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جميع حقوق الطبع محفوظة وال يجوز إعادة النشر أو االقتباس دون إذن خطي مسبق من المنظمة ، 2021.

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
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جملس وزراء املنظمة
»لعام 2020«

)1( تعيين معالي األستاذ عبد المجيد عطار ، وزيراً للطاقة خلفاً لمعالي األستاذ محمد عرقاب، اعتباراً من شهر يونيو 2020. 

)2( تعيين معالي المهندس بسام رضوان طعمة، وزيراً للنفط والثروة المعدنية، خلفاً لمعالي المهندس علي سليمان غانم، اعتباراً من شهر أغسطس 2020. 

)3( تعيين معالي األستاذ إحسان عبد الجبار إسماعيل، وزيراً للنفط ، خلفاً لمعالي االستاذ ثامر عباس الغضبان، اعتباراً من شهر يونيو 2020.

)4( تعيين معالي الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس، وزيراً للنفط ووزيراً للتعليم العالي، خلفاً لمعالي الدكتور خالد علي الفاضل، اعتباراً من شهر ديسمبر 2020.

سهيل بن محمد فرج فارس المزروعيمعالي المهندسدولة اإلمارات العربية المتحدة

محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفةمعالي الشيخمملكة  البحريــن

عبد المجيد عطار )1(معالي األستاذالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيزصاحب السمو الملكي األميرالمملكة العربية السعودية

بسام رضوان طعمة )2(معالي المهندسالجمهورية العربية السورية
إحسان عبد الجبار إسماعيل )3(معالي األستاذ جمهورية العراق

سعد بن شريدة الكعبيمعالي المهندسدولة قطر

محمد عبد اللطيف الفارس )4(معالي الدكتوردولة الكويت
--دولة ليبيا

طارق المـــــــالمعالي المهندس جمهورية مصر العربية
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شريف سليم العلماء )1(سعادة المهندسدولة اإلمارات العربية المتحدة

فيحان محمد الفيحانيسعادة السيدمملكة البحرين

ميلود مجلد )2( سعادة الدكتورالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ناصر بن إبراهيم الفوزان سعادة المهندسالمملكة العربية السعودية 

محمد جيرودية )3(سعادة الدكتور المهندسالجمهورية العربية السورية

نصير عزيز جبار)4(سعادة المهندسجمهورية العراق 

مشعل بن جبر آل ثانيسعادة الشيخدولة قطر

نمر فهد المالك الصباحسعادة الدكتور الشيخ دولة الكويت 

--دولة ليبيا

أشرف محمود فرجسعادة الجيولوجيجمهورية مصر العربية 

املكتب التنفيذي
»لعام 2020«

)1( تسمية سعادة المهندس شريف سليم العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثالً لدولة االمارات العربية المتحدة في المكتب التنفيذي 
للمنظمة، خلفاً لسعادة الدكتور مطر حامد النيادي اعتباراً من تاريخ 2020/5/14.

)2( تسمية سعادة الدكتور/ ميلود مجلد، المدير العام للدراسات االستشرافية في وزارة الطاقة، ممثالً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في 
المكتب التنفيذي للمنظمة خلفاً لسعادة السيد محمد رأس الكاف اعتباراً من تاريخ 2020/4/19.

)3( تسمية سعادة الدكتور المهندس/ محمد جيرودية، معاون وزير النفط لشؤون التخطيط والتعاون الدولي، ممثالً للجمهورية العربية السورية في 
المكتب التنفيذي للمنظمة، خلفاً لسعادة المهندس عبدالله الخطاب اعتباراً من تاريخ 2020/1/27.

)4( تسمية سعادة المهندس نصير عزيز جبار، وكيل مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة النفط، ممثالً لجمهورية العراق في 
المكتب التنفيذي للمنظمة، خلفاً لسعادة المهندس محمود عبداألمير هاشم اعتباراً من تاريخ2020/2/17 .
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األمانة العامة

علي سبت بن سبتسعادة السيداألمين العام

المركز العربي لدراسات الطاقة:

سمير القرعيشالدكتورمدير إدارة الشؤون الفنية

عبد الفتاح دنديالسيدمدير اإلدارة االقتصادية

عبد الكريم عايدالسيدمدير إدارة الشؤون المالية واالدارية

ناصر بخيت  السيدالمشرف على إدارة االعالم والمكتبة
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المقـدمة

الجزء األول
التطورات الدولية في مجال النفط والطاقة

الفصل األول
تطورات السوق النفطية العالمية وانعكاساتها على الدول األعضاء

23تمهيد 
24التطورات الرئيسية في سوق النفط العالمية لعام 2020 والعوامل المؤثرة عليهاأوال:

59قيمة صادرات النفط في الدول األعضاءثانيا: 
63اآلفاق المستقبلية للسوق النفطية على المدى القريبثالثا:

64تطورات استهالك النفط والطاقة في الدول العربية للفترة )2016-2020(رابعاً:
90اآلفاق المستقبلية الستهالك مصادر الطاقة المختلفة في الدول األعضاء حتى عام 2040خامساً:

الفصل الثاني

التطورات العالمية والعربية في استكشاف 
واحتياطي وإنتاج مصادر الطاقة

95النفط والغـاز أوال:
126الفحـم الحجري ثانيا:
129الطاقـة النووية ثالثا: 
131مصادر الطاقات المتجددة رابعا:

الفصل الثالث

التطورات العالمية والعربية في الصناعات 
النفطية الالحقة

141  صناعة التكريرأوال:
179صناعة البتروكيماوياتثانيا:
204استهالك وتجارة وتصنيع الغاز الطبيعي ثالثا:

احملتويات
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الجزء الثاني 
أنشطة المنظمة خالل عام 2018

الفصل األول 
مجلس الوزراء والمكتب التنفيذي

239مجلس الوزراءأوال:
239المكتب التنفيذيثانيا:

الفصل الثاني
األمانة العامة 

241الدراسات والتقاريرأوال:
249األوراق التي قدمتها األمانة العامةثانيا:
254المؤتمرات والندوات واالجتماعاتثالثا:

261متابعة شؤون البيئة وتغير المناخرابعا:
264النشاط اإلعالميخامسا:
268بنك المعلوماتسادساً:
270النشاط االداري والماليسابعا:

الفصل الثالث
المشروعات العربية المشتركة المنبثقة عن المنظمة

272الشركة العربية البحرية لنقل البترولأ:
273الشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري(ب:
275الشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب( جـ:
277الشركة العربية للخدمات البترولية د:

278 معهد النفط العربي للتدريبهـ:
المـالحق

281البيانات الصحفية الصادرة عن اجتماعات مجلس وزراء المنظمة
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جداول الجزء األول

الفصل األول

25إمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبيعي، اإلجمالي والتغير السنوي 2020-2014  1-1

33النمو االقتصادي النمو في الطلب على النفط وفق المجموعات الدولية 2020-2016  2-1
36معدالت النمو االقتصادي في العالم حسب المجموعات الدولية، 2020-2016 3-1
37الطلب العالمي على النفط، االجمالي والتغير السنوي، 2020-2016  4-1
39الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية، 5-12020-2016
اإلجمالي والتغير السنوي في الطلب على النفط، في دول منظمة التعاون االقتصادي 6-1

والتنمية ، 2020-2016 
40

44االجمالي والتغير السنوي في الطلب على النفط في دول العالم األخرى، 7-12020-2016
46السعر الفوري لسلة خدمات أوبك، 8-12020-2016
51متوسط االسعار الفورية لسلة خدمات أوبك وخام برنت وغرب تكساس وبعض الخدمات العربية، 9-12020-2016
53اسعار النفط الخام اإلسمية والحقيقية، 10-12020-2005
54المتوسط الشهر لألسعار الفورية للمنتجات النفطية في االسواق المختلفة، 11-12020-2019
57تطور اتجاهات اسعار شحن النفط الخام، 12-12020-2019
59مستويات المخزونات النفطية المختلفة في نهاية الفصل، عامي 13-12020-2019
61قيمة صادرات النفط الخام في الدول األعضاء، 14-12020-2016
62قيمة صادرات النفط الخام للدول األعضاء باالسعار الجارية والحقيقية،15-12020-2005
70استهالك الطاقة في الدول العربية، 16-12020-2016
71معدل استهالك الفرد من الطاقة في الدول العربية لعامي 2016 و 17-12020
77استهالك الطاقة في الدول االعضاء، 18-12020-2016
79استهالك الطاقة في الدول االعضاء وفق المصدر، 19-12020-2016
81استهالك الغاز الطبيعي في الدول االعضاء، 20-12020-2016
84استهالك المنتجات البترولية في الدول االعضاء،21-12020-2016
85استهالك الطاقة الكهرومائية في الدول االعضاء، 22-12020-2016
85استهالك الفحم في الدول االعضاء،23-12020-2016 
87تطور مؤشر كثافة الطاقة في الدول االعضاء، عامي 2016 ، 24-12019 
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89األسعار المحلية للمنتجات البترولية في الدول العربية في عام  25-12020 
92التوقعات المستقبلية الستهالك مصادر الطاقة في الدول األعضاء حتى عام  26-12040 
92التطور المتوقع في حصص مصادر الطاقة من إجمالي استهالكها في الدول االعضاء حتى عام  27-12020 

الفصل الثاني
101معدل عدد الحفارات العاملة في العالم1-2
102بعض البيانات الفنية عن االكتشافات التي تحققت عام 2-22020
110االكتشافات البترولية في الدول االعضاء في أوابك وباقي الدول العربية3-2
112احتياطي النفط في الدول العربية والعالم4-2
5-2ً 114احتياطي الغاز الطبيعي عربياً وعالميا
6-2ً 118إنتاج النفط والسوائل الهيدروكربونية عربياً وعالميا
120إنتاج سوائل الغاز الطبيعي في الدول العربية  والعالم7-2
121بعض المؤشرات الفنية للمشاريع التي وضعت على اإلنتاج عام 8-22020
9-2ً 123الغاز الطبيعي المسوق عربياً وعالميا
126احتياطيات الفحم الحجري في العالم10-2
127إنتاج الفحم الحجري في العالم11-2
129عدد المفاعالت النوويةة في العالم، وكميات الكهرباء المولدة منها12-2
132السعات المركبة من طاقة الرياح في الدول العربية13-2
133السعات المركبة من الطاقة الشمسية في الدول العربية عام 14-22019 
134السعات المركبة من الطاقة الكهرومائية في الدول العربية15-2 
136السعات المركبة من طاقة الكتلة الحيوية في الدول العربية16-2 

الفصل الثالث
144مقارنة بين إجمالي الطاقة التكريرية في العالم حسب المناطق نهاية عامي 1-32020-2019

مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التكسير بالعامل الحفاز المانع موزعة حسب مناطق 2-3
145العالم نهاية عامي 2019 و 2020

مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التكسير الهيدروجيني موزعة حسب مناطق العالم 3-3
146نهاية عامي 2019 و 2020

الحفازواألزمرة موزعة حسب 4-3 بالعامل  التهذيب  إجمالي طاقات عمليات  بين  مقارنة 
147مناطق العالم نهاية عامي 2019 و 2020
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مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التفحيم وكسر اللزوجة في العالم بالعامل موزعة 5-3
149حسب مناطق العالم نهاية عامي  2019 و 2020

مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية موزعة حسب مناطق العالم 6-3
150نهاية عامي  2019 و 2020

170تطور الطاقة التكريرية في الدول العربية خالل الفترة 2016-2020 وعدد المصافي في عام 7-32020
196المشروعات قيد التنفيذ في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا8-3
206استهالك الغاز الطبيعي في مختلف مناطق العالم خالل عام 2018 و 9-32020

مناطق 10-3 مختلف  في  األولية  الطاقة  استهالك  إجمالي  من  الطبيعي  الغاز  تطور حصة 
209العالم خالل الفترة 2019-2016

213صادرات الغاز الطبيعي من مختلف مناطق العالم خالل عامي 2018 و 11-32019
216صادرات الغاز الطبيعي من مختلف مناطق العالم خالل عامي 2018 و 12-32019
219تطور معدل االسعار العالمية للغاز الطبيعي 13-32019-2015 
221توزع الطاقة اإلنتاجية االسمية للغاز الطبيعي المسيل في العالم نهاية عام 14-32020 
225مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال قيد التشغيل في الواليات المتحدة15-3
227توزيع الطاقة اإلنتاجية االسمية للغاز الطبيعي المسال في الدول العربية نهاية عام 16-32020
225مشاريع تصدير الغاز الطبيعي المسال قيد التشغيل في الواليات المتحدة17-3

أشكال الجزء األول
الفصـل األول

25إمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبيعي،  2020-2014    1-1
26التطورات الربع سنوية إلمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبيعي، 2-12020
32تطور إنتاج الواليات المتحدة األمريكية من النفط الصخري، 3-12020-2016
32التغير السنوي في إمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبيعي ، 2020-2016 4-1
34النمو االقتصادي العالمي والنمو في الطلب على النفط، 5-12020-2016
36معدالت النمو االقتصادي العالمي خالل عامي 2019 و 2020، حسب المجموعات6-1
38إجمالي الطلب العالمي على النفط،7-12020-2016
39توزع الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية،8-12020-2016
40إجمالي الطلب على النفط في دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمية،9-12020-2016
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47المعدل الشهري ألسعار سلة أوبك، 10-12020-2016
51التغير في المعدالت السنوية لسعر سلة خدمات اوبك، والخام االمريكي وخام برنت وخام دبي للفترة 11-12020-2016
55أسعار الغازولين الممتاز، 12-12020-2019
60مقارنة مستويات أسعار النفط بقيمة صادراته للدول األعضاء  يناير - ديسمبر 13-12020
62القيمة اآلسمية والحقيقية لصادرات الدول االعضاء من النفط الخام، 14-12020-2005
66متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باالسعار الجارية في الدول العربية، 2019-2018 15-1
67تطور الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية باألسعار الثابتة لعام 2010 خالل الفترة 16-12019-2016
70هيكل استهالك الطاقة في الدول العربية في عام 2016 وعام 17-12020
71معدل استهالك الفرد من الطاقة في الدول العربية في عامي 2016 و 18-12020
72استهالك الطاقة في الدول العربية والمجموعات الدولية األخرى في عام 19-12019
73استهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية والمجموعات الدولية األخرى في عام 20-12019
74التوزيع النسبي الستهالك المنتجات البترولية في الدول العربية خالل الفترة 2016 و 21-12020
75استهالك النفط في الدول العربية والمجموعات الدولية األخرى في عام 22-12019
77استهالك الطاقة في الدول االعضاء في عامي 2016 و 23-12020
78معدل استهالك الفرد من الطاقة في الدول االعضاء في عام 24-12020
79التوزيع النسبي الستهالك الطاقة في الدول االعضاء حسب المصدر في عام 25-12020
80استهالك الغاز الطبيعي في الدول األعضاء في عامي 2016 و 26-12020
82األهمية النسبية إلستهالك الغاز الطبيعي في إجمالي استهالك الطاقة في الدول االعضاء في عام 27-12020
87تطور كثافة الطاقة في الدول االعضاء في عامي 2016  و 28-12019

الفصل الثاني
111توزع احتياطيات النفط في العالم عام 2020 حسب المجموعات الدولية1-2
116توزع احتياطيات الغاز الطبيعي حسب المجموعات الدولية عام 2-22020
121توزع إنتاج النفط في العالم حسب المجموعات الدولية3-2
125توزع كميات الغاز الطبيعي المسوق عام 2019 حسب المجموعات الدولية4-2
127توزع احتياطيات الفحم الحجري عام 2019 حسب المجموعات الدولية5-2
128كميات الفحم الحجري المنتجة عام 2019 حسب المجموعات الدولية6-2
131السعات المركبة من طاقة الرياح في العالم عام 7-22019
133السعات المركبة من الطاقة الشمسية في العالم عام 8-22019
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 ،2020 لعام  السابع واألربعين  السنوي  العام  األمين  تقرير  أقدم  أن  لي  يطيب 
والذي يستعرض أهم التطورات العربية والعالمية في صناعة النفط والغاز الطبيعي 
الطاقة  قطاعات صناعة  مختلف  في  التطورات  عن  عامة  لمحة  تقديم  جانب  إلى 
العالمية، وسيتلمس القارئ الكريم ومن خالل البيانات والجداول اإلحصائية المرفقة 
العربية  للدول األعضاء في منظمة األقطار  الحيوي  الموقع  التقرير على  في هذا 

المصدرة للبترول )أوابك( على صعيد صناعة الطاقة العالمية.

يأتي صدور هذا التقرير فيما ال تزال دول العالم تواجه اآلثار السلبية لجائحة 
 . المشددة  الصحية  تطبيق االجراءات  )COVID - 19(، وذلك من خالل  كورونا 
وقد انعكست آثار الجائحة على كافة القطاعات االقتصادية والصناعية في الصين 

والعالم وامتدت تأثيراتها لتشمل الصناعة النفطية.

وأود في هذا االمناسبة أن أشيد وبكل فخر واعتزاز بالجهود الكبيرة الذي بذلتها 
الدول األعضاء في منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( خالل عام 
2020 وذلك لالستمرار في نشاطات الصناعة البترولية من جهة. واستمرارها في 

املقدمة
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االقتصادية  التحديات  مواجهة  بهدف  طموحة  اقتصادية  وبرامج  سياسات  تطبيق 
الصعبة والتي تمر بها معظم دول العالم من جهة اخرى. 

للدول األعضاء وكذلك األمانة  الفاعلة  الجهود  باستمرار   2020 لقد تميز عام 
والبيئة  والغاز  النفط  بصناعة  الصلة  ذات  الدولية  المحافل  في  للمنظمة   العامة 
 ،) UNFCCC ( والتنمية والمستدامة واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ
وذلك في اطار مساعيها الرامية لشرح وجهة نظر الدول العربية في مختلف قضايا 

الطاقة في المحافل الدولية.

يسعى هذا التقرير إلى إبراز مختلف المسائل المشار إليها آنفا بشيء من التفصيل 
والتحليل، ليرسم من خاللها صورة واضحة المعالم، للتطورات التي شهدتها الصناعة 
البترولية خاصة، وصناعة الطاقة في اطارها العام خالل عام 2020، 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 النفطية والغازية الكبرى التي برهنت على الريادة 
والمكانة الهامة للمنطقة العربية على 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.

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

بالطاقة. 

وفي إطار مساعيها المستمرة لدعم الجهود البحثية وتبادل الخبرات بين الدول 
األعضاء، فقد قامت األمانة العامة للمنظمة بعقد عدة فعاليات واجتماعات تنسيقية 
تواجدها  لتعزيز  الرامية  جهودها  وواصلت  األعضاء.  الدول  في  المختصين  بين 

على صعيد المحافل الدولية، 
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يتناول الجزء األول من هذا التقرير وبأسلوب تحليلي مدعم  بالبيانات واإلحصائيات 
التطورات العربية والعالمية في صناعة النفط الخام والغاز الطبيعي والطاقة على 
في  األعضاء  الدول  اقتصادات  على  وانعكاساتها  والعالمي،  العربي  الصعيدين 
المنظمة، ويستعرض 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 االمدادات والطلب واألسعار، كالعوامل 

الجيوسياسية وتوجهات سياسات الطاقة في البلدان الصناعية الكبرى.

وخصص الجزء الثاني الستعراض نشاطات المنظمة خالل عام 2020، ومن 
األمانة  قامت  وما  للمنظمة،  التنفيذي  والمكتب  الوزراء  مجلس  اجتماعات  بينها 
ومؤتمرات  ولقاءات  ندوات  من  فيه  شاركت  وما  دراسات،  من  بإعداده  العامة 
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، نامل أن يساهم هذا التقرير في تعريف القارئ بالتطورات الجارية 
على صعيد صناعة البترول العربي والعالمية، وأن يقدم لقرائه المعلومات والبيانات 
التي يحتاجونها لتوسيع مداركهم في هذا المجال الحيوي، ويجعلهم على اطالع كاف 

بمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( وبأهدافها ونشاطاتها. 

وهللا ولي التوفيق،

األمين العام 
علي سبت بن سبت
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تطورات السوق النفطية العاملية
وإنعكاساتها على الدول األعضاء
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  لوألا ءزجلا

  ةقاطلاو طفنلا لاجم يف ةیلودلا تاروطتلا

 لوألا لصفلا

 ءاضعألا لودلا ىلع اھتاساكعناو ةیملاعلا ةیطفنلا قوسلا تاروطت

 دیھمت

 فـصنلا لالـخ ةـصاخبو 2020 ماـع لالـخ ةـیملاعلا ةـیطفنلا قوـسلا تدھش

 يـھف ،دوـقع رادـم ىلع اھلً الیثم ھجاوت مل اھعون نم ةدیرفو ةریبك ةمدص ھنم لوألا

 دجتــسملا اــنوروك سورــیف ةــحئاج ببــسب ،بــلطلاو ضرــعلا يتمدــص نــم جیزــم

)Covid-19(. لود مـظعم اھتضرف يتلا لزعلا ریبادتو رفسلا ىلع دویقلا تدأ ثیح 

 وـھ يملاـعلا داـصتقالا ءادأ يـف قوبسم ریغ شامكنإ ىلإ ةحئاجلا هذھ ةھجاومل ملاعلا

 ،ةــیملاعلا ةــیلیوحتلا تاعانــصلا طاــشن طبــھ دــقف .ةــیملاعلا ةــیلاملا ةــمزألا ذــنُم لوألا

 مـجح عـجارت اـمك ،لاوـمألا سوؤر تاقفدت يف داحً اجراخت ةیمانلا قاوسألا تدھشو

 بــلطلا لجــسو ً،اــظوحلمً اروھدــت ةــیملاعلا لــمعلا قوــس تدھــشو ،ةــیملاعلا ةراــجتلا

 90وـحن ىـلإ لـصیل 2009 ماـع ذـنُم ىـلوألا ةرمللً اداحً اضافخنإ طفنلا ىلع يملاعلا

  .ماوعأ ةینامث ذنُم ھل ىوتسم ىندأ وھو 2020 ماع يف موی/لیمرب نویلم

 لود تلــصوت ،ةــیملاعلا ةــیطفنلا قوــسلا ىــلإ نزاوــتلا ةداــعإل ةــلواحم يــفو

 ةـیكیرمألا ةدـحتملا تاـیالولا اھنیب نم طفنلل ةجتنملا ىرخألا لودلا ضعبو )+كبوأ(

 ةـیملاعلا ةـیطفنلا تادادـمإلا عـجارتتل ،جاـتنإلل يسایق ضفخ نأشب يخیرات قافتإ ىلإ

 ماـع ذـنُم اـھل ىوتـسم ىـندأ وـھو 2020 ماـع يـف موی/لـیمرب نویلم 93.5 وحن ىلإ

 رـیغ طوـفنلاو ماـخلا طفنـلا نـم كـبوا لود تادادما نأ ،قایسلا اذھ يف ركذی .2014

 30.8 ةلجـسم 2019 ماـعب ةـنراقم موی/لـیمرب نویلم 4.3 يلاوحب تضفخنإ ةیدیلقتلا

 2 يلاوـحب اھجراخ نم ةجتنملا لودلا نم تادادمالا تضفخنإ امك ،موی/لیمرب نویلم

  .موی/لیمرب نویلم 62.7 ىلإ لصتل موی/لیمرب نویلم
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 نـم يملاـعلا ضرـعلاو بـلطلا تایوتسمل ةیلوألا تانایبلا رھُظت ،ماع لكشبو

 نزاوتلاـب ةـنراقم ،موی/لـیمرب نوـیلم 3.5 هردـقً اـضئاف 2020 ماـع يـف ماـخلا طفنلا

  .2019 ماع يف ققحملا

 ماـخلا طفنـلا راعـسأل ةیونـسلا تالدـعملا تواـھت ،تاـیطعملا كـلت عـقو ىلعو

 .2015 ماع ذنُم ةلجسم ةریتو ىلعأب قباسلا ماعلاب ةنراقم 2020 ماع يف ةیملاعلا

 ملاــعملا ىــلع ءوــضلا رــیرقتلا نــم لوألا لــصفلا نــم لوألا ءزــجلا طلــسیو

 ةــمیق ىــلع اھتاــساكعناو اــھیف ةرثؤــملا ةیــسیئرلا لــماوعلاو ةــیطفنلا قوــسلل ةیــساسألا

 لــصفلا نــم يناــثلا ءزــجلا ضرعتــسی اــمك ،ءاــضعألا لودــلل ةــیطفنلا تارداــصلا

 لودـلا يـفو ،ماـع لكـشب ةـیبرعلا لودـلا يـف ةـقاطلاو طفنـلا كالھتـسا يف تاروطتلا

 .صاخ لكشب ءاضعألا
 

 لـماوعلاو 2020 ماـعل ةـیملاعلا طفنـلا قوـس يف ةیسیئرلا تاروطتلا ً:الوأ

 .اھیلع ةرثؤملا

 

 ةـفاكب ةـقلعتملا بـناوجلا ضـعب لیـصفتلا نـم ءيـشب هاندأ تارقفلا ضرعتست

 ھـجو ىـلعو ،2020 ماـع يـف ةـیملاعلا طفنـلا قوـس اھتدھش يتلا ةیسیئرلا تاروطتلا

 ،راعـسألا تاـھاجتاو ،طفنـلا ىـلع يملاـعلا بـلطلاو ،ةـیطفنلا تادادـمإلا صوصخلا

 ةـیطفنلا تارداـصلا ةـمیق ىـلع كـلذ ساـكعناو ،ةـیملاعلا ةیطفنلا تانوزخملا ةكرحو

  .ءاضعألا لودلل

  تادادمإلا .1

 )يـعیبطلا زاـغلا لئاوـسو ماـخ طـفن( ةـیملاعلا ةـیطفنلا تادادمإلا يلامجإ دھش

 ةـنراقم %6.3 ةبـسنب يأ ،موـی /لیمرب نویلم 6.3 وحنبً اضافخنإ ،2020 ماع لالخ

 اـھل ىوتـسم ىـندأ وـھو ،موـی /لیمرب نویلم 93.5 ىلإ اھاوتسم لصیل قباسلا ماعلاب

  .)1-1( لكشلاو )1-1( لودجلا حضوی امك ،2014 ماع ذنُم
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 1-1 لودجلا

 يونسلا ریغتلاو يلامجالا ،يعیبطلا زاغلا لئاوسو ماخلا طفنلا نم ملاعلا تادادمإ

2020  - 4201  

( موی /لیمرب نویلم ) 

2020*  2019 2018 2017 2016 2015 2014     
    تادادمالا يلامجإ    

 

 

    

       ** كبوأ لود  36.5 37.3 40.2 38.7 36.6 35.1 30.8
       كبوأ جراخ لود  56.4 58.2 56.4 57.7 62.5 64.7 62.7
   ملاعلا  92.9 95.9 96.6 96.4 99.1 99.8 93.5

        
 )موی / لیمرب نویلم( ریغتلا       

         

)34.(  )1.5(  )2.1(  )1.5(        ** كبوأ لود  )0.7( 1.2 2.5 
)2.0(  2.2 4.8 1.3 )1.8(        كبوأ جراخ لود  2.1 1.8 
)6.3(  0.7 2.7 )0.2(    ملاعلا  1.3 3.0 0.7 

         

 )%( ریغتلا       

         

)12.3(  )4.1(  )5.4(  )63.(  76.        ** كبوأ لود  )2.0( 3.3 
)3.0(  .53  8.3 2.3 )3.1(        كبوأ جراخ لود  3.8 3.2 
)6.3(  0.7 2.8 )0.2(         ملاعلا  1.5 3.2 0.7 

. ةیریدقت تانایب  * 
 تداـع 2016 وـیلوی/زومت يـفو ،ىرـخأ ةرـم كبوأ ةمظنم ةیوضع ىلإ ایسینودنا تداع 2016 ریانی / يناثلا نوناك يف **

 ،ةـمظنملا يـف اھتیوـضع ایـسینودنا تدـمج 2017 ریاـنی يناثلا نوناك رھش يفو ،ىرخأ ةرم كبوأ ىلإ مضنتلً اضیأ نوباجلا
 /يناـثلا نوناـك يـفو ،وـغنوكلا تمـضنا 2018 وینوی / ناریزح يفو ،ةیئاوتسالا اینیغ تمضنا 2017 وینوی / ناریزح يفو
   .كبوأ ةمظنم يف اھتیوضع روداوكالا تدمج 2020 ریانی / يناثلا نوناك يفو ،اھتیوضع رطق تدمج 2019 ریانی
 

     
  :تاظحالم
        .ابلاس ينعت نیسوق نیب ماقرألا
 :رداصملا

 .ةیداصتقالا ةرادالا ـ لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم ـ
 

 )1-1( لكشلا

 2020 – 2014 ،يعیبطلا زاغلا لئاوسو ماخلا طفنلا نم ملاعلا تادادمإ

 )موی/لیمرب نویلم(

 

 

 

 

 

 . )1-1( لودجلا :ردصملا
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 عبرلا دھش ،يونسلا عبرلا ىوتسم ىلع ةیطفنلا تادادمإلا روطتب قلعتی امیفو

 ةنراقم موی /لیمرب فلأ 700 يلاوحب تادادمإلا كلت ضافخنإ 2020 ماع نم لوألا

 مث ،موی /لیمرب نویلم 100.1 يلاوح ىلإ لصتل 2019 ماع نم عبارلا عبرلاب

 وحن ىلإ لصتل يناثلا عبرلا لالخ موی/لیمرب نویلم 8.4 غلب يسایق لكشب تضفخنإ

 90.4 وحن ىلإ ثلاثلا عبرلا لالخ اھضافخنإ تلصاوو ،موی /لیمرب نویلم 91.7

 موی/لیمرب نویلم 1.8 غلب ظوحلم لكشبو اھعافترا دواعت نأ لبق ،موی/لیمرب نویلم

 حضوی امك ،ماعلا نم عبارلا عبرلا لالخ موی/لیمرب نویلم 92.2 ىوتسم ىلإ لصتل

 .)2 – 1( لكشلا

 )2 – 1( لكشلا

 2020 ،يعیبطلا زاغلا لئاوسو ماخلا طفنلا نم ملاعلا تادادمإل ةیونسلا عبرلا تاروطتلا

 )موی/لیمرب نویلم(

 

 

 

 

 

 .ةفلتخم دادعأ – )كبوأ( لورتبلل ةردصملا لودلا ةمظنمل يرھشلا ریرقتلا :ردصملا

 كبوأ لود تادادمإ 1-1

 كبوأ لودل )يعیبطلا زاغلا لئاوسو ماخ طفن( ةیطفنلا تادادمإلا تضفخنإ

 30.8 ىلإ لصتل قباسلا ماعلاب ةنراقم موی/لیمرب نویلم 4.3 وحنب 2020 ماع لالخ

 ةیطفنلا تادادمإلا يلامجإ نم كبوأ لود ةصح كلذب عجارتتل ،موی/لیمرب نویلم

 حضوی امك ،2020 ماع %32.9 يلاوح ىلإ 2019 ماع %35.2 نم ةیملاعلا

  .هالعأ )1-1( لودجلا
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 يلاوح نم تضفخنإ دق ماخلا طفنلا نم كبوأ تادادما نأ ،ركذلاب ریدجلاو

 ماع موی/لیمرب نویلم 25.7 يلاوح ىلإ لصتل 2019 ماع موی/لیمرب نویلم 29.9

 ریغ طوفنلاو يعیبطلا زاغلا لئاوس نم كبوأ لود تادادمإ تضفخنإ امك .2020

 ماع موی/لیمرب نویلم 5.1 يلاوح ىلإ لصتل موی/لیمرب فلأ 130 وحنب ةیدیلقتلا

2020.  

 ماخلا طفنلا نم كبوأ تادادمإ تضفخنإ ،يونسلا عبرلا ىوتسملا ىلعو

 ي/ب فلأ 900 وحنب 2020 ماع نم لوألا عبرلا لالخ يعیبطلا زاغلا لئاوسو

 عمً انمازت ،ي/ب نویلم 34.4 ىلإ لصتل قباسلا ماعلا نم عبارلا عبرلاب ةنراقم

 عم كبوأ لود ھیلإ تلصوت يذلا 1جاتنإلا ضفخ قافتإل ةدیدجلا تالیدعتلا لوخد

 جاتنإ يف داحلا ضافخنإلاو ،ذیفنتلا زیح )+كبوأ( اھجراخ نم طفنلا يجتنم ضعب

 ناریإ نمً الك جاتنإ عجارت رارمتساو ،طفنلا لوقحو ئناوملا قالغإ ببسب ایبیل

 كبوأ تادادمإ تلصاوو .ةیكیرمألا ةیداصتقالا تاطوغضلا ةجیتن الیوزنفو

 قافتا قیبطت ءدب عمً انمازت ي/ب نویلم 2.7 رادقمب يناثلا عبرلا لالخ اھضافخنإ

 ویام رھش علطم ذیفنتلا زیح لخد يذلا ،2)+ كبوأ( لود نیب يسایقلا جاتنإلا ضفخ

 ةدحتملا ةیبرعلا تارامالاو تیوكلاو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا ءارجإ عم ،2020

 ي/ب نویلم 1 تغلب 2020 وینوی رھش لالخ ةیعوطو ةیفاضإ جاتنإ تاضیفختل

 لالخ كبوأ تادادمإ تضفخنإو .بیترتلا ىلع ي/ب فلأ 100و ،ي/ب فلأ 80و

 ةجیتن ي/ب نویلم 1.7 وحن غلب قباسلا عبرلا نم لقأ لدعمب ناك نإو ثلاثلا عبرلا

 يضقت يتلا )+كبوأ( لود نیب جاتنإلا ضفخ قافتا نم ةیلاتلا ةلحرملا ىلإ لاقتنالا

 تادادمإ تدھشو .2020 سطسغأ رھش علطم اھیلع قفتملا تاضیفختلا صیلقتب

 ،2020 ماع نم عبارلا عبرلا لالخ ي/ب نویلم 1.1 رادقمبً اعافترإ ةیطفنلا كبوأ

 لوقحلا ةفاك نع ةرھاقلا ةوقلا ةلاح عفر عمً انمازت ،ي/ب نویلم 30.2 ىلإ لصتل

  .رھشأ ةینامث وحن ماد فقوت دعب طفنلا جاتنإ فانئتساو ةیبیللا ةیطفنلا ئناوملاو

                                                        
 يفاضإ ضفخ ءارجإ نأشب ،2019 ربمسید رھش نم سداسلا يف دقُع يذلا )+كبوأ( لودل عباسلا يرازولا عامتجإلا يف ذختملا رارقلا 1

       رھش ةیادب نمً ارابتعا كلذو ،سماخلا يرازولا عامتجالا يفً اقبسم اھیلع قفتملا جاتنإلا تایوتسم ىلع ي/ب فلأ 500 وحنب
  .2020 سرام رھش ةیاھن ىتحو 2020 ریانی

  . 29 مقر ةحفص 2
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 ىلع ظافحلا ةیغب ةفثكمً ادوھج كبوأ ةمظنم يف ءاضعألا لودلا تلذب دقو اذھ

 ةجیتن ،يملاعلا داصتقالا ءادأ شامكنإ لظ يف امیسال ،ةیملاعلا ةیطفنلا قوسلا نزاوت

 ىلع ةداح تاساكعنإ ھل ناك ام وھو ،)Covid-19( دجتسملا انوروك سوریف ةحئاج

  .لكك ةعانصلاو ةیملاعلا ةیطفنلا قوسلا ءادأ

 ،اھنم 2020 ماع لالخ تاعامتجا ةدع كبوأ ةمظنم تدقع ،نأشلا اذھ يفو

 ةجتنملا لودلا عم تاعامتجا ةسمخو ،)يئانثتسا رَخالاو يداع امھدحأ( نیعامتجا

 يدؤت نأ اھنأش نم يتلا تاءارجالا نم دیدعلا ذاختإ مت دقو ،ةمظنملا جراخ نم طفنلل

 كلت لوح لیصافتلا ضعب هاندأ يفو ،ةیطفنلا قوسلا يف ربكأ نزاوت قیقحت ىلإ

  :تاعامتجالا

 مقر يئانثتسالا يرازولا اھعامتجإ )كبوأ( لورتبلل ةردصملا لودلا ةمظنم تدقع •

 ،ةیواسمنلا ةمصاعلاب ةمظنملا رقمب ،2020 سرام رھش نم سماخلا يف 178

 عم اھیلع قفتملا جاتنإلا تایوتسم دیدمت ىلع ءاضعألا لودلا تقفتإ دقو .انییف

 1.5 هردق يفاضإ لیدعت تحرتقأ امك ،ماعلا نم ةیقبتملا ةرتفلل )+كبوأ( لود

 1( كبوأ لود نیب بسانتلاب ھقیبطت متی ،2020 وینوی 30 ىتح موی /لیمرب نویلم

 0.5( نواعتلا نالعإ يف ةكراشملا كبوأ يف ءاضعألا ریغ لودلاو )ي/ب نویلم

 ةتیوضع نم اھباحسنإ روداوكإلا نالعإبً املع عامتجإلا طاحأ امك .)ي/ب نویلم

 ءاسؤر دقع ،عامتجالا ةیاھن بقعو .2020 ریانی 1 نمً ارابتعا ،كبوأ ةمظنم

 دیدمت حارتقا متو ،تارواشملا نم دیزملا كبوأ ةمظنم يف ءاضعألا لودلا دوفو

 .2020 ماع ةیاھن ىتح ي/ب نویلم 1.5 غلابلاو حرتقملا يفاضإلا لیدعتلا ةرتف

 لودلل نماثلا يرازولا عامتجإلا دقُع ،2020 سرام رھش نم سداسلا يف •

            ،)+ كبوأ( اھجراخ نم طفنلل ةجتنملا لودلا ضعب عم كبوأ ةمظنم يف ءاضعألا

 دیدمت ىتح وأ جاتنإلا ىلع يفاضإ ضفخ ءارجإ نأشب قافتإ ىلإ لصوتلا متی ملو

  .2020 سرام رھش ةیاھن يف ھئاھتنإ ررقملاو مھنیب مئاقلا قافتإلا
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 )نیئانثتسالا(رشاعلاو عساتلا نییرازولا نیعامتجالا لالخ )+كبوأ( لود تلصوت •

 يسایق ضفخ نأشب يخیرات قافتإ ىلإ ،2020 لیربأ رھش لالخ ادقع ناذللا

 ةدحتملا تایالولا مھنیب نمو نیرخألا طفنلا يجتنم ضعب ةكراشمب جاتنإلل

 طفنلا نم جاتنإلا يلامجإ ىلع ضفخ ءارجإ متی قافتإلا اذھ بجومبو .ةیكیرمألا

  ةیلوأ ةرتفل كلذو ،2020 ویام رھش علطم موی/لیمرب نویلم 9.7 رادقمب ماخلا

 نوكی ةیلاتلا ةتسلا رھشألا ةرتف لالخو .2020 وینوی 30 يف يھتنت نیرھش غلبت

 ضیفخت كلذ عبتیسو .موی/لیمرب نویلم 7.7 وھ ھیلع قفتملا يلامجإلا ضیفختلا

 ساسألا نوكی نأ ىلع ً.ارھش رشع ةتس ةدمل موی/لیمرب نویلم 5.8 هردق

 ةكلمملا ادع امیف ،2018 ربوتكأ رھش جاتنإ وھ تالیدعتلا باسحل يعجرملا

 ىوتسم وھ امھنم لكل يعجرملا ساسألا نوكی ثیح ،ایسورو ةیدوعسلا ةیبرعلا

 لیربأ رھش ةیاھن ىتح لوعفملا يراس رارقلا اذھ نوكیسو .موی/لیمرب نویلم 11

 ربمسید رھش لالخ رارقلا دیدمت ةیناكمإ يف رظنلا متیس ،كلذ عمو ،2022

2021. 

 يداحلا يرازولا عامتجإلاو كبوأ لودل 179 مقر يرازولا عامتجالا لالخو •

 ةینقت ربع 2020 وینوی رھش لالخ ادقُع ناذللا )+كبوأ( لودل رشع

Videoconference، اھمھأ نم ،ةیسیئر رصانع ةدع ىلع قافتإلا مت:         

 ،موی/لیمرب نویلم 9.7 ةغلابلا جاتنإلا تاضیفخت نم ىلوألا ةلحرملا دیدمت ً:الوأ

 مل يتلا لودلا ً:ایناث .2020 ویلوی رھش ةیاھن يف يھتنتل يفاضإ دحاو رھش ةدمل

 نیعتیس ،2020 وینویو ویام يرھش لالخ قافتإلاب ماتلا مازتلالا قیقحت نم نكمتت

 ةثالثلا روھشلا لالخ ھیلع قفتملا جاتنإلا ضفخ قیرط نع ضیوعتلا اھیلع

 .2020 ربمتبس ىلإ ویلوی نم ةیلاتلا

 ثلاثلا يف دقُع يذلا رشع يناثلا يرازولا اھعامتجإ لالخ )+كبوأ( لود تررق •

 تاضیفخت صیلقت ،Videoconference ةینقت ربع 2020 ربمسید رھش نم

 حبصتل 2021 ریانی رھش ةیادب نمً ارابتعا موی/لیمرب نویلم 0.5 رادقمب جاتنإلا

 قوسلا فورظ مییقتل ةیرھش ةیرازو تاعامتجا دقع عم .موی/لیمرب نویلم 7.2
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 ةیرھش تالیدعت عم ،يلاتلا رھشلل ةیفاضإلا جاتنإلا تالیدعت نأشب رارق ذاختاو

 ةرتف دیدمت ىلع ةقفاوملا مت امك .موی/لیمرب نویلم 0.5 نع دیزت ال ىرخأ

 رھش نم ةرتفلا ىلإ اھیلع قفتملا جاتنإلا تاضیفختب مزتلت مل يتلا لودلل ضیوعتلا

 نع لماكلا ضیوعتلا نامضل كلذو ،2021 سرام رھش ةیاھن ىتحو ریانی

  .نواعتلا نالعإ يف ةكراشملا لودلا عیمج نم دئازلا جاتنإلا

 كبوأ جراخ لود تادادمإ  1-2

 كبوأ ةمظنم جراخ نم ةجتنملا لودلا ةعومجمل ةیطفنلا تادادمإلا يلامجإ غلب

 موی /لیمرب نویلم 2 هردق ضافخنإب ،موی /لیمرب نویلم 62.7 وحن 2020 ماع لالخ

 .)1-1( لودجلا نم حضتی امك ،2019 ماعب ةنراقم %3.1 ةبسنب يأ

 تادادمإلا يف ضافخنإلا وھ عُجارتلا كلذ نم مظعألا ءزجلا ردصم ناك دقو  

 يلامجإ نم %92 ةبسن لكش يذلا ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولاو ایسور نم ةیطفنلا

 لالخ كبوأ ةمظنم جراخ نم ةجتنملا لودلا ةعومجمل ةیطفنلا تادادمإلا يف عجارتلا

   غلبیل موی/لیمرب نویلم 1 وحنب يطفنلا ایسور جاتنإ ضفخنإ ثیح .2020 ماع

 ماع موی /لیمرب نویلم 11.4 عم ةنراقملاب ،2020 ماع موی /لیمرب نویلم 10.4

 جاتنإ ضفخنإ امك .)+كبوأ( لود نیب يسایقلا جاتنإلا ضفخ قافتإ عمً انمازت ،2020

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا نم ةیدیلقتلا ریغ ىعیبطلا زاغلا لئاوسو ىرخصلا طفنلا

 عم ةنراقملاب ،2020 ماع موی /لیمرب نویلم 17.6 غلبتل موی/لیمرب فلأ 820 وحنب

 انوروك سوریف ةحئاج ةیفلخ ىلع كلذو ،2020 ماع موی /لیمرب نویلم 18.4

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا جاتنا لدعم نأ ركذی .يسایقلا ریصاعألا مسومو دجتسملا

 ىلعأب 2020 سطسغأ رھش نم ریخألا عوبسألا لالخ عجارت دق ماخلا طفنلا نم

 وھو 2018 ریانی رھش ذنُم ھتایوتسم ىندأ ىلإ لصیل قالطإلا ىلع ھل ةیعوبسأ ةریتو

 انایزیول يتیالو حاتجا يذلا Laura راصعإلا ببسب ،موی/لیمرب نویلم 9.7

 َتاشنمل مات فقوت ىلإ ىدأو ،ةدحتملا تایالولا يف طفنلا ةعانص زكرم ،ساسكتو

  .ریركتلاو جاتنإلا
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 يرخصلا طفنلا نم ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا جاتنإ 1-2-1

 لالخ يرخصلا طفنلا نم ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا جاتنإ طسوتم ضفخنإ

 8.1 غلبیل قباسلا ماعلا تایوتسمب ةنراقم موی/لیمرب فلأ 590 ىلاوحب 2020 ماع

  .2016 ماع ذنُم ھل لوألا عُجارتلا وھو ،%6.8 لدعمب ىأ ،موی/لیمرب نویلم

 يتلا )Covid-19( دجتسملا انوروك سوریف ةحئاج ىلإ يسیئر لكشب كلذ ىزعیو

 طفنلا يجتنم نم ریثكلا ةفلكت نم لقأ تایوتسم ىلإ ماخلا طفنلا راعسأ يواھت ىلإ تدأ

 ىلع تادنسلاو مھسألا يف نیرمثتسملا لابقإ عجارتیل ،ةدحتملا تایالولا يف يرخصلا

 طفنلا جاتنإ ةرفط يفً ایسیئرً اببس تناك يتلا ةلقتسملاو ةریغصلا بیقنتلا تاكرش

 امك  .سالفإلا نالعإ تالاح نم ةجوم دھشتل ،قباس تقو يف يكیرمألا يرخصلا

 ،ةیلامسأرلا تاقفنلا ضفخ ططخ نم نمازتلاب ،ةدیدجلا رفحلا حیراصت تضفخنإ

 2020 ماعل رفحلل اھتاینازیم نم ةیكیرمألا يرخصلا طفنلا تاكرش تصلق ثیح

 لالخً ادودحمً اشاعتنإ يكیرمألا يرخصلا طفنلا ةعانص تدھش دقو اذھ .داح لكشب

 رھظأ ثیح ،ماخلا طفنلا راعسأ يف نسحتلا عمً انمازت 2020 ماع نم يناثلا فصنلا

 برغ ماخ رعس نأ ىلإ Dallas ةعطاقم يف ھئارجإ مت ةقاطلل يلاردیف حسم ثدحأ

 ةروفحملا راَبالا لیغشت تاقفن ةیطغتل ةیكیرمألا ةقاطلا تاكرش ھجاتحت يذلا ساسكت

 لیمرب/رالود 36 و Eagle Ford ةقطنم يف لیمرب/رالود 23 نیب حوارتی ةلمتكملا

         .ىرخأ قطانم يف

 ریانی رھش يف ،2020 ماع لھتسا دقف ،جاتنإلل يرھشلا لدعملاب قلعتی امیفو

 6.7 ىلإ لصیل يجیردت لكشب ھضافخنإ لصاوو ،موی/لیمرب نویلم 9.1 ىوتسم دنع

 دھشو ،2018 ریاربف رھش ذنُم ھل ىوتسم ىندأ وھو ویام رھش يف موی/لیمرب نویلم

 لبق ،2020 ربوتكأ رھش يف موی/لیمرب نویلم 7.9 وحن ىلإ لصیلً اعافترا كلذ دعب

 حضوی امك ،2020 ربمسید رھش يف موی/لیمرب نویلم 7.7 ىلإً اددجم ضفخنی نأ

 .)3 - 1( لكشلا
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 )3 - 1( لكشلا

 2020 -2016 ،يرخصلا طفنلا نم ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا جاتنإ روطت

 )موی/لیمرب نویلم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ةیكیرمألا ةقاطلا تامولعم ةرادإ تانایب ةدعاق :ردصملا

 لود نم ةیطفنلا تادادمإلا يف يونسلا ریغتلا تالدعم )4 -1( لكشلا حضویو

  .2020 -2016 ةرتفلا لالخ اھجراخ نم ةجتنملا لودلاو ،كبوأ

 )4 - 1( لكشلا
     ،يعیبطلا زاغلا لئاوسو ماخلا طفنلا نم ملاعلا تادادمإ يف يونسلا ریغتلا

2016- 2020    

 )موی / لیمرب نویلم(                                    

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 .)1-1( لودجلا :ردصملا
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 طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا .2

 نویلم 9.8 غلب داح لكشب 2020 ماع لالخ طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا ضفخنإ

    ،2012 ماــع ذــنُم ھــل ىوتــسم ىــندأً الجــسم ،%9.8 عــجارت لدــعمب يأ موی/لــیمرب

 يــف طفنــلا ىــلع بــلطلا ضــفخنإ ثــیح .2009 ماــع ذــنُم ھــل لوألا ضاــفخنإلا وــھو

 عـجارت لدـعمب ،2020 ماـع لالخ ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود ةعومجم

 تدھـش اـمك .)%0.3( وـھو قباـسلا ماعلا يف لجسملا ةریظنب ةنراقم )%11.6( غلب

 ھـلدعمً اـعجارت تلجـس ثـیح ،طفنـلا ىـلع بـلطلا يـفً اـضافخنإ ىرـخألا ملاعلا لود

 كـلذ ىزـعیو .2019 ماـع يـف %2.6 غـلب ومن لدعمب ةنراقم 2020 ماع يف 8.1%

 ،2009 ماـع ذـنُم ىـلوألا ةرـملل يملاـعلا يداـصتقالا ءادأ دوـكر ىـلإ يـسیئر لكشب

 ةـحئاج ببـسب ،يـضاملا نرـقلا تاـینیثالث يـف رـیبكلا داـسكلا ذـنُم ھـل ةریتو ىلعأبو

 وـمنلا تالدـعم )5 - 1( لكشلاو )2 - 1( لودجلا حضویو .دجتسملا انوروك سوریف

 يملاـعلا داـصتقالا يـف وـمنلا تالدـعم لـباقم طفنـلا ىـلع يملاعلا بلطلا يف ةیونسلا

  .)2020 – 2016( ةرتفلل

 2-1 لودجلا

  ،ةیلودلا تاعومجملا قفو طفنلا ىلع بلطلا يف ومنلاو يداصتقالا ومنلا

2016 - 2020 

(%) 

2020*  9201  8201  7201  6201    

   **ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود      

)4.9(          يلامجالا يلحملا جتانلا   1.8 2.5 2.2 1.7 
)11.6(  )0.7(          طفنلا ىلع بلطلا   1.5 1.1 1.2 

   ***ىرخالا ملاعلا لود       

)2.4(          يلامجالا يلحملا جتانلا   4.5 4.8 4.5 3.7 

)8.1(          طفنلا ىلع بلطلا   2.8 2.6 2.0 2.6 

   ملاعلا يلامجإ      

)3.5(          يلامجالا يلحملا جتانلا   3.3 3.8 3.5 2.8 

)9.8(          طفنلا ىلع بلطلا   2.1 1.9 1.6 0.9 
           

. ةیریدقت تانایب  * 
يلامجالا يلحملا جتانلا صخی امیف ناویات و ةروفاغنس ،ةیبونجلا ایروك ،جنوك جنوھ يھو عینصتلا ةثیدح ةیویسآلا لودلا نمضتت  . ** 

. يلامجالا يلحملا جتانلا صخی امیف ةیمانلا تاداصتقالاو ةئشانلا قاوسألا ىرخألا ملاعلا لود نمضتت ***      
       :ةظحالم
        .ابلاس ينعت نیسوق نیب ماقرألا ـ
      :رداصملا
 .ةیداصتقالا ةرادالا ـ لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم ـ
 .يلودلا دقنلا قودنصو كبوأ ةمظنمل يرھشلا ریرـقتلا نم ةفلتخم دادعأ ـ
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 )5 - 1( لكشلا
 2020 - 2016 ، طفنلا ىلع بلطلا يف ومنلاو يملاعلا يداصتقالا ومنلا

)%( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .)3 - 1( لودجلا :ردصملا

 )%3.5( لدـعمب عـجارت ثیح ،يملاعلا داصتقالا شامكنإ 2020 ماع دھش دقو

 قالــغإلا ةــیفلخ ىــلع ،%2.8 غلاــبلاو 2019 ماــعل لجــسملا وــمنلا لدــعمب ةــنراقم

 ،دجتسملا انوروك سوریف ةحئاج ةھجاومل ملاعلا لود ةیبلاغ ھتضرف يذلا يداصتقالا

 طاـشن طوـبھو ،ظوـحلم لكـشب تامدـخلاو كالھتـسالا جتاـن ضاـفخنإ ىلإ تدأ يتلاو

 قاوـسألا نـم لاوـمألا سوؤر تاقفدـتل داـح جراـختو ،ةـیملاعلا ةیلیوحتلا تاعانصلا

 روھدـتو ،ةیملاعلا ةراجتلا مجح عُجارتو ،يجراخلا بلطلا يف داح ضافخنإو ،ةیمانلا

 لدـعمب ةـمدقتملا تاداـصتقالا يـف ومنلا لوحت ،قایسلا اذھ يفو .ةیملاعلا لمعلا قوس

 داصتقا لجس دقف ،2020 ماع )%4.9( لدعمب يسایق شامكنإ ىلإ 2019 ماع 1.7%

 برـحلا ذـنُم ھـل ءادأ أوـسأ وـھو )%3.4( لدعمبً اشامكنإ ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا

 2013 ماـع ذـنُم ھـل لوألا وـھً اـشامكنإ وروـیلا ةـقطنم داصتقا دھشو ،ةیناثلا ةیملاعلا

 ماـع ذـنُم ھـل ةریتو ىلعأب ينابایلا داصتقالا شمكنإ امك .)%7.2( غلب يسایق لدعمبو

 داـصتقالا مـجح فـصن نـم رـثكأ لكـشی يذـلا يـلحملا بـلطلا عجارتبً ارثأتم 2009

  .)Covid-19( دجتسملا انوروك سوریف ةحئاج ببسب ينابایلا

 تاداـصتقالاو ةدعاـصلا قاوـسألا تاداـصتقا يف ومنلا لوحت ،ھتاذ تقولا يفو

 وــھو 2020 ماــع )%2.4( لدــعمب شاــمكنإ ىــلإ 2019 ماــع %3.7 لدــعمب ةــیمانلا



الفصل األول

35 13 
 

 اـبوروأ قرـشو طـسو لود ةـعومجم داـصتقا ءادأ شمكنإ ثیح .قالطإلا ىلع لوألا

 ىـلإ يـسیئر لكـشب ىزـعت بابـسأل ،)%2.8( لدـعمب 2009 ماـع ذـنُم ىلوألا ةرملل

 ىـلع كـلذو ،2015 ماـع ذـنُم ھـل لوألا وھ )%3.6( لدعمب يسورلا داصتقالا دوكر

  .دجتسملا انوروك سوریف ةحئاجو ماخلا طفنلا راعسأ يواھت ةیفلخ

 )%1.1( لدـعمبً اـشامكنإ تدھش دقف ،ایسآ يف ةیمانلا لودلا ةعومجمل ةبسنلابو

 ينیـصلا داـصتقالا دـُعی ثـیح .2019 ماـع %5.5 غلب ومن لدعمب ةنراقم 2020 ماع

 %2.3 غـلب لدـعمب 2020 ماـع لالـخً اوـمن قـقح يذلا دیحولا يسیئرلا داصتقالا وھ

 ماـع لالـخ %6.1 غـلب وـمن لدـعمب ةـنراقم ،1976 ماـع ذـنم ھـل ىوتـسم ىندأ وھو

 ةرـملل كلذو )%8.0( غلب لدعمبً اداحً اشامكنإ يدنھلا داصتقالا دھش نیح يف .2019

 رخأـتو ،رامثتـسالاو صاـخلا كالھتسالا ضافخنإ ةیفلخ ىلع ،1979 ماع ذنُم ىلوألا

 داوـملا راعـسأ عاـفترابً اعوفدـم مخـضتلا لدـعم عراست بناجب ،ةیلكیھلا تاحالصإلا

  .دجتسملا انوروك سوریف ةحئاج ببسب يلحملا بلطلل داح عجارتو ،ةیئاذغلا

 لدـعمب يبیراـكلا ةـقطنمو ةـینیتاللا اكیرمأ لود ةعومجم تاداصتقا تشمكنإو

 ىزـعت بابـسأل ،2016 ماـع ذـنُم ھـل لوألا شامكنإلا وھو ،2020 ماع )%7.4( غلب

 ةرــیتو ىــلعأ يــھو )%4.5( لدــعمب لــیزاربلا داــصتقا شاــمكنا ىــلإ يــسیئر لكــشب

 تـلخد يذـلا دوكرلا قمع يف رادحنالا لصاوتو ،1981 ماع ذنُم ھل ةلجسم ضافخنإ

 .الیوزنفو نیتنجرالاو كیسكملا تاداصتقا ھیف

 يـفً اداـحً اـشامكنإ ىرـخألا يـھ اـیقیرفا لامـشو طسوألا قرشلا لود تدھشو

 ءادألا شـمكنإ اـمك ،دوـقع ةـعبرأ ذـنُم رـبكألا وـھو )%3.2( غـلب لدـعمب اھتاداصتقا

 ءدـب ذـنُم قالطإلا ىلع ىلوألا ةرملل ءارحصلا بونج ةیقیرفألا لودلا يف يداصتقالا

 .)6 -1( لكشلاو )3 -1( لودجلا حضوی امك ،)%2.6( غلب لدعمب تانایبلا لیجست
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 3-1 لودجلا

 2020 - 2016 ، ةیلودلا تاعومجملا بسح ملاعلا يف يداصتقالا ومنلا تالدعم

(%) 

2020*  9201  2018 2017 2016   

).94(   ةمدقتملا تاداصتقالا 1.8 2.5 2.2 1.7 

)3.4(  2.2 .03      ةدحتملا تایالولا :اھنم     1.7 2.3 

)5.1(              نابایلا        0.5 2.2 0.3 0.7 

)7.2(              ورویلا ةقطنم      1.9 2.6 1.8 1.3 

)2.4(  3.7 4.5 4.8 .54   : ةیمانلا تاداصتقالاو ةدعاصلا قاوسألا تاداصتقا 

)2.8(              ابوروأ قرشو طسو لود      1.9 4.1 3.3 2.1 

)63.(      ایسور : اھنم       0.2 1.8 2.5 1.3 

)11.(      **ةیویسآلا ةیمانلا لودلا  6.8 6.7 6.3 5.5 

             نیصلا : اھنم      6.8 6.9 6.8 6.1 2.3

)8.0(              دنھلا              8.3 7.0 6.1 4.2 

)7.4(  0.03 1.1 1.4 )0.6(      يبیراكلاو ةینیتاللا اكیرمأ لود  

)8.5(  )0.3(      كیسكملا :اھنم       2.6 2.1 2.2 

)4.5(  1.1 1.3 1.3 )3.3(              لیزاربلا        

)3.2(      ایقیرفا لامشو طسوالا قرشلا  4.5 2.6 2.1 1.4 

)2.6(  3.2 3.3 .13      ءارحصلا بونج ةیقیرفالا لودلا  1.5 

)3.5(        ملاعلا   3.3 3.8 3.5 2.8 
. ةیریدقت تانایب   *      

. ناتسناغفاو ناتسكاب نمضتت ال  **      
       :ةظحالم
        .ابلاس ينعت نیسوق نیب ماقرألا ـ
 :ردصملا

 IMF-World Economic Outlook, January 2021.  
 

 )6 - 1( لكشلا

  ،2020و 2019 يماع لالخ يملاعلا يداصتقالا ومنلا تالدعم

 )%( ةیلودلا تاعومجملا بسح
 

 

 

 

 

 

 . )3 - 1( لودجلا :ردصملا
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 ةـظحالم نـكمی ،2020 ماـع لالخ طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا تایوتسم عبتتبو

 ةـلاح ىلع كلذ سكعنا دقو .تایوتسملا كلت ىلع يملاعلا داصتقالا ءادأ شامكنإ ریثأت

 تاـسسؤملا نـعً ایرھـش ردـصت يتلا 2020 ماعل طفنلا ىلع يملاعلا بلطلل تاعقوتلا

 يـتلا ،كـبوأ ةـمظنم اـھنمو ،بـلطلا لبقتـسم فارـشتساب ةصتخملا ةیسیئرلا ةیملاعلا

 بـلطلا عاـفترا عـقوت ىـلإ 2020 ماـع نـم ریاـنی رھـش يـف ةرداصلا اھتانایب تراشأ

 تـضفخ مـث ،موی/لـیمرب نوـیلم 1.2 دودـحب 2020 ماـع لالـخ طفنـلا ىـلع يملاعلا

 ریـشت نأ لبق ،ماعلا سفن نم سرام رھش لالخ موی/لیمرب نویلم 0.06 ىلإ اھتاعقوت

 وحنب 2020 ماع لالخ طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا عجارت ىلإ لیربأ رھش يف اھتاعقوت

  )9.8( وـحن ىـلإ لصتل كلذ دعب ةیبلسلا اھتاعقوت تلصاوو ،موی/لیمرب نویلم )6.9(

 .2020 ماع ةیاھن يف موی/لیمرب نویلم

 يملاـعلا بـلطلا ىوتـسم ىـلع يملاـعلا يداصتقالا شامكنإلا رثأ ،ماع لكشبو

 لدـعمب يأ 2020 ماـع لالـخ موی/لیمرب نویلم 9.8 رادقمب ضفخنإ يذلا طفنلا ىلع

   لالـخ %0.9 غـلب وـمن لدـعمب ةـنراقم ،2009 ماـع ذـنُم ىـلوألا ةرملل كلذو 9.8%

 وـحن ىـلإ 2020 ماـعل طفنـلا ىـلع يملاـعلا بـلطلا يلاـمجإ لصو ثیح .2019 ماع

 حضوــی امــك ،2012 ماـع ذنُم لجسم ھل ىوتسم ىندأ وھو موی/لیمرب نویلم 90.0

  .)7 - 1( لـكشلاو )4 -1( لودــجلا
 

 4-1 لودجلا

  يونسلا ریغتلاو يلامجالا ،طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا 

2016-2020 

   )موی /لیمرب نویلم(  

*2020 2019 2018 2017 2016 
  

90.0 899.  98.8 397.  595.  يملاعلا بلطلا يلامجإ 

)9.8(  0.9 51.  81.  ) ي / ب م ( بلطلا يف ریغتلا 2.0 

)9.8(  0.9 61.  91.  2.1 (%) ریغتلا ةبسن  
     

. ةیریدقت تانایب  * 
     

 :رداصملا
     

  .ةیداصتقالا ةرادالا ـ لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم ـ

 . ةیلودلا ةقاطلا ةلاكول يرھشلا ریرـقتلا و ،كبوأ ةمظنمل  يرھشلا ریرـقتلا : نم ةفلتخم دادعأ ـ
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 )7 - 1( لكشلا

 2020 -2016 ،طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا يلامجإ

   )موی / لیمرب نویلم(                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .)4 - 1( لودجلا :ردصملا
  

 لود ةعومجم يف بلطلا ىوتسم ضفخنإ ،ةیسیئرلا ةیلودلا تاعومجمللً اقفوو

 موی/لیمرب نویلم 5.5 وحنب 2020 ماع لالخ ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم

 ىرخألا ملاعلا لود ةیقب يف هاوتسم ضفخنإ امك .موی/لیمرب نویلم 42.2 ىلإ لصیل

 نویلم 47.8 ىلإ لصیل 2019 ماع تایوتسمب ةنراقم ،موی/لیمرب نویلم 4.3 عقاوب

 .موی/لیمرب

 يلاـمجإ نم اھتصح فالتخا ىلإ ةعومجم لكل بلطلا تایوتسم ریغت ىدأ دقو

 يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود ةصح تضفخنا ذإ ،2020 ماع لالخ يملاعلا بلطلا

 تـعفترا اـمنیب ،2020 ماـع يـف  %46.9 ىـلإ  2019 ماع يف %47.8 نم ةیمنتلاو

 نـم حـضتی اـمك ،ةرـتفلا تاذ لالـخ %53.1 ىلإ %52.2 نم ملاعلا لود ةیقب ةصح

  .)8 -1( لكشلاو )5-1( لودجلا
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 5-1 لودجلا

 2020-2016 ،ةیلودلا تاعومجملا قفو طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا 

( موی /لیمرب نویلم ) 

*2020 2019 2018 2017 2016   

42.2 47.7 48.0 447.  ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود 46.9 

47.8 52.1 50.8 949.     ** ىرخالا ملاعلا لود 48.6 

90.0 99.8 98.8 397.  595.    ملاعلا يلامجإ   
     

. ةیریدقت تانایب   * 
     

ةلوحتملا لودلاو ةیمانلا لودلا نم لك مضت .  **      
 :رداصملا

 .ةیداصتقالا ةرادالا ـ لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم ـ

 . ةیلودلا ةقاطلا ةلاكول يرھشلا ریرـقتلا و ،كبوأ ةمظنمل  يرھشلا ریرـقتلا : نم ةفلتخم دادعأ ـ
 

 

 )8 - 1( لكشلا

  2020 -2016 ،ةیلودلا تاعومجملا قفو طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا عزوت

) % ( 

 

 

 

 

 

 

 

 . )5 - 1( لودجلا :ردصملا

 لكل طفنلا ىلع بلطلا تایوتسم اھتدھش يتلا تاروطتلل نایب يلی امیفو

 :ةدح ىلع ةیلودلا تاعومجملا نم ةعومجم

 ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود 2-1

 يلاوح غلب داح لكشب ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود بلط ضفخنإ

 قباسلا ماعلاب ةنراقم %11.6 ةبسنب يأ 2020 ماع لالخ موی/لیمرب نویلم 5.5

 نمضو .يلاوتلا ىلع يناثلا وھ ضافخنإلا اذھ دُعیو ،موی/لیمرب نویلم 42.2 غلبیل
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 نویلم 2.9 عقاوب طفنلا ىلع نیتكیرمألا لود بلط ضفخنإ ةروكذملا ةعومجملا

 لود بلط ضفخنإو ،ماعلا لالخ موی/لیمرب نویلم 22.8 ىلإ لصیل موی/لیمرب

 ضفخنإ امك ،موی/لیمرب نویلم 12.3 ىلإ لصیل موی/لیمرب نویلم 2 عقاوب ابوروأ

 نویلم 7.1 ىلإ لصیل موی/لیمرب فلأ 700 وحنـب يداھلا طیحملاو ایسأ لود بلط

 .)9 -1( لكشلاو )6 -1( لودجلا حضوی امك   .موی/لیمرب

 6-1 لودجلا

  ،ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود يف طفنلا ىلع بلطلا يف يونسلا ریغتلاو يلامجالا

2016-2020 

( موی /لیمرب نویلم ) 

*2020 2019 2018 2017 2016 
  

22.8 25.7 25.6 25.1 724.    نیتكیرمألا 

12.3 14.3 14.3 314.   ابوروأ   14.0 

7.1 7.8 8.1 18.  .18  يداھلا طیحملاو ایسأ لود 

42.2 47.7 48.0 447.    ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود يلامجإ   46.9 

)5.5(  )3.0(  60.     بلطلا يف يونسلا ریغتلا   0.7 0.5 

)11.6(  )70.(  1.2 1.1  1.5     (%) ریغتلا ةبسن     
     

. ةیریدقت تانایب   * 
     

 .بیرقتللً ارظن عیماجملا قباطتت ال دق :ةظحالم
      :رداصملا
   .ةیداصتقالا ةرادالا ـ لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم  ـ
 . ةیلودلا ةقاطلا ةلاكول يرھشلا ریرـقتلا و ،كبوأ ةمظنمل  يرھشلا ریرـقتلا : نم ةفلتخم دادعأ ـ

 

 )9 - 1( لكشلا

 2020 – 2016 ،ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود يف طفنلا ىلع بلطلا يلامجإ

 )موی / لیمرب نویلم(
 

 

 

 

 

 

 

 

 . )6 - 1( لودجلا :ردصملا
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 بلطلل ةبسنلاب ةیمھأ رثكألا لماعلا يكیرمألا داصتقالا يف تاروطتلا ربتعتو

 سمخ نم رثكأ ةدحتملا تایالولا يف طفنلا بلط لكشی ثیح ،طفنلا ىلع يملاعلا

 بلط يف عجارتلا يلامجإ نم %78.6 ةبسنب تمھاس امنیب .يملاعلا بلطلا يلامجإ

 يف طفنلا ىلع بلطلا يلامجإ دھش ثیح ،2020 ماع لالخ طفنلا نم نیتكیرمألا لود

 ةنراقم 2020 ماع لالخ موی/لیمرب نویلم 2.2 وحنبً اضافخنإ ةدحتملا تایالولا

 ىلإ 2019 ماع لالخ موی/لیمرب نویلم 20.9 يلاوح نم ضفخنإ ذإ ،قباسلا ماعلاب

 .2020 ماع لالخ موی/لیمرب نویلم 18.6 يلاوح

 ةدحتملا تایالولا يف طفنلا ىلع بلطلا يلامجإ دھش ،يلصف ساسأ ىلعو

 ،قباسلا ماعلا نم ریخألا عبرلاب ةنراقم 2020 ماع نم لوألا عبرلا لالخً اضافخنإ

 ةیلورتبلا تاجتنملا نم اھكالھتسا عجارت ةجیتن ،موی/لیمرب نویلم 19.7 وحن غلبیل

 بناج ىلإ ،تایوامیكورتبلا ةعانصل ةطیسو داومك ةمدختسملا كلت ةصاخ ةفیفخلا

 نم تقولا اذھ لثم يف داتعملا نمً ائفد رثكألا سقطللً ارظن لزیدلا ىلع بلطلا عجارت

 تدأ يتلا )Covid-19( دجتسملا انوروك سوریف ةحئاج ءدب عم نمازتلابو ،ماعلا

   ،داصتقالل ةلماك ھبش قالغأ تایلمع ءارجإو ،رفسلا ةكرح ىلع دویق ضرف ىلإ

 يلامجإ لصاوو .ةعانصلاو لقنلا يعاطق يف طفنلا ىلع بلطلا ىلع ةدشب رثأ امم

 3.3 وحن غلب يسایق لكشبو ،يناثلا عبرلا لالخ ھضافخنإ طفنلا ىلع يكیرمألا بلطلا

 ،قالطإلا ىلع ةیرھش ةریتو ىلعأب لیربأ رھش يف ضفخنإ ثیح ،موی/لیمرب نویلم

  ،دجتسملا انوروك سوریف راشتنإ نم دحلل ةضورفملا دویقلا رارمتسا ةیفلخ ىلع

 نم ثلاثلا عبرلا لالخ عفترا مث .تاعاطقلا عیمج يف بلطلا ىلع ةدشب رثأ ام وھو

 دویقلا فیفخت نم معدب موی/لیمرب نویلم 2.3 وحن غلب ظوحلم لكشب 2020 ماع

 يعاطق يف ةصاخب ،يداصتقالا طاشنلا فانئتسا ءدبو ،رفسلا ةكرح ىلع ةضورفملا

     لالخ ھعافترا طفنلا ىلع يكیرمألا بلطلا يلامجإ لصاوو .ةعانصلاو لقنلا

 ةجوملا ءدب عمً انمازت ،موی/لیمرب نویلم 1.1 تغلب لقأ ةریتوب ناك نإو عبارلا عبرلا

 . دجتسملا انوروك سوریف ةحئاج نم ةیناثلا
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 لالخ يلصف ساسأ ىلع ،طفنلا ىلع ابوروأ لود بلط روطتب قلعتی امیفو

 عبرلا لالخ ابوروأ لود بلط عجارت ىلإ كبوأ ةمظنم تاریدقت ریشت ،2020 ماع

 نویلم 13.4 غلبیل قباسلا ماعلا نم ریخألا عبرلاب ةنراقم 2020 ماع نم لوألا

 ىلإ ىدأ يذلا دجتسملا انوروك سوریفل عساولا راشتنإلا ىلإ كلذ ىزعیو ،موی/لیمرب

 يف داتعملا نمً ائفد رثكألا ةیوجلا لاوحألا بناج ىلإ ،لقنلا دوقو ىلع بلطلا فعض

 ةعومجملا لود بلط يف داح ضافخنإ يناثلا عبرلا دھشو .ماعلا نم تیقوتلا اذھ لثم

 نم دحلل ةضورفملا تاءارجإلاو دویقلا رارمتسابً ارثأتم موی/لیمرب نویلم 2.4 عقاوب

 ىندأ ىلإ لیربأ رھش يف بلطلا ضفخنإ ثیح ،دجتسملا انوروك سوریف راشتنإ

 يف يعانصلا جاتنإلا تارشؤم ضافخنإ عمً انمازت ،قالطإلا ىلع ھل ىوتسم

 دھش امنیب .ایلاطیإو اسنرفو ةدحتملا ةكلمملاو ایناملأ ،ةیسیئرلا ةعبرألا تاداصتقالا

 موی/لیمرب نویلم 1.85 عقاوب ةعومجملا لود بلط يف عافترالا ةدوع ثلاثلا عبرلا

 انوروك سوریفل عساولا راشتنإلا عُجارت بقع رفسلا ىلع دویقلا فیفخت ةجیتن

 نیلوزاغلا ىلع بلطللً امعد مدق يذلا ةیفیصلا تالطعلا مسوم عمً انمازتو ،دجتسملا

 نم ةیناثلا ةجوملا ببسب ،موی/لیمرب فلأ 820 عقاوب عجارت نأ ثبل ام مث .لزیدلاو

 .دجتسملا انوروك سوریف ةحئاج

 ةیمانلا لودلا   2 -2

 نوـیلم 3.7 يلاوـحب طفنـلا ىلع )نیصلا اھنمضب( ةیمانلا لودلا بلط ضفخنإ

 نوــیلم 42.8 ىــلإ لــصیل قباــسلا ماــعلاب ةــنراقم 2020 ماــع لالــخ موی/لــیمرب

 نأ ركذـلاب ریدـجلاو .قباـسلا ماـعلا عـم ةـنراقملاب %8 عـجارت لدعمب يأ ،موی/لیمرب

 اذـھ مھاـس دـقف ،طفنـلا ىـلع يملاـعلا بلطلل يسیئرلا كرحملا دعی ةیمانلا لودلا بلط

 لالـخ طفنـلا ىـلع يملاـعلا بـلطلا يـف عجارتلا لمجم نم %37.8 ةبسنب ضافخنإلا

 طــسوألا قرــشلا ةــقطنم يــف بــلطلا ضــفخنإ ةــعومجملا هذــھ نمــضو .2020 ماــع

 ماــعلل ھتایوتــسمب ةــنراقم موی/لــیمرب نوــیلم 1.3 وــحنب 2020 ماــع لالــخ اــیقیرفأو

 400 وـحنب ةیبرعلا لودلا بلط عجارت ثیح ،موی/لیمرب نویلم 11.2ً الجسم قباسلا

 بـلطلا عـجارت امنیب ،2020 ماع لالخ موی/لیمرب نویلم 6.5 غلبیل مویلا/لیمرب فلأ



الفصل األول

43
21 

 

 نوـیلم 4.7 غـلبیل مویلا/لـیمرب فـلأ 900 وـحنب ةـقطنملا يف ىرخألا لودلا يقاب يف

 بلط عجارت ىلإ يسیئر لكشب ةیبرعلا لودلا بلط يف ضافخنإلا ىزعیو .موی/لیمرب

 موی/لـیمرب نوـیلم 5.4 غـلبیل مویلا/لیمرب فلأ 358 عقاوب كباوأ يف ءاضعألا لودلا

 .قباسلا ماعلا عم ةنراقملاب %6.2 تغلب ضافخنإ ةبسنب يأ ،2020 ماع لالخ

 يسیئرلا كرحملا ةیمانلا ةیویسألا لودلا بلط ناك ،ةعومجملا نمضو

 ةیمانلا ةیویسآلا لودلا بلط ضفخنإ دقلف ،طفنلا ىلع ةیمانلا لودلا بلط يف عجارتلل

 ،2020 ماع موی/لیمرب نویلم 25.3 ىلإ لصیل موی/لیمرب نویلم 1.9 يلاوحـب

 .2020 ماع ققحملا ةیمانلا لودلا بلط يف ضافخنإلا يلامجإ فصن وحنب مھاسیل

 يداصتقالا ومنلل يسیئرلا كرحملا دعی يذلا ،ينیصلا بلطلا عجارت دقو

 ماع موی/لیمرب فلأ 440 عقاوب ،ةروكذملا قوسلا يف يفاعتلا ةرطاقو يویسآلا

 بلطلا يواھت دعبف .موی/لیمرب نویلم 12.9 ىلإ لصیل قباسلا ماعلاب ةنراقم 2020

 لالخ موی/لیمرب نویلم 1.9 رادقمب يأ ،موی/لیمرب نویلم 10.8 يلاوح ىلإ ينیصلا

 دویقلا ةیفلخ ىلع ،قباسلا ماعلا نم عبارلا عبرلاب ةنراقم 2020 ماع نم لوألا عبرلا

       يعانصلا جاتنإلا فقوتو ندملا قالغإو يوجلا رفسلا نم دحلل ھضورفملا ةیموكحلا

   2020 ریاربف رھش دھش دقف ،دجتسملا انوروك سوریف راشتنإ نم دحلل ةلواحم يف

 ءانثتسإب( ةیطفنلا تاجتنملا ىلع نیصلا بلط يف قالطإلا ىلع يرھش ضافخنإ ربكأ

 .)ينكسلا عاطقلا يف ءابرھكلا دیلوت نم معد ىلع لصح يذلا يقبتملا دوقولا تیز

 14.2 وحن ىلإ لصیل يجیردت لكشب طفنلا ىلع ينیصلا بلطلا كلذ دعب شعتنأ

 طاشنلا نسحت نم معدب ،2020 ماع نم عبارلا عبرلا لالخ موی/لیمرب نویلم

 ىلع نیصلا يف ةلماعلا ریركتلا يفاصم بلط يف يسایقلا عافترالاو ،يعانصلا

 ةعانص يف ةمدختسملا ةیطفنلا تاجتنملا ىلع عقوتملا نم ربكأ بلط عمً انمازت ،طفنلا

 تاعیبم عافترا بناج ىلإ ،)اتفانلاو لیسملا لورتبلا زاغ لثم( تایوامیكورتبلا

 .ةیتحتلا ةینبلا عیراشمبً اعوفدم لزیدلا ىلع بلطلا يف ظوحلملا عافترالاو ،تارایسلا

 دقف ،يویسآلا داصتقالا ومنل رخآلا كرحملا ،دنھلا داصتقال ةبسنلاب امأ

 ىلإ لصیل قباسلا ماعلا تایوتسم نع موی/لیمرب فلأ 650 غلب داح لكشب ضفخنإ
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 دحلل ةموكحلا اھتضرف يتلا ریبادتلا ةیفلخ ىلع ،2020 ماع موی/لیمرب نویلم 4.2

 ؤطابتو رفسلا ةكرح ضافخنإ ىلإ تدأ يتلاو دجتسملا انوروك سوریف راشتنإ نم

 طفنلا ىلع ةینیتاللا اكیرمأ لود بلط ضفخنإ امك .ةیعارزلا ةطشنألاو ءانبلا طاشن

  ىلإ لصیل قباسلا ماعلا لالخ ققحملا ىوتسملاب ةنراقم موی/لیمرب فلأ 590 وحنب

 ةیلورتبلا تاجتنملا مظعم ىلع بلطلا ضافخنإ عمً انمازت ،موی/لیمرب نویلم 6

 .دجتسملا انوروك سوریف ةحئاج ببسب تارئاطلا دوقوو نیلوزاغلا ةصاخبو

 ایساروأ لود 3 -2

 فـلأ 600 يلاوـحب 2020 ماـع لالـخ طفنلا ىلع ایساروأ لود بلط ضفخنإ

 ایسور نم طفنلا ىلع بلطلا عجارت ثیح ،موی/لیمرب نویلم 5 ىلإ لصیل موی/لیمرب

 بـلطلا ضـفخنإ اـمك .موی/لـیمرب نوـیلم 3.3 ىـلإ لصیل موی/لیمرب فلأ 300 وحنب

 1.7 ىـلإ لـصیل موی/لـیمرب فـلأ 300 يلاوـحب ةـعومجملا لود يقاـب يف طفنلا ىلع

 .)7-1( لودجلا حضوی امك ،موی/لیمرب نویلم

 7-1 لودجلا

  ىرخألا ملاعلا لود يف طفنلا ىلع بلطلا يف يونسلا ریغتلاو يلامجالا

 2020-2016 ،)ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم جراخ (

( موی /لیمرب نویلم ) 

2020*  9201  8201  2017 0162    

42.8 446.  545.    ةیمانلا لودلا    43.2 44.5 

6.5 6.9 .17   : ةیبرعلا لودلا اھنم   7.3 7.1 

5.4 8.5      ءاضعألا لودلا      6.1 6.0 6.0 
             ةیبرعلا لودلا يقاب      1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
  ایقیرفأو طسوألا قرشلا يف ىرخأ لود   5.1 5.3 5.6 5.6 4.7

  ایقیرفأو طسوالا قرشلا يلامجإ   12.4 12.4 12.7 12.5 11.2

25.3 227.  26.4 525.   ةیمانلا ةیویسآلا لودلا   24.7 

12.9 313.  12.7 .312      نیصلا :اھنم  11.8 
4.2 84.              دنھلا        4.4 4.5 4.7 
8.2 09.              ىرخألا لودلا        8.5 8.7 8.9 
  ةینیتاللا اكیرمأ لود   6.5 6.5 6.5 6.6 6.0

5.0 5.6 55.   ایساروأ لود    5.3 5.4 

.33  3.6 63.    ایسور :اھنم     3.4 3.5 
7.84  52.1 850.  949.  648.   ىرخألا ملاعلا لود بلط يلامجإ   

)4.3(  1.3 0.9 1.3 31.    يونسلا ریغتلا رادقم   

)8.3(  2.6 81.  72.  82.      (%) ریغتلا ةبسن          
. ةیریدقت تانایب   *      

      :رداصملا
      .ةیداصتقالا ةرادالا ـ لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم ـ
 .كبوأ ةمظنمل يرھشلا ریرـقتلا نم ةفلتخم دادعأ ـ
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 راعسألا تاھاجتا .3

 ماخلا طفنلا راعسأ 3-1

 اھل ةریتو ىلعأب 2020 ماع لالخ ةیملاعلا ماخلا طفنلا راعسأ تضفخنإ

 سوریف ةحئاج تایعادت ىلإ يسیئر لكشب كلذ ىزعیو ،2015 ماع ذنُم ةلجسم

ً ابذبذت كبوأ تاماخ ةلس رعسل ةیرھشلا تالدعملا تدھش ثیح .دجتسملا انوروك

 طسوتملا لجسو ،لیمرب/رالود 65.1و 17.7 نیب ام حوارت عساو قاطن نمض

 كلذبً الكشم لیمرب/رالود 41.5 وھو 2016 ماع ذنُم ھتایوتسم ىندأ ةلسلل يونسلا

 ةنراقملاب %35.2 ھتبسن عجارت لداعی ام يأ ،لیمرب/رالود 22.5 دودحبً اضافخنإ

  .2019 ماع تایوتسم عم

 رعسل يرھشلا لدعملا يواھت 2020 ماعلا نم ىلوألا رھشأ ةعبرألا تدھش

 ىلعأ وھو ریانی رھش يف لیمرب/رالود 65.1 نم ضفخنإ ثیح ،كبوأ تاماخ ةلس

 وھو ریاربف رھش يف لیمرب/رالود 55.5 ىلإ لصیل ،2020 ماع لالخ ھل ىوتسم

 يرھش ضافخنإ ربكأ سرام رھش يف لجسو ،2017 ربمتبس رھش ذنُم ىوتسم ىندأ

 نأ لبق ،لیمرب/رالود 33.9 ىلإ لصیل 2008 ماع ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا ذنُم ھل

   رھش ذنُم ىوتسم ىندأ وھو لیمرب/رالود 17.7 ىلإ لیربأ رھش يف ضفخنی

 يرھشلا لدعملا لصیل كلذ دعب كبوأ تاماخ ةلس راعسأ تعفتراو .2002 ربمسید

 اھضافخنإ راعسألا تایوتسم تدواع مث .سطسغأ رھش يف لیمرب/رالود 45.2 ىلإ

 يرھشلا لدعملا عفتری نأ لبق 2020 ربوتكأ رھش يف لیمرب/رالود 40.1 ىلإ لصتل

 ربمسید رھش يف لیمرب/رالود 49.2 ىلإ لصیلً اددجم كبوأ تاماخ ةلس رعسل

2020. 

 رعس لدعم ضفخنإ دقف ،طفنلا راعسأل ةیلصفلا تالدعملا ةكرحل ةبسنلاب امأ

 يأ ،لیمرب /رالود 11.6 عقاوب 2020 ماع نم لوألا عبرلا لالخ كبوأ تاماخ ةلس

 ىندأ ىلإ لصیل قباسلا ماعلا نم عبارلا عبرلا عم ةنراقملاب %18.4 يلاوح لداعی ام

 لصاوو ،لیمرب/رالود 51.5 وھو 2017 ماع نم يناثلا عبرلا ذنم ھل ىوتسم

 2003 ماع نم يناثلا عبرلا ذنم ھل ىوتسم ىندأً الجسم يناثلا عبرلا لالخ ھضافخنإ
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 43.4 ىلإ لصیل ثلاثلا عبرلا لالخ ظوحلم لكشب عفتراو ،لیمرب/رالود 26.6 وھو

ً الجسم 2020 ماع نم عبارلا عبرلا لالخً افیفطً اعافترا دھشی نأ لبق ،لیمرب /رالود

    .لیمرب/رالود 44

 اـم تاـقورفلا يـفً اعـسوت 2020 ماع دھش ،ركذلا ةفلاس تاروطتلا ىلع ءانبو

 يلاوـح ىـلإ تلـصو يـتلا ماـعلا لالـخ كـبوأ ةلس راعسأل ىندألاو ىصقألا دحلا نیب

 12.1 وــحن تــغلب يــتلاو قباــسلا ماــعلا تاــقورف عــم ةــنراقملاب لــیمرب/رالود 47.7

 ةلـس رعسل يرھشلا لدعملا )10 -1( لكشلاو )8 -1( لودجلا حضویو .لیمرب/رالود

 .)2020 -2016( ةرتفلا لالخ كبوأ
 

 8-1 لودجلا

 2020-2016 ،كبوأ تاماخ ةلسل يروفلا رعسلا

( لیمرب / رالود ) 

2020 2019 2018 2017 2016   

    ریانی/يناثلا نوناك    26.5 52.4 66.9 58.7 65.1
   ریاربف/طابش    28.7 53.4 63.5 63.8 55.5

33.9 66.4 863.    سرام/راذآ    34.7 50.3 
17.7 70.8 68.4 .451    لیربأ/ناسین    37.9 

   ویام/رایأ    43.2 49.2 74.1 70.0 25.2
   وینوی/ناریزح    45.8 45.2 73.2 62.9 37.1
43.4 64.7 73.3 .946    ویلوی/زومت    42.7 

45.2 59.6 72.3 .649    سطسغأ/بآ    43.1 
41.5 62.4 77.2 453.    ربمتبس/لولیأ    42.9 

   ربوتكأ/لوألا نیرشت    47.9 55.5 79.4 59.9 40.1
   ربمفون/يناثلا نیرشت    43.2 60.7 65.3 62.9 42.6

   ربمسید/لوألا نوناك    51.7 62.1 56.9 66.5 49.2
      

51.5 .063    لوألا عبرلا  30.0 52.0 64.7 
   يناثلا عبرلا  42.3 48.6 71.9 67.9 26.6

443.    ثلاثلا عبرلا  42.9 50.0 74.2 62.2 
   عبارلا عبرلا  47.6 59.4 67.2 63.1 44.0

      

         يونسلا لدعملا  40.8 52.4 69.8 64.0 41.5
  :رداصملا

 .ةیداصتقالا ةرادالا ـ لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم ـ
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 )10 -1( لكشلا

 2020 -2016 ،كبوأ ةلس راعسأل يرھشلا لدعملا

 ) لیمرب / رالود (

 

 

 

 

 

 

 

 

 .هالعأ )8 - 1( لودجلا :ردصملا

 لـماوعلا نـم ةـلمج ریثأـتل ةجیتن ،ةداع ،ةیملاعلا طفنلا راعسأ تایوتسم ددحتو

 نیاـبت ىـلإ تدأ يـتلا ةیسیئرلا لماوعلا نمو ،ةتوافتم تاھاجتابو ةلخادتملاو ةعونتملا

 - :يلی ام 2020 ماع لالخ عافترالاو ضافخنإلا نیب ام طفنلا راعسأ هاجتإ
  

 ةـحئاج ببـسب طفنـلا ىـلع يملاـعلا بـلطلا يـف ةقوبسملا ریغ ةمدصلا تببست •

ً اـبیرقت ملاـعلا لود عیمج تعفد يتلا ،)Covid-19( دجتسملا انوروك سوریف

 طفنـلا تادادمإ نم ریبك ضئاف طسو ،رفسلا ىلع دویقو لزع ریبادت ذاختإ ىلإ

 ضـفخ نأـشب قاـفتإ ىـلإ "+ كـبوأ" لود لـصوت مدع لظ يف ةیملاعلا ماخلا

 2016 ربمـسید رھـش ذـنم مھنـیب مئاـقلا قاـفتإلا دـیدمت ىتح وأ جاتنإلل يفاضإ

 ماـخلا طفنـلا راعـسأ ضاـفخنإ يـف ،2020 سراـم رھش ةیاھن يفً ایلعف يھتنیل

 .2020 ماع نم لوألا عبرلا لالخ

 ،ةــیروفلا قاوــسألا يــف دــیازتملا يــطفنلا ضورــعملا ضئاــف رارمتــسا ىدأ •

 بـلطلا ضاـفخنإ ببـسب رـیركتلا يفاصم لیغشت تالدعم يف ریبكلا عجارتلاو

 سورـیف ةـحئاج ةـیفلخ ىـلع ةـیملاعلا طفنـلا تاـنوزخم عاـفتراو ،طفنـلا ىلع
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 اذـھ يـفو .2020 لـیربأ رھـش لالـخ راعـسألا راـیھنإ ىـلإ ،دجتسملا انوروك

 رھـش میلـست ساسكت برغ ماخ دوقع راعسأ رایھنإ ىلإ ةراشإلا ُردجت ،قایسلا

 ىــلإ 2020 لــیربأ رھــش نــم نورــشعلا يــف ةــلجآلا قاوــسألاب 2020 ویاــم

 تاـیلمع ءدـب ذـنم قالـطإلا ىـلع ىـلوألا يـھ ةیخیرات ةقباس يف )– 37.63(

 نیرتـشملل عفدـلا ىـلإ نوعئابلا رطضأ ثیح .1983 ماع طفنلل ةیلبقتسملا عیبلا

 دوـقعك اـھیلع لوادـتلا ءاـھنإ برـق عمً انمازت ،دوقعلا هذھ كالتمإ نم صلختلل

 طفنـلا تاـیمك مالتـسا دوـقعلا يكلاـم ىـلع يـغبنی ناك مث نمو ،ةیوستلل برقأ

 ةردـقلا لـعفلاب ھیف تبراق يذلا تقولا يف ،اھنیزختو اھلقنو اھیلع قفتملا ماخلا

 ةــیالو يــف Cushing يــلعفلا میلــستلا ةــطقنب نیزــختلا تآــشنمل ةیباعیتــسالا

Oklahoma ةــفلكت يــف رــیبكلا عاــفترالا بــناج ىــلإ ،ذاــفنلا ىــلع ةــیكیرمألا 

       .نیعئابلا ىلع ةفلكت ىلعأ تناك دوقعلا كالتمإ فیلاكت نأ ينعی امم ،نیزختلا

 لود نیــب جاــتنإلل يــسایق ضــفخ نأــشب يخیراــتلا قاــفتإلا قــیبطت ءدــبل ناــك •

 لـك ءارـجإ عم ،ةدحتملا تایالولا لثم نیرخألا طفنلا يجتنم ضعبو )+كبوأ(

 ةدـحتملا ةـیبرعلا تارامالا ةلودو تیوكلا ةلودو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا نم

 ىـلع بلطلا يفاعت نأشب لامآلا بناج ىلإ .ةیعوطو ةیفاضإ جاتنإ تاضیفختل

 هذـختملا لزـعلا ریبادـت فیفختو يداصتقالا طاشنلا فانئتسا ءدب لظ يف طفنلا

 عـفترا ثـیح ،لودـلا نـم دـیدعلا يف دجتسملا انوروك سوریف ةحئاج ةھجاومل

 ىلع بلطلا يف يجیردتلا نسحتلا عمً انمازت طفنلا ىلع ریركتلا يفاصم بلط

 طفنـلا تاـنوزخم تـعجارتو ،ةداـیقلا مـسوم ةـیادب نـم معدب ةیطفنلا تاجتنملا

 نـم ةرـتفلا لالـخ ماـخلا طفنـلا راعـسأ عاـفترا يفً ایسیئرً ارود ،ةیملاعلا ماخلا

 .2020 سطسغأ رھش ىتحو ویام رھش

 دـیازت ةـیفلخ ىـلع ماـخلا طفنـلا قاوـسأ تایـساسأ يـف شاـعتنإلا ؤطاـبت ببست •

 نـم ةداـح ةیناث ةجوم طسو طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا تاعقوت نأشب فواخملا

 ضاـفخنإو ،ملاـعلا لوـح قطاـنم ةدع يف دجتسملا انوروك سوریفب تاباصإلا

 مــسوم طــسو اــبوروأو ئداــھلا طیــحملاو ایــَسا يــف رــیركتلا يفاــصم ةــیجاتنإ
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 درـطملا شاـعتنإلا نـعً الـضف ،ةـضفخنملا ریركتلا شماوھو فیثكلا ةنایصلا

 ربمتبـس يرھـش لالـخ راعسألا ضافخنإ يف ،ایبیل ةلود يف ماخلا طفنلا جاتنإل

 مــسومو لامــشلا رــحب يــف تادادــمإلا بارطــضإل ناــك دــقو .2020 ربوــتكأو

 .ضافخنإلا اذھ نم دحلا يفً ارود كیسكملا جیلخ يف ةطشنلا ریصاعألا

 تـشعنأ يـتلا دجتـسملا اـنوروك سورـیف تاحاقل نع ةیباجیإلا ءابنألا تمھاس •

 لود نیـب قـفاوتلا نـعً الـضف ،طفنـلا ىـلع بلطلا يفاعت عیرست نأشب لؤافتلا

 طفنـلا تاـنوزخم ضاـفخنإو ،جاـتنإلا ضـفخ قاـفتإ تالیدـعت نأشب )+كبوأ(

 ةـقطنم يف ریركتلا يفاصم نم ماخلا طفنلا ىلع يوقلا بلطلاو ،ةمئاعلا ماخلا

 ماخلا طفنلا راعسأ عافترا يف ،دنھلاو نیصلا يفً ادیدحتو ئداھلا طیحملاو ایَسا

  .2020 ربمسیدو ربمفون يرھش لالخ

 ةـفیفخلا طوـفنلا راعـسأ نیـب تاـقورفلا طمن يف تاروطت 2020 ماع دھش امك 

 ماـعلا عـم ةـنراقملاب يـتیربكلا ىوـتحملا ةـیلاع ةـلیقثلاو يـتیربكلا ىوتحملا ةضفخنم

ً الثـمم ةدوـج ىـلعألا( تـنرب طـفن رعس نیب قرفلا لصو ،لاثملا لیبس ىلعف .قباسلا

 حلاـصل لـیمرب/رالود 0.6 ىلإ )ةلیقثلا طوفنللً الثمم( يبد طفن رعسو )ةفیفخلا طوفنلل

 لالـخ تـنرب ماـخ حلاصل لیمرب/رالود 0.7 عم ةنراقملاب 2020 ماع لالخ يبد ماخ

 0.1 عــقاوب تــنرب طــفن رعــس نــع كــبوأ ةلــس رعــس لــقی نیــح ىــف .قباــسلا ماــعلا

 .ماعلا لالخ لیمرب/رالود

 ةرـیبك ةـجردبو راعـسألا تاـقورف دھـشم يف تاروطتلا كلت ىزعت نأ نكمیو 

 ماـع لالـخ ھـتوافتم تاجردـب ملاـعلا يـف ةیـسیئرلا ماـخلا طوفنلا راعسأ ضافخنإ ىلإ

 طـفن رعس ضفخنإو لیمرب/رالود 21.2 رادقمب يبد طفن رعس ضفخنإ ثیح ،2020

 17.7 وـحنب ساـسكت برغ ماخ رعس ضفخنإ امك ،لیمرب/رالود 22.6 رادقمب تنرب

  .لیمرب/رالود

 ةـیملاعلا ةیسیئرلا ةراشإلا طوفن دحأ ربتعی يذلا ،ساسكت برغ ماخ نأ ،ركذی

 نـم 2007 ماـع ذنمو يناعی ذخأ ،ضفخنملا يتیربكلا ىوتحملاو ةفیفخلا ةیعونلا تاذ

 ،ىرـخألا ةـیملاعلا قاوـسألا نـع لزـعنم قـلغم طـفن ھنأو ةصاخ ،ةیتسجول تاددحم
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 تـناك ً،ایدـیلقت .ةـیملاعلا قوـسلا تایـساسأب ةـقالع ھـل سیـل لكـشب هراعـسأ تكرحتو

 لـیمت ةـیعونلا يـف ناھباـشتملا تـنرب طـفنو ساـسكت برغ طفن راعسأ نیب تاقورفلا

 7.2 غـلبتل 2019 ماـع يف تعستا دق تاقورفلا كلت نأ الإ ،ساسكت برغ طفن حلاصل

 ماـع يـف لـیمرب /رالود 2.2 ىـلإ ضفخنـت نأ لـبق ،تـنرب طفن حلاصل لیمرب/رالود

2020. 

 يـف تاـنوزخملا مكارـتب رـبكأ لكـشب تـنرب ماـخ راعسأ رثأت ىلإ كلذ ىزعیو

 ضاــفخنإو طفنــلا ىــلع بــلطلا يــف داــحلا عــجارتلا ةــجیتن يــسلطألا طیــحملا ضوــح

 ببسب 2020 ماع نم لوألا عبرلا لالخ ةیملاعلا طفنلا ریركت يفاصم لیغشت تالدعم

 ساـسكت برـغ ماخ راعسأ تیظح ،ھتاذ تقولا يفو .دجتسملا انوروك سوریف ةحئاج

 رـفحلا طاـشن يـف عـقوتملا نـم عرـسألا ضاـفخنإلا نـمً الك نم ریبك معدب يكیرمألا

 عــجارتو ةــیندتملا طفنــلا راعــسأل ةباجتــسا ةــیكیرمألا طفنــلا تادادــمإو يــكیرمألا

 يـف ةطـشنلا ریـصاعألا مـسوم ببـسب تادادـمإلا بارطضا نعً الضف ،تارامثتسالا

       .يكیرمألا كیسكملا جیلخ

 يذـلا )11 - 1( لكشلاو )9 - 1( لودجلا نم راعسألا تاقورف روطت حضتیو

 ملاـعلا يـف ةیـسیئرلا ةراـشإلا طوـفنو كـبوأ تاماخ ةلس رعسل ةیونسلا تالدعملا نیبی

 ةرـتفلل ةـیبرعلا تاـماخلا ضـعبو )يـبد ماخو ،تنرب ماخو ،فیفخلا يكیرمألا ماخلا(

)2016- 2020(. 

 

 

 

 

 

 

 

 



الفصل األول

51
29 

 

 9-1 لودجلا

 ساسكت برغو تنرب ماخو كبوأ تاماخ ةلسل ةیروفلا راعسألا طسوتم

 2020-2016 ،ةیبرعلا تاماخلا ضعبو

( لیمرب /رالود(  

 تاماخلا 2016 2017 2018 2019 2020 2020 ماع يف ریغتلا

)22.6(    : اھنم كبوأ ةلس  40.8 52.4 69.8 64.0 41.5 

)21.8(    رئازجلا ءارحص طیلخ  44.2 54.2 71.4 64.5 42.7 
)22.6(    فیفخلا يبرعلا  40.9 52.7 70.6 65.0 42.4 

)21.1(    يتارامالا نابروم  44.8 54.9 72.2 64.7 43.6 

)22.3(    يتیوكلا ریدصتلا ماخ  39.2 51.7 68.9 64.3 42.0 

)23.2(  40.7 63.8 69.8 952.    يبیللا ةردسلا  42.6 
)21.5(    يقارعلا ةرصبلا  39.4 51.9 68.6 63.6 42.2 

   : ىرخا تاماخ        

)21.2(    يبد  41.3 53.2 69.7 63.5 42.2 
)523.(   *يرطقلا يرحبلا  41.4 52.9 69.2 65.2 41.7 
)22.6(    تنرب  43.7 54.2 71.2 64.2 41.6 
)17.7(  39.4 57.0 65.2 950.    ساسكت برغ ماخ  43.2 

 

  :ةظحالم
 .2021 ریانی رھش نمً ارابتعإ كبوأ ةمظنم يف اھتیوضع دیمجتب روداوكألا ةلود تماق *
   :رداصملا
    .ةیداصتقالا ةرادالا ـ لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم ـ
 . كبوأ ةمظنمل يرھشلا ریرـقتلا نم ةفلتخم دادعأ ـ

)11 -1( لكشلا  

 تنرب ماخو يكیرمألا ماخلاو كبوأ تاماخ ةلس رعسل ةیونسلا تالدعملا يف ریغتلا

 ) لیمرب / رالود ( ،2020-2016 ةرتفلل يبد ماخو

 

 

 

 

 

 

 . )9 - 1( لودجلا :ردصملا

 ىـلع 2020 ماـع لالـخ اـھتاقورف ةـكرح طـمنو راعسألا يف روطتلا سكعناو

 تاذ تكلـس يـتلا ماـع لكـشب ةـیبرعلا تاـماخلا فـلتخمل ةـیروفلا راعـسألا تایوتسم
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 قباـسلا ماـعلا عـم ةـنراقملاب 2020 ماـع لالـخً اداـحً اضافخنإ تدھش ثیح ،كلسملا

   .ةتوافتم تاجردبو

         ىــلإ لــصیل لــیمرب/رالود 22.6 عــقاوب فــیفخلا يــبرعلا ماــخ ضــفخنإ دــقف

 ةـنراقملاب %34.7 تـغلب ضاـفخنإ ةبـسنب يأ ،2020 ماع لالخ لیمرب/رالود 42.4

 ناـبروم ماـخو يرـئازجلا ءارحصلا طیلخ ماخ نم لك ضفخنإ امك ،قباسلا ماعلا عم

 لـصتل لیمرب/رالود 22.3 و 21.1 و 21.8 عقاوب يتیوكلا ریدصتلا ماخو يتارامالا

           %33.7 تـــغلب ضاـــفخنإ ةبـــسنب يأ ،لـــیمرب/رالود 42 و  43.6 و 42.7 ىـــلإ

 .يلاوتلا ىلع %34.6 و %32.7 و

 عـقاوب يـبیللا ةردسلا ماخ ضفخنإ دقف ،ىرخألا ةیبرعلا تاماخلا صخی امیفو 

 ةرـصبلاو ،لـیمرب /رالود 40.7 ىـلإ لصیل %36.3 ةبسنب يأ ،لیمرب/رالود 23.2

 42.2 ىــــلإ لــــصیل %33.7 ةبــــسنب يأ ،لــــیمرب/رالود 21.5 عــــقاوب يــــقارعلا

 ةبـسنب يأ ،لیمرب/رالود 23.5 عقاوب يرطقلا يرحبلا ماخلا ضفخنإو ،لیمرب/رالود

 .)9-1( لودجلا حضوی امك .ماعلا لالخ لیمرب/رالود 41.7 ىلإ لصیل 36.1%

 يذـلاو ةیمـسالا اـھتمیقب ماخلا طفنلا راعسأ ھتدھش يذلا ضافخنإلا نأ حضتیو

 راعـسأب ةـساقملا ةـیقیقحلا اھراعـسأ يـف ضافخنإلا نع دیزی لیمرب /رالود 22.5 غلب

 يلاـمجإلا يلحملا جتانلا ضفخم لثمی يذلا يسایقلا مقرلا قفو اھلیدعت دعب 2005 ماع

 غـلبت ةبـسنب يأ لـیمرب/رالود 18.9 وحنــب ضـفخنإ ثـیح ةـمدقتملا تاداـصتقالا يف

 حــضوی اــمك ،2020 ماــع يــف لــیمرب/رالود 33.5 ىــلإ اھطــسوتم لــصیل 36.1%

 .)10 -1( لودجلا
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 10-1 لودجلا

  2020-2005 ،ةیقیقحلاو ةیمسإلا ماخلا طفنلا راعسأ
( لیمرب /رالود ) 

  يقیقحلا رعسلا

  2005 راعسأب

 *يسایقلا مقرلا

2005 = 100 

 ةنسلا يمسإلا رعسلا

50.6 100.0 50.6 2005 

59.7 102.1 61.0 2006 

66.2 104.4 69.1 2007 

88.7 106.4 94.4 2008 
56.9 107.2 61.0 2009 

71.6 108.1 77.4 2010 

98.1 109.6 107.5 2011 

6.98  111.0 109.5 2012 

94.2 5112.  105.9 2013 

84.4 114.1 96.3 2014 
842.  115.5 49.5 2015 

35.0 7116.  40.8 2016   

44.3 4118.  52.4 2017 

058.  4120.  69.8 8201  
452.  2122.  64.0 2019 
533.  8123.  41.5 2020**  

 .  * يلودلا دقنلا قودنص اھرشنی امك ،ةمدقتملا تاداصتقالا يف يلامجالا يلحملا جتانلا ضفخم لثمی يسایقلا مقرلا 
   

. ةیریدقت تانایب   ** 
   

 :ردصملا

 .ةیداصتقالا ةرادالا ـ لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم ـ
 .)IMF( يلودلا دقنلا قودنصل 2020 ربوتكأ يملاعلا داصتقالا قاَفا ریرقتو ،كبوأ ةمظنمل يرھشلا ریرقتلا نم ةفلتخم دادعأ -

 

 ةیطفنلا تاجتنملل ةیروفلا راعسألا 3-2

 راعــسأل يونــسلا طــسوتملا ىــلع ماــخلا طفنــلا راعــسأ يــف ضاــفخنإلا ســكعنا

 يـف ىرـخألا يـھً اـضافخنإ تدھـش يتلا 2020 ماع لالخ ةفلتخملا ةیطفنلا تاجتنملا

  .جتنملا عونو قوسلا بسح ةتوافتم بسنبو ملاعلا يف ةیسیئرلا قاوسألا ةفاك

 زاتمملا نیلوزاغلا راعسأ 3-2-1 

 ماـع يـف لـیمرب /رالود 51.9 يكیرمألا جیلخلا يف نیلوزاغلا رعس لدعم غلب

 تالدــعمب ةــنراقم %34.9 ةبــسنب يأ ،لــیمرب /رالود 27.8 وــحنبً اــضفخنم ،2020

 ىـلإ ماـعلا لالـخ رعـسلا لدعم لصو طسوتملا رحبلا قوس يفو ،2019 ماعل رعسلا

 %36.4 لــثمت ةبــسنب يأ ،لــیمرب/رالود 26 هردــق ضاــفخنإب ،لــیمرب/رالود 45.4

 ىـلإ ماـعلا لالـخ رعـسلا لدـعم لصو مادرتور قوس يفو .قباسلا ماعلا عم ةنراقملاب
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 ةبــسن لكــشت يــتلاو ،لــیمرب /رالود 28.3 هردــق ضاــفخنإب ،لــیمرب/رالود 51.3

 لدـعم لـصو دـقف ،ةروفاغنـس قوـسل ةبسنلاب امأ .قباسلا ماعلا عم ةنراقملاب 35.5%

 /رالود 25.9 هردــق ضاــفخنإب ،2020 ماــع لالــخ لــیمرب/رالود 46.6 ىــلإ رعــسلا

  .2019 ماع ىوتسمب ةنراقم %35.8 يلاوح لثمت يتلاو ،لیمرب

 لالـخ ةـعبرألا قاوـسألا نیـب نـم راعـسألا ىلعأ ةیكیرمألا قوسلا تققح دقو

 طـسوتملا رـحبلا قوـسً ارـیخأو ةروفاغنـس قوـس مـث مادرتور قوس اھتلت ،2020 ماع

  .)12 -1( لكشلاو )11 - 1( لودجلا حضوی امك ،راعسألا ىندأ تققح يتلا

11-1 لودجلا  

،ةفلتخملا قاوسالا ىف ةیطفنلا تاجتنملل ةیروفلا راعسألل يرھشلا طسوتملا  

 9120-2020  

( لیمرب /رالود ) 

دوقولا تیز زاغلا تیز   
نیلوزاغلا  

زاتمملا  

قوسلا    

ةروفاغنس 72.5 77.8 57.3 9201 ماع طسوتم   

مادرتور 79.6 79.5 60.2    

طسوتملا رحبلا 71.4 79.1 63.4    

.652  674. يكیرمالا جیلخلا 79.7     
39.6 49.2 646. ةروفاغنس  2020 ماع طسوتم   

مادرتور 51.3 49.2 40.9    

43.6 8.64 طسوتملا رحبلا 45.4     

.734 يكیرمالا جیلخلا 51.9 44.9     
ةروفاغنس 57.3 62.4 42.4 2020 لوألا عبرلا   

مادرتور 62.1 63.0 51.0    
طسوتملا رحبلا 55.2 61.9 54.6    
يكیرمالا جیلخلا 61.2 57.8 36.4    
ةروفاغنس 33.0 37.8 28.3   يناثلا عبرلا 

مادرتور 38.4 37.3 28.0    
طسوتملا رحبلا 31.5 35.8 30.9    

624. يكیرمالا جیلخلا 40.2 31.0     
ةروفاغنس 47.3 47.8 39.4 ثلاثلا عبرلا   

مادرتور 53.0 47.5 39.5    
طسوتملا رحبلا 47.5 47.4 42.0    
يكیرمالا جیلخلا 52.9 43.2 37.7    
ةروفاغنس 48.7 48.8 48.2 عبارلا عبرلا   

45.0 48.9 951. مادرتور     
طسوتملا رحبلا 47.5 49.0 46.7    
يكیرمالا جیلخلا 53.3 47.7 40.3    

 :ردصملا

 .كبوأ ةمظنمل يرھشلا ریرقتلا نم ةفلتخم دادعأ ـ
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21-1 لكشلا  

  2020-2019 ،زاتمملا نیلوزاغلا راعسأ

 )لیمرب /رالود(
 

 

 

 

 

 

 . )11- 1( لودجلا :ردصملا

 زاغلا تیز راعسأ 3-2-2

 ماـع لكشب زاغلا تیز راعسأل يونسلا طسوتملا يفً اضافخنإ 2020 ماع دھش

 زاـغلا تـیز راعسأ تایوتسم تناكو ،قباسلا ماعلاب ةنراقم ةیسیئرلا قاوسألا ةفاك يف

 اـمنیب ،يـكیرمألا جیـلخلا قوسو مادرتور قوس نم لك يف نیلوزاغلا راعسأ نم يندأ

 .ماـع لكـشب ملاـعلا يـف ةیـسیئرلا قاوسألا لك يف دوقولا تیز راعسأ نم ىلعأ تناك

 غـلب يذـلا زاـغلا تـیزل راعـسأ ىلعأـب ةروفاغنـس قوـسو مادرتور قوس رثأتسا دقو

 %36.8 و %38.1 ةبــسنب ضاــفخنإً الكــشم 2020 ماــع لالــخ لــیمرب/رالود 49.2

 رعـس لدـعمب طـسوتملا رـحبلا قوـس امھتلت ،2019 ماع لدعمب ةنراقم بیترتلا ىلع

 ىندأـب يـكیرمألا جیـلخلا قوسً اریخأو ،%38.6 ضافخنإ ةبسنب لیمرب/رالود 48.6

 %39.8 ضاــفخنإ ةبــسنبو 2020 ماــع لالــخ لــیمرب /رالود 44.9 عــقاوب راعــسألا

  .قباسلا ماعلاب ةنراقم

 دوقولا تیز راعسأ .3.2.3

 ثـیح ،قاوـسألا عـیمج يـف 2020 ماـع لالـخ دوـقولا تـیز راعسأ تضفخنإ

 %30.9 ضاــفخنإب ،لــیمرب/رالود 39.6 ىــلإ ةروفاغنــس قوــس يــف اھلدــعم لــصو
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 ،لیمرب/رالود 43.6 ىلإ لصو طسوتملا رحبلا قوس يفو ،2019 ماع عم ةنراقملاب

 يـف لـیمرب/رالود 40.9 ىـلإ لـصوو ،قباـسلا ماعلا عم ةنراقملاب %31.3 ضافخنإب

 قوـسلا يـف اـمأ .2018 ماـع عـم ةـنراقملاب %32.1 هردق ضافخنإب ،مادرتور قوس

 %34 ضاـفخنإب ،ماـعلا لالـخ لـیمرب/رالود 34.7 ىـلإ رعسلا لصو دقف ،يكیرمألا

 .قباسلا ماعلا عم ةنراقملاب

 ماخلا طفنلا نحش راعسأ 3-3

 لوألا فـصنلا لالخ اھتاھاجتإ يفً اریبكً انیابت ماخلا طفنلا نحش راعسأ تدھش

 دجتـسملا اـنوروك سورـیف ةـحئاج نع ةمجانلا تابارطضالاب ةرثأتم ،2020 ماع نم

 يـف قوبـسم رـیغ عاـفتراو ،ماـخلا طفنـلا ىلع يملاعلا بلطلا ضافخنإ ىلإ تدأ يتلا

  يذــلا تــقولا يــف نیزــختلل ةلیــسوك اھمادختــسال ماــخلا طفنــلا تانحاــش ىــلع لاــبقالا

 يـف ةرـفو طـسو لـماك ھبـش لكشب ةیسیئرلا قطانملا يف ةینیزختلا تاعسلا ھب تألتما

   .ماخلا طفنلا نم ةیملاعلا تادادمإلا

 نـم ةـھجتملا طفنـلا تانحـشل 2020 ماـع لالخ نحشلا رعس لدعم لصو دقو

 فلأ 280-230 ةلومحب VLCC ةریبكلا تالقانلل( قرشلا ىلإ طسوألا قرشلا ئناوم

 لـثمت ةبـسنب ،نـط/رالود 1 هرادـقم ضاـفخنإب ،نـط/رالود 12 وـحن ىلإ )نكاس نط

 .2019 ماعل نحشلا رعس لدعمب ةنراقم %7.7 يلاوح

 رـحبلا ةــــقطنم نمـض نحـشلا راعـسأ لدـعم يـفً اـضافخنإً اـضیأ أرط اـــمك

 ،)نكاـس نط فلأ 80-85( مجحلا ةطسوتم وأ ةریغصلا تالقانلابو طسوتملا ضیبألا

 ،نط/رالود 1.9 هرادقم ضافخنإبو ،2020 ماع لالخ نط/رالود 6 ىلإ لصو ثیح

 .قباسلا ماعلاب ةــنراقم %24.1 ةبسنب يأ

 برـغلا ىـلإ طـسوألا قرـشلا نم ةھجتملا تانحشلل نحشلا راعسأل ةبسنلاب امأ

          وــحن ىــلإ 2020 ماــع لالــخ اھلدــعم لــصو دــقف )نكاــس نــط فــلأ 285-270(

    ةــــنراقم %14.1 ةبــسنب يأ ،نــط/رالود 1.1 هرادــقم عاــفترابو ،نــط/رالود 8.9

 .)12-1( لودجلا حــضوی امك ،2019 ماعب
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 12-1 لودجلا

 2020-2019 ،ماخلا طفنلا نحش راعسأ تاھاجتا روطت

يملاعلا سایقملا ىلع ةطقن(
3
 )نطلل رالود / 

 

2020 )1( 2019 2018 2017 2016 

 
 رالود

نطلل  
% 

 رالود

نطلل  
% 

 رالود

نطلل  
% 

 رالود

نطلل  
% 

 رالود

نطلل  
% 

12 60 13 66 9.4 57 8.2 59 10.8 60 
 / طسوألا قرشلا

 *قرشلا

8.9 40 7.8 35 4.7 25 4.8 30 7.6 37 
 / طسوألا قرشلا

 **برغلا

6 88 .97  116 6.8 115 .75  106 6.1 97 
 / طسوتملا رحبلا

 ***طسوتملا رحبلا
 

   .نكاس نط فلأ 280 ىلا 230 نیب ام حوارتی ةلقانلا مجح * 
   .نكاس نط فلأ 285 ىلا 270 نیب ام حوارتی ةلقانلا مجح ** 
   .نكاس نط فلأ 85 ىلا 80 نیب ام حوارتی ةلقانلا مجح *** 
      .ةیریدقت تانایب )1(
 :ردصملا

 .كبوأ ةمظنمل يرھشلا ریرقتلا نم ةفلتخم دادعأ ـ
 

 ةفلتخملا ةیطفنلا تانوزخملا .4

 تاـنوزخملا يلاـمجإ يـفً ارـیبكً اـعافترا 2020 ماـع نـم لوألا فـصنلا دھش

 ةـیفلخ ىلع يطفنلا ضورعملا ضئاف طسو )ةیجیتارتسإلاو ةیراجتلا( ةیملاعلا ةیطفنلا

 غـلبتل دجتـسملا اـنوروك سورـیف ةـحئاج ببسب طفنلا ىلع بلطلا يف داحلا ضافخنإلا

 راـیلم 1.184 وحنبً اعافترا كلذ لثمیو ،يناثلا عبرلا ةیاھن عم لیمرب رایلم 10.135

 تــضفخنإو .2019 ماــع نــم لــثامملا عبرلاــب ةــنراقملاب %13.2 ةبــسنب يأ ،لــیمرب

 ةـیملاعلا ةـیطفنلا تادادـمإلا عـجارت نـم معدـب كـلذ دـعب ةـیملاعلا ةیطفنلا تانوزخملا

 اـنوروك سورـیف راـشتنإ نـم دـحلل ةـضورفملا دوـیقلا فـیفخت بـقع بـلطلا نسحتو

 وـحنب ةـعفترم ،ماـعلا نـم عـبارلا عـبرلا ةـیاھن عم لیمرب رایلم 9.480 غلبتل دجتسملا

  .قباسلا ماعلا نم عبارلا عبرلاب ةنراقملاب %6.8 ةبسنب يأ ،لیمرب نویلم 607

 لـیمرب راـیلم 1.295 غـلب دـق تالقانلا نتم ىلع ماخلا طفنلا نوزخم نأ ركذی

 .2019 ماـع ةیاھن عم ةنراقملاب لیمرب نویلم 137 وحنبً اعفترم 2020 ماع ةیاھن يف

                                                        
 ىـلع ةدـحاو ةـطقن نأ ثـیح ،نحـشلا راعـسأ باـستحال ةمدختـسم ةـقیرط وـھ )World Scale(يملاـعلا سایقملا 3

 نـمً ایونـس رشنی يذلا )World Scale( باتك يف هاجتالا كلذل يسایقلا لقنلا رعس نم %1 ينعت يملاعلا سایقملا
 )World Scale 100( لـثمت نـط /رالود ةغیـصب راعـسألا نـم ةمئاق نمضتیو )World Scale Association( لبق
 .ملاعلا يف ةیسیئرلا تاھاجتالا لكل
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ً اـنمازت مئاـعلا نیزـختلل تاحاسم نع نولماعتملا ثحب ىلإ يسیئر لكشب كلذ ىزعیو

 .)13 – 1( لودجلا حضوی امك .ةیسیئرلا نیزختلا َتاشنمل ةیباعیتسالا ةقاطلا ذافن عم

 ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود يف يراجتلا نوزخملا 4-1

 يلاوـح ةـیمنتلاو يداـصتقالا نواـعتلا ةـمظنم لود يف يراجتلا نوزخملا غلب

 عـقاوبً اـعافترا لكـشیل ،2020 ماـع نـم عـبارلا عـبرلا ةیاھن يف لیمرب رایلم 3.070

 ماـعلا نـم عـبارلا عـبرلا ةـیاھن يف ةلجسملا ھتایوتسم عم ةنراقملاب لیمرب نویلم 168

         ةــیاھن يــف لودــلا كــلت يــف يراــجتلا نوزــخملا ةــیافك نأ ركذــلاب ریدــجلاو .قباــسلا

 وحنبً اعافتراً الكشم ،كالھتسالا نم موی 70.5 يلاوح اھتایوتسم تغلب دق 2020 ماع

 .كالھتسالا نم موی 63.3 غلابلاو قباسلا ماعلا ةیاھن يف لجسملا هریظن نع موی 7.2

 يكیرمألا يجیتارتسالا نوزخملا 4-2

 ةـیاھن يـف لـیمرب نوـیلم 638 ىـلإ يـكیرمألا يجیتارتـسالا نوزـخملا عفترا

 ھتایوتــسم عــم ةــنراقملاب لــیمرب نوــیلم 3 عــقاوب يأ ،2020 ماــع نــم عــبارلا عــبرلا

  .قباسلا ماعلا نم عبارلا عبرلا ةیاھن يف ةلجسملا

    نـم يناـثلا عـبرلا ةـیاھن يـف يـكیرمألا يجیتارتـسالا نوزخملا عفترا دقو اذھ

 يناـثلا عوبـسألا ةـیاھن ذنُم ھل ىوتسم ىلعأ وھو ،لیمرب نویلم 655 ىلإ 2020 ماع

 ةـقاطلا ةرازو نالـعأ ىـلإ ةراـشإلا ُردـجت ،قایـسلا اذھ يفو .2018 ربوتكأ رھش نم

 نـم لـیمرب نوـیلم يلاوـح ءارـش اـھمزع نـع 2020 ویاـم رھش ةیاھن يف ةیكیرمألا

 يـف مھاـس اـم وـھو .يجیتارتـسالا يطاـیتحالا لجأ نم تیربكلا ضفخنم ماخلا طفنلا

 يـلعفلا میلـستلا ةـطقنب نیزـختلا تآـشنمل ةیباعیتـسالا ةـقاطلا ىـلع طغـضلا نـم دحلا

Cushing ةیالو يف Oklahoma ةیكیرمألا. 
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 13-1 لودجلا

 ،لصفلا ةیاھن يف ةفلتخملا ةیطفنلا تانوزخملا تایوتسم

 2020 و 2019 يماع

( لیمرب نویلم ) 

 لوألا عبرلا يناثلا عبرلا ثلاثلا عبرلا عبارلا عبرلا
 ةقطنملا

*2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

1611 1538 1691 1558 1711 6115   نیتكیرمألا  1509 1590 

 ةیكیرمالا ةدحتملا تایالولا  : اھنم  1223 1281 1303 1452 1292 1421 1261 1342

1061 972 0791  ابوروأ  979 1029 981 1098 979 

398 391 144  399 402 388 693  ایّسا  380 

 ةیمنتلاو يداصتقالا نواعتلا ةمظنم لود يلامجإ  2868 2988 2930 3211 2936 3184 2902 3070

 ملاعلا لود ةیقب  2910 3295 3049 3582 2977 3299 2989 3269

6339 5890 6483 5913 7936  5979 6283 7857  **يراجتلا نوزخملا يلامجإ  

2951  تالقانلا نتم ىلع نوزخملا  1160 1333 1142 1476 1159 1320 1158 

 : ھنم يجیتارتسالا نوزخملا  1832 1827 1830 1866 1827 1856 1825 1845

 يكیرمالا يجیتارتسالا نوزخملا  649 635 645 655 645 643 635 638

9480 8873 5969  8899 10135 5189  ىملاعلا نوزخملا ىلامجإ  8770 9443 

70.5 3.36  74.2 .261  .257  60.2 79.0 60.7 
 نواعتلا ةمظنم لود يف يراجتلا نوزخملا ةیافك 

 )موی( ةیمنتلاو يداصتقالا
        . ةیریدقت تانایب  *         

تالقانلا نتم ىلع نوزخملا لمشیال .  **         
         :ردصملا

- Oil Market Intelligence, various issues. 

 

 ءاضعألا لودلا يف طفنلا تارداص ةمیق ً:ایناث

 

 طفنـلا تارداـص ةـمیق ىـلع 2020 ماـع لالـخ طفنلا راعسأ تالدعم تسكعنا

 يـف ءاـضعألا لودـلا يـف ةـیعامتجالاو ةیداصتقالا ةیمنتلل يسیئرلا كرحملا دعت يتلا

 ،ةـیبنجألا ةـلمعلا نـم ةـیزكرملا اـھكونب تایطایتحال يسیئرلا معادلاو ،كباوأ ةمظنم

 .اھتاینازیم يف ضئاوفلل يساسألا ززعملاو

 ھتارداص ةمیقو ماخلا طفنلا راعسأ ةكرحب ةقلعتملا ةیرھشلا تانایبلا لعلو

 ةكرح نع تمجن يتلا راثآلل حضوأ ةروص يطعت ءاضعألا لودلل ةردقملا ةیرھشلا

 كبوأ تاماخ ةلس راعسأ تلصو امدنع 2020 ریانی رھش ىفف .ماعلا لالخ راعسألا

 35.4 وحنب ءاضعألا لودلل طفنلا تارداص ةمیق تردق لیمرب /رالود 65.1 ىلإ
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 ىندأ ةردقملا ماخلا طفنلا تارداص ةمیق تغلب 2020 لیربأ رھش ىفو ،رالود رایلم

 لوصوو راعسألا يواھت ةیفلخ ىلع رالود رایلم 11.5 وھو ماعلا لالخ اھل ىوتسم

 وھو 2002 ربمسید رھش ذنُم اھل ىوتسم ىندأ ىلإ كبوأ تاماخ ةلس راعسأ طسوتم

 دعب عافترالا ىف ةردقملا ماخلا طفنلا تارداص ةمیق تذخأ مث ،لیمرب/رالود 17.7

 عافترا عمً انمازت رالود رایلم 20.5 ىلإ 2020 سطسغأ رھش ىف لصتل كلذ

 18.8 ىلإ ضفخنت نأ لبق ،لیمرب/رالود 45.2 ىلإ كبوأ تاماخ ةلس راعسأ طسوتم

 تاماخ ةلس راعسأ طسوتم ضافخنإب ةرثاتم 2020 ربوتكأ رھش يف رالود رایلم

     ىلإ تارداصلا ةمیق تعفترا ماعلا ةیاھن يفو ،لیمرب/رالود 40.1 ىلإ كبوأ

 .)13 – 1( لكشلا حضوی امك ،راعسألا عافترا ةیفلخ ىلع رالود رایلم 24.4

 )13 -1( لكشلا

  ،ءاضعألا لودلل ھتارداص ةمیقب ماخلا طفنلا راعسأ تایوتسم ةنراقم

 2020 ربمسید– ریانی

 
 

   

 

 

 

 

 . )14 - 1( لودجلاو )8 - 1( لودجلا :ردصملا

 

 ظحالی ،)14 – 1( لودجلا يف حضوم وھ امكو ةیونسلا ةنراقملا دنعو

       رالود رایلم 426.1 نم ءاضعألا لودلل ماخلا طفنلا تارداص ةمیق ضافخنإ

 داحلا ضافخنإلا نمً الك ةجیتن كلذو 2020 ماع رالود رایلم 239.6 ىلإ 2019 ماع

 نم دجتسملا انوروك سوریف ةحئاج ةیفلخ ىلع %35.2 ةبسنب راعسألا تایوتسم يف

        ةھجاومل +كبوأ لود ھیلإ تلصوت يذلا يسایقلا جاتنإلا ضفخ قافتإو ،ةھج
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 يأ رالود رایلم 186.5 وحنبً اضافخنإ كلذ لثمیو ،ىرخأ ةھج نم ةحئاجلا هذھ

  .%43.8 ةبسنب

 ةلود نم ضافخنإلا ةبسن تنیابت دقف ،ىدارف ءاضعألا لودلا ىوتسم ىلعو

 %80.5 ةبسنب ةیطفنلا اھتارداص ةمیق يفً اضافخنإ ایبیل ةلود تدھش ثیح .ىرخآل

 ةلاح لظ يف رھشأ ةینامث وحن ىدم ىلع ماخلا طفنلا ریدصتو جاتنإ فقوتلً ارظن

 تغلب ةبسنب رصم اھتلت ،ةیطفنلا ئناوملاو لوقحلا ىلع تضُرف يتلا ةرھاقلا ةوقلا

 ةبسنب تیوكلاو ،%46.3 ةبسنب رئازجلاو ،%46.8 ةبسنب قارعلا مث ،50.9%

 ةبسنب ةیبرعلا تارامالاو ،%40.4 ةبسنب ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملاو ،42.3%

 ةبسنب ةیطفنلا امھتارداص ةمیق يفً اضافخنإ رطقو نیرحبلا تدھش امك ،40%

   .امھنمً الكل 30.7%

 14-1 لودجلا

 2020 - 2016 ،ءاضعألا لودلا يف ماخلا طفنلا تارداص ةمیق  

( رالود نویلم ) 

2020* 2019 2018 2017 2016 
  

38967 37649    تارامإلا  43087 48987 65815 
   نیرحبلا  2518 3219 4239 3941 2572

**  **  **  **  **     سنوت  

3267    رئازجلا  11812 12755 15901 13638 
367106  178617 851943    ةیدوعسلا  136195 170241 
**  **  **  **  **    ةیروس  

41756 78527 24729    *** قارعلا  28095 46513 
3256    رطق  6199 6658 8644 9665 

30965 53648 59106 43946 00837    تیوكلا  
3980 37820  18504 11686 8132    ایبیل  
  رصم  1774 2280 3021 2782 1367

239627 326134  442512 534628    يلامجالا  269501 

    :يلاتلا وحنلا ىلع ءاضعألا لودلا يف طفنلا تارداص ةمیق ریدقت مت .ةیریدقت تانایب * 
 راعسألل يرھشلا لدعملا باستحا مت كلذ دعبو ،يرھشلا ماخلا طفنلا جاتنا نم يرھشلا كالھتسإلا حرطب كلذو ءاضعألا لودلا يف طفنلا تارداص مجح باستحا مت
 ةیریدقتلا ةمیقلا باستحا مت اھنمو ةیرھشلا تارداصلا ةمیق ریدقت مت ةیرھشلا ةیطفنلا تارداصلا مجح يف رعسلل يرھشلا لدعملا برضبو ،ةلود لك تاماخل ةیروفلا
 ءاضعألا لودلل  ةیونسلا طفنلا تارداصل

      .ماخلا طفنلا نم جاتنالا مجح قوفی كالھتسالا مجح نأ ىلا تانایبلا ریشت ** 
        .2021 ریانی رھش يف ةیقارعلا طفنلا ةرازول ينورتكلألا عقوملا ىلع ةرفوتملا 2020 و 2019 ماع تانایب *** 

     :رداصملا

 .ةیداصتقالا ةرادالا ـ لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم ـ

 .كبوأ ةمظنمل  يرھشلا ریرـقتلا نم ةفلتخم دادعأ ـ    

 

 ماـعل ةـیقیقحلا راعـسألاب ءاـضعألا لودـلل ماـخلا طفنلا تارداص ةمیق نأ ركذی

         ،ةـمدقتملا تاداـصتقالا يـف يلاـمجإلا يـلحملا جتانلا ضفخم قفو اھلیدعت دعب 2005

 ماـع يـف رالود راـیلم 193.6 ىـلإ 2019 ماـع رالود رایلم 348.7 نم تضفخنإ دق
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    لكــشلاو )15 - 1( لودــجلا حــضوی اــمك .%44.5 ةبــسنب ضاــفخنإ لــثمی اــم 2020

)1- 14(.   

 15-1 لودجلا

  2020-2005 ،ةیقیقحلاو ةیراجلا راعسألاب ءاضعألا لودلل ماخلا طفنلا تارداص ةمیق

( رالود رایلم ) 

 ةنسلا ةیراجلا راعسألاب 2005 ماعل ةیقیقحلا راعسألاب

05.83  305.8 2005 
367.4 375.1 2006 
392.8 410.2 2007 
50.05  585.3 2008 

2329.  352.8 2009 
417.0 450.9 2010 
570.1 624.8 2011 
632.9 702.6 2012 

8581.  654.3 2013 
6519.  592.9 2014 

276.9 319.9 2015 
0231.  269.5 2016 
5292.  3346.  2017 

7.736  442.5 2018 
7348.  426.1 2019 

193.6 239.6 2020*    
 ةیریدقت تانایب *
 .يلودلا دقنلا قودنص اھرشنی امك ،ةمدقتملا تاداصتقالا يف يلحملا جتانلا ضفخم بجومب تادئاعلا ىلاریشت ةیقیقحلا راعسألا :ةظحالم 

  :ردصملا

 .ةیداصتقالا ةرادالا ـ لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم ـ
 

 )14 -1( لكشلا

  2020-2005 ،ماخلا طفنلا نم ءاضعألا لودلا تارداصل ةیقیقحلاو ةیمَسالا ةمیقلا

  )2005 ماعل ةیقیقحلا راعسألاب – رالود رایلم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . )15 – 1( لودجلا :ردصملا
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 بیرقلا ىدملا ىلع ةیطفنلا قوسلل ةیلبقتسملا قاَفالا ً:اثلاث

 :ةیملاعلا ةیطفنلا تادادمإلا .1

 يلاـمجإ عاـفترا ىـلإ )كـبوأ( لورـتبلل ةردـصملا لودـلا ةمظنم تاعقوت ریشت

 2021 ماـع يـف كـبوأ ةـمظنم جراـخ نم ةجتنملا لودلا ةعومجمل ةیطفنلا تادادمإلا

 وـحن ىـلإ لـصتل ،2020 ماـعب ةـنراقم %1.3 ةبـسنب وأ ،موی/لیمرب فلأ 840 وحنب

 ةدــحتملا تاــیالولا ذوحتــست نأ عــقوتی ،قایــسلا اذــھ يــفو .موی/لــیمرب نوــیلم 63.5

 لـصیل %45.2 وـحنب ردـُقت ةبـسنبو عاـفترالا اذـھ نـم ربكألا ءزجلا ىلع ةیكیرمألا

   .2021 ماع يف موی/لیمرب نویلم 18 وحن ىلإ ةیطفنلا اھتادادمإ يلامجإ

 :طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا .2

 بلطلا يفاعت ىلإ )كبوأ( لورتبلل ةردصملا لودلا ةمظنم تاعقوت ثدحأ ریشت

 ةبـسنب يأ ،موی/لـیمرب نویلم 5.9 وحنب عفتریل ،2021 ماع لالخ طفنلا ىلع يملاعلا

 .موی/لـیمرب نوـیلم 95.9 وـحن ىـلإ لصیل 2020 ماع تایوتسمب ةنراقم %6.6 غلبت

 %6.2 ةبــسنب ةــیمنتلاو يداــصتقالا نواــعتلا ةــمظنم لود بــلط عاــفترا عــقوتی ثــیح

 ملاـعلا لود يقاـب بـلط عاـفترا عـقوتی اـمك ،موی/لـیمرب نویلم 44.7 وحن ىلإ لصیل

  .موی/لیمرب نویلم 51.2 وحن ىلإ لصیل %6.9 ةبسنب

 :ةیملاعلا تارامثتسالا .3

 ةــمیقل يونــسلا لدــعملا نأ ىــلإ ةــیلودلا ةــقاطلا ةــلاكو تاــعقوت ثدــحأ ریــشت

 )2040-2020( ةرـتفلا لالـخ يـعیبطلا زاـغلاو طفنلا عاطق يف ةیملاعلا تارامثتسالا

 ةرـتفلا لالخ هریظنب ةنراقم رالود رایلم 23 رادقمبً اعفترم ،رالود رایلم 804 غلبیس

 ىـلع بـلغتلا متـی نأ ضرتفی يذلا ةنلعملا تاسایسلا ویرانیسلً اقفو ،)2015-2019(

 داـصتقالا دوـعی نأو 2021 ماـع يـف )Covid-19( دجتسملا انوروك سوریف ةحئاج

 ذوحتـست نأ عـقوتیو اذـھ .ماـعلا سفن لالخ ةحئاجلا كلت لبق ام تایوتسم ىلإ يملاعلا

 ةـعمجملا ةـیملاعلا تارامثتـسالا ةـمیق نم %13.5 ةصح ىلع طسوألا قرشلا ةقطنم

 18.4  وـحن ةـغلابلاو )2040-2020( ةرـتفلا لالـخ يـعیبطلا زاغلاو طفنلا عاطق يف

      .رالود نویلیرت
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 )2020-2016( ةرتفلل ةیبرعلا لودلا يف ةقاطلاو طفنلا كالھتسا تاروطت :اعبار

 ةیبرعلا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا تاروطت ةیلاتلا عبرألا تارقفلا ضرعتست

 يف ةقاطلا كالھتسا ىلع ءوضلا ىلوألا ةرقفلا يقلت ثیح 2020-2016 ةرتفلا لالخ

 نیبتو ،ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا ةیناثلا ةرقفلا لوانتتو ،ةیبرعلا لودلا

 ضرعتستف ةعبارلا ةرقفلا امأ ،لودلا هذھ يف ةقاطلا مادختسا ةفاثك روطت ةثلاثلا ةرقفلا

 ماع يف ءاضعألا لودلل ةیلحملا قاوسألا يف ةیلورتبلا تاجتنملا راعسأ تاروطت

2020.   

 ةیبرعلا لودلا يلامجإ -1

 درفلا بیصن طسوتمو ةقاطلا كالھتسا يلامجإ 1-1

 جتانلا :يھو ،ةیساسأ لماوع ةثالثب ةماع ةروصب ةقاطلا كالھتسا رثأتی

 تارقفلا مدقتو .ةیلحملا قاوسألا يف ةقاطلا راعسأو ،ناكسلا ددع ،يلامجإلا يلحملا

  .ةیبرعلا لودلا يف لماوعلا هذھ نع ةحمل ةیلاتلا

 :يلامجإلا يلحملا جتانلا -1

 نـم مغرـلا ىـلع ھنأ ىلإ 2020 ماعل دحوملا يبرعلا يداصتقالا ریرقتلا ریشی

 يداـصتقالا وـمنلا عفدـل ةیداـصتقا تاحالـصإ جمارـب ةـیبرعلا لودـلا نـم ددـع يـنبت

 ةـیلودلاو ةـیمیلقإلا لـماوعلا يقالت نأ الإ ةمادتسم تایعضو قیقحتو هرداصم عیونتو

 يـف ةروـشنملا تاـنایبلا دـیفتو .ةـیبرعلا لودـلا يـف يداصتقالا ءادألا عجارت ىلإ ىدأ

 لدـعمب امن دق ةیبرعلا لودلا يف ةیراجلا راعسألاب يلامجإلا يلحملا جتانلا نأب ریرقتلا

 يكیرمأ رالود رایلم 2421.7 نم عفترا ذإ 2019-2016 ةرتفلا لالخ ایونس 4.3%

 جتاـنلا نأ ظحالیو .2019 ماع يف يكیرمأ رالود رایلم 2744.1 ىلإ 2016 ماع يف

 ىـلإ داـعو ،%1 لدـعمب 2016 ماع يف صلقت دق ةیراجلا راعسألاب يلامجإلا يلحملا

 ،2018 ماــع يــف %7.9 لدــعمب دادزا مــث 2017 ماــع يــف %3.5 لدــعمب عاــفترالا

 راـیلم 2744.1 ىـلإ لـصیل %1.5 لدـعمب اـمن ثـیح 2019 ماـع يـف أـطابت اھدعبو

 .يكیرمأ رالود
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 ثـیح يعلـسلا جاـتنإلا تاـعاطق ةطـشنأ يـف عـجارت 2019 ماـع يـف لصحو

 2018 ماـع يـف يكیرمأ رالود رایلم 1365.8 نم تاعاطقلا هذھ ةمھاسم تضفخنا

 تاعانـصلا ةطـشنأ عـجارت ببـسب كـلذو ،يكیرمأ رالود رایلم 1340 براقی ام ىلإ

 رالود راــیلم 684.8 ىــلإ يــكیرمأ رالود راــیلم 729 يلاوــح نــم ةیجارختــسالا

 راـیلم 630.3 نـم ةـیجاتنإلا تامدخلا تاعاطق ةطشنأ تعفترا لباقملا يفو .يكیرمأ

  .2019 ماع يف يكیرمأ رالود رایلم 662.2 ىلإ 2018 ماع يف يكیرمأ رالود

 ةـیبرعلا لودـلا يـف يلاـمجإلا يـلحملا جتاـنلا نم درفلا ةصح طسوتم عجارتو

 نـم 2020 ماـعل دـحوملا يـبرعلا يداـصتقالا رـیرقتلا تاـنایب بسح ةیراجلا راعسألاب

 2019 ماع يف يكیرمأ رالود 6651 يلاوح ىلإ 2018 ماع يف يكیرمأ رالود 6684

 ةـلود ةرـشع ثالـث يف يلامجإلا يلحملا جتانلا نم درفلا ةصح يف عجارت لصح ثیح

 ،رطق ،نامُع ،نادوسلا ،ةیدوعسلا ،رئازجلا ،سنوت ،نیرحبلا ،تارامإلا :يھو ،ةیبرع

 ،ةیبرع لود نامث يف ةصحلا هذھ تعفترا امنیب .برغملاو ،ایبیل ،نانبل ،تیوكلا ،رُمقلا

 تـغلبو .نمیـلاو ،ایناتیروم ،رصم ،نیطسلف ،قارعلا ،ةیروس ،يتوبیج ،ندرألا :يھو

 رالود 65530( رـطق :يلی امك 2019 ماع يف يلامجإلا يلحملا جتانلا يف درفلا ةصح

 ،)يــكیرمأ رالود 28696( تــیوكلا ،)يــكیرمأ رالود 43104( تاراــمإلا ،)يــكیرمأ

 ناـــمُع ،)يـــكیرمأ رالود 23174( ةیدوعـــسلا ،)يـــكیرمأ رالود 24131( نیرـــحبلا

 رالود 6481( اــــیبیل ،)يــــكیرمأ رالود 7970( ناــــنبل ،)يــــكیرمأ رالود 16488(

 رـئازجلا ،)يـكیرمأ رالود 4132( ندرألا ،)يكیرمأ رالود 5245( قارعلا ،)يكیرمأ

 رالود 3307( برــغملا )يــكیرمأ رالود 3425( نیطــسلف ،)يــكیرمأ رالود 3910(

 رــصم ،)يــكیرمأ رالود 3251( يتوــبیج ،)يــكیرمأ رالود 3307( سنوــت ،)يــكیرمأ

 رالود 1590( ةیروــس ،)يــكیرمأ رالود 1805( اــیناتیروم ،)يــكیرمأ رالود 3058(

 نمیــلاو ،)يــكیرمأ رالود 873( نادوــسلا ،)يــكیرمأ رالود 1403( رــُمقلا ،)يــكیرمأ

 .)1/15( لكشلا حضوی امك ،)يكیرمأ رالود 826(
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 15 -1 لكشلا

  ةیراجلا راعسألاب يلامجإلا يلحملا جتانلا نم درفلا ةصح طسوتم

 2019 -2018 ،ةیبرعلا لودلا يف

 )يكیرمأ رالود(

 
 .2020 دحوملا يبرعلا يداصتقالا ريرقتلا :ردصملا

 جتاـنلا لوـح 2020 ربمـسید 16 يـف ةروـشنملا يلودـلا كـنبلا تاـنایب ریـشتو

 – جتاـنلا اذـھ نأ ىلإ 2010 ماعل ةتباثلا راعسألاب ةیبرعلا لودلا يف يلامجإلا يلحملا

 اـمن دـق – تاـنایبلا رفوـت مدـعل ارظن لاموصلاو ةیروسو يتوبیج نم لك ءانثتسا دعب

 راــیلم 2633.5 نــم عــفترا ثــیح 2019-2016 ةرــتفلا لالــخ ایونــس %1.5 لدــعمب

 ،2019 ماـع يـف يـكیرمأ رالود راـیلم 2750.6 ىـلإ 2016 ماع يف يكیرمأ رالود

 لالـخ ایونـس %2.9 لدـعمب يملاعلا يلامجإلا جتانلا ھیف عفترا يذلا تقولا يف كلذو

 ىـلإ 2016 ماع يف يكیرمأ رالود نویلیرت 77.9 يلاوح نم دادزا ثیح اھتاذ ةرتفلا

 ةـصح تـعجارت دـقف ھـیلعو .2019 ماع يف يكیرمأ رالود نویلیرت 84.9 براقی ام

 يـف %3.2 ىـلإ 2016 ماـع يـف %3.4 نم يملاعلا يلحملا جتانلا يف ةیبرعلا لودلا

 .2019 ماع

825
873
1403
1590
1805
3058
3251
3307
3307
3425
3910
4132
5245
6481
7970

16488
23174
24131
28696

43104
65530

0 20000 40000 60000 80000

 ال)من
 السودان
 سور1ة 

 القمر
 مور1تان)ا

 م:
 جيبو=>; 

 ABCفلسط 
 المغرب

 توJس
 الجزائر
 األردن
 العراق

 ليR)ا
 لبنان 
 غُمان

 السعودVة 
 الYح1Wن
 ال\]1ت 
 االمارات 

 قطر

2019

793
1144
1247
1433
1763
2583
3045
3347
3348
3439
4081
4101
5223
7200
7991
17227
23539
24308
30816

43639
69334

0 50000 100000

 ال&من
 السودان
 سور/ة 

 القمر
 مور/تان&ا

 م8
 جيبو;:9 

 ?@Aفلسط 
 المغرب

 توHس
 الجزائر
 األردن
 العراق

 ليP&ا
 لبنان 
 غُمان

 السعودTة 
 الWحU/ن
 الYZ/ت 

 االمارات 
 قطر

2018



الفصل األول

67
45 

 

 – تاـنایبلا رفوـت مدعل ارظن ةیروس ءانثتسا دعب – ءاضعألا لودلا ةیحان نمو

 ایونـس %1.6 لدعمب 2010 ماعل ةتباثلا راعسألاب يلامجإلا يلحملا جتانلا اھیف امن دقف

 راـیلم 2290.6 ىـلإ 2016 ماـع يـف يـكیرمأ رالود رایلم 2185.7 نم عفترا ثیح

 نـم لـك ءانثتـسا دعب – ىرخألا ةیبرعلا لودلا يف امأ .2019 ماع يف يكیرمأ رالود

 %0.9 لدـعمب جتاـنلا اذھ اھیف امن دقف – تانایبلا رفوت مدعل ارظن لاموصلاو يتوبیج

 447.8 عـم ةـنراقملاب 2019 ماـع يـف يـكیرمأ رالود راـیلم 460 ىـلإ لصیل ایونس

 .)1/16( لكشلا حضوی امك ،)2016 ماع يف يكیرمأ رالود رایلم

 16 -1 لكشلا

  2010 ماعل ةتباثلا راعسألاب ةیبرعلا لودلا يف يلامجإلا يلحملا جتانلا روطت

 )يكیرمأ رالود رایلم( 2019 – 2016 ةرتفلا لالخ

 

 رــیرقتلا تاــنایب بــسح ةــیبرعلا لودــلا يــف ناكــسلا ددــع عــفترا دــقل :ناكــسلا -2

-2016 ةرـتفلا لالـخ ایونـس %2.3 لدـعمب 2020 ماـعل دـحوملا يبرعلا يداصتقالا

 يـف ةمـسن نوـیلم 270 يلاوـح مھنـم ،ةمـسن نوـیلم 426.9 ىلإ لصو ثیح 2019

 .ءاضعألا لودلا

 نأ ىـلإ 2020 ماـعل دـحوملا يـبرعلا يداـصتقالا رـیرقتلا تاـنایب ریـشت :راعسألا -3

 يـسایقلا مقرـلا يـف يونـسلا رـیغتلا لدـعمب اـساقم ةـیبرعلا لودـلا يـف مخـضتلا لدعم

 2017 ماـع يـف ةورذـلا غـلبیل 2016 ماـع يـف %7 نـم عفترا دق نیكلھتسملا راعسأل

 يـف %7.1 غـلب ثیح يلزانت ىنحنم ذاختاب اھدعب أدبو %8.1 لدعملا اذھ لجس ثیح

 .2019 ماع يف %5.6 ىلإ ضفخنا مث ،2018 ماع
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 ةیبرعلا لودلا يف ةیلحملا قاوسألا يف ةیلورتبلا تاجتنملا راعسأ ةیحان نم امأ

 راعــسأ ضیــفختب ءاــضعألا لودــلا نــم ســمخ اــھنم ،ةــیبرع لود ناــمث تــماق دــقف

 ،ندرألا :يـھ لودـلا هذـھو ،2020 ماـع يـف ةـیلحملا اھقاوسأ يف ةیلورتبلا تاجتنملا

 مـت ھـسفن تـقولا يـفو .برـغملاو ،رـصم ،رطق ،نامُع ،ةیدوعسلا ،سنوت ،تارامإلا

 تاـجتنملا راعسأ ترقتساو .نمیلاو نانبلو تیوكلاو نیرحبلا نم لك يف راعسألا عفر

 ماـع يـف ھیلع تناك يذلا ىوتسملا دنع 2020 ماع يف ةیلحملا قاوسألا يف ةیلورتبلا

  .ایناتیرومو ،ایبیل ،قارعلا ،ةیروس ،رئازجلا نم لك يف 2019

 ردصملا قفو ةقاطلا كالھتسا 1-2

 ةرتفلا لالخ ةنیابتم تاروطت ةیبرعلا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ دھش

 غلبیل %1.8 لدعمب 2016 ماع يف كالھتسالا اذھ عفترا ثیح 2016-2020

 ماع يف عجارت نأ ثبل ام مث ،)ي ن م ب( ایموی طفن ئفاكم لیمرب فلأ 14453.9

 عافترالل اھدعب داعو ،ي ن م ب فلأ 14262.3 ىلإ لصیل %1.3 لدعمب 2017

 ىرخأ ةرم عجارت مث ،ي ن م ب فلأ 14721.4 غلبیل 2018 ماع يف %3.2 لدعمب

 ةحئاج اھدعب تءاجو .ي ن م ب فلأ 14707 غلبیل 2019 ماع يف %0.1 لدعمب

 ،يملاعلا داصتقالا ىلع ةیبلس تاساكعنا نم ھتفلخ امو 2020 ماع يف 19-دیفوك

 نأ عقوتیو .ةقاطلا ىلع بلطلا ىلع يلاتلابو ،ةیبرعلا لودلا تاداصتقا ھنمض نمو

 لصیل %5.1 لدعمب 2020 ماع يف ةیبرعلا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ طبھی

 يلامجإ نم %96.6 ىلإ كالھتسالا اذھ لصیسف ھیلعو .ي ن م ب فلأ 13964 ىلإ

   .2016 ماع يف ھغلب يذلا ىوتسملا

 زاغلاو طفنلا( ةیلورتبلا رداصملا ىلع لماك ھبش ادامتعا ةیبرعلا لودلا دمتعتو

 يلامجإ نم %97.7 ىلإ رداصملا هذھ ةصح لصت نأ عقوتی ثیح )يعیبطلا

 زاغلا حبصأ 2018 ماع نم ارابتعاو .2020 ماع يف لودلا هذھ يف ةقاطلا كالھتسا

 لودلا يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ يف ھتصح ةیحان نم ىلوألا ةبترملا لتحی يعیبطلا

 يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ )%50.9( فصن نم رثكأ ھتصح تزواجت امك ،ةیبرعلا

 .2020 ماع يف %51.5 ھتصح غلبت نأ عقوتیو ،2019 ماع يف ةیبرعلا لودلا
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 ةقاطلا كالھتسا يلامجإ يف ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا ةصح تعجارتو

 %49.4 نم ةصحلا هذھ تضفخنا ذإ 2020-2016 ةرتفلا لالخ ةرمتسم ةروصب

 2020 ماع يف ضفخنت نأ عقوتیو ،2019 ماع يف %46.8 ىلإ 2016 ماع يف

 ةیبلت يف ةریغص ةمھاسم ةیئامورھكلا ةقاطلاو محفلا مھاسیو .%46.2 ىلإ لصتل

 دنع رقتست نأ عقوتیو ،2019 ماع يف %1.6 محفلا ةصح تغلب ذإ ةقاطلا كالھتسا

 زواجتت مل ةفیفط ةمھاسم ةیئامورھكلا ةقاطلا مھاستو .2020 ماع يف ىوتسملا اذھ

  .2020-2016 ةرتفلا لالخ 0.8%

 ةقاطلا كالھتسا يلامجإ يف يعیبطلا زاغلا ةصح تمانت ءاضعألا لودلا يفو

 %54 ىلإ 2016 ماع يف %51.4 نم ةصحلا هذھ تعفترا ثیح ةرمتسم ةروصب

 ھسفن تقولا يفو .2020 ماع يف %54.6 ىلإ لصت نأ عقوتیو ،2019 ماع يف

 ىلإ 2016 ماع يف %47.4 نم ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا ةصح تعجارت

 يبلیو .%44 ىلإ لصتل 2020 ماع يف ضفخنت نأ عقوتیو ،2019 ماع يف 44.6%

 ةقاطلا كالھتسا يلامجإ نم %1.4 ىلإ لصت ةصح اعم ةیئامورھكلا ةقاطلاو محفلا

  .ءاضعألا لودلا يف

 ةصقانتم اھنكل ةریبك ةصح يبلت ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا لازت امو

 تعجارت ذإ ،كباوأ ةمظنم يف ءاضعألا ریغ ةیبرعلا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا نم

 لصت نأ عقوتیو ،2019 ماع يف %63.1 ىلإ 2016 ماع يف %64.6 نم امھتصح

 يلامجإ يف يعیبطلا زاغلا ةصح تعفترا لباقملا يفو .2020 ماع يف %62.2 ىلإ

 ماع يف %28.3 ىلإ 2016 ماع يف %28 نم لودلا هذھ يف ةقاطلا كالھتسا

 لك ةصح تغلبو .2020 ماع يف %28.8 ىلإ ةصحلا هذھ عفترت نأ عقوتیو ،2019

 %6.9 لودلا هذھ يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ يف ةیئامورھكلا ةقاطلاو محفلا نم

 2020 ماع يف ةصحلا هذھ عفترت نأ عقوتیو ،2019 ماع يف يلاوتلا ىلع %1.7و

 تقولا يف امھكالھتسا مجح رارقتسال ارظن كلذو ،يلاوتلا ىلع %1.8و %7.3 ىلإ

 )17 -1( لكشلا حضوی امك ،لودلا هذھ يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ ھیف ضفخنا يذلا

 .)16-1( لودجلاو
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 17 -1 لكشلا

 2020 ماعو 2016 ماع يف ةیبرعلا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا لكیھ

)%(                                            

 
  .تامولعملا كنب ،)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا
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 17 -1 لكشلا

 2020 ماعو 2016 ماع يف ةیبرعلا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا لكیھ

)%(                                            

 
  .تامولعملا كنب ،)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا
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 لالخ ةیبرعلا لودلا يف ةقاطلا نم درفلا كالھتسال ماعلا طسوتملا ضفخناو

 ىلإ 2016 ماع يف )ن م ب( طفن ئفاكم لیمرب 13.2 نم 2020-2016 ةرتفلا

 18.4 نم ءاضعألا لودلا يف طسوتملا اذھ ضفخناو .2020 ماع يف ن م ب 11.7

 نم ىرخألا ةیبرعلا لودلا يف طسوتملا اذھ ضفخنا امك .ن م ب 16.3 ىلإ ن م ب

 لدعم )17 -1( لودجلاو )18 -1( لكشلا نیبیو .ن م ب 3.9 ىلإ ن م ب 4.2

 .2020و 2016 يماع يف ةیبرعلا لودلا يف ةقاطلا نم درفلا كالھتسا

 18 -1 لكشلا

 2020و 2016 يماع يف ةیبرعلا لودلا يف ةقاطلا نم درفلا كالھتسا لدعم

 )طفن ئفاكم لیمرب(

 
  .تامولعملا كنب ،)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا
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 ملاعلا يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ نم %5.77 ةیبرعلا لودلا ةصح تغلبو

 لودلا ةصح تغلب امك ،%47.62 ةیمانلا لودلا ةصح تغلب امنیب ،2019 ماع يف

 ،%6.62 تغلب دقف قباسلا يتیفوسلا داحتالا لود ةصح امأ ،%39.98 ةیعانصلا

 .)19 -1( لكشلا نیبی امك

 19 -1 لكشلا

 2019 ماع يف ىرخألا ةیلودلا تاعومجملاو ةیبرعلا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا
)%( 

 
 ne 2020Review of World Energy, Ju BP Statistical :ردصملا

 

 يعیبطلا زاغلا 1-2-1

 يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا يف ةنیابتم تاروطت 2020-2016 ةرتفلا تدھش

 ماع يف ي ن م ب فلأ 7038.3 نم كالھتسالا اذھ ضفخنا ثیح ةیبرعلا لودلا

 ماع يف عافترالا ىلإ داع مث ،2017 ماع يف ي ن م ب فلأ 6932 ىلإ 2016

 7484.6 غلبیل 2019 ماع يف ھعافترا لصاوو ،ي م ب فلأ 7281.1 غلبیل 2018

 2020 ماع يف ي ن م ب فلأ 7186 ىلإ لصیل صلقتی نأ عقوتیو .ي ن م ب فلأ

  .19-دیفوك ةحئاج لعفب

 تغلب يتلا ءاضعألا لودلا نمض يعیبطلا زاغلا نم ربكألا ءزجلا كلھتسیو

 نأ عقوتیو ،2019 ماع يف ةیبرعلا لودلا كالھتسا يلامجإ نم %93.2 اھتصح

  .2020 ماع يف ىوتسملا اذھ دنع ةصحلا هذھ رقتست

  ةیبرعلا لودلا
5.77% 

  ةیعانصلا لودلا
39.98%  

 داحتإلا لود
  قباسلا يتیفوسلا

6.62 %  

  ةیمانلا لودلا ةیقب
47.62 %  
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 زاغلا نم ملاعلا كالھتسا يلامجإ نم %11.7 ةیبرعلا لودلا ةصح تغلبو

 ةصح تغلب امك ،%45.48 ةیعانصلا لودلا ةصح تغلبو ،2019 ماع يف يعیبطلا

 حضوی امك ،قباسلا يتیفوسلا داحتالا لودل %14.6 لباقم %28.39 ةیمانلا لودلا

 .)20 -1( لكشلا

 20 -1 لكشلا

  ىرخألا ةیلودلا تاعومجملاو ةیبرعلا لودلا يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا

 )%( 2019 ماع يف

 
 BP Statistical Review of World Energy, June 2020 :ردصملا
 

    ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا 1-2-2

 7139.9 ةیبرعلا لودلا يف ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا كالھتسا مجح غلب

 ن م ب فلأ 7114.5 نم ةظوحلم ةروصب عجارت مث ،2016 ماع يف ي ن م ب فلأ

 يف رمتسی نأ عقوتیو .2019 ماع يف ي ن م ب فلأ 6888.2 ىلإ 2018 ماع يف ي

 .ي ن م ب فلأ 6450 ىلإ لصیل 19-دیفوك ةحئاج ببسب 2020 ماع يف ضافخنالا

 6052.3 نم ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا كالھتسا ضفخنا ءاضعألا لودلا يفو

 عقوتیو ،2019 ماع يف ي ن م ب فلأ 5758.2 ىلإ 2016 ماع يف ي ن م ب فلأ

 لودلا يف امأ .ي م ب فلأ 5400 ىلإ لصیل 2020 ماع يف ضافخنالا يف رمتسی نأ

 2019-2016 ةرتفلا لالخ ةرمتسم ةروصب كالھتسالا اذھ عفترادقف ىرخألا ةیبرعلا

 ي ن م ب فلأ 1130 ىلإ 2016 ماع يف ي ن م ب فلأ 1087.6 نم دادزا ثیح

  ة*()علا لودلا
11.7 %  

  ة*عانصلا لودلا
45.48 %  

 A@?يفوسلا داحتالا لود
 قباسلا

14.6% 

Eة*مانلا لودلا ة*ق  
28.39% 
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 ىلإ لصیل 2020 ماع يف كالھتسالا اذھ عجارتی نأ عقوتی نكل ،2019 ماع يف

   .19-دیفوك ةحئاج ببسب كلذو ،ي ن م ب فلأ 1050

 ،نیلوزاغلا ،زاغلا تیز يھو ،ةیلورتبلا تاجتنملا نم ةثالث كالھتسا لثمیو

 ةیلورتبلا تاجتنملا كالھتسا يلامجإ )%77.2( عابرأ ةثالث نم رثكأ دوقولا تیزو

 تغلبو ،%31.9 ىلإ زاغلا تیز ةصح تلصو ذإ 2020 ماع يف ةیبرعلا لودلا يف

 ةیقب صصح امأ .%18.2 دوقولا تیز ةصح تغلب امك ،%27.1 نیلوزاغلا ةصح

 لاسملا لورتبلا زاغ :يلی امك تعزوت دقف 2019 ماع يف ةیلورتبلا تاجتنملا

 ،)%1.5( تییزتلا تویز ،)%1.7( تلفسألا ،)%5.3( تارئاطلا دوقو ،)8.6%(

 روطت )21 -1( لكشلا نیبیو .)%5.1( ىرخألا تاجتنملاو ،)%0.7( نیسوریكلا

 2016 يماع لالخ ةیبرعلا لودلا يف ةیلورتبلا تاجتنملا كالھتسال يبسنلا عیزوتلا

 :2020و

 21 -1 لكشلا

  ،ةیبرعلا لودلا يف ةیلورتبلا تاجتنملا كالھتسال يبسنلا عیزوتلا

 )%(  2020 و 2016 يماع

 
 

 يف ملاعلا يف طفنلا كالھتسا يلامجإ نم %8.81 ةیبرعلا لودلا ةصح تغلبو

 ةیمانلا لودلل %40.42 لباقم %46.43 ةیعانصلا لودلا ةصح تغلبو ،2019 ماع

 .)22 -1( لكشلا حضوی امك ،قباسلا يتیفوسلا داحتالا لودل %4.34و
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 22 -1 لكشلا

 2019 ماع يف ىرخألا ةیلودلا تاعومجملاو ةیبرعلا لودلا يف طفنلا كالھتسا

)%( 

  
 BP Statistical Review of World Energy, June 2020 :ردصملا

 

 محفلا 1-2-3

 ماع يف ي ن م ب فلأ 167.7 نم ةیبرعلا لودلا يف محفلا كالھتسا عفترا

 ي ن م ب فلأ 228.1 ىلإ ،ءاضعألا لودلا يف ي ن م ب فلأ 69.3 اھنم ،2016

 ضفخنی نأ عقوتیو .ءاضعألا لودلا يف ي ن م ب فلأ 105.1 اھنم ،2019 ماع يف

 يف ي ن م ب فلأ 99 اھنم ،ي ن م ب فلأ 222 ىلإ 2020 ماع يف محفلا كالھتسا

 .ءاضعألا لودلا

 يف محفلا نم ملاعلا كالھتسا يلامجإ نم %0.33 ةیبرعلا لودلا تكلھتساو

 ةیعانصلا لودلل %20.34 لباقم %75.83 ةیمانلا لودلا ةصح تغلبو ،2019 ماع

 .قباسلا يتیفوسلا داحتالا لودل %3.5و

 ةیئامورھكلا ةقاطلا 1-2-4

 مجح ةلآضل ارظن ةیئامورھكلا ةقاطلا نم ةلیئض تایمك ةیبرعلا لودلا كلھتست

 لودلا كالھتسا يلامجإ غلبو .ةیئابرھكلا ةقاطلا جاتنإل ةمزاللا ةیئاملا رداصملا

 76.1 اھنم ،2019 ماع يف ي ن م ب فلأ 106.1 ةیئامورھكلا ةقاطلا نم ةیبرعلا

 ةیبرعلا لودلا
8.81% 

 ةیعانصلا لودلا
46.43% 

 داحتالا لود
 قباسلا يتیفوسلا

4.34% 
 

 ةیمانلا لودلا ةیقب
40.42% 
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 .ىرخألا ةیبرعلا لودلا يف ي ن م ب فلأ 30و ءاضعألا لودلا يف ي ن م ب فلأ

  .2020 ماع يف ىوتسملا اذھ دنع ةیئامورھكلا ةقاطلا كالھتسا رقتسی نأ عقوتیو

 ةقاطلا نم ملاعلا كالھتسا يلامجإ نم %0.45 ةیبرعلا لودلا تكلھتساو

 %32.69 لباقم %60.98 ةیمانلا لودلا ةصح تغلبو ،2019 ماع يف ةیئامورھكلا

 .قباسلا يتیفوسلا داحتالا لودل %5.88و ةیعانصلا لودلل

 ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ .2

  درفلا بیصن طسوتمو ةقاطلا كالھتسا يلامجإ 2-1

 يلامجإ يف لقث نم ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا ھلثمی امل ارظن

 يف تدرو يتلا ةقاطلا كالھتسا تاھاجتا نإف ةیبرعلا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا

 تدھش ثیح ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا تاروطت ىلع قبطنت ةقباسلا ةرقفلا

 اذھ عفترا نأ دعب ذإ ةقاطلا كالھتسا تایوتسم يف تابلقت 2020-2016 ةرتفلا

 2016 ماع يف ي ن م ب فلأ 12770.9 ىلإ لصیل %1.6 لدعمب كالھتسالا

 دادزا مث ،ي ن م ب فلأ 12603.7 ىلإ لصیل %1.3 لدعمب 2017 ماع يف عجارت

 ،ي ن م ب فلأ 12987.4 ىلإ لصیل %3 نع وبری لدعمب 2018 ماع يف

 مث ،ي ن م ب فلأ 12917 ىلإ لصیل %0.5 لدعمب 2019 ماع يف اھدعب ضفخناو

 صلقتی نأ عقوتی يذلا كالھتسالا اذھ طوبھ يف ببستتل 19-دیفوك ةحئاج تءاج

 كلھتسی نأ عقوتیو  .2020 ماع يف ي ن م ب فلأ 12275 غلبیل %5 لدعمب

 ،ءاضعألا لودلا نم سمخ يف 2020 ماع يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ نم 78.5%

 مجح لصی نأ عقوتیو .قارعلاو ،رئازجلا ،تارامإلا ،رصم ،ةیدوعسلا :يھو

 رصم ،)ي ن م ب فلأ 3962( ةیدوعسلا :يلی امك لودلا هذھ يف كالھتسالا

 1220.3( رئازجلا ،)ي ن م ب فلأ 1479( تارامإلا ،)ي ن م ب فلأ 1817.1(

 ءاضعألا لودلا ةیقب يف امأ .)ي ن م ب فلأ 1160.6( قارعلاو ،)ي ن م ب فلأ

 رطق :ةیلاتلا تایوتسملا ىلإ 2020 ماع يف ةقاطلا كالھتسا مجح لصی نأ عقوتیف

 ،)ي ن م ب فلأ 345( ایبیل ،)ي ن م ب فلأ 668( تیوكلا ،)ي ن م ب فلأ 910(
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 فلأ 187( ةیروسو ،)ي ن م ب فلأ 211( سنوت ،)ي ن م ب فلأ 315( نیرحبلا

 لودلا يف ةقاطلا كالھتسا )18 -1( لودجلاو )23 -1( لكشلا حضویو .)ي ن م ب

 .2020 ماعو 2016 ماع يف ءاضعألا

 23 -1 لكشلا

 2020و 2016 يماع يف ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا

 )موی / طفن ئفاكم لیمرب فلأ(

 
 .تامولعملا كنب ،لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا
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 ةسوملم ةروصب ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا نم درفلا كالھتسا لدعم ضفخنا

 م ب( طفن ئفاكم لیمرب 18.4 نم لدعملا اذھ عجارت ذإ 2020-2016 ةرتفلا لالخ

 عیمج يف عجارتلا اذھ لصحو .2020 ماع يف ن م ب 16.3 ىلإ 2016 ماع يف )ن

 نم درفلا كالھتسا لدعم غلبی نأ عقوتیو .قارعلاو سنوت ءانثتساب ءاضعألا لودلا

 نیرحبلا ،)ن م ب 112.7( رطق :يلی امك 2020 ماع يف ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا

 41.2( ةیدوعسلا ،)ن م ب 50.9( تیوكلا ،)ن م ب 56( تارامإلا ،)ن م ب 69.7(

 ،)ن م ب 10( رئازجلا ،)ن م ب 10.6( قارعلا ،)ن م ب 18.4( ایبیلو ،)ن م ب

 )24-1( لكشلا حضویو .)ن م ب 4.1( ةیروسو ،)ن م ب 6.5( رصمو سنوت

 .ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا نم درفلا كالھتسا لدعم

 24-1 لكشلا

 2020 ماع يف ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا نم درفلا كالھتسا لدعم

  )طفن ئفاكم لیمرب(

 
  .تامولعملا كنب ،لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصم

 

 ردصملا قفو ةقاطلا كالھتسا 2-2

 يعیبطلا زاغلاو طفنلا رداصم ىلع ةلماك ھبش ةروصب ءاضعألا لودلا دمتعت

 2018 ماع يف %98.6 نیردصملا نیذھ ةصح غلبت ثیح ةقاطلا نم اھتاجایتحا دسل

 لصت نأ عقوتیو .2020 ماع يف ةصحلا هذھ دنع رقتست نأ عقوتیو ،2019 ماعو

 ماع يف ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ يف ةقاطلا رداصم ةمھاسم
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 محفلا ،)%44( طــــفنلا ،)%54.6( يعیبطلا زاـــــغلا :ةیلاتلا بسنلا دنع 2020

 لودـــجلاو )25 -1( لكشلا حـــضویو .)%0.6( ةیئامورھكلا ةقاطلاو ،)0.8%(

 .2020 ماع يف ردصملا بسح ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا )19 -1(

 25 -1 لكشلا

 2020 ماع يف ردصملا قفو ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسال يبسنلا عیزوتلا

)%( 

 
  .تامولعملا كنب ،لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا
 

 

  يعیبطلا زاغلا
54.58% 

  ةیلورتبلا تاجتنملا
43.99% 

 محفلا
0.81% 

 ةیئامورھكلا ةقاطلا
0.62% 

  ي ن م ب نویلم12.275 : يلامجإلا
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 يعیبطلا زاغلا 2-2-1

 %2 نع الیلق وبری لدعمب ءاضعألا لودلا يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا عفترا

 ماع يف ي ن م ب فلأ 6567.8 نم دادزا ثیح 2019-2016 ةرتفلا لالخ ایونس

 لدعمب صلقتی نأ عقوتی نكل ،2019 ماع يف ي ن م ب فلأ 6977.6 ىلإ 2016

 .19-دیفوك ةحئاج ریثأتب كلذو ،ي ن م ب نویلم 6.7 ىلإ لصیل 2020 ماع يف 4%

 دق ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ يف يعیبطلا زاغلا ةصح نإف ھیلعو

 لصت نأ اھل عقوتیو ،2019 ماع يف %54 ىلإ 2016 ماع يف %51.4 نم تعفترا

 .2020 ماع يف %54.6 ىلإ

 :يھو ،لود سمخ يف ةیسیئر ةروصب يعیبطلا زاغلا كالھتسا متیو 

 لودلا هذھ ةصح لصت نأ عقوتیو .رطقو ،رئازجلا ،رصم ،تارامإلا ،ةیدوعسلا

 ماع يف ءاضعألا لودلا يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا يلامجإ نم %82.3 ىلإ سمخلا

 :يلی امك ءاضعألا لودلا كالھتسا يلامجإ نم لودلا هذھ صصح تغلب ثیح 2020

 ،)%11.8( رئازجلا ،)%15( رصم ،)%16.9( تارامإلا ،)%27.9( ةیدوعسلا

 يعیبطلا زاغلا كالھتسا )20 -1( لودجلاو )26 -1( لكشلا نیبیو .)%10.9( رطقو

  .2020 ماعو 2016 ماع يف ءاضعألا لودلا يف

 26 -1 لكشلا

 2020و 2016 يماع يف ءاضعألا لودلا يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا

 )موی / طفن ئفاكم لیمرب فلأ(

 
  .تامولعملا كنب ،لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا
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 ةیمھألا بسح كلذو ،تائف ثالث نمض ءاضعألا لودلا فینصت نكمیو

 ماع يف لودلا هذھ يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ يف يعیبطلا زاغلا ةمھاسمل ةیبسنلا

 :يھ تائفلا هذھو ،2020

 ةقاطلا تابلطتم ةیطغتل يعیبطلا زاغلا ىلع ایساسأ ادامتعا دمتعت يتلا لودلا -

 مادختسا نم %50 نع يعیبطلا زاغلا ةصح اھیف دیزت يتلا لودلا يھو ،اھیف

 ،تارامإلا ،رطق ،نیرحبلا :يھو ،لود سمخ نم ةئفلا هذھ فلأتتو .ةقاطلا

 يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ نم يعیبطلا زاغلا ةصح تغلبو .رصمو ،رئازجلا

 ،)%80.2( رطق ،)%90.5( نیرحبلا :يلی امك 2019 ماع يف لودلا هذھ

  .)%55.3( رصمو ،)%64.7( رئازجلا ،)%76.4( تارامإلا
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اعتمادا   - تعتمد  التي  الالدول  على  مر  الطبيعي  غازرئيسيا  الةةلرية ع  ةقع  لبةت 

% 50  -%33ن  ب  ح ع اليةة الةب ي  مة    ح ف هةو الر  تررا  لدوعا هة  وه   ف

ال اسرخدا   وه  وع ع  أ ب اليئع  هذه   ن  وترض  .ةةقعمن  السي  يع     ت نس   :   

الةب ي     ح ع  بلي و  .ل ب ةو   الك ي   يل :   اسره ا ف   اليةة  الدوع ك ة    هذه 

   .%(40.6) ل ب ةو    %(45.7)   الك ي   %( 46.9)  يع السي   %(49.8) ت نس 

اليئع     لطبيعيا  تمادا ثانويا على الغازد اعالدول التي تعتم - ولر ن    وتضم هذه 

 الةةقع ا  ره س  اإج ةل  ف   بلي  ح ع اليةة الةب ي . واليراا و   س  يع  ةوه 

و 32.1  اليرااو   س  يع   ف الر ال %  %25  )ويب ن    .ملم    (27  -1الشكل 

ف     عالةةقمن    مرةلبةتهةلب ع  لر ي   ةب  ملم اليةة الألمضةء  الدوع  امر ة  اجع    

 . 2020 ة م

 27 -1الشكل 
 طاقة الإجمالي استهالك  الطبيعي فيالستهالك الغاز  األهمية النسبية

 2020 ا األعضاء في علدول في ا
 )%( 

 
 منظمة األقطار العربية املصدرة للبرتول، بنك املعلومات.   املصدر:

%    54.6االعضاء الدول  متوسط 
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 ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا 2-2-2

 

 لالخ ءاضعألا لودلا يف ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا كالھتسا ذختا

 ب فلأ 6052.3 نم كالھتسالا اذھ ضفخنا ثیح ابلقتم اراسم 2019-2016 ةرتفلا

 ىلإ داع مث 2017 ماع يف ي ن م ب فلأ 5860.5 ىلإ 2016 ماع يف ي ن م

 ةیناث ةرم ضافخنالا ىلإ داعو ،2018 ماع يف ي ن م ب فلأ 6002.7 ىلإ عافترالا

 اذھ لجس دقف ھیلعو .2019 ماع يف ي ن م ب فلأ 5758.2 غلبیل 2019 ماع يف

 نأ عقوتیو .2019-2016 ةرتفلا لالخ ایونس %1.6 لدعمب اعجارت كالھتسالا

 ن م ب نویلم 5.4 ىلإ لصیل %6.2 لدعمب 2020 ماع يف كالھتسالا اذھ صلقتی

  .19-دیفوك ةحئاج ببسب كلذو ،ي

 تاجتنملا نم سوملم كالھتسا تاذ لود عبرأ ءاضعألا لودلا نمض دجوتو

 .رئازجلاو ،رصم ،قارعلا ،ةیدوعسلا :يھ لودلا هذھو ،ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا

 يف ي ن م ب نویلم 2.1 ىلإ 2020 ماع يف كالھتسالا اذھ لصی نأ عقوتیو

 يف ي ن م ب فلأ 720 ىلإو ،قارعلا يف ي ن م ب فلأ 860 ىلإو ،ةیدوعسلا

 ةیلورتبلا تاجتنملا كالھتسا لكشیو .رئازجلا يف ي ن م ب فلأ 420 ىلإو ،رصم

 كالھتسا يلامجإ )%75.9( عابرأ ةثالث نم رثكأ عبرألا لودلا هذھ يف ماخلا طفنلاو

 كالھتسا امأ .2020 ماع يف ءاضعألا لودلا يف ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا

 نأ عقوتیف 2020 ماع يف ءاضعألا لودلا ةیقب يف ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا

 ب فلأ 300( تارامإلا ،)ي ن م ب فلأ 360( تیوكلا :ةیلاتلا تایوتسملا ىلإ لصی

 120( ةیروس ،)ي ن م ب فلأ 180( رطق ،)ي ن م ب فلأ 205( ایبیل ،)ي ن م

 .)ي ن م ب فلأ 30( نیرحبلاو ،)ي ن م ب فلأ 105( سنوت ،)ي ن م ب فلأ

  .)21 -1( لودجلا
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 ةیلورتبلا تاجتنملا ةصح ةیحان نم نیتئف ىلإ ءاضعألا لودلا فینصت نكمیو

 نم ىلوألا ةئفلا فلأتتو .2020 ماع يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ يف ماخلا طفنلاو

 تاجایتحا فصن نم رثكأ يطغت ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا لازت ام يتلا لودلا

 ةیروس ،)%74.1( قارعلا :يھو ،لود سمخ نم ةئفلا هذھ لكشتتو .اھیف ةقاطلا

 ةئفلا لثمتتو .)%53( ةیدوعسلاو ،)%53.9( تیوكلا ،)%59.4( ایبیل ،)64.2%(

 تاجایتحا فصن نم لقأ ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا لكشت يتلا لودلا نم ةیناثلا

 رصم ،)%49.8( سنوت :يھو ،لود تس ةئفلا هذھ نمضتتو .اھیف ةقاطلا

 نیرحبلاو ،)%19.8( رطق ،)%20.3( تارامإلا ،)%34.4( رئازجلا ،)39.6%(

)9.5%(.  
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 ةیئامورھكلا ةقاطلاو محفلا 2-2-3

 ،ةیئامورھكلا ةقاطلاو محفلا نم ةریغص تایمك ءاضعألا لودلا كلھتست

 ماع يف ي ن م ب فلأ 175 نیردصملا نیذھ نم كالھتسالا مجح لصی نأ عقوتیو

       لودجلا يف جضوم وھ امك ،ةقاطلا كالھتسا يلامجإ نم %1.4 يأ ،2020

  .)23 -1( لودجلاو )22 -1(
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 ةقاطلا ةفاثك -3

 نم لك ىلع ءانب ھباستحا مت يذلا ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا ةفاثك رشؤم لدی

 كنبلا تانایب ىلعو ةقاطلا كالھتسا لوح ةماعلا ةنامألل عباتلا تامولعملا كنب تانایب

 16 يف ةروشنملا 2010 ماعل ةتباثلا راعسألاب يلامجإلا يلحملا جتانلا لوح يلودلا

 ةیروس ءانثتسا دعب( ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا ةفاثك رشؤم نأ ىلع 2020 ربمسید

 رالود نویلم 1 لكل طفن ئفاكم لیمرب 2133 نم ضفخنا دق )تانایبلا رفوت مدعل

 لكل طفن ئفاكم لیمرب 2058 ىلإ 2016 ماع يف يلامجإلا يلحملا جتانلا نم يكیرمأ

 نأ ىلإ رشؤملا اذھ يف نسحتلا اذھ دوعیو .2019 ماع يف يكیرمأ رالود نویلم 1

 ءانثتسا دعب( ءاضعألا لودلا يف 2010 ماعل ةتباثلا راعسألاب يلامجإلا يلحملا جتانلا

 2019-2016 ةرتفلا لالخ ایونس %1.6 لدعمب عفترا دق )تانایبلا رفوت مدعل ةیروس

 نوكت ىتح ةیروس ءانثتسا دعب( لودلا هذھ يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ عفترا امنیب

  .اھسفن ةرتفلا لالخ ایونس %0.4 لدعمب )ةسناجتم تانایبلا

 حوارتی يذلا رشؤملا اذھب قلعتی امیف ءاضعألا لودلا نیب ظوحلم نیابت دجویو

 يلحملا جتانلا نم يكیرمأ رالود نویلم 1 لكل طفن ئفاكم لیمرب 1385 نیب ام

 يف نیرحبلا يف طفن ئفاكم لیمرب 3477و 2019 ماع يف تارامإلا يف يلامجإلا

 .)28 -1( لكشلاو )24 -1( لودجلا يف حضوم وھ امك ،ھسفن ماعلا
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 28 -1 لكشلا

 2019و 2016 يماع ،ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا ةفاثك روطت
 )2010 راعسأب يكیرمأ رالود نویلم /طفن ئفاكم لیمرب(

 
    يف يلامجإلا يلحملا جتانلا تانايبو لورتبلل ةردصملا ةيبرعلا راطقألا ةمظنمل تامولعملا كنب يف ةقاطلا كالهتسا تانايب نم قتشم :ردصملا

   .يلودلا كنبلا تانايب ةدعاق
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 ةیلحملا راعسألا -4

 يـف ةـیلورتبلا تاجتنملا راعسأ ضیفختب ءاضعألا لودلا نم لود سمخ تماق

 ،رطق ،ةیدوعسلا ،سنوت ،تارامإلا :يھ لودلا هذھو ،2020 ماع يف ةیلحملا اھقاوسأ

 لاــسملا لورــتبلا زاــغ نــم لــك راعــسأ ضیــفخت ىــلإ تاراــمإلا تدــمعو .رــصمو

 تـضفخو .نیلوزاـغلا راعـسأ سنوـت تـضفخ اـمك .لزیدـلا /زاغلا تیزو نیلوزاغلاو

 .لزیدـلا /زاـغلا تیزو نیسوریكلا راعسأ تعفر امنیب ،نیلوزاغلا راعسأ نم ةیدوعسلا

 راعــسأ رــصم تــضفخو .لزیدــلا/زاغلا تــیزو نیلوزاــغلا راعــسأ رــطق تــضفخو

 رـئازجلا تـعفر اـمك .زاـغلا تـیز راعـسأ نیرـحبلا تـعفرو .نیسوریكلاو نیلوزاغلا

 راعـسأ ترقتـساو .نیـسوریكلا راعسأ تیوكلا تعفرو .زاغلا تیزو نیلوزاغلا راعسأ

 تـناك يذـلا ىوتـسملا دـنع 2020 ماـع يـف ةـیلحملا قاوسألا يف ةیلورتبلا تاجتنملا

 )25 -1( لودـجلا نیـبیو .اـیبیلو ،قارـعلا ،ةیروـس نـم لـك يـف 2019 ماع يف ھیلع

 ةـیبرعلا لودـلاو ءاضعألا لودلا نم لك يف 2020 ماع يف ةدمتعملا ةدیدجلا راعسألا

  .ىرخألا
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 لودلا يف ةفلتخملا ةقاطلا رداصم كالھتسال ةیلبقتسملا قافآلا :اسماخ
 2040 ماع ىتح ءاضعألا

 يف ةقاطلا كالھتسا روطت لوح ةماعلا ةنامألا اھتدعأ يتلا ةساردلا ریشت

 جئاتنلا ىلا ،)ةراشإلا( ساسألا ویرانیس بسحو ،ةیلبقتسملا ھقافآو ءاضعألا لودلا

  :ةیلاتلا

 لودلا يف ةیلوألا ةقاطلا رداصم كالھتسا يلامجإ دھشی نأ عقوتملا نم

 21.5 يلاوح غلبیل ،)2040 -2018( ةرتفلا لالخ %2.1 ھلدعمً اومن ءاضعألا

 كالھتسا يف ومنلا عراست زواجتی نأ عقوتملا نمو .2040 ماع ي ن م ب نویلم

 هریظن كلذكو يملاعلا لدعملا ءاضعألا لودلا ةعومجم يف ةیلوألا ةقاطلا رداصم

 امك .2040 ماع ىتح ةدتمملا ةرتفلا لالخ ىرخألا ةیلودلا تاعومجملا بلغأ يف

 رداصملا مھأ نیب ةعبارلا ةبترملا يف ءاضعألا لودلا ةعومجم لحت نأ عقوتی

 ةرتفلا لالخ ةیلوألا ةقاطلا رداصم ىلع يملاعلا بلطلا يلامجإ يف ةدایزلل ةیسیئرلا

 يف ةعقوتملا ةدایزلا يلامجإ نم %9 وحنب مھاست نأ عقوتی ثیح ،)2040 – 2018(

  .ةرتفلا لالخ ةیلوألا ةقاطلا رداصم ىلع يملاعلا بلطلا

 ةدایزلا يلامجإ نم %89 نم رثكأ يعیبطلا زاغلاو طفنلا بلی نأ عقوتملا نمو

 ةرتفلا لالخ ءاضعألا لودلا يف ةیلوألا ةقاطلا رداصم كالھتسا يف ةعقوتملا

 نأ عقوتی امك ،مویلا/طفن ئفاكم لیمرب نویلم 7.8 وحنب ةردقملاو )2040– 2018(

  .%11 يھو ةیقبتملا ةبسنلا ةیبلت يف ةیوونلاو ةددجتملا تاقاطلا مھاست

 رداصملا عیمج نیب نم ربكألا ةصحلاب يعیبطلا زاغلا مھاسی نأ عقوتملا نمو

 ةبسنب ،2040و 2018 يماع نیب ام ةقاطلا كالھتسا يف ةعقوتملا ةدایزلا نم ةیلوألا

 ھتصح زواجتت نأ عقوتی يذلا طفنلا ھیلی ،ةعقوتملا ةدایزلا يلامجإ فصن نم براقت

 تاقاطلا ةصح غلبت نأ عقوتی امنیب ،ةعقوتملا ةدایزلا يلامجإ نم %40 ةبسن

  .%3.4 ةیوونلا ةقاطلاو %7.3 وحن ةددجتملا

 ةقاطلا جیزم ىلع يعیبطلا زاغلاو طفنلا ةنمیھ رمتست نأ عقوتملا نمو

 نأ عقوتی ثیح 2040 ماع ىتح ةدتمملا ةرتفلا لالخ ءاضعألا لودلا يف ةكلھتسملا
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 ةكلھتسملا ةیلوألا ةقاطلا رداصم جیزم نم %49.7 وحن يعیبطلا زاغلا ةصح غلبت

 وحن ةددجتملا تاقاطلاو ،%44.9 يلاوح طفنلا ةصح غلبت امنیب ،2040 ماع

 دھشی نأ عقوتملا نمو .%0.2 محفلاو ،%1.3 يلاوح ةیوونلا ةقاطلاو ،3.8%

              ةرتفلا لالخ %1.8 ھلدعمً اومن ءاضعألا لودلا يف طفنلا كالھتسا

 ومنلا زواجتی نأ عقوتی .2040 ماع ي ب نویلم 9.7 يلاوح غلبیل ،)2040 -2018(

 بلغأ يف هریظن كلذكو يملاعلا لدعملا ءاضعألا لودلا يف طفنلا كالھتسا يف

 يف ءاضعألا لودلا ةصح عفترتل ،2040 ماع ىتح ىرخألا ةیلودلا تاعومجملا

 لحت نأ عقوتملا نم .2040 ماع %9.6 وحن ىلإ طفنلل يملاعلا كالھتسالا نم كباوأ

 بلطلا يلامجإ يف ةدایزلل ةیسیئرلا رداصملا مھأ نیب ةعبارلا ةبترملا ءاضعألا لودلا

 لودلا مھاست نأ عقوتی ثیح ،)2040 – 2018( ةرتفلا لالخ طفنلا ىلع يملاعلا

 يملاعلا بلطلا يلامجإ يف ةعقوتملا ةیفاصلا ةدایزلا عبر نم براقی امب ءاضعألا

 .ةرتفلا هذھ لالخ طفنلا ىلع

 ھلدعمً اومن ءاضعألا لودلا يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا دھشی نأ عقوتملا نم

 ماع ي ن م ب نویلم 10.7 يلاوح غلبیل ،)2040 -2018( ةرتفلا لالخ 2.1%

 يف ومنلا زواجتی نأ عقوتی .2018 ماع ي ن م ب نویلم 6.7 ـب ةنراقم 2040

 ةرتفلا لالخ يملاعلا لدعملا ءاضعألا لودلا ةعومجم يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا

 كالھتسالا نم كباوأ يف ءاضعألا لودلا ةصح عفترتل ،2040 ماع ىتح ةدتمملا

 لودلا لحت نأ عقوتی امك .2040 ماع %11.5 يلاوح ىلإ يعیبطلا زاغلل يملاعلا

 بلطلا يلامجإ يف ةدایزلل ةیسیئرلا رداصملا مھأ نیب ةعبارلا ةبترملا ءاضعألا

 مھاست نأ عقوتی ثیح ،)2040 – 2018( ةرتفلا لالخ يعیبطلا زاغلا ىلع يملاعلا

 ىلع يملاعلا بلطلا يلامجإ يف ةعقوتملا ةدایزلا نم %12.6 وحنب ءاضعألا لودلا

 .ةرتفلا كلت لالخ يعیبطلا زاغلا

 نیب ومنلا تالدعم عرسأ ةددجتملا تاقاطلا كالھتسا ققحی نأ عقوتملا نمو

 %5.4 ىلإ لصی لدعمب كباوأ يف ءاضعألا لودلا يف ىرخألا ةیلوألا رداصملا

 ماع ي ن م ب فلأ 825 يلاوح كالھتسالا غلبیل ،)2040 – 2018( ةرتفلا لالخ
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 رداصم نم ءاضعألا لودلا كالھتسا يف ةدایزلا بلغأ يتأت نأ عقوتملا نم .2040

 عقوتی يتلا ،تیوكلاو تارامإلاو رئازجلاو ةیدوعسلاو رصم نم ةددجتملا تاقاطلا

 ءاضعألا لودلا كالھتسا يف ةعقوتملا ةدایزلا نم %87 نم رثكأب ةعمتجم مھاست نأ

 لخدی نأ عقوتملا نمو  .)2040 -2018( ةرتفلا لالخ ةددجتملا ةقاطلا رداصم نم

 نم ءابرھك دیلوت ةطحم لوأ ةطحم لوخد عم ،يوونلا يدانلا ءاضعألا لودلا

 ةیوونلا ةقاطلل ةكارب عورشم نم 2018 ماع لالخ لیغشتلا ةلحرم ةیوونلا ةقاطلا

 لودلاب ةیوونلا ةقاطلا كالھتسا غلبی نأ عقوتی امك ،ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلودب

 .2040 ماع ي ن م ب فلأ 285 يلاوح ءاضعألا

 يف ةقاطلا رداصم كالھتسال ةیلبقتسملا تاعقوتلا )1-26( لودجلا حضویو

 يف عقوتملا روطتلا )1-27( لودجلا نیبی امك ،2040 ماع ىتح ءاضعألا لودلا

  .2040 ماع ىتح ءاضعألا لودلا يف اھكالھتسا يلامجإ نم ةقاطلا رداصم صصح

 )1-26( لودجلا
 2040 ماع ىتح ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا رداصم كالھتسال ةیلبقتسملا تاعقوتلا

 
  تایلاعف يف ةمدقم ،"2040 ماع ىتح ةیبرعلا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا تاعقوت" ةقرو ،ةیداصتقالا ةراإلا ،كباوأ ةمظنم :ردصملا

 .2018 ،رشع يداحلا يبرعلا ةقاطلا رمتؤم

 
  )1-27( لودجلا

 لودلا يف اھكالھتسا يلامجإ نم ةقاطلا رداصم صصح يف عقوتملا روطتلا
  2040 ماع ىتح ءاضعألا

 
  تایلاعف يف ةمدقم ،"2040 ماع ىتح ةیبرعلا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا تاعقوت" ةقرو ،ةیداصتقالا ةراإلا ،كباوأ ةمظنم :ردصملا

 .2018 ،رشع يداحلا يبرعلا ةقاطلا رمتؤم

الجدول )26-1(
الجدول )27-1(

الجدول )26-1(

الجدول )27-1(



الفصل الثاين

التطورات العاملية والعربية يف استكشاف 
واحتياطي وإنتاج مصادرالطاقة
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 الفصل الثاني 

 استكشاف  في والعربية العالمية  التطورات

 الطاقة مصادر وإنتاج  واحتياطي

 أوال: النفط والغاز 

   والعالم العربية الدول في واإلنتاج لالستكشاف  العام  الوضع -1

العالم في مطلع عام   الذي تسبب باضطراب في سوق الصناعة   19-انتشار وباء كوفيد   2020شهد 

البترولية لم يشهد له التاريخ مثيالً من قبل. إذ تم إغالق الحدود بين معظم دول العالم، وتوقف الطيران  

د من النشاطات  التجاري، كما فرضت أغلب دول العالم حظر تجول كلي أو جزئي، وتوقفت بالتالي العدي

الصناعية والتجارية. ساهمت هذه العوامل في انخفاض استهالك النفط والمشتقات النفطية، مما كان له  

النفطبارز  دور   على  الطلب  تراجع  عام    في  من  األول  النصف  شهدت  كما    .2020وخاصة خالل 

الشركات صعوبة في    وجدت في عدد عقود النفط والغاز، حيث  تراجعاً  صناعة النفط والغاز العالمية  

أسعار النفط والتحديات التشغيلية   وتراجع  ،  واجهت رؤوس األموالالعوائق التي  بسبب  قدماً  المضي  

 . 19-وباء كوفيد بسبب تفشي 

إلى أنه ولمواجهة الطلب على النفط خالل السنوات ألبحاث الطاقة    Rystad Energyشركة  وأشارت  

االستكشاف، وضخ نفقات رأسمالية تناهز  أسواق  تنشيط  (، فال بد من  2050ثالثين القادمة )حتى عام  ال

 . فيها تريليون دوالر 3

فعلى  ،  2020% خالل عام  30بأكثر من    واإلنتاجانخفضت االستثمارات في مجال االستكشاف  وقد  

عن تخفيض ميزانيتها    سيةتونال  الجمهوريةسبيل المثال، أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والمناجم في  

في   * مليون دينار تونسي   2157مليون دينار تونسي، مقابل    679%، لتصبح  68بأكثر من    2021لعام  

. وبينت الوزارة أن السبب الرئيسي وراء ذلك كان خفض دعم المحروقات في البالد، عالوة 2020عام  

  .% 14.7على تراجع النفقات االستثمارية بنحو  

االستكشاف  انخفضت  كما   من  واإلنتاج  استثمارات  في  50بأكثر  السجيل  وغاز  زيت  مجال  في   %

، حيث تراجعت االستثمارات من  IEAكالة الطاقة الدوليةبحسب بيانات و  الواليات المتحدة األمريكية

 
 . 12/2020/ 3دينار تونسي، بحسب سعر الصرف المعلن على موقع البنك المركزي التونسي في 2.72الدوالر األمريكي يساوي  *
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 الفصل الثاني 

 استكشاف  في والعربية العالمية  التطورات

 الطاقة مصادر وإنتاج  واحتياطي

 أوال: النفط والغاز 

   والعالم العربية الدول في واإلنتاج لالستكشاف  العام  الوضع -1

العالم في مطلع عام   الذي تسبب باضطراب في سوق الصناعة   19-انتشار وباء كوفيد   2020شهد 

البترولية لم يشهد له التاريخ مثيالً من قبل. إذ تم إغالق الحدود بين معظم دول العالم، وتوقف الطيران  

د من النشاطات  التجاري، كما فرضت أغلب دول العالم حظر تجول كلي أو جزئي، وتوقفت بالتالي العدي

الصناعية والتجارية. ساهمت هذه العوامل في انخفاض استهالك النفط والمشتقات النفطية، مما كان له  

النفطبارز  دور   على  الطلب  تراجع  عام    في  من  األول  النصف  شهدت  كما    .2020وخاصة خالل 

الشركات صعوبة في    وجدت في عدد عقود النفط والغاز، حيث  تراجعاً  صناعة النفط والغاز العالمية  

أسعار النفط والتحديات التشغيلية   وتراجع  ،  واجهت رؤوس األموالالعوائق التي  بسبب  قدماً  المضي  

 . 19-وباء كوفيد بسبب تفشي 

إلى أنه ولمواجهة الطلب على النفط خالل السنوات ألبحاث الطاقة    Rystad Energyشركة  وأشارت  

االستكشاف، وضخ نفقات رأسمالية تناهز  أسواق  تنشيط  (، فال بد من  2050ثالثين القادمة )حتى عام  ال

 . فيها تريليون دوالر 3

فعلى  ،  2020% خالل عام  30بأكثر من    واإلنتاجانخفضت االستثمارات في مجال االستكشاف  وقد  

عن تخفيض ميزانيتها    سيةتونال  الجمهوريةسبيل المثال، أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والمناجم في  

في   * مليون دينار تونسي   2157مليون دينار تونسي، مقابل    679%، لتصبح  68بأكثر من    2021لعام  

. وبينت الوزارة أن السبب الرئيسي وراء ذلك كان خفض دعم المحروقات في البالد، عالوة 2020عام  

  .% 14.7على تراجع النفقات االستثمارية بنحو  

االستكشاف  انخفضت  كما   من  واإلنتاج  استثمارات  في  50بأكثر  السجيل  وغاز  زيت  مجال  في   %

، حيث تراجعت االستثمارات من  IEAكالة الطاقة الدوليةبحسب بيانات و  الواليات المتحدة األمريكية
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، وقد أشارت 2020مليار دوالر في عام    45، إلى نحو  2019  -2018  ي مليار دوالر بين عام   100

لم يعد من وفي ظل تخوف المستثمرين من ضبابية األسواق،  إلى أنه    2020لعام    * الوكالة في منظورها 

أو ركودها، كما   نفس القدر السابق لمواجهة اضطرابات األسواقالممكن االعتماد على زيت السجيل ب 

 يلعب دوراً حيوياً في هذا المجال.  كان عليه الحال خالل السنوات القليلة السابقة حين كان زيت السجيل  

التي يمكن للمنتجين التقليديين من خاللها    الوتيرة  بارتفاعوكالة الطاقة الدولية  أقرت  من جهة أخرى  

ثالث سنوات في المتوسط للوصول  نحو  إنتاج جديد إلى السوق، حيث تستغرق المشاريع الجديدة  ضخ  

هناك احتماالً  عدم اليقين بشأن الطلب العالمي على النفط يعني أن  رأت أن  لكنها  .  إلى اإلنتاج األول

إنتاج النفط  . ورأت وكالة الطاقة الدولية أن  المشاريع الجديدةلعزوف المنتجين عن اإلسراع في تطوير  

  700، وهو رقم يقل بنحو  2025مليون ب/ي في عام   27.7في دول أمريكا الشمالية سوف يصل إلى  

عادت لتقول إن الطلب  ها  إال أن  .19-قبل انتشار كوفيد   2019ألف ب/ي عن توقعاتها المنشورة في عام  

صل إلى ذروته خالل العقدين القادمين كما يتوقع البعض، بل ربما يكون شبه  العالمي على النفط لن ي 

مليون    104.1كالة أن يصل الطلب على النفط إلى  وثابت أو أعلى بقليل من مستواه الحالي، وتتوقع ال

 .2019في عام   مليون ب/ي 97.9، مقابل 2040ب/ي في عام  

آخر،   صعيد  البترولية  على  الصناعة  في  العمل  الطريق وصل  تفتح  ربما  جديدة  آفاق  إلى 

وفي هذا المجال   Pre Saltللوصول إلى المكامن الصعبة، وخاصة تلك الموجودة تحت طبقات الملح  

عن الوصول إلى مكمن نفطي وغازي تحت طبقات الملح عبر بئر    †الصينية   CNPCأعلنت مؤسسة  

ي من  /3ألف م  49تبارها ما يقارب  م، وأنتجت عند اخ  9000فرت إلى عمق  ح  تعتبر األعمق في آسيا،  

عدة آبار شديدة العمق على    800الغاز وأكثر من   ب/ي من النفط. وكانت المؤسسة قد حفرت سابقاً 

 م.  8100قارب عمقهما  §م، وبئران  7000زاد عمقها عن   ‡اليابسة، منها ثالثة آبار 

يعتبر الوصول إلى مكامن تحت طبقات الملح أمراً له تعقيداته الخاصة سواء من ناحية تفسير المسوحات  

في هذا المجال، خاصة   الزلزالية، أو من ناحية الحفر، لكن تجربة البرازيل شجعت على السير قدماً 

مليون    664نحو    ، منها2019مليار برميل من النفط في عام    1بعد أن تجاوز إنتاج البرازيل عتبة  

مليار متر مكعب من الغاز   44.7  البرازيل  من مكامن تحت طبقات الملح. كما أنتجت أنتجت  برميل  

 مليار متر مكعب من مكامن تحت طبقات الملح. 26منها نحو 

 
* World Energy Outlook 2020 
† China National Petroleum Corporation 
‡ Moshen-1 ،Fenshui-1 ،Lundong-1 
§ Keshen-21)8098 m( ، Wutan-1 )8060 m( . 
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ها القارة األفريقية، أعلنت السنغال عن أول توفي ضوء االكتشافات الحديثة التي شهد   ثانية،من ناحية  

والذي يشتق اسمه من الدول التي   MSGBCض استكشافية الثني عشر قاطعاً في حوض  جولة عرو

ومع    .C، وغينيا كوناكري  GB، وغينيا بيساو  G، وغامبيا  S، والسنغال  Mتطل عليه وهي موريتانا  

أفريقيا،   بمناطق غرب  العالمي  للبترول"  شركة  وقعت تزايد االهتمام  النفط   "قطر  اتفاقية مع شركة 

القاطع  % في  30تستحوذ بموجبها على حصة تبلغ    Total، ومع شركة  Sonangol  أنغوالفي  الوطنية  

قبالة  الواقع    48   . مربعكم    3600مساحة تقارب  على    ، والممتد أنغوالسواحل  في المياه العميقة جداً 

تستحوذ بموجبها على حصة   Totalاتفاقية مع شركة    "قطر للبترول شركة "وقعت  وفي نفس السياق، 

يمتد القاطعان على    ."ساحل العاج"سواحل  الواقعين قبالة    CI-706و  CI-705  القاطعين% في  45تبلغ  

الكتشافات هيدروكربونية  م، ويوفران فرصاً    2000  -100كم مربع، في مياه عمقها    3200مساحة  

 متوقعة. 

 

التي نشرتها جائحة كوفيد وعلى الرغم من   شهدت الصناعة  العالم، فقد  ول  ح  19- المخاوف 

، اإلمارات العربية المتحدة  دولةففي  ،  2020البترولية في الدول العربية نشاطات متنوعة خالل عام  

مليون دوالر وذلك لتوسيع    519عقد بقيمة  إرساء  أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عن  

والذي يعد أكبر    ، الذي تقوم بتنفيذه في إمارة أبوظبينطاق مشروع المسح الجيوفيزيائي ثالثي األبعاد  

وقعت  عالوة على ذلك    ألف كم مربع.  85يغطي مساحة  و  مشروع مسح لمناطق برية وبحرية في العالم

استكشاف   اتفاقية  على  بموجبها شركة  اإلمارات  النفط   Occidentalحصلت  استكشاف  على حقوق 

أبوظبي في  االتفاقية،    .والغاز  في   مليون دوالر  140حوالي    Occidentalثمر شركة  تست وبموجب 

جنوب  كم مربع    4212مساحة  " الممتد على  5"القاطع البري  استكشاف وتقييم فرص النفط والغاز في  

الممتد   "3للقاطع البحري  "اتفاقية امتياز استكشاف  شركة "أدنوك"    كما أرست   شرق مدينة أبوظبي.

ومن المقرر  . PTTEPو، Eniشركتي تحالف يضم على  ألف كم مربع، وذلك 12على مساحة تقارب  

 عمليات التنقيب واالستكشاف والحفر.  فيمليون دوالر  412أن يستثمر التحالف نحو  

إنتاج الغاز غير التقليدي في  بدء  ، عن  2020/ 11/ 11أعلنت في   "أدنوك"شركة كما يشار هنا إلى أن  

كم إلى   200بعد  على    "الرويس مدينة "في    "غاز الذياب " دولة اإلمارات، وذلك من امتياز حوض  

من   أبوظبيالغرب  نحو و.  مدينة  إنتاج  إلى  اإلمارات  سعي  طريق  على  هامة  خطوة  يشكل  ما   هو 

 . 2030من موارد الغاز غير التقليدية قبل عام  ي / 3مليون م  30
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مليون    400بقيمة  اً  عقد   ، وقعت شركة "سوناطراك"لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةاوفي  

   جنوبي البالد."بئر السبع" النفطي  مشروعاإليطالية، لتطوير  Maire Tecnimont ع شركةدوالر م

إقامة محطة  يشمل المشروع    شهرا من تاريخ التوقيع.  40خالل  المشروع  ومن المتوقع أن يتم تنفيذ  

،  أكبر مدينة نفطية في الجزائر   "حاسي مسعود " من  كم    40على بعد    "بئر السبع"لمعالجة النفط في حقل  

، فيما تشمل المرحلة الثانية إقامة  2018آذار/ مارس  المرحلة األولى لتطوير الحقل في  حيث بدأت  

إنتاج الحقل إلى   إجماليرفع  خام، مما يتيح  ألف ب/ي من ال  20نحو  بطاقة تبلغ  النفط  محطة لمعالجة  

عالوة على  المياه في اآلبار،  لحقن  ويتضمن المشروع محطة لضغط الغاز وأخرى  ب/ي.  ألف    40

 SARPIوفي السياق ذاته، وقعت سوناطرك عقداً مع شركة    لتجميع إنتاجها من الخام.اً  بئر  33ربط  

/ SAFIR  وهو مشروع يتوقع  "توات"النفط الغربية في  ل  للعمل في المرحلة الثانية من تطوير حقو ،

 . 2022ب/ي إلى اإلنتاج في عام  6000أن يضيف نحو 

 

يندرج ضمن خطة تطوير إنتاج الغاز من حقل    Petrofac، م نحت شركة  مملكة البحرينوفي   عقداً 

 على اإلنتاج مع ما تحتاجه من خطوط ربط ووصالت إضافية. عدة آبار وضع  "العوالي"، ويغطي  

 

التونسيةوفي   "نوارة"  الجمهورية  حقل  من  اإلنتاج  بدأ  تطاوين،  بمحافظة  الطبيعي  والذي  للغاز   ،

ب/ي    7000ي من الغاز، و/ 3مليون م   2.7ومن المتوقع أن يصل إنتاج الحقل إلى    .2008اكتشف عام  

 .المسالغاز البترول ب/ي من  3200من النفط، عالوة على 

 

توسعة حقل  " حفر اآلبار التطويرية لمشروع  لبدء حملة  عن    "رولقطر للبت"أعلنت  ،  دولة قطروفي  

ً  80أول بئر من مجموع في    2020وبدأ الحفر في أواخر آذار/مارس  .  "الشمال مشروع  اليهدف    .بئرا

إلى  77إلى زيادة القدرة اإلنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي الم سال من     110  مليون طن سنوياً 

 . 2027عام مليون طن سنوياً   126  ، و2025ام  مليون طن سنوياً في ع 

 

على االنتاج لينضم الى قائمة الحقول المنتجة في   "100سيناون م ن  "حقل  وضع  تم  ،  دولة ليبياوفي  

آالف ب/ي، بينما يتوقع أن يصل معدل    10البالد، حيث تتضمن المرحلة األولى من تطويره إنتاج  

كما أعلنت "المؤسسة الوطنية للنفط" في   ألف ب/ي.  50التطوير إلى  اإلنتاج بعد المرحلة الثانية من  

وإعادة اإلنتاج من حقل " الزويتينة". وأعلنت    Force Majorرفع حالة القوة القاهرة    2020/ 9/ 22
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رفع حالة القوة القاهرة وإعادة فتح حقل "الشرارة"، والذي يمكن أن يصل    10/2020/ 11كذلك في  

 ألف ب/ي. 300ألف ب/ي، بينما كان الحقل سابقاً ينتج بمعدل  40إنتاجه األولي إلى 

 

األبيض  منطقة البحر  في  جديدتين  على اتفاقيتي استكشاف  جرى التوقيع    جمهورية مصر العربيةوفي  

ومنح توقيع    ،مليون دوالر  332باستثمارات حدها األدنى  ، وذلك  ExxonMobilمع شركة  المتوسط  

شمال "امتياز  االتفاقية األولى منطقة  آبار على األقل. تغطي    7مع التزام بحفر  مليون دوالر    17قدرها  

 ،مليون دوالر  10مليون دوالر ومنحة توقيع  220البحري باستثمارات حدها األدنى   "شرق العامرية

ات حدها األدنى  البحري باستثمار  "شمال مراقيا"امتياز  االتفاقية الثانية منطقة  تغطي  و .  آبار  4حفر  و

وصل عدد االتفاقيات التي وقعتها  قد  و  آبار.  3حفر  و  ،مليون دوالر  7مليون دوالر ومنحة توقيع    112

إلى   المستثمرة  الشركات  البترول مع  األدنى    82وزارة  باستثمارات حدها  دوالر،   16اتفاقية  مليار 

 بئراً استكشافية.  340وتتضمن حفر 

 

، أعلنت شركة "أرامكو" عن إطالق أكبر مشروع لتطوير غاز السجيل  السعوديةالمملكة العربية  وفي  

، وذلك عبر مشروع تطوير حقل "الجافورة"، والذي تقدر تكاليفه  ةالمتحدة األمريكي  ت الواليا  خارج

مليار دوالر. ومن المخطط أن تستخدم الشركة ماء البحر في عمليات التشقيق الهيدروليكي    110بنحو  

عل الشركة للتغلب  حفرت  حيث  التشقيق،  لعمليات  المياه  من  كبيرة  كميات  إلى  الحاجة  مشكلة   ى 

في الحقل المذكور منذ عام    150 لعمليات التطوير. يقدر حجم احتياط   2013بئراً  ات الغاز  ياستعداداً 

ي  / 3مليون م   62تريليون متر مكعب، ومن المتوقع أن يصل إنتاجه إلى حوالي    5.6في الحقل بنحو  

  ألف ب/ي من المتكثفات. 550عند اكتمال عمليات التطوير، إضافة إلى   2036عام  

 

بدء تشغيل مشروع النفط الثقيل  عن    2020/ 2/ 25في    "شركة نفط الكويت "   أعلنت   دولة الكويتوفي  

وحدة إنتاج للنفط الثقيل  يشمل المشروع    مشروع نفطي لدى الشركة.  أضخموالذي يعد    البالد في شمال  

  ، التجميع في مدينة االحمديمناطق  ومد أنبوب لنقل النفط الثقيل من شمال الكويت إلى    وحقن البخار

مبنى للموظفين   ، عالوة على إنشاءألف برميل لكل منها  300خزانات بسعة    4والتي سيتم فيها إنشاء  

ومع استمرار ،  ب/يألف    60إنتاج  من المشروع    األولىالمرحلة  وتستهدف    .األخرىدد من المرافق  وع

 .2030عام  بحدود من النفط الثقيل ب/ي ألف  270عمليات التطوير يتوقع أن يصل اإلنتاج إلى نحو 
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انطالق التحضيرات الستئناف إنتاج النفط من حقل "الوفرة" المشترك   2020وشهد شهر شباط/ فبراير  

اإلنتاج وذكر في وقتها أن بعد توقف دام خمس سنوات،  المملكة العربية السعوديةو دولة الكويتبين 

في نهاية  ب/ي  ألف    70إلى    ي، وسوف يصل/ آالف ب   10يبلغ  س   "لوفرةالمتوقع من حقل "ااألولي  

   .2020عام  نهاية  ب/ي في ألف  145أغسطس ثم آب/ 

أنها أعادت وضع   2020وقد أعلنت "الشركة الكويتية لنفط الخليج" في منتصف شهر نيسان/أبريل  

مليون برميل، تم تصديرها عبر مؤسسة البترول الكويتية.   1نتاج وأنتجت منه نحو  حقل الخفجي على اإل 

ب/ي في نهاية  ألف    175إلى  الخفجي  من المتوقع أن يصل إنتاج حقل  وأشارت في ذلك الوقت إلى أنه  

بدء التشغيل التدريجي لمكامن النفط الثقيل في أعلنت الشركة عن    2020/ 12/ 21وفي    .2020عام  

 . يوسين( في منطقة العمليات المشتركة في الوفرةة وإنتاج أول دفعة من النفط الثقيل )خام اإل حقل الوفر

 

حقل "غزير" للغاز الطبيعي، وذلك ضمن المرحلة الثانية    من، بدأت عمليات اإلنتاج  سلطنة عمانوفي  

القاطع   تطوير  عام  61من  في  األولى  المرحلة  بدأت  حيث  حقل    2017،  مشروع  من  اإلنتاج  عبر 

أكثر من   إلى  القاطع أن يصل  الكلي من  م   42"خزان". ويتوقع لإلنتاج  الغاز خالل / 3مليون  ي من 

ألف ب/ي من المتكثفات. ومن المتوقع أن تصل التكلفة    65تاج  السنوات القليلة القادمة، عالوة على إن 

 مليار دوالر.  16"خزان" و"غزير" إلى  ة لمشروعي جمالي الرأسمالية اإل

 

عقد اليمتد    .لمسح منطقة "ميزوريف" شمال البالد استكشافي  جرى توقيع عقد    المملكة المغربيةوفي  

وفيزيائية، عالوة على إنجاز مسح اهتزازي إجراء دراسات جيولوجية وجي وينص على  لمدة سنتين،  

 األبعاد للمنطقة المذكورة.ثنائي 

 

الفيدراليةوفي   أيار/مايو  ،  جمهورية الصومال  عن إطالق أول جولة عروض من    2020أعلن في 

ثنائي األبعاد التي قواطع في المغمورة. وتشير بيانات المسح الزلزالي    7نوعها في البالد الستكشاف  

لوجود صخور    كبيرة، إلى احتماالت  ألف كم مربع  20على    2015عام    Spectrumركة  قامت بها ش

مليار برميل من    30احتمال وجود مصادر تقارب    TGSمولدة للهيدروكربونات. بينما قدرت شركة  

بعاد على مساحة  ي األئانأجرت مسحاً زلزاليا  ثالنفط في منطقة القواطع المطروحة لالستكشاف، بعد أن  

 .ضمن تلك المواقع ألف كم مربع 40
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 نشاط الحفر االستكشافي والتطويري    -2

. وكانت الواليات  2019مقارنة بعام    2020% في عام  37تراجع عدد الحفارات العاملة في العالم بنحو  

%، تلتها أمريكا  53المتحدة األمريكية األكثر تأثراً في هذا المجال إذ تراجع عدد الحفارات فيها بنسبة 

%(، ثم منطقة  33%(، ثم أفريقيا )34%، ثم كندا )44التي تراجع عدد الحفارات فيها بنسبة    ةالالتيني

ملة في العالم خالل السنوات الخمس اتغير عدد الحفارات الع 1ل الجدويبين  %(،16الشرق األوسط )

 الماضية. 
 : معدل عدد الحفارات العاملة في العالم 1 الجدول

2020 2019 2018 2017 2016   
ق األوسط     390 389 397 414 346  الشر
 أفريقيا     85 83 97 117 78

 أوروبا     96 92 85 149 114
 آسيا / الباسيفيك     187 199 218 228 196
 الواليات المتحدة األمريكية     510 870 1027 944 445
 كندا      128 207 196 135 89

 أمريكا الالتينية     198 184 189 190 107
 العالم     إجمال    1594 2024 2209 2177 1375

Baker Hughes, Jan. - Nov. 2020.  

 

للنفط والغاز في    85  أكثر من  تتبعت منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول تحقيق  جديداً  اكتشافاً 

 . 2الجدول %، كما هو مبين في 62شكلت اكتشافات النفط منها  ، 2020خالل عام   العالم
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اختبار: 
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Leningradskoye
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اختبار: 
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غاز 
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ر : 
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مليار م

3
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North+ 
Om
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ط : 
احتيا

17.5
 

مليون برميل 
ف حلو 

ط خفي
نف

 
  

تابع الجدول 2
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غاز 
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ي
ب/

 
اختبار: 
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ش
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اختبار: 
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اختبار: 
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ف م
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ش
الري

-3
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2745
 

ي
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ش
الري

-4
 

ط 
نف

 
  

  
  

  
  

3654
 

ي
ب/

 
  

  
العجرمية 

 
العجرمية

-1
 

ط 
نف

 
  

  
  

  
  

اختبار: 
3850

 
ي
ب/

 
  

  

  
المنحز

 
غاز 

 
  

  
  

  
  

  
غاز 

ي. 
 تقليد

غت 
 

اختبار: 
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أل
3 /

 ي
 

  
سهباء
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غاز 
 

  
  

  
  

  
  

غاز 
ي. 
 تقليد

غت 
 

اختبار: 
910
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أل
3 /
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سورينام 
 

Block 52 

M
aka Central-1 

ط 
نف

 
ل 
س  أع

جورا
 

1000 
6300 

  
123 

API °60- °35
 

ط+ غاز+  
نف

ت 
متكثفا

 
  

Sapakara W
est-1 

ط 
نف

 
كامبانيان،  
سانتونيان 

 
  

6300 
  

43 
API °44- °35 

  
  

Kw
askw

asi-1 
ط 
نف

 
  

  
6645 

  
  

API °43- °34
 

  
  

Sloanea-1 
ط 
نف

 
  

  
4780 

  
  

قيد التقييم 
 

  
  

صي ن 
ال

 

Tarim
 

M
anshen-1 

ط 
نف

 
  

  
  

  
  

200
 

مليون برميل 
 

  
  

Pearl River 
M

outh
  

Huizhou 26-6 
ط 
نف

 
  

113 
  

  
  

 الحجم من 
كبت  ط/

ف متوس
شا
أول اكت

ض 
نوعه فن  الحو

 
  

  

Xinjiang Uygur 
Hu-1 

  
  

  
  

  
  

  
ت األولية: 

التقديرا
100

 
مليار م

3
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ط
نف

 
غاز

 
ت 
متكثفا

 

جمهورية
 

العراق
 

شيقة 
بع

 
Baeshiqa-2 

ط 
نف

 
  

ل 
ع

سة
الياب

 
3204 

  
  

اختبار 
 3

 
ت: 

شكيال
ت

 
ب: 

كوراشينا 
600

- 
3500

 
ي
ب/

 
كوراشينا آ: 

910
- 

3100
ي
ب/

 
كوراشينا ج: 

200
- 

1200
ي 
ب/

 

اختبار: 
 

ب: 
كوراشينا 

113
- 

510
 

ف  
آال

م 3 /
ي

 
كوراشينا آ: 

51
- 

102
 

ف م
آل

3 /
ي

 
كوراشينا ج: 

108
- 

170
 

ف م
أل

3 /
 ي

غويانا 
 

Kanuku
   

Carapa-1 
ط 
نف

 
ل 
س  أع

كريتا
 

68 
3290 

  
4 

°27
 

API
 

  
  

Stabroek
  

M
ako-1 

ط 
نف

 
ل 
س  أع

كريتا
 

1620 
  

50 
  

  
  

  

Uaru 
ط 
نف

 
  

1933 
  

  
15 

2 
ب م ن

مليار 
 

  
  

  
Yellow

tail-2 
ط 
نف

 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Redtail-1 
ط 
نف

 
  

1878 
  

70 
  

  
  

  

Kaieteur
   

Tanager-1 
ط 
نف

 
يختيان  ماستر

 
مياه 
عميقة 

 
7633 

  
16 

 تجاري
غت 

 
  

  

كندا
 

  
Azogue-1 

ط 
نف

 
  

  
3696 

419 
316 

1500
 

ي
ب/

 
  

  

Flem
ish Pass

   
*Cappahayden 
* Cam

briol 
ط 
نف

 
  

1000 
600 

  
  

  
  

  
  

كولومبيا 
 

VIM
-1  

La Belleza-1 
ط 
نف

 
  

  
3560 

55 
  

43° API  :اختبار
2696

 
ي
ب/

 
اختبار: 

334
 

ف 
أل

م 3 /
 ي

  

Llanos
   

Indico-2 
ط 
نف

 
  

  
  

  
  

اختبار: 
5200

 
ي
ب/

 
  

  

ت
الكوي

 

حومه 
 

حومه
-1

 
ط 
نف

 
س  

 جورا
 

 
 

 
اختبار: 

1452
 

ف
ط الخفي

ي من النف
ب/

 
 

شعانية 
الق

 
شعانية 

ق
-1

 
ط 
نف

 
س  

 جورا
 

 
 

 
اختبار 

1419
 

ي )
ب/

49
 °

API
 ) 

ي
 / ف م3

 80 أل
 

شمال برقان الكبت  
 

عدة آبار فن  
مكامن  

واره 
ومودود وبرقان 

 
ط 
نف

 
 

 
 

 
 

اختبار: 
2000

 
ي، فن  آبار حفرت 

ب/
لتحديد امتداد الحقل 

 
 

جمهورية 
ص 

م
العربية   

 

ب د 
جنو

س
وق

 
SD-12X 

غاز 
 

 
 

2208 
  

33 
 

ت: 
صادر: غاز+ متكثفا

م
680

  
مليون م

3
 

مش
ال الحماد 

 
  

غاز 
 

سينيان 
مي

 
22 

  
152 
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ط
نف

 
غاز
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ض

أبو ما
 

Nidoco NW
-1 

غاز 
 

  +
بليوسي ن

سينيان 
مي

 
16 

  
100 

  
  

  
  

مليحة 
 

أركاديا 
9 

ط 
نف

 
س  

كريتا
 

  
  

  
26 

550
 

ي
ب/

 
  

  

أركاديا 
10

 
ط 
نف

 
س  

كريتا
 

  
  

  
7.6 

أركاديا )
9+

10
+

11
 :)

10
 

ي
ب/

ف 
آال

 
  

  

أركاديا 
11

 
ط 
نف

 
س  

كريتا
 

  
  

  
30.5 

  
  

المغرب 
 

  
OYF-2 

غاز 
 

  
ل 
ع

سة
الياب

 
1210 

  
  

  
قابل لإلنتاج:  

36.4
- 

53.2
  

مليون م
3

 
  

ك 
سي
المك

 

 
امتياز 

Saasken
  

Saasken-1 
NFW

 
ط 
نف

 
 
بليوسي ن أدنن

ل 
+ميوسن أع

 
340 

3830 
  

80 
ر  
ج
ط  جيولو

احتيا
200

- 
300

 
مليون  

برميل. 
إنتاج متوقع: 

10
 

ي 
ب/

ف 
آال

 
  

  

قاطع 
29

 
Polok-1 

ط 
نف

 
  

مياه 
عميقة 

 
2620 

  
  

  
  

  

قاطع 
30

 
Chinw

ol-1 
ط 
نف

 
  

مياه 
عميقة 

 
1850 

  
  

  
  

  

الالمملكة 
متحدة

 
P1820

 
Isabella 

30/12d-11 
غاز 

 
  

80 
  

  
64 

  
ب 

غاز رط
ت
ومتكثفا

 
  

منغوليا 
 

Yangir
   

Nom
gon-1 

غاز 
 

  
ل 
ع

سة
الياب

 
347 

27 
  

  
  

  

وي    ج 
التن

 

917
 

25/7-8 S 
ط 
نف

 
  

126 
3255 

52 
22 

ر  
ج
ط  جيولو

احتيا
6- 

30
 

مليون برميل
 

  
  

820
S  

 
25/8-19 S 

ط 
نف

 
  

  
2652 

120 
  

اختبار: 
3463

 
ي
ب م ن/

 
  

  
  

6506/5-1 S 
غاز 

 
 

 
 

 
 

 
1- 

2.4
 

مليار م
3

 
  

PL 882 
Dugong 

ط 
نف

 
  

300 
3400 

  
  

  
اختبار: 

456
 

ف م
أل

3 /
 ي

248
C 

35/11-24 S 

35/11-24 A 

35/11-24 B 

ط 
نف

 
  

356 

3200 

3549 

3480 

63 

25 

6 

24 

6 3 
س البتر  

ت منتجة فن  نف
 ثالثة نطاقا

  
  

263
 D

   
6407/1-8 S 

ط 
نف

 
  

295 
3518 

  
13 

قابل لإلنتاج: 
0.5

- 
1.6

 
مليون م

3
 

  
  



الفصل الثاني

107

13
 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
ت 
مالحظا

- 
ط  

احتيا
- 

اختبار
  

الدولة 
 

القاطع/ الحقل 
 

البئ  
 

النوع
 

العمر
 

عمق 
الماء

 
 م

عمق 
البئ  

 
 م

السماكة  
الكلية 

 
 م

السماكة  
الفعالة  

 
 م

ط
نف

 
غاز

 
ت 
متكثفا

 

Slagugle
   

10/5/6507 
ط 
نف

 
  

355 
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90 
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- 
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نيوزيالندا 
 

Taranaki
  

Toutouw
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غاز 
 

  
13 

4317 
  

  
اختبار: 

3852
 

ي ب م ن/
 

اختبار: 
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ف 
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الهند
 

80
 

D-1 
ط 
نف

 
  

 
  

  
  

5000
 

ي ب/
 

اختبار: 
 

570
 

ف 
أل

م ي/ 3
 

  

M
um

bai basin
 

BS-17-1 
ط 
نف

 
  

 
  

  
  

اختبار: 
278

 
ي ب/

 
اختبار 

124
 

ف 
أل

م ي/ 3
 

302
 

ي ب/
 

ت  
الواليا

المتحدة
األمريكية  

 

  
Sahota Carson 

20BU #1 
غاز 

 
  

  
3855 

  
  

  
  

  

Pikka East 
M

itqua-1 
ط 
نف

 
 

  
2472  

 
76  

 
  

  
East Texas 

Falcon-1 
غاز 

 
  

  
  

134 
  

  
  

  
ب التسلسل األبجدي للدول. 

ت مرتبة حس
البيانا

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
ك. 

أواب صدر: إدارة الشؤون الفنية/
الم

ت الجديدة فن  العالم
ت االكتشافا

تتبع بيانا
 

ت العالمية. 
ف الدوريا

من مختل
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في النفط  اكتشاف  ً حدث  سورينام  يعتبر  الصناعة    ا على خارطة  الدولة  هذه  األهمية سيضع  غاية  في 

في مياه عمقها    Maka Central-1البئر التنقيبي  النفط والغاز عبر    تم اكتشافالبترولية في العالم، حيث  

. وهنا يشار إلى غويانا م، ضمن قاطع يعتبر امتداداً لمنظومة االكتشافات النفطية المجاورة في    1000

( قد ساهم في رفع االحتياطي في  Uaru)  غويانافي    2020اً للنفط تحقق في مطلع عام  أن اكتشافاً جديد 

  مليار برميل مكافئ نفط، وهو االكتشاف السادس عشر في القاطع المذكور.   8إلى نحو    Stabroekقاطع  

شركة   حققته  للغاز  كبير  اكتشاف  األخرى،  الهامة  االكتشافات  بين  قدر   Rosneftومن  أالسكا،  في 

 مليار متر مكعب.  800حتياطي الجيولوجي فيه بنحو اال

بأعمال الحفر للمرحلة الحادية عشر من تطوير حقل "فارس الجنوبي"،    إيران من جهة أخرى، بدأت  

بئراً من    24. تتضمن المرحلة الجديدة حفر  2009والذي اكتملت المرحلة العاشرة من تطويره في عام  

ي من الغاز / 3مليون م  57، وذلك في مسعى إلنتاج الغاز إلى الساحلمنصتين، مع مد خط أنابيب لنقل 

من الحقل. يذكر أن إيران كانت قد وضعت خطة إنفاق رأسمالي على مشاريعها البترولية بين عامي 

مليار دوالر، وتواجه العديد من العوائق في ظل العقوبات االقتصادية    21تقدر بنحو    2021و  2018

التطوير في   ة في حقل "فارس الجنوبي" بعد انسحاب الصين من مشروعالمفروضة عليها، وخاص 

 . 2019عام  

العربية، حققت  الدول  الوطنية"  وعلى صعيد  الشارقة  نفط  المتحدة في    "مؤسسة  العربية  ،  اإلمارات 

البئر "محاني للغاز عبر  جديداً  القاطع  الذي  "  1- اكتشافاً  م، وأنتج عند   4449إلى عمق    Bحفر في 

شريك في القاطع    )وهيفي تشرين األول/أكتوبر    Eniي. وأعلنت شركة  /3مليون م   1.4معدل  اختباره ب 

رغم الظروف التي فرضها انتشار  المذكور( عن نيتها االستمرار في متابعة مشروع تطوير االكتشاف  

 .2020ميزانيتها في عام  ل Eni، ورغم تقليص 19-وباء كوفيد 

مشتركة تغطي  للغاز في منطقة  جديد  اكتشاف  عن  "أدنوك"،    شركة بترول أبوظبي الوطنيةكما أعلنت  

أبوظبي". قدرت االحتياطيات في /سيح السديرة"و  دبي"/جبل علي "بين  كم مربع وتقع    5000مساحة  

قيع اتفاقية للتعاون االستراتيجي  جرى في هذا المجال تووتريليون متر مكعب،    2.3االكتشاف بنحو  

بين "أدنوك" و"هيئة دبي للتجهيزات" تهدف إلى تطوير موارد الغاز في المنطقة الواقعة بين إمارتي  

 . أبوظبي ودبي، وذلك ضمن المشروع المشترك الذي أ طلق عليه اسم "مشروع جبل علي"

ب/ي، مما    2000  -1500معدل  " ب34أنتج البئر التطويري الجديد "طق طق    جمهورية العراقوفي  

ب/ي. كما أعلن في  13650أوصل اإلنتاج من حقل "طق طق" الواقع في إقليم كردستان العراق إلى 
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، وأنتج عند  م  3204" الذي حفر إلى عمق  2-العراق عن تحقيق اكتشاف جديد للنفط عبر البئر "بعشيقة

 ز. ي من الغا/ 3آالف م  510ب/ي من النفط، و  3500اختباره بمعدل 

 

أعلن عن اكتشاف للنفط في "أبرق التلول" قرب مدينة عرعر المجاورة    المملكة العربية السعوديةوفي  

للم الشمالية  بمعدل  مللحدود  "الشرورا"  مكمن  من  النفط  تدفق  حيث  على   3189لكة،  عالوة   ب/ي 

ب/ي من المتكثفات. كما أعلنت السعودية عن اكتشاف آخر للغاز في   49ي من الغاز، و /3ألف م  93

" بمعدل  الَصارة" كثفات من مكمن  تالغاز الغني بالم  أنتج "هضبة الحجرة" في منطقة الجوف، حيث  

 ب/ي من المتكثفات. 1944ي، إضافة إلى / 3ألف م 453

 

الذي يقع    "حومه "األول في حقل  ،  حقلين نفطيين جديدينتم اإلعالن عن اكتشاف    دولة الكويتوفي  

الغربي الشمالي  الجزء  البئر "حومه   في  أنتج  البالد، حيث  بمعدل  1-من  المكمن   ب/ي  1452"  من 

أما   الثاني  "الجوراسي".  "القشعانية االكتشاف  البئر  عبر  حقلي "  1-فتحقق  قرب  الكويت  شمال 

(  API°  49ب/ي من النفط الخفيف )  1819اره بمعدل  ، والذي أنتج عند اختبالروضتين والصابرية

التطويري عن امتداد عمليات الحفر  كشفت    كماي من الغاز المصاحب.  /3ألف م  80عالوة على نحو  

"، وأنتجت عدة آبار تطويرية في واره ومودود وبرقان" في مكامن    "برقان الكبير" جديد شمال حقل  

 ب/ي.   2000الموقع بمعدل تجاوز 

 

عن تحقيق اكتشاف للغاز   2020في أيلول/سبتمبر    Eni، أعلنت شركة  جمهورية مصر العربيةوفي  

" Nidoco NW-1في منطقة امتياز "شمال الحّماد" ضمن ترخيص "أبو ماضي غرب" عبر البئر "

م من الصخور الحاملة للغاز. وساهم   100م، واخترق    16الذي حفر في "دلتا النيل" ضمن مياه عمقها  

مليار متر    113بحوالي  الحقل الجديد "بشروش" في تقدير االحتياطيات الجيولوجية من الغاز  اكتشاف  

يقع االكتشاف. وكانت  مكعب   بداية عن اكتشاف    Eniفي منطقة "نوروس الكبرى" حيث  قد أعلنت 

تموز/يوليو   أنها ستتابع عمليات 2020للغاز في "بشروش" في شهر  إلى  الوقت  ذلك  ، ونّوهت في 

 ". Nidoco NW-1عبر البئر  التنقيب 
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الهاشميةأعلنت  و األردنية  جديدة    المملكة  غاز  بئر  حفر  حقل أظهرت  عن  واعدة ضمن  إمكانيات 

% من استهالك األردن من 5.5، أي ما يشكل حوالي  ي/ 3ألف م  540"الريشة"، الذي ينتج بحدود  

 ي./ 3مليون م 9.9الغاز والذي يبلغ نحو  

 

المغربيةوحققت   ميمونة"  المملكة  "الله  في  للغاز  البئر    اكتشافين  عبر  وقدرت  OYF-2األول   ،

وقدرت االحتياطيات    BMK1مليون متر مكعب. والثاني عبر البئر    53.2  -36.4االحتياطيات فيه بين  

 مليون متر مكعب. 25.5فيه بنحو  

 ة.االكتشافات البترولية في الدول العربية خالل السنوات الخمس السابق 3الجدول  يبين 

 
 وباقي الدول العربية  الدول األعضاء في أوابكاالكتشافات البترولية في   :3 الجدول

2020 * 2019 2018 2017 2016 
  

 نفط غاز نفط غاز نفط غاز نفط غاز نفط غاز
 اإلمارات العربية المتحدة                    2
 البحرين            1 1        
 تونس     1                  
 الجزائر     17 16 20 13 15 15 7 12    
 السعودية       2 1         3 3
 سورية                        
 العراق     1   2   1   1   1  
 قطر                     
 الكويت     7   7   4   3   3   
 ليبيا           1            
 مصر 27 18 31 13 51 18 42 15 3 3
 الدول األعضاء    مجموع 53 34 62 28 72 34 53 27 10 8
 السودان             1          
 ع مان              1        
 المغرب       1   2   1       2
 موريتانيا       2           1    
 اليمن                       
 فلسطين المحتلة                   1    
 الدول غير األعضاء مجموع  0 3 0 2 1 2 0 2 0 2

 الدول العربية    إجمالي  53 37 62 30 73 36 53 29 10 10
 تقديرات  * 
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 لطبيعيا احتياطيات النفط والغاز  -3

 *النفط  احتياطيات 1 -3

، 2020و   2019% بين عامي  2.6تشير التقديرات إلى أن احتياطيات العالم من النفط ارتفعت بنسبة  

 . 4الجدول ، كما هو مبين في مليار برميل 1285مليار برميل، وصوالً إلى  1252وذلك من 

 احتياطيات النفط في الدول األعضاء في المنظمة وباقي الدول العربية:  1 -1  -3

مليار    716حدود    د وبقيت عن  2020و   2019عامي  أي تغيير بين  احتياطيات الدول العربية  لم تشهد  

مثلت احتياطيات النفط في  وقد    مليار برميل في الدول األعضاء في أوابك.  707حوالي  برميل، منها  

 احتياطيات النفط العالمية، بينما شكلت احتياطيات النفط في الدول   إجمالي% من  55الدول األعضاء  

 احتياطيات النفط في العالم. إجمالي% من 55.7العربية مجتمعة 

 احتياطيات النفط في باقي العالم  2 -1  -3

النفط في إيران من ارتفعت تقديرات احتياطيات النفط في دول أوبك نتيجة ارتفاع تقديرات احتياطيات 

عالوة على ارتفاع تقديرات    .2020مليار برميل عام    208.6، إلى  2019مليار برميل عام    155.6

بنحو   فنزويال  برميل.  1احتياطيات  حسب   1الشكل  يبين    مليار  العالم  في  النفط  احتياطيات  توزع 

 المجموعات الدولية.  
 حسب المجموعات الدولية  2020: توزع احتياطيات النفط في العالم عام 1الشكل 

 
 

 
  ، فنزويال حتياطيات النفوط الثقيلة جدا والبيتومين في  التقديرات الرسمية الشمل  تال  من النفط في منظمة أوابك  الحتياطي العالمي  تقديرات ا  *

. كما ال تشمل احتياطيات  الفنزويلية الحكومية  Petróleos de Venezuela, S.Aشركة  بحسب تقديرات    مليار برميل  259تبلغ أكثر من  والتي  
 .مليار برميل 166بأكثر من الكندية رسمياً المصادر الطبيعية  إدارةوالتي تقدرها ، كنداار في نفط رمال الق

55.0%
23.5%

9.3%

5.8%
6.3%

الدول األعضاء
دول أوبك غير العربية
كومنولث الدول المستقلة
أخرى
أمريكا الشمالية
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 2020 -2016الدول العربية والعالم،  احتياطيات النفط في  :4الجدول
 برميل   مليار

2019 /2020   
 )%( 2020 2019 2018 2017 2016   

 +اإلمارات 97.8 97.8 97.8 97.8 97.8 0
 البحرين  0.12 0.1 0.09 0.10 0.10 0
 تونس  0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0
 الجزائر  12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 0
 السعودية  266.2 266.3 267.26 267.26 267.26 0
 سورية  2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0
 العراق 148.4 147.2 145.02 148.4 148.4 0
 قطر  25.24 25.24 25.24 25.24 25.24 0
 الكويت  101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 0
 ليبيا  48.36 48.36 48.36 48.36 48.36 0
 مص  3.47 3.3 3.19 3.146 3.146 0
 إجمال  الدول األعضاء 706.2 704.9 703.6 706.9 706.9 0
 السودان 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0
 ُعمان 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 0
 اليمن  2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 0
 إجمال  الدول العربية  715.1 713.8 712.5 715.8 715.8 0

 أنغوال  9.52 8.38 8.16 8.16 7.783 (4.6)
 االكوادور 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 0

 الكونغو  2.98 2.98 2.98 2.98 2.88 (3.3)
 غينيا االستوائية  1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 0
 الغابون  2 2 2 2 2 0

 إيران 158.4 155.6 155.6 155.6 208.6 34.1
يا  37.06 37.45 36.97 36.97 36.89 (0.2)  نيجت 
ويال  41.4 41.4 41.4 41.4 42.397 2.4 ن  فتن

 دول أوبك غئر العربية  256.65 254.2 256.48 256.48 301.65 17.6
 ^ إجمال  دول أوبك 956.37 952.82 953.86 932 968.902 4.0

ازيل  12.99 12.63 12.84 13.24 12.714 ( 4.0)  التر
 المملكة المتحدة  2.56 2.07 2.5 2.7 2.5 ( 7.4)
وي    ج 6.61 7.7 8.05 8.22 8.12 ( 1.2)  التن

 الواليات المتحدة  35.23 49.9 61.2 68.9 69.4 0.7
 المكسيك  7.26 7.22 6.43 5.79 5.79 0.00
 كندا  4.32 4.71 4.71 5.21 6.23 19.6
 كومنولث الدول المستقلة  119.79 119.79 119.79 119.79 119.79 0.00
 منها: أذربيجان  7 7 7 7 7 0.00
 أوزبكستان 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.00
 تركمانستان  0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.00
 روسيا االتحادية  80 80 80 80 80 0.00
 كازاخستان 30 30 30 30 30 0.00

ن  25.62 25.63 25.93 26.15 26.022 ( 0.5)  الصي 
  دول  56.4 50.2 37.7 29.7 16.4 (44.6)

 العالم بافر
 العالم  إجمال   1243 1248 1248 1252 1285 2.6
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2019 /2020   
 )%( 2020 2019 2018 2017 2016   

 %  الدول األعضاء للعالم  نسبة 56.8 56.5 56.4 56.5 55.0  
 %  الدول العربية للعالم  نسبة 57.6 57.2 57.1 57.2 55.7  
 %  أوبك للعالم نسبة دول 77.0 76.4 76.4 74.4 75.4  

 بيانات تقديرية  *
، وقدر االحتياطي  النفط غير التقليدية  على اليابسة لمصادرأبوظبي عن اكتشافات جديدة  إمارة األعلى للبترول فيأعلن المجلس + 

مليار  2بنحو احتياطيات النفط التقليدية  من جهة أخرى أعلن المجلس عن ارتفاع  .مليار برميل من النفط 22الجيولوجي منها بنحو 
شار بيان صحفي رسمي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" إلى أن هذا االكتشاف يرفع  وأ .برميل من النفط في إمارة أبوظبي

. لكن جداول التقرير الحالي  *لإلنتاج مليار برميل من النفط القابل  107العربية المتحدة إلى نفط التقليدية في دولة اإلمارات الاحتياطيات 
ردة إلى بنك المعلومات في أوابك من ضابط االتصال المختص بهذا الشأن في دولة  ال تتضمن هذه الزيادة، كون البيانات الرسمية الوا

 . 2020أو عام  2019اإلمارات لم تشر إلى التغير الذي أعلن عنه المجلس األعلى للبترول في عام 
    االستوائيةغينيا ، وانضمت 2016، وتم تضمينها مع مجموع أوبك منذ  2016إىل أوبك عام  الغابونانضمت ^

إىل أوبك فن
  عام الكونغو . وانضمت 2017وتم تضمينها مع مجموع دول أوبك عام   2017عام

، وتم تضمينها مع مجموع دول  2018إىل أوبك فن
من  اإلكوادور، وحذفت بياناتها من مجموع أوبك لذلك العام. انسحبت 2019من أوبك عام   قطر. بينما انسحبت 2018أوبك عام 

  مطلع 
  دول العالم.  2020أوبك فن

 وحذفت بياناتها من المجموع لذلك العام، وأضيفت إىل مجموع: بافر
 

ن تعنن سالبا.  ن قوسي   األرقام بي 
 احتياطيات كل من السعودية والكويت تشمل نصف احتياط  المنطقة المقسومة. 

BP Statistical Review of World Energy, 2020. 
Oil & Gas Journal, Dec. 2020. 
OPEC Annual Statistical Bulletin, 2020. 
OAPEC Data Bank. 

 

 

 الغاز الطبيعياحتياطيات  2 -3

تريليون   205.24إلى    2019عام    205.02ارتفعت تقديرات احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم من  

 % 0.1، أي بنسبة لم تتجاوز 2020عام   متر مكعب 

 الدول األعضاء في المنظمة وباقي الدول العربية: احتياطيات الغاز الطبيعي في  1 -2  -3

عامي   بين  تغير  أي  األعضاء  الدول  في  الغاز  احتياطيات  تشهد  بلغت 2020و   2019لم  حيث   ، 

 احتياطيات الغاز في العالم.  إجمالي% من 26تريليون متر مكعب، تمثل نحو  53.3

تريليون متر مكعب تمثل   54.4عند  على حالها  مجتمعة  بقيت تقديرات االحتياطي في الدول العربية  و

 احتياطيات الغاز العالمية.  إجمالي% من 26.5نحو  

 احتياطيات الغاز الطبيعي في باقي العالم  2 -2  -3

بين عامي    5الجدول  يالحظ من   أوبك ارتفعت  الغاز في دول  احتياطيات  نتيجة    2020و   2019أن 

ارتفاع تقديرات احتياطي الغاز في إيران، بينما يالحظ انخفاض تقديرات احتياطيات الغاز في أوبك  

 .2019انسحاب قطر من أوبك في مطلع عام بسبب ، وذلك 2019و  2018بين عامي 
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 2020و 2016بين عامي احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول العربية والعالم :5 الجدول

 مليار متر مكعب 
2020 /2019 

)%( 2020 * 2019 2018 2017 2016   

 اإلمارات 6091 6091 6091 6091 6091 0.0
 البحرين     224 210 192.5 81.3 81.3 0.0
 تونس     65 64 64 64 64 0.0
 الجزائر     4505 4505 4505 4505 4505 0.0
 السعودية     8618 8715 9069 9201 9201 0.0
 سورية     285 285 285 285 285 0.0
 العراق     3820 3744 3729 3820 3820 0.0
 قطر     24073 23861 23861 23846 23846 0.0
 الكويت     1784 1784 1784 1784 1784 0.0
 ليبيا     1505 1505 1505 1505 1505 0.0
 مص  2086 2221 2221 2208.7 2208.7 0.0
 الدول األعضاء    إجمال    53055 52985 53306 53390 53390 0.0
 األردن  6 6 6 6 6 0.0
 السودان     25 25 25 25 25 0.0
 ُعمان     705 705 707 707 707 0.0
 الصومال     5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 0.0
 المغرب     1 1 1 1.4 1.4 0.0
 موريتانيا     28 28 28 28 28 0.0
 اليمن     266 266 265 265 264.8 0.0
 الدول العربية    إجمال    54092 54022 54344 54428 54428 0.0

    أنغوال   308.1 422 383 343 339.2 ( 1.1)
 االكوادور     11 10.9 11 11 11 0.0

 الكونغو     285 285 285 284 283 ( 0.4)
 غينيا االستوائية     47 42 42 39 36 ( 8.3)

 الغابون     28.2 26 26 26 26 0.0
 إيران     33721.2 33810 33899 33988 34076 0.3
يا     5475.2 5627 5675 5761 5846 1.5  نيجت 
ويال     5739.7 5707 5674 5674 5674 0.0 ن  فتن
 دول أوبك غئر العربية  45283 45645 45995 46126 46280 0.3
 # دول أوبك إجمال   95679 95850 96539 73031 73186 0.2

ازيل     425 373 366 364 360 ( 1.1)  التر
 المملكة المتحدة     205 183 187 187 179 ( 4.5)
وي    ج    1835 1762 1710 1603 1527 ( 5.0)  التن
 الواليات المتحدة     8616 9022 12278 13294 12821 ( 3.7)

 المكسيك     196 196 185 178.3 178.3 0.0
 كندا      2158 2033 2070 1995 2044 2.4
 كومنولث الدول المستقلة      60985 60985 60985 64085 65765 2.6



الفصل الثاني

115
21 

 

2020 /2019 
)%( 2020 * 2019 2018 2017 2016   

 منها: اذربيجان     980 980 980 1400 1680 16.7
 اوزبكستان            1820 1820 1820 1820 1820 0.0

 تركمانستان             7420 7420 7420 9800 11200 12.5
 روسيا االتحادية            47270 47270 47270 47270 47270 0.0
 كازاخستان             2380 2380 2380 2380 2380 0.0
ن     5170 5830 5953 6243 6580 5.1  الصي 

  دول العالم     16422.6 17145.6 17578.1 16518.57 15080.37 ( 9.5)
 بافر

 العالم    إجمال    195388 197196 201651 205022 205243 0.1
   نسبة الدول األعضاء للعالم (%)  27.2 26.9 26.4 26.0 26.0  
   نسبة الدول العربية للعالم (%)  27.7 27.4 26.9 26.5 26.5  
   نسبة دول أوبك للعالم (%)  49.0 48.6 47.9 35.6 35.7  

 بيانات تقديرية  *

  عام2016، وتم تضمينها مع مجموع أوبك منذ  2016انضمت الغابون إىل أوبك عام  #
وتم   2017، وانضمت غينيا االستوائية إىل أوبك فن

  عام2017تضمينها مع مجموع دول أوبك عام 
.  2018، وتم تضمينها مع مجموع دول أوبك عام 2018. وانضمت الكونغو إىل أوبك فن

  مطلع 2019ام بينما انسحبت قطر من أوبك ع
  2020، وحذفت بياناتها من مجموع أوبك لذلك العام. انسحبت اإلكوادور من أوبك فن

  دول العالم. 
 وحذفت بياناتها من المجموع لذلك العام، وأضيفت إىل مجموع: بافر

ن تعنن سالبا.  ن قوسي   األرقام بي 
 المنطقة المقسومة. احتياطيات كل من السعودية والكويت تشمل نصف احتياط  

BP Statistical Review of World Energy, 2020 
Oil & Gas Journal, 1 Jan. 2021. 
OPEC Annual Statistical Bulletin, 2020 
OAPEC Data Bank.  

 

، حيث يالحظ أن  2020توزع احتياطيات الغاز الطبيعي حسب المجموعات الدولية لعام    2الشكل  يبين  

المستقلة الدول  كومنولث  في  تتركز  االحتياطيات  هذه  من  األكبر  في النسبة  األعضاء  الدول  تليها   ،

 المنظمة.
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 2020: توزع احتياطيات الغاز الطبيعي حسب المجموعات الدولية عام 2الشكل 

 
 

  

32%

26%

23%
12%

7%

كومنولث الدول المستقلة
الدول األعضاء
دول أوبك غير العربية
أخرى
أمريكا الشمالية
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 إنتاج السوائل الهيدروكربونية والغاز الطبيعي   -4

 *إنتاج السوائل الهيدروكربونية  1 -4

متراجعاً بنحو  مليون ب/ي،    92بنحو    2020قدر إجمالي إنتاج العالم من السوائل الهيدروكربونية عام  

  بحواليقدر إنتاج الدول األعضاء في أوابك  و  مليون ب/ي.  98.5الذي بلغ    2019% عن إنتاج عام  6.7

. أما 2019مليون ب/ي عام    28مقابل  ،  2020مليون ب/ي من السوائل الهيدروكربونية في عام    25

، 2019مليون ب/ي عام    29الدول العربية مجتمعة فقد تراجع إنتاجها من السوائل الهيدروكربونية من  

 . 2020مليون ب/ي عام  26إلى 

 

 ج النفط الخام إنتا 1 -1  -4

أحد أسباب تراجع اإلنتاج،    19- د يبتأثير جائحة كوف  2020كان تراجع الطلب على النفط خالل عام  

  ضمن مسعاها للوصول إلى أسعار مستقرة وعادلة للنفط.   †التزام أوبك بتخفيض اإلنتاج وترافق ذلك مع  

النفط   إنتاج  مليون   87مقابل  ن ب/ي،  مليو   81.3بنحو    2020اليومي خالل عام  الخام  قدر متوسط 

 .2019ب/ي عام  

 

 إنتاج النفط الخام في الدول األعضاء في المنظمة وباقي الدول العربية  2 -1  -4

،  % 11تزيد عن  تشير التقديرات إلى تراجع إنتاج النفط الخام في الدول األعضاء في المنظمة بنسبة  

ويأتي جزء من هذا   .2020  مليون ب/ي عام   20.9، إلى  2019مليون ب/ي عام    23.6وذلك من  

أوبك بخطة تخفيض اإلنتاج، عالوة على تأثير تراجع  في  التراجع نتيجة التزام الدول العربية األعضاء  

  .19- الطلب نتيجة جائحة كوفيد 

 
 يقسم إلى إنتاج النفط الخام، وإنتاج سوائل الغاز الطبيعي. *
 10، أبرم تحالف "أوبك +" بقيادة السعودية وروسيا، أكبر خفض تاريخي مدروس إلنتاج النفط الخام بواقع  2020أبريل/ نيسان    12في    †

ألف برميل يوميا قالت شركات نفط أمريكية إنها ستخفضها    300كذلك  ويتضمن االتفاق    ماليين.  9.7ماليين برميل يوميا، يتحمل منها التحالف  
ولمدة شهرين متواصلين، يتبعه اتفاق آخر بتقليص    2020يبدأ قرار الخفض اعتبارا من مطلع أيار/ مايو  ونص االتفاق على أن    .من جانبها

 .2020ماليين برميل يوميا حتى نهاية  8خفض اإلنتاج إلى 
حتى    2021مطلع  منذ  ماليين برميل يوميا، أي أقل بمليوني برميل مقارنة باالتفاق السابق له،    6ويبدأ تنفيذ خفض ثالث في اإلنتاج، بمقدار  

ماليين برميل يوميا حتى نهاية    9.7اتفقت منظمة أوبك والدول الحليفة على تمديد خفض اإلنتاج الذي يبلغ    حزيران/يونيو  6. وفي  2022أبريل  
 . 2020 يوليوتموز/ 
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  21.8، إلى 2019مليون ب/ي عام   24.6وعلى صعيد الدول العربية مجتمعة، فقد تراجع اإلنتاج من 

النفط الخام  إنتاج    إجمالي % من  25.7مثل إنتاج الدول األعضاء في المنظمة    .2020مليون ب/ي عام  

 . جمالي% من ذلك اإل26.8بينما مثل إنتاج الدول العربية مجتمعة حوالي ، 2020العالم عام في 

 

 إنتاج النفط الخام في باقي العالم  3 -1  -4

مليون    30وذلك من نحو  ،  2020و   2019% بين عامي  15.5انخفض بنسبة تقارب    إنتاج أوبكيقدر أن  

خطة أوبك لتخفيض لهذا التراجع  جزء من    يعود   .2020مليون ب/ي عام    25.3إلى    2019ب/ي عام  

   .2020بعد انسحابها في عام    إنتاج أوبك إجمالياإلنتاج، عالوة على حذف بيانات اإلكوادور من 

خالل  للدول العربية والعالم معدالت اإلنتاج اليومية للنفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي  6الجدول يبين 

 .2020 -2016الفترة ما بين  

 
ً إنتاج  :  6الجدول  النفط والسوائل الهيدروكربونية عربياً وعالميا

 ألف ب/ي
2020/2019 

 )%( 2020 * 2019 2018 2017 2016   

 أواًل: إنتاج النفط الخام             
 اإلمارات 3088 2967 3007.2 3058 2702 ( 11.64)

 البحرين  202 197 194 194 196.8 1.44
 تونس  43.4 36.6 38.2 37 33.6 ( 9.19)
 الجزائر  1020 993.34 970 954.2 888 ( 6.95)
 السعودية  10460 9959.2 10315.4 9808.2 9100 ( 7.22)

 سورية  7.97 17 16 24 25.2 5.00
 العراق 4164 4469 4410 4576 3946 ( 13.77)

 قطر  654 605 600.56 650.1 590 ( 9.24)
 الكويت  2954 2704 2736.17 2677.8 2405 ( 10.20)
 ليبيا  390 817 951 1096.6 422 ( 61.56)

 مص  567 537 544 526 595 13.12
 الدول األعضاء إجمال   23551 23302 23783 23602 20903 ( 11.43)
 السودان 104 95 100 102 62 ( 39.22)

 ُعمان 909 897 870 845 768 ( 9.11)
 اليمن  24 31.8 38 61 66 8.20

 الدول العربية    إجمال    24593 24331 24791 24610 21799 ( 11.42)
 االكوادور     549 530 517.2 523.8 468 ( 10.65)

    أنغوال   1721.6 1632 1473.3 1365.4 1264 ( 7.40)
 الكونغو     301 354 323.5 344 302 ( 12.09)
 إيران     3592 3872 3552.7 2356.2 1975 ( 16.17)
ويال     2403 2124 1510.2 974.2 538 ( 44.74) ن  فتن
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2020/2019 
 )%( 2020 * 2019 2018 2017 2016   

 الغابون     219.6 199 193.4 211 203 ( 3.84)
 غينيا االستوائية     160 129 120.2 108 112 3.24

يا     1518 1536 1601.6 1761.2 1464 ( 16.87)  نيجت 
   # دول أوبك غئر العربية إجمال    10003.2 10022 9292.1 7602 5858.8 ( 22.93)
 دول أوبك إجمال   32655.9 32536.2 32284 29958 25321 ( 15.48)

ازيل     2515 2733 2695 2888 3103 7.44  التر
 المملكة المتحدة     946.4 990.4 1078 1107 1086 ( 1.90)

وي    ج    1630 1965 1840 1737 2021 16.35  التن
 الواليات المتحدة     8857 13131.7 15354 17073 16390 ( 4.00)

 المكسيك     2154 2229 2063 1923 1934 0.57
 كندا      3689 4829 5200 5378 5150 ( 4.24)
 كومنولث الدول المستقلة      13710.4 14453.2 14529 14651 13529 ( 7.66)
 منها: اذربيجان     816.6 793 798.5 722 708 ( 1.94)
 اوزبكستان            59.8 62.1 54.3 54 53 ( 1.85)
 تركمانستان             230 277 276.5 236 216 ( 8.47)
 روسيا االتحادية            10924 11360 11357 11580 10650 ( 8.03)
 كازاخستان             1595 1877 1956 1923 1820 ( 5.36)

ن     4003.1 3854 3778 3826 3900 1.93  الصي 
  دول العالم     7855 7002 6630 6264 6521 4.11

 بافر
 العالم    إجمال    79955.8 85540 87250 87058 81292 ( 6.62)

   نسبة الدول األعضاء للعالم (%)  29.5 27.2 27.3 27.1 25.7  
   نسبة الدول العربية للعالم (%)  30.8 28.4 28.4 28.3 26.8  
   نسبة دول أوبك للعالم (%)  40.8 38.0 37.0 34.4 31.1  
 ثانيا: إنتاج سوائل الغاز الطبيع                

 إنتاج الدول االعضاء    4191 4184 4268 4422 4218 ( 0.05)
 إنتاج الدول العربية    4288 4273 4378 4525 4320 ( 0.05)
 إنتاج العالم    إجمال    10644 10846 10909 11484 10621 ( 0.08)

 إنتاج السوائل الهيدروكربونية    إجمال             
 إنتاج الدول االعضاء    27742 27486 28051 28024 25121 ( 0.10)
 إنتاج الدول العربية    28881 28604 29169 29135 26119 ( 0.10)
 إنتاج العالم    إجمال    90600 96386 98159 98542 91913 ( 0.07)

   نسبة الدول األعضاء للعالم (%)  30.6 28.5 28.6 28.4 27.3  
العربية للعالمنسبة الدول  (%)  31.9 29.7 29.7 29.6 28.4      

 مالحظات: 
 بيانات تقديرية  *
    غينيا، وانضمت 2016، وتم تضمينها مع مجموع أوبك منذ  2016إىل أوبك عام  الغابونانضمت  #

االستوائية إىل أوبك فن
  عام  الكونغو. وانضمت 2017وتم تضمينها مع مجموع دول أوبك عام   2017عام

، وتم تضمينها مع  2018إىل أوبك فن
 .  2018مجموع دول أوبك عام 

من أوبك عام  اإلكوادور، وحذفت بياناتها من مجموع أوبك لذلك العام، وانسحبت 2019من أوبك عام  قطر انسحبت 
 . وحذفت بياناتها لذلك العام  2020

ن تعنن سالبا.  ن قوسي   األرقام بي 
Sources: 
BP Statistical Review of World Energy,2020 
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2020/2019 
 )%( 2020 * 2019 2018 2017 2016   

Oil & Gas Journal, 1 Jan. 2021 
OPEC Annual Statistical Bulletin, 2020 
OAPEC Data Bank.  

 سوائل الغاز الطبيعي إنتاج  2 -4

%  7بنسبة    2019و   2018بين عامي  تشير التقديرات إلى ارتفاع إنتاج سوائل الغاز الطبيعي في العالم  

  إجمالي . وقدّر  2018مليون ب/ي في عام    10.9، مقابل  مليون ب/ي  11.7نحو  إلى    2019ليصل في  

، تعادل  2019مليون ب/ي عام    4.9إنتاج سوائل الغاز الطبيعي في الدول األعضاء في أوابك بنحو  

 . 7الجدول  إنتاج العالم، كما هو مبين في إجمالي% من 42.5نحو  

 
 : إنتاج سوائل الغاز الطبيعي في الدول العربية والعالم 7 الجدول

 ألف ب/ي
2018/2019 

2019 * 2018 2017 2016 2015   
 )%( 
 اإلمارات     828 848.9 807.2 832 852 2.40

 البحرين  9.9 10 9.6 11 18.56 68.73
 تونس  2.5 2.2 2 2.0 1.9 ( 4.87)
 الجزائر  510 487 480 470.22 449.5 ( 4.41)
 السعودية  1578 1718 1717 1728 1687 ( 2.37)

 سورية  0.2 0.2 0.3 0.3 0.49 63.33
 العراق 57.2 56 64 131.4 151 14.92
 قطر  1199 1195 1146.7 1165.3 1230.4 5.59

 الكويت  150.4 201.6 205.5 376.97 347.9 ( 7.72)
 ليبيا  15 15 20 21 27 28.57

 مص  169.6 153.7 184.4 201.909 194.19 ( 3.82)
 الدول األعضاء إجمال   4109 4191 4184 4268 4960 16.21
 عمان 96 95.7 87 108.4 130 19.93
 اليمن     1.8 1.3 1.1 1.3 1.7 30.77
 الدول العربية    إجمال   4207 4288 4273 4378 5092 16.30
 العالم    إجمال   10549 10644 10846 10909 11686 7.12
   نسبة الدول األعضاء للعالم (%)  39 39.4 38.6 39.1 42.44 

 تقديرات  *
ة تونس، وسورية، وقطر، وليبيا، واليمن: بيانات تقديرية، بقية    البيانات مباشر

ن تعنن  سالبًا.  ن قوسي    األرقام بي 
Oil & Energy Trends, Annual Statistical Review, 2020. 
BP Statistical Review of World Energy, 2020. 
OAPEC Data Bank 
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2020/2019 
 )%( 2020 * 2019 2018 2017 2016   

Oil & Gas Journal, 1 Jan. 2021 
OPEC Annual Statistical Bulletin, 2020 
OAPEC Data Bank.  

 سوائل الغاز الطبيعي إنتاج  2 -4

%  7بنسبة    2019و   2018بين عامي  تشير التقديرات إلى ارتفاع إنتاج سوائل الغاز الطبيعي في العالم  

  إجمالي . وقدّر  2018مليون ب/ي في عام    10.9، مقابل  مليون ب/ي  11.7نحو  إلى    2019ليصل في  

، تعادل  2019مليون ب/ي عام    4.9إنتاج سوائل الغاز الطبيعي في الدول األعضاء في أوابك بنحو  

 . 7الجدول  إنتاج العالم، كما هو مبين في إجمالي% من 42.5نحو  

 
 : إنتاج سوائل الغاز الطبيعي في الدول العربية والعالم 7 الجدول

 ألف ب/ي
2018/2019 

2019 * 2018 2017 2016 2015   
 )%( 
 اإلمارات     828 848.9 807.2 832 852 2.40

 البحرين  9.9 10 9.6 11 18.56 68.73
 تونس  2.5 2.2 2 2.0 1.9 ( 4.87)
 الجزائر  510 487 480 470.22 449.5 ( 4.41)
 السعودية  1578 1718 1717 1728 1687 ( 2.37)

 سورية  0.2 0.2 0.3 0.3 0.49 63.33
 العراق 57.2 56 64 131.4 151 14.92
 قطر  1199 1195 1146.7 1165.3 1230.4 5.59

 الكويت  150.4 201.6 205.5 376.97 347.9 ( 7.72)
 ليبيا  15 15 20 21 27 28.57

 مص  169.6 153.7 184.4 201.909 194.19 ( 3.82)
 الدول األعضاء إجمال   4109 4191 4184 4268 4960 16.21
 عمان 96 95.7 87 108.4 130 19.93
 اليمن     1.8 1.3 1.1 1.3 1.7 30.77
 الدول العربية    إجمال   4207 4288 4273 4378 5092 16.30
 العالم    إجمال   10549 10644 10846 10909 11686 7.12
   نسبة الدول األعضاء للعالم (%)  39 39.4 38.6 39.1 42.44 

 تقديرات  *
ة تونس، وسورية، وقطر، وليبيا، واليمن: بيانات تقديرية، بقية    البيانات مباشر

ن تعنن  سالبًا.  ن قوسي    األرقام بي 
Oil & Energy Trends, Annual Statistical Review, 2020. 
BP Statistical Review of World Energy, 2020. 
OAPEC Data Bank 
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 . حسب المجموعات الدولية 2020توزع إنتاج النفط في العالم عام   3 الشكليبين 
 : توزع إنتاج النفط في العالم حسب المجموعات الدولية 3الشكل 

 
 

على الصناعة البترولية، إال أن العديد من المشاريع قد تم    19-ورغم اآلثار التي تركتها جائحة كوفيد 

بيانات عن ثالثة  وقد تتبعت منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول  ،  2020استكمالها خالل عام  

 : 8الجدول يبينها ، 2020وعشرين مشروعاً وضعت على اإلنتاج خالل عام 

 
 2020: بعض المؤشرات الفنية عن الحقول التي وضعت على اإلنتاج عام 8الجدول 

/المنطقة  القاطع/الحقل  الدولة   مالحظات  غاز نفط البئ 
عمق 
 الماء
 م

   3ممليار  2.6المصادر القابلة لإلنتاج:      BIG-P Project إندونيسيا 
اليا   125   ي / 3مليون م Sole Gippsland   1.3 أستر
     ب م ن/ي Adorf     1700 ألمانيا 

 Agogo Agogo-1 أنغوال 
آالف ب/ي،  10

  20ستصل إىل 
 ألف ب/ي 

  
االحتياط  

  650الجيولوجر  
 مليون برميل 

1700 

         West Rustavi WR-16aZ جورجيا 

ن   الصي 

Bozhong 34-9 خليج  Bohai  :2022ب/ي عام  22500ذروة     
Penglai 19-3    :2022ب/ي عام  15621ذروة     

Qinhuangdao 33-1S    :4آبار إنتاج + 9 ب/ي  6000ذروة  
 21 آبار حقن 

Nanbao 35-2    :17   ب/ي  1800متوقع 

29%

26%

22%

17%

7%

أمريكا الشمالية
الدول األعضاء
أخرى
كومنولث الدول المستقلة
دول أوبك غير العربية
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/المنطقة  القاطع/الحقل  الدولة   مالحظات  غاز نفط البئ 
عمق 
 الماء
 م

Liuhua 29-1     
ي / 3مليون م 12.7

ألف ب/ي  16+
 متكثفات 

وع   جزء من مشر
 1300 يتضمن سبع آبار 

Penglai 25-6    27   2023ب/ي عام  11500متوقع 

     غزير  ُعمان
ي+  / 3مليون م 40

ألف ب/ي  64
 متكثفات 

المرحلة الثانية 
من تطوير 

  61القاطع 
 )خزان و غزير(

  

العراق/إقليم 
  2000  -1500 34طق طق  طق طق  كردستان 

عىل   بئ  تطوير   ب/ي
 اليابسة 

ن المحتلة   ي / 3مليون م 34   آبار Leviathan 4 فلسطير
المصادر القابلة  

  623لإلنتاج: 
 مليار مئر مكعب 

1676 

يا  ن :   ألف ب م ن/ي  Larak     30 مالت  ن من حقلي 
LarakوBakong  

مياه 
 ضحلة 

 108   ي / 3مليون م 1.4   شمال دمياط  القطامية  مص 
         جنوب بحر الشمال  Sillimanite المملكة المتحدة

وي    ج   التن

Utgard    :ألف ب م ن/ي 43ذروة اإلنتاج المتوقع   

Tor II        :  -60احتياط 
   مليون ب م ن  70

Skogul   1.6 ( 94مليون ب م ن )نفط %     

 الهند
 1300 ي/ 3مليون م 16متوقع:      2/ 98القاطع 

KG-D6 block R Cluster    :ي / 3مليون م 12.9متوقع   
 عميق      ب/ي Bulleit   500 الواليات المتحدة 

 البيانات مرتبة حسب التسلسل األبجدي للدول. 
  العالمالمشاري    ع الجديدة المصدر: األمانة العامة/ أوابك، تتبع بيانات 

 . فن
 

  

تابع الجدول 8
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 الغاز الطبيعي المسّوق  -5

،  2019و   2018% بين عامي  3.4الغاز المسوق على مستوى العالم بنسبة  الطبيعي  ارتفعت كميات  

 . 2019مليار متر مكعب عام   3974إلى  2018مليار متر مكعب عام   3842وذلك من 

حيث وقد   أوابك،  في  األعضاء  الدول  في  المسوق  الغاز  كميات  على  التي طرأت  التغيرات  تباينت 

والسعودية، بينما ارتفعت في باقي الدول األعضاء، وخاصة    تراجعت في كل من تونس، والجزائر،

مليار متر مكعب بين    1.9في اإلمارات العربية المتحدة التي ارتفعت فيها كميات الغاز المسوق بنحو  

 591كميات الغاز المسوق على مستوى الدول العربية مجتمعة من    وارتفعت .  2019و   2018عامي  

 . 2019مليار متر مكعب عام   597، إلى 2018مليار متر مكعب عام 

%  15و%  14.2بلغت نسبة الغاز المسوق في الدول األعضاء في أوابك وفي الدول العربية مجتمعة  

 .9 الجدول من إجمالي العالم على التوالي.  كما هو مبين في

 
ً 9 الجدول  : الغاز الطبيعي المسوق عربياً وعالميا

 تر مكعب مليار م
2019/2018 

 )%( 2019 * 2018 2017 2016 2015   

 اإلمارات 60.2 61.9 49.8 53.2 55.1 3.6
 البحرين  15.4 15.2 15.3 15.4 17.1 11.0

 تونس  1.6 1.4 1.3 1.2 0.91 (24.2)
 الجزائر  84.6 95 96.6 97.5 90.4 (7.3)
 السعودية  99.8 105.5 110.53 112.67 112.6 (0.1)
 سورية  4.3 3.8 3.4 3.6 3.7 2.8
 العراق 9.7 10.9 11.5 14.5 15.3 5.5
 قطر  170.5 171.6 167 170.3 171.9 0.9
 الكويت  14.5 13.8 13.1 13.9 13.95 0.4
 ليبيا  19.9 15.6 14.3 13.9 14.2 2.2

 مص  44.3 42 50.7 60.8 67.5 11.0
 األعضاءإجمال  الدول  525 537 534 557 563 1.02
 األردن  0.15 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
 ُعمان 29.1 29.8 28.82 33 33.3 0.9
 المغرب  0.09 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
 اليمن  2.85 0.5 0.5 0.57 0.58 1.8

 إجمال  الدول العربية  557 567 563 591 597 1.02
 أنغوال  0.72 1.9 3.1 9.6 10.5 9.4

 االكوادور 0.5 0.5 0.46 0.35 0.31 (11.4)
 الكونغو  0.93 0.87 0.86 0.87 0.58 (33.1)
 غينيا االستوائية  6.2 6.2 6.6 7.8 6.2 (20.5)
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2019/2018 
 )%( 2019 * 2018 2017 2016 2015   

 الغابون  0.55 0.6 0.5 0.5 0.46 (8.0)
 إيران 226.7 226.9 238 248.5 253.7 2.1
يا  45.1 42.6 45.4 44.3 47.8 7.9  نيجت 

ويال  26 27.7 29.8 24.8 20.6 (16.9) ن  فتن
 # دول أوبك غئر العربية 299 300.2 323.9 336.7 340.2 1.0

 إجمال  دول أوبك  758.2 780.7 791.2 817.9 641.7 (21.5)
 المملكة المتحدة  40.7 41.8 41.9 40.6 39.6 (2.5)
وي    ج 116.2 115.8 123.2 120.6 141.4 17.2  التن
 الواليات المتحدة  740.3 729.3 745.8 831.8 920.9 10.7
 المكسيك  47.9 43.7 38.3 37.4 34 (9.1)
 كندا  160.9 171.6 177.6 184.7 173.1 (6.3)
 كومنولث الدول المستقلة 771.6 769.8 789.1 831.1 846.5 1.9

 منها: أذربيجان  18.8 18.3 17.7 18.8 24.3 29.3
 أوزبكستان 54.6 53.1 53.4 56.6 56.3 (0.5)
 تركمانستان  72.8 66.9 58.7 61.5 63.2 2.8
 روسيا االتحادية  584.4 589.3 635.6 669.5 679 1.4

 كازاخستان 22 22.9 23.4 24.4 23.4 (4.1)
ن  135.7 137.9 149.2 161.5 177.6 10.0  الصي 
  دول العالم  678 687 712 707 704 (0.4)

 بافر
 العالم إجمال   3,550 3,564 3,664 3,842 3,974 3.4

  
   نسبة الدول األعضاء للعالم (%)  14.9 15.1 14.6 14.5 14.2
   نسبة الدول العربية للعالم (%)  15.8 15.9 15.4 15.4 15.0
   نسبة دول أوبك للعالم (%)  21.6 21.9 21.6 21.3 16.1

 بيانات تقديرية  *
  شهر أيار/مايو  غينيا االستوائيةانضمت #

    الكونغو. وانضمت 2017وتم تضمينها مع مجموع دول أوبك عام  2017إىل أوبك فن
إىل أوبك فن

. كما 2018، وتم تضمينها مع مجموع دول أوبك عام 2018شهر حزيران/يونيو  ن ن الدولتي  . مجموع دول أوبك قبل ذلك ال يتضمن بيانات هاتي 
  
  عام 2020من أوبك مطلع عام  اإلكوادورانسحبت  ابون. الغال تتضمن  2015أن بيانات أوبك فن

.  2019، وبياناتها متضمنة مع أوبك فن
 ، وبياناتها غت  مضمنة مع مجموع أوبك لذلك العام2019من أوبك مطلع  قطرانسحبت 

ن تعنن  سالباً  ن قوسي   األرقام بي 
Sources: 
Oil & Gas Journal, 2021. 
OPEC Annual Statistical Bulletin 2020. 
BP Statistical review of world energy, 2020. 
OAPEC Data Bank 

 

 حسب المجموعات الدولية.  2019توزع كميات الغاز الطبيعي المسوق عام   4 الشكليبين 



الفصل الثاني

125
31 

 

 المجموعات الدولية حسب  2019: توزع كميات الغاز الطبيعي المسوق عام 4الشكل 
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 ً  الفحم الحجري: ثانيا

 احتياطيات الفحم الحجري -1

طن  مليار    1070إلى    2018مليار طن عام    1055ارتفعت احتياطيات الفحم الحجري في العالم من  

كما هو  مليار طن    12  الهادئ بحواليآسيا والمحيط  دول  وذلك نتيجة ارتفاع احتياطيات    ،2019عام  

 .10الجدول مبين في 
 م الحجري في العالم : احتياطيات الفح10 الجدول

 مليار طن 
2019 2018 2017 2016 2015   
 أمريكا الشمالية     245.1 259.4 258.7 258 257.3

 منها: كندا           6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
 الواليات المتحدة                 237.3 251.6 250.9 250.9 249.5
 أمريكا الجنوبية والوسىط     14.6 14 14 14 13.7
ازيل     6.6 6.6 6.6 6.6 6.6  منها: التر
 كولومبيا                    6.7 4.9 4.9 4.9 4.6

   آسيا أوروبا وأورو   310.5 322.1 323.6 323.4 325.7
 آسيا والمحيط الهادئ     288.3 529.4 424.2 444.9 456.8
اليا منها:   76.4 144.8 144.8 147.4 149.1     أستر
 اندونيسيا                   28 25.6 22.6 37 39.9

ن                   114.5 244 138.8 138.8 141.6  الصي 
 الهند                   60.6 94.8 97.7 101.4 105.9
 أفريقيا     31.8 13.2 13.2 13.2 14.8
 منها: جنوب أفريقيا     30.2 9.9 9.9 9.9 9.9
ق األوسط     1.1 1.2 1.2 1.2 1.2  الشر

 إجمال  العالم     892 1139 1035 1055 1070
 BP Statistical Review of World Energy, 2020 

 

يتركز معظمها  التي    يةالدولتوزع احتياطيات الفحم الحجري في العالم حسب المجموعات    5  الشكليبين  

 .آسيافي دول آسيا والمحيط الهادئ، تليها دول أوروبا وأورو 
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 حسب المجموعات الدولية  2019: توزع احتياطيات الفحم الحجري عام 5الشكل 

 
 

 إنتاج الفحم الحجري -2

مليون   8013، وذلك من 2019  -2018% بين عامي 1.5ارتفع إنتاج الفحم الحجري في العالم بنسبة 

الهادئ  آسيا والمحيط  دول مجموعة  وساهمت    .2019مليون طن عام    8129، إلى  2018طن عام  

، مما عوض عن تراجع اإلنتاج  مليون طن  256بشكل ملحوظ في هذا االرتفاع حيث ارتفع إنتاجها بنحو  

 .11الجدول  في بين في باقي المجموعات الدولية، كما هو م
 إنتاج الفحم الحجري في العالم   :11 ولالجد

 مليون طن/السنة 
2019 2018 2017 2016 2015   
 أمريكا الشمالية     887.9 733 772.2 753.5 701.5
 كندا            62 60.9 59.5 54.6 50.5
 المكسيك           12.3 11.4 10.4 13.5 11.2

 الواليات المتحدة           813.7 660.8 702.3 685.4 639.8
 أمريكا الجنوبية والوسىط     96.1 101.3 99.7 88.8 91.7
ازيل     6.4 5.9 4.3 6.4 7.8  منها: التر

 كولومبيا                  85.5 90.5 89.4 84.3 82.4
   آسيا أوروبا وأورو   1180.2 1163.1 1223.5 1240 1144.2
 منها: ألمانيا   184.3 175.7 175.1 169 133.9
 روسيا     372.6 386.6 412.5 441.3 440.4

 آسيا والمحيط الهادئ     5522.4 5230.1 5359.7 5656 5911.8

الشرق األوسط  
0.1%

ى  أمريكا الجنوبية والوسط
1%

أفريقيا  
1%

أمريكا الشمالية  
24%

أوروبا وأوروآسيا
31%

آسيا والمحيط الهادئ  
43%



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

128
34 

 

2019 2018 2017 2016 2015   
اليا منها:   505.4 503.9 481.3 485.5 506.7     أستر
ن                 3746.5 3410.6 3523.2 3683 3846  الصي 
 الهند                 674.2 693.3 716 765.1 756.4
 أفريقيا    266 262.8 271.8 272.9 278.7
 منها: جنوب أفريقيا     252.1 251.2 252.3 252.7 254.3

ق األوسط     1.5 1.6 1.6 1.6 1.5  الشر
 إجمال  العالم     7954 7492 7727 8013 8129

 BP Statistical Review of World Energy2020.  

 

، حيث تصدرت دول آسيا والمحيط  2019توزع كميات الفحم الحجري المنتجة عام   6الشكل يبين 

 % من إجمالي إنتاج الفحم الحجري في العالم. 73الهادئ المجموعات الدولية بنحو  

 
 حسب المجموعات الدولية  2019الحجري المنتجة عام  م  : كميات الفح6الشكل 

 
 

  

أمريكا الشمالية  
9%

أمريكا الجنوبية 
والوسطى  

1%
أوروبا وأوروآسيا

14%

آسيا والمحيط 
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73%

أفريقيا  
3%
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 ثالثاً: الطاقة النووية 

 المفاعالت النووية 

عدد المفاعالت النووية العاملة في مختلف دول العالم، وعدد المفاعالت قيد اإلنشاء   12الجدول  يبين  

ارتفع  حيث  .  2018وسعاتها، إضافة إلى كميات الكهرباء المولدة من الطاقة النووية حتى نهاية عام  

  98، منها  2018مفاعالً عام    451إلى    2017مفاعالً عام    448عدد المفاعالت العاملة في العالم من  

وأتت % من إجمالي المفاعالت العاملة في العالم.  22مفاعالً في الواليات المتحدة األمريكية تمثل نحو  

(، بينما تراجع العدد  1( وروسيا )+7في الصين )+  الزيادة بشكل رئيسي من ارتفاع عدد المفاعالت 

مفاعالً، منها    55أما المفاعالت قيد اإلنشاء فقد بلغ عددها  (.   1- ( وتايوان )1-في الواليات المتحدة )

تيرا واط، بينما ستبلغ    391مفاعالً في الصين. بلغت السعة للمفاعالت العاملة في العالم أكثر من    11

 تيرا واط.  60اإلنشاء حوالي  السعة للمفاعالت قيد 

 2563حيث قاربت كذلك كميات الكهرباء التي تم توليدها باستخدام الطاقة النووية،  12الجدول ويبين 

% من الكهرباء  71.7ويالحظ منه أن فرنسا تتصدر العالم في هذا المجال حيث تم توليد  تيراواط ساعة،  

 باستخدام الطاقة النووية.   2018فيها خالل عام 
 : عدد المفاعالت النووية في العالم، وكميات الكهرباء المولدة منها 12الجدول 

 
 2018الكهرباء المولدة عام  قيد اإلنشاء العاملة

عدد   الدولة 
 المفاعالت 

السعة 
 ميغاواط

عدد  
 المفاعالت 

السعة 
 ميغاواط

اواط  تئر
 ساعة

% من إجمال   
 الكهرباء

 19.3 808.03 2234 2 99061 98 الواليات المتحدة األمريكية 
 71.7 395.91 1630 1 63130 58 فرنسا 
ن   4.2 277.06 10982 11 42858 46 الصي 
 6.2 49.33 2653 2 36974 39 اليابان
 17.9 191.34 4573 6 27252 36 روسيا 

 23.7 127.08 6700 5 22444 24 كوريا الجنوبية 
 3.1 35.39 4824 7 6255 22 الهند
 14.9 94.45 - - 13554 19 كندا 

 53 79.53 2070 2 13107 15 أوكرانيا 
 17.7 59.11 1630 1 8923 15 المملكة المتحدة 

 40.3 65.87 - - 8613 8 السويد
 11.7 71.87 - - 9515 7 ألمانيا 
 20.4 53.36 - - 7121 7 إسبانيا 
 39 27.25 - - 5918 7 بلجيكا 

 34.5 28.26 - - 3932 6 جمهورية التشيك 
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 2018الكهرباء المولدة عام  قيد اإلنشاء العاملة

عدد   الدولة 
 المفاعالت 

السعة 
 ميغاواط

عدد  
 المفاعالت 

السعة 
 ميغاواط

اواط  تئر
 ساعة

% من إجمال   
 الكهرباء

 11.43 26.66 2600 2 4448 5 تايوان
 37.7 24.5 - - 3333 5 سويشا 
 6.8 9.29 2028 2 1318 5 باكستان 
 32.5 21.88 1600 1 2784 4 فنلندا 

 50.6 14.86 - - 1902 4 هنغاريا )المجر( 
 55 13.79 880 2 1814 4 سلوفاكيا 
ن   4.7 6.45 25 1 1633 3 األرجنتي 
 34.7 15.44   - 1966 2 بلغاريا 

ازيل   2.7 14.79 1340 1 1884 2 التر
 4.7 10.59 - - 1860 2 جنوب أفريقيا 

 5.3 13.2 - - 1552 2 المكسيك 
 17.2 10.46 - - 1300 2 رومانيا 
 2.1 6.3 - - 915 1 إيران

 35.9 5.49 - - 688 1 سلوفينيا 
 3.1 3.34 - - 482 1 هولندا 
 25.6 1.9 - - 375 1 أرمينيا 

 - - 5380 4 - - اإلمارات العربية المتحدة 
 - - 2220 2 - - روسيا البيضاء 

 - - 2160 2 - - بنغالديش 
 - - 1114 1 - - تركيا 

   2562.8 56643 55 396911 451 اإلجمال  
IAEA, Nuclear Power Reactors in the World,   2019  

 مرتبة حسب عدد المفاعالت العاملة الدول 
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 رابعاً: الطاقات المتجددة 

نحو  ، إلى 2018عام   غيغاواط  1168من في العالم  السعات المركبة من الطاقات المتجددة ارتفعت 

%(،  44%، تلتها الطاقة الشمسية )47مثلت طاقة الرياح منها حوالي ، 2019عام   غيغاواط 1332

وقد بلغت السعات الجديدة   %.10المحيطات وطاقة الكتلة الحيوية مجتمعة أقل من بينما مثلت طاقة 

 . 2018% عن عام  7، بزيادة تعادل غيغاواط  191المتصلة بالشبكة نحو 

 طاقة الرياح   -1

 الرياح في العالم  طاقة -أ

عام  مقارنة ب%  10تناهز  بنسبة    2019في العالم عام  السعات المركبة من طاقة الرياح    إجماليارتفع  

% منها في مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ،  43، تركز  واطغيغا  622، حيث وصل إلى  2018

 .7 الشكلكما هو مبين في 

 
   2019عام في العالم من طاقة الرياح المركبة  اتالسع:  7الشكل 

 
 

 

 

دول الكومونولث
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الشرق األوسط
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أفريقيا
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 الرياح في الدول العربية طاقة  -ب

أي    غيغاواط  3.2ال تتجاوز بمجموعها  المركبة في الدول العربية نسبة ضئيلة جداً  الرياح  تمثل طاقة  

، كما بشكل رئيسيالمغرب  و، وتتركز في مصر  الطاقات المركبة في العالم  إجماليمن  %  0.4نحو  

 : 13الجدول هو مبين في 
 : السعات المركبة من طاقة الرياح في الدول العربية 13الجدول 

 ميغاواط *الدولة 
 375 1 مص 

 225 1 المغرب 
 374 األردن 
 245 تونس 

 12 الكويت 
 10 الجزائر 

 3 لبنان 
 4 الصومال

 3 السعودية 
 1 البحرين 

 1 ة سوري 
 1 اإلمارات 

 254 3 مجموع الدول العربية 
 408 622 العالم  إجمال  

IRENA, Renewable Capacity Statistics, 2020 
 

 

 الطاقة الشمسية  -2

 الطاقة الشمسية في العالم -آ

من    إجماليارتفع   المركبة  من  االطالسعات  العالم  في  الشمسية   إلى   2018عام    غيغاواط   486.7قة 

ن ي كما هو مب ،آسيا والمحيط الهادئ% في دول 59تركز منها أكثر من ، 2019عام  طغيغاوا  584.8

 : 8 الشكلفي 

 
 الدول مرتبة حسب السعات المركبة  *



الفصل الثاني

133
39 

 

   2019عام في العالم  الطاقة الشمسيةمن المركبة  اتالسع:  8الشكل 

 
 

 

 الطاقة الشمسية في الدول العربية  -ب

الطاقات المركبة في العالم   إجمالي% من  1.2مثلت الطاقة الشمسية المركبة في الدول العربية حوالي  

، وتحتل اإلمارات العربية المتحدة المركز األول بين الدول العربية في هذا المضمار، كما  2019عام  

 : 14الجدول هو مبين في 
 2019عام  من الطاقة الشمسية في الدول العربية  المركبة: السعات 14 الجدول

 *الدولة  ميغاواط  الدولة  ميغاواط 
 اإلمارات 1885 لبنان  56
ن المحتلة  48  مص  668 1  فلسطي 
 األردن  1240 السودان 19
 المغرب  734 عمان 8
 الجزائر  448 الصومال 7
 السعودية  394 البحرين  6
 اليمن  250 ليبيا  5
 العراق 216 قطر  5
 الكويت  93 سوريا  2

 تونس  62 مجموع الدول العربية  146 7 
   العالم إجمال   842 584 

IRENA, Renewable Capacity Statistics, 2020 

 

 
 الدول مرتبة حسب السعات المركبة  *

دول الكومونولث
0.3%

الشرق األوسط
1%

%1أفريقيا

%1أمريكا الجنوبية والوسطى

أمريكا الشمالية
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آسيا والمحيط 
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 الطاقة الكهرومائية  -3

 الطاقة الكهرومائية في العالم  -آ

، إلى نحو  2018عام    طغيغاوا  1295ارتفعت السعة المركبة من الطاقة الكهرومائية في العالم من  

 : 9 الشكل، كما هو مبين في مجموعة دول آسيا، وتركز معظمها في 2019عام   غيغاواط 1308
   2019المركبة من الطاقة الكهرومائية في العالم عام  اتالسع:  9الشكل 

 
 

 

 الطاقة الكهرومائية في الدول العربية  -ب

، 2019و   2018لم يطرأ تغير على السعات المركبة من الطاقة الكهرومائية في الدول العربية بين عامي  

  2.8حيث تحتل مصر مركز الصدارة بين الدول العربية بأكثر من  ،  غيغاواط  11وبقيت عند حدود  

 : 15الجدول ، كما هو مبين في غيغاواط
 : السعات المركبة من الطاقة الكهرومائية في الدول العربية 15 الجدول

 *الدولة  ميغاواط
 مص  851 2 
 العراق 514 2 
 السودان 928 1 
 المغرب  770 1 
 ة سوري  494 1 

 
 الدول مرتبة حسب السعات المركبة  *

أمريكا الوسطى
1%

%1أقيانوسيا

الشرق األوسط
1%

%3أفريقيا

%7أوروآسيا

أمريكا الجنوبية
أمريكا الشمالية14%

15%

%17أوروبا

%42آسيا
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 *الدولة  ميغاواط
 لبنان  253  
 الجزائر  228  

 تونس  66  
 األردن  16  

 العربية مجموع الدول  120 11 
 العالم  إجمال   994 307 1

IRENA, Renewable Capacity Statistics, 2020 
 

 طاقة الكتلة الحيوية  -4

 العالم في الكتلة الحيوية طاقة  -أ

 غيغاواط   124إلى    2018عام    غيغاواط  117.7ارتفعت سعة طاقة الكتلة الحيوية المركبة في العالم من  

 : 10 الشكل، وتركز معظمها في أوروبا وآسيا، كما هو مبين في 2019عام  
   2019ة من طاقة الكتلة الحيوية في العالم عام ركبالم ات: السع 10الشكل 

 
 

 

 الدول العربية في  الكتلة الحيوية طاقة  -ب

السعات المركبة   إجمالي% من  0.3شكلت السعة المركبة من طاقة الكتلة الحيوية في الدول العربية نحو  

 : 16الجدول في  مبين، ويحتل السودان الصدارة في هذا المضمار، كما هو 2019في العالم عام 

%0.1الشرق األوسط

%1أوقيانوسيا

%1أفريقيا

%2أوروآسيا

%2أمريكا الوسطى

أمريكا الشمالية
14%

أمريكا الجنوبية
14%

%33آسيا

%34أوروبا

تابع الجدول 15
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 السعات المركبة من طاقة الكتلة الحيوية في الدول العربية   :16 الجدول
 *الدولة  ميغاواط

 السودان 199
 مص  79
 قطر  38
 األردن  13

 لبنان  9
 ة سوري  7
 المغرب  2
 اإلمارات 2

 مجموع الدول العربية  349  
 العالم  026 124 

IRENA, Renewable Capacity Statistics, 2020 
 

 المحيطات طاقة  -5

من   العالم  في  المحيطات  طاقة  من  المركبة  السعات  عام    529ارتفعت  إلى  2018ميغاواط   ،531  

 . 11 الشكل% منها في دول أوروبا وآسيا، كما هو مبين في 96، ويتركز نحو  2019ميغاواط عام 

 
 2019عام السعة المركبة من طاقة المحيطات في العالم  :  11الشكل 

 
 

 ولم يستخدم هذا النوع من الطاقات المتجددة في الدول العربية بعد.

 
 الدول مرتبة حسب السعات المركبة  *

%0.01أمريكا الجنوبية

%0.1أفريقيا

%0.2أوقيانوسيا

%0.3أوروآسيا

%3.8أمريكا الشمالية
%46.7أوروبا

%49.0آسيا
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 طاقة الحرارة الجوفية -6

% بين عامي  0.1ارتفعت السعة المركبة من طاقة الحرارة الجوفية في العالم بنسبة ضئيلة لم تتجاوز  

 . غيغاواط  139غيغاواط إلى  132.5وذلك من ، 2019و  2018

 . 12 الشكل% من هذه السعة في دول آسيا والمحيط الهادئ، كما هو مبين في 40يتركز نحو  

 
 2019: السعة المثبتة من طاقة المحيطات في العالم عام 12الشكل 

 
 

 ولم يستخدم هذا النوع من الطاقة في الدول العربية بعد. 

%1دول الكومونولث

%5أمريكا الجنوبية والوسطى

أمريكا الشمالية%6أفريقيا
25%

آسيا والمحيط 
%40الهادئ
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  1                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون السابعتقرير األمين العام السنوي 

 الثالث   الفصل
 التطورات العالمية والعربية في 

  النفطية الالحقةالصناعات 
 صناعة التكرير : أولا 

 .  التطورات العالمية 1

مليون ب/ي،   92.88حوال    2020ا  نهااياة عاام    الطااقاة التكريرياة ا  العاال إجماال     بلغ

  ،ب/ي   ألف  386  درهااااااقصااايا     انخفاضاا  مساالً     2019نهاية عام  ا  مليون ب/ي   93.27مقابل  

ا   عدد مصااا  النف  العاملةإجمال    كما انخفض ،  2019  ا  عامن مساتواه  اااااع%  0.41  تهونساب

وعدد المصااا     ،الطاقة التكريريةإجمال  تطور    1-3 الشاكليبين    .مصافاة  631  إلى  637من   العال 

 .2020-2012ا  العال  خًل الفترة 

 1-3 الشكل

 2020-2012الطاقة التكريرية وعدد المصافي في العالم خالل الفترة إجمالي تطور 

 قاعدة بيانات صناعة التكرير ، المصدر: أوابك 
 

615

620

625

630

635

640

645

650

655

660

86

87

88

89

90

91

92

93

94

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ي/الطاقة التكريرية مليون ب عدد المصاا 

دد
ع

ا 
صا
الم

(
ية 
ير
كر
 الت
اقة
لط
ا

(
ب
ن 
ليو
م

ي/



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

142

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( 

  

  2                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون السابعتقرير األمين العام السنوي 

العال ا     االنخفاض   جاء ا   التكريرية  الطاقة  عشر نتيالة    2020عام    إجمال   إغًق 

آسيا  ا   وثًثة  الغربية،  أوروبا  ا   وواحدة  األمريكية،  المتحدة  الواليات  ا   ستة  منها  مصاا ، 

ا  آسيا الباسيفيك، وواحدة ا  أاريقيا،    ثًثةمصاا  جديدة،    أربعتشغيل  على الرغ  من    الباسيفيك،

 : ذلك على النحو التال  راع الطاقة التكريرية ا  مصاف قائمة أخرى، وو

 ألف ب/ي.  410ا  الصين طاقتها التكريرية    Dalian"داليان "إغًق مصفاة   •

  110ا  نيوزيًندا طاقتها التكريرية    Marsden point"مارسدن بوينت"  إغًق مصفاة   •

 ألف ب/ي.

 ألف ب/ي.  140استراليا طاقتها التكريرية   ا   Kwinana"كوينانا "إغًق مصفاة   •

مصفاة    • و  ا    Cheyenne"تشايين"إغًق  با والية  األمريكية يومينغ  المتحدة  ،  الواليات 

 ألف ب/ي.  32طاقتها التكريرية  

المتحدة األمريكية       Somerset"سومرسيت"    إغًق مصفاة • بالواليات  ا  والية كنتاك  

 ب/ي. 5500التكريرية   طاقتها

  طاقتها ا  والية لويزيانا بالواليات المتحدة األمريكية       Convent"كونفينت"    إغًق مصفاة •

 ب/ي.  ألف 227التكريرية  

  طاقتها ا  والية كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية       Rodeo"روديو"    إغًق مصفاة •

 ب/ي.  ألف 120التكريرية  

مصفاة • األمريكية    Martinez"مارتينيز"    إغًق  المتحدة  بالواليات  كاليفورنيا  والية  ا  

 ب/ي.  ألف 161التكريرية   طاقتها

مصفاة • المتحدة    Dickinson"ديكينسون"    إغًق  بالواليات  داكوتا  نورث  والية  ا  

 ب/ي. ألف 19التكريرية   طاقتهااألمريكية 

 ألف ب/ي. 100قتها التكريرية ا  ارنسا طا  Grandpuitsإغًق مصفاة "غراندبوت"   •

 ألف ب/ي.  200ا  الصين طاقتها  Zhanjiang "تشاناليانغ " تشغيل مصفاة  •

ا  ماليزيا طاقتها    Pengerangا  مالمع تكرير وبتروكيماويات "بنغيرانغ"  ةتشغيل مصفا •

 . ألف ب/ي 300التكريرية  

مصفاة   • مشروع  من  األولى  المرحلة  الووس    الالديدة   Saysettha"سايسيتثا"تشغيل  ا  

 . ألف ب/ي 20طاقتها 
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  3                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون السابعتقرير األمين العام السنوي 

 ب/ي.  5000المتنقلة ا  نياليريا طاقتها  Otienمصفاة "أوتين"  تشغيل  •

"سوين "   • لمصفاة  التكريرية  الطاقة  تكساس    Sweenyراع  والية  المتحدة ب ا   الواليات 

 ألف ب/ي.  130األمريكية بمقدار 

 .ألف ب/ي  20بمقدار  ا  المملكة العربية السعودية    "ساتورب "راع الطاقة التكريرية لمصفاة   •

من   • الكويت  دولة  اب   األحمدي  طاقة مصفاة  بسبب   346إلى    454.5تخفيض  ألف ب/ي 

ألف    454إلى    270من    "ميناء عبد هللا"مصفاة  توقيف تقطير قديمة، إضااة إلى راع طاقة  

 ب/ي. بسبب تشغيل وحدة تقطير جديدة.

كما يبين    .2020نهاية عام  ا   ا  مناطق العال     التكريرية  ات الطاقتوزع    2- 3الشكل  يبين  

 . 2020و  2019نهاية عام  مناطق العال   ا   التكريرية ات طاقالإجمال   مقارنة بين 1-3الالدول 

 2-3 الشكل

 )%(   2020  في مناطق العالم في نهاية عام التكريرية اتطاقالتوزع إجمالي 
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  2                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون السابعتقرير األمين العام السنوي 

العال ا     االنخفاض   جاء ا   التكريرية  الطاقة  عشر نتيالة    2020عام    إجمال   إغًق 

آسيا  ا   وثًثة  الغربية،  أوروبا  ا   وواحدة  األمريكية،  المتحدة  الواليات  ا   ستة  منها  مصاا ، 

ا  آسيا الباسيفيك، وواحدة ا  أاريقيا،    ثًثةمصاا  جديدة،    أربعتشغيل  على الرغ  من    الباسيفيك،

 : ذلك على النحو التال  راع الطاقة التكريرية ا  مصاف قائمة أخرى، وو

 ألف ب/ي.  410ا  الصين طاقتها التكريرية    Dalian"داليان "إغًق مصفاة   •

  110ا  نيوزيًندا طاقتها التكريرية    Marsden point"مارسدن بوينت"  إغًق مصفاة   •

 ألف ب/ي.

 ألف ب/ي.  140استراليا طاقتها التكريرية   ا   Kwinana"كوينانا "إغًق مصفاة   •

مصفاة    • و  ا    Cheyenne"تشايين"إغًق  با والية  األمريكية يومينغ  المتحدة  ،  الواليات 

 ألف ب/ي.  32طاقتها التكريرية  

المتحدة األمريكية       Somerset"سومرسيت"    إغًق مصفاة • بالواليات  ا  والية كنتاك  

 ب/ي. 5500التكريرية   طاقتها

  طاقتها ا  والية لويزيانا بالواليات المتحدة األمريكية       Convent"كونفينت"    إغًق مصفاة •

 ب/ي.  ألف 227التكريرية  

  طاقتها ا  والية كاليفورنيا بالواليات المتحدة األمريكية       Rodeo"روديو"    إغًق مصفاة •

 ب/ي.  ألف 120التكريرية  

مصفاة • األمريكية    Martinez"مارتينيز"    إغًق  المتحدة  بالواليات  كاليفورنيا  والية  ا  

 ب/ي.  ألف 161التكريرية   طاقتها

مصفاة • المتحدة    Dickinson"ديكينسون"    إغًق  بالواليات  داكوتا  نورث  والية  ا  

 ب/ي. ألف 19التكريرية   طاقتهااألمريكية 

 ألف ب/ي. 100قتها التكريرية ا  ارنسا طا  Grandpuitsإغًق مصفاة "غراندبوت"   •

 ألف ب/ي.  200ا  الصين طاقتها  Zhanjiang "تشاناليانغ " تشغيل مصفاة  •

ا  ماليزيا طاقتها    Pengerangا  مالمع تكرير وبتروكيماويات "بنغيرانغ"  ةتشغيل مصفا •

 . ألف ب/ي 300التكريرية  

مصفاة   • مشروع  من  األولى  المرحلة  الووس    الالديدة   Saysettha"سايسيتثا"تشغيل  ا  

 . ألف ب/ي 20طاقتها 
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  3                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون السابعتقرير األمين العام السنوي 

 ب/ي.  5000المتنقلة ا  نياليريا طاقتها  Otienمصفاة "أوتين"  تشغيل  •

"سوين "   • لمصفاة  التكريرية  الطاقة  تكساس    Sweenyراع  والية  المتحدة ب ا   الواليات 

 ألف ب/ي.  130األمريكية بمقدار 

 .ألف ب/ي  20بمقدار  ا  المملكة العربية السعودية    "ساتورب "راع الطاقة التكريرية لمصفاة   •

من   • الكويت  دولة  اب   األحمدي  طاقة مصفاة  بسبب   346إلى    454.5تخفيض  ألف ب/ي 

ألف    454إلى    270من    "ميناء عبد هللا"مصفاة  توقيف تقطير قديمة، إضااة إلى راع طاقة  

 ب/ي. بسبب تشغيل وحدة تقطير جديدة.

كما يبين    .2020نهاية عام  ا   ا  مناطق العال     التكريرية  ات الطاقتوزع    2- 3الشكل  يبين  

 . 2020و  2019نهاية عام  مناطق العال   ا   التكريرية ات طاقالإجمال   مقارنة بين 1-3الالدول 

 2-3 الشكل

 )%(   2020  في مناطق العالم في نهاية عام التكريرية اتطاقالتوزع إجمالي 
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  4                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون السابعتقرير األمين العام السنوي 

 

 1-3الجدول 

 حسب المناطق لي الطاقة التكريرية في العالم  إجمامقارنة بين 

 ( اليوم/رميل)مليون ب  2020و 2019نهاية عامي 

 نسبة التغير
2019/2020 

 )%( 
  2019 2020 الفرق 

 أمريكا الشمالية      21.32  20.89 (0.435) (2.04)

 أوروبا الغربية     14.24  14.14 (0.100) (0.70)

 آسيا/المحيط الهادي      28.00  27.86 (0.140) (0.50)

 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة      10.14  10.14  0.00  0.00

 أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي      6.48  6.48  0.00  0.00

 الشرق األوسط      9.48  9.76  0.284  3.00

 أفريقيا     3.61  3.62  0.005  0.14

 االجمالي 93.27 92.88 (0.386) (0.41)

   ا  األرقام بين قوسين تعن  سالب مًحظة:            

        

التكسيرطاقات    إجمال   انخفض   المائع    عمليات  الحفاز  العام  بالعامل  بمقدار   2020خًل 

  15.50إلى    2019مليون ب/ي عام    15.73من    انخفض حيث    %،1.45ألف ب/ي ونسبة    228

عدد من مصاا    أمريكا الشمالية بسبب إغًق  ا   االنخفاض   تركز.  2020عام  نهاية  مليون ب/ي  

ألف    50، و ا  أوروبا الغربية انخفضت بمقدار  الحيويالنف  وتحويلها إلى وحدات إلنتاج الديزل  

بالعامل    ا  ارنسا، وإغًق وحدت   تكسير  Grandpuits  "غراندبوتس " ب/ي بسبب إغًق مصفاة  

المائع ا  مصفاة غرانغ المتحدة   Grangemouthماوث  يالحفاز  المملكة    2- 3  الالدول  يبين.  ا  

  2019   عام   نهايةا  مناطق العال     بالعامل الحفاز المائعالتكسير  مقارنة بين إجمال  طاقات عمليات  

على    بالعامل الحفاز المائعطاقات التكسير  توزع إجمال  مقارنة بين    3-3  شكلالبين  كما ي   .2020و

 . 2020و  2019نهاية عام  مناطق العال   
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 2-3 الجدول

   موزعة حسب مناطق العالم التكسير بالعامل الحفاز المائع جمالي طاقات عمليات إمقارنة بين 

 )مليون برميل/اليوم(   2020و 2019نهاية عامي 

 نسبة التغير
2020/2019 

 )%( 
  2019 2020 الفرق 

 أمريكا الشمالية 6.41 6.244 (0.166) (2.59)

 أوروبا الغربية 2.12 2.070 (0.050) (2.36)

 آسيا/المحي  الهادي 3.99 3.978 (0.012) (0.30)

 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة 0.92 0.920 0.000 0.00

 أمريكا الالنوبية 1.31 1.310 0.000 0.00

 الشرق األوس  0.75 0.750 0.000 0.00

 أاريقيا 0.23 0.230 0.000 0.00

 الجمالي 15.73 15.50 (0.228) (1.45)

        

 3-3الشكل 

 ع على مناطق العالم  ئسير بالعامل الحفاز المامقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التك

 )%( 2020و 2019نهاية عامي 
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  4                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون السابعتقرير األمين العام السنوي 

 

 1-3الجدول 

 حسب المناطق لي الطاقة التكريرية في العالم  إجمامقارنة بين 

 ( اليوم/رميل)مليون ب  2020و 2019نهاية عامي 

 نسبة التغير
2019/2020 

 )%( 
  2019 2020 الفرق 

 أمريكا الشمالية      21.32  20.89 (0.435) (2.04)

 أوروبا الغربية     14.24  14.14 (0.100) (0.70)

 آسيا/المحيط الهادي      28.00  27.86 (0.140) (0.50)

 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة      10.14  10.14  0.00  0.00

 أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي      6.48  6.48  0.00  0.00

 الشرق األوسط      9.48  9.76  0.284  3.00

 أفريقيا     3.61  3.62  0.005  0.14

 االجمالي 93.27 92.88 (0.386) (0.41)

   ا  األرقام بين قوسين تعن  سالب مًحظة:            

        

التكسيرطاقات    إجمال   انخفض   المائع    عمليات  الحفاز  العام  بالعامل  بمقدار   2020خًل 

  15.50إلى    2019مليون ب/ي عام    15.73من    انخفض حيث    %،1.45ألف ب/ي ونسبة    228

عدد من مصاا    أمريكا الشمالية بسبب إغًق  ا   االنخفاض   تركز.  2020عام  نهاية  مليون ب/ي  

ألف    50، و ا  أوروبا الغربية انخفضت بمقدار  الحيويالنف  وتحويلها إلى وحدات إلنتاج الديزل  

بالعامل    ا  ارنسا، وإغًق وحدت   تكسير  Grandpuits  "غراندبوتس " ب/ي بسبب إغًق مصفاة  

المائع ا  مصفاة غرانغ المتحدة   Grangemouthماوث  يالحفاز  المملكة    2- 3  الالدول  يبين.  ا  

  2019   عام   نهايةا  مناطق العال     بالعامل الحفاز المائعالتكسير  مقارنة بين إجمال  طاقات عمليات  

على    بالعامل الحفاز المائعطاقات التكسير  توزع إجمال  مقارنة بين    3-3  شكلالبين  كما ي   .2020و

 . 2020و  2019نهاية عام  مناطق العال   

 

 

 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( 

  

  5                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون السابعتقرير األمين العام السنوي 

 2-3 الجدول

   موزعة حسب مناطق العالم التكسير بالعامل الحفاز المائع جمالي طاقات عمليات إمقارنة بين 

 )مليون برميل/اليوم(   2020و 2019نهاية عامي 

 نسبة التغير
2020/2019 

 )%( 
  2019 2020 الفرق 

 أمريكا الشمالية 6.41 6.244 (0.166) (2.59)

 أوروبا الغربية 2.12 2.070 (0.050) (2.36)

 آسيا/المحي  الهادي 3.99 3.978 (0.012) (0.30)

 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة 0.92 0.920 0.000 0.00

 أمريكا الالنوبية 1.31 1.310 0.000 0.00

 الشرق األوس  0.75 0.750 0.000 0.00

 أاريقيا 0.23 0.230 0.000 0.00

 الجمالي 15.73 15.50 (0.228) (1.45)

        

 3-3الشكل 

 ع على مناطق العالم  ئسير بالعامل الحفاز المامقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التك

 )%( 2020و 2019نهاية عامي 
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  6                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون السابعتقرير األمين العام السنوي 

ألف ب/ي    103  انخفاضاااا  قدرهالهيدروجين   التكساااير    عمليات كما ساااالل إجمال  طاقات 

مليون ب/ي ا    7.43إلى   2019عام  ا   مليون ب/ي    7.53%، حيث انخفض من  1.37ونسااابته  

التكساير الهيدروجين  ا  مناطق  مقارنة بين إجمال  طاقات عمليات    3-3  الالدول  يبين  .2020عام  

  عمليات  طاقات إجمال    توزع  مقارنة بين  4-3  شاااكلالبين  كما ي  .2020و  2019عام     نهايةالعال  

 .2020و 2019نهاية عام   الهيدروجين  على مناطق العال التكسير 

 3-3 الجدول

   موزعة حسب مناطق العالم التكسير الهيدروجينيجمالي طاقات عمليات إمقارنة بين 

 )مليون برميل/اليوم( 2020و 2019نهاية عامي 

 نسبة التغير
2019/2020 

 )%( 
  2019 2020 الفرق 

 أمريكا الشمالية    2.45 2.349 (0.101) (4.12)

 أوروبا الغربية    1.34 1.340  0.000  0.00

 آسيا/المحي  الهادي    1.88 1.878 (0.002) (0.11)

 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة     0.54 0.540  0.000  0.00

 أمريكا الالنوبية    0.14 0.140  0.000  0.00

 الشرق األوس     1.04 1.040  0.000  0.00

 أاريقيا    0.14 0.140  0.000  0.00

 الجمالي     7.53  7.43 (0.103) (1.37)

 

ا  عاام    كماا انخفض إجماال  طااقاات عملياات التهالياب باالعاامال الحفااز واألزمرة واأللكلاة

مليون ب/ي ا  نهاية    14.44%، حيث انخفض من 0.84ألف ب/ي، ونسااابة    121بمقدار    2020

مقاارناة بين إجماال     4-3  الالادول  يبين.  2020مليون ب/ي نهااياة عاام    14.32إلى    2019عاام  

عام     نهايةالتهليب بالعامل الحفاز واألزمرة واأللكلة موزعة حسااب مناطق العال   طاقات عمليات  

باالعاامال   التهالياب عملياات طااقاات توزع إجماال   مقاارناة بين    5-3  شااااكالالبين  كماا ي  .2020و  2019

 .2020 و 2019نهاية عام  واأللكلة على مناطق العال   الحفاز واألزمرة

 

 

 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( 

  

  7                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون السابعتقرير األمين العام السنوي 

 4-3الشكل 

   مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التكسير الهيدروجيني على مناطق العالم

 )%( 2020 و 2019نهاية عامي 

 

 4-3 الجدول

 حسب مناطق العالم  موزعة واأللكلة التهذيب بالعامل الحفاز واألزمرةمقارنة بين اجمالي طاقات عمليات 

 )مليون برميل/اليوم(  2020 و 2019نهاية عامي 

 نسبة التغير
2019/2020 

 )%( 
  2019 2020 الفرق 

 أمريكا الشمالية    4.80 4.694 (0.108) (2.25)

 أوروبا الغربية    2.51 2.497 (0.01) (0.52)

 آسيا/المحي  الهادي    3.49 3.462 (0.030) (0.86)

 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة     1.61 1.605  0.000  0.000

 أمريكا الالنوبية    0.35 0.350  0.00  0.00

 الشرق األوس     1.16 1.190  0.03  2.59

 أاريقيا    0.52 0.520  0.00  0.00

 الجمالي    14.44 14.32 (0.121) (0.84)
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  6                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون السابعتقرير األمين العام السنوي 

ألف ب/ي    103  انخفاضاااا  قدرهالهيدروجين   التكساااير    عمليات كما ساااالل إجمال  طاقات 

مليون ب/ي ا    7.43إلى   2019عام  ا   مليون ب/ي    7.53%، حيث انخفض من  1.37ونسااابته  

التكساير الهيدروجين  ا  مناطق  مقارنة بين إجمال  طاقات عمليات    3-3  الالدول  يبين  .2020عام  

  عمليات  طاقات إجمال    توزع  مقارنة بين  4-3  شاااكلالبين  كما ي  .2020و  2019عام     نهايةالعال  

 .2020و 2019نهاية عام   الهيدروجين  على مناطق العال التكسير 

 3-3 الجدول

   موزعة حسب مناطق العالم التكسير الهيدروجينيجمالي طاقات عمليات إمقارنة بين 

 )مليون برميل/اليوم( 2020و 2019نهاية عامي 

 نسبة التغير
2019/2020 

 )%( 
  2019 2020 الفرق 

 أمريكا الشمالية    2.45 2.349 (0.101) (4.12)

 أوروبا الغربية    1.34 1.340  0.000  0.00

 آسيا/المحي  الهادي    1.88 1.878 (0.002) (0.11)

 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة     0.54 0.540  0.000  0.00

 أمريكا الالنوبية    0.14 0.140  0.000  0.00

 الشرق األوس     1.04 1.040  0.000  0.00

 أاريقيا    0.14 0.140  0.000  0.00

 الجمالي     7.53  7.43 (0.103) (1.37)

 

ا  عاام    كماا انخفض إجماال  طااقاات عملياات التهالياب باالعاامال الحفااز واألزمرة واأللكلاة

مليون ب/ي ا  نهاية    14.44%، حيث انخفض من 0.84ألف ب/ي، ونسااابة    121بمقدار    2020

مقاارناة بين إجماال     4-3  الالادول  يبين.  2020مليون ب/ي نهااياة عاام    14.32إلى    2019عاام  

عام     نهايةالتهليب بالعامل الحفاز واألزمرة واأللكلة موزعة حسااب مناطق العال   طاقات عمليات  

باالعاامال   التهالياب عملياات طااقاات توزع إجماال   مقاارناة بين    5-3  شااااكالالبين  كماا ي  .2020و  2019

 .2020 و 2019نهاية عام  واأللكلة على مناطق العال   الحفاز واألزمرة
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 4-3الشكل 

   مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التكسير الهيدروجيني على مناطق العالم

 )%( 2020 و 2019نهاية عامي 

 

 4-3 الجدول

 حسب مناطق العالم  موزعة واأللكلة التهذيب بالعامل الحفاز واألزمرةمقارنة بين اجمالي طاقات عمليات 

 )مليون برميل/اليوم(  2020 و 2019نهاية عامي 

 نسبة التغير
2019/2020 

 )%( 
  2019 2020 الفرق 

 أمريكا الشمالية    4.80 4.694 (0.108) (2.25)

 أوروبا الغربية    2.51 2.497 (0.01) (0.52)

 آسيا/المحي  الهادي    3.49 3.462 (0.030) (0.86)

 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة     1.61 1.605  0.000  0.000

 أمريكا الالنوبية    0.35 0.350  0.00  0.00

 الشرق األوس     1.16 1.190  0.03  2.59

 أاريقيا    0.52 0.520  0.00  0.00

 الجمالي    14.44 14.32 (0.121) (0.84)
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 5-3الشكل 

 على مناطق العالم  واأللكلة واألزمرةمقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التهذيب بالعامل الحفاز  

 )%( 2020 و 2019نهاية عامي 

 

دره  ااق  انخفاضا   لااد سالاا، اقوكسر اللزوجة   ااااات التفحيااعمليإجمال  طاقات  ص ااا يخااوايم

مقابل  ،  2020نهاية عام    مليون ب/ي  9.38إلى  انخفض %، حيث  0.54ه  اااااونسابت ي،/ألف ب   51

التفحي   طاقات عمليات    مقارنة بين إجمال   5-3دول  االاليبين  .  2019اية عام  انه  مليون ب/ي  9.43

بين    مقارنة  6-3ل  اااااااالشااكيبين  و  .2020و  2019   ا  مناطق العال ، نهاية عام  وكساار اللزوجة

  .2020و 2019نهاية عام   عمليات التفحي  وكسر اللزوجة طاقات إجمال  توزع 
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 5-3الجدول 

 موزعة حسب المناطق  طاقات عمليات التفحيم وكسر اللزوجة في العالم ماليإجمقارنة بين 

 )مليون برميل/اليوم( 2020و 2019في نهاية عامي  

 نسبة التغير
2019/2020 

 )%( 
  2019 2020 الفرق 

 أمريكا الشمالية 3.04 2.983 (0.059) (1.94)

 أوروبا الغربية 1.70 1.688 (0.01) (0.71)

 آسيا/المحي  الهادي 2.07 2.070 0.00 0.00

 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة 0.90 0.923 0.020 2.21

 أمريكا الالنوبية 0.69 0.690 0.00 0.00

 الشرق األوس  0.87 0.870 0.00 0.00

 أاريقيا 0.16 0.155 0.000 0.00

 الجمالي 9.43 9.38 (0.051) (0.54)

 6-3الشكل 

   على مناطق العالم  التفحيم وكسر اللزوجةمقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات 
 )%(  2020 و 2019نهاية عامي 

 

  ألف ب/ي  384بمقدار   انخفاضا    اقات عمليات المعالالة الهيدروجينيةاااإجمال  ط ساللكما 

مليون ب/ي ا    48.619إلى   2019ا  عام    مليون ب/ي  49من   انخفض %، حيث  0.78ونسااابة  
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 5-3الشكل 

 على مناطق العالم  واأللكلة واألزمرةمقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التهذيب بالعامل الحفاز  

 )%( 2020 و 2019نهاية عامي 

 

دره  ااق  انخفاضا   لااد سالاا، اقوكسر اللزوجة   ااااات التفحيااعمليإجمال  طاقات  ص ااا يخااوايم

مقابل  ،  2020نهاية عام    مليون ب/ي  9.38إلى  انخفض %، حيث  0.54ه  اااااونسابت ي،/ألف ب   51

التفحي   طاقات عمليات    مقارنة بين إجمال   5-3دول  االاليبين  .  2019اية عام  انه  مليون ب/ي  9.43

بين    مقارنة  6-3ل  اااااااالشااكيبين  و  .2020و  2019   ا  مناطق العال ، نهاية عام  وكساار اللزوجة

  .2020و 2019نهاية عام   عمليات التفحي  وكسر اللزوجة طاقات إجمال  توزع 
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 5-3الجدول 

 موزعة حسب المناطق  طاقات عمليات التفحيم وكسر اللزوجة في العالم ماليإجمقارنة بين 

 )مليون برميل/اليوم( 2020و 2019في نهاية عامي  

 نسبة التغير
2019/2020 

 )%( 
  2019 2020 الفرق 

 أمريكا الشمالية 3.04 2.983 (0.059) (1.94)

 أوروبا الغربية 1.70 1.688 (0.01) (0.71)

 آسيا/المحي  الهادي 2.07 2.070 0.00 0.00

 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة 0.90 0.923 0.020 2.21

 أمريكا الالنوبية 0.69 0.690 0.00 0.00

 الشرق األوس  0.87 0.870 0.00 0.00

 أاريقيا 0.16 0.155 0.000 0.00

 الجمالي 9.43 9.38 (0.051) (0.54)

 6-3الشكل 

   على مناطق العالم  التفحيم وكسر اللزوجةمقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات 
 )%(  2020 و 2019نهاية عامي 

 

  ألف ب/ي  384بمقدار   انخفاضا    اقات عمليات المعالالة الهيدروجينيةاااإجمال  ط ساللكما 

مليون ب/ي ا    48.619إلى   2019ا  عام    مليون ب/ي  49من   انخفض %، حيث  0.78ونسااابة  
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موزعاة  طااقاات عملياات المعاالالاة الهيادروجينياة    إجماال بين   مقاارناة 6-3الالادول   يبين.  2020عاام  

إجمال  توزع  مقارنة بين    7-3الشااكل    كما يبين  .2020 و  2019   نهاية عاملعال  ا  مناطقحسااب 

 .2020و 2019  عاملعال  نهاية اطاقات عمليات المعالالة الهيدروجينية على مناطق 

 6-3الجدول 

    مناطق العالم حسب طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية موزعة جماليإمقارنة بين 

 )مليون برميل/اليوم(  2020 و 2019في نهاية عامي 

 نسبة التغير
2019/2020 

 )%( 

 2019 2020 الفرق 
 

 أمريكا الشمالية     15.65 15.422 (0.225) (1.438)
 أوروبا الغربية    9.86 9.784 (0.08) (0.77)
 آسيا/المحيط الهادي     13.35 13.225 (0.12) (0.91)
 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة     4.33 4.340  0.015  0.35
 أمريكا الجنوبية    1.55 1.550  0.00  0.00
 الشرق األوسط     3.27 3.293  0.02  0.70
 أفريقيا    1.01 1.005  0.000  0.00

 جمالي   اإل  49.00 48.619 (0.384) (0.78)
 7-3الشكل 

   لى مناطق العالمع المعالجة الهيدروجينيةمقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات 

 )%(  2020 و 2019نهاية عامي 
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  2020واجهت صااناعة تكرير النف  ا  معظ  مناطق العال  تحديات غير مساابوقة ا  عام  

من  مصااااا  تكرير النف  على  نعكاساااات  له الالائحة  بسااابب جائحة ايروس كورونا. وقد تباينت ا

منطقاة ألخرى تبعاا  لظروف وعوامال عاديادة ومختلفاة، امنهاا من كاان تادثره محادودا ، ومنهاا من  

تحويلها   اضاطر إلى خفض الطاقة التكريرية، ومنها من أغلق العديد من المصااا  بشاكل كامل، أو

 .    الحيويإلى وحدات إلنتاج الوقود 

الطاقة التكريرية ا  على تنفيل خط  تطوير وتوسايع    كما انعكسات تدثيرات جائحة كورونا

اضااااً  عن    ،العاديد من دول العاال  بسااااباب عدم اليقين ا  مسااااتقبال الطلاب على المنتالاات النفطية

 .إلى مواقع إنشاء المشاريع صعوبة تدمين نقل اليد العاملة

  خًل عاام  والادول العربياة  أ   تطورات صاااانااعاة تكرير النف  ا  منااطق العاال   ايماا يل 

 وأ داف  له التطورات.مع اإلشارة إلى أسباب  2020

  المحيط الهادي: آسيا 1-1

عقدا  مع شركة   .Indian Oil Corp. Ltdوقعت مؤسسة النف  الهندية المحدودة    ،في الهند

لتنفيل أعمال الهندسة    L&T Hydrocarbon Engineeringنغ  يت   يدروكربون إنالينير &  إل  

مصفاة   ا   جديدة  أساسية  وحدات  لبناء  واإلنشاء  مقاطعة    Barauni  "بارون "والتوريد  ا  

 الهندية.    Bihar"بيهار" ، بوالية Begusarai "بيغوساراي"

ألف ب/ي    120يدت   لا العقد ا  إطار مشروع تطوير وراع الطاقة التكريرية للمصفاة من  

ب/ي،    180إلى   التشغيل  ألف  بدء  ويتوقع  البترولية،  المنتالات  على  المحل   الطلب  تلبية  بهدف 

عام    للمشروع  التالاري من  الثان   النصف  المشروع2023ا   يتضمن  اإلنتاجية   .  الطاقة  راع 

 للوحدات القائمة التالية: 

 ب/ي   5000راع طاقة وحدة المعالالة الهيدروجينية للنااثا ووحدة التهليب بالعامل الحفاز من   •

 ب/ي.  7000إلى 

التقطير   • لبواق   المائع  الحفاز  بالعامل  التكسير  لوحدة  اإلنتاجية  الطاقة  من   RFCCراع 

 ب/ي.  32000ب/ي، إلى  26000

 ب/ي.  12000ب/ي إلى  9000راع الطاقة اإلنتاجية لوحدة التفحي  المؤجل من  •

 كما يتضمن المشروع إنشاء الوحدات الالديدة التالية: 



الفصل الثالث

151

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( 

  

  10                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون السابعتقرير األمين العام السنوي 

موزعاة  طااقاات عملياات المعاالالاة الهيادروجينياة    إجماال بين   مقاارناة 6-3الالادول   يبين.  2020عاام  

إجمال  توزع  مقارنة بين    7-3الشااكل    كما يبين  .2020 و  2019   نهاية عاملعال  ا  مناطقحسااب 

 .2020و 2019  عاملعال  نهاية اطاقات عمليات المعالالة الهيدروجينية على مناطق 

 6-3الجدول 

    مناطق العالم حسب طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية موزعة جماليإمقارنة بين 

 )مليون برميل/اليوم(  2020 و 2019في نهاية عامي 

 نسبة التغير
2019/2020 

 )%( 

 2019 2020 الفرق 
 

 أمريكا الشمالية     15.65 15.422 (0.225) (1.438)
 أوروبا الغربية    9.86 9.784 (0.08) (0.77)
 آسيا/المحيط الهادي     13.35 13.225 (0.12) (0.91)
 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة     4.33 4.340  0.015  0.35
 أمريكا الجنوبية    1.55 1.550  0.00  0.00
 الشرق األوسط     3.27 3.293  0.02  0.70
 أفريقيا    1.01 1.005  0.000  0.00

 جمالي   اإل  49.00 48.619 (0.384) (0.78)
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  2020واجهت صااناعة تكرير النف  ا  معظ  مناطق العال  تحديات غير مساابوقة ا  عام  

من  مصااااا  تكرير النف  على  نعكاساااات  له الالائحة  بسااابب جائحة ايروس كورونا. وقد تباينت ا

منطقاة ألخرى تبعاا  لظروف وعوامال عاديادة ومختلفاة، امنهاا من كاان تادثره محادودا ، ومنهاا من  

تحويلها   اضاطر إلى خفض الطاقة التكريرية، ومنها من أغلق العديد من المصااا  بشاكل كامل، أو

 .    الحيويإلى وحدات إلنتاج الوقود 

الطاقة التكريرية ا  على تنفيل خط  تطوير وتوسايع    كما انعكسات تدثيرات جائحة كورونا

اضااااً  عن    ،العاديد من دول العاال  بسااااباب عدم اليقين ا  مسااااتقبال الطلاب على المنتالاات النفطية

 .إلى مواقع إنشاء المشاريع صعوبة تدمين نقل اليد العاملة

  خًل عاام  والادول العربياة  أ   تطورات صاااانااعاة تكرير النف  ا  منااطق العاال   ايماا يل 

 وأ داف  له التطورات.مع اإلشارة إلى أسباب  2020

  المحيط الهادي: آسيا 1-1

عقدا  مع شركة   .Indian Oil Corp. Ltdوقعت مؤسسة النف  الهندية المحدودة    ،في الهند

لتنفيل أعمال الهندسة    L&T Hydrocarbon Engineeringنغ  يت   يدروكربون إنالينير &  إل  

مصفاة   ا   جديدة  أساسية  وحدات  لبناء  واإلنشاء  مقاطعة    Barauni  "بارون "والتوريد  ا  

 الهندية.    Bihar"بيهار" ، بوالية Begusarai "بيغوساراي"

ألف ب/ي    120يدت   لا العقد ا  إطار مشروع تطوير وراع الطاقة التكريرية للمصفاة من  

ب/ي،    180إلى   التشغيل  ألف  بدء  ويتوقع  البترولية،  المنتالات  على  المحل   الطلب  تلبية  بهدف 

عام    للمشروع  التالاري من  الثان   النصف  المشروع2023ا   يتضمن  اإلنتاجية   .  الطاقة  راع 

 للوحدات القائمة التالية: 

 ب/ي   5000راع طاقة وحدة المعالالة الهيدروجينية للنااثا ووحدة التهليب بالعامل الحفاز من   •

 ب/ي.  7000إلى 

التقطير   • لبواق   المائع  الحفاز  بالعامل  التكسير  لوحدة  اإلنتاجية  الطاقة  من   RFCCراع 

 ب/ي.  32000ب/ي، إلى  26000

 ب/ي.  12000ب/ي إلى  9000راع الطاقة اإلنتاجية لوحدة التفحي  المؤجل من  •

 كما يتضمن المشروع إنشاء الوحدات الالديدة التالية: 
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 طن/اليوم.  80استرجاع كبريت طاقة كل منهما وحدتا  •

 ب/ي.  7000وحدة أزمرة طاقتها اإلنتاجية  •

 ب/ي. 7500وحد ة معالالة  يدروجينية للنااثا المخصصة لتغلية وحدة األزمرة طاقتها  •

 ب/ي.   25000وحدة معالالة  يدروجينية لزيت الديزل طاقتها  •

 طن/السنة.  61000وحدة إنتاج  يدروجين طاقتها  •

 ب/ي.  20000طاقتها   وحدة تكسير  يدروجين •

 طن/السنة.  562000وحدة استرجاع بروبيلين طاقتها  •

 طن/السنة.  200000وحدة إنتاج بول  بروبيلين طاقتها  •

 طن/السنة.  390000وحدة معالالة غاز بترول  مسال طاقتها  •

 وحدات خدمية أخرى.  •

مع شركة براكسير الهندية الخاصة   عقدا    .Indian Oil Corpوقعت مؤسسة النف  الهندية  

لبناء وتمليك وتشغيل وحدة اصل  واء لتزويد مصفاة    .Praxair India Private Ltd المحدودة

الًزم  Paradip  "باراديب " والنتروجين  ا     لعمليات   ينباألوكسالين  تبلغ التكرير  الت   المصفاة 

 الهندية.  Odisha  "أوديشا "ألف ب/ي ا  والية    300طاقتها التكريرية  

كما أعلنت مؤسااسااة النف  الهندية عن إضااااة وحدات إنتاج بتروكيماويات وزيوت تزييت  

، اللي Gojaratا  والية كوجارات   Koyaliإلى مشااااروع توساااايع وتطوير مصاااافاة "كويال "  

ألف ب/ي، وإضاااااااة وحادة تقطير    274  إلى ألف ب/ي  250التكريرياة من يتضاااامن راع طااقتهاا 

اراغ ، ووحدة تهليب  بالعامل الحفاز للنااثا بطريقة التنشاي  المساتمر، ووحدة معالالة  يدروجينية  

المواصافات  يهدف المشاروع إلى تحساين المنتالات بما يتوااق مع للنااثا، ووحدة  إنتاج  يدروجين.  

ألف   235ألف طن/الساانة بول  بروبيلين، و  500" عًوة على إنتاج  6-يورو"  ةاألوروبي  القياسااية

 .2025تشغيل المشروع ا  الربع الثان  من عام  بدء طن/السنة زيوت تزييت أساس. ويتوقع

شركة   مع  مؤسسة النف  الهندية عقدا   وقعت  ، للحصول  McDermottماكديرموت"  "كما 

على التكنولوجيا والتصامي  الهندسية األساسية، وتوريد المعدات لمشروع إنشاء وحدة تكسير بالعامل  

المائع   "بانيبات"    FCCالحفاز  وبتروكيماويات  تكرير  مالمع  " ريانا"    Panipatا   منطقة  ا  

Haryanaا الطاقة  المالمع وراع  أداء  نيودله ، وذلك ا  إطار مشروع تطوير  لتكريرية  ، شمال 

 ألف ب/ي.  500للمصفاة إلى 
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 اللي  "مومباي"  تطوير مصاافاةقائمة ا  مشااروع    أعمال اإلنشاااء  التزال ،من جهة أخرى

و   وحدة المعالالة الهيدروجينية  ،  بعض الوحدات القائمة  تطويرو،  يتضاامن راع الطاقة التكريرية

، ووحدة  CCRووحدة التهليب بالعامل الحفاز بطريقة التنشاااي  المساااتمر   ،ووحدة األزمرة  ،للنااثا

،  Prim-Gنزع الكبريات من الغاازولين المنتم من وحادة التكسااااير باالعاامال الحفااز الماائع بطريقاة  

وحدة إنتاج     ، . كما يتضامن المشاروع إضاااة وحدات جديدةووحدة المعالالة الهيدروجينية للديزل

عًوة على اسااتبدال وحدة توليد  ،  بروبيلينال، ووحدة اسااترجاع  ووحدة كساار لزوجةهيدروجين،  ال

ميغااوات بدخرى تعمال بطريقاة التولياد المشااااتر     39طاقتهاا  ،الطااقة الكهربائياة بالطريقاة الحرارية

  .ميغاوات  81طاقتها  Co-Generation Combined cycleبالدورة المدمالة 

بترول بهارات الوطنية الهندية المحدودة"    وقعت  أعمال الهندسة تنفيل    عقد   BPCL"شركة 

واإلنشاء   "نوماليغاره"  ل  EPCوالتوريد  مصفاة  تطوير  مقاطعة    Numaligarhمشروع  ا  

. يتضمن المشروع راع الطاقة التكريرية للمصفاة Assam  "أسام "بوالية    Golaghat  "والغات ج"

طاقتها    للنف  الخام  وحدة تقطير جوي  وإنشاء وحدات جديدة تتكون من،  ألف ب/ي   180إلى    60من  

للنااثا طاقتها    ألف ب/ي ووحدة معالالة  يدروجينة  80ألف ب/ي، ووحدة تقطير اراغ  طاقتها    120

ألف ب/ي،    12.3طاقتها    CCRتمر  سألف ب/ي، ووحدة تهليب بالعامل الحفاز بالتنشي  الم  20

ألف ب/ي، ووحدة    58ووحدة معالالة  يدروجينة للديزل طاقتها    ،ألف ب/ي  7ووحدة أزمرة طاقتها  

صة لوحدات ووحدة تكسير بالعامل الحفاز المائع المخصألف ب/ي،  40تكسير  يدروجين  طاقتها  

، وإعادة تد يل ألف ب/ي  15.16ووحدة نزع أسلفتينات بالمليب طاقتها  ،  PFCCالبتروكيماويات  

، إضااة إلى إنشاء وحدات ألف ب/ي  40إلى    23وحدة التفحي  القائمة وراع طاقتها اإلنتاجية من  

مع   متوااقة مواصفات قدرة المصفاة على إنتاج مشتقات ب يهدف المشروع إلى تحسين. خدمية أخرى

ف  الخام نأنابيب  لنقل ال  من المشروع إنشاء خضيت اكم".6- "يورو ةاألوروبيالمواصفات القياسية 

ألف ب/ي، إضااة    180ك  طاقته    1398إلى موقع المصفاة بطول    Paradip  "باراديب "ة  قمن  منط

بطول   Siliguri  "غوريسيلي "  المصفاة إلى منطقة  عالبترولية من موقإلى خ  آخر لنقل المنتالات  

تعود ملكية المصفاة إلى كل من مؤسسة بترول  بهارات المحدودة   ألف ب/ي. 120ك  وطاقة  654

BPCL    أويل إنديا المحدودة  وشركة     %  61.65بحصةOli India Ltd.   وحكومة  26صة  حب ،%

 %. 12.35بحصة   Assam" أسام"والية 

 تدجيل تشاااغيلعن    HPCL "المحدودة  ساااتانبترول  ندو  شاااركة" أعلنت  ،من جهة أخرى

صاف  تاللي كان متوقعا  ا   من  "أندرابراديش"والية  ا  ،  Visag"غايساا"مصافاة    مشاروع تطوير
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 طن/السنة.  61000وحدة إنتاج  يدروجين طاقتها  •

 ب/ي.  20000طاقتها   وحدة تكسير  يدروجين •

 طن/السنة.  562000وحدة استرجاع بروبيلين طاقتها  •

 طن/السنة.  200000وحدة إنتاج بول  بروبيلين طاقتها  •

 طن/السنة.  390000وحدة معالالة غاز بترول  مسال طاقتها  •

 وحدات خدمية أخرى.  •

مع شركة براكسير الهندية الخاصة   عقدا    .Indian Oil Corpوقعت مؤسسة النف  الهندية  

لبناء وتمليك وتشغيل وحدة اصل  واء لتزويد مصفاة    .Praxair India Private Ltd المحدودة

الًزم  Paradip  "باراديب " والنتروجين  ا     لعمليات   ينباألوكسالين  تبلغ التكرير  الت   المصفاة 

 الهندية.  Odisha  "أوديشا "ألف ب/ي ا  والية    300طاقتها التكريرية  

كما أعلنت مؤسااسااة النف  الهندية عن إضااااة وحدات إنتاج بتروكيماويات وزيوت تزييت  

، اللي Gojaratا  والية كوجارات   Koyaliإلى مشااااروع توساااايع وتطوير مصاااافاة "كويال "  

ألف ب/ي، وإضاااااااة وحادة تقطير    274  إلى ألف ب/ي  250التكريرياة من يتضاااامن راع طااقتهاا 

اراغ ، ووحدة تهليب  بالعامل الحفاز للنااثا بطريقة التنشاي  المساتمر، ووحدة معالالة  يدروجينية  

المواصافات  يهدف المشاروع إلى تحساين المنتالات بما يتوااق مع للنااثا، ووحدة  إنتاج  يدروجين.  

ألف   235ألف طن/الساانة بول  بروبيلين، و  500" عًوة على إنتاج  6-يورو"  ةاألوروبي  القياسااية

 .2025تشغيل المشروع ا  الربع الثان  من عام  بدء طن/السنة زيوت تزييت أساس. ويتوقع

شركة   مع  مؤسسة النف  الهندية عقدا   وقعت  ، للحصول  McDermottماكديرموت"  "كما 

على التكنولوجيا والتصامي  الهندسية األساسية، وتوريد المعدات لمشروع إنشاء وحدة تكسير بالعامل  

المائع   "بانيبات"    FCCالحفاز  وبتروكيماويات  تكرير  مالمع  " ريانا"    Panipatا   منطقة  ا  

Haryanaا الطاقة  المالمع وراع  أداء  نيودله ، وذلك ا  إطار مشروع تطوير  لتكريرية  ، شمال 

 ألف ب/ي.  500للمصفاة إلى 
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 اللي  "مومباي"  تطوير مصاافاةقائمة ا  مشااروع    أعمال اإلنشاااء  التزال ،من جهة أخرى

و   وحدة المعالالة الهيدروجينية  ،  بعض الوحدات القائمة  تطويرو،  يتضاامن راع الطاقة التكريرية

، ووحدة  CCRووحدة التهليب بالعامل الحفاز بطريقة التنشاااي  المساااتمر   ،ووحدة األزمرة  ،للنااثا

،  Prim-Gنزع الكبريات من الغاازولين المنتم من وحادة التكسااااير باالعاامال الحفااز الماائع بطريقاة  

وحدة إنتاج     ، . كما يتضامن المشاروع إضاااة وحدات جديدةووحدة المعالالة الهيدروجينية للديزل

عًوة على اسااتبدال وحدة توليد  ،  بروبيلينال، ووحدة اسااترجاع  ووحدة كساار لزوجةهيدروجين،  ال

ميغااوات بدخرى تعمال بطريقاة التولياد المشااااتر     39طاقتهاا  ،الطااقة الكهربائياة بالطريقاة الحرارية

  .ميغاوات  81طاقتها  Co-Generation Combined cycleبالدورة المدمالة 

بترول بهارات الوطنية الهندية المحدودة"    وقعت  أعمال الهندسة تنفيل    عقد   BPCL"شركة 

واإلنشاء   "نوماليغاره"  ل  EPCوالتوريد  مصفاة  تطوير  مقاطعة    Numaligarhمشروع  ا  

. يتضمن المشروع راع الطاقة التكريرية للمصفاة Assam  "أسام "بوالية    Golaghat  "والغات ج"

طاقتها    للنف  الخام  وحدة تقطير جوي  وإنشاء وحدات جديدة تتكون من،  ألف ب/ي   180إلى    60من  

للنااثا طاقتها    ألف ب/ي ووحدة معالالة  يدروجينة  80ألف ب/ي، ووحدة تقطير اراغ  طاقتها    120

ألف ب/ي،    12.3طاقتها    CCRتمر  سألف ب/ي، ووحدة تهليب بالعامل الحفاز بالتنشي  الم  20

ألف ب/ي، ووحدة    58ووحدة معالالة  يدروجينة للديزل طاقتها    ،ألف ب/ي  7ووحدة أزمرة طاقتها  
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مع   متوااقة مواصفات قدرة المصفاة على إنتاج مشتقات ب يهدف المشروع إلى تحسين. خدمية أخرى

ف  الخام نأنابيب  لنقل ال  من المشروع إنشاء خضيت اكم".6- "يورو ةاألوروبيالمواصفات القياسية 

ألف ب/ي، إضااة    180ك  طاقته    1398إلى موقع المصفاة بطول    Paradip  "باراديب "ة  قمن  منط

بطول   Siliguri  "غوريسيلي "  المصفاة إلى منطقة  عالبترولية من موقإلى خ  آخر لنقل المنتالات  
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BPCL    أويل إنديا المحدودة  وشركة     %  61.65بحصةOli India Ltd.   وحكومة  26صة  حب ،%

 %. 12.35بحصة   Assam" أسام"والية 

 تدجيل تشاااغيلعن    HPCL "المحدودة  ساااتانبترول  ندو  شاااركة" أعلنت  ،من جهة أخرى

صاف  تاللي كان متوقعا  ا   من  "أندرابراديش"والية  ا  ،  Visag"غايساا"مصافاة    مشاروع تطوير
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إجراءات حظر االنتقال    الناتم عنبسااابب نقص اليد العاملة ا  أعمال اإلنشااااء  ، وذلك  2020عام  

إلى   160من  يهدف المشاروع إلى راع الطاقة التكريرية للمصافاة  للحد من انتشاار ايروس كورونا.

  ةاألوروبي   المواصااافات القياسااايةتحساااين مواصااافات المنتالات بما يتوااق مع  و  ،ب/ي  ألف  300

جديدة طاقتها    بدخرى القديمة  ةإحدى وحدات التقطير الثًث اسااتبداليتضاامن المشااروع    ."5-يورو"

ألف   65اإلنتاجية  وحدة تكسااير  يدروجين  لزيت الغاز الفراغ  طاقتها  وإنشاااء    ،ألف ب/ي  180

  ،ألف ب/ي   50مليب طاقتها  لووحدة نزع أساافلتينات باب/ي، آالف   6ب/ي، ووحدة أزمرة طاقتها  

  113إنتااج  يادروجين طااقاة كال منهماا    طن/اليوم، ووحادت 96حادة اسااااترجااع بروباان طااقتهاا  وو

معالالة مياه    ت طن/اليوم. ووحد   360اساااترجاع كبريت طاقة كل منهما     ألف طن/السااانة، ووحدت

متر   1000طاقتها    معالالة مياه ملوثةو،  طن/السااعة  540بمحلول األمين طاقة كل منهما    حامضاية

 كما يتضمن المشروع تطوير العديد من الوحدات القائمة، و  : .ساعةمكعب ا  ال

من طااقتهاا   % 30ة للناااثاا بنسااااباة  ياراع الطااقاة اإلنتااجياة لوحادة المعاالالاة الهيادروجين •

 ألف ب/ي. 30.12التصميمية لتصبح 

%  30بنسابة   CCRراع الطاقة اإلنتاجية لوحدة التهليب بالعامل الحفاز بالتنشاي  المساتمر  •

 ألف ب/ي. 20.89من طاقتها التصميمية لتصبح 

% من طااقتهاا  30راع الطااقاة اإلنتااجياة لوحادة المعاالالاة الهيادروجينياة للاديزل بنسااااباة   •

 ألف ب/ي. 57.4ة لتصبح يالتصميم

وحدة التكسااير بالعامل الحفاز المائع  المنتالة من  لنااثا  لينية  تطوير وحدة المعالالة الهيدروج •

المواصااافات القائمة، بهدف تمكين المصااافاة من إنتاج مشاااتقات بمواصااافات متوااقة مع  

  .6 و، ويور5األوروبية يورو  القياسية

بتروكيماويات "راتناغيري"  تكرير وإنشاااااء مالمع   مشااااروعا  قائما   العمل  كما ال يزال  

Ratnagiri    مهاراشاااتا"ا  والية"  Maharashtra  ،  1.2  التكريرية  طاقتهايحتوي على مصااافاة  

 Bharat Petroleum مشااروع مشااتر  بين كل من مؤسااسااة بترول بهارات  و  مليون ب/ي، و

Corp.  ،  ومؤسسة بترول  ندوستانHindustan Petroleum Corp.    الهنديتان، وتمتلكان حصة

ع، والحصاة الباقية تمتلكها مناصافة كل من شاركة أرامكو الساعودية، % من قيمة المشارو50قدر ا 

 . "وشركة نف  أبو ظب  الوطنية "أدنو
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الصين المحدودة    ،في  "تشياليانغ"  وكيماويات  بترول  شركة   Zhejiangأعلنت 

Petroleum & Chemical Co. Ltd.     الثانية من المرحلة  إتمام عمليات تركيب معدات  عن 

الت  تتكون    Zhoushanمشروع مالمع تكرير وبتروكيماويات "تشياليانغ" شرق مدينة "تشوشان"  

تقطير أخرى طاقتها   بدء    200من وحدة  ويتوقع  البتروكيماويات  ألف ب/ي مع عدد من وحدات 

حيث أعلن عن بدء اإلنتاج التالاري للمرحلة   ،2021التشغيل التالاري لهله المرحلة ا  منتصف عام  

 .  2018ألف ب/ي مع وحدات مساندة ا  عام  200األولى الت  تتكون من وحدة تقطير طاقتها  

أخرى،   جهة  لمقاطعة  من  المركزية  الحكومة  شرق   شمال   Liaoning" لياونينغ"أصدرت 

وبتروكيماويات   تكرير  لمالمع  نهائ   بإغًق  قرارا   لمؤسسة   Dalian  "داليان"الصين  المملو  

الوطنية الصينية   للمصفاة  CNPCالبترول  التكريرية  الطاقة  تبلغ  تعتبر    ،ألف ب/ي   410.  والت  

ينقل إليها  األكبر واألقدم ا  المقاطعة. كما تصنف بدنها أكبر مصفاة تكرر النف  الخام الروس  اللي  

ايعود إلى كثرة الحوادث الخطرة وتسربات المواد السامة إلى    اإلغًقعبر خ  أنابيب. أما سبب  

 البيئة والت  وقعت ا  المصفاة بسبب قدم معداتها وعدم جدوى إصًحها.  

عن بدء إنتاج   .PetroChina Co. Ltdأعلنت مؤسسة البترول الوطنية الصينية المحدودة  

ألف ب/ي،    130طاقتها التكريرية      Jinzhou  "نز وجي"نخفض الكبريت ا  مصفاة  زيت الوقود الم

  زيت   طة الشركة لتدمينخ لا المشروع ا  إطار    يدت .   Liaoningشمال شرق مقاطعة لياونينغ 

الخاصة بخفض نسبة الكبريت ا  وقود   IMO  الدوليةمنظمة البحرية  الالوقود المتوااق مع متطلبات  

 . 2020% كحد أقصى بحلول عام 0.5إلى   3.5الناقًت من 

أعلنت مؤساااساااة التكرير والبتروكيمايات الصاااينية "ساااينوبيك" عن انتهاء عمليات  كما 

ب/ي ا  المصافاة الت  تملكها    7500التشاغيل التالريب  وبدء التشاغيل التالاري لوحدة ألكلة طاقتها  

إضاااة   ألف ب/ي  161طاقتها التكريرية    Hubei   " وب "، مقاطعة Wuhan  "وو ان"ا  مدينة  

ا  مصاااافااة    ب/ي  8000  تهااطااق  ألكلاة  ةتطوير وحاد ممااثال ل  عنالااز مشااااروًن عن إعإلى اإل

تقنية الساااائل    له الوحدات الالديدة على. تعتمد Anhui  "أنهوي"ا  مقاطعة     Anking"أنكينغ"

تتميز بكفاءة أعلى من كفاءة المصاممة من قبل جامعة البترول ا  بكين، و  Ionic Liquidاأليون   

  يكوحمض الكبريت  يكالخطرة مثل حمض الفلور األحماض التقنية التقليدية الت  تعتمد على اساتخدام  

 مما جعلها تاللب ا تمام معظ  المصاا  العاملة ا  منطقة آسيا. 
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 .  2018ألف ب/ي مع وحدات مساندة ا  عام  200األولى الت  تتكون من وحدة تقطير طاقتها  

أخرى،   جهة  لمقاطعة  من  المركزية  الحكومة  شرق   شمال   Liaoning" لياونينغ"أصدرت 

وبتروكيماويات   تكرير  لمالمع  نهائ   بإغًق  قرارا   لمؤسسة   Dalian  "داليان"الصين  المملو  

الوطنية الصينية   للمصفاة  CNPCالبترول  التكريرية  الطاقة  تبلغ  تعتبر    ،ألف ب/ي   410.  والت  

ينقل إليها  األكبر واألقدم ا  المقاطعة. كما تصنف بدنها أكبر مصفاة تكرر النف  الخام الروس  اللي  

ايعود إلى كثرة الحوادث الخطرة وتسربات المواد السامة إلى    اإلغًقعبر خ  أنابيب. أما سبب  

 البيئة والت  وقعت ا  المصفاة بسبب قدم معداتها وعدم جدوى إصًحها.  

عن بدء إنتاج   .PetroChina Co. Ltdأعلنت مؤسسة البترول الوطنية الصينية المحدودة  

ألف ب/ي،    130طاقتها التكريرية      Jinzhou  "نز وجي"نخفض الكبريت ا  مصفاة  زيت الوقود الم

  زيت   طة الشركة لتدمينخ لا المشروع ا  إطار    يدت .   Liaoningشمال شرق مقاطعة لياونينغ 

الخاصة بخفض نسبة الكبريت ا  وقود   IMO  الدوليةمنظمة البحرية  الالوقود المتوااق مع متطلبات  

 . 2020% كحد أقصى بحلول عام 0.5إلى   3.5الناقًت من 

أعلنت مؤساااساااة التكرير والبتروكيمايات الصاااينية "ساااينوبيك" عن انتهاء عمليات  كما 
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يل التالاري ا  مصفاة غأعلنت "سينوبيك" عن إنالاز عمليات التشغيل التالريبية وبدء التشكما  

"غوانغدونغ"    Zhanjiangتشاناليانغ" " مقاطعة  ب/ي،    200طاقتها     Guangdongا   ألف 

ألف طن ا  السنة من اإليثيلين. بلغت قيمة المشروع   800متكاملة مع مالمع بتروكيماويات إلنتاج  

وشركة بترول   ، و شركة مشتركة بين "سينوبيك" الصينية، و مليار دوالر أمريك   5.7اإلجمالية  

 .الفرنسية  Total، وشركة "توتال"  KPIالكويت العالمية 

،  ألف ب/ي  800"سينوبيك" تخط  إلنشاء مصفاة عمًقة بطاقة تكريرية قدر ا    يلكر أن

مليار دوالر    23.7، بكلفة  Lianyungang  "ليانيونغانغ"متكاملة مع مالمع بتروكيماويات ا  مدينة  

الشركة للتعاقد مع مستثمرين خارجيين وشركات بتروكيماويات محلية للمشاركة    تسعىكما    .أمريك 

  المصفاة. ا  إنشاء المشروع، ول  يحدد تاريخ تشغيل

عن توقيعها    .PetroChina Co. Ltdنية المحدودة  أعلنت مؤسسة البترول الوطنية الصي 

األمريكية، تتعهد الشركة بموجبه منح ترخيص    CLG  "شيفرون لوماس غلوبال"عقدا  مع شركة  

الالوي   التقطير  عملية  بواق   من  الكبريت  نزع  لوحدة  التكنولوجيا  من    ARDSاستخدام  كل  ا  

تكرير وبتروكيماويات   التابعة لمالمع  ،  Guta  "غوتا" ا  مقاطعة    Jinzhou  "جينز و "المصفاة 

التكريرية    "جينز و "بمدينة   وبتروكيماويات    130.5طاقتها  تكرير  مالمع  ومصفاة  ب/ي،  ألف 

الصينية طاقتها    Liaoning  "لياونينغ"ا  مقاطعة    Huludao  " ولوداو" . ا  مدينة  Jinxiجينكس   

بتوريد األجزاء الداخلية لمفاعل     "شيفرون لوماس"ما تتعهد شركة  ك ألف ب/ي .    130.5التكريرية  

العامل    ISOMIXإيزوميكس   استخدام  كفاءة  تعظي   الملكورتين والت  ستسا   ا   الوحدتين  ا  

غيل اآلمن للمفاعل من  ا  المفاعل، وراع معدل  المنتالات  الخفيفة، وتعزيز التش Catalystالحفاز 

الحفاز،  العامل  عمر  إطالة  ا   ستسا    والت   المفاعل،  ا   الحرارة  درجات  إدارة  تحسين  خًل 

 وتخفيض المدة الزمنية الفاصلة بين عمليت  الصيانة الدورية  للمفاعل. 

 Ceylonوااقت الحكومة السيريًنكية على مقترح مؤسسة بترول سيلون    ،في سريالنكا

Petroleum Corp.   "بشدن توسيع الطاقة التكريرية لمصفاة تكرير النف  القائمة "سابوغاسكاندا  

Sapugaskanda    لل ألف ب/ي، وذلك من خًل إنشاء وحدة تقطير  100إلى    40من نف   جوي 

 خام، ووحدة تهليب للنااثا بالعامل الحفاز، ووحدة معالالة  يدروجينية. ال

اإلنشاااء قائمة ا  مشااروع إنشاااء مصاافاة لتكرير النف  ا    ال تزال أعمالمن جهة أخرى، 

ألف ب/ي،    200الدول  على ساحل سريًنكا طاقتها التكريرية    Hambantotaميناء " امبانتوتا"  
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الهندية ووزارة    "أكورد "مالموعة    مليار دوالر أمريك ، بين  3.85باسااااتثمارات مشااااتركة قدر ا 

 .2021عام  منتصف ويتوقع البدء بعمليات التشغيل ا  ،النف  والغاز العمانية

بدء   عن  Petronasشاااركة النف  والغاز الوطنية الماليزية "بتروناس"   أعلنت  في ماليزيا،

  RAPIDأعمال التشاااغيل التالاري لمالمع تكرير متكامل مع وحدات إنتاج بتروكيماويات "رابيد"  

  300طاقتها  . يتكون المالمع من مصاافاة  Johor  "جو ور"والية  ب  -  Pengerang"بينغيرانغ" ا  

مليون طن/السااااناة من البتروكيمااوياات المتنوعاة. تسااااا     7.7ووحادات إنتااج حوال   ألف ب/ي،  

المشاااروع.  كما يتضااامن المشاااروع وحدة معالالة   نصاااف شاااركة أرامكو الساااعودية ا  ملكية

ألف ب/ي، ووحدة تهليب بالعامل الحفاز بطريقة التنشاااي  المساااتمر   21 يدروجينية للنااثا طاقتها  

ألف ب/ي،    30ألف ب/ي، ووحادة معاالالاة  ادروجينياة للمقطرات الوسااااطى طااقتهاا    14طااقتهاا  

ألف ب/ي، ووحادة نزع كبريات من غاازولين    140مال الحفااز الماائع طااقتهاا  ووحادة تكسااااير باالعاا

 ألف ب/ي.  75التكسير طاقتها 

طاقتها    Port Dickson  "بورت ديكساون"ا  مشاروع تطوير مصافاة  ال يزال العمل قائما   

   .Hengyuan Refining Coالت  تملكها شااااركة تكرير " ينغيوان"   ألف ب/ي  155لتكريرية  ا

مليون دوالر أمريك . يتضااامن المشاااروع تطوير وحدة المعالالة الهيدروجينية القائمة    26.6بكلفة  

جزء ا  المليون، حساب   10ألف ب/ي، لتمكين المصافاة من إنتاج ديزل بنسابة كبريت    46طاقتها  

" . كما يتضاااامن المشااااروع إنشاااااء منظومة معالالة 5-المواصاااافات القياسااااية األوروبية "يورو

  50ية لنااثا التكساااير بهدف تمكين المصااافاة من إنتاج غازولين بنسااابة كبريت أدنى من   يدروجين

". يلكر أن المصافاة قد خصاصات  4جزء ا  المليون حساب المواصافات القياساية األوروبية "يورو  

مليون دوالر إلنشاااااء وحادة تولياد  يادروجين بهادف تمكينهاا من إنتااج منتالاات تحتوي على   66.4

 . 2021عام الربع الثان  من تشغيلها ا   ءضة، ويتوقع بد نسب كبريت منخف

أعلنت شركة الووس للبترول والبتروكيماويات المحدودة عن تشغيل المرحلة   ،في لووس

اإلجمالية   النف  طاقتها  لتكرير  إنشاء مصفاة جديدة  ألف ب/ي ا  مالمع    60األولى من مشروع 

عاصمة   "Vientianeايينتيان "، ا  مدينة  Saysettha  "سايسيتثا"الطاقة والكيماويات التابع لمنطقة  

 .  Laosس والو 

ألف ب/ي، ووحدة   20إنشاء وحدة تقطير جوي طاقتها    من  لمشروعلتتكون المرحلة األولى  

طاقتها  المتقطع  التنشي   بطريقة  للنااثا  الحفاز  بالعامل  معالالة    6500  تهليب  ووحدة  ب/ي، 
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،  ألف ب/ي  800"سينوبيك" تخط  إلنشاء مصفاة عمًقة بطاقة تكريرية قدر ا    يلكر أن
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  المصفاة. ا  إنشاء المشروع، ول  يحدد تاريخ تشغيل

عن توقيعها    .PetroChina Co. Ltdنية المحدودة  أعلنت مؤسسة البترول الوطنية الصي 

األمريكية، تتعهد الشركة بموجبه منح ترخيص    CLG  "شيفرون لوماس غلوبال"عقدا  مع شركة  

الالوي   التقطير  عملية  بواق   من  الكبريت  نزع  لوحدة  التكنولوجيا  من    ARDSاستخدام  كل  ا  

تكرير وبتروكيماويات   التابعة لمالمع  ،  Guta  "غوتا" ا  مقاطعة    Jinzhou  "جينز و "المصفاة 

التكريرية    "جينز و "بمدينة   وبتروكيماويات    130.5طاقتها  تكرير  مالمع  ومصفاة  ب/ي،  ألف 

الصينية طاقتها    Liaoning  "لياونينغ"ا  مقاطعة    Huludao  " ولوداو" . ا  مدينة  Jinxiجينكس   

بتوريد األجزاء الداخلية لمفاعل     "شيفرون لوماس"ما تتعهد شركة  ك ألف ب/ي .    130.5التكريرية  

العامل    ISOMIXإيزوميكس   استخدام  كفاءة  تعظي   الملكورتين والت  ستسا   ا   الوحدتين  ا  

غيل اآلمن للمفاعل من  ا  المفاعل، وراع معدل  المنتالات  الخفيفة، وتعزيز التش Catalystالحفاز 

الحفاز،  العامل  عمر  إطالة  ا   ستسا    والت   المفاعل،  ا   الحرارة  درجات  إدارة  تحسين  خًل 

 وتخفيض المدة الزمنية الفاصلة بين عمليت  الصيانة الدورية  للمفاعل. 

 Ceylonوااقت الحكومة السيريًنكية على مقترح مؤسسة بترول سيلون    ،في سريالنكا

Petroleum Corp.   "بشدن توسيع الطاقة التكريرية لمصفاة تكرير النف  القائمة "سابوغاسكاندا  

Sapugaskanda    لل ألف ب/ي، وذلك من خًل إنشاء وحدة تقطير  100إلى    40من نف   جوي 

 خام، ووحدة تهليب للنااثا بالعامل الحفاز، ووحدة معالالة  يدروجينية. ال

اإلنشاااء قائمة ا  مشااروع إنشاااء مصاافاة لتكرير النف  ا    ال تزال أعمالمن جهة أخرى، 
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الهندية ووزارة    "أكورد "مالموعة    مليار دوالر أمريك ، بين  3.85باسااااتثمارات مشااااتركة قدر ا 

 .2021عام  منتصف ويتوقع البدء بعمليات التشغيل ا  ،النف  والغاز العمانية

بدء   عن  Petronasشاااركة النف  والغاز الوطنية الماليزية "بتروناس"   أعلنت  في ماليزيا،

  RAPIDأعمال التشاااغيل التالاري لمالمع تكرير متكامل مع وحدات إنتاج بتروكيماويات "رابيد"  

  300طاقتها  . يتكون المالمع من مصاافاة  Johor  "جو ور"والية  ب  -  Pengerang"بينغيرانغ" ا  

مليون طن/السااااناة من البتروكيمااوياات المتنوعاة. تسااااا     7.7ووحادات إنتااج حوال   ألف ب/ي،  

المشاااروع.  كما يتضااامن المشاااروع وحدة معالالة   نصاااف شاااركة أرامكو الساااعودية ا  ملكية

ألف ب/ي، ووحدة تهليب بالعامل الحفاز بطريقة التنشاااي  المساااتمر   21 يدروجينية للنااثا طاقتها  

ألف ب/ي،    30ألف ب/ي، ووحادة معاالالاة  ادروجينياة للمقطرات الوسااااطى طااقتهاا    14طااقتهاا  

ألف ب/ي، ووحادة نزع كبريات من غاازولين    140مال الحفااز الماائع طااقتهاا  ووحادة تكسااااير باالعاا

 ألف ب/ي.  75التكسير طاقتها 

طاقتها    Port Dickson  "بورت ديكساون"ا  مشاروع تطوير مصافاة  ال يزال العمل قائما   

   .Hengyuan Refining Coالت  تملكها شااااركة تكرير " ينغيوان"   ألف ب/ي  155لتكريرية  ا

مليون دوالر أمريك . يتضااامن المشاااروع تطوير وحدة المعالالة الهيدروجينية القائمة    26.6بكلفة  

جزء ا  المليون، حساب   10ألف ب/ي، لتمكين المصافاة من إنتاج ديزل بنسابة كبريت    46طاقتها  

" . كما يتضاااامن المشااااروع إنشاااااء منظومة معالالة 5-المواصاااافات القياسااااية األوروبية "يورو

  50ية لنااثا التكساااير بهدف تمكين المصااافاة من إنتاج غازولين بنسااابة كبريت أدنى من   يدروجين

". يلكر أن المصافاة قد خصاصات  4جزء ا  المليون حساب المواصافات القياساية األوروبية "يورو  

مليون دوالر إلنشاااااء وحادة تولياد  يادروجين بهادف تمكينهاا من إنتااج منتالاات تحتوي على   66.4

 . 2021عام الربع الثان  من تشغيلها ا   ءضة، ويتوقع بد نسب كبريت منخف

أعلنت شركة الووس للبترول والبتروكيماويات المحدودة عن تشغيل المرحلة   ،في لووس

اإلجمالية   النف  طاقتها  لتكرير  إنشاء مصفاة جديدة  ألف ب/ي ا  مالمع    60األولى من مشروع 

عاصمة   "Vientianeايينتيان "، ا  مدينة  Saysettha  "سايسيتثا"الطاقة والكيماويات التابع لمنطقة  

 .  Laosس والو 

ألف ب/ي، ووحدة   20إنشاء وحدة تقطير جوي طاقتها    من  لمشروعلتتكون المرحلة األولى  

طاقتها  المتقطع  التنشي   بطريقة  للنااثا  الحفاز  بالعامل  معالالة    6500  تهليب  ووحدة  ب/ي، 
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  18                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون السابعتقرير األمين العام السنوي 

طن ا  السنة،    80000ووحدة استخًص بنزين طاقتها  ب/ي،    10000 يدروجينية للديزل طاقتها  

 طن ا  السنة.  5000ووحدة استرجاع كبريت طاقتها 

و و أول مصفاة ا  س والصين،  و يلكر أن المشروع  و شركة مشتركة بين حكومت  الو 

ويتوقع إنالاز المرحلتين الثانية والثالثة،  يهدف إلى تخفيف أعباء استيراد المنتالات النفطية،  سوالو 

إضااة إلى مالموعة خزانات للمنتالات النفطية والنف  الخام، ا    ،ألف ب/ي  20طاقة كل منهما  

 على التوال .   2023و  2022عام   
ماارساااادن بوينات"    "النف   مصاااافااة  إغًققررت الحكوماة النيوزيًنادياة ،  افي نيوزيالندد

Marsden point   ألف ب/ي بشاكل تدريال ، وتحويلها    110طاقتها   االوحيدة القائمة ا  نيوزيًند

  اإلغًقإلى محطة الساااتقبال المنتالات البترولية المساااتوردة من األساااواق المالاورة. أما أساااباب 

 اتعود إلى انخفاض الربحية.

مصاافاة النف  الت  مشااروع تطوير وتوساايع  ال يزال العمل قائما  ا  ،  في كوريا الجنوبية 

التكريريااة  ، طااS-Oil  "أوياالإس  "شااااركااة  تملكهااا   تكرير  ا     ،ألف ب/ي  669اقتهااا  مالمع 

. يتكون المشاروع من إنشااء وحدة تكساير بالعامل الحفاز المائع  Onsan  "سااننأو"وبتروكيماويات  

، ووحدات ألف ب/ي  76طاقتها    RFCC-HS1لزيت الوقود ذات ظروف تشاااغيل عالية القسااااوة  

وذلاك بهادف ،  ألف ب/ي  63طااقتهاا    إنتااج أوليفيناات، ووحادة معاالالاة  يادروجينياة لزيات الوقود 

ويال المخلفاات الثقيلاة إلى منتالاات خفيفاة عاالياة  تحسااااين ربحياة المصاااافااة من خًل راع طااقاة تح

 . 2021يتوقع إنالاز المشروع وبدء عمليات اإلنتاج ا  عام و .الالودة

  "ساريراتشاا "وتوساعة مصافاة    مشاروع تطويرال تزال أعمال اإلنشااء قائمة ا   ،تايلندفي  

Sriracha    بورينتشااو"ا  مدينة " Chonburi    تشااابانغ"القريبة من ميناء"  Chabang  يهدف .

تمكين المصاافاة من  ألف ب/ي، و  410إلى   275من للمصاافاة  مشااروع إلى راع الطاقة التكريرية  ال

على تحويال زيات الوقود الثقيال إلى منتالاات خفيفاة عاالياة    تهااتعزيز قادروتكرير النف  الخاام الثقيال،  

 .2022ويتوقع البدء بتشغيل المشروع ا  عام  .النظيفوقود الالالودة لتلبية الطلب المحل  على 

المضا    Pertamina  "برتامينا"قررت شاركة الطاقة الوطنية اإلندونيساية   ،في إندونيسدديا

طرف خارج ، بعد أن كان مقررا  مشااركة دون    Cilacap"سايًكاب "ا  مشاروع تطوير مصافاة  

 

1 High Severity Residue Fluidized Catalytic Cracking  
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تنفيل المشاروع كشاركة مشاتركة مع شاركة أرامكو الساعودية من خًل المباحثات الت  اساتمرت منل 

ألف ب/ي إلى   348. يلكر أن المشاااروع يتضااامن راع الطاقة التكريرية للمصااافاة من 2016عام  

 ألف ب/ي.  400

  "برتااميناا يادت   الا المشااااروع ا  إطاار برناامم تطوير المصاااااا  الت  تملكهاا شااااركاة "

Pertamina   ساايًكاب ألف ب/ي، ومصاافاة "  260و   مصاافاة "باليكبابان" طاقتها"Cilacap  

ألف ب/ي، ومصاااافااة    170طاااقتهااا    Dumaiألف ب/ي، ومصاااافاااة "دوماااي"    348طاااقتهااا  

، ويهدف  2022ألف ب/ي. ويتوقع إنالاز المشااروع ا  عام    125طاقتها    Balongan"بالونغان"

دوالر للبرميل من خًل تمكينها من    7.9والر للبرميل إلى د   3إلى راع  امش ربحية المصاا  من  

% وزناا ، بادال  من النف  المكرر 2تكرير نف  خاام ثقيال رخيص الثمن يحتوي على نسااااباة كبريات  

إلى   5.4% وزنا ، وراع إجمال  مؤشاار تعقيد نيلسااون للمصاااا  من 0.4حاليا  الحاوي على نساابة  

بترولية الخفيفة وتحساااين جودة مواصااافاتها بما يتوااق مع ، وتعظي  معدل إنتاج  المشاااتقات ال8.9

  ".5-المواصفات القياسية األوروبية "يورو

   Kwinana" كوينانا "عن إغًق مصفاة    BP  "بريتش بتروليوم "أعلنت شركة    ،في أستراليا

ألف ب/ي، وتحويلها إلى محطة الستيراد وتخزين   140تملكها ا  أستراليا طاقتها التكريرية    الت 

   المنتالات النفطية، وذلك بسبب انخفاض  امش الربحية.

  ا  إنالاز   تقدم تحقيق  عن    ExxonMobil"  إكسون موبيل"أعلنت مؤسسة    ،في سينغافورة

طاقتها التكريرية     Jurong" جورونغ"مشروع توسيع مالمع إنتاج الزيوت ا  مصفاة    أعمال تنفيل 

تلبية الطلب المحل  على زيوت التزييت  من  ألف ب/ي. يهدف المشروع إلى تمكين المصفاة    595

العالية الالودة. كما أعلنت الشركة عن خطة لمشروع جديد يهدف إلى راع الطاقة اإلنتاجية لمالمع  

لسفن الحاوي على  األف ب/ي، إضااة إلى راع معدل إنتاج زيت وقود    20زيوت األساس بمقدار  

 .  2023يتوقع إنالاز المشروع ا  عام ألف ب/ي. و 48% وزنا  بمقدار 0.5نسبة كبريت أدنى من 

 أمريكا الشمالية :1-2

األمريكية المتحدة  الوليات  مؤسسة    ،في  ارونتيير"أعلنت  عن    HollyFrontier  " ول  

واإلنشاء   والتوريد  الهندسة  أعمال  تقدي   عقد  شركة    EPCتوقيع  للهندسة"مع  ب    KP  "ك  

Engineering    ب/ي ا    9000جديدة طاقتها اإلنتاجية    حيويلمشروع إنشاء وحدة إنتاج ديزل

طاقتها    Artesia  "أرتيسيا"مصفاة   تبلغ  بوالية    100لتكريرية  االت   ب/ي   "نيومكسيكو "ألف 
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بترولية الخفيفة وتحساااين جودة مواصااافاتها بما يتوااق مع ، وتعظي  معدل إنتاج  المشاااتقات ال8.9

  ".5-المواصفات القياسية األوروبية "يورو

   Kwinana" كوينانا "عن إغًق مصفاة    BP  "بريتش بتروليوم "أعلنت شركة    ،في أستراليا
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العالية الالودة. كما أعلنت الشركة عن خطة لمشروع جديد يهدف إلى راع الطاقة اإلنتاجية لمالمع  

لسفن الحاوي على  األف ب/ي، إضااة إلى راع معدل إنتاج زيت وقود    20زيوت األساس بمقدار  

 .  2023يتوقع إنالاز المشروع ا  عام ألف ب/ي. و 48% وزنا  بمقدار 0.5نسبة كبريت أدنى من 
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واإلنشاء   والتوريد  الهندسة  أعمال  تقدي   عقد  شركة    EPCتوقيع  للهندسة"مع  ب    KP  "ك  
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الوحدة حوال    إنشاء  تكلفة  تبلغ  أمريك   350األمريكية.  دوالر  الصويا و  ،مليون  ستستخدم زيت 

 .2022إنالاز المشروع وبدء التشغيل التالاري ا  الربع األول من عام  كلقي ، ويتوقع

طاقتها    Cheyenne"تشايين "مصفاة    عن خطة لتحويل  " ول  ارونتيير"كما أعلنت مؤسسة  

 حيوياألمريكية إلى وحدة إنتاج ديزل    Wyoming  "يومينغاو" ألف ب/ي بوالية    32التكريرية  

جاءت مليون دوالر أمريك .    750ب/ي، بكلفة استثمارية تقدر بحوال     15000طاقتها اإلنتاجية  

 . له الخطة نتيالة تراجع الطلب على المنتالات البترولية بسبب جائحة ايروس كورونا 

عن خطة لتحويل مصفاة     .Hemisphare Ltd  " يميسفير المحدودة"كما أعلنت شركة  

ا    النف   التكريرية    Somerset  "سومرسيت "تكرير    " كنتاك "بوالية  ب/ي    5500طاقتها 

سنويا  باستخدام زيت الصويا    الحيويمليون غالون من الديزل    5األمريكية إلى وحدة إلنتاج حوال  

 مليون دوالر أمريك .   25إضااة إلى منتالات ثانوية أخرى، بكلفة قدر ا   كلقي ،

الالديدة   Davis  "داايس"عقد توريد النف  الخام إلى مصفاة    "ميريديان للطاقة"وقعت مؤسسة  

بطاقة تكريرية    ،"نورث داكوتا " بوالية    Belfield  "بيلفيلد "الالاري إنشاؤ ا ا   و  ،عالية التحويل

 ب/ي.   49500قدر ا 

بوالية     Convent  "كونفنت "عن خطة إلغًق مصفاة    "رويال دوتش شل"أعلنت شركة  

التكريرية    "لويزيانا" عام    227األمريكية طاقتها  نهاية  ا   اإلغًق 2020ألف ب/ي  يدت   لا   .

مقارنة بالمصاا  المتكاملة مع وحدات   بسبب انخفاض ربحية المصفاة وعدم قدرتها على المنااسة

 . جائحة كورونا بسبب ، عًوة على مشكلة تراجع الطلب على المنتالات البترولية بتروكيماويات 

لوحدت  تالزئة سوائل    " 66ايليبس  "أعلنت شركة   التالريب   التشغيل  انتهاء عمليات  عن 

الت  تملكها ا  والية تكساس، وذلك ا  إطار خطة   Sweeny"  سوين " الغاز الطبيع  ا  مصفاة  

بكلفة إجمالية قدر ا    ،ألف ب/ي  400ألف ب/ي إلى    270الشركة لراع طاقة المصفاة التكريرية من  

  دوالر أمريك .  رمليا 1.4

الت  تملكها ا    Rodeo  "روديو"عن خطة إلغًق مصفاة    "66بس  يايل"كما أعلنت شركة  

طاقتها    الحيويوقود  النتاج  إل ألف ب/ي، وتحويلها إلى وحدة    120والية كاليفورنيا طاقتها التكريرية  

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( 
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باستخدام    50اإلنتاجية   المستعملةلألف ب/ي،  الطبخ  الحيوانية،    ،قائ  مكونة من زيوت  والشحوم 

 وزيوت الصويا. 

ال تزال أعمال اإلنشاء قائمة ا  مشروع تطوير مصفاة النف  الت  تمتلكها    ،من جهة أخرى

موبيل"   إكسون  "ااول "    .ExxonMobil Corp"مؤسسة  منطقة  من  Fawleyا   بالقرب   ،

ألف ب/ي، وذلك بهدف تعظي  إنتاج الديزل   330، طاقتها التكريرية  Southamptonساوثامبتون"  "

ألف ب/ي،   38بمعدل     Ultralow-sulfur Dieselالحاوي على نسبة منخفضة جدا  من الكبريت 

المعالالة  كوحدة  جديدة،  وحدات  إنشاء  المشروع  يتضمن  االستيراد.  على  اإلعتماد  وخفض 

 .2021وحدة إنتاج الهيدروجين، ويتوقع إنالاز المشروع ا  النصف الثان  من عام  الهيدروجينية، و

عن خطة لتحويل   .Marathon Petroleum Corp  "بترول ماراثون"أعلنت مؤسسة  كما  

ألف ب/ي ا  والية كاليفورنيا    161طاقتها التكريرية    Martinez  "مارتينيز"مصفاة تكريرالنف   

إنتاج ديزل     " ديكينسون "مصفاة    تحويل ، وكللكألف ب/ي  48طاقتها اإلنتاجية    حيويإلى وحدة 

Dickinson    إلى   ألف ب/ي  19األمريكية طاقتها التكريرية    "نورث داكوتا"الت  تملكها ا  والية

 .ألف ب/ي 12باستخدام زيوت الصويا واللرة طاقتها اإلنتاجية    حيويوحدة إنتاج ديزل 

، Diamond Green Diesel Holding  "دياموند للديزل األخضر القابضة "أعلنت شركة  

دارلينغ "، ومؤسسة  .Valero Energy Corp"  االيرو للطاقة"و   شركة مشتركة بين مؤسسة  

  -    انيويل"    شركة  مع  عقد    % عن توقيع50:50بنسبة    Darling Ingredients" انغريديانتس 

للحصول على ترخيص تكنولوجيا العمليات لوحدة إنتاج الديزل   Honeywell-UOP  "يو أو ب 

البشري،  الحيوي لًستهً   القابلة  غير  النباتية  والزيوت  المستعملة  الزيوت  طاقتها    باستخدام 

.  " لويزيانا"لتكرير النف  الت  تمتلكها ا  والية    Norco  "نوركو" ألف ب/ي ا  مصفاة    30ة  ي اإلنتاج

، وأن عمليات التشغيل  "نوركو" يلكر أن الشركة كانت قد أعلنت أن  له الوحدة    الثانية ا  مصفاة  

  مطلع ألف ب/ي ستبدأ ا     44ا  التالريب  للوحدة األولى الت  يالري حاليا  إنشاؤ ا بطاقة إنتاجية قدر 

 حيوي بتنفيل مشروع إنشاء وقود ديزل  تقوم حاليا      له الشركةتالدر اإلشارة إلى أن  .  2021عام  

، وستكون  "نوركو" ا  مصفاة    مليار دوالر أمريك   1.1مليون غالون ا  السنة بكلفة    400طاقتها  

 . 2022تبدأ اإلنتاج ا  عام المصفاة األكبر لوقود الديزل الحيوي ا  العال ، ويتوقع أن 
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الوحدة حوال    إنشاء  تكلفة  تبلغ  أمريك   350األمريكية.  دوالر  الصويا و  ،مليون  ستستخدم زيت 

 .2022إنالاز المشروع وبدء التشغيل التالاري ا  الربع األول من عام  كلقي ، ويتوقع

طاقتها    Cheyenne"تشايين "مصفاة    عن خطة لتحويل  " ول  ارونتيير"كما أعلنت مؤسسة  

 حيوياألمريكية إلى وحدة إنتاج ديزل    Wyoming  "يومينغاو" ألف ب/ي بوالية    32التكريرية  

جاءت مليون دوالر أمريك .    750ب/ي، بكلفة استثمارية تقدر بحوال     15000طاقتها اإلنتاجية  

 . له الخطة نتيالة تراجع الطلب على المنتالات البترولية بسبب جائحة ايروس كورونا 

عن خطة لتحويل مصفاة     .Hemisphare Ltd  " يميسفير المحدودة"كما أعلنت شركة  

ا    النف   التكريرية    Somerset  "سومرسيت "تكرير    " كنتاك "بوالية  ب/ي    5500طاقتها 

سنويا  باستخدام زيت الصويا    الحيويمليون غالون من الديزل    5األمريكية إلى وحدة إلنتاج حوال  

 مليون دوالر أمريك .   25إضااة إلى منتالات ثانوية أخرى، بكلفة قدر ا   كلقي ،

الالديدة   Davis  "داايس"عقد توريد النف  الخام إلى مصفاة    "ميريديان للطاقة"وقعت مؤسسة  

بطاقة تكريرية    ،"نورث داكوتا " بوالية    Belfield  "بيلفيلد "الالاري إنشاؤ ا ا   و  ،عالية التحويل

 ب/ي.   49500قدر ا 

بوالية     Convent  "كونفنت "عن خطة إلغًق مصفاة    "رويال دوتش شل"أعلنت شركة  

التكريرية    "لويزيانا" عام    227األمريكية طاقتها  نهاية  ا   اإلغًق 2020ألف ب/ي  يدت   لا   .

مقارنة بالمصاا  المتكاملة مع وحدات   بسبب انخفاض ربحية المصفاة وعدم قدرتها على المنااسة

 . جائحة كورونا بسبب ، عًوة على مشكلة تراجع الطلب على المنتالات البترولية بتروكيماويات 

لوحدت  تالزئة سوائل    " 66ايليبس  "أعلنت شركة   التالريب   التشغيل  انتهاء عمليات  عن 

الت  تملكها ا  والية تكساس، وذلك ا  إطار خطة   Sweeny"  سوين " الغاز الطبيع  ا  مصفاة  

بكلفة إجمالية قدر ا    ،ألف ب/ي  400ألف ب/ي إلى    270الشركة لراع طاقة المصفاة التكريرية من  

  دوالر أمريك .  رمليا 1.4

الت  تملكها ا    Rodeo  "روديو"عن خطة إلغًق مصفاة    "66بس  يايل"كما أعلنت شركة  

طاقتها    الحيويوقود  النتاج  إل ألف ب/ي، وتحويلها إلى وحدة    120والية كاليفورنيا طاقتها التكريرية  
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باستخدام    50اإلنتاجية   المستعملةلألف ب/ي،  الطبخ  الحيوانية،    ،قائ  مكونة من زيوت  والشحوم 

 وزيوت الصويا. 

ال تزال أعمال اإلنشاء قائمة ا  مشروع تطوير مصفاة النف  الت  تمتلكها    ،من جهة أخرى

موبيل"   إكسون  "ااول "    .ExxonMobil Corp"مؤسسة  منطقة  من  Fawleyا   بالقرب   ،

ألف ب/ي، وذلك بهدف تعظي  إنتاج الديزل   330، طاقتها التكريرية  Southamptonساوثامبتون"  "

ألف ب/ي،   38بمعدل     Ultralow-sulfur Dieselالحاوي على نسبة منخفضة جدا  من الكبريت 

المعالالة  كوحدة  جديدة،  وحدات  إنشاء  المشروع  يتضمن  االستيراد.  على  اإلعتماد  وخفض 

 .2021وحدة إنتاج الهيدروجين، ويتوقع إنالاز المشروع ا  النصف الثان  من عام  الهيدروجينية، و

عن خطة لتحويل   .Marathon Petroleum Corp  "بترول ماراثون"أعلنت مؤسسة  كما  

ألف ب/ي ا  والية كاليفورنيا    161طاقتها التكريرية    Martinez  "مارتينيز"مصفاة تكريرالنف   

إنتاج ديزل     " ديكينسون "مصفاة    تحويل ، وكللكألف ب/ي  48طاقتها اإلنتاجية    حيويإلى وحدة 

Dickinson    إلى   ألف ب/ي  19األمريكية طاقتها التكريرية    "نورث داكوتا"الت  تملكها ا  والية

 .ألف ب/ي 12باستخدام زيوت الصويا واللرة طاقتها اإلنتاجية    حيويوحدة إنتاج ديزل 

، Diamond Green Diesel Holding  "دياموند للديزل األخضر القابضة "أعلنت شركة  

دارلينغ "، ومؤسسة  .Valero Energy Corp"  االيرو للطاقة"و   شركة مشتركة بين مؤسسة  

  -    انيويل"    شركة  مع  عقد    % عن توقيع50:50بنسبة    Darling Ingredients" انغريديانتس 

للحصول على ترخيص تكنولوجيا العمليات لوحدة إنتاج الديزل   Honeywell-UOP  "يو أو ب 

البشري،  الحيوي لًستهً   القابلة  غير  النباتية  والزيوت  المستعملة  الزيوت  طاقتها    باستخدام 

.  " لويزيانا"لتكرير النف  الت  تمتلكها ا  والية    Norco  "نوركو" ألف ب/ي ا  مصفاة    30ة  ي اإلنتاج

، وأن عمليات التشغيل  "نوركو" يلكر أن الشركة كانت قد أعلنت أن  له الوحدة    الثانية ا  مصفاة  

  مطلع ألف ب/ي ستبدأ ا     44ا  التالريب  للوحدة األولى الت  يالري حاليا  إنشاؤ ا بطاقة إنتاجية قدر 

 حيوي بتنفيل مشروع إنشاء وقود ديزل  تقوم حاليا      له الشركةتالدر اإلشارة إلى أن  .  2021عام  

، وستكون  "نوركو" ا  مصفاة    مليار دوالر أمريك   1.1مليون غالون ا  السنة بكلفة    400طاقتها  

 . 2022تبدأ اإلنتاج ا  عام المصفاة األكبر لوقود الديزل الحيوي ا  العال ، ويتوقع أن 
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حاليا  بتنفيل مشروع    Renewable Energy Group  "ةالحيويمالموعة الطاقة  "كما تقوم  

مليون   250مليون غالون ا  السنة إلى    90من    الحيويراع الطاقة اإلنتاجية لوحدة إنتاج الديزل  

 مليون دوالر أمريك .  825بوالية لويزيانا بكلفة    Geismarغالون ا  السنة ا  مصفاة "غايسمار"  

عن بدء عمليات    .Imperial Oil Ltd "إمبيريال أويل المحدودة"أعلنت شااركة  ،في كندا

الت  تبلغ طاقتها    Strathcona  "ساااتراثكونا"تشاااغيل وحدة التوليد المشاااتر  الالديدة ا  مصااافاة  

  41الت  تبلغ طااقتهاا اإلنتااجياة حوال     ،ألف ب/ي ا  شااااماال كنادا. تهادف الوحادة 191التكريرياة  

ن الحرارة العادمة من خًل االسااتفادة م  للمصاافاة إلى تحسااين الكفاءة الحرارية  ،ميغاوات ا  اليوم

المصافاة، عًوة على خفض انبعاث غازات الدايئة من    عمليات  ا  إنتاج بخار الماء الًزم لتشاغيل

إغًق أربع    يسااا   تشااغيل الوحدة ا  تواير إمكانيةطن ا  الساانة. كما ساا  112المصاافاة بمقدار 

 .بكفاءة منخفضة مراجل قديمة كانت تستخدم لتوليد بخار الماء

-Come  نس"ا"كام باي تشاا  مصاافاةرى ال يزال العمل قائما  ا  مشااروع تطوير  من جهة أخ

by-Chance   تحساااين مرونتها لتكرير أنواع مختلفة من النف   و كفاءة المصااافاة    اللي يهدف إلى راع

منظمة البحرية  البمواصااافات متوااقة مع متطلبات تشاااريعات    السااافن  الخام، وتمكينها من إنتاج وقود

إضاااة إلى    ، ألف ب/ي   10. يتضامن المشاروع إنشااء وحدة نزع كبريت من زيت الوقود طاقتها  الدولية

كماا يهادف المشااااروع إلى    .ألف ب/ي   160ألف ب/ي إلى    115راع الطااقة التكريرية للمصاااافااة من  

وتحساين    %، 40بنسابة    %، وثان  أوكسايد الكبريت8يئة بنسابة  المصافاة من غازات الدا  خفض انبعاثات

 .2021عام    النصف الثان  من  ويتوقع إنالاز المشروع ا   التزامها بمتطلبات التشريعات البيئية.

  Sturgeon  "ستارجيون"يلكر أن كندا تنفل حاليا  مشروع إنشاء مصفاة تكرير بيتومين ا  

ألف ب/ي، ويتوقع     80، تتكون من ثًث وحادات تقطير، طااقاة كال منهاا"ألبرتاا"شااااماال شاااارق  

 . 2022تشغيلها على مراحل متتالية لغاية عام 

حصلت الحكومة المكسيكية على تمويل من بنو  صينية إلنشاء مصفاة جديدة ،  في المكسيك

 المكسيكية.     Tabasco" تاباسكو" جنوب شرق والية Dos Bocas   "دوس بوكاس"ا  ميناء 

عن خطة لبناء مصافاة جديدة أعلنت    Pemex  "بيمكسالبترول المكسايكية " شاركةيلكر أن 

بهادف تلبياة الطلاب المحل  على    Dos Bocasاس"  ألف ب/ي ا  مينااء "دوس بوكا  340طااقتهاا  

اإلعتماد على االساااتيراد من األساااواق الخارجية. ويتوقع إنالاز  التوقف عن  و  ،المنتالات البترولية

 .2022المشروع ا  عام 
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لحكومة المكساايكية عن خطة لتطوير المصاااا  القائمة لتحسااين األداء وتلبية  كما أعلنت ا 

   المنتالات البترولية العالية الالودة.الطلب المحل  على 

 أمريكا الجنوبية :1-3

ا  ،  Campana  "كامبانا"تطوير مصافاة  ال يزال العمل قائما  ا  مشاروع  ،  في األرجنتين

   Axion Energy"أكسااايون إنيرج "شاااركة  الت  تملكها  Buenos Aires "بيونس أيريس"

طاقة التكريرية  لالمشروع راع ايتضمن  .  ألف ب/ي  87الحالية  تبلغ طاقتها التكريرية  ، واألرجنتينية

مليار دوالر    1.5، بكلفة  ومعالالة  يدروجينية جديدة  ،وإنشااء وحدات تكساير  يدروجين   ،للمصافاة

وتحسااين التزامها بمتطلبات  ، النظيفعلى إنتاج الوقود   ة المصاافاةتعزيز قدروذلك بهدف  ،أمريك 

ويتوقع إنالاز المشااروع    المنتالات البترولية.  تخفيف أعباء اسااتيراد ى  عًوة علالتشااريعات البيئية،  

 . 2021عام نهاية ا  

 أوروبا الغربية :1-4

  Orsted"أورسااااتد "شااااركة  البريطانية و  Bpأعلنت كل من شااااركة ب  ب ،  في ألمانيا

  (حيوي   أخضر ) يدروجين  تنفيل مشروع مشتر  إلنشاء وحدة إنتاج  يدروجينبدء  الدنماركية عن  

ألف ب/ي    100طاقتها التكريرية    Lingen"لينغين"طن/السانة ا  مصافاة    9000طاقتها اإلنتاجية  

شااااماال غرب ألماانياا. يهادف   Emsland "إيمسااااًناد "ا  منطقاة  "ب  ب "الت  تمتلكهاا شااااركاة  

تم من الوقود % من إجمال  حاجة المصاافاة من الهيدروجين المن20مشااروع إلى اسااتبدال حوال   ال

خفض  إلى   2024المتوقع بدء تشغيله ا  عام    المشروع  يهدف، والهيدروجين األخضرب  األحفوري

ألف طن/الساانة من انبعاثات غاز ثان  أكساايد الكربون ا  مرحلته األولية الت  سااتعزز   80حوال   

إجمال  الهيدروجين    تحويلخطة الشاااركة ا  اساااتكمال المرحلة النهائية الت  يتوقع أن تساااا   ا   

  إنتااج   اله الوحادة علىعمال  عتماد مبادأ  ي الهيادروجين األخضاااار.    إلىالمسااااتهلاك ا  المصاااافااة  

التحليل الكهربائ  للماء إلى  يدروجين وأوكسااااالين باسااااتخدام    الهيدروجين األخضاااار من عملية

 الكهرباء المولدة من طاقة الرياح.

  " الدور توبسااو "عقدا  مع شااركة    Preemالسااويدية    "بري "وقعت شااركة ، في السددويد

Haldor Topsoe   لتقادي  ترخيص تكنولوجياا العملياات ا  وحادة إنتااج الوقود الحيوي الالاديادة

ألف ب/ي، المقرر إنشاااااؤ ا ا  مصاااافاة    16اعتمادا  على زيت الصاااانوبر كلقي  طاقتها اإلنتاجية  

ألف ب/ي. ويتوقع إنالاز المشاروع    125الساويدية طاقتها التكريرية   Gothenburg  "غوثينبيرغ "
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حاليا  بتنفيل مشروع    Renewable Energy Group  "ةالحيويمالموعة الطاقة  "كما تقوم  

مليون   250مليون غالون ا  السنة إلى    90من    الحيويراع الطاقة اإلنتاجية لوحدة إنتاج الديزل  

 مليون دوالر أمريك .  825بوالية لويزيانا بكلفة    Geismarغالون ا  السنة ا  مصفاة "غايسمار"  

عن بدء عمليات    .Imperial Oil Ltd "إمبيريال أويل المحدودة"أعلنت شااركة  ،في كندا

الت  تبلغ طاقتها    Strathcona  "ساااتراثكونا"تشاااغيل وحدة التوليد المشاااتر  الالديدة ا  مصااافاة  

  41الت  تبلغ طااقتهاا اإلنتااجياة حوال     ،ألف ب/ي ا  شااااماال كنادا. تهادف الوحادة 191التكريرياة  

ن الحرارة العادمة من خًل االسااتفادة م  للمصاافاة إلى تحسااين الكفاءة الحرارية  ،ميغاوات ا  اليوم

المصافاة، عًوة على خفض انبعاث غازات الدايئة من    عمليات  ا  إنتاج بخار الماء الًزم لتشاغيل

إغًق أربع    يسااا   تشااغيل الوحدة ا  تواير إمكانيةطن ا  الساانة. كما ساا  112المصاافاة بمقدار 

 .بكفاءة منخفضة مراجل قديمة كانت تستخدم لتوليد بخار الماء

-Come  نس"ا"كام باي تشاا  مصاافاةرى ال يزال العمل قائما  ا  مشااروع تطوير  من جهة أخ

by-Chance   تحساااين مرونتها لتكرير أنواع مختلفة من النف   و كفاءة المصااافاة    اللي يهدف إلى راع

منظمة البحرية  البمواصااافات متوااقة مع متطلبات تشاااريعات    السااافن  الخام، وتمكينها من إنتاج وقود

إضاااة إلى    ، ألف ب/ي   10. يتضامن المشاروع إنشااء وحدة نزع كبريت من زيت الوقود طاقتها  الدولية

كماا يهادف المشااااروع إلى    .ألف ب/ي   160ألف ب/ي إلى    115راع الطااقة التكريرية للمصاااافااة من  

وتحساين    %، 40بنسابة    %، وثان  أوكسايد الكبريت8يئة بنسابة  المصافاة من غازات الدا  خفض انبعاثات

 .2021عام    النصف الثان  من  ويتوقع إنالاز المشروع ا   التزامها بمتطلبات التشريعات البيئية.

  Sturgeon  "ستارجيون"يلكر أن كندا تنفل حاليا  مشروع إنشاء مصفاة تكرير بيتومين ا  

ألف ب/ي، ويتوقع     80، تتكون من ثًث وحادات تقطير، طااقاة كال منهاا"ألبرتاا"شااااماال شاااارق  

 . 2022تشغيلها على مراحل متتالية لغاية عام 

حصلت الحكومة المكسيكية على تمويل من بنو  صينية إلنشاء مصفاة جديدة ،  في المكسيك

 المكسيكية.     Tabasco" تاباسكو" جنوب شرق والية Dos Bocas   "دوس بوكاس"ا  ميناء 

عن خطة لبناء مصافاة جديدة أعلنت    Pemex  "بيمكسالبترول المكسايكية " شاركةيلكر أن 

بهادف تلبياة الطلاب المحل  على    Dos Bocasاس"  ألف ب/ي ا  مينااء "دوس بوكا  340طااقتهاا  

اإلعتماد على االساااتيراد من األساااواق الخارجية. ويتوقع إنالاز  التوقف عن  و  ،المنتالات البترولية

 .2022المشروع ا  عام 
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لحكومة المكساايكية عن خطة لتطوير المصاااا  القائمة لتحسااين األداء وتلبية  كما أعلنت ا 

   المنتالات البترولية العالية الالودة.الطلب المحل  على 

 أمريكا الجنوبية :1-3

ا  ،  Campana  "كامبانا"تطوير مصافاة  ال يزال العمل قائما  ا  مشاروع  ،  في األرجنتين

   Axion Energy"أكسااايون إنيرج "شاااركة  الت  تملكها  Buenos Aires "بيونس أيريس"

طاقة التكريرية  لالمشروع راع ايتضمن  .  ألف ب/ي  87الحالية  تبلغ طاقتها التكريرية  ، واألرجنتينية

مليار دوالر    1.5، بكلفة  ومعالالة  يدروجينية جديدة  ،وإنشااء وحدات تكساير  يدروجين   ،للمصافاة

وتحسااين التزامها بمتطلبات  ، النظيفعلى إنتاج الوقود   ة المصاافاةتعزيز قدروذلك بهدف  ،أمريك 

ويتوقع إنالاز المشااروع    المنتالات البترولية.  تخفيف أعباء اسااتيراد ى  عًوة علالتشااريعات البيئية،  

 . 2021عام نهاية ا  

 أوروبا الغربية :1-4

  Orsted"أورسااااتد "شااااركة  البريطانية و  Bpأعلنت كل من شااااركة ب  ب ،  في ألمانيا

  (حيوي   أخضر ) يدروجين  تنفيل مشروع مشتر  إلنشاء وحدة إنتاج  يدروجينبدء  الدنماركية عن  

ألف ب/ي    100طاقتها التكريرية    Lingen"لينغين"طن/السانة ا  مصافاة    9000طاقتها اإلنتاجية  

شااااماال غرب ألماانياا. يهادف   Emsland "إيمسااااًناد "ا  منطقاة  "ب  ب "الت  تمتلكهاا شااااركاة  

تم من الوقود % من إجمال  حاجة المصاافاة من الهيدروجين المن20مشااروع إلى اسااتبدال حوال   ال

خفض  إلى   2024المتوقع بدء تشغيله ا  عام    المشروع  يهدف، والهيدروجين األخضرب  األحفوري

ألف طن/الساانة من انبعاثات غاز ثان  أكساايد الكربون ا  مرحلته األولية الت  سااتعزز   80حوال   

إجمال  الهيدروجين    تحويلخطة الشاااركة ا  اساااتكمال المرحلة النهائية الت  يتوقع أن تساااا   ا   

  إنتااج   اله الوحادة علىعمال  عتماد مبادأ  ي الهيادروجين األخضاااار.    إلىالمسااااتهلاك ا  المصاااافااة  

التحليل الكهربائ  للماء إلى  يدروجين وأوكسااااالين باسااااتخدام    الهيدروجين األخضاااار من عملية

 الكهرباء المولدة من طاقة الرياح.

  " الدور توبسااو "عقدا  مع شااركة    Preemالسااويدية    "بري "وقعت شااركة ، في السددويد

Haldor Topsoe   لتقادي  ترخيص تكنولوجياا العملياات ا  وحادة إنتااج الوقود الحيوي الالاديادة

ألف ب/ي، المقرر إنشاااااؤ ا ا  مصاااافاة    16اعتمادا  على زيت الصاااانوبر كلقي  طاقتها اإلنتاجية  

ألف ب/ي. ويتوقع إنالاز المشاروع    125الساويدية طاقتها التكريرية   Gothenburg  "غوثينبيرغ "
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دت  إنشاااء  له الوحدة ا  إطار مشااروع خفض انبعاثات الكربون وراع  . ي2024ا  منتصااف عام  

 .2030ألف ب/ي بحلول عام  100إنتاج الوقود الحيوي إلى 

  "ليساايكيل " حققت تقدما  ملحوظا  ا  تنفيل مشااروع تحويل مصاافاة  "بري "يلكر أن شااركة 

Lysekil    ألف ب/ي إلنتاج الوقود الحيوي، إضااااة إلى إنشاااء وحدة التقاط    220طاقتها التكريرية

 .2025غاز ثان  أكسيد الكربون لخفض انبعاثات الكربون، ويتوقع إنالاز المشروع ا  عام 

فرنسا، مصفاة    في  إلغًق  خطة  عن  توتال  شركة    Grandpuits" غراندبوتس" أعلنت 

ووحدة   الحيويألف ب/ي، وتحويلها إلى وحدة إلنتاج الديزل    100طاقتها التكريرية    شمال ارنسا،

بكلفة   البًستيكية  النفايات  تدوير  للمشروع    500إعادة  التالاري  التشغيل  بدء  ويتوقع  يورو  مليون 

. يدت   لا المشروع ا  إطار خطة ارنسا لتحقيق أ دااها الت  ترم  إلى التحول  2024بحلول عام  

إنتاج    إلنشاء  "توتال"كما تخط  شركة    .2040منخفضة الكربون بحلول عام  الإلى الطاقة   وحدة 

ألف طن/السنة باستخدام الشحوم الحيوانية مع جزء من    400جديدة طاقتها اإلنتاجية  حيوي  ديزل  

 .2024، ويتوقع أن تبدأ اإلنتاج بحلول عام  الزيوت النباتية كلقي 

  La Medeن مشروع تحويل مصفاة "الميدي"  سبق أن أعلنت ع يلكر أن شركة "توتال"  

  ، ألف طن/السنة   500نتاجية  طاقتها اإل   الحيويووقود النفاثات    الحيوييزل  إلى مصفاة إلنتاج زيت الد 

 مليون دوالر أمريك .   310وكلفة  

المتحدة المملكة  تكرير    أعلنت   ،في  المحدودة"شركة   Petroinios   "بتروإنيوس 

Refining Ltd.    غرانغيماوث "عن خطة إلغًق وحدت  التكسير بالعامل الحفاز المائع ا  مصفاة"  

Grangemouth     التكريرية  سكتًندا  اا لألف ب/ي، وذلك    210طاقتها  خفض ا  إطار خطة 

بما يتوااق مع تراجع الطلب على المنتالات البترولية بسبب جائحة كورونا للمصفاة  الطاقة التكريرية  

 تكاليف التشغيل.  إضااة إلى خفض 

العمل ا  مشروع راع طاقة إنتاج    عن استمرار   "66ايليبس  "أعلنت شركة  من جهة أخرى،  

  Humber  " مبر"ا  مصفاة    2021بحلول عام    ب/ي  3000ب/ي إلى    1000من    الحيويالوقود  

  حيوي الت  تعتبر المصفاة األولى ا  المملكة المتحدة الت  بدأت بتحويل الزيوت المستعملة إلى ديزل  

ا  المصفاة    الحيويعن خطة لراع طاقة إنتاج الوقود    " 66ايليبس  "كما أعلنت شركة    .2018ا  عام  

 . 2024ب/ي بحلول عام  5000إلى 
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عن اعتماد خطة إعادة  يكلة مصاا    .Neste Corp  "نيست " أعلنت مؤسسة    ،افي فنلند

، وذلك ا  إطار استراتياليتها لتحسين قدرتها التنااسية ا  سوق  اتكرير النف  الت  تملكها ا  انلند 

طاقتها    Naantaliالمنتالات النفطية على المدى البعيد. تتضمن الخطة إغًقا  دائما  لمصفاة "نانتال "  

آذار  ابتداءألف ب/ي،    58التكريرية   مارس/  لتخزين  2021من  إلى محطة  تحويلها  سيت   ، حيث 

الوقود   تتضمن  .الحيويوتحميل  مصفاة    كما  تطوير  منطقة    Porvoo"بوراو"الخطة  ا  

التكريرية    Kilpilahti"كيلبيً ت "   طاقتها  أدائها    206الصناعية،  تحسين  بهدف  ب/ي  ألف 

 .الحيويكينها من إنتاج الوقود التشغيل  وتم

  وكومنولث الدول المستقلة أوروبا الشرقية :1-5

شاركة التابعة ل  "موساكو"مصافاة   أعمال اإلنشااء ا  مشاروع تطوير ال تزال ،في روسديا

واللي يهدف إلى تعزيز إنتاج الغازولين بمواصااافات متوااقة  ،  Gazprom Neft"غازبروم نف "  

". يتضااامن المشاااروع إضاااااة وحدة تقطير جوي واراغ  طاقتها  5-"يورو  المعايير األوروبيةمع 

ألف ب/ي، ووحادة معاالالاة  يادروجينياة    22ألف ب/ي، ووحادة تهالياب باالعاامال الحفااز طااقتهاا   140

 كماا وقعات   دات اصاااال غاازات ومعاالالاة بااألمين.ألف ب/ي، إضاااااااة إلى وحا 46للاديزل طااقتهاا  

تولى  ت   Tecnimont SPA "شااااركة تيكنيمونت إس ب  إي"عقدا  مع   "شااااركة غازبروم نفت "

وحدة تفحي    إنشااءخدمات إدارة أعمال الهندساة والتوريد واإلنشااء لمشاروع  تقدي   بموجبه الشاركة  

  Omskا  مصااافاة "أومساااك"    وتطوير وحدة التفحي  القائمة ،ألف ب/ي  40جديدة طاقتها  مؤجل  

. تقدر كلفة المشااااروع بحوال   ألف ب/ي  286وتبلغ طاقتها التكريرية    ،" ساااايبيريا"الواقعة غرب 

 .2021عام  النصف الثان  من مليون دوالر أمريك ، ويتوقع اإلنتهاء من أعمال اإلنشاء  ا  215

بيتروم إس أي"أعلنت شركة    في رومانيا، إم ا   إنالاز   OMV Petrom SA  "أو  عن 

الوقود    تطويرمشروع   وتحميل  ونقل  وتخزين  مزج  مصفاة    الحيويمحطة    " بتروبرازي"ا  

Petrobrazi   ألف ب/ي،    91طاقتها التكريرية   "بلوييست  "جنوب شرق رومانيا بالقرب من مدينة

 خطة  ألف طن/السنة. يدت   لا المشروع ا  إطار  350إلى     200حيث سيت  راع طاقة المزج من  

الوقود  نسبة  وراع  الدايئة،  غازات  انبعاث  بخفض  الخاصة  األوروبية  التشريعات  متطلبات  تلبية 

 .  2030بحلول عام المستهلكة ا  رومانيا % من إجمال  مزيم الطاقة 14ى  لإ 10من   الحيوي

مالموعة من المشاريع الت  تهدف إلى   2019كانت قد أنالزت ا  عام    لكر أن الشركةي

خفض انبعاثات المصفاة الملوثة للبيئة، و   مشروع إنشاء منظومة التبريد المغلقة للغازات العادمة  
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عن اعتماد خطة إعادة  يكلة مصاا    .Neste Corp  "نيست " أعلنت مؤسسة    ،افي فنلند

، وذلك ا  إطار استراتياليتها لتحسين قدرتها التنااسية ا  سوق  اتكرير النف  الت  تملكها ا  انلند 

طاقتها    Naantaliالمنتالات النفطية على المدى البعيد. تتضمن الخطة إغًقا  دائما  لمصفاة "نانتال "  

آذار  ابتداءألف ب/ي،    58التكريرية   مارس/  لتخزين  2021من  إلى محطة  تحويلها  سيت   ، حيث 

الوقود   تتضمن  .الحيويوتحميل  مصفاة    كما  تطوير  منطقة    Porvoo"بوراو"الخطة  ا  

التكريرية    Kilpilahti"كيلبيً ت "   طاقتها  أدائها    206الصناعية،  تحسين  بهدف  ب/ي  ألف 

 .الحيويكينها من إنتاج الوقود التشغيل  وتم

  وكومنولث الدول المستقلة أوروبا الشرقية :1-5

شاركة التابعة ل  "موساكو"مصافاة   أعمال اإلنشااء ا  مشاروع تطوير ال تزال ،في روسديا

واللي يهدف إلى تعزيز إنتاج الغازولين بمواصااافات متوااقة  ،  Gazprom Neft"غازبروم نف "  

". يتضااامن المشاااروع إضاااااة وحدة تقطير جوي واراغ  طاقتها  5-"يورو  المعايير األوروبيةمع 

ألف ب/ي، ووحادة معاالالاة  يادروجينياة    22ألف ب/ي، ووحادة تهالياب باالعاامال الحفااز طااقتهاا   140

 كماا وقعات   دات اصاااال غاازات ومعاالالاة بااألمين.ألف ب/ي، إضاااااااة إلى وحا 46للاديزل طااقتهاا  

تولى  ت   Tecnimont SPA "شااااركة تيكنيمونت إس ب  إي"عقدا  مع   "شااااركة غازبروم نفت "

وحدة تفحي    إنشااءخدمات إدارة أعمال الهندساة والتوريد واإلنشااء لمشاروع  تقدي   بموجبه الشاركة  

  Omskا  مصااافاة "أومساااك"    وتطوير وحدة التفحي  القائمة ،ألف ب/ي  40جديدة طاقتها  مؤجل  

. تقدر كلفة المشااااروع بحوال   ألف ب/ي  286وتبلغ طاقتها التكريرية    ،" ساااايبيريا"الواقعة غرب 

 .2021عام  النصف الثان  من مليون دوالر أمريك ، ويتوقع اإلنتهاء من أعمال اإلنشاء  ا  215

بيتروم إس أي"أعلنت شركة    في رومانيا، إم ا   إنالاز   OMV Petrom SA  "أو  عن 

الوقود    تطويرمشروع   وتحميل  ونقل  وتخزين  مزج  مصفاة    الحيويمحطة    " بتروبرازي"ا  

Petrobrazi   ألف ب/ي،    91طاقتها التكريرية   "بلوييست  "جنوب شرق رومانيا بالقرب من مدينة

 خطة  ألف طن/السنة. يدت   لا المشروع ا  إطار  350إلى     200حيث سيت  راع طاقة المزج من  

الوقود  نسبة  وراع  الدايئة،  غازات  انبعاث  بخفض  الخاصة  األوروبية  التشريعات  متطلبات  تلبية 

 .  2030بحلول عام المستهلكة ا  رومانيا % من إجمال  مزيم الطاقة 14ى  لإ 10من   الحيوي

مالموعة من المشاريع الت  تهدف إلى   2019كانت قد أنالزت ا  عام    لكر أن الشركةي

خفض انبعاثات المصفاة الملوثة للبيئة، و   مشروع إنشاء منظومة التبريد المغلقة للغازات العادمة  
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  26                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون السابعتقرير األمين العام السنوي 

ألف طن ا  السنة من    50ل حوال   ويالمنطلقة من أوعية الفح  ا  وحدة التفحي  المؤجل، ووحدة تح 

اسية  ي مسال المنتم ا  المصفاة إلى غازولين وديزل بالودة متوااقة مع المواصفات القالغاز البترول  ال

طن ا  السنة    ألف   90بطاقة إنتاجية قدر ا    حيوي ، ووحدة إنتاج زيت ديزل  "5يورو  " األوروبية  

 زيوت الطبخ المستعملة كلقي .  باستخدام

الديدة ا  منطقة  النف   المشروع مصفاة  ال تزال أعمال اإلنشاء مستمرة ا   ،  كستانفي أوزب

التكريرية    الشرقية  Jizzakh  "جيزاخ " ب/ي،    120طاقتها  الخام    ستكررألف  النف   المصفاة 

عال  الالودة   مليون طن/السنة وقود محركات   3.7وستنتم حوال     ،المستورد من روسيا وكازاخستان

مع   متوااقة  القياسيةبمواصفات  و"5- "يورو  األوروبية   المواصفات  طن  700،  وقود /ألف  السنة 

و  منتالات   300نفاثات،  طن/السنة  قدر ا    ،أخرى  بترولية  ألف  إجمالية  دوالر    2.2بكلفة  مليار 

 .2021عام  نهاية  ا   لمشروعا، ويتوقع بدء تشغيل أمريك 

عن خطة لتطوير مصفاة    Grupa LOTOSأعلنت شركة "غروبا لوتوس"    ،في بولندا

التكريرية    Gdansk" غدانسك" ب/ي،  120طاقتها  بهدف    ألف  التشغيل   وذلك  أدائها  تحسين 

أو موعد   المشروع  تكلفة  الشركة عن  تفصح  ول   التطوير  واالقتصادي.  يتضمن مشروع  إنالازه. 

 إنشاء الوحدات التالية: 

 وحدة مزج وإنتاج زيوت أساس عالية الالودة  •

 مالمع إلنتاج الغازولين من النااثا الفائضة  •

  ETBEمالمع إنتاج أوليفينات يحتوي على وحدة إيثيل ثًث  ببيوتيل إيثير •

   CHPمحطة توليد طاقة كهربائية حرارية مشتركة  •

من    "باكو"  فاةاالمص  اقة التكريريةااع الطاامشروع را ا ال يزال العمل قائما    ،أذربيجانفي  

والتهليب بالعامل الحفاز   ،تطوير وحدات التفحي . كما يتضامن المشاروع  ألف ب/ي  160إلى   120

 . ويتوقع إنالااز"5-يورو"األوروبياة    المواصاااافاات القيااسااااياةلتمكين المصاااافااة من تلبياة متطلباات 

 . 2021عام الربع الثان  من روع ا  االمش

ألف ب/ي.    31إنشاااء مصاافاة جديدة طاقتها  ال يزال العمل قائما  ا  مشااروع  ، في منغوليا

يهدف المشاروع إلى تخفيف اعتماد منغوليا على االساتيراد لتلبية حاجة الساوق المحلية من المنتالات  

ويتوقع    بدال  من تصااديره إلى الصااين. وسااتكرر المصاافاة الزيت الصااخري المنتم محليا    .البترولية

 .2022إنالاز المشروع ا  عام 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( 

  

  27                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون السابعتقرير األمين العام السنوي 

أعلنت شركة النف  الصربية عن انتهاء عمليات  التشغيل التالريب  لمالمع تحويل    ،في صربيا

" ا  مصفاة  5ية "يورو  البواق  الثقيلة إلى منتالات خفيفة متوااقة مع المواصفات القياسية األوروب

وحدة تفحي    إنشاء ألف ب/ي. يتضمن مشروع التطوير 98طاقتها التكريرية  Pancevo "بانسيفو "

ألف ب/ي،   15ألف ب/ي، ووحدة معالالة  يدروجينية طاقتها    20طاقتها اإلنتاجية    جديدة  مؤجل

  القائمة. تطوير وحدة التكسير بالعامل الحفاز المائع  عًوة على  ،ووحدات مساندة أخرى

طاقتها    Rijeka  "رياليكا"مصاااافاة    ال يزال العمل قائما  ا  مشااااروع تطوير ،في كرواتيا

وحدة تفحي    إنشااء  يتكون المشاروع من  .مليون دوالر أمريك   600  بكلفةألف ب/ي،   90التكريرية  

 .2023ويتوقع إنالاز المشروع ا  نهاية عام مع وحدات أخرى مساندة.  جديدة مؤجل

 أفريقيا  :1-6

  " ليك "  وبتروكيماويات تكرير  مالمع  إنشاء  ال يزال العمل قائما  ا  مشروع    ،في نيجيريا

Lekki  نياليريا غرب  شركة  و،  جنوب  تملكه  المحدودة" اللي  انداستريز   Dangote  "دانغوت 

Industries Ltd.    المكونة من مالموعة شركات نياليرية. يتكون المالمع من مصفاة نف  طاقتها

ووحدة إنتاج  مليون طن/السنة،  3.6، ووحدة إنتاج بول  بروبيلين طاقتها ألف ب/ي 650التكريرية  

طاقتها   طن/السنة  3يوريا  قدر ا    ،مليون  إجمالية  أمريك   12بكلفة  دوالر  إنالاز مليار  ويتوقع   .

 . 2021المشروع ا  عام  

ا    ،ألف ب/ي  200بطاقة إجمالية قدر ا    ،إنشاء مصفات  تكرير متكثفات   كما يالري حاليا  

كومة النياليرية إلنعاش  حالمشروع ا  إطار خطة ال. يدت   لا  Imo  "إيمو"و   Delta  "دلتا "واليت   

 .2022من إنشاء  اتين المصفاتين ا  عام   االنتهاءويتوقع  ،النمو االقتصادي

خطة لتطوير كل من مصفاة النف  المملوكة لشركة تكرير   عن  الحكومة النياليريةكما أعلنت  

ا  والية    .Warri Refining & Petrochemical Co. Ltdوبتروكيماويات واري المحدودة  

التكريرية    Delta  " ديلتا" تكرير    125طاقتها  لشركة  المملوكة  النف   ومصفاة  ب/ي،  ألف 

ا  والية     .Kaduna Refining&Petrochemical Co. Ltdوبتروكيماويات كادونا المحدودة

   ألف ب/ي. 110طاقتها التكريرية   "كادونا"

المكون من    Harcourtمالمع تكرير " اركورت"    إنشاءكما اليزال العمل قائما ا  مشروع  

 ألف ب/ي.  150ألف ب/ي، والثانية   60طاقة األولى  مصفاتين،
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ألف طن ا  السنة من    50ل حوال   ويالمنطلقة من أوعية الفح  ا  وحدة التفحي  المؤجل، ووحدة تح 

اسية  ي مسال المنتم ا  المصفاة إلى غازولين وديزل بالودة متوااقة مع المواصفات القالغاز البترول  ال

طن ا  السنة    ألف   90بطاقة إنتاجية قدر ا    حيوي ، ووحدة إنتاج زيت ديزل  "5يورو  " األوروبية  
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عال  الالودة   مليون طن/السنة وقود محركات   3.7وستنتم حوال     ،المستورد من روسيا وكازاخستان

مع   متوااقة  القياسيةبمواصفات  و"5- "يورو  األوروبية   المواصفات  طن  700،  وقود /ألف  السنة 

و  منتالات   300نفاثات،  طن/السنة  قدر ا    ،أخرى  بترولية  ألف  إجمالية  دوالر    2.2بكلفة  مليار 

 .2021عام  نهاية  ا   لمشروعا، ويتوقع بدء تشغيل أمريك 

عن خطة لتطوير مصفاة    Grupa LOTOSأعلنت شركة "غروبا لوتوس"    ،في بولندا

التكريرية    Gdansk" غدانسك" ب/ي،  120طاقتها  بهدف    ألف  التشغيل   وذلك  أدائها  تحسين 

أو موعد   المشروع  تكلفة  الشركة عن  تفصح  ول   التطوير  واالقتصادي.  يتضمن مشروع  إنالازه. 
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من    "باكو"  فاةاالمص  اقة التكريريةااع الطاامشروع را ا ال يزال العمل قائما    ،أذربيجانفي  

والتهليب بالعامل الحفاز   ،تطوير وحدات التفحي . كما يتضامن المشاروع  ألف ب/ي  160إلى   120

 . ويتوقع إنالااز"5-يورو"األوروبياة    المواصاااافاات القيااسااااياةلتمكين المصاااافااة من تلبياة متطلباات 
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ألف ب/ي.    31إنشاااء مصاافاة جديدة طاقتها  ال يزال العمل قائما  ا  مشااروع  ، في منغوليا

يهدف المشاروع إلى تخفيف اعتماد منغوليا على االساتيراد لتلبية حاجة الساوق المحلية من المنتالات  

ويتوقع    بدال  من تصااديره إلى الصااين. وسااتكرر المصاافاة الزيت الصااخري المنتم محليا    .البترولية
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أعلنت شركة النف  الصربية عن انتهاء عمليات  التشغيل التالريب  لمالمع تحويل    ،في صربيا
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ألف ب/ي،   15ألف ب/ي، ووحدة معالالة  يدروجينية طاقتها    20طاقتها اإلنتاجية    جديدة  مؤجل
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طاقتها    Rijeka  "رياليكا"مصاااافاة    ال يزال العمل قائما  ا  مشااااروع تطوير ،في كرواتيا

وحدة تفحي    إنشااء  يتكون المشاروع من  .مليون دوالر أمريك   600  بكلفةألف ب/ي،   90التكريرية  

 .2023ويتوقع إنالاز المشروع ا  نهاية عام مع وحدات أخرى مساندة.  جديدة مؤجل

 أفريقيا  :1-6

  " ليك "  وبتروكيماويات تكرير  مالمع  إنشاء  ال يزال العمل قائما  ا  مشروع    ،في نيجيريا

Lekki  نياليريا غرب  شركة  و،  جنوب  تملكه  المحدودة" اللي  انداستريز   Dangote  "دانغوت 

Industries Ltd.    المكونة من مالموعة شركات نياليرية. يتكون المالمع من مصفاة نف  طاقتها
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 . 2021المشروع ا  عام  

ا    ،ألف ب/ي  200بطاقة إجمالية قدر ا    ،إنشاء مصفات  تكرير متكثفات   كما يالري حاليا  
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مشروع تد يل وتطوير وتوسيع المصاا  يلكر أن الحكومة النياليرية كانت قد بدأت بتنفيل  

التشغيل  واالقتصادي  ،القائمة  الخمس أدائها  تحسين  المنتالات    ،بهدف  المحل  على  الطلب  وتلبية 

مع  البترولية يتوااق  بما  المنتالات  ا   الكبريت  نسبة  وخفض  القياسية،  الت    المواصفات  المحلية 

 .  ج.ف م 50ديزل بقيمة  تفرض الحد األعلى لمحتوى الكبريت ا  الغازولين وال

   .Waltersmith Petroman Ltd"  بترومان المحدودة ووترسميث "أعلنت شركة نف   كما  

عن إنالاز عمليات التشغيل التالريب  للمرحلة األولى من مشروع إنشاء المصفاة المتنقلة المخط   

  " إيمو"ا  والية    Ibigwe  "إيبيغوي"ألف ب/ي ا  حقل إنتاج النف     50أن تبلغ طاقتها التكريرية  

لة الثانية  ب/ي، أما المرح  5000النياليرية. تتكون المرحلة األولى من وحدة تقطير متنقلة طاقتها  

ألف ب/ي، يتبعها ا  المرحلة الثالثة وحدة أخرى طاقتها  25اتتكون من وحدة تقطير متنقلة طاقتها 

الصغيرة    يرية عن خطة إلنشاء مالموعة من المشاريعالكما أعلنت الحكومة الني  ألف ب/ي.   20

 التالية: 

  ، ب/ي 2500تبلغ طاقتها التكريرية ا  المرحلة األولى  Edo "إيدو"مصفاة متنقلة ا  والية  •

 ب/ي.   10000ث  تراع ا  المرحلة الثانية إلى 

طاقتها   • والية    12000مصفاة  ا   معالالة  يدروجينية  وحدة  على  تحتوي   " باييلسا "ب/ي 

Bayelsa الواليات إلى  إضااة  الوالية  ا   النفطية  المنتالات  على  المحل   الطلب  لتلبية   ،

 . 2021، ويتوقع تشغيلها ا  منتصف عام المالاورة

، وسيتكون  "إيدو "بوالية     Otien  "أوتين "تطوير مالمع الطاقة األول ا  نياليريا ا  منطقة   •

ب/ي، إضااة إلى وحدة معالالة غاز    10000  التكريرية  المالمع، من مصفاة متنقلة طاقتها

مليون    10ا  اليوم، ووحدة غاز طبيع  مضغوط طاقتها    ليون قدم مكعبةم  60طبيع  طاقتها  

النفطية طاقتها   ألف   30االستيعابية  قدم مكعبة ا  اليوم، ومحطة تحميل وتخزين للمنتالات 

 . ساعة ميغاوات  20طن، ووحدة توليد طاقة كهربائية طاقتها 

لتنفيل   "ماراثون "، وقعت حكومة غينيا االستوائية عقدا  مع شركة نف   الستوائيةغينيا    في

ا  جزيرة     Malabo"ماالبو"دراسة جدوى اقتصادية إلنشاء مصفاة متنقلة لتكرير النف  بمنطقة  

   .Bioko "بيوكو"

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( 

  

  29                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون السابعتقرير األمين العام السنوي 

أنغول "سونانغول"    أعلنت   ،في  األنغولية  الوطنية  النف   على   Sonangolشركة  الموااقة 

لمشروع   مليون دوالر أمريك   220بكلفة استثمارية قدر ا    للمرحلة األولى  قرار اإلستثمار النهائ 

 ألف ب/ي.  60طاقتها    Cabindaإنشاء مصفاة جديدة ا  "كابيندا" 

ألف ب/ي ووحدة   30وحدة تقطير جوي طاقتها من إنشاء للمشروع تتكون المرحلة األولى 

  نزع أمًح من النف  الخام، ووحدة معالالة للكيروسين، ومنظومة خزانات، ووحدات مساندة أخرى. 

ألف ب/ي، ووحدة معالالة    30كون من إنشاء وحدة تقطير جوي أخرى طاقتها  تأما المرحلة الثانية ات 

مليون دوالر أمريك .    700حوال     المشروع  كلفة  لغ  وتب  ،ووحدة تكسير بالعامل الحفاز  ، يدروجينية

الثانية ايتوقع إنالاز ا   المرحلة  ، أما2022ويتوقع إنالاز المرحلة األولى بحلول الربع األول من عام  

 .2024بحلول الربع الثان  من عام  

  60التكريرية    تبلغ طاقتهايدة مصافاة جد روع إنشااء مشااليزال العمل قائما  ا   ،دانفي أوغ

 المنتالاات إلى تلبياة الطلاب المحل  على  المشااااروع    هادفي  .Kabaale   "كااباال "ا     ألف ب/ي

البترولية، وتصاادير الفائض إلى األسااواق المالاورة، وسااتكرر المصاافاة النف  الخام المنتم محليا  

وتقدر تكلفة إنشاااء   % وزنا .0.16ويحتوي على نساابة كبريت قدر ا   ،API  33-23بدرجة جودة  

 . 2023ا  عام  مليار دوالر أمريك ، ويتوقع بدء التشغيل 4-3حوال  بالمصفاة 

  العربية في الدول  التطورات .2

عام   ا ألف ب/ي    284قدره    ارتفاعا  ا  الدول العربية    ة التكريريةطاقاااااالإجمالااااا   سالل

ا  دولاة  "مينااء عباد هللا"وحادة التقطير الالوي الالاديادة ا  مصاااافااة  تشااااغيال  نتيالاة  ، وذلاك2020

ا  المملكة العربية    "سااااتورب "ألف ب/ي، وراع الطاقة التكريرية لمصااافاة    264الكويت طاقتها  

  ألف ب/ي. 460إلى  440السعودية من 

 ا  أوابك  اءااااألعض الدول  ا  اااا  مصاا  النف  ريةاااريااااقة التكاااالطال  اااوذ إجمااااستح

الطاقة ال  اااااا% من إجم91بة  اااااامليون ب/ي، بنسا  8.603مصافاة على حصاة قدر ا   52عدد ا  و

ال  اااااوذ إجماااااون ب/ي. واستحاااااملي  9.458ا  مصاا  النف  ا  الدول العربية البالغ   التكريرية

البالااغ عاادد ا  كااغير األعضاء ا  أوابااا  مصاااا  النف  ااا  الاادول العربيااة الطاقة التكريرية  

 %. 9ب/ي، بنسبة  مليون 0.853مصفااة علاى الحصاة البااقياة وقادر ا  11



الفصل الثالث

169

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( 

  

  28                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون السابعتقرير األمين العام السنوي 

مشروع تد يل وتطوير وتوسيع المصاا  يلكر أن الحكومة النياليرية كانت قد بدأت بتنفيل  

التشغيل  واالقتصادي  ،القائمة  الخمس أدائها  تحسين  المنتالات    ،بهدف  المحل  على  الطلب  وتلبية 

مع  البترولية يتوااق  بما  المنتالات  ا   الكبريت  نسبة  وخفض  القياسية،  الت    المواصفات  المحلية 

 .  ج.ف م 50ديزل بقيمة  تفرض الحد األعلى لمحتوى الكبريت ا  الغازولين وال

   .Waltersmith Petroman Ltd"  بترومان المحدودة ووترسميث "أعلنت شركة نف   كما  

عن إنالاز عمليات التشغيل التالريب  للمرحلة األولى من مشروع إنشاء المصفاة المتنقلة المخط   

  " إيمو"ا  والية    Ibigwe  "إيبيغوي"ألف ب/ي ا  حقل إنتاج النف     50أن تبلغ طاقتها التكريرية  

لة الثانية  ب/ي، أما المرح  5000النياليرية. تتكون المرحلة األولى من وحدة تقطير متنقلة طاقتها  

ألف ب/ي، يتبعها ا  المرحلة الثالثة وحدة أخرى طاقتها  25اتتكون من وحدة تقطير متنقلة طاقتها 

الصغيرة    يرية عن خطة إلنشاء مالموعة من المشاريعالكما أعلنت الحكومة الني  ألف ب/ي.   20

 التالية: 

  ، ب/ي 2500تبلغ طاقتها التكريرية ا  المرحلة األولى  Edo "إيدو"مصفاة متنقلة ا  والية  •

 ب/ي.   10000ث  تراع ا  المرحلة الثانية إلى 

طاقتها   • والية    12000مصفاة  ا   معالالة  يدروجينية  وحدة  على  تحتوي   " باييلسا "ب/ي 

Bayelsa الواليات إلى  إضااة  الوالية  ا   النفطية  المنتالات  على  المحل   الطلب  لتلبية   ،

 . 2021، ويتوقع تشغيلها ا  منتصف عام المالاورة

، وسيتكون  "إيدو "بوالية     Otien  "أوتين "تطوير مالمع الطاقة األول ا  نياليريا ا  منطقة   •

ب/ي، إضااة إلى وحدة معالالة غاز    10000  التكريرية  المالمع، من مصفاة متنقلة طاقتها

مليون    10ا  اليوم، ووحدة غاز طبيع  مضغوط طاقتها    ليون قدم مكعبةم  60طبيع  طاقتها  

النفطية طاقتها   ألف   30االستيعابية  قدم مكعبة ا  اليوم، ومحطة تحميل وتخزين للمنتالات 

 . ساعة ميغاوات  20طن، ووحدة توليد طاقة كهربائية طاقتها 

لتنفيل   "ماراثون "، وقعت حكومة غينيا االستوائية عقدا  مع شركة نف   الستوائيةغينيا    في

ا  جزيرة     Malabo"ماالبو"دراسة جدوى اقتصادية إلنشاء مصفاة متنقلة لتكرير النف  بمنطقة  

   .Bioko "بيوكو"

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( 

  

  29                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون السابعتقرير األمين العام السنوي 

أنغول "سونانغول"    أعلنت   ،في  األنغولية  الوطنية  النف   على   Sonangolشركة  الموااقة 

لمشروع   مليون دوالر أمريك   220بكلفة استثمارية قدر ا    للمرحلة األولى  قرار اإلستثمار النهائ 

 ألف ب/ي.  60طاقتها    Cabindaإنشاء مصفاة جديدة ا  "كابيندا" 

ألف ب/ي ووحدة   30وحدة تقطير جوي طاقتها من إنشاء للمشروع تتكون المرحلة األولى 

  نزع أمًح من النف  الخام، ووحدة معالالة للكيروسين، ومنظومة خزانات، ووحدات مساندة أخرى. 

ألف ب/ي، ووحدة معالالة    30كون من إنشاء وحدة تقطير جوي أخرى طاقتها  تأما المرحلة الثانية ات 

مليون دوالر أمريك .    700حوال     المشروع  كلفة  لغ  وتب  ،ووحدة تكسير بالعامل الحفاز  ، يدروجينية

الثانية ايتوقع إنالاز ا   المرحلة  ، أما2022ويتوقع إنالاز المرحلة األولى بحلول الربع األول من عام  

 .2024بحلول الربع الثان  من عام  

  60التكريرية    تبلغ طاقتهايدة مصافاة جد روع إنشااء مشااليزال العمل قائما  ا   ،دانفي أوغ

 المنتالاات إلى تلبياة الطلاب المحل  على  المشااااروع    هادفي  .Kabaale   "كااباال "ا     ألف ب/ي

البترولية، وتصاادير الفائض إلى األسااواق المالاورة، وسااتكرر المصاافاة النف  الخام المنتم محليا  

وتقدر تكلفة إنشاااء   % وزنا .0.16ويحتوي على نساابة كبريت قدر ا   ،API  33-23بدرجة جودة  

 . 2023ا  عام  مليار دوالر أمريك ، ويتوقع بدء التشغيل 4-3حوال  بالمصفاة 

  العربية في الدول  التطورات .2

عام   ا ألف ب/ي    284قدره    ارتفاعا  ا  الدول العربية    ة التكريريةطاقاااااالإجمالااااا   سالل

ا  دولاة  "مينااء عباد هللا"وحادة التقطير الالوي الالاديادة ا  مصاااافااة  تشااااغيال  نتيالاة  ، وذلاك2020

ا  المملكة العربية    "سااااتورب "ألف ب/ي، وراع الطاقة التكريرية لمصااافاة    264الكويت طاقتها  

  ألف ب/ي. 460إلى  440السعودية من 

 ا  أوابك  اءااااألعض الدول  ا  اااا  مصاا  النف  ريةاااريااااقة التكاااالطال  اااوذ إجمااااستح

الطاقة ال  اااااا% من إجم91بة  اااااامليون ب/ي، بنسا  8.603مصافاة على حصاة قدر ا   52عدد ا  و

ال  اااااوذ إجماااااون ب/ي. واستحاااااملي  9.458ا  مصاا  النف  ا  الدول العربية البالغ   التكريرية

البالااغ عاادد ا  كااغير األعضاء ا  أوابااا  مصاااا  النف  ااا  الاادول العربيااة الطاقة التكريرية  

 %. 9ب/ي، بنسبة  مليون 0.853مصفااة علاى الحصاة البااقياة وقادر ا  11
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  30                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون السابعتقرير األمين العام السنوي 

،  2020  -2016تطور الطااقاة التكريرياة ا  الادول العربياة خًل الفترة    7-3الالادول   يبين

ا  مصاااا    الطاقة التكريريةتطور    8-3الشااكل    كما يبين  .2020ا  عام   العاملة وعدد المصاااا 

 . 2020-2016النف  القائمة ا  الدول العربية، خًل الفترة 

   7-3الجدول 

 )ألف برميل/اليوم(  ،2020-2016في الدول العربية خالل الفترة  الطاقة التكريريةتطور 

 2020 وعدد المصافي في عام

2020 2019 2018 2017 2016 

عدد  
المصاا   
 العاملة 

 2020عام 

 

2721  اإلمارات 5 1124.0 1124.0 1127.0 1127.0 0.

 البحرين 1 260.0 260.0 267.0 267.0 267.0

 تونس  1 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0

 الجزائر  6 657.0 657.0 657.0 657.0 663.0

 السعودية 8 2934.0 2921.0 2856.0 2896.0 2906.0

 سورية 2 240.1 240.1 240.1 240.1 240.1

 العراق 12 520.0 740.0 815.0 824.0 824.0

 قطر 2 433.0 433.0 433.0 433.0 433.0

.0800  الكويت  2 936.0 736.0 736.0 724.0 

 ليبيا  5 380.0 380.0 380.0 380.0 380.0

 مصر 8 769.8 784.8 784.8 784.8 784.8

 اجمالي الدول األعضاء 52 8287.9 8309.9 8329.9 8366.9 8603.9

 األردن  1 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4

 السودان  3 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0

 ُعمان 2 222.0 222.0 222.0 303.0 303.0

 المغرب 2 154.7 154.7 154.7 154.7 154.7

 موريتانيا  1 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

 اليمن 2 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0

 اجمالي الدول العربية األخرى  11 772.1 772.1 772.1 853.1 853.1

4589  اجمالي الدول العربية  63 9060.0 9082.0 9102.0 9220.0 0.
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 8-3الشكل 

  النفط القائمة في الدول العربية في مصافي الطاقة التكريريةتطور 

 2020-2016خالل الفترة 

 )مليون برميل/يوم( 

 
 

األعضاء ا  منظمة األقطار ا  الدول    2020  وايما يل  أ   التطورات الت  حصلت ا  عام

 . العربية المصدرة للبترول "أوابك" والدول العربية األخرى غير األعضاء

 العربية المتحدة ماراتاإلدولة : 2-1

مشروع  عن تحقيق تقدم ملحوظ ا  تنفيل    أبو ظب  الوطنية "أدنو "  بترولشركة   أعلنت  

حيث    ،مليار دوالر أمريك   3.5بقيمة    Crude Flexibility Projectتحسين مرونة تكرير  النف    

   هيدروجينية لنزع الكبريت من زيت الوقود ال معالالة  الإنشاء وحدة  % من أعمال  80ت  إنالاز حوال   

ألف   420من تكرير    "الرويس غرب "تمكين مصفاة  . يهدف المشروع إلى  ألف ب/ي  177طاقتها  

%  1.74المنخفض الالودة، والحاوي على نسبة كبريت    Upper Zakum  "زاكوم علوي"ب/ي نف   

% وزنا ، 0.74أدنى من   العال  الالودة، الحاوي على نسبة كبريت   "مربان"وزنا  بدال  من نف  حقل  

يتولى تنفيل أعمال    من اارق السعر بين النوعين.  واالستفادةللتصدير    ربان"متواير نف  "  وذلك بهدف

الكورية الالنوبية والثانية  "  سامسونغ"األولى شركة  ،  والتوريد واإلنشاء تحالف من شركتين  الهندسة

   .2022عام  منتصف األمريكية، ويتوقع تسلي  المشروع ا  CB&Iشركة 
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 العراق 12 520.0 740.0 815.0 824.0 824.0

 قطر 2 433.0 433.0 433.0 433.0 433.0

.0800  الكويت  2 936.0 736.0 736.0 724.0 

 ليبيا  5 380.0 380.0 380.0 380.0 380.0

 مصر 8 769.8 784.8 784.8 784.8 784.8

 اجمالي الدول األعضاء 52 8287.9 8309.9 8329.9 8366.9 8603.9

 األردن  1 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4
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4589  اجمالي الدول العربية  63 9060.0 9082.0 9102.0 9220.0 0.
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 8-3الشكل 

  النفط القائمة في الدول العربية في مصافي الطاقة التكريريةتطور 

 2020-2016خالل الفترة 

 )مليون برميل/يوم( 

 
 

األعضاء ا  منظمة األقطار ا  الدول    2020  وايما يل  أ   التطورات الت  حصلت ا  عام

 . العربية المصدرة للبترول "أوابك" والدول العربية األخرى غير األعضاء

 العربية المتحدة ماراتاإلدولة : 2-1

مشروع  عن تحقيق تقدم ملحوظ ا  تنفيل    أبو ظب  الوطنية "أدنو "  بترولشركة   أعلنت  

حيث    ،مليار دوالر أمريك   3.5بقيمة    Crude Flexibility Projectتحسين مرونة تكرير  النف    

   هيدروجينية لنزع الكبريت من زيت الوقود ال معالالة  الإنشاء وحدة  % من أعمال  80ت  إنالاز حوال   

ألف   420من تكرير    "الرويس غرب "تمكين مصفاة  . يهدف المشروع إلى  ألف ب/ي  177طاقتها  

%  1.74المنخفض الالودة، والحاوي على نسبة كبريت    Upper Zakum  "زاكوم علوي"ب/ي نف   

% وزنا ، 0.74أدنى من   العال  الالودة، الحاوي على نسبة كبريت   "مربان"وزنا  بدال  من نف  حقل  

يتولى تنفيل أعمال    من اارق السعر بين النوعين.  واالستفادةللتصدير    ربان"متواير نف  "  وذلك بهدف

الكورية الالنوبية والثانية  "  سامسونغ"األولى شركة  ،  والتوريد واإلنشاء تحالف من شركتين  الهندسة

   .2022عام  منتصف األمريكية، ويتوقع تسلي  المشروع ا  CB&Iشركة 
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  32                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون السابعتقرير األمين العام السنوي 

يلكر أن شركة "أدنو  " كانت قد أعلنت عن خطة لراع إجمال  طاقتها التكريرية بنسبة  

، وذلك ا  إطار استراتياليتها  2025مليون ب/ي بحلول عام    1.5ألف ب/ي إلى    902% من  60

لتصبح أحد أ   المراكز العالمية ا  مالال الصناعات البترولية الًحقة. تتضمن الخطة إنشاء مصفاة  

نوع مختلفة من  أألف ب/ي ا  منطقة "الرويس" تتمتع بمرونة عالية لتكرير    600لتكريرية  طاقتها ا

 النف  الخام. 

أن شركة بترول أبو ظب  الوطنية "أدنو " تمتلك ثًث مصاف، يبلغ    تالدر اإلشارة إلى

ألف ب/ي، ومصفاة    85ألف ب/ي، و   مصفاة "أبو ظب " طاقتها    902إجمال  طاقتها التكريرية  

 ألف ب/ي.   417ألف ب/ي، ومصفاة "الرويس غرب" طاقتها  400رويس شرق" طاقتها  "ال

عن بدء أعمال التشغيل    ENOCالوطنية    اإلمارات   بترولشركة  أعلنت  من جهة أخرى،  

ا  منطقة "جبل عل " ا  إمارة دب . الت  تملكها  مشروع تطوير مصفاة تكرير المتكثفات  التالريب  ل

وحدات   وإنشاء  ألف ب/ي،   210إلى    140من    للمصفاة  راع الطاقة التكريريةمن  مشروع  اليتكون  

أزمرة ووحدة  النفاثات،  ووقود  للديزل  جديدة  المنتالات معالالة  يدروجينية  خزانات  من  وعدد   ،

بمواصفات متوااقة    مشتقات بتروليةوذلك إلنتاج    النفطية، بكلفة إجمالية قدر ا مليار دوالر أمريك ،

 . "5-يورو"األوروبية  مواصفات القياسيةالمتطلبات مع 

، أعلنت شركة وا  إطار خطة دولة اإلمارات العربية المتحدة لتوسيع استثماراتها الخارجية

النف    تكرير  مصفاة  من  حصة  لشراء  خطة  عن  لًستثمار  اإلماراتية  ألفيس"مبادلة  "  الندولفو 

Landulpho Alves  التكريرية  ا األكثر  /ألف ب   323لبرازيلية طاقتها  المصفاة  تعتبر  والت   ي 

 له    بيعبشركة بتروبراس  ، وذلك بعد قرار  تطورا  من بين المصاا  الثمانية القائمة ا  البرازيل

مع ملحقات أخرى كخ  أنابيب ومحطات تحميل وتفريغ للمنتالات النفطية. يلكر أن شركة  المصفاة

العال ،    مبادلة لًستثمار تمتلك نفطية ا  مناطق أخرى من  منها على سبيل  حصص ا  مشاريع 

، وكامل حصة شركة نواا  OMV% من شركة البترول األسترالية المتكاملة    24.9حصة  المثال  

 دا.للكيماويات ا  كن
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  البحرين مملكة  :2-2

  " ةستر" مصفاة  الطاقة التكريرية لراع  تطوير و  مشروعمستمرة ا   اإلنشاء  أعمال  ال تزال  

  ويتوقع إنالاز المشروع ،  مليار دوالر أمريك   8- 6حوال   تقدر ببكلفة  ألف ب/ي،    360  إلى   267من  

العديد من الوحدات القديمة،    لاستبدا. يتضمن مشروع التطوير إنشاء وحدات جديدة، و2021ا  عام  

عالية الالودة، مثل الديزل الحاوي على نسبة    مشتقات بتروليةمصفاة قادرة على إنتاج  البحيث تصبح  

   .للتصدير المخصص   ULSDكبريت منخفضة جدا  

  ية الجزائرالجمهورية  :2-3

  250حصولها على قرض بقيمة  عن  "  سوناطرا "شركة البترول الوطنية الالزائرية  أعلنت  

صيانة  أعمال الالبترولية "أبيكورب" لتمويل    لًستثمارات مليون دوالر أمريك  من الشركة العربية  

لتكريره ا   تطويرالو السعودية  العربية  المملكة  الخام من  النف   الت     "أوغوستا"مصفاة  ، وشراء 

   .2018ا  عام     مدينة صقلية اإليطاليةالشركة ا اشترتها

الت  تملكها   Augusta"  أوغوستا"عن شراء مصفاة  كانت قد أعلنت    "سوناطرا  "يلكر أن  

  190اإليطالية طاقتها التكريرية    Sicily  "صقلية " ا  مدينة    Exxon Mobilشركة إكسون موبيل  

وذلك بهدف تكرير النف  الخام الالزائري، ومعالالة المنتالات الثقيلة الفائضة المنتالة من  ،  ألف ب/ي

المصاا  الالزائرية وتحويلها إلى منتالات خفيفة وإعادتها إلى الالزائر لتلبية الطلب المحل  المتنام   

 على المنتالات البترولية العالية الالودة. 

تحقيق تقدم ا  ن  ع  "سااوناطرا "لالزائرية  شااركة البترول الوطنية امن جهة أخرى أعلنت  

على   ألف ب/ي  100"حاسا  مساعود"، طاقتها  األعمال الميكانيكية ا  مشاروع إنشااء مصافاة  تنفيل  

يدت   لا المشااروع    .2024ا  عام    المشااروع الرغ  من انعكاسااات جائحة كورونا، ويتوقع اكتمال

 ا  ديدةثًث مصااااف جنشااااء  إالمصااااا  القائمة وتطوير  الالمهورية الالزائرية ل خطةا  إطار 

  .ألف ب/ي 100، طاقة كل منها "حاس  مسعود "و، "غورداية"، و"بيسكرة"

طاقتها   Unicracking     يدروجين   وحدة تكسايرمشاروع إنشااء اليزال العمل قائما  ا  كما 

ألف ب/ي، ووحدة تهليب بالعامل    24.1بالمليب طاقتها   ألف ب/ي، ووحدة نزع األساااافلتينات   81

مع وحادة أزمرة ا  مصاااافااة    ،ألف ب/ي  80طااقتهاا    CCRالحفااز بطريقاة التنشااااي  المسااااتمر  

  المواصافات القياسايةيتوااق مع   بماجودته  ، وذلك بهدف تعظي  إنتاج الغازولين وتحساين  "ساكيكدة"

 ."5-"يورو األوروبية
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لتصبح أحد أ   المراكز العالمية ا  مالال الصناعات البترولية الًحقة. تتضمن الخطة إنشاء مصفاة  

نوع مختلفة من  أألف ب/ي ا  منطقة "الرويس" تتمتع بمرونة عالية لتكرير    600لتكريرية  طاقتها ا

 النف  الخام. 

أن شركة بترول أبو ظب  الوطنية "أدنو " تمتلك ثًث مصاف، يبلغ    تالدر اإلشارة إلى

ألف ب/ي، ومصفاة    85ألف ب/ي، و   مصفاة "أبو ظب " طاقتها    902إجمال  طاقتها التكريرية  

 ألف ب/ي.   417ألف ب/ي، ومصفاة "الرويس غرب" طاقتها  400رويس شرق" طاقتها  "ال

عن بدء أعمال التشغيل    ENOCالوطنية    اإلمارات   بترولشركة  أعلنت  من جهة أخرى،  

ا  منطقة "جبل عل " ا  إمارة دب . الت  تملكها  مشروع تطوير مصفاة تكرير المتكثفات  التالريب  ل

وحدات   وإنشاء  ألف ب/ي،   210إلى    140من    للمصفاة  راع الطاقة التكريريةمن  مشروع  اليتكون  

أزمرة ووحدة  النفاثات،  ووقود  للديزل  جديدة  المنتالات معالالة  يدروجينية  خزانات  من  وعدد   ،

بمواصفات متوااقة    مشتقات بتروليةوذلك إلنتاج    النفطية، بكلفة إجمالية قدر ا مليار دوالر أمريك ،

 . "5-يورو"األوروبية  مواصفات القياسيةالمتطلبات مع 

، أعلنت شركة وا  إطار خطة دولة اإلمارات العربية المتحدة لتوسيع استثماراتها الخارجية

النف    تكرير  مصفاة  من  حصة  لشراء  خطة  عن  لًستثمار  اإلماراتية  ألفيس"مبادلة  "  الندولفو 

Landulpho Alves  التكريرية  ا األكثر  /ألف ب   323لبرازيلية طاقتها  المصفاة  تعتبر  والت   ي 

 له    بيعبشركة بتروبراس  ، وذلك بعد قرار  تطورا  من بين المصاا  الثمانية القائمة ا  البرازيل

مع ملحقات أخرى كخ  أنابيب ومحطات تحميل وتفريغ للمنتالات النفطية. يلكر أن شركة  المصفاة

العال ،    مبادلة لًستثمار تمتلك نفطية ا  مناطق أخرى من  منها على سبيل  حصص ا  مشاريع 

، وكامل حصة شركة نواا  OMV% من شركة البترول األسترالية المتكاملة    24.9حصة  المثال  
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  250حصولها على قرض بقيمة  عن  "  سوناطرا "شركة البترول الوطنية الالزائرية  أعلنت  

صيانة  أعمال الالبترولية "أبيكورب" لتمويل    لًستثمارات مليون دوالر أمريك  من الشركة العربية  
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ثًث  بيوتيل إيثير    وحدة ميثيلعن خطة إلنشااء    "را طساونا"أعلنت شاركة  من جهة أخرى

MTBE    الصاااناعية، حيث ت  إنالاز    "أرزيو"ألف طن/السااانة ا   منطقة    200طاقتها اإلنتاجية

 الدراسات الهندسية واستدراج عروض تنفيل أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء. 

 المملكة العربية السعودية  :2-4

مصفاة  ا     التالاريعمليات التشغيل    تدجيل موعد بدءأعلنت شركة أرامكو السعودية عن  

 . 2021إلى الربع األول من عام  ألف ب/ي 400طاقتها الالديدة "جازان" 

كما أعلنت شركة أرامكو السعودية عن راع الطاقة التكريرية للمصفاة التابعة لشركة أرامكو 

ألف ب/ي. يلكر أن مصفاة    460إلى    440من    "ساتورب"توتال للتكرير والبتروكيماويات  -السعودية

ألف ب/ي لتكرير النف     400قدر ا  تكريرية  بطاقة    2014المتطورة بدأ تشغيلها ا  عام    "ساتورب "

ألف ب/ي ا  عام    440%، ث  ت  راع طاقتها إلى  2.9العرب  الثقيل الحاوي على الكبريت بنسبة  

 .  2024ألف ب/ي بحلول عام   480، ويالري حاليا  التحضير لراع طاقتها التكريرية إلى 2018

مشااروع    المصاااا  القائمة، و  ال يزال العمل قائما  ا  مشاااريع تطوير  من جهة أخرى، 

من إنتااج وقود الساااافن    هااتمكينل  ،ألف ب/ي  124الت  تبلغ طااقتهاا    "الريااض "مصاااافااة  تطوير  

"  راس تنورة "مشاروع تطوير مصافاة  ، والدوليةمنظمة البحرية  البمواصافات متوااقة مع متطلبات  

بطاقة   من بين مصااا  النف  ا  المملكة،  وتعتبر األكبر حالما   على سااحل الخليم العرب ،تقع  الت  

ة األولى  لتتضااامن المرح  ،مرحلتينعلى    مشاااروعاليت  تنفيل  ساااو، ألف ب/ي  550تكريرية قدر ا 

ألف   65طااقتهاا    أزمرة   ةووحاد   ،ألف ب/ي 138طااقتهاا    ة للناااثااياإنشاااااء وحادة معاالالاة  يادروجين

  عطريات ووحدة    ألف ب/ي،  90ووحدة تهليب بالعامل الحفاز بالتنشااااي  المسااااتمر طاقتها    ب/ي،

ألف طن/السااااناة    70ألف طن/السااااناة بنزين، و  170مليون طن/السااااناة باارازايلين، و 1.1إلنتااج  

وأجهزة تحك  جاديادة. أماا المرحلاة الثاانياة    ،، إضاااااااة إلى منظوماة توزيع للطااقاة الكهرباائياةتولوين

 وأبنية. ،ووحدات مساندة، خزانات للمنتالات البتروليةإنشاء اتتكون من 

 " الواقعاةرابغ"تطوير مالمع مصاااافااة وبتروكيمااوياات "رابغ" القاائ  ا  ماديناة   كماا يالري

يهادف   ألف ب/ي.  400على البحر األحمر ا  المملكاة العربياة السااااعودياة، طااقتاه التكريرياة  

% من النف  المكرر إلى منتالات  25تحويل مخلفات التقطير الثقيلة الت  تقدر بحوال   إلى مشاروع  ال

 عالية القيمة مثل الديزل والغازولين. 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( 
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مشاريعها الخارجية ا  إطار سعيها  من جهة أخرى، تخط  المملكة لراع الطاقة التكريرية ل

بلغ اجمال  الطاقة التكريرية الت  تدير ا   ، حيث لضمان عقود بيع مستمرة إلنتاجها من النف  الخام

مليون ب/ي    4.9مقارنة ب    2019مليون ب/ي ا  نهاية عام    6.4أرامكو السعودية ا  مناطق العال   

مليون ب/ي. جاءت  له الزيادة نتيالة  تشغيل    3.6، وبلغت الطاقة التكريرية الصااية  2018ا  عام  

ا  مصفاة   لحصة  امتًكها  مثل  المشتركة  طاقتها  Zhoushan   "تشوشان"مشاريعها  الصين  ا  

مليون دوالر   319الصينية بقيمة   Zhejiangشرق مقاطعة "تشياليانغ"  ألف ب/ي 400التكريرية  

أرامكو نصف     ا  ماليزيا  "بنغيرانغ"  وبتروكيماويات   تكرير  مالمعوتشغيل    ،أمريك  الت  تمتلك 

من مصفاة طاقتها    "بنغيرانغ" مالمع    يتكون مشروع    .قيمة المشروع بالمشاركة مع الحكومة الماليزية

"، 5األوروبية "يورو  المواصفات  ألف ب/ي، يمكنها إنتاج مشتقات عالية الالودة متوااقة مع    300

 ألف ب/ي. 210مالمع بتروكيماويات. كما ستتولى أرامكو تزويد المصفاة بالنف  الخام بمقدار و

المع  % ا  م35شراء حصة    استمرار مفاوضات أعلنت شركة أرامكو السعودية عن    كما

التكريرية    Panjin  "بانالين" والبتروكيماويات طاقته  بقيمة    300للتكرير  مليار    3.5ألف ب/ي، 

والمزمع إنشاؤه    ك ،يمليار دوالر أمر   10من إجمال  قيمة المشروع اإلجمالية البالغة    دوالر أمريك 

كما ستتعهد شركة أرامكو بتوريد النف  الخام  الصينية.    Liaoning  "لياونينغ"شمال شرق مقاطعة  

 ألف ب/ي.  210% من إجمال  الطاقة التكريرية للمصفاة، أي ما يعادل 70  بنسبةالسعودي 

 العراق  جمهورية  :2-5

الالديدة ا  وحدة التقطير    استمرار العمل ا  مشروع إنشاء  عنوزارة النف  العراقية  أعلنت  

   .2021منتصف عام   ، ويتوقع بدء تشغيلها ا ألف ب/ي 70طاقتها والت  تبلغ  "البصرة"ة امصف

مشروع إنشاء وحدة تكسير بالعامل الحفاز المائع   اليزال العمل قائما  ا   ،من جهة أخرى

FCC،   تقطير اراغ إنتاج  يدروجين   ،ووحدة  الغاز   ،ووحدة  لزيت  ووحدة معالالة  يدروجينية 

روع ا  تحويل زيت الوقود المنتم من المصفاة إلى ش. وسيسا   الم"البصرة"ا  مصفاة    الفراغ 

ألف   41ألف ب/ي ديزل، و  36ألف ب/ي غازولين، و   19منتالات عالية القيمة تقدر كميتها بحوال   

 .LPGن/اليوم غاز بترول مسال ط  4300ب/ي نااثا، و 2000ب/ي زيت وقود عال  الالودة، و

كما ال يزال العمل قائما  ا  مشروع إعادة تد يل مصفاة "بيال " الت  تعرضت للتدمير بسبب  

 ألف ب/ي.  280األعمال الحربية، وذلك بهدف إعادة طاقتها التكريرية إلى 
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ثًث  بيوتيل إيثير    وحدة ميثيلعن خطة إلنشااء    "را طساونا"أعلنت شاركة  من جهة أخرى

MTBE    الصاااناعية، حيث ت  إنالاز    "أرزيو"ألف طن/السااانة ا   منطقة    200طاقتها اإلنتاجية

 الدراسات الهندسية واستدراج عروض تنفيل أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء. 

 المملكة العربية السعودية  :2-4

مصفاة  ا     التالاريعمليات التشغيل    تدجيل موعد بدءأعلنت شركة أرامكو السعودية عن  

 . 2021إلى الربع األول من عام  ألف ب/ي 400طاقتها الالديدة "جازان" 

كما أعلنت شركة أرامكو السعودية عن راع الطاقة التكريرية للمصفاة التابعة لشركة أرامكو 

ألف ب/ي. يلكر أن مصفاة    460إلى    440من    "ساتورب"توتال للتكرير والبتروكيماويات  -السعودية

ألف ب/ي لتكرير النف     400قدر ا  تكريرية  بطاقة    2014المتطورة بدأ تشغيلها ا  عام    "ساتورب "

ألف ب/ي ا  عام    440%، ث  ت  راع طاقتها إلى  2.9العرب  الثقيل الحاوي على الكبريت بنسبة  

 .  2024ألف ب/ي بحلول عام   480، ويالري حاليا  التحضير لراع طاقتها التكريرية إلى 2018

مشااروع    المصاااا  القائمة، و  ال يزال العمل قائما  ا  مشاااريع تطوير  من جهة أخرى، 

من إنتااج وقود الساااافن    هااتمكينل  ،ألف ب/ي  124الت  تبلغ طااقتهاا    "الريااض "مصاااافااة  تطوير  

"  راس تنورة "مشاروع تطوير مصافاة  ، والدوليةمنظمة البحرية  البمواصافات متوااقة مع متطلبات  

بطاقة   من بين مصااا  النف  ا  المملكة،  وتعتبر األكبر حالما   على سااحل الخليم العرب ،تقع  الت  

ة األولى  لتتضااامن المرح  ،مرحلتينعلى    مشاااروعاليت  تنفيل  ساااو، ألف ب/ي  550تكريرية قدر ا 

ألف   65طااقتهاا    أزمرة   ةووحاد   ،ألف ب/ي 138طااقتهاا    ة للناااثااياإنشاااااء وحادة معاالالاة  يادروجين

  عطريات ووحدة    ألف ب/ي،  90ووحدة تهليب بالعامل الحفاز بالتنشااااي  المسااااتمر طاقتها    ب/ي،

ألف طن/السااااناة    70ألف طن/السااااناة بنزين، و  170مليون طن/السااااناة باارازايلين، و 1.1إلنتااج  

وأجهزة تحك  جاديادة. أماا المرحلاة الثاانياة    ،، إضاااااااة إلى منظوماة توزيع للطااقاة الكهرباائياةتولوين

 وأبنية. ،ووحدات مساندة، خزانات للمنتالات البتروليةإنشاء اتتكون من 

 " الواقعاةرابغ"تطوير مالمع مصاااافااة وبتروكيمااوياات "رابغ" القاائ  ا  ماديناة   كماا يالري

يهادف   ألف ب/ي.  400على البحر األحمر ا  المملكاة العربياة السااااعودياة، طااقتاه التكريرياة  

% من النف  المكرر إلى منتالات  25تحويل مخلفات التقطير الثقيلة الت  تقدر بحوال   إلى مشاروع  ال

 عالية القيمة مثل الديزل والغازولين. 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( 
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مشاريعها الخارجية ا  إطار سعيها  من جهة أخرى، تخط  المملكة لراع الطاقة التكريرية ل

بلغ اجمال  الطاقة التكريرية الت  تدير ا   ، حيث لضمان عقود بيع مستمرة إلنتاجها من النف  الخام

مليون ب/ي    4.9مقارنة ب    2019مليون ب/ي ا  نهاية عام    6.4أرامكو السعودية ا  مناطق العال   

مليون ب/ي. جاءت  له الزيادة نتيالة  تشغيل    3.6، وبلغت الطاقة التكريرية الصااية  2018ا  عام  

ا  مصفاة   لحصة  امتًكها  مثل  المشتركة  طاقتها  Zhoushan   "تشوشان"مشاريعها  الصين  ا  

مليون دوالر   319الصينية بقيمة   Zhejiangشرق مقاطعة "تشياليانغ"  ألف ب/ي 400التكريرية  

أرامكو نصف     ا  ماليزيا  "بنغيرانغ"  وبتروكيماويات   تكرير  مالمعوتشغيل    ،أمريك  الت  تمتلك 

من مصفاة طاقتها    "بنغيرانغ" مالمع    يتكون مشروع    .قيمة المشروع بالمشاركة مع الحكومة الماليزية

"، 5األوروبية "يورو  المواصفات  ألف ب/ي، يمكنها إنتاج مشتقات عالية الالودة متوااقة مع    300

 ألف ب/ي. 210مالمع بتروكيماويات. كما ستتولى أرامكو تزويد المصفاة بالنف  الخام بمقدار و

المع  % ا  م35شراء حصة    استمرار مفاوضات أعلنت شركة أرامكو السعودية عن    كما

التكريرية    Panjin  "بانالين" والبتروكيماويات طاقته  بقيمة    300للتكرير  مليار    3.5ألف ب/ي، 

والمزمع إنشاؤه    ك ،يمليار دوالر أمر   10من إجمال  قيمة المشروع اإلجمالية البالغة    دوالر أمريك 

كما ستتعهد شركة أرامكو بتوريد النف  الخام  الصينية.    Liaoning  "لياونينغ"شمال شرق مقاطعة  

 ألف ب/ي.  210% من إجمال  الطاقة التكريرية للمصفاة، أي ما يعادل 70  بنسبةالسعودي 

 العراق  جمهورية  :2-5

الالديدة ا  وحدة التقطير    استمرار العمل ا  مشروع إنشاء  عنوزارة النف  العراقية  أعلنت  

   .2021منتصف عام   ، ويتوقع بدء تشغيلها ا ألف ب/ي 70طاقتها والت  تبلغ  "البصرة"ة امصف

مشروع إنشاء وحدة تكسير بالعامل الحفاز المائع   اليزال العمل قائما  ا   ،من جهة أخرى

FCC،   تقطير اراغ إنتاج  يدروجين   ،ووحدة  الغاز   ،ووحدة  لزيت  ووحدة معالالة  يدروجينية 

روع ا  تحويل زيت الوقود المنتم من المصفاة إلى ش. وسيسا   الم"البصرة"ا  مصفاة    الفراغ 

ألف   41ألف ب/ي ديزل، و  36ألف ب/ي غازولين، و   19منتالات عالية القيمة تقدر كميتها بحوال   

 .LPGن/اليوم غاز بترول مسال ط  4300ب/ي نااثا، و 2000ب/ي زيت وقود عال  الالودة، و

كما ال يزال العمل قائما  ا  مشروع إعادة تد يل مصفاة "بيال " الت  تعرضت للتدمير بسبب  

 ألف ب/ي.  280األعمال الحربية، وذلك بهدف إعادة طاقتها التكريرية إلى 
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البصرة ا  إطار سع      العراقية  يدت  مشروع تطوير مصفاة  النف   تلبية الطلب  لوزارة 

، من خًل توسيع الطاقة التكريرية للمصاا  القائمة، وإنشاء مصاف  البتروليةالمحل  على المنتالات  

وع جديدة، إال أن معظ  المشاريع المعلنة تعان  من صعوبات ا  التنفيل ألسباب عديدة، باستثناء مشر

 . 2021عام  تشغيلها ا  بدء المقرر مليار دوالر،  6ألف ب/ي بكلفة  140طاقتها  "كربًء "مصفاة 

التكريرية المخططة من    طاقتها الت  ت  تخفيض   "الناصرية"كما يتوقع تدخير تنفيل مشروع مصفاة  

 ألف ب/ي.   150إلى  300

إنشااء اإلعًن عن اساتدراج عروض مشاروع   وزارة النف  العراقية أعادت من جهة أخرى 

 . ألف ب/ي 300مصفاة جديدة ا  منطقة "الفاو" على ساحل الخليم العرب  طاقتها 

 دولة قطر   :2-6

أعلنت شركة قطر للبترول أن إجمال  كمية الديزل المنتالة ا  دولة قطر أصبحت متطابقة  

جزء ا  المليون، وذلك   10"، بنسبة كبريت أدنى من  5األوروبية "يورو  مع المواصفات القياسية  

  ألف ب/ي   23وحدة المعالالة الهيدروجينية للديزل طاقتها اإلنتاجية    نتيالة بدء تشغيل مشروع تطوير

 . "مسيعيد "ا  مصفاة 

 الكويت  دولة : 2-7

عن تشغيل مالموعة من الوحدات الالديدة   KNPCأعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية  

وذلك لراع ألف ب/ي،    264وحدة تقطير جوي طاقتها  ا  مصفاة ميناء عبد هللا، والت  تتكون من  

للمصفاة   التكريرية  الطاقة  ب/ي  454إلى  إجمال   مصفاة   ألف  ا   قديمة  تقطير  وحدة  وتوقيف 

ت، ووحدة معالالة مياه حامضية،  وحدة إنتاج  يدروجين، ووحدة استرجاع كبري. تشغيل  األحمدي  

ا  مصفاة "ميناء وووحدة تنشي  األمين، عًوة على تطوير وحدات مساندة أخرى ا  المصفاة.  

ألف ب/ي من النااثا المؤزمرة    30  طاقتها اإلنتاجية  جديدةلنااثا  لتشغيل وحدة أزمرة    ت   األحمدي"

Isomerate جزء ا  المليون كحد   0.1بطريقة البحث ونسبة كبريت   87.5 ، يبلغ رقمها األوكتان

معدل إنتاجه من    وراعأقصى، والت  ستستخدم كدحد مكونات منتم الغازولين عال  الرق  األوكتان ،  

 ألف ب/ي.   261ألف ب/ي إلى  167المصفاتين القائمتين من  

تطوير مصفات   من  المكون    تدت   له الوحدات الالديدة ا  إطار مشروع الوقود النظيف

ا من إنتاج مشتقات بمواصفات متوااقة مع  م لتمكينه"ميناء األحمدي" و"ميناء عبد هللا" القائمتين،  

العالمية ألف ب/ي،   615إنشاء مصفاة "الزور" الالديدة بطاقة تكريرية قدر ا  و،  أحدث المعايير 
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التكريرية   الشعيبة" طاقتها  "ميناء  الطاقة ،  ألف ب/ي  200وإغًق مصفاة  إجمال   حيث سيصل 

إل المشروع  إنالاز  بعد  الكويت  دولة  ا   النف   تكرير  لمصاا   ا    1.4ى  التكريرية  مليون ب/ي 

   .2021منتصف عام 

 2019كانت قد أعلنت ا  الربع الثالث من عام    شركة البترول الوطنية الكويتيةيلكر أن  

ألف ب/ي من    45ي طاقتها اإلنتاجية  األحمد   ءعن تشغيل وحدة  درجة لزيت الديزل ا  مصفاة مينا

، إضااة إلى وحدة ديزل جديدة ULSDزيت الديزل عال  الالودة بنسبة منخفضة جدا  من الكبريت  

 ألف ب/ي.  73طاقتها  "عبد هللا   ءمينا"ا  مصفاة 

أخرى الكويتية  كانت   من جهة  الوطنية  البترول  إجمال  عن  أعلنت    قد   شركة  لراع  خطة 

مليون    1.6إال أنها خفضتها إلى    ،2035بحلول عام    ي/مليون ب   2  إلى  1.4من    التكريريةالطاقة  

 بسبب تراجع الطلب العالم  على المنتالات البترولية. ، 2025بحلول عام   ب/ي

الالديدة ا  سلطنة عمان طاقتها    مصفاة "الدق "إنشاء  مشروع  ا     تشار   دولة الكويت   يلكر أن

البترول    شركةو  OOCشركة نف  عمان  بين كل من   و شركة مشتركة  ، وألف ب/ي  230التكريرية  

 بحصص متساوية.    KPIالكويتية العالمية 

  جمهورية مصر العربية  :2-7

 Bechtelعقدا  مع مؤسسة بكتيل    ECHEM  للبتروكيماويات   شركة المصرية القابضةالوقعت  

لتنفيل أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء لمشروع بناء مالمع تكرير وبتروكيماويات جديد ا  منطقة 

تبلغ الطاقة   6.7بكلفة استثمارية قدر ا    االقتصاديةقناة السويس   مليار دوالر أمريك . ويتوقع أن 

ليون طن ا  السنة م  1.9إلى    1.2ألف ب/ي، وأن تنتم حوال     70-60التكريرية للمصفاة حوال   

 من المنتالات البتروكيماوية.

  الشاارق األوساا شااركة مصاافاة  شااروع تطوير  م من جهة أخرى اليزال العمل جاريا  ا 

تضااامن المشاااروع راع . ي2022إنالازه ا  عام  ويتوقع    "ميدور"ا  اإلساااكندرية    لتكرير البترول

وإنشاااااء وحادة معاالالاة  يادروجينياة لوقود الاديزل ألف ب/ي،    175إلى    115من الطااقاة التكريرياة 

  14طااقتهاا   Solvent-Deasphaltingألف ب/ي، ووحادة نزع األساااافلتيناات باالمالياب   45طااقتهاا  

وتقدر كلفة المشااروع  .  ألف متر مكعب ا  الساااعة  60ألف ب/ي، ووحدة إنتاج  يدروجين طاقتها 

 .مليار دوالر 2.2 بحوال 
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 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( 

  

  36                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون السابعتقرير األمين العام السنوي 

البصرة ا  إطار سع      العراقية  يدت  مشروع تطوير مصفاة  النف   تلبية الطلب  لوزارة 

، من خًل توسيع الطاقة التكريرية للمصاا  القائمة، وإنشاء مصاف  البتروليةالمحل  على المنتالات  

وع جديدة، إال أن معظ  المشاريع المعلنة تعان  من صعوبات ا  التنفيل ألسباب عديدة، باستثناء مشر

 . 2021عام  تشغيلها ا  بدء المقرر مليار دوالر،  6ألف ب/ي بكلفة  140طاقتها  "كربًء "مصفاة 

التكريرية المخططة من    طاقتها الت  ت  تخفيض   "الناصرية"كما يتوقع تدخير تنفيل مشروع مصفاة  

 ألف ب/ي.   150إلى  300

إنشااء اإلعًن عن اساتدراج عروض مشاروع   وزارة النف  العراقية أعادت من جهة أخرى 

 . ألف ب/ي 300مصفاة جديدة ا  منطقة "الفاو" على ساحل الخليم العرب  طاقتها 

 دولة قطر   :2-6

أعلنت شركة قطر للبترول أن إجمال  كمية الديزل المنتالة ا  دولة قطر أصبحت متطابقة  

جزء ا  المليون، وذلك   10"، بنسبة كبريت أدنى من  5األوروبية "يورو  مع المواصفات القياسية  

  ألف ب/ي   23وحدة المعالالة الهيدروجينية للديزل طاقتها اإلنتاجية    نتيالة بدء تشغيل مشروع تطوير

 . "مسيعيد "ا  مصفاة 

 الكويت  دولة : 2-7

عن تشغيل مالموعة من الوحدات الالديدة   KNPCأعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية  

وذلك لراع ألف ب/ي،    264وحدة تقطير جوي طاقتها  ا  مصفاة ميناء عبد هللا، والت  تتكون من  

للمصفاة   التكريرية  الطاقة  ب/ي  454إلى  إجمال   مصفاة   ألف  ا   قديمة  تقطير  وحدة  وتوقيف 

ت، ووحدة معالالة مياه حامضية،  وحدة إنتاج  يدروجين، ووحدة استرجاع كبري. تشغيل  األحمدي  

ا  مصفاة "ميناء وووحدة تنشي  األمين، عًوة على تطوير وحدات مساندة أخرى ا  المصفاة.  

ألف ب/ي من النااثا المؤزمرة    30  طاقتها اإلنتاجية  جديدةلنااثا  لتشغيل وحدة أزمرة    ت   األحمدي"

Isomerate جزء ا  المليون كحد   0.1بطريقة البحث ونسبة كبريت   87.5 ، يبلغ رقمها األوكتان

معدل إنتاجه من    وراعأقصى، والت  ستستخدم كدحد مكونات منتم الغازولين عال  الرق  األوكتان ،  

 ألف ب/ي.   261ألف ب/ي إلى  167المصفاتين القائمتين من  

تطوير مصفات   من  المكون    تدت   له الوحدات الالديدة ا  إطار مشروع الوقود النظيف

ا من إنتاج مشتقات بمواصفات متوااقة مع  م لتمكينه"ميناء األحمدي" و"ميناء عبد هللا" القائمتين،  

العالمية ألف ب/ي،   615إنشاء مصفاة "الزور" الالديدة بطاقة تكريرية قدر ا  و،  أحدث المعايير 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( 

  

  37                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون السابعتقرير األمين العام السنوي 

التكريرية   الشعيبة" طاقتها  "ميناء  الطاقة ،  ألف ب/ي  200وإغًق مصفاة  إجمال   حيث سيصل 

إل المشروع  إنالاز  بعد  الكويت  دولة  ا   النف   تكرير  لمصاا   ا    1.4ى  التكريرية  مليون ب/ي 

   .2021منتصف عام 

 2019كانت قد أعلنت ا  الربع الثالث من عام    شركة البترول الوطنية الكويتيةيلكر أن  

ألف ب/ي من    45ي طاقتها اإلنتاجية  األحمد   ءعن تشغيل وحدة  درجة لزيت الديزل ا  مصفاة مينا

، إضااة إلى وحدة ديزل جديدة ULSDزيت الديزل عال  الالودة بنسبة منخفضة جدا  من الكبريت  

 ألف ب/ي.  73طاقتها  "عبد هللا   ءمينا"ا  مصفاة 

أخرى الكويتية  كانت   من جهة  الوطنية  البترول  إجمال  عن  أعلنت    قد   شركة  لراع  خطة 

مليون    1.6إال أنها خفضتها إلى    ،2035بحلول عام    ي/مليون ب   2  إلى  1.4من    التكريريةالطاقة  

 بسبب تراجع الطلب العالم  على المنتالات البترولية. ، 2025بحلول عام   ب/ي

الالديدة ا  سلطنة عمان طاقتها    مصفاة "الدق "إنشاء  مشروع  ا     تشار   دولة الكويت   يلكر أن

البترول    شركةو  OOCشركة نف  عمان  بين كل من   و شركة مشتركة  ، وألف ب/ي  230التكريرية  

 بحصص متساوية.    KPIالكويتية العالمية 

  جمهورية مصر العربية  :2-7

 Bechtelعقدا  مع مؤسسة بكتيل    ECHEM  للبتروكيماويات   شركة المصرية القابضةالوقعت  

لتنفيل أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء لمشروع بناء مالمع تكرير وبتروكيماويات جديد ا  منطقة 

تبلغ الطاقة   6.7بكلفة استثمارية قدر ا    االقتصاديةقناة السويس   مليار دوالر أمريك . ويتوقع أن 

ليون طن ا  السنة م  1.9إلى    1.2ألف ب/ي، وأن تنتم حوال     70-60التكريرية للمصفاة حوال   

 من المنتالات البتروكيماوية.

  الشاارق األوساا شااركة مصاافاة  شااروع تطوير  م من جهة أخرى اليزال العمل جاريا  ا 

تضااامن المشاااروع راع . ي2022إنالازه ا  عام  ويتوقع    "ميدور"ا  اإلساااكندرية    لتكرير البترول

وإنشاااااء وحادة معاالالاة  يادروجينياة لوقود الاديزل ألف ب/ي،    175إلى    115من الطااقاة التكريرياة 

  14طااقتهاا   Solvent-Deasphaltingألف ب/ي، ووحادة نزع األساااافلتيناات باالمالياب   45طااقتهاا  

وتقدر كلفة المشااروع  .  ألف متر مكعب ا  الساااعة  60ألف ب/ي، ووحدة إنتاج  يدروجين طاقتها 

 .مليار دوالر 2.2 بحوال 
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 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( 

  

  38                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون السابعتقرير األمين العام السنوي 

ألف   90طاقتها التكريرية    "أساايوط"مشااروع تطوير مصاافاة  ا  ا   ال يزال العمل قائمكما 

وحدة تكساااير  يدروجين   وحدة تفحي  مؤجل،   ، وحدة تقطير اراغ ،يتضااامن إنشااااءاللي    ب/ي،

طاقتها   CCR ألف ب/ي، ووحدة تهليب بالعامل الحفاز بطريقة التنشااااي  المسااااتمر  47.7طاقتها  

. وتقدر  الالة  يدروجينية للمقطرات الوسااااطىووحدة إنتاج  يدروجين ووحدة مع  ألف ب/ي  14.9

سايساا   المشاروع ا  راع إنتاج المصافاة  حيث مليار دوالر أمريك .    2.8كلفة المشاروع بحوال   

 السااانةألف طن ا    300، وألف ب/ي من الغازولين  19.2ألف ب/ي من الديزل، و  32.7بحوال   

 .2024المشروع ا  عام  تشغيلويتوقع . كبريت  السنةألف طن ا   66اح  بترول ، و

 وحدةإعادة تد يل وتطوير    حاليا    يالري  البترول  لتصااانيع  الساااويسشاااركة    وا  مصااافاة  

مليار   3.5بكلفة    ألف ب/ي،  95.5طاقتها  جديدة تفحي  مؤجل   التفحي  المؤجل القائمة، وإنشااء وحدة

 .ب/ي 2300وحدة إنتاج زيوت تزييت طاقتها دوالر أمريك ، إضااة إلى 

 التال : على النحو اتتلخص أ   التطورات أما ا  الدول العربية غير األعضاء ا  أوابك 

  سلطنة عمان : 2-8

عمان   مصفاة "الدق " المشتركة الالاري إنشاؤ ا ا  سلطنةاليزال العمل قائما  ا  مشروع  

 . ألف ب/ي 230لتكرير مزيم من النف  الكويت  والعمان  بطاقة تكريرية قدر ا 

شركة البترول اتفاقية شراكة مع  وقعت  كانت قد  OOCشركة نف  عمان الحكومية يلكر أن 

متساوية     KPIالعالمية الكويتية   من  ي  اللي  "الدق "مالمع    مشروع  ا %  50:50بحصص  تكون 

، ويتوقع  أمريك   مليار دوالر  6بكلفة إجمالية قدر ا    ،بتروكيماويات   متكاملة مع وحدات إنتاجمصفاة  

 . 0232انالاز المشروع ا  عام 

)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم  
 
 

1 
 

 تایوامیكورتبلا ةعانص ً:ایناث
 ةیملاعلا تاروطتلا .1

 .ىضم تقو يأ نم ربكأ 2020 ماع لالخ نیقیلا مدع نم ةلاح ةیملاعلا تاداصتقالا تھجاو

 لود يف تثدح يتلا قالغإلا تایلمعو ،"19-دیفوك" انوروك سوریف ةحئاج تایعادت لازت الو

 ىلع بلطلا ومن طبتری ثیح ،ةیملاعلا تایوامیكورتبلا ةعانص ىلع ةرثؤم هراشتنا نم دحلل ملاعلا

 .يملاعلا يداصتقالا ءادألاب ًاقیثو اًطابترا تایوامیكورتبلا تاجتنم

 يناثلا نوناك/ریانی نم ةرتفلا يف ٪ 1.8 ةبسنب تایوامیكورتبلا نم يملاعلا جاتنالا ضفخنا

 "ویف دنارج" ةسسؤم ثاحبأل ًاقفو .نط نویلم 2,200 يلاوح غلب ثیح 2020 لولیأ/ربمتبس ىلإ

Grand View، رخا بناج نم .رالود رایلم 480 يلاوح يملاعلا تایوامیكورتبلا قوس مجح غلب 

 220.8 وحن ىلإ لصیل %7 ةبسنب 2020 ماع يف ةیئایمیكلا داوملا ةراجت مجح يلامجإ صلقت

 يناثلا عبرلا لالخ ٪18 وحن تایوامیكورتبلا راعسأ طسوتم ضافخنا نم مغرلا ىلع ،رالود رایلم

  .رالود رایلم 240 وحن ىلإ لصیل 2021 ماع ةیاھن يف ىفاعتی نأ عقوتملا نمو ،يلاحلا ماعلا نم

 ،ةقباسلا تایوتسملل تایوامیكورتبلا تاجتنم ىلع بلطلل مادتسملا لماكلا يفاعتلا لازی ال

 لودلا أدبت نأ دعب ىتح ،لانملا دیعب ًفدھ ،انوروك سوریف لبق امل يداصتقالا طاشنلا تایوتسمو

 ؤطابتو ،كلھتسملا كولس يف ةعقوتملا تارییغتللً ارظن ،ةداتعملا ةیراجتلا ةطشنألا فانئتسا يف

 تانوزخملا عافتراو ،تایوامیكورتبلا نم ضورعملا ةدایز تاعقوت لكشتس امك .يداصتقالا ومنلا

 لبقتسملا يف شاعتنالل ةسكاعم تایدحت ةفاضملا ةیجاتنإلا تاقاطلا نعً الضف ،ملاعلا ىوتسم ىلع

 .بیرقلا

 يلحملا جتانلا ومن عمً اقیثو اطابترا نیلیثیإلا ىلع يملاعلا بلطلا ومن طبترا ً،ایخیرات

 تحبصأ يداصتقالا ومنلاو نیلیثیإلا ىلع بلطلا ومن نیب ةقالعلا نإف ،كلذ عمو .يملاعلا يلامجإلا

 يلامجإلا يلحملا جتانلا ومن تالدعم ضافخنا نم مغرلا ىلع .2020 ماع لالخً احوضو لقأ

 ومن عفترا دقف IHS market "تكرام سإ شتإ يأ" ةسسؤم ھتردصأ ریرقتلً اقبط ھنإف يملاعلا
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 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( 

  

  38                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون السابعتقرير األمين العام السنوي 

ألف   90طاقتها التكريرية    "أساايوط"مشااروع تطوير مصاافاة  ا  ا   ال يزال العمل قائمكما 

وحدة تكساااير هيدروجين   وحدة تفحي  مؤجل،   ، وحدة تقطير اراغ ،يتضااامن إنشااااءاللي    ب/ي،

طاقتها   CCR ألف ب/ي، ووحدة تهليب بالعامل الحفاز بطريقة التنشااااي  المسااااتمر  47.7طاقتها  

. وتقدر  عالالة هيدروجينية للمقطرات الوساااطىووحدة إنتاج هيدروجين  ووحدة م  ألف ب/ي  14.9

سايسااه  المشاروع ا  راع إنتاج المصافاة  حيث مليار دوالر أمريك .    2.8كلفة المشاروع بحوال   

 السااانةألف طن ا    300، وألف ب/ي من الغازولين  19.2ألف ب/ي من الديزل، و  32.7بحوال   

 .2024المشروع ا  عام  تشغيلويتوقع . كبريت  السنةألف طن ا   66اح  بترول ، و

 وحدةإعادة تدهيل وتطوير    حاليا    يالري  البترول  لتصااانيع  الساااويسشاااركة    وا  مصااافاة  

مليار   3.5بكلفة    ألف ب/ي،  95.5طاقتها  جديدة تفحي  مؤجل   التفحي  المؤجل القائمة، وإنشااء وحدة

 .ب/ي 2300وحدة إنتاج زيوت تزييت طاقتها دوالر أمريك ، إضااة إلى 

 التال : على النحو اتتلخص أه  التطورات أما ا  الدول العربية غير األعضاء ا  أوابك 

  سلطنة عمان : 2-8

عمان   مصفاة "الدق " المشتركة الالاري إنشاؤها ا  سلطنةاليزال العمل قائما  ا  مشروع  

 . ألف ب/ي 230لتكرير مزيم من النف  الكويت  والعمان  بطاقة تكريرية قدرها 

شركة البترول اتفاقية شراكة مع  وقعت  كانت قد  OOCشركة نف  عمان الحكومية يلكر أن 

متساوية     KPIالعالمية الكويتية   من  ي  اللي  "الدق "مالمع    مشروع  ا %  50:50بحصص  تكون 

، ويتوقع  أمريك   مليار دوالر  6بكلفة إجمالية قدرها    ،بتروكيماويات   متكاملة مع وحدات إنتاجمصفاة  

 . 0232انالاز المشروع ا  عام 

)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم  
 
 

1 
 

 تایوامیكورتبلا ةعانص ً:ایناث
 ةیملاعلا تاروطتلا .1

 .ىضم تقو يأ نم ربكأ 2020 ماع لالخ نیقیلا مدع نم ةلاح ةیملاعلا تاداصتقالا تھجاو

 لود يف تثدح يتلا قالغإلا تایلمعو ،"19-دیفوك" انوروك سوریف ةحئاج تایعادت لازت الو

 ىلع بلطلا ومن طبتری ثیح ،ةیملاعلا تایوامیكورتبلا ةعانص ىلع ةرثؤم هراشتنا نم دحلل ملاعلا

 .يملاعلا يداصتقالا ءادألاب ًاقیثو اًطابترا تایوامیكورتبلا تاجتنم

 يناثلا نوناك/ریانی نم ةرتفلا يف ٪ 1.8 ةبسنب تایوامیكورتبلا نم يملاعلا جاتنالا ضفخنا

 "ویف دنارج" ةسسؤم ثاحبأل ًاقفو .نط نویلم 2,200 يلاوح غلب ثیح 2020 لولیأ/ربمتبس ىلإ

Grand View، رخا بناج نم .رالود رایلم 480 يلاوح يملاعلا تایوامیكورتبلا قوس مجح غلب 

 220.8 وحن ىلإ لصیل %7 ةبسنب 2020 ماع يف ةیئایمیكلا داوملا ةراجت مجح يلامجإ صلقت

 يناثلا عبرلا لالخ ٪18 وحن تایوامیكورتبلا راعسأ طسوتم ضافخنا نم مغرلا ىلع ،رالود رایلم

  .رالود رایلم 240 وحن ىلإ لصیل 2021 ماع ةیاھن يف ىفاعتی نأ عقوتملا نمو ،يلاحلا ماعلا نم

 ،ةقباسلا تایوتسملل تایوامیكورتبلا تاجتنم ىلع بلطلل مادتسملا لماكلا يفاعتلا لازی ال

 لودلا أدبت نأ دعب ىتح ،لانملا دیعب ًفدھ ،انوروك سوریف لبق امل يداصتقالا طاشنلا تایوتسمو

 ؤطابتو ،كلھتسملا كولس يف ةعقوتملا تارییغتللً ارظن ،ةداتعملا ةیراجتلا ةطشنألا فانئتسا يف

 تانوزخملا عافتراو ،تایوامیكورتبلا نم ضورعملا ةدایز تاعقوت لكشتس امك .يداصتقالا ومنلا

 لبقتسملا يف شاعتنالل ةسكاعم تایدحت ةفاضملا ةیجاتنإلا تاقاطلا نعً الضف ،ملاعلا ىوتسم ىلع

 .بیرقلا

 يلحملا جتانلا ومن عمً اقیثو اطابترا نیلیثیإلا ىلع يملاعلا بلطلا ومن طبترا ً،ایخیرات

 تحبصأ يداصتقالا ومنلاو نیلیثیإلا ىلع بلطلا ومن نیب ةقالعلا نإف ،كلذ عمو .يملاعلا يلامجإلا

 يلامجإلا يلحملا جتانلا ومن تالدعم ضافخنا نم مغرلا ىلع .2020 ماع لالخً احوضو لقأ

 ومن عفترا دقف IHS market "تكرام سإ شتإ يأ" ةسسؤم ھتردصأ ریرقتلً اقبط ھنإف يملاعلا



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

180

)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم  
 
 

2 
 

 نیلیثیإلا نم يملاعلا يلامجإلا جاتنإلا غلبو ،٪1 ةبسنب 2020 ماع يف نیلیثیإلا ىلع يملاعلا بلطلا

 نویلم 158 وحنب Reprotlinker "ركنیل تروبیر " ةسسؤم ھتردق امنیب   .نط نویلم 165 وحن

 يونس ومن لدعمب ،2027 ماع لولحب نط نویلم 207 وحن ىلإ ھجاتنإ لصی نأ تعقوتو ،نط

 يلوبلا لجسی نأ عقوتملا نم رَخالا بناجلا ىلعو .2027-2020 ةرتفلا لالخ ٪4 غلبی بكرم

 100 يلاوح ىلإ ھجاتنإ لصیو ٪4.5 ةبسنب بكرم يونس ومن لدعم ،ةفاثكلا ضفخنملا نیلیثیإ

 ٪3.9 ھتبسن بكرم يونس لدعمب ةفاثكلا يلاع نیلیثیإ يلوبلا ومنی نأ عقوتملا نم امنیب ،نط نویلم

 .2027 ماع ىتح

 ةیلوألا ماخلا داوملا راعسأ ضافخنا تایدحت .1.1

 ءانثأ اثفانلا میقل راعسأ ضافخنا ىلع رشابملا هریثأتو ،طفنلا راعسأ يف داحلا ضافخنالا ىدأ

 يف نیلیثیإلا جاتنإل ةیلوأ ماخ ةدامك ناثیإلا زاغل ةسفانم رثكأ اھلعج ىلإ انوروك سوریف ةحئاج

 نم تفاعتو ،ًائیطب اًشاعتنا طفنلا راعسأ ترھظأ .ةیبونجلا اكیرمأو ،ابوروأو ،ایسآ قطانم لود

  .ةیلامشلا اكیرمأ يف ةصاخ ،2020 ناریزح /وینوی لولحب ناثیإلا زاغ راعسأ دیدج

              ةیلوألا ةیذغتلا داوم نم طیلخب لمعت يتلا "يراخبلا ریسكتلا تالعافم" تادحو زیمتت

" Mixed-Feed Crackers" ةدایزل ةمدختسملا ةیلوألا ماخلا داوملا لیدبت ةیناكمإو ،ةنورملاب 

 زاغ جتُنی ثیح ،لیغشتلا تایدحت تادحولا هذھ ھجاوت .نكمم دح ىصقأ ىلإ ةیحبرلا شماوھ

 میقل نإف رخأ بناج نمو  .ىرخألا ةیلوألا داوملا عیمج نیب نم نیلیثیإلا نم ربكأ تایمك ناثیإلا

 ضفخنا يتلاو ،"نییاداتوبلا" لثم ةكرتشم تاجتنم جتُنت نكلو ،نیلیثیإلا نم لقأ تایمك جتنی اثفانلا

 ةمدختسملا ةفیفخلا اثفانلا تایمك ىلع دویقو ،طباوض عضو ىلإ ىدأ اموھو ً،اضیأ اھیلع بلطلا

 )9-3( لكشلا نیبی .جتنملا نییاداتویبلا مادختسا اھعم نكمی يتلا تایوتسملا ىلإ نیلیثیإلا جاتنإ يف

 لوألا فصنلا لالخ ةیلامشلا اكیرمأ يف جتنملا ناثیإلا زاغ راعسأ ىلع طفنلا راعسأ رایھنا ریثأت

 .2020 ماع نم
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 )9-3( لكشلا

  ناثیإلا زاغ عم ھتیسفانتو اثفانلا راعسأ ىلع طفنلا راعسأ رایھنا ریثأت

 2020 ماع نم لوألا فصنلا لالخ ةیلامشلا اكیرمأ يف جتنملا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /ریانی لئاوأ يف اھل ىوتسم ىلعأ تغلبو ،ةدحتملا تایالولا يف اثفانلا راعسأ تضفخنا

 راذأ /سرام ةیاھن لولحب تضفخناو ،نولاج/تنس 133.50 وھو ،2020 ماع نم يناثلا نوناك

 .نولاج /تنس 81 نم رثكأ ىلإ ناریزح /وینوی لئاوأ تشعتناو ،نولاج /تنس 24.25 وحن ىلإ

 /ریانی رھش يف راعسألا طسوتم غلبو ،اثفانلا راعسأ يف ةلثامم تاریغت ابوروأ لود تدھش امك

 تلجسو ،راذأ /سرام يف نط/رالود 247 ىلإ تضفخناو ،نط /رالود 527 يلاوح يناثلا نوناك

 .ماع 21 ذنم اھل رعس ىندأ وھو ،2020 ناسین /لیربأ يف نط /رالود 138 يلاوح

 زاغو ،ناثیإلل يراخبلا ریسكتلاب لمعت يتلا ،نیلیثیإلا جاتنإ تادحو تدھش دقو اذھ

 .اثفانلا راعسأ ضافخنا ةجیتن ماعلا اذھ نم لوألا فصنلا يف ةلیئض حبر شماوھ لاسملا لورتبلا

 ،ةیصخشلا ةیانعلا تاجتنمو ،ةیبطلا تاجتنملا ىلع بلطلا عافتراو ،طفنلا راعسأ رایھنا عم

 نیح يف ،ةدیدجً اصرف تایوامیكورتبلا ةعانص تاعاطق ضعب تدجو ،انوروك ةحئاج ءانثأ
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 ،دییشتلاو ءانبلا لثم تاعاطقبً ارشابموً اقیثو اطابترا طبترت يتلاو ،ىرخأ تاعاطق ترثعت

 .تارایسلاو

 ةیسیئرلا تارمیلوبلا قاوسأ .2.1

 نم ءانبلا داوم راعسأ تعجارت دقف "لابولج يب دنأ سإ" ةسسؤم ھترشن ریرقتلً اقبط

 ،2009 -2008 يف ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا ذنم اھتایوتسم ىندأ ىلإ دیرولك لینیف يلوبلا تاجتنم

 ،دنھلا يف دیرولك لینیف يلوبلا يدروتسمل لوطملا قالغإلا ىدأ ثیح .ءانبلا ةطشنأ فقوتلً ارظن

 .اھیلإ ةیملاعلا ریدصتلا تایمك يف بارطضا ىلإ ،ھل ةیسیئرلا ةكلھتسملا قاوسألا نم دعت يتلاو

 نكامأ يف قالغإلا تایلمعل يئزجلا فیفختلاو ،رایأ /ویام ةیاھن يف دنھلا حاتتفا ةداعإ ىدأ امنیب

 نأشب قلقلا رارمتسا نم مغرلا ىلع ،بلطلا يف يجیردت شاعتنا ثودح ىلإ ملاعلا لود نم ىرخأ

 .انوروك سوریف نم ةیناث ةجوم

 جاتنإب ھطابترالً ارظن ةنورم رثكأ نیلیثیإ يلوبلا تاجتنم ىلع بلطلا ناك رخأ بناج نم

 تاجتنملا ضعب ىلع بلطلا ومن ةكرح ةرتفل تأطابتو ثیح ،ةرمعملا ریغ ةیكالھتسالا علسلا

 ًاتقؤم اھفاقیإ مت وأ ،اھمادختسا رظح مت يتلا ،"قوستلا سایكأ " دحاولا مادختسالا تاذ ةیكیتسالبلا

 رثكأ مادختسالا ةداعإل ةلباقلا سایكألا نم سوریفلا لقنل ةیلامتحا لقأ اھنأ ىلع اھیلإ رظنُ ثیح

 ظافحلا يف اثفانلا راعسأ ضافخناو ،فیلغتلاو ةئبعتلا تاجتنم ىلع بلطلا ةدایز دعاس .ةرم نم

 بساكم نأ الإ ،بساكم ينجو ،ماعلا نم لوألا فصنلا يف ابوروأ يف تارمیلوبلا قاوسأ ىلع

 ،ماعلا نم يناثلا فصنلا يف ًاتقؤم اثفانلا راعسأ عافترا عمف ،لجألا ةریصق دعت رمیلوبلا يجتنم

 ً.ایبسن ةضفخنم بساكملا تحبصأ

 ةجوسنملا ریغ ةشمقألا ىلإ ةجاحلا ببسب "نیلیبورب يلوبلا" ىلع بلطلا عفترا رخا بناج نم

 تایواح جاتنإ ىلإ ةفاضإلاب ،ةصاخلا ةیئاقولا سبالملاو ،ةیبطلا ةعنقألا جاتنإ يف ةمدختسملا

 تابلطلا لیصوت تامدخ میدقتو ،قالغإلا تارتف ءانثأ معاطملا مادختسال ةمزاللا ةزھاجلا ماعطلا
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 تارایسلا عاطق ةیذغت يف ةمدختسملا ىرخألا نیلیبورب يلوبلا تاجتنم عطتست مل امنیب ،لزانملل

 .ةدشب بلطلا ضافخنا تایدحت ىلع بلغتلا نم

  نیلیثیإلا قاوسأ تایدحت .1.2.1

 ،نط نویلم 1.5 وحن 2020 ماع يف يملاعلا دیعصلا ىلع نیلیثیإلا ىلع بلطلا ومن غلب

 ًایونس نط نویلم 6 نم رثكأ ىلإو ،2021 ماع يف نط نویلم 4 وحن ىلإ عفتری نأ عقوتملا نمو

 لیغشتلا تالدعم نأ ىلإ "تكرام سإ شتأ يأ" ةسسؤم تراشا  .2025-2022 ةرتفلا لالخ يف

 يف ٪85 وحن ىلإ 2019 ماع يف ٪89 يلاوح نم تضفخنا ،نیلیثیإلا جاتنإ تاعورشمل ةیملاعلا

 ىطختت نأ عقوتملا نم .2025 ماع ىتح ٪89-80 نیب امً اقحال حوارتت نأ عقوتملا نمو ،2020

 .ریصقلا ىدملا ىلع يملاعلا بلطلا ومن ةفاضملا ةیملاعلا ةدیدجلا ةیلیغشتلا تاقاطلا تایمك

 ةیندتم تایوتسم ةدحتملا تایالولا يف ھلجألا دوقعلاو ،ةیروفلا نیلیثیإلا راعسأ تلجس

 ضفخناو ،انوروك سوریف راشتنا ببسب بلطلا عجارت ةجیتن ،2020 ماع نم لوألا فصنلا لالخ

 يف لطر / تنس 8 ىلإ ،يناثلا نوناك /ریانی يف لطر / تنس 22 نم نیلیثیإلل يروفلا رعسلا

 ىندأ ىلإ لَجالا نیلیثیإلا دقع رعس لصو امنیب .2004 ماع ذنم ھل ىوتسم ىندأ وھو ،لیربأ

 ،لطر / تنس 20.5 يلاوح غلب ثیح ،2020ماع نم ناسین /لیربأ يف قالطإلا ىلع ھل ىوتسم

 كلذ ذنم ةیروفلا راعسألا تشعتناو .رایأ /ویام رھش يف لطر /تنس 24 ىلإً ایبسن عفترا ھنكل

  .يعیبطلا زاغلاو طفنلا جاتنإ ضفخ ببسبو ،ناثیإلا زاغ راعسأ عافترا عم نیحلا

 وحنب يناثلا نوناك /ریانی رھش ةیاھنب ،ماعلا اذھ اھتورذ ابوروأ يف نیلیثیإلا راعسأ تغلب

 278.50 تغلب ثیح ،٪ 65 ةبسنب رایأ /ویام فصتنم لولحب تضفخناو ،نط /وروی 802.50

 .1994 ماع ذنم اھل ىوتسم ىندأ وھو ،نط / وروی

 /ریانی رخاوأ نم ةرتفلا لالخ راعسألا يف ةعساو تابلقت اضیأ ایَسا يف نیلیثیإلا راعسأ تدھش

 ایسآ قرش لامش لود يف راعسألا رشؤم ضفخنا ثیح ،ناسین /لیربأ رخاوأ ىلإ يناثلا نوناك
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 ،دییشتلاو ءانبلا لثم تاعاطقبً ارشابموً اقیثو اطابترا طبترت يتلاو ،ىرخأ تاعاطق ترثعت

 .تارایسلاو

 ةیسیئرلا تارمیلوبلا قاوسأ .2.1

 نم ءانبلا داوم راعسأ تعجارت دقف "لابولج يب دنأ سإ" ةسسؤم ھترشن ریرقتلً اقبط

 ،2009 -2008 يف ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا ذنم اھتایوتسم ىندأ ىلإ دیرولك لینیف يلوبلا تاجتنم

 ،دنھلا يف دیرولك لینیف يلوبلا يدروتسمل لوطملا قالغإلا ىدأ ثیح .ءانبلا ةطشنأ فقوتلً ارظن

 .اھیلإ ةیملاعلا ریدصتلا تایمك يف بارطضا ىلإ ،ھل ةیسیئرلا ةكلھتسملا قاوسألا نم دعت يتلاو

 نكامأ يف قالغإلا تایلمعل يئزجلا فیفختلاو ،رایأ /ویام ةیاھن يف دنھلا حاتتفا ةداعإ ىدأ امنیب

 نأشب قلقلا رارمتسا نم مغرلا ىلع ،بلطلا يف يجیردت شاعتنا ثودح ىلإ ملاعلا لود نم ىرخأ

 .انوروك سوریف نم ةیناث ةجوم

 جاتنإب ھطابترالً ارظن ةنورم رثكأ نیلیثیإ يلوبلا تاجتنم ىلع بلطلا ناك رخأ بناج نم

 تاجتنملا ضعب ىلع بلطلا ومن ةكرح ةرتفل تأطابتو ثیح ،ةرمعملا ریغ ةیكالھتسالا علسلا

 ًاتقؤم اھفاقیإ مت وأ ،اھمادختسا رظح مت يتلا ،"قوستلا سایكأ " دحاولا مادختسالا تاذ ةیكیتسالبلا
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 ،ماعلا نم يناثلا فصنلا يف ًاتقؤم اثفانلا راعسأ عافترا عمف ،لجألا ةریصق دعت رمیلوبلا يجتنم

 ً.ایبسن ةضفخنم بساكملا تحبصأ

 ةجوسنملا ریغ ةشمقألا ىلإ ةجاحلا ببسب "نیلیبورب يلوبلا" ىلع بلطلا عفترا رخا بناج نم
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 تارایسلا عاطق ةیذغت يف ةمدختسملا ىرخألا نیلیبورب يلوبلا تاجتنم عطتست مل امنیب ،لزانملل

 .ةدشب بلطلا ضافخنا تایدحت ىلع بلغتلا نم

  نیلیثیإلا قاوسأ تایدحت .1.2.1
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 رھش لولح عم راعسألا تغلب ثیح ،٪59 ةبسنب ایسآ قرش بونج لود يف ضفخناو ،٪60 ةبسنب

  .نطلل رالود 330 يلاوح ناریزح /وینوی

 دعب نطلل رالود 805 ىلإ تلصوو ایسآ قرش لامش لود يف داح لكشب راعسألا تشعتنا

 بونج لود يف نطلل رالود 755 يلاوح تغلب امنیب ،قالغإلا تایلمع نم دنھلاو نیصلا تففخ نأ

 .ایسآ قرش

  نیلیبوربلا قاوسأ تایدحت  .2.2.1

 طاشنلا ةدوع عم 2020 ماع نم يناثلا فصنلا يف نیلیبوربلا ىلع بلطلا عافترا أدب

 نم جورخلاب لودلا حامس ةیادب عمو ،دییشتلاو ءانبلاو ،تارایسلا تاعانص تاعاطقل يئزجلا

 سوریف تاحاقل نم نییالملا تائم عینصت يدؤی دقو .انوروك سوریف ةحئاج ةھجاومل قالغإلا

 رئاسخلا ضیوعتل يفكی امب سیل نكلو ،)PP( نیلیبورب يلوبلا ةدام ىلع بلطلا ةدایز ىلإ انوروك

 .ىرخألا يئاھنلا مادختسالا قاوسأ يف

 نط رعس غلبو ،ماعلا ةیادب نم %37 يلاوح ةبسنب نیلیبوربلل ةیروفلا راعسألا تضفخنا

 /سرام ذنم ھل ىوتسم ىندأ وھو ،ناسین /لیربأ رھش يف نط/رالود 580 يلاوح نیلیبورب يلوبلا

 .2016 ماع نم راذأ

 ابوروأ يف ةصاخ ،لئاوسلل يزیفحتلا ریسكتلا تادحوو يراخبلا ریسكتلا تادحو تلصاو

 تالدعم ضفخب يفاصملا مایق ببسب ،اثفانلا رفاوت نم مغرلا ىلع ةضفخنم لیغشت تالدعمب لمعلا

 .تارئاطلا دوقوو ،تاكرحملا دوقو ىلع بلطلا ضافخنال لیغشتلا

 Propylene Polymer" نیلیبوربلا راعسأ يف ةرمتسم تابلقت ةیكیرمألا قاوسألا تدھش

Grade"، تضفخناو ،انوروك سوریف ةحئاج طسو بلطلاو ضرعلا تابلقت رارمتسا ببسب 

 نم جتانلا نیلیبوربلا راعسأ ضافخنا نعً الضف ،ماع 11 ذنم اھل تایوتسم ىندأ ىلإ راعسألا

 ةقاطلا تامولعم ةرادإ تانایبـل ًاقفو .ماع 18 لالخ ھتایوتسم ىندأ ىلإ يفاصملاب ریركتلا تایلمع
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 18 لالخ لیغشت تالدعم لقأ وھو ،% 82.3 وحن يفاصملا لیغشت تالدعم تغلب دقف ةیكیرمألا

 تالدعم ضفخل ةرشابم ةجیتنك %60 ةبسنب ریركتلا نم جتانلا نیلیبوربلا راعسأ تفاعتو ،ماع

 .يفاصملا لیغشت

 عم ایسأ ةقطنم لود يف جتنُملا نیلیبوربلا راعسأ شعتنت نأ عقوتملا نم ھنأ نم مغرلا ىلع

 ءدب عم ةسكاعم حایر راعسألا ھجاوت نأً اضیأ عقوتملا نم ھنأ الإ ،قالغإلا تاءارجإ فیفخت

 نم نیجوردیھلا ةلازإ تاینقتب " نیلیبوربلا جاتنإل ةدیدج تاعورشم ثالثل يراجتلا لیغشتلا

 ةیلامجإ ةقاطب ،نیصلا يف لاسملا لورتبلا زاغ ریسكت عورشم ىلإ ةفاضإلاب ،"PDH نابوربلا

 ً.ایونس نط نویلم 2.2 نم رثكأ ىلإ لصت

 نیلیبوربلا نم تایمك ،نیلیبورب يلوبلا جاتنإل ةدیدجلا تاعورشملا كلھتست دق رخأ بناج نم 

 يف ،Hyosung Chemical "لاكیمیك غنوسویھ" ةكرش عورشم لیغشت ءدب عم ةصاخ ،ةجتنملا

 ،مانتیف ةلود يف نط فلأ 330 ةقاطب نیلیبورب يلوبلا جاتنإل رخأ عورشمو ،ایسآ قرش بونج

 .2020 ةیاھنب ھلیغشت ءدب عقوتملاو

 ،2020 ماع نم لوألا فصنلا يف داح لكشب نیصلا يف جتنملا نیلیبوربلا راعسأ تضفخنا

 يف نطلل رالود 585 وحن غلبو نییضاملا نیماعلا لالخ ھل ىوتسم ىندأ ىلإ ضفخنا ثیح

 ةحئاج يشفت ةجیتن ،نیصلا يف نیلیبوربلا راعسأ بذبذت )10-3( لكشلا نیبی .ناسین/لیربأ

 .انوروك سوریف
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 .انوروك سوریف
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 )10-3( لكشلا
 انوروك ةحئاج يشفت ةجیتن ،نیصلا يف نیلیبوربلا راعسأ بذبذت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تایرطعلا قاوسأ تایدحت .3.2.1

 ،ةیئزجلا وأ ةیلكلا ةیملاعلا قالغإلا تایلمع ببسب تایرطعلا ىلع يملاعلا بلطلا لءاضت

 نم ةجتنملا تایرطعلا عاونأ فلتخمل حبرلا شماوھ تضفخناو ،اھراعسأ ضافخنا ىلإ ىدأ امم

 اكیرمأو ،ابوروأ يف تایرطعلا قاوسأ تھجاو .لبق نم لیثم اھل قبسی مل تایوتسم ىلإ اثفانلا

 يرطعلا نیزنبلا جاتنإ عاطق ةدشب رثأت ثیح 2020 ماع نم لوألا فصنلا لالخ ةلئاھ اًطوغض

 فیفخت عمو ،ماعلا نم ریخألا فصنلا لوخد عم .ةفیعضلا ةیحبرلا شماوھ ببسبو ءابولا ببسب

 الإ ،نیلیازلا ىلع بلطلا فعض نم مغرلا ىلع .تایرطعلا ىلع بلطلا نسحت ،يملاعلا قالغإلا

 تابلقت دعب يناثلا نیرشت /ربمفون ةیاھنب ةظوحلم بساكم تلجس نیصلا يف نیلیازلا راعسأ نأ

 .ةرمتسم
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 ةیكیتسالبلا تایافنلا ریودت قاوسأ تایدحت .4.2.1

 تعجشو ،راعسألا ضافخنا ثیح نم طوغضل اھریودت داعملا ةیكیتسالبلا داوملا تضرعت

 داعملا كیتسالبلا نع داعتبالا ىلإ نیرتشملا "ركبلا " ةدیدجلا تانیفیلوألل ةضفخنملا راعسألا

 طامنأ رییغت ىدأ امك ً.ایبسن صخرألا دیدجلا كیتسالبلا نم لئادبلا ءارش وحن ھجوتلاو ،هریودت

 نأشب فواخم ةراثإ ىلإ ،تایافنلا عمج تامدخب ترضأ يتلا ،قالغإلا تاءارجإ طسو نیكلھتسملا

 .هریودت داعملا كیتسالبلا قاوسأ يف ةطیسو داومك ةمدختسملا ةیكیتسالبلا تایافنلا رفوت ةیناكمإ

 ،كیتسالبلا تایافن ریودت ةداعإ تاعورشم تالاجم يف ةریبك تارامثتساو مدقت زارحإ مت

 جاتنإ نم ةجتانلا ىرخألا تاثاعبنالاو نوبركلا بسن ضفخل ةدیدجلا تایجولونكتلاو

 ،كیتسالبلا تایافن ریودت ةداعإ تاعورشم نع ةدیدجلا تانالعإلا دیعص ىلعف ،تایوامیكورتبلا

 تجتنأ ،2020 ماع نم لوألا نیرشت/ربوتكأ يفف  .ةیقیقح ًافادھأو تاجتنم تاكرشلا تحرط

 يلوبلا نم اھجاتنإ ةروكاب ،Chevron Phillips Chemical "لاكیمیك سبیلیف نورفیش" ةكرش

 جاتنإل اھططخ نع تنلعأو ،ةیكیتسالبلا تایافنلا نم طیلخ نم ً،ایئایمیك هریودت داعملا نیلیثیإ

 يھو - 2030 ماع لولحبً ایئایمیك هریودت داعملا نیلیثیإ يلوبلا نمً ایونس نط فلأ 450 يلاوح

 .ةیئایمیكلا ریودتلا تاینقتب ریودتلا ةداعإل َنالا ىتح اھنع نلعُم ةعس ربكأ

 وحن جاتنإل اھططخ نع LyondellBasell " لیساب لیدنویل " ةكرش رخأ تنلعأ بناج نم

 لولیأ / ربمتبس يف تأدب دقو .2030 ماع لولحب هریودت داعملا كیتسالبلا نمً ایونس نط نویلم 2

  .ریودتلا ةداعإل ایلاطیإب" اراریف" ةنیدم يف يبیرجتلا اھعنصم لیغشت

 ماع لولحب كیتسالبلا نمً ایونس نط نویلم يلاوح ریودت ةداعإ ىلإ "واد " ةكرش فدھت

 ریودتلا ةداعإل ةلباق فیلغتلاو ةئبعتلا داوم نم اھتاجتنم نم ٪100 حبصت نأ ططخملا نمو ،2030

 يلوبلا مالفأ نم دیدج جتنم ربمفون يف ةكرشلا تجتنأ دقو .2035 ماع لولحب مادختسالا ةداعإل وأ

 .هریودت داعملا كیتسالبلا نم % 70 يلاوح ىلع يوتحی ةفاثكلا ضفخنم نیلیثیإ



الفصل الثالث

187

)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم  
 
 

8 
 

 )10-3( لكشلا
 انوروك ةحئاج يشفت ةجیتن ،نیصلا يف نیلیبوربلا راعسأ بذبذت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تایرطعلا قاوسأ تایدحت .3.2.1

 ،ةیئزجلا وأ ةیلكلا ةیملاعلا قالغإلا تایلمع ببسب تایرطعلا ىلع يملاعلا بلطلا لءاضت

 نم ةجتنملا تایرطعلا عاونأ فلتخمل حبرلا شماوھ تضفخناو ،اھراعسأ ضافخنا ىلإ ىدأ امم

 اكیرمأو ،ابوروأ يف تایرطعلا قاوسأ تھجاو .لبق نم لیثم اھل قبسی مل تایوتسم ىلإ اثفانلا

 يرطعلا نیزنبلا جاتنإ عاطق ةدشب رثأت ثیح 2020 ماع نم لوألا فصنلا لالخ ةلئاھ اًطوغض

 فیفخت عمو ،ماعلا نم ریخألا فصنلا لوخد عم .ةفیعضلا ةیحبرلا شماوھ ببسبو ءابولا ببسب

 الإ ،نیلیازلا ىلع بلطلا فعض نم مغرلا ىلع .تایرطعلا ىلع بلطلا نسحت ،يملاعلا قالغإلا

 تابلقت دعب يناثلا نیرشت /ربمفون ةیاھنب ةظوحلم بساكم تلجس نیصلا يف نیلیازلا راعسأ نأ

 .ةرمتسم

)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم  
 
 

9 
 

 ةیكیتسالبلا تایافنلا ریودت قاوسأ تایدحت .4.2.1

 تعجشو ،راعسألا ضافخنا ثیح نم طوغضل اھریودت داعملا ةیكیتسالبلا داوملا تضرعت

 داعملا كیتسالبلا نع داعتبالا ىلإ نیرتشملا "ركبلا " ةدیدجلا تانیفیلوألل ةضفخنملا راعسألا

 طامنأ رییغت ىدأ امك ً.ایبسن صخرألا دیدجلا كیتسالبلا نم لئادبلا ءارش وحن ھجوتلاو ،هریودت

 نأشب فواخم ةراثإ ىلإ ،تایافنلا عمج تامدخب ترضأ يتلا ،قالغإلا تاءارجإ طسو نیكلھتسملا

 .هریودت داعملا كیتسالبلا قاوسأ يف ةطیسو داومك ةمدختسملا ةیكیتسالبلا تایافنلا رفوت ةیناكمإ

 ،كیتسالبلا تایافن ریودت ةداعإ تاعورشم تالاجم يف ةریبك تارامثتساو مدقت زارحإ مت

 جاتنإ نم ةجتانلا ىرخألا تاثاعبنالاو نوبركلا بسن ضفخل ةدیدجلا تایجولونكتلاو

 ،كیتسالبلا تایافن ریودت ةداعإ تاعورشم نع ةدیدجلا تانالعإلا دیعص ىلعف ،تایوامیكورتبلا

 تجتنأ ،2020 ماع نم لوألا نیرشت/ربوتكأ يفف  .ةیقیقح ًافادھأو تاجتنم تاكرشلا تحرط

 يلوبلا نم اھجاتنإ ةروكاب ،Chevron Phillips Chemical "لاكیمیك سبیلیف نورفیش" ةكرش

 جاتنإل اھططخ نع تنلعأو ،ةیكیتسالبلا تایافنلا نم طیلخ نم ً،ایئایمیك هریودت داعملا نیلیثیإ

 يھو - 2030 ماع لولحبً ایئایمیك هریودت داعملا نیلیثیإ يلوبلا نمً ایونس نط فلأ 450 يلاوح

 .ةیئایمیكلا ریودتلا تاینقتب ریودتلا ةداعإل َنالا ىتح اھنع نلعُم ةعس ربكأ

 وحن جاتنإل اھططخ نع LyondellBasell " لیساب لیدنویل " ةكرش رخأ تنلعأ بناج نم

 لولیأ / ربمتبس يف تأدب دقو .2030 ماع لولحب هریودت داعملا كیتسالبلا نمً ایونس نط نویلم 2

  .ریودتلا ةداعإل ایلاطیإب" اراریف" ةنیدم يف يبیرجتلا اھعنصم لیغشت

 ماع لولحب كیتسالبلا نمً ایونس نط نویلم يلاوح ریودت ةداعإ ىلإ "واد " ةكرش فدھت

 ریودتلا ةداعإل ةلباق فیلغتلاو ةئبعتلا داوم نم اھتاجتنم نم ٪100 حبصت نأ ططخملا نمو ،2030

 يلوبلا مالفأ نم دیدج جتنم ربمفون يف ةكرشلا تجتنأ دقو .2035 ماع لولحب مادختسالا ةداعإل وأ

 .هریودت داعملا كیتسالبلا نم % 70 يلاوح ىلع يوتحی ةفاثكلا ضفخنم نیلیثیإ



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

188

)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم  
 
 

10 
 

 يلوبلا تایافن ریودت ةداعإ لاجم يف ریبك مدقت Agilyx"سكیلیجأ " ةكرش تزرحأ

 "سونیإ " ةكرش لثم ریودتلا ةداعإل ایجولونكتً اضیأ يرخأ تاكرش كلتمتو .)PS( نیریتس

INEOS، ياتسمأ" ةكرشو" AmSty، ویسنیرت " ةكرشو" Trinseo، لیبوم نوسكإ " ةكرشو" 

ExxonMobil، لالحنالا ةینقت مادختساب نیریتس يلوبلا ریودت ةداعإ عناصم نم ددع ءانب متیسو 

 .ةمداقلا ةلیلقلا تاونسلا رادم ىلع يرارحلا

 موقت ،)EVs( ةیئابرھكلا تارایسلا راشتنال عراستملا ومنلا ىلع ءوضلا طیلست راطإ يف

 ةقاطلا ىلإ تارامثتسالا لیوحتب "لشو ،يب يبو ،لاتوت" لثم ةیبوروألا طفنلا تاكرش نم ددع

 يف رامثتسالا كلذكو ،"ةقاطلا تالاجم يف رضخألاو ،قرزألا نیجوردیھلا مادختسا " ءارضخلا

 ةكرش موقت ،ةیئابرھكلا تارایسلا راشتنال عقوتملا عراستملا ومنلا تابلطتم ةیبلتل ةیتحتلا ةینبلا

 .ةیئابرھكلا تایراطبلا جاتنإ يف اھتارامثتسا ةدایزب ،BASF "فیساب"

 

 ةدیدجلا نیلیثیإ يلوبلا جاتنإ تاعورشم ىلع انوروك ةحئاج ریثأت .3.1

 سوریف ةحئاج ببسب تایوامیكورتبلا تاعورشم ذیفنت يف تاریخأتلا ضعب نم مغرلا ىلع

 ،ایسآ ةقطنم لود يف ةصاخ - اًمدق يضمت ةدیدجلا نیلیثیإلا جاتنإ عیراشم مظعم نإف ،انوروك

 لالخ ةدیدجلا ةیجاتنإلا تاقاطلا نم نط نویلم 22 نم برقی ام ةفاضإ أدبی نأ لمتحملا نمو

 .2022-2020 نم ةرتفلا

 ةیلامشلا اكیرمأ .1.3.1

 تاكرشلا نم دیدعلا تنلعأ دقف ،Global Data "اتاد لابولج" ةسسؤم ھترشن ریرقتلً اقبط

 ماع يف عیراشملا نم ددعل "Final Investment Decisions " ةیئاھنلا رامثتسالا تارارق لیجأت

 .ةیداصتقالا تاروطتلا تاكرشلا بقارت ثیح ،2020
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 ةعجارمب ةیملاعلا تاكرشلا مایق ىلإ قوسلا ومن يف نیقیلا مدع ةلاح رارمتسا ىدأ

 يف تاریخأت نع تاكرشلا نم ددع تنلعأ ثیح ،ةدیدجلا عیراشملل رامثتسالا تایجیتارتسا

 اھتلت ،تاعورشملا ریخأت تانالعإ نم ددع ربكأ ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا تلجس .عیراشملا

 ،Shell Beaver County Complex "رفیب لش ةعطاقم" عمجم يف ءانبلا لامعأ ترثأتو ،نیصلا

 Formosa St. James Parish "شیراب سمیج تناس ازومروف" عمجم يف قفارملا لامعأو

Complex.  

 يف "PTTGC " ةكرشل عباتلا ناثیإلا ریسكت عورشمل ةیئاھنلا رامثتسالا تارارق لیجأت مت امك

 امنیب  .ةیكیرمالا ةدحتملا تایالولاب جناروأ ةعطاقم يف "CP Chem" عورشمو ،تنوملیب ةعطاقم

 طسوً اضیأ رطخلل ةضرعم ةیئاھنلا رامثتسالا تارارق لبق ام لحارم يف يتلا تاعورشملا

 .طفنلا راعسأ رایھناو ضرعلا ةدایز نم فواخم

 ئداھلا طیحملاو ایَسا .2.3.1

 وحن 2021 ماع يف )PE( نیلیثیإ يلوبلا نم نیصلا تادراو يلامجإ غلبی نأ عقوتملا نم

 بلطلا ومن تالدعملً اقبط ةفلتخم تاھویرانیس راطإ يف نط نویلم 16.8 وأ ،نط نویلم 19.8

 ،نط نویلم 3 وحن غلبی يذلاو لئاھلا قرافلا اذھ رثؤی نأ عقوتملا نم  .لیغشتلا تالدعمو يلحملا

 ومن ةیمھأ ىدم ىلع ىرخأ ةرم اذھ دكؤیو .ةیملاعلا بلطلاو ضرعلا نیزاوم ىلع ریبك ریثأت

 نكمی ،يتاذلا ءافتكالا نم نیصلا بارتقا عم ھنأو ،ةیملاعلا ةیراجتلا تادراولا ىلع نیصلا بلط

 )11-3( لكشلا نیبی ً.اریبكً اقرف ثدحت نأ ةیلحملا لیغشتلا تالدعم يف ةریغصلا تارییغتلل

 .ةلمتحم تاھویرانیسلً اقبط ،2021 ماع لالخ نیلیثیإ يلوبلا نم نیصلا تادراو تاعقوت
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 ةعجارمب ةیملاعلا تاكرشلا مایق ىلإ قوسلا ومن يف نیقیلا مدع ةلاح رارمتسا ىدأ
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 Formosa St. James Parish "شیراب سمیج تناس ازومروف" عمجم يف قفارملا لامعأو

Complex.  

 يف "PTTGC " ةكرشل عباتلا ناثیإلا ریسكت عورشمل ةیئاھنلا رامثتسالا تارارق لیجأت مت امك

 امنیب  .ةیكیرمالا ةدحتملا تایالولاب جناروأ ةعطاقم يف "CP Chem" عورشمو ،تنوملیب ةعطاقم

 طسوً اضیأ رطخلل ةضرعم ةیئاھنلا رامثتسالا تارارق لبق ام لحارم يف يتلا تاعورشملا

 .طفنلا راعسأ رایھناو ضرعلا ةدایز نم فواخم

 ئداھلا طیحملاو ایَسا .2.3.1

 وحن 2021 ماع يف )PE( نیلیثیإ يلوبلا نم نیصلا تادراو يلامجإ غلبی نأ عقوتملا نم

 بلطلا ومن تالدعملً اقبط ةفلتخم تاھویرانیس راطإ يف نط نویلم 16.8 وأ ،نط نویلم 19.8

 ،نط نویلم 3 وحن غلبی يذلاو لئاھلا قرافلا اذھ رثؤی نأ عقوتملا نم  .لیغشتلا تالدعمو يلحملا

 ومن ةیمھأ ىدم ىلع ىرخأ ةرم اذھ دكؤیو .ةیملاعلا بلطلاو ضرعلا نیزاوم ىلع ریبك ریثأت

 نكمی ،يتاذلا ءافتكالا نم نیصلا بارتقا عم ھنأو ،ةیملاعلا ةیراجتلا تادراولا ىلع نیصلا بلط

 )11-3( لكشلا نیبی ً.اریبكً اقرف ثدحت نأ ةیلحملا لیغشتلا تالدعم يف ةریغصلا تارییغتلل

 .ةلمتحم تاھویرانیسلً اقبط ،2021 ماع لالخ نیلیثیإ يلوبلا نم نیصلا تادراو تاعقوت
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 )11-3( لكشلا

 ةلمتحم تاھویرانیسلً اقبط ،2021 ماع لالخ نیلیثیإ يلوبلا نم نیصلا تادراو تاعقوت

 

 

 

 

 

 

 

 ICIS,2020 :ردصملا

 

 نیلیثیإ يلوبلا نم ،2021 ماع يف نیصلا تادراو غلبت نأ لوألا ویرانیسلا ضرتفی

 يلامجإ نع % 13 يلاوح ةردق ضافخنا لثمی ام وھو نط نویلم 16.8 وحن "ثالثلا ھتاجردب"

 .نط نویلم 18.9 وحن ةردقملاو ،2020 ماعل ةیلعفلا تادراولا

 نویلم 17.4 وحن غلبتل ،2021 ماع لالخ نیصلا تادراو تاعقوتل رخأ ویرانیس كانھ

 اذھ ىلعو ،نط نویلم 17.1 وحن تغلب يتلاو 2019 ماعل ةیلعفلا تادراولا عمً ةنراقم ،نط

 .طقف ٪2 يلاوح ضافخنالا نوكیس ،ساسألا

 نزاوت يف ریبك ریثأت فالتخالا اذھل نوكیسو ً،امامت فلتخم وھف ،ریخألا ویرانیسلا امأ

 نع لقت نل 2021 ماع يف نیصلا تادراو نأ ویرانیسلا ضرتفی ثیح ،يملاعلا بلطلاو ضرعلا

 تاریدقت نم ٪5 ةبسنب ىلعأ اذھ نوكیسو .قالطإلا ىلع دیدج يسایق مقر وھو ،نط نویلم 19.8

 يذلا تقولا يف ھنأ ىرخأ ةرم دكؤی ام وھو .2019 ماع تاریدقت نع ٪16وحنو ،2020 ماع
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 نوجتنملا اھذختی يتلا لیغشتلا تالدعم تارارق نإف ،يتاذلا ءافتكالا وحن ةوقب نیصلا ھیف ھجتت

   .ةیملاعلا قاوسألا نم تادراولا ةیمك ىلع ریبك ریثأت اھل نویلحملا

 ساسأ ىلع ٪0.8 ةبسنب لوألا نیرشت / ربوتكأ يف تایوامیكلا نم ةروفاغنس جاتنإ ضفخنا

 ریدصتلا تابلط ضافخناو ،ةیرودلا ةنایصلا لامعأ ببسب عناصملا قالغإ ةیفلخ ىلع ،يونس

 نم ةروفاغنس تارداص نأ ،ةیمسر تانایب ترھظأ رخأ بناج نم .انوروك سوریف ةحئاج طسو

 اھتارداص تضفخناو .2020 لوألا نوناك/ربمسید يف ٪18.5 ةبسنب تعجارت تایوامیكورتبلا

 اھتارداص تضفخنا امنیب ،٪25.5 ةبسنب تایوامیكورتبلا نم يناثلا نیرشت /ربمفون يف نیصلا ىلإ

 .٪45.2 ةبسنب ةصصختملا تایوامیكورتبلا نم ایسینودنإ ىلإ

 ایسأ يف تایوامیكورتبلا ةراجت معد  .1.2.3.1

 لیوطلا ىدملا ىلع يوق معد ىلع ایسآ يف تایوامیكورتبلا ةراجت لصحت نأ عقوتملا نم

 يف اھعیقوت مت يتلا )RCEP( ةلماشلا ةیمیلقإلا ةیداصتقالا ةكارشلا ةیقافتا ذیفنت ءدب عم

 تایوامیكورتبلا لاجم يف ملاعلا يف ةیراجت ةلتك ربكأ تلكش يتلاو ،يناثلا نیرشت /ربمفون15

 ،ایسینودنإو ،ایدوبمكو ،يانورب( رشعلا نایسآلا لود يھ قافتالا ىلع ةعقوملا لودلا .نآلا ىتح

 نم لك ىلإ ةفاضإلاب ،)مانتیفو ،دنالیاتو ،ةروفاغنسو ،نیبلفلاو ،رامنایمو ،ایزیلامو ،سوالو

 .ادنلیزوینو ،ایلارتسأو ،ةیبونجلا ایروكو ،نابایلاو ،نیصلا

 )FTA( ةرحلا ةراجتلل ةیقافتا ربكأ " ةلماشلا ةیمیلقإلا ةیداصتقالا ةكارشلا" ةیقافتا دعت

 يلاوحو ،يملاعلا يلامجإلا يلحملا جتانلا نم ٪ 30 يلاوح يطغتو ،يلاحلا تقولا يف ملاعلا يف

 موسرلا نم ٪90 ىلإ لصی ام ءاغلإ ىلإ ةیقافتالا فدھتو .ةیملاعلا ةراجتلا يلامجإ نم 30٪

 نم ماع 20 ىدم ىلع تاضیفختلا ضعب متتسو ،ءاضعألا لودلا نیب تادراولا ىلع ةیكرمجلا

 تالدعم ىلع ریبك دح ىلإ ذیفنتلا نم ىلوألا تاونسلا يف ةیقافتالا دئاوف دمتعتس .ذیفنتلا تقو

 ةكارشلا ةیقافتا لخدت نأ عقوتملا ریغ نم .ةعقوتملا ومنلا تاناكمإو ،نیصلل لئاھلا كالھتسالا
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 لود نم لقألا ىلع لود 6 قیدصت بلطتت اھنأل 2021 ماع نم يناثلا فصنلا ىتح ذیفنتلا زیح

 .نایسآلا جراخ نم لود 3و ،نایسآلا

 ،نیصلا عم )FTA( ةرحلا ةراجتلل ةیئانث ةیقافتا اھیدل سیل يتلا ،نابایلا دھشت نأ حجرملا نم

 .تایوامیكورتبلل يسیئر دروتسم دعتو ،ملاعلا يف داصتقا ربكأ يناث ىلإ تارداصلا يف ةدایز

 ةیكرمجلا موسرلا نم ةافعملا تادراولا نم ةیفاضإ تادادمإ نم دیفتست نأ نیصلل نكمی

 نأبً املع .٪5.5 غلبت اموسر ایلاح ضرفت يتلاو ،نابایلا نم ،)VAM( لینیفلا تاتیسأ رمونومل

 موسرلا نم ةافعم نیصلا ىلإ ناویاتو ،ةیبونجلا ایروكو ،ةروفاغنس نم لك نم VAM تادراو

 .ةیكرمجلا

 ،ایسآ قرش بونج يف تالاثیفریت نیلیثیإ يلوبلاو ،دیرولك لینیف يلوبلا يجتنم عقوتی ال

 ةیراجت ةیقافتا اھیدل "نایسآلا" لود نألً ارظن بیرقلا ىدملا ىلع ةراجتلا ةكرح يفً اریبكً اریغت

 .)ACFTA( لماشلا يداصتقالا نواعتلا ةیقافتا ىمست نیصلا عم ةمئاق

 ابوروأ / ایسور .3.3.1

 لود جاتنإ نأ ،يناثلا نیرشت /ربمفون يف ةیراجتلا Cefic "كیفیس " ةعومجم تنلعأ

 ،2020 ماع نم ىلوألا عابرأ ةثالثلا يف ٪10.6 ةبسنب ضفخنا تایوامیكلا نم يبوروألا داحتإلا

 نم يناثلا عبرلا يف قالغإلا تایلمع ةصاخو ،يعانصلا طاشنلا لیطعت يف ءابولا ببست ثیح

 20 يلاوح كلھتسی يسیئر يئاھن قوس وھو ،تارایسلا جاتنإ ضافخنا ىدأ رخأ بناج نم .ماعلا

 28 ةبسنب ھیلإ تایوامیكورتبلا تادیروت ضافخنا ىلإ ،ابوروأ يف تایوامیكورتبلا جاتنإ نم %

 .لولیأ /ربمتبس ىلإ يناثلا نوناك /ریانی نم ةرتفلا لالخ %

 ٪ 5.5 يلاوح ةبسنب ةیئایمیكلا داوملا نم يبوروألا داحتالا تارداص يلامجإ تضفخنا

 تاضقانتلا ضعب عم نكل ،رالود رایلم 6.6 يلاوح تاضافخنالا ةمیق تغلبو ،2019 ماع نع

 تعفترا ثیح .2020 ماع يف تثدح يتلا ربكألا ةیداصتقالا تاھاجتالا سكعت يتلا ةیمیلقإلا
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 ٪5.7 يلاوح ةدایزلا تلثمو ،وروی رایلم 10 يلاوح ىلإ نیصلا ىلإ يبوروألا داحتالا تارداص

  .2019 ماع يف تارداصلا ىوتسم نع

 طسوألا قرشلا .4.3.1

 مل ،طسوألا قرشلا ةقطنم لود يف تایوامیكورتبلا ةعانص ىلع يلاحلا طغضلا مجح نإ

 جاتنإ ةفلكت يف ةقوبسم ریغ تاروطت ىلإ طفنلا راعسأ يف عیرسلا ضافخنالا ىدأ .لیثم ھل قبسی

 ىلع لاحلا وھ اذھ ناك اذإ ىتحو ،ةیاغلل ةضفخنم حبرلا شماوھ تناكو ،ملاعلا لوح نیلیثیإلا

 لالخ يعانصلا طاشنلا فانئتسا ةدوع ىتح ،تقؤم نوكی نأ ضرتفملا نم يذلاو ،ریصقلا ىدملا

 .انوروك سوریف حاقلل ةحجانلا براجتلا ءدب عمو ،2021 ماع

 ىلعً اشاعتنا ينیصلا داصتقالا دھشی ثیح ،يملاعلا ومنلل يسیئرلا كرحملا نیصلا لازت ال

 ةقطنم زیمتتو ،نیلیثیإ يلوبلا تارداصل يسیئرلا قوسلا ،نیصلا قاوسأ لثمتو  .V فرح لكش

 ءانیم نم نحشلا لاح ،رالود 15 وحن غلبت يتلاو نطلا نحش ةفلكت ضافخنا ةزیمب طسوألا قرشلا

 ةكلمملا لحاوس نم نحشلا لاح يفً الیلق ىلعأو ،ةدحتملا ةیبرعلا تارامألا ةلود يف "ىلع لبج"

 تایالولا لحاوس نم رالود 130 -90 نیب ام حوارتت نطلل نحش ةفلكت لباقم ،ةیدوعسلا ةیبرعلا

 100 يلاوحب نحشلا ةفلكت ضافخنا ةزیمب يبرعلا جیلخلا ةقطنم لود زیمت ينعی ام وھو ،ةدحتملا

 تاقالعب اًضیأ طسوألا قرشلا لود عتمتت    .ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولاب ةنراقم ،نط /رالود

 دجاوتب عتمتتو ،ةدحتملا تایالولل ةبسنلاب لاحلا وھ امع نیصلا عم ام دح ىلإ ةسالس رثكأ ةیراجت

 يلوبلا تاجتنمل ةیكرمجلا ةفیرعتلا )12-3( لكشلا نیبی .ىرخألا ةیویسآلا قاوسألا يف لضفأ

 .ةیسیئرلا ملاعلا قطانم نیب نیلیثیإ
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 لود نم لقألا ىلع لود 6 قیدصت بلطتت اھنأل 2021 ماع نم يناثلا فصنلا ىتح ذیفنتلا زیح

 .نایسآلا جراخ نم لود 3و ،نایسآلا

 ،نیصلا عم )FTA( ةرحلا ةراجتلل ةیئانث ةیقافتا اھیدل سیل يتلا ،نابایلا دھشت نأ حجرملا نم

 .تایوامیكورتبلل يسیئر دروتسم دعتو ،ملاعلا يف داصتقا ربكأ يناث ىلإ تارداصلا يف ةدایز

 ةیكرمجلا موسرلا نم ةافعملا تادراولا نم ةیفاضإ تادادمإ نم دیفتست نأ نیصلل نكمی

 نأبً املع .٪5.5 غلبت اموسر ایلاح ضرفت يتلاو ،نابایلا نم ،)VAM( لینیفلا تاتیسأ رمونومل

 موسرلا نم ةافعم نیصلا ىلإ ناویاتو ،ةیبونجلا ایروكو ،ةروفاغنس نم لك نم VAM تادراو

 .ةیكرمجلا

 ،ایسآ قرش بونج يف تالاثیفریت نیلیثیإ يلوبلاو ،دیرولك لینیف يلوبلا يجتنم عقوتی ال

 ةیراجت ةیقافتا اھیدل "نایسآلا" لود نألً ارظن بیرقلا ىدملا ىلع ةراجتلا ةكرح يفً اریبكً اریغت

 .)ACFTA( لماشلا يداصتقالا نواعتلا ةیقافتا ىمست نیصلا عم ةمئاق

 ابوروأ / ایسور .3.3.1

 لود جاتنإ نأ ،يناثلا نیرشت /ربمفون يف ةیراجتلا Cefic "كیفیس " ةعومجم تنلعأ
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 ٪ 5.5 يلاوح ةبسنب ةیئایمیكلا داوملا نم يبوروألا داحتالا تارداص يلامجإ تضفخنا
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 تعفترا ثیح .2020 ماع يف تثدح يتلا ربكألا ةیداصتقالا تاھاجتالا سكعت يتلا ةیمیلقإلا
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 ٪5.7 يلاوح ةدایزلا تلثمو ،وروی رایلم 10 يلاوح ىلإ نیصلا ىلإ يبوروألا داحتالا تارداص

  .2019 ماع يف تارداصلا ىوتسم نع

 طسوألا قرشلا .4.3.1
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 جاتنإ ةفلكت يف ةقوبسم ریغ تاروطت ىلإ طفنلا راعسأ يف عیرسلا ضافخنالا ىدأ .لیثم ھل قبسی

 ىلع لاحلا وھ اذھ ناك اذإ ىتحو ،ةیاغلل ةضفخنم حبرلا شماوھ تناكو ،ملاعلا لوح نیلیثیإلا

 لالخ يعانصلا طاشنلا فانئتسا ةدوع ىتح ،تقؤم نوكی نأ ضرتفملا نم يذلاو ،ریصقلا ىدملا

 .انوروك سوریف حاقلل ةحجانلا براجتلا ءدب عمو ،2021 ماع

 ىلعً اشاعتنا ينیصلا داصتقالا دھشی ثیح ،يملاعلا ومنلل يسیئرلا كرحملا نیصلا لازت ال

 ةقطنم زیمتتو ،نیلیثیإ يلوبلا تارداصل يسیئرلا قوسلا ،نیصلا قاوسأ لثمتو  .V فرح لكش

 ءانیم نم نحشلا لاح ،رالود 15 وحن غلبت يتلاو نطلا نحش ةفلكت ضافخنا ةزیمب طسوألا قرشلا

 ةكلمملا لحاوس نم نحشلا لاح يفً الیلق ىلعأو ،ةدحتملا ةیبرعلا تارامألا ةلود يف "ىلع لبج"

 تایالولا لحاوس نم رالود 130 -90 نیب ام حوارتت نطلل نحش ةفلكت لباقم ،ةیدوعسلا ةیبرعلا

 100 يلاوحب نحشلا ةفلكت ضافخنا ةزیمب يبرعلا جیلخلا ةقطنم لود زیمت ينعی ام وھو ،ةدحتملا

 تاقالعب اًضیأ طسوألا قرشلا لود عتمتت    .ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولاب ةنراقم ،نط /رالود

 دجاوتب عتمتتو ،ةدحتملا تایالولل ةبسنلاب لاحلا وھ امع نیصلا عم ام دح ىلإ ةسالس رثكأ ةیراجت

 يلوبلا تاجتنمل ةیكرمجلا ةفیرعتلا )12-3( لكشلا نیبی .ىرخألا ةیویسآلا قاوسألا يف لضفأ

 .ةیسیئرلا ملاعلا قطانم نیب نیلیثیإ
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 )12-3( لكشلا

  ةیسیئرلا ملاعلا قطانم نیب نیلیثیإ يلوبلا تاجتنمل ةیكرمجلا ةفیرعتلا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IHS, 2020 :ردصملا

 لودو ،ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا نم لكل ریدصتلل رخأً اذفنم ایكرتو ،ابوروأ قاوسأ دعت

 لود نم تاجتنملا لقن فیلاكت نأ ثیح ً،انزاوت رثكأ انھ فقوملا نوكیو ،يبرعلا جیلخلا ةقطنم

 تارداصلا امنیب ،ةدحتملا تایالولا نم اھنحش فیلاكت عم ةنراقملل ةلباق ایكرت ىلإ يبرعلا جیلخلا

 نم ءزج لثمی ام وھو  .ةیكیرمألا تاجتنملل ربكأ ةزیم تاذ نوكت ابوروأ نم يلامشلا ءزجلا ىلإ

 ایكرت عتمتت امك  .ابوروأ لودو ،ایكرت قاوسأ يف اھتصح ىلع ظافحلل يبرعلا جیلخلا لود تایدحت

 قرشلا يف دیروتلا ةلسلس حنمی دق امم ،ناریإ نم يربلا قیرطلا ربع دروتسمك ةزراب ةناكمب

  .ةدحتملا تایالولاب ةنراقم ىرخأ ةزیم ماع لكشب طسوألا

 نواعتلا سلجم لود يف تایوامیكلا ةعانصل ربكألا يراجتلا كیرشلا نیصلا نأ ركذی

 تارامإلاو ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا نم نیصلا تادراو يلامجإ نم ٪24 لثمت ثیح ،يجیلخلا
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 /سطسغأ يف )GPCA( تایوامیكلاو تایوامیكورتبلل جیلخلا داحتا نم تانایبل ًاقفو .ةدحتملا ةیبرعلا

 5.1 ىلإ )LLDPE( ةفاثكلا ضفخنم يطخلا نیلیثیإ يلوبلا نم نیصلا تادراو تضفخنا ،بأ

 نم اھتادراو تضفخناو .2019 ماع يف نط نویلم 5.7 وحنب ةنراقم ،2020 ماع يف نط نویلم

 ،نط نویلم 1.19 وحن ىلإ ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا نم ةفاثكلا ضفخنم يطخلا نیلیثیإ يلوبلا

  .2019 ماع يف نط نویلم 1.32 وحنب ةنراقم

 ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةدیدجلا تاعورشملا .1.4.3.1

 قرشلا ةقطنم يف تایوامیكورتبلا ومن نأشب ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو رظن ةھجو قفاوتت

 اھتاعقوت يف ،"بروكیبأ "ةیلورتبلا تارامثتسالل ةیبرعلا ةكرشلا رظن ةھجو عم ایقیرفأو طسوألا

 نیرشت /ربوتكأ يف ترشن يتلا 2024-2020 نم ةرتفلا لالخ تایوامیكورتبلاو زاغلا تاعورشمل

 لالخ اھل ططخملا تایوامیكورتبلا عیراشمل اھتاعقوت "بروكیبأ " ةكرش تعفر .2020 لوألا

 ،رصم دعتو .رالود رایلم 95 ىلإ لصیل قباسلا اھریدقت نم رالود تارایلم 4 رادقمب ةرتفلا هذھ

 ثیح نم ایقیرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف لود ثالث ربكأ يھ ناریإو ،ةیدوعسلاو

 .تایوامیكورتبلا عاطق يف ةعقوتملا تارامثتسالا

 فوفحم ةقطنملا يف ذیفنتلا دیق ةدیدجلا تاعورشملل تارامثتسالا ریفوت دعی رخأ بناج نم

 تارتفل لیجأتلا ىلإ تاعورشملا نم دیدعلا تضرعت .انوروك سوریف ةحئاج لظ يف رطاخملاب

 ،نیمداقلا نیماعلا لالخ مدقت قیقحت تایدحت تاعورشملا هذھ ھجاوت دقو ،ىدملا ةلیوطو ةریصق

 ،طسوألا قرشلا ةقطنم لود يفً ایلاح رظنلا دیق تاعورشملا نم دیدعللً اضیأ جرح تقو وھو

 سفن اھل كرُتتس ،ءابولا لاوز درجمب ھنأ وھ طسوألا قرشلا ةقطنم لودل يسیئرلا يدحتلا لظیو

 يف تایوامیكورتبلاو طفنلا ةعانص ةردق ىرحألاب يھو ،لبق نم تناك امك صرفلاو تایدحتلا

 حابرألا ضافخنا يف لثمتملا يدحتلل ارظن تارامثتسالا كلت يفً امدق يضملا ىلع طسوألا قرشلا

 تاعورشملا )8-3( لودجلا نیبی  .ةقطنملا ءاحنأ عیمج يف عسوألا ةیلاملا تایدحتلاو ریبك لكشب

  .ایقیرفا لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ذیفنتلا دیق
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 )8-3( لودجلا

 ایقیرفا لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ذیفنتلا دیق تاعورشملا

 ةیرامثتسالا ةفلكتلا ةلودلا عورشملا مسا

 رالود رایلم(
 )يكیرمأ

 8.67 نامع تایوامیكورتبلل مقدلا عمجم - مقدلا ةافصم

 8.43 رصم تایوامیكورتبلل نیملعلا عمجم - میكیا

 6.73 نامع تایوامیكورتبلاو روص ةافصم عمجم - سا يا سا

 6.5 رصم سیوسلا ةانقل ةیداصتقالا ةقطنملاب تایوامیكورتبلاو لورتبلا ریركت عمجم

 4.7 ةیدوعسلا نیلیبوربلاو نیلیثیإلا عنصم :لاریمأ عمجم - بروتاس

 4.6 رطق تایوامیكورتبلل نافل سار عمجم - میكویك

 4.5 رصم تایوامیكورتبلل ریرحتلا عمجم

 3.75 تارامإلا تایوامیكورتبلل 4 جورب عمجم

 3.5 رصم نیلیثیإلا ریسكت ةدحو :تایوامیكورتبلل ریرحتلا عمجم

 3.24 تیوكلا ةیناثلا ةمزحلا :تایوامیكورتبلل روزلا عمجم
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 2.92 ناریإ تایوامیكورتبلل ناریإ عنصم - ةیدنھلا طفنلا ةسسؤم

 لیوحت عنصم :مقدلاب ةصاخلا ةیداصتقالا ةقطنملا - ةضباقلا ناویجنیم ةعومجم
 )MTO( تانیفیلوألا ىلإ لوناثیملا

 2.8 نامع

 2.5 تارامإلا )GAP( تایرطعلاو نیزنبلا عورشم - ریركتلل كوندأ

 1.99 رصم تایرطعلا عمجم - میكیا

 1.98 ةیدوعسلا )PP( نیلیبورب يلوبلاو جاتنإو ،)PDH( نابوربلا نم نیجوردیھلا عزن عمجم
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 ذیفنتلا دیق تایوامیكورتبلا تاعورشم تارامثتسا يلامجإ )31-3( لكشلا نیبی

 عاطقلاو ةیموكحلا ةمھاسملا بسنو ،ایقیرفأ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف اھل ططخملاو

 .صاخلا

 )13-3( لكشلا
 طسوألا قرشلا ةقطنم يف اھل ططخملاو ذیفنتلا دیق تایوامیكورتبلا تاعورشم تارامثتسا يلامجإ

 صاخلا عاطقلاو ةیموكحلا ةمھاسملا بسنو ،ایقیرفأ لامشو
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 ةیبرعلا لودلا يف تاروطتلا .2

  ةیمشاھلا ةیندرألا ةكلمملا .1.2

 ةیئدبملا اھتقفاوم نع ،يناثلا نوناك /ریانی يف ،ةیندعملا ةورثلاو ةقاطلا ةرازو تنلعأ

 تارامثتساب ،"ناعم" ةظفاحم يف هؤاشنإ ررقملا تایوامیكورتبلاو لورتبلا ةافصم عمجم عورشمل

 مضی .يسیئر يتیوك رمثتسم عم عورشملا ریوطتب صاخلا عاطقلا موقی  .رالود رایلم 6 وحن غلبت

 3 وحنب ردقت ةفلكتبً ایموی لیمرب فلأ 150 غلبت ھیریركت ةقاطب ةافصم لوألا ،نیعورشم عمجملا

 وحن غلبت ةیریدقت ةفلكتب ،تایرطعلاو ،نیلیثیإ يلوبلا جاتنإل عورشم ىلإ ةفاضإلاب ،رالود رایلم

 .2024 ماع يف يلعفلا لیغشتلا ءدب عقوتملا نمو .رالود رایلم 3

 ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا .2.2

 AquaChemie Middle East "تسیإلدیم يمیكاوكأ " ةكرش يھتنت نأ عقوتملا نم

 ةلئاسلا تایوامیكلل لماكتم يتسیجول عیزوت ةطحم ذیفنت نم 2022 ماع نم يناثلا عبرلا يف

 ةزھجم تانازخ يف ةرطخ ریغ وأ ةرطخ ةیئایمیك ةدام 100 نم رثكأ نیزخت نكمی .ةأبعملاو

 لامعأ نم رالود نویلم 400 يلاوح غلبت تاداریإ ةكرشلا فدھتست .نیجورتینلا زاغ نم ءاطغب

  .2027 ماع ىتح تایوامیكورتبلا ةطحم

 نیرحبلا ةكلمم .3.2

 عم طابش/ریاربف رھش يف ةیقافتا )كیبیج( تایوامیكورتبلا ةعانصل جیلخلا ةكرش تعقو

 تاعورشمل جاتنإلا ةدایز تلمش ،عیراشملا نم ددع تاعسوت ةساردل ةیلاطیإلا "مبیاس " ةكرش

 ةفلكتلا لصت نأ عقوتملا نم .%15 ةبسنب لوناثیملاو ایرویلاو اینومألا جاتنإل ةمئاقلا ةكرشلا

 ةدمسألل عنصم ءاشنإ ةساردً اضیأ ةیقافتالا تلمش .وروی نویلم 350 وحن عورشملل ةیریدقتلا

 ردقت ةفلكتب ،عورشملل مزاللا زاغلا میقل رفوت لاح هءاشنإ ةكرشلا ططخت يذلاو ،ةینیجورتینلا

  .وروی رایلم 2 وحنب

)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم  
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 ةیبعشلا ةیطارقمیدلا ةیرئازجلا ةیروھمجلا .4.2

 ةكرشو ،"كارطانوس" ةكرش نأ يناثلا نوناك /ریانی يف ةیرئازجلا ةقاطلا ةرازو تنلعأ

 بونج ،"ةنضأ" ةیالو يف تایوامیكورتب عورشم ذیفنت ددصب ،ةیكرتلا "جندلوھ سناسینیر"

 ،نط فلأ 450 وحنب ةردقملاو ،نابوربلا زاغ نم رئازجلا تارداص ىلع عورشملا دمتعی ،ایكرت

 ةفلكتلا ردقت .2022 ماع نم يناثلا فصنلا يف جاتنإلا أدبی نأ عقوتملا نم .نیلیبورب يلوبلا جاتنإل

  .رالود رایلم 1.4 وحنب عورشملل ةیرامثتسالا

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا .5.2

 ةدیدج ةدحو ءانب يف Advanced Petrochemical "ةمدقتملا تایوامیكورتبلا " ةكرش أدبتس

 فلأ 80 وحن جاتنإو ً،ایونس نط فلأ 84 يلاوح ةقاطب )PDH( نابوربلا نم نیجوردیھلا عزنل

 تایلمعلا أدبت نأ عقوتملا نم .2021 ماع يف لیبجلا ةقطنم يف ،نیلیبورب يلوبلا نمً ایونس نط

 .2024 ماع نم يناثلا فصنلا يف ةیراجتلا ةیلیغشتلا

 /وینوی يف رالود رایلم 96 لباقم "كباس " ةكرش ىلع "وكمارأ " ةكرش تذوحتسا

 لك جاتنإ غلب .ةصصختملا تارمیلوبلا جاتنإ لاجم يف ةكرشلا ةناكم ززعیس امم ،2020 ناریزح

 ماع يف تایوامیكورتبلا نم ًایونس / نط نویلم 90 يلاوحً اعم كباسو ،وكمارأ يتكرش نم

2019. 

 ةناسرخلا يف ةیجاجزلا فایلألاب ىوقملا بكرملا رمیلوبلا نم حیلستلا دیدح جاتنإ لثمی

 داوملا يف "وكمارأ" ةكرشل ةصصختملا تارمیلوبلا يف ومنلا تالاجم دحأ ذالوفلا نمً الدب حیلستلل

 ناكسإلاو ءانبلا لثم تاعاطق يف بلصلا تاجتنم لحم لحت نأ نكمی يتلا ةیندعملا ریغ

 .لكأتلل مواقم ھنأب دیدجلا جتنملا زیمتیو ،ةددجتملا ةقاطلا رداصمو تارایسلاو

 20 ةمیقب تایوامیك ىلإ طفنلا لیوحتل دیدجلا وكمارأ ةكرش عورشم مییقت ةداعإً ایلاح متی

 نآلا ناتكرشلا سردت .كباس ةیدوعسلا تاعانصلا ةكرش عم كرتشم عورشم وھو ،رالود رایلم
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 ،ةیذغتلا داوم ةطلتخم راخب ریسكت ةدحو عم عبنی يف ةمئاقلا "ةیدوعسلا وكمارأ" يفاصم جمد

 .دیدج عنصم ءانبل لیدبك ،تانیفیلوألا تاقتشم تادحوو

 قیوست ةیقافتا يناثلا نیرشت / ربمفون يف "كیجأ " يملاعلا رامثتسالل ةمدقتملا ةكرش تعقو

 ةیقافتالا لمشت ً،ایونس نط فلأ 620 يلاوح ىلإ لصت تایمكب نیلیبورب يلوبلا عیبل ىدملا ةلیوط

 ةفاجلا تایوامیكلل نوكیارت " ةكرشو ،ةیكیرمألا "ةدودحملا ةیملاعلا رامنیف " ةكرش نم لك

 ماع ىتح ةیقافتالا دتمت  .ةینابایلا "نشیروبروك يشیبوتسیم " ةكرشو ،ةیكیرمألا "ةدودحملا

2028. 

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملل ةیجراخلا تارامثتسالا .1.5.2       

-70 وحن يف ةیریركتلا تاقاطلا نم % 50 يلاوح نأ ةیدوعسلا "وكمارأ" ةكرش عقوتت 

 رشعلا لالخ ذیفنتلا زیح لخدتس يتلا ایسأ لود نم ةنیعم قطانم يف ةدیدجلا يفاصملا نم % 80

 اھتیجیتارتسا نم ءزجك وكمارأ فدھتست .تایوامیكورتبلا جاتنإ وحن ھجتتس ةمداقلا تاونس

 تایوامیكلا جاتنإ لاجم يف تارامثتسالا ةرایز ،جاتنإلا نكامأ ىلإ طفنلا لقنل ةلماكتملا ةیملاعلا

 .ایسأ لود ضعب يف ةدعاو اصرف كانھ نأ ةكرشلا ىرت ثیح ،نیصلاو ،دنھلا نم لك يف

 ،رالود رایلم 15 لباقم ،% 20 ةبسن ىلع ذاوحتسالل "وكمارأ " ططخت نأشلا اذھ يف

 عقوتت ،دنھلا يف تایوامیك ىلإ ماخلا طفنلا لیوحتل "زیرتسدنإ سنیالیر" ةكرش لامعأ ةصح يھو

 /سرام يف لمتكت نأ عقوتملا نم ناك يتلاو ،2021 ماع لئاوأ يف ةقفصلا مامتإ "سنیالیر" ةكرش

 .2020 راَذا

 داحتاو )كوندأ( :ةینطولا يبظ وبأ لورتب" ةكرش عم لمعلا "وكمارأ" ةكرش لصاوت امك

 "مویلورتب ناتسودنیھ ةكرشو ،مویلورتب تاراب ةكرشو ،ةیدنھلا طفنلا ةسسؤم" ةیدنھ طفن تاكرش

 لحاسلا ىلع Raigad "داجیار" ةقطنم يف تایوامیكورتبلاو ریركتلل لماكتم عمجم ءانب ةطخ

 .يدنھلا يبرغلا
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 ةكرش نیب تایوامیكورتبلاو ریركتلل كرتشم عورشم لیغشت متی نأ ضرتفملا نم ناك

 ماع دعب ام ىلإ اًضیأ ھلیجأت مت نكلو ،يضاملا ماعلا ایزیلام يف سانورتب ةكرشو ،"وكمارأ"

2020. 

 قارعلا ةیروھمج .6.2

 نویلم 1.8 ةقاطب تایوامیكورتبلاو ریركتلل "ساربن عمجم " عورشم ذیفنتل قارعلا ططخت

 تارایلم 8 وحنب عورشملل ةیرامثتسالا ةفلكتلا ردقت .ةیملاعلا "لش" ةكرش عم نواعتلاب ً،ایونس نط

 .رالود

 نامع ةنطلس .7.2

 سردت اھنأ ،لوأ نوناك /ربمسید يف OQ "ویكوأ " ةقاطلل ةضباقلا ةینامعلا ةكرشلا تنلعأ

 وحنب عورشملل ةردقملا تارامثتسالا غلبت ،"مقدلا" يف تایوامیكورتبلل دیدج عنصم ءانب ةیناكمإ

 ،)DRPIC( ةینامعلا ةیوامیكورتبلا تاعانصلاو ،مقدلا ةافصم ةكرش تراتخا .رالود رایلم 7

 Univation يجولونكت نجافینوی" ةكرشل ةعباتلا ،UNIPOL ™ PE لوبینوی" ایجولونكت

Technologies، يلوبلا تاجتنم نمً ایونس نط فلأ 480 وحن جاتنإل ،جاتنإلا ةنورمب زیمتت يتلاو 

 .ةفاثكلا ضفخنم يطخلا نیلیثیإ يلوبلاو ،ةفاثكلا يلاع نیلیثیإ

 يذلا ،ةیكیتسالبلا تاعانصلل "ىول" عمجمل يبیرجتلا لیغشتلا ةلحرم رایأ / ویام يف تأدب

 يلوبلا نم نط فلأ 300 يلاوحو ،نیلیثیإ يلوبلا نمً ایونس نط فلأ 880 ةیمیمصتلا ھتقاط غلبت

 .نیلیبوربلا

 تیوكلا ةلود .8.2

 لورتبلا ةسسؤم تعجرأو ،تیوكلا يف تایوامیكورتبلاو ریركتلل روزلا عورشم رخأت

 ةحئاج راشتنا ىلا ةیمنتلا ةطخ نمض ةجردملا عیراشملا ذیفنت رخأت ةعباتلا اھتاكرشو ةیتیوكلا
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 قفو لامعألا لامكتسال ةبولطملا تاقفاوملا ىلع لوصحلا مدع يلاتلابو ،دجتسملا انوروك سوریف

 .عیراشملل ينمزلا جمانربلا

  ةیبرعلا رصم ةیروھمج .9.2

 ًایباجیإ اًومن تققح يتلا ایقیرفإ لامشو طسوألا قرشلا ةقطنم يف ةدیحولا ةلودلا رصم دعت

 ةطخلا لمشت .يلودلا دقنلا قودنص ریراقت ثدحألً اقفو ،2020 ماع يف يلامجإلا يلحملا جتانلا يف

 دیق تاعورشملا نم ددع ،)2035-2020( ىدملا ةلیوط ةیرصملا لورتبلا ةرازول ةینطولا

   :تلمشو ،رالود رایلم 19 وحن ىلإ لصت ةیلامجإ ةفلكتب ،ذیفنتلا

 تارامثتساب سیوسلا ةانق روحمب ةیداصتقالا ةقطنملاب تایوامیكورتبلاو ریركتلا عمجم .1

 ماربا مت  .ةیوامیكورتبلا تاجتنملا نم ایونس نط نویلم 2.2 ةیجاتنإ ةقاطبو رالود رایلم 7.5

 ىودج ةسارد ءارجاو ،ةیكیرمألا "لتكب" ةكرش عم عورشملا ذیفنتل ةیسیئر ئدابم قافتا

 لیومتلا تاسسؤم نم ددع عم لیومتلا ىلع قافتالا متو ،"ةیملاعلا دوو" ةكرش ةفرعمب ةیلیصفت

 .ةیكیرمألا

 رالود رایلم 8.5 ھتارامثتسا غلابلا ةدیدجلا نیملعلا ةنیدمب تایوامیكورتبلاو ریركتلا عمجم .2

 فلاحت عم ةیسیئر ئدابم قافتا ماربا مت  .ةیوامیكورتبلا تاجتنملا نمً ایونس نط نویلم جاتنإل

 دادعالا ىراجو ،عورشملل ةیلیصفتلا تاساردلا يف ءدبلا مت ."دریش"و ،"ویلبد سا ىب" يتكرش

 .ىبنا ةكرش لالخ نم عورشملل ماعلا لواقملا ةصقانم حرطل

 عیقوت مت .ةیردنكسألاب وكدیثیإ عمجمبً ایونس نط فلأ 36 ةقاطب نییاداتویبلا جاتنإ عورشم .3

 ،ةیلاطیإلا "مبیاس " ةكرشو ،ةیرصملا "تجورتب" ةكرش مضی فلاحت عم ماعلا لواقملا دقع

  .رالود نویلم 183 وحن عورشملل ةیرامثتسالا ةفلكتلا غلبت

 يراشتسا دقع عیقوتو ،ماعلا لواقملا دقع عیقوتو ،ةیسدنھلا تامیمصتلا نم ءاھتنالا مت .4

 ،طایمد ةنیدم يف "لوناثیملا تاقتشم" جاتنإ عورشمل ةركبملا لامعألا ءدبل عورشملا

 .رالود نویلم 117 وحن غلبت تارامثتساب
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 حاولالا جاتنإ عورشمل ةیناملألا "بماك لبمیس" ةكرش عم تامیمصتلا دوقع ماربا مت .5

 .وروی نویلم 217 تارامثتساب ةریحبلا ةظفاحمب ،"MDF" ةفاثكلا ةطسوتم ةیبشخلا

 ةكرش سیسأت تاءارجإ ءدبل نیمھاسملا عم قافتالاو ،ىودجلا ةسارد نم ءاھتنالا مت .6

  .رالود نویلم 110 تارامثتساب ،ركسلا رجنب سالوم نم "يویحلا لوناثیالا عورشم"

 يرحب فیصر ءاشنإ فدھب ،ةیردنكسألاب تایوامیكورتبلل ةیتسجوللا تامدخلا عورشم .7

 ةفلكتلا غلبت  .ةیوامیكورتبلاو ةیلورتبلا تاجتنملا لوادتل تایوامیكورتبلا ةصنم لالغتسال

 .رالود نویلم 350 يلاوح عورشملل ةیرامثتسالا

 ریرك يدیس عمجمب نیلیبورب ىلوبلاو ،نیلیبوربلا جاتنإ عورشم ةسارد مییقت ةداعإ يراج .8

  .ةیردنكسألاب تایوامیكورتبلل

 ،"لاتیسا ىلوبلا" عورشم امھ طایمد ةنیدم يف نیدیدج نیعورشم ذیفنت ةسارد يراج .9

 جاتنإ" عورشم ىلإ ةفاضإلاب ،رالود نویلم 400 تارامثتسابو ً،ایونس نط فلأ 50 ةقاطب

 .رالود نویلم 269 يلاوح غلبت تارامثتسابو ،ایونس نط فلأ 60 ةقاطب نیمالیملا

 .خیشلا رفك ةظفاحمب مویدوصلا تانوبرك جاتنإ عورشم ةماقا ةسارد ىراج .10

 ةكرش نم لكب ةءافكلا عفرو جاتنإلا ةقاط ةدایزو ریوطت ىلع لمعلا يراج .11

 .ةیردنكسالا يف " بالیا" ةكرشو ،"ةیرصملا تایوامیكورتبلا"

 ریرحتلا عورشمل ةكلاملاو ،تانوبركوردیھلل ةیرصملا ةكرشلا تھتنا رخأ بناج نم

 لواقملا دقعل ةیراجتلاو ةینفلا طورشلا عیمج نم ،صاخ عاطق ةكرش يھو ،EHC تایوامیكورتبلل

 .ةیلاطیإلا "تنمونكت " ةكرش عم EPC تاءاشنإلاو تادیروتلا لامعأو ،ةیسدنھلا لامعألل ماعلا

 قالغإ يف ةكرشلا تحجن اذإ .يلاملا قالغإلا راظتنا يفو ،فقوتم لازی ال عورشملا نأ الإ

 نم ركبم تقو يف اینومألا جاتنإ عنصم لیغشت أدبی دقف ،2021 ماع لالخ ةیقبتملا لیومتلا حئارش

 .2025 ماع
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 .2025 ماع
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 ثالثا : استهالك وتجارة وتصنيع الغاز الطبيعي 

 التطورات العالمية  .1

  استهالك الغاز الطبيعي 1-1

ً نمواً    2019شهد عام   متراجعاً  ، فقط  % 2نسبته  في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بلغت   متواضعا

كما أنه أام مم متوسككط الومو  ، % 5.3الذي سكك م نمواً اياسككياً بلو نظو    2018عام  بشكك م ملظوع عم معد  

مليا  متر م عب،   3929.2نظو    2019االسكتهك  عام    بلوحيث   .المسك م على مدا  السكوواا العشكر ارةير 

حصة الغاز الطبيعي مم إجمالي استهك   كما ا تفعت   .2018مليا  متر م عب في عام    3851.7 بكككككمقا نة  

يبيم    .2018% في عام  24.1مقا نة بوسككككبة    2% 24.2  إلىلتصككككم    2019في العالم في عام    1اروليةالطااة 

 .(2019-2015)تطو  االستهك  العالمي مم الغاز الطبيعي ةك  الفتر   (14-3الش م )

 14-3الشكل 
  2019-2015االستهالك العالمي من الغاز الطبيعي خالل الفترة  تطور

   (مليا  متر م عب )

 
 BP Statistical Review of the World Energy, June 2020المصد :                    

 
 الوقود المسوق تجارياً متضمناً مصادر الطاقة المتجددة الحديثة المستخدمة في توليد الكهرباء  ، تشمل الطاقة األولية   1
 جول( 1018) اإلكسا جولنسبة المساهمة في إجمالي استهك  الطااة ارولية الُمقد  بوحد   احتساب تم  2
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ً مواطق العالم الرئيسية    معظمشهدا     ول م بوسب   2019ام  ككككككةك  ع  في استهك  الغاز الطبيعي  نموا

مليا  متر    150.1  نظوها  بلو استهككحيث   ،% 0.9  التي س لت أفريقيا    موطقة اها فيككككككأدن ت كان  ،اوتةككككككمتف

، بلو إجمالي االسككتهك  منطقة الشرررا اسوسرر   . وفي2018عام   مليا  متر م عب في  148.8مقابم  م عب 

نسبته    لتظقق نمو  2018ام  ككككككككككمليا  متر م عب ع  545.8مليا  متر م عب، مقابم   558.4نظو    2019عام  

2.3 .% 

مليا  متر م عب  1057.6 ليصككم إلى  2019عام  في  أمريكا الشررماليةفي  زكما ا تفع اسككتهك  الغا

ً يل،  2018مليا  متر م عب عام    1025.8مقابم   ويعود ذلك إلى توامي الطلب    .% 3.1نسككبته    ظقق نمواً سككوويا

زياد  سكككووية في حيث سككك لت وحدها  كبر مسكككتهلك للغاز الطبيعي عالمياً،  ، أعلى الغاز في الوالياا المتظد 

 . 2019وهي ارعلى عالمياً ةك  عام  ،مليا  متر م عب  27االستهك  بلغت 

  869.9  نظو  2019عام    ديآسررررياحالماي  الهاالغاز الطبيعي في موطقة   بيوما بلو إجمالي اسككككتهك 

وهي   % 4.7، أي بوسككككبكة نمو سككككووي اكد هكا  2018مليكا  متر م عكب في عكام   831مليكا  متر م عكب مقكابكم 

 ً %،  8.6  نمواً اكد  وحكدهكا  التي حققكت  ويعود ذلكك إلى توكامي الطلكب على الغكاز في الصككككيم  ،  ارعلى عكالميكا

الخطط الظ ومية الرامية إلى اسككتبدا  الفظم بالغاز الطبيعي في مظطاا توليد ال هربال لتظسككيم جود    بفضككم

 الهوال.

للعام الثاني    أمريكا الوسرررطا والجنو يةفي موطقة  اسكككتمر الطلب على الغاز في التراجع   في المقابم،

مليا  متر    169.9مليا  متر م عب مقابم    165.4  نظو  2019عام  على التوالي حيث بلو إجمالي االسككككتهك  

مم أو وبا وكوموولث    كمتشمم  أورو ا وأوراسيا )أما في موطقة    %.2.7، أي بوسبة تراجع  2018م عب عام  

مليا  متر م عب عام    1127.8ف ليسك م نظو  فقد تراجع اسكتهك  الغاز بشك م طفي،  الدو  المسكتقلة وتركيا(

 .% 0.2سبة تراجع وب 2018مليا  متر م عب عام  1130.3، مقا نة بوظو 2019

 فيتوزع اسكتهك  الغاز الطبيعي في مختلف مواطق العالم   (15-3الشك م )و(  9-3ال دو  )  بيمكككككوي

 .2019عام 
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 9-3الجدول 
 2019و   2018استهالك الغاز الطبيعي في مختلف مناطق العالم خالل عامي 

 )مليار متر مكعب(
    

نسبة التغير 
   2018 2019 2019ح 2018

 أمريكا الشمالية    1025.8  1057.6  3.1
 أمريكا الوسطا والجنو ية      169.9  165.4 )2.7(
 وأوراسيا*   أورو ا   1130.3  1127.8 )0.22(

 أفريقيا     148.8  150.1 0.9
 الشرا اسوس     545.8  558.4 2.3
 آسياحالماي  الهادي     831  869.9 4.7
 اجمالا العالم      3851.7  3929.2 2

   وكوموولث الدو  المستقلة وتركيا أو وبا وأو اسيا: تشمم كك مم أو وبا   *
    

 ار اام بيم اوسيم تعوى سالبا.  مكحظة:   
 المصد :     

 - BP Statistical Review of World Energy, June 2020  

 
 15-3الشكل 

  2019توزع استهالك الغاز الطبيعي في العالم عام 

  
 BP Statistical Review of the World Energy, June 2020المصد :     
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ملظككوع  بمعككد  2019عككام  مككم الغككاز الطبيعككي ةككك اإلنتككاا العككالمي  ا تفككعوفككي المقابككم، فقككد 

 نظكككوإجمكككالي اإلنتكككاا  حيكككث بلكككو ،نمكككو الطلكككب العكككالميمعكككد   % متخطيكككاً بكككذلك3.4 بلغكككت نسكككبته

ويعككود ذلككك إلككى توككامي . 2018مليككا  متككر م عككب عككام  3857.5مقابككم مليككا  متككر م عككب  3989.3

مليككا  متككر م عككب،  85 بلغككت  حققككت زيككاد  فككي اإلنتككااالتككي  الغككاز الطبيعككي فككي الواليككاا المتظككد  إنتككاا

فككي كككم  اإلنتككاا نمككو. عكككو  علككى 2019نظككو ثلثككي الةيككاد  العالميككة فككي إنتككاا الغككاز الطبيعككي عككام  تمثككم

 مم أستراليا والصيم. 

ً  معظككما شككهد  اوتة ةككك  ككككب متفككككالغككاز الطبيعككي بوس إنتككاافككي  موككاطق العككالم الرئيسككية نمككوا

 ،% 7.4بلغككت  نمككونسككبة  أعلككى بقيككاد  الواليككاا المتظككد أمريكررا الشررمالية سكك لت حيككث  ،2019ام كككككع

مليككا  متككر  1128 إلككىليصككم  2018مليككا  متككر م عككب فككي عككام  1050.1حيككث ا تفككع اإلنتككاا مككم 

حيككث ا تفككع %، 6.3بمعككد  نمككو آسرريا والمارري  الهررادي  موطقككة جككالا بعككدها .2019م عككب فككي عككام 

مليككا  متككر م عككب فككي عككام  672.1 إلككىليصككم  2018مليككا  متككر م عككب فككي عككام  632اإلنتككاا مككم 

 اإلنتاا في كم مم أستراليا والصيم. تواميبموقاداً  2019

بلغككت  2019نمككواً ملظوعككاً فككي إنتككاا الغككاز ةككك  عككام  اسوسرر منطقررة الشرررا شككهدا كمككا 

مليكككا  متكككر م عكككب عكككام  680.7مليكككا  متكككر م عكككب مقا نكككة بوظكككو  695.3%، حيكككث بلكككو 2.1نسكككبته 

مليككا  متككر م عككب  236.2ا تفككع مككم بشكك م طفيككف حيككث  أفريقيرراا تفككع اإلنتككاا فككي موطقككة و. 2018

أمكككا فكككي موطقكككة %. 0.7بوسكككبة نمكككو  2019مليكككا  متكككر م عكككب عكككام  237.9ليصكككم إلكككى  2018عكككام 

مليككا  متككر  1082.3بإجمككالي  2018عوككد مسككتوياا عككام اإلنتككاا معككد   اسككتقر، فقككد أورو ررا وأوراسرريا

 .م عب 

للعام الثاني على التوالي ليصككم    أمريكا الوسررطا والجنو يةفي المقابم، فقد تراجع اإلنتاا في موطقة  

 %.1.5بمعد  تراجع نسبته  2018مليا  متر م عب عام  176.2تر م عب مقابم مليا  م 173.6 إلى

 .2019توزع إنتاا الغاز الطبيعي في مختلف مواطق العالم ةك  عام  (16-3الش م ) ويبيم
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 9-3الجدول 
 2019و   2018استهالك الغاز الطبيعي في مختلف مناطق العالم خالل عامي 

 )مليار متر مكعب(
    

نسبة التغير 
   2018 2019 2019ح 2018

 أمريكا الشمالية    1025.8  1057.6  3.1
 أمريكا الوسطا والجنو ية      169.9  165.4 )2.7(

 وأوراسيا*   أورو ا   1130.3  1127.8 )0.22(
 أفريقيا     148.8  150.1 0.9
 الشرا اسوس     545.8  558.4 2.3
 آسياحالماي  الهادي     831  869.9 4.7
 اجمالا العالم      3851.7  3929.2 2

   وكوموولث الدو  المستقلة وتركيا أو وبا وأو اسيا: تشمم كك مم أو وبا   *
    

 ار اام بيم اوسيم تعوى سالبا.  مكحظة:   
 المصد :     

 - BP Statistical Review of World Energy, June 2020  

 
 15-3الشكل 

  2019توزع استهالك الغاز الطبيعي في العالم عام 
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ملظككوع  بمعككد  2019عككام  مككم الغككاز الطبيعككي ةككك اإلنتككاا العككالمي  ا تفككعوفككي المقابككم، فقككد 

 نظكككوإجمكككالي اإلنتكككاا  حيكككث بلكككو ،نمكككو الطلكككب العكككالميمعكككد   % متخطيكككاً بكككذلك3.4 بلغكككت نسكككبته

ويعككود ذلككك إلككى توككامي . 2018مليككا  متككر م عككب عككام  3857.5مقابككم مليككا  متككر م عككب  3989.3

مليككا  متككر م عككب،  85 بلغككت  حققككت زيككاد  فككي اإلنتككااالتككي  الغككاز الطبيعككي فككي الواليككاا المتظككد  إنتككاا

فككي كككم  اإلنتككاا نمككو. عكككو  علككى 2019نظككو ثلثككي الةيككاد  العالميككة فككي إنتككاا الغككاز الطبيعككي عككام  تمثككم

 مم أستراليا والصيم. 

ً  معظككما شككهد  اوتة ةككك  ككككب متفككككالغككاز الطبيعككي بوس إنتككاافككي  موككاطق العككالم الرئيسككية نمككوا

 ،% 7.4بلغككت  نمككونسككبة  أعلككى بقيككاد  الواليككاا المتظككد أمريكررا الشررمالية سكك لت حيككث  ،2019ام كككككع

مليككا  متككر  1128 إلككىليصككم  2018مليككا  متككر م عككب فككي عككام  1050.1حيككث ا تفككع اإلنتككاا مككم 

حيككث ا تفككع %، 6.3بمعككد  نمككو آسرريا والمارري  الهررادي  موطقككة جككالا بعككدها .2019م عككب فككي عككام 

مليككا  متككر م عككب فككي عككام  672.1 إلككىليصككم  2018مليككا  متككر م عككب فككي عككام  632اإلنتككاا مككم 

 اإلنتاا في كم مم أستراليا والصيم. تواميبموقاداً  2019

بلغككت  2019نمككواً ملظوعككاً فككي إنتككاا الغككاز ةككك  عككام  اسوسرر منطقررة الشرررا شككهدا كمككا 

مليكككا  متكككر م عكككب عكككام  680.7مليكككا  متكككر م عكككب مقا نكككة بوظكككو  695.3%، حيكككث بلكككو 2.1نسكككبته 

مليككا  متككر م عككب  236.2ا تفككع مككم بشكك م طفيككف حيككث  أفريقيرراا تفككع اإلنتككاا فككي موطقككة و. 2018

أمكككا فكككي موطقكككة %. 0.7بوسكككبة نمكككو  2019مليكككا  متكككر م عكككب عكككام  237.9ليصكككم إلكككى  2018عكككام 

مليككا  متككر  1082.3بإجمككالي  2018عوككد مسككتوياا عككام اإلنتككاا معككد   اسككتقر، فقككد أورو ررا وأوراسرريا

 .م عب 

للعام الثاني على التوالي ليصككم    أمريكا الوسررطا والجنو يةفي المقابم، فقد تراجع اإلنتاا في موطقة  

 %.1.5بمعد  تراجع نسبته  2018مليا  متر م عب عام  176.2تر م عب مقابم مليا  م 173.6 إلى

 .2019توزع إنتاا الغاز الطبيعي في مختلف مواطق العالم ةك  عام  (16-3الش م ) ويبيم
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 16-3لشكل ا
  2019عام  توزع إنتاج الغاز الطبيعي في العالم

 
 BP Statistical Review of the World Energy, June 2020المصد :                         

،  2019عام    اروليةاة احافظت معظم مواطق العالم على مسكتوياا مسكاهمة الغاز الطبيعي في ميةاا الط      

ً   وبتغيراا طفيفة في ميةاا  أعلى نسكبة   اسوسر منطقة الشررا    حققت ، حيث عم العام السكابق  صكعوداً وهبوطا

في ، فيمكا بلغكت هذ  المسككككاهمكة  % 52.3  البكالغكة  2018بتراجع طفيف عم حصككككة عام  %  51.8 الطكااة بلغكت 

أمريكرا  موطقكة    الوسككككبكة في  افةا بيومكا    .2018% عكام 32.9مقكابكم %  33.1ظو ن  اسرررريراأورو را وأورموطقكة  

 .2018% في عام 31.4مقابم % 32.7إلى  الشمالية

مقا نة    2019% عام  27.2 إلى  أفريقيامسكاهمة الغاز الطبيعي في ميةاا الطااة في   وتراجعت نسكبة

%  20.8إلى   2019تراجعت عام    حيث   أمريكا الوسطا والجنو ية  موطقة وكذلك في،  2018% عام  27.6بكك 

 .الموطقةعلى الغاز الطبيعي في تلك تماشياً مع تراجع الطلب وذلك ، 2018% عام 21.4مقابم 

% عام  12% مقابم  12.2فقد ا تفعت حصككككة الغاز اليكً إلى    آسرررريرا والماي  الهراديأما في موطقكة  

حيث اليةا  الفظم المهيمم على ميةاا الطااة في تلك وهي الظصكككة ارام مقا نة ببااي مواطق العالم ،  2018
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  2019وفي ضكككول هذ  التطو اا، فقد ا تفعت حصكككة الغاز الطبيعي في ميةاا الطااة العالمي عام  الموطقة.  

 .2018% عام 24.1% مقابم 24.2إلى 

تطو  حصككككة الغاز الطبيعي مم إجمالي اسككككتهك  الطااة   (17-3( والشكككك م )10-3ال دو  )  يبيم

 .2019-2016في العالم ةك  الفتر   ارولية

 10-3الجدول 
تطور حصة الغاز الطبيعي من اجمالي استهالك الطاقة اسولية في مختلف مناطق العالم خالل  

 2019- 2016الفترة 
)% 

     

2019 2018 2017 2016   

 أمريكا الشمالية     29.6 29.2 31.4 32.7

 أمريكا الوسطى والجنوبية     21.6 21.2 21.4 20.8

 أوروبا وأوراسيا*    31.9 32.4 32.9 33.1

 أفريقيا     26.1 27 27.6 27.2

 الشرق األوسط     50.3 51.4 52.3 51.8

 آسيا / المحيط الهادي     11.2 11.5 12 12.2

 اجمالى العالم     23.2 23.3 24.1 24.2

  وأو اسيا: تشمم كك مم أو وبا وكوموولث الدو  المستقلة وتركيا  أو وبا     *    

 مالحظة     
 تم احتساب نسبة المساهمة في االستهالك اإلجمالي المقدر بوحدة اإلكسا  جول )1810 جول(    

    
  تشمل الطاقة األولية الوقود المسوق تجارياً متضمناً مصادر الطاقة المتجددة

 الحديثة المستخدمة في توليد الكهرباء
 المصدر:      

 - BP Statistical Review of World Energy  June 2017,  June 2018, June 2019,  June 2020 
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 16-3لشكل ا
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في ، فيمكا بلغكت هذ  المسككككاهمكة  % 52.3  البكالغكة  2018بتراجع طفيف عم حصككككة عام  %  51.8 الطكااة بلغكت 
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%  20.8إلى   2019تراجعت عام    حيث   أمريكا الوسطا والجنو ية  موطقة وكذلك في،  2018% عام  27.6بكك 

 .الموطقةعلى الغاز الطبيعي في تلك تماشياً مع تراجع الطلب وذلك ، 2018% عام 21.4مقابم 

% عام  12% مقابم  12.2فقد ا تفعت حصككككة الغاز اليكً إلى    آسرررريرا والماي  الهراديأما في موطقكة  
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  2019وفي ضكككول هذ  التطو اا، فقد ا تفعت حصكككة الغاز الطبيعي في ميةاا الطااة العالمي عام  الموطقة.  

 .2018% عام 24.1% مقابم 24.2إلى 

تطو  حصككككة الغاز الطبيعي مم إجمالي اسككككتهك  الطااة   (17-3( والشكككك م )10-3ال دو  )  يبيم

 .2019-2016في العالم ةك  الفتر   ارولية

 10-3الجدول 
تطور حصة الغاز الطبيعي من اجمالي استهالك الطاقة اسولية في مختلف مناطق العالم خالل  

 2019- 2016الفترة 
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2019 2018 2017 2016   

 أمريكا الشمالية     29.6 29.2 31.4 32.7

 أمريكا الوسطى والجنوبية     21.6 21.2 21.4 20.8

 أوروبا وأوراسيا*    31.9 32.4 32.9 33.1

 أفريقيا     26.1 27 27.6 27.2

 الشرق األوسط     50.3 51.4 52.3 51.8

 آسيا / المحيط الهادي     11.2 11.5 12 12.2

 اجمالى العالم     23.2 23.3 24.1 24.2

  وأو اسيا: تشمم كك مم أو وبا وكوموولث الدو  المستقلة وتركيا  أو وبا     *    

 مالحظة     
 تم احتساب نسبة المساهمة في االستهالك اإلجمالي المقدر بوحدة اإلكسا  جول )1810 جول(    

    
  تشمل الطاقة األولية الوقود المسوق تجارياً متضمناً مصادر الطاقة المتجددة

 الحديثة المستخدمة في توليد الكهرباء
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 17-3الشكل 
 اسولية تطور حصة الغاز الطبيعي من إجمالي استهالك الطاقة 

 (  2019- 2016في العالم خالل الفترة ) 

 
 BP Statistical Review of World Energy, June 2017, June 2018, June 2019, June 2020      المصد :                  

 

تجارة الغاز الطبيعي   1-2  

ً  حققككت  ً  الت ككا   العالميككة للغككاز الطبيعككي نمككوا  %،4.1 بلغككت نسككبته 2019فككي عككام  ملظوعككا

مليككا  متككر م عككب مقا نككة بظككوالي  1286.6حيككث بلككو إجمككالي صككاد اا الغككاز الطبيعككي عالميككاً نظككو 

بواسككطة  ال ميككاا التككي تككم تصككديرها ،الصككاد اا وتشككمم هككذ   .2018مليككا  متككر م عككب عككام  1236

 . مسا ةطوط ارنابيب وعلى ش م غاز طبيعي 

% 32.7نظككو  االً ارنابيككب أو مسككةطككوط سككوال عبككر  الغككاز الطبيعككي ت ككا  هككذا ويشكك م ح ككم 

ً  ،علككى الصككعيد العككالميالغككاز الطبيعككي  اسككتهك  إجمككاليمككم  فككي موككاطق  أمككا البككااي فيسككتهلك مظليككا

 .2019عام  في حصة الت ا   العالمية للغاز مم إجمالي الطلب  (18-3الش م ) يبيم .إنتاجه
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 18-3الشكل 
  2019في عام  الطلب العالمي إجمالي العالمية منالطبيعي  تجارة الغازحصة 

 
 BP Statistical Review of the World Energy, June 2020المصد :                         

االتااد السرروفيتي  ، فتأتي موطقة  2019عام   أما عم توزع صككاد اا الغاز الطبيعي في مواطق العالم

في المرتبة الثانية بوسكككبة    أورو ا  تليها% مم إجمالي الصكككاد اا،  26.5في المرتبة ارولى بوسكككبة   السرررا ق

  أمريكا الشررماليةثم موطقة    %،15.8بوسككبة    الماي  الهاديحآسررياثم موطقة  % مم إجمالي الصككاد اا، 19.1

  أفريقيابيوما سكاهمت   %،13وسكبة  ب منطقة الشررا اسوسر و %،15.2  بوسكبةالتي افةا إلى المرتبة الرابعة 

مم إجمكالي  % 2.7بوسككككبكة    أمريكرا الجنو يرة% مم اإلجمكالي العكالمي، وتأتي في المرتبكة ارةير   7.7بوسككككبكة  

 ً  . صاد اا الغاز الطبيعي عالميا

ً االتظادية  جالا  وسكككيا  أما على مسكككتوى الدو  المصكككد   للغاز، فقد  عام    في المرتبة ارولى عالميا

مرت ة  على صككككاد اتها عبر    مم إجمالي الصككككاد اا العالمية،%  18.8، حيث بلغت حصككككتها نظو  2019

دولة اطر في المرتبة الثانية بوسكبة   جالا بيوما  متر م عب،   مليا   188 ةطوط ارنابيب إلى أو وبا التي بلغت 

 .% 9الوالياا المتظد  التي افةا إلى المرتبة الثالثة بظصة  %، تلتها9.4

 

الغاز الطبيعي المسال
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 17-3الشكل 
 اسولية تطور حصة الغاز الطبيعي من إجمالي استهالك الطاقة 

 (  2019- 2016في العالم خالل الفترة ) 

 
 BP Statistical Review of World Energy, June 2017, June 2018, June 2019, June 2020      المصد :                  
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ً  حققككت  ً  الت ككا   العالميككة للغككاز الطبيعككي نمككوا  %،4.1 بلغككت نسككبته 2019فككي عككام  ملظوعككا

مليككا  متككر م عككب مقا نككة بظككوالي  1286.6حيككث بلككو إجمككالي صككاد اا الغككاز الطبيعككي عالميككاً نظككو 

بواسككطة  ال ميككاا التككي تككم تصككديرها ،الصككاد اا وتشككمم هككذ   .2018مليككا  متككر م عككب عككام  1236

 . مسا ةطوط ارنابيب وعلى ش م غاز طبيعي 

% 32.7نظككو  االً ارنابيككب أو مسككةطككوط سككوال عبككر  الغككاز الطبيعككي ت ككا  هككذا ويشكك م ح ككم 

ً  ،علككى الصككعيد العككالميالغككاز الطبيعككي  اسككتهك  إجمككاليمككم  فككي موككاطق  أمككا البككااي فيسككتهلك مظليككا

 .2019عام  في حصة الت ا   العالمية للغاز مم إجمالي الطلب  (18-3الش م ) يبيم .إنتاجه

 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2016 2017 2018 2019

76.8% 76.7% 75.9% 75.8%

23.2% 23.3% 24.1% 24.2%

الغاز الطبيعي مصاد  الطااة ارةرى

8 
 

 18-3الشكل 
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االتااد السرروفيتي  ، فتأتي موطقة  2019عام   أما عم توزع صككاد اا الغاز الطبيعي في مواطق العالم
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ً االتظادية  جالا  وسكككيا  أما على مسكككتوى الدو  المصكككد   للغاز، فقد  عام    في المرتبة ارولى عالميا
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التي عةزا مم حصكككتها  أسكككتراليا    تلتها%،  8.5بوسكككبة   إلى المرتبة الرابعة  الورويجبيوما تراجعت 

نظو    2019، حيث بلغت حصككتها عام  المسككا السككواية العالمية بفضككم توامي صككاد اتها مم الغاز الطبيعي  

صكككاد اا الدو  المذكو   م تمعة نظو   وشككك لت   .% 2.8وهولودا    ،% 3.2وال ةائر %،  5.4وكودا %،  7.7

 .(11-3) ال دو و (19-3ش م )ككال. ميةكككالي الصاد اا العالكك% مم إجم64.6

 
 19-3الشكل 

   2019صادرات الغاز الطبيعي في العالم عام 

 
 BP Statistical Review of the World Energy, June 2020المصد :                         
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 11-3الجدول 
 2019و   2018صادرات الغاز الطبيعي من مختلف مناطق العالم خالل عامي 

 )مليا  متر م عب (
نسبة التغير 

 2018ح2019
النسبة من إجمالي 
   2018 2019 صادرات العالم 

 أمريكا الشمالية     173.6  196.2 15.2  13.0
 موها: كودا     77.2  73.2 5.7 )5.1(
 الوالياا المتظد              96.0  122.9 9.6  28.0
 أورو ا الغر ية     241.7  246.4 19.2  1.9
 موها: الورويج      120.9  175.1 13.6  44.8
 أمريكا الجنو ية      35.5  34.3 2.7 )3.4(
 موها: تريويداد وتوباغو      16.6  17.0 1.3  2.4
 االتااد السوفيتي السا ق      332.0  340.4 26.5  2.5
 موها:  وسيا االتظادية      247.9  256.6 19.9  3.5
 الشرا اسوس      158.4  167.4 13.0  5.7
 موها: إيراا     12.1  16.9 1.3  40.0
 اطر             125.0  128.5 10.0  2.8
 عماا             13.6  14.1 1.1  3.4
 اإلما اا             7.4  7.7 0.6  3.6

 أفريقيا      101.6  99.3 7.7 )2.3(
 موها: ال ةائر     52.4  43.3 3.4 )17.5(

 ني يريا             27.9  28.8 2.2  3.2
 ليبيا              4.3  5.4 0.4  25.6

 مصر             2.0  6.0 0.5 -
 آسيا حالماي  الهادي      193.2  202.7 15.8  4.9

 موها: إندونيسيا      29.7  23.9 1.9 )19.5(
 ماليةيا              33.0  35.1 2.7  6.4
 ميانما              10.6  11.5 0.9  8.5
 بروناي              8.8  8.8 0.7  0.0
 أستراليا             91.8  104.7 8.1  14.1
 اإلجمالي     1236.0  1286.6 100.0  4.1

      
 مكحظة     

  ار اام بيم اوسيم تعوى سالبا.      
 المصد :      

   
- BP Statistical Review of World Energy, June 2019 and June 2020 
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بشكك م طفيككف ةككك  ةطككوط ارنابيككب  عبككرال ميككاا المصككد   مككم الغككاز الطبيعككي  تراجعككت 

مليكككا  متكككر م عكككب عكككام  805.4مليكككا  متكككر م عكككب مقا نكككة  801.5بلغكككت نظكككو ، حيكككث 2019عكككام 

، ارسككواا ارو وبيككة إلككىةطككوط ارنابيككب  حيككث تراجعككت صككاد اا الغككاز مككم  وسككيا عبككر ،2018

 .بأسعا  توافسية المسا مم الغاز الطبيعي العالمية في عم وفر  اإلمداداا  

ً  حققككت ، فقككد المسككا أمككا فككي م ككا  ت ككا   الغككاز الطبيعككي  ً  نمككوا بلغككت  2019عككام فككي  مرتفعككا

ب، مقا نككة بوظككو مليككا  متككر م عكك 485.1 نظككو بلككو إجمككالي الصككاد اا  حيككث  ،% 12.7 ارابككة نسككبته

توكككامي  نتي كككةوذلكككك  .مليكككا  متكككر م عكككب  55، بةيكككاد  اكككد ها 2018مليكككا  متكككر م عكككب عكككام  430.6

فككي  وحككداا إسككالة جديككد تشككغيم  نتي ككة وأسككتراليا ،و وسككيا ،الصككاد اا مككم كككم مككم الواليككاا المتظككد  

 .تلك الدو 

، وبككالرغم مككم ذلككك، لككم المسككا ويشككهد السككوا العككالمي طفككر  فككي إمككداداا الغككاز الطبيعككي 

 ً بككم اسككتطاع السككوا العككالمي امتصككا  تلككك  يشككهد السككوا تخمككة فككي المعككرو ، كمككا كككاا متواعككا

لطفككر  بفضككم توككامي الطلككب العككالمي مككم ناحيككة ووجككود اككد اا تخةيويككة هائلككة فككي ارسككواا الرئيسككية ا

، ول ككم جككال ذلككك علككى حسككاب ارسككعا  مككم ناحيككة أةككرى مثككم السككوا ارو وبككي والسككوا ا سككيوي

 المواطق. معظمإلى مستوياا تا يخية في  هبطت التي 

إجمككالي صككاد اا الغككاز مككم  المسككا صككاد اا الغككاز الطبيعككي  ا تفعككت حصككةوإجمككاال، فقككد 

صككاد اا  بلغككت نسككبةبيومككا  ،2018% عككام 34.84% مقابككم 37.7لتسكك م نظككو  2019العالميككة عككام 

والتككي  2018عككام  عككم نسككبة ملظككوع بتراجككع ،% 62.3 نظككوارنابيككب  ةطككوط بواسككطةالغككاز الطبيعككي 

 ( 12-3)ال دو  و (21-3الش م )و( 20-3الش م ) .% 65.16بلغت 
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 20-3الشكل 
   2019-2015الفترة صادرات الغاز الطبيعي عالميا خالل تطور 

  (مليا  متر م عب )

 
 BP Statistical Review of the World Energy, June 2020المصد :                         

 21-3الشكل 
  2019و  2018خالل عامي  صادرات الغاز الطبيعي عالميا  توزع 
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 12-3الجدول 
 2019و   2018صادرات الغاز الطبيعي من مختلف مناطق العالم خالل عامي 

      )مليا  متر م عب (

)%( 2019 )%( 2018   

 اسنا يب واسطة -أ  

 أمري ا الشمالية    145.0  18.0 148.7  18.5
 أمري ا ال ووبية    14.0  1.7 12.0  1.5

 أو وبا    229.9  28.5 237.8  29.7
 االتظاد السوفيتي السابق     307.1  38.1 301.0  37.6
 الشرا اروسط    32.5  4.0 38.6  4.8
 أفريقيا    48.0  6.0 38.1  4.8
 آسيا /المظيط الهادي    28.9  3.6 25.4  3.2

 إجمالي صادرات العالم من الغاز عبر اسنا يب     805.4  100.0 801.5  100.0
 غاز طبيعي مسيل -ب  

 أمري ا الشمالية    28.6  6.6 47.5  9.8
 أمري ا ال ووبية    21.5  5.0 22.3  4.6
 أو وبا    11.8  2.7 8.6  1.8
 االتظاد السوفيتي السابق     24.9  5.8 39.4  8.1

 الشرا اروسط    125.9  29.2 128.8  26.6
 أفريقيا    53.6  12.4 61.2  12.6
 آسيا /المظيط الهادي    164.3  38.2 177.3  36.5

    المسالإجمالي صادرات العالم من الغاز الطبيعي   430.6  100.0 485.1  100.0
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 نسبة الكميات المصدرة عبر اسنا يبحاالجمالي )%(     65.16   62.30  
 االجمالي )%(  حالمسالنسبة الكميات المصدرة من الغاز الطبيعي   34.84   37.70  

     
 المصد :      
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العالميكككة، سكككوال الموقكككو  عبكككر ةطكككوط ارنابيكككب أو  الطبيعكككي شكككهدا معكككدالا أسكككعا  الغكككاز

بالمقا نككة مككع معككدالتها عككام  2019سككواا  ئيسككية ةككك  عككام أ عككد  فككي تراجعككا، المسككا الغككاز الطبيعككي 

سككعر الغككاز الطبيعككي فككي الواليككاا المتظككد  وفقككا  تراجككع، حيككث العالميككةبسككبب وفككر  اإلمككداداا  2018

 بوسككبةفككي أسككواا االتظككاد ارو وبككي سككعر الغككاز الطبيعككي  تراجككع كمككا، % 19.1 لمركككة هوككري بوسككبة

الطبيعكككي  بيومكككا تراجعكككت أسكككعا  الغكككاز  ،% 44.5وفكككي أسكككواا الممل كككة المتظكككد  بوسكككبة  ،% 20.7

فقككد حققككت أسككعا  كوككدا  %، أمككا فككي1.1بوسككبة  شكك م غككاز طبيعككي مسككيم(علككى ) اليابككاا ىالواصككم إلكك

 (13-3ال دو  )و (24-3الش م )% 13.9 الغاز ا تفاعاً بلغت نسبته

قطر
62.9%

الجزائر 
21.2%

مصر
2.6%

ليبيا
2.6%

اإلمارات
3.8%

عمان
6.9%

إجمالي الصاد اا
204.4

بمليا  متر م ع

16 
 

 24-3الشكل 
 2019-2015تطور معدل اسسعار العالمية للغاز الطبيعي خالل الفترة  

 ( )دوال  أمري ي ل م مليوا وحد  حرا ية بريطانية

 
 13-3الجدول 

 2019- 2015تطور معدل اسسعار* العالمية للغاز الطبيعي 
 )دوالر أمريكي لكل مليون وحدة حرارية  ريطانية(

       
نسبة التغير 

  2019ح 2018
% 

2019 2018 2017 2016 2015   

 اليابان **    10.31 6.94 8.10 10.05 9.94 (1.1)

 االتحاد األوروبي     6.72 4.93 5.62 6.62 5.25 (20.7)

 المملكة المتحدة    6.53 4.69 5.80 8.06 4.47 (44.5)

 الواليات المتحدة    2.60 2.46 2.96 3.13 2.53 (19.1)

 كندا    2.01 1.55 1.60 1.12 1.27  13.9
  . السعر واصل باإلضافة إلى كلفة الشحن والتأمين معدل *   

  . مسالغاز طبيعي  **   
 مالحظة       

 األرقام بين قوسين تعنى سالبا.  
 المصدر:        

 - BP Statistical Review of World Energy, June 2020 
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2020عام  في العالم المسالأهم تطورات صناعة الغاز الطبيعي  1-4  

المسال الطبيعي  الطاقة اإلنتاجية للغاز 1-4-1  

ً  المسككا لغاز الطبيعي  لبلغت الطااة اإلنتاجية االسككمية   مليوا    447.1نظو    2020في نهاية عام    عالميا

 وحداا  ةمسإضكافة   2020حيث شكهد عام    .2019مليوا طم/السكوة عم عام    21  ت اوزا بةياد   طم/السكوة  

  Chorpus Christiفي مشروع    الثالثةالة كككككككبرى بالوالياا المتظد  هي وحد  اإلس إسالةجديد  في مشا يع  

  بطااة  Cameron LNGشروع ككككككفي م الثةككككككانية والثككككككالثالة  ككككككمليوا طم/السوة، ووحد  اإلس  4.5بطااة  

  إجمالية  بطااة  Freeport LNGروع  كككفي مش  الثةكككانية والثكككالثمليوا طم/السوة، ووحد  اإلسالة   8  إجمالية

 .مليوا طم/السوة 9.2

مليكككوا  87.2 بإجمكككاليأسكككتراليا دو  العكككالم مكككم حيكككث طااكككة اإلسكككالة اإلجماليكككة  تصكككد تو 

مليككوا طم/السككوة  77دولككة اطككر بطااككة تليهككا ، العالميككة% مككم الطااككة اإلنتاجيككة 19.5 تمثككمطم/السككوة 

بطااكككة إجماليكككة  مكككم مواعهكككا فكككي المرتبككة الثالثكككةالواليكككاا المتظككد   عكككةزا %، بيومكككا 17.2وبظصككة 

وبكككذلك تسكككتظوذ الكككدو  الكككثك  م تمعكككة %، 15.8مليكككوا طم/السكككوة )يشكككمم أالسككك ا( بظصكككة  71.5

ً  المسككا % مككم إجمككالي الطااككة اإلنتاجيككة للغككاز الطبيعككي 52.5علككى نظككو  . 2020نهايككة عككام  عالميككا

 .(14-3ال دو  )

فككي موككاطق العككالم المختلفككة فككي  المسككا أمككا عككم تككوزع الطااككة اإلنتاجيككة االسككمية للغككاز الطبيعككي 

المشكككا يع المرتبكككة ارولكككى عالميكككاً بعكككد تشكككغيم إلكككى  اسطلسررريموطقكككة  افكككةا ، فقكككد 2020نهايكككة عكككام 

وهككو مككا يعككاد   مليككوا طم/السككوة 177.5 بإجمككالي، علككى ةلككيج الم سككيك ال ديككد  فككي الواليككاا المتظككد 

 169.7 المظكككيط الهكككادياإلنتاجيكككة فكككي موطقكككة  بيومكككا بلغكككت الطااكككة % مكككم اإلجمكككالي العكككالمي.39.7

علككت  فقككد منطقررة الشرررا اسوسرر ، % مككم اإلجمككالي العككالمي. أمككا فككي 38 تمثككم نظككومليككوا طم/السككوة، 

 % 22.3مليكككوا طم/السكككوة لتتراجكككع حصكككتها إلكككى  99.9الطااكككة اإلنتاجيكككة اإلجماليكككة دوا تغييكككر عوكككد 

 (25-3الش م )مم اإلجمالي العالمي 

 

 

 

 

18 
 

 14-3الجدول 
 2020العالم نهاية عام توزع الطاقة اإلنتاجية االسمية للغاز الطبيعي المسال في 

 مليون طن ح السنة 

النسبة من الطاقة اإلنتاجية 
 العالمية %

الطاقة اإلنتاجية  
 المنطقة االسمية 

 مليون طن ح السنة
 الماي  الهادي  169.7 38.0
 موها:   أستراليا  87.2 19.5
 بروناي           7.2 1.6
 بابوا غيويا ال ديد           6.9 1.5
 الوالياا المتظد  )أالس ا(           1.5 0.3
 إندونيسيا           21.1 4.7
 ماليةيا           30.5 6.8
 بيرو           4.5 1.0
 ( Sakhaline وسيا )          10.8 2.4
 الشرا اسوس   99.9 22.3
 موها:  اإلما اا   5.8 1.3
 عماا         10.4 2.3
 اطر         77 17.2
 اليمم         6.7 1.5

 اسطلسي 177.5 39.69
 موها:   ال ةائر 25.3 5.7
 ار جوتيم           0.5 0.1
 مصر          12.2 2.7
 غيويا اإلستوائية          3.7 0.8
 ني يريا         22.2 5.0
 الورويج         4.2 0.9
 تريويداد وتوباغو          15.3 3.4
 أن وال          5.2 1.2
 الوالياا المتظد  )ةليج الم سيك(          69.3 15.5
  وسيا )ياما (            17.16 3.8
 ال اميروا          2.4 0.5
 االجمالي 447.1 100

   
 المصاد :    

   
  - GIIGNL, the  LNG industry, 2020 edition 
  - IGU world LNG report, 2020 edition 
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  Chorpus Christiفي مشروع    الثالثةالة كككككككبرى بالوالياا المتظد  هي وحد  اإلس إسالةجديد  في مشا يع  

  بطااة  Cameron LNGشروع ككككككفي م الثةككككككانية والثككككككالثالة  ككككككمليوا طم/السوة، ووحد  اإلس  4.5بطااة  

  إجمالية  بطااة  Freeport LNGروع  كككفي مش  الثةكككانية والثكككالثمليوا طم/السوة، ووحد  اإلسالة   8  إجمالية

 .مليوا طم/السوة 9.2

مليكككوا  87.2 بإجمكككاليأسكككتراليا دو  العكككالم مكككم حيكككث طااكككة اإلسكككالة اإلجماليكككة  تصكككد تو 

مليككوا طم/السككوة  77دولككة اطككر بطااككة تليهككا ، العالميككة% مككم الطااككة اإلنتاجيككة 19.5 تمثككمطم/السككوة 

بطااكككة إجماليكككة  مكككم مواعهكككا فكككي المرتبككة الثالثكككةالواليكككاا المتظككد   عكككةزا %، بيومكككا 17.2وبظصككة 

وبكككذلك تسكككتظوذ الكككدو  الكككثك  م تمعكككة %، 15.8مليكككوا طم/السكككوة )يشكككمم أالسككك ا( بظصكككة  71.5

ً  المسككا % مككم إجمككالي الطااككة اإلنتاجيككة للغككاز الطبيعككي 52.5علككى نظككو  . 2020نهايككة عككام  عالميككا

 .(14-3ال دو  )

فككي موككاطق العككالم المختلفككة فككي  المسككا أمككا عككم تككوزع الطااككة اإلنتاجيككة االسككمية للغككاز الطبيعككي 

المشكككا يع المرتبكككة ارولكككى عالميكككاً بعكككد تشكككغيم إلكككى  اسطلسررريموطقكككة  افكككةا ، فقكككد 2020نهايكككة عكككام 

وهككو مككا يعككاد   مليككوا طم/السككوة 177.5 بإجمككالي، علككى ةلككيج الم سككيك ال ديككد  فككي الواليككاا المتظككد 

 169.7 المظكككيط الهكككادياإلنتاجيكككة فكككي موطقكككة  بيومكككا بلغكككت الطااكككة % مكككم اإلجمكككالي العكككالمي.39.7

علككت  فقككد منطقررة الشرررا اسوسرر ، % مككم اإلجمككالي العككالمي. أمككا فككي 38 تمثككم نظككومليككوا طم/السككوة، 

 % 22.3مليكككوا طم/السكككوة لتتراجكككع حصكككتها إلكككى  99.9الطااكككة اإلنتاجيكككة اإلجماليكككة دوا تغييكككر عوكككد 

 (25-3الش م )مم اإلجمالي العالمي 
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 14-3الجدول 
 2020العالم نهاية عام توزع الطاقة اإلنتاجية االسمية للغاز الطبيعي المسال في 

 مليون طن ح السنة 

النسبة من الطاقة اإلنتاجية 
 العالمية %

الطاقة اإلنتاجية  
 المنطقة االسمية 

 مليون طن ح السنة
 الماي  الهادي  169.7 38.0
 موها:   أستراليا  87.2 19.5
 بروناي           7.2 1.6
 بابوا غيويا ال ديد           6.9 1.5
 الوالياا المتظد  )أالس ا(           1.5 0.3
 إندونيسيا           21.1 4.7
 ماليةيا           30.5 6.8
 بيرو           4.5 1.0
 ( Sakhaline وسيا )          10.8 2.4

 الشرا اسوس   99.9 22.3
 موها:  اإلما اا   5.8 1.3
 عماا         10.4 2.3

 اطر         77 17.2
 اليمم         6.7 1.5

 اسطلسي 177.5 39.69
 موها:   ال ةائر 25.3 5.7
 ار جوتيم           0.5 0.1
 مصر          12.2 2.7
 غيويا اإلستوائية          3.7 0.8
 ني يريا         22.2 5.0
 الورويج         4.2 0.9
 تريويداد وتوباغو          15.3 3.4
 أن وال          5.2 1.2

 الوالياا المتظد  )ةليج الم سيك(          69.3 15.5
  وسيا )ياما (            17.16 3.8
 ال اميروا          2.4 0.5
 االجمالي 447.1 100

   
 المصاد :    

   
  - GIIGNL, the  LNG industry, 2020 edition 
  - IGU world LNG report, 2020 edition 
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 25-3الشكل 
 المسال  الطبيعي للغاز االسمية اإلنتاجية الطاقة توزع
 2020عام نهاية المختلفة  العالم مناطق في 

 

 المصاد :    

   
  - GIIGNL, the LNG industry, 2020 edition  
  - IGU world LNG report, 2020 edition  

 المسالالطبيعي مرافئ استقبال الغاز   1-4-2

نظو    2020في نهاية عام   المسكا الغاز الطبيعي  نااكا اسكتقبا    مرافئل  السكعة التصكميميةبلو إجمالي   

ً  المسككا أي أكثر مم ضككعف الطااة اإلنتاجية االسككمية للغاز الطبيعي    ،مليوا طم/السككوة  922.7 واد   .عالميا

 ككب الكدو    إلى البظريمدولكة بعكد انضككككمكام   43إلى    المسككككا ا تفع عكدد الكدو  المسككككتو د  للغكاز الطبيعي 

 المستو د .

في   حالته الغازية  ىوإعادته إل المسكا الطااة التصكميمية لموشك ا اسكتقبا  الغاز الطبيعي    أما عم توزع

ً مظتفظكة بكا  آسرررريرا  منطقرة  فمكا زالكت ،  2020موكاطق العكالم المختلفكة في نهكايكة عكام  بطكااكة    ،لمرتبكة ارولى عكالميكا

حيكث  ،الطكااكة االجمكاليكة العكالميكةإجمكالي % مم 56.9بمكا يعكاد  نظو  مليوا طم/السككككوكة  524.8  إجمكاليكة بلغكت 

 .المسا الطبيعي السوا الرئيسية لصاد اا الغاز  ،آسيا موطقة تعد 

المحيط الهادي
38.0%

الشرق األوسط 
22.3%

األطلسي
39.7%

447.1
السنة/مليون طن
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تصككككميميكة  بطكااكة   ،اإلجمكالي العكالميمم   % 19.2وسككككبكة  ب  الثكانيكةفي المرتبكة   أو وبكا موطقكة ثم تكأتي

  الطبيعي غازارسكككواا الرئيسكككية لصكككاد اا ال  مأه  ثاني تعد هي  ، ومليوا طم/السكككوة  177.1 اد ها  إجمالية

مليوا طم/السكككوة    155.7وتأتي موطقة أمري ا الشكككمالية في المرتبة الثالثة بطااة إجمالية تبلو نظو   .المسكككا 

 %.16.9بوسبة 

  نظوفي الموطقة   المسكككا إجمالي الطااة التصكككميمية لمرافئ الغاز الطبيعي    بلووفي أمري ا ال ووبية،  

  بلوفقد    الشكككرا اروسكككطموطقة   في % مم الطااة اإلجمالية العالمية، أما3.6مليوا طم/السكككوة بوسكككبة    33.4

اإلجمالية  % مم الطااة 3.4  ما نسككككبته مليوا طم/السككككوة أي  31.7  نظوإجمالي الطااة التصككككميمية للمرافئ 

 .(26-3الش م ) .العالمية

 26-3الشكل 

 المختلفة  العالم مناطق  في المسال الطبيعي الغاز استقبال لمرافئ التصميمية الطاقة توزع
 2020 عام نهاية 

 

 

 

 

 

 

أمريكا الشمالية
16.9% أمريكا الجنوبية

3.6%

أوروبا
19.2%

آسيا
56.9%

الشرق األوسط
3.4%

922.7
السنة/مليون طن
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 2020خالل عام  العالم دول  عضفي التي شهدتها صناعة وتجارة الغاز الطبيعي فيما يلي أهم التطورات 

حية    حةمة جديد  مم مشكا يع تصكدير الغاز الطبيعي المسكا دةلت    ،الواليات المتادة اسمريكيةفي  

،  2020  وشككككركافها في كانوا الثاني/يواير  Mcdermottأعلوت شككككركة ، حيث  على مدا  العام التشككككغيم

بوالية ت سكا،، وتظميم أو  شكظوة ت ريبية مم    Free Port LNGبمشكروع    وحدة اإلسرالة الثانيةتشكغيم  

. وبتشكغيم  ذلك تشكغيم وحد  اإلسكالة الثالثة بوفس المشكروع في شكهر أيا /مايو  أعقب ، ثم  المسكا الغاز الطبيعي  

 إسكالة وحد   المشكروعمليوا طم/السكوة. كما يضكم   13.8الوحد  الثالثة، ترتفع الطااة اإلنتاجية للمشكروع إلى 

مم توفيذها وتشغيلها    االنتهاليتواع  حصلت على الموافقاا الكزمة مم الل وة الفيد الية لتوظيم الطااة، و   ابعة

 مليوا طم/السوة.  20للمشروع إلى  اإلجماليةلتصم الطااة  2023بظلو  عام 

القائم بعملياا التشككككغيم في مشككككروع    Sempra Energyوفي سككككياا متصككككم، أعلوت شككككركة 

Cameron LNG    الثكانيكةلوحكد  اإلسكككككالكة  في واليكة لويةيكانكا، عم انطكا عمليكاا التشككككغيكم الت كا ي  

قب ذلك تشكككغيم وحد  ع، ثم أمليوا طم/السكككوة  4والتي تقد  طااتها بوظو   ما ،/ذا بالمشكككروع في شكككهر آ

ى مم  لة ارولحاإلسككالة الثالثة بالمشككروع في شككهر آب/أغسككطس. وبتشككغيم الوحد  الثالثة، ي تمم تشككغيم المر

وحد    2سكتشكمم إضكافة   مليوا طم/السكوة. ومم المخطط أا يضكم المشكروع مرحلة ثانية  12.5المشكروع بطااة 

المساهموا في تطوير المشروع  ، واد حصم الشركال المسكا لتخةيم الغاز الطبيعي   جديد مسكتودعاا  و إسكالة

 على الموافقاا الكزمة مم الل وة الفيد الية لتوظيم الطااة.

انطكا  بوالية ت سكا،،   Corpus Christi LNGالمال ة لمشكروع    Cheniereشكركة أعلوت  كما 

كانوا   شككهر فيأو  شككظوة ت ريبية  تظميم  وبالمشككروع،    التشررغيل التجريبي لوحدة اإلسررالة الثالثةعملياا  

ارو  لتصكدير الغاز الطبيعي المسكا  في   المشكروع  ،Corpus Christi LNG. ويعد مشكروع  ارو /ديسكمبر

مليوا طم/السكوة    4.5مليوا طم/السكوة )  13.5بطااة إجمالية  إسكالة وحداا والية ت سكا،، وهو يضكم ثك  

 .(وحد ل م 

في شكككهر كانوا ارو /ديسكككمبر، أا   Venture Global LNGأعلوت شكككركة وفي سكككياا آةر،  

المخطط، ال دو  الةموي أسكرع مم  بوتير   تسكير    Calcasieu Pass LNGارعما  اإلنشكائية في مشكروع  

وحكداا إسككككالكة مم وحكداا المشككككروع الثمكانيكة عشككككر بظلو  موتصككككف   6حيكث يتواع االنتهكال مم تركيكب 

. ويعتمد المشكككروع على  2022على أا يبدأ التشكككغيم الت ا ي للمشكككروع بظلو  عام    2021شكككباط/فبراير  

يطاليا ومم ثم نقلها  وحداا إسكالة نموذجية ذاا طااة إنتاجية صكغير  يتم تصكويعها في و م عمم في إتركيب  

واد ل أا الشككركة إلى اعتماد هذا الووع    .إلى الوالياا المتظد  لتركيبها في مواع المشككروع في والية لويةيانا

22 
 

مليوا    10  بوظوالطااة التصكككميمية للمشكككروع    وتقد مم الوحداا لتقليم الت اليف اإلنشكككائية في مواع العمم، 

 طم/السوة.  

تصككدير الغاز الطبيعي المسككا  في الوالياا المتظد  التي دةلت حية  ، مشككا يع  15-3ال دو  يلخص 

 .2020التشغيم حتى نهاية عام 

 

 في الوالياا المتظد  ايد التشغيم : مشا يع تصدير الغاز الطبيعي المسا  15-3ال دو  

 المشروع حوحدة اإلسالة
 الطاقة التصميمية
 )ايد التشغيم( 

 المطورةالشركة  عدد وحدات اإلسالة 

Sabine Pass 27 6 Cheniere 

Corpus Chisti 13.5 3 Cheniere 

FreePort LNG 13.8 3 Mcdermott 

Cameron LNG 12.5 3 Sempra Energy 

Elba Island 2.5 10 Kinder Morgan 

 - 25 69.3 اإلجمالي

 

، وصكم المرفأ العائم السكتقبا  وتخةيم الغاز الطبيعي المسكا  وإعادته إلى الظالة الغازية  كرواتياوفي  

في  السككتيراد الغاز الطبيعي المسككا  ارو   المشككروع  في كانوا ارو /ديسككمبر. يعد المرفأ،  Krkإلى جةير  

على تمويم جةئي مم    واد حصكم مشكروع المرفأ .تر م عب/السكوةممليا    2.6وتبلو طااته التصكميمية  كرواتيا  

مليوا يو و. وبتشكككغيم    233.6مليوا يو و مم إجمالي الت لفة التي بلغت   101.4المفوضكككية ارو وبية بلو  

 توضم كرواتيا إلى م موعة الدو  المستو د  للغاز الطبيعي المسا .س، 2021المخطط أوائم عام  المرفأ

في   First Genعلى اتفااية للتطوير المشكتر  مع شكركة   Tokyo Gasواعت شكركة ،  في الفلبينو

، يقوم بموجبها ال انباا بإنشككال وتشككغيم وصككيانة مرفأ السككتقبا  نااكا الغاز الطبيعي  تشككريم ارو /أكتوبر

في  ستيراد الغاز الطبيعي المسا ال  ارو المشروع  في الفلبيم. ويعد هذا المرفأ،   Bantagasالمسا  في مديوة  

 .2022لسد احتياجاا السوا المظلي، ومم المخطط أا يدةم حية التشغيم بظلو  عام  الفلبيم
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 2020خالل عام  العالم دول  عضفي التي شهدتها صناعة وتجارة الغاز الطبيعي فيما يلي أهم التطورات 
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 مليوا طم/السوة.  20للمشروع إلى  اإلجماليةلتصم الطااة  2023بظلو  عام 

القائم بعملياا التشككككغيم في مشككككروع    Sempra Energyوفي سككككياا متصككككم، أعلوت شككككركة 

Cameron LNG    الثكانيكةلوحكد  اإلسكككككالكة  في واليكة لويةيكانكا، عم انطكا عمليكاا التشككككغيكم الت كا ي  
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 .2020التشغيم حتى نهاية عام 
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 - 25 69.3 اإلجمالي

 

، وصكم المرفأ العائم السكتقبا  وتخةيم الغاز الطبيعي المسكا  وإعادته إلى الظالة الغازية  كرواتياوفي  
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في   First Genعلى اتفااية للتطوير المشكتر  مع شكركة   Tokyo Gasواعت شكركة ،  في الفلبينو

، يقوم بموجبها ال انباا بإنشككال وتشككغيم وصككيانة مرفأ السككتقبا  نااكا الغاز الطبيعي  تشككريم ارو /أكتوبر
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 .2022لسد احتياجاا السوا المظلي، ومم المخطط أا يدةم حية التشغيم بظلو  عام  الفلبيم
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على الموافقاا الكزمة مم السككلطاا المظلية للبدل في   Exxonmobil، حصككلت شككركة فيتناموفي  

مليا  دوال . وحسب المخطط،   5في فيتوام بت لفة تةيد عم   توفيذ مظطة لتوليد ال هربال بالغاز الطبيعي المسا 

  بتوفيذ المشكروع على مرحلتيم، حيث سكيتم في المرحلة ارولى بوال مظطة بقد   أولية  Exxonmobilسكتقوم  

. أما في المرحلة الثانية، فسككيتم  2026/2027جي اواا على أا يتم االنتهال موها وتشككغيلها بظلو  عام    2.25

  . 2030جي اواا على أا يتم االنتهال موها وتشغيلها بظلو  عام  4.5لمظطة إلى  فع اد   ا

، ارا  االسكككتثما   Bonnyالوااع على جةير    NLNG، اتخذ الشكككركال في مشكككروع  نيجيرياوفي  

توفيذ وحد  اإلسككالة السككابعة في المشككروع العمكا، التي سككتسككاهم في  فع إنتاا ني يريا مم الغاز لالوهائي  

مليوا طم/السكوة. واد ن   الشكركال المشكروع في وات سكابق في   30% ليصكم إلى 35عي المسكا  بوظو  الطبي

مكدتكه   لتوفير إمكداداا الغكاز إلى الوحكد    Nigerian OilوShell و    Eniعكامكاً مع ككم مم    20توايع عقكداً 

 ال ديد .  

البدل في إنشكال ةط أنابيب السكتيراد الغاز الطبيعي مم    الباكسكتانية ار ا الظ ومة، روفي سرياا آخ

لتلبيكة الطلكب المظلي المتوكامي على الغكاز. ووفقكاً   2021كم بكدايكة مم موتصككككف عكام   1100 وسككككيكا بطو   

لكتفاا، سكتتولى شكركاا نقم الغاز المظلية في باكسكتاا ت هية ار اضكي التي سكيمر مم ةكلها الخط، بيوما  

مم ارسكواا   باتت تعد   باكسكتاا مم ال دير بالذكر أاروسكية عملياا إنشكال وتركيب الخط. سكتتولى الشكركاا ال

عبر   المسكا ، اضكطرا إلى اسكتيراد الغاز الطبيعي  إنتاجهاذاا الطلب المتوامي على الغاز، ونظراً لعدم كفاية  

 مليوا ادم م عب/اليوم. 700توايع اتفااياا يصم إجمالي القيمة التعاادية لها إلى ما يعاد  نظو 

 العر ية أهم التطورات  .2

في الدو  العربية   المسكا إجمالي الطااة اإلنتاجية االسكمية للغاز الطبيعي    اسكتقرعلى الصكعيد العربي، 

مليوا طم/السككوة، وال تةا  دولة اطر في المرتبة ارولى عربياً حيث تسككتظوذ    137.4  عود   2020نهاية عام  

% مم إجمالي الطااة اإلنتاجية في الدو  العربية، تليها ال مهو ية ال ةائرية في المرتبة  56وحدها على نسبة  

سككلطوة عماا بوسككبة  %، ثم  8.9%، ثم جمهو ية مصككر العربية في المرتبة الثالثة بوسككبة  18.4الثانية بوسككبة  

الشك م  و(  16-3ال دو  )%. 4.2% وأةيراً دولة اإلما اا العربية المتظد  بوسكبة  4.9اليمم بوسكبة  ثم  %،  7.6

(3-27). 
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  16-3الجدول  
 2020توزع الطاقة اإلنتاجية االسمية للغاز الطبيعي المسال في الدول العر ية نهاية عام 

  مليون طن ح السنة  
الطاقة اإلنتاجية النسبة من  

 العالمية %
  الدولة الطاقة اإلنتاجية االسمية 

  مليون طن ح السنة 
  اإلمارات  5.8 1.3 
  الجزائر  25.3 5.7 
  قطر  77 17.2 
  مصر 12.2 2.7 
  عمان  10.4 2.3 
  اليمن 6.7 1.5 
  االجمالي 137.4 30.7 
     
  المصاد :     
     
  - GIIGNL, the LNG industry, 2020 edition    
  - IGU world LNG report, 2020 edition    

 
 27-3الشكل 

 2020 عام نهاية  العر ية الدول في المسال الطبيعي للغاز االسمية اإلنتاجية الطاقة توزع

 

 المصاد :     

    
  - GIIGNL, the LNG industry, 2020 edition   
  - IGU world LNG report, 2020 edition   
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 2020التي شهدتها صناعة وتجارة الغاز الطبيعي في الدول العر ية خالل عام فيما يلي أهم التطورات 

 اإلمارات العر ية المتادةدولة  2-1

 االعتمكاد على وا داا الغكاز الطبيعي في تلبيكة الطلكب المظلي،  إنهكال/تقليكمل  اإلمكا اا   دولكةتخطط  

الغكاز التي توطوي على تظكديكاا    موا د تطوير  عبر  وذلكك،  2030م تفيكة ذاتيكا مم الغكاز بظلو  عكام  لتصككككب   

  (Gas Capsالقبعاا الغازية )، وتطوير  ة، وموا د الغاز غير التقليديشككديد  الظموضككةالغاز   حقو فوية مثم 

ن ظت مؤسكسكة  وفي هذا السكياا،   عكو  على ت ثيف أنشكطة البظث عم موا د غازية جديد . ،الوفطفي حقو   

اإليطالية في كانوا الثاني/يواير تظقيق أو  اكتشككال للغاز   Eniنفط الشككا اة الوطوية )سككوو ( مع شككري تها  

  Eni. وتعتةم  2019ب التي فازا بها في عام  -عاماً في موطقة االمتياز  37"مظاني" في إما   الشكككا اة موذ 

مليوا ادم م عب/اليوم. واد   125 بمعد   2021عام    مطلع  على اإلنتاا  هووضكعاإلسكراع بخطة تطوير الظقم 

تأجم ذلك ، ل م 2020طط اإلسراع بتطوير االكتشال ال ديد لوضعه على اإلنتاا ابم نهاية عام  كاا مم المخ

أ سككت  في سككياا آةر،  (.19-بسككبب اروضككاع االاتصككادية التي تسككببت فيها جائظة فيرو، كو ونا )كوفيد 

  السكطظي على شكركة  "موفاييد "مشكروع مرفق تخةيم غاز  عقد توفيذ  مؤسكسكة نفط الشكا اة الوطوية )سكوو (  

Petrofac    مليوا ادم م عب/اليوم، وذلك لتةويد إما   الشكككا اة   200والذي يسكككم  باسكككتقبا  وتظرير نظو

بإمداداا الغاز الطبيعي وات الظاجة بشك م  ئيسكي، وبقية اإلما اا في دولة اإلما اا، ويتضكمم المشكروع  

  50، بت لفة  م أ بعة آبا  بظقم "موفاييد"موشكككأ  عالية الضكككغط وةط أنابيب عالي الضكككغط، وةطوط تدفق م

 . مليوا دوال 

تظقيق اكتشكككال ضكككخم للغاز في الموطقة  أعلوت دولة اإلما اا في شكككباط/فبراير    ،آةروفي تطو   

  80" ويضكككم مخةوا مم الغاز يقد  بوظو  جبل علي" اسكككمالوااعة بيم إما   أبو عبي وإما   دبي أطلق عليه  

عبي الوطوية   اتفااية للتعاوا االسكتراتي ي بيم شكركة بترو  أبوتريليوا ادم م عب. وعلى أثر ذلك، تم توايع  

 تطوير االكتشال ال ديد.، تهدل إلى (هيئة دبي للت هيةاا )و (أدنو )

غير التقليكدي مم موطقكة    بكدايكة إنتكاا الغكازفي تشككككريم الثكاني/نوفمبر،    "أدنو "شككككرككة  أعلوكت  كمكا  

بكدولكة اإلمكا اا. ويكأتي هكذا و المشككككروع ارو  إلنتكاا الغكاز مم الموا د غير التقليكديكة  "الرويس ديكاب"، وه

  Total% مم حقوا االمتياز بالموطقة إلى شككككركة 40التطو  الهام بعد سككككوتيم فقط مم مو  أدنو  حصككككة 

 .  2030مليا  ادم م عب/اليوم مم الموطقة بظلو  عام  1نظو  إنتاا أدنو ةم توتعية. الفرنس
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ارلمانية أا مشروع تطوير حقم "غشا" للغاز   Wintershall Deaوفي سياا متصم، كشفت شركة 

ارعما  اإلنشكككائية بشككك م موتظم ضكككمم تطوير ال ة  الةموي حيث ت ري   ال دو الظامضكككي تسكككير وفق  

ع. يهدل االصكككطواعية العشكككر التي سكككتقام عليها مرافق الظفر والمعال ة في المراحم المقبلة مم المشكككرو

مليا  ادم م عب/اليوم مم الغاز مم موطقة "غشككا" للغاز الظامضككي ويشككرل    1.5المشككروع إلى إنتاا نظو  

( أدنو   مم  م وا  ائتكل  تطوير   و  55على   ،)%Eni  (25)%  و  ،Wintershall  (10  ،)%  وOMV  

 . 2022%( ومم المخطط دةوله على اإلنتاا بظلو  عام 5) Lukoil %( و5)

وفي سككياا آةر، واعت شككركة أدنو  للغاز الطبيعي المسككا  في تشككريم الثاني/نوفمبر على اتفاايتيم  

  مليوا طم/السوة مم الغاز الطبيعي المسا  مم مظطة أدجاز، حيث أبرمت االتفااية ارولى مع  2.55لبيع نظو  

، ولمد  سكبع سكوواا. أما 2022مليوا طم/السكوة ويسكري العمم بها بداية مم عام    1.8بإجمالي    Vitolشكركة 

مليوا طم/السككككوكة وتغطي عكامي    0.75الفرنسككككيكة بكإجمكالي    Totalشككككرككة  االتفكاايكة الثكانيكة، فكأبرمتهكا مع  

 . 2022و2021

 مملكة البارين 2-2

 "الظد "موطقة  في  مرفأ اسكككتيراد الغاز الطبيعي المسكككا بو اح تشكككغيم مشكككروع  في تطو  الفت، تم  

شكظوة الغاز الطبيعي    وضك االةتبا اا التشكغيلية في المرحلة الت ريبية   إجرال، بعد الصكواعية بممل ة البظريم

يذكر أا المشككروع    .2020موتصككف فبراير  -  2019في شككب ة الغاز المظلية بداية نوفمبر المسككا  الت ريبية

مع أنابيب تظت   وموصككة م او   لتبخير الغاز الطبيعي المسككا  إلى الظالة الغازية  م عائمةوحد  تخةييضككم  

المال لوقم الغاز مم الوحد  إلى الشكاطئ الذي يضكم تسكهيكا السكتكم الغاز وإنتاا الويتروجيم. وتصكم سكعة 

وبسككبب عدم     عب/اليوم.مليوا ادم م  800مليوا ادم م عب/اليوم اابلة للتوسككع مسككتقبكً إلى   400المرفأ إلى  

السككككتيراد الغكاز الطبيعي في ممل كة البظريم، تم إيقكال المرفكأ مؤاتكاً عم   في الواكت الراهموجود حكاجكة فعليكة  

تأجير السكككفيوة المسكككتخدمة في تم  التشكككغيم و  ت اليفلتقليم    2020موتصكككف عام  في العمم كما هو مخطط له 

لفتر     التأجير عقد   أو يتم ت ديد   2021نيسكككاا/أبريم  هر  شكككتعود للعمم في  على أا ،المرفأ لمد  سكككتة أشكككهر

 .أةرى

 الجمهورية التونسية 2-3

س  جووب تون في مظافظة تطاويم    "نوا  "مشككروع تطوير حقم    في شككهر شككباط/فبراير، بدأ تشككغيم

مليوا ادم م عب/اليوم    95تبلو الطااة اإلنتاجية للمشكروع نظو    .مليا  دوال   1.2والذي تقد  اسكتثما اته بوظو  
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، كما سكيسكاهم المشكروع حا  تشكغيله ب امم طااته  إنتاا تونس مم الغاز الطبيعي% مم  50يعاد  نظو   تمثم ما

تونس بوسبة  في   ع ة الطااةيخفض  مم غاز البترو  المسا ، ويتواع أا    ي/ب   3200اإلنتاجية في إنتاا نظو  

  ةط أنابيب   ومد  ،ظقممعال ة مركةية في الإنشال مظطة    تضمم"  نوا  "يذكر أا مشروع تطوير حقم   %.20

تصككككم سككككعته    ةمديوكة اابس السككككاحليك مم مظطكة المعكال كة المركةية إلىكم   370  طو و  بوصككككة  24بقطر  

والمؤسسة  الومسكاوية    OMV، ويشكا   في تطوير  كم مم شكركة  مليوا ادم م عب/اليوم  370التصكميمية إلى 

 ، وهو المشروع االستثما ي اركبر في تونس.% ل م موهما50التونسية لألنشطة البترولية بظصة 

 الديمقراطية الشعبية الجمهورية الجزائرية 2-4

في مشكروع    متسكا عةبوتير   ، أا العمم يسكير  Sunny Hillشكباط/فبراير، أعلوت شكركة   شكهر في

حسككب   2022حو  إليةي، على أا يدةم المشككروع حية التشككغيم بظلو  عام  ي فتطوير عيم تسككيله للغاز 

مليا  متر م عب/السككوة، ويشككا   في   3.5. تبلو الطااة التصككميمية للمشككروع نظو  البرنامج الةموي المخطط

 %Enel (18.375)%( و 38.25) Sunny Hill%(، و 43.375تطوير  كونسو تيوم يضم سوناطرا  )

إنتاا الغاز مم حقم   وصككو  معد   عم  Neptune Energy  أعلوت شككركةآذا /ما ،،   وفي شككهر

أشككهر مم    بضككعة بعد   مليا  متر م عب/السككوة  4.5  بوظو  والتي تقد   ، إلى طااته اإلنتاجية القصككوى  "تواا"

كونسكككو تيوم يضكككم شكككركة    شكككرل على تطوير.  يذكر أا المشكككروع ي2019بداية تشكككغيله أواةر عام  

تقوم  شكروع يضكم مرحلة ثانية  موال. على التوالي  % 35/65بظصكة  Neptune Energyة  كسكوناطرا ، وشكر

مليا  متر م عب/السكوة لفتر     4.5تطوير عد  حقو  للغاز لضكماا اسكتمرا ية اإلنتاا مم المشكروع عود    على

 سوة. 20

على شكككب ة الغاز   GR-7نيسكككاا/أبريم، أعلوت شكككركة سكككوناطرا   بط ةط نقم الغاز شكككهر وفي  

مليا  متر م عب/السكككوة. سكككيسكككتخدم الخط في نقم الغاز مم م موعة مم حقو  الغاز  4المظلي بطااة أولية  

  377 الخط إلىويصكككم طو  في حاسكككي الرمم،    الت ميع مركةالوااعة في موطقة جووب غرب ال ةائر إلى 

(. ومم المتواع أا SWGPال ةائر )المرحلكة الثكانيكة مم مشككككروع تطوير الغكاز جووب غرب  يمثكم، وهو  كم

 .2022يتم االنتهال مم تطوير الظقو  التي ستغذي الخط ال ديد بظلو  موتصف عام 
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 المملكة العر ية السعودية 2-5

دةو  معمم غاز الفاضلي حية التشغيم عم ااتراب ،  أيا /مايوفي أعلوت شكركة " أ ام و السكعودية"  

تقد  طااة معمم "الفاضكلي" بظوالي  ال امم باسكت ما  تشكغيم كافة وحداا المعال ة بالمعمم حسكب المخطط. 

 مم حقكم المصككككاحكب الغكاز غير إنتكاا  مممليكا  اكدم م عكب/اليوم   2  لمعكال كة نظومليكا  اكدم م عكب/اليوم،  2.5

  الخرسككككانية غاز غير المصككككاحب مم حقملمعال ة المليوا ادم م عب/اليوم    500  ، ونظوالبظري  الظصككككبة

مليكا  ادم م عكب/اليوم مم الغكاز المسككككوا لضككككخكه في الشككككب كة،    1.5إنتكاا نظو  إلى  ويهكدل الم مع .البري

مليوا اكدم م عكب/اليوم كواود غكازي لتغكذيكة مظطكة للتوليكد المةدوا لل هربكال لتلبيكة    470بكاإلضكككككافكة إلى  

طم/اليوم    400مي اواا إلى الشككب ة، باإلضككافة إلى    1100ياجاا المعمم مم الطااة ال هربائية وتصككدير  احت

عوصكراً  ئيسكياً في شكب ة الغاز الرئيسكية   يمثم  "الفاضكلي"أا معمم    "أ ام و"مم ال بريت. وأوضكظت شكركة 

يكذكر أا شككككرككة أ ام و   م عكب/اليوم.مليكا  اكدم    18طكااكة المعكال كة بكالممل كة إلى   وبتشككككغيلكه ترتفعبكالممل كة، 

ارةير  مم ةك  تشغيم ثك  معامم   السوواا ار بعمليا  ادم م عب/اليوم في   5ن ظت في إضافة أكثر مم 

  75مليكا  اكدم م عكب/اليوم، ومعمكم غكاز "مكديم" بطكااكة  2.5معكال كة جكديكد  هي معمكم غكاز "واسككككط" بطكااكة  

كما تعمم الشكركة على إضكافة معمم جديد للغاز في   م "الفاضكلي".مليوا ادم م عب/اليوم، باإلضكافة إلى معم

اإلسكبانية   "  Tecnicas Reunidas مليا  ادم م عب/اليوم، وتقوم على توفيذ  شكركة "  2.5"تواجيب" بطااة  

 .2019بموجب عقد أبرمته في وات سابق مم عام 

واعت شككككركة " أ ام و وعلى صككككعيد االسككككتثما اا الخا جية في م ا  الغاز الطبيعي المسككككا ،  

قضككي  ي،  Sempraمع شككركةاتفاا مشككا كة في المشككروع على ،  2020  كانوا الثاني/يوايرفي السككعودية"  

بوالية ت سكا،    المسكا إلنتاا وتصكدير الغاز الطبيعي    Port Arthurمليوا طم/السكوة مم مشكروع   5بشكرال 

المرحلة ارولى مم    في  % 25بوسككبة   شككركة "أ ام و"وبموجب االتفاا، سككتسككتثمر  عاماً.    20لمد     ارمري ية

زياد  وحداا اإلسككالة   مع إم انيةمليوا طم/السككوة،    11وحدتي إسككالة بطااة إجمالية  التي سككتضككم المشككروع 

تفاا  ويأتي هذا االمليوا طم/السكوة.    45إلى    اإلجماليةااته وحداا ليصكم إجمالي ط  8بالمشكروع مسكتقبكً إلى  

 بعض سككككت مكا   ال، ول م ال يةا  بظكاجكة  2019تفعيكً التفكاايكة  فو، أاكم تم توايعهكا بيم ال كانبيم عكام  

  ارطرال المواعة للوصم إلى اتفاا نهائي. اإلجرالاا والموافقاا الكزمة بيم 
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، كما سكيسكاهم المشكروع حا  تشكغيله ب امم طااته  إنتاا تونس مم الغاز الطبيعي% مم  50يعاد  نظو   تمثم ما

تونس بوسبة  في   ع ة الطااةيخفض  مم غاز البترو  المسا ، ويتواع أا    ي/ب   3200اإلنتاجية في إنتاا نظو  

  ةط أنابيب   ومد  ،ظقممعال ة مركةية في الإنشال مظطة    تضمم"  نوا  "يذكر أا مشروع تطوير حقم   %.20

تصككككم سككككعته    ةمديوكة اابس السككككاحليك مم مظطكة المعكال كة المركةية إلىكم   370  طو و  بوصككككة  24بقطر  

والمؤسسة  الومسكاوية    OMV، ويشكا   في تطوير  كم مم شكركة  مليوا ادم م عب/اليوم  370التصكميمية إلى 

 ، وهو المشروع االستثما ي اركبر في تونس.% ل م موهما50التونسية لألنشطة البترولية بظصة 

 الديمقراطية الشعبية الجمهورية الجزائرية 2-4

في مشكروع    متسكا عةبوتير   ، أا العمم يسكير  Sunny Hillشكباط/فبراير، أعلوت شكركة   شكهر في

حسككب   2022حو  إليةي، على أا يدةم المشككروع حية التشككغيم بظلو  عام  ي فتطوير عيم تسككيله للغاز 

مليا  متر م عب/السككوة، ويشككا   في   3.5. تبلو الطااة التصككميمية للمشككروع نظو  البرنامج الةموي المخطط

 %Enel (18.375)%( و 38.25) Sunny Hill%(، و 43.375تطوير  كونسو تيوم يضم سوناطرا  )

إنتاا الغاز مم حقم   وصككو  معد   عم  Neptune Energy  أعلوت شككركةآذا /ما ،،   وفي شككهر

أشككهر مم    بضككعة بعد   مليا  متر م عب/السككوة  4.5  بوظو  والتي تقد   ، إلى طااته اإلنتاجية القصككوى  "تواا"

كونسكككو تيوم يضكككم شكككركة    شكككرل على تطوير.  يذكر أا المشكككروع ي2019بداية تشكككغيله أواةر عام  

تقوم  شكروع يضكم مرحلة ثانية  موال. على التوالي  % 35/65بظصكة  Neptune Energyة  كسكوناطرا ، وشكر

مليا  متر م عب/السكوة لفتر     4.5تطوير عد  حقو  للغاز لضكماا اسكتمرا ية اإلنتاا مم المشكروع عود    على

 سوة. 20

على شكككب ة الغاز   GR-7نيسكككاا/أبريم، أعلوت شكككركة سكككوناطرا   بط ةط نقم الغاز شكككهر وفي  

مليا  متر م عب/السكككوة. سكككيسكككتخدم الخط في نقم الغاز مم م موعة مم حقو  الغاز  4المظلي بطااة أولية  

  377 الخط إلىويصكككم طو  في حاسكككي الرمم،    الت ميع مركةالوااعة في موطقة جووب غرب ال ةائر إلى 

(. ومم المتواع أا SWGPال ةائر )المرحلكة الثكانيكة مم مشككككروع تطوير الغكاز جووب غرب  يمثكم، وهو  كم

 .2022يتم االنتهال مم تطوير الظقو  التي ستغذي الخط ال ديد بظلو  موتصف عام 
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دةو  معمم غاز الفاضلي حية التشغيم عم ااتراب ،  أيا /مايوفي أعلوت شكركة " أ ام و السكعودية"  

تقد  طااة معمم "الفاضكلي" بظوالي  ال امم باسكت ما  تشكغيم كافة وحداا المعال ة بالمعمم حسكب المخطط. 

 مم حقكم المصككككاحكب الغكاز غير إنتكاا  مممليكا  اكدم م عكب/اليوم   2  لمعكال كة نظومليكا  اكدم م عكب/اليوم،  2.5

  الخرسككككانية غاز غير المصككككاحب مم حقملمعال ة المليوا ادم م عب/اليوم    500  ، ونظوالبظري  الظصككككبة

مليكا  ادم م عكب/اليوم مم الغكاز المسككككوا لضككككخكه في الشككككب كة،    1.5إنتكاا نظو  إلى  ويهكدل الم مع .البري

مليوا اكدم م عكب/اليوم كواود غكازي لتغكذيكة مظطكة للتوليكد المةدوا لل هربكال لتلبيكة    470بكاإلضكككككافكة إلى  

طم/اليوم    400مي اواا إلى الشككب ة، باإلضككافة إلى    1100ياجاا المعمم مم الطااة ال هربائية وتصككدير  احت

عوصكراً  ئيسكياً في شكب ة الغاز الرئيسكية   يمثم  "الفاضكلي"أا معمم    "أ ام و"مم ال بريت. وأوضكظت شكركة 

يكذكر أا شككككرككة أ ام و   م عكب/اليوم.مليكا  اكدم    18طكااكة المعكال كة بكالممل كة إلى   وبتشككككغيلكه ترتفعبكالممل كة، 

ارةير  مم ةك  تشغيم ثك  معامم   السوواا ار بعمليا  ادم م عب/اليوم في   5ن ظت في إضافة أكثر مم 

  75مليكا  اكدم م عكب/اليوم، ومعمكم غكاز "مكديم" بطكااكة  2.5معكال كة جكديكد  هي معمكم غكاز "واسككككط" بطكااكة  

كما تعمم الشكركة على إضكافة معمم جديد للغاز في   م "الفاضكلي".مليوا ادم م عب/اليوم، باإلضكافة إلى معم

اإلسكبانية   "  Tecnicas Reunidas مليا  ادم م عب/اليوم، وتقوم على توفيذ  شكركة "  2.5"تواجيب" بطااة  

 .2019بموجب عقد أبرمته في وات سابق مم عام 

واعت شككككركة " أ ام و وعلى صككككعيد االسككككتثما اا الخا جية في م ا  الغاز الطبيعي المسككككا ،  

قضككي  ي،  Sempraمع شككركةاتفاا مشككا كة في المشككروع على ،  2020  كانوا الثاني/يوايرفي السككعودية"  

بوالية ت سكا،    المسكا إلنتاا وتصكدير الغاز الطبيعي    Port Arthurمليوا طم/السكوة مم مشكروع   5بشكرال 

المرحلة ارولى مم    في  % 25بوسككبة   شككركة "أ ام و"وبموجب االتفاا، سككتسككتثمر  عاماً.    20لمد     ارمري ية

زياد  وحداا اإلسككالة   مع إم انيةمليوا طم/السككوة،    11وحدتي إسككالة بطااة إجمالية  التي سككتضككم المشككروع 

تفاا  ويأتي هذا االمليوا طم/السكوة.    45إلى    اإلجماليةااته وحداا ليصكم إجمالي ط  8بالمشكروع مسكتقبكً إلى  

 بعض سككككت مكا   ال، ول م ال يةا  بظكاجكة  2019تفعيكً التفكاايكة  فو، أاكم تم توايعهكا بيم ال كانبيم عكام  

  ارطرال المواعة للوصم إلى اتفاا نهائي. اإلجرالاا والموافقاا الكزمة بيم 
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مليكا  اكدم م عكب/اليوم لتلبيكة    1.2  ارابكةإلضككككافكة  تقوم وزا   الوفط بتوفيكذ عكد  مشككككروعكاا للغكاز  

طاع ال هربال. وفي مقدمة هذ  المشككا يع، مشككروع جديد يقضككي بإضككافة  ااحتياجاا السككوا المظلي ةاصككة 

موطقكة    فيغكاز البصككككر     م معمليوا اكدم م عكب/اليوم في    400نظو  بطكااكة إجمكاليكة    وحكدتيم جكديكدتيم

في ، واد جرى اتخاذ ارا  االسككتثما  الوهائي إلضككافة الوحدتيم  العراا"أ طاوى" بمظافظة البصككر  جووب  

  1.4إلى    للم مع، لترتفع الطكااكة ال ليكة 2023، ويتواع االنتهكال مم توفيكذهم وتشككككغيلهم بوهكايكة عكام 2019عكام  

 .مليا  ادم م عب/اليوم

 ً السكتثما  غاز حقم الظلفاية  جديد م مع   إنشكالمشكا يع أةرى مخطط توفيذها موها   حةمة  وهوا  أيضكا

كما .  2022، ويتواع تشكككغيله بظلو  عام  اليوممليوا ادم م عب/  300بطااة تصكككميمية    في مظافظة ميسكككاا

،  " م ووا "،  "1–القرنكة    "غرب مم حقو   سككككتثمكا  الغكاز المصكككككاحكب  الي رى الت هية لمشككككروع جكديكد  

بطااة أولية تصم إلى ،  العرااموطقة "أ طاوى" بمظافظة البصر  جووب   في  اللظيس"، "الطوبة"، "الصبا""

  "غاز ال ووب "شركة . وكانت  مستقبكً اليوم  /مليوا ادم م عب   600، وصوالً إلى  اليوم/مليوا ادم م عب   300

مظطكة لمعكال كة لبوكال  ، ارمري يكة  Honeywellمكذكر  تفكاهم مع شككككرككة    2019عكام  في    اكد واعكت   الظ وميكة

على أا ت وا في حية التشككغيم بظلو  عام    في المرحلة ارولى  اليوم/مليوا ادم م عب   300الغاز بطااة أولية  

2022.  

 قطر دولة  2-7

التخةيوية في موانئ    اا ن ظت شركة اطر للبترو  على مدا  العام في توايع عد  اتفااياا لظ ة السع

اتفاااً مع    "اطر للبترو "واعت شكككركة للغاز الطبيعي المسكككا  في ارسكككواا ارو وبية. ففي شكككباط/فبراير،  

السككتقبا  وتخةيم الغاز الطبيعي المسككا  وإعادته    Motoi-de-Bretagneالمشككغلة لميوال    Elengyشككركة  

  مليوا طم/السكوة 3طر للبترو ، باسكتخدام ما يقا ب  تقوم اللظالة الغازية في فرنسكا. وبموجب االتفاا، سكول 

وجهكة جكديكد  لصككككاد اا اطر للبترو  مم الغكاز الطبيعي   وهو مكا ي علكه،  2035مم سككككعكة الميوكال حتى عكام  

المسكا  إلى أو وبا. وتأتي االتفااية في أعقاب عملية توافسكية  سكمية تم إجرافها ةك  الوصكف الثاني مم العام  

  "اطر للبترو  "وفي تشككريم ارو /أكتوبر، واعت شككركة  .وفقا لقواعد الل وة الفرنسككية لتوظيم الطااة  2019

تقبا  وتخةيم الغاز الطبيعي  السكك  LNG  Greenالشككركة المشككغلة لميوال  National Gridع شككركة  اتفاااً م

ً  25مم سعة الميوال لمد   مليوا طم/السوة 7.2لظ ة نظو في بريطانيا  المسا  وإعادته للظالة الغازية   .عاما

30 
 

لةيككاد  إنتاجككه  "الشككما "فككي إطككا  االسككتعداداا لتوفيككذ المشككروع التوسككعي العمكككا فككي حقككم و

 126مليككوا طم/السككوة إلككى  77مككم  فككي دولككة اطككر المسككا الطااككة اإلنتاجيككة للغككاز الطبيعككي  لرفككع

يونيكككو اتفاايكككة /حةيرااشكككركة " اطكككر للبتكككرو " فكككي ، أبرمكككت 2027بظلكككو  عكككام  مليكككوا طم/السكككوة

بظلككو  عككام  الطبيعككي المسككا ناالككة جديككد  للغككاز  100ضككخمة مككع ثككك  شككركاا كو يككة لبوككال أكثككر مككم 

لتظككم مظككم الوككااكا . وسككول تسككتخدم بعككض الوككااكا ال ديككد  مليككا  دوال  19بت لفككة إجماليككة  2027

صككواعة، وبككدةو  الالقديمككة التككي ال تككةا  بالخدمككة. وتعككد هككذ  االتفاايككة اركبككر مككم نوعهككا فككي تككا ي  

% مكككم طااكككة نقكككم الغكككاز 60نظكككو علكككى  "اطكككر للبتكككرو " ستسكككتظوذ الوكككااكا ال ديكككد  فكككي الخدمكككة 

كككدا عةمهككا علككى أ "اطككر للبتككرو " جككدير بالككذكر أا .2027الطبيعككي المسككا  عالميككاً بظلككو  عككام 

المضككي اككدمها فككي توفيككذ مشككروع توسككعة حقككم الشككما   غككم التككداعياا التككي تسككببت بهككا جائظككة فيككرو، 

 (.19-كو ونا )كوفيد 

  دولة الكويت  2-8

  3في كانوا الثاني/يواير، واعت مؤسكسكة البترو  ال ويتية مع شكركة اطر للبترو  على عقد السكتيراد  

عاماً. يذكر أا اطر للبترو  كانت اد أبرمت اتفاااً سكابقاً    15لمد   المسكا مليوا طم/السكوة مم الغاز الطبيعي  

 .2020-2016وذلك ةك  الفتر   ا المسمليوا طم/السوة مم الغاز الطبيعي  0.5تقوم بموجبه بتصدير نظو 

  DEFSAمع شركة   شكركة ال ويتية للصكواعاا البترولية المت املة "كيبك"في تطو  الفت، واعت الو

اسككتيراد الغاز الطبيعي المسككا  بموطقة الةو   مرفأفي كانوا ارو /ديسككمبر، عقد تشككغيم صككيانة  اليونانية  

مليوا دوال  لمد  سكككت سكككوواا. وتعد شكككركة    106بقيمة تعاد    2021يف عام  صكككوالمةمع تشكككغيله في 

DEFSA   اسككتيراد  مرافئالمشككغلة لشككب ة الغاز الطبيعي في اليوناا ولديها ةبر  واسككعة في عملياا تشككغيم

  22الةو  تسككم  باسككتقبا  ما يعاد  نظو    لمرفأفي أو وبا. يذكر أا الطااة التصككميمية    المسككا الغاز الطبيعي  

السككتقبا  أكبر نااكا الغاز الطبيعي     صككيف بظري  2وتضككم  ي المسككا ، يعمليوا طم/السككوة مم الغاز الطب

 عب.ألف متر م  225صها يج تخةيم سعة الواحد موها  8كيو ماكس(، باإلضافة إلى  مم طراز) المسا 

 دولة ليبيا  2-9

أنها اتخذا ةطواا لتوفيذ مشكككا يع  بصكككرحت شكككركة مليته للوفط والغاز في كانوا ارو /ديسكككمبر  

ابالة   حو  صككككبراتة البظري في (  A&Eشككككروع تطوير التركيبيم البظرييم )  عمكاة للغاز في مقدمتها م
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مليكا  اكدم م عكب/اليوم لتلبيكة    1.2  ارابكةإلضككككافكة  تقوم وزا   الوفط بتوفيكذ عكد  مشككككروعكاا للغكاز  

طاع ال هربال. وفي مقدمة هذ  المشككا يع، مشككروع جديد يقضككي بإضككافة  ااحتياجاا السككوا المظلي ةاصككة 

موطقكة    فيغكاز البصككككر     م معمليوا اكدم م عكب/اليوم في    400نظو  بطكااكة إجمكاليكة    وحكدتيم جكديكدتيم

في ، واد جرى اتخاذ ارا  االسككتثما  الوهائي إلضككافة الوحدتيم  العراا"أ طاوى" بمظافظة البصككر  جووب  

  1.4إلى    للم مع، لترتفع الطكااكة ال ليكة 2023، ويتواع االنتهكال مم توفيكذهم وتشككككغيلهم بوهكايكة عكام 2019عكام  

 .مليا  ادم م عب/اليوم

 ً السكتثما  غاز حقم الظلفاية  جديد م مع   إنشكالمشكا يع أةرى مخطط توفيذها موها   حةمة  وهوا  أيضكا

كما .  2022، ويتواع تشكككغيله بظلو  عام  اليوممليوا ادم م عب/  300بطااة تصكككميمية    في مظافظة ميسكككاا

،  " م ووا "،  "1–القرنكة    "غرب مم حقو   سككككتثمكا  الغكاز المصكككككاحكب  الي رى الت هية لمشككككروع جكديكد  

بطااة أولية تصم إلى ،  العرااموطقة "أ طاوى" بمظافظة البصر  جووب   في  اللظيس"، "الطوبة"، "الصبا""

  "غاز ال ووب "شركة . وكانت  مستقبكً اليوم  /مليوا ادم م عب   600، وصوالً إلى  اليوم/مليوا ادم م عب   300

مظطكة لمعكال كة لبوكال  ، ارمري يكة  Honeywellمكذكر  تفكاهم مع شككككرككة    2019عكام  في    اكد واعكت   الظ وميكة

على أا ت وا في حية التشككغيم بظلو  عام    في المرحلة ارولى  اليوم/مليوا ادم م عب   300الغاز بطااة أولية  

2022.  
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التخةيوية في موانئ    اا ن ظت شركة اطر للبترو  على مدا  العام في توايع عد  اتفااياا لظ ة السع

اتفاااً مع    "اطر للبترو "واعت شكككركة للغاز الطبيعي المسكككا  في ارسكككواا ارو وبية. ففي شكككباط/فبراير،  

السككتقبا  وتخةيم الغاز الطبيعي المسككا  وإعادته    Motoi-de-Bretagneالمشككغلة لميوال    Elengyشككركة  

  مليوا طم/السكوة 3طر للبترو ، باسكتخدام ما يقا ب  تقوم اللظالة الغازية في فرنسكا. وبموجب االتفاا، سكول 

وجهكة جكديكد  لصككككاد اا اطر للبترو  مم الغكاز الطبيعي   وهو مكا ي علكه،  2035مم سككككعكة الميوكال حتى عكام  

المسكا  إلى أو وبا. وتأتي االتفااية في أعقاب عملية توافسكية  سكمية تم إجرافها ةك  الوصكف الثاني مم العام  

  "اطر للبترو  "وفي تشككريم ارو /أكتوبر، واعت شككركة  .وفقا لقواعد الل وة الفرنسككية لتوظيم الطااة  2019

تقبا  وتخةيم الغاز الطبيعي  السكك  LNG  Greenالشككركة المشككغلة لميوال  National Gridع شككركة  اتفاااً م

ً  25مم سعة الميوال لمد   مليوا طم/السوة 7.2لظ ة نظو في بريطانيا  المسا  وإعادته للظالة الغازية   .عاما
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لةيككاد  إنتاجككه  "الشككما "فككي إطككا  االسككتعداداا لتوفيككذ المشككروع التوسككعي العمكككا فككي حقككم و

 126مليككوا طم/السككوة إلككى  77مككم  فككي دولككة اطككر المسككا الطااككة اإلنتاجيككة للغككاز الطبيعككي  لرفككع

يونيكككو اتفاايكككة /حةيرااشكككركة " اطكككر للبتكككرو " فكككي ، أبرمكككت 2027بظلكككو  عكككام  مليكككوا طم/السكككوة

بظلككو  عككام  الطبيعككي المسككا ناالككة جديككد  للغككاز  100ضككخمة مككع ثككك  شككركاا كو يككة لبوككال أكثككر مككم 

لتظككم مظككم الوككااكا . وسككول تسككتخدم بعككض الوككااكا ال ديككد  مليككا  دوال  19بت لفككة إجماليككة  2027

صككواعة، وبككدةو  الالقديمككة التككي ال تككةا  بالخدمككة. وتعككد هككذ  االتفاايككة اركبككر مككم نوعهككا فككي تككا ي  

% مكككم طااكككة نقكككم الغكككاز 60نظكككو علكككى  "اطكككر للبتكككرو " ستسكككتظوذ الوكككااكا ال ديكككد  فكككي الخدمكككة 

كككدا عةمهككا علككى أ "اطككر للبتككرو " جككدير بالككذكر أا .2027الطبيعككي المسككا  عالميككاً بظلككو  عككام 

المضككي اككدمها فككي توفيككذ مشككروع توسككعة حقككم الشككما   غككم التككداعياا التككي تسككببت بهككا جائظككة فيككرو، 

 (.19-كو ونا )كوفيد 
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  3في كانوا الثاني/يواير، واعت مؤسكسكة البترو  ال ويتية مع شكركة اطر للبترو  على عقد السكتيراد  

عاماً. يذكر أا اطر للبترو  كانت اد أبرمت اتفاااً سكابقاً    15لمد   المسكا مليوا طم/السكوة مم الغاز الطبيعي  

 .2020-2016وذلك ةك  الفتر   ا المسمليوا طم/السوة مم الغاز الطبيعي  0.5تقوم بموجبه بتصدير نظو 

  DEFSAمع شركة   شكركة ال ويتية للصكواعاا البترولية المت املة "كيبك"في تطو  الفت، واعت الو

اسككتيراد الغاز الطبيعي المسككا  بموطقة الةو   مرفأفي كانوا ارو /ديسككمبر، عقد تشككغيم صككيانة  اليونانية  

مليوا دوال  لمد  سكككت سكككوواا. وتعد شكككركة    106بقيمة تعاد    2021يف عام  صكككوالمةمع تشكككغيله في 

DEFSA   اسككتيراد  مرافئالمشككغلة لشككب ة الغاز الطبيعي في اليوناا ولديها ةبر  واسككعة في عملياا تشككغيم

  22الةو  تسككم  باسككتقبا  ما يعاد  نظو    لمرفأفي أو وبا. يذكر أا الطااة التصككميمية    المسككا الغاز الطبيعي  

السككتقبا  أكبر نااكا الغاز الطبيعي     صككيف بظري  2وتضككم  ي المسككا ، يعمليوا طم/السككوة مم الغاز الطب

 عب.ألف متر م  225صها يج تخةيم سعة الواحد موها  8كيو ماكس(، باإلضافة إلى  مم طراز) المسا 

 دولة ليبيا  2-9

أنها اتخذا ةطواا لتوفيذ مشكككا يع  بصكككرحت شكككركة مليته للوفط والغاز في كانوا ارو /ديسكككمبر  

ابالة   حو  صككككبراتة البظري في (  A&Eشككككروع تطوير التركيبيم البظرييم )  عمكاة للغاز في مقدمتها م



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
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لإليفال بمتطلباا االسكتهك     مليوا ادم م عب/اليوم  760 تصكم إلى إجمالية  بقد   إنتاجية  ،سكواحم "طرابلس"

  Eniالمؤسكسكة الوطوية للوفط وشكركة   مميذكر أا المشكروع اد حصكم على موافقاا أولية    المظلي والتصكدير.

مليوا ادم م عب/اليوم مم الغاز مم    160إلى ضك  نظو   يهدل  . وهو2019اإليطالية في وات سكابق مم عام  

التركيب "أ" إلى موصكككة "صكككبراته" الم او   في حقم بظر السككككم البظري للمعال ة ارولية، ثم نقم الغاز 

أما التركيب "هككك" فسيتضمم إنشال موصة إنتاا   المعالج عبر ةط أنابيب إلى مظطة "مليته" الوااعة على البر.

مم المت ثفكاا لضككككخهم مبكاشككككر  إلى   ي/ب   ألف 28ومليوا اكدم م عكب/اليوم مم الغكاز،   600بظريكة بطكااكة  

أا يبكدأ   ومم المتواع  مليكا  دوال ،  5.6، وتقكد  الت لفكة اإلجمكاليكة للمشككككروع بوظو  مظطكة "مليتكه" للمعكال كة

 على التوالي.  2024و  2022اإلنتاا مم التركيب "أ" والتركيب "هك" بظلو  عام 

 جمهورية مصر العر ية 2-10

 صكديق  واود   باعتبا   الغاز اسكتخدام في  بالتوسكع  البيئة على  للظفاع الدولة  اسكتراتي ية  تظقيق إطا  في

  بالغاز  للعمم  التد ي ي اإلحك   االسكككتمرا  في تبوي ةطة ةك   مم السكككائم  الواود  اسكككتيراد   خفض ول  للبيئة،

% عم  25بةيكاد    2020/ 2019  المكالي  العكام  ةك  مركبكةألف    42أكثر مم   تظويكم تم  المركبكاا،  في  الطبيعي

  2020يونيو    نهاية  وحتى  الوشككاط بدل موذ  المظولة المركباا  عدد  ليصككم بذلك إجمالي  العام المالي الماضككي،

،  2020/ 2019كما شككهد العام المالي   .مظطة  206 مم ةك  تةويدها بالغازيتم   ،مركبة ألف  320  حوالي إلى

% عم المخطط 107بوسكككبة إن از   وحد  سككك وية جديد   ألف  70مليوا و  حوالي توصكككيم الغاز الطبيعي إلى

مليوا    11.1إلى    2020، ليرتفع إجمكالي عكدد الوحكداا موكذ بكدايكة الوشككككاط وحتى نهكايكة يونيو  ةك  تلكك الفتر 

 وحد  س وية.

تصكدير المةيد مم شكظواا الغاز الطبيعي    "إدكو"عاود م مع اإلسكالة في وعلى صكعيد الصكاد اا،  

حيث بلو عدد  العالمية  أسكعا  الغاز الطبيعي المسكا  في ارسكواابعد تعافي   2020المسكا  في الربع الرابع مم  

شكظوة، وهو ما يمثم ضكعف عدد الشكظواا   14الشكظواا الم دو  تظميلها ةك  شكهري نوفمبر وديسكمبر نظو  

 شظواا.   7والبالغة  2020التي تم تصديرها ةك  الشهو  التسعة ارولى مم عام 

  عم توايعها سككلسككلة ممفي شككهر كانوا ارو /ديسككمبر    Eni أعلوت شككركةوفي تطو  الفت أيضككاً 

الهيئة المصككككرية العامة للبترو  والشككككركة المصككككرية القابضككككة للغازاا الطبيعية وشككككركة  االتفااياا مع 

Naturgy    2021اإلسكبانية، تمهد الطريق إلعاد  تشكغيم م مع اإلسكالة في دمياط ةك  الربع ارو  مم عام  

 .سوواا  8بعد تواف دام 

32 
 

اإليطالية    UFGمم شركة    Naturgyشركة    بموجبه  ستتخا ا  اتفاا تسوية  كما توصم ارطرال إلى

،  Eniلشككركة   % 50  بظصككةبقية الشككركال   بيم  اإلسككبانية المشككتركة التي تدير المصككوع، وسككتتوزع حصككتها

وال شكك أا   .%(10%(، والهيئة المصكرية العامة للبترو  )40والشكركة المصكرية القابضكة للغازاا الطبيعية )

 ةك  الفتر  المقبلة.  إعاد  تشغيم م مع دمياط سيساهم في زياد  صاد اا مصر مم الغاز الطبيعي المسا

في ابالة سككواحم فلسككطيم المظتلة  "ليفياثان"الغاز مم حقم  ، فقد بدأ اسككتيراد  جانب الوارداتأما مم 

ارنابيب البظري الرابط بيم عسككقكا ومديوة  عبر ةط   مليوا ادم م عب/اليوم  200بمعد    كانوا الثاني/يواير

حسكككب اتفاا مبرم بيم الشكككركال في مشكككروع تطوير حقم ليفياثاا وشكككركة دولفيوو،   العريش المصكككرية

 المصرية. 

 سلطنة عمان 2-11

تطككوير مشككروع أا المرحلككة الثانيككة مككم  فككي شككهر أيلو /سككبتمبر البريطانيككة BPأعلوككت شككركة 

وتقككوم هككذ  المرحلككة علككى حفككر ثكثككة آبككا   .المخطككط ال ككدو  الةموككي وفككق وسككط عمككاا تسككير"ةككةاا" 

إلنتككاا نظككو وإضككافة ثككك  وحككداا جديككد  لمعال ككة الغككاز،  61-ضككمم القطككاع جديككد  فككي حقككم "غةيككر"

يككذكر ألككف ب/ي مككم المت ثفككاا.  15ى مليككوا اككدم م عككب/اليوم مككم الغككاز الطبيعككي باإلضككافة إلكك 500

وتضكككموت تطكككوير حقكككم "ةكككةاا" ويبلكككو إنتاجهكككا  2017أا المرحلكككة ارولكككى بكككدأ اإلنتكككاا موهكككا عكككام 

ومككع تشككغيم  ألككف ب/ي مككم المت ثفككاا، 35باإلضككافة إلككى  مليككا  اككدم م عككب/اليوم، 1الظككالي حككوالي 

 مليا  ادم م عب/اليوم. 1.5إلى مم المشروع بمرحلتيه المرحلة الثانية سيرتفع إنتاا الغاز 

 المملكة اسردنية الهاشمية 2-12

فكككي ككككانوا الثاني/يوكككاير، بكككدأا ار دا فكككي اسكككتيراد الغكككاز مكككم حقكككم ليفياثكككاا ابالكككة سكككواحم 

الوطويككة فلسككطيم المظتلككة بموجككب االتفككاا المبككرم بككيم الشككركال فككي تطككوير الظقككم وشككركة ال هربككال 

عامككاً. واككد تفاوتككت  15مليككوا اككدم م عككب/اليوم لمككد   290ظككو ، الككذي يككوص علككى شككرال نار دنيككة

مليككوا اككدم  330 نظككو ال ميككاا المسككتلمة مككم الغككاز علككى مككدا  العككام، حيككث بلغككت فككي الربككع ارو 

مليككوا اككدم م عككب/اليوم ةككك  الربككع الثككاني، لترتفككع م ككدداً إلككى  100م عككب/اليوم ثككم تراجعككت إلككى 

اثككاا ي. واككد انع ككس اسككتيراد ار دا للغككاز مككم حقككم ليفلربككع الثالككث مليككوا اككدم م عككب/اليوم ةككك  ا 170

التككي تراجعككت بشكك م  فككي ميوككال العقبككة،العككائم الغككاز الطبيعككي المسككا  عبككر المرفككأ  هككا مككمعلككى وا دات
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 سلطنة عمان 2-11
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عبككر مرفككأ عككائم تككم  2015المسككا  عككام  الطبيعككي. يككذكر أا ار دا اككد بككدأا باسككتيراد الغككاز ملظككوع

سككوواا مككع بوككد يسككم  بإم انيككة إنهككال التعااككد بعككد  10بموجككب عقككد مدتككه  Golarاسككتئ ا   مككم شككركة 

 مرو  ةمس سوواا.

وفككي تطككو  الفككت، حققككت شككركة البتككرو  الوطويككة ار دنيككة اكتشككافاً يضككم كميككاا واعككد  مككم 

اية مككع العككراا، والككذي جككال نتي ككة عمليككاا است شككال الغككاز فككي حقككم الريشككة الوااككع علككى حككدودها الشككر

م ثفككة. يعككد حقككم الريشككة الظقككم الوحيككد للغككاز فككي ار دا، وال شككك أا االكتشككال ال ديككد حككا  تطككوير  

فكككي اطكككاع المسكككتخدمة  الغكككاز الطبيعكككي والموت كككاا البتروليكككةكميكككاا  تقليكككم اسكككتيراد سيسكككاهم فكككي 

ةطككة مككدتها عشككر  2019معدنيككة ار دنيككة اككد أاككرا عككام ال هربككال. وكانككت وزا   الطااككة والثككرو  ال

سككوواا تهككدل إلككى تككأميم توليككد مككا يقككرب مككم نصككف ال هربككال بككالبكد مككم مصككاد  الطااككة المظليككة 

 .حاليا% 15مقا نة بوسبة 

 المملكة المغر ية 2-13

سكبتمبر تقديراتها عم احتياطياا الغاز في /أيلو في  البريطانية    Chariot Oil & Gasشكركة     فعت 

في اطكاع  . يقع الظقكم تريليوا اكدم م عكب   1.05بكأكثر مم الضككككعف لتصككككم إلى "  Anchois-حقكم "أنشككككوا

اتخاذ ارا  االسكككتثما  الوهائي لتطوير الظقم بظلو  عام   الشكككركةةم  توتع  لي سكككو، ابالة السكككواحم المغربية

ويتضككككمم المقترح الخا  مليوا ادم م عب/اليوم.    70بمعد    2024على أا يبدأ اإلنتاا بظلو  عام    2022

تركيب  فو، آبا  تظت سكط  البظر، وت ميع اإلنتاا موها بواسكطة م مع تظت سكط  البظر   :بتطوير الظقم

معال ة مركةية على البر، والتي سكككتقوم بمعال ة الغاز، ثم ضككك  الغاز المعالج في ةط لوقم الغاز إلى مظطة  

  ".مع ةط الغاز "المغا بي ارو وبيأنابيب يتصم 

 

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية  2-14 

على شكككرال كامم   البريطانية BPالذ اع التسكككويقي لشكككركة   BP Gas Marketingاتفقت شكككركة 

في (  FLNGإلنتاا الغاز الطبيعي المسكككا  )  المةمع إنشكككائها المظطة العائمةارولى مم   اإلنتاا مم المرحلة

 تريليوا ادم م عب مم الغاز.  15ويضكككم نظو    السكككوغا / الوااع ابالة سكككواحم مو يتانيا"  أحميم /حقم "تو تو

عاماً، ومم    20مليوا طم/السككككوة لمد    2.45بشككككرال نظو    BP Gas Marketingووفقاً لكتفاا، سككككتقوم  

ثانية    توسكعية مرحلة المشكروع  المخطط أا يضكمومم  .  2023المتواع أا يبدأ اإلنتاا مم المشكروع بظلو  عام  

34 
 

مليوا   5والتي سككككتسككككاهم في  فع الطكااكة اإلنتكاجيكة مم المشككككروع ك كم إلى   ةمليوا طم/السككككوك  2.5بطكااكة  

التي كانت تهدل مسكبقاً إلى  فع طااته  واد ار  الشكركال تخفيض المراحم التوسكعية في المشكروع  طم/السكوة.  

ترشككيد الوفقاا الرأسككمالية في عم اروضككاع االاتصككادية  وذلك بهدل مليوا طم/السككوة،    10 التصككميمية إلى

 صعبة التي يشهدها اطاع الوفط والغاز العالمي.ال

  ااتخذو اد    البريطانية، BPالشكركال في المشكروع المشكتر  لتطوير الظقم الذي تقود  شكركة  يذكر أا

  بيم  وذلك بعد التوصككم التفاا،  2018  نهاية عام  المشككروعلتوفيذ المرحلة ارولى مم ارا  االسككتثما  الوهائي  

  200إلى وضكع أ بعة آبا  على ةريطة اإلنتاا بطااة   حيث تهدل تلك المرحلة،  مو يتانيا والسكوغا ي  تح وم

 لتغذية المظطة العائمة.  مليوا ادم م عب/اليوم ل م بئر
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الفصل األول
مجلس الوزراء والمكتب التنفيذي

أوال: مجلس الوزراء
عقد مجلس وزراء منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول اجتماعه الرابع بعد 
المائة على مستوى مندوبي معالي الوزراء عبر االتصال المرئي بتاريخ 19 شعبان 
الدكتور  سعادة  برئاسة  ميالدية،   2020 يونيو  حزيران/   11 المواق  هجرية   1441
التنفيذي،  المكتب  في  الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  ممثل  مجلد،  ميلود 
كما عقد المجلس اجتماعه الخامس بعد المائة عبر االتصال المرئي، بتاريخ 28 ربيع 
اآلخر 1442 هجرية الموافق 13 كانون األول/ ديسمبر 2020 ميالدية، برئاسة معالي 
األستاذ عبدالمجيد عطار، وزير الطاقة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 

التي كانت لها رئاسة الدورة لعام 2020. 
وفيما يتعلق بالقرارات التي اتخذها المجلس لهذا العام، يمكن الرجوع إلى البيانين 

الصحفيين الصادرين عن اجتماعي المجلس الملحقين بهذا التقرير. 

ثانيا: المكتب التنفيذي
عقد المكتب التنفيذي لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول اجتماعه السادس 
والخمسين بعد المائة عبر االتصال المرئي بتاريخ 19 شعبان 1441 هجرية الموافق 
11 حزيران/ يونيو 2020 ميالدية، إلعداد جدول أعمال االجتماع الرابع بعد المائة 
لمجلس وزراء المنظمة ) على مستوى المندوبين(، كما عقد اجتماعه السابع والخمسين 
بعد المائة عبر االتصال المرئي بتاريخ 7 – 8 ربيع األول1442 هجرية الموافق 24 
– 25 تشرين األول/ أكتوبر 2020 ميالدية، وذلك للنظر في ميزانيتي كل من األمانة 
إلى االجتماع  بشأنها  المناسبة  التوصيات  2021 ورفع  لعام  القضائية  العامة والهيئة 
الخامس بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة.  كما عقد اجتماعه الثامن والخمسين بعد 
المائة عبر االتصال المرئي بتاريخ 25 ربيع اآلخر 1442 هجرية الموافق 10 كانون 
األول/ ديسمبر 2020 ميالدية، وذلك إلعداد جدول أعمال مجلس وزراء المنظمة في 

اجتماعه الخامس بعد المائة المشار إليها أعاله.
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الفصل الثاني
األمانــــة العامــــة

أوالً: الدراسات والتقارير

1. الدراسات 

1- دراسة بعنوان »المشاكل المرافقة لعمليات الحفر« 
هدفت الدراسة إلى استعراض أهم المشاكل المرافقة لعمليات الحفر على اليابسة 
أوفي المغمورة، سواء تلك المرتبطة بالمعدات مثل مشاكل مجموعة الحفر ومشاكل 
كبريتيد  لغاز  الحاملة  النطاقات  حفر  مثل  نفسها  الحفر  بعمليات  أو  االستعصاء، 
الهيدروجين.  وتطرقت الدراسة إلى التأثيرات البيئية المحتملة لمشاكل الحفر كالتلوث 
ببعض  الدراسة  واختتمت  النباتي،  الغطاء  على  الحفر  وتأثير  والثقافي  الصوتي 

االستنتاجات.  

وحلول  استثمارية  فرص  البالستيكية  النفايات  تدوير  »إعادة  بعنوان  دراسة   -2
البالستيكية وتصنيف خواصها  للمواد  التاريخية  الخلفية  الدراسة  استعرضت  بيئية« 
وطرق تصنيعها، حيث شهدت المواد البالستيكية التقليدية تطورا كبيرا بعد اكتشاف 
البحرية  البالستيكية  بالنفايات  للتعريف  الدراسة  تطرقت  الحفازة.   العوامل  وتطوير 
الدقيقة والمخاطر البيئية.  كما تناولت مفهوم االقتصاد الدائري وتقنيات إعادة التدوير 
العالم  مناطق  في  أمثلة عملية  الدراسة  الشائعة. وعرضت  البالستيكية  النفايات  ألهم 
في إدارة النفايات البالستيكية وإعادة تدويرها. واختتمت الدراسة ببعض االستنتاجات 

والتوصيات. 

3- دراسة بعنوان »استخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للنقل البحري«  
هدفت الدراسة إلى استعراض هيكلية األسطول التجاري العالمي من السفن، ودوره 
النقل  قطاع  في  المستخدم  الوقود  أنواع  واستعرضت  الدولية.  البحرية  التجارة  في 
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من  للحد  الدولية  البحرية  المنظمة  أقرتها  التي  واالشتراطات  والتشريعات  البحري، 
تلوث الهواء نتيجة االنبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود البحري. وتطرقت الدراسة 
إلى إبراز المزايا والعقبات أمام استخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للنقل البحري 
في ضوء التشريع الخاص بتحديد نسبة الكبريت في الوقود البحري عنــد 0.5 %، 
كمــا استعرضــت الوضع الراهـــن واآلفاق المستقبلية للسوق العالمي لتموين السفن 
بالغاز الطبيعي المسال. وتناولت الخطط والمشاريع التي أعلنتها بعض الدول العربية 
إلنشاء محطات لتموين السفن بالغاز الطبيعي المسال، والتقدم المحرز في تلك الخطط. 

واختتمت الدراسة ببعض االستنتاجات.

4- »استهالك الطاقة في القطاع الصناعي في الدول األعضاء في منظمة أوابك«. 
تهدف الدراسة بالدرجة األولى إلى التعرف على حجم استهالك الطاقة في القطاع 
الصناعي في الدول األعضاء نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهمية سواء من ناحية 
مساهمته في اقتصادات الدول األعضاء، أو من ناحية حصته في االستهالك النهائي 

من الطاقة في هذه الدول. 

تتضمن الدراسة ثمانية أجزاء رئيسية، خصص الجزء األول لتقديم لمحة عن الناتج 
المحلي اإلجمالي في الدول األعضاء باألسعار الثابتة واألسعار الجارية، 

وقد خلصت الدراسة إلى أهمية التركيز على موضوع الفاقد في الطاقة في القطاع 
الوسيط وإعطائه عناية خاصة نظراً لبلوغه مستويات مرتفعة نسبياً، فضالً عن تكثيف 

الجهود من أجل تحسين مؤشر كثافة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي.

5- »االستثمارات العالمية الراهنة والمستقبلية في قطاع الطاقة« 
تهدف الدراسة الى تقديم صورة موجزة عن االستثمارات التي تم تنفيذها خالل فترة 
العقدين الماضيين واالستثمارات المتوقعة حتى عام 2035. وتقع الدراسة في ثالثة 
أجزاء رئيسية حيث يلقي الجزء األول منها الضوء على واقع االستثمارات العالمية في 
قطاع الطاقة بشكل عام سواء من ناحية إمدادات الطاقة التي تشمل الصناعة البترولية 
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وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وغيرها، أو من ناحية تحسين كفاءة استخدام الطاقة. 
كما يستعرض الجزء األول االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة حسب المجموعات 
الدولية. ويقدم الجزء الثاني خالصة لالستثمارات المستقبلية المتوقعة في قطاع الطاقة 
حتى عام 2035. أما الجزء الثالث فيقدم خالصة لالستثمارات الملتزم بها والمخطط 
الدول  ذلك  في  بما  إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الطاقة  قطاع  في  لها 

األعضاء في منظمة أوابك على المدى القصير أي حتى عام 2023.

إجمالي  في  األوسط  الشرق  منطقة  حصة  أن  الدراسة  إليه  خلصت  ما  أهم  ومن 
االستثمارات البترولية العالمية ال تتناسب مع اإلمكانيات الكبيرة المتاحة لهذه المنطقة 
األمر الذي يستوجب من الدول األعضاء إعطاء أولية خاصة لالستثمار في الصناعة 
االستثمارات  أن  كما  العالمية.  األسواق  في  مكانتها  على  للحفاظ  وذلك  البترولية، 
المخصصة لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع الطاقة في منطقة الشرق األوسط حتى عام 

2035 تشكل نسبة صغيرة بالمقارنة مع المستويات العالمية.

6- »أمن الطاقة العالمي: الواقع واآلفاق المستقبلية واالنعكاسات على أسواق الطاقة 

وعلى الدول األعضاء« 
تهدف الدراسة الى تناول التطور التاريخي لمفهوم أمن الطاقة، واألبعاد الرئيسية 
ألمن الطاقة وانعكاساتها على سوق البترول العالمي من جهة، وعلى الدول األعضاء 
في منظمة أوابك من جهة أخرى.  كما قدمت الدراسة استشرافا للمسارات المحتملة 
ألسواق الطاقة في نظرة مستقبلية وانعكاساتها على أمن الطاقة العالمي.  وتبين الدراسة 
أن قضية أمن الطاقة لها أبعاد رئيسية مختلفة، والتي تتمثل في البعد االقتصادي، وبعد 
األمن الطبيعي، والبعد المؤسسي، والبعد البيئي، كما يلعب االستثمار دورا رئيسيا في 
تحقيق أمن الطاقة، والذي يتطلب سياسات واضحة من جانب الدول المستهلكة  تضمن 

الطلب المستقبلي على مصادر الطاقة. 

ومن أهم ما خلصت إليه الدراسة أهمية تفعيل الحوار البناء والشراكة في الرؤية 
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في  االستثمار  أن  على  الدراسة  وأكدت  والمستهلكة،  المنتجة  الدول  بين  والمسئولية 
إال  العائد  ضمان  يمكن  وال  االستثمار،  على  العائد  ضمان  يتطلب  النفط  استخراج 
بضمان الطلب وبسعر عادل، فضمان الطلب على النفط وضمان السعر العادل أمران 

متالزمان لضمان اإلمدادات النفطية. 
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2. التقارير 

1- تقرير حول تطورات قطاع الغاز الطبيعي المسال العالمي 
في إطار الجهود التي تبذلها األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 
)أوابك( في سبيل المتابعة الدورية للمستجدات في السوق العالمية للنفط والغاز، قامت 
األمانة العامة بإعداد تقريــر ربع سنوي حول »تطورات قطاع الغاز الطبيعي المسال 

العالمي«.

يضم التقرير خمسة محاور رئيسية، حيث استعرض المحور األول لمحة عامة عن 
السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، أما المحور الثاني، فتناول تطور أسعار الغاز 
تطور صادرات  الثالث  المحور  تناول  بينما  العالمية،  األسواق  في  المسال  الطبيعي 
الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمي، ومكانة الدول العربية في السوق العالمي، 
في حين تطرق المحور الرابع إلى تطور واردات الغاز الطبيعي المسال في األسواق 
العالمية، وأخيرا تناول المحور الخامس حالة مشاريع الغاز الطبيعي المسال المخطط 

تنفيذها وفق آخر المستجدات، وقد اختتم التقرير ببعض االستنتاجات.

على  العالمي  الطلب  على   )-19 )كوفيد  كورونا  جائحة  تداعيات  حول  تقرير   -2
البتروكيماويات األساسية خالل النصف األول من عام 2020 

على   )-19 )كوفيد  كورونا  جائحة  “تداعيات  حول  تقريرا  العامة  األمانة  أعدت 
الطلب العالمي على البتروكيماويات األساسية خالل النصف األول من عام 2020«. 
استعرض التقرير ما تعرضت له صناعة البتروكيماويات العالمية لصدمات مضاعفة 
)كوفيد  كورونا  فيرس  جائحة  تفشي  بسبب   ،2020 عام  من  األول  النصف  خالل 
مثل  والذي  للنفط،  العالمية  األسعار  في  كبير  انخفاض  ذلك من  19-(، وما صاحب 
أكبر انخفاض منذ حرب الخليج في عام 1991، مما زاد من التحديات التي تواجهها 
الصناعة.  كما ساهمت بشكل رئيسي حالة شبه اإلغالق الكامل لعدد من االقتصادات 
وخفض  والبوليمرات  البتروكيماويات  مبيعات  على  التأثير  في  العالم  حول  الكبرى 
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على  الطلب  نمو  بين  الوثيق  لالرتباط  نظراً  الكيميائية  المواد  منتجي  ربح  هوامش 
الناتج  الصناعة والنشاط االقتصادي ونمو  الكيميائية والبتروكيماوية ونمو  المنتجات 
المحلي اإلجمالي.  كما تسببت عمليات اإلغالق في عدد من دول العالم نتيجة جائحة 
كورونا في خفض الطلب على الوقود بأنواعه المختلفـة، مما أدي إلى خفض مستويات 
إنتاج مصافي النـفط بنسب كبيرة تراوحت ما بين 30 ٪ - ٪40 من المستويات القياسية 
البتروكيماويات،  مشاريع  في  مدمجة  المصافي  هذه  من  الكثير  ألن  ونظًرا  لإلنتاج. 
فإنه قد حدث اختالل ونقص في توفير بعض المواد الخام األولية المستخدمة في انتاج 
البتروكيماويات، وتشكل عملية إدارة االختالل في توافر المواد الخام مجموعة جديدة 

من التحديات التشغيلية والتجارية للجهات العاملة في مجال البتروكيماويات.

الكيماويات  صناعة  تواجه  التي  الكبيرة  التحديات  التقرير  استعرض  كما 
 ،2020 الربح خالل عام  والبتروكيماويات، والتي من شأنها أن تؤثر على هوامش 
فإنه من المتوقع مع إعادة فتح االقتصاد ببطء أن يشهد قطاع البتروكيماويات ارتفاعا 
في الطلب على منتجاته في بعض المناطق من العالم في وقت أسرع مما هو متوقع، 

ومن المتوقع أن يتعافى نمو الطلب على البتروكيماويات خالل عام 2021.  
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ثانيا: األوراق التي قدمتها األمانة العامة

1- ورقة بعنوان التحديات التي تواجه صناعة البتروكيماويات في الدول األعضاء 

في المنظمة
قدمت الورقة إلى مؤتمر البتروكيماويات والتكرير- أوروبا 2020 الذي عقد عبر 

تقنية االتصال المرئي يومي 28-29 سبتمبر 2020.

الطاقات  حيث  من  عالمياً  األعضاء  الدول  مكانة  استعراض  إلى  الورقة  تطرقت 
اإلنتاجية ألهم البتروكيماويات ونسب مشاركتها في األسواق العالمية.  وسلطت الورقة 
الضوء على أهم التحديات التي تواجه صناعة البتروكيماويات في الدول األعضاء على 
للدول  المتاحة  المدى القصير، والمدى الطويل. كما استعرضت الورقة أهم الفرص 
األعضاء للحفاظ على مكانتها في األسواق العالمية، عبر انتهاج سياسات واستراتيجيات 
التكامل بين صناعتي التكرير والبتروكيماويات كمشروعات مجمع صدارة، ومشروع 
» ساتورب” في المملكة العربية السعودية، بهدف إنتاج كيماويات متخصصة من أجل 
المحتمل  الدور  إلى  ايضاً  الورقة  وأشارت  النهائية.  للمنتجات  المضافة  القيمة  زيادة 
العالمية،  البتروكيماويات  لصناعة  التنافسي  المشهد  رسم  إعادة  في  الحديثة  للتقنيات 
حيث سلطت الضوء على التعاون الفني بين كل من شركة أرامكو، وشركة سابك«، 
مع شركة » شيفرون المس جلوبال«، لتطوير وتنمية تكنولوجيا جديدة لتحويل النفط 
الخام إلى كيماويات، لتعظيم نسب إنتاج الكيماويات والبتروكيماويات من برميل النفط 
الخام، لتصل إلى نسب تتراوح ما بين 70-80 % بدالً من القيم المتعارف عليها حالياً 

في مجمعات التكرير والبتروكيماويات والتي تصل إلى نحو 12-8 %.  

2- ورقة اجتماع لجنة التميز التشغيلي التي ينظمه اإلتحاد الخليجي للتكرير
الخليجي  لالتحاد  التابعة  التشغيل  التميز  لجنة  إلى  ورقة  بتقديم  العامة  األمانة  شاركت 
للتكرير بعنوان: »التطورات األخيرة في صناعة تكرير النفط في الدول األعضاء في أوابك« 

وذلك في االجتماع االفتراضي الدوري الذي عقد بتاريخ 29 يونيو/ حزيران 2020.
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تناولت الورقة المحاور الرئيسية التالية:

مراحل تطور صناعة تكرير النفط في الدول العربية منذ نشأتها في أربعينيات 	 
القرن المنصرم وحتى نهاية عام 2019.

الدول األعضاء في 	  النفط في  الحالية وعدد مصافي تكرير  التكريرية  الطاقة 
أوابك والدول العربية األخرى غير األعضاء في أوابك.

أوابك 	  في  األعضاء  الدول  في  النفط  تكرير  تعترض صناعة  التي  التحديات 
ومواطن القوة التي تمتلكها.

في 	  القوة  مواطن  واستغالل  التحديات  لمواجهة  المتخذة  واإلجراءات  الخطط 
تعزيز القدرة التنافسية لصناعة التكرير في الدول األعضاء في أوابك.

 الدوافع التي تقف وراء مشاريع تطوير وتوسيع مصافي تكرير النفط في دول 	 
أوابك.

3- ورقة متابعة تطورات الغاز الطبيعي عربياً وعالمياً، قدمت إلى االجتماع التاسع 
في  الطبيعي  الغاز  استثمار  مجال  في  التعاون  إمكانيات  بحث  حول  للخبراء  عشر 

األقطار األعضاء 20 أكتوبر 2020

قدمت األمانة العامة لمنظمة أوابك ورقة إلى االجتماع التاسع عشر للخبراء حول 
بحث إمكانية التعاون في مجال استثمار الغاز الطبيعي في األقطار األعضاء الذي عقد 
بتاريخ 20 أكتوبر 2020 ، حيث أظهرت ان االحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي بلغ 
في نهاية عام 2019، نحو 7,019 تريليون قدم مكعب، وتبلغ احتياطيات الدول العربية 
نحو 1925 تريليون قدم مكعب، وهو ما يمثل نحو 27.4 % من اجمالي االحتياطي 
العالمي. وقد بلغت صادرات الدول العربية في عام 2019 من الغاز 19.7 مليار قدم 
مكعب/اليوم، بتراجع قدره 1 مليار قدم مكعب/اليوم عن عام 2018. وأوضحت الورقة 
ان صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي تشكل حوالي 16 % من اجمالي تجارة 

الغاز الطبيعي العالمية في عام 2019. 
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 وأوضحت الورقة ان حجم التجارة العالمية للغاز الطبيعي )عبر األنابيب + الغاز 
الطبيعي المسال(، قد بلغ في عام 2019 نحو 124.5 مليار قدم مكعب/اليوم، تلبي نحو 
32.7 % من اجمالي الطلب العالمي على الغاز، اما الباقي فيستهلك محلياُ في مناطق 
انتاجه. كما أوضحت ان التجارة العالمية للغاز الطبيعي المسال تمثل أكثر من الثلث 
)47 مليار قدم مكعب/ اليوم( بنسبة 37.7 % من اجمالي التجارة العالمية وحصتها في 
تنام ملحوظ، بينما تمثل تجارة الغاز عبر خطوط األنابيب أقل من الثلثين )77.5 مليار 

قدم مكعب/ اليوم( بنسبة 62.3 % من اجمالي التجارة العالمية.

كما استعرضت الورقة تأثيرات جائحة كورونا )كوفيد - 19( على السوق العالمي 
للغاز الطبيعي المسال، وقد لخصتها بما يلي: 

إلى 	  األمد  وطويل  الفوري  السوق  في  المسال  الطبيعي  الغاز  أسعار  تراجع 
مستويات تاريخية.

الغاء العديد من الشحنات المعدة للتصدير من عدة مناطق وباألخص الواليات 	 
المتحدة األمريكية.

ارجاء اتخاذ قرار االستثمار النهائي في بعض المشاريع الجديدة.	 
العربية خالل  الدول  من  المسال  الطبيعي  الغاز  أن صادرات  الورقة  وأوضحت 
النصف األول من عام 2020 لم تتأثر بشكل كبير بسبب جائحة كورونا، ويعود ذلك 
في  وعمالئها  العربية  الوطنية  الشركات  بين  التعاقدات  طبيعة  إلى  األول  المقام  في 
األسواق األوروبية واآلسيوية، حيث تعد الدول العربية المورد الرئيسي طويل األمد 

لكبار المستهلكين في مختلف األسواق.

4- محاضرة سعادة أمين عام أوابك بعنوان »واقع وآفاق صناعة الغاز الطبيعي في الدول 
العربية« قدمت لمنتدى الدول المصدرة للغاز في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020

في إطار التعاون بين منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( ومنتدى 
الدول المصدرة للغاز، قدم سعادة األمين العام األستاذ/علي سبت بن سبت األمين العام 
لمنظمة أوابك محاضرة عبر تقنية االتصال المرئي بتاريخ 22 تشرين الثاني/نوفمير 
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2020 بعنوان »واقع وآفاق صناعة الغاز الطبيعي في الدول العربية« وذلك ضمن 
الفعالية الشهرية التي ينظمها المنتدى. 

افتتح الفعالية سعادة الدكتور/يوري سنتيورين األمين العام لمنتدى الدول المصدرة 
أوابك، ومؤكداً على حرصه على تعزيز  العام لمنظمة  بسعادة األمين  للغاز، مرحباً 

التعاون بين المنظمتين.

العام  األمين  إلى  الشكر  بتوجيه  كلمته  بن سبت  األستاذ علي سبت  استهل سعادة 
لمنتدى الغاز على دعوته الكريمة للمشاركة في هذه الفعالية المهمة وبعد أن استعرض 
انتشار  تداعيات  إلى  حديثه  مقدمة  في  أشار  للمحاضرة،  الرئيسية  المحاور  سعادته 
من  مختلفة  قطاعات  على  بظاللها  ألقت  التي  )كوفيد19-(  كورونا  فيروس  جائحة 
القطاعات  أكثر  بين  من  يعد  الذي  والغاز  النفط  قطاع  بينها  ومن  العالمي،  االقتصاد 
تأثراً بتلك التداعيات، بسبب إجراءات العزل واإلغالق التي اتخذتها عدة دول للحد من 

انتشار الفيروس.

كما لفت سعادته إلى أن أسواق الغاز قد تأثرت بتداعيات انتشار الجائحة من عدة 
أوجه من بينها تراجع أسعار الغاز الفورية إلى مستويات تاريخية، وإرجاء االستثمار 
في الغالبية العظمى من المشاريع الجديدة، باإلضافة إلى حدوث صدمة في الطلب على 

الغاز هي األعلى في تاريخ الصناعة. 

بعد ذلك أعطى سعادة األمين العام المجال للدكتور/ سمير محمود القرعيش، مدير 
إدارة الشؤون الفنية بمنظمة أوابك، حيث قدم نبذه عن منظمة أوابك وأهدافها، والهيكل 
الغاز  أبرز مؤشرات صناعة  تناول  ثم  عنها.  المنبثقة  والشركات  للمنظمة  التنظيمي 
بلغت  الغاز  من  كبيرة  باحتياطيات  تزخر  أنها  العربية، موضحا  الدول  في  الطبيعي 

حوالي 56.3 تريليون متر مكعب بما يعادل نحو 27 % من االحتياطي العالمي. 

ثم أعطى المجال للمهندس/وائل حامد عبد المعطي، خبير صناعات غازية بإدارة 
الشؤون الفنية - أوابك، حيث استعرض مكانة الدول العربية في األسواق العالمية للغاز 
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مؤكداً على أن دول المنطقة استثمرت مليارات الدوالرات في مشاريع تصدير الغاز 
الدول  اقتصاداتها  الرئيسية وتوفير عائدات لدعم  إلى األسواق  الغاز  إمدادات  لتوفير 

العربية.

كما أشار إلى أنه وبالرغم من طفرة اإلنتاج التي تحققت في الدول العربية على 
مدار العقود السابقة، إال أن المنطقة ال تزال تزخر بموارد غنية من الغاز لم تستغل 
بعد فهي تمثل 16 % من اإلنتاج العالمي بينما تستحوذ على 27 % من االحتياطي 
العالمي، كما أن المنطقة باتت تواجه بعض التحديات أبرزها استمرار تنامي الطلب 
على الغاز بمعدالت مرتفعة تخطت نمو اإلنتاج في السنوات األخيرة، ولذا فقد اتجه 
عدد من الدول العربية كاإلمارات والسعودية ومصر  نحو استغالل مصادر أخرى 
للغاز الطبيعي التي كانت بعيدة عن »بؤرة االهتمام« كمصادر الغاز غير التقليدية، 
ومكامن غاز القبعات، ومكامن الغاز الحامضي، عالوة على اتخاذ إجراءات أخرى 
في  االستثمارات  إجمالي  ويقدر  حديثاً.  المكتشفة  الغاز  حقول  تطوير  من  كاإلسراع 
قطاع الغاز في الدول العربية خالل الفترة 2020-2024 بحوالي 162 مليار دوالر. 
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ثالثاً: المؤتمرات والندوات واالجتماعات 

1- اجتماع مناقشة المسودات األولية لفصول التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 
2020

في  )أوابك(  للبترول  المصدرة  العربية  األقطار  لمنظمة  العامة  األمانة  شاركت 
العربي  االقتصادي  التقرير  لفصول  األولية  المسودات  لمناقشة  المخصص  االجتماع 
2020، وقد  يونيو  21– 25 حزيران/  الفترة  ُعقد خالل  2020 والذي  لعام  الموحد 
شارك في االجتماع ممثلون من كل األمانة العامة لجامعة الدول العربية، وصندوق 

النقد العربي، والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.

2- ندوة اقتصادنا الخليجي ومستقبل أسعار النفط 
األمانة  شاركت  العربية،  الخليج  لدول  التعاون  لمجلس  العامة  األمانة  من  بدعوة 
العامة في ندوة بعنوان »اقتصادنا الخليجي ومستقبل أسعار النفط«، التي عقدت يوم 

االثنين الموافق 24 آب/أغسطس 2020 .

3- اجتماعات الدورة )106( للمجلس االقتصادي واالجتماعي 
في  العامة  األمانة  شاركت  العربية  الدول  لجامعة  العامة  األمانة  من  بدعوة 
اجتماعات الدورة )106( للمجلس االقتصادي واالجتماعي والتي عقدت خالل الفترة 
2020/8/30 – 2020/9/3، ومن ضمن الموضوعات التي تم مناقشتها في اجتماع 
اللجنة االجتماعية تلك التي تمثل أولوية في إطار تعزيز جهود الدول العربية الرامية 
إلى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، السيما ما يتعلق بالقضاء على الفقر بمختلف 
أبعاده. ومن أهم الموضوعات التي تم تناولها في اجتماع اللجنة االقتصادية »التقرير 

االقتصادي العربي الموحد«. 
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4- االجتماع التمهيدي إلعداد التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2021
في  )أوابك(  للبترول  المصدرة  العربية  األقطار  لمنظمة  العامة  األمانة  شاركت 
االجتماع التمهيدي إلعداد التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2020 والذي ُعقد 
خالل الفترة من 15 – 17 ديسمبر/كانون األول 2020. وشارك في االجتماع ممثلون 
عن كل من األمانة العامة لجامعة الدول العربية، وصندوق النقد العربي، والصندوق 
محتويات  مناقشة  االجتماع  خالل  وتم  واالجتماعي.  االقتصادي  لإلنماء  العربي 
التي  الصيغ  وفق  هياكلها  اعتماد  وتم   ،2021 عام  تقرير  سيتضمنها  التي  الفصول 
األمانة  بإعداده  تقوم  الذي  الخامس  الفصل  ومنها  تعدها،  التي  المؤسسات  عرضتها 
يغطي  والذي  والطاقة،  النفط  مجال  في  بالتطورات  والمتعلق  أوابك  لمنظمة  العامة 
الوضع العام لالستكشاف واالحتياطيات واإلنتاج عربياً وعالمياً، والطلب على الطاقة، 
والمخزونات النفطية العالمية )التجارية واإلستراتيجية(، وأسعار النفط الخام والمنتجات 
النفطية والغاز الطبيعي، وصادرات النفط والغاز الطبيعي، وقيمة الصادرات النفطية 
العربية، مع استعراض االنعكاسات المحتملة على اقتصادات الدول العربية. باإلضافة 
إلى إعداد الجزئية الخاصة بالصناعات الهيدروكربونية ضمن الفصل الرابع المتعلق 

بالقطاع الصناعي. 

مضمون  وتطوير  تحسين  على  العمل  مواصلة  أهمية  على  المجتمعون  أكد  كما 
التقرير الذي يحظى بأهمية متزايدة كمرجع هام يتزايد الطلب عليه من قبل الباحثين 
والمهتمين والمؤسسات العربية. كما تم االتفاق على أن يكون فصل المحور في تقرير 
فيروس  أزمة  ظل  في  االقتصادي  اإلصالح  “أولويات  موضوع  حول   ،2021 عام 

كورونا المستجد”.

الدول  في  البترول  بحوث  ومراكز  معاهد  لمسؤولي  الثاني  التنسيقي  االجتماع   -5
األعضاء 

لمسؤولي معاهد  الثاني  التنسيقي  ُعقد االجتماع  العامة،  األمانة  لخطة عمل  تنفيذاً 
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ومراكز بحوث البترول في الدول األعضاء في المنظمة على منصة االتصال المرئي 
Zoom بتاريخ 13 تشرين األول/أكتوبر 2020 بمشاركة عشرين مختصاً من الدول 

األعضاء، عـالوة على مشاركي األمانة العامـة.

افتتح االجتماع سعادة األستاذ علي سبت بن سبت األمين العام للمنظمة، حيث رحب 
بالمشاركين، وأشار إلى أن االجتماع يهدف إلى بحث أطر التعاون الممكنة بين معاهد 
ومراكز بحوث البترول في الدول األعضاء في المنظمة، وتبادل الخبرات في مجال 

البحث العلمي.

التي  والصعوبات  التحديات  مواجهة  في  العلمي  البحث  دور  أهمية  إلى  وأشار 
النفط،  الدول األعضاء، والناتجة عن تراجع أسعار  البترولية في  الصناعة  تعترض 
بسبب جائحة  النفط  الطلب على  وانخفاض  العالمية،  األسواق  في  الشديدة  والمنافسة 
المناسبة  الحلول  عن  للبحث  الجهود  تضافر  ضرورة  على  وأكد  كورونا،  فيروس 

لمواجهة تلك التحديات.

وفي ختام كلمته تقدم بالشكر إلى معالي وزراء النفط والطاقة في الدول األعضاء 
المشاركين،  نخبة من  لعقد هذا االجتماع، من خالل ترشيح  قدموه من دعم  ما  على 
أهداف  تحقيق  في  والنجاح  التوفيق  للمشاركين  وتمنى  المتميزة،  الخبرات  ذوي  من 
االجتماع من تبادل للخبرات ودعم لجهود مواجهة التحديات الراهنة في صناعة النفط 

والغاز وبما يعود بالنفع والفائدة على الدول األعضاء.  

العلمي  البحث  مجال  في  المنظمة  أنشطة  عن  لمحة  العامة  األمانة  ورقة  تناولت 
من خالل المركز العربي لدراسات الطاقة، واإلصدارات والمنشورات التي تصدرها 
المنظمة، وجائزة أوابك للبحث العلمي، وأهمية دور البحث العلمي، وأهم الفرص التي 

يمكن أن تساهم في تطوير الصناعة البترولية في الدول األعضاء في المنظمة. 

بعد ذلك قدم المشاركون عروضا شملت نبذة عن أنشطة البحث العلمي في دولهم 
األداء،  لتطوير  المستقبلية  والخطط  العمل  وتيرة  تعترض  التي  الصعوبات  وأهم 
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ومعاهد  مراكز  بين  التعاون  تعزيز  شأنها  من  التي  التوصيات  بعض  إلى  وتوصلوا 
أبحاث البترول في الدول األعضاء في المنظمة.

في الختام أعرب سعادة األمين العام للمنظمة عن تقديره لما طرحه المشاركون من 
أفكار، كما أكد على أن األمانة العامة ستبذل كافة الجهود الممكنة لتنفيذ التوصيات التي 
تم التوصل إليها تنفيذاً لتوجيهات المجلس الوزاري والمكتب التنفيذي لمنظمة أوابك 
بشأن تطوير أداء المنظمة وتفعيل دورها الذي أنشئت من أجله في إطار تعزيز العمل 

العربي المشترك.   

6- االجتماع التاسع عشر للخبراء حول بحث إمكانيات التعاون في مجال استثمار 
الغاز الطبيعي في األقطار األعضاء.

بحث  حول  للخبراء  عشر  التاسع  االجتماع  ُعقد  العامة،  األمانة  عمل  لخطة  تنفيذاً 
إمكانيات التعاون في مجال استثمار الغاز الطبيعي في الدول األعضاء في منظمة أوابك 
المنظمة على منصة االتصال المرئي Zoom بتاريخ 20 تشرين األول/أكتوبر 2020.   

للبترول  المصدرة  العربية  األقطار  لمنظمة  العام  األمين  سعادة  االجتماع  افتتح 
)أوابك(، األستاذ/ علي سبت بن سبت، وقد شارك في االجتماع مجموعة من الخبراء 
إلى فريق  الدول األعضاء، باإلضافة  الطبيعي في  الغاز  والمتخصصين في صناعة 
األمانة العامة لمنظمة اوابك. وأكد األمين العام، على حرِص األمانِة العامة للمنظمة 
على المتابعة الدورية للتطوراِت والمستجداِت في السوق العالميِة للنفِط والغاز، وفي 
هذا الصدد فقد أصدرت األمانة العامة مؤخراً التقرير الدوري األول حول تطورات 
صناعة الغاز الطبيعي المسال، والذي تضمن تداعيات جائحة فيروس كورونا على 

قطاع الغاز الطبيعي المسال. 
استهل االجتماع بتقديم ورقة األمانة العامة لمنظمة أوابك بعنوان »متابعة تطورات 
صناعة الغاز الطبيعي عربياُ وعالمياً«، والتي غطت التطورات في احتياطيات الغاز 
الطبيعي، وتطور التجارة العالمية للغاز عبر خطوط األنابيب والغاز الطبيعي المسال، 

وتداعيات جائحة فيروس كورونا على قطاع الغاز الطبيعي المسال العالمي.
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آفاق  )أبيكورب( بورقة عن  البترولية  العربية لالستثمارات  الشركة  كما شاركت 
األوسط  الشرق  منطقة  في  والبتروكيمياويات  الطبيعي  الغاز  في مجال  االستثمارات 

وشمال أفريقيا.

وفي ختام االجتماع، ناقش المشاركون بعض االستنتاجات والتوصيات. 

اللجنة  المتحدة،  باألمم  المستدامة  الطاقة  إدارة  نظمته  الذي  الحواري  المنتدى   -7
المسال،  الطبيعي  الغاز  صناعة  وتطورات  اتجاهات  حول  ألوروبا،  االقتصادية 

واالستخدامات النهائية المبتكرة 
تلبية لدعوة من إدارة الطاقة المستدامة باألمم المتحدة، اللجنة االقتصادية ألوروبا، 
حزيران/يونيو   25 يوم  )االفتراضي(  الحواري  المنتدى  في  العامة  األمانة  شاركت 
واالستخدامات  المسال،  الطبيعي  الغاز  صناعة  وتطورات  اتجاهات  حول   2020
النهائية المبتكرة، وقد شارك في االجتماع نحو 60 مشارك من الدول األعضاء باألمم 

المتحدة وعدد من المنظمات الدولية.   

ناقش المنتدى المحاور اآلتية: 

أبرز تطورات السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال عام 2019.	 
أسواق الغاز الطبيعي المسال ما بعد جائحة كورونا )كوفيد- 19(.	 
البحري: نظرة على 	  للنقل  المسال كوقود  الطبيعي  الغاز  التوسع في استخدام 

.)cruise ships( قطاع سفن الرحالت السياحية

8- اجتماع الطاولة المستديرة بعنوان »كوفيد- 19 في المنطقة العربية: اآلثار وطرق 
االستجابة« 

شاركت األمانة العامة في اجتماع الطاولة المستديرة االفتراضي الذي عقدته جامعة 
الدول العربية يوم 27 تموز/ يوليو 2020 بالتعاون مع حكومة اليابان وبرنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي بعنوان: “كوفيد- 19 في المنطقة العربية: اآلثار وطرق االستجابة”. 
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هدف االجتماع الذي عقد عبر تقنية االتصال المرئي إلى تقييم تأثيرات الجائحة، 
المنطقة  في  وخاصة  التأثيرات،  بهذه  المتعلقة  االستجابات  إنعاش  سبل  في  والبحث 

العربية التي تعاني من العديد من األزمات وفي مختلف المجاالت. 

ضم االجتماع خبراء من عدة اختصاصات، وشارك برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
إنشاء منصة سياسات تشمل األولويات  الياباني بهدف  العربي-  السياسي  الحوار  في 

واالهتمامات المشتركة لدعم المنطقة العربية.  

9- الدورة السابعة لمجموعة خبراء الغاز باألمم المتحدة اللجنة االقتصادية ألوروبا 
تلبية لدعوة من األمم المتحدة )إدارة الطاقة المستدامة -اللجنة االقتصادية ألوروبا( 
إلى منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(، شاركت المنظمة في فعاليات 
الدورة السابعة لمجموعة خبراء الغاز، والتي نظمتها األمم المتحدة في جنيف بنظام 
أيلول/سبتمبر   25-22 الفترة  خالل  شخصي(  المرئي/حضور  )االتصال  مشترك 
2020 ضمن أسبوع الطاقة المستدامة بمشاركة مجموعة من المنظمات الدولية.  ناقش 

االجتماع موضعين رئيسيين هما:

إزالة الكربون عبر المؤازرة بين الكهرباء المتجددة والغاز الطبيعي.	 

دور الهيدروجين نحو تحقيق منظومة طاقة خالية من الكربون	 

10- حلقة نقاشية بعنوان: »رؤى مصر للنفط والغاز / محرك حيوي للنمو« 
شاركت األمانة العامة في حلقة نقاشية عبر تقنية االتصال المرئي يوم 2020/9/22 
بعنوان: »رؤى مصر للنفط والغاز / محرك حيوي للنمو. تحدث فيها معالي المهندس 
إلى  باإلشارة  استهلها  العربية حيث  البترول في جمهورية مصر  المال وزير  طارق 
أهمية الحدث التاريخي لصناعة الغاز في منطقة شرق المتوسط والتي تمثلت صباح 
التوقيع النهائي على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط لتأسيس منظمة إقليمية مقرها 
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واليونان  قبرص  فلسطين،  األردن،  مصر،  تضم   2020/9/22 يوم  صباح  القاهرة 
وإيطاليا بما يتيح تعزيز التعاون بين هذه الدول.  

أهمية منتدى غاز شرق المتوسط في المنطقة. 	 
الخطوات 	  المصري، وإعادة هيكلته ومالمح  البترول  مشروع تحديث قطاع 

القادمة لتحقيق الطموحات للتطوير للتوسع والنمو. 
دور المرأة في قطاع البترول المصري. 	 

11- مؤتمر البتروكيماويات والتكرير، أوروبا 2020 
في  للمنظمة  العامة  األمانة  شاركت   ،”BGS “مجموعة  من  لدعوة  على  بناًء 
من  عدد  بمشاركة   ،2020 سبتمبر   29-28 يومي  المرئي  االتصال  بتقنية  مؤتمر 
 8 المؤتمر  تخلل  والبتروكيماويات.  النفط،  بصناعات  والمهتمين  العالمية،  الشركات 
تكامل صناعتي  البتروكيماويات،  إنتاج  نمو  التالية:  المحاور  تناولت  نقاشية،  حلقات 
التكرير والبتروكيماويات، اإلنتاج الذكي للبتروكيماويات، رقمنة العمليات الصناعية 
إنتاج  البيئية،  واالستدامة  الطاقة  كفاءة  المتبقي،  معالجة  التحويلية،  الصناعات  في 
الوقود النظيف، المحفزات في تقنيات الصناعات التحويلية، التميز التشغيلي وتحسين 
األصول، والصيانة والموثوقية. شاركت األمانة العامة بتقديم ورقة بعنوان »التحديات 

التي تواجه صناعة البتروكيماويات في الدول األعضاء في المنظمة. 
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رابعاً:  متابعة شؤون البيئة وتغير المناخ

اتفاقية  تطورات  العامة  األمانة  تابعت  الموقر،  الوزراء  مجلس  لتوجيهات  تنفيذاً 
واتفاق  كيوتو  UNFCCC، وبروتوكول  المناخ  تغير  بشأن  االطارية  المتحدة  األمم 
باريس، وكذلك اجتماع المجموعة التفاوضية العربية واالجتماع التنسيقى لخبراء البيئة 

في الدول األعضاء.

وفيما يلى استعراض موجز لألمور المتعلقة بهذا الموضوع خالل عام 2020:-

أوال: اجتماع الدورة الحادية والخمسين للهيئة الفرعية للتنفيذ )SB1(  والهيئة 
 .)SBSTA( الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية

يتم  2021 ، وسوف  إلى عام  المذكورتين أعاله،  الدورتين  تم ترحيل اجتماعات 
 COP26 للمناخ  المتحدة  األمم  مؤتمر  تأجيل  تم  قد  أنه  يذكر  كما  الحقاَ.  تحديدهما 
الصحة  لتدابير  نظراَ  وذلك   ،2021 عام  حتى  المتحدة  بالمملكة  غالسكو  مدينة  في 
كورونا  فيروس  لجائحة  استجابة  العالم  أنحاء  جميع  في  المطبقة  الحالية  والسالمة 
المستجد )COVID-19( هذا ومن المقرر أن تعقد سلسلة من االجتماعات االفتراضية 
نوفمبر  شهرى  خالل  المناخ  تغير  بشأن  االطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  لحوارات 

وديسمبر 2020 مما يمهد الطريق لنجاح مؤتمر األطراف القادم في 2021.

ومن جانب آخر أصبح انسحاب الواليات المتحدة األمريكية من اتفاق باريس لتغير 
المناخ سارى المفعول في الرابع من شهر نوفمبر 2020، وهى أول دولة في العالم 
االتفاقية مرة  إلى  أن تنضم  أنها تستطيع  المناخ كما  تغير  اتفاقية  من  تنسحب رسمياً 

أخرى في المستقبل في حال موافقة الحكومة األمريكية الحالية الجديدة.

ثانياً: االجتماع التنسيقى السابع والعشرين لخبراء البيئة في الدول األعضاء

تنفيذاَ لخطة عمل األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( 
لعام 2020، عقد االجتماع التنسيقى السابع والعشرين لخبراء البيئة وتغير المناخ في 
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 2-1 الفترة من  zoom   خالل  المرئى  االتصال  تقنية  األعضاء ومن خالل  الدول 
نوفمبر 2020.

شارك في االجتماع ممثلون من كافة الدول العربية األعضاء باإلضافة إلى ممثلين 
عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية ووفد األمانة العامة 

لمنظمة األوابك.

وبعد االستماع إلى الكلمات االفتتاحية قدمت األمانة العامة للمنظمة ورقة تناولت فيها 
تطورات االتفاقية وتأثيراتها المحتملة على الصناعة البترولية في الدول األعضاء، كما 
قدم رئيس الفريق التفاوضى السعودى ورقة بعنوان االقتصاد الدائرى للكربون ، وبعد 
المشاركون  أكد   ، المناخ  بتغير  المتعلقة  المطروحة  المواضيع  نقاش مستفيض حول 

على اآلتى:

في 	  العربية  الدول  في  المناخ  بتغير  المعنية  الجهات  من  عدد  أكبر  مشاركة 
االجتماعات لما لها من أهمية على هذه الدول.

التي 	  التطبيقية  الموضوعات  في  العربية  التفاوضية  المجموعة  قدرات  تنمية 
تتعلق بتقييم أثر التغيرات المناخية على القطاعات المختلفة بالدول العربية - 
أثار تنفيذ تدابير االستجابة- التنوع االقتصادي – تحديد األنشطة التي تدرج في 

المساهمات الوطنية.
التنسيق مع المؤسسات العلمية والبحثية ومع المنظمات العربية واإلقليمية ذات 	 

العالقة دعما للجهود الوطنية في التعامل مع التغيرات المناخية.
أكد المجتمعون على اهمية استغالل فترة تأجيل إجتماعات مؤتمر االطراف 	 

وهيئاته الفرعية من مزيد من التنسيق والتشاور فيما بين المجموعة العربية في 
كافة األمور المطروحة على الساحة الدولية وتوحيد الموقف العربي بشأنها.

تغيير 	  اتفاقية  قضايا  العرب حول  المفاوضين  لتأهيل  عمل  عقد ورش  أهمية 
المناخ.
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في 	  القادم  االطراف  مؤتمر  أثناء  للكربون  الدائري  االقتصاد  فعالية عن  عقد 
غالسكو 2021.

الجهات 	  بين  والتنسيق   )ISO(للمعايير الدولية  المنظمة  قضايا  متابعة  أهمية 
العربية المختلفة بهذا الخصوص. 

ثالثـــاً: اجتماعات المجموعة التفاوضية العربية لقضايا ومفاوضات تغير المناخ:  

الفترة  خالل  إجتماعات  ثالثة  المناخ  لتغير  العربية  التفاوضية  المجموعة  عقدت 
الماضية من عام 2020، ومن خالل تقنية االتصال المرئى zoom  خالل شهر ابريل 
ومايو وأخيراً خالل 6 يوليو 2020، وبمشاركة أكثر من 40 خبيراَ ومفاوضاً عربياً 
برئاسة المملكة العربية السعودية، لمناقشة ومتابعة المستجدات على الساحتين اإلقليمية 
والدولية فيما يتعلق بقضايا تغير المناخ وخاصة االجتماعات االفتراضية التي عقدتها 
على  والتأكيد  المناخ  لتغير  التفاوضية  المسارات  على  وتأثيرها  االتفاقية  سكرتارية 
موقف المجموعة العربية بحذر مع االجتماعات االفتراضية والتنسيق مع المجموعات 
انتقائية،  االفتراضية بصورة  االجتماعات  الموافقة على عقد  بعدم  األخرى  االقليمية 
وباألخص إن كانت تشمل مواضيع متشعبة وأكدت على عدم قبول أي قرارات رسمية 
تصدر عنها، واستمرارية العمل ولكن توصي بضرورة انتقاء المواضيع التي ال تحمل 
قرارات قد تنعكس سلباً على المجموعة العربية بسبب قصور حضور بعض ممثلي 

الدول النامية بسبب محدودية القدرة التقنية.
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خامساً: النشاط اإلعالمي

2020 في ممارسة نشاطها اإلعالمي على  العامة خالل عام  استمرت األمانة 
المختصة  إدارة اإلعالم والمكتبة،  العربي والدولي وذلك عن طريق  الصعيدين 
بتنفيذ المهام واألنشطة اإلعالمية للمنظمة، وتشرف اإلدارة على جميع المطبوعات 
واإلصدارات الدورية التي تعدها األمانة العامة بالتعاون مع بقية اإلدارات المعنية 
العامة. وتقوم إدارة اإلعالم والمكتبة بمتابعة تطورات الصناعة  في األمانة 
البترولية العربية والدولية وشؤون الطاقة واقتصادياتها، ورصد جميع ما ينشر عن 
التوثيق  تقوم بأعمال  المقروءة والمرئية، كما  التطورات في وسائل االعالم  هذه 
العامة  الباحثين من داخل األمانة  الجارية، وتزويد  والبيبليوغرافيا، واإلحاطة 

وخارجها بما يرغبون فيه من كتب ومراجع ودوريات.

1- التحرير والطباعة والنشر والتوزيع
استمر إصدار كافة مطبوعات المنظمة من الكتب والدوريات، واقتضى ذلك متابعة 
كل ما يتعلق بأعمال التحرير، والتدقيق، والترجمة، والتصميم واإلخراج والطباعة، 

والنشر، والتوزيع. 

2- النشاط الصحفي واإلعالمي
نشـاطـات  غطــت  الصحفيـة  البيـانـات  مـن  عـدد  العـامـة  األمـانـة  عـن  صـدر 
المنظمــة المختلفـة، كـاجتمـاعـات مجـلـس وزراء المنظمـة واجتمـاعــات المكتــب 
الصحـف  بعـض  تناولـت  أخـرى  جهـة  ومـن   . الذهبي  اليوبيل  االحتفال  التنفيـذي، 
الدول األعضـاء،  بيـن  التنسيـق  فـي  المنظمــة، ودورهـا  أنشطـة  والعربيـة  المحليـة 
ومـا تقـوم بـه فـي مجـال دعـم العمـل العربـي المشتـرك.  كما واصلت األمانـة العامـة 
متابعـة مـا تنشـره الصحـف المحليـة والعـربيـة وبعـض الصحـف األجنبيـة ووكاالت 
االنباء العالمية 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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3- الموقع االلكتروني 
استمر الموقع االلكتروني في نشاطه المعتاد بعرض أخبار وأنشطة المنظمة وأخبار 
للدراسات  تقديم عرض موجز  إلى  باإلضافة  الدول األعضاء،  النفطية في  الصناعة 
الحديثة الصادرة عن األمانة العامة للمنظمة والبيانات اإلحصائية الحديثة والتطورات 
في السوق البترولية العربية والدولية، وقد تم ادخال بعض التعديالت االخراجية على 

الموقع وذلك لمواكبة التطورات الحديثة في مجال المواقع االلكترونية.

4- وسائل التواصل اإلجتماعي
فقد  الجمهور  أكبر قطاع ممكن من  التواصل مع  العامة على  األمانة  حرصا من 
استمرت في تقديم خدماتها اإلخبارية عن طريق واسل التواصل االجتماعي )تويتر 
المهتمين  المتابعين من  قبل  بتفاعل جيد من  المنظمة  فيسبوك(، وتحظى حسابات   –

بمتابعة أخبار المنظمة والمتابعين للتطورات في صناعة النفط والغاز.

5- خدمات المعلومات والمكتبة
تستمر المكتبة في تقديم خدمات المعلومات لمنتسبي أوابك وذلك بتزويدهم بمصادر 
المعلومات على اختالف أنواعها )كتب، دوريات، تقارير ...( بمختلف أشكالها سواء 
المرجعية  الخدمة  وتقديم  االستفسارات  على  الرد  أو  وإلكترونية،  مطبوعة  كانت 
المكتبة،  داخل  االطالع  خدمة  المنظمة  خارج  من  للزائرين  تقدم  أنها  كما  للباحثين، 
أو تصوير بعض األجزاء من مصادر المعلومات بشكل محدود، أو من خالل البريد 

اإللكتروني.

المعلومات والتوثيق
يتواصل العمل في المكتبة على استكمال إدخال بيانات فهرسة أوعية المعلومات 
القديمة المسجلة على البطاقات الورقية للفهرسة الخاصة بالمطبوعات العربية واألجنبية 
على قاعدة البيانات الببليوغرافية على نظام أوراكل، هذا باإلضافة إلى إدخال بيانات 
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مصادر المعلومات الحديثة مباشرة إلى برنامج الفهرسة.

الفهرسة والتصنيف
تصنيف  وإعادة  فهرسة  بطاقات  بيانات  واستكمال  وتدقيق  بمراجعة  المكتبة  تقوم 
الكتب القديمة الموجودة بالتحول من نظام التصنيف العشري العالمي )الطبعة القديمة، 
يتم  ثم   )2010 الموسعة  الخطة   ،21 )الطبعة  العشري  ديوي  تصنيف  إلى   )1985

إدخالها على النظام اآللي »أوراكل« لتضاف إلى قاعدة البيانات الببليوغرافية.

حوالي  إلى  كتاب   31000 من  المكتبة  في  المعلومات  مصادر  عدد  ارتفع  ولقد 
31500 كتاب ومن 5750 إلى 5850 وثيقة.

التزويد

تقوم أسس التزويد في المكتبة على اآلتي :-
سعادة 	  مكتب  قبل  من  اقتراحه  يتم  ما  على  بناء  الجديدة  بالمصادر  التزويد 

األمين العام ومن اإلدارات المتخصصة.
التجديد 	  وعمل  واألجنبية،  العربية  والمراجع  الدوريات  اشتراكات  متابعة 

الالزم في وقته.
إنزال اإلصدارات اإللكترونية من مواقعها أو عبر البريد اإللكتروني وحفظها 	 

في الحافظات المخصصة لها في المكتبة اإللكترونية لألمانة العامة.
متابعة اإلجراءات المالية لشراء المطبوعات الجديد وتجديد االشتراكات.	 
تنزيل مصادر المعلومات )كتب، دوريات، مقاالت، تقارير ...( ذات الصلة 	 

بتخصص المكتبة عبر شبكة اإلنترنت وذلك لتنمية مجموعات المكتبة.

الخدمات العامة

- تقديم خدمة اإلعارة لمنتسبي المنظمة، وقد تم وضع نظام اإلعارة على المكتبة 
اإللكترونية ليسير األمر على المستعيرين.

- تصوير بعض األجزاء من مصادر المعلومات بشكل محدود لزوار المكتبة.
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المكتبة اإللكترونية

- تعمل المكتبة بشكل مستمر على تنمية مجموعاتها من مصادر المعلومات اإللكترونية، 
وذلك في مجال الطاقة والبترول والبتروكيماويات والبيئة والموضوعات األخرى 

ذات الصلة، لتتكامل المكتبة اإللكترونية مع المكتبة الورقية في محتوياتها.

- كما يتم تنزيل النسخ اإللكترونية لمصادر المعلومات المطبوعة التي تقتنيها المكتبة 
عند توفرها وذلك سعيا إلى التحول إلى المكتبة الرقمية مستقبال.

- تعمل المكتبة بالتعاون مع السيد مسؤول تكنولوجيا المعلومات على تطوير البرنامج 
اآللي )أوراكل( المستخدم في إدارة مصادر المعلومات في المكتبة من أجل تقديم 

خدمة أفضل للباحثين.
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سادساً: بنك المعلومات 

أوال : تعزيز التعاون بين المنظمة والدول األعضاء
في إطار تنفيذ خطة عمل األمانة العامة للمنظمة لعام 2020 ومتابعة للتوصيات 
الصادرة عن االجتماعات التنسيقية السابقة لضباط اتصال الدول األعضاء في مجال 
االجتماع  عقد  )أوابك(،  للبترول  المصدرة  العربية  األقطار  لمنظمة  المعلومات  بنك 
 / أول  كانون   2 بتاريخ  عقد  الذي  األعضاء  الدول  اتصال  لضباط  التاسع  التنسيقي 

ديسمبر 2020. 

العربية  اإلمارات  دولة  من  كالً  يمثلون  مشاركاً  ثالثة عشر  االجتماع  في  شارك 
السورية،  العربية  الجمهورية  الجزائرية،  الجمهورية  البحرين،  مملكة  المتحدة، 

جمهورية العراق، دولة قطر، دولة الكويت، وجمهورية مصر العربية. 

الصادرة  التوصيات  تنفيذ  ومراجعة  متابعة  إلى  أساسي  بشكل  االجتماع  هدف 
للبيانات  السلس  التدفق  آلية متابعة  السابقة، وتقييم  الثمانية  التنسيقية  عن االجتماعات 
نجاح عملية  باستمرار  الكفيلة  الطرق  والبحث عن  األعضاء،  الدول  اإلحصائية من 
التواصل مع ضباط اتصال الدول االعضاء. كما هدف أيضاً إلى التدارس والتشاور 
الدولية وضمان اتساقها.  المنظمات  بيانات  الدول األعضاء مع  بيانات  بشأن مواءمة 
وكذلك االستماع إلى المالحظات والتصورات المستقبلية حول تطوير استمارة جمع 
البيانات لتوفير متطلبات واحتياجات الدول األعضاء من البيانات االحصائية المتعلقة 

بالنفط والطاقة. 
استعرض منتسبو بنك معلومات األمانة العامة كفاءة التغطية للبيانات الواردة من 
الدول األعضاء عبر استمارة جمع بيانات الطاقة من خالل التحليل االحصائي لتقيم 
كفاءة التغطية على مستوى الدول األعضاء مجتمعة وعلى مستوى كل دولة من الدول 

األعضاء.
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االجتماع  فعاليات  في  المشاركين  األعضاء  الدول  اتصال  ضباط  استعرض  كما 
استمارات جمع بيانات الطاقة التي أعدت من قبلهم، حيث تم استعراض مراحل تجميع 
البيانات في كل دولة على حده، واستعراض وحصر الثغرات الفنية واالحصائية التي 

ظهرت اثناء عملية اعداد بيانات االستمارة.

ثانياً: التقارير  
قام بنك المعلومات بإعداد مطبوع بيانات الطاقة حسب المجموعات الدولية للفترة 
)1980 - 2019( اعتماداً على قاعدة بيانات شركة البترول البريطانية، ويتم تحديث 
الدول  على  توزيعه  تم  كما  مدمج،  قرص  على  تم وضعه  وقد  سنويا،  المطبوع  هذا 

األعضاء في المنظمة فقط، وذلك حسب االتفاق مع شركة البترول البريطانية. 

يعمل بنك المعلومات بالتعاون مع اإلدارات المختصة في األمانة العامة على إعداد 
التقرير اإلحصائي السنوي لعام 2020، الذي يغطي الفترة )2014 –2019(، وسيتم 
وضعه على موقع المنظمة على شبكة اإلنترنت، وعلى أقراص مدمجة )CD( وإرساله 

إلى الدول األعضاء في نهاية شهر كانون األول/ديسمبر 2021.
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تطور الهيكل اإلداري

بنهاية عام 2020 بلغ عدد العاملين في األمانة العامة )34( موظفا، منهم )20( في 
الكادر المهني و)14( في الكادر العام.  

سابعاً:  النشاط اإلداري والمالي
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الفصل الثالث
الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة

استمرت الشركات العربية المنبثقة  في نشاطها خالل عام 2019 والنصف األول 
انعكاساً  الشركات  التي واجهتها خالل  التحديات  الرغم من  2020،  على  من عام 
البترولية في  المشروعات  النفطية وانعكاساتها على  السوق  الجارية في  للتطورات 
المنبثقة عن  العربية  الشركات  للنفط، كما تواجه  المنتجة والمصدرة  العربية  الدول 
المنظمة ومنذ سنوات طويلة منافسة مع شركات الطاقة الدولية ذات النشاط المشابه 
من جهة التي تعمل في نفس مناطق العمل، إلى جانب صعوبة دخول الشركات العربية 

المنبثقة عن المنظمة بعض األسواق العربية بسلل اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية.

 وعلى الرغم من تلك التحديات فإن الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة تواصل 
الذاتية ومستندة على رصيد  جهودها الحثيثة لزيادة نشاطها باالعتماد على امكانيتها 
الدول األعضاء في  النفط والغاز، وبدعم من  الطويلة في قطاع صناعة  خبراتها 
المنبثقة عن  العربية  الشركات  الجهود عن تحقيق بعض  تلك  أثمرت  المنظمة، وقد 

المنظمة نتائج مالية جيدة. 

إدارية ومالية كاملة،  باستقاللية  المنظمة  المنبثقة عن  العربية  الشركات  وتتمتع 
المنظمة  الدول األعضاء في  المكونة من مالكها من  العمومية  وتختص جمعياتها 
إداراتها برسم خططها االستراتيجية واتخاذ ما تراه مناسبًا من قرارات  ومجالس 

لتسييرها ووضع الخطط االستراتيجية لتطوير أعمالها.

من جانبها تقوم األمانة العامة للمنظمة، بدور تنسيقي بين الشركات العربية المنبثقة 
عن المنظمة، حيث تنظم اجتماع سنوي بين مسؤولي الشركات يتم من خالله بحث 
سبل تعزيز التعاون، واستعراض التحديات المشتركة في ظل التطورات التي تشهدها 

صناعة النفط والغاز على الصعيدين العربي والدولي.

القادمة مزيدا  المرحلة  بأن تشهد  المنظمة  المنبثقة عن  العربية  الشركات  وتتطلع 
من الدعم والمساندة من الدول األعضاء بالمنظمة، وأن تتاح لها المزيد من الفرص 

االستثمارية في السوق العربية على أسس تنافسية ما لم يكن على أساس األفضلية. 
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أ- الشركة العربية البحرية لنقل البترول:

عام  خالل  أسطولها  وحدات  وتنويع  بتحديث  المتعلقة  خطتها  الشركة  أنجزت 
حديث  أسطول  امتالك  في  العالمية  الشركات  بين  رائدة  مكانة  بذلك  لتتبوأ   ،2018
من  واعتباراَ  العالمي.  السوق  في  المنافسة  الشركات  من  الشركة  وتعتبر  ومتطور، 
يناير 2020، شرعت الشركة العربية البحرية لنقل البترول في تزويد ناقالتها بوقود 
لتطبيق التشريعات الدولية الجديدة للوقود منخفض الكبريت  منخفض الكبريت تنفيذاً 

.Low Sulphur

إلى  الدول  معظم  اضطرت    COVID-19 كورونا  فيروس  جائحة  ظل  وفى 
الطلب  من  مزيد  إلى  أدى  مما  الجوية  المالحة  وتوقف  للحظر  نتيجة  التام  االغالق 
على الناقالت الستعمالها كخزانات عائمة األمر الذى نتج عنه ارتفاع أسعار التأجير 
وخاصة أسعار التأجير الزمنى لفترات قصيرة من شهرين إلى ستة أشهر الستعمالها 

كخزانات عائمة. ومن أهم مؤشرات األداء للشركة، ما يلي:

تشير النتيجة النهائية لنشاط الشركة لعام 2019 إلى تحقيق صافي ربح بلغ  ✔
نحو 54.085 مليون دوالر.

2020 صافى ربح يقدر بحوالي  ✔ النصف األول من عام  حققت الشركة عن 
31.792 مليون دوالر.

فيما يخص القوى العاملة فقد بلغ عدد العاملين في مقرات الشركة في عام  ✔
2020 -   81 منهم 50 من الجنسية العربية، وبلغ عدد الضباط والمهندسين 

في منتصف العام 279 ضابط ومهندس منهم 187 من الجنسية العربية.

وبالنسبة لسياسة الشركة في التعاون مع الشركات العربية الشقيقة استمرار تنفيذ 
المشاركة التجارية مع شركة ناقالت النفط العراقية )IOTC( والتي تم التوقيع معها 

في يونيو 2017.
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وتواجه الشركة عدد من التحديات التي تنعكس بشكل أو بآخر على أدائها، نذكر 
منها اآلتي:

ساهم قيام كل دولة عربية بتأسيس أسطول من الناقالت النفطية خاص بها في 	 
تحول الدعم التشغيلي التي كانت تناله الشركة العربية البحرية لنقل البترول 
الشركة  تكبد  إلى  أدى  مما  الوطنية،  شركاتها  إلى  األعضاء  الدول  قبل  من 

خسائر مالية.

 هناك صعوبات تشغيلية بسبب المنافسة الشديدة بين شركات البترول الدولية.	 
البحرية لنقل 	  العربية   عدم استئجار بعض الدول األعضاء لناقالت الشركة 

بأسعار  بالمقارنة  تفضيلية  تأجير  أسعار  تقديمها  من  الرغم  على  البترول، 
الشركات العالمية.

ب- الشركة العربية لبناء وإصالح السفن » أسرى«

شهدت نهاية عام 2019 تغيرات جوهرية بإدارة شركة أسرى فقد باشرت الهيئة 
الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين مهامها باإلشراف والرقابة على أعمال الشركة، 
الخبرات  ليتولى مناصبها من ذوى  العليا  إجراء تعديالت على اإلدارة  أيضاَ  تم  كما 

والكفاءات العربية.

وفيما يتعلق بأداء الشركة، فقد حققت الشركة عام 2019 إيرادات إجمالية بلغت 
168.914 مليون دوالر أمريكي وذلك نتيجة لتحسن أوضاع الشركة وتطبيق نموذج 
عمل جديد وتحسن أسعار النفط خالل عام 2019. وكان أكبر مشروع لسنة 2019 
هو مشروع تحديث سفن تابعة لمملكة البحرين. ومن السفن التجارية، كان أكبر عميل 
الخاصة  الفنية  االعمال  من  بعدد  الشركة  قامت  حيث   Spring Field هو  للشركة 
بأسطول السفن األولمبية. وعلى الرغم من الصعوبات جراء أزمة كورونا فلم تشهد 
الشركة إال إلغاء عدد 3 مشاريع فقط حيث قرر أغلبية العمالء تأجيل مشاريعهم بدل 

إلغائها.
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بمقدار45      القرض  الشركة وتخفيض مجموع  إعادة جدولة قروض  تم كذلك  كما 
في  الشركة  كما حققت  أمريكي،  دوالر  مليون  أمريكي من أصل151  دوالر  مليون 
عام 2019 إيرادات عالية حيث تم إحضار حفارات البترول إلى شركة أسرى لتنشيط 
وإصالح وتنفيذ بعض األعمال لشركة أرامكو السعودية، وفى النصف األول من عام 
2020 فضل مالكي الحفارات شركة أسرى على الشركات األخرى باعتبار أن الشركة 

تتعامل في مشاريع عديدة مع شركات متعددة عربية ودولية.

ويصل إجمالي عدد مشاريع إصالح الحفارات المؤكد إنجازها في النصف الثاني 
من عام 2020 إلى 12 مشروع من المملكة العربية السعودية، ودولة اإلمارات العربية 
المتحدة باإلضافة إلى شركات من مصر وإيطاليا ومن البحرين، وقد بلغت إيرادات 
النصف األول من عام 2020 من السوق الدولية %69 مقارنة بنسبة 47 % في عام 

.2019

وقد قامت الشركة باالنفتاح على السوق العالمي وإيجاد زبائن جدد، وتحديث البنية 
التحتية وتجديد المنشآت وورش الصيانة في الشركة، وتوسيع أحواض الشركة حتى 
تتالئم مع السفن التجارية، وكذلك تطوير النظام اإلداري والمالي، والمنافسة الكبيرة 

مع الشركات العالمية ذات االختصاصات المتشابهة.

ج- الشركة العربية لالستثمارات البترولية »أبيكورب«

 شهد عام 2020 مصادقة الجمعية العمومية على زيادة في رأسمال القابل لالستدعاء 
بناء على توجيه مجلس اإلدارة ليرتفع إلى )8.5( مليار دوالر أمريكي، وتحدد رأسمال 
الشركة المصرح به بمبلغ )20( مليار دوالر أمريكي وهو األعلى في تاريخ الشركة 
على اإلطالق، ورأس المال المكتتب به مبلغ )10( مليار دوالر أمريكي، ورأسمال 
المدفوع مليار وخمسمائة مليون دوالر أمريكي مقسم إلى مليون وخمسمائة ألف سهم 

بقيمة اسمية “1000 دوالر أمريكي” لكل سهم.
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كما شهد عام 2019 رفع التصنيف االئتماني للشركة من Aa3  إلىAa2 بنظرة 
شركة  أصبحت  وبذلك  االئتماني،  للتصنيف  موديز  وكالة  قبل  من  مستقرة  مستقبلية 
األوسط وشمال  الشرق  منطقة  مستوى  على  تصنيفاً  المؤسسات  أعلى  من  أبيكورب 

أفريقيا .

111.9 مليون دوالر، وارتفعت  2019 مبلغ  بنهاية عام  بلغ صافي األرباح  وقد 
بنهاية  المساهمين  أمريكي وارتفعت حقوق  مليار دوالر   7.35 لتبلغ  الشركة  أصول 
عام 2019 لتبلغ 2.35 مليار دوالر أمريكي. وتمكنت إدارة عمليات الخزانة واألوراق 
بحجم  األجل  متوسطة  متنوعة  تمويل  صفقات   8 إبرام  من   2019 عام  في  المالية 
حوالى1.8  مليار دوالر من ضمنها صفقتي إصدار سندات مرموقة في أسواق آسيا 
بلغت نحو 600  مليون دوالر، وصفقتي قروض تمويل آجلة في أسواق المنطقة بلغت 
بدرجة  السيولة  معدالت  رفع  في  الصفقات  هذ  ساهمت  وقد  سعودي.  مليار لاير   3
ملحوظة فضالَ عن تقليص الفجوة االستحقاقية بصورة كبيرة لتصل ألفضل مستوياتها.

تأثرت شركة أبيكورب عام 2020 باألزمة الثالثية المركبة والمتشعبة )أزمة تقلب 
أسعار النفط – األزمة االقتصادية – جائحة كورونا( على الجانب االستثماري، وعلى 
الرغم من ذلك حققت الشركة خالل النصف األول من عام 2020 أرباح بلغت 54.8 
مليون دوالر أمريكي. وعلى صعيد االستثمار قامت الشركة باالستحواذ على حصة 

تبلغ 20%   من شركة األردن للطاقة المتجددة.

وفيما يخص عدد القوى العاملة فقد بلغ في شركة أبيكورب124 موظف يمثلون 20 
جنسية مختلفة أغلبهم من الدول المساهمة إلى جانب دول أخرى من المنطقة العربية 

وخارجها.

في  الشركة  أعلنت  فقد  التنموية،  األهداف  بتحقيق  التام  أبيكورب  اللتزام  وتأكيداً 
الدول  جهود  لدعم  دوالر  مليون   500 مبلغ  بتخصيص   2020 عام  من  أبريل  شهر 
األعضاء في الحد من آثار التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا والتقلبات الحادة في 

أسعار النفط.
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د. الشركة العربية للخدمات البترولية

تركز اهتمام الشركة خالل السنة على متابعة ودعم الشركات المتخصصة وإمكانية 
عام  نهاية  ففي  اإلمكان،  قدر  الصعاب  وتذليل  الراهنة  الظروف  ظل  في  مساعدتها 
2019 حققت الشركة أرباحاً مالية تقدر بنحو 3 مليون دوالر أمريكي، وكانت المرة 
األولى التي تغطى الشركة خسائرها وتحقق الربحية. والجدير بالذكر أن الشركة تتمتع 

بميزة اإلعفاء الضريبي في دولة ليبيا األمر الذي ساهم في تقليص المصروفات.

وفيما يلي استعراض مختصر لنشاط الشركات التابعة للشركة العربية للخدمات 
البترولية خالل عام 2019:

1. الشركة العربية للحفر وصيانة اآلبار

تمكنت الشركة خالل عام 2019 من تشغيل عدد 9 حفارات منها 4 للصيانة 
المالية  السنة  الشركة خالل  100 %، وحققت  الحفارات  تشغيل  نسبة  وكانت 
2019 أرباحاً بلغت حوالي 2.404 مليون دوالر أمريكي، وكانت هذه النتائج 
أقل بكثير مما هو مخطط له وهو 7.5 مليون دوالر أمريكي ويعزى ذلك إلى 
تأخر دخول بعض الحفارات العمل وعدم دخول بعضها اآلخر نتيجة لألوضاع 

األمنية التي تمر بها دولة المقر.

2. الشركة العربية لجس اآلبار

تمكنت الشركة خالل عام 2019 من تحقيق أرباح قدرت بحوالي 1.061 مليون 
بما   2020 عام  من  األول  النصف  خالل  أرباح  حققت  كما  أمريكي،  دوالر 
مقداره 33.217 ألف دوالر أمريكي، وقد بلغ عدد منتسبي الشركة 72 موظف.

وتطالب شركة جس اآلبار في جمهورية العراق بمساندتها في مسألة اإلعفاء 
الضريبي الوارد في مواد اتفاقية االنشاء.
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3. الشركة العربية لخدمات االستكشاف الجيوفيزيائى

بلغت أرباح الشركة خالل عام 2019 حوالي 145 ألف دوالر أمريكي، وال 
توجد أية نشاطات للفرقة السيزمية لعام 2020، وتقدر الخسائر في عام 2020 

بنحو 976 ألف دوالر. وبلغت القوى العاملة 67 موظف في عام 2020.

 يذكر أن الشركة العربية للخدمات البترولية تواجه صعوبات كبيرة ناجمة عن 
األوضاع األمنية الصعبة التي تمر بها دولة المقر من جهة، وقلة الترويج لنشاط 

الشركة داخل الدول العربية األعضاء من ناحية أخرى.

هـ- معهد النفط العربى للتدريب

للتدريب بموجب قرار مجلس وزراء منظمة األقطار  العربي  النفط  تأسس معهد 
بمدينة  5/9/ 1978. وحدد مقره  20/1 في  للبترول )أوابك( رقم  المصدرة  العربية 
إنشائه تكوين  التي جاءت في قرار  المعهد  العراق. ومن أهداف  بغداد – جمهورية 
الفنية واإلدارية والمالية  القطاعات  القيادية في كافة  المدربين والمستويات  وإعداد 
وتنمية القدرات المتوفرة منها وتمكينها من أحدث األساليب التعليمية. والقيام بالبحوث 
والدراسات المتعلقة باألساليب الحديثة في التنظيم الصناعي والمهني ومنهجية وأساليب 
التعليم والتدريب ومشاكل القوى العاملة والكفاية اإلنتاجية للعناصر البشرية الالزمة 
العربية. وإحداث نظام معلومات وتوثيق لخدمة األبحاث والدراسات  للمشروعات 
التكنولوجية في كافة  المعلومات والمعرفة  العربية وتطوير  العاملة  بالقوى  الخاصة 

مجاالت التعليم والتدريب واإلدارة الصناعية. 

الموازنة  يتم تمويله سنويًا وحسب  للمعهد رأس مال ثابت، حيث  وال يوجد 
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. ويساهم في المعهد جميع الدول األعضاء بالمنظمة.
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وخالل عام 2019 والنصف األول من عام 2020 قام المعهد بتنفيذ مجموعة من 
البرامج التدريبية بالتعاون مع بعض الجهات والمراكز التدريبية والشركات العربية 
قام  المعهد  قام  التنفيذ. وقد  التدريبية وموقع  البرامج  واألجنبية وحسب طبيعة ونوع 
الفنية  40 دورة تدريبية بمختلف االختصاصات  بتنفيذ   2019 المعهد خالل عام 
نفذت  السالمة والبيئة  إلى  واالدارية واالقتصادية والحاسوب والمعلوماتية باالضافة 
جميعها في محافطتي أربيل والسليمانية في العراق وحسب طلب الجهات المستفيدة من 
الشركات والمؤسسات النفطية التابعة لوزارة النفط العراقية . أما في النصف األول 
من العام 2020 فقد قام المعهد بتنفيذ 10 دورات تدريبية لغاية منتصف شهر مارس 

2020 حيث توقف بسبب الوضع الصحي الذي ألم بالعالم أجمع. 

و- الشركة العربية لكيماويات المنظفات

أظهرت النتائج المالية تحقيق خسارة قبل االندثار مقدارها 152 ألف دوالر، نتيجة 
لعدد من العوامل والتي من أهمها توقف اإلنتاج والمبيعات واستمرارية أعمال التأهيل 

لمرافق المجمع الصناعي للشركة.

وبناء على االستعراض الذي تقدم، تجدر اإلشارة إلى اآلتي:

من الواضح الجهود المبذولة من قبل بعض الشركات لتطوير وتحسين نشاطها  ✓
لتحقيق نتائج تشغيلية ومالية أفضل في ظل تداعيات جائحة كورونا، وفي 
المقابل مواجهة البعض األخر منها ظروفاَ صعبة أدت إلى تقليص نشاطها 

وعلى رأسها األوضاع األمنية غير المستقرة في دول المقر.

أهمية إعطاء األولوية للشركات العربية المنبثقة عن المنظمة للعمل وممارسة  ✓
نشاطها في الدول األعضاء في المنظمة، ومنحها التسهيالت المطلوبة.

المنشود  ✓ التعاون  كامل حول  بتصور  العامة  األمانة  بموافاة  الشركات  قيام   
حتى  الصدد  هذا  في  تواجهها  قد  التي  والصعوبات  بينها  فيما  والمطلوب 
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بين  المطلوب  التعاون  تعزيز  إمكانية  في  المساهمة  العامة  لألمانة  يتسنى 
الشركات الزميلة المنبثقة عن المنظمة، وإيجاد الحلول المناسبة للمشكالت 
النمو واالزدهار وتعزيز أوجه هذا  التي قد تبرز لتعيق تحقيق  والصعوبات 

التعاون وإلخطار مجلس الوزراء الموقر بذلك.

التعاون  ✓ في  زيادة  تحقيق  أجل  من  العمل  على  الشركات  مسؤولي  حرص 
والتنسيق وتبادل النشاطات فيما بينها على الرغم من التحديات التي تواجهها 

بعض الشركات.

 التأكيد على أهمية وفائدة عقد االجتماعات التنسيقية التي يمكن من خاللها  ✓
استكشاف آفــــاق جديدة للتعاون وخلق الفرص التي يمكن من خاللها تحقيق 

أكبر تعاون وتنسيق بين هذه الشـركات.
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املالحق
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البيـــان الصحفي الصادر عن
 االجتماع الخامس بعد المائة لمجلس وزراء 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

للبترول )أوابك( اجتماعه  المصدرة  العربية  عقد مجلس وزراء منظمة األقطار 
الخامس بعد المائة، عبر تقنية االتصال المرئي، بتاريخ 28 ربيع اآلخر 1442 هجرية 
2020 ميالدية، برئاسة معالي األستاذ عبدالمجيد  13 كانون األول/ديسمبر  الموافق 
عطار، وزير الطاقة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التي لها رئاسة 

الدورة لعام 2020. 
افتتح معالي الرئيس االجتماع مرحباً بأصحاب السمو والمعالي الوزراء وبرؤساء 
المطروحة والمدرجة على جدول  المواضيع  تداول  التوفيق في  لهم  الوفود، متمنياً 
أعمال االجتماع، مؤكداً على أهمية التعاون بين الدول األعضاء في ما يحقق أهداف 
الجمهورية  الطاقة في  السيد/ محمد عرقاب، وزير  لمعالي  بالشكر  المنظمة. وتقدم 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية السابق، خالل ترؤسه الدورة الحالية للمنظمة في بداية 

عام 2020.  
كما رحب بمعالي المهندس بسام رضوان طعمة، وزير النفط والثروة المعدنية في 
للمرة  المنظمة  الذي يشارك في أعمال مجلس وزراء  السورية،  العربية  الجمهورية 
الشكر  الجديدة، كما أعرب عن  التوفيق والنجاح في مهامه  له دوام  األولى متمنياً 
والتقدير لألمانة العامة للمنظمة على التحضير الجيد لالجتماع، متمنياً التوفيق والنجاح 
ألعمال االجتماع، مؤكداً على أن هدف المنظمة األسمى هو تعاون الدول األعضاء في 
مختلف أوجه النشاطات المتعلقة بالصناعة البترولية لما في ذلك مصلحتها وتطلعات 

شعوبها. 

واستعرض معالي الرئيس في كلمته التطورات الحالية في السوق النفطية العالمية، 
العالمي  الطلب  النفطية وعلى  السوق  19( على  وتأثيرات جائحة كورونا )كوفيد 
على النفط، والجهود التي تبذلها منظمة أوبك ومجموعة أوبك+، للمساهمة في إعادة 

االستقرار لألسواق النفطية.
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للمنظمة، حيث رحب  العام  وأعقبه سعادة األستاذ/ علي سبت بن سبت، األمين 
إلى مواصلة دعمهم  الوفود، متطلعاً  الوزراء وبرؤساء  السمو والمعالي  بأصحاب 
ومساندتهم لنشاط المنظمة، كما رحب بمعالي األستاذ عبدالمجيد عطار، وزير الطاقة 
في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء 
المعدنية في  النفط والثروة  المهندس بسام رضوان طعمة، وزير  المنظمة، وبمعالي 
الجمهورية العربية السورية، اللذان يشاركان في أعمال مجلس وزراء المنظمة للمرة 

األولى متمنياً لهما دوام التوفيق والنجاح في مهامهما الجديدة. 

وبعد إقرار جدول األعمال، قام المجلس بتداول ومناقشة المواضيع المدرجة أدناه، 
وبالتالي إقرارها: 

المصادقة على محضر االجتماع الرابع بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة الذي  —
ُعقد على مستوى المندوبين عبر تقنية االتصال المرئي، بتاريخ 2020/6/11.

اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة )األمانة العامة والهيئة القضائية(  —
لعام 2021.

أبو غزالة( مدققًا لحسابات  — تعيين مكتب األحمد وشركاه )مجموعة طالل 
المنظمة )األمانة العامة والهيئة القضائية( لعام 2021.

اعتماد توصية المكتب التنفيذي بشأن خطة تفعيل وتطوير نشاط المنظمة. —

اغالق الوحدة المكتبية لألمانة العامة في القاهرة وتعليق العمل بها اعتباراً من  —
30 يونيو 2020، واتخاذ  ما يلزم لذلك. 

تأجيل عقد مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر إلى عام 2023. —

لنقل  — البحرية  العربية  للشركة  العادية  العمومية غير  الجمعية  اعتماد قرار 
البترول رقم  » 01/10« بتاريخ 19 يونيو 2020 بشأن إطالة مدة الشركة 
التالي النتهاء  اليوم  تبدأ من  لمدة غير محددة،  البترول  لنقل  البحرية  العربية 
مدة الشركة الحالية في 6 يناير 2023. وكذلك إعادة النظر في أنظمة الشركة 

واللوائح الخاصة بها بما يتسق مع ملكيتها والدول المساهمة فيها.
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اطلع على تقرير األمين العام حول نشاطات األمانة العامة في المجاالت التالية:

الدراسات التي أنجزتها األمانة العامة خالل عام 2020 حيث تم انجاز 6 دراسات 
فنية واقتصادية حول النفط والطاقة، وهي كالتالي:

دراسة »استهالك الطاقة في القطاع الصناعي في الدول األعضاء في منظمة 	 
أوابك.

المستقبلية واالنعكاسات على 	  الواقع واآلفاق  العالمي:  الطاقة  دراسة »أمن 
أسواق الطاقة وعلى الدول األعضاء«.

دراسة »االنعكاسات األولية لجائحة فيروس كورونا )covid-19( على 	 
االستثمارات العالمية في قطاع الطاقة«.

دراسة »إعادة تدوير النفايات البالستيكية: فرص استثمارية وحلول بيئية«.	 

دراسة » استخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للنقل البحري«.	 

دراسة »المشاكل المرافقة لعمليات الحفر«. 	 

تقرير األمانة العامة للمنظمة حول »األوضاع البترولية العالمية«. 	 

السابع  التنسيقي  المناخ، والتي من أهمها االجتماع  البيئة وتغّير  متابعة شؤون 
والعشرين لخبراء البيئة في الدول األعضاء في منظمة أوابك، واجتماعات المجموعة 
تقنية  المناخ، والتي عقدت من خالل  العربية لقضايا ومفاوضات تغير  التفاوضية 

االتصال المرئي.

الفعاليات التي نظمتها األمانة العامة والتي شاركت فيها خالل النصف الثاني من 
عام 2020، وقد بلغت 9 فعاليات.

المنبثقة  — العربية  الشركات  الذي استعرض نشاط  السنوي  التقرير  اطلع على 
عن المنظمة خالل عام 2019 والنصف األول من عام 2020، وأحيط علماً 
بنتائج االجتماع التنسيقي السنوي التاسع واألربعون لتلك الشركات الذي ُعقد 
بتاريخ 2020/10/18، عبر تقنية االتصال المرئي، والتي جاء فيها االستمرار 
في التنسيق والتعاون بين هذه الشركات في المجاالت المتعلقة بنشاطاتها. كما 
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أحيط علماً بنتائج االجتماعات الثنائية بين األمانة العامة ومسؤولي الشركات 
المنبثقة عن المنظمة.

الموافقة على إطالة مدة الشركة العربية البحرية لنقل البترول لمدة غير محددة  —
تبدأ من اليوم التالي إلنتهاء مدة الشركة الحالية في 6 يناير 2023.

الوزراء  — القادمة لمجلس  الدورة  السعودية رئاسة  العربية  المملكة  ستتولى 
والمكتب التنفيذي للمنظمة، وذلك لمدة عام اعتباراً من أول شهر كانون الثاني/ 

يناير 2021.

اتفق على عقد االجتماع القادم لمجلس وزراء المنظمة في دولة الكويت بتاريخ  —
9 ديسمبر 2021.

في دولة الكويت عبر تقنية )ZOOM(: 28 ربيع اآلخر 1442 هجرية الموافق 
13 كانون األول/ديسمبر 2020 ميالدية.
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