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 خالصه مديريتی 

 هزار  40با  2017ارف در سال مايعات گاز طبيعي اوپك و توليد نفت نامتع عرضه

ميليون بشكه در روز خواهد رسيد كه  22/6طور ميانگين به بشكه در روز افزايش به

 ميليون بشكه در روز است. 17/0رشد  دهندهنشان

  ميليون بشكه  27/1، در حدود 2017رشد مورد انتظار تقاضاي جهاني نفت در سال

اضاي جهاني نفت در سال جاري، روزانه شده و ميزان كل تق در روز در نظر گرفته

 است. بيني شدهميليون بشكه پيش 38/96

  سرعت رشد اقتصادي چين در فصل اول سال جاري باال بود، اما در پي كاهش

هاي مالي، سرعت رشد اقتصادي اين كشور دهي خارج از مقررات و كنترل اهرموام

 كاهش يافت.

  مصرف نفت و در مقابل رونق سطح  در چين باعث كاهش سنگغالزكاهش مصرف

 تقاضاي گاز و واردات ال ان جي خواهد شد.

  هزار بشكه در روز بود  2/967متوسط توليد مايعات گازي عمان در ماه آوريل حدود

هزار  4/968در سطح  2017كه بر اين اساس متوسط توليد آن طي چهار ماه اول سال 

 بشكه در روز قرار گرفت.

(8) ماهنامه تحلیلی انرژی  

 دوره دهم
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  درصد  24كشور عضو اوپك بود كه درآمدهايش در حدود  تنها، 2016ايران در سال

ميليارد دالر اعالم  36افزايش يافته و مجموع درآمدهاي حاصل از صادرات نفت معادل 

 دهد.درصد درآمدهاي اعضاي اوپك را تشكيل مي 8است. اين رقم بيش از  شده

 
 ون بشكه در روز()ميلي   میزان تولید نفت اعضای اوپك طی ماه آوريلشكل 
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براساس منابع ثانويه، تولید نفت خام 

مارس اوپك در ماه آوريل نسبت به ماه 

هزار بشكه در روز كاهش يافت و  18

میلیون بشكه  73/31میانگین آن به 

 در روز رسید.

میانگین قیمت نفت اوپك 

درصد  2طی ماه آوريل با 

ای افزايش به بشكه

 دالر رسید. 34/51
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 های نفتی جهان در ماه آوريلنگاهی به تحوالت بازار نفت و فرآورده

 انداز اقتصادیچشم

بيني شده و اين ميززان  درصد پيش 3/3همچنان  2017رشد اقتصادي جهان براي سال 

ر اقتصاد جهزاني  موجود د است. پويايي رشد درصد تخمين زده شده 3، 2016براي سال 

مجزددا   در آمريكزا  اين ميزان رشد رود اما انتظار مي ،است استثناي آمريكا تثبيت شدهبه

 ،درصد بزاقي مانزده   2/2جاي اول برگردد. رشد اقتصادي آمريكا در سطح تا پايان سال به

اسزت.   رسزيده  2017درصد در سزال   7/1درصد به  6/1اروپا از  اما اين ميزان در منطقه

درصزد بزاقي    2/1شود، رشد اقتصادي ژاپن در سال جاري به همان ميززان  بيني ميپيش

رود بزه  بيني شده فراتر رفتزه و انتظزار مزي   درصد پيش 3/6بماند. رشد اقتصادي چين از 

سرعت رشزد اقتصزادي    1،درصد برسد. اين در حالي است كه براساس آمار بلومبرگ 5/6

بزود، امزا در پزي اعمزال كنتزرل سياسزتگذاران بزراي         باالچين در فصل اول سال جاري 

هاي مزالي، سزرعت رشزد اقتصزادي ايزن      دهي خارج از مقررات و كنترل اهرمكاهش وام

دليل اراده دولت بزراي كزاهش معوقزات    كشور كاهش يافت. بازارهاي سهام و اعتبارات به

هزاي انگيزشزي   ي برنامزه ها در پدليل رشد سودآوري شركتاند. اما بهبانكي متزلزل شده

دولت براي بهبود رشد اقتصاد و گسترش تقاضاي خارجي ناشي از تقويت اقتصاد جهاني؛ 

 است. هاي اقتصادي تقويت شدهزيرساخت

 

 

                                                 
 26  شكك  يلوللككن    هككاج بكك   طالعككاو س  ككا  ا  ككك ج هورككاسج ي ككر ن ياكك ي   ي يس . بانككم   1

 .20  شواس  52  يخ اس يقتصا ج سس    ال 1396 ا  يس ا رشت
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 درآمدهای نفتی اعضای اوپك

اطالعات انرژي آمريكا، خالص درآمدهاي حاصزل از صزادرات نفزت     براساس گزارش اداره

ميليززارد دالر در  433درصززد كززاهش يافززت و بززه  15، 2016اعضززاي اوپززك در سززال 

رسيد. اين كاهش عمدتا  ناشي از افت ميزانگين   2004ترين سطح درآمدي از سال پايين

 است. قيمت نفت و كاهش صادرات نفت خام اوپك بوده ساليانه

درصزد كزاهش    15، 2016خالص درآمد صادراتي نفت عربستان سزعودي در سزال   

ميليارد دالر رسيد. سهم اين كشزور در كزل درآمزدهاي صزادراتي نفزت       133يافت و به 

 است. بودهدر نوسان درصد  34و  29بين  1996اوپك از سال 

در خزام   رشد درآمدش از محزل صزادرات نفزت   كشور عضو اوپك بود كه  تنهاايران 

درآمزد كسز    ميليزارد دالر   36معادل  افزايش داشته ودرصد  24در حدود  2016سال 

امزا   .درصد افزايش يافزت  8سهم ايران در درآمدهاي صادراتي نفت اوپك به است.  دهكر

ميليارد  54درصد كاهش يافت و به  3/5درآمدهاي صادراتي نفت عراق در سال گذشته، 

 درصد بود. 5/12اوپك  درآمدهايسبد دالر رسيد و سهم صادراتي آن در 

در گززارش   كه وليد نفت اوپكهاي جهاني نفت و سطوح تقيمت بينيپيشراساس ب

منتشر شد، درآمدهاي صادراتي نفت اوپك  2017در ماه مي  1مدت انرژيدورنماي كوتاه

ميليزارد   539درصد افزايش خواهد يافزت و بزه    24طور اسمي در سال جاري ميالدي به

باشزد.  نفزت  تواند رشد اندك قيمت و ميزان توليد رسد كه عامل اين افزايش ميدالر مي

نيزز اتفزاق    2018هزا در سزال   شود اين رشد توليد و احياي مجدد قيمزت بيني ميشپي

                                                 
1. Short-term Energy Outlook (STEO), EIA 
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ميليزارد دالر   595درصزد افززايش بزه     10درآمدهاي حاصل از صادرات نفت با  و بيافتد

 1.(2017اِنرديتا، مي ) برسد

 

 تحوالت طرف تقاضا 

بشزكه در روز   هززار  65هاي آمزاري،  ، در اكثر داده2016تقاضاي جهاني نفت براي سال 

شده و رشد تقاضزاي جهزاني نفزت در سزال گذشزته       بيشتر از آمارهاي قبلي نشان داده

ميليون بشكه  12/95، معادل 2016ميليون بشكه در روز بود و اين ميزان در سال  44/1

 است. در روز برآورد شده

ميليزون   27/1، در حزدود  2017رشد مورد انتظار تقاضزاي جهزاني نفزت در سزال     

شده و ميزان كل تقاضاي جهاني نفت در سال جاري، روزانزه   ه در روز در نظر گرفتهبشك

در  OECDاست. ميزان رشد تقاضزاي نفزت غيزر     بيني شدهميليون بشكه پيش 38/96

ميليزون   OECD ،23/0ميليون بشكه در روز و رشد تقاضاي نفت اعضزاي   04/1حدود 

 هززار  889ت نفت خام چين در مزاه مزارس   است. واردا شده بشكه در روز در نظر گرفته

 2/9طوري كه به ميانگين به ،بود يبشكه در روز افزايش يافت كه اين ثبت ركورد جديد

ميليون بشكه در روز بيشتر از سزطح واردات   5/1اين ميزان ، ميليون بشكه در روز رسيد

 است. بوده در سال گذشته

 

 

                                                 
1. Enerdata, (22 May 2017), "OPEC net oil export revenues reached a record low 

2016", Retrieved from www.enerdata.net  
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 تحوالت طرف عرضه

پايين بودن قيمت نفزت در سزال    1،ِ بازار نفت اوپك در ماه ميهبراساس اطالعات ماهنام

هزا در بخزش اكتشزاف و توليزد جهزاني      گزذاري درصدي سرمايه 23باعث كاهش  2016

 38هزاي اكتشزاف و توليزد    ويژه در آمريكاي شمالي، هزينههب .شد 2015نسبت به سال 

ان عمليات مربزو  بزه   هاي حفاري آمريكا با كاهش ميزدرصد كاهش يافت و تعداد دكل

 ه روند نزولي طي كرد.درصد ساليان 48ها، چاه

شزود  بينزي مزي  به سرعت كاهش يافت و پيش 2016ِ نفت غيراوپك در سال عرضه

 3/58ميليون بشكه در روز افزايش يابزد و ميزانگين آن بزه     37/0نفت اين بخش  عرضه

و توليزد نفزت نامتعزارف در     مايعات گاز طبيعي اوپك ميليون بشكه در روز برسد. عرضه

ميليزون بشزكه در    22/6طور ميانگين به هزار بشكه در روز افزايش به 40با  2017سال 

ميليون بشكه در روز است. براسزاس منزابع    17/0رشد  دهندهروز خواهد رسيد كه نشان

هززار بشزكه در روز كزاهش يافزت و      18ثانويه، ميانگين توليد نفت اوپك در ماه آوريزل  

 ميليون بشكه در روز رسيد. 73/31طور متوسط به به

 

 آوريلمتوسط قیمت نفت در ماه 

 51اي بشكهدرصد افزايش به  2ميانگين قيمت نفت سبد مرجع اوپك با  ،طي ماه آوريل

صد افزايش در 4/2سنت رسيد. متوسط قيمت نفت برنت نيز طي ماه گذشته  34دالر و 

 9/2ه معامله شد. نفت وست تگزاس اينترمديت نيز با ازاي هر بشكدالر به 82/53يافته و 

دالر به  70/2 ازاي هر بشكه رسيد. اين فاصلهدالر به 12/51طور ميانگين به درصد رشد به

                                                 
1. OPEC ( May11th, 2017). Oil Market Report, Retrieved from www.opec.org 

http://www.opec.org/
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0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

الجزاير
آنگوال
اكوادور
گابن
ايران
عراق
كويت
ليبي
نيجريه
قطر

عربستان سعودي
امارات متحده عربي

ونزو ال

آوريل مارس فوريه

ازاي هر بشكه در متوسط قيمت نفت وست تگزاس اينترمديت و برنت رو به كاهش است و 

 نفت خام آمريكا تداوم دارد.اين در حالي است كه هنوز آربيتراژ موجود بر صادرات 

 

 تولید نفت اوپك

هزار  18 ،نسبت به ماه مارسآوريل  در ماهبراساس منابع ثانويه، توليد نفت خام اوپك 

ميليون بشكه در روز رسيد. در ماه  73/31 آن به بشكه در روز كاهش يافت و ميانگين

اما توليد  ،ن كاهش يافتعربي، ليبي، عراق و ايرا ات متحدهگذشته توليد نفت خام امار

روند توليد نفت خام اوپك براساس  1در نمودار آنگوال و عربستان سعودي افزايش يافت. 

 است. منابع ثانويه طي سه ماه گذشته ارا ه شده

 

. روند تولید نفت خام اعضای اوپك طی سه ماه گذشته میالدی1نمودار   

 )هزار بشكه در روز(              

 

 

 

 

 

 

 
 .2017ماهنامه بازار نفت اوپك، مي : مأخذ
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 های نفتی در جهانفرآوردهبازار وضعیت 

آتالنتيك تقويت شد كه عامل آن را  هاي نفتي در ماه آوريل در حوزهبازار فرآورده

. جستجو كردهاي صادراتي بيشتر تقاضاي بيشتر داخلي در كنار فرصتدر توان مي

در بازار  توان از عوامل اثرگذارقيمت بنزين را ميعمليات نگهداري و تعميرات و نوسانات 

ها جاييرد. ميزان تقاضاي بنزين با پايان فصل سرما و آغاز جابههاي نفتي برشمفرآورده

ميزان صادرات به آمريكاي التين تقويت  ،نيزهمان نسبت به و افزايش سفرها باال رفت و 

 شد.

ِ آسيا، بازار سالمي بر ها در منطقهشگاهبا پايان فصل تعميرات و بازگشت به كار پاالي

هاي سود پااليشي آن وضعيت ها حاكم شد و در ماه آوريل حاشيهتقاضاي فرآورده

سنت  50مناسبي يافت. حاشيه سودهاي پااليشي نفتا براي مثال در بازار سنگاپور 

 مله شد.دالر معا 03/53افزايش يافت. قيمت هر بشكه نفتا در ماه گذشته در بازار فوق 

هاي بيشتر فرصت وبيشتر تقاضاي داخلي  1دليل تحكيمبهطي ماه آوريل، 

 تقويت شد.ها خصوصا  بنزين در اروپا بازار فرآورده ،صادراتي

گازو يل، بنزين هاي اصلي نفتي فوب خليج فارس اعم از ميانگين قيمت فرآورده

يافت. روند قيمت  افزايش 2017 مينسبت به ماه  آوريلطي ماه  سوپر و سوخت جت

 است. ارا ه شده 2اصلي در نمودار  اين سه فرآورده

 

 

 

                                                 
1. Strength 
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یهای سه فرآورده نفتی فوب خلیج فارس طی ماه م. متوسط قیمت2نمودار   

ازاي هر بشكه(هب)دالر    

 
 .المللي شركت ملي نفتامور بين مأخذ:

 

 رويدادهای مهم خاورمیانه و ساير كشورهای جهان در ماه گذشته

 1زايش واردات نفت خام يونان از ايران و لیبیاف

اول سال جاري با توجه به فعاليت سه  يونان در سه ماهه 2عملكرد مالي شركت هلنيك

و تغيير نفت خام مورد نياز آن به انواع نفت خام ايران و  آنواحد از ظرفيت پااليشي 

                                                 
يف ياش سيس يو نفت خام ش كت هل  م ي  »  1396 ا  يس ا رشت 28نفت يا ي   پ جش     . ش كت  لن1

  ي  قاسنوككاج سا ج  ب گ فتككيلولكك    عاسنككت قات تككاو س ب نا كك   بككالت  سس ينكك  ي ككاس ب  «ياكك ي  س ل  ككن

www.nioc.intl.ir 

2. Hellenic Petroleum  
ع كاي  بك  1958بالككا  ي كت كك   س  كال  هاج ب سگ نفتن  س   طتك ش كت نفت هل  م اكن ي  ش كت

 ي ت. )م( نخست   ش كت نفتن  س اانا  قأ  س شد 
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هاي آن در پااليشگاهاست  ليبي بهبود يافت. ر يس امور مالي اين شركت اظهار داشته

است،  CDUهزار بشكه در روز كه باالتر از ظرفيت اسمي واحد  323فيت پااليشي رظ

هزار  100با ظرفيت  1قرار گرفتند. با توجه به عدم نياز پااليشگاه پيشرفته الفسيس

است كه  شركت هلنيك اعالم كرده ،واقع در آتن به عمليات تعميرات ،بشكه در روز

درصد از نفت خام خود را در  20فراهم است. اين شركت حدود د بيشتر امكان كس  سو

 . اين در حالي است كه ايران در سهاست كردهتأمين  ايرانسه ماهه اول سال جاري از 

است. ايران در  ه نكردهبه اين شركت عرض يهيچ مقدار نفت خام 2016ماهه اول سال 

 است. 2ال جاري از طريق پايانه پاچيهاي منظم در سنفت خام با محموله حال عرضه

نفت خام مورد نياز  درصد عرضه 20اول سال جاري  انواع نفت خام عراق در سه ماهه

دهند. البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه رشد واردات نفت اين شركت را تشكيل مي

نفت ه خام ايران توسط اين شركت يوناني از طريق جايگزيني آن با ميزان قابل توج

طوري كه سهم نفت خام يورال در سه ماهه اول سال صورت پذيرفته، بهروسيه  ليورا

كاهش  2016درصدي در سه ماهه اول سال  21درصد در مقايسه با سهم  9جاري به 

د دهيافت. واردات نفت خام با درجه سولفور باالي ليبي توسط شركت هلنيك نشان مي

ه سولفور بيشتر از طريق مصر جخشي نفت خام با دربكه اين شركت در تالش براي تنوع

كند ر باالي خود را از ليبي تأمين مي. شركت مذكور نصف نفت خام با درجه سولفواست

كه اين ميزان حدود شش درصد سهم تقاضاي نفت شركت هلنيك در سه ماهه اول 

 سال جاري را شكل داده و دو برابر حجم مدت مشابه در سال قبل است.

                                                 
1. Elefsis  

2. Pachi  
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 1سنگ، نفت و گاز اين كشورغالزهای جديد چین بر تولید یاستاثر س

در چين باعث سنگ زغال كاهش مصرف 2اف جي اي سسهؤهاي اخير ماساس پژوهشبر

 كاهش مصرف نفت و در مقابل رونق سطح تقاضاي گاز و واردات ال ان جي خواهد شد.

ميليارد  66/3آن ميليارد تن و مصرف  36/3چين سنگ زغال ، توليد2016در سال 

اساس است. بر با كاهش قابل توجهي همراه شده 2013تن بود كه نسبت به سال 

در چين در سال سنگ زغال هاي به عمل آمده اين روند كاهش توليد و مصرفبينيپيش

محيطي اين كاهش مبارزه با مشكالت زيست جاري ميالدي نيز ادامه خواهد داشت. علل

 سطح توليد NEA(3ملي انرژي چين ) ، اداره2017 اه فوريهاست. در م اعالم شده

 معدن 500ميليارد تن تعيين كرد و فعاليت بيش از  65/3را  2017در سال سنگ زغال

تن در حال تعطيلي است. گام بعدي  ونميلي 50اين كشور با ظرفيت كل سنگ زغال

تن  ميليون 150يت نامرغوب به ظرفسنگ زغال دولت چين دستور كاهش ظرفيت توليد

 در سال جاري ميالدي است.

 

 اثر منفی بر نفت چین

عمدتا  بر تقاضاي نفت اثرگذار  ،سنگغالزاستفاده از هاي دولتي براي تغيير سياست

هاي معدني باعث كاهش تقاضاي گازو يل مورد استفاده در خواهد بود. كاهش فعاليت

 ها و تجهيزات معدني خواهد شد.كاميون

                                                 
1.Oil and Gas Journal, May 18th 2017, "FGE: China's coal policies negative on oil 

demand, positives on gas demand", Retrieved from http://www.ogj.com  

2  . Facts Global Energy (FGE) 

3  . China's National Energy Administration (NEA) 
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انه كاهش يافت يطور ماهبهسنگ زغال ، ارزش صنعتي بخش معدني2014از سال 

هاي سال ركود در سال 2پس از  .و اين اثر بر سطح مصرف گازو يل بسيار مشهود بود

درصد كاهش  5/3معادل  2016، مصرف گازو يل در اين كشور در سال 2015و  2014

 است. ساله ارا ه شده 17ماني ز روند مصرف گازو يل چين در بازه 3يافت. در نمودار 

در بخش صنعتي و برق اخيرا  بسيار كاهش سنگ زغال برخالف بخش گاز، استفاده از

در بخش برق و بخش گرمايش، مصرف نفت سنگ زغال است. مسلما  با كاهش مصرف يافته

 كه گاز همچنان سوخت اصلي خواهد بود.يابد در حاليهاي ديگر كاهش ميدر بخش

كه چين همچنان اين، شرايط براي سال جاري پيچيده خواهد شد در حاليباوجود 

ثابت است. امسال سنگ زغال كاهد اما توليد واقعيخود ميسنگ زغال از ظرفيت توليد

هاي عمراني و زيربنايي اين سطح تقاضاي گازو يل در صورت افزايش و بهبود فعاليت

 كشور ممكن است با رشد اندكي همراه باشد.

 

 ثر مثبت بر تقاضای گاز و واردات ال ان جیا

در چين، ساير منابع توليد انرژي اعم از گاز، سنگ زغال با كاهش ظرفيت توليد

 بيشتري خواهند يافت. اي مجال توسعههسته جديدپذيرها وت

 ،هاي گازسوز چين استمطمئن گاز براي توليد برق در نيروگاه مهم ديگر، عرضه نكته

هاي برق خورشيدي و بادي همچنان سرعت رشد كمي در مقابل گاز دارند. در ماه اما نيروگاه

سوز، بيجينگ نخستين شهري بود سنگغالزمارس، با از مدار خارج شدن آخرين نيروگاه 

آبي استفاده شد و هاي برقهاي گازسوز مزارع بادي، نيروگاهكه براي تأمين برق آن از نيروگاه

 سالهپنج هاي چين نيز رواج يافت. دولت چين در سيزدهمين برنامهناين رويه به ساير استا
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را در دستور كار  زهاي گازسومنتشر شد، گسترش نيروگاه 2016برق كه در نوامبر  توسعه

 110به  2015گيگاوات در سال  66كه ظرفيت اين نوع نيروگاه از  طوريهقرارداده ب

 افزايش خواهد يافت. 2020گيگاوات در سال 

 

 2017-2000های . مصرف گازوئیل چین در سال3نمودار 

 ميليون بشكه در روز()             

 

 .(FGEفكتز گلوبال انرژي )مأخذ: 

 

گاز و واردات ال ان جي  گاز به معناي افزايش خطو  لوله رو، افزايش تقاضايايناز

ال ان جي  پايانهدو  1،بيني اف جي اي، امسال در استان گوانگ دانگو براساس پيش

 وارد شبكه خواهند شد.

                                                 
1. Guangdong Province 
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 1كاهش تولید نفت و مايعات گازی عمان در ماه آوريل

اجراي تعهدات  توليد نفت خام و ميعانات گازي عمان در ماه آوريل در راستاي ادامه

عضو اوپك كاهش حجم توليد نفت، مطابق مذاكرات ميان توليدكنندگان عضو و غير

كاهش يافت. متوسط توليد مايعات گازي اين كشور در ماه  نسبت به ماه مارس اندكي

هزار بشكه در روز بود كه بر اين اساس متوسط توليد آن طي چهار  2/967آوريل حدود 

هزار بشكه در روز قرار گرفت. الزم به ذكر است كه  4/968ماه اول سال جاري در سطح 

هزار بشكه در روز  45ان پادشاهي عمان متعهد به كاهش حجم توليد نفت خود به ميز

بود. عمان  ماه شده 6ميليون بشكه در روز در ماه اكتبر به مدت  012/1از سطح مبناي 

توليد نفت  ،كننده غيراوپك در منطقه خليج فارس طي دو ماهعنوان بزرگترين توليدبه

 هزار بشكه در روز رساند. 967خود را كاهش داده و به ميزان مورد هدف 

ت نفت خام عمان در ماه آوريل، با توجه به تالش اين كشور براي ميزان صادرا

ترين سطح خود در سه سال گذشته رسيده و در سطح كاهش حجم توليد نفت، به پايين

درصد از صادرات نفت خام اين  96هزار بشكه در روز قرار گرفت. همچنين،  2/758

د. عمان كه عضو كميته شوكشور به چين بوده و باقيمانده آن به تايوان صادر مي

مشترك نظارت وزراي نفت براي بررسي اجراي تعهدات كاهش حجم توليد در كنار 

منظور ايجاد توازن در بازار از طرح كشورهاي كويت، ونزو ال، الجزاير و روسيه است به

 است. كاهش حجم توليد حمايت كرده

 

 
                                                 

  «هش  ااعاو گا ج عوا   س  ا  آسسا كا»  1396 ا  يس ا رشت 28. ش كت  لن نفت يا ي   پ جش    1

 www.nioc.intl.irسا ج  ب گ فت  ي  قاسنواج يلول    عاسنت قات تاو س ب نا  بالت  سس ين  ي اس ب  
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 های تجديدپذيرگسترش انرژی برایآتی خاورمیانه  هایسیاست و هابرنامه

ميان كشورهاي مختلف جهان اهميت هاي تجديدپذير انرژيو گسترش  توسعهتوجه به امروزه 

مورد توجه در اين مورد، سياستگذاري مناس  براي افزايش  و نكته است بيشتري يافته

ن هاي وابسته به آناپذير و فناوريهاي پايانهاي مربو  به انرژياختگذاري در زيرسسرمايه

رد دالر رسيد ميليا 279به هاي تجديدپذير گذاري جهاني در انرژيايهسرم 2011در سال  است.

اكثر كشورهاي جهان  1.رودشمار ميعطفي براي رشد اين منبع انرژي به كه اين ميزان نقطه

آژانس  انهياساس گزارش سالبر اند.اي تبيين كردهويژههاي حمايتي سياست بدين منظور

بسيار افزايش  ،2015در سال  ميزان گسترش اين منبع انرژيهاي تجديدپذير مللي انرژيالبين

براي توسعه انرژي گذاري مشيهدفگذاري و خط بهكشور  173سال همان تا پايان  و يافت

  2(.2016هاي تجديدپذير ، گزارش وضعيت جهاني انرژي21ن )رِ تجديدپذير پرداختند

 پذيرپايان هايمنابع انرژيكثرت با وجود  خاورميانه ي منطقهعربكشورهاي در اين راستا، 

براي مثال، در . اندتبيين كرده تجديدپذيرهاي انرژي توسعهي اي براگستردههاي ، سياستفسيلي

 .شودمي هاي نت مترينگ پيادهسياستعربي، مراكش و مصر  لبنان، تانزانيا، امارات متحده اردن،

هاي كوچك در نظر گذاران سيستمتري براي جذب سرمايهبه نسبت ساده يگواردن و تانزانيا ال

هاي نت اجراي سياست هنوز در مراحل اوليهنيز  اند. ساير كشورهاي عربي اين منطقهگرفته

 3(.مللي انرژي تجديدپذيرلامترينگ هستند )آژانس بين

                                                 
ب س ن قااالو ين ژج فتاسلتائ م س قأث   آ  ب  قتاضاج نفت خام  س (. »1395يلوللن ين ژج. ) طالعاو ب    ؤ س . 1

 آا د .

2. Ren21, Global status report 2016, Retrieved from http://www.ren21.net/status-of-

renewables/global-status-report/ 

3  . IRENA ,2016, "Renewable energy in the Arab region" Retrieved from 

http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_Arab_Region_Overvie

w_2016.pdf 
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فسيلي در ، ميزان ظرفيت نص  شده براي توليد برق از منابع 2015در سال 

 6مگاوات بوده و تنها  218726درصد معادل  94كشورهاي عربي منطقه خاورميانه، 

 است. مگاوات به توليد برق از منابع تجديدپذير اختصاص داشته 13950معادل  ،درصد

مگاوات از منابع بادي و خورشيدي انرژي  300ظرفيت  اب ،2016در اردن در سال 

 2فيت اي با ظرروسيه نيز براي ساخت نيروگاه هستهاست. شركت رساتام  توليد شده

است و مكان اجراي اين پروژه در بيابان  اي منعقد كردهنامهگيگاوات با اين كشور تفاهم

 3.(2017آوريل  28قرار دارد )ميس  2كيلومتري شمال شرقي اَمّان 60در  1قصير اَمرا

ميزان كل ظرفيت  4،جوداساس آمارهاي موبردر ميان ساير كشورهاي عربي منطقه 

نسبت به سال  2015در عربستان طي سال براي مثال انرژي خورشيدي نص  شده 

 . است رسيدهمگاوات  2/23 مگاوات به 7افزايش چشمگيري يافته و از  2014

( و بلندمدت 2020 مدت )دهههاي مياندر اكثر كشورهاي عرب منطقه طي برنامه

شده كه  بينيپيشهاي تجديدپذير ور گسترش انرژيمنظراهي به (، نقشه2030 )دهه

يا  انهپروازاما برخي ديگر شايد بلنددارند. برخي از اين اهداف تعهدات سياسي به همراه 

براي مثال، طلبانه باشد و تكيه بر انرژي فسيلي را كامال  كمرنگ كرده باشد. به نوعي جاه

توليد انرژي در اين كشور تا كه  داناعالم كرده 2015كشور جيبوتي در سال مقامات 

اين در حالي است كه  ،صد با انرژي تجديدپذير هدفگذاري شدهدر صد 2020سال 

 42است. مراكش ظرفيت توليد برق  هشدمگاوات ظرفيت نص   130فقط تاكنون 

                                                 
1  . Qusayr Amra 

2. Amman 

3  . MEES, 28 April, 2016, "Jordan pushes a head with oil shale-fired power plant, 

lining up more solar", Retrieved from www.mees.com 

4  . ESCWA, 2015, "Regional Coordination Mechanism (RCM) issues brief for the Arab 

sustainable development report", Retrieved from css.escwa.org.lb/SDPD/Goal.7.pdf 
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درصد افزايش  52به  2030تبيين كرده كه تا سال  2020درصدي تجديدپذير تا سال 

مالك عمل  ،تجديدپذير در اين منطقهمقياس بزرگ با هاي اكثر پروژهدر خواهد يافت. 

مدت و ظرفيت توليد مدت، بلنداهداف ميان 1در جدول  است. بودهتأمين نياز داخلي 

 است. انرژي تجديدپذير در كشورهاي عربي منطقه ارا ه شده
 

 در كشورهای عربی منطقه مدت و ظرفیت تولید انرژی تجديدپذيرمدت، بلند. اهداف میان1جدول 
 )مگاوات(               

 نوع انرژی 

 تجديدپذير
 كشور

 فتوولتائیك باد

انرژی 

حرارتی 

خورشیدی 

(CSP) 

 بیوماس
زمین 

 گرمايی

 میزان كل

زمان 

 درصد مگاوات تحقق

 الجزاير
1010 3000 - 360 5 4375 15 2020 

5010 13575 2000 1000 15 21600 237/127 2030 

 2030 25 250 - - - - - بحرين

 2025 1100 1000 500 - 200 300 جيبوتي

 7200 مصر
بيش از 

2300 
- - - 9500 120 2022 

 2020 11 300 - - - 300 - عراق

 2020 310 1750 - 50 100 800 800 اردن

 2030 115 11000 - - 5700 4600 700 كويت

 - - 150-100 400 لبنان
9004-

950 
112 2020 

 2020 120 60 - - - 30 30 موريتاني

 ليبي
600 344 125 - - 1069 17 2020 

1000 844 375 - - 2219 110 2025 

 مراكش
2000 2000 - - 56000 242 2020 

4200 4560 - - 10090 252 2030 

 2020 110 130 - 21 20 45 44 فلسطين

 2030 220 1800 - - - - - قطر

 2040 230 54000 1000 3000 25000 16000 9000 عربستان سعودي
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 نوع انرژی 

 تجديدپذير
 كشور

 فتوولتائیك باد

انرژی 

حرارتی 

خورشیدی 

(CSP) 

 بیوماس
زمین 

 گرمايی

 میزان كل

زمان 

 درصد مگاوات تحقق

 سودان
680 667 50 68 54 71582 211 2020 

1000 1000 100 - - 2100- 120 2030 

 2030 30 4550 - 250 1300 2000 1000 جمهوري عربي سوريه

 2030 230 3725 - - 460 1510 1755 تونس

امارات 

متحده 

 عربي

 2020 27 - - - - - - ابوظبي

 2030 125 5000 - - - 5000 - بيود

 2025 215 25/714 200 6 100 25/8 400 يمن

 .المللي انرژي تجديدپذيرآژانس بينخذ: أم

مگاوات  2000. شامل 5 آبيمگاوات برق 400. شامل 4 . انرژي اوليه3 ظرفيت نص  شده . 2 توليد برق .1

 آبي مازادمگاوات برق 63. شامل 7 . پسماند6  آبيبرق

 تعيين شده از انرژي تجديدپذير 2025تا سال  درصد توليد برق 100اد مندرج در ستون درصد، براي مثال در كشور جيبوتي خصوص اعددر

از انرژي تجديدپذير خواهد بود. در اردن  2030از ظرفيت نص  شده تا سال  درصد 37از برق توليدي و  درصد 27است. در الجزاير براي مثال، 

مگاوات آن  400ديدپذير معادل مگاوات برق تج 900در لبنان از  است. از انرژي تجديدپذير مقرر شده 2020ه تا سال از انرژي اولي درصد 10

از منبع برق آبي مازاد  2020مگاوات برق تجديدپذير مورد انتظار تا سال  1582مگاوات از  63در سودان  تعيين شده است. 2020آبي تا سال برق

 آبي خواهد بود.مگاوات برق 2000حدود  2020مگاوات برق تجديدپذير تعيين شده، تا سال  6000در مراكش از  است. در نظر گرفته شده

 

بخشي اقتصادي در منظور تنوعششم توسعه، به اساس آمار سند تفضيلي برنامهبردر ايران نيز 

كمّي افزايش  ؛ هدفسنگغالزاي و هاي تجديدپذير، هستهسبد انرژي كشور با تأكيد بر انرژي

است، كه بدين منظور در پايان سال  آبي تعيين شدهاستثناي برقهاي تجديدپذير بهظرفيت انرژي

مگاوات  400، 1394مگاوات ظرفيت در نظر گرفته شد. اين ميزان در سال  265، در حدود 1393

 2ول است. در جد بيني شدهمگاوات ظرفيت پيش 4966(، 2020) 1399ظرفيت و پايان سال 

 است. ششم توسعه ارا ه شده برق تجديدپذير تا پايان برنامه اهداف كمّي بخش
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 )مگاوات(    ششم ی بخش برق تجديدپذير در برنامه. اهداف كم2ّجدول 

 هدف كلی بخش

وضعیت در  هدف كمّی

پايان سال 

1393 

بینی پیش

 1394سال 

 های برنامه ششمسال

 1399 1398 1397 1396 1395 واحد عنوان

بخشي در سبد انرژي تنوع

كشزززور بزززا تأكيزززد بزززر  

هززاي تجديدپززذير، انززرژي

 سنگغالزاي و هسته

 افززززايش ظرفيزززت

هزززززاي انزززززرژي

تجديدپززذير )بجززز  

 آبي(برق

 4966 3366 2068 1168 578 400 265 مگاوات

طالعزززه تكميزززل م

هاي توسعه ظرفيت

 آبيانرژي برق

 500 500 500 500 500 350 1790 مگاوات

 .(1) بخشي حوزه توسعه، ششم برنامه يليتفص سند خذ:أم

 

اجتماعي انرژي تجديدپذير در خاورميانه و مناطق آفريقاي  - مزاياي اقتصادي

اين بخش،  سياري برخوردار شده كه با توسعهاي از اهميت بگونهشمالي )منا( به

وجود هد درآمد بهاي زيادي اعم از كارآفريني و ايجاد شغل، امنيت انرژي و توليفرصت

 اي گستردهمنطقي بتوان از مزاي كيفيِويهاي كمّبا تبيين سياست بنابراين،خواهد آمد. 

 مند شد.  ناپذير بهرهمنابع انرژي پايان
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