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يسجل أعلى معدالت نقل المعادن بنحو  191ألف طن
«سار» :يونيو
ٍّ

تغيرات الطلب المحلي على وقود البنزين والديزل

2

تأهيل  11منشأة للعمل في نشاط توجيه المركبات منها «كريم»

أكد لـ«اجلزيرة» هذلول اهلذلول وكيل وزارة النقل للطرق املتحدث الرمسي للوزارة أن الوزارة قد أهلت 01
منشآت للعمل يف نشاط توجية املركبات (تطبيقات النقل) باإلضافة إىل شركة كريم ،مبينا أن الوزارة
تعمل حاليا وبالتنسيق مع اجلهات املعنية لتحقيق توطني نشاط النقل وتوجية املركبات (تطبيقات النقل),
ومتكني املواطن من االستفادة من هذه التطبيقات ,موضحا أنه ميكن الرجوع ملوقع وزارة النقل اإللكرتوني
لالطالع على قائمة املنشآت املؤهلة .ونفى اهلذلول حصول شركة «أوبر» على الرتخيص ،مؤكدا أنه يف حال
استكمال الشركة لكافة اإلجراءات النظامية ,فسيتم تأهيلها وفق الشروط والضوابط الصادرة من وزارة
النقل .وأشار اهلذلول يف هذا الصدد إىل أن الوزارة ما زالت تستقبل طلبات املنشآت الراغبة يف العمل يف نشاط
توجيه املركبات وفق شروط حمددة لذلك .وكانت اململكة قد أعلنت عن استثمارها ما قيمته  5.3مليار
دوالر يف شركة أوبر خلدمة سيارات األجرة عرب صندوق االستثمارات العامة السعودي.
وتنتمي «أوبر» إىل شركات خدمات سيارات األجرة اليت يستخدم عمالؤها من الركاب تطبيقات على
اهلواتف الستدعاء السيارات اليت يقودها مالكها العاملون يف الشركة .وتتوسع هذه الشركات بوترية
سريعة يف شتى أحناء العامل ،بالرغم من أن بعض املدن حتظرها بسبب خماوف بشأن مستوى السائقني
وترخيصاتهم .واجتذبت هذه الشركات استثمارات مببالغ ضخمة من نطاق من املستثمرين .ومن شأن هذه
األموال أن تساعد أوبر على التوسع يف منطقة الشرق األوسط ،حيث تقول الشركة إن  01يف املئة من
مستخدميها يف السعودية من النساء .وبهذه الصفقة ،ترتفع قيمة أوبر لتبلغ  5..3مليار دوالر.ومبوجب
الصفقة ،ويتوىل ياسر الرميان ،املدير العام لصندوق االستثمارات العامة ،مقعدا يف جملس إدارة الشركة.
وأنشأت اململكة صندوق االستثمارات العامة بهدف تطوير استثمار اإليرادات النفطية ،ويعد الصندوق أحدث
املشاركني يف االستثمار يف أوبر على مستوى العامل .وتعتزم أوبر أن تستثمر  .31مليون دوالر يف الشرق
األوسط ،حيث تتوسع بقوة منذ فرتة.
رابط الخبر
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يسجل أعلى معدالت نقل المعادن بنحو  191ألف طن
«سار» :يونيو
ٍّ

سجّلت الشركة السعودية للخطوط احلديدية «سار» يف شهر يونيو املاضي ،أعلى معدالت نقل املعادن منذ
تدشينها هلذه اخلدمة عام  ،.100حيث وصل إمجالي النقل خالل هذا الشهر  590ألف طن.
وكشف مدير التشغيل يف «سار» املهندس خالد احلربي أن شهر يونيو .105م مقارنة باألشهر الفائتة ،شهد
أعلى معدل نقل للفوسفات مبا يربو على  501ألف طن ،وأعلى معدل نقل للبوكسايت 500ألف طن ،أي
مبجموع جتاوز  591ألف طن ،الفتًا إىل أن الشركة متكنت مؤخرًا وألول مرة من تشغيل ستة قطارات ضمن
اسطوهلا لنقل املعادن .كما أوضح أن جممل الكميات املنقولة من املعادن خالل مخسة أعوام جتاوز  03مليون
طن.
وعلى جانب آخر ،تستكمل «سار» حالياً كافة املتطلبات إلطالق قطار الركاب وتشغيله بشكل فعلي قريباً ،إذ
تواصل الشركة حالياً مرحلة التشغيل التجرييب على الشبكة احلديدية بني منطقيت حائل واجلوف ،حيث
جتاوز سرعة  095كيلو مرت يف الساعة ،سعيًا يف الوصول إىل السرعة القصوى للقطار  .11كيلو مرت يف
الساعة.
وتعد املرة األوىل اليت يصل فيها قطار الركاب إىل هذه السرعة منذ بدء مراحل التشغيل التجريبيه .يأتي
ذلك للتأكد التام من مدى سالمة كامل أجزاء بيئة املشروع قبل إطالق اخلدمة فعليًا لنقل الركاب
والبضائع ،اليت تشمل البنية التحتية والقطارات وأنظمة اإلشارات والتحكم ،إىل جانب الكادر البشري الذي
سيقوم على إدارة وصيانة التشغيل.

رابط الخبر
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استهلك العامل وحبسب مصادر أوبك يف العام املاضي حوالي  95مليون برميل باليوم من املشتقات النفطية
منها  ...5مليون برميل باليوم بنزين و ...0مليون برميل باليوم ديزل .أي إن  %35من االستهالك العاملي
للنفط كان على شكل وقود البنزين والديزل وهما بكل تأكيد أهم املشتقات البرتولية اليت جيب على الدول
املصدرة للنفط اخلام التحول التدرجيي من تصدير اخلام إىل تصدير البنزين والديزل مبواصفات عاملية من
حيث نسبة حمتوى الكربيت.
ولقد ارتفع إنتاج اململكة للمشتقات البرتولية منذ عامني بشكل الفت للنظر فلقد أنتجت اململكة يف عام
.105م حوالي  0.0.مليون برميل باليوم كمشتقات نفطية وارتفع هذا اإلنتاج يف عام .103م مع تشغيل
بعض املصايف اجلديدة إىل حوالي  ..3مليون برميل باليوم منها  0..3مليون برميل باليوم حصة أرامكو
السعودية من مصافيها احمللية وحصتها يف املصايف املشرتكة وهي نهضة وقفزة حتسب لصناعة التكرير
باململكة .وبلغت حصة أرامكو السعودية من االنتاج االمجالي للعام .103م وحبسب تقريرها السنوي
 0.0.53مليون برميل بنزين و .35.5مليون برميل ديزل .وهذا يعين أن االنتاج اليومي ألرامكو يف العام
.103م للبنزين بلغ  53.الف برميل وللديزل  .11الف برميل .غري أن املشكلة الكربى لصناعة التكرير
باململكة تكمن يف ارتفاع الطلب احمللي على البنزين والديزل واخنفاض سعرهما داخليا مقارنة باالسواق
العاملية أو حتى بالدول اجملاورة كاالمارات ودول اخللي العربية األخرى.
ولقد ارتفع االستهالك احمللي للبنزين ما بني عام .10.م وعام .103م من  09..5مليون برميل إىل .15..
مليون برميل .وهذا يعين ان اململكة استهلكت العام املاضي  353الف برميل يومياً وهذا اقل من االنتاج
بأكثر من  .11الف برميل باليوم ،واليت يتم شراؤها باالسعار العاملية من املصايف احمللية املشرتكة أو من
اخلارج وتباع حملياً باالسعار املنخفضة واملدعومة من الدولة .وميكن مالحظة ان انتاج البنزين كان قد
ارتفع ما بني  .10.و.103م حبوالي  51الف برميل باليوم اال ان هذا االرتفاع يف االنتاج مل يستطع ان
يتعادل مع االستهالك احمللي الكبري .ويكفي ان نعلم ان الطلب احمللي على البنزين كان قد ارتفع ما بني
عامي .10.م و.103م حبوالي  59الف برميل باليوم .وارتفع ايضًا بني عامي .105م و.10.م حبوالي .5
الف برميل باليوم (انظر الشكل) .ومع االرتفاع الكبري بعدد السكان وزيادة الطلب على السيارات يف اململكة
ميكن القول ان معدل النمو احمللي لطلب البنزين يف اململكة وآلخر ثالث سنوات يقدر حبوالي  51الف برميل
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باليوم لكل عام .وهذا يعين انه اذا مل نستطع تقليل النمو باستهالك البنزين فان الطلب احمللي قد يصل إىل
 .11الف برميل باليوم حبلول .1.1م وهذه مشكلة كبرية جيب مواجهتها بعناية فائقة .ولو قارنا منط
استهالك البنزين بالدول اجملاورة لوجدنا ان الفرد يف كل من الكويت واالمارت يستهلك سنويًا .- 5
برميل بنزين ويف اوروبا واليابان  5- 0براميل ويف بعض دول اوبك كاجلزائر والعراق وايران  .- 0برميل.
ويف امريكا  01براميل ويف اململكة  .براميل للفرد الواحد سنوياً.
اما بالنسبة لوقود الديزل الذي خيتلف يف استخداماته عن وقود البنزين فلقد ارتفع االستهالك احمللي بني
عام .105م و.10.م حبوالي  00الف برميل باليوم ثم عاد وارتفع بني .10.م و.103م حبوالي  .0الف
برميل باليوم .اي ان النمو احمللي للطلب على الديزل يرتفع مبعدل  .5الف برميل باليوم لكل عام .ولقد
وصل االستهالك احمللي للديزل يف العام املاضي إىل حوالي  .3.الف برميل باليوم اي اقل من االنتاج حبوالي
 31الف برميل باليوم.
ولو درسنا تغيري منط الطلب على البنزين والديزل يف األشهر األربعة األوىل من العام احلالي وبالرجوع
والتدقيق بالبيانات املنشورة يف موقع «جودي» لوجدنا التاىل :ارتفع االستهالك احمللي للبنزين يف الثلث
االول من العام احلالي إىل  30.الف برميل باليوم وهو ارتفاع حبوالي  .1الف برميل باليوم عن معدالت
استهالك .103م ( 353الف برميل باليوم) وهذا االستهالك يعادل استهالك مصر وتركيا واسبانيا وفرنسا
واالمارات وعمان جمتمعني (يبلغ عدد سكان هذه الدول جمتمعة حوالي  511مليون نسمة) .ويف نفس الفرتة
استهلكت اهلند ذات  0..3مليار نسمة  359الف برميل باليوم فقط.
وبالنسبة للديزل فلقد جاء يف مقال االسبوع املاضي ان معدل االستهالك احمللي قد وصل إىل مليون برميل
ولكن هذا الرقم ميثل االنتاج االمجالي للمصايف يف اململكة وليس االستهالك وذلك بسبب تشغيل مصفاتني
جديدتني ولذلك وجب تصحيح املعلومة حبسب قراءة بيانات موقع جودي بشكل دقيق .وعلى هذا االساس
فلقد اخنفض االستهالك احمللي يف اململكة يف الثلث االول من العام اجلاري إىل  509الف برميل باليوم
وكانت معدالت استهالك عام .103م قد سجلت  .3.الف برميل باليوم وهذا اخنفاض الفت للنظر حبوالي
 .1الف برميل باليوم .الشك ان هنالك جهودًا كبرية قد بذلت حملاربة االستهالك اجلائر والتهريب ويبدو
ان نتائجها قد بدأت بالظهور .وبذلك اصبح االنتاج يفوق االستهالك مما يسمح بالتصدير .ولكن ومع هذا
االخنفاض يف االستهالك يبقى معدل استهالك الفرد السنوي للديزل يف اململكة من املعدالت األعلى يف
العامل والذي يصل إىل حوالي  0.0برميل مقابل  ..3برميل المريكا و ...برميل لليابان و 3.5برميل الملانيا
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ويف الصني اقل من برميل .ويقدر استهالك الفرد السنوي للديزل يف االمارات وهي من اهم الدول اجملاورة
للمملكة حبوالي  5براميل يف الثلث االول من العام اجلاري.
ويصل االستهالك احمللي للبنزين والديزل إىل حوالي  0.5مليون برميل باليوم ويباع الربميل من هذه
املشتقات بالسعر املدعوم عند حوالي  .3دوالرا فيما يباع باالسواق العاملية حاليًا والعامل يشهد اخنفاضًا
كبرياً باسعار النفط حبوالي  51دوالرا للربميل بعد ما كان يباع يف .10.م بأكثر من  011دوالر
للربميل .وهذا يعرض بصورة جلية حجم وضخامة الدعم املخصص للبنزين والديزل .وتستهلك اململكة
سنوياً حوالي  .05مليون برميل ديزل وبنزين ،ويبلغ حجم الدعم على كل برميل حوالي  .3دوالرا باالسعار
العاملية احلالية املنخفضة .اي ان الدولة تدعم البنزين والديزل سنويًا حبوالي  01مليار ريال ولقد حان
الوقت لتوجيه هذا الدعم إىل قطاعات اخرى اكثر استحقاقًا مثل الصحة والتعليم والنقل.
ال شك ان تشغيل مصفاتي «ساتورب» و»ياسرف» يف اجلبيل وينبع قد ساهم بصورة كبرية يف تلبية الطلب
احمللي املتنامي للبنزين والديزل .ولكن االمل من املصايف اجلديدة ان تكون احد دعائم االقتصاد الوطين
بتصدير الديزل والبنزين وبيعها باالسواق العاملية بدل استهالكها بالداخل باسعار رخيصة للغاية هذا عدا
التلوث البيئي والزحام واحلوادث املرورية .وباالضافة إىل تعديل األسعار احمللية للوقود الذي بدأ تطبيقه يف
بداية العام احلالي ،فلقد حان الوقت لوضع اخلطط املناسبة خلفض استهالك الفرد السنوي باململكة لكل
من البنزين والديزل إىل حوالي  3براميل لكل منهما وذلك بتقديم صورة جديدة للدعم الذكي الذي
يشجع على الرتشيد وليس على اهلدر.
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