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جميع حقوق الطبع محفوظة وال يجوز إعادة النشر أو االقتباس دون إذن خطي مسبق من المنظمة ، 2016.

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
ص. ب. 20501 الصفاة، 13066 الكويت

دولة الكويت
هاتف : 24959000 )00965(    فاكس : 24959755 )00965(

oapec@oapecorg.org : البريد اإللكتروني
www.oapecorg.org :الموقع اإللكتروني



)1( خلفاً لمعالي الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا اعتباراً من شهر يونيو 2016. 
)2( خلفاً لمعالي الدكتور صالح خبري اعتباراً من شهر يونيو 2016. 

)3( خلفاً لمعالي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي اعتبارا من شهر مايو 2016. 
)4( خلفاً لمعالي المهندس سليمان العباس اعتبارا من شهر يوليو 2016. 

)5( خلفاً لمعالي األستاذ عادل عبد المهدي اعتبارا من شهر أغسطس 2016.
)6( خلفاً لمعالي األستاذ أنس خالد الصالح اعتباراً من 12/10/ 2016. 

سهيل بن محمد فرج فارس المزروعيمعالي المهندسدولة االمارات العربية المتحدة

محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة )1(معالي الشيخمملكة  البحريــن

نور الدين بوطرفة )2(معالي األستاذالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

خالد بن عبدالعزيز الفالح )3(معالي المهندسالمملكة العربية السعودية

علي سليمان غانم )4(معالي المهندسالجمهورية العربية السورية

جبار علي حسين اللعيبي )5(معالي المهندس جمهورية العراق

محمد بن صالح السادةمعالي الدكتوردولة قطر

عصام عبدالمحسن حمد المرزوق )6(معالي األستاذدولة الكويت

--دولة ليبيا

طارق المـــــــالمعالي المهندس جمهورية مصر العربية

جملس وزراء املنظمة
»لعام 2016«





املكتب التنفيذي
»لعام 2016«

مطر حامد النياديسعادة الدكتوردولة االمارات العربية المتحدة

علي عبد الجبار السواد سعادة السيدمملكة البحرين

محمد راس الكاف )1( سعادة السيدالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ناصر بن إبراهيم الفوزان سعادة المهندسالمملكة العربية السعودية 

عبدهللا الخطاب )2(سعادة المهندسالجمهورية العربية السورية

حسن محمد الرفيعيسعادة السيدجمهورية العراق 

مشعل بن جبر آل ثانيسعادة الشيخدولة قطر

طالل ناصر العذبي الصباحسعادة الشيخ دولة الكويت 

محمد كامل الزنداح سعادة المهندسدولة ليبيا

جمال عبد الحميد حجازيسعادة المهندسجمهورية مصر العربية 

 )1( تعيين السيد محمد رأس الكاف ممثالً للجزائر في المكتب التنفيذي للمنظمة اعتبارا من 10/11/2016، خلفاً للسيد محمد بوعمامة.
 )2( تسمية المهندس عبد الله الخطاب ممثال لسورية في المكتب التنفيذي للمنظمة اعتبارا من 4/1/2016، خلفاً للمهندس خالد مطر العليج.





الهيئة القضائية

مصطفى عبد الحي السيدسعادة الدكتوررئيس الهيئة

عبد الرحمن بن جابر آل الخليفةسعادة الشيخعضو الهيئة

جواد عمر السقاسعادة األستاذعضو الهيئة

نبيل عبد هللا العربي سعادة الدكتورعضو الهيئة

خليفة سلطان دعلوج  الكبيسيسعادة األستاذعضو الهيئة





األمانة العامة

عباس علي النقيسعادة السيداألمين العام

المركز العربي لدراسات الطاقة:

سمير القرعيشالدكتورمدير إدارة الشؤون الفنية

عبد الفتاح دنديالسيدمدير اإلدارة االقتصادية

عبد الكريم عايد  السيدمدير إدارة االعالم والمكتبة

يشرف عليها األمين العامإدارة الشؤون المالية واالدارية

¿¿¿¿¿





احملتويات
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المحتويات
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المحتـويات
المقـدمة

الجزء األول
التطورات الدولية في مجال النفط والطاقة

الفصل األول
تطورات السوق النفطية العالمية وانعكاساتها على األقطار األعضاء

31تمهيد 

32التطورات الرئيسية في سوق النفط العالمية لعام 2016 والعوامل المؤثرة عليهاأوال:

132. اإلمدادات 

238. الطلب العالمي على النفط

347. اتجاهات األسعار

460. المخزونات النفطية المختلفة

62قيمة صادرات النفط في الدول األعضاءثانيا: 

65تطورات استهالك النفط والطاقة في الدول العربيةثالثا:

165. إجمالي الدول العربية

275. إجمالي استهالك الطاقة في الدول األعضاء 

383.  كثافة الطاقة 

485. االسعار المحلية 

الفصل الثاني
التطورات العالمية والعربية في استكشاف 

واحتياطي وإنتاج مصادر الطاقة
89النفط والغـاز أوال:

189. الوضع العام لالستكشاف واإلنتاج في الدول العربية والعالم 

2123. احتياطيات النفط والغاز الطبيعي

3131. إنتاج السوائل الهيدروكربونية والغاز الطبيعي 

23
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146الفحـم الحجري ثانيا:

149الطاقـة النووية ثالثا: 

155مصادر الطاقات المتجددة رابعا:

1156- الطاقة الكهرومائية 

2158-  طاقة الرياح 

3159-  الطاقة الشمسية )الكهروضوئية(

4162-  طاقة الحرارة الجوفية 

5164-  طاقة  الكتلة الحيوية 

الفصل الثالث
التطورات العالمية والعربية في الصناعات 

النفطية الالحقة
169  صناعة التكريرأوال:

1169. التطورات العالمية

2187. التطورات في الدول العربية

199صناعة البتروكيماوياتثانيا:

1199. التطورات العالمية

2204. التطورات في الدول العربية

211استهالك وتجارة وتصنيع الغاز الطبيعي ثالثا:

1211. التطورات العالمية

2231. التطورات في الدول العربية
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الجزء الثاني 
أنشطة المنظمة خالل عام 2016

الفصل األول 
مجلس الوزراء والمكتب التنفيذي

243مجلس الوزراءأوال:

243المكتب التنفيذيثانيا:

الفصل الثاني
األمانة العامة 

245الدراسات واألوراق والتقاريرأوال:

260اإلجتماعات والمؤتمرات التي نظمتها األمانة العامة ثانيا:

263المؤتمرات واإلجتماعات التي شاركت فيها األمانة العامةثالثا:

272البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة ، دور منظمة األوابكرابعا:

276النشاط اإلعالميخامسا:

279بنك المعلوماتسادساً:

281جائزة المنظمة للبحث العلمي لعام 2016سابعاً:

283النشاط االداري والماليثامناً:

الفصل الثالث
المشروعات العربية المشتركة المنبثقة عن المنظمة

285أ: الشركة العربية البحرية لنقل البترول

287ب: الشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري(

289جـ: الشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب( 

293د: الشركة العربية للخدمات البترولية 

294هـ: الشركة العربية للحفر وصيانة اآلبار )أدووك( 

295و : الشركة العربية لجس اآلبار )أولكو(

297ز : الشركة العربية لخدمات االستكشاف الجيوفيزيائي

298ح : معهد النفط العربي للتدريب

المـالحق
304البيانات الصحفية الصادرة عن اجتماعات مجلس وزراء المنظمة
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53 أسعار النفط الخام االسمية والحقيقية، 2016-2000 10-1
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64القيمة االَسمية و الحقيقية لقيمة صادرات الدول األعضاء من النفط الخام 15-12016-2000
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إنه لمن دواعي سروري ان أقدم تقرير األمين العام السنوي الثالث واألربعين لعام 2016، 
وصناعة  عام  بشكل  الطاقة  صناعة  في  والعالمية  العربية  التطورات  أهم  يستعرض  والذي 
النفط والغازالطبيعي بشكل خاص، حيث سيتلمس القارئ الكريم ومن خالل البيانات والجداول 
اإلحصائية المرفقة في هذا التقرير على المكانة االستراتيجية الهامة للدول األعضاء في منظمة 

األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(، على صعيد صناعة الطاقة العالمية.

لقد شهدت صناعة النفط والغاز العديد من األحداث والتحوالت الهامة خالل عام 2016 
مدفوعة بالتحديات الصعبة التي تعاني منها السوق النفطية نتيجة الستمرار التراجع في أسعار 
النفط العالمية منذ منتصف عام 2014، وقد وصلت أسعار النفط خالل عام 2016 إلى أقل 
العالمية،  النفطية  بينها وفرة االمدادات  2005، مدفوعة بعدة عوامل من  مستوياتها منذ عام 
وتباطؤ معدالت نمو الطلب العالمي على النفط خاصة من الدول المستهلكة الرئيسية، وارتفاع 
مستويات المخزون النفطي العالمي بكافة أنواعه، باإلضافة إلى ارتفاع مؤشر سعر صرف 

الدوالر األمريكي بالنسبة لبقية العمالت الرئيسية.

ولعل أهم ما يميز عام 2016 بالنسبة للدول األعضاء في منظمة األقطار العربية المصدرة 
اقتصادية  وبرامج  سياسات  تطبيق  عن  األعضاء  الدول  بعض  اعالن  هو  )أوابك(،  للبترول 
طموحة وتعتبر بمثابة خارطة طريق لمستقبل التنمية االقتصادية واالجتماعية في تلك الدول، 
روح  على  وللتأكيد  الراهنة  االقتصادية  التحديات  لمواجهة  االقتصادية  البرامج  تلك  وتأتي 
المواجهة والمثابرة التي تتحلى بها الدول األعضاء، ونأمل أن تكلل تلك الجهود الخيرة بالتوفيق 

والنجاح في كافة الميادين.

ذات  الدولية  المحافل  في  الفاعل  األعضاء  الدول  تواجد  تعزيز  في   2016 تميزعام  كما 
الصلة بالحوار بين الدول المصدرة والدول المستوردة للبترول، وكذلك بين الدول المصدرة 
للنفط من داخل وخارج منظمة أوبك حيث قد توج ذلك باالتفاق الهام الذي تم توقيعه في نهاية 
للنفط )أوبك( مع االحدى عشرة  البلدان المصدرة  الدول األعضاء في منظمة  العام بين  ذلك 
دولة من الدول المصدرة للنفط من خارج أوبك. ونص االتفاق على اجراء تخفيض مشترك 
إلنتاج النفط، وكان لذلك االتفاق نتائج بارزة على السوق النفطية، وبرهن من ناحية أخرى على 
الحرص الدائم من الدول األعضاء في منظمة األوابك التي ساهمت في االتفاق على استقرار 

السوق النفطية وإعادة التوازن إليها.

التفصيل  من  بشيء  آنفا  إليها  المشار  المسائل  مختلف  إبراز  إلى  التقرير  هذا  يسعى 
الصناعة  شهدتها  التي  للتطورات  المعالم،  واضحة  صورة  خاللها  من  ليرسم  والتحليل، 
البترولية خاصة، وصناعة الطاقة في اطارها العام خالل عام 2016، كما يبرز كذلك الجهود 
التي قامت بها الدول األعضاء في المنظمة لتطوير صناعاتها البترولية من خالل ما نفذته من 
مشاريع حيوية في مختلف مراحل الصناعة البترولية وما أعلنت عنه من بعض االكتشافات 
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على  العربية  للمنطقة  الهامة  والمكانة  الريادة  على  برهنت  التي  الكبرى  والغازية  النفطية 
صعيد صناعة النفط والغاز حاضراً ومستقبالً، والعمل على تخفيف حدة انعكاسات األوضاع 
االقتصادية الصعبة على معظم الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز نتيجة تراجع أسعار 

النفط في السوق العالمية.

كما يستعرض التقرير الجهود التي قامت بها األمانة العامة للمنظمة على الصعيدين العربي 
والمنظمات  الهيئات  مع  التعاون  أواصر  وتقوية  الصالت  لتوثيق  الدائمة  ومساعيها  والدولي 

والمراكز البحثية اإلقليمية والدولية ذات الصلة بالطاقة. 

وفي إطار مساعيها المستمرة لدعم الجهود البحثية وتبادل الخبرات بين الدول األعضاء، 
في  المختصين  بين  تنسيقية  واجتماعات  فعاليات  عدة  بعقد  للمنظمة  العامة  األمانة  قامت  فقد 
الدول األعضاء. وواصلت جهودها الرامية لتعزيز تواجدها على صعيد المحافل الدولية، وقد 
أثمر ذلك عن حصولها على درع “منظمة النفط والغاز لعام 2016، وذلك أثناء مشاركتها في 
القمة العالمية للغاز )INTERGAS Summit( التي عقدت في مدينة نيس الفرنسية يومي 
28 و29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، بمشاركة مجموعة كبيرة من الشركات والمنظمات 
العالمية المتخصصة بالطاقة والبترول.  كما حققت المنظمة انجازاً دولياً متميزاً بحصولها على 
جائزة أفضل منظمة مشاركة في قمة النفط والغاز التي عقدت في مدينة باكو األذربيجانية يومي 

16 و 17 مارس 2017. 

يأتي صدورهذا التقرير ومنظمة األوابك، التي تأسست في التاسع من يناير عام 1968، قد 
أتمت أعوامها التسعة واألربعين وتقف على عتبة عام واحد من بلوغها عامها الخمسين )اليوبيل 
والمبادرات  اإلنجازات  العديد من  الماضية  العقود  المنظمة وعلى مدى  الذهبي(، وقد حققت 
االقتصادية المشهودة وفي مقدمتها انشاء الشركات العربية المنبثقة عنها، وتنظيمها لمجموعة 
واعدادها  العربي،  الطاقة  مؤتمر  بينها  ومن  المتخصصة  والندوات  المؤتمرات  من  كبيرة 
لحصيلة وفيرة من الدراسات الفنية واالقتصادية، إلى جانب تواجدها الفاعل في المحافل الدولية 
ذات الصلة بصناعة الطاقة والنفط والغاز الطبيعي وقضايا البيئة والتغيرات المناخية والتنمية 
بين  التعاون  تأدية رسالتها في تشجيع  المنظمة ستواصل  بأن  تامة  ثقة  المستدامة، وإننا على 
الدول األعضاء في مختلف أوجه النشاط االقتصادي في صناعة البترول، وذلك بفضل الدعم 

القوي والمستمر من الدول األعضاء في المنظمة.

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

بينها  ومن   ،2016 عام  خالل  المنظمة  نشاطات  الستعراض  الثاني  الجزء  وخصص 
بإعداده من  العامة  للمنظمة، وما قامت األمانة  التنفيذي  الوزراء والمكتب  اجتماعات مجلس 
دراسات، وما شاركت فيه من ندوات ولقاءات ومؤتمرات على الصعيدين العربي والدولي. كما 
يتضمن هذا الجزء النتائج المالية واإلدارية للشركات العربية المنبثقة عن المنظمة، وجهودها 

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

وفي الختام، نرجو أن يساهم هذا التقرير في تقديم صورة واضحة المعالم عن التطورات 
التي شهدتها الصناعة البترولية عالميا وعربيا وفي كافة حلقاتها ومراحلها، وأن يقدم لقرائه 
المعلومات والبيانات التي يحتاجونها لتوسيع مداركهم في هذا المجال الحيوي، ويجعلهم على 

اطالع كاف بمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول وبأهدافها ونشاطاتها. 

والله ولي التوفيق،

األمين العام 
 عباس علي النقي
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تطورات السوق النفطية العالمية وانعكاساتها على الدول األعضاء

تمهيد
 ،2016 عام  خالل  متباينة  تطورات  النفطية  السوق  شهدت 
مدفوعة بالتغيرات في معدالت الطلب والعرض خالل العام والتي 
أدت إلى حدوث انخفاضات حادة فى أسعار النفط، وحدوث تقلبات 
في أسواق النفط العالمية أثرت بدورها على حركة التجارة النفطية 

ومعدالت األداء االقتصادي العالمي.
المعدل  ليصل  انخفاضاً  العالمية  النفط  أسعار  شهــــدت  وقد 
 40.7 إلى   2016 عام  خـــالل  اوبك  خامات  لسعرسلــــة  السنوي 
دوالر/ برميل، وهو أقل مستوى له منذ عام 2005، متأثرة بعوامل 
عديدة ومتشابكة أثرت بشكل مباشر على أساسيات السوق المتمثلة 
نمواً  النفط   على  العالمي  الطلب  سجل  فقد  والعرض.  الطلب  في 
بمعدل 1.3 مليون برميل/يوم، مقارنة بمعدل نمو بلـــغ 1.8 مليـــون 
مليــــون   94.4 إلى  مستــــواه  ليصـــل   ،2015 عام  برميل/يوم 
ارتفع  حيث  اإلمدادات  وفرة  استمرت  كما   .2016 عام  برميل/يوم 
إجمالي االمدادات النفطية بمعدل 0.7 مليون برميل/يوم،  لتبلغ 96.4 
مليون برميل/يوم، حيث واصلت امدادات دول اوبك من النفط الخام 
مليون   1.5 بمعدل  ملحوظ  بشكل  ارتفاعها  التقليدية  غير  والنفوط 
برميل/يوم،  مليون   39.3 إلى  لتصل   2016 عام  برميل/يوم خالل 
وفي المقابل انخفضت االمدادات من الدول المنتجة من خارج أوبك 
57.1 مليون برميل/يوم.  إلى  0.8 مليون برميل/يوم لتصل  بمعدل 
كما تأثرت أسعار النفط العالمية بعدة عوامل أخرى من أهمها التباطؤ 
المتحدة  الواليات  وبخاصة  الصناعية  الدول  اقتصاديات  نمو  في 
األمريكية، وكذلك استمرار التباطؤ في نمو االقتصاد الصيني، مما 

ألقى بظالله على اآلفاق المستقبلية للطلب على النفط.
ويسلط الفصل األول من التقرير الضوء على المعالم األساسية 
للسوق النفطية والعوامل الرئيسية المؤثرة فيها وانعكاساتها على قيمة 
في  التطورات  يستعرض  كما  األعضاء،  للدول  النفطية  الصادرات 
الدول  وفي  عام،  بشكل  العربية  الدول  في  والطاقة  النفط  استهالك 

األعضاء بشكل خاص.
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أوالً: التطورات الرئيسية في سوق النفط العالمية لعام 2016 والعوامل المؤثرة عليها

إللقاء نظرة شاملة على كافة التطورات الرئيسية التي شهدتها سوق النفط العالمية في عام 
2016، تستعرض الفقرات أدناه بشيء من التفصيل بعض الجوانب المتعلقة بتلك السوق، وعلى 
وجه الخصوص اإلمدادات النفطية، والطلب العالمي على النفط، واتجاهات األسعار، وحركة 

المخزونات النفطية العالمية، وانعكاس ذلك على قيمة الصادرات النفطية للدول األعضاء. 
اإلمدادات . 1

شهد إجمالي اإلمدادات النفطية العالمية )نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي( خالل عام 2016، 
ارتفاعاً بنحو 0.7 مليون برميل/ يوم، أي بنسبة 0.8% مقارنة بالعام السابق ليصل مستواها 

إلى 96.4 مليون برميل/ يوم، كما يوضح الشكل )1-1( والجدول )1-1(.

الشكل )1-1(
إمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبيعي، 2012 – 2016

)مليون برميل/يوم( الشكل (1-1)
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الجدول 1-1
إمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبيعي، االجمالي والتغير السنوي 2016-2012

(مليون برميل/ يوم(

*2016 2015 2014 2013 2012  
إجمالي االمدادات

      
39.3 37.8 36.7 37.4 38.2  دول أوبك **      
57.1 57.9 56.2 54.1 52.7  دول خارج أوبك ***      
 العالم   90.9 91.5 92.9 95.7 96.4

      
التغير السنوي 

      
1.5 1.1 )0.7( )0.8(  دول أوبك **       2.7

)0.8(  دول خارج أوبك       0.5 1.4 2.1 1.7
 العالم   3.2 0.6 1.4 2.8 0.7

      
نسبة التغير )%(

      
4.0 3.0 )2.0( )2.0(  دول أوبك **       7.6

)1.3( 3.0 3.9 2.6 0.9  دول خارج أوبك      
 العالم   3.6 0.7 1.5 3.0 0.8

* بيانات تقديرية.
** تشمل انتاج الجـابون التي عادت إلى عضوية المنظمة في شـهر تموز/يوليو 2016. 

*** تشمل إنتاج إندونيسيا التي جمدت عضويتها في أوبك في نهاية شـهر تشرين الثاني/نوفمبر 2016.
مالحظات: األرقام بين قوسين تعني سالبا.  

المصادر:
ـ منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.

ـ أعداد مختلفة من التقـرير الشهري  لمنظمة أوبك.

وفيما يتعلق بتطور اإلمدادات خالل أرباع السنة، شهد الربع الثاني من عام 2016 انخفاضاً 
ملحوظاً في اإلمدادات العالمية بحوالي 1.3 مليون برميل/ يوم مقارنة بالربع األول من العام 
لتصل إلى حوالي 95.4 مليون برميل/ يوم، قبل أن ترتفع بواقع 800 ألف برميل/ يوم خالل 
الربع الثالث مقارنة بالربع الثانى من العام لتصل إلى نحو 96.1 مليون برميل/ يوم، ثم واصلت 
إلى  لتصل  برميل/يوم  مليون   1.5 بلغ حوالي  ارتفاعها وبشكل الفت  العالمية  النفط  إمدادات 

مستوى 97.6 مليون برميل/يوم خالل الربع الرابع من العام، كما يوضح الشكل )1–2(.
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الشكل )1– 2(
التطورات الربع سنوية إلمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبيعي، 2016

)مليون برميل/يوم(
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المصدر: التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول )أوبك( – أعداد مختلفة.

إمدادات دول أوبك1 1-1
ارتفعت اإلمدادات النفطية )نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي( لدول أوبك خالل عام 2016 
بحوالى 1.5 مليون برميل/يوم، أي بنسبة 4% مقارنة بعام 2015، لتصل إلى 39.3 مليون 
برميل/يوم، أما فيما يخص حصة دول أوبك من إجمالي اإلمدادات النفطية العالمية فقد ارتفعت 

من 39.5% عام 2015 إلى حوالي 40.8% عام 2016، كما يوضح الجدول )1-1(. 
وقد ارتفعت إمدادات أوبك من النفط وسوائل الغاز الطبيعي خالل الربع الثاني من العام 
برميل/يوم،  مليون   39 إلى  لتصل  األول  الربع  مع  بالمقارنة  برميل/يوم  ألف   200 بحوالي 
وواصلت ارتفاعها بمقدار 400 ألف برميل/يوم خالل الربع الثالث بالمقارنة مع الربع الثاني، 
ثم بواقع 600 ألف برميل/يوم خالل الربع الرابع من العام لتصل إلى 40 مليون برميل/يوم. 

يذكر، في الوقت الذي ارتفعت فيه امدادات أوبك من النفط الخام من حوالي 32.8 مليون 
برميل/يوم خالل الربع األول من عام 2016 لتصل إلى حوالي 33.9 مليون برميل/يوم خالل 
الربع الرابع منه، ارتفعت إمدادات دول أوبك من سوائل الغاز الطبيعي والنفوط غير التقليدية 
من 6.1 مليون برميل/يوم خالل الربع األول إلى 6.2 مليون برميل/يوم خالل الربع الرابع 

من العام. 
1  شهد شهر كانون األول/ ديسمبر عام 2015 عودة أندونيسيا لعضوية منظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك( وتم تحديث 
بيانات امدادات دول أوبك لتشمل اإلمدادات اإلندونيسية البالغة 0.9 مليون برميل/يوم إعتباراً من عام 2014، قبل أن 
تُجمد عضويتها مجدداً في نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2016.كـما شهد شهر تموز/يوليو 2016 عودة الجابون 
لعضوية منظمة الدول المصدرة للنفط )أوبك( وتم تحديث بيانات امدادات دول أوبك لتشمل إمدادات الجابون البالغة 

0.2 مليون برميل/يوم إعتباراً من عام 2014.
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في  مكثفة  جهوداً  أوبك  منظمة  بذلت  العالمية،  النفط  إمدادات  وفرة  استمرار  ظل  وفي 
محاولة إلعادة التوازن إلى السوق النفطية، مع استمرار مراقبة تلك السوق عن كثب لتزويدها 

باحتياجاتها من اإلمدادات النفطية.
اجتماعين  منها،   2016 عام  اجتماعات خالل  عدة  أوبك  منظمة  عقدت  الشأن،  هذا  وفي 
عاديين، واجتماع اَخر استثنائي، إضافة إلى اجتماع مع الدول المنتجة من خارج المنظمة، وقد 
اتخذت العديد من االجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق توازن أكبر في السوق، وفي 

أدناه بعض التفاصيل حول تلك االجتماعات: 
· ُعقد االجتماع العادي األول في الثاني من شهر حزيران/يونيو 2016 في مقر المنظمة 	

االجتماع  واستعرض  المنظمة،  عضوية  إلى  الجابون  عودة  شهد  والذي  فيينا،  في 
توقعات  سيما  وال  العالمي،  االقتصادي  والنمو  النفط  سوق  في  األخيرة  التطورات 
لعام  التوقعات  عن  فضال   ،2016 عام  من  الثاني  النصف  في  الطلب  و  العرض 
بسبب   2014 عام  نهاية  منذ  األسعار  في  الحاد  االنخفاض  أن  لوحظ  وقد   ،2017
زيادة المعروض النفطي في األسواق وتزايد حدة نشاط المضاربة، قد خفت وطأته 
األول/ديسمبر  كانون  في  األخير  االجتماع  منذ  االرتفاع  نحو  األسعار  تحرك  مع 
2015. وقد الحظ االجتماع أن حركة البناء في المخزونات النفطية العالمية وفائض 
وذلك  اإلمدادات،  من  مريحة  مستويات  إلى  تشير  األسواق  في  النفطي  المعروض 
على الرغم من ارتفاع المخزونات النفطية لدول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
االنخفاض الكبير  عن متوسط السنوات الخمس األخيرة. كما الحظ االجتماع أيضاً 
الدول  أكدت  ذلك،  على  وبناء  النفطية.  الصناعة  في  السائد  االستثمار  مستوى  في 
أوبك  من خارج  المنتجين  مع  التنسيق  جديد على ضرورة  من  أوبك  في  األعضاء 
لضمان استقرار سوق النفط العالمية، للحصول على عائدات مقبولة ومستدامة للدول 
المنتجة للنفط، ولتوفير إمدادات مستقرة للدول المستهلكة وعائد عادل للمستثمرين في 

صناعة النفط. 
· 	 2016 سبتمبر  أيلول/  شهر  من  والعشرون  الثامن  في  االستثنائي  االجتماع  ُعقد 

لمنتدى  عشر  الخامسة  الدورة  انعقاد  هامش  على  الجزائر،  الجزائرية،  بالعاصمة 
إلى  باإلنتاج  الوصول  الدول األعضاء  نهاية االجتماع، ارتأت  الدولي. وفي  الطاقة 
مستوى يتراوح ما بين 32.5 الى 33.0 مليون ب/ي، كما تم اقتراح إنشاء لجنة عليا 
للمتابعة مكونة من ممثلين لبعض الدول األعضاء واألمانة العامة للمنظمة للدراسة 

والتوصية بشأن تنفيذ مستوى اإلنتاج الجديد.
· ُعقد االجتماع العادي الثاني في الثالثين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2016 في مقر 	

المنظمة في فيينا، والذي شهد تجميد أندونيسيا لعضويتها في المنظمة، وقد تم االتفاق 
على خفض اإلنتاج، وذلك للمرة األولى منذ عام 2008، وبنحو 1.2 مليون ب/ي 
ليصل إنتاج دول منظمة أوبك إلى 32.5 مليون ب/ي، على أن يُفعل هذا القرار في 
األول من شهر كانون الثاني/يناير 2017. ومدة هذا االتفاق ستة أشهر، قابلة للتمديد 
لمدة ستة أشهر أخرى، بعد األخذ في االعتبار الظروف السائدة في السوق. كما تم 
تشكيل اللجنة الوزارية العليا للمتابعة تضم في عضويتها كل من الجزائر والكويت 
وفنزويال، واثنتين من الدول المنتجة من خارج أوبك وهي روسيا وُعمان، برئاسة 

دولة الكويت، مهمتها األساسية متابعة التنفيذ واالمتثال لهذا االتفاق.
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· ُعقد اجتماع دول منظمة أوبك مع الدول المنتجة من خارجها في العاشر من شهر 	
كانون األول/ديسمبر 2016 في مقر المنظمة في فيينا، وقد اتفقت دول منظمة أوبك 
مع أحدى عشرة دولة منتجة للنفط من خارجها على خفض انتاجها بمعدل 558 ألف 
ب/ي، اعتباراً من األول من شهر كانون الثاني/يناير 2017، تزامنا مع دخول اتفاق 
دول أوبك حيز التنفيذ. وستكون روسيا أبرز الدول المساهمة بتخفيض معدله 300 
200 ألف ب/ي مع  إنتاجها بمعدل  ألف ب/ي وذلك على مراحل، حيث ستخفض 
نهاية الربع األول من عام 2017، يليه خفض بمعدل 100 ألف ب/ي خالل شهري 

أبريل و مايو 2017.

إمدادات دول خارج أوبك 1-2
بلغ إجمالي اإلمدادات النفطية لمجموعة الدول المنتجة من خارج منظمة أوبك خالل عام 
2016 نحو 57.1 مليون برميل/ يوم، بانخفاض حوالي 800 ألف برميل/ يوم أي بنسبة %1.3 

مقارنة بعام 2015، كما يتضح من الجدول )1-1(.
ونتيجة الظروف القاسية التي تمر بها أسواق النفط من جراء تدني األسعار، والتي تشكل 
التحدي األكبر أمام  الدول المنتجة من خارج منظمة أوبك ذات تكاليف اإلنتاج األعلى، اضطرت 
دول المجموعة إلى خفض إنتاجها وذلك للمرة األولى منذ عام 2008، عندما انخفض إنتاجها 

في ذلك الوقت على خلفية األزمة المالية العالمية. 
وقد كان مصدر الجزء األعظم من ذلك اإلنخفاض هو تراجع إنتاج أمريكا الشمالية عموماً، 
والواليات المتحدة األمريكية على وجه الخصوص، من النفط الصخرى وسوائل الغاز الطبيعى 
غير التقليدية، حيث تراجعت اإلمدادات النفطية من الواليات المتحدة األمريكية بنحو 410 ألف 
برميل/ يوم لتبلغ 13.6 مليون برميل/ يوم عام 2016، بالمقارنة مع 14 مليون برميل/ يوم 
عام 2015. ليمثل هذا االنخفاض نسبة 51.3% من إجمالي اإلنخفاض في اإلمدادات النفطية 
لمجموعة الدول المنتجة من خارج منظمة أوبك خالل عام 2016 والذي بلغ حوالي 800 ألف 

برميل/ يوم.

1-2-1 إنتاج الواليات المتحدة األمريكية من النفط الصخري
 2016 عام  خالل  الصخري  النفط  من  األمريكية  المتحدة  الواليات  إنتاج  معدل  انخفض 
 4.24 ليبلغ  السابق  العام  بمستويات  مقارنة   %6.3 بنسبة  أى  برميل/يوم  ألف   285 بحوالى 

مليون برميل/يوم.
كانون  شهـــر  في   ،2016 عام  استهلــت  فقد  لإلنتاج،  الشهرية  بالمعدالت  يتعلق  وفيما 
الثـــاني/يناير، عند مستوى 4.412 مليون برميل/يوم، ثم بدأت باالنخفاض التدريجي لتصل 
إلى 4.251 مليون برميل/يوم في شهر حزيران/يونيو، ثم اتخذت بعد ذلك اتجاهات متباينة تارة 
نحو االرتفاع وأخرى نحو االنخفاض، لحين وصولها إلى الحد األدنى البالـــغ 4.063 مليون 
برميل/يوم وذلك خالل شهر كانون األول/ ديسمبر، وهو أقل معدل لها منذ شهر تموز/يوليو 

2014، كما يوضح الشكل)3-1(.
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الشكل )3-1(
تطور إنتاج الواليات المتحدة األمريكية من النفط الصخري، 2012- 2016

)مليون برميل/يوم(
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المصدر: قاعدة بيانات إدارة معلومات الطاقة األمريكية.

ويوضح الشكل )1-4( معدالت التغير السنوي في اإلمدادات النفطية من دول أوبك، والدول 
المنتجة من خارجها خالل الفترة 2012- 2016. 

الشكل )4-1(
التغير السنوي في إمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبيعي، 2012- 2016   

)مليون برميل / يوم(
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المصدر: الجدول )1-1(.
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الطلب العالمي على النفط. 2
ارتفع الطلب العالمي على النفط خالل عام 2016، بمقدار 1.3 مليون برميل/يوم وبمعدل 
ويعود   ،%1.9 وهو  السابق  العام  في  المسجل  نظيره  عن  منخفضاً   %1.3 حوالي  بلغ  نمو 
المختلفة، حيث  الدولية  المجموعات  من  النفط  على  الطلب  في  النمو  وثيرة  تراجع  إلى  ذلك 
بلغ  نمو  بمعدل  2016 مقارنة  0.8% في عام  معدله  نمواً  الصناعية  الدول  سجلت مجموعة 
1.4% في عام 2015، متأثرا بتراجع النمو االقتصادي بالدول الصناعية. وسجلت دول العالم 
 ،2015 عام  في   %2.4 بلغ  نمو  بمعدل  مقارنة   2016 عام  في   %1.9 معدله  نمواً  األخرى 
وذلك برغم ارتفاع نموها االقتصادي، الذي ساهم في كبح جماح التباطؤ في النمو االقتصادي 
العالمي الناجم عن تراجع معدالت النمو باقتصاديات الدول الصناعية. ويوضح الشكل )1 -5( 
والـجـدول )1- 2( معدالت النمو السنوية في الطلب العالمي على النفط مقابل معدالت النمو 

في االقتصاد العالمي للفترة )2012 – 2016(. 

الشكل )1 - 5(
النمو االقتصادي العالمي والنمو في الطلب على النفط ، 2012 - 2016
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المصدر: الجدول )1 - 2( .



الفصل األول

39 تقرير األمني العام السنوي الثالث واألربعون

تطورات السوق النفطية العالمية وإنعكاساتها على الدول األعضاء

الجدول 2-1
النمو االقتصادي والنمو في الطلب على النفط وفق المجموعات الدولية، 2016-2012

)%(

*2016 2015 2014 2013 2012  
 الدول الصناعية**       

  الناتج المحلي االجمالي         1.2 1.2 1.9 2.1 1.6
0.8 1.4 )0.8( 0.3 )1.1(   الطلب على النفط        
  دول العالم االخرى***       

  الناتج المحلي االجمالي         5.3 5.0 4.6 4.0 4.2
  الطلب على النفط         3.4 3.0 3.3 2.4 1.9
 إجمالي العالم       

  الناتج المحلي االجمالي         3.5 3.3 3.4 3.2 3.1
  الطلب على النفط         1.0 1.6 1.2 1.9 1.3

** تتضمن الدول اآلسيوية حديثة التصنيع وهي هونج كونج، كوريا الجنوبية، سنغافورة و تايوان فيما يخص الناتج *بيانات تقديرية.
المحلي االجمالي.

*** تتضمن دول العالم األخرى األسواق الناشئة واالقتصادات النامية فيما يخص الناتج المحلي االجمالي.
مالحظة: 

ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.  
المصادر:

ـ منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.
ـ أعداد مختلفة من التقـرير الشهري  لمنظمة أوبك وصندوق النقد الدولي.

وقد شهد عام 2016 تباطؤاً في نمو االقتصادي العالمي، حيث تراجعت معدالت النمو من 
3.2% خالل عام 2015 إلى 3.1% خالل عام 2016، ألسباب تعود بدرجة رئيسية إلى تباطؤ 

النمو في اقتصاديات الدول الصناعية.  

للدول  االقتصادي  النمو  معدل  تراجع  المختلفة،  الدولية  المجموعات  مستوى  وعلى 
عام   %2.1 من  للنفط،  العالمي  االستهالك  من   %49.5 نحو  على  تستحوذ  التي  الصناعية، 

2015 إلى 1.6% عام 2016. 
ومن بين الدول الصناعية، تراجع معدل النمو االقتصادي للواليات المتحدة األمريكية بشكل 
كبير من 2.6% عام 2015 إلى 1.6% عام 2016. كما تراجع معدل نمو اقتصادات منطقة 
اليورو، وإن كان بدرجة أقل، من 2% عام 2015 إلى 1.7% عام 2016. في حين بلغ معدل 

نمو االقتصاد اليابانى 0.5%، وهو نفس المستوى المسجل خالل العام السابق. 

إلى  لتصل  األخرى  العالم  دول  بقية  اقتصادات  في  النمو  معدالت  ارتفعت  وبالمقابل، 
4.2%، بالمقارنة مع معدالت النمو المسجلة خالل عام 2015 والتي بلغت 4%، حيث تباطأ 
االنكماش في اقتصاد مجموعة كومنولث الدول المستقلة من 2.8% عام 2015 إلى انكماش 
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بلغ 0.3% عام 2016، بسبب تحسن االقتصاد الروسي الذي سجل انكماش بلغ معدله %0.8 
عام 2016 مقابل انكماش بلغ 3.7% عام 2015، نتيجة لتحسن سعر صرف الروبل الروسي 
مقابل العمالت الرئيسية خالل عام 2016، حيث ارتفع بنسبة 20.1% مقابل الدوالر، و بنسبة 

24.7% أمام اليورو، بحسب بيانات بورصة موسكو.
 2016 عام  نموها خالل  معدالت  شهدت  فقد  آسيا  في  النامية  الدول  لمجموعة  وبالنسبة 
السابق من ضمنها الصين  العام  6.6% في  بالمقارنة مع   %6.5 إلى  لتصل  نسبياً  انخفاضاً 
التي شهدت تباطؤاً في نموها االقتصادي ليصل إلى 6.6% عام 2016 بالمقارنة مع %6.9 

لعام 2015. 

من  الكاريبي  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  دول  مجموعة  اقتصاد  في  االنكماش  ارتفع  كما 
0.03% عام 2015 إلى انكماش بمعدل 0.6% عام 2016، بينما ارتفع معدل النمو االقتصادي 
في دول الشرق األوسط وشمال افريقيا من 2.1% عام 2015 إلى 3.2% عام 2016، وتراجع 
معدل النمو االقتصادي في الدول األفريقية جنوب الصحراء من 3.6% عام 2015 إلى %1.4 

عام 2016، كما يوضح الشكل )1- 6( والجدول )1- 3(.

الشكل )1 - 6(
النمو االقتصادي العالمي خالل عامي 2015 و 2016
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المصدر: الجدول )3-1( .
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الجدول 3-1
النمو االقتصادي في العالم ، 2012 - 2016

)%)
*2016 2015 2014 2013 2012  

  الدول الصناعية  1.2 1.2 1.9 2.1 1.6
    منها: الواليات المتحدة     2.2 1.7 2.4 2.6 1.6
0.5 0.5 )0.03(        اليابان             1.7 1.4
1.7 2.0 1.1 )0.3( )0.9(      منطقة اليورو            
   دول العالم األخرى :  5.3 5.0 4.6 4.0 4.2
     دول وسط وشرق أوروبا             1.2 2.8 2.8 3.6 3.3

)0.3) )2.8)  مجموعة كومنولث الدول المستقلة     3.5 2.1 1.1
)0.8) )3.7(       منها : روسيا     3.5 1.3 0.7
 الدول النامية اآلسيوية**     7.0 7.0 6.8 6.6 6.5
     منها : الصين             7.9 7.8 7.3 6.9 6.6
             الهند             5.6 6.6 7.2 7.6 7.6

)0.6) )0.03)  دول أمريكا الالتينية والكاريبي     3.0 2.9 1.0
      منها: المكسيك     4.0 1.4 2.2 2.5 2.1

)3.3) )3.8(        البرازيل             1.9 3.0 0.1
 الشرق االوسط وشمال افريقيا     5.1 2.2 2.6 2.1 3.2
 الدول االفريقية جنوب الصحراء     4.3 5.2 5.1 3.6 1.4
  العالم  3.5 3.3 3.4 3.2 3.1

* بيانات تقديرية.
** ال تتضمن باكستان وافغانستان  .

مالحظة: 
ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا.  

المصدر:
 IMF-World Economic Outlook, October 2016.

وبتتبع معدالت النمو في الطلب العالمي على النفط خالل عام 2016، باإلمكان مالحظة 
تأثير التباطؤ االقتصادي العالمي على تلك المعدالت. ,وقد انعكس ذلك على حالة التوقعات 
الرئيسية  العالمية  المؤسسات  عن  التي تصدر شهرياً   2016 لعام  النفط  العالمي على  للطلب 
المختصة باستشراف مستقبل الطلب، ومنها منظمة أوبك، التي أشارت بياناتها الصادرة في 
شهر كانون الثاني/يناير من عام 2016 إلى توقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خالل العام 
بحدود 1.3 مليون ب/ي. إال أنها عادت وخفضت توقعاتها إلى 1.2 مليون ب/ي خالل شهر 

كانون األول/ديسمبر من عام 2016.

وبشكل عام، أثرت معدالت النمو االقتصادي العالمي على مستوى الطلب العالمي على 
النفط الذي ارتفع بمقدار 1.3 مليون برميل/يوم خالل عام 2016، أي بمعدل 1.3% مقارنة 
بمستواه خالل العام الماضي، حيث وصل إجمالي الطلب العالمي على النفط لعام 2016 إلى 

94.4 مليون برميل/يوم، كـما يـوضح الشكـل )1-7( والجدول )1- 4(. 
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الشكل )1 - 7(
إجمالي الطلب العالمي على النفط ، 2012- 2016
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المصدر: الجدول )4-1( .
الجدول 4-1

 الطلب العالمي على النفط، االجمالي والتغير السنوي 2016-2012 
  )مليون برميل/ يوم(  

*2016 2015 2014 2013 2012  
94.4 93.2 91.4 90.4 89.0   إجمالي الطلب العالمي  
1.2 1.8 1.1 1.4 0.9   التغير في الطلب ) م ب / ي (  
1.3 1.9 1.2 1.6 1.0   نسبة التغير)%(    

* بيانات تقديرية.
المصادر:

ـ منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.
ـ أعداد مختلفة من : التقـرير الشهري  لمنظمة أوبك، و التقـرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية .

للمجموعات الدولية الرئيسية، ارتفع مستوى الطلب في مجموعة الدول الصناعية  ووفقاً 
خالل عام 2016 بنحو 400 ألف برميل/يوم ليصل إلى 46.7 مليون برميل/يوم، بينما ارتفع 
مستواه في بقية دول العالم األخرى بواقع 900 ألف برميل/يوم، مقارنة بمستويات عام 2015 

ليصل إلى 47.7 مليون برميل/يوم.

الطلب  إجمالي  من  حصتها  اختالف  إلى  مجموعة  لكل  الطلب  مستويات  تغير  أدى  وقد 
العالمي خالل عام 2015، إذ انخفضت حصة الدول الصناعية من 49.8% في عام 2015 إلى 
49.5% في عام 2016 بينما ارتفعت حصة بقية دول العالم من 50.2% إلى 50.5% ، كما 

يتضح من الشكل )1- 8( والجدول )1- 5(: 
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الشكل )1 - 8(
توزع الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية، 2012- 2016 

) % ( الشكل (8-1)
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الدول الصناعیة بقیة دول العالم المصدر: الجدول )1 - 5( .
الجدول 5-1

 الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية، 2016-2012
(مليون برميل/ يوم(

*2016 2015 2014 2013 2012  
  الدول الصناعية   46.0 46.1 45.7 46.4 46.7
   دول العالم االخرى **    43.0 44.3 45.7 46.8 47.7
  إجمالي العالم   89.0 90.4 91.4 93.2 94.4

* بيانات تقديرية.
** تضم كل من الدول النامية و الدول المتحولة .

المصادر:
ـ منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.

ـ أعداد مختلفة من : التقـرير الشهري  لمنظمة أوبك، و التقـرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية .

من  مجموعة  لكل  النفط  على  الطلب  مستويات  شهدتها  التي  للتطورات  بيان  يلي  وفيما 
المجموعات الدولية على حدة :

2-1 الدول الصناعية
بنسبة  أي   2016 عام  برميل/يوم خالل  ألف   400 بحوالي  الصناعية  الدول  ارتفع طلب 
المجموعة  وضمن  برميل/يوم.  مليون   46.7 ليبلغ  الماضي  بالعام  مقارنة   %0.8 حوالي 
المذكورة ارتفع طلب دول أمريكا الشمالية على النفط بواقع 200 ألف برميل/يوم ليصل إلى 
ألف   200 بـنحــو  الغربية  أوروبا  دول  طلب  وارتفع  العام.  خالل  برميل/يوم  مليون   24.8
الهادي  المحيط  دول  استقر طلب  في حين،  برميل/يوم.  مليون   13.9 إلى  ليصل  برميل/يوم 
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كما  برميل/يوم،  مليون   8 وهو  الماضي  العام  المسجل خالل  المستوى  نفس  عند  الصناعية 
يوضح الشكل )1- 9( والجدول )1- 6(.

الشكل )1 - 9(
إجمالي الطلب على النفط في الدول الصناعية، 2012 – 2016

) مليون برميل / يوم (
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المصدر: الجدول )1 - 6( .
الجدول 6-1

االجمالي والتغير السنوي في الطلب على النفط في الدول الصناعية، 2016-2012
(مليون برميل/ يوم(

*2016 2015 2014 2013 2012  
  أمريكا الشمالية   23.6 24.1 24.1 24.6 24.8
  أوروبا الغربية   13.8 13.7 13.5 13.7 13.9
  المحيط الهادي   8.6 8.3 8.1 8.0 8.0

  إجمالي الدول الصناعية   46.0 46.1 45.7 46.4 46.7
0.4 0.6 )0.4( 0.1 )0.5(   التغير السنوي في الطلب   
0.8 1.4 )0.8( 0.3 )1.1(     نسبة التغير(%(

* بيانات تقديرية.
المصادر:

ـ  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.
ـ أعداد مختلفة من : التقـرير الشهري  لمنظمة أوبك، و التقـرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية .
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تطورات السوق النفطية العالمية وإنعكاساتها على الدول األعضاء

تعتبر التطورات في االقتصاد األمريكي العامل األكثر أهمية بالنسبة الستهالك النفط العالمي، 
فقد تميز استهالك النفط في الواليات المتحدة، والذي يشكل في الوقت الحاضر حوالي %21.2 
من إجمالي استهالك النفط في العالم مقارنة بحوالي 21.3% في عام 2015، باتجاه تصاعدي 
محدود خالل الربع األول والربع الثاني من عام 2016، وذلك نتيجة تزايد االستهالك من وقود 
النقل بشكل متواضع، وخاصة الغازولين، في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية وتباطؤ وتيرة 
نمو االقتصادي األمريكي. وارتفع الطلب خالل الربع الثالث من العام، وبشكل ملحوظ نتيجة 
التحسن الذي طرأ على سوق العمل وارتفاع مستوى ثقة المستهلك في الواليات المتحدة. وشهد 
الربع الرابع من العام تراجع كبير في الطلب، وذلك نتيجة تراجع االستهالك من الغازولين، في 

ظل تحسن أسعار النفط العالمية ومع استمرار تباطؤ وتيرة نمو االقتصادي األمريكي.

الذي  للنفط  الضعيف  االستهالك  نمط  من  فبالرغم  الصناعية،  أوروبا  دول  يخص  وفيما 
شهدته دول المنطقة للسنوات السابقة. وذلك نتيجة ألزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي 
سبق وأن بدأت في نهاية عام 2009 وتفاقمت مع بداية عام 2011، والتي أثرت بشكل كبير 
على اقتصادات دول أوروبا الصناعية. فقد حفز االنخفاض الكبير فى أسعار النفط العالمية منذ 
النصف الثاني من عام 2014 طلب أوروبا على النفط، الذي شهد نمواً موجباً خالل عام 2016 

وخاصة في القطاع الصناعي وقطاع النقل في دول المنطقة خالل العام. 

  وفيما يتعلق بتطور طلب الدول الصناعية على النفط على أساس فصلي خالل عام 2016، 
500 ألف برميل/يوم في طلب دول  بأنه بعد االرتفاع  بحدود  تشير تقديرات منظمة أوبك، 
المجموعة خالل الربع األول من عام 2016 مقارنة بالربع الرابع من العام السابق ليبلغ 46.8 
مليون برميل/ يوم، شهد الربع الثاني انخفاضاً بواقع 600 ألف برميل/يوم بالمقارنة مع الربع 
األول، ثم ارتفع طلب دول المجموعة خالل الربع الثالث بمقدار 1 مليون برميل/يوم بالمقارنة 
مع الربع الثاني، إال أنه عاود االنخفاض مجدداً بحدود 500 ألف برميل/يوم ليبلغ 46.7 مليون 

برميل/ يوم خالل الربع الرابع من العام 2016.

2- 2   الدول النامية
تزايد طلب الدول النامية )بضمنها الصين( على النفط بحوالي 800 ألف برميل/يوم خالل 
عام 2016 مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 42.3 مليون برميل/يوم وهو مستوى لم يصله من 
قبل، أي بمعدل نمو 1.9% بالمقارنة مع العام السابق. والجدير بالذكر أن طلب الدول النامية 
يعد المحرك الرئيسي للطلب العالمي على النفط، فقد شهد الطلب في هذه الدول زيادة بلغت نحو 

4.4 مليون برميل/يوم في عام 2016 بالمقارنة مع مستواه المسجل في عام 2012.
وضمن هذه المجموعة ارتفع الطلب في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا بنحو 100 ألف 
برميل/يوم ليصل إلى 12.1 مليون برميل/يوم واستأثر طلب الدول العربية الذي بلغ 7.2 مليون 
برميل/يوم بكامل الزيادة في طلب المنطقة، وبحوالي 12.5% من إجمالي الزيادة في طلب 
الدول النامية مجتمعة. ويعود هذا االرتفاع إلى زيادة استهالك الدول األعضاء في أوابك إلى 
العام  بالمقارنة مع   %1.7 بلغت  2016، أي بنسبة ارتفاع  6.1 مليون برميل/يوم خالل عام 
السابق وكان الديزل المنتوج األكثر استخداماً في تلك الدول نتيجة تزايد استخدامه في قطاعي 
النقل والصناعة، كما تزايد أيضاً استهالك الغازولين بشكل ملحوظ، بينما استقر استهالك باقي 
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الدول العربية عند نفس المستوى المسجل خالل عام 2015 وهو 1.1 مليون برميل/يوم. أما 
بالنسبة لطلب الدول األخرى في الشرق األوسط وأفريقيا فقد حافظ على نفس معدالت العام 

السابق بواقع 4.9 مليون برميل/يوم. 

كما ارتفع طلب الدول اآلسيوية النامية بـحوالي 800 ألف برميل/يوم ليصل إلى 23.8 
الطلب  استحوذ  فقد  الصيني  االقتصادي  النمو  تباطؤ  وبرغم   ،2016 عام  برميل/يوم  مليون 
السوق  في  التعافي  اآلسيوي وقاطرة  االقتصادي  للنمو  الرئيسي  المحرك  يعد  الذي  الصيني، 
الزيادة في طلب  25% من  المجموعة، وعلى حوالي  47% من طلب  المذكورة، على نحو 
النامية  الدول  في طلب  الزيادة  من   %25 على  الصيني  الطلب  استأثر  وقد  اآلسيوية.  الدول 
عام  برميل/يوم  مليون   11.2 إلى  ليصل  برميل/يوم  ألف   200 بمقدار  ارتفع  مجتمعة، حيث 
2016، وقد ساهم الطلب المتزايد على المواد األولية البتروكيماوية فضالً عن الزيادة الطفيفة 

فى االحتياجات من وقود النقل فى دعم نمو الطلب على النفط الخام فى الصين.

ألف   600 بحوالي  أي  برميل/يــوم،  مليون   10.8 حوالي  إلى  تراجعه  بعد  يذكر،  ومما 
برميل/يوم خالل الربع األول من عام 2016، بالمقارنة مع الربع الرابع من العام السابق، تزايد 
الطلب الصيني على النفط خالل الربع الثاني بحوالي 500 ألف برميل/يوم، ليعود لالنخفاض 
خالل الربع الثالث بحوالي 100 ألف برميل/يوم، ثم يعاود االرتفاع مجدداً بحوالي 400 ألف 
برميل/يوم ليبلغ 11.6 مليون برميل/يوم خالل الربع الرابع من عام 2016 وذلك على خلفية 

استغالل الصين لتراجع أسعار النفط لتعزيز احتياطياتها االستراتيجية. 

أما بالنسبة القتصاد الهند، المحرك اآلخر لنمو االقتصاد اآلسيوي، فقد ارتفع الطلب على 
النفط  بنحو 200 ألف برميل/ يوم ليصل إلى 4.3 مليون برميل/ يوم.

ألف   100 بواقع  النفـط  على  الالتينيــة  أمريكـــا  دول  طلب  انخفض  أخرى،  جهة  ومن 
برميل/ يوم ليصل إلى 6.5 مليون برميل/يوم، ويعزى ذلك للتراجع في الطلب على النفط في 

البرازيل، بواقع 100 ألف برميل/يوم، كما يوضح الجدول  )7-1(.

2- 3  الدول المتحولة
ارتفع طلب الدول المتحولة على النفط خالل العام بحوالي 100 ألف برميل/ يوم ليصل إلى 
5.4 مليون برميل/يوم. حيث شهد الطلب من مجموعة دول اإلتحاد السوفيتي السابق ارتفاعاً 
بحوالي 100 ألف برميل/يوم ليصل إلى 4.7 مليون برميل/يوم، بينما استقر الطلب على النفط 
من باقي مجموعة الدول المتحولة عند نفس مستوى العام السابق وهو 700 ألف برميل/يوم 

كما يوضح الجدول )1 - 7(.
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الجدول 7-1
االجمالي والتغير السنوي في الطلب على النفط في دول العالم األخرى ) اإلقتصادات النامية والمتحولة(، 2016-2012

(مليون برميل/ يوم(
*2016 2015 2014 2013 2012  
   الدول النامية   37.9 39.2 40.4 41.5 42.3
  منها الدول العربية :  6.5 6.7 6.9 7.1 7.2
     الدول األعضاء     5.5 5.7 5.8 6.0 6.1
     باقي الدول العربية             1.0 1.0 1.1 1.1 1.1
  دول أخرى في الشرق األوسط وأفريقيا  4.6 4.8 4.9 4.9 4.9

  إجمالي الشرق االوسط وأفريقيا  11.1 11.5 11.8 12.0 12.1

  الدول اآلسيوية النامية  20.6 21.2 22.0 23.0 23.8
 منها: الصين     9.7 10.1 10.5 11.0 11.2
       الهند             3.7 3.7 3.8 4.1 4.3
       الدول األخرى             7.2 7.4 7.8 8.0 8.2
  دول أمريكا الالتينية  6.3 6.5 6.6 6.6 6.5
 منها: البرازيل     2.9 3.0 3.1 3.2 3.1
       الدول األخرى             3.4 3.5 3.5 3.4 3.4
   الدول المتحولة  5.1 5.1 5.3 5.3 5.4
    منها: االتحاد السوفيتي السابق   4.4 4.5 4.5 4.6 4.7
  إجمالي طلب الدول النامية والمتحولة  43.0 44.3 45.7 46.8 47.7
  مقدار التغير السنوي   1.4 1.3 1.4 1.1 0.9
  نسبة التغير)%(     3.4 3.0 3.3 2.4 1.9

* بيانات تقديرية.
المصادر:

ـ منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ 
االدارة االقتصادية.

ـ أعداد مختلفة من التقـرير الشهري لمنظمة أوبك.

اتجاهات األسعار. 3
3-1 أسعار النفط الخام

انخفضت أسعار النفط العالمية خالل عام 2016، لتصل إلى أقل مستوياتها منذ عام 2005، 
حيث تراوحت المعدالت الشهرية لسعر سلة خامات أوبك ضمن نطاق واسع تراوح ما بين 
 40.7 للسلة  السنـــوي  المتوســـط  وبلـــغ  العام،  أشهر  برميل خالل  دوالر/   51.7 و   26.5
انخفاض  يعادل نسبة  8.8 دوالر/برميل، أي ما  بحدود  انخفاضاً  بذلك  دوالر/ برميل مشكالً 

17.8% بالمقارنة مع مستويات عام 2015. 
وشهد النصف األول من عام 2016 تحسناً كبيراً لألسعار تجاوزت خالله المعدالت الشهرية 
لسعر سلة خامات أوبك حاجز 45 دوالر/برميل. أما النصف الثانى من عام 2016، فقد شهد 
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تباين في اتجاهات معدل سعر سلة خامات أوبك ما بين االرتفاع تارة واالنخفاض تارة أخرى، 
ليتجاوز حاجز 51 دوالر/برميل مع نهاية العام.

أما بالنسبة لحركة المعدالت الفصلية ألسعار النفط، فقد انخفض معدل سعر سلة خامات 
أوبك خالل الربع األول من عام 2016 بواقع 9.7 دوالر/ برميل، أي ما يعادل حوالي %24.4 
بالمقارنة مع الربع الرابع من العام السابق ليصل إلى 30 دوالر/برميل، وهو أقل مستوى له 
منذ الربع الثالث من عام 2003، ليرتفع بعد ذلك خالل الربع الثاني إلى 42.3 دوالر/ برميل، 
وخالل الربع الثالث واصلت أسعار النفط االرتفاع ليصل معدل سعر سلة خامات أوبك إلى 
42.9 دوالر/ برميل، وتحقق أعلى معدل فصلي لسعر سلة خامات أوبك خالل الربع الرابع 
من العام عندما بلغ 47.6 دوالر/برميل، أي بما يعادل ارتفاع بنسبة 11% بالمقارنة مع الربع 

الثالث، وهو أعلى مستوى له منذ الربع الثالث من عام 2015. 
مستوى  عند   2016 عام  استهلت  فقد  أوبك،  سلة  لسعر  الشهرية  بالمعدالت  يتعلق  وفيما 
شهـــر  منـــذ  لها  مستـــوى  أقل  وهو  ينايـــر،  الثاني/  كانون  في شهر  برميل  دوالر/   26.5
أيلول/سبتمبر 2003، ثم بدأت بالتحسن التدريجي لحين وصولها إلى 45.8 دوالر/ برميل في 
شهــر حزيران/يونيو، لتتباين بعدها اتجاهات معدل سعر سلة خامات أوبك ما بين االرتفاع 
تارة واالنخفاض تارة أخرى خالل باقى أشهر العام لتصل إلى 51.7 دوالر/ برميل خالل شهر 

كانون األول/ ديسمبر، وهو أعلى معدل لها منذ شهر تموز/يوليو 2015. 
وبناء على التطورات سالفة الذكر، شهد عام 2016 اتساعاً واضحاً في الفروقات ما بين 
 25.2 حوالـــي  إلى  وصلــــت  التي  العــام  خالل  أوبك  سلة  ألسعار  واألدنى  األقصى  الحد 
بلغت خالله  والذي  السابق  العام  بالمقارنة مع فروقات  أقل  بدرجة  برميل، وإن كان  دوالر/ 
الفروقات ما بين الحد األقصى واألدنى ألسعار سلة أوبك 28.6 دوالر/برميل. ويوضح الشكل 

)1- 10( والجدول )1- 8( المعدل الشهري لسعر سلة أوبك خالل الفترة )2011- 2016(.
الشكل )1- 10(

المعدل الشهري ألسعار سلة أوبك، 2011- 2016
) دوالر / برميل (

الشكل (11-1)
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المصدر: الجدول )8-1( .
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الجدول 8-1
السعر الفوري لسلة خامات أوبك، 2016-2011

(دوالر / برميل(
2016 2015 2014 2013 2012 2011  
26.5 44.4 104.7 109.3 111.8 92.8    كانون الثاني/يناير   
28.7 54.1 105.4 112.8 117.5 100.3    شباط/فبراير  
34.7 52.5 104.2 106.4 123.0 109.8    آذار/مارس  
37.9 57.3 104.3 101.1 118.2 118.1    نيسان/أبريل  
43.2 62.2 105.4 100.7 108.1 109.9    أيار/مايو  
45.8 60.2 107.9 101.0 94.0 109.0    حزيران/يونيو  
42.7 54.2 105.6 104.5 99.6 111.6    تموز/يوليو  
43.1 45.5 100.8 107.5 109.5 106.3    آب/أغسطس  
42.9 44.8 96.0 108.7 110.7 107.6    أيلول/سبتمبر  
47.9 45.0 85.1 106.7 108.4 106.3    تشرين األول/أكتوبر  
43.2 40.5 75.6 105.0 106.9 110.1    تشرين الثاني/نوفمبر  
51.7 33.6 59.5 107.7 106.6 107.3    كانون األول/ديسمبر  

      
30.0 50.3 104.7 109.5 117.4 101.0  الربع األول  
42.3 59.9 105.9 100.9 106.8 112.3  الربع الثاني  
42.9 48.2 100.8 106.9 106.6 108.5  الربع الثالث  
47.6 39.7 73.4 106.5 107.3 107.9  الربع الرابع  

      
40.7 49.5 96.2 105.9 109.5 107.4  المعدل السنوي  

المصادر:
ـ منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.

ـ أعداد مختلفة من التقـرير الشهري  لمنظمة أوبك .

المتنوعة  العوامل  من  جملة  لتأثير  نتيجة  عادة،  العالمية،  النفط  أسعار  مستويات  وتحدد 
النفط  أسعار  انخفاض  إلى  أدت  التي  الرئيسية  العوامل  متفاوتة، ومن  وباتجاهات  والمتداخلة 

خالل العام ما يلي: - 

· يعد استمرار وفرة اإلمدادات العالمية، برغم تراجع اإلمدادات النفطية لمجموعة دول 	
خارج أوبك، من أبرز األسباب التى أدت إلى انخفاض أسعار النفط، وبخاصة مع 
توجه دول منظمة أوبك إلى الحفاظ على حجم إنتاجها لضمان حصتها السوقية بدالً 
من محاولة رفع األسعار من خالل خفض اإلنتاج، وما أدت إليه من زيادة كبيرة في 
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إجمالي إنتاجها النفطي، وتحقيق زيادة صافية في اإلمدادات النفطية لمجموعة دول 
أوبك بلغت 0.7 مليون برميل/يوم خالل عام 2016. 

· تباطؤ معدالت نمو الطلب العالمي على النفط بشكل عام، والطلب األمريكي والطلب 	
كما  ملحوظ،  بشكل  األمريكي  االقتصاد  أداء  تراجع  حيث  خاص،  بشكل  الصيني 
انتقال  تعزيز  نحو  جديداً  توجهاً  األخيرة،  األعوام  خالل  الصينية  الحكومة  اتخذت 
الصين إلى اقتصاد مدعوم باالستهالك المحلي بدالً من قطاع التصدير، وهو ما ألقى 

بظالله على اآلفاق المستقبلية للطلب على النفط.

· ارتفاع مستويات المخزون النفطي العالمي بأنواعه المختلفة بحوالي 3.4% مقارنة 	
بمستويات عام 2015، وال سيما في الواليات المتحدة األمريكية التي كانت مسؤولة 

وحدها عن نحو 22.1% من هذه الزيادة.   

· قيام 	 بعد  وبخاصة  الرئيسية،  للعمالت  بالنسبة  الدوالر  سعر صرف  مؤشر  ارتفاع 
مجلس االحتياط الفيدرالي األمريكي برفع أسعار الفائدة على الدوالر بنحو ربع نقطة 
مئوية في نهاية عام 2015 لتبلغ 0.5%، األمر الذي ساهم في خفض أسعار النفط 
خوفاً من ارتفاع  معدالت التضخم. وفي هذا السياق وصل الدوالر األمريكي في نهاية 
عام 2016 إلى أعلى مستوى له منذ 14 عام،    أي منذ شهر كانون األول/ديسمبر 

 .2002
كما شهد عام 2016 تطورات في نمط فروقات األسعار، تمثلت في اتساع الفروقات   
بين أسعار النفوط الخفيفة منخفضة المحتوى الكبريتي والثقيلة عالية المحتوى الكبريتي خالل 
العام بالمقارنة مع العام السابق. فمثالً، وصل الفرق بين سعر نفط برنت )األعلى جودة ممثالً 
للنفوط الخفيفة( وسعر نفط دبي )ممثالً للنفوط الثقيلة(  إلى 2.4 دوالر/برميل خالل عام 2016 
بالمقارنة مع 1.4 دوالر/برميل خالل العام السابق. فى حين يقل سعر سلة أوبك عن سعر نفط 

برنت بواقع 3 دوالر/برميل خالل العام.

إلى  كبيرة  وبدرجة  األسعار  فروقات  مشهد  في  التطورات  تلك  تعزى  أن  ويمكن   
انخفاض المعروض من النفوط الخفيفة في السوق العالمية وبخاصة من دولة ليبيا خالل العام، 
مع التراجع الذي شهدته أسعار النفط الخام خالل عام 2016. هذا وقد تراجعت أسعار النفوط 
 9.7 بنحو  انخفاضــاً  دبـــى  نفط  2016، حيث حقق سعر  عام  فى  العالم  في  الرئيسية  الخام 
دوالر/برميل خالل العام وحقق سعر نفط برنت انخفاضاً بنحو 8.7 دوالر/برميل، كما حقق 

سعر خام غرب تكساس انخفاضاً بنحو 5.5 دوالر/برميل. 

يذكر، أن خام غرب تكساس، الذي يعتبر أحد نفوط اإلشارة الرئيسية العالمية ذات النوعية 
2007 من محددات لوجستية،  يعاني ومنذ عام  أخذ  المنخفض،  الكبريتي  الخفيفة والمحتوى 
خاصة وأنه نفط مغلق منعزل عن األسواق العالمية األخرى، وتحركت أسعاره بشكل ليس له 
عالقة بأساسيات السوق العالمية. تقليدياً، كانت الفروقات بين أسعار نفط غرب تكساس ونفط 
برنت المتشابهان في النوعية تميل لصالح نفط غرب تكساس، إال أن  تلك الفروقات في عام 
2016 بلغت 0.5 دوالر/برميل بالمقارنة مع 3.7 دوالر/ برميل خالل العام السابق لصالح نفط 
برنت. حيث زاد الطلب على النفط األمريكي نتيجة رفع حظر تصدير النفط الخام في الواليات 
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المتحدة األمريكية مع تباطؤ إنتاجه خالل العام، في الوقت الذي أثرت فيه زيادة المعروض 
وتباطؤ الطلب العالمي في نمو أسعار خام برنت. كما كانت أسعار نفط غرب تكساس العالي 
الجودة أعلى من أسعار بعض النفوط األقل جودة منه وبحدود 1.9 دوالر/ برميل بالمقارنة مع 

أسعار نفط دبي و 2.5 دوالر/ برميل بالمقارنة مع معدل سعر سلة خامات أوبك خالل العام.

ويتضح تطور فروقات األسعار من الجدول )1 - 9( والشكل )1 - 11( الذي يبين المعدالت 
السنوية لسعر سلة خامات أوبك و نفوط اإلشارة الرئيسية في العالم )الخام األمريكي الخفيف، 

وخام برنت، وخام دبي( للفترة 2012- 2016.

الشكل )1- 11 (
المعدالت السنوية لسعر سلة خامات أوبك والخام األمريكي وخام برنت وخام دبي للفترة 

2012-2016، ) دوالر / برميل (

الشكل (12-1)
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المصدر: الجدول )9-1( .
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الجدول 9-1
 متوسط األسعار الفورية لسلة خامات أوبك و خام برنت وغرب تكساس

وبعض الخامات العربية، 2016-2012
(دوالر/ برميل(

التغير في عام 
2016 2016 2015 2014 2013 2012 الخامات

-8.8 40.7 49.5 96.2 105.9 109.5  سلة أوبك منها :  
-8.6 44.2 52.8 99.6 109.4 111.5  خليط صحراء الجزائر  
-9.0 40.9 49.9 97.1 106.6 110.3  العربي الخفيف  
-9.1 44.8 53.9 99.3 108.3 111.8  موربان االماراتي  
-9.0 39.2 48.2 95.2 105.1 109.0  خام الكويت  
-8.8 42.6 51.4 98.4 108.6 111.9  السدرة الليبي  
-9.3 41.4 50.7 96.3 105.4 109.3  البحري القطري  
-8.5 39.4 47.9 94.4 103.7 108.0  البصرة العراقي  

 خامات اخرى :        
-9.7 41.3 51.0 96.6 105.5 109.1  دبي  
-8.7 43.7 52.4 99.0 108.7 111.6  برنت  
-5.5 43.2 48.7 93.2 97.9 94.2  خام غرب تكساس  

المصادر:
ـ منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.

ـ أعداد مختلفة من التقـرير الشهري  لمنظمة أوبك .

األسعار  العام على مستويات  فروقاتها خالل  األسعار ونمط حركة  في  التطور  وانعكس 
الفورية لمختلف الخامات العربية بشكل عام التي سلكت ذات المسلك، حيث شهدت انخفاضاً 

خالل العام بالمقارنة مع العام السابق وبدرجات متفاوتة.  

فقد انخفض الخام الجزائري بواقع 8.6 دوالر/برميل ليصل إلى 44.2 دوالر/برميل خالل 
العام، أي بنسبة انخفاض 16.3% بالمقارنة مع العام السابق. وانخفض خام التصدير الكويتي 
بواقع 9 دوالر/ برميل ليصل إلى 39.2 دوالر/برميل أي بنسبة انخفاض 18.7% بالمقارنة 
مع عام 2015، ما أدى ارتفاع الفروقات بين الخام الجزائري والكويتي خالل عام 2016 إلى 

5 دوالر/ برميل  مقارنة بحوالي 4.6 دوالر/برميل عن العام السابق. 
وفيما يخص الخامات العربية األخرى، فقد تراجع الخام العربي الخفيف السعودي بنسبة 
)18%( ليبلغ 40.9 دوالر/ برميل، و خام موربان اإلماراتي بنسبة )16.9%(  ليصل 44.8 
دوالر/ برميل، وخام السدرة الليبي بنسبة )17.1%( ليصل إلى 42.6 دوالر/ برميل، و الخام 
بنسبة  العراقي  والبصرة  دوالر/برميل   41.4 إلى  ليصل   )%18.3( بنسبة  القطري  البحري 

)17.7%( ليصل إلى 39.4 دوالر/برميل خالل العام. كما يوضح الجدول )1- 9(.
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 ويتضح أن اإلنخفاض الذي شهدته أسعار النفط الخام بقيمتها االسمية والذي بلغ حوالي 
8.8 دوالر/ برميل يزيد عن االنخفاض في أسعارها الحقيقية المقاسة بأسعار عام 2000 بعد 
الصناعية  الدول  في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  مخفض  يمثل  الذي  القياسي  الرقم  وفق  تعديلها 
حيث انخفض بـ 7.3 دوالر/برميل أي بنسبة تبلغ 18.6% ليصـــل متوسطـــها إلى حوالي 32 

دوالر/برميل في عام 2016، كما يوضح الجدول )1- 10(.

الجدول 10-1
أسعار النفط الخام اإلسمية والحقيقية، 2016-2000 

(دوالر/ برميل(
 السعر الحقيقي 
بأسعار 2000 

 الرقم القياسي*
100 = 2000 السعر اإلسمي السنة

27.6 100.0 27.6 2000
22.7 101.8 23.1 2001
23.5 103.4 24.3 2002
26.8 105.1 28.2 2003
33.6 107.2 36.0 2004
46.2 109.5 50.6 2005
54.6 111.8 61.0 2006
60.5 114.3 69.1 2007
81.0 116.5 94.4 2008
52.0 117.3 61.0 2009
65.4 118.4 77.4 2010
89.6 120.0 107.5 2011
90.1 121.5 109.5 2012
86.1 123.0 105.9 2013
77.2 124.6 96.2 2014
39.3 126.1 49.5 2015
32.0 127.3 40.7 **2016  

* الرقم القياسي يمثل مخفض الناتج المحلي االجمالي في الدول الصناعية ، كما ينشرها صندوق النقد الدولي .
** بيانات تقديرية.

المصدر:
ـ منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.

ـ أعداد مختلفة من التقـرير الشهري  لمنظمة أوبك ، و تقرير افاق االقتصاد العالمي، أكتوبر 2016 لصندوق النقد الدولي 
.)IMF(
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3-2 األسعار الفورية للمنتجات النفطية
السنوي ألسعار  المتوسط  على  عام  انخفاض  في  الخام  النفط  أسعار  في  التراجع  انعكس 
وبنسب  العالم  في  الرئيسية  األسواق  كافة  في   2016 عام  خالل  المختلفة  النفطية  المنتجات 

متفاوتة حسب السوق ونوع المنتج.  

3-2-1 أسعار الغازولين الممتاز
 ،2016 عام  في  برميل  دوالر/   63.1 األمريكي  الخليج  في  الغازولين  سعر  معدل  بلغ 
بانخفاض 14.6 دوالر/ برميل، أي بنسبة 18.8% مقارنة بمعدالت السعر لعام 2015، وفي 
سوق البحر المتوسط وصل معدل السعر خالل العام إلى 56.3 دوالر/برميل، بانخفاض 13.1 
دوالر/برميل، أي بنسبة تمثل 18.9% بالمقارنة مع العام السابق. وفي سوق روتردام وصل 
معدل السعر خالل العام إلى 63.6 دوالر/برميل، بانخفاض 11.9 دوالر/ برميل، والتي تمثل 
نسبة 15.8% بالمقارنة مع عام 2015. أما بالنسبة لسوق سنغافورة، فقد وصل معدل السعر 
إلى 56.1 دوالر/ برميل خالل عام 2016، بانخفاض قدره 13.1 دوالر/ برميل، والتي تمثل 

حوالي 19% مقارنة بأسعار عام 2015. 

وقد حققت سوق روتردام أعلى األسعار من بين األسواق األربعة خالل عام 2016، تلتها 
السوق األمريكية ثم سوق البحر المتوسط وأخيراً سوق سنغافورة التي حققت أدنى األسعار، 

كما يوضح الجدول )1 - 11( والشكل )1- 12(. 
الشكل 12-1

أسعار الغازولين الممتاز، 2016-2015 
)دوالر/ برميل(

الشكل (13-1)
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المصدر: الجدول )11-1( .
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الجدول 11-1
المتوسط الشهري لألسعار الفورية للمنتجات النفطية فى االسواق المختلفة، 2016-2015

(دوالر/ برميل(

 **زيت الوقود
(كبريت 1.0%(

 *زيت الغاز
 جزء بالمليون 50(

(كبريت

الغازولين
الممتاز السوق  

45.9 66.2 69.2 سنغافورة متوسط عام 2015
40.2 66.0 75.5 روتردام  
42.1 67.5 69.4 البحر المتوسط  
43.3 63.8 77.7 الخليج االمريكي  
37.1 52.9 56.1 سنغافورة متوسط عام 2016
34.1 53.3 63.6 روتردام  
34.6 54.4 56.3 البحر المتوسط  
32.1 50.1 63.1 الخليج االمريكي  
27.0 41.3 49.1 سنغافورة الربع األول 2016
22.0 41.9 52.6 روتردام  
22.8 43.2 45.9 البحر المتوسط  
21.2 38.4 52.2 الخليج االمريكي  
35.1 54.7 57.6 سنغافورة  الربع الثاني
32.7 55.2 68.7 روتردام  
32.9 56.3 60.6 البحر المتوسط  
31.1 51.7 67.9 الخليج االمريكي  
39.4 54.6 54.7 سنغافورة الربع الثالث
38.0 54.7 64.3 روتردام  
38.1 55.9 56.9 البحر المتوسط  
35.0 52.3 64.2 الخليج االمريكي  
47.0 60.9 62.9 سنغافورة الربع الرابع
43.8 61.3 68.7 روتردام  
44.7 62.1 61.7 البحر المتوسط  
41.3 58.0 68.2 الخليج االمريكي  

 
* زيت الغاز في السوق االمريكي يحتوى على 0.2 % كبريت

** زيت الوقود في سوق سنغافورة يحتوى على 2.0 % كبريت
المصدر:

ـ أعداد مختلفة من التقرير الشهري لمنظمة أوبك.

بأنه   األقل في  الرئيسية يتضح  الصناعية  الدول  النهائي في بعض  السعر  وعند مقارنة 
السوق األمريكية بسبب الضرائب المنخفضة في تلك الســوق، إذ شكلت هذه الضرائب  في 
شهر تشرين األول / أكتوبر 2016 حوالي 20% من السعر النهائي للغازولين مقارنة بنسبة 
35.9% في كندا، و52.7% في اليابان، و56.5%  في أسبانيا، وأكثر من 65% في بعض 
في  67.3% و%67.6  وايطاليا   ،%65.5 وفرنسا   ،%65 )ألمانيا  األخرى  األوروبية  الدول 

بريطانيا( خالل الفتــرة نفسهـــا، كما يوضــح الجدول )1-12( والشــكل )1–13(.



تقرير األمني العام السنوي الثالث واألربعون 56

الشكل 13-1
نسبة الضريبة من أسعار الغازولين في بعض الدول الصناعية، شهر تشرين األول/ أكتوبر 2016 

)دوالر/ لتر(

الشكل (14-1)
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المصدر: الجدول )12-1( .

3-2-2 أسعار زيت الغاز
شهد المتوسط السنوي ألسعار زيت الغاز انخفاضاً بشكل عام خالل عام 2016 في كافة 
األسواق الرئيسية مقارنة بالعام السابق، وكانت مستويات أسعار زيت الغاز بشكلها المطلق 
خالل العام أدني من أسعار الغازولين وأعلى من أسعار زيت الوقود في كل األسواق الرئيسية 
في العالم بشكل عام. وقد استأثر سوق البحر المتوسط بأعلى أسعار زيت الغاز لتصل إلى 54.4 
دوالر/برميل خالل عام 2016 مشكلة انخفاض بنسبة 19.5% مقارنة بمعدل عام 2015، تلتها 
سوق روتردام بمعدل سعر 53.3 دوالر/برميل بنسبة انخفاض 19.3%، ثم سوق سنغافورة 
بمعدل سعر 52.9 دوالر/برميل أي بنسبة انخفاض 20.1% . وأخيراً سوق الخليج األمريكي 
بأدنى األسعار بواقع 50.1 دوالر/ برميل خالل عام 2016 وبنسبة انخفاض 21.5% مقارنة 

بالعام السابق. 

3.2.3. أسعار زيت الوقود
انخفضت أسعار زيت الوقود خالل عام 2016 في جميع األسواق، حيث وصل معدلها في 
2015، وفي  بالمقارنة مع عام   %19.2 بانخفاض  37.1 دوالر/برميل،  إلى  سوق سنغافورة 
العام  بالمقارنة مع   %17.7 بانخفاض  34.6 دوالر/برميل،  إلى  المتوسط وصل  البحر  سوق 
بالمقارنة مع   %15 بانخفاض  34.1 دوالر/برميل في سوق روتردام،  إلى  السابق، ووصل 
عام 2015. أما في السوق األمريكي، فقد وصل السعر إلى 32.1 دوالر/برميل خالل العام، 

بانخفاض 25.8% بالمقارنة مع العام السابق.
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الجدول 12-1
نسبة الضريبة من اسعار الغازولين في بعض الدول الصناعية، 2016-2015

) دوالر / لتر (

 اكتوبر 2015 اكتوبر 2016

 نسبة 
 الضريبة
)%)

 السعر
النهائي  الضريبة

 السعر
  قبل

الضريبة

 نسبة
 الضريبة
)%)

السعر 
النهائي  الضريبة

 السعر
  قبل

الضريبة
20.03 0.59 0.12 0.48 19.67 0.61 0.12 0.49  أمريكا

35.91 0.82 0.29 0.52 36.72 0.81 0.30 0.51  كندا

52.71 1.20 0.63 0.57 49.55 1.12 0.55 0.56  اليابان

56.50 1.30 0.74 0.57 56.94 1.31 0.75 0.57  أسبانيا

67.28 1.63 1.10 0.53 67.47 1.65 1.12 0.54  إيطاليا

65.46 1.46 0.96 0.51 65.47 1.45 0.95 0.50  فرنسا

65.03 1.47 0.96 0.51 65.70 1.48 0.97 0.51  ألمانيا

67.55 1.40 0.95 0.46 69.92 1.67 1.17 0.50  بريطانيا
المصدر :

اعداد مختلفة من التقرير الشهري الصادر عن وكالة الطاقة الدولية.

3-3 أسعار شحن النفط الخام
انخفضت أسعار شحن النفط الخام ولالتجاهات المختلفة بدرجات متفاوتة خالل عام 2016 
مقارنة بمستوياتها المسجلة خالل عام 2015، وذلك انعكاساً لتباطؤ النمو االقتصادي العالمي، 
وعلى الرغم من ما شهدته بعض دول خارج أوبك وبخاصة الواليات المتحدة األمريكية، من 
رفع الحظرعن صادراتها من النفط الخام إضافة إلى انخفاض إنتاجها المحلي من النفط، وما 
يعني ذلك من ارتفاع للواردات النفطية األمريكية وبالتالي ارتفاع في الطلب على الناقالت. 
اإلمدادات  زيادة  بسبب  النفطية  المخزونات  في  الكبير  االرتفاع  إلى  األساس  فى  ذلك  ويعود 
وانخفاض األسعار، حيث أدى انخفاض اسعار النفط منذ النصف الثاني من عام 2014 إلى منح 
أسواق الناقالت دعماً غير متوقع، فقد أطلق موجة من عمليات تخزين النفط على متن الناقالت 
وقد ساعد على ذلك هبوط أسعار وقود السفن.  فتشير البيانات المالحية إلى أن الكثير من تجار 
النفط قاموا باستئجار ناقالت لتخزين النفط، إلى حين تعافى األسعار فى تكرار لرهان تجارى 

مربح جري فى عام 2009 عندما انهارت أسعار النفط العالمية. 

وصل معدل سعر الشحن خالل عام 2016 لشحنات النفط المتجهة من موانئ الخليج العربي 
نقطة   60 نحو  ساكن(  ألف طن   280-230 بحمولة   VLCC الكبيرة  )للناقالت  الشرق  إلى 
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على المقياس العالمي )World Scale-WS(2، بانخفاض مقداره 5 نقاط، بنسبة تمثل حوالي 
7.7% مقارنة بمعدل سعر الشحن لعام 2015.

الغرب  إلى  العربــي  الخليج  من  المتجهة  للشحنات  الشحن  أسعار  لمعدل  بالنسبة  أما   
)270-285 ألف طن ساكن( فقد وصل خالل عام 2016 إلى 37 نقطة على المقياس العالمي، 
وبانخفاض مقداره نقطة واحدة، والتي تمثــل 2.6% مقارنــة بمعدل عام 2015، كما يوضــح 

الجدول )13-1(.

كمـــا طرأ أيضاً انخفاض بالنسبة ألسعار الشحن ضمن منطقـــة البحر األبيض المتوسط 
وبالناقالت الصغيرة أو متوسطة الحجم )80-85 ألف طن ساكن( حيث وصل معدلها خالل 
تمثل  والتي  نقطة،   11 مقداره  وبانخفاض  العالمي،  المقياس  على  نقطة   97 إلى   2016 عام 

10.2% مقارنــة بمعدل عام 2015.
الشرق  باتجاه  الكبيرة  بالناقالت  العربي  الخليج  من  الخام  النفط  أسعار شحن  وقد شهدت 
تذبذباً بين االرتفاع واالنخفاض خالل عام 2016، حيث استهلت العام بانخفاض عن مستوياتها 
المسجلة في نهاية عام 2015 لتصل إلى 60 نقطة خالل شهر شباط/فبراير، ثم ارتفعت لتصل 
أدنى  إلى  لتصل  االنخفاض  ذلك  بعد  لتعاود   ،2016 آذار/مارس  شهر  خالل  نقطة   73 إلى 
مستوياتها في شهر أيلول/سبتمبر، وبواقع 35 نقطة. ثم عاودت االرتفاع من جديد خالل بقية 

أشهر السنة لتصل إلى 81 نقطة بنهاية العام.

وبالمثل، شهدت أسعار شحن النفط الخام من الخليج العربي بالناقالت الكبيرة باتجاه الشرق 
تذبذباً مماثالً لحركة أسعار شحن النفط الخام من الخليج العربي بالناقالت الكبيرة باتجاه الشرق 
خالل عام 2016، حيث تراوحت خالل أشهر السنة بين أدنى مستوياتها في شهر أيلول/سبتمبر 

بواقع 24 نقطة وأعلى مستوياتها عند 58 نقطة ببداية العام.

أما بالنسبة لوجهة البحر المتوسط فقد استهلت عام 2016  بانخفاض بالمقارنة مع نهاية 
عام 2015 مسجلة 102 نقطة خالل شهر كانون الثاني/يناير لتستمر بعد ذلك بالتذبذب لتصل 
أدنى  إلى  لتصل  ذلك  بعد  انخفضت  لكنها  العام.  األول من  النصف  نهاية  نقطة فى   111 إلى 
مستوياتها في شهر اَب/ أغسطس بواقع 66 نقطة، قبل أن تعاود االرتفاع مجدداً لتصل إلى 
الثاني/نوفمبر، ثم انخفضت إلى 115  البالغة 134 نقطة خالل شهر تشرين  أعلى مستوياتها 

نقطة بنهاية العام. 

2 المقياس العالمي )World Scale( هو طريقة مستخدمة الحتساب أسعار الشحن، حيث أن نقطة واحدة على المقياس 
 World( الذي ينشر سنوياً من قبل )World Scale( العالمي تعني 1 % من سعر النقل القياسي لذلك االتجاه في كتاب
Scale Association( ويتضمن قائمة من األسعار بصيغة دوالر/ طن تمثل )World Scale 100( لكل االتجاهات الرئيسية 

في العالم.
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الجدول 13-1
تطور اتجاهات أسعار شحن النفط الخام، 2016-2015

) نقطة على المقياس العالمي(
 البحر المتوسط -
 البحر المتوسط 

***

 الخليج العربي -
 الغرب **

 الخليج العربي -
 الشرق * 

             االتجاه
الفترة

108 38 65   متوسط عام 2015
113 39 69    كانون الثاني/يناير 2015  
128 36 60    شباط/فبراير  
116 29 53    آذار/مارس  
105 34 62    نيسان/أبريل  
115 43 70    أيار/مايو  
134 39 67    حزيران/يونيو  
95 41 73    تموز/يوليو  
94 26 39    آب/أغسطس  
73 33 55    أيلول/سبتمبر  
96 46 76    تشرين األول/أكتوبر  
112 38 64    تشرين الثاني/نوفمبر  
120 53 88    كانون األول/ديسمبر  
97 37 60   متوسط عام 2016
102 58 79    كانون الثاني/يناير 2016  
91 35 60    شباط/فبراير  

106 41 73    آذار/مارس  
87 43 65    نيسان/أبريل  
109 38 63    أيار/مايو  
111 31 54    حزيران/يونيو  
82 26 43    تموز/يوليو  
66 24 37    آب/أغسطس  
87 24 35    أيلول/سبتمبر  
71 36 60    تشرين األول/أكتوبر  
134 39 69    تشرين الثاني/نوفمبر  
115 49 81    كانون األول/ديسمبر  

 * حجم الناقلة يتراوح ما بين 230 الى 280 ألف طن ساكن.  
 ** حجم الناقلة يتراوح ما بين 270 الى 285 ألف طن ساكن.  
 *** حجم الناقلة يتراوح ما بين 80 الى 85 ألف طن ساكن.  

المصدر:
ـ أعداد مختلفة من التقرير الشهري لمنظمة أوبك.
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المخزونات النفطية المختلفة. 4
شهد عام 2016 ارتفاعاً في  إجمالي المخزونات النفطية العالمية ) التجارية واإلستراتيجية( 
لتبلغ 9186 مليون برميل مع نهاية الربع الرابع من العام ويمثل ذلك ارتفاعاً بنحو 281 مليون 
النفط  السابق. ويذكر أن مخزون  العام  الرابع من  بالربع  بالمقارنة   %3.2 برميل، أي بنسبة 
الناقالت قد بلغ 1250 مليون برميل في نهاية عام 2016 بزيادة 86 مليون  الخام على متن 

برميل بالمقارنة مع نهاية عام 2015. كما يوضح الجدول )1 – 14(.

4-1 المخزون التجاري في الدول الصناعية
نهاية  في  برميل  مليون   3050 إلى  الصناعية  الدول  في  التجاري  المخزون  بعد وصول 
الربع األول من عام 2016، ارتفع بواقع 29 مليون برميل ليصل إلى 3079 مليون برميل في 
نهاية الربع الثاني من العام، ثم انخفض المخزون بنحو 23 مليون برميل خالل الربع الثالث 
ليصل إلى 3056 مليون برميل، وواصل انخفاضه بنحو 39 مليون برميل مسجالً 3017 مليون 

برميل في نهاية الربع الرابع من العام. 

والجدير باالهتمام أن كفاية المخزون التجاري في الدول الصناعية في نهاية عام 2016 
قد بلغت مستوياتها حوالي 63.3 يوم من االستهالك، وهو مستوى أعلى من المسجل في نهاية 

العام السابق والبالغ حوالي 63.2 يوم من االستهالك.

4-2 المخزون االستراتيجي األمريكي
استقر المخزون االستراتيجي األمريكي عند مستوى 695 مليون برميل منذ الربع الثالث 

من عام 2015 ولغاية نهاية الربع الرابع من عام 2016. 

مرونة  أكثر  مواقف  باتخاذ  األمريكية  اإلدارة  قامت   2004 عام  منذ  أنه  بالذكر  والجدير 
بشأن عمليات السحب من المخزون االستراتيجي للتعويض عن النقص في اإلمدادات، مما أدى 
إلى إضفاء صبغة تجارية على المخزون االستراتيجي بالمقارنة بالسياسات السابقة التي كانت 

تعتبره بمثابة خط الدفاع األخير يمكن استخدامه في حالة األزمات الرئيسية فقط.



الفصل األول

61 تقرير األمني العام السنوي الثالث واألربعون

تطورات السوق النفطية العالمية وإنعكاساتها على الدول األعضاء

الجدول 14-1
مستويات المخزونات النفطية المختلفة في نهاية الفصل،عامي  2015 و 2016

(مليون برميل (
الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

المنطقة
2016* 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
1594 1561 1616 1578 1636 1538 1624 1484  األمريكتين 
1355 1289 1353 1276 1352 1247 1326 1192  منها :  الواليات المتحدة االمريكية
988 990 990 961 1005 938 1005 909  أوروبا
435 435 450 449 438 429 421 375  الهادي
3017 2986 3056 2988 3079 2905 3050 2768  إجمالي الدول الصناعية
3044 2895 3089 2732 2974 2580 2964 2456  بقية دول العالم
6061 5881 6145 5720 6053 5485 6014 5224  إجمالي المخزون التجاري**
1250 1164 1215 1070 1241 1076 1212 1024  المخزون على متن الناقالت
1876 1860 1869 1856 1866 1855 1867 1846  المخزون االستراتيجي منه :
695 695 695 695 695 694 695 691  المخزون االستراتيجي االمريكي
9186 8905 9229 8646 9160 8416 9083 8094  إجمالى المخزون العالمى

63.3 63.2 64.7 64.6 66.0 63.0 66.0 60.9  كفاية المخزون التجاري في الدول 
الصناعية)يوم(

*بيانات تقديرية.
**اليشمل المخزون على متن الناقالت.

المصدر:
.Oil Market Intelligence, various issues -
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ثانياً: قيمة صادرات النفط في الدول األعضاء
انعكست معدالت أسعار النفط خالل عام 2016 على قيمة صادرات النفط التي تعد المحرك 
الرئيسي  والداعم  للنفط،  المنتجة  العربية  الدول  في  االقتصادية واالجتماعية  للتنمية  الرئيسي 
الحتياطيات بنوكها المركزية من العملة األجنبية، والمعزز األساسي للفوائض في ميزانياتها.

ولعل البيانات الشهرية المتعلقة بحركة أسعار النفط و قيمة صادراته الشهرية المقدرة للدول 
األعضاء تعطي صورة أوضح لآلثار السلبية التي نجمت عن حركة األسعار خالل العام. ففى 
شهر يناير 2016 عندما وصلت أسعار سلة خامات أوبك إلى 26.5 دوالر/ برميل قدرت قيمة 
صادرات النفط للدول األعضاء بنحو 15.4 مليار دوالر، وفى شهر يونيو 2016 بلغت قيمة 
صادرات النفط 25.9 مليار دوالر بفضل تحسن األسعار ووصول متوسط أسعار سلة خامات 
أوبك إلى 45.8 دوالر/ برميل، ثم أخذت قيمة صادرات النفط فى التذبذب ما بين االرتفاع تارة 
واالنخفاض تارة اَخرى خالل األشهر التالية لتصل فى شهر ديسمبر 2016 إلى أعلى مستوى 
لها خالل العام وهو 31.2 مليار دوالر عندما بلغت األسعار أعلى مستوياتها أيضاً لتصل إلى 

51.7 دوالر/ برميل ،كما يوضح الشكل )1 – 14(.

الشكل )1- 14(
مقارنة مستويات أسعار النفط  بقيمة صادراته للدول األعضاء، 

كانون الثاني / يناير – كانون األول / ديسمبر 2016
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المصدر: الجدول )1 - 8( والجدول )1 - 15( .

وعند المقارنة السنوية يالحظ انخفاض قيمة صادرات النفط للدول األعضاء من 313.4 
في  لالنخفاض  نتيجة  وذلك   2016 عام  دوالر  مليار   281.8 إلى   2015 عام  دوالر  مليار 
مستويات األسعار خالل عام 2016 بنسبة 17.8%، ويمثل ذلك انخفاضاً بمقدار 31.5 مليار 

دوالر أي بنسبة %10.1. 
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وعلى مستوى الدول األعضاء فرادى، فقد تباينت نسبة االنخفاض من بلد آلخر. وتتصدر 
دولة ليبيا الدول التي شهدت انخفاضاً في عوائدها بسبب انخفاض إنتاجها وبحدود %26.2 
خالل العام بالمقارنة مع العام السابق بسبب الظروف األمنية التي تمر بها البالد. تلتها دولة 
قطر بنسبة انخفاض حوالى )19.8%(، ومملكة البحرين )17.7%(، وجمهورية مصر العربية 
)17.7%(، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية )16.9%(، ودولة الكويت )%15.3(، 
والمملكة العربية السعودية )14.8%(، ودولة االمارات العربية المتحدة )13.4%(. في حين 
متوسط  ارتفاع  بسبب   %16.8 وبحدود  العراق  جمهورية  في  النفط  قيمة صادرات  ارتفعت 
يوضح  كما   .2015 عام  بمتوسط  مقارنة   2016 عام  خالل  ب/ي  مليون   1.1 بنحو  انتاجها 

الجدول )1 – 15(.  

الجدول 15-1
  قيمة صادرات النفط الخام في الدول األعضاء، 2012 - 2016

(مليون دوالر(
*2016 2015 2014 2013 2012  
43449 50193 76447 94495 93613  اإلمارات  
2534 3079 6034 7216 7269  البحرين  
** ** ** ** **  تونس   

11352 13661 26976 29807 34662  الجزائر  
116721 136978 264207 284906 307119  السعودية  

** ** ** ** **  سورية  
58023 49695 81740 90411 92685  العراق  
7542 9404 21511 18162 21014  قطر  

37807 44612 81923 97025 99735  الكويت  
2642 3581 7821 27659 41705  ليبيا  
1774 2155 4175 4590 4770  مصر***  

281844 313358 570834 654271 702573  االجمالي  

 * بيانات تقديرية. تم تقدير قيمة صادرات النفط في الدول األعضاء على النحو التالي:   
تم احتساب حجم صادرات النفط في الدول األعضاء وذلك بطرح اإلستهالك الشهري من انتاج النفط الخام الشهري، وبعد ذلك تم 
احتساب المعدل الشهري لألسعار الفورية لخامات كل دولة، وبضرب المعدل الشهري للسعر في حجم الصادرات النفطية الشهرية 

تم تقدير قيمة الصادرات الشهرية ومنها تم احتساب القيمة التقديرية لصادرات النفط السنوية  للدول األعضاء
 ** تشير البيانات الى أن حجم االستهالك يفوق حجم االنتاج من النفط الخام.  

 *** بيانات وطنية.  
المصادر:

ـ منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.
ـ أعداد مختلفة من التقـرير الشهري  لمنظمة أوبك .

بعد   2000 لعام  الحقيقية  باألسعار  األعضاء  للدول  الخام  النفط  قيمة صادرات  أن  يذكر 
 248.5 الدول الصناعية، قد انخفضت من  المحلي اإلجمالي في  الناتج  تعديلها وفق مخفض 
بنسبة  انخفاض  يمثل  ما   2016 عام  في  دوالر  مليار   221.4 إلى   2015 عام  دوالر  مليار 

10.9%.  كما يوضح الشكل )1 - 15( والجدول )1- 16(.  
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الشكل )1- 15(
القيمة االَسمية و الحقيقية لصادرات الدول األعضاء من النفط الخام، 2016-2000 

)مليار دوالر – باألسعار الحقيقية لعام 2000( 
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القیمة األسمیة القیمة الحقیقیة المصدر: الجدول )1 – 16( .

الجدول 16-1
قيمة صادرات النفط الخام للدول األعضاء باألسعار الجارية والحقيقية، 2016-2000 

(مليار دوالر(
باألسعار الحقيقية لعام 2000 باألسعار الجارية السنة

177.2 177.2 2000
146.0 148.6 2001
137.3 142.0 2002
151.8 159.5 2003
204.3 219.0 2004
279.2 305.8 2005
335.6 375.1 2006
358.9 410.2 2007
502.4 585.3 2008
300.8 352.8 2009
380.8 450.9 2010
520.7 624.8 2011
578.3 702.6 2012
532.0 654.3 2013
458.1 570.8 2014
248.5 313.4 2015
221.4 281.8 *2016

* بيانات تقديرية
 مالحظة: األسعار الحقيقية تشيرالى العائدات بموجب مخفض الناتج المحلي في الدول الصناعية ، كما ينشرها صندوق النقد الدولي.

المصدر: ـ منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.
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ثالثا: تطورات استهالك النفط والطاقة في الدول العربية

الفتـــرة  خــالل  العربية  الدول  في  الطاقة  استهالك  تطورات  التالية  الفقرات  تستعرض 
2012-2016 حيث تلقي الفقرة األولى الضوء على إجمالي استهالك الطاقة حسب المصادر 
في الدول العربية ككل مع التطرق إلى العوامل األساسية المؤثرة على هذا االستهالك. وتقدم 
الفقرات التالية نظرة شاملة على استهالك الطاقة في الدول األعضاء وكثافة استخدام الطاقة في 

هذه الدول وتطور أسعار المنتجات البترولية في األسواق المحلية.  

1- إجمالي الدول العربية
إجمالي استهالك الطاقة ومتوسط نصيب الفرد 1-1

يتأثر استهالك استهالك الطاقة بثالثة عوامل رئيسية، وهي الناتج المحلي اإلجمالي وعدد 
السكان وأسعار الطاقة. وتلعب هذه العوامل أدوارا متباينة تبعا للظروف الخاصة بكل دولة من 
الدول حيث توجد عالقة طردية ما بين استهالك الطاقة وكل من الناتج المحلي اإلجمالي وعدد 

السكان، بينما توجد عالقة عكسية بين هذا االستهالك وأسعار الطاقة.

الدول  في  العوامل  في هذه  التي حصلت  التطورات  الضوء على  التالية  الفقرات  وتلقي   
العربية خالل الفترة 2016-2012.

أ. الناتج المحلي اإلجمالي:
تشير التقديرات الواردة في المسودة األولية للتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2016 
إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية في الدول العربية قد انكمش بمعدل %10.7  
حيث تراجع من حوالي 2733 مليار دوالر أمريكي في عام 2014 إلى حوالي 2440 مليار 
دوالر أمريكي في عام 2015. وجاء هذا التراجع بسبب تأثر االقتصادات العربية بعاملين 
رئيسيين. ويتمثل العامل األول في تباطؤ االقتصاد العالمي والتجارة الدولية، ويتمثل العامل 

الثاني في انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية. الشكل )1-16(.
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الشكل 1- 16
الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية باألسعار الجارية، 2012- 2015
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المصدر:  التقرير االقتصادي العربي الموحد، النسخة محدودة التداول، 2016. 

واستمر االتجاه التنازلي لمعدالت نمو الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة الذي عانت 
منه الدول العربية خالل السنوات الماضية حيث تراجع هذا المعدل من 5.2% في عام 2012 

إلى 3.4% في عام 2013 ثم إلى 2.9% في عامي 2014 و2015. 

أما من ناحية الناتج المحلي اإلجمالي في الدول األعضاء باألسعار الثابتة لعام 2010 فإن 
تقديرات صندوق النقد الدولي تفيد بأن هذا الناتج في هذه الدول )باستثناء سوريا( قد تراجع 
من 2223.5 مليار دوالر أمريكي في عام 2012 إلى 1933.4 مليار دوالر أمريكي في عام 

   .2016
وحصلت تطورات ملحوظة على مساهمة القطاعات االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي 
القطاع السلعي حيث هبطت مساهمة هذا  التراجع في حصة  العربية حيث استمر  الدول  في 
القطاع من 57.4% في عام 2014 إلى 48.6% في عام 2015، وذلك بسبب إنخفاض مساهمة 
الصناعات االستخراجية من 34.5% إلى 22.8%. وفي المقابل ارتفعت حصة قطاع الخدمات 

من %43.5 %51.5. 

باألسعار  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  معدالت  على  بناء  العربية  الدول  تصنيف  ويمكن 
الثابتة في عام 2015 ضمن ثالث فئات. وتتألف هذه الفئات على النحو التالي:

فئة الدول التي عانت من انكماش اقتصادي: تضم هذه الفئة دولتان، وهما ليبيا واليمن. - 
وبلغ معدل التراجع 28.1% في اليمن و 6.4% في ليبيا.  
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الكويت، -  وهي:  دول،  سبع  وتضم   ،%3 عن  النمو  معدل  فيها  يقل  لم  التي  الدول  فئة 
تونس، لبنان، القمر، موريتانيا، العراق، واألردن. وبلغ معدل النمو في هذه الدول كما 
يلي: الكويت )0.9%(، تونس ولبنان )1%(، القمر )1.2%(، موريتانيا )1.9%(، العراق 

2.4%(، واألردن )%2.5(.
6.5%، وتضم عشر دول، وهي: -   -3 بين  النمو ما  التي تراوح فيها معدل  الدول  فئة 

المغرب،  مصر،  ُعمان،  قطر،  الجزائر،  السودان،  السعودية،  اإلمارات،  البحرين، 
وجيبوتي. وبلغ معدل النمو في هذه الدول كما يلي: البحرين )3.2%(، اإلمارات والسعودية 
)3.4%(، السودان )3.5%(، الجزائر )3.7%(، قطر )4%(، ُعمان )4.1%(، مصر 

)4.2%(، المغرب )4.5%(، وجيبوتي )%6.5(.

وتقلص متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية باألسعار الجارية 
أي   ،2015 عام  في   6906 حوالي  إلى   2014 عام  في  أمريكي  دوالر   7924 حوالي  من 
بتراجع معدله 12.8%. أما من ناحية متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار 
الثابتة فقد ارتفعت هذه الحصة في عام 2015 في تسع دول، وهي: األردن، السودان، لبنان، 
السعودية، الجزائر، ليبيا، اإلمارات، المغرب، وجيبوتي. وبلغ معدل النمو في هذه الحصة في 
هذه الدول كما يلي: األردن )0.3%(، السودان )0.4%(، لبنان )0.9%(، السعودية )%1(، 
الجزائر )1.6%(، ليبيا )1.7%(، اإلمارات )2.3%(، المغرب )3.4%(، وجيبوتي )%3.7(. 
وفي الوقت نفسه حصل تراجع في حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة 
في عشر دول، وهي: ُعمان، العراق، تونس، موريتانيا، القمر، البحرين، قطر، الكويت، ليبيا، 
واليمن. وبلغ معدل التقلص في هذه الحصة في هذه الدول كما يلي: ُعمان )0.1%(، العراق 
قطر   ،)%1.7( البحرين   ،)%1.3( القمر   ،)%0.5( موريتانيا   ،)%0.3( تونس   ،)%0.2(

)5.3%(، الكويت )5.9%(، ليبيا )9.6%(، واليمن )%31(.        

وتوجد سبع دول تجاوزت فيها حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي المتوسط العام للدول 
العربية، وهذه الدول هي: قطر )68721 دوالر أمريكي(، اإلمارات )43041 دوالر أمريكي(، 
 20723( السعودية  أمريكي(،  )23363 دوالر  البحرين  أمريكي(،  )29064 دوالر  الكويت 

دوالر أمريكي(، ُعمان )16892 دوالر أمريكي(، ولبنان )12259 دوالر أمريكي(. 

ويمكن توزيع الدول العربية التي لم يتجاوز فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
فيها نصيب  يقل  التي  الدول  األولى  الفئة  فئتين، وتتضمن  إلى  العربية  للدول  العام  المتوسط 
الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي عن 3000 دوالر أمريكي، وتشتمل على سبع دول وهي: 
دوالر   2266( ليبيا  أمريكي(،  دوالر   2347( السودان  أمريكي(،  دوالر   2945( المغرب 
أمريكي(، جيبوتي )1800 دوالر أمريكي(، موريتانيا )1155 دوالر أمريكي(، القمر )956 
دوالر أمريكي(، واليمن )900 دوالر أمريكي(. أما الفئة الثانية فهي الدول التي يتجاوز فيها 
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 3000 دوالر أمريكي ولكن يبقى دون المتوسط العام 
للدول العربية، وتتضمن هذه الفئة خمس دول، وهي: األردن )5506 دوالر أمريكي(، الجزائر 
العراق )3883 دوالر أمريكي(، تونس )3856 دوالر أمريكي(،  )4548 دوالر أمريكي(، 

ومصر )3734 دوالر أمريكي(. الشكل )1–17(.
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الشكل 1- 17
متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية في الدول العربية، 

2015 -2012
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المصدر:  التقرير االقتصادي العربي الموحد، النسخة محدودة التداول، 2016. 

ب. السكان:
يقدر أن عدد السكان في الدول العربية قد ارتفع بمعدل 2.4% في عام 2015 حيث بلغ 

حوالي 387 مليون نسمة بالمقارنة مع حوالي 378 مليون نسمة في عام 2014.

ج.  األسعار:
القياسي  الرقم  في  التغير  معدل  بمتوسط  مقاسا  العربية  الدول  في  التضخم  معدل  تراجع 
ألسعار المستهلك من 7.7% في عام 2012 إلى 6.4% في عام 2015. أما من ناحية أسعار 
المنتجات البترولية فقد طبق العديد من الدول العربية زيادة في أسعار المنتجات البترولية في 

األسواق المحلية في عام 2016.

1-2 استهالك الطاقة وفق المصدر
الدول  في  الطاقة  استهالك  إجمالي  نمو  معدالت  في  تأرجحا   2016-2012 الفترة  شهدت 
العربية حيث ازداد هذا االستهالك بمعدل 4.5% في عام 2012 ثم تقلص بمعدل 2.1% في عام 
2013 ليعاود الصعود بمعدل لم يتجاوز 0.8% في عام 2014. وتشير التقديرات إلى أن هذا 
االستهالك قد تصاعد بمعدل مرتفع بلغ 4.7% في عام 2015 ثم تباطىء في عام 2016 لينمو 
بمعدل 2.4%. وبذلك سجل إجمالي استهالك الطاقة في الدول العربية نموا معدله 1.4% سنويا 
خالل الفترة 2012-2016 حيث ارتفع هذا االستهالك من حوالي 13.9 مليون برميل مكافئ 

نفط في اليوم )ب م ن ي( في عام 2012 إلى حوالي 14.7 مليون ب م ن ي في عام 2016.
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وفي الدول األعضاء ارتفع استهالك الطاقة بمعدل 2.2% سنويا خالل الفترة 2016-2012 
ليصل إلى ما يقارب 13.1 مليون ب م ن ي في عام 2016، بينما ازداد هذا االستهالك في 
بقية الدول العربية بمعدل 3.9% سنويا خالل الفترة ذاتها ليبلغ حوالي 1.7 مليون ب م ن ي.   

الوحيد  المصدر شبه  الطبيعي  والغاز  النفط  الهايدروكربونية من  الطاقة  وتشكل مصادر 
98.3% من إجمالي  المصادر  إذ بلغت حصة هذه  العربية  الدول  الطاقة في  لتلبية متطلبات 
استهالك الطاقة في هذه الدول في عام 2016. ويعتبر الغاز الطبيعي المصدر الرئيسي األول 
إذ يغطي ما يقارب نصف )49.5%( إجمالي استهالك هذه الدول في عام 2016، بينما بلغت 
مساهمة  الكهرومائية  والطاقة  الفحم  من  الطاقة  بقية مصادر  وتساهم   .%48.8 النفط  حصة 

بسيطة ال تتجاوز %1.7. 

بلغت  حيث  األعضاء  الدول  في  الطاقة  ميزان  في  أساسيا  دورا  الطبيعي  الغاز  ويلعب 
مساهمته 52.4% من إجمالي استهالك الطاقة في الدول األعضاء في عام 2016، بينما يؤدي 
الغاز الطبيعي دورا ثانويا في ميزان الطاقة في الدول العربية األخرى أي بما نسبته %26.8 
من إجمالي استهالك الطاقة في هذه الدول في عام 2016. وفي الوقت نفسه يساهم النفط أيضا 
مساهمة ملموسة في ميزان الطاقة في الدول األعضاء إذ بلغت حصته 46.7% في إجمالي 
العربية  الدول  في  للنفط  النسبية  األهمية  وتزداد   .2016 عام  في  األعضاء  الدول  استهالك 
األخرى إذ بلغت حصته 65.5% من إجمالي استهالك الطاقة في هذه الدول في عام 2016. 
الطاقة في  الكهرومائية( دورا ضئيال في ميزان  )الفحم والطاقة  الطاقة  بقية مصادر  وتلعب 
الدول األعضاء إذ لم تتجاوز حصتها 0.9% من إجمالي استهالك الطاقة في هذه الدول في عام 
2016، وتشكل هذه المصادر مساهمة ال بأس بها في إجمالي استهالك الطاقة في الدول العربية 

األخرى حيث بلغت حصتها 7.7% في عام 2016. الشكل )1-18( والجدول )1 – 17(. 
الشكل 1- 18

هيكل استهالك الطاقة في الدول العربية في عام 2016
)%)

	الطبیعي	الغاز
	المنتجات	49.49%

	البترولیة
	48.82%	

	الفحم
	1.03%	

الطاقة الكھرومائیة 
0.66%

یوم / ملیون برمیل مكافئ نفط 17.7 :االجمالي

المصدر:  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، بنك المعلومات.
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الجدول 17-1
استهالك الطاقة في الدول العربية، 2012- 2016  

(ألف برميل مكافئ نفط/ يوم(
 معدل النمو

2016 -2015 *2016 *2015 2014 2013 2012  

 الغاز الطبيعي        
3.5 6850 6620 6193 6298 6795  الدول األعضاء      
3.3 450 436 410 410 368  الدول العربية األخرى      
3.5 7300 7055 6603 6709 7163  إجمالي الدول العربية  
 المنتجات البترولية        

0.9 6100 6048 5844 5675 5506  الدول األعضاء      
4.7 1100 1051 1057 1027 1042  الدول العربية األخرى      
1.4 7200 7098 6900 6702 6547  إجمالي الدول العربية  
 الطاقة الكهرومائية        

0.1 68 68 68 69 69  الدول األعضاء      
1.6 29 29 29 29 23  الدول العربية األخرى      
0.6 97 97 97 98 92  إجمالي الدول العربية  
 الفحم        

0.1 52 52 53 42 49  الدول األعضاء      
-0.3 100 100 102 100 96  الدول العربية األخرى      
-0.2 152 153 155 142 145  إجمالي الدول العربية  

 اجمالي استهالك الطاقة        
2.2 13070 12788 12157 12085 12419  الدول األعضاء      
3.9 1679 1615 1598 1566 1528  الدول العربية األخرى      
2.4 14749 14403 13755 13651 13947  إجمالي الدول العربية  

)*( بيانات تقديرية.
 مالحظة: قد ال تتطابق المجاميع نظراً للتقريب.

 المصدر: منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، بنك المعلومات.

الفرد من الطاقة في  العام الستهالك  الفترة 2012-2016 انحسارا في المتوسط  وشهدت 
الدول العربيــة الذي تراجـــع من 14.1 برميل مكافئ نفط )ب م ن( في عام 2012 إلى 13.6 
ب م ن في عام 2016. وفي الدول األعضاء هبط هذا المتوسط من 19 ب م ن إلى 18.2 ب 
الدول األعضاء، وهي  الفرد في بعض  إلى تقلص معدل استهالك  التراجع  م ن. ويعود هذا 
البحرين، سوريا، العراق، قطر، ليبيا، ومصر. أما في الدول العربية األخرى غير األعضاء 
فقد استقر هذا المعدل عند مستوى 4.6 ب م ن. ويبين الشكل )1- 19( والجدول )1- 18( معدل 

استهالك الفرد من الطاقة في الدول العربية في عامي 2012 و 2016.
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الشكل 1- 19
معدل استهالك الفرد من الطاقة في الدول العربية في عام 2016

)برميل مكافئ نفط(
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المصدر: مشتق من 
منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، بنك المعلومات. 

التقرير االقتصادي العربي الموحد، النسخة محدودة التداول 2016. 

الجدول 18-1
معدل استهالك الفرد من الطاقة في الدول العربية لعامي 2012 و2016

) برميل مكافئ نفط/ سنة (
*2016 2012  
80.2 70.5  اإلمارات  
76.0 80.1  البحرين  
6.3 5.9  تونس   
10.6 9.8  الجزائر  
51.8 50.0  السعودية  
3.1 6.3  سوريا  
7.6 8.3  العراق  

124.2 257.8  قطر   
64.5 69.6  الكويت  
18.8 22.2  ليبيا  
7.1 7.9  مصر  

18.2 19.0  الدول األعضاء  
4.6 4.6  الدول العربية األخرى  
13.6 14.1  إجمالي الدول العربية  

 * بيانات تقديرية.  
 المصدر: منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، بنك المعلومات.
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وبلغت حصة الدول العربية 5.6% من إجمالي استهالك الطاقة في العالم في عام 2015، 
بينما بلغت حصة الدول الصناعية 41.9% مقابل 45.3% للدول النامية و 7.2% لدول االتحاد 

السوفيتي السابق. الشكل )1- 20(.
الشكل 20-1

استهالك الطاقة في الدول العربية والمجموعات الدولية األخرى في عام 2015
)%)
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المصدر:  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، بنك المعلومات.
BP, Statistical Review of World Energy, 2016.

1-2-1 الغاز الطبيعي
عام  في   %3.5 بمعدل  العربية  الدول  في  الطبيعي  الغاز  استهالك  يرتفع  أن  المتوقع  من 
2016 ليصل إلى 7.3 مليون ب م ن ي، منها حوالي 6.9 مليون ب م ن ي في الدول األعضاء 
الغاز  استهالك  تطورات  إلى  النظر  وعند  العربية.  الدول  بقية  في  ي  ن  م  ب  ألف   450 و 
الطبيعي خالل الفترة 2012-2016 يتبين أن هذا االستهالك قد ارتفع في الدول األعضاء بمعدل 
0.5% سنويا، بينما ازداد بمعدل 5.1% سنويا في بقية الدول العربية. وتعتبر الدول األعضاء 
المستهلك األساسي للغاز الطبيعي ضمن الدول العربية، إذ بلغت حصتها 93.8% من إجمالي 

استهالك الدول العربية في عام 2016. 

واستهلكت الدول العربية 11.6% من إجمالي استهالك العالم من الغاز الطبيعي في عام 
2015، وبلغت حصة الدول الصناعية 46.5% مقابل 15.7% لدول االتحاد السوفيتي السابق 

و 26.2% للدول النامية. الشكل )1- 21(.
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الشكل 1- 21
استهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية والمجموعات الدولية األخرى 

في عام 2015
)%)
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	الدول	بقیة
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المصدر:  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، بنك المعلومات.
BP, Statistical Review of World Energy, 2016.

1-2-2 المنتجات البترولية   
ومن المتوقع أن ينمو استهالك المنتجات البترولية في الدول العربية في عام 2016 بمعدل 
يصل إلى 1.4% ليبلغ 7.2 مليون ب م ن ي، منها 6.1 مليون ب م ن ي في الدول األعضاء 
و1.1 مليون ب م ن ي في بقية الدول العربية. ويالحظ أن معدل النمو في استهالك المنتجات 
البترولية في عام 2016 يقل عن المعدل المسجل في عام 2014 وعام 2015 الذي بلغ %3 

و2.8% على التوالي. 
وتستهلك الدول األعضاء 84.7% من إجمالي استهالك المنتجات البترولية في عام 2016. 

ومن ناحية التوزيع النسبي الستهالك المنتجات البترولية في الدول العربية خالل الفترة 2012-
2016 فإنه من المتوقع أن تتزايد حصص كل من زيت الوقود والغازولين ووقود الطائرات في 
الوقت الذي ستتراجع فيه حصص كل من زيت الغاز/ الديزل وغاز البترول المسال والكيروسين. 

ويتوقع أن تصل حصص هذه المنتجات في عام 2016 إلى المستويات التالية:
غاز   ،)%19.3( الوقود  زيت   ،)%26.7( الغازولين   ،)%36.1( الديزل  الغاز/  زيت 
المنتجات  بقية   ،)%0.6( الكيروسين   ،)%6.5( الطائرات  وقود   ،)%7( المسال  البترول 
البترولية )3.7%(. ويوضح الشكل )1- 22( التوزيع النسبي الستهالك المنتجات البترولية في 

الدول العربية في عام 2016.
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الشكل 1- 22
التوزيع النسبي الستهالك المنتجات البترولية في الدول العربية في عام 2016

)%)
		البترول	غاز

	%7.0	المسال

	%26.7	الغازولین

	%0.6	الكیروسین
		الطائرات	وقود

6.5%	

		الديزل/الغاز	زيت
36.1%	

	%19.3	الوقود	زيت

	%3.7		اخرى

یوم/ملیون برمیل مكافئ نفط 7.2 :االجمالي

المصدر:  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، بنك المعلومات. 

وبلغت حصة الدول العربية 8.3% من إجمالي استهالك المنتجات البترولية في العالم في 
عام 2015، وبلغت حصة الدول الصناعية 47.5% مقابل 39.9% للدول النامية و 4.3% لدول 

االتحاد السوفيتي السابق. الشكل )1- 23(.

الشكل 1- 23
استهالك النفط في الدول العربية والمجموعات الدولية األخرى في عام 2015
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المصدر:  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، بنك المعلومات.
BP, Statistical Review of World Energy, 2016.
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1-2-3 الطاقة الكهرومائية
الطاقة  إنتاج  من  تمكنها  التي  المائية  المساقط  إلى  كبيرة  بصورة  العربية  الدول  تفتقر 
الكهرومائية األمر الذي أدى إلى محدودية إنتاج الكهرباء من هذا المصدر وبالتالي إلى ضآلة 
مساهمته في ميزان الطاقة في هذه الدول. وعلى الرغم من عدم توفر البيانات الكافية إال أنه 
يتوقع أن يصل حجم استهالك الطاقة الكهرومائية في الدول العربية إلى 97 ألف ب م ن ي في 
عام 2016، أي ما يقارب 0.7% من إجمالي استهالك الطاقة في هذه الدول في عام 2016. 
وتعتبر مصر أكبر دولة عربية منتجة ومستهلكة للطاقة الكهرومائية  إذ يقدر حجم استهالكها 

بحوالي 60 ألف ب م ن ي. 

واستهلكت الدول العربية 0.5% من إجمالي استهالك العالم من الطاقة الكهرومائية في عام 
للدول الصناعية و5.8% لدول   %35.2 58.5% مقابل  النامية  الدول  2015، وبلغت حصة 

االتحاد السوفيتي السابق.

1-2-4 الفحم
تستهلك الدول العربية كمية محدودة من الفحم، وبلغ حجم هذا االستهالك 152 ألف ب م ن ي 
في عام 2016. ويشكل الفحم 1% من إجمالي استهالك الطاقة في الدول العربية في عام 2016. 

 ،2015 عام  في  الفحم  من  العالم  استهالك  إجمالي  من   %0.2 العربية  الدول  واستهلكت 
االتحاد  لدول  و%4  الصناعية  للدول   %25.5 مقابل   %70.3 النامية  الدول  حصة  وبلغت 

السوفيتي السابق.

إجمالي استهالك الطاقة في الدول األعضاء. 2
2-1 إجمالي استهالك الطاقة ومتوسط نصيب الفرد 

اتسم استهالك الطاقة في الدول األعضاء خالل الفترة 2012-2016 بوجود تقلبات واضحة 
في معدالت النمو في هذا االستهالك الذي شهد ارتفاعا بمعدل 4.8% في عام 2012 ثم تقلص 
بمعدل 2.7% في عام 2013 لينمو بعدها بمعدل طفيف بلغ 0.6% في عام 2014 وتصاعد 
في عام 2015 بمعدل 5.2%. ويقدر أن معدل نمو استهالك الطاقة في الدول األعضاء سيبلغ 

2.2% في عام 2016.
وتشير التقديرات األولية إلى أن حجم الزيادة في استهالك الطاقة في الدول األعضاء قد بلغ 
282 ألف ب م ن ي في عام 2016. وجاءت هذه الزيادة بصورة رئيسية من دولتين، وهما: 
السعودية )89 ألف ب م ن ي(، واإلمارات )69 ألف ب م ن ي(. كما ارتفع استهالك الطاقة 
بصورة محدودة في أربع دول، وهي: قطر )39 ألف ب م ن ي(، الجزائر )35 ألف ب م ن ي(، 
مصر )23 ألف ب م ن ي(، والكويت )21 ألف ب م ن ي(. وارتفع استهالك الطاقة بصورة 
طفيفة في ثالث دول، وهي: ليبيا )10 ألف ب م ن ي(، العراق )8 ألف ب م ن ي(، والبحرين 
)5 آالف ب م ن ي(. واستقر االستهالك في تونس في عام 2016 عند المستوى نفسه تقريبا 
الذي كان عليه في عام 2015، بينما تقلص حجم االستهالك بحوالي 16 آالف ب م ن ي في 
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سوريا. ويوضح الشكل )1- 24( والجدول )1- 19( استهالك الطاقة في الدول األعضاء في 
عام 2016 مقارنة بعام 2012.

الشكل 1- 24
استهالك الطاقة في الدول األعضاء في عامي 2012 و 2016

)ألف برميل مكافىء نفط / يوم(
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المصدر:  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، بنك المعلومات.

الجدول 19-1
استهالك الطاقة في الدول األعضاء، 2016-2012    

(ألف برميل مكافئ نفط/ يوم(
 معدل النمو

2016-2015 *2016 *2015 2014 2013 2012  

3.7 1933 1864  اإلمارات   1630 1735 1647
1.6 300 295  البحرين   265 282 295
-0.3 196 197  تونس   175 181 193
3.1 1184 1149  الجزائر   1004 1015 1080
2.0 4587 4498  السعودية   4000 4055 4304
-7.6 192 208  سوريا   368 290 237
1.0 790 782  العراق   779 845 791
4.5 905 866  قطر   1295 729 719
3.0 725 704  الكويت   623 641 646
2.1 485 475  ليبيا   504 498 493
1.3 1773 1750  مصر   1777 1813 1753
2.2  االجمالي   12419 12085 12157 12788 13070

)*( بيانات تقديرية. 
 مالحظة: قد ال تتطابق المجاميع نظراً للتقريب.

 المصدر: منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، بنك المعلومات.
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ويتوقع أن يتراجـــع المتوســـط العام الستهالك الفرد من الطاقة في الدول األعضــاء من 
19 ب م ن في عام 2012 إلى 18.2 ب م ن في عام 2016. ويتوقع أن يصل هذا المتوسط في 
عام 2016 إلى المعدالت التالية: قطر )124.2 ب م ن(، اإلمارات )80.2 ب م ن(، البحرين 
)76 ب م ن(، الكويت )64.5 ب م ن(، السعودية )51.8 ب م ن(، ليبيا )18.8 ب م ن(، الجزائر 
)10.6 ب م ن(، العراق )7.6 ب م ن(، مصر )7.1 ب م ن(، تونس )6.3 ب م ن(، وسوريا 

)3.1 ب م ن(. ويوضح الشكل )1-25( معدل استهالك الفرد من الطاقة في الدول األعضاء.

الشكل 25-1
معدل استهالك الفرد من الطاقة في الدول األعضاء في عامي 2012 و 2016
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المصدر: مشتق من 
منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، بنك المعلومات. - 
التقرير االقتصادي العربي الموحد، النسخة محدودة التداول 2016. - 

2-2 استهالك الطاقة وفق المصدر
تعتمد الدول األعضاء اعتمادا كبيرا على ما تمتلكه من مصادر الطاقة الهايدروكربونية 
)النفط والغاز الطبيعي( لسد متطلبات اقتصاداتها من الطاقة إذ تلبي هذه المصادر %99.1 
من إجمالي استهالك الطاقة في هذه الدول في عام 2016. ويتوقع أن تتوزع مساهمة مصادر 
الطبيعي )%52.4(،  الغاز  التالي:  النحو  2016 على  إجمالي االستهالك في عام  الطاقة في 
النفط )46.7%(، الطاقة الكهرومائية )0.5%(، والفحم )0.4%(. ويوضح الشكل )1- 26( 

والجدول )1- 20( استهالك الطاقة في الدول األعضاء حسب المصدر في عام 2016.
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الشكل 1- 26
استهالك الطاقة في الدول األعضاء حسب المصدر في عام 2016

)ألف برميل مكافىء نفط / اليوم(

الغاز الطبیعي 
52.41%

ة المنتجات البترولی
46.67%

الطاقة الكھرومائیة
0.52%

الفحم
0.40%

الیوم / برمیل مكافئ نفطملیون 13.1 :االجمالي

المصدر:  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، بنك المعلومات.

الجدول 20-1
استهالك الطاقة في الدول األعضاء وفق المصدر، 2016-2012 

(ألف برميل مكافئ نفط/ يوم(
 معدل النمو

2016-2015 2016* 2015* 2014 2013 2012  
3.5 6850 6620 6193 6298 6795  الغاز الطبيعي  
0.9 6100 6048 5844 5675 5506  المنتجات البترولية   
0.1 68 68 68 69 69  الطاقة الكهرومائية  
0.1 52 52 53 42 49  الفحم  
2.2 13070 12788 12157 12085 12419  إجمالي الطاقة  

 )*( بيانات تقديرية.
 مالحظة: قد ال تتطابق المجاميع نظراً للتقريب.

 المصدر: منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، بنك المعلومات.

2-2-1 الغاز الطبيعي
تشير التقديرات األولية إلى أن استهالك الغاز الطبيعي في الدول األعضاء في عام 2016 
قد ارتفع بمعدل 3.5% ليصل ما يقارب 6.9 مليون ب م ن ي بالمقارنة مع 6.8 مليون ب م ن ي 
في عام 2012، وبذلك إنخفضت حصته في إجمالي استهالك الطاقة في الدول األعضاء من 
54.7% في عام 2012 إلى 52.4% في عام 2016. وتوجد خمس دول عربية ذات استهالك 
ملموس من الغاز الطبيعي، وهي: السعودية، اإلمارات، مصر، قطر، والجزائر. بلغت حصة 
هذه الدول الخمس 82.4% من إجمالي استهالك الغاز الطبيعي في الدول األعضاء في عام 
2016. وبلغت حصص هذه الدول من إجمالي استهالك الدول األعضاء كما يلي: السعودية 
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)27.2%(، اإلمارات )21.2%(، مصر )12.4%(، قطر )10.9%(، والجزائر )%10.7(. 
ويبين الشكل )1- 27( والجدول )1- 21( استهالك الغاز الطبيعي في الدول األعضاء في عام 

2012 وعام 2016. 
الشكل 27-1

استهالك الغاز الطبيعي في الدول األعضاء في عامي 2012 و 2016
)ألف برميل مكافئ نفط / يوم(
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المصدر:  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، بنك المعلومات.
الجدول 21-1

استهالك الغاز الطبيعي في الدول األعضاء، 2016-2012 
(ألف برميل مكافئ نفط/ يوم(

 معدل النمو
2016-2015 *2016 *2015 2014 2013 2012  

4.3 1450 1391 1208  اإلمارات     1255 1280
2.0 270 265 265  البحرين   237 253
2.0 95 93 94  تونس   81 87
4.1 730 701 660  الجزائر   576 595
3.6 1865 1800 1764  السعودية   1712 1724
-7.4 30 32 48  سوريا   106 96
0.2 150 150 155  العراق   131 149
4.6 750 717 582  قطر   1181 610
4.4 400 383 341  الكويت   323 314
2.3 260 254 236  ليبيا   251 266
2.0 850 834 841  مصر   942 925
3.5 6850  االجمالي   6795 6298 6193 6620

)*( بيانات تقديرية.
مالحظة: قد ال تتطابق المجاميع نظراً للتقريب.

 المصدر: منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، بنك المعلومات.

وتختلف الدول األعضاء في درجة اعتمادها على الغاز الطبيعي لسد احتياجاتها من الطاقة. 
ويمكن تصنيف هذه الدول في ثالث فئات، وذلك حسب األهمية النسبية لمساهمة الغاز الطبيعي 
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في إجمالي استهالك الطاقة في هذه الدول في عام 2016 ، وهذه الفئات هي:

الدول التي تعتمد اعتمادا أساسيا على الغاز الطبيعي لتغطية متطلبات الطاقة فيها، - 
الطاقة.  استخدام  من   %50 عن  الطبيعي  الغاز  فيها حصة  تزيد  التي  الدول  وهي 
ليبيا،  الجزائر،  البحرين، قطر، اإلمارات،  الفئة من ست دول، وهي:  وتتألف هذه 
والكويت. وبلغت حصة الغاز الطبيعي من إجمالي استهالك الطاقة في هذه الدول في 
عام 2016 كما يلي: البحرين )90%(،قطر )82.9%(، اإلمارات )75%(، الجزائر 

)61.6%(، الكويت )55.2%(، وليبيا )%53(. 

الدول التي تعتمد اعتمادا رئيسيا على الغاز الطبيعي لتغطية متطلبات الطاقة فيها، - 
وهي الدول التي تتراوح فيها حصة الغاز الطبيعي ما بين 33%- 50% من استخدام 
وبلغت  والسعودية.  مصر،  تونس،  وهي:  دول،  ثالث  الفئة  هذه  وتتضمن  الطاقة. 
مصر   ،)%48.5( تونس  يلي:  كما  الدول  هذه  استهالك  في  الطبيعي  الغاز  حصة 

)47.9%(، والسعودية )%40.7(. 

الدول التي تعتمد اعتمادا متوسطا على الغاز الطبيعي لتغطية متطلبات الطاقة فيها، - 
الطاقة.  استخدام  من   %33 عن  الطبيعي  الغاز  حصة  فيها  تقل  التي  الدول  وهي 
وتتضمن هذه الفئة دولتين، وهما العراق وسوريا. وبلغت حصة الغاز الطبيعي من 

إجمالي استهالك الطاقة 19% في العراق، و 15.6 % في سوريا.

ويبين الشكل )1- 28( درجة اعتماد الدول األعضاء على الغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها 
من الطاقة.

الشكل 28-1
األهمية النسبية الستهالك الغاز الطبيعي في إجمالي استهالك الطاقة

في الدول األعضاء في عام 2016
)%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Series1

52.4الدول  االعضاء  متوسط

المصدر:  منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، بنك المعلومات.

%
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تطورات السوق النفطية العالمية وإنعكاساتها على الدول األعضاء

2-2-2 المنتجات البترولية
بمعدل   2016 عام  في  األعضاء  الدول  في  البترولية  المنتجات  استهالك  ينمو  أن  يتوقع 
ضئيل نسبيا ال يتجاوز 0.9% ليصل إلى 6.1 مليون ب م ن ي. ويتوقع أن تسجل قطر أعلى 
بمعدل  فيها  المنتجات  استهالك  سيزداد  إذ  األعضاء  الدول  االستهالك ضمن  الرتفاع  معدل 
اإلمارات،  من  كل  في  نسبيا  معتدلة  بمعدالت  االستهالك  سيرتفع  نفسه  الوقت  وفي   .%3.9
على   %1.5  ،%2  ،%2.2 بمعدل  الدول  هذه  في  االستهالك  سينمو  حيث  والجزائر  ليبيا، 
التوالي. كما سينمو االستهالك بمعدالت طفيفة في كل من الكويت، العراق، السعودية، ومصر. 
وسيصل معدل النمو في استهالك هذه الدول كما يلي: الكويت )1.4%(، العراق )%1.2(، 
السعودية )0.9%(، ومصر)0.8%(. ويتوقع أن يستقر االستهالك في البحرين عند المستوى 
الذي كان عليه في عام 2015، بينما سيتراجع بشكل طفيف في تونس. أما في سوريا فسيتقلص 

االستهالك فيها بمعدل %8. 

ويتوقع أن يصل حجم الزيادة في استهالك المنتجات البترولية في الدول األعضاء إلى 52 
ألف ب ن ي في عام 2016. وستأتي هذه الزيادة حصيلة ارتفاع االستهالك في بعض الدول 
األعضاء وتراجعها في البعض اآلخر. ويتوقع أن يقارب حجم الزيادة 24 ألف ب ن ي في 
السعودية، و 10 ألف ب م ن ي في اإلمارات، و8 ألف ب م ن ي في العراق ، و 6 ألف ب ن ي 
في كل من الجزائر وقطر ومصر، و4 ألف ب ن ي في كل من الكويت وليبيا. الجدول )1- 22(. 

الجدول 22-1
استهالك المنتجات البترولية في الدول األعضاء، 2016-2012 

)ألف برميل مكافئ نفط/ يوم(
 معدل النمو

2016-2015 2016* 2015* 2014 2013 2012  

2.2 450 440 407  427  341  اإلمارات  
-1.6 30 30 29  29  28  البحرين  
-2.3 100 102 99  94  93  تونس  
1.5 450 444 416  416  420  الجزائر  
0.9 2720 2696 2537  2330  2287  السعودية   
-8.0 155 168 182  188  255  سوريا  
1.2 640 632 636  696  647  العراق  
3.9 155 149 137  119  113  قطر  
1.4 325 321 305  327  300  الكويت   
2.0 225 221 257  232  253  ليبيا  
0.8 850 844 839  819  767  مصر  
0.9  6100  6048  5844  5675  5506  االجمالي  

 
)*( بيانات تقديرية.

مالحظة: قد ال تتطابق المجاميع نظراً للتقريب.
 المصدر: منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، بنك المعلومات.
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ويمكن تصنيف الدول األعضاء إلى فئتين من ناحية حصة المنتجات البترولية في إجمالي 
استهالك الطاقة في عام 2016. وتتمثل الفئة األولى في الدول التي ما تزال المنتجات البترولية 
تغطي أكثر من نصف متطلبات الطاقة فيها. وتتألف هذه الفئة من أربع دول، وهي: العراق 
)81%(، سوريا )80.7%(، السعودية )59.3%(، وتونس )51%(. وتتمثل الفئة الثانية من 
الدول التي تشكل المنتجات البترولية أقل من نصف احتياجات الطاقة فيها. وتتضمن هذه الفئة 
الجزائر )%38(،  الكويت )%44.8(،  ليبيا )%46.4(،  سبع دول وهي: مصر )%47.9(، 

اإلمارات )23.3%(، قطر )17.1%(، والبحرين )%10(. 

2-2-3 الطاقة الكهرومائية والفحم
نظرا لمحدودية الموارد المائية في الدول األعضاء فإن الطاقة الكهرومائية تساهم مساهمة 
 %0.5 المصدر  هذا  يغطي  أن  يتوقع  إذ  الدول  هذه  في  الطاقة  الطلب على  تلبية  في  ضئيلة 
من إجمالي استهالك الطاقة في الدول األعضاء في عام 2016. وتعتبر مصر الدول العربية 
الرئيسية المنتجة والمستهلكة للطاقة الكهرومائية ضمن الدول األعضاء حيث يتوقع أن يبلغ 
حجم استهالكها في عام 2016 حوالي 59 ألف ب م ن ي في الوقت الذي يقدر أن يصل إجمالي 

استهالك الدول األعضاء من هذا المصدر حوالي 68 ألف ب م ن ي. الجدول )1- 23(. 

الجدول 23-1
استهالك الطاقة الكهرومائية في الدول األعضاء، 2016-2012 

(ألف برميل مكافئ نفط/ يوم(
 معدل النمو

2016-2015 *2016 *2015 2014 2013 2012  

0.0 1.0 1.0 1.0  تونس    1.0 1.0

0.0 0.7 0.7 0.9  الجزائر   1.8 0.4

0.0 7.0 7.0 7.0  سوريا   7.0 7.0

0.0 59.4 59.4 59.4  مصر   59.6 60.7

0.0 68.1 68.1 68.2 69.1 69.4  االجمالي  

 * بيانات تقديرية
مالحظة: قد ال تتطابق المجاميع نظراً للتقريب.

 المصدر: منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، بنك المعلومات.

0.4% من إجمالي استهالك الطاقة في  الفحم  المتوقع أن ال تتجاوز حصة استهالك  من 
الدول األعضاء في عام 2016 حيث سيصل حجم هذا االستهالك إلى حوالى 52 ألف ب م ن ي، 
منها حوالي 33 ألف ب م ن ي في اإلمارات حيث يتم استيراده من الخارج الستخدامه في 
الجدول  ألف ب م ن ي في مصر.   14 يتم استهالك حوالي  الكهرباء، كما  توليـــد  محطات 

.)24 -1(
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تطورات السوق النفطية العالمية وإنعكاساتها على الدول األعضاء

الجدول 24-1
استهالك الفحم في الدول األعضاء، 2016-2012 

(ألف برميل مكافئ نفط/ يوم(

 معدل النمو
2016-2015 *2016 *2015 2014 2013 2012  

0.0 32.7 32.7 32.7 29.1 33.8  اإلمارات    

0.0 3.6 3.6 3.6 3.2 5.9  الجزائر  

0.0 2.0 2.0 2.8 1.9 1.5  السعودية  

0.0 0.1 0.1 0.1  سوريا   0.1 0.1

0.0 13.8 13.8 13.7  مصر   7.8 7.7

 االجمالي   49.1 42.0 52.9 52.2 52.2 0.0
 

* بيانات تقديرية
مالحظة: قد ال تتطابق المجاميع نظراً للتقريب.

 المصدر: منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، بنك المعلومات.

3- كثافة الطاقة
يعتبر مؤشر كثافة الطاقة أحد المؤشرات الهامة التي تدل على مدى كفاءة استخدام الطاقة. 
ويتضح من احتساب هذا المؤشر في الدول األعضاء باستخدام تقديرات صندوق النقد الدولي 
حول الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2010 أن هذا المؤشر قد ارتفع في الدول 
األعضاء من 270 طن مكافئ نفط لكل 1 مليون دوالر أمريكي من الناتج المحلي اإلجمالي 
في عام 2012 إلى 332 طن مكافئ نفط لكل 1 مليون دوالر أمريكي في عام 2016. ويعود 
عدم التحسن في هذا المؤشر إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام 2010 في 
الدول األعضاء قد تقلص بمعدل 3.4% سنويا خالل الفترة 2012-2016 بينما ارتفع إجمالي 

استهالك الطاقة في هذه الدول بمعدل 1.7% سنويا خالل الفترة نفسها. 

بين  ما  يتراوح  الذي  المؤشر  بهذا  يتعلق  فيما  الدول األعضاء  بين  تباين ملحوظ  ويوجد 
في قطر  اإلجمالي  المحلي  الناتج  أمريكي من  مليون دوالر   1 لكل  نفط  مكافئ  219.4 طن 
في عام 2016 و1219.7 طن مكافئ نفط في ليبيا في العام ذاته. الجدول )1- 25( والشكل 

.)29 -1(
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الشكل 29-1
كثافة الطاقة في الدول األعضاء في عام 2016

)طن مكافئ نفط/ مليون دوالر أمريكي بأسعار 2010(
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المصدر: مشتق من 
- منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، بنك المعلومات. 

- التقرير االقتصادي العربي الموحد، النسخة محدودة التداول 2016.       

الجدول 25-1
مؤشر كثافة الطاقة في الدول األعضاء

) طن مكافئ نفط / مليون دوالر أمريكي من الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار 2010(
*2016 2012  
288.7 242.6   االمارات 
471.2 429.0   البحرين 
310.8 243.2   تونس 
731.7 478.7   الجزائر
365.8 271.3   السعودية 
0.0 0.0   سوريا 

307.6 217.2   العراق
219.4 261.1   قطر 
323.2 178.2   الكويت 
1219.7 609.7   ليبيا
240.6 257.7   مصر 
331.7 269.9  الدول األعضاء   

 * بيانات تقديرية
 المصدر: منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، بنك المعلومات.
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4- األسعار المحلية
المحلية  السوق  البترولية في  المنتجات  بأسعار  يتعلق  فيما  فارقة  2016 عالمة  يمثل عام 
في الدول األعضاء حيث عمدت تسع دول لرفع شامل لهذه األسعار حيث تم رفع أسعار غاز 
البترول المسال في كل من سوريا، العراق، ليبيا، ومصر. كما تم رفع أسعار الغازولين بأنواعه 
أسعار  زيادة  أيضا  وجرى  ومصر.  الكويت،  قطر،  سوريا،  الجزائر،  البحرين،  من  كل  في 
الكيروسين في كل من تونس، سوريا، ليبيا، ومصر. وحصل رفع ألسعار زيت الغاز/ الديزل 

في كل من البحرين، تونس، الجزائر، سوريا، وقطر )الجدول 26-1(.
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يف استكشاف واحتياطي وإنتاج مصادر الطاقة
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التطورات العالمية والعربية في استكشاف واحتياطي وإنتاج مصادر الطاقة

الفصل الثاني

التطورات العالمية والعربية في استكشاف
واحتياطي وإنتاج مصادر الطاقة

أوال: النفط والغاز
1 الوضع العام لالستكشاف واإلنتاج في الدول العربية والعالم	.

تشير مراجعة عمليات االستكشاف في عام 2015 إلى أن االكتشافات في الصناعة البترولية 
انخفضت إلى حدود غير مسبوقة، حيث تظهر البيانات أن الشركات اكتشفت نحو 11.6 مليار 
برميل مكافئ من النفط والغاز عبر الحفر التقليدي العمودي، وهو رقم يقل بنسبة 21% عما 
تم تحقيقه قبل 10 أعوام من ذلك. وتوضح بيانات أوابك التي نشرت في تقرير األمين العام 
السنوي الثاني واألربعين أن االحتياطيات النفطية المؤكدة ارتفعت بحوالي 3.1 مليار برميل 
بين عامي 2014 و2015، بينما تم إنتاج أكثر من 31 مليار برميل من النفط في عام 2015، 

أي أن اإلنتاج بلغ نحو 10 أضعاف ما تمكنت الصناعة من إضافته إلى االحتياطيات.
إلقاء ظالله  2014 في  الذي بدأ منذ أواخر عام  النفط  تأثير انخفاض أسعار  وقد استمر 
على ميزانيات وأرباح الشركات العاملة في الصناعة البترولية، حيث شهد عام 2016 تراجع 
الميزانيات واإلنفاق للعام الثاني على التوالي، وهو ما لم تشهده الصناعة البترولية ألكثر من 

30 عاماً. وقد واجهت الشركات هذا الوضع بثالث طرق:
1 تشكيل تحالفات تجعل هذه الشركات قادرة على تقديم خدمات متكاملة، وفي بعض 	-

الحاالت تجسدت التحالفات عبر االستحواذ والدمج M&A مثل حالة شراء شركة 
Schlumberger لشركة Cameron وتشكيل شركة OneSubsea. وأعلنت كذلك 
لم  ذلك  لكن  االندماج،  في  نيتهما  Halliburton، وBaker Hughes عن  شركتا 

يكلل بالنجاح.
1 االستغناء عن عدد من الكوادر وتسريح العاملين، فقد تم تسريح نحو 22% من كوادر 	-

الشركات البترولية العالمية خالل عام 2015، وسرح نحو 7% أيضاً حتى منتصف 
عام 2016. وذكرت OGFJ 1 في أواخر سنة 2016 أن إجمالي من تم تسريحهم منذ 

عام 2014 بلغ أكثر من 350 ألف موظف وعامل.
2016 عن تخفيض عدد  Halliburton في مطلع عام  المثال أعلنت شركة  فعلى سبيل 
عدد  إجمالي  يصل  أن  المتوقع  ومن  عامل،   5000 8% حيث سرحت  بنسبة  لديها  العاملين 
الوظائف التي سوف تستغني عنها الشركة إلى 29 ألف وظيفة، أي ما يعادل ربع عدد القوى 

العاملة لديها والتي وصلت إلى أعلى رقم لها في عام 2014 قبل هبوط أسعار النفط. 
كما سرحت شركة »Devon Energy« 1000 عامل لديها2، وخفضت نفقاتها الرأسمالية 
بنسبة 75% لعام 2016. وخفضت شركة Schlumberger عدد الوظائف فيها بأكثر من 26 
1 Ryan Purpura et al, Emerging trends in distressed oil patch,  Oil and Gas Financial Journal, 

18/10/2016.
2  OGFJ, 22/2/2016
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الربع األول من  المالية للشركة أن عوائدها عن  النتائج  2014، وبينت  ألف وظيفة منذ عام 
2015. وعموما خفضت الصناعة  36% عن نظيرتها في عام  2016 انخفضت بنسبة  عام 

البترولية ميزانياتها بحوالي 100 مليار دوالر عام 2015، وتم تسريح 250 ألف عامل. 
1 أعلنت 	- المثال  سبيل  فعلى  نهائياً،  عنها  االستغناء  أو  االستكشاف  برامج  بعض  تعليق 

شركة Shell عن إيقاف برنامجها االستكشافي في أالسكا والذي كانت قد رصدت له 7 
مليار دوالر، وذلك بعد الحصول على نتائج سلبية من حفر بئر واحد فقط، وهو أمر غير 
معتاد فنياً. وبذلك تكون Shell آخر شركة انسحبت من االستكشاف في أالسكا، حيث 
سبقتها Exxon Mobile التي علقت خططها االستكشافية في المنطقة القطبية الروسية 
بعد العقوبات التي فرضتها الواليات المتحدة األمريكية على روسيا بسبب أحداث منطقة 
BP خطط االستكشاف  Chevron وشركة  القرم. كما علق ائتالف مكون من شركة 
في القارة القطبية بسبب انخفاض أسعار النفط. وأعلنت Cheveron في كانون األول/
ديسمبر 2016 أن ميزانيتها في مجال االستكشاف واإلنتاج لعام 2017 ستكون 19.8 

مليار دوالر، وهو ما يمثل تخفيضاً بنحو 15% عن ميزانيتها في عام 2016.
مختلفة،  مشاريع  من  الكبرى  الشركات  بعض  انسحاب  سبق  ما  إلى  يضاف  أن  ويمكن 
مثلما كان الحال مع شركة Exxon Mobil التي قررت االنسحاب مع مشروع تصدير للغاز 
الطبيعي في أالسكا بسبب المخاوف المتزايدة من عدم تحقيق المشروع لعوائد مجدية، حيث 
أعلنت أنها ستتعاون مع شركائها )BP، وConocoPhilips( لبيع حصتها في المشروع إلى 
حكومة الوالية، مؤكدة أنها لن تستثمر في المرحلة التالية من المشروع علماً أنها تمتلك ثلث 
حصصه، بينما تمتلك كل من BP وConocoPhilips 20% من الحصص. ويقدر أن تتراوح 

الكلفة اإلجمالية للمشروع المعروف باسم )Alaska LNG( بين 45 و 65 مليار دوالر.
النيوزيلندية عن  الثاني/ أكتوبر 2016 أبلغت شركة Statoil الحكومة  وفي شهرتشرين 
2013 و2014 في  امتيازين حصلت عليهما عامي  بإيقاف عمليات االستكشاف في  قرارها 
حوض Reinga على بعد 85 كم قبالة السواحل الغربية للبالد، وعزت الشركة قرارها إلى 

ضعف احتمال تحقيق اكتشافات كبيرة للنفط والغاز في المنطقة.
 175 أن  ُذكر   ،2016 Deloitte االستشارية في مطلع عام  وفي دراسة نشرتها مجموعة 
عام  في  باإلفالس  مهددة  تحديداً  واإلنتاج  االستكشاف  في صناعة  العاملة  الشركات  من  شركة 
2016، بسبب ديونها التي زادت عن 150 مليار دوالر، وهذا العدد يمثل أكثر من ثلث شركات 
االستكشاف واإلنتاج المسجلة في العالم. كما أن هناك 160 شركة أخرى عاملة في نفس المجال، 
وهي مهددة بمخاطر أقل من اإلفالس ألن ديونها أقل، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على 

السيولة النقدية.
المثال شركة  سبيل  على  ومنـــها  إفالســــها،  عن  فعـــالً  الشركات  بعــــض  أعلنت  وقد 
Linn Energy التي تقدمت بطلب إشهار إفالسها بعد أن اتفقت مع عدد من كبار الممولين 
على إعادة هيكلة الشركة بعد أن عجزت عن سداد قروضها التي وصلت إلى 8.3 مليار دوالر. 
وبلغ عدد الشركات التي تقدمت بطلب إشهار إفالسها 35 شركة بين شهر تموز/يوليو 2014 

وشهر كانون األول/ديسمبر 2015 3. 

3 http://www.ogfj.com/articles/print/volume-13/issue-5/features/the-oil-price-crash-and-its-effect-
on-the-market-and-world-economies.html?eid=288203286&bid=1411237
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 SandRidge Energy ومن الشركات األخرى التي تقدمت بطلب إشهار إفالسها شركة
Inc. لعجزها عن سداد قرض بقيمة 4.1 مليار دوالر، وشركة Ultra Petroleum لعجزها 
عن سداد بمقدار 3.9 مليار دوالر، وشركة Energy XXI لعجزها عن سداد بقيمة 2.8 مليار 
 Goodrich وشركة  دوالر،  مليار   1 بمقدار  سداد  عن  لعجزها   Venoco وشركة  دوالر، 

Petroleum لعجزها عن سداد قرض بمقدار 400 مليون دوالر.
وقدر عدد الشركات التي أفلست فعالً في الواليات المتحدة األمريكية عام 2015 بحوالي 
170 شركة، بينما تقدمت 180 شركة بطلب إشهار إفالسها في مطلع عام 2016، لكن هذا 
ألسعار  النسبي  التحسن  بعد   2016 أيلول/سبتمبر  شهر  في  شركة   135 إلى  انخفض  الرقم 

النفط4.
رغم ذلك لوحظ أن عدداً من الشركات المهددة باإلفالس بسبب ركود األسعار منذ أواخر 
عام 2014 استمرت في إنتاج النفط، وخاصة تلك الشركات المنتجة لزيت السجيل في الواليات 
المتحدة، ولعل سبب ذلك عائد إلى تراجع كلفة اإلنتاج بسبب التطورات التقنية مما أوجد مرونة 
كافية بين التكلفة والعوائد على البرميل المنتج في بعض المنظومات البترولية الغنيّة، وهذا ما 
ساعد تلك الشركات على االستفادة القصوى من اآلبار التي تم بالفعل تشقيقها هيدروليكياً قبل 
تراجع أسعار النفط، بينما أّخرت العمل على اآلبار المحفورة التي لم يتم إكمالها بعد5. ويبدو أن 
وصول أسعار النفط إلى حدود 50 دوالر/البرميل في مطلع حزيران/يونيو 2016 ساهم في 
زيادة عدد الحفارات في مجال زيت وغاز السجيل في الواليات المتحدة ألول مرة منذ عامين.
اآلبار  فيه عدد  قدرت  تقريراً  نشرت  قد  االستشارية   Rystad Energy وكانت مؤسسة 
في  السجيل  زيت  منظومات  مختلف  في  بئر   3900 بحوالي  إكمالها  يتم  لم  والتي  المحفورة 
الواليات المتحدة األمريكية، منها 1200 بئر في Permian Basin، و1000 بئر في منظومة 
Eagle Ford، و850 بئراً في Bakken Formation، و620 بئراً في Niobrara، و270 

بئراً تتوزع على باقي المنظومات.
هو  بها،  تمنّى  التي  الخسائر  اإلنتاج رغم  متابعة  أن  األخرى  الشركات  بعض  واعتبرت 
أن  أمل  على  القروض،  بعض  تسديد  من  تمكنها  نقدية  سيولة  على  للحصول  الوحيد  السبيل 
تتحسن أسعار النفط وتعوض خسائرها بدل أن تلجأ إلى إعالن إفالسها وإعادة هيكلتها. كما 
 Marathon تضمنت النتائج المالية لعدد من الشركات الكبرى خسائر واضحة، مثل شركة
Oil التي بلغ صافي خسائرها في الربع الثالث من عام 2016 نحو 192 مليون دوالر، ومثلها 
شركة ConocoPhillips التي أعلنت عن خسارة تقارب 1 مليار دوالر خالل نفس الفترة، 
رغم ارتفاع إنتاجها بمعدل 3 مليون برميل مكافئ نفط في اليوم خالل الربع الثالث من عام 
2016 مقارنة مع الربع الثالث من عام 2015، ليبلغ حجم خسائرها اإلجمالية خالل األشهر 
تراجعاً  الشركات  بينما سجلت بعض  مليار دوالر.   3.6 2016 نحو  األولى من عام  التسعة 
في األرباح فقط، مثل شركة Suncor Energy التي بلغت عوائدها في الربع الثالث من عام 
2016 حوالي 346 مليون دوالر، مقابل 410 مليون دوالر في الربع الثالث من عام 2015 6.
قرارات  أن   ،2016 عام  مطلع  في  نشر    Wood Mackenzie لمؤسسة  تقرير  وذكر 
4 http://fuelfix.com/blog/2016/09/12/135-oil-companies-are-on-the-edge-of-bankruptcy-so-why-

is-that-good-news/ 
5  http://peak-oil.org/peak-oil-review-25-april-2016/
6  Oil Voice, 27/10/2016.
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2014 وعام  تأجيلها بين نهاية عام  تم  العالم  في  كبيراً  68 مشروعاً  المتعلقة بنحو  االستثمار 
2015، وقدرت تكاليفها الرأسمالية بأكثر من 380 مليون دوالر. وبين التقرير أن مشاريع المياه 
العميقة كانت األكثر تأثراً، حيث تم خالل النصف الثاني من عام 2015 تأجيل 22 مشروعاً 
إضافياً كان من المفترض أن تطور 7 مليارات برميل مكافئ نفط من االحتياطيات التجارية، 
وأشار التقرير إلى أن 90% من االحتياطيات النفطية التي تأخرت مشاريعها تتوزع بين كندا، 
مشاريع  وهي  األمريكية.  المتحدة  والواليات  والنرويج،  ونيجيريا،  وكازاخستان،  وأنغوال، 
تتضمن رمال القار، والنفط التقليدي، سواء على اليابسة أو في المغمورة. أما المشاريع التي تم 
تأخيرها والمتعلقة بتطوير االحتياطيات الغازية ، فيتوزع 85% منها بين موزمبيق، وأستراليا، 
وماليزيا، وإندونيسيا. كما أوضح التقرير أن من بين المشاريع المذكورة ما تم تأجيله إلى الفترة 

الممتدة بين 2016 إلى 2020، وهي مشاريع تبلغ نفقاتها الرأسمالية 170 مليار دوالر. 
في نفس السياق، ذكر بنك Barclays في منظوره لإلنفاق في مجال االستكشاف واإلنتاج 
)Barclays’ E&P Spending Outlook( في شهر كانون الثاني/يناير 2016 أن الشركات 
العاملة في مجال االستكشاف واإلنتاج تخطط لخفض نفقاتها بنسبة 15% خالل عام 2016. 
أن اإلنفاق انخفض بنسبة  في شهر آذار/مارس إلى تعديل الرقم مؤكداً  البنك عاد الحقاً  لكن 
 2015 بين عامي   %27 بنسبة  ينخفض  2014، وسوف  2015 مقارنة مع عام  23% عام 
و2016، أي بنسبة تصل إلى 44% في عام 2016 مقارنة مع عام 2014. وبيّن تقرير البنك 
التراجع  إلى  يميل  وكندا(  المتحدة  )الواليات  الشمالية  أمريكا  في  العاملة  الشركات  إنفاق  أن 
بنسبة إجمالية تبلغ 40%، حيث سيتراجع إنفاق المؤسسات الكبيرة بنسبة 52%، والمؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة بنسبة 7%44.
 Wood Mackenzie وفي أواخر شهر نيسان/أبريل 2016، رسم تقرير آخر لمؤسسة
صورة مظلمة إلجمالي إنتاج النفط العالمي مبيناً أن تراجع نجاح عمليات االستكشاف وتراجع 
ميزانيات االستكشاف والتطوير بسبب تراجع أسعار النفط سوف يؤدي إلى نقص في اإلنتاج 
بمعدل 4.5 مليون ب/ي في عام 2035، موضحاً أن النجاح في عمليات االستكشاف تراجع 
إلى النصف بين عامي 2008 و2015. وبينت التفاصيل التي وردت في التقرير أنه تم اكتشاف 
19 مليار برميل سنوياً بين عامي 2008 و2011، بينما جرى اكتشاف 8 مليارات برميل فقط 
سنوياً بين عامي 2012 و2015، أما خالل عام 2015 فقد جرى اكتشاف حوالي 2.9 مليار 
برميل فقط8، وأشار التقرير إلى أن الصناعة البترولية سوف تنفق نحو 40 مليار دوالر سنوياً 
على عمليات االستكشاف والتقييم بين عامي 2016 و2018، وهو ما يوازي نصف اإلنفاق 

السنوي بين عامي 2012 و2014 9.

7 Oil and Gas Journal, Barclays: Global E&P spending drop revised to 27% for 2016. 18/3/2016 
http://www.ogj.com/articles/2016/03/barclays-global-e-p-spending-drop-revised-to-27-
for-2016.html 

8  هذا الرقم يطابق تقريباً الرقم الذي تم احتسابه من قبل إدارة الشؤون الفنية في أوابك )3 مليار برميل( وقد ورد في 
تقرير األمين العام السنوي الحادي واألربعين.

9  Wood Mackenzie, Global oil supply shortfall of 4.5 million b/d by 2035 if exploration results 
don›t improve, 27/4/2016. http://www.woodmac.com/media-centre/12531899  
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كما ذكرت مؤسسة IHS في تحليل10 لها نشر في منتصف عام 2016، أن حجم االكتشافات 
التقليدية من النفط والغاز خارج دول أمريكا الشمالية في تراجع مستمر بلغ أدنى قيمة له منذ 
عام 1952، مبينة أن عام 2015 شهد اكتشاف 12 مليار برميل مكافئ نفط، منها نحو 2.8 
مليار برميل من النفط فقط11، والباقي من الغاز، مما يجعل حجم اكتشافات الغاز أكبر من حجم 
اكتشافات النفط للعام الخامس على التوالي. وأشار التحليل إلى أن عام 2016 لن يشهد تغيراً 
نفقاتها،  إلى ضغط  الشركات  وتوجه  النفط  أسعار  تراجع  في ضوء  المنحى خاصة  هذا  عن 
ذلك أن عدد اآلبار االستكشافية والتقييمية التي تم حفرها خارج أمريكا الشمالية عام 2015 
اآلبار  عدد  أن  التحليل  بين  كما   .2012 عام  بئر   5300 مع  مقارنة  بئر،   4300 يتجاوز  لم 
االستكشافية والتقييمية في المياه العميقة انخفض بنسبة 20% بين عام 2014 و2015، بينما 

انخفض العدد بنسبة 40% بالنسبة لآلبار شديدة العمق.
يشير مضمون التحليل المذكور عملياً إلى أن هناك فجوة قد تظهر في كميات اإلنتاج خالل 
السنوات القليلة القادمة قد تؤثر على مدى قدرة السوق على تلبية الطلب على النفط، ذلك أن 
العديد من الشركات الكبيرة حولت قسماً هاماً من استثماراتها نحو سوق زيت وغاز السجيل 
في الواليات المتحدة حتى عام 2014، لكن تراجع أسعار النفط جعل هذه الشركات تخفض 
ميزانياتها مثلها مثل تلك العاملة في سوق النفط والغاز التقليديين، لذلك ال يبدو أن إنتاج زيت 
في سوق  حدوثه  المحتمل  الفراغ  لسد  كافياً  سيكون  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  السجيل 
العديد من  فيما لو استمر الوضع على ما هو عليه، خاصة وأن  اإلنتاج خالل بضع سنوات 
زيادة  من  بدالً  المعروفة  حقولها  تطوير  نحو  االستثمارات  من  المزيد  توجه  باتت  الشركات 
من  فعالً  لوحظ  المرتفعة. وقد  المخاطر  المكلفة وذات  االستثمارات في عمليات االستكشاف 
خالل بيانات إدارة معلومات الطاقة األمريكية EIA أن إنتاج النفط في الواليات المتحدة تراجع 
بمقدار زاد عن 761 ألف ب/ي في شهر نيسان/أبريل 2016 مقارنة مع نفس الشهر من عام 

.12 2015
وتأثرت شركات الخدمة بدورها بتراجع أسعار النفط، حيث أدى تراجع نشاط الشركات 
العاملة في االستكشاف واإلنتاج إلى تقديم عدد أقل من العقود لشركات الخدمة، وهذا ما ضيّق 
حجم سوق الخدمات وسمح بفرض شروط تفاوضية خفضت بدورها من أسعار الخدمات، مما 
قاد إلى تراجع عوائد هذا النوع من الشركات، وسجلت الشركات وسطياً تراجع العوائد بنسبة 
العوائد على  بلغ تراجع  بينما   ،2016 2015 والربع األول من  الرابع من  الربع  بين   %16

أساس سنوي نحو 30% )الشكل 1-2(.

10 Conventional Discoveries Outside North America Continue Their Decline; 2015 Marked Lowest 
Year for Discovered Oil and Gas Volumes Since 1952. http://press.ihs.com/press-release/energy-
power-media/conventional-discoveries-outside-north-america-continue-their-decli 

11   تقريباً نفس رقم مؤسسة Wood Mackenzie ونفس رقم أوابك المنشور سابقاً.
12   بلغ معدل إنتاج النفط األمريكي أعلى قيمة له في ذلك الشهر وهي: 9.69 مليون ب/ي في عام 2015، منها نحو 

48 % من زيت السجيل.
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الشكل )2– 1(
تراجع عوائد شركات الخدمة

مصدر البيانات: Rystad Energy ،Subsea players face challenging times ahead، مايو، 2016.

وبشكل عام سجلت الشركات البترولية في الربع األول من عام 2016 تراجعاً في العوائد 
بلغ 16% مقارنة مع الربع األخير من عام 2015، وكانت الشركات العاملة في المسح الزلزالي 

األكثر تأثراً حيث انخفضت عوائدها بمعدل %22.

النفط والغاز، حيث  من ناحية أخرى شهد عام 2016 ظهور تغيرات واضحة في سوق 
دخلت أول شحنة من غاز السجيل األمريكي إلى األسواق العالمية متجهة إلى البرازيل في شهر 

شباط/فبراير، وبلغ حجم الحمولة نحو 85 مليون متر مكعب من الغاز المسال. 

وأعلنت إيران أن إنتاجها من النفط سيصل إلى 4 مليون ب/ي في منتصف عام 2016، 
مليون ب/ي عام   3.2 نحو  بلغ  الذي  إنتاجها  ألف ب/ي عن معدل   700 إلى  بارتفاع يصل 
2015 حسب بيانات أوبك. وقد ارتفع إنتاجها فعلياً ليصل إلى 3.4 مليون ب/ي في شهر آذار/
مارس 2016، وقدر متوسط إنتاجها عام 2016 بنحو 3.59 مليون ب/ي. وكانت إيران قد 
وقعت في مطلع عام 2016 على اتفاقية بقيمة 6 ماليين دوالر مع شركة Lukoil الروسية 
 .)Khouzestan( للقيام بعمليات االستكشاف في مشروعين جنوبي البالد في إقليم خوزستان

ويبدو أن الهند تأثرت بدورها بانخفاض أسعار النفط مما أثر على عمليات تطوير بعض 
الحقول فيها، وتجلى ذلك في أن الحكومة الهندية وبعد انقطاع دام ست سنوات، أعلنت في شهر 
أيار/مايو 2016 عن جولة عروض لتطوير 67 حقالً صغيراً للنفط والغاز في المغمورة وعلى 
اليابسة، يقدر االحتياطي الجيولوجي فيها بنحو 625 مليون برميل، وذلك  ضمن 46 عقداً على 
أساس اتفاقيات مشاركة باإلنتاج بشروط ميسرة وعوائد بسيطة، كما عرضت إعفاًء جمركياً 
كامالً على كافة المعدات والبضائع التي تستوردها الشركات الفائزة بالعقود في سبيل عمليات 
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التطوير. ومن ضمن حزمة التسهيالت التي قدمتها الحكومة الهندية حرية تسعير وتسويق النفط 
الهند قد قررت أن  النفط. وكانت  إنتاج  20% من ضرائب  الحقول، وخصم  والغاز من هذه 
الموعد النهائي لتقديم العروض هو 31 تشرين األول/أكتوبر 2016، ثم عادت لتمديد الموعد 
إلى 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، بعد أن أبدت العديد من الشركات المهتمة بالموضوع 
تخوفها من أن الحقول صغيرة الحجم، حيث تقل مساحة 40 حقالً من الحقول المعروضة عن 
25 كم مربع، وتقل مساحة نحو 20 حقالً عن 10 كم مربع، كما ال تزيد مساحة أحد الحقول 

المعروضة عن 2.35 كم مربع.

الثالث من عام 2016 شهد بعض التغيرات في التوقعات المستقبلية خاصة  إال أن الربع 
لزيت السجيل في ظل توجه أسعار النفط نحو االرتفاع، حيث أعلنت إدارة معلومات الطاقة 
 10.36 إلى  2040 ليصل  قد يتضاعف بحلول عام  السجيل  إنتاج زيت  أن   EIA األمريكية 
ضمن  اإلدارة  وذكرت   .2015 عام  في  ب/ي  مليون   4.98 بحوالي  مقارنة  ب/ي،  مليون 
»منظور الطاقة العالمية 201613« أن معظم هذه الزيادة في اإلنتاج سوف تكون من الواليات 
المتحدة األمريكية، بينما يأتي الباقي من روسيا وكندا واألرجنتين. وأكدت اإلدارة في تقريرها 
أن إنتاج زيت السجيل األمريكي بلغ 4.6 مليون ب/ي في شهر آذار/مارس عام 2015، لكنه 
7.1 مليون  يبلغ  2016، متنبئة أن  4.1 مليون ب/ي في شهر حزيران/يونيو  هبط إلى نحو 
ب/ي عام 2040، وذلك عند سيناريو مرجعي يصل فيه سعر نفط خام برنت إلى 136 دوالر/
تقييم   USGS البترول  لجيولوجيي  األمريكية  الجمعية  أعادت  المضمار  نفس  وفي  البرميل. 
مصادر زيت السجيل في بعض الحقول األمريكية وخلصت إلى أن حقل West Texas ربما 
التي   Wolfcamp Shale تشكيلة  في  تتركز  النفط  من  برميل  مليار   20 نحو  يحتوي على 
تحتوي أيضاً حسب نفس التقديرات على حوالي 453 مليار متر مكعب من الغاز. وهنا البد من 
التذكير بأن هذا النوع من التقديرات ال يعني الحصول على أي اكتشاف فيزيائي ملموس للنفط، 
بل هو عبارة عن تخمين لمصادر غير مكتشفة قابلة لإلنتاج فنياً، وحقيقة األمر أن الجمعية 
أو  النفط  اكتشاف  لكن  العلمية،  الخدمات  من  كبيراً  تقدم عدداً  البترول  األمريكية لجيولوجيي 
الغاز أمر آخر، إذ أنها فعلياً لم تكتشف قطرة نفط واحدة في كل تاريخها. وحتى تعلن عن تقييم 
لهذه الكمية الهائلة من النفط، تقوم الجمعية بدراسات جيولوجية وتطبيق نظريات علمية مختلفة 
ثم تسلّم بوجود تراكمات من النفط والغاز في منطقة ما، ويتولى اإلعالم غير المختص باقي 

الترويج للموضوع.

وفي أواخر عام 2016، عادت إدارة معلومات الطاقة األمريكية لتطلق منظوراً جديداً، إذ 
قّدرت أن يرتفع إنتاج زيت السجيل األمريكي في عام 2017 إلى 4.5 مليون ب/ي، متوقعة أن 
تأتي معظم الزيادة من حوض Permian في تكساس بمعدل 37 ألف ب/ي، ليصل معدل إنتاج 
إنتاج منظومة  يرتفع  أن  بينما توقعت  2.13 مليون ب/ي.  إلى  الحوض  السجيل من هذا  زيت 
Niobrara shale في واليتي وايومنغ وكولورادو بمعدل متواضع ال يزيد عن 3000 ب/ي. 

13 International Energy Outlook 2016
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فرأت  داكوتا،  شمال   Bakken و  تكساس،  جنوب   Eagle Ford في  السجيل  منظومات  أما 
إدارة معلومات الطاقة أن إنتاجهما سيستمر باالنخفاض. وقد أتى المنظور الجديد مدفوعاً بإعالن 
منظمة أوبك عن نيتها تخفيض إنتاجها بمعدل 1.2 مليون ب/ي في مطلع عام 2017، وما رافق 

ذلك من إعالن روسيا وبعض الدول األخرى عن تخفيض إنتاجها بمعدل 558 ألف ب/ي. 

وذكر »منظور الطاقة العالمية 2016« أن إنتاج كندا من زيت السجيل بلغ 0.45 مليون 
ب/ي في شهر كانون األول/ديسمبر 2014، وتراجع إلى 0.36 مليون ب/ي في مطلع عام 
CNEB، فإن تغير  الكندية  الوطنية  الطاقة  المتوفرة من هيئة  البيانات  إلى  2016، واستناداً 
معدل اإلنتاج السنوي من زيت السجيل الكندي يسير باتجاه التراجع منذ عام 2012، ويعود 
السبب الرئيسي في ذلك إلى منافسة رمال النفط في اجتذاب رؤوس األموال، مما يشير إلى أن 
تطوير مصادر رمال النفط يحظى بمزيد من االهتمام على حساب مصادر زيت السجيل. وفي 
هذا المقام ال تتوقع إدارة معلومات الطاقة األمريكية أن يزيد إنتاج زيت السجيل الكندي عن 
0.7 مليون ب/ي في عام 2040 وذلك في حال تراجع منافسة االستثمارات في رمال النفط 

مقابل االستثمارات في زيت السجيل.

وفي األرجنتين التي ال تزال في المراحل المبكرة من إنتاج زيت السجيل، بلغ إنتاج زيت 
السجيل نحو 0.03 مليون ب/ي في الربع األول من عام 2015، وتتوقع إدارة معلومات الطاقة 

األمريكية أن يبلغ هذا اإلنتاج حوالي 0.69 مليون ب/ي عام 2040.

قابلة  مصادر  تمتلك  التي  الدول  من  وغيرها  وأستراليا  وكولومبيا  والمكسيك  روسيا  أما 
لإلنتاج تقنياً من زيت السجيل، فلم يبلغ اإلنتاج مراحله التجارية في أي من هذه الدول حتى 
مطلع عام 2016، وإذا صدقت تكهنات إدارة معلومات الطاقة األمريكية حول ارتفاع أسعار 
النفط بعد عام 2020، فمن المتوقع أن يصل إنتاج هذه الدول مجتمعة من زيت السجيل إلى ما 

يقارب 1.8 مليون ب/ي في عام 2040.

ومع اقتراب نهاية عام 2016، كان قطاع النفط والغاز ال يزال يتعثر في ضوء اضطراب 
األسعار، لكن الشركات وخاصة الكبرى منها بدأت في اتخاذ منحى باتجاه التعافي من تأثير 

األزمة، تجلى في عدة نقاط أهمها:
1- تجنبها للمشاريع االستكشافية ذات المخاطر العالية والتركيز على المناطق ذات اإلمكانية 

األكثر أمالً.
2- التركيز على العوائد والقيمة مقابل الحجم، حيث اتجهت الصناعة نحو المناطق األقل 

كلفة، والتي يتوقع أن تظهر عوائدها على المدى القصير.
3- اتخاذ مسار آمن يعتمد على االستثمار في المناطق التي تحظى بدعم حكومي وشروط 

مالية مناسبة.

وربما كان من مظاهر التعافي في الصناعة البترولية ما بينته نتائج االستبيان الذي قامت به 
غرفة تجارة Aberdeen & Grampian في اسكتلندا بالتعاون مع معهد األبحاث االقتصادية 
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Fraser of Allander التابع لجامعة Strathclyde االسكتلندية في أواخر عام 2016، حيث 
أظهرت النتائج أن تسريح الطواقم من الشركات العاملة في الصناعة البترولية لم يتراجع خالل 
عام 2016، وقد يستمر خالل عام 2017، لكن بوتيرة أقل بكثير مما كان متوقعاً قبل ستة أشهر 
من االستبيان، حيث كانت الشركات العاملة تتوقع تسريح نحو 17% من طواقمها خالل عام 

2017، بينما انخفضت هذه النسبة إلى 5% في االستبيان األخير. 

المشاريع  في  نشاطها  من  جزء  استعادة  في  الشركات  بعض  بدأت  المضمار  نفس  وفي 
المرحلة  2016 تطوير  األول/ديسمبر  كانون  أقّرت في شهر  التي   BP الكبرى، مثل شركة 
الثانية من مشروع Mad Dog الواقع في المياه العميقة في خليج المكسيك، والذي تقدر كلفته 
بنحو 9 مليارات دوالر، وهو مشروع يتضمن تشغيل منصة إنتاج عائمة باستطاعة تصل إلى 
140 ألف ب/ي وتتصل مع 14 بئراً، ومن المخطط أن يبدأ اإلنتاج من المشروع في أواخر 
عام 2021. كما وقعت شركة Total على اتفاقية بقيمة 2 مليار دوالر مع إيران لتطوير جزء 
من مشروع المرحلة 11 من حقل فارس الجنوبي في الخليج العربي، وهي مرحلة يتوقع أن 

تساهم في رفد إنتاج الحقل بنحو 51 مليون م3/ي من الغاز في عام 2020.

وتمكنت الدانمرك من منح 16 ترخيصاً استكشافياً للنفط والغاز في بحر الشمال حصلت 
المتعلقة  الدراسات  أعمال  قيمة  وقدرت  عروض،  جوالت  سبعة  ضمن  شركة   12 عليها 

بالتراخيص الجديدة بنحو 153 مليون دوالر.

لمناطق مستكشفة  )OGA( عن جولة عروض  بريطانيا  في  والغاز  النفط  هيئة  وأعلنت 
سابقاً ومناطق جديدة في الرصيف القاري في بحر الشمال، تشمل 1200 قاطع جديد وأكثرها 
البريطانية،  مغطى بمسوحات زلزالية جديدة تم تمويلها ألول مرة في تاريخها من الحكومة 

وعرضت مجاناً على الشركات المهتمة.

للغاز   Alder حقل  وضعت   Chevron شركة  أن  المجال  هذا  في  للنظر  الالفت  ومن 
الطبيعي والمتكثفات في بحر الشمال على اإلنتاج في أواخر عام 2016، وهو حقل اكتشف عام 
1975، ولم يوضع على اإلنتاج منذ ذلك الوقت إذ اعتبر أن تطوير الحقل في ذلك الوقت ضرب 
من المستحيل كونه يقع على عمق 4480 م تحت سطح البحر، وفي مياه يبلغ عمقها 150 م 
ويتوضع المكمن فيه تحت ضغط مرتفع وحرارة عالية، وبررت الشركة خطوتها هذه بتضافر 
التقنيات الحديثة مع توفر البنية التحتية الالزمة للمعالجة والنقل قريباً من منطقة الحقل )على 
بعد 28 كم(. وال يمكن إخفاء الدور التجاري للموضوع، إذ أن عامل المخاطرة شبه معدوم ألن 
الحقل مكتشف سابقاً، وتبلغ االستطاعة التصميمية للمشروع نحو 14 ألف ب/ي من المتكثفات، 

وأكثر من 3 ماليين م3/ي من الغاز.

لقد استثمرت الصناعة البترولية نحو 169 مليار دوالر في عمليات االستكشاف بين عامي 
2006 و 2015، وهذا ما أضاف نحو 72 مليار برميل مكافئ نفط إلى مصادرها األساسية، 
منها حوالي 25 مليار برميل مكافئ نفط من المنظومات غير التقليدية، وبلغت الكلفة الوسطية 
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لالكتشافات ما يعادل 1.78 دوالر لكل برميل مكافئ نفط جديد أضيف إلى المصادر. وأشار 
تقرير لمؤسسة Wood Mackenzie صدر في الربع الثالث من عام 2016 إلى أن المصادر 
النفط حيث  في ضوء تراجع أسعار  كبيراً  المتوقع( اهتماماً  التقليدية القت )على عكس  غير 
استقطبت 15% من النفقات المخصصة لعمليات االستكشاف، مما جعل عوائدها تتفوق على 
أن  النتائج في ضوء  النوع من  هذا  إلى  النظر  بمكان  الضرورة  لكن من  التقليدية.  المصادر 
من  يكون  فلن  وبالتالي  األقل،  المخاطرة  عامل  ذات  المشاريع  إلى  عموماً  اتجهت  الصناعة 
الغريب أن تظهر نتائج أزمة تراجع أسعار النفط في السنوات القليلة القادمة على شكل تراجع 

في االحتياطيات أو على األقل في معدالت اإلنتاج إذا بقي وضع األسعار كما هو عليه حالياً.

مناحي  مختلف  في  النشاطات  من  متعددة  مستويات  العربية  الدول  شهدت  ناحيتها،  من 
الصناعة البترولية، فعلى سبيل المثال تم في اإلمارات العربية المتحدة افتتاح منشأة محاكاة 
الحفر  في  والكفاءة  السالمة  لتحسين مستوى  التدريب  بعمليات  تعنى  دبي،  في  متقدمة جديدة 
البحري والعمليات البحرية. وسوف تسمح هذه المنشأة باختبار العمليات المخطط لها، في بيئة 
تحاكي البيئة الحقيقية في الحقول مما سوف يعزز إجراءات األمن والسالمة ويساهم في توفير 

الوقت والمال. 

كما دشنت اإلمارات بشكل رسمي في شهر نيسان/أبريل 2016 مجمع »الحصن« لمعالجة 
الغاز الحامض في حقل شاه التابع لشركة »أبو ظبي لتطوير الغاز المحدودة )الحصن للغاز(«، 
شركة  بين  مشترك  مشروع  وهو  األوسط،  الشرق  منطقة  في  نوعه  من  األكبر  يعد  والذي 
»بترول أبو ظبي الوطنية« ADNOC وشركة Occidental Petroleum. ومن المخطط 
المتكثفات،  من  ألف ب/ي  و33  الطبيعي،  الغاز  من  م3/ي  مليون   14 نحو  المجمع  ينتج  أن 

و4400 طن من سوائل الغاز الطبيعي و9900 طن من حبيبات الكبريت. 
 2015 بين عامي  مليار دوالر   25 تستثمر  أن  اإلمارات وضعت في خططها  أن  يذكر 
و2020 ضمن طموحها لرفع معدل إنتاج النفط في البالد إلى نحو 3.5 مليون ب/ي في عام 
 ADNOC 2018. وضمن هذا التوجه، كانت شركة »الظفرة للبترول« والتي تمتلك شركة
60% من حصصها، قد أعلنت في أواخر عام 2015 أنها ستعمل على إنتاج النفط من ثالث 
الحدود مع  أبو ظبي قرب  الواقع جنوب غرب  »حليبة«  األولى هي حقل  المنطقة  مناطق، 
عمان، وهو حقل اكتشف في التسعينات من القرن الماضي عبر بئرين استكشافيين، وأجريت 
عليه مسوحات زلزالية جديدة عام 2014، وحفرت فيه 5 آبار تقييم. ومن المخطط أن يوضع 
الحقل على اإلنتاج في الربع األخير من عام 2017 ويتوقع أن يصل معدل إنتاجه إلى 30 ألف 
ب/ي. كما تعمل شركة الظفرة على متابعة عمليات االستكشاف في المنطقة مركزة أنظارها 
على حقول »بو قلة«، و«الرقيعة« شمال حقل حليبة، للحفاظ على معدالت اإلنتاج بعد عام 

.2026

وتقع منطقة التطوير الثانية جنوب غرب أبو ظبي قرب الحدود مع السعودية، وهي منطقة 
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حفرت فيها 6 آبار بين عامي 1960- 1970، وتركز الشركة على حقل »ظفرة- المشاش« 
الذي أجري عليه مسح زلزالي عام 2014، وسوف يحفر فيه بئران تقييمان عام 2018.

 »1B و»أدنوك  دانة«  »بو  حقول  وتضم  المغمورة  في  فتقع  الثالثة  التطوير  منطقة  أما 
الجوراسي. وقد  العصر  الكربوناتية من  المكامن  فيها هي  الرئيسي  1C« والهدف  و»أدنوك 
أجري مسح زلزالي ثالثي األبعاد على المنطقة عام 2015، ومن المتوقع أن يتم بدء اإلنتاج 

من الحقول الثالثة في النصف الثاني من عام 2025.

وفي مملكة البحرين، جرى توقيع اتفاقية بقيمة 355 مليون دوالر مع شركة JGC اليابانية 
إلنشاء مصنع غاز تابع لشركة »توسعة غاز البحرين الوطنية«. وسوف يقوم المصنع بمعالجة 
على  يعمل  سوف  كما  البحرين،  حقل  من  المنتج  المرافق  الغاز  من  م3/ي  مليون   9.9 نحو 
في  الفائض  الغاز  وحقن  وإعادة ضغط  والنفثا(،  المسال  البترول  )غاز  السوائل  استخالص 
أن تستغرق  المتوقع  ومن  الغاز.  لمعالجة وتجفيف  بنظام  المصنع  يتم تجهيز  الحقل، وسوف 
أعمال إنشاء المشروع 32 شهراً، على أن يتم اعتماد التشغيل التجريبي وبدء التشغيل الفعلي 

في شهر أيلول/ سبتمبر 2018.

وفي أواخر عام 2016، تم التوقيع على أربع اتفاقيات بين »شركة نفط البحرين« و»شركة 
االستكشافية  اإلمكانيات  لتقييم  الدعوة  لها  وجهت  التي   Eni شركة  مع  للبترول«،  تطوير 
 Eni واإلنتاجية لبعض المواقع في البحرين. وبموجب االتفاقيات الموقعة سوف يتاح لشركة
الوصول إلى البيانات المتعلقة بمواقع مختلفة على اليابسة وفي المغمورة، ويجري الحقاً تقييم 
النتائج التي ستحصل عليها Eni ويتم في ضوء ذلك النظر في شأن التعاون المشترك لتطوير 

مصادر الطاقة في المملكة.

 JGC Gulf International كما وقعت شركة »توسعة غاز البحرين الوطنية« مع شركة
الثاني من  العقد الجزء  أنابيب. ويشكل  لبناء منشأة تخزين وخط  عقد توريد وتصميم وتشييد 
مشروع مصنع غاز البحرين، وسيشمل العقد تشييد منشآت التخزين وخطوط األنابيب تركيب 
نظام خط أنابيب جديد لنقل الغاز من محطات الضغط إلى خط اإلنتاج الجديد؛ باإلضافة إلى 
نظام خط أنابيب غاز مصمم إلعادة مخلفات الغاز ألغراض إعادة الحقن، وخط أنابيب إضافي 

بطول 21 كيلومتر إليصال غاز البوتان إلى سترة.

أجل  من  سترة  في  التخزين  مرافق  على  تعديالت  إدخال  أيضاً  العقد  هذا  نطاق  ويشمل 
استيعاب اإلنتاج اإلضافي من خط إنتاج الغاز الجديد. كما سيتضمن المشروع مرحلة استصالح 
األراضي وتركيب خزانين إضافيين، األول بطاقة تخزين تبلغ 200 ألف برميل من البروبان، 
والثاني بطاقة تخزين تبلغ 100 ألف برميل من البوتان، باإلضافة إلى المعدات المساعدة. ومن 
المتوقع أن يكتمل المشروع خالل 24 شهراً، بينما سيتم تشغيل مشروع مصنع غاز البحرين 

بشكل كامل بحلول الربع الرابع من عام 2018.
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  Independent Resources Ksar Hadada وفي الجمهورية التونسية، حصلت شركة
في الشركة  وحصلت  اليابسة.   على  االستكشافي  حدادا«  »قصر  امتياز  كامل حصص  على 
5 أيار/مايو 2016 على موافقة »اللجنة االستشارية للهيدروكربونات14« على تمديد عملها في 
االمتياز حتى 6 آب/أغسطس 2017. كما صادقت الحكومة التونسية على قرار بتمديد فترة 
عمل شركة Gulfsands في امتياز »شربان« حتى 12 حزيران/يوليو 2017 على أن تقوم 
الشركة بإجراء مسح زلزالي ثنائي األبعاد على 200 كم طولي، وتحفر بئرا استكشافياً واحداً 

خالل هذه الفترة. يغطي االمتياز الواقع قرب مدينة صفاقس مساحة 1940 كم مربع.

 PA Resources شركة  حصص  كامل  الحكومية  التونســـية   ETAP شركة  واشترت 
Tunisia وشركائها في كل التراخيص التي كانت الشركة قد حصلت عليها سابقاً. 

برميل  على  عوائدها  صافي  أن   Serinus Energy شركة  ذكرت  أخرى،  جهة  من 
إلى  2015 عام  من  الرابع  الربع  ضمن  ن  م  دوالر/ب   4.55 من  ارتفع  التونسي   النفط 
11.44 دوالر/ب م ن في الربع األول من عام 2016، وعزت الشركة ذلك إلى جهودها في 
تخفيض التكاليف، مبينة أن التدفق النقدي سيبقى إيجابياً في مناطق عملها في تونس حتى لو 

انخفض سعر النفط إلى 30 دوالر/البرميل.

وفي الجمهورية الجزائرية وقعت شركة »سوناطراك« على عقد )دراسة وشراء وإنشاء 
تأهيل  وذلك إلعادة   ،JGC Algeria Spaو ،JGC Corporation مع شركتي  وتشغيل( 
وبناء نظام إنتاج جديد في الوحدات الجنوبية لحقل حاسي مسعود، ومن المتوقع أن ينجز العمل 
»سوناطراك« استراتيجية جديدة  اتبعت شركة  48 شهراً. من جهة أخرى   -24 في غضون 
للنفط  حقالً   20 في  بشراء حصص  المهتمة  الشركات  مع  المباشر  الثنائي  بالتفاوض  تقضي 

والغاز ضمن البالد.
وفي المملكة العربية السعودية، جرى التوقيع على اتفاقية بين شركتي أرامكو السعودية، 
وتدير  وتشغل  تمتلك   50/50 بنسبة  مشتركة  شركة  لتشكيل  األمريكية   Rowan ومجموعة 
في  المملكة  في  أعمالها  الجديدة  الشركة  تبدأ  أن  المتوقع  السعودية. ومن  في  بحرية  حفارات 
الحفارات  من  ثالث  بتقديم   Rowan شركة  ستساهم  حيث   ،2017 عام  من  الثاني  النصف 
ذاتية الرفع، تضيف لها حفارتين الحقاً في أواخر عام 2018، بينما تساهم أرامكو السعودية 

بحفارتين من النوع نفسه.

ومنحت شركة أرامكو السعودية عقد تصميم وتنفيذ وتركيب بقيمة 1.6 مليار دوالر الئتالف 
Larsen & Toubro Hydrocar-و ،EMAS CHIYODA Subsea مكون من شركتي

bon، وذلك ضمن المرحلة الثانية من تطوير حقل »الحصباة« للغاز الطبيعي. 

أربعة  آخر  أنها وقعت   2016 تموز/يوليو  في شهر  السعودية  أرامكو  وقد ذكرت شركة 
والذي سيتم  والكهرباء،  للغاز  الفاضلي  لمشروع  واإلنشاء  الهندسة  أعمال  رئيسية من  عقود 
14  Comité Consultatif des Hydrocarbures
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تنفيذه شمال غرب مدينة الجبيل بالمنطقة الشرقية، وذلك تحقيقاً للتوسع الكبير في إنتاج الغاز 
لتلبية الطلب المحلي المتنامي على الطاقة في المملكة، وزيادة كفاءة استخدام الوقود في قطاع 
التوليد المشترك للطاقة  الكهرباء. حيث وقعت إضافة لما ذكر أعاله على عقد إنشاء مرافق 
والبخار مع الشركة السعودية للكهرباء وفرع شركة الطاقة الدولية، وعقد إنشاء المرافق السكنية 
الفاضلي ستكون فريدة  القابضة لالستثمار. وبينت أن شبكة غاز  السبيعي وأبناؤه  مع شركة 
البيئية تحقيق أعلى معدالت استخالص  الناحية  من نوعها، حيث سيراعى في تصميمها من 
الكبريت بواقع 99.9٪ من خالل االعتماد على عملية معالجة غاز العادم في المعمل بما يتفق 
يتم  المتوقع أن  ومن  البيئة والمقدرات الطبيعية.  مع معايير أرامكو السعودية للمحافظة على 

إنجاز المشروع في أواخر عام 2019. 

في  الغاز  إلمدادات  الرئيسة  المنظومة  مكونات  أهم  أحد  إنجازه  بعد  المعمل  هذا  وسيمثل 
المملكة، إذ من المقرر أن تبلغ طاقة المعالجة اإلجمالية للمعمل حوالي 71 مليون م3/ي من الغاز 
غير المصاحب، منها 56 مليون م3/ي من حقل الحصباة البحري، و14 مليون م3/ي من الغاز 
من حقل الخرسانية البري. ويُتوقع أن ينتج المعمل 42.5 مليون م3/ي من غاز البيع، و4000 
طن متري في اليوم من الكبريت، وأكثر من 13 مليون م3/ي من الغاز لتشغيل محطة مجاورة 
 1100 نحو  وتنتج  للمحطة  والبخار  الطاقة  متطلبات  ستلبي  والتي  للكهرباء  المشترك  للتوليد 
ميغاواط من الكهرباء. كما أشارت أرامكو السعودية إلى أن مشاريع تطوير حقول الغاز الجديدة 
البرية والبحرية في كل من واسط ومدين والفاضلي ستضيف قرابة 142 مليون متر مكعب من 
الغاز غير المصاحب لطاقة المعالجة في شبكة الغاز الرئيسة، وسوف تسهم في الوصول بالطاقة 

اإلنتاجية للغاز في المملكة إلى أكثر من 481 مليون م3/ي من الغاز بحلول العام 2020.

وعلى صعيد آخر، سجلت السعودية فتحاً علمياً جديداً حيث طّورت شركة أرامكو السعودية 
أول محاكي من نوعه في العالم بإمكانه معالجة تريليونات الخاليا. وتمكن المحاكي من تتبع 
عملية  وذلك خالل  السنين،  ماليين  عبر  الحقول  أحد  في  للمكمن  وصوله  حتى  النفط  هجرة 
استغرقت عشرة ساعات فقط، مما يفتح األفق واسعاً أمام عمليات االستكشاف في كافة مناطق 
قدرة  من   %75 تمثل  وحدة  ألف   150 باستخدام  المسبوق  غير  اإلنجاز  هذا  تحقّق  المملكة. 

كومبيوتر )شاهين 2( العمالق الموجود في جامعة الملك عبد هللا للعلوم والتقنية.
وفي جمهورية العراق، وخالل شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وجه معالي وزير النفط 
العراقي شركة نفط الجنوب لدعوة الشركات المتخصصة لتقديم عروضها لمشروع استراتيجي 
لتحلية مياه البحر، حيث من المخطط تنفيذ المشروع على مرحلتين لتحلية نحو 5 مليون ب/ي 

من ماء البحر ونقلها عبر شبكة أنابيب إلى حقول الجنوب في البصرة، وميسان، وذي قار15.
كما أعلنت وزارة النفط العراقية عن نيتها طرح مشروع لتطوير عدد من الحقول النفطية 
خيمة(،  أبو  راجي،  قصر،  أم  السندباد،  )حقول:  البصرة  محافظة  في  والصغيرة  المتوسطة 

15  وزارة النفط العراقية، الموقع الرسمي، 2016/11/5.
 1312=sid&article=file&News=name?index.php/oil.gov.iq//:https 
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في  األوسط  الفرات  وحقول  وجيلة(،  ديمة،  عمارة،  نور،  كميت،  )حقول:  ميسان  ومحافظة 
وسط العراق )حقول: مرجان، كفل، غرب الكفل(. واشترط اإلعالن على الشركات الفائزة بأن 

تستغل كامل الغاز المرافق المنتج من هذه الحقول16.

75 مليون دوالر من شركة  بقيمة  Petrofac على عقد لمدة عام واحد  وحصلت شركة 
نفط الجنوب لتوسيع منشأة لتصدير النفط في جنوب البالد، بحيث تقدم خدمات تشغيل وصيانة 
لمنشآت التصدير، ومنها منصة القياس والصيانة المركزية، وأربعة مراسي أحادية، إضافة 

إلى تحميل الناقالت.

وفي دولة قطر، أعلنت شركة Maersk Oil في شهر شباط/ فبراير 2016 أن مشروع 
تطوير حقل الشاهين الذي بدأ في عام 2012، يسير حسب المخطط، وأن 80% من عمليات 
الحفر قد أنجزت حتى ذلك التاريخ. كما جرى االتفاق بين شركة »قطر للبترول« مع شركة 
تكون  وسوف  الشمال«،  نفط  »شركة  اسم  تحت  جديدة  مشتركة  شركة  تشكيل  على   Total
القطرية  السواحل  قبالة  الشاهين  التركيز على عمليات تطوير وتشغيل مشروع حقل  مهمتها 
لمدة 25 سنة تبدأ من 2017/7/14. تمتلك شركة »قطر للبترول« 70% من حصص الشركة 

.Total الجديدة، ويؤول الباقي لشركة

 Chevron Morocco Exploration كما وقعت »قطر للبترول« على اتفاقية مع شركة
حصلت بموجبها على 30% من حصص ثالثة تراخيص واقعة في المياه العميقة قبالة السواحل 
المغربية، بينما يتقاسم باقي الحصص كل من »المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن« 
إلى  200 كم   -100 بعد  الثالثة على  التراخيص  تقع   .)%45( Chevron )25%( وشركة 
الغرب والشمال الغربي من مدينة أغادير، وتغطي مساحة تقارب 29200 كم مربع، وتتوضع 

في مياه يتراوح عمقها بين 100 إلى 4500 م.

إضافة إلى ذلك، اشترى ائتالف مكون من »صندوق الثروة السيادي القطري«، ومجموعة 
Glencore االستثمارية، حصة تبلغ 19.5% في شركة Rosneft الروسية، بقيمة بلغت نحو 

11 مليار دوالر.

وفي دولة الكويت، وقعت مؤسسة البترول الكويتية على اتفاقية خدمات فنية مع كل من 
شركتي BP وShell، حيث ستعمل الشركتان ضمن إطار عقود خدمة لتطوير بعض الحقول 
الكويتية. وقد أسندت إلى شركة BP مهمة الحفاظ على معدل إنتاج حقل »برقان الكبير« وهو 
ثاني أكبر حقول العالم وأكبر حقل منتج للنفط في الكويت حيث يضخ نحو 1.7 مليون ب/ي. 
بينما ستعنى شركة Shell بتطوير الحقول الشمالية في البالد لرفع إنتاجها من نحو 700 ألف 

ب/ي إلى ما يزيد على 1 مليون ب/ي17. 

16  وزارة النفط العراقية، الموقع الرسمي، 2016/10/23.
 https://oil.gov.iq/index.php?name=News&file=article&sid=1292 

17 BMI Research, Global Summary Oil & Gas Nov 2016.
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وذكرت شركة BP على موقعها اإللكتروني أن االتفاقية اإلطارية الموقعة مع »مؤسسة 
والغاز  النفط  مجال  في  للتعاون  الممكنة  الفرص  تحّري  تضمنت  الكويتية«  البترول 
ودراسة  المعزز  البترولي  االستخالص  حول  بنوداً  االتفاقية  تضمنت  كما  والبتروكيماويات، 

فرص االستثمار المشترك في مجال التنقيب عن النفط والغاز محلياً وعالميا18ً.
من  البالد  في  الثقيل  للنفط  انتاج  أول  أن  الكويت«  نفط  »شركة  أعلنت  أخرى،  من جهة 
حقل »الرتقة« سيبدأ في نهاية عام 2018 وسيكون بمعدل يتراوح بين 10- 15 ألف ب/ي، 
ثم سيرتفع المعدل تدريجياً ليصل إلى 60 ألف ب/ي خالل ستة أشهر من بدء اإلنتاج. وهو ما 
يعتبر المرحلة األولى في استراتيجية »مؤسسة البترول الكويتية« إلنتاج النفط الثقيل، حيث 
تتضمن المرحلة الثانية عمليات استكشاف وإنتاج لتطوير طاقة إنتاج النفط الثقيل والوصول بها 

إلى ما يناهز 280 ألف ب/ي بحلول عام 2030.
وفي ليبيا، حصلت شركة Technip على عقد بقيمة 500 مليون دوالر للعمل على المرحلة 
الثانية من تطوير مشروع حقل غاز »بحر السالم« قبالة السواحل الليبية، والذي تديره شركة19 
»مليته للنفط والغاز بي في فرع ليبيا« وهي شركة مشتركة بين »المؤسسة الوطنية للنفط«، 
وشركة Eni. ومن المقرر أن يتم وصل الحقل مع منصة »صبراتة« الموجودة في مياه عمقها 
190 م على بعد 110 كم من الساحل، حيث تخطط Technip  للبدء بالعمل في النصف الثاني 

من عام 2017 على أن يتم االنتهاء منه في النصف الثاني من عام 2018.

العامة  المصرية  »الهيئة  بين  تفاهم  مذكرة  توقيع  جرى  العربية،  مصر  جمهورية  وفي 
التفاهم  المذكرة  وشملت   ،)SOCAR( للنفط«  األذربيجانية  الوطنية  و«الشركة  للبترول« 
الطويل، وتضمنت أن  المدى  البترولية على  المشاريع  العديد من  لتنفيذ  والتعاون والمشاركة 
»ميدور«  يتم تكريرها في مصفاتي  النفط  2 مليون برميل من  SOCAR بتوريد نحو  تقوم 
ومجال  التحتية  والبنية  المسال  الغاز  مجال  في  التعاون  إلى  إضافة  للبترول،  و«النصر« 

البتروكيماويات وتطبيق نظام المبادالت بين النفط والمنتجات البترولية. 

»الهيئة  بين  شراكة  اتفاق  على   2016 الثاني/أكتوبر  تشرين  شهر  في  وقعت مصر  كما 
المصرية العامة للبترول« وشركة Kuwait Energy، وذلك للتعاون في حقل »سيبا« للغاز 
الطبيعي جنوب شرق البصرة بالعراق والذي تقدر احتياطياته بأكثر من 15 مليار متر مكعب 

من الغاز، ونحو 37 مليون برميل من المتكثفات.

ومـن المتوقـع أن يوضـع الحقـل علـى اإلنتـاج فـي عـام 2017 بمعـدل يقـارب 2 مليـون 
م3/ي، ترتفـع تدريجيـاً إلـى 2.8- 4 مليـون م3/ي. يعـد حقـل سـيبا ثانـي مشـروع شـراكة بيـن 
 الجانبيـن خـارج مصـر بعـد مشـاركة الهيئـة بنسـبة 10% فـي حقـل بتـرول »فيحـاء« فـي 

القاطع 9 بالبصرة. 
18  BP Press Release, BP and Kuwait Petroleum Corporation sign agreement outlining cooperation 

on oil, gas and petrochemicals, 30/3/2016. http://www.bp.com/en/global/corporate/press/press-
releases/bp-and-kuwait-petroleum-corporation-sign-agreement.html  

19  Mellitah Oil & Gas B.V. Libyan Branch
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يذكر أن معدل إنتاج حقل »فيحاء« بلغ حوالي 6000 ب/ي في شهر تشرين الثاني/أكتوبر 
2016، مع خطط لرفع ذلك إلى 15 ألف ب/ي بعد وضع البئر »فيحاء-2« على اإلنتاج، ومن 
المتوقع أن يصل إلى 50 ألف ب/ي في مطلع عام 2019 ليرتفع الحقاً إلى 150 ألف ب/ي في 

مرحلة التطوير الثانية بين عامي 2020 و 2021.

عام  منتصف  في   Schlumberger قبل  من  المملوكة   Onesubsea شركة  وحصلت 
2016 على عقد هندسة وشراء وتشييد من شركة »بالعيم للبترول« Petrobel بقيمة زادت 
عن 170 مليون دوالر. يهدف العقد إلى تقديم منظومة إنتاج تحت سطح البحر ألول مرحلة من 
Ros- مراحل تطوير اكتشاف »ظهر« الغازي قبالة السواحل المصرية.  يذكر هنا أن شركة
neft الروسية أعلنت في شهر كانون األول/ديسمبر 2016 عن شرائها 30% من حصص 
إمكانية شراء حصة  مليار دوالر، مع   1.6 مقابل  االكتشاف، وذلك  التي حققت   Eni شركة 
إضافية تعادل 5% قبل انتهاء عام 2017. وكانت شركة Eni قد أعلنت في 2016/11/25 عن 

بيع 10% من حصصها في اكتشاف »ظهر« لشركة BP مقابل 525 مليار دوالر.

على   EGAS الطبيعية«  للغازات  القابضة  المصرية  و«الشركة   BP شركة  واتفقت 
استثمارات تطوير المرحلة األولى من حقل »أتول« للغاز قبالة السواحل المصرية شرقي دلتا 
النيل. وذكرت BP أنها تتوقع بدء اإلنتاج من الحقل في النصف األول من 2018 وأنه من 
المنتظر أن ينتج نحو 8.5 مليون م3/ي. تقدر احتياطيات الحقل بحوالي 42 مليار متر مكعب 

من الغاز الطبيعي، و31 مليون برميل من المتكثفات. 

وفي مطلع شهر كانون األول/ديسمبر 2016، أعلنت »الهيئة المصرية العامة للبترول« 
نتيجة جولة العروض العالمية لعام 2016 للتنقيب عن النفط والغاز بالمناطق المطروحة في 
مساحتها  تزيد  مناطق   6 في  عروض   6 قبول  ثم  حيث  الغربية،  والصحراء  السويس  خليج 
مجتمعة عن 18912 كم مربع، وباستثمارات تبلغ 200 مليون دوالر، ومنح توقيع بقيمة 68.2 

مليون دوالر، وحفر 33 بئراً استكشافياً على األقل. 

شرق  »شمال   4 للقاطع  عرضها  عن   BP شركة  من  كالً  الفائزة  الشركات  وتضمنت 
رمضان« )219 كم2( باستثمارات حدها األدنى 46 مليون دوالر ومنحة توقيع 5 مليون دوالر 
وحفر 3 آبار، ومؤسسة Apache  عن عرضها للقاطع 6 »شمال غرب الرزاق« )4764 
كم2( باستثمارات حدها األدنى 60.6 مليون دوالر ومنحة توقيع 30 مليون دوالر وحفر 10 
 1591.5( الشاويش«  علم  7 »جنوب  للقاطع    Apacheمن مؤسسة المقدم  والعرض  آبار، 
كم2( باستثمارات حدها األدنى 12 مليون دوالر ومنحة توقيع 10 مليون دوالر وحفر 4 آبار، 
والعرض المقدم من شركة Apex International Energy عن عرضها للقاطع 8 »شمال 
غرب بدر الدين« )4179.5 كم2( باستثمارات حدها األدنى 19.4 مليون دوالر ومنحة توقيع 
 Apex International Energy 1.7 مليون دوالر وحفر 3 آبار، والعرض المقدم من شركة
للقاطع 9 »جنوب شرق مليحة« )2534.6 كم2( باستثمارات حدها األدنى 26.5 مليون دوالر 
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ومنحة توقيع 3.5 مليون دوالر وحفر 6 آبار، والعرض المقدم من شركة Shell للقاطع 11 
»شمال أم بركة« )5623.7 كم2( باستثمارات حدها األدنى 35.5 مليون دوالر ومنحة توقيع 

18 مليون دوالر وحفر 7 آبار.

وفي سلطنة عمان، وقعت الحكومة العمانية في مطلع عام 2016 على اتفاقية استكشاف 
الثانية من حقل  المرحلة  لتطوير   Oman Oil BP وشريكتها  باإلنتاج مع شركة  ومشاركة 
»خزان« للغاز الطبيعي الكتيم )tight gas( الواقع في جنوب القاطع 61، وبتكلفة تصل إلى 
16 مليار دوالر. وتتضمن شروط االتفاقية إضافة أكثر من 1000 كم مربع من المساحة إلى 
المرحلة  أن   BP وترى  مربع.  كم   2700 والبالغة  للقاطع  األصلية  المساحة  وغرب  جنوب 
األولى والثانية من عملية التطوير للحقل سوف تساهم في إنتاج نحو 42.5 مليون م3/ي من 

الغاز أي ما يعادل حوالي 40% من إجمالي اإلنتاج العماني من الغاز.

ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز من مرحلة التطوير األولى في أواخر عام 2017، بينما 
سوف يبدأ إنتاج الغاز من مرحلة التطوير الثانية في عام 2020.

من   %80 اكتمال  عن   2016 الثاني/نوفمبر  تشرين  شهر  في   BP Oman أعلنت  وقد 
المرحلة األولى من المشروع الذي يقع على بعد 350 كم إلى الجنوب من العاصمة مسقط، 
حيث تم حفر 38 بئراً من أصل 50 بئراً مخططة للمرحلة الحالية، بينما سيتم حفر 300 بئر 

خالل فترة حياة المشروع.

كما نجحت شركة »تنمية نفط عمان« في الحصول على تمويل قدره 4 مليار دوالر من 
الشركة  أنشطة  لدعم  التمويل  هذا  سيستخدم  حيث  الدولية،  المالية  المؤسسات  من  مجموعة 
من أكثر  استثمار  الشركة  وتعتزم  والغاز.   للنفط  جديدة  رئيسية  منشآت  بناء  تشمل  والتي 
20 مليار دوالر خالل السنوات الخمس القادمة للحفاظ على استدامة إنتاج الهيدروكربونات 
أكبر  وهو  المتكامل«،  هرويل  »رباب-  مشروع  ذلك  على  األمثلة  ومن  البعيد.  المدى  على 
مليون   240 لتطوير  الفرصة  وسيتيح  الرأسمالية،  التكاليف  حيث  من  الشركة  تنفذه  مشروع 
برميل من النفط و100 مليون برميل من المتكثفات، إضافة إلى تصدير نحو 28 مليار متر 

مكعب من الغاز غير المصاحب عندما يبدأ اإلنتاج في عام 2019.

وفي فلسطين المحتلة، اتفقت الشركة التي تدير عمليات حقل Leviathan للغاز الطبيعي 
على بيع 8 مليارات متر مكعب من الغاز لشركة توليد للكهرباء، وذلك عند وضع الحقل على 

اإلنتاج والذي يتوقع أن يكون بين عامي 2019 أو 2020. 
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وفيما يلي عرض موجز ألهم التطورات العربية والعالمية في مجال استكشاف البترول 
وإنتاجه: 

1-1 المسح الزلزالي

تراجع عدد فرق المسح الزلزالي العاملة في العالم للسنة الثالثة على التوالي، حيث بلغ 426 
فرقة في عام 2016 مقابل 488 فرقة في عام 2015، و531 فرقة في عام 2014 كما هو مبين 
في الجدول 2-1، وهذا أمر متوقع في ضوء تخفيض ميزانيات الشركات وتقليص حجم أعمالها 

بعد تراجع أسعار النفط في عام 2014.
الجدول 1-2

نشاط المسح الزلزالي في مختلف مناطق العالم، 2016-2012 
)فرقة / الشهر(

2016 2015 2014 2013 2012  
20 25 23  الشرق األوسط   33 21
42 48 52  أفريقيا   54 56
19 20 29  أوروبا   39 35
178 197 217 روسيا/ كومنولث الدول المستقلة 46 219
112 115 115  الشرق األقصى   67 122
31 60 62  الواليات المتحدة األمريكية   69 72
2 5 12  كندا   13 8
22 18 21  أمريكا الالتينية   34 32

 426  اجمالي العالم   355 565 531 488
Seismic Crew Report 2016 :المصدر

وباستثناء أمريكا الالتينية التي ارتفع متوسط عدد الفرق العاملة فيها بنسبة 22% )من 18 
الفرق  متوسط عدد  انخفض  فقد   ،)2016 عام  فرقة/الشهر   22 إلى   2015 عام  فرقة/الشهر 

العاملة في باقي مناطق العالم كما هو مبين في الشكل 2-2.
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الشكل )2– 2(
تغير عدد فرق المسح السيزمي بين عامي 2015 و 2016

العالم،  مناطق  في مختلف  الفرق  الزلزالي حسب عدد  المسح  نشاط   3-2 الشكل  ويظهر 
بدأ  العالم  مستوى  على  الزلزالي  المسح  في  العاملة  الفرق  عدد  أن  كيف  من خالله  ويالحظ 

بالتراجع بعد عام 2013.
الشكل )2– 3(

نشاط المسح الزلزالي في مختلف مناطق العالم، 2016-2012
)فرقة / الشهر(



تقرير األمني العام السنوي الثالث واألربعون 108

1-2 نشاط الحفر االستكشافي والتطويري  

أشار تقرير منظمة أوبك السنوي إلى أن عدد الحفارات العاملة في بعض الدول العربية20 
ارتفع بمقدار 38 حفارة من 484 حفارة عام 2014 إلى 522 حفارة عام 2015، وأتت هذه 
الزيادة من الكويت )13 حفارة(، وعمان )16 حفارة(، واإلمارات العربية )21 حفارة(. بينما 
انخفض عدد الحفارات العاملة في العراق )-4 حفارات(، ومصر )-8 حفارات(. ولم يتضمن 
تقرير أوبك بيانات عن عدد الحفارات العاملة في البحرين وتونس وسوريا واليمن لعام 2015.

يشار هنا إلى أن شركة Eni أنجزت بنجاح االختبار اإلنتاجي على البئر Zohr 2X، وهو 
أول بئر تقييمي في اكتشاف »ظهر« الواقع في قاطع شروق قبالة السواحل المصرية. حيث 
جرى اختبار 120 م من المكمن، وأنتج البئر نحو 1.25 مليون م3/ي من الغاز، وقد حّدت 
سعة المنشآت السطحية المتاحة من رفع معدل اإلنتاج خالل االختبار. وأظهر تحليل البيانات 
التي تم جمعها أن البئر يتمتع بطاقة إنتاجية عالية، حيث يقدر أن إنتاجه يمكن أن يصل إلى 7 
مليون م3/ي أي ما يعادل حوالي 46 ألف برميل مكافئ نفط يومياً. وكانت الشركة قد وضعت 
في برنامجها لتطوير الحقل حفر ثالثة آبار خالل عام 2016، كما بدأت بإنشاء محطة معالجة 

للغاز على اليابسة.

يوضح الشكل 2-4 عدد الحفارات العاملة في بعض الدول العربية عام 2015.
الشكل )2– 4(

عدد الحفارات العاملة في بعض الدول العربية عام 2015

الدول مرتبة حسب عدد الحفارات 

20  تتضمن: اإلمارات العربية، الجزائر، السعودية، العراق، قطر، الكويت، ليبيا، مصر، عمان.
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أما في باقي دول العالم، فقد انخفض عدد الحفارات العاملة21 من 2404 حفارة عام 2015 
إلى 1577 حفارة في عام 2016، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 34% عن عام 2015، ونسبة 

56% عن عام 2014، كما هو مبين في الجدول 2-2. 

يبين الشكل 2-5 وسطي عدد الحفارات العاملة في العالم بين عامي 2012 و2016.
الشكل )2– 5(

وسطى عدد الحفارات العاملة في العام، 2016-2012

بيانات 2016 للفترة ما بين كانون الثاني/يناير، وتشرين الثاني/نوفمبر

ويوضح الشكل 2-6 توزع الحفارات العاملة في العالم حسب المجموعات الدولية.
الشكل )2– 6(

توزع الحفارات العاملة في العالم، 2016

21  متوسط 11 شهراً خالل عام 2016.
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الجدول 2-2
معدل عدد الحفارات العاملة في مختلف مناطق العالم، 2016-2012 

)حفارة(

2016 2015 2014 2013 2012  
391 403 407  الشرق األوسط   356 372
85 109 134  أفريقيا   96 125
96 118 145  أوروبا   119 135
186 223 254  آسيا / الباسيفيك   241 246
499 1026 1860  الواليات المتحدة األمريكية   1919 1761
121 198 380  كندا   365 355
199 327 400  أمريكا الالتينية   423 419

 1577  اجمالي العالم   3519 3413 3580 2404
Baker Hughes, Jan. - Nov. 2016.

 2016 أيار/مايو  المتحدة أدنى مستوى له في شهر  الواليات  العاملة في  الحفارات  بلغ عدد 
التالية  األشهـــر  خـــالل  العاملة  الحفـــارات  عدد  في  النسبي  االرتفاع  ورغم  حفارات(   408(
)الشكل 2-7(، إال أن وسطي عدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة األمريكية في عام 2016 
)499 حفارة( شّكل نحو 51% من عدد الحفارات العاملة في البالد عام 2015 )977 حفارة(، وأقل 

من 27% من عدد الحفارات التي كانت تعمل في الواليات المتحدة عام 2014 )1862 حفارة(. 
الشكل )2– 7(

عدد الحفارات العاملة في الواليات المتحدة، 2016-2014
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وال ريب أن عدد الحفارات مرتبط بتغير أسعار النفط، وهذا ما يمكن تبينه بوضوح من 
الشكل 2-8، حيث يالحظ أن ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط يؤثر بشكل ملحوظ على ارتفاع 
بدوره على عدد اآلبار المحفورة  أو انخفاض عدد الحفارات العاملة. وهذا ما يعطي مؤشراً 
سواء التطويرية أو االستكشافية، ويمكن أن يعكس أيضاً على المدى البعيد التأثير على عدد 

االكتشافات الجديدة.
الشكل )2– 8(

عدد الحفارات العاملة في العالم والواليات المتحدة بالعالقة مع سعر النفط

FOB حسب األسعار الفورية لخام غرب تكساس

لقد نجحت بعض الدول العربية من خالل عمليات التنقيب واالستكشاف في تحقيق بعض 
االكتشافات الجديدة )الجدول 2-3(، ومنها على سبيل المثال:

 »Makhrouga-Laarich-Debbech « في قاطع Eni اكتشاف للنفط في تونس حققته شركة
عبر البئر االستكشافي »Laarich East-1« الذي حفر إلى عمق 4111 م وعثر على النفط 
في طبقات رمليـــة من عصري السلوري واألوردوفيشي، وقد أنتج البئر عند اختباره بمعدل 
التونسية،  العاصمة  من  الجنوب  إلى  كم   700 بعد  على  المذكور  القاطع  يقع  ب/ي.   2000

.ETAP »و»الشركة التونسية للنشاطات البترولية Eni وتتوزع حصصه بالتساوي بين

وفي الجزائر أعلنت شركة »سوناطراك« عن اكتشاف للنفط والغاز عبر البئر االستكشافي 
»REZ-1 bis« في ترخيص Hassi Bir Rekaiz الذي تمتلك 51% من حصصه، ويتوزع 
الباقي بالتساوي بين شركة PTT التايلندية، وشركة CNOOC الصينية. حفر البئر إلى عمق 
4037 م، وأنتج عند اختباره عبر تشكيلة الحفر 6152 ب/ي من النفط و184 ألف م3/ي من 
الغاز وذلك من تشكيلة TAGI، كما أنتج من تشكيلة أخرى »Ouargla« بمعدل 302 ب/ي 

من النفط، ونحو 5000 م3/ي من الغاز .
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ونجحت حملة الحفر التي قامت بها »سوناطراك« وشركاؤها في »حاسي بير ركايز« في 
تحقيق اكتشاف آخر للنفط والغاز عبر البئر »بو غوفا-BOG-2( »2(، إذ حفر البئر إلى عمق 
أنتج  4064 م في نهاية شهر نيسان/أبريل 2016، وجرى اختباره عبر تشكيلة الحفر حيث 
بمعدل 2406 ب/ي من النفط و82 ألف م3/ي من الغاز. يقع »حاسي بير ركايز« جنوب شرقي 

الجزائر، وتبلغ مساحته 2686 كم مربع.

وفي الكويت أعلنت شركة نفط الكويت في نهاية الربع األول من عام 2016 عن اكتشاف 
حقل نفطي جديد »جثاثيل أ« في منطقة »الجثاثيل« الواقعة غربي البالد إلى الشمال الغربي 
من حقل »المناقيش«، ومن المنتظر أن يشكل إضافة مهمة لطاقة الشركة اإلنتاجية والحتياطي 

البالد من النفط الخفيف والغاز. 

وسوف ينضم االكتشاف الجديد الذي وصل إلى طبقة »المارات« من العصر الجوراسي 
المرو«  »كراع  حقول  مثل  والغاز  الخفيف  للنفط  المنتجة  الجوراسية  الحقول  مجموعة  إلى 

و»كبد« و»رحية« و»أم الروس« و»ركسة« و»كحلولة«.

يشار هنا إلى أن وزارة النفط الكويتية ذكرت على موقعها الرسمي أن الكويت رصدت نحو 
34.5 مليار دينار كويتي )نحو 115 مليار دوالر( تنفق خالل خمس سنوات على مشاريع تنمية 
القطاع النفطي، سيخصص منها نحو 63% لقطاعي االستكشاف واإلنتاج. ومن بين المشاريع 
المخططة بناء 4 محطات تجميع، إضافة إلى تشغيل مشروع للنفط الثقيل، ورفع معدل إنتاج 

الغاز الطبيعي22.
وفي مصر، حققت شركة Eni بالتعاون مع BP اكتشافاً جديداً للغاز في منطقة تطوير جنوب 
بلطيم الواقعة شرقي دلتا النيل في شهر حزيران/يوينو 2016، وذلك عبر البئر االستكشافي 
Baltim SW-1 الذي حفر على بعد 12 كم من الشاطئ في مياه عمقها 25 م وبلغ عمق البئر 
3750 م، واخترق 62 م من السماكة الفعالة الحاملة للغاز ضمن صخور رملية ذات خصائص 

خزنية ممتازة.

التنقيبي  البئر   DNO فقد حفرت شركة  أوابك،  العربية غير األعضاء في  الدول  أما في 
Hayah-1 إلى عمق 3010 م في القاطع 36 الواقع جنوب غرب ُعمان ضمن حوض الربع 
الخالي، وعثرت الشركة فيه على بعض الشواهد الغازية فقط رغم وجود ثالثة مكامن يتمتع 
تم  التي  المعلومات  لكن  وتهجره.  البئر  تغلق  مما جعلها  منها بخصائص خزنية جيدة،  اثنان 

الحصول عليها خالل الحفر سوف تفيد في تقييم القاطع وتحديد مكان آبار أخرى.

حقل  أطراف  على  المغمورة  في  للغاز  جديد  اكتشاف  تحقيق  تم  المحتلة،  فلسطين  وفي 
»تامار« ضمن ترخيصي »Daniel East  و Daniel West« قدر االحتياطي المحتمل فيه 

بنحو 252 مليار متر مكعب.
22  وزارة النفط الكويتية، الموقع الرسمي، 2016/5/31

 aspx.1352/News/NewsEvents/www.moo.gov.kw//:http
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وفي المغرب، وبعد توقف دام قرابة عشر سنوات، أعلن »المكتب الوطني للهيدروكربونات 
 Tenerara امتياز  في   TE-6 البئر  بدء حفر  2016 عن  نيسان/أبريل  في شهر  والمعادن« 
للعصر  العائدة  الرملية  الصخور  من  محتمل  مكمن  الستهداف  البالد  شرق  شمال   Lakbir
الترياسي على عمق 2640 م. يقع االمتياز على بعد 120 كم من خط الغاز المغربي األوروبي 
الذي يربط الجزائر والمغرب مع شبكة الغاز اإلسبانية البرتغالية. ويتوزع االمتياز المذكور 
على 8 قواطع تغطي مساحة 14500 كم مربع، وقد حفرت فيه سابقاً 7 آبار، منها 5 آبار ذات 

احتماالت غازية، وقد جرى اختبار بئرين منها بنجاح، وهما:
1 بئر SBK-1: حفر عام 2000، وأنتج عند اختباره 155 ألف م3/ي من الغاز.	
1 بئر TE-5: حفر عام 2007، وأنتج عند اختباره بمعدل 42.5 ألف م3/ي من الغاز.	

وفي شهر آب/أغسطس أعلنت شركة Sound Energy PLC التي تتولى عمليات االمتياز 
م،   2665 إلى  البئر  عمق  وصل  أن  بعد   TE-6 البئر  في  للغاز  اكتشاف  تحقيق  عن  المذكور 
واخترق 28 م من السماكة الفعالة في مكمن TAGI. أنتج البئر عند اختباره بمعدل 481 ألف 
م3/ي، وهو معدل أعلى من التوقعات ويمثل كمية تجارية ممتازة حسبما أشارت له الشركة، التي 
قررت حفر جذع أفقي في البئر وتوقيفه لغاية االنتهاء من حفر بئرين آخرين لتحديد حدود المكمن.

أما في موريتانيا، فقد مثّل اكتشاف شركة Kosmos Energy  في أواخر شهر كانون 
الثاني/يناير 2016 ألكثر من 450 مليار متر مكعب من الغاز، أكبر اكتشاف للغاز في غرب 
أفريقيا خالل سنوات طويلة. تحقق االكتشاف عبر بئر Guembel-1 في الجزء الشمالي من 
هذا  أهمية  ورغم  وموريتانيا،  السنغال  بين  الحدود  جانبي  على   ،Saint Louis Profond
االكتشاف الذي قد يشكل مصدرا جديدا للدخل لكال البلدين الذين عانيا من ضعف االستثمارات 
األجنبية، إال أن تطويره ووضعه على اإلنتاج قد يتأخر بسبب عدة عوامل من أهمها أن البلدين 
بحاجة للتفاوض حول حقوق ملكية االكتشاف، كما أن أوجه عدم اليقين المحيطة بقوانين النفط 

والغاز في كال البلدين قد تشكل سبباً آخر يعيق تطوير االكتشاف. 

 2015 في عام  في موريتانيا  للغاز  اكتشافين سابقين  قد حققت  المذكورة  الشركة  وكانت 
Tortue-1، وMarsouin-1، لكن االكتشاف الجديد أنعش اآلمال في العثور على المزيد من 
االحتياطيات في منطقة Greater Tortue Complex التي ترى الشركة أنها تحتوي على 

احتياطيات قد تصل إلى 481 مليار متر مكعب من الغاز.

وقد حققت الشركة بالفعل اكتشافاً جديداً للغاز في منتصف آذار/مارس 2016 عبر البئر 
التقييمي Ahmeyim-2 الذي اخترق 78 م من السماكة الفعالة ضمن مكمنين منفصلين، وحفر 

إلى عمق 5200 م ضمن مياه عمقها 2800 م. 

يشار هنا إلى أن السنغال حققت اكتشافاً هاماً للنفط عام 2014 عبر البئر SNE-1 الذي 
أثبت وجود منظومة تتراوح احتياطياتها المشروطة23 القابلة لإلنتاج بين 150- 670 مليون 

23  Contingent. 
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برميل، لكن عمليات التقييم استمرت بوتيرة منخفضة، وحتى نهاية عام 2016 كانت أربع آبار 
تقييمية قد حفرت في المنظومة، إال أن إنتاج النفط من االكتشاف لن يبدأ قبل عام 2022 ويتوقع 
أن يصل إلى 140 ألف ب/ي. وذكرت الشركة التي تدير عمليات االستكشاف في المنظومة أن 
التكلفة الرأسمالية للتطوير تتراوح بين 13-15 دوالراً/البرميل، بينما ستبلغ النفقات التشغيلية 

نحو 12-14 دوالراً /البرميل.
الجدول 3-2

 االكتشافات البترولية في الدول األعضاء وبعض الدول العربية األخرى
2016 - 2012 

*2016 2015 2014 2013 2012  

غاز نفط غاز نفط غاز نفط غاز نفط غاز نفط  

-  - - 1 - - - - -  اإلمارات العربية  

-  - - - - - - - -  البحرين  

- 1 - 3 - 1 - - -  تونس   2

- 2 13 11 14 18 20 12  الجزائر   8 23

-  - - 5 3 - -  السعودية   1 2

-  - - - - - -  سورية   1 

-  - - - 6 - 5  العراق   6 1

-  - - - - 1 - - -  قطر  

- 1 - 4 - 7 - 4 -  الكويت   8

-  3 - 1 1 3 4  ليبيا   4 1

1  17 26 23 34 14 41  مصر   57 29

1 4 33 اجمالي الدول األعضاء   87 56 66 38 70 44 44

- - - - - - - - - -  السودان  

- - - - - 1 - 1 - -  ُعمان  

1 - 4 - 1 1 -  - -  المغرب  

2 - 2 - - - - - - -  موريتانيا  

- - - - - - - 1 - -  اليمن  

 3 إجمالي الدول غير األعضاء   2  2 1  6 

4 4  اجمالي الدول العربية   87 56 68 38 72 45 44 39

* تقديرات

وعلى الصعيد العالمي، تم تحقيق عدد من اكتشافات النفط والغاز، من بينها اكتشاف عمالق 
للنفط في الواليات المتحدة األمريكية ضمن المنحدر الشمالي في أالسكا على بعد 482 كم من 
الدائرة القطبية الشمالية، وقدر االحتياطي الجيولوجي فيه بنحو 6-10 مليار برميل من النفط 
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الخفيف )API °45 -°40(، بينما تراوحت تقديرات االحتياطي القابل لإلنتاج بين 1.8- 2.4 
مليار برميل. وتخطط شركة Caelus  التي حققت االكتشاف لبناء خط أنابيب بكلفة تناهز 800 
مليون دوالر، إليصال النفط إلى شبكة خطوط األنابيب الموجودة في المنطقة، حيث يتوقع أن 

يبلغ معدل اإلنتاج من االكتشاف الجديد 200 ألف ب/ي. 

االحتياطي  قدر  تكساس،  في  والغاز  للنفط  كبيراً  اكتشافاً   Apache شركة  حققت  كما 
الجيولوجي فيه بنحو 3 مليار برميل من النفط، وأكثر من 2 تريليون متر مكعب من الغاز. 
وهذا ما حدا بالشركة إلى إضافة 200 مليون دوالر إلى ميزانية نفقاتها الرأسمالية لعام 2016، 
Al- 2 مليار دوالر، يخصص ربعها لعمليات االستكشاف في منظومة  دافعة هذه النفقات إلى

pine High التي تحقق فيها االكتشاف الجديد.

خالل  المكسيك  خليج  في  االكتشافات  تتبع  خالل  من  المتحدة  الواليات  في  لوحظ  وقد 
السنوات الثالثين الماضية )1986- 2016(، أن عدد هذه االكتشافات بلغ ذروته عام 2002 
 حيث وصل إلى 22 اكتشافاً، بينما تراجع العدد إلى اكتشافين فقط عام 2016، كما هو مبين في

الشكل 9-2.
الشكل )2– 9(

عدد االكتشافات في خليج المكسيك

ولوحظ أن أعماق االكتشافات التي تحققت بلغت ذروتها بين عامي 2002 و2005 كما 
متر،   2500 عن  عمقها  يزيد  مياه  في  اكتشافاً   13 تحقق  حيث   ،10-2 الشكل  في  مبين  هو 
 بينما لم يتحقق اكتشاف على مثل هذه األعماق بعد ذلك إال في عام 2013 فقط وهو اكتشاف

Phobos في Sigsbee Escarpment 39 وبلغ عمق الماء في موقع االكتشاف 2591 م.
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الشكل )2– 10(
أعماق االكتشافات في خليج المكسيك )متر(

وقد تتبعت منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 52 اكتشافاً للنفط والغاز خالل عام 
النرويج  في  منها  اثنان  والمتكثفات  للغاز  اكتشافات  للغاز، وأربعة  اكتشافاً   16 منها   ،2016
وواحد في الباكستان، وواحد في الهند. بينما تحقق 32 اكتشافاً للنفط، منها ثمانية في النرويج. 
ولوحظ من خالل البيانات المتاحة أن عمق المياه بلغ 3034 م في اكتشاف للغاز تحقق عبر 
البئر Thalin-1A في حوض Rakhine في ميانمار، أما أعمق بئر فكان اكتشافاً للنفط والغاز 
تحقق عبر البئر االستكشافي Nobilis-1 في حزام طي Perdido في المكسيك، إذ حفر إلى 

6000 م. 

األقطار  منظمة  في  الفنية  الشؤون  إدارة  تتبعتها  التي  االكتشافات  أهم   4-2 الجدول  يبين 
العربية المصدرة للبترول خالل عام 2016.
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الجدول 4-2
االكتشافات التي تحققت عام 2016
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العربية والدول األعضاء، ويبين  الدول  النفطية في  عدد االكتشافات   11-2 الشكل  يبين   
الشكل 2-12 عدد االكتشافات الغازية في الدول العربية والدول األعضاء.

الشكل )2– 11(
عدد االكتشافات النفطية في الدول األعضاء والدول العربية األخرى

الشكل )2– 12(
عدد االكتشافات الغازية في الدول األعضاء والدول العربية األخرى
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احتياطيات النفط والغاز لطبيعي. 2

2-1 احتياطيات النفط

تأثرت تقديرات احتياطي النفط في العالم في عام 2016 بتراجع أسعار النفط، حيث تراجعت 
تقديرات االحتياطي العالمي من النفط من حوالي 1285 مليار برميل عام 2015، إلى 1278 

مليار برميل عام 2016، أي بنسبة %0.5.

وفي الدول األعضاء في أوابك ارتفعت تقديرات احتياطي النفط بنسبة 0.6% من 696.97 
مليار برميل عام 2015، إلى 701.18 مليار برميل عام 2016، وذلك نتيجة ارتفاع تقديرات 
االحتياطي في السعودية بحوالي 2.1% من 261.1 مليار برميل عام 2015، إلى 266.45 
مليار برميل عام 2016. بينما تشير التقديرات إلى انخفاض احتياطي ليبيا بنحو 2.3%، من 
49.52 مليار برميل عام 2015، إلى 48.36 مليار برميل عام 2016. بينما لم يطرأ تغير 
يذكر على تقديرات احتياطي النفط في باقي الدول األعضاء. وشكلت تقديرات احتياطي النفط 

في الدول األعضاء 54.9% من إجمالي تقديرات االحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط. 

التي  بالنسبة لسلطنة عمان  إال  تقديرات االحتياطي  تتغير  فلم  العربية  الدول  باقي  أما في 
ارتفعت التقديرات فيها بنسبة 1.3%، أي ما يعادل 70 مليون برميل. 

من   %0.6 بنحو  ارتفعت  قد  مجتمعة  العربية  الدول  احتياطيات  تقديرات  تكون  وبذلك 
706.45 مليار برميل عام 2015 إلى 710.72 مليار برميل في نهاية عام 2016، وهو ما 

يشكل 55.6% من إجمالي تقديرات احتياطي العالم المؤكدة من النفط. 

أن  منه  ويالحظ  العالم،  في  النفط  احتياطي  تقديرات  تغيرات  تفاصيل   5-2 الجدول  يبين 
من   %0.5 بنسبة  ارتفع  قد  أوبك  دول  في  التقليدي  النفط  من  االحتياطي  تقديرات  إجمالي 
1003.7 مليار برميل عام 2015، إلى 1008.6 مليار برميل عام 2016، وذلك بسبب ارتفاع 
تقديرات االحتياطي في السعودية كما سبق ذكره، إضافة إلى ارتفاع تقديرات االحتياطي في 
إيران، عالوة على عودة »الغابون« إلى عضوية أوبك في عام 2016، مما أضاف نحو 2 
مليار برميل إلى احتياطيات أوبك. وكانت إندونيسيا قد عادت إلى عضوية أوبك بدورها، لكنها 

تراجعت في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وعلقت عضويتها للمرة الثانية. 
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الجدول 5-2
احتياطي النفط عربيا وعالميا، 2016-2012

)مليار برميل عند نهاية السنة(
 نسبة التغير

2016/2015 
)%(

*2016 2015 2014 2013 2012

0.0 97.8 97.80 97.80 97.80 97.80 اإلمارات

0.0 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 البحرين

0.0 0.425 0.43 0.43 0.43 0.43 تونس

0.0 12.2 12.20 12.20 12.20 12.20 الجزائر

2.1 266.46 261.10 266.58 265.85 265.9 السعودية

0.0 2.5 2.50 2.50 2.50 2.50 سورية

0.0 143.1 143.10 143.07 145.30 145.30 العراق

0.0 25.24 25.24 25.24 25.24 25.24 قطر

0.0 101.5 101.50 101.50 101.50 101.50 الكويت

)2.3( 48.36 49.52 48.42 48.40 48.50 ليبيا

0.0 3.47 3.47 4.40 4.20 4.20 مصر

0.6 701.18 696.97 702.26 703.53 703.68 اجمالي الدول األعضاء

0.0 1.5 1.50 1.50 1.50 1.50 السودان

1.3 5.373 5.31 5.50 5.50 5.50 ُعمان

0.0 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 اليمن

0.6 710.72 706.45 711.93 713.20 713.35 اجمالي الدول العربية

)0.0( 8.23 8.23 8.23 8.24 8.24 االكوادور

)1.8( 8.27 8.42 8.42 9.01 9.06 أنغوال

0.6 158.4 157.53 157.53 157.80 157.30 ايران

0.0 100 100.00 100.00 99.40 99.40 فنزويال

0 2 2 2 2 2 الغابون

)0.0( 37.062 37.07 37.07 37.14 37.14 نيجيريا

0.2 313.97 313.26 313.26 313.59 313.13 اجمالي دول أوبك غير 
العربية

0.5 1008.63 1003.72 1008.07 1009.87 1009.56 اجمالي دول أوبك

)19.7( 12.99 16.18 15.31 15.05 13.15 البرازيل

)7.1( 2.56 2.75 2.98 2.98 3.10 المملكة المتحدة
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 نسبة التغير
2016/2015 

)%(
*2016 2015 2014 2013 2012

28.6 6.61 5.14 5.50 5.83 5.37 النرويج

)11.6( 35.27 39.90 36.50 33.40 28.95 الواليات المتحدة

)21.3( 7.64 9.71 9.81 10.07 10.26 المكسيك

)5.3( 4.32 4.56 6.00 6.00 6.00 كندا

0.0 119.79 119.79 119.79 118.89 119.06 كومنولث الدول المستقلة

0.0 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 منها : اذربيجان

)0.7( 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 اوزبكستان

0.0 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 تركمانستان

)1.1( 80.00 80.90 80.90 80.00 80.00 روسيا االتحادية

0.0 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 كازاخستان

2.1 25.62 25.10 24.65 24.38 23.72 الصين

)7.5( 38.71 41.83 38.57 40.41 32.7 باقي دول العالم

)0.50( 1278.20 1284.67 1284.30 1283.80 1268.79 اجمالي العالم

54.9 54.3 54.7 54.8 55.5  نسبة الدول األعضاء 
للعالم )%(

55.6 55.0 55.4 55.6 56.2  نسبة الــدول العربية 
للعالم )%( 

78.9 78.1 78.5 78.7 79.6  نسبـــــة دول أوبــك 
للعالم )%(

*بيانات تقديرية.
 األرقام بين قوسين تعنى سالبا.

أ - احتياطيات كل من السعودية والكويت تشمل نصف احتياطي المنطقة المقسومة.
ب - االحتياطي العالمي ال يشمل احتياطيات النفوط الثقيلة جدا والبيتومين في فنزويال.

ج - احتياطي كندا ال يشمل احتياطيات النفوط غير التقليدية، ومنها االحتياطي الموجود في رمال القار.
د - بيانات ليبيا، العراق، مصر عام 2015: بنك المعلومات/أوابك

 مصادر أخرى
BP Statistical Review of World Energy, June 2016. 
Oil & Gas Journal, 1 Jan. 2017.

OPEC Annual Statistical Bulletin, 2016.

وبدا الفتاً لالنتباه أيضاً تراجع تقديرات احتياطي النفط في الواليات المتحدة بنسبة %11.6، 
من 39.9 مليار برميل عام 2015 إلى حوالي 35.3 مليار برميل عام 2016، أي أن تقديرات 
احتياطي النفط األمريكي فقدت أكثر من 4.6 مليار برميل، وهذا عائٌد على األغلب إلى تراجع 
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نشاط الحفر بسبب انخفاض أسعار النفط. وعلى نفس المنوال، تراجعت تقديرات االحتياطي 
التقديرات  ارتفعت  بينما  وكندا،  والمكسيك،  المتحدة،  والمملكة  البرازيل،  في  متفاوتة  بنسب 
في النرويج من 5.14 مليار برميل عام 2015 إلى 6.61 مليار برميل عام 2016، ورفعت 
الصين تقديراتها الحتياطي النفط في البالد من 25.1 مليار برميل عام 2015، إلى 25.62 

مليار برميل عام 2016. 

Ti- حوض  من  لإلنتاج  القابل  االحتياطي  أن   Lukoil شركة أعلنت  روسيا   وفي 
Vostoch-« شمالي روسيا قد ارتفع بنحو ستة أضعاف منذ اكتشاف حقل man-Pechora
لالحتياطيات  تقدير  آخر  2011، حيث وصل  عام  أواخر  في   »no-Lambeyshorskoye
القابلة لإلنتاج منه في مطلع عام 2016 إلى 309 مليون برميل ، مقابل تقديرات أولية سابقة 
بلغت 51 مليون برميل. وقد حفرت 7 آبار في الحقل على مساحة 26 ألف متر خالل أربع 
سنوات، وأنتج الحقل 13 مليون برميل من النفط خالل عام 2015 ليبلغ إنتاجه التراكمي منذ 
اكتشافه نحو 33.5 مليون برميل. لكن إجمالي تقديرات احتياطي النفط الروسي تراجعت بنسبة 

1.1% من 80.9 مليار برميل عام 2015 إلى 80 مليار برميل عام 2016.

يبين الشكل 2-13 توزع احتياطيات النفط التقليدي المؤكدة في العالم في نهاية عام 2016. 
الشكل )2– 13(

توزع احتياطي النفط التقليدي في العالم عام 2016

ويبين الشكل 2-14 تطور االحتياطيات المؤكدة من النفط في الدول األعضاء ودول أوبك 
خالل الفترة من 2012 إلى 2016.
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الشكل )2– 14(
تطور احتياطي النفط في الدول االعضاء ودول أوبك، 2016-2012

)مليار برميل في نهاية العام(

2-2 احتياطيات الغاز الطبيعي

تشير التقديرات إلى انخفاض احتياطي الغاز الطبيعي في العالم بنسبة 0.5% من 196.92 
تريليون متر مكعب عام 2015 إلى حوالي 195.9 تريليون متر مكعب عام 2016. ويوضح 

الشكل 2-15 توزع احتياطيات الغاز الطبيعي حسب المجموعات الدولية في العالم.
الشكل )2– 15(

توزع احتياطي الغاز الطبيعي في العالم نهاية عام 2016
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باستثناء  العربية  الدول  في  المؤكدة  الغاز  احتياطي  تقديرات  على  تغير  يطرأ  لم 
نحو من   %1.2 بنسبة  فيها  الطبيعي  الغاز  احتياطي  تقديرات  ارتفعت  التي   السعودية 
8.5 تريليون متر مكعب عام 2015 إلى حوالي 8.6 تريليون متر مكعب عام 2016. وكانت 
شركة Eni في مصر قد أعلنت أنها رفعت تقديراتها لالحتياطيات الجيولوجية  من الغاز حقل 
»بلطيم جنوب غرب« إلى أكثر من 28 مليار متر مكعب بعد النتائج اإليجابية التي حصلت 
عليها من البئر التقييمي »بلطيم جنوب غرب X2«. اكتشف الحقل عام 2015 في دلتا النيل 
ضمن 25 م من الماء على بعد 12 كم من الساحل، ويبعد نحو 10 كم فقط عن حقل »نورس«. 
اخترق البئر BSW2X نحو 102 م من الصخور الحاملة للغاز، منها 86 م من السماكة الفعالة 
ضمن طبقتين رمليتين ذواتا خواص خزنية ممتازة في طابق »المسينيان« Messinian في 
دور الميوسين Miocene. ومع هذا التطور الجديد، ارتفعت تقديرات االحتياطي الجيولوجي 
من الغاز في منطقة »نورس الكبرى« إلى حوالي 85 مليار متر مكعب، منها 56.6 مليار متر 

مكعب في حقل »نورس«.
متر  تريليون   53.08 أوابك  في  األعضاء  للدول  الغاز  احتياطي  تقديرات  بلغت  إجماالً، 
العربية  الدول  2015. أما  52.98 تريليون متر مكعب عام  2016 مقارنة بنحو  مكعب عام 
مجتمعة فبلغت احتياطياتها من الغاز الطبيعي حوالي 54.35 تريليون متر مكعب عام 2016.
كما تشير البيانات إلى انخفاض تقديرات احتياطي الغاز في اإلكوادور وإيران وفنزويال، 
أوبك  دول  في  الغاز  احتياطي  وقدر  نيجيريا،  في  الغاز  الحتياطي  التقديرات  ارتفعت  بينما 
مجتمعة بحوالي 95.28 تريليون متر مكعب عام 2016، بانخفاض بسيط لم يتعد 0.3% عن 

تقديرات عام 2015 التي بلغت 95.34 تريليون متر مكعب. 
يبين الشكل 2-16 تطور احتياطي الغاز الطبيعي في الدول األعضاء ودول أوبك.

الشكل )2– 16(
تطور احتياطي الغاز الطبيعي في الدول األعضاء ودول أوبك

)مليار متر مكعب عند نهاية العام(
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كما  والمكسيك،  والنرويج  البرازيل  في  الغاز  احتياطي  تقديرات  انخفاض  أيضاً  ولوحظ 
انخفضت تقديرات احتياطي الغاز في الواليات المتحدة األمريكية بأكثر من 20%، من 10.44 
تريليون متر مكعب عام 2015 إلى 8.3 تريليون متر مكعب عام 2016. أما الصين فقد أضافت 
حوالي 248 مليار متر مكعب إلى احتياطياتها في عام 2016 لتصل إلى 5.19 تريليون متر 
مكعب، مقارنة بحوالي 4.95 تريليون متر مكعب عام 2015، كما هو مبين في الجدول 6-2.

الجدول 6-2
احتياطي الغاز الطبيعي عربيا وعالميا، 2016-2012

)مليار متر مكعب عند نهاية السنة(
 نسبة التغير

2016/2015 
)%(

*2016 2015 2014 2013 2012  

 0.0  6091.0 6091 6091 6091 6091  اإلمارات  

 0.0  92.0 92 92 92 92  البحرين  

 0.0  65.0  65.0  65.0 65 65  تونس  

 0.0  4505.0 4505 4505 4505 4504  الجزائر  

 1.2  8588.1  8488.5  8316.0 8234 8234  السعودية  

 0.0  285.0 285 285 285 285  سورية  

 0.0  3694.0 3694 3694 3694 3694  العراق  

)0.0(  24298.6 24299 24400 24400 24400  قطر  

 0.0  1784.0 1784 1784 1784 1784  الكويت  

)0.0(  1495.0 1495 1532 1532 1532  ليبيا  

 0.0  2186.0 2186 2186 2186 2186 مصر

 0.2  53083.7 52985 52950 52868 52867  اجمالي الدول األعضاء  

 0.0  85.0  85.0  85.0 85  85.0  السودان  

 0.0  705.0  705.0  705.0  705.0  705.0  ُعمان  

 0.0  479.0 479 479 479  479.0  اليمن  

 0.2  54353  54254  54219  54137  54136  اجمالي الدول العربية  

)0.8(  10.9  10.99 6 6 6  االكوادور  

 0.0  308.1  308.0 275 275 275  انغوال  

)1.5(  33499.4  34020  34020 33780 33780  ايران  
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 نسبة التغير
2016/2015 

)%(
*2016 2015 2014 2013 2012  

)0.0(  5701.4  5701.5  5581.0 5562 5563  فنزويال  

 0.0  28.2  28.2  28.2  28.2  28.2  الغابون  

 3.4  5284.2  5111.0  5111.0 5118 5118  نيجيريا  

)0.8(  44832  45180  45021  44769  44770  اجمالي دول أوبك غير 
العربية  

)0.3(  95288  95536  95343  95009  95009  اجمالي دول أوبك  

)8.7(  430.0  471.1 476 389 396  البرازيل  

 0.9  207.3  205.4  240.8 241 246  المملكة المتحدة  

)3.4(  1856.0  1922.0  2049.0 2049 2070  النرويج  

)20.5(  8300.2  10440.5  9578.6 8723 9877  الواليات المتحدة  

)15.4(  358.2  423.7  468.6 484 488  المكسيك  

 9.3  2182.2  1995.8  2033.0 1889 1930  كندا  

 0.0  61675.0  61675.0  61675.0 61675 61675  كومنولث الدول المستقلة  

 0.0  991.0  991.0 991 991 991  منها : اذربيجان  

 0.0 1841 1841 1841 1841 1841         اوزبكستان  

 0.0 7504 7504 7504 7504 7504         تركمانستان  

 0.0 47806 47806 47806 47806 47806         روسيا االتحادية  

 0.0 2407 2407 2407 2407 2407         كازاخستان  

 5.0  5193.9  4945.1  4642.8 4406 4006  الصين  

 7.1  16504  15411  15501.2  17850.6 15297  باقي دول العالم  

)0.5(  195892  196923  195905  196613  194891  اجمالي العالم  

  27.1  26.9  27.0  26.9  27.1  نسبة الدول األعضاء 
للعالم  )%(

  27.7  27.6  27.7  27.5  27.8 نسبة الدول العربية 
للعالم  )%(

  48.6  48.5  48.7  48.3  48.7  نسبـــة دول أوبك 
للعالم )%(  

 *بيانات تقديرية.
 األرقام بين قوسين تعنى سالبا.

بيانات ليبيا 2015: بنك المعلومات/أوابك
مصادر أخرى
Oil & Gas Journal, 1 Jan. 2017.

OPEC Annual Statistical Bulletin, 2016.
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إنتاج السوائل الهيدروكربونية والغاز الطبيعي . 3

3-1 إنتاج السوائل الهيدروكربونية

3-1-1 إنتاج النفط

تشير التقديرات إلى ارتفاع معدل إنتاج النفط في العالم عام 2016 بنسبة بسيطة لم تتجاوز 
0.7%، من 78.38 مليون ب/ي عام 2015 إلى أكثر من 78.92 مليون ب/ي في عام 2016، 

كما هو مبين في الجدول 7-2.
الجدول 7-2

انتاج السوائل الهيدروكربونية عربيا وعالميا، 2016-2012
)ألف برميل/ يوم(

اوال: انتاج النفط

 نسبة التغير
2016/2015 

)%(
*2016 2015 2014 2013 2012  

اإلمارات 2652.5 2797 2794 2971 3075 3.5

)0.6( البحرين# 173.0 197.0 202.0 201.5 200.2

)5.9( 46.8 تونس+ 66.8 62.7 54.2 49.7

)1.0( الجزائر 1203 1203 1193 1157 1146

 2.6 السعودية 9763.4 9640 9701 10191 10459

)17.8( سورية^ 170 31 10 9.7 7.97

 33.0 العراق 2942 2980 3110 3482 4630

)1.4( قطر 736 724 709 664 655

 4.3 الكويت 2977.6 2921.6 2866.8 2842 2964

)6.9( ليبيا 1454 993.3 480 401.5 374

)0.2( مصر+ 571.5 579.6 593.4 596.2 595.0

 7.0 اجمالي الدول األعضاء 22709.8 22129.2 21713.4 22565.7 24153

)2.9( السودان 99.7 117.8 122 105 102

 2.9 ُعمان** 813.2 841 857 882 908

)38.6( اليمن 180.1 158.8 140.4 44 27

 6.8  اجمالي الدول العربية   23802.8 23246.8 22832.8 23596.7 25190

 1.3  االكوادور   503.6 526.4 557 543 550

)2.9(  انغوال   1704 1701.2 1652 1767 1715

 14.0  ايران   3739.8 3575 3121 3152 3592
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 نسبة التغير
2016/2015 

)%(
*2016 2015 2014 2013 2012  

)9.5(  فنزويال   2803.9 2789 2683 2654 2403

)0.2(  الغابون   242 234.1 231.3 220 220

)13.2(  نيجيريا   1954.1 1753 1807 1748 1518

)0.9(  اجمالي دول أوبك غير العربية   10947.4 10578.7 10051.3 10084.0 9997.6

 4.7  اجمالي دول أوبك   32675.9 31837.6 30905.1 31792.5 33300.6

 البرازيل   2017.5 2029.0 2224.5 2429.0 2439.0 0.4

 9.4  المملكة المتحدة   869.0 798.0 768.0 893.6 977.7

)0.2(  النرويج   1604.5 1517.0 1524.0 1603.7 1600.0

)6.5(  الواليات المتحدة   6504.2 7449.5 8467.4 9415.0 8800.0

)3.4(  المكسيك   2553.9 2531.5 2434.2 2307.5 2230.0

)2.6(  كندا   2339.5 2504.2 2777.8 3696.0 3600.0

 1.3 13582.2 13412.1 13400.0 13315.0 12792.0 
 كومنولث الدول 

المستقلة  
)0.1(  منها : اذربيجان   861.3 815.0 792.9 838.5 838.0

)4.2(         اوزبكستان   70.0 68.0 72.0 63.7 61.0

)1.3(         تركمانستان   215.4 229.0 235.0 231.0 228.0

 2.0         روسيا االتحادية   9935.0 10047.3 10087.1 10622.2 10834.0

)2.0(         كازاخستان   1559.5 1398.5 1361.4 1581.0 1550.0

)5.6(  الصين   4228.1 4175.0 4201.0 4292.4 4050.0

)2.9(  باقي دول العالم   6156.8 7029.0 7741.3 6654.2 6458.8

 0.7 78925.3 78384.2 76422.3 75173.7 73815.7  اجمالي العالم  

نسبة الدول األعضاء  30.8 29.4 28.4 28.8 30.6 
للعالم )%(

 نسبة الدول العربية  32.2 30.9 29.9 30.1 31.9 
للعالم )%( 

نسبة دول أوبك للعالم )%( 44.3 42.4 40.4 40.6 42.2 

 ثانيا : انتاج  سوائل الغاز الطبيعي  

 انتاج الدول االعضاء   3359.8 3393.1 3779 3840 3840 

 انتاج الدول العربية   3476.8 3501.1 3877 3938 3938.2 

 اجمالي انتاج العالم   8568 8595 8694 9014 9014 
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 نسبة التغير
2016/2015 

)%(
*2016 2015 2014 2013 2012  

   اجمالي انتاج السوائل الهيدروكربونية 

 اجمالي انتاج العالم   82383.7 83768.7 85116.6 87397.9 87939.0 

  نسبة الدول األعضاء  31.6 30.5 29.9 30.2 31.8 
إلجمالي العالم )%(  

  نسبة الدول العربية  33.1 31.9 31.4 31.5 33.1 
إلجمالي العالم  )%(  

* تقديرات
 األرقام بين قوسين تعنى سالبا.

أ- انتاج كل من السعودية والكويت يشمل نصف انتاج المنطقة المقسومة.
ب- بيانات دول أوبك لعام 2016 هي متوسط 11 شهراً حسب تقارير أوبك الشهرية

ج- بيانات الجزائر والعراق وليبيا ومصر لعام 2015 من التقرير اإلحصائي السنوي، بنك المعلومات/أوابك
د- بيانات البحرين لعام 2015 حسب التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنفط والغاز

# بيانات البحرين لعام 2016: متوسط 9 أشهر حسب بيانات جودي )49.3 ألف ب/ي( + حصتها من إنتاج حقل 
أبو سعفة

^ بيانات سورية من: اجتماعات تتبع تنفيذ الخطط االنتاجية واالستثمارية للمؤسسات والشركات التابعة للوزارة عن 
النصف األول من عام 2016

 + بيانات تونس لعام 2016: متوسط 9 أشهر حسب قاعدة بيانات جودي
** بيانات عمان: متوسط 10 أشهر حسب النشرة اإلحصائية الشهرية للمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

مصادر أخرى
Oil & Gas Journal, 1 Jan. 2017.
OPEC Annual Statistical Bulletin 2016.

JODI Data Initiative.

3-1-1-1 الدول األعضاء والدول العربية األخرى

اإلمارات  2016 في كل  النفط خالل عام  إنتاج  ارتفاع معدل  المتاحة على  البيانات  تدل 
والسعودية والعراق والكويت بمعدل إجمالي بلغ 1.64 مليون ب/ي أتت بمعظمها من العراق 
)1.148 مليون ب/ي(. في المقابل انخفض إنتاج النفط في باقي الدول األعضاء بنسب متفاوتة 
ففي ملكة البحرين انخفض معدل اإلنتاج بنسبة 0.6%، وفي تونس بنسبة 5.9%، وفي الجزائر 
بنسبة 1%، وفي سورية24 بنسبة 17.8%، كما انخفض اإلنتاج في كل من قطر وليبيا ومصر 

بنسب 1.4%، و6.9%، و0.2% على التوالي.

الثاني من عام  النصف  بداية  في  أعلنت   PJSC Gazprom Neft أن شركة  هنا  يذكر 
2016 أن إنتاج النفط من حقل بدرة شرقي العراق وصل إلى معدل 67 ألف ب/ي، بعد أن 
 وضع البئر P-07 على اإلنتاج، والذي أضاف 6500 ب/ي، كما بدأت الشركة في حينها بحفر

24  بسبب األزمة التي تعصف بسورية حالياً، فإن البيانات المتاحة حولها باتت نادرة، والرقم المشار إليه هو متوسط 
اإلنتاج في النصف األول من عام 2016 فقط.
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4 آبار جديدة في الحقل الذي بدأ اإلنتاج في 2014/5/31، وبلغ معدل إنتاجه 45 ألف ب/ي 
في أيلول/سبتمبر 2015. 

وأعلنت شركة DNO ASA في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2016 عن اكتمال المرحلة 
األولى من حملة الحفر المخططة لعامي 2016-2017 في حقل »طاوكي« في إقليم كردستان 
 )Jeribe( العراق، حيث تم حفر 4 آبار منها ثالثة استهدفت مكامن ضحلة في تشكيلة الجريبة
الكريتاسي  العصر  إلى تشكيلة من  بئر أعمق  بينما حفر  6 مليون دوالر،  بلغت كلفة حفرها 
بكلفة بلغت 7 مليون دوالر، وساهمت هذه اآلبار في رفع اإلنتاج من الحقل بمعدل 10 آالف 
ب/ي، ليصل معدل اإلنتاج الوسطي من الحقل إلى حوالي 120 ألف ب/ي خالل عام 2016.

وفي مصر، جرى وضع بئرين جديدين على اإلنتاج بحقول شركة بدر الدين للبترول في 
الصحراء الغربية، يبلغ معدل إنتاجهما اإلجمالي حوالي 4500 برميل مكافئ نفط في اليوم. 
حيث بدأ إنتاج الغاز من البئر Bed2SW بمعدل يقارب 340 ألف م3/ي، بينما بدأ إنتاج النفط 

من البئر Bed3C-18-2 بمعدل 2500 ب/ي. 

أما في الدول العربية غير األعضاء في أوابك، فيقدر أن إنتاج السودان من النفط انخفض 
من 105 آالف ب/ي عام 2015 إلى نحو 102 ألف ب/ي عام 2016، وكذلك انخفض إنتاج 

اليمن من 44 ألف ب/ي عام 2015 إلى 27 ألف ب/ي عام 2016. 

من جهة أخرى وحسب البيانات الرسمية المتاحة، فقد ارتفع إنتاج عمان بنسبة 2.9% من 
882 ألف ب/ي عام 2015، إلى 908 آالف ب/ي عام 2016.

نحو  6.8% من  بمعدل  ارتفع  العربية مجتمعة  الدول  في  النفط  إنتاج  فإن معدل  وبالتالي 
23.6 مليون ب/ي عام 2015 إلى أكثر من 25 مليون ب/ي 2016.

وشكل إنتاج الدول األعضاء نحو 30.6% من إجمالي إنتاج النفط في العالم لعام 2016، 
بينما شكل إنتاج الدول العربية مجتمعة حوالي 31.9% من اإلنتاج العالمي.

3-1-1-2 باقي دول العالم

شهدت معظم الدول غير العربية في منظمة أوبك انخفاضاً في إنتاج النفط، مثل فنزويال 
ب/ي،  ألف   251 بنحو  انخفض  حيث  التوالي،  على  الخامسة  للسنة  إنتاجها  انخفض  التي 
في  مبين  هو  كما   ،2016 عام  مليون ب/ي   2.43 إلى   2015 عام  مليون ب/ي   2.65 من 
 الجدول 2-7 السابق، وانخفض إنتاج نيجيريا بمعدل 230 ألف ب/ي، وإنتاج أنغوال بمعدل
52 ألف ب/ي، وإنتاج الغابون بمعدل 4000 ب/ي. في حين ارتفع إنتاج اإلكوادور بمعدل 70 
ألف ب/ي، كما ارتفع إنتاج إيران بعد رفع العقوبات األمريكية عنها بنحو 440 ألف ب/ي من 

3.15 مليون ب/ي عام 2015 إلى حوالي 3.6 مليون ب/ي في عام 2016. 
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واحتفلت البرازيل بوصولها إلى نقطة هامة في مجال اإلنتاج من أحواض ما تحت الملح 
األول/ كانون  14 من  في  برميل  مليار   1 التراكمي  اإلنتاج  بلغ  Santos، حيث  في حوض 
ديسمبر 2016، بعد انضمام منظومة اإلنتاج في حقل Lula إلى 10 منظومات أخرى تنتج 9 
منها من حوض Santos واثنتان من حوض Bacia de Campos. وهذا ما عنى أن نحو 
50% من إنتاج شركة Petrobras وشركائها أتى من أحواض ما تحت الملح. ومن المخطط 
أن توضع 16 منظومة أخرى على اإلنتاج من أحواض ما تحت الملح في البرازيل بين عامي 

2017 و2021.

بعمليات   2016 أيار/مايو  Husky Energy في منتصف شهر  بدأت شركة  وفي كندا، 
حقن البخار في مشروع Vawn Lloyd الحراري ضمن منطقة Saskatchewan، وأعلنت 
الشركة في حينها أن إنتاج النفط من المشروع سيبدأ في الربع الثالث من عام 2016 بمعدل 
10 آالف ب/ي. وهذا هو المشروع الثاني من نوعه في نفس المنطقة لنفس الشركة التي بدأت 
بحقن البخار في شهر نيسان/أبريل 2016 في مشروع Edam East  الحراري للنفط الثقيل 
التحضيرات الالزمة لحقن  بينما تجري  10 آالف ب/ي أيضاً،  ينتج بمعدل  والذي يتوقع أن 
البخار في حقل Edam West الذي سينتج 4500 ب/ي من النفط الثقيل، وبحيث يكون إجمالي 
إنتاج النفط من المشاريع الثالثة 24500 ب/ي، وذلك ضمن خطة لرفع إنتاج النفط الثقيل من 

مشاريعها الحرارية من 18 ألف ب/ي عام 2012 إلى 80 ألف ب/ي في مطلع عام 2017.

ورغم أن الشركة لم توفر بيانات عن حجم البخار المحقون، إال أن بعض مشاريعها المشابهة 
السابقة تبين أن نسبة حقن البخار إلى كمية النفط المنتج تراوحت بين 12- 18 م3 من البخار 
لكل 1 م3 من النفط المنتج، أي حوالي 2- 3 متر مكعب من البخار لكل برميل من النفط المنتج، 
وبالتالي يتوقع أن الشركة تحتاج لحقن ما يتراوح بين 51 ألف إلى 76 ألف متر مكعب من 

البخار يومياً في المشاريع الثالثة.

كما وافقت حكومة ألبرتا في كندا في أواخر عام 2016 على ثالثة مشاريع إلنتاج رمال 
النفط. وبالرغم من  95 ألف ب/ي من  تنتج  لها أن  يتوقع  3 مليار دوالر،  تناهز  القار بكلفة 
لمؤسسة IHS صدر في  أن كلفة إنتاج النفط من رمال القار انخفضت نسبياً، إال أن تقريراً 
النوع  البخار( في هذا  المعززة بحقن  بالجاذبية  تقنية )اإلزاحة  أن استخدام  بين   ،2015 عام 
تكون  65 دوالر/البرميل حتى   -55 بين  برنت  أسعار خام  تتراوح  أن  يتطلب  المشاريع  من 
مجدية اقتصادياً. تقع المشاريع الثالثة في منطقة Athabasca ، ويقدر االحتياطي المؤكد في 
المشروع األول Blackrod بنحو 180 مليون برميل، ويتوقع أن ينتج 80 ألف ب/ي، أما 
بينما يتوقع للمشروع  12 ألف ب/ي،  Wildwood فيتوقع أن ينتج بمعدل  الثاني  المشروع 

الثالث Saleski أن ينتج بمعدل 300 ب/ي.

بحوالي  فيها  اإلنتاج  معدالت  تراجع  األمريكية  المتحدة  الواليات  شـــهدت  ناحيتهــا،  من 
615 ألف ب/ي، من 9.41 مليون ب/ي عام 2015، إلى 8.8 مليون ب/ي عام 2016.
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يبين الشكل 2-17 نسب إنتاج النفط موزعة حسب المجموعات الدولية.
الشكل )2– 17(

توزع إنتاج النفط في العالم خالل عام 2016

ويوضح الشكل 2-18 معدالت اإلنتاج في الدول األعضاء ودول أوبك.
الشكل )2– 18(

معدالت إنتاج النفط في الدول األعضاء ودول اوبك

وقد شهد عام 2016 بدء عمليات اإلنتاج من نحو 31 حقالً، توزعت على 20 دولة، منها 
18 حقالً منتجاً للنفط، بينما تنتج الحقول الباقية الغاز، ومن بينها مشروع الحقول الجنوبية في 
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حقل عين صالح في الجزائر، والذي يتوقع أن يصل إنتاجه إلى 14.1 مليون م3/ي. كما وضع 
على اإلنتاج حقل »الزورة« الغازي الواقع في المياه الضحلة في اإلمارات العربية المتحدة، 

والذي بدأ اإلنتاج بمعدل 1.13 مليون م3/ي.

يبين الجدول 2-8 بعض الحقول التي وضعت على اإلنتاج عام 2016 حسبما تتبعته إدارة 
الشؤون الفنية في منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول.

الجدول 8-2
الحقول التي وضعت على اإلنتاج عام 2016

اإلنتاج

القاطع/الدولة
الحقل

البئر/
عمق المياهمالحظاتغازنفطالمنطقة

)م(

 SolanWest ofاسكتلندا
Shetland

 25 -20
ألف ب م 

ن/ي
 

االحتياطي: 
44 مليون 

برميل
 

اإلمارات 
1.13 مليون   الزوراالعربية المتحدة

24غازم3/ي

مشروع الحقول عين صالحالجزائر
حتى 14.1  الجنوبية

  مليون م3/ي

Kerendancentralإندونيسيا
Kalimantan   566 ألف

 م3/ي

Val إيطاليا
d’AgriViggiano 75 ألف

 ب/ي
إعادة فتح الحقل 
الذي أغلق في 
مارس 2016

 

Vegaاألرجنتين
Pleyade

Tierra del 
Fuego 

غاز+متكثفات 
70,000 ب م 

ن/ي
50

أستراليا

 Udacha
Field

Cooper 
basin 

28.3 ألف م3/ي 
يتوقع أن تصل إلى 

42.5 ألف م3/ي
 

 Beetaloo
basin

Amungee 
NW1-H  280 ألف

م3/ي

أنتج باستخدام 
التشقيق 

الهيدروليكي
 

 Halladale and
Speculant   2.8 مليون

  م3/ي
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اإلنتاج

القاطع/الدولة
الحقل

البئر/
عمق المياهمالحظاتغازنفطالمنطقة

)م(

Mpungi أنغوال
field

جزء من 
مشروع 

تطوير المحور 
الغربي

المحور 
سينتج حتى 
100 ألف 

ب/ي

  -1000 
1500

Campos البرازيل
basin

Phase 3 /
Parque 

das Con-
chas

20 ألف ب 
 م ن/ي

أنتج أكثر 
من 100 

مليون برميل 
منذ عام 
2009

1798

بريطانيا

Alder

بحر الشمال

 

3 مليون 
م3/ي غاز 

 14 +
ألف ب/ي 

متكثفات

اكتشف عام 
 .1975

عمق المكمن 
4480 م

150

 Cygnus
field  7 مليون

  م3/ي

 Scolty
 and

Crathes

اإلنتاج األولي 
10 ألف 

ب/ي، سيصل 
إلى 20 ألف 

ب/ي

 

15 مليون 
برميل قابل 
لإلنتاج فنياً 
)API °40(

105 -95

  Incahuasiبوليفيا
غاز+متكثفات 
باستطاعة 50 
ألف ب م ن/ي

االحتياطي: 
176 مليار متر 
مكعب غاز + 
15 مليون طن 

متكثفات

 

Kiliwani تنزانيا
NorthKN1-  0.9 -0.7

مليون م3/ي

االحتياطي: 
1.3 مليار 
متر مكعب

 

روسيا
Pyakyakh-
 inskoye

field
20 ألف  

   ب/ي

 PadinaPadinaرومانيا
North 1  1900 ب م

  ن/ي
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اإلنتاج

القاطع/الدولة
الحقل

البئر/
عمق المياهمالحظاتغازنفطالمنطقة

)م(

ساحل العاج
 Marlin

 and Manta
gas fields

4.8 مليون 3000 ب/ي 
  م3/ي

الصين

 Enping
1-18

Pearl River 
Mouth90  2010 ب/ي

 Weizhou
10-6/9-6

Beibu 
Gulf850 ب/ي 

متوقع 
3800 ب/ي 

عام 2018
35

 Panyu
5-11

South 
China 
Sea

 3270 ب/ي
متوقع 

3900 ب/ي 
عام 2017

110

غانا
   Tweneboa-1 

 
 

80 ألف 
 ب/ي

متوقع 100 
ألف ب/ي 
عام 2018

 -1000
 2000

Enyenra-2    
Ntomme-3    

60 ألف  Malikaiماليزيا
500  ب/ي

 DamanArabianالهند
Sea 

108 ألف م3/ي 
غاز +176 
ب/ي متكثفات

  

الواليات 
المتحدة 
األمريكية

Heidel-
berg

 خليج
المكسيك

80 ألف 
ب/ي

2.3 مليون 
م3/ي

االحتياطي 
القابل لإلنتاج: 
 400 -200
مليون برميل

1615

Julia field
الطاقة 

التصميمية 34 
ألف ب/ي

  2133

Gunflint 20 :متوقع
   ألف ب م ن/ي

Stones 50 ألف ب
2896  م ن/ي
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3-1-2 إنتاج سوائل الغاز الطبيعي

مليون   8.69 من   %3.7 بنسبة  العالم  في  والمتكثفات  الطبيعي  الغاز  إنتاج سوائل  ارتفع 
ب/ي عام 2014 إلى أكثر من 9 مليون ب/ي عام 2015. 

وعلى مستوى الدول األعضاء، ارتفع معدل إنتاج سوائل الغاز الطبيعي والمتكثفات بنسبة 
1.6%، من 3.78 مليون ب/ي عام 2014 إلى 3.8 مليون ب/ي عام 2015، حيث ارتفع في 
اإلمارات بنسبة 3.5% من 699 ألف ب/ي في عام 2014 إلى 723.5 ألف ب/ي عام 2015. 
وارتفع معدل اإلنتاج في السعودية من 1.1 مليون ب/ي إلى نحو 1.13 مليون ب/ي. كما ارتفع 
في الكويت وليبيا بنسبة 4.3%، و5.3% على التوالي. وشهد العراق بدوره ارتفاع معدل إنتاج 
سوائل الغاز الطبيعي من 43 ألف ب/ي عام 2014 إلى أكثر من 57 ألف ب/ي عام 2015. 
أما باقي الدول األعضاء فقد انخفض معدل إنتاج سوائل الغاز الطبيعي والمتكثفات فيها بنسب 

مختلفة كما هو مبين في الجدول 9-2.
الجدول 9-2

 انتاج سوائل الغاز الطبيعي في الدول األعضاء والدول العربية األخرى
2015-2011

)ألف برميل/ يوم(

 نسبة التغير
2015/2014 

)%(
* 2015 2014 2013 2012 2011  

3.5 723.5 699 372 358 400  اإلمارات  

)1.0( 9.9 10 10 10 11 البحرين

)7.4( 2.5 3 4 3 3 تونس

 0.0 510.0 510 420 449 486 الجزائر)+(

 2.6 1128.9 1100 1093 1093 1009 السعودية

)33.3( 0.20 0.3 1 5 10 سورية#

33.0 57.2 43 41 45 44 العراق

)1.4( 1034.8 1049 1071 1066 1001 قطر

 4.3 150.4 144 147 152 137 الكويت

 5.3 53.4 51 54 83 19 ليبيا)+(

)0.2( 169.6 170 181 96 109 مصر)+(

 1.6 3840 3779 3393 3360 3229 اجمالي الدول األعضاء

 1.1 96.0 95.0 88.0 97 106 عمان**

)40.0( 1.8 3.0 20.0 20 20  اليمن  
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 نسبة التغير
2015/2014 

)%(
* 2015 2014 2013 2012 2011  

 1.6  اجمالي الدول العربية   3354 3477 3501 3877 3938

 3.7  اجمالي العالم   8938 8568 8595 8694 9013.7

 42.6 43.5 39.5 39.2 36.1 
نسبة الدول األعضاء 

للعالم   )%(

األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
* تقديرات

** بيانات عمان: متوسط 10 أشهر حسب النشرة اإلحصائية الشهرية للمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
# بيانات سورية من: اجتماعات تتبع تنفيذ الخطط االنتاجية واالستثمارية للمؤسسات والشركات التابعة للوزارة لعام 2015

)+( بيانات الجزائر وليبيا ومصر لعام 2015: بنك المعلومات/أوابك
مصادر أخرى

Oil & Energy Trends, Annual Statistical Review, 2016.

وفيما يخص الدول غير األعضاء في المنظمة، فقد ارتفع معدل إنتاج سوائل الغاز الطبيعي 
والمتكثفات في سلطنة ُعمان بنسبة 1.1%، من 95 ألف ب/ي عام 2014، إلى 96 ألف ب/ي 
عام 2015، بينما انخفض في اليمن بنسبة 40% من 3 آالف ب/ي عام 2014، إلى حوالي 

1800 ب/ي فقط عام 2015.

وشكل إنتاج الدول األعضاء 42.6% من إجمالي إنتاج سوائل الغاز الطبيعي والمتكثفات 
في العالم في عام 2015.

يقدر  مجتمعة،  والمتكثفات  الطبيعي  الغاز  سوائل  وإنتاج  النفط  إنتاج  معدل  إلى  وبالنظر 
87.9 مليون ب/ي،  2016 بحوالي  الهيدروكربونية في عام  السوائل  العالم من  إنتاج  معدل 

شكلت حصة الدول األعضاء منها نحو %31.8.

3-2 الغاز الطبيعي المسوق

تشير البيانات إلى انخفاض كميات الغاز الطبيعي المسوق على مستوى العالم بنسبة %1.1، 
من 3610 مليار متر مكعب عام 2014 إلى 3571 مليار متر مكعب عام 2015. ويوضح 
الشكل 2-19 توزع كميات الغاز الطبيعي المسوقة حسب المجموعات الدولية في عام 2015. 
وقد ارتفعت كميات الغاز الطبيعي المسوق في الدول األعضاء بنسبة 2.8% من 527 مليار 
إلى  التقديرات  تشير  حيث   .2015 عام  مكعب  متر  مليار   541 إلى   2014 عام  مكعب  متر 
ارتفاع كميات الغاز المسوق في كل الدول األعضاء باستثناء تونس ومصر، كما هو مبين في 
الجدول 2- 10. وبلغت نسبة مساهمة الدول األعضاء نحو 15.2% من إجمالي كميات الغاز 

الطبيعي المسوق في العالم عام 2015.
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وفي الدول غير األعضاء ارتفعت كميات الغاز الطبيعي المسوق في سلطنة ُعمان بنسبة 
 .2015 31.1 مليار متر مكعب عام  إلى   ،2014 29.8 مليار متر مكعب عام  4.1%، من 
الطبيعي  الغاز  إجمالي كميات  16% من  العربية مجتمعة  الدول  نسبة مساهمة  تكون  وبذلك 

المسوق في العالم عام 2015.
الجدول 10-2

 الغاز الطبيعي المسوق عربيا وعالميا، 2015-2011
)مليار متر مكعب/ سنة(

 نسبة التغير
2015/2014 

)%(
*2015 2014 2013 2012 2011  

 11.1  60.2 54.2 54.6 54.3 52.3  اإلمارات  

 0.8  15.5 15.4 14.7 13.8 12.7 البحرين

)5.0(  2.5 2.6 2.8 1.9 1.9 تونس

 1.5  84.6 83.3 81.5 85.7 82.6 الجزائر

 2.0  104.5 102.4 100.0 99.3 92.3 السعودية

 25.6  4.7 3.7 5.3 5.8 7.9 سورية#

 11.1  10.0 9 8.6 7.6 8.0 العراق

 2.5  178.5 174.1 204.6 204.0 202.5 قطر

 12.7  16.9 15 16.3 14.3 11.9 الكويت

 7.9  19.9 18.415 19.5 19.4 7.9 ليبيا

)9.3(  44.3 48.8 56.4 58.8 61.3 مصر

 2.8 541 527 564 565 541  اجمالي الدول األعضاء  

 4.1  31.1 29.8  29.95  28.7  26.9 ُعمان**

)71.0(  2.7 9.3 9.9 7 9  اليمن  

 1.6 575.2 566.1 604.2 600.8 577.3  اجمالي الدول العربية  

)14.0(  0.50 0.58 0.52 0.52  0.2  االكوادور  

 5.5  0.8  0.7  0.9  0.8  0.8  انغوال  

 6.5  226.7 212.8 199.3 202.4 188.8  ايران  

 18.9  26.0 21.878 21.82 23  20.8  فنزويال  

غ م غ م غ م غ م غ م غ م  الغابون  

 3.0  45.1 43.84 38.4 43  41.3  نيجيريا  
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 نسبة التغير
2015/2014 

)%(
*2015 2014 2013 2012 2011  

 6.9  299  280  261  269  252  اجمالي دول أوبك غير العربية^  

 5.1  774  736  746  754  709  اجمالي دول أوبك^  

 8.5  39.7 36.6 36.5 60 48  المملكة المتحدة  

 7.7  117.2 108.8 108.7 115 102  النرويج  

 5.4  767.3 728.3 687.6 681 649  الواليات المتحدة  

)8.4(  53.2 58.1 58.2 57 58  المكسيك  

 0.9  163.5 162.0 156.1 156 160  كندا  

 1.4  770.8 760.3 776.5 764 777  كومنولث الدول المستقلة  

 7.7  18.2 16.9 16.2 16 15  منها : أذربيجان  

 32.1  75.7 57.3 56.9 57 57         أوزبكستان  

 4.5  72.4 69.3 62.3 62 60         تركمانستان  

)0.9(  573.3 578.7 604.8 592 607         روسيا االتحادية  

)35.8(  12.4 19.3 18.5 18 19         كازاخستان  

 2.6  138.0 134.5 117.1 107 103  الصين  

)18.1(  577.0 704.7  633 658 656  باقي دول العالم  

)1.1( 3,501 3,539 3,439 3,468 3,380  اجمالي العالم  

  15.5  14.9  16.4  16.3  16.0 نسبة الدول األعضاء 
للعالم  )%(

  16.4  16.0  17.6  17.3  17.1 نسبة الدول العربية 
للعالم  )%(

  22.1  20.8  21.7  21.7  21.0 نسبــــة دول أوبـــك 
للعالم )%(  

^ باستثناء الغابون
ً األرقام بين قوسين تعني سالبا

*بيانات تقديرية.
# بيانات سورية من: اجتماعات تتبع تنفيذ الخطط االنتاجية واالستثمارية للمؤسسات والشركات التابعة للوزارة لعام 2015

** بيانات عمان: متوسط 10 أشهر حسب النشرة اإلحصائية الشهرية للمركز الوطني لإلحصاء والمعلومات
 مصادر أخرى
OPEC Annual Statistical Bulletin 2016.
BP Statistical review of world energy full report 2016.
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الشكل )2– 19(
توزع الغازالطبيعي المسوق في العالم، 2016

ويبين الشكل 2-20 مقارنة بين كميات الغاز الطبيعي المسوق في كل من دول أوبك والدول 
األعضاء في المنظمة بين عامي 2011 و 2015. وتشير التقديرات إلى ارتفاع نسبة مساهمة 
دول أوبك في كميات الغاز الطبيعي المسوق في العالم من 22.1% عام 2014 إلى %23.2 

في عام 2015.
الشكل )2– 20(

كميات الغاز الطبيعي في دول أوابك وأوبك
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يذكر هنا أن شركة Dana Gas في اإلمارات العربية المتحدة بدأت في عام 2016 بإنتاج 
الغاز من حقل »الزوراء« الواقع قبالة سواحل إمارتي الشارقة وعجمان في مياه عمقها 24م، 
أنابيب بطول 35 كم إلى محطة  وتبلغ طاقة الحقل 1.13 مليون م3/ي. ويتم نقل الغاز بخط 

معالجة على اليابسة في المنطقة الحرة »بالحمرية« في إمارة الشارقة.

وفي الجزائر، بدأ اإلنتاج من »مشروع حقول عين صالح الجنوبية« ضمن المرحلة الثانية 
من »مشروع غاز عين صالح« الذي يشمل تطوير 7 حقول غازية. وكانت المرحلة األولى 
من المشروع التي بدأت عام 2004 قد وضعت 3 حقول على اإلنتاج هي »كريشبا، وتغنتور، 
وريغ«، بينما تتضمن المرحلة الثانية اإلنتاج من 4 حقول للغاز الجاف هي: »غور محمود«، 
في  المشروع  هذا  يساهم  وسوف  مومن«،  و»حاسي  البفينات«،  و»غارة  صالح«،  و»عين 
الحفاظ على إنتاج سنوي بمعدل 9 مليار متر مكعب من الغاز، حيث من المخطط أن يتم حفر 
26 بئراً في المشروع حتى عام 2018، وعندها يتوقع أن يصل معدل اإلنتاج من هذا المشروع 
إلى 14.1 مليون م3/ي بعد وضع آبار »غارة البفينات، وحاسي مومن« على اإلنتاج. ويقدر 
االحتياطي القابل لإلنتاج في مجمل مشروع عين صالح بنحو 159 مليار متر مكعب من الغاز.

المهندس طارق  في مصر  المعدنية  والثروة  البترول  معالي وزير  أن  إلى  هنا  يشار  كما 
المال كان قد أكّد خالل مشاركته في أعمال )معرض ومؤتمر أبو ظبي للبترول 2016( أن 
خالل  تركز  وسوف   ،2020 عام  بحلول  الطبيعي  الغاز  من  الذاتي  االكتفاء  ستحقق  مصر 
المرحلة القادمة على استكشاف المياه العميقة وتقدم حزمة من الحوافر للشركات المهتمة في 
هذا المجال، خاصة بعد السير قدماً في تطوير اكتشاف »ظهر« والذي يتوقع أن يبدأ اإلنتاج 
في عام 2017 بمعــــدل 28 مليــون م3/ي، ويرتفع هذا المعدل بالتدريج ليــصل إلى أكثر من 

76 مليون م3/ي في عام 2019.

وفي المغرب، أعلنت شركة Sound Energy عن أول إنتاج تجاري من الغاز من اكتشاف 
Nervesa الذي تم تحقيقه في عام 2013. ولم تقدم الشركة أية بيانات عن حجم هذا اإلنتاج، 
لكنها ذكرت أن عمليات االختبار أنتجت ما يتراوح بين 19.8- 28.3 ألف م3/ي من الغاز، 
وأنها سوف تعمل على رفع معدل اإلنتاج خالل أشهر ليصل إلى المعـــدل المخطــط له وهو 
51 ألف م3/ي. وكانت الشركة قد حفرت أول بئر لها في االكتشاف في شهر تموز/يوليو 2013 
عند  البئر  وأنتج  للغاز،  حامالً  نطاقاً   13 الفعالة ضمن  السماكة  من  متراً   46 البئر  واخترق 

اختباره حينها بمعدل زاد عن 76 ألف م3/ي.
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ثانيا:  الفحم الحجري
احتياطيات الفحم الحجري. 1

بقيت احتياطيات الفحم الحجري في العالم عام 2015 بدون تغير عن قيمتها عام 2014 
والتي بلغت 891.5 مليار طن، كما هو مبين في الجدول 2- 11، منها 403 مليار طن من 

الليغنيت، و488 مليار طن من االنثراسيت، تتوزع كما هو مبين في الشكل 21-2.
الشكل )2– 21(

توزع احتياطي الفحم الحجري في العالم نهاية عام 2016

الجدول 11-2
احتياطي الفحم الحجري في العالم، 2015-2011

)مليار طن نهاية العام(

2015 2014 2013 2012 2011  

245.1 245.1 245.1 245.1 245.1  أمريكا الشمالية  

6.6 6.6 6.6 6.6 6.6  منها: كندا        

237.3 237.3 237.3 237.3 237.3        الواليات المتحدة        

14.6 14.6 14.6 12.5 12.5  أمريكا الجنوبية والوسطى  

6.6 6.6 6.6 4.6 4.6  منها:      البرازيل  

6.7 6.7 6.7 6.7 6.7  كولومبيا        

310.5 310.5 310.5 304.6 304.6  أوروبا   

228 228 228 228 228  منها: دول االتحاد السوفيتي السابق  
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2015 2014 2013 2012 2011  

288.3 288.3 288.3 265.8 265.8  آسيا والمحيط الهادئ  

76.4 76.4 76.4 76.4 76.4  منها: استراليا  

28 28 28 5.5  اندونيسيا         5.5

114.5 114.5 114.5 114.5  الصين         114.5

60.6 60.6 60.6 60.6  الهند         60.6

31.8 31.8 31.8 31.7 31.7  أفريقيا  

30.2 30.2 30.2 30.2 30.2  منها: جنوب أفريقيا  

1.1 1.1 1.1 1.2 1.2  الشرق األوسط  

891.5 891.5 891.5 860.9 860.9  اجمالي العالم  

المصدر:
BP Statistical Review of World Energy, June -2012 June 2016 .

إنتاج الفحم الحجري. 2

بلغ اإلنتاج العالمي من الفحم الحجري حوالي 7.8 مليار طن خالل عام 2015، منخفضاً 
في  مبين  هو  كما  تقريباً  مليار طن   8.2 بلغ  الذي   2014 عام  إنتـــــاج  3.7% عن  بحوالي 
الجدول 2- 12، وهو أول انخفاض لإلنتاج منذ عام 1998. وتعتبر الصين الدولة األولى في 
العالم في إنتاج الفحم الحجري، إذ أنتجت عام 2015 حوالي 48% من إجمالي إنتاج العالم، 

رغم تراجع معدل إنتاجها بنسبة 3.3% خالل تلك الفترة.

الجدول 12-2
انتاج الفحم الحجري في العالم، 2015-2011

)مليون طن / سنة(

2015 2014 2013 2012 2011  

887.9 989.5 977.3 1004.7 1080.3  أمريكا الشمالية  

60.7 68.8 68.7 67.6 67.5  كندا        

14.4 13.8 15.2 14.9 19.0  المكسيك        

812.8 906.9 893.4 922.1 993.9  الواليات المتحدة        

97.5 103.1 99.1 97.7 94  أمريكا الجنوبية والوسطى  

7.9 8.6 8.6 6.6 5.5  منها: البرازيل  

85.5 88.6 85.5 89 85.8        كولومبيا        

1168.1 1196.5 1244.5 1292.6 1272.6  أوروبا  
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2015 2014 2013 2012 2011  

184.3 185.8 190.3 196.5 188.6  منها: ألمانيا

373.3 357.6 355.2 358.3 335.9       روسيا  

5440.4 5606.5 5643.8 5527.8 5262.9  آسيا والمحيط الهادئ  

484.5 491.5 470.8 444.9 420.8  منها: استراليا  

3747.0 3874.0 3974.0 3945 3764        الصين        

677.5 644.0 605.1 606.5 570.1        الهند        

265.8 267.8 264.4 262.8 257.2  أفريقيا  

252.1 260.5 256.4 258.6 251.6  منها: جنوب أفريقيا  

1.5 1.5 1.5 1.5 1.6  الشرق األوسط  

 7861.1  8164.9  8230.6  8187.1  7968.6  اجمالي العالم  

المصدر:
BP Statistical Review of World Energy, June -2012 June 2016 .

وروسيا  الهند  باستثناء  المنتجة،  الدول  معظم  في  الحجري  الفحم  إنتاج  تراجع  وقد 
والمكسيك. يبين الشكل 2-22 نسبة مساهمة المجموعات الدولية في إنتاج الفحم عام 2015، 
بنحو أوروبا  تلتها  طن،  مليـــار   5.4 من  أكثر  الهادئ  والمحيط  آسيا  دول  أنتجت   حيث 
منطقة  في  أما  مليار طن.   0.88 حوالي  الشمالية  أمريكا  دول  أنتجت  بينما  مليار طن،   1.2
الشرق األوسط )ال تظهر على الشكل( فاإلنتاج محدود جداً لم يتجاوز معدله الســـابق البالغ 

1.5 مليون طن سنوياً. 
الشكل )2– 22(

نسبة مساهمة المجموعات الدولية في إنتاج الفحم الحجري عام 2016
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ثالثاً: الطاقة النووية 
 احتياطيات اليورانيوم. 1

طبقا لتقرير أعدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع »منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية« بعنوان )اليورانيوم 2016: المصادر، اإلنتاج والطلب(، قدرت مصادر اليورانيوم 
في عام 2015 التي يمكن إنتاجها بتكلفة أقل من 260 دوالر/كغ بنحو 7.641600 مليون طن 

من اليورانيوم، بزيادة قدرها 0.1% عن التقديرات السابقة.

تشكل  حيث  العالم،  في  اليورانيوم  من  المحددة  المصادر  من  حجم  أكبر  أستراليا  تمتلك 
مصادرها نحو 29% من مصادر اليورانيوم عند كلفة أقل من 130 دوالر/كغ، و23% من 
المصادر المحددة في العالم عند كلفة أقل من 260 دوالر/كغ، وتأتي بعدها كازاخستان التي 

تمتلك 13% من المصادر من كال النوعين. 

وفي هذا الخصوص فال تزال عمليات التنقيب عن اليورانيوم متواضعة في الدول العربية، 
وعلى الرغم من وجود اليورانيوم في الجزائر، ومصر، واألردن، والصومال، إال أن البيانات 
المتوفرة عن فعاليات العمل في هذا المجال قليلة. قدر احتياطي اليورانيوم القابل لإلنتاج عند 
سعر أقل من 260 دوالر/كغ في الجزائر في مطلع عام 2015 بحوالي 26000 طن، وقدر 
قدر  بينما  59600 طن،  بنحو  األردن  احتياطي  وقدر  2500 طن،  بحوالي  احتياطي مصر 
احتياطي الصومال بحوالي 10200 طن. وتشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن 
منطقة الشرق األوسط إلى أن إيران تمتلك نحو 4500 طن من احتياطيات المصادر المعروفة 

المحدودة لليورانيوم القابل لإلنتاج عند سعر أقل من 260 دوالر/كغ.

2.  إنتاج اليورانيوم

يتم إنتاج اليورانيوم من 21 دولة في العالم وبلغ مجموع ما أنتج من اليورانيوم على الصعيد 
أنتج  العالم  أن  أعاله  إليه  المشار  التقرير  يقدر  بينما  طن   55975 نحو   2014 عام  العالمي 

59445 طن في عام 2013 كما هو مبين في الجدول 13-2.
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الجدول 13-2

إنتاج اليورانيوم خالل الفترة 2012 و 2014 )طن(

2014 2013 2012 الدولة الترتيب
22781 22513 21240 كازاخستان 1
9136 9332 8998 كندا 2
4976 6432 7009 أستراليا 3
4057 4528 4822 النيجر 4
3246 4264 4239 ناميبيا 5
2991 3135 2862 روسيا 6
2700 2400 2400 أوزباكستان 7
1881 1792 1667 الواليات المتحدة 8
1550 1500 1450 الصين 9
954 926 1012 أوكرانيا 10
566 531 467 جنوب أفريقيا 11
385 385 385 الهند 12
369 1132 1103 ماالوي 13
154 215 228 جمهورية التشيك 14
80 80 80 رومانيا 15
55 192 326 البرازيل 16
45 45 45 الباكستان 17
11 8 24 إيران 18
33 27 50 ألمانيا 19
3 5 3 فرنسا 20
2 3 1 هنغاريا 21

55975 59445 58411 المجموع
IAEA, OECD: Uranium 2016:Resources, Production and Demand :مصدر البيانات

ويبين الشكل 2-23 إنتاج اليورانيوم السنوي في الدول العشر األعلى إنتاجاً في العالم خالل 
الفترة من 2012 إلى عام 2014 التي بلغ مجمل انتاجها 54272 طن في عام 2014. وتعتبر 
كازاخستان أكبر منتج لليورانيوم في العالم، حيث أنتجت نحو 22513 طن عام 2013 وقدر 
إنتاجها في عام 2014 بنحو 22781 طن. بينما تأتي كندا وأستراليا في المرتبتين الثانية والثالثة 
بإنتاج بلغ 9136 طن و4976 طن على التوالي في عام 2014. وصلت مساهمة الدول العشر 
إلى 97% من انتاج العالم. ويوضح الشكل 2-24 نسب مساهمة الدول العشر األعلى إنتاجاً من 

اليورانيوم في العالم في عام 2014.
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الشكل 23-2

إنتاج اليورانيوم في الدول العشر األعلى إنتاجاً في العالم بين 2012 و2014

IAEA, OECD: Uranium 2016:Resources, Production and Demand :مصدر البيانات

الشكل 24-2
مساهمة الدول العشر األعلى إنتاجاً لليورانيوم عام 2014

IAEA, OECD: Uranium 2016:Resources, Production and Demand :مصدر البيانات
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3. المفاعالت النووية

توليد  بقدرة   ،2015 عام  في  مفاعال   441 العالم  في  العاملة  النووية  المفاعالت  بلغ عدد 
كهربائي إجمالية بلغت 382.8 غيغاواط، وساهمت في توليد أكثر من 2441.3 تيراواط ساعة 
من الكهرباء كما هو مبين في الجدول 2-14. ووصلت 10 مفاعالت إلى شبكات الكهرباء، 
وأغلقت 7مفاعالت، وبلغ العدد الكلي للمفاعالت قيد اإلنشاء في العالم 67 مفاعالً عام 2015.

الجدول 14-2

المفاعالت النووية العاملة وقيد اإلنشاء في العالم نهاية عام 2015

 الكهرباء المولدة
بالطاقة النووية 2015

المفاعالت قيد 
االنشاء المفاعالت العاملة

من إجمالي الدولة
الكهرباء 

 )%(

تيرا واط 
ساعة

 السعة
ميغا واط العدد  السعة

ميغا واط العدد

- - 5380 4 - - اإلمارات العربية المتحدة
 4.8 6.5 25 1 1632 3  األرجنتين  
 34.5  أرمينيا   1 375   2.6
 20.3  أسبانيا   7 7121 1 446 54.8
 14.1 86.8 - -  ألمانيا   8 10799
56.5 82.4 1900  أوكرانيا   15 13107 2
 1.3 3.2 - -  إيران   1 915
 4.4  الباكستان   3 690 2 630 4.3
 2.8  البرازيل   2 1884 1 1245 13.9
 37.5 24.8 - -  بلجيكا   7 5913
 31.3  بلغاريا   2 1926   14.7
 32.5 25.3 - -  جمهورية التشيك   6 3930
 55.9  جمهورية السلوفاك   4 1814 2 880 14.1
 4.7 11.0 - -  جنوب أفريقيا   2 1860

- - 2218 2 - -  روسيا البيضاء  
 18.6 182.8 6582 8  روسيا االتحادية   35 25443
 17.3  رومانيا   2 1300   10.7
 38.0 5.4 - -  سلوفينيا   1 688
 34.3 54.5 - -  السويد   10 9648
 33.5 22.2 - -  سويسرا   5 3333
 3.0  الصين*   23 26774 26 161.2
 76.3  فرنسا   58 63130 1 1630 419.0
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 الكهرباء المولدة
بالطاقة النووية 2015

المفاعالت قيد 
االنشاء المفاعالت العاملة

من إجمالي الدولة
الكهرباء 

 )%(

تيرا واط 
ساعة

 السعة
ميغا واط العدد  السعة

ميغا واط العدد

 33.7  فنلندا   4 2752 1 1600 22.3
 16.6 95.6 - -  كندا   19 13524
 31.7 157.2 5420 4  كوريا الجنوبية   24 21733
 6.8 11.2 - -  المكسيك   2 1440
 18.9 63.9 - -  المملكة المتحدة   15 8918
 3.5  الهند   21 5308 6 3907 34.6
 52.7 15.0 - -  هنغاريا   4 1889
 3.7 3.9 - -  هولندا   1 482
 19.5  الواليات المتحدة   99 99185 5 5633 798.0
 0.5 4.3 2650 2  اليابان   43 40290

 2441.3 66428 67 382855  إجمالي العالم   441
*المجموع يتضمن بيانات تايوان ضمن الصين 

IAEA, Nuclear Power Reactors in the World, 2016 Edition :المصدر

أربعة مفاعالت  بناء  2009 على  االتفاق في عام  تم  المتحدة  العربية  اإلمارات  في دولة 
وبقدرة إجمالية تبلغ 5600 ميغاواط، مع شركة كوريا إلكتريك وبدأت رسمياً في العمل عام 
2012 وقد وصلت نسبة إتمام المحطة األولى إلى أكثر من 87% والمحطة الثانية إلى %68 
والمحطة الثالثة إلى 47% والمحطة الرابعة إلى 29%، وصلت النسبة الكلية إلنجاز المشروع 
62%، وذكرت مؤسسة اإلمارات للطاقة أن جميع الوحدات البراكة سوف تساهم في إنتاج نحو 

25% من الكهرباء لتلبية الطلب على الطاقة.

وفي المغرب تسعى وزارة الطاقة والمعادن المغربية إلنشاء مفاعل نووي جديد ليضاف 
الى المفاعل الوحيد الموجود في المعمورة نواحي الرباط والذي يقوم حالياً بإنتاج طاقة نووية 
تستخدم في الجانب الطبي فيما سيعمل المفاعل الجديد إلنتاج الكهرباء بطاقة استيعابية تصل 

إلى 1600 ميغاواط. 

وفي االردن وضعت الحكومة األردنية خطة لبناء مفاعلين لتوليد الكهرباء ولتحلية المياه 
ذلك  في  بما  الدول،  من  العديد  مع  النووي  التعاون  اتفاقيات  توقيع  تم  لقد   ،2004 عام  في 
األرجنتين، كندا، فرنسا، اليابان، روسيا، المملكة المتحدة والواليات المتحدة. في عام 2013 
وأيضاً تم التفاوض مع شركة الصين )المؤسسة النووية( لتمويل ماال يقل عن 50% من بناء 
35%، ونسبة  كالتالي: وهي نسبة األردن  أن توزيع الحصص  االتفاق على  المشروع، وتم 

روسيا 35% ونسبة الصين %30. 



تقرير األمني العام السنوي الثالث واألربعون 154

وفي السودان وقعت )وزارة الكهرباء السودانية( بروتوكول مع الصين )المؤسسة الصينية 
الوطنية للطاقة النووية(، لبناء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 600 ميجاواط.

ويشير تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان منطقة الشرق األوسط تدرس خطة تطوير 
الطاقة النووية في كل من البحرين، العراق، عمان، قطر واليمن. وكذلك ركزت معظم دول 
المياه في اآلونة األخيرة  الكهرباء ولتحلية  لتوليد  النووية  الطاقة  أفريقيا على تطوير برنامج 
بما في ذلك الجزائر، مصر، غانا، كينيا، المغرب، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، تونس وأوغندا. 
تنمية  لتعزيز  الطويل  المدى  النووي على  التوليد  لتركيب  ووضعت مصر ونيجيريا خططها 
الطاقة النووية في أفريقيا ودعم برنامج الطاقة حيث بلغت متطلبات اليورانيوم لبناء مفاعالت 

نووية في افريقيا حوالي 290 ألف طن.
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رابعاً: الطاقات الجديدة والمتجددة 
الشمسية، وطاقة  الطاقة  وتشمل  الطبيعة  من  مصادرها  المتجددة  الطاقات  تستمد 
الرياح، وطاقة الحرارة الجوفية، والطاقة المائية، وبعض أشكال الكتلة الحيوية، باإلضافة إلى 
مصادر طاقة المحيطات والمد والجزر. وتلعب مصادر الطاقات المتجددة دوراً هاماً في تأمين 
طاقة  إلى  تحويلها  أن  إال  الكهربائية،  الطاقة  إلنتاج  الالزمة  المركبة  الطاقات  مزيج  وتنويع 
كهربائية أو حركية اليزال يحتاج إلى خفض في تكلفة انتاجها حتى تصبح منافساً قوياً للطاقة 

الكهربائية المنتجة من المصادر التقليدية.
المتجددة عام  الطاقة  العالمية في مجال  الدولية إجمالي االستثمارات  الطاقة  قدرت وكالة 
2014 بحوالي 270 مليار دوالر، ويعتمد نجاح مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الطاقة 
الكهربائية على مدى تنافسية تكلفة إنتاجها مع تكلفة إنتاج الطاقة من المصادر التقليدية. هذا 
وقد انخفضت تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح خالل الفترة 2010-2015 بحوالي %30، 
بينما انخفضت تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية إلى نحو 70% من قيمة تكلفتها ما قبل 

عام 2010، ويعزى ذلك االنخفاض إلى التقدم في التكنولوجيات وزيادة المنتجين في اَسيا.
الطاقات  من  الكهربائية  الطاقة  توليد  أسعار  في  تاريخي  انخفاض  أكبر   2015 عام  شهد 
المتجددة، حيث أرست دولة اإلمارات مناقصة على شركة »أكوا« بقيمة 58.4 دوالر للميغاواط 
 200 بـطــاقــة  دبي  في  الشمسيـة  الـطــاقــة  وادي  لـمشـروع  الثانـيـة  المرحلة  من  المنتجة 
ميغاواط. ويذكر أن األسعار التي تم الحصول عليها في مناقصة شركة »أكوا« كانت مساوية 
لتكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية من التوربينات الغازية ذات الدورات المركبة، وقدرت  تقريباً 
بحوالي 2.7-5 دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أو 10-16 دوالر لكل برميل، وهو 
ما يعتبر مستقبال واعداً للدول العربية. بينما استطاعت مصر الحصول على سعر 50 دوالر 
لكل ميغاواط منتجة من طاقة الرياح. يذكر أن تكلفة إنتاج الكهرباء باستخدام إمدادات الغاز 
في كل من اإلمارات، ومصر يقدر بحوالي 5-6 دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، 
وهو ما قد يكون أكثر تكلفة بالنسبة لدول أخرى، وبناء على هذه التقديرات فإن الطاقة الشمسية 
وطاقة الرياح من الممكن أن تساهم في زيادة حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء في 

بعض الدول.
تشهد تنمية مصادر الطاقات المتجددة في الدول العربية استراتيجيات مختلفة، حيث تستمر 
الدول المستوردة للطاقة في تسريع تنمية مصادر الطاقة لديها، ودعم السياسات الالزمة لذلك، 

بينما تتأخر الدول المصدرة للطاقة في أعمال تنمية مصادرها.
أعلنت العديد من الدول العربية خالل العقد الماضي عن أهداف طموحة لتنمية مشروعات 
مصادر الطاقات المتجددة، وذلك مع توقع زيادة نمو معدالت الطلب على الطاقة الكهربائية 
في  المتجددة  الطاقة  حصة  زيادة  على  الحكومات  وحرصت   .2020 عام  حتى   %9.9 إلى 
مزيج طاقات إنتاج الطاقة الكهربائية، خاصة في الدول التي تعاني من نقص في امدادات الغاز 

الطبيعي، ويضاف إلى ذلك الحاجة الملحة لتنويع مصادر الطاقة وزيادة المخاوف البيئية.
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زيادة  المخطط  العربية، حيث من  الدول  في  المتجددة  الطاقة  االعتماد على مصادر  زاد 
حصة الطاقات المتجددة في نسب مزيج إنتاج الطاقة الكهربائية الكلية ليصل إلى 15% في 
الجزائر، و20% في مصر، و10% في األردن، و42% في المملكة المغربية، و7% في كل 
من دبي وأبو ظبي على حدة )اإلمارات العربية المتحدة(، و40% في السعودية وذلك بحلول 

عام 2020، بينما تساهم بنسب 25% في تونس، و15% في الكويت حتى عام 2030. 

1.  الطاقة الكهرومائية

العالم،  الكهرباء على مستوى  لتوليد  الرائد  المتجدد  الكهرومائية هي المصدر  تعد الطاقة 
وتوفر حوالي 71% من إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة. وتقدر كمية الطاقة الكهرومائية 
المركبة المنتجة عام 2016 بحوالي 1064 غيغا واط، وتمثل نحو 16.4 % من اجمالي الطاقة 
الكهربائية المنتجة من جميع أنواع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، يبين الشكل 2-25 توزع 

نسب إنتاج الطاقات الكهرومائية القائمة في المناطق الرئيسية من العالم بنهاية عام 2015.
الشكل 25-2 

توزع نسب الطاقات الكهرومائية القائمة في المناطق الرئيسية من العالم بنهاية عام 2015

World Energy Resources 2016 :المصدر

تتمركز معظم مشروعات إنتاج الطاقة الكهرومائية الجديدة في الصين وأمريكا الالتينية 
وأفريقيا. تمثل منطقة آسيا أكثر المناطق غير المستغلة إلنتاج الطاقة الكهرومائية والتي تقدر 
بحوالي 7195 تيرا واط ساعة/السنة مما يجعلها من أكثر المناطق المؤهلة لالستثمار. وشكلت 
نسبة الطاقة الكهرومائية المركبة في الصين نحو 26% من إجمالي الطاقة الكهرومائية المركبة 
في العالم في عام 2015 متقدمة بفارق كبير عن الواليات المتحدة األمريكية والتي بلغت نسبتها 
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8.4%، ثم البرازيل بنسبة 7.6% وكندا بنسبة 6.5%. يبين الجدول 2-15 أعلى الدول إنتاجاً 
في الطاقات الكهرومائية على مستوى العالم حتى نهاية عام 2015.  

الجدول 15-2
 أعلى الدول إنتاجاً في الطاقات الكهرومائية المركبة على مستوى العالم حتى نهاية عام 2015

الدولة
الطاقة الكهرومائية المركبة 

نهاية عام 2015
)غيغا واط(

الطاقة الكهرومائية المضافة 
في عام 2015

)غيغا واط(
31919الصين

1020.1الواليات المتحدة األمريكية
922.5البرازيل

795.7كندا
521.9الهند

510.2روسيا
  World Energy Resources 2016 :المصدر

ويبين الجدول 2-16 اجمالي إنتاج الدول العربية من الطاقات الكهرومائية المركبة لعام 
2015 والتي بلغت حوالي 11598 ميغاواط وبنسبه بلغت نحو 0.1% من االنتاج العالمي من 

الطاقة الكهربائية المركبة. 
الجدول 16-2

 إجمالي الطاقات الكهرومائية المركبة بالدول العربية في نهاية عام 2015

الطاقة المركبة الدولة
)ميغا واط(

228الجزائر
66تونس
1501سوريا
2750العراق
2800مصر

7345مجموع الدول األعضاء )أوابك(
12األردن

1770المملكة المغربية
2250السودان
221لبنان

11598مجموع الدول العربية
  World Energy Resources 2016 :المصدر
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الجزائر وتونس وسوريا والعراق  أوابك وتشمل  الدول األعضاء في منظمة  انتاج  ويبلغ 
ومصر حوالي 63% من إجمالي الطاقات الكهرومائية المنتجة في الدول العربية، بينما يمثل 

إنتاج األردن والمملكة المغربية والسودان ولبنان حوالي %37. 

2.  طاقة الرياح

يمثل الطلب المتنامي على إنتاج الكهرباء تحدياً كبيراً لمعظم دول العالم، ويحتاج إلى حلول 
لما تمتلكه هذه الدول من ثروات ومصادر للطاقات المتجددة،  تختلف من دولة ألخرى طبقاً 
وتعتبر طاقة الرياح أحد أهم المصادر التي يمكن االعتماد عليها في المساهمة في تلبية جزء 

من طلبات توليد الطاقة.

بلغت كميات الطاقة الكهربائية والتي تم إنتاجها من جميع توربينات الرياح المثبتة في جميع 
أنحاء العالم نحو 500 غيغا واط بنهاية عام 2016، حيث تم إضافة حوالي 71421 ميغاواط 
في األشهر الستة األولى من عام 2016. تشكل طاقة الرياح حوالي 4.7% من مزيج الطاقة 
من المصادر المتجددة إلنتاج الكهرباء. انخفض معدل نمو إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح إلى 

حوالي 5% عام 2016، بعد أن كان 5.8% خالل عام 2015 و5.6% عام 2014.

أكبر خمس  والبرازيل  والهند  وألمانيا  األمريكية  المتحدة  والواليات  الصين  تمثل كل من 
أسواق عالمية إلنتاج طاقة الرياح وسجلت هذه الدول نسبة بلغت حوالي 67% من طاقة الرياح 
المنتجة عالمياً في عام 2016، ويذكر أن هذه الدول أنتجت ما نسبته حوالي 73% من اإلنتاج 

العالمي من الكهرباء من طاقة الرياح بنهاية عام 2013.

الرياح،  الكهرباء من طاقة  إنتاج  العربية من حيث  الدول  المغربية صدارة  المملكة  تتبوأ 
حيث ارتفعت الطاقة المنتجة من 290 ميغاواط عام 2012 إلى حوالي 790 ميغاواط في مطلع 
عام 2016. وذلك بمشروع »طرفاية« وهو مشروع مشترك بين شركتي »جي دي أو سويس« 
و»ناريفا هولدنج« بتمويل من البنوك المحلية، ويمثل إنتاج المملكة المغربية حوالي 39% من 

إنتاج الدول العربية. 

تأتـي جمـهورية مصر العربية في المرتبة الثانـية بطـاقة إنتـاجية تبـلغ نحو 745 ميغاواط، 
وبنسبة 36.82% من إنتاج الدول العربية، حيث تم تطوير إنتاج الطاقة من الرياح بمشروع 
»جبل الزيت« بنسبة 35%، وإضافة 200 ميغاواط أخرى. كما تم االتفاق مع شركة سيمنس 

على إنشاء 12 مزرعة ريــاح بطـاقة إجمالية 2 غيغا واط.

بدأ األردن اإلنتاج التشغيلي لمشروع طاقة الرياح »تافيال« عام 2015 بطاقة 117 ميغاواط، 
بتكلفة استثمارية تبلغ 287 مليون دوالر أمريكي وتم تمويله بواسطة مؤسسة »إنترناشيونال 
فاينانس كوربوريشن« ومنظمات دولية أخرى، ويمثل انتاج األردن حوالي 9.74% من إنتاج 
البحرين حوالي  المنتـــجة بمملكة  الرياح  تبلغ طاقــــة  بينما  الرياح.  العربية من طاقة  الدول 
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0.5 ميغاواط وتأتي في المرتبة الثامنة بنسبة 0.02%. يمثل الشكل 2-26 الطاقات الكهربائية 
المنتجة من مشروعات إنتاج طاقة الرياح المركبة وتوزع نسب إنتاجها على مستوى الدول 

العربية لعام 2015.

الشكل 26-2
الطاقات الكهربائية المنتجة من مشروعات إنتاج طاقة الرياح المركبة 

وتوزع نسب إنتاجها على مستوى الدول العربية لعام 2015
          

Renewable Energy in the Arab Region Overview of Developments, 2016. المصدر

3.  الطاقة الشمسية )الكهروضوئية(

إضافة  تم  حيث  الكهروضوئية،  الشمسية  الطاقة  إنتاج  في  قياسياً  نمواً   2015 عام  شهد 
أكثر من 50 غيغا واط وهو ما يعادل 185 مليون لوحة شمسية، وتمثل نسبة أعلى بحوالي 
25% من الطاقات المضافة عام 2014، ليبلغ اإلنتاج العالمي من الطاقة الكهروضوئية نحو 
227 غيغا واط.  يمثل الشكل 2-27 الطاقات المركبة للدول الرئيسية الكبرى المنتجة للطاقة 

الكهروضوئية في العالم خالل 2015-2005.
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الشكل 27-2
الطاقات المركبة للدول الرئيسية الكبرى المنتجة للطاقة الكهروضوئية 

في العالم خالل 2015-2005

Renewables 2016, Global Status Report :المصدر

فإنه من  العربية  الدول  الكهروضوئية في بعض  الطاقة  إنتاج  هذا وفيما يخص تطورات 
المتوقع زيادة إنتاج المملكة األردنية الهاشمية عن المستهدف عام 2020 بطاقة 600 ميغاواط، 
إنتاجية  يتم إضافة طاقات  ميغاواط، وسوف   200 بطاقة  عام 2016  نهاية  اإلنتاج  بدأ  حيث 
أخرى تبلغ 300 ميغاواط بحلول عام 2017، وتم تمويل هذه المشروعات بواسطة العديد من 

البنوك والمنظمات الدولية.
تتبنى دولة اإلمارات استراتيجية تهدف إلى إنتاج 75% من الكهرباء من الطاقة الشمسية 
بحلول عام 2050، وقد أعلنت مؤخراً بأنه سوف يتم البدء في مشروع إلنتاج الطاقة الشمسية 

بتكنولوجيا الفوتو فولتية )Photovoltaic( بطاقة 200 ميغاواط لصالح وزارة الطاقة.
وضعت دولة اإلمارات العديد من االلتـزامات الجادة لتطويـر مشروعـات الطـاقة الشمسيـة، 
وشمـل ذلك مشروع »شمـس« بطـاقـة 100 ميـغاواط والذي بدأ تشغيلـه عام 2014، بتكلفة 
 .”PV“إستثمارية بلغت نحو 600 مليون دوالر أمـريكـي، ومشـروع »نور« للطاقة الشمسية
انتهت  وقد  الشمسية«  الطاقة  »وادي  مشروع  إلى  باإلضافة  ميغاواط،   300 إلنتاج  ويهدف 
المرحلة األولي منه بطاقة 13 ميغاواط عام 2013، بينما المرحلة الثانية بطاقة 200 ميغاواط 
ومن المتوقع بدء تشغيل المشروع في عام 2017. وتنتهي المرحلة الثالثة من المشروع بطاقة 

800 ميغاواط في عام 2020.
في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 دخلت دولة الكويت رسميا عصر الطاقة المتجـددة، وذلك 
بعد اإلعالن عن الربط الكهربائي لمشروع الشقايا بالشبكة الكهربائية، وهو أول مشروع إلنتاج 
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الطاقة الكهربـائية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الكويت. وبهذا تكون دولة الكويت قد 
انتهت من إنجاز الجزء األول من المرحلــــة األولى، عن طريــــق تزويد الشبـــكـة بحوالي 

10 ميغاواط من الطاقة الشمسية و10 ميغاواط أخرى من طاقة الرياح.
سيتم في نهاية عام 2017 ربط الجزء الثاني من المرحلة األولى والتي تبلغ 50 ميغاواط 
من الطاقة الشمسية بالشبكة. وبهذا تكون دولة الكويت قد حققت توليد الكهرباء بنسبة 1% من 
الطاقة المتجددة قبل عام 2018، والتي من المخطط أن تبلغ 3% قبل عام 2020، وتصل إلى 

15% بحلول عام 2030، لينضم هذا المشروع إلى بقية مشاريع الطاقة المتجددة.
بحوالي  الشبكة  ليدعم  مراحل  ثالث  على  الخيران«  توليد  »محطة  مشــروع  تنفيذ  سيتم 
الشبكة  ليدعم  المؤيدين  مشروع  وكذلك   ،2020 عام  األولى  مرحلته  تبدأ  ميغاواط،   4500

بحوالي 6000 ميغاواط في مرحلتيه األولى والثانية. 
تتمثل أهمية المردود البيئي للمشروع في الحد من إنبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بمقدار 
196 ألف طن سنوياً في المرحلة األولى، وصوالً إلى ما يقارب حوالي 5 ماليين طن بعد انتهاء 

المرحلة الثالثة واألخيرة، وهو ما يدعم دور الكويت تجاه الحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
ارتفعت معدالت استهالك جمهورية مصر العربية من الكهرباء بحوالي 5.6% خالل العشر 
سنوات األخيرة نظرا للزيادة السكانية وتغيير أنماط الحياة. تقدر الطاقة اإلنتاجية للكهرباء في 
مصر بحوالي 34 غيغا واط وهو انتاج ال يكفي االستهالك وخاصة في فصل الصيف.  لذا فإن 
مصر تحتاج إلى استثمارات في مجال انتاج الطاقة تبلغ حوالي 28 مليار دوالر، باإلضافة إلى 
15 مليار دوالر في مجال النقل والتوزيع لزيادة الطاقــة اإلنــــتاجية الكهــربائية إلى حوالي 

54 غيغاواط بحلول عام 2020.
تعاني مصر من عجز في الوقود الالزم إلنتاج الكهرباء. إال أن االكتشافات األخيرة لكميات 
الغاز المتوقعة في حقل ظهر، وإعتماد مصر على استيراد الغاز من الخارج سوف يعمل على 
سيمنز  وشركة  أوراسكوم  شركة  أن  إلى  باإلضافة  الكهرباء.  إلنتاج  الالزمة  اإلحتياجات  سد 
تشيدان ثالثة مشروعات إلنتاج 4.8 غيغا واط باستخدام توربينات الدورة المركبة وهي األكثر 
المطلوبة  الطاقة  كميات  من  حوالي %75  الثالثة مشروعات  هذه  وتمثل  العالم  في  استخداما 

حتى عام 2020. 
تم اإلعالن عام 2015 عن خطط لالستثمار في قطاع الطاقة على المدى المتوسط بإدخال 
المحطات النووية والمحطات التي تعمل بالفحم، باإلضافة إلى استخدام الطاقات المتجددة. حيث 
تهدف مصر حالياً إلى إنتاج حوالـي 2.5 غيغا واط من الكهرباء باستخدام طاقة الرياح، وإنتاج 
 )CSP( و100 ميغاواط من الطاقة الشمسية المركزة )PV( 1.7 غيغا واط من الطاقة الشمسية

وذلك بحلول عام 2020.
تهدف المملكة المغربية إلى إنتاج 2 ميغاواط من الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية. ويعد 
مشروع »نور- ورزازات« مرحلة أولى من خمس مراحل في مشروع طموح وكبير إلنتاج 
المملكة، والتي  9 مليارات دوالر، في عدد من مناطق  تبلغ حوالي  بقيمة استثمارية  الطاقة، 
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تستورد 94% من احتياجاتها من الطاقة. وتطمح إلى تغطية 42% من هذه االحتياجات بتنمية 
مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية بحلول عام 2020. يدخل هذا المشروع ضمن مشروعات 
تخفيف عبء إنفاق المملكة المغربية على الطاقة، وفي إطار التزام المملكة المغربية بخفض 
الشمس  طاقة  على  اعتمادا   ،2020 عام  بحلول   %13 بنسبة  الدفيئة  الغازات  من  انبعاثاتها 

والرياح والمياه.
1 افتتحت المملكة المغربية في شباط/ فبراير 2016 رسميا محطة »نور1« للطاقة 	

الشمسية في مدينة ورزازات التي تعد المرحلة األولى ضمن مشروع هو األكبر 
السعودية  باور  أكوا  شركة  نفّذته  الشمسية،  الطاقة  إلنتاج  العالم  في  نوعه  من 

باالشتراك مع الهيئة المغربية للطاقة الشمسية.
1 تمتد محطة »نور 1« التي تبعد حوالي 20 كيلومتر عن ورزازات، على مساحة 	

تنتج  أن  العاكسة، ويتوقع  المرايـــا  450 هكتار، يحتوي على نصف مليون من 
المرحلــة األولى من مشـــروع  تعد »نور1«  الكهرباء.  160 ميغاواط من  نحو 
»نور- ورزازات« الممتد على مســــاحة 3000 هكتار، ويهدف بعد االنتهاء من 

بناء »نور 2« و»نور 3« و»نور 4«، إلى إنتاج 580 ميغاواط من الكهرباء.
1 سيتم انجاز المحطة الثانية لمشروع »نور- ورزازات« على مساحة 750 هكتار، 	

وتبلغ قدرتها على التخزين 7 ساعات بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 810 مليون 
يورو، بينـما ستنتج محطة »نور3« حوالي 150 ميغاواط مع قدرة تخزينية تبلغ 
8 ساعات. ومن المتوقع أن ينتهي العمل في المحطتين في أغسطس ونوفمبر عام 
2017، بحسب الوكالة المغربية للطاقة الشمسية، فيما لم تنطلق بعد األعمال في 
تقدر  إنتاجية  بطاقة  هكتار   220 مساحة  إنشاؤها على  والمقرر  محطة »نور4« 

بحوالي 70 ميغاواط.

4.  طاقة الحرارة الجوفية

 44 حوالــي  الجـوفيــة  الحرارة  طـاقة  من  الكهربائية  الطاقة  إنتاج  مشـروعات  عدد  بلغ 
مشروعاً في 23 دولة على مستوى العالم، وذلك في الفترة ما بين آذار/مارس وأيلول/سبتمبر 
من عام 2016. ســوف تضيف هـذه المشروعــات قدرات تبلغ نـحــو1562.5 ميغاواط إلى 
مزيج الطاقة العالمي من المصادر المتجددة إلنتاج الكهرباء وبنسبة تبلغ نحو أقل من %0.4 

من إجمالي مزيج الطاقة العالمي المنتج من المصادر المتجددة.
1 في نيسان/أبريل من عام 2016 تم إضافة 25.5 ميغاواط من الكهرباء بعد تشغيل 	

يعد  بالمكسيك.  ناياريت  والية  في  سان  بيدرو  دي  دومو  بمشروع   3  - الوحدة 
مشروع دومو دي سان أول مشروع تابع للقطاع الخاص إلنتاج طاقة الحرارة 

الجوفية.
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1 إلنتاج 	 تجريبية  مشروعات  بتطوير  حالياً  وماليزيا  وإيران  كرواتيا  من  كل  تقوم 
طاقة الحرارة الجوفية، وإضافة حوالي 45 ميغاواط إلى مزيج الطاقة العالمى.

1 يعد مشروع فيليكا كيجلينا – بجيلوفار Velika Ciglena-Bjelovar في كرواتيا 	
أول مشروع إلنتاج طاقة الحرارة الجوفية بطاقة 10 ميغاواط، ومن المتوقع أن 

يكتمل تشغيل المشروع بحلول مايو 2017.
1 يهدف مشروع ميشكن شهر Meshkin Shahr التجريبي في إيران إلى إنتاج 	

حوالي 5 ميغاواط، ومن المتوقع أن يكتمل تشغيل المشروع في النصف األول من 
عام 2020.

1 مشروع 	 أول  بماليزيا   Apas Kiri-Tawau تاواي  كيري-  أباس  مشروع  يعد 
تجريبي إلنتاج طاقة الحرارة الجوفية بطاقة 30 ميغاواط، ومن المتوقع بدء تشغيل 

المشروع بحلول تموز/ يونيو 2018.
1 بدأ الحفر االستكشافي لمشروع تايوان لتنمية طاقة الحرارة الجوفية في سانكينغ 	

ستة  حوالي  االستكشاف  عمليات  تستغرق   ،2016 آب/أغسطس  في   Sanxing
أشهر.

1 الحرارة 	 طاقة  مشروعات  لتنمية  من خططها  الكاريبية  دومينيكا  جزيرة  تسارع 
لطاقة  محطة  أول  لبناء  نيوزيلندا  مع  الشراكة  قانون  مشروع  إلقرار  الجوفية 

الحرارة الجوفية في البالد.
1 أيسلندا 	 بين  البحر  تحت  متر  كيلو   1000 بطول  كابل  مد  دراسات جدوى  بدأت 

مشـروعات  من  الناتجـة  الكهـرباء  من  ميغـاواط   945 حـوالي  لنقـل  وبريطانيا 
الطـاقة المائيـة، وطاقـة الحرارة الجوفية، لتلبية الطلب المتنامي في أيسلندا على 

الطاقة بحلول عام 2035.
1 الهندية خططاً طموحة إلنتاج 1000 	 وضعت هيئة تنمية طاقة الحرارة الجوفية 

ميغاواط خالل األعوام القادمة، والتي تهدف إلى تطويرها وإنتاج 10000 ميغاواط 
بحلول عام 2030. 

1 تستعد الحكومة األندونيسية للعمل بتعريفة األسعار الثابتة بهدف تسريع مجهودات 	
تنمية مشروعات طاقة الحرارة الجوفية، كما تعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية 

على خفض مدة الحصول على تصاريح المشروعات خالل ثالث ساعات فقط.
تشير المعلومات والتكنولوجيات والمعلومات المتوفرة أن إجمالي الطاقة العالمية للحرارة 
إلى  المكتشفة تصل  الطاقة  200 غيغا واط، وأن نسبة كميات  يبلغ حوالي  المحتملة  الجوفية 
حوالي 6-7% من إجمالي الطاقات العالمية. ويبين الشكل 2-28 الطاقات التشغيلية للمشروعات 
المركبة في المناطق الرئيسية من العالم، باإلضافة إلى الطاقات اإلضافية التي تم اإلعالن عنها 
بنسبة  كبيراً  2016، والتي شهدت تطوراً  أذار/ مارس وأيلول/سبتمبر من عام  الفترة  خالل 
بلغت أكثر من 83% منذ أذار/مارس 2016، ويعزى ذلك إلى اإلعالن عن 8 مشاريع جديدة 
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بنسبة  الثاني  المركز  الكاريبي  البحر  بينما احتلت منطقة  أيسلندا ووسط وجنوب أمريكا،  في 
بلغت نحو 82.5% منذ أوائل عام 2016.

الشكل 28-2 
الطاقات التشغيلية واإلضافية لطاقة الحرارة الجوفية

 في المناطق الرئيسية في العالم لعام 2016
)ميغا واط(

Geothermal Power: International Market Update,October,2016 :المصدر

5.  طاقة الكتلة الحيوية

تتميز طاقة الكتلة الحيوية بتنوع اللقيم المستخدم إلنتاجها، حيث يمكن استخدام المتبقيات 
الزراعية، والغابات، والنفايات، كما يمكن زراعة نباتات خاصة إلنتاجها. حيث يمكن تحويل 
طاقة الكتلة الحيوية إلى حرارة تستخدم في المباني ألغراض التدفئة والطبخ أو في الصناعة 
إلنتاج الطاقة أو تحويلها إلى وقود غازي أو سائل ألغراض النقل، وتتميز طاقة الكتلة الحيوية 

بهذه المرونة عن باقي الطاقات المتجددة.

بلغ إجمالي الطاقة المنتجة من طاقة الكتلة الحيوية على مستوى العالم نحو 464 تيرا واط/
ساعة، كما مبين بالشكل 2-29. وبلغ معدل نمو استخدام الكتلة الحيوية في إنتاج الطاقة حوالي 

1.2% وهو معدل ثابت منذ عام 2010. 
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التطورات العالمية والعربية في استكشاف واحتياطي وإنتاج مصادر الطاقة

الشكل 29-2
إنتاج الطاقة من طاقة الكتلة الحيوية في المناطق الرئيسية من العالم خالل 2015-2005

Renewables 2016, Global Status Report :المصدر
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التطورات العالمية والعربية
 في الصناعات النفطية الالحقة 

أوالً: صناعة التكرير 
1.  التطورات العالمية

ونسبته  ألف ب/ي،   16 قـدره  طفيفاً  انخفاضاً  العالم  في  التكريرية  الطاقة  إجمالي  سجل 
0.017% عـن مستواه في عام 2015، حيث بلغ في نهاية عام 2016 حوالي 91.61 مليون 
ب/ي، مقابل 91.62 مليون ب/ي نهاية عام 2015. كما انخفض عدد مصافي النفط العاملة في 
العالم إلى 634 مصفاة. يبين الشكل 3-1 تطور إجمالي الطاقة التكريرية وعدد المصافي في 

العالم خالل الفترة 2016-2008.

الشكل 1-3

تطور إجمالي الطاقة التكريرية وعدد المصافي في العالم خالل الفترة 2016-2008
 

المصدر: أوابك، قاعدة بيانات صناعة التكرير

جاء انخفاض إجمالي الطاقة التكريرية في العالم بسبب إغالق ثالث مصاف، اثنتان في 
الهادي، على الرغم من رفع الطاقة  منطقة الشرق األوسط، والثالثة في منطقة آسيا المحيط 
رفع  من  الرغم  وعلى  األوسط،  الشرق  منطقة  ففي  العالم.  من  متفرقة  مواقع  في  التكريرية 
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إجمالي  أن  إال  ألف ب/ي،   146 بمقدار  قطر  دولة  في  لفان  لمصفاة راس  التكريرية  الطاقة 
الطاقة التكريرية قد سجل انخفاضاَ قدره 178 ألف ب/ي ونسبته 1.9% مقارنة بمستوى عام 
2015، وذلك بسبب توقيف مصفاتين في العراق، هما مصفاة بيجي طاقتها 310 ألف ب/ي، 
ومصفاة القيارة طاقتها 14 ألف ب/ي. كما سجلت منطقة آسيا المحيط الهادي انخفاضاً قدره 
60 ألف ب/ي ونسبته 0.22%، مقارنة بمستوى عام 2015، نتيجة توقيف مصفاة كاوهسوينغ 
Kaohsiung في تايوان طاقتها 220 ألف ب/ي، على الرغم من رفع الطاقة التكريرية في 
مصفاتين في الصين هما جيوجيانغ Jiujiang، ومصفاة شيجيازهيوانغ Shijiazhuang. أما 
أمريكا الشمالية فقد سجلت ارتفاعاً في إجمالي الطاقة التكريرية بمقدار 34 ألف ب/ي، ونسبة 
0.13%، بسبب رفع طاقة مصفاتي ماكي McKee، ووود كروس Wood Cross في والية 
تكساس. وسجلت أمريكا الجنوبية ارتفاعاً طفيفاً قدره 8 ألف ب/ي، ونسبته 0.15% بسبب رفع 
طاقة مصفاة سورينام. كما ارتفع إجمالي الطاقة التكريرية في أفريقيا بمقدار 20 ألف ب/ي 
ونسبة 0.7%، بسبب تشغيل مصفاة دجامينا في تشاد. وفي أوروبا الشرقية بمقدار 160 ألف 
ب/ي ونسبة 1.62%، بسبب رفع طاقة كل من مصفاتي نيزهنكامسك Nizhnekamsk  في 
التكريرية في  الطاقة  إجمالي  بينما حافظ  Volgograd في موسكو.  تتارستان، وفولغوغراد 

أوروبا الغربية على مستواه في عام 2015 دون تغيير. 

يبين الشكل 3-2 توزع إجمالي الطاقات التكريرية في مناطق العالم في نهاية عام 2016. 
نهاية عامي  العالم  التكريرية في مناطق  الطاقات  بين إجمالي  3-1 مقارنة  الجدول  يبين  كما 

2015 و2016.
الشكل 2-3

توزع إجمالي الطاقات التكريرية في مناطق العالم في نهاية عام 2016 
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الجدول 1-3
مقارنة بين إجمالي الطاقة التكريرية في العالم حسب المناطق

نهاية عامي 2015 و2016
 )مليون برميل/اليوم(

 نسبة التغير
2016/2015 

)%(
الفرق 2016 2015  

0.13 0.03 21.54 21.51  أمريكا الشمالية  

0.00 0.00 14.03 14.03  أوروبا الغربية  

)0.22( )0.06( 26.57 26.63  آسيا/المحيط الهادي  

1.62 0.16 9.96 9.80  أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة  

0.15 0.01 6.65 6.64  أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي  

)1.90( )0.18( 9.27 9.45  الشرق األوسط  

0.70 0.02 3.59 3.57  أفريقيا  

)0.019( )0.017( 91.61 91.62  االجمالي  

المصدر: أوابك، قاعدة بيانات صناعة التكرير

ارتفع إجمالي طاقات العمليـات التحويليـة بـالعامـل الحـفاز، والتي تشـمل كـال مـن عملـيـات 
التكسـير بالعامل الحفـاز المائـع )Fluid Catalytic Cracking )FCC، وعمليـات التكسـير 
الحـفـاز  بالعـامل  التهـذيــب  وعمليـات   ،Catalytic Hydrocracking الهيدروجـيـنـي 
Catalytic Reforming، وعمليـات األزمـرة Isomerisation نهـاية عـام 2016، حيـث 
سجـل حـوالي 36.69 مليون ب/ي، مقـارنة بحوالي 36.46 ب/ي نهـاية عام 2015، ونسـبته 

.%0.64

يبين الشكل 3-3 توزع إجمالي طاقات العمليات التحويلية بالعامل الحفاز في مناطـق العالم، 
نهاية عام 2016. كما يبين الجدول 3-2 مقارنة بين إجمالي طاقات العمليات التحويلية بالعامل 

الحفاز في مناطق العالم في عامي 2015 و 2016. 
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الشكل 3-3
توزع إجمالي طاقات العمليات التحويلية بالعامل الحفاز في مناطق العالم نهاية عام 2016

الجدول 2-3
مقارنة بين إجمالي *طاقات العمليات التحويلية بالعوامل الحفازة في العالم موزعة

 حسب المناطق نهاية عامي 2015 و2016*
)مليون برميل/اليوم(

نسبة التغير  
2015/2016

)%(
2016 2015

 0.17  13.85  13.83  أمريكا الشمالية  
 0.87  5.83  5.78  أوروبا الغربية  
 0.04  8.42  8.42  آسيا/المحيط الهادي  
 5.34  2.96  2.81  أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة  
 0.42  1.80  1.79  أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي  
)0.40(  3.01  3.02  الشرق األوسط  
 1.23  0.82  0.81  أفريقيا  
 0.64  36.69  36.46  االجمالي  

المصدر: أوابك، قاعدة بيانات صناعة التكرير

في   2016 العام  الحفاز خالل  بالعامل  التحويلية  العمليات  إجمالي طاقات  زيادة  تركزت 
عمليات التكسير الهيدروجيني بمقدار 210 ألف ب/ي ونسبة 3.03%، حيث ارتفع من 6.92 

* تشمل عمليات التكسير بالعامل الحفاز، والتكسير الهيدروجيني، والتهذيب بالعامل الحفاز واألزمرة
*األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
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مليون ب/ي عام 2015 إلى 7.13 مليون ب/ي عام 2016. يبين الجدول 3-3 مقارنة بين 
إجمالي طاقات عمليات التكسير الهيدروجيني في مناطق العالم نهاية عامي 2015 و2016. 
كما يبين الشكل 3-4 مقارنة بين توزع إجمالي طاقات التكسير الهيدروجيني على مناطق العالم 

نهاية عامي 2015 و2016.
الجدول 3-3

مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التكسير الهيدروجيني موزعة حسب مناطق العالم 
نهاية عامي 2015 و2016 

)مليون برميل/اليوم(
 نسبة التغير

2016/2015 
)%(

الفرق 2016 2015

 0.62  0.02 2.45 2.43  أمريكا الشمالية  
 4.20  0.05 1.24 1.19  أوروبا الغربية  
 3.06  0.05 1.62 1.57  آسيا/المحيط الهادي  
 25.58  0.11 0.54 0.43  أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة  
 3.85  0.01 0.14 0.13  أمريكا الجنوبية  
)1.68( )0.02( 1.05 1.07  الشرق األوسط  
 0.00  0.00 0.10 0.10  أفريقيا  
 3.03  0.21 7.13 6.92  االجمالي  

المصدر: أوابك، قاعدة بيانات صناعة التكرير

الشكل 4-3
مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التكسير الهيدروجيني على مناطق العالم 

نهاية عامي 2015 و2016 
)%(



تقرير األمني العام السنوي الثالث واألربعون 174

ألف ب/ي   50 قدره  ارتفاعاً  الحفاز  بالعامل  التكسير  عمليات  طاقات  إجمالي  كما سجل 
ونسبته 0.34%، حيث ارتفع من 15.38 مليون ب/ي عام 2015 إلى 15.43 مليون ب/ي 
عام 2016. يبين الجدول 3-4 مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التكسير بالعامل الحفاز في 
إجمالي  توزع  بين  مقارنة   5-3 الشكل  يبين  كما  2015 و2016.  نهاية عامي  العالم  مناطق 
طاقات عمليات التكسير بالعامل الحفاز المائع على مناطق العالم نهاية عامي 2015 و2016.

الجدول 4-3
مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التكسير بالعامل الحفاز موزعة حسب مناطق العالم 

نهاية عامي 2015 و2016 
)مليون برميل/اليوم(

 نسبة التغير
2016/2015 

)%(
الفرق 2016 2015

0.00 0.00 6.53 6.53 أمريكا الشمالية
0.00 0.00 2.12 2.12 أوروبا الغربية

)0.69( )0.02( 3.61 3.63 آسيا/المحيط الهادي
4.76 0.04 0.88 0.84 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة
0.00 0.00 1.31 1.31 أمريكا الجنوبية
4.38 0.03 0.76 0.73 الشرق األوسط
2.27 0.01 0.23 0.22 أفريقيا
0.34 0.05 15.43 15.38 االجمالي

المصدر: أوابك، قاعدة بيانات صناعة التكرير

الشكل 5-3
مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التكسير بالعامل الحفاز المائع على مناطق العالم 

نهاية عامي 2015 و2016 
)%(
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أما عمليات التهذيب بالعامل الحفاز واألزمرة فقد حافظت على مستواها في عام 2015 
دون تغيير بمقدار 14.13 مليون ب/ي. يبين الجدول 3-5 مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات 
التهذيب بالعامل الحفاز واألزمرة موزعة حسب مناطق العالم نهاية عامي 2015 و2016. كما 
يبين الشكل 3-6 مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التهذيب بالعامل الحفاز واألزمرة 

على مناطق العالم نهاية عامي 2015 و 2016.
الجدول 5-3

مقارنة بين اجمالي طاقات عمليات التهذيب بالعامل الحفاز واألزمرة موزعة حسب مناطق 
العالم نهاية عامي 2015 و 2016

)مليون برميل/اليوم(
 نسبة التغير

2016/2015 
)%(

الفرق 2016 2015

 0.00  0.00  4.87  4.87  أمريكا الشمالية  
 1.31  0.03  2.47  2.44  أوروبا الغربية  
)0.62( )0.02(  3.20  3.22  آسيا/المحيط الهادي  
 0.00  0.00  1.54  1.54  أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة  
 0.71  0.00  0.35  0.35  أمريكا الجنوبية  
)1.32( )0.02(  1.19  1.21  الشرق األوسط  
 1.00  0.01  0.51  0.50  أفريقيا  
 0.00  0.00  14.13  14.13  االجمالي  

المصدر: أوابك، قاعدة بيانات صناعة التكرير

الشكل 6-3
مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التهذيب بالعامل الحفاز واألزمرة على مناطق 

العالم نهاية عامي 2015 و 2016 
)%(
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عام  فقـد سجـل خـالل  اللزوجة،  التفحيــم وكسر  إجمالي طاقات عمليـات  يخـص  وفيمـا 
2016 ارتفاعاً قـدره 160 ألف ب/ي، ونسبتـه 1.85% عـن مسـتواه في عام 2015، حيث 
وصل نهاية عام 2016 إلى 8.68 مليون ب/ي مقابل 8.52 مليون ب/ي نهـاية عام 2015. 
جاءت الزيـادة في كل من أمريـكا الشـمالية بمقـدار 20 ألف ب/ي ونسـبة 0.84%، وأوروبـا 
الغربيـة بمقـدار 51.5 ألف ب/ي ونسبة 3.59%، وأوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة 
بمقـدار 100 ألف ب/ي ونسبة 13.75%. وانخفض في آسيا المحيط الهـادي بمقدار 10 ألف 
ب/ي ونسبة 0.75% عن مستواه في عام 2015. بينما حافظ على مستواه دون تغيير في كل 
من أمريكا الجنوبية، والشرق األوسط، وأفريقيا. يبين الجـدول 3-6 مقارنة بين إجمالي طاقات 
العالم، نهاية عامي 2015 و 2016.  التفحيم وكسر اللزوجة موزعة حسب مناطق  عمليات 
والشكـل 3-7 مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التفحيم وكسر اللزوجة على مناطق 

العالم نهاية عامي 2015 و2016. 
الجدول 6-3

مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التفحيم وكسر اللزوجة موزعة حسب مناطق العالم
 في نهاية عامي 2015 و2016 

)مليون برميل/اليوم(

 نسبة التغير
2016/2015 

)%(
الفرق 2016 2015

 0.84  0.02 3.01 2.98  أمريكا الشمالية  
 3.59  0.05 1.47 1.42  أوروبا الغربية  
)0.75( )0.01( 1.72 1.73  آسيا/المحيط الهادي  
 13.75  0.10 0.79 0.69  أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة  
 0.00  0.00 0.69 0.69  أمريكا الجنوبية  
 0.00  0.00 0.88 0.88  الشرق األوسط  
 0.00  0.00 0.13 0.13  أفريقيا  
 1.85  0.16 8.68 8.52  االجمالي  

المصدر: أوابك، قاعدة بيانات صناعة التكرير
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الشكل 7-3
مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التفحيم وكسر اللزوجة على مناطق العالم 

نهاية عامي 2015 و 2016 
)%(

 

حافظ إجمالي طـاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية خالل عام 2016 على مستواه في عام 
2015 بمقدار 47.98 مليون ب/ي. فعلى الرغم من الزيادة في كل من أوروبا الغربية بمقدار 
 ،%1.67 ونسبة  ألف ب/ي   70 بمقدار  الشرقية  وأوروبا   ،%0.34 ونسبة  ألف ب/ي،   34
وأفريقيا بمقدار 10 ألف ب/ي، إال أنه انخفض في كل من الشرق األوسط بمقدار 90 ألف ب/ي 
ونسبة 2.59%، وفي آسيا المحيط الهادي بمقدار 30 ألف ب/ي ونسبة 0.21% نتيجة إغالق 

المصافي.
يبين الجدول 3-7 مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية موزعة 
بين  مقارنة   8-3 الشكل  يبين  2016. كما  و   ،2015 نهاية عامي  العالم  حسب مناطق 
عامي  نهاية  العالم  مناطق  على  الهيدروجينية  المعالجة  عمليات  طاقات  إجمالي  توزع 

2015 و 2016.
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الجدول 7-3 
مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية موزعة  حسب مناطق العالم  

في نهاية عامي 2015 و 2016 
)مليون برميل/اليوم(

 نسبة التغير
2015/2016 

)%(
الفرق 2016 2015

 0.00  0.00 15.77 15.77  أمريكا الشمالية  
 0.34  0.03 9.69 9.66  أوروبا الغربية  
)0.21( )0.03( 12.38 12.41  آسيا/المحيط الهادي  
 1.67  0.07 4.25 4.18  أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة  
 0.52  0.01 1.55 1.54  أمريكا الجنوبية  
)2.59( )0.09( 3.39 3.48  الشرق األوسط  
 0.53  0.01 0.95 0.94  أفريقيا  
)0.00( )0.00( 47.98 47.98  اإلجمالي  

المصدر: أوابك، قاعدة بيانات صناعة التكرير

الشكل 8-3
مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية على مناطق العالم 

نهاية عامي 2015 و 2016 
)%(
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فيما يلي توضيحاً ألهم األسباب التي أدت إلى التغيرات المذكورة أعاله، مع اإلشارة إلى أهم 
تطورات صناعة تكرير النفط في مناطق العالم والدول العربية خالل عام 2016.

1-1: آسيا المحيط الهادي 

 BPCL المحدودة  للبترول  بهارات  الهند، أعلنت شركتا نفط وطنيتان، هما مؤسسة  في 
HPCL عن خطة إلنشاء مصفاة عمالقة على ساحل  المحدودة  بترول هندوستان  ومؤسسة 
على  للوالية  المحلي  الطلب  تلبية  إلى  تهدف  الهندية،   Maharashtra ماهاراشترا  والية 
المنتجات النفطية. وسيتم إنشاء المصفاة على مرحلتين. يتم في المرحلة األولى إنشاء مصفاة 

طاقتها 720 ألف ب/ي، ثم ترفع في المرحلة الثانية إلى 1.2 مليون ب/ي.

كما حصلت مؤسسة بترول هندوستان Hindustan Petroleum على ترخيص مشروع 
براديش  أندرا  لوالية  الشــــــــرقي  الســــاحل  على   Visakh فيســـــاخ  مصــفاة  تطوير 
Andhra Pradesh. يهدف المشروع إلى رفع الطاقة التكريرية للمصفاة من 160 ألف ب/ي 
إلى 220 ألف ب/ي، وتحسين مواصفات المنتجات بما يتوافق مع المعيار األوروبي يورو- 5. 
القديمة بأخرى جديدة طاقتها 160  يتضمن المشروع استبدال إحدى وحدات التقطير الثالث 
ألف ب/ي، ووحــدة تكسير هيدروجيني لزيت الغاز الفراغي طاقتها 65 ألف ب/ي، ووحدة 
أزمرة طاقتها 6 آالف ب/ي، ووحدة نزع أسفلتينات بالمذيب طاقتها 50 ألف ب/ي، ووحدة 
استرجاع بروبان طاقتها 96 طن/اليوم، ووحدتا إنتاج هيدروجين طاقة كل منهما 113 ألف 
طن/السنة، ووحدتا استرجاع كبريت طاقة كل منهما 360 طن/اليوم. ووحدات معالجة مياه 

حامضية، ووحدات معالجة مياه ملوثة. 

في أستراليا، أعلنت شركة إكسون موبيل ExxonMobil  عن خطة لتطوير مصفاة ألتونا
Altoona  في مدينة فيكتوريا، بكلفة 1.5 مليار دوالر أمريكي. يتضمن المشروع رفع الطاقة 
التكريرية للمصفاة من 80 إلى 90 ألف ب/ي، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المصفاة، من 
خالل استرجاع حوالي 3 ميغا وات من الطاقة الضائعة، إضافة إلى زيادة معدل إنتاج المشتقات 

النفطية الخفيفة، كزيت الديزل ووقود النفاثات.

في باكستان، أعلنت شركة التكرير الوطنية الباكستانية المحدودة PRL * عن بدء عمليات 
طاقتها  تبلغ  التي  كراتشي،  في   Kornagi كورناجي  مصفاة  تطوير  مشروع  تشغيل 
 15 بطاقة  للديزل  هيدروجينية  معالجة  وحدة  يتضمن  والذي  ب/ي،  ألف   47 التكريرية 
ألف ب/ي، ووحدة أزمرة بطاقة 5 آالف ب/ي. يهدف المشروع إلى تمكين المصفاة من 
المنتجين، وتحسين  المحلي على هذين  الطلب  لتلبية  الديزل والغازولين  إنتاج  رفع معدل 

مواصفات المنتجات لتتوافق مع المعيار األوروبي )يورو- 2(. 

في فيتنام، ال يزال العمل قائماً في مشروع مصفاة نفط نغهي سون Nghi Son المزمع 

* Pakistan Refinery Limited 
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إنشاؤها في مقاطعة ثانه هوا Thanh Hoa الشمالية التي تبعد حوالي 180 كم جنوب مدينة 
هانوي، بطاقة 200 ألف ب/ي، مع مجمع بتروكيماوي بكلفة إجمالية قدرها 6 مليار دوالر، 
المحلية من  60% من حاجة السوق  فيتنام، وستغطي حوالي  والتي ستكون أكبر مصفاة في 
من  كل  المصفاة  ملكية  في  يشترك   .2018 عام  باإلنتاج  تبدأ  أن  ويتوقع  النفطية،  المشتقات 
 Idemitsu Kosan وشركة إدميتسو كوسان المحدودة ،KPI شركة البترول الكويتية العالمية
 PetroVietnam اليابانية بنسبة 35.1% لكل منهما، إضافة إلى شركة بتروفيتنام Co. Ltd
الفيتنامية بنسبة 25.1%، وشركة ميتسوي كيميكالز Mitsui Chemicals القابضة اليابانية 

بنسبة %4.7.

المتفرعة  المحدودة  والبتروكيماويات  للتكرير   Binh Son بينه سون  أعلنت شركة  كما 
Dung Quat في  دانغ كوات  أنها منحت عقد توسيع مصفاة  الوطنية  بتروفيتنام  من شركة 
 Amec Foster الفيتنامية إلى شركة أميك فوستر ويالر Quang Ngai مقاطعة كوانغ نغاي
التكريرية  الطاقة  رفع  إلى  المشروع  يهدف  أمريكي.  دوالر  مليار   1.82 بكلفة   Wheeler
للمصفاة من 90 إلى 140 ألف ب/ي، ويتوقع أن تبدأ أعمال اإلنشاء في عام 2017، وأن يبدأ 

اإلنتاج في عام 2022.

في كوريا الجنوبية، تقوم شركة إس أويل S-Oil بتنفيذ مشروع تطوير وتوسيع مصفاة 
669 ألف ب/ي في مجمع تكرير وبتروكيماويات أولسان  التكريرية  تبلغ طاقتها  التي  النفط 
ذات  الوقود  لزيت  المائع  الحفاز  بالعامل  تكسير  وحدة  إنشاء  من  المشروع  يتكون   .Olsan
ظروف تشغيل عالية القساوة HS-RFCC * طاقتها 76 ألف ب/ي، ووحدات إنتاج أوليفينات، 
ووحدة معالجة هيدروجينية لزيت الوقود طاقتها 63 ألف ب/ي، وذلك بهدف تحسين ربحية 
المصفاة من خالل رفع طاقة تحويل المخلفات الثقيلة إلى منتجات خفيفة عالية الجودة تتكون من 
21 ألف ب/ي غازولين، و14 ألف ب/ي ألكيالت، و 370 طن/السنة ميثيل ثالثي بيوتيل إيثير 
البروبيلين.  300 ألف طن/السنة أكسيد  MTBE، و405 ألف طن/السنة بولي بروبيلين، و 

ويتوقع إنجاز المشروع وبدء عمليات اإلنتاج في النصف األول من عام 2018. 

 Jiujiang في الصين، تم تشغيل مشروعي تطوير لمصفاتين، األول مصفاة  جيوجيانغ
التي تملكها الشركة الوطنية الصينية للتكرير والبتروكيماويات »سينوبيك - Sinopec « حيث 
تم رفع الطاقة التكريرية من 80 إلى 180 ألف ب/ي، وإضـافة وحـدة معالجـة هيدروجينية 
طاقتها 34 ألف ب/ي، ووحدة تكسير هيدروجيني طاقتها 48 ألف ب/ي. وفي المشروع الثاني 
ألف   160 إلى   100 من   Shijiazhuang شيجيازهيوانغ  لمصفاة  التكريرية  الطاقة  رفع  تم 
ب/ي. كما يجري حالياً تنفيذ العديد من مشاريع تطوير المصافي القائمة لرفع طاقتها التكريرية 
تأتي هذه  الوقود.  لمواصفات  العالمية  المعايير  متطلبات  تلبية  وتمكينها من  كفاءتها  وتحسين 
الصغيرة  النفط  بإغالق مصافي  الصينية  الحكومة  أصدرته  الذي  القرار  إطار  في  المشاريع 

* High Severity Residue Fluidized Catalytic Cracking 
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الحجم، والتي تقل طاقتها التكريرية عن 40 ألف ب/ي. 

من جهة أخرى، ال تزال أعمال اإلنشاء قائمة في مشروع إنشاء مصفاة جديدة في آنينغ 
شركة  وهو  ب/ي،  ألف   260 التكريرية  طاقتها   ،Yunnan يونان  مقاطعة  في   Anning
مشتركة بين شركة أرامكو السعودية وشركة بتروتشاينا Petrochina الصينية. كما تخطط 
ألف   200 التكريرية  طاقتها   Tianjin تيانجين  في  جديدة  مصفاة  إلنشاء  بتروتشاينا  شركة 

ب/ي، بالتعاون مع شركة روزنفت Rosneft الروسية، بحيث تبدأ اإلنتاج في عام 2020.

تجدر اإلشارة إلى أن بعض مشاريع إنشاء المصافي الجديدة المخطط إنشاؤها في الصين 
تعاني من صعوبات تؤدي إلى تأخير تقدم العمل فيه، منها على سبيل المثال، مشروع الشركة 
توتال  KPI وشركة  العالمية  الكويت  بترول  الصينية وشركة  بين شركة سينوبيك  المشتركة 
 Guangdong في مقاطعة غوانغدونغ Zhanjiang الفرنسية إلنشاء مصفاة زهانجيانغ  Total
اإلعالن  تم  ما  المشاريع  ومن  بتروكيماويات.  مجمع  مع  متكاملة  ب/ي،  ألف   300 طاقتها 
عن إلغائها كمشروع الشركة المشتركة بين شركة بتروتشاينا الصينية وشركة بتروليوس دي 
غوانغدونغ  بمقاطعة   Jieyang جيايانغ  في  ألف ب/ي   400 طاقتها  مصفاة  إلنشاء  فنزويال 

.Guangdong

كاوهسوينغ  مصفاة  إغالق  عن   CPC الصينية  البترول  مؤسسة  أعلنت  تايوان،  في 
Kaohsiung طاقتها 220 ألف ب/ي، وذلك لتنفيذ خطة إنشاء مصفاة جديدة مكانها، طاقتها 

التكريرية 150 ألف ب/ي. 

في ماليزيا، أعلنت شركة بتروناس Petronas عن خطة إلنشاء مصفاة جديدة في والية 
إنجاز  ويتوقع  بتروكيماويات،  مجمع  مع  متكاملة  ب/ي،  ألف   300 طاقتها   Johorجوهور

المشروع في عام 2020.

في إندونيسيا، أعلنت شركة برتامينا Pertamina عن مشروع توسيع مصفاة سيالكاب
Cilacap  في جزيرة جاواJava ، بمشاركة شركة أرامكو السعودية، ويتوقع إنجاز المشروع 

في عام 2021.

1-2: أمريكا الشمالية

في الواليات المتحدة األمريكية، تخطط شركة فلنت هيلزFlint Hills  لمشروع تطوير 
339 ألف ب/ي،  Minnesota طاقتها  Pine Bend في والية مينيسوتا  بيند  بايني  مصفاة 
يهدف   .2017 اإلنشاء في مطلع عام  أعمال  بدء  ويتوقع  أمريكي،  مليون دوالر   750 بكلفة 
الوقود  إنتاج  على  قدرتها  وتعزيز  المصفاة  في  الطاقة  استهالك  كفاءة  تحسين  إلى  المشروع 
النيتروجين  أكاسيد  انبعاثات  البيئية، وخفض  التشريعات  تلبية متطلبات  إلى  األنظف، إضافة 

بمقدار 500 طن/السنة، وذلك من خالل اإلجراءات التالية:
استبدال وحدتي تفحيم مؤجل قديمتين، يعود تاريخ إنشائهما إلى ستينيات القرن الماضي 	 
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بوحدة جديدة متطورة ومزودة بأحدث تقنيات خفض االنبعاثات.
تركيب وحدة معالجة لزيت الغاز.	 
تطوير تقنية وحدة إنتاج الهيدروجين.	 
تحسين عمليات التكرير لتعزيز قدرتها على إنتاج الوقود األنظف.	 
تحسين عمليات إنتاج الغازولين عالي الرقم األوكتاني بدون حدوث زيادة في االنبعاثات 	 

الملوثة للبيئة.
تجدر اإلشارة إلى أن الشركة قد استكملت مؤخراً أعمال مشروع تطوير للمصفاة بكلفة 400 
مليون دوالر يهدف إلى تحسين الكفاءة واالعتمادية، إضافة إلى إجراءات خفض االنبعاثات، 
وذلك في إطار خطة بدأت بتنفيذها منذ عام 2010، بكلفة تبلغ حوالي 1.7 مليار دوالر أمريكي 
لمشاريع ساهمت في خفض االنبعاثات الملوثة للبيئة التي تطلقها المصفاة بمعدل 65% مقارنة 
بمستوى عام 1997، ووصل معدل انبعاثاتها لكل برميل نفط خام مكرر إلى أدنى من متوسط  
التزاماً  النفط  مصافي  أكثر  من  جعلها  ما   ،%21 بنحو  العالم  في  التكرير  صناعة  انبعاثات 

بمعايير حماية البيئة في والية مينيسوتا.

من جهة أخرى، تم اإلعالن عن تشغيل عدد من مشاريع التطوير والتوسيع لبعض المصافي 
القائمة في الواليات المتحدة، والتي تهدف إلى تحسين األداء، واستبدال المعدات القديمة بأخرى 

جديدة أكثر تطوراً، منها:

إعالن شركة هولي فرونتيير Holly Frontier عن بدء تشغــــيل مشـــــروع رفـــع 	 
الطاقة التكريرية لمصفاة وودز كـــروس Woods Cross في والية أوتا Utah من 

31 إلى 45 ألف ب/ي. 

مصفاة 	  في  ب/ي،  ألف   25 طاقتها  الجديدة  التفحيم  وحدة  في  اإلنتاج  عمليات  بدء 
ماكفيرسون McPherson، المملوكة لشركة سي إتش إسCHS  األمريكية بوالية 
كنساسKansas ، وذلك الستبدال الوحدة القديمة التي يعود تاريخ إنشائها إلى أكثر 
من ستين عاماً بطاقة قدرها 18 ألف ب/ي، وكلفة تبلغ 580 مليون دوالر. ستساهم 
الوحدة الجديدة في تحسين كفاءة المصفاة في تلبية حاجة السوق المحلية من المنتجات 
البترولية، وخفض تكاليف التشغيل من خالل تعزيز قدرة المصفاة على تكرير أنواع 
الطاقة  رفع  مشروع  حاليا  الشركة  تنفذ  كما  الثمن.  الرخيص  الخام  النفط  من  ثقيلة 
التكريرية للمصفاة إلى 100 ألف ب/ي، بكلفة 330 مليون دوالر أمريكي، ويتوقع 

إنجاز المشروع في عام 2017.

تشغيل مشروع رفع الطاقة التكريرية لمصفاة ماكي McKee في والية تكساس من 	 
170 إلى 190 ألف ب/ي.

تكساس، 	  بوالية   Port Arthur آرثر  بورت  مصفاة  في  مؤجل  تفحيم  وحدة  تشغيل 
طاقتها 15 ألف ب/ي. 
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في كندا، وافقت وكالة التقييم البيئي الكندية CEAA* على منح ترخيص مشروع إنشاء 
مصفاة كيتيمات النظيفة Kitimat Clean Refinery طاقتها 400 ألف ب/ي، لتكرير رمال 
القار المنتج من حقول ألبرتا Alberta ، وتتكون من وحدتي تقطير طاقة كل منهما 200 ألف 
 .2024 تبدأ اإلنتاج في عام  22 مليار دوالر أمريكي ويتوقع أن  تقدر بحوالي  بكلفة  ب/ي، 
ستنتج المصفاة 320 ألف ب/ي وقود النفاثات، وزيت الديزل الحاوي على نسبة منخفضة جداً 
من الكبريت ULSD، و 120 ألف ب/ي غازولين، و 11 ألف ب/ي بيوتان، و 9 ألف ب/ي 

بروبان. 

 Sturgeon يذكر أن كندا تنفذ حالياً مشروع إنشاء مصفاة تكرير بيتومين في ستارجيون
50 ألف ب/ي، ويتوقع  تتكون من ثالث وحدات تقطير، طاقة كل منها  ألبرتا،  شمال شرق 

تشغيلها على مراحل متتالية لغاية عام 2018. 

1-3: أمريكا الجنوبية

في األرجنتين، أعلنت شركة أكسيون إنيرجي Axion Energyاألرجنتينية عن خطة 
لتطوير مصفاة كامبانا Campana، في بيونس أيريس Buenos Aires التي تبلغ طاقتها 
التكريرية الحالية 87 ألف ب/ي. يتضمن المشروع رفع الطاقة التكريرية للمصفاة، وإنشاء 
وحدات تكسير هيدروجيني، ومعالجة هيدروجينية جديدة، بكلفة 1.5 مليار دوالر أمريكي، 
وذلك بهدف تعزيز قدرة المصفاة على إنتاج الوقود األنظف، وتحسين التزامها بمتطلبات 
من  االستيراد  أعباء  لتخفيف  النفطية  المشتقات  إنتاج  معدل  وزيادة  البيئية،  التشريعات 

الخارج.  

في كولومبيا، ال يزال العمل قائماً في مشروع رفع الطاقة التكريرية لمصفاة بارانكابيرميجا 
Barrancabermeja من 250 ألف ب/ي إلى 300 ألف ب/ي، التي تملكها شركة إيكوبترول 

الوطنية Ecopetrol SA، ويتوقع إنجاز المشروع في عام 2017.

في فنزويال، عقدت شركة بترول سيتغو .Citgo Petroleum Corp المملوكة لشركة 
بتروليوس دي فنزويال إس إي )Petroleos de Venezuela SA )PDVSA   مع حكومة 
أروبا إلعادة تشغيل المصفاة التي تملكها مؤسسة فاليرو إنيرجي Valero Energy في مدينة 
سان نيكوالس San Nicolas، والتي تم تحويلها عام 2012 إلى محطة تخزين منتجات نفطية 
بعد أن كانت تعمل بطاقة تكريرية قدرها 235 ألف ب/ي. تتضمن االتفاقية قيام شركة سيتغو 
بتطوير المصفاة لتمكينها من تكرير النفط الخام الفنزويلي الثقيل جداً المنتج من حقل أورينوكو 
Orinoco  بطاقة تكريرية قدرها 209 ألف ب/ي، وكلفة تتراوح بين 450-650 مليون دوالر 
أمريكي، وسيستغرق تنفيذ المشروع ما بين 18-24 شهراً، وتبلغ مدة عقد استثمار المصفاة 

خمسة عشر عاماً قابلة للتجديد عشر سنوات أخرى.

*  Canadian Environmental Assessment Agency
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في المكسيك، أعلنت شركة بتروليوس مكسيكانوس Petroleos Mexicanos عن خطة 
بكلفة  األنظف  الوقود  إنتاج  على  قدرتها  تعزيز  بهدف  القائمة،  الستة  النفط  مصافي  لتطوير 
انخفاض  الناتجة عن  النفقات  23 مليار دوالر أمريكي، إال أن سياسة خفض  إجمالية قدرها 
أسعار النفط أدت إلى تأجيل تنفيذ الخطة، وحصرها في مشروع تطوير مصفاة توال هيدالجو 
ب/ي،  ألف   340 إلى   315 من  التكريرية  طاقتها  ورفع  أدائها  لتحسين   ،Tula Hidalgo

ويتوقع إنجاز المشروع في عام 2019.  

في سورينام، أعلنت شركة ستاتسولي Staatsolie الوطنية عن بدء تشغيل مشروع تطوير 
مصفاة باراماريبو Paramaribo ، الذي يهدف إلى تحسين أداء المصفاة وتمكينها من إنتاج 
مشتقات متوافقة مع أحدث المعايير األوروبية. ويتضمن المشروع رفع الطاقة التكريرية من 
7000 ب/ي، إلى 15000 ب/ي، وتطوير الوحدات القائمة، وإنشاء وحدات جديدة تتكون من 
وحدة معالجة هيدروجينية للديزل طاقتها 8000 ب/ي، ووحدة تهذيب بالعامل الحفاز طاقتها 
2500 ب/ي، ووحدة تكسير هيدروجيني، طاقتها 5000 ب/ي، ووحدة إنتاج بيتومين طاقتها 

6000 ب/ي، إضافة إلى بعض الوحدات المساندة. 

1-4: الشرق األوسط 

للتكرير  الصينية  الوطنية  الشركة  مع  اتفاقية  اإليرانية  النفط  وزارة  وقعت  إيران،  في 
في  مصفاة  أكبر  وهي  عبدان،  مصفاة  لتطوير   »SINOPEC-سينوبيك« والبتروكيماويات 
إيران طاقتها 400 ألف ب/ي، بكلفة 1.2 مليار دوالر. يهدف المشروع إلى رفع كمية المنتجات 
المعيار  لتتوافق مع متطلبات  الوسطى، وتحسين مواصفاتها  الخفيفة كالغازولين والمقطرات 
األوروبي يور- 4، وتخفيض نسبة إنتاج زيت الوقود الثقيل من 40% إلى أدنى من %10. 
كما وقعت الوزارة عقد إنجاز دراسة تطوير مصفاتي تبريز Tabriz طاقتها 110 ألف ب/ي، 

وشيراز Shiraz طاقتها 58 ألف ب/ي، مع شركة سايبيم Saipem اإليطالية.

من جهة أخرى، تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة باهمان جينو Bahman Geno اإليرانية، 
وشركة دايو Daewoo الكورية للهندسة واإلنشاءات، لمشروع إنشاء مصفاة جديدة لتكرير 
نفط خام هرمز الثقيل جداً طاقتها 300 ألف ب/ي، وبكلفة تصل إلى 10 مليار دوالر أمريكي 
في بندر عباس. يأتي هذا المشروع في إطار خطة وزارة النفط اإليرانية لرفع إجمالي الطاقة 
التكريرية في إيران بمقدار 2.04 مليون ب/ي. كما أعلن عن خطة إلنشاء ثمان وحدات فصل 
للمتكثفات المنتجة من حقل غاز السالوية في المغمورة، طاقة كل منها 60 ألف ب/ي. ويتوقع 
أن يبدأ اإلنتاج في المرحلة األولى المكونة من مصفاتين بطاقة 120 ألف ب/ي في عام 2019. 

1-5: أوروبا الغربية  

ال يزال التوجه لدى بعض شركات التكرير في أوروبا الغربية نحو تنفيذ مشاريع تحديث 
المنافسة  لمواجهة ظروف  وذلك  والربحية،  األداء  تحسين  بهدف  القائمة،  المصافي  وتطوير 
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الشديدة وتراجع الطلب على المنتجات البترولية، والتي أدت إلى إغالق بعض المصافي. 

في هولندا، بعد إتمام صفقة شرائها لمصفاة روتردام، التي تبلغ طاقتها 88 ألف ب/ي من 
شركة البترول الكويتية العالمية KPI، أعلنت شركة غانفورGunvor  السويسرية عن خطة 
لتطوير المصفاة بكلفة 200 مليون دوالر أمريكي. يهدف مشروع التطوير إلى تعزيز تكامل 
أنتويرب   أوروبا، وهما مصفاة  الشركة في  تملكهما  اللتين  المصفاتين األخريين  المصفاة مع 
Antwerp في بلجيكا طاقتها التكريرية 110 ألف ب/ي، ومصفاة إنغولستاد Ingolstadt في 
ألمانيا طاقتها 105.5 ألف ب/ي. كما تخطط شركو إكسون موبيل لرفع طاقة وحدة التكسير 
الهيدروجيني من 40 إلى 70 ألف ب/ي في المصفاة التي تملكها في روتردام-هولندا، والتي 

تبلغ طاقتها التكريرية 191 ألف ب/ي، ويتوقع إنجاز المشروع في عام 2018.  

في تركيا، أعلنت شركة تبراس Tupras المسؤولة عن تشغيل مصافي النفط الخمسة في 
تركيا عن بدء اإلنتاج في مشروع تطوير مصفاة إزميت Izmit التي تبلغ طاقتها 220 ألف 
ب/ي. يهدف المشروع إلى تحويل 77 ألف ب/ي من زيت الوقود إلى منتجات خفيفة، ورفع 
ربحية المصفاة من 1.95 إلى 4.83 دوالر أمريكي للبرميل. يتكون المشروع من وحدة تقطير 
فراغي طاقتها 47 ألف ب/ي، ووحدة تفحيم مؤجل طاقتها 51.5 ألف ب/ي، ووحدة تكسير 
هيدروجيني طاقتها 50 ألف ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجينية للنافثا طاقتها 7.5 ألف ب/ي، 
ووحدة معالجة هيدروجينية للديزل طاقتها 25.2 ألف ب/ي، ووحدة استرجاع كبريت طاقتها 

440 طن/اليوم.

ساحل  على   Aliaga ألياغا  مصفاة  في  قائمة  اإلنشاء  أعمال  تزال  ال  أخرى،  جهة  من 
أييغيان Aegean في تركيا، تبلغ طاقة المصفاة 214 ألف ب/ي، وهي شركة مشتركة بين 
شركة تركاس بترول Turcas Petrol التركية، وشركة النفط الوطنية األذربيجانية سوكار 

SOCAR. ويتوقع بدء تشغيلها في عام 2018.

1-6: أوروبا الشرقية 

في روسيا، أعلنت شركة غازبروم Gazprom عن خطة لتطوير وتوسيع مصفاة موسكو، 
بمتطلبات  التزامها  وتحسين  ب/ي،  ألف   380 إلى   240 من  التكريرية  طاقتها  رفع  بهدف 

التشريعات البيئية، وتحسين مواصفات المنتجات. ويتوقع إنجاز المشروع في عام 2019. 

لتحسين  القائمة  مصافيها  في  تحويلية  وحدات  إنشاء  إلى  روسيا  تسعى  أخرى،  جهة  من 
بدء  عن   Tatneft تاتنفت  شركة  أعلنت  فقد  البسيط،  النوع  من  معظمها  أن  حيث  كفاءتها، 
اإلنتاج في وحدة التفحيم المؤجل الجديدة في مصفاة نيزهنكامسك Nizhnekamsk في مدينة 
تتارستان Tatarstan الروسية، طاقتها 40 ألف ب/ي. جاء تشغيل الوحدة في إطار مشروع 
 ،%95 إلى  التحويلية  العمليات  طاقة  رفع  بهدف   2011 عام  منذ  بدأ  الذي  المصفاة  تطوير 
والتخلص بشكل كامل من إنتاج المخلفات الثقيلة، وتحويلها إلى منتجات خفيفة عالية الجودة 
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متوافقة مع المعايير األوروبية يورو5-. أما الوحدات األخرى التي أنجزت وتم تشغيلها في 
نهاية عام 2015 فهي وحدة تكسير هيدروجيني لمعالجة زيت الغاز الثقيل المنتج من التفحيم 
طاقتها 60 ألف ب/ي، ووحدة تكسير لزوجة طاقتها 45 ألف ب/ي، ووحدة استرجاع كبريت 
إنتاج  ومجمع  ألف طن/السنة،   99 طاقتها  هيدروجين  إنتاج  ووحدة  140 طن/اليوم،  طاقتها 
زيوت تزييت أساس طاقته 250 ألف طن/السنة. أما الوحدات األخرى التي هي قيد اإلنشاء 
في المرحلة الثانية، والمتوقع أن تبدأ اإلنتاج عام 2018 فتتكون من وحدة معالجة هيدروجينية 
للنافثا، ووحدة معالجة هيدروجينية لزيت الغاز الثقيل، ووحدة تهذيب بالعامل الحفاز، ووحدة 

أزمرة، إضافة إلى بعض الوحدات المساندة. 

كما أعلنت شركة لوك أيل Lukoil عن بدء تشغيل مشروع رفع الطاقة التكريرية لمصفاة 
فولغوغراد Volgograd في موسكو من 170 إلى 290 ألف ب/ي، وتشغيل وحدة التكسير 
 ،Nizhny Novgorod بالعامل الحفاز طاقتها 40 ألف ب/ي في مصفاة نيزهني نوفغورود
التكسير  وتشكل هذه الوحدة المرحلة األولى لمشروع تطوير المصفاة، ويتوقع تشغيل وحدة 

الهيدروجيني في عام 2017 بطاقة 70 ألف ب/ي.

ريجيكا  مصفاة  لتطوير  خطة  عن   INA الكرواتية  البترول  شركة  أعلنت  كرواتيا،  في 
Rijeka  على الجزء الشمالي للبحر األدرياتيكي، بكلفة 400 مليون دوالر أمريكي. يتضمن 
المشروع إنشاء وحدة تفحيم مؤجل مع المرافق المساندة، كمعدات نقل وتحميل الفحم البترولي 
كالديزل  الجودة،  عالية  خفيفة  منتجات  إلى  الثقيلة  المنتجات  تحويل  بهدف  وذلك  المنتج. 
والغازولين وغاز البترول المسال. كما يتضمن المشروع مراجعة شاملة الستهالك الطاقة في 

المصفاة، وتطبيق إجراءات تحسين كفاءة االستهالك.

في أذربيجان، أعلنت شركة سوكار SOCAR عن بدء العمل في مشروع تطوير مصفاة 
التكريرية  الطـاقة  رفـع  المشـروع  يتضمن  باكـو.  في   Heyhder Aliyev ألييف  حيدر 
الحفاز  بالعامل  والتهذيب  التفحيم  ألف ب/ي، وتطوير وحدات   160 إلى   120 للمصـفاة من 
المنتجات يورو5-.  المعايير األوروبية لجودة مواصفات  تلبية متطلبات  المصفاة من  لتمكين 
ويتوقع إنجاز المشـروع في عام 2020. كما أعلنت الشركة عن إحراز تطور مهم في أعمال 
إنشـاء وحدة إنتاج البيتومين الجديدة التي تبلغ طاقتها 400 ألف طن/السنة، ويتوقع أن تبدأ في 

اإلنتـاج في منتصـف عام 2018.
طاقتها  تبلغ  التي   Burgas بورغاس  مصفاة  تطوير  مشروع  تشغيل  بدأ  بلغاريا،  وفي 
التكريرية 115 ألف ب/ي. يتضمن المشروع وحدة تكسير هيدروجيني طاقتها 50 ألف ب/ي 

ووحدات أخرى مساندة.

1-7: أفريقيا 

على  تشرف  التي  قائمة،   Sonaref إنشاء مصفاة سوناريف  أعمال  تزال  ال  أنغوال،  في 
إنشائها شركة سونانغول Sonangol المملوكة للحكومة األنغولية، بطاقة 200 ألف ب/ي، 
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 Girassol المنتج من حقل غيراسول  النفط  أمريكي، وستكرر  8 مليار دوالر  وكلفة قدرها 
األوغاندي، تبلغ درجة جودته 30.1API ، ويحتوي على نسبة كبريت قدرها 0.33% وزناً، 

ويتوقع أن يبدأ تشغيل المرحلة األولى بطاقة 120 ألف ب/ي في عام 2019.

في أوغندا، أعلنت الحكومة األوغندية عن استمرار مفاوضاتها مع شركة إس كي للهندسة 
واإلنشاءات الكورية الجنوبية SK Engineering & Construction Co حول مشروع 
الجديدة  المصفاة  تهدف  ب/ي.  ألف   60 التكريرية  طاقتها  أوغندا،  في  جديدة  مصفاة  إنشاء 
إلى تلبية الطلب المحلي على المشتقات البترولية، وتصدير الفائض إلى األسواق المجاورة، 
وستكرر المصفاة النفط الخام المنتج محليا بدرجة جودة API 23-33، ويحتوي على نسبة 
المرحلة  إنجاز  يتوقع  مرحلتين، حيث  على  المشروع  وسينفذ  وزناً.   %0.16 قدرها  كبريت 

األولى في عام 2018، والثانية في عام 2020. 

في تشاد، أعلنت الحكومة التشادية عن إعادة تشغيل مصفاة نجامينا N’djamena الوحيدة 
الصينية الوطنية  البترول  وشركة  التشادية  الحكومة  بين  مشتركة  مصفاة  وهي  الدولة،  في 

CNPC ، تبلغ طاقتها التكريرية 20 ألف ب/ي.

شركة  تأسيس  عن   Petro SA أفريقيا  جنوب  بترول  شركة  أعلنت  أفريقيا،  جنوب  في 
 SINOPEC سينوبيك  والبتروكيماويات،  للتكرير  الصينية  الوطنية  الشركة  مع  مشتركة 
إلنشاء مصفاة ماثومبوMathombo ، بالقرب من بورت إليزابيت Port Elizabeth طاقتها 

التكريرية 360 ألف ب/ي، ويتوقع بدء تشغيلها في عام 2020.

في الكاميرون، يجري حالياً تطوير ورفع الطاقة التكريرية لمصـفاة ليمبي Limbe من 40 
إلى 70 ألف ب/ي، ويتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع في عام 2017.

2. التطورات في الدول العربية 
سجل إجمالـي الطاقـة التكريرية في الدول العربية تراجعاً قدره 178 ألف ب/ي في نهاية 
بيجي  التراجع بسبب إغالق مصفاتي  2015. جاء هذا  بمستواه في عام  مقارنة   2016 عام 
الرغم  العراق، على  ألف ب/ي في جمهورية   14 والقيارة طاقتها  ألف ب/ي،   310 طاقتها 
من الزيادة التي سجلت نتيجة تشغيل مشروع »راس لفان2-« الذي يتضمن مضاعفة الطاقة 

التكريرية لمصفاة راس لفان القائمة في دولة قطر بمقدار 146 ألف ب/ي. 

أوابك  في  األعضـاء  الدول  في  النفـط  مصافي  في  التكـريـرية  الطـاقة  إجمـالي  استحـوذ 
البالغ عددها 52 مصفاة على حصة قدرها 8.35 مليون ب/ي، بنسـبة 91.53% من إجمـالي 
مليـون ب/ي. واستحـوذ   9.12 البالغ  العربية  الدول  في  النفط  التكريرية في مصافي  الطاقة 
أوابـك  العربيـة غير األعضاء في  الـدول  فـي  النفط  فـي مصافـي  التكريرية  الطاقة  إجمـالي 
البالـغ عـددها 11 مصفـاة علـى الحصـة البـاقيـة، وقـدرها 772 ألف ب/ي، بنسبة %8.47. 
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يبين الشكل 3-9 تطور الطاقة التكريرية في مصافي النفط القائمة في الدول العربية، خالل 
الفترة 2012-2016. كما يبين الجدول 3-8 تطور الطاقة التكريرية في الدول العربية خالل 

الفترة 2012-2016، وعدد المصافي في عام 2016.
الشكل 9-3

تطور الطاقة التكريرية في مصافي النفط القائمة في الدول العربية 
خالل الفترة 2016-2012 

)مليون برميل/يوم(
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الجدول 8-3 
تطور الطاقة التكريرية في الدول العربية خالل الفترة 2012-2016، )ألف  برميل/اليوم(

وعدد المصافي في عام 2016

2016 2015 2014 2013 2012
عدد المصافي 

 العاملة
عام 2016

 

1119.0 1119.0 702.0 707.0 690.0 5  اإلمارات  
260.0 260.0 260.0 260.0 267.0 1  البحرين  
34.0 34.0 34.0 34.0 34.0 1  تونس  
650.9 650.9 650.9 582.9 582.9 6  الجزائر  
2907.0 2907.0 2507.0 2507.0 2107.0 9  السعودية  
240.1 240.1 240.1 240.1 240.1 2  سورية  
622.0 946.0 876.0 821.9 822.0 10  العراق  
429.0 283.0 283.0 283.0 283.0 2  قطر  
936.0 936.0 936.0 936.0 936.0 3  الكويت  
380.0 380.0 380.0 380.0 380.0 5  ليبيا  
769.8 769.8 769.8 769.8 725.5 8  مصر  
8347.8 8525.8 7638.8 7521.7 7067.5 52 إجمالي الدول األعضاء  
90.4 90.4 90.4 90.4 90.4 1  األردن  
140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 3  السودان  
222.0 222.0 222.0 222.0 222.0 2  ُعمان  
154.7 154.7 154.7 154.7 154.7 2  المغرب  
25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 1  موريتانيا  
140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 2  اليمن  

772.1 772.1 772.1 772.1 772.1 11  إجمالي الدول 
العربية األخرى  

9119.9 9297.9 8410.9 8293.8 7839.6 63  إجمالي الدول العربية  

ال تزال معظم مشاريع إنشاء المصافي الجديدة وتطوير المصافي القائمة في بعض الدول 
العربية قيد التنفيذ، وتواجه العديد من المشكالت التي تؤدي إلى تأخيرها. ويلخص الجدول 9-3 
حالة مشاريع إنشاء المصافي الجديدة في الدول األعضاء والدول العربية األخرى خالل عام 

2016. وفيما يلي أهم التطورات التي حصلت في عام 2016.
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الجدول 9-3 

حالة مشاريع إنشاء المصافي الجديدة في الدول األعضاء
والدول العربية األخرى خالل عام 2016

 حالة المشروع
2016 

 حالة المشروع
2015 

 الطاقة التكريرية
)ألف برميل/ يوم( المشروع الدولة

الدول األعضاء في أوابك
إنشاء إنشاء 200 الفجيرة  اإلمارات  
إنشاء إنشاء 100 بيسكرة

تصاميم هندسية  الجزائر   تصاميم هندسية  100 غورادية
تصاميم هندسية  تصاميم هندسية  100 حاسي مسعود

إنشاء إنشاء 400 جازان  السعودية  
تأجيل تأجيل 140 الفرقلس  سورية  
متوقف متوقف 300 الناصرية

 العراق  
توقيع عقد 

اإلنشاء
توقيع عقد 

اإلنشاء 140 كربالء

متوقف متوقف 150 ميسان
متوقف متوقف 150 كركوك
إنشاء إنشاء 615 الزور  الكويت  

متوقف متوقف 300 طبرق
 ليبيا  

متوقف متوقف 50 أوباري
دراسة أولية دراسة أولية 240 العين السخنة  مصر  

 الدول العربية األخرى  
تأجيل تأجيل 100 بورت سودان  السودان  

دراسة أولية دراسة أولية 230 الدقم  عمان  
تأجيل تأجيل 200 الجرف األصفر  المغرب  
تأجيل تأجيل 160 رأس عيسى

 اليمن  
تأجيل تأجيل 50 حضرموت

2-1: دولة اإلمارات العربية المتحدة

 Technip-SPA وقعت شركة نفط اإلمارات )إينوك( عقداً مع شركة تكنيب إس بي إي
اإليطالية إلنجاز أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء لمشروع تطوير مصفاة متكثفات جبل علي 
في دبي. يذكر أن الشركة كانت قد وقعت عقد إنجاز التصاميم الهندسية النهائية مع شركة كي 
بي آر KBR في عام 2015. يهدف المشروع إلى رفـــع الطاقـــة التكريــرية للمصفاة من 
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140 ألف ب/ي إلى 210 ألف ب/ي، إضافة إلى إنشاء وحدات معالجة هيدروجينية جديدة 
إجمالية  بكلفة  النفطية،  المنتجات  أزمرة، وعدد من خزانات  النفاثات، ووحدة  للديزل ووقود 
متطلبات  مع  متوافقة  بمواصفات  نفطية  مشتقات  إلنتاج  وذلك  أمريكي،  دوالر  مليار  قدرها 

المعايير األوروبية )يورو- 5(، ويتوقع بدء تشغيل المشروع في نهاية عام 2019.

من جهة أخرى، ال يزال العمل قائماً في مشروع إنشاء مصفاة الوقود الحيوي في إمارة 
الفجيرة إلنتاج حوالي 23 ألف ب/ي من منتجات الوقود الحيوي التي تتكون من الديزل الحيوي 
والديزل األخضر، ووقود النفاثات والنافثا، وغاز البترول المسال الحيوي بكلفة 800 مليون 
على  وتحتوي  الحيوي،  الوقود  إلنتاج  كلقيم  والكانوال  اللفت  بذور  المصفاة  تستخدم  دوالر. 
وحدات تغليف وتعبئة مخلفات الكتلة الحيوية، وستكون المصفاة األولى من نوعها في منطقة 

الشرق األوسط، واألولى في العالم من حيث الحجم وعدد المنتجات.

2-2: مملكة البحرين
أعلنت شركة نفط البحـرين )بابـكو( عن بدء أعمال اإلنشاء لمشروع تطوير ورفع الطاقة 
التكريرية لمصـفاة ستــــرة من 260 ألف ب/ي إلى 360 ألف ب/ي، بكلفة تقدر بحوالي 8-6 
مليار دوالر أمريكي، ويتوقع إنجاز المشروع في عام 2020. يتضمن مشروع التطوير إنشاء 
وحدات جديدة، واستبدال العديد من الوحدات القديمة، بحيث تصبح المصفاة قادرة على إنتاج 
 ULSD منتجات نفطية عالية الجودة، مثل الديزل الحاوي على نسبة كبريت منخفضة جداً 
الصالح للتصدير إلى األسواق األوروبية، وغيرها من األسواق التي تعتمد المعايير الصارمة 

لوقود النقل. 

تتكون الوحدات الجديدة المزمع إنشاؤها في إطار برنامج تحديث المصفاة من وحدة تكسير 
هيدروجيني لزيت الغاز الفراغي، ووحدة معالجة هيدروجينية للديزل، ووحدة تفحيم مؤجل، 

ووحدة تقطير فراغي، ووحدة إنتاج هيدروجين. 

من جهة أخرى، ال تزال أعمال اإلنشاء قائمة في خط أنابيب نقل النفط الخام من المملكة 
العربية السعودية إلى مصفاة سترة بطاقة 350 ألف ب/ي، وكلفة قدرها 300 مليون دوالر 

أمريكي للمشروع والمتوقع إنجازه في مطلع عام 2018، حيث سيتم إغالق الخط القديم.  

2-3: الجمهورية الجزائرية 

 CPECC* وقعت شركة سونطراك عقداً مع شركة الهندسة واإلنشاءات البترولية الصينية
واإلنشـاء  الهنـدسة  أعمال  لتنفيذ   CNPC** الصينية  الوطنية  البترول  مؤسسة  من  المتفرعة 

لمشـروع تطوير ورفع الطاقة التكريرية لمصفاة الجزائر من 58 إلى 78 ألف ب/ي.  

*  China Petroleum Engineering & Construction Corporation
**  China National Petroleum Corporation 
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تجدر اإلشارة إلى أن شركة الهندسة واإلنشاءات البترولية الصينية كانت قد شاركت في 
أعمال إنشاء وتشغيل مصفاة سور الصين في أدرار التي أنشأتها الجزائر عام 2009 بطاقة 

تكريرية قدرها 13 ألف ب/ي.

لمشروع  األولية  التصامــــيم  إنجـــاز  أخرى، منحت شركة سونطـــراك عــقد  من جهة 
 Tecnicas Reunidas رونيـــــداس  تيكــنيكاس  لـــشركة  سكيكـــدة  مصفــــاة  تطوير 
تكسير  وحدة  إنشاء  التطوير  مشروع  يتضمن  أمريكي.  دوالر  مليون   16.2 بقيمة  اإلسبانية 
 Amec Foster 100 ألف ب/ي. كما منحت شركة أميك فوستر ويلر  هيدروجيني طاقتها 
Wheeler عقد إنجاز التصاميم األولية إلنشاء ثالث مصاف جديدة في بيسكرة، وغورداية، 

وحاسي مسعود، طاقة كل منها 100 ألف ب/ي.

عقد  منح  الجودة  عالي  الغازولين  إنتاج  لرفع  الجزائرية  الطاقة  وزارة  جهود  إطار  وفي 
إنجاز التصاميم األولية لمشروع إنشاء وحدة إنتاج ميثيل ثالثي بيوتيل إيثير MTBE طاقتها 
 ،Amec Foster Wheeler ويلر  فوستر  أميك  إلى شركة  ألف طن/السنة   200 اإلنتاجية 
وستحصل الوحدة الجديدة على اللقائم من وحدات الغاز الطبيعي بمعدل 150 ألف طن/السنة 

من البيوتان، و75 ألف طن/السنة من الميثانول. 

2-4: المملكة العربية السعودية

واإلنشاء  والتوريد  الهندسة  أعمال  عروض  طلب  عن  السعودية  أرامكو  شركة  أعلنت 
لمشروع تطوير مصفاة راس تنورة بكلفة تقدر بحوالي 2 مليار دوالر أمريكي. 

تقع مصفاة راس تنورة على ساحل الخليج العربي، وتعتبر األكبر حجماً من بين مصافي 
النفط في المملكة، بطاقة تكريرية قدرها 550 ألف ب/ي، وتتكون من وحدتي تقطير، طاقة 
األولى 325 ألف ب/ي، والثانية 225 ألف ب/ي. وسيتم تنفيذ مشروع التطوير على مرحلتين، 
تتضمن المرحلة األولى إنشاء وحدة معالجة هيدروجينية للنافثا، ووحدات أزمرة وعطريات، 
إضافة إلى منظومة توزيع للطاقة الكهربائية وأجهزة تحكم جديدة. أما المرحلة الثانية فتتكون 

من خزانات للمنتجات البترولية ووحدات مساندة وأبنية.

  يهدف مشروع تطوير مصفاة راس تنورة إلى خفض نسبة الكبريت في الغازولين الذي 
تنتجه المصفاة من 1000 إلى 10 ج.ف.م، وفي الديزل من 500 إلى 10 ج.ف.م، وذلك في 
إطار خطة تعزيز قدرة مصافي النفط في المملكة على تلبية متطلبات المعايير العالمية لجودة 
الوقود األنظف. كما تتضـــمن الخطة مشــــروع تطـوير مصفاة الرياض التي تبلغ طاقتــها 
للنافثا،  فصل  ووحدة  أزمرة،  وحدة  إنشاء  ويتضمن  حالياً،  تنفيذه  والجاري  ب/ي،  ألف   124
ووحدات معالجة هيدروجينية، وإضافة معدات جديدة، بكلفة تبلع حوالي 300 مليون دوالر أمريكي.

وهي  بترورابغ،  أعلنت شركة  فقد   )2 )رابغ-  رابغ  تطوير مصفاة  لمشروع  بالنسبة  أما 
في  تأخير  اليابانية، عن حدوث  سوميتومو  السعودية وشركة  أرامكو  بين  المشتركة  الشركة 



الفصل الثالث

193 تقرير األمني العام السنوي الثالث واألربعون

التطورات العالمية والعربية في الصناعات النفطية الالحقة

إنجاز المشروع عن الموعد المتوقع إلى منتصف عام 2017، على الرغم من إنجاز وتشغيل 
للمشروع  اإلجمالية  التكلفة  ارتفاع  إلى  الشركة  أشارت  كما  المشروع.  في  الوحدات  بعض 
يتكون من مصفاة طاقتها  بترورابغ  وبتروكيماويات  تكرير  مجمــع  أن  يذكر   .%10 بمقدار 

400 ألف ب/ي، ووحدات إنتاج بتروكيماويات بطاقة 2.4 مليون طن/السنة.

إنشاء  مشروع   2015 عام  في  أنجزت  السعودية  العربية  المملكة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
وتشغيل مصفاة ياسرف، بعد تشغيل مصفاة ساتورب في منطقة الجبيل الصناعية عام 2014، 
وذلك في إطار الخطة االستراتيجية التي أعلنتها المملكة إلنشاء ثالث مصاف جديدة طاقة كل 
منها 400 ألف ب/ي، بهدف تنويع مصادر الدخل القومي، وتحسين القيمة المضافة للصناعة 

البترولية في المملكة. ويتوقع تشغيل المصفاة الثالثة في منطقة جازان في عام 2018.
صممت مصفاة جازان بطاقة تكريرية قدرها 400 ألف ب/ي، لتكرير النفوط الخام الثقيلة 
والمتوسطة المنتجة محلياً. وستنتج حوالي 80 ألف ب/ي غازولين، و250 ألف ب/ي من وقود 
الديزل الحاوي على نسبة منخفضة جداً من الكبريت ULSD، و90 ألف ب/ي من زيت الوقود 
الذي سيستخدم كوقود في محطات تحلية مياه البحر، إضافة إلى أكثر من مليون طن/السنة من 

البنزين والزايلين. 
من جهة أخرى، أعلنت شركة أرامكو السعودية عن انطالق محادثات حول فصل شركة 
أرامكو  شركة  بين   1998 عام  تشكيلها  تم  مشتركة  شركة  وهي  والتسويق،  للتكرير  موتيفا 
بحصص   2002 عام  العمل  وبدأت  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  شل  وشركة  السعودية 
متساوية 50% لكل منهما. تتكون الشركة المشتركة من ثالث مصاف تبلغ طاقتها اإلجمالية 
1.07 مليون ب/ي، وفي حال تمت عملية الفصل يتوقع أن تستحوذ شركة أرامكو على كامل 
ملكية مصفاة بورت آرثر Port Arthur التي تبلغ طاقتها التكريرية 610 ألف ب/ي، إضافة 
شركة  ستستحوذ  بينما  المتحدة،  الواليات  أسواق  في  نفطية  منتجات  توزيع  محطة   26 إلى 
شل على كامل ملكية مصفاتي نوركو Norco التي تبلغ طاقتها 235 ألف ب/ي، وكونفينت 
Convent طاقتها 230 ألف ب/ي في لويزيانا، إضافة إلى تسع محطات توزيع. وعلى الرغم 
من انفصال الشركة المشتركة في موتيفا إال أن الطاقة التكريرية التي تمتلكها شركة أرامكو في 
الواليات المتحدة األمريكية سترتفع من 533 ألف ب/ي إلى 600 ألف ب/ي نتيجة استحواذها 
 900 إلى  رفعها  إلى  السعودية  أرامكو  شركة  تسعى  كما  آرثر.  بورت  مصفاة  ملكية  على 
  Basell ألف ب/ي من خالل شراء مصفاة في والية هيوستون تمتلكها شركة ليونديل باسل
التكريرية  الوالية، وتبلغ طاقتها  النفط في  التي تعتبر من أكبر وأعقد مصافي   ،Lyoundel
268 ألف ب/ي، ويمكنها تكرير نفط خام ثقيل جداً، حيث تكرر حالياً نفط خام مايا المكسيكي 

بدرجة جودة API 21.4 ونسبة كبريت %3.4.   

كما أعلنت شركة أرامكو السعودية عن منح عقد تقديم خدمات التصاميم الهندسية وإدارة 
أميك  لشركة  اإلندونيسية  جاوا  جزيــــرة  في   Cilacap سيالكــاب  مصفاة  تطوير  مشروع 
فوستر ويلر Amec Foster Weeler  وذلك في إطار اتفاقية التفاهم التي وقعتها مع شركة 
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برتامينا Pertamina التابعة للحكومة اإلندونيسية، إلنشاء شركة مشتركة بحصة %45/55 
لتملك وتشغيل وتطوير مصفاة سيالكاب بكلفة تبلغ حوالي 4-5 مليار دوالر، ويتوقع أن تخفض 

أرامكو السعودية حصتها من المشروع إلى 30% لصالح شركة برتامينا. 

يتضمن مشروع سيالكاب رفع طاقة المصفاة من 348 إلى 370 ألف ب/ي، ورفع معدل 
إنتاجها من البارازايلين من 280 إلى 600 ألف طن/السنة، والبولي بروبيلين من 146 إلى 
160 ألف طن/السنة، ويتوقع بدء عمليات التشغيل في عام 2022. يذكر أن المشروع يأتي 
في إطار سعي المملكة لتأمين عقود استيراد دائمة لبيع النفط الخام في أسواق آسيا الواعدة، 
حيث سيساهم في تأمين عقد طويل األمد لتوريد النفط الخام السعودي للمصفاة، إضافة إلى رفع 
واردات المملكة من أرباح مبيعات الشركة للمنتجات النفطية والبتروكيماويات. وتتطلع أرامكو 
السعودية إلى أن يكون المشروع نقطة انطالق لدخولها في مشاريع أخرى مشابهة ضمن إطار 
الخطة الشاملة لرفع الطاقة التكريرية في إندونيسيا من 820 ألف ب/ي إلى 1.68 مليون ب/ي، 
وذلك من خالل تطوير وتوسيع مصافي النفط القائمة، وإنشاء مصفاة جديدة طاقتها التكريرية 

.Borneo على الساحل الشرقي لوالية بورنيو Bontang 300 ألف ب/ي في بونتانغ

طاقتها  تبلغ  التي  الجنوبية،  كوريا  في   Orsan أورسان  تطوير مصفاة  حالياً  يجري  كما 
التكريرية 669 ألف ب/ي، وهي شركة مشتركة بين أرامكو السعودية بحصة 63.4% وشركة 
إس أويل S-Oil الكورية بحصة 36.6%. يهدف مشروع التطوير الذي تقوم بتنفيذه شركة 
تكنيب الفرنسية إلى رفع نسبة إنتاج البروبيلين والغازولين من النفط الخام المكرر، ويتضمن 
إنشاء وحدة معالجة هيدروجينية لزيت الوقود طاقتها 63 ألف ب/ي، ووحدة تكسير بالعامل 
الحفاز المائع طاقتها 76 ألف ب/ي بكلفة تقدر بحوالي 4.2 مليار دوالر أمريكي، ويتوقع أن 

يبدأ باإلنتاج في عام 2018.

تجدر اإلشارة إلى أن شركة أرامكو السعودية تجري محادثات مع الشركة الوطنية الصينية 
مجمع  مشروع  في  حصتها  رفع  إلى  تهدف   Sinopec سينوبيك  والبتروكيماويات  للتكرير 
للتكرير والبتروكيماويات في مقاطعة فوجيان Fujian الصينية البالغة حالياً 25% من إجمالي 
قيمة الشركة المشتركة، كما ال تزال المفاوضات جارية مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية 
CNPC لتنفيذ مشروع مشترك إلنشاء مصفاة نفط جديدة في مقاطعة يونان Yunnan طاقتها 
260 ألف ب/ي، وتتطلع أرامكو السعودية الستثمار حوالي 1 إلى 1.5 مليار دوالر أمريكي 

في المشروع.  

2-5: جمهورية العراق 

بعد الكشف على موقع مصفاة بيجي التي تعتبر األكبر في جمهورية العراق، حيث تبلغ 
طاقتها 310 ألف ب/ي، تبين أنها قد أصيبت بأضرار جسيمة نتيجة األعمال الحربية، وأن 
إعادة تشغيلها يحتاج إلى تكاليف باهظة ومدة زمنية طويلة. كما توقفت أيضاً لنفس األسباب 

مصفاة القيارة القريبة من الموصل طاقتها 14 ألف ب/ي.
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وضعت وزارة النفط العراقية حجر األساس لمشروع إنشاء مصفاة ميسان الجديدة بطاقة 
بنسبة  الصينية   Wahan تنفيذه شركتان األولى شركة واهان  الذي سيتولى  150 ألف ب/ي 
النسبة  ستتولى  السويسرية   Satarem ساتاريم  شركة  والثانية  المشروع،  أعمال  من   %85

الباقية %15. 

يعتبر مشروع إنشاء مصفاة ميسان جزءاً من خطة شاملة للحكومة العراقية تهدف إلى رفع 
الطاقة التكريرية بمقدار 740 ألف ب/ي، وذلك لتلبية الطلب المحلي على المنتجات النفطية، 
من خالل إنشاء أربع مصاف جديدة. أما المصافي الثالث األخرى فهي مصفاة كربالء طاقتها 
التكريرية 140 ألف ب/ي، وكركوك طاقتها 150 ألف ب/ي، والناصرية طاقتها 300 ألف 

ب/ي. ويجري حالياً دراسة إمكانية إنشاء مصاف أخرى جديدة في كل من الكوت والسماوة.

بالنسبة لمصفاة كربالء تم منح عقد أعمال اإلنشاء والتوريد والهندسة EPC لشركة هيونداي 
للهندسة واإلنشاء الكورية الجنوبية، بقيمة 6 مليار دوالر أمريكي. تتكون الوحدات الرئيسية 
لمصفاة كربالء من وحدة تقطير طاقتها 140 ألف ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجينية للنافثا 
بطاقة 41.5 ألف ب/ي، ووحدة تهذيب بالعامل الحفاز بطاقة 25.5 ألف ب/ي، ووحدة معالجة 
هيدروجينية للكيروسين بطاقة 20 ألف ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجينية للديزل بطاقة 28 
36 ألف ب/ي، ووحدة  الفراغي بطاقة  الغاز  ألف ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجينية لزيت 
تكسير بالعامل الحفاز المائع FCC . أما مصفاة الناصرية فقد أعادت وزارة النفط العراقية 
اإلعالن عن طلب عروض الهندسة والتوريد واإلنشاء، وتم تأهيل الشركات العارضة تمهيداً 

لدراسة العروض وتوقيع العقد في أقرب فرصة ممكنة.

أما مشروع مصفاة كركوك فقد تأخر بسبب األعمال الحربية بجوار موقع المصفاة، كما 
في  ألف ب/ي   70 بطاقة  تقطير جوي جديدة  إنشاء وحدة  عقد  العراقية  النفط  وقعت وزارة 
مصفاة البصرة، مع شركة تكنو إكسبورت التشيكية، والتي نفذت سابقاً مشروع إنشاء وحدة 
تقطير مماثلة في المصفاة عام 2014، وأدت إلى رفع إجمالي الطاقة التكريرية من 140 إلى 

210 ألف ب/ي. 

من جهة أخرى، ال تزال أعمال مشروع التوسيع الثالث لمصفاة بازيان Bazian  في إقليم 
كردستان قائمة، وتتولى تنفيذه شركة تكنيب Technip  الفرنسية، ويتكون المشروع من إنشاء 
وحدة تقطير طاقتها 50 ألف ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجينية للنافثا طاقتها 33.5 ألف ب/ي، 
ووحدة تهذيب بالعامل الحفاز بطريقة التنشيط المستمر طاقتها 22.5 ألف ب/ي، ووحدة أزمرة 
13.5 ألف ب/ي،  للكيروسين طاقتها  10.5 ألف ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجينية  طاقتها 
 ،Amine Regeneration إضافة إلى وحدات أخرى خدمية ومساندة، كوحدة تنشيط األمين

ووحدة استرجاع الكبريت، ويتوقع أن يبدأ المشروع بالتشغيل في عام 2018.

تجدر اإلشارة إلى أن مصفاة بازيان هي الثانية من بين مصفاتي النفط القائمتين في إقليم 
كردستان العراق، تبلغ طاقتها الحالية 34 ألف ب/ي. أما المصفاة األولى فهي مصفاة كاالك 
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تبعد حوالي 40 كم عن إربيل عاصمة اإلقليم، وتديرها شركة كار الكردية. بدأت اإلنتاج عام 
2009 بطاقة تكريرية قدرها 20 ألف ب/ي، ثم رفعت إلى 40 ألف ب/ي، ثم إلى 80 ألف 
ب/ي لتكرير النفط المنتج من حقل خرمالة الذي يعتبر من أكبر الحقول النفطية في كركوك. 

2-6: دولة قطر

أعلنت شركة قطرغازعن بدء اإلنتـاج في مشــروع توسيع مصـفاة راس لفان )راس لفان- 2( 
الجديد الذي أنشئ بجوار المصفاة الحالية بكلفة 1.5 مليار دوالر أمريكي، ويتكون من وحدات 

مشابهة للوحدات القائمة من حيث الحجم ونوع عمليات التكرير. 

تجدر اإلشارة إلى أن مصفاة رأس لفان تكرر المتكثفات غير المعالجة المنتجة من حقل غاز 
الشمال العمـــالق، وسيرتفع إنتاجها نتيجة تشغيل مشروع التوسيع بمقدار 60 ألف ب/ي نافثا، 
و53 ألف ب/ي وقود نفاثات، و 24 ألف ب/ي زيت غاز، و 9 أالف ب/ي غاز البترول المسال.

2-7: دولة الكويت 

ال تزال أعمال اإلنشاء قائمة في مشروع مصفاة الزور الجديدة التي تبلغ طاقتها التكريرية 
615 ألف ب/ي، ويتوقع إنجازها في نهاية عام 2019. وهي جزء من مشروع إنتاج الوقود 
النظيف بكلفة إجمالية قدرها 15-17 مليار دوالر، ويشتمل على تطوير مصفاتي ميناء األحمدي 
وميناء العبد هللا القائمتين وإغالق مصفاة الشعيبة، ويهدف إلى تمكين المصافي القائمة من إنتاج 

مشتقات بمواصفات متوافقة مع المعايير العالمية. 
مصفاة  بيع  عن   KPI المحدودة  الدولية  الكويتية  البترول  شركة  أعلنت  أخرى  جهة  من 
يوروبورت Euro port نوتردام التي تملكها في هولندا طاقتها التكريرية 88 ألف ب/ي، إلى 

.Gunvor Group Ltd مجموعة غنفور المحدودة السويسرية
تأسيس شركة مشتركة مع شركة  KPIعقد  الدولية  الكويتية  البترول  كما وقعت مؤسسة 
نفط عمان OOC بحصص متساوية إلنشاء مصفاة الدقم في سلطنة عمان طاقتها التكريرية 
230 ألف ب/ي، لتكرير مزيج من النفط الكويتي والعماني، وعلى أن يتم بحث إنشاء مجمع 
بتروكيماويات متكامل مع المصفاة الحقاً. يذكر أن شركة نفط عمان كانت قد وقعت عقد تأسيس 

.)IPIC( الشركة المشتركة للمشروع مع أبو ظبي لالستثمارات البترولية الدولية

ال تزال أعمال اإلنشاء في مجمع تكرير وبتروكيماويات نغهي سون Nghi Son شمال 
مقاطعة ثانه هوا Thanh Hoa الفيتنامية مستمرة بكلفة إجمالية قدرها 6 مليار دوالر أمريكي. 
تبدأ  أن  ويتوقع  الثقيل،  الكويتي  الخام  النفط  وستكرر  ب/ي،  ألف   200 المصفاة  طاقة  تبلغ 
الكويتية  البترول  شــــركة  من  كل  المشــــروع  ملكية  في  يشترك   .2017 عام  في  باإلنتاج 
إلى  35.1% لكل منهما، إضافة  اليابانية بنسبة   Idemitsu KPI، وشركة إدميتسو  العالمية 
كيميكالز  ميتسوي  وشركة  الفيتنامية،  للحكومة  التابعة   PetroVietnam بتروفيتنام  شركة 

Mitsui Chemicals القابضة اليابانية بنسبة 25.1% و4.7% على التوالي. 
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2-8: جمهورية مصر العربية 

تديرها  التي  مسطرد  مصفاة  لمشروع  األولية  التشغيل  بتجارب  للبدء  التحضير  يجري 
الشركة المصرية للتكريرERC، في الربع األول من عام 2017.

يتكون المشروع من وحدة تقطير فراغي طاقتها 80 ألف ب/ي، ووحدة تكسير هيدروجيني 
طاقتها 40 ألف ب/ي، ووحدة تفحيم مؤجل طاقتها 25 ألف ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجينية 
للنافثا طاقتها 23 ألف ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجينية للمقطرات الوسطى طاقتها 32 ألف 
ب/ي. وسيحصل المشروع على زيت الوقود المنتج في مصفاة شركة القاهرة لتكرير البترول 

CORC كلقيم، بمعدل 107.2 ألف ب/ي.
الطلب  تأمين  العربية من حيث دوره في  بالنسبة لجمهورية مصر  المشروع  أهمية  تأتي 
من  ألف طن/السنة   93 تخفيض طرح حوالي  إلى  إضافة  البترولية،  المنتجات  المحلي على 

الكبريت إلى الجو.
في إطار خطتها الهادفة إلى تأمين الطلب المحلي على المشتقات البترولية تسعى جمهورية 
مصر العربية إلى دعم مشاريع توسيع الطاقة التكريرية وتطوير المصافي القائمة، كمشروع 
الثقيل،  النفط  لتكرير  ألف ب/ي   240 طاقتها  السخنة  العين  منطقة  في  جديدة  مصفاة  إنشاء 
في  جديدة  تقطير جوي  وحدة  إنشاء  إلى مشروع  إضافة   .2020 عام  في  إنجازها  والمتوقع 
مصفاة شركة اإلسكندرية للبترول طاقتها 100 ألف ب/ي. أما مشاريع تطوير المصافي القائمة 

فتتضمن ما يلي:
رفع الطاقة التكريرية لمصفاة شركة الشرق األوسط لتكرير البترول في اإلسكندرية 	 

)ميدور( من 100 ألف ب/ي إلى 160 ألف ب/ي، بإنشاء وحدة تقطير طاقتها 60 ألف 
ب/ي، وإنشاء وحدة معالجة هيدروجينية لوقود الديزل طاقتها 45 ألف ب/ي، ووحدة 
نزع األسفلتينات بالمذيب Solvent-Deasphalting طاقتها 14 ألف ب/ي، ووحدة 
إنتاج هيدروجين طاقتها 60 ألف متر مكعب في الساعة، ويتوقع إنجاز المشروع في 

عام 2018، بكلفة إجمالية قدرها 1.4 مليار دوالر.
إنشاء وحدة فصل غازات في كل من مصفاتي أسيوط والسويس لتصنيع البترول، يبلغ 	 

.LPG معدل إنتاج كل منها 5400 ب/ي من غاز البترول المسال
إنشاء وحدة تكسير هيدروجيني طاقتها 47.7 ألف ب/ي، ووحدة تهذيب بالعامل الحفاز 	 

بمقدار  الغازولين  إنتاج  يمكنهما رفع طاقة  المستمر، ووحدة أزمرة  التنشيط  بطريقة 
14.8 ألف ب/ي في مصفاة أسيوط، حيث تم توقيع عقد الهندسة والتوريد واإلنشاء 
مع شركة تكنيب Technip اإليطالية، بكلفة إجمالية قدرها 2.9 مليار دوالر أمريكي، 

ويتوقع إنجاز المشروع في عام 2017.
الغازولين عالي 	  المستمر إلنتاج  التنشيط  الحفاز بطريقة  بالعامل  إنشاء وحدة تهذيب 

اإلنتاجية  طاقتها  األسفلت  إلنتاج  ووحدة  ألف ب/ي،   12.2 طاقتها  األوكتاني  الرقم 
7300 ب/ي في مصفاة اإلسكندرية، ويتوقع إنجاز المشروع في عام 2018.
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 إعادة تأهيل وتطوير وحدة التفحيم المؤجل القائمة في مصفاة السويس، وإنشاء وحدة 	 
تفحيم مؤجل جديدة طاقتها 95.5 ألف ب/ي، بكلفة 3.5 مليار دوالر أمريكي، إضافة 

إلى وحدة إنتاج زيوت تزييت طاقتها 2300 ب/ي.

أما في الدول العربية غير األعضاء في أوابك فتتلخص أهم التطورات على النحو التالي:

2-9: سلطنة عمان 

ال يزال العمل قائما ً في تنفيذ مشروع تطوير وتوسيع الطاقة التكريرية لمصفاة صحار 
من 116 ألف ب/ي إلى 197 ألف ب/ي. يهدف المشروع إلى تمكين المصفاة من تكرير 
النفوط الخام الثقيلة المنتجة محلياً، من خالل رفع طاقة الوحدات التحويلية الالحقة القائمة، 
وإضافة وحدات جديدة تتكون من وحدة تقطير جوي طاقتها 71.5 ألف ب/ي، ووحدة تقطير 
ألف ب/ي،   66.45 طاقتها  هيدروجيني  تكسير  ووحدة  ألف ب/ي،   96.8 طاقتها  فراغي 
ووحدة نزع أسفلتينات بالمذيب طاقتها 42.4 ألف ب/ي. ويتوقع االنتهاء من إنجاز المشروع 

في عام 2017.

  KPI عن دخول شركة البترول الكويتية الدولية OOC أعلنت شركة نفط عمان الحكومية
 IPIC كشريك في مشروع الدقم بعد انسحاب شركة أبو ظبي لالستثمارات البترولية الدولية
ألف ب/ي ومجمع   230 الدقم من مصفاة طاقتها  يتكون مشروع  بالشركة.  األسباب خاصة 

بتروكيماويات، بكلفة إجمالية قدرها 6 مليار دوالر أمريكي.
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ثانياً: صناعة البتروكيماويات 
التطورات العالمية. 1

بلغ اجمالي طاقات إنتاج اإليثيلين على مستوى العالم نحو 170 مليون طن في السنة، وذلك 
لتقرير أصدرته شركة ستراتس أدفيزور-هارت إنيرجي »Stratas Advisors« عام  طبقاً 
2016، اعتمدت الشركة في نهج اعداد التقرير على تحديث قاعدة البيانات لديها طبقاً للطاقات 
التصميمية المعلنة للوحدات اإلنتاجية القائمة حول العالم خالل 2016، ويبين الجدول 10-3 
توزع طاقات إنتاج اإليثيلين في المناطق الرئيسية من العالم، بينما يبين الشكل 3-10 توزع 

نسب طاقات إنتاج اإليثيلين في المناطق الرئيسية من العالم عام 2016.

الجدول 10-3 
توزع طاقات إنتاج اإليثيلين في المناطق الرئيسية من العالم

طاقة اإليثيلين
)مليون طن/السنة( المنطقة

54.75 آسيا والمحيط الهادي
36.63 أمريكا الشمالية
34.49 الشرق األوسط
26.88 أوروبا
9.95 أمريكا الالتينية
4.62 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة
2.41 أفريقيا

169.730 االجمالي

Stratas Advisors,2016 :المصدر
الشكل 10-3 

توزع نسب طاقات إنتاج اإليثيلين في المناطق الرئيسية من العالم عام 2016

Stratas Advisors,2016 :المصدر
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تستحوذ منطقة آسيا والمحيط الهادي على أكبر طاقات إنتاجية لإليثيلين بطاقة سنوية تقدر 
بحوالي 54.75 مليون طن، وبنسبة 32% من اجمالي اإلنتاج العالمي، وتليها منطقة أمريكا 
الشمالية بطاقة 36.63 مليون طن سنوياً، وبنسبة 22% من اإلنتاج العالمي، بينما تأتي منطقة 
الشرق األوسط في المرتبة الثالثة عالميا بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 34.49 مليون طن وبنسبة 
20% من إجمالي اإلنتاج العالمي، وتأتي أفريقيا في المرتبة السابعة واألخيرة بطاقة إنتاجية 

تبلغ نحو 2.41 مليون طن سنوياً، وبنسبة 1% من اإلنتاج العالمي.
مازالت النافثا تعتبر اللقيم المهيمن على تطوير صناعة البتروكيماويات في منطقة آسيا، 
وبلغت كميات الطلب على النافثا في عام 2016 أكثر من 117 مليون طن سنوياً، ومن المتوقع 
ارتفاع الكميات إلى نحو 143 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035. يبين الشكل 3 - 11 كميات 

الطلب على النافثا في منطقة آسيا خالل الفترة 2035-2015.
الشكل 3 - 11

كميات الطلب على النافثا في منطقة أسيا خالل الفترة 2035-2015

Stratas Advisors,2016 :المصدر

شهدت صناعة البتروكيماويات في الواليات المتحدة األمريكية زيادة كبيرة في االستثمارات 
الخارجية من منتجي ومصنعي البتروكيماويات، وخاصة في مجال مشروعات إنتاج اإليثيلين 
نحو   2025 عام  حتى  إضافتها  والمخطط  الجديدة  الطاقات  تبلغ  أن  المتوقع  ومن  ومشتقاته، 
 Petrochemical« ابديت بتروكيمكال  مجلة  أصدرته  لتقرير  طبقاً  وذلك  ماليين طن،   10
Update«، في حزيران/ يونيو 2016. حيث أعلنت حوالي 25 شركة، منها اثني عشر شركة 
أجنبية عن خططها لبناء مصانع جديدة أو توسعات لمشروعات قائمة داخل الواليات المتحدة 
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األمريكية. يذكر أن هناك حوالي عشر شركات جديدة أخرى من كوريا الجنوبية، واليابان، 
والشرق األوسط، وأماكن أخرى في آسيا، تدرس االستثمار في أمريكا الشمالية إلنتاج اإليثيلين 

ومشتقاته بهدف التصدير لألسواق العالمية.
ساهمت طفرة إنتاج غاز السجيل في أمريكا الشمالية في خفض تكلفة إنتاج البتروكيماويات 
المرتبة  في  لتأتي  والمكسيك،  وكندا،  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  والراتنجات  األساسية 

الثانية على مستوى العالم بعد الشرق األوسط. 
وفيما يلي أهم تطورات صناعة البتروكيماويات في المناطق الرئيسية من العالم خالل عام 

:2016

أمريكا الشمالية
أعلنت شركة براسكيم »Braskem« في حزيران/ يونيو عن بدء اإلنتاج التجاري لمجمع 
Coatzacoalcos-« نانتشيتال  كواتزاكوالكوس-  إقليم  في   ،»Etileno XXI«  21 إتيلينو 
750 ألف طن من  للمجمع نحو  السنوية  الطاقة اإلنتاجية  تبلغ  المكسيك.  Nanchital«، في 
البولي إيثيلين، و300 ألف طن من البولي إيثيلين منخفض الكثافة. يذكر أن اإلنتاج التجريبي 
للمجمع بدأ في أوائل عام 2015، وبلغت التكلفة االستثمارية للمشروع نحو 5.2 مليار دوالر 

أمريكي.
أعمال  تقدم  عن  يونيو،  حزيران/  في   »Sasol Company« ساسول  شركة  أعلنت 
تكسير  وحدة  إنتاج  بدء  المتوقع  ومن  لويزيانا،  والية  في  البتروكيماويات  بمجمع  مشروعها 
اإليثان بالبخار والتي تبلغ طاقتها اإلنتاجية نحو1.5 مليون طن/ سنة في وقت الحق من عام 
2018، أو في وقت مبكر من عام 2019. يذكر أن المجمع يحتوي على وحدتين إلنتاج البولي 
إلنتاج  مصنع  عن  فضال  الكثافة،  منخفض  إيثيلين  والبولي  الكثافة،  منخفض  الخطي  إيثيلين 

أكسيد اإليثيلين، ومصنع إلنتاج غاليكول اإليثيلين.
قررت شركة ليوندل باسيل للصناعات »LyondellBasell Industries«، في تموز/ 
ويعد  ألف طن سنوياً،   500 بطاقة  الكثافة،  إيثيلين عالي  البولي  إنتاج  إنشاء مشروع  يوليو، 
 Hyperzone« المشروع هو األول من نوعه في إنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة بتكنولوجيا
PE Technology« التابعة لشركة ليوندل باسيل، بمجمع البورت بوالية تكساس. من المتوقع 

بدء اإلنشاءات في أوائل عام 2017، على أن يدخل المشروع اإلنتاج الفعلي في عام 2019.
 »Badlands Energy Inc.« أسندت شركة بادالندز إينرجي لسوائل الغاز الطبيعي
ليمتد  كونستركشن  أند  إنجنيـــرز  بي  أنــــد  إس  شركة  إلى  عقداً  سبتمبر،  أيلول/  في  دنفر، 
»S&B Engineers & Construction Ltd«، هيوستن، لتوريد التصميمات الهندسية، 
واإلنشاء لبناء أول مصنع إلنتاج األلفا أوليفينات )AO( في ساحل الخليج األمريكي، بطاقة 
سنوية تبلغ نحو93 ألف طن من البيوتين- 1، و141 ألف طن من هيكسين - 1، ومن المقرر 

بدء التشغيل خالل النصف الثاني من 2018.
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أسندت شركة إم إي جلوبال »MEGlobal« في تشرين الثاني/ نوفمبر عقداً مع مجموعة 
جاكوبس الهندسية، داالس، لتوفير التصميمات الهندسية والمشتريات وخدمات إدارة إلنشاء 
مصنع احادي اإليثيلين غاليكول )MEG(، بطاقة 700 ألف طن سنويا والمتوقع تشغيله في 
 »Oyster Creek« منتصف عام 2019. ومن المقرر إنشاء المصنع بمجمع أويستر كريك
والتابع لشركة داو كيمكيال في فريبورت بوالية تكساس. ويذكر أن شركة إيكويت قامت بشراء 
حصة كل من شركة داو كيمكيال وشركة الكويت للصناعات البترولية في شركة إم أي جلوبال.
وقعت شركة اكسون موبيل كورب  »ExxonMobil Corp«، في كانون األول/ ديسمبر، 
عقداً مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة »MHI«، طوكيو، لتوريد معدات 
تشمل  تكساس.  بوالية  إيثيلين،  البولي  إلنتاج  القائم  »بومونت«  مشروع  لتوسعات  وخدمات 
إيثيلين، والمتوقع بدء  البولي  من  650 ألف طن سنوياً  التوسعات إضافة وحدة جديدة بطاقة 
تشغيلها في عام 2019، لترتفع الطاقة اإلنتاجية للمشروع بنحو 65% من طاقتها اإلنتاجية 

الحالية والتي تبلغ مليون طن سنوياً.

آسيا والمحيط الهادي
في حزيران/   ،»China’s Hebei Haiwei« الصينية مجموعة هيبي هاواي  أسندت 
وإعداد  تكنولوجيا،  لترخيص  هوستين،   »CB&I« أي  أند  بي  سي  لمجموعة  عقداً  يونيو 
التصميمات الهندسية لوحدة إنتاج البولي بروبيلين بطاقة 200 ألف طن سنوياً، والتي سوف 
يتم إنشاؤها في مقاطعة جنج شوان »Jing Xian« الصينية، ولم يحدد حتى األن موعد بدء 

تشغيل المشروع.
أعلنت شركة بتروناس الماليزية، في تموز/ يوليو، بأنها أنجزت حوالي 50% من الجدول 
الزمني لمشروع رابيد »RAPID« للتكرير والبتروكيماويات، بطاقة 300 ألف برميل/ يوم، 
الكيماويات  إلى  باإلضافة  المتنوعة،  المنتجات  من  طن  مليون   7.7 نحو  تبلغ  إنتاجية  بطاقة 
المتخصصة، ومن المخطط بدء تشغيل المجمع في منتصف عام 2019، وتبلغ استثماراته نحو 

28 مليار دوالر.
أعلنت شركة لوت كيمكيال »Lott Chemical«، في شهر كانون األول/ ديسمبر، عن 
خططها لرفع الطاقة اإلنتاجية بنحو 200 ألف طن سنوياً من اإليثيلين، لمجمع البتروكيماويات 
الطاقة  لتصل  الجنوبية،  كوريا  في  دو  نام  جوال  مقاطعة  في  يقع  والذي   ،»Yeosu« يوسو 
اإلجمالية للمجمـع إلى نحو 1.2 مليـون طن سنوياً، كما تشمل التوسـعات رفع الطاقة اإلنتاجية 

للبروبيلين من 520 ألف طن إلى 620 ألف طن سنوياً، وذلك بحلول عام 2018.
المحدودة«  كورب  أويل  »إنديان  الهند،  في  العام  للقطاع  التابعة  التكرير  شركات  وقعت 
»هندوستان  وشركة   ،)BPC( المحدودة«  كورب  بتروليوم  »بهارات  وشركة   ،)IOC(
بتروليوم كورب المحدودة« )HPC(، اتفاقية لتشكيل كونسورتيوم لمتابعة وتنفيذ خطة أعلن 
بطاقة  والبتروكيماويات  التكرير  لصناعة  جديد  متكامل  مشروع  وتطوير  لتنمية  سابقاً  عنها 
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تم  قد  أنه  يذكر   .»Maharashtra « الهندية  ماهاراشترا  والية  في  سنوياً،  طن  مليون   60
توقيع مذكرة تفاهم لبدء الدراسات المبدئية إلنشاء المشروع كشركة مساهمة، ومن المتوقع أن 

يستغرق تنفيذ المشروع 7 سنوات.

روسيا/ أوروبا
وقعـت كل من شـركة روسنـفت الروسـية »Rosneft«، وشـركة الصـين للبتروكيماويات 
جديد  مجمع  إنشاء  تطوير  مجال  في  للتعاون  إطاري  اتفاق  يونيو  حزيران/  في  )سينوبك(، 
للبتروكيماويات في شرق سيبيريا، وتبلغ الطاقة اإلنتاجية للمشروع 3 ماليين طن سنوياً من 
البوليمرات والمنتجات البتروكيماوية، وذلك لتلبية الطلب المتنامي في كل من روسيا والصين 
على البولي إيثيلين والبولي بروبيلين. ومن المتوقع االنتهاء من الدراسات الفنية واالقتصادية 
 Krasnoyarsk« كراسنويارسك  إقليم  في  المشروع  يقع  أن  المخطط  من   ،2017 عام 

Territory« في روسيا.
إنشاء وحدة  بدء  يونيو عن  في حزيران/   »Unipetrol AS« يونيبترول شركة  أعلنت 
للبتروكيماويات  بارك  تشيم  مجمع  في  سنوياً  طن  ألف   270 بطاقة  إيثيلين  البولي  إنتاج 
الطاقة  رفع  إلى  الجديدة  التوسعات  وتهدف  التشيك،  جمهورية  في  الواقع   »Chempark«
الكلية للمجمع إلى نحو 470 ألف طن سنوياً من البولي إيثيلين عالي الكثافة. من المخطط بدء 
اإلنتاج في منتصف عام 2018، تبلغ استثمارات المشروع نحو 357 مليون دوالر أمريكي، 

وتعد االستثمارات األكبر في تاريخ جمهورية التشيك على مر التاريخ.
أعلنت شركة إنيوس أ جي »Ineos AG«، رول، سويسرا، في تموز/ يوليو عن خططها 
للتوسعات في مصنع األكاسيد التابع لها بالمملكة المتحدة، اعتماداً على إنتاج اإليثيلين من غاز 
نحو  التوسعات سوف تضيف  أن هذه  يذكر  األمريكية.  المتحدة  الواليات  الوارد من  السجيل 
100 ألف طن سنوياً من مذيب اإليثيلين أسيتات، ومن المخطط بدأ اإلنتاج في نهاية 2017. 
يذكر أن مصنع إنتاج األسيتات بدء اإلنتاج التجاري عام 2008، بالطاقة التصميمية القصوى 

والتي تبلغ 250 ألف طن سنوياً.
في شهر أب/ أغسطس أعلنت شركة تومشنيفتكهم »Tomskneftekhim«، وهي شركة 
تابعة لمجموعة الشركات الروسية »PJSC SIBUR« القابضة، موسكو، عن االنتهاء من 
زيادة الطاقات اإلنتاجية من البولي إيثيلين لمشروع توماسك »Tomsk«، غرب صربيا، إلى 
نحو 270 ألف طن سنوياً، بدالً من 245 ألف طن، في حين ارتفعت الطاقة اإلنتاجية من البولي 
الطلب  تلبية  130 ألف طن، وذلك بهدف  من  140 ألف طن سنوياً، بدالً  إلى نحو  بروبيلين 
مليار   10 نحو  المشروع  استثمارات  بلغت  العالمية.  األسواق  االستيراد من  وتقليل  المتنامي 

روبل، ويذكر أن المجمع بدأ إنتاجه المبدئي في تشرين األول/ أكتوبر من عام 2012.
أسندت شركة إنيوس لألوليغومرات »Ineos Oligomers«، وهي إحدى فروع شركة 
إنيوس أ جي »Ineos AG«، رول، سويسرا، في أيلول/ سبتمبر عقدا لمجموعة جاكوبس 
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الهندسية، باسادينا، كاليفورنيا، لتصميم وبناء وحدة إنتاج األلفا أوليفينات الخطية بطاقة 420 
تشوكليت  البتروكيماويات  بمجمع  وذلك  أوليغوميرات،  إينوس  بتكنولوجيا  سنوياً،  طن  ألف 
بايو »Chocolate Bayou«، بوالية تكساس. ومن المخطط بدء اإلنتاج في تشرين الثاني/ 

نوفمبر 2018.
أصدرت شركة تكنيب، باريس، في تشرين الثاني/ نوفمبر، تفاصيل إضافية عن عقدها السابق 
الهندسية  التصميمات  النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان )سوكار(، بشأن توفير  مع شركة 
والتوريد واإلنشاء )EPC(، لتطوير مجمع البتروكيماويات أزيريكيما »Azerikimya« في 
سومغايت، أذربيجان، شمال باكو، والمتوقع بدء اإلنتاج في النصف األول من 2019، وتبلغ 
القيمة االستثمارية للمشروع نحو50 مليون دوالر. يذكر أن الطاقة التصميمية للمجمع، والذي 
بدأ اإلنتاج في 2015 نحو 260 ألف طن من اإليثيلين والبولي إيثيلين، و136 ألف طن من 

البروبيلين، و156 ألف طن من البولي بروبيلين، و25 ألف طن من كحول اإليزوبروبيل.

الشرق األوسط
دعت شركة صناعة البتروكيماويات )PGPIC( في تشرين األول/ أكتوبر، المستثمرين 
اإليرانيين واألجانب إلى التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات للبتروكيماويات تبلغ استثماراتها 
نحو 6.2 مليار دوالر، وجاء ذلك خـالل نـادي ومعـرض البـترول والطـاقة الثاني والذي عقد 

في طهران.
وقعت إيران في حزيران/ يونيو، أول عقد للبتروكيماويات مع شركة وليدنج إنجنيرز ليميتد 
السويسرية » Welding Engineers Ltd«، إلنشاء مصنع إنتاج مستحلبات مطاط السترين 
بعد رفع  أول عقد  والتصدير، وهو  المحلية  المطاط لألسواق  بيوتادايين »ESBR«، إلنتاج 

العقوبات عن إيران.

2.  التطورات في الدول العربية
لم يعرقل انخفاض أسعار النفط إنشاء المشروعات االستراتيجية العمالقة للبتروكيماويات 
بنسب كبيرة منها  أو  بالكامل  المشروعات  الحكومات هذه  العربية، نظراً المتالك  الدول  في 
وهو ما يخفف من آثار انخفاض أسعار النفط وتوفير االستثمارات المطلوبة بسهولة، إال أن 
المشروعات الصغيرة والتي لم تنشأ بعد قد تم تأجيل تنفيذها حتى تتعافى أسعار النفط، ويبين 
الجدول 3-11 أهم المشروعات التي أعلن عن خطط تنفيذها خالل الفترة 2016-2020 في 

بعض الدول العربية.
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الجدول 11-3 
أهم المشروعات المعلن عنها في بعض الدول العربية خالل الفترة 2020-2016 

تاريخالطاقة اإلنتاجيةالبلدالمشروعالمالك
 بدء التشغيل

الصناعات 
البتروكيماوية 

)PIC(

مشروع األوليفينات 
III2020مليون طن/سنهدولة الكويت

إيكويت 
للبتروكيماويات

توسعات الشعيبة 
100.0002016 طن /سنهدولة الكويتإلنتاج البولي إيثيلين

365.0002017 طن/سنهسلطنة عمانصاللة لألمونياصاللة للميثانول
عمان العالمية 

للصناعات 
البتروكيماوية

ميناء صحار حمض 
1.12017 مليون طن/سنهسلطنة عمانالتيرفيثاليك النقي

عمان لتكرير 
النفط والصناعات 

البترولية
900.0002019 طن/سنهسلطنة عمانمصنع اإليثيلين

مجمع صدارة للكيماويات
البتروكيماويات

المملكة العربية 
32016 مليون طن/ سنهالسعودية

المملكة العربية رابغ IIبترو رابغ
السعودية

300 ألف طن سنوياً 
2016بولي إيثيلين

وادي الشمال 
المملكة العربية مدين إلنتاج األمونياللفوسفات

السعودية
1.1 مليون طن 

ً 2016سنويا

سابك/ميتسوبيشي

مشروع الجبيل 
PMMA إلنتاج
)بولي ميثيل ميثا 

إكريالت(

المملكة العربية 
40.0002017 طن/سنةالسعودية

سابك/ميتسوبيشي

مشروع الجبيل 
   MMA إلنتاج

)ميثيل ميثا 
إكريالت(

المملكة العربية 
250.0002017 طن/سنةالسعودية

تحويل النفط إلى سابك / أرامكو
بتروكيماويات

المملكة العربية 
السعودية

10 ماليين طن 
سنوياً من النفط إلى 

بتروكيماويات
غير محدد

مشروع تكامل أبو ظبي للكيماويات
للعطريات

اإلمارات العربية 
1.42019 مليون طنالمتحدة

بيتركسو فجيرة مجموعة بيتركسو
للوقود الحيوي

اإلمارات العربية 
2018مليون طن/ سنهالمتحدة

المصدر:

Gulf Petchems Producer Revisit 2016 Project Spend amid low oil, Petrochemical Update,Feb,2016 
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دولة االمارات العربية المتحدة 
أصدر ولي عهد أبو ظبي في حزيران/ يونيو قراراً بدمج شركتي االستثمارات البترولية 
النفط  انهيار أسعار  أعقاب  القرار في  للتنمية »مبادلة«، ويأتي هذا  الدولية »آيبيك« ومبادلة 
وتعكس رغبة إمارة أبو ظبي لتنويع قاعدة اقتصاداتها لمواجهة تقلبات أسعار النفط. يذكر أن 
شركة آيبيك مساهم رئيسي في شركة سبيسا اإلسبانية، كما تمتلك الشركة أسهم شركات عالمية 
إم في، وشركة  أم  النمساوية  النفط  البالستيكية، وشركة  اللدائن  بورياليس إلنتاج  مثل شركة 
باركو الباكستانية، وشركة كوزمو أويل اليابانية، وشركة مان فيروستال.  تعتبر شركة مبادلة 
شركة رائدة ومستثمرا هاما في العديد من المجاالت منها الفضاء، والنفط والغاز، والمعادن 

والتعدين، والدفاع الجوي، والمواصالت، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية.

المملكة العربية السعودية
 %133 بنسبة  2016، سعر غازاإليثان  السعودية في مطلع عام  العربية  المملكة  رفعت 
وحدة  مليون  دوالر/   1.75 إلى  بريطانية  حرارية  وحدة  مليون  سنت/   75 من  ارتفع  حيث 
حرارية بريطانية، كما قامت بزيادة أسعار غاز الميثان بنسبة 67% ليصل إلى 1.25 دوالر/ 
مليون وحدة حرارية بريطانية بدالً من 75 سنت/ مليون وحدة حرارية بريطانية، وقد أدت هذه 
الزيادة إلى تقارب سعر الغاز السعودي ألسعار الغاز في الواليات المتحدة األمريكية من حيث 
تكاليف المواد الخام، وعلى الرغم من ذلك تظل أسعار الغاز بالمملكة العربية السعودية أقل من  
أسعار الغاز في الواليات المتحدة، وتظل أقل األسعار العالمية من حيث تكلفة اإلنتاج للمواد 

الخام، وكما هو مبين بالشكل 12-3.
الشكل 12-3

متوسط أسعار غاز اإليثان بالواليات المتحدة خالل األعوام 2015-2009 

Petrochemical Update, Jan., 2016 :المصدر
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الكلي في مجمع  اإلنجاز  نسبة  أن  فبراير   / في شباط  السعودية  أعلنت شركة »أرامكو« 
صدارة بالجبيل بلغت حوالي 98%، ويُعد هذا المشروع الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دوالر، 
أكبر مجمع بتروكيماويات في العالم يتم بناؤه في مرحلة واحدة. ويتكّون من 26 مصنعاً منها 
14 مصنع تنتج منتجات بتروكيماويات ُمتخصصة لم تُنتج في المملكة من قبل. يذكر أن مصنع 

البولي إيثيلين السائل بدأ اإلنتاج وصّدر أول شحنة إلى سنغافورة في أواخر عام 2015.
أبرمـت شـركة صـدارة للكيـميائيات »صـدارة« وشـركة مـواد التـوتـر السـطحي للمنظّفات 
)SDC( في أيار/ مايو اتفاقية لبناء مصنع في مجّمع »بالسكيم« في مدينة الجبيل الصناعية، 
 ،)EO( أوكسيد  اإليثيلين  مادتي  بتوريد  صدارة  شركة  تقوم  سوف  االتفاقية  هذه  وبموجب 
 )SDC( أنابيب، وستقوم شركة  )SDC( عبر خط  إلى شركة   ،)PO( أوكسيد  والبروبيلين 

بتلبية احتياجات السوق المحلي من المنظّفات.
أعلنت شركة الجبيل للبتروكيماويات )كيميا( في تموز/ يوليو عن بدء التشغيل التجاري 
لوحدة أسود الكربون، ووحدة إنتاج المطاط الصناعي البولي بيوتادايين، ومن المتوقع إعالن 
التشغيل التجاري خالل الربع األول من عام 2017. يذكر أن الطاقة اإلنتاجية للمشروع تصل 
من  ألف طن سنوياً   110 الصناعي، وتشمل  المطاط  من منتجات  ألف طن سنوياً   400 إلى 
بيوتليين(، وبطاقة كلية مجمعة  بيرين مع األيزو  بوليمر من األيزو  الهالوبيوتيل )كو  مطاط 
تبلغ نحو 290 ألف طن سنوياً من كل من مونمر اإليثيلين، وبروبيلين دايين، وأسود الكربون، 
للمشروع  االستثمارية  التكلفة  وتبلغ  بيوتادايين،  البولي  ومطاط  بيوتادايين،  السترين  ومطاط 

حوالي 3.4 مليار دوالر.
عن   ،2016 يوليو  تموز/  في  )بترورابغ(  والبتروكيماويات  للتكرير  رابغ  شركة  أعلنت 
تأخر تنفيذ مشروع رابغ )المرحلة الثانية( تسعة أشهر عن الجدول الزمني المحدد للتنفيذ )حتى 
الربع الثاني من عام 2017(، مما أدى إلى ارتفــاع تكلفة المشروع بمقدار مليار لاير  لتصل 
التكلفة االستثمارية  االجماليــة للمشروع إلى حوالى 31 مليار لاير )8.3 مليار دوالر(، هذا 
وقد تم االنتهاء من معظم أعمال البنية التحتية للمشروع  وتشغيل المرافق الجديدة إلنتاج المياه 
والكهرباء، حيث سيتم زيـادة سعـة  الطاقة اإلنتاجية لوحـدة التكسـير اإليثان بالبخار لتصل إلى 
نحو 1 مليون طن في السنة. يذكر أن شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات رابغ )بترورابغ( 
هي شركة مشتركة بين شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو للكيماويات اليابانية، وتقوم 
بتشغيل مجمع متكامل مكون من مصفاة تكرير ووحدات إنتاج بتروكيماويات )رابغ - 1( في 

المملكة العربية السعودية. 
للتكرير والبتروكيماويات في تموز/ يوليو عن اكتمال اإلصالح  أعلنت شركة بترورابغ 
إغالق  تم  أن  اإليثان، حيث سبق  تكسير  لوحدة  التدريجي  التشغيل  وبدء  للتوربينات  الجزئي 
طاقتها  بكامل  األوليفينات  بوحدة  العمل  يستأنف  وسوف  هذا  احترازي،  كإجراء  المصنع 
اإليثان الستكمال  تكسير  اغالق وحدة  أن  يذكر  المطلوبة.  الغيار  قطع  بعد وصول  اإلنتاجية 
أعمال الصيانة المؤقتة قد أثر على هامش الربح االجمالي للشركة عن الربعين الثاني والثالث 

لعام 2016 بحوالي 39 مليون دوالر. 
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أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات »كيان السعودية« عن ترسيه مشروع إضافة 
فرن تكسير اإليثان بالبخار إلى مجمعها بمدينة الجبيل الصناعية على إحدى الشركات للقيام 
اإلنتاجية  الطاقة  يتم زيادة  والتشييد، وبموجبه سوف  األولية والمشتريات  الهندسية  باألعمال 
تخصص  سوف  المنتجة  االضافية  الكميات  أن  يذكر  سنوياً.  طن  ألف   93 بمقدار  لإليثيلين 
لتوسعات وحدة إنتاج اإليثيلين أوكسيد بطاقة 550 ألف طن سنوياً، وتبلغ قيمة االستثمارات 
االجمالية للمشروع نحو 94.5 مليون دوالر، من المتوقع االنتهاء من المشروع خالل النصف 

الثاني من عام 2017.
في  »سابك«،  األساسية  للصناعات  السعودية  والشركة  السعودية،  »أرامكو«  وقعت 
تموز / يوليو اتفاقاً مبدئياً مشتركاً إلنشاء أول مجمع متكامل لتحويل النفط الخام إلى منتجات 
بتروكيماوية في المملكة بهدف التعاون من أجل توحيد الجهود. يذكر أن شركة سابك أعلنت 
عام 2014 عن بدء تنفيذ الدراسات االقتصادية للمشروع والذي يهدف إلى تحويل حوالي 10 
مليون طن سنوياً من النفط الخام إلى كيماويات، وذلك بهدف االستفادة من تنويع اللقيم المتوفر 

بالمملكة والمستخدم في صناعة البتروكيماويات.
للبتروكيماويات في شهر أب/ أغسطس عملياتها بكامل طاقتها  العالمية  الشركة  استأنفت 
بعد حل مشكلة تقنية في مصنع أول أكسيد الكربون لشركة الغازات الدولية التابعة لها، كما 
العالمية  لشركة  )التابع  األسيتيك  حمض  مصنع  من  كل  في  التشغيلية  العمليات  استئناف  تم 

لألسيتيل)، ومصنع اإليثيل\ أسيتات )التابع لشركة سبكيم للكيماويات(. 
العالمي في  الطاقة  أكتوبر على هامش مؤتمر   / األول  أرامكو في تشرين  أعلنت شركة 
إسطنبول بأن حوالي 5% من أسهم الشركة قد تطرح لالكتتاب العام في مطلع عام 2018، وأن 
جميع األسواق ما زالت محل دراسة للطرح العام المبدئي نظرا لضخامة حجم الشركة، ومن 
المرجـح أن يكون الطـرح في األسـواق العالمية الكبـرى مثل نيويورك، لندن، فرانكفورت، 

وهونج كونج، وبالتالي فإن الطرح في السوق السعودي غير وارد. 
وأضافت بأن أرامكو السعودية تهدف إلى أن تصبح شركة عالمية رائدة في تطوير تقنيات 
متطورة في مجال الطاقة والكيماويات والوقود النظيف، واالستفادة من أبحاث وتطوير التقنيات 
لزيادة معدالت استخالص النفط في الشركة من 50% إلى 70%، ورفع االحتياطيات النفطية 
المثبتة بحولي 100 إلى 150 مليار برميل لتصل إلى 900 مليار برميل عن مستواها الحالي 
البالغ 261 مليار برميل، باإلضافة إلى التوسع بصورة كبيرة في إنتاج الغاز التقليدي واالستفادة 

من مصادر الغاز غير التقليدي بالمملكة. 

وفى مجال االستثمارات العالمية لشركة سابك فقد تم اإلعالن عن عدد من المشروعات 
المشتركة وشملت النشاطات التالية:

أعلنت الشركة السعودية للصناعات البترولية )سابك( في أيار/ مايو عن توقيع اتفاقية 	 
لدراسة تطوير مجمع بتروكيماويات مع شركة شينهوا نينغشيا الصينية لصناعة الفحم 
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)SNCG(، ويتضمن االتفاق دراسة مشاريع جديدة للبتروكيماويات في منطقة »نينغشيا 
ستقوم  والتي  للمجمع  الخام  المواد  إلنتاج  سيستخدم  الذي  الفحم  بتوافر  الغنية  هوي« 
الطرفين  بين  للتعاون  الزمني  االطار  االتفاقية  هذه  تحدد  بتوريده،   )SNCG( شركة 
وإعداد دراسة جدوى تفصيلية في مدة ال تتجاوز ثالث سنوات مع تاريخ نفاذ االتفاقية، 
والبدء في تنفيذ المشروع حال الوصول إلى نتائج إيجابية من دراسة الجدوى، يأتي هذا 
المشروع في إطار استراتيجية »سابك« المستمرة والرامية إلى تحقيق التنويع الجغرافي 
أسواق  الشركة من دخول  تمّكن  استثمارية جديدة  والسعي الكتشاف فرص  لعملياتها، 
جديدة وتعويض النقص في لقيم الغاز الطبيعي، كما أن الشركة تتطلع إلى إيجاد فرص 
مناسبة  لتحويل الفحم وغاز السجيل إلى كيماويات في كل من الواليات المتحدة والصين.  
مجال  في  الصينية  سينوبك  شركة  مع  الوحيد  الشريك  هي  »سابك«  شركة  أن  يذكر 

البتروكيماويات.  
عن 	  يوليو  تموز/  في  للكيماويات   موبيل  إكسون  وشركة  سابك،  شركة  من  كل  أعلنت 

بدء دراسات إنشاء مشروع مشترك لمجمع الصناعات البتروكيماوية على ساحل الخليج 
األمريكي، وسيتضمن المجمع أكبر وحدة تكسير لإليثيلين في العالم بطاقة 1.8 مليون طن 
سنوياً لتغذية وحدات إنتاج مونو اإليثيلين غاليكول، ووحدتين إلنتاج البولي إيثيلين بهدف 
اإلجراءات  إكمال  الطرفان على  يعمل  للقيم، وسوف  األمثل  واالستخدام  التكاليف  تقليل 
والدراسات الالزمة قبل الوصول إلى قرار بشأن إقامة وتحديد الموقع المالئم للمشروع، 
إما في والية تكساس أو لويزيانا نظراً لقرب هاتين الواليتين من المصادر الغنية بالغاز 

الطبيعي. 

دولة قطر 
أعلنت شركة صناعات قطر، )IQ(، عــن مخططـا لتوسعات صناعـــة البتروكيمـاويات 
الالزمة  التفصيلية  الجدوى  دراسات  إجراء  بصدد  الشركة  وبأن  المتوفر  اإليثان  لقيـم  مـن 
واعتماد أفضل الخيارات، وستتم هذه الدراسة بالتعاون مع شركة قطر للبتروكيماويات )قابكو( 

بما يعود عليها وعلى القطاع بالفائدة.  
أضافت الشركة بأنها واجهت صعوبات مالية كبيرة خالل السنة المالية فــي ظـل انخفاض 
أسعـار النفط الخام، األمر الذي ألقى بظالله على أسعار منتجاتها، كما قد تم إلغاء مشروعي 
وتجدر  االقتصادية.  الناحية  من  المشروع  جدوى  لعدم  للبتروكيماويات  والسجيل  الكرعانة 
قطر  في شركة صناعات  المساهمين  أكبر  من  واحدة  للبترول هي  قطر  بأن شركة  االشارة 

للبتروكيماويات. 

دولة الكويت
أعلنت دولة الكويت في كانون الثاني/ يناير عن دراسات بدائل لمشروعات إنتاج البولي 
بروبلين، وإنتاج العطريات، ومجمع )أوليفينات III(، حيث سيتم إنشاء المشروع في المنطقة 
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المجاورة لمصفاة الزور الجديدة، هذا وقد أعلنت عن عزمها إنشاء شركة جديدة لتتولى إدارة 
مشروعات التكامل بين مصفاة التكرير والبتروكيماويات في المنطقة الجنوبية )الزور( والتي 
تبلغ  الزور  لمصفاة  االستثمارية  التكلفة  أن  يذكر  دوالر.  مليار   27 حوالي  استثماراتها  تبلغ 
مليارات   10 حوالي  البتروكيماويات  مجمع  استثمارات  تبلغ  بينما  دوالر،  مليار   16 حوالي 
المسال  الغاز  استقبال  منشأة  وتشمل  الغاز  إمدادات  مرافق  استثمارات  تبلغ  في حين  دوالر، 

حوالي مليار دوالر.
تستهدف  والتي  التكسير  تشييد وحدة  البتروكيماويات ومنها  لمشروع  هناك عدة خيارات 
بناء مجمع اإليثيلين بطاقة اجمالية 1.2 مليون طن اعتمادا على خليط من اللقائم مثل النافثا، 
وغاز البترول المسال، أما الخيار الثاني واألرجح بأن يتم تنفيذه هو مشروع مصنع العطريات، 

األوليفينات، والبولي بروبيلين. 

جمهورية مصر العربية
وذلك  دمياط  في  األسمدة  لمجمع  الجديدة  التوسعات  مايو  أيار/  في  افتتحت شركة موبكو 
ببدء تشغيل خطى اإلنتاج 2 و3 ليرتفع اجمالي انتاج الخطوط الثالثة بمصنع موبكو لألسمدة 
إلى حوالي 2 مليون طن سنوياً من أسمدة اليوريا بدالً من 650 ألف طن، باإلضافة إلى فائض 
من األمونيا يقدر بحوالي 120 ألف طن سنوياً تسهم في تغذية مصانع األسمدة األخرى. بلغت 
التكلفة االستثمارية للتوسعات الجديدة حوالي 2 مليار دوالر، ويذكر أن اجمالي إنتاج مصر من 
اليوريا بعد تشغيل توسعات موبكو بلغ حوالي 6 ماليين طن سنوياً، في حين تقدر احتياجات 

السوق المحلي من أسمدة اليوريا بحوالي 4 ماليين.
تم بدء اإلنتاج التجاري لمجمع الشركة المصرية إلنتاج اإليثيلين باألسكندرية )إيثيدكو( في 
أب / أغسطس وتبلغ الطاقة اإلنتاجية للمجمع حوالي 460 ألف طن سنوياً من اإليثيلين، و400 
ألف طن من البولي إيثيلين، و20 ألف طن بيوتادايين، فيما بلغت التكلـــفة االستــثمارية نحو 

2 مليار دوالر.

سلطنة عمان 
تفاهم  مذكرة  توقيع  عن  يونيو  حزيران/  في  الكويتية  الوطنية  البترول  مؤسسة  أعلنت 
وإنتاج  التكرير  مجال  في  البلدين  بين  مشترك  متكامل  مشروع  وهو  الدقم  مصفاة  لمشروع 
الكويتي  الخام  النفط  250 ألف برميل يوميا من مزيج  تبلغ  البتروكيماويات، بطاقة تكريريه 
والعماني بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 8 مليار دوالر. ويقع مشروع المصفاة ومجمع الصناعات 
البتروكيماوية في قلب المنطقة االقتصادية الخاصة بوالية الدقم في محافظة الوسطى - جنوب 
شرق سلطنة عمان، ويذكر أنه تم االنتهاء من األعمال المتعلقة بتمهيد وتسوية موقع المصفاة، 

فيما من المتوقع أن يتم اتخاذ قرار االستثمار النهائي خالل الربع الثاني من عام 2017.
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ثالثا : استهالك وتجارة وتصنيع الغاز الطبيعي

التطورات العالمية . 1

1-1 استهالك الغاز الطبيعي 
شهد عام 2015 نمواً ملحوظاً في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي مقارنة بالعام السابق 
بلغت نسبته نحو 1.7%، إال أن معدل النمو ال يزال دون المتوسط المسجل على مدار السنوات 
 3468.6 نحو   2015 عام  العالمي  االستهالك  إجمالي  وبلغ   .%2.3 والبالغ  الماضية  العشر 
ارتفعت  2014. كما  مليار متر مكعب في عام   3410.2 مليار متر مكعب، مقارنة بحوالي 
عام  في  طفيف  بشكل  العالم  في  األولية*  الطاقة  استهالك  إجمالي  من  الطبيعي  الغاز  حصة 
2015 لتصل إلى 23.8%** مقارنة بنسبة 23.7% في عام 2014. يبين الشكل )3-13( تطور 

االستهالك العالمي من الغاز الطبيعي خالل الفترة 2015-2011.

الشكل 13-3
تطوراالستهالك العالمي من الغاز الطبيعي خالل الفترة 2015-2011 

)مليار متر مكعب( 

شهد الطلب على الغاز نمواً ملحوظاً في الواليات المتحدة بلغت نسبته 3%، وفي الصين 
بنسبة 4.7%، وفي إيران بنسبة 6.2%، واستأثرت الدول الثالث بالنصيب األكبر من زيادة 
الطلب العالمي على الغاز خالل 2015. كما عاود الطلب على الغاز الصعود مجدداً في منطقة 
االتحاد األوروبي بعد التراجع الكبير الذي شهده العام السابق حيث سجل نمواً قدره %4.6. 

*  تشمل الطاقة األولية الوقود المسوق تجارياً متضمناً مصادر الطاقة المتجددة الحديثة المستخدمة في توليد الكهرباء
**  تم احتساب نسبة المساهمة في إجمالي استهالك الطاقة األولية الُمقدر بوحدة مليون طن نفط مكافئ
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على  حجمي  تراجع  أعلى  سجلت  التي  االتحادية  روسيا  في  الغاز  على  الطلب  تراجع  بينما 
مستوى العالم بلغت نسبته 5%، وإلى جانبها أوكرانيا بنسبة %21.8.

شهدت معظم مناطق العالم الرئيسية نمواً في استهالك الغاز الطبيعي بنسب متفاوتة خالل 
بلغ استهالك  0.5%، حيث  بنسبة  الهادي  آسيا/المحيط  أدناها في منطقة  2015، كانت  عام 
الغاز الطبيعي نحو 701.1 مليار متر مكعب بزيادة قدرها 3.7 مليار متر مكعب عن استهالك 
عام 2014. وفي أمريكا الشمالية، بلغ إجمالي االستهالك عام 2015 نحو 963.6 مليار متر 
مكعب، مقابل 947.1 مليار متر مكعب عام 2014 بزيادة نسبتها 1.9%. وفي أمريكا الوسطى 
مقابل  مكعب  متر  مليار   174.8 نحو   2015 عام  في  االستهالك  إجمــالي  بلغ  والجنوبية، 

169.5 مليار متر مكعب في عام 2014، أي بزيادة نسبتها %3.1. 
كما ارتفع استهالك الغاز في أفريقيا ليصل إلى 135.5 مليار متر مكعب عام 2015 مقابل 
128.4 مليار متر مكعب عام 2014، بنسبة نمو قدرها 5.5%. أما في منطقة الشرق األوسط 
فقد بلغ إجمالي االستهالك عام 2015 نحو 490.2 مليار متر مكعب مقابل 461.4 مليار متر 

مكعب عام 2014، أي بنمو نسبته 6.2% وهو أعلى معدل نمو على مستوى العالم.
 بينما شهدت منطقة أوروبا وأوراسيا )تشمل كل من أوروبا وكومنولث الدول المستقلة وتركيا( 
انخفاضاً طفيفاً في االستهالك عام 2015، حيث بلغ نحو 1003.5 مليار متر مكعب، مقارنة بنحو 
1006.4 مليار متر مكعب عام 2014، أي بنسبة تراجع قدرها 0.3%. ويـبين الجدول )12-3( 

والشكل )3-14( توزع استهالك الغاز الطبيعي في مختلف مناطق العالم في عام 2015.

الجدول 12-3
استهالك الغاز الطبيعي في مختلف مناطق العالم خالل عامي 2014 و 2015

)مليار متر مكعب(
نسبة التغير* 
2015/2014 2015 2014  

1.9  963.6  947.1  أمريكا الشمالية  
3.1  174.8  169.5  أمريكا الوسطى والجنوبية   

)0.3(  1003.5  1006.4  أوروبا وأوراسيا**  
5.5  135.5  128.4  أفريقيا  
6.2  490.2  461.4  الشرق األوسط  
0.5  701.1  697.4  آسيا/المحيط الهادي  
1.7  3468.6  3410.2  اجمالى العالم  

 * تم احتساب نسبة التغير استنادا إلى معدالت االستهالك المقدرة بمليون طن نفط مكافئ.
** تشمل كل من أوروبا وكومنولث الدول المستقلة وتركيا

مالحظة: األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
 المصدر:

 -BP Statistical Review of World Energy ,June2016 
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الشكل 14-3
توزع استهالك الغاز الطبيعي في العالم عام 2015 

في المقابل ارتفع إنتاج العالم من الغاز الطبيعي عام 2015 حيث بلغ نحو 3538.6 مليار 
متر مكعب مقابل 3463.2 مليار متر مكعب عام 2014، محققاً نمواً نسبته 2.2%، وهو أقل 
أيضاً من متوسط معدل النمو على مدار السنوات العشر الماضية والبالغ 2.4%. واحتفظت 
الواليات المتحدة األمريكية بصدارتها في إنتاج الغاز الطبيعي، ومستحوذة على النصيب األكبر 
في زيادة إنتاجه عالمياً خالل عام 2015، حيث ارتفع إنتاجها إلى 767.3 مليار متر مكعب 
مقارنة بـ 728.5 مليار متر مكعب عام 2014. كما شهد إنتاج الغاز نمواً ملحوظاً في إيران 
بلغت نسبته 5.7%، وفي النرويج بنسبة 7.7%. بينما استمر إنتاج الغاز الطبيعي في التراجع 
في دول االتحاد األوروبي باإلضافة إلى هولندا التي سجلت أعلى تراجع حجمي في اإلنتاج 

على مستوى العالم خالل العام بلغت نسبته %22.8.
4.1%، حيث  آسيا/المحيط الهادي أعلى نسبة نمو في اإلنتاج بلغت نحو  سجلت منطقة 
ارتفع اإلنتاج من 534.8 مليار متر مكعب في عام 2014 ليصل إلى 556.7 مليار متر مكعب 
في عام 2015. جاءت بعدها منطقة أمريكا الشمالية بمعدل نمو بلغت نسبته 3.9%، حيث 
ارتفع اإلنتاج من 947.7 مليار متر مكعب في عام 2014 ليصل إلى 984 مليار متر مكعب 
في عام 2015. ثم منطقة الشرق األوسط بنسبة 3.1% حيث ارتفع اإلنتاج من 599.1 مليار 
متر مكعب في عام 2014 ليصل إلى 617.9 مليار متر مكعب في عام 2015. بينما بلغ معدل 
نمو اإلنتاج في أفريقيا نحو 1.8%، حيث ارتفع اإلنتاج من 208 مليار متر مكعب عام 2014 

ليصل إلى 211.8 مليار متر مكعب عام 2015.
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والجنوبية  الوسطى  أمريكا  منطقة  في  الطبيعي  الغاز  إنتاج  في  نمو  نسبة  أدنى  وكانت   
بلغت نحو 0.7%، حيث ارتفع اإلنتاج من 177.1 مليار متر مكعب في عام 2014 ليصل إلى 

178.5 مليار متر مكعب في عام 2015.
وقد قابل هذه الزيادات تراجعاً في إنتاج الغاز الطبيعي في منطقة أوروبا وأوراسيا بنسبة 
بنحو  مقارنة  مكعب،  متر  مليار   989.9 إلى   2015 عام  في  اإلنتاج  انخفض  0.7%، حيث 
996.5 مليار متر مكعب في عام 2014. ويبين الشكل )3-15( توزع إنتاج الغاز الطبيعي في 

مختلف مناطق العالم خالل عام 2015.
الشكل 15-3

توزع إنتاج الغاز الطبيعي في العالم عام 2015 

حافظت معظم مناطق العالم على مستويات مساهمة الغاز الطبيعي في ميزان الطاقة األولية 
عام 2015، وبتغيرات طفيفة عن العام السابق، حيث حققت منطقة الشرق األوسط أعلى نسبة 
وصلت إلى 49.9% مقابل 48.9% عام 2014، فيما بلغت هذه المساهمة في منطقة أوروبا 
وأوراسيا نحو 31.9% مقابل 32% عام 2014. وارتفعت النسبة في كل من أمريكا الشمالية 
لتصل إلى 31.5% مقابل 30.6% في عام 2014، وأمريكا الوسطى والجنوبية لتصل إلى 
22.5% مقارنة بـ 21.9% عام 2014، وأفريقيا لتصل إلى 28% مقابل 27% عام 2014. 
بينما شهدت حصة الغاز الطبيعي في منطقة آسيا/المحيط الهادي  تراجعاً طفيفاً في عام 2015  

لتصل إلى 11.5% مقارنة بـ 11.7% عام 2014.
يبين الجدول )3-13( والشكل )3-16( تطور حصة الغاز الطبيعي من إجمالي استهالك 

الطاقة األولية في العالم خالل الفترة 2015-2012.
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الجدول 13-3
تطور حصة الغاز الطبيعي من اجمالي استهالك الطاقة األولية في مختلف مناطق 

العالم خالل الفترة 2015-2012
)%(

2015 2014 2013 2012  
31.5 30.6 30.2 30.1  أمريكا الشمالية  
22.5 21.9 22.1 22.2  أمريكا الوسطى والجنوبية   
31.9 32 32.8 33.1  أوروبا وأوراسيا*  
28 27 26.5 27.5  أفريقيا  

49.9 48.9 49.7 48.6  الشرق األوسط  
11.5 11.7 11.5 11.3  آسيا / المحيط الهادي  
23.8 23.7 23.8 23.9  اجمالى العالم  

*تشمل كل من أوروبا وكومنولث الدول المستقلة وتركيا
مالحظة

- تم احتساب نسبة المساهمة في االستهالك اإلجمالي المقدر بمليون طن نفط مكافئ
- تشمل الطاقة األولية الوقود المسوق تجارياً متضمناً مصادر الطاقة المتجددة الحديثة المستخدمة في توليد الكهرباء

 المصدر:
 - BP Statistical Review of World Energy , June , 2013 June  ,2014 June , 2015 June2016 

الشكل 16-3
تطور حصة الغاز الطبيعي من إجمالي استهالك الطاقة األولية

 في العالم خالل الفترة )2015-2012( % 
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1-2 تجارة الغاز الطبيعي 
قدره %3.3،   انتعشت التجارة العالمية للغاز الطبيعي مجدداً في عام 2015 محققة نمواً 
حيث بلغ إجمالي حجم صادرات الغاز الطبيعي عالمياً نحو 1042.4 مليار متر مكعب مقارنة 
تم  التي  الكميات  الصادرات  هذه  وتشمل   ،2014 عام  مكعب  متر  مليار   1009.4 بحوالي 
تصديرها بواسطة خطوط األنابيب وعلى شكل غاز طبيعي مسيل. هذا ويشكل حجم تجارة 
الغاز الطبيعي سواء عبر األنابيب أو مسيالً نحو 30.1% من إجمالي استهالك الغاز الطبيعي 
على الصعيد العالمي، أما الباقي فيستهلك محلياً في مناطق إنتاجه. ويبين الشكل )3-17( حصة 

التجارة العالمية للغاز من إجمالي الطلب في عام 2015.

الشكل 17-3
حصة تجارة الغاز الطبيعي العالمية

من إجمالي الطلب العالمي في عام 2015 

أما عن توزع صادرات الغاز الطبيعي في مناطق العالم عام 2015، فتأتي منطقة االتحاد 
السوفيتي السابق في المرتبة األولى بنسبة 26.1% من إجمالي الصادرات، تليها أوروبا في 
المرتبة الثانية بنسبة 21% من إجمالي الصادرات، ثم منطقة الشرق األوسط بنسبة %14.8، 
ثم منطقة آسيا/المحيط الهادي بنسبة 14.1%، وأمريكا الشمالية بنسبة 12%، بينما ساهمت 
أفريقيا بنسبة 8.1% من اإلجمالي العالمي، وتأتي في المرتبة األخيرة أمريكا الجنوبية بنسبة 

3.9% من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي عالمياً. 
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وقد بلغت واردات الواليات المتحدة األمريكية من الغاز الطبيعي عبر خطوط األنابيب من 
كندا في عام 2015 حوالي 74.4 مليار متر مكعب بتراجع طفيف جداً عن وارداتها عام 2014 
والتي بلغت 74.6 مليار متر مكعب. بينما بلغت واردات الواليات المتحدة من الغاز الطبيعي 
المسيل نحو 2.6 مليار متر مكعب فقط قادمة من ترينيداد وتوباغو، والنرويج، واليمن، وهي 
تمثل نحو 3.4% من إجمالي الواردات. وفي المقابل، بلغ إجمالي صادرات الواليات المتحدة 
األمريكية من الغاز الطبيعي عام 2015 نحو 50.5 مليار متر مكعب، حيث بلغت صادرات 
المكسيك حوالي  وإلى  مكعب  متر  مليار   19.8 كندا حوالي  إلى  األنابيب  الغاز عبر خطوط 
اليابان، وتايوان،  إلى  المسيل  الطبيعي  الغاز  بلغت صادرات  بينما  مليار متر مكعب،   29.9

وتركيا، والبرازيل حوالي 0.8 مليار متر مكعب. 
جاءت روسيا في المرتبة األولى عالمياً بين الدول المصدرة للغاز الطبيعي عام 2015، 
إجمالي صادراتها  وبلغ  العالمية،  الصادرات  إجمالي  من   %19.9 نحو  بلغت حصتها  حيث 
عام  عن  مكعب  متر  مليار   12 حوالي  بارتفاع  مكعب  متر  مليار   159.8 نحو  أوروبا  إلى 
2014، وجاءت دولة قطر في المرتبة الثانية بنسبة 12.1%، تلتها النرويج بنسبة 11.1%، ثم 
كندا 7.1%، والواليات المتحدة 4.8%، وهولندا 4%، والجزائر 3.9%، وإندونيسيا %3.1. 
وشكلت صادرات الدول المذكورة مجتمعة نحو66.1% من إجمالي الصادرات العالمية. الشكل 

)3-18( والجدول )14-3(.
الشكل 18-3

صادرات الغاز الطبيعي في العالم عام 2015 
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الجدول 14-3
صادرات الغاز الطبيعي من مختلف مناطق العالم خالل عامي 2014 و 2015

)مليار متر مكعب(
نسبة التغير 
2015/2014

النسبة من إجمالي 
صادرات العالم 2015 2014  

 6.3 12.0  124.9  117.5  أمريكا الشمالية  
)0.4( 7.1  74.3  74.6  منها: كندا  
 17.7 4.8  50.5  42.9         الواليات المتحدة  
 7.8 21.0  219.3  203.5  أوروبا الغربية  
 7.3 11.1  115.5  107.6  منها: النرويج  

)10.3( 4.0  41.8  46.6          هولندا  
 36.0 1.3  13.6  10.0          المملكة المتحدة  
)5.6( 3.9  40.5  42.9  أمريكا الجنوبية  
)7.6( 1.6  17.0  18.4  منها: ترينيداد وتوباغو  
)4.1( 2.3  23.5  24.5          أخرى  
 0.4 26.1  272.0  271.0  االتحاد السوفيتي السابق  
 2.7 19.9  207.5  202.1  منها: روسيا االتحادية  
)6.5( 6.2  64.5  69.0          أخرى  
)3.6( 14.8  154.3  160.1  الشرق األوسط  
)12.5( 0.8  8.4  9.6  منها: إيران  
 2.3 12.1  126.4  123.5          قطر  
)3.8( 1.0  10.2  10.6          عمان  
)5.0( 0.7  7.6  8.0          اإلمارات  
)1.1( 8.1  84.7  85.6  أفريقيا  
)4.2( 3.9  41.1  42.9  منها: الجزائر  
 8.7 2.6  27.5  25.3          نيجيريا  
 8.3 0.6  6.5  6.0          ليبيا  

)100.0( 0.0  0.0  0.7          مصر  
 13.9 14.1  146.7  128.8  آسيا /المحيط الهادي  
 2.5 3.1  32.3  31.5  منها: إندونيسيا  
 1.2 3.3  34.2  33.8          ماليزيا  
 41.1 1.3  13.4  9.5          ميانمار  
 4.8 0.8  8.7  8.3          بروناي  
 25.9 3.8  39.8  31.6          أستراليا  
 3.27 100.0  1042.4  1009.4  اإلجمالي  

مالحظة
 األرقام بين قوسين تعنى سالبا.

 المصدر:
 - BP Statistical Review of World Energy ,June 2015 and June2016 
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ارتفعت الكميات المصدرة من الغاز الطبيعي بواسطة خطوط األنابيب من 677.1 مليار 
متر مكعب عام 2014 لتصل إلى 704.2 مليار متر مكعب عام 2015، أي بنسبة نمو قدرها 

4%، ويعود ذلك إلى نمو  الصادرات من روسيا والنرويج إلى أوروبا.
قدره  نمواً  محققة   2015 عام  انتعشت  فقد  المسيل،  الطبيعي  الغاز  تجارة  مجال  في  أما   
1.8%، حيث بلغت نحو 338.2 مليار متر مكعب، مقارنة بنحو 332.3 مليار متر مكعب عام 
2014. وساهم نمو واردات كل من أوروبا والشرق األوسط من الغاز الطبيعي المسيل في 

تعويض تراجع واردات كوريا الجنوبية واليابان.
إجمالي  من   %32.5 نسبة  المسيل  الطبيعي  الغاز  صادرات  شكلت  فقد  وإجماال، 
بلغت  والتي   2014 عام  نسبة  عن  طفيف  بتراجع   ،2015 عام  العالمية  الغاز  صادرات 
نحو  األنابيب  خطوط  بواسطة  الطبيعي  الغاز  صادرات  نسبة  بلغت  بينما   ،%32.9 نحو 
67.5%، بنمو طفيف عن نسبة عام 2014 والتي بلغت 67.1%. الشكل )3-19( والشكل 

)3-20( والجدول )15-3( .
الشكل 19-3

تطور صادرات الغاز الطبيعي عالميا خالل الفترة 2015-2011 
)مليار متر مكعب( 
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الشكل 20-3
توزع صادرات الغاز الطبيعي عالمياً خالل عامي 2014 و 2015 

الجدول 15-3
صادرات الغاز الطبيعي من مختلف مناطق العالم خالل عامي 2014 و 2015

)مليار متر مكعب(
)%( 2015 )%( 2014  

أ-بواسطة األنابيب
 17.6 124.1  17.3  117.0  أمريكا الشمالية  
 2.6 18.5  2.8  18.70  أمريكا الجنوبية  
 29.6 208.4  28.1  190.00  أوروبا  
 36.6 257.5  37.9  256.70   االتحاد السوفيتي السابق  
 4.0 28.2  4.4  30.1  الشرق األوسط  
 5.1 36.0  5.3  36.2  أفريقيا  
 4.5 31.5  4.2  28.4  آسيا /المحيط الهادي  

 100.0 704.2  100.0 677.1  إجمالي صادرات العالم من الغاز عبر األنابيب  
ب- غاز طبيعي مسيل

 0.2 0.8  0.2  0.5  أمريكا الشمالية  
 6.5 22.0  7.3  24.20  أمريكا الجنوبية  
 3.2 10.8  4.1  13.50  أوروبا  
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)%( 2015 )%( 2014  
 4.3 14.5  4.3  14.30   االتحاد السوفيتي السابق  
 37.3 126.2  39.1  130.0  الشرق األوسط  
 14.4 48.7  14.9  49.4  أفريقيا  
 34.1 115.2  30.2  100.4  آسيا /المحيط الهادي  
 100.0 338.2  100.0 332.3  إجمالي صادرات العالم من الغاز الطبيعي المسيل  

 1042.4  1009.40  إجمالي صادرات العالم   
 67.56  67.08  نسبة الكميات المصدرة عبر األنابيب/االجمالي )%(  

 32.44  32.92  نسبة الكميات المصدرة من الغاز 
الطبيعي المسيل/االجمالي )%(  

المصدر:

 - BP Statistical Review of World Energy ,June2016 

أما على الصعيد العربي، فقد تراجعت كميات الغاز الطبيعي المصدرة من الدول العربية 
في عام 2015، سواء على شكل غاز طبيعي مسيل أو عبر خطوط األنابيب، بنسبة %2.3، 
مسجلة نحو 193.7 مليار متر مكعب، مقارنة بـ 198.2 مليار متر مكعب في عام 2014. 
وشكلت صادرات الدول العربية مجتمعة نحو 18.6% من إجمالي صادرات الغاز الطبيعي 

عالمياً. الشكل )21-3(
الشكل 21-3

توزع صادرات الغاز الطبيعي عالمياً عام 2015
 )%(

يتبع جدول 15-3
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احتفظت دولة قطر بصدارتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي في الدول العربية عام 2015، 
إجمالي  من   %65.2 نسبته  ما  أي  مكعب  متر  مليار   126.2 حوالي  بلغت صادراتها  حيث 
إجمالي  بلغ  حيث  الثانية  المرتبة  في  الجزائرية  الجمهورية  تلتها  العربية،  الدول  صادرات 
صادراتها نحو 41.2 مليار متر مكعب بحصة 21.3% من إجمالي صادرات الدول العربية، 
ثم سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بنسبة 5.3%، فدولة اإلمارات بنسبة 3.9%، ودولة ليبيا 

بنسبة 3.4%، وأخيراً اليمن بنسبة 1% فقط، الشكل )22-3(.
الشكل 22-3

توزع صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي عام 2015
 

1-3 األسعار العالمية للغاز الطبيعي
شهدت معدالت أسعار الغاز العالمية، سواء المنقول عبر خطوط األنابيب أو الغاز الطبيعي 
المسيل، تراجعاً ملحوظاً في كافة األسواق الرئيسية خالل عام 2015 بالمقارنة مع معدالتها 
الواليات  في  الطبيعي  الغاز  سعر  تراجع  حيث  النفط،  أسعار  بانخفاض  متأثرة   2014 عام 
المتحدة وفقا لمركز هنري بنسبة 40.1%، وفي كندا بنسبة 48.1%، بينما تراجع سعر الغاز 
الطبيعي الواصل إلى اليابان بنسبة 36.9% )على شكل غاز طبيعي مسيل(، كما تراجع سعر 
الغاز الطبيعي في أسواق االتحاد األوروبي بنسبة 27.5%، وفي أسواق المملكة المتحدة بنسبة 

20.6%، الشكل )3-23( والجدول )16-3(
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الشكل 23-3
تطور معدل األسعار العالمية للغاز الطبيعي خالل الفترة 2015-2011

)دوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية(

الجدول 16-3
تطور معدل األسعار* العالمية للغاز الطبيعي 2015-2011

)دوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية( 
نسبة التغير 

 2015/2014
%

2015 2014 2013 2012 2011  

)36.9(  10.31  16.33  16.17  16.75  14.73  اليابان **  
)27.5(  6.61  9.11  10.73  10.93  10.49  االتحاد األوروبي  
)20.6(  6.53  8.22  10.63  9.46  9.04  المملكة المتحدة  
)40.1(  2.60  4.35  3.71  2.76  4.01  الواليات المتحدة  
)48.1(  2.01  3.87  2.93  2.27  3.47  كندا  

*معدل السعر واصل باإلضافة إلى كلفة الشحن والتأمين.
  **غاز طبيعي مسيل.

مالحظة
 األرقام بين قوسين تعنى سالبا.

 المصدر:
- BP Statistical Review of World Energy, June 2016
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1-4 أهم تطورات صناعة الغاز الطبيعي في العالم
1-4-1 الطاقة اإلنتاجية للغاز الطبيعي المسيل

نحو   2015 عام  نهاية  في  عالمياً  المسيل  الطبيعي  للغاز  االسمية  اإلنتاجية  الطاقة  بلغت 
بزيادة  أي   ،2014 عام  نهاية  في  مليون طن/السنة   303.2 مقابل  مليون طن/السنة   313.4
 Queensland( قدرها 3.4%، حيث شهد عام 2015 تشغيل خط اإلنتاج الثاني في مشروع
Curtis LNG( في أستراليا بطاقة 4.3 مليون طن/السنة، باإلضافة إلى تشغيل خط اإلنتاج 
األول في مشروع )GLNG( في أستراليــا أيـــضاً بطاقة 3.9 مليون طن/السنة، وهو أول 
مشروع في العالم  يقوم على تحويل غاز طبقات الفحم )Coal Seam Gas( إلى غاز طبيعي 
 Donggi-Senoro مسيل. كما شهد عام 2015 تشغيل محطة تسييل الغاز الطبيعي الجديدة
في إندونيسيا بطاقة 2 مليون طن/السنة. بينما بلغ عدد وحدات )قاطرات( تسييل الغاز الطبيعي 
المسيل حول  الطبيعي  للغاز  96 وحدة )قاطرة( موزعة في تسعة عشرة دولة مصدرة  نحو 

العالم.
 وال تزال دولة قطر تحتفــظ بالمرتبة األولى عالمياً بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 77 مليون طن/السنة 
لتحل  إندونيسيا  تقدمت أستراليا على  بينما  العالمي،  24.6% من اإلجمالي  أي ما يوازي نحو 
في المرتبة الثانية بطاقة إنتاجية بلغت نحو 36.6 مليون طن/السنة بنسبة 11.7%، كما تقدمت 
إندونيسيا إلى المرتبة الثالثة على حساب الجزائر بطاقة إنتاجية بلغت 31.9 مليون طن/السنة 
أي ما يعادل نحو 10.2% من الطاقة اإلنتاجية على مستوى العالم. وبذلك تستحوذ الدول الثالث 
مجتمعة على نحو 46.5% من إجمالي الطاقة اإلنتاجية للغاز الطبيعي المسيل عالمياً نهاية عام 

2015. الجدول )17-3(.
 أما عن توزع الطاقة اإلنتاجية االسمية للغاز الطبيعي المسيل في مناطق العالم المختلفة 
بالمرتبة األولى عالمياً، وبحصة  الهادي  المحيط  احتفظت منطقة  فقد   ،2015 نهاية عام  في 
أكبر عن عام 2014، حيث ارتفعت الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية من 112.2 مليون طن/السنة 
إلى 122.4 مليون طن/السنة وهو ما يعادل 39% من اإلجمالي العالمي، بينما ظلت الطاقة 
اإلنتاجية اإلجمالية في منطقة الشرق األوسط دون تغيير عند 99.9 مليون طن/السنة بنسبة %31.9 
بما  مليون طن/السنة   91.3 عند  األطلسي،  منطقة  في  تغيير  دون  وأيضاً  العالمي،  اإلجمالي  من 

يعادل نحو 29.1% من اإلجمالي العالمي. الشكل )24-3(.
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الجدول 17-3
توزع الطاقة اإلنتاجية االسمية للغاز الطبيعي المسيل في العام نهاية عام 2015

)مليون طن / السنة(

النسبة من الطاقة 
اإلنتاجية العالمية %

الطاقة اإلنتاجية االسمية
المنطقة

مليون طن / السنة
39.0 122.2 المحيط الهادي
11.7 36.6 منها:   أستراليا
2.3 7.1          بروناي
2.2 6.9          بابوا غينيا الجديدة
0.5 1.5          الواليات المتحدة
10.2 31.9          إندونيسيا
7.7 24.2          ماليزيا
1.4 4.45          بيرو
3.0 9.55          روسيا
31.9 99.9 الشرق األوسط 
1.9 5.8 منها:   اإلمارات 
3.3 10.4         عمان
24.6 77         قطر
2.1 6.7         اليمن
29.1 91.3 األطلسي
9.1 28.6 منها:   الجزائر
3.9 12.2          مصر
1.2 3.7         غينيا اإلستوائية
7.0 21.8         نيجيريا
1.4 4.3         النرويج
4.9 15.5         ترينيداد وتوباغو
1.7 5.2         أنجوال
100 313.40 االجمالي

المصادر:
 -  GIIGNL ,the LNG industry 2016 ,edition

 -  IGU world LNG report 2016 ,edition
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الشكل 24-3
توزع الطاقة اإلنتاجية االسمية للغاز الطبيعي المسيل

 في مناطق العالم المختلفة نهاية عام 2015

1-4-2 مرافئ استقبال الغاز المسيل
 بلغ إجمالي عدد مرافئ استقبال ناقالت الغاز الطبيعي المسيل في نهاية عام 2015 نحو 
116 مرفأ بسعة إجمالية بلغت 1054.4 مليار متر مكعب/السنة )780.3 مليون طن/السنة(، 

أي أكثر من ضعف الطاقة اإلنتاجية االسمية للغاز الطبيعي المسيل عالمياً.
أما عن توزع الطاقة التصميمية لمنشآت استقبال الغاز الطبيعي المسيل وإعادته إلى حالته 
الغازية في مناطق العالم المختلفة في نهاية عام 2015، فما زالت منطقة آسيا محتفظة بالمرتبة 
األولى عالمياً، حيث بلغ إجمالي الطاقة التصميمية لمنشآت استقبال الغاز الطبيعي المسيل نحو 
558.6 مليار متر مكعب/السنة بما يعادل نحو 53% من إجمالي العالم، حيث تعد منطقة آسيا 

السوق الرئيسية لصادرات الغاز الطبيعي المسيل.
تأتي منطقة أمريكا الشمالية في المرتبة الثانية بطاقة إجمالية تبلغ نحو 211.9 مليار متر 
القادمة فور االنتهاء من  الفترة  20.1%، ويتوقع أن تشهد تراجعاً خالل  مكعب/السنة بنسبة 
تحويل بعض مرافئ االستقبال في الواليات المتحدة إلى محطات إلنتاج وتصدير الغاز الطبيعي 
المسيل، ثم تأتي منطقة أوروبا في المرتبة الثالثة بنسبة 20% من اإلجمالي العالمي، بطاقة 
تصميمية إجمالية قدرها 207 مليار متر مكعب/السنة، وهي تعد ثاني أهم األسواق الرئيسية 
لمرافئ  التصميمية  الطاقة  في  كبيراً  تطوراً   2015 عام  شهد  وقد  المسيل.  الغاز  لصادرات 
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استقبال الغاز المسيل في منطقة الشرق األوسط بعد دخول ثالثة مرافئ في التشغيل في كل 
من مصر واألردن، حيـــث بلغــت نحو 39.1 مليار متر مكعب/السنة بنسبة 3.7% مقارنة 
بـ 17.6 مليار متر مكعب/السنة عام 2014، بينما ظلت الطاقة التصميمية اإلجمالية لمرافئ 
االستقبال في منطقة أمريكا الجنوبية دون تغيير مسجلة نحو 37.8 مليار متر مكعب/السنة أي 
ما نسبته 3.7% . وتعد منطقتا أمريكا الجنوبية والشرق األوسط من األسواق الناشئة لصادرات 
الغاز الطبيعي المسيل، ومن المتوقع أن تشهد كال المنطقتين توسعاً في إنشاء مرافئ استقبال 
الغاز الطبيعي المسيل خالل السنوات المقبلة لمواكبة الطلب المتنامي على الغاز الطبيعي في 

هذه األسواق الواعدة. الشكل )25-3(.
الشكل 25-3

توزع الطاقة التصميمية لمرافئ استقبال الغاز الطبيعي المسيل في مناطق العالم المختلفة
 نهاية عام 2015

فيما يلي أهم تطورات صناعة وتجارة الغاز الطبيعي في العالم خالل عام 2016 

لمشروع  المالكة   Cheniere شركة  أعلنــــت  األمريكيـــة،  المتحــدة  الواليـــات  في 
اإلنتاج  لخط  التجريبي  التشغيل  عمليات  انطالق  الطبيعي،  الغاز  لتسييل   Sabine Pass
األول بالمشروع في شهر شباط/فبراير، حيث تم تحميل أول شحنة من الغاز الطبيعي المسيل 
وتصديرها إلى البرازيل، وقد استكملت الفحوص التشغيلية لخط اإلنتاج األول وبدأت عمليات 
الثاني  اإلنتاج  لخط  التشغيلية  الفحوص  استكملت  كما  أيار/مايو.  شهر  في  التجاري  التشغيل 
بالمشروع وبدأت عمليات التشغيل النهائي في شهر أيلول/سبتمبر. وعلى مدار العام، تم تحميل 
الجنوبية  أمريكا  أسواق  بعض  إلى  وصلت  التي  المسيل  الطبيعي  الغاز  شحنات  من  المزيد 
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وأوروبا، باإلضافة إلى بعض األسواق في منطقة الشرق األوسط ومنها دبي واألردن. كما 
أوضحت الشركة أن نسبة التنفيذ في إنشاء خطي اإلنتاج الثالث والرابع قد بلغت نحو %92، 
على أن تستكمل الفحوص التشغيلية وانطالق عمليات التشغيل النهائي مطلع عام 2017، بينما 
وصلت نسبة التشغيل في إنشاء خط اإلنتاج الخامس إلى 42.8%، ومن المتوقع أن يصبح قيد 
التشغيل النهائي في عام 2019. أما بالنسبة لخط اإلنتاج السادس، فقد حصلت  الشركة على 
الموافقات التنظيمية الالزمة للبدء في تنفيذه، ويتوقف اتخاذ قرار االستثمار النهائي على توفير 
التمويل الالزم للمشروع. يذكر أن مشروع Sabine Pass هو أول مشروع لتصدير الغاز 
بالواليات  الطبيعي المسيل يدخل حيز التنفيذ ضمن مجموعة المشاريع الجاري تنفيذها حالياً 
اإلجمالية  الطاقة  وتقدر  السجيل،  الغاز وبخاصة غاز  المحلي من  اإلنتاج  بعد طفرة  المتحدة 

للخطوط الستة بالمشروع بنحو 27 مليون طن/السنة )4.5 مليون طن/السنة لكل خط(.
 Corpus Christi لمشروع  أيضاً  المالكة   Cheniere أعلنت شركة  آخر،  تطور  وفي 
بوالية تكساس عن وصول نسبة التنفيذ في خطي اإلنتاج األول والثاني بالمشروع إلى %43، 
على أن يتم تشغيل كال الخطين بحلول عام 2019. أما بالنسبة لخط اإلنتاج الثالث، فقد حصلت 
الشركة على الموافقات التنظيمية الالزمة للبدء في تنفيذه، وأبرمت اتفاقاً لبيع نحو 0.8 مليون 
مليون   13.5 بنحو  الثالثة  للخطوط  اإلجمالية  الطاقة  المستقبلي. وتقدر  إنتاجه  طن/السنة من 

طن/السنة )4.5 مليون طن/السنة لكل خط(.
الثانـــي/يناير،  كانـــون  في   Australia Pacific LNG شركة أعلنت  أستراليا،  وفي 
بمشروع  األول  اإلنتاج  خط  من  المسيل  الطبيعي  الغاز  شــحنات  أولى  وتصدير  تحميل 
الفحم  ، ويعتمد على تحويل غاز طبقات   Curtis المقام على جزيرة   Australia Pacific
إلى غاز طبيعي مسيل، كما أتمت الشركة بنجاح تشغيل خط اإلنتاج الثاني وإنتاج أول شحنة 
من الغاز الطبيعي المسيل في تشرين األول/أكتوبر، وبذلك يكتمل تشغيل المشروع الذي يضم 

خطي إنتاج بطاقة إجمالية 9 مليون طن/السنة.
مشــــروع  من   %47.2 لنسبة  المالكة   Chevron Australia شركة  أعلـــنت  كما 
Gorgon LNG لتسييل الغاز الطبيعي بجزيرة Barrow، تحميل أولى شحنات الغاز الطبيعي 
المسيل من خط اإلنتاج األول بالمشروع العمالق وتصديرها إلى اليابان في شهر آذار/مارس، 
كما بدأ تشغيل خط اإلنتاج الثاني في شهر تشرين األول/أكتوبر، ومن المتوقع أن يتم تشغيل خط 
اإلنتاج الثالث في الربع الثاني من عام 2017. ويضم مشروع Gorgon LNG ثالث خطوط 
إنتاج بطاقة إجمالية 15.6 مليون طن/السنة، باستثمارات بلغت 54 مليار دوالر وهو المشروع 

األضخم لتطوير حقول الغاز في تاريخ أستراليا.
بجزيرة  الطبيعي  الغاز  لتسييل   GLNG لمشروع  المشغلة   Santos شركة  أعلنت  كما 
Curtis، بداية إنتاج الغاز الطبيعي المسيل من خط اإلنتاج الثاني في المشروع في شهر أيار/
مايو، وبذلك يكتمل تشغيل المشروع الذي يضم خطي إنتاج بطاقة إجمالية 7.8 مليون طن/
بتنفيذ  تقوم منذ سنوات  2015. يذكر أن أستراليا  الخط األول أواخر  تم تشغيل  السنة، حيث 
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سبعة مشاريع إلنتاج الغاز الطبيعي المسيل في آن واحد، دخل منها حتى اآلن أربعة مشاريع 
حيز التشغيل، وستساهم المشاريع السبعة في رفع الطاقة اإلنتاجية للغاز الطبيعي المسيل في 
2020، مما سيمكنها من تخطي دولة قطر كأكبر  86 مليون طن/السنة بحلول  إلى  أستراليا 

مصدر للغاز الطبيعي المسيل عالمياً.
وفي باكستان، وقعت شركة GEIL الباكستانية مع شركة Hoegh النرويجية على عقد 
استئجار مرفأ عائم الستقبال الغاز الطبيعي المسيل وإعادته إلى الحالة الغازية في ميناء قاسم 
لبنود العقد، فإن فترة االستئجار تبلغ 20 سنة، مع إمكانية مدها  بالقرب من كراتشي. ووفقاً 
لفترتين إضافيتين لمدة خمس سنوات لكل منهما، وسوف تقوم شركة Hoegh بتوفير المرفأ 
أن  2017 على  المشروع مطلع عام  في  العمل  يبدأ  أن  المتوقع  العالمي، ومن  أسطولها  من 

يصبح المرفأ قيد التشغيل منتصف عام 2018.
وفي أنغوال، أعلنت شركة Angola LNG في شهر حزيران/يونيو إعادة تشغيل محطة 
إنتاج الغاز الطبيعي المسيل التابعة لها في Soyo شمال أنغوال وتحميل أولى الشحنات، وذلك 
بعد توقف دام ألكثر من عامين. يذكر أن محطة Angola LNG المحطة الوحيدة إلنتاج الغاز 
الطبيعي المسيل في أنغوال، وتم تشغيلها منتصف عام 2013، وتقدر طاقاتها اإلنتاجية بنحو 

6.7 مليون طن/السنة.
وفي إيران، تسعى وزارة الطاقة نحو توفير االستثمارات الالزمة لتنفيذ المراحل التطويرية 
المتبقية لحقل جنوب فارس العمالق، والتي تقدر بنحو 20 مليار دوالر. وستساهم هذه المراحل 
حال تنفيذها في رفع اإلنتاج الحالي من الحقل البالغ نحو 171 مليار متر مكعب/السنة إلى 255 

مليار متر مكعب/السنة.
وفي تركيا، وصل المرفأ العائم الستقبال الغاز الطبيعي المسيل وإعادته إلى الحالة الغازية 
)Neptune( التابع لشركة Hoegh إلى منطقة Aliaga على ساحل بحر إيجه في شهر كانون 
األول/ديسمبر 2016، وهو المرفأ الثالث في تركيا وأول مرفأ عائم الستيراد الغاز الطبيعي 
المسيل، ومن المخطط تشغيله نهاية الشهر. تقدر الطاقة التصميمية للمرفأ الجديد بنحو 7.8 
مليار متر مكعب/السنة، وبذلك ترتفع الطاقة اإلجمالية لمرافئ االستقبال في تركيا إلى حوالي 

20 مليار متر مكعب/السنة.
 Nord Stream 2 تنفيذ مشروع  Gazprom في  روسيا االتحادية، تمضي شركة  وفــــي 
الذي يهدف إلى إنشاء خط أنابيب مزدوج لتصدير الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، 
Gazprom عن مناقصة  بالكامل لشركة  المملوكة   Nord stream 2 حيث أعلــنت شركة 
لتنفيذ الجزء البحري من الخط الواقع في المياه الضحلة قبالة سواحل روسيا وألمانيا. تبلغ الطاقة 
دوالر،  مليار   11 بحوالي  تكلفته  وتقدر  مكعب/السنة،  متر  مليار   55 نحو  للخط  التصميمية 
وتعتزم Gazprom اإلسراع في تنفيذ المشروع ليصبح قيد التشغيل أواخر عام 2019، لتتمكن 
من تصدير الغاز إلى أوروبا دون المرور عبر أوكرانيا التي سينتهي معها اتفاق مرور الغاز 

الروسي عبر أراضيها إلى أوروبا عام 2019.
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وفي سياق آخر، تسعى روسيا إلى رفع حصتها في التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسيل، 
حيث أعلنت وزارة الطاقة الروسية عن نيتها رفع حصتها الحالية البالغة نحو 4.5% إلى %15 
بحلول عام 2035، وتجدر اإلشارة إلى أنه جاري العمل في تنفيذ مشروع عمالق إلنتاج الغاز 
الطبيـــعي المســـيل )Yamal LNG( بطاقة 16.5 مليون طن/السنة، ومن المخطط تشغيله 

أواخر عام 2017.
في شهر   Cartagena ميناء  إلى   Hoegh Grace العائم  المرفأ  كولومبيا، وصل  وفي 
تشرين الثاني/نوفمبر 2016، إلجراء عمليات التشغيل التجريبي ليبدأ المرفأ في استقبال الغاز 
الطبيعي المسيل وإعادته إلى الحالة الغازية. يذكر أن شركة Hoegh وقعت عقد لتأجير المرفأ 

إلى شركة SPEC بكولومبيا لمدة 20 سنة.
وفي كوت ديفوار، أعلن ائتالف تقوده شركة Total الفرنسية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 
2016، فوزه بعقد إنشاء وتشغيل مرفأ عائم الستقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسيل وإعادته 
إلى الحالة الغازية بطاقة 3 مليون طن/السنة. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المرفأ منتصف عام 
2018، وهو يعد أول مرفأ الستيراد الغاز الطبيعي المسيل في غرب أفريقيا. وسوف يتضمن 
المشروع إنشاء خط أنابيب بحري/بري لنقل الغاز من المرفأ إلى محطات لتوليد الكهرباء قائمة 
وأخرى مخطط إنشائها، وأيضاً لتصدير الغاز إلى األسواق اإلقليمية، وسيتم توفير جزء من 

.Total شحنات الغاز الطبيعي المسيل للمرفأ من خالل المحفظة العالمية لشركة
بداية   ،2016 األول/ديسمبر  كانون  شهر  في   Petronas شركة  أعلنت  ماليزيا،  وفي   
قبالة   )PFLNG( المسيل  الطبيعي  الغاز  إلنتاج  العائمة  للمحطة  التجريبي  التشغيل  عمليات 
وتعد  للمشروع.  التخطيط  بداية  منذ  سنوات  من عشر  أكثر  مرور  بعد   ،Sarawak سواحل 
طاقاتها  وتقدر  العالم  في  المسيل  الطبيعي  الغاز  إلنتاج  عائمة  أول محطة   PFLNG محطة 
اإلنتاجية بنحو 1.2 مليون طن/السنة. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التشغيل التجاري للمحطة 

وتحميل أولى شحنات الغاز الطبيعي المسيل في الربع األول من عام 2017. 
األخيرة،  السنوات  في  الغاز  من  كبيرة  اكتشافات  تحقيق  شهدت  والتي  موزمبيق،  وفي 
أعلنت شركة Eni  اإليطالية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2016 عزمها ضخ استثمارات 
أولية قدرها 10 مليار دوالر لتطوير حقل Coral South الواقع ضمن القطاع- 4 في حوض 
تحت  بحرية  آبار  بحفر ستة   Eni للخطة، ستقوم  قبالة سواحل موزمبيق. ووفقاً   Rovuma
الطبيعي  الغاز  إلى منصة عائمة إلنتاج  الغاز من اآلبار  إنتاج  يتم نقل  البحر، وسوف  سطح 
المسيل بطاقة 3.3 مليون طن/السنة. وكان االئتالف المسؤول عن تطوير الحقل الذي تقوده 
شركة Eni قد نجح في إبرام اتفاق مع شركة BP البريطانية في فترة سابقة لبيع إنتاج الغاز 
الطبيعي المسيل من الحقل على مدار 20 سنة. يذكر أن حقل Coral South يعود اكتشافه إلى 

عام 2010 ويضم احتياطيات من الغاز تقدر بنحو 16 تريليون قدم مكعب.
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2. أهم التطورات في الدول العربية 
المسيل في  الطبيعي  للغاز  الطاقة اإلنتاجية االسمية  العربي، استقر إجمالي  على الصعيد 
الدول العربية نهاية عام 2015 عند 140.7 مليون طن/السنة، وال تزال دولة قطر في المرتبة 
األولى عربياً حيث تستحوذ وحدها على نسبة 54.7% من إجمالي الطاقة اإلنتاجية في الدول 
ثم جمهورية مصر   ،%20.3 بنسبة  الثانية  المرتبة  في  الجزائرية  الجمهورية  تليها  العربية، 
العربية في المرتبة الثالثة بنسبة 8.7%، ثم سلطنة عمان بنسبة 7.4%، واليمن بنسبة %4.8 

وأخيراً دولة اإلمارات العربية المتحدة بنسبة 4.1%. الجدول )3-18( والشكل )26-3(.

الجدول 18-3
توزع الطاقة اإلنتاجية االسمية للغاز الطبيعي المسيل في الدول العربية نهاية عام 2015

)مليون طن / السنة(

النسبة من الطاقة اإلنتاجية 
العالمية %

الطاقة اإلنتاجية االسمية الدولة
مليون طن / السنة

1.9 5.8 اإلمارات
9.1 28.6 الجزائر
24.6 77 قطر
3.9 12.2 مصر
3.3 10.4 عمان 
2.1 6.7 اليمن
44.9 140.7 االجمالي

المصادر:
 -  GIIGNL ,the LNG industry 2016 ,edition

 -  IGU world LNG report 2016 ,edition
الشكل 26-3

توزع الطاقة اإلنتاجية االسمية للغاز الطبيعي المسيل في الدول العربية نهاية عام 2015
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وفيما يلي أهم التطورات التي شهدتها صناعة وتجارة الغاز الطبيعي في الدول العربية 
خالل عام 2016

2-1 دولة اإلمارات العربية المتحدة
أصبحت دولة اإلمارات في السنوات األخيرة مستورداً صافياً للغاز الطبيعي في ظل تنامي 
تنويع  إلى  اإلمارات  دولة  تسعى  الصدد،  هذا  المحلي. وفي  اإلنتاج  كفاية  الطلب عليه وعدم 
إمارة  ففي  الصيف.  شهور  في  خاصة  احتياجاتها  لتلبية  الغاز  من  إمداداتها  مصادر  وتأمين 
أبوظبي، تعاقدت شركة بترول أبو ظبي الوطنية )أدنوك( على استئجار مرفأ عائم الستقبال 
الغاز الطبيعي المسيل وإعادته إلى الحالة الغازية من شركة Excelerate Energy األمريكية، 
تبلغ  بشحنة تجريبية.  الرويس في شهر آب/أغسطس محمالً  ميناء  إلى  العائم  المرفأ  ووصل 
طاقة المرفأ األساسية 500 مليون قدم مكعب/اليوم، وتصل إلى 690 مليون قدم مكعب/اليوم 
في أوقات الذروة، وهو أول مرفأ الستيراد الغاز الطبيعي المسيل في إمارة أبو ظبي، والثاني 

في دولة اإلمارات.
وفي تطور الفت أيضاً، توصلت شركة دولفين للطاقة المالكة لخط أنابيب دولفين التفاق 
بيع وشراء طويل األمد مع شركة قطر للبترول في شهر تشرين األول/أكتوبر، يقضي بزيادة 
كميات الغاز التي يتم ضخها عبر الخط من حقل الشمال القطري إلى أبوظبي، ولم تفصح أي 
من الشركتين عن مزيد من التفاصيل بخصوص سعر بيع الغاز أو الكميات التي تم االتفاق 
عليها. يذكر أن خط أنابيب دولفين يعمل حالياً بثلثي طاقته التصميمية البالغة نحو 3.2 مليار 
قدم مكعب/اليوم، حيث تقوم دولة قطر بتصدير نحو 2 مليار قدم مكعب/اليوم عبر الخط إلى 

دولة اإلمارات وسلطنة عمان. 
وفي إمارة الشارقة، وقعت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية وشركة UNIPER األلمانية في 
شهر تشرين األول/أكتوبر، مذكرة تفاهم بهدف استيراد الغاز الطبيعي المسيل باستخدام مرفأ 
عائم  يتم ترسيته في ميناء الحمرية في الشارقة. وبحسب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، 
ستصل أول شحنة من الغاز الطبيعي المسيل في ربيع عام 2018، وسوف يتدفق الغاز إلى 
مجمع حقل الصجعة للغاز، وبعد ذلك إلى شبكة خطوط األنابيب الموجودة في جميع اإلمارات 
الشمالية بغية تلبية الطلب المتنامي على الطاقة. كما تشير مذكرة التفاهم إلى أن الغاز المستورد 
األمد  طويل  لتوريد  تسعى  أخرى  أطراف  وأي  الحاليين،  الغاز  مستهلكي  إلى  تسويقه  سيتم 

ومعتمد للطاقة.
ظبي  أبو  بترول  شركة  أعلنت  فقد  الطبيعي،  الغاز  حقول  تطوير  بمشاريع  يتعلق  فيما  أما 
الوطنية )أدنوك( في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 عزمها رفع طاقة مجمع معالجة حقل شاه شديد 
الحموضة بنسبة 50% من طاقته الحالية، ليصبح قادر على معالجة كميات إضافية من إنتاج 
الغاز خالل السنوات الخمس القادمة. ويعد مشروع تطوير حقل شاه أحد أكبر مشاريع معالجة 
الغاز الحامضي على مستوى العالم، وقد وصل إنتاج الحقل إلى كامل طاقته في شهر تموز/يوليو 
الحامضي، وإنتاج نحو  الخام  الغاز  1 مليار قدم مكعب/اليوم من  باستقبال نحو  2015، وذلك 
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500 مليون قدم مكعب/اليوم من الغاز المعالج وضخه إلى الشبكة. وتتولى شركة الحصن للغاز 
)Al Hosn Gas( أعمال تطوير وتشغيل الحقل وتساهم فيها شركة بتـــرول أبو ظبي الوطنية 

)أدنوك( بنسبة 60%، وشركة Occidental Petroleum األمريكية بنسبة %40.
 أما مشروع تطوير حقل باب شديد الحموضة، والذي تساهم فيه شركة بترول أبو ظبي 
من  انسحابها   Shell شركة  أعلنت  فقد   ،%40 بنسبة   Shell وشركة   %60 بنسبة  الوطنية 
المشروع المشترك لتطوير الحقل في كانون األول/يناير، وأشارت الشركة إلى أنها اتخذت هذا 
القرار بعد مراجعة دقيقة للصعوبات الفنية لتطوير الحقل والتكاليف المطلوبة. وكانت شركة  
Shell قد فازت بعقد تطوير الحقل لمدة 30 سنة في وقت سابق من عام 2013 بقيمة 10 مليار 

دوالر. 

2-2 مملكة البحرين
 JGC في شهر كانون الثاني/يناير، وقعت شركة توسعة غاز البحرين الوطنية مع شركة
إنشاء  لتنفيذ مشروع  355 مليون دوالر  بقيمة  الهندسة والتوريد واإلنشاء  اليابانية على عقد 
الغاز  الستيعاب  مكعب/اليوم  قدم  مليون   350 بطاقة  المصاحب  الغاز  لمعالجة  جديد  معمل 
السوائل  المعمل باستخالص  البحرين. كما سيقوم  المتوفر في حقل نفط  المصاحب اإلضافي 
)غاز البترول المسال والنافثا(، وإعادة ضغط وحقن الغاز الفائض في الحقل. كما قامت شركة 
توسعة غاز البحرين الوطنية بتوقيع عقد إنشاء خطوط األنابيب ومرافق التخزين اإلضافية مع 
شركة JGC Gulf في شهر تشرين األول/أكتوبر بقيمة 98.7 مليون دوالر. ومن المخطط 

االنتهاء من تنفيذ المشروع وتشغيله نهاية عام 2018.
االنتهاء من كافة  المسيل، فهو في طور  الطبيعي  الغاز  استيراد  يتعلق بمشروع  فيما  أما 
التصاريح والموافقات الالزمة من الجهات المعنية )التمويل، الموقع، البنى التحتية،..(. وفي 
نفس السياق، وقعت الهيئة الوطنية للنفط والغاز مذكرة تفاهم في شهر أيلول/سبتمبر 2016 
مع شركة Gazprom الروسية بهدف تعزيز التعاون الثنائي في مجال الغاز الطبيعي المسيل. 
يذكر أن مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسيل يشمل وحدة تخزين عائمة، ورصيف بحري 
وخطوط  الغازية،  حالته  إلى  المسيل  الغاز  لتبخير  مجاورة  ومنصة  المسيل،  الغاز  الستقبال 
أنابيب لنقل الغاز المتبخر من المنصة البحرية إلى البر، ومرفق بري الستالم الغاز الطبيعي، 
باإلضافة إلى منشأة برية إلنتاج النيتروجين. وتبلغ الطاقة االستيعابية األولية للمشروع نحو 

400 مليون قدم مكعب/اليوم، مع إمكانية رفعها مستقبالً إلى 800 مليون قدم مكعب/اليوم. 

2-3 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مشروع  من  الثانية  المرحلة  تشغيل  النرويجية   Statoil أعلنت شركة  شباط/فبراير،  في 
تطوير عين صالح جنوب الجزائر، والتي تضمنت تطوير أربعة حقول جنوبية بطاقة إنتاجية 
في  الثانية  المرحلة  وستساهم  مكعب/اليوم(.  قدم  مليون   500( مكعب/اليوم  متر  مليون   14
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االسمية  الطاقة  على  للحفاظ  الشمالية(  )الحقول  األولى  المرحلة  إنتاج  في  التراجع  تعويض 
لمشروع عين صالح عند 9 مليار متر مكعب/السنة، والذي يخصص منه جزء للتصدير إلى 
إيطاليا عبر خط أنابيب »عبر المتوسط«. يذكر أن إنتاج الغاز في مشروع عين صالح قد بدأ 
  BP عام 2004، ويقوم بتشغيله مشروع مشترك يضم شركة سوناطراك بنسبة 35%، وشركة
بنسبة 33.15%، وشركة Statoil بنسبة 31.85%. وفي سياق آخر، تعرضت منشأة معالجة 
الغاز في عين صالح لعمل تخريبي في شهر آذار/مارس 2016 أدت إلى توقف العمل بالمنشأة 

كإجراء احترازي، ثم أعيد تشغيلها مرة أخرى.
وفي آب/أغسطس، أعلنت شركة سوناطراك تشغيل الوحدة الثالثة المتبقية في مجمع معالجة 
الغاز في عين إميناس الذي تعرض لعمل تخريبي مطلع عام 2013، بعد االنتهاء من إصالح 
األعطال والصيانة الالزمة واجتياز االختبارات التشغيلية. تقدر الطاقة التصميمية للوحدة بنحو 
3 مليار متر مكعب/السنة، وبذلك سيصل المجمع بوحداته الثالث إلى كامل طاقته التصميمية 

البالغة نحو 9 مليار متر مكعب/السنة. 

2-4 المملكة العربية السعودية
شهد مطلع عام 2016، تشغيل معمل معالجة الغاز في واسط، وتم تدشينه رسمياً في تشرين 
الثاني/نوفمبر، ويهدف إلى معالجة نحو 2.5 مليار قدم مكعب/اليوم من الغاز غير المصاحب 
من حقلي الحصبة والعربية المغمورين في الخليج، إلنتاج 1.7 مليار قدم مكعب/اليوم من الغاز 
المباع، وضخه في شبكة الغاز الرئيسية بالمملكة لتزويد محطات توليد الكهرباء. ومن خالله 
ومع باقي المعامل األخرى في المملكة، تتمكن شركة أرامكو السعودية من معالجة أكثر من 
11-12 مليار قدم مكعب/اليوم من الغاز. وقد كان من المخطط تشغيل معمل واسط عام 2014، 
إال أن الصعوبات الفنية التي واجهت المشروع بسبب ارتفاع نسبة الكبريت في الغاز المنتج 

حالت دون تشغيله وفق ما كان مقرراً.
 Larson& Tubro أما مشروع معمل الغاز في الفاضلي، فقد فاز ائتالف مكون من شركة
وشركة Emas AMC بعقد قيمته واحد مليار دوالر لحفر عدة آبار في حقل الحصبة البحري ضمن 
المرحلة الثانية من خطة تطوير الحقل التي تهدف إلى إنتاج 2 مليار قدم غاز مكعب/اليوم ومعالجته 
في المعمل، الذي سيستقبل أيضا 500 مليون قدم مكعب/اليوم من الغاز غير المصاحب على 
قدم  مليار   1.5 نحو  الفاضلي  معمل  سينتج  الكميات،  هذه  وبمعالجة  الخرسانية.  في  اليابسة 
مكعب/اليوم من الغاز المباع لضخه في الشبكة، باإلضافة إلى 470 مليون قدم مكعب/اليوم 
الطاقة  من  المعمل  احتياجات  لتلبية  للكهرباء  المزدوج  للتوليد  محطة  لتغذية  غازي  كوقود 
الكهربائية وتصدير 1100 ميجاوات إلى الشبكة، باإلضافة إلى 400 طن/اليوم من الكبريت، 

ويتوقع تشغيل معمل الفاضلي بحلول عام 2019.
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2-5 جمهورية العراق
 )National Iranian Gas Export, NIGEC( في شهر آذار/مارس، أشارت شركة
اإليرانية إلى انتهاء تنفيذ الجزء الواقع داخل األراضي اإليرانية من خط أنابيب تصدير الغاز 
داخل  الخط  من  المتبقي  الجزء  بتشييد  العراقي  الجانب  قيام  المقرر  من  وأنه  العراق،  إلى 
األراضي العراقية خالل بضعة أشهر، حيث كان مقرراً تشغيل الخط قبل نهاية عام 2016، 
إال أن المشروع لم يكتمل بعد. يهدف المشروع إلى تصدير حوالي 10 مليار متر مكعب/السنة 
بين  توقيعها  تم  اتفاقية  بموجب  وبغداد  ديالى  محافظتي  في  الكهرباء  توليد  محطات  لتشغيل 
الجانبين منتصف عام 2013، وكان مخططاً في البداية االنتهاء من أعمال إنشاء الخط وتشغيله 

قبل نهاية عام 2015.
في استرجاع كميات أكبر من  ملموساً  وفي سياق آخر، حققت شركة غاز البصرة تقدماً 
الغاز المحروق في حقول النفط جنوب العراق، حيث بلغ متوسط ما تم استرجاعه على مدار 
األشهر التسعة األولى من عام 2016 حوالي 600 مليون قدم مكعب/اليوم، إال أن كميات الغاز 
المحروق مازالت مرتفعة، إذ تمثل نحو 60% من اإلنتاج الكلي للغاز في العراق. وتستهدف 
شركة غاز البصرة الوصول بكميات الغاز المسترجع إلى 700 مليون قدم مكعب/اليوم بنهاية 

عام 2016.

2-6 دولة قطر 
شركة  مع  األمـــد  طــــويلة  اتفاقـــية  قطـــرغـــاز  شركة  وقعت  شباط/فبـــراير،  في 
الغاز  3.75 مليون طن/السنة من  تقوم بموجبها قطر غاز بتصدير   Pakistan State Oil
الطبيعي المسيل لمدة 15 سنة إلى باكستان. ويعد هذا االتفاق تتويجاً لمفاوضات استمرت لشهور 
عديدة بين الجانبين. وقد تم تسليم أول شحنة في شهر آذار/مارس إلى ميناء قاسم بباكستان، عبر 
مرفأ عائم الستقبال الغاز الطبيعي المسيل وإعادته إلى الحالة الغازية. وقد أعقب هذا االتفاق، 
توقيع شركة قطر غاز اتفاقية ثانية طويلة األمد مع شركة GEIL الباكستانية في تشرين األول/
أكتوبر تقضي بتصدير 1.3 مليون طن/السنة من الغاز الطبيعي المسيل لمدة 20 سنة مع إمكانية 
رفعها إلى 2.3 مليون طن/السنة. ووفقاً لبنود االتفاقية، سيتم تسليم أولى الشحنات في عام 2018. 
كما أبرمت قطر غاز عدة اتفاقيات لتصدير الغاز الطبيعي المسيل إلى شركات أوروبية، 
حيث وقعت في شهر تموز/يوليو اتفاقية بيع وشراء مرنة مع شركة RWEST إحدى شركات 
RWE األلمانية تقوم بموجبها شركة قطر غاز بتصدير 1.1 مليون طن/السنة إلى شمال غرب 
أوروبا لمدة سبع سنوات ونصف. كما وقعت في شهر  أيلول/سبتمبر اتفاقية بيع وشراء جديدة 
لمدة خمس سنوات مع شركة Centrica أكبر مورد غاز للمنازل في المملكة المتحدة، لتوريد 
األول/أكتوبر،  تشرين  في شهر  2023. ومؤخراً  الشركة حتى عام  إلى  مليون طن/السنة   2
اتفاقية بيع وشراء جديدة لمدة خمس سنوات مع شركة بتروناس المحدودة  وقعت قطر غاز 
للغاز الطبيعي المسيل بالمملكة المتحدة )PLUK( لتصدير نحو 1.1 مليون طن/السنة لمدة 
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خمس سنوات والتي تأتي استكماال التفاقية سابقة تنتهي عام 2018. وفي تطور الفت، أعلنت 
شركة قطر للبترول في كانون األول/ديسمبر دمج شركتي قطر غاز وراس غاز تحت كيان 
النفقات  وتقليص  الشركتين  بين  الجهود  توحيد  تستهدف  في خطوة  غاز«  »قطر  باسم  واحد 

التشغيلية مستقبالً، على أن يتم االنتهاء من عملية الدمج خالل عام واحد.

2-7 دولة الكويت 
ثابت  مرفأ  إنشاء  عقد  الكويتية  الوطنية  البترول  شركة  وقعـــت  آذار/مارس،  شهر  في 
وشركة   Hyundai E&C شركة  من  مكون  ائتالف  مع  المسيل  الطبيعي  الغاز  الستقبال 
أن  المخطط  مليار دوالر. ومن   2.9 بقيمة    Kogas Hyundai Engineering ومؤسسة 
يقام المشروع في منطقة الزور بالقــــرب من المصفــــاة الجديــــدة على جزيرة صناعية مساحتها 
725 ألف متر مربع. وسوف يضم المرفأ 8 صهاريج تخزين سعة كل منها 225 ألف متر مكعب، 
بين  تتراوح  وبسعة  الوقت  نفس  في  ناقلتين  وتفريغ  استقبال  إمكانية  مع  بحري  و2 رصيف 
122 و266 ألف متر مكعب، وستصل طاقة تدفيع الغاز من المرفأ إلى الشبكة المحلـــية إلى 
حوالي 3 مليار قدم مكعب/اليوم. ومن المخطط تسليم المشروع وتشغيله في الربع األول من 
في  خاصة  الغاز  من  المستقبلية  الكويت  احتياجات  تأمين  إلى  المشروع  يهدف   .2021 عام 
قطاع الكهرباء الذي يعتمد حالياً على استيراد الغاز الطبيعي المسيل عبر مرفأ عائم في ميناء 

األحمدي تابع لشركة Golar بموجب عقد استئجار مدته خمس سنوات وينتهي عام 2019.
وفي مسعى نحو تأمين احتياجات دولة الكويت من الغاز الطبيعي المسال، أبرمت مؤسسة 
البترول الكويتية ثالثة اتفاقيات في نيسان/أبريل مع كل من شركة BP وشركة Shell  الستيراد 
2 مليون طن/السنة مناصفة بين الشركتين، باإلضافة إلى 0.5 مليون طن/السنة من شركة قطر 
غاز، لمدة أربع سنوات حتى عام 2020. وتسعى مؤسسة البترول الكويتية نحو إبرام اتفاقيات 
طويلة األمد لمدة 15 سنة بعد انتهاء هذه االتفاقيات )لتغطي من عام 2021 وحتى عام 2035( 

بمعدل 6-7 مليون طن/السنة لتوفير احتياجات مشروع المرفأ البري.
المصاحب إلنتاج  الغاز  تقليل معدالت حرق  الكويت نحو  نفط  وفي إطار جهود شركة 
النفط الخام، نجحت الشركة في الوصول بمعدل الحرق إلى 1.31% من اإلنتاج الكلي للغاز 
خالل العام المالي 2016/2015. يذكر أن شركة نفط الكويت انضمت رسمياً إلى الشراكة 
العالمية للحد من حرق الغاز )GGFR Partnership( التي يقودها البنك الدولي في شهر 

آذار/مارس 2012.

2-8  دولة ليبيا
نظرا لالضطرابات واألوضاع األمنية التي تشهدها ليبيا، فال يزال العمل متوقفاً في محطة 
تسييل الغاز الطبيعي في مرسى البريقة، التي أصيبت بإضرار بالغة في عام 2011. يذكر أن 
محطة مرسى البريقة يعود تشغليها إلى أوائل عام 1970 وتبلغ طاقتها اإلسمية نحو 3.2 مليون 

طن/السنة.
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2-9 جمهورية مصر العربية
في إطار تحقيق إستراتيجية الدولة للحفاظ على البيئة بالتوسع في استخدام الغاز باعتباره 
وقود صديق للبيئة، ولخفض استيراد الوقود السائل من خالل االستمرار في تبني خطة اإلحالل 
التدريجي للعمل بالغاز الطبيعي في المركبات وأتوبيسات النقل العام، تم تحويل حوالي 7943 
منذ  المحولة  المركبات  عدد  إجمالي  بذلك  ليصل   ،2016/2015 المالى  العام  خالل  مركبة 
بدء النشاط وحتى نهاية حزيران/يونيو 2016 إلى حوالي 223,500 مركبة، كما ارتفع عدد 
محطات إعادة التعبئة إلى 182 محطة. بينما بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز 
خالل نفس العام المالي حوالي 677,177 وحدة، مقابل 709,600 وحدة خالل العام السابق 
ليصل بذلك إجمالي عدد الوحدات السكنية التي تم توصيلها بالغاز حتى نهاية حزيران/يونيو 

2016 إلى 7.5 مليون وحدة سكنية.
أما فيما يتعلق بمشاريع تطوير حقول الغاز، فجاري إعداد وتنفيذ 12 مشروعاً باستثمارات 
اإلنتاج  مستويات  رفع  في  المشروعات  هذه  وستساهم  دوالر،  مليار   33 بنحو  تقدر  إجمالية 
ومن ثم قد تصبح مصر مكتفية ذاتياً من الغاز بحلول عام 2019. ففي آذار/مارس، اتخذت 
شركة Eni اإليطالية قرار االستثمار النهائي لتطوير حقل ظهر العمالق الذي يضم نحو 30 
تريليون قدم مكعب بعد ستة أشهر فقط من اكتشافه. ووفقاً لخطة الشركة، سيتم تطوير الحقل 
على مرحلتين، حيث سيتم في المرحلة األولى حفر ستة آبار وربطهم بخط أنابيب بحري لنقل 
الغاز إلى البر، على أن تتدفق أولى كميات الغاز اإلنتاج نهاية عام 2017 والوصول بها إلى 
نحو 1 مليار قدم مكعب/اليوم. أما في المرحلة الثانية، فسوف يتم حفر أربعة عشر بئراً إضافية 
للوصول إلى كامل الطاقة اإلنتاجية للحقل والمقدرة بنحو 2.7 مليار قدم مكعب/اليوم بحلول 
الصدد،  هذا  وفي  دوالر.  مليار   12 بحوالي  المرحلتين  استثمارات   Eni وتقدر   .2019 عام 
فازت شركة Saipem اإليطالية في شهر تموز/يوليو بعقد الهندسة والتوريد واإلنشاء بقيمة 
1.5 مليار يورو لحفر اآلبار الستة ومد خط أنابيب بقطر 26 بوصة ضمن المرحلة األولى من 

تطوير الحقل. 
   وفي حزيران/يونيو أقرت شركة BP خطة تطوير حقل Atoll »أتول« الواقع في منطقة 
شمال دمياط البحرية شرق دلتا النيل. ووفقاً للمرحلة األولى من الخطة، سيتم إنتاج نحو 300 
مليون قدم مكعب/اليوم في النصف األول من عام 2018، وذلك بإعادة إكمال البئر االستكشافي 
الحالي في الحقل، وحفر بئرين إضافيين، وتوصيل إنتاج اآلبار الثالثة إلى تسهيالت المعالجة. 
وباكتمال المرحلة األولى لتطوير الحقل، ستبدأ BP في تنفيذ المرحلة الثانية للوصل بالحقل 
إلى كامل طاقته اإلنتاجية. يذكر أن حقل يضم احتياطيات من الغاز تقدر بنحو 1.5 تريليون قدم 

مكعب، ونحو 31 مليون برميل من المتكثفات. 
المرفأ  الثاني/يناير أن  BW Gas في كانون  أما من جانب االستيراد، فقد أعلنت شركة 
العائم الستقبال وتخزين الغاز الطبيعي المسيل وإعادته إلى الحالة الغازية التابع لها في ميناء 
السخنة قد وصل إلى كامل طاقته التشغيلية، وأوضحت الشركة أن متوسط معدل تدفيع الغاز 
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قد   2015 بداية تشغيله في تشرين األول/أكتوبر من عام  المحلية منذ  الشبكة  إلى  المرفأ  من 
بلغ 500-600 مليون قدم مكعب/اليوم. وفي سياق آخر، فقد أعلنت وزارة البترول والثروة 
المعدنية تأجيل البت في مناقصة استئجار مرفأ عائم ثالث الذي كان من المقرر تشغيله منتصف 
عام 2017، وذلك في ضوء تنامي اإلنتاج المحلي، والحاجة إلى إعادة تقييم معدالت اإلنتاج 

واالستهالك خالل السنوات المقبلة.  
 وفي مسعى نحو تأمين احتياجات السوق المحلي من شحنات الغاز الطبيعي المسيل خالل 
الطبيعية »إيجاس« في  للغازات  القابضة  المصرية  الشركة  2017 و2018، طرحت  عامي 
شحنة   96 لتأمين  عالمياً  نوعها  من  األكبر  تعد  كبرى  مناقصة  األول/أكتوبر  تشرين  شهر 
باإلضافة إلى خيار بشراء 12 شحنة إضافية حسب الحاجة، وقد أسفرت المناقصة عن قبول 

العروض المقدمة من 3 شركات تجارة لتوريد 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسيل.

2-10 المملكة األردنية الهاشمية
شركة  مع  نهائياً  اتفاقاً  األردنية  الوطنية  الكهرباء  شركة  وقعت  أيلـــول/سبتـــمبر،  في 
Noble Energy األمريكية الستيراد نحو 1.59 تريليون قد م مكعب من الغاز على مدار 
15 عاماً )ما يعادل نحو 290 مليون قدم مكعب/اليوم( من حقل ليفياثان قبالة سواحل فلسطين 
المحتلة. وستتيح هذه االتفاقية توفير نحو 40% من احتياجـــات األردن المستقبلية من الغاز 
بداية من عام 2020. وهي تعد أول اتفاقية لتصدير الغاز من حــقل ليفيــاثان الذي يضم نحو 

21.9 تريليون قدم مكعب من الغاز، وتقدر قيمتها بنحو 10 مليار دوالر.

2-11 سلطنة عمان
إنتاج  بداية  األمريكية   Occidental Petroleum شركة  أعلنت  آذار/مارس،  شهر  في 
الغاز من منطقة االمتياز- 62 التي تملك فيها حصة قدرها 48%، وقد وصل الحقل إلى كامل 

طاقته اإلنتاجية المقدرة بنحو 165 مليون قدم مكعب/اليوم في الربع الثالث من عام 2016.  
أما مشروع تطوير حقل خزان الذي يتواجد ضمن صخور كتيمة في منطقة االمتياز61-، 
الثاني/ تشرين  في  البريطانية   BP شركة  مع  اتفاق  إلى  العمانية  النفط  شركة  توصلت  فقد 
نوفمبر، يمهد الطريق أمام تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير الحقل. حيث تم بموجب االتفاق إضافة 
تقدر  الذي  االمتياز61-،  منطقة  من  والجنوبي  الغربي  الحد  إلى  كم2   1000 قدرها  مساحة 
مساحتها بنحو 2700 كم2، على أن يتم توقيع االتفاق النهائي بين الطرفين خالل عام 2017. 
ومن المخطط االنتهاء من تنفيذ المرحلة األولى وبداية اإلنتاج أواخر عام 2017، على أن يتم 
رفعه تدريجياً للوصول إلى 1 مليار قدم مكعب/اليوم، ونحو 25,000 ب/ي من المتكثفات. 
أما المرحلة الثانية المزمع تنفيذها فستهدف الوصول باإلنتاج إلى 1.5 مليار قدم مكعب/اليوم 

بحلول عام 2020.
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وفي سياق آخر، أفادت وزارة النفط والغاز العمانية في شهر آب/أغسطس بأنها اتفقت مع 
الغاز من إيران إلى  تنفيذه لتصدير  الجانب اإليراني على تعديل مسار خط األنابيب المزمع 
سلطنة عمان ليمر عبر مياه أكثر عمقاً، وبطول أقل عن ما كان مخططاً، وأن المشروع في 
طور التصميم الهندسي ويتوقع طرح مناقصة تنفيذه قبل نهاية عام 2016. كما صرحت شركة 
)National Iranian Gas Export, NIGEC( اإليرانية بأنها تتوقع االنتهاء من تنفيذ الخط 
أواخر عام 2018، وتصدير أولى كميات الغاز في مطلع عام 2019، أي بتأخر عام واحد عن 

ما كان مخططًاً في السابق.
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اجلـــزء الثاين

أنشطة املنظمة
خالل لعام 2016
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انشطة المنظمة خالل عام 2016

الفصل األول
مجلس الوزراء والمكتب التنفيذي

أوال: مجلس الوزراء

السادس  اجتماعه  للبترول  المصدرة  العربية  األقطار  منظمة  وزراء  مجلس  عقد 
مصر  جمهورية   – القاهرة  بمدينة  الوزراء  معالي  مندوبي  مستوى  على  والتسعين 
العربية بتاريخ 9 شعبان 1437 هجرية الموافق 16 أيار/مايو 2016 ميالدية، برئاسة 
سعادة الشيخ طالل ناصر العذبي الصباح، ممثل دولة الكويت في المكتب التنفيذي، كما 
عقد المجلس اجتماعه السابع والتسعين بمدينة القاهرة – جمهورية مصر العربية بتاريخ 
23 ربيع األول 1438 هجرية الموافق 22 كانون األول/ديسمبر 2016 ميالدية، برئاسة 
معالي األستاذ عصام عبد المحسن حمد المرزوق، وزير النفط وزير الكهرباء والماء 

في دولة الكويت، التي كانت لها رئاسة الدورة لعام 2016. 

وفيما يتعلق بالقرارات التي اتخذها المجلس لهذا العام، يمكن الرجوع إلى البيانين 
الصحفيين الصادرين عن اجتماعي المجلس الملحقين بهذا التقرير.

ثانيا: المكتب التنفيذي

الرابع  اجتماعه  للبترول  المصدرة  العربية  األقطار  لمنظمة  التنفيذي  المكتب  عقد 
واألربعين بعـد المائة بمدينة القاهـرة -  جمهورية مصر العربية بتاريخ 7-8 شعبان 
1437 هجرية الموافق 14-15 أيار/مايو 2016 ميالدية، إلعداد جدول أعمال االجتماع 
السادس والتسعين لمجلس وزراء المنظمة )على مستوى المندوبين(، كما عقد اجتماعه 
الخامس واألربعين بعد المائة بدولة الكويت بتاريخ 15-16 محرم 1438 هجرية الموافق 
16-17 تشرين األول/أكتوبر 2016 ميالدية، وذلك للنظر في ميزانيتي كل من األمانة 
االجتماع  إلى  بشأنها  المناسبة  التوصيات  ورفع   ،2017 لعام  القضائية  والهيئة  العامة 
بعد  واألربعين  السادس  اجتماعه  عقد  كما  المنظمة.  وزراء  لمجلس  والتسعين  السابع 
المائة بمدينة القاهرة – جمهورية مصر العربية بتاريخ 9-10 ربيع األول 1438هجرية 
الموافق 8-9 كانون األول/ديسمبر 2016 ميالدية، وذلك إلعداد جدول أعمال مجلس 

وزراء المنظمة في اجتماعه السابع والتسعين المشار إليه أعاله.
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انشطة المنظمة خالل عام 2016

الفصل الثاني
األمانــــــــة العامـــــة

أوال: الدراسات واألوراق والتقارير
والذي   ،2016 لعام  السنوي  برنامجها  بتنفيذ  أوابك  لمنظمة  العامة  األمانة  قامت 
يتضمن إنجاز الدراسات واألوراق البحثية ذات الصلة بالصناعات البترولية سواء الفنية 
أو  المؤتمرات واإلجتماعات والندوات  بتنظيم  يتعلق  فيما  أو اإلقتصادية، وكذلك  منها 

المشاركة فيها.

وفيما يلي استعراض لنشاطات األمانة العامة في هذين المجالين.

1- الدراسات:

1-1: دراسة حول »حرق الغاز على الشعلة«

ــر  ــعلة والنظ ــى الش ــاز عل ــرق الغ ــوع ح ــتعراض موض ــى اس ــة إل ــدف الدراس ته
فــي التوجهــات العالميــة نحــو الحــد مــن عمليــات الحــرق. كمــا تســتعرض دور الــدول 
العربيــة فــي عمليــات حــرق الغــاز مــع بعــض التجــارب المتميــزة فــي مجــال تخفيــض 

الكميــات المحروقــة.

ــة  ــف عام ــا تعاري ــدم الفصــل األول منه ــى خمســة فصــول، ق تشــتمل الدراســة عل
لمفــردات الموضــوع بــدءاً مــن تعريــف حــرق الغــاز مــروراً بأنــواع الشــعالت وكفــاءة 
االحتــراق وتركيــب الغــاز وأســباب الحــرق، واهتــم الفصــل الثانــي بالبحــث فــي الحجــم 
الحقيقــي لكميــات الغــاز التــي تحــرق فــي مختلــف مناطــق العالم وطريقــة تقديرهــا ودقة 
ــة تقليــص حجــم الغــاز المحــروق،  ــرد الفصــل الثالــث لشــرح اتفاقي ــر، وأف هــذا التقدي
بينمــا تضمــن الفصــل الرابــع أمثلــة عمليــة عــن حــرق الغــاز فــي بعــض الــدول العربيــة 
ــة  ــة واالقتصادي ــار البيئي ــي اآلث ــر ف ــس فنظ ــل الخام ــا الفص ــم. أم ــض دول العال وبع
لحــرق الغــاز. وُختمــت الدراســة بمناقشــة وتلخيــص لمــا تــم اســتعراضه فيهــا، إضافــة 

إلــى بعــض المقترحــات.
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ومــن أهــم مــا خلصــت إليــه الدراســة أنــه مــن غيــر الممكــن عمليــا إيقــاف حــرق 
الغــاز بشــكل نهائــي فــي الصناعــة البتروليــة )ســواء فــي مراحــل االستكشــاف واإلنتــاج 
أو فــي النقــل والتكريــر(، لكــن الــذي يمكــن إدارتــه والحــد منــه هــو الحــرق الروتينــي 
للغــاز فقــط. واســتناداً إلــى تقديــرات كميــات الغــاز المحــروق المتداولــة عالميــاً، يمكــن 
تقديــر انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون الناتــج عــن حــرق الغــاز فــي العالــم ســنوياً 
بأقــل مــن 1% مــن كميــة غــاز ثانــي أكســيد الكربــون اإلجماليــة التــي ينتجهــا العالــم من 
مصــادر أخــرى. وأوضحــت الدراســة أن الــدول العربيــة تعــد مــن الــدول الرائــدة فــي 

مجــال الحــد مــن حــرق الغــاز رغــم التكلفــة العاليــة لهــذه العمليــات.

1-2: دراسة حول »إنتاج الوقود األنظف في الدول األعضاء في أوابك«

تهــدف الدراســة إلــى إلقــاء الضــوء علــى الوضــع الراهــن إلنتــاج المنتجــات 
البتروليــة فــي الــدول األعضــاء فــي أوابــك ومقارنتــه بمناطــق العالــم األخــرى. وأهــم 
ــات  ــة لمواصف ــر العالمي ــة المعايي ــن مواكب ــي ع ــض المصاف ــق بع ــي تعي ــباب الت األس
ــك  ــي دول أواب ــط ف ــي النف ــدرة مصاف ــين ق ــة لتحس ــول الممكن ــود األنظــف. والحل الوق
ــى ربحيتهــا  ــة، مــع المحافظــة عل ــر العالمي ــاج الوقــود األنظــف وفــق المعايي ــى إنت عل

ــة. ــواق العالمي ــي األس ــية ف ــا التنافس وقدرته

ــف  ــن الفصــل األول مقدمــة للتعري جــاءت الدراســة فــي خمســة فصــول، يتضم
بمواصفــات وقــود النقــل وتصنيفهــا، وأثــر تعديــل كل مواصفــة مــن هــذه المواصفــات 
علــى نســبة االنبعاثــات المنطلقــة إلــى الهــواء الجــوي. ويتنــاول الفصــل الثانــي المراحل 
التاريخيــة التــي مــرت بهــا عمليــة إصــدار المواصفــات القياســية لجــودة وقــود النقــل 
ــة  ــط لتلبي ــي النف ــارات مصاف ــث خي ــش الفصــل الثال ــم. ويناق ــي بعــض مناطــق العال ف
ــل. يســتعرض الفصــل الرابــع التطــورات  ــود النق ــات القياســية لوق ــات المواصف متطلب
التاريخيــة للمواصفــات القياســية الوطنيــة لوقــود النقــل فــي الــدول األعضــاء فــي أوابــك 
ــل  ــل مراح ــاول بالتفصي ــس فيتن ــل الخام ــا الفص ــة. أم ــة الماضي ــود الثالث ــالل العق خ
تطــور إصــدار المواصفــات القياســية لوقــود النقــل فــي كل دولــة مــن الــدول األعضــاء 

فــي أوابــك. 

واختتمــت الدراســة ببعــض االســتنتاجات والتوصيــات التــي تؤكــد علــى ضــرورة 
تعزيــز التعــاون والتنســيق وتبــادل الخبــرات بيــن الــدول األعضــاء فــي مجــال إنتــاج 
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ــي دعــم االقتصــاد  ــا اإلســتراتيجية ف ــق أهدافه ــا مــن تحقي ــا يمكنه ــود األنظــف بم الوق
الوطنــي والمحافظــة علــى صحــة المواطنيــن وســالمة البيئــة مــن التلــوث.

1-3: دراســة حــول »المرافــئ العائمــة الســتقبال وتخزيــن الغــاز الطبيعــي المســال 
وإعادتــه إلــى الحالــة الغازيــة«

تهــدف الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى زيــادة انتشــار اســتخدام المرافــئ العائمــة 
الســتقبال وتخزيــن الغــاز الطبيعــي المســال وإعادتــه إلــى الحالــة الغازيــة خــالل 
العقــد الماضــي كخيــار اســتراتيجي هــام لمواكبــة تنامــي الطلــب العالمــي علــى الغــاز 
ــدة  ــادة نســبة االعتمــاد عليــه فــي مزيــج الطاقــة، وظهــور أســواق جدي الطبيعــي، وزي

ــة. ــكا الجنوبي للغــاز الطبيعــي المســال فــي منطقتــي الشــرق األوســط وأمري

تشــتمل الدراســة علــى ثالثــة فصــول اســتعرض الفصــل األول أنــواع مرافــئ 
ــاول  اســتقبال الغــاز الطبيعــي المســال ومكوناتهــا األساســية، ومنظومــة تشــغيلها، وتن
ــاً،  ــا عالمي ــال وتوزيعه ــي المس ــاز الطبيع ــتقبال الغ ــئ اس ــي تطــور مراف الفصــل الثان
ــئ العائمــة،  ــي للســوق العالمــي للمراف بينمــا اســتعرض الفصــل الثالــث المشــهد الحال

ــتقبلية. ــاق المس واآلف

ومــن أهــم مــا خلصــت إليــه الدراســة أن المرافــئ العائمــة الســتقبال الغــاز الطبيعــي 
ــا المســتخدمة  قــد شــهدت تطــوراً كبيــراً فــي ســعاتها التخزينيــة، وتنوعــت التكنولوجي
فــي عمليــات تبخيــر الغــاز الطبيعــي المســال، ممــا ســاهم فــي تعزيز قــدرة تلــك المرافئ 
علــى تلبيــة احتياجــات بعــض الــدول مــن الغــاز الطبيعــي، كمــا أنــه مــن المتوقــع زيــادة 

الطلــب العالمــي علــى مشــاريع إنشــاء هــذه المرافــئ.

  1-4 : “تطــور خارطــة ســوق النفــط العالميــة واالنعكاســات المحتملــة علــى الــدول  
األعضــاء فــي أوابــك”.

ــة خــالل  ــط العالمي ــي خارطــة ســوق النف ــى رصــد التطــورات ف ــة إل  تهــدف الدراس
فتــرة العقــد الماضــي، وبيــان االنعكاســات المحتملــة علــى الــدول األعضــاء فــي منظمــة 
ــويقية  ــة وتس ــات إنتاجي ــاع سياس ــة إتب ــي إمكاني ــر ف ــى النظ ــاعد عل ــا يس ــك، مم أواب
ــاً للمســتجدات األخيــرة، وقــد يكــون مــن شــأن ذلــك تحقيــق التــوازن فــي  مناســبة وفق
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ســوق النفــط العالميــة، وإســتقرار األســعار وتحقيــق عوائــد نفطيــة مناســبة التــي تعــد 
ــدول األعضــاء. ــي ال المصــدر الرئيســى للدخــل القومــى ف

تقع الدراســة في أربعة أجزاء رئيســية، خصص الجزء األول منها الســتعراض 
تطــور اإلمــدادات والطلــب العالمــى علــى النفــط الخــام وفــق المجموعــات الدوليــة 
الرئيســية. أمــا الجــزء الثانــي، فيســتعرض التطــور فــي مســتويات أســعار النفــط 
ــة، وكــرس الجــزء  ــي األســواق الرئيســية العالمي ــة الرئيســية ف والمنتجــات النفطي
الثالــث لمتابعــة تطــور خارطــة تجــارة النفــط العالميــة وفــق المجموعــات الدوليــة 
ــى  ــوء عل ــاء الض ــم ألق ــة ت ــن الدراس ــر م ــع واألخي ــزء الراب ــي الج ــية. وف الرئيس
ــى  ــة عل ــة واالنعكاســات المحتمل ــط العالمي ــاق المســتقبلية لخارطــة ســوق النف االَف
الــدول األعضــاء فــي منظمــة أوابــك، واختتمــت الدراســة بخالصــة و بعــض 

ــات. التوصي

ــاق المســتقبلية لخارطــة ســوق النفــط  ومــن أهــم مــا خلصــت إليــه الدراســة أن االّف
العالميــة تحمــل فــي طياتهــا العديــد مــن التحديــات للــدول األعضــاء فــي منظمــة أوابــك، 
والتــي مــن أهمهــا الحفــاظ علــى حصــة مناســبة فــي ســوق النفــط العالميــة، وذلــك فــي 
ضــوء االنخفــاض األخيــر فــي أســعار النفــط الخــام نتيجــة ارتفــاع اإلمــدادات النفطيــة 
مــن دول خــارج أوبــك وبخاصــة النفــط الصخــري مــن أمريــكا الشــمالية، بالتزامــن مــع 
تباطــؤ نمــو الطلــب العالمــي علــى النفــط بشــكل عــام بســبب ضعــف األداء االقتصــادي 

فــي عــدد مــن الــدول المســتوردة للنفــط.  

 

1-5 :»صناعــة النفــط والغــاز الطبيعــي غيــر التقليديــة خــارج أمريــكا الشــمالية 
وآفاقهــا المســتقبلية« .

تهــدف الدراســة، بالدرجــة األســاس إلــى إلقــاء الضــوء علــى صناعــة النفــط والغــاز 
الطبيعــي غيــر التقليديــة فــي دول خــارج أمريــكا الشــمالية وآفاقهــا المســتقبلية. 

ــول  ــة ح ــذة عام ــاء نب ــا إلعط ــرس أوله ــزاء ك ــة أج ــى ثماني ــة، عل ــمل الدراس تش
ــم، وتطــرق الجــزء الثانــي  ــة وأهميتهــا فــي العال ــر التقليدي مصــادر النفــط والغــاز غي
إلــى مناقشــة احتياطيــات وإنتــاج النفــط والغــاز الصخــري فــي العالــم وخصــص الجــزء 
ــا الجــزء  ــم.  أم ــي العال ــاز الصخــري ف ــط والغ ــاج النف ــاق إنت ــى آف الثالــث للتطــرق إل
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ــي بعــض دول  ــط والغــاز الصخــري ف ــى مســتقبل صناعــة النف ــد تطــرق إل ــع فق الراب
ــة جــداً فــي  ــم.  وخصــص الجــزء الخامــس للتطــرق إلــى النفــوط الثقيل ومناطــق العال
فنزويــال. وخصــص الجــزء الســادس إلــى مناقشــة الســجيل النفطــي.  وتــم فــي الجــزء 
الســابع مناقشــة تحويــل الغــاز إلــى ســوائل والفحــم إلــى ســوائل وتطــرق الجــزء الثامــن 
إلــى اآلفــاق المســتقبلية لمصــادر النفــط والغــاز غيــر التقليديــة خــارج امريــكا الشــمالية 
الدراســة بالخالصــة  الــدول األعضــاء. واختتمــت  المحتملــة علــى  واالنعكاســات 

ــتنتاجات. واالس

ــبيل  ــى س ــر، عل ــاء نذك ــدول األعض ــى ال ــة عل ــات المحتمل ــوص االنعكاس وبخص
المثــال ال الحصــر، أن تزايــد اســتغالل مصــادر النفــط والغــاز غيــر التقليديــة خــارج 
ــط  ــية للنف ــة السياس ــي الجغرافي ــر ف ــر أكب ــى تغيي ــيؤدي إل ــة الشــرق األوســط س منطق
والغــاز وتغييــر فــي نمــط خارطــة تجــارة النفــط والغــاز العالميــة. كمــا إن مزيــداً مــن 
الطاقــات االنتاجيــة اإلضافيــة للغــاز مــن المصــادر غيــر التقليديــة فــي دول العالــم قــد 
ــي  ــة الت ــدة المنافس ــادة ح ــة وزي ــات العربي ــة البتروكيمياوي ــى صناع ــلباً عل ــس س ينعك
ــم رئيســي لصناعــة  ــود ولقي ــر وق ــاز يعتب ــك الصناعــة خصوصــاً وأن الغ ــا تل تواجهه

البتروكيمياويــات.

ــي  ــع الحال ــك: الواق ــة أواب ــي منظم ــاء ف ــدول األعض ــي ال ــة ف ــج الطاق  1-6 :“مزي
وفــرص التنــوع”.

تهــدف الدراســة، بالدرجــة األســاس إلــى اســتعراض الواقــع الحالــي لمزيــج الطاقــة 
فــي الــدول األعضــاء فــي منظمــة أوابــك، واســتطالع مالمحــه الرئيســية، واستشــراف 
ــة  ــوارد المتاح ــق منظــور الم ــدول وف ــذه ال ــي ه ــة ف ــج الطاق ــي مزي ــوع ف ــرص التن ف

واألهــداف المعلنــة.

تشــتمل الدراســة علــى ســتة أجــزاء رئيســية كــرس أولهــا للتعريــف بموقــع الــدول 
ــي  ــة العالمــي، وتطــرق الجــزء الثان ــزان الطاق ــي مي ــك ف ــة أواب ــي منظم األعضــاء ف
إلــى اســتهالك الطاقــة فــي الــدول األعضــاء، بينمــا اســتعرض الجــزء الثالــث المزيــج 
ــاق  ــدول األعضــاء. وخصــص الجــزء الرابــع الستشــراف اآلف ــة فــي ال ــي للطاق الحال
المســتقبلية لمزيــج الطاقــة فــي الــدول األعضــاء، واســتعرض الجــزء الخامــس فــرص 
ــر  ــادس واألخي ــزء الس ــدم الج ــاء، وق ــدول األعض ــي ال ــة ف ــج الطاق ــي مزي ــوع ف التن

النتائــج والتوصيــات التــي توصلــت إليهــا الدراســة.
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ومــن أهــم مــا خلصــت إليــه الدراســة أن المــوارد الهائلــة لمصــادر الطاقــة المتجــددة 
المتوفــرة فــي الــدول األعضــاء، وخاصــة الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح، تؤكــد علــى 
ــل هــذه المــوارد  ــل لمث ــر ملمــوس فــي توظيــف اإلســتخدام األمث ــة إحــداث تغيي إمكاني
فــي الــدول األعضــاء، لتوفــر رافــداً مهمــاً للنفــط والغــاز فــي مزيــج الطاقــة المحلــي،  

ولتعظيــم مصــادر الدخــل عــن طريــق تحريــر المزيــد مــن النفــط والغــاز للتصديــر.

 

 1-7 : »اآلفــاق المســتقبلية لمصــادر الطاقــة المختلفــة فــي مزيــج الطاقــة العالمــي 
حتــى عــام 2040«.

تهــدف الدراســة إلــى تتبــع الواقــع الحالــي والتطــورات المســتقبلية المتوقعــة 
ــي  ــة ف ــة حصــة كل مصــدر مــن المصــادر المختلف ــة ومعرف ــة المختلف لمصــادر الطاق
مزيــج الطاقــة العالمــي، وبيــان الــدور المتوقــع أن يلعبــه كل مــن النفــط والغــاز الطبيعــي 

ــة.  ــة المســتقبلية مــن الطاق ــة االحتياجــات العالمي ــي تلبي ف

تشــتمل الدراســة علــى ثالثــة أجــزاء رئيســية حيــث اســتعرض الجــزء األول 
ــص  ــا يخ ــة فيم ــة وخاص ــة المختلف ــادر الطاق ــاع مص ــي أوض ــة ف ــورات الراهن التط
االحتياطيــات ومســتويات الطلــب واإلمــدادات، والتجــارة، وذلــك حســب المناطــق 
المســتقبلية  التوقعــات  الثانــي  الجــزء  وتنــاول  المختلفــة.  الدوليــة  والمجموعــات 
لالمــدادات والطلــب علــى مصــادر الطاقــة والعوامــل األساســية المحــددة لالتجاهــات 
المســتقبلية للطلــب علــى الطاقــة. وقــدم الجــزء الثالــث توقعــات حــول حجــم الفائــض أو 
العجــز فــي مصــادر الطاقــة بحســب المناطــق المختلفــة مــن أجــل إبــراز الــدور المتوقــع 
أن يلعبــه كل مــن النفــط والغــاز الطبيعــي، وخاصــة مــن الــدول األعضــاء، فــي ميــزان 

ــة. ــات المختلف ــيناريوهات التوقع ــى س ــاء عل ــي بن ــة العالم الطاق

ومــن أهــم مــا خلصــت إليــه الدراســة، فيمــا يخــص النفــط أن الــدول األعضــاء فــي 
ــن  ــل ســيواجه عــدد م ــي المقاب ــط، وف ــاج النف ــي إنت ــض ف ــك ســتتمتع بفائ ــة أواب منظم
الــدول والمناطــق الرئيســية عجــزا ملموســا فــي النفــط، وخاصــة فــي الصيــن والهنــد 

ــدول اآلســيوية األخــرى.   ــان، وال ــات المتحــدة والياب والوالي

وفيمــا يتعلــق بالغــاز الطبيعــي، فــان األســواق اآلســيوية التــي تتمثــل بصــورة 
أساســية فــي كل مــن الصيــن واليابــان وكوريــا الجنوبيــة، ستشــكل األســواق الحيويــة 
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ــة  ــدول األعضــاء، فضــال عــن األســواق األوروبي ــن ال ــاز الطبيعــي م لصــادرات الغ
التــي ســتكون ســوقا هامــة بالنســبة لصــادرات الغــاز الطبيعــي مــن الــدول األعضــاء 

ــن الصــادرات الروســية. ــة م رغــم المنافســة المتوقع

2- األوراق:

2-1: ورقة بعنوان »الصناعات البترولية الالحقة: التحديات والفرص«

التكريــر  صناعتــي  فــي  الحديثــة  »التطــورات  مؤتمــر  إلــى  الورقــة  قدمــت 
ــرة 19-17  ــي الفت ــن، ف ــة البحري ــة - مملك ــي المنام ــد ف ــذي عق ــات« ال والبتروكيماوي

نيســان/أبريل2016.

تناولــت التحديــات التــي تواجــه صناعتــي التكريــر والبتروكيماويــات فــي العالــم، 
ومــن أهمهــا:

انخفــاض الربحيــة بســبب صعوبــة بيئــة األعمــال التــي تحيــط بصناعتــي 	 
والبتروكيماويــات. التكريــر 

تقلـــبات أســعار النفـــط واللقائــم فــي األســـواق العالميــة، وخصـــوصاً فــي الفترة 	 
األخيــرة التــي وصلــت فيهــا أســعار النفــط إلــى قيــم منخفضـــة. 

المنافسة الشديدة في أسواق المنتجات البترولية.	 
ــاج 	  ــة بإنت ــة الخاص ــريعات البيئي ــات التش ــي متطلب ــن تنام ــة ع ــاء الناتج األعب

ــف. ــود األنظ الوق
ــتثمارات 	  ــتلزم اس ــذا يس ــم، وه ــي العال ــة ف ــام المنتج ــوط الخ ــة النف ــي نوعي تدن

ــة  ــواع الثقيل ــر األن ــط لتكري ــي النف ــة مصاف ــين مرون ــف لتحس ــة التكالي باهظ
والحامضيــة. 

تقلبــات هيــكل الطلــب علــى المنتجــات البتروليــة فــي األســواق العالميــة، ممــا 	 
ــي  ــر ف ــات التكري ــة عملي ــى بني ــة عل يســتوجب إجــراء تعديــالت باهظــة التكلف

مصافــي النفــط بمــا يتناســب مــع التغيــرات الطارئــة.
كما استعرضت الورقة بعض اإلجراءات المتبعة لمواجهة تلك التحديات، أهمها:

تحســين مرونــة مصافــي النفــط لتكريــر أنــواع النفــط الخــام الثقيلــة والحامضية، 	 
وتمكينهــا مــن إنتــاج الوقــود األنظــف بمواصفــات متوافقــة مــع متطلبــات 

ــة. ــر الدولي المعايي
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تعزيــز إجــراءات خفــض االنبعاثــات الناتجــة عــن عمليــات صناعتــي التكريــر 	 
والبتروكيماويــات.

تحســين األداء التشــغيلي وكفــاءة إنتــاج منشــآت الصناعــة البتروليــة، وتعزيــز 	 
التكامــل بيــن صناعتــي التكريــر والبتروكيماويــات.

تعزيز التعاون بين شركات النفط الوطنية والعالمية.	 
االهتمــام ببنــاء القــدرات وتحســين كفــاءة وخبــرة العامليــن فــي الصناعــة 	 

البتروليــة.
دعم أنشطة البحث العلمي.  	 

2-2: ورقة بعنوان »برامج تحسين أداء صناعة تكرير النفط في الدول العربية«

التكريــر  صناعتــي  فــي  الحديثــة  »التطــورات  مؤتمــر  إلــى  الورقــة  قدمــت 
ــرة 19-17  ــي الفت ــن، ف ــة البحري ــة - مملك ــي المنام ــد ف ــذي عق ــات« ال والبتروكيماوي

.2016 نيســان/أبريل 

تضمنت الورقة المحاور الرئيسية التالية:
11 نظرة شاملة على صناعة التكرير في الدول العربية..
21 العوامل المؤثرة في أداء صناعة تكرير النفط في الدول العربية..
31 استراتيجيات تحسين أداء صناعة تكرير النفط في الدول العربية..
41 انعكاســات ونتائــج مشــاريع تحســين األداء علــى مســتقبل صناعــة تكريــر النفــط .

فــي الــدول العربيــة.
51 أمثلــة عمليــة لتطبيــق برنامــج تحســين أداء مصافــي النفــط فــي بعــض الــدول .

األعضــاء.

في الختام استعرضت الورقة بعض االستنتاجات والتوصيات، أهمها:
يؤثــر فــي مســتوى أداء وربحيــة مصافــي النفــط فــي الــدول العربيــة العديــد مــن 	 

العوامــل، منهــا مــا يتعلــق بخصائــص المصفــاة وتركيــب عملياتهــا التكريريــة 
ــادي  ــع االقتص ــط بالوض ــا يرتب ــا م ــا، ومنه ــي تمتلكه ــوارد الت ــا والم وطاقته

للدولــة ولبيئــة األعمــال التــي تعمــل بهــا المصفــاة.
ــم 	  ــن دول العال ــا م ــة كغيره ــدول العربي ــي ال ــط ف ــر النف ــة تكري ــه صناع تواج

ــى  ــن عل ــع القائمي ــا دف ــذا م ــا، وه ــى خفــض ربحيته ــؤدي إل ــدة ت ــات عدي تحدي
هــذه الصناعــة إلــى تطبيــق برامــج تحســين األداء لخفــض الفاقــد وتحســين قــدرة 
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المصافــي علــى إنتــاج مشــتقات ذات مواصفــات عاليــة الجــودة، بأقــل تكاليــف 
ــة المعــدات.  ممكنــة مــع المحافظــة علــى ســالمة وجاهزي

ــين 	  ــج تحس ــق برام ــال تطبي ــي مج ــاً ف ــاطاً ملحوظ ــة نش ــدول العربي ــهد ال تش
األداء، بهــدف تحســين القــدرة التنافســية فــي األســواق العالميــة.

إن التعــاون بيــن الشــركات الوطنيــة وشــركات النفــط العالميــة فــي مجــال تنفيــذ 	 
المشــاريع المشــتركة، يســاهم فــي تعزيــز تبــادل الخبــرات بين الشــركاء وتقاســم 

المخاطــر ونقــل التكنولوجيــا.
علــى الرغــم مــن التقــدم الملحــوظ الــذي أحــرز فــي الــدول العربيــة فــي مجــال 	 

ــى اتخــاذ  ــت بحاجــة إل ــه مازال ــة، إال أن ــي الســنوات الماضي تحســين األداء، ف
ــة. ــى المســتويات العالمي ــد مــن اإلجــراءات للوصــول إل المزي

ــي  ــاء ف ــدول األعض ــي ال ــات ف ــة البتروكيماوي ــور صناع ــوان »تط ــة بعن 2-3: ورق
ــك« ــة أواب منظم

التكريــر  صناعتــي  فــي  الحديثــة  »التطــورات  مؤتمــر  إلــى  الورقــة  قدمــت 
ــرة 19-17  ــي الفت ــن، ف ــة البحري ــة - مملك ــي المنام ــد ف ــذي عق ــات« ال والبتروكيماوي

.2016 نيســان/أبريل 

استعـــرضت الورقــة أهــم تطــورات صناعــة البتروكيماويــات فــي الــدول األعضــاء 
ــة  ــن صناع ــة ع ــرة عام ــملت نظ ــاور وش ــدة مح ــالل ع ــن خ ــك م ــة أواب ــي منظم ف
ــي  ــات والت ــات البتروكيماوي ــوق منتج ــم س ــت حج ــة وتضمن ــات العالمي البتروكيماوي
بلغـــت حوالــي 491 مليــون طــن ســنوياً بقيمــة إجماليــة 550 مليــار دوالر تقريبــاً لعــام 
2014 ومــن المتوقــع أن يصــل حجــم الســوق العالمــي إلــى حوالــي 666 مليــون طــن 
ســنوياً بقيمــة إجماليــة 885 مليــار دوالر تقريبــا فــي العــام 2022 وبمعــدل نمــو تراكمي 
ســنوي 6.5%. بينــت الورقــة أن أســـواق الواليــات المتحــدة األمريكيــة وبعـــض الــدول 
األســيوية مثــل الصيــن والهنــد واليابــان تصنــف فــي المراتــب األربعــة األولــى علــى 
التوالــي كأكبـــر أســـواق مستهـــلكة للبوليمرات وذلك طـــبقاً لتصنيـــف عــام 2015 وهو 
ــاويات  ــاً لصناعــات البتروكيمـ ــل عنصــراً جاذب ــن أن األســواق اآلســيوية تمث ــا يـبيـ م

الالحقـة. النهـائية 

كمــا اســتعرضت الورقــة أهــم تحديــات صناعــة البتروكيماويــات فــي الــدول 
ــات  ــورة غــاز الســجيل فــي الوالي األعضــاء المصــدرة للبتــرول )أوابــك(، وشــملت ث
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المتحــدة حيــث أصبــح اإلنتــاج علــى المســتوى التجــاري منــذ العــام )2010/2009(، 
وذلــك نظــراً لتطــور تكنولوجيــا اإلنتــاج وهــو مــا ســاهم بشــكل كبير فــي إنتــاج اإليثيلين 

ــا.  بأســعار تنافســية مقارنــةً بأســعار لقيــم النافث

كمــا تــم اســتعراض مشــهد صناعــة البتروكيماويــات خــالل الفتــرة األخيــرة، حيــث 
ــاج اإليثيليــن  ــة فــي إنت ــم كلف ــر أقــل مناطــق العال ــة الشــرق األوســط تعتب تبيــن أن منطق
وذلــك علــى الرغــم مــن قيــام المملكــة العربيــة الســعودية برفــع ســعر غــاز اإليثــان بنســبة 
133% حيــث أصبــح 1.75 دوالر لــكل مليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة بــدالً مــن 75 
ســنت لــكل مليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة، بينمــا يبلــغ ســعر غــاز اإليثــان بالواليــات 
ــة،  ــة النقدي ــة، وأن التكلف ــة بريطاني ــكل مليــون وحــدة حراري ــي 4 دوالر ل المتحــدة حوال
وهــي المصروفــات الالزمــة إلنتــاج اإليثيليــن فــي كل مــن أوروبــا والصيــن والــذي يعتمد 
ــات  ــي الوالي ــن ف ــاج اإليثيلي ــة إنت ــن تكلف ــرة م ــي 2.5 م ــى بحوال ــا أعل ــم النافث ــى لقي عل
المتحــدة األمريكيــة وأعلــى بحوالــي 6 مــرات مــن إنتــاج اإليثيليــن فــي الشــرق األوســط.

أوضحــت الورقــة كذلــك أن الصيــن تمتلــك احتياطيــات كبيــرة مــن الفحــم ذو القيمــة 
االقتصاديــة المنخفضــة والــذي مكنهــا مــن إنتــاج كميــات ضخمــة مــن الميثانــول. 

ــل  ــة تمث ــات الحيوي ــاج البتروكيماوي ــا إنت ــى أن تكنولوجي ــة إل ــارت الورق ــا أش كم
ــل أيضــاً فرصــة  ــدول األعضــاء وتمث ــي ال ــات ف ــد لصناعــة البتروكيماوي تحــدي جدي

ــد. ــدى البعي ــى الم ــل عل ــا يظ ــة، إال أن تأثيره ــات بتروكيماوي ــاج منتج إلنت

واختتمــت الورقــة باســتعراض أهــم التحديات التــي تواجه صناعــة البتروكيماويات 
فــي الــدول األعضــاء فــي منظمــة أوابــك والتي تتمثــل في:

إنتاج غاز السجيل بالواليات المتحدة األمريكية بأسعار تنافسية.	 
ــة 	  ــة المنخفض ــة االقتصادي ــم ذو القيم ــن الفح ــن م ــي الصي ــول ف ــاج الميثان إنت

وبكميــات كبيــرة إلنتــاج األوليفيانــات.
ــر 	  ــا تأثي ــون له ــي ســوف يك ــة والت ــات الحيوي ــا البتروكيماوي تطــور تكنولوجي

ــد. ــى المــدى البعي عل
ــة 	  ــى اســتخدام الغــازات الثقيل ــدول األعضــاء فــي منظمــة أوابــك عل ــز ال تركي

والســوائل مثــل خليــط )اإليثــان/ بروبــان، اإليثــان/ بيوتــان، المتكاثفــات والنافثا( 
كلقيــم لصناعــة البتروكيماويــات، نظــراً لعــدم إمكانيــة إقامــة توســعات جديــدة 

اعتمــاداً علــى غــاز اإليثــان فقــط.
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توضيــح مميــزات موقــع الــدول األعضــاء فــي منظمــة أوابــك واالســتفادة بــه 	 
فــي التصديــر إلــى األســواق العالميــة. 

ــة  ــة المســتدامة: حال ــق التنمي ــي تحقي ــي ف ــاز الطبيع ــوان »دور الغ ــة بعن 2-4: ورق
ــة« ــدول العربي ال

ــراء  ــة خب ــة لمجموع ــدورة الثالث ــات ال ــالل فعالي ــة خ ــة ورق ــة العام ــت األمان قدم
الغــاز بلجنــة األمــم المتحــدة االقتصاديــة ألوروبــا، التــي عقــدت بمقــر األمــم المتحــدة 

ــان/أبريل 2016.  ــي 21 و 22 نيس ــرا يوم ــف، سويس ــة جني ــي مدين ف
تضمنــت الورقــة ثــالث محــاور رئيســية تعكــس واقــع وآفــاق صناعة الغــاز الطبيعي 
ــات الغــاز الطبيعــي،  ــى احتياطي ــث تطــرق المحــور األول إل ــة. حي ــدول العربي ــي ال ف
وتطــور إنتــاج الغــاز واســتهالك الغــاز الطبيعــي عربيــاً خــالل الفتــرة 2014-2004، 
والــذي بلغــت نســبته نحــو 5.3 فــي المائــة و5 فــي المائــة علــى التوالــي. وقــد أشــارت 
الورقــة إلــى أن الغــاز بــات يمثــل نحــو 48 فــي المائــة مــن إجمالــي اســتهالك الطاقــة 
األوليــة، وأن قطــاع الكهربــاء يســتحوذ وحــده علــى نحــو 49 فــي المائــة مــن إجمالــي 
الطلــب علــى الغــاز الطبيعــي، يليــه القطــاع الصناعــي بنســبة 26 فــي المائــة، ثــم قطــاع 
الطاقــة بنســبة 12.3 فــي المائــة، وقطــاع البتروكيماويــات بنســبة 9.7 فــي المائــة، بينمــا 
يســتحوذ القطــاع الســكني وقطــاع النقــل علــى النســبة المتبقيــة والبالغــة نحــو 3.1 فــي 

المائــة.
ــادرة األمــم  ــة برنامــج العمــل العالمــي لمب ــاول المحــور الثانــي مــن الورق بينمــا تن
المتحــدة »توفيــر طاقــة مســتدامة للجميــع«، وكيــف يمكــن للغــاز لعــب دوراً رئيســياً 
فــي عــدة مجــاالت قطاعيــة بمــا يحقــق التنميــة المســتدامة وخلــق مجتمعــات منخفضــة 

الكربــون بمــا يتوافــق مــع التجــارب العربيــة فــي هــذا الشــأن. 
ــة  ــتقبلية لصناع ــاق المس ــى اآلف ــد تطــرق إل ــة، فق ــن الورق ــث م ــور الثال ــا المح أم
الغــاز الطبيعــي فــي الــدول العربيــة. حيــث تمــت اإلشــارة إلــى أنــه جــاري تنفيــذ العديــد 
مــن المشــاريع التطويريــة فــي كل مــن مصــر، والســعودية، والجزائــر، واإلمــارات، 
ــو 180  ــة نح ــاهم بإضاف ــع أن تس ــي يتوق ــس، والت ــت، وتون ــان، والكوي ــر، وعم وقط

مليــار متــر مكعــب ســنوياً مــن الغــاز الطبيعــي. 
واختتمــت الورقــة بالتأكيــد علــى أهميــة الغــاز الطبيعــي فــي تلبيــة احتياجــات 
ــه  ــة المســتدامة، وأن ــداف التنمي ــق أه ــي تحقي ــة، ودوره ف ــن الطاق ــة م ــة العربي المنطق
يســاهم بشــكل فعــال فــي تحقيــق احتياجــات كافــة القطاعــات االقتصاديــة. وأن المنطقــة 
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ســتصبح ســوقاً واعــداً للغــاز الطبيعــي لمــا تشــهده مــن نمــو متزايــد فــي الطلــب عليــه، 
ومــن ثــم الحاجــة إلــى االســتيراد لعــدم كفايــة اإلنتــاج المحلــي فــي بعــض الــدول العربية 

لتلبيــة متطلبــات االســتهالك.

2-5: ورقــة بعنــوان »اســتراتيجية مصافــي النفــط فــي الــدول األعضــاء فــي أوابــك 
إلنتــاج الوقــود األنظــف مــع المحافظــة علــى الربحيــة«

ــر  ــر للتكري ــط العاش ــرق األوس ــر الش ــالل مؤتم ــة خ ــة ورق ــة العام ــت األمان قدم
والبتروكيمـــاويات )بتروتــك 2016( الــذي عـقــــد فــي المنامــة - مملكــة البحريــن خالل 
ــي  ــع الحال ــة اســتعراض الواق ــت الورق ــول/ ســبتمبر 2016، تضمن ــرة 26-29 أيل الفت
للمواصفــات القياســية الوطنيــة لوقــود النقــل فــي الــدول األعضــاء فــي أوابــك، وأهــم 
المعوقــات التــي تقــف أمــام إنتــاج الوقــود بمواصفــات متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة 
ــدول األعضــاء وأســبابها، والخطــط واإلجــراءات المتبعــة  فــي مصافــي النفــط فــي ال

لتذليــل تلــك الصعوبــات.
ــة،  ــدول العربي ــي ال ــر ف ــة التكري ــى صناع ــاملة عل ــرة ش ــة نظ ــتعرضت الورق اس
ــي 9.3  ــلغ حوال ــي تبـ ــة والت ــدول العربي ــي ال ــة ف ــة الحالي ــة التكريري ــت الطاق تضمن
مليــون ب/ي، وعــدد المصافــي 65 مصفــاة، حيــث تشــكل 10% مــن إجمالــي الطاقــة 
التكريريــة فــي العالــم، البالغــة 91.62 مليــون ب/ي وعـــدد المصـــافي 639 مصفــــاة، 
ــدول األعضــاء فــي أوابــك 8.53 مليــون ب/ي،  ــة فــي ال ــاقة التكريري ــلغ الطـ كمــا تبـ
وعــدد المصافــي العاملــة 54 مصفــاة، بحصــة 92% مــن إجمالــي الطاقــة التكريريــة 
فــي الــدول العربيــة. أمــا الــدول العربيــة غيــر األعضــاء فــي أوابــك فتمتلــك 11 مصفــاة 

ــون ب/ي.  ــا 0.772 ملي ــة قدره ــة إجمالي ــة تكريري بطاق
كمــا بينــت الورقــة مراحــل تطــور مواصفــات المشــتقات النفطيــة فــي الــدول العربية 
األعضــاء وغيــر األعضــاء فــي منظمــة األقطــار العربيــة المصــدرة للبتــرول )أوابــك(، 
وذلــك خــالل الفتــرة بيــن عامــي 2005-2014، واســتعرضت تطــورات مراحــل حظــر 
اســتخدام مركبــات الرصــاص لتحســين الرقــم األوكتانــي فــي الــدول العربيــة، وأشــارت 
ــتثناء  ــف اســتخدام الرصــاص، باس ــن وق ــت م ــد تمكن ــة ق ــدول العربي ــة ال ــى أن كاف إل
ــر  ــبب تأخ ــك بس ــي، وذل ــكل جزئ ــتخدم بش ــث يس ــن، حي ــراق، واليم ــر، والع الجزائ
ــاد  ــباب ابتع ــم أس ــة أه ــت الورق ــا تناول ــة. كم ــي القائم ــر المصاف ــاريع تطوي ــذ مش تنفي
قيــم مواصفــات المشــتقات النفطيــة فــي معظــم الــدول العربيــة عــن القيــم المتبعــة فــي 

المعاييــر العالميــة. 
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كمــا أشـــارت الورقــــــة إلــى اإلجـــراءات األخـــرى الهـــامة التــي تتخـــذها الــدول 
العربيــة لتحســين إنتــــــاج الوقـــود األنظـــف، كالمبـــــادرات التــي تقـــوم بهـــا كل مــن 
جامعــــة الــدول العربيـــة وهيـــئة التقـيـيـــس لـــدول مجلــــس التعــــاون لـــدول الخلـيـــج 
العربيــــة Gulf Standards Organisation، والتــي تهــدف إلــى صـــياغة معاييـــر 
محليــة لمواصفــات المشـــتقات النفطية في الدول العربيـــة ودول مجلـــس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربية، والتي يتوقـــع أن تســـاهم في تشجيـــع القائميـــن على صـــناعة التكـرير 
ــافي مــن تحســين  ــن المصـ ــي تمكـ ــراءات الت ــذ اإلجـ ــى تنفيـ ــربي عل ــي الوطــن العـ ف

مواصـــفات المشـــتقات النفطيــة بمــا يتـــالءم مــع المعاييـــر العالميــة.

ــا  ــي يمكنه ــي الت ــض المصاف ــك بع ــة تمتل ــدول العربي ــى أن ال ــة عل ــدت الورق وأك
إنتــاج مشــتقات ذات جــودة عاليــة، وفقــاً ألحــدث المعاييــر العالميــة، وخاصــة المصافــي 
المخصصــة للتصديــر إلــى األســواق العالميــة، كمصفــاة الرويــس فــي دولــة اإلمــارات 
ــع وســامرف  ــي ينب ــن، ومصاف ــة البحري ــي مملك ــاة ســترة ف ــة المتحــدة، ومصف العربي
وساســرف، وســاتورب فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ومصفــاة راس لفــان فــي دولــة 
قطــر، ومصفــاة الشــرق األوســط )ميــدور( فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، ومصفــاة 

صحــار فــي ســلطنة عمــان.

واختتمت الورقة ببعض االستنتاجات والتوصيات، أهمها:

تذليــل 	  النفــط علــى  فــي مســاعدة مصافــي  المتقدمــة  التكنولوجيــا  تســاهم 
األنظــف. الوقــود  إنتــاج  فــي  تعترضهــا  التــي  الصعوبــات 

يســاهم التــزام مصافــي النفــط العربيــة بمعاييــر مواصفــات المنتجــات البتروليــة 	 
ــة  ــاءة صناع ــين كف ــي تحس ــة ف ــة الصارم ــر العالمي ــع المعايي ــق م ــا يتواف بم
التكريــر فــي المنطقــة، وخصوصــاً بالنســبة للمصافــي المصممــة لتصديــر 

ــة.      ــى األســواق العالمي ــات إل المنتج

حقـــقت الــدول األعضــاء فــي أوابــك تـقـدمـــاً مهـــماً فــي تحـســـين المواصفــات 	 
القياســية الوطنيــة لوقــود النقــل فــي الســنوات العشــر الماضيــة، إال أنهــا ال تــزال 
بحاجـــة إلى المزيد من اإلجـــراءات التي تمكنـــها من إنـــتاج وقـــود وفـق أحـدث 

المعاييـر العالمـية. 
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التكريــر  2-6: ملصــق )Poster( بعنــوان »خطــط تحســين األداء فــي صناعــة 
العربيــة«

أعــدت األمانــة العامــة ملصقــا وعرضتــه خــالل مؤتمــر الشــرق األوســط العاشــر 
للتكرير والبتروكيـــماويات )بتروتك 2016( الذي عقـــد في المنـــامة - مملكة البحـــرين 

خــالل الفتــرة 26-29 أيلــول/ ســبتمبر 2016، تضمــن مــا يلــي:-
11 العوامل المؤثرة في أداء صناعة تكرير النفط في الدول العربية..
21 استراتيجيات تحسين أداء صناعة تكرير النفط في الدول العربية..
31 انعكاســات ونتائــج مشــاريع تحســين األداء علــى مســتقبل صناعــة تكريــر النفــط .

فــي الــدول العربيــة.

2-7: ورقــة إلــى االجتمــاع الســادس عشــر للخبــراء حــول بحــث إمكانيــات التعــاون 
فــي مجــال اســتثمار الغــاز الطبيعــي

قدمــت األمانــة العامــة ورقــة خــالل االجتمــاع الســادس عشــر للخبــراء حــول بحــث 
إمكانيــات التعــاون فــي مجــال اســتثمار الغــاز الطبيعــي فــي الــدول األعضــاء، الــذي 
عقــد فــي مقــر المنظمــة بدولــة الكويــت يومــي 26 و27 تشــرين األول/أكتوبــر 2016 
وشــارك فيــه )14( مختصــاً مــن الــدول األعضــاء، عـــالوة علــى وفــد األمـــانة العامـــة.

تناولــت الورقــة األنشــطة التــي قامــت بهــا األمانــة العامــة خــالل الفتــرة بيــن 
ــي  ــاز الطبيع ــع الغ ــة مواضي ــي متابع ــر ف ــادس عش ــر والس ــس عش ــاع الخام االجتم
عربيــا وعالميــا، باإلضافــة إلــى أهــم التطــورات التــي شــهدتها صناعــة الغــاز الطبيعــي 
فــي الــدول األعضــاء فــي منظمــة األقطــار العربيــة المصــدرة للبتــرول )أوابــك(. كمــا 
اســتعرضت أبــرز نتائــج الدراســات الفنيــة المتعلقــة بالغــاز التــي أعدتهــا األمانــة العامــة 

خــالل الفتــرة بيــن االجتماعيــن. 

ــدول  ــي ال ــي ف ــاز الطبيع ــارة الغ ــة وتج ــاق صناع ــع وآف ــوان »واق ــة بعن 2-8: ورق
العربيــة«

 INTERGAS( للغــاز العالميــة  القمــة  العامــة ورقــة خــالل  قدمــت األمانــة 
ــي/  ــرين الثان ــي 28 و29 تش ــا يوم ــس، فرنس ــة ني ــي مدين ــدت ف ــي عق Summit( الت
نوفمبــر 2016.  تناولــت احتياطيــات الغــاز الطبيعــي فــي الــدول العربيــة التــي بلغــت 
ــط  ــة متوس ــام 2015، باإلضاف ــة ع ــم نهاي ــات العال ــي احتياطي ــن إجمال ــو 27% م نح
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معــدالت نمــو إنتــاج واســتهالك الغــاز الطبيعــي ســنوياً خــالل العقــد الماضــي )2005-
2015( والتــي بلغــت نحــو 4.2% و4.6% علــى التوالــي. كمــا تطرقــت الورقــة إلــى 
أهميــة الغــاز الطبيعــي فــي مزيــج الطاقــة حيــث أصبــح يســاهم بنحــو 48% مــن إجمالي 
اســتهالك الطاقــة األوليــة، وأن الغــاز الطبيعــي بــات يلعــب دوراً رئيســيا فــي تحقيــق 
التنميــة المســتدامة فــي العديــد مــن القطاعــات مثــل قطــاع الكهربــاء الــذي يســاهم فيــه 
الغــاز بنســبة 63%، ممــا ســاهم بشــكل فعــال فــي تراجــع نســبة االنبعاثــات لــكل كيلــو 
وات ســاعة مــن الكهربــاء المولــدة. واســتعرضت الورقــة البنيــة التحتيــة لتصديــر الغــاز 
ــى األســواق  ــاز الطبيعــي المســال( إل ــب والغ ــر خطــوط األنابي ــه )عب الطبيعــي بنوعي
العالميــة، حيــث أشــارت إلــى أن المنطقــة العربيــة لديهــا نصــف الطاقــة اإلنتاجيــة للغــاز 
الطبيعــي المســال عالميــاً. واختتمــت الورقــة باســتعراض اآلفــاق المســتقبلية لصناعــة 
ــض  ــي بع ــة ف ــاريع تطويري ــن مش ــذه م ــرى تنفي ــا يج ــا م ــة، ومنه ــي المنطق ــاز ف الغ
الــدول العربيــة مثــل المملكــة العربيــة الســعودية، وجمهوريــة مصــر العربيــة ودولــة 
اإلمــارات ودولــة الكويــت وغيرهــا، والتــي ستســاهم فــي إضافــة نحــو 180 مليــار متــر 
مكعــب ســنوياً مــن الغــاز الطبيعــي بحلــول عــام 2021. كمــا شــاركت األمانــة العامــة 
فــي الجلســة النقاشــية التــي تناولــت االتجاهــات العالميــة والفــرص فــي أســواق الغــاز 

الطبيعــي المســال.
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ثانياً: اإلجتماعات والمؤتمرات التي نظمتها األمانة العامة 

ــي  ــالم البترول ــن باإلع ــة المختصي ــث للجن ــترك الثال ــاع المش ــاع االجتم 2-1: االجتم
ــك : ــة أواب ــة ومنظم ــج العربي ــدول الخلي ــاون ل ــس التع ــدول مجل ب

اســتضافت األمانــة العامــة لمنظمــة األقطــار العربيــة المصــدرة للبتــرول )أوابــك(، 
ــدول  ــي ب ــالم البترول ــن باإلع ــة المختصي ــث للجن ــترك الثال ــاع المش ــات االجتم فعالي
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ومنظمــة أوابــك، والــذي عقــد فــي دولــة الكويــت 
ــس  ــة لمجل ــة العام ــن األمان ــد م ــك بحضــور وف ــر 2016، وذل ــي 16 – 17 فبراي يوم
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، وأعضــاء لجنــة المختصيــن باالعــالم البترولــي بــدول 

المجلــس ووفــد منظمــة األوابــك.
ــة  ــن المنظم ــترك بي ــي المش ــاون االعالم ــاالت التع ــاع مج ــتعرض االجتم ــد اس وق

ــة. ــي الصناعــة النفطي ــة ف ــى ضــوء التطــورات الحالي ــك عل ــس، وذل والمجل

2-2: مؤتمر »التطورات الحديثة في صناعتي التكرير والبتروكيماويات«

تحــت رعايــة كريمــة مــن معالــي الدكتور/عبــد الحســين بــن علــي ميــرزا، وزيــر 
 )JCCP( الطاقــة فــي مملكــة البحريــن، وبالتعــاون مع مركــز التعــاون الياباني للبتــرول
ــة  ــدت األمان ــن )NOGA(، عق ــة البحري ــي مملك ــاز ف ــط والغ ــة للنف ــة الوطني والهيئ
العامــة مؤتمــر »التطــورات الحديثــة فــي صناعتــي التكريــر والبتروكيماويــات« خــالل 

الفتــرة مــن 17-19 نيســان/ أبريــل 2016 فــي المنامــة – مملكــة البحريــن.

وقــد هــدف المؤتمــر إلــى خلــق فــرص لتبــادل الخبــرات بيــن المشــاركين فــي مجــال 
ــر  ــي التكري ــن صناعت ــي تمكي ــاهم ف ــي تس ــورة الت ــة والمتط ــات الحديث ــق التقني تطبي
والبتروكيماويــات مــن مواجهــة التحديــات التــي تعترضهــا، وتحســين أدائهــا التشــغيلي 

واالقتصــادي. 

ــر  ــي التكري ــال صناعت ــي مج ــن ف ــن المتخصصي ــد م ــر العدي ــي المؤتم ــارك ف ش
والبتروكيماويــات مــن الشــركات التابعــة للــدول األعضــاء فــي منظمــة األقطــار العربية 
المصــدرة للبتــرول )أوابــك(، إضافــة إلــى ممثليــن مــن مركــز التعــاون اليابانــي للبترول 
)JCCP(، وبعــض الشــركات اليابانيــة، ومعاهــد األبحــاث اإلقليميــة والدوليــة، وبعــض 

الجامعــات العربيــة، عــالوة علــى وفــد األمانــة العامــة.
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تضمــن المؤتمــر خمــس جلســات فنيــة خــالل اليوميــن األول والثانــي، قدمــت خاللها 
22 ورقــة فنيــة، وقدمــت األمانــة العامــة ثــالث أوراق تناولــت أهــم المواضيــع واألفكار 
ــة  ــارة ميداني ــر زي ــات المؤتم ــن فعالي ــث م ــوم الثال ــن الي ــر، وتضم ــية للمؤتم الرئيس
ــى  ــاركون عل ــع المش ــث اطل ــك(، حي ــات )جيب ــة البتروكيماوي ــج لصناع لشــركة الخلي
مراحــل تطويــر العمليــات اإلنتاجيــة فــي الشــركة، ومســتوى التكنولوجيــا المســتخدمة، 

وإجــراءات الوقايــة مــن الحــوادث الضــارة بالبيئــة.

تناولت الجلسات الفنية المحاور الرئيسية التالية:
مراجعــة شــاملة للواقع الحالي والمســتقبلي لصناعتي التكريــر والبتروكيماويات 	 

فــي العالــم وفــي الــدول العربية.

التحديات التي تواجه صناعتي التكرير والبتروكيماويات.	 

تطورات العمليات التكنولوجية لصناعتي التكرير والبتروكيماويات.	 

ــط مــن المشــتقات 	  ــي النف ــاج مصاف ــم إنت ــة لتعظي ــات التحويلي ــا العملي تكنولوجي
ــي  ــود البترول ــاج الوق ــرص إنت ــز ف ــة، وتعزي ــة القيم ــة عالي ــة الخفيف البترولي

ــف. األنظ

التوجهات الحديثة في التكامل بين صناعتي التكرير والبتروكيماويات.	 

ــات، 	  ــر والبتروكيماوي ــي التكري ــي صناعت ــة ف ــين األداء والربحي ــج تحس برام
ــين  ــآكل، تحس ــج إدارة الت ــة، برام ــاءة الطاق ــين كف ــيد وتحس ــج ترش ــل برام مث
ــف، إدارة الصحــة والســالمة  ــة، اســتراتيجيات خفــض التكالي ــات الصيان عملي

ــم األخــرى. ــوط الخــام واللقائ ــات النف ــع تحدي ــة، التعامــل م والبيئ

دور البحث والتطوير في تحسين أداء صناعتي التكرير والبتروكيماويات.	 

دراســات حالــة ناجحــة لمشــاريع تطويــر وتوســيع جديــدة فــي صناعتــي التكرير 	 
والبتروكيماويات.

وفي ختام المؤتمر توصل المشاركون إلى بعض االستنتاجات والتوصيات.
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ــات التعــاون  ــراء حــول بحــث إمكاني 2-3: االجتمــاع التنســيقي الســادس عشــر للخب
فــي مجــال اســتثمار الغــاز الطبيعــي فــي الــدول األعضــاء

عقـــد هذا االجتـــماع في مقـــر األمانـــة العامـــة للمنظـــمة في دولة الكويـت يومي 26     
و 27 تشرين األول/ أكتوبر 2016، وشـــارك فيه )13( مختصا من الدول األعضـــاء، 
عـــالوة علــى وفـــد األمـــانة العامة. افتتــح االجتماع األميــن العام للمنظمة، الذي رحـــب 
بالمشــاركين، وأكــد علــى تقديــر األمانــة العامــة لمــا تبذلــه الــدول األعضــاء مــن جهــود 
مضنيــة لخلــق منــاخ فّعــال يحقــق التعــاون العربــي المشــترك. باإلضافــة إلــى حــرص 
األمانــة العامــة علــى المتابعــة الحثيثــة ألهــم تطــورات صناعــة الغــاز الطبيعــي علــى 
كافــة األصعــدة العربيــة واإلقليميــة والعالميــة، ومــا يطــرأ عليهــا مــن مســتجدات، إيمانــاً 
بأهميــة الغــاز الطبيعــي كأحــد أهــم شــرايين التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة 

فــي الــدول العربيــة.  

قــدم المشــاركون عروضــا شــملت تطــورات صناعــة الغــاز الطبيعــي فــي دولهــم، 
ــة ورشــة  ــة العام ــت األمان ــا قدم ــآراء، كم ــادل ل ــتفيضة وتب ــت بمناقشــات مس وحظي
عمــل تضمنــت تقديــم ورقــة فنيــة حــول »المرافــئ العائمــة الســتقبال وتخزيــن الطبيعــي 

المســال وإعادتــه إلــى الحالــة الغازيــة«.
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ثالثاً: المؤتمرات واالجتماعات التي شاركت فيها األمانة العامة 

3-1 : منتدى استراتيجية الطاقة
تلبيــة لدعــوة مــن اللجنــة المنظمــة، شــاركت األمانــة العامــة فــي فعاليــات منتــدى 
ــر 2016،  ــاء 26 يناي ــوم الثالث ــة الكويــت ي ــد فــي دول ــذي عق ــة، ال اســتراتيجية الطاق
 Petroleum Economist بتنظيــم مشــترك مــن مؤسســة البتــرول الكويتيــة ومجلــة
المتخصصــة فــي شــؤون الطاقــة العالميــة، وبرعايــة بنــك الكويــت الوطنــي وشــركة 
إيكويــت، وقــد أقيــم المنتــــدى تحــت شعــــار »الصناعــة الهيدروكربونيــة العالميــة، هل 
هــي مرحلــة تعثــر؟«، وقــد شــارك فــي فعاليــات المنتــدى مجموعــة مــن المختصيــن 

مــن الــدول العربيــة واألجنبيــة.
وقد تناولت الجلسات الرئيسية للمنتدى المحاور التالية:  

آلية جديدة للعرض والطلب العالمي على النفط- 
تنويع اإليرادات من خالل البتروكيماويات- 
تمويل المشروعات البترولية- 

3-2: المؤتمر العام الخامس لالتحاد العربي للكهرباء
ــدس  ــاء، المهن ــي للكهرب ــاد العرب ــام لالتح ــن الع ــعادة األمي ــن س ــة م بدعــوة كريم
فــوزي خربــط، شــاركت األمانــة العامــة فــي المؤتمــر العــام الخامــس لالتحــاد العربــي 
للكهربــاء فــي المملكــة المغربيــة، خــالل الفتــرة 27 –28 ينايــر2016. شــارك ســعادة 
ــة  ــة بوضــع الطاق ــي الجلســة النقاشــية المتعلق ــة ف ــة ومداخل ــم ورق ــام بتقدي ــن الع األمي

ــا.   ــة بمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقي الكهربائي

3-3: الندوة الكويتية اليابانية المشتركة السابعة عشر

  )KISR( بنــاء علــى الدعــوة الموجهــة مــن معهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة
شــاركت األمانــة العامــة فــي النــدوة الكويتيــة اليابانيــة المشــتركة الســابعة عشــر، التــي 
عقــدت فــي مبنــي مركــز بحــوث البتــرول التابــع لمعهــد الكويــت لألبحــاث العلميــة - 
ــة الكويــت يومــي  2 و 3 شــباط/ فبرايــر 2016، بعنــوان )تطــورات  األحمــدي - دول
الصناعــات البتروليــة(، ونُظمــت بالتعــاون بيــن كل مــن معهــد الكويــت لألبحــاث 
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العلميــة )KISR(، وشــركة البتــرول الوطنيــة الكويتيــة )KNPC(، ومعهــد البتــرول 
.)JCCP( ــرول ــي للبت ــاون اليابان ــز التع ــي )JPI(، ومرك اليابان

3-4: المؤتمر العالمي األول لقناة السويس
بدعــوة كريمــة مــن هيئــة قنــاة الســويس شــارك ســعادة األميــن العــام فــي المؤتمــر 
العالمــي األول لقنــاة الســويس، والــذي عقــد فــي القاهــرة بجمهوريــة مصــر العربيــة، 
ــاش  ــة النق ــرؤس حلق ــعادته بت ــام س ــث ق ــر 2016.  حي ــرة 22 – 24 فبراي خــالل الفت
ــة  ــا كلم ــدم خالله ــي ق ــويس والت ــاة الس ــة وقن ــة العالمي ــاق الطاق ــة بآف ــة المتعلق الرابع

ــاة الســويس كممــر مائــي عالمــي.  مشــيرا فيهــا الــى أهميــة قن

3-5 : مؤتمر المواطنة مصدر الحقوق والواجبات وعماد التنمية
تلبية لدعوة من الجهة المنظمة، شاركت األمانة العامة في فعاليات المؤتمر األول 
الكويت  مكتبة  عقد  الذي  التنمية”،  وعماد  والواجبات  الحقوق  مصدر  “المواطنة 
والمختصين  المسؤولين  من  عدد  وبحضور   ،2016 مارس   17–16 يومي  الوطنية، 

والشخصيات األكاديمية والهيئات الدبلوماسية المعتمدة في دولة الكويت.
المؤتمر أحد جلساته الرئيسية وهي الجلسة الحوارية حول موضوع  وقد خصص 
تطوير الخدمات النفطية في القطاع الحكومي واألهلي )من أجل شراكة تنموية(. حيث 
الصعيدين  على  النفط  لصناعة  المستقبلية  واآلفاق  الحالية  التطورات  الجلسة  ناقشت 

المحلي والعالمي.

3-6 : ملتقى أمن الطاقة وتأثيره على األمن الشامل 
ــات  ــي فعالي ــة ف ــة العام ــة شــاركت األمان ــة المنظم ــة مــن اللجن ــة لدعــوة كريم تلبي
ــوم  ــة العل ــه كلي ــذي نظمت ــامل”، ال ــن الش ــى األم ــره عل ــة وتأثي ــن الطاق ــى “أم ملتق
ــة  ــة، فــي مدين ــوم األمني ــة للعل االســتراتيجية وإدارة المؤتمــرات بجامعــة نايــف العربي
الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية، خــالل الفتــرة مــن 29 إلــى 31 مــارس 2016 ، 
بمشــاركة مجموعــة مــن الخبــراءً  فــي القطاعــات األمنية والبتــرول والطاقــة والكهرباء 

مــن الــدول العربيــة والمنظمــات العربيــة المتخصصــة. 
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وقد ناقش الملتقى عدداً من المواضيع ومن أهمها: 
واقع ومستقبل أمن الطاقة في الوطن العربي.——
دور أمن الطاقة في تعزيز مفهوم األمن الشامل .——
األبعاد األمنية ألمن الطاقة وتحدياتها.——
المتغيرات الجيوستراتيجية  وتأثيرها على أمن الطاقة.——

كمــا ناقــش الملتقــى موضوعــات عــن دور الطاقــة الجديــدة والمتجــددة فــي تحقيــق 
أمــن الطاقــة، والبحــث فــي تكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة، ودور الهيئــة العربيــة للطاقــة 
الذريــة فــي تحقيــق أمــن الطاقــة فــي الوطــن العربــي، والطاقــة النوويــة وأمــن الطاقــة، 
وأمــن الطاقــة وأهميتــه فــي تحقيــق اســتقرار الســوق النفطيــة العالميــة، وأمــن الطاقــة 
العربــي وحتميــة االعتمــاد علــى المحطــات النوويــة، باإلضافــة إلى اســتعراض تجارب 

الــدول والوفــود المشــاركة. 
وقــد قدمــت األمانــة العامــة للمنظمــة ورقــة عمــل فــي الملتقــى بعنــوان )أمــن الطاقــة 
ــا  ــن خالله ــتعرضت م ــة(، اس ــوق النفطي ــي الس ــتقرار ف ــق االس ــي تحقي ــه ف وأهميت
أهميــة الــدول العربيــة المنتجــة والمصــدرة للنفــط ودورهــا فــي صناعــة النفــط العالميــة، 
والــدور المســتقبلي للــدول االعضــاء فــي منظمــة أوابــك فــي الســوق النفطيــة، مفهــوم 
أمــن الطاقــة وأهميتــه فــي تحقيــق االســتقرار فــي الســوق النفطيــة، ودراســة حالــة عــن 

أمــن الطاقــة. 

المتحــدة  األمــم  للجنــة  التابعــة  الغــاز  خبــراء  لمجموعــة  الثالثــة  الــدورة   :7-3
ألوروبــا االقتصاديــة 

ــة األمــم  ــة المســتدامة بلجن ــة للدعــوة المقدمــة مــن األمــم المتحــدة )إدارة الطاق تلبي
المتحــدة االقتصاديــة ألوروبــا(، شــاركت األمانــة العامــة للمنظمــة فــي فعاليــات 
الــدورة الثالثــة لمجموعــة الخبــراء والمعنييــن لشــؤون الغــاز فــي لجنــة األمــم المتحــدة 
االقتصاديــة ألوروبــا، التــي عقــدت بمقــر األمــم المتحــدة فــي مدينــة جنيــف، سويســرا 
يومــي 21 و 22 نيســان/أبريل 2016، وقــد تــرأس األميــن العــام للمنظمــة وفــد األمانــة 
العامــة، وقــد تمثلــت مشــاركة األمانــة العامــة للمنظمــة بكلمــة لألميــن العــام فــي 
الجلســة االفتتاحيــة والتــي تضمنــت حلقــة نقاشــية بعنــوان »اعتمــادات االســتدامة للغــاز 
الطبيعــي«. كمــا قدمــت األمانــة العامــة ورقــة فنيــة بعنــوان »دور الغــاز الطبيعــي فــي 

ــدول العربيــة«. ــة ال ــة المســتدامة: حال تحقيــق التنمي
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3-8: االجتماع الوزراي الخامس عشر لمنتدى الطاقة الدولي
بنــاًء علــى دعــوة معالــي األســتاذ نــور الديــن بوطرفــة، وزيــر الطاقــة فــي 
الجمهوريــة الجزائـــــرية الديمـــــقراطية الشــعبية شــاركت األمانــة العامــة فــي االجتماع 
الــوزاري الخامــس عشـــــر لمنتــدى الطاقـــــة الدولــي الــذي عقـــــد خــالل الفتــرة مــن 
ــة:  ــول/ ســبتمبر 2016 تحــت شــعار »التحــول العالمــي فــي مجــال الطاق 26-28 أيل
دور مشــجع للحوار«. وقــد جمــع المنتــدى مشــاركين مــن أكثــر مــن 70 دولــة يمثلــون 
90% مــن اســتهالك وإنتــاج الطاقــة العالمــي. كمــا شــارك فــي المنتــدى مــا يزيــد عــن 
100 وفـــداً مــن الوفـــود الرســمية، ونحـــو 34 شـــركة عاملــة فــي مجـــال الطـــاقة و15 
ــط  ــدان المصــدرة للنف ــة البل ــا منظم ــن بينه ــة، م ــة بشــؤون الطاق ــة مهتم ــة دولي منظم
)األوبــك(، والوكالــة الدوليــة للطاقــة، ومنتــدى الــدول المصــدرة للغــاز، ومنظمــة 

ــك(. ــرول )أواب ــة المصــدرة للبت االقطــار العربي
تــم خــالل فعاليــات المنتــدى عقــد أربــع جلســات عامــة خصصــت ألســواق النفــط، 
والغــاز الطبيعــي، والطاقــة المتجــددة وكفــاءة اســتخدام الطاقــة، وحســن إدارة الطاقــة. 
باإلضافــة إلــى اجتماعــات الطاولــة المســتديرة التــي ركــزت علــى هــدف الوصــول إلــى 

الطاقــة المســتدامة وأهميــة التكنولوجيــا فــي أمــن الطاقــة العالمــي. 
ــوح  ــامل والمفت ــوار الش ــة للح ــة عالمي ــع منص ــي أوس ــة الدول ــدى الطاق ــد منت ويع

بشــأن الطاقة بيــن الــدول المنتجــة والمســتهلكة. 

3-9: مؤتمر ومعرض الشرق األوسط العاشر للتكرير والبتروكيماويات
ــك(  ــرول )أواب ــة المصــدرة للبت ــة األقطــار العربي ــة لمنظم ــة العام ــاركت األمان ش
فــي مؤتمــر ومعــرض الشــرق األوســط العاشــر للتكريــر والبتروكيماويــات )بتروتــك 
2016( الــذي عقــد فــي المنامــة - مملكــة البحريــن تحــت رعايــة صاحــب الســمو رئيــس 
ــة، خــالل  ــلمان آل خليف ــن س ــة ب ــر خليف ــن األمي ــة البحري ــي مملك ــوزراء ف ــس ال مجل
ــل  ــن أج ــاً م ــر »مع ــعار المؤتم ــبتمبر 2016، وكان ش ــول/ س ــن 26-29 أيل ــرة م الفت

ــم«. التميــز فــي الصناعــة والحكومــة والتعلي
ــى  ــاور عل ــة مح ــي ثالث ــدت ف ــة عق ــة فني ــر إحــدى وعشــرين جلس ــن المؤتم تضم
التــوازي، منهــا ثــالث جلســات رئيســية. وبلــغ عــدد األوراق التــي قدمــت فــي الجلســات 
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أكثــر مــن مائــة ورقــة فنيــة، قدمهــا خبــراء مــن ذوي التخصصــات المختلفــة.
شــارك فــي هــذه الفعاليـــات خبــراء مــن بعــض الــدول األعضــاء فــي منظمــة أوابك، 
كمــا شــارك ممثلــون مــن بعــض شــركات النفــط العربيــة والعالميــة، وشــركات تقديــم 
الخدمــات النفطيــة، والمشــروعات واألعمــال الهندســية، ومســتلزمات صناعــة التكريــر 

والبتروكيماويات. 
شاركت األمانة العامة في فعاليات المؤتمر بتقديم:

ورقــة بعنــوان »اســتراتيجية مصافــي النفــط فــي الــدول األعضــاء فــي أوابــك 	 
إلنتــاج الوقــود األنظــف مــع المحافظــة علــى الربحيــة«. 

ملصــق )Poster( بعنــوان “خطــط تحســين األداء فــي صناعــة التكريــر 	 
العربيــة”.

ــرض  ــي المع ــة ف ــص للمنظم ــاح المخص ــي الجن ــة ف ــة العام ــاركت األمان ــا ش كم
ــدد  ــب ع ــى جان ــوراتها إل ــا ومنش ــض مطبوعاته ــت بع ــر وعرض ــب للمؤتم المصاح
كبيــر مــن شــركات البتــرول العربيــة المتخصصــة فــي الصناعــات البتروليــة الالحقــة. 

3-10: الــدورة الخامســة لمؤتمــر التعــاون العربــي الصينــي فــي مجــال الطاقــة، مدينة 
بكيــن ، 25 - 27 تشــرين أول / أكتوبــر 2016. 

يأتــي إنعقــاد الــدورة الخامســة لمؤتمــر التعــاون العربــي الصيــن فــي مجــال الطاقــة 
ــي الصــادر عــن  ــان الختام ــذاً للبي ــي وتنفي ــي الصين ــاون العرب ــدى التع ــي إطــار منت ف
ــدت  ــي عق ــة الت ــي مجــال الطاق ــي ف ــي الصين ــاون العرب ــر التع ــة لمؤتم ــدورة الرابع ال
فــي مدينــة الريــاض عاصمــة المملكــة العربيــة الســعودية خــالل الفتــرة مــن 18–20 

ــر 2014. ــي/ نوفمب تشــرين الثان
ــة  ــال الطاق ــي مج ــي ف ــي الصين ــاون العرب ــر التع ــة لمؤتم ــدورة الخامس ــدت ال عق
تحــت شــعار »الطاقــة حجــر أساســي للتعــاون العربــي الصينــي«، وبرئاســة مشــتركة 
مــن الجانبيــن العربــي والصينــي، حيــث تــرأس الجانــب العربــي د. صالــح العواجــي، 
وكيــل وزارة الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة لشــؤون الكهربــاء بالمملكــة العربيــة 
ــة  ــة الوطني ــر الهيئ ــب مدي ــج نائ ــي فنرون ــيد ل ــي الس ــب الصين ــن الجان الســعودية، وم

للطاقــة فــي الصيــن.
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ــة،  ــة للطاق ــة الصيني ــة الوطني ــن الهيئ ــون ع ــر ممثل ــارك فــي فعاليــات المؤتم ش
النفــط  مجــال  فــي  العاملــة  والنقابــات  والشــركات  الصينيــة،  الخارجيــة  ووزارة 
والكهربــاء والطاقــة المتجــددة، ومــن الجانــب العربــي األمانــة العامــة لجامعــة الــدول 
ــة  ــة العربي ــك(، والهيئ ــرول )أواب ــة المصــدرة للبت ــة األقطــار العربي ــة، ومنظم العربي
للطاقــة الذريــة، وممثلــون عــن المؤسســات الحكوميــة ذات الصلــة بمجــال الطاقــة فــي 

ــة.  ــدول العربي ــن ال عــدد م

 ناقــش المشــاركون فــرص التعــاون العربــي الصينــي فــي مجــال الطاقــة فــي إطــار 
مبــادرة الرئيــس الصينــي »حــزام واحــد، طريــق واحــد«، وســبل تعزيــز التعــاون فــي 
ــة  ــوارد الطاق ــخير م ــة تس ــى أهمي ــدوا عل ــث أك ــة حي ــة المختلف ــادر الطاق ــال مص مج
ــة  ــن الطاق ــقيه أم ــم بش ــي العال ــة ف ــن الطاق ــان أم ــتخداماتها لضم ــا واس ــة أنواعه بكاف
وأمــن اإلمــدادات، ودفــع التنميــة المســتدامة فــي المجتمــع، كمــا تبــادل الجانبــان وجهات 
النظــر حــول ســبل التعــاون الثنائــي فــي مجــاالت استكشــافات واســتخدام مــوارد الطاقة، 

واالســتخدامات العالميــة للطاقــة النوويــة، وتطويــر الطاقــة المتجــددة. 

ــة العامــة فــي رئاســة جلســة مــن الجلســات الحواريــة  وقــد تمثلــت مشــاركة األمان
للمؤتمــر والمتعلقــة بـــ »التعــاون العربــي الصينــي فــي مجــال المعــدات وبنــاء القــدرات 
فــي صناعــة النفــط والغــاز«، وفــي تقديــم ورقــة عمــل رئيســية بعنــوان »واقــع وآفــاق 
التعــاون العربــي الصينــي فــي مجــال النفــط والغــاز الطبيعــي« والتــي تناولــت ثالثــة 
محــاور رئيســية، تطــرق أولهــا للموقــع الحالــي للــدول العربيــة في أســواق النفــط والغاز 
الطبيعــي العالميــة وآفاقــه المســتقبلية، واســتعرض ثانيهــا المكانــة الحاليــة والمســتقبلية 
لقطــاع النفــط والغــاز الطبيعــي فــي الصيــن، وخصــص آخرهــا لبيــان إمكانيــة تعزيــز 
ــن  ــدادات للصي ــن اإلم ــق أم ــن منطل ــة م ــال الطاق ــي مج ــي ف ــي الصين ــاون العرب التع
وأمــن الطلــب بالنســبة للــدول العربيــة المنتجــة والمصــدرة للنفــط والغــاز. وقــد خلصــت 
ــى أن الصيــن فــي ظــل مــا تشــهده مــن عجــز فــي النفــط والغــاز الطبيعــي  ــة إل الورق
لتلبيــة احتياجاتهــا المحليــة مــن الطاقــة المتزايــدة فــي المســتقبل، وفــي ظــل مــا تمتلكــه 
ــل  ــى العم ــن، فالحاجــة تدعــو إل ــن المصدري ــر م ــض للتصدي ــن فائ ــة م ــدول العربي ال
ســوياً علــى تعزيــز التعــاون القائــم بيــن الطرفيــن مــن منظــور أمــن الطاقــة بشــقيه أمــن 
االمــدادات للصيــن وأمــن الطلــب للــدول العربيــة المنتجــة والمصــدرة للنفــط والغــاز.
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3-11:  ندوة االعالم البترولي األولى

تلبيــة لدعــوة مــن الجهـــــة المنظمــة، شــاركت األمانــة العامــة فــي نــدوة اإلعــالم 
البتــــــرولي األولــى التــي عقـــــــدت فــي نــادي شركــــــة نفـــــط البحريــن )بابكــو( يــوم 
ــط والغــاز بمملكــة  ــة للنف ــة الوطني ــن الهيئ ــم مشــترك مــا بي ــر 2016، بتنظي 27 نوفمب
البحريــن واألمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، وبمشــاركة 
مجموعــة  مــن األكاديمييــن والمختصيــن والباحثيــن مــن وزارات الطاقــة والنفــط 

ــن.  ــة البحري ــي مملك ــة ف ــركات النفطي ــة والش الخليجي

وهدفــت النــدوة لنشــر أهــداف اســتراتيجية اإلعــالم البترولــي لــدول مجلــس التعــاون 
لــدول الخليــج العربيــة وذلــك مــن خــالل العمــل علــى تعزيــز الثقافــة البتروليــة داخــل 
دول المجلــس، وتوثيــق التعــاون بيــن أجهــزة اإلعــالم البترولــي التابعــة لــوزارة 
البتــرول والشــركات الوطنيــة فــي دول المجلــس مــع وســائل اإلعــالم المحليــة العالميــة، 
وإبــراز المكانــة البتروليــة لــدول المجلــس والتأكيــد علــى أهميــة دول المجلــس كمصــدر 
رئيســي وموثــوق للطاقــة، والتأكيــد علــى األهميــة اإلســتراتيجية واإلقتصاديــة للبترول، 

والتعــاون مــع المنظمــات البتروليــة العالميــة فــي مجــال اإلعــالم البترولــي.

وتمثلــت مشــاركة األمانــة العامــة فــي تقديــم ورقــة حــول »االعــالم البترولــي 
وتحديــات العولمــة« والتــي تناولــت ســتة محــاور رئيســية:

المحــــــــور األول:   اإلعالم البترولي .. نشأته ومستوياته وأهدافه.

المحور الثانـــــــي:  العولمة اإلعالمية، خصائصها وسماتها وابعادها.

المحور الثالــــــث:  اإلعالم البترولي في ظل العولمة اإلعالمية.

المحور الرابــــــع:   الخطاب اإلعالمي لإلعالم البترولي العربي.

المحــور الخامــس:  دور منظمــة الــدول العربيــة المنتجــة للبتــرول )أوابــك( فــي 
اإلعــالم البترولــي العربــي.

وفي ختام الورقة استعرض ممثل األمانة العامة المحور السادس: التوصيات التي 
لها اآلثر الواضح خالل المراحل التي مرت بها صناعة االعالم العالمي خاصة االعالم 

العربي النفطي.
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3-12: القمة العالمية للغاز )انترغاز 2016(
شــاركت األمانــة العامــة للمنظمــة فــي القمــة العالميــة للغــاز التــي عقــدت فــي مدينــة 
ــد  ــر 2016.  وق ــي/ نوفمب ــي 28 و29 تشــرين الثان ــية يوم ــة الفرنس ــس، الجمهوري ني
شــارك فــي القمــة إلــى جانــب منظمــة أوابــك عــدد كبيــر مــن ممثلــي شــركات البتــرول 
العالميــة المتخصصــة بالغــاز، باإلضافــة إلــى ممثلــي عــدد مــن المؤسســات والمنظمــات 
 Gas Naturally ومنظمــة ،IEA األوربيــة والدوليــة مــن بينهــا وكالــة الطاقــة الدوليــة
ومؤسســة Cedigaz، والهيئــة الدوليــة لمنتجــي النفــط والغــاز IOGP، ومنتــدى الطاقة 

اليوناني.  
ــة  ــة للقم ــة االفتتاحي ــي الجلس ــى ف ــية األول ــة الرئيس ــة الورق ــة العام ــت األمان قدم
ــا  ــة”، كم ــدول العربي ــي ال ــاز الطبيعــي ف ــاق صناعــة وتجــارة الغ ــع وآف ــوان “واق بعن
شــاركت فــي الحلقــة النقاشــية التــي تناولــت االتجاهــات العالميــة والفــرص فــي أســواق 

الغــاز الطبيعــي المســال.   
وقــد حصلــت منظمــة أوابــك ومــن خــالل مشــاركتها فــي فعاليــات القمــة وبنــاء علــى 
التصويــــت مــــن قبــــل الحضــــور والمشــاركين علــى جائــزة “منظمــة النفــط والغــاز 
لعــام Oil & Gas Institution Award of the Year( ”2016( كأفضــل منظمــة 
متخصصــة فــي مجــال النفــط والغــاز وذلــك بنــاء علــى العــرض المتميــز الــذي تــم تقديمــه 
فــي القمــة حيــث حصــدت أعلــى نســبة تصويــت مــن المشــاركين خــالل فعاليــات القمــة.  

3-13:  مؤتمر األمن البيئي
 تلبيــة لدعــوة مــن الجهــة المنظمــة، شــاركت األمانــة العامــة لمنظمــة األوابــك فــي 
ــد فــي مقــر جامعــة نايــف بالعاصمــة الســعودية،  ــذي عق مؤتمــر »األمــن البيئــي«، ال
ــن  ــة م ــاركة مجموع ــر 2016، وبمش ــن 29 – 30 نوفمب ــرة م ــالل الفت ــاض، خ الري
الخبــراء والمختصيــن مــن بعــض الــدول العربيــة باإلضافــة الــى ممثليــن عــن بعــض 

ــدول العربيــة واالســكوا. المنظمــات مــن بينهــا جامعــة ال
ــن  ــات األم ــى درج ــق أعل ــة بتحقي ــبل الكفيل ــتعراض الس ــى اس ــر إل ــدف المؤتم ه
ــى  ــرف عل ــامل، والتع ــن الش ــة األم ــزاً لمنظوم ــي تعزي ــتوى العرب ــى المس ــي عل البيئ
أبــرز التحديــات التــي تواجــه األمــن البيئــي، والوصــول إلــى أفضــل ســبل الوقايــة فــي 
مجــال األمــن البيئــي، والتعــرف علــى التجــارب الدوليــة والعربيــة الرائــدة فــي مجــال 

األمــن البيئــي.
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ومن بين المواضيع الرئيسية:
مفهوم األمن البيئي.——
التنمية المستدامة.——
تحديات األمن البيئي على المستويين العربي والدولي.——
دور المؤسسات المجتمعية واألمنية في تحقيق األمن البيئي.——
اســتعراض بعــض تجــارب الــدول العربيــة واألجنبيــة الرائــدة فــي مجــال األمــن ——

البيئــي.
استشراف مستقبل األمن البيئي العربي.——
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رابعاً: البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة، دور منظمة األوابك

تحرص األمانة العامة لمنظمة األوابك على متابعة التطورات الدولية الجارية على 
صعيد اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC وبروتوكول كيوتو، 
وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس وزراء منظمة االوابك الموقر بهذا الشأن، وذلك بهدف 
المجموعة  المستمر مع  القضايا وبالتنسيق  الدول األعضاء حيال تلك  توضيح مواقف 
التفاوضية العربية ومنظمة البلدان المصدرة للنفط )أوبك(، حيث يتم  عقد اجتماعات 
تنسيقية مع تلك الجهات لمناقشة مسودة القرارات  التي يتم التفاوض بشأنها والحرص 
على صدور قرارات من مؤتمرات األطراف تؤثر سلباً على اقتصادات الدول األعضاء.

وفيما يلي استعراض موجز لألمور المتعلقة بهذا الموضوع خالل عام 2016:

أوالً: اجتماع الهيئات الفرعية المنبثقة عن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيّر المناخ 
في مدينة بون – ألمانيا – مقر األمم المتحدة، خالل الفترة 16– 26 مايو 2016:

شاركت األمانة العامة للمنظمة بصفة مراقب في جولة المفاوضات الجديدة ومن أهم 
أحداث الدورة آلية تطبيق بنود اتفاق باريس خاصة فيما يتعلق بالهدف طويل األمد للحد 
من ارتفاع درجة حرارة األرض إلى ما دون الدرجتين مئويتين وموضوع المساهمات 
المحددة وطنيــــاً )INDCs( وكذلك بداية عمل الفريق العامل المخصص المعني باتفاق 
Agree-  Paris  The  on  Group  Working  Hoc  Ad  The  )APA( سباري 
وكذلك  االنبعاثات  تخصيص  أو  الدعم  عن  لإلبالغ  التوجيهية  المبادئ  لوضع   .ment
متابعة النظر لمواضيع التخفيف والتكليف بصورة متوازنة والتأكيد على توفير الدعم 

بينهما. وإجراءات التكيف التي يجب أن تساهم في موضوع التنوع االقتصادي.
كما شارك ممثل األمانة العامة في االجتماعات اليومية للمجموعة التفاوضية العربية  
المحتملة  وتأثيراتها  االتفاقية  مستجدات  حول  عرض  وتقديم  المفاوضات  سير  لمتابعة 

على الصناعة البترولية.
ثانياً: االجتماع التنسيقي الخامس عشر للمجموعة العربية التفاوضية العربية لتغيّر 

المناخ، مدينة الرباط – المملكة المغربية خالل الفترة 25 – 2016/09/29:
عشر  الخامس  التنسيقي  االجتماع  العربية  الدول  لجامعة  العامة  األمانة  عقدت 
العمل  خطة  االجتماع  برنامج  وتضمن  المناخ  لتغير  العربية  التفاوضية  للمجموعة 
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العربية للتعامل مع قضايا تغيّر المناخ وورشة عمل لتنمية قدرات خبراء الدول العربية 
في قضايا تغيّر المناخ.

شاركت األمانة العامة للمنظمة باعتبارها عضواً في المجموعة العربية التفاوضية 
بورقة عمل تضمنت ملخصاً التفاق باريس وتطبيقات هذا االتفاق على الصناعة البترولية 
االستعراض  وعملية   )INDCs( وطنياً  المحددة  المخططة  والمساهمات  ومستقبلها 
)REVIEW( خالل عام 2018 المتفق عليها في باريس وتأثيراتها المحتملة والرؤية 
مراكش  جولة  أثناء  التحرك  كيفية  و  المناخ.  تغيّر  مفاوضات  حيال  المستقبلية  العربية 

نوفمبر 2016.
وفي نهاية االجتماع اتفقت المجموعة التفاوضية العربية لتغيّر المناخ على الموقف 
العربي من مفاوضات تغيّر المناخ واتفاق باريس وذلك في ضوء دراسة بنود االتفاقية 
للمجموعة  األساس  يكون  أن  على  القادمة  الفترة  في  لالتفاقية  الفرعية  الهيئات  ودور 

خالل الجولة القادمة في مراكش.

فيينا  المناخ،  تغيّر  أوبك بشأن  للدول األعضــاء في منظمة  التنسيقي  ثالثاً:االجتماع 
18-19 أكتوبر 2016: 

في  )أوابك(  للبترول  المصدرة  العربية  األقطار  لمنظمة  العامة  األمانة  شاركت 
االجتماع التنسيقي للدول األعضاء في منظمة )أوبك( بشأن تغيّر المناخ في مقر منظمة 

)أوبك(، فيينا خالل الفترة 18 – 19 أكتوبر 2016. 
شارك في االجتماع عدد من المختصين والخبراء من بعض الدول األعضاء ألوبك 
وهي الجمهورية الجزائرية وإندونيسيا وإيران والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية 
وفنزويال ومنظمة األوابك وممثل عن الحكومة المغربية رئيسة مؤتمر)COP-22( في 

 .)COP-21( مراكش وممثل الحكومة الفرنسية رئيس الدورة السابقة
وطنياً  المحددة  المساهمات  تحليل  االجتماع  خالل  األوبك  سكرتارية  استعرضت 
وتأثير  المستدامة  التنمية  وأهداف  المساهمات  لتلك  المستقبلي  والسيناريو   )INDCs(

الطاقات المتجددة على سياسات الطلب على النفط.
كما استعرض ممثل األمانة العامة لمنظمة األوابك العناصر األساسية التفاق باريس 
ووضع الدول العربية األعضاء من خالل )INDCs( والتنوع االقتصادي وتأثير تدابير 
سير  حيال  األعضاء  العربية  الدول  وموقف  والتخفيف  التكيف  وإجراءات  االستجابة 

المفاوضات. 
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الطريق  خارطة  حول  المغربية  الحكومة  ممثل  من  لشرح  المجتمعون  اطلع  كما 
للمفاوضات خالل مؤتمر األطراف القادم )COP-22( المزمع عقده في نوفمبر 2016 
في مدينة مراكش وفي ختام االجتماع، تم تدارس المواقف المشتركة للدول األعضاء 

 .)COP-22( خالل مفاوضات

رابعا: االجتماع التنسيقي الثالث والعشرون لخبراء البيئة في الدول األعضاء:
تنفيذاً لخطة عمل األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( 
لعام 2016. ُعقد االجتماع التنسيقي الثالث والعشرين لخبراء البيئة وتغيّر المناخ في 
الدول األعضاء في مدينة القاهرة - جمهورية مصر العربية خالل الفترة 30-31 تشرين 

األول/أكتوبر 2016.
المنظمة  في  األعضاء  الدول  بعض  من  وخبراء  إخصائيون  االجتماع  في  شارك 
وهي:  المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، جمهورية مصر العربية، الجمهورية 
الدول  جامعة  من  ممثل  إلى  باإلضافة  قطر،  دولة  الشعبية،  الديمقراطية  الجزائرية 

العربية، وممثل األمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
قدمت األمانة العامة لمنظمة )أوابك( ورقة عمل حول تطورات اتفاقية األمم المتحدة 
كما  باريس،  اتفاق  مخرجات  الورقة  استعرضت  حيث  المناخ،  تغير  بشأن  اإلطارية 
قدمت الورقة ملخصاً للمناقشات التي تمت التفاقية األمم المتحدة في مؤتمر بون المنعقد 
خالل الفترة 16 -26 مايو 2016 والعناصر األساسية في اتفاق باريس، واالتفاقيات 
الدولية ذات الصلة بالطاقة وتأثيراتها المحتملة ومواقف الدول والمجموعات التفاوضية 
وأخيراً استعراض الموقف التفاوضي العربي في جولة المفاوضات القادمة في مراكش 

2016، والتي من أهمها:-
1 تعتبر المجموعة العربية أن النظام الدولي للتعامل مع تحديات ظاهرة تغيّر المناخ 	

التابع  كيوتو  وبروتوكول  المناخ  لتغيّر  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  على  يقوم 
لها بما يحتويان من مبادئ وأحكام قانونية ملزمة، بصفة خاصة المواد 3 و 4 من 
االتفاقية، تعكس أسس التعاون الدولي في هذا المجال وعلى رأسها: مبدأ المسؤولية 
المشتركة مع تباين األعباء وتفاوت القدرات والعدالة، والمسؤولية التاريخية عن 
تراكم االنبعاثات في الغالف جوي، وأولوية تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على 
بصفة  الوطنية،  واستراتيجياتها  أولوياتها  مع  يتوافق  بما  النامية  الدول  في  الفقر 

خاصة المواد 3 و 4 من االتفاقية.
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1 الكامل والفعال 	 التنفيذ  المناخ هو  تغير  القائمة حول  الدولية  المفاوضات  إن هدف 
والمستدام لالتفاقية.

1 التأكيد على مسؤولية الدول المدرجة في الملحق األول لالتفاقية عن قيادة الجهود 	
الدولية لتخفيض االنبعاثات.

1 رفض المجموعة العربية ألي محاولة تهدف الى التخلي عن المبادئ الرئيسية التي 	
تحكم التعاون الدولي للتعامل مع ظاهرة تغير المناخ، أو إعادة التفاوض حولها.

1 التنفيذ الكامل والعادل والشامل والمتسم بالشفافية، مع عدم اإلخالل بمبادئ االتفاقية 	
التنفيذ  الحصول على وسائل  العربية دون  الدول  التزامات على  وعدم فرض أي 

المناسبة.
1 وأخيـراً تـم التأكيـد على أهميـة وضـرورة المشاركة الفعالة في مؤتمر األطراف 	

المؤتمر  في  المستوى  العالية  المشاركة  جانب  إلى  أنه  إذ   ،)COP-22( القادم 
المتعلقة  بالمفاوضات  والدراية  الخبرة  ذوي  من  إخصائيون  يتواجد  أن  ضرورة 
بالتغيرات المناخية وذلك لضمان التواجد العربي الفعال وتقويته والخروج بنتائج 
المشاركين  تواجد  اهمية  على  التأكيد  تم  كما  العربية،  الدول  مصالح  مع  تتماشى 
المعنيين في الفعالية التي ستنظمها منظمة األوابك مع دولة قطر على هامش مؤتمر 

مراكش حول »خلق القيمة المضافة من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون«.
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خامساً:  النشاط اإلعالمي  

2016 في ممارسة نشاطها اإلعالمي على  العامة خالل عام  استمرت األمانة 
العربي والدولي وذلك عن طريق إدارة اإلعالم والمكتبة، المختصة  الصعيدين 
المطبوعات  للمنظمة، وتشرف اإلدارة على جميع  المهام واألنشطة اإلعالمية  بتنفيذ 
واإلصدارات الدورية التي تعدها األمانة العامة بالتعاون مع بقية اإلدارات المعنية في 
األمانة العامة. وتقوم إدارة اإلعالم والمكتبة بمتابعة تطورات الصناعة البترولية العربية 
والدولية وشؤون الطاقة واقتصادياتها، ورصد جميع ما ينشر عن هذه التطورات في 
وسائل االعالم المقروءة والمرئية، كما تقوم بأعمال التوثيق والبيبليوغرافيا، واإلحاطة 
الجارية، وتزويد الباحثين من داخل األمانة العامة وخارجها بما يرغبون فيه من كتب 

ومراجع ودوريات.

5-1: التحرير والطباعة والنشر والتوزيع

استمر إصدار كافة مطبوعات المنظمة من الدراسات والدوريات ومن أهمها مجلة 
بأعمال  يتعلق  الشهرية، واقتضى ذلك متابعة كل ما  العربي والنشرة  النفط والتعاون 

التحرير والتدقيق والترجمة والتصميم واإلخراج والطباعة والنشر والتوزيع.

 

5-2 : النشاط الصحفي واإلعالمي

البيـانـات الصحفيـة غطــت نشـاطـات  العـامـة عـدد مـن  صـدر عـن األمـانـة 
المكتــب  المنظمـة واجتمـاعــات  المختلفـة، كـاجتمـاعـات مجـلـس وزراء  المنظمــة 
المحليـة والعربيـة أنشطـة  تناولـت بعـض الصحـف  التنفيـذي. ومـن جهـة أخـرى 
بـه فـي مجـال  تقـوم  الدول األعضـاء، ومـا  بيـن  التنسيـق  المنظمــة، ودورهـا فـي 
العامـة متابعـة مـا تنشـره  المشتـرك.  كما واصلت األمانـة  العربـي  العمـل  دعـم 
العالمية  المحليـة والعـربيـة وبعـض الصحـف األجنبيـة ووكاالت االنباء  الصحـف 
والمنظمات اإلقليمية والدولية حـول شــؤون الطـاقـة، وتجميـع وأرشفــة أهــم األخـبـار 
والمـوضوعـات النـفطيـة االقتـصاديــة والبيئيــة، باإلضافة إلـى بعـض الموضوعـات 

األخـرى التـي تخـص الدول األعضـاء بصفـة عـامـة.  
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5-3 : الموقع االلكتروني 

استمر الموقع االلكتروني في نشاطه المعتاد بعرض أخبار وأنشطة المنظمة وأخبار 
الصناعة النفطية في الدول األعضاء، عن طريق الشريط اإلخباري، وعرض أحدث 
المعلومات والبيانات االحصائية البترولية عن طريق رابط بنك المعلومات في الموقع 
االلكتروني، باإلضافة إلى عرض الكتب المتوفرة  في مكتبة األمانة العامة، عن طريق 
رابط المكتبة االلكترونية. كما يقوم الموقع بعرض نبذة موجزة عن أحدث الدراسات 

االقتصادية والفنية الصادرة عن األمانة العامة، وذلك تعميماً للفائدة.

5-4 : وسائل التواصل االجتماعي

حرصاً من األمانة العامة للتواصل مع أكبر قدر ممكن الجمهور فقد استمرت في 
نشر اخبارها عبر حسابات مواقع التواصل االجتماعي )تويتر وفيس بوك(، ويتم من 
العامة. وتشهد حسابات  بها االمانة  التي قامت  خاللها نشر أحدث األخبار واألنشطة 

التواصل االجتماعي اقباال جيدا من المهتمين والمتابعين لصناعة الطاقة والبترول.

5-5 : خدمات المعلومات والمكتبة
االقتصاد  منها  مختلفة  مجاالت  في  المعلوماتية  خدمتها  تقديم  في  المكتبة  استمرت 
والغاز  والبترول  عام  بشكل  الطاقة  صناعة  على  التركيز  مع  والبيئة  والتجارة 
والبتروكيماويات بشكل خاص. واستقبلت الزوار والباحثين من داخل األمانة وخارجها. 

وقد بلغ عدد زوار المكتبة في العام المنصرم 140 زائر. 

المعلومات والتوثيق
العربية  بالمطبوعات  الخاصة  والجديد  القديمة  البيانات  إدخال  في  المكتبة  استمرت 
واألجنبية على قاعدة البيانات الببليوغرافية على نظام أوراكل، باإلضافة إلى توفير خدمات 

استرجاع المعلومات والرد على االستفسارات وتقديم الخدمات المرجعية للباحثين.
من  أعداد  أربعة  إصدار  تم  فقد  التوثيق،  مجال  في  خدماتها  تقديم  المكتبة  تابعت 
الببليوغرافيا الفصلية التي يتم نشرها في مجلة النفط والتعاون العربي األعداد )156-
159(، باإلضافة إلى إعداد كشاف للكتب وبعض ومقاالت الدوريات العربية واإلنجليزية 

التي وصلت المكتبة حديثا.
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الفهرسة والتصنيف 
تقوم المكتبة بمراجعة تصنيف وفهرسة الكتب القديمة الموجودة على نظام البطاقات 
)Card catalogs( وإدخال معلوماتها لقاعدة البيانات الببليوغرافية على نظام »أوراكل« 
باإلضافة للكتب والمراجع الجديدة التي تصل خالل العام. وقد بلغت مقتنيات المكتبة من 

الكتب والمراجع 30644 كتاب ومرجع، أما الوثائق فقد بلغت 5660 وثيقة.
التزويد

واصلت المكتبة نشاطها في سياسة التزويد ويشمل التالي: 
متابعة تجديد اشتراكات الدوريات العربية واألجنبية للعام المنصرم.	 
االتصال بالناشرين والمطالبة باألعداد الناقصة من الدوريات او الكتب المتأخرة.	 
القيام بتجديد مراجع المكتبة وطلبات الكتب والمراجع الجديد.	 
متابعة اإلجراءات المالية لشراء المطبوعات الجديد وتجديد االشتراكات.	 

الخدمات واإلعارة
تسجيل الدوريات الجديدة التي تصل المكتبة.	 
انزال الدوريات اإللكترونية من مواقعها. 	 
تصوير بعض المصادر بشكل محدود لزوار المكتبة.	 
تصوير بعض أجزاء الدوريات ذات الطابع اإلخباري التي تغطي صناعة الطاقة 	 

وتوزيعها على مكتب سعادة األمين العام واإلدارات المتخصصة في األمانة العامة. 
تسجيل جميع بيانات اإلعارة على نظام األوراكل لكي يستطيع العاملين في المكتبة 	 

الرجوع اليها بسهوله.    

المكتبة اإللكترونية
    بدأ العمل بالمكتبة اإللكترونية في عام 2007 باقتناء بعض المطبوعات والدوريات 
اإللكترونية المحفوظة على األقراص الصلبة وملفات pdf، ونمت المقتنيات اإللكترونية 
بشكل ملحوظ وأصبحت لدى األمانة العامة مصادر معلومات غير ورقية مهمة ويسهل 

الرجوع اليها، وتنظم هذه المصادر على النحو التالي: 
-  البتروكيماويات	  االقتصاد والتنمية   
- التجارة والعالقات االقتصادية الدولية	  البترول     
- الغاز	  تلوث البيئة وحمايتها  
- المالية والمالية العامة 	  الطاقة    
موضوعات أخرى  	 
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سادساً: بنك المعلومات 
 

6-1 : قاعدة بيانات األمانة العامة
بعــد أن قامــت األمانــة العامــة بتطويــر موقعهــا االلكترونــي علــى شــبكة االنترنــت 
ــت  ــي الوق ــوم ف ــراج، تق ــم واإلخ ــث التصمي ــن حي ــة م ــة واالنجليزي ــختيه العربي بنس
الحاضــر، وبشــكل مســتمر، بتغذيتــه بآخــر وأحــدث التقاريــر والدراســات، كمــا تقــوم 

ــر واالصــدارات الســابقة.  ــى إنشــاء أرشــيف خــاص بالتقاري بالعمــل عل
فيمــا يتعلــق بتحديــث قاعــدة بيانــات بنــك المعلومــات، فقــد عملــت األمانــة العامــة 
علــى مراجعــة وتحديــث قاعــدة البيانــات االحصائيــة للفتــرة مــن 2011 إلــى 2014، 
وفقــاً للبيانــات الرســمية الــواردة إليهــا مــن الــدول األعضــاء مــن خــالل اســتمارة جمــع 

بيانــات الطاقــة. 
ــج  ــقة بالبرنامـــ ــة المتعلــــ ــية والتقني ــورات الفنـــ ــها للتطـــ ــار مواكبتـــ ــي إط وف
التشــغيلي لقاعــدة البيانــات وهــو »برنامــج اوراكل«، قامــت األمانــة العامــة بهــذا 
الخصــوص برفــع المســتوى التشــغيلي للبرنامــج مــن المســتوى g 11 إلــى المســتوى 

 .c 12 األحــدث وهــو

6-2 : تعزيز التعاون بين المنظمة والدول األعضاء
تنفيــذا لخطــة عمــل األمانــة العامــة لعــام 2016، ومــن أجــل تفعيــل خدمــات بنــك 
ــتوى  ــى مس ــا عل ــاً وخارجي ــي داخلي ــروعها اإلحصائ ــق مش ــاح تطبي ــات ونج المعلوم
الــدول األعضــاء، قامــت األمانــة العامــة بعقــد االجتمــاع التنســيقي الخامــس لضبــاط 
اتصــال الــدول األعضــاء فــي مجــال بنــك المعلومــات لمنظمــة األقطــار العربيــة 
المصــدرة للبتــرول، خــالل الفتــرة مــن 27 – 28 نيســان/ أبريــل 2016، بمقــر األمانــة 

ــة الكويــت. العامــة فــي دول
ــب  ــع الجوان ــة وجمي ــات الطاق ــع بيان ــتمارة جم ــة اس ــى مناقش ــاع إل ــدف االجتم ه
المتعلقــة بالبيانــات اإلحصائيــة المتعلقــة بصناعــة النفــط والطاقــة، التــي ترســل وبشــكل 
دوري للــدول األعضــاء، وطــرق التعامــل معهــا مــن قبــل منتســبي بنــك المعلومــات، 
والتــدارس والتشــاور بشــأن الثغــرات والنواقــص االحصائيــة والفنيــة. وكذلــك متابعــة 
تنفيــذ التوســعات المقترحــة علــى اســتمارة جمــع بيانــات الطاقــة المعتمــدة خــالل 
االجتماعــات التنســيقية، ووضــع التصــورات بشــأن ســبل مواءمــة مكونــات وبيانــات 
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اســتمارة جمــع بيانــات الطاقــة المعتمــدة مــن قبــل األمانــة العامــة مــع مــا يقــدم للمنظمات 
الدوليــة المتخصصــة فــي شــؤون الصناعــة النفطيــة والطاقــة.

6-3 : تعزيز التعاون بين المنظمة والمنظمات الدولية
 فــي إطــار ســعي األمانــة العامـــــة لإلنضمــام إلــى مبــادرة بيانــات النفــط والغــاز 
)JODI-OIL( و)JODI-GAS( قــام األميــن العــام، علــى هامش اإلجتمــاع الوزاري 
الخامــس عشــر لمنتــدى الطاقــة الدولــي )IEF(، بمقابلــة األميــن العــام لمنتــدى الطاقــة 
ــذه  ــة له ــة العام ــام األمان ــوع إنضم ــي موض ــر ف ــرى بالنظ ــرة أخ ــره م ــي لتذكي الدول
المبــادرة أســوة بالمنظمــات األخــرى وهــي منظمــة التعــاون االقتصــادي آلســيا – 
الطاقــة  ووكالــة   ،)EUROSTAT( واليوروســتات   ،)APEC( الهــادي  المحيــط 
الدوليــة )IEA(، ومنظمــة الطاقــة األمريكيــة الالتينيــة )OLADE(، ومنظمــة الــدول 
 ،)UNSD( والشــعبة اإلحصائيــة لألمــم المتحــدة ،)OPEC( المصــدرة للبتــرول
ومنتــدى الــدول المصــدرة للغــاز )GECF(. وقــد ذكــر األميــن العــام لمنتــدى الطاقــة 
ــن.   ــن الطرفي ــاع بي ــى إجتم ــع إل ــه يتطل ــة وأن ــع المنظم ــاون م ــم بالتع ــه مهت ــي أن الدول
وتــرى األمانــة العامــة أن األمــر يحتــاج إلــى مزيــد مــن الدعــم مــن الــدول االعضــاء.

6-4 : التقارير  
1 قــام بنــك المعلومــات بإعــداد مطبــوع بيانــات الطاقــة حســب المجموعــات الدوليــة 	

ــة،  ــرول البريطاني ــات شــركة البت ــى قاعــدة بيان ــاداً عل ــرة 2015-1975 اعتم للفت
ــى قــرص مدمــج، كمــا  ــم وضعــه عل ــد ت ــم تحديــث هــذا المطبــوع ســنويا، وق ويت
تــم توزيعــه علــى الــدول األعضــاء فــي المنظمــة فقــط، وذلــك حســب االتفــاق مــع 

شــركة البتــرول البريطانيــة. 
1 ــداد 	 ــى إع ــة عل ــة العام ــي األمان ــة ف ــع اإلدارات المختص ــات م ــك المعلوم ــام بن ق

التقريــر اإلحصائــي الســنوي لعــام 2016، الــذي يغطــي الفترة مــن 2015-2011، 
وتــم وضعــه علــى موقــع المنظمــة علــى شــبكة االنترنــت، وعلــى أقــراص مدمجــة 

)CD-ROM( وإرســاله إلــى الــدول األعضــاء.
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سابعاً: جائزة المنظمة للبحث العلمي لعام 2016 
بنـــاء علــى قـــرار المكتـــب التنفيــذي رقــم 139/1 بتاريــخ 2014/10/12 القاضــي 
بتحديــد موضــوع »إعــادة تكريــر زيــوت التزييــت المســتعملة، وانعكاســاتها االقتصادية 
والبيئيــة« لجائــزة منظمــة األقطــار العربيــة المصــدرة للبتــرول للبحــث العلمــي لعــام 

 .2016
فقــد قامــت األمانــة العامــــة فــي شــهر كانــون الثانــي/ ينايــر2015 باإلعــالن عــن 
ذلك وإعالم الجهــــات ذات العالقـــــة، واســتمرت بنشــر اإلعالن في نشــرتها الشــهرية 
ومجلتهــا الفصليــة وعلــى موقعهــا علــى شــبكة اإلنترنــت حتــى نهايــة شــهر أيار/مايــو 

2016 الــذي حدد آخر موعـــد الســـتالم البحـــوث.

ورد إلى األمانة العامة )13( بحثاً موزعة كما يلي:
)1( مــن مملكــة البحريــن، )2( مــن الجمهوريــة الجزائريــة، )2( مــن جمهوريــة 
العــراق، )7( مــن جمهوريــة مصــر العربيــة، )1( مــن باكســتان )أرامكــو الســعودية(.
وعمــالً بأحــكام المــادة )11( مــن قــرار المكتــب التنفيــذي رقــم 55/1 بتاريــخ 
1986/5/5 الخــاص بتنظيــم منــح الجائــزة، فقــد أصــدر ســعادة األميــن العــام للمنظمــة، 
األســتاذ/ عبــاس علــي النقــي قــراراً بتشــكيل لجنــة لتحكيــم البحــوث برئاســته، وعضوية 

كل مــن:
-  الدكتور/ سمير محمود القرعيش

    مدير إدارة الشؤون الفنية، األمانة العامة للمنظمة
-  المهندس/ عماد ناصيف مكي 

    خبير أول تكرير، األمانة العامة للمنظمة 
-  الدكتور/ ياسر محمد بغدادي

    خبير صناعات نفطية، األمانة العامة للمنظمة
-  الدكتور/ سيد أحمد الخراشي 

   خبير بترولي 
   مستشار صناعات التكرير والتصنيع، جمهورية مصر العربية

-  الدكتور/ فيصل سلمان الحميدان 
   باحث علمي مشارك

   معهد الكويت لألبحاث العلمية، دولة الكويت
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-  الدكتور/ مبروك عيسى سليمان 
   مدير أول البحوث والتطوير والخدمات المساعدة

   شركة أبو ظبي لتكرير النفط )تكرير(، دولة اإلمارات العربية المتحدة
وتنفيــذا لذلــك قــام المحكمــون بدراســة البحــوث المقدمــة، وتقدمــوا بتقاريــر تقييميــة 
لهــا، كمــا عقــد اجتمــاع للجنــة بكامــل أعضائهــا فــي مقــر األمانــة العامــة للمنظمــة فــي 
دولــة الكويــت بتاريــخ 25 تشــرين األول/ أكتوبــر 2016، وقــد تمــت خــالل االجتمــاع 
مناقشــة تلــك التقاريــر، وبعــد تبــادل اآلراء وإبــداء مــا لــدى أعضــاء اللجنــة مــن 

مالحظــات، توصلــت اللجنــة إلــى مــا يلــي:
أوال: حجب الجائزة األولى وقيمتها سبعة آالف دينار كويتي.

ثانيــا: منــح الجائــزة الثانيــة والبالغــة خمســة آالف دينــار كويتــي مناصفــة للبحثيــن 
التالييــن:
البحث رقـــم )4( المقـــدم من الســـيد/ سعـــد هللا الفتحي من جمهورية العـــراق، 	 

بعنــوان :
Re-Refining of Used Lubricating Oils and its Economic

& Environmental Implications
البحــث رقــم )11( المقــدم مــن الســيد/ جمــال حربي مــن الجمهوريــة الجزائرية، 	 

: بعنوان 
Re-Refining of Used Lubricating Oils and its Economic

& Environmental Implications
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ثامناً:  النشاط اإلداري والمالي

8-1 : تطور الهيكل اإلداري

بنهاية عام 2016 بلغ عدد العاملين في األمانة العامة )40( موظفا، منهم )19( في 
الكادر المهني و)21( في الكادر العام.  

8-2 :  تطور االنفاق الفعلي

بـلـغ اإلنـفـــاق فــي عــام 2016 مبلـغـا وقــدره 1,651,075 دينـارا كويتيـا. 
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الفصل الثالث
الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة

شهد نشاط الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة خالل عام 2015 والنصف األول 
من عام 2016 العديد من التطورات الهامة والتحديات االقتصادية الصعبة الناشئة عن 
تراجع أسعار النفط في األسواق العالمية، وما أدت إليه من توقف أو تأجيل العديد من 
المشروعات البترولية في العديد من الدول العربية المنتجة والمصدرة للبترول، األمر 
الذي انعكس بصورة مباشرة على تراجع اإليرادات المالية لتلك الشركات، وفي مواجهة 
وتنويع  الشركات  هيكلة  إعادة  بشأن  القرارات  من  العديد  اتخاذ  تم  فقد  التحديات  تلك 
في  المستقرة  غير  األمنية  لألوضاع  كان  فقد  جانب  وإلى  اعمالها،  وأماكن  نشاطاتها 
مناطق عمل بعض الشركات في بعض الدول العربية تأثير مباشر على سير العمل في 
بعض المشاريع القائمة، حيث تم اللجوء إلى إيقاف تلك المشاريع واجالء العمال حفاظاً 

على سالمتهم.
  كما واجهت الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة تحديات اقتصادية صعبة خالل 
عام 2015 والنصف األول من عام 2016، ومن أبرزها زيادة حدة المنافسة من قبل 
بعض شركات الطاقة الدولية ذات األنشطة المشابهة، وصعوبة الدخول لبعض األسواق 
العربية، وعلى الرغم من تلك التحديات فإن الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة تبذل 
جهوداً كبيرة لتعزيز نشاطاتها وتواجدها في األسواق العربية، معتمدة على امكانياتها 
وبدعم  والغاز،  النفط  صناعة  مجال  في  طويلة  لعقود  الممتد  خبرتها  ورصيد  الذاتية 

ومساندة من الدول األعضاء في المنظمة.
كاملة،  ومالية  إدارية  باستقاللية  المنظمة  عن  المنبثقة  العربية  الشركات  وتتمتع   
وتختص جمعياتها العمومية المكونة من مالكها من الدول األعضاء في المنظمة ومجالس 
إداراتها برسم خططها االستراتيجية واتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات لتسييرها ووضع 

الخطط االستراتيجية لتطوير أعمالها وتنفيذ مشروعاتها البترولية.
من جانبها تقوم األمانة العامة للمنظمة، بدور تنسيقي بين الشركات العربية المنبثقة 
بحث  خالله  من  يتم  الشركات  مسؤولي  بين  سنوي  اجتماع  تعقد  حيث  المنظمة،  عن 
سبل تعزيز التعاون، واستعراض التحديات المشتركة في ظل التطورات التي تشهدها 

صناعة النفط والغاز على الصعيدين العربي والدولي.
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مزيداً  القادمة  المرحلة  تشهد  بأن  المنظمة  عن  المنبثقة  العربية  الشركات  وتتطلع 
من التحسن في األوضاع االقتصادية واألمنية في بعض الدول العربية، وبما يساعدها 
على أداء رسالتها وتحقيق المزيد من النجاحات في مشروعاتها، وأن يتاح لها المزيد 
من الفرص االستثمارية في السوق العربية على أسس تنافسية ما لم يكن على أساس 

األفضلية. 

وفي ما يلي عرض موجز ألعمال الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة

أ - الشركة العربية البحرية لنقل البترول
تأسست الشركة العربية البحرية لنقل البترول بتاريخ 6 أيار/مايو 1972 برأسمال 
دوالر  مليون   450 مدفوع  ورأسمال  أمريكي،  دوالر  مليون   500 قدره  به  مصرح 
الدول  جميع  الشركة  هذه  في  وتساهم  الكويت،  بدولة  الشركة  مقر  وُحدد  أمريكي، 
األعضاء بالمنظمة باستثناء الجمهورية العربية السورية. والغرض من تأسيسها القيام 
العمومية  الهيدروكربونية. وقد أصدرت الجمعية  للمواد  البحري  النقل  بجميع عمليات 
 350 إلى  المدفوع  المال  بزيادة رأس   2014/6/13 بتاريخ   6/1 قرارها رقم  للشركة 

مليون دوالر أمريكي.

نشاط الشركة عن عام 2015 والنصف األول لعام 2016
يتكون أسطول الشركة حالياً من 9 ناقالت )2 نفط خام و2 غاز مسال و5 منتجات 
بترولية نظيفة(. ضمن خطة التحديث الدوري ألسطول الشركة فقد تم بيع ناقلة النفط 
الخام الزالق في منتصف عام 2015، كما تم خالل عام 2015 والنصف األول من عام 
2016 التعاقد على بناء 6 ناقالت جديدة للمنتوجات البترولية النظيفة حجم مليون برميل 

لكل ناقلة، وسيتم استالمهم من حوض البناء في شهري سبتمبر ونوفمبر 2016. 
بنظام  ناقالتها  بتأجير  البحري،  النقل  أسواق  لظروف  نظراً  حالياً،  الشركة  وتقوم 
جميع  وتحظى  السائدة  السوقية  لألسعار  وفقاً   »Spot Voyage« الفردية  الرحالت 
الدوري  الفني  لتدقيقها  العالمية وتخضع  النفطية  الشركات  كافة  بقبول  الشركة  ناقالت 
حتى يمكن االستمرار في التشغيل، كما تخضع مكاتب الشركة بإدارتها المختلفة وكافة 
للتشريعات  وفقاً  الدولية  التصنيف  هيئات  قبل  من  المعمق  الدوري  للتدقيق  عملياتها 
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الدولية الحديثة. ولدى الشركة عالقات وثيقة بكافة الشركات العربية المسوقة للنفط ومن 
وقت آلخر يتم تأجير ناقالت الشركة لهذه الشركات وفقاً الحتياجاتها باألسعار السوقية 

السائدة. 
وفي مجال آخر تتولى الشركة نقل وبيع الغاز المسال إلى كالً من مصر والسودان 
وتستخدم  طن،  مليون   2,5 حوالي  سنوية  بكمية  وأريتريا  وجيبوتي  واليمن  واألردن 
أخرى  ناقالت   10 إلى  باإلضافة  لها  المملوكة  المسال  الغاز  ناقالت  ذلك  في  الشركة 
مستأجرة من الخارج على عقود زمنية طويلة المدة متزامنة مع توقيتات عقود توريد 

الغاز إلى هذه الدول. 
ونتيجة لما عانته أسواق النقل البحري خالل السنوات الماضية من انخفاض كبير 
في أسعار التأجير وركود في الطلب على الناقالت األمر الذي أدى بهذا النشاط الذي 
تقوم به الشركة في تجارة الغاز المسال ليصبح هو األساس لتحقيق اإليرادات واألرباح، 
وكذلك تعويض خسائر تشغيل أسطول الشركة العامل في األسواق الحرة »Spot« مع 
النتائج  في  ذلك جلياً  أرباح سنوية بصورة مستمرة، كما يظهر  تحقيق  االستمرار في 

المالية. 
وقد أدى دخول الشركة في مجال تجارة الغاز المسال إلى تعاون تجاري وثيق مع 
الشركات العربية المصدرة للغاز عن طريق إبرام الشركة لعقود شراء الغاز المسال مع 
مؤسسات التسويق العربية بكمية إجمالية قدرها حوالي 2 مليون طن سنوياً األمر الذي 
أدى إلى وجود عالقات متميزة بين الشركة وهذه المؤسسات بالدول األعضاء )أرامكو 

السعودية، وسوناطراك( باإلضافة إلى مشتريات الشركة للغاز من دول أخرى. 

النتائج المالية لعام 2015
بلغـت إيرادات تشغيل ناقالت الشركة خالل عام 2015 حوالي 120.279 مليون 
الناقالت  استهالك  احتساب  قبل  الفعلية  التشغيل  بلغت مصاريف  كما  أمريكي،  دوالر 
حوالي  الدفتري  الناقالت  استهالك  بلغ  فيما  أمريكي،  دوالر  مليون   53.838 حوالي 
21.635 مليون دوالر أمريكي. وبعد األخذ في االعتبار المصاريف اإلدارية والعمومية 
وكذا فوائد التمويل، فقد بلغت النتيجة النهائية لنشاط الشركة عام 2015 تحقيق صافى 

ربح حوالي 99.528 مليون دوالر أمريكي.
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النتائج المالية خالل النصف األول لعام 2016
في  أمريكي،  دوالر  مليون   47.85 حوالي  الشركة  ناقالت  تشغيل  إيرادات  بلغت 
حين بلغت مصاريف التشغيل حوالي 26.32 مليون دوالر أمريكي، فيما بلغ االستهالك 

الدفتري للناقالت حوالي 10.21 مليون دوالر أمريكي.
وباحتساب المصاريف اإلدارية والعمومية وكذا فوائد التمويل للبنوك ونشاط الغاز، 
تكون النتيجة النهائية لنشاط الشركة عن النصف األول من عام 2016 تحقيق صافى 

ربح حوالي 23.63 مليون دوالر أمريكي.  

القوى العاملة
في نهاية عام 2015، بلغ عدد الموظفين العاملين في مقرات الشركة 75 موظفاً منهم 
45 موظفاً عربياً، كما بلغ عدد العاملين في األسطول البحري 239 ضابطاً ومهندساً 
منهم 139 عربياً. وفي منتصف عام 2016 بلغ عدد العاملين 76 موظفاً منهم 45 موظفاً 
عربياً، كما بلغ عدد العاملين في األسطول البحري 238 ضابطاً ومهندساً منهم 140 

عربياً. 
البحارة على ظهور  بلغ عدد   ،2016 منتصف عام  2015 وحتى  نهاية عام  في 

الناقالت 244 بحاراً من الجنسيات األجنبية.

ب - الشركة العربية لبناء وإصالح السفن 

تأسست الشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري( بتاريخ 8 كانون أول/ديسمبر 
به  مكتتب  ورأسمال  أمريكي،  دوالر  مليون   340 قدره  به  مصرح  برأسمال   1973
بمملكة  المنامة  مدينة  في  مقرها  وُحدد  أمريكي،  دوالر  مليون   170 قدره  ومدفوع 
البحرين. ويساهم  في هذه الشركة جميع الدول األعضاء في المنظمة باستثناء الجزائر 
وسورية ومصر. والغرض منها القيام بجميع عمليات البناء واإلصالح والصيانة لجميع 
أنواع السفن والناقالت ووسائل النقل البحري األخرى المتعلقة بالمواد الهايدروكربونية 

وغيرها.
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نشاط الشركة لعام 2015
شهد عام 2015 تطورات كبيرة في الشركة، فبالرغم من المنافسة الشديدة في سوق 
إصالح السفن إقليمياً ودولياً عالوة على الظروف االقتصادية والسياسية واألمنية التي 
تمر بها المنطقة، فقد أخذت الشركة على عاتقها مسؤولية البحث عن فرص عمل جديدة 
الجديدة  التحسينات والتطورات  وتوسع أنشطتها وأسواقها، وعملت على وضع جميع 
والتوسع األخير في بناء المرافق الجديدة وتوفير الرصيف الجديد بطول 1380 متراً في 
خدمة الشركة والعمل على مواجهة التحدي الحقيقي في عام 2016، المتمثل في سوق 

إصالح السفن الصعبة والمنافسة الشديدة بين األحواض.  
2015 عن تطبيق خارطة  الشركة في عام  إدارة  أعلن مجلس  التحدي  وإزاء هذا 
الخارطة  هذه  وتتمثل  المستقبل،  في  أعمالها  لتطوير  الشركة  وضعتها  التي  الطريق 
لتطوير  في الخطة اإلستراتيجية لألعوام 2015 – 2018، التي صممت لتكون دليالً 
المستمر  النمو  لضمان  المشاريع  من  سلسلة  وتتضمن  المتوسط،  المدى  على  الشركة 

لشركة أسري. 
وخالل العام 2014 حدث تغييرين رئيسيين، تمثل التغيير األول في إطالق مبادرة 
أطلق عليها اسم »مشروع جوبيتر« ويقضي بدعوة كافة المقاولين المتخصصين إلقامة 
الثاني في  مبانيهم وورش عملهم ومراكزهم المتخصصة في الحوض، وتمثل التغيير 
بهدف ترشيد  الشركة  الجديدة في  األقسام  لدمج وتوحيد عدد من  الشركة  إعادة هيكلة 

جميع األقسام. 
2015 ركزت أسري  على  اجتذاب  السفن  إلجراء  اإلصالح  بشكل  أكثر  وفي عام 
 قوة  وزيادة  إجمالي  عدد  السفن  التي  يتم  إصالحها،  مما  أدى  إلى  ارتفاٍع  كبيٍر  في  ذلك 
 العدد  ليصل  إلى  243  سفينة،  مقارنةً  بعدد  176  سفينة  في  العام  2014،  كما  ارتفع  معدل 
 إشغال  رسو  السفن  إلى  ما  يقرب  من  سعة  المسفن  بالكامل.  ومع  ذلك،  نجد  أن  الزيادة 
 بنسبة  38%  في  أعداد  السفن  في  هذا  العام  ال  تنعكس  على  اإليرادات  من  مشاريع  إصالح 

 السفن  التي  لم  ترتفع  إالّ  بنسبة  %19.  
كما شهد  عام  2015  تأثير  االنخفاض  القياسي  ألسعار  النفط  العالمية  على  مجاالت 
 الصناعة  البحرية  في  عمق  منطقة  الخليج  العربي.  فعلى  الصعيدين  العالمي  واإلقليمي، 
 واجه  مالك  الحفارات -  بناًء  على  قاعدة  بيانات  عمالء  الخدمات  البحرية  لشركة ) أسري( 
-  تحديات  عدة  فيما  سبق عام  2015  وخالله  وهو  العام  الذي  شهد  زيادة  كبيرة  في  تكلفة 
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 العديد  من  عمليات  التجديد  الرئيسية  ألصولها،  وذلك  من  حيث  عمليات  اإلصالح  نفسها، 
 وتكلفة  الوقت  الفاقد  من  اإلنتاج  خالل  عملية  اإلصالح  على  حٍد  سواء.  ونتيجة  لذلك،  كانت 

 إيرادات  خدمات  األوفشور  لشركة ) أسري(  في  عام  2015  أقل  بكثير  من  العام  2014 .

النتائج المالية لعام 2015
دوالر  مليون   151 حوالي  بلغت  إجمالية  إيرادات   2015 عام  في  أسري  حققت 
أمريكي، وبانخفاض قدره 7.3% مقارنة بما حققته من إيرادات إجمالية في عام 2014 
التي بلغت 163 مليون دوالر نتيجة للمنافسة الشديدة التي شهدتها سوق إصالح السفن 
وضعف سوق إصالح السفن نتيجة الستمرار انخفاض أسعار البترول في عام 2015.

القوى العاملة
بنهاية عام 2015 بلغ عدد موظفي الشركة الدائمين 1696 موظفاً، منهم 702 موظفاً 

عربياً و994 أجنبياً، كما تستعين الشركة في فترات الذروة بالمقاولين من الباطن.
نشاط الشركة خالل النصف األول لعام 2016

بلغ عدد السفن التي أصلحت حتى نهاية شهر يونيو من هذا العام 104 سفينة بالمقارنة 
مع 121 سفينة لنفس الفترة من عام 2015، وبلغ متوسط قيمة اإلصالح للسفينة الواحدة 
للنصف األول من العام الحالي 2016 ما قيمته 394,152 دوالر أمريكي بالمقارنة مع 

652,000 دوالر أمريكي للنصف األول من عام 2015. 

ج - الشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب(

 ،1974 أيلول/سبتمبر   14 بتاريخ  البترولية  لالستثمارات  العربية  الشركة  تأسست 
بالكامل  مدفوع  ورأسمال  أمريكي،  دوالر  مليون   1200 قدره  به  مصرح  برأسمال 
قدره 550 مليون دوالر، وحدد مقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام، المملكة العربية 
 2.4 إلى  بليون دوالر   1.2 السعودية، وتمت زيادة رأسمال الشركة المصرح به من 
بليون دوالر، والمكتتب به بمبلغ 2000 مليون دوالر، كما وافقت الجمعية العامة للشركة 
في اجتماعها غير العادي المنعقد في شهر أبريل 2014 بالمملكة العربية السعودية على 

رفع رأسمال الشركة المدفوع من 750 مليون دوالر إلى 1000 مليون دوالر.
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نشاط الشركة لعام 2015
الهيكليات اإلدارية،  إلى تطوير  تقييم ومراجعة شاملة هدفت  العام عملية  تم خالل 
أبيكورب  جاهزية  يضمن  بما  الدولية  والمعايير  الممارسات  أفضل  تبني  ذلك  وتبع 
للمرحلة التالية من تطورها كبنك تنموي متعدد األطراف جدير بالثقة في قطاع الطاقة 
يخدم المنطقة العربية بغية تدعيم قدرات الدول األعضاء على االستفادة من ثرواتها بما 
يعزز طاقاتها االقتصادية والمالية. وشهد العام االستمرار في تنفيذ اآلليات المعتمدة في 
الخطة الخمسية )ألبيكورب(، التي تمت الموافقة عليها مطلع العام   2014 من أجل دعم 
وترسيخ مكانتها الرائدة في خدمة قطاع الطاقة، وذلك من خالل تقديم خدمات متميزة 
وأدوات مبتكرة للتمويل واالستثمار واالستشارات المالية واألبحاث المتخصصة لصالح 

شركات القطاع.

نشاط االستثمار
ركز فريق االستثمار في أبيكورب خالل عام 2015 على رفع قيمة محفظة االستثمار 
والدخول في شراكات استراتيجية طويلة األمد مع مستثمرين بارزين محلياً ودولياً من 
أجل فتح آفاق جديدة للفرص واالستفادة المتبادلة. حيث بلغت قيمة المحفظة المكونة من 
ستة عشر استثماراً، ما يعادل 923 مليون دوالر بنهاية العام 2015، بزيادة مقدارها 

57 مليون دوالر للعام السابق.

نشاط تمويل الشركات
نجح نشاط تمويل الشركات في رفع إجمالي قيمة محفظة القروض من2.94  مليار 
دوالر أمريكي في عام 2014 إلى 3.0 مليار دوالر  أمريكي في عام2015 ، وارتفاع 
إجمالي الدخل الناتج عن المحفظة من  65.5 مليون دوالر  أمريكي لعام 2015 مقارنة 
بمبلغ 58.7 مليون دوالر  أمريكي ُحقق في عام  2014 متجاوزاً الميزانية المستهدفة. 
تم  فقد   .2015 لعام  الجيد  اإلقراض  نشاط  ألداء  مترجمة  النتائج  هذه  جاءت  وقد 
تفويض أبيكورب لتكون المرتًب الرئيسي لخمس صفقات هامة في المنطقة لكل من: 
شركة مشروع أكوا باور أورزازات في المغرب، وشركة أورسال في الجزائر، وشركة 
 ،)ENOC( وشركة بترول اإلمارات الوطنية ،)EGA( العالمية لأللمنيوم اإلمارات 
وشركة الوجيز للتنمية في اإلمارات. وفي مجال تمويل التجارة، استكملت أبيكورب 11 

صفقة بقيمة إجمالية تربو على 536 مليون دوالر أمريكي.
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نشاط الخزانة واألوراق المالية:
جميع  دلت  فقد  بالتحديات،  المليئة  واالقتصادية  المالية  األجواء  من  الرغم  على 
تم  حيث  ألبيكورب،  المالي  الوضع  ومتانة  قوة  على   2015 عام  خالل  المؤشرات 
المحافظة على وضع مالي قوي، وصالبة وتنوع في الملكية، وارتفاع مستويات رأس 
المال، وانخفاض مستويات المديونية، وتم االحتفاظ بجودة عالية لألصول وااللتزامات.

وقد حققت عمليات الخزانة واألوراق المالية لهذا العام ارتفاع قدره 12% في إجمالي 
الدخل حيث بلغ 41.3 مليون دوالر أمريكي مقارنة بمبلغ 36.9 مليون دوالر أمريكي في 
عام 2014. وبنهاية عام 2015 حدث تغيير طفيف في قيمة أصول الخزانة لتصبح 2.06 
مليون دوالر أمريكي مقارنة بأصول بلغت 2.16 مليون دوالر أمريكي في عام 2014. 
نجحت أبيكورب في تدشين برنامج صكوك بقيمة 3 مليار دوالر في يونيو2015 ، 
وتبع ذلك إصدار ناجح لباكورة الطروحات تحت هذا البرنامج في شهر أكتوبر من ذات 

العام بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي لمدة 5 سنوات. 
وقد مّكن هذا اإلصدار من إعادة تمويل الديون المستحقة وتقليل هامش التكلفة، وكذلك 
من  واسعة  مجموعة  إلى  أبيكورب  تقديم  إلى  باإلضافة  للشركة،  السيولة  مستوى  تعزيز 
المستثمرين اإلقليميين والعالميين. وقد استمرت أبيكورب في المحافظة على أصول ذات جودة 
االستثمارات  )AA(، ومحفظة  الخزانة  ، محفظة   )AA(اإلقراض عالية، صنفت محفظة 

. )AA(محققة ألبيكورب معدل تصنيف ائتماني متميز إجمالي ،)AA( المباشرة
 

الحوكمة وإدارة المخاطر
انطالقاً من الحرص على مواصلة دعم دفع عجلة نمو أبيكورب إلى جانب ترسيخ 
دعائم االستقرار على المدى الطويل، تم حشد الجهود خالل العام 2015 نحو تحسين 
آليات الحوكمة وأدواتها، وعلى تبني االستراتيجيات التي تواكب أرقى المعايير وأفضل 
الممارسات الدولية، كما تم القيام بمراجعة وتعديل هيكليات حوكمة اللجان على مستوى 

كل من مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

أبحاث الطاقة
شهد عام 2015 تعزيزاً لمكانة أبيكورب ورصيدها المعرفي المتراكم خالل العقود 
األربعة األولى من عمرها، وذلك من خالل إصدار دراسات بحثية دورية عالية الجودة 

تدعم جهود التنمية على مستوى قطاع الطاقة.
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الموظفون والتدريب 
بلغ عدد موظفي أبيكورب، العاملين في مقر الشركة في مدينة الخبر بالمملكة العربية 
السعودية، وفي الوحدة المصرفية الخارجية بمملكة البحرين، 118 موظفاً حوالي %67 
منهم(،   %91 األعضاء  الدول  مواطنو  يشكل  موظفا   80( العربية  الكوادر  من  منهم 

والباقون من جنسيات غير عربية )38 موظفاً(. 

النتائج المالية لعام 2015
على الرغم من التحديات التي واجهتها أبيكورب خالل العام 2015 والمتمثلة بشكل 
في  الحاد  واالنخفاض  العالمي  االقتصادي  النمو  معدالت  تباين  استمرار  في  رئيسي 
أسعار النفط والذي بدأ منذ الربع الرابع من العام  2014، فقد تمكنت )أبيكورب( من 
تخطي األهداف المالية للعام وتحقيق أرباح صافية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2015 بلغت 107 مليون دوالر أمريكي، مقارنة بمبلغ 105 مليون دوالر أمريكي تم 

تحقيقها في عام 2014. 

نشاط  تمويل المشروعات للنصف األول من عام 2016
حافظ نشاط تمويل المشروعات والتجارة الدولية على وتيرته في العام الماضي حيث 
استمر نشاط تمويل المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي على انتعاشه. إال أن 

هذا النشاط في باقي الدول العربية اتسم بالهدوء. 

تمويل المشروعات
تمويل مشروع  في 16 عملية   2016 عام  من  األول  النصف  في  أبيكورب  دخلت 
دولة  في  مشروعين  الممولة  المشروعات  تضمنت  وقد  دوالر.  بمبلغ 760 مليون 
بمبلغ  )ايمال(  المحدودة  لأللمنيوم  اإلمارات  لشركة  يتبعان  المتحدة  العربية  اإلمارات 

250 مليون دوالر.

النتائج المالية للنصف األول لعام 2016
 2016 لعام  األول  النصف  خالل  ربح  صافي  تحقيق  من  أبيكورب   تمكنت 
قدره  مبلغاً   2016 يونيو   30 في  الشركة  أصول  إجمالي  وبلغ  دوالر.  بلغ 54 مليون 
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5.83 مليار دوالر مقارنة بمبلغ 5.58 مليار دوالر في 31 ديسمبر 2015. أما إجمالي 
1.90  مليار  بمبلغ  مقارنة  مليار دوالر   1.93 بلغ  فقد  الشركة  في  المساهمين  حقوق 

دوالر في 31 ديسمبر 2015. 

د - الشركة العربية للخدمات البترولية
الشركة العربية للخدمات البترولية شركة مساهمة عربية تأسست بموجب اتفاقية تم 
توقيعها من قبل حكومات الدول العربية األعضاء في منظمة األقطار العربية المصدرة 

للبترول )أوابك( بتاريخ 1975/11/23، ومقرها مدينة طرابلس – دولة ليبيا.
مليون   100 بمبلـغ  بـه  المصرح  البترولية  للخدمات  العربية  الشركة  ُحّدد رأسمال 
دينار ليبي، أمـا رأس المـال المكتتب به فقد ُحّدد بمبلغ 15 مليون دينار ليبي، وبتاريخ 
2008/12/26 قّررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة العربية للخدمات البترولية 
رفع رأسمالها إلى 44 مليون دينار ليبي، وتم زيادة رأس مال الشركة من 44 مليون دينار 
ليبي إلى 49 مليون دينار ليبي بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 2010/38/221 

الصادر بمدينة القاهرة بتاريخ 2010/06/19.

نشاط الشركة لعام 2015
تركز نشاط الشركة العربيـــة للخدمات البترولية لعام 2015 على مساعدة الشركات 
اتجاه  القائمة  التزاماتها  لسداد  ديونها  تحصيل  ممتلكاتها وعلى  تأمين  في  المتخصصة 
ظل  في  المقر  دولة  خارج  عمل  فرص  على  الحصول  إمكانية  في  ودعمها  اآلخرين 

الظروف الصعبة التي تمر بها الشركات في هذه الفترة.

النتائج المالية للشركة في 2015/12/31
بلغت خسارة الشركة لسنة 2015 مبلغ وقدره )1,341,311( دينار ليبي، وقد رحل 
صافي الخسارة لحساب األرباح والخسائر المرحلـــة، ليصبح إجمالي الخسائر المرحلة 

)2,766,330( دينار ليبي في 2015/12/31. 
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نشاط الشركة عن النصف األول لعام 2016
استمر نشاط الشركة بمتابعة ودعم الشركات الثالث القائمة، وال زالت الشركة تعمل 
على إيجاد فرص أخرى مع بعض الشركات العالمية إلمكانية إقامة مشروعات مشتركة 
الظروف  تحسن  حال  وذلك  األساسي  نظامها  في  المحددة  أغراضها  إطار  في  جديدة 

القائمة في دولة المقر إن شاء هللا.

القوى العاملة
بلغ إجمالي عدد العاملين بالشركة في 2016/6/30 )11( مستخدما جميعهم عرب.

النتائج المالية للنصف األول لعام 2016
 )594,293( وقدره  مبلغ   2016 لعام  األول  النصف  الشركة خالل  بلغت خسارة 

دينار ليبي.

هـ - الشركة العربية للحفر وصيانة اآلبار )أدووك(

الشركـة العربية للحفر وصيانة اآلبار إحدى الشركات العربية التابعة للشركة العربية 
للخدمات البترولية، وهي متخصصة في حفر وصيانة آبار النفط والغاز براً وبحراً.

وقد تأسست بموجب اتفاقية دولية بين ثالث شركات هي الشركة العربية للخدمات 
البترولية بنسبة 40%، والشركة العربية لالستثمارات البترولية بنسبة 20%، وشركة 
سانتافي للخدمات الدولية بنسبة 40%، وذلك في سنة 1979، برأس مال مصرح به 
قدره 12 مليون دينار ليبي ورأس مال مدفوع قدره 12 مليون دينار ليبي تمت زيادته إلى 
)60( مليون دينار ليبي بناء على قرار الجمعية العمومية للمساهمين رقم 2008/29/8 

الصادر بتاريخ 2008/06/27، ومقرها الرئيسي مدينة طرابلس – دولة ليبيا.
إلى  اآلبار  وصيانة  للحفر  العربية  الشركة  في  حصتها  سانتافي  شركة  باعت  وقد 

شركة )فرست انرجى ليمتد( في عام 2009.



295 تقرير األمني العام السنوي الثالث واألربعون

انشطة المنظمة خالل عام 2016

نشاط الشركة لعام 2015
نتيجة  بالكامل  العمل  الشركة، حيث توقفت عن  على  2015 عاماً صعباً  كان عام 
توقف نشاطها وإغالق الحقول والمواني النفطية في دولة المقر. وقرر مجلس اإلدارة 
تجميد نشاط الشركة وذلك تجنباً لمزيد من الخسائر وتبع هذا القرار قرار آخر بشأن دفع 
لبعض  المؤقتة  التعاقدات  باستثناء بعض  الشركة وتسريحهم،  لمستخدمي  مالية  تسوية 

الوظائف المهمة. 

الوضع المالي للسنة المنتهية في 2015/12/31
إجمالي الدخل في سنة 2015 )0( دينار ليبي مقابل إجمالي الدخل في سنة 2014 
بمبلغ 71,919,289 دينار ليبي، وفي سنة 2015 بلغ إجمالي المصاريف 32,414,456 
دينار ليبي مقابل إجمالي المصاريف في سنة 2014 بمبلغ 77,013,877 دينار ليبي، 
وصافي الخسائر في سنة 2015 بلغ )41,260,862( دينار ليبي مقابل صافي الخسائر 

في سنة 2014 بمبلغ )5,219,684( دينار ليبي.

نشاط الشركة خالل النصف األول لعام 2016
تنفيذاً لقرار مجلس اإلدارة بدفع تسوية مالية للعمالة وتسريحها، فقد تم تسريح أغلب 
العمالة. وال زالت الشركة تراقب التطورات في ليبيا عن كثب على أمل عودة الشركة 
إلى العمل خصوصا وأن الشركة قادرة على إعداد وتهيئة عدد من الحفارات خالل فترة 

وجيزة حال توفر  فرص العمل.

و – الشركة العربية لجس اآلبار )أولكو(

البترولية،  للخدمات  العربية  للشركة  التابعة  المتخصصة  الشركات  إحدى  وهي 
أمريكي  دوالر  مليون   20 قدره  به  مصرح  برأسمال   1983/3/24 بتاريخ  وتأسست 
ورأس مال مدفوع قدره 20 مليون دوالر أمريكي، وحدد مقرها بمدينة بغداد – جمهورية 
متساوية  المنظمة بنسب  في  األعضاء  الدول  جميع  الشركة  هذه  في  وتساهم  العراق. 
لنسب مساهمة هذه الدول في الشركة العربية للخدمات البترولية، وهي متخصصة في 
عمليات جس وتثقيب اآلبار ولها ثالثة مراكز عمليات في الشمال وفي الجنوب وفي 

الوسط الذي تم إنشائه خالل عام 2014 واستخدامه عام 2015. 
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العالقـات مع وزارة النفط العراقيـة
قامت وزارة النفط بتقديم عدة خدمات لضمان ديمومة عمل الشركة، ومنها: 

الستخدامها 	  مشعة  عناصر  بإدخال  للسماح  المشعة  المصادر  هيئة  مخاطبة 
في معدات جس اآلبار حيث حصلت الشركة على إجازة بإدخال وحيازة هذه 

العناصر إلى الجنوب والشمال.
المصادر 	  وهيئة  الضرائب  هيئة  الداخلية  وزارة  ومنها  الدولة  دوائر  مخاطبة 

واألجهزة  المعدات  إدخال  مهمة  لتسهيل  وغيرها  الجمارك  ودائرة  المشعة 
وتسجيل العربات بدوائر المرور.

المصادقة على العقود مع شركات نفط الشمال، نفط الجنوب، الحفر العراقية، 	 
ونفط ميسان ونفط الوسط.

تغطية كافة متطلبات الشركة من الكتب الرسمية عند الحاجة.	 
تزويد الشركة بكافة المحروقات.	 
المطار 	  بين  نقلها  عند  وكذلك  الخطرة  المواد  لخزن  الالزمة  الحماية  توفير 

والمخازن في الشمال والجنوب.
خزن المواد الخطرة في مخازن شركات نفط الشمال ونفط ميسان ونفط البصرة.	 

القوى العاملة
خالل عام 2015 بلغ عدد العاملين في الشركة 69 منتسباً.

النتائــج المالـية للشركــة لعام 2015
استمرت الشركة بإنجاز األعمال التي حققت إيرادات إجمالية للشركة وأرباح بمبلغ 

7,068,661 دوالر و1,417,857 دوالر على التوالي.

النتائــج المالية للشركة خالل النصف األول لعام 2016
أما فيما يخص النصف األول لعام 2016 فقد تم تحقيق إيرادات بمبلغ 2,509,698   

دوالر، وأرباح بمبلغ 84,172 دوالر. 
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ز – الشركة العربية لخدمات االستكشاف الجيوفيزيائي

تأسست الشركة العربية لخدمات االستكشاف الجيوفيزيائي في 1984/09/30 كشركة 
مساهمة مشتركة، برأسمال مصرح به قدره 19 مليون دينار ليبي، ورأسمال مدفوع قدره 
19 مليون دينار ليبي بمساهمة كل من الشركة العربية للخدمات البترولية بنسبة %66.66، 
والشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب( بنسبة 16.67%، والمؤسسة الوطنية 

للنفط بنسبة 16.67%، وُحدد مقر الشركة بمدينة طرابلس – دولة ليبيا. 
وقد أصدرت الجمعية العمومية للشركة قرارها رقم EO/13/02 خالل اجتماعها 
 35 إلى  به  المصرح  المال  بزيادة رأس   ،2013/6/20 بتاريخ  القاهرة  في  ُعقد  الذي 

مليون دينار ليبي ورأس المال المدفوع إلى 35 مليون دينار ليبي.

نشاط الشركة لعام 2015
الثانية  الفرقة  تتواجد  حيث  السنة  طيلة  موقعيهما  في  السايزميتان  الفرقتان  بقيت 
بالقرب من مدينة  للنفط  العربي  الخليج  التابعة لشركة   A75 المنطقة  )AG002( في 
طبرق شرق البالد بينما تتواجد الفرقة الثالثة )AG003( في المنطقة A82-4 التابعة 
لشركة تاتنفت الروسية بالقرب من مدينة القريات غرب البالد، وبالتالي لم تشهد هذه 
ة  الفترة أي نشاطات للشركة بسبب بقاء األوضاع األمنية على حالها واستمرار حالة القوَّ

القاهرة التي أعلنتها جميع الشركات النفطية إضافة إلى المؤسسة الوطنية للنفط.

النتائج المالية لعام 2015
تكبدت الشركة بنهاية عام 2015 خسائر قدرت بمبلغ )8,160,000( دوالر أمريكي 
ناتجة عن عدم وجود أي إيرادات في سنة 2015 بسبب استمرار توقف نشاط الشركة 
سياسة  اتبعت  الشركة  إدارة  بأن  العلم  مع  تاريخه،  وحتى   2014 أغسطس  بداية  منذ 

تقشفية على جميع المستويات لتخفيض المصروفات.

القوى العاملة
في نهاية عام 2015 بلغ عدد المستخدمين بالشركة 427 مستخدماً منهم 420 من 

الجنسية الليبية، و4 من العرب، و3 من األجانب.
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نشاط الشركة خالل النصف األول لعام 2016
بقيت هذه الفترة دون أية نشاطات للشركة بسبب بقاء األوضاع األمنية على حالها 
ة القاهرة، تتواجد الفرقة السايزمية الثانية )AG002( في المنطقة  واستمرار حالة القوَّ
البالد حتى  بالقرب من مدينة طبرق شرق  للنفط  العربي  الخليج  التابعة لشركة   A75
تاريخه بينما تمكنت إدارة الشركة من نقل الفرقة السايزمية الثالثة )AG003( بتاريخ 
2016/02/09 من المنطقة A82-4 التابعة لشركة TATNEFT الروسية بالقرب من 
مدينة القريات غرب البالد إلى حقل الحمادة النفطي والذي ساهم في تخفيض مجموعة 

تكاليف الحماية للفرقة بنسبة %80. 
كما تم االستغناء عن المقر الرئيسي بطرابلس وقامت إدارة الشركة باستبداله بمقر 
آخر لتخفيض التكاليف بنسبة 80%، وتم االستغناء أيضاً عن مجموعة الحماية األمنية 

لمكتب طرابلس بمجموعة من العاملين لخفض المصاريف.

النتائج المالية خالل النصف األول لعام 2016
بلغت خسائر الشركة خالل هذه الفترة مبلغ وقدره )4,284,000( دوالر أمريكي 

بسبب استمرار توقف نشاط الشركة. 

القوى العاملة
تم إنهاء عقود جميع المستخدمين بالشركة بتاريخ 2016/04/30، باستثناء أعضاء 
لجنة اإلدارة، بسبب ضبابية الصورة المستقبلية في ليبيا ولعدم القدرة على االستمرار 

بدفع مرتباتهم. 

ح – معهد النفط العربي للتدريب
األقطار  منظمة  وزراء  مجلس  قرار  بموجب  للتدريب  العربي  النفط  معهد  تأسس 
بمدينة  مقره  وحدد   .1978/5/9 في   20/1 رقم  )أوابك(  للبترول  المصدرة  العربية 
تكوين  إنشائه  قرار  في  جاءت  التي  المعهد  أهداف  ومن  العراق.  جمهورية   – بغداد 
والمالية  واإلدارية  الفنية  القطاعات  كافة  في  القيادية  والمستويات  المدربين  وإعداد 
وتنمية القدرات المتوفرة منها وتمكينها من أحدث األساليب التعليمية. والقيام بالبحوث 
والدراسات المتعلقة باألساليب الحديثة في التنظيم الصناعي والمهني ومنهجية وأساليب 
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الالزمة  البشرية  للعناصر  اإلنتاجية  والكفاية  العاملة  القوى  والتدريب ومشاكل  التعليم 
والدراسات  األبحاث  لخدمة  وتوثيق  معلومات  نظام  وإحداث  العربية.  للمشروعات 
كافة  في  التكنولوجية  والمعرفة  المعلومات  وتطوير  العربية  العاملة  بالقوى  الخاصة 

مجاالت التعليم والتدريب واإلدارة الصناعية. 
ال يوجد للمعهد رأس مال ثابت، حيث يتم تمويله سنوياً وحسب الموازنة التخطيطية 
)وبموجب نسب مساهمات الدول األعضاء في المنظمة( التي تقر للمعهد سنوياً ويصادق 
عليها مجلس األمناء وحسب عدد دورات المعهد التي ستنفذ خالل تلك السنة. وتساهم في 

المعهد جميع الدول األعضاء بالمنظمة.
وقد عهد مجلس وزراء منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( بمهمة 
اإلشراف على المعهد ورعايته إلى جمهورية العراق بموجب القرار رقم 53/5 بتاريخ 
1994/12/10 اعتباراً من 1995/1/1 لمدة سنتين قابلة للتمديد، وبتاريخ 2002/12/21 
أصدر مجلس وزراء المنظمة قراره رقم 69/2 بتمديد فترة العهدة لمدة عام واحد اعتباراً 
من تاريخ 2003/1/1، وبتاريخ 2015/12/20 أصدر المجلس قراره رقم 95/3 بتمديد 

فترة اإلشراف اعتباراً من 2016/1/1 ولغاية 2016/12/31.  

نشاط المعهد لعام 2015
تأثر نشاط المعهد نتيجة انخفاض سعر البترول عالمياً مما أدى إلى التقشف في بعض 
المجاالت وباألخص في مجال التدريب في غالبية البلدان العربية المصدرة للبترول مما 
برامجه  بلغ مجموع  فقد  األخيرة،  العشرة  باألعوام  مقارنة  المعهد  نشاط  انعكس على 

المنفذة خالل هذا العام 24 أسبوع تدريبي وتم من خاللها تدريب 313 متدرباً. 

النتائج المالية لعام 2015
بلغ إجمالي المصروفات لعام 2015 مبلغ 1,228,118 دوالر، في حين بلغ إجمالي 
 343 البالغة  بنك اإلسكان  فوائد  806,388 دوالر، وبعد احتساب وإضافة  اإليرادات 

دوالر يكون العجز الكلي في نهاية عام 2015 قد بلغ )421,387( دوالر.

الهيكل التنظيمي للمعهد
العراقية ومن  الجنسية  جميعهم من  36 منتسباً  المعهد حالياً  العاملين في  يبلغ عدد 
ضمنهم عمال الخدمات والصيانة، ويتم االعتماد على سياسة التمويل الذاتي في تنفيذ 
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كافة الفعاليات واألجور وأعمال الصيانة. كما أن لدى المعهد شبكة من الخبراء أكثر 
الفنية  االختصاصات  وبمختلف  متعددة  وأجنبية  عربية  جنسيات  من  خبيراً   250 من 
واإلدارية واالقتصادية وتتم االستعانة بهم في تنفيذ برامجه التدريبية ويتم التعاقد معهم 

في حينه ولفترة انجاز المهمة. 

سياسة التدريب
اعتمد المعهد في ترويج برامجه التدريبية سنوياً على الدول األعضاء في المنظمة 
وبعض الدول غير األعضاء وذلك من خالل إرسال دليل نشاطاته السنوي إليهم يعقبها 
بمراسالت دورية لبعض الجهات لتأكيد تنفيذه لبعض البرامج التي يتم االتفاق النهائي 
عليها قبل فترة مناسبة من التنفيذ. ويتم تنفيذ البرامج التدريبية في عواصم عدة بلدان 
عربية وأجنبية بصورة مباشرة أغلب األحيان أو بالتعاون مع بعض الجهات والمراكز 
التدريبية وموقع  البرامج  العربية واألجنبية وحسب طبيعة ونوع  التدريبية والشركات 

التنفيذ.
أما أسعار البرامج التدريبية التي يقوم المعهد بتنفيذها متواضعة نسبياً مقارنة بمثيالتها 
في المراكز التدريبية العربية إذا أن هدف المعهد ليس الربح بقدر ما هو االستمرار في 
تحقيق أهدافه وتحقيق االكتفاء الذاتي مالياً بعد توقف المساهمات من الدول األعضاء 

وبضمنهم دولة المقر.

نشاطات المعهد خالل النصف األول لعام 2016
لم ينفذ المعهد خالل النصف األول من عام 2016 أي برنامج تدريبي، وقد تم تقديم 
عروض لبرامج تدريبية عديدة للشركات النفطية العراقية لغرض تنفيذ دورات محلية 
وبأسعار رمزية جداً تغطي الكلفة فقط، والمعهد بانتظار المصادقة عليها لتنفيذها خالل 

النصف الثاني من العام الحالي. 

النتائج المالية للنصف األول لعام 2016
بلغ إجمالي المصروفات خالل النصف األول لعام 2016 مبلغ 333,234 دوالر 
أمريكي، في حين بلغ إجمالي اإليرادات خالل تلك الفترة 117 دوالر أمريكي، وبذلك 

يكون العجز الكلي خالل تلك الفترة قد بلغ )333,117( دوالر أمريكي. 
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البيانات الصحفية الصادرة عن إجتماعات
مجلس وزراء المنظمة خالل عام 2016

البيان الصحفي الصادرعن
االجتماع السادس والتسعين لمجلس وزراء المنظمة

)على مستوى المندوبين(

عقد مجلس وزراء منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( )على مستوى 
المندوبين( اجتماعه السادس والتسعين بتاريخ 9 شعبان 1437 هجرية الموافق 16 أيار/
مايو 2016 ميالدية بمدينة القاهرة، برئاسة سعادة الشيخ طالل ناصر العذبي الصباح، 

ممثل دولة الكويت في المكتب التنفيذي للمنظمة، التي لها رئاسة الدورة لعام 2016. 
ناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول األعمال ومن ثم أقر البنود التالية: 

والهيئة 	  العامة  )األمانة  للمنظمة  الختامية  الحسابات  على  المجلس  صادق 
القضائية( لعام 2015. 

النصف األول 	  للمنظمة خالل  العامة  األمانة  تقارير نشاط  المجلس على  اطلع 
من عام 2016 واعتمد توصيات المكتب التنفيذي ومنها متابعة موضوع البيئة 
وتغيّر المناخ، والفعاليات التي قامت األمانة العامة بتنظيمها أو المشاركة فيها، 

وكذلك سير العمل في بنك المعلومات.
كما اطلع المجلس على الدراسات االقتصادية والفنية التي أنجزتها األمانة العامة 	 

خالل النصف األول من عام 2016. 
استعرض المجلس تقريراً حول األوضاع البترولية العالمية. 	 
لمجلس 	  القادم  االجتماع  عقد  على  الوزراء  المعالي  أصحاب  اتفق  وأن  سبق 

وزراء المنظمة في القاهرة بتاريخ 2016/12/11. 
العربية  مصر  جمهورية  إلى  وشكره  تقديره  عن  معرباً  اجتماعه  المجلس  واختتم 
وشكره  تقديره  عن  أعرب  كما  للمنظمة.  المعهود  ودعمها  االجتماع  لهذا  استضافتها 
مصر  جمهورية  في  المعدنية  والثروة  البترول  وزير  المال،  طارق  المهندس  لمعالي 
العربية، ولسعادة المهندس جمال حجازي، ممثل جمهورية مصر العربية في المكتب 

التنفيذي، ولكافة المسؤولين في الوزارة، على حسن الوفادة وكرم الضيافة.

القاهرة: 9 شعبان 1437 هجرية الموافق 16 أيار/مايو 2016 ميالدية.
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البيان الصحفي الصادر 
عن االجتماع السابع والتسعين لمجلس وزراء المنظمة

اجتماعه  )أوابك(  للبترول  المصدرة  العربية  األقطار  منظمة  وزراء  مجلس  عقد 
السابع والتسعين في مدينة القاهرة - جمهورية مصر العربية، بتاريخ 22 كانون األول/
ديسمبر 2016 ميالدية الموافق 23 ربيع األول 1438 هجرية، برئاسة معالي األستاذ 
عصام عبد المحسن حمد المرزوق، وزير النفط وزير الكهرباء والماء في دولة الكويت، 

رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء المنظمة. 

المعالي الوزراء ورؤساء الوفود،  بأصحاب  افتتح معالي الرئيس االجتماع مرحباً 
في  الطاقة  وزير  بوطرفة،  نورالدين  األستاذ  المعالي،  أصحاب  بالترحيب  وخص 
اللعيبي،  حسين  علي  جبار  والمهندس  الشعبية،  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية 
وزير النفط في جمهورية العراق، وسعادة المهندس مصطفى عبد هللا صنع هللا، رئيس 
األولى  للمرة  يشاركون  الذين  ليبيا،  دولة  في  للنفط  الوطنية  للمؤسسة  اإلدارة  مجلس 
في اجتماعات المجلس. كما أعرب عن الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية على 
كرم الضيافة وحسن االستقبال، متمنياً التوفيق والنجاح ألعمال االجتماع، مؤكداً على 
المتعلقة  النشاطات  أوجه  مختلف  في  أعضائها  تعاون  هو  األسمى  المنظمة  هدف  أن 

بالصناعة البترولية.

وأشار معاليه إلى االتفاق التاريخي في منظمة أوبك إلعادة التوازن ألسواق النفط 
العالمية، ودور الدول األعضاء في منظمتي أوبك وأوابك إلنجاح هذا االتفاق التاريخي 
وأهمية التزام جميع األطراف تماشياً مع اتفاق الجزائر األخير في سبتمبر 2016 واجتماع 
أوبك في نوفمبر 2016، حيث أسفرت عنها تشكيل لجنة وزارية لمراقبة االنتاج، كما 
أشار معاليه إلى أهمية اتفاق باريس 2015 بشأن التقديرات المناخية والذي دخل حيز 

النفاذ وكذلك كيفية التكيف معه ليتماشى إيجاباً مع مخرجات الصناعة البترولية. 

رحب  حيث  للمنظمة،  العام  األمين  النقي،  علي  عباس  األستاذ  وأعقبه سعادة 
بمعالي أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود في اجتماع مجلس وزراء المنظمة، 
المحسن  عبد  األستاذ عصام  معالي  للمجلس،  الحالية  الدورة  بالترحيب رئيس  وخص 
حمد المرزوق، وزير النفط وزير الكهرباء والماء في دولة الكويت، الذي يشارك في 
اجتماعات المجلس للمرة األولى وكذلك أصحاب معالي الوزراء الذين يشاركون للمرة 
األولى في اجتماعات المجلس، ومتقدماً بالشكر والتقدير إلى من سبقوهم على دورهم 
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فترة مشاركتهم في  المنظمة خالل  بذلوها في دعم عمل ونشاط  التي  البارز والجهود 
اجتماعات المجلس.

تحتضن  التي  العربية  مصر  لجمهورية  وتقديره  شكره  عن  سعادته  أعرب  كما 
اجتماعات المنظمة على كرم الوفادة وحسن االستقبال، متمنياً لجمهورية مصر العربية 
مزيداً من التقدم والرخاء واالستقرار، ومتمنياً ألعمال االجتماع الوزاري كل التوفيق 

والنجاح.

ثم أقر المجلس جدول أعماله، وتم التداول في البنود المدرجة على جدول األعمال، 
حيث تم اعتماد المواضيع التالية:

المنظمة 	  وزراء  لمجلس  والتسعين  السادس  االجتماع  محضر  على  المصادقة 
الذي ُعقد على مستوى المندوبين في مدينة القاهرة - جمهورية مصر العربية 

بتاريخ 2016/5/16.

القضائية( 	  والهيئة  العامة  )األمانة  للمنظمة  التقديرية  الميزانية  مشروع  اقرار 
لعام 2017.

والهيئة 	  العامة  )األمانة  المنظمة  لحسابات  مدققاً  وشركاه  البسام  مكتب  تعيين 
القضائية( لعام 2017.

العالمية« 	  البترولية  للمنظمة حول »األوضاع  العامة  تقرير األمانة  اطلع على 
والتطورات األخيرة بشأن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغيّر المناخ.

»إعادة 	  وموضوعها   2016 لعام  العلمية  أوابك  جائزة  تحكيم  نتائج  على  اطلع 
تكرير زيوت التزييت المستعملة وانعكاساتها االقتصادية والبيئية« وأعلن أسماء 
كويتي،  دينار   5000/- قدرها  والتي  الثانية،  بالجائزة  فاز  حيث  بها  الفائزين 
من  حربي  والسيد/جمال  العراق،  جمهورية  من  فتحي  السيد/سعدهللا  من  كل 
الجمهورية الجزائرية مناصفة بينهما. بينما لم يفز أي بحث بالجائزة األولى وفقاً 

لقرار لجنة التحكيم.

اطلع على تقارير نشاط األمانة العامة للمنظمة في مجاالت:	 

متابعة شؤون البيئة وتغيّر المناخ، والتي من أهمها مخرجات مؤتمر األطراف 	 
في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغيّر المناخ )COP-22( في مدينة مراكش، 

والذي استضافته المملكة المغربية خالل الفترة من 7-18 نوفمبر 2016.
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الدراسـات التي أنجـــزتها األمانــــة العامة خالل عــــام 2016. حيث تم إنجاز 	 
7 دراسـات فنيـة واقتصاديـة حول النفـط والطاقة.

سير العمل في بنك المعلومات وتطوير نشاطاته.	 

الفعاليات التي نظمتها والتي شاركت فيها األمانة العامة خالل عام 2016، وقد 	 
بلغت 15 فعالية.

اطلع على التقرير السنوي الذي استعرض نشاط الشركات العربية المنبثقة عن 	 
المنظمة خالل عام 2015 والنصف األول من عام 2016، وأحيط علماً بنتائج 
في  ُعقد  الذي  الشركات  لتلك  واألربعين  الخامس  السنوي  التنسيقي  االجتماع 
التنسيق  في  االستمرار  فيها  جاء  والتي   .2016/10/29 بتاريخ  القاهرة  مدينة 

والتعاون بين هذه الشركات في المجاالت المتعلقة بنشاطاتها.

قرر تمديد الفترة التي عهد خاللها لجمهورية العراق باإلشراف على معهد النفط 	 
العربي للتدريب لمدة عام اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 2017.

وافق المجلس على تجديد خدمة األمين العام للمنظمة األستاذ عباس علي النقي 	 
لمدة ثالث سنوات أخرى، اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة خدمته الحالية.

التنفيذي 	  والمكتب  الوزراء  لمجلس  القادمة  الدورة  رئاسة  ليبيا  دولة  ستتولى 
للمنظمة، وذلك لمدة عام اعتباراً من أول شهر كانون الثاني/يناير2017.

بعث رئيس المجلس ببرقية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية 	 
مصر العربية أعرب فيها نيابة عن معالي الوزراء، عن جزيل الشكر والتقدير 

على ما أحيطوا به من حسن استقبال وحفاوة تكريم.  

اتفق على عقد االجتماع القادم لمجلس وزراء المنظمة في مدينة الكويت بتاريخ 	 
10 كانون األول/ديسمبر2017.

القاهرة: 23 ربيع األول 1438 هجرية الموافق 22 كانون األول/ديسمبر 2016.
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