن ترتفع النسبة إلى  % 3خ ل العقدين القادمين (. 40
 .2.4الواليات المتحدة األمريكية
 .1.2.4عنقود صناعة البوليمرات والمطاط بأوهايو
يعد عنقود أوهايو عاصمة صناعة المطاك والبوليمرات في العالم تنشئ عام 2001

(47

الواليات المتتدة األمريكية ويشتمل العنقود على  7قطاعات صناعية رييسية وتشمل قطاعات
المبيدات واألسررررمدة والمنتجات الاراعية والد انات واألصررررباغ والمواد ال صررررقة والمنظفات
والصرررررا ون والمطاك والراتنجات والمطاك الصرررررناعي واأللياف الصرررررناعية ا ضرررررافة إلى
صررناعة البتروكيماويات األسرراسررية ويبلغ عدد العمالة في قطاع البوليمر والمطاك العنقود نتو
 130تلف عامل ( . 46 41يبين الشكل ( )77تنوع صناعات الب ستير والمطاك العنقود.

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϭϴ
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الشكل ( :)77تنوع نسب صناعات البالستيك والمطاط في عنقود أوهايو
منتجات رغوية
%3

أحزمة وأنابيب بالستيكة
%3
صناعات مطاط أخري
%12

راتنجات المطاط
والبالستيك
%18
األفالم والشرائح
والشنط البالستيكية
%10

القوالب البالستيكية
%5

إطارات
%6

منتجات بالستيكية أخري
%38

زجاجات بالستيكية
%5

المصدرPolymer – Detailed Rubber and Plastic Resins and Products, and Related Machinery, Ohio :
Development Services Agency, 2017.

سا م عنقود صناعة البوليمرات والمطاك أو ايو في رفع الناتج المتلى ا ةمالي GDP

لوالية تو ايو إلى نتو  610مليار دوالر في عام  2015و و ما يميل نتو  %3.4من إةمالي
الناتج المتلى للواليات المتتدة ليمررررع والية تو ايو في المرتبة السررررا عة ألعلى ناتج متلى في
الواليات المتتدة األمريكية ويقع متوسررطا ين والية نسررلفانيا والتي تأتى في المرتبة السررادسررة
وواليررة نيوةيرسرررررري والتي تتررل في المرتبررة اليررامنررة تررأتى واليررة تو ررايو في المرتبررة اليررانيررة
والعشرررين على مسررتوو العالم نسرربة  % 0.8من إةمالي الناتج العالمي وذلر كبقا هصرراءات
البنر الدولي.
لغت صرررادرات عنقود تو ايو في عام  2015من الصرررناعات الب سرررتيكية نتو  2مليار
دوالر ينما لغت نتو  1.4مليار دوالر لصناعات المطاك

(42

وتصل نسبة صغار المصدرين

إلى نتو  %90من إةمالي صادرات العنقود (. 43

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϭϵ
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يشررررررتمررل عنقود تو ررايو على تكير من  2800منشررررررررأة تعمررل في مجررال البوليمرات
والصررناعات الب سررتيكية ويصررل عدد المنشرر ت التي يعمل ها تقل من  100عامل نتو 2100
منشاة ( . 45 44ويميل الشكل ( )78خاركة منش ت صناعات البوليمرات في عنقود تو ايو (. 46
انتهج عنقود تو ايو للبوليمرات استراتيجية شاملة لتنمية وتطوير صناعة البوليمرات في
والية تو ايو وذلر من خ ل ناء ع قات تعاون مع كافة الجهات ذات الصررررلة والمصررررلتة في
الواليرة والتعراون مع العرديرد من الجرامعرات والمراكا البتييرة والمعرا رد والجرامعرات من تةرل
البحـث الثاني

التطوير واال تكار والتجديد ما ي،دم العم ء والصناعة .ا ضافة إلى البتث عن التكنولوةيات
الجديدة واكتشرررافها ل،دمة الصرررناعة كما تبني العنقود تيمرررا سرررياسرررة التواصرررل مع الشرررركات
السررررررتبيان اهتياةاتهم وتعايا المياة التنافسررررررية للعنقود ا ضرررررررافة إلى الدعم الفني لجميع
الشركات المنتجة غض النظر عن هجم الشركة (. 47
الشكل ( :)78خارطة منشآت صناعات البوليمرات في عنقود أوهايو

المصدر ϮϬϭϭhƉĚĂƚĞ͗KŚŝŽ‘ƐWŽůǇŵĞƌ^ƚƌĂƚĞŐŝĐKƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇZŽĂĚŵĂƉ͕KŚŝŽWŽůǇŵĞƌ^ƚƌĂƚĞŐǇŽƵŶĐŝů :

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϮϬ
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تدت ذه االستراتيجية والسياسات الناةعة للعنقود في ةذب اال ستيمارات والمشروعات
منذ نشأته هتى األن لـررررررغ عدد المشروعات المعلن عنها خ ل الفترة ( 2016-2013نتـررررررو
 118مشروع و استيمارات لغت نتو  591مليون دوالر و لغت قيمة االستيمارات في قطاع
الصرررناعات الب سرررتيكية نتو  513مليون دوالر ( . 48يعد عام  2015و العام األعلى اسرررتيمارا
خ ل ذه الفترة تجم مشرررررروعات اسرررررتيمارية لغت نتو  187.3مليون دوالر ينما كان عام
 2013األكير توفيرا في عرردد الوظررايف الجررديرردة ويبين الشرررررركررل ( 79هجم االسررررررتيمررارات
للمشروعات الكبرو والمعلن عنها خـ ل الفترة (. 48( 2016-2013
الشكل ( :)79حجم االستثمارات للمشروعات الكبرى المعلن عنها
خالل الفترة ( )2016-2013بعنقود أوهايو 



المصدرPolymer – Detailed Rubber and Plastic Resins and Products, and Related Machinery, Ohio :
Development Services Agency, 2017.

تلعب االسررررررتيمارات األةنبية دورا اما في الوصررررررول العنقود إلى العالمية هيث فتتت
هوالي  74شررررررركة عالمية نتو  84فرع لها العنقود كما تمتلر تكير من شررررررركة تم فرع لها
العنقود ويبين الشننننننكل ( )80عدد المشررررررروعات في قطاع الب سررررررتير والمطاك خ ل الفترة
(. 48( 2005-2015
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϮϭ
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1الشكل ( :)80عدد المشروعات في قطاع البالستيك والمطاط
خالل الفترة 2015-2005

البحـث الثاني
المصدرPolymer – Detailed Rubber and Plastic Resins and Products, and Related Machinery, Ohio :
Development Services Agency, 2017.

يبين الشكل تع ه تن عدد منش ت صناعة البوليمرات في تو ايو ان،فض نسبة تصل إلى
نتو  % 15.8هيث ان،فض من  1122منشرررررررأة في عام  2005إلى  1029منشرررررررأة في عام
 2015ويعررد رذا التغيير في تو رايو ةاءا من االتجرراه العررام للواليرات المتترردة والرذ شررررررهررد
ان،فاضررا نسرربة  .% 14.0وقد يعاو ذا االن،فا

في عدد المنش ر ت على المدو الطويل إلى

المنافسررررة هيث تلجأ الشررررركات في الكيير من األهيان إلى زيادة هصررررتها في األسررررواق وزيادة
الوفورات من خ ل عمليات الدمج لتوفير القدر األكبر من المال وزيادة الم،صرررررصرررررات المالية
لتطوير التكنولوةيررات والمنتجررات المبتكرة كمررا يمكن تن تغل

عض المنشررررررر ت األقرل كفرراءة

واألقل قدرة على المنافسة (. 48



دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϮϮ
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تصررربتت تسرررواق التصررردير تكير ت مية لمصرررنعي الب سرررتير والمطاك في تو ايو يبين
الشكل ( )81قيمة صادرات عنقود تو ايو من المنتجات الب ستيكية والمطاكية إلى عض الدول
الرييسررة في العالم خ ل الفترة ( (2016-2005وزادت نسرربة الصررادرات توالي  %51هيث
ارتفعت الصرررررررادرات من  1,563مليار دوالر عام  2005إلى هوالي  2,372مليار دوالر عام
.2016
الشكل ( :)81قيمة صادرات عنقود أوهايو من المنتجات البالستيكية والمطاطية
إلى بعض الدول الرئيسة في العالم خالل الفترة 2016-2005

المصدرPolymer – Detailed Rubber and Plastic Resins and Products, and Related Machinery, Ohio :
Development Services Agency, 2017.

 .3.4الهند
نجتت الهند في تطوير عناقيد منش ت الصناعات الب ستيكية متنا ية الصغر والصغيرة
والمتوسطة دون الكبيرة و ذلر دعمت الصادرات وتوةدت فرصا ل تكار وهققت ةودة عالية
مصتو ة ينتاةية مرتفعة واعتبرت الهند منذ فترة عيدة ذه المنش ت قاكرة لنمو ا واعتمدتها
وسيلة للعدالة االةتماعية وتقليل الفوارق خاصة ين الريف والتمر و ين م،تلف تقاليم الهند.

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϮϯ
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 .1.3.4نماذج عناقيد الصناعات البالستيكية والكيماويات في الهند
نموذج عناقيد الصررررناعات الب سررررتكية في الهند يعد تهد النماذج في الدول النامية هيث
تميل المنشرررر ت الصررررغيرة والمتنا ية الصررررغر والمتوسررررطة ت مية كبرو في التنمية الصررررناعية
واالقتصرررررررادية كما تلعب دورا متوريا في توفير فرص العمل ونمو الناتج المتلى ا ةمالي
ووفقا لتقديرات البنر الدولي تميل المنشررر ت متنا ية الصرررغر والصرررغيرة والمتوسرررطة تكير من
 ٪80من إةمالي المنش ت الصناعية في الهند.
البحـث الثاني

تسا م الصناعات متنا ية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مجاالت التصنيع
وال،دمات نتو  % 37.5من إةمالي الناتج المتلى ويبين الشننننننكل ( )82نسرررررررب مسرررررررا مة
الصررناعات متنا ية الصررغر والصررغيرة والمتوسررطة في مجاالت التصررنيع وال،دمات في الناتج
المتلي لدولة الهند خ ل الفترة (. 49( 2013-2006
الشكل ( :)82نسب مساهمة الصناعات متناهية الصغر ،والصغيرة ،والمتوسطة في
مجاالت التصنيع والخدمات في الناتج المحلي لدولة الهند خالل الفترة 2013-2006

المصدرSME Cluster Survice,2016 :

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϮϰ
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 .1.1.3.4عنقود بالسور للبالستيك
يعتبر عنقود

سور ( )Balasoreتهد العناقيد الصناعية البارزة في الهند ويتتو على

تكير من  200صناعة متنوعة ويقع العنقود في والية

سور على مساهة  500فدان ويتتو

العنقود على المنش ت متنا ية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتي تعمل في قطاعات صناعة
الكيماويات والورق وا كارات والايوت واألدوية واألثاث وا لكترونيات والصررررناعات
الب ستيكية والصناعات الغذايية (. 50
ويبين الشنننكل ( )83نسرررب مسرررا مة منشرررات صرررناعة الب سرررتير في العنقود هيث تميل
المنشررر ت الصرررغيرة نتو  % 51من إةمالي منشرررات الب سرررتير العنقود ينما تميل المنشررر ت
متنا ية الصرررغر نتو  % 31ينما تميل المنشرررات المتوسرررطة نتو  .% 18يبلغ عدد العمالة في
قطاع الصررررررناعات الب سررررررتيكية نتو  3000عامل ويعمل معظمهم في صررررررناعات األكياس
واألنا يب الب ستيكية (. 50
الشكل ( :)83نسب مساهمة منشآت صناعة البالستيك في عنقود بالسور للبالستيك

منشا َ متناهية الصغر
31%
منشا َت صغيرة
%51
منشا َت متوسطة
%18

المصدرCluster Profile, Balasore Plastic Industries, The Energy and Resources Institute, India,2015. :

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϮϱ
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تميل صناعة الشنط واألكياس الب ستيكية نتو  %33من إةمالي الصناعات الب ستيكية
العنقود ينما تميل صرررناعة األنا يب الب سرررتيكية والتجهياات نتو  %17وتميل المسرررتلامات
المنالية (خاانات مياه كراسرررررري دلو كاوالت الخ هوالي  %11ينما تميل الصررررررناعات
الب ستيكية األخرو نتو  %39كما يوض في الشكل (. 50( )84
الشكل ( :)84نسب الصناعات البالستيكية في عنقود بالسور للبالستيك
أنابيب وتااي ا
%17

البحـث الثاني

الشنط واالايال البالستياية
%33

صنالا بالستياية أخرق
%39

المستل ما المن لية
%11

المصدرCluster Profile, Balasore Plastic Industries, The Energy and Resources Institute, India,2015. :

 2.1.3.4عنقود انكلشوار
تنشرررررئ العنقرررررود فررررري سبعينيـرررررـات القررررررن الماضررررري علرررررى مساهـرررررـة  3950فررررردان
( 1600كتررررررار ويتتررررررو عنقررررررود تنكلشرررررروار ( Ankleshwarلصررررررناعات الب سررررررتير
والكيماويرررات علرررى نترررو  1200منشرررأة صرررغيرة ومتوسرررطة منهرررا هررروالي  600منشرررأة تعمرررل
فررررررررري مجررررررررراالت األصرررررررررباغ والمبيررررررررردات التشررررررررررية والكيماويرررررررررات المت،صصرررررررررة
والمستتمررررررات الصررررريدالنية والرررررد انات والمنسررررروةات .كمرررررا يتترررررو العنقرررررود تيمرررررا
علرررى العديرررد مرررن المنشررر ت الكبررررو ميرررل ة كسرررو وفرررايار وكاديرررـ

وستيرليرررـت و رررو مرررا

تعطرررى دفعررررة قويرررة للتصررررنيع السرررريع فرررري العنقرررود .تعمررررل المنشررر ت الصررررغيرة والمتوسررررطة
علرررررى تلبيرررررة اهتياةرررررات الصرررررناعات الكبررررررو فررررري العنقرررررود وخاصرررررة الصرررررناعات الدواييرررررة
والمنسوةات (. 51
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϮϲ
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 .4.4دول االتحاد األوروبي
شررهـرررررررردت عناقيد تجمعات صررناعات الب سررتير في دول االتتاد األورو ي كفرة كبيرة
هيث لغ عدد المنشرررررر ت العاملة في ذا القطاع في عام  2014نتو  62تلف منشررررررأة ومعظمها
منش ت صغيرة ومتوسطة لغـررت عايداتها نتـررو  350مليـررار يـررورو ويعمـررل ها تكـررير مـررن
 1.45مليون عامل ( . 57لغ إنتاج دول االتتاد األورو ي من المنتجات الب سرررتيكية عام 2014
نتو  59مليون كن و و معدل إنتاج ثا ت تقريبا منذ عام  2004ويبين الشننننننكل ( )85إنتاج
دول االتتاد األورو ي من المنتجات الب ستيكية خ ل الفترة . 57( 2014-2004
الشكل ( :)85إنتاج دول االتحاد األوروبي من المنتجات البالستيكية
خالل الفترة 2014-2004

المصدرWůĂƐƚŝĐƐ–ƚŚĞ&ĂĐƚƐϮϬϭϱ͕ŶĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƵƌŽƉĞĂŶWůĂƐƚŝĐWƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ĞŵĂŶĚĂŶĚtĂƐƚĞĂƚĂ͕ :
͘WůĂƐƚŝĐƐƵƌŽƉĞ͕ϮϬϭϱ

يتمركا ثليي الطلب على المنتجات الب ستيكية في  5دول من االتتاد األورو ي كما في
الشكل ( )86هيث تأتى تلمانيا في المرتبة األولى نسبة  %24.9تليها إيطاليا نسبة %14.3
ثم فرنسرررا نسررربة  %9.6ثم ريطانيا نسررربة  %7.7وفى المرتبة ال،امسرررة تأتي اسررربانيا نسررربة
. 57( %7.4
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϮϳ
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يميل قطاع التغليف والتعبئة الب سررررررتيكية تعلى نسرررررربة من إةمالي اسررررررته

المنتجات

الب سررتيكية في دول االتتاد األورو ي نسرربة تصررل إلى نتو  %40يليها قطاع البناء والتشررييد
نسررربة  % 20ثم قطاع الصرررناعات المغذية لصرررناعة السررريارات نسررربة هوالي  %9وكما و
موض في الشكل (.)87
الشكل ( :)86نسب توزع الطلب على المنتجات البالستيكية في دول االتحاد األوروبي
2014-2012
البحـث الثاني
المصدرWůĂƐƚŝĐƐ–ƚŚĞ&ĂĐƚƐϮϬϭϱ͕ŶĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƵƌŽƉĞĂŶWůĂƐƚŝĐWƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ĞŵĂŶĚĂŶĚtĂƐƚĞ :
͘ĂƚĂ͕WůĂƐƚŝĐƐƵƌŽƉĞ͕ϮϬϭϱ

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϮϴ
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الشكل ( :)87نسب توزع استخدامات البالستيك في القطاعات المختلفة
في دول االتحاد األوروبي في عام 2014
أخري ( دوائية-أجهزة
منزلية ،أثاث،صحة)..،
%23

صناعات سيارات
%9
إلكترونيات وكهرباء
%6

أخرى
Ϯϲй

بناء وتشييد
%20
صناعات تعبئة
بالستيكية
%40

زراعة
%3

المصدرWůĂƐƚŝĐƐ–ƚŚĞ&ĂĐƚƐϮϬϭϱ͕ŶĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƵƌŽƉĞĂŶWůĂƐƚŝĐWƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ĞŵĂŶĚĂŶĚtĂƐƚĞĂƚĂ͕ :
͘WůĂƐƚŝĐƐƵƌŽƉĞ͕ϮϬϭϱ

يوض الشكل ( )88األنواع الم،تلفة من الب ستير المست،دم في الصناعات الم،تلفة في
دول االتتاد األورو ي في عام  2014هيث يسرررررررا م البولي إيييلين من،فض الكيافة والبولي
إييي لين ال،طي من،فض الكيافة أعلى نسرررررربة في القطاعات الم،تلفة ينما يسررررررا م البولي فينيل
كلوريد النسررربة األعلى في قطاع البناء والتشرررييد ويسرررا م البولي رو يلين النسررربة األعلى في
قطاع الصناعات المغذية لصناعة السيارات وصناعة األةهاة الكهر ايية وا لكترونيات (. 57

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϮϵ
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الشكل ( :)88األنواع المختلفة من البالستيك المستخدم في الصناعات المختلفة في
دول االتحاد األوروبي في عام 2014

البحـث الثاني
المصدرWůĂƐƚŝĐƐ–ƚŚĞ&ĂĐƚƐϮϬϭϱ͕ŶĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƵƌŽƉĞĂŶWůĂƐƚŝĐWƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ĞŵĂŶĚĂŶĚtĂƐƚĞ :
͘ ĂƚĂ͕WůĂƐƚŝĐƐƵƌŽƉĞ͕ϮϬϭϱ

 1.4.4جمهورية التشيك االتحادية
ي إهدو دول االتتاد األورو ي التديية والتي انممت في عام  2004إلى دول االتتاد
األورو ي وتعد تجر تها في إنشرررررراء العناقيد الصررررررناعية هديية نوعا ما هيث اسررررررت،دم مفهوم
العناقيد الصناعية ألول مرة مبادرة من وزارة الصناعة والتجارة ووكالة التنفيذ في عام 2002
هدف المسررراعدة في تنمية منطقة مورافيا -سررريليايا وتسرررفرت دراسرررات الجدوو عن ضررررورة
تبنـررررررري استراتيجية إنشاء التجمعات العنقودية تيث ال يقل عدد المنش ت الصغيرة والمتوسطة
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϯϬ
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عن  %60من إةمالي المنشر ت الصرناعية العنقود ا ضرافة إلى اشرتراك وةود مراكا توث
وتطوير تا عة للجامعات والمعا د البتيية .ت م المبادئ الرييسرررية التي هددتها االسرررتراتيجية ي
مساعدة المنش ت الصغيرة والمتوسطة التجم على تتديد فرص التعاون من تةل إزالة التواةا
التقليررديررة للنمو ميررل التصررررررول على التمويررل وتكنولوةيررات المعلومررات والبتررث والتطوير
ال،اصرررين ها تو إك ق منتجات إلى تسرررواق ةديدة وتشررركيل شررربكات التعاون التي تركا على
البتث والتطوير واال تكار هدف إنتاج منتجات ةديدة ونتج عن ذلر إنشاء تول منطقة عنقودية
و ي منطقة "سيليايا مورافيا للصناعات الهندسية" هتـرررررى لـرررررغ عدد المناكـررررر العنقوديـرررررة
الم،طط ـة إل ـى تكي ـر م ـن  72عنقود في م،تلف الصناعات على مستو الجمهورية وتم تنفيذ
نتو  62عنقود منها

(52

وتم إنشررررررراء  42عنقود منها

(56

ويبين الشننننننكل ( )89ت م العناقيد

الصناعية في ةمهورية التشير االتتادية (. 53
الشكل ( :)89أهم العناقيد الصناعية في جمهورية التشيك االتحادية

المصدرPavla_Bruskova_Regional_Development_Agency_Ostrava_National_Cluster_Association :

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϯϭ
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 1.1.4.4عنقود أومنيباك
يعد عنقود تومنيبا  Omnipackلصناعات التعبئة والتغليف في منطقة هراديك كرالوف
والذ تنشرررئ عام  2005التجمع العنقود األكير تقدما وكأهد نتاج المبادرة الوكنية التشررريكية
المشاركة في رنامج العناقيد .وي،تص العنقود تصنيع المنتجات الب ستيكية وصناعة ا الت
وصناعة منتجات الورق والورق المقو

ويمم العنقود  52منشأة (. 55

 2.1.4.4عنقود البالستيك
البحـث الثاني

تنشررررئ عنقود الب سررررتير " "Plastic Clusterعام  2006في منطقة زيلين هدف تنمية
صرررناعة الب سرررتير في المنطقة اعتمادا على نتايج البتث والتطوير الناتجة من المراكا البتيية
والعلمية المشررررررراركة في العنقود و هدف تنمية وتطوير مهارة العاملين في المنطقة ويتتو
العنقود على هوالي  35منشررررررأة تعمل في مجاالت صررررررناعات المنتجات الب سررررررتيكية وتشررررررمل
األنا يب مواد البناء والعبوات والتغليف كما يشررررررتمل العنقود على مشررررررروع مشررررررتر

ين

هكومتي ةمهورية التشرررير وصرررر يا لتطوير منتجات الصرررناعات الب سرررتيكية المغذية لصرررناعة
السيارات و و مشروع يسمي كالستر بالست ClusterPlast

(. 52

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϯϮ
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االستنتاجات والتوصيات
أوالً :االستنتاجات
 .1مازال تتديد تعريف موهد ومعتمد لتصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ييير ةدال
ونقاشررا من ناهية اخت ف المعايير والمقاييس المعتمدة في القطاعات االقتصررادية واخت ف
مراهل النمو الصرررررناعي والتقدم التكنولوةي ولكن ت م المعايير الشرررررايعة و عدد العمالة
ها.
 .2تتتل تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ت مية كبر لدو صناع القرار في
كافة الدول المتقدمة والنامية لما تلعبه ذه المشررررررروعات من دور متور في التنمية
االقتصادية واالةتماعية ها.
 .3ال ينبغي النظر إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة معال عن االستراتيجية الصناعية
الشرراملة تيث يتم النظر إلى مسررألة التنمية الصررناعية رمتها في ضرروء مجمل اهتياةات
التطوير الصرررناعي وفى ضررروء تولويات ذه االهتياةات ومدو توفر الموارد المناسررربة
لتتقي األ داف الصرررررناعية وتتقي اهتياةات تطوير ذه الموارد فمررررر عن مجاالت
النهو

والتقدم وفرص التعامل كفاءة مع التتديات التي تفرز ا المتغيرات الجديدة

وت مها ثورة المعلومات واالتصرررراالت والتترير التجار

مما سررررا م في التنافسررررية لهذه

المشروعات.
 .4لكي يكون للماسررسررات الصررغيرة والمتوسررطة مكانة ومسررا مة فعالة في االقتصرراد الوكني
يجب تن تعتمد تنميتها وتطوير ا على اسررررررتراتيجيات واضررررررتة ومن ينها اسررررررتراتيجية
العناقيد تو التجمعات الصناعية التي يمكن تن تميل ه للعديد من المشاكل والمعوقات التي
تقف هاي دون تطور ا.
دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϯϯ
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 .5تاكد العديد من الدراسات تن السبب الرييسي لتعير المنش ت الصغيرة والمتوسطة وعدم
اسرررررتمرارية نشررررراكها ليس له ع قة تجمها ل عملها شررررركل منفرد ومنعال وتفككها
وعدم ارتباكها في ياكل متكاملة لذلر فين التقارب والتعاون والتكامل ين المشررررروعات
الصغيرة والمتوسطة يميل العامل األساسي لنجاهها وتتسين قدرتها التنافسية.
 .6لعبت المنشررر ت الصرررغيرة والمتوسرررطة دورا مهما في هل العديد من المشررراكل االقتصرررادية
واالةتماعية للعديد من الدول ويجب االسررررررتفادة من التجارب الناةتة للدول في مجال
البحـث الثاني

المنش ت الصغيرة والمتوسطة سواء على مستوو التكومات تو الماسسات.
 .7يشررهد االقتصرراد العالمي على نجاح العديد من تجارب الدول التي ات،ذت من المشررروعات
الصغيرة والمتوسطة ركياة لتتقي ت دافها التنموية.
• هققت اليا ان تقدما كبيرا في مجال الصناعة منذ الستينيات من القرن الماضي هتى تصبتت
قوة اقتصرررادية تنافس صرررادراتها وإنتاةها كيير من الدول الكبرو على الرغم من تن اليا ان
ال تتمتع مواد تولية تو ثروة معدنية تذكر

ذا وت ستوعب ال صناعات ال صغيرة والمتو سطة

اليا انية ما يقرب من هوالي %84.4من إةمالي العمالة الصناعيـررة اليا ـررـرران كما تسـررا ـررم
نسـبة هوالـي  %52مـن إةمالي قيمة ا نتاج الصناعي اليا اني.
• يبلغ عدد المشروعات الصغيرة في إيطاليا والتي يعمل ها تقل من  10عمال نتو  750تلف
مشروع وتسيطر ذه المشروعات على البنية ا نتاةية ل قتصاد ا يطالي.
• تميل الصررررررناعات الصررررررغيرة في تركيا والتي ال يايد عدد العمال فيها عن  50عام نتو
 %80.1تم ا الصررررررناعات المتوسررررررطة والتي يقل عدد العمال ها عن  200عامل فتميل
نتو % 15.1تما المنش ت الكبيرة تميل نتو  %4.8من اةمالي الصناعات ها.

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϯϰ
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• يعتبر عنقود سرررررر يالكوت ن تاج األدوات الجراه ية في اكسرررررر تان وا هدا من ت م الع ناق يد
الصرناعية وينتج ذا العنقود األدوات الجراهية المت،صرصرة و عض ا الت الطبية الدقيقة.
صررررررغير مت،صررررررص في مراهل معينة من العمليات
يتكون العنقود من  1500مشررررررروع
ِ
ا نتاةية وتكير من  800مشررروع من المشررروعات المتوسررطة ويصرردر هوالي  %95من
إنتاةه إلى تورو ا وتمريكا الشررررررمالية كما يسررررررا م العنقود نتو  % 20من الصررررررادرات
العالمية.
 .8يمكن تن يكون لصناعة البتروكيماويات دورا فاع في إنشاء العناقيد الصناعية وتجمعات
المنشرررر ت الصررررناعات متنا ية الصررررغر والصررررغيرة والمتوسررررطة من خ ل توفير اللقيم
ال زم لهذه الصررناعات في م،تلف المجاالت والقطاعات الصررناعية ميل صررناعات التعبئة
والتغليف الب ستيكية والت شييد والبناء وال صناعات المغذية ل صناعة ال سيارات والن سيج
والم س وتكنولوةيا االتصررراالت وتصرررنيع ا الت والمعدات وغير ا من الصرررناعات
في الرردول العر يررة اعتمررادا على توفر الموارد واللقيم هررا من منتجررات البتروكيمرراويررات
الم،تلفة.
 .9يمان أن تسرراام صررنالة البتروايماويا

من خالل توفير مواد التولية الال مة واللقيم فم

إنشرال لناقيد من ش ت صرنالية تسراام فم تنوي وبنال اقتصراد قوو ومنافل للدول العربية
ليل للى المسررتوق اإلقليمم فحسررب وإنما أيض را م للى المسررتوق العالمم ،واو ما يسررتل م
دلم الا النوع من المش ررولا  ،واحتضرراناا ،وتشرراي القطاع الخاا للى القيام بدوره
فم الناوض والمساامة فم تنمية الا النوع من المشاري .
 .10ضررورة االسرتفادة من نتايج تنمية مشرروعات الصرناعات الصرغيرة والمتوسرطة وخاصرة
على المسرررتوو االقتصررراد واالةتماعي في الدول المتقدمة في ذا المجال ونقل تجار ها
ودراسة مدو إمكانية تطبيقها في الدول العر ية.

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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 .11يواد العديد من الفرا المحتملة لعناقيد صنالية فم الدول العربية وخاصةم فم مااال
التعبئة والتوليف البالسررتياية ،ولناقيد صررنالا المنتاا البالسررتاية للصررنالا المولية
لصنالة السيارا  ،التمادا م للى توافر طاقا إنتااية متمي ة ال مة لمثل اله القطالا ،
من مختلف دراررررا

البوليمرا

الحراريررررة ،والبوليمرا

الانرررردسررررررريررررة ،والبوليمرا

التخصررصررية ،والمطاط ،وتصررل الطاقة اإلنتااية للدول العربية إلى نحو  30مليون طن
سررنويا م فم لام  ، ،2016باإلضررافة إلى لناقيد صررنالا مشررتقا الفورمالدايد ،التمادا
للى توفر طاقا إنتااية اائلة من الميثانول ،خاصررة وأن الدول العربية تأتم فم المرتبة
البحـث الثاني

الثانية من حيث اإلنتاج العالمم بطاقة إنتااية تصررررل إلى نحو  13مليون طن سررررنويا م فم
لام  ،2016واى ما تمثل نحو  % 10.6من اإلنتاج العالمم.
 .12يمكن تن تلعب المشرررررروعات الصرررررغيرة والمتوسرررررطة دورا اما ومتوريا في التشرررررغيل
وتوفير فرص عمل إذا ما تم التنسررررري

ين الدول العر ية لايادة الفرص في تنمية وتنويع

القاعدة ا نتاةية لهذه المشررررروعات تيث تتكامل مع عمررررها والت،صررررص في ا نتاج
هسب المياة التنافسية لكل دولة مما يعاز القدرة التنافسية للمنتجات العر ية.
 .13يمكن تن تلعب الصررناعات الصررغيرة والمتوسررطة دورا اما في اةتذاب اليد العاملة كما
يمكن تن تلبي اهتياةات السكان والمسا مة في زيادة القيمة الممافة للمنتجات هيث تن
صغر هجم ذه الم شروعات ومتدودية رتس المال وعدم التاةة إلى تكنولوةيا معقدة
إضرررررافة إلى قدرتها على التكييف مع التطورات وسرررررهولة ات،اذ القرار يمكنها من تداء
ذا الدور في كافة الدول العر ية.

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϯϲ
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ثانيا ً التوصيات
 .1وضرررررع اسرررررتراتيجيات وإقرار خطط تنمية متوسرررررطة وكويلة األةل ل سرررررتفادة من نتايج
التجارب الدولية الرايدة في مجال تنمية الصررررررناعات الصررررررغيرة والمتوسررررررطة ومتنا ية
الصغر.
 .2التنسري والتعاون ين الجهات والهيئات المعنية تنمية المشرروعات الصرغيرة والمتوسرطة
في الدول العر ية لتتديد تعريف مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يتماشى مع
التعاريف والمفا يم الدولية.
 .3تشجيع إنشاء مشاريع للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومراةعة السياسات والتشريعات
وتتدييها ما يممن تسهيل إةراءات التمويل.
 .4تشررجيع وتتفيا مشرراركة القطاع ال،اص في تنمية المشررروعات الصررغيرة والمتوسررطة إلى
ةانب القطاع التكومي.
 .5تشرررجيع االسرررتيمار في مجال المشرررروعات الصرررغيرة والمتوسرررطة كنواة لبناء اقتصررراد متين
مستقب

وتنويع مصادر الدخل للدول العر ية التي تعتمد على النفط كمورد رييسي.

 .6ا راز ت مية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومردود ا االقتصاد السريع والمتميا ما
يممن تشجيع الماسسات المالية العر ية على المشاركة في تمويل ميل تلر المشروعات.
 .7تتديث قاعدة البيانات صرررفة منتظمة ين الدول العر ية وال،اصرررة تتديد الفرص المتاهة
والمتتملة لتنمية المشرررروعات الصرررغيرة والمتوسرررطة في مجال صرررناعات البتروكيماويات
كبقا للموارد المتاهة كل دولة ولسرررررهولة تبادل المعلومات وتتقي التكامل االقتصررررراد
وتوفير التمويل المالي ال زم والمتافظة على تنافسررررية الصررررناعة على المسررررتوو ا قليمي
والدولي.
 .8التكامل ين الصناعات الصغيرة والمتوسطة مع الشركات ا نتاةية األةنبية الكبرو لما لها
من دور متور

ام في رفع مستو ةودة المنتجات وضمان التنافسية في األسواق.

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
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 .9ر ط البتث العلمي مع الصناعة لتلبية المستجدات العالمية ومتطلبات الصناعة واستنباك
منتجات ةديدة ومت،صرررصرررة لمرررمان تأ يل الصرررناعات الصرررغيرة والمتوسرررطة في الدول
العر ية واختراق األسواق العالمية.
 .10توفير الدعم الفني ال زم والتدريب وهل المشررررررك ت الفنية للمشررررررروعات الصررررررغيرة
والمتوسطة لصناعة البتروكيماويات خ ل المراهل الم،تلفة سواء في مراهل الدراسات
الفنية واالقتصررررررادية ومراهل الت،طيط ومراهل التشررررررييد والبناء والتشررررررغيل وا نتاج
والتسوي

ما يممن انتظام العمليات ا نتاةية واستمرار ا.

البحـث الثاني

 .11إعداد رامج تدريب للعمالة والكوادر الفنية كبقا ألهدث تكنولوةيات التصنيع.

دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
ϭϯϴ
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نب�ض --.ع�—.)2018/5(.ص19-16 .
البيبليوغرافيا
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البترول والعالقات االقت�صادية الدولية
 . .5343افتتاح م�شروعات طاقة جديدة في الأردن نفذتها �شركات البترول الم�صرية--..
البترول --.مج ،555.ع�—.)2018/5( .ص30 .
 ..5343تكامل م�صري قبر�صي في مجال الغاز وال��ب��ت��رول --.ال��ب��ت��رول --.م��ج ،555 .ع.
(� -- .)2018/5ص7-6 .
 . .5351توقيع عقد بين �شركة ميدور الم�صرية وتكنيب االيطالية� --.أوابك --.مج ،44 .ع6.
(� -- .)2018/6ص9-8 .
 . .5351ال�سعودية ورو�سيا تتفقان على تعميق التعاون فيما بينهما في مجاالت النفط والغاز
والطاقة� --.أوابك --.مج ،44 .ع�— .)2018/6( 6.ص6 .
 ..5343م�صر واالتحاد الأوروبي يطلقان �شراكة ا�ستراتيجية في مجال الطاقة --.البترول--.
مج ،555 .ع�— .)2018/5( .ص18 .
البترول والعالقات الدولية
 . .5349ا�ستعرا�ض �أوجه التعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة �أوابك� --.أوابك --.مج.
 ،44ع�—.)2018/4( 4 .ص12 .
� . .5350سعادة �سفير الجمهورية التون�سية في دولة الكويت ي�ستقبل وفد من الأمانة العامة--.
�أوابك --.مج ،44 .ع�—.)2018/5( 5.ص6 .
�شركات البترول
« . .5348البترول الكويتية العالمية” في �إ�سبانيا ...تاريخ ممتد لأكثر من  30عاما ،ا�ستراتيجية
�شركة البترول الكويتية العالمية  2040تهدف لتعزيز مركزها في الأ�سواق الأوروبية--.
نب�ض --.ع� --.)2018/5( .ص38-36 .
� . .5320شركات النفط والغاز العالمية وخيارات متعددة بين �إدارة مواردها الحالية وخطط
اال�ستثمار الم�ستقبلية -- .تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع�—.)2018/4/15( 15.ص.
53-45
 . .5346المنطقة الحرة بالحمرية تكرم كبرى �شركات قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات--.
التجارة -- .مج ،47 .ع�—.)2018/6( .ص8 .
 . .5322هل تمتلك �أوبك المزيد من الخيارات في �إدارتها للأ�سواق في �ضوء الم�ستجدات على
ال�ساحة النفطية؟ --.تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع�—.)2018/5/5( 18.ص35-28 .
البيبليوغرافيا
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غاز البترول الم�سال
 . .5347تنفذه «البترول الوطنية »ويتكون من  10خزانات في م�صفاة ميناء الأحمدي بتكلفة
 158مليون دينار ،م�شروع خزانات الغاز ال ُم�سال ال�شمالية يخدم ا�ستراتيجية قطاع النفط
الكويتي --.نب�ض --.ع�—.)2018/4( .ص21-18 .
الوقود
 . .5347بعد افتتاح �أول محطة خدمة ل�شركة «�آي كيو ايت» «البترول العالمية» تحقق ثورة في
�سوق الوقود بالتجزئة في فيتنام --.نب�ض --.ع�—.)2018/4( .ص17-14 .
�ساد�سا  :التجارة والعالقات االقت�صادية الدولية
� . .5339أبرز �سمات وم�ؤ�شرات التجارة العربية الخارجية --.االقت�صادي الكويتي --.ع553 .
(� —.)2018/4ص56-54 .
� . .5344إك�سبو ال�شارقة يبحث مع مقدونيا التعاون في المعار�ض --.التجارة --.مج ،47 .ع.
(� —.)2018/4ص21-20 .
 . .5339تكاليف النقل التجاري في العالم العربي وانعكا�ساتها على كفاءة التجارة العربية (-.)2
 االقت�صادي الكويتي --.ع�—.)2018/4( 553 .ص75-70 .� . .5344شراكة بين “�شروق” و “المباني” الكويتية لتطوير م�شروع تجاري ترفيهي في مغيدر--.
التجارة --.مج ،47 .ع�—.)2018/4( .ص24 .
 . .5340محادثات التجارة الأمريكية – ال�صينية  ..هل تنزع فتيل الحرب التجارية؟--.
االقت�صادي الكويتي --.ع�—.)2018/6( 555 .ص61-59 .
 . .5346وفد اقت�صادي من ال�شارقة يختتم زيارة عمل �إلى هولندا لتعزيز التعاون التجاري
واال�ستثماري --.التجارة --.مج ،47 .ع�—.)2018/6( .ص6-5 .
�سابعا  :تلوث البيئة وحمايتها
 . .5340اليوم العالمي للبيئة  : 2018التغلب على التلوث البال�ستيكي --.االقت�صادي الكويتي--.
ع�—.)2018/6( 555 .ص77-76 .
« . .5344بيئة” تتجاوز حدود االبتكار البيئي �إلى تحقيق �إنجازات نوعية --.التجارة --.مج.
 ،47ع� --.)2018/4( .ص18-16 .
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ثامنا  :الطاقة
الطاقة--اقت�صاديات
 . .5317هل بد�أت الأ�سعار موجة تراجع قبل ان تكمل دورتها في االرتفاع  ..ر�ؤية تحليلية في
�ضوء معطيات ال�سوق؟ --.تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع�—.)2018/3/24( 12.ص.
3947
الطاقة--تنمية
 . .5318ا�ستثمارات الإمارات في مجال الطاقة  :ت�صور جديد وانت�شار وا�سع النطاق --.تقرير
االقت�صاد والأعمال --.ع�—.)2018/3/31( 13.ص46-38 .
الطاقة�--سيا�سة
 . .5319ماليزيا و�إدارة متميزة لقطاع النفط والغاز لرغم التحديات  ...ر�ؤيةتقيمية --.تقرير
االقت�صاد والأعمال --.ع�—.)2018/4/7( 14.ص44-37 .
 . .5315النفط والغاز بين محاوالت تلبية الطلب المحلي وتنويع توليفة ا�ستهالك الطاقة ...
هل تنجح الإمارات في ذلك؟ --.تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع—.)2018/3/10( 10.
�ص46-39 .
الطاقة--م�ؤتمرات
 . .5349االجتماع الوزاري ال�ساد�س ع�شر لمنتدى الطاقة العالمي “تحقيق �أمن الطاقة العالمي
وتوليد لمعرفة من خالل الحوار”� --.أوابك --.مج ،44 .ع�—.)2018/4( 4 .ص13 .
 . .5351دولة الإمارات العربية المتحدة ت�ست�ضيف م�ؤتمر الطاقة العالمي ال  24عام -.2019
 �أوابك --.مج ،44 .ع�—.)2018/6( 6.ص10 .الطاقة ال�شم�سية
 . .5339ال�سعودية “ :خطة الطاقة ال�شم�سية  ”2030الأكبر عالميا --.االقت�صادي الكويتي--.
ع�—.)2018/4( 553 .ص52-51 .
الطاقة الكهربائية
� . .5349أبيكورب 260 :مليار دوالر ا�ستثمارات متوقعة بالكهرباء في ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا� --.أوابك --.مج ،44 .ع�—.)2018/4( 4 .ص21 .
 . .5321انتاج الكهرباء في الدول العربية هل يحقق النجاحات المرجوة  ...م�صر تقدم نموذجا
متميزا على �أر�ض الواقع --.تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع�—.)2018/4/21( 16.ص.
46-39
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 . .5350تطورات م�شاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية� --.أواب��ك --.مج ،44 .ع5.
(� --.)2018/5ص5-4 .
 . .5339الطاقة الكهربائية  ..الحد من الهدر والإ���س��راف  :دع��وة تتجدد --.االقت�صادي
الكويتي --.ع�—.)2018/4( 553 .ص44-35 .
م�صادر الطاقة المتجددة
 . .5348للم�ساهمة في تحقيق ر�ؤية ح�ضرة �سمو الأمير ومنح الكويت الريادة في هذا المجال،
لوحة التحكم بم�شاريع الطاقة المتجددة جديد �شركة نفط الكويت --.نب�ض --.ع.
(�—.)2018/5ص31-28 .
 . .5349النقي  :لبنان تتمتع كغيرها من ال��دول العربية بوفرة م�صادر الطاقات الجديدة
والمتجددة� --.أوابك --.مج ،44 .ع�—.)2018/4( 4 .ص19 .
تا�سعا  :الغاز الطبيعي
 . .5342افتتاح حقل ظهر دعم قوي للم�سيرة البترولية --.البترول --.مج ،555 .ع-3( .
�—.)2018/4ص8-4 .
� . .5348أك��د �أن��ه من الم�شاريع الحيوية الخا�صة ب�شركة البترول الوطنية الكويتية ،خليل
التو�سع في الم�شتقات
�إ�سماعيل :خط الغاز الخام�س يتوافق مع خطة ال�شركة الهادفة �إلى
ّ
المربحة --.نب�ض --.ع� --.)2018/5( .ص27-24 .
� . .5342أمين عام منظمة �أوابك  :ظهر يحول القاهرة لمركز �إقليمي للطاقة --.البترول--.
مج ،555 .ع�—.)2018/4-3( .ص13 .
 . .5342حقائق حول ا�ستقبال م�صر لغاز �شرق المتو�سط --.البترول --.مج ،555 .ع-3( .
�—.)2018/4ص39 .
 . .5342حقل ظهر �أرقام قيا�سية --.البترول --.مج ،555 .ع� --.)2018/4-3( .ص-16 .
17
 . .5316ال�سوق الأوربية بين احتياجات متنامية من الغاز الطبيعي زمناف�سة قوية بين الموردين--.
تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع�—.)2018/3/17( 11.ص46-38 .
 . .5324الغاز الطبيعي في الواليات المتحدة الأمريكية بين دور حيوي داخليا ودور قوي منتظر
عالميا --.تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع�—.)2018/6/4( 22.ص46-39 .
 . .5343في اجتماع االتحاد الدولي للغاز بالقاهرة � :إ�شادة بالتطورات االيجابية التي �شهدتها
�صناعة الغاز الم�صرية --.البترول --.مج ،555 .ع�—.)2018/5( .ص25-24 .
البيبليوغرافيا
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الغاز�--صناعات
 . .5325هل يمثل ا�ستغالل الغاز ال�صخري بديال اقت�صاديا لدى الدول المنتجة للنفط والغاز؟ ...
الجزائر وال�سعودية نموذجا --.تقرير االقت�صاد والأعمال --.ع—.)2018/6/18( 24.
�ص43-36 .
عا�شرا  :المالية والمالية العامة
البنوك
 . .5336تطبيق البنوك الخليجية لمعيار المحا�سبة الدولي التا�سع  :قراءة في الواقع وا�ست�شراف
للم�ستقبل --.تقرير الخليج اال�ستراتيجي --.ع�—.)2018/6/10( 23 .ص43-30 .
 . .5340البنك الإ�سالمي للتنمية --.االقت�صادي الكويتي --.ع�—.)2018/6( 555 .ص75-71 .
البور�صات
 . .5340بور�صة الكويت في االتجاه ال�صحيح نحو الأ�سواق النا�شئة --.االقت�صادي الكويتي--.
ع�—.)2018/6( 555 .ص28-27 .
 . .5339ال�سوق المالية ال�سعودية تن�ضم لم�ؤ�شرات الأ�سواق العالمية النا�شئة --.االقت�صادي
الكويتي --.ع�—.)2018/4( 553.ص51-50 .
 . .5340ال�سوق المالية ال�سعودية تن�ضم �إلى الأ�سواق النا�شئة --.االقت�صادي الكويتي --.ع.
� --.)2018/6( 555ص48 .
المالية العامة
. .5339االجتماعات ال�سنوية الم�شتركة للهيئات المالية العربية ( : 2018/4/11-10الأردن)--.
االقت�صادي الكويتي --.ع�—.)2018/4( 553 .ص59-57 .
 . .5333قراءة في برنامج تطوير القطاع المالي ال�سعودي ،وجدواه المتوقعة --.تقرير الخليج
اال�ستراتيجي --.ع�—.)2018/5/21( 20.ص40-28 .
 . .5334قراءة في برنامج تطوير القطاع المالي ال�سعودي ،وجدواه المتوقعة --.تقرير الخليج
اال�ستراتيجي --.ع�—.)2018/5/28( 21.ص42-29 .
الميزانية
 . .5340فرن�سا تنهي ت�سع �سنوات عجز في الموازنة --.االقت�صادي الكويتي --.ع555 .
(� --.)2018/6ص62 .
 . .5340موازنة االتحاد الأوروبي لل�سنوات  --.2027-2021االقت�صادي الكويتي --.ع555 .
(� --.)2018/6ص64 .
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 . .5340الميزانية ال�سعودية نحو تحقيق التوازن المالي عام  --.2023االقت�صادي الكويتي--.
ع�—.)2018/6( 555 .ص47-46 .
حادي ع�شر  :مو�ضوعات �أخرى
 . .5338الإ�صالح والأمن في ال�سعودية من وجهة نظر دول الخليج  /لوري بلوتكين بوغارت--.
تقرير الخليج اال�ستراتيجي --.ع�—.)2018/6/23( 25.ص41-38 .
 . .5329التهديدات ف��ي منطقة البحر الحمر  ..و�أم���ن ب��اب ال��م��ن��دب --.تقرير الخليج
اال�ستراتيجي --.ع� --.)2018/4/8(14.ص28-20 .
 .5197الجامعة العربية و�آخرون .اال�ستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي واالبتكار--.
تون�س :المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم� 139--.2017 , , ,ص .؛ � 29سم --.
 )53( 607ا �س ت
.5179جامعة الدول العربية .دليل تعريفي بالمجال�س الوزارية المتخ�ص�صة التي تتولى الأمانة
العامة لجامعة الدول العربية �أمانتها الفنية --.القاهرة :جامعة الدول العربية-.2018 , , ,
� 204ص .؛ � 24سم  121 .341 :7 .R058 --.د ل ي .5178جامعة الدول العربية .دليل تعريفي عن المنظمات وم�ؤ�س�سات العمل العربي الم�شترك
وانجازاتها ومقترحاتها وت�صوراتها لتفعيل وتطوير منظومة العمل العربي الم�شترك- .
القاهرة :جامعة الدول العربية� 315 —.2018 , , ,ص .؛ � 24سم .341 :7 .R058 -.
 121د ل ي
 .5177جامعة الدول العربية .دليل المنظمات العربية المتخ�ص�صة في نطاق جامعة الدول
العربية :معلومات �أ�سا�سية  --..القاهرة :جامعة الدول العربية� 31--.2018 , , ,ص24 .
�سم  121 .341 :7 .R058 --.د ل ي
.5180جامعة الدول العربية .النظام الخا�ص با�ستخدام وحماية ا�سم جامعة الدول العربية
وعلمها و�شعارها و�أختامها --.القاهرة :جامعة الدول العربية� 7--.2018 , , ,ص .؛ 24
�سم  121 .341 --.ن ظ ا
 . .5336دالالت ت�أ�سي�س �شراكة ا�ستراتيجية بين الإم����ارات ورو���س��ي��ا --.تقرير الخليج
اال�ستراتيجي --.ع�—.)2018/6/10( 23 .ص29-21 .
 . .5330زيارة ولي العهد ال�سعودي �إلى فرن�سا  :ر�ؤية تحليلية --.تقرير الخليج اال�ستراتيجي--.
ع�—.)2018/4/15( 15.ص35-21 .
البيبليوغرافيا
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� . .5332سبل تعزيز العالقات الإماراتية  -ال�صينية --.تقرير الخليج اال�ستراتيجي --.ع18.
(� --.)2018/5/6ص38-28 .
.5181ماتقي� ،أميرة عبدالهادي �أحمد  .الأبعاد الأمنية للتحالف الخليجي  -الأمريكي في
ظل النفط والغازال�صخريين :ملخ�ص ر�سالة ماج�ستير -.الكويت :مركز درا�سات الخليج
والجزيرة العربية� 65--.2018 , , ,ص .؛ � 21سم  )73+535( 327 :665.6 --.ا ب ع
 . .5332ماذا �ستكون اال�ستراتيجية الأمريكية الجديدة �إذا ان�سحب ترامب من االتفاق النووي مع
�إيران؟ --.تقرير الخليج اال�ستراتيجي --.ع�—.)2018/5/6( 18.ص42-40 .
 . .5350م�شاركة منظمة الأوابك في اجتماعات بون لتغير المناخ� --.أوابك --.مج ،44 .ع5.
(� --.)2018/5ص8 .
 . .5335النفوذ الإم��ارات��ي في منطقة القرن الإفريقي  :ر�ؤي��ة تحليلية --.تقرير الخليج
اال�ستراتيجي --.ع�—.)2018/6/3( 22.ص29-19 .
 . .5338هل تمثل ا�ستراتيجية العزم مرحلة جديدة من ال�شراكة ال�سعودية-الإماراتية؟ --.تقرير
الخليج اال�ستراتيجي --.ع�—.)2018/6/23( 25.ص37-28 .
 .5337هندر�سون� ،سايمون .مجل�س الخليج العربي الجديد يعك�س تغييرا في اال�ستراتيجية
والقيادة --.تقرير الخليج اال�ستراتيجي --.ع�—.)2018/6/18( 24.ص41-39 .
 . .5339اليوم العالمي للمياه “ 2018الطبيعة لأجل المياه” --.االقت�صادي الكويتي --.ع553 .
(� --.)2018/4ص78-76 .
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Abstract
Current Developments in the Oil and Natural Gas Sector
in the African Countries
Mouzaffar H. Albarazi *

The African countries in general, and sub-Saharan countries in
particular, gained increasing importance due to their potential role in the
global energy sector, as about 30% of new discoveries of oil and natural
gas in the world have been made in sub-Saharan countries during the
period of 2013-2018. Eastern African countries, began formulating new
legislations for the development of their hydrocarbon industries in an
attempt to attract foreign investments.
The study aims to review the oil and natural gas industry in the African
countries, and analyze the main energy indicators related to reserves,
production, consumption, and trade, as well as future prospects for the
oil and natural gas industry in African countries and their implications
for the global energy markets and for the OAPEC’s member countries.
The study includes eight sections; recent economic development,
with emphasis on GDP and population during the period of 19802016; development of oil and natural gas sector through following up
the developments in reserves and exploration activities, production,
and refining industry; energy consumption; oil trade during the period
2000-2016; future expectations of energy production and consumption
up to 2040; final consumption of energy by economic sectors; future
development of oil and natural gas sector; and the implications of
future development in oil and natural gas sector in African countries on
world energy markets in general, and on OAPEC’s member countries in
particular.

*Senior Economist, Economics Department, OAPEC - Kuwait
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The Role of the Petrochemical Industry in the
Development of Small and Medium Enterprises
Yasser Mohammed Zaki Boghdadi *
SME’s cluster projects played a major role in the economic and social
developments in several countries across the world. The importance of these
clusters is due to their ability to create different job opportunities, and contribute
to solving the problem of unemployment, increasing national income, and
diversifying the countries income resources, and increasing value added of the
low price raw materials. SME’s clusters characterized with their low investment
costs.
Several developed and developing countries succeeded in benefiting from
the advantages of small and medium enterprises and adopted this sector as one
of the most important national level of economic development. In India, for
example, small and medium-sized enterprises have played an important role in
resolving many of their problems. India is therefore considered as a successful
legened in the field of SMEs, and such experiences can be used on a country
and institutional level.
The purpose of this study is to highlight the potential role of the petrochemical
industry in developing and implementing SME’s cluster projects in the Arab
countries, depending on the availability of petrochemical as a feedstocks.
The study began by defining the concept of clusters and their characteristics,
follwed by indicating the potential role of the petrochemical industry in the
establishment of small and medium enterprises by securing the necessary
feedstocks for different sectors such as: plastic packaging, construction,
Textile, communication technology, machinery and equipment manufacturing,
and other industries.
The study highlighted the experiences of some Arab countries in the
establishment of clusters of petrochemical and downstream industries at a
governments level; such as Saudi Arabia and the United Arab Emirates.
The study tackeled different models of some clusters of small and medium
enterprises in the fields of plastics, polymers and rubber in different countries; to
benefit from the results of the development of such industries at the economical
and social level in these countries, transfer their experiences and study their
applicability in the Arab countries.
Finally, the study ends with a brief summary, conclusions and
recommendations.
*Oil Industries Expert, Technical Affairs Dept. OAPEC – Kuwait.
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