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املقدمـ ـ ـ ــة

�إن �أهم ما ميكن �أن يالحظ خالل عام  ,2012بالن�سبة للدول العربية التي
مرت مبرحلة «الربيع العربي» هو �أنها ال زالت تعي�ش حالة عدم اال�ستقرار،
و�أنها تعمل جاهدة يف بناء واعداد املو�س�سات الت�شريعية والتنفيذية التي
ت�ساهم يف بناء وتر�سيخ اال�ستقرار ال�سيا�سي وبالتايل اال�ستقرار االجتماعي
واالقت�صادي .وهذه احلالة من عدم اال�ستقرار التي ت�شهدها تلك الدول يف
الوقت احلا�ضر ،تعك�س الواقع الذي ي�صعب معه حتديد املعامل املختلفة يف
امل�ستقبل املنظور بو�ضوح ويقني.
لقد ظل الت�أثري العملي لهذه التحوالت اجليو�سيا�سية يف املنطقة على
ال�صناعة البرتولية هام�شيا� ،سواء من ناحية الإنتاج والت�صدير واال�ستهالك.
و�إذا كانت الأو�ضاع البرتولية يف ليبيا قد بد�أت تتجه تدريجيا نحو مزيد من
اال�ستقرار ،حيث �سجل �إنتاج النفط اخلام فيها خالل الأ�شهر الت�سع الأوىل
من عام  2012ما معدله  1.434مليون ب/ي ،ف�إن الأو�ضاع النفطية يف بع�ض
الدول الأخرى من دول «الربيع العربي» قد تراجعت �إىل حد التوقف التام.
�إن تطوير قطاع ال�صناعة البرتولية وحت�سني مردودها� ،سي�شكل رافعة
قوية لدعم التكامل بني خمتلف قطاعات ال�صناعة الوطنية الأخرى،
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ويخدم يف الأمد املنظور هذا القطاع احليوي الذي ي�شكل امل�صدر الأ�سا�سي
للإيرادات يف جميع دولنا العربية التي تعتمد كليا على النفط والغاز الطبيعي
يف اقت�صاداتها ،الأع�ضاء منها يف منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول
(�أوابك) �أو يف الدول غري الأع�ضاء التي تعتمد اقت�صاداتها على موارد غري
النفطية.
�إن حتقيق مثل هذا الهدف ،وبالنظر للأجواء التي ت�سود منطقتنا والعامل،
�سيكون حجر الزاوية يف اال�ستقرار االقت�صادي االجتماعي على الأ�صعدة
املحلية والإقليمية والدولية ،حيث بات من امل�ؤكد �أن البرتول �سيظل ،ولعقود
قادمة ،من �أهم حمركات االقت�صاد العاملي ،وم�صدرا للرخاء يف العديد من
دولنا.
لقد �شهد عام  2012تباط�ؤاً �أكرب مما كان متوقعاً يف معدالت النمو
االقت�صادي العاملي وا�ستمر تعرث التعايف االقت�صادي وتعاظم الت�شا�ؤم
بخ�صو�ص �آفاقه امل�ستقبلية ،حيث ال تزال �أزمة الديون ال�سيادية يف

منطقة اليورو م�ستمرة يف اليونان وتنذر باالمتداد لت�شمل دوالً �أخرى يف
�أوروبا .ومل يقت�صر تباط�ؤ النمو على االقت�صادات ال�صناعية ،بل �شمل

�أي�ضاً االقت�صادات النا�شئة الرئي�سية ،خا�صة ال�صني والهند ،التي �شهدت
انخفا�ضاً يف معدالت منوها مقارنة بالعام ال�سابق ،حتى و�إن ظلت تلك
املعدالت مرتفعة ن�سبياً.

ويف هذه الأجواء الدولية غري امل�ستقرة ،ي�صدر تقرير الأمني العام
ال�سنوي التا�سع والثالثون .وهو يتناول ما �شهدته �صناعة النفط والغاز
وم�صادر الطاقة الأخرى جميعها ،من تطورات وحتوالت خالل عام ،2012
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وذلك على خمتلف الأ�صعدة وامل�ستويات الوطنية واالقليمية والدولية ،مع
تركيز خا�ص على الدول العربية .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن �أ�سواق البرتول
العاملية قد �شهدت خالل عام  2012ا�ستقرارا ن�سبيا يف ميادين العر�ض
والطلب والأ�سعار ،وبدت وك�أنها قد تعافت من �آثار الأزمة املالية العاملية
لعامي  2008و.2009
لقد كان لذلك اال�ستقرار الن�سبي يف ال�سوق ت�أثري جيد على العوائد التي
جنتها البلدان امل�صدرة للبرتول عموماً ،ومنها دولنا الأع�ضاء� ،إذ مكنها ذلك
من فتح املجال لتعزيز الزخم اال�ستثماري الذي بد�أ يعود ملختلف حلقات
ال�صناعة البرتولية العربية ،وقد مت �ضخ مزيد من اال�ستثمارات يف م�شاريع
تطوير الطاقات والقدرات الإنتاجية للنفط والغاز الطبيعي يف العديد من
دولنا .وكذلك ا�ستمرار توجه �شركات البرتول الوطنية العربية الكبرية يف
ا�سرتاتيجية التو�سع يف اخلارج ،وذلك عرب تعزيز تعاونها مع بع�ض البلدان
امل�ستهلكة ،خ�صو�صا يف �شرق �آ�سيا و�أوروبا ،و�شرع يف �إقامة م�شاريع
نفطية وغازية م�شرتكة ،ومنها م�صايف التكرير وجممعات البرتوكيماويات،
والتخطيط ملد خطوط بحرية لنقل الغاز الطبيعي ،وامل�ساهمة يف �إن�شاء
موانئ وحمطات ا�ستقبال للغاز الطبيعي امل�سيل و�إعادة تغويزه يف بع�ض
البلدان الآ�سيوية والأوروبية.
ومن هذا املنظور ،ف�إن البرتول �سيظل من �أهم ثروات املنطقة العربية
الطبيعية ،وقاعدة القت�صادات العديد من دولها ،وجزءاً �أ�سا�سياً يف جتارتها
اخلارجية .وقد بلغت عائدات دولنا الأع�ضاء من ت�صدير نفوطها خالل
عام  ،2012نحو  702مليار دوالر ،مرتفعة مبقدار  77مليار دوالر عما
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مت حتقيقة يف عام  2011وهو  624مليار دوالر تقريبا .وجدير بالذكر �أن
عوائد عام  2012مل تتعد يف احلقيقة مبلغ  536مليار دوالر قيا�سا بالأ�سعار
احلقيقية للعام  1995املرجعي.
لقد �سجل االقت�صاد العاملي منوا بلغ نحو  %3.3خالل عام  ،2012وذلك
نتيجة اال�ستقرار الن�سبي لأ�سعار النفط �ضمن نطاق مقبول (رغم �أ�سعار الغاز
الطبيعي املنخف�ضة ن�سبيا) .وقد انعك�س ذلك �إيجابيا على حجم الطلب ،لكن
البلدان ال�صناعية ال تزال تنتظر عودة م�ؤ�شرات النمو لالرتفاع حيث �أنها
مل ت�سجل خالل عام � 2012سوى � . %1.3أما يف البلدان النامية الآ�سيوية
فقد بلغ معدل النمو فيها  %6.7ومن �ضمنها ال�صني التي انخف�ض منوها
االقت�صادي �إىل  %7.8بعد �أن الم�س ن�سبة  10.5قبل �سنتني� ،أما �أمريكا
الالتينية ،فقد بلغت ن�سبة النمو االقت�صادي فيها  %3.2مقارنة مع %4.5
يف عام  .2011ونتيجة لهذا الرتاجع يف النمو االقت�صادي ،مل ي�سجل الطلب
العاملي على النفط �إال ن�سبة منو �ضئيلة مقدارها  ،%0.9حيث ارتفع من88
مليون ب/ي يف عام � ،2011إىل  88.8مليون ب /ي ،بزيادة بلغت نحو 800
�ألف ب/ي .كما �ساهم ا�ستغالل الغاز ال�صخري والنفط ال�صخري الذي
بد�أت �صناعته باالزدهار خا�صة يف الواليات املتحدة الأمريكية ،يف تدين
ن�سبة منو الطلب على النفط اخلام ،ودفع �أ�سعار الغاز الطبيعي نحو مزيد
من التقهقر.
ي�سعى هذا التقرير �إىل �إبراز خمتلف امل�سائل امل�شار �إليها �آنفا ب�شيء من
التف�صيل والتحليل ،لري�سم من خاللها �صورة وا�ضحة املعامل ،للتطورات التي
�شهدتها ال�صناعة البرتولية خا�صة ،و�صناعة الطاقة يف �أطرها العامة خالل
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عام  .2012كما يربز كذلك خمتلف امل�ساعي واجلهود التي تقوم بها دولنا
الأع�ضاء لتطوير �صناعاتها البرتولية من جهة ،والعمل على تخفيف حدة
انعكا�سات الو�ضع االقت�صادي على بلداننا وعلى العامل من جهة ثانية ،وكذلك
ربط ال�صالت مع الهيئات واملنظمات الدولية واملراكز ذات ال�صلة بالطاقة
من جهة ثالثة .ويف �إطار �سعيها الد�ؤوب لتنفيذ ما �سطرته من ن�شاطات ذات
�صلة بال�صناعة البرتولية ،فقد قامت الأمانة العامة لأوابك ،بعقد م�ؤمترات
وندوات ولقاءات عديدة تخ�ص هذا املجال.وقد وا�صلت الأمانة العامة بذل
ق�صارى جهدها وطاقتها للم�شاركة بفاعلية يف كل امل�ساعي الهادفة لتعميق
وتوطيد وتفعيل احلوار والت�شاور بني خمتلف الهيئات واملنظمات التي متثل
البلدان امل�صدرة للبرتول والبلدان امل�ستوردة له ،وذلك مبا يعود بالفائدة على
اجلانبني.
ير�سم اجلزء الأول من هذا التقرير �صورة حتليلية ،مدعمة بالبيانات
والإح�صائيات لتطور �صناعة النفط اخلام والغاز الطبيعي خا�صة والطاقة
عامة ،على ال�صعيدين العربي والعاملي ،والكيفية التي انعك�س بها كل ذلك
على اقت�صادات الدول الأع�ضاء يف املنظمة .ويقدم �صورة وا�ضحة املعامل
ملختلف العوامل امل�ؤثرة يف ال�سوق� ،سواء منها تلك املت�صلة ب�أ�سا�سيات ال�سوق،
كالعر�ض والطلب واملخزون النفطي� ،أو تلك التي تلعب دوراً يف الت�أثري على

توجهات االمدادات والطلب والأ�سعار ،مثل التوترات اجليو�سيا�سية و�سيا�سات
الطاقة املنتهجة يف البلدان امل�صنعة.
وخ�ص�ص اجلزء الثاين ال�ستعرا�ض ن�شاطات املنظمة خالل عام ،2012
مثل اجتماعات جمل�س الوزراء واملكتب التنفيذي للمنظمة ،وما قامت الأمانة
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العامة ب�إعداده من درا�سات ،وما �شاركت فيه من ندوات ولقاءات وم�ؤمترات
على ال�صعيدين العربي والدويل .كما يت�ضمن هذا اجلزء �إجنازات ال�شركات
العربية املنبثقة عن املنظمة ،وجهودها للتغلب على تبعات الأحداث التي
ت�شهدها الدول املتواجدة بها ،وملواكبة التطورات التي ت�شهدها الأ�سواق
وامليادين التي تن�شط فيها ،وهو ما مكنها من حتقيق نتائج ال ب�أ�س بها.
ويف اخلتام ،نرجو �أن ي�ساهم هذا التقرير يف تقدمي �صورة وا�ضحة املعامل
عن التطورات التي �شهدتها ال�صناعة البرتولية عامليا وعربيا ويف كافة
حلقاتها ومراحلها ،و�أن يقدم لقرائه املعلومات والبيانات التي يحتاجونها
لتو�سيع مداركهم يف هذا املجال احليوي ،ويجعلهم على اطالع كاف مبنظمة
الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول وب�أهدافها ون�شاطاتها.

واهلل ويل التوفيق،

الأمني العام
عبــــــا�س علــــي النقـــــي
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متهيد
�شهد عام  2012تباط�ؤاً �أكرب مما كان متوقعاً يف معدالت النمو
االقت�صادي العاملي وا�ستمرار تعرث التعايف االقت�صادي وتعاظم
الت�شا�ؤم بخ�صو�ص �آفاقه امل�ستقبلية .ويعزى ذلك بدرجة كبرية �إىل
املخاوف حيال �أزمة الديون ال�سيادية يف منطقة اليورو التي ابتد�أت
يف اليونان وامتدت لت�شمل دوالً �أخرى يف �أوروبا والتي تعترب امتداداً
للأزمة املالية العاملية التي �ضربت العامل يف �صيف عام .2008

ومل يقت�صر التباط�ؤ يف النمو على االقت�صادات ال�صناعية ،بل �شمل �أي�ضاً االقت�صادات
النا�شئة الرئي�سية ،وبخا�صة ال�صني والهند التي �شهدت انخفا�ضاً يف معدالت منوها
باملقارنة مع العام ال�سابق و�إن كانت تلك املعدالت ال تزال مرتفعة ن�سبياً.
وفيما يتعلق ب�سوق النفط العاملية ،فقد �شهدت حالة من التوازن واال�ستقرار الن�سبي،
يف ظل ا�ستمرار توافر الإمدادات خالل العام ومت ت�سجيل العديد من الأرقام القيا�سية
خالل العام �سواء كان ذلك يف جانب الطلب العاملي على النفط الذي و�صل �إىل 88.8
مليون ب/ي �أو الإمدادات النفطية التي بلغت حوايل  90مليون ب/ي ،ا�ستحوذت منها
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الدول املنتجة يف منظمة �أوبك على نحو  ،%41وهو ما ميثل نحو  37مليون ب/ي
وذلك رغم ظروف احلظر الأمريكي والأوروبي على �صادرات النفط الإيرانية.
كما �سجل املتو�سط ال�سنوي ل�سعر �سلة خامات �أوبك م�ستوى قيا�سياً بلغ 109.5
دوالر/برميل خالل العام ،وذلك بزيادة حوايل  2دوالر/برميل� ،أي ما يعادل حوايل %2
باملقارنة مع عام  .2011وقد ا�ستقرت املعدالت ال�شهرية لأ�سعار �سلة �أوبك لتتحرك
ما بني حوايل  108و  118دوالر /برميل خالل �أغلب �أ�شهر ال�سنة ،وبلغ الفرق ما
بني �أدنى و�أعلى الأ�سعار ال�شهرية حوايل  29.0دوالر /برميل خالل العام باملقارنة مع
 25.3دوالر/برميل خالل العام ال�سابق.
وقد كان ملنظمة �أوبك ومتابعتها امل�ستمرة لل�سوق ،دور هام يف ا�ستقرار الأ�سعار،
وبخا�صة خالل الن�صف الثاين من العام .كما �أثرت عوامل عديدة �أخرى على الأ�سعار
وب�شكل متفاوت .وتعترب الأو�ضاع اجليو�سيا�سية وبخا�صة يف املنطقة العربية ،وما �أدت
�إليه من تغريات �سيا�سية يف بع�ض الدول ،بالإ�ضافة �إىل ا�ستمرار اجلدل والتوتر ب�ش�أن
برنامج �إيران النووي من �أهم العوامل التي كانت تدفع بالأ�سعار �إىل عدم اال�ستقرار
�صعوداً وهبوطاً .باملقابل ،يعد تباط�ؤ النمو االقت�صادي العاملي وتوقعاته امل�ستقبلية من
�أهم الدوافع ب�إجتاه احلد من ارتفاع الأ�سعار خالل العام.
ويتطرق الف�صل الأول من التقرير للمعامل الأ�سا�سية لل�سوق النفطية والعوامل
الرئي�سية امل�ؤثرة فيها وانعكا�ساتها على قيمة ال�صادرات النفطية للدول الأع�ضاء ،كما
ي�ستعر�ض التطورات يف ا�ستهالك النفط والطاقة يف الدول العربية ب�شكل عام ،ويف
الدول الأع�ضاء ب�شكل خا�ص.
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�أو ً
ال :التطورات الرئي�سية يف �سوق النفط العاملية
لعام  2012والعوامل امل�ؤثرة عليها
ولت�سليط املزيد من ال�ضوء و�إلقاء نظرة �شاملة على كافة التطورات الرئي�سية
التي �شهدتها �سوق النفط العاملية يف عام  ،2012ت�ستعر�ض الفقرات التالية ب�شيء
من التف�صيل بع�ض اجلوانب املتعلقة بتلك ال�سوق ،وعلى وجه اخل�صو�ص الإمدادات
النفطية ،والطلب العاملي على النفط ،واجتاهات الأ�سعار ،وحركة املخزونات النفطية
العاملية ،وانعكا�س ذلك على قيمة ال�صادرات النفطية للدول الأع�ضاء.

 -1الإمدادات
�شهد �إجمايل الإمدادات النفطية العاملية (نفط خام و�سوائل الغاز الطبيعي) خالل
عام  ،2012ارتفاعاً يف م�ستواه بحوايل  2.4مليون برميل /يوم� ،أي بن�سبة %2.7
مقارنة بالعام ال�سابق لي�صل  90مليون برميل /يوم .كما يو�ضح اجلدول ()1-1
وال�شكل (.)1-1
ال�شكل 1-1

�إمدادات العامل من النفط و�سوائل الغاز الطبيعي 2012-2008 ،
(مليون برميل/يوم)
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وفيما يتعلق بتطور الإمدادات خالل �أرباع ال�سنة� ،شهد الربع الأول من عام 2012
ارتفاعاً يف الإمدادات العاملية بحوايل  1.4مليون برميل /يوم مقارنة بالربع الأخري
من عام  2011لت�صل �إىل حوايل  90مليون برميل /يوم لتنخف�ض بواقع � 200ألف
برميل /يوم خالل الربع الثاين باملقارنة مع الربع الأول يتبع ذلك انخفا�ض مقارب �آخر
خالل الربع الثالث باملقارنة مع الربع الثاين .ثم عادت امدادات النفط العاملية لتتزايد
بحوايل � 700ألف برميل/يوم خالل الربع الرابع باملقارنة مع الربع الثالث من العام
لت�صل �إىل  90.2مليون برميل/يوم خالل الربع املذكور.
يذكر �أن اجلزء الأكرب من الزيادة يف الإمدادات خالل العام كان م�صدرها �إنتاج دول
�أوبك من النفط اخلام و�سوائل الغاز الطبيعي.
� :1-1إمدادات بلدان �أوبك
بلغ معدل الإمدادات النفطية (نفط خام و�سوائل الغاز الطبيعي) لبلدان �أوبك
 37مليون برميل/يوم خالل عام  ،2012م�شكلة ارتفاعاً بنحو  1.8مليون برميل/
يوم �أي بن�سبة  % 5.1مقارنة بعام  ،2011وبوترية �أعلى من االرتفاع امل�سجل خالل
العام ال�سابق البالغ  1.0مليون برميل /يوم .لتزداد بذلك ح�صة بلدان �أوبك من
�إجمايل الإمدادات النفطية العاملية من  %40.2عام � 2011إىل  %41.1خالل عام
 ،2012كما يو�ضح اجلدول (.)1-1
وارتفعت �إمدادات بلدان �أوبك من �سوائل الغاز الطبيعي والنفوط غري التقليدية من
 5.6مليون برميل/يوم خالل الربع الأول من عام � 2012إىل  5.9مليون برميل/يوم
خالل الربع الرابع منه� ،أما �إمداداتها من النفط اخلام فقد بلغت  31.2مليون برميل/
يوم خالل الربع الأول وتزايدت خالل الربع الثاين ،لكنها انخف�ضت خالل الربع الثالث
والرابع على التوايل لت�صل �إىل  30.7مليون برميل /يوم خالل الربع الرابع من العام.
وقد ا�ستمرت منظمة �أوبك بالعمل على تلبية الطلب العاملي على النفط من خالل
زيادة �إمداداتها النفطية برغم الأجواء التي يغلب عليها حالة عدم اليقني الكبرية التي
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حتيط باالقت�صاد العاملي ،وبخا�صة من دول منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية والتي
نتجت عن مراجعات متكررة لنمو االقت�صاد العاملي والطلب العاملي على النفط الناجم
عن ذلك .وبالتايل ،فقد كانت دول �أوبك حري�صة على القيام بدورها كمزود رئي�سي
لل�سوق النفطية ب�شكل فعـّال ،وتقوم ب�إنتاج ما حتتاج �إليه ال�سوق من �إمدادات ،وذلك
ل�شعورها بامل�س�ؤولية جتاه ال�سوق البرتولية ،ما كان له �أثر هام يف ا�ستقرار ال�سوق
والأ�سعار خالل العام.
وقد عقدت منظمة �أوبك اجتماعني خالل عام  ،2012واتخذت االجراءات التي من
�ش�أنها �أن ت�سمح بتوازن �أكرب يف ال�سوق ،ويف �أدناه بع�ض التفا�صيل حولهما-:
•عقد االجتماع العادي الأول يف الرابع ع�شر من �شهر حزيران  /يونيو  2012يف
مقر املنظمة يف فيينا ،وتدار�س االجتماع �أو�ضاع ال�سوق النفطية التي �شهدت
م�ستوى مرتفع من تقلبات الأ�سعار خالل الن�صف الأول من العام �إنعكا�ساً
للتوترات اجليو�سيا�سية وامل�ضاربات املتزايدة يف �أ�سواق ال�سلع ولي�س نتيجة
لأ�سا�سيات ال�سوق من عر�ض وطلب ح�صراً .كما الحظ االجتماع املنحى
االنخفا�ضي الذي يواجه االقت�صاد العاملي خالل الفرتة الأخرية  ،مثل �أزمة
الديون ال�سيادية يف منطقة اليورو والآفاق االقت�صادية ال�ضعيفة الناجتة عنها،
وا�ستمرار تعاظم التوقعات املنخف�ضة للطلب املالزمة لذلك.
بناء على ذلك ،قرر امل�ؤمتر ب�أنه على الدول الأع�ضاء الإبقاء على �سقف الإنتاج
ال�سائد والبالغ  30مليون ب/ي.
•عقد االجتماع العادي الثاين يف الثاين ع�شر من �شهر كانون الأول/
دي�سمرب ،2012يف مقر املنظمة يف فيينا ،ا�ستعر�ض االجتماع �آفاق �سوق النفط
مع مالحظة �أن تقلبات الأ�سعار التي �شهدها العام تعود بالدرجة الرئي�سية،
�إىل تزايد ن�شاط امل�ضاربات يف �أ�سواق ال�سلع والتي تفاقمت ب�سبب التوترات
اجليو�سيا�سية وظروف الطق�س اال�ستثنائي لف�صل ال�شتاء يف عدد من املناطق
املختلفة .والحظ امل�ؤمتر ال�شعور الت�شا�ؤمي املتعاظم حول �آفاق االقت�صاد العاملي
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وخماطر االنخفا�ض نتيجة لأزمة الديون ال�سيادية يف منطقة اليورو وم�ستويات
البطالة العالية يف الدول ال�صناعية وخماطر الت�ضخم يف االقت�صادات النا�شئة.
ويف ظل حالة عدم اليقني املحيطة بالطلب العاملي على النفط ،قرر امل�ؤمتر
الإبقاء على م�ستوى الإنتاج البالغ  30مليون برميل /يوم.
� :2-1إمدادات بلدان خارج �أوبك
بلغ �إجمايل الإمدادات النفطية ملجموعة البلدان املنتجة من خارج منظمة �أوبك
خالل عام  2012نحو  53.0مليون برميل  /يوم ،بزيادة حوايل � 600ألف برميل /يوم
مقارنة بزيادة بحدود � 100ألف برميل /يوم يف عام  ،2011كما يت�ضح من اجلدول
(.)1-1
وبرغم االنخفا�ض التقليدي يف الإنتاج الذي تعاين منه دول عديدة من خارج �أوبك،
ا�ستطاعت دول املجموعة حتقيق زيادة �صافية هامة يف الإنتاج خالل عام 2012
متحدية بذلك التوقعات التي ت�شري �إىل و�صول الإنتاج النفطي فيها �إىل ذروته .وقد
كان م�صدر معظم الزيادة يف الإمدادات الواليات املتحدة ،التي تزايد �إنتاجها بنحو
� 900ألف برميل /يوم خالل عام  ،2012باملقارنة مع عام  .2011هذا بالإ�ضافة �إىل
دول �أخرى و�إن كانت بدرجة �أقل ،وبخا�صة كندا ( � 170ألف ب/ي) وبلدان االحتاد
ال�سوفيتي ال�سابق (حوايل � 70ألف ب/ي) .وبالنتيجة متكنت بلدان منظمة التعاون
االقت�صادي والتنمية من زيادة م�ستويات �إمداداتها ب�شكل كبري ليزيد عن  21مليون
برميل /يوم خالل العام� .أما بالن�سبة لإمدادات البلدان النامية فقد �شهدت انخفا�ضاً
يف �إنتاجها بحدود � 500ألف ب/ي خالل العام.
ويو�ضح ال�شكل ( )2-1معدالت التغري ال�سنوي يف الإمدادات النفطية من بلدان
�أوبك ،والبلدان املنتجة من خارجها خالل الفرتة .2012-2008
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ال�شكل 2-1
التغري ال�سنوي يف �إمدادات العامل من النفط و�سوائل الغاز الطبيعي2012-2008 ،
(مليون برميل/يوم)

 -2الطلب العاملي على النفط
ارتفع الطلب العاملي على النفط ب�شكله املطلق خالل عام  ،2012بواقع � 800ألف
ب/ي ومبعدالت منو م�ساوية للعام ال�سابق،مت�أثرة بتباط�ؤ النمو االقت�صادي العاملي.
وتعترب حالة االقت�صاد العاملي معياراً مهماً ملعرفة حجم الطلب العاملي على النفط.
ومتثلت العالقة ما بني النمو االقت�صادي ومنو الطلب العاملي على النفط من خالل
ت�أثري ا�ستمرار تباط�ؤ النمو االقت�صادي على معدالت النمو يف الطلب خالل ال�سنتني
الأخريتني باملقارنة مع عام � .2010إذ �أن التغيري يف اجتاه معدالت النمو االقت�صادي
العاملي من  %5.1عام � 2010إىل  %3.8عام  2011و�إىل  %3.3عام � 2012صاحبه
انخفا�ض يف معدل النمو يف الطلب على النفط ،من  %2.8يف عام � 2010إىل
 %0.9يف كل من عامي  2011و  .2012ويو�ضح ال�شكل ( )3-1والـجـدول ()2-1
معدالت النمو ال�سنوية يف الطلب العاملي على النفط مقابل معدالت النمو يف االقت�صاد
العاملي.
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ال�شكل 3-1
النمو االقت�صادي العاملي والنمو يف الطلب على النفط2012-2008 ،
( )%

�شهد عام  2012تباط�ؤاً يف معدالت النمو االقت�صادي العاملي بدرجة �أكرب مما
كان متوقعاً وتعرث يف التعايف االقت�صادي ،ما نتج عن تعاظم الت�شا�ؤم للأفاق الدولية
وا�ستمرار خماطر االجتاه االنخفا�ضي لأ�سباب تعود بدرجة رئي�سية �إىل �أزمة الديون
ال�سيادية ملنطقة اليورو وم�ستوى البطالة العايل يف الدول املتقدمة واملخاوف من
الت�ضخم يف االقت�صادات النا�شئة .وب�ضوء ذلك فقد مت �إعادة النظر بالنمو االقت�صادي
العاملي لعام  2012باجتاه التخفي�ض لعدة مرات خالل العام من قبل امل�ؤ�س�سات الدولية
املتخ�ص�صة وبخا�صة �صندوق النقد الدويل.
وعلى م�ستوى املجموعات الدولية املختلفة ،انخف�ض معدل النمو االقت�صادي للدول
ال�صناعية ،التي ت�ستحوذ على نحو  % 51من اال�ستهالك العاملي للنفط ،من %1.6
عام � 2011إىل  %1.3عام .2012
ومن بني الدول ال�صناعية ،يربز االقت�صاد الأمريكي الذي �شهد ارتفاعاً يف معدل النمو
ال�سنوي من  %1.8عام � 2011إىل  %2.2عام  .2012كما ارتفع معدل النمو االقت�صادي يف
اليابان من �سالب ( )%0.8 -عام � 2011إىل  %2.2عام  .2012باملقابل ،انخف�ض معدل
منو اقت�صادات منطقة اليورو من  %1.4عام � 2011إىل �سالب ( )%0.4 -عام .2012
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كما انخف�ضت معدالت النمو يف اقت�صادات بقية دول العامل الأخرى لت�صل �إىل
 ،%5.3باملقارنة مع معدالت النمو امل�سجلة خالل العام املا�ضي التي بلغت .% 6.2
حيث انخف�ض معدل منو كومنولث الدول امل�ستقلة من  %4.9عام � 2011إىل %4.0
عام .2012
وبالن�سبة ملجموعة البلدان النامية يف �آ�سيا فقد انخف�ضت معدالت منوها خالل
العام لت�صل �إىل  %6.7باملقارنة مع  %7.8يف العام ال�سابق من �ضمنها ال�صني التي
�شهدت انخفا�ضاً يف منوها االقت�صادي من  %9.2عام � 2011إىل  %7.8عام .2012
و�سجلت الدول الإفريقية جنوب ال�صحراء انخفا�ضاً �ضئي ً
ال يف منوها االقت�صادي لي�صل
�إىل  %5.0خالل العام مقارنة مبعدل  %.5.2خالل عام  .2011كما انخف�ض معدل
النمو االقت�صادي لبلدان �أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي من  %4.5عام � 2011إىل
 %3.2عام  ، 2012باملقابل ،ارتفع معدل النمو االقت�صادي يف دول ال�شرق الأو�سط
و�شمال افريقيا من  %3.3عام � 2011إىل  %5.3عام  ،2012كما يو�ضح ال�شكل
( )4-1واجلدول (.)3-1
ال�شكل 4-1
النمو االقت�صادي العاملي خالل عامي 2012-2011
( )%
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وبتتبع معدالت النمو يف الطلب العاملي على النفط خالل عام  2012على �أ�سا�س
ف�صلي ،بالإمكان مالحظة ت�أثري التباط�ؤ االقت�صادي العاملي على معدالت النمو يف
الطلب على النفط .وبينما بد�أت حالة الت�شا�ؤم حيال �آفاق االقت�صاد العاملي منذ
بداية عام  ،2012و�صل �إجمايل الطلب العاملي على النفط خالل الربع الأول من
العام �إىل  88.0مليون برميل /يوم منخف�ضاً بحدود  0.8مليون برميل /يوم باملقارنة
مع الربع الرابع من عام  2011ومرتفعاً بحدود � 400ألف برميل /يوم باملقارنة مع
الربع املناظر من العام ال�سابق .وحافظ الربع الثاين على نف�س م�ستويات الطلب
امل�سجلة خالل الربع الأول ،ثم عاود الطلب على النفط ارتفاعه خالل الربع الثالث
من العام لي�صل �إىل 89.2مليون برميل/يوم مرتفعاً بحدود  1.2مليون برميل /
يوم باملقارنة مع الربع الثاين ،عقبه ارتفاع �أقل ن�سبياً وبحدود � 900ألف برميل/
يوم خالل الربع الرابع باملقارنة مع الربع الثالث من العام لي�صل �إىل  90.1مليون
برميل /يوم.
وقد انعك�س ذلك على حالة التوقعات للطلب العاملي على النفط لعام 2012
التي ت�صدر �شهرياً عن امل�ؤ�س�سات العاملية الرئي�سية املخت�صة با�ست�شراف م�ستقبل
الطلب ،ومنها منظمة �أوبك التي �أ�شارت بياناتها ال�صادرة يف �شهر كانون الثاين/
يناير من عام � 2012إىل توقع ارتفاع الطلب العاملي على النفط خالل العام بحدود
 1.1مليون ب/ي� .إال �أنه عادت وخف�ضت توقعاتها �إىل  0.9مليون ب/ي خالل �شهر
�شباط/فرباير ثم �إىل  0.8مليون ب/ي وذلك منذ �شهر ت�شرين الثاين /نوفمرب من
العام.
وب�شكل عام� ،أثرت معدالت النمو االقت�صادي املنخف�ضة ن�سبياً على م�ستوى
الطلب العاملي على النفط الذي ارتفع مبقدار  0.8مليون برميل يوميا خالل العام،
�أي مبعدل  % 0.9مقارنة مب�ستواه خالل العام املا�ضي ،حيث و�صل �إجمايل الطلب
العاملي لعام � 2012إىل  88.8مليون ب/ي ،كـما يـو�ضح ال�شكـل ( )5-1واجلــدول
(.)4-1
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ال�شكل 5-1
�إجمايل الطلب العاملي على النفط2012-2008 ،
(مليون برميل/يوم)

وقد تباينت م�ستويات الطلب على النفط وفق املجموعات الدولية من جمموعة �إىل
�أخرى ،فبينما انخف�ض م�ستوى الطلب يف الدول ال�صناعية خالل عام  2012بنحو
� 400ألف ب/ي لي�صل �إىل  45.5مليون برميل/يوم ،ارتفع م�ستواه يف بقية دول العامل
الأخرى بواقع  1.2مليون برميل/يوم ،مقارنة مب�ستويات عام . 2011
و قد �أدى تغري م�ستويات الطلب لكل جمموعة �إىل اختالف ح�صتها من �إجمايل
الطلب العاملي خالل عام � ،2012إذ انخف�ضت ح�صة البلدان ال�صناعية من % 52.2
يف عام � 2011إىل  % 51.2يف عام  2012بينما ارتفعت ح�صة بقية دول العامل من
� % 47.8إىل  ،% 48.8كما يت�ضح من ال�شكل ( )6-1واجلدول (: )5-1

49

ال�شكل 6-1
توزع الطلب على النفط وفق املجموعات الدولية2012-2008 ،
( )%

وفيما يلي بيان للتطورات التي �شهدتها م�ستويات الطلب على النفط لكل جمموعة
من املجموعات الدولية على حدة :
 :1-2البلدان ال�صناعية
تراجع طلب البلدان ال�صناعية بحوايل � 400ألف برميل يوميا خالل العام �أي
بن�سبة  %0.9مقارنة بالعام املا�ضي ليبلغ  45.5مليون ب/ي .و�ضمن املجموعة املذكورة
انخف�ض طلب دول �أمريكا ال�شمالية على النفط بواقع � 200ألف برميل /يوم لي�صل
�إىل  23.5مليون برميل /يوم وانخف�ض طلب بلدان �أوربا الغربية بـ � 500ألف برميل/
يوم لي�صل �إىل  13.8مليون برميل /يوم خالل العام� .أما البلدان الآ�سيوية ال�صناعية
فقد ارتفع طلبها بواقع � 300ألف برميل /يوم لي�صل �إىل  8.2مليون برميل/يوم ،كما
يو�ضح ال�شكل ( )7-1واجلدول (: )6-1
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ال�شكل 7-1
�إجمايل الطلب على النفط يف البلدان ال�صناعية2012-2008 ،
(مليون برميل/يوم)

تعترب التطورات يف االقت�صاد الأمريكي العامل الأكرث �أهمية بالن�سبة ال�ستهالك
النفط يف العامل ،و�أ�صبح ا�ستهالك النفط يف الواليات املتحدة العامل الهام والذي ي�صعب
توقعه فيما يخ�ص اال�ستهالك العاملي للنفط لل�سنوات العديدة ال�سابقة .وبعد االنخفا�ض
ن�سبياً خالل الربع الأول والربع الثالث ،ا�ستقر الطلب الأمريكي على النفط خالل
الربع الرابع من العام مت�أثراً بدرجة رئي�سية ب�أ�سعار التجزئة والتطورات يف االقت�صاد
الأمريكي .وبالنتيجة انخف�ض اال�ستهالك الأمريكي للمنتجات النفطية بنحو %1.6
خالل عام  2012باملقارنة مع العام ال�سابق .و�شهد الطلب على املقطرات انخفا�ضاً
كبرياً قدر بحوايل  %4خالل العام وذلك لتباط�ؤ الإنتاج يف القطاع ال�صناعي .
باملقابل ،كان ا�ستهالك الغازولني يف و�ضع �أف�ضل مما كان عليه يف العام ال�سابق يف
ظل التح�سن يف ا�ستهالك املنتوج املذكور الذي �شهدته ال�سوق الأمريكية ،وبخا�صة يف
�أواخر العام.
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وفيما يخ�ص بلدان �أوروبا ال�صناعية ،ا�ستمر منط اال�ستهالك ال�ضعيف للنفط

الذي �شهدته املنطقة للدول الأربع الكربى (�أملانيا وفرن�سا وايطاليا واململكة املتحدة)
لل�سنوات ال�سابقة .وقد �أثرت �أزمة الديون ال�سيادية يف منطقة اليورو ،التي �سبق

و�أن بد�أت يف نهاية عام  2009وتفاقمت يف بداية عام  ،2011ب�شكل كبري على

اقت�صادات �أوروبا ال�صناعية ،ما �أدى �إىل تقلي�ص منوها االقت�صادي ،وتراجع الطلب

على النفط بحوايل � 500ألف ب/ي يف عام  2012و�إىل خ�سارة يف طلب املجموعة
بحدود  %20منذ عام  .1998علماً ب�أن قطاع النقل والقطاع ال�صناعي تعدان الأكرث
ت�ضرراً يف بلدان املجموعة املذكورة والتي نتجت عن انخفا�ض يف ا�ستهالك الغازولني

واملقطرات.

�أما بالن�سبة لليابان ،فقد ا�ستمر ت�أثري كارثة انفجار جممع فوكو�شيما النووي على

الطلب على النفط وجممل نواحي االقت�صاد الياباين .وقامت اليابان ب�إغالق �شبه كامل

ملحطاتها النووية خالل العام ،ما ا�ضطرها لزيادة ا�ستخدام �أنواع �أخرى من الطاقة،

حيث ارتفع ا�ستهالك النفط يف حمطاتها الكهربائية لي�شكل  %19.7من �إجمايل

ا�ستهالك الطاقة يف اليابان خالل العام ،باملقارنة مع  %7.5خالل العام ال�سابق.
وبالنتيجة ،تزايد الطلب على النفط (وبخا�صة على �شكل زيت وقود ونفط خام) بواقع

� 300ألف ب/ي يف اليابان لي�شكل حوايل  %40من �إجمايل النمو ال�سنوي العاملي

للطلب على النفط خالل العام.

وفيما يخ�ص تطور طلب البلدان ال�صناعية على النفط على �أ�سا�س ف�صلي خالل

عام  ، 2012ت�شري تقديرات منظمة �أوبك ،ب�أنه بعد االنخفا�ض املتوا�ضع يف طلب بلدان
املجموعة خالل الربع الأول من عام  2012بحدود � 100ألف مليون برميل/يوم مقارنة
بالربع الرابع من العام ال�سابق� ،شهد الربع الثاين انخفا�ضاً بواقع � 700ألف ب/ي

باملقارنة مع الربع الأول ،تبعتها زيادة بحدود � 400ألف برميل/يوم خالل الربع الثالث

مقارنة بالربع الثاين ،وزيادة �أخرى خالل الربع الرابع بنحو � 500ألف برميل  /يوم
باملقارنة مع الربع الثالث من العام.
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 :2-2البلدان النامية
تزايد طلب البلدان النامية (ب�ضمنها ال�صني) بحوايل  1مليون برميل /يوم خالل
عام  2012مقارنة بالعام ال�سابق لي�صل �إىل  38.2مليون برميل /يوم وهو م�ستوى مل
ي�صله من قبل ،مبعدل منو  %2.7باملقارنة مع العام ال�سابق .واجلدير بالذكر �أن طلب
البلدان النامية يعد املحرك الرئي�سي للطلب العاملي على النفط ،فقد �شهد الطلب يف
هذه البلدان زيادة  4.6مليون برميل/يوم يف عام  2012باملقارنة مع م�ستواه امل�سجل
يف عام .2008
و�ضمن هذه املجموعة ارتفع الطلب يف منطقة ال�شرق الأو�سط و �أفريقيا بـ 300
�ألف برميل/يوم لي�صل �إىل  11.2مليون برميل/يوم وا�ست�أثر طلب الدول العربية الذي
بلغ  6.6مليون برميل/يوم بكامل الزيادة يف طلب املنطقة ،و بحوايل  %30من �إجمايل
الزيادة يف طلب البلدان النامية .ويعود االرتفاع ب�شكل كامل �إىل زيادة ا�ستهالك الدول
الأع�ضاء يف �أوابك� .أما بالن�سبة للدول الأخرى يف ال�شرق الأو�سط وافريقيا فقد
حافظت على نف�س املعدالت امل�سجلة خالل العام ال�سابق بواقع  4.6مليون ب/ي.
وارتفع طلب الدول الأع�ضاء �إىل  5.7مليون ب/ي خالل العام� ،أي بن�سبة ارتفاع
بلغت  %5.6باملقارنة مع العام ال�سابق وكان منتج الديزل الأكرث ا�ستخداماً يف تلك
الدول ب�ضوء ا�ستخدامه يف قطاعي النقل وال�صناعة ،بينما حافظت باقي الدول العربية
على نف�س معدالت العام ال�سابق بواقع  0.9مليون ب/ي.
كما ارتفع طلب البلدان الآ�سيوية النامية بـ � 600ألف برميل/يوم لي�صل �إىل 20.5
مليون برميل/يوم عام  ،2012وبرغم تباط�ؤ النمو االقت�صادي ال�صيني فقد ا�ستحوذ
الطلب ال�صيني ،الذي يعد املحرك الرئي�سي للنمو االقت�صادي الآ�سيوي وقاطرة
التعايف يف ال�سوق املذكورة ،والذي ي�شكل �أكرث من  %47من طلب املجموعة ،على
 %50من الزيادة يف طلب البلدان الآ�سيوية وعلى  %30من الزيادة يف طلب البلدان
النامية جمتمعة ،حيث ارتفع مبقدار � 300ألف برميل/يوم لي�صل �إىل  9.7مليون ب/ي
عام  .2012ومما يذكر ،تزايد الطلب ال�صيني على النفط خالل �أرباع ال�سنة با�ستثناء
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الربع الثالث الذي �شهد انخفا�ضاً بواقع � 400ألف ب/ي باملقارنة مع الربع الثاين
من العام .وت�أثرت حركة الطلب ال�صيني على النفط بعدة عوامل منها تباط�ؤ الن�شاط
ال�صناعي ،برغم التح�سن الذي طر�أ عليه خالل الأ�شهر الأخرية من العام ،وانخفا�ض
ال�صادرات مت�أثرة بحالة االقت�صاد العاملي ،وبخا�صة �أزمة الديون ال�سيادية الأوروبية.
كما يعود ذلك �أي�ضاً �إىل ارتفاع الأ�سعار املحلية للمنتجات النفطية ،وبخا�صة بعد
اعتماد ال�صني لآلية ت�سعري جديدة تهدف �إىل تقلي�ص الفجوة ما بني م�ستويات الأ�سعار
املحلية والأ�سعار العاملية .هذا بالإ�ضافة �إىل �إيقاف املحفزات اخلا�صة بالت�سجيل
اجلديد لل�سيارات.
�أما بالن�سبة القت�صاد الهند ،املحرك الآخر لنمو االقت�صاد الآ�سيوي ،فقد ارتفع
الطلب على النفط بنحو � 200ألف برميل /يوم لي�صل �إىل  3.7مليون برميل /يوم
خالل العام .يذكر� ،أن الطلب الهندي على النفط قد ت�أثر وب�شدة بالتوقف الكبري
للطاقة الكهربائية واملو�سم الزراعي ال�صيفي ،وقد جنم عن النق�ص يف امدادات
الكهرباء زيادة يف ا�ستهالك زيت الديزل من قبل �أ�صحاب املولدات اخلا�صة.
وقد كانت الزيادة الأكرب خالل العام من ن�صيب القطاع ال�صناعي ،ب�ضمنه قطاع
البرتوكيماويات ،ووقود النقل.
من جهة �أخرى ،حققت بلدان �أمريكا الالتينية ارتفاعاً يف طلبها بواقع � 100ألف
برميل /يوم لي�صل �إىل  6.5مليون برميل/يوم ،ويعزى ذلك بالكامل للزيادة يف الطلب
على النفط يف الربازيل ،وبالنتيجة ف�إنه بخالف العام ال�سابق� ،شهدت الدول الآ�سيوية
الأخرى �أعلى معدالت النمو ،تبعتها ال�صني وال�شرق الأو�سط و�أمريكا الالتينية .كما
يو�ضح اجلدول (.)7-1
 :3-2الدول املتحولة
وارتفع طلب البلدان املتحولة على النفط بـ � 100ألف برميل /يوم لي�صل �إىل 5.1
مليون برميل /يوم خالل عام  ،2012كان م�صدر كامل الزيادة املذكورة هي بلدان
االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق ،كما يو�ضح اجلدول (.)7-1
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 -3اجتاهات الأ�سعار
� :1-3أ�سعار النفط اخلام
متيزت �سوق النفط العاملية خالل عام  2012بحالة من التوازن الن�سبي ،وا�ستقرت
املعدالت ال�شهرية ل�سعر �سلة خامات �أوبك مرتاوحة �ضمن نطاق حمدد ما بني حوايل
 108و  118دوالر /برميل خالل معظم �أ�شهر ال�سنة ،وحقق املتو�سط ال�سنوي لل�سلة
م�ستوى قيا�سي بلغ  109.5دوالر /برميل خالل العام مرتفعاً بحدود  2دوالر/برميل،
ما يعادل حوايل  %2باملقارنة مع عام .2011
و�شهد الن�صف الأول من العام درجة �أعلى ن�سبياً من التقلبات ال�سعرية لترتاوح
خالله املعدالت ال�شهرية ل�سعر �سلة �أوبك ما بني  94و  123دوالر  /برميل باملقارنة
مع الن�صف الثاين من العام الذي تراوحت خالله الأ�سعار ما بني حوايل  100و 111
دوالر /برميل� .أما بالن�سبة حلركة املعدالت الف�صلية لأ�سعار النفط ،فقد بلغ معدل
�سعر �سلة �أوبك  117.4دوالر/برميل خالل الربع الأول من العام مرتفعاً بواقع 9.5
دوالر /برميل ،ما يعادل حوايل  %9باملقارنة مع الربع الرابع من العام ال�سابق ،لينخف�ض
�إىل  106.8دوالر /برميل ،ما يعادل  %9باملقارنة مع الربع الأول من العام .ثم ا�ستقر
ال�سعر خالل الربع الثالث عند م�ستويات مقاربة للربع الثاين وبواقع  106.6دوالر/
ال وي�صل �إىل  107.3دوالر /برميل خالل الربع الرابع� ،أي مرتفعاً
برميل ،لريتفع قلي ً
بحدود  0.8دوالر /برميل ،ما يعادل  %0.8باملقارنة مع الربع الثالث من العام.
وفيما يتعلق باملعدالت ال�شهرية ل�سعر �سلة �أوبك ،فقد حافظت على م�ستويات مقاربة
�أو تفوق  100دوالر /برميل لكامل �أ�شهر ال�سنة ،با�ستثناء �شهر حزيران/يونيو.
اجلدير بالذكر� ،أن املعدالت ال�شهرية لل�سلة ا�ستهلت العام بالإرتفاع حلني
و�صولها احلد الأعلى البالغ  123دوالر /برميل خالل �شهر �آذار/مار�س ،لتبد�أ بعدها
بالإنخفا�ض حلني و�صولها احلد الأدنى  94دوالر /برميل خالل �شهر حزيران /يونيو.
بعد ذلك ارتفعت الأ�سعار لغاية �شهر �أيلول�/سبتمرب لتنخف�ض بعد ذلك قلي ً
ال وت�ستقر
عند م�ستوى  107دوالر/برميل خالل ال�شهرين الأخريين من العام.
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وبالنتيجة �شهد عام  2012تو�سعاً يف الفروقات ما بني احلد الأق�صى والأدنى
لأ�سعار �سلة �أوبك خالل العام لت�صل �إىل  29دوالر /برميل ،باملقارنة مع  25.3دوالر/
برميل ،كفرق ما بني �أعلى و�أدنى معدل �شهري لأ�سعار ال�سلة خالل عام  .2011ويو�ضح
ال�شكل ( )8-1احلركة الأ�سبوعية ل�سعر �سلة �أوبك خالل العام.
ال�شكل 8-1
املعدل الأ�سبوعي لأ�سعار �سلة �أوبك2012 ،
( دوالر/برميل )

وب�ضوء طبيعة �أ�سعار النفط العاملية ،ف�إن حركتها تكون ،عادة ،ح�صيلة لت�أثري
جملة من العوامل املتنوعة واملتداخلة وباجتاهات متفاوتة ،فمنها ما دفع بالأ�سعار
نحو ال�صعود و�أخرى نحو االنخفا�ض .وكما هو عليه احلال خالل العام ال�سابق ،تعد
التطورات اجليو�سيا�سية وب�ؤر التوتر ،وبخا�صة يف املنطقة العربية ،من �أهم العوامل
التي كانت تدعم الأ�سعار وتدفع مب�ستوياتها نحو الأعلى خالل عام  .2012باملقابل
بالإمكان اعتبار حالة التباط�ؤ االقت�صادي العاملي والأزمة املالية يف منطقة اليورو من
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�أهم العوامل التي �أثرت �سلباً على الأ�سعار وعملت على احلد من ارتفاعها خالل العام.
وبالإمكان �إدراج العوامل الرئي�سية التي �أثرت يف حركة �أ�سعار النفط خالل العام كما
يلي- :
•كان جلهود منظمة �أوبك وقراراتها اخلا�صة باملحافظة على انتاجها من دون
تغيري دوراً رئي�سياً يف توازن �سوق النفط وا�ستقرارها .كما عملت بع�ض
دول املنظمة فرادى جاهدة للتعوي�ض عن التخفي�ض الذي ح�صل يف �إنتاج
بع�ض الدول املنتجة الأخرى لتفادي نق�ص الإمدادات يف ال�سوق .وبالنتيجة
متكنت دول �أوبك من تلبية الطلب العاملي على النفط و�إبقاء ال�سوق العاملية
مزودة بامدادات وفرية خالل العام ،ويعد ذلك عام ً
ال حا�سماً وراء حالة
اال�ستقرار الن�سبي التي ات�سمت بها ال�سوق بخا�صة خالل الن�صف الثاين
من العام.
•التطورات اجليو�سيا�سية ،وبخا�صة يف املنطقة العربية ،والتي بد�أت يف تون�س
يف نهاية عام  2010و�أدت �إىل حتوالت �سيا�سية يف بع�ض الدول العربية وما
�صاحبها من قلق عاملي حول احتمال امتدادها لت�شمل دوالً �أخرى منتجة
للنفط يف املنطقة وانعكا�سات ذلك على الإمدادات ب�ضوء الدور احليوي
الذي تلعبه املنطقة العربية يف توفري �إمدادات النفط لل�سوق العاملية .هذا
بالإ�ضافة �إىل التوتر ب�ش�أن برنامج �إيران النووي واحلظر النفطي املفرو�ض
عليها من قبل االحتاد الأوروبي والعقوبات املالية من قبل الواليات املتحدة،
وما �أثارته من خماوف من احتمال تعطل الإمدادات بفعل التهديدات بغلق
طرق النقل البحرية يف اخلليج العربي.
•حالة التباط�ؤ االقت�صادي العاملي والتي تعود بالدرجة الأ�سا�س للأزمة
املالية يف منطقة اليورو ،والتي بد�أت يف اليونان لت�شمل دوالً �أخرى لي�صبح
العديد منها على حافة الإفال�س والتي �شكلت حتدي رئي�سي لالقت�صاد
العاملي.
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• حركة �أ�سعار �صرف الدوالر (عملة ت�سعري النفط يف الأ�سواق العاملية) مقابل
العمالت الرئي�سية ،وبخا�صة ال�صعود الكبري مل�ؤ�شر �سعر �صرف الدوالر يف
منت�صف العام (بعد االنخفا�ض الكبري يف �سعر �صرف اليورو ب�سبب التخوف
من الأزمة يف اليونان) والذي ميكن اعتباره �أحد العوامل وراء االنخفا�ض
الذي �شهدته �أ�سعار النفط العاملية خالل �شهر حزيران /يونيو يف ظل عالقة
االرتباط التقليدي العك�سي ما بني �أ�سعار النفط و�سعر �صرف الدوالر.
•برغم الإجراءات التي اتخذتها بع�ض احلكومات يف البلدان ال�صناعية
للحد من التقلبات الكبرية يف الأ�سعار وامل�ضاربات املفرطة يف ال�سوق ،كان
للم�ضاربات دور يف ت�ضخيم الأ�سعار �صعوداً ونزوالً خالل العام .وب�شكل عام،
�إن حترك الأ�سعار خالل ال�سنوات الأخرية بنمط مرتبط تقريباً ب�أن�شطة
امل�ضاربات والعوامل املالية ،ا�ستمر بدفع الأ�سعار �إىل م�ستويات عالية ال
ميكن تربيرها ب�أ�سا�سيات ال�سوق التقليدية لوحدها يف بع�ض الأوقات .ومما
ال �شك فيه� ،أن تفاقم الأحداث اجليو�سيا�سية يف املنطقة العربية كان مبثابة
الأر�ضية اخل�صبة التي �ساعدت يف تزايد ن�شاط امل�ضاربني.
•عوامل مو�سمية لها عالقة بالطق�س ،وبخا�صة ال�شتاء املعتدل يف ن�صف
الكرة ال�شمايل الذي ا�ستمر لغاية نهاية عام  . 2012هذا بالإ�ضافة �إىل
الكوارث الطبيعية ،الذي كان �إع�صار «�ساندي» من �أبرزها خالل العام
والذي �ضرب ال�ساحل ال�شرقي للواليات املتحدة خالل �شهر ت�شرين �أول/
�أكتوبر ،م�سبباً دماراً يف املنطقة ،ناهيك عن النق�ص يف الإمدادات الذي
�أحلقه مب�صايف التكرير وحمطات الكهرباء يف �إحدى �أكرث مناطق العامل
ا�ستهالكاً للطاقة.
كما �شهد عام  2012تطورات يف منط فروقات الأ�سعار ،متثلت بتقلي�ص
الفروقات بني �أ�سعار النفوط اخلفيفة منخف�ضة املحتوى الكربيتي والثقيلة عالية
املحتوى الكربيتي خالل العام باملقارنة مع العام ال�سابق .فمث ً
ال ،و�صل الفرق بني
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ال للنفوط اخلفيفة) و�سعر نفط دبي (ممث ً
�سعر نفط برنت (الأعلى جودة ممث ً
ال
للنفوط الثقيلة) �إىل  2.5دوالر/برميل خالل عام  2012باملقارنة مع  5.1دوالر/
برميل خالل العام ال�سابق .وكذلك احلال بالن�سبة ل�سعر �سلة �أوبك الذي يقل عن
�سعر نفط برنت بواقع  2.1دوالر/برميل خالل العام مقابل  3.8دوالر/برميل خالل
العام ال�سابق.
وميكن �أن تعزى تلك التطورات يف م�شهد فروقات الأ�سعار وبدرجة كبرية �إىل
زيادة املعرو�ض من النفوط اخلفيفة يف كل من ليبيا بعد عودة انتاجها �إىل معدالت
ما قبل الثورة و�إىل الزيادة يف �إنتاج الواليات املتحدة من النفوط وال�سوائل اخلفيفة،
وما نتج عن ذلك من خف�ض للواردات الأمريكية من النفط وم�شتقاته ،خ�صو�صاً من
النفط اخلفيف ،والذي كان �أحد الأ�سباب وراء االنخفا�ض الطفيف يف �سعر نفط غرب
تك�سا�س الأمريكي خالل العام باملقارنة مع العام ال�سابق.
يذكر� ،أن غرب تك�سا�س ،الذي يعترب �أحد نفوط الإ�شارة الرئي�سية العاملية ذات
النوعية اخلفيفة واملحتوى الكربيتي املنخف�ض� ،أخذ يعاين ومنذ عام  2007من
حمددات لوج�ستية ،خا�صة و�أنه نفط مغلق منعزل عن الأ�سواق العاملية الأخرى،
وحتركت �أ�سعاره ب�شكل لي�س له عالقة ب�أ�سا�سيات ال�سوق العاملية .تقليدياً ،كانت
الفروقات بني �أ�سعار نفط غرب تك�سا�س ونفط برنت املت�شابهان يف النوعية متيل
ل�صالح نفط غرب تك�سا�س� ،إال �أن تلك الفروقات يف عام  2012بلغت  17.2دوالر/
برميل ل�صالح نفط برنت .و�أكرث من ذلك فقد كانت �أ�سعار نفط غرب تك�سا�س العايل
اجلودة تقل عن �أ�سعار بع�ض النفوط الأقل جودة منه وبحدود  14.7دوالر /برميل
باملقارنة مع �أ�سعار نفط دبي و  14.8دوالر /برميل باملقارنة مع معدل �سعر �سلة
خامات �أوبك خالل العام.
ويت�ضح تطور فروقات الأ�سعار من اجلدول ( )9-1وال�شكل (  )9-1الذي يبني
املعدالت ال�سنوية ل�سعر �سلة خامات �أوبك و نفوط الإ�شارة الرئي�سية يف العامل (اخلام
الأمريكي اخلفيف وخام برنت وخام دبي) للفرتة .2012-2008
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ال�شكل 9-1
املعدالت ال�سنوية ل�سعر �سلة خامات �أوبك والنفط الأمريكي
ونفط برنت ونفط دبي للفرتة 2012-2008
( دوالر /برميل)

وانعك�س التطور يف الأ�سعار ومنط حركة فروقاتها خالل العام على م�ستويات
الأ�سعار الفورية ملختلف اخلامات العربية ب�شكل عام التي �سلكت ذات امل�سلك ،حيث
�شهد معظمها ارتفاعاً خالل العام باملقارنة مع العام ال�سابق وبدرجات متفاوتة .عموماً،
انخف�ضت �أ�سعار بع�ض اخلامات اخلفيفة منخف�ضة املحتوى الكربيتي �أو ارتفعت
ب�شكل �أقل باملقارنة مع اخلامات الثقيلة عالية املحتوى الكربيتي ،ما �أدى �إىل تقلي�ص
الفروقات ال�سعرية فيما بينها.
فقد انخف�ض اخلام اجلزائري بواقع 1.2دوالر/برميل لي�صل �إىل  111.7دوالر/
برميل خالل العام� ،أي بن�سبة انخفا�ض  %1.1باملقارنة مع العام ال�سابق .وباملقابل،
ارتفع خام الت�صدير الكويتي بواقع  3.6دوالر /برميل لي�صل �إىل  109.2دوالر/برميل
�أي بن�سبة ارتفاع  %3.4باملقارنة مع عام  ،2011ما �أدى �إىل تقلي�ص الفروقات بني
اخلام اجلزائري والكويتي لي�صبح  2.5دوالر/برميل خالل العام باملقارنة مع 7.3
دوالر/برميل خالل العام ال�سابق.
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وفيما يخ�ص اخلامات العربية الأخرى ،فقد ارتفع اخلام العربي اخلفيف ال�سعودي
بن�سبة ( )%2.4ليبلغ  110.4دوالر /برميل ،و خام موربان الإماراتي بن�سبة ()%2.1
لي�صل  112.1دوالر /برميل ،وخام ال�سدرة الليبي بن�سبة ( )%0.2لي�صل �إىل 112.1
دوالر /برميل ،و اخلام البحري القطري و الب�صرة العراقي بن�سبة ( )%2.9و( )%2لي�صال
�إىل  109.6و 108.3دوالر/برميل تباعا خالل العام .كما يو�ضح اجلدول (.)9-1
ويت�ضح �أن االرتفاع الذي �شهدته �أ�سعار النفط اخلام بقيمتها اال�سمية والذي
بلغ حوايل  2دوالر للربميل يفوق االرتفاع يف �أ�سعارها احلقيقية املقا�سة ب�أ�سعار عام
 2000بعد تعديلها وفق الرقم القيا�سي الذي ميثل خمف�ض الناجت املحلي الإجمايل
يف الدول ال�صناعية حيث ارتفع بـ  0.4دوالر/برميل �أي بن�سبة �أقل من  %0.5لي�صل
متو�سطها �إىل حوايل  90دوالر/برميل يف عام  ، 2012كما يو�ضح اجلدول(.)10-1
 :2-3الأ�سعار الفورية للمنتجات النفطية
طر�أ ارتفاع على املتو�سط ال�سنوي لأ�سعار املنتجات النفطية املختلفة خالل عام 2012
يف كافة الأ�سواق الرئي�سية يف العامل وبن�سب متفاوتة ح�سب ال�سوق ونوع املنتج� .إال �أن
ن�سب الزيادات �أقل مما كانت عليه خالل العام ال�سابق جلميع املنتجات والأ�سواق.
� :1-2-3أ�سعار الغازولني املمتاز
بلغ معدل �سعر الغازولني يف اخلليج الأمريكي  133.6دوالر /برميل يف عام ،2012
�أي بارتفاع  9.1دوالر /برميل ،ومتثل  %7.3مقارنة مبعدالت ال�سعر لعام  2011ويف
�سوق البحر املتو�سط و�صل معدل ال�سعر خالل العام  126.6دوالر/برميل ،بارتفاع
 7.9دوالر/برميل ،متثل  %6.7باملقارنة مع العام ال�سابق .ويف �سوق روتردام و�صل
معدل ال�سعر خالل العام �إىل  127.3دوالر/برميل ،بارتفاع  6.9دوالر /برميل ،متثل
 %5.7باملقارنة مع عام � .2011أما بالن�سبة ل�سوق �سنغافورة ،فقد و�صل معدل ال�سعر
�إىل  123.5دوالر /برميل خالل عام  ،2012بزيادة  3.9دوالر /برميل ،والتي متثل
حوايل  %3.3مقارنة ب�أ�سعار عام .2011
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وقد حققت ال�سوق الأمريكية �أعلى الأ�سعار من بني الأ�سواق الأربعة خالل عام
 ،2012تلتها �سوق روتردام ثم البحر املتو�سط و�أخرياً �سنغافورة التي حققت �أدنى
الأ�سعار ،كما يو�ضح اجلدول ( )11-1وال�شكل (.)10-1
ال�شكل 10-1
�أ�سعار الغازولني املمتاز2012-2011 ،
(دوالر/برميل)

وعند مقارنة ال�سعر النهائي يف بع�ض البلدان ال�صناعية الرئي�سية يت�ضح ب�أنه الأقل
يف ال�سوق الأمريكية ب�سبب ال�ضرائب املنخف�ضة يف تلك ال�ســوق� ،إذ بلغت هذه ال�ضرائب
يف �شهر ت�شرين الأول � /أكتوبر  2012حوايل %11من ال�سعر النهائي للغازولني مقارنة
بن�سبة  %31.3يف كندا ،و %42.6يف اليابان ،و %49.2يف �أ�سبانيا ،و�أكرث من %54
يف بع�ض الدول الأوروبية الأخرى (�أملانيـــا  ،%55.4وبريطانيـــا  ،%58.6وفرن�ســـا
 %54.2و %57.1يف �إيطاليا) خالل الفتــرة نف�سهـــا ،كما يو�ضــح اجلدول ()12-1
وال�شــكل (.)11-1
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ال�شكل 11-1
ن�سبة ال�ضريبة من �أ�سعار الغازولني يف بع�ض الدول ال�صناعية ،ت�شرين �أول /اكتوبر2012
(دوالر /لرت)

� :2-2-3أ�سعار زيت الغاز /الديزل
كانت م�ستويات �أ�سعار زيت الغاز ب�شكلها املطلق خالل عام  2012يف كل من �سوق
روتردام و�سنغافورة تفوق �أ�سعار كل من الغازولني وزيت الوقود،ويعود ذلك �إىل الطلب
امل�ستمر على املنتج �صيفا و�شتا ًء ،وخ�صو�صاً يف قطاع املوا�صالت وقطاع التدفئة
والتربيد وتوليد الكهرباء يف بع�ض الدول كال�صني .وقد ا�ست�أثرت �سوق روتردام ب�أعلى
الأ�سعار لت�صل �إىل  130.6دوالر/برميل خالل عام  2012بن�سبة زيادة  %3.4مقارنة
مبعدل عام  ،2011تلتها �سوق �سنغافورة مبعدل �سعر  128.9دوالر/برميل بن�سبة
زيادة  %2.1ثم �سوق اخلليج الأمريكي مبعدل �سعر  126.0دوالر/برميل بن�سبة زيادة
 . %2.8و�أخرياً �سوق البحر املتو�سط ب�أدنى الأ�سعار بواقع  113.2دوالر /برميل خالل
عام  2012وبن�سبة زيادة  %1.5مقارنة بالعام ال�سابق.
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� :3-2-3أ�سعار زيت الوقود
ارتفعت �أ�سعار زيت الوقود خالل عام  2012يف جميع الأ�سواق ،حيث و�صل معدلها
يف �سوق �سنغافورة �إىل  105.4دوالر/برميل ،بارتفاع  % 2.7باملقارنة مع عام ،2011
ويف ال�سوق الأمريكية و�صل �إىل  105.3دوالر/برميل ،بارتفاع  %5.3باملقارنة مع العام
ال�سابق ،وو�صل �إىل  105.0دوالر/برميل يف �سوق روتردام ،بارتفاع  %4.6باملقارنة مع
عام � .2011أما يف �سوق البحر املتو�سط ،فقد و�صل ال�سعر �إىل  103.8دوالر/برميل
خالل العام ،بارتفاع  %2.6باملقارنة مع العام ال�سابق.
� :4أ�سعار �شحن النفط اخلام
�شهدت �أ�سعار �شحن النفط اخلام ولكافة االجتاهات خالل عام  2012انخفا�ضاً
مقارنة بامل�ستويات التي و�صلتها خالل عام  2011لأ�سباب �أهمها ا�ستمرار تباط�ؤ النمو
االقت�صادي العاملي ،بالإ�ضافة �إىل ما �شهدته بع�ض دول خارج �أوبك وبخا�صة الواليات
املتحدة من زيادة يف �إنتاجها املحلي من النفط وما يعني ذلك من انخفا�ض لوارداتها
النفطية وبالتايل انخفا�ض يف الطلب على الناقالت .وقد انخف�ض م�ستوى ا�ستخدام
�أ�سطول الناقالت العاملي �إىل  %80خالل الربع الثالث من العام والذي يعترب الأدنى
منذ عام .1999
بلغ معدل �سعر ال�شحن خالل عام  2012ل�شحنات النفط املتجهة من موانئ اخلليج
العربي �إىل ال�شرق (للناقالت الكبرية  VLCCبحمولة � 280-230ألف طن �ساكن) 48
نقطة على املقيا�س العاملي ( ،1)World Scale-WSبانخفا�ض  5نقاط ،والتي متثل
حوايل  %9مقارنة مبعدل �سعر ال�شحن لعام .2011
�أما بالن�سبة ملعدل �أ�سعار ال�شحن لل�شحنات املتجهة من اخلليج العربي �إىل الغرب
(� 285-270ألف طن �ساكن) فقد و�صل خالل عام � 2012إىل  33نقطة على املقيا�س
 1املقيا�س العاملي ( )World Scaleهو طريقة م�ستخدمة الحت�ساب �أ�سعار ال�شحن ،حيث ان نقطة واحدة على املقيا�س العاملي تعني
 ٪1من �سعر النقل القيا�سي لذلك االجتاه يف كتاب ( )World Scaleالذي ين�شر �سنويا من قبل ()World Scale Association
ويت�ضمن قائمة من الأ�سعار ب�صيغة دوالر  /طن متثل ( )World Scale100لكل االجتاهات الرئي�سية يف العامل.
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العاملي ،وبانخفا�ض مقداره  6نقاط ،والتي متثــل  %15.4مقارنــة مبعدل عام ،2011
كما يو�ضــح اجلدول (.)13-1
كمـــا طر�أ تراجع �أي�ضاً بالن�سبة لأ�سعار ال�شحن �ضمن منطقـــة البحر الأبي�ض
املتو�سط وبالناقالت ال�صغرية �أو متو�سطة احلجم (� 85-80ألف طن �ساكن) حيث
و�صل معدلها خالل عام � 2012إىل  88نقطة على املقيا�س العاملي ،وبانخفا�ض 13
نقطة ،والتي متثل حوايل  %13مقارنة مبعدل عام .2011
يذكر ،ا�ستهلت �أ�سعار ال�شحن عام  2012باالنخفا�ض باملقارنة مع نهاية عام 2011
لأ�سباب من �أهمها الزيادة التي طر�أت على معدالت املقيا�س العاملي املرجعية لأ�سعار
ال�شحن والنافذة لعام  2012نتيجة الرتفاع �أ�سعار وقود الناقالت .هذا بالإ�ضافة �إىل
وفرة املعرو�ض من الناقالت وحت�سن ظروف الطق�س و�ضعف الطلب على النقل.
وقد �سجلت �أ�سعار �شحن النفط اخلام من اخلليج العربي باجتاه ال�شرق �أعلى
م�ستوياتها يف بداية الربع الثاين من العام ،ب�ضوء ارتفاع الطلب على الناقالت
ال�ستخدامها كخزانات عائمة ،حيث بلغت  65نقطة خالل �شهر ني�سان /ابريل ،ثم
�أعقبتها فرتات من ال�صعود والنزول خالل بقية �أ�شهر ال�سنة لكنها �شهدت خالل ثالثة
�أ�شهر (متوز/يوليو و �آب�/أغ�سط�س و ت�شرين �أول�/أكتوبر) �أدنى الأ�سعار بلغت 36
نقطة ،يف ظل وفرة �أ�سطول الناقالت العاملي بالتزامن مع �ضعف الطلب على النقل.
وفيما يتعلق الأمر بوجهة الغرب ،فقد بلغت �أ�سعار ال�شحن خالل العام �أعلى م�ستوياتها
بواقع  43نقطة خالل �شهر ني�سان/ابريل� .أما بالن�سبة لأدنى الأ�سعار والبالغة  25نقطة
فقد كانت خالل �شهري �آب�/أغ�سط�س و ت�شرين �أول�/أكتوبر من العام.
�أما بالن�سبة لوجهة البحر املتو�سط فقد ا�ستهلت عام  2012باجتاه انخفا�ضي
لكنها ارتفعت خالل �شهر �آذار/مار�س �إىل �أعلى م�ستوياتها البالغة  106نقطة لت�ستمر
بعد ذلك بالتذبذب خالل بقية �أ�شهر ال�سنة لت�صل �إىل �أدنى م�ستوياتها البالغة  77نقطة
خالل �شهري �أيلول�/سبتمرب و ت�شرين �أول�/أكتوبر من العام.
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 -5املخزونات النفطية العاملية
�شهد عام  2012ارتفاع ًا يف �إجمايل املخزونات النفطية العاملية (التجارية
والإ�سرتاتيجية ) لتبلغ  7092مليون برميل مع نهاية الربع الرابع من العام وميثل ذلك
ارتفاعاً بنحو  98مليون برميل� ،أي بن�سبة  %1.4باملقارنة بالربع الرابع من العام
ال�سابق .ويذكر �أن خمزون النفط اخلام على منت الناقالت وحجم املخزونات امل�ستقلة
املتوفرة قريبا من مراكز اال�ستهالك كما يف موانئ دول الكاريبي وميناء روتردام
و�سنغافورة قد بلغت  937مليون برميل يف نهاية عام  2012بانخفا�ض  27مليون برميل
باملقارنة مع نهاية عام .2011
 :1-5املخزون التجاري يف الدول ال�صناعية
بعد و�صول املخزون التجاري يف الدول ال�صناعية �إىل  2605مليون برميل يف نهاية
الربع الأول  ،2012ارتفع بواقع  34مليون برميل لي�صل �إىل  2639مليون برميل يف
نهاية الربع الثاين من العام ،ثم ارتفع املخزون ثانية بنحو  12مليون برميل خالل الربع
الثالث تاله انخفا�ض بواقع  14مليون برميل لي�صل �إىل  2637مليون برميل يف نهاية
الربع الرابع من العام.
واجلدير باالهتمام �أن كفاية املخزون التجاري يف الدول ال�صناعية يف نهاية عام
 2012قد بلغت م�ستوياتها حوايل  57يوم من اال�ستهالك ،وهو م�ستوى �أقل قلي ً
ال من
امل�سجل يف العام ال�سابق لكنه ال يزال يعد مرتفعا عن املتو�سط االعتيادي.
 :2-5املخزون اال�سرتاتيجي الأمريكي
جتاوز املخزون اال�سرتاتيجي الأمريكي م�ستوى  700مليون برميل لأول مرة يف عام
 2008ثم انخف�ض عن امل�ستوى املذكور منذ الربع الثالث من عام  2011لي�ستقر عند
م�ستوى  696مليون برميل منذ ذلك الوقت ولغاية الربع الرابع من عام  .2012ويعود
االنخفا�ض يف املخزون اال�سرتاتيجي الأمريكي �إىل ال�سحب من املخزونات الأمريكية
الإ�سرتاتيجية وفقاً لقرار وكالة الطاقة الدولية الذي اتخذته يف �شهر حزيران /
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يونيو  2011والقا�ضي ب�سحب  60مليون برميل من املخزونات الإ�سرتاتيجية للدول
الأع�ضاء.
يذكر ،منذ عام  2004قامت الإدارة الأمريكية باتخاذ مواقف �أكرث مرونة لإطالق
كميات من املخزون اال�سرتاتيجي للتعوي�ض عن النق�ص يف الإمدادات ،مما �أدى �إىل
�إ�ضفاء �صبغة جتارية على املخزون اال�سرتاتيجي باملقارنة بال�سيا�سات ال�سابقة التي
كانت تعتربه مبثابة خط الدفاع الأخري ميكن ا�ستخدامه يف حالة الأزمات الرئي�سية
فقط .كما يبني ال�شكل ( )12-1واجلدول (.)14-1
ال�شكل 12-1
املخزون اال�سرتاتيجي الأمريكي يف نهاية الف�صل
(مليون برميل)

�أما م�ستوى املخزون التجاري القابل للت�صرف وهو املخزون الذي حتتفظ به
ال�شركات النفطية ك�إجراء حتوطي ملجابهة �أي انقطاع مفاجئ يف الإمدادات� ،أو
لإغرا�ض امل�ضاربة عند ارتفاع الأ�سعار فقد ارتفع بنحو  26مليون برميل لي�صل يف
نهاية عام � 2012إىل  1394مليون برميل� ،أي بارتفاع حوايل  %2باملقارنة مع عام
.2011
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ثاني ًا :قيمة �صادرات النفط يف الدول الأع�ضاء
انعك�ست معدالت �أ�سعار النفط خالل عام  2012على قيمة �صادرات النفط التي
تعد املحرك الرئي�سي للتنمية االقت�صادية واالجتماعية يف الدول العربية املنتجة للنفط،
والداعم الرئي�سي الحتياطيات بنوكها املركزية من العملة الأجنبية ،واملعزز الأ�سا�سي
للفوائ�ض يف ميزانياتها.
ولعل البيانات ال�شهرية املتعلقة بحركة �أ�سعار النفط و قيمة �صادراته ال�شهرية
املقدرة للدول الأع�ضاء تعطي �صورة �أو�ضح للآثار االيجابية التي جنمت عن حركة
الأ�سعار خالل العام ،كما يو�ضح ال�شكل (:)13-1
ال�شكل 13 - 1
مقارنة م�ستويات �أ�سعار النفط بقيمة ال�صادرات النفطية للدول الأع�ضاء،
كانون الثاين /يناير – كانون الأول /دي�سمرب 2012

وعند املقارنة ال�سنوية يالحظ ارتفاع قيمة �صادرات النفط للدول الأع�ضاء من
 624.8مليار دوالر يف عام � 2011إىل 702.6مليار دوالر عام  ،2012وميثل ذلك
ارتفاعاًَ مبقدار  77.8مليار دوالر �أي بن�سبة  .%12.5وعلى م�ستوى الدول الأع�ضاء
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فرادى فقد تزايدت قيمة العوائد يف معظمها خالل العام بينما �شهد البع�ض الأخر
انخفا�ضاً يف العوائد .وقد تباينت ن�سبة الزيادة واالنخفا�ض من بلد لآخر .وتت�صدر
ليبيا الدول التي �شهدت ارتفاعاً يف عوائدها بعد ا�ستعادة �إنتاجها بتحقيق زيادة �أكرث من
�أربعة �أ�ضعاف ون�صف خالل العام باملقارنة مع العام ال�سابق .تلتها الكويت بن�سبة زيادة
حوايل  %25والبحرين ( )%15.3والعراق ( )%10.6والإمارات ( )%9وال�سعودية
( )%6.1وم�صر ( .)%1.7باملقابل� ،شهدت قطر انخفا�ضاً يف عوائدها بن�سبة %23
ب�ضوء انخفا�ض انتاجها ،واجلزائر بن�سبة  %7وذلك يعود �إىل ما �شهدته من انخفا�ض
يف �أ�سعار نفوطها ذات النوعية اخلفيفة بالإ�ضافة �إىل انخفا�ض يف الإنتاج.
يذكر �أن قيمة �صادرات النفط اخلام للدول الأع�ضاء بالأ�سعار احلقيقية لعام 1995
بعد تعديلها وفق خمف�ض الناجت املحلي الإجمايل يف الدول ال�صناعية ،قد ارتفعت من
 479.2مليار دوالر عام � 2011إىل  536.0مليار دوالر يف عام  2012ما ميثل زيادة
بن�سبة  .%11.9كما يو�ضح اجلدول (.)16-1

ثالثا :تطورات ا�ستهالك النفط والطاقة يف الدول العربية
� - 1إجمايل الدول العربية
� :1-1إجمايل ا�ستهالك الطاقة ومتو�سط ن�صيب الفرد
توجد ثالثة عوامل �أ�سا�سية ت�ؤثر �سلبا �أو �إيجابا على ا�ستهالك الطاقة يف �أي بلد
�أو منطقة يف العامل .وهذه العوامل هي الناجت املحلي الإجمايل وعدد ال�سكان و�أ�سعار
الطاقة .وتوجد عالقة طردية بني التغري يف ا�ستهالك الطاقة وبني التغري يف كل من
العاملني الأوليني .بينما توجد عالقة عك�سية بني التغري يف ا�ستهالك الطاقة من ناحية،
وبني التغري يف �أ�سعار الطاقة من ناحية �أخرى .وي�ؤ�شر العامل الأول ،وهو الناجت املحلي
الإجمايل ب�صورة عامة على مدى الن�شاط االقت�صادي ،وبالتايل زيادة الطلب على
الطاقة يف حالة االزدهار االقت�صادي �أو نق�صانه يف حالة الهبوط االقت�صادي �أو عند
حدوث ا�ضطرابات �سيا�سية �أو حتوالت اجتماعية .والعامل الثاين وهو النمو يف عدد
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ال�سكان ،وهو عن�صر هام لأنه ي�ضع �ضغوطا دائمة على الطلب على الطاقة ،وخا�صة
بالن�سبة للدول العربية التي تتمتع مبعدالت عالية ن�سبيا من تزايد ال�سكان� .أما العامل
الثالث وهو �أ�سعار الطاقة يف الأ�سواق املحلية ف�إن الطلب على الطاقة يتنا�سب عك�سيا
مع التغريات يف الأ�سعار �سواء يف حالة االرتفاع �أو االنخفا�ض .ومن ناحية الدول
العربية فقد ت�أثر منو ا�ستهالك الطاقة يف عام  2012بالعاملني الرئي�سيني الأولني،
وهما الناجت املحلي الإجمايل وعدد ال�سكان� .أما العامل الثالث وهو الأ�سعار فلم يكن
له �أي ت�أثري يذكر لأنه بب�ساطة مل حت�صل هناك �أية زيادات يف �أ�سعار الطاقة يف الدول
العربية يف عام  ،2012با�ستثناء اململكة الأردنية الها�شمية .وتقدم الفقرات التالية ملحة
موجزة عن التغريات يف كل من الناجت املحلي الإجمايل وعدد ال�سكان.
 -1الناجت املحلي الإجمايل :لقد ت�أثرت املنطقة العربية بالتطورات ال�سيا�سية احلادة
التي �شهدها العديد من الدول العربية منذ بداية عام  2011وا�ستمرت مفاعيلها يف عام
 ،2012الأمر الذي �ألقى بظالله القامتة على اقت�صادات املنطقة ب�صورة عامة ،وعلى
اقت�صادات بع�ض الدول العربية ب�صورة خا�صة .وت�شري البيانات املن�شورة يف التقرير
االقت�صادي العربي املوحد لعام � 2012إىل �أن الناجت املحلي الإجمايل يف الدول العربية
بالأ�سعار الثابتة يف عام  2011قد ارتفع مبعدل متوا�ضع بلغ  ،%2.4بينما ارتفع الناجت
املحلي الإجمايل بالأ�سعار اجلارية مبعدل  %18لي�صل �إىل  2.365تريليون دوالر يف
عام  2011باملقارنة مع  2تريليون دوالر يف عام  .2010ال�شكل (.)14-1
ويالحظ �أنه ح�صلت يف عام  2011زيادة يف الأهمية الن�سبية لقطاع ال�صناعات
اال�ستخراجية الذي قفزت قيمته امل�ضافة بالأ�سعار اجلارية بن�سبة  ،%35.2و�أ�صبح
ي�شكل  %40.7من الناجت املحلي الإجمايل يف عام  2011مقابل  %35.5يف عام
 .2010ومن نافل القول �أن ال�سبب الأ�سا�سي لهذا النمو هو ارتفاع �أ�سعار النفط اخلام
يف الأ�سواق العاملية ،وبالتايل ازدياد قيمة ال�صادرات البرتولية للدول العربية .وقد
و�صلت �أ�سعار النفط اخلام يف الأ�سواق العاملية �إىل م�ستوى قيا�سي خالل عام 2011
حيث جتاوزت حاجز املائة دوالر للربميل يف الربع الأول من العام وبلغت  108دوالرات
للربميل يف الربع الرابع.
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ال�شكل 14 - 1
الناجت املحلي الإجمايل يف الدول العربية بالأ�سعار اجلارية2011 - 2009 ،
(مليار دوالر �أمريكي)

وتتباين الدول العربية تباينا �شا�سعا عند النظر �إىل �أداء اقت�صاداتها كل على حدة،
وخا�صة بني �أداء الدول البرتولية والدول غري البرتولية .ويت�ضح هذا التباين عند
مقارنة معدالت النمو يف الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار الثابتة يف عام .2011
وميكن ت�صنيف الدول العربية بناء على هذه املعدالت �ضمن �أربع فئات .وتت�ألف هذه
الفئات على النحو التايل:
•فئة الدول التي عانت من انكما�ش اقت�صادي :لقد �سجلت �أربع دول عربية
معدالت منو �سالبة ،وهذه الدول هي :ليبيا ( ،)%60 -اليمن (،)%17.8 -
�سوريا ( ،)%3.4 -وتون�س (.)%1.5 -
•فئة الدول التي مل يتجاوز فيها معدل النمو  ،%5وتت�ضمن ع�شر دول ،وهي :لبنان
( ،)%1.5م�صر ( ،)%1.8البحرين والقمر ( ،)%2.2اجلزائر ( ،)%2.5الأردن (،)%2.6
ال�سودان ( ،)%2.7موريتانيا ( ،)%3.6الإمارات ( ،)%4.2وجيبوتي (.)%4.5
•فئة الدول التي تراوح معدل النمو فيها بني  ،%10 - 5وت�شتمل على �ست دول
وهي :املغرب (ُ ،)%5عمان ( ،)%5.5ال�سعودية ( ،)%7.1الكويت (،)%8.2
العراق ،)%8.6( ،وفل�سطني (.)%9.9
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•فئة الدول التي حققت منوا جتاوز  ،%10وتت�ضمن هذه الفئة دولة واحدة
فقط ،وهي دولة قطر التي �سجل فيها معدل بلغ .%14.1
ويالحظ �أي�ضا �أن ح�صة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف الدول العربية
بالأ�سعار الثابتة قد �شهدت انتكا�سة ملمو�سة يف عام  2011حيث تقل�صت هذه احل�صة
مبعدل � .%3.3أما متو�سط ح�صة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف الدول العربية
بالأ�سعار اجلارية فقد ازداد مبعدل  %15.2يف عام  2011لي�صل �إىل  6731دوالر
�أمريكي ،وبهذا امل�ستوى تكون ح�صة الفرد من الناجت قد جتاوزت لأول مرة امل�ستوى
الذي كانت عليه يف عام  .2008وتوجد �سبع دول جتاوز فيها ح�صة الفرد من الناجت
املحلي الإجمايل املتو�سط العام للدول العربية ،وهذه الدول هي :قطر ( 92897دوالر
�أمريكي) ،الكويت ( 43532دوالر �أمريكي) ،الإمارات ( 40510دوالر �أمريكي)ُ ،عمان
( 25298دوالر �أمريكي) ،ال�سعودية ( 21046دوالر �أمريكي) ،البحرين ( 18174دوالر
�أمريكي) ،ولبنان ( 9915دوالر �أمريكي) .ال�شكل (.)15-1
ال�شكل 15 - 1
متو�سط ح�صة الفرد من الناجت املحلي الإجمايل يف الدول العربية2011 - 2009 ،
(دوالر �أمريكي)
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وميكن توزيع الدول العربية التي مل يتجاوز فيها ن�صيب الفرد من الناجت املحلي
الإجمايل املتو�سط العام للدول العربية �إىل فئتني ،وتت�ضمن الفئة الأوىل الدول التي
يقل فيها ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل عن  2000دوالر �أمريكي ،وت�شتمل
على خم�س دول وهي :ال�سودان ( 1625دوالر �أمريكي) ،جيبوتي ( 1301دوالر
�أمريكي) ،موريتانيا ( 1180دوالر �أمريكي) ،اليمن ( 1179دوالر �أمريكي) ،والقمر
( 801دوالر �أمريكي)� .أما الفئة الثانية فهي الدول التي يتجاوز فيها ن�صيب الفرد من
الناجت املحلي الإجمايل  2000دوالر �أمريكي ولكن يبقى دون املتو�سط العام للدول
العربية ،وتت�ضمن هذه الفئة ثمان دول ،وهي :اجلزائر ( 5381دوالر �أمريكي) ،ليبيا
( 4669دوالر �أمريكي) ،الأردن ( 4622دوالر �أمريكي) ،العراق ( 4591دوالر �أمريكي)،
تون�س ( 4352دوالر �أمريكي) ،م�صر ( 2928دوالر �أمريكي) ،املغرب ( 2909دوالر
�أمريكي) ،و�سوريا ( 2850دوالر �أمريكي).
 - 2ال�سكان :لقد تزايد عدد ال�سكان يف الدول العربية مبعدل � %2.34سنويا خالل
الفرتة  2012-2009لي�صل �إىل ما يقارب  370مليون ن�سمة يف عام  2012باملقارنة
مع  346مليون ن�سمة يف عام .2009
 - 3الأ�سعار :مل تلج�أ الدول العربية لزيادة �أ�سعار املنتجات البرتولية يف الأ�سواق
املحلية يف عام  ،2012وذلك نظرا لت�أثريها املبا�شر على حياة الفئات املتو�سطة
وحمدودة الدخل .وكانت اململكة الأردنية الها�شمية هي الدولة العربية الوحيدة التي
ا�ضطرت �إىل �إلغاء الدعم املايل عن هذه املنتجات لتخفيف العبء عن امليزانية ،و�أدى
هذا الأمر �إىل حدوث ا�ضطرابات مثرية للقلق يف ال�شارع الأردين .ومن املعروف �أنه
توجد يف الأردن جلنة تت�ألف من وزارة الطاقة والرثوة املعدنية ووزارة املالية و�شركة
م�صفاة البرتول الأردنية مهمتها تعديل �أ�سعار املنتجات البرتولية لتتما�شى مع م�ستوى
الأ�سعار ال�سائد يف الأ�سواق العاملية.

73

 :2-1ا�ستهالك الطاقة وفق امل�صدر
لقد �شهد ا�ستهالك الطاقة يف الدول العربية خالل الفرتة  2012 - 2009تقلبات
ملحوظة يف معدالت التزايد �إذ ت�صاعد هذا اال�ستهالك مبعدل  %8.4يف عام 2010
لي�صل �إىل  12.6مليون برميل مكافئ نفط يوميا (ب م ن ي) مقابل حوايل  11.6مليون
ب م ن ي يف عام  2009ثم تراجع معدل النمو ليبلغ  %2.2يف عام  2011حيث ا�ستقر
حجم اال�ستهالك عند ما يربو قليال عن  13مليون ب م ن ي .وت�شري التقديرات الأولية
�إىل ا�ستهالك الطاقة يف الدول العربية يف عام  2012قد عاود النمو مبعدل و�صل �إىل
 %5.1حيث بلغ �إجمايل اال�ستهالك  13.5مليون ب م ن ي.
وتعتمد الدول العربية اعتمادا �شبه كامل على م�صادر النفط والغاز الطبيعي لتلبية
متطلبات اقت�صاداتها من الطاقة �إذ تزايد هذا االعتماد من  %98.2يف عام 2009
�إىل  %98.4يف عام  .2012ويف الوقت نف�سه تقل�صت ح�صة امل�صادر الأخرى املتمثلة
بالطاقة الكهرومائية والفحم من � %1.8إىل  .%1.6ومن اجلدير بالذكر �أنه لأول مرة
يتجاوز حجم ا�ستهالك الغاز الطبيعي حجم ا�ستهالك النفط يف الدول العربية يف عام
 2010لي�صل �إىل ما يقارب  6.3مليون ب م ن ي يف عام  2010مقابل ما يربو قليال
عن  6.1مليون ب م ن ي من النفط ،وا�ستمر هذا االجتاه خالل عامي  2011و 2012
�إذ ت�شري التقديرات الأولية �إىل �أن ا�ستهالك الغاز الطبيعي عام  2012قد بلغ 6.75
مليون ب م ن ي مقابل ما يقارب  6.6مليون ب م ن ي من النفط .وبذلك �أ�صبح الغاز
الطبيعي يحتل املركز الأول بح�صة بلغت  ،%49.8وتراجع النفط �إىل املركز الثاين
بح�صة بلغت  %48.6يف عام .2012
وتتباين الدول العربية ب�صورة ملحوظة فيما يتعلق برتكيبة م�صادر الطاقة الأولية
التي ت�ساهم يف تلبية احتياجاتها من الطاقة حيث جتاوزت ح�صة الغاز الطبيعي �أكرث
من ن�صف متطلبات الطاقة يف الدول الأع�ضاء �إذ و�صلت ن�سبته �إىل  %53.2من
�إجمايل اال�ستهالك يف عام  ،2012بينما ما زالت ح�صة الغاز الطبيعي متوا�ضعة ن�سبيا
يف ا�ستهالك الطاقة يف الدول العربية الأخرى حيث ال تتجاوز ن�سبته  .%16.5ويف
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الوقت نف�سه يحتل النفط مكانة ال�صدارة يف موازين الطاقة يف الدول العربية الأخرى
�إذ تقارب م�ساهمته ثالثة �أرباع ( )%74.9يف �إجمايل ا�ستهالك الطاقة يف هذه الدول،
�أما يف الدول الأع�ضاء فقد �أ�صبح النفط يلعب دورا متناق�صا يف موازين الطاقة فيها
حيث تراجعت ح�صته من  %47.8يف عام � 2009إىل  %45.9يف عام  .2012ويعزى
هذا الرتاجع بالدرجة الأوىل �إىل ال�سيا�سة التي تتبعها الدول الأع�ضاء لإحالل الغاز
الطبيعي حمل النفط يف ا�ستخدامات الطاقة يف �أ�سواقها املحلية .ال�شكل ()16-1
واجلدول (.)17-1
ال�شكل 16 - 1
هيكل ا�ستهالك الطاقة يف الدول العربية يف عامي  2009و2012
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كما تتباين الدول العربية من ناحية معدالت تزايد ا�ستهالك الطاقة حيث و�صل هذا
املعدل �إىل � %5.3سنويا يف الدول الأع�ضاء خالل الفرتة  2012-2009باملقارنة مع
 %3.9يف الدول العربية الأخرى .وي�شكل ا�ستهالك الطاقة يف الدول الأع�ضاء %90.8
من �إجمايل ا�ستهالك الطاقة يف الدول العربية يف عام  2012مقابل  %9.2للدول
العربية الأخرى .ويعك�س هذا التباين بني الدول العربية يف جمال ا�ستهالك الطاقة
ب�صورة �أ�سا�سية ثالثة عوامل رئي�سية ،وهي مدى ما متتلكه هذه الدول من الرثوات
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الطبيعية من حيث حجم االحتياطيات الهايدروكربونية من النفط والغاز الطبيعي،
وحجم وتركيبة الناجت املحلي الإجمايل ،بالإ�ضافة �إىل عدد ال�سكان.
 احتياطيات النفط والغاز الطبيعي :متتلك الدول الأع�ضاء  %97.9مناالحتياطيات امل�ؤكدة من النفط اخلام يف الدول العربية يف نهاية عام  ،2012و %97.2
من احتياطيات الغاز الطبيعي فيها يف نهاية عام .2012
 الناجت احللي الإجمايل :ي�شكل الناجت املحلي الإجمايل يف الدول الأع�ضاء ن�سبةمتزايدة من �إجمايل هذا الناجت يف الدول العربية حيث ارتفعت هذه الن�سبة من %83.1
يف عام � 2009إىل  %84يف عام  2010ثم �إىل  %85.7يف عام  .2011ويف الوقت
نف�سه تراجعت ح�صة الدول العربية الأخرى من � %16.9إىل  %16ثم �إىل .%14.3
 عدد ال�سكان :يقدر ب�أن عدد ال�سكان يف الدول الأع�ضاء قد بلغ  239.7مليونن�سمة يف عام � ،2012أي حوايل  %64.8من �إجمايل عدد ال�سكان يف الدول العربية.
ويربز التباين بني الدول العربية ب�صورة ملحوظة عند النظر �إىل معدل ا�ستهالك
الفرد من الطاقة حيث و�صل املتو�سط العام ال�ستهالك الفرد يف الدول العربية ككل �إىل
 13.4برميل مكافئ نفط (ب م ن) يف عام  ،2012بينما بلغ هذا املعدل  18.7ب م ن
يف الدول الأع�ضاء مقابل  3.5ب م ن يف الدول العربية الأخرى .كما يوجد تباين �ضمن
الدول الأع�ضاء فيما يتعلق بهذا املعدل �إذ �سجلت قطر �أعلى م�ستويات اال�ستهالك
مبعدل بلغ جتاوز  267ب م ن يف عام  .2012ويبني ال�شكل ( )17-1واجلدول ()18-1
معدل ا�ستهالك الفرد من الطاقة يف الدول العربية يف عامي  2009و .2012
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ال�شكل 17 - 1
معدل ا�ستهالك الفرد من الطاقة يف الدول العربية يف عامي  2009و2012
(برميل مكافئ نفط)
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وبلغت ح�صة الدول العربية  %4.7من �إجمايل ا�ستهالك الطاقة يف العامل يف عام
 ،2011بينما بلغت ح�صة الدول ال�صناعية  %45مقابل  %42يف الدول النامية %8.3
لدول االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق .ال�شكل (.)18-1
ال�شكل 18-1
ا�ستهالك الطاقة يف الدول العربية واملجموعات الدولية الأخرى يف عام 2011
( )%
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 :1-2-1الغاز الطبيعي
تزايدت الأهمية الن�سبية للغاز الطبيعي يف موازين الطاقة يف الدول العربية يف
ال�سنتني املا�ضيتني �إذ �أ�صبح الغاز الطبيعي امل�صدر الرئي�سي الأول يف هذه املوازين
اعتبارا من عام  .2010ويعود هذا �إىل اجلهود الكبرية التي بذلتها هذه الدول يف
جمال تو�سيع ا�ستغالل ما متتلكه من امل�صادر املتوفرة من الغاز الطبيعي من ناحية،
بالإ�ضافة �إىل �سيا�سة �إحالل الغاز الطبيعي حمل النفط يف بع�ض املجاالت يف العديد
من الدول العربية من ناحية �أخرى .وازداد ا�ستهالك الغاز الطبيعي مبعدل %6.6
�سنويا خالل الفرتة  2012-2009حيث و�صل �إىل  6.75مليون ب ن م ي يف عام 2012
مقابل  5.58مليون ب ن م ي يف عام .2009
وي�ستهلك الغاز الطبيعي ب�صورة �أ�سا�سية يف الدول الأع�ضاء التي و�صلت ح�صتها
�إىل  %97من �إجمايل ا�ستهالك الدول العربية يف عام � .2012أما يف الدول العربية
الأخرى فيجري ا�ستهالك الغاز الطبيعي ب�صورة متوا�ضعة يف ثالث دول وهي ُعمان،
الأردن ،واملغرب.
وميكن ت�صنيف الدول الأع�ضاء تبعا حلجم ا�ستهالكها من الغاز الطبيعي �ضمن
فئتني .وتت�ألف الفئة الأوىل من الدول التي يتجاوز حجم ا�ستهالكها من الغاز الطبيعي
ن�صف �إجمايل ا�ستهالكها من الطاقة يف عام  .2012وتت�ضمن هذه الفئة �ست دول
وهي :البحرين ،قطر ،الإمارات ،اجلزائر ،م�صر ،والكويت .وتت�شكل الفئة الثانية من
الدول التي تقل ن�سبة ا�ستهالكها من الغاز الطبيعي عن ن�صف �إجمايل ا�ستهالكها من
الطاقة يف عام  .2012وت�شتمل هذه الفئة على خم�س دول وهي :ال�سعودية ،تون�س،
�سوريا ،ليبيا ،والعراق .وبلغت م�ساهمة الغاز الطبيعي يف موازين الطاقة يف هاتني
الفئتني كما يلي:
•الفئة الأوىل :البحرين ( ،)%88قطر ( ،)%84.6الإمارات ( ،)%78اجلزائر
( ،)%59.9م�صر ( ،)%53والكويت (.)%51.6
•الفئة الثانية :ال�سعودية ( ،)%43.2تون�س (� ،)%34.3سوريا ( ،)%26.6ليبيا
( ،)%20.8والعراق (.)%19.8
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وا�ستهلكت الدول العربية  %9.9من �إجمايل ا�ستهالك العامل من الغاز الطبيعي
يف عام  ،2011وبلغت ح�صة الدول ال�صناعية  %47.7مقابل  %18.6لدول االحتاد
ال�سوفيتي ال�سابق و  %23.8لالقت�صادات النا�شئة .ال�شكل (.)19-1
ال�شكل 19 - 1
ا�ستهالك الغاز الطبيعي يف الدول العربية واملجموعات الدولية الآخرى يف عام 2011
( )%

 :2-2-1املنتجات البرتولية
منا ا�ستهالك املنتجات البرتولية يف الدول العربية خالل الفرتة  2012-2009بوتائر
متقلبة �إذ ازداد هذا اال�ستهالك مبعدل  %4.2يف عام  2010ليبلغ  6.1مليون ب م ن
ي مقابل  5.8مليون ب م ن ي يف عام  ،2009ثم ارتفع هذا اال�ستهالك مبعدل %1.9
لي�صل �إىل  6.2مليون ب م ن ي يف عام  .2011ومن املتوقع �أن ينمو هذا اال�ستهالك
مبعدل  %6يف عام  2012ليقارب  6.6مليون ب م ن ي .وبذلك يكون ا�ستهالك املنتجات
البرتولية قد ازداد مبعدل � %4سنويا خالل الفرتة  .2012-2009ونظرا لأن ا�ستهالك
املنتجات البرتولية قد ارتفع مبعدل �أقل من معدل ا�ستهالك الطاقة الذي بلغ %5.2
خالل الفرتة ذاتها ف�إن ح�صة املنتجات البرتولية قد تقل�صت من  %50.3من �إجمايل
ا�ستهالك الطاقة يف الدول العربية يف عام � 2009إىل  %48.6يف عام .2012
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وتراجعت ح�صة الدول الأع�ضاء قليال يف �إجمايل ا�ستهالك املنتجات البرتولية يف
الدول العربية �إذ و�صلت هذه احل�صة �إىل  %85.8يف عام  2012باملقارنة مع  %86يف
عام  ،2009بينما ارتفعت ح�صة الدول العربية الأخرى من � %14إىل .%14.2
ومن ناحية التوزيع الن�سبي ال�ستهالك املنتجات البرتولية يف الدول العربية يف عام
 2012ف�إنه من املتوقع �أن يحتل زيت الغاز والديزل املرتبة الأوىل حيث بلغت ح�صته
 ،%37.2وي�أتي الغازولني يف املرتبة الثانية بح�صة و�صلت �إىل  ،%24.7وي�أتي زيت
الوقود يف املرتبة الثالثة بن�سبة  ،%18.6ثم غاز البرتول امل�سال بح�صة و�صلت �إىل
 ،%9.5وبلغت ن�سبة وقود الطائرات  ،%4.9و�أخريا الكريو�سني بح�صة  .%1.6ويو�ضح
ال�شكل ( )20-1التوزيع الن�سبي ال�ستهالك املنتجات البرتولية يف الدول العربية.
ال�شكل 20 - 1
التوزيع الن�سبي ال�ستهالك املنتجات البرتولية يف الدول العربية يف عام 2012
( )%

وبلغت ح�صة الدول العربية  %8.6من �إجمايل ا�ستهالك املنتجات البرتولية
يف العامل يف عام  ،2011وبلغت ح�صة الدول ال�صناعية  %51.5مقابل %35.2
لالقت�صادات النا�شئة و  %4.7لدول االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق .ال�شكل (.)21-1
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ال�شكل 21 - 1
ا�ستهالك النفط يف الدول العربية واملجموعات الدولية الأخرى يف عام 2011
( )%

 :3-2-1الطاقة الكهرومائية
ت�ساهم الطاقة الكهرومائية م�ساهمة �ضئيلة يف موازين الطاقة يف الدول العربية
حيث ال تتجاوز ح�صتها  %0.9من �إجمايل ا�ستهالك الطاقة يف هذه الدول يف عام
 .2012ويعود ذلك �إىل حمدودية امل�صادر املائية .ويقدر �أن حجم ا�ستهالك الدول
العربية ككل من الطاقة الكهرومائية بحوايل � 114ألف ب م ن ي يف عام  .2012ويتم
ا�ستهالك الطاقة الكهرومائية يف عدد حمدود من الدول الأع�ضاء التي ي�شكل حجم
ا�ستهالكها من هذا امل�صدر  %70.2من �إجمايل ا�ستهالك الدول العربية .ويتم ا�ستهالك
الطاقة الكهرومائية ب�صورة �أ�سا�سية يف م�صر التي بلغ حجم ا�ستهالكها حوايل � 63ألف
ب م ن ي ،ثم يف العراق (� 8آالف ب م ن ي) ،و�سوريا (� 7آالف ب م ن ي).
وا�ستهلكت الدول العربية  %0.7من �إجمايل ا�ستهالك العامل من الطاقة
الكهرومائية يف عام  ،2011وبلغت ح�صة الدول النامية  %52.6مقابل  %39.8للدول
ال�صناعية و  %6.9لدول االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق.
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 :4-2-1الفحم
يتم ا�ستهالك كميات �ضئيلة من الفحم يف عدد حمدود من الدول العربية .وال تتجاوز
ح�صة الفحم  %0.7من �إجمايل ا�ستهالك الطاقة يف الدول العربية يف عام  .2012ويقدر
حجم هذا اال�ستهالك بحوايل � 98ألف ب م ن ي منها � 25ألف ب م ن ي يف الدول الأع�ضاء.
وا�ستهلكت الدول العربية  %0.1من �إجمايل ا�ستهالك العامل من الفحم يف عام ،2011
وبلغت ح�صة االقت�صادات النا�شئة  %65.8مقابل  %29.5للدول ال�صناعية و  %4.6لدول
االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق.
� -2إجمايل ا�ستهالك الطاقة يف الدول الأع�ضاء
� 1-2إجمايل ا�ستهالك الطاقة ومتو�سط ن�صيب الفرد
يقدر �أن يرتفع ا�ستهالك الطاقة يف الدول الأع�ضاء مبعدل  %5.3يف عام  2012لي�صل
�إىل  12.3مليون ب ن م ي .و�سجلت الدول الأع�ضاء معدالت خمتلفة يف النمو يف ا�ستهالك
الطاقة حيث ت�شري التقديرات الأولية �إىل اال�ستهالك يف �سوريا تقل�ص مبعدل %0.25
ليرتاجع ب�صورة طفيفة من � 433ألف ب م ن ي يف عام � 2011إىل � 432ألف ب م ن ي
يف عام  .2012وا�ستقر ا�ستهالك الطاقة يف تون�س يف عام  2012عند امل�ستوى ذاته الذي
كان عليه يف عام  2011وهو � 175ألف ب م ن ي .ويف البحرين ازداد اال�ستهالك مبعدل
متوا�ضع بلغ  %0.9لي�صل � 216ألف ب م ن ي� .أما يف بقية الدول الأع�ضاء فقد تراوح معدل
الزيادة يف ا�ستهالك الطاقة ما بني  %2.7يف الإمارات و  %53يف ليبيا التي بد�أ االقت�صاد
فيها با�ستعادة عافيته وبالتايل عودة النمو يف ا�ستهالك الطاقة بعد التقل�ص الكبري الذي
�شهدته ليبيا يف ال�سنة ال�سابقة.
وعند النظر �إىل ا�ستهالك الطاقة يف الدول الأع�ضاء خالل الفرتة 2012-2009
فقد ازداد هذا اال�ستهالك مبعدل � %5.3سنويا .وميكن ت�صنيف الدول من ناحية وتائر
النمو يف ا�ستهالك الطاقة �ضمن ثالث فئات .وهذه الفئات هي:
1 .1الدول التي جتاوز معدل النمو فيها  ،%6وتت�ضمن ثالث دول ،وهي :قطر
( ،)%14.7العراق ( ،)%6.7وال�سعودية (.)%6
2 .2الدول التي تراوح معدل النمو فيها بني  ،%6 - %4وت�شتمل على دولتني،
وهما :الكويت ( ،)%5.6واجلزائر (.)%4.8
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 - 33 .3الدول التي مل يتجاوز فيها معدل النمو  ،% 4وتتمثل يف خم�س دول،
وهي :م�صر ( ،)%3.8الإمارات ( ،)%3.1البحرين ( ،)%1.9وتون�س و�سوريا
( ،)%1.5علما �أن ليبيا �سجلت تراجعا يف م�ستوى ا�ستهالك الطاقة ()%4.1 -
عند مقارنة بيانات عام  2012مع بيانات عام .2009
ويقدر حجم الزيادة يف ا�ستهالك الطاقة يف الدول الأع�ضاء يف عام  2012بحوايل
� 619ألف ب م ن ي .وجاءت هذه الزيادة ب�صورة رئي�سية من ثالث دول وهي :ليبيا
(� 167ألف ب م ن ي) ،ال�سعودية (� 165ألف ب م ن ي) ،وم�صر (� 73ألف ب م ن ي).
وت�شكل الزيادة يف حجم ا�ستهالك الطاقة يف هذه الدول الثالث  %65من �إجمايل
حجم الزيادة يف ا�ستهالك الطاقة يف الدول الأع�ضاء ككل .وبلغ حجم الزيادة يف الدول
الأع�ضاء الأخرى كما يلي :العراق (� 55ألف ب م ن ي) ،قطر (� 44ألف ب م ن ي)،
الكويت (� 40ألف ب م ن ي) ،الإمارات (� 39ألف ب م ن ي) ،واجلزائر (� 36ألف ب م
ن ي) .ويو�ضح ال�شكل ( )22-1واجلدول ( )19-1ا�ستهالك الطاقة يف الدول الأع�ضاء
يف عام  2009مقارنة بعام .2012
ال�شكل 22 - 1
ا�ستهالك الطاقة يف الدول الأع�ضاء يف عامي 2009و 2012
(�ألف برميل مكافىء نفط  /يوم)
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و�سجل النمو يف املتو�سط العام ال�ستهالك الفرد من الطاقة يف الدول الأع�ضاء
ككل معدال بلغ � %2.6سنويا خالل الفرتة  2012-2009حيث و�صل املتو�سط العام
�إىل  18.7ب م ن يف عام  2012باملقارنة مع  17.3ب م ن يف عام  .2009ويخفي
هذا املتو�سط العام تباينات كبرية فيما بني الدول الأع�ضاء �إذ بلغ ا�ستهالك الفرد يف
عام  2012املعدالت التالية :قطر ( 267.3ب م ن) ،الإمارات ( 64.7ب م ن) ،الكويت
( 59.3ب م ن) ،البحرين ( 51.3ب م ن) ،ال�سعودية ( 48.4ب م ن) ،ليبيا ( 21.1ب م
ن) ،اجلزائر ( 9ب م ن) ،العراق ( 8.6ب م ن) ،م�صر ( 7.9ب م ن)� ،سوريا ( 7.3ب م
ن) ،وتون�س ( 5.9ب م ن) .ويو�ضح ال�شكل ( )23-1معدل ا�ستهالك الفرد من الطاقة
يف الدول الأع�ضاء.
ال�شكل 23-1
معدل ا�ستهالك الفرد من الطاقة يف الدول الأع�ضاء يف عام 2012
(برميل مكافئ نفط)
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 :2-2ا�ستهالك الطاقة وفق امل�صدر
ازداد ا�ستهالك الطاقة يف الدول الأع�ضاء مبعدل � %5.3سنويا خالل الفرتة -2009
 2012لريتفع من  10.5مليون ب م ن ي يف عام � 2009إىل  12.3مليون ب م ن ي يف
عام  .2012و�أدت �سيا�سة �إحالل الغاز الطبيعي حمل املنتجات البرتولية التي انتهجتها
الدول الأع�ضاء �إىل �أن يتحول الغاز الطبيعي ليحتل املركز الأول يف تلبية متطلبات
الطاقة يف اقت�صادات هذه الدول اعتبارا من عام  2009حيث �أ�صبح الغاز الطبيعي
ي�شكل  %51.3بعد �أن كان  %47.9يف عام  .2008وتزايدت ح�صة الغاز الطبيعي لت�صل
�إىل  %53.2يف عام  .2012وتراجعت ح�صة املنتجات البرتولية من �إجمايل ا�ستهالك
الطاقة يف الدول الأع�ضاء ب�صورة تدريجية من  %47.8يف عام � 2009إىل %45.9
يف عام  .2012ويلبي كل من الطاقة الكهرومائية والفحم ن�سبة مت�ضائلة يف ا�ستهالك
الطاقة يف الدول الأع�ضاء حيث تراجعت ح�صة الطاقة الكهرومائية من  %0.7يف عام
� 2009إىل  %0.65يف عام  .2012كما تقل�صت ح�صة الفحم �أي�ضا من  %0.24يف عام
� 2009إىل  %0.2يف عام  .2012ويو�ضح ال�شكل ( )24-1واجلدول ( )20-1ا�ستهالك
الطاقة يف الدول الأع�ضاء ح�سب امل�صدر يف عام .2012
ال�شكل 24 - 1
ا�ستهالك الطاقة يف الدول الأع�ضاء ح�سب امل�صدر يف عام 2012
(�ألف برميل مكافىء نفط  /اليوم)
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 :1-2-2الغاز الطبيعي
ت�صاعد ا�ستهالك الغاز الطبيعي يف الدول الأع�ضاء مبعدل � %6.6سنويا خالل
الفرتة  2012-2009حيث ارتفع من ما يقارب  5.4مليون ب م ن ي يف عام 2009
ليتجاوز  6.5مليون ب م ن ي يف عام  .2012وبلغت ح�صة �أربع دول عربية  %77.2من
�إجمايل ا�ستهالك الغاز الطبيعي يف الدول الأع�ضاء يف عام  ،2012وهذه الدول هي:
ال�سعودية ،قطر ،الإمارات ،وم�صر .وبلغت ح�ص�ص هذه الدول من �إجمايل ا�ستهالك
الدول الأع�ضاء كما يلي :ال�سعودية ( ،)%25.5قطر ( ،)%19.3الإمارات (،)%17.9
وم�صر ( .)%14.5ويبني ال�شكل ( )25-1واجلدول ( )21-1ا�ستهالك الغاز الطبيعي
يف الدول الأع�ضاء يف عام  2009وعام .2012
ال�شكل 25 - 1
ا�ستهالك الغاز الطبيعي يف الدول الأع�ضاء يف عامي  2009و 2012
(�ألف برميل مكافىء نفط  /يوم)

ويوجد تفاوت كبري �ضمن الدول الأع�ضاء من ناحية درجة اعتمادها على الغاز
الطبيعي ،وميكن ت�صنيف هذه الدول يف ثالث فئات تبعا حل�صة الغاز الطبيعي يف
�إجمايل ا�ستهالكها من الطاقة ،وهذه الفئات هي:
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•الدول التي تعتمد اعتمادا �أ�سا�سيا على الغاز الطبيعي لتغطية متطلبات
الطاقة فيها ،وهي الدول التي تزيد فيها ح�صة الغاز الطبيعي عن  %50من
ا�ستخدام الطاقة .وتت�ألف هذه الفئة من �ست دول ،وهي :البحرين ،قطر،
الإمارات ،اجلزائر ،م�صر ،والكويت .وو�صلت ح�صة الغاز الطبيعي من �إجمايل
ا�ستهالك الطاقة يف هذه الدول يف عام  2012كما يلي :البحرين (،)%88
قطر ( ،)%84.6الإمارات ( ،)%78اجلزائر ( ،)%59.9م�صر (،)%53
والكويت (.)%51.6
•الدول التي تعتمد اعتمادا رئي�سيا على الغاز الطبيعي لتغطية متطلبات الطاقة
فيها ،وهي الدول التي ترتاوح فيها ح�صة الغاز الطبيعي ما بني %50 -%33
من ا�ستخدام الطاقة .وتت�ضمن هذه الفئة دولتني ،وهما :ال�سعودية وتون�س
حيث بلغت ح�صة الغاز الطبيعي يف ا�ستهالك �إىل  %43.2يف ال�سعودية و�إىل
 %34.3يف تون�س.
•الدول التي تعتمد اعتمادا متو�سطا على الغاز الطبيعي لتغطية متطلبات
الطاقة فيها ،وهي الدول التي تقل فيها ح�صة الغاز الطبيعي عن  %33من
ا�ستخدام الطاقة .وت�شتمل هذه الفئة على ثالث دول ،وهي� :سوريا ،ليبيا،
والعراق .وو�صلت ح�صة الغاز الطبيعي من �إجمايل ا�ستهالك الطاقة يف هذه
الدول يف عام  2012كما يلي� :سوريا ( ،)%26.6ليبيا ( ،)%20.8والعراق
(.)%19.8
ويبني ال�شكل ( )26-1درجة اعتماد الدول الأع�ضاء على الغاز الطبيعي لتغطية
متطلبات الطاقة فيها.
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ال�شكل 26 - 1
الأهمية الن�سبية ال�ستهالك الغاز الطبيعي
يف �إجمايل ا�ستهالك الطاقة يف الدول الأع�ضاء يف عام 2012
( )%

 :2-2-2املنتجات البرتولية
ارتفع ا�ستهالك املنتجات البرتولية يف الدول الأع�ضاء مبعدل � %4سنويا خالل
الفرتة  2012-2009باملقارنة مع  %5.3وهو معدل ازدياد �إجمايل ا�ستهالك الطاقة.
وبلغ حجم ا�ستهالك املنتجات البرتولية  5.65مليون ب م ن ي يف عام  2012مقابل
 5.0مليون ب م ن ي يف عام  .2009وتوجد �أربع دول جتاوز فيها معدل الزيادة يف
ا�ستهالك املنتجات البرتولية املتو�سط العام للدول الأع�ضاء .وهذه الدول هي :العراق
وقطر ( ،)%8.9وال�سعودية وليبيا (.)%5.1
وبلغ حجم الزيادة يف حجم ا�ستهالك املنتجات البرتولية يف الدول الأع�ضاء � 337ألف
ب ن ي يف عام  .2012وح�صلت هذه الزيادة ب�صورة رئي�سية يف �أربع دول ،وهي :ليبيا،
ال�سعودية ،العراق ،وقطر .و بلغ حجم الزيادة � 139ألف ب م ن ي يف ليبيا� 84 ،ألف
ب م ن ي يف ال�سعودية ،و � 49ألف ب م ن ي يف العراق ،و � 27ألف ب م ن ي يف قطر.
وي�شكل حجم الزيادة يف ا�ستهالك املنتجات البرتولية يف هذه الدول الأربع ن�سبة %88
من حجم الزيادة يف ا�ستهالك الدول الأع�ضاء يف عام  .2012اجلدول (.)22-1
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وتتباين الأهمية الن�سبية للمنتجات البرتولية يف �إجمايل ا�ستهالك الطاقة يف الدول
الأع�ضاء �إذ ت�سد �أكرث من ن�صف احتياجات الطاقة يف خم�س دول يف عام  ،2012وهذه
الدول هي :ال�سعودية ،تون�س� ،سوريا ،العراق ،وليبيا .وبلغت ح�صة املنتجات البرتولية
 %56.8يف ال�سعودية ،و  %65.1يف تون�س ،و  %71.8يف �سوريا ،و  %79.2يف كل من
العراق وليبيا� .أما ح�صة املنتجات البرتولية يف بقية الدول الأع�ضاء فقد بلغت الن�سب
التالية :البحرين ( ،)%12قطر ( ،)%15.4الإمارات ( ،)%22اجلزائر (،)%39.2
م�صر ( ،)%42.4والكويت (.)%48.4
 :3-2-2الطاقة الكهرومائية والفحم
تعاين الدول العربية عموما من �شح كبري يف امل�صادر املائية ،لذلك يقت�صر ا�ستهالك
الطاقة الكهرومائية على عدد حمدود من الدول الأع�ضاء ،وهذه الدول هي :م�صر،
العراق� ،سوريا ،اجلزائر ،وتون�س .وحتى يف هذه الدول اخلم�س ف�إنه يتم ا�ستهالك
كميات ب�سيطة من الطاقة الكهرومائية ال تتجاوز � 80ألف ب م ن ي يف عام ،2012
منها � 63ألف ب م ن ي يف م�صر .وال تتجاوز ح�صة الطاقة الكهرومائية  %0.65من
�إجمايل ا�ستهالك الطاقة يف الدول الأع�ضاء يف عام  ،2012اجلدول (.)23-1
ويلعب الفحم دورا هام�شيا للغاية يف تلبية متطلبات الطاقة يف الدول الأع�ضاء،
كما يقت�صر ا�ستهالكه على دولتني ،وهما م�صر واجلزائر .وال يتجاوز حجم ا�ستهالكه
يف هاتني الدولتني معا � 25ألف ب م ن ي يف عام  ،2012وال متثل هذه الكمية �سوى
 %0.2من �إجمايل ا�ستهالك الطاقة يف الدول الأع�ضاء ،اجلدول (.)24-1
 - 3الأ�سعار املحلية
مل تلج�أ الدول العربية �إىل رفع �أ�سعار املنتجات البرتولية يف عام  ،2012با�ستثناء
الأردن الذي يتبع �سيا�سة تعديل �أ�سعار هذه املنتجات ب�صورة دورية تبعا لتغريات �أ�سعار
النفط اخلام يف الأ�سواق العاملية من ناحية ،و�سيا�سة �إلغاء الدعم املايل لأ�سعارها
من ناحية ثانية .و�أ�صبحت الأ�سعار يف الأردن يف �شهر ت�شرين الثاين /نوفمرب 2012
ح�سبما ورد يف ن�شرة مي�س النفطية على النحو التايل:
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املنتج

فل�س �أردين /ليرت

غازولني عادي

800

غازولني ممتاز

1015

الديزل

685

الكريو�سني

685

وقود الطائرات (املحلية)

643

وقود الطائرات (الأجنبية)

648

وقود الطائرات (رحالت جماعية)

663

الديزل -لل�سفن

680

زيت الوقود (لل�صناعات)

 498.23للطن

زيت الوقود – لل�سفن

 500.49للطن

الإ�سفلت

 533.49للطن

غاز البرتول امل�سال
غاز البرتول امل�سال -للجملة

 10لال�سطوانة �سعة  12.5كغ
 988.98للطن

ويبني اجلدول ( )25-1الأ�سعار ال�سائدة يف �أ�سواق الدول الأع�ضاء يف عام
.2012
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اجلدول 1-1
إمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبيعي ،االجمالي والتغير السنوي

2012 - 2008

(مليون برميل /يوم)
2008

2009

2010

2011

2012٭

إجمالي االمدادات

دول أوبك

35.3

33.0

34.2

35.0

37.0

دول خارج أوبك

50.4

51.1

52.3

52.5

53.0

85.7

84.1

86.5

87.6

90.0

العالم

التغير السنوي

دول أوبك
دول خارج أوبك
العالم

1.2

()2.3

1.2

1.0

1.8

()0.1

0.7

1.2

0.1

0.6

()1.6

2.4

1.1

2.4

1.1

نسبة التغير ()%

دول أوبك
دول خارج أوبك
العالم

3.5

()6.5

3.6

2.9

5.1

()0.2

1.4

2.3

0.2

1.1

1.3

()1.9

2.8

1.3

2.7

٭ بيانات تقديرية
مالحظات:
 األرقام بين قوسين تعني سالبا. الغراض المقارنات االحصائية تم إدخال كل من أنغوال ( انضمت منظمة أوابك في بداية عام  )2007واالكوادور التي أعادتانضمامها في نهاية عام  ، 2007ضمن أرقام أوبك لجميع السنوات أعاله.
المصادر:
 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية. -أعداد مختلفة من  :التقـرير الشهري لمنظمة أوبك ،والتقـرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية .
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اجلدول 2-1
النمو االقتصادي والنمو في الطلب على النفط وفق املجموعات الدولية،

2012 - 2008
()%

2008
الدول الصناعية

2009

2010

2012٭

2011

٭٭

الناتج المحلي االجمالي
الطلب على النفط

0.1

()3.5

3.0

1.6

1.3

()3.6

()4.4

1.5

()1.1

()0.8

دول العالم االخرى

الناتج المحلي االجمالي

6.1

2.7

7.5

6.2

5.3

الطلب على النفط

3.7

1.7

4.4

2.7

2.6

إجمالي العالم

الناتج المحلي االجمالي
الطلب على النفط

2.8

()0.6

5.1

3.8

3.3

()0.6

()1.6

2.8

0.9

0.9

٭ بيانات تقديرية
٭٭ تتضمن الدول اآلسيوية حديثة التصنيع وهي هونغ كونغ ،كوريا الجنوبية ،سنغافورة و تايوان فيما يخص الناتج المحلي االجمالي
مالحظة:
 األرقام بين قوسين تعني سالبا.المصادر:
 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية. -أعداد مختلفة من  :التقـرير الشهري لمنظمة أوبك ،والتقـرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي.

93

اجلدول 3-1
النمو االقتصادي في العالم
2012 - 2008
()%
الدول الصناعية

منها :الواليات المتحدة
اليابان

0.1

()3.5

3.0

1.6

1.3

2.4

1.8

2.2

4.5
2.0

()0.8

2.2

1.4

8.5
7.5

4.0
6.2

2.1
5.3

4.6

5.3

2.0

4.8

4.9

4.0

4.0

4.3

3.7

()0.3

()3.1

0.4

()4.4

()1.0

منطقة اليورو

الدول اآلسيوية حديثة التصنيع

2008

2009

2010

2011

2011٭

٭٭

دول العالم األخرى :

دول وسط وشرق أوروبا

()5.5

1.8
6.1

()0.7
2.7

3.2

()3.6

مجموعة كومنولث الدول المستقلة

5.4

منها  :روسيا

5.3

()6.4

()7.8

الدول النامية اآلسيوية

7.9

7.0

منها  :الصين

9.6

9.2

10.5

6.9

5.9

10.1

الهند

()0.4

9.5

7.8

6.7

9.2

7.8

6.8

4.9

دول أمريكا الالتينية والكاريبي

4.3

()1.6

6.2

منها :األرجنتين

6.8

0.9

9.2

8.9

1.2

()6.0

5.6

3.9

3.8

7.5

2.7

1.5

()1.5
5.0

4.2
3.3

5.8
5.3

المكسيك
البرازيل

فنزويال

الشرق االوسط وشمال افريقيا
الدول االفريقية جنوب الصحراء
العالم

5.2
5.3
4.5

5.6
2.8

٭ بيانات تقديرية
٭ ٭ تضم كل من هونغ كونغ ،كوريا الجنوبية ،سنغافورة و تايوان
مالحظة:
 األرقام بين قوسين تعني سالبا.المصدر:
.IMF-World Economic Outlook, October 2012 -

94

()0.3

()3.2
2.6
2.8

()0.6

5.3
5.1

4.5

3.2
2.6

5.2
3.8

5.0
3.3
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اجلدول 4-1
الطلب العاملي على النفط ،االجمالي والتغير السنوي
2012-2008
(مليون برميل /يوم)
2008

2009

2010

2011

2012٭

إجمالي الطلب العالمي

86.1

84.8

87.2

88.0

88.8

التغير في الطلب (م ب/ي(

)(0.5-

)(1.3-

2.4

0.8

0.8

نسبة التغير )(%

)(0.6-

)(1.5-

2.8

0.9

0.9

٭ بيانات تقديرية
المصادر:
 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية. -أعداد مختلفة من  :التقـرير الشهري لمنظمة أوبك ،والتقـرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية .
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اجلدول 5-1
الطلب العاملي على النفط وفق املجموعات الدولية،
2012-2008
(مليون برميل /يوم)
2008

2009

2010

2011

2012٭

الدول الصناعية

47.6

45.7

46.3

45.9

45.5

دول العالم االخرى ٭ ٭

38.5

39.1

40.9

42.1

43.3

إجمالي العالم

86.1

84.8

87.2

88.0

88.8

٭ بيانات تقديرية
٭ ٭ تضم كل من الدول النامية و الدول المتحولة
المصادر:
 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية. -أعداد مختلفة من  :التقـرير الشهري لمنظمة أوبك ،والتقـرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية .
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اجلدول 6-1
االجمالي والتغير السنوي في الطلب على النفط في الدول الصناعية،
2012-2008
(مليون برميل /يوم)
2008

2009

2010

2011

2012٭

أمريكا الشمالية

24.2

23.3

23.8

23.7

23.5

أوروبا الغربية

15.4

14.7

14.6

14.3

13.8

المحيط الهادي

8.1

7.7

7.8

7.9

8.2

إجمالي الدول الصناعية

47.6

45.7

46.3

45.9

45.5

التغير السنوي في الطلب

()1.8

()1.9

0.6

()0.4

()0.4

نسبة التغير ()%

()3.6

()4.0

1.3

()0.9

()0.9

٭ بيانات تقديرية
مالحظة:
 األرقام بين القوسين تعني سالباً.المصادر:
 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية. -أعداد مختلفة من  :التقـرير الشهري لمنظمة أوبك ،والتقـرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية .
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اجلدول 7-1
االجمالي والتغير السنوي في الطلب على النفط في دول العالم األخرى ( عدا الصناعية)،
2012-2008
(مليون برميل /يوم)
الدول النامية

2008
33.6

منها الدول العربية :

5.4

الدول األعضاء

باقي الدول العربية

دول أخرى في الشرق
األوسط وأفريقيا
إجمالي الشرق االوسط وأفريقيا

2009
34.4
6.2

2010
36.1
6.5

2011
37.2
6.3

2012٭
38.2
6.6

4.7

5.4

5.6

5.4

5.7

0.7

0.8

0.9

0.9

0.9

4.7

4.1

4.2

4.6

4.6

10.1

10.3

10.7

10.9

11.2

17.6

18.2

19.1

19.9

20.5

8.0

8.3

9.0

9.4

9.7

3.1

3.2

3.4

3.5

3.7

دول أمريكا الالتينية

6.5
5.8

6.7
5.7

6.7
6.2

7.0
6.4

7.1
6.5

منها :البرازيل

2.5

2.5

2.8

2.9

3.0

3.3
4.9

3.2
4.7

3.4
4.9

3.5
5.0

3.5
5.1

4.1

4.0

4.2

4.3

4.4

38.5

39.1

40.9

42.1

43.3

1.3

0.6

1.8

1.2

1.2

الدول اآلسيوية النامية

منها :الصين
الهند

الدول األخرى

الدول األخرى

الدول المتحولة

منها :االتحاد السوفيتي السابق

إجمالي طلب الدول
النامية والمتحولة

مقدار التغير السنوي
نسبة التغير ()%

3.5

1.6

4.6

٭ بيانات تقديرية
المصادر:
 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية. -أعداد مختلفة من  :التقـرير الشهري لمنظمة أوبك ،و التقـرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية .
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اجلدول 8-1
السعر الفوري لسلة خامات أوبك،
2012-2008
(دوالر  /برميل)
2008

2009

2010

2011

2012

كانون الثاني /يناير

88.4

41.5

76.0

92.8

111.8

شباط /فبراير

90.6

41.4

73.0

100.3

117.5

آذار  /مارس

99.0

45.8

77.2

109.8

123.0

نيسان /أبريل

105.2

50.2

82.3

118.1

118.2

أيار  /مايو

119.4

57.0

74.5

109.9

108.1

حزيران /يونيو

128.3

68.4

73.0

109.0

94.0

تموز /يوليو

131.2

64.6

72.5

111.6

99.6

آب /أغسطس

112.4

71.4

74.2

106.3

109.5

ايلول/سبتمبر

96.9

67.2

74.6

107.6

110.7

تشرين االول /أكتوبر

69.2

72.7

79.9

106.3

108.4

تشرين الثالث/نوفمبر

49.8

76.3

82.8

110.1

106.9

كانون األول  /ديسمبر

38.6

74.0

88.6

107.3

106.6

الربع األول

92.7

42.9

75.4

101.0

117.4

الربع الثاني

117.6

58.5

76.6

112.3

106.8

الربع الثالث

113.5

67.7

73.8

108.5

106.6

الربع الرابع

52.5

74.3

83.8

107.9

107.3

المعدل السنوي

94.4

61.0

77.4

107.4

109.5

المصادر:
 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية. -أعداد مختلفة من التقـرير الشهري لمنظمة أوبك .
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اجلدول 9-1
متوسط األسعار الفورية لسلة خامات أوبك و خام برنت وغرب تكساس وبعض اخلامات العربية
2012-2008
(دوالر /برميل)
االرتفاع
في عام
2012

الخامات

2008

2009

2010

2011

2012

سلة أوبك منها :

94.4

61.0

77.4

107.5

109.5

2.0

خليط صحراء الجزائر

98.9

62.4

80.4

112.9

111.7

()1.2-

العربي الخفيف

95.2

61.4

77.8

107.8

110.4

2.6

موربان االماراتي

99.0

63.8

79.9

109.8

112.1

2.3

خام الكويت

91.2

60.7

76.3

105.6

109.2

3.6

السدرة الليبي

96.7

61.5

79.1

111.9

112.1

0.2

البحري القطري

94.9

62.4

78.2

106.5

109.6

3.1

البصرة العراقي

92.1

60.5

76.8

106.2

108.3

2.1

خامات اخرى :

دبي

93.8

61.8

78.1

106.2

109.4

3.2

برنت

97.4

61.7

79.6

111.3

111.9

0.6

خام غرب تكساس

100.0

61.9

79.4

94.9

94.7

()0.2-

المصادر:
 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية. -أعداد مختلفة من التقـرير الشهري لمنظمة أوبك .
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اجلدول 10-1
أسعار النفط اخلام اإلسمية واحلقيقية،
2012-2000
(دوالر /برميل)
السنة

السعر اإلسمي

الرقم القياسي٭
100 = 2000

السعر الحقيقي
بأسعار 2000

2000

27.6

100.0

27.6

2001

23.1

101.8

22.7

2002

24.3

103.4

23.5

2003

28.2

105.1

26.8

2004

36.0

107.3

33.6

2005

50.6

109.5

46.2

2006

61.0

111.8

54.6

2007

69.1

114.3

60.5

2008

94.4

116.5

81.0

2009

61.0

117.4

52.0

2010

77.4

118.6

65.3

2011

107.5

120.3

89.4

2012٭٭

109.5

121.9

89.8

٭ الرقم القياسي يمثل مخفض الناتج المحلي االجمالي في الدول الصناعية  ،كما ينشرها صندوق النقد الدولي
٭٭بيانات تقديرية
المصدر:
 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية. أع������داد مختلفة من التقـرير الش������هري لمنظمة أوبك  ،و تقرير االحصائي������ات المالية الدولية ،أكتوبر  2012لصندوق النقد الدولي(.)IMF
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اجلدول 11-1
املتوسط الشهري لالسعار الفورية للمنتجات النفطية فى االسواق املختلفة،
2012-2011
(دوالر /برميل)
السوق

متوسط عام 2011

متوسط عام 2012

الربع األول 2012

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

سنغافورة
روتردام
البحر المتوسط
الخليج االمريكي
سنغافورة
روتردام
البحر المتوسط
الخليج االمريكي
سنغافورة
روتردام
البحر المتوسط
الخليج االمريكي
سنغافورة
روتردام
البحر المتوسط
الخليج االمريكي
سنغافورة
روتردام
البحر المتوسط
الخليج االمريكي
سنغافورة
روتردام
البحر المتوسط
الخليج االمريكي

٭ زيت الغاز في سوق سنغافورة يحتوى على  % 0.05كبريت
٭٭ زيت الوقود في سوق روتردام يحتوى على ،% 2.0كبريت
المصدر:
 -أعداد مختلفة من التقرير الشهري لمنظمة أوبك.
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الغازولين
الممتاز
119.6
12.4
118.7
124.5
123.5
127.3
126.6
133.6
130.4
129.7
129.7
135.1
120.4
127.5
126.5
138.0
122.2
130.6
128.1
140.3
120.9
121.5
122.2
121.0

زيت الغاز٭
( 50جزء
بالمليون كبريت)
126.3
126.3
111.5
122.6
128.9
130.6
113.2
126.0
134.5
138.9
119.8
131.4
124.7
124.4
111.7
121.5
128.3
129.1
109.6
125.3
127.9
129.9
111.6
125.9

زيت الوقود٭٭
) %1.0كبريت(
102.6
100.4
101.2
100.0
105.4
105.0
103.8
105.3
116.0
112.2
113.4
11.7
104.1
105.1
104.7
104.1
102.6
105.5
101.5
104.0
98.8
97.0
95.4
101.1

جداول الفصل األول

اجلدول 12-1
نسبة الضريبة من اسعار الغازولني في بعض الدول الصناعية
2012-2011
( دوالر  /لتر )
اكتوبر 2012

اكتوبر 2011

نسبة
السعر
السعر
نسبة
السعر
السعر
الضريبة
الضريبة
قبل
الضريبة
قبل
الضريبة
النهائي
النهائي
) (%الضريبة
الضريبة
)(%
أمريكا

0.80

0.11

0.91

11.86

0.88

0.11

0.99

11.11

كندا

0.85

0.36

1.22

29.95

0.90

0.41

1.31

31.30

اليابان

1.05

0.82

1.87

43.79

1.08

0.80

1.88

42.55

أسبانيا

0.93

0.88

1.81

48.82

0.96

0.93

1.89

49.21

إيطاليا

0.96

1.22

2.18

55.88

1.02

1.36

2.38

57.14

فرنسا

0.88

1.17

2.05

57.26

0.92

1.09

2.01

54.23

ألمانيا

0.86

1.23

2.10

58.84

0.96

1.19

2.15

55.35

بريطانيا

0.86

1.27

2.12

59.72

0.92

1.30

2.22

58.56

المصدر :
اعداد مختلفة من التقرير الشهري الصادر عن وكالة الطاقة الدولية.
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اجلدول 13-1
تطور اجتاهات أسعار شحن النفط اخلام
2012-2011
(نقطة على املقياس العاملي )
االتجاه
متوسط عام 2011
يناير 2011

فبراير
مارس

أبريل
مايو

يونيو
يوليو

أغسطس
سبتمبر
أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

متوسط عام 2012
يناير 2012

فبراير
مارس

أبريل
مايو

يونيو
يوليو

أغسطس
سبتمبر
أكتوبر

نوفمبر

ديسمبر

الفترة

الخليج العربي -
الشرق ٭

الخليج العربي -
الغرب ٭ ٭

53

39

101

47

32

74

66

42

98

63

44

128

51

39

96

50

39

99

57

41

93

49

39

87

47

38

89

44

36

87

46

35

134

59

41

86

59
48

39
33

141
88

56

37

96

51

35

84

60

38

106

65

43

93

57

41

87

44

33

101

36

26

92

36

25

80

39

28

77

36

25

77

47

30

78

48

30

85

٭ حجم الناقلة يتراوح ما بين  230الى  280ألف طن ساكن
٭ ٭ حجم الناقلة يتراوح ما بين  270الى  285ألف طن ساكن
٭ ٭ ٭ حجم الناقلة يتراوح ما بين  80الى  85ألف طن ساكن
المصدر:
 -أعداد مختلفة من التقرير الشهري لمنظمة أوبك.
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البحر المتوسط -
البحر المتوسط ٭ ٭ ٭
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اجلدول 14-1
مستويات املخزون النفطي في الدول الصناعية في نهاية الفصل،
2012 - 2011
(مليون برميل )
الربع األول

المنطقة

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع
٭

2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
أمريكا الشمالية منها :

1310 1275 1314 1337 1318 1309 1313 1304

الواليات المتحدة االمريكية

1074 1022 1074 1097 1112 1070 1082 1056

أوروبا

973

الهادي

908

931.3 924.3 920.7 939.3

919

932.7

406.7 412.3

389

394.7

410.3 384.3 388.7

400

إجمالي الدول الصناعية

2637 2583 2651 2673 2639 2659 2605 2666

بقية دول العالم

1638 1673 1694 1676 1692 1648 1662 1641

مخزونات أخرى

٭٭

1032 959.7 1053

974

960.3 994.3

964

937

إجمالي المخزون التجاري

5246 5219 5306 5343 5305 5338 5226 5361

المخزون االستراتيجي منه :

1846 1775 1826 1773 1799 1787 1782 1769

المخزون االستراتيجي االمريكي
المخزون القابل للتصرف

٭٭٭

726.5

696

696.0 726.5

696

696

696

696

1394 1368 1455 1492 1454 1486 1374 1509

كفاية المخزون التجاري في
الدول الصناعية ( يوم )

59.0

58.0

58.0

58.0

58.0

60.0

57.9

57.1

كفاية المخزون التجاري العالمي ( يوم )

70.6

69.0

70.0

71.3

69.0

69.2

68.6

69.1

كفاية المخزون االستراتيجي
في الدول الصناعية

35.0

34.0

34.0

33.0

33.0

33.0

33.0

33.0

كفاية المخزون القابل للتصرف ( يوم )

18.1

14.0

15.0

15.1

15.0

14.1

17.9

13.9

٭ بيانات تقديرية
٭ ٭ المخزون على متن الناقالت و المخزونات المستقلة
٭ ٭ ٭ المخزون الزائد عن المستوى التشغيلي  55يوما
المصادر:
 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية..Oil Market Intelligence, various issues -
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اجلدول 15-1
قيمة الصادرات النفطية في الدول األعضاء
2012-2008
(مليون دوالر)
2008

2009

٭

2010

٭

اإلمارات

80635

44785

57900

85900

93613

البحرين

5895

3275

4664

6305

7269

٭٭

٭٭

٭٭

٭٭

٭٭

الجزائر

38543

21497

28089

37289

34662

السعودية

247097

144249

184421

289518

307119

سورية

7989

5414

6689

2994

٭٭

العراق

63000

43895

54248

83768

92685

قطر

27428

16172

20553

27328

21014

الكويت

57690

41858

53029

79646

99735

ليبيا

52084

29446

38764

7391

41705

4911

2166

2593

4689

7440

585272

352757

450950

624827

702573

تونس

مصر

٭٭٭

االجمالي

2011

2012

٭

٭ بيانات تقديرية
٭ ٭ تشير البيانات الى أن حجم االستهالك يفوق حجم االنتاج من النفط الخام
٭ ٭ ٭ بيانات وطنية لعامي  2007و 2008
مالحظة :تم تقدير قيمة صادرات النفط في الدول األعضاء على النحو التالي:
تم احتساب حجم صادرات النفط في الدول األعضاء وذلك بطرح االستهالك السنوي من انتاج النفط الخام السنوي وبعد ذلك
تم احتس ��اب المعدل الس ��نوي لألس ��عار الفورية لخامات كل دولة ،وبضرب المعدل السنوي للس ��عر في حجم الصادرات النفطية
السنوية تم تقدير قيمة صادرات النفط للدول األعضاء.
المصادر:
 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية. -أعداد مختلفة من التقـرير الشهري لمنظمة أوبك .
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اجلدول 16-1
قيمة الصادرات النفطية للدول األعضاء باألسعار اجلارية واحلقيقية
2012-1995
(مليار دوالر)
السنة

باألسعار الجارية

باألسعار الحقيقية لعام 1995

1995

93.7

93.7

1996

108.7

106.9

1997

110.0

106.2

1998

76.8

73.1

1999

109.7

103.6

2000

177.2

164.8

2001

148.6

135.7

2002

142.0

127.6

2003

159.5

140.8

2004

219.0

189.4

2005

305.8

259.1

2006

375.1

311.0

2007

410.2

332.4

2008

585.3

465.0

٭

352.8

278.3

٭

450.9

352.0

٭

624.8

479.2

٭

702.6

536.0

2009
2010
2011
2012
٭ بيانات تقديرية

مالحظة:
 األسعار الحقيقية تشيرالى العائدات بموجب مخفض الناتج المحلي في الدول الصناعية  ،كما ينشرها صندوق النقد الدولي.المصدر:
 -منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.
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اجلدول 17-1
استهالك الطاقة في الدول العربية
2012 - 2009
(ألف برميل مكافئ نفط /يوم)
2009

2010

2011

2012

٭

المنتجات البترولية

الدول األعضاء

5028

5241

5313

5650

الدول العربية األخرى

819
5847

853
6094

896
6209

930
6580

إجمالي الدول العربية
الغاز الطبيعي

الدول األعضاء

5396

6113

6265

6545

الدول العربية األخرى

181
5577

198
6311

198
6463

205
6750

إجمالي الدول العربية
الطاقة الكهرومائية

الدول األعضاء

74

75

79

80

الدول العربية األخرى

34
108

34
109

34
113

34
114

إجمالي الدول العربية
الفحم

الدول األعضاء

26

24

25

25

الدول العربية األخرى

71
97

73
97

73
98

73
98

إجمالي الدول العربية

اجمالي استهالك الطاقة

الدول األعضاء

10524

11453

11682

12300

الدول العربية األخرى

1107
11631

1158
12611

1201
12883

1242
13542

إجمالي الدول العربية

٭ بيانات تقديرية.
مالحظة :قد ال تتطابق المجاميع نظراً للتقريب.
المصادر:
 -معلومات مباشرة من الدول األعضاء إلى بنك المعلومات لدى منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول.
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اجلدول 18-1
معدل استهالك الفرد من الطاقة في الدول العربية لعامي
 2009و 2012
( برميل مكافئ نفط /سنة )
٭

2009

2012

اإلمارات

61.0

64.7

البحرين

61.3

51.3

تونس

5.8

5.9

الجزائر

8.3

9.0

السعودية

44.5

48.4

سورية

7.5

7.3

العراق

7.7

8.6

قطر

219.8

267.3

الكويت

55.2

59.3

ليبيا

26.4

21.1

مصر

7.6

7.9

األقطار األعضاء

17.3

18.7

الدول العربية األخرى

3.3

3.5

إجمالي الدول العربية

12.3

13.4

٭ بيانات تقديرية
المصادر:
 -منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.
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اجلدول 19-1
استهالك الطاقة في الدول األعضاء
2012-2009
(ألف برميل مكافئ نفط /يوم)
2009

2010

2011

٭

2012

اإلمارات

1370

1414

1461

1500

البحرين

204

212

214

216

تونس

167

172

175

175

الجزائر

798

789

882

918

السعودية

3249

3530

3706

3870

سورية

413

428

433

432

العراق

665

696

753

808

قطر

987

1426

1446

1490

الكويت

527

569

580

620

ليبيا

544

585

313

480

مصر

1600

1631

1718

1791

10524

11453

11682

12300

االجمالي

٭ بيانات تقديرية.
مالحظة :قد ال تتطابق المجاميع نظراً للتقريب.
المصادر:
 -معلومات مباشرة من الدول األعضاء إلى بنك المعلومات لدى منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول.
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اجلدول 20-1
استهالك الطاقة في الدول األعضاء وفق املصدر
2012 - 2009
(ألف برميل مكافئ نفط /يوم)
2009

2010

2011

٭

2012

المنتجات البترولية

5028

5241

5313

5650

الغاز الطبيعي

5396

6113

6265

6545

الطاقة الكهرومائية

74

75

79

80

الفحم

26

24

25

25

10524

11453

11682

12300

إجمالي الطاقة

(٭) بيانات تقديرية.
مالحظة :قد ال تتطابق المجاميع نظراً للتقريب.
المصادر:
 -معلومات مباشرة من الدول األعضاء إلى بنك المعلومات لدى منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول.
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اجلدول 21-1
استهالك الغاز الطبيعي في الدول األعضاء
2012-2009
(ألف برميل مكافئ نفط /يوم)
2009

2010

2011

٭

2012

اإلمارات

1068

1099

1138

1170

البحرين

178

184

188

190

تونس

57

59

60

60

الجزائر

469

455

530

550

السعودية

1352

1511

1590

1670

سورية

111

115

115

115

العراق

162

149

154

160

قطر

809

1250

1243

1260

الكويت

218

262

292

320

ليبيا

217

231

72

100

مصر

755

798

883

950

5396

6113

6265

6545

االجمالي

(٭) بيانات تقديرية.
مالحظة :قد ال تتطابق المجاميع نظراً للتقريب.
المصادر:
 -معلومات مباشرة من الدول األعضاء إلى بنك المعلومات لدى منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول.
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اجلدول 22-1
استهالك املنتجات البترولية في الدول األعضاء
2012-2009
(ألف برميل مكافئ نفط /يوم)
٭

2009

2010

2011

2012

اإلمارات

302

315

323

330

البحرين

26

28

26

26

تونس

110

112

114

114

الجزائر

326

328

345

360

السعودية

1897

2019

2116

2200

سورية

295

306

311

310

العراق

495

539

591

640

قطر

178

176

203

230

الكويت

309

307

288

300

ليبيا

327

354

241

380

مصر

763

757

755

760

5028

5241

5313

5650

االجمالي

(٭) بيانات تقديرية.
مالحظة :قد ال تتطابق المجاميع نظراً للتقريب.
المصادر:
 -معلومات مباشرة من الدول األعضاء إلى بنك المعلومات لدى منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول.
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اجلدول 23-1
استهالك الطاقة الكهرومائية في الدول األعضاء
2012-2009
(ألف برميل مكافئ نفط /يوم)
٭

2009

2010

2011

2012

تونس

0.2

1.2

1.0

1.0

الجزائر

0.3

0.1

0.3

1.0

سورية

7.1

7.1

7.1

7.0

العراق

8.0

8.0

8.0

8.0

مصر

58.5

58.7

62.1

63.0

االجمالي

74.1

75.1

78.5

80.0

(٭) بيانات تقديرية.
المصادر:
 -معلومات مباشرة من الدول األعضاء إلى بنك المعلومات لدى منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول.
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اجلدول 24-1
استهالك الفحم في الدول األعضاء
2012-2009
(ألف برميل مكافئ نفط /يوم)
٭

2009

2010

2011

2012

الجزائر

2.6

6.0

7.0

7.0

مصر

23.2

17.7

18.0

18.0

االجمالي

25.8

23.7

25.0

25.0

(٭) بيانات تقديرية.
المصادر:
 -معلومات مباشرة من الدول األعضاء إلى بنك المعلومات لدى منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول.
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اجلدول 25-1
األسعار احمللية للمنتجات البترولية للمستهلك في الدول األعضاء
في عام 2012
(العملة احمللية /لتر)
بنزين السيارات
ممتاز

عادي

الكيروسين
المنزلي

زيت الغاز/
الديزل

غاز البترول
المسال

اإلمارات

درهم

1.78

1.52

2.51

2.11

2.15

البحرين

فلس

100

80

25

100

1200

تونس

مليم

998

998

180

357

158

الجزائر

دينار

22.60

21.20

13.70

200.00

السعودية

هلله

60

45

44

25

45

سورية

ليرة

55

50

40

20

250

العراق

دينار

450

150

400

4000

قطر

ريال

0.80

0.70

0.55

0.70

15.00

الكويت

فلس

65

60

55

55

750

ليبيا

درهم

180

80

170

54

مصر

قرش

130

75

75

250

العملة

90

لالسطوانة سعة  12٫5كغ.
المصادر:
 -منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ التقرير اإلحصائي السنوي ، 2012 ،ص .114
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التطورات العاملية والعربية يف استكشاف
واحتياطي وإنتاج مصادر الطاقة
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الف�صل الثاين

التطورات العاملية والعربية يف ا�ستك�شاف واحتياطي و�إنتاج م�صادر الطاقة

الف�صل الثاين
التطورات العاملية والعربية يف ا�ستك�شاف
واحتياطي و�إنتاج م�صادر الطاقة

�أوال :النفط والغاز
 -1الو�ضع العام لال�ستك�شاف والإنتاج يف الدول العربية والعامل
�شهد عام  2012ا�ستمراراً للأزمات ال�سيا�سية والأمنية التي �شهدتها منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،لكن الت�أثري العملي على ال�صناعة البرتولية من ناحية
م�ستويات الإنتاج يف املنطقة بقي هام�شياً مع ارتفاع معدالت الإنتاج يف بع�ض الدول
العربية� ،إ�ضافة �إىل التعايف التدريجي للإنتاج الليبي ،حيث بلغ متو�سط �إنتاج النفط
اليومي خالل الأرباع الثالثة الأوىل من عام  2012حوايل  1.434مليون ب/ي ،1ورمبا
�ساهم يف ذلك عدم ت�أثر الت�سهيالت ال�سطحية كثرياً بالأعمال الع�سكرية ب�سبب بعدها
عن مواقع املعارك الرئي�سية التي حدثت ،و�إن كانت خطوط الأنابيب ومرافئ الت�صدير
قد تعر�ضت لبع�ض الأ�ضرار .وكان ال�سبب الرئي�سي لالنخفا�ض احلاد يف الإنتاج الليبي
عام  2011هو قيام ال�شركات الأجنبية ب�إجالء طواقمها و�إيقاف عملياتها مع بدء ال�صراع
امل�سلح ،2ومنها على �سبيل املثال �شركة البرتول الربيطانية  BPوالتي كانت قد �أعلنت
حالة القوة القاهرة منذ  ،2011/2/12ثم �ألغت هذه احلالة عن اتفاقيات اال�ستك�شاف
والإنتاج امل�شرتكة التي تتوالها يف ليبيا بالتعاون مع امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط وذلك بدءاً
من  ،2012/5/15ومت التو�صل �إىل اتفاق ب�ش�أن ذلك بني الطرفني بعد تفاو�ضهما على
كيفية التخفيف من حدة ال�شروط املوجودة يف االتفاقية املوقعة بينهما .3وعموماً تبقى
البنى التحتية املتميزة نقطة قوة يف ال�صناعة البرتولية الليبية ،بل وت�شري بع�ض التقارير
1 Crude oil production based on direct communication, Monthly Oil Market Report, OPEC,
December, 2012.
2 Arab Oil & Gas Directory, Libya, 2012.
3 Oil Voice, 31/5/2012
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�إىل �أن الأ�ضرار اجلزئية التي �أ�صابت بع�ض هذه البنى قد تكون حافزاً لل�شركات
الدولية للم�ساهمة يف عمليات الإ�صالح و�إعادة البناء ،مما �سوف يعزز من مكانة ليبيا
كم�ص ّدر للنفط اخلفيف .1من جهة �أخرى ت�أثرت اجلمهورية العربية ال�سورية بالعقوبات
الدولية التي مت فر�ضها على قطاع النفط فيها ،حيث ت�سببت العقوبات بخ�سارة البالد
لنحو  3مليارات دوالر حتى �شهر �أيار/مايو  ،2012بعد �أن مت خف�ض الإنتاج ب�أكرث من
 35مليون برميل منذ بدء العقوبات يف �شهر ني�سان�/أبريل عام  .2011وكان �إنتاج �سوريا
قبل العقوبات قد بلغ � 350ألف برمــيل يومياً ي�صدر منها � 150ألف برميل يف اليوم.
وقد علقت عدة �شركـــات عملياتـــها يف البـــالد ،ومنها �شركات  ،Shellو ،Totalو،INA
و.2 Petro Canada
وعموماً ا�ستمرت عمليات اال�ستك�شاف والإنتاج يف حتقيق نتائج جيدة �سواء على
امل�ستوى الإقليمي �أو العاملي ،مدفوعة بالثقة يف �أ�سواق البرتول (العر�ض والطلب)،
وب�أهمية �ضخ املزيد من اال�ستثمارات للمحافظة على ا�ستقرار هذا ال�سوق .وهذا
ما يتوافق مع نتائج ا�ستبيان حول اال�ستثمارات املتوقعة يف ال�صناعة البرتولية قامت
به جمموعة  3 EIUبالتعاون مع  GL Nobel Deltonيف مطلع عام  ،2012و�شمل
حوايل  200من مدراء ال�شركات الكربى و�صانعي ال�سيا�سات ، ،حيث بينت النتائج �أن
اال�ستثمارات الر�أ�سمالية �سوف ترتفع وخا�صة يف جمال اال�ستك�شاف.
ويف هذا املقام ذكر وزير الطاقة البحريني �أنه بالرغم من كون البحرين �أ�صغر دول
منطقة ال�شرق الأو�سط ،لكنها �سوف ت�ستقطب حوايل  20مليار دوالر من اال�ستثمارات
خالل ال�سنوات الع�شرين القادمة .وبني معاليه �أن الطلب على النفط يف منطقة ال�شرق
الأو�سط يف ارتفاع م�ستمر مما �أوجد بع�ض املخاوف حول ت�أمني االحتياجات النفطية،
خا�صة بعد �أن مثل ا�ستهالك ال�شرق الأو�سط عام  2012حوايل  %9من ا�ستهالك
العامل مقارنة مع  %6.6يف عام  .2000و�أ�شار معاليه �إىل �أن ال�شرق الأو�سط رغم كونه
يلعب الدور الرئي�سي يف �إنتاج النفط والغاز على امل�ستوى العاملي� ،إال �أنه مييل بدوره لأن
1 Libya Oil and Gas Report, Business Monitor International, Q4, 2012.
� 2أخبار النفط والغاز ال�سوري2012/5/13 ،
3 Economist Intelligence Unit.
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ي�صبح �أحد �أهم مراكز منو الطلب على الطاقة ،وهذا ما �شجع حكومة مملكة البحرين
على ا�ستثمار  10-8مليار دوالر يف م�شروع تكرير كبري� ،إ�ضافة �إىل وجود خطط تعتزم
البحرين من خاللها �إنفاق  25مليون دوالر �سنوياً كجزء من ر�ؤية البالد االقت�صادية لعام
 2030ت�ستثمر يف تدريب الكوادر العاملة يف جمال الطاقة .1
و�أعلنت �شركة �أرامكو ال�سعودية عن عزمها �ضخ ا�ستثمارات بقيمة  35مليار دوالر
يف برنامج ال�ستك�شاف وتطوير �إنتاج النفط خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة .و�أكد
الرئي�س التنفيذي لل�شركة �أن �سعيها لتطوير �أعمالها ي�أتي ملواجهة الطلب املتزايد على
النفط ال�سعودي ،كما بني �أن ال�شركة تخطط لزيادة �إنتاج الغاز التقليدي وغري التقليدي
مبعدل  %250خالل العقدين القادمني .2
ويف م�صر� ،أكد نائب رئي�س جمموعة �شركات �شل يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
�أن ال�شركة قررت اال�ستثمار يف م�شروع تطوير منطقة “غرب علم ال�شاوي�ش” للغاز وبدء
عمليات التطوير يف حقلي “كرم” و“�أ�صيل” ،وقد ر�صدت ال�شركة ال�ستثماراتها يف
م�صر  600مليون دوالر للعام املايل  2013/2012تخ�ص�ص لأعمال التنقيب والتطوير
والإنتاج  .3كما قال الرئي�س التنفيذي ل�شركة البرتول الربيطانية �إن ال�شركة تعتزم �إنفاق
 11مليار دوالر يف م�شاريع خمتلفة تنفذها يف مناطق امتيازها وتت�ضمن عدة م�شاريع
ا�ستك�شاف ،ومن �ضمنها م�شروع ا�ستثمار النفط والغاز يف املياه العميقة يف البحر
الأبي�ض املتو�سط �شمال مدينة الإ�سكندرية .4
وعلى ال�صعيد العاملي ميكن الإ�شارة على �سبيل املثال �إىل تقارير خمتلفة �صدرت
يف مطلع عام  2012وجاء فيها �أن ال�شركات البرتولية تعتزم ا�ستثمار  31مليار دوالر
يف الرنويج .5
كما ذكر تقرير �أعدته � Wood Mackenzie Ltd.أن �شركات النفط والغاز �ستنفق
 28مليار دوالر يف منظومة  Eagle Fordيف جنوب تك�سا�س عام  ،2013وبني التقرير
 3وزارة البترول الم�صرية ،الموقع الر�سمي2012/2/22 ،
 4وزارة البترول الم�صرية ،الموقع الر�سمي2012/9/5 ،

1 Oil Voice,23/5/2012
2 Oil Review Middle East,19/10/2012
5 Oil and Gas Journal,9/1/2012
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�أن منو املنطقة �سيكون مرتكزاً على املقاطعات التي تعترب وا�سطة العقد يف املنظومة
وهي  ،Gonzalezو  ،DeWittو ،Karneحيث يتم �إنتاج �أكرث من  %50من �إجمايل �إنتاج
ال�سوائل الهيدروكربونية من هذه املقاطعات .وتعترب منظومة  Eagle Fordثاين �أكرب
منظومة للنفط املوجود يف ال�صخور الكتيمة ،واخلام�سة من نوعها من حيث �إنتاج غاز
ال�سجيل ،حيث بني التقرير �أن �إنتاجها من النفط و�سوائل الغاز الطبيعي ارتفع من 100
�ألف ب/ي عام � ،2011إىل � 700ألف ب/ي حتى نهاية عام  ،2012بينما ترتبع ت�شكيلة
 Bakkenبال منازع على قمة �إنتاج النفط غري التقليدي يف الواليات املتحدة .1
وجتلت حركة اال�ستك�شاف والتطوير والإنتاج يف الدول الأع�ضاء على �شكل ن�شاطات
وا�ضحة يف خمتلف املناحي ،وفيما يلي نبذة عن بع�ض هذه الأن�شطة:
�أ -التطورات العربية :
يف الإمارات العربية املتحدة وقعت �شركة برتول �أبو ظبي الوطنية “�أدنوك” على
اتفاقية تقنية لتقييم الغاز احلام�ض واملتكثفات يف حقل ال�شويهات الذي يقع على
م�سافة  25كم �إىل الغرب من مدينة الروي�س يف املنطقة الغربية من �إمارة �أبو ظبي،
وذلك بالتعاون مع �شركة  OMV Abu Dhabi E&P GmbHلال�ستك�شاف والإنتاج،
و�شركة  .Wintershall Middle East GmbH - Abu Dhabiو�سوف تقوم ال�شركتان
املذكورتان بالتقييم عرب حفر ثالثة �آبار تقييمية و�إجراء م�سح زلزايل ثالثي الأبعاد
يغطي كامل احلقل ،ويف حال جناح عملية التقييم ،ف�إن �أدنوك �ست�شارك يف عمليتي
التطوير والإنتاج  .2ويف الربع الثالث من عام  ،2012ح�صل ائتالف مكون من �شركة
الإن�شاءات البرتولية الوطنية  NPCCو�شركة  Technipالفرن�سية على عقد الت�صميم
وال�شراء والت�صنيع والرتكيب اخلا�ص باملرحلة الأوىل لتطوير حقل زاكوم العلوي
الواقع على بعد  48كم قبالة �سواحل �أبو ظبي .وتعمل �شركة زادكو على بناء جزر يف
مياه يرتاوح عمقها بني  15-5مرتاً لدعم عمليات احلفر وباقي معدات الت�سهيالت
ال�سطحية للم�شروع ،حيث تهدف هذه املرحلة �إىل رفع �إنتاج احلقل من معدله احلايل
 2الموقع الر�سمي ل�شركة 2012/6/21 ،Wintershall
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البالغ � 550ألف برميل يف اليوم �إىل � 750ألف برميل يومياً يف عام  .2015يت�ضمن
العقد بناء  240كيلومرتاً من الأنابيب ومد وتركيب كابالت من الألياف الب�صرية حتت
�سطح البحر مل�سافة  128كيلومرت ،كما يت�ضمن العقد �إن�شاء ما يعادل � 30ألف طن من
الهياكل املعدنية كاملن�صات واجل�سور والأبراج وت�سهيالت الإنتاج الأولية لو�ضع الآبار
على الإنتاج امل�ؤقت يف ثالث من اجلزر ال�صناعية� ،إ�ضافة �إىل من�ش�آت �أخرى مثل �أبراج
حرق الغاز.1
ويف مملكة البحرين ح�صلت �شركة  Aker Solutionsعلى عقد بقيمة  17مليون
دوالر من جمموعة  Enerserv W.L.Lوذلك لتوريد  600جمموعة من ر�ؤو�س الآبار
و�شجرات امليالد ل�صالح تطوير حقل العوايل يف البحرين.2
ويف تون�س ،منح الذراع التون�سي ل�شركة DualEx Energy International
 Inc.عقداً ل�شركة  CGGVeritasلإجراء م�سح زلزايل ثالثي الأبعاد على
م�ساحة  55كم 2يف قاطع “بو حجلة� -شمال”� ،ضمن ترخي�ص “بوحجلة” قبالة
�سواحل تون�س .يقع القاطع املذكور �إىل الغرب من حقل “�سيدي الكيالين” �شمال
تون�س ،ويبلغ عمق املكمن الرئي�سي  2200مرت وهو �ضمن ت�شكيلة من ال�صخور
الطبا�شريية العائدة للع�صر الكريتا�سي .كما �أعلنت �شركة Candax Energy
 Inc.الكندية �أنها تعتزم احل�صول على ح�صة يف حقلي الزاوية والبيبان النفطيني
من �شركة  PA Resources ABامل�سجلة يف �ستوكهومل ،وذلك مقابل  4ماليني
دوالر ،بعد احل�صول على املوافقات احلكومية الالزمة لذلك .يذكر �أن احلقلني
يداران من قبل ذراع ل�شركة  ،Candaxالتي حت�صل على  100ب/ي من احلقلني
اللذين يقدر االحتياطي امل�ؤكد واملحتمل فيهما بحوايل � 500ألف برميــــل مكافئ
نفط .وتبلـــغ ح�صة PA Resources AB % 13.6يف حقل الزاوية ،و % 23.9
يف حقل البيبان.3
1 Drilling time, 5/8/2012

 2الموقع الر�سمي ل�شركة Aker Solutions،2012/4/1
 3ن�شرة متابعة ن�شاطات م�صادر الطاقة عربيا وعالميا ،ال�سنة الثانية والثالثون  ،2012العدد الأول
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كمـــا وقعــــت �شـــركة  ADX Energyعلى ر�ســــالة اهتمــــام مع �شـــركة
 DIETSWELL SAال�ستئجار حفارة بهدف اختبار اكت�شاف “�سيدي ظاهر ”-1الذي
يقدر االحتياطي اجليولوجي فيه بحوايل  51مليون برميل .يقع االكت�شاف املذكور
�ضمن امتياز “�شربان” اال�ستك�شايف الذي ميتد على م�ساحة  2428كم ،2قرب مدينة
�صفاق�س ال�ساحلية ،وهو حماط بعدة حقول منتجة للنفط والغاز ،وحتتوي املنطقة على
الكثري من ت�سهيالت الإنتاج ال�سطحية.1
ويف الربع الثاين من عام  ،2012ح�صـلت �شركة  Circle Oil Plcعلى ت�أكيـد خطـي
من الإدارة العامة للطـاقة “  ”Direction Générale de l’Energiيت�ضمن متديداً
رابعاً ل�صالحية الرتخي�ص الذي تعمل مبوجبه على اال�ستك�شاف يف امتياز غرومبيال
“ ”Grombaliaوذلك ملـدة �ستة �أ�شهر متتد حتى الثامن ع�شر من �شهر كانون الأول/
دي�سمرب  .2 2012وخالل هذه الفرتة وافقت وزارة ال�صناعة والطاقة التون�سية على
طلب �شركة  ،DualEx Energy Internationalواملت�ضمن تو�سيع امل�ساحة املخ�ص�صة
المتياز “بو حجلة” ،وذلك ب�إ�ضافة حوايل  120كيلومرت مربع مل�ساحته الأ�صلية البالغة
حوايل � 4آالف كيلومرت مربع .ومقابل ذلك التزمت ال�شركة ب�إجراء م�سح زلزايل ثالثي
الأبعاد يف االمتياز على م�ساحة �إ�ضافية ال تقل عن  20كم 2ت�ضاف �إىل امل�ساحة املتفق
عليها �سابقاً يف الربع الأول.3
كما ح�صلت �شركة  CYGAM Energyامل�سجلة يف كندا ،على موافقة الإدارة العامة
للطاقة على متديد مهلة امتيازي ا�ستك�شاف على الياب�سة يف تون�س بدون التزامات
�إ�ضافية ،وهما امتياز “بزما” ( )Bazmaوامتياز “�سود توجور” ( )Sud Tozeurحيث
متتلك ال�شركة املذكورة كامل ح�ص�ص االمتيازين .4وقد دخل العمل يف امتياز “بزما”
يف املرحلة الثانية من اال�ستك�شاف والتي تنتهي يف  ،2015/7/26وتت�ضمن االلتزامات
ال�سابقة اخلا�صة به حفر بئر تنقيبي �ضحل ي�صل �إىل �صخور ع�صر الرتيا�سي.
1 Oil Voice, 9/1/2012

 2ن�شرة متابعة ن�شاطات م�صادر الطاقة عربيا وعالميا ،ال�سنة الثانية والثالثون  ،2012العدد الثاني
3 Oil and Gas Journal, 13/4/2012
4 Energy Business Review, 6/11/2012
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�أما امتياز “�سود توجور” فينتهي الرتخي�ص اخلا�ص به يف  ،2014/5/12وتت�ضمن
االلتزامات ال�سابقة اخلا�صة به حفر بئر عميق ي�صل �إىل �صخور ع�صري الكامربي
والأوردوفي�شي �أو حفر بئر �إىل عمق  4500م ،وتعمل ال�شركة على �إجراء م�سح زلزايل
ثالثي الأبعاد على م�ساحة  200كم ،2كما متت �إعادة معاجلة بيانات امل�سح الزلزايل
ثنائي الأبعاد املتوفرة لكال االمتيازين ،ومن املتوقع �أن يبد�أ تف�سري هذه امل�سوحات يف
مطلع عام .2013
ٍ
امتياز بقيمة تقارب  3مليارات دوالر لتطوير حقول غازية واقعة
ويف اجلزائر مت منح
بحو�ض “رقان” �شمال البالد ،وذلك الئتالف مكون من �شركة  Repsolبح�صة قدرها
 %29.25من امل�شروع ،و�سوناطراك احلكومية بح�صة تبلغ  ،%40و RWE Deaبح�صة
 %19.5و Edisonبح�صة  .%11.25يغطي م�شروع “رقان ال�شمايل” �ستة حقول للغاز
يف ال�صحراء اجلزائرية هي“ :رقان ،و�أزرفيل جنوب �شرق ،وكحلو�ش ،وجنوب كحلو�ش،
وتيوليلني ،و�سايل” .ويت�ضمن بناء حمطة معاجلة للغاز ،ونظام جتميع ،وخط �أنابيب
ت�صدير للغاز� ،إ�ضافة �إىل مهبط طائرات وحمطات توليد للكهرباء.
وذكرت � Repsolأنه من املنتظر �أن يبد�أ الإنتاج يف منت�صف  ،2016وي�ستمر ملدة 25

عاماً ،حيث يتوقع �أن ي�ستقر عند معدل  8مليون م/3ي من الغاز الطبيعي خالل الأعوام
االثني ع�شر الأوىل من عمر امل�شروع.1

كما �أعلنت �شركة  Petroceltic International plcيف الربع الثالث من عام 2012

�أن خطتها لتطوير حقل غاز عني ت�ساال الواقع يف حو�ض �إليزي ،قد حظيت مبوافقة
�سوناطراك على فرتة متديد لغاية العا�شر من �شهر �أغ�سط�س  ،2012وذلك بعدما كانت
ال�شركة قد ح�صلت على متديد ملدة ثالثة �أ�شهر انتهت يف الرابع والع�شرين من يوليو
يف نف�س العام ،وتهدف ال�شركة من وراء هذا التمديد �إىل و�ضع اللم�سات الأخرية التي
ت�ؤكد مدى اجلدوى االقت�صادية من عملية تطوير احلقل املذكور .2يذكر �أن م�سودة خطة
التطوير كان قد مت تقدميها يف يناير .2012
 2ن�شرة متابعة ن�شاطات م�صادر الطاقة عربيا وعالميا ،ال�سنة الثانية والثالثون  ،2012العدد الثالث

1 Oil Voice, 16/2/2012
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ويف العراق �صادقت احلكومة العراقية على عقد خدمة بقيمة  998مليون دوالر مت
منحه من قبل �شركة  Lukoilل�شركة  Samsung Groupبغر�ض تطوير املرحلة الثانية
من حقل غرب القرنة  .1و�سوف تعمل الأخرية مبوجب العقد على بناء حمطة معاجلة
مركزية للنفط يف احلقل ،يتوقع �أن يتم االنتهاء من بناءها يف غ�ضون � 29شهراً من تاريخ
املبا�شرة ،و�سوف تكون قادرة على معاجلة � 500ألف ب/ي من النفط .ويعترب االتفاق
جزءاً من خطة تطوير �أولية و�ضعها ائتالف مكون من كل من �شركتي  LukoilوStatoil
ووافقت عليها احلكومة العراقية يف عام  2010للبدء بالإنتاج من احلقل ،وكان االئتالف
قد تعهد ب�إنتاج  1.8مليون ب/ي من احلقل بحيث يبد�أ الإنتاج يف عام .2013
كما وقعت �شركة  - Gazprom Neftعلى ر�أ�س ائتالف دويل -عقداً نهائياً مع
�شركة  Petrofacبقيمة  329.7مليون دوالر لبناء حمطة معاجلة مركزية للنفط الذي
�سينتج من حقل البدرة يف منت�صف عام  ،2013وذلك �ضمن عمليات تطوير هذا احلقل
الذي يقع يف حمافظة وا�سط على بعد  160كم جنوب �شرق بغداد وميتد �إىل ال�شرق
عرب احلدود العراقية الإيرانية.
ي�ضم االئتالف �إ�ضافة ل�شركة  Gazprom Neftالتي تبلغ ح�صتها من امل�شروع
 %40ك ً
ال من  ،Korea Gas Corp.و ،Turkish Petroleum Corp.و Petronas.وقد
بد�أت  Gazpromبعمليات احلفر منذ عام  2011مقدرة االحتياطي امل�ؤكد يف احلقل
بحوايل  3مليار برميل ،ومن املخطط �أن حتفر  11بئراً �ضمنه خالل ثالث �سنوات.
يذكر �أن االئتالف �سيتقا�ضى  5.5دوالر على كل برميل ينتج حاملا ي�صل �إنتاج احلقل �إىل
� 15ألف ب/ي ،ويقدر �إجمايل كلفة تطوير احلقل بحوايل  2مليار دوالر ،ومن املتوقع
�أن ي�صل معدل �إنتاجه يف عام � 2017إىل � 170ألف ب/ي.2
ويف الن�صف الثاين من عام  ،2012ح�صلت �شركة  Lukoilالقاب�ضة على حقوق
ا�ستك�شاف القاطع  10الواقع على بعد  120كيلو مرتاً �إىل الغرب من مدينة الب�صرة.3
وتن�ص �شروط االتفاق على �أن حت�صل ال�شركة على  5.99دوالراً لكل برميل مكافئ نفط يتم
1 World Oil, 24/3/2012
2 Oil Review Middle East, 23/2/2012
3 World Oil, 4/6/2012
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�إنتاجه ،كما تدفع عالوة توقيع تبلغ  25مليون دوالر ،وين�ص االتفاق على �أن تقوم ال�شركة
مب�سح زلزايل ثنائي الأبعاد حلوايل  1375كيلومرتاً طولياً ،وحفر � 3آبار ا�ستك�شافية ،على
�أن ال تقل نفقات عمليات اال�ستك�شاف عن  100مليون دوالر .يذكر �أن  Lukoilمتتلك
 %60من ح�ص�ص امل�شروع ،وت�ؤول باقي احل�صة البالغة � %40إىل �شركة .INPEX
وي�أتي من �ضمن الن�شاطات �أي�ضاً �إعالن �شركة � Gulf Keystoneأنها قد بد�أت
بحفر البئر اال�ستك�شايف “بكرمان ”1 -يف قاطع �أكري بجيل يف �إقليم كرد�ستان العراق
يف ال�سابع من �شهر �أيار/مايو  .2012والبئر هو الثالث الذي حتفره ال�شركة يف القاطع
املذكور ،ويقع على بعد  32كم �إىل ال�شمال الغربي من اكت�شاف بجيل ،1 -وعلى بعد
 25كم �إىل ال�شمال الغربي من بئر “�أقرا ”1 -التقييمي الذي تتابع ال�شركة حفره
لتقييم اكت�شاف بجيل ،حيث ي�ستهدف البئر طبقة م�أمولة من الع�صر اجلورا�سي ومن
املخطط �أن يبلغ عمقه النهائي  3600مرت عند و�صوله �إىل اجلورا�سي الأدنى .1يعترب
“بكرمان ”1 -جزءاً من حملة ا�ستك�شافية وبرنامج تقييمي مكثفني تقوم بهما ال�شركة،
ويت�ضمن الربنامج �أي�ضاً حفر بئر “غوالك ”1 -اال�ستك�شايف وثالثة �آبار تقييمة �أخرى،
هي“ :بجيل ،”1 -و”قالتي ،”1 -وقنداجول.”1 -
كما وقعت وزارة النفط العراقية بالأحرف الأوىل على عقد ا�ستك�شاف وتطوير و�إنتاج
من قاطع “الرقعة” اال�ستك�شايف ( ،)12وذلك مع ائتالف مكون من �شركتي Bashneft
الرو�سية التي متتلك  %70من ح�ص�ص االئتالف ،و Premier Oilالربيطانية التي
متتلك  %30من احل�ص�ص .يت�ضمن العقد فرتة ا�ستك�شافية �إلزامية ملدة خم�س �سنوات
ميكن متديدها ملرتني ول�سنتني يف كل مرة ،على �أن يتم خاللها القيام مب�سح زلزايل
ثنائي الأبعاد حلوايل  2000كيلو مرت طويل ،وحفر بئر ا�ستك�شايف واحد على الأقل .ويف
حال حتقيق اكت�شاف جتاري ،ميكن لالئتالف الإنتاج منه ملدة ع�شرين عاماً ،وبحيث
يح�صل االئتالف على �أجر قدره خم�سة دوالرات عن كل برميل نفط ،ويبد�أ الدفع بعد
و�صول معدل الإنتاج �إىل  %25من املعدل املتوقع والذي �سيتم حتديده بعد �إنهاء �أعمال
التنقيب والتقييم وتقدير االحتياطي .يقع القاطع املذكور يف حمافظتي النجف واملثنى،
1 Oil Voice, 11/5/2012
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على بعد  80كيلومرتاً جنوب غرب مدينة ال�سماوة ،وعلى بعد  130كيلومرتاً �إىل الغرب
من مدينة النا�صرية .ويعترب ق�سماً من ال�صحراء العراقية الغربية التي ت�شكلت منطقة
م�أمولة غري م�ستك�شفة ،وتبلغ م�ساحة القاطع  8000كيلومرت مربع.1
ويف �شهر حزيران/يونيو عام � ،2012أعلنت �شركة WesternZagros Resources

 Ltdعن حتديث لعمليات اال�ستك�شاف والتقييم اجلارية من قبل ال�شركة وما يرافقها
من �إعادة النظر يف تقدير امل�صادر الهيدروكربونية ملكمن دور الإيو�سني يف حقل
“كرد �أمري ”2 -يف �إقليم كرد�ستان العراق .حيث يعترب مكمن الإيو�سني الثاين �ضمن
ثالثة مكامن اخرتقها البئر املذكور ،ومتت �إعادة التقييم بناء على اخرتاق البئر لعدة
نطاقات مت�شققة مرتاكبة حاملة للنفط تبلغ �سماكتها الإجمالية  275مرتاً .وقد مت
تدقيق امل�صادر املقدرة من قبل طرف خارجي هو م�ؤ�س�سة Sproule International
 ،Ltdوبينت النتائج �أن متو�سط امل�صادر املنظورة يف احلقل بلغ  278مليون برميل يف
مطلع �شهر حزيران /يونيو  ،2012مقارنة مع تقديرات �سابقة كانت تبلغ  124مليون
برميل.2
كما وقع العراق على اتفاقية تنقيب مدتها خم�سة �أعوام مع �شركة Pakistan

 ،Petroleumوذلك للتنقيب عن الغاز يف القاطع  8الذي يغطي م�ساحة  6000كم
�شرقي البالد .وتت�ضمن االتفاقية التزام ال�شركة الباك�ستانية با�ستثمار  100مليون دوالر
لعمليات اال�ستك�شاف يف القاطع الذي ميتد يف حمافظتي وا�سط ودياىل.3
2

ويف دولة قطر ،و �ضمن م�ساعيها لتطوير امل�صادر الطبيعية واالحتياطيات
الهيدروكربونية للبالد ،اتفقت �شركة قطر للبرتول ،و�شركة  Totalعلى متديد اتفاقية
تطوير حقل “اخلليج” النفطي الواقع يف املغمورة ملدة  25عاماً .وكانت ال�شركتان قد
وقعتا على اتفاقية ا�ستك�شاف وم�شاركة يف الإنتاج  EPSAيف عام  1989لتطوير احلقل
الواقع على بعد  130كم �إىل ال�شرق من �سواحل قطر ،حيث تنتهي االتفاقية يف عام
 1الموقع الر�سمي ،وزارة النفط العراقية5/8/2012 ،
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 .2014وكانت �شركة توتال قد اكت�شفت احلقل عام  ،1991بينما بد�أ الإنتاج منه يف عام
 .1997ومبوجب ال�شروط الواردة يف التمديد �ستح�صل قطر للبرتول على  %60من
ح�ص�ص احلقل ،بينما حت�صل توتال على باقي احل�صة حتى انتهاء مدة االتفاقية.1
ويف دولة الكويت ،وقعت ال�شركة الكويتية لنفط اخلليج  KGOCعقداً مع �شركة
 Technipلبناء من�ش�آت للغاز يف حقل اخلفجي �ضمن خطة لتعزيز �إنتاج الغاز لتلبية
الطلب املحلي املتنامي .2ميتد امل�شروع على الياب�سة ويف املغمورة �ضمن املنطقة
املق�سومة بني الكويت وال�سعودية ،ويهدف �إىل نقل مزيج من الغاز اجلاف واملتكثفات
والغاز احلام�ض عرب خط واحد بقطر  12بو�صة ميتد من من�ش�آت عمليات اخلفجي
امل�شرتكة يف ال�سعودية و�صوالً �إىل من�ش�آت الربط يف �شركة نفط الكويت وبالتحديد
املر ّقد الو�سطي  Slug Catcherالذي يتم بنا�ؤه قرب الأحمدي .و�سوف يعزز هذا اخلط
من قدرة م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية وعمليات اخلفجي امل�شرتكة على حتقيق الهدف
الرئي�سي املتمثل يف الو�صول �إىل حرق  %1فقط من الغاز على ال�شعلة واال�ستفادة قدر
الإمكان من الهيدروكربونات املنتجة .يبلغ طول اخلط  110كم منها  4كم على الياب�سة
يف ال�سعودية ،يليها  47كم يف املغمورة و 59كم على الياب�سة يف الكويت ،ويتوقع �إجناز
امل�شروع يف الن�صف الثاين من عام .2014
ويف الن�صف الثاين من عام � ،2012أعلن رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة الكويتية
لنفط اخلليج �أن القرارات املتعلقة باال�ستثمارات والأمور التقنية لأ�ضخم م�شروع غمر
بالبخار يف العامل يف حقل الوفرة الواقع يف املنطقة املق�سومة بني الكويت واململكة
العربية ال�سعودية� ،سوف تتخذ ب�شكل نهائي يف متوز/يوليو عام  .2013وقد بد�أ احلقل
ب�إنتاج النفط الذي تبلغ جودته  22o APIمنذ خم�سينات القرن املا�ضي ،ومل يزد معامل
اال�ستخال�ص من الإنتاج الأويل حتى اليوم عن  .%10وكانت ال�شركة الكويتية لنفط
اخلليج و�شركة  Chevronالتي ت�ساهم يف �إدارة احلقل عن اجلانب ال�سعودي قد
بد�أت يف م�شروع حلقن البخار املتناوب منذ عام  ،1990وبلغ عدد نقاط اال�ستخال�ص
1 Oil Review Middle East, 14/11/2012
2 Oil Voice, 14/2/2012
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احلراري  5نقاط يف م�شروع جتريبي �أطلق عام  ،2005بينما بلغ العدد  49بئراً يف عام
 ،2009وكان من �أهم التعقيدات التي يواجهها العمل وجود ن�سبة عالية من الأمالح يف
اخلام املنتج.1
ويف ليبيا ،بد�أت �شركة  Eniبحفر البئر اال�ستك�شايف  4/108-A1يف حو�ض �سرت،
مب�شرة بعودة ن�شاطات اال�ستك�شاف على الياب�سة ثانية �إىل البالد .يقع البئر على بعد
 300كم �إىل اجلنوب من مدينة بنغازي ،2ومن املخطط �أن ي�صل عمقه النهائي �إىل
 4419م .وتعمل ال�شركة على اختبار منظومة جيولوجية جديدة ( )Playيف منطقة عقد
خا�ص باتفاقية ا�ستك�شاف وتقا�سم للإنتاج تعود لعام  ،2008وذلك كجزء من برنامج
حفر تعتزم �إجنازه يف عام .2013
ويف م�صر ،دعت ال�شركة امل�صرية القاب�ضة للغازات الطبيعية  ،EGASال�شركات
العاملية �إىل جولة عرو�ض عر�ضت مبوجبها خم�سة ع�شر قاطعاً لال�ستك�شاف ،منها
اثنان على الياب�سة ،والباقي يف املغمورة يف دلتا النيل والبحر الأبي�ض املتو�سط ،وتبلغ
امل�ساحة الإجمالية للقواطع املعرو�ضة  37500كيلومرت مربع .3يبني اجلدول (�آ) بع�ض
املعلومات املتاحة عن القواطع املعرو�ضة:

 3الموقع الر�سمي لل�شركة الم�صرية القاب�ضة للغازات الطبيعية2012/7/2 ،
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اجلدول�أ :القواطع املعرو�ضة لال�ستك�شاف يف دلتا النيل والبحر الأبي�ض املتو�سط
القاطع

امل�ساحة (كم)2

خطوط امل�سح الزالزايل
ثنائي الأبعاد (كم)

الآبار املحفورة

�إدكو جنوب (على الياب�سة)

1575

966

5

د�سوق جنوب (على الياب�سة)

1275

285

1

الربل�س �شمال

1775

816

2

مراقيا �شمال

2600

3114

-

املعمورة �شمال

1890

2052

2

العري�ش �شمال

2980

1696

1

تيكان �شمال

3750

1580

-

بور ف�ؤاد �شمال

3440

1163

-

�شروق

3765

1862

1

تنني �شمال

5195

3184

1

ليل �شمال

5105

4510

1

الدخيلة �شمال

7150

4949

3

املاك�س �شمال

4680

4205

2

مطروح �شرق

8940

3844

-

برج العرب �شمال

3180

2755

5

من جهة �أخرى ،وقعت م�صر واجلزائر على خم�س اتفاقيات لتعزيز التعاون بني
البلدين يف جمال البرتول والغاز ،وتهدف االتفاقية الأوىل �إىل زيادة كمية غاز البوتان
(البوتوجاز) امل�صدرة من اجلزائر �إىل م�صر لت�صل �إىل مليون طن �سنوياً ارتفاعاً من
� 800ألف طن �سابقاٌ ،مع احتمال �أن ت�صل �إىل  1.5مليون طن يف عام  .2014بينما
تن�ص االتفاقية الثانية على ت�شكيل �شركة م�شرتكة بني الهيئة العامة امل�صرية للبرتول
و�شركة �سوناطرك لتعمل يف جمال اال�ستك�شاف والإنتاج �سواء �ضمن �أو خارج حدود
الدولتني .وتن�ص االتفاقية الثالثة على �إن�شاء �شركة م�شرتكة يف جمال الدرا�سات
131

الهند�سية ودرا�سات اجلدوى االقت�صادية يف جماالت النفط والغاز وال�صناعات
البرتوكيميائية .بينما تخت�ص االتفاقية الرابعة بت�صدير الغاز امل�سال �إىل اجلزائر،
وتعنى االتفاقية اخلام�سة بتحليل عينات من النفط اجلزائري ملعرفة �إمكانية تكريرها
يف امل�صايف امل�صرية ،ويتم االتفاق يف �ضوء النتائج على كميات النفط اجلزائري التي
ميكن تكريرها يف م�صر.1
ويف �شهر ت�شرين الأول� /أكتوبر  ،2012بد�أت �شركة  Dana Gasباال�ستعداد
لو�ضع خطة تطوير الكت�شاف “غرب �سما ”1 -يف دلتا النيل ،والذي يقدر االحتياطي
اجليولوجي من الغاز فيه مبا يرتاوح بني  6-4مليار قدم مكعب ،وهو اكت�شافها الثاين
للغاز يف عام  ،2012واالكت�شاف الثالث والع�شرون لل�شركة منذ بدء عملها على الياب�سة
يف منطقة دلتا النيل عام .2006
يقع اكت�شاف “غرب �سما ”1 -بالقرب من اكت�شايف الغاز اجلاف “�سما ”1 -و”�سما”2 -
الواقعني يف ت�شكيلة “�أبو ما�ضي” العائدة لدور امليو�سني .وقد مت حتقيق االكت�شاف اجلديد
بعد فرتة ق�صرية من �إعالن  Dana Gasعن ت�شكيل �شركة م�شرتكة جيدة هي “ال�شركة
امل�صرية البحرينية مل�شتقات الغاز” ،والتي متتلك حمطة ال�ستخال�ص �سوائل الغاز الطبيعي
يف ر�أ�س �شقري .يذكر �أن  Dana Gasتنتج الغاز من  11حق ً
ال يف دلتا النيل ،وقد بلغ �إنتاجها
عام  2011قرابة  77.67مليار قدم مكعب من الغاز ،و 2.6مليون برميل من �سوائل الغاز
الطبيعي ،مما يجعلها �ساد�س �أكرب منتج للغاز يف م�صر.2
ويف نف�س الفرتة ح�صلت �شركة  RWE Deaعلى امتياز جديد تبلغ م�ساحته  46كم
يف “�شرق ر�أ�س بدران” قبالة ال�سواحل امل�صرية ،وذلك مبوجب جولة العرو�ض التي
�أعلنتها الهيئة امل�صرية العامة للبرتول  EGPCعام  ،2011ويقع االمتياز اجلديد قريباً
من موقع �آخر تدير ال�شركة عمليات الإنتاج فيه �ضمن ترخي�ص “ر�أ�س بدران” يف خليج
ال�سوي�س .متتلك  RWE Dea 80%من ح�ص�ص االمتياز اجلديد ،بينما ي�ؤول الباقي
�إىل �شركة .3Dove Energy
2

1 Gulfmedia, 27/11/2012
2 Oil and Gas Journal, 22/10/2012
3 Energy Business Review, 14/11/2012
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وفيما يتعلق بالدول العربية غري الأع�ضاء يف املنظمة ،ميكن الإ�شارة �إىل بع�ض
الن�شاطات التي ت�صب يف جمال تطوير ال�صناعة البرتولية يف هذه الدول ،ومنها على
�سبيل املثال ما يلي:
وقع الأردن يف �شهر �شباط/فرباير  ،2012على مذكرة تفاهم مع م�ؤ�س�سة Global

 Petroleum Corporationالكورية للتنقيب عن النفط والغاز يف البحر امليت ومنطقة
وادي عربة ،وكان ذلك تتويجاً جلهود �سلطة امل�صادر الطبيعية الأردنية يف الرتويج للمناطق
املعرو�ضة للتنقيب يف اململكة .ون�صت �شروط مذكرة التفاهم على �إجراء مفاو�ضات الحقة
تهدف �إىل بلورة اتفاقية م�شاركة بالإنتاج �ضمن املناطق املتفق عليها.1

كما وقع ال�سودان اتفاقيات للتنقيب عن النفط وتقا�سم الإنتاج مع �شركات �أجنبية
ت�شمل ت�سع مناطق امتياز وهو ما ي�ضخ ا�ستثمارات بقيمة مليار دوالر يف ال�سودان الذي
يجاهد للتغلب على خ�سارة كبرية يف �إيرادات النفط .وذكر وزير الدولة ال�سوداين �أن
�شركة  Statesman Resourcesالكندية و�شركات �صينية ونيجريية و�أ�سرتالية وبرازيلية
وفرن�سية وقعت على هذه االتفاقيات ،و�شملت االتفاقيات �شركة ال�سودان للبرتول
�سودابت ( .)SUDAPETكما �أكد الوزير �أنه قد مت �إر�ساء عقود ل�سبع مناطق امتياز
للمرة الأوىل ،بينما ا�شرتكت بع�ض ال�شركات يف عقود مت �إر�سا�ؤها �سابقا تخ�ص املنطقتني
الأخريني .وتقع بع�ض املناطق قرب احلدود ال�شمالية مع م�صر وبع�ضها يف البحر قبالة
ال�ساحل و�أخرى قرب “ك�سال” يف �شرق ال�سودان ويف والية اخلرطوم .وبني الوزير �أن
اال�ستثمارات الأولية الالزمة لهذه املناطق تبلغ مليار دوالر لن يح�صل عليها ال�سودان
مبا�شرة بل �سيتم ا�ستثمارها من قبل ال�شركات ،و�أ�ضاف �أن مناطق االمتياز اجلديدة
لن ت�شهد �إنتاجاً يف ال�سنوات القريبة حيث �ستنفذ ال�شركات امل�سوحات املغناطي�سية
والزلزالية وعمليات حفر الآبار اال�ستك�شافية ،مبيناً �أنه ال ميكن حتديد موعد الإنتاج
فهناك الكثري من الأن�شطة التي يتعني القيام بها قبل ذلك وهو ما قد ي�ستغرق ب�ضع
�سنني .و�أو�ضح الوزير �أن ن�صيب احلكومة من النفط �سيتوقف على بيانات كل منطقة
امتياز ،و�أن �أولوية احلكومة هي تلبية الطلب املحلي قبل ت�صدير الفائ�ض.
1 Energy Business Review, 23/2/2012
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وقد �أكد �أن معدل �إنتاج النفط يف ال�سودان حتى الربع الثالث من عام  2012قد
بلغ � 115ألف ب/ي ،بينما توقع �أنه �ستتم �إ�ضافة � 65ألف برميل �أخرى يف نهاية العام.
يذكر �أن ال�سودان خ�سر ثالثة �أرباع �إنتاجه النفطي عندما ح�صل جنوب ال�سودان على
ا�ستقالله العام املا�ضي.
وقد �أعلنت �شركة  Emperor Oil Ltdالحقاً عن توقيع مذكرة تفاهم مع �شركة
 State Petroleum Overseas Incحت�صل مبوجبها على  %85من ح�ص�ص الأخرية
البالغة  %50من �أ�سهم م�شروع يف القاطع  7لتطوير ثالثة اكت�شافات للنفط ،والذي
متلك �شركة �سودابت باقي �أ�سهمه.
كما اجتهت الأنظار نحو ال�صومال و�إمكانياته الهيدروكربونية ،حيث مت ت�شكيل �شركة
م�شرتكة بح�ص�ص مت�ساوية بني كل من  ،Jacka Resourcesو  Petrosomaوهي ذراع ل�شركة
 ،Prime Resourcesوذلك بهدف التنقيب عن النفط يف القاطع  26على الياب�سة.1
ويف عمان� ،أعلن يف الربع الثاين من عام  ،2012عن عزم ال�سلطنة رفع معدل
�إنتاجها من النفط من � 855ألف ب/ي عام  ،2011لي�صل �إىل معدل � 915ألف ب/ي يف
عام  ،2012وت�ضمنت اخلطة رفع معدل �إنتاج حقل “هريول” �إ�ضافة �إىل عدد من الآبار
يف حقل “قرن علم” وذلك بدءاً من �شهر ني�سان�/أبريل ،مما �سي�ضيف � 30ألف ب/ي
�إىل معدل �إنتاج ال�سلطنة .وتعتزم العديد من ال�شركات م�ساعدة ُعمان للو�صول �إىل هذه
الغاية ،مثل  ،OC Energyو ،BPو.Occidental Mukhaizna
وكانت وزارة النفط والغاز قد نفذت عدة م�شاريع يف هذا املجال ،ومنها م�شروع
خط �أنابيب لنقل الغاز �إىل منطقة “الدقم” االقت�صادية .كما بينت الوزارة �أن املرحلة
الأوىل من م�شروع تطوير حقلي خزان ،ومكارم ،والذين يرتاوح احتياطي كل منهما
ما بني  70-30تريليون قدم مكعب من الغاز ،ت�ستهدف الو�صول �إىل احتياطي يقدر
بحوايل  8تريليون قدم مكعب يتوقع �أن يبد�أ الإنتاج منه يف عام .2 2016
1 Energy Business Review, 6/4/2012
2 Oil Review Middle East, 5/4/2012
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ويف لبنان ،مت التوقيع على اتفاقية مع �شركة  Spectrumالربيطانية لتقوم ب�إجراء
م�سح زلزايل على الياب�سة� ،إ�ضافة �إىل م�سح زلزايل يف املغمورة ملنطقة تقدر م�ساحتها
بحوايل  3000كيلومرت مربع ،وت�أتي هذه اخلطوة بالتما�شي مع نتائج الدرا�سات الأولية
التي �أعلنتها �شركة  Beicip-Franlabوالتي بينت وجود كميات كبرية وواعدة من الغاز
يف املياه اللبنانية.1
ويف موريتانيا ،وقعت احلكومة املوريتانية على اتفاقية ترخي�ص ا�ستك�شايف مع
�شركة  Totalلقاطعني �أحدهما على الياب�سة والثاين يف املياه العميقة .وحت�صل توتال
مبوجب االتفاقية على  %90من ح�ص�ص القاطعني  C9و  Ta 29يف حو�ض “توديني”
( .)Taoudeniتبلغ م�ساحة القاطع � C9أكرث من � 10آالف كم ،2ويقع يف مياه يرتاوح
عمقها بني  3000-2500م على بعد  140كم من ال�شاطئ.
�أما القاطع  Ta 29فهو على الياب�سة على بعد  1000كم �إىل ال�شرق من العا�صمة
املوريتانية نواك�شوط ،كما �أنه يتو�ضع �إىل ال�شمال من قاطع  Ta 7الذي ذكرت Total
�أن نتائجه اال�ستك�شافية م�شجعة.2
ويف اليمن ،وافق جمل�س الوزراء اليمني على م�شروع اتفاقية امل�شاركة يف الإنتاج
املربم بني وزارة النفط واملعادن و�شركة  OMVو�شركائها يف “القاطع  ”86من منطقة
جنوب العقلة يف حمافظة �شبوة والذي تقدر م�ساحته بحوايل  652كيلو مرت مربع.
وت�ضمنت االتفاقية بع�ض التح�سينات وال�شروط االقت�صادية مثل زيادة الإتاوات على
النفط والغاز عن االتفاقيات ال�سابقة وكذلك زيادة ح�صة امل�ؤ�س�سة اليمنية للنفط والغاز
�إىل  ،%17بدالً عن ن�سبة  %13.5التي كان يعمل بها �سابقاً.3
كما �أطلقت وزارة النفط واملعادن اليمنية جولة تراخي�ص ا�ستك�شافية لقواطع يف
�أحوا�ض� :سبعتني ،وم�سيلة ،و مكال� -سيحوت ،وذلك �ضمن خطة تهدف �إىل جذب
اال�ستثمار الأجنبي وزيادة �أن�شطة التنقيب .ويبلغ جمموع امل�ساحات املعرو�ضة حوايل
 3الموقع الر�سمي لوزارة النفط والمعادن اليمنية2012/9/16 ،

1 Reuters, 30/3/2012
2 Oil and Gas Journal, 6/1/2012
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 20132كم ،2وتتوزع على خم�سة قواطع� ،أربعة منها على الياب�سة ،وواحد يف املغمورة.1
ويبني اجلدول (ب) بع�ض التفا�صيل لهذه القواطع:
اجلدولب :القواطع اال�ستك�شافية التي �أعلن عنها يف اليمن
القاطع

املوقع

امل�ساحة

احلو�ض

الآبار املحفورة

6

على الياب�سة

3911

�سبعتني

2

15

يف املغمورة

12570

مكال� -سيحوت

9

84

على الياب�سة

731

م�سيلة

3

85

على الياب�سة

597

�سبعتني

2

102

على الياب�سة

2323

�سبعتني

6

ب -التطورات العاملية:
ت�شري البيانات املتاحة �إىل ت�سارع عمليات اال�ستك�شاف والإنتاج من املياه العميقة،
وخا�صة يف مناطق خليج املك�سيك ،و�سواحل الربازيل ،بينما تظهر �أنغوال ونيجرييا يف
غرب �أفريقيا كمحور ا�ستك�شاف و�إنتاج متميز ،خا�صة بعد االكت�شافات التي حتققت يف
حو�ض الكونغو خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية .ومتتد الن�شاطات يف املياه العميقة يف
تلك املنطقة من �سواحل موريتانيا و�صوالً �إىل �سواحل �أنغوال ،حيث ا�ستحوذت نيجرييا
و�أنغوال على حوايل  %78من �إنتاج النفط والغاز يف املغمورة يف غرب �أفريقيا خالل
الفرتة املمتدة ما بني  .2011-2001كما حققت �أنغوال  17اكت�شافاً يف املياه العميقة من
�أ�صل  47اكت�شافاً حتققت غربي �أفريقيا بني عامي  2009وحتى منت�صف  ،2012بينما
حازت غانا على املركز الثاين يف نف�س الفرتة بتحقيق  11اكت�شافاً ،وهذا ما قد ي�ؤهلها
لتكون منتجاً مهماً للنفط والغاز يف امل�ستقبل القريب.2
وقد مت يف عام  2012و�ضع عدد كبري من حقول النفط والغاز على الإنتاج يف
خمتلف مناطق العامل ،وفيما يلي بع�ض الأمثلة على ذلك:3
1 Deloitte, 3/10/2012
2 Global Oil & Gas Capital Expenditure Breaks $1 Trillion Barrier, Global Data, 23/8/2012.
 3هذه البيانات ال تمثل كل الحقول الجديدة التي و�ضعت على الإنتاج في العالم عام  ،2012بل هي الجزء الذي �أتيح للمنظمة تتبع بياناته المن�شورة عالمياً.
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يف �أ�سرتاليا ،بد�أت �شركة  Buru Energy Ltdالإنتاج من حو�ض  Canningالواقع
على الياب�سة يف غرب �أ�سرتاليا .حيث و�ضعت ال�شركة بئرها التنقيبي  Ungani-1على
اختبار طويل املدى وبلغ معدل �إنتاجه  2000برميل يف اليوم.1
ويف ا�سكوتلندا ،بد�أت �شركة  Totalالإنتاج من حقل  Islayللغاز الطبيعي ،والذي
يحاذي احلد الفا�صل بني بريطانيا والرنويج يف بحر ال�شمال ،على بعد  440كم �شمال
�شرق مدينة  .Aberdeenويتم الإنتاج من بئر واحد حفر يف مياه عمقها  120م ،ومت
ربطه �إىل من�صة الإنتاج  ،Alwyn Northوبلغ معدل �إنتاجه الو�سطي � 15ألف برميل
مكافئ نفط يف اليوم .وتقدر  Totalاحتياطي احلقل من الغاز واملتكثفات بحوايل 17
مليون برميل مكافئ نفط .اكت�شف احلقل عام  ،2008ويقع معظمه �ضمن القاطع 15/3
يف اجلزء الربيطاين من بحر ال�شمال ،كما ميتد �إىل قاطعي  a6/29و� c6/29ضمن
اجلزء الرنويجي من بحر ال�شمال.2
ويف �أفغان�ستان ،بد�أت �شركـــــة )China National Petroleum Corp. (CNPC

يف �إنتاج النفط من حقل  Angotالواقع �شمال البالد ،وذلك كجزء من ثالث اتفاقيات
م�شاركة بالإنتاج ح�صلت عليها ال�شركة بعد جولة عرو�ض �أطلقتها �أفغان�ستان عام
 ،2011ويتم �شحن النفط املنتج با�ستخدام الناقالت �إىل تركمان�ستان.3
ويف �إندوني�سيا ،بد�أت جمموعة تقودها �شركة Santos Ltd.ب�إنتاج الغاز من حقل
 Wortelالواقع يف املغمورة �شرقي جزيرة جاوا ،ويتم نقل الغاز املنتج �إىل الت�سهيالت
ال�سطحية يف حقل  Oyongعلى بعد  10كم �شمال احلقل اجلديد .يقدر الإنتاج من
احلقلني معاً بحوايل  90مليون قدم مكعب يف اليوم.4

ويف �أنغوال� ،أعلنت �شركة � Exxon Mobilأن ذراعها Esso Exploration Angola

قد بد�أت بالإنتاج من املرحلة الأوىل من م�شروع  Kizomba Satellitesالواقع يف

1 Oil and Gas Journal, 1/6/2012
2 Oil and Gas Journal, 24/4/2012
3 Oil and Gas Journal, 24/10/2012
4 Oil and Gas Journal, 2/2/2012
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املغمورة �ضمن القاطع  .15ومن املتوقع �أن ي�صل معدل الإنتاج من املرحلة الأوىل
للم�شروع �إىل � 100ألف ب/ي من النفط ،وذلك من احتياطي يقدر بحوايل  250مليون
برميل تتو�ضع يف حقلي  Mavacolaو  Clochasالواقعني على بعد  152كيلومرتاً قبالة
�سواحل �أنغوال ،يف مياه عمقها  1370مرتاً .يذكر �أن مرحلة التطوير الأوىل تت�ضمن حفر
 18بئراً تطويرياً يتم ربطها حتت �سطح البحر �إىل من�صتني عائمتني للإنتاج والتخزين
والنقل ،كما تت�ضمن منذجة الت�سهيالت ال�سطحية املتاحة على املن�صتني للو�صول �إىل
معدل الإنتاج املقرر بدون احلاجة لال�ستعانة مبن�صة �إ�ضافية.1
ويف �إيران ،بد�أت عمليات الإنتاج الأولية من حقل  Yadavaranالواقع جنوب �شرق
البالد وامل�شرتك مع العراق ،وكان من املخطط �أن ي�صل الإنتاج �إىل معدل � 20ألف ب/ي
يف غ�ضون �شهر واحد ،بينما تخطط �إيران �إىل رفع هذا املعدل �إىل � 180ألف ب/ي
خالل ال�سنوات الثالث القادمة .وقدرت �شركة  Sinopecالتي تعمل يف احلقل املذكور
منذ عام � 2007أن االحتياطي القابل للإنتاج فيه يبلغ حوايل  3.2مليار برميل.2
ويف بريطانيا ،بد�أت جمموعة تقودها �شركة BP Exploration Operating Co.

 Ltdيف �إنتاج الغاز الطبيعي من حقل  Devenickالواقع يف الق�سم املركزي من بحر
ال�شمال ،وبلغ معدل الإنتاج الأويل  100مليون قدم مكعب يف اليوم .يقدر االحتياطي
القابل للإنتاج يف احلقل بحوايل  430مليار قدم مكعب ،ويتوقع �أن ي�ستمر احلقل
بالإنتاج حتى عام  .20253كما بد�أت �شركة  RWE Dea UKيف الإنتاج من حقل
 Clipper Southالواقع يف الق�سم الربيطاين من بحر ال�شمال .ومت الإنتاج عرب
البئر الأفقي  19a-C1/48الذي حفر يف املياه ال�ضحلة ( 24م) و�صوالً �إىل �صخور
 Rotliengendesالرملية منخف�ضة النفاذية والعائدة للع�صر البريمي .بلغ الإنتاج
الأويل من البئر  43مليون قدم مكعب يومياً من الغاز ،ومن املخطط �أن ي�صل الحقاً �إىل
ذروة تبلغ  100مليون قدم مكعب يف اليوم ،ويقدر االحتياطي اجليولوجي من الغاز يف
احلقل بحوايل  500مليار قدم مكعب.4
1 Oil Voice, 9/7/2012
2 Oil Review Middle East, 14/2/2012
3 Oil and Gas Journal, 5/10/2012
4 Oil and Gas Journal, 15/8/2012
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ويف تايالند ،بد�أت �شركة  PTT Exploration & Production PCLوال�شركة
امل�شرتكة  Bongkotب�إنتاج الغاز الطبيعي واملتكثفات من حقل Greater Bongkot
 .Southميتد احلقل على القاطعني  B16و B17على بعد حوايل  200كم �إىل ال�شرق
من مدينة  .Songkhlaوتتكون جمموعة التطوير من من�صة معاجلة مركزية ،وحمطة
ملعي�شة الطاقم �إ�ضافة �إىل  13من�صة معاجلة تبلغ ا�ستطاعتها  350مليون قدم مكعب
يف اليوم من الغاز وحوايل � 15ألف برميل يومياً من املتكثفات.1
ويف رو�سيا ،بد�أت �شركة  SeverEnergiaامل�شرتكة ب�إنتاج الغاز الطبيعي واملتكثفات
من حقل  Samburskoyeالذي يقع يف منطقة  Yamal-Nenetsيف غرب �سيبرييا
والتي تتمتع باحلكم الذاتي .بلغ معدل الإنتاج الأويل � 43ألف برميل مكافئ نفط يف
اليوم ،ومن املتوقع �أن ي�صل �إىل ذروة تبلغ � 145ألف برميل مكافئ نفط يف اليوم عام
 .2015تعمل ال�شركة امل�شرتكة على تطوير احلقل عرب نظامي �إنتاج متكاملني يت�ضمنان
ثالثة قطارات للغاز واملتكثفات ،وقطارين لإنتاج النفط من طبقة رقيقة .وت�شتمل
عملية التطوير على حفر  98بئر �إنتاج منها  68بئراً �أفقياً جديداً ،و 15بئراً مائ ً
ال،
و�إ�صالح  11بئراً موجوداً �سابقاً� ،إ�ضافة �إىل حفر  4جذوع جانبية .و�سوف تتم معظم
عمليات احلفر عرب  12جمموعة يتوقع �إجنازها يف عام � .2017أما املعدات فتت�ضمن
حمطة معاجلة بطاقة  18.75مليون قدم مكعب يف اليوم ،وخط �أنابيب بطول  48كم
وقطر  12بو�صة لنقل املتكثفات .بينما تت�ضمن عملية تطوير النفط حفر  55بئراً �أفقيا،
و�إ�صالح � 3آبار ،و 35بئراً حلقن املاء ،منها  20بئراً جديداً و� 10آبار �سيتم حتويلها من
�آبار �إنتاج �إىل �آبار حقن ،ومن املتوقع �إجناز عمليات احلفر يف عام  ،2018حيث �ستبلغ
ا�ستطاعة عمليات معاجلة النفط حوايل  1.3مليون طن �سنوياً� ،سيتم الو�صول �إىل 200
�ألف طن منها يف ال�سنة الأوىل ،والباقي يف ال�سنة الثانية ،كما �سيتم متديد خط لنقل
النفط بطول  110كم .يذكر �أن ال�شــــركة امل�شرتكة تتكون من  ،Eni SPAو ،Novatek
و ،Gazpromneftو .2 Enel
1 Oil and Gas Journal, 23/4/2012
2 Oil and Gas Journal, 23/4/2012
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ويف ال�صني� ،أعلنت �شركة � China National Offshore Oil Corporationأن
حقل “ ”Yacheng 13-4الغازي الذي متتلك كامل ح�ص�صه قد و�ضع على الإنتاج .يقع
احلقل املذكور على بعد  27كيلومرتاً جنوب غرب مدينة  Sanyaيف �إقليم  Hainanيف
الق�سم ال�شمايل من بحر ال�صني اجلنوبي� ،ضمن منطقة يبلغ متو�سط عمق املياه فيها
 85مرتاً .ومن املتوقع �أن ي�صل احلقل �إىل ذروة �إنتاجه املقدرة بحوايل  0.35مليار مرت
مكعب �سنوياً يف العام احلايل .1 2013
وبد�أت نف�س ال�شركة يف �شهر كانون الأول/دي�سمرب  2012يف �إنتاج النفط من حقل
 Panyu 4-2/5-1الذي يوجد يف مياه عمقها حوايل  100مرت ،ومن حقل Liuhua
 1-4املوجود يف مياه عمقها  268مرت .يوجد احلقالن يف حو�ض Pearl River Mouth
�ضمن بحر ال�صني اجلنوبي.2
ويف الرنويج ،بد�أت �شركة � Statoilإنتاج النفط والغاز من حقل Visund South

الواقع يف بحر ال�شمال ،يف منطقة يبلغ عمق املاء فيها  290م .وهذه هي اخلطوة الأوىل
من قبل ال�شركة �ضمن خمطط �سريع و�ضعته لتطوير احلقول الواقعة يف املغمورة.3
يت�ضمن احلقل املذكور اكت�شافني هما Pan :و Pandoraالواقعني على بعد 10

كم من من�صتني عاملتني يف املنطقة هما Gullfaks C :و  .Visund Aوت�شتمل خطة
التطوير على حفر �أربعة �آبار مت �إجناز ثالثة منها وربطها مع املن�صة ،Gullfaks C
وتقدر ال�شركة االحتياطي يف احلقل بحوايل  67مليون برميل مكافئ نفط ،ي�شكل
الغاز الطبيعي ثالثة �أرباعها تقريباً .ومل تقدم ال�شركة بيانات عن معدل الإنتاج من
احلقل .متتلك �ستات �أويل  %53.2من ح�ص�ص احلقل ،وتتوزع البقية بني  Totalبح�صة
 ،%7.75و Petoroبح�صة  ،%30و ConocoPhillipsبح�صة .%9.1
كما بد�أت جمموعة تقودها �شركة  DONG E&P Norgeيف الإنتاج من حقل
 Oselvarالواقع يف املغمورة جنوبي بحر ال�شمال قبالة �سواحل الرنويج وذلك من بئرين
1 Oil Voice, 3/8/2012
2 Oil and Gas Financial Journal, 28/12/2012
3 Oil and Gas Journal, 27/11/2012
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�أفقيني .وينقل النفط والغاز حتت �سطح البحر عرب خط �إنتاج بطول  23كم نحو حقل
 Ulaالذي تديره �شركة  ،BPحيث يتم �إعادة حقن الغاز بينما ي�شحن النفط عرب من�صة
� Ekofiskإىل مدينة  .Teessideويقدر �أن يرتاوح الإنتاج بني � 16.5إىل � 20ألف برميل
مكافئ نفط يف اليوم ،وذلك من احتياطي يقدر بحوايل  53مليون برميل مكافئ نفط
ن�صفها من الغاز .ومن املتوقع �أن ي�ستمر الإنتاج ملدة  20عاماً.1
وبد�أت �شركة  BG Norge ASيف �إنتاج النفط من حقل  Gaupeيف جنوبي بحر
ال�شمال .يقع احلقل يف املنطقة  PL292على احلد الفا�صل بني بريطانيا والرنويج على
بعد  225كم قبالة �سواحل الرنويج ،ومن املتوقع �أن ي�صل �إنتاجه �إىل � 6آالف برميل
مكافئ نفط يف اليوم وذلك من احتياطي قابل للإنتاج يقدر بحوايل  31مليون برميل
مكافئ نفط.2
�إ�ضافة �إىل ذلك ،بد�أت �شركة � Totalإنتاج الغاز واملتكثفات من حقل  Atlasالواقع
يف املغمورة قبالة �سواحل الرنويج ،وتوقعت �أن ي�صل معدل الإنتاج من احلقل �إىل 14
�ألف برميل مكافئ نفط يف اليوم منها  2500برميل يف اليوم من املتكثفات يف العام
احلايل .3 2013
ويف نيجرييا ،بد�أت �شركة  Afren PLCو�شريكتها Amni International

 .Petroleum Development Co. Ltdيف الإنتاج من امتداد حقل  Okoroالواقع
قبالة �سواحل نيجرييا ،وبلغ معدل الإنتاج � 5آالف برميل يف اليوم من النفط الذي تبلغ
o
جودته .4 API 38
ويف كولومبيا ،بد�أت �شركة  PetroMagdalena Energy Corpبالإنتاج من حقل
 ،Azorالواقع يف قاطع � Arrendajoضمن حو�ض  ،Llanosوذلك عرب البئر Azor-1X
o
ومبعدل  1181برميل يف اليوم من النفط الذي بلغت جودته  ،API 35.5وبلغت ن�سبة
الإماهة يف النفط املنتج .5%3
1 Oil and Gas Journal, 16/4/2012
2 Oil and Gas Journal, 2/4/2012
3 Oil and Gas Journal, 8/10/2012
4 Oil and Gas Journal, 31/10/2012
5 Oil and Gas Journal, 8/2/2012

141

ويف هولندا� ،أعلنت جمموعة تقودها �شركة  Wintershallعن بدء �إنتاج الغاز من
حقل  K18-Golfالذي يعترب �أول حقل للغاز الكتيم �ضمن الق�سم الهولندي من بحر
ال�شمال .وقد و�ضعت ال�شركة بئراً واحداً على الإنتاج مبعدل  35.3مليون قدم مكعب
يومياً من الغاز وذلك من ت�شكيلة  Rotliegendالعائدة للع�صر البريمي ،بينما و�ضعت
خططاً حلفر بئر �آخر للحفاظ على معدل �إنتاج يرتاوح بني  50-35مليون قدم مكعب
يف اليوم .1ونظراً لأن احلقل يقع يف منطقة ع�سكرية حمظورة ،فمن املقرر �أن يتم
الإنتاج منه ب�أ�سرع ما ميكن ،ويتم نقل الغاز عرب خط �أنابيب حتت �سطح البحر �إىل
من�صة  K15-FAالعائمة التي تقع على بعد  10كم �شمال احلقل .حفر البئر K18-G1
�إىل عمق  3750م ،ثم جرى حفر جذع �أفقي عربه بطول  1400م.
كما بد�أت �شركة  Dana Petroleum PLCبالإنتاج من بئر  Van Ghentكجزء من
املرحلة الأوىل من م�شروع تطوير حقل  Medwayيف بحر ال�شمال .ومن املتوقع �أن ي�صل
�إنتاج البئر �إىل  4000برميل مكافئ نفط يف اليوم.2
ويف الهند ،بد�أت �شركة  ،Cairn Indiaو�شركة Oil & Natural Gas Corp

احلكومية ( )ONGCب�إنتاج النفط من حقل  ،Bhagyamوهو احلقل الثاين الذي يو�ضع
على الإنتاج �ضمن جمموعة حقول يتم تطويرها من قبل ال�شركتني يف �إقليم راج�ستان
يف الهند .وقد و�صل معدل �إنتاج احلقل الأول � Mangalaإىل املعدل الذي مت التخطيط
له وهو � 125ألف برميل يف اليوم با�ستخدام الإفا�ضة بالبوليمري .و�أتى يف ت�صريح
م�شرتك لل�شركتني �أن حقل � Bhagyamسينتج � 40ألف برميل يف اليوم ،وعندما يتم
تطوير حقل  Aishwariyaوهو الثالث من �ضمن املجموعة املذكورة ،ف�إن �إجمايل الإنتاج
�سي�صل �إىل � 175ألف برميل يومياً .يقدر االحتياطي القابل للإنتاج من احلقول الثالثة
بحوايل  1مليار برميل من النفط ،ويتم نقل النفط املنتج عرب خط �أنابيب م�سخّ ن
ومعزول مل�سافة  589كم.3
1 Oil and Gas Journal, 6/3/2012
2 Oil and Gas Journal, 18/1/2012
3 Oil and Gas Journal, 19/1/2012
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ويف الواليات املتحدة الأمريكية� ،أعلنت �شركة � Petrobrasأنها قد بد�أت الإنتاج من
حقل  Chinookالواقع يف خليج املك�سيك ،ومت ربط الإنتاج �إىل �سفينة الإنتاج العائمة
 BW Pioneerالتي تعترب �أول �سفينة من نوعها لإنتاج النفط والغاز يف الق�سم الأمريكي
من خليج املك�سيك .حفر البئر  Chinook-4وجرى �إكماله �إىل عمق � 8آالف مرت.1
وبد�أت �شركة  Petrobras America Incيف الإنتاج من حقل  Cascadeالواقع يف
املياه العميقة يف خليج املك�سيك ،حيث بد�أت �سفينة الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة
 The BW Pioneerيف ا�ستقبال الإنتاج من القاطع  425الواقع على بعد حوايل 266
كم قبالة �سواحل والية لويزيانا .يذكر �أن �سفينة الإنتاج ميكنها �أن تتعامل مع � 80ألف
برميل يف اليوم من النفط ،و� 500ألف مرت مكعب يومياً من الغاز الطبيعي (حويل 17.7
مليون قدم مكعب يف اليوم).2
كما بد�أت �شركة  Buccaneer Energy Ltdب�إنتاج الغاز من بئر Kenai Loop-1

الواقع يف منطقة  Cook Inletعلى الياب�سة يف �أال�سكا .وكانت ال�شركة قد و�ضعت خطة
لإنتاج  5ماليني قدم مكعب من البئر ملدة �شهرين ملراقبة �أداء املكمن .3يلخ�ص اجلدول
(ج) بع�ض بيانات احلقول التي و�ضعت على الإنتاج خالل عام .2012

1 Oil and Gas Journal, 14/9/2012
2 Oil and Gas Journal, 2/3/2012
3 Oil and Gas Journal, 16/1/2012
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اجلدولج :بع�ض بيانات احلقول التي و�ضعت على الإنتاج عام 2012
*

الدولة
ا�سكوتلندا

ال�شهر
�أبريل

نوع الإنتاج
احلو�ض/احلقل
 Islayغاز /متكثفات

الكمية
� 15ألف ب م ن/ي

1

االحتياطي
 17مليون ب م ن

�إندوني�سيا

فرباير

Wortel + Oyong

غاز

 90مليون قدم/3ي

�أنغوال
�أ�سرتاليا
�أفغان�ستان
�إيران

يوليو
مايو
�أكتوبر
فرباير

Kizomba Satellites
Canning
Angot
Yadavaran

نفط
نفط
نفط
نفط

 2000ب/ي
� 20ألف ب/ي

Devenick

غاز

 100مليون قدم/3ي  430مليار قدم مكعب

Clipper South

غاز

 500مليار قدم مكعب

بريطانيا
تايالند
رو�سيا
ال�صني
كولومبيا
الرنويج
نيجرييا
الهند
هولندا
الواليات
املتحدة

�أغ�سط�س
�أكتوبر
�أبريل
�أبريل
�أغ�سط�س
دي�سمرب
فرباير
�أبريل
�أكتوبر
نوفمرب
�أكتوبر
يناير
يناير

Greater Bongkot South
Samburskoye
Yacheng13-4
Panyu 4-2/5-1
Liuhua 4-1
Azor
Oselvar
Gaupe
Atlas
Visund South
Okoro
Bhagyam
Medway

مار�س

K18-Golf

يناير

Kenai Loop - 1

مار�س
�سبتمرب

%48
%48
غاز
نفط
نفط
نفط
نفط /غاز
نفط /غاز
نفط /متكثفات
نفط /غاز
نفط
نفط
غاز

 43مليون قدم /ي
3

غاز كتيم
غاز

 5مليون قدم/3ي
-

* البيانات مرتبة �أبجدياً ح�سب الدولة ثم ح�سب ال�شهر

 1ن�شرة متابعة م�صادر الطاقة عربياً وعالمياً ،الأعداد � ،4 ،3 ،2 ،1إدارة ال�ش�ؤون الفنية� ،أوابك.2012 ،
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 3.2مليار برميل

� 43ألف ب م ن/ي
 34مليون قدم/3ي
 1181ب/ي
� 20 -16.5ألف ب م ن/ي  53مليون ب م ن
 6000ب م ن/ي  31مليون ب م ن
� 14ألف ب م ن /ي
 67مليون ب م ن
 5000ب/ي
� 40ألف ب/ي
 4000ب م ن /ي
 35.3مليون قدم/3ي

 Cascadeنفط /غاز
 Chinookنفط /غاز

 250مليون برميل

-

الف�صل الثاين

التطورات العاملية والعربية يف ا�ستك�شاف واحتياطي و�إنتاج م�صادر الطاقة

وميكن من خالل اجلدول مالحظة �أن البيانات التي توفرت ت�شري �إىل دخول كميات
جديدة من الإنتاج تزيد عن � 188ألف برميل مكافئ نفط يومياً ،ناهيك عن بقية
احلقول التي مل تتوفر بيانات عنها يف باقي دول العامل.
ج -امل�صادر الهيدروكربونية غري التقليدية
ا�ستمر اهتمام العامل بامل�صادر الهيدروكربونية غري التقليدية بالتزايد خالل عام
 ،2012ولكن وعلى خالف ما كان متوقعاً ،ف�إن �سوق الغاز العاملي مل ي�شهد ثورة خارج
الواليات املتحدة الأمريكية ،وتبني �أن احتياطيات غاز ال�سجيل كانت �أقل من التقديرات
ال�سابقة يف العديد من دول العامل .1رغم ذلك �أكدت وكالة الطاقة الدولية يف منت�صف
عام � 2012أن الغاز غري التقليدي �سيزدهر خالل ال�سنوات الع�شرين املقبلة يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،بينما �سيرتاجع دور دول ال�شرق الأو�سط كمنتج للغاز .و�أ�شار كبري
االقت�صاديني يف الوكالة �إىل �أن معظم زيادة الإنتاج �ستظهر ب�شكل جلي بعد عام 2020
حيث يحتاج منتجو الغاز �إىل قرابة ع�شرين عاماً ليطوروا قطاع الغاز غري التقليدي
ب�شكل جتاري مناف�س ،مبيناً �أن ذلك ي�ستلزم حفر مليون بئر ما بني عامي  2012و2035
مقارنة بخم�سمئة �ألف بئر للغاز التقليدي مت حفرها حول العامل خالل ال�سنوات
الع�شرين املن�صرمة.2
ومن ال�سابق لأوانه عملياً النظر �إىل هذا العدد الكبري من الآبار بب�ساطة� ،إذ ورد
يف درا�سة للمركز اال�سرتاتيجي ال�صيني لأبحاث م�صادر النفط والغاز� ،أن ال�صني ت�أمل
يف �أن حتدد يف �أحوا�ضها الرت�سيبية  80-50منطقة م�أمولة حتى عام  ،2020تتوقع �أن
يكون منها  30 - 20منطقة ا�ستك�شافية و�إنتاجية.3

1 Survey of Energy Resources: Shale Gas – What’s New, World Energy Council, 2012
2 IEA World Energy Outlook special report on unconventional gas, “Golden Rules for a Golden
Age of Gas”, Summary of Selected Key Outcomes, 15 June 2012
3 Prof.Li Yuxi, Shale Gas Resource Potential, Survey and Exploration in China, Strategic Research
Center of Oil & Gas Resources, MLR, China, April 2011
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ويبدو �أن ن�شاطات الدول العربية يف هذا املجال كانت حمدودة ن�سبياً ،ومنها على
�سبيل املثال املغرب ،حيث تعاقدت �شركة  San Leonمع �شركة Enefit Outotec
) Technology (EOTيف الربع الثالث من عام  2012للبدء بدرا�سة م�شروع ا�ستخال�ص
النفط من زيت ال�سجيل ،وذلك من منطقة تعدين قريبة من �سطح الأر�ض� ،إ�ضافة
للم�شروع الذي تعمل عليه  San Leonال�ستخال�ص النفط بطريقة احلرق املو�ضعي يف
“طرفاية” والذي تبلغ م�ساحته  6000كيلومرت مربع حيث �سيتم العمل على التوازي يف
امل�شروعني .1وكانت درا�سة قدمية ل�شركة �شل يف عام  1985قد ذكرت �أن منطقة قريبة
من املنطقة املتعاقد عليها ،حتتوي على احتياطيات من زيت ال�سجيل ميكن ا�ستخراجها
بالتعدين املبا�شر وميكنها �أن ت�ساهم يف �إنتاج � 50ألف برميل من النفط يومياً ملدة
ثالثني عاماً .وقد ذكر �سابقاً �أن �أرامكو ال�سعودية تخطط لزيادة �إنتاجها من الغاز
التقليدي وغري التقليدي مبعدل  %250خالل العقدين القادمني.
�أما على ال�صعيد العاملي ،فقد لوحظ تزايد ن�شاط العديد من الدول يف هذا املجال،
ومنها على �سبيل املثال الأرجنتني ،حيث �أعلنت �شركة  - Repsol YPF SAوهي ذراع
من �شركة  Repsolالإ�سبانية� -أن م�صادر ال�سجيل الزيتي يف ت�شكيلة Vaca Muerta
الواقعة جنوب البالد تقدر بحوايل  23مليار برميل .و�أتى التقدير ا�ستناداً �إىل نتائج
عمليات احلفر يف �إقليم  Neuquenالتي متت مراجعتها من قبل هيئة ا�ست�شارية
م�ستقلة .وذكرت ال�شركة �أن تطوير امل�صادر يحتاج �إىل حوايل  25مليار دوالر خالل
ال�سنوات الع�شر القادمة .2والحقاً� ،أعلنت �شركة  YPFالتي تعترب �أكرب منتج للنفط يف
الأرجنتني ،عن خطة ال�ستثمار  1.2مليار دوالر يف جمال ال�سجيل الزيتي يف عام ،2013
حيث تنوي ال�شركة رفع معدل �إنتاجها من النفط بعد �أن قامت احلكومة بت�أميم ال�شركة
ومنعت توزيع �أرباح �أ�سهمها .وتخطط ال�شركة ال�ستثمار �سبعة مليارات دوالر يف عام
 2013مل�ضاعفة اكت�شافاتها ورفع طاقتها التكريرية خالل خم�س �سنوات ،و�سوف تقوم
يف �سبيل ذلك بحفر  1019بئراً عام  ،2013بينما مل حتفر �سوى  746بئراً خالل عام
 ،2012ومن بينها  132بئراً بهدف �إنتاج ال�سجيل الزيتي ،و 14بئراً لغاز ال�سجيل .3ويف
1 Oil Voice, 29/8/2012
2 Bloomberg Business, 9/2/2012
3 Bloomberg Business, 6/6/2012
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نف�س الفرتة تقريباً �أعلنت �شركة  Americas Petrogasعن بدء حفر البئر ALL.x-1

للتنقيب عن ال�سجيل الزيتي� 1ضمن م�ساحة تبلغ  398كيلومرت مربع يف قاطع Los

 Toldos Iالواقع يف حو�ض . Neuquen

و�سرعان ما �آتت اجلهود �أُكلها حيث �أعلنت �شركة Yacimientos Petrolíferos

) Fiscales (YPFعن اكت�شاف النفط والغاز غري التقليدي 2يف خم�سة �آبار حفرت يف
�إقليمي  ،Chubutو  .Neuquenوهو ما �سوف ي�ساهم يف احلد من تراجع معدالت
�إنتاج ال�شركة ويدفعه نحو االرتفاع جمدداً يف عام  .2013وبح�سب ما �أعلنته ال�شركة
ف�إن ثالثة من الآبار املذكورة تقع يف حو�ض  Vaca Muertaمما يعني �أن ال�صخور الأم
يف  Chubutتعترب بدورها �إقليماً نفطياً� .أما البئران الآخران فتم اكت�شاف غاز ال�سجيل
فيهما.
ويف بريطانيا ،ذكرت �شركة � IGas Energy PLCأنها قد اكت�شفت عدة نطاقات من
املمكن �أن تنتج غاز ال�سجيل �ضمن طبقة من الغ�ضار تقارب �سماكتها  305م ،وذلك
�ضمن البئر  PEDL 190يف منطقة  Ince Marshesجنوبي ليفربول .وقد مت �إيقاف
البئر بانتظار نتائج حتليل العينات الأ�سطوانية التي مت اقتطاعها من الطبقة املذكورة،
وكانت البيانات الأولية قبل البدء بعمليات احلفر قد �أ�شارت �إىل �أن االحتياطي
اجليولوجي من غاز ال�سجيل يف املنطقة قد ي�صل �إىل  4.6تريليون مرت مكعب .3ويبدو
�أن الطلب املتزايد على الطاقة جعل احلكومة الربيطانية تغري موقفها جتاه احلظر الذي
فر�ضته على تطوير حقول غاز ال�سجيل ،حيث ذكرت �أنها �سوف ت�سمح ب�إعادة عمليات
اال�ستك�شاف يف جمال غاز ال�سجيل مت�ضمنة احلفر الأفقي والت�شقيق الهيدروليكي،
وقال وزير الطاقة والتغري املناخي �إن احلكومة �سوف ت�صرح بعودة عمليات التطوير
ب�شرط �أن تخ�ضع عمليات الت�شقيق الهيدروليكي ل�ضوابط خا�صة تعمل على احلد
من خماطر الن�شاطات الزلزالية يف نطاق العمل .يذكر �أن الت�شقيق الهيدروليكي يف
عمليات اال�ستك�شاف كان قد حظر يف “اململكة املتحدة” منذ �أيار/مايو عام  2011بعد
1 Oil Voice, 19/7/2012
2 South Atlantic News Agency, 31/8/2012
3 Oil and Gas Journal, 28/1/2012
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�أن مت ر�صد هزة �أر�ضية خفيفة يف حو�ض � Bowlandشمال �إجنلرتا ،وهو املوقع الوحيد
يف البالد الذي جرت فيه هذه العمليات ،وكانت اجلمعية اجليولوجية الربيطانية قد
�أعلنت �أن هذا احلو�ض يحتوي على حوايل  300تريليون قدم مكعب من الغاز ،وهو ما
يزيد بحوايل  %50عن تقديرات �سابقة .وقد ذكر الوزير الربيطاين يف ت�صريح له �أن
غاز ال�سجيل ي�شكل م�صدراً حمتم ً
ال هاماً للطاقة يف اململكة املتحدة ميكن �أن ي�ساهم
يف �أمن الطاقة ويف تقليل اعتماد البالد على الغاز امل�ستورد.1
من جهتها� ،أكدت بولندا �أنها �ستبد�أ ب�إنتاج غاز ال�سجيل يف �أواخر عام � 2014أو
يف مطلع  ،2015وذلك بعد �أن �أعلن �أحد املعاهد البولندية �أن احتياطي البالد من
غاز ال�سجيل �أقل مما كان يعتقد ،حيث ذكر معهد اجليولوجيا الوطني �أن االحتياطي
القابل للإنتاج من غاز ال�سجيل يرتاوح بني  12.8و  27تريليون قدم مكعب ،وهو رقم
يقل كثرياً عما قدرته هيئة �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي كانت قد ذكرت �أن
االحتياطي يبلغ حوايل  205تريليون قدم مكعب .2وبني وزير اخلزانة �أن بولندا بحاجة
�إىل حفر املزيد من �آبار االختــــبار لتقــــدير االحتياطي ب�شكل �أكرث دقة ،م�ؤكداً �أنه قد
مت اال�ستناد �إىل عينات قدمية �أخذت بني عامي  1950و .1990وكانت �شركة PKN
 Orlen SAقد �أعلنت �أنها �ست�ضاعف عدة مرات حجم ا�ستثماراتها يف جمال التنقيب
و�إنتاج غاز ال�سجيل ،وكانت ال�شركة قد قررت �سابقاً ا�ستثمار حوايل  222مليون
دوالر خالل خم�س �سنوات يف هذا املجال .وقد ذكر املعهد البولندي للجيولوجيا �أن
احتياطي غاز ال�سجيل وباقي االحتياطي التقليدي من الغاز الطبيعي ميكن �أن يغطي
حاجة بولندا لفرتة ترتاوح بني  65 35-عاماً ،وي�أتي هذا التقدير خمالفاً ملا كانت �إدارة
معلومات الطاقة الأمريكية قد ذكرته 3من �أن بولندا متتلك احتياطياً يكفيها لت�صبح
م�صدراً رئي�سياً للغاز.
ويف الهند ،قدرت الهيئة الأمريكية للم�سح اجليولوجي � USGSأن متو�سط م�صادر
غاز ال�سجيل القابلة للإنتاج فنياً تبلغ  6.1تريليون قدم مكعب ،وذلك يف ثالثة �أحوا�ض
1 Oil and Gas Financial Journal, 13/12/2012
2 World Oil, 23/3/2012
3 Dow Jones Newswires, 04/03/2012
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من جمموع  26حو�ضاً موجوداً يف الهند ،م�ؤكدة �أن هناك احتماالً كبرياً لوجود ال�سجيل
الزيتي فيها.1
ويف ال�صني ،ذكرت م�ؤ�س�سة � China Petroleum & Chemical Corp.أن حتاليل
نتائج اختبار البئر  Yuanba- 21يف �إقليم � Sichuanشهدت على وجود كميات كبرية
من غاز ال�سجيل ،و�أن با�ستطاعة البئر �إنتاج � 507آالف م/3ي من الغاز (حوايل 18
2
مليون قدم/3ي) .يذكر �أن احتياطيات ال�صني املمكنة والقابلة للإنتاج من غاز ال�سجيل
تقدر بحوايل  25.08تريليون مرت مكعب ( 886تريليون قدم مكعب).
ويف كندا� ،أعلنت �شركة � Suncor Energyأن �إنتاج البيتومني من �أول ثالث مراحل
يف م�شروع  Firebagيف �ألربتا ،قد و�صل �إىل معدل الطاقة الت�صميمية البالغ 120
�ألف برميل يف اليوم يف نهاية الربع الثالث من عام  ،2012وكان متو�سط الإنتاج يف
الربع الثالث حوايل � 113ألف برميل يف اليوم ،وهو ما يعادل �ضعفي متو�سط الإنتاج
من امل�شروع خالل نف�س الفرتة من عام  .2011يقع م�شروع  Firebagيف �شمال �إقليم
 Athabascaاملنتج للنفط من رمال القار ،وينتج با�ستخدام تقنية اجلاذبية املعززة
بالبخار .وتتوقع ال�شركة �أن ي�صل معدل الإنتاج من امل�شروع يف مرحلته الرابعة �إىل
حدود � 180ألف برميل يف اليوم.3
�أما يف الواليات املتحدة الأمريكية التي تقود ركب تطوير م�صادر النفط والغاز
غري التقليدية يف العامل ،فقد ن�شرت هيئة امل�سح اجليولوجي الأمريكي و لأول مرة يف
تاريخها تقديراً مل�صادر غاز ال�سجيل وال�سجيل الزيتي 4غري املكت�شفة القابلة للإنتاج
فنياً يف املنحدر ال�شمايل لأال�سكا ،وتراوحت التقديرات بني  2-0مليار برميل من
النفط ،و  80-0تريليون مرت مكعب من الغاز .وتعرف هذه امل�صادر ب�أنها كميات النفط
والغاز التي ميكن �إنتاجها با�ستخدام التقنيات واخلربات املتاحة حالياً بغ�ض النظر
عن االعتبارات االقت�صادية �أو �سهولة الو�صول �إليها .ويف مقارنة جديدة بني منطقتي
1 Oil and Gas Journal, 1/8/212
2 World Oil, 8/3/2012
3 Oil and Gas Journal, 23/10/2012
4 Word Oil, 24/2/2012
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�إنتاج لل�سجيل الزيتي ذكرت م�ؤ�س�سة � IHSأنه ا�ستناداً لنتائج عمليات احلفر وامل�ساحة
الكبرية للمنطقة امل�أمولة وحجم امل�صادر املحتملة ،ف�إن منظومة ( )Playال�سجيل الزيتي
يف منطقة  Eagle Fordتعترب �أف�ضل منظومة من نوعها يف الواليات املتحدة ،حيث تزيد
كفاءة الآبار ومعدل الإنتاج ال�شهري منها على نظريتها املحفورة يف ت�شكيلة Bakken
التي كانت تعترب معياراً منوذجياً لل�سجيل الزيتي .وترتاوح ذروة معدل الإنتاج اليومي يف
�آبار  Eagle Fordبني  6000-300برميل يومياً ،مقارنة مع  300-150برميل يومياً يف
�آبار  Bakkenوالتي مل يزد معدل �إنتاج �أف�ضل �آبارها عن  1000برميل يف اليوم.1
و�ضمن هذا ال�سياق ،وقعت �شركة  BP North Americaعلى اتفاقية ترخي�ص
مل�ساحة تقارب  400كم 2يف مقاطعة  Trumbullيف �أوهايو على بعد حوايل  50كم
�إىل ال�شرق من كليفالند ،وذلك لإنتاج النفط والغاز يف امل�ستقبل من ت�شكيلة ال�سجيل
 .Utica/Point Pleasantوذكرت ال�شركة �أنها �ستوقع على اتفاقية خا�صة مل تعلن
تفا�صيلها وذلك مع بع�ض مالك الأرا�ضي الذين ي�شكلون جمموعة تعرف با�سم “مالك
الأرا�ضي املتحدين يف وادي �أوهايو” .وقد و�صفت ال�شركة الت�شكيلة املذكورة التي تقع
على عمق يقارب  1800م ،ب�أنها متاثل من حيث ال�سماكة ت�شكيلة  Marcellusلكنها
ميكن �أن تنتج مبعدالت �أعلى .وتقدر �إدارة امل�صادر الطبيعية يف �أوهايو �أن حجم امل�صادر
القابلة للإنتاج من ت�شكيلة  Uticaيرتاوح بني  5.5-1.3مليار برميل من النفط ،و 3.8-
 15.7تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي .يذكر �أن  BPهي ثاين �أكرب منتج للنفط
والغاز يف الواليات املتحدة الأمريكية ،ويعمل فيها � 23ألف �شخ�ص ،كما �أنها اعتربت
�أكرب م�ستثمر يف قطاع النفط والغاز يف �أمريكا خالل ال�سنوات اخلم�س املا�ضية.2
وقد و�صل معدل �إنتاج النفط واملتكثفات يف الواليات املتحدة الأمريكية �إىل �أعلى
م�ستوى له منذ خم�سة ع�شر عاماً حيث بلغ  6.5مليون برميل يف اليوم خالل �شهر
�أيلول�/سبتمرب  ،2012وذلك ح�سب بيانات �أعلنتها �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية،
وذكرت �أن �آخر مرة بلغ فيها الإنتاج هذا املعدل كان يف كانون الثاين/يناير عام .1998
1 Oil and Gas Journal, 26/7/2012
2 Oil and Gas Journal, 27/3/2012
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وبينت املعلومات �أن الإنتاج تزايد منذ �شهر �أيلول�/سبتمرب عام  2011مبعدل و�صل �إىل
� 900ألف برميل يف اليوم ،و�أتت معظم تلك الزيادة من ال�صخور منخف�ضة النفاذية عرب
ا�ستخدام تقنية احلفر الأفقي مرتافقة مع الت�شقيق الهيدروليكي ،وجتلت الزيادة ب�شكل
وا�ضح يف واليتي تك�سا�س و�شمال داكوتا ،حيث ازداد الإنتاج يف تك�سا�س مبعدل � 50ألف
برميل يف اليوم ،بينما ارتفع يف �شمال داكوتا مبعدل � 250ألف برميل يف اليوم .1وقد
�أتت معظم زيادة الإنتاج يف والية تك�سا�س من ت�شكيلة  Eagle Fordالواقعة يف جنوب
الوالية ،ومن حو�ض  Permianيف غربها� .أما يف والية �شمال داكوتا ف�أتت معظم الزيادة
من ت�شكيلة ال�سجيل الزيتي � Bakkenضمن حو�ض .Williston
وفيما يلي عر�ض موجز لأهم التطورات العربية والعاملية يف جمال ا�ستك�شاف
البرتول و�إنتاجه:
 1-1امل�سح الزلزايل
للأ�سف فقد توقفت  IHSعن �إنتاج التقارير ال�شهرية عن عدد فرق امل�سح الزلزايل
العاملة يف العامل ،وكانت �آخر جمموعة �أرقام �أ�صدرتها تخ�ص �شهر كانون الثاين/
يناير  .2012ومع �أنه من غري املقبول مقارنة تعداد �شهر واحد مع متو�سط �سنوي� ،إال
�أنه ميكن القول �إجماالً �أن الأرقام انخف�ضت عن عام  ،2011وكان �إجمايل عدد الفرق
العاملة يف العامل يف ذلك ال�شهر  355فرقة ،مقارنة مبتو�سط بلغ  363فرقة يف عام
 ،2011ويبدو الفرق �أكرب عند املقارنة مع تعداد الفرق العاملة يف �شهر كانون الثاين/
يناير  ،2011والذي كان عدد الفرق العاملة فيه  378فرقة.

1 Oil and Gs Financial Journal, 4/12/2012
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ال�شكل 1-2
ن�شاط امل�سح الزلزايل يف خمتلف مناطق العامل*2012-2008 ،
(فرقة/ال�شهر)

* :بيانات  2012عن �شهر كانون الثاني/يناير فقط

 2-1ن�شاط احلفر اال�ستك�شايف والتطويري
�شهدت عمليات احلفر اال�ستك�شايف ن�شاطاً وا�سعاً يف بع�ض مناطق العامل خالل عام
 ،2012فقد ارتفع عدد احلفارات العاملة يف ال�شرق الأو�سط من  292حفارة عام 2011
�إىل  351حفارة عام  2012بزيادة تعادل  ،%22.3كما ارتفع يف �أفريقيا بن�سبة %20.5
من  78حفارة عام � 2011إىل  95حفارة عام  ،2012بينما �شهدت الواليات املتحدة زيادة
بن�سبة  %4.4وذلك من  1875حفارة عام � 2011إىل  1943حفارة عام  ،2012ورمبا كان
ال�سبب يف ذلك ارتفاع �أ�سعار الغاز الذي �شجع على زيادة عمليات احلفر وخا�صة يف
جمال غاز ال�سجيل .يف املقابل انخف�ض عدد احلفارات العاملة يف �أوروبا ب�شكل طفيف
من  118حفارة عام � 2011إىل  116حفارة عام  ،2012وانخف�ض العدد �أي�ضاً يف دول
�آ�سيا/البا�سيفيك من  256عام � 2011إىل  241عام � ،212أما االنخفا�ض الأكرب ف�شهدته
كندا التي تراجع عدد احلفارات العاملة فيها بن�سبة  %16.8من  423حفارة عام 2011
�إىل  364حفارة عام  .2012وعموماً ارتفع عدد احلفارات العاملة يف العامل من 3466
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حفارة عام � 2011إىل  3537حفارة عام � ،2012أي بن�سبة زيادة بلغت  .%2.4ال�شكالن
( )2-2و( ،)3-2واجلدول (.)2-2
ال�شكل 2-2
عدد احلفارات العاملة يف العامل( 2012-2008 ،حفارة)

ال�شكل 3-2
توزع احلفارات العاملة يف العامل)%( 2012-2008 ،
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وا�ستناداً �إىل تقارير �أوبك ،1بلغ عدد الآبار التي مت �إكمالها عام  2011يف الإمارات
العربية املتحدة  266بئراً ،ويف اجلزائر  249بئراً ،ويف ال�سعودية  405بئراً ،ويف العراق
 76بئراً ،ويف قطر  29بئراً ،ويف الكويت  295بئراً ،ويف ليبيا  76بئر ،املخطط (�آ).
املخطط (�آ)
عدد الآبار التي مت �إكمالها يف بع�ض الدول العربية2011-2009 ،

ومبقارنة هذه البيانات ب�أرقام عام  ،2010يالحظ �أن عدد الآبار التي مت �إكمالها يف
عام  2011انخف�ض يف اجلزائر مبعدل  ،%3.5ويف ليبيا مبعدل  ،%62ويف قطر مبعدل
 ،%17بينما ارتفع عدد الآبار التي مت �إكمالها يف ال�سعودية مبعدل  ،%5ويف الكويت
مبعدل  ،%28.3ويف الإمارات مبعدل  ،%46ويف املنطقة املق�سومة مبعدل  ،%81.3ويف
العراق مبعدل  .%7كما ارتفع عدد الآبار التي مت �إكمالها على م�ستوى العامل مبعدل
 %10.4من  94596بئراً عام � ،2010إىل  104422بئراً عام .2011
�أما عدد الآبار املنتجة ،فقد ارتفع يف ال�سعودية والعراق والإمارات والكويت وقطر
بينما انخف�ض يف اجلزائر ب�شكل طفيف جداً� ،إال �أنه انخف�ض يف ليبيا من  2060بئر
1 OPEC annual statistical bulletin, 2012.
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عام � 2010إىل � 609آبار عام  ،2011وبقي بدون تغري يف املنطقة املق�سومة كما هو مبني
يف املخطط (ب).
املخطط (ب)
عدد الآبار املنتجة يف بع�ض الدول العربية2011-2009 ،

وقد �ساهمت عمليات احلفر اال�ستك�شايف يف حتقيق العديد من االكت�شافات يف
الدول العربية خالل عام  ،2012حيث ت�شري البيانات املتوفرة �إىل �أن الدول الأع�ضاء
يف املنظمة حققت جمتمعة  26اكت�شافاً جديداً منها  18اكت�شافاً للنفط ،و 8اكت�شافات
للغاز.
ففي تون�س وقعت �شركة  ADX Energyعلى ر�سالة اهتمام مع �شركة DIETSWELL

 SAال�ستئجار حفارة بهدف اختبار اكت�شاف “�سيدي ظاهر ”1 -الذي يقدر االحتياطي
اجليولوجي فيه بحوايل  51مليون برميل .يقع االكت�شاف املذكور �ضمن امتياز “�شربان”
اال�ستك�شايف الذي ميتد على م�ساحة  2428كم ،2قرب مدينة �صفاق�س ال�ساحلية ،وهو
حماط بعدة حقول منتجة للنفط والغاز ،وحتتوي املنطقة على الكثري من ت�سهيالت
الإنتاج ال�سطحية .1كما �أعلنت �شركة  CYGAM Energy Incعن نتائج اختبار البئر
1 Oil Voice, 9/1/2012
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الأفقي  TT-16يف حقل � TTضمن امتياز “بري بن ترتار”  BBTوالذي متتلك ال�شركة
 %14من ح�ص�صه عرب ذراعها اململوكة بالكامل  .CYGAMوذكرت ال�شركة �أن �إنتاج
البئر تعرث خالل الأيام ال�ستة الأوىل من االختبار نتيجة حماولة تنظيف البئر من
الرمال من جهة ،وحماولة تعزيز الطاقة الإنتاجية عرب ا�ستخدام تقنية حقن غاز
النرتوجني من جهة �أخرى .و�أنتج البئر بطاقته الذاتية مبعدل  897برميل يومياً �إ�ضافة
�إىل  331برميل يف اليوم من املياه املرافقة� ،أي بن�سبة �إماهة بلغت حوايل  ،%27كما
بلغت ن�سبة الغاز �إىل النفط  GORحوايل  1110قدم مكعب من الغاز لكل برميل ،وبلغ
ال�ضغط اجلرياين امل�سجل على قاع البئر  925ليربه /البو�صة املربعة .يذكر �أن اجلذع
الأفقي للبئر املمتد مل�سافة  832مرتاً قد مت ت�شقيقه على ثمانية مراحل با�ستخدام
حوايل  174طناً من الرمال.1
ويف اجلزائر� ،أعلنت �شركة � PTTEPأنها وبالتعاون مع �شريكتها �سوناطراك ،قد
اكت�شفت حقلني جديدين للنفط عرب البئرين اال�ستك�شافيني الرابع واخلام�س �ضمن
م�شروع “حا�سي بري ركايز” .حفر البئر الرابع ( )OGB-1و�صوالً �إىل مكمن من الع�صر
الأوردوفي�شي وقد �أنتج البئر عند و�ضعه على االختبار مبعدل  485برميل يومياً� .أما
البئر اخلام�س ( )BOG-1الذي و�صل �إىل ت�شكيلة من نف�س املكمن فقد �أنتج عند
اختباره مبعدل تراوح بني  553و 1870برميل يف اليوم .يقع م�شروع حا�سي بري ركايز
يف �شرق اجلزائر ويغطي م�ساحة تبلغ  8378كيلومرتاً مربعاً .ومتتلك ال�شركة املذكورة
التي تدير امل�شروع  %24.5من احل�ص�ص ،بينما متتلك �سوناطراك  ،%51وت�ؤول باقي
احل�صة البالغة � %24.5إىل �شركة  .2 CNOOCكما حققت �شركة E.ON E&P
اكت�شافاً جديداً للنفط والغاز يف ترخي�ص “رورد يعقوب” يف اجلزائر ،حيث �أكملت
ال�شركة بنجاح حفر واختبار بئرها اال�ستك�شايف ال�سابع يف القاطع  ، a405واكت�شفت
النفط والغاز فيه عرب البئر  .NEY-1يقع ترخي�ص رورد يعقوب يف �شرقي ال�صحراء
اجلزائرية على بعد حوايل  250كيلومرتاً جنوب �شرق حقل حا�سي م�سعود ،ومتتلك
ال�شركة املذكورة فيه ح�صة  %49بينما ت�ؤول باقي احل�صة ل�شركة �سوناطراك.3
1 Oil Voice, 7/8/2012
2 Oil Voice, 21/9/2012
3Oil Voice, 18/7/2012
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ويف ال�سعودية ،حققت �شركة �أرامكو ال�سعودية اكت�شافاً جديداً للغاز يف حو�ض
“مديان” يف البحر الأحمر على بعد  26كم �شمال غرب ميناء “�ضبا” ،و�أنتج البئر
“�شعور” مبعدل  10ماليني قدم مكعب يف اليوم عند اختباره على عمق  5395م،
ومبعدل  5.2مليون قدم مكعب يف اليوم عند اختباره على عمق  5265م ،و�سوف يتم
تطوير االكت�شاف اجلديد لتوليد الطاقة الكهربائية لتغذية �شمال غرب اململكة .ويف
نف�س ال�سياق تخطط �أرامكو لبدء �إنتاج الغاز يف عام  2013من حقل “مديان” قرب
مدينة تبوك والذي اكت�شف يف الثمانينات من القرن املا�ضي ،حيث �سيتم نقل الغاز �إىل
“�ضبا” التي �سيتم بناء حمطة توليد كهربائية فيها ،وقد قامت �أرامكو مبنح عقد لهيئة
املوانئ ال�سعودية للبدء ب�إن�شاء الت�سهيالت ال�سطحية ومنها ر�صيف و�ساحة تخزين.1
ويف �سورية� ،أعلنت �شركة  Gulfsandsعن حتقيق اكت�شاف للنفط عرب البئر
التقييمي “خربت� -شرق  ”102الذي حفر يف الق�سم ال�شمايل من حقل “خربت”
واخرتق ت�شكيلتي البطما عند عمق  2442م ،والكورا�شينا دولوميت عند عمق  2741م.
وقدرت ال�شركة االحتياطي املكت�شف القابل للإنتاج بحوايل  19.2مليون برميل مكافئ
نفط يف ت�شكيلة البطما ،وقد �أنتج البئر عند و�ضعه على االختبار مبعدل  10.7مليون
قدم/3ي من الغاز  ،و 524ب/ي من املتكثفات من هذه الت�شكيلة ،بينما مل ينتج البئر
عند اختبار ت�شكيلة الكورا�شينا دولوميت.2
ويف العراق ،حققت �شركة  WesternZagros Resources Ltdاكت�شافاً جديداً
للنفط عرب بئر “مل قا�سم ”1 -اال�ستك�شايف يف منطقة كرد�ستان العراق .حفر البئر �إىل
عمق  2425م ،واخرتق نطاقاً حام ً
ال للنفط يف ت�شكيلة فار�س الأعلى.
وكانت ال�شركة قد �أعلنت يف نهاية عام � 2011أن بئر “مل قا�سم ”1 -اال�ستك�شايف
قد مت تبطينه �إىل عمق  2129م ،بينما متت متابعة حفره و�إجراء القيا�سات الكهربائية
البئرية بنجاح �إىل عمق  2425م .وقد و�ضعت ال�شركة خطة الختبار مكمن رملي من
ت�شكيلة الفار�س الأعلى يف البئر ،وكانت �سابقاً قد �أجرت اختباراً ناجحا للقاع املفتوح
عرب موا�سري احلفر حيث �أنتج البئر ذاتياً بدون مياه مرافقة.3
Oil and Gas Journal16/11/2012 ,
Gulfsands, official website 31/1/2012
Nasdaq16/2/2012 ,
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1

2

3

كما �أعلنت وزارة النفط العراقية يف الربع الأول من عام  2012عن حتقيق اكت�شاف
جديد للنفط اخلفيف يف حقل “دمية” الواقع يف حمافظة مي�سان ،ومل توفر من
املعلومات �سوى �أن االكت�شاف حتقق على عمق  2363م� ،ضمن تركيب مل يكن من املتوقع
اكت�شاف النفط فيه.1
و�أكدت �شركة  Talisman Energy Incوجود النفط اخلفيف يف بئر “كردامري”2 -
يف �إقليم كرد�ستان العراق ،حيث �أنتج البئر عند و�ضعه على االختبار  950ب/ي من
النفط واملتكثفات� ،إ�ضافة �إىل  7.3مليون قدم/3ي من الغاز ،وبدون وجود �أية �آثار للمياه
الطبقية ،ومل يالحظ �أثناء االختبار �أي انخفا�ض يف معدل الإنتاج .وكان االختبار قد
�أجري على  55مرتاً فقط من مكمن يعود لدور الأوليغو�سني ،بينما مت حتديد  140مرتاً
من ال�سماكة الإجمالية يف املكمن عرب القيا�سات الكهربائية البئرية ،وت�شكل  88مرتاً
منها �سماكة فعالة .ويعترب حفر “بئر كردامري ”2 -ا�ستكماالً لعملية حفر �سابقة على
بئر “كردامري ”1 -الذي متت املبا�شرة بحفره عام � ،2009إال �أن العمل عليه مل ي�ستكمل
يف حينها .يذكر �أن  Talismanالتي تدير العمليات يف قاطع كردامري ،متتلك  %40من
ح�ص�صه ،بينما متتلك �شركة م�شرتكة (من �ضمنها �شركة غرب زاغرو�س)  ،%40وي�ؤول
الباقي �إىل حكومة �إقليم كرد�ستان العراق.2
ويف الربع الثالث من عام � ،2012أعلنت �شركة  Afren plcعن حتقيق اكت�شاف كبري
للنفط عرب البئر اال�ستك�شايف “�سمريت ”2 -الواقع يف “عني �صفني” يف كرد�ستان
العراق ،وا�ستندت ال�شركة يف �إعالنها �إىل نتائج القيا�سات الكهربائية البئرية ونتائج
احلفر والعينات اللبية اجلانبية .حفر البئر املذكور بهدف اختبار االمتداد الغربي
ملحدب “عني �صفني” ،وبلغ عمقه  3700مرت ،وقد �أ�شارت النتائج الأولية �إىل �أن البئر
اخرتق � 409أمتار من ال�سماكة الفعالة �ضمن مكامن من ع�صور الكريتا�سي واجلورا�سي
والرتيا�سي ،بينما مل تظهر تلك النتائج وجود خط التقاء النفط باملاء.3
 1الموقع الر�سمي ،وزارة النفط العراقية2012/1/18 ،
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كما اكت�شفت �شركة  Heritage Oilمكمناً جديداً للغاز على عمق  3600مرت يف
بئر “مريان -غرب ”3 -يف �إقليم كرد�ستان العراق ،وذكرت �أن املكمن اجلديد عبارة
عن تكوين �صخري يحتوي على غاز ب�ضغط مرتفع ويقع فوق املكمن الرئي�سي يف
البئر والعائد للع�صر اجلورا�سي ،وقد �أنتج البئر عند اختبار املكمن اجلديد مبعدل
 17.5مليون قدم مكعب يف اليوم .واعترب املكمن اجلديد منف�ص ً
ال عن املكامن الأخرى
املعروفة يف تركيب مريان ،حيث تعمل ال�شركة على درا�سة توزعه با�ستخدام بيانات
الآبار املعروفة وبيانات امل�سح الزلزايل ثنائي وثالثي الأبعاد ،كما تنوي ال�شركة متابعة
حفر البئر املذكور للو�صول �إىل املكمن الرئي�سي فيه.1
ويف الربع الأخري من عام � ،2012أعلنت �شركة  Gulf Keystoneعن حتقيق اكت�شاف
جديد للنفط يف قاطع “ال�شيخ عدي” يف �إقليم كرد�ستان العراق ،وذلك عرب البئر
“ال�شيخ عدي ”2 -الذي حفر على بعد  1.5كم �شمال بئر “ال�شيخ عدي ،”1 -وبلغ عمق
البئر اجلديد  2754م ،ومت اختبار �أربع نطاقات فيه على �أعماق تراوحت بني 1420
�إىل  1700م ،حيث بلغ متو�سط الإنتاج منه حوايل  4235برميل من النفط يومياً ،وذلك
من ت�شكيالت “البطمة العليا ،والعداية ،واملو�س ،و�سرجيلو” العائدة للع�صر اجلورا�سي.
يذكر �أن ال�شركة متتلك  %80من ح�ص�ص القاطع.2
ويف ليبيا ،حققت �شركة اخلليج العربي للنفط اكت�شاف ًا جديداً للنفط والغاز
الطبيعي يف حو�ض غدام�س على بعد  150كيلومرتاً جنوب غرب العا�صمة طرابل�س،
وذلك من خالل البئر (و- 1م ن )4الذي حفر �إىل عمق  10300قدم ( 3140مرتاً) .يبني
اجلدول (د) معدالت �إنتاج البئر عند اختبار طبقات املومنيات ،والأكاك�س ال�سفلي،
والأكاك�س الأو�سط.3

 3الموقع الر�سمي للم�ؤ�س�سة الوطنية للنفط2012/9/3 ،

1 Oil Review Middle East, 8/4/2012
2 Energy Business Review, 9/11/2012
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اجلدولد :معدالت الإنتاج عند اختبار البئر و1-م ن 4
�سمك الطبقة
املنتجة (قدم)

حجم
اخلانق
(بو�صة)

المومنيات 10,020 - 10,000

20

½

8,983 - 8,972
األكاكوس
8,306 - 8,298
السفلي
8,119 - 8,111
األكاكوس 7,759 - 7,748
األوسط 7,713 - 7,701

11
8
8
11
12

½
½
½
½
½

الطبقة

نطاق االختبار
(قدم)

معدل �إنتاج
النفط
(برميل/يوم)

38
متكثفات
1,248
888
1,050
1,247
937

معدل �إنتاج الغاز
(مليون قدم مكعب/
يوم)

()API

6.840

62

0.999
0.440
1.012
1.620
3.786

37
38
39
39
39

ويف م�صر ،ذكرت �شركة  Apacheيف الربع الأول من عام � ،2012أن ح�صولها على
املوافقة على �سبعة عقود جديدة يف حو�ض “فاغور” قد �ساعدها على �إ�ضافة 5200
ب/ي �إىل �إنتاجها النفطي من ال�صحراء الغربية ،حيث تدفع ال�شركة قدماً باجتاه
البحث عن املزيد من التجمعات البرتولية يف ع�صري اجلورا�سي والكريتا�سي جنوب
وغرب احلو�ض .1و�أعلنت �أن بئرها اجلديد “نيلو�س� ”2 -أنتج عند و�ضعه على االختبار
 6301ب/ي من النفط ،و 4.2مليون قدم/3ي من الغاز .يقع البئر اجلديد على بعد 800
م �شمال بئر “نيلو�س ،”1 -ومت حفره لتقييم الق�سم ال�شمايل من احلقل ،حيث اخرتق
حوايل � 10أمتار من ال�سماكة الفعالة �ضمن مكمن �صفا.
كما �أعلنت �شركة  Kuwait Energy Plcعن حتقيق اكت�شاف جديد للنفط يف منطقة
امتياز “�أبو �سنان” الواقعة يف ال�صحراء الغربية وذلك بالتعاون مع الهيئة امل�صرية
العامة للبرتول .وهذا هو االكت�شاف ال�ساد�س ع�شر لل�شركة يف م�صر منذ عام  2008ما
بني نفط وغاز ومتكثفات ،حيث حتققت  4من تلك االكت�شافات يف نف�س املنطقة .وقد
�أنتج البئر “ال�ساملية ”1 -عند و�ضعه على االختبار مبعدل  5600برميل مكافئ نفط يف
اليوم ،منها  400ب/ي من النفط من طبقة �أبو روا�ش (�إي) ،و 2500ب/ي من النفط
�إ�ضافة �إىل  17مليون قدم/3ي من الغاز اجلاف من طبقة �أبو روا�ش (�سي).
1 Oil Voice, 26/3/2012
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وكانت ال�شركة قد حققت يف مطلع عام  2012اكت�شافاً جديداً للنفط يف املنطقة (�أ)
من خليج ال�سوي�س عرب البئر “�أحمد� -إك�س .”1 -حفر البئر �إىل عمق  2110م ،و�أنتج
عند و�ضعه على االختبار مبعدل  890برميل مكافئ نفط يومياً من ت�شكيلة “كرمي”.
يذكر �أن ال�شركة املذكورة متتلك  %70من ح�ص�ص املنطقة وهي امل�شغل لها ،بينما ت�ؤول
باقي احل�صة �إىل �شركة  Petrogas E&Pالعمانية.1
ويف الربع الثاين من عام  2012حققت �شركة  Eniاكت�شافاً كبرياً للنفط يف منطقة
“عمري” �ضمن امتياز “مليحة” يف ال�صحراء الغربية على بعد  290كم جنوب �شرق
مدينة الإ�سكندرية .وقد حفر البئر “عمري � ” 1-Xإىل عمق  3628مرتاً واخرتق حوايل
 76مرتاً من ال�سماكة الفعالة �ضمن رمال عالية اجلودة يف ت�شكيلة علم البويب العائدة
للع�صر الكريتا�سي الأدنى .وقد �أنتج البئر عند و�ضعه على االختبار مبعدل بلغ 3500
ب/ي من النفط اخلفيف (� ،)API o41إ�ضافة �إىل  1مليون قدم مكعب يومياً من الغاز
املرافق .وقدر االحتياطي اجليولوجي املكت�شف مبا يرتاوح بني  150و 250مليون برميل،
بينما ا�ستمرت عمليات احلفر التقييمي لتقدير االحتياطي ب�شكل �أكرث دقة.2
كما �أنهت �شركة  Dana Petroleumبنجاح �إكمال بئرين ا�ستك�شافيني يف خليج
�شمال زيت ،هما “�شرق مطر ”1-Xو”�شمال مطر .”1-Xمت البدء بحفر بئر “�شرق
مطر ”1-Xيف اخلام�س والع�شرين من �شباط/فرباير  ،2012وو�صل البئر �إىل تداخل
“رحمي” الرملي ،وت�شكيلة “كرمي” ،و�أنتج عند و�ضعه على االختبار  6153ب/ي من
النفط  ،وحوايل  6.29مليون قدم مكعب من الغاز يومياً� .أما بئر “�شمال مطر”1-X
فقد بد�أ حفره يف الثالث من ني�سان�/أبريل و�صوالً �إىل ت�شكيلة “كرمي” ،و�أنتج عند
و�ضعه على االختبار  3630ب/ي من النفط و  4.35مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.
وذكرت ال�شركة يف حينها �أن طاقة االختبار خالل الإنتاج كانت حمدودة ب�سبب املعدات
املتوفرة.3
 1الموقع الر�سمي ل�شركة 3/3/2012 ,Kuwait Energy Plc

2 Oil Voice, 28/5/2012
3 Oil Voice, 15/4/2012
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ويف الربع الثالث من عام  ،2012حققت �شركة  BP Egyptاكت�شافني للغاز يف
“�شمال تورت” و”جنوب �سيث” يف منطقــة امتيــاز �شمــال البــرج البحريــة الواقعة يف
دلتــا النيل ،وذلك يف مياه عمقها � 110أمتار و 78مرتاً على التوايل .ويعترب االكت�شافان
اجلديدان الرابع واخلام�س من حيث الرتتيب لل�شركة املذكورة �ضمن هذا االمتياز بعد
اكت�شافات “�ساتي�س”1 -و “�ساتي�س ”2 -و”�ساملون .”1 -وبينت القيا�سات الكهربائية
البئرية وعينات ال�سوائل وقيا�سات ال�ضغط وجود الغاز يف ت�شكيلة من دور البليو�سني يف
�شمال تورت� ،إ�ضافة �إىل ت�شكيلتني من دور البليو -بلي�ستو�سني يف جنوب �سيث.1
كما �أعلنت وزارة البرتول امل�صرية �أن �شركة  British Gasحققت اكت�شافاً جديداً
للغاز الطبيعي يف القاطع ( 8ب) الواقع يف منطقة امتياز الربج البحرية يف البحر
الأبي�ض املتو�سط ،على بعد  2.5كيلومرت �إىل ال�شمال ال�شرقي من ر�أ�س الرب ،يف مياه
عمقها  11مرتاً .بلغ عمق البئر  2755مرتاً ،حيث و�صل �إىل مكمن من دور امليو�سني
ا�ستناداً لدرا�سة عميقة لنتائج م�سح زلزايل ثالثي الأبعاد .ومن املتوقع �أن ي�صل معدل
الإنتاج من االكت�شاف اجلديد “هارمتان العميق� ”1 -إىل  39مليون قدم مكعب يومياً،
وقد قدر االحتياطي املكت�شف بحوايل  123مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي ،و6.1
مليون برميل من املتكثفات .2ويعترب هذا االكت�شاف الأول من نوعه لل�شركة التي تدير
العمليات �ضمن االمتياز املذكور وتبلغ ح�صتها فيه  ،%70بينما ت�ؤول باقي احل�صة �إىل
�شركة .Petronas
ويف �أواخر عام � 2012صرحت �شركة � Dana Gasأنها ت�ستعد لو�ضع خطة تطوير
الكت�شاف “غرب �سما ”1 -يف دلتا النيل ،والذي يقدر االحتياطي اجليولوجي من
الغاز فيه مبا يرتاوح بني  6 4-مليار قدم مكعب ،وهو اكت�شافها الثاين للغاز يف عام
 ،2012واالكت�شاف الثالث والع�شرون لل�شركة منذ بدء عملها على الياب�سة يف منطقة
دلتا النيل عام  .2006يقع اكت�شاف “غرب �سما ”1 -بالقرب من اكت�شايف الغاز اجلاف
“�سما ”1 -و”�سما ”2 -الواقعني يف ت�شكيلة “�أبو ما�ضي” العائدة لدور امليو�سني .وقد
2
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مت حتقيق االكت�شاف اجلديد بعد فرتة ق�صرية من �إعالن دانه غاز عن ت�شكيل �شركة
م�شرتكة جيدة هي “ال�شركة امل�صرية البحرينية مل�شتقات الغاز” ،والتي متتلك حمطة
ال�ستخال�ص �سوائل الغاز الطبيعي يف ر�أ�س �شقري .يذكر �أن دانه غاز تنتج الغاز من
 11حق ً
ال يف دلتا النيل ،وقد بلغ �إنتاجها عام  2011قرابة  77.67مليار قدم مكعب من
الغاز ،و 2.6مليون برميل من �سوائل الغاز الطبيعي ،مما يجعلها �ساد�س �أكرب منتج للغاز
يف م�صر.1
ويف عمان ،عرثت �شركة  Tethys Oilعلى �شواهد نفطية يف البئر اال�ستك�شايف
“مها ”1 -الذي حفر يف القاطع  3الواقع على الياب�سة �إىل عمق  1465م �ضمن منطقة
غري مغطاة بامل�سح الزلزايل ثالثي الأبعاد� ،إال �أن الت�شبع بالنفط �ضمن الطبقة كان
منخف�ضاً بحيث مل تتمكن ال�شركة من �إنتاجه ،فقامت بحفر جذع جانبي وح�صلت
على النتيجة ال�سلبية نف�سها ،وقد مت �إغالق البئر بانتظار �إجراء املزيد من الدرا�سات
حوله.2
يلخ�ص اجلدول (هـ) البيانات التي توفرت عن بع�ض االكت�شافات يف الدول
الأع�ضاء.

1 Oil and Gas Journal, 22/10/2012
2 Oil Voice, 16/1/2012
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اجلدولهـ :البيانات التي توفرت عن بع�ض االكت�شافات يف الدول الأع�ضاء عام 2012
القاطع/احلقل/
الدولة
البئر
�سيدي ظاهر1-
تون�س
1-OGB
اجلزائر BOG-1
NEY-1
ال�سعودية �شعور
�سورية

نوع االكت�شاف عمق البئر (م)

العراق

ليبيا

م�صر

 897ب/ي
 485ب/ي
 1870 -553ب/ي

نفط
نفط
نفط
نفط -غاز
غاز

خربت�-شرق  102نفط -غاز
مل قا�سم1-
حقل دمية

2425

كردامري2-

نفط خفيف

�سمريت2-
مريان غرب3-
ال�شيخ عدي2-
و-1م ن4

نفط
غاز
نفط
نفط -غاز

نيلو�س2-

نفط -غاز

ال�ساملية1-

نفط -غاز

�أحمد1-X -

نفط

2110

عمري1-X-

نفط -غاز

3628

3700
2754
3140

�شرق مطر 1-X-نفط -غاز
�شمال مطر 1-X-نفط -غاز
�شمال تورت
جنوب �سيث

غاز
غاز

القاطع  8ب

غاز

غرب �سما1-

غاز
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نتائج االختبار

االحتياطي

2755

 10 -5.2مليون قدم/3ي
 19.2مليون ب م ن يف
 524ب/ي متكثفات
 10.7مليون قدم/3ي غاز ت�شكيلة البطما

 950ب/ي
مليون قدم/3ي غاز
 17.5مليون قدم/3ي
 4235ب/ي
 6301ب/ي
 4.2مليون قدم/3ي غاز
 2900ب/ي
 17مليون قدم/3ي غاز
 890ب م ن/ي
 3500ب/ي
 150-250مليون برميل
 1مليون قدم/3ي غاز (جيولوجي)
 6153ب/ي
 6.29مليون قدم/3ي غاز
 3630ب/ي
 4.35مليون قدم/3ي غاز

 123مليار قدم مكعب غاز
 6.1مليون برميل متكثفات
 4-6مليار قدم مكعب
(جيولوجي)
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�أما على ال�صعيد العاملي ،فقد حتقق ما ال يقل عن  76اكت�شافاً جديداً يف عام
 ،2012منها  45اكت�شافاً للنفط ،و 32اكت�شافاً للغاز ،وتراوح حجم هذه االكت�شافات بني
�صغرية �إىل متو�سطة وكبرية وعمالقة ،ومن االكت�شافات الكبرية التي حتققت ميكن
الإ�شارة �إىل ما يلي:
يف تنزانيا ،حقق ائتالف مكون من �شركتي  ،BGو Ophir Energyاكت�شافهما
الرابع للغاز قبالة �سواحل جنوب تنزانيا عرب البئر  ،Joradi-1وا�ستناداً �إىل الدرا�سات
الأولية قدرت امل�صادر املكت�شفة القابلة للإنتاج بحوايل  4.4 2.5-تريليون قدم مكعب.
وقد حفر البئر يف مياه عمقها 1150م على بعد  39كم من ال�شاطئ .وكان االئتالف
قد حقق ثالثة اكت�شافات �سابقة منذ مطلع عام  ،2012هي  Chaza-1يف القاطع  ،1و
 Chewa-1و Pweza-1يف القاطع  .4وقدر جمموع امل�صادر املكت�شفة يف الآبار الأربعة
بحوايل  7تريليون قدم مكعب من الغاز ،ويخطط االئتالف حلفر بئر  Mzia-1يف
القاطع  1على بعد � 23إىل ال�شمال من االكت�شاف اجلديد .1يذكر �أن ح�ص�ص االئتالف
تتوزع بن�سبة  %60ل�شركة  ،BGو %40ل�شريكتها .و�أعلنت �شركتا  Statoil ASAو
 ،ExxonMobilعن حتقيق اكت�شاف للغاز يف احلو�ض الفرعي  Mafia Deepعرب البئر
التنقيبي  Zafarani-1الذي حفر �إىل عمق  5150م ،يف القاطع  2الذي تبلغ م�ساحته
حوايل  5500كم ،2وذلك �ضمن مياه عمقها  2582م .وقد بينت القيا�سات الكهربائية
البئرية التي �أجريت على البئر �أن االحتياطي اجليولوجي من الغاز فيه يقدر بحوايل
 5تريليون قدم مكعب.2
ويف الواليات املتحدة الأمريكية� ،أعلنت �شركة  Chesapeake Energyعن حتقيق
اكت�شاف كبري للنفط يف حو�ض  Anadarkoغربي �أوكالهوما ،حيث متتلك ال�شركة
منطقة تنقيب تبلغ م�ساحتها حوايل  121كيلومرت مربع .وقد �أجنزت ال�شركة املذكورة
حفر بئرين �أفقيني يف ت�شكيلة  ،Hogshooterحيث حفر البئر اال�ستك�شايف Thurman
 Horn 406Hعمودياً �إىل عمق  3000مرت ثم حفر مقطع �أفقي من خالله بطول 1500
1 Oil and Gas Journal, 26/3/2012
2 Oil and Gas Journal, 17 & 24/2/2012
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مرت ،وقد �أنتج البئر خالل الأيام الثمانية الأوىل من و�ضعه على االختبار حوايل 5400

ب/ي من النفط و  1200ب/ي من املتكثفات ،و  4.6مليون قدم مكعب يومياً من الغاز،
�أي ما يعادل يف جمموعه حوايل  7350برميل مكافئ نفط يف اليوم� .أما البئر الثاين
“ ”Meek 41 9Hفقد حفر �إىل عمق  3100مرت وحفر منه جذع �أفقي بطول  1450مرت،
و�أنتج خالل و�ضعه على االختبار ملدة  27يوماً مبعدل  1300ب/ي من النفط ،و365
ب/ي من املتكثفات ،و 1.4مليون قدم مكعب يومياً من الغاز� ،أي ما يعادل يف جمموعه
حوايل  1900برميل مكافئ نفط يف اليوم.1
ويف الهند ،حققت �شركة  (ONGC) Oil & Natural Gas Corp. Ltdاكت�شافاً
لثالث �أكرب مكمن نفطي يف مرتفع  Mumbaiيف حقل  D1حيث كانت قد قدرت
االحتياطي اجليولوجي يف احلقل بحوايل  600مليون برميل ،لكن اكت�شافها اجلديد
رفع االحتياطي اجليولوجي �إىل  1مليار برميل .يقع احلقل  D1يف مياه يرتاوح عمقها
بني  90-85مرتاً ،ويبعد قرابة  200كيلومرت عن �سواحل مدينة مومباي ،ويت�ألف من
�أربعة قواطع هي ،D1- 4 :و ،D1- 12و ،D1- 14و.D1- 2 /5
وكان البئر الأول يف القاطع  D1- 4قد حفر عام  1976ولكن انخفا�ض ن�سبة الغاز
�إىل النفط وطبيعة املكمن التي كانت متوقعة يف وقتها ت�سببا يف �إبطاء عملية ا�ستك�شاف
وتقييم القاطع ،ومل يحفر فيه غري  12بئراً على مرحلتني ،حيث و�صل �إنتاج احلقل
بعد املرحلة الثانية �إىل  17500برميل يومياً عام  2009انخف�ضت حتى عام � 2012إىل
 12500برميل يف اليوم .وقد و�ضعت ال�شركة خطة حفر لتطوير القاطعني ،D1- 4
و  D1- 14حيث تتوقع �أن يبلغ الإنتاج منهما � 36ألف ب/ي يف عام  ،2013ومت البدء
بحفر �أول بئر يف  14-D1يف �شهر �أيار/مايو  2012وبلغ عمقه النهائي  2830مرتاً،
واحتوى على نطاق منتج ب�سماكة  142مرتاً .ومع خطة التطوير التي يفرت�ض �أن ت�ؤتي
ثمارها يف عام  ،2014تتوقع ال�شركة �أن يبلغ معدل الإنتاج من حقل  D1حوايل 60
�ألف ب/ي .عالوة على ذلك� ،أعلنت  ONGCيف الربع الثالث من عام  2012عن حتقيق
ثالثة اكت�شافات للنفط والغاز خالل ثالثني يوماً ،وهي:
1 World Oil, 4/6/2012
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البئر  Madnam-3يف قاطع � NELP CY-ONN-2002 /2ضمن حو�ض Cauvery

يف منطقة  ،Tamil Naduوقد �أنتج البئرعند و�ضعه على االختبار مبعدل  713برميل
يومياً من النفط ( ،)37.5o APIو�أكرث من � 400ألف قدم مكعب يف اليوم من الغاز.
البئر  Mukkamala-1يف القاطع � PEL 1Bضمن حو�ض Krishna-Godavari

والذي �أنتج عند و�ضعه على االختبار  1.36مليون قدم مكعب من الغاز يومياً.

البئر  BH-86يف القاطع  PE LWOFF 123قبالة �سواحل مومباي ،والذي �أنتج
عند و�ضعه على االختبار مبعدل  280برميل من النفط يومياً� ،إ�ضافة �إىل  4مليون قدم
مكعب يومياً من الغاز.1
ويف ماليزيا� ،أعلنت �شركة  PETRONASعن حتقيق اكت�شافني كبريين للغاز يف املغمورة
قبالة �سواحل  ،Sarawakحفر البئر اال�ستك�شايف  Kuang North-2يف القاطع “”SK316
�إىل عمق  3223مرت واخرتق عموداً من ال�صخور احلاملة للغاز ب�سماكة  636مرت ،و�أ�شارت
التقديرات الأولية �إىل �أن االحتياطي اجليولوجي للحقل يبلغ  2.3تريليون قدم مكعب.
�أما االكت�شاف الثاين فكان عرب البئر  Tukau Timur Deep-1الذي حفر �إىل عمق
 4830مرت واخرتق  12مكمناً حام ً
ال للغاز تبلغ ال�سماكة الإجمالية لها  183مرت ،وقدر
االحتياطي اجليولوجي يف هذا االكت�شاف بحوايل  2.1تريليون قدم مكعب ،وهو يعترب
�أول بئر عايل ال�ضغط واحلرارة يتم �إكماله يف  ،Sarawakكما يعترب �أعمق بئر حفرته
ال�شركة.2
كما حققت �شركة  Lundin Petroleumاكت�شافاً كبرياً للغاز يف املغمورة �ضمن
القاطع  PM 307وذلك عرب البئر Tembakau-1الذي يقع على بعد  30كم �إىل الغرب
من �أقرب بنية حتتية متوفرة للنفط والغاز .حفر البئر يف مياه عمقها  67م ،وبلغ عمقه
 1565م .ومل توفر ال�شركة معلومات عن تقديراتها لالحتياطي املكت�شف.3
1 Oil and Gas Journal, 14/8/2012
2 Offshore Magazine, 27/11/2012
3 Offshore Technology, 22/11/2012
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و�أعلنت املك�سيك عن حتقيق اكت�شاف كبري من النفط على الياب�سة يف منطقة Pozo

 Naveganteالواقعة يف والية  ،Tabascoوجاء يف الإعالن �أن �شركة  Pemexعرثت
على النفط �ضمن مكمن يقع على عمق  6500م ،وتبلغ ال�سماكة الإجمالية للمكمن
 315م ،بينما ترتاوح تقديرات االحتياطي املكت�شف بني  500 50-مليون برميل ،مما
يجعل االكت�شاف اجلديد �أحد �أكرب االكت�شافات على الياب�سة يف املك�سيك خالل العقد
املن�صرم ،وهو االكت�شاف الثالث الكبري ل�شركة  Pemexيف عام  ،2012بعد اكت�شافني
�آخرين يف خليج املك�سيك .وكان “الرئي�س املك�سيكي” قد �أعلن يف �شهر �آب�/أغ�سط�س
�أن �شركة  Pemexقد حققت اكت�شافاً كبرياً يف املياه العميقة يف خليج املك�سيك على
بعد  39كم �إىل اجلنوب من احلدود مع الواليات املتحدة الأمريكية ،وذلك عرب البئر
“ ”Trion 1الذي حفر �إىل عمق  4500م ،وقدر متو�سط االحتياطي املكت�شف ()P3
بحوايل  400مليون برميل من النفط اخلفيف .بينما �أعلنت  Pemexيف �شهر ت�شرين
الأول� /أكتوبر عن حتقيق اكت�شاف للنفط يف املياه العميقة يف خليج املك�سيك عرب
البئر  Supremus-1الواقع يف حزام طي “ ،”Perdidoوتراوحت تقديرات االحتياطي
املكت�شف بني  175-75مليون برميل من النفط اخلفيف.1
ويف الرنويج ،حقق ائتالف تقوده �شركة  Statoilما يعترب ثاين اكت�شاف عمالق للنفط
والغاز يف بحر ال�شمال يف حقل  Havisيف الرنويج ،ويقع على بعد 7كم �إىل اجلنوب
الغربي من اكت�شاف  Skrugardالذي حققه االئتالف يف مطلع عام � 2011ضمن نف�س
الرتخي�ص .وقـــدرت �شركة � Statoilأن حجم االحتياطي القابل للإنتاج يرتاوح بني
 600-400مليون برميل مكافئ نفط يف االكت�شافني ،منها  300-200مليون برميل
مكافئ نفط يف االكت�شاف اجلديد .حفر البئر � 1-7/7220ضمن منطقة � Havisإىل
عمق  2200م �ضمن مياه عمقها  365م ،واخرتق  48م من ال�صخور احلاملة للغاز ،و128
م من ال�صخور احلاملة للنفط .و�أكد رئي�س ال�شركة يف ت�صريح له �أن حجم االحتياطي
وموا�صفات املكمن املكت�شف يجعله تو�أماً لالكت�شاف ال�سابق ،و�أن االكت�شافني فتحا ما
ميكن اعتباره �إقليماً نفطياً جديداً يف بحر ال�شمال .2يذكر �أن ال�شركات البرتولية تعتزم
ا�ستثمار  31مليار دوالر يف الرنويج خالل عام .2012
1 World Oil, 27/11/2012
2 Oil and Gas Journal, 9/1/2012
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ويف موزمبيق� ،أعلنت �شركة  Eniيف الربع الثالث من عام � 2012أن اكت�شافاً عمالقاً

للغاز عرب البئر � Mamba North East-2أ�ضاف حوايل  10تريليون قدم مكعب من
الغاز �إىل االحتياطي املحتمل يف “املنطقة امل�أمولة رقم  ”4قبالة �سواحل موزمبيق.
وقد حفر البئر املذكور �إىل عمق  5365مرتا يف مياه عمقها  1994مرتا على بعد 60
كيلومرت من �ساحل مدينة  .Capo Delgadoاخرتق البئر  200مرت من ال�صخور الرملية
املتطبقة احلاملة للغاز والعائدة �إىل �أدوار الأوليغو�سني والإيو�سني والباليو�سني.1
وتبع ذلك يف الربع الرابع من عام � 2012إعالن �شركة  Eniعن حتقيق اكت�شافني
عمالقني �آخرين للغاز ( ،Mamba South-2و )Coral-2يف جممع � Mambaضمن
“املنطقة امل�أمولة رقم  .”4وقد �أ�ضاف االكت�شافان  6تريليون قدم مكعب �إىل االحتياطي
اجليولوجي يف املنطقة لي�صبح حالياً بحدود  23تريليون قدم مكعب ،مع احتمال �أن
ي�صل هذا االحتياطي يف كامل املنطقة �إىل  75تريليون قدم مكعب .حفر البئر Mamba
 South-2يف مياه عمقها  1918مرتاً ،وبلغ عمقه النهائي  4300مرت،حيث اخرتق
 60مرتاً من ال�صخور احلاملة للغاز يف مكمن من دور الأوليغو�سني� .أما البئر الثاين
 Coral-2فحفر يف مياه عمقها  1950مرتاً ،وبلغ عمقه النهائي  4725مرتاً ،واخرتق
 140مرتاً من ال�صخور احلاملة للغاز من دور الإيو�سني.2

ويالحظ من البيانات التي توفرت �أن باقي دول العامل حققت خالل عام  2012ما ال
يقل عن  76اكت�شافاً ،منها  45اكت�شافاً للنفط ،و 32اكت�شافاً للغاز ،وب�إ�ضافة اكت�شافات
الدول الأع�ضاء ،يكون �إجمايل االكت�شافات التي حتققت عام  2012قد بلغ 103
اكت�شافات ،منها  63اكت�شافاً للنفط ،و 40اكت�شافاً للغاز .كما يالحظ �أن  16اكت�شافاً
قد حتققت يف مياه يقارب عمقها �أو يزيد عن 1000م ،كما هو مبني يف اجلدول (و)،
ٍ
كوجهة ا�ستك�شافية مدعومة بالتطورات
وهذا ما ي�شري �إىل تزايد �أهمية املياه العميقة
التكنولوجية يف خمتلف مناحي ال�صناعة البرتولية.
1 Oil and Gas Journal, 1/8/2012
2 Offshore Magazine, 6/12/2012
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اجلدولو :بع�ض االكت�شافات التي حتققت يف املياه �شديدة العمق عام 2012
الدولة

عمق املياه

االكت�شاف

�أ�سرتاليا

3-Satyr

1120

�أنغوال

Azul-1

923

1-BRSA-1080-CES

2129

Carcara

2027

1-BRSA-925A RJS

1747

4-GLF-31-ESS

1520

تنزانيا

Zafarani-1

2582

تنزانيا

Joradi-1

1150

�ساحل العاج

Paon-1X

2193

غانا

Pecan-1

2513

غانا

Sankofa East-1X

825

Tanin

1554

Mamba North East-2

1994

Coral-2

1950

Mamba South-2

1918

Big Bend

2195

الربازيل

فل�سطني املحتلة
موزمبيق
الواليات املتحدة الأمريكية

 -2احتياطيات النفط والغاز الطبيعي
ت�شري التقديرات �إىل ارتفاع احتياطي النفط يف عام  2012على امل�ستوى العاملي،
رغم انخفا�ض التقديرات يف بع�ض دول العامل.
 1-2احتياطي النفط
قدر احتياطي النفط العاملي يف عام  2012بحوايل  1256.6مليار برميل ،بارتفاع
ب�سيط بن�سبة  %1عن تقديرات عام  2011التي بلغت قرابة  1244.7مليار برميل ،وهو
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ما يعادل حوايل  11.9مليار برميل .وال ت�شتمل هذه التقديرات على احتياطيات النفوط
غري التقليدية ،مثل احتياطي النفط يف رمال القار وال�سجيل الزيتي يف كندا ،كما ال
ت�شمل هذه التقديرات احتياطيات البيتومني والنفط الثقيل والثقيل جداً يف فنزويال.
 1-1-2الدول الأع�ضاء والدول العربية الأخرى
بقيت تقديرات �إجمايل احتياطي النفط يف الدول الأع�ضاء وباقي الدول العربية
بدون تغيري يذكر عن تقديرات عام  ،2011حيث قدر احتياطي النفط يف الدول
الأع�ضاء عام  2012بحوايل  700مليار برميل ،بينما بلغ �إجمايل احتياطي النفط
يف الدول العربية حوايل  714مليار برميل .ويالحظ �أن تقديرات احتياطي العراق
انخف�ضت عملياً عن قيمتها يف عام  2010والتي كانت  142.3مليار برميل ،بينما بلغت
 141.4مليار برميل عام  ،2011و 141.35مليار برميل عام  ،2012بينما ارتفعت تلك
التقديرات يف ليبيا من  47.1مليار برميل عام  ،2009لت�صل �إىل  48مليار برميل عام
 ،2011و 48.01مليار برميل عام .2012
ومن الهام الت�أكيد على �أن تقديرات احتياطي الدول العربية تت�ضمن التقديرات
ال�سابقة الحتياطي النفط يف ال�سودان والتي مل تن�شر �أية بيانات ر�سمية بعد عن
حجمها الدقيق بعد انف�صال جنوب ال�سودان ر�سمياً عن البالد .وملا كانت بع�ض امل�صادر
ت�شري �إىل �أن  %75من االحتياطي يتو�ضع يف جنوب ال�سودان ،فيمكن القول مبدئياً �أن
احتياطي ال�سودان يقارب  1.68مليار برميل ،وعندها يكون احتياطي الدول العربية
جمتمعة حوايل  712.5مليار برميل.
يو�ضح ال�شكل ( )6-2ن�سبة م�ساهمة الدول الأع�ضاء واملجموعات الدولية الأخرى
يف تقديرات االحتياطي العاملي من النفط يف نهاية عام  .2012كما يبني ال�شكل ()7-2
تطور االحتياطيات امل�ؤكدة من النفط للدول الأع�ضاء ودول �أوبك خالل الفرتة من
� 2008إىل .2012
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ال�شكل 6-2
احتياطي النفط يف العامل نهاية عام 2012
()%

ال�شكل 7-2
تطور احتياطي النفط يف الدول الأع�ضاء ودول �أوبك2012-2008 ،
(مليار برميل)

 2-1-2املجموعات الدولية والدول الأخرى
ارتفعت تقديرات احتياطي النفط يف عدة دول خالل عام  ،2012مثل اململكة
املتحدة التي قدر االحتياطي فيها ب�أكرث من  3مليار برميل عام  2012مقابل  2.8مليار
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برميل عام  ،2011كما ارتفعت تقديرات االحتياطي يف الرنويج بن�سبة ب�سيطة مل
تتجاوز  %0.9لت�صل �إىل  5.37مليار برميل� ،أما االرتفاع امللحوظ فكان يف كومنولث
الدول امل�ستقلة حيث ارتفعت تقديرات االحتياطي يف رو�سيا االحتادية بن�سبة %33.3
من  60مليار برميل عام � ،2011إىل  80مليار برميل عام  .2012وارتفعت تقديرات
االحتياطي يف ال�صني بن�سبة  %5.2من  20.35مليار برميل عام � ،2011إىل حوايل 25.6
مليار برميل عام  .2012من جهة �أخرى انخف�ضت تقديرات االحتياطي يف عدة دول
مثل الربازيل واملك�سيك والبريو ،واملجر ،و�ألبانيا ،وهولندا ،و�إيطاليا ،و�أملانيا ،وفرن�سا،
والدامنرك ،والنم�سا ،والباك�ستان ،ونيوزيالندا ،وغريها .اجلدول (.)4-2
 2-2احتياطي الغاز الطبيعي
قدر احتياطي الغاز الطبيعي يف العامل يف عام  2012ب�أكرث من  192.36تريليون مرت
مكعب ،بارتفاع ب�سيط عن تقديرات عام  2011التي بلغت  191تريليون مرت مكعب.
ال�شكل ( )8-2واجلدول (.)5-2
ال�شكل 8-2
احتياطي الغاز الطبيعي يف العامل نهاية عام 2012
()%
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 1-2-2الدول الأع�ضاء والدول العربية الأخرى
ت�شري التقديرات �إىل �أن ارتفاع احتياطي الدول الأع�ضاء من  52.75تريليون
مرت مكعب عام � ،2011إىل �أكرث من  53تريليون مرت مكعب عام  .2012وبلغت ن�سبة
احتياطي الدول الأع�ضاء من الغاز الطبيعي  %27.6من �إجمايل احتياطي الغاز
الطبيعي يف العامل ،يف حني بلغت ح�صة الدول العربية جمتمعة حوايل  %28.4من
الإجمايل العاملي يف نهاية عام .2012
يبني ال�شكل ( )9-2تطور احتياطي الغاز الطبيعي يف الدول الأع�ضاء ودول �أوبك
خالل الفرتة .2012-2008
ال�شكل 9-2
تطور احتياطي الغاز الطبيعي يف الدول الأع�ضاء ودول �أوبك2012-2008 ،
(مليار مرت مكعب عند نهاية العام)

 2-2-2املجموعات الدولية والدول الأخرى
ارتفعت تقديرات احتياطي الغاز الطبيعي يف العديد من دول العامل ،ومنها �إيران
التي ت�شري البيانات املتاحة �إىل ارتفاع احتياطي الغاز الطبيعي فيها من  33تريليون
174

الف�صل الثاين

التطورات العاملية والعربية يف ا�ستك�شاف واحتياطي و�إنتاج م�صادر الطاقة

مرت مكعب عام � ،2011إىل  33.6تريليون مرت مكعب عام  .2012كما ارتفعت تقديرات
االحتياطي يف الرنويج مبقدار  63مليار مرت مكعب ،ويف كندا مبقدار  203مليار مرت
مكعب .وارتفعت تقديرات االحتياطي ب�شكل وا�ضح يف كومنولث الدول امل�ستقلة،
وخا�صة رو�سيا و�أذربيجان ،حيث ارتفعت التقديرات فيهما مبقدار  232و  121مليار
مرت مكعب على التوايل .وارتفعت تقديرات االحتياطي يف ال�صني بن�سبة  ،%16.1من
 3.04تريليون مرت مكعب� ،إىل  3.5تريليون مرت مكعب.
من جهة �أخرى ،انخف�ضت تقديرات االحتياطي يف اململكة املتحدة من  253مليار مرت
مكعب عام � ،2011إىل  246مليار مرت مكعب عام  ،2012ورمبا كان هذا االنخفا�ض من
�أحد الأ�سباب التي �شجعت اململكة املتحدة على رفع احلظر عن الت�شقيق الهيدروليكي
ملكامن الغاز غري التقليدي كما تقدم �آنفاً .بينما مل ت�شر التقديرات �إىل �أي تغري يف
احتياطي الغاز الطبيعي يف الواليات املتحدة الأمريكية.
� -3إنتاج ال�سوائل الهيدروكربونية والغاز الطبيعي
� 1-3إنتاج ال�سوائل الهيدروكربونية
ي�شمل �إنتاج ال�سوائل الهيدروكربونية ك ً
ال
الغاز الطبيعي .بينما يق�صد ب�إنتاج النفط ك ً
ال

من النفط اخلام ،واملتكثفات ،و�سوائل
من النفط اخلام واملتكثفات.

� 1-1-3إنتاج النفط
ت�شري التقديرات �إىل �أن معدل �إنتاج النفط اليومي على م�ستوى العامل قد ارتفع
لي�صل يف عام � 2012إىل حوايل  75.3مليون ب/ي ،مقارنة بحوايل 72.2مليون
ب/ي عام � ،2011أي بن�سبة تعادل  .%4.3بينما قدر �إنتاج �سوائل الغاز الطبيعي
يف عام  2011بحوايل  7.5مليون ب/ي ،منخف�ضاً بن�سبة  %9.9عن عام .2010
وبذلك يكون �إجمايل �إنتاج ال�سوائل الهيدروكربونية يف العامل عام  2012حوايل
 82.8مليون ب/ي ،بزيادة تقارب  3مليون ب/ي عن تقديرات عام  .2011ال�شكل
( )10-2واجلدول (.)6-2
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ال�شكل 10-2
توزع �إنتاج النفط يف العامل خالل عام 2012
()%

 1-1-1-3الدول الأع�ضاء والدول العربية الأخرى
ت�شري البيانات املتوفرة �إىل �أن �إنتاج النفط يف الدول الأع�ضاء قد ارتفع بن�سبة %8.7
من  21مليون ب/ي عام � 2011إىل  22.8مليون ب/ي عام  .2012حيث ارتفعت تقديرات
الإنتاج اليومي يف الإمارات العربية من  2.5مليون ب/ي عام � ،2011إىل  2.65مليون ب/ي
عام  .2012كما و�صل �إنتاج البحرين �إىل � 190ألف ب/ي عام  2012ارتفاعاً من تقدير
�سابق بلغ � 187.7ألف ب/ي .وت�شري التقديرات �إىل ارتفاع �إنتاج النفط يف ال�سعودية من
 9.24مليون ب/ي عام � 2011إىل  9.86مليون ب/ي عام  ،2012وارتفع �إنتاج العراق بن�سبة
 %9.7لي�صل �إىل حوايل  3مليون ب/ي ،ومثلها الكويت التي ارتفع �إنتاجها بن�سبة %11.9
عن عام  2011لي�صل �إىل حوايل  3مليون ب/ي عام  ،2012كما ارتفع �إنتاج ليبيا من
� 589.5ألف ب/ي عام � 2011إىل حوايل  1.4مليون ب/ي عام .2012
من جهة �أخرى ،انخف�ضت تقديرات الإنتاج يف تون�س من � 70ألف ب/ي عام 2011

�إىل � 66.8ألف ب/ي عام  ،2012وانخف�ض الإنتاج يف اجلزائر من  1.26مليون ب/ي
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عام � 2011إىل  1.22مليون ب/ي عام  ،2012بينما �شهدت �سورية انخفا�ضاً ملحوظاً

يف الإنتاج نتيجة الأو�ضاع ال�سيا�سية والأمنية التي متر فيها ،حيث قدر �إنتاجها عام
 2012بحوايل � 170ألف ب/ي عام  2012وهو ما ي�شكل انخفا�ضاً بن�سبة  %48.5عن
تقديرات عام  2011التي بلغت � 330ألف ب/ي .و�شهدت قطر انخفا�ضاً بن�سبة %9.3
من � 810ألف ب/ي عام � 2011إىل � 734.8ألف ب/ي عام  ،2012كما �سجلت م�صر
انخفا�ضاً بن�سبة  %3.5حيث �أنتجت � 671ألف ب/ي عام  2012مقارنة بحوايل 700
�ألف ب/ي عام .2011
�أما يف الدول غري الأع�ضاء يف �أوابك ،فقد ارتفع �إنتاج عمان للعام اخلام�س على
التوايل من � 790ألف ب/ي عام � ،2011إىل � 813ألف ب/ي عام  ،2012بينما انخف�ض
�إنتاج اليمن بن�سبة زادت عن  ،%9لي�صل �إىل � 172ألف ب/ي عام  .2012ال�شكالن
( )11-2( ،)10-2واجلدول (.)6-2
ال�شكل 11-2
معدالت �إنتاج النفط يف الدول الأع�ضاء ودول �أوبك2012-2008 ،
(مليون برميل/يوم)
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� 2-1-3إنتاج �سوائل الغاز الطبيعي يف الدول الأع�ضاء والعامل
ت�شري التقديرات �إىل انخفا�ض معدل �إنتاج �سوائل الغاز الطبيعي يف العامل
بن�سبة  %7.5من  8.9مليون ب/ي عام � ،2010إىل حوايل 7.5مليون ب/ي عام
 ،2011وت�شري البيانات �إىل انخفا�ض �إنتاج �سوائل الغاز الطبيعي يف الإمارات من
� 214ألف ب/ي عام � 2010إىل � 94ألف ب/ي عام  .2011كما ت�شري �إىل انخفا�ض
�إنتاج اجلزائر بن�سبة  %5.4من � 514ألف ب/ي عام � 2010إىل � 486ألف ب/ي
عام  ،2011ويف ليبيا انخف�ض الإنتاج بن�سبة  %72.7من � 70ألف ب/ي عام 2010
�إىل � 19ألف ب/ي عام  ،2011و�شهدت الكويت انخفا�ض الإنتاج بن�سبة  %25من
� 40ألف ب/ي عام � 2010إىل � 30ألف ب/ي عام  ،2011ويف م�صر انخف�ض �إنتاج
�سوائل الغاز الطبيعي بن�سبة  %31من � 158ألف ب/ي عام � 2010إىل � 109آالف
ب/ي عام .2011
�أما يف ال�سعودية فقد ارتفع �إنتاج �سوائل الغاز الطبيعي بن�سبة  %4.9من � 962ألف
ب/ي �إىل �أكرث من  1مليون ب/ي عام  ،2011وارتفع يف العراق من � 44ألف ب/ي عام
� 2010إىل � 45ألف ب/ي عام  ،2011بينما ارتفع �إنتاج قطر من �سوائل الغاز الطبيعي
بن�سبة  %19.9من � 835ألف ب/ي عام � 2010إىل �أكرث من 1مليون ب/ي عام .2011
بينما مل ت�شهد معدالت �إنتاج �سوائل الغاز الطبيعي تغرياً يذكر يف عمان �أو اليمن خالل
الفرتة من � 2010إىل .2011
وبذلك يكون �إجمايل �إنتاج �سوائل الغاز الطبيعي يف الدول الأع�ضاء قد انخف�ض
بن�سبة  %1.5بني عامي  2010و ،2011بينما انخف�ض �إجمايل �إنتاج �سوائل الغاز
الطبيعي يف الدول العربية بن�سبة  ،%1.4وبلغت ن�سبة �إنتاج �سوائل الغاز الطبيعي يف
الدول الأع�ضاء �إىل �إجمايل �إنتاج العامل حوايل % 37.6يف عام  ،2011ارتفاعاً من
 %.35عام  .2010اجلدول (.)7-2
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 2-3الغاز الطبيعي امل�سوق
ارتفعت معدالت الغاز الطبيعي امل�سوق على ال�صعيد العاملي يف عام  2011بن�سبـة
 ،%1.2حيث بلغت الكميات امل�سوقة عام  2010حوايل  3280مليار مرت مكعب ،بينمـا
قـدرت بحوالـي  3338مليار متـر مكعـب فـي عـام  .2011ال�شكـل ( ،)12-2واجلـدول
(.)8-2
ال�شكل 12-2
توزع الغاز الطبيعي امل�سوق يف العامل خالل عام 2011
()%

 1-2-3الدول الأع�ضاء والدول العربية الأخرى
ارتفعت كميات الغاز الطبيعي امل�سوق يف الدول الأع�ضاء من حوايل  5324مليار مرت
مكعب عام � ،2010إىل  5424مليار مرت مكعب عام � 2011أي بن�سبة تقارب  .%2حيث
�سجلت زيادة يف معدالت الكميـات امل�سوقـة فـي كـل من الإمارات بن�سبة ( )%2والبحرين
( )%2وال�سعودية ( )%5.3والعراق ( )%4.7وقطر ( )%11والكويت ( ،)%15.4بينما
انخف�ضت هذه الكميات يف تون�س بن�سبة ( )%13.8ويف اجلزائر ( ،)%1.3ويف �سورية
( ،)%9ويف ليبيا ( )%66.2ويف م�صر بن�سبة ( .)%0.5وبذلك تكون م�ساهمة الدول
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الأع�ضاء يف كميات الغاز الطبيعي امل�سوق عاملياً عام  2011حوايل  %16.2وهي تقارب
ن�سبة  %16.1يف عام .2010
�أما يف الدول غري الأع�ضاء ،فت�شري البيانات �إىل ارتفاع كميات الغاز الطبيعي امل�سوق
يف عمان بن�سبة  %11.3من  25.77مليار مرت مكعب عام � 2010إىل حوايل  28.7مليار مرت
مكعب عام  .2011وبلغت م�ساهمة الدول العربية جمتمعة حوايل  %17.1يف عام ،2011
مقارنة بحوايل  %16.9يف عام  .2010ال�شكالن ( )14-2( ،)13-2واجلدول (.)8-2
ال�شكل 13-2
تطور كميات الغاز الطبيعي امل�سوق يف الدول الأع�ضاء ودول �أوبك2011-2008 ،
(مليار مرت مكعب�/سنة)

ثانيا :الفحم احلجري
مل يطر�أ تغري يذكر على احتياطيات الفحم احلجري يف العامل عام  2011مقارنة
بعام  ،2010حيث بقيت التقديرات عند  860.9مليار طن.
ترتكـز �أكبـر احتياطيـات الفحم يف العامل يف الواليات املتحدة الأمريكية التي بلغت
ح�صتها عام  2011حوايل  %27.6من االحتياطي العاملي ،تلتها جمموعة دول االحتاد
ال�سوفيتي ال�سابق بن�سبة  ،%26.5ثـم ال�صني بن�سبـة  ،%13.3فا�سرتاليا بن�سبة ،%8.9
ثم الهند بن�سبة .%7
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�أما كمجموعات دولية ،ف�إن �أكرب االحتياطيات ترتكز يف �أوروبا ودول االحتاد
ال�سوفيتي ال�سابق بن�سبة  ،%35.4تليها جمموعة دول �آ�سيا وا�سرتاليا بن�سبة
 %30.87من االحتياطي العاملي ،ثم دول �أمريكا ال�شمالية بن�سبة  ،%28.47بينما
تتوزع باقي االحتياطيات ( )%5.27بني �أمريكا اجلنوبية و�أفريقيا وال�شرق الأو�سط.
ال�شكل (.)14-2
ال�شكل 14-2
احتياطي الفحم احلجري يف العامل نهاية عام 2011
()%

�أما فيما يخ�ص �إنتاج الفحم احلجري ،فقد ارتفع متو�سط الإنتاج العاملي بن�سبة
 %6.1بني عامي  2010و ،2011لي�صل �إىل  7695مليون طن� ،أنتجت منها ال�صني
لوحدها  3520مليون طن �أي ما يقارب  %46من الإنتاج العاملي ،تلتها الواليات املتحدة
التي �أنتجت حوايل  993مليون طن عام  2011وهو ما يعادل قرابة  %13من الإنتاج
العاملي .اجلـدول ( )10-2وال�شكـل (.)15-2
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ال�شكل 15-2
انتاج الفحم احلجري يف العامل نهاية عام 2011
()%

ويف خطوة جديدة من نوعها ،قررت الإمارات العربية املتحدة ا�ستخدام الفحم
لتوليد الكهرباء ،حيث وقعت �شركتا  Utico Middle Eastو Shanghai Electric
اتفاق �شراكة لإن�شاء �أكرب حمطة تعمل بالفحم النظيف لتوليد الكهرباء يف �إمارة ر�أ�س
اخليمة ،بر�أ�سمال يبلغ  408مليون دوالر ،وذلك لدعم القطاع ال�صناعي يف الإمارة.
وتقرر بناء املحطة اجلديدة يف مدينة ر�أ�س اخليمة املالحية الواقعة يف منطقة «خور
خوير» والتي ت�شهد معدالت منو �سريعة كمركز �صناعي رئي�سي وتتكامل مع املن�ش�آت
البحرية وميناء ال�صقر .و�سوف يتبنى امل�شروع املعايري ال�صديقة للبيئة ،وي�ساهم يف
دعم النمو االقت�صادي يف املنطقة ،ف� ً
ضال عن توفري الوظائف وفر�ص العمل ،كما �أنه
�سيخف�ض تعرفة الطاقة للم�صانع وي�ساهم يف دعم التنمية االقت�صادية يف الإمارة .ومن
املتوقع �أن يكتمل امل�شروع يف عام  ،2015و�سيكون قادراً على توليد  270ميغاواط من
الطاقة عند ت�شغيله بالكامل ،و�ست�ستخدم املحطة اجلديدة تكنولوجيا ا�صطياد الكربون.
يعد امل�شروع �إجنازاً مهماً حيث ي�ؤكد �أن حمطات الطاقة النظيفة التي تعمل بالفحم
تعترب �صديقة للبيئة �أكرث من حمطات الطاقة التي تعمل بالغاز ،كما �أن التقنيات التي
ت�ستخدمها �شركة �شانغهاي �إلكرتيك يف هذا املجال تعترب تقنيات رائدة مت جتريبها
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�سابقاً يف مناطق خمتلفة من العامل ،مما عزز ثقة القائمني على امل�شروع يف �أن ن�سبة
الكربيت يف غازات العادم وانبعاث غاز ثاين �أك�سيد الكربون �ستكون �شبه معدومة.
وح�سب بنود االتفاقية� ،ستكون �شركة �شانغهاي �إلكرتيك �شريكاً يف �أ�سهم ر�أ�س املال
امل�شروع ،ف� ً
ضال عن توفريها للمعرفة واخلربات التكنولوجية ،يف حني �ستكون يوتيكو
ال�شرق الأو�سط �شريكاً يف �أ�سهم ر�أ�س املال للم�شروع امل�شرتك �إىل جانب جمموعة من
امل�ستثمرين البارزين.1
ثالثا :الطاقة النووية
بلغ عدد املفاعالت العاملة يف العامل لتوليد الكهرباء يف نهاية عام 435 ،2010

مفاعال طاقتها الإجمالية  368791ميغا واط كهرباء ،وهناك  65مفاع ً
ال قيد الإن�شاء
تبلغ طاقتها  61962ميغا واط كهرباء .اجلدول (.)11-2
ويبدو �أن الإمارات العربية املتحدة ت�سري قدماً يف طريق ا�ستغالل هذا النوع من
الطاقة ،حيث كانت م�ؤ�س�سة الطاقة الكهربائية الكورية  KEPCOقد �أعلنت �أن العمل
على بناء حمطات الطاقة النووية الأربع يف الإمارات العربية املتحدة �سيبد�أ يف �شهر
متوز/يوليو  ،2012وهـو موعـد متـقـدم ب�أربعـة �أ�شهـر عن املوعـد املعـلن �سـابقاً ،ومن
املقرر �أن يتم االنتهاء من �إن�شاء املحطات املذكورة بني عامي  2017و .2020كما �أعلنت
ال�شركة �أنها �ستبد�أ ب�إجراء حمادثات مع الإمارات العربية املتحدة يف عام  2013تدور
حول �إن�شاء �أربع حمطات �أخرى 2قد ي�ستكمل بنا�ؤها يف عام .2021

وقد �أعلنت م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية يف  19متوز/يوليو عن البدء ب�أعمال
�صب اخلر�سانة للوحدة الأوىل يف موقع الرباكة.
كما منحت م�ؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية (� )ENECأربعة عقود بقيمة 3

مليارات دوالر ل�ست �شركات لتزويدها بخدمات الوقود النووي لأول حمطة �إماراتية
عاملة بالوقود النووي يف موقع براكة الواقع غرب مدينة �أبو ظبي .3حيث �سي�ساهم

1 Technical Review Middle East, 7/10/2012
2 Technical Review Middle East, 3/4/2012
3 Technical Review, Middle East, 15/8/2012
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هذا الوقود يف توليد  450مليون ميغا واط من الكهرباء خالل فرتة متتد خلم�سة
ع�شر عاماً بعد بدء ت�شغيل املحطة يف عام  ،2017ومن املقرر �أن يبد�أ توريد الوقود
النووي بني عامي  .2015-2014وتهدف امل�ؤ�س�سة �إىل بناء �أربع حمطات نووية بطاقة
 1400ميغا واط لكل منها ،حيث �ستفتتح الأوىل عام  ،2017بينما تفتتح البقية يف
�أعوام  ،2018و ،2019و.2020
رابعا :م�صادر الطاقات املتجددة
 - 1الطاقة الكهرومائية
�أ  -الطاقة الكهرومائية يف العامل
احتلت ال�صني املرتبة الأوىل بني الدول التي ت�ستغل امل�صادر املائية لتوليد الطاقة
الكهربائية حيث بلغ �إجمايل الطاقات الكهرومائية املركبة فيها حتى نهاية عام
 2010حوايل  210جيغا واط .تلتها الربازيل يف املـرتبـة الثـانيـة حيث بلـغ �إجمـالـي
الطاقـات الكهرومائيـة املركبة فيهـا  84جيغا واط ،فيما احتلت الواليات املتحدة
الأمريكية املرتبة الثالثة بطاقة كهرومائيـة مركبة و�صلت �إىل  79جيغا واط عام
 2010مقارنة مع  75جيغا واط عام  .2009وفـي اليـابـان ،انخف�ض �إجمـالـي الطـاقـة
الكهـرومـائـيـة املـركبـة �إىل  28جيغا واط عام  2010بينما كان  47.2جيغاواط عام
� ،2009أما فـي فرن�سـا فقد بلـغ �إجمـالـي الطـاقـة الكهـرومـائـيـة املـركبـة  25.3جيغا
واط عام  ،2009وانخف�ض �إىل  21جيغا واط عام  .2010وقد بلغ �إجمايل الطاقة
الكهرومائية املركبة يف دول العامل  936جيغا واط يف عام  ، 2010ويبني اجلدول
( )12-2توزعها يف بع�ض دول العامل ،كما يبني املخطط (ج) ن�سب توزع الطاقة
الكهرومائية بني هذه الدول.
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املخطط ج
ن�سب توزع الطاقات الكهرومائية املركبة يف بع�ض دول العامل عام 2010

ب -الطاقة الكهرومائية يف الدول العربية
ت�ستغل العديد من الدول العربية م�صادر املياه املتوفرة لديها يف توليد الطاقة
الكهربائية ،ومنها م�صر والعراق واملغرب وال�سودان و�سورية ،وغريها من الدول
العربية.
وت�شري البيانات الإح�صائية� 1إىل �أن ا�ستهالك الطاقة الكهرومائية بلغ  0.2تريا واط
�ساعة يف اجلزائر عام  ،2010وارتفع �إىل  0.4تريا واط �ساعة عام  ،2011وبلغ 12.9
تريا واط �ساعة يف م�صر عام  ،2010بينما ارتفع بن�سبة  %5.8عام  2011لي�صل �إىل
 13.7تريا واط �ساعة .بينما ذكر املغرب� 2أن  %33من �إجمايل ا�ستهالكها الكهربائي
عام  2010متت تلبيته عن طريق امل�صادر الكهرومائية� ،أي ما يعادل حوايل  8691جيغا
واط �ساعة.
1 BP, Statistical Review of World Energy, 2012.
� 2إ�ستراتيجية المغرب في مجال الطاقات المتجددة ،المكتب الوطني للكهرباء والماء ال�صالح لل�شرب ،الم�ؤتمر العام الرابع لالتحاد
العربي للكهرباء ،الدوحة – قطر ،كانون الثاني /يناير .2013
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 - 2طاقة الرياح
�أ -طاقة الرياح يف العامل
ت�شري البيانات �إىل �أن �سوق طاقة الرياح العاملي ا�ستعاد عافيته �إىل حد ما خالل
عام  ،2011حيث ارتفع �إجمايل الطاقة املركبة من طاقة الرياح يف العامل عام ،2011
لي�صل �إىل حوايل  237.7جيغاواط مقارنة بحوايل  200جيغاواط يف نهاية عام ،2010
وهو ارتفاع يعادل قرابة .%20
وقد بلغ منو الطاقة املركبة يف ال�صني  %39.4بني عامي  2010و ،2011حيث و�صل
�إجمايل طاقة الرياح املركبة فيها �إىل  62.4جيغاواط ،تلتها ال�سويد بن�سبة منو بلغت
 ،%35.6ثم كندا ثم تركيا ثم الهند وباقي دول العامل كما هو مبني يف املخطط (د).
املخطط د
تغري ن�سب منو طاقة الرياح املركبة يف بع�ض دول العامل بني عامي  2010و 2011

ب  -طاقة الرياح يف الدول العربية
بلغ �إجمايل طاقة الرياح املركبة يف م�صر  552ميغا واط يف عام  ،2011بدون تغري
عن العام ال�سابق ،بينما ارتفعت الطاقة املركبة يف تون�س مبعدل  %12لت�صل �إىل 277
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ميغاواط عام  2011مقارنة بحوايل  247ميغاواط عام  ،2010كما ارتفعت طاقة الرياح
املركبة يف املغرب بن�سبة  %11من  263ميغاواط عام  2010لت�صل �إىل  292ميغاواط
عام .2011
ويبدو �أن املغرب كان من بني الدول العربية التي �أبدت اهتماماً متزايداً بهذا ال�ش�أن،
حيث منح يف مطلع عام � 2012شركة � Siemens Energyأول عقد لتوريد  44عنفة
ريحية تبلغ ا�ستطاعتها الإجمالية  100ميغاواط وذلك ملزرعتني ريحيتني “ ”Haouma
و”  ،”Foum El Ouedويت�ضمن العقد توريد وتركيب وت�شغيل العنفات �إ�ضافة �إىل
�صيانتها ملدة خم�س �سنوات ،1ومن املتوقع �أن تبد�أ العنفات الإنتاج التجاري للكهرباء يف
�صيف عام  .2013يذكر �أن احلكومة املغربية و�ضعت ن�صب عينيها �أن تتمكن من �إنتاج
 % 40-20من حاجتها من الكهرباء عرب م�صادر الطاقة املتجددة يف عام .2020
ويف �شهر �أبريل  ،2012منحت احلكومة عقداً �آخر الئتالف تقوده EDF Energies

 ،لتوريد  50عنفة ريحية طاقة كل منها  3ميغاواط ،وذلك مل�شروع �آخر �شمال املغرب
تبلغ ا�ستطاعته الإجمالية  150ميغاواط.2
كما ح�صل املغرب يف �أواخر عام  ،2012على موافقة البنك الأفريقي للتنمية
( )AfDBعلى منحه قر�ضاً بقيمة  800مليون دوالر بهدف ت�شجيع اال�ستثمارات املغربية
اخلا�صة يف جمال طاقة الرياح والطاقة ال�شم�سية.3
ويف لبنان ،ذكر يف �شهر كانون الأول/دي�سمرب � 2012أن بنك اال�ستثمار الأوربي
يعر�ض خم�سني مليون يورو (حوايل  66مليون دوالر) بهدف دعم متويل اال�ستثمارات
اللبنانية اخلا�صة يف جمال الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة ،ومنها طاقة الرياح.4

1 Technical Review Middle East, 28/1/ 2012.
2 Technical Review Middle East, 18/4/2012.
3 Clean Technology Business Review, 5/9/2012.
4 Clean Technology Business Review, 28/12/2012.

187

 - 3الطاقة ال�شم�سية
�أ – الطاقة ال�شم�سية يف العامل
ارتفع �إجمايل الطاقات الفوتوفولتية الرتاكمية املركبة يف العامل عام � 2010إىل
حوايل  39.5جيغاواط وهو ما ميثل زيادة بن�سبة  %72.4عن �إجمايل الطاقات املركبة
عام  2009والتي بلغت حوايل  23جيغاواط.
وقد ت�صدرت �أملانيا دول العامل حيث بلغ �إجمايل الطاقات الفوتوفولتية الرتاكمية
املركبة فيها  24820ميغا واط ،وبلغ معدل النمو يف هذه الطاقة فيها  %43بني عامي
2010و  ،2011تلتها �إيطاليا بطاقة �إجمالية بلغت 12728ميغا واط ،وهي زيادة كبرية
تعادل  %265عن الطاقة املركبة يف �إيطاليا عام  2010والتي بلغت  3502ميغاواط،
ثم اليابان بطاقة �إجمالية مركبة بلغت  4914ميغا واط ،بينما حلت الواليات املتحدة
الأمريكية يف املركز الرابع بطاقة �إجمالية بلغت  4389ميغا واط ،وانتقلت �إ�سبانيا �إىل
املركز اخلام�س بطاقة �إجمالية بلغت  4270ميغا واط.
يبني املخطط (هـ) ،ترتيب بع�ض دول العامل ح�سب ن�سبة �إجمايل الطاقات
الفوتوفولتية الرتاكمية املركبة فيها يف عام .2010
املخطط هـ
ن�سبة �إجمايل الطاقة الفوتوفولتية يف بع�ض دول العامل
�إىل �إجمايل الطاقة املركبة يف العامل يف عام 2011
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ب – الطاقة ال�شم�سية يف الدول العربية
تتوفر الطاقة ال�شم�سية يف كافة دول املنطقة العربية مبعدالت تزيد عن معظم
مناطق العامل الأخرى ،وقد بد�أت بع�ض الدول العربية تخطو خطوات مت�سارعة يف
هذا املجال ،ومنها الإمارات العربية املتحدة ،حيث منحت �سلطة الكهرباء واملاء يف
دبي عقداً هند�سياً ملجموعة ا�ست�شارية �أملانية بهدف تطوير حديقة حممد بن را�شد �آل
مكتوم للطاقة ال�شم�سية ،و�سوف تعمل املجموعة على التوازي مع فرعها يف �إمارة �أبو
ظبي لبناء حمطة توليد فوتوفولتية بطاقة تبلغ  10ميغاواط وبتكلفة تقدر بحوايل 3.2
مليار دوالر وذلك يف منطقة “�سيح الدحل” على طريق دبي العني.1
كما وقع معهد “م�صدر للعلوم والتكنولوجيا” يف �أبو ظبي عقداً مع �شركة Siemens

 Energyللتعاون يف جمال البحث لتطوير ا�ستخدام الألواح الفوتوفولتية يف املنطقة،
و�سوف تركز ن�شاطات الأبحاث امل�شرتكة على حتري خ�صائ�ص املواد املغلفة لهذه
الألواح ،والتي تتعر�ض با�ستمرار لت�أثري الرمال والغبار وعوامل الطق�س املختلفة ،حيث
�ستجري حماولة التو�صل �إىل مواد مغلفة ال حتتاج لنف�س كمية املياه الالزمة حالياً
لتنظيف هذه الألواح .كما �سيتم البحث يف �ش�أن اال�ستخدام التجاري لهذه الألواح يف
منطقة ال�شرق الأو�سط.2
ويف البحرين ،تتعاون كل من  Petra Solarو�شركة نفط البحرين “بابكو” والهيئة
الوطنية للنفط والغاز “نوغا” على م�شروع �شم�سي بطاقة  5ميغاواط من الكهرباء،
وي�ستخدم امل�شروع تقنية ال�شبكة الذكية التي طورتها �شركة “برتا �سوالر” لإي�صال
الطاقة �إىل عدة مناطق يف البحرين ومنها مدينة العوايل وجامعة البحرين ،كما يقدم
امل�شروع يف طياته فر�صاً هامة للبحث والتطوير للجامعات البحرينية .ويعترب امل�شروع
اخلطوة الأوىل �ضمن خطة ترمي �إىل بناء نظام بيئي قوي يكون مبثابة حجر الأ�سا�س
للتطبيقات امل�ستقبلية امل�شابهة.3
1 Technical Review Middle East, January, 2012.
2 Siemens Energy, official website, 18/1/2012.
3 Technical Review, Middle East, 8/8/2012.
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ويف قطر ،وقعت �شركة قطر لتقنيات الطاقة ال�شم�سية “ Qatar Solar

 “ Technologiesو�شركة “  “ Gasal QSCاتفاقية طويلة الأجل لتوريد
الهيدروجني والنيرتوجني ،حيث �ستقوم �شركة غزال ،مبوجب االتفاقية ،باال�ستثمار
يف العديد من وحدات �إنتاج الهيدروجني عايل النقاء وربط �شركة قطر لتقنيات
الطاقة ال�شم�سية ب�شبكة خطوط �أنابيب النيرتوجني التابعة لها يف مدينة را�س
لفان ال�صناعية ،فيما �ستقوم �شركة “  “ Air Liquid Engineeringبت�صميم وبناء
الوحدات اجلديدة ،بينما تتوىل �شركة غزال �إدارة وت�شغيل تلك الوحدات عرب
تو�صيل �شبكة خطوط الأنابيب التابعة لها �إىل مدينة را�س لفان ال�صناعية 1خالل
عام .2013
ويف الكويت ،وقعت م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية “ ”KPCومعهد الكويت للأبحاث
العلمية “ ”KISRعلى عقد لتنفيذ املرحلة الثانية من م�شروع الطاقة ال�شم�سية بتكلفة
تبلغ  1.5مليون دينار كويتي ،2ويهدف امل�شروع �إىل ت�شجيع ا�ستخدام الطاقة ال�شم�سية
لتوليد الكهرباء ،وقد بينت املرحلة الأوىل من امل�شروع والتي ت�ضمن الدرا�سات
والأبحاث� ،أن الطاقة ال�شم�سية تعترب م�صدراً واعداً لتوليد الكهرباء يف الكويت ،ومن
املخطط �أن يتم تنفيذ امل�شروع خالل ال�سنوات الثالث القادمة.3
ويف الأردن� ،أعلنت �شركة  Trina Solarال�صينية عن خطط مل�شروع بناء حمطة
طاقة �شم�سية بتكلفة  200مليون دوالر ،حيث ذكرت ال�شركة املخت�صة بتقنية اخلاليا
الفوتوفولتية �أنها يف طور التفاو�ض مع وزارة الطاقة الأردنية حول امل�شروع الذي يعترب
�أول مبادرة جتارية من نوعها يف هذا املجال يف الأردن .وكان م�س�ؤولون عن قطاع
الطاقة يف الأردن قد دخلوا يف مفاو�ضات مع  20م�ؤ�س�سة خمتلفة لإن�شاء �سل�سلة من
حمطات توليد الكهرباء العاملة بطاقة الرياح �أو الطاقة ال�شم�سية ،وهي حمطات
�صغرية �إىل متو�سطة احلجم.4
1 Technical Review, Middle East, 13/8/2012.
 2حوالي  5.3مليون دوالر �أمريكي ح�سب �سعر ال�صرف بتاريخ .20/1/2013
3 Kuwait Times, 6/5/2012.
4 Technical Review, Middle East, 18/7/2012.
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ويف عمان� ،أعلنت كل من ،Terra Nex Financial Engineering AG Switzerland
وجمموعة  Middle East Best Selectللتمويل ،عن خطط مل�شروع بقيمة  2مليار دوالر
لتطوير ا�ستخدام م�صادر الطاقة ال�شم�سية يف عمان ،وذلك عرب م�شروع يرمي �إىل
توليد حوايل  400ميغاواط من الكهرباء ،ومن املخطط �أن يتم بناء م�صانع خا�صة
ل�صناعة الألواح ال�شم�سية و�إطاراتها املعدنية وذلك لتغطية حاجة ال�سوق املحلي ثم
للت�صدير.1
 - 4طاقة احلرارة اجلوفية ()Geothermal
�أ – طاقة احلرارة اجلوفية يف العامل
ارتفع �إجمايل طاقة احلرارة اجلوفية املركبة يف العامل من  10906.2ميغا واط
عام � ،2010إىل  11014ميغاواط يف عام  ،2011مبعدل منو �سنوي بلغ  .%1اجلدول
( .)15-2وحتتل الواليات املتحدة الأمريكية املرتبة الأوىل يف العامل با�ستخدام هذه
النوع من الطاقة ،حيث بلغ �إجمايل طاقة احلرارة اجلوفية املركبة فيها  3112ميغاواط
عام  2011بارتفاع طفيف بن�سبة  %0.3عن عام  .2010ولوحظ ارتفاع طاقة احلرارة
اجلوفية املركبة يف عدد من دول العامل مثل �أي�سلندا بن�سبة  ،%15.6وكو�ستاريكا بن�سبة
 %25.3وتركيا بن�سبة  ،%21.3بينما لوحظ انخفا�ض طاقة احلرارة اجلوفية املركبة
يف املك�سيك بن�سبة .%7.4
ويبني املخطط (و) ،ن�سب توزع طاقة احلرارة اجلوفية املركبة يف بع�ض دول العامل
�إىل �إجمايل هذا النوع من الطاقة املركبة يف عام .2011

1 Solar Server, 15/1/2012
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املخطط و
ن�سب توزع طاقة احلرارة اجلوفية املركبة يف بع�ض دول العامل
�إىل �إجمايل هذا النوع من الطاقة املركبة يف عام 2011

ب– طاقة احلرارة اجلوفية يف الدول العربية
ال تزال م�صادر احلرارة اجلوفية املكت�شفة يف الدول العربية حمدودة ،كما �أن
عمليات البحث اجليولوجي مل ت�ستكمل بعد ،ومع ذلك ف�إن هناك �إمكانيات حمدودة
يف كل من م�صر والأردن واليمن و�سورية وال�سعودية واملغرب وتون�س واجلزائر مل يتم
ا�ستغاللها حتى الآن.
 - 5طاقة الكتلة احليوية ال�صلبة ()Solid Biomass
ت�أتي الواليات املتحدة يف �أول قائمة الدول من حيث حجم الطاقة املركبة من طاقة
الكتلة احليوية ال�صلبة ب�إجمايل بلغ  7361ميغا واط يف عام � 2010أي بزيادة تعادل
 %1.3عن عام � .2009أما من حيث ن�سبة النمو يف �إجمايل الطاقة املركبة من طاقة
الكتلة احليوية بني عامي  2009و ،2010فقد �أتت كوريا اجلنوبية يف ال�صدارة بن�سبة
منو بلغت  ،%360تلتها اململكة املتحدة بن�سبة منو  ،%29.3ويبني املخطط (ز) ،توزع
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التطورات العاملية والعربية يف ا�ستك�شاف واحتياطي و�إنتاج م�صادر الطاقة

هذه الن�سب بني بع�ض الدول الأع�ضاء يف وكالة الطاقة الدولية ،حيث يالحظ �أن الطاقة
املركبة يف بع�ض هذه الدول مل تتغري بني عامي  ،2009و( 2010املك�سيك ،وتركيا) ،بينما
تناق�صت يف �إيطاليا بن�سبة  ،%7.3ويف جمهورية الت�شيك بن�سبة .%18.1
ويبني اجلدول (� )16-2إجمايل طاقة الكتلة احليوية ال�صلبة املركبة يف بع�ض دول
العامل لعامي  2009و.2010
املخطط ز
توزع ن�سب النمو يف �إجمايل الطاقة املركبة من طاقة
1
الكتلة احليوية بني عامي  2009و2010

ب– طاقة الكتلة احليوية يف الدول العربية
ت�ستخدم طاقة الكتلة احليوية يف كافة الدول العربية وخا�صة يف املناطق النائية
ب�شكل بدائي يف جمال الطبخ والتدفئة� ،إال �أن هذه امل�صادر حمدودة ن�سبيا نظرا
لطبيعة معظم الأرا�ضي �شبه اجلافة ،وتعترب املخلفات الزراعية والأخ�شاب وخملفات
احليوانات امل�صدر الرئي�سي للكتلة احليوية.
 1ي�ضاف لهذا المخطط ن�سبة النمو التي بلغت  306%في كوريا الجنوبية ،والتي تم �إخفا�ؤها من المخطط حتى ال ت�ؤثر على
و�ضوحه.
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 -6طاقة املد واجلزر واملحيطات
ا�ستنادا �إىل �إح�صاءات وكالة الطاقة الدولية بلغ �إجمايل الطاقة املركبة من طاقة
املـد واجلـزر واملحيطـات فـي الـدول الأع�ضـاء فـي الوكـالـة  261ميغا واط عـام ،2010
دون تغـري عـن الأعـوام ال�سابقـة ،مـوزعة بني فرن�سا ( 240ميغا واط) ،وكندا ( 20ميغا
واط) ،واململكة املتحدة ( 1ميغا واط).
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اجلدول 1-2
نشاط املسح الزلزالي في مختلف مناطق العالم
2012-2008
(فرقة  /الشهر)
٭

2008

2009

2010

2011

2012

الشرق األوسط

29

34

33

35

33

أفريقيا

63

72

71

60

54

أوروبا

34

32

30

35

39

كومنولث الدول المستقلة

48

45

47

47

46

الشرق األقصى

61

70

68

68

67

الواليات المتحدة األمريكية

72

63

63

67

69

كندا

17

10

9

14

13

أمريكا الالتينية

32

35

40

37

34

اجمالي العالم

356

361

361

363

355

المصادر:
 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ بنك المعلومات. World Oil, Jan. 2012.٭
World Geophysical News is no Longer being produced by IHS.
http://www.ihs.com/products/oil-gas-information/news-analysis/world-geophysical.aspx.
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اجلدول 2-2
معدل عدد احلفارات العاملة في مختلف مناطق العالم
2012-2008
(حفارة)
٭

2008

2009

2010

2011

2012

الشرق األوسط

280

252

265

292

351

أفريقيا

65

62

83

78

95

أوروبا

98

84

94

118

116

آسيا  /باسيفيك

252

243

269

256

241

الواليات المتحدة األمريكية

1878

1075

1541

1875

1943

كندا

379

206

351

423

364

أمريكا الالتينية

384

356

383

424

427

اجمالي العالم

3336

2278

2986

3466

3537

المصادر:
 -منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ بنك المعلومات.

 Baker Hughes, Oct. 2012.٭ -
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اجلدول 3-2
االكتشافات البترولية في الدول األعضاء وبعض الدول العربية األخرى
2012 - 2008
2008

2010

2009

٭

2012

2011

نفط

غاز

نفط

غاز

نفط

غاز

نفط

غاز

نفط

غاز

اإلمارات

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

البحرين

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

تونس

2

2

1

-

1

4

4

1

2

-

الجزائر

2

9

4

12

3

10

-

2

3

-

السعودية

-

-

5

5

-

1

-

-

-

1

سورية

2

-

5

1

2

-

3

1

1

0

العراق

-

-

3

1

1

1

2

1

6

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

قطر
٭٭

3

2

1

1

1

-

2

1

-

-

ليبيا

8

-

6

-

6

1

1

-

1

-

مصر

37

24

40

24

41

22

8

4

5

6

الكويت

54

37

66

44

56

39

20

10

18

8

السودان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

عُمان

3

1

5

-

1

2

1

-

-

-

المغرب

-

1

-

3

-

1

-

3

-

-

اليمن

1

-

9

1

-

-

-

2

-

-

اجمالي الدول األعضاء

اجمالي الدول العربية

58

39

80

48

57

42

21

15

18

٭ بيانات تقديرية
٭ ٭ بيانات رسمية
المصادر:
 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ بنك المعلومات. -منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ نشرة متابعة مصادر الطاقة عربيا وعالميا  ،أعداد مختلفة عام .2011
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اجلدول 4-2
احتياطي النفط عربيا وعامليا
2012-2008
(مليار برميل عند نهاية السنة)

اإلمارات
البحرين
تونس
الجزائر
السعودية
سورية
العراق
قطر
الكويت
ليبيا
مصر

اجمالي الدول األعضاء

السودان
عُمان
اليمن

اجمالي الدول العربية

انغوال
ايران
فنزويال
نيجيريا
االكوادور

اجمالي دول أوبك
غير العربية
اجمالي دول أوبك

نسبة التغير
2011/2012
)(%

2008

2009

2010

2011

٭

2012

97.80

97.80

97.80

97.80

97.80

0.0

0.12

0.12

0.12

0.12

0.12

0.0

0.43

0.43

0.43

0.43

0.43

12.20

12.20

12.20

12.20

12.20

)(1.2
0.0

264.06

264.59

264.59

265.40

265.41

0.0

2.50

2.50

2.50

2.50

2.50

0.0

115.00

115.00

142.30

141.40

141.35

25.41

26.70

25.50

25.30

25.30

)(0.0
0.0

101.50

101.50

101.50

101.50

101.50

0.0

44.27

46.42

47.10

48.00

48.01

0.0

4.40
699.02

2.3
0.0

6.70

6.70

6.70

6.70

6.70

0.0

5.50

5.50

5.50

5.50

5.50

0.0

3.00
714.22

12.4
0.1

9.50

9.50

13.05

10.47

10.47

0.0

137.62

137.62

151.17

154.58

154.58

0.0

99.40

99.40

99.40

99.40

99.40

0.0

37.20

37.20

37.20

37.20

37.20

0.0

6.51

6.51

7.21

8.24

8.24

0.1

309.89 308.02 290.23 290.23

309.89

0.0

1001.49 999.01 954.44 950.47

1001.46

)(0.0

4.30
4.30
4.50
4.40
698.95 698.34 671.76 667.69

2.67
2.67
2.67
2.67
713.82 713.21 686.63 682.56

يتبع
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(تابع) اجلدول 4-2

البرازيل
المملكة المتحدة
النرويج
الواليات المتحدة
المكسيك
كندا
كومنولث الدول المستقلة
منها  :اذربيجان
اوزبكستان
تركمانستان
روسيا االتحادية
كازاخستان
الصين
باقي دول العالم
اجمالي العالم

نسبة الدول األعضاء للعالم )(%
نسبة الدول العربية للعالم )(%
نسبة دول أوبك للعالم )(%

نسبة التغير
2011/2012
)(%
)(5.9

2008

2009

2010

2011

٭

2012

12.62

12.80

12.86

13.99

13.15

3.41

3.08

2.86

2.83

3.10

9.7

6.68

6.68

5.67

5.32

5.37

0.9

21.32

19.12

19.12

20.68

20.68

)(0.0

10.50

10.40

10.40

10.16

10.24

0.7

4.94

6.10

6.10

5.60

6.00

7.1

98.80

98.90

98.90

98.90

119.06

20.4

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

0.0

0.59

0.59

0.59

0.59

0.59

0.0

0.60

0.60

0.60

0.60

0.60

0.0

60.00

60.00

60.00

60.00

80.00

33.3

30.00

30.00

30.00

30.00

30.00

0.0

16.30

20.35

20.35

20.35

25.58

25.7

23.55

33.83

39.19

43.17

29.3

)(32.1

1256.59 1244.70 1236.68 1188.12 1170.91
57.0
58.3
81.2

56.5
57.8
80.3

56.5
57.7
80.8

56.2
57.3
80.5

55.6

1.0

56.8
79.7

٭ بيانات تقديرية
٭ ٭ بيانات رسمية
مالحظات:
أ  -األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
ب  -احتياطيات كل من السعودية والكويت تشمل نصف احتياطي المنطقة المقسومة.
ج  -االحتياطي العالمي ال يشمل احتياطيات النفوط الثقيلة جدا والبيتومين في فنزويال.
د  -احتياطي كندا ال يشمل احتياطيات النفوط غير التقليدية ،ومنها االحتياطي الموجود في رمال القار .
المصادر:
-منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ بنك المعلومات.
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- BP Statistical Review of World Energy, June 2012 .
- Oil & Gas Journal, 1 Jan. 2013.
- OPEC Annual Statistical Bulletin, 2012.
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اجلدول 5-2
احتياطي الغاز الطبيعي عربيا وعامليا
2012-2008
(مليار متر مكعب عند نهاية السنة)

اإلمارات

البحرين
تونس

الجزائر

السعودية
سورية

العراق
قطر

الكويت
ليبيا

٭٭

مصر

اجمالي الدول األعضاء

السودان
عُمان

اليمن

اجمالي الدول العربية

انغوال
ايران

فنزويال

نيجيريا

االكوادور

اجمالي دول أوبك غير العربية
اجمالي دول أوبك

2008

2009

2010

2011

6091

6091

6091

6091

نسبة التغير
2012٭ 2011/2012
)(%
0.0
6091

92

92

92

92

92

0.0

65

65

65

65

65

0.0

4504

4504

4504

4504

4504

0.0

7570

7920

8016

8016

8151

0.0

285

285

285

285

285

0.0

3170

3170

3158

3158

3158

0.0

25466

25202 25201 25201 25366

0.7

1784

1784

1784

1784

1784

0.0

1540

1549

1495

1495

1547

)(0.0

2186

6.9

2152

52719

2186

2466

2466

53065 53157 53157 53012

0.6

85

85

85

85

85.0

0.0

950

950

950

950

950.0

0.0

479

479

479

479

479.0

0.0

54233
272

54579 54671 54671 54526
310

310

310

366

0.6
18.1

29610

33612 33090 33090 29610

1.6

4983

5065

5525

5525

5525

0.0

5292

5292

5110

5110

5154

0.9

8

8

8

8

7

)(12.5

40165
90290

44664 44043 44043 40285
95101 94292 94292 90669

يتبع
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1.4
0.8

(تابع) اجلدول 5-2

٭

نسبة التغير
2011/2012
)(%

2008

2009

2010

2011

2012

البرازيل

365

364

366

417

396

)(5.2

المملكة المتحدة

343

292

256

253

246

)(2.8

النرويج

2313

2313

2039

2007

2070

3.1

الواليات المتحدة

6732

6928

6928

7717

7717

0.0

المكسيك

373

360

339

490

488

)(0.5

كندا

1640

1754

1754

1727

1930

11.7

كومنولث الدول المستقلة

56458

61301

61301

61301

61675

0.6

850

850

850

850

991

16.6

اوزبكستان

1841

1841

1841

1841

1841

)(0.0

تركمانستان

2662

7504

7504

7504

7504

0.0

روسيا االتحادية

47573

47573

47573

47573

47805

0.5

كازاخستان

2407

2407

2407

2407

2407

)(0.0

الصين

2265

3036

3036

3036

3524

16.1

باقي دول العالم

11475

17095

17160

15786

15079

)(4.5

منها  :اذربيجان

اجمالي العالم
نسبة الدول األعضاء للعالم )(%
نسبة الدول العربية للعالم )(%
نسبة دول أوبك للعالم )(%

192367 191042 191893 188254 176362
29.9
30.8
51.2

28.2
29.0
48.2

27.7
28.5
49.1

27.6
28.4
49.4

27.6

0.7

28.4
49.4

٭ بيانات تقديرية
٭٭ بيانات رسمية
مالحظة:
أ  -األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
ب  -احتياطي أوبك ال يشمل احتياطي إندونيسيا التي علقت عضويتها.
المصادر:
 -منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ بنك المعلومات.

202

- Oil & Gas Journal, 1 Jan. 2011.
- OPEC Annual Statistical Bulletin, 2010/2011.
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اوال :انتاج النفط

اإلمارات
البحرين
تونس

الجزائر

السعودية
سورية

العراق
قطر

٭٭

الكويت
ليبيا

مصر

اجمالي الدول األعضاء

السودان

٭٭

عُمان

اليمن

اجمالي الدول العربية

انغوال
ايران

فنزويال

نيجيريا

االكوادور

اجلدول 6-2
انتاج السوائل الهيدروكربونية عربيا وعامليا
2012-2008
(ألف برميل /يوم)

2008

2009

2010

2011

2572.2

2241.6

2323.8

2517.0

182.2

182.4

181.1

190.0

85.0

82.0

78.8

70.0

1356.0

1216.0

1189.8

1257.0

8532.0

8184.0

8165.6

9241.0

390.0

375.1

387.0

330.0

2280.5

2336.2

2358.1

2668.0

842.8

733.0

733.4

810.0

2676.0

2261.6

2312.1

2659.0

1721.5

1473.9

1486.6

589.5

695.0
554.3
564.3
528.2
21026.5 19770.6 19650.1 21166.4

نسبة التغير
2012٭ 2011/2012
)(%
5.4
2653.9
0.0
190.0
)(4.6
66.8
)(2.9
1220.6
6.8
9866.1
)(48.5
170.0
9.7
2927.5
)(9.3
734.8
11.9
2976.0
133.2
1375.0
)(3.5
671.0
8.7
22851.7

457.0

475.2

480.0

470.0

470.0

0.0

672.0

712.0

755.0

790.0

813.0

2.9

172.5
190.0
275.0
284.1
293.5
24307.2 22476.5 21280.6 21121.4 22588.9
1896.3

1896.3

1691.2

1660.0

1674.0

0.8

4055.7

3557.1

3544.5

3623.0

3749.0

3.5

3118.5

2878.1

2853.6

2383.0

2779.0

16.6

2017.4

1842.0

2048.3

2119.0

2463.0

16.2

501.4

464.7

473.3

489.0

503.0

2.9

اجمالي دول أوبك غير العربية 11168.0 10274.0 10610.9 10638.2 11589.3
اجمالي دول أوبك

)(9.2
8.1

32921.9 30015.5 29180.3 29084.5 31570.3

يتبع
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8.7
9.7

(تابع) اجلدول 6-2
2008
البرازيل
المملكة المتحدة
النرويج
الواليات المتحدة
المكسيك
كندا
كومنولث الدول المستقلة
منها  :اذربيجان
اوزبكستان
تركمانستان
روسيا االتحادية
كازاخستان
الصين
باقي دول العالم

اجمالي العالم

2009

2010

2011

٭

2012

2017.5 2094.0 2049.7 1957.0 1810.1
695.3
993.6
1196.2 1292.7 1343.6
1491.2 1739.4 1875.0 2017.0 2020.0
6633.8 5642.5 5486.0 5309.0 4940.2
2549.0 2561.3 2594.3 2620.7 2807.7
2272.1 2082.8 2016.8 2034.0 2164.0
12792.0 13264.5 13220.5 12661.0 12429.5
861.3
931.0
1027.4 1014.0
914.1
70.0
86.0
87.0
85.0
105.0
215.4
220.0
220.0
220.0
220.0
9935.0 10325.0 10147.6 9919.3 9768.4
1559.5 1600.0 1600.0 1285.8 1385.0
4228.1 4090.2 4049.0 3802.0 3802.8
7148.7 6986.0 7431.4 7613.0 18553.1

75302.9 72204.8 71810.4 71066.0 84049.2

نسبة التغير
2010/2011
)(%
)(3.7
)(30.0
)(14.3
17.6
)(0.5
9.1
)(3.6
)(7.5
)(18.6
)(2.1
)(3.8
)(2.5
3.4
2.3
4.3

نسبة الدول األعضاء للعالم )(%
نسبة الدول العربية للعالم )(%
نسبة دول أوبك للعالم )(%
ثانيا  :انتاج سوائل الغاز الطبيعي
2814.1 2814.1 2857.0 2698.4 3314.2
انتاج الدول االعضاء
2939.1 2982.0 2818.4 3412.2
انتاج الدول العربية
7489.0 7489.0 8093.0 8980.0 9223.0
اجمالي انتاج العالم
اجمالي انتاج السوائل الهيدروكربونية
82791.9 79693.8 79903.4 80046.0 93272.2
اجمالي انتاج العالم
29.9
28.3
27.9
26.2
نسبة الدول األعضاء الجمالي العالم ()%
31.9
30.4
29.9
27.9
نسبة الدول العربية الجمالي العالم ()%
25.2
26.9
37.6

27.7
29.7
40.9

27.5
29.6
40.6

29.1
31.1
41.6

٭ بيانات تقديرية
٭ ٭ بيانات رسمية
مالحظة:
أ  -األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
ب  -انتاج كل من السعودية والكويت يشمل نصف انتاج المنطقة المقسومة.
ج  -البيانات تتضمن متوسط إنتاج عشرة أشهر ،يناير  -أكتوبر  2012إال إذا ذكر غير ذلك.
المصادر:
ـ منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ بنك المعلومات.

30.3
32.3
43.7

- Oil & Gas Journal, 1 Jan. 2013.
- OPEC Annual Statistical Bulletin 2012.
- JODI Data Initiative
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اجلدول 7-2
انتاج سوائل الغاز الطبيعي في الدول األعضاء والدول العربية األخرى
2011-2008
(ألف برميل /يوم)
2008

2009

2010

2011

نسبة التغير
2010/2011
)(%

اإلمارات

250

250

214

94.0

)(56.1

البحرين

10

10

10

11.0

10.0

الجزائر

1100

572

514

486.0

)(5.4

السعودية

1434

897

962

1009.0

4.9

سورية ٭

10

10

10

10.0

0.0

العراق

30

41

44

45.0

2.3

قطر

200

636

835

1001.0

19.9

الكويت

30

40

40

30.0

)(25.0

ليبيا

80

80

70

19.1

)(72.7

مصر

164

158

158

109.0

3314

2698

2857

2814

)(31.0
)(1.5

عمان

88

100

105

105.0

0.0

اليمن

10

20

20

20.0

0.0

3412

2818

2982

2939

)(1.4

9223

8980

8093

7489.0

)(7.5

35.9

30٫0

35.3

37.6

اجمالي الدول األعضاء

اجمالي الدول العربية
اجمالي العالم
نسبة الدول األعضاء للعالم )(%

٭ بيانات عام  2011هي بيانات رسمية باستثناء سورية واليمن.
المصادر:
 -منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ بنك المعلومات.

- Oil & Energy Trends, Annual Statistical Review, 2012.
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اجلدول 8-2
الغاز الطبيعي املسوق عربيا وعامليا
2011-2008
(مليون متر مكعب /سنة)
٭

نسبة التغير
2010/2011
)(%

2008

2009

2010

2011

اإلمارات

50240

48840

51282

52300

2.0

البحرين ٭ ٭

12600

9800

10200

10400

2.0

تونس

3300

3540

3830

3300

)(13.8

الجزائر ٭ ٭

86500

81426

83900

82800

)(1.3

السعودية ٭ ٭

80440

78450

87660

92300

5.3

سورية

6000

6500

7800

7100

)(9.0

العراق ٭ ٭

1880

9400

8600

9000

4.7

قطر

76981

119400

182400

202500

11.0

الكويت ٭ ٭

12700

11489

11700

13500

15.4

ليبيا ٭ ٭

15900

22500

23400

7900

)(66.2

مصر ٭ ٭

60994

62070

61600

61300

)(0.5

اجمالي الدول األعضاء
عُمان٭ ٭

407535

453415

532372

542400

1.9

25200

24496

25768

28692

11.3

432735

477911

558140

571092

2.3

انغوال

680

690

733

752.0

2.6

ايران

116300

175742

187357

188753.0

0.7

فنزويال

20750

18430

19728

20769.0

5.3

نيجيريا

32825

23206

28099

41323.0

47.1

االكوادور

260

296

330

241.0

)(27.0

اجمالي الدول العربية

اجمالي دول أوبك غير العربية
اجمالي دول أوبك

يتبع
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170815

495456

218364

589869

236247

685189

251838

712138

6.6

3.9
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(تابع) اجلدول 8-2
نسبة التغير
2010/2011
)(%

٭

2008

2009

2010

2011

المملكة المتحدة

69600

59600

57100

45200

()20.8

النرويج

99200

103500

106350

101400

()4.7

الواليات المتحدة

574400

593400

604100

651300

7.8

المكسيك

54000

58200

55278

52500

()5.0

كندا

173400

161400

159800

160500

0.4

كومنولث الدول المستقلة

827300

719100

784780

785500

0.1

منها  :أذربيجان

11000

14900

15100

14800

()2.0

أوزبكستان

62200

64400

59100

57000

()3.6

تركمانستان

66100

36400

42400

59500

40.3

روسيا االتحادية

601700

527500

588900

607000

3.1

كازاخستان

18700

17800

17600

19300

9.7

الصين

80300

85200

94800

102500

8.1

باقي دول العالم

578950

552826

641321

616241

()3.9

اجمالي العالم
نسبة الدول األعضاء للعالم )(%
نسبة الدول العربية للعالم )(%
نسبة دول أوبك للعالم )(%

3338071 3297916 3029501 3060700
13.3
14.1
16.2

٭ بيانات تقديرية
٭ ٭ بيانات رسمية
مالحظة:
أ  -األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
المصادر:
ـ منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ بنك المعلومات.

15.0
15.8
19.5

16.1
16.9
20.8

16.2

1.2

17.1
21.3

- Oil & Energy Trends, Annual Statistical Review, 2012.
- Statistical review of world energy full report 2012 .

207

اجلدول 9-2
احتياطي الفحم احلجري في العالم
2011-2008
(مليار طن نهاية العام)
2008

2009

2010

2011

244.9

244.9

243.9

245.1

6.6

6.6

6.6

6.6

238.3

238.3

237.3

237.3

أمريكا الجنوبية والوسطى

16.2

16.2

13.7

12.5

منها :البرازيل

7.1

7.1

4.6

4.6

كولومبيا

6.8

6.8

6.7

6.7

أوروبا

272.2

272.2

304.6

304.6

منها :دول االتحاد السوفيتي السابق

222.2

222.2

224.5

228

آسيا واستراليا

259.3

259.3

265.8

265.8

منها :استراليا

76.2

76.2

76.4

76.4

4.3

4.3

5.5

5.5

الصين

114.5

114.5

114.5

114.5

الهند

58.6

58.6

60.6

60.6

أفريقيا

32.0

32.0

31.7

31.7

منها :جنوب أفريقيا

30.4

30.4

30.2

30.2

الشرق األوسط

1.4

1.4

1.2

1.2

اجمالى العالم

826.0

826.0

860.9

860.9

أمريكا الشمالية
كندا
الواليات المتحدة

اندونيسيا

المصدر:

- BP Statistical Review of World Energy, June 2009, June 2010 , June 2011 and June 2012 .
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اجلدول 10-2
انتاج الفحم احلجري في العالم
2011-2008
(مليون طن  /سنة)
2008

2009

2010

2011

أمريكا الشمالية

1131.4

1038.5

1052.5

1060.9

كندا

68.4

63.3

67.9

68.2

الواليات المتحدة

1063.0

975.2

984.6

992.8

أمريكا الجنوبية والوسطى

98.4

92.9

96.5

117

منها :البرازيل

6.6

5.1

5.5

6.2

المكسيك

11.5

10.5

9.3

15.7

كولومبيا

73.5

72.8

74.4

85.8

1250.9

1163.2

1194.3

1256.8

519.2

476.1

501.0

536.2

آسيا واستراليا

4076.6

4331.1

4683.5

5000.1

منها :استراليا

399.2

413.2

423.9

415.5

الصين

2802.0

2973.0

3240.0

3520

الهند

515.9

556.0

569.9

588.5

أفريقيا

255.7

253.6

256.9

259.5

منها :جنوب أفريقيا

252.6

250.6

253.8

255.1

الشرق األوسط

1.6

1.2

1.2

1.2

اجمالى العالم

6822.1

6904.6

7254.6

7695.4

أوروبا
منها :دول االتحاد السوفيتي السابق

المصدر:

- BP Statistical Review of World Energy, June 2009, June 2010 , June 2011 and June 2012 .

209

اجلدول 11-2
املفاعالت النووية العاملة وقيد االنشاء في العالم
(نهاية عام )2011
المفاعالت العاملة

األرجنتين
أرمينيا

أسبانيا
ألمانيا

أكرانيا
ايران

باكستان
البرازيل
بلجيكا
بلغاريا
تايوان

جمهورية التشيك

جمهورية السلوفاك
جنوب أفريقيا

روسيا االتحادية
رومانيا

سلوفينيا
السويد

سويسرا
الصين
فرنسا
فنلندا

يتبع

210

المفاعالت
قيد االنشاء

الكهرباء المولدة
بالطاقة النووية 2011
من اجمالي
الكهرباء
)(%
5.0

العدد

السعة
ميغاوات

العدد

السعة
ميغاوات

TWh.

2

935

1

692

5.9

1

375

8

7567

-

-

2.4

33.2

55.1

19.5

9

12068

-

102.3

17.8
47.2
-

-

-

15

13107

2

1900

84.9

1

915

-

-

0.1

-

3

725

2

630

3.8

3.8

2

1884

1

1245

14.8

3.2

7

5927

2

1906

-

2

-

45.9

54.0

1906

15.3

32.6

6

4982

2

2600

40.4

19.0

6

3678

4

1816

-

2

-

26.7

33.0

782

5.9

41.7

2

1800

33

23643

-

11

-

12.9

5.2

8188

162.0

17.6

2

1300

1

688

-

-

10.8

19.0

5.9

41.7

10

9298

5

3263

-

58.1

39.6

25.7

40.9

16

11816

26

26620

82.6

1.9

58

63130

1

1600

423.5

77.7

4

2716

1

1600

22.3

31.6

-

-

-

-

-
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(تابع) اجلدول 11-2
المفاعالت العاملة

المفاعالت
قيد االنشاء

الكهرباء المولدة
بالطاقة النووية 2010

العدد

السعة
ميغاوات

العدد

السعة
ميغاوات

TWh.

من اجمالي
الكهرباء
)(%

كندا

18

12624

-

-

88.3

15.3

كوريا الجنوبية

21

18698

5

5560

147.8

34.6

المكسيك

2

1300

-

-

9.3

3.6

المملكة المتحدة

18

9920

-

-

62.7

17.8

الهند

20

4391

7

4824

29.0

3.7

هنغاريا

4

1889

-

-

14.7

43.3

هولندا

1

482

-

-

3.9

3.6

الواليات المتحدة

104

101240

1

1165

790.4

19.3

اليابان

50

44215

2

2650

156.2

18.1

اجمالي العالم

433

368791

65

61962

2518.0

٭ حسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام  2008تم اغالق المفاعل في أرمينيا إال أنه لم يزل واردا في احصائياتها
المصادر:

- BP Statistical Review of World Energy, June 2012 .
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اجلدول 12-2
اجمالي الطاقة الكهرومائية املركبة في بعض دول العالم لعامي
لعام 2010
الطاقة المركبة
) - MWميغاواط(
2010
الصين

210000

البرازيل

84000

الواليات المتحدة االمريكية

كندا

79000
76000

روسيا

50000

الهند

38000

النرويج

30000

اليابان

28000

فرنسا

21000

ايطاليا

20000

باقي دول العالم

إجمالي العالم

المصادر:

302000
936000

- IEA Renewables Information 2012 .

212

جداول الفصل الثاني

اجلدول 13-2
اجمالي طاقات الرياح املركبة في بعض دول العالم لعامي
2011 - 2010
الطاقة المركبة
) - MWميغاواط(
الواليات المتحدة االمريكية
المانيا
الصين
أسبانيا
الهند
ايطاليا
فرنسا
الدانمارك
المملكة المتحدة
البرتغال
كندا
هولندا
اليابان
السويد
النمسا
بولندا
تركيا
مصر
المغرب
هنغاريا
تونس

مالحظة :األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
المصادر:

2010

2011

معدل النمو السنوي
2010/2011
)(%

40274
27191
44781
20676
13065
5793
5961
3805
5378
3837
4011
2241
2429
2141
1013
1231
1320
552
263
323

47084
29075
62412
21726
16078
6743
6836
3926
6470
4214
5278
2309
2595
2904
1086
1667
1729
552
292
357

16.9
6.9
39.4
5.1
23.1
16.4
14.7
3.2
20.3
9.8
31.6
3.0
6.8
35.6
7.2
35.4
31.0
0.0
11.0
10.5

247

277

12.1

- BP Statistical Review of World Energy, June 2012 .
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اجلدول 14-2
اجمالي الطاقات الفوتولولتية التراكمية املركبة في بعض دول العالم لعامي
2011 - 2010
الطاقة المركبة
) - MWميغاواط(
2010

2011

معدل النمو السنوي
2010/2011
)(%

المانيا

17370

24820

43

اسبانيا

3915

4270

9

اليابان

3618

4914

36

الواليات المتحدة األمريكية

2534

4389

73

ايطاليا

3502

12782

265

كوريا الجنوبية

656

748

14

فرنسا

1054

2576

144

استراليا

571

1345

136

هولندا

88

118

34

سويسرا

111

211

90

كندا

291

654

125

النمسا

96

174

81

المملكة المتحدة

70

1014

1349

المكسيك

31

41

31

باقي دول العالم

5622

11316

101

اجمالي العالم

39529.0

69371.1

75.5

المصدر:

- BP Statistical Review of World Energy, June 2012 .
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اجلدول 15-2
اجمالي طاقة احلرارة اجلوفية املركبة في بعض دول العالم لعامي
2011 - 2010
الطاقة المركبة
) - MWميغاواط(
2010

2011

معدل النمو السنوي
2010/2011
)(%

الواليات المتحدة األمريكية

3101.6

3112

0.3

الفلبين

1966.0

1967

0.1

اندونيسيا

1189.0

1189

0.0

المكسيك

958.0

887

)(7.4

ايطاليا

863.0

863

0.0

نيوزيلندا

769.0

769

0.0

ايسلندا

575.1

665

15.6

اليابان

502.0

502

0.0

السلفادور

204.4

204.4

0.0

كينيا

167.0

170

1.8

كوستاريكا

166.0

208

25.3

نيكاراغوا

87.5

88

0.6

روسيا

82.0

82

0.0

تركيا

94.0

114

21.3

البرتغال

29.0

26

0.0

باقي دول العالم

152.6

164.6

7.9

10906.2

11014.0

1.0

اجمالي دول العالم
مالحظة :األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
المصادر:

- BP Statistical Review of World Energy, June 2012 .
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اجلدول 16-2
اجمالي طاقة الكتلة احليوية املركبة في بعض دول العالم لعامي
2010 - 2009
الطاقة المركبة
) - MWميغاواط(
2009

2010

معدل النمو السنوي
2009/2010
)(%

الواليات المتحدة األمريكية

7264

7361

1.3

السويد

3142

3178

1.1

ايطاليا

438

406

)(7.3

فنلندا

1807

1910

5.7

النمسا

2024

2394

18.3

المانيا

2169

2725

25.6

الدانمارك

704

868

23.3

المملكة المتحدة

631

816

29.3

المكسيك

473

473

0.0

جمهورية التشيك

254

271

6.7

استراليا

537

440

)(18.1

بلجيكا

554

640

15.5

كندا

1526

1553

1.8

هولندا

551

686

24.5

اسبانيا

502

545

8.6

تركيا

47

47

0.0

كوريا الجنوبية

10

46

360.0

مالحظة :األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
المصدر:
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الف�صل الثالث
التطورات العاملية والعربية يف ال�صناعات
النفطية الالحقة
�أو ً
ال� :صناعة التكرير
 .1التطورات العاملية
�سجل �إجمايل طاقات عمليات التقطري االبتدائي للنفط اخلام ارتفاعاً طفيفاً قـدره
� 81ألف ب/ي عـن م�ستـواه يف العام املا�ضي ،حيـث بلغ يف نهـايـة عـام  2012حوالـي
 88.96مليون ب/ي ،مقابل  88.05مليون ب/ي نهاية عام  .2011كما ا�ستقر عدد
م�صايف النفط العاملة على ما كان عليه عام  2011عند  655م�صفاة .ال�شكل (.)1-3
على الرغم من ثبات عدد امل�صايف يف منطقة �أمريكا ال�شمالية �إال �أن �إجمايل الطاقة
ال�شكل 1-3
تطور الطاقة التكريرية وعدد امل�صايف يف العامل 2012-2004
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التكريرية ارتفع مبقدار � 340ألف ب/ي نتيجة ت�شغيل م�شروع تو�سيع م�صفاة موتيفا،
جنوب �شرق تك�سا�س من � 325ألف ب/ي �إىل � 600ألف ب/ي� ،إ�ضافة �إىل رفع الطاقة
التكريرية لبع�ض امل�صايف القائمة.
ا�ستمرت عمليات �إغالق وتخفي�ض طاقة م�صايف النفط التي كانت �سائدة يف كل من
�أمريكا ال�شمالية و�أوروبا الغربية يف عامي  2010و ،2011ف�ض ً
ال عن حاالت بيع امل�صايف
ودمج �شركات التكرير يف هاتني املنطقتني.
يف بلدان منظمة التعاون الإقت�صادي والتنمية ا�ستمرت حاالت تخفي�ض الطاقة
التكريرية يف �إطار جهودها للتعايف من انعكا�سات الركود العاملي الذي بد�أ يف عام ،2008
�إ�ضافة �إىل مات�شهده البلدان الأوروبية من �إجراءات ملعاجلة �أزمة الديون التي �ضربت
بع�ضها .فبعد �أن �أغلقت م�صفاتان يف �أوروبا الغربية يف عام � 2011أغلقت م�صفاة �أخرى
يف عام  2012وانخف�ض �إجمايل الطاقة التكريرية ب�أكرث من � 400ألف ب/ي.
ت�شهد �صناعة تكرير النفط يف كل من ال�صني والهند تطورات هامة تهدف �إىل رفع
الطاقة التكريرية لتلبية الطلب ال�شديد على املنتجات النفطية يف الأ�سواق املحلية
وحت�سني مرونة امل�صايف لتكرار �أنواع متعددة من النفوط اخلام.

كما ت�سعى ال�صني حالياً �إىل حتديث العديد من م�صايف النفط ال�صغرية احلجم
التي ترتاوح طاقتها التكريرية بني � 120-40ألف ب/ي ،وذلك نتيجة القرار الذي
�أ�صدرته الهيئة الوطنية للإ�صالح والتنمية يف عام  2011والقا�ضي مبنع ت�شغيل امل�صايف
ذات الطاقة التكريرية الأدنى من � 40ألف ب/ي بحلول عام  2013بهدف الإ�ستفادة
من �إقت�صاد احلجم وحت�سني كفاءة ا�ستهالك الطاقة يف �صناعة التكرير ،مما دفع
العديد من امل�صايف ال�صغرية املحلية �إىل الإندماج مع امل�صايف الكبرية �أو تو�سيع طاقتها
التكريرية تفادياً للإغالق.
�أظهـرت نتــائج درا�ســة �أعدتهـا �شركـة فاكت�س غلوبال �إنريجي الأمريكية (FACTS

� )Global Energyأن ال�صني �ستتمكن من �إ�ضافة حوايل  5مليون ب/ي �إىل �إجمايل
طاقتها التكريرية لي�صل �إىل 16مليون ب/ي بحلول عام .2020
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يتوقع يف مطلع عام  2013بدء عمليات الإنتاج التجريبي مل�صفاة جديدة �أن�ش�أتها
�شركة برتوت�شاينا ( )PetroChinaيف مقاطعة �سيخوان ( )Sichuanالتابعة ملدينة
بينجزهو ( )Pengzhouجنوب غرب ال�صني.
كما بد�أت �شركة نفط املغمورة الوطنية ال�صينية ( )CNOOCب�إن�شاء م�صفاة
طاقتها التكريرية � 60ألف ب/ي يف مدينة تايزهو ( )Taizhouالتابعة ملقاطعة جيانغ�سو
( )Jiangsuو�سط ال�ساحل ال�شرقي بكلفة قدرها  1.6مليار دوالر .يذكر �أن ال�شركة
متتلك م�صفاة رئي�سية يف مقاطعة جوانغدونغ ( )Guangdongطاقتها � 240ألف ب/ي
وتخطط لتو�سيعها بحوايل � 200ألف ب/ي بحلول عام .2014
يف مطلع عام  2012اتفقت م�ؤ�س�سة البرتول الوطنية ال�صينية ( )CNPCمع �شركة
برتوليو�س الفنزويلية ( )Petroleos de Venezuela SAعلى �إن�شاء م�صفاة م�شرتكة طاقتها
التكريرية � 400ألف ب/ي بكلفة  8.3مليار دوالر �أمريكي ،ويتوقع �إجنازها يف عام .2015
كما وقعت �شركة �سينوبيك (� )Sinopecإتفاقية �أولية لإن�شاء جممع للتكرير
والبرتوكيماويات يف زاجنيانغ ( )Zhanjiangالتابعة ملقاطعة غوانغدونغ ()Guangdong
اجلنوبية مب�شاركة كل من �شركة توتال الفرن�سية ( )Totalوم�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
يتكون املجمع من م�صفاة تكرير طاقتها � 300ألف ب/ي متكاملة مع وحدات �إنتاج
برتوكيماويات.
ويف �آذار /مار�س � 2012أعلنت �شركة �سينوبيك عن خطتها مل�ضاعفة الطاقة
التكريرية الإ�سمية مل�صفاة ليويانغ ( )Luoyangيف مركز مقاطعة هينان ()Henan
وقدرها � 200ألف ب/ي.
على نحو م�شابه للو�ضع القائم يف ال�صني و�ضعت الهند العديد من خطط تو�سيع
امل�صايف القائمة ،منها ماهو قيد التنفيذ ،ومنها مايجري التخطيط لتنفيذه م�ستقب ً
ال.
فقد �أعلنت �شركة النفط الهندية عام  2011عن خطة لرفع �إجمايل طاقتها التكريرية
�إىل  2.46مليون ب/ي بحلول عام  2020وذلك من خالل �إن�شاء م�صفاتني جديدتني
وتو�سيع امل�صايف القائمة ،وذلك على النحو التايل:
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•�إن�شاء م�صفاة تبلغ طاقتها التكريرية � 300ألف ب/ي يف اجلزء الغربي للهند،
�إ�ضافة �إىل تو�سيع م�صفاة كوجارات ( )Gujaratيف مدينة كويايل ()Koyali
على مرحلتني .يتم يف املرحلة الأوىل رفع الطاقة التكريرية من � 274ألف ب/ي
�إىل � 360ألف ب/ي بحلول عام  ،2017ويف املرحلة الثانية ترفع �إىل � 460ألف
ب/ي بحلول عام .2020
•يف �آذار /مار�س � ،2012أجرت �إت�ش �إم �إي �إل ( )HMELجتارب الت�شغيل
الأويل مل�صفاة غورو غوبيند �سينغ ( )Guru Gobind Singhقرب باثيندا
( )Bathindaيف البنجاب ،طاقتها التكريرية � 180ألف ب/ي ،كما �أعلنت �أنها
قد قررت م�ضاعفة الطاقة التكريرية لهذه امل�صفاة اجلديدة.
•كما �أعلنت �شركة ريليان�س �إندا�سرتيز املحدودة ().Reliance Industries Ltd
يف مومباي عن م�شروع تو�سيع وحدات �إنتاج البرتوكيماويات يف م�صفاة
جامناغار ( )Jamnagarذات الطاقة التكريرية البالغة  1.2مليون ب/ي .تقدر
كلفة م�شروع التو�سيع بحوايل  12-10مليار دوالر �أمريكي ويتوقع �أن ي�ستغرق
�إجنازه �أربع �سنوات.
على الرغم من �أن ال�صني والهند من �أكرث البلدان ن�شاط ًا يف �آ�سيا من حيث
م�شاريع تو�سيع الطاقة التكريرية مل�صايف تكرير النفط �إال �أنهما لي�ستا الوحيدتني .فقد
�أعلنت جمموعة �أو �إ�س �أو ( )OSOالأندوني�سية عن خطة �إن�شاء م�صفاة جديدة بكلفة
 4.8مليار دوالر قرب جزيرة باتام ( )Batamمب�شاركة �شركة نفط وطنية جلمهورية
�أذربيجان ( ،)SOCARطاقتها التكريرية � 600ألف ب/ي ،وعلى �أن تبد�أ الإنتاج يف عام
.2017
يف فيتنام �أعلن �أن عمليات الإن�شاء يف م�صفاة نغهي �سون (� )Nghi Sonستبد�أ
يف بداية عام  .2013يذكر �أن تكلفة امل�شروع تبلغ حوايل  8مليار دوالر مب�شاركة كل
من برتوفيتنـام ،و�شركــة بتـرول الكويت الدولية ( ، )KPIو�شركة �إدمييت�سو كو�سان
( )Idemitsu Kosanاليابانية.
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يف الوقت الذي تقوم العديد من البلدان النامية يف قارة �آ�سيا بتو�سيع طاقاتها
التكريرية ت�سعى بلدان �أخرى �إىل تخفي�ضها ،وفيما يلي بع�ض الأمثلة.
يف اليابــــان �أعلنـــت م�ؤ�ســـــــ�سة جـــي �إكـــــ�س نيــــبــــون �أويـــل �أنــــد �إنرجــــي
( )JX Nippon Oil & Energy Corp.اليابانية �أنها �أغلقت بع�ض وحدات م�صفاة
ميزو�شيما ( )Mizushimaغرب اليابان التي تبلغ طاقتها التكريرية � 240ألف ب/ي،
كما تخطط �شركة كوزمو �أويل اليابانية لإغالق م�صفاة �ساكيد ( )Sakaideنهائياً يف
عام  .2013تقع هذه امل�صفاة غرب اليابان وتبلغ طاقتها التكريرية � 140ألف ب/ي.
كما �أعلنت �شركة �شوا �شل �سيكيا (� )Showa Shell Sekiyuأنها قد �أغلقت م�صفاة
�أوغيمات�شي ( )Ogimachiقرب طوكيو ،تبلغ طاقتها التكريرية � 120ألف ب/ي .كما
�أعلنت �شركة �إدمييت�سو كو�سان (� )Idemitsu Kosanأنها �ستغلق �إحدى وحدات تقطري
النفط اخلام طاقتها � 120ألف ب/ي يف م�صفاة توكوياما ( )Tokuyamaغرب اليابان
يف �آذار/مار�س .2014
�أعلنت �شركة جي �إك�س نيبون (� )JX Nipponأي�ضاً يف ت�شرين الأول� /أكتوبر �أنها
�ستغلق �إحدى وحدات التقطري يف م�صفاة هوكايدو ( )Hokkaidoيف �آذار /مار�س
.2014
جاءت عمليات الإغالق يف �إطار ت�شجيع حكومة اليابان مل�صايف النفط على تخفي�ض
طاقاتها التكريرية ب�سبب �إنخفا�ض الطلب املحلي على امل�شتقات النفطية.
�أما يف �أ�سرتاليا فقد �أعلنت �شركة كالتك�س املحدودة (� )Caltex Ltd.أنها �ستغلق
م�صفاة كورنيل ( )Kurnellجنوب �سيدين يف �آذار /مار�س  ،2014تبلغ طاقتها
التكريرية � 125ألف ب/ي ،و�سيتم حتويلها �إىل حمطة �إ�سترياد للوقود بكلفة 705
مليون دوالر �أمريكي .كما �أعنت �شركة �شل �أ�سرتاليا عن خطة لإغالق م�صفاة كاليد
( )Klydeيف عام  ،2013وبذلك تكون �أ�سرتاليا قد فقدت حوايل  %27من �إجمايل
طاقتها التكريرية.
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احلدث الأهم يف منطقة �أمريكا ال�شمالية هو بدء ت�شغيل م�شروع تو�سيع م�صفاة
موتيفا يف والية تك�سا�س ،يف �أيار/مايو ،ويعترب امل�شروع الأ�ضخم يف م�صفاة �أمريكية
منذ حوايل �أربعني عاماً ،يهدف �إىل رفع الطاقة التكريرية من � 325ألف ب/ي �إىل 600
�ألف ب/ي لت�صبح �أ�ضخم م�صفاة يف الواليات املتحدة الأمريكية ،ف�ض ً
ال عن حت�سني
مرونة امل�صفاة لتكرير �أنواع متعددة من النفوط اخلام .يذكر �أن ملكية امل�صفاة م�شرتكة
بني كل من �شركة �أرامكو ال�سعودية و�شركة رويال دوت�ش �شل ()Royal Duch Shell
�سجل �إجمايل الطاقة التكريرية يف �آ�سيا زيادة قدرها � 720ألف ب/ي عن العام املا�ضي،
�أما منطقة ال�شرق الأو�سط فلم ت�سجل �أية زيادة .ال�شكل ( ،)2-3اجلدول (.)1-3
ال�شكل 2-3
توزع �إجمايل طاقات عمليات التقطري االبتدائي يف مناطق العامل املختلفة يف نهاية عام 2012

على الرغم من الزيادة التي �سجلت يف منطقتي �أمريكا ال�شمالية و�آ�سيا با�سيفيك،
بقي �إجمالـي طاقـات العمليـات التحويلـيـة بـالعامـل احلفـاز ،والتـي ت�شمــل كـال مـن
عمليـات التك�سيـر بالعـامـل احلـفـاز املـائــع )،Fluid Catalytic Cracking (FCC
وعمليــات التك�سيـــر الهيـدروجيني ( ،)Catalytic Hydrocrackingوعمـليــات
التـهذيـــب بـالعـامــل احلـفـــاز ( ،)Catalytic Reformingنهايـة عام  2012دون تغيري،
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حيـث �سجـل فـي نهـايـة عـام  2012حوايل  31.64مليون ب/ي ،وذلك ب�سبب انخفا�ض
طاقة هذه الوحدات يف �أوروبا الغربية مبقدار � 100ألف ب/ي ون�سبة  %1.8عن
م�ستواه يف عام  ،2011وارتفاعها يف كل من �أمريكا ال�شمالية مبقدار � 40ألف ب/ي
ون�سبة  %0.29و�أوروبا ال�شرقية مبقدار � 60ألف ب/ي ون�سبة  .%1.49اجلدول
( ،)2-3ال�شكل (.)3-3
ال�شكل 3-3

توزع �إجمايل طاقات العمليات التحويلية بالعامل احلفاز يف مناطق العامل املختلفة
نهاية عام 2012

�إن الإنخفا�ض الذي حدث يف �إجمايل طاقات عمليات التك�سري بالعامل احلفاز هو
الأكرب مقارنة بنظريه الذي حدث يف بقية طاقات العمليات التحويلية ،مبقدار 100
�ألف ب/ي ون�سبة انخفا�ض قدرها  .%0.69حيث �سجل يف نهاية عام  2012حوايل
 14.60مليون ب/ي ،مقابل  14.70مليون ب/ي يف نهاية عام .2011
�أما الزيادة التي عو�ضت انخفا�ض طاقات عمليات التك�سري بالعامل احلفاز فقد
جاءت يف عمليات التهذيب بالعامـل احلفـاز مبقدار � 30ألف ب/ي ،وبن�سبة ،%0.24
حيث �سجلت يف نهاية عام  2012حوايل  11.49مليون ب/ي مقابل  11.46مليون ب/ي
يف عام � ،2011إ�ضافة �إىل الزيادة التي جاءت يف طاقة عمليات التك�سري الهيدروجيني
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مبقـدار � 70ألـف ب/ي ون�سبـة  ،%1.28حيـث �سجـلت فـي نهايـة عـام  2012حوايل
 5.56مليـون ب/ي مقابـل  5.49مليـون ب/ي عـام  .2011اجلدول ( ،)3-3الأ�شكال
(.)6-3( ،)5-3( ،)4-3
ال�شكل 4-3
مقارنة بني توزع �إجمايل طاقات عمليات التهذيب بالعامل احلفاز على مناطق العامل املختلفة
نهاية عامي  2011و2012
()%

11٫49
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ال�شكل 5-3
مقارنة بني توزع �إجمايل طاقات عمليات التك�سري بالعامل احلفاز املائع على مناطق العامل املختلفة
نهاية عامي  2011و 2012
()%
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ال�شكل 6-3
مقارنة بني توزع �إجمايل طاقات عمليات التك�سري الهيدروجيني على مناطق العامل املختلفة
نهاية عامي  2011و2012
()%
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وفيمـا يخـ�ص العمليـات التحويليـة احلـراريـة ،والتـي ت�شتمـل علـى عمليـات
التفحيــم ،والتك�سيـر احلـراري ،فقـد �سجـل �إجمالـي �إنتـاجهـا مـن فحـم الكـوك خـالل
عام  2012ارتفاعاً قـدره � 20ألف طـن/يـوم ون�سبتـه  %0.01عـن م�ستواه يف عام ،2011
حيث و�صل نهاية عام � 2012إىل � 209.15ألف طن/يوم مقابل � 209.12ألف طن/يوم
نهاية عام .2011
جاءت هـذا الزيادة نتيجة رفع طاقة العمليات يف �أمريكا ال�شماليـة بحوايل  20طـن/
يـوم ،ون�سبـة  .%0.01اجلـدول ( ،)4-3ال�شكـل (.)7-3
ال�شكل 7-3
توزع �إجمايل طاقات �إنتاج فحم الكوك من العمليات التحويلية احلرارية على مناطق العامل املختلفة
نهاية عام 2012

من جهة �أخرى ،حقق �إجمايل طاقات عمليات املعاجلة الهيدروجينية خالل عام
 2012زيادة قدرها � 120ألف ب/ي ون�سبتها  %0.26عن م�ستواه يف عام  ،2011حيـث
بلـغ  45.85مليون ب/ي ،مقابـل  45.73مليـون ب/ي نهايـة عـام .2012
وقـد احتـلت منطقـة �أمريكا ال�شمالية مركـز ال�صدارة من حيث حجم الزيادة ،حيث
بلغت � 210ألف ب/ي ،ون�سبتها  ،%1.28بينما تراجعت يف كل من �أوروبـا الغربية
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مبقدار � 60ألف ب/ي ون�سبتها  ،%0.64ثـم �أوروبا ال�شرقية بح�صـة قـدرها � 30ألـف
ب/ي ون�سبتهـا  %0.63عـن م�ستـواه يف عام  .2011اجلدول ( ،)5-3ال�شكل (.)8-3
ال�شكل 8-3
توزع �إجمايل طاقات عمليات املعاجلة الهيدروجينية على مناطق العامل املختلفة
نهاية عام 2012

يبني اجلدول ( )6-3ت�صنيف �أكرب � 25شركة تكرير نفط ،متتلك معظم طاقات
التكرير يف العامل .كما يت�ضمن هذا اجلدول احل�ص�ص اجلزئية لبع�ض ال�شركات يف
امل�صايف التي المتلكها ب�شكل كامل.
كانت التغريات التي حدثت يف ترتيب ال�شركات خالل عام  2012طفيفة ،حيث
ح�صل تبادل يف املراتب بني كل من �شيفرون وفيليب�س وبني ماراثون و�شركة �أو �إي �أو
لوك �أويل.
كما يبني اجلدول ( )7-3ت�صنيف �أكرب م�صايف النفط يف العامل ،والتي تزيد طاقتها
التكريرية عن � 400ألف ب/ي يف نهاية عام  2011حيث انتقلت �شركة �إ�س �أويل كوربوري�شن
الكورية اجلنوبية �إىل املرتبة الرابعة بت�أثري رفع طاقتها التكريرية من � 564ألف ب/ي �إىل
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� 669ألف ب/ي .كما انتقلت �شركة ماراثون برتوليوم من املرتبة � 13إىل املرتبة  11نتيجة
رفع طاقتها التكريرية من � 490ألف ب/ي �إىل � 522ألف ب/ي.
 .2التطورات العربية
حافظ �إجمالـي طاقـات عمليـات التقطيـر االبتدائي يف م�صايف النفط يف الدول
العربية نهاية عام  2012عـند م�ستـواه فـي عـام  ،2011ا�ستحوذ �إجمايل طاقات عمليات
التقطري االبتدائي يف م�صايف النفط يف الدول الأع�ضاء البالغ عددها  51م�صفاة على
ح�صة قدرها  7.176مليون ب/ي ،بن�سبة  %90.3من �إجمايل طاقات عمليات التقطري
االبتدائي يف م�صايف النفط يف الدول العربية البالغ  7.948مليون ب/ي .وا�ستحوذ
�إجمايل طاقات عمليات التقطيـر االبـتدائـي فـي م�صافـي النفط فـي الـدول العربيـة
الأخـرى البالـغ عـددها  11م�صفـاة علـى احل�صـة البـاقيـة ،وقـدرها � 772ألف ب/ي،
بن�سبة  .%9.7ال�شكل ( ،)9-3اجلدول (.)8-3
ال�شكل 9-3
تطور طاقات عمليات التقطري الإبتدائي يف م�صايف النفط القائمة يف الدول العربية،
خالل الفرتة 2012-2008
(مليون برميل/يوم)
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مازالت القائمة الطويلة مل�شاريع �إن�شاء امل�صايف اجلديدة التي �أعلن عنها يف الدول
العربية ،والتي ي�صل �إجمايل طاقتها التكريرية �إىل حوايل  4.9مليون ب/ي ،تواجه
�صعوبات يف التنفيذ لأ�سباب عديدة .ومن املتوقع �أن اليدخل يف العمل من هذه القائمة
خالل الفرتة � 2015-2011سوى حوايل  2.3مليون ب/ي ،و�ست�أتي معظم هذه الزيادة
من م�شاريع اململكة العربية ال�سعودية ،وهي م�شروع جممع م�صفاة اجلبيل ،وم�صفاة
ينبع ،وم�صفاة جيزان� ،إ�ضافة �إىل م�شروع �إن�شاء م�صفاة الروي�س اجلديدة يف دولة
الأمارات العربية املتحدة ،وم�صفاة تياريت يف اجلزائر .ويلخ�ص اجلدوالن ()9-3
و ( )10-3حالة م�شاريع �إن�شاء امل�صايف اجلديدة يف الدول الأع�ضاء والدول العربية
الأخرى خالل عام .2012
�أما بالن�سبة مل�شاريع تطوير امل�صايف القائمة فيالحظ توجه معظم الدول العربية
نحو �إ�ضافة طاقات حتويلية وعمليات معاجلة هيدروجينية جديدة ملواجهة الطلب
املتنامي على املقطرات الو�سطى واخلفيفة ،وحت�سني موا�صفات املنتجات ،لتلبية
متطلبات الت�شريعات البيئية اخلا�صة ب�إنتاج الوقود النظيف .وفيما يلي �أهم التطورات
التي ح�صلت يف عام .2012
 1-2دولة الإمارات العربية املتحدة
وقعت �شركة �أبو ظبي لتكرير النفط (تكرير) عقد الهند�سة والتوريد والإن�شاء
( )EPCمع �شركة �سام�سونغ للهند�سة الكورية اجلنوبية مل�شروع �إن�شاء وحدة �أ�سود
الكربون طاقتها � 40ألف طن/ال�سنة ،ووحدة تفحيم طاقتها � 30ألف ب/ي يف جممع
التكرير يف الروي�س .تبلغ قيمة العقد  2.48مليار دوالر �أمريكي ،ويتوقع �إجناز امل�شروع
يف نهاية عام  .2015يهدف امل�شروع �إىل حتويل �إجمايل كمية الزيت الثقيل املنتج من
كل من م�صفاة �شركة (تكرير) القائمة وم�شروع تو�سيع م�صفاة الروي�س الذي هو قيد
الإن�شاء حالياً �إىل م�شتقات برتولية خفيفة �إ�ضافة �إىل �أ�سود الكربون الذي �سي�ستخدم
من قبل �شركة بوملريات �أبو ظبي (بروج) ف�ض ً
ال عن �إنتاج فحم الكوك من النوع
املخ�ص�ص ل�صناعة الأقطاب الكهربائية التي �ست�ستخدم يف م�صانع الأملنيوم املحلية.

232

الف�صل الثالث

التطورات العاملية والعربية يف ال�صناعات النفطية الالحقة

يذكر �أن �شركة (تكرير) كانت قد منحت عقود الهند�سة والتوريد والإن�شاء مل�شروع
تو�سيع م�صفاة الروي�س الذي يتكون من  21وحدة عمليات جديدة و 20وحدة م�ساعدة
بقيمة �إجمالية قدرها  9.6مليار دوالر �إىل �شركات كورية يف �آذار/مار�س .2010
تبلغ الطاقة الإنتاجية لوحدة تك�سري املخلفات بالعامل احلفاز املائع )127 (RFCC
�ألف ب/ي ،و�ستكون هذه الوحدة ،التي تعترب قلب امل�صفاة� ،إحدى �أكرب الوحدات يف
العامل .يهدف م�شروع تو�سيع م�صفاة الروي�س �إىل تلبية الطلب املحلي املتنامي على
الغازولني النظيف ووقود النفاثات ،مع توفري فر�صة ت�صدير بع�ض املنتجات الفائ�ضة
�إىل �آ�سيا .
�أكدت �شركة الإ�ستثمارات البرتولية الدولية (� )IPICأنها �ستتابع تنفيذ خطتها
احلالية لإن�شاء م�صفاة طاقتها � 200ألف ب/ي يف �إمارة الفجرية �شمال �شرق دولة
الأمارات العربية املتحدة بكلفة قدرها  3مليار دوالر .امل�شروع حالياً يف مرحلة �إعداد
الت�صاميم الهند�سية ،ويتوقع �إجنازه يف منت�صف عام .2016
 2-2مملكة البحرين
وافق جمل�س مدراء �شركة برتول البحرين (بابكو) على خطة رفع طاقة م�صفاة �سيرتا
من � 265ألف ب/ي �إىل � 450ألف ب/ي بكلفة حوايل  8-6مليار دوالر �أمريكي.
يعترب م�شروع تو�سيع م�صفاة �سرتا من �أكرث م�شاريع �شركة بابكو �أهمية ،حيث
�سي�ساهم يف ا�ستبدال الوحدات اخلدمية ذات الكفاءة املتدنية ب�أخرى تعتمد على
تكنولوجيا متطورة �صديقة للبيئة� ،إ�ضافة �إىل تعزيز �إنتاج امل�صفاة من املقطرات
الو�سطى كالكريو�سني والديزل .وهذا ي�ستوجب �إن�شاء وحدة تفحيم جديدة لتحويل
خملفات التقطري الثقيلة �إىل منتجات خفيفة ورفع معدل �إنتاج امل�صفاة من امل�شتقات
العالية اجلودة كالديزل احلاوي على حمتوى منخف�ض جداً من الكربيت الذي ميكن
�أن ي�صدر �إىل الأ�سواق الأوروبية والأ�سيوية .كما �سي�ساهم امل�شروع يف فتح فر�ص
التكامل العمودي بحيث تتمكن البحرين يف ال�سنوات القادمة من �إن�شاء جممع
برتوكيماويات.
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 3-2اجلمهورية التون�سية
�أعادت اجلمهورية التون�سية �إحياء خطة بناء م�صفاة ال�صخرية على بعد  60كم من
مدينة �صفاق�س على ال�ساحل التون�سي بحيث حت�صل على النفط اخلام الليبي كلقيم.
كانت اخلطة قد �أعلن عنها �سابقاً يف عام  2007ثم �ألغيت .يتوقع �أن ت�صل كلفة امل�صفاة
�إىل  1.9مليار دوالر �أمريكي ،وفقاً ملا جاء يف درا�سة اجلدوى الإقت�صادية .تبلغ الطاقة
التكريرية للم�صفاة � 120ألف ب/ي يف املرحلة الأوىل ،ويتوقع �أن تدخل اخلدمة يف
عام  ،2015وميكن �أن ترفع طاقتها �إىل � 250ألف ب/ي يف املرحلة الثانية.
متتلك تون�س م�صفاة ب�سيطة وحيدة يف مدينة بنزرت تبلغ طاقتها � 35ألف ب/ي،
�أن�شئت عام  1963والتغطي �سوى �أقل من ن�صف الطلب املحلي على امل�شتقات
النفطية.
 4-2اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
يف �أيلول� /سبتمرب  2012بد�أت اجلزائر ب�إن�شاء م�صفاة جديدة تبلغ طاقتها التكريرية
� 100ألف ب/ي وكلفة  3مليار دوالر �أمريكي قرب مدينة بي�سكرا التي تبعد حوايل 300
كيلومرت جنوب اجلزائر العا�صمة ،وتعترب الأوىل من بني �أربعة م�صايف جديدة مماثلة،
يبلغ �إجمايل طاقتها التكريرية � 400ألف ب/ي ،و�سيكون موقع امل�صايف الثالث الأخرى
يف غوردايا وتياريت وحا�سي م�سعود .ويتوقع �أن تبد�أ بالعمل بحلول عام � .2017ستنتج
م�صفاة بي�سكرا  11600ب/ي من الغازولني ،و 7000ب/ي من الغاز البرتويل امل�سال،
و 3600ب/ي من الكريو�سني.
مازال العمل قائماً يف تنفيذ م�شروع تطوير وتو�سيع امل�صايف القائمة ،وجاري
العمل حالياً يف تو�سيع م�صفاة �سكيكدا ،التي تعترب الأكرب حجماً يف اجلزائر ،من 300
�ألف ب/ي �إىل � 335ألف ب/ي وذلك لتعزيز �إنتاج الديزل والغازولني ،ويتوقع الإنتهاء
من تنفيذ امل�شروع يف مطلع عام  .2013يقوم بتنفيذ �أعمال امل�شروع �شركة �سام�سونغ
للهند�سة ( )Samsung Engineeringالكورية ال�شمالية التي فازت بالعقد يف عام
 2009بقيمة  2.6مليار دوالر �أمريكي.
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 5-2جمهورية العراق
مازال العمل قائماً يف تنفيذ اخلطة الطموحة التي �أعلنت عنها احلكومة العراقية
لتطوير امل�صايف القائمة ورفع الطاقة التكريرية من خالل �إن�شاء �أربع م�صايف جديدة
على الأقل يتوقع �أن تبلغ تكلفتها  30مليار دوالر �أمريكي .حتى الآن مل تظهر �شركات
النفط العاملية الرئي�سية اهتماما يذكر مب�شاريع تطوير �صناعة تكرير النفط يف العراق
با�ستثناء م�شروع م�صفاة النا�صرية اجلديدة بطاقة � 300ألف ب/ي.
منحت وزارة النفط العراقية موافقة لتحالف مكون من جمموعة �شركات يابانية
وكورية و�أوربية بقيادة �شركة عراقية ت�سمى الأندل�س على م�شروع رفع الطاقة التكريرية
مل�صفاة مي�سان �إىل � 330ألف ب/ي وذلك للإ�ستفادة من �إقت�صاد احلجم.

كما �سيتم تطوير م�صفاة بيجي ب�إ�ضافة وحدة تك�سري بالعامل احلفاز املائع ()FCC
جديدة طاقتها � 55ألف ب/ي ،و�إن�شاء �ست مراجل بخارية و 54خزان ،ووحدة غاز
برتويل م�سال طاقتها  400طن/اليوم ،ومن املقرر �إن�شا�ؤها يف عام .2013
 6-2دولة الكويت

مازالت فكرة �إعادة النظر يف م�شروع �إن�شاء م�صفاة ميناء الزور قائمة بعد �أن مت
تعليقها يف عام � ،2009إ�ضافة �إىل الت�أكيد على دفع م�شروع تطوير امل�صايف القائمة،
�أو ما ي�سمى مب�شروع الوقود النظيف بكلفة تبلغ  17-15مليار دوالر ،الذي يهدف �إىل
متكني امل�صايف القائمة من �إنتاج م�شتقات مبوا�صفات متوافقة مع املعايري العاملية.
يت�ضمن امل�شروع الأعمال التالية:
•رفع الطاقة التكريرية مل�صفاة ميناء عبد اهلل من � 270ألف ب/ي �إىل 420
�ألف ب/ي ،وذلك لتغطية النق�ص يف الطاقة التكريرية الذي �سين�ش�أ عن �إغالق
�إحدى وحدات التقطري يف م�صفاة الأحمدي البالغة طاقتها � 86ألف ب/ي.
•�إن�شاء وحدة حتويل ملخلفات التقطري الثقيلة طاقتها � 156ألف ب/ي يف م�صفاة
ميناء الأحمدي.
•�إن�شاء وحدة معاجلة هيدروجينية جديدة يف م�صفاة ميناء الأحمدي بطاقة 45
�ألف ب/ي.
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من جهة �أخرى ت�ستمر جهود دولة الكويت يف تعزيز فر�ص اال�ستثمار يف بلدان قارة
�آ�سيا يف جمال ال�صناعات البرتولية الالحقة ،من خالل �شركة برتول الكويت الدولية
( )KPIاململوكة مل�ؤ�س�سة البرتول الكويتية (.)KPC
من هذه امل�شاريع اخلارجية جممع التكرير والبرتوكيماويات الذي �ستقوم م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية ( )KPCببنائه مب�شاركة �شركة �سينوبك ال�صينية بكلفة  9.3مليار دوالر
يف جزيرة دونغهاي ( ،)Donghaiمبدينة زجنيانغ ( ،)Zhanjiangمقاطعة غوانغدونغ
( )Guangdongيف ال�صني .يتكون امل�شروع من م�صفاة لتكرير النفط طاقتها التكريرية
� 300ألف ب/ي ،ووحدة تك�سري �إيثيلني طاقتها  1مليون طن/ال�سنة .و�سيجعل امل�شروع
من دولة الكويت ثاين دولة عربية منتجة للنفط بعد اململكة العربية ال�سعودية من حيث
تواجدها يف جمال تكرير النفط يف ال�صني .كما �سي�ساهم هذا امل�شروع يف متكني دولة
الكويت من حتقيق خطتها لرفع ن�سبة ت�صدير النفط اخلام الكويتي �إىل ال�صني لت�صل �إىل
� 500ألف ب/ي ،حيث و�صلت يف عام � 2010إىل � 198ألف ب/ي بزيادة ن�سبتها  %39عن
العام الذي قبله .ويعترب امل�شروع جزءاً من �سيا�سة الكويت يف تعزيز تواجدها يف جمال
التكرير والت�سويق يف �أكرث الأ�سواق الإ�سرتاتيجية منواً يف العامل ،كالهند وال�صني وفيتنام.
مازال م�شروع �إن�شاء م�صفاة نفط جديدة ،يف منطقة بالونغان ()Balongan
غرب مدينة جاوا الإندوني�سية ،بالتعاون من �شركة برتامينا ( ،)Pertaminaيف طور
التخطيط ،ويتوقع �أن تكون الطاقة التكريرية للم�صفاة حوايل � 300-200ألف ب/ي.
كما تبحث �شركة البرتول الكويتية الدولية ( )KPIعن �شريك عاملي .ويتوقع �أن يبد�أ
ت�شغيل امل�شروع يف عام .2015
مازال العمل قائم ًا يف م�شروع م�صفاة نفط نغهي �سون  Nghi Sonاملزمع
�إن�شا�ؤها يف مقاطعة ثانه هوا ( )Thanh Hoaال�شمالية التي تبعد حوايل 180
كم جنوب مدينة هانوي الفيتنامية ،بطاقة � 200ألف ب/ي مع جممع برتوكيماوي
بكلفة �إجمالية قدرها  6مليار دوالر ،والتي �ستكون �أكرب م�صفاة يف فيتنام ،و�ستغطي
حوايل  %60من حاجة ال�سوق املحلية من امل�شتقات النفطية ،ويتوقع �أن تبد�أ
بالإنتاج يف عام  .2014ي�شرتك يف ملكية امل�شروع كل من �شركة برتول الكويت
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الدولية ( ،)KPIو�شركة �إدميت�سو ( )Idemitsuاليابانية بن�سبة  %35.1لكل منهما،
�إ�ضافة �إىل �شركة برتوفيتنام ( )PetroVietnamالتابعة للحكومة الفيتنامية ،و�شركة
ميت�سوي كيميكالز ( )Mitsui Chemicalsالقاب�ضة اليابانية بن�سبة  %25.1و%4.7
على التوايل.
 7-2دولة قطر
تقوم �شركة م�صفاة لفان القطرية (وهي �شركة م�شرتكة بني قطر للبرتول احلكومية
بح�صة  ،%51و�إك�سون موبيل  %10 ExxonMobilو توتال  ،%10و�إيدميت�سو ،%10
وكو�سمــــــو �أويـــل ) ،%10 (Cosmo Oilوميت�ســـــوي )%4.5 (Idemitsuوماروبيــني
) %4.5 (Marubeniبتقييم كفاءة مقاويل بناء م�صفاة املتكثفات يف را�س لفان طاقتها
� 146ألف ب/ي وكلفة  1مليار دوالر ،ويتوقع ت�سليم امل�شروع جاهز للت�شغيل على �أ�سا�س
مفتاح باليد يف عام  .2016تتوىل �شركة تكنيب (� )Technipإجناز الت�صماميم الهند�سية
النهائية للم�صفاة ،حيث �ستكون م�شابهة للم�صفاة القائمة يف ر�أ�س لفان من حيث
احلجم ونوع وحدات التكرير .كما �أعلنت �شكة قطر للبرتول عن مناق�صة لإن�شاء وحدة
عطريات يف نف�س املوقع لإنتاج البنزين والتولوين والزايلني.

كما وقعت �شركة م�صفاة لفان عقد هند�سة وتوريد و�إن�شاء ( )EPCوحدة معاجلة
هيدروجينية للديزل مع �شركة �سام�سونغ قادرة على معاجلة � 54ألف ب/ي من الديزل
املنتج من امل�صفاتني احلالية واجلديدة .ي�شكل هذا امل�شروع جزءاً من الر�ؤية الوطنية
لدولة قطر ل�ضمان �إمداد ال�سوق املحلية مب�شتقات متوافقة مع متطلبات املعيار الأوروبي
( )EURO-5التي تعترب �أكرث املوا�صفات البيئية �صرامة .يتوقع �أن يبد�أ امل�شروع بالإنتاج
يف الربع الأول من عام  2014بكلفة تقديرية حوايل  96مليون دوالر �أمريكي.
 8-2اململكة العربية ال�سعودية

حترز �شركة �أرامكو ال�سعودية تقدماً ملحوظاً يف العديد من امل�شاريع الأ�سا�سية التي
تتعـــلق بتو�سيـــع وتطوير قطاع ال�صناعات النفطية الالحقة بتكلفة �إجمالية قدرها
 60-50مليار دوالر �أمريكي.
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بالن�سبة مل�شروع م�صفاة اجلبيل اجلديدة التي تقوم بتنفيذه �شركة برتوكيماويات
وتكرير توتال و�أرامكو ال�سعودية (�ساتورب) & Saudi Aramco Total Refining
 Petrochemical Companyوهي �شركة م�شرتكة بني �أرامكو ال�سعودية ()%62.5
و�شركة توتال ( )%37.5بكلفة �إجمالية تزيد عن  12مليار دوالر ،يتوقع �أن تبد�أ
بالت�شغيل يف عام .2013
�صممت م�صفاة اجلبيل لتكرير النفط اخلام الثقيل ال�سعودي املنتج من حقول
ال�سفانية ومنيفا ،بطاقة تكريرية قدرها � 400ألف ب/ي ،وتتميز بارتفاع درجة
تعقيدها ،حيث �ست�صل ن�سبة �إنتاج املقطرات الو�سطى �إىل  ،%55و  %22غازولني،
وعدم �إنتاج �أية كمية من املقطرات الثقيلة� ،إ�ضافة �إىل �إنتاج كميات كبرية من املنتجات
البرتوكيماوية.
�أقامت كل من �شركة �أرامكو ال�سعودية و�شركة �سينوبك ال�صينية حفل التوقيع
الر�سمي لعقد �إن�شاء م�صفاة يا�سرف امل�شرتكة املخ�ص�صة للت�صدير بطاقة � 400ألف
ب/ي ( ، )Yanbu Aramco Sinopec Refinery Company-YASREFوالتي تعترب
�أول م�شروع �إ�ستثماري م�شرتك مع ال�صني يف جمال �صناعة تكرير النفط داخل اململكة
بكلفة قدرها  12مليار دوالر ،ويتوقع �أن تدخل يف الإنتاج يف عام  ،2014و�ستنتج
امل�صفاة � 90ألف ب/ي من الغازولني ،و� 263ألف ب/ي من الديزل احلاوي على ن�سبة
منخف�ضة جداً من الكربيت ( ،)ULSDو 6300طن/اليوم من فحم الكوك ،و1200
طن/اليوم من الكربيت.
تدر�س �أرامكو ال�سعودية عرو�ض ال�شركات الهند�سية العاملية لبناء م�صفاة جيزان
املقرتح طاقتها التكريرية � 400ألف ب/ي والتي من املقرر �أن ت�شكل البنية الأ�سا�سية
ملنطقة جيزان ال�صناعية املقرر �إن�شا�ؤها جنوب غرب اململكة .تختلف هذه امل�صفاة عن
م�صفاتي ينبع واجلبيل اجلديدتني ب�أنها غري معقدة ،حيث �ستكون العمليات التحويلية
متو�سطة احلجم ،و�ستقوم بتكرير النفط العربي اخلفيف واملتو�سط �أكرث من تكرير
النفوط الثقيلة ال�صعبة.
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مازالت املباحثات قائمة بني �شركة �أرامكو ال�سعودية و�شركة البرتول الوطنية
ال�صينية ( )CNPCلبناء م�صفاة جديدة جنوب غرب مقاطعة يونان ( .)Yunnanتتوىل
�شركة �أرامكو ال�سعودية تزويد امل�صفاة بالنفط اخلام من خالل عقد طويل الأجل ،بينما
تتوىل �شركة برتوت�شاينا توزيع منتجات امل�صفاة يف الأ�سواق امل�ستهدفة .يف حال مت
�إجناز هذه امل�صفاة �سيكون ثاين م�شروع ل�شركة �أرامكو يف ال�صني بعد جممع فوجيان
( )Fujianالذي يتكون من م�صفاة طاقتها � 240ألف ب/ي ووحدات �إنتاج برتوكيماويات،
ب�شراكة مع �سينوبك و�إك�سون موبيل ،كما �سيجعل امل�شروع من �شركة �أرامكو ال�سعودية
�أكرب م�ستثمر �أجنبي يف قطاع �صناعة التكرير داخل ال�صني ،ف�ض ً
ال عن �أنها �أكرب م�صدر
�أجنبي للنفط اخلام �إىل ال�صني.
كما �أعلنت كل من �أرامكو ال�سعودية و�شركة برتومينا اململوكة من قبل احلكومة
الإندوني�سية عن توقيع مذكرة تفاهم لإن�شاء م�صفاة طاقتها التكريرية � 300ألف ب/ي
مع جممع برتوكيماويات يف توبان (� )Tubanشرق مدينة جافا� .ست�صمم وحدات م�صفاة
توبان بحيث ميكنها تكرير النفط اخلام ال�سعودي يف حال املوافقة على التنفيذ ،و�ستباع
منتجاتها لي�س فقط يف �إندوني�سيا بل �أي�ضاً يف �أماكن �أخرى من جنوب �شرق �آ�سيا.
من جهة �أخرى اقرتب �إجناز م�شروع تو�سيع الطاقة التكريرية مل�صفاة موتيفا
بورت �آرثر من � 325ألف ب/ي �إىل � 600ألف ب/ي .وهي م�صفاة م�شرتكة بني �أرامكو
ال�سعودية و�شركة �شل والتي �ست�صبح �أ�ضخم م�صفاة يف الواليات املتحدة الأمريكية.
منحت �شركة �أرامكو ال�سعودية لتكرير زيوت التزييت (لوبريف) عقد الهند�سة والتوريد
والإن�شاء ( )EPCمل�شروع تو�سيع م�صفاة زيوت التزييت يف ينبع �إىل �شركة �سام�سونغ
للهند�سة الكورية بكلفة مليار دوالر �أمريكي .تعود ملكية �شركة لوبريف �إىل كل من �شركة
�أرامكو ال�سعودية بح�صة  %70و�شركة جدوى ال�سعودية للإ�ستثمارات ال�صناعية بح�صة
 .%30تبلغ الطاقة الإنتاجية احلالية لل�شركة حوايل � 550ألف طن/ال�سنة من زيوت
التزييت من خالل وحدتني ،الأوىل يف جدة والثانية يف ينبع .و�سي�ساهم م�شروع تطوير
الوحدة يف جدة �إىل رفع الطاقة الإجمالية لل�شركة �إىل  1.2مليون طن/ال�سنة.
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يت�ضمن م�شروع التو�سيع �إ�ضافة وحدة تك�سري هيدروجيني جديدة طاقتها � 23ألف
ب/ي ،ووحدة نزع �شموع ووحدة ا�سرتجاع الكربيت� ،إ�ضافة �إىل تطوير وتو�سيع طاقة
بع�ض الوحدات القائمة كوحدة نزع الأ�سفلتينات التي �ستت�ضاعف طاقتها �إىل 12.5
�ألف ب/ي ،ورفع طاقة وحدة التقطري الفراغي من � 26ألف ب/ي �إىل � 39ألف ب/ي.
ويتوقع �أن يتم �إجناز امل�شروع يف �آذار/مار�س .2014
مت متديد فرتة قبول عرو�ض م�شروع الوقود النظيف يف م�صفاة الريا�ض التي تبلغ
طاقتها التكريرية � 120ألف ب/ي .ي�أتي هذه امل�شروع يف �إطار �سعي �أرامكو ال�سعودية
لتخفي�ض حمتوى الكربيت يف الغازولني والديزل املنتج يف م�صافيها �إىل �أقل من 10
جزء يف املليون .يت�ضمن م�شروع تطوير م�صفاة الريا�ض �إن�شاء وحدة �أزمرة ،ووحدة
ف�صل للنافثا ،ووحدات معاجلة هيدروجينية ،و�إ�ضافة معدات جديدة.
 9-2اجلمهورية العربية ال�سورية
قررت احلكومة ال�سورية �إلغاء م�شروع �إن�شاء امل�صفاة امل�شرتكة مع �شركة البرتول
الوطنية ال�صينية ( )CNPCاملقرر �إن�شا�ؤها يف منطقة �أبو اخل�شب قرب مدينة دير
الزور بطاقة � 100ألف ب/ي ،لكنها �أكدت على امل�ضي يف تنفيذ م�شروع �إن�شاء امل�صفاة
امل�شرتكة يف منطقة الفرقل�س املجاورة ملدينة حم�ص ال�سورية بطاقة قدرها � 140ألف
ب/ي ،وكلفة تقديرية قدرها  5مليار دوالر ،وهو امل�شروع الذي انطلق عام  2006ك�شركة
م�شرتكة بني احلكومة ال�سورية ( )%15و�إيران ( ،)%25وفنزويال ( ،)%25وجمموعة
البخاري املاليزية (� ،)%25إال �أنه مل يح�صل تقدم ملحوظ يف تنفيذ امل�شروع.
 10-2جمهورية م�صر العربية
�أعلنت قطر للبرتول الدولية امل�س�ؤولة عن الإ�ستثمارات اخلارجية ل�شركة قطر
للبرتول احلكومية �أنها �ست�شارك يف م�شروع �إن�شاء وحدات تكرير متطورة بكلفة 3.7
مليار دوالر يف م�سطرد بجوار �شركة تكرير نفط القاهرة التي تبلغ طاقتها التكريرية
� 160ألف ب/ي .فقد مت ت�شكيل ال�شركة امل�صرية للتكرير ( )ERCلإن�شاء الوحدات
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اجلديدة بالقرب من املجمع القائم �شمال القاهرة لتحويل � 93ألف ب/ي من املنتجات
املنخف�ضة اجلودة التي يتم �شرا�ؤها من م�صفاة م�سطرد القائمة وفقاً للأ�سعار العاملية،
�إىل م�شتقات برتولية عالية اجلودة.
�سينتج امل�شروع حوايل � 50ألف ب/ي زيت ديزل يحتوي على ن�سبة منخف�ضة جداً

من الكربيت ( ،)ULSDوذلك بهدف تخفي�ض ا�سترياد هذه املادة من اخلارج مبعدل
� %50إ�ضافة �إىل حت�سني ظروف البيئة يف القاهرة .كما �ستنتج الوحدات اجلديدة
حوايل � 13ألف ب/ي من وقود النفاثات لإمداد مطار القاهرة عرب خط �أنابيب� ،إ�ضافة
�إىل � 12ألف ب/ي من الريفورمات ( )Reformateوحوايل � 7ألف ب/ي من النافثا،
وهما مكونان �سي�ستخدمان للمزج يف �إنتاج الغازولني العايل الأوكتان.

يتكون امل�شروع اجلديد من وحدة معاجلة هيدروجينية للديزل ،ووحدة تقطري
فراغي ،ووحدة تك�سري هيدروجيني� ،إ�ضافة �إىل تطوير املجمع القائم من خالل
التحويل �إىل ا�ستخدام الوقود الغازي كوقود بد ً
ال من زيت الوقود ،وذلك لتخفي�ض
الإنبعاثات وتعظيم معدل �إنتاج امل�شتقات عالية اجلودة.
�أما يف الدول العربية الأخرى غري الأع�ضاء يف �أوابك فترتكز ن�شاطات امل�شاريع
الإ�ستثمارية يف كل من اجلمهورية التون�سية و�سلطنة عمان ،وذلك على النحو التايل:
� 11-2سلطنة عمان
تخطط �سلطنة عمان لرفع طاقتها التكريرية احلالية �إىل � 305ألف ب/ي ،حيث
�أعلنت �شركة م�صفاة �صحار عن م�شروع تو�سيع الطاقة التكريرية للم�صفاة القائمة يف
�صحار من � 116ألف ب/ي �إىل � 175ألف ب/ي ،مع بناء وحدة بيتومني طاقتها � 30ألف
ب/ي.
يهدف م�شروع تو�سيع وتطوير م�صفاة �صحار �إىل تخفي�ض �إنتاج امل�شتقات الثقيلة
وزيادة �إنتاج امل�شتقات اخلفيفة ذات اجلودة العالية .ويت�ضمن امل�شروع �إن�شاء وحدة
تقطري جديدة طاقتها � 82ألف ب/ي ،ووحدة تقطري فراغي طاقتها � 95ألف ب/ي،
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ووحدة تك�سري هيدروجيني طاقتها � 34ألف ب/ي ،ووحدة معاجلة هيدروجينية طاقتها
� 34ألف ب/ي ،ووحدة تفحيم طاقتها � 36ألف ب/ي.
وقعت �شركة الدقم للتكرير وال�صناعات البرتوكيماوية ( )DRPICعقد تقدمي
ا�ست�شارات �إدارة امل�شروع مع �شركة �شاو ( )Shawللطاقة والبرتوكيماويات الأمريكية.
يتكون امل�شروع من م�صفاة طاقتها � 230ألف ب/ي وجممع برتوكيماويات بكلفة �إجمالية
قدرها  6مليار دوالر �أمريكي .امل�شروع هو �شركة م�شرتكة بني �شركة نفط عمان
احلكومية ( )OOCو�شركة �أبو ظبي للإ�ستثمارات البرتولية الدولية ( .)IPICيتوقع
�أن يبد�أ ت�شغيل امل�صفاة التي ت�شكل املرحلة الأوىل من امل�شروع يف عام  ،2017تتبعها
املرحلة الثانية وهي جممع البرتوكيماويات التي مازالت قيد الدرا�سة.

ثاني ًا :ال�صناعة البرتوكيماوية
 - 1التطورات العاملية
�شهد �إجمايل طاقات �إنتاج الإيثيلني على امل�ستوى العاملي خالل عام  2011زيادة
مبعدل �أقل من الزيادة التي �سجلت يف عام  2010التي تعترب قيا�سية ،حيث ارتفع
�إجمايل طاقات �إنتاج الإيثيلني على امل�ستوى العاملي �إىل  141مليون طن يف ال�سنة
نهاية عام  2011مقابل  138.5مليون طن يف ال�سنة عام � ،2010أي بزيادة قدرها 2.5
مليون طن عن العام املا�ضي ون�سبتها حوايل  ،%1.81وذلك نتيجة الزيادة التي �أدخلت
يف اململكة العربية ال�سعودية مبقدار  1.2مليون طن/ال�سنة ،ويف فينزويال مبقدار 1.3
مليون طن/ال�سنة.
يبني ال�شكل ( )10-3الزيادات يف طاقات �إنتاج الإيثيلني يف العامل ،خالل الفرتة
(.)2011-1995
يبني اجلدول ( )11-3ت�صنيف �أكرب ع�شر جممعات لإنتاج الإيثيلني يف العامل يف عام
 ،2011حيث بقي الرتتيب دون تغيري عن العام ال�سابق.
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ال�شكل 10-3
الزيادات يف طاقة �إنتاج الإيثيلني عامليا
(مليون طن  /ال�سنة)

* متوقع

ويبني اجلدول ( )12-3مقارنة بني طاقات �إنتاج الإثيلني القائمة يف العامل ح�سب
املناطق خالل عامي  2010و .2011كما يبني ال�شكل ( )11-3توزع �إجمايل طاقات
الإيثيلني القائمة يف نهاية عام  ،2011حيث يالحظ �أن منطقة �أمريكا اجلنوبية هي
الرابح الأكرب �إذ �أ�ضافت ما يقرب من  1.3مليون طن/ال�سنة .ت�أتي يف املرتبة الثانية
منطقة ال�شرق الأو�سط مبقدار 1.2مليون طن/ال�سنة بينما بقيت كل من �أوروبا
ال�شرقية و�أمريكا ال�شمالية و�أوروبا الغربية و�أ�سيا و�أفريقيا دون تغيري.
يبني اجلدول ( )13-3توزع طاقة �إنتاج الإيثيلني على م�ستوى العامل ح�سب الدول
املختلفة خالل عامي  2010و ،2011ويالحظ �أن فنزويال حققت �أكرب زيادة ،تلتها
اململكة العربية ال�سعودية.
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ال�شكل 11-3
توزع �إجمايل طاقات االيثيلني القائمة نهاية عام 2011
مليون طن يف ال�سنة

مليون طن

كما يبني اجلدول ( )14-3قائمة �أكرب ع�شرة منتجني للإيثيلني على م�ستوى العامل
يف مطلع عام  2012وعدد املواقع ،والن�سبة املئوية حل�صة ال�شركة الفعلية من �إجمايل
ال�شركات امل�شرتكة يف ملكية امل�شاريع.
يف حال بقاء امل�شاريع التي هي قيد الإن�شاء �ضمن اجلداول الزمنية املعلنة
ف�إن العام القادم � 2012سي�شهد زيادة يف طاقة �إنتاج الإيثيلني بحوايل  6.5مليون
طن/ال�سنة� ،إال �أنه من املتوقع �أن يرتاجع هذا املعدل ب�شكل كبري يف عام 2013
�إىل �أقل من  2مليون طن/ال�سنة ،ثم �سيعود ليت�سارع مرة �أخرى يف عام .2014
فيما يلي �أهم امل�شاريع اجلديدة املخطط �إن�شا�ؤها �أو اجلاري تنفيذها يف مناطق
العامل.
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� :1-1آ�سيا و�أفريقيا
وقعت كل من م�ؤ�س�سة البرتول والكيماويات ال�صينية (�سينوبك) و�شركة �إ�س كي
الكورية اجلنوبية مذكرة تفاهم مل�شروع م�شرتك يهدف �إىل �إن�شاء وحدة �إيثيلني طاقتها
� 800ألف طن/ال�سنة يف مدينة ووهان ( )Wuhanو�سط ال�صني بكلفة �إجمالية قدرها
حوايل  3مليار دوالر �أمريكي.
يف �أيار /مايو � 2012أعلنت كل من م�ؤ�س�سة البرتول والكيماويات ال�صينية (�سينوبك)
وم�ؤ�س�سة ميت�سوي للكيماويات  Mitsui Chemicals Inc.اليابانية عن ت�أ�سي�س �شركة
م�شرتكة بح�صة � %50/50سميت �شركة لدائن �شانغهاي �سينوبك ميت�سوي املحدودة
لبناء م�صنع �إنتاج �إيثيلني/بروبيلني تريبوليمر ( )EPTلل�صناعة الكيماوية يف مدينة
�شنغهاي بطاقة �إنتاجية قدرها � 75ألف طن/ال�سنة ،وكلفة �إجمالية قدرها  314مليون
دوالر ،ويتوقع �أن تبد�أ الإنتاج يف الربع الأول من عام .2014
من امل�شاريع الهامة التي هي قيد الإن�شاء م�شروع �شركة �إك�سون موبيل للكيماويات
يف جزيرة جورونغ ( )Jurongيف �سنغافورة والذي يعترب الثاين لل�شركة يف هذه اجلزيرة،
ويتوقع �أن يبد�أ الإنتاج يف عام .2013
يتكون امل�شروع من وحدة تك�سري بخاري للإيثيلني بطاقة  1مليون طن/ال�سنة
ووحدتي بويل �إيثيلني طاقة كل منهما � 650ألف طن/ال�سنة ،ووحدة بويل بروبيلني
طاقتها � 450ألف طن/ال�سنة ،ووحدة �إنتاج لدائن ( )Elastomersطاقتها � 300ألف
طن/ال�سنة ،ووحدة ا�ستخال�ص عطريات لإنتاج � 340ألف طن/ال�سنة بنزين�،إ�ضافة �إىل
تو�سيع وحدة �إنتاج الكحول مبقدار � 125ألف طن/ال�سنة ،و�إن�شاء وحدة توليد طاقة
كهربائية جديدة طاقتها  220ميغا واط.
� :2-1أمريكا ال�شمالية
ت�شهد الواليات املتحدة الأمريكية ن�شاطات ملحوظة يعتمد معظمها على التطور
الهائل الذي ت�شهده عمليات ا�ستك�شاف و�إنتاج الغاز الطبيعي من امل�صادر غري التقليدية،
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كالغاز ال�صخري بكميات كبرية ميكن �أن ت�ستخدم كلقيم يف �صناعة البرتوكيماويات
ب�أ�سعار زهيدة ،وفيما يلي �أهم امل�شاريع املتوقعة يف الواليات املتحدة الأمريكية:
تخطط �شركة وي�ست ليك للكيماويات ( )West Lake Chemicalلرفع طاقة
�إنتاج الإيثيلني يف جممعها القائم يف ليك ت�شارلز ( –)Lake Charlesلويزيانا ،وذلك
ا�ستجابة لل�سعر املنخف�ض اجلديد للميثان و�سوائل الغاز الطبيعي اخلفيفة الأخرى التي
�أ�صبحت متوفرة نتيجة �إنتاج الغاز ال�صخري.
يتكون امل�شروع من رفع الطاقة الإنتاجية لوحدة الإيثيلني الأوىل من � 567ألف طن/
ال�سنة �إىل � 671ألف طن/ال�سنة ،والثانية من � 522ألف طن/ال�سنة �إىل � 631ألف طن/
ال�سنة ،ويتوقع �إجناز امل�شروع يف نهاية عام .2014
�أعلنت �شركة �سا�سول املحدودة (� )Sasol Ltd.أنها �ستنفق حوايل  4.5مليار دوالر
لإن�شاء م�صنع �إيثيلني يف لويزيانا بطاقة �إنتاجية ترتاوح بني  1.4-1مليون طن/ال�سنة،
ويتوقع االنتهاء من �إجناز الدرا�سة يف منت�صف عام .2013
منحت �شركة �شيفرون فيليب�س للكيماويات عقد تقدمي ت�صاميم م�شروع �إن�شاء وحدة
�إيثيلني يف جممعها القائم �سيداربايو ( )Cedar Bayouيف والية تك�سا�س� ،إىل جمموعة
�شاو (.)Shaw
�أعلنت �شركة ليوندل با�سل عن م�شروع تو�سيع وحدتي �إنتاج الإيثيلني القائمتني يف
البورت و�شانيلفيو يف تك�سا�س� ،إ�ضافة �إىل �إن�شاء وحدة جديدة ،وذلك لإ�ضافة طاقة
�إنتاجية قدرها � 227ألف طن/ال�سنة �إىل طاقة وحداتها احلالية التي تعتمد على
الإيثان كلقيم ،ثم �أعلنت ال�شركة بعد ذلك �أنها �ستقوم بتو�سيع وحدة الإيثيلني يف البورت
( )La Porteمبقدار  855طن/ال�سنة ،ويتوقع �إجناز امل�شروع يف عام .2014
كما �أعلنت �شركة �شيفرون فيليب�س �أنها تدر�س �إمكانية �إن�شاء م�صنع �إيثيلني جديد
على �ساحل خليج الواليات املتحدة الأمريكية قرب هيو�سنت بكلفة قدرها  5مليار دوالر،
ويتوقع �أن تبد�أ عمليات الإنتاج يف عام .2017
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�أما �شركة �إينيو�س للأوليفينات والبوليمريات فقد �أعلنت �أنها �ستقوم بتو�سيع الطاقة
الإنتاجية للإيثيلني يف جممعها القائم يف ت�شوكوليت بايو (� )Chocolate- Bayouشرق
هيو�سنت لإ�ضافة طاقة �إنتاجية جديدة قدرها � 115ألف طن/ال�سنة �إىل طاقتها احلالية
البالغة  1.792مليون طن/ال�سنة .كما �أعلنت ال�شركة عن عزمها لبناء م�صنع جديد
لإنتاج �أك�سيد الإيثيلني وم�شتقاته بطاقة �إنتاجية قدرها � 500ألف طن/ال�سنة ،و�سوف
حتدد ال�شركة املكان املتوقع لبناء امل�صنع الحقاً.
يف تطور �آخر� ،أعلنت �شركة �شل �أنها �ستن�شئ جممع برتوكيماويات غرب بين�سبورغ
يف والية بن�سيلفانيا ،يتكون من وحدات تك�سري �إيثيلني و�إنتاج البويل �إيثيلني والأحادي
�إيثانول غليكول.
كما �أعلنت �شركة ويليامز للأوليفينات �أنها منحت �شركة ( )CB&Iعقد م�شروع
تو�سيع جممع برتوكيماويات غاي�سمار ( )Geismarيف لويزيانا لرفع طاقته الإنتاجية
من � 613ألف طن/ال�سنة �إىل � 885ألف طن/ال�سنة ،بكلفة �إجمالية قدرها  300مليون
دوالر ،ويتوقع �إجناز امل�شروع يف الربع الثالث من عام .2013
�أما �شركة داو للكيماويات ( )Dow Chemical Co.فقد �أعلنت عن خطة لإن�شاء
وحدة تك�سري �إيثيلني طاقتها  1.5مليون طن/ال�سنة يف جممعها القائم يف فري بورت –
تك�سا�س بكلفة قدرها  1.7مليار دوالر ،ويتوقع بدء الإنتاج يف عام .2017
كما �أعلنت �شركة �إك�سون موبيل عن خطة لتو�سيع جممع التكرير والبرتوكيماويات
التابع لها يف بايتاون ( )Baytounتك�سا�س� -شرق هيو�سنت .يت�ضمن امل�شروع �إن�شاء
وحدة تك�سري �إيثان طاقتها  1.5مليون طن/ال�سنة ،ووحدتي �إنتاج بويل �إيثيلني طاقة كل
منهما � 650ألف طن/ال�سنة ،ويتوقع �أن يبد�أ الإنتاج يف عام .2016
من جهة �أخرى� ،أعلنت �شركة برا�سكيم �إ�س �إيه ( )Braskem SAالربازيلية عن
م�شروع �إن�شاء وحدة �إيثيلني جديدة مع �شريكتها جمموعة �إيدي�سا ( )Idesaاملك�سيكية
بح�صة  %65و  %35لكل منهما على التوايل.
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�سيح�صل امل�شروع على الغاز الطبيعي اللقيم من �شركة غاز وبرتوكيماويات بيمك�س
( .)Pemexيتكون امل�شروع من وحدة �إنتاج �إيثيلني طاقتها  1.05طن/ال�سنة متكاملة مع ثالث
وحدات بلمرة لإنتاج � 750ألف طن/ال�سنة بويل �إيثيلني عايل الكثافة ( ،)HDPEو� 300ألف
طن/ال�سنة بويل �إيثيلني منخف�ض الكثافة ( .)LDPEويتوقع �أن يبد�أ الإنتاج يف عام .2015
 - 2التطورات العربية
ارتفع �إجمايل طاقة �إنتاج الإيثيلني يف الدول العربية من  17.66مليون طن/
ال�سنة يف عام � 2010إىل  18.58مليون طن/ال�سنة يف عام  ،2011بن�سبة زيادة قدرها
 .%6.8جاءت هذه الزيادة نتيجة ت�شغيل �شركة كيان ال�سعودية للبرتوكيماويات ملجمع
البرتوكيماويات يف منطقة اجلبيل ،بطاقة �إنتاجية قدرها  1.2مليون طن/ال�سنة.
و�صلت ن�سبة �إنتاج الدول العربية من الإيثيلني �إىل  %13.522من �إجمايل �إنتاج
العامل يف بداية عام  2012مقارنة بن�سبة  12.66يف بداية عام  .2011يبني اجلدول
( ،)15-3ال�شكل (.)12-3
ال�شكل 12-3
تطور �إنتاج الإيثيلني يف الدول الأع�ضاء مطلع عام .2012
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 1-2الإمارات العربية املتحدة
مازالت �أعمال البناء م�ستمرة يف م�شروع تو�سيع جممع �شركة بروج للبرتوكيماويات
يف الروي�س (بروج  )3 -واملتوقع �إجنازه يف عام  .2014يهدف م�شروع التو�سيع �إىل
رفع الطاقة الإنتاجية لل�شركة من البويل �أوليفينات مبعدل �أربعة �أ�ضعاف لت�صل �إىل
 4.5مليون طن /ال�سنة ،و�سيخ�ص�ص للت�صدير �إىل بلدان منطقة ال�شرق الأو�سط
و�آ�سيا .يتكون امل�شروع من وحدتي بويل �إيثيلني بكلفة �إجمالية قدرها  1.255مليار
دوالر ،وطاقة �إنتاجية �إجمالية قدرها  1.08مليون طن/ال�سنة ،ووحدتي بويل بروبيلني
طاقتهما الإجمالية � 960ألف طن/ال�سنة� ،إ�ضافة �إىل وحدة لإنتاج البويل �إيثيلني
منخف�ض الكثافة ( )LDPEبطاقة � 350ألف طن /ال�سنة.
يذكر �أن ال�شركة كانت قد �أجنزت م�شروع التو�سيع الثاين (بروج  )2 -يف عام 2010

والذي �أ�ضاف طاقة �إنتاجية جديدة قدرها  2مليون طن/ال�سنة من البويل �إيثيلني
والبويل بروبيلني .بد�أت �أعمال �إن�شاء م�شروع (بروج  )2 -يف عام  ،2007وتت�ضمن
وحدة تك�سري �إيثان بطاقة  1.5طن/ال�سنة ،ووحدة حتويل �أوليفينات طاقتها � 752ألف
طن/ال�سنة ،ووحدتا بويل بروبيلني بطاقة �إجمالية قدرها � 800ألف طن/ال�سنة ووحدة
بويل �إيثيلني طاقتها � 540ألف طن/ال�سنة.
 2-2اململكة العربية ال�سعودية
�أعلنت �شركة كيان ال�سعودية للبرتوكيماويات عن ت�شغيل جممع البرتوكيماويات يف
منطقة اجلبيل ،بطاقة �إنتاجية قدرها  1.20مليون طن/ال�سنة �إيثيلني ،و�سيكون املجمع
قادراً على �إنتاج �أكرث من حوايل  6مليون طن/ال�سنة من الإيثيلني والربوبيلني والإيثيلني
غليكول من خالل �ستة ع�شر وحدة �إنتاجية.
�شهدت اململكة العربية ال�سعودية الإعالن عن العديد من امل�شاريع اجلديدة يف
�صناعة البرتوكيماويات ،حيث �أعلنت كل من �شركة �أرامكو ال�سعودية و�شركة داو
كيميكالز الأمريكية عن ت�أ�سي�س �شركة م�شرتكة لإن�شاء جممع برتوكيماويات عمالق
بكلفة  20مليار دوالر يف منطقة اجلبيل ال�صناعية –  ،IIبعد �أن كان مقرراً يف را�س
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تنورة� .سميت ال�شركة امل�شرتكة ب�شركة �صدارة للكيماويات (Sadara Chemical

 ،)Companyوت�صنف هذه ال�شركة ب�أنها �أكرب جممع متكامل يف العامل يبنى يف مرحلة
واحدة ،ويتوقع �أن يبد�أ الإنتاج يف منت�صف عام � .2016سيح�صل املجمع على اللقيم
املكون من غاز امليثان والنافثا الناجتة عن النفط و�سوائل الغاز الطبيعي ومن امل�صفاة
التابعة ل�شركة تكرير وبرتوكيماويات �أرامكو ال�سعودية/توتال (�ساتورب) التي هي قيد
الإن�شاء حالياً.
يف مطلع عام � 2012أقرت الهيئة امللكية ملدينتي اجلبيل وينبع يف اململكة العربية
ال�سعودية جمموعة من امل�شاريع اال�ستثمارية يف مدينة اجلبيل ال�صناعية بكلفة 5.6
مليار دوالر �أمريكي.
يذكر �أن �شركة اجلبيل للكيماويات هي �شركة م�شرتكة بني ال�شركة ال�سعودية
لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) و�شركة �إك�سون موبيل بح�صة .%50/50
كما ح�صلت ال�شركة ال�سعودية العاملية للبرتوكيماويات (�سيبكيم) على موافقة
لإن�شاء م�شروع لإنتاج � 200ألف طن/ال�سنة من الإيثيلني فينيل �أ�سيتات والبويل �إيثيلني
منخف�ض الكثافة ( )LDPEبكلفة �إجمالية قدرها  7.5مليار دوالر.
�أعلنت ال�شركة العربية للبرتوكيماويات (برتوكيميا) اململوكة لل�شركة ال�سعودية
لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) �أنها وقعت خطاب نوايا مع �شركة تكنيكا�س رونيدا�س
( )Tecnicas Reunidasالأ�سبانية لعقد الهند�سة والتوريد والإن�شاء مل�صنع �أكريلونرتيل
بوتاديني �ستايرين ( )ABSبطاقة �إنتاجية قدرها � 140ألف طن/ال�سنة يف جممع
برتوكيميا يف مدينة اجلبيل ال�صناعية.
تقدر الكلفة الإجمالية للم�شروع بحوايل  561مليون دوالر �أمريكي ،وتخطط �شركة
برتوكيميا لتمويل امل�شروع من مواردها الذاتية .ويتوقع �إجناز امل�شروع يف الربع الأخري
من عام .2014
�أعلنت كل من ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) و�شركة �إك�سون موبيل
عن عزمهما يف امل�ضي يف تنفيذ م�شروع �إنتاج اللدائن اخلا�صة (املطاط ال�صناعي) يف
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موقع �شركة كيميا احلايل يف مدينة اجلبيل ال�صناعية .ويتوقع �إجناز امل�شروع يف عام
 2015بطاقة �إنتاجية قدرها � 400ألف طن/ال�سنة من املطاط ال�صناعي وال�ستايرين
بيوتادايني ،والبويل بيوتادايني والإيثيلني بروبيلني دايني مونومر ( )EPDMو�أ�سود
الكربون والبوملريات اخلا�صة املقاومة للحرارة بكلفة �إجمالية قدرها  3.1مليار دوالر.
من جهة �أخرى ،بد�أت عمليات الإنتاج يف م�شروع �شركة البوملريات ال�سعودية ()SPC
يف مدينة اجلبيل الذي يت�ضمن وحدة تك�سري �أوليفينات .تعود ملكية �شركة البوملريات
ال�سعودية (� )SPCإىل �شركة برتوكيم امل�سجلة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية (تداول)
بح�صة � ،%65أما احل�صة الباقية  %35فتعود �إىل �شركة برتوكيماويات فيليب�س
�شيفرون العربية.
يتكون م�شروع �شركة البوملريات ال�سعودية من وحدة لإنتاج الإيثيلني طاقتها 1.15

مليون طن/ال�سنة ووحدة �إنتاج بويل �إيثيلني عايل الكثافة و�أخرى منخف�ض الكثافة
طاقتهما  1.1مليون طن/ال�سنة ،ووحدة �إنتاج بويل بروبيلني طاقتها � 400ألف طن/
ال�سنة ووحدة بروبيلني طاقتها � 430ألف طن/ال�سنة ،ووحدة بويل �ستايرين طاقتها
� 200ألف طن/ال�سنة ،ووحدة هك�سان 1 -طاقتها � 100ألف طن/ال�سنة ،وتبلغ كلفة
امل�شروع  5مليار دوالر �أمريكي.
يف ت�شرين الثاين/نوفمرب � 2012أعلنت �سابك عن خطة لتو�سيع ال�شركة ال�سعودية
للبرتوكيماويات ( )Sadafامل�شرتكة مع �شركة �شل يف مدينة اجلبيل ال�صناعية .يت�ضمن
م�شروع التو�سيع �إن�شاء وحدات �إنتاج بويل يوريثان و�ستايرين مونومر بروبيلني �أك�سيد
( ،)SMPOوالذي �سيكون الأول من نوعه يف منطقة ال�شرق الأو�سط.
يذكر �أن �شركة ( )Sadafهي �شركة م�شرتكة بني �سابك و�شركة �شل بح�صة ،%50/50
بطاقة �إنتاجية قدرها  4.7مليون طن/ال�سنة من الإيثيلني والإيثانول وال�ستايرين مونومر
والإثيلني كلورايد وال�صودا الكاوية وامليثيل ثالثي بيوتيل الإيرث (.)MTBE
�أعلنت كل من �شركتي �أرامكو ال�سعودية و�سوميتومو للكيماويات عن �إجناز درا�سة
جدوى م�شروع (رابغ  ،)2 -و�أنها قررت متابعة �أعمال امل�شروع املتعلقة بعقود الهند�سة
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والتوريد والإن�شاء ( )EPCوالتمويل .تتكون املنتجات الأ�سا�سية مل�شروع (رابغ )2 -من
مطاط الإيثيلني بروبيلني ( ،)EPDMوبويل �أوليفني البال�ستيك احلراري (،)TPO
وميثيل ميثاكريالت مونومر ،وبويل �إيثيلني منخف�ض الكثافة ( ،)LDPEو�إيثيلني فينيل
�أ�سيتات ( ،)EVAوبارازايلني ،وبنزين ،وكومني ،وفينول�/أ�سيتون.
كما يت�ضمن امل�شروع تو�سيع وحدة تك�سري الإيثان وبناء جممع عطريات جديد،
و�سي�ستهلك امل�شروع  30مليون قدم مكعب قيا�سي يف اليوم من غاز امليثان وحوايل  3مليون
طن/ال�سنة من النافثا كلقيم لإنتاج م�شتقات برتوكيماوية عالية اجلودة.
يتوقع �أن ت�صل الكلفة الإجمالية للم�شروع �إىل حوايل  7مليارات دوالر �أمريكي و�أن
ت�صبح الوحدات جاهزة للت�شغيل يف الن�صف الثاين من عام .2016
يذكر �أن �شركة تكرير وبرتوكيماويات رابغ (برتو رابغ) هي �شركة م�شرتكة بني �شركة
�أرامكو ال�سعودية و�شركة �سوميتومو للكيماويات اليابانية ،وت�شغل جممع متكامل مكون
من م�صفاة تكرير ووحدات �إنتاج برتوكيماويات (رابغ  )1 -يف مدينة رابغ يف اململكة
العربية ال�سعودية.
وفيما يخ�ص خطة اململكة يف الإ�ستثمارات اخلارجية يف �صناعة البرتوكيماويات
فقد و�ضعت ال�شركة امل�شرتكة �سينوبيك�/سابك/تياجنني للبرتوكيماويات حجر الأ�سا�س
مل�شروع �إن�شاء م�صنع بويل كربونات طاقته الإنتاجية � 260ألف طن/ال�سنة يف تياجنني
بكلفة  1.7مليار دوالر �أمريكي ويتوقع �أن يبد�أ الإنتاج يف عام  .2015يعترب هذا امل�صنع
املرحلة الثانية من م�شروع جممع �شركة م�شرتكة بني �سينوبيك وال�شركة ال�سعودية
لل�صناعات الأ�سا�سية (�سابك) بن�سبة م�شاركة  ،%50/50يف منطقة تياجنني ال�صينية.
حيث كانت املرحلة الأوىل وحدة �إنتاج �إيثيلني طاقتها  1مليون طن/ال�سنة ،حيث بد�أت
بالإنتاج يف كانون الثاين/يناير .2010
كما وقعت �شركة البرتوكيماويات املتقدمة العربية ال�سعودية ( )APCمذكرة تفاهم
مع جمموعة باييغان ( )Bayeganالرتكية مل�شروع �إن�شاء وحدة �إنتاج بويل بروبيلني
طاقتها � 500ألف طن/ال�سنة بكلفة  1مليار دوالر �أمريكي يف مدينة �أ�ضنا -ا�سكندرون
جنوب تركيا .تبلغ ن�سبة ملكية ال�شركة امل�شرتكة  %70ل�شركة البرتوكيماويات املتقدمة
252

الف�صل الثالث

التطورات العاملية والعربية يف ال�صناعات النفطية الالحقة

و  %30ل�شركة بايبغان ،و�ستبد�أ �أعمال الإن�شاء يف الربع الثاين من عام  2013على �أن
يتم �إجناز امل�شروع يف عام .2015
 3-2دولة قطر
�أعلنت قطر يف بداية عام  2012عن خطة ال�ستثمار  25مليار دوالر �أمريكي لتطوير
�صناعة البرتوكيماويات املحلية .تهدف اخلطة �إىل رفع الطاقة الإنتاجية احلالية من
 9.2مليون طن/ال�سنة �إىل  23مليون طن/ال�سنة بحلول عام .2020
�أحد امل�شاريع املدرجة يف اخلطة هو �شركة م�شرتكة بني �شركة قطر للبرتول بح�صة
 %80و�شركة رويال دوت�ش �شل بح�صة  %20وذلك لإن�شاء جممع برتوكيماويات يف
مدينة را�س لفان ال�صناعية بكلفة قدرها  6.4مليار دوالر �أمريكي .يت�ضمن امل�شروع
وحدة تك�سري بخاري طاقتها الإنتاجية  1.4مليون طن/ال�سنة ،حت�صل على اللقيم من
م�شاريع الغاز الطبيعي القطرية� ،إ�ضافة �إىل م�صنع �أحادي �إيثانول غليكول بطاقة
�إنتاجية قدرها  1.5مليون طن/ال�سنة ،ووحدة �ألفا �أوليفينات خطية وم�شتقات �أوليفنية
�أخرى .كما يت�ضمن امل�شروع وحدة تك�سري �إيثيلني طاقتها  1.4مليون طن/ال�سنة ،ووحدة
�إنتاج بويل �إيثيلني عايل الكثافة بطاقة �إنتاجية قدرها � 300ألف طن/ال�سنة ،ويتوقع �أن
تبد�أ الإنتاج يف عام .2018
�أعلنت �شركة قطر للبرتوكيماويات (قابكو) عن بدء ت�شغيل وحدة �إنتاج بويل �إيثيلني
منخف�ض الكثافة ( )LDPE-3يف مدينة م�سيعيد ال�صناعية طاقتها الإنتاجية 300
�ألف طن/ال�سنة ،و�سيتم ت�صدير �إنتاجها �إىل الأ�سواق العاملية .يذكر �أن ل�شركة قابكو
وحدتان عاملتان يف م�سيعيد لإنتاج البويل �إيثيلني منخف�ض الكثافة بطاقة �إجمالية
قدرها � 400ألف طن/ال�سنة .تبلغ الكلفة الإجمالية لوحدة البويل �إيثيلني اجلديدة
( )LDPE-3حوايل  604مليون دوالر.
 4-2جمهورية م�صر العربية
تخطط جمهورية م�صر العربية لإن�شاء جممع برتوكيماويات �ضخم يف املنطقة
ال�صناعية املجاورة خلليج ال�سوي�س بكلفة تقديرية حوايل  3.7مليار دوالر �أمريكي.
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�سي�شرف على �إن�شاء امل�شروع �شركة حترير للبرتوكيماويات امل�صرية بالتعاون
مع �شركة الكربون القاب�ضة املحلية ،و�سينتج امل�شروع  3.5مليون طن/ال�سنة من
البرتوكيماويات لال�ستهالك املحلي والت�صدير ،تتكون من  1.3مليون طن/ال�سنة بويل
�إيثيلني ،و � 662ألف طن/ال�سنة بروبيلني ،و � 414ألف طن/ال�سنة بنزين ،و � 214ألف
طن/ال�سنة بوتاديني .ومن املتوقع �أن تبد�أ �أعمال �إن�شاء امل�شروع يف نهاية عام ،2013
و�سي�ستغرق �إن�شا�ؤه ثالث �سنوات .كما يتوقع �أن يوفر امل�شروع حوايل � 20ألف فر�صة
عمل مبا�شرة �إ�ضافة �إىل �أكرث من � 100ألف فر�صة غرية مبا�شرة.

ثالثا :ا�ستهالك وجتارة وت�صنيع الغاز الطبيعي
 - 1التطورات العاملية
 1-1ا�ستهالك الغاز الطبيعي
ارتفعت ن�سبة منو اال�ستهالك العاملي من الغاز الطبيعي يف عام  2011مبقدار
 %2.2مقارنة مب�ستواها عام  ،2010حيث بلغ �إجمايل الإ�ستهالك العاملي حوايل
 3222.9مليار مرت مكعب ،مقارنة بحوايل  3153.1مليار مرت مكعب يف عام .2010
كما بقيت ح�صة الغاز الطبيعي من �إجمايل ا�ستهالك الطاقة التجارية يف العامل على
ماكانت عليه يف عام  2010بن�سبة .%27.7
كانت الزيادة يف ا�ستهالك الغاز الطبيعي يف معظم مناطق العامل الرئي�سية �أعلى من
ن�سبة النمو العاملي يف عام  2011با�ستثناء منطقة �أوروبا و�أورا�سيا ،وكانت �أق�صى ن�سبة
زيادة له يف منطقة ال�شرق الأو�سط  ،%6.8حيث ارتفع الإ�ستهالك من  377.3مليار
مرت مكعب يف عام � 2010إىل  403.1مليار مرت مكعب يف عام  .2011جاءت بعدها
منطقة �آ�سيا البا�سيفيك بن�سبة  ،%5.9حيث ارتفع الإ�ستهالك من  557.9مليار مرت
مكعب يف عام � 2010إىل  590.6مليار مرت مكعب يف عام  .2011ثم �أمريكا ال�شمالية
بن�سبة ( )%3.3حيث ارتفع الإ�ستهالك من  836.2مليار مرت مكعب يف عام � 2010إىل
 863.8مليار مرت مكعب يف عام  .2011وكانت �أدنى ن�سبة زيادة يف �أمريكا الو�سطى
254

الف�صل الثالث

التطورات العاملية والعربية يف ال�صناعات النفطية الالحقة

واجلنوبية  ،%2.9حيث ارتفع الإ�ستهالك من  150.2مليار مرت مكعب عام � 2010إىل
 154.5مليار مرت مكعب يف عام  .2011كما ارتفع ا�ستهالك الغاز الطبيعي يف �أفريقيا
�إىل  109.8مليار مرت مكعب يف عام  2011مقارنة بحوايل  106.9مليار مرت مكعب يف
عام  2010بن�سبة  .%2.7وتراجع منو الإ�ستهالك يف �أوروبا و�أورا�سيا (ت�شمل كال من
�أوروبا وكومنولث الدول امل�ستقلة وتركيا) بن�سبة  %2.1حيث انخف�ض الإ�ستهالك من
 1124.6مليار مرت مكعب يف عام � 2010إىل  1101.1مليار مرت مكعب يف عام .2011
اجلدول ( )16-3وال�شكل (.)13-3
ال�شكل 13-3
توزع ا�ستهالك الغاز الطبيعي يف العامل خالل عام 2011

حافظت كافة مناطق العامل على م�ستويات م�ساهمة الغاز الطبيعي يف ميزان
الطاقة التجارية عام  ،2011حيث ح�صلت منطقة ال�شرق الأو�سط على �أعلى ن�سبة
م�ساهمة و�صلت �إىل  %48.5مقابل  %47.4عام  ،2010فيما تراوحت هذه امل�ساهمة
ما بني  %11.1يف منطقة �آ�سيا البا�سيفيك ،و %33.9يف منطقة �أوروبا و�أورا�سيا،
اجلدول ( )17-3وال�شكل (.)14-3
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ال�شكل 14-3
تطور ح�صة الغاز الطبيعي من �إجمايل ا�ستهالك الطاقة التجارية يف العامل
خالل الفرتة ()2011-2008
()%

 2-1جتارة الغاز الطبيعي
ارتفع حجم �إجمايل ال�صادرات من الغاز الطبيعي على امل�ستوى العاملي بن�سبة
معتدلة بلغت  %4خالل عام  2011ليبلغ  1025.6مليار مرت مكعب مقارنة بحوايل
 986.2مليار مرت مكعب عام  ،2010وت�شمل هذه الكميات ما مت ت�صديره بوا�سطة
خطوط الأنابيب وعلى �شكل غاز طبيعي م�سيل.
وقد حظيت منطقة ال�شرق الأو�سط ب�أكرب ن�سبة زيادة يف ال�صادرات بلغت ،%23
وو�صلت �إىل  158.7مليار مرت مكعب عام  2011مقابل  129مليار مرت مكعب عام
 ،2010وذلك نتيجة لزيادة �صادرات دولة قطر من الغاز الطبيعي امل�سيل والتي بلغت
ن�سبتها  .%27.8ت�أتي منطقة الإحتاد ال�سوفيتي ال�سابق يف املرتبة الثانية بن�سبة
 ،%11.6تلتها منطقة �أمريكا اجلنوبية يف املرتبة الثالثة بزيادة ن�سبتها  .%8.5كما
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ازدادت �صادرات كل من منطقة �أمريكا ال�شمالية بن�سبة  ،%4.5بينما تراجعت يف كل
من �أفريقيا بن�سبة  ،%12.5و�أمريكا اجلنوبية بن�سبة  %7.4و�أخرياً يف �آ�سيا البا�سيفيك
بن�سبة .%0.7
بلغ �إجمايل واردات الواليات املتحدة الأمريكية من الغاز الطبيعي عرب خطوط
الأنابيب نحو  88.1مليار مرت مكعب يف عام � ،2011أي حوايل  %14.07من
�إجمايل ا�ستهالكها من الغاز الطبيعي .واحتفظت كندا مبكانتها ك�أكرب مزود
للواليات املتحدة بالغاز الطبيعي .وجاءت واردات الواليات املتحدة من الغاز امل�سيل
عام  2011من كل من :ترينداد وتوباغو ،وبريو ،وم�صر ،والرنويج ،ونيجرييا،
وقطر ،واليمن ،التي �شكلت نحو  %10.2من �إجمايل الواردات ( 10مليار مرت
مكعب) ،ونحو  %1.6من �إجمايل ا�ستهالك الواليات املتحدة من الغاز الطبيعي.
كما ارتفع �إجمايل �صادرات الواليات املتحدة من الغاز الطبيعي عام � 2011إىل
 42.7مليار مرت مكعب ،وبلغت �صادراتها �إىل كندا  26.6مليار مرت مكعب ،و�إىل
املك�سيك  14.1مليار مرت مكعب ،بينما بلغت �صادراتها من الغاز امل�سيل �إىل كل
من الربازيل وبلجيكا وا�سبانيا واململكة املتحدة وال�صني والهند واليابان وكوريا
اجلنوبية حوايل  2مليار مرت مكعب.
جاءت رو�سيا يف املرتبة الأوىل بني الدول امل�صدرة للغاز الطبيعي يف العامل ،حيث
بلغت ح�صتها عام  2011حوايل  %21.6من �إجمايل ال�صادرات العاملية ،وو�صل �إجمايل
�صادراتها من الغاز الطبيعي �إىل معظم دول �أوروبا �إىل  221.4مليار مرت مكعب بارتفاع
قدره 18.5مليار مرت مكعب عن عام  ،2010وجاءت دولة قطر يف املرتبة الثانية بن�سبة
 ،%11.9تلتها الرنويج بن�سبة  ،%9.4ثم كندا بن�سبة  ،%8.6واجلزائر بحوايل  ،%5ثم
هولندا بن�سبة  ،%4.9والواليات املتحدة  %4.2واندوني�سيا  . %3.7وت�شكل �صادرات
الدول املذكورة جمتمعة حوايل  %69.3من �إجمايل ال�صادرات العاملية ،اجلدول
( )18-3و ال�شكل (.)15-3

257

ال�شكل 15-3
�صادرات الغاز الطبيعي يف العامل خالل عام 2011

ارتفعت الكميات امل�صدرة بوا�سطة خطوط الأنابيب من حوايل  685.6مليار مرت
مكعب عام  2010لت�صل �إىل حوايل  694.8مليار مرت مكعب عام � ،2011أي بزيادة
ن�سبتها  .%1.3كما ازدادت الكميات امل�صدرة بوا�سطة الناقالت على �شكل غاز طبيعي
م�سيل من  300.61مليار مرت مكعب �إىل  330.8مليار مرت مكعب �أي بزيادة ن�سبتها
 .%10و�شكلت �صادرات الغاز الطبيعي بوا�سطة الأنابيب ما ن�سبته  %67.75من
�إجمايل ال�صادرات العاملية خالل عام  ،2011بزيادة طفيفة عن الن�سبة التي مت حتقيقها
عام  2010ومقدارها  ،%69.52وقد �سجلت �صادرات الغاز الطبيعي امل�سيل ن�سبة
 %32.25من �إجمايل �صادرات الغاز العاملية عام  ،2011مقابل ن�سبة  %30.48التي
حتققت يف عام  ،2010اجلدول ( )19-3وال�شكل (.)16-3
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ال�شكل 16-3
�صادرات الغاز الطبيعي يف خمتلف مناطق العامل خالل عامي  2010و 2011

وا�صلت كميات الغاز الطبيعي امل�صدرة من الدول العربية �إىل الأ�سواق العاملية،
�سواء على �شكل غاز طبيعي م�سيل �أو بوا�سطة خطوط الأنابيب ارتفاعها يف عام 2011
وللعام ال�سابع ع�شر على التوايل لت�صل �إىل  217.56مليار مرت مكعب مقابل 201.09
مليار مرت مكعب يف عام � ،2010أي بزيادة ن�سبتها  .%8.1احتلت دولة قطر املركز الأول
بني الدول العربية حيث بلغت �صادراتها  121.8مليار مرت مكعب �أي ما ن�سبته %55.98
من �إجمايل �صادرات الدول العربية يف عام  ،2011تلتها اجلمهورية اجلزائرية يف
املرتبة الثانية حيث بلغ �إجمايل �صادراتها  51.5مليار مرت مكعب بح�صة  %23.67من
�إجمايل �صادرات الدول العربية ،ثم جمهورية م�صر العربية بح�صة  ،%6.46ف�سلطنة
عمان  ،%5.01واليمن  ،%4.09و�أخريا دولة الإمارات العربية املتحدة ،%3.67
اجلدول ( )20-3وال�شكل (.)17-3
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ال�شكل 17-3
�صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي عام 2011
(مليار مرت مكعب)

 3-1الأ�سعار العاملية للغاز الطبيعي
�شهدت معدالت �أ�سعـار الغـاز الطبيعـي� ،سواء املنقول بوا�سطة خطوط الأنابيب
�أو الغاز الطبيعي امل�سيل ،ارتفاعاً يف الأ�سواق الرئي�سية خالل عام  2011باملقارنة مع
معدالتها خالل عام  ،2010حيث ارتفع معدل �سعر الغاز الطبيعي يف �أ�سواق اململكة
املتحدة مبعدل  ،%37.7ويف �أ�سواق دول االحتاد الأوروبي مبعدل  .%32.5كما ارتفع
معدل �سعر الغاز الطبيعي الوا�صل �إىل اليابان بحدود ( %35على �شكل غاز طبيعي
م�سيل) ،بينما انخف�ض يف كل من الواليات املتحدة بن�سبة  %8.7ويف كندا مبعدل .%6
اجلدول ( )21-3وال�شكل (.)18-3
� 4-1أهم ن�شاطات �صناعة الغاز العاملية
بد�أت �شركة �إنرتبرايز بروداكت�س بارترنز ( )EPPت�شغيل اخلط الثاين يف م�شروع
يواكوم ( )Yoakumملعاجلة الغاز الطبيعي بالتربيد يف مدينة الفاكا ( )Lavacaبوالية
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ال�شكل 18-3
تطور معدل الأ�سعار العاملية للغاز الطبيعي خالل الفرتة 2011-2007
(دوالر �أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية)

تك�سا�س ،طاقته الإنتاجية  300مليون قدم مكعب/اليوم .ي�ساهم اخلط اجلديد يف رفع
الطاقة الإنتاجية للم�شروع �إىل  600مليون قدم مكعب/اليوم ،وا�ستخال�ص حوايل � 74ألف
ب/ي من �سوائل الغاز الطبيعي .كما يتوقع �إدخال اخلط الثالث يف اخلدمة يف الربع الأول
من عام  ،2013وبالتايل �سرتتفع كمية ال�سوائل املنتجة من امل�شروع �إىل � 111ألف ب/ي.
�أعلنت �شركة �سا�سول للبرتول الدولية (،)Sasol Petroleum International
املتفرعة من �شركة �سا�سول ،عن ت�شغيل م�شروع تو�سعة م�صنع معاجلة الغاز الطبيعي
يف تيمان  -Temaneموزامبيق مبقدار  158مليون قدم مكعب/اليوم لت�صل الطاقة
الإنتاجية احلالية للم�صنع �إىل  458مليون قدم مكعب/اليوم .يذكر �أن م�صنع معاجلة
الغاز قد بد�أ الإنتاج يف عام  ،2004بطاقة  300مليون قدم مكعب/اليوم ،ويرتبط الغاز
املنتج ب�سوق جنوب �أفريقيا عرب خط �أنابيب عابر للحدود يبلغ طوله  865كيلومرت.

�أعلنت م�ؤ�س�سة الغاز الكورية اجلنوبية (� )KOGASأنها �ست�ستثمر  1.3مليار دوالر
�أمريكي لتطوير م�شروع غالد�ستون ( )Gladstoneلت�صنيع الغاز الطبيعي امل�سيل الذي
ا�ستحوذت على ح�صة  %15منه يف عام  2011بقيمة  610مليون دوالر �أمريكي .تبلغ الطاقة
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الإنتاجية للم�شروع  7.8مليون طن/ال�سنة ،ويتوقع �أن يبد�أ ب�إنتاج الغاز يف عام .2015

ح�صلت �شركة ليندي ( )Lindeالأملانية على عقد �إن�شاء وحدة غاز طبيعي م�سيل
متو�سطة احلجم بقيمة  300مليون دوالر تابعة ل�شركة برتونا�س ( )Petronasاملاليزية يف
جممعها يف مدينة بينتولو (� )Bintuluشرق ماليزيا .تهدف الوحدة �إىل تخفي�ض كمية
الغاز املحروق يف ال�شعلة يف جممع الغاز الطبيعي امل�سيل التابع لل�شركة ،و�إعادة ت�سييل
الغاز الطبيعي الناجت عن عمليات تفريغ ناقالت الغاز الطبيعي وتخزينه بطاقة �إنتاجية
قدرها  1840طن/ال�سنة ،ويتوقع �أن تبد�أ الوحدة بالإنتاج يف نهاية عام .2014
وافقت كل من وزارة الطاقة واملوارد املعدنية والوكالة التنفيذية للنفط والغاز يف
�إندوني�سيا على خطة لتو�سيع م�شروع تانغوه ( )Tangguhلت�سييل الغاز الطبيعي الذي
ت�شغله �شركة بي بي ( )PBيف مقاطعة بابوا بارات (� )Pabua Baratشرق �إندوني�سيا .يتوقع
من م�شروع التو�سيع �أن ي�ضيف طاقة �إنتاجية قدرها  3.8مليون طن/ال�سنة من خالل اخلط
الثالث اجلديد لريفع �إجمايل طاقة امل�شروع الإنتاجية �إىل  11.4مليون طن/ال�سنة.
�أعلنت م�ؤ�س�سة �شيفرون عن خطة لإن�شاء اخلط الرابع من م�شروع غورغون
( )Gorgonلت�سييل الغاز الطبيعي يف جزيرة بارو ( )Barrowغرب �أ�سرتاليا بطاقة
�إنتاجية قدرها  5.2مليون طن/ال�سنة ،لريفع �إجمايل طاقة امل�شروع �إىل  20.8مليون
طن/ال�سنة ،ويتوقع الإنتهاء من �إن�شائه يف عام � .2014سيح�صل اخلط اجلديد على
الغاز الطبيعي اللقيم من حقلني ،الأول هو حقل غرييون ( )Geryonاملكت�شف عام
 ،2001والثاين حقل �شاندون ( )Chandonاملكت�شف عام .2006
�أعلنت جمموعة تعدين جين�شينغ �أنرتا�سيت ( )JAMGيف متوز/يوليو �أنها بد�أت
ت�شغيل م�صنع ت�سييل غاز طبيعي طاقته � 300ألف مرت مكعب/اليوم يف مدينة جين�شينغ
( )Jinchengيف مقاطعة �شانك�سي ( )Shanxiال�صينية ،كما تخطط املجموعة لإن�شاء
املرحلة الثانية املكونة من م�صنعني تبلغ طاقتهما الإجمالية � 600ألف مرت مكعب/اليوم،
�إال �أنها مل حتدد اجلدول الزمني احلقيقي لعملية الإن�شاء .ي�ستخدم امل�شروع غاز طبقات
الفحم املنتج من حو�ض كين�شوي ( )Qinshuiالواقع يف مقاطعة �شانك�سي كلقيم.
�أطلقت �شركة رويال دوت�ش �شل ( )Royal Dutch Shellم�شروع حمطة ت�سييل غاز
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طبيعي يف مدينة كيتيمات ( )Kitimatغرب كندا ،وذلك بالتعاون مع �شركاء �أ�سيويني
هم م�ؤ�س�سة ميت�سوبي�شي ،وم�ؤ�س�سة البرتول الوطنية ال�صينية ،وم�ؤ�س�سة الغاز الكورية.
يت�ضمن امل�شروع ت�صميم و�إن�شاء وت�شغيل وحدة ت�سييل غاز� ،إ�ضافة �إىل مرافق تخزين
للغاز الطبيعي امل�سيل ،ومرافق حتميل ناقالت للت�صدير .ويتوقع �أن يتم �إدخال امل�شروع
بالعمل يف نهاية عام  .2020تتكون املرحلة الأوىل للم�شروع من وحدتي ت�صنيع غاز
طبيعي م�سيل تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منهما  6مليون طن/ال�سنة ،مع �إمكانية
التو�سيع يف امل�ستقبل .متتلك �شركة �شل ح�صة  %40من امل�شروع يف حني ميتلك كل
�شريك من ال�شركاء الآخرين ح�صة .%20
 - 2التطورات العربية
 1-2اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
تعمل اجلزائر على تنفيذ خطة تطوير وزيادة �إنتاجها من الغاز الطبيعي امل�سيل حتى
عام  ،2015كما �سرتكز جهودها على رفع �صادراتها �إىل  85مليار مرت مكعب �سنويا
ابتداء من العام .2013
 2-2اململكة العربية ال�سعودية
�أعلنت �شركة �أرامكو ال�سعودية يف ني�سان�/أبريل عن بدء ت�شغيل خط الغاز ووحدة
ا�سرتجاع الكربيت يف وحدة معاجلة الغاز اجلديدة يف اخلر�سانية بطاقة �إنتاجية حالية
قدرها  1مليار قدم مكعب/اليوم ،ويتوقع ت�شغيل اخلطني الآخرين قريباً.
يذكر �أن اململكة العربية ال�سعودية كانت قد �أعلنت عن خطة طموحة لتطوير �إنتاج
الغاز وخا�صة يف منطقة اخلليج العربي مع ملحقاتها من م�ستلزمات البنية التحتية
لت�صنيع الغاز ،وذلك من خالل م�شروعني تبلغ طاقتهما الإنتاجية  4.3مليار قدم مكعب
يف اليوم بحلول عام  .2014امل�شروع الأول الذي �أعلنت عنه �شركة �أرامكو ال�سعودية يف
متوز /يوليو  2011هو م�شروع غاز كاران البالغة طاقته  1.8مليار قدم مكعب يف اليوم،
وهو �أول حقول الغاز احلر الثالثة املكت�شفة يف املغمورة يف اململكة عام � .2006سيتدفق
غاز حقل كاران �إىل م�صنع غاز اخلر�سانية ،حيث �سرتتفع طاقته الإنتاجية من  1مليار
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قدم مكعب يف اليوم �إىل  2.8مليار قدم مكعب /اليوم ،كما �سرتتفع كمية الغاز املباع من
 560مليون قدم مكعب/اليوم �إىل  1.8مليار قدم مكعب/اليوم ،و�سريتفع �إنتاج الإيثان من
� 20ألف ب/ي �إىل � 280ألف ب/ي .امل�شروع الثاين هو م�شروع م�صنع غاز و�سيط الذي
�سيح�صل على الغاز اللقيم من حقلني ،هما حقل العربية مبعدل  1.2مليار قدم مكعب/
اليوم ،وحقل ح�صبة مبقدار  1.3مليار قدم مكعب/اليوم .و�سينتج امل�صنع حوايل 1.8
مليار قدم مكعب/اليوم من الغاز الالزم لدعم منظومة الغاز ال�سعودية الرئي�سية.
 3-2جمهورية العراق
�أطلقت احلكومة العراقية حمادثات حول م�شروع تطوير متكامل يغطي كافة كميات
الغاز امل�صاحب املنتج من حقول النفط الرئي�سية يف منطقة مي�سان .ومن املحتمل �أن
تدخل �شركة النفط الوطنية ال�صينية ( ،)CNOOCالتـي ت�شغـل م�شـروع تطوير حقول
مي�سان بطاقة � 450ألف ب/ي� ،شريكاً يف امل�شروع �إ�ضافة �إىل �شركة غلف �ساندز
للبرتول ( )Gulfsands Petroleumالربيطانية امل�ستقلة.
تعتمد كمية الغاز امل�صاحب على م�ستويات �إنتاج النفط اخلام يف احلقل والتي يتوقع �أن
ترتفع من املعدل احلايل البالغ � 120ألف ب/ي �إىل  1.1مليون ب/ي بحلول عام .2020
يف حال مت حتقيق ذلك ف�إن كمية الغاز املباع �ست�صل �إىل  600مليون قدم مكعب/اليوم ،مع
كمية من الغاز اخلام حوايل  350-300مليون قدم مكعب/اليوم من م�شروع حقل حلفايا
امل�س�ؤولة عن ت�شغيله �شركة البرتول الوطنية ال�صينية ( )CNPCمب�شاركة �شركة توتال
بطاقة � 535ألف ب/ي� ،إ�ضافة �إىل كمية مماثلة من م�شروع حقول مي�سان .كما �ستتوفر
كمية من الغاز امل�صاحب املنتج من حقول عمارة ونور التي ت�شغلها �شركة نفط مي�سان
احلكومية ،حيث �أنها رفعت طاقة �إنتاج حقل نور من  5000ب/ي �إىل � 20ألف ب/ي،
ويتوقع �أن ت�صل �إىل � 100ألف ب/ي� ،إ�ضافة �إىل �إنتاج � 60ألف ب/ي من حقل عمارة.
وقعت العراق اتفاقية مع �إيران لإن�شاء خط �أنابيب غاز بقطر  48بو�صة وبكلفة 450

مليون دوالر �أمريكي وطاقة نقل قدرها  25مليون قدم مكعب/اليوم .يهدف اخلط �إىل
تزويد �أكرب حمطتي توليد طاقة حراريتني يف ال�ضواحي ال�شرقية للعا�صمة بغداد ،هما
�صدر والقد�س بطاقة توليد �إجمالية قدرها  2.5جيجا واط.
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ي�سعى العراق �إىل ا�ستثمار ثروته الهائلة من الغاز الطبيعي ،ويف هذا ال�سياق مت
تنفيذ م�شاريع تطوير ثالثة حقول غازية ،ومت التوقيع بالأحرف الأوىل على تطوير
حقل ال�سيبة يف جنوب البالد ،وحقل املن�صورية يف ال�شمال ال�شرقي ،وحقل عكا�س يف
املنطقة الغربية .وتهدف هذه امل�شاريع �إىل �إنتاج الغاز الطبيعي احلر وم�شتقاته ،لدعم
متطلبات ال�سوق املحلية والعمل على ت�صدير الفائ�ض �إىل الأ�سواق اخلارجية.
 4-2دولة قطر
وقعت �شركة قطر غاز ثالث عقود توريد غاز طبيعي م�سيل طويلة الأمد مع اليابان
يف العام  .2012حيث �أعلنت يف حزيران/يونيو �أنها �ستزود �أكرب �شركة يابانية (تيبكو –
 )Tepcoلتوليد الطاقة الكهربائية بحوايل  1مليون طن/ال�سنة ابتدا ًء من عام ،2013
كما وقعت مع �شركة ت�شوبو �إلكرتيك ( )Chubu Electricو�شركة يابانية �أخرى �شيزوكا
غاز ( )Shizouka Gasعقد توريد حوايل  0.2مليون طن/ال�سنة على الأقل من خط
قطر غاز -1ابتدا ًء من عام  ،2016كما وقعت يف �أيلول�/سبتمرب عقداً لتزويد �شركة
كان�ساي �إلكرتيك ( )Kansai Electricبحوايل  0.5مليون طن/ال�سنة ملدة � 15سنة
ابتدا ًء من عام  .2013يذكر �أن �صادرات قطر من الغاز الطبيعي امل�سيل �إىل اليابان
و�صلت عام � 2010إىل ما يكافئ  10.15مليار قدم مكعب ،وارتفعت يف عام  2011بن�سبة
 %56لت�صل �إىل  15.8مليار قدم مكعب ،كما عززت �شركة قطر غاز �إمداداتها الق�صرية
الأمد من الغاز الطبيعي امل�سيل �إىل اليابان �إىل �أكرث من  20مليون طن /ال�سنة.
 5-2دولة الكويت
مازال م�شروع تطوير حقول الغاز اجلورا�سية يواجه العديد من ال�صعوبات ،حيث
ا�ستقر معدل �إنتاج املرحلة الأوىل عند قيمة  140مليون قدم مكعب يف اليوم منذ عدة
�سنوات ،ومل يتحقق هدف الو�صول �إىل معدل  175مليون قدم مكعب/اليوم و � 50ألف
ب/ي مكثفات.
تعود الأ�سباب الرئي�سية لل�صعوبات التي تواجه م�شروع تطوير حقول الغاز
اجلورا�سية �إىل مايلي:
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•تو�ضع احلقول يف طبقات عميقة (ت�صل �إىل � 16ألف قدم) ،وتعلوها طبقة
روا�سب ملحية �سميكة ،مما يحد من �إمكانية الت�صوير الزلزايل ،وي�ؤثر على دقة
حتديد مكان البئر وعمليات احلفر.
•تتكون الطبقات احلاملة للغاز ب�شكل رئي�سي من الكربونات التي تعترب من �أعقد
الطبقات التي تظهر تغريات كبرية ت�ؤثر على ن�سبة الإ�ستخال�ص ،وتتطلب حفر
عدد �أكرب من الآبار ،مقارنة ب�أية �أنواع �أخرى من احلقول التقليدية ،ف�ضالُ عن
�أنها مت�شققة مما يجعل �إمكانية التنب�ؤ بطبيعة الإنتاج �صعبة للغاية.
•يحتوي املخزون الغازي على ن�سبة عالية جداً من الكربيت ( ،)%6-2ويف بع�ض
الآبار الإختبارية تزيد عن هذه الن�سبة ،ف�ض ً
ال عن احتوائه على �سوائل �أكالة
يف درجات حرارة عالية ،كغاز كربيتيد الهيدروجني ( ،)H2Sوغاز ثاين �أك�سيد
الكربون ( ،)CO2ومياه �شديدة امللوحة.
تت�ضمن خطة تطوير حقول الغاز اجلورا�سية املكت�شفة يف �شمال الكويت ثالث
مراحل ،ومت�ضي �شركة نفط الكويت يف تنفيذها على الرغم من التحديات الكثرية التي
تواجهها ،للو�صول �إىل طاقة �إنتاجية قدرها مليار قدم مكعب من الغاز يوميا �إ�ضافة �إىل
حوايل � 350ألف برميل من النفط اخلفيف واملتكثفات يف عام  ،2015لتلبية احتياجات
البالد لتوليد الطاقة الكهربائية.
 6-2جمهورية م�صر العربية
مت تنفيذ  9م�شروعات لتطوير و�إنتاج الغاز الطبيعي خالل عام  .2012/11بلغ
�إجمايل �إنتاجها الأويل حوايل  669مليون قدم مكعب/يوم بالإ�ضافة �إىل  1528برميل/
يوم من املتكثفات .كما بلغ عدد الوحدات ال�سكنية التي مت �إمدادها بالغاز الطبيعي
� 579ألف وحدة ،بزيادة ن�سبتها  %3.8عن معدل العام ال�سابق.
مت حتويل � 17ألف �سيارة للعمل بالغاز الطبيعي امل�ضغوط من خالل  65حمطة
لتحويل ال�سيارات يف عام  2012/11بزيادة  %11عن العام ال�سابق ،لي�صل الإجمايل
�إىل � 173ألف �سيارة بعد �إ�ضافة  17حمطة جديدة للتموين بالغاز ،لي�صبح �إجمايل عدد
املحطات  159حمطة.
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اجلدول 1-3
مقارنة بني اجمالي طاقات عمليات التقطير االبتدائي تبعا للمناطق العاملية نهاية
عامي 2012 - 2011
(مليون برميل /يوم)
2011

2012

الفرق

نسبة التغير
2011/2012
)(%

أمريكا الشمالية

21.25

21.59

0.34

1.60

أوروبا الغربية

14.43

14.03

)(0.40

)(2.77

آسيا/الباسيفيك

24.92

25.64

0.72

2.89

أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة

10.37

10.60

0.23

2.22

أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي

6.58

6.60

0.02

0.30

الشرق األوسط

7.28

7.28

0.00

0.00

أفريقيا

3.22

3.22

0.00

0.00

88.05

88.96

0.91

1.03

االجمالي

المصدر:

- Oil & Gas Journal, 6 Dec. 2011 & 3 Dec. 2012.
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اجلدول 2-3
مقارنة بني اجمالي طاقات العمليات التحويلية بالعوامل احلفازة موزعة على املناطق العاملية نهاية
عامي 2012 - 2011
(مليون برميل /يوم)
2011

2012

الفرق

نسبة التغير
2011/2012
)(%

أمريكا الشمالية

12.58

12.62

0.04

0.32

أوروبا الغربية

5.54

5.44

)(0.10

)(1.81

آسيا/الباسيفيك

6.66

6.68

0.02

0.30

أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة

2.68

2.72

0.04

1.49

أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي

1.84

1.84

0.00

0.00

الشرق األوسط

1.61

1.61

0.00

0.00

أفريقيا

0.73

0.73

0.00

0.00

31.64

31.64

0.00

)(0.00

االجمالي

٭ تشمل عمليات التكسير بالعامل الحفاز ،والتكسير الهيدروجيني ،والتهذيب بالعامل الحفاز
مالحظة :األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
المصدر:

- Oil & Gas Journal, 6 Dec. 2011 & 3 Dec. 2012.
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اجلدول 3-3
مقارنة بني اجمالي طاقات العمليات التحويلية بالعوامل احلفازة تبعا لنوع العملية موزعة على املناطق العاملية
نهاية عامي  2011و2012
(مليون برميل /يوم)

2011
1.94
1.18
1.25
0.33
0.13
0.60
0.06
5.49

نسبة التغير
2011/2012
)(%
0.29
)(2.70
)(1.25
)(2.27
0.00
0.00
0.00
)(0.69

الفرق
0.02
)(0.06
)(0.04
)(0.02
0.00
0.00
0.00

2012
6.53
2.16
3.17
0.86
1.31
0.36
0.21

(0.10) 14.60

2011
6.51
2.22
3.21
0.88
1.31
0.36
0.21
14.70

نسبة التغير
2011/2012
)(%
0.19
)(1.40
2.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.24

الفرق
0.01
)(0.03
0.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03

2012
4.14
2.11
2.26
1.47
0.40
0.65
0.46
11.49

2011

4.13

2.14

2.21

1.47

0.40

0.65

0.46

11.46

أمريكا الشمالية

أوروبا الغربية

آسيا/الباسيفيك

أوروبا الشرقية
وكومنولث الدول المستقلة

أمريكا الجنوبية

الشرق األوسط

أفريقيا

االجمالي

التهذيب بالعامل الحفاز

2012
1.95
1.18
1.25
0.39
0.13
0.60
0.06
5.56

التكسير بالعامل الحفاز

الفرق
0.01
0.00
0.00
0.06
0.00
0.00
0.00
0.07

التكسير الهيدروجيني
نسبة التغير
2011/2012
)(%
0.52
0.00
0.00
18.18
0.00
0.00
0.00
1.28

٭ تشمل عمليات التهذيب بالعامل الحفاز ،والتكسير بالعامل الحفاز ،والتكسير الهيدروجيني
مالحظة :األرقام بين قوسين تعنى سالبا.

المصدر:
- Oil & Gas Journal, 6 Dec. 2011 & 3 Dec. 2012..
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اجلدول 4-3
مقارنة بني اجمالي طاقات انتاج فحم الكوك من العمليات التحويلية احلرارية
موزعة على املناطق العاملية في نهاية عامي  2011و2012
(ألف طن /يوم)
2011

2012

الفرق

نسبة التغير
2011/2012
)(%

أمريكا الشمالية

133.71

133.73

0.02

0.01

أوروبا الغربية

12.61

12.61

0.00

0.00

آسيا/الباسيفيك

20.45

20.45

0.00

0.00

أوروبا الشرقية وكومنولث
الدول المستقلة

12.57

12.57

0.00

0.00

أمريكا الجنوبية

24.64

24.64

0.00

0.00

الشرق األوسط

3.30

3.30

0.00

0.00

أفريقيا

1.84

1.84

0.00

0.00

209.12

209.15

0.02

0.01

االجمالي

مالحظة :األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
المصدر:

- Oil & Gas Journal, 6 Dec. 2011 & 3 Dec. 2012.
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اجلدول 5-3
مقارنة بني اجمالي طاقات عمليات املعاجلة الهيدروجينية موزعة على املناطق العاملية
في نهاية عامي  2011و2012
(مليون برميل /يوم)
2011

2012

الفرق

نسبة التغير
2011/2012
)(%

أمريكا الشمالية
الواليات المتحدة
كندا
المكسيك

16.37
غم
غم
غم

16.58
غم
غم
غم

0.21
-

1.28
-

أوروبا الغربية

10.08

10.02

()0.06

()0.64

آسيا/الباسيفيك

10.23

10.23

0.00

0.00

أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة

4.27

4.24

()0.03

()0.63

أمريكا الجنوبية

1.90

1.90

0.00

0.00

الشرق األوسط

2.04

2.04

0.00

0.00

أفريقيا

0.84

0.84

0.00

0.00

45.73

45.85

0.12

0.26

االجمالي

مالحظة :األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
المصدر:

- Oil & Gas Journal, 6 Dec. 2011 & 3 Dec. 2012.
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اجلدول 6-3
تصنيف أكبر شركات تكرير النفط في العالم يناير /كانون الثاني ()2013 - 2012
الطاقة
التكريرية
ألف ب/ي

المرتبة
يناير
2012

1

إكسون موبيل Exxon Mobile

5657500

1

2

رويال دوتش شل ،بي إل سي Royal Dutch Shell PLC

4194230

2

3

سينوبك Sinopec

3971000

3

4

بي بي  -بي إل سي BP PLC

3322170

4

5

فاليرو إنرجي Valero Energy Corp

2776500

5

6

بتروليوس دي فينزويال ،إس إي Petroleos de Venezuela SA

2678000

6

2675000

7

8

شيفرون Chevron

2584600

8

9

كونوكو فيليبس ConocoPhillips

2504200

9

2451500

10

2304326

11

12

بتروليو برازيليرو إس إي Petroleo Brasileiro SA

1997000

12

13

بتروليوس مكسيكانوس Petroleos Mexicanos SA

1703000

13

14

شركة النفط الوطنية اإليرانية National Iranian Petroleum Co

1451000

14

شركة جي إكس نيبون للنفط والطاقة 1423200 JX Nippon Oil&Energ Corp

15

1293000

16

1248000

18

1217000

17

19

مؤسسة إس كي SK Corp

1115000

19

20

ريبسول Repsol

1105000

20

21

شركة البترول الوطنية الكويتية Kuwait National Petroleum Co

1085000

21

22

بترامينا Petramina

993000

22

23

أجيب بترولي إس بي إي Agip Petroli SPA

904000

23

24

فلينت هيلز ريسورسس Flint Hills Resources

816525

24

505000

25

المرتبة
يناير
2013

7

10
11

15
16
17
18

25

المصدر:

الشركة

مؤسسة البترول الوطنية الصينية China National Petroleum Corp

أرامكو السعودية Saudi Aramco
توتال إس إي Tptal SA

روزنفت Rosneft
شركة بترول ماراثون إل بي Marathon Petroleum Co.LP
أو إية أو لوك أويل OAO Lukoil

سانوكو Sunoco Inco

Oil&Gas Journal, 3 December, 2012
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اجلدول 7-3
تصنيف أكبر مصافي النفط في العالم ،يناير/كانون الثاني 2012
الموقع

الطاقة
التكريرية
)ألف ب/ي(

جوديبانا ،فالكون ،فنزويال

940000

 -2إس كي كوربوريشن SK Corporation

أولسان ،كوريا الجنوبية

840000

 -3جي إس كالتكس كوربوريشن GS Caltex Corp

ييوسي ،كوريا الجنوبية

775000

 -4إس إويل كوربوريشن S-Oil Corp

أونسان ،كوريا الجنوبية

669000

 -5ريليانس بتروليوم Reliance Petroleum

جامناغار ،الهند

660000

 - 6إكسون موبيل للتكرير واإلمداد ExxonMobile Refining&Supply Co

جورونغ ،تايوان

592000

- 7ريليانس إندستريز المحدودة Reliance Industries, Ltd

جامناغار ،الهند

580000

بيتاون ،تكساس ،الواليات المتحدة

560500

راس تنورة ،المملكة العربية السعودية

550000

ميلياو ،تايوان

540000

غاريفيل ،لويزيانا ،الواليات المتحدة

522000

باتون روج ،لويزيانا

502000

كرويكس ،جزر فيرجين ،الواليات المتحدة

500000

ميناء األحمدي  ،الكويت

466000

بوكون -سينغافورة

462000

تكساس ،الواليات المتحدة

451250

ليك تشارلز ،لويزيانا ،الواليات المتحدة

440000

-18شل نيدرالند رافيناديريغ بي في Shell Nederland Raffinaderij

بيرنيس ،هوالندا

404000

-19سينوبك Sinopec

زينهاي ،الصين

403000

-20أرامكو السعودية Saudi Aramco

رابغ -المملكة العربية السعودية

400000

-21أرامكو السعودية -موبيل Saudi Aramco-Mobil

ينبع – المملكة العربية السعودية

400000

الشركة
 -1مركز تكرير باراغوانا Paraguana Refining Center

 - 8إكسون موبيل للتكرير واإلمداد ExxonMobile Refining&Supply Co
 -9أرامكو السعودية Saudi Aranco
- 10فورموزا بتروكيميكال Formosa Petrochemical Co
 -11ماراثون بتروليوم Marathon Petroleum Co. LLC
-12إكسون موبيل لإلمداد والتكرير ExxonMobile Refining&Supply Co
-13هوفينسا إل إل سي Hovensa LLC
-14شركة البترول الوطنية الكويتية Kuwait National Petroleum Co
-15شل إيسترن بتروليوم Shell Eastern Petroleum Co
-16بي بي ،بي إل سي BP PLC
-17سيتجو بتروليوم كوربوريشنCitgo Petroleum Corp

المصدر:

Oil&Gas Journal, 3 December, 2012.
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اجلدول 8-3
تطور طاقات عمليات التقطير االبتدائي في الدول العربية،
خالل الفترة 2012-2008
(ألف برميل /يوم)
عدد المصافي
العاملة
عام 2011

2008

2009

2010

2011

2012

اإلمارات

5

798.0

758.3

761.3

761.3

761.3

البحرين

1

249.0

267.0

267.0

267.0

267.0

تونس

1

34.0

34.0

34.0

34.0

34.0

الجزائر

5

463.0

491.0

582.9

582.9

582.9

السعودية

7

2095.0

2109.0

2107.0 2109.0

2107.0

سورية

2

240.1

240.1

240.1

240.1

240.1

العراق

12

597.0

789.0

858.0

860.0

860.0

قطر

2

137.0

283.0

283.0

283.0

283.0

الكويت

3

889.0

936.0

936.0

936.0

936.0

ليبيا

5

378.0

380.0

380.0

380.0

380.0

مصر

8

725.0

725.0

725.5

725.5

725.0

اجمالي الدول األعضاء

51

7176.8 7176.8 7061.0 6606.0 6606.0

األردن

1

90.4

90.4

90.4

90.4

90.4

السودان

3

140.0

140.0

140.0

140.0

140.0

عُمان

2

222.0

222.0

222.0

222.0

222.0

المغرب

2

154.7

154.7

154.7

154.7

154.7

موريتانيا

1

25.0

25.0

25.0

25.0

25.0

اليمن

2

140.0

140.0

140.0

140.0

140.0

اجمالي الدول العربية األخرى
اجمالي الدول العربية

11

62

782.0

772.0

772.0

772.1

772.1

7948.9 7948.9 7833.0 7378.0 7388.0
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اجلدول 9-3
حالة مشاريع إنشاء املصافي اجلديدة في الدول األعضاء
المشروع

حالة المشروع
2011

الطاقة التكريرية
)ألف برميل /يوم(

حالة المشروع
2012

اإلمارات

تونس
الجزائر

الفجيرة

تصاميم هندسية

200

تصاميم هندسية

الرويس

إنشاء

417

إنشاء

الصخيرة

دراسة

120

دراسة

تياريت

دراسة

100

دراسة

السعودية
ينبع

دراسة عروض إنشاء

400

دراسة عروض إنشاء

الجبيل

إنشاء

400

إنشاء

رأس تنورة

تصاميم هندسية

400

تصاميم هندسية

جيزان

تصاميم هندسية

400

دراسة عروض إنشاء

سورية
الفرقلس

دراسة

140

دراسة

دير الزور

دراسة

140

إلغاء

دير الزور

دراسة

100

إلغاء

العراق

قطر
الكويت

الناصرية

تصاميم

300

تصاميم

كربالء

تصاميم

140

تصاميم

ميسان

تصاميم

150

تصاميم

كركوك

تصاميم

150

تصاميم

لفان

دراسة

146

تصاميم هندسية

ميناء الزور

دراسة

530

دراسة

مصر
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مسطرد

دراسة

160

دراسة

عين السخنة

دراسة

130

تأجيل
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اجلدول 10-3
حالة مشاريع إنشاء املصافي اجلديدة في الدول العربية األخرى
المشروع

حالة المشروع
2011

الطاقة التكريرية
)ألف برميل /يوم(

حالة المشروع
2012

السودان

بور سودان

تأجيل

150

تأجيل

عمان

الدقم

التصاميم الهندسية

230

إنشاء

المغرب

جفر األصفر

تأجيل

200

تأجيل

اليمن
رأس عيسى

تأجيل

160

تأجيل

حضرموت

تأجيل

50

تأجيل
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اجلدول 11 - 3
قائمة أكبر عشر مجمعات إلنتاج االثيلني في العالم مطلع عام 2012
الموقع

طاقة اإلنتاج
)ألف طن/سنة(

مايلياو  -تايوان  -الصين

2935

جوفر ،آلتا ،كندا

2812

 -3شركة البتروكيماويات العربية
Arabian Petrochemical Company

الجبيل -المملكة العربية السعودية

2250

 -4إكسون موبيل كيميكال
Exxon Mobil Chemical Company

باي تاون – تكساس

2197

 - 5شيفرون فيليبس كيميكال
Chevron Phillips Chemical Company

سويني – تكساس

1865

 - 6داو كيميكال
Dow Chemical Company

تيرنيوزن – هولندا

1800

 -7إنيوس أوليفنز & بوليمرز
Ineos Olefins & Polymers

شوكوال بايو – تكساس

1752

شانيلفيو – تكساس

1750

 -9ينبع للبتروكيماويات
Yanbu Petrochemical Company

ينبع – المملكة العربية السعودية

1705

- 10إيكويت للبتروكيماويات
Equate Petrochemical Company

الشعيبة – الكويت

1650

الشركة
 -1فورموسا بتروكيميكال كوربوريشن
Formosa Petrochemical Corporation
 -2نوفا كيميكالز كوربوريشن
Nova Chemicals Corporation

 - 8إكويستار كيميكالز إل بي
Equistar Chemicals LP

المصدر:

- Oil & Gas Journal, 2 July, 2012.
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اجلدول 12-3
مقارنة بني طاقات انتاج االثيلني القائمة في العالم حسب املناطق،
لعامي  2010و2011
(ألف طن عند نهاية السنة)
2010

2011

الفرق

نسبة التغير
2010/2011
)(%

أمريكا الشمالية

34508

34508

0.0

0.00

أوروبا الغربية

24904

24904

0.0

0.00

آسيا/الباسيفيك

42631

42631

0.0

0.00

أوروبا الشرقية وكومنولث
الدول المستقلة

7971

7971

0.0

0.00

أمريكا الجنوبية

5084

5084

1300.0

25.57

الشرق األوسط

21659

21659

1200.0

5.54

أفريقيا

1698

1698

0.0

0.00

138455

138455

2500.0

1.81

االجمالي

مالحظة :األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
المصدر:

- Oil & Gas Journal , 4 July, 2011 & 2 July, 2012.
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جدول 13 - 3
توزع طاقة إنتاج اإليثيلني على مستوى العالم حسب الدول املختلفة
لعامي  2010و2011
الدولة
أذربيجان
األرجنتين
أسبانيا
استراليا
فلسطين المحتلة
ألمانيا
االمارات العربية المتحدة
إندونيسيا
أوزبكستان
أوكرانيا
إيران
إيطاليا
البرازيل
البرتغال
بلجيكا
بلغاريا
بولندا
تايالندا
تركيا
التشيك
الجزائر
جنوب أفريقيا
روسيا
روسيا البيضاء
رومانيا
سنغافورة
سلوفاكيا
يتبع
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معدل االنتاج
2010
ألف طن في السنة

معدل االنتاج
2011
ألف طن في السنة

ألف طن في السنة

330
839
1430
502
200
5743
600
600
140
630
4734
2170
3500
330
2460
400
700
3172
520
544
133
585
3490
193
944
2780
220

330
839
1430
502
200
5743
600
600
140
630
4734
2170
3500
330
2460
400
700
3172
520
544
133
585
3490
193
944
2780
220

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

التغير
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تابع اجلدول 13-3
الدولة
السويد
سويسرا
شيلي
صربيا والجبل األسود
الصين
الصين ،تايوان
فرنسا
فنزويال
فنلندة
قطر
كازاخستان
كرواتيا
كندا
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
كولومبيا
الكويت
ليبيا
ماليزيا
المجر
مصر
المكسيك
المملكة العربية السعودية
المملكة المتحدة
النرويج
النمسا
نيجيريا
الهند
هولندا
الواليات المتحدة األمريكية
اليابان
اليونان
مالحظة :األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
المصدر:

معدل االنتاج
2010
ألف طن في السنة

معدل االنتاج
2011
ألف طن في السنة

ألف طن في السنة

625
33
45
200
12978
4006
3373
600
330
2520
130
90
5531
5630
60
100
1650
350
1723
660
330
1384
11955
2855
550
500
300
3315
3965
27593
7265
20

625
33
45
200
12978
4006
3373
1900
330
2520
130
90
5531
5630
60
100
1650
350
1723
660
330
1384
13155
2855
550
500
300
3315
3965
27593
7265
20

0
0
0
0
0
0
0
1300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1200
0
0
0
0
0
0
0
0
0

التغير

- Oil & Gas Journal , 4 July, 2011 & 2 July, 2012.
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اجلدول 14 - 3
قائمة أكبر عشر منتجني لإليثيلني على مستوى العالم مطلع عام 2012

الشركة

عدد
المواقع

طاقة اإلنتاج
)مليون طن/سنة(
إجمالي المجمعات

حصة الشركة

 -1الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)

15

13392

10274

 -2داو كيميكال

21

13045

10529

 -3إكسون موبيل

20

12515

8551

 -4رويال دويتش شل بي إل سي

13

9358

5947

   -5سينوبك

13

7895

7275

   -6توتال آ س

11

5933

3472

   -7شركة كيماويات شيفرون فيليبس

8

5607

5352

 -8ليوندل بازل

8

5200

5200

 -9الوطنية االيرانية للبتروكيماويات

7

4734

4734

 -10إنيوس

6

4656

4286

المصدر:

- Oil & Gas Journal , 2 July, 2012..
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اجلدول 15-3
تطور طاقات إنتاج اإلثيلني في الدول العربية ،خالل الفترة 2011-2007
(ألف طن/السنة)
2007

2008

2009

2010

2011

اإلمارات

600

600

600

600

600

الجزائر

133

133

133

133

133

السعودية

6800

9400

9400

11955

13155

العراق

120

120

120

120

120

قطر

1000

1000

1220

2520

2520

الكويت

800

1650

1650

1650

1650

ليبيا

350

350

350

350

350

مصر

330

330

330

330

330

10133

13583

13803

17658

18858

إجمالي

المصدر:

- BP Statistical Review of World Energy, June 2012.
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اجلدول 16-3
استهالك الغاز الطبيعي في مختلف مناطق العالم خالل عامي  2010و2011
(مليار متر مكعب)

2010

2011

نسبة التغير
2010/2011
)(%

أمريكا الشمالية

836.2

863.8

3.3

أمريكا الوسطى والجنوبية

150.2

154.5

2.9

1124.6

1101.1

)(2.1

أفريقيا

557.9

590.6

5.9

الشرق األوسط

377.3

403.1

6.8

آسيا/الباسيفيك

106.9

109.8

2.7

3153.1

3222.9

2.2

٭

أوروبا و أوراسيا

اجمالي العالم

٭ أوروبا و أوراسيا  :تشمل كال من أوروبا وكومنولث الدول المستقلة وتركيا
المصدر:

- BP Statistical Review of World Energy, June 2012 .
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اجلدول 17-3
تطور حصة الغاز الطبيعي من اجمالي استهالك الطاقة التجارية في مختلف مناطق
العالم خالل الفترة 2011-2008
()%
2008

2009

2010

2011

أمريكا الشمالية

26.7

27.3

27.4

28.2

أمريكا الوسطى والجنوبية

22.2

20.7

21.8

21.6

34.7

33.4

34.4

33.9

أفريقيا

23.6

24.7

25.2

25.7

الشرق األوسط

47.0

46.5

47.4

48.5

آسيا/الباسيفيك

10.9

10.7

11.0

11.1

اجمالي العالم

23.5

24.0

23.7

23.7

٭

أوروبا و أوراسيا

٭ أوروبا و أوراسيا  :تشمل كال من أوروبا وكومنولث الدول المستقلة وتركيا
المصدر:

- BP Statistical Review of World Energy, June 2009 , June 2010, June 2011 and June 2012 .
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اجلدول 18-3
صادرات الغاز الطبيعي من مختلف مناطق العالم خالل عامي
 2010و2011
(مليار متر مكعب)

أمريكا الشمالية

منها :كندا
الواليات المتحدة
أوروبا الغربية

منها :النرويج
هولندا
المملكة المتحدة

أمريكا الجنوبية

منها :ترينداد وتوباغو
أخرى

اإلتحاد السوفيتي السابق

منها :روسيا االتحادية
أخرى

الشرق األوسط

منها :ايران
قطر
عمان
االمارات

أفريقيا

منها :الجزائر
نيجيريا
ليبيا
مصر

آسيا/الباسيفيك

منها :إندونيسيا
ماليزيا
ميانمار
بروناي
أستراليا

االجمالي

2010

2011

125.20
92.40
31.90
199.60
101.00
53.30
15.70
36.50
20.40
16.1
254.40
202.90
51.50
129.00
5.67
95.30
11.54
7.01
113.80
56.30
15.99
9.89
18.32
127.70
41.70
30.73
8.29
8.81
24.24
986.20

130.80
88.00
42.70
186.20
96.80
50.40
16.30
39.60
18.90
20.70
283.90
221.40
62.50
158.70
9.10
121.80
10.90
8.00
99.60
51.50
25.90
2.40
8.60
126.80
37.90
31.99
8.60
9.40
25.90
1025.60

النسبة من
إجمالي
صادرات العالم
12.8
8.6
4.2
18.2
9.4
4.9
1.6
3.9
1.8
2.0
27.7
21.6
6.1
15.5
0.9
11.9
1.1
0.8
9.7
5.0
2.5
0.2
0.8
12.4
3.7
3.1
0.8
0.9
2.5

نسبة التغير
2010/2011
)(%
4.5
)(4.8
33.9
)(6.7
)(4.2
)(5.4
3.8
8.5
)(7.4
1.5
11.6
9.1
21.4
23.0
60.5
27.8
)(5.5
14.1
)(12.5
)(8.5
62.0
)(75.7
)(53.1
)(0.7
)(9.1
4.1
3.7
6.7
6.8
4.0

مالحظة :األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
المصدر:

- BP Statistical Review of World Energy, June 2011.
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اجلدول 19 - 3
صادرات الغاز الطبيعي من مختلف مناطق العالم خالل عامي  2010و2011
(مليار متر مكعب)
2010

)(%

)(%

2011

أ  -بواسطة األنابيب

أمريكا الشمالية

123.6

18.0

128.80

18.5

أمريكا الجنوبية

14.3

2.1

15.60

2.2

أوروبا

194.3

28.3

180.90

26.0

دول االتحادالسوفيتي السابق

241.0

35.2

269.50

38.8

أفريقيا

55.0

8.0

42.70

6.1

الشرق األوسط

27.6

4.0

28.30

4.1

آسيا/الباسيفيك

29.8
685.60

4.3
100.0

29.00
694.80

4.2
100.0

اجمالي صادرات العالم باألنابيب
ب  -غاز طبيعي مسيل

أمريكا الشمالية

1.60

0.5

2.00

0.6

أمريكا الجنوبية

22.20

7.4

24.00

7.3

أوروبا

5.31

-

5.30

-

دول االتحادالسوفيتي السابق

13.40

-

14.40

-

أفريقيا

58.80

19.6

56.90

17.2

الشرق األوسط

101.40

33.7

130.40

39.4

آسيا/الباسيفيك

97.90

32.6

97.80

29.6

300.61

100.0

330.80

100.0

اجمالي صادرات العالم من
الغاز الطبيعي المسيل

986.21

1025.60

نسبة الكميات المصدرة بواسطة
األنابيب  /االجمالي ()%

69.52

67.75

نسبة الكميات المصدرة من الغاز
الطبيعي المسيل  /االجمالي ()%

30.48

32.25

اجمالي صادرات العالم

المصدر:

- BP Statistical Review of World Energy, June 2012.
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�أن�شطة املنظمة خالل عام 2012

الف�صل الأول
جمل�س الوزراء واملكتب التنفيذي

�أوال :جمل�س الوزراء
عقد جمل�س وزراء منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول اجتماعه الثامن والثمانني
مبدينة القاهرة – جمهورية م�صر العربية بتاريخ  28جمادى الآخرة  1433هجرية املوافق
� 19أيار/مايو  2012ميالدية ،وكان االجتماع على م�ستوى مندوبي معايل الوزراء ،برئا�سة
�سعادة عبد القادر لعالم ،ممثل اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية يف املكتب
التنفيذي ،كما عقد املجل�س اجتماعه التا�سع والثمانني مبدينة القاهرة – جمهورية
م�صر العربية بتـــــــاريخ � 9صفر  1434هـجـــرية املوافــق  22كانون الأول /دي�سمرب 2012
ميالدية ،برئا�سة معايل الدكتور يو�سف يو�سفي ،وزير الطاقة واملناجم يف اجلمهورية
اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية ،التي كانت لها رئا�سة الدورة لعام .2012
وفيما يخ�ص القرارات التي اتخذها املجل�س هذا العام ،ميكن الرجوع �إىل البيانني
ال�صحفيني ال�صادرين عن اجتماعي املجل�س امللحقني بهذا التقرير.

ثانيا :املكتب التنفيذي
عقد املكتب التنفيذي للمنظمة اجتماعه الثاين والثالثني بعد املائة مبدينة القاهرة-
جمهورية م�صر العربية بتاريخ  26و 27جمادى الآخرة  1433هجرية املوافق  17و18
�أيار/مايو  2012ميالدية ،لإعداد جدول �أعمال االجتماع الثامن والثمانني ملجل�س الوزراء
(على م�ستوى املندوبني) ،واجتماعه الثالث والثالثني بعد املائة مبدينة القاهرة بتاريخ
 20و 21ذي القعدة  1433هجرية املوافق  6و 7ت�شرين الأول�/أكتوبر  2012ميالدية،
وذلك للنظر يف ميزانيتي كل من الأمانة العامة والهيـــئة الق�ضائيــــة لعام  ،2013ورفع
التو�صــيـات املنا�سبة ب�ش�أنها �إىل االجتماع التا�سع والثمانني ملجل�س الوزراء .كما عقد
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املكتب اجتماعه الرابع والثالثني بعد املائة مبدينة القاهرة بتاريخ � 6صفر  1434هجرية
املوافق  19كانون الأول/دي�سمرب  2012ميالدية ،وذلك لإعداد جدول �أعمال جمل�س
الوزراء يف اجتماعه التا�سع والثمانني امل�شار �إليه �أعاله.
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الف�صل الثاين
الأمانـــــــة العامـــــــة
�أو ً
ال :الدرا�سات والأوراق والتقارير
قامت الأمانة العامة ملنظمة (�أوابك) بتنفيذ برناجمها ال�سنوي لعام  ،2012والذي
يت�ضمن �إجناز الدرا�سات والأوراق البحثية ذات ال�صلة بال�صناعات البرتولية �سواء
الفنية منها �أو االقت�صادية .وكذلك فيما يت�صل بتنظيم امل�ؤمترات والإجتماعات
والندوات �أو امل�شاركة فيها.
وفيما يلي ا�ستعرا�ض لن�شاطات الأمانة العامة يف هذين املجالني:
« 1 - 1اندفاعات الآبار و�آثارها البيئية»
تهدف الدرا�سة �إىل ت�سليط ال�ضوء على �أ�سباب اندفاعات الآبار ،وت�أثري النفط
وبقية املوائع املوجودة يف الآبار على البيئة ،وجرى خاللها تعريف االندفاعات ب�أنواعها
املختلفة ،مع �سرد ملحة تاريخية عنها ،و�إي�ضاح �أ�سبابها و�أماكن حدوثها ،كما متت
مناق�شة الآثار البيئية الناجتة عنها وعن عمليات التنظيف الفيزيائية والكيميائية
الالحقة .حيث تبني �أن الآثار البيئية رغم �شدتها الآنية� ،إال �أن البيئة متتلك �آلية العودة
�إىل و�ضعها الطبيعي خالل فرتة من الزمن تختلف من مكان لآخر.
ق�سمت الدرا�سة �إىل �أربعة ف�صول ،تناول الأول منها تعريف االندفاعات و�أ�سبابها
و�أماكن حدوثها ،وتناول الف�صل الثاين الآثار الناجتة عن و�صول املوائع املختلفة
�إىل البيئة املحيطة من نفط �أو غاز �أو مياه طبقية �أو �سوائل حفر� ،أو مواد كيميائية
م�ستخدمة يف عمليات احلفر والإنتاج ،كما تناول هذا الف�صل ت�أثري الهيدروكربونات
على الإن�سان وعلى احلياة عموماً يف املياه وعلى الياب�سة� .أما الف�صل الثالث فجرى
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خالله ا�ستعرا�ض عدة حاالت درا�سية لتبيان الآثار الناجتة عن االندفاعات ،ومنها
الآثار البيئية الندفاع بئر ماكوند ( )Macondالذي ح�صل يف خليج املك�سيك عام
 .2010وخ�ص�ص الف�صل الرابع لدرا�سة الآثار الناجمة عن عمليات احتواء ومعاجلة
النفط املت�سرب.
« 2-1خيارات تر�شيد ا�ستهالك الطاقة يف �صناعة تكرير النفط»
تت�ضمن الدرا�سة عر�ضاً لواقع م�صايف تكرير النفط العربية و�أ�سباب ارتفاع معدل
ا�ستهالكها للطاقة مقارنة باملعايري العاملية ،مع الإ�شارة �إىل �أهم اخلطط امل�ستقبلية
لتطوير �أداء هذه امل�صايف بغية متكينها من تطبيق برامج �إدارة الطاقة وحت�سني كفاءة
ا�ستخدامها.
تتناول الدرا�سة عر�ض ًا لعدد من الأمثلة والتجارب العملية التي نفذتها بع�ض
امل�صايف العاملية ،والتي تبني �أهمية تطبيق �إجراءات تر�شيد الطاقة وحت�سني كفاءة
ا�ستخدامها ،وانعكا�سات ذلك على هام�ش ربحية امل�صفاة وحت�سني التزامها مبتطلبات
الت�شريعات اخلا�صة بحماية البيئة من التلوث.
ت�شتمل الدرا�سة على خم�سة ف�صول ،يتناول الف�صل الأول منها �أهمية تر�شيد
ا�ستهالك الطاقة يف �صناعة تكرير النفط .وي�ستعر�ض الف�صل الثاين برنامج �إدارة
الطاقة يف �صناعة تكرير النفط .بينما يت�ضمن الف�صل الثالث من الدرا�سة فر�ص
تر�شيد ا�ستهالك الطاقة يف عمليات التكرير والعمليات امل�ساندة .كما يت�ضمن الف�صل
الرابع عدداً من الأمثلة والتجارب العملية لربامج حت�سني كفاءة الطاقة التي طبقت يف
بع�ض امل�صايف العاملية ،والتي تبني �أهمية تطبيق �إجراءات تر�شيد الطاقة وحت�سني كفاءة
ا�ستخدامها ،وانعكا�سات ذلك على هام�ش ربحية امل�صفاة وحت�سني التزامها مبتطلبات
الت�شريعات اخلا�صة بحماية البيئة من التلوث� .أما الف�صل اخلام�س فيتناول برامج
تر�شيد ا�ستهالك الطاقة يف م�صايف النفط العربية.
يف اخلتام مت ا�ستنتاج بع�ض التو�صيات التي ت�ساعد م�صايف النفط العربية على
تنفيذ برامج حت�سني كفاءة الطاقة ب�أقل التكاليف املمكنة� .أهم هذه التو�صيات ما ي�شري
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�إىل �ضرورة دعم البحث العلمي لتطوير تقنيات حديثة ت�ساهم يف حت�سني كفاءة الطاقة
يف عمليات التكرير والوحدات امل�ساندة ،والعمل على تعزيز فر�ص التكامل والتعاون
امل�شرتك بني امل�صايف العربية وتبادل اخلربات يف جمال تر�شيد ا�ستهالك الطاقة
وحت�سني كفاءة ا�ستخدامها ،والت�أكيد على �أهمية �أن تكون �إجراءات حت�سني كفاءة
الطاقة يف �صناعة التكرير م�ستمرة ،وعلى املدى البعيد ،وذلك بهدف ر�صد التغريات
التي تطر�أ على معدالت اال�ستهالك مع الزمن و�إدخال التعديالت املنا�سبة يف الوقت
املنا�سب.
« 3 - 1دوافع التعاون بني �شركات البرتول الوطنية يف الدول الأع�ضاء يف �أوابك وبني
�شركات البرتول العاملية يف جمال ال�صناعات البرتولية الالحقة»
قدمت هذه الورقة �إىل �أ�سبوع ال�صناعات البرتولية الالحقة الذي عقد يف �أبوظبي–
دولة الأمارات العربية املتحدة خالل الفرتة � 28 - 25آذار/مار�س  ،2012حتت رعاية
�شركة �أبو ظبي لتكرير النفط “تكرير” وعدد من �شركات النفط العاملية.
تناولت الورقة التطور التاريخي ملراحل تطور عالقة التعاون بني �شركات البتـرول
الوطنية يف الدول الأع�ضاء ملنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك) وبني
�شركات البرتول العاملية ،وذلك يف جمال �صناعة التكرير والبرتوكيماويات .كما تناولت
الورقة دوافع ال�شركات الوطنية يف دول �أوابك مل�شاركة ال�شركات العاملية يف �صناعة
التكرير ،والتي تتلخ�ص يف تنمية الأرباح ،وتقا�سم املخاطر ،وحماية ر�أ�س املال و�ضمان
فر�ص ت�سويق نفوط الدول امل�صدرة يف �أ�سواق النفط الهامة يف العامل ،وتعزيز قدرتها
التناف�سية يف الأ�سواق العاملية ،و�إ�ضافة قيمة �إىل مواردها النفطية من خالل حتويلها
�إىل منتجات نفطية بدالً من ت�صديرها كمادة خام.
كما خل�صت الورقة املكا�سب التي ت�سعى �إليها ال�شركات العاملية من التعاون مع
ال�شركات الوطنية يف دول �أوابك على النحو التايل:
•تقا�سم التحديات والفر�ص امل�شرتكة.
•تقا�سم املخاطر.
•تبادل املعرفة يف الهند�سة والت�شغيل مع ال�شركات الوطنية.
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•نقل املهارات والتكنولوجيا وامل�ساهمة يف بناء القدرات املحلية.
•الو�صول �إىل احتياطيات النفط وامل�شروعات ذات اجلدوى االقت�صادية.
ثم تناولت الورقة �أمثلة عملية لبع�ض امل�شروعات امل�شرتكة القائمة واملخطط لها يف
جمال ال�صناعات البرتولية الالحقة يف الدول الأع�ضاء ،والتي تو�ضح جهود الطرفني
لتحقيق الأهداف امل�شرتكة للتعاون.
وخل�صت الورقة �إىل اال�ستنتاجات التالية:
•ت�ستطيع ال�شركات الوطنية وال�شركات العاملية �أن ت�صنع مقومات خمتلفة وذات
قيمة لل�شركاء ،و�أن حتقق منوا اقت�صادياً �أكرب على املدى البعيد للطرفني من
خالل م�شاركة املخاطر ،واالقت�سام العادل للمكا�سب.
•ميكن ل�شركات البرتول العاملية بقدراتها املتميزة واملتكاملة �أن ت�ساهم يف �إ�ضافة
قيمة �إىل ال�شركات الوطنية.
•امل�شاريع امل�شرتكة الناجحة بني �شركات البرتول الوطنية و�شركات البرتول
العاملية هي نتاج لرتكيز اجلهود امل�شرتكة للطرفني لتحقيق م�صالح م�شرتكة
على املدى البعيد.
�« 4 - 1أثر الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية امل�ستجدة يف بع�ض الدول امل�صدرة للبرتول
على �صناعة تكرير النفط العربية»
قدمت هذه الورقة يف فعاليات قمة التكرير العاملية ال�سنوية ال�ساد�سة التي عقدت
يف بر�شلونة – �أ�سبانيا خالل الفرتة � 23 - 21أيار /مايو  .2012وتناولت ت�أثري
اال�ضطرابات ال�سيا�سية التي حدثت يف بع�ض البلدان العربية على �أ�سعار و�إمدادات
النفط وعلى �صناعة التكرير العربية� .أ�شارت الورقة �إىل الأ�سباب التي دفعت بع�ض
املحللني االقت�صاديني العاملني يف جمال الطاقة �إىل االعتقاد ب�أن هذه الأو�ضاع �ست�ؤدي
�إىل حدوث ا�ضطرابات يف �أ�سعار النفط يف الأ�سواق العاملية� ،إال �أن نتائج درا�سة
�أجرتها منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك) �أكدت على �أن اال�ضطرابات
ال�سيا�سية التي جتري يف بع�ض الدول العربية لن ت�ؤثر على ا�ستقرار �أ�سعار و�إمدادات
النفط �إىل الأ�سواق العاملية وذلك للأ�سباب التالية:
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•عالقة التعاون والتن�سيق بني منتجي وم�ستهلكي النفط يف العامل التخاذ كافة
الإجراءات املمكنة لتفادي انقطاع الإمدادات �إىل الأ�سواق العاملية مبا ي�ضمن
م�صلحة جميع الأطراف.
•توفر م�ستويات مقبولة من املخزون النفطي العاملي.
•توفر طاقة �إنتاجية احتياطية مقبولة للنفط اخلام يف بع�ض الدول العربية
امل�صدرة مثل اململكة العربية ال�سعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية
املتحدة ،ميكنها تعوي�ض النق�ص املحتمل يف احلاالت الطارئة.
•�إن اجلزء الأكرب من م�شكلة ا�ضطراب الأ�سعار التي ظهرت يف بداية
اال�ضطرابات ال�سيا�سية ترتبط ب�شكل كبري باخلوف غري املربر من املجهول
الذي ال ي�ستند �إىل حقائق فعلية �صحيحة.
�أما فيما يتعلق بانعكا�سات اال�ضطرابات ال�سيا�سية التي حدثت يف بع�ض الدول
العربية على �صناعة التكرير فقد �أ�شارت الورقة �إىل �أنه على املدى القريب �ستت�أثر
�سلبياً نتيجة تراجع وترية تنفيذ م�شاريع �إن�شاء م�صايف النفط اجلديدة وتطوير امل�صايف
القائمة التي �أعلن عنها �سابقاً� .أما على املدى البعيد فيتوقع �أن تزدهر هذه امل�شاريع
مدفوعة بحاجة احلكومات �إىل توفري فر�ص عمل جديدة و�إنتاج م�شتقات برتولية
نظيفة ،وحت�سني التزام �صناعة التكرير مبتطلبات الت�شريعات اخلا�صة بحماية البيئة
من التلوث.
يف اخلتام ا�ستعر�ضت الورقة اخلطط الإ�سرتاتيجية التي �أعدتها الدول الأع�ضاء
يف �أوابك لتفادي االنعكا�سات ال�سلبية املحتملة لال�ضطرابات ال�سيا�سية التي حدثت يف
بع�ض الدول العربية على كل من �إمدادات النفط �إىل الأ�سواق العاملية و�صناعة التكرير،
والتي تتلخ�ص يف الإجراءات التالية:
•�إعداد خطط طوارئ ملواجهة احتماالت انقطاع �إمدادات النفط يف كافة
احلاالت الطارئة.
•زيادة الطاقة الإنتاجية االحتياطية للنفط اخلام لتغطية �أي نق�ص حمتمل يف
الإنتاج يف احلاالت الطارئة.
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•تعزيز ال�شفافية يف تبادل املعلومات بني الدول امل�صدرة والدول امل�ستهلكة للنفط
ل�ضمان �أمن كل من الطلب والإمدادات.
•دعم م�شاريع �إن�شاء امل�صايف اجلديدة وتطوير امل�صايف القائمة للم�ساهمة يف
توفري الإمدادات الكافية من امل�شتقات البرتولية �إىل الأ�سواق العاملية.
•تعزيز التعاون بني �شركات النفط الوطنية و�شركات النفط العاملية بهدف
مواجهة التحديات التي تعرت�ض �صناعة التكرير وتقا�سم الأخطار املحتملة،
واال�ستفادة من نقاط القوة التي ميتلكها كل طرف.
« 5 - 1تطور مراحل ت�سعري النفط اخلام يف الأ�سواق الدولية»
تهدف الدرا�سة ،بالدرجة الأ�سا�س� ،إىل �إلقاء ال�ضوء على تطور املراحل التي مر بها
ت�سعري النفط اخلام يف الأ�سواق الدولية.
ق�سمت الدرا�سة �إىل �أربعة �أجزاء رئي�سية ،خ�ص�ص اجلزء الأول من الدرا�سة لتناول
مرحلة الأ�سعار املعلنة ،والتي بد�أت يف الواليات املتحدة منذ بداية ال�صناعة النفطية
احلديثة� .أما يف منطقة ال�شرق الأو�سط فقد بد�أ تطبيق الأ�سعار املعلنة وب�شكل ر�سمي
منذ خم�سينات القرن املا�ضي وا�ستمرت لغاية نهاية عام  .1973وخ�ص�ص اجلزء
الثاين للتطرق �إىل منظمة �أوبك والأ�سعار الر�سمية ،وهي املرحلة التي بد�أت ب�إنتقال
قرار الت�سعري وب�شكل كامل من ال�شركات �إىل منظمة �أوبك .وتناول اجلزء الثالث
مرحلة �أ�سعار ال�سوق والتي ابتد�أت منذ �أن تخلت منظمة �أوبك عن مهمة حتديد
الأ�سعار الر�سمية والزالت م�ستمرة لغاية تاريخه .وخ�ص�ص اجلزء الرابع للتطرق �إىل
االجتاهات امل�ستقبلية املحتملة للت�سعري.
ومن �أهم ما خل�صت �إليه الدرا�سة ما يلي:
•�إن �إعادة النظر بنظام الت�سعري احلايل ال يعني العودة �إىل نظام ال�سعر الثابت،
بل �إن املق�صود هو التطوير والتح�سني �ضمن الإطار العام احلايل املبني على
�أ�سا�س �أ�سعار ال�سوق.
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•ملواجهة االنتقادات املوجهة لنظام الت�سعري احلايل على نفوط الإ�شارة وما تعاين
من م�شاكل ،يتوقع ا�ستمرار الإجراءات احلالية القا�ضية ب�إ�ضافة نوعيات نفوط
جديدة ،قدر الإمكان� ،إىل نفوط الإ�شارة امل�ستخدمة حالياً بهدف التخفيف من
حدة انخفا�ض �إنتاجها وتربير ا�ستمرار ا�ستخدامها كنفوط �إ�شارة.
• �إن تزايد تركيز �صادرات الدول الأع�ضاء يف ال�سوق الآ�سيوية يحتم عليها
املراقبة امل�ستمرة عن كثب للتطورات احلا�صلة يف تلك ال�سوق وانعكا�ساتها
على عملية الت�سعري التي قد متثل م�شكلة يف امل�ستقبل ب�ضوء تنامي طلبها
على النفط ،خ�صو�صاً و�أن ت�سعرية النفوط امل�ستوردة �إىل تلك ال�سوق تلعب
دوراً حمورياً يف ت�سعري ا�ستريادات املنطقة من الغاز الطبيعي امل�سال املرتبطة
ب�أ�سعار النفط.
•�إن تزايد �أهمية الدول الأع�ضاء ،وبخا�صة الدول املنتجة الكبرية منها يف منطقة
اخلليج العربي ،يف �سوق النفط العاملية يف امل�ستقبل ،يعني بال�ضرورة زيادة
�أهمية اخلليج العربي كمركز ت�صديري رئي�سي عاملي .وبالتايل ،قد ترى تلك
الدول ب�أنه من م�صلحتها حتويل اخلليج على الأمد البعيد �إىل مركز ت�سعريي
من خالل �إن�شاء �سوق لنفوطها ،بطريقة �أو ب�أخرى ،لتكون املرجع لت�سعري
�صادراتها النفطية �إىل الأ�سواق العاملية.
« 6 - 1تطور �إنتاج وا�ستهالك النفط والغاز الطبيعي يف الدول الآ�سيوية( ،عدا ال�صني
والهند) ،واالنعكا�سات على الدول الأع�ضاء»
تهدف الدرا�سة اىل ت�سليط ال�ضوء على التطورات التي �شهدتها جمموعة من الدول
الآ�سيوية (عدا ال�صني والهند) فيما يتعلق بانتاج وا�ستهالك النفط والغاز الطبيعي،
فهي جديرة باالهتمام واملتابعة من قبل الدول الأع�ضاء .فتلك الدول تعترب �أ�سواقاً
مهمة على �ضوء ا�ستهالكها املتزايد من النفط والغاز الطبيعي يف الوقت الذي يت�سم
فيه طلب الدول ال�صناعية يف العامل باالنخفا�ض.
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مت تق�سيم الدرا�سة اىل خم�سة حماور رئي�سية ،خ�ص�ص �أولها لبيان ال�سمات
الرئي�سية لأ�سواق النفط والغاز الطبيعي الآ�سيوية ،وتناول ثانيها تطور ا�ستهالك
النفط والغاز الطبيعي يف الدول الآ�سيوية عدا ال�صني والهند ،و�أثرها على جتارة
الدول الأع�ضاء ،وقدم ثالثها نظرة عامة على ال�صادرات النفطية للدول الأع�ضاء
�إىل الدول الآ�سيوية (عدا ال�صني والهند) ،وا�ست�شرف رابعها �آفاق تطور الطلب على
النفط والغاز الطبيعي يف الدول الآ�سيوية (عدا ال�صني والهند) حتى عام  ،2035وتناول
خام�سها دور الدول الأع�ضاء يف مقابلة الطلب الآ�سيوي املتوقع على النفط والغاز
الطبيعي حتى عام .2035
ومن �أهم ما خل�صت �إليه الدرا�سة �أن النمو االقت�صادي املتوا�صل الذي �شهدته �أغلب
االقت�صادات الآ�سيوية (عدا ال�صني والهند) يف العقدين املا�ضيني �أدى �إىل ح�صول زيادة
م�ضطرده يف ا�ستهالك النفط والغاز الطبيعي دون �أن تقابلهما زيادة مماثلة يف االنتاج،
و�أدى ذلك �إىل ارتفاع درجة اعتماد تلك الدول على الواردات والتي تركز معظمها يف
الدول الأع�ضاء .ومن املتوقع �أن ح�صة البلدان الآ�سيوية النامية �ستتجاوز ح�صة البلدان
ال�صناعية �إبتدا ًء من عام  2020وبالتايل يتوقع �أن تزداد �أهمية البلدان الآ�سيوية النامية
كم�ستهلك رئي�سي للنفط يف العامل مما �سيكون له انعكا�سات على نفط الدول الأع�ضاء
يف �أوابك ب�شكل خا�ص و نفط دول �أوبك ب�شكل عام .ويف ذات الوقت ت�شري جميع
التوقعات �إىل تزايد �أهمية نفط الدول الأع�ضاء يف �أوابك يف �سوق النفط العاملية مقابل
انخفا�ض ح�ص�ص املجموعات الأخرى املنتجة من خارجها.
« 7 - 1الآفاق امل�ستقبلية لإمدادات العامل والدول الأع�ضاء من النفط :الفر�ص
والتحديات»
تهدف الدرا�سة بالأ�سا�س� ،إىل �إلقاء ال�ضوء على الفر�ص املتاحة والتحديات التي
تواجه م�ستقبل �إمدادات النفط يف �ضوء �أربعة حماور رئي�سية ،تناول �أولها تطور
الإمدادات العاملية من النفط خالل العقود الثالثة املا�ضية ،وطبيعة اجلدل الدائر حول
ذروة الإنتاج النفطي واملخاوف ب�ش�أن ن�ضوب النفط ،وا�ستعر�ض املحور الثاين العوامل
امل�ؤترة على م�ستقبل الإمددات النفطية العاملية .وخ�ص�ص املحور الثالث ال�ستقراء
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التوقعات امل�ستقبلية للإمدادات النفطية العاملية حتى عام  ،2035بح�سب م�صادرها
النوعية واجلغرافية ،كما �سلط املحور ال�ضوء �أي�ضاً على ال�ضبابية التي تكتنف م�ستقبل
الإمدادات النفطية العاملية واالحتياجات اال�ستثمارية .و ُكر�س املحور الرابع والأخري
لبيان دور الدول الأع�ضاء يف توفري الإمدادات امل�ستقبلية من النفط من خالل بيان
الفر�ص املتاحة والتحديات التي من املتوقع مواجهتها يف هذا اخل�صو�ص.
ومن �أهم ما خل�صت �إليه الدرا�سة �أنه هناك �إجماع على توافر املوارد النفطية
الكافية لتوفري الإمدادات الالزمة حتى عام  ،2035وعامل احل�سم ل�ضمان تلك
الإمدادات النفطية �سيتوقف على تطورات �أ�سعار النفط والتطورات التكنولوجية
وم�ستوى ت�أهيل القوى العاملة ،والعوامل ال�سيا�سية ،والتي ت�ؤثر يف جمملها على طبيعة
القرارات اال�ستثمارية وتوقعاتها.
« 8 - 1الإ�ستهالك النهائي من الطاقة ح�سب القطاعات االقت�صادية يف الدول
العربية»
تهدف الدرا�سة ب�صورة �أ�سا�سية �إىل التعرف على تطور اال�ستهالك النهائي من
الطاقة يف الدول العربية خالل الفرتة  .2009-1980وتت�ضمن �أربعة �أجزاء رئي�سية
حيث يقدم اجلزء الأول ملحة موجزة عن االجتاهات العاملية يف اال�ستهالك النهائي
من الطاقة .وي�ستعر�ض اجلزء الثاين حجم م�صادر الطاقة املختلفة امل�ستخدمة يف
تلبية متطلبات الطاقة يف القطاعات االقت�صادية ،والأهمية الن�سبية لهذه امل�صادر يف
اال�ستهالك النهائي من الطاقة .ويلقي اجلزء الثالث ال�ضوء على اال�ستهالك النهائي
من الطاقة يف القطاعات االقت�صادية والأهمية الن�سبية مل�صادر الطاقة التي ت�سد
م�ستلزمات الطاقة داخل كل قطاع على حدة .ويتناول اجلزء الرابع م�ؤ�شر كثافة الطاقة
وتطوره يف الدول العربية خالل الفرتة .2009-1980
ومن خالل مقارنة م�ؤ�شر كثافة الطاقة �ضمن الدول العربية ف�إنه ميكن القول �أن
اال�ستنتاج الرئي�سي لهذه الدرا�سة هو �أن هناك �إمكانيات كبرية لرفع كفاءة ا�ستخدام
الطاقة يف الدول العربية ،وخا�صة يف الدول الأع�ضاء.
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« 9 - 1تطور جتارة الغاز الطبيعي امل�سال واالنعكا�سات على �صناعة الغاز يف الدول الأع�ضاء»
تهدف الدرا�سة �إىل �إلقاء ال�ضوء على التطورات امللحوظة التي عرفتها جتارة الغاز
وتق�صي الإنعكا�سات على �صناعة الغاز يف الدول الأع�ضاء ،حيث مت يف
الطبيعي امل�سال،
ّ
اجلزء الأول منها �إعطاء ملحة عامة حول �صناعة الغاز الطبيعي عاملياً وعربياً ،وتناول
اجلزء الثاين �صناعة الغاز امل�سال ،التي تتميز ب�ضخامة ا�ستثماراتها وتعترب واحدة
من ال�صناعات بالغة التعقيد ،وخ�ص�ص اجلزء الثالث ال�ستعرا�ض جتارة الغاز امل�سال،
حيث ارتفعت ح�صة الغاز امل�سال من �إجمايل جتارة الغاز الطبيعي العاملية خالل العقد
املن�صرم ممن  %22عام � 2000إىل  %30عام  .2010وخ�ص�ص اجلزء الرابع للتطرق
�إىل الآفاق امل�ستقبلية لتجارة الغاز امل�سال واالنعكا�سات على الدول الأع�ضاء ،ومن
الوا�ضح �أن الغاز امل�سال يلعب دوراً متزايداً يف م�شهد الطاقة العاملي.
ومن �أهم ما خل�صت �إليه الدرا�سة� ،أن املعطيات احلالية ت�شري �إىل �صورة متفائلة
و«ع�صر ذهبي» للطلب على الغاز الطبيعي ب�شكل عام على املدى البعيد ،يف ظل القلق
العاملي حول ظاهرة تغري املناخ خ�صو�صاً و�أن الغاز يعترب م�صدر طاقة نظيف ن�سبياً،
بالإ�ضافة �إىل امل�شاكل والتحديات التي جتابه م�صادر الطاقة البديلة.

ثانيا :امل�ؤمترات والندوات التي نظمتها الأمانة العامة
 1-2م�ؤمتر حول «خطوط �أنابيب نقل املواد الهيدروكربونية يف الدول العربية»
تنفيذاً خلطة عملها املعتمدة لعام  ،2011عقدت الأمانة العامة ملنظمة �أوابك
م�ؤمتراً حول “خطوط �أنابيب نقل املواد الهيدروكربونية يف الدول العربية» يف مدينة
القاهرة -جمهورية م�صر العربية ،يف الفرتة � 23-21شباط /فرباير  ،2012وحتت
رعاية معايل وزير البرتول والرثوة املعدنية يف جمهورية م�صر العربية ،بالتعاون مع
مركز التعاون الياباين للبرتول (.)JCCP
�شارك يف امل�ؤمتر العديد من املخت�صني يف جمال ت�شغيل و�صيانة ومراقبة خطوط
�أنابيب نقل املواد الهيدروكربونية من ال�شركات التابعة للدول الأع�ضاء يف منظمة �أوابك
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ومن مركز التعاون الياباين للبرتول ( ،)JCCPوال�شركات ومعاهد الأبحاث الإقليمية
والدولية ،افتتح امل�ؤمتر �سعادة الأمني العام الأ�ستاذ عبا�س علي النقي ،بكلمة رحب
فيها باحل�ضور ،ثم ا�ستعر�ض �سعادته �أهداف امل�ؤمتر وغاياته يف تبادل اخلربات والآراء
ووجهات النظر حول �أهم التطورات التي ظهرت يف تقنيات تطوير وت�أهيل و�صيانة
خطوط �أنابيب نقل املواد الهيدروكربونية.
من جانـبه �أكـد معايل املهـند�س عـبداهلل غراب وزير البرتول والرثوة املعدنية يف
جمهوريـــة م�صـــــر العربيــــة يف كلمـــتـه التي �ألـقـاها نيـابة عنـه املهـند�س هانـي �ضاحـي،
الرئيـ�س التنفيذي للهيئة امل�صرية العامة للبرتول� ،أن خطـوط الأنابيب يف الدول العربية
حققت نه�ضة �صناعية �شاملة وعززت �أوا�صر التعاون العـربي امل�شـرتك .بعد ذلك �ألقى
�سعادة �سفري اليابان يف جمهورية م�صر العربية كلمة رحب فيها بامل�شاركني يف امل�ؤمتر،
و�أ�شاد بالتعاون البناء بني اليابان والدول العربية يف جمال تطوير ال�صناعات البرتولية
بكافة جماالتها .كما �ألقى ال�سيد موريهريو يو�شيدا املدير التنفيذي ملركز التعاون
الياباين للبرتول ( )JCCPكلمة عرب فيها عن دور التعاون بني منظمة الأقطار العربية
امل�صدرة للبرتول (�أوابك) ومركز التعاون الياباين للبرتول ( )JCCPيف تبادل اخلربات
الفنية بني اجلانبني.
ت�ضمن امل�ؤمتر يف اليومني الأول والثاين خم�س جل�سات فنية تناولت املحاور
الرئي�سية التالية:
•الو�ضع احلايل وامل�شاريع امل�ستقبلية لأنابيب النفط والغاز يف الدول العربية.
•ت�صميم وبناء خطوط الأنابيب على الياب�سة ويف املغمورة.
•مراقبة الت�سرب ،ومفاهيم الت�شغيل الآمن خلطوط الأنابيب.
•اقت�صاديات �أنابيب نقل النفط والغاز.
•�إجراءات حماية البيئة ،وتر�شيد ا�ستهالك الطاقة يف منظومات خطوط الأنابيب.
•�صيانة الأنابيب و�إجراءات الإ�صالح الطارئة.
•تقنيات التحكم يف الت�آكل يف خطوط الأنابيب.
كما ت�ضـمن اليـوم الثالث من فعـاليات امل�ؤمتـر زيارة ميـدانية ملحـطة ا�ستقـبال ونقــل
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النفـط اخلـام التابعـة لل�شـركة العربيـة لأنابيـب البتـرول (�سـوميــد) يف منطقة العني
ال�سخـنة على خليج ال�سوي�س ،ومت الإطـالع على امل�شاريع اجلديدة التي مت �إجنـازها
واملخطط �إن�شـا�ؤها يف امل�ستقبـل لتطـوير عمـل املحـطة وتو�سـيع طاقـتها اال�ستـيعابية.
 2 - 2االجتماع التن�سيقي الأول ل�ضباط ات�صال الدول الأع�ضاء يف جمال بنك
املعلومات ملنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك)
تنفيذا خلطة عمل الأمانة العامة لعام  ،2012لتفعيل خدمات بنك معلومات
الأمانة العامة وجناح تطبيق م�شروعها الإح�صائي داخلياً وخارجيا على م�ستوى الدول
الأع�ضاء ،وجهت الأمانة العامة الدعوة لدولها الأع�ضاء حل�ضور االجتماع التن�سيقي
الأول ل�ضباط ات�صال الدول الأع�ضاء يف جمال بنك املعلومات ملنظمة الأقطار العربية
امل�صدرة للبرتول ،الذي عقد خالل الفرتة � 30–29أبريل/ني�سان  ،2012مبقر الأمانة
العامة يف دولة الكويت.
يهدف االجتماع �إىل مناق�شة ا�ستمارة جمع بيانات الطاقة وجميع اجلوانب املتعلقة
بالبيانات الإح�صائية املتعلقة ب�صناعة النفط والطاقة ،التي تر�سل وب�شكل دوري للدول
الأع�ضاء ،وطرق التعامل معها من قبل منت�سبي بنك املعلومات ،و�سيتم خالل االجتماع
تغطية النقاط الرئي�سية التالية:
•تعريف �ضباط االت�صال ببنك املعلومات يف الأمانة العامة ،و�صالحية الدخول
�إىل قاعدة بيانات الأمانة العامة.
•�إطالع �ضباط االت�صال على حمتويات قاعدة بيانات الأمانة ،وعلى مميزات
نظام الت�شغيل ،وكذلك التعرف على طرق ا�ستخراج التقارير املطلوبة.
•الإطالع على ا�ستمارة جمع بيانات الطاقة ومكوناتها ومناق�شتها ب�شكل
م�ستفي�ض والتدار�س والت�شاور ب�ش�أن الثغرات والنواق�ص املتعلقة بها� ،إن وجدت،
و�إعداد منهجية ان�سياب البيانات ،والنظر يف �آلية التعامل مع تلك البيانات
وطرق حتديثها ،والتحديد الدقيق ملهام املكلف بتحديث تلك البيانات و�إحالتها
�إىل الأمانة العامة.
•البحث يف الطرق الكفيلة با�ستمرار التوا�صل مع �ضباط االت�صال.
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 3 - 2م�ؤمتر حول «تطور الطاقات الإنتاجية من البرتول يف الدول العربية ودورها
احلايل وامل�ستقبلي يف تلبية الطلب العاملي على الطاقة»
تنفيذاً خلطة عملها املعتمدة لعام  ،2012نظمت الأمانة العامة ملنظمة الأقطار
العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك) ،م�ؤمتراً حول «تطور الطاقات الإنتاجية من البرتول يف
الدول العربية ،ودورها احلايل وامل�ستقبلي يف تلبية الطلب العاملي على الطاقة» وحتت
رعاية معايل حممد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة يف دولة الإمارات العربية املتحدة.,
افتتح امل�ؤمتر �سعادة الدكتور مطر حامد النيادي  -وكيل وزراة الطاقة وممثل دولة
الإمارات العربية املتحدة يف املكتب التنفيذي للمنظمة ،كما حتدث �سعادة الأمني العام
للمنظمة ال�سيد  /عبا�س علي النقي يف حفل الإفتتاح� ,أ�شار فيها �إىل املكانة الهامة التي
تتبو�أها الدول العربية على �صعيد �صناعة البرتول العاملية يعززه ا�ستحواذ هذه الدول
على جزء كبري من االحتياطيات العاملية امل�ؤكدة من النفط والغاز الطبيعي� ،إ�ضافة �إىل
ما تقوم هذه الدول ب�إنتاجه وت�صديره من النفط والغاز �إىل الأ�سواق العاملية.
عقد امل�ؤمتر يف مدينــة �أبو ظــــبي ،دولة الإمــــارات العربيـــة املتحـــدة ،يف الفتــــرة
 5-4حزيران/يونيو  ،2012وهدف �إىل ت�سليط ال�ضوء على طاقات �إنتاج البرتول
احلالية وم�شاريع التطوير القائمة وامل�ستقبلية يف الدول العربية ،ودورها يف تلبية
الطلب العاملي على البرتول ،ودور ال�شركات الوطنية وال�شركات العاملية يف هذا املجال.
ناق�ش امل�ؤمتر ا�ستخدام تقنيات اال�ستخال�ص البرتويل املح�سن باعتبارها �أداة هامة
لتطوير احتياطيات النفط الثقيل وامل�صادر غري التقليدية يف املنطقة العربية ،كما تناول
امل�ؤمتر �أهم التحديات البيئية التي تواجه تطوير الطاقات الإنتاجية يف الدول العربية،
حيث دارت فعالياته حول  4حماور رئي�سية هي:
•الطاقات الإنتاجية احلالية وم�شاريع التطوير القائمة وامل�ستقبلية يف الدول
العربية ودورها يف تلبية الطلب العاملي على النفط.
•دور ال�شركات الوطنية وال�شركات العاملية يف تطوير الطاقات الإنتاجية.
•دور النفط الثقيل وامل�صادر غري التقليدية يف تلبية الطلب العاملي على النفط والغاز.
•تطوير الطاقات الإنتاجية ،والتحديات البيئية.
كما قدمت يف امل�ؤمتر حاالت درا�سية من واقع ال�صناعة البرتولية يف الدول الأع�ضاء
يف املنظمة.
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�شارك يف امل�ؤمتر ( )45من املتخ�ص�صني من الدول الأع�ضاء ،موزعون كما يلي:
دولة الإمارات العربية املتحدة ( ،)15مملكة البحرين ( ،)1اجلمهورية اجلزائرية
الدميقراطية ال�شعبية ( ،)5واململكة العربية ال�سعودية ( ،)1جمهورية العراق ( ،)2دولة
قطر ( ،)1دولة الكويت ( ،)10دولة ليبيا ( ،)2جمهورية م�صر العربية (� ،)3إ�ضافة �إىل
وفد الأمانة العامة ( ،)4عالوة على عدد من اخلرباء من ال�شركات العربية والأجنبية
مثل :ال�شركة الكويتية لنفط اخلليج ،و�شركة هاليربتون ،وال�شركة الكندية للم�صادر
الطبيعية ،و�شركة جيوبول�ستي ،وهارت �إنرجي.
قدم امل�شاركون ( )14ورقة يف �إطار املحاور الرئي�سية امل�شار �إليها �أعاله ،وحظيت
مبناق�شات م�ستفي�ضة وا�ستف�سارات بناءة� .أعرب امل�شاركون عن �شكرهم لوزارة الطاقة
يف دولة الإمارات العربية املتحدة لرعايتها للم�ؤمتر ،وللأمانة العامة ملنظمة الأقطار
العربية امل�صدرة للبرتول على تنظيمها لهذا امل�ؤمتر ،ودعوها �إىل اال�ستمرار يف عقده
ب�شكل دوري ،وبالتناوب بني الدول الأع�ضاء.
كما �شاركت الأمانة العامة للمنظمة بتقدمي ورقة عن «واقع االحتياطيات
الهيدروكربونية و�إنتاجها يف الدول العربية».

ثالثا :امل�ؤمترات والندوات واللقاءات التي �شاركت بها الأمانة العامة
 1 - 3االجتماع ال�سابع ع�شر للجنة الفرعية للمناخ والتغري املناخي
عقد مبقر اجلامعة العربية بالقاهرة االجتماع ال�سابع ع�شر للجنة الفرعية للمناخ
والتغري املناخي خالل الفرتة  12 –10يناير  ،2012وقد �شاركت الأمانة العامة للمنظمة
يف هذا االجتماع وقدمت ت�صورها ب�ش�أن قيام دول االحتاد الأوروبي بفر�ض �ضرائب
كربون على مرور الطائرات العابرة للأجواء الأوروبية.
وبعد نقا�ش م�ستفي�ض لكافة بنود جدول الأعمال �أو�صت اللجنة مبا يلي:
•متابعة النواحي العلمية والفنية املتعلقة بتنفيذ اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية
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ب�ش�أن تغري املناخ وكذلك �أعمال الهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتغري
املناخي « ،»IPCCو�أهمية تبادل املعلومات املناخية والتوقعات اجلوية ومتابعة
الدرا�سات والبحوث يف جمال التغريات والتوقعات املناخية وم�ساعدة الدول
العربية يف �إعداد البالغات الوطنية حول تغري املناخ متهيداً لتقدميها �إىل �أمانة
اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن تغري املناخ «. »UNFCCC
•تقدمي ال�شكر لدولة الإمارات العربية املتحدة على دعمها يف �إ�صدار الأطل�س
املناخي للمنطقة العربية وتوزيعه على مرافق الأر�صاد اجلوية العربية واجلهات
العلمية املعنية.
•الطلب من ر�ؤ�ساء مرافق الأر�صاد اجلوية العربية تعيني نقاط ات�صال من
اخلرباء املعنيني باملناخ.
•تكليف الأمانة الفنية للجنة (جامعة الدول العربية) وبالتن�سيق مع املركز العربي
لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�ضي القاحلة (�أك�ساد) وبرنامج الأمم املتحدة
للبيئة واملكتب الإقليمي لغرب �آ�سيا (اال�سكوا) ملتابعة �إن�شاء قاعدة بيانات
مناخية لدرا�سة �آثار التغريات والتقلبات املناخية على الدول العربية.
•الطلب من الهيئة العامة للأر�صاد اجلوية يف جمهورية م�صر العربية �إجراء
التن�سيق الالزم مع الوفود العربية امل�شاركة يف ور�ش العمل التي تعقد لدرا�سة
التوقعات املناخية.
•تكليف الأمانة الفنية للجنة مبوا�صلة التن�سيق العربي جتاه املو�ضوعات
املعرو�ضة على االجتماعات املتعلقة باتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري
املناخ وبروتوكول كيوتو وحتى م�ؤمتر الأطراف الثامن ع�شر( )COP-18الذي
�سيعقد يف دولة قطر نهاية �شهر نوفمرب  2012من خالل التن�سيق العربي مع
دولة قطر و�إقامة جناح عربي مميز طوال فرتة امل�ؤمتر ،وامل�شاركة العربية يف
الأحداث اجلانبية وما ي�صاحبها من �أن�شطة وفعاليات ،والتن�سيق مع املجموعة
العربية وكل من املجموعة الإفريقية وجمموعة الـ  77وال�صني �أثناء جوالت
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املفاو�ضات القادمة خا�صة و�أن اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

�سترت�أ�س جمموعة الـ  77وال�صني لهذا العام .على �أن يتم التم�سك والت�أكيد

على املواقف العربية املتعلقة بالآتي:

•مبد�أ امل�س�ؤولية امل�شرتكة ولكن املتباينة.

•دعم الدول العربية يف �إ�صدار بالغاتها الوطنية.

•عدم فر�ض ر�سوم � /ضرائب على رحالت الطريان العابرة لالحتاد الأوروبي.

•تكليف الأمانة الفنية للجنة بالتن�سيق مع برنامج الأمم املتحدة للبيئة «»UNEP

لو�ضع بيانات اخلرباء العرب العاملني بالهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيري املناخ
«� »IPCCضمن قاعدة بيانات اخلرباء العرب يف جمال املناخ والتغري املناخي املزمع

�إن�شائها وكذلك اال�ستفادة من عملية �إعداد التقرير التقييمي اخلام�س.

•تكليف الأمانة الفنية للجنة بالتن�سيق مع اجلهة املنظمة لالجتماع الوزاري رفيع
امل�ستوى واملعنيني ب�ش�ؤون الأر�صاد اجلوية.

 2 - 3الندوة اليابانية الكويتية امل�شرتكة الثالثة ع�شر
بدعوة من معهد الكويت للأبحاث العلمية �شاركت الأمانة العامة يف الندوة الكويتية

اليابانية امل�شرتكة الثالثة ع�شر ،التي عقدت يف مركز �أبحاث ودرا�سات البرتول – الأحمدي

يومي  18-17كانون الثاين/يناير  2012بعنوان (التطورات يف عمليات تكرير البرتول)

والتي قام بتنظيمها كل من معهد الكويت للأبحاث العلمية ( ، )KISRو�شركة البرتول

الوطنية الكويتية ( ،)KNPCومعهد البرتول الياباين ( )JIPومركز التعاون الياباين للبرتول
( .)JCCPو�شارك يف الندوة عدد من امل�س�ؤولني النفطيني الكويتيني واليابانيني.
قدمت للندوة خم�سة ع�شرة ورقة تناولت املحاور الرئي�سية التالية:
•تطور العوامل احلفازة وطرق معاجلة النفط اخلام الثقيل.

•تقنيات الوقود النظيف لإنتاج غازولني وديزل بن�سب كربيت منخف�ضة جدا.

•تكنولوجيات مبتكرة يف عمليات التكرير مثل �أغ�شية الف�صل وحمفزات النانو.
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� 3 - 3أ�سبوع ال�صناعات البرتولية الالحقة
�شـاركت الأمـانة العـامة يف �أ�سـبوع ال�صـناعات البتـرولية الالحقـة الذي عـقـد يف
�أبوظبي– دولة الأمارات العربية املتحدة ،حتـــت رعاية �شركة “تكرير” خالل الفرتة
� 28-25آذار /مار�س .2012
ت�ضمن الأ�سبوع الفعاليات التالية:
•ندوة حلول مبتكرة يف جمال �صناعة التكرير والبرتوكيماويات للأوقات ال�صعبة،
قدمتها �شركة  Axensالفرن�سية يف .2012 /3/ 25
•الإجتماع ال�سنوي الثالث ع�شر ل�صناعة التكرير يف ال�شرق الأو�سط ،يف يومي
.2012 /3/ 27-26
•القمة العاملية للتنفيذيني يف �صناعة البرتول – يف  ،2012 /3/ 28قامت
بتنظيمها �شركة هانيويل (.)HONEYWELL
�شارك يف هذه الفعاليات خرباء من الدول الأع�ضاء (دولة الإمارات العربية املتحدة،
واململكة العربية ال�سعودية ،ودولة قطر ،ودولة الكويت ،وجمهورية العراق ،وجمهورية
م�صر العربية) .كما �شارك خرباء من �سلطنة عمان ،واململكة املغربية� ،إ�ضافة �إىل عدد
من ال�شركات النفطية الدولية ،و�شركات تقدمي اخلدمات النفطية وم�ستلزمات �صناعة
التكرير والبرتوكيماويات.
قدمت خالل �أ�سبوع عدداً من الأوراق ،كما عقدت عدة جل�سات نقا�ش ا�ستعر�ض
فيها املحاور الرئي�سية التالية:
•حتديات �صناعة التكرير والبرتوكيماويات يف ال�شرق الأو�سط.
•حتديات �إنتاج الوقود النظيف.
•احت�ضان االبتكار والتغيري :نهج ا�ستباقي لأزمة قطاع التكرير املزمنة.
•خيارات العمليات التحويلية للقطفات الثقيلة لتعزيز �إنتاج امل�صفاة من املقطرات
الو�سطى العالية اجلودة.
•التكامل بني �صناعتي التكرير والبرتوكيماويات.
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•رفع ربحية �صناعة التكرير من خالل تقنية العوامل احلفازة.
•الدور الإ�سرتاتيجي للبحث والتطوير يف حت�سني �أداء �صناعة التكرير
والبرتوكيماويات.
•�إعادة ت�شكيل منط �أعمال �صناعة التكرير� ،ضرورة للنجاح يف امل�ستقبل.
•النفوذ والتنوع :اقت�صاديات �صناعة التكرير واحلتمية اجلديدة لتنويع املنتجات.
•التكنولوجيا والتح�سني ،هل ميكن �أن ت�ساعد التكنولوجيا يف زيادة النواجت
بالرغم من انخفا�ض هوام�ش الربحية؟
•م�ستقبل امل�شاريع امل�شرتكة.
•املدراء يف عامل الأعمال – نقا�ش املدراء.
•�صناعة النفط والغاز العاملية املتطورة التي نعي�شها.
•خلق الفر�ص -ا�سرتاتيجيات عاملية للتنفيذ الذكي للتميز يف عمليات الت�شغيل.
�شاركت الأمانة العامة يف فعاليات اال�سبوع بتقدمي ورقة بعنوان (دوافع التعاون بني
�شركات البرتول الوطنية يف الدول الأع�ضاء يف �أوابك وبني �شركات البرتول العاملية يف
جمال ال�صناعات البرتولية الالحقة).
 4 - 3قمة التكرير العاملية ال�سنوية ال�ساد�سة
�شاركت الأمانة العامة يف فعاليات قمة التكرير العاملية ال�سنوية ال�ساد�سة التي
عقدت يف بر�شلونة� -إ�سبانيا ،خالل الفرتة � 23-21أيار /مايو .2012
�شارك يف فعاليات القمة خرباء يف �صناعة التكرير من خمتلف بلدان العامل� ،إ�ضافة
�إىل عدد من ال�شركات النفطية الدولية ،و�شركات تقدمي اخلدمات النفطية وتوريد
م�ستلزمات ال�صناعة النفطية.
قدمت خالل القمة عدداً من الأوراق ،كما عقدت عدة جل�سات نقا�ش وور�شات عمل
على هام�ش القمة ،ا�ستعر�ض فيها املحاور الرئي�سية التالية:
•�إدارة برامج تطوير الأداء الت�شغيلي مل�صايف النفط ودورها يف حت�سني الأداء.
•برامج تر�شيد ا�ستهالك الطاقة وحت�سني كفاءة ا�ستخدامها يف املن�ش�آت النفطية.
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•تقنيات تخفي�ض تكاليف ال�صيانة يف م�صايف تكرير النفط.
•حت�سني التزام امل�صايف مبعايري ال�صحة وال�سالمة والبيئة.
•�أمثلة عملية ودرا�سة حول �أهم التحديات التي تواجه �صناعة التكرير يف العامل،
والفر�ص املتاحة لهذه ال�صناعة يف مناطق خمتلف من العامل.
وقدمت الأمانة العامة ورقة بعنوان (�أثر الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية امل�ستجدة
يف بع�ض الدول امل�صدرة للبرتول على �صناعة تكرير النفط العربية).
 5 - 3اجتماعات الدورة العادية ( )89للمجل�س االقت�صادي واالجتماعي
�شاركت الأمانة العامة للمنظمة ب�صفة مراقب يف اجتماعات املجل�س االقت�صادي
واالجتماعي يف دورته العادية التا�سعة والثمانني التي عقدت يف مقر جامعة الدول
العربية خالل الفرتة � 9-6شباط/فرباير  .2012وح�ضر االجتماع وفود من جميع
الدول العربية با�ستثناء �سورية وال�صومال ،كما ح�ضره ممثلون من �إحدى وع�شرين
منظمة وم�ؤ�س�سة عربية.
ت�ضمن جدول �أعمال املجل�س �أربعة ع�شر بنداً .توزعت على خم�سة جوانب رئي�سية،
وهي على النحو التايل:
•متابعة ن�شاطات جامعة الدول العربية ،وتت�ضمن بندا واحدا ي�شتمل على
العديد من املو�ضوعات ،ومن �أهمها متابعة تنفيذ قرارات الدورة ( )88للمجل�س
االقت�صادي واالجتماعي ،ون�شاط القطاعني االقت�صادي واالجتماعي يف الأمانة
العامة جلامعة الدول العربية.
•امللف االقت�صادي واالجتماعي ملجل�س اجلامعة على م�ستوى القمة ،ويت�ضمن
بندين ،وهما امللف االقت�صادي واالجتماعي ملجل�س اجلامعة على م�ستوى القمة
(جمهورية العراق  ،)2012واالجتماع الأول للجنة الوزارية املعنية باملتابعة
والإعداد للقمة العربية التنموية :االقت�صادية واالجتماعية – الدورة الثالثة
(الريا�ض :كانون الثاين /يناير .)2013
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•املو�ضوعات االقت�صادية ،ويندرج حتتها �سبعة بنود ،وهي :منطقة التجارة
احلرة العربية الكربى وتطورات االحتاد اجلمركي العربي ،اال�ستثمار يف الدول
العربية ،الكيانات العربية ذات العالقة بجامعة الدول العربية ،منتديات التعاون
العربي الدويل ،متابعة تنفيذ االتفاقيات االقت�صادية ومذكرات التفاهم املربمة
يف �إطار املجال�س الوزارية املتخ�ص�صة ومنتديات التعاون العربي الدويل،
ال�شركة العربية للمالحة البحرية ،م�شروع اتفاقية تنظيم نقل الب�ضائع على
الطرق بني الدول العربية.
•املو�ضوعات االجتماعية ،وتت�ضمن بندين ،وهما الربنامج املتكامل لدعم
الت�شغيل واحلد من البطالة يف الدول العربية ،ودرا�سة حول �صناديق املجال�س
الوزارية العربية املتخ�ص�صة التابعة للقطاع االجتماعي.
 6 - 3االجتماع املخ�ص�ص لإطالق العمل ( )Kick – off Meetingيف اجلزئني الأول
والثاين من درا�سة الربط الكهربائي العربي ال�شامل وتقييم ا�ستغالل الغاز
الطبيعي لت�صدير الكهرباء
تلبية لدعوة من الأمانة العامة جلامعة الدول العربية (القطاع االقت�صادي � -إدارة
الطاقة � -أمانة املجل�س الوزاري العربي للكهرباء)� ،شاركت الأمانة العامة للمنظمة
يومــــي  8و  9فرباير� /شباط  2012مبقر الأمانة العامة جلامعة الدول العربية،
القاهرة ،يف االجتماع املخ�ص�ص لإطالق العمل ( )Kick – off Meetingيف درا�سة
الربط الكهربائي العربي ال�شامل وتقييم ا�ستغالل الغاز الطبيعي لت�صدير الكهرباء التي
ميول ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي اجلز�أين الأول والثاين منها.
وقد �شارك يف االجتماع ممثلون عن �أربع ع�شرة دولة عربية ،وهي( :اململكة الأردنية
الها�شمية ،ودولة الإمارات العربية املتحدة ،ومملكة البحرين ،واجلمهورية التون�سية،
واجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية ،واململكة العربية ال�سعودية ،وجمهورية
ال�سودان ،وجمهورية العراق ،و�سلطنة عمان ،ودولة فل�سطني ،ودولة قطر ،ودولة الكويت،
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ودولة ليبيا ،وجمهورية م�صر العربية) ،بالإ�ضافة �إىل �أربع جهات عربية ،وهي :هيئة
الربط الكهربائي لدول جمل�س التعاون اخلليجي ،م�شروع الربط الكهربائي الثماين،
ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي ،منظمة الأقطار العربية امل�صدرة
للبرتول� ،أمانة املجل�س الوزاري العربي للكهرباء � -إدارة الطاقة – القطاع االقت�صادي
بالأمانة العامة جلامعة الدول العربية ،بالإ�ضافة �إىل فريق عمل ائتالف اال�ست�شاري
يذكر �أن الدرا�سة تتكون من ثالثة �أجزاء يتعلق اجلزء الأول منها با�ستكمال الربط
الكهربائي فيما بني الدول العربية من جهة ،وبينها وبني الدول الأخرى من جهة
�أخرى ،بينما يخت�ص اجلزء الثاين بدرا�سة املفا�ضلة بني ت�صدير الغاز كم�صدر للطاقة
�أو ا�ستخدامه لتوليد الكهرباء ومن ثم ت�صديرها ،بينما يتناول اجلزء الثالث تتناول
الدرا�سة تطوير الإجراءات التنظيمية والقانونية الالزمة لإقامة ال�سوق الإقليمية
للكهرباء ومكلف بتنفيذه البنك الدويل.
 7 - 3االجتماعات التح�ضريية للدورة الثالثة مل�ؤمتر التعاون العربي ال�صيني يف
جمال الطاقة.
يف �إطار الإعداد للدورة الثالثة مل�ؤمتر التعاون العربي ال�صيني يف جمال الطاقة
�شاركت الأمانة العامة للمنظمة يف اجتماعني بهذا ال�ش�أن �أولهما االجتماع التن�سيقي
العربي للإعداد للدورة الثالثة مل�ؤمتر التعاون العربي ال�صيني يف جمال الطاقة ،الذي
عقد يف القاهرة ،خالل الفرتة  ،2012 /3/ 1 – 2/ 29وقد �شارك فيه عدد من وفود
الدول العربية ،بالإ�ضافة �إىل ممثل عن الهيئة العربية للطاقة الذرية ،ومت االتفاق على
املحاور الرئي�سية املقرتحة يف امل�ؤمتر القادم  .وثانيهما االجتماع الأول للجنة العليا
امل�شرتكة للإعداد للدورة الثالثة مل�ؤمتر التعاون العربي ال�صيني يف جمال الطاقة ،الذي
عقد يف بكني ،خالل الفرتة � 20-19آذار/مار�س  .2012يذكر �أن اللجنة العليا امل�شرتكة
قد ت�شكلت من اجلانبني وفقاً للمادة ال�ساد�سة من مذكرة التفاهم حول �آلية التعاون
العربي ال�صيني يف جمال الطاقة التي مت توقيعها بني الأمانة العامة جلامعة الدول
العربية (من اجلانب العربي) والهيئة الوطنية للطاقة (من اجلانب ال�صيني) حتت مظلة
منتدى التعاون العربي ال�صيني.
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 8 - 3منتدى الطاقة الدويل الثالث ع�شر
بدعوة من معايل وزير النفط يف دولة الكويت ،و�سعادة �أمني عام منتدى الطاقة
الدويل� ،شاركت املنظمة يف فعاليات منتدى الطاقة الدويل الثالث ع�شر الذي
عقد بدولة الكويت خالل الفرتة � 14 –12آذار /مار�س  ،2012حتت رعاية وح�ضور
�صاحب ال�سمو �أمري دولة الكويت ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح ،وهو �أول
اجتماع وزاري للمنتدى بعد �إ�صدار ميثاق منتدى الطاقة الدويل الذي اعتمده
ووقع عليه معايل وزراء النفط والطاقة يف �سبعة وثمانون دولة من دول العامل.
تناول املنتدى وعلى مدى ثالثة �أيام ،ومن خالل �أربع جل�سات متخ�ص�صة املوا�ضيع
الرئي�سية التالية:
•تقلبات �أ�سواق الطاقة ودور املنتدى ودوله الأع�ضاء يف التعامل معها.
•الطلب على الطاقة يف املدى البعيد ،وت�أمني الإمدادات ،وو�ضع ال�سيا�سات
املنا�سبة لت�أمني الطاقة بكافة �أنواعها.
•حتقيق اال�ستدامة البيئية والإجتماعية ،وتخفي�ض الإنبعاثات وو�صول الطاقة
للجميع.
•تعزيز احلوار ،والتعاون العاملي يف جمال الطاقة.
ووفق برنامج االجتماع عقد �إجتماع منتدى الطاقة للأعمال يف يوم �سبق االجتماع
الوزاري حيث مت التطرق �إىل مو�ضوع التعاون بني ال�شركات النفطية الوطنية وال�شركة
النفطية العاملية يف املدى البعيد مبا يخدم تو�سيع اال�ستثمارات يف الأن�شطة املختلفة
ل�صناعة الطاقة ،ومن �أجل بناء �شراكات ناجحة بني الطرفني.
ي�أتي عقد هذا املنتدى يف ظل الظروف العاملية الراهنة ،والتقلبات التي ت�شهدها
�أ�سواق الطاقة العاملية ،وقد مت التداول ب�شكل م�ستفي�ض ب�ش�أن تطورات م�صادر الطاقة
العاملية ،ومتطلبات اال�ستثمار يف جمال الطاقة ،وتبادل املعلومات و�شفافيتها التي
ت�ساعد على تعزيز �أمن العر�ض والطلب وتن�سيق احلوار ما بني الدول امل�صدرة والدول
امل�ستهلكة على نحو يتوافق مع احلفاظ على البيئة والتخفيف من تغري املناخ لتعزيز
�أمن الطاقة للجميع.
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 9 - 3االجتماع الت�شاوري على م�ستوى اخلرباء املعنيني بالتح�ضري العربي الإقليمي
لريو 20 +
تلبية لدعوة الأمانة العامة جلامعة الدول العربية (القطاع االقت�صادي – �إدارة البيئة
والإ�سكان والتنمية امل�ستدامة)� ،شاركت الأمانة العامة للمنظمة يف االجتماع الت�شاوري
على م�ستوى اخلرباء املعنيني بالتح�ضري العربي االقليمي لريو  20 +والذي عقد مبقر
جامعة الدول العربية بجمهورية م�صر العربية خالل الفرتة  18 – 17ابريل .2012
�شارك يف االجتماع ممثلون عن الدول العربية الأع�ضاء وممثلون عن اللجنة
االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (الإ�سكوا) وبرنامج الأمم املتحدة للبيئة ()UNEP
والأمانة العامة جلامعة الدول العربية – �إدارة البيئة والإ�سكان ومنظمات املجتمع
املدين ومنظمة ال�صحة العاملية ومنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك)
والبنك الإ�سالمي للتنمية والهيئة العربية للطاقة الذرية.
تر�أ�س االجتماع ممثل جمهورية ال�سودان باعتبار بالده ترت�أ�س الدورة احلالية
للجامعة العربية .وبعد �إقرار جدول الأعمال ا�ستعر�ض مدير �إدارة البيئة والإ�سكان
والتنمية امل�ستدامة ورقة الأمانة العامة للجامعة والتي ت�ضمنت املالحظات الواردة
من الدول العربية على امل�سودة (�صفر) للإعالن الوزاري العربي للتنمية امل�ستدامة
ب�ش�أن م�ؤمتر ريو  ،20 +وكذلك الوثيقة اخلتامية مل�ؤمتر ريو +20من اللجنة االقت�صادية
واالجتماعية لغربي �آ�سيا /اال�سكوا.
وقدمت اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (اال�سكوا) ورقة ت�ضمنت �سري
العملية التح�ضريية مل�ؤمتر ريو  +20واملفاو�ضات حول امل�سودة �صفر للوثيقة اخلتامية
ومواقف الدول واملجموعات املختلفة .كما �أ�شارت الورقة �إىل بع�ض الأن�شطة اجلانبية
مل�ؤمتر ريو ،20 +والتي من �ضمنها ما يهم الدول العربية مثل تغري النظام االقت�صادي
لتطبيق مفهوم االقت�صاد الأخ�ضر ،وعمالة ال�شباب يف القطاعات اخل�ضراء النا�شئة،
و�إدارة املوارد الطبيعية  ،وحتقيق الأمن الغذائي ،وحتويل القطاع الزراعي �إىل قطاع
�أخ�ضر ،والدميقراطية البيئية كعن�صر �أ�سا�سي يف �إطار التنمية امل�ستدامة.
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كما اقرتحت جلنة اال�سكوا مو�ضوعاً يتعلق بالأمن الغذائي يف عامل عربي متغري
يناق�ش يف م�ؤمتر ريو ،20 +وبدورها قامت جلنة اال�سكوا برفع نتائج االجتماع
التح�ضريي العربي �إىل �سكرتارية امل�ؤمتر لت�ضمينها يف الوثيقة التجميعية.
وا�ستعر�ضت وفود الدول مالحظاتها ومقرتحاتها على امل�سودة �صفر والتي تنا�سقت
مع مبادئ ريو ودعوة الدول املتقدمة �إىل الوفاء بالتزاماتها وتعزيز و�إدماج الأبعاد
الثالثة للتنمية امل�ستدامة االقت�صادية واالجتماعية والبيئية واعتبار التكامل االقليمي
العربي �شرط �أ�سا�سي لتحقيق التنمية امل�ستدامة و�أن النزاعات من جملة التحديات
البارزة يف املجتمع الدويل ،و�أن االقت�صاد الأخ�ضر لي�س بدي ً
ال عن التنمية امل�ستدامة
بل يعترب �أداة لتحقيقها.
ويف هذا الإطار �أ�شار ممثل الأمانة العامة ملنظمة �أوابك على �أهمية ت�ضمني الوثيقة
ال�صفرية مبد�أين رئي�سيني غابت عن ذكرهما الوثيقة وهما:
•�أوال :يجب �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار م�صالح الدول العربية التي تعتمد اقت�صاداتها
على عائدات الوقود الأحفوري وكذلك م�صادر الطاقة اجلديدة واملتجددة.
•ثانياً :الت�أكيد على �إزالة العوائق التجارية (احلمائية التجارية) يف ظل النظام
التجاري العاملي (دول االحتاد الأوروبي واخلدمات وامل�شرتيات احلكومية).
ويف نهاية االجتماع مت رفع التو�صيات النهائية �إىل جمل�س الوزراء العرب امل�سئولني
عن �ش�ؤون البيئة يف دورته اال�ستثنائية.
 10 - 3اجتماع فريق اخلرباء حول “�إح�صاءات الطاقة و�إعداد ميزان الطاقة”
متابعة العتماد م�شاركة بنك املعلومات يف م�شروع تنمية القدرات الوطنية للدول
الأع�ضاء يف الإ�سكوا يف جمال �إح�صاءات الطاقة و�إعداد ميزان الطاقة خالل الفرتة
 ،2013 – 2011وبناء على الدعوة املقدمة من قبل جلنة الأمم املتحدة االقت�صادية
واالجتماعية لغربي �آ�سيا (الإ�سكوا)� ،شاركت الأمانة العامة يف فعاليات اجتماع
فريق اخلرباء حول “�إح�صاءات الطاقة و�إعداد ميزان الطاقة” الذي تنظمه اللجنة
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االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (الإ�سكوا) بالتعاون مع ال�شعبة الإح�صائية بالأمم
املتحدة ،وبرنامج ميد�ستات ،خالل الفرتة املمتدة من  18اىل  20ابريل  /ني�سان 2012
يف بيت الأمم املتحدة يف بريوت  -اجلمهورية اللبنانية .وذلك بتقدمي ورقة �إ�ستعر�ض
من خاللها بنك معلومات املنظمة من حيث الن�ش�أة والهدف والتطورات واملحتويات
والأ�ساليب امل�ستخدمة يف جمع البيانات وامل�شاكل التي تواجهها واحللول املتبعة للتغلب
عليها.
 11 - 3منتدى الكويت «الطاقة وق�ضايا املجتمع»
حتت رعاية وبح�ضور معايل وزير النفط بدولة الكويت املهند�س هاين عبدالعزيز
ح�سني� ،شاركت الأمانة العامة للمنظمة يف فعاليات منتدى الكويت «الطاقة وق�ضايا
املجتمع» ،الذي عقد يف دولة الكويت يومي  23–22ابريل  ،2013والذي نظمته
م�ؤ�س�سة االنتاج الرباجمي امل�شرتك لدول جمل�س التعاون اخلليجي ،بالتعاون مع وزارة
النفط وم�ؤ�س�سة البرتول الكويتية.
هدف املنتدى �إىل مناق�شة الدور املتنامي الذي تلعبه �شركات الطاقة املحلية
واالقليمية والدولية يف مو�ضوع امل�س�ؤولية االجتماعية ،على �ضوء التطورات الدولية
الأخرية يف ق�ضايا البيئة والتنمية امل�ستدامة ،حيث �أ�صبحت ال�شركات البرتولية العاملية
ت�ضع امل�س�ؤولية االجتماعية ك�سيا�سة عامة جنباً �إىل جنب مع �سيا�ساتها الت�شغيلية
والت�سعريية.
�شارك يف املنتدى جمموعة من املتخ�ص�صني يف جمال االعالم البرتويل والعالقات
العامة يف دولة الكويت ودول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
 12 - 3الدورة الثالثة ع�شر مل�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية
تلبية لدعوة �سكرتارية الأمانة العامة للأنوكتاد �شاركت الأمانة العامة للمنظمة يف
اجتماعات الدورة الثالثة ع�شر مل�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية التي انعقدت يف
الدوحة بدولة قطر خالل الفرتة من  26-21ابريل  /ني�سان .2012
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�شارك يف االجتماعات وفود ر�سمية رفيعة امل�ستوى من  194دولة من الدول
الأع�ضاء يف منظمة الأنوكتاد �ضمت عدد من ر�ؤ�ساء الدول ور�ؤ�ساء احلكومات والوزراء
املعنيني.
تف�ضل ح�ضرة �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن خليفة �آل ثاين �أمري دولة قطر بافتتاح
�أعمال الدورة التي ا�ست�ضافتها دولة قطر حتت عنوان العوملة املرتكزة على التنمية :
نحو منو م�ستدام وتنمية م�ستدامة للجميع ،حيث �أ�شار �سموه يف الكلمة االفتتاحية
�إىل �أهمية �صياغة �أهداف �إمنائية جديدة بعد عام  ،2015و�أهمية فتح الأ�سواق �أمام
منتجات الدول النامية م�شرياً �إىل �أن اال�ستقرار الداخلي �أ�سا�س التنمية االقت�صادية
واالجتماعية امل�ستدامة ،كما �أو�ضح �سموه ب�أن ا�سرتاتيجية دولة قطر الوطنية تتما�شى
مع اهدافها االقت�صادية العامة ،و�أن دولة قطر تخلق مناخاً ا�ستثمارياً حمفزاً لر�أ�س
املال املحلي والأجنبي.
كما مت خالل اجلل�سة رفيعة امل�ستوى يف الدورة الثالثة ع�شر مل�ؤمتر الأنوكتاد انتخاب
�سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والرتاث القطري
رئي�ساً مل�ؤمتر الأنوكتاد لل�سنوات الأربع املقبلة لت�صبح بذلك دولة قطر �أول دولة عربية
ترت�أ�س هذه املنظمة منذ ت�أ�سي�سها يف عام .1964
تناول االجتماع عدد من املوا�ضيع والتي من �أهمها ،التجارة وتخفيف الفقر الروابط
املوجودة ،الوقاية من �أزمة الديون و�إدارتها ،م�ؤمتر ريو  ،+20واتفاقيات التجارة احلرة
واتفاقيات النظام االقت�صاد العاملي .ويف نهاية فعاليات الدورة مت الت�أكيد على �أهمية
التنمية ال�شاملة املرتكزة على العوملة ودعم قدرات البيئة االقت�صادية العاملية وعلى كافة
امل�ستويات من خالل دعم النمو امل�ستدام .كما ت�ضمنت الوثيقة عدد من التو�صيات من
�أهمها تقوية كافة �أ�شكال التعاون وال�شراكات من �أجل التجارة والتنمية مبا يف ذلك
التجارة بني ال�شمال واجلنوب والتجارة بني دول اجلنوب والتعاون الثالثي الأبعاد.
كما �صدر عن امل�ؤمتر “وثيقة منار الدوحة” التي �أعدها الوفد القطري حيث
دعت الوثيقة �إىل توطيد التعاون االقت�صادي بني دول العامل واال�ستفادة من خمرجات
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العوملة للق�ضاء على الفقر يف دول العامل .كما دعت وثيقة منار الدوحة �إىل تعزيز
التعاون الإقليمي والتكامل بني الدول النامية وتتويجه بالتعاون بني ال�شمال واجلنوب
و�إىل تعزيز �سيا�سات اال�ستثمار وتنظيم امل�شاريع وال�سيا�سات الإمنائية لبناء القدرات
الإنتاجية ملواجهة الفقر وانعدام الأمن الغذائي و�أمن الطاقة واالحرتار العاملي.
 13 - 3امل�ؤمتر الثاين ل�شفافية بيانات الغاز
�إ�ستجابة لدعوة �سعادة الأمني العام ملنتدى الطاقة الدويل� ،شاركت الأمانة العامة
ملنظمة �أوابك يف فعاليات “امل�ؤمتر الثاين ل�شفافية بيانات الغاز” الذي عقد يف الدوحة
– دولة قطر ،خالل الفرتة  23-22مايو�/أيار .2012
هدف امل�ؤمتر �إىل تقييم مدى توافر بيانات الغاز ،وا�ستعرا�ض اخلربات على
امل�ستويات املحلية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بجمع بيانات الغاز ،ومناق�شة
الظروف املالئمة لإن�شاء �آلية لتجميع بيانات �شهرية للغاز باعتبارها مبادرة عاملية
ل�شفافية بيانات الغاز.
ي�أتي �إنعقاد امل�ؤمتر يف �إطار الإ�ستجابة للدعوة امللحة من قبل وزراء الطاقة يف
منتدى الطاقة الدويل الوزاري الثالث ع�شر الذي عقد يف دولة الكويت خالل الفرتة
 14-12مار�س  2012للتو�سع يف مبادرة بيانات النفط امل�شرتكة ( )JODIلت�شمل بيانات
الغاز الطبيعي.
قام منتدى الطاقة الدويل بتنظيم امل�ؤمتر الثاين ل�شفافية بيانات الغاز،
بالتعاون مع منظمات جودي «منظمة التعاون االقت�صادي لآ�سيا – املحيط الهادي
( )APECواليورو�ستات ( ،)EUROSTATووكالة الطاقة الدولية ( ،)IEAومنظمة
امل�صدرة للبرتول
الطاقة الأمريكية الالتينية ( ، )OLADEومنظمة البلدان
ّ
( ،)OPECوال�شعبة الإح�صائية للأمم املتحدة ( ،»)UNSDومب�شاركة �أكرث من 80
�شخ�صية عاملية من �أكرث من  30دولة ع�ضوا يف منتدى الطاقة الدويل ،كما �شارك
يف امل�ؤمتر منتدى الدول امل�صدرة للغاز ،ومنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول
(�أوابك).
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و من �أهم التو�صيات التي مت التو�صل �إليها يف هذا امل�ؤمتر ،ما يلي:
•ت�أكيـــــد امل�شاركـــــون يف امل�ؤتـــمر على املنظـــمات امل�شاركــة يف مبـــــادرة «JODI
 »- OILوالدول الأع�ضاء ب�أن تكون املبادرة اجلديدة دائمة و�أن يطلق عليها
مبادرة «.»JODI - GAS
•احلاجة �إىل مزيد من العمل اجلاد واملتوا�صل وخ�صو�صا فيما يخ�ص التزام
الدول املعنية بهذه املبادرة « »JODI - GASبتقدمي اال�ستبيان املعد خ�صي�صا لها،
و�أن االلتزام امل�ستمر بال�شفافية هو �أمر بالغ الأهمية لتطوير هذه املبادرة.
• ت�شجيع امل�ؤمتر ملبادرة منتدى الدول امل�صدرة للغاز ب�ش�أن البحث عن �سبل
التعاون يف باملبادرة اجلديدة « ،»JODI-GASوترحيب املنظمات ال�شريكة يف
« »JODI-OILوامل�شاركني يف امل�ؤمتر مببادرة �شعبة الإح�صاء للأمم املتحدة
ب�ش�أن �أخذ زمام املبادرة يف تطوير دليل « »JODI-GASواعتباره وثيقة مرجعية
لتقدمي البيانات.
•دعوة املنظمــات ال�شــــريكــة لال�ستفــــادة من اخلربات املكت�سبة من مبادرة
« »JODI-OILل�ضمـــان التطــوير الكف�ؤ ملوارد املعلومات العاملية للغاز الطبيعي،
والت�أكيد على �أهمية برامج التدريب املتعلقــــة باملبادرة ال�سابقة «،»JODI-OIL
والإعراب عن احلاجة �إىل برامج تدريب مماثلة بالن�سبة للمبادرة اجلديدة
«.»JODI-GAS
 14 - 3امل�ؤمتر العربي الدويل حول دور القطاع اخلا�ص يف التنمية التكنولوجية
وال�صناعات امل�ستقبلية
حتت رعاية العاهل املغربي امللك حممد ال�ساد�س ،وبدعوة كرمية من املنظمة العربية
للتنمية ال�صناعية والتعدين� ،شاركت الأمانة العامة يف «امل�ؤمتر العربي الدويل حول دور
القطاع اخلا�ص يف التنمية التكنولوجية وال�صناعات امل�ستقبلية» ،الذي عقد يف مدينة
الرباط خالل الفرتة  8 – 6يونيو � .2012شارك يف امل�ؤمتر عدد من كبار امل�س�ؤولني
يف الوزارات والهيئات وامل�ؤ�س�سات الفنية العربية والقطاعني العام واخلا�ص اىل
جانب عدد من رجال و�سيدات االعمال وممثلي غرف التجارة وال�صناعة واالحتادات
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املتخ�ص�صة وال�شركات ذات ال�صلة واجلامعات واملعاهد ومراكز البحوث .قدمت الأمانة
العامة ورقة حول «تقنية ا�صطياد وتخزين غاز ثاين �أك�سيد الكربون .»OC 2
هدف امل�ؤمتر �إىل ابراز �آليات ال�شراكة والتعاون التكنولوجي بني القطاع العام
والقطاع اخلا�ص على امل�ستوى الوطني والعربي والدويل .كما بحث امل�ؤمتر
التحديات والفر�ص املتاحة �أمام القطاع اخلا�ص لتفعيل دوره يف التنمية التكنولوجية
ودفع عجلة االقت�صاد الوطني القائم على املعرفة ،كما بحث دور م�صادر التمويل يف
تنمية ال�صناعات امل�ستقبلية واكت�ساب التكنولوجيا وزيادة فر�ص العمل.
 15 - 3الإجتماع غري الر�سمي للفريق العامل AWG-KP17و AWG-LCA15 ADP1

�شاركت الأمانة العامة ب�صفة مراقب يف الإجتماع غري الر�سمي للفريق العامل
املخ�ص�ص املعني بااللتزامات الإ�ضافية للأطراف املدرجة يف املرفق الأول مبوجب
برتوكــــــول كيوتو ( )AWG-KP17والفريـــــق العامل املخ�ص�ص املعني بالعمل والتعاون
طويــــــل الأجــــل ( )AWG-LCA15والفريق العامل املخ�ص�ص ملنهاج عمل دوربان
( )ADP1يف مدينة بانكوك بتايالند خالل الفرتة .2012 /9 /5 – 8/ 30
 16 - 3ندوة �أك�سفورد الرابعة والثالثون للطاقة
عـــقــــدت نــــــدوة �أك�سفـــــورد الرابعــــة والثالثــــون للطـــاقــــــة خــــالل الفتــــــرة
� 20–10أيلول� /سبتمرب  ،2012برعاية كل من كلية �سانت كاثرين بجامعة �أك�سفورد ،ومنظمة
البلدان امل�صدرة للنفط (�أوبك) ،ومنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك).
تهدف الندوة ب�شكل �أ�سا�سي �إىل تعزيز القدرات املهنية للم�شاركني من خالل
مناق�شة وحتليل �أحدث امل�ستجدات والتحديات يف جمال الطاقة ،وتقدمي فهم متكامل
لكافة العوامل امل�ؤثرة يف �سوق الطاقة (االقت�صادية ،الفنية ،واجليو�سيا�سية) .كما
تهدف الندوة �إىل �إتاحة الفر�صة لعقد اللقاءات و�إجراء احلوارات واملناق�شات املبا�شرة
بني امل�شاركني من الدول امل�صدرة للبرتول من جهة ،والدول امل�ستهلكة له من جهة �أخرى
من �أجل تبادل وجهات النظر يف كل ما يتعلق مبو�ضوع الطاقة.
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ح�ضر الندوة  61م�شاركاً ميثلون الهيئات وامل�ؤ�س�سات وال�شركات الوطنية والعاملية
ومراكز البحوث ،من  25جن�سية يف العامل ،وبلغ عدد امل�شاركني من الدول الأع�ضاء يف
منظمة �أوابك  16م�شاركاً� ،أي ما ميثل ن�سبة  %25.4من �إجمايل امل�شاركني.
ا�ستعر�ضت الندوة نحو  25مو�ضوعاً يف �صورة حما�ضرات و�أوراق عمل وكلمات
بالإ�ضافة �إىل اجلل�سة االفتتاحية وحلقة النقا�ش العامة اخلتامية .وتركزت مو�ضوعات
الندوة حول عدة حماور ،ا�شتمل كل منها على عدة موا�ضيع ،مثل �أ�سعار البرتول
و�إمداداته الطلب عليه ،والتطورات يف �أداء االقت�صاد العاملي ،وم�ستقبل الطاقة النووية،
وق�ضايا البيئة وتغري املناخ ،وال�صناعات النفطية الالحقة ،و�أ�سواق الغاز الطبيعي،
وال�سيا�سات املنتهجة من قبل منتجي وم�ستهلكي النفط ،و�أهمية تعزيز احلوار بني
الطرفني ،والتحديات التي تواجه كل من �شركات النفط الوطنية والعاملية.
 17 - 3الدورة الثالثة مل�ؤمتر التعاون العربي ال�صيني يف جمال الطاقة
تنفيذاً للبيان اخلتامي ال�صادر عن الدورة الثانية مل�ؤمتر التعاون العربي ال�صيني يف
جمال الطاقة التي عقدت يف مدينة اخلرطوم عا�صمة جمهورية ال�سودان خالل الفرتة
من  ،2010 /1/ 28-26وتو�صيات االجتماع الوزاري اخلام�س ملنتدى التعاون العربي
ال�صيني املنعقد يف تون�س يف �شهر مايو من العام  ،2012ويف �إطار منتدى التعاون
العربي ال�صيني ،عقدت الدورة الثالثة مل�ؤمتر التعاون العربي ال�صيني يف جمال الطاقة
خالل الفرتة  2012 /9/ 18 - 16يف مدينة ينغت�شوان ال�صينية.
�شارك يف امل�ؤمتر  160م�شاركاً ميثلون الهيئة الوطنية ال�صينية للطاقة ،ووزارة
اخلارجية ال�صينية ،وال�شركات والنقابات العاملة يف جمال النفط والكهرباء والطاقة
املتجددة  ،ومن اجلانب العربي الأمانة العامة جلامعة الدول العربية ،ومنظمة الأقطار
العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك) ،وممثلون عن اجلهات امل�سئولة عن الطاقة يف عدد
من الدول العربية.
ناق�ش امل�شاركون م�ستقبل التعاون العربي ال�صيني و�سبل تعزيز التعاون يف جمال
الطاقة حيث �أكدوا على �أهمية ت�سخري موارد الطاقة بكافة �أنواعها وا�ستخداماتها
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ل�ضمان �أمن الطاقة يف العامل �أجمع ،ودفع التنمية امل�ستدامة يف املجتمع ،كما تبادل
اجلانبان الآراء حول التعاون يف جمال الطاقة املتجددة ،وتعزيز التعاون يف جمايل
البرتول والغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية.
وبعد املداوالت والنقا�ش املو�سع اتفق اجلانبان على الآتي:
•�ضرورة تفعيل انعقاد م�ؤمتر التعاون العربي ال�صيني يف جمال الطاقة ب�شكل
دوري ،والت�أكيد على �أهمية تنفيذ مذكرة التفاهم بني جامعة الدول العربية
والهيئة الوطنية للطاقة بجمهورية ال�صني ال�شعبية ب�ش�أن �آلية التعاون العربي
ال�صيني يف جمال الطاقة.
•اال�ستمرار يف تعزيز التعاون القائم يف جمال الطاقة ،خا�صة يف جماالت البرتول
والغاز والطاقة الكهربائية ،والطاقة املتجددة ،على �أ�سا�س املنفعة املتبادلة.
 18 - 3الدورة الرابعة ع�شر الجتماع اللجنة امل�شرتكة للبيئة والتنمية يف الوطن العربي
تلبية لدعوة الأمانة العامة جلامعة الدول العربية (القطاع االقت�صادي – �إدارة البيئة
والإ�سكان والتنمية امل�ستدامة)� ،شاركت الأمانة العامة للمنظمة يف اجتماع اللجنة امل�شرتكة
للبيئة والتنمية يف الوطن العربي يف دورتها الرابعة ع�شر والذي عقد مبقر جامعة الدول
العربية بجمهورية م�صر العربية خالل الفرتة � 30سبتمرب وحتى � 3أكتوبر .2012
�شارك يف االجتماع ممثلون عن الدول العربية الأع�ضاء ،وممثلون عن اللجنة
االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (الإ�سكوا) ،و برنامج الأمم املتحدة للبيئة
( )UNEPوالأمانة العامة ملجل�س التعاون والأمانة العامة جلامعة الدول العربية
والأمانة العامة ملنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك) ،والهيئة العربية
للطاقة الذرية ،ومنظمات املجتمع املدين.
ت�ضمن جدول الأعمال ثالث وع�شرون بنداً تناولت مو�ضوعات ذات �أولوية لن�شاطات
املنظمة التي من �أهمها :
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•متابعة تنفيذ مقرارات م�ؤمتر القمة العاملي للتنمية امل�ستدامة ومبادرة التنمية
امل�ستدامة يف املنطقة العربية ،وم�ؤمتر الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة ريو .20 +
•التعامل مع ق�ضايا تغري املناخ والتحرك العربي يف مفاو�ضات تغري املناخ.
•متابعة االتفاقيات واالجتماعات الدولية املعنية بالبيئة.
 19 - 3االجتماع التن�سيقي التا�سع ع�شر خلرباء البيئة يف الدول العربية
تنفيذاً خلطة عمل الأمانة العامة ملنظمــــة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول
(�أوابك) لعام  ،2012عقد االجتمــــاع التن�سيقي التا�ســـع ع�شر خلرباء البيئة وتغري
املناخ يف الدول الأع�ضــاء يف مدينة القاهرة – جمهورية م�صر العربية خالل الفرتة
� 4-3أكتوبر .2012
�شارك يف االجتماع خمت�صــون من ت�ســـع دول �أع�ضـــاء يف منظمة �أوابك وهي،
دولة الإمارات العربية املتحــــدة ،مملكــــة البحريــــن ،اجلمهـــــورية اجلزائـــرية،
اململكــة العربية ال�سعودية ،وجمهورية العراق ،ودولة قطر ،ودولة الكويت ،ودولة ليبيا،
وجمهورية م�صر العربية ،بالإ�ضافة �إىل ممثلي كل من جامعة الدول العربية والأمانة
العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ومنظمة الأوبك .
قدمت الأمانة العامة للأوابك ورقة عمل حول خمرجات حمادثات بون وبانكوك
 2012التفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ « .»UNFCCCوكذلك
املوقف التفاو�ضي للدول الأع�ضاء والتو�صيات التن�سيقية للحفاظ على م�صاحلها
البرتولية.
 20 - 3االجتماع الثاين ع�شر للخرباء حول بحث �إمكانيات التعاون يف جمال ا�ستثمار
الغاز الطبيعي
عقد االجتماع الثاين ع�شر للخرباء حول بحث �إمكانيات التعاون يف جمال ا�ستثمار
الغاز الطبيعي ،يف القاهرة يومي  10و 11ت�شرين الأول� /أكتوبر  ،2012و�شارك فيه
( )27خمت�صا من الدول الأع�ضاء باملنظمة ،عالوة على وفد الأمانة العامة .افتتح
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االجتماع �سعادة الأمني العام للمنظمة ،حيث رحب بامل�شاركني ،و�أ�شار �إىل �أن االجتماع
يهدف هذا العام �إىل مراجعة التطورات يف �صناعة الغاز الطبيعي يف الدول الأع�ضاء
خالل الفرتة الواقعة بني االجتماعني احلادي ع�شر والثاين ع�شر ،عالوة على مناق�شة
موا�ضيع �أخرى تتعلق بهذه ال�صناعة ،بغية تلم�س �إمكانيات التعاون بني الدول الأع�ضاء
يف هذا املجال .كما �أكد على ما تقوم به الأمانة العامة للمنظمة يف متابعة �آخر
امل�ستجدات على ال�ساحة العاملية والعربية حول �صناعة وجتارة الغاز الطبيعي .ويف
ختام كلمته متنى للم�شاركني النجاح يف حتقيق �أهداف االجتماع ،وطيب الإقامة يف
جمهورية م�صر العربية.
قدم امل�شاركون عرو�ضا �شملت تطورات �صناعة الغاز الطبيعي يف دولهم ،وحظيت
مبناق�شات م�ستفي�ضة وا�ستف�سارات بناءة ،ويف ختام االجتماع تو�صل امل�شاركون �إىل
بع�ض اال�ستنتاجات والتو�صيات الهامة التي ميكن �أن ت�ساهم يف تعزيز التعاون بني
الدول الأع�ضاء يف جمال �صناعة الغاز الطبيعي.
كما �أثنى امل�شاركون على جهود الأمانة العامة يف عقد مثل هذه االجتماعات والتي
تعترب جماال متميزا لتبادل املعلومات واخلربات وطالبوها باال�ستمرار يف هذا النهج،
ويف متابعة التو�صيات ال�صادرة عنها.
 21 - 3منتدى حوار التعاون الآ�سيوي
بناء على الدعوة املوجهة من جامعة الكويت �شاركت الأمانة العامة للأوابك يف
منتدى حوار التعاون الآ�سيوي الذي عقد بكلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت خالل
الفرتة � 11 – 10أكتوبر  2012على هام�ش م�ؤمتر القمة الآ�سيوي الذي ا�ست�ضافته دولة
الكويت خالل الفرتة � 16 – 14أكتوبر .2012
�شارك يف املنتدى مثقفون و�أكادمييون من خمتلف دول جمل�س التعاون اخلليجي
والدول الآ�سيوية ،تايالند ،الهند ،اليابان ،تركيا ،كوريا اجلنوبية ،ال�صني� ،أندوني�سيا،
ماليزيا� ،إيران.
ركزت اجلل�سات الأربع للمنتدى على التجربة الآ�سيوية والقوا�سم امل�شرتكة ،وقد
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تناولت البحوث العلمية املقدمة عدد من الدول كتايالند والهند واليابان وتركيا وكوريا
وال�صني واندوني�سيا وماليزيا و�إيران وال�سعودية والكويت ،وتناولت بحوث �أخرى ر�ؤى
�أكرث عمقاً مثل ق�ضايا الطاقة والنموذج التنموي ال�صيني ومدى مالئمته للتطبيق يف
املنطقة العربية .وقد قدمت الأمانة العامة للمنظمة ورقة بعنوان “�أمن الطاقة من
منظور �آ�سيوي”.
وقد خرج املنتدى بعدد من التو�صيات من �أهمها:
•تعزيز دور املنظمات الإقليمية الآ�سيوية مثل الآ�سيان وجمل�س التعاون اخلليجي
يف الربط بني الدول الآ�سيوية ،مع قيامها بت�شجيع التكامل الآ�سيوي ودعمه من
خالل قدراتها وخرباتها.
•العمل على �إن�شاء م�ؤ�س�سات اقت�صادية و�سيا�سية واجتماعية فاعلة تدعم
عملية التنمية وتطوير امل�ؤ�س�سات القائمة بني الدول الأع�ضاء يف منتدى احلوار
الآ�سيوي.
•ت�شجيع اللقاءات وامل�ؤمترات الداعية للتكامل االقت�صادي كما فعلت الكويت يف
هذا اللقاء و�ضرورة تبني الكويت لفكرة التكامل الآ�سيوي على جميع الأ�صعدة
من خالل م�ؤمتر القمة املقبل.
•�ضرورة التعاون على و�ضع �سيا�سات ملواجهة العجز النفطي لدى بع�ض الدول
الآ�سيوية من خالل تعزيز احلوار الآ�سيوي ـ اخلليجي بني الدول امل�صدرة
والدول امل�ستهلكة للبرتول يف املنطقة.
•اال�ستفادة من النماذج التنموية الآ�سيوية كالنموذج ال�صيني واملاليزي
وال�سنغافوري ،مع الأخذ بعني االعتبار خ�صو�صية املجتمعات وثقافاتها.
•االهتمام بالتكنولوجيا احلديثة مع اال�ستفادة من بع�ض دول �آ�سيا املتقدمة يف
هذا املجال كاليابان وكوريا اجلنوبية وال�صني.
•�إقامة م�شاريع بحثية م�شرتكة حول موا�ضيع �أمن الطاقة و�أمن املنطقة
وا�ستخدام الطاقة البديلة.
•�ضرورة حتويل منتدى احلوار الآ�سيوي �إىل منظمة دولية.
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 22 - 3االجتماع التن�سيقي الثامن مل�س�ؤويل معاهد التدريب النفطية بالدول
الأع�ضاء يف املنظمة
يف �إطار خطة ن�شاطات الأمانة العامة ملنظمة الأقطار العربية امل�صدرة البرتول
(�أوابك) لعام  ،2012وبناء على دعوة جمهــــورية م�صر العربية ،عقد االجتماع
التن�سيقـــي الثامن مل�س�ؤويل معاهد التدريب النفطية يف جمهورية م�صر العربية يومي
 13و 14ت�شرين الأول� /أكتوبر .2012
افتتح �سعادة الأمني العام االجتماع و�أكد على �أهمية عقد مثل هذا الإجتماع بني
املخت�صني يف جمال التدريب والتطوير الوظيفي ،و�شكر وزارة البرتول يف جمهورية
م�صر العربية على جهودها لعقد هذا االجتماع على �أرا�ضيها ،كما �أكد على �أهمية
هذه االجتماعات يف تبادل اخلربات يف هذا املجال احليوي الذي ميثل حجر الزاوية
يف �صناعة النفط والغاز ،والعمل على حتقيق التكامل فيما بني الدول الأع�ضاء .بعد
ذلك قدم م�س�ؤولو التدريب يف الدول الأع�ضاء ،عرو�ضاً تناولت �أو�ضاع وبرامج معاهد
التدريب النفطية يف الدول الأع�ضاء ،وتطلعاتها للتعاون مع مثيالتها يف الدول الأخرى.
ويف اليوم الثاين من االجتماع نظمت زيارة ميدانية للمقر اجلديد ل�شركة مهارات
الزيت والغاز يف منطقة القاهرة اجلديدة.
 23 - 3الدورة التدريبية الرابعة حول �إح�صاءات الطاقة
تنفيذا خلطة عمل الأمانة العامة لعام  2012واخلا�صة بتطوير وتدريب العاملني يف
بنك معلومات الأمانة العامة بهدف �إطالعهم على املزيد من التجارب واخلربات العاملية،
وبناء على الدعوة املوجهة من وكالة الطاقة الدولية (� )IEAشاركت الأمانة العامة يف
فعاليات “الدورة التدريبية الرابعة حول �إح�صاءات الطاقة” التي عقدت مبقر وكالة
الطاقة الدولية يف باري�س خالل الفرتة  19 - 15ت�شرين �أول� /أكتوبر 2012
قام مركز �إح�صاءات الطاقة يف وكالة الطاقة الدولية بتنظيم هذه الدورة بهدف
تلبية احتياجات البلدان االع�ضاء وغري االع�ضاء يف وكالة الطاقة الدولية من الو�سائل
والأدوات الالزمة لتطوير و�صيانة قواعد البيانات الكاملة والدقيقة للطاقة وموازين
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الطاقة الوطنية .وقد �شارك يف فعاليات الدورة  28متدرباً ميثلون  18دولة ومنظمة
دولية متخ�ص�صة تعمل يف جمال الطاقة.
متثلت م�شاركة الأمانة العامة يف فعاليات الدورة التدريبية الرابعة حول اح�صاءات
الطاقة بتقدمي ورقة عمل بعنوان «اح�صاءات الطاقة يف الدول الأع�ضاء يف �أوابك».
 24 - 3امللتقى ال�ساد�س للنفط والغاز الليبي واملعر�ض امل�صاحب له
تلبية للدعوة املوجهة ل�سعادة الأمني العام ملنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول،
�شاركت الأمانة العامة ملنظمة «�أوابك» يف فعاليات امللتقى ال�ساد�س للنفط والغاز واملعر�ض
امل�صاحب له خالل الفرتة � 18-16أكتوبر  2012وذلك يف مدينة طرابل�س – ليبيا ،والتي
ت�أتي يف �إطار �سبل تعزيز جماالت التعاون املثمر بني الدول العربية الأع�ضاء باملنظمة.
وقد متثلت م�شاركة الأمانة العامة يف تقدمي كلمة ل�سعادة الأمني العام �ألقاها يف جل�سة
االفتتاح لهذا امل�ؤمتر و�أ�شار فيها �إىل ما حققه القطاع النفطي يف ليبيا من �إجناز بف�ضل
جهود �أبنائه العاملني والذي متثل يف عودة �إنتاج النفط �إىل ما كان عليه قبل الثورة �أي
مبعدل  1.6مليون برميل يومياً .و �أكد بهذا اخل�صو�ص على �أن امللتقى يعد فر�صه منا�سبة
لتبادل املعلومات والتقنيات النفطية بني الدول امل�صنعة وامل�ستخدمة لها .و�أ�ضاف �أن هذا
امللتقى هو دليل على عودة ال�شركات النفطية العاملية للعمل واال�ستثمار يف ليبيا خا�صة
بعد جناح ثورة �شعبها وعودة الأمان واالطمئنان ربوع ليبيا.
 25 - 3الإجتماع الثاين للمجموعة التفاو�ضية العربية ب�ش�أن تغري املناخ
تلبية لدعوة الأمانة العامة جلامعة الدول العربية (القطاع االقت�صادي – �إدارة البيئة
والإ�سكان والتنمية امل�ستدامة)� ،شاركت الأمانة العامة للمنظمة يف االجتماع الثاين
للمجموعة التفاو�ضية العربية ب�ش�أن تغري املناخ والذي عقد مبقر جامعة الدول العربية
بجمهورية م�صر العربية خالل الفرتة  5-4نوفمرب  2012للتن�سيق بني مواقف الدول
والوفود العربية امل�شاركة يف م�ؤمتر الدوحة – دولة قطر )�(COP18شارك يف االجتماع
ممثلون عن الدول العربية الأع�ضاء .
هدف االجتماع �إىل مناق�شة ال�سبل الكفيلة املتاحة لإجناح م�ؤمتر الدوحة )(COP18
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الذي �سيكون برئا�سة عربية باعتباره ميثل نقطة مف�صلية يف تاريخ املفاو�ضات ويحتاج
�إىل تقدير موقف يف ظل الأبعاد الثالثة ملخرجات الدورة ال�سابعة ع�شر مل�ؤمتر �أطراف
اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري دوربان ( ،)COP 17وهي فرتة االلتزام
الثانية لربوتوكول كيوتو واالنتهاء بنجاح من �أعمال جمموعة العمل التعاوين طويل
الأجل حتت االتفاقية « ، »AWG-LCAومنهاج عمل دوربان (.)ADP
 26 - 3الإجتماع امل�شرتك للجنة التنفيذية واجلمعية العمومية للإحتاد الإ�سالمي
ملالكي البواخر
بناء على دعوة الأمني العام ملنظمة االحتاد الإ�سالمي ملالكي البواخر� ،شاركت الأمانة
العامة يف االجتماع امل�شرتك للجنة التنفيذية واجلمعية العمومية لالحتاد الإ�سالمي ملالكي
البواخر يف  21نوفمرب  2012وقدم �سعادة الأمني العام ملنظمة �أوابك ورقة بعنوان“ :الو�ضع
احلايل والدور املحوري ملنظمة �أوابك يف �سوق البرتول العاملي” تقوم منظمة االحتاد الإ�سالمي
ملالكي البواخر بتنظيم االجتماع الذي ي�شارك فيه عدد من املنظمات وال�شركات والهيئات
العربية بالإ�ضافة �إىل الأمانة العامة ملنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك).
وقد مت من خالل ورقة الأمانة العامة ا�ستعرا�ض النقاط التالية:
•املكانة الهامة التي حتتلها البلدان الأع�ضاء يف �أوابك يف �أ�سواق النفط والغاز
الطبيعي العاملية ،وبيان الدور الرئي�سي التي �ستقوم به الدول الأع�ضاء ملقابلة
الطلب العاملي امل�ستقبلي على النفط والغاز الطبيعي ،لت�ساهم بذلك ب�شكل
فعال يف حتقيق اال�ستقرار يف �أ�سواق الطاقة العاملية.
• �إعطاء نبذة موجزة عن ال�شركات العربية املنبثقة عن املنظمة ،التي دخلت بقوة
يف الأ�سواق اخلا�صة بها من حيث ن�شاطاتها ،ك�سوق التمويل و اال�ستثمار فـي
قطـاع النفط و الطاقـة كال�شركة العربية لال�ستثمارات البرتولية (�أبيكورب) ،
و�سوق النقل البحري للبرتول بالن�سبة لل�شركة العربية البحرية لنقل البرتول،
و�سوق بناء و�إ�صالح ال�سفن بالن�سبة لل�شركة العربية لبناء و�إ�صالح ال�سفن
(�أ�سري)  ،وكذلك يف �سوق احلفر واال�ستك�شـاف اجليـوفيزيائي بالن�سبة ل�شركة
اخلدمات البرتولية.
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 27 - 3االجتماعات املتعلقة بدرا�سة الربط الكهربائي العربي ال�شامل وتقييم ا�ستغالل
الغاز الطبيعي لت�صدير الكهرباء
تـلـبية لدعوة من الأمـانـة العامـة جلامعـة الـدول العـربـيـة (القطاع االقت�صادي-
�إدارة الطاقة� -أمانة املجل�س الوزاري العربي للكهرباء)� ،شاركت الأمانة العامة يف
الإجتماعات املتعقلة بدرا�سة الربط الكهربائي العربي ال�شامل وتقييم ا�ستغالل الغاز
الطبيعي لت�صدير الكهرباء ،والتي كانت على النحو التايل- :
االجتماع الرابع لفريق عمل درا�سة الربط الكهربائي العربي ال�شامل وتقييم ا�ستغالل
الغاز الطبيعي لت�صدير الكهرباء مع فريق البنك الدويل املكلف بتنفيذ اجلزء الثالث من
الدرا�سة (الأطر امل�ؤ�س�سية والت�شريعية) ،والذي عقد يف مقر اجلامعة العربية بالقاهرة،
جمهورية م�صر العربية ،يومي � 30 - 29أبريل .2012
االجتماع الأول املخ�ص�ص ملتابعة العمل يف درا�سة الربط الكهربائي العربي ال�شامل
وتقييم ا�ستغالل الغاز الطبيعي لت�صدير الكهرباء – اجلزء الأول والثاين – الذي عقد
مبقر الأمانة العامة جلامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ .2012 /7/ 3 - 2
االجتماع الثالث للجنة خرباء الكهرباء يف الدول العربية ،والذي عقد مبقر الأمانة
العامة جلامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ .2012/ 7/ 5 - 4
وقد تناولت االجتماعات املذكورة �أعاله متابعة �سري الأعمال يف تنفيذ درا�سة الربط
الكهربائي العربي ال�شامل وتقييم ا�ستغالل الغاز الطبيعي لت�صدير الكهرباء ،ومناق�شة
بنود جدول الأعمال الدورية الرئي�سية ويف مقدمتها الربط الكهربائي العربي.
 28 - 3الدورة الثامنة ع�شر مل�ؤمتر �أطراف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ ()COP 18
�شاركت الأمانة العامة يف فعاليات الدورة الثامنة ع�شر مل�ؤمتر اطراف اتفاقية
الأمم املتحدة الإطارية بـــــ�ش�أن تغــــري املناخ ) UNFCCC (COP18والدورة الثامنة
مل�ؤمتر �أطــــــراف االتفاقـــــــية العامل بو�صفه �إجتمــــــاعاً لأطــــراف بروتـــــوكول كيـــــوتو
( )CMP 8والهــــــيئة الفرعية للتنــــفــيذ( ،)SBI 37والهيئـــة الفرعيـــة للم�شـــروة
العلميــــة والتكولوجـــية ( ،)SBSTA 37والفريق العامل املخ�ص�ص املعني بالنظر يف
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االلتزامات اال�ضافية للأطراف املدرجة يف املرفق الأول مبوجب بروتوكول كيوتو
( ،)AWG-KP 17والفريق العامل املخ�ص�ص املعني بالعمل التعاوين الطويل الأجل
مبوجــــــب االتفاقية ( ،)AWG-LCA 15والفريق العامل املخ�ص�ص املعنـــــي مبنهـــــاج
ديربان للعمل املع َزّز ( )ADP1التي انعقدت يف مدينــــة الدوحة بدولـــــة قطـــــر
ال�شقيقة خالل الفرتة  26نوفمرب –  8دي�سمرب .2012
وفيما يلي عر�ض موجز لأهم ما �صدر عن تلك االجتماعات:
�أ  -فريق العمل املخت�ص بالنظر يف االلتزامات الالحقة للأطراف املدرجة يف املرفق
الأول من االتفاقية مبوجب بروتوكول كيوتو AWG-KP
 بروتوكول كيوتواجتماع بون  :2012كانت املفاو�ضات �أكرث �إنتاجية فيما يتعلق بامل�سائل التنفيذية
والقانونية حول �إن�شاء فرتة االلتزام الثانية من بروتوكول كيوتو التي �ستبد�أ عام
 ،2013وقد ركزت الأطراف على موا�ضيع رئي�سية متثلت يف طول فرتة االلتزام
و�سيتم تنفيذ هذه املرحلة من فرتة االلتزام الأوىل �إىل الثانية و�ضمان اال�ستمرارية
بحيث ال توجد ثغرات قانونية بني فرتات االلتزام  ،فمن جهة ترى الدول املتقدمة
� 8سنوات بينما ترى الدول النامية � 5سنوات  ،وقد �أ�شارت نيوزيلندا وا�سرتاليا
�أنها لن تن�ضم �إىل فرتة االلتزام الثانية ما مل يتم �إجراء تعهدات بتخفي�ضات
االنبعاثات لالقت�صادات النا�شئة.
اجتماع بانكوك  :2012حثت الرئي�سة امل�شاركني على �أهمية �إحراز تقدم ب�ش�أن بع�ض
الق�ضايا العالقة مثل طول فرتة االلتزام الثانية لربوتوكول كيوتو واحلد من االنبعاثات.
وقد مت االتفاق على �إعداد ن�ص مقرتح من رئي�س  KPح�سب ما دار من نقا�ش بني
الدول حيال تلك الق�ضايا على �أن يتم عر�ضه يف �سي�ؤل كوريا يف �أكتوبر .2012
ب  -الفريق العامل املخ�ص�ص على املدى الطويل بالعمل التفاو�ضي طويل الأجل
مبوجب االتفاقية ()AWG-LCA
الر�ؤية امل�شرتكة :هناك تباين يف الآراء ب�ش�أن ما �إذا كان ينبغي تناول الأهداف
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العاملية للأرقام املطلوبة وتغطيتها يف النقا�ش ( ،)Numbers for a global goalكما �أن
الدول مل تناق�ش بعد اجلهة �أو الهيئة التي �ستتوىل هذه امل�شكلة بعد انتهاء عمل فريق
(.)LCA
التكيـ ــف  :كانت جماالت االتفاق يف اجتماع بون  ،كالتايل:
•�إطار التكيف ي�شتمل على ت�سعة جماالت عمل رئي�سية حم�سنة مبا يف ذلك
تخطيط التكيف – تقييم ال�ضعف – وتعزيز القدرات امل�ؤ�س�سية ،واحلد من
خماطر الكوارث ،واملعرفة واملعلومات.
•اتفاق الدول املتقدمة على ح�شد الدعم املايل واال�ستمرار يف تقدمي التمويل
والتكنولوجيا ال�ضرورية وبناء القدرات للبلدان الأقل منواً.
•�سيوا�صل برنامج عمل نريوبي تقدمي الدعم من �أجل اخلروج بتو�صيات حتال
�إىل م�ؤمتر الأطراف الـ 19واحتمال جماالت العمل يف امل�ستقبل.
�أما يف اجتمـــــاع تايالنــــد  ،2012فتمثلت جمــاالت االتفاق يف حتديد الدول
للم�سائل التي تتطـــلب املزيد من العمل خا�صة و�سائل تنفيذ التكيف – التمويل للفرتة
( ،)2015 – 2013روابط التمويل – اخلطط الوطنية للتكيف للدول الأقل منواً.
 التخفيف يف الدول املتقدمة  Mitigation for Developed Countriesكانتجماالت االتفاق يف اجتماع بون  ،2012كالتايل:
•احلاجة �إىل موا�صلة عملية تو�ضيح �أهداف احلد من الدول املتقدمة ،و حتديث
املعلومات حول االقت�صاد كمياً ب�ش�أن �أهداف خف�ض االنبعاثات من جانب الدول
املتقدمة الأطراف يف االتفاقية التي مل تقدم خف�ض بعد.
•املبادئ التوجيهية ب�ش�أن �إعداد التقارير كل �سنتني يف البلدان املتقدمة .يذكر �أن التقارير
التي تقدم كل �سنتني ،واالت�صاالت الوطنية لكل �أربع �سنوات ،تبد�أ من  1يناير .2014
�أما يف اجتماع (بانكوك  ،)2012فقد �أبرزت العديد من الدول املتقدمة الأطراف
التقدم املحرز يف جماالت تو�ضيح التعهدات والتقييم الدويل و�سد الفجوة ،بينما �أعربت
الدول النامية الأطراف على خيبة �أملهم من عدم وجود نتائج ملمو�سة وانخفا�ض
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م�ستوى الطموح يف قائمة تعهدات الدول املتقدمة ووجود الثغرات يف اجلهود.
 تدابري اال�ستجابة وفيما يخ�ص تدابري اال�ستجابة ،فقد كانت جماالت االتفاقكالتايل:
•وافقت الهيئة الفرعية للتنفيذ  SBSTA,SBIعلى خطة عملها لأن�شطة عام
 2012و .2013
•معاجلة املعلومات الواردة من الدول الأطراف.
•وافقت الدول الأطراف على �إبقاء املنتدى لتنفيذ برنامج العمل ب�ش�أن تدابري
اال�ستجابة والتي تتالءم مع الإطار العام لالتفاقية ،ومناق�شة الآثار ال�سلبية
وااليجابية والآثار االقت�صادية واالجتماعية ل�سيا�سات التخفيف.
ومن املالحظ �أنه هناك تباين يف الآراء ب�ش�أن ما �إذا كان ينبغي �إعداد ن�ص مقرتح
واحد يف الدوحة (.)COP 18
 املقاربات املختلفة للتخفيف ( )Various Approaches to Mitigationومتاالتفاق على �إعداد مذكرة ر�سمية تت�ضمن خارطة العنا�صر التي حتتاج �إىل معاجلة
حول �آليات ال�سوق اجلديدة والآليات القائمة.
وبقدر تعلق الأمر بتطوير ونقل التكنولوجيا فكانت جماالت االتفاق ،كالتايل:
•قدم فريق التقييم ثالثة تر�شيحات ال�ست�ضافة مركز التكنولوجيا و�شبكة املناخ
( ،)CTCNحيث مت االتفاق على �أن تقوم �سكرتارية االتفاقية ب�إجراء الرتتيبات
التعاقدية مع املر�شحني و�سيتم الإعالن عن االختيارات الر�سمية للدولة
امل�ضيفة يف قطر «.»COP18
•هناك ق�ضايا معلقة ،كالعالقــــة ما بني مركــــــز التكنولــــوجيا و�شبكة املناخ
( )TEC , CTCNووظائف هاتني الهيئتني – حقوق امللكية الفكرية – واتفاق
على �ضرورة موا�صلة النظر يف هذه الق�ضايا وتظل الكيفية والتوقيت حمل ت�سا�ؤل قائم.
 التمويل وفيما يخ�ص التمويل كانت جماالت االتفاق ،على النحو التايل:•هناك برنامج عمل حول متويل طويل الأجل يهدف �إىل امل�ساهمة يف اجلهود
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الرامية �إىل زيادة تعبئة متويل تغري املناخ بعد عام  ،2012و�إن�شاء �صندوق املناخ
الأخ�ضر وان هناك حاجة كبرية للتمويل ونوعية التمويل الالزم و�إن�شاء جلنة
دائمة للتمويل لتعبئة املوارد املالية.
يذكر �أنه يف اجتماع تايالند  2012كانت هناك اختالفات حول كثري من املوا�ضيع
ال�سابقة ،و حول �أهمية طرح املزيد من القرارات يف �إطار هذا الفريق العامل املخ�ص�ص،
وو�ضعية الق�ضايا املالية.
 ال�صندوق الأخ�ضر للمناخبعد �أن متت املوافقة على �إن�شاء ال�صندوق الأخ�ضر للمناخ برزت عدة �أ�سئلة رئي�سية
حول كيفية ت�شغيل ال�صندوق وعالقته مبفاو�ضات تغري املناخ خا�صة بالتخفيف والتكنولوجيا
والتكيف وبناء القدرات وكيفية التعاون مع الهيئات كاللجنة التنفيذية التقنية وجلنة التكيف
واللجنة الدائمة لل�ش�ؤون املالية .وااللتزام بدعم ال�صندوق بـ  100مليار دوالر �سنوياً بحلول
عام  ،2020وكذلك حتديد م�صادر متويل املناخ ودور القطاع اخلا�ص حيث �أكدت الدول
املتقدمة على تعبئة القطاع اخلا�ص من خالل و�ضع حوافز قوية لال�ستثمار حيث ترى الدول
النامية �أن متويل القطاع اخلا�ص ال ينبغي �أن ي�أتي على ح�ساب االلتزامات العامة للتمويل
والتكنولوجيا وبناء القدرات .و�سيكون هذا النقا�ش م�ستمراً حتى �إىل ما بعد الدوحة حول
حتديد دور القطاع اخلا�ص وق�ضايا احلوافز واال�ستقرار املتعلقة به.
 بناء القدرات ويف جانب بناء القدرات ،كانت جماالت االتفاق على النحو التايل:•بناء القدرات �أمر �ضروري لأي اتفاق ب�ش�أن تغري املناخ ودعمه بامل�ساعدات
املالية والتقنية.
•بناء القدرات يحتاج �إىل توفري معلومات عملية عن �أف�ضل املمار�سات
وال�سيا�سات الرامية �إىل التنفيذ.
•التعاون والتن�سيق وامل�شاركة على �أعلى امل�ستويات جلعل �أن�شطة بناء القدرات
فعالة على امل�ستوى الوطني ودون الوطني.
واجلدير بالذكر �أنه يف اجتماع تايالند  2012كان هناك اختالف يف وجهات النظر
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حول كيفية معاجلة الق�ضايا العالقة لفريق ( )LCAواملتمثلة يف دور القطاع اخلا�ص
يف بناء القدرات ،وحتديد م�ؤ�شرات الأداء ال�ستعرا�ض بناء القدرات ،وطرائق الر�صد
واال�ستعرا�ض ،وربط بناء القدرات بالتمويل للدول النامية
وبقدر تعلق الأمر ب�إجراءات التخفيف املنا�سبة وطنياً ( ،)NAMAsفكانت جماالت
االتفاق ،متمثلة يف �إحالة العديد من الق�ضايا الفنية املطروحة من قبل الهيئات الفرعية،
كطلب الهيئة الفرعية ( )SBSTAو�ضع مبادئ توجيهية عامة لـ ( )MRVاملدعومة من
�إجراءات التخفيف املنا�سبة وطنياً – و مو�ضوع الت�سجيل وتطوير الطرائق والإجراءات،
على الهيئة الفرعية للتنفيذ ( )SBIخالل اجتماع الدوحة .وفيما يخ�ص جماالت االتفاق
فيما يتعلق بالر�صد والإبالغ والتحقق ( ،)MRVوعلى الرغم من املناق�شات القائمة �إال
�أنه مل يتم التو�صل �إىل اتفاق ب�ش�أن جماالت الر�صد والإبالغ والتحقق املحلية ()MRV
من الداخل مدعومة من (.)NAMAs
و�أخرياً فيما يتعلق بالنهج القطاعي ()Sectoral Approache
كان هناك تباين يف وجهات نظر الدول حول �أربعة خيارات يف الإطار العام ،وال تزال
وجهات النظر متباينة حول الوقود امل�ستخدم يف النقل حيث تناولت خم�سة خيارات
و�ستوا�صل املجموعة عملها لت�ضييق اخلالف حول اخليارات يف امل�ستقبل.
ج  -الفريق العامل املخ�ص�ص ملنهاج عمل دوربان ADP

عقد �أول اجتماع للفريق يف مدينة بون يف �شهر مايو  ،2012وقد مت انتخاب �أع�ضاء
املكتب ،وقام الفريق بتنظيم مائدتني رئي�سيتني حول م�سارات العمل ملعاجلة الر�ؤية
والطموح لـ ( )ADPوتنظيم عمل الفريق امل�شكل بهذا اخل�صو�ص.
 29 - 3االجتماع ال�ساد�س لفريق �إح�صاءات الطاقة الدولية ()InterEnerStat
�شاركت الأمانة العامة يف فعاليات االجتماع ال�ساد�س لفريق �إح�صاءات الطاقة
الدولية ( ، )InterEnerStatالذي نظمته وكالة الطاقة الدولية ( )IEAخالل الفرتة
 5 - 4كانون الأول  /دي�سمرب  – 2012باري�س ،فرن�سا� .شارك يف االجتماع ممثلون عن
 21منظمة دولية تعمل يف جمال الطاقة وقد هدف االجتماع �إىل :
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•الوقوف على جهود املنظمات الدولية املتخ�ص�صة يف �إح�صاءات الطاقة نحو عملية
تن�سيق ومواءمة وتوحيد التعاريف امل�ستخدمة يف �إعداد �إح�صاءات الطاقة.
•التعرف على جهود املنظمات الدولية وما تقدمه من برامج تدريبية لدولها
الأع�ضاء  ،بهدف ا�ستك�شاف �أوجه التعاون لتبادل اخلربات بني املنظمات
املتخ�ص�صة لتح�سني مواد التدريب والدورات املتخ�ص�صة.
•تبادل الأفكار ب�ش�أن الق�ضايا والتوقعات اخلا�صة بجمع بيانات الوقود احليوي
(الكتلة احليوية) بهدف ا�ستخدام ما يتم التو�صل �إليه من نتائج للتح�ضري لور�شة
عمل عاملية حول طاقة الوقود احليوي التي �سيتم تنظيمها يف عام .2013

رابعا :التعاون مع امل�ؤ�س�سات والهيئات الدولية
 1 - 4زيارة وفد رابطة منتجي البرتول الأفريقية ( )APPAملقر منظمة الأقطار
العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك)
يف �إطار تدعيم وتو�سيع ن�شاطات التعاون مع امل�ؤ�س�سات والهيئات الدولية املعنية
بالطاقة ب�صفة عامة والبرتول ب�صفة خا�صة ،وبناء على اقرتاح رابطة منتجي البرتول
الأفريقية ( ,)APPAاملت�ضمن رغبتهم يف زيارة وفد من الرابطة �إىل مقر الأمانة العامة
ملنظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك) عقد اجتماع بني الطرفني بتاريخ 8
�شباط /فرباير  2012ملناق�شة وا�ستك�شاف جماالت التعاون امل�شرتك.
افتتح الإجتماع �سعادة الأ�ستاذ عبا�س علي النقي ،الأمني العام ملنظمة �أوابك ،مرحباً

ب�سعادة �سعادة ال�سكرتري التنفيذي لرابطة منتجي البرتول الأفريقية ( ،)APPAرئي�س
�صندوق الآبا ،وب�أع�ضاء وفد رابطة منتجي البرتول الأفريقية ،م�شرياً �إىل العوامل
امل�شرتكة التي جتمع بني الطرفني وم�ؤكداً على �ضرورة دعم عالقات التعاون يف كافة
املجاالت املمكنة للعمل على مواجهة التحديات امل�شرتكة والقيام بكل ما ي�ساهم يف تطوير
ال�صناعة البرتولية يف الدول الأع�ضاء .حيث �أن هناك عددا من الدول هي �أع�ضاء يف
املنظمتني وهي كل من :اجلمهورية اجلزائرية ،ودولة ليبيا ،وجمهورية م�صر العربية.
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بعد ذلك مت تقدمي عر�ض مرئي ت�ضمن تعريفاً بن�شاطات منظمة الأقطار العربية امل�صدرة
للبرتول (�أوابك) و�أهدافها ،و�أهم الن�شاطات التي تقوم بها لتحقيق تلك الأهداف.
بدوره �ألقى �سعادة ال�سكرتري التنفيذي لرابطة منتجي البرتول الأفريقية (،)APPA
كلمة �شكر فيها �سعادة الأمني العام ملنظمة �أوابك على ح�سن اال�ست�ضافة .ثم قدم
�شرحاً مف�ص ً
ال عن الرابطة و�أهم ن�شاطاتها وخططها امل�ستقبلية.
بعد ذلك ناق�ش املجتمعون �آفاق تعزيز التعاون بني الطرفني مبا يحقق م�صلحة
الدول الأع�ضاء يف كل من منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول ورابطة منتجي
البرتول الأفريقية.
ومن �أهم النتائج التي مت االتفاق عليها بني الطرفني:
•�ضرورة ا�ستمرار عقد اللقاءات امل�شرتكة بني اجلانبني لبحث �سبل تعزيز �آفاق
التعاون امل�ستقبلية يف كافة املجاالت املمكنة.
•تبادل الدعوات حل�ضور الوقائع التي ينظمها الطرفان.
•درا�سة عقد م�ؤمتر عربي� /أفريقي م�شرتك يف جمال البرتول.
•بحث �إمكانية �إجراء درا�سات فنية اقت�صادية م�شرتكة ،و�إن�شاء قاعدة بيانات
م�شرتكة.
كما �أبدى ال�سكرتري التنفيذي لرابطة منتجي البرتول الأفريقية رغبته يف توقيع
مذكرة تفاهم مع الأمانة العامة للمنظمة بهدف توثيق عرى التعاون بني الطرفني يف
جمال البرتول والطاقة.
وقد مت عر�ض املو�ضوع على املكتب التنفيذي ملنظمة �أوابك خالل اجتماعه الثاين
والثالثون بعد املائة الذي انعقد يف القاهرة يومي 17و � 18أيار /مايو  2012ميالدية،
حيث �أثنى على جهود الأمانة العامة يف تطوير تعاونها مع املنظمات والروابط العربية
والأجنبية ،ورفع املكتب التنفيذي تو�صيته �إىل جمل�س وزراء املنظمة لتوجيه الأمانة العامة
باال�ستمرار يف التعاون مع رابطة منتجي البرتول الأفريقية ،يف جميع املجاالت ال�سابق
ذكرها ،وذلك دون التزام مايل يذكر.
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خام�سا  :الأن�شطة امل�ساندة
 1-5بنك املعلومات
•متابعة تطوير قاعدة البيانات
تابع بنك املعلومات حتديث قاعدة البيانات معتمداً باملقام الأول على البيانات
الواردة من الدول الأع�ضاء (ا�ستمارة جمع بيانات الطاقة) والبيانات ال�صادرة عن
امل�ؤ�س�سات والهيئات الوطنية العربية التي �أمكن احل�صول عليها ،كما مت حتديث قاعدة
بيانات الأمانة العامة بالبيانات الواردة يف الأوراق الفنية والدرا�سات التي قدمت خالل
الفعاليات التي نظمتها �أو �شاركت فيها الأمانة العامة.
تابع بنك املعلومات بالتعاون مع االدارات املختلفة يف الأمانة العامة �أداء االنظمة
االلكرتونية التي قام ب�إعدادها �سابقا با�ستخدام تقنيات �أوراكل  ، 11gوالعمل على
تطويرها مبا ي�ستجد من تقنيات .كماقام بنك املعلومات يف االمانة العامة بتفعيل
خدمة البحث االلكرتوين ملحتويات مكتبة االمانة العامة عرب ا�ستخدام تقنية �أوراكل
ومن خالل املوقع االلكرتوين للأمانة العامة .وقام بنك املعلومات بت�صميم نظام خدمة
االعارة الداخلية ملنت�سبي الأمانة العامة بالتعاون مع �إدارة االعالم واملكتبة با�ستخدام
تقنيات برنامج �أوراكل .11g
•التقارير والأوراق
اجنز بنك املعلومات بالتعاون مع الإدارات املخت�صة يف الأمانة العامة ،التقرير
االح�صائي لعام  ،2012الذي يغطي الفرتة  ، 2011 – 2007ومت و�ضعه على موقع
الأمانة العامة االلكرتوين ،وعلى �أقرا�ص مدجمة.
كما مت �إعداد مطبوع بيانات الطاقة ح�سب املجموعات الدولية للفرتة - 1970
 ،2011اعتماداً على قاعدة بيانات �شركة البرتول الربيطانية  ،BPويتم حتديث هذا
املطبوع �سنوياً ،كما مت و�ضعه على قر�ص مدمج ،وبح�سب االتفاق مع �شركة البرتول
الربيطانية ف�إن توزيعه يبقى مقت�صرا على الدول الأع�ضاء.
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وقام بنك املعلومات برتتيب الأوراق املقدمة للندوات واالجتماعات التي نظمتها
الأمانة العامة �أو �شاركت بها خالل عام  2012وو�ضعها على �أقرا�ص مدجمة .كما
قام بنك املعلومات مبعاجلة و�إ�صدار مطبوع حول البيانات ال�صادرة عن �شركة �إيني
الإيطالية املتعلقة ب�إنتاج وا�ستهالك و�صادرات وواردات النفط اخلام والغاز الطبيعي
املن�شورة يف تقريرها ال�سنوي .World Oil &Gas Review 2012
•ن�شاطات �أخرى
وا�صل بنك املعلومات م�شاركته يف حتديث موقع الأمانة العامة على �شبكة املعلومات
العاملية ومتابعة املرا�سالت االلكرتونية الواردة �إىل وال�صادرة من الأمانة العامة .كما �أنه
يقوم ب�إنزال وعر�ض التقارير ال�صادرة من الأمانة العامة والتي ترغب يف عر�ضها للغري
عرب املوقع االلكرتوين اخلا�ص بالأمانة العامة .وا�ستمر يف �صيانة �أجهزة الأمانة العامة
وبراجمها وحتديثها ،ووكذلك تقدمي العون التقني والفني للم�ستخدمني حول الربامج
التي توفرها الأمانة العامة .و�إعداد الن�سخ الأقرا�ص املدجمة ( )CD-ROMلإ�صدارات
الأمانة العامة والأوراق الفنية والدرا�سات التي ترغب الأمانة العامة يف توزيعها من
خالل م�شاركاتها املحلية واخلارجية .وهو �إىل جانب ذلك يقوم مبتابعة �آخر التطورات
الفنية والتكنولوجية اخلا�صة بتقنيات احلا�سب الآيل والربجميات امل�ستجدة.

�ساد�س ًا :ت�شجيع البحث العلمي
كانت الأمانة العامة قد �أعلنت يف مطلع عام  2011عن مو�ضوع جائزة منظمة
الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول لعام  2012يف مو�ضوع «التقدم التقني يف ا�ستك�شاف
وا�ستغالل موارد الغاز الطبيعي غري التقليدية يف الدول العربية» يف ن�شرتها ال�شهرية
وجملة النفط والتعاون العربي وبوا�سطة الدوريات املتعاونة معها .كما و�ضعت الإعالن
على موقع املنظمة وعممته على الدول الأع�ضاء ومراكز البحوث واجلامعات ،وحددت
�آخر موعد ال�ستالم البحوث وهو .2012 /5/ 31
وعمال ب�أحكام جائزة منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول للبحث العلمي،
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�أ�صدر �أمني عام املنظمة الأ�ستاذ عبا�س علي النقي القرار رقم  2012/ 12تاريـــخ
 2012 /6/ 20بت�شكيل جلنة حتكيم لتقييم البحوث املقدمة للح�صول على جائزة
�أوابك العلمية لعام  2012بعنوان «التقدم التقني يف ا�ستك�شاف وا�ستغالل موارد الغاز
الطبيعي غري التقليدية يف الدول العربية» ،برئا�سته وع�ضوية كل من:
 الدكتور /عطية حممود عطيةرئي�س ق�سم هند�سة البرتول والغاز
اجلامعة الربيطانية – القاهرة
 الدكتور /عبد احلميد جميدامل�ست�شار اخلا�ص للرئي�س التنفيذي
ال�شركة الكندية للموارد الطبيعية – كندا
 الدكتور� /سمري حممود القرعي�شمدير �إدارة ال�ش�ؤون الفنية – الأمانة العامة
 املهند�س /تركي ح�سن احلم�شخبري برتول – �إدارة ال�ش�ؤون الفنية – الأمانة العامة
اجتمعت جلنة التحكيم يوم  2012 /10/ 12يف القاهرة وناق�شت التقارير التقييمية
املقدمة من ال�سادة املحكمني ،وبعد تبادل الآراء و�إبداء ما لدى �أع�ضاء اللجنة من
مالحظات تو�صلت �إىل ما يلي:
�أوال :حجب اجلائزة الأوىل وقيمتها �سبعة �آالف دينار كويتي.
ثانيا :منح اجلائزة الثانية والبالغة خم�سة �آالف دينار كويتي منا�صفة للبحثني التاليني:
البحث رقم ( )4املقدم من كل من � :أحمد علي عبد املجيد ،وحممد خالد خليفة
من جمهورية م�صر العربية بعنوان:
”“Latest Technological Advances in Developing Unconventional Gas Reservoirs
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ب) البحث رقم ( )2املقدم من� /أحمد حممود �شحاتة �أحمد من جمهورية م�صر
العربية بعنوان
“Technical Development of Exploration and Exploitation of Unconventional
”Natural Gas Resources in Arab Countries
�أما ب�ش�أن جائزة �أوابك العلمية لعام  2014فقد اعتمد املكتب التنفيذي يف اجتماعه
الثالث والثالثني بعد املائة املنعقد يف القاهرة بتاريخ  7ت�شرين الأول� /أكتوبر ،2012
مو�ضوع اجلائزة حول “التكامل بني �صناعتي التكرير والبرتوكيماويات”.

�سابع ًا  :الن�شاط الإعالمي
ا�ستمرت الأمانة العامة يف ن�شاطها الإعالمي ،والذي �شمل املجاالت التالية:
 1 - 7التحرير والطباعة والن�شر والتوزيع
ا�ستمر �إ�صدار كافة مطبوعات املنظمة من الكتب والدوريات ،واقت�ضى ذلك متابعة
كل ما يتعلق ب�أعمال التحرير ،والتدقيق ،والرتجمة ،والت�صميم والإخراج والطباعة،
والن�شر ،والتوزيع .ويو�ضح اجلدول ( )1 - 7الكتب والدوريات ال�صادرة عن الأمانة
العامة وعدد الن�سخ التي مت طبعها وتوزيعها خالل عام .2012
 2-7الن�شاط ال�صحفي والإعالمي
�صـدر عـن الأمـانـة العـامـة عـدد مـن البيـانـات ال�صحفيـة غطــت ن�شـاطـات املنظمــة
املختلفـة ،كـاجتمـاعـات جمـلـ�س وزراء املنظمـة واجتمـاعــات املكتــب التنفيـذي ،ومـن
جهـة �أخـرى تناولـت بعـ�ض ال�صحـف املحليـة والعربيـة �أن�شطـة املنظمــة ،ودورهـا فـي
التن�سيـق بيـن �أقطارهـا الأع�ضـاء ،ومـا تقـوم بـه فـي جمـال دعـم العمـل العربـي امل�شتـرك
فـي ظـل الظـروف العـربيـة والـدوليـة وم�ستجـداتهـا .كما وا�صلت الأمانـة العامـة متابعـة
مـا تن�شـره ال�صحـف املحليـة والعـربيـة وبعـ�ض ال�صحـف الأجنبيـة حـول �شــ�ؤون الطـاقـة،
وجتميـع و�أر�شفــة �أهــم الأخـبـار واملـو�ضوعـات النـفطيـة االقتـ�صاديــة والبيئيــة ،بالإ�ضافة
�إلـى بعـ�ض املو�ضوعـات الأخـرى التـي تخـ�ص الأقطـار الأع�ضـاء ب�صفـة عـامـة.
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 3-7املوقع االلكرتوين
�أطلقت الأمانة العامة موقعها االلكرتوين املطور على �شبكة االنرتنت العاملية
يف الربع الأول من عام  ،2012بت�ضافر جهود كادرها الفني وبالتن�سيق بني �إداراتها
املختلفة ،وقد ا�شتمل املوقع املطور على �أق�سام جديدة من بينها ق�سم خا�ص ب�أجهزة
املنظمة ،وق�سم ن�شاطات الأمانة العامة ،وق�سم كلمات �سعادة الأمني العام يف امل�ؤمترات
والندوات التي نظمتها �أو�شاركت بها الأمانة العامة ،بالإ�ضافة �إىل عر�ض ما اجنزته
الأمانة العامة من درا�سات وتقارير.
 4-7معر�ض الكتاب العربي ال�سابع والثالثني
�شاركت الأمانة العامة للمنظمة يف معر�ض الكتاب العربي ال�سابع والثالثني الذي
اقيم يف الكويت خالل الفرتة ما بني  21نوفمرب  1 -دي�سمرب  2012برعاية الأمانة
العامة للمجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب ،دولة الكويت.
وقد �شاركت يف املعر�ض  522دار ن�شر من  13دولة عربية  12دولة �أجنبية ،باال�ضافة
�إىل عدة منظمات عربية مقرها الكويت ،ومنها املركز العربي للبحوث الرتبوية لدول
اخلليج العربية ،ومركز تعريب العلوم ال�صحية-جامعة الدول العربية ،ومنظمة الأقطار
العربيـة امل�صـدرة للبتـرول ،ومنظمات �أخرى مقرها خارج الكويت منها احتاد الكتاب
العرب (�سورية) ،والأمانة العامة ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية (ال�سعودية)،
واملنظمة العربية للتنمية االدارية – جامعة الدول العربية.
كما �شاركت يف املعر�ض عدد من ال�سفارات العربية واالجنبية ،وعدد من املنظمات
العربية والهيئات الدبلوما�سية �إما بطريقة مبا�شرة �أو عن طريق توكيالت لبع�ض دور
الن�شر .وقد �صاحبت املعر�ض عدة فعاليات ثقافية وفنية.
 5-7خدمات املكتبة
تتميز مكتبة �ألأمانة العامة ب�أنها مكتبة نفطية �شامله نظرا ملا حتتويه من كتب
ومراجع تهتم بال�ش�أن البرتويل ،وكافة ق�ضايا الطاقة  ،بالإ�ضافة �إىل م�صادر البيئة.
وتقوم املكتبة بتوفري امل�صادر املرجعية لباحثي �ألأمانة العامة وبنك �أملعلومات كما
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حتر�ص على تقدمي اخلدمات املرجعية للباحثني من داخل االمانه العامة ومن خارجها،
كما حتر�ص على ا�ستمرار التعاون مع امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة يف جمال تبادل املعلومات
مثل مكتبة ال�صندوق العربي للإمناء االقت�صادي واالجتماعي وم�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية وجامعة الكويت وغريها.
وقد وا�صلت املكتبة عملها على تو�سيع قاعدة البيانات الببليوغرافية التي ان�شئت
يف عام  2008على نظام االمانه العامة اجلديد �أوراكل وذلك ب�إدخال كافة البيانات
اجلديدة اخلا�صة بالكتب والوثائق ومقاالت الدوريات العربية والأجنبية .كما توفر
خدمة ا�سرتجاع املعلومات للباحثني.
•الببليوغرافيا الف�صلية التي تن�شر يف جملة النفط والتعاون العربي ( الأعداد .)143-140
•ببليوغرافية امل�صادر اجلديدة يف املكتبة وتوزع على جميع الباحثني يف الأمانة
العامة �شهريا.
•�إ�صدار ملف اجلديد يف املكتبة �شهريا وي�ضم �صورا ل�صفحات املحتويات
اخلا�صة بالكتب والدوريات اجلديدة الواردة للمكتبة وميررعلى موظفي االمانه
العامة للإطالع واال�ستفادة.
 1-5-7الفهر�سة والت�صنيف
وا�صلت املكتبة خدماتها الفنية يف جمال الفهر�سة والت�صنيف حيث يتم فهر�سة
وت�صنيف وتكعيب جميع الكتب والوثائق التي ت�صل للمكتبة ،و�إدخال معلوماتها �إىل
قاعدة البيانات اخلا�صة بها ،لت�صـــل مقتنيـــاتها من  35626عام  2011اىل 35890
عام  2012كتابا ووثيقة.
 2-5-7التزويد
تركزت خدمات التزويد هذا العام على النحو التايل:
•متابعة ا�شرتاكات الدوريات العربية والأجنبية واملطبوعات الر�سمية اخلا�صة
بالهيئات والدوائر احلكومية وم�ؤ�س�سات و�شركات النفط بالدول العربية.
•تزويد املكتبة بكتب ومراجع جديدة ،ومتابعة حتديث املراجع والكتب ال�سنوية
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القتناء الطبعات اجلديدة منها وذلك بناء على االقرتاحات املرفوعة من قبل
مكتب �سعادة االمني العام والإدارات ح�سب التخ�ص�صات.
•احلر�ص على متابعة الدوريات والدرا�سات الإلكرتونية التي ت�صل عن طريق
عنوان الأمانة العامة الإلكرتوين و�إنزالها على ال�شبكة الداخلية للأمانة العامة .
•كما تعمل املكتبة على �إنزال وحفظ وتنظيم امل�صادر االلكرتونية التى ت�صل
للمكتبة على �شكل ملف � PDFأو. CD
 3-5-7خدمات عامة
تابعت املكتبة خالل العام تقدمي خدماتها داخل القاعة لباحثي الأمانة العامة
وللزوار الوافدين من اخلارج ،وذلك من خالل اخلدمات التالية:
تابعت املكتبة خالل العام تقدمي خدماتها داخل القاعة ملوظفي االمانه العامة
وللزوار الوافدين من خمتلف امل�ؤ�س�سات واملراكز ذات ال�صلة وذلك من خالل اخلدمات
التالية:
 االعارة الداخلية. الرد على ا�ستف�سارات الباحثني وتقدمي اخلدمات املرجعية. ار�شاد القراء. الت�صوير. جتليد الدوريات الهامة يف املكتبة و�أوراق الندوات وامل�ؤمترات.كما يتم �إ�صدار ملف ي�ضم �صفحة املحتويات للدوريات والكتب اجلديدة وذلك
لإطالع العاملني بالأمانة العامة على ما يرد �إىل املكتبة من مطبوعات جديدة.

ثامن ًا :ن�شرة متابعة م�صادر الطاقة عربيا وعامليا
تابعت الأمانة العامة خالل عام � 2012إ�صدار ن�شرة “متابعة ن�شاطات م�صادر
الطاقة عربيا وعامليا” ،وهي ن�شرة ف�صلية تت�ضمن التطورات يف ن�شاطات ا�ستك�شاف
النفط والغاز يف الدول الأع�ضاء ،والدول العربية الأخرى ،ودول العامل ،كما تلقي
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ال�ضوء على التقنيات احلديثة ،وتعتمد يف بياناتها على املعلومات املن�شورة يف الدوريات
العربية والعاملية.

تا�سع ًا :الن�شاط الإداري واملايل
 1-9تطور الهيكل الإداري
بنهاية عام  2012بلغ عدد العاملني يف الأمانة العامة ( )45موظفا ،منهم ( )19يف
الكادر املهني و( )26يف الكادر العام ،ويبني اجلدول ( )1 - 9تطور عدد العاملني يف
الأمانة العامة خالل ال�سنوات .2012 - 1968
 2-9تطور االنفاق الفعلي
بـلـغ الإنـفـــاق فــي عــام  2012مبلـغـا وقــدره  1.840/-دينـار كويتي٭ ،ويبيـن
اجلـدول ( )2 - 9تطور الإنفاق الفعلي للأمانة العامة خالل ال�سنوات .2012 - 1968

٭ تقديرية حلني اعتماد احلسابات اخلتامية لعام  2010في شهر مايو2011
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اجلدول رقم 1 - 7
املطبوعات الصادرة عن األمانة العامة وما مت توزيعه
خالل عام 2012
المطبوع

عدد اجمالي
عدد
المطبوعات النسخ النسخ

ما وزع
من كل
مطبوع

اجمالي
التوزيع

الدوريات
تقرير األمين العام السنوي لعام ( 2010عربي(

1

800

800

790

790

تقرير األمين العام السنوي لعام ( 2010انكليزي(

1

800

800

750

750

التقرير االحصائي السنوي لعام 2011

1

300

300

200

200

النشرة الشهرية  :عربي /انجليزي )(12 - 1

11

1000

1100

900

9900

مجلة النفط والتعاون العربي  :األعداد )(139-136

4

750

3000

550

2200

نشرة متابعة مصادر الطاقة عربيا وعالميا

4

300

1200

270

1080
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اجلدول 1 - 9
عدد العاملني في األمانة العامة موزعا على الكادرين املهني والعام،
2012 - 1968
السنة

الكادر المهني

الكادر العام

المجموع

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

4
10
12
10
9
11
15
31
37
40
41
45
51
47
44
51
49
50
43
24
18
23
23
22
21
22
21
21
21
19
20
17
22
21
21
22
20
22
20
22
24
23
20
19
19

7
14
22
23
24
23
33
48
58
70
71
79
81
87
90
88
86
82
75
51
43
39
41
39
36
33
28
29
30
32
30
36
29
31
32
30
29
29
31
31
32
32
27
26
26

11
24
34
33
33
34
48
79
95
110
112
124
132
134
134
139
135
132
118
75
61
62
64
61
57
55
49
50
51
51
50
53
51
52
53
52
49
51
51
53
56
55
47
45
45
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اجلدول 2 - 9
تطور االنفاق الفعلي لألمانة العامة موزعا على أبواب امليزانية الثالثة
2012 - 1968
(ألف دينار كويتي)

السنة

الباب األول
مهايا ومرتبات

الباب الثاني
مصروفات عامة

الباب الثالث
دراسات وتدريب وإعالم

االجمالي

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
المجموع

9
67
97
107
126
108
152
343
525
694
807
929
1133
1277
1546
1763
1812
1818
1697
1439
799
733
771
693
734
765
718
709
725
725
735
712
799
886
885
874
762
928
837
1007
1046
1048
982
1046
1111
37.380

18
52
75
50
63
66
140
335
306
329
335
401
415
461
527
547
515
447
413
385
244
242
250
276
322
327
282
380
370
374
385
397
394
384
383
394
386
396
402
437
482
518
506
509
511
15.431

18
55
25
17
230
50
81
434
367
467
432
437
559
588
634
508
422
286
190
122
145
141
87
114
118
127
140
140
148
140
127
138
141
146
154
147
148
206
183
196
237
215
230
218
9.708

27
137
227
182
206
404
342
759
1265
1390
1609
1762
1985
2297
2661
2944
2835
2687
2396
2014
1165
1120
1162
1056
1170
1210
1127
1229
1235
1247
1260
1236
1331
1411
1414
1422
1295
1472
1445
1627
1724
1803
1.703
1.786
1.840
*62.519

* ملحوظة االرقام املذكورة تقديرية حلني اعتمادها ب�شهر مايو 2012
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الف�صل الثالث
امل�شروعات العربية املنبثقة عن املنظمة
�شهد كل من عام  2011و 2012امتداداً لآثار وتداعيات الأزمة املالية العاملية،
وتطورات متثلت يف الأحداث اجليو�سيا�سة التي وقعت يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ،والتي انعك�ست على م�ستوى ن�شاط بع�ض ال�شركات العربية املنبثقة عن
منظمة �أوابك ،وعلى وجه اخل�صو�ص ال�شركة العربية للخدمات البرتولية ،التي تتخذ
من ليبيا مقراً لها .حيث فقدت ال�شركة بع�ض معداتها وتعر�ضت ممتلكاتها للأ�ضرار
والتلف و�أعمال التخريب نتيج ًة للأحداث التي �شهدتها ليبيا .وقد قامت ال�شركة بعد
انتهاء الأحداث بت�شكيل عدد من اللجان حل�صر الأ�ضرار.
كما تواجه ال�شركات العربية املنبثقة عن املنظمة ،ومنذ عقود ،حتديات �صعبة
ب�سبب طبيعة �أن�شطتها ،حيث جتد نف�سها على الدوام �أمام مناف�سة �شديدة مع
ال�شركات الدولية الكربى ذات الن�شاط امل�شابه من جهة ،و�صعوبة دخولها �إىل الأ�سواق
العربية من جهة �أخرى .وعلى الرغم من تلك الظروف ،بذلت ال�شركات املنبثقة جهوداً
مكثف ًة خالل العامني املذكورين� ،أف�ضت �إىل االرتقاء ب�أدائها وتطوير �أعمالها .ومل تت�أثر
ال�شركات املنبثقة عن �أوابك بتلك الظروف والتداعيات ،بل زادتها ا�صرارا وعزما
على تخطي ال�صعاب ،معتمدة يف ذلك وبالدرجة الأوىل على ا�ستغالل ر�صيدها من
اخلربات والتجارب التي اكت�سبتها على مدى العقود ال�سابقة وا�ستثمارها للم�ضي قدما
يف حتقيق اجنازات جديدة ت�ضاف اىل ر�صيدها من النجاحات.
ورغم ا�ستمرار ال�صعوبات التي ال تزال تواجه مناخ اال�ستثمار يف املنطقة العربية
بوجه عام� ،إال ان �صمود اقت�صادات معظم الدول العربية املنتجة وامل�صدرة للبرتول،
وجناحها يف حتقيق ن�سب منو اقت�صادي جيدة على مدى ال�سنوات املا�ضية ،كان له
�آثار ايجابية على ال�شركات العربية املنبثقة عن املنظمة .فقد ا�ستفادت من هذا النمو
يف تعزيز �أن�شطتها وتثبيت �أقدامها يف املجاالت التي تدخل �ضمن تخ�ص�صاتها ،ك�سوق
اال�ستثمار يف قطاع الطاقة (�أبيكورب) ،و�سوق النقل البحري للبرتول (�شركة الناقالت)،
و�سوق بناء وا�صالح ال�سفن (�أ�سري) ،و�سوق احلفر واال�ستك�شاف اجليوفيزيائي لكل من
�شركة اخلدمات البرتولية وال�شركات املتفرعة عنها.
351

وت�سري ال�شركات العربية املنبثقة عن منظمة �أوابك بخطى واثقة و�سليمة نحو
حتقيق الأهداف املو�ضوعة لها من قبل مالكها من الدول الأع�ضاء يف املنظمة .ويت�ضح
ذلك من النتائج املالية اجليدة التي حققتها تلك ال�شركات خالل عام  2011والن�صف
الأول من عام  ،2012والتقدم امللحوظ يف م�سار التن�سيق والتعاون بني ال�شركات
املنبثقة يف جمال تقدمي الدعم املايل والتقني .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن جميع ال�شركات
تتمتع با�ستقاللية تامة ،وتخت�ص جمعياتها العمومية وجمال�س اداراتها باتخاذ ما تراه
منا�سبا من قرارات لت�سيريها وو�ضع اخلطط لتطويرها.
كما �أن ال�شركات املنبثقة عن املنظمة ال تزال تتطلع �إىل �أن حتظى مبزيد من
الدعم والرعاية من جانب الدول الأع�ضاء يف املنظمة ،و�أن ت�شهد املرحلة القادمة
فتح الأ�سواق العربية �أمام �أن�شطتها على �أ�س�س تناف�سية ،ما مل يكن على �أ�سا�س
الأف�ضلية.
وفيما يلي عر�ض موجز لأن�شطة كل من ال�شركات العربية املنبثقة عن املنظمة على حدة.
�أوال :موجز لأهم ن�شاطات ال�شركات
�أ -ال�شركة العربية البحرية لنقل البرتول
ت�أ�س�ست ال�شركة العربية البحرية لنقل البرتول بتاريخ � 6أيار/مايو  1972بر�أ�سمال
م�صرح به قدره  200مليون دوالر �أمريكي ،ور�أ�سمال مدفوع قدره  250مليون دوالر
�أمريكي ،وحدد مقر ال�شركة بدولة الكويت ،وت�ساهم يف هذه ال�شركة جميع الأقطار
الأع�ضاء باملنظمة ،با�ستثناء اجلمهورية العربية ال�سورية ،والغر�ض من ت�أ�سي�سها هو
القيام بجميع عمليات النقل البحري للمواد الهيدروكربونية.
 1ن�شاط ال�شركة خالل عام 2011
يتكون �أ�سطول ال�شركة من ت�سع ( )9ناقالت للنفط اخلام والغاز امل�سال
واملنتجات البرتولية النظيفة .وتقــوم ال�شركــة بت�أجري ناقالتهــا فـي �أ�سواق النـقل
البحــري للبرتول بنظام العقود الزمنية “� ”Time Charter Contractsأو
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بنظام الرحالت الفردية ” ”Spot Voyage Systemوفقاً لأ�سعار ال�سوق
ال�سائدة .وحتظى جميع ناقالت ال�شركة بقبول كافة ال�شركات النفطية العاملية،
وتخ�ضع لتدقيقها وفح�صها الفني الدوري حتى تتمكن من اال�ستمرار يف الت�شغيل.
وتقيم ال�شركة عالقات وثيقة مع ال�شركات العربية امل�سوقة للنفط ،وهو ما يتيح
لها من حني �إىل �آخر ت�أجري بع�ض ناقالتها لتلك ال�شركات ،وفقاً الحتياجاتها
وبالأ�سعار ال�سائدة يف �سوق النقل.
تتوىل ال�شركة توريــد ونقل الغاز امل�سال �إىل الهيئة امل�صرية العامة للبرتول (حوايل
 1.6مليون طن �سنوياً) وت�ستخدم ال�شركة يف ذلك ناقالت الغاز امل�سال اململوكة لها،
بالإ�ضافة �إىل ناقالت �أخرى م�ست�أجرة من �شركات نقل عربية �أو �أجنبية ،وفقا لعقود
زمنية بفرتات تتزامن مع عقود توريد الغاز امل�سال �إىل الهيئة.
ويف ظل االنخفا�ض احلايل لأ�سعار الت�أجري يف �أ�سواق النقل البحري للبرتول،
فان هذا الن�شاط الإ�ضايف الذي تقوم به ال�شركة (�أي توريد الغاز) ميكنها من حتقيق
�إيرادات ماليه م�ساندة لن�شاط الأ�سطول ،وهو ما ي�ساعدها على حتقيق �أرباح �سنوية
ب�صورة م�ستمرة ،ويظهر ذلك جلياً يف النتائج املالية املحققة .ويف هذا ال�صدد ،جتدر
الإ�شارة �إىل �أن ال�شركة متكنت بدخولها �إىل جمال النقل البحري للغاز امل�سال من �إبرام
عقود �شراء للغاز امل�سال من م�ؤ�س�سات الت�سويق العربية ،وو�صلت كمياته الإجمالية
�إىل حوايل  1.6مليون طن �سنوياً .و�أدى ذلك �إىل تعزيز عالقات التعاون بني ال�شركـة
و�شركات النفط الوطنية يف الدول الأع�ضاء وهي (�أرامكو ال�سعودية ،ت�سويق القطرية،
و�سوناطراك اجلزائرية) .
ومن جهة �أخرى ،وا�صلت ال�شركة تنفيذ خططها الرامية �إىل حتديث وزيادة وحدات
�أ�سطول ناقالتها البحرية باالعتماد على مواردها الذاتية ،على الرغم من ا�ستمرار
تداعيات الأزمة املالية العاملية .فقد تعاقدت ال�شركة على بناء ناقلتني جديدتني
للمنتجات البرتولية النظيفة ،ومن املقرر ت�سليمهما خالل عامي  .2013 ،2012ويف
ظل ا�ستمرار الظروف ال�سائدة يف جمهورية م�صر العربية منذ عام  ، 2011فقد �أبدت
ال�شركة موقفاً م�سانداً للهيئة امل�صرية العامة للبرتول يف مواجهة الأزمة التي ي�شهدها
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قطاع املحروقات يف جمهورية م�صر العربية .وعليه ،ال تزال ال�شركة تواجه جراء ذلك
�صعوبات يف حت�صيل م�ستحقاتها املالية من الهيئة ،والبالغة نحو  285مليون دوالر
�أمريكي.
 - 2النتائج املالية لل�شركة عن ال�سنة املالية 2011
بلغت �إيرادات ت�شغيل ناقالت ال�شركة خالل عام  2011حوايل  86.02مليون
دوالر ،كما بلغت م�صروفـــــات الت�شغــــــيل الفعليـــة قــبل احت�ساب ا�ستهــــالك
الناقـــالت حوايل  52.79مليـــــون دوالر ،فيما بلــــغ ا�ستهالك الناقالت الدفرتي
حوايل  24.34مليون دوالر.
وبالن�ســبة مل�شاريع نقل وتوريد الغـاز فقد حققـت �صايف ربـح بلـغ حوايل  17.98مليون دوالر،
ونتيجة لذلك فقد بلغ �صايف الربح الذي حققته ال�شركة حوايل 15.36مليون دوالر
عن عام .2011
 - 3النتائج املالية لل�شركة عن الن�صف الأول من عام 2012
بلغت �إيرادات ت�شغيل الناقالت حوايل  44.21مليون دوالر ،يف حني بلغت م�صروفات
الت�شغيل حوايل  35.65مليون دوالر ،فيما بلغ اال�ستهالك الدفرتي للناقالت حوايل
 11.98مليون دوالر .وبعد احت�ساب امل�صروفات الإدارية والعمومية وفوائد التمويل
للبنوك ،تكون النتيجة النهائية لن�شاط ال�شركة عن الن�صف الأول من عام  2012حتقيق
�صايف ربح بلغ حوايل  30.12مليون دوالر.
ب -ال�شركة العربية لبناء و�إ�صالح ال�سفن (�أ�سري)
ت�أ�س�ست ال�شركة العربية لبناء و�إ�صالح ال�سفن “�أ�سري” بتاريخ  8كانون �أول/دي�سمرب 1973
بر�أ�سمال م�صرح به قدره  340مليون دوالر �أمريكي ،ور�أ�سمال مكتتب به ومدفوع قدره
 170مليون دوالر �أمريكي ،وحدد مقرها يف مدينة املنامة مبملكة البحرين .و�ساهمت
يف هذه ال�شركة جميع الأقطار الأع�ضاء يف املنظمة با�ستثناء اجلمهورية اجلزائرية
الدميقراطية ال�شعبية واجلمهورية العربية ال�سورية وجمهورية م�صر العربية .والغر�ض
منها القيام بجميع عمليات البناء والإ�صالح وال�صيانة جلميع �أنواع ال�سفن والناقالت
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وو�سائل النقل البحري الأخرى املتعلقة باملواد الهيدروكربونية وغريها.
 - 1ن�شاط ال�شركة لعام 2011
كان عام  2011عالم ًة بارز ًة يف تطور �شركة (�أ�سري) ،حيث احتفلت ال�شركة يف
�شهر دي�سمرب من العام املا�ضي مبرور  35عاماً على بدء عملياتها للر�صيف البحري
اجلديد البالغ طوله  1380مرتاً .و�أقيم االحتفال الر�سمي برعاية ح�ضرة �صاحب
اجلاللة ال�شيخ حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك مملكة البحرين ،وح�ضره نياب ًة عن
جاللته �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ،ويل العهد ،نائب القائد
الأعلى.
وبلغ عدد ال�سفن التي مت �إ�صالحها خالل العام � 200سفينة ،مقابل � 210سفينة
لعام � .2010إال �أن متو�سط دخل ال�سفينة الواحــــدة ارتفــــع اىل حوايل 843,000
دوالر مقارنة مبقدار  710,000دوالر للعام ال�سابق.
لقد متكنت ال�شركة من بناء �سمعة مميزة يف املنطقة ،وتكلل ذلك بفوزها بجائزة
“حو�ض العام � ”2011ضمن جوائز م�ؤ�س�سة “لويدز لي�ست لل�شرق الأو�سط و�شبه
القارة الهندية” .غري �أن اخلطوة التالية تتمثل يف تعزيز تلك ال�سمعة يف كافة جوانب
املالحة الدولية ،و�إثبات ا�ستحقاق ال�شركة املتوا�صل لهذه ال�سمعة وقدرتها على مواجهة
التحديات التي متليها الظروف.
ولذلك ،ف�إن “ا�سري” �ستظل حري�صة على التو�سع يف �أعمالها وبلوغ م�ستويات
التفوق بتنويع م�صادر الدخل عن طريق الإ�صالحات البحرية (الأوف�شور) ،وعلى الرغم
من التحديات التي تواجهها ال�شركة يف ال�سوق ،ف�أنها حترز تقدما حثيثا ومطردا،
ولوال الدعم والت�شجيع امل�ستمرين من جانب الدول امل�ساهمة يف ال�شركة لتعزيز �إدارتها
و�أعمالها ،ملا متكنت ال�شركة من حتقيق هذا التقدم.
وجتدر الإ�شارة �إىل اجلهود الكبرية املبذولة يف جماالت الت�سويق والرتويج خلدمات
ال�شركة عند �إدخال ناقالت النفط وال�سفن والأخرى ،ومن�صات احلفر �إىل “�أ�سري”
للإ�صالح .وال تقت�صر تلك اجلهود على “�أ�سري” فح�سب ،بل متتد لت�شمل �شبكة الوكالء
العاملية التي تن�سق معها �أ�سري تلك اجلهود .ولوال اجلهود املكثفة التي بذلها وكالء
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ال�شركة ،لأحيل الكثري من �أعمال الإ�صالح التي فازت بها “�أ�سري” �إىل �أحوا�ض �أخرى.
 - 2النتائج املالية لعام 2011
ا�ستطاعت ال�شركة حتقيق ربح جيد يف عام  2011رغم الظروف االقت�صادية
ال�صعبة ،واملناف�سة ال�شديدة التي واجهتها �إقليميا ودوليا ،حيث متكنت من حتقيق
�صايف ربح قدره  3,821,232دوالر.
 - 3التدريب والتعريب
ويف جمال التدريب والتعريب ا�ستمرت “�أ�سري” يف عام  2011يف تنفيذ خططها
الرامية �إىل االرتقاء مب�ستوى املوظفني العرب ومتثلت �أهداف تلك اخلطط يف
توظيف املزيد من املتدربني العرب وحت�سني نوعية الأداء وتنمية مهارات املوظفني
وترقيتهم .وقد �شمل التدريب نواحي متعددة غطت احتياجات ال�شركة يف املجاالت
الفنية والإدارية وذلك ملواكبة التطور العاملي يف �إ�صالح ال�سفن وملواجهة التناف�س
ال�شديد يف ال�صناعة.
يف عام  2011بلغ عدد موظفي ال�شركة  1646موظفا منهم  808موظفني من
العرب ،كما وظفت ال�شركة  13موظفاً م�ؤقتاً يف عام  2011ح�سب حاجة العمل .ويف
فرتات الذروة ،ت�ستعني ال�شركة مبقاولني من الباطن.
ونظمت “�أ�سري” برامج تدريبية خمتلفة للإدارة العليا والإدارة املتو�سطة
والإ�شرافية وعقدت دورات تدريبية مهنية ودورات عامة ملوظفيـها العـرب بلغـت 273
برناجماً متنوعاً و�شارك فيها  1633موظفاً.
 - 4ن�شاط ال�شركة خالل الن�صف الأول من عام 2012
واجهت ال�شركة يف عام � 2012سنة �أخرى مليئة بالتحدي ،لكنها على ثقة تامة
بان الدعم امل�ستمر الذي تلقاه ال�شركة من جمل�س �إدارتها و�إدارتها التنفيذية وعمالئها
ووكالئها من �ش�أنه �أن ي�ضمن لها االنطالق بثبات ملواجهة الطلبات اجلديدة ل�صناعة
ال�سفن والأوف�شور يف ال�سنوات القادمة.
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 - 5النتائج املالية خالل الن�صف الأول من عام 2012
حققت ال�شركة خالل الن�صف الأول من عام  2012نتائج طيبة حيث بلغت �إيرادات
الت�شغيل ال�صافية لل�شركة خالل هذه املدة  84,188,000دوالر بانخفا�ض % 3.36
عن نف�س الفرتة من عام  2011والبالغة  87,116,000دوالر ،وقد بلغ مقدار الربح
ال�صايف  509,000دوالر �أمريكي.
ج -ال�شركة العربية لال�ستثمارات البرتولية ( �أبيكورب)
ت�أ�س�ست ال�شركة العربية لال�ستثمارات البرتولية بتاريخ � 14أيلول�/سبتمرب ،1974
بر�أ�سمال م�صرح به قدره  1200مليون دوالر �أمريكي ،ور�أ�سمال مدفوع بالكامل قدره
 550مليون دوالر �أمريكي ،وحدد مقر ال�شركة يف مدينة اخلرب باململكة العربية
ال�سعودية .وت�ساهم جميع الأقطار الأع�ضاء يف املنظمة يف هذه ال�شركة التي ت�أ�س�ست
بهدف الإ�سهام يف متويل امل�شروعــــات وال�صنــــاعة النفطـية و�أوجـه الن�شـاط املتفـرعة
�أو امل�ساعدة لهذه امل�شروعات وال�صناعات مبا يعود بالنفع على الأقطار الأع�ضاء
لتدعيم قدراتها على اال�ستفادة من ثرواتها البرتولية وا�ستثمار مدخراتها لتعزيز
طاقاتها االقت�صادية واملالية.
 - 1متويل امل�شروعات والتجارة لعام 2011
حافظت ابيكورب خالل عام  2011على مكانتها ك�إحدى �أكرب امل�ؤ�س�سات املالية
الإقليمية يف قطاع متويل امل�شروعات والتجارة ،وقد �شهد ن�شاط متويل امل�شروعات
والتجارة يف منطقة اخلليج العربي بع�ض بوادر االنتعا�ش خالل عام  2011مقارنة بال�سنة
ال�سابقة� .أما بالن�سبة ملنطقة �شمال �أفريقيا ،ف�إن الأحداث ال�سيا�سية �أدت �إىل ت�أخري بع�ض
العمليات التمويلية التي مت ال�شروع يف تنفيذها خالل عام  ،2010ويف ظل تلك الظروف،
كان لزاماً على ممويل ومطوري امل�شروعات اتخاذ التدابري االحرتازية الالزمة.
متكنت ابيكورب من موا�صلة تنمية حمفظة قرو�ضها ،حيث بلغ �صايف قيمتها بنهاية
عام  2011نحو  2.8مليار دوالر مقارنة بـ  2.5مليار دوالر بنهاية عام  .2010وعلى
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الرغم من الأحداث ال�سيا�سية التي �شهدتها املنطقة العربية م�ؤخراً� ،إ ّال �أن ابيكورب
متكنت من االحتفاظ مبحفظة قرو�ض عالية اجلودة ،وبف�ضلها ظل ت�صنيف حمفظة
قرو�ض ابيكورب م�ستقرا عند معدل ت�صنيفه الداخلي ،ذي امل�ستوى اجليد البالغ ،AA
يف حني ظلت حاالت الت�أخري املتعلقة ب�سداد �أق�ساط القرو�ض عند �أدنى م�ستوياتها.
بلغ �صايف الأرباح التي حققها ن�شاط متويل امل�شروعات والتجارة خالل عام 2011
نحو  30.75مليون دوالر ،مقارنة بحوايل  26.0مليون دوالر يف عام  .2010وقد ارتفعت
لل�سنة الثانية على التوايل ت�سعرية �صفقات التمويل التي مت توقيعها يف عام  .2011كما
ا�ستفادت ال�شركة من �شراء الأ�صول من الأ�سواق الثانوية بخ�صومات جيدة.
 -2امل�ساهمات املبا�شرة يف ر�ؤو�س �أموال امل�شروعات لعام 2011
تتج�سد الأهداف التي �أن�شئت من �أجلها ابيكورب بامل�ساهمة يف تنمية وتطوير
ومتويل م�شروعات ال�صناعات الهيدوركربونية والطاقة يف املنطقة العربية ،حيث ت�ساهم
اثني ع�شر م�شروعاً متواجداً يف خم�سة �أقطار عربية وهي:
ابيكورب يف ر�ؤو�س �أموال ْ
اململكة العربية ال�سعودية ،ليبيا ،جمهورية العراق ،جمهورية م�صر العربية ،واجلمهورية
التون�سية .وتغطي هذه امل�شروعات �أن�شطة خمتلفة من �صناعات برتوكيماوية ،و�أ�سمدة
نيرتوجينية ،وغازات برتولية م�سالة ،وخدمات جيوفيزيائية وحفر �آبار نفطية وغازية،
وخدمات تخزين للم�شتقات البرتولية.
بلغ �صايف القيمة الدفرتية ملحفظة م�ساهمات ال�شركة يف نهاية عام  2011حوايل
 325مليون دوالر �أمريكي مقارن ًة بحوايل  366مليون دوالر �أمريكي يف نهاية عام
 .2010ويعزى هذا االنخفا�ض واملقدر بحوايل � % 12.6إىل �سببني ،هما :التخارج
من �شركة غاز البحرين الوطنية (بناغاز) خالل الربع الأخري من عام  2011و�أخذ
خم�ص�ص لبع�ض م�ساهمات حمفظة �أبيكورب.
�أظهرت قوائم ابيكورب املالية لعام  ،2011ب�أن الأرباح امل�ستلمة من امل�ساهمات،
وا�صلت م�سارها الت�صاعدي بحيث ارتفعت �إىل حوايل  100مليون دوالر �أمريكي،
مقارن ًة بحوايل  67مليون دوالر �أمريكي مت ا�ستالمها يف عام  .2010وجتدر الإ�شارة
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�إىل �أن هذا امل�ستوى من توزيعات الأرباح امل�ستلمة يف عام  2011يعترب رقماً قيا�سياً
غري م�سبوق يف تاريخ حمفظة م�ساهمات ابيكورب.
 -3النتائج املالية لعام 2011
حققت �أبيكورب �صايف ربح بلغ  105.3مليون دوالر �أمريكي لعام  2011مقارنة
ب�صايف ربح حمقق يف عام  2010بلغ  95.2مليون دوالر �أمريكـي �أي بزيـادة مقـدارها
 % 11عن العام ال�سـابق� .أما الإيـرادات الت�شغيلية لعام  2011فقد بلغت  159مليون
دوالر �أمريكي وذلك بعد خ�صم تكلفة التمويل .وقد وافقت اجلمعية العامة العادية
لأبيكورب ،بناء على تو�صية جمل�س �إدارة ال�شركة يف اجتماعـها املنعقد يف جمهــورية
م�صر العربيـة يف �شهر �أبـريل  ،2012على توزيع مبلغ  45مليون دوالر �أمريكي �أرباحاً
عــــن نتائـج عام  ،2011مع حتـــويل مبلغ  10.5مليون دوالر �أمريكـي لالحتياطـي
القانونـي و�أي�ضاً حتـويل مبلغ  94.8مليون دوالر �أمريكي لالحتياطي العام وذلك من
ح�ساب الأرباح امل�ستبقاة.
 -4ن�شاط متويل امل�شروعات للن�صف الأول من 2012
مرت ال�سوق الأولية لن�شاط متويل امل�شروعات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
و�شمال �إفريقيا بفرتة ركود خالل الربع الأول من عام  ،2012يف حني ات�سمت ال�سوق
الثانوية لتمويل امل�شروعات والتجارة الدولية باحلركة الن�شطة� .أما يف الربع الثاين ،فقد
مت طرح م�شروعني كبريين للتمويل يف الأ�سواق وهما :م�شروع �صدارة للبرتوكيماويات
والذي يتم ترويجه من قبل �شركة �أرامكو ال�سعودية و�شركة  DOWالأمريكية ،وم�شروع
تو�سعة ل�شركة  EMALيف �أبوظبي .ويف هذا ال�صدد ،قدمت �أبيكورب عر�ضاً للم�شاركة
يف ترتيب م�شروع �صدارة مببلغ  100مليون دوالر.
وقد �شاركت �أبيكورب �أي�ضاً يف �ضمان قر�ض البنك الأوربي لال�ستثمار يف م�شروع
ال�شركة امل�صرية للتكرير مببلغ  40مليون دوالر ،ويندرج ال�ضمان املقدم يف باب التعاون
املن�شود بني �أبيكورب والبنك الأوروبي لال�ستثمار بعد �أن ح�صلت على الت�صنيف
االئتماين ( )AAمن م�ؤ�س�سة .Moodys
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ا�ستطاعت ابيكورب �إبرام اتفاقيات �شراء عدد من القرو�ض من ال�سوق
الثانوية مببلغ �إجمايل  190مليون دوالر منذ بداية العام اجلاري .وقد تقل�صت
ن�سبة احل�سم على هذه القرو�ض نظراً لتح�سن و�ضع �سيولة البنوك التي تقوم
بعر�ض قرو�ضها يف ال�سوق الثانوية بعد قيام البنك املركزي الأوروبي ب�ضخ �سيولة
يف النظام البنكي .وفيما يتعلق بن�شاط �إ�صدار االعتمادات امل�ستندية ،متكنت
�أبيكورب من االنتهاء من جميع الإجراءات واالختبارات يف �شهر يونيو ،2012
ويدعم هذه اخلدمة املقدمة وجود �شبكة وا�سعة من الفروع لبنك .JP Morgan
وقد مت عر�ض هذه اخلدمات املالية على عدد من العمالء وقد رحبوا بالتعاون
مع �أبيكورب يف هذا املجال.
 -5النتائج املالية للن�صف الأول من عام 2012
متكنت �أبيكورب من حتقيق �صايف ربح خالل الأ�شهر ال�ستة الأوىل من عام 2012
بلغ  50.6مليون دوالر �أمريكي .بلغ �إجمايل �أ�صول ال�شركة يف  30يونيو  2012مبلغاً
وقدره  5,121مليون دوالر �أمريكي مقارنة مببلغ  4,630مليون دوالر �أمريكي يف 31
دي�سمرب � .2011أما �إجمايل حقوق امل�ساهمني يف ال�شركة فقد ارتفع �إىل  1,227مليون
دوالر �أمريكي مقارنة مببلغ  1,219مليون دوالر �أمريكي يف  31دي�سمرب  .2011قامت
�أبيكورب باقرتا�ض مبلغ ما يعادل  667مليون دوالر �أمريكي عن طريق قر�ض متو�سط
الأجل ،على �أن يُ�ستخدم مبلغ حوايل 400مليون دوالر �أمريكي من القر�ض ل�سداد
القر�ض القائم والذي حل �سداده يف  27مايو  2012وا�ستخدام بقية املبلغ يف تغطية
احتياجات ال�شركة التمويلية.
ومتا�شياً مع خطة ابيكورب لل�سنوات اخلم�س القادمة واملعتمدة من جمل�س الإدارة
بتاريخ  25دي�سمرب  2011والتي تهدف �إىل تنمية ا�ستثمارات و�أ�صول ال�شركة وخف�ض

االعتماد على م�صادر التمويل ق�صرية الأجل ،واالعتماد على م�صادر التمويل متو�سطة
وطويلة الأجل ،وتقلي�ص الفجوة اال�ستحقاقية ما بني الأ�صول واخل�صوم ،قامت ابيكورب
خالل الن�صف الأول من عام  2012باقرتا�ض مبلغ  133مليون دوالر �أمريكي عن طريق
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قر�ض متو�سط الأجل ،على �أن يُ�ستخدم مبلغ القر�ض يف تغطية احتياجات ال�شركة
التمويلية وزيادة حجم م�صادر التمويل متو�سطة الأجل.
 -6املوظفون والتدريب
يبلغ عدد موظفي ابيكورب ،العاملني يف مقر ال�شركة يف اخلرب باململكة العربية
ال�سعودية ،ويف الوحدة امل�صــرفية اخلارجيـة مبملكة البحرين ،يف الوقــت احلايل 116
موظفاً حوايل  % 69منهم من الكوادر العربية ( 80موظفاً) ،والباقني من جن�سيات
غري عربية ( 36موظفاً) .وتقوم ال�شركة عند احلاجة ووفقاً ال�سرتاتيجية املوارد
الب�شرية بزيادة عدد العنا�صر غري العربية املن�ضمة �إىل ال�شركة وذلك لتحقيق التوازن
بني اخلربات العربية وغري العربية والتي ت�شغل بع�ض الوظائف الفنية والتخ�ص�صية
التي تتطلب خربات غري متوفرة لدى الكفاءات العربية املتاحة حالياً والتي ولئن توفرت
�أحياناً �إال �أنه ي�صعب احل�صول عليها.
تبذل ال�شــــركة جهــــوداً لتنمية مهارات وقدرات العاملني فيها ،وذلك لتحقيق
التوازن بيـن االحتياجات التدريبـــية الالزمـــة لكفاءة �أداء العمل و�ضرورة مواكبة
التطورات احلديثة يف املجاالت االقت�صــــادية واملاليــــة والبـــرتوليــــة والإدارية
وجمال االت�صــــاالت وتقنيـــات املعلـــومات .وذلك من خالل برنامــج حتليل �أداء
العاملني.
وتقوم ال�شركة بو�ضع خطط لتنمية مهارات موظفيها با�شراكهم يف دورات ق�صرية
مكثفة يف �شتى املجاالت مع الرتكيز على الدورات املخت�صرة يف املجاالت امل�صرفية
وال�صناعة البرتولية ،وتدريب اخلريجني اجلدد من اجلن�سيات العربية الذين يلتحقون
بالعمل بال�شركة حمليا وباخلارج.
د -ال�شركة العربية للخدمات البرتولية
ت�أ�س�ست ال�شركة العربية للخدمات البرتولية بتاريخ  23ت�شرين الثاين/نوفمرب 1975
بر�أ�سمال م�صـــرح به قدره  100مليون دينار ليــبي ور�أ�سمـــال مدفــــوع قدره  44مليون
وح ّدد مقر ال�شركة مبدينة طرابل�س – ليبيا ،وت�ساهم فيها جميع الأقطار
دينار ليبيُ ،
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الأع�ضاء يف املنظمة .وقد �أن�شت بهدف تقدمي اخلدمات البرتولية التي كانت حكراً
على �شركات النفط الكربى التي متتلك الأ�سرار والتقنيات واخلربة واملهارات يف جمال
اخلدمات البرتولية ،وذلك عرب �إن�شاء �شركات متخ�ص�صة يف فرع واحد �أو �أكرث من
فروع اخلدمات البرتولية.
وقـد تـم زيـادة ر�أ�س مال ال�شــركة مـن ( )44مليــون دينـار ليبي �إىل ( )49مليون
دينار ليبي مبوجب قرار اجلمعية العمومية رقم  2010/38/221ال�صادر بتاريخ
.2010/6/16
 -1ن�شاط ال�شركة خالل عام 2011
ا�ستمر ن�شاط ال�شركة مبتابعة ودعم ال�شركات الثالثة القائمة ودرا�سة م�شاريع
م�ستقبلية ميكن امل�شاركة فيها ،واجلدير بالذكر هنا �أن امل�شروع امل�شرتك مع �شركة
ويذرفورد ب�إن�شاء �شركة م�شرتكة حتت م�سمى ال�شركة العربية لتطوير حقول النفط
قد تعرث وما زال قيد املتابعة من �إدارة ال�شركة ويف نف�س الوقت لقد قامت ال�شركة
بعدة ات�صاالت ومناق�شات مع �شركات �أخرى لغر�ض �إن�شاء �شركات م�شرتكة يف �إطار
�أغرا�ض ال�شركة .وقد مت فعال عقد عدة اجتماعات مع �شركة كويت انرجي و�شركة
�سيرنجي بهدف االتفاق على �إقامة م�شروع م�شرتك يف جمال الدرا�سات اجليولوجية.
وال تزال املفاو�ضات م�ستمر ًة �إىل حني توقيع مذكرة تفاهم وا�ستكمال �إجراءات
الت�أ�سي�س خالل الفرتة القادمة ب�إذن اهلل .كما مت عقد عدة اجتماعات مع �شركة
�شلمربجي و�شركة و�سرتن جيكو وما زالت االت�صاالت قائمة لإيجاد �صيغة منا�سبة
لل�شراكة .كذلك قررت ال�شركة الرتكيز على حت�سني وتطوير �أداء �شركاتها القائمة
حاليا ،والعمل على التو�سع من خاللها ودرا�سة �إمكانية فتح فروع لها يف الدول
العربية الأع�ضاء ،وهي:
•ال�شركة العربية للحفر و�صيانة الآبار،
•ال�شركة العربية جل�س الآبار،
•ال�شركة العربية خلدمات اال�ستك�شاف اجليوفيزيائي.
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 -2النتائج املالية خالل عام 2011
بلغ �صايف خ�سارة ال�شركة ل�سنة  2011مبلــغ وقـدره ( )469,429دينار ليبي وهذا
بعد خ�صم �إجمايل امل�صروفات وقدرها  2,449,437دينار ليبي من املبالغ امل�ستلمة
كفوائـد عـن الوديعة وقـدرها  104,806دينار ليبي ومبلـغ تعـديالت �سنـوات �سابقـة
وقـــدره  1,915,162دينار ليبي وقد ُر ّحل �صايف اخل�سارة حل�ساب الأرباح املرحلة،
لي�صبح �إجمايل الأرباح املرحلة  2, 297 ,839دينار ليبي يف . 2011/12/31
 -3القوى العاملة والتدريب
بلغ �إجمايل عدد العاملني بال�شركة (� )14أربعة ع�شرة م�ستخدماً كما هو مو�ضح يف
�شهر يونيو  ،2012جميعهم من رعايا الدول العربية.
 -4النتائج املالية للن�صف الأول من عام :2012
ميكن تلخي�ص النتائج املالية لل�شركة العربية للخدمات البرتولية للن�صف الأول الذي
ينتهي يف  2012/6/30كالآتي-:
(�ألف دينار ليبي)
				
جمموع الإيرادات
				
جمموع امل�صروفات
					
خ�سائر الفرتة

24.6
1 ,425,9

()1 ,401,3

(مليون و�أربعمائة وواحد �ألف وثالثمائة دينار ليبي)
هـ  -ال�شركة العربية للحفر و�صيانة الآبار (�أدووك)
ال�شركـة العربية للحفر و�صيانة الآبار �إحدى ال�شركات العربية املتخ�ص�صة يف حفر
و�صيانة �أبار النفط والغاز براً وبحراً ،واملنبثقة عن بع�ض ال�شركات العربية املنبثقة عن
منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول.
363

وقد ت�أ�س�ست مبوجب اتفاقية دولية بني ثالث �شركات هي ال�شركة العربية للخدمات
البرتولية وال�شركة العربية لال�ستثمارات البرتولية و�شركة �سانتايف للخدمات الدولية
وذلك يف �سنة 1979م بر�أ�س مال م�صرح به وقدره ( )12مليون دينار ليبي ور�أ�س مال
مدفوع قدره ( )12مليون دينار ليبي متت زيادته �إىل ( )60مليون دينار ليبي ،ومقرها
الرئي�سي مدينة طرابل�س  -ليبيا.
باعت �شركة �سانتايف ح�صتها يف ال�شركة العربية للحفر و�صيانة الآبار �إىل �شركة
(فر�ست انرجى ليمتد) يف عام .2009
 -1ن�شاط ال�شركة خالل عام 2011
حققـــت ال�شــركة خالل ال�شهـــــرين الأولني من �سنة  2011ن�سبة ت�شغيل
بلغت  ،% 100حيث كانت ت�شغل ( )17حفارة مملوكة لل�شركة �إ�ضافة �إىل عدد
( )5حفارات م�ست�أجرة من ال�شركة ال�صينية وحفارة واحدة من ال�شركة الكويتية
وحفارتني من �شركة كروا�سكو ليكون �إجمايل احلفارات التي كانت تعمل لدى
ال�شركة يف بداية ال�سنة ( )25حفارة.
يف �أعقاب الأحداث التي عمت �أرجاء ليبيا ،قامت �إدارة ال�شركة بتقييم الظروف
و�إعداد اخلطط لإجالء جميع امل�ستخدمني الذين ال يرغبون يف اال�ستمرار يف
العمل وت�أمني احلرا�سة املطلوبة ملمتلكات ال�شركة املتمثلة يف مبلغ جمموعه ()27
موقعاً بال�صحراء ( 16حفارة مملوكة لل�شركة و 8حفارات م�ست�أجرة وموقعني ثابتني
احدهما بامتياز �103أ والآخر بامتياز � ،115إ�ضافة �إىل مقر ال�شركة الرئي�سي
مبدينة طرابل�س) .ومت �إخالء جميع املواقع بال�صحراء بالتن�سيق مع ال�شركات
امل�شغلة.
لقد مت تكليف �شركة متخ�ص�صة يف النقل الثقيل ومقرها مدينة �أوجلة بتوفري
احلماية لعدد من حفارات ال�شركة اململوكة وامل�ست�أجرة �إ�ضافة �إىل موقع امتياز �103أ،
ومت تخزين عدد كبري من �شاحنات ال�شركة ورافعاتها و�سياراتها يف مقر �شركة النقل
ب�أوجلة وبالتايل املحافظة عليها .كما قامت ال�شركة بالتن�سيق مع م�ستخدمي ال�شركة
القاطنني مبنطقة زلة وحقلي ال�شرارة والفيل وبع�ض الأهايل يف مناطق تواجد
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احلفارات واملعدات مبا يف ذلك جبل نفو�سة وطرابل�س بتخزين عدد من معدات و�آليات
ال�شركة يف مزارعهم اخلا�صة للحفاظ عليها.
مت اال�ستيالء على عدد من ال�سيارات والآليات املتواجدة مبقر ال�شركة الرئي�سي،
وعندئذ قررت الإدارة و�ضع خطة طوارىء) وفيما يلي ملخ�ص لها:
• و�ضع خطة مالية للمحافظة على م�ستخدمي ال�شركة الوطنيني على �ضوء
ال�سيولة املتوفرة.
• ت�أمني احلرا�سة الالزمة جلميع حفارات ومواقع ال�شركة بال�صحراء.
• خماطبة امل�صرف التجاري العربي الربيطاين واجلهات ذات االخت�صا�ص
باحلكومة الربيطانية ل�صرف امل�ستحقات للغري وخا�صة ال�شركات املوردة.
• �إمكانية ت�شغيل بع�ض حفارات ال�شركة.
• العمل على ا�ستمرار احلفارة رقم ( )1يف �سوريا وا�ستبدال امل�ستخدمني ذوي
املرتبات العالية مب�ستخدمني �آخرين.
• �إمكانية احل�صول على الديون امل�ستحقة من ال�شركات امل�شغلة.
وا�ستطاعت ال�شركة املحافظة على حمتويات املخازن والتي تقدر بحوايل ()15
مليون دوالر �أمريكي ،كما ا�ستطاعت تهريب بع�ض الآليات واملعدات من مقر ال�شركة
الرئي�سي �إىل مزارع بع�ض م�ستخدميها.
بعد انتهاء �أحداث ليبيا يف �أغ�سط�س  ،2011قامت �إدارة ال�شركة بت�شكيل جلان
حل�صر الأ�ضرار يف كل املواقع وا�سرتجاع ما ميكن ا�سرتجاعه من املعدات والآليات
املفقودة وت�شكيل جلان ل�صيانة احلفارات واملواقع لإعادتها �إىل العمل ب�أ�سرع وقت
ممكن ومتكنت من �إرجاع حفارتني للعمل قبل نهاية .2011
 -2النتائج املالية لل�شركة لعام 2011
لقد تعر�ضت ال�شركة خالل الأحداث اىل فقدان بع�ض املعدات وتخريب للبع�ض
الآخر .ومتثل فقدان املعدات يف الأ�صول املنقولة مثل ال�سيارات والرافعات وكذلك
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حمركات توليد الطاقة على احلفارات ومعدات املخيمات واملكيفات واملطابخ و�أدوات
الور�ش وغريها من املعدات املنقولة.
و�أ�شار التقرير الأويل �إىل �أن حجم اخل�سائر وفقدان املعدات الذي تعر�ضت له ال�شركة
قد ي�صل �إىل  25مليون دوالر �أمريكي� .إال �أن هذا الرقم انخف�ض كثرياً بف�ضل جهود بع�ض
م�ستخدمي ال�شركة والذين متكنوا من ا�سرتجاع العديد من هذه املعدات والآليات.
وقد �أمكن ا�سرتداد معدات و�آليات بلغت قيمتها الإجمالية ( )12,600,000دوالر
�أمريكي واملعدات والآليات التي مل يتم ا�سرتجاعها وقد ثبت يف ال�سجالت كخ�سائر
جمموع قيمتها الأ�صلية ( )14,062,065دينار ليبي وقيمتها الدفرتية ()6,212,519
دينار ليبي .وقد مت حتميل ح�ساب الأرباح واخل�سائر مببلغ ( )6,212,519دينار ليبي
وهي القيمة الدفرتية للأ�صول املفقودة.
 -3التدريب والقوى العاملة
بد�أت العمالة يف الرجوع �إىل العمل تدريجياً اعتباراً من  2011/8/20ح�سب
احلاجة و�أخرياً �صدرت تعليمات الإدارة �إىل جميع العاملني الوطنيني بالعودة �إىل
العمل بدوام كامل اعتباراً من  .2012/2/1وعدد العاملني الإجمايل بال�شركة ()822
م�ستخدم وطني و( )14م�ستخدم عربي و( )5م�ستخدمني �أجانب بعدد �إجمايل 841
م�ستخدماً.
 -4ن�شاط ال�شركة خالل الن�صف الأول من عام 2012
�شهدت فرتة ال�ستة الأ�شهر الأوىل من �سنة  2012ا�ستقرارا يف الطلب على عمليات
احلفر فلم ي�شهد �سوق احلفر طلب على املزيد من احلفارات بل قامت بع�ض ال�شركات
بتقلي�ص برامج احلفر مما دعا �إىل تقلي�ص عدد احلفارات العاملة للعديد من مقاويل
احلفر .وكان ت�أثريه على ال�شركة العربية للحفر بت�سريح �إحدى احلفارات متكنت من
�إعادة ت�شغيلها وتقدمي تخفي�ضات يف �أ�سعار ت�شغيل احلفارات.
ومل ي�شهد ن�شاط احلفر يف دولة املقر �أي ن�شاط ملحوظ وكانت �أحد الأ�سباب لذلك هو
ت�أخر اعتمادات ميزانيات �شركات البرتول حيث توجد حاليا يف دولة املقر  18حفارة متوقفة
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عن الن�شاط ولي�ست جميعها بحالة جيدة.ومن املتوقع �أن يتح�سن الطلب على خدمات احلفر
بعد االنح�سار الن�سبي لت�أثري الأزمة االقت�صادية على بع�ض امل�ؤ�س�سات والدول.
 -5موجز عن ميزانية ال�شركة يف �سنة 2012
مت اعتماد ميزانية تقديرية عن الفرتة من � 2012/1/1إىل  2012/12/31وتتوقع
�إدارة ال�شركة �أن يكون �إجمايل الدخل عن الفرتة مببلغ ( )58,454,000دوالر �أمريكي ،و�أن
تكون �إجمايل امل�صروفات مببلغ ( )51,056,000دوالر �أمريكي وبذلك يكون �صايف الأرباح
( )7,398,000دوالر �أمريكي و�أرباح نقدية مببلغ ( )20,555,000دوالر �أمريكي.
كما مت اعتماد ميزانية ر�أ�سمالية عن الفرتة من � 2012/1/1إىل 2012/12/31
مببلغ ( )14,154,000دوالر �أمريكي على عمليات ليبيا ومبلغ ( )1,000,000دوالر
�أمريكي على عمليات �سوريا مبجموع ( )15,154,000دوالر �أمريكي.
و -ال�شركة العربية جل�س الآبار (�أولكو)
وهي �إحدى ال�شركات املتخ�ص�صة التابعة لل�شركة العربية للخدمات البرتولية،
وت�أ�س�ست بتاريخ  1983/3/24بر�أ�سمال قدره ( )20مليون دوالر �أمريكي مدفوع
بالكامل ،وحدد مقرها مبدينة بغداد – جمهورية العراق .وت�ساهم يف هذه ال�شركة
جميع الأقطار الأع�ضاء يف املنظمة بن�سب مت�ساوية لن�سب م�ساهمة هذه الأقطار يف
ال�شركة العربية للخدمات البرتولية ،وهي متخ�ص�صة يف عمليات ج�س وتثقيب الآبار
ولها مركز للعمليات يف ال�شمال واجلنوب.
 -1ن�شاط ال�شركة للفرتة 2012 /6/ 30 – 2011/1/1
ا�ستمرت ال�شركة العربية جل�س الآبار خالل عام  2011/يف تقدمي خدمات ج�س
وتثقيب الآبار يف عموم حقول العراق ويالحظ على ن�شاطها ما يلي:
1 .1ارتفع حجم الأعمال ونوعياتها املقدمة �إىل �شركة نفط ال�شمال ،فيما ا�ستمر
حجم العمليات باملحافظة على م�ستواه كما يف عام  2010والتي مت تنفيذها
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ل�صالح عدد من ال�شركات يف اجلنوب ب�سبب دخول �شركات عقود الرتاخي�ص
يف اجلنوب والتي قامت با�ستخدام �شركات اخلدمة العاملية ون�شري هنا �إىل �أن
اجل�س العربية لديها �أمكانية لإجناز عدد �أكرب من الأعمال فيما لو مت تكليفها
بها �سواء عن طريق ا�ستخدام معداتها املتوفرة �أو عن طريق التعاون مع �شركات
عاملية كون كلفها ومعداتها مناف�سة لغريها من ال�شركات.
 2 .2حمافظة �إيرادات ال�شركة على م�ستواها مع حت�سنها ب�شكل ب�سيط رغم تطوير
نوع اخلدمات املقدمة.
 3 .3ارتفاع �أرباح ال�شركة مقارنة بعام  2010لزيادة حجم العمل واال�ستمرار يف
تقنني امل�صروفات.
4 .4تقدمي خدمات ج�س وتثقيب الآبار ل�شركات خا�صة متعاقدة مع وزارة النفط العراقية.
 5 .5تقدمي خدمات جديدة لقطاع �شركات اال�ستخراج مثل جم�سات قيا�س ت�آكل
بطانة الآبار والفحو�صات الإنتاجية.
6 .6و�صول �أجهزة ومعدات جوفية جديدة والتي مت �شرا�ؤها با�ستثمار �أرباح ال�شركة
يف هذا املجال وكانت ال�شركة قد تعاقدت على �شرائها عام  2011وت�ستخدم
هذه املعدات حالياً بنجاح يف حقول �شركة نفط ال�شمال.
 7 .7قيام ال�شركة ب�إدخال كافة �أنواع املثقبات ال�ستخدامها يف املكامن املعقدة
وبذلك �أ�صبح لدى ال�شركات القابلية لتنفيذ �أي عمل من هذا النوع .
 8 .8ا�ستمرت ال�شركة ب�إجراء �أعمال �صيانة و�أعمار املن�ش�آت والعربات والأجهزة
واملعدات القدمية لأغرا�ض �إدامة العمل والأبنية.
9 .9مت �أجناز عمليات ج�س وتثقيب الآبار ح�سب عقود �أ�صولية مت توقيعها مع كل
من �شركات نفط اجلنوب ونفط ال�شمال واحلفر العراقية ونفط مي�سان.
ويالحظ بان �أعمال ال�شركة و�إيراداتها و�أرباحها قد ارتفعت ب�شكل ب�سيط لقيام
ال�شركة بتحديث معداتها وعرباتها وح�صولها على �شهادات يف ال�سالمة ال�صناعية
والبيئة من انكلرتا و�شهادة عدم �شمولها باملقاطعة من احلكومة الأمريكية.
368

�أن�شطة املنظمة خالل عام 2012

لقد بلغت عدد �أعمال عام  2011والن�صـــف الأول مــن عام  2012ما جممـوعه
 351عملية جـ�س ناجحـة حقـقت �إيرادات و�أربـاح لنفــ�س الفرتة مقدارها 8,103,371
دوالر و 1,317,338دوالر على التوايل.
 - 2العالقـات مع اجلهات العراقـية امل�ستـفيدة
ا�ستمرت وزارة النفط ودوائرها املركزية و�شركات نفط ال�شمال ونفط اجلنوب
ونفط مي�سان ونفط الو�سط واحلفر العراقية يف تقدمي امل�ساعدات �إىل ال�شركة العربية
جل�س الآبار على النحو التايل:
• وجه معايل وزير النفط �شركة نفط الو�سط بتخ�صي�ص قطعة �أر�ض كموقع
عمل لل�شركة العربية جل�س الآبار يف مواقع ال�شركة يف حقل �شرق بغداد وذلك
ح�سب طلب اجل�س العربية.
• قامت الدائرة االقت�صادية ب�إعداد كافة الكتب الر�سمية املطلوبة من قبل دوائر
ال�ضريبة واجلمارك لتغطية �أعمال ال�شركة.
• قامت الدائرة االقت�صادية واملالية با�ست�صدار كافة املوافقات الأمنية ل�شراء
املثقبات و�إدخالها �إىل العراق و�إي�صالها �إىل مواقع العمل.
• قامت الدائرة الإدارية بتزويد ال�شركة بكافة الكتب الإدارية الالزمة لعملها.
• قامت �شركات اال�ستخراج بتوفري كافة املحروقات وبع�ض املواد الالزمة للعمل.
• قامت دائرة الدرا�سات والتخطيط واملتابعة بامل�ساعدة يف ح�صول ال�شركة على
تراخي�ص حيازة العنا�صر امل�شعة واملالجئ العائدة لها.
• قامت دائرة املكامن وتطوير احلقول مب�ساعدة ال�شركة يف الأمور الفنية التي
حتتاجها ال�شركة وكذلك يف تف�سري جم�سات عدد من الآبار ،كما قامت الدائرة
بتدريب مهند�س على تف�سري جم�سات الآبار.
• توفري احلماية الالزمة لل�شركة ومنت�سبيها ،وال �سيماً عند نقل خمرجات
التثقيب والعنا�صر امل�شعة من قبل احلمايات النفطية.
• توقيع عقود عمليات اجل�س والتثقيب مع �شركات اال�ستخراج لعام  2012وتقوم
دائرة الدرا�سات والتخطيط برتويج امل�صادقة عليها من قبل وزارة النفط .
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• قامت �شركات قطاع اال�ستخراج بتوفري خمازن حلفظ املثقبات ولوازمها.
• قامت �شركات قطاع اال�ستخراج بت�سديد كافة تكاليف العمليات لعام 2011
فيما قدمت �شركة نفط ال�شمال �سلفاً مالية عن �أعمال عام  2011و�سيجري
ت�سوية هذه ال�سلف مع تكاليف الأعمال ل�صالح هذه ال�شركة يف نهاية ال�سنة
على غرار ما هو معمول به �سنوياً.
•قامت �شركتا نفط ال�شمال ونفط اجلنوب بت�سديد الق�سطني الأول والثاين
عن عامي  2011و 2012من ديون ال�شركة العربية جل�س الآبار يف ذمة وزارة
النفط العراقية مبوجب اتفاقية ت�سوية ديون ال�شركة و�آلية الت�سديد املوقعة بني
ممثلي احلكومة العراقية وال�شركة العربية جل�س الآبار.
 -3التدريب والتطويـر
قامت ال�شركة ب�إ�شراك عدد من منت�سبيها يف دورات تدريبية داخل القطر خالل
عام  2011والن�صف الأول من عام  2012على النحو التايل:
• تدريب مهند�سني اثنني ( )2على ت�شغيل املج�سات االنتاجية.
• تدريب مدير ق�سم ال�سالمة ال�صناعية يف انكلرتا وح�صول ال�شركة على �شهادة
ال�صحة وال�سالمة والبيئة (.)HSE
• تدريب مهند�سني اثنني ( )2يف ال�صني على �أجهزة ج�س الآبار املفتوحة.
•تدريب مهند�س واحد يف ال�صني على تف�سري جم�سات ت�آكل البطانة.
 -4العاملون يف ال�شركــة
بلغ عدد العاملني يف ال�شركة ( )61منت�سباً خالل عام .2012
 -5نتائـج الن�شاط املالـي لل�شركـة
ا�ستمر العمل عام  2011و الن�صف االول من عام  2012بتنفيذ عمليات اجل�س
والتثقيب يف حقول كل من �شركتي نفط ال�شمال ونفط اجلنوب  ،وقد حققت ال�شركة
ربحا �صافيا خالل عام  2011قدره  713962دوالر ،كما حققت خالل الن�صف االول
من عام  2012ربحا �صافياً قدره  603376دوالر.
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ز -ال�شركة العربية خلدمات اال�ستك�شاف اجليوفيزيائي
ت�أ�س�ست ال�شركة العربية خلدمات اال�ستك�شاف اجليوفيزيائي عام ،1984
بر�أ�سمال م�صــــرح به قدره ( )19مليون دينار ليبي ،ور�أ�سمال مدفوع قدره ()19
مليون دينار ليبي مب�ساهمة كل من ال�شركة العربية للخدمات البرتولية بن�سبة
 ،% 66.66وال�شركة العربية لال�ستثمارات البرتولية (�أبيكورب) بن�سبة ،% 16.67
وح ّدد مقر ال�شركة مبدينة طرابل�س -
وامل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط بن�سبة ُ ،% 16.67
ليبيا.
�أوال  -ن�شاط الفرق خالل عام 2011
الفرقة الثانية ()AG-002
ا�ستمرت الفرقة يف ن�شاطها يف القطعة م ن  -100ل�صالح �شركة اخلليج العربى
للنفط م�سجلة  219.10كم مربع خالل �شهر يناير و  51.05كم مربـــــع خالل
�شهر فرباير بـــــعد ذلك انتقـــلت الفرـــة للعمـــل ل�صالح �شــركة تاتنــفت بالقطعة
 82 - 4م�سجلة  14.90كيلو مرت مربع خالل الأيام الأوىل من �شهر فرباير وفى
 20فرباير توقف الن�شاط ال�سيزمى للفرق عن العمل جراء الأحداث الذى �شهدتها
ليبيا خالل �سنة .2011
�سجلت هذه الفرقة ما جمموعه  285.05كيلو مرت مربع خالل �سنة .2011
الفرقة الثالثة ()AG003
ا�ستمرت هذه الفرقة فى عملها ل�صالح �شركة اخلليج العربي للنفط فى
القطعة م ن  -7Aم�سجلة  237.27كم مربع خـــالل �شهر يناير173.31 ،كم مربع
خالل �شهر فرباير وبنهاية �سنة � 2011أجنزت الفرقة ما جمموعه  410.58كم
مربع .
مركز معاجلة البيانات ال�سيزمية امل�شرتك مع �شركة �سى جى جى-:
توقف مركز معاجلة البيانات ال�سيزمية امل�شرتك بني �شركة �أجي�سكو و�شركة �سى
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جى جى فريتا�س عن الن�شاط خالل �سنة  2011جراء الأحداث التي ح�صلت يف
ليبيا.
النتائج املالية للن�صف الأول من عام 2011
بلغ �إجمايل �إيرادات الت�شغيل والإيرادات الأخرى لتلك الفرتة ما جمموعه 10,383
�ألف دينار ليبي ،يف حني بلغ �إجمايل امل�صروفات � 16,791ألف دينار ليبي ،مبا يحقق
خ�سارة قدرها (� )6,448ألف دينار ليبي.
التدريب واليد العاملة
يعترب برنامج التدريب والتطوير يف ال�شركة قد توقف كلياً جراء الأحداث التي
ح�صلت يف ليبيا خالل �سنة .2011
بنهاية عام  2011بلغ عدد القوى العاملة بال�شركة ( )218م�ستخدماً ،منهم 217
عربياً وم�ستخدم واحد �أجنبي.
ثاني ًا :ن�شــاط الفرق خالل الن�صف الأول من عام 2012
الفرقة الثانية () AG-002
بد�أت الفرقة يف ن�شاطها بعد توقف لفرتة �سنة جراء الأحداث التي مرت بها ليبيا
ا�ستمرت هذه الفرقة يف عمليات امل�سح ل�صالح �شركة اخلليج العربي للنفط يف امتياز
 -47منجزة 165.20كم مربع فى �شهر مايو و  237.88كم مربع فى �شهر يونيو� .أي
�أن �إنتاجية هذه الفرقة لهذه الفرتة هى  403.08كم مربع.
الفرقة الثالثة ( )AG003
بد�أت الفرقة يف ن�شاطها بعد توقف لفرتة �سنة جراء الأحداث التي مرت بها
ليبيا ل�صالح �شركة اخلليج العربي للنفط يف القطعة م ن –  4منجزة 34.42
كم مربع خالل �شهر فرباير و 232.58كم مربع خالل �شهر مار�س و217.45
كم مربع خالل �شهر �أبريل و 236.48كم مربع خالل �شهر مايو و 228.94كم
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مربع خالل �شهر يونيو� .أى �أن �إنتاجية هذه الفرقة لهذه الفرتة هي 949.87
كم مربع.
مركز معاجلة البيانات ال�سيزمية امل�شرتك مع �شركة �سى جى جى
توقف مركز معاجلة البيانات ال�سيزمية امل�شرتك بني �شركة �أجي�سكو و�شركة �سى
جى جى فريتا�س عن الن�شاط خالل �سنة  2011جراء الأحداث التي ح�صلت يف ليبيا
ومل ي�ست�أنف ن�شاطه �إىل تاريخنا هذا.
النتائج املالية للن�صف الأول من عام 2012
بلغ �إجمايل �إيرادات الت�شغيل والإيرادات الأخرى ما جمموعه � 14,543ألف دينار
ليبي ،بينما بلغ �إجمايل امل�صروفات � 12,364ألف دينار ليبي� ،أي حتقيق ربح �صايف
قدره � 2,179ألف دينار ليبي.
التدريب واليد العاملة
مع نهاية الن�صف الأول من �سنة 2012م بلغ عدد القوى العاملة بال�شركة ()646
م�ستخدماً.
لكيمياويات املنظفات (�أرادت)
ح -ال�شركة العربية
ّ
ت�أ�س�ست ال�شركة بتاريخ  1981 /3/ 12بر�أ�سمال م�صرح به قدره  72مليون دينار
عراقي ،ور�أ�سمال مكتتب به ومدفوع بالكامل قدره  36مليون دينار عراقي ،وحدد مقر
ال�شركة مبدينة بغداد – جمهورية العراق .وت�ساهم يف هذه ال�شركة ثالثة �أقطار �أع�ضاء
يف املنظمة هي جمهورية العراق واململكة العربية ال�سعودية ودولة الكويت ،بالإ�ضافة
�إىل ثالث �شركات هي ال�شركة العربية لال�ستثمارات البرتولية (�أبيكورب) ،وال�شركة
العربية للتعدين – الأردن ،وال�شركة العربية لال�ستثمار.
�أو ً
ال :ن�شاط ال�شركة خالل عام 2011
متكنت ال�شركة خالل عام  2011من املحافظة على م�ستويات عالية يف الت�شغيل
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والت�سويق وحتققت خالل العام نتائج جيدة رغم ت�أثر عمليات ت�سويق الإنتاج بالأحداث
اجلارية يف اجلمهورية العربية ال�سورية ،حيث �إن العمالء الرئي�سني لل�شركة هم من
اجلمهورية العربية ال�سورية.
حتققت خالل عام  2011مبيعات �صافية جتاوزت قيمتها ما يعادل ( )83مليار
دينار عراقي واملعادلة حلوايل ( )5,70مليون دوالر �أمريكي  ,حيث �سوقت ال�شركة
( )34504طن من مادة االلكيل بنزين امل�ستقيم مقابل حوايل ( )36326طن مت
ت�سويقها خالل عام  2010كما �سوقت ال�شركة خالل عام  2011الفائ�ض من منتجاتها
الو�سطية كالربافني وبحدود ( )1490طن ومادة االك�سرتاكت ( )B.T.Xبحدود
( )6600طن �إ�ضافة �إىل املنتجات العر�ضية الأخرى.
الو�ضع املايل لعام 2011
�أظهرت البيانات حتقق جممل ربح يف عام  2011يقارب الـ( )9,10مليون
دوالر مقارنة مبجمل ربح متحقق خالل عام  2010معادل حلوايل ( )8,9مليون
دوالر فيما بلغ الربح النهائي لل�سنة املالية املنتهية يف  2011/ 12 /31بحدود
( )9,7مليون دوالر مقابل ربح نهائي متحقق يف عام  2010بحدود ( )12مليون
دوالر .
القوى العاملة والتدريب خالل عام 2011
متيزت حركة القوى العاملة خالل العام با�ستقرار الكادر املتقدم املتبقي ومت تعيني
كوادر �شابة لأ�شغال ال�شواغر الوظيفية يف مالك ال�شركة .وبنهاية عام  2011بلغ عدد
العاملني يف ال�شركة ( )338عامال منهم  295عراقياً وعاملني من العرب.
ثاني ًا :ن�شاط ق�سم امل�شاريع للن�صف الأول من عام 2012
نتيجة لتوقف �أنتاج البنزين خالل الربع الثاين من عام  2012ب�سبب �إعمال ت�أهيل
الأفران وا�ستبدل مفاعالت يف وحدات �أنتاج البنزين (خط العطريات) حيث قامت
ال�شركة بتعوي�ض النق�ص با�سترياد الكميات املطلوبة لإدامة العملية الإنتاجية ومتكنت
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ال�شركة من حتقيق خطة الإنتاج مكنت ال�شركة من حتقيق خطة الإنتاج وبالن�سب املبينة
يف اجلدول املبني يف التقرير.
مت العمل مبجموعة م�شاريع منها-:
•اخلزانات :بهدف زيادة ال�سعة اخلزنية للمواد الو�سطية املرغوبة ت�سويقيا يف
م�صنع ال�شركة فقد بلغت ن�سبة االجناز لإن�شاء خزانني �سعة كل منها ( 500م)3
خلزن مادة الـ  BTXواملواد الو�سطية الأخرى  ،% 96كذلك مت تنفيذ �أن�شاء
خزان �سعة ( 1000م )3خلزن املواد الو�سطية الأخرى حيث بلغت .% 88
•االنتهاء من تنفيذ م�شروع  20دار �سكني واطئة الكلفة و�سكن عزاب وحمالت
خدمية عدد ( )6ب�أ�سلوب التنفيذ .االنتهاء من تطوير �أنظمة احلا�سبة يف
ال�شركة والعاملة مبوجب لغة االوراكل با�ستبدال الأنظمة احلالية ب�أخرى
متطورة ومرنة يف اال�ستخدام.
•بعـد �إجـراء درا�سـات فنيـة لتحـديد املعدات احلرجة الواجبة اال�ستبدال �أو
الت�أهيل يتم متابعة ت�صنيع وجتهيز املفاعالت ( )V1/ V2 08و�إعمال ت�أهيل
الفرن  H108مع �شركة  KPSاجليكية ومتابعـــة حتديث منظومة ال�سيطرة
على عمل ال�صمام الدوار ( )Rotary Valveيف وحــــدة الإنتاج الربافني
( )Molex Unitكما مت التعاقد على �شراء برج تربيد لوحدة النرتوجني
وكاب�سة الهواء.
•�سعت ال�شركة لتطوير �أداء العاملني يف املجاالت الفنية والإدارية واملالية كافة
من خالل �إ�شراكهم بالدورات الت�أهيلية لزيادة كفاءاتهم املهنية ،وبلغت ن�سبة
امل�شاركني يف برامج التطوير حوايل  % 51من املخطط لغاية منت�صف العام
� .2012أما يف جمال الدرا�سات وبعد االنتهاء من درا�سة تطوير خط العطريات
والتي �أجرتها �شركة  .GTC - Technologyت�سعى ال�شركة لإجناز الأعمال
الهند�سية و�أعمال امل�شرتيات للمعدات واملواد والإن�شاء من خالل االتفاق مع
ائتالف مقاول لإجنازها ،كذلك االنتهاء من درا�سة تطوير خطي الربافينات
وااللكلة لرفع �سقف الطاقات الإنتاجية �إىل � 72ألف طن الب �سنوياً مع �شركة
375

 MeiYangالهند�سية والتي �أجرت هكذا تطوير خلط �إنتاج الربافني والالب
ل�صالح �شركة  SINOPECال�صينية.
النتائج املالية خالل الن�صف الأول من عام 2012
تظهر احل�سابات املالية للن�صف الأول من عام  2012حتقق �إجمايل ربح يعادل
( )6,4مليون دوالر وب�إ�ضافة الإيرادات الأخرى وخ�صم امل�صروفات العمومية لل�شركة
يكون الربح النهائي للفرتة بحدود ( )2,3مليون دوالر.
القوى العاملة و خالل الن�صف االول من عام 2012
�سعت ال�شركة لتطوير �أداء العاملني يف املجاالت الفنية الإدارية واملالية كافة من
خالل �إ�شراكهم بالدورات الت�أهيلية لزيادة كفاءاتهم املهنية ،وبلغت ن�سبة امل�شاركني
يف برامج التطوير حوايل  % 45من املخطط لغاية منت�صف العام  .2012بلغ عدد
العاملني يف ال�شركة  342عامال منهم  297عراقيا وعامل واحد من العرب.
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البيانات ال�صحفية ال�صادرة عن اجتماعات جمل�س وزراء
املنظمة خالل عام 2011
 -1البيان ال�صحفي ال�صادر عن االجتماع الثامن والثمانني ملجل�س وزراء املنظمة (على
م�ستوى املندوبني)
عقد جمل�س وزراء منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول اجتماعه الثامن
والثمانني (على م�ستوى املندوبني) برئا�سة �سعادة ال�سيد عبد القادر لعالم ،ممثل
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية يف املكتب التنفيذي ،التي لها رئا�سة
الدورة احلالية للمجل�س ،وذلك يف القاهرة بتاريخ  28جمادي الآخرة  1433هـ
املوافق � 19أيار/مايو 2012م.
رحب �سعادة الرئي�س ب�أ�صحاب ال�سعادة �أع�ضاء املكتب التنفيذي وب�سعادة الأمني
العام للمنظمة يف االجتماع الثامن والثمانني ملجل�س وزراء املنظمة الذي يعقد على
م�ستوى املندوبني ،و�شكر الأمانة العامة على التح�ضري املحكم لهذا االجتماع ،كما رحب
ب�سعادة الدكتور مطر حامد النيادي ممثال لدولة الإمارات العربية املتحدة يف املكتب
التنفيذي ،الذي ي�شارك للمرة الأوىل يف اجتماعات جمل�س وزراء املنظمة (على م�ستوى
املندوبني) ،كما تقدم بال�شكر والإمتنان �إىل جمهورية م�صر العربية على ا�ست�ضافتها
لهذا الإجتماع ودعمها املعهود للمنظمة.
ثم حتدث �سعادة الأ�ستاذ عبا�س علي النقي ،الأمني العام للمنظمة ،فرحب ب�أ�صحاب
ال�سعادة ممثلي الدول الأع�ضاء يف املكتب التنفيذي يف االجتماع الثامن والثمانني ملجل�س
وزراء املنظمة الذي يعقد على م�ستوى املندوبني ،متمنياً الجتماعهم التوفيق والنجاح،
كما رحب ب�سعادة الأخ الدكتور مطر حامد النيادي ،وكل وزارة الطاقة ،ممث ً
ال لدولة
الإمارات العربية املتحدة يف املكتب التنفيذي ،والذي ي�شارك يف اجتماعات جمل�س
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وزراء املنظمة (على م�ستوى املندوبني) للمرة الأوىل متمنيا له النجاح ،ومعربا عن
تقديره و�شكره ملعايل املهند�س حممد عبداهلل غراب ،وزير البرتول والرثوة املعدنية يف
جمهورية م�صر العربية ،ولكافة امل�س�ؤولني يف وزارة البرتول والرثوة املعدنية امل�صرية،
على ح�سن الوفادة وكرم ال�ضيافة.
ثم بد�أ املجل�س �أعماله ب�إقرار م�شروع جدول الأعمال حيث:
•�صادق املجل�س على حم�ضر الإجتماع ال�سابع والثمانني ملجل�س الوزراء الذي
ُعقد يف القاهرة بتاريخ .2011/12/24
•�صادق املجل�س على احل�سابات اخلتامية للمنظمة (الأمانة العامة والهيئة
القت�ضائية) لعام .2011
•اطلع املجل�س على التح�ضريات املتعلقة مب�ؤمتر الطاقة العربي العا�شر الذي �سيعقد
يف مدينة بريوت  -اجلمهورية اللبنانية خالل عام  2012ب�إذن اهلل تعاىل*.
•كما اطلع على تقارير ن�شاط الأمانة العامة للمنظمة ومنها حتديث موقع
املنظمة ( )www.oapecorg.orgعلى �شبكة الإنرتنت ،و�سري العمل يف بنك
املعلومات ،ومتابعة مو�ضوع �ش�ؤون البيئة وتغري املناخ ،والربنامج ال�سنوي
للندوات والإجتماعات التي تقوم الأمانة العامة بتنظيمها �أو ت�شارك فيها،
بالإ�ضافة لربنامج الدرا�سات التي تقوم بتنفيذها ،وما مت �إجنازه حتي تاريخه،
وما �سوف يتم اجنازه خالل الن�صف الثاين من العام اجلاري .2012
واختتم املجل�س اجتماعه معرباً عن تقديره و�شكره جلمهورية م�صر العربية على
ح�سن اال�ستقبال وكرم ال�ضيافة وجوده الإعداد للإجتماع مما كفل له النجاح.
القاهرة 28:جمادى الآخرة 1433هـ املوافق � 19أيار/مايو 2012م.
* بناء على قرار جمل�س وزراء املنظمة املنعقد بتاريخ � 9صفر  1434هـج ــرية املوافــق  22كانون الأول /دي�سمرب
 2012ميالدية� ،سوف يعقد م�ؤمتر الطاقة العربي العا�شر  2014يف مدينة طرابل�س ،عا�صمة دولة ليبيا
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 -2البيان ال�صحفي ال�صادر عن االجتماع التا�سع والثمانني ملجل�س وزراء منظمة
الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك)
عقد جمل�س وزراء منظمة الأقطار العربية امل�صدرة للبرتول (�أوابك) اجتماعه
التا�سع والثمانني برئا�سة معايل الدكتور يو�سف يو�سفي ،وزير الطاقة واملناجم يف
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية ،رئي�س الدورة احلالية للمجـــل�س ،وذلك يف
مدينة القاهرة بجمهــــورية م�صر العربية بتـــــــاريخ � 9صفر  1434هـجـــرية املوافــق 22
كانون الأول /دي�سمرب  2012ميالدية.
افتتح معايل الرئي�س االجتماع مرحباً ب�أ�صحاب املعايل الوزراء ور�ؤ�ساء الوفود،
متمنيا لهم التوفيق يف تداول املوا�ضيع املطروحة واملدرجة على جدول �أعمال االجتماع،
م�ؤكدا على �أهمية التعاون بني الدول الأع�ضاء يف ما يحقق �أهداف املنظمة.
كما رحب معاليه ب�أ�صحاب املعاىل الوزراء الذين ي�شاركون فى �أعمال اجتماع
املجل�س الوزاري للمرة الأوىل وهم �أ�صحاب املعايل ،الأ�ستاذ هاين عبدالعزيز ح�سني،
وزير النفط يف دولة الكويت ،والدكتور عبدالباري علي الهادي العرو�سي ،وزير النفط
والغاز يف ليبيا ،واملهند�س �أ�سامة حممد كمال ،وزير البرتول والرثوة املعدنية يف
جمهورية م�صر العربية ،متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح يف مهامهم اجلديدة.
و�أعقبه �سعادة الأ�ستاذ عبا�س علي النقي ،الأمني العام للمنظمة ،حيث رحب
ب�أ�صحاب املعايل الوزراء ور�ؤ�ساء الوفود ،وهن�أهم على �سالمة الو�صول ومتطلعا �إىل
موا�صلة دعمهم وم�ساندتهم لن�شاط املنظمة.
وبعد اقرار املجل�س مل�شروع جدول الأعمال واملناق�شة امل�ستفي�ضة للموا�ضيع
املدرجة ،اتخذ املجل�س القرارات التالية:
اطلع على نتيجة حتكيم جائزة �أوابك العلمية لعام  2012ومو�ضوعها (التقدم التقني
يف ا�ستك�شاف وا�ستغالل موارد الغاز الطبيعي غري التقليدية يف الدول العربية) ،و�أعلن
�أ�سماء الفائزين بها على النحو التايل:
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 – 1اجلائزة الأوىل وقدرها  7000/دينار كويتي (حجبت).
 - 2اجلائـزة الثانيـة :وقدرها  5000/دينار كويتي ،وتق�سم بالت�ساوي بني البحث
امل�شرتك املقدم من ال�سيدين �أحمد علي عبداملجيد ،وحممد خالد خليفة من جمهورية

م�صر العربية ،والبحث املقدم من ال�سيد �أحمد حممود �شحاته �أحمد من جمهورية
م�صر العربية.

مت �إقرار م�شروع ميزانية املنظمة (الأمانة العامة والهيئة الق�ضائية) لعام 2013

وقدرها  2,102,000 /-د.ك (مليونان ومائة واثنان �ألف دينار كويتي).

مت �إقرار �إعادة تعيني مكتب الب�سام و�شركاه مدققاً حل�سابات املنظمة (الأمانة
العامة والهيئة الق�ضائية) لعام .2013
مت االطالع على تقارير ت�ستعر�ض ن�شاطات الأمانة العامة للمنظمة لعام ،2012
واملتمثلة يف تطوير بنك املعلومات ،ومتابعة ما يتعلق مبو�ضوع �ش�ؤون البيئة وتغري املناخ،
وتنظيم الندوات واللقاءات� ،أو امل�شاركة فيها ،و�إعداد الدرا�سات املختلفة املتعلقة
بتقنيات �صناعة النفط والغاز والطاقة.
عرب جمل�س وزراء املنظمة عن خال�ص تهنئته لدولة قطر ال�شقيقة مبنا�سبة
جناحها يف تنظيم ورئا�سة الدورة الثامنة ع�شرة مل�ؤمتر �أطراف االتفاقية (،)COP 18
التي ا�ست�ضافتها مدينة الدوحة خالل الفرتة من  26نوفمرب �إىل  8دي�سمرب .2012
كما ي�شيد املجل�س بنتائج امل�ؤمتر وي�ؤكد على ت�أييده ملا جاء يف اعالن الدوحة «بوابة
الدوحة للمناخ –  ،»Doha Gatewayويو�صي ب�أهمية موا�صلة الأمانة العامة جلهودها
احلثيثة يف متابعة تطور مفاو�ضات تغري املناخ والتنمية امل�ستدامة ودورها يف التن�سيق
بني مواقف الدول الأع�ضاء خاللها للحفاظ على م�صاحلها البرتولية.
قرر املجل�س الوزاري متديد الفرتة التي عهد خاللها جلمهورية العراق بالإ�شراف
على معهد النفط العربي للتدريب ملدة عام اعتباراً من  1كانون الثاين /يناير .2013
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اطلع على تقرير الأمني العام الذي ا�ستعر�ض فيه ن�شاط ال�شركات املنبثقة عن
املنظمة ،ونتائجها الت�شغيلية واملالية التي حققتها خالل عام  2011والن�صف الأول
من عام  ،2012كما اطلع على نتائج وتو�صيات االجتماع التن�سيقي الواحد و�أربعني
لل�شركات املنبثقة عن املنظمة ،الذي انعقد يف القاهرة بتاريخ � 9أكتوبر  ،2012ومت من
خالله ا�ستعرا�ض �سبل دعم التعاون بني ال�شركات املنبثقة يف ظل التحديات والتطورات
التي متر بها �صناعة البرتول العربية والدولية.
�ستتوىل اململكة العربية ال�سعودية ،رئا�سة الدورة القادمة ( )2013للمجل�س الوزاري
واملكتب التنفيذي للمنظمة ح�سب الرتتيب الأبجدي للدول الأع�ضاء ،وذلك اعتبارا من
�أول �شهر كانون الثاين  /يناير .2013
وقد رفع معايل رئي�س املجل�س الوزاري برقية �إىل فخامة الدكتور حممد مر�سي،
رئي�س جمهورية م�صر العربية ،نيابة عن �أ�صحاب املعايل الوزراء� ،شاكرا على ح�سن
اال�ستقبال ،وما �أحيطوا به من حفاوة وتكرمي ،وعرب املجل�س الوزاري عن فائق �شكره
وتقديره جلمهورية م�صر العربية ملا مت تقدميه من ت�سهيالت وكرم الوفادة ل�ضمان جناح
انعقاد امل�ؤمتر على �أرا�ضيها.
اتفق على عقد االجتماع القادم يف مدينة الدوحة بدولة قطر ،يف يوم ال�سبت 18

�صفر  1435هـجرية املوافق  21كانون الأول  /دي�سمرب  2013ميالدية.

القاهرة يف � 9 :صفر  1434ه ـ املوافق  22كانون الأول /دي�سمرب  2012م
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