
.. تناقضات التنويع االقتصادي المستدام
الكويت نموذجا



My GLOBAL EXPERIENCE

Through my thirty years international 
experience, I have undertaken a full range of 
technical and commercial evaluations 
internationally since my commencement in 
1975. This has allowed me to build valuable 
global experience base that clients can rely 
upon. Furthermore, as a founder of two 
independent E&P companies, I experienced how 
to Optimize acquisition and operation planning 
to ensure that the exposure would 
commensurate With project uncertainties. 
Abdulsamee



ي أهمية التنوع االقتصاد
في دول الخليج 

.Iونماء للمجتمع التنوع االقتصادي امان وضمان
البشري ولثرواته

.IIملوثات غيرت األهداف!

.Iملوثات عالمية

.IIملوثات محلية

تعثر العنوان عالميا وخليجيا، الكويت نموذج



المفهوم العلمي 
ديللتنوع االقتصا

:لتحقيق غايات

التنوع ضمان ونماء للمجتمع واطالة عمر•
الثروة الواحدة

التنوع انعاش للمجتمع بنماء اقتصاده•

في التنوع رفاه وسعادة، واطمئنان•



ق ملوثات للمنط
العلمي

حماية الموازنة الدولة•

سافرتوظيف شكلي لبطالة مقنعة و•

تقليص االستثمار في النفط•
..!(  السباب)

حقائق زائفة، ال توجد مصادر •
ثروة أخرى

ال ضمان وال اطمئنان وال امان •



عالمية(ملوثات)تحديات
(االحفوري)والغازللنفط



!يةجيوسياس: تحديات

ةالحاجة للنفط طاقة لمحرك لآلل•

القلق العالمي من فقدان طاقة•

!قةقلق استراتيجي لمصادر الطا•

65% world fossil fuel
OPEC cover 75% of Globe reserve



!عمر النفط الزائل: تحديات

(  خاصة في روسيا)حقول جديدة ، 110إضافة أكثر من •

.  حقل قديم تم تحديثه600أكثر من •

2020% 50الى 2003% 15: ٪10للعمالقةمكامن مصاحبة•

برميل نفط ترليون3اكتشاف 2020-2000(: كم7>)االستكشافات مياه أعمق •
مكافئ 

ترليون برميل نفط مكافئ 2.7بإضافة االحتياطيات المتبقية •

(مثبت)ترليون برميل نفط مكافئ 5.7: احتياطيات العالمية•

!  ترليون ب2.7=نفط •

!ترليون ق م7000= غاز•

!  النفط الصخري، البحري، والعميقرقم االحتياطي باستثناء •

!(للطاقة فقط)مليون ب ي 120@ سنة 90-70المخزون العالمي عمر •

سنة150–130للطاقة بديلة واضافتها للتصنيع يكون عمر المثبت % 20إزالة •

!!عمر المخزون يتقلص بكسر االستثمار فيه•
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ئةالبي: تحديات
غازات الميثان، الكربون، النيتروجين•

انبعاثات غازية تزيد حرارة األرض•

(!GHG)األرض تحولت الى محمية •

!سببت جفاف، فيضانات، حرائق، امراض•

(!تغير مناخي)عدم توازن المناخ •

!!الوقود االحفوري: السبب الرئيسي•

:  أسباب أخرى•

ميثان...( الرز، الكاكاو، )مزارع •

نيتروجين( bcf/d7.1! )ماشية، خنازير، بشر•

كربون. قطع الغابات•



الطاقة المتجددة: تحديات

الشمس، الهواء، الماء، األرض: طاقة•

(النصف العلوي% 15)، !(%17)عالميا : سعته•
!(70MWمنتج! 1500MWمخطط )الكويت •

(116GW)الغالب من المتجددة الشمس •

:  جديد المتجددة•
(االخضر)الهيدروجين •

البطارية•

!!النووي•

:مشاكل وعقبات•
اقتصادية•

(2020)غير ضامن •

الكمية•



غير الطاقةماذا في النفط والغاز؟ 

السهل هو استهالك النفط والغاز هو حرقه للطاقة والنقل•

النفط والغازمنتجعلى عبئالنقل والطاقة هما : الحقيقة•

التصنيع هو حاجة العالم المستقبلية•

من مكونات النفط% 10الف منتج يمثل اقل من 300•

..!عندنا ال جدوى اقتصادية •



ري و حقائق مستقبل الوقود االحفو
توقعات قطاع النفط العالمي

من )الطلب على الطاقة االحفورية وتحدي الطاقة المتجددة •
(٪ من الطاقة العالمية90حاليا األحفوري % 85

%  15أكبر مصدري النفط ستزيد حصتها في سوق النفط إلى•
%(.11.6من )2025عام 

%  40سترتفع حصة أوبك في إمدادات النفط العالمية إلى •
.2025بحلول عام 

كثرة الصخري األمريكي قد يعود بعد تخفيف قيود اإلنتاج، ل•
!(ال يهدد)االبار غير المكتملة 

.2022انخفاض االستثمارات في المشاريع التقليدية، نهاية •

.2019مقارنة بعام 2020في % 29انخفاض االنفاق بنسبة •

ماليين 9بنحو 2025ينخفض مستوى العرض المتوقع لعام •
!ب ي

تعاون ارتفاع التدريجي للسيولة في اقتصادات دول مجلس ال•
الخليجي



حقائق اقتصادية في الطاقة االحفورية

المتجددةتكنولوجيا طاقة االحفوري 

الهيدروجينتكنولوجيا تصنيع الكربون

الكهربائيةتكنولوجيا الوقود البيئي

البطارياتالبتروكيماويات



ماذا لدينا؟

مكامن نفطم4000الحوض الرسوبي •

متر1200ترسبات بيولوجية ومطبخ •

متر1000تكون مصائد سهل بحوافظ•

بمساحة صغيرة" قبة"الكويت •

العميق، البحري، الصخري، الغاز لم تمس: مكامن•

بدايات اإلنتاج الثانوي بتكنولوجيا قديمة•

!(عندنا اكثر)مقبول اقتصاديا % 60–40النفط  و الغاز •

استثمارات مالية بتسهيالت مجزية•

... (سواحل، جزر، تنوع بيئي، )سياحة •

التجارة العالمية الحالية عائق نحتاج تفعيل التحالف الخليجي•

مصادر دخل متفاوتة ولكنها ضخمة



اين المشكلة؟

!المستشار هو المنفذ•

!عراقيل نقل التكنولوجيا•

عدم االستعانة بالقنوات •
!المتخصصة

!التأثر بالضجيج العالي•

!السيطرة الجيوسياسية•

اضطراب الوضع السياسي •
!المحلي



عذرا

و

شكرا


