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تقديم

تعتبــر أمريكا الالتينية موطناً للعديد من االقتصادات األكثر نجاحاً في العالم، كما انها 
تمتلــك المــوارد الكافية لتلبية احتياجاتها من الطاقة، إال أن مســاهمتها في اإلنتاج العالمي 
التزال ضئيلة نسبيا إذا ما قورنت بحجم الموارد المتوفرة لديها، حيث واجه قطاع الطاقة 
في أمريكا الالتينية في األعوام القليلة الماضية العديد من التحديات التي من أهمها التغيرات 
الهيكلية الكبيرة في ســوق النفط والغاز الطبيعي، والزيادة في الطلب على الطاقة والسيما 
الطلــب على المنتجات النفطية، والنمو المتســارع في اســتهالك الغــاز الطبيعي، في ظل 

ضعف االستثمار الموجه لزيادة الطاقات اإلنتاجية.

وترتبط بعض الدول األعضاء في أوابك تاريخيا باتفاقيات تعاون وشــراكة مع بعض 
دول أمريــكا الالتينيــة، كما يعتبر البعــد االقتصادي أبرز محاور السياســة الخارجية في 
العالقات العربية الالتينية خالل الســنوات الســابقة، والتي تشهد تطوراً مدفوعاً بسعي كل 

من الطرفين لالنفتاح اقتصادياً على اآلخر.

تهدف الدراســة، بالدرجة األســاس، إلــى عرض وتحليل التطــور الحاصل في قطاع 
الطاقة في أمريكا الالتينية بشكل عام، والتعرف على التحديات التي تواجه عالقات الدول 
األعضاء مع دول أمريكا الالتينية، والفرص المتاحة لتطوير تلك العالقات في المستقبل.

وتقدم الدراسة نظرة شاملة على قطاع الطاقة في أمريكا الالتينية والمؤشرات المرتبطة 
به، كما تقدم صورة متكاملة عن تجارة النفط والغاز الطبيعي لدول أمريكا الالتينية البينية 
والعالمية. وتعطي الدراســة تصورات عن ااَلفاق المستقبلية لميزان النفط والغاز الطبيعي 
في أمريكا الالتينية، وتلقي الضوء على عالقات الدول األعضاء في أوابك مع دول أمريكا 

الالتينية في مجال النفط والغاز، واآلفاق المستقبلية لتعزيز التعاون بين الجانبين.

ومــن أهــم ما خلصت إليه الدراســة، أنه على الرغم من البعــد الجغرافي، ومع وجود 
منافسة قوية من مصادر اإلمدادات العالمية األخرى، إال أن هنالك أسباب عديدة تقود إلى 
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التفاؤل بشــأن إمكانية زيادة مســتوى التعامل التجاري واالقتصادي بين الدول األعضاء 
فــي اوابك وبيــن دول أمريكا الالتينية. ففــي مجال الصناعة النفطية، هناك آفاق واســعة 
لزيــادة التعاون بين الدول األعضــاء ودول أمريكا الالتينية وخاصة في مجال توفير قطع 
الغيــار والمعدات المتطورة المســتخدمة في الصناعة النفطيــة للدول األعضاء من بعض 
دول أمريــكا الالتينيــة وباألخص البرازيل. باإلضافة إلى توســيع مجــاالت التعاون بين 
شــركات البترول في دول أمريكا الالتينية وشركات البترول الوطنية في الدول األعضاء 
خصوصاً وأن لبعض شــركات دول أمريكا الالتينية تجارب طويلة في مجال االستكشاف 
والتنقيب والحفر في المياه العميقة، ومن الممكن االســتفادة من خبراتها العملية في بعض 
الدول األعضاء، ومن الممكن أيضا االســتفادة من تجربة شــركة النفط الوطنية الفنزويلية 
فــي اســتغالل النفوط الثقيلة جــداً من قبل عدد من الدول األعضاء التــي لديها احتياطيات 
مــن تلك النفــوط. ومن جانب آخر، يمكن تعزيز التعاون بيــن الدول األعضاء في منظمة 
أوابــك و الدول األعضاء في منظمة أمريكا الالتينية للطاقة )OLADE( في مجال تبادل 

المعلومات المتعلقة بإحصاءات الطاقة.

وتأمل األمانة العامة أن تساهم هذه الدراسة في تقديم صورة واضحة عن قطاع الطاقة 
في أمريكا الالتينية، والتحديات التي تواجه عالقات الدول األعضاء في منظمة أوابك مع 
دول أمريــكا الالتينية، والفرص المتاحة لتطوير تلك العالقات مســتقبال.  وترجو أن يجد 

فيها المختصون ما يسعون إليه من فائدة.  

والله ولي التوفيق،،، 

                                                                          األمين العام

                                                                      عباس علي النقي                                    

االقتصادیة اإلدارة                                                                       أوابك)  ( للبترول المصدرة العربیة األقطار منظمة 	
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2016 

79 

إجمالي واردات المنتجات النفطیة للمجموعات الدولیة الرئیسیة خالل  :)47الشكل (
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 89 2016صادرات دول أمریكا الالتینیة من الغاز الطبیعي خالل عام  :)55الشكل (
إجمالي واردات المجموعات الدولیة الرئیسیة من الغاز الطبیعي خالل  :)56الشكل (

 2016عام  
90 

 91 2016واردات دول أمریكا الالتینیة من الغاز الطبیعي خالل عام  :)57ل (الشك
تطور إجمالي صادرات وواردات الغاز الطبیعي لمجموعة دول أمریكا  :)58الشكل (

 2016 – 2000 الالتینیة خالل الفترة
92 

 وجھات تصدیر الغاز الطبیعي لمجموعة دول أمریكا الالتینیة خالل عام :)59الشكل (
2016 

93 

صادرات اإلمداد لواردات أمریكا الالتینیة من الغاز الطبیعي خالل عام  :)60الشكل (
2016 

94 

بأمریكا  *التوقعات المستقبلیة إلجمالي استھالك النفط والسوائل األخرى :)61الشكل (
 2040الالتینیة حتى عام 

98 

أمریكا ب *السوائل األخرىالتوقعات المستقبلیة إلجمالي انتاج النفط و :)62الشكل (
 2040الالتینیة حتى عام 

99 

 100 2040توقعات المیزان النفطي لمجموعة دول أمریكا الالتینیة حتى عام  :)63الشكل (
 101 2040توقعات المیزان النفطي لمجموعة دول أمریكا الالتینیة حتى عام  :)64الشكل (
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ة دول أمریكا الالتینیة حتى عام توقعات میزان الغاز الطبیعي لمجموع :)65الشكل (
2040 

101 

توزیع إجمالي صادرات الدول األعضاء في أوابك من النفط الخام إلى  :)66الشكل (
 2016أمریكا الالتینیة خالل عام 

104 

توزیع إجمالي صادرات الدول األعضاء في أوابك من المنتجات النفطیة  :)67الشكل (
 2016إلى أمریكا الالتینیة خالل عام 

105 

 
 جداولالقائمة 

 
 الجدول داخل النص
           

 الصفحة

تطور االحتیاطیات المؤكدة من النفط الخام في أمریكا الالتینیة خالل  ): 1الجدول (
 2016 – 2000الفترة 

26 

تطور االحتیاطیات المؤكدة من الغاز الطبیعي في أمریكا الالتینیة  ): 2الجدول (
 2016 – 2000خالل الفترة 

30 

حجم الموارد التقلیدیة المكتشفة من الیورانیوم القابلة لالستخالص  ): 3الجدول (
 2015بدول أمریكا الالتینیة كما ھي في ینایر 

40 

إجمالي إنتاج دول أمریكا الالتینیة من النفط الخام خالل الفترة  ): 4الجدول (
2000 – 2016 

46 

الالتینیة من الغاز الطبیعي خالل الفترة  إجمالي انتاج دول أمریكا ): 5الجدول (
2000-2016 

51 

إجمالي إنتاج الطاقات المتجددة بمجموعة دول أمریكا الالتینیة لعام  ): 6الجدول (
2016 

54 

 2001معدالت النمو السنوي إلجمالي استھالك الطاقة خالل الفترة  ): 7الجدول (
– 2016 

58 

 62 ط (ملیون برمیل/الیوم)إجمالي استھالك النف  ):8الجدول (
 64 إجمالي استھالك الغاز الطبیعي (ملیار متر مكعب)  ):9الجدول (
استھالك دول أمریكا الالتینیة من باقي الطاقات المتجددة خالل عام  ):10الجدول (

2016  
69 

موازنة اإلنتاج واالستھالك من النفط في أمریكا الالتینیة خالل  )11الجدول (
2016 – 0020الفترة   

71 

موازنة اإلنتاج واالستھالك من الغاز الطبیعي في أمریكا الالتینیة  )12الجدول (
 2016 – 2000خالل الفترة 

72 

صادرات دول أمریكا الالتینیة من النفط الخام والمنتجات النفطیة  )13الجدول (
 2016خالل عام 

77 

 )14الجدول (
 

ط الخام والمنتجات النفطیة واردات دول أمریكا الالتینیة من النف
  2016خالل عام 

81 
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   "الواقع والتحدیات: أمریكا الالتینیةقطاع الطاقة في "
 

ً موطنأمریكا الالتینیة  تعتبر ً في العالم، للعدید  ا ما كمن االقتصادات األكثر نجاحا

اج العالمي اإلنت في تھامساھم، إال أن انھا تمتلك الموارد الكافیة لتلبیة احتیاجاتھا من الطاقة

طاقة قطاع ال حیث واجھ لدیھا، ةالمتوفر المواردضئیلة نسبیا إذا ما قورنت بحجم التزال 

التغیرات مھا من أھالتي العدید من التحدیات في أمریكا الالتینیة في األعوام القلیلة الماضیة 

اقة والسیما لط، والزیادة في الطلب على اوالغاز الطبیعي الھیكلیة الكبیرة في سوق النفط

ضعف  الطبیعي، في ظل والنمو المتسارع في استھالك الغازالطلب على المنتجات النفطیة 

لھا  حققتإیجاد التوازن من المصادر التي زیادة الطاقات اإلنتاجیة و ب االستثمار المتعلق

  .أمن للطاقة

مع  تعاون وشراكة أوابك باتفاقیاتاألعضاء في  دولترتبط بعض الوتاریخیا، 

 يفیعتبر البعد االقتصادي أبرز محاور السیاسة الخارجیة و، أمریكا الالتینیةبعض دول 

ً بسعي تشھد تط التيالالتینیة  العربیةالعالقات  نفتاح الكال من الطرفین لوراً مدفوعا

متجددة مثل أو ال االستثمار في مجال الطاقة بشقیھا التقلیديویعتبر . اقتصادیاً على اآلخر

، أھم المحاور األساسیة التي تحمل آفاقاً واعدة لتعزیز المائیة أو الشمسیة أو الحیویةالطاقة 

 الجانبین.بین العالقات االقتصادیة 

قطاع الطاقة في تطور بالدرجة األس||||||اس، إلى عرض وتحلیل الدراس||||||ة،  تھدف

یال وبشكل عام، مع التركیز على قطاع الطاقة في كل من المكسیك وفنز أمریكا الالتینیة

جھ ، واإلكوادور یات التي توا حد لدولعالقات والتعرف على الت األعض||||||||اء مع دول  ا

 .، والفرص المتاحة لتطویر ھذه العالقات في المستقبلأمریكا الالتینیة

مریكا المالمح الرئیس|||||یة القتص|||||اد دول أمن الدراس|||||ة  الجزء األولیس|||||تعرض 

ات ن المؤشرات الرئیسیة القتصادیتقدیم لمحة موجزة ع سیتمالالتینیة بشكل عام، حیث 

 الثانيالجزء خص|||||ص و، فیھاامل النمو االقتص|||||ادي واالجتماعي وعو المجموعةدول 
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 في مثلةوالمت المرتبطة بھوالمؤش||||رات قطاع الطاقة في أمریكا الالتینیة لعرض وتحلیل 

واإلنت||اج المؤك||دة من النفط والغ||از الطبیعي ومص||||||||ادر الط||اق||ة األخرى االحتی||اطی||ات 

 ماليإجبش|||كل من المص|||ادر المتعددة للطاقة ومیزان النفط والغاز الطبیعي االس|||تھالك و

من الدراس||ة  الثالجزء الثیتناول )، بینما 2016 - 2000خالل الفترة (وذلك  وتفص||یلي

م||الي بش|||||||ك||ل إجالبینی||ة والع||المی||ة  أمریك||ا الالتینی||ة ل||دولتج||ارة النفط والغ||از الطبیعي 

 الجزء الرابعفي حین یستعرض   )،2016 - 2000الفترة (وتطوراتھا خالل  وتفصیلي

 م یقدمثلمیزان النفط والغاز الطبیعي في أمریكا الالتینیة، االَفاق المس||تقبلیة  من الدراس||ة

 مع دول أمریكا الالتینیةفي أوابك األعض|||||||اء الدول عالقات لمحة عن  خامسالجزء ال

ا األعض|||||اء ودول أمریك الدولعاون بین للتفي مجال النفط والغاز، واآلفاق المس|||||تقبلیة 

 بعض التوصیات.الخالصة و. وستختتم الدراسة بتقدیم الالتینیة
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 مقدمــــة

تقع أمریكا الالتینیة في القسم الغربي لخط غرینتش ومعظمھا في نصف الكرة 

من  %3.9ن ع یزید، أي ما مربع كم 21.065.501 نحو الجنوبي، وتبلغ مساحة أراضیھا

ملیون  626 بنحو ، ویبلغ عدد سكانھاالیابسةمن مساحة  %13.5 و نحوسطح األرض أ

م وتقس، كافة الدول الواقعة جنوبي الوالیات المتحدةوتضم ، 2016حسب تقدیرات  نسمة

، وأمریكا الوسطى، يالكاریب جزرو إداریاً إلى عدة مناطق جغرافیة من أمریكا الشمالیة،

 .1لجنوبیةوأمریكا ا

 

                                                
1https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D
9%84%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9		
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 دولة وھي: عشرونواحد و مجموعة أمریكا الالتینیةویبلغ عدد الدول المستقلة ب

یداد جمھوریة ترینو الدومینیكانجمھوریة ومن أمریكا الشمالیة، وكوبا وھاییتي المكسیك 

غواتیماال وھندوراس والسلفادور ونیكاراجوا من جزر الكاریبي، باإلضافة إلى وتوباغو 

البرازیل واألرجنتین وكولومبیا وفنزویال ، ثم وبنما من أمریكا الوسطىوكوستا ریكا 

افة من أمریكا الجنوبیة، باإلضوالبرجواي  واألرجوايوتشیلي وبیرو واألكوادور وبولیفیا 

 فرنسا وھولندا والمملكة المتحدة والدانماركلالمقاطعات واألقالیم التابعة إلى بعض 

 والوالیات المتحدة.

 لمجموعة دولفط  والغاز الطبیعي والفحم من أھم الثروات المنجمیة ویعتبر الن

قصدیر وال، والنیكل، لذھب والفضة والنحاس وخام الحدیدا یأتي، بینما أمریكا الالتینیة

 لدول المجموعةوالكبریت والفوسفات والزمرد واأللماس ضمن أھم الموارد المعدنیة 

خاصة في أوقات الحرب أو النمو  ھذه الدول،والتي أدى توافرھا إلى تراكم الدخل لدى 

االقتصادي السریع من جانب البلدان الصناعیة، إال أن التركیز على إنتاج سلعة تصدیریھ 

رئیسیة واحدة كان من أھم اإلعاقات التي عانت منھا دول أمریكا الالتینیة خالل العقود 

خفاض دولیة إلى االرتفاع واالنالماضیة، حیث أدت التقلبات في أسعار السلع في األسواق ال

الكبیر في اقتصادیات أمریكا الالتینیة ، وكثیرا ما أنتجت حالة من عدم االستقرار السیاسي، 

ھذه ل االستراتیجیةمما جعل الجھود الرامیة إلى تنویع الدخل واإلنتاج تقع في األولویات 

  الدول في األلفیة الجدیدة.

تھدف الدراسة، ، تجارة النفط والغازي موازین أمریكا الالتینیة فونظرا ألھمیة 

بالدرجة األساس، إلى عرض وتحلیل لتطور قطاع الطاقة في أمریكا الالتینیة بشكل عام، 

 إلكوادور، والتعرف علىمع التركیز على قطاع الطاقة في كل من المكسیك وفنزویال وا

 .التي تواجھ برامج االصالحات في ھذا القطاع الصعوبات

في منظمة  األعض|||||||اء دولعالقات الالتعرف على التحدیات التي تواجھ كذلك و

 ، والفرص المتاحة لتطویر ھذه العالقات في المس|||||||تقبلمع دول أمریكا الالتینیة أوابك
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دول أمریكا الالتینیة بش||كل عام،  اتالمالمح الرئیس||یة القتص||اد الجزء األولیس||تعرض 

 المجموعةئیس||||||یة القتص||||||ادیات دول تقدیم لمحة موجزة عن المؤش||||||رات الر من خالل

من الدراس|||||ة  الجزء الثانيھا، وخص|||||ص وعوامل النمو االقتص|||||ادي واالجتماعي لدول

ي ف تینیة والمؤش||رات المرتبطة بھ والمتمثلةلعرض وتحلیل لقطاع الطاقة في أمریكا الال

واإلنت||اج المؤك||دة من النفط والغ||از الطبیعي ومص||||||||ادر الط||اق||ة األخرى االحتی||اطی||ات 

ي بش|||كل إجمالمن المص|||ادر المتعددة للطاقة ومیزان النفط والغاز الطبیعي االس|||تھالك و

تجارة من الدراس||||||ة  الجزء الثالثیتناول )، و2016 - 2000ي خالل الفترة (وتفص||||||یل

 فص||||||یليبش||||||كل إجمالي وتالبینیة والعالمیة  أمریكا الالتینیة لدولالنفط والغاز الطبیعي 

من  الجزء الرابعفي حین یس|||||||تعرض   )،2016 - 2000الفترة (وتطوراتھ|||ا خالل 

 م یقدمثاالَفاق المس|||||||تقبلیة لمیزان النفط والغاز الطبیعي في أمریكا الالتینیة،  الدراس|||||||ة

مع دول في أوابك األعض|||||||اء  لدولعالقات المحة عن من الدراس|||||||ة  خامسالجزء ال

األعض||اء دول لتعاون بین اللفي مجال النفط والغاز، واآلفاق المس||تقبلیة  أمریكا الالتینیة

 . وستختتم الدراسة بتقدیم الخالصة والتوصیات. ودول أمریكا الالتینیة
 

 الالتینیةدول أمریكا  اتأوال: المالمح الرئیسیة القتصاد
تقع مجموعة دول أمریكا الالتینیة ضمن مجموعة الدول ذات االقتصادات النامیة 

بیر في درجة التقدم االقتصادي والتطور واألسواق الصاعدة، بالرغم من التفاوت الك

ً  السابعةتحتل المرتبة البرازیل فرادى. ف الصناعي والتكنولوجي بین أعضائھا من  عالمیا

، والذي بلغ حوالي 2016لعام  الناتج المحلي اإلجمالي معادال بالقوة الشرائیة حیث حجم

عالمیاً من حیث حجم  182 في المرتبة تأتي كومنولث دومینیكابینما ، ملیار دوالر 3,135

 ارملی 0.8، والذي بلغ حوالي 2016لعام  الناتج المحلي اإلجمالي معادال بالقوة الشرائیة

ي صندوق النقد الدولي فتقریر آفاق االقتصاد العالمي الصادر عن حسب تقدیرات دوالر 

 :)1(، كما یبین الشكل 2016عام شھر أكتوبر من 
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 )2الشكل (
  2016معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لدول أمریكا الالتینیة خالل عام 

 (%) 

 
 .2016صندوق النقد الدولي، قاعدة بیانات تقریر آفاق االقتصاد العالمي، أكتوبر  :لمصدرا

لذي ا تراجع أسعار النفطبسبب  وطأة األزمة االقتصادیةنزویالً من شدة وتعاني ف

تزاید وتفاقم االختالالت االقتصادیة الكلیة المحلیة ، وأدى إلى 2014بدأ منذ منتصف عام 

فانكمش الناتج المحلي اإلجمالي بمعدالت متسارعة منذ ، على میزان المدفوعات الضغوط

التوقعات ، غیر أن 2016خالل عام  %10عند معدل أي لیبلغ أدنى مستویاتھ  2014عام 

د أن بع األخیرة لصندوق النقد الدولي تشیر إلى أن النشاط قارب على االرتفاع مجدداً 

شأن خفض بعقب االتفاق تحسن التوقعات بشأن مستقبل أسعار النفط  وصل إلى القاع مع

من خارج المنتجة  خرىوبعض الدول األمنظمة األوبك في أعضاء الدول بین  اإلنتاج

، حیث یتوقع صندوق النقد الدولي أن یتباطأ معدل انكماش االقتصاد الفنزویلي المنظمة

، وأن یستمر في استرداد التعافي التدریجي بعد ذلك. أما 2017خالل عام  %4.5إلى نحو 

د قبین دول أمریكا الالتینیة، ف من في األكوادور، الدولة العضو األخرى في منظمة أوبك

على أداء النشاط  2014أسعار النفط الذي بدأ منذ منتصف عام  في تراجعكانت آثار ال

ب بسبھي األخرى االقتصادي أقل حدة مقارنة بنظیره الفنزویلي، مع أنھا عانت أیضا 

، 2015و  2014، مما أدى إلى تباطؤ النمو خالل عامي تراجع قیمة صادراتھا النفطیة
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خالل  %2.3إلى االنكماش بمعدل األسعار الثابتة بالمقوم مالي الناتج المحلى اإلجبودفع 

 توقعات صندوق تشیرحیث  ،كوادور محفوفة بالتحدیاتاإلوال تزال آفاق ، 2016عام 

 %2.7بمعدل   2017تواصل االنكماش في اقتصاد اإلكوادور خالل عام النقد الدولي إلى 

 :)3(، كما ھو موضح بالشكل قبل أن یغیر مساره نحو التعافي التدریجي بعد ذلك

 )3الشكل (
معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في فنزویال واألكوادور خالل 

 2019، وتوقعاتھا المستقبلیة حتى )2016 – 2007(الفترة 
(%) 

 
 .2016صندوق النقد الدولي، قاعدة بیانات تقریر آفاق االقتصاد العالمي، أكتوبر  :لمصدرا

تي تحتل الو الدولة ذات االقتصاد األكبر بین دول أمریكا الالتینیة،في البرازیل، و

عام بالقوة الشرائیة ل المرتبة السابعة عالمیاً من حیث حجم الناتج المحلي اإلجمالي معادالً 

ن خالل العامی البالدالتي اجتاحت عوامل المتمثلة في موجة الجفاف تظافرت ال، 20162

ن كبار م التي تعد البرازیلتي أدت إلى تراجع إنتاج المواد الغذائیة في وال -الماضیین 

جنباً  ،-منتجي الذرة وفول الصویا والقھوة واللحم البقري وغیرھا من المنتجات الغذائیة

لى إكذلك والتي أدت  – لى تحول نظام الحكمإأدت التي السیاسیة األحداث إلى جنب، مع 

في مدى التزام الحكومة بالسیاسات مستویات الثقة ع وتراجتأثر مصداقیة السیاسات 

لیة كبیر في حصة سلع الصناعات التحویالنخفاض ، باإلضافة إلى االاالستثمارات وتراجع

                                                
 2016تقریر آفاق االقتصاد العالمي، أكتوبر قاعدة بیانات صندوق النقد الدولي، 2	
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ساھمت ھذه العوامل  وقد .أدى إلى انخفاض نمو الواردات والذينفقاتھا،  من حجمالمعمرة 

كود االقتصادي وارتفاع التضخم حالة من الر في دخول االقتصاد البرازیلي فيمجتمعة 

 تودفع، 3تجاوزت نطاق السماح المحدد من البنك المركزي البرازیليمستویات إلى 

خالل عام  %3.9باألسعار الثابتة إلى االنكماش بمعدل المقوم الناتج المحلى اإلجمالي ب

ولكن التوقعات األخیرة ، 2016خالل عام  %3.3حوالي واصل انكماشھ ب، و2015

 معودة تعافي االقتصاد البرازیلي نحو النمو خالل عاوق النقد الدولي تشیر إلى لصند

  : )4، كما ھو موضح بالشكل (2017

 )4الشكل (
 معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في البرازیل 

 2019وتوقعاتھا المستقبلیة حتى  )2016 – 2007(خالل الفترة 
(%) 

 
 2016النقد الدولي، قاعدة بیانات تقریر آفاق االقتصاد العالمي، أكتوبر صندوق  :المصدر

لمعالجة اختالالت االقتصاد الكلي خطوات مھمة وضروریة األرجنتین  اتخذتو

المحلى  الناتج تحولحیث  وتشوھات االقتصاد الجزئي في البالد خالل السنوات السابقة،

إلى انكماش  2010خالل عام  %10.1معدل من نمو ب باألسعار الثابتةالمقوم اإلجمالي 

ً خالل السنوات الالحقة2012 خالل عام %1بمعدل  الحكومة . وقد تبنت ، وشھد تذبذبا

                                                
 2016د العالمي، أكتوبر صندوق النقد الدولي، تقریر آفاق االقتصا3	
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حزمة من اإلصالحات التي استھدفت ، 2015التي تسلمت السلطة في دیسمبر  ،الجدیدة

تلك لت شموقد   .التحول إلى إطار سیاسات اقتصادیة أكثر اتساقا وقابلیة لالستمرار

وإزالة الضرائب على  ،وتنظیم العالقة مع الدائنین ،توحید أسعار الصرفاإلصالحات 

ونظم الحوكمة وتطویر وكالة اإلحصاءات الوطنیة،  ،، وتحسین الشفافیةالصادرات

 %2.7باألسعار الثابتة إلى  المقوم فارتفعت توقعات النمو في الناتج المحلي اإلجمالي

إلى تراجع التضخم  ةمستندالتعافي خالل السنوات الالحقة  ، وتواصل2017خالل عام 

 )5، ویوضح الشكل (المالیة العامة والسیاسة النقدیةسیاسة الوزیادة الدعم المتاح من 

لألرجنتین خالل الفترة  باألسعار الثابتةالمقوم اإلجمالي معدالت نمو الناتج المحلي 

 :2019م ، وتوقعاتھا المستقبلیة حتى عا)2016 – 2007(

 )5الشكل (
 معدالت الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في األرجنتین خالل الفترة 

  2019وتوقعاتھا المستقبلیة حتى  )2016 – 2007(
(%) 

 
 .2016صندوق النقد الدولي، قاعدة بیانات تقریر آفاق االقتصاد العالمي، أكتوبر  :المصدر

ة دول أمریكا الالتینیة، المرتب اتاقتصادأكبر  ثانيالدولة ذات  ،المكسیك تحتلو 

ً من حیث حجم الناتج المحلي اإلجمالي معادالً بالقوة الشرائیة لعام  الحادیة عشر عالمیا

 بدأ اقتصاد المكسیك فيوخالل السنوات السابقة، معدالت نمو موجبة وقد حققت  -20164

                                                
 2016صندوق النقد الدولي، قاعدة بیانات تقریر آفاق االقتصاد العالمي، أكتوبر 4	
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نمو بسبب انخفاض الطلب البعد التراجع الذي شھده معدل  2014بعد عام   التحسن

الخارجي وتراجع النشاط في قطاعات التشیید، وقد كان للتحسن في أسعار الصرف دور 

بالرغم من العوامل السلبیة المتمثلة  2015و  2014كبیر في دفع عجلة النمو خالل عامي 

 ،وضعف قطاع التصنیعفي تراجع أسعار السلع األساسیة ومن ضمنھا أسعار النفط 

اً بالنمو القوي ، مدفوع2016قتصاد المكسیكي نموه بمعدالت معتدلة خالل عام وواصل اال

 في قطاع الخدمات.

وقد خفض صندوق النقد الدولي توقعاتھ المتعلقة بالنمو في الناتج المحلي للمكسیك  

على التوالي في التحدیث األخیر لتقریر  %2و  %1.7إلى  2018و  2017خالل عامي 

مقارنة بتوقعات التقریر الصادر في أكتوبر  2017المي لشھر ینایر آفاق االقتصاد الع

عدم حالة نظراً لعلى التوالي،  2018و  2017عامي ل %2.6و  %2.3والبالغة  2016

  على االقتصاد المكسیكيوتداعیاتھا  الجدیدةالیقین بشأن سیاسات اإلدارة األمریكیة 

ابتة في باألسعار الث المقوم جماليمعدالت نمو الناتج المحلي اإل )6(وضح الشكل وی

   :2018وتوقعاتھا المستقبلیة حتى  )2016 – 2007(المكسیك خالل الفترة 

 )6(الشكل 
 معدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة في المكسیك 

 2018وتوقعاتھا المستقبلیة حتى ) 2016-2007(خالل الفترة 
(%) 

 
 .2016لدولي، قاعدة بیانات تقریر آفاق االقتصاد العالمي، أكتوبر صندوق النقد ا: المصدر
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 لالتینیةالطاقة في أمریكا ا ثانیاً: تطور قطاع

 مصادر الطاقة في أمریكا الالتینیة .1
 

مخزونا ھاما من مصادر الطاقة األحفوریة والمتجددة، حیث  الالتینیةتمتلك أمریكا 

ملیار برمیل في نھایة  339.6حوالي فط الخام من النالمؤكدة  احتیاطیاتھا بلغت تقدیرات

من النفط  من إجمالي االحتیاطي العالمي المؤكد %23نحو  لتشكل حصتھا ،2016عام 

تعتبر احتیاطیاتھا المؤكدة من الغاز وفي المقابل،  .ملیار برمیل 1492.2حو نوالبالغ  الخام

یكا لمجموعة دول أمر اتاالحتیاطی تلك بلغت تقدیراتحیث الطبیعي متواضعة نسبیاً، 

من  %4 تمثل سوىولم  ،2016في نھایة عام  تریلیون متر مكعب 7.9حوالي الالتینیة 

بلغ كما  تریلیون متر مكعب، 200.5إجمالي االحتیاطي العالمي المؤكد والبالغ حوالي 

ملیار طن  15.2إجمالي حجم احتیاطیات مجموعة دول أمریكا الالتینیة من الفحم حوالي 

من إجمالي االحتیاطیات العالمیة المقدرة  %1.3نحو  یعادل، وھو ما 2016ایة عام بنھ

 .2016ملیار طن بنھایة عام  1139.3بنحو 

 ،تتمیز كثیر من دول أمریكا الالتینیة بتنوع كبیر في مصادر الطاقة المتجددةو

حیة یشمسي وسرعات رالتقع في منطقة جغرافیة تمتاز بمعدالت عالیة من السطوع حیث 

ة موارد كبیرة أیضاً من مصادر الطاقدول أمریكا الالتینیة ولدى بعض  .معتدلة إلى مرتفعة

رات بلغت تقدی كما ضافة إلى كمیات ال یستھان بھا من مصادر الكتلة الحیویة.إالمائیة، 

 م القابلالیورانیوخام حجم الموارد التقلیدیة المكتشفة من الوكالة العالمیة للطاقة الذریة ل

 334.7الي ، حوبدول أمریكا الالتینیةدوالر للكیلوجرام  260بتكلفة تقل عن لالستخالص 

الموارد التقلیدیة من إجمالي  %4.4، أي ما یمثل نحو 2015عام ألف طن یورانیوم خالل 

دوالر للكیلوجرام في  260بتكلفة تقل عن الیورانیوم القابل لالستخالص خام المكتشفة من 

 .2015عام ملیون طن یورانیوم خالل  7.6نحو ة بالعالم والمقدر
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  یةالنفطاالحتیاطیات  .1.1
 

 بلغت تقدیراتحیث  احتیاطیات ضخمة من النفط، الالتینیةتمتلك أمریكا 

 ،2016ملیار برمیل في نھایة عام  339.6حوالي من النفط الخام المؤكدة  ااتھیاحتیاط

الحتیاطي العالمي البالغ حوالي من إجمالي ا %23نحو  لتمثل حصة أمریكا الالتینیة

مجموع حصتي دول الشرق األوسط وأفریقیا تقریبا أي ما یوازي ، ملیار برمیل 1492.2

دول و )"أوابك"ألقطار العربیة المصدرة للبترول األعضاء في منظمة ا (باستثناء الدول

لعالمیة لنفطیة اأھمیة أمریكا الالتینیة على الخارطة ا ، وھذا یبینأوروبا الشرقیة وأوراسیا

المركز الثاني بین المجموعات الدولیة الرئیسیة من حیث حجم االحتیاطیات بتبوئھا 

المؤكدة من النفط الخام  بعد مجموعة الدول األعضاء في منظمة األقطار العربیة المصدرة 

 707، التي جاءت في المركز األول بإجمالي احتیاطیات مؤكدة بلغت للبترول (أوابك)

المؤكدة ، وبحصة تناھز نصف إجمالي االحتیاطیات العالمیة 2016برمیل خالل ملیار 

 :)7كما ھو موضح بالشكل (

 )7(الشكل 
  2016حجم اإلحتیاطیات المؤكدة من النفط الخام في المجموعات الدولیة الرئیسیة خالل عام 

 (ملیار برمیل)

 
 .2017حصائي السنوي، منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التقریر اإل المصدر:
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ونظراً لتراجع حصتھا من إجمالي اإلنتاج العالمي مقارنة بمواردھا الضخمة، 

في أوابك من حیث  تقدمت مجموعة دول أمریكا الالتینیة على مجموعة الدول األعضاء

معدل االحتیاطي النفطي إلى اإلنتاج حسب ترتیب المجموعات الدولیة الرئیسیة في 

عام من اإلنتاج، بینما جاءت مجموعة الدول  100، بمعدل یناھز 2016لعام مستویاتھ 

ً  80المرتبة الثانیة بمعدل بلغ نحو  األعضاء في أوابك في ، حسب ما ھو موضح عاما

 :)8(بالشكل 

 )8الشكل (
 2016معدل احتیاطي النفط الخام إلى اإلنتاج في المجموعات الدولیة الرئیسیة خالل عام 

 (سنــة)

 
 .2017منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التقریر اإلحصائي السنوي،  المصدر:

 

مریكا أوتستأثر فنزویال بنصیب األسد في حصص االحتیاطیات النفطیة لبلدان 

 302بحوالي  2016نھایة عام  من النفط الخام فيحیث تقدر احتیاطیاتھا المؤكدة  الالتینیة،

 خمس منوأكثر  أمریكا الالتینیةي احتیاطیات من إجمال %89ما نسبتھ  أيملیار برمیل 

 .2016المؤكد من النفط الخام بنھایة عام  االحتیاطي العالمي

یات في تقدیرات حجم االحتیاطالمتتالیة الكبیرة باإلشارة ھنا، ھو القفزات والجدیر 

حسب بیانات  )2010-2007( التي برزت خالل الفترةمن النفط الخام المؤكدة الفنزویلیة 

، والتي كانت محصلتھا ارتفاع حجم 2017التقریر اإلحصائي السنوي لمنظمة أوبك لعام 
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خالل فقط ملیار برمیل  99.4االحتیاطیات المؤكدة من النفط الخام لفنزویال من حوالي 

ً إلى 2010ملیار برمیل خالل عام  296.5إلى نحو  2007عام  ، والتي ترجع أساسا

فوط الثقیلة جداً التي یتركز الجزء األعظم منھا في الضخمة من مصادر الناإلضافات 

 منطقة حزام أورینوكو وسط البالد.

وبالرغم من االتفاق العام بین المصادر المختلفة على امتالك فنزویال لموارد ھائلة 

إال أن التفاوت بین ھذه المصادر ظل قائماً في تقدیر حجم تلك الموارد  ،من النفط الثقیل جداً 

أشارت تقدیرات ھیئة المسح الجیولوجیة األمریكیة إلى أن  . فقدستخالصھاومعدالت ا

ملیار برمیل من مصادر النفط القابلة  513منطقة أورینوكو تحتوي على ما یقارب من 

 PDVSAالنفط الوطنیة الفنزویلیة ، بینما أشارت تقدیرات سابقة لشركة 5لالستخالص

ملیار برمیل من النفط في  1360حوالي  لغیبورینوكو حزام أإلى أن حجم الموارد في 

 . 6ملیار برمیل 270نحو  إلى وتصل الكمیات القابلة لالستخالص المكان

ھذه أن ضخامة ودون الخوض في التباین بین ھذه التقدیرات فأنھ من المؤكد 

ة ت الفنزویلیحتیاطیااالوراء الزیادة الكبیرة في  كانتالنفوط الثقیلة من المكتشفة مصادر ال

أصبحت فنزویال الدولة وبذلك ، )2010-2007(خالل الفترة المؤكدة من النفط الخام 

 ة على كونھا المصدر الرئیسيوعال ،م في امتالك االحتیاطیات النفطیةاألكبر في العال

من إجمالي االحتیاطیات  %89للنفط في أمریكا الالتینیة بامتالكھا حصة تقدر بحوالي 

 ):1) والجدول (9( بالمنطقة حسب ما ھو مبین بالشكل المؤكدة من النفط الخام

 

 

 

 

                                                
5	USGS,	An	Estimate	of	Recoverable	Heavy	Oil	Resources	
of	the	Orinoco	Oil	Belt,	Venezuela:	https://pubs.usgs.gov/fs/2009/3028/pdf/FS09-3028.pdf	
&	EIA,	Country	Analysis	Brief:	Venezuela,	Updated	November	25,	2015.		
6 EIA, Annual Energy Outlook, 2006 
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 )9الشكل (
 )2016 – 2000(تطور االحتیاطیات المؤكدة من النفط الخام في أمریكا الالتینیة 

 ل)ی(ملیار برم

 
 .2016منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التقریر اإلحصائي السنوي،  المصدر:

 

 )1الجدول (
 )2016 – 2000(لمؤكدة من النفط الخام في أمریكا الالتینیة تطور االحتیاطیات ا

 (ملیار برمیل)

 
 .2016منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التقریر اإلحصائي السنوي،  المصدر:

 

االحتیاطیات النفطیة لبلدان البرازیل في المرتبة الثانیة من حیث حجم وجاءت 

فترة نمواً ملحوظاً خالل المن النفط الخام المؤكدة  احتیاطیاتھا شھدتحیث  أمریكا الالتینیة،

 12.9حوالي ، إلى 2000ملیار برمیل خالل عام  8.5من حوالي أي ) 2016 -2000(

من  %0.9ونحو  أمریكا الالتینیةمن إجمالي احتیاطیات  %3.8 ما یمثلملیار برمیل 

االحتیاطیات  ع معظم. وتق2016عام المؤكد من النفط الخام  االحتیاطي العالمي إجمالي

من إجمالي  %94البرازیلیة من النفط الخام في المناطق البحریة بنسبة تصل إلى 
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، ویتركز EIA(7إدارة معلومات الطاقة األمریكیة ( بیانات حسبب، االحتیاطیات البرازیلیة

من إجمالي احتیاطیات البرازیل من النفط الخام في المیاه العمیقة قبالة  %80حوالي 

 Lula oil field- formerlyي (حقل لوال النفط، حیث یقع ول ریو دي جانیرسواح

Tupi oil field(   ا بین مالذي تراوحت تقدیرات احتیاطیاتھ أكبر حقول النفط البرازیلیة

بینما یقع ثاني أكبر تجمع )، Santos Basin( في حوض سانتوس 8ملیار برمیل 8إلى  5

 Espírito Santo(إسبیریتو سانتوقبالة سواحل والیة لالحتیاطیات النفطیة البرازیلیة 

stateمن إجمالي االحتیاطیات النفطیة البرازیلیة.  %9نحو على یحتوي الذي ) و 

 ً ً خالل الفترةبالمقابل، شھدت االحتیاطیات المكسیكیة تراجعا           واضحا

و خمس نح ، ما یمثل2000یل عام ملیار برم 24.4من حوالي أي ) 2016 -2000(

االحتیاطي  من إجمالي %2.2من النفط الخام، ونحو  أمریكا الالتینیةإجمالي احتیاطیات 

ما نسبتھ  أيملیار برمیل  9.7حوالي إلى في ذلك الوقت،  المؤكد من النفط الخام العالمي

 االحتیاطي العالمي من إجمالي %0.6ونحو  أمریكا الالتینیةمن إجمالي احتیاطیات  2.8%

ارتفاعاً . بینما شھدت احتیاطیات اإلكوادور 2016ن النفط الخام بنھایة عام المؤكد م

 ً  ،2000ملیار برمیل خالل عام  4.6) من حوالي 2016 -2000خالل الفترة (ملحوظا

إجمالي من ، بینما تراجعت حصتھا 2016بنھایة عام ملیار برمیل  8.3حوالي إلى 

بنھایة عام  %2.4 إلى نحو 2000عام  %3.7من  من النفط أمریكا الالتینیةاحتیاطیات 

 ):10(، كما ھو موضح بالشكل 2016
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                
7	EIA,	Country	Analysis	Brief:	Brazil,	Updated	December	2,	2015 
8	http://www.rigzone.com/news/article.asp?a_id=75679 
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 )10الشكل (
غیر تطور االحتیاطیات المؤكدة من النفط الخام في (مجموعة دول أمریكا الالتینیة 

 )2016 – 2000( متضمنة فنزویال)،
 (ملیار برمیل)

 
 .الجدول السابق المصدر:

 
 

 الطبیعيلغاز احتیاطیات ا   .2.1
 
 

ر تعتب ،منھاحتیاطیات ضخمة  أمریكا الالتینیةالتي تمتلك بخالف النفط، 

 لكت بلغت تقدیراتحیث المؤكدة من الغاز الطبیعي متواضعة نسبیاً،  ھااحتیاطیات

في نھایة عام  تریلیون متر مكعب 7.9حوالي لمجموعة دول أمریكا الالتینیة  اتیحتیاطالا

من إجمالي االحتیاطي العالمي المؤكد والبالغ  %4 سبةن ولم تتجاوز حصتھا ،2016

مما یضعھا في مرتبة متأخرة عن أغلب المجموعات  ،تریلیون متر مكعب 200.5حوالي 

الدولیة الرئیسیة من حیث حجم االحتیاطیات المؤكدة من الغاز الطبیعي باستثناء مجموعة 

  طبیعيالغاز المالي احتیاطیات من بإج المرتبة األخیرةالتي جاءت في دول أوروبا الغربیة 

إجمالي  من %2لم تتجاوز ، وبحصة 2016خالل  تریلیون متر مكعب 3.8مؤكدة بلغت 

 :)11(االحتیاطیات العالمیة المؤكدة كما ھو موضح بالشكل 
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 )11الشكل (
  2016حجم االحتیاطیات المؤكدة من الغاز الطبیعي في المجموعات الدولیة الرئیسیة خالل عام 

 (تریلیون متر مكعب)

 
 .CEDIGAZ&  2017منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التقریر اإلحصائي السنوي المصدر:

 
 

سد في فنزویال بنصیب األ تستأثركما ھو الحال بالنسبة لالحتیاطیات النفطیة، او

كدة ؤحیث تقدر احتیاطیاتھا الم أمریكا الالتینیة، دولل الغاز الطبیعيحصص احتیاطیات 

 أي ما یشكل تریلیون متر مكعب 5.7بحوالي  2016نھایة عام  في الغاز الطبیعيمن 

االحتیاطي من إجمالي  %2.8من وأكثر  أمریكا الالتینیةمن إجمالي احتیاطیات  73%

 .2016بنھایة عام  الغاز الطبیعيالمؤكد من  العالمي

ز الطبیعي نمواً بمعدل الغا وقد شھد إجمالي االحتیاطیات الفنزویلیة المؤكدة من

تریلیون متر مكعب خالل عام  4.2)، لیرتفع من حوالي 2016-2000خالل الفترة ( 2%

، بینما شھد إجمالي 2016تریلیون متر مكعب خالل عام  5.7إلى حوالي  2000

 %3.2 كماشاً بمعدلنالغاز الطبیعي لباقي دول أمریكا الالتینیة ا االحتیاطیات المؤكدة من

إلى حوالي  2000تریلیون متر مكعب عام  3.6، لیتراجع من حوالي الفترة ذات خالل

 ).2(والجدول ) 12( ما ھو مبین بالشكل ، كما2016تریلیون متر مكعب عام  2.1
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 ) 12الشكل (
 )2016 – 2000، (تطور االحتیاطیات المؤكدة من الغاز الطبیعي في أمریكا الالتینیة 

 (تریلیون متر مكعب)

 
 .2017منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التقریر اإلحصائي السنوي،  :المصدر

 
 

 )2الجدول (
 تطور االحتیاطیات المؤكدة من الغاز الطبیعي في أمریكا الالتینیة 

  2016 – 2000خالل الفترة 
 (ملیار متر مكعب)

 
 .1720منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التقریر اإلحصائي السنوي،  المصدر:

 
 

 2016المؤكدة من الغاز الطبیعي لعام حتیاطیات المن إجمالي ا %36ویتركز نحو 

دولتان البرازیل والبیرو، وھما الفي –فنزویال باستثناء  –باقي دول أمریكا الالتینیة في 
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الوحیدتان من باقي دول المجموعة اللتان شھدت احتیاطیاتھما المؤكدة من الغاز الطبیعي 

)، حیث شھد إجمالي االحتیاطیات المؤكدة من الغاز 2016 – 2000فترة (نمواً خالل ال

 2000عام  ملیار متر مكعب 221لیرتفع من حوالي  %3.6الطبیعي للبرازیل نمواً بمعدل 

المركز الثاني في حجم بذلك ، لتحتل 2016ملیار متر مكعب خالل عام  392إلى حوالي 

دول أمریكا الالتینیة بعد فنزویال خالل عام االحتیاطیات المؤكدة من الغاز الطبیعي ل

من إجمالي االحتیاطیات المؤكدة من الغاز الطبیعي  %5حوالي  وبحصة شكلت، 2016

شھد إجمالي االحتیاطیات المؤكدة من الغاز الطبیعي و .2016لعام  لدول أمریكا الالتینیة

إلى  2000خالل عام ملیار متر مكعب  247لیرتفع من حوالي  %2.8للبیرو نمواً بمعدل 

المركز الثالث في حجم  بذلك ، لتحتل2016عام  ملیار متر مكعب 384حوالي 

صة بلغت بح ل أمریكا الالتینیة بعد البرازیل،االحتیاطیات المؤكدة من الغاز الطبیعي لدو

 من إجمالي االحتیاطیات المؤكدة من الغاز الطبیعي لدول أمریكا الالتینیة %4.9حوالي 

 .2016لعام 

 المؤكدة من الغاز الطبیعيحتیاطیات الإجمالي انصف من أكثر یتركز بالمقابل، و

رینیداد أربع دول ھي تفي –فنزویال  بإستثناء –باقي دول أمریكا الالتینیة في  2016لعام 

شھد إجمالي االحتیاطیات المؤكدة من الغاز  وقد، وتوباغو واألرجنتین والمكسیك وبولیفیا

ً  اد وتوباغوترینیدالطبیعي ل  تراجعلی)، 2016 – 2000خالل الفترة ( %4بمعدل  انكماشا

عام  ملیار متر مكعب 290إلى حوالي  2000عام ملیار متر مكعب  557من حوالي 

ل لألرجنتین انكماشاً بمعدشھد إجمالي االحتیاطیات المؤكدة من الغاز الطبیعي كما ، 2016

إلى  2000عام  كعبملیار متر م 778لیتراجع من حوالي ، نفس الفترة خالل 5.3%

في حین شھد إجمالي االحتیاطیات المؤكدة من  ،2016عام  ملیار متر مكعب 325حوالي 

 835لیتراجع من حوالي ، ذات الفترةخالل  %6.8الغاز الطبیعي للمكسیك انكماشاً بمعدل 

 ،2016ملیار متر مكعب خالل عام  270إلى حوالي  2000ملیار متر مكعب خالل عام 

ً بمعدل  ً انكماشا كما شھد إجمالي االحتیاطیات المؤكدة من الغاز الطبیعي لبولیفیا أیضا

إلى  2000عام  ملیار متر مكعب 675لیتراجع من حوالي ، ذاتھا خالل الفترة 4.9%
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مجتمعة نحو  ، لتمثل حصة ھذه الدول األربع2016عام  ملیار متر مكعب 300حوالي 

م لعا ات المؤكدة من الغاز الطبیعي لدول أمریكا الالتینیةمن إجمالي االحتیاطی 15%

 :)13، كما ھو موضح بالشكل (2016

 )13الشكل (
تطور اإلحتیاطیات المؤكدة من الغاز الطبیعي في (مجموعة دول أمریكا الالتینیة غیر 

 ) 2016 – 2000متضمنة فنزویال)، (
 (ملیار متر مكعب)

 
 .الجدول السابق المصدر:

 
 

 صادر الطاقة األخرىم    .3.1
 

v الفحم 

 15.2دول أمریكا الالتینیة من الفحم حوالي مجموعة بلغ إجمالي حجم احتیاطیات 

في تقریرھا اإلحصائي  حسب تقدیرات برتش بترولیوم 2016ملیار طن بنھایة عام 

العالمیة المقدرة  االحتیاطیاتمن إجمالي  %1.3نحو  يما یواز، وھو 2017السنوي لعام 

، وبلغ معدل االحتیاطي إلى اإلنتاج لدول 2016ملیار طن بنھایة عام  1139.3بنحو 

 .20169عام اإلنتاج لسنة بحسب معدالت  139المجموعة ما یقارب 

                                                
9	BP	Statistical	Review	of	World	Energy,	2016	
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ولومبیا كت أمریكا الالتینیة من الفحم في دولتین وھما احتیاطیاثالثة أرباع ویتركز 

، 2016ملیار طن بنھایة عام  6.6البرازیل حوالي اجمالي احتیاطیات  بلغحیث  والبرازیل.

اجمالي  بلغمن إجمالي احتیاطیات أمریكا الالتینیة، بینما  %43أي ما یوازي نحو 

من  %32، أي ما یوازي نحو 2016ملیار طن بنھایة عام  4.9 كولومبیا نحو احتیاطیات

 إجمالي احتیاطیات أمریكا الالتینیة. 

، 2016ملیار طن بنھایة عام  1.2حوالي  بالمقابل، بلغ اجمالي احتیاطیات المكسیكو

من إجمالي احتیاطیات أمریكا الالتینیة، في حین بلغت احتیاطیات  %8أي ما یوازي نحو 

من إجمالي  %5، أي ما یوازي نحو 2016طن بنھایة عام  ونملی 731حوالي  فنزویال

جمالي احتیاطیات من إ ) %12المتبقیة ( نسبةال، بینما توزعت احتیاطیات أمریكا الالتینیة

ینیة، كما ھو طن على باقي دول أمریكا الالت ملیار 1.8أمریكا الالتینیة، والبالغة نحو 

 ):14موضح بالشكل (

 
)14الشكل (  

  2016توزیع احتیاطیات أمریكا الالتینیة من الفحم بنھایة عام 
 (ملیون طن)

 
 .2017، التقریر اإلحصائي السنوي، BPبرتش بترولیوم : المصدر
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v مصادر الطاقة المتجددة  

 فھي ،تتمیز كثیر من دول أمریكا الالتینیة بتنوع كبیر في مصادر الطاقة المتجددة

شمسي وسرعات ریحیة السطوع ال بمعدالت عالیة منتقع في منطقة جغرافیة تمتاز 

ً من مصادر دول أمریكا الالتینیة معتدلة إلى مرتفعة، ولدى بعض  موارد كبیرة أیضا

 .المائیة، اضافة إلى كمیات ال یستھان بھا من مصادر الكتلة الحیویة الطاقة

تولید امكانیات ضخمة لأمریكا الالتینیة تمتلك منطقة ، ففي مجال الطاقة الشمسیة

الطاقة الشمسیة نظراً لتمتعھا بمستویات عالیة من اإلشعاع الشمسي وانخفاض معدالت 

	Direct(شمسي الطبیعي المباشر اإلشعاع ال تواجد الغیوم، حیث توضح خارطة

Normal	 Irradiation-DNI ( التي تضم جنوب و ،أمریكا الالتینیةبعض مناطق أن

كامل النصف الشمالي لشریط تشیلي جانب بولیفیا وشمال غرب األرجنتین إلى غرب 

 شعةأل تعرضا مناطق العالم أكثرمن ضمن  تعد ،من صحراء أتاكاما وسفوح جبال األندیز

  9.5 معدل متجاوزةاإلشعاع الطبیعي المباشر  تمعدال سجلت أعلى حیث، الشمس

سنویاً، كما  مربع متر لكل ساعة كیلووات 3400و یومیا،  مربع متر لكل ساعة كیلووات

أن أغلب أراضي المكسیك باستثناء األراضي المتاخمة للساحل الشرقي للبالد ھي أیضاً 

شعاع إلعالیة ل تمعدالالتي سجلت و، الشمس ألشعة تعرضا مناطق العالم أكثرضمن من 

وما یومیا،  مربع متر لكل ساعة كیلووات 8 إلى 7 بین ما تراوحت الطبیعي المباشر 

 تمعدالبینما تراوحت  سنویاً، مربع متر لكل ساعة كیلووات  3000 إلى 2500 بین 

 راجوايفي األراضي الممتدة من وسط األرجنتین إلى البإلشعاع الطبیعي المباشر ا

یومیا،  مربع متر لكل ساعة كیلووات  6.5 إلى 5 والجنوب الشرقي من البرازیل ما بین 

وبالتالي فقد تجاوزت  سنویاً، مربع متر لكل ساعة كیلووات  )2400 - 1800وما بین (

الحد األدنى للجدوى الفنیة في أغلب ھذه المناطق إلشعاع الطبیعي المباشر ا تمعدال

كیلووات ساعة لكل متر مربع  1800شمسیة المركزة والمقدر بحوالي لمحطات الطاقة ال
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سنویاً، والحد األدنى للجدوى االقتصادیة لمحطات الطاقة الشمسیة المركزة والمقدر 

ً  2000بحوالي  یعني أن تكالیف مشاریع مما ، 10كیلووات ساعة لكل متر مربع سنویا

نافسیة تعتبر ت في ھذه المناطقلمركزة تولید الكھرباء باستخدام محطات الطاقة الشمسیة ا

على المدى المتوسط مع مصادر الطاقة التقلیدیة و الطاقات المتجددة األخرى، ویوضح 

  :خریطة اإلشعاع الطبیعي المباشر )15الشكل (

)15الشكل (

 
 data/free/download/world-gis-and-http://solargis.com/products/maps  : المصدر

ن م معتبرةامكانیات أمریكا الالتینیة تمتلك منطقة ، وفي مجال طاقات الریاح

عات العالمیة لسرخارطة الف أھم مصادر طاقة الریاح في العالم. الریاح تؤھلھا لتصبح أحد

ألمریكا الالتینیة بشكل عام، والسواحل الغربیة أن السواحل الغربیة  توضح الریاح

للنصف الجنوبي من قارة أمریكا الجنوبیة وكامل المناطق الواقعة أسفل المخروط الجنوبي 

ل التي تص من حیث سرعات الریاحفي العالم أعلى المناطق ضمن  خاص، تقعبشكل 

                                                
10 Current	Status	of	Renewable	Energies	in	the	Middle	East	–	North	African	Region,	UNEP	/	
ROWA,	June	2007	
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اقات الریاح، كما ھو اً لمشاریع استغالل طوتعتبر مناسبة جدأمتار/الثانیة  9إلى نحو 

 ):16(موضح بالشكل 

)16الشكل (

 
 And-Wind-http://www.vaisala.com/en/energy/support/Resources/Pages/Free-:المصدر

aps.aspxM-Resource-Solar 
 

تعد أمریكا الالتینیة موطنا ألكبر السدود في  وفي مجال الطاقة الكھرومائیة،

، الكھربائیة تزاید أھمیة الطاقة الكھرومائیة كمصدر ھام للطاقة، األمر الذي حفز العالم

لذي اكنھر ماجدا لینا في مختلف أنحائھا، تتوزع الضخمة التي شبكة من األنھار بفضل 

، ياللذان یصبان في البحر الكاریبكاوكا نھر ورافده عات األندیز الشمالیة ینبع من مرتف

تخترق  و التي تنبع من السفوح الشرقیة لجبال األندیزأنھار كلوارد ونیجرو وجوبرت و

 اإلضافة إلىب، أمریكا الجنوبیةفي أقصى جنوب شیلي تاألرجنتین وبین ھضبة بتاجونیا 

طلسي لیصب في المحیط األ سفوح الشرقیة لجبال األندیزالذي ینبع من الاالورونوكو  نھر

ینبع من ھضبة البرازیل ویجري نحو الشمال الذي س نتیتوكانھر و، والبحر الكاریبي

 وینبع من ھضبة البرازیل الذي ساو فرانسیسكو نھر و ،یصب في المحیط األطلسيل

وھو نھر الً وثانیھا طونھار العالم أأضخم  فضال عن، یصب في المحیط األطلسي

یب تأنھار في العالم الذین یلونھ في التر ةأكبر ثمانیمیاھھ الذي یفوق معدل تدفق  األمازون
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إلى حوض األمازون الذي من منابعھ في أعالي األمازون ، حیث تتدفق میاھھ مجتمعین

لمحیط من المیاه في ا ةھائل یاتیصب كم، لفي العالمالمیاه ض تصریف احوأأكبر یعتبر 

	 .11سياألطل

، لجأت دول أمریكا حد مواردھا الطبیعیة األكثر وفرةأمن االستفادة  ومن أجل

اً سد غوايوالبارفشیدت البرازیل ، الكھربائیة لتلبیة حاجات سكانھا من الطاقةالالتینیة 

على نھر بارانا سابع أكبر نھر في العالم على الحدود  (Itaipu) إیتایبوضخماً ھو سد 

عالم ثاني أكبر المصادر لتولید الطاقة الكھرومائیة في ال إیتایبوسد تبر ویع .یندولتالبین 

الكھربائیة من الطاقة  %75 حوالي إیتایبوسد  یوفروالثالثة" بالصین،  الممراتبعد "سد 

. كما 13لبرازیلالكھربائیة لمن احتیاجات الطاقة  %17 ، ونحووايرغباالالمستھلكة في 

بین والیتي ساو  ،على نھر بارانا (Solteira	Ilha) راإلھا سولتیسد شیدت البرازیل 

 3.4 إجمالیة تبلغ نحوقدرة بمحطة الطاقة الكھرومائیة  ویدعم السدوماتوغروسو،  باولو

في  تیتيعلى نھر ) Avanhandava	Nova( نوفا أفانھاندافاجیجا/وات، وكذلك سد 

لغ إجمالیة تبقدرة برومائیة محطة الطاقة الكھ ، ویدعم السدوالیة ساو باولو البرازیلیة

	Saltoسد سالتو غراندي (كما شیدت األرجواي واألرجنتین . 13میجا/وات 347 نحو

Grande انتري ریوس  كونكوردیا) الضخم على نھر األورجواي في الحدود بین مدینة

من  أھمیة حیویة لكلسد سالتو غراندي ویمثل األرجنتینیة و مدینة سالتو باألورجواي، 

سنویاً، مما  /ساعةألف جیجاوات 7.8 زید عنحیث ینتج ما ی ،ورجواياألنتین واألرج

من الطاقة  %50و حوالي  ،المستھلكة في األرجنتینالكھربائیة من الطاقة  %7 نحو یوفر

	Theفنزویال سد كارواتشي (شیدت و .12جوايوراألفي الكھربائیة المستھلكة 

Caruachi	Damارواتشي سد كویتمیز ولیفار الفنزویلیة، )، على نھر كاروني في والیة ب

                                                
11	Wikipedia.org;	http://www.industcards.com/hydro-brazil-sp.htm	
 
 
12	https://www.saltogrande.org/index.php?lang=en  
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ً  /ساعةألف جیجاوات 12 نحو	وینتجبأنھ یضم أكبر التوربینات في العالم  ، وتقوم 13سنویا

) على نھر كاروني أیضاً، بقدرة إنتاجیة Dam	Tocomaفنزویال بتشیید سد تاكوما (

ً  /ساعةألف جیجاوات 12.1 نحو	إلىتصل   .14سنویا

من إجمالي تولید الطاقة  %19سدود مائیة تساھم بحوالي  9نحو  بالمكسیك	ویوجد

	Theتشیكواسن (سد الكھربائیة في البالد، ویعتبر  Chicoasén	 Dam ( على نھر

طاقة تولید ال اتأكبر محط لحقة بھتولید الطاقة الم ومحطةبوالیة تشیاباس  ریجالفاغ

 .15اتجیجاو 2.4اإلنتاجیة  سعتھاتبلغ حیث الكھرومائیة في المكسیك، 

v الطاقة النوویة 

تشفة من ة المكحجم الموارد التقلیدیبلغت تقدیرات الوكالة العالمیة للطاقة الذریة ل

بدول أمریكا دوالر للكیلوجرام  260تقل عن  بتكلفةلالستخالص  الیورانیوم القابلخام 

 %4.4أي ما یمثل نحو  ،2015عام  خاللیورانیوم ألف طن  334.7، حوالي الالتینیة

تقل  تكلفةب لالستخالص الیورانیوم القابلخام ة المكتشفة من الموارد التقلیدیجمالي من إ

عام ملیون طن یورانیوم خالل  7.6نحو دوالر للكیلوجرام في العالم والمقدرة ب 260 عن

201516. 

جم حوتتركز معظم موارد أمریكا الالتینیة من الیورانیوم في البرازیل التي بلغ 

 ، جلھا قابل2015ألف طن خالل عام  276.8حوالي  ھالمكتشفة من ةالتقلیدی ھاموارد

، وألن كل موارد البرازیل ھي من دوالر للكیلوجرام 130الستخالص بتكلفة تقل عن 

دوالر للكیلوجرام، ترتفع حصة  130الیورانیوم القابل لالستخالص عند تكلفة تقل عن 

                                                
13	http://www.power-technology.com/projects/caruachi/  
14	https://www.dsiunderground.com/projects/project-details/article/tocoma-dam-puerto-ordaz-
venezuela.html  
15	http://hydroelectric-energy.blogspot.com/2011/03/chicoasen-dam-manuel-m-torres.html  
16	Uranium	2016:	Resources,	Production	and	Demand.	A	Joint	Report	by	the	OECD	Nuclear	Energy	Agency	
and	the	International	Atomic	Energy	Agency,	2016 
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ر من إلى أكث دول أمریكا الالتینیةة المكتشفة بالموارد التقلیدیالبرازیل من إجمالي 

 130 بتكلفة تقل عنلالستخالص  ةالقابل دول أمریكا الالتینیةموارد من إجمالي  83.5%

، 2015خالل مطلع عام  ملیون طن یورانیوم 331.4دوالر للكیلوجرام والمقدرة بنحو 

ابل من إجمالي الیورانیوم المكتشف الق %4.8كما تمثل الموارد البرازیلیة نحو 

 5.7دوالر للكیلوجرام في العالم والمقدر بنحو  130لالستخالص عند تكلفة تقل عن 

الجزء األعظم من البرازیل كما تختزل  .201517ملیون طن یورانیوم خالل مطلع عام 

یث حھي األقل كلفة الستخالصھا،  ھامواردتعتبر وبأمریكا الالتینیة،  موارد الیورانیوم

خام ة من ة المكتشفالتقلیدیالبرازیلیة الموارد نصف إجمالي تقل تكلفة استخالص نحو 

 80عن  منھا %83تقل تكلفة استخالص نحو دوالر للكیلوجرام، و 40عن  الیورانیوم

وتأتي البیرو في المرتبة الثانیة، بعد البرازیل، من بین دول أمریكا  دوالر للكیلوجرام.

ً ل الستخالص ل القابل الیورانیومخام مكتشفة من ة اللموارد التقلیدیالالتینیة األكبر تملكا

ألف طن  33.4دوالر للكیلوجرام، وبلغ حجم مواردھا منھ نحو  260بتكلفة تقل عن 

من إجمالي موارد دول  %10، أي ما یمثل حوالي 2015یورانیوم خالل مطلع عام 

    بینا م ، وتتراوح تكالیف استخالص جًل موارد البیرو من الیورانیومأمریكا الالتینیة

) دوالراً للكیلوجرام. وجاءت األرجنتین في المرتبة الثالثة بإجمالي 80أقل من  إلى 40(

ألف  19.6دوالر للكیلوجرام بلغت نحو  260موارد قابلة لالستخالص بتكلفة تقل عن 

من إجمالي موارد دول  %5.6أي ما یمثل حوالي  ،2015طن یورانیوم خالل عام 

من إجمالي موارد األرجنتین  %94.4وتقل تكلفة استخالص حوالي  أمریكا الالتینیة، 

دوالر للكیلوجرام، بینما حلت المكسیك تالیاً بإجمالي موارد قابلة لالستخالص  130عن 

ألف طن یورانیوم خالل مطلع  3.4دوالر للكیلوجرام بلغت نحو  260بتكلفة تقل عن 

جمالي موارد األرجنتین عن من إ %79.4، وتقل تكلفة استخالص حوالي 2015عام 

                                                
17	Uranium	2016:	Resources,	Production	and	Demand.	A	Joint	Report	by	the	OECD	Nuclear	Energy	Agency	
and	the	International	Atomic	Energy	Agency,	2016 
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ام خة المكتشفة من التقلیدی ھاحجم مواردأما تشیلي فقد بلغ  .دوالر للكیلوجرام 130

ألف  1.5لي دوالر للكیلوجرام حوا 260القابلة لالستخالص بتكلفة تقل عن  الیورانیوم

 إلى 130ما بین  ، كلھا قابلة الستخالص بتكلفة تتراوح2015عام  طن یورانیوم خالل

 ):3(والجدول  )17( كما ھو موضح بالشكل ،260أقل من 

 )17الشكل (
           260وم القابلة لإلستخالص عند الموارد التقلیدیة المكتشفة من الیورانی

 2015/ كیلوجرام بدول أمریكا الالتینیة كما ھي في ینایر دوالر

 
A	Demand.	and	Production	Resources,	2016:	Uranium		Energy	Nuclear	OECD	the	by	Report	Joint المصدر:

Agency	and	the	International	Atomic	Energy	Agency,	2016 

 
 )3الجدول (

حجم الموارد التقلیدیة المكتشفة من الیورانیوم القابلة لالستخالص بدول أمریكا 
 ، طن یورانیوم2015الالتینیة كما ھي في ینایر 

	عند لالستخالصقابل 
	كلج/دوالر 	260أقل من  	كلج/دوالر 	130أقل من  	كلج/دوالر 	80أقل من  	كلج/دوالر 	40أقل من  		

276800	 276800	 229400	 138100	 	البرازیل
33400	 33400	 33400	 0	 	بیرو
19600	 18500	 9100	 2400	 	األرجنتین
3400	 2700	 1800	 600	 	المكسیك
1500	 0	 0	 0	 	تشیلي

334700	 331400	 273700	 141100	 	مالياإلج
	the	by	Report	Joint	A	Demand.	and	Production	Resources,	2016:	Uranium	OECD	Energy	Nuclear المصدر:

Agency	and	the	International	Atomic	Energy	Agency,	2016 
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 الطاقة في أمریكا الالتینیة انتاج .2
	

 / الیوم،برمیل ونملی 9.2حوالي  إجمالي انتاج أمریكا الالتینیة من النفط الخام بلغ

 75.5اإلنتاج العالمي من النفط الخام والبالغ نحو من إجمالي  %12.2نحو  مشكلھ

إجمالي انتاج أمریكا الالتینیة من الغاز الطبیعي،  بلغ. كما 2016عام  ملیون برمیل/الیوم

 ملیار متر مكعب خالل 224.2الذي ال یشمل الكمیات المحروقة أو المعاد حقنھا، حوالي 

اإلنتاج العالمي من إجمالي  %6.3نحو إلى حصة أمریكا الالتینیة  لتصل، 2016عام 

إجمالي  بلغبینما . عامذات الملیار متر مكعب خالل  3551.6الغاز الطبیعي والبالغ من 

 %1.9 تھا، لتمثل حصطن مكافئ نفط ونملی 72.1 نحو انتاج أمریكا الالتینیة من الفحم

طن مكافئ نفط خالل  ونملی 3656لمي من الفحم والبالغ نحو اإلنتاج العامن إجمالي 

 .2016عام 

مجموعة دول أمریكا الالتینیة إجمالي انتاج الطاقات المتجددة ل بلغبالمقابل، و

اإلنتاج العالمي من إجمالي  %14.7حصة ب أي، طن مكافئ نفط ونملی 195.1حوالي 

إجمالي انتاج أمریكا  بلغبینما  .2016عام طن مكافئ نفط خالل  ونملی 1330البالغ نحو 

نحو مشكلة  ،/الیوممكافئ نفط ألف برمیل 418حوالي  الوقود الحیويالالتینیة من 

 برمیل ونملی 1.5والبالغ نحو  الوقود الحیوياإلنتاج العالمي من من إجمالي  27.2%

و النوویة نح بلغ انتاج أمریكا الالتینیة من الطاقة. كما 2016عام خالل  /الیوممكافئ نفط

اإلنتاج العالمي البالغ من إجمالي  %1.3نحو  تھالتمثل حص، طن مكافئ نفط ونملی 7.9

 .2016عام طن مكافئ نفط خالل  ونملی 592.1نحو 
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 انتاج النفط  .1.2

تطورات ملحوظة في إجمالي انتاج مجموعة  )2016 – 2000(شھدت الفترة 

محصلتھا  كانتط الخام وسوائل الغاز الطبیعي) (شامالً النفدول أمریكا الالتینیة من النفط 

ملیون  10.2الي من حوأي ألف برمیل /الیوم  300تراجع إجمالي انتاج المجموعة بنحو 

 .2016عام  ملیون برمیل/ الیوم 9.9والي إلى ح 2000عام  برمیل/ الیوم

الل خ منحى الزیادةأمریكا الالتینیة من النفط  إجمالي انتاج مجموعة دول أخذ وقد

ملیون  11.2عند  النصف األول من العقد الماضي بمعدالت نمو موجبة حتى بلغ ذروتھ

 9.9والي إلى ح وصولھ، ثم بدأ مرحلة االنكماش التي انتھت ب2006عام  برمیل/الیوم

 معدل )2016 – 2000(، وكانت محصلة الفترة 2016عام  ملیون برمیل/ الیوم

ألف  300تراجع إجمالي انتاج المجموعة بنحو  أدى إلىمما ، %0.1انكماش سنوي بلغ 

 ):18كما یوضح الشكل ( برمیل /الیوم

 )18الشكل (
 إجمالي انتاج أمریكا الالتینیة من النفط (النفط الخام + سوائل الغاز الطبیعي)

)2000 – 2016( 

 
	.2017، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPبریتش بترولیوم (: المصدر
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    ونملی 9.2حوالي  فقط تاج أمریكا الالتینیة من النفط الخامإجمالي ان بلغوقد 

اإلنتاج العالمي والبالغ من إجمالي  %12.2نحو  تھا، لتمثل حص2016عام  / الیومبرمیل

بین  رابعال المركزبذلك لتتبوأ  ام،عذات الملیون برمیل/الیوم خالل  75.5نحو 

ئیسیة من النفط الخام  بعد مجموعة الرالتي تمثل مصادر اإلمداد المجموعات الدولیة 

التي جاءت في  العربیة المصدرة للبترول (أوابك)الدول األعضاء في منظمة األقطار 

من  %31.9بحصة بلغت وملیون برمیل/الیوم  24.1 بلغ انتاجالمركز األول بإجمالي 

المركز  التي جاءت فيأوراسیا 	ومجموعة دول أوروبا الشرقیة واإلنتاج العالمي، إجمالي 

من إجمالي  %16.9بحصة بلغت و ملیون برمیل/الیوم 12.8 بلغ انتاجبإجمالي  الثاني

إجمالي ب الثالثالتي جاءت في المركز ، ثم مجموعة دول أمریكا الشمالیة اإلنتاج العالمي 

اإلنتاج العالمي من إجمالي  %13.3وبحصة بلغت  ملیون برمیل/الیوم 10.1 بلغ انتاج

	):19(كما ھو موضح بالشكل  ،2016عام خالل 

 )19الشكل (
 2016إجمالي إنتاج النفط الخام بالمجموعات الدولیة الرئیسیة خالل عام 

	(ملیون برمیل/ الیوم)

	
 .2017منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التقریر اإلحصائي السنوي،  المصدر:
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تركز یتینیة من النفط الخام انتاج أمریكا الالأكثر من ثالثة أرباع  والجدیر بالذكر أن

ج ھذه اجمالي انتا تجاوزالمكسیك، حیث فنزویال وفي ثالث دول رئیسیة ھي البرازیل و

نحو بلغت حصة ب، 2016عام  / الیومبرمیل ونملی 7من النفط الخام  الدول الثالث

	 .امنفس العمن النفط الخام خالل  أمریكا الالتینیةانتاج مجموعة دول  من إجمالي 76.3%

یث بلغ حالبرازیل بأكثر من ربع انتاج أمریكا الالتینیة من النفط الخام، وتستأثر 

دول  بذلك متصدرة، 2016عام / الیوم برمیل ونملی 2.5انتاجھا من النفط الخام حوالي 

مجموعة الانتاج  من إجمالي %27.2نحو بلغت حصة المجموعة من حیث حجم اإلنتاج ب

من  ، والتي تنتج أیضاً أكثرفنزویالتلیھا في المرتبة الثانیة ، 2016عام  النفط الخام من

 2.4انتاجھا من النفط الخام حوالي حیث بلغ ربع انتاج أمریكا الالتینیة من النفط الخام، 

مجموعة الانتاج  من إجمالي %25.7نحو بلغت حصة ب، 2016عام  / الیومبرمیل ونملی

مكسیك في المرتبة الثالثة بإجمالي انتاج من ، بینما جاءت ال2016م من النفط الخام لعا

 %23.4نحو بلغت حصة ، أي ب2016عام / الیوم برمیل ونملی 2.2النفط الخام بلغ نحو 

 ):20(، كما ھو موضح بالشكل 2016عام ل مجموعة من النفط الخامالانتاج  من إجمالي

 ) 20الشكل (
  2016ل عام إجمالي إنتاج النفط الخام بدول أمریكا الالتینیة خال

(ألف برمیل/ الیوم)

	
	.2017منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التقریر اإلحصائي السنوي،  المصدر:
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انتاج مجموعة  تطورات ملحوظة في إجمالي )2016 – 2000(وقد شھدت الفترة 

و إجمالي انتاج المجموعة بنح تراجعمن النفط الخام كانت محصلتھا  أمریكا الالتینیةدول 

حو نإلى  2000عام / الیوم برمیل ونملی 9.3من حوالي  ، أيألف برمیل /الیوم 100

. وقد كانت البرازیل، بالدرجة األساس، وبمساھمة 2016عام / الیوم برمیل ونملی 9.2

 أمریكاالمصادر الرئیسیة للزیادة في حجم انتاج مجموعة دول  ،كولومبیا واإلكوادور

عویض النقص المتأتي من باقي الدول المنتجة في المجموعة تمن النفط الخام وفي  الالتینیة

نحو بالضعف أي  أكثر منب، حیث قفز انتاج البرازیل من النفط الخام ذات الفترةخالل 

 2000عام  / الیومبرمیلملیون  1.2ملیون برمیل/الیوم خالل ھذه الفترة من حوالي  1.3

ة الكبیرنتیجة لالكتشافات النفطیة وذلك ، 2016عام  / الیومبرمیل ونملی 2.5 نحوإلى 

اه حیث أصبحت المی، في المناطق المغمورةالبرازیلیة  سالتي حققتھا شركة بتروبرا

وبخاصة في المناطق الواقعة في مقابل السواحل البرازیلیة على المحیط األطلسي، 

في مجال امدادات النفط مناطق االھتمام العالمي  منتبر حوضي كامبوس وسانتوس تع

 .الطبیعي والغاز

ند تھ عمن النفط الخام ذرو أمریكا الالتینیةانتاج مجموعة دول  إجماليوقد وصل 

، مدفوعاً بالزیادات المضطردة في انتاج عدد من 2005عام ملیون برمیل/الیوم  10.13

ألف  400، حیث قفز انتاج البرازیل بنحو )2005-2000(دول المجموعة خالل الفترة 

ألف برمیل /الیوم،  320ل ھذه الفترة، بینما ارتفع انتاج المكسیك بنحو برمیل /الیوم خال

ألف برمیل /الیوم  120ألف برمیل /الیوم، واإلكوادور بنحو  180وفنزویال بحوالي 

خام من النفط ال أمریكا الالتینیةانتاج مجموعة دول  إجمالي ذاتھا. ثم تراجع الفترة خالل

ملیون  9.5عند حوالي أي لیبلغ أدنى مستویاتھ ) 2009-2005(حاد خالل الفترة  بشكل

 730، مدفوعاً بالتراجع الحاد في انتاج المكسیك بحوالي 2009برمیل /الیوم خالل عام 

 دول المجموعة بنسبكما تراجع اإلنتاج في أغلب  ذات الفترة، ألف برمیل /الیوم خالل

رازیلي ، حیث واصل اإلنتاج البالفترة، باستثناء البرازیل وكولومبیا متفاوتة خالل نفس
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، بینما ارتفع انتاج )2009-2005(ألف برمیل /الیوم خالل الفترة  320بنحو  نموه لیرتفع

انتاج  إجماليالفترة، ثم عاود  ألف برمیل /الیوم خالل نفس 145والي كولومبیا بح

         من النفط الخام صعوده من جدید خالل الفترة  أمریكا الالتینیةمجموعة دول 

ما واصل ، بینكولومبیامدفوعا بمواصلة التزاید في حجم انتاج البرازیل و) 2009-2015(

انتاج  شھد إجمالي 2016وخالل عام انتاج المكسیك وفنزویال تراجعھ خالل ھذه الفترة، 

ألف برمیل  500من النفط الخام انحدارا حاداً بحوالي  أمریكا الالتینیةمجموعة دول 

لھبوط الكبیر في انتاج فنزویالً باإلضافة إلى تراجع انتاج المكسیك /الیوم بسبب ا

 ):4(والجدول  )21( كما ھو موضح بالشكلوكولومبیا، 

 )21الشكل (
 )2016 – 2000( ،إجمالي إنتاج دول أمریكا الالتینیة من النفط الخام

 (ألف برمیل/ الیوم)

	
 2017ر اإلحصائي السنوي، منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التقری المصدر:

 )4الجدول (
 )2016 – 2000أمریكا الالتینیة من النفط الخام، (إجمالي إنتاج دول 

 (ألف برمیل/ الیوم)

	
	2017منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التقریر اإلحصائي السنوي،  المصدر:
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 الغاز الطبیعيانتاج  .2.2
 

الذي ال یشمل الكمیات (، ز الطبیعيالغاإجمالي انتاج أمریكا الالتینیة من  بلغ

حصة  مشكالً ، 2016عام  ملیار متر مكعب 224.2حوالي ، )المحروقة أو المعاد حقنھا

ملیار متر  3551.6والبالغ نحو  الغاز الطبیعياإلنتاج العالمي من من إجمالي  6.3%

لدولیة ات ابین المجموعالمرتبة السادسة أمریكا الالتینیة  وتحتل، ذات العام خالل مكعب

لتي اأمریكا الشمالیة بعد مجموعة الغاز الطبیعي الرئیسیة من التي تمثل مصادر اإلمداد 

تجاوزت بحصة و ،ملیار متر مكعب 901.2 بلغ انتاججاءت في المركز األول بإجمالي 

التي جاءت في المركز اإلنتاج العالمي، ومجموعة دول أوروبا الشرقیة و أوراسیا ربع 

من إجمالي  %22.1بحصة بلغت و ملیار متر مكعب 786 بلغ انتاجالي بإجم الثاني

 الثالثالتي جاءت في المركز  حیط الھاديمآسیا والاإلنتاج العالمي، ثم مجموعة دول 

، اإلنتاج العالميمن إجمالي  %16.3 وبحصةملیار متر مكعب  579.9 بلغ انتاجبإجمالي 

 العربیة المصدرة للبترول (أوابك)قطار الدول األعضاء في منظمة األ تلیھا مجموعة 

ملیار متر مكعب وبحصة بلغت  533 بلغ انتاجبإجمالي  الرابعالتي جاءت في المركز 

ي التالشرق األوسط وأفریقیا دول ثم مجموعة باقي  اإلنتاج العالمي،من إجمالي  15%

حصة ملیار متر مكعب وب 313 حوالي بلغ انتاجبإجمالي  الخامسجاءت في المركز 

 أوروبا الغربیةدول اإلنتاج العالمي، في حین جاءت مجموعة  من إجمالي  %8.8بلغت 

من  %6 ملیار متر مكعب وبحصة 214.2 بلغ انتاجبإجمالي  السابع واألخیرفي المركز 

	): 22(كما ھو موضح بالشكل  2016عام  اإلنتاج العالميإجمالي 
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 )22الشكل (
 2016بالمجموعات الدولیة الرئیسیة خالل عام  (*)إجمالي إنتاج الغاز الطبیعي

 (ملیار متر مكعب)

 
	.2017، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPبریتش بترولیوم (: المصدر

 .ال یشمل الغاز المحروق والمعاد حقنھ) *(
 

تركز ی انتاج أمریكا الالتینیة من الغاز الطبیعي نصفأكثر من  الجدیر بالذكر، أن

اجمالي  غ، حیث بلوترینیداد وتوباغو ھي المكسیك واألرجنتینوة دول رئیسی في ثالث

، 2016عام ملیار متر مكعب  119.9من الغاز الطبیعي حوالي  انتاج ھذه الدول الثالث

خالل  الغاز الطبیعيمجموعة من دول الانتاج  من إجمالي %53.5نحو بلغت حصة ب

	. 2016عام 

، لطبیعيالغاز اتاج أمریكا الالتینیة من ان بأكثر من خمسلوحدھا  المكسیكوتستأثر 

دول بذلك متصدرة ، 2016عام ملیار متر مكعب  47.2حوالي ھا حیث بلغ انتاج

مجموعة ال دول انتاج من إجمالي %21 بلغتحصة المجموعة من حیث حجم اإلنتاج ب

من  افي المرتبة الثانیة والتي بلغ انتاجھاألرجنتین ، تلیھا 2016عام  الغاز الطبیعيمن 

 %17.1نحو بلغت حصة ب، 2016عام  ملیار متر مكعب 38.3حوالي  الغاز الطبیعي

ي فترینیداد وتوباغو ، بینما جاءت من الغاز الطبیعيمجموعة دول الانتاج  من إجمالي
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خالل ملیار متر مكعب  34.5بلغ نحو  الغاز الطبیعيالمرتبة الثالثة بإجمالي انتاج من 

من  أمریكا الالتینیةانتاج مجموعة دول  من إجمالي %15.4حصة ، أي ب2016عام 

في حین جاءت فنزویال في المرتبة الرابعة بإجمالي ، 2016خالل عام  الغاز الطبیعي

انتاج  من إجمالي %15.3حصة ، أي ب2016عام ملیار متر مكعب  34.3انتاج بلغ نحو 

 المنتجةالرئیسیة دول ، تلیھا باقي ال2016مجموعة من الغاز الطبیعي خالل عام دول ال

 ):23(كما ھو موضح بالشكل   مثل البرازیل وبولیفیا والبیرو وكولومبیا

 )23الشكل (
 2016بدول أمریكا الالتینیة خالل عام  (*)إجمالي إنتاج الغاز الطبیعي

 (ملیار متر مكعب)

 
	.2016، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPبریتش بترولیوم ( المصدر:

 .لغاز المحروق والمعاد حقنھال یشمل ا) *(
 

انتاج  سنویاً في إجمالي %3نمواً بمعدل  )2016 – 2000(وقد شھدت الفترة 

من الغاز الطبیعي كانت محصلتھ ارتفاع إجمالي انتاج  أمریكا الالتینیةمجموعة دول 

إلى  2000عام  ملیار متر مكعب 140من  ، أيملیار متر مكعب 84المجموعة بنحو 

جمھوریة ترینیداد وتوباغو و البرازیل . وقد كانت 2016عام  ر مكعبملیار مت 224

ن حیث ساھمت ھذه الدول األربع بأكثر ملزیادة ھذه االمصادر الرئیسیة ل وبولیفیا والبیرو

 من الغاز الطبیعي أمریكا الالتینیةانتاج مجموعة دول  ثالثة أرباع الزیادة في إجمالي
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ترینیداد وتوباغو بأكثر من الضعف خالل  قفز انتاج )، فقد2016 – 2000(الفترة خالل 

ملیار متر مكعب  34.5إلى نحو  2000عام  ملیار متر مكعب 15.5من ، أي الفترة تلك

ملیار   16، بینما ارتفع انتاج  البرازیل بحوالي %5.1معدل نمو سنوي بلغ ب 2016عام 

إلى نحو  2000عام  عبملیار متر مك 7.5من حوالي ، أي الفترة خالل ذاتمتر مكعب 

، كما ارتفع انتاج  %7.4معدل نمو سنوي بلغ ب ،2016عام  ملیار متر مكعب 23.5

ملیار متر  3.2حوالي  من ذاتھا، أي الفترة ملیار متر مكعب خالل 16.5حوالي بولیفیا ب

معدل نمو سنوي بلغ ب 2016عام  ملیار متر مكعب 19.7إلى نحو  2000عام  مكعب

الل ذات الفترة ملیار متر مكعب خ 13.7تفع انتاج  البیرو بحوالي ، في حین ار12%

معدل ب 2016عام  ملیار متر مكعب 14إلى نحو  2000عام  ملیار متر مكعب 0.3من 

 :)5(والجدول  )24( كما ھو موضح بالشكل، %26نمو سنوي بلغ 

 )24الشكل (
 2016-2000الفترة خالل  *إجمالي انتاج دول أمریكا الالتینیة من الغاز الطبیعي

 (ملیار متر مكعب)

 
 .2017، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPبریتش بترولیوم ( المصدر:

 .*ال یشمل الغاز المحروق والمعاد حقنھ
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 )5الجدول (
 2016-2000خالل الفترة  *إجمالي انتاج دول أمریكا الالتینیة من الغاز الطبیعي

 (ملیار متر مكعب)

 
 .2017، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPرولیوم (بریتش بت المصدر:

 *ال یشمل الغاز المحروق والمعاد حقنھ.
 

 

  انتاج مصادر الطاقة األخرى .3.2
 
 

 الفحم1.3.2  

طن مكافئ نفط  ونملی 72.1حوالي  إجمالي انتاج أمریكا الالتینیة من الفحم بلغ

من الفحم والبالغ نحو اإلنتاج العالمي من إجمالي  %1.9نحو  تھا، لتمثل حص2016عام 

وتھیمن كولومبیا على حصة كبیرة من  .2016عام طن مكافئ نفط خالل  ونملی 3656

من إجمالي  %86.6إجمالي انتاج أمریكا الالتینیة من الفحم، حیث بلغت حصتھا نحو 

، بینما تشترك الدول األخرى وفي مقدمتھا البرازیل (التي 2016عام  انتاج المجموعة

ي الحصة وفنزویال ف ،والمكسیك ،اطیات فحم تضاھي احتیاطیات كولومبیا)تتمتع باحتی

 .2016عام  ج أمریكا الالتینیة من الفحممن إجمالي انتا %13.4التي تمثل نحو المتبقیة و

 )،2016-2000(، خالل الفترة شھد إجمالي انتاج أمریكا الالتینیة من الفحم 

طن  ونملی 41من لیرتفع  %76أي بنسبة طن مكافئ نفط،  ونملی 31.1ارتفاعاً بنحو 

، بسبب 2016عام  طن مكافئ نفط ونملی 72.1، إلى حوالي 2000عام مكافئ نفط 
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طن مكافئ نفط، أي بنسبة  ونملی 36.1 إلى توصل التيفي انتاج كولومبیا  زیادةال

 ونملی 62.5إلى حوالي  2000عام  طن مكافئ نفط ونملی 26.4 لیرتفع من 140%

دول أمریكا الالتینیة من الفحم  بقیةبینما تراجع انتاج  .2016عام نفط خالل طن مكافئ 

 طن مكافئ نفط ونملی 14.6 ذات الفترة، منخالل  طن مكافئ نفط ونملی 4.9بحوالي 

. %34، أي بنسبة 2016عام  طن مكافئ نفط ونملی 9.7إلى حوالي   2000عام 

 – 2000(ة من الفحم خالل الفترة تطور انتاج أمریكا الالتینی) 25(ویوضح الشكل 

2016:( 

 )25الشكل (

 
 .7201، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPبریتش بترولیوم (: المصدر

 
 

  المتجددة اتالطاق 2.3.2

حوالي من الطاقات المتجددة أمریكا الالتینیة مجموعة دول إجمالي انتاج  بلغ

اإلنتاج من إجمالي  %14.7نحو  مشكلة، 2016عام  طن مكافئ نفط ونملی 195.1

	.2016عام  طن مكافئ نفط ونملی 1330العالمي البالغ نحو 
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الطاقات المتجددة على حصة كبیرة من إجمالي انتاج  الطاقة الكھرومائیةوتھیمن 

طن  ونملی 160.1منھا نحو  المجموعةاجمالي انتاج دول  بأمریكا الالتینیة، حیث بلغ

 910.3اإلنتاج العالمي البالغ نحو من إجمالي  %17.8حصة ب أي، 2016عام  مكافئ نفط

 .2016عام طن مكافئ نفط خالل  ونملی

وتستحوذ البرازیل على أكثر من نصف انتاج أمریكا الالتینیة من الطاقة 

نحو  مشكلة، 2016عام  طن مكافئ نفط ونملی 87الكھرومائیة حیث بلغ انتاجھا حوالي 

من إجمالي اإلنتاج العالمي من  %9.6	حواليوأمریكا الالتینیة،  من إجمالي 54.3%

دول أیضاً من الر فنزویال وكولومبیا واألرجنتین تعتب. كما 2016عام لالطاقة الكھرومائیة 

الكبیرة المنتجة للطاقة الكھرومائیة في أمریكا الالتینیة حیث بلغ حجم انتاج ھذه الدول 

، لتمثل حصتھا 2016عام ل طن مكافئ نفط على التوالي خال ملیون 8.7و 10.6و 13.9

 .2016عام  للطاقة الكھرومائیة من إجمالي اإلنتاج العالمي %3.7 نسبة مجتمعة

لتي ابلغ اجمالي انتاج دول أمریكا الالتینیة من باقي الطاقات المتجددة ووبالمقابل، 

الریاح، والطاقة الحراریة األرضیة، والطاقة الشمسیة، والكتلة الحیویة  تشمل طاقات

من  %7.7نحو  تھالتمثل حص، 2016عام  طن مكافئ نفط ونملی 35نحو  النفایاتو

عام طن مكافئ نفط  ونملی 419.6البالغ نحو  من تلك الطاقات اإلنتاج العالميإجمالي 

2016. 

ً على أكثر من نصف انتاج أمریكا الالتینیة من باقي  وتستحوذ البرازیل أیضا

، 2016عام  طن مكافئ نفط ونملی 19حوالي  حیث بلغ انتاجھا ،الطاقات المتجددة

من  %4.5 	أمریكا الالتینیة، وحواليدول  من إجمالي %54.3لتمثل حصتھا نحو 

، تلیھا المكسیك التي بلغ 2016عام  ة الطاقات المتجددةإجمالي اإلنتاج العالمي من بقی

 %19.4تھا نحو لتمثل حص، 2016عام  طن مكافئ نفط ونملی 6.8انتاجھا حوالي 
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، 2016عام من إجمالي اإلنتاج العالمي  %1أمریكا الالتینیة، وحوالي  من إجمالي

   : )6(والجدول  )26( كما ھو موضح بالشكل

 )26الشكل (
 2016إجمالي إنتاج الطاقات المتجددة بمجموعة دول أمریكا الالتینیة لعام 

 (ملیون طن مكافئ نفط)

 
 .7201اإلحصائي السنوي،  ، التقریر)BPبریتش بترولیوم ( المصدر:

 )6( الجدول
 2016إجمالي إنتاج الطاقات المتجددة بمجموعة دول أمریكا الالتینیة لعام 

 (ملیون طن مكافئ نفط)

 

 *باقي الطاقات المتجددة األخرى الطاقة الكھرومائیة
	الحصة من اإلجمالي العالمي )ء نفطاإلنتاج (ملیون طن مكافي الحصة من اإلجمالي العالمي	)ملیون طن مكافيء نفط(اإلنتاج 

 %1.0 6.8 %0.7 4.1	المكسیك

 %0.2 0.7 %1.0 8.7	األرجنتین

 %4.5 19.0 %9.6 86.9	البرازیل

 %0.5 2.3 %0.5 4.4	تشیلي

 %0.1 0.5 %1.2 10.6	كولومبیا

 ♦ 0.1 %0.4 3.5	اإلكوادور

 %0.1 0.6 %0.6 5.4	بیرو

 ♦ 0.0 %1.5 13.9	فنزویال

 %1.2 5.1 %2.5 22.5	ل أمریكا الالتینیةباقي دو

 %7.7 35.0 %17.8 160.1 المجموع
 .7201، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPبریتش بترولیوم ( المصدر:

 الریاح، والطاقة الحراریة األرضیة، والطاقة الشمسیة، والكتلة الحیویة والنفایات تشمل طاقات *
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  الوقود الحیوي 3.3.2

مكافئ  ألف برمیل 418حوالي  الوقود الحیويریكا الالتینیة من إجمالي انتاج أم بلغ

اإلنتاج العالمي من إجمالي  %27.2نحو  تھا، لتمثل حص2016عام خالل  /الیومنفط

  .2016عام  /الیوممكافئ نفط برمیل ونملی 1.5البالغ نحو 

د وقوالعلى حصة كبیرة من إجمالي انتاج أمریكا الالتینیة من  البرازیلوتھیمن 

وحوالي  مجموعةالمن إجمالي انتاج دول  %83، حیث بلغت حصتھا نحو الحیوي

تنتج الدول ، بینما 2016عام من إجمالي اإلنتاج العالمي من الوقود الحیوي  22.5%

ألف  12/الیوم، وكولومبیا حوالي مكافئ نفط ألف برمیل 53األرجنتین حوالي كاألخرى، 

 :)27بالشكل ( ، كما ھو موضح2016/الیوم خالل عام مكافئ نفط برمیل
 

 )27الشكل (
 2016إنتاج الوقود الحیوي بدول أمریكا الالتینیة خالل عام إجمالي 

 )(ألف برمیل مكافئ نفط/ الیوم

 
 .7201، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPبریتش بترولیوم ( المصدر:
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 الطاقة النوویة 4.3.2

نوویة، استخدام الطاقة الفي دول القارة  من بیناألرجنتین المكسیك وتنفرد البرازیل و

وقد . 2020 حتى عاموال یعتقد أن تنضم دول أخرى من دول القارة إلى الدول النوویة 

، 2016عام طن مكافئ نفط  ونملی 7.9بلغ انتاج أمریكا الالتینیة من الطاقة النوویة نحو 

طن  ونملی 592.1غ نحو اإلنتاج العالمي البالمن إجمالي  %1.3نحو  تھالتمثل حص

 طن مكافئ نفط ونملی 3.6وقد بلغ انتاج البرازیل حوالي   .2016عام مكافئ نفط خالل 

أمریكا الالتینیة، وحوالي دول من إجمالي انتاج  %45.6، أي ما یوازي 2016عام 

طن  ونملی 2.4من إجمالي اإلنتاج العالمي، بینما بلغ انتاج المكسیك حوالي  0.6%

، في حین من إجمالي اإلنتاج العالمي %0.4، أي ما یوازي 2016عام خالل  مكافئ نفط

، أي ما یوازي 2016عام طن مكافئ نفط خالل  ونملی 1.9بلغ انتاج األرجنتین حوالي 

  ):28المي، كما ھو موضح بالشكل (من إجمالي اإلنتاج الع 0.3%

 )28الشكل (
 2016الل عام أمریكا الالتینیة خ إنتاج الطاقة النوویة بدول

	(ملیون طن مكافئ نفط)

 
 .7201، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPبریتش بترولیوم ( المصدر:
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 الطاقة في أمریكا الالتینیة استھالك .3

ارتفاعا  )2016-2000( خالل الفترة	التینیةالأمریكا الطاقة في استھالك إجمالي  شھد

 892 نحوإلى  2000عام  فيط طن مكافئ نفملیون  618.5من لیرتفع ، %44.2بنسبة 

بمعدالت نمو سنویة تجاوزت نظیراتھا أي  ،2016عام  فيطن مكافئ نفط ملیون 

لغ بمركب بمعدل نمو سنوي ، والفترة سنواتلي االستھالك العالمي خالل أغلب إلجما

حصتھا من بذلك لتشھد  للمعدل العالمي، %2.2مقارنة بنحو خالل الفترة  %2.3نحو 

إلى حوالي  2000عام  في %6.6من حوالي أي ھالك العالمي ارتفاعاً طفیفا إجمالي االست

 :)7) والجدول (29( ، كما ھو موضح بالشكل2016عام  في 6.7%

 )29الشكل (
 )2016 – 2001(معدالت النمو السنوي إلجمالي استھالك الطاقة خالل الفترة 

(%) 

 
 .7201سنوي، ، التقریر اإلحصائي ال)BPبریتش بترولیوم ( المصدر:
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 )7الجدول (
 2016 – 2001معدالت النمو السنوي إلجمالي استھالك الطاقة خالل الفترة 

(%) 

 
 .7201، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPبریتش بترولیوم ( المصدر:

 
الكھا ، حیث بلغ استھالطاقةفي استھالك  أمریكا الالتینیةالبرازیل دول  تتصدر 

من إجمالي  %34أي ما یمثل حوالي طن مكافئ نفط ملیون  298 نحو 2016عام 

جاءت و، 2016عام  طن مكافئ نفطملیون  892 دول أمریكا الالتینیة والبالغاستھالك 

عام  طن مكافئ نفط ملیون  186.5، حیث استھلكت نحو ةفي المرتبة الثانی المكسیك

 األرجنتین تلیھا، أمریكا الالتینیة  دول من إجمالي استھالك %21أي ما یوازي  2016

طن ملیون  75طن مكافئ نفط  و ملیون  89حوالي  ثم فنزویال اللتان بلغ استھالكھما

أمریكا دول إجمالي استھالك من  %8و  %10أو ما نسبتھ ، مكافئ نفط على التوالي

ثالثة أرباع استھالك أمریكا الالتینیة من الطاقة یتركز في  ومن المالحظ أن، الالتینیة

ثر وتستأثر البرازیل وحدھا بأك .فنزویلو واألرجنتینھي البرازیل والمكسیك أربع دول 

ت حصة باقي دول في حین بلغمن ثلث إجمالي استھالك أمریكا الالتینیة من الطاقة، 

 :)30(، كما ھو موضح بالشكل %27المجموعة نحو 
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 )30الشكل (
 2016إجمالي استھالك الطاقة بدول أمریكا الالتینیة خالل عام 

(ملیون طن مكافئ نفط)

 
 .7201، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPبریتش بترولیوم ( المصدر:

 

في  ھمتھمسا بدول أمریكا الالتینیة، حیث تشكلویمثل النفط المصدر األول للطاقة  

وقد بلغ اجمالي استھالك  . 2016خالل عام  %46بنسبة  أيالنصف مزیج الطاقة نحو 

ویعد الغاز . 2016ملیون طن خالل  409.1من النفط حوالي  دول أمریكا الالتینیة

والي ح والذي بلغ إجمالي استھالكھالمصدر الثاني للطاقة في أمریكا الالتینیة الطبیعي 

بحوالي ربع مزیج الطاقة بذلك ، مساھماً ذات العامخالل مكافئ نفط ملیون طن  235.3

سي للطاقة بحصة تقترب من النفط المصدر الرئی لیشكل مع، %26بحصة بلغت أي 

اجمالي من  %72بنسبة نحو أي ، 2016خالل عام المستھلكة ثالثة أرباع مزیج الطاقة 

 .2016دول أمریكا الالتینیة خالل عام في استھالك الطاقة 

ھلكة في المست وتأتي الطاقة الكھرومائیة في المرتبة الثالثة من بین أھم مصادر الطاقة

لتساھم  2016عام  ملیون طن مكافئ نفط 163والي استھالكھا ح بلغأمریكا الالتینیة حیث 

 %18، حیث بلغت نسبة مساھمتھا نحو أمریكا الالتینیة تاحتیاجا مسخمن بما یقارب 
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، بینما ساھمت باقي المصادر المتمثلة في الفحم 2016عام لمن إجمالي مزیج الطاقة 

لریاح، والطاقة الحراریة األرضیة، تشمل طاقات امصادر الطاقات المتجددة التي  ةوبقی

حصة باإلضافة إلى الطاقة النوویة في تلبیة ال والطاقة الشمسیة، والكتلة الحیویة والنفایات

، 2016من إجمالي مزیج الطاقة في أمریكا الالتینیة خالل عام  %10المتبقیة والتي تمثل 

،  في %4ة بحوالي ، بینما ساھمت باقي الطاقات المتجدد%5حیث ساھم الفحم بحصة 

كما ھو موضح من إجمالي المزیج ،  %1حین لم تتعد مساھمة الطاقة النوویة نسبة 

 :)31بالشكل (

 )31الشكل (
  2016إجمالي استھالك الطاقة بأمریكا الالتینیة بحسب المصدر خالل عام 

 (ملیون طن مكافئ نفط)

 
 7201، ، التقریر اإلحصائي السنوي)BPبریتش بترولیوم ( المصدر:

 
 

 استھالك النفط  1.3.
 

            خالل الفترة 	ارتفاعا التینیةالأمریكا النفط في استھالك إجمالي  شھد   

 نحوإلى  2000عام  برمیل/الیومملیون  7من لیرتفع  %27بحوالي ) 2000-2016(

 ، لتشھد حصتھا من إجمالي االستھالك العالمي2016عام  برمیل/الیوم خاللملیون  8.8

 .2016عام  في %9.2إلى حوالي  2000عام  في %9ارتفاعاً طفیفا من حوالي 
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وقد تسارعت معدالت النمو السنویة إلجمالي استھالك النفط بأمریكا الالتینیة خالل 

، متجاوزة نظیراتھا إلجمالي االستھالك العالمي قبل أن تعاني من )2008-2004(الفترة 

، ثم عاودت النمو المتسارع خالل السنوات 2009عام لة العالمیة األزمة المالی تداعیات

. وبالنظر لحجم عندما بدأت في التحول نحو االنكماش ثانیة 2014الالحقة حتى عام 

القاعدة الكبیرة للنفط في مزیج الطاقة المستھلكة في أمریكا الالتینیة، وحركة مسار النمو 

في اجمالي استھالك الطاقة بالمنطقة، یتضح أن النمو في استھالك النفط كان القوة الدافعة 

 )8( والجدول )32( الشكلللنمو في اجمالي استھالك الطاقة خالل ھذه الفترة، ویوضح 

ومعدالت  )2016-2000(تطور استھالك النفط في أمریكا الالتینیة والعالم خالل الفترة 

 نموه السنویة:

 )32الشكل (
 2016 – 2001معدل النمو السنوي الستھالك الطاقة خالل الفترة 

(%) 

 
 .7201، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPبریتش بترولیوم ( المصدر:
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 )8الجدول (

 
 .7201، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPبریتش بترولیوم ( المصدر:

 
ً استھالك أمریكا الالتینیةدول أكبر البرازیل  عتبرتو استھالكھا  بلغ، حیث للنفط ا

من إجمالي استھالك  %34حوالي لتساھم ب مالیین برمیل/الیوم 3أكثر من  2016عام 

 تلیھا، 2016عام  رمیل/الیومملیون ب 8.8والبالغ حوالي من النفط أمریكا الالتینیة 

أي  2016 عامملیون برمیل/الیوم  1.9استھلكت نحو والتي في المرتبة الثانیة  المكسیك

ین األرجنتبینما جاءت ، من النفطأمریكا الالتینیة من إجمالي استھالك  %21ما یوازي 

  ون برمیل/الیومملی 0.7حوالي في المرتبة الثالثة والرابعة بإجمالي استھالك بلغثم فنزویال 

إجمالي استھالك من  %7و  %8أو ما نسبتھ ، على التواليملیون برمیل/الیوم  0.6و 

استھالك أمریكا الالتینیة من إجمالي  %70وبذلك یتركز نحو  .من النفط أمریكا الالتینیة

في أربع دول ھي البرازیل والمكسیك واألرجنتین وفنزویال، وتستأثر البرازیل  النفطمن 

من  والمكسیك بأكثر ،النفطھا بأكثر من ثلث إجمالي استھالك أمریكا الالتینیة من وحد

حو ناألربع  ، من غیر ھذه الدولأمریكا الالتینیةدول  بقیةفي حین بلغت حصة  خمسھ،

 :)33، كما ھو موضح بالشكل (2016لعام  أمریكا الالتینیةإجمالي استھالك من  30%
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 )33الشكل (
 2016ك النفط بدول أمریكا الالتینیة خالل عام إجمالي استھال

(ألف برمیل/ الیوم)

 
 .7201، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPبریتش بترولیوم ( المصدر:

 
 
 

 استھالك الغاز الطبیعي  2.3.

إلى ما یقارب الضعف 	التینیةالأمریكا الغاز الطبیعي في استھالك إجمالي  ارتفع

ملیار متر مكعب  137من ، لیرتفع )2016-2000(الفترة خالل  %91بحوالي أي تقریباً 

حصتھا من إجمالي بذلك ، لترتفع 2016عام  عبملیار متر مك 261 نحوإلى  2000عام 

 .2016عام  في %7.4إلى حوالي  2000عام  في %5.7االستھالك العالمي من حوالي 

ة خالل الالتینی وقد تسارعت معدالت النمو السنویة إلجمالي استھالك النفط بأمریكا

 ،متجاوزة نظیراتھا إلجمالي االستھالك العالميبمعدالت قویة  )2006 – 2001(الفترة 

، 2009عام قبل أن تعاني من ارتدادات األزمة المالیة العالمیة لثم شھدت تراجعاً بعد ذلك 

بدأت في التحول نحو و ،خالل السنوات الالحقة مرة أخرى ثم عاودت النمو المتسارع

 ):9() والجدول 34(، كما ھو موضح بالشكل 2016عام  نكماش ثانیةاال
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 ) 34الشكل (
 2016 – 2001معدل النمو السنوي الستھالك الغاز الطبیعي خالل الفترة 

(%) 

 
 .7201، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPبریتش بترولیوم ( المصدر:

 

 )9الجدول (

 
 .7201إلحصائي السنوي، ، التقریر ا)BPبریتش بترولیوم ( المصدر:

 

ً استھالك أمریكا الالتینیةدول أكبر  المكسیك عتبرتو  بلغیث ، حللغاز الطبیعي ا

من إجمالي  %34.2یعادل  ملیار متر مكعب، أي ما 90نحو  2016استھالكھا عام 

، 2016ملیار متر مكعب عام  261.5البالغ أمریكا الالتینیة من الغاز الطبیعي استھالك 

 2016 عامملیار متر مكعب  49.6استھلكت نحو  حیثفي المرتبة الثانیة  رجنتیناأل تلیھا

جاءت و، أمریكا الالتینیة من الغاز الطبیعيمن إجمالي استھالك  %19أي ما یوازي 
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ملیار  36.6ي حوال ثم فنزویال في المرتبة الثالثة والرابعة بإجمالي استھالك بلغ البرازیل

ً مكعب  ملیار متر 35.6متر مكعب و  إجمالي من  %13.6و  %14أو ما نسبتھ ، تباعا

من إجمالي  %80.8وبذلك یتركز نحو ، أمریكا الالتینیة من الغاز الطبیعياستھالك 

استھالك أمریكا الالتینیة من الغاز الطبیعي في أربع دول ھي المكسیك واألرجنتین 

من  %19.2حو نینیة والبرازیل وفنزویال، في حین بلغت حصة باقي دول أمریكا الالت

 ):35(، كما ھو موضح بالشكل 2016عام لجمالي اإل

 )35الشكل (
 2016إجمالي استھالك الغاز الطبیعي بدول أمریكا الالتینیة خالل عام 

 (ملیار متر مكعب)

 
 .7201، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPبریتش بترولیوم ( المصدر:

 
 

Ø  استھالك مصادر الطاقة األخرى 

 تشمل الفحم الحجري والمصادر المتجددة والتي صادر الطاقة األخرىتساھم م

من إجمالي مزیج الطاقة المستھلكة في  %28بحوالي  والوقود الحیوي والطاقة النوویة

ي جاءت ف حیثوتعتبر الطاقة الكھرومائیة من أھم ھذه المصادر،  .أمریكا الالتینیةدول 

مساھمة في سبة نبسیة بعد النفط والغاز الطبیعي، المرتبة الثالثة بین مصادر الطاقة الرئی

 .2016عام  %18مالي مزیج الطاقة المستھلكة بلغت جإ
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بلغ إجمالي استھالك مجموعة دول أمریكا  ، فقدفبالنسبة للطاقة الكھرومائیة

، أي ما یمثل نحو 2016ملیون طن مكافئ نفط خالل عام  162.8نحو  ھاالالتینیة من

بنحو والمقدر  2016ام لع ستھالك العالمي من الطاقة الكھرومائیةمن إجمالي اال 17.9%

 ملیون طن مكافئ نفط. 910.3

ویتركز أكثر من نصف استھالك أمریكا الالتینیة من مصادر الطاقة الكھرومائیة 

، لتساھم 2016عام  ملیون طن مكافئ نفط 86.9كھا في البرازیل التي بلغ حجم استھال

استھالك دول أمریكا الالتینیة، تلیھا في المرتبة الثانیة فنزویال من إجمالي  %53.4بنحو 

 %8.5، لتساھم بنحو 2016عام  ملیون طن مكافئ نفط 13.9التي بلغ حجم استھالكھا 

من إجمالي استھالك دول أمریكا الالتینیة، ثم كولومبیا فاألرجنتین، اللتان بلغ حجم 

ملیون طن مكافئ نفط  8.7مبیا و ملیون طن مكافئ نفط لكولو 10.6استھالكھما 

من إجمالي استھالك دول أمریكا  %5.3و  %6.5بنحو على التوالي ، لتساھما لألرجنتین

وبذلك تركز نحو ثالثة أرباع استھالك أمریكا الالتینیة من الطاقة الكھرومائیة  .الالتینیة

ي دول كت باقفي أربع دول ھي البرازیل وفنزویال وكولومبیا واألرجنتین، فیما تشار

 ):36(كما ھو موضح بالشكل  %26.2 المتبقیة وھي حصةالأمریكا الالتینیة في 

 )36الشكل (
  2016إجمالي استھالك الطاقة الكھرومائیة بدول أمریكا الالتینیة خالل عام 

 )ملیون طن مكافئ نفط(

 
 .7201، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPبریتش بترولیوم (: المصدر
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لي ابلغ إجمالي استھالك أمریكا الالتینیة من الفحم والطاقة النوویة حو بالمقابلو

في مزیج الطاقة معاً ، ومثل مجموع حصتیھما 2016عام  ملیون طن مكافئ نفط 52.4

نیة بأمریكا الالتی استھالك الفحم أكثر من ثالثة أرباع تركزولقد  .%6المستھلكة حوالي 

المرتبة  ءت البرازیل فيالمكسیك وتشیلي، حیث جافي ثالثة دول رئیسیة ھي البرازیل و

، أي بحصة 2016عام  ملیون طن مكافئ نفط 16.5الي جمالي استھالك بلغ حواألولى بإ

نحو  من إجمالي استھالك مجموعة دول أمریكا الالتینیة من الفحم والبالغ %37بلغت 

جمالي إلثانیة ب، تلیھا المكسیك في المرتبة ا2016عام  ملیون طن مكافئ نفط 44.5

من  %22، أي بحصة بلغت 2016عام  ملیون طن مكافئ نفط 9.8حوالي استھالك بلغ 

حوالي  جمالي استھالك بلغ، ثم تشیلي في المرتبة الثالثة بإإجمالي استھالك دول المجموعة

من إجمالي استھالك دول  %18.4ملیون طن مكافئ نفط، أي بحصة بلغت  8.2

 %22.5تھالك الحصة المتبقیة والبالغة ، في حین توزع اس2016خالل عام  المجموعة

 على بقیة دول أمریكا الالتینیة. 2016من إجمالي استھالك الفحم لعام 

دول في أمریكا الالتینیة ھي  استحوذت ثالث، فقد وبالنسبة للطاقة النوویة

 ءتحیث جا ،الجزء األكبر من حجم االستھالك على البرازیل والمكسیك واألرجنتین

، 2016عام  ملیون طن مكافئ نفط 3.6زیل في المرتبة األولى بإجمالي استھالك بلغ البرا

والبالغ نحو ك مجموعة دول أمریكا الالتینیة من إجمالي استھال %45.6أي بحصة بلغت 

الي جمھا المكسیك في المرتبة الثانیة بإ، تلی2016ملیون طن مكافئ نفط خالل عام  7.9

 %30.4، أي بحصة بلغت 2016عام  ملیون طن مكافئ نفط 2.4 والياستھالك بلغ ح

الك جمالي استھإمن إجمالي استھالك دول المجموعة، ثم األرجنتین في المرتبة الثالثة ب

من إجمالي استھالك  %24.1ملیون طن مكافئ نفط، أي بحصة بلغت  1.9بلغ حوالي 

 ):37(، كما ھو موضح بالشكل 2016خالل عام  دول المجموعة
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 )37الشكل(
 2016حصة الدول من إجمالي استھالك أمریكا الالتینیة من الفحم والطاقة النوویة لعام 

(%) 

 
 .7201، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPبریتش بترولیوم ( المصدر:

 

ة وطاقات الریاح الطاقة الشمسی على  تشملالتي و أما باقي الطاقات المتجددة

نسبتھا متواضعة في مزیج الطاقة المستھلكة بأمریكا الالتینیة ل تزافال  والكتلة الحیویة،

حیث بلغ إجمالي استھالك دول المصادر،  رة من تلكالتي تمتلك دولھا إمكانات زاخ

، ولم تتعدى حصتھا 2016ملیون طن مكافئ نفط عام  32.3أمریكا الالتینیة منھا حوالي 

الكھا بشكل أساسي في البرازیل التي استھ ، وتركز%4یج الطاقة المستھلكة نسبة في مز

من إجمالي استھالك دول أمریكا الالتینیة من ھذه المصادر،  %58استحوذت على حصة 

من إجمالي  %7، ثم تشیلي التي كان نصیبھا %13تلیھا المكسیك التي بلغت حصتھا 

 .2016استھالك دول أمریكا الالتینیة من ھذه المصادر خالل عام 

من إجمالي استھالك دول أمریكا  %57على حصة  الحیویةاستحوذت الكتلة 

اقات تلیھا ط، وتركز استھالكھا بشكل أساسي في البرازیل، ھذه المصادرمن  الالتینیة

ھذه من من إجمالي استھالك دول أمریكا الالتینیة  %39الریاح التي بلغت حصتھا 

ً في البرازیل ث ، المصادر م م المكسیك، بینما لوتركز استھالكھا بشكل أساسي أیضا
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من إجمالي استھالك دول أمریكا الالتینیة من  %4تتجاوز مساھمة الطاقة الشمسیة نسبة 

 ھذه المصادر، وتركز استھالكھا بصورة أساسیة في تشیلي، كما ھو موضح بالجدول

 ):38) والشكل (10(

 )10الجدول (

 
 .7201 ، التقریر اإلحصائي السنوي،)BPبریتش بترولیوم ( المصدر:

 

 )38الشكل (
 الحصة من إجمالي استھالك دول أمریكا الالتینیة

(%) 

 
 .7201، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPبریتش بترولیوم ( المصدر:

 

 في أمریكا الالتینیةالطبیعي میزان النفط والغاز  .4
 بالرغم من األھمیة النسبیة ألمریكا الالتینیة على الخارطة النفطیة العالمیة، الذي

ربع لى إحصتھا  وصلتتؤكده المؤشرات المتعلقة باالحتیاطیات المؤكدة من النفط التي 

المركز الثاني بین المجموعات تمتعھا ب، و 2016عالمي المؤكد خالل عام االحتیاطي ال

الدولیة الرئیسیة من حیث حجم االحتیاطیات المؤكدة من النفط الخام بعد مجموعة الدول 

قطار العربیة المصدرة للبترول (أوابك)، ال تزال مساھمة أمریكا األعضاء في منظمة األ

الالتینیة في اإلنتاج العالمي تعتبر ضئیلة نسبیا إذا ما قورنت بحجم االحتیاطي المتوفر 

، 2016عام  %10.8لدیھا، حیث لم تتجاوز حصتھا من إجمالي اإلنتاج العالمي للنفط 
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من إجمالي  %9.2حوالي  اط الذي بلغت حصتھارتفاع حجم استھالكھا من النف فضالً عن

فائض المیزان النفطي ألمریكا ما أدى إلى تدني حجم ، 2016عام  االستھالك العالمي

 .الالتینیة بما ال یعكس أھمیتھا النسبیة على الخارطة النفطیة العالمیة

لغاز اأما فیما یخص الغاز الطبیعي، فتعتبر احتیاطیات أمریكا الالتینیة المؤكدة من 

من إجمالي االحتیاطي العالمي المؤكد  %4الطبیعي متواضعة نسبیاً، ولم تتجاوز حصتھا 

المجموعات الدولیة الرئیسیة ب مقارنة، مما یضعھا في مرتبة متأخرة 2016خالل عام 

الرغم من أن حصتھا من على و .من حیث حجم االحتیاطیات المؤكدة من الغاز الطبیعي

، 2016عام  %6.3یعي كانت أعلى وبلغت حوالي مي من الغاز الطبإجمالي اإلنتاج العال

من إجمالي  %7.4نحو  اوالذي بلغت حصتھانعكس ارتفاع حجم استھالكھا منھ فقد 

في صورة عجز في موازنة اإلنتاج ، 2016عام  ك العالمي من الغاز الطبیعياالستھال

 .واالستھالك من الغاز الطبیعي في أمریكا الالتینیة

	میزان النفط .1.4

تطورات ملحوظة في إجمالي انتاج مجموعة  )2016 – 2000(شھدت الفترة 

 300جموعة بنحو دول أمریكا الالتینیة من النفط كانت محصلتھا تراجع إجمالي انتاج الم

ملیون  9.9حوالي  إلى 2000ملیون برمیل/ الیوم عام  10.2، أي من ألف برمیل /الیوم

 .2016عام  برمیل/ الیوم

الل خ في االرتفاعأمریكا الالتینیة من النفط  قد بدأ إجمالي انتاج مجموعة دولو

ملیون  11.2عند  النصف األول من العقد الماضي بمعدالت نمو موجبة حتى بلغ ذروتھ

 9.9والي إلى ح بوصولھلة االنكماش التي انتھت ، ثم بدأ مرح2006عام  برمیل/الیوم

 معدل )2016 – 2000(انت محصلة الفترة ، وك2016عام  ملیون برمیل/ الیوم

ألف  300، أدى إلى تراجع إجمالي انتاج المجموعة بنحو %0.1انكماش سنوي بلغ 

 .برمیل /الیوم



قطاع الطاقة في أمريكا الالتينية : الواقع والتحديات

71

االقتصادیة اإلدارة                                                                       أوابك)  ( للبترول المصدرة العربیة األقطار منظمة 	

 

____________________________________________________________________________________________________  61 

 

بالمقابل، تسارعت معدالت النمو السنویة إلجمالي استھالك النفط بأمریكا و

نظیراتھا  متجاوزة %1.5لتبلغ في المتوسط  ،)2016 – 2000(الالتینیة خالل الفترة 

ملیون  7من أي  %27لإلنتاج، فارتفع إجمالي استھالك النفط في أمریكا الالتینیة بحوالي 

 .2016عام  ملیون برمیل/الیوم 8.8لى نحو إ 2000عام برمیل/الیوم 

وبالرغم من أن انتاج أمریكا الالتینیة من النفط غطى استھالكھا خالل كامل الفترة 

 أدى إلى االستھالكفي  ن مجاراة النمو المتسارعإلنتاج عإال أن تخلف ا قید الدراسة،

حتى بلغ  )2016 -2000(تدریجیاً خالل الفترة وانحساره فائض المیزان النفطي  تقلص

 3.2قارنة مع بالم 2016عام  ملیون برمیل /الیوم 1.1عند أي أدنى مستویاتھ الفائض 

 :)39) والشكل (11( ، كما ھو موضح بالجدول2000عام  ملیون برمیل /الیوم

 )11الجدول (
2016 – 2000موازنة اإلنتاج واالستھالك من النفط في أمریكا الالتینیة خالل الفترة   

 (ملیون برمیل/ الیوم)

 
 .7201، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPبریتش بترولیوم ( المصدر:

 
 )39الشكل (

)2016 – 2000ة، (ك من النفط في أمریكا الالتینیموازنة اإلنتاج واالستھال  
 (ملیون برمیل/ الیوم)

 
 .7201، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPبریتش بترولیوم ( المصدر:
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	الغاز الطبیعيمیزان  .2.4

أمریكا نمواً في إجمالي انتاج مجموعة دول  )2016 – 2000(شھدت الفترة 

جمالي انتاج كانت محصلتھ ارتفاع إسنویاً، و %3من الغاز الطبیعي بمعدل  الالتینیة

لى إ 2000عام ملیار متر مكعب  140من ، أي ملیار متر مكعب 84المجموعة بنحو 

 .2016عام  ملیار متر مكعب 224حوالي 

تسارعت معدالت النمو السنویة إلجمالي استھالك الغاز الطبیعي بالمقابل، و

وزة نظیراتھا متجا %4.1لتبلغ في المتوسط ، ة قید الدراسةة خالل الفتربأمریكا الالتینی

لضعف ما یقارب القفز إجمالي استھالك الغاز الطبیعي في أمریكا الالتینیة لإلنتاج، ف

 ً ملیار متر  137، لیرتفع من )2000-2016(خالل الفترة  %91بحوالي أي تقریبا

 .2016ملیار متر مكعب عام  261إلى نحو  2000مكعب عام 

 في أمریكا الالتینیة القریبة منالطبیعي  وبالنظر إلى مستویات استھالك الغاز

ً بفائض بسیط حجم إجمالي انتاجھا  حتى عامجداً ، ظل میزان الغاز الطبیعي محتفظا

عندما توازن حجم اإلنتاج مع حجم االستھالك، ثم ظھرت فجوة العجز في موازنة  2010

ام عملیار متر مكعب  37.3تدریجیا حتى بلغت اإلنتاج مع االستھالك التي بدأت تتسع 

، كما ھو موضح بالجدول 2000ملیار متر مكعب عام  3.1بفائض بلغ  مقارنة 2016

 ) : 40) والشكل (12(

 )12الجدول (      
 )2016 – 2000غاز الطبیعي في أمریكا الالتینیة، (موازنة اإلنتاج واالستھالك من ال

 (ملیار متر مكعب)

 
 .7201لسنوي، ، التقریر اإلحصائي ا)BPبریتش بترولیوم ( المصدر:
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 )40( الشكل    
 2016 – 2000موازنة اإلنتاج واالستھالك من الغاز الطبیعي في أمریكا الالتینیة خالل الفترة 

 (ملیار متر مكعب)

 
 .7201، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPبریتش بترولیوم ( المصدر:

 
 

 لالتینیةفي أمریكا ا ثالثاً: تجارة النفط والغاز الطبیعي

 
	والمنتجات النفطیة النفط ارةتج .1

والي حوالمنتجات النفطیة  إجمالي صادرات دول أمریكا الالتینیة من النفط الخام بلغ

من إجمالي  %8.6نحو  تھا، لتمثل حص2016عام / الیوم خالل برمیل ونملی 6.4

ملیون  74.1صادرات دول العالم من النفط الخام والمنتجات النفطیة والبالغ نحو 

جاءت مجموعة  األخرى، . وبالمقارنة مع المجموعات الدولیة الرئیسیةلیومبرمیل/ا

ح كما ھو موض، في المرتبة األخیرة من حیث حجم الصادرات النفطیةأمریكا الالتینیة 

	:)41(بالشكل 
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 ) 41الشكل (
 إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات النفطیة (*) للمجموعات الدولیة الرئیسیة

0162خالل عام   
 (ملیون برمیل/ الیوم)

 
 المصدر: منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التقریر اإلحصائي السنوي، 2017.

 

مركزاً متقدماً في قائمة المجموعات الدولیة  أمریكا الالتینیةقد تبوأت مجموعة و

جاءت في المرتبة  و، 2016خالل عام فقط الرئیسیة من حیث حجم صادرات النفط الخام 

ومجموعة باقي دول الشرق  ،أوابكمنظمة ابعة بعد مجموعة الدول األعضاء في الر

 بذلك على مجموعةومجموعة دول أوروبا الشرقیة وأوراسیا، متقدمة  ،األوسط وأفریقیا

والمحیط الھادي، حیث بلغ آسیا مجموعة أوروبا الغربیة ومجموعة أمریكا الشمالیة و

، لتمثل 2016ام / الیوم عبرمیل ونملی 5.1لي اجمالي صادراتھا من النفط الخام حوا

 44.2صادرات دول العالم من النفط الخام والبالغ نحو من إجمالي  %11.6نحو  تھاحص

 ):42(كما ھو موضح بالشكل ، 2016عام ملیون برمیل/الیوم خالل 
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 )42الشكل (
  2016إجمالي صادرات النفط الخام* للمجموعات الدولیة الرئیسیة خالل عام 

 (ملیون برمیل/ الیوم)

 
 المصدر: منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التقریر اإلحصائي السنوي، .2017

 

 بالمقابل، لم یتجاوز إجمالي صادرات دول أمریكا الالتینیة من المنتجات النفطیةو

صادرات المن إجمالي  %4.1 لم تتعدىحصة ب، 2016عام  / الیومبرمیل ونملی 1.2

. وجاءت 2016عام ملیون برمیل/الیوم  29.9ن المنتجات النفطیة والبالغ نحو م العالمیة

من حیث حجم صادرات المنتجات  موعات الدولیة الرئیسیةفي المرتبة األخیرة بین المج

 ):43( كما ھو موضح بالشكلالنفطیة، 
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)43(الشكل   
  2016ل عام إجمالي صادرات المنتجات النفطیة* للمجموعات الدولیة الرئیسیة خال

 (ملیون برمیل/ الیوم)

 
 المصدر: منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التقریر اإلحصائي السنوي، 2017.

 

الث ث منأمریكا الالتینیة من النفط الخام  صادراتأكثر من ثالثة أرباع  تأتيو

ل دوھذه ال صادرات، حیث تجاوز اجمالي والبرازیل دول رئیسیة ھي فنزویال والمكسیك

من  %78.1بلغت حصة ب، 2016عام / الیوم برمیل ونملی 4من النفط الخام  الثالث

بینما  .2016عام لمن النفط الخام  أمریكا الالتینیةمجموعة دول  صادرات إجمالي

استأثرت ھذه الدول باإلضافة إلى ترینیداد وتوباغو بأكثر من نصف صادرات أمریكا 

ث تجاوز اجمالي صادرات ھذه الدول األربع من الالتینیة من المنتجات النفطیة، حی

 %56.6نحو بلغت حصة ب، 2016عام / الیوم خالل برمیل ألف 700المنتجات النفطیة 

من المنتجات النفطیة خالل عام  أمریكا الالتینیةصادرات مجموعة دول  من إجمالي

2016.	

وأكثر خام، ال أمریكا الالتینیة من النفط صادرات ثلثبأكثر من  فنزویالوتستأثر 

نفط من ال حجم الصادرات الفنزویلیة تجاوزحیث من خمس صادرات المنتجات النفطیة، 

 أمریكا الالتینیةدول بذلك متصدرة ، 2016عام / الیوم خالل برمیل ونملی 1.8الخام 
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مجموعة من النفط الخام خالل دول ال صادرات من إجمالي %35.8نحو بلغت حصة ب

/ الیوم برمیل ألف 262 المنتجات النفطیةز حجم صادراتھا من بینما تجاو، 2016عام 

من  %21.2وصلت إلى حصة ب أمریكا الالتینیةدول بذلك متصدرة ، 2016عام خالل 

تلیھا في ، 2016خالل عام  المنتجات النفطیةمجموعة من ال دول صادرات إجمالي

 ونملی  1.3لخام نحو بلغ حجم صادراتھا من النفط ا، والتي المكسیكالمرتبة الثانیة 

مجموعة من النفط دول الربع صادرات نحو بلغت حصة ب 2016عام / الیوم خالل برمیل

 ألف 183 المنتجات النفطیةتجاوز حجم صادراتھا من  بینما، 2016الخام خالل عام 

صادرات  من إجمالي %14.8نحو بلغت حصة ب، 2016عام / الیوم خالل برمیل

 . 2016خالل عام  المنتجات النفطیةمن  ینیةأمریكا الالتمجموعة دول 

من حیث حجم الصادرات النفطیة، حیث تجاوز في المرتبة الثالثة  وجاءت البرازیل

بلغت حصة ب 2016عام / الیوم خالل برمیل ألف 891حجم صادراتھا من النفط الخام 

خالل  من النفط الخام أمریكا الالتینیةمن إجمالي صادرات مجموعة دول  %17.4نحو 

/ الیوم برمیل ألف 134 المنتجات النفطیة، بینما ناھز حجم صادراتھا من 2016عام 

مجموعة من دول الصادرات  من إجمالي %10.8نحو بلغت حصة ب، 2016عام خالل 

 ):44) والشكل (13بالجدول ( ، كما ھو موضح2016خالل عام  المنتجات النفطیة

)13الجدول (  
 2016یة من النفط الخام والمنتجات النفطیة خالل عام صادرات دول أمریكا الالتین

 (ألف برمیل/ الیوم)

 
 المصدر: منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التقریر اإلحصائي السنوي، 2017.
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 )44الشكل (
  2016توزع إجمالي صادرات مجموعة دول أمریكا الالتینیة بحسب الدولة، عام 

)%( 

 
 المصدر: منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التقریر اإلحصائي السنوي، 2017.

 بین المجموعاتمن أمریكا الالتینیة في المرتبة الرابعة  دول ، جاءت مجموعةوقد

بعد مجموعة دول آسیا والمحیط الھادي  ،الدولیة الرئیسیة من حیث حجم الواردات النفطیة

لغ إجمالي وارداتھا من النفط ومجموعة أوروبا الغربیة ومجموعة أمریكا الشمالیة، حیث ب

 تھا، لتمثل حص2016عام / الیوم خالل برمیل ونملی 3.4حوالي والمنتجات النفطیة  الخام

نحو  الغمن النفط الخام والمنتجات النفطیة والب العالمیةواردات المن إجمالي  %4.7نحو 

 :)45(كما ھو موضح بالشكل . 2016عام ملیون برمیل/الیوم  72.3

 )45الشكل (
  2016إجمالي واردات النفط الخام والمنتجات النفطیة* للمجموعات الدولیة الرئیسیة خالل عام 

 (ملیون برمیل/ الیوم)

 
 المصدر: منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التقریر اإلحصائي السنوي، 2017.
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ة یإلى المرتبة الخامسة بین المجموعات الدولأمریكا الالتینیة وتأخرت مجموعة 

فط من النھا لم یتجاوز إجمالي وارداتحیث الرئیسیة من حیث حجم واردات النفط الخام، 

من إجمالي  %1.9نحو  بحصة بلغت، 2016عام / الیوم برمیل ونملی 0.8 مستوى الخام

كما ، 2016عام ملیون برمیل/الیوم  44.9لغ نحو من النفط الخام والبا یةواردات العالمال

 : )46( ھو موضح بالشكل

 )46الشكل (
  2016إجمالي واردات النفط الخام * للمجموعات الدولیة الرئیسیة خالل عام 

 (ملیون برمیل/ الیوم)

 
 المصدر: منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التقریر اإلحصائي السنوي، 2017.

 

إلى المرتبة الثالثة بین المجموعات الدولیة أمریكا الالتینیة تقدمت مجموعة و

لرئیسیة من حیث حجم واردات المنتجات النفطیة، حیث بلغ إجمالي وارداتھا من ا

من  %9.3نحو  بحصة بلغت، 2016عام / الیوم برمیل ونملی 2.5المنتجات النفطیة 

كما ، 2016عام ملیون برمیل/الیوم خالل  27.4الواردات العالمیة والبالغ نحو إجمالي 

 ):47(ھو موضح بالشكل 
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 )47الشكل (
  2016جمالي واردات المنتجات النفطیة * للمجموعات الدولیة الرئیسیة خالل عام إ

 (ملیون برمیل/ الیوم)

 
 المصدر: منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التقریر اإلحصائي السنوي، 2017.

 
نصف  ترینیداد وتوباغو بأكثر منو وكوباوالبرازیل دول ھي تشیلي  أربع تستأثرو

اجمالي واردات ھذه الدول  ت أمریكا الالتینیة من النفط الخام، حیث بلغإجمالي ورادا

بلغت حصة ب، 2016عام / الیوم خالل برمیل ألف 479من النفط الخام حوالي  األربع

، بینما استأثرت من النفط الخاممجموعة دول الواردات  من إجمالي %57.2نحو 

ث الالتینیة من المنتجات النفطیة، حیبأكثر من نصف واردات أمریكا والبرازیل المكسیك 

نحو بلغت حصة ب، 2016عام / الیوم خالل برمیل ملیون 1.3بلغ اجمالي وارداتھما نحو 

 مجموعة من المنتجات النفطیة.دول الواردات  من إجمالي 51%

اوز حجم حیث تجالنفط الخام، في استیراد أمریكا الالتینیة  وتصدرت تشیلي دول

 إجمالي تجاوزت خمسحصة ب، 2016عام / الیوم خالل برمیل ألف 175وارداتھا 

بلغ  والتي ،البرازیلمجموعة من النفط الخام ، تلیھا في المرتبة الثانیة دول الواردات 

بلغت حصة ب 2016عام / الیوم خالل برمیل ألف 134حجم وارداتھا من النفط الخام نحو 

 الخام.  مجموعة من النفطدول المن إجمالي واردات  %16نحو 
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 فية أمریكا الالتینی ، فقد تصدرت المكسیك دولالمنتجات النفطیة أما فیما یخص

/ الیوم برمیل ألف 745حیث تجاوز حجم وارداتھا من المنتجات النفطیة ، الستیرادا حجم

مجموعة من دول الواردات  إجمالي من %29.3بلغت نحو حصة ب، 2016عام خالل 

جم بلغ ح، والتي ، تلیھا في المرتبة الثانیة البرازیل2016المنتجات النفطیة خالل عام 

دول تجاوزت خمس إجمالي واردات حصة / الیوم ببرمیل ألف 685وارداتھا نحو 

 ): 48(شكل وال) 14( جدولكما ھو موضح بال، منتجات النفطیةالمجموعة من ال

 )14الجدول (
  2016النفطیة خالل عام واردات دول أمریكا الالتینیة من النفط الخام والمنتجات 

 (ألف برمیل/ الیوم) 

 
 المصدر: منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التقریر اإلحصائي السنوي، 2017.

 

 )48الشكل (
توزع إجمالي واردات مجموعة دول أمریكا الالتینیة من النفط الخام والمنتجات 

  2016النفطیة بحسب المجموعات الدولیة لعام 
(%) 

	
 المصدر: منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التقریر اإلحصائي السنوي، 2017.
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       خالل الفترة شھد إجمالي صادرات دول أمریكا الالتینیة من النفط الخام

ملیون  4.96حیث ارتفع من ألف برمیل /الیوم،  163ارتفاعاً بحوالي  )2000-2016(

، بینما انخفض 2016عام  برمیل/الیومملیون  5.12حوالي إلى  2000عام  برمیل/الیوم

ً  ن النفطإجمالي وارداتھا م عام  ملیون برمیل/الیوم 1.64 من ، أيإلى النصف تقریبا

فجوة فائض التصدیر بذلك ، لتتسع 2016عام  برمیل/الیوم ألف 837إلى حوالي  2000

ملیون  4.3إلى  2000عام  ملیون برمیل/الیوم 3.3من  ، ايبحوالي ملیون برمیل/الیوم

 .2016عام  برمیل/الیوم

الالتینیة من المنتجات النفطیة تزداد بوثیرة بالمقابل، كانت واردات دول أمریكا و

لتصدیر ا فائضبذلك متسارعة تجاوزت في معدالتھا الزیادة في حجم الصادرات لیتناقص 

حتى توازن حجم الصادرات مع الواردات،  )2010 – 2000(تدریجیا خالل الفترة 

یرتفع في السنوات الالحقة مع  العجز وظل 2010ل الفائض إلى عجز بعد عام وتحو

 ملیون برمیل/الیوم 1.3ر نحو انحدار الصادرات وارتفاع الواردات حتى بلغ عجز التصدی

 ): 49(، كما ھو موضح بالشكل 2016عام 

 )49الشكل (
 )2016 – 2000تینیة، (التطور إجمالي الصادرات والواردات النفطیة لمجموعة دول أمریكا ال

 (ألف برمیل/ الیوم) 

 
 المصدر: منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التقریر اإلحصائي السنوي، 2017.
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لمجموعة دول أمریكا  لنفط الخاممن اوفیما یتعلق باتجاھات التجارة الخارجیة 

دول یة لتعتبر الوالیات المتحدة األمریكیة أھم وجھات التصدیر الرئیس، الالتینیة

المجموعة، حیث بلغ إجمالي صادرات النفط الخام من دول أمریكا الالتینیة للوالیات 

من إجمالي  %46، أي ما یمثل نحو 2016ملیون برمیل /الیوم عام  2.2المتحدة حوالي 

ملیون برمیل/الیوم، تلیھا  4.75الصادرات الخارجیة لدول المجموعة والبالغة نحو 

 بلغ إجمالي صادرات النفط الخام من دول أمریكا الالتینیة التيانیة، الصین في المرتبة الث

من إجمالي  %22نحو  بحصة بلغت، 2016حوالي  ملیون برمیل /الیوم خالل عام لھا 

، ثم الھند في المرتبة الثالثة، والتي بلغ إجمالي الصادرات الخارجیة لدول المجموعة

ألف برمیل /الیوم خالل  680نیة لھا حوالي صادرات النفط الخام من دول أمریكا الالتی

من إجمالي الصادرات الخارجیة لدول المجموعة  %14.3، بحصة بلغت نحو 2016عام 

، وقد بلغ إجمالي صادرات النفط الخام من دول أمریكا الالتینیة لدول 2016خالل عام 

ت نحو برمیل /الیوم، بحصة بلغ ملیون 2.34آسیا والمحیط الھادي مجتمعة حوالي 

، كما ھو موضح بالشكل الصادرات الخارجیة لدول المجموعةمن إجمالي  47.4%

)50:( 
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 )50الشكل (
 2016وجھات التصدیر الخارجیة من النفط الخام لمجموعة أمریكا الالتینیة خالل عام 

 (ألف برمیل/ الیوم)

 .7201، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPبریتش بترولیوم ( المصدر:

مجموعة الدول األعضاء في منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول  تعتبرو

المصدر الجغرافي األول لواردات مجموعة دول أمریكا الالتینیة من النفط الخام، (أوابك) 

والي ح الدول األعضاءحیث بلغ إجمالي واردات دول أمریكا الالتینیة من النفط الخام من 

من إجمالي الواردات  %41.1، أي ما یمثل نحو 2016ألف برمیل /الیوم خالل عام  250

دول برمیل/الیوم، تلیھا مجموعة  ألف 607.6من خارج أمریكا الالتینیة والبالغة نحو 

ام واردات دول أمریكا الالتینیة من النفط الخفي المرتبة الثانیة، التي بلغ  غرب أفریقیا

 وارداتمن إجمالي ال %33.4برمیل /الیوم ، بحصة بلغت نحو  ألف 203ا حوالي منھ

 ):51(، كما ھو موضح بالشكل 2016الخارجیة لدول المجموعة خالل عام 
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 )51الشكل (
 2016مصادر اإلمداد الخارجیة لواردات أمریكا الالتینیة من النفط الخام خالل عام 

 (ألف برمیل/ الیوم)
 

 
 .7120، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPبریتش بترولیوم ( المصدر:

 .2017منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التقریر اإلحصائي السنوي،             
  

لمجموعة دول  المنتجات النفطیةمن وفیما یتعلق باتجاھات التجارة الخارجیة 

یسیة أھم وجھات التصدیر الرئأیضاً تعتبر الوالیات المتحدة األمریكیة ، أمریكا الالتینیة

من دول أمریكا الالتینیة المنتجات النفطیة بلغ إجمالي صادرات لدول المجموعة، حیث 

، أي ما یمثل نحو 2016برمیل /الیوم خالل عام  ألف 288للوالیات المتحدة حوالي 

 ألف 746من إجمالي الصادرات الخارجیة لدول المجموعة والبالغة نحو  38.5%

لمنتجات الغ إجمالي صادرات في المرتبة الثانیة، التي ب سنغافورةبرمیل/الیوم، تلیھا 

، 2016برمیل /الیوم خالل عام  ألف 217من دول أمریكا الالتینیة لھا حوالي  النفطیة 

 أوروبا، ثم رجیة لدول المجموعةمن إجمالي الصادرات الخا %29بحصة بلغت نحو 

ھا لفي المرتبة الثالثة، والتي بلغ إجمالي صادرات النفط الخام من دول أمریكا الالتینیة 

من إجمالي  %14، بحصة بلغت نحو 2016ألف برمیل /الیوم خالل عام  104حوالي 

، وقد بلغ إجمالي صادرات 2016الصادرات الخارجیة لدول المجموعة خالل عام 

ألف برمیل /الیوم خالل  71حوالي  للصینمن دول أمریكا الالتینیة المنتجات النفطیة 
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، الصادرات الخارجیة لدول المجموعةالي من إجم %9.5، بحصة بلغت نحو 2016عام 

 ):52(كما ھو موضح بالشكل 

 )52الشكل (
  2016وجھات التصدیر الخارجیة من المنتجات النفطیة لمجموعة أمریكا الالتینیة خالل عام 

 (ألف برمیل/ الیوم)

 
 .7201، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPبریتش بترولیوم (: المصدر

 

متحدة األمریكیة المصدر الجغرافي الرئیسي لواردات مجموعة الوالیات ال وتعتبر

دول أمریكا الالتینیة من المنتجات النفطیة، حیث بلغ إجمالي واردات دول أمریكا الالتینیة 

، 2016ملیون برمیل/الیوم خالل عام  2من المنتجات النفطیة من الوالیات المتحدة حوالي 

ردات من خارج أمریكا الالتینیة خالل عام من إجمالي الوا %80.5أي ما یمثل نحو 

ملیون برمیل/الیوم، تلیھا مجموعة دول أوروبا في المرتبة  2.5والبالغة نحو  2016

 183.5ي ھا حوالواردات دول أمریكا الالتینیة من المنتجات النفطیة منحیث بلغت الثانیة، 

لخارجیة لدول من إجمالي الصادرات ا %7.4بحصة بلغت نحو و، ألف برمیل /الیوم

، ثم مجموعة الدول األعضاء في منظمة األقطار العربیة 2016المجموعة خالل عام 

ینیة واردات دول أمریكا الالت تالمصدرة للبترول (أوابك) في المرتبة الثالثة، والتي بلغ
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، بحصة بلغت نحو 2016ألف برمیل /الیوم خالل عام  115من النفط الخام منھا حوالي 

 :)53، كما ھو موضح بالشكل (الخارجیة لدول المجموعة وارداتالي المن إجم 4.6%

 )53الشكل (
 2016مصادر اإلمداد الخارجیة لواردات أمریكا الالتینیة من المنتجات النفطیة خالل عام 

 (ألف برمیل/ الیوم)

 
 .7201، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPبریتش بترولیوم ( المصدر:

 
 
	يالغاز الطبیع تجارة .2

ملیار  39.4حوالي إجمالي صادرات دول أمریكا الالتینیة من الغاز الطبیعي  بلغ

من إجمالي  %3.5، لتمثل حصة أمریكا الالتینیة نحو 2016عام متر مكعب خالل 

وبالمقارنة  تریلیون متر مكعب.  1.1ة نحو ن الغاز الطبیعي والبالغمصادرات العالمیة ال

في أمریكا الالتینیة دول ، جاءت مجموعة األخرى مع المجموعات الدولیة الرئیسیة

 :)54(كما ھو موضح بالشكل المرتبة األخیرة من حیث حجم صادرات الغاز الطبیعي، 
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 )54الشكل (
 2016إجمالي صادرات الغاز الطبیعي للمجموعات الدولیة الرئیسیة خالل عام 

 )(ملیار متر مكعب

 
 المصدر: منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التقریر اإلحصائي السنوي، 2017.

 

تینیة من الغاز الطبیعي من ثالث دول رئیسیة صادرات أمریكا الال غالبیة تأتيو

 اجمالي صادرات ھذه الدول الثالث ترینیداد وتوباغو وكولومبیا، حیث بلغھي بولیفیا و

بلغت صة حب، 2016عام ملیار متر مكعب خالل  34.3 نحو من الغاز الطبیعي مجتمعة

 من الغاز الطبیعي. أمریكا الالتینیةصادرات مجموعة دول  من إجمالي %87نحو 

، الطبیعي الغازصادرات أمریكا الالتینیة من نصف  من بما یقارب بولیفیاوتستأثر 

متصدرة ، 2016عام خالل ملیار متر مكعب  17.6 البولیفیةحجم الصادرات  بلغحیث 

من  %44.7نحو بلغت حصة حیث حجم الصادرات بمن  أمریكا الالتینیةدول بذلك 

رینیداد دولة ت، تلیھا في المرتبة الثانیة الغاز الطبیعيمجموعة من دول الصادرات  إجمالي

ملیار متر مكعب   16.3نحو الغاز الطبیعي بلغ حجم صادراتھا من ، والتي وتوباغو

الغاز ة من مجموعدول الصادرات  من إجمالي %41.3بلغت حصة ب 2016عام خالل 

ملیار متر مكعب  0.4بلغ حجم صادرات كولومبیا من الغاز الطبیعي نحو الطبیعي، كما 
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من الغاز مجموعة دول المن إجمالي صادرات  %1بلغت حصة ب 2016عام خالل 

 ):55(، كما ھو موضح بالشكل الطبیعي

 )55الشكل (
 2016صادرات دول أمریكا الالتینیة من الغاز الطبیعي خالل عام 

 )ملیار متر مكعب(

 
 .2017 منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التقریر اإلحصائي السنوي، المصدر:

 

في المرتبة الخامسة بین المجموعات  جاءت مجموعة أمریكا الالتینیة یذكر أن

من حیث حجم الواردات من الغاز الطبیعي بعد مجموعة دول  األخرىالدولیة الرئیسیة 

أمریكا الشمالیة دول آسیا والمحیط الھادي ومجموعة ومجموعة دول أوروبا الغربیة 

حوالي أوروبا الشرقیة، حیث بلغ إجمالي وارداتھا من الغاز الطبیعي مجموعة دول و

من  %7.3، لتمثل حصة أمریكا الالتینیة نحو 2016عام ملیار متر مكعب خالل  80.5

كما تریلیون متر مكعب.  1.1لغ نحو واردات دول العالم من الغاز الطبیعي والباإجمالي 

 ):56(ھو موضح بالشكل 
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 )56الشكل (
 2016إجمالي واردات المجموعات الدولیة الرئیسیة من الغاز الطبیعي خالل عام  

 )ملیار متر مكعب(

 
 .2017 منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التقریر اإلحصائي السنوي، المصدر:
 .2017، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPم (بریتش بترولیو           

 

لى إ تذھب أمریكا الالتینیة من الغاز الطبیعي واردات غالبیة والجدیر بالذكر أن

 ارداتو، حیث بلغ اجمالي المكسیك والبرازیل واألرجنتین وتشیليدول رئیسیة ھي  أربع

حصة ب، 2016عام ملیار متر مكعب خالل  78.9من الغاز الطبیعي  األربعھذه الدول 

 من الغاز الطبیعي. أمریكا الالتینیةمجموعة دول  واردات من إجمالي %98.4نحو بلغت 

، عيالغاز الطبیأمریكا الالتینیة من  وارداتنصف  بأكثر من المكسیكوتستأثر 

، 2016عام ملیار متر مكعب خالل  44.3 نحو مكسیكیةال الوارداتحیث بلغ حجم 

دول  واردات من إجمالي %55نحو بلغت حصة ب تینیةأمریكا الالدول بذلك متصدرة 

 وارداتھاجم بلغ ح، والتي  البرازیل، تلیھا في المرتبة الثانیة من الغاز الطبیعيمجموعة ال

 وارداتإجمالي  نحو ربع بلغتحصة ملیار متر مكعب ب  19.6من الغاز الطبیعي نحو 

 واردات األرجنتینبلغ حجم  ، بینما2016مجموعة من الغاز الطبیعي خالل عام دول ال

من إجمالي  %13.2 نحو بلغتحصة ملیار متر مكعب ب 10.6من الغاز الطبیعي نحو 

 4.4في حین بلغ حجم واردات تشیلي نحو ، من الغاز الطبیعيمجموعة دول الصادرات 
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دول من إجمالي واردات  %5.5بلغت نحو حصة ب 2016عام ملیار متر مكعب خالل 

 ):57(كما ھو موضح بالشكل  ،الغاز الطبیعيمن مجموعة دول ال

 )57الشكل (
  2016واردات دول أمریكا الالتینیة من الغاز الطبیعي خالل عام 

 )ملیار متر مكعب(

 
 .2017 منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التقریر اإلحصائي السنوي، المصدر:
 .2017وي، ، التقریر اإلحصائي السن)BPبریتش بترولیوم (           

 

خالل الفترة الغاز الطبیعي شھد إجمالي صادرات دول أمریكا الالتینیة من 

، ثم 2003م توازنا مع حجم وارداتھا منھ خالل بدایة الفترة حتى عا) 2000-2016(

لواردات بعد ذلك، لتحقق الصادرات مقارنة بنظیراتھا لنمو تسارعت وثیرة معدالت 

 2009لسنوات الالحقة حتى عام ائضاً في التصدیر خالل امجموعة دول أمریكا الالتینیة ف

، 2010عام  ا بدأت الواردات ترتفع بوثیرة كبیرة  لتتجاوز حجم الصادرات بعدعندھ

إلى حوالي  2010ملیار متر مكعب خالل عام  38حوالي من فقفز إجمالي الواردات 

 36 ت من حوالي ارتفع حجم الصادرا، بینما 2016خالل عام  ملیار متر مكعب 80.5

لیتحول معھا ، ذات العامخالل  ملیار متر مكعب 39.4ملیار متر مكعب إلى حوالي 
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  41نحو  ظل العجز في االرتفاع حتى بلغ، 2010بعد عام  فائض التصدیر إلى عجزاً 

 ):58(، كما ھو موضح بالشكل 2016خالل عام  ملیار متر مكعب

 )58الشكل (
  )2016 – 2000عي لمجموعة دول أمریكا الالتینیة، (لغاز الطبیتطور إجمالي صادرات وواردات ا

 )ملیار متر مكعب(

 
 .2017 منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التقریر اإلحصائي السنوي، المصدر:
 . 2016&2017، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPبریتش بترولیوم (           

 
ول أمریكا لدصادرات الغاز الطبیعي  ثلثيأكثر من على التجارة البینیة  تستحوذو

الالتینیة، حیث بلغ حجم صادرات دول المجموعة إلى دول أخرى داخل أمریكا الالتینیة 

إجمالي من  %71.3، بحصة بلغت نحو 2016ملیار متر مكعب خالل عام  28.1حوالي 

 من صادراتالغاز الطبیعي ، جاء الجزء األكبر منھا صادرات دول أمریكا الالتینیة من 

ملیار متر مكعب خالل عام  16.9الغاز الطبیعي عن طریق األنابیب التي بلغت حوالي 

من إجمالي الصادرات البینیة داخل دول المجموعة، وحوالي  %60نحو  ومشكلة، 2016

 . 2016الغاز الطبیعي خالل عام صادرات دول أمریكا الالتینیة من  من إجمالي 42.9%

رجنتین أھم وجھات التصدیر الداخلیة ضمن دول المجموعة وتعتبر البرازیل واأل

الغاز الطبیعي، حیث بلغ إجمالي الكمیات المصدرة دول أمریكا الالتینیة من لصادرات 

من  %38، لتشكل حصتھا نحو 2016ملیار متر مكعب خالل عام  10.7للبرازیل نحو 
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صادرات  من إجمالي %27.2إجمالي الصادرات البینیة داخل دول المجموعة، وحوالي 

، بینما بلغ إجمالي الكمیات 2016الغاز الطبیعي خالل عام دول أمریكا الالتینیة من 

، لتشكل حصتھا نحو 2016ملیار متر مكعب خالل عام  8المصدرة لألرجنتین نحو 

من  %20.3من إجمالي الصادرات البینیة داخل دول المجموعة، وحوالي  28.5%

 . ذات العامالغاز الطبیعي خالل كا الالتینیة من صادرات دول أمری إجمالي

الوالیات المتحدة الوجھات ووأوراسیا، الشرقیة مجموعة دول أوروبا تعتبر و

 الغاز الطبیعي، حیث بلغ إجماليدول أمریكا الالتینیة من الخارجیة الرئیسیة لصادرات 

ر مكعب خالل عام ملیار مت 3.2الكمیات المصدرة لمجموعة دول أوروبا وأوراسیا نحو 

الغاز صادرات دول أمریكا الالتینیة من من إجمالي  %8، لتشكل حصتھا نحو 2016

المتحدة نحو  ، بینما بلغ إجمالي الكمیات المصدرة للوالیات2016الطبیعي خالل عام 

صادرات دول أمریكا من إجمالي  %5.8، لتشكل حصتھا نحو ملیار متر مكعب 2.3

 ):59(، كما ھو موضح بالشكل بیعيالغاز الطالالتینیة من 

 )59الشكل (
  2016وجھات تصدیر الغاز الطبیعي لمجموعة دول أمریكا الالتینیة خالل عام 

 )ملیار متر مكعب(

 
 .7201، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPبریتش بترولیوم ( المصدر:

 .اد مختلفةأعد ،شھري(أوبك)، التقریر ال منظمة الدول المصدرة للنفط            
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المصدر الجغرافي األول لواردات مجموعة دول  الوالیات المتحدةتعتبر ھذا و

، حیث بلغ إجمالي واردات دول أمریكا الالتینیة من الغاز الطبیعيأمریكا الالتینیة من 

، 2016خالل عام ملیار متر مكعب  40.6حوالي الوالیات المتحدة من الغاز الطبیعي 

أمریكا الالتینیة من الغاز الطبیعي خالل من إجمالي واردات  %50.4أي ما یمثل نحو 

أمریكا الالتینیة وفي مقدمتھا بولیفیا مجموعة الدول المصدرة من ، تلیھا 2016عام 

من إجمالي واردات أمریكا  %34.1وترینیداد وتوباغو، والتي ساھمت في تلبیة نحو 

 .2016الالتینیة من الغاز الطبیعي خالل عام 

 في تلبیة نحوھمت الدول األعضاء في منظمة األقطار المصدرة للبترول وقد سا

حیث  ،2016من إجمالي واردات أمریكا الالتینیة من الغاز الطبیعي خالل عام  2.6%

ملیار متر مكعب  2.1بلغ إجمالي واردات دول أمریكا الالتینیة من مجموعة أوابك نحو 

 ):60(لشكل كما ھو موضح با ،من الغاز الطبیعي المسیل

 )60الشكل (
  2016صادرات اإلمداد لواردات أمریكا الالتینیة من الغاز الطبیعي خالل عام 

 (ملیار متر مكعب)

 
 7201، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPبریتش بترولیوم (: المصدر

 أعداد مختلفة ،شھري(أوبك)، التقریر ال منظمة الدول المصدرة للنفط            
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 تینیةلالفي أمریكا ا لنفط والغاز الطبیعياآلفاق المستقبلیة لمیزان ا رابعاً:

ن مناطق كغیرھا م من النفط والغاز الطبیعي یعتمد مستقبل امدادات أمریكا الالتینیة

والتي  ،االستكشاف وأنشطة التطویرعملیات على مستویات االستثمار في  األخرى اإلمداد

بھا والتي یأتي في مقدمتھا، مدى وفرة  المرتبطة ورھا تعتمد على جملة من العواملبد

، والتكالیف الالزمة الستخراجھا، وتوفر البنى التحتیة الطبیعي الموارد من النفط والغاز

الالزمة وفرص التمویل ومصادره المتاحة، وعوامل االستقرار وجاذبیة المنطقة 

 لالستثمار.

من  احتیاطیات ضخمةیة تمتلك الالتینأمریكا أن ففیما یخص النفط، من المعلوم 

، إجمالي االحتیاطي العالمي المؤكدمن  %23نحو  ، حیث بلغت حصة أمریكا الالتینیةالنفط

وھو ما یبرز أھمیة أمریكا الالتینیة على الخارطة النفطیة العالمیة بتبوئھا المركز الثاني 

عد من النفط الخام ببین المجموعات الدولیة الرئیسیة من حیث حجم االحتیاطیات المؤكدة 

مجموعة الدول األعضاء في منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول (أوابك)، التي 

ً  جاءت بحصة تناھز نصف إجمالي االحتیاطیات العالمیة المؤكدة.  كما أنھ من المعلوم أیضا

 ي فيتتركز بشكل أساس أمریكا الالتینیةحتیاطیات النفطیة في من اال السواد األعظمأن 

 من خمسوأكثر  أمریكا الالتینیةمن إجمالي احتیاطیات  %89 التي تستأثر بحواليفنزویال 

 .2016المؤكد من النفط الخام بنھایة عام  االحتیاطي العالمي

فتعتبر احتیاطیات أمریكا الالتینیة منھ متواضعة أما فیما یخص الغاز الطبیعي، 

، مما یضعھا عالمي المؤكدالحتیاطي المن إجمالي ا %4 ولم تتجاوز حصتھاحیث نسبیاً، 

في مرتبة متأخرة عن أغلب المجموعات الدولیة الرئیسیة من حیث حجم االحتیاطیات 

من الغاز الطبیعي لمجموعة دول المؤكدة  المؤكدة من الغاز الطبیعي. وتتركز االحتیاطیات

من إجمالي  %73 ، التي تستأثر بحواليفنزویالفي كذلك أساسي  أمریكا الالتینیة بشكل

 أمریكا الالتینیة، باإلضافة إلى البرازیل والبیرو بدرجة أقل.احتیاطیات 
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لطاقة ل والغاز الطبیعي أھم المصادر الرئیسیةیمثل النفط جانب االستھالك،  وعلى

بالرغم من امتالكھا لموارد ضخمة من المصادر المتجددة، بدول أمریكا الالتینیة، 

بحصة تقترب من ثالثة أرباع مزیج الطاقة  غاز الطبیعيالوالنفط كل من  حیث ساھم

اجمالي استھالك الطاقة بدول أمریكا الالتینیة  من %72، بنسبة بلغت نحو المستھلكة

تقع مجموعة دول أمریكا الالتینیة ضمن مجموعة الدول ذات و .2016خالل عام 

استھالك الطاقة التي تقود عجلة النمو في  االقتصادات النامیة واألسواق الصاعدة

 ً ، بالرغم من التفاوت الكبیر في درجة التقدم االقتصادي والتطور الصناعي عالمیا

، وتعتبر البرازیل أكبر دول أمریكا الالتینیة استھالكاً للنفط، والتكنولوجي بین أعضائھا

من إجمالي استھالك أمریكا الالتینیة من النفط خالل عام  %34بحوالي  تحیث ساھم

من إجمالي  %21 والتي بلغت حصتھا حواليیھا المكسیك في المرتبة الثانیة ، تل2016

دول أكبر  المكسیك عتبرت، بینما 2016خالل عام  استھالك أمریكا الالتینیة من النفط

ً استھالك أمریكا الالتینیة من إجمالي  %34.2 بحوالي تحیث ساھم، للغاز الطبیعي ا

في  األرجنتین تلیھا، 2016لطبیعي خالل عام أمریكا الالتینیة من الغاز ااستھالك 

أمریكا الالتینیة من إجمالي استھالك  %19 والتي بلغت حصتھا حواليالمرتبة الثانیة 

 .2016خالل عام  من الغاز الطبیعي

 الموارد إلىالقدرة على الوصول  وتعتبر األسعار من العوامل الرئیسیة المؤثرة في

یرھا على االستثمارات التي یتم توظیفھا. فنشاط التنقیب ، وذلك لتأثاستخراجھاالمتاحة و

المحسن  االستخالص البترولي تقنیات وتطویرواالستكشاف وتطویر الحقول القائمة 

، ویعتبر ارتفاع األسعار عامالً محفزاً لالستثمار في كل استثمارات ضخمةتأمین  یتطلب

النمو  المؤدیة لكبح جماح مل الرئیسیةالعوابالمقابل، تعتبر أسعار النفط من   ھذه األنشطة.

تشكل التأثیرات المحتملة لألسعار المستقبلیة على مستقبل الطلب وفي الطلب علیھ، 

 .العالمي من النفط، مصدراً رئیسیاً للضبابیة وعدم الیقین في التوقعات
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وبالنسبة ألمریكا الالتینیة، تراوحت التوقعات المستقبلیة إلدارة معلومات الطاقة 

) International Energy Outlook) في تقریر آفاق الطاقة العالمیة (EIAاألمریكیة (

غاز و سوائل الالخام شمل النفط ، إلجمالي استھالك النفط والسوائل األخرى ( ی2016لعام 

والوقود الحیوي و السوائل المستخرجة من مصادر ھیدروكربونیة  توالمتكثفاالطبیعي 

)  یلوال تشمل الغاز الطبیعي المس ،إلى السوائل والغاز إلى السوائل أخرى بما في ذلك الفحم

ملیون برمیل/الیوم حسب سیناریو األسعار  9.5لمجموعة دول أمریكا الالتینیة بین 

، 2020ملیون برمیل/الیوم حسب سیناریو األسعار المنخفضة خالل عام  10.3المرتفعة و 

ملیون  9.9بلوغ إجمالي االستھالك لحوالي وبین ھذا وذاك، توقع السیناریو المرجعي 

 .2020برمیل/الیوم خالل عام 

ترة الستھالك خالل الفاالسیناریو المرجعي نمو وفي األجل البعید، تشیر توقعات 

ً  %1.2 بمعدل) 2040 - 2020( ملیون  9.9لیرتفع إجمالي االستھالك من حوالي  سنویا

، 2040خالل عام  ملیون برمیل/الیوم 12.5إلى حوالي  2020خالل عام  برمیل/الیوم

سنوي  بمعدلالفترة ذات بینما یتوقع سیناریو األسعار المنخفضة نمو االستھالك خالل 

إلى  2020عام  ملیون برمیل/الیوم 9.5لیرتفع إجمالي االستھالك من حوالي  %1.1یبلغ 

 لمرتفعة نمو، في حین یتوقع سیناریو األسعار ا2040عام  ملیون برمیل/الیوم 12حوالي 

لیرتفع إجمالي االستھالك من  %1.2یبلغ بمعدل سنوي الفترة نفس االستھالك خالل 

ملیون برمیل/الیوم عام  12.9إلى حوالي  2020ام ع ملیون برمیل/الیوم 10.3حوالي 

 ):61(، كما ھو موضح بالشكل 2040

  



98

قطاع الطاقة في أمريكا الالتينية : الواقع والتحديات

االقتصادیة اإلدارة                                                                       أوابك)  ( للبترول المصدرة العربیة األقطار منظمة 	

 

____________________________________________________________________________________________________  88 

 

 )61الشكل (
  2040بأمریكا الالتینیة حتى عام  *األخرىالتوقعات المستقبلیة إلجمالي استھالك النفط والسوائل 

 )(ملیون برمیل/ الیوم

 
 .2016آفاق الطاقة العالمیة تقریر )، EIAإدارة معلومات الطاقة األمریكیة ( :المصدر

 
تتراوح التوقعات المستقبلیة إلجمالي انتاج النفط والسوائل  ومن جھة أخرى،

حسب سیناریو بملیون برمیل/الیوم  8.1األخرى لمجموعة دول أمریكا الالتینیة بین 

ام خالل ع رتفعةبرمیل/الیوم حسب سیناریو األسعار الم ملیون 8.4و ،نخفضةاألسعار الم

ملیون  8.2حوالي  نتاج، وبین ھذا وذاك، توقع السیناریو المرجعي بلوغ إجمالي اال2020

 .2020برمیل/الیوم خالل عام 

الل الفترة خ إلنتاجایو المرجعي إلى نمو البعید، تشیر توقعات السینار على المدىو

ملیون  8.2 من اإلنتاجلیرتفع إجمالي  %2.2 بمعدل سنوي یبلغ) 2040 - 2020(

، بینما یتوقع سیناریو 2040ملیون برمیل/الیوم عام  12.6 إلى 2020عام  برمیل/الیوم

 اإلنتاججمالي لیرتفع إ %1.9یبلغ بمعدل سنوي  ذات الفترة اإلنتاجاألسعار المنخفضة نمو 

خالل  ملیون برمیل/الیوم 11.9إلى حوالي  2020خالل عام  ملیون برمیل/الیوم 8.1 من

بمعدل رة  الفتذات خالل  اإلنتاج، في حین یتوقع سیناریو األسعار المرتفعة نمو 2040عام 
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 15.6إلى  2020عام  ملیون برمیل/الیوم 8.4 اإلنتاجلیرتفع إجمالي  ،%3.1یبلغ سنوي 

 ):62(، كما ھو موضح بالشكل 2040عام  ن برمیل/الیومملیو

 )62الشكل (
  2040بأمریكا الالتینیة حتى عام  *التوقعات المستقبلیة إلجمالي انتاج النفط والسوائل األخرى

 )(ملیون برمیل/ الیوم

 
 2016آفاق الطاقة العالمیة تقریر )، EIA/ إدارة معلومات الطاقة األمریكیة (المصدر

 

تكون حصیلة توقعات كال من السیناریو المرجعي وسیناریو األسعار  وبذلك

مریكا الالتینیة عجزاً في موازنة اإلنتاج واالستھالك المنخفضة أن تواجھ مجموعة دول أ

ملیون برمیل/الیوم عام  2.2) یبدأ من نحو 2040 – 2020النفطي خالل كامل الفترة (

وفق  2040بلغ نحو ملیون برمیل/الیوم عام وینخفض تدریجیاً بمرور الزمن حتى ی 2020

ملیون برمیل/الیوم  1.7سیناریو األسعار المنخفضة، بینما یبلغ حجم العجز المتوقع نحو 

ً بمرور الزمن حتى یبلغ نحو  2020عام  ملیون برمیل/الیوم عام  0.6وینخفض تدریجیا

 المرجعي. في حالة السیناریو 2040، قبل أن یتوازن تقریباً بحلول عام 2035

سیناریو األسعار المرتفعة أن تواجھ مجموعة  بالمقابل، تكون حصیلة توقعاتو

، ثم 2020دول أمریكا الالتینیة عجزاً في موازنة اإلنتاج واالستھالك النفطي خالل عام 
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نحو  غ، قبل أن یبدأ بتحقیق فوائض ترتفع تدریجیاً حتى تبل2025یتوازن تقریبا خالل عام 

 ):63(، كما ھو موضح بالشكل 2040عام  یل/الیومملیون برم 3.6

 )63الشكل (
 2040توقعات المیزان النفطي لمجموعة دول أمریكا الالتینیة حتى عام 

 )(ملیون برمیل/ الیوم

 
 .2016آفاق الطاقة العالمیة تقریر )، EIAإدارة معلومات الطاقة األمریكیة ( :المصدر

 

لتوقعات إلى نمو إجمالي استھالك الغاز فتشیر ا، أما بالنسبة للغاز الطبیعي

 %2.4) بمعدل 2040 - 2020الطبیعي لمجموعة دول أمریكا الالتینیة خالل الفترة (

 383.6 إلى 2020عام  ملیار متر مكعب 240.8 ستھالك منسنویا، لیرتفع إجمالي اال

ول أمریكا ، بینما یتوقع أن ینمو إجمالي انتاج مجموعة د2040خالل عام  ملیار متر مكعب

 204.4سنویا، لیرتفع من  %2.8بمعدل  ذاتھا الالتینیة من الغاز الطبیعي خالل الفترة

، كما ھو موضح 2040عام  ملیار متر مكعب 358.4إلى  2020عام  ملیار متر مكعب

 ):64(بالشكل 
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 )64الشكل (
 2040توقعات المیزان النفطي لمجموعة دول أمریكا الالتینیة حتى عام 

 )برمیل/ الیوم (ملیون

 
 2016آفاق الطاقة العالمیة تقریر )، EIAإدارة معلومات الطاقة األمریكیة ( :المصدر

 

أن تواجھ مجموعة دول أمریكا الالتینیة عجزاً في موازنة اإلنتاج وبذلك یتوقع 

 36.4) یبدأ من نحو 2040 – 2020واالستھالك من الغاز الطبیعي خالل كامل الفترة (

 25.2وینخفض تدریجیاً بمرور الزمن حتى یبلغ نحو  2020خالل عام  كعبملیار متر م

 ):65، كما ھو موضح بالشكل (2040ل عام خال ملیار متر مكعب

 )65الشكل (
 2040توقعات میزان الغاز الطبیعي لمجموعة دول أمریكا الالتینیة حتى عام 

 )ملیار متر مكعب(

 
 .2016آفاق الطاقة العالمیة تقریر )، EIA( إدارة معلومات الطاقة األمریكیة :المصدر
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مع دول أمریكا أوابك  منظمة فياألعضاء  دولعالقات ال تطورخامساً: 
 الالتینیة

 یةالعربالعالقات  فيیعتبر البعد االقتصادي أبرز محاور السیاسة الخارجیة 

ً بسعوراً تشھد تط والتيالقلیلة السابقة،  الالتینیة خالل األعوام مریكا أ دولي مدفوعا

، واستقطاب االستثمارات الخارجیة، التي تعتبر نھاء حالة الركود االقتصاديإل الالتینیة

الدول األعضاء من أھم منابعھا، خاصة في ظل انحسار تدفق رؤوس األموال األمریكیة، 

خارج دوائرھا التقلیدیة في لتنویع استثماراتھم بعض الدول األعضاء مقابل حاجة  في

من خالل استكشاف أسواق جدیدة في مناطق مختلفة من العالم ، والوالیات المتحدةأوروبا 

 وتأتى أمریكا الالتینیة في مقدمتھا.

مع  تعاون وشراكة أوابك باتفاقیاتاألعضاء في  دولترتبط بعض ال، تاریخیاو

لمتجددة و اأ  االستثمار في مجال الطاقة بشقیھا التقلیديویعتبر ، أمریكا الالتینیةبعض دول 

، أھم المحاور األساسیة التي تقوم علیھا العالقات مثل الطاقة المائیة أو الشمسیة أو الحیویة

ضاء عاأل لدولھنالك تعامل نفطي بین بعض ا وقد كاناالقتصادیة العربیة الالتینیة، 

ستكشاف انشاط فمثال كان لشركة بترو براس البرازیلیة ، وبعض دول أمریكا الالتینیة 

وخالل  ،لماضي نتج عنھ اكتشاف حقل مجنونعراق في بدایة السبعینات من القرن افي ال

المملوكة بالكامل  )Blue Bolt Limited(استحوذت شركة بلو بولت لیمیتد  2016عام 

من فینیكس باور البیرو  %36) على حصة نسبتھا ADIAلجھاز أبوظبي لالستثمار (

)Fenix Power Peru786بیرو، كجزء من تحالف تجاري بقیمة ) لتولید الطاقة في ال 

 . 18ملیون دوالر

 

 

                                                
18	Emirates	News	Agency:	http://wam.ae/en/details/1395291671216	
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 یةالالتین ودول أمریكافي منظمة أوابك األعضاء  دولبین التجارة النفط والغاز  .1

على الرغم من البعد الجغرافي ووجود عدة دول منتجة ومصدرة للنفط والغاز 

كوادور، مبیا، واإلالطبیعي في تلك المنطقة مثل فنزویال والمكسیك واألرجنتین، وكولو

وترینداد وتوباغو، إالّ أن الدول األعضاء استطاعت تصدیر كمیات ال بأس بھا من النفط 

 الخام والمنتجات النفطیة والغاز الطبیعي إلى أمریكا الالتینیة.

لواردات مجموعة دول  األولتعتبر الدول األعضاء في أوابك المصدر الجغرافي و

نفط كمیات الوصلت  من خارج أمریكا الالتینیة، حیث الخامأمریكا الالتینیة من النفط 

 250إلى حوالي  2016األعضاء المتجھ إلى دول أمریكا الالتینیة عام  الخام من الدول

من  أمریكا الالتینیة وارداتمن إجمالي  % 41.1، وھو ما یشكل نسبة ألف برمیل/الیوم

 . خارجھا منالنفط الخام 

األولى من حیث الكمیات المصدرة من النفط الخام إلى  في المرتبةالعراق وتأتي 

یكا إلى دول أمر العراقكمیات النفط الخام المتجھ من  ، حیث بلغتأمریكا الالتینیةدول 

 %53.7أي ما یشكل نحو  ألف برمیل/الیوم 134.3 إلى حوالي 2016الالتینیة عام 

 یلیھا في المرتبـــة الثانیة .مریكا الالتینیةألاألعضاء  من إجمالي صادرات نفط الدول

في عام  ألف برمیل/الیوم 71.4 حواليقامت بتصدیر  يالتالمملكة العربیة السعودیة 

من إجمالي صادرات نفط  %28.5إلى دول المنطقــــــة وھو ما یمثل نسبة  2016

خام لالتي بلغت صادراتھا من النفط ا الجزائر. ثم إلى دول أمریكا الالتینیة األعضاء الدول

من  %17.6وھو ما یشكل  برمیل/الیوم فالآ 44.1حوالي  أمریكا الالتینیةإلى 

. كما یوضح 2016إلى دول أمریكا الالتینیة خالل عام  األعضاء صادرات نفط الدول

 ):66(الشكل 
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 )66الشكل (
توزیع إجمالي صادرات الدول األعضاء في أوابك من النفط الخام إلى أمریكا الالتینیة 

  2016ل عام خال
 )(ألف برمیل/ الیوم

 
 .2017 منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التقریر اإلحصائي السنوي،        .7201، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPبریتش بترولیوم ( المصدر:

 
األعضاء من تصدیر كمیات من المنتجات النفطیة إلى أمریكا  كما قامت الدول

یمنة صادرات الوالیات المتحدة التي تستحوذ على السواد األعظم الالتینیة بالرغم من ھ

ثة األعضاء في المرتبة الثال لالتینیة، حیث جاءت الدولي أمریكا افمن أسواق المنتجات 

في قائمة مصادر اإلمداد الخارجیة لدول أمریكا الالتینیة من المنتجات النفطیة بعد 

األعضاء  من الدول المنتجات النفطیة صلت كمیاتمجموعة دول أوروبا الغربیة، فو

، وھو ما ألف برمیل/الیوم 115إلى حوالي  2016المتجھ إلى دول أمریكا الالتینیة عام 

من  المنتجات النفطیةمن إجمالي واردات أمریكا الالتینیة من  % 4.6یشكل نسبة 

 خارجھا. 

 فطیةمنتجات النالفي المرتبة األولى من حیث الكمیات المصدرة من  الجزائروتأتي 

ألف  73.5 حوالي  2016ام عفي  كمیاتال تلك إلى دول أمریكا الالتینیة، حیث بلغت

األعضاء لدول  الدولمن إجمالي صادرات نفط  %64.1أي ما یشكل نحو  برمیل/الیوم

 واليحتصدیر والكویت والسعودیة ولیبیا من  كما تمكنت اإلمارات. أمریكا الالتینیة
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كما یوضح الشكل  ،إلى دول أمریكا الالتینیة 2016في عام  لیومألف برمیل/ا 41.2

)67:( 

 )67الشكل (
توزیع إجمالي صادرات الدول األعضاء في أوابك من المنتجات النفطیة إلى أمریكا 

  2016الالتینیة خالل عام 
 )(ألف برمیل/ الیوم

 
 .2017 منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التقریر اإلحصائي السنوي،        .7201، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPبریتش بترولیوم (: المصدر

 
من اعتماد أمریكا الالتینیة بشكل كبیر على واردات األنابیب في سد  على الرغمو

في ظل توفر مصدرین كبار مثل الوالیات ، أكثر من ثلثي احتیاجاتھا من الغاز الطبیعي

ملیار متر مكعب من الغاز  2.1عضاء من تصدیر نحو األ دولالمتحدة وبولیفیا، تمكنت ال

من  %8.3، أي ما یشكل حصة 2016الطبیعي المسیل لدول أمریكا الالتینیة خالل عام 

ملیار   25.2والبالغة نحو تینیة من الغاز الطبیعي المسیل إجمالي واردات دول أمریكا الال

كا إلى دول أمری قطرتجھ من الم الغاز الطبیعي المسیلبلغت كمیات  ، حیث متر مكعب

الغاز الطبیعي كمیات ملیار متر مكعب، بینما بلغت  1.8حوالي  2016الالتینیة عام 

ملیار متر  0.3حوالي  2016إلى دول أمریكا الالتینیة عام  الجزائرالمتجھ من  المسیل

 .19مكعب

                                                
 7201، التقریر اإلحصائي السنوي، )BPبریتش بترولیوم (: 19	
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وابك ودول أ منظمة األعضاء في فاق المستقبلیة للتعاون بین الدولاأل .2

 كا الالتینیةأمری
الحتیاطیات كبیرة من النفط الخام، كتلة أمریكا الالتینیة من امتالك رغم العلى 

ضئیلة نسبیا إذا ما قورنت بحجم من اإلنتاج العالمي أمریكا الالتینیة مساھمة  التزال

 من إجمالي االحتیاطي العالمي المؤكد %23نحو االحتیاطي المتوفر لدیھا، فبینما امتلكت 

. 2016في عام الخام اإلنتاج العالمي من النفط  %12.2، ساھمت بحوالي فط الخاممن الن

 اوز حصتھالم تتجحیث تعتبر احتیاطیاتھا المؤكدة من الغاز الطبیعي متواضعة نسبیاً، كما 

نحو  تھاحص بلغت، و2016في نھایة عام  من إجمالي االحتیاطي العالمي المؤكد 4%

 .2016عام لمي من الغاز الطبیعي خالل اإلنتاج العامن إجمالي  6.3%

قة بحصة للطا مصدرین رئیسیینالغاز الطبیعي والنفط  یعتبر كل منبالمقابل، و

حو نحیث بلغت نسبة مساھمة النفط والغاز الطبیعي ، قترب من ثالثة أرباع مزیج الطاقةت

ع مجموعة تقو .2016في اجمالي استھالك الطاقة بدول أمریكا الالتینیة خالل عام  72%

 دول أمریكا الالتینیة ضمن مجموعة الدول ذات االقتصادات النامیة واألسواق الصاعدة

 ً بالرغم من التفاوت الكبیر في درجة و . التي تقود عجلة النمو في استھالك الطاقة عالمیا

ستھالك اإجمالي  ، إالّ أنالتقدم االقتصادي والتطور الصناعي والتكنولوجي بین أعضائھا

 لیصل )2016-2000(خالل الفترة  %27بحوالي 	قد إرتفع الالتینیةأمریكا في  النفط

، لتبلغ حصتھا من إجمالي االستھالك 2016عام  برمیل/الیوم خاللملیون  8.8 نحو

الغاز الطبیعي في استھالك إجمالي  . كما قفز2016عام  في %9.2العالمي حوالي 

 نحوإلى ، لیرتفع )2016-2000(الفترة إلى ما یقارب الضعف خالل 	الالتینیةأمریكا 

، لتبلغ حصتھا من إجمالي االستھالك العالمي 2016عام  ملیار متر مكعب خالل 261

 .2016عام  في %7.4حوالي 
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ي میزانھا عجزاً فكتلة أمریكا الالتینیة ستواجھ أن وتشیر التوقعات المستقبلیة إلى 

ألف برمیل/الیوم  600تقدیراتھ بین  ) تتراوح2035 – 2020النفطي خالل كامل الفترة (

ملیون برمیل/الیوم، كما یتوقع أن تواجھ كتلة أمریكا الالتینیة عجزاً في میزانھا  2.2إلى 

ملیار متر  33.6) تتراوح تقدیراتھ بین 2035 – 2020للغاز الطبیعي خالل كامل الفترة (

صاً تصدیریة لمصادر ملیار متر مكعب خالل ھذه الفترة، مما یتیح فر 36.4مكعب إلى 

اإلمداد الرئیسیة للنفط والغاز الطبیعي في العالم والتي تقع الدول األعضاء في مقدمتھا، 

ویفتح آفاقاً واعدة لتدعیم التعاون عن طریق زیادة التبادل التجاري في مجال النفط والغاز 

 الطبیعي بین الدول األعضاء ودول أمریكا الالتینیة. 

رافي، وغیاب المعلومات بین الدول األعضاء ودول أمریكا ویعتبر البعد الجغ 

الالتینیة، مع وجود منافسة قویة من مصادر اإلمدادات العالمیة األخرى وفي مقدمتھا 

ي التحدیات التالوالیات المتحدة األمریكیة القریبة من أسواق أمریكا الالتینیة من أھم 

ات الوقت وفي ذ  .ى مدى العقود الماضیةالتبادل التجاري بین الجانبین عل ستواجھ تعزیز

عدیدة تقود إلى التفاؤل بإمكانیة زیادة مستوى التعامل التجاري واالقتصادي  ھناك أمور

جموعة م .  فعلى سبیل المثال،وابك وبین دول أمریكا الالتینیةدول األعضاء في أبین ال

دماً الرسمیة التي شھدت تقومجالس األعمال وتبادل الزیارات الفعالیات ومنتدیات التعاون 

من شأنھا كسر ھذا الحاجز عن طریق تعزیز تبادل والتي ملحوظاً خالل السنوات األخیرة 

تشابھ مستویات التطور االقتصادي بین ، كما أن اآلخر لىوانفتاح كل طرف عالمعلومات 

ن یؤثر ألتین إلى مجموعة الدول النامیة، یمكن بصورة عامة حیث تنتمي دول الكت الجانبین

 .فیما بینھماایجابیا في العالقات االقتصادیة 

ھناك آفاق واسعة لزیادة التعاون بین الدول العربیة وفي مجال الصناعة النفطیة، 

تجھیز قطع غیار ومعدات للقطاع النفطي في الدول أھمھا  منودول أمریكا الالتینیة 

بین  تبادل الزیاراتوكذلك  یكا الالتینیة وباألخص البرازیل،العربیة من بعض دول أمر

لتكریر، االمتخصصین في المجاالت البترولیة المختلفة مثل الحفر واالنتاج وصناعة 
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ة في دول أمریكا الالتینیالبترول توسیع مجاالت التعاون بین شركات باإلضافة إلى 

الوطنیة في الدول العربیة خصوصاً وأن لبعض شركات دول أمریكا  البترولوشركات 

ت وباإلمكان اإلشارة إلى بعض المجاال ،سبرابتروینیة خبرة في المنطقة مثل شركة الالت

 الممكنة على سبیل المثال ال الحصر: 

ü  لشركة بتروبراس تجربة طویلة في مجال االستكشاف والتنقیب والحفر في

ول بعض الد ھذه فيالمیاه العمیقة، ومن الممكن االستفادة من خبراتھا العملیة 

 لتي لدیھا حقول بحریة. العربیة ا

ü  لشركة النفط الوطنیة الفنزویلیة تجربة في استغالل النفوط الثقیلة جداً من خالل

ھا االستفادة من خبرت الكبرى، وباإلمكانمشاركتھا مع شركات النفط العالمیة 

في ھذا المجال من قبل بعض الدول العربیة التي لدیھا احتیاطیات من النفوط 

 الثقیلة. 
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 والتوصیات الخالصةسادساً: 
 

 من أھم ما خلصت إلیھ الدراسة ما یلي:

 : حتیاطیات من مصادر الطاقةباالفیما یتعلق  .1

ü  بلغت تقدیرات االحتیاطیات المؤكدة من النفط الخام لمجموعة دول أمریكا الالتینیة

من  %23برمیل، لتمثل حصتھا نحو  ملیار 339.6حوالي 2016في نھایة عام 

  إجمالي االحتیاطي العالمي المؤكد.

ü  تعتبر احتیاطیات أمریكا الالتینیة المؤكدة من الغاز الطبیعي متواضعة نسبیاً بالمقارنة

من احتیاطیاتھا النفطیة، حیث بلغت تقدیرات إجمالي االحتیاطیات لمجموعة دول 

لم تتجاوز ، و2016تریلیون متر مكعب في نھایة عام  7.9أمریكا الالتینیة حوالي 

   .2016من إجمالي االحتیاطي العالمي المؤكد  %4حصتھا 

ü  15.2بلغ إجمالي حجم احتیاطیات مجموعة دول أمریكا الالتینیة من الفحم حوالي 

من إجمالي االحتیاطیات  %1.3، وھو ما یوازي نحو 2016ملیار طن بنھایة عام 

  .العالمیة

ü تقع  كبیر في مصادر الطاقة المتجددة، فھي تتمیز كثیر من دول أمریكا الالتینیة بتنوع

عتدلة م ریحیھفي منطقة جغرافیة تمتاز بمعدالت عالیة من السطوع شمسي وسرعات 

إلى مرتفعة، ولدى بعض دول أمریكا الالتینیة موارد كبیرة أیضاً من مصادر الطاقة 

  المائیة، اضافة إلى كمیات ال یستھان بھا من مصادر الكتلة الحیویة.

ü ت تقدیرات الوكالة العالمیة للطاقة الذریة لحجم الموارد التقلیدیة المكتشفة من خام بلغ

دوالر للكیلوجرام بدول أمریكا  260الیورانیوم القابل لالستخالص بتكلفة تقل عن 

، أي ما یمثل نحو 2015ألف طن یورانیوم خالل مطلع عام  334.7الالتینیة، حوالي 

 اإلجمالي العالمي.من  4.4%
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 والتوصیات الخالصةسادساً: 
 

 من أھم ما خلصت إلیھ الدراسة ما یلي:

 : حتیاطیات من مصادر الطاقةباالفیما یتعلق  .1

ü  بلغت تقدیرات االحتیاطیات المؤكدة من النفط الخام لمجموعة دول أمریكا الالتینیة

من  %23برمیل، لتمثل حصتھا نحو  ملیار 339.6حوالي 2016في نھایة عام 

  إجمالي االحتیاطي العالمي المؤكد.

ü  تعتبر احتیاطیات أمریكا الالتینیة المؤكدة من الغاز الطبیعي متواضعة نسبیاً بالمقارنة

من احتیاطیاتھا النفطیة، حیث بلغت تقدیرات إجمالي االحتیاطیات لمجموعة دول 

لم تتجاوز ، و2016تریلیون متر مكعب في نھایة عام  7.9أمریكا الالتینیة حوالي 

   .2016من إجمالي االحتیاطي العالمي المؤكد  %4حصتھا 

ü  15.2بلغ إجمالي حجم احتیاطیات مجموعة دول أمریكا الالتینیة من الفحم حوالي 

من إجمالي االحتیاطیات  %1.3، وھو ما یوازي نحو 2016ملیار طن بنھایة عام 

  .العالمیة

ü تقع  كبیر في مصادر الطاقة المتجددة، فھي تتمیز كثیر من دول أمریكا الالتینیة بتنوع

عتدلة م ریحیھفي منطقة جغرافیة تمتاز بمعدالت عالیة من السطوع شمسي وسرعات 

إلى مرتفعة، ولدى بعض دول أمریكا الالتینیة موارد كبیرة أیضاً من مصادر الطاقة 

  المائیة، اضافة إلى كمیات ال یستھان بھا من مصادر الكتلة الحیویة.

ü ت تقدیرات الوكالة العالمیة للطاقة الذریة لحجم الموارد التقلیدیة المكتشفة من خام بلغ

دوالر للكیلوجرام بدول أمریكا  260الیورانیوم القابل لالستخالص بتكلفة تقل عن 

، أي ما یمثل نحو 2015ألف طن یورانیوم خالل مطلع عام  334.7الالتینیة، حوالي 

 اإلجمالي العالمي.من  4.4%
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 : فیما یخص اإلنتاج .2

ü  ملیون برمیل/ الیوم  9.2بلغ إجمالي انتاج أمریكا الالتینیة من النفط الخام حوالي

من إجمالي اإلنتاج  %12.2، لتمثل حصة أمریكا الالتینیة نحو 2016خالل عام 

  .العالمي

ü قة وبلغ إجمالي انتاج أمریكا الالتینیة من الغاز الطبیعي، الذي ال یشمل الكمیات المحر

، حیث بلغت حصة 2016ملیار متر مكعب خالل عام  224.2أو المعاد حقنھا، حوالي 

 . من إجمالي اإلنتاج العالمي من الغاز الطبیعي %6.3أمریكا الالتینیة نحو 

ü  ملیون طن مكافئ نفط خالل  72.1بلغ إجمالي انتاج أمریكا الالتینیة من الفحم حوالي

من إجمالي اإلنتاج العالمي من  %1.9تینیة نحو ، لتمثل حصة أمریكا الال2016عام 

  .الفحم

ü  195.1بلغ إجمالي انتاج الطاقات المتجددة بمجموعة دول أمریكا الالتینیة حوالي 

 %14.7، لتمثل حصة أمریكا الالتینیة نحو 2016ملیون طن مكافئ نفط خالل عام 

نیة من الوقود الحیوي بلغ إجمالي انتاج أمریكا الالتیو .من إجمالي اإلنتاج العالمي

، لتمثل حصة أمریكا 2016ألف برمیل مكافئ نفط/الیوم خالل عام  418حوالي 

  .من إجمالي اإلنتاج العالمي من الوقود الحیوي %27.2الالتینیة نحو 

ü  ملیون طن مكافئ نفط خالل  7.9بلغ انتاج أمریكا الالتینیة من الطاقة النوویة نحو

 .من إجمالي اإلنتاج العالمي %1.3ا الالتینیة نحو ، لتمثل حصة أمریك2016عام 

 

 الطاقة:استھالك  .3

ü  خالل الفترة  %44.2بحوالي  في أمریكا الالتینیة استھالك الطاقةازداد إجمالي

 892إلى نحو  2000ملیون طن مكافئ نفط في عام  618.5لیرتفع من  2000-2016

تجاوزت نظیراتھا  ، بمعدالت نمو سنویة2016ملیون طن مكافئ نفط في عام 

  . إلجمالي االستھالك العالمي خالل أغلب السنوات
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ü  یمثل النفط المصدر األول للطاقة بدول أمریكا الالتینیة، حیث تقترب مساھمتھ إلى

الغاز الطبیعي المصدر بینما یمثل ، 2016النصف في إجمالي مزیج الطاقة خالل عام 

 ً معیة ، ولیمثل بحوالي ربع مزیج الطاقةب الثاني للطاقة في أمریكا الالتینیة مساھما

النفط المصدر الرئیسي للطاقة بحصة تقترب من ثالثة أرباع مزیج الطاقة خالل عام 

لمساھمة النفط والغاز في اجمالي استھالك الطاقة  %72، بنسبة بلغت نحو 2016

  .2016بدول أمریكا الالتینیة خالل عام 

ü الثالثة من بین أھم مصادر الطاقة في أمریكا  تأتي الطاقة الكھرومائیة في المرتبة

من إجمالي مزیج الطاقة خالل عام  %18الالتینیة حیث بلغت نسبة مساھمتھا نحو 

خالل الفترة  %27بحوالي  ازداد إجمالي استھالك النفط في أمریكا الالتینیة .2016

 8.8إلى نحو  2000ملیون برمیل/الیوم خالل عام  7لیرتفع من  )2000-2016(

، لتشھد حصتھا من إجمالي االستھالك العالمي 2016ملیون برمیل/الیوم خالل عام 

  .2016في عام  %9.2إلى حوالي  2000في عام  %9ارتفاعاً طفیفا من حوالي 

ü إلى ما یقارب الضعف تقریباً  قفز إجمالي استھالك الغاز الطبیعي في أمریكا الالتینیة

ملیار متر مكعب  137، لیرتفع من )2016-2000(خالل الفترة  %90.9بحوالي 

، لترتفع حصتھا 2016ملیار متر مكعب خالل عام  261إلى نحو  2000خالل عام 

 %7.4إلى حوالي  2000في عام  %5.7من إجمالي االستھالك العالمي من حوالي 

  .2016في عام 
 

 : میزان النفط والغاز الطبیعي .4

ü  غطى استھالكھا خالل كامل الفترة یالنفط بالرغم من أن انتاج أمریكا الالتینیة من

المقارنة في ، إال أن تخلف اإلنتاج عن مجاراة النمو المتسارع ب)2000-2016(

ً خالل الفترة  تقلصاالستھالك أدى إلى  فائض المیزان النفطي وانحساره تدریجیا

ملیون برمیل /الیوم خالل عام  1.1حتى بلغ أدنى مستویاتھ عند  )2016 -2000(

  .2000ملیون برمیل /الیوم خالل عام  3.2بالمقارنة مع  2016
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ü  عندما توازن حجم  2010ظل میزان الغاز الطبیعي محتفظاً بفائض بسیط حتى عام

اإلنتاج مع حجم االستھالك، ثم ظھرت فجوة العجز في موازنة اإلنتاج مع االستھالك 

 2016ر مكعب خالل عام ملیار مت 37.3التي بدأت تتسع رویداً رویداً حتى بلغت نحو 

 .2000ملیار متر مكعب خالل عام  3.1مقارنة بفائض بلغ 
 

 : الصادرات والواردات من النفط والغاز الطبیعي .5

ü  ملیون برمیل/  5.1بلغ اجمالي صادرات دول أمریكا الالتینیة من النفط الخام حوالي

إجمالي من  %11.6، لتمثل حصة أمریكا الالتینیة نحو 2016الیوم خالل عام 

لم یتجاوز إجمالي صادراتھا ، و2016صادرات دول العالم من النفط الخام خالل عام 

، بحصة بلغت لم 2016ملیون برمیل/ الیوم خالل عام  1.2من المنتجات النفطیة 

 من إجمالي صادرات دول العالم من المنتجات النفطیة. %4.1تتعدى 

ü  ملیون برمیل/ الیوم خالل  0.8الخام  أمریكا الالتینیة من النفطبلغ إجمالي واردات

من إجمالي الواردات العالمیة من النفط الخام  %1.9، بحصة بلغت نحو 2016عام 

ملیون برمیل/  2.5بلغ إجمالي وارداتھا من المنتجات النفطیة ، بینما 2016خالل عام 

ات العالمیة من من إجمالي الوارد %9.3، بحصة بلغت نحو 2016الیوم خالل عام 

 .المنتجات النفطیة

ü تعتبر الوالیات المتحدة األمریكیة أھم وجھات التصدیر الرئیسیة لدول أمریكا الالتینیة 

جیة لدول من إجمالي الصادرات الخار %46نحو  حصتھا ت، حیث بلغمن النفط الخام

، %22بحصة بلغت نحو تلیھا الصین في المرتبة الثانیة ، 2016المجموعة خالل عام 

من إجمالي الصادرات  %14.3ي المرتبة الثالثة، بحصة بلغت نحو ثم الھند ف

  .2016الخارجیة لدول المجموعة خالل عام 

ü  تعتبر مجموعة الدول األعضاء في أوابك المصدر الجغرافي األول لواردات مجموعة

من إجمالي  %41.1نحو  حصتھا تدول أمریكا الالتینیة من النفط الخام، حیث بلغ

، تلیھا مجموعة دول غرب 2016الل عام رج أمریكا الالتینیة خالواردات من خا
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من إجمالي الواردات الخارجیة  %33.4أفریقیا في المرتبة الثانیة، بحصة بلغت نحو 

 .2016لدول المجموعة خالل عام 

ü  ملیار متر  39.4بلغ إجمالي صادرات دول أمریكا الالتینیة من الغاز الطبیعي حوالي

من إجمالي  %3.5، لتمثل حصة أمریكا الالتینیة نحو 2016مكعب خالل عام 

  .2016صادرات دول العالم من الغاز الطبیعي خالل عام 

ü  تأتي غالبیة صادرات أمریكا الالتینیة من الغاز الطبیعي من ثالثة دول رئیسیة ھي

 التینیةدول أمریكا ال بلغ إجمالي وارداتو .مبیابولیفیا ودولة ترینیداد وتوباغو وكولو

، لتمثل حصة 2016ملیار متر مكعب خالل عام  80.5من الغاز الطبیعي حوالي 

من إجمالي واردات دول العالم من الغاز الطبیعي خالل  %7.3أمریكا الالتینیة نحو 

   .2016عام 

ü في تصدیر تحقق ً لفترة اخالل  الغاز الطبیعي مجموعة دول أمریكا الالتینیة فائضا

ات حجم الصادر كبیرة لتتجاوزلواردات ترتفع بوثیرة بدأت ا )، ثم2009 – 2003(

 ترتفع حتى، وظلت 2010تحول فائض التصدیر إلى فجوة بعد عام ف، 2010بعد عام 

تستحوذ التجارة البینیة على أكثر و .2016متر مكعب خالل عام  ملیار 41بلغت نحو 

  ، من ثلثي صادرات الغاز الطبیعي لدول أمریكا الالتینیة
 

 :ت المستقبلیةالتوقعا .6

ü  میزانھا  عجزاً فيتشیر التوقعات المستقبلیة إلى أن كتلة أمریكا الالتینیة ستواجھ

ألف  600) تتراوح تقدیراتھ بین 2035 – 2020النفطي خالل كامل الفترة (

ملیون برمیل/الیوم، كما یتوقع أن تواجھ كتلة أمریكا الالتینیة  2.2برمیل/الیوم إلى 

) تتراوح 2035 – 2020لغاز الطبیعي خالل كامل الفترة (عجزاً في میزانھا ل

  ملیار متر مكعب خالل ھذه الفترة. 36.4ملیار متر مكعب إلى  33.6تقدیراتھ بین 

ü األعضاء من تصدیر كمیات من المنتجات النفطیة إلى أمریكا الالتینیة  دولتمكنت ال

ى السواد األعظم من بالرغم من ھیمنة صادرات الوالیات المتحدة التي تستحوذ عل
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، حیث بلغت كمیات النفط الخام المتجھ من ي أمریكا الالتینیةفأسواق المنتجات 

، كما ألف برمیل/الیوم 73.5حوالي  2016الجزائر إلى دول أمریكا الالتینیة عام 

ألف ب/ي في  41.2تمكنت اإلمارات والكویت والسعودیة ولیبیا من تصدیر حوالي 

  ریكا الالتینیة.إلى دول أم 2016عام 

ü  بالرغم من اعتماد أمریكا الالتینیة بشكل كبیر على واردات األنابیب في سد أكثر من

ثلثي احتیاجاتھا من الغاز الطبیعي، في ظل توفر مصدرین كبار مثل الوالیات المتحدة 

ملیار متر مكعب من الغاز  2.1األعضاء من تصدیر نحو  دولوبولیفیا، تمكنت ال

 %8.3، أي ما یشكل حصة 2016یل لدول أمریكا الالتینیة خالل عام الطبیعي المس

،  2016من إجمالي واردات دول أمریكا الالتینیة من الغاز الطبیعي المسیل لعام 

حیث  بلغت كمیات الغاز الطبیعي المسیل المتجھ من قطر إلى دول أمریكا الالتینیة 

از الطبیعي المسیل المتجھ من ملیار متر مكعب، بینما بلغت كمیات الغ 1.8حوالي 

 ملیار متر مكعب. 0.3الجزائر إلى دول أمریكا الالتینیة حوالي 

 ختامیة: ةتوصی
على الرغم من البعد الجغرافي، وغیاب المعلومات بین الدول األعضاء ودول  

أمریكا الالتینیة، مع وجود منافسة قویة من مصادر اإلمدادات العالمیة األخرى وفي 

لوالیات المتحدة األمریكیة القریبة من أسواق أمریكا الالتینیة، التي تمثل أھم مقدمتھا ا

نالك ھالحواجز القویة أمام التبادل التجاري بین الجانبین على مدى العقود الماضیة، إال أن 

أسباب عدیدة تقود إلى التفاؤل بصدد إمكانیة زیادة مستوى التعامل التجاري واالقتصادي 

ألخرى بین األقطار األعضاء في اوابك وبین دول أمریكا الالتینیة منھا  وفي المجاالت ا

مجموعة الفعالیات ومنتدیات التعاون ومجالس األعمال وتبادل الزیارات الرسمیة التي 

شھدت تقدماً ملحوظاً خالل السنوات األخیرة والتي من شأنھا كسر ھذا الحاجز عن طریق 

ً على اآلخر، كما أن تعزیز تبادل المعلومات واالنفتاح  طور تشابھ مستویات التاقتصادیا
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االقتصادي بین دول الكتلتین بصورة عامة حیث تنتمي دول الكتلتین إلى مجموعة الدول 

 النامیة، ویمكن لھذا الجانب أن یؤثر ایجابیا في العالقات االقتصادیة بین الكتلتین.

التعاون بین الدول العربیة ھناك آفاق واسعة لزیادة وفي مجال الصناعة النفطیة، 

ودول أمریكا الالتینیة من أھمھا تجھیز قطع غیار ومعدات للقطاع النفطي في الدول 

العربیة من بعض دول أمریكا الالتینیة وباألخص البرازیل، وكذلك تبادل الزیارات بین 

 المتخصصین في المجاالت البترولیة المختلفة مثل الحفر واالنتاج وصناعة التكریر،

باإلضافة إلى توسیع مجاالت التعاون بین شركات البترول في دول أمریكا الالتینیة 

ً وأن لبعض شركات دول أمریكا  وشركات البترول الوطنیة في الدول العربیة خصوصا

 وباإلمكان اإلشارة إلى بعض المجاالت ،الالتینیة خبرة في المنطقة مثل شركة بتروبراس

 الحصر:  الممكنة على سبیل المثال ال

ü  لشركة بتروبراس تجربة طویلة في مجال االستكشاف والتنقیب والحفر في

المیاه العمیقة، ومن الممكن االستفادة من خبراتھا العملیة ھذه في بعض الدول 

 العربیة التي لدیھا حقول بحریة. 

ü  لشركة النفط الوطنیة الفنزویلیة تجربة في استغالل النفوط الثقیلة جداً من خالل

اركتھا مع شركات النفط العالمیة الكبرى، وباإلمكان االستفادة من خبرتھا مش

في ھذا المجال من قبل بعض الدول العربیة التي لدیھا احتیاطیات من النفوط 

 الثقیلة.

 یمكن تعزیز التعاون بین وفي مجال تبادل المعلومات المتعلقة بإحصاءات الطاقة،

لمنظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول (أوابك) األمانة العامة المجموعتین عن طریق 

تنسیق المواقف والرؤى المشتركة كذلك )، وOLADEومنظمة أمریكا الالتینیة للطاقة (

 ننظمتیالدول األعضاء في الم عدد من تجاه القضایا الدولیة في مجال الطاقة، خاصة وأن

  ك).بعضویة مشتركة في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوب ترتبط
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