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جميع حقوق الطبع محفوظة وال يجوز إعادة النشر أو االقتباس دون إذن خطي مسبق من المنظمة ، 2020.

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



المحتويات
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المحتوياتالمحتوياتالمحتويات

)1( تعيين معالي األستاذ محمد عرقاب، وزيراً للطاقة خلفاً لمعالي األستاذ مصطفى قيطوني، اعتباراً من شهر أيار/مايو 2019. 

)2( تعيين صاحب السمو الملكي األمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزيراً للطاقة خلفاً لمعالي المهندس خالد بن عبد العزيز 
الفالح، اعتباراً من تاريخ 2019/9/8. 

سهيل بن محمد فرج فارس المزروعيمعالي المهندسدولة االمارات العربية المتحدة

محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفةمعالي الشيخمملكة  البحريــن

محمد عرقاب )1(معالي األستاذالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
عبد العزيز بن سلمان  )2(صاحب السمو الملكي األميرالمملكة العربية السعودية

علي سليمان غانممعالي المهندسالجمهورية العربية السورية

ثامر عباس الغضبانمعالي األستاذ جمهورية العراق

سعد بن شريدة الكعبيمعالي المهندسدولة قطر

خالد علي محمدالفاضلمعالي الدكتوردولة الكويت

--دولة ليبيا

طارق المـــــــالمعالي المهندس جمهورية مصر العربية

�لس وزراء املنظمة
«لعام 2019«
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المحتويات
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المحتوياتالمحتوياتالمحتويات

مطر حامد النياديسعادة الدكتوردولة االمارات العربية المتحدة

فيحان محمد الفيحانيسعادة السيدمملكة البحرين

محمد راس الكاف سعادة السيدالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ناصر بن إبراهيم الفوزان سعادة المهندسالمملكة العربية السعودية 

عبدهللا الخطابسعادة المهندسالجمهورية العربية السورية

محمود عبد األمير هاشم )1(سعادة المهندسجمهورية العراق 

مشعل بن جبر آل ثانيسعادة الشيخدولة قطر

نمر فهد المالك الصباح )2(سعادة الدكتور الشيخ دولة الكويت 

--دولة ليبيا

أشرف محمود فرجسعادة الجيولوجيجمهورية مصر العربية 

املكتب التنفيذي
«لعام 2019«

)1( تسمية سعادة المهندس محمود عبد األمير هاشم، مدير عام دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة النفط العراقية، ممثال لجمهورية 
العراق في المكتب التنفيذي للمنظمة، خلفاً لسعادة السيد/صفاء عبد الرحمن أحمد، اعتباراً من 2019/9/9.

)2( تسمية سعادة الدكتور الشيخ نمر فهد المالك الصباح، وكيل وزارة النفط، ممثال لدولة الكويت في المكتب التنفيذي للمنظمة، خلفاً للمرحوم 
الشيخ طالل ناصر العذبي الصباح، اعتباراً من تاريخ 2019/10/8.  
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المحتويات
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المحتوياتالمحتوياتالمحتويات

جواد عمر السقاسعادة األستاذعضو الهيئة

نبيل عبد هللا العربي معالي الدكتورعضو الهيئة

الهيئة القضائية
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المحتويات
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المحتوياتالمحتوياتالمحتويات

ا�مانة العامة

علي سبت بن سبتسعادة السيداألمين العام

المركز العربي لدراسات الطاقة:

سمير القرعيشالدكتورمدير إدارة الشؤون الفنية

عبد الفتاح دنديالسيدمدير اإلدارة االقتصادية

عبد الكريم عايد  السيدمدير إدارة االعالم والمكتبة

يشرف عليها األمين العامإدارة الشؤون المالية واالدارية

¿¿¿¿A¿
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المحتويات

11

المحتوياتالمحتوياتالمحتويات

المقـدمة

الجزء األول
التطورات الدولية في مجال النفط والطاقة

الفصل األول
تطورات السوق النفطية العالمية وانعكاساتها على األقطار األعضاء

27تمهيد 
28التطورات الرئيسية في سوق النفط العالمية لعام 2019 والعوامل المؤثرة عليهاأوال:

70قيمة صادرات النفط في الدول األعضاءثانيا: 
74تطورات استهالك النفط والطاقة في الدول العربيةثالثا:

الفصل الثاني

التطورات العالمية والعربية في استكشاف 
واحتياطي وإنتاج مصادر الطاقة

105النفط والغـاز أوال:
153الفحـم الحجري ثانيا:
157الطاقـة النووية ثالثا: 
159مصادر الطاقات المتجددة رابعا:

23

احملتويات

21
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الفصل الثالث

التطورات العالمية والعربية في الصناعات 
النفطية الالحقة

193  صناعة التكريرأوال:
230صناعة البتروكيماوياتثانيا:
251استهالك وتجارة وتصنيع الغاز الطبيعي ثالثا:
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الجزء الثاني 
أنشطة المنظمة خالل عام 2018

الفصل األول 
مجلس الوزراء والمكتب التنفيذي

289مجلس الوزراءأوال:
289المكتب التنفيذيثانيا:

الفصل الثاني
األمانة العامة 

291الدراسات والتقاريرأوال:
298األوراقثانيا:
301الندوات واالجتماعاتثالثا:

309البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة ، دور منظمة األوابكرابعا:
312النشاط اإلعالميخامسا:
316بنك المعلوماتسادساً:
318النشاط االداري والماليسابعا:

الفصل الثالث
المشروعات العربية المشتركة المنبثقة عن المنظمة

320الشركة العربية البحرية لنقل البترولأ:
322الشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري(ب:
324الشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب( جـ:
327الشركة العربية للخدمات البترولية د:

328الشركة العربية للحفر وصيانة اآلبار )أدووك( هـ:
330 الشركة العربية لجس اآلبار )أولكو(و :
332 الشركة العربية لخدمات االستكشاف الجيوفيزيائيز :
334 الشركة العربية لكيمياويات المنظفات )أراديت(ح :
345 معهد النفط العربي للتدريبخ :

المـالحق
339البيانات الصحفية الصادرة عن اجتماعات مجلس وزراء المنظمة



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

14

جداول الجزء األول

الفصل األول

29إمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبيعي، اإلجمالي والتغير السنوي 2019-2015  1-1

38تعديالت اإلنتاج وفقاً لإلتفاق الجديد لخفض اإلنتاج 2-1
39النمو االقتصادي النمو في الطلب على النفط وفق المجموعات الدولية 2019-2015  3-1
42معدالت النمو االقتصادي في العالم حسب المجموعات الدولية، 2019-2015 4-1
43الطلب العالمي على النفط، االجمالي والتغير السنوي، 2019-2015  5-1
45الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية، 6-12019-2015
46اإلجمالي والتغير السنوي في الطلب على النفط، في الدول الصناعية ، 2019-2015 7-1
51االجمالي والتغير السنوي في الطلب على النفط في دول العالم األخرى، 8-12019-2015
53السعر الفوري لسلة خدمات أوبك، 9-12019-2015

57متوسط االسعار الفورية لسلة خدمات أوبك وخام برنت وغرب تكساس وبعض الخدمات العربية، 10-12019-2015
59اسعار النفط الخام اإلسمية والحقيقية، 11-12019-2005
61المتوسط الشهر لألسعار الفورية للمنتجات النفطية في االسواق المختلفة، 12-12019-2015
63نسبة الضريبة من اسعار الغازولين في بعض الدول الصناعية، 13-12019-2018
67تطور اتجاهات اسعار شحن النفط الخام، 14-12019-2018
69مستويات المخزونات النفطية المختلفة في نهاية الفصل، عامي 15-12019-2018
72قيمة صادرات النفط الخام في الدول األعضاء، 16-12019-2015
73قيمة صادرات النفط الخام للدول األعضاء باالسعار الجارية والحقيقية،17-12019-2005
80استهالك الطاقة في الدول العربية، 18-12019-2015
82معدل استهالك الفرد من الطاقة في الدول العربية لعامي 2015 و 19-12019
88استهالك الطاقة في الدول االعضاء، 20-12019-2015
91استهالك الطاقة في الدول االعضاء وفق المصدر، 21-12019-2015
93استهالك الغاز الطبيعي في الدول االعضاء، 22-12019-2015
96استهالك المنتجات البترولية في الدول االعضاء،23-12019-2015
97استهالك الطاقة الكهرومائية في الدول االعضاء، 24-12019-2015
98استهالك الفحم في الدول االعضاء،25-12019-2015 
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100تطور مؤشر كثافة الطاقة في الدول االعضاء، عامي 2015 ، 26-12018 
101أسعار المنتجات البترولية في الدول العربية في عام 27-12019 

الفصل الثاني
121معدل عدد الحفارات العاملة في مختلف مناطق العالم1-2
129بعض البيانات الفنية عن االكتشافات التي تحققت عام 2-22019
136االكتشافات البترولية في الدول االعضاء في أوابك وباقي الدول العربية3-2
138احتياطي النفط في الدول العربية والعالم4-2
5-2ً 141احتياطي الغاز الطبيعي عربياً وعالميا
6-2ً 145إنتاج السوائل الهيدروكربونية عربياً وعالميا
147إنتاج سوائل الغاز الطبيعي في الدول العربية  والعالم7-2
148بعض المؤشرات الفنية للمشاريع التي وضعت على اإلنتاج عام 8-22019
9-2ً 151الغاز الطبيعي المسوق عربياً وعالميا
153احتياطيات الفحم الحجري في العالم10-2
155إنتاج الفحم الحجري في العالم11-2
157عدد المفاعالت النوويةة في العالم، وكميات الكهرباء المولدة منها12-2
166مؤشرات الطاقة المتجددة لعامي 2017 و 13-22018
189إجمالي إنتاج الدول العربية من الطاقات المتجددة لعام 14-22018 

الفصل الثالث
195مقارنة بين إجمالي الطاقة التكريرية في العالم حسب المناطق نهاية عامي 1-32019-2018

مقارنة بين إجمالي طاقات العمليات التحويلية بالعامل الحفاز في العالم موزعة حسب 2-3
196المناطق، نهاية عامي 2018 2019

مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التكسير بالعامل الحفاز المانع موزعة حسب مناطق 3-3
197العالم نهاية عامي 2018 و 2019

مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التكسير الهيدروجيني موزعة حسب مناطق العالم 4-3
198نهاية عامي 2018 و 2019

الحفازواألزمرة موزعة حسب 5-3 بالعامل  التهذيب  إجمالي طاقات عمليات  بين  مقارنة 
199مناطق العالم نهاية عامي 2018 و 2019

مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التفحيم وكسر اللزوجة في العالم بالعامل موزعة 6-3
200حسب مناطق العالم نهاية عامي  2018 و 2019
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مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية موزعة حسب مناطق العالم 7-3
201نهاية عامي  2018 و 2019

220تطور الطاقة التكريرية في الدول العربية خالل الفترة 2015-2019 وعدد المصافي في عام 8-32019
253استهالك الغاز الطبيعي في مختلف مناطق العالم خالل عام 2017 و 9-32018

مناطق 10-3 مختلف  في  األولية  الطاقة  استهالك  إجمالي  من  الطبيعي  الغاز  تطور حصة 
256العالم خالل الفترة 2018-2015

260صادرات الغاز الطبيعي من مختلف مناطق العالم خالل عامي 2017 و 11-32018
263صادرات الغاز الطبيعي من مختلف مناطق العالم خالل عامي 2017 و 12-32018
266تطور معدل االسعار العالمية للغاز الطبيعي 13-32018-2014 
268توزع الطاقة اإلنتاجية االسمية للغاز الطبيعي المسيل في العالم نهاية عام 14-32018 
274توزع الطاقة اإلنتاجية االسمية للغاز الطبيعي المسيل في الدول العربية نهاية عام 15-32018

أشكال الجزء األول
الفصـل األول

30إمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبيعي،  2019-2015    1-1
31التطورات الربع سنوية إلمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبيعي، 2-12019
36تطور إنتاج الواليات المتحدة األمريكية من النفط الصخري، 3-12019-2015
37التغير السنوي في إمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبيعي ، 2019-2015 4-1
40النمو االقتصادي العالمي والنمو في الطلب على النفط، 5-12019-2015
42معدالت النمو االقتصادي العالمي خالل عامي 2018 و 2019، حسب المجموعات6-1
44إجمالي الطلب العالمي على النفط،7-12019-2015
45توزع الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية،8-12019-2015
46إجمالي الطلب على النفط في الدول الصناعية،9-12019-2015
53المعدل الشهري ألسعار سلة أوبك، 10-12019-2015
58المعدالت السنوية لسعر سلة خدمات اوبك، والخام االمريكي وخام برنت وخام دبي للفترة 11-12019-2015
62أسعار الغازولين الممتاز، 12-12019-2018
63نسبة الضريبة من أسعار الغازولين في بعض الدول الصناعية، شهر تشرين األول/ أكتوبر 13-12019
71مقارنة مستويات أسعار النفط بقيمة صادراته للدول األعضاء كانون الثاني/ يناير- كانون األول - ديسمبر 14-12019
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73القيمة اآلسمية والحقيقية لصادرات الدول االعضاء من النفط الخام، 15-12019-2005
76متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باالسعار الجارية في الدول العربية، 2019-2015 16-1
77الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية باألسعار الثابتة لعام 17-12010
80هيكل استهالك الطاقة في الدول العربية في عام 18-12019
81تطور معدل استهالك الفرد من الطاقة في الدول العربية في عامي 2015 و 19-12019
83استهالك الطاقة في الدول العربية والمجموعات الدولية األخرى في عام 20-12018
84استهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية والمجموعات الدولية األخرى في عام 21-12018
85التوزيع النسبي الستهالك المنتجات البترولية في الدول العربية خالل الفترة 22-12019-2015
86استهالك النفط في الدول العربية والمجموعات الدولية األخرى في عام 23-12018
88استهالك الطاقة في الدول االعضاء في عامي 2015 و 24-12019
89معدل استهالك الفرد من الطاقة في الدول االعضاء في عام 25-12019
90استهالك الطاقة في الدول االعضاء حسب المصدر في عام 26-12019
92استهالك الغاز الطبيعي في الدول األعضاء في عامي 2015 و 27-12019
94األهمية النسبية إلستهالك الغاز الطبيعي في إجمالي استهالك الطاقة في الدول االعضاء في عام 28-12019
99تطور كثافة الطاقة في الدول االعضاء في عامي 2015  و 29-12019

الفصل الثاني
114موقع القاطع 1 على اليابسة1-2
115موقع المناطق المطروحة لالستكشاف في إمارة أبو ظبي2-2
122وسطى عدد الحفارات العاملة في العالم3-2
140توزع احتياطي النفط التقليدي في العالم عام 4-22019
143توزع احتياطي الغاز الطبيعي في العالم نهاية عام 5-22019
147توزع إنتاج النفط في العالم خالل عام 2019 حسب المجموعات الدولية6-2
150توزع كميات الغاز الطبيعي المسوق حسب المجموعات الدولية في عام 7-22018
154احتياطيات الفحم الحجري حسب المجموعات الدولية في عام 8-22018
156نسبة مساهمة المجموعات الدولية في إنتاج الفحم الحجري عام 9-22018
161 فرص االستثمارات في مجال الطاقات المتجددة في المناطق الرئيسية في من العالم10-2
162قدرات الطاقات المتجددة السنوية المركبة، حسب التكنولوجيا 11-22018-2012
163القدرات العالمية إلنتاج الطاقة من مصادرها المختلفة خالل الفترة 12-22018-2008
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164نسة مساهمة الطاقات المتجددة في إنتاج العالم من الكهرباء بنهاية عام 13-22018
165أعلى 6 دول من حيث امتالك طاقات مصادر الطاقات المتجددة مجتمعة14-2
167ترتيب أعلى عشر دول من حيث سعاتها االنتاجية من الطاقة الكهرومانية15-2
170قائمة أعلى 10 دول من حيث سعات الطاقات الكهرومانية المركبة 16-2
171إجمالي السعات العالمية من طاقة الرياح التراكمية، والطاقات المضافة عام 17-22018
172قائمة أعلى عشر دول من حيث سعات طاقة الرياح المركبة في عام 18-22018
175أكبر مزرعة طاقة رياح بحرية في العالم، تقع في المملكة المتحدة19-2
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المقدمةالمقدمةالمقدمة

املقدمة

يســرني أن أقدم تقرير األمين العام السنوي السادس واألربعين لعام 2019، والذي 
يستعرض أهم التطورات العربية والعالمية في صناعة النفط والغاز الطبيعي إلى جانب 
تقديم لمحة عامة عن التطورات في مختلف قطاعات صناعة الطاقة العالمية، وسيتلمس 
على  التقرير  هذا  في  المرفقة  اإلحصائية  والجداول  البيانات  ومن خالل  الكريم  القارئ 
للبترول )أوابك(  المصدرة  العربية  للدول األعضاء في منظمة األقطار  الحيوي  الموقع 

على صعيد صناعة الطاقة العالمية.

 ،)COVID - 19( العالم جائحة كورونا التقرير في وقت يواجه  يأتي صدور هذا 
السلبية  التطورات  أحداث  بمتابعة   2019 ديسمبر  شهر  منذ  العالم  دول  انشغلت  حيث 
لهذه الجائحة، واتخذت معظم الدول اجراءات مشددة في الحجر الصحي وعزل المناطق 
ولمنع دخول المسافرين وايقاف رحالت الطيران. وقد انعكست آثار الجائحة على كافة 
تأثيراتها لتشمل الصناعة  القطاعات االقتصادية والصناعية في الصين والعالم وامتدت 

النفطية.

الذي بذلتها  الكبيرة  المقام أن أشيد وبكل فخر واعتزاز بالجهود  ويطيب لي في هذا 
في  لالستمرار  )أوابك(  للبترول  المصدرة  العربية  األقطار  منظمة  في  األعضاء  الدول 

نشاطات الصناعة البترولية.

 أما على صعيد صناعة النفط العالمية فقد شهدت السوق النفطية خالل عام 2019 
انعكاسات  خاصة  العالمي  االقتصاد  في  الجارية  للتطورات  نتيجة  التحديات  من  جملة 
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الصراع التجاري بين الواليات المتحدة األمريكية والصين، وتراجع زخم نشاط الصناعات 
التحويلية إلى مستويات لم تشهدها منذ األزمة المالية العالمية عام 2008، واستمرار حالة 
عدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، والقيود المفروضة على الحيز 
الديون المرتفعة بها، والتحديات التي  العديد من االقتصادات الرئيسية نتيجة  المالي في 
التي  المتصاعدة  التوترات الجيوسياسية  الناشئة والنامية، إلى جانب  تواجه االقتصادات 

أثرت بشكل ملحوظ على أداء السوق النفطية بشكل عام.   

العربية  األقطار  منظمة  في  األعضاء  للدول  بالنسبة   2019 عام  يميز  ما  أهم  ولعل 
المصدرة للبترول )أوابك(، هو استمرار بعض الدول األعضاء في تطبيق سياسات وبرامج 
اقتصادية طموحة بهدف مواجهة التحديات االقتصادية الصعبة والتي تمر بها معظم دول 
العالم، والتي ألقت بظاللها على مختلف مناحي الحياة ونأمل بأن تكلل تلك الجهود الحثيثة 
التنمية االقتصادية واالجتماعية في جميع  بالتوفيق والنجاح وبما يساهم في دعم جهود 

الدول العربية.

كما تميز عام 2019 باستمرار الجهود الفاعلة للدول األعضاء وكذلك األمانة العامة 
للمنظمة  في المحافل الدولية ذات الصلة بصناعة النفط والغاز والبيئة والتنمية والمستدامة 
واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ ) UNFCCC (، وذلك في اطار مساعيها 

الرامية لشرح وجهة نظر الدول العربية في مختلف قضايا الطاقة في المحافل الدولية.

التفصيل  من  بشيء  آنفا  إليها  المشار  المسائل  مختلف  إبراز  إلى  التقرير  هذا  يسعى 
الصناعة  التي شهدتها  للتطورات  المعالم،  ليرسم من خاللها صورة واضحة  والتحليل، 
البترولية خاصة، وصناعة الطاقة في اطارها العام خالل عام 2019، 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 
الهامة  والمكانة  الريادة  على  برهنت  التي  الكبرى  والغازية  النفطية  االكتشافات  بعض 
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.

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

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

المحافل الدولية، 

يتناول الجزء األول من هذا التقرير وبأسلوب تحليلي مدعم بالبيانات واإلحصائيات 
التطورات العربية والعالمية في صناعة النفط الخام والغاز الطبيعي والطاقة على الصعيدين 
العربي والعالمي، وانعكاساتها على اقتصادات الدول األعضاء في 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 2019، ومن بينها 
اجتماعات مجلس الوزراء والمكتب التنفيذي للمنظمة، وما قامت األمانة العامة بإعداده 
العربي  فيه من ندوات ولقاءات ومؤتمرات على الصعيدين  من دراسات، وما شاركت 
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 
التي  والبيانات  المعلومات  لقرائه  يقدم  وأن  والعالمية،  العربي  البترول  صناعة  صعيد 
يحتاجونها لتوسيع مداركهم في هذا المجال الحيوي، ويجعلهم على اطالع كاف بمنظمة 

األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( وبأهدافها ونشاطاتها. 

والله ولي التوفيق،

األمين العام 
علي سبت بن سبت
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الفصل االول

تطورات السوق النفطية العاملية
وإنعكاساتها على الدول ا�عضاء
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1 

 

  لوألا ءزجلا
  ةقاطلاو طفنلا لاجم يف ةیلودلا تاروطتلا

 لوألا لصفلا
 ءاضعألا لودلا ىلع اھتاساكعناو ةیملاعلا ةیطفنلا قوسلا تاروطت

 دیھمت
 داــصتقالا اھدھــش يــتلا تاروــطتلا نــع ىأــنمب ةیملاعلا ةیطفنلا قوسلا نكت مل

 ةراــجتلا لوــح تارتوتلاــك تایدــحتلا نــم دــیدعلاب رــم ثــیح 2019 ماــع يــف يملاعلا

 طاــشن مــخز عــجارتو ،نیــصلاو ةــیكیرمألا ةدــحتملا تاــیالولا نیــب ةــصاخبو ةیملاعلا

 ،2008 ماع ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا ذنم اھدھشت مل تایوتسم ىلإ ةیلیوحتلا تاعانصلا

 دوــیقلاو ،يــبوروألا داــحتالا نــم اــیناطیرب جورــخ نأــشب نیــقیلا مدع ةلاح رارمتساو

 نویدــلا ةــجیتن ةیــسیئرلا تاداــصتقالا نــم دــیدعلا يــف يلاــملا زــیحلا ىلع ةضورفملا

 بــناج ىــلإ ،ةــیمانلاو ةئــشانلا تاداــصتقالا ھــجاوت يــتلا تایدــحتلاو ،اــھب ةــعفترملا

 ةــیطفنلا قوسلا ءادأ ىلع ظوحلم لكشب ترثأ يتلا ةدعاصتملا ةیسایسویجلا تارتوتلا

    .ماع لكشب

 ىــندأ وــھو %0.9 ىلإ ھلدعم لصیل طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا ومن عجارت دقف

 99.8 وــحن طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا يلامجإ غلبو ،ماوعأ ةینامث وحن ذنم ھل ىوتسم

 لودلا يف طفنلا ىلع بلطلا ضافخنإ ىلإ كلذ ىزعیو ،2019 ماع موی/لیمرب نویلم

 يــف طفنلا ىلع بلطلا ةریتو ؤطابت رارمتساو 2014 ماع ذنم ىلوألا ةرملل ةیعانصلا

 نوــیلم 0.1 وــحنب ةــیملاعلا ةــیطفنلا تادادــمإلا تــضفخنإ اــمك .ىرــخألا ملاــعلا لود

 كبوا لود تادادما نأ ،قایسلا اذھ يف ركذی .موی/لیمرب نویلم 99 غلبتل ،موی/لیمرب

 ةــنراقم موی/لــیمرب نوــیلم 2 يلاوحب تضفخنإ ةیدیلقتلا ریغ طوفنلاو ماخلا طفنلا نم

 نــم تادادــمالا تــعفترا لــباقملا يــفو ،موی/لــیمرب نوــیلم 34.7 ةلجسم 2018 ماعب

 نوــیلم 64.3 ىــلإ لــصتل موی/لــیمرب نوــیلم 1.9 يلاوحب اھجراخ نم ةجتنملا لودلا

 نیــب جاــتنإلا ضــفخ قاــفتإل ةدیدجلا تالیدعتلا لوخد عمً انمازت كلذ يتأی .موی/لیمرب

 يــف ذیفنتلا زیح )+ كبوأ( اھجراخ نم طفنلل ةجتنملا لودلا ضعبو كبوأ ةمظنم لود
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1 

 

  لوألا ءزجلا
  ةقاطلاو طفنلا لاجم يف ةیلودلا تاروطتلا

 لوألا لصفلا
 ءاضعألا لودلا ىلع اھتاساكعناو ةیملاعلا ةیطفنلا قوسلا تاروطت

 دیھمت
 داــصتقالا اھدھــش يــتلا تاروــطتلا نــع ىأــنمب ةیملاعلا ةیطفنلا قوسلا نكت مل

 ةراــجتلا لوــح تارتوتلاــك تایدــحتلا نــم دــیدعلاب رــم ثــیح 2019 ماــع يــف يملاعلا

 طاــشن مــخز عــجارتو ،نیــصلاو ةــیكیرمألا ةدــحتملا تاــیالولا نیــب ةــصاخبو ةیملاعلا

 ،2008 ماع ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا ذنم اھدھشت مل تایوتسم ىلإ ةیلیوحتلا تاعانصلا

 دوــیقلاو ،يــبوروألا داــحتالا نــم اــیناطیرب جورــخ نأــشب نیــقیلا مدع ةلاح رارمتساو

 نویدــلا ةــجیتن ةیــسیئرلا تاداــصتقالا نــم دــیدعلا يــف يلاــملا زــیحلا ىلع ةضورفملا

 بــناج ىــلإ ،ةــیمانلاو ةئــشانلا تاداــصتقالا ھــجاوت يــتلا تایدــحتلاو ،اــھب ةــعفترملا

 ةــیطفنلا قوسلا ءادأ ىلع ظوحلم لكشب ترثأ يتلا ةدعاصتملا ةیسایسویجلا تارتوتلا

    .ماع لكشب

 ىــندأ وــھو %0.9 ىلإ ھلدعم لصیل طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا ومن عجارت دقف

 99.8 وــحن طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا يلامجإ غلبو ،ماوعأ ةینامث وحن ذنم ھل ىوتسم

 لودلا يف طفنلا ىلع بلطلا ضافخنإ ىلإ كلذ ىزعیو ،2019 ماع موی/لیمرب نویلم

 يــف طفنلا ىلع بلطلا ةریتو ؤطابت رارمتساو 2014 ماع ذنم ىلوألا ةرملل ةیعانصلا

 نوــیلم 0.1 وــحنب ةــیملاعلا ةــیطفنلا تادادــمإلا تــضفخنإ اــمك .ىرــخألا ملاــعلا لود

 كبوا لود تادادما نأ ،قایسلا اذھ يف ركذی .موی/لیمرب نویلم 99 غلبتل ،موی/لیمرب

 ةــنراقم موی/لــیمرب نوــیلم 2 يلاوحب تضفخنإ ةیدیلقتلا ریغ طوفنلاو ماخلا طفنلا نم

 نــم تادادــمالا تــعفترا لــباقملا يــفو ،موی/لــیمرب نوــیلم 34.7 ةلجسم 2018 ماعب

 نوــیلم 64.3 ىــلإ لــصتل موی/لــیمرب نوــیلم 1.9 يلاوحب اھجراخ نم ةجتنملا لودلا

 نیــب جاــتنإلا ضــفخ قاــفتإل ةدیدجلا تالیدعتلا لوخد عمً انمازت كلذ يتأی .موی/لیمرب

 يــف ذیفنتلا زیح )+ كبوأ( اھجراخ نم طفنلل ةجتنملا لودلا ضعبو كبوأ ةمظنم لود
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 موی/لــیمرب نوــیلم 1.2 وــحنب جاــتنإلا ضفخ ىلع قافتالا مت ثیح ،2019 ماع ةیادب

 ىــتح ماــعلا نــم يناــثلا فــصنلا ةــیادب يف هدیدمت متی نأ لبق ،2019 وینوی رھش ىتح

 يفاــضإ ضفخ ىلع ماعلا ةیاھن يف )+ كبوأ( لود تقفتاو ،2020 سرام رھش ةیاھن

 تایوتــسمل ةیلوألا تانایبلا رھُظت ،ماع لكشبو ً.ایموی/لیمرب نویلم 0.5 وحنب جاتنإلل

 نوــیلم 0.8 هردــقً ازــجع 2019 ماــع يــف ماــخلا طفنــلا نــم يملاعلا ضرعلاو بلطلا

  .2018 ماع يف موی/لیمرب فلأ 300 هردق ضئافب ةنراقم ،موی/لیمرب

 لوألا عبرلا لالخ 2009 ماع ذنم يلصف ءادأ ىوقأل اھلیجست نم مغرلا ىلع

 ةنراقم 2019 ماع يف ةیملاعلا طفنلا راعسأل يونسلا لدعملا ضفخنإ ،2019 ماع نم

 ةــیفلخ ىــلع كلذ يتأی ،2016 ماع ذنم لوألا وھ ضافخنإلا كلذ دُعیو ،قباسلا ماعلاب

 ةیراجتلا تارتوتلاو يملاعلا داصتقالا ءادأ ؤطابت اھنم ةكباشتمو ةدیدع لماوعب اھرثأت

 ىـلع ةیبلـس تاساكعنا ھل ناك امم ،نیصلاو ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا نیب ةدعاصتملا

  .2019 ماع يف طفنلا ىلع بلطلل ةیلبقتسملا قافآلا

 ملاــعملا ىــلع ءوــضلا رــیرقتلا نــم لوألا لــصفلا نــم لوألا ءزــجلا طلــسیو

 ةــمیق ىــلع اھتاــساكعناو اــھیف ةرثؤــملا ةیــسیئرلا لــماوعلاو ةــیطفنلا قوــسلل ةیساسألا

 لــصفلا نــم يناــثلا ءزــجلا ضرعتــسی اــمك ،ءاــضعألا لودــلل ةــیطفنلا تارداــصلا

 لودــلا يــفو ،ماــع لكــشب ةــیبرعلا لودــلا يــف ةــقاطلاو طفنــلا كالھتسا يف تاروطتلا

 .صاخ لكشب ءاضعألا
 

 لــماوعلاو 2019 ماــعل ةــیملاعلا طفنــلا قوــس يف ةیسیئرلا تاروطتلا :ًالوأ
 .اھیلع ةرثؤملا

 

 ةــفاكب ةــقلعتملا بــناوجلا ضــعب لیــصفتلا نــم ءيشب هاندأ تارقفلا ضرعتست

 ھــجو ىــلعو ،2019 ماــع يــف ةــیملاعلا طفنــلا قوس اھتدھش يتلا ةیسیئرلا تاروطتلا

 ،راعــسألا تاــھاجتاو ،طفنــلا ىــلع يملاــعلا بــلطلاو ،ةــیطفنلا تادادمإلا صوصخلا

 ةــیطفنلا تارداــصلا ةــمیق ىــلع كــلذ ساــكعناو ،ةیملاعلا ةیطفنلا تانوزخملا ةكرحو

  .ءاضعألا لودلل

3 
 

  تادادمإلا .1

 )يــعیبطلا زاــغلا لئاوــسو ماــخ طــفن( ةــیملاعلا ةیطفنلا تادادمإلا يلامجإ دھش

 ةــنراقم %0.1 ةبــسنب يأ ،موــی /لــیمرب فلأ 100 وحنبً اضافخنإ ،2019 ماع لالخ

 )1-1( لودــجلا حضوی امك ،موی /لیمرب نویلم 99 ىلإ اھاوتسم لصیل قباسلا ماعلاب

  .)1-1( لكشلاو

 1-1 لودجلا
 يونسلا ریغتلاو يلامجالا ،يعیبطلا زاغلا لئاوسو ماخلا طفنلا نم ملاعلا تادادمإ

9201  - 5201  
( موی /لیمرب نویلم ) 

2019*  2018 2017 2016 2015       
      تادادمالا يلامجإ
  

       ** كبوأ لود  37.7 40.2 38.7 36.6 34.7
64.3 62.5 57.7 .456        كبوأ جراخ لود  58.2 
99.0 99.1 96.4 96.6 9.95    ملاعلا  

     
 

 )موی / لیمرب نویلم( ریغتلا    
       

)2.0(  )2.1(  )1.5(        ** كبوأ لود  1.2 2.5 
1.9 4.8 1.3 )1.8(        كبوأ جراخ لود  1.8 

)0.1(  2.7 )0.2(    ملاعلا  3.0 0.7 
       

 )%( ریغتلا    
       

)5.3(  )5.4(  )6.3(  6.6 33.        ** كبوأ لود  
3.0 8.3 2.3 )3.1(        كبوأ جراخ لود  3.2 

)10.(  2.8 )0.2(         ملاعلا  3.2 0.7 
. ةیریدقت تانایب  * 

 تداــع 2016 وــیلوی/زومت يفو ،ىرخأ ةرم كبوأ ةمظنم ةیوضع ىلإ ایسینودنا تداع 2016 ریانی / يناثلا نوناك يف **
 يــف اھتیوــضع دــیمجت ایــسینودنا تــبلط 2017 ریاــنی يناــثلا نوناــك رھش يفو ،ىرخأ ةرم كبوأ ىلإ مضنتلً اضیأ نوباجلا
 وــینوی / نارــیزح يــفو ،ةــمظنملا ةیوضع ىلإ ةیئاوتسالا اینیغ تمضنا 2017 وینوی / ناریزح يفو ،ىرخأ ةرم ةمظنملا

 .ةــمظنملا يــف اھتیوــضع رــطق تدمج 2019 ریانی / يناثلا نوناك يف ،كبوأ ةمظنم ةـیوضع ىـلإ وغنوكلا تمضنا 2018
   .رطق لمشت ال 2018 ماع يف كبوأ لود تانایب نإف ةنراقملا ضرغبو

 

     
  :تاظحالم
        .ابلاس ينعت نیسوق نیب ماقرألا
 :رداصملا
     .ةیداصتقالا ةرادالا ـ لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم ـ

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 .كبوأ ةمظنمل  يرھشلا ریرـقتلا نم ةفلتخم دادعأ ـ
  



الفصل األول

29

3 
 

  تادادمإلا .1

 )يــعیبطلا زاــغلا لئاوــسو ماــخ طــفن( ةــیملاعلا ةیطفنلا تادادمإلا يلامجإ دھش

 ةــنراقم %0.1 ةبــسنب يأ ،موــی /لــیمرب فلأ 100 وحنبً اضافخنإ ،2019 ماع لالخ

 )1-1( لودــجلا حضوی امك ،موی /لیمرب نویلم 99 ىلإ اھاوتسم لصیل قباسلا ماعلاب

  .)1-1( لكشلاو

 1-1 لودجلا
 يونسلا ریغتلاو يلامجالا ،يعیبطلا زاغلا لئاوسو ماخلا طفنلا نم ملاعلا تادادمإ

9201  - 5201  
( موی /لیمرب نویلم ) 

2019*  2018 2017 2016 2015       
      تادادمالا يلامجإ
  

       ** كبوأ لود  37.7 40.2 38.7 36.6 34.7
64.3 62.5 57.7 .456        كبوأ جراخ لود  58.2 
99.0 99.1 96.4 96.6 9.95    ملاعلا  

     
 

 )موی / لیمرب نویلم( ریغتلا    
       

)2.0(  )2.1(  )1.5(        ** كبوأ لود  1.2 2.5 
1.9 4.8 1.3 )1.8(        كبوأ جراخ لود  1.8 

)0.1(  2.7 )0.2(    ملاعلا  3.0 0.7 
       

 )%( ریغتلا    
       

)5.3(  )5.4(  )6.3(  6.6 33.        ** كبوأ لود  
3.0 8.3 2.3 )3.1(        كبوأ جراخ لود  3.2 

)10.(  2.8 )0.2(         ملاعلا  3.2 0.7 
. ةیریدقت تانایب  * 

 تداــع 2016 وــیلوی/زومت يفو ،ىرخأ ةرم كبوأ ةمظنم ةیوضع ىلإ ایسینودنا تداع 2016 ریانی / يناثلا نوناك يف **
 يــف اھتیوــضع دــیمجت ایــسینودنا تــبلط 2017 ریاــنی يناــثلا نوناــك رھش يفو ،ىرخأ ةرم كبوأ ىلإ مضنتلً اضیأ نوباجلا
 وــینوی / نارــیزح يــفو ،ةــمظنملا ةیوضع ىلإ ةیئاوتسالا اینیغ تمضنا 2017 وینوی / ناریزح يفو ،ىرخأ ةرم ةمظنملا

 .ةــمظنملا يــف اھتیوــضع رــطق تدمج 2019 ریانی / يناثلا نوناك يف ،كبوأ ةمظنم ةـیوضع ىـلإ وغنوكلا تمضنا 2018
   .رطق لمشت ال 2018 ماع يف كبوأ لود تانایب نإف ةنراقملا ضرغبو

 

     
  :تاظحالم
        .ابلاس ينعت نیسوق نیب ماقرألا
 :رداصملا
     .ةیداصتقالا ةرادالا ـ لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم ـ

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 .كبوأ ةمظنمل  يرھشلا ریرـقتلا نم ةفلتخم دادعأ ـ
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 )1-1( لكشلا
 2019 – 2015 ،يعیبطلا زاغلا لئاوسو ماخلا طفنلا نم ملاعلا تادادمإ

 )موی/لیمرب نویلم(
 

 

 

 

 

 . )1-1( لودجلا :ردصملا

 عبرلا دھش ،يونسلا عبرلا ىوتسم ىلع ةیطفنلا تادادمإلا روطتب قلعتی امیفو

     نویلم 1.8 يلاوحب يأ تادادمإلا كلت يفً اظوحلمً اضافخنإ 2019 ماع نم لوألا

 نویلم 99.3 يلاوح ىلإ لصتل 2018 ماع نم عبارلا عبرلاب ةنراقم موی /لیمرب

 موی /لیمرب نویلم 98.6 وحن ىلإ لصتل كلذ دعب اھضافخنإ تلصاو مث ،موی /لیمرب

 اھعافترا تدواعو ،ثلاثلا عبرلا لالخ موی/لیمرب نویلم 98.3 و يناثلا عبرلا لالخ

 نویلم 100 ىوتسم ىلإ لصتل موی/لیمرب نویلم 1.7 وحن غلب ظوحلم لكشبو

 .)2 – 1( لكشلا حضوی امك ،ماعلا نم عبارلا عبرلا لالخ موی/لیمرب
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 )2 – 1( لكشلا
 2019 ،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

 34.7 ىلإ لصتل قباسلا ماعلاب ةنراقم موی/لیمرب نویلم 2 وحنب 2019 ماع لالخ

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

 حضوی امك ،2019 ماع %35.1 يلاوح ىلإ 2018 ماع %36.9 نم ةیملاعلا

  .)1-1( لودجلا

 طفنلا نم كبوأ تادادما ھیف تضفخنا يذلا تقولا يف ھنأ ،ركذلاب ریدجلاو

 نویلم 29.9 يلاوح ىلإ لصتل 2018 ماع موی/لیمرب نویلم 31.9 يلاوح نم ماخلا

 يعیبطلا زاغلا لئاوس نم كبوأ لود تادادمإ تعفترا ،2019 ماع موی/لیمرب

 يلاوح ىلإ لصتل موی/لیمرب فلأ 40 وحن غلب فیفط لكشب ةیدیلقتلا ریغ طوفنلاو

  .2019 ماع موی/لیمرب نویلم 4.8
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 )1-1( لكشلا
 2019 – 2015 ،يعیبطلا زاغلا لئاوسو ماخلا طفنلا نم ملاعلا تادادمإ

 )موی/لیمرب نویلم(
 

 

 

 

 

 . )1-1( لودجلا :ردصملا

 عبرلا دھش ،يونسلا عبرلا ىوتسم ىلع ةیطفنلا تادادمإلا روطتب قلعتی امیفو

     نویلم 1.8 يلاوحب يأ تادادمإلا كلت يفً اظوحلمً اضافخنإ 2019 ماع نم لوألا

 نویلم 99.3 يلاوح ىلإ لصتل 2018 ماع نم عبارلا عبرلاب ةنراقم موی /لیمرب

 موی /لیمرب نویلم 98.6 وحن ىلإ لصتل كلذ دعب اھضافخنإ تلصاو مث ،موی /لیمرب

 اھعافترا تدواعو ،ثلاثلا عبرلا لالخ موی/لیمرب نویلم 98.3 و يناثلا عبرلا لالخ

 نویلم 100 ىوتسم ىلإ لصتل موی/لیمرب نویلم 1.7 وحن غلب ظوحلم لكشبو

 .)2 – 1( لكشلا حضوی امك ،ماعلا نم عبارلا عبرلا لالخ موی/لیمرب
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 )2 – 1( لكشلا
 2019 ،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

 34.7 ىلإ لصتل قباسلا ماعلاب ةنراقم موی/لیمرب نویلم 2 وحنب 2019 ماع لالخ

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

 حضوی امك ،2019 ماع %35.1 يلاوح ىلإ 2018 ماع %36.9 نم ةیملاعلا

  .)1-1( لودجلا

 طفنلا نم كبوأ تادادما ھیف تضفخنا يذلا تقولا يف ھنأ ،ركذلاب ریدجلاو

 نویلم 29.9 يلاوح ىلإ لصتل 2018 ماع موی/لیمرب نویلم 31.9 يلاوح نم ماخلا

 يعیبطلا زاغلا لئاوس نم كبوأ لود تادادمإ تعفترا ،2019 ماع موی/لیمرب

 يلاوح ىلإ لصتل موی/لیمرب فلأ 40 وحن غلب فیفط لكشب ةیدیلقتلا ریغ طوفنلاو

  .2019 ماع موی/لیمرب نویلم 4.8
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 لالخ يعیبطلا زاغلا لئاوسو ماخلا طفنلا نم كبوأ تادادمإ تضفخنإ دقو

 نم عبارلا عبرلاب ةنراقم موی/لیمرب نویلم 1.7 وحنب 2019 ماعلا نم لوألا عبرلا

 ةدیدجلا تالیدعتلا لوخد عمً انمازت ،موی/لیمرب نویلم 35.5 ىلإ لصتل قباسلا ماعلا

 نم طفنلا يجتنم ضعب عم كبوأ لود ھیلإ تلصوت يذلا 1جاتنإلا ضفخ قافتإل

 700 رادقمب يناثلا عبرلا لالخ اھضافخنإ تلصاوو ،ذیفنتلا زیح )+ كبوأ(  اھجراخ

 ضافخنإلاو ،جاتنإلا ضفخ قافتإب كبوأ لود مازتلا رارمتسا ةجیتن موی/لیمرب فلأ

 تاطوغضللً اساكعنإ ،الیوزنفو ناریإ نم ًالكل ةیطفنلا تادادمإلا يف رمتسملا

 ثلاثلا عبرلا لالخ ماخلا طفنلا نم كبوأ تادادمإ تضفخنإو .ةیكیرمألا ةیداصتقالا

 كلذو ،موی/لیمرب نویلم 29.4 وھو 2011 ماع ذنم اھل ىوتسم ىندأ ىلإ ماعلا نم

 مازتلالا ةبسن عافترا عم )+ كبوأ( لود نیب جاتنإلا ضفخ قافتإ دیدمت ةیفلخ ىلع

 تارتوتلا نع ًالضف ،ذیفنتلا زیح قافتإلا لوخد ذنم اھل ىوتسم ىلعأ ىلإ قافتإلا اذھب

 جاتنإل تقؤم فقوت ىلإ تدأ يتلاو ،طسوألا قرشلا ةقطنم اھتدھش يتلا ةیسایسویجلا

 لداعی امب ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ماخلا طفنلا نم موی/لیمرب نویلم 5.7 وحن

 طفنلل ةیجاتنإلا اھتقاط لماك دیعتست نأ لبق ،ةیملاعلا ماخلا طفنلا تادادمإ نم 6%

 فلأ 300 رادقمبً اعافترإ ةیطفنلا كبوأ تادادمإ تدھشو ً.اعقوتم ناك امم عرسأب

 يتأیو ،موی/لیمرب نویلم 34.4 ىلإ لصتل ،ماعلا نم عبارلا عبرلا لالخ موی/لیمرب

 ةیادب يفً ایموی/لیمرب نویلم 0.5 وحنب جاتنإلل عقوتم يفاضإ ضفخ لبق عافترالا اذھ

                  .2019 ماع ةیاھن يف )+ كبوأ( لود قافتإلً اقفو ،2020 ماع

 ىلع ظافحلا ةیغب ةفثكمً ادوھج كبوأ ةمظنم يف ءاضعألا لودلا تلذب دقو اذھ

 لظ يف امیسال ،يملاعلا داصتقالل دیجلا ءادألا نامضو ةیملاعلا ةیطفنلا قوسلا نزاوت

 نوكی دق ام وھو ،ةیملاعلا ةراجتلا لوح تارتوتلا ةجیتن ،يملاعلا داصتقالا ومن ؤطابت

 ءادأ ىلع كلذكو ،ةیملاعلا يطفنلا نوزخملا تایوتسم ىلع ةلمتحم تاساكعنإ ھل

  .لكك ةعانصلاو ةیملاعلا ةیطفنلا قوسلا

                                                        
 1.2 وحنب اھجاتنإ ضفخ نأشب 2016 ربمفون 03 خیراتب 171 مقر )+ كبوأ( لودل سماخلا يرازولا عامتجالا يف ذختملا رارقلا 1
 وحنب اھجاتنا يلامجإ ضفخب ایسور اھتمدقم يف كبوأ جراخ نم ةلود 11 ھلالخ تمزتلا يذلاو رئازجلا قافتا عم ایشامت ،ي/ب نویلم

 .2017 ریانی رھش نم ءدب ذیفنتلا زیح لخد يذلاو ،ي/ب فلأ 600

7 
 

 ،اھنم 2019 ماع لالخ تاعامتجا ةدع كبوأ ةمظنم تدقع ،نأشلا اذھ يفو

 مت دقو ،ةمظنملا جراخ نم طفنلل ةجتنملا لودلا عم نیعامتجاو ،نییداع نیعامتجا

 يف ربكأ نزاوت قیقحت ىلإ يدؤت نأ اھنأش نم يتلا تاءارجالا نم دیدعلا ذاختإ

  :تاعامتجالا كلت لوح لیصافتلا ضعب هاندأ يفو ،ةیطفنلا قوسلا

         يداــعلا يرازوــلا اــھعامتجا )كــبوأ( لورــتبلل ةردــصملا لودــلا ةــمظنم تدــقع •

 ،ةیواسمنلا ةمصاعلاب ،ةمظنملا رقمب ،2019 ویلوی رھش نم لوألا يف ،176 مقر

 جاــتنإلا ضــفخ قاــفتإ تالیدــعتب لــمعلا دــیدمت ءاــضعألا لودــلا تررق دقو .انییف

 ،موی/لیمرب فلأ 800 وھو 175 مقر يداعلا يرازولا عامتجالا يف اھیلع قفتملا

 .2020 سرام رھش ةیاھن ىتح يأ ،رھشأ ةعست اھتدم ةیفاضإ ةرتفل كلذو

 ءاضعألا لودلل سداسلا يرازولا عامتجالا دقُع ،2019 ویلوی رھش نم يناثلا يف •

 مــت دــقو .)+ كــبوأ( اــھجراخ نــم طفنــلل ةجتنملا لودلا ضعب عم كبوأ ةمظنم يف

 سماــخلا يرازولا عامتجالا يف اھیلع قفتملا تالیدعتلاب لمعلا دیدمت ىلع قافتالا

 ةرــتفل كــلذو ،موی/لــیمرب نوــیلم 1.2 وــحنب )+ كــبوأ( لود جاــتنإ ضــفخ نأــشب

 لود تــعقو اــمك .2020 سراــم رھــش ةــیاھن ىتح يأ ،رھشأ ةعست اھتدم ةیفاضإ

      "مــئاد نواــعت" ةــماقإ ىــلإ فدــھی دــیدج نواــعت قاــثیم ىــلع اــھنیب امیف )+ كبوأ(

 ،نیكلھتــسملل نــمَالاو لاــعفلا دادمإلاو ،ةجتنملا لودلل ةلدابتملا حلاصملا ققحی امب

 يف رامثتسالا يلاتلابو ةقثلا ةدوعو ،رمثتسملا لاملا سأر ىلع لداع دئاع قیقحتو

  .ةیطفنلا ةعانصلا نم ةفلتخملا ةطشنألا

         يداــعلا يرازوــلا اــھعامتجا )كــبوأ( لورــتبلل ةردــصملا لودــلا ةــمظنم تدــقع •

 ةمــصاعلاب ،ةــمظنملا رــقمب ،2019 ربمــسید رھــش نــم سماــخلا يــف ،177 مــقر

 فــلأ 500 وــحنب يفاــضإ ضــفخ ءارــجإ ىــلع قاــفتإلا مــت دــقو .اــنییف ،ةیواسمنلا

 مقر يداعلا يرازولا عامتجالا يف اھیلع قفتملا جاتنإلا تایوتسم ىلع موی/لیمرب

 .2020 ماع ةیادب نمً ارابتعأ ،)+ كبوأ( لودل سماخلا يرازولا عامتجالاو 175

 رــیغت نأــشب ةدــحتملا مــمألا رمتؤم يف تیرجأ يتلا تاضوافملا ضارعتسا مت امك
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 لالخ يعیبطلا زاغلا لئاوسو ماخلا طفنلا نم كبوأ تادادمإ تضفخنإ دقو

 نم عبارلا عبرلاب ةنراقم موی/لیمرب نویلم 1.7 وحنب 2019 ماعلا نم لوألا عبرلا

 ةدیدجلا تالیدعتلا لوخد عمً انمازت ،موی/لیمرب نویلم 35.5 ىلإ لصتل قباسلا ماعلا

 نم طفنلا يجتنم ضعب عم كبوأ لود ھیلإ تلصوت يذلا 1جاتنإلا ضفخ قافتإل

 700 رادقمب يناثلا عبرلا لالخ اھضافخنإ تلصاوو ،ذیفنتلا زیح )+ كبوأ(  اھجراخ

 ضافخنإلاو ،جاتنإلا ضفخ قافتإب كبوأ لود مازتلا رارمتسا ةجیتن موی/لیمرب فلأ

 تاطوغضللً اساكعنإ ،الیوزنفو ناریإ نم ًالكل ةیطفنلا تادادمإلا يف رمتسملا

 ثلاثلا عبرلا لالخ ماخلا طفنلا نم كبوأ تادادمإ تضفخنإو .ةیكیرمألا ةیداصتقالا

 كلذو ،موی/لیمرب نویلم 29.4 وھو 2011 ماع ذنم اھل ىوتسم ىندأ ىلإ ماعلا نم

 مازتلالا ةبسن عافترا عم )+ كبوأ( لود نیب جاتنإلا ضفخ قافتإ دیدمت ةیفلخ ىلع

 تارتوتلا نع ًالضف ،ذیفنتلا زیح قافتإلا لوخد ذنم اھل ىوتسم ىلعأ ىلإ قافتإلا اذھب

 جاتنإل تقؤم فقوت ىلإ تدأ يتلاو ،طسوألا قرشلا ةقطنم اھتدھش يتلا ةیسایسویجلا

 لداعی امب ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف ماخلا طفنلا نم موی/لیمرب نویلم 5.7 وحن

 طفنلل ةیجاتنإلا اھتقاط لماك دیعتست نأ لبق ،ةیملاعلا ماخلا طفنلا تادادمإ نم 6%

 فلأ 300 رادقمبً اعافترإ ةیطفنلا كبوأ تادادمإ تدھشو ً.اعقوتم ناك امم عرسأب

 يتأیو ،موی/لیمرب نویلم 34.4 ىلإ لصتل ،ماعلا نم عبارلا عبرلا لالخ موی/لیمرب

 ةیادب يفً ایموی/لیمرب نویلم 0.5 وحنب جاتنإلل عقوتم يفاضإ ضفخ لبق عافترالا اذھ

                  .2019 ماع ةیاھن يف )+ كبوأ( لود قافتإلً اقفو ،2020 ماع

 ىلع ظافحلا ةیغب ةفثكمً ادوھج كبوأ ةمظنم يف ءاضعألا لودلا تلذب دقو اذھ

 لظ يف امیسال ،يملاعلا داصتقالل دیجلا ءادألا نامضو ةیملاعلا ةیطفنلا قوسلا نزاوت

 نوكی دق ام وھو ،ةیملاعلا ةراجتلا لوح تارتوتلا ةجیتن ،يملاعلا داصتقالا ومن ؤطابت

 ءادأ ىلع كلذكو ،ةیملاعلا يطفنلا نوزخملا تایوتسم ىلع ةلمتحم تاساكعنإ ھل

  .لكك ةعانصلاو ةیملاعلا ةیطفنلا قوسلا

                                                        
 1.2 وحنب اھجاتنإ ضفخ نأشب 2016 ربمفون 03 خیراتب 171 مقر )+ كبوأ( لودل سماخلا يرازولا عامتجالا يف ذختملا رارقلا 1
 وحنب اھجاتنا يلامجإ ضفخب ایسور اھتمدقم يف كبوأ جراخ نم ةلود 11 ھلالخ تمزتلا يذلاو رئازجلا قافتا عم ایشامت ،ي/ب نویلم

 .2017 ریانی رھش نم ءدب ذیفنتلا زیح لخد يذلاو ،ي/ب فلأ 600
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 ،اھنم 2019 ماع لالخ تاعامتجا ةدع كبوأ ةمظنم تدقع ،نأشلا اذھ يفو

 مت دقو ،ةمظنملا جراخ نم طفنلل ةجتنملا لودلا عم نیعامتجاو ،نییداع نیعامتجا

 يف ربكأ نزاوت قیقحت ىلإ يدؤت نأ اھنأش نم يتلا تاءارجالا نم دیدعلا ذاختإ

  :تاعامتجالا كلت لوح لیصافتلا ضعب هاندأ يفو ،ةیطفنلا قوسلا

         يداــعلا يرازوــلا اــھعامتجا )كــبوأ( لورــتبلل ةردــصملا لودــلا ةــمظنم تدــقع •

 ،ةیواسمنلا ةمصاعلاب ،ةمظنملا رقمب ،2019 ویلوی رھش نم لوألا يف ،176 مقر

 جاــتنإلا ضــفخ قاــفتإ تالیدــعتب لــمعلا دــیدمت ءاــضعألا لودــلا تررق دقو .انییف

 ،موی/لیمرب فلأ 800 وھو 175 مقر يداعلا يرازولا عامتجالا يف اھیلع قفتملا

 .2020 سرام رھش ةیاھن ىتح يأ ،رھشأ ةعست اھتدم ةیفاضإ ةرتفل كلذو

 ءاضعألا لودلل سداسلا يرازولا عامتجالا دقُع ،2019 ویلوی رھش نم يناثلا يف •

 مــت دــقو .)+ كــبوأ( اــھجراخ نــم طفنــلل ةجتنملا لودلا ضعب عم كبوأ ةمظنم يف

 سماــخلا يرازولا عامتجالا يف اھیلع قفتملا تالیدعتلاب لمعلا دیدمت ىلع قافتالا

 ةرــتفل كــلذو ،موی/لــیمرب نوــیلم 1.2 وــحنب )+ كــبوأ( لود جاــتنإ ضــفخ نأــشب

 لود تــعقو اــمك .2020 سراــم رھــش ةــیاھن ىتح يأ ،رھشأ ةعست اھتدم ةیفاضإ

      "مــئاد نواــعت" ةــماقإ ىــلإ فدــھی دــیدج نواــعت قاــثیم ىــلع اــھنیب امیف )+ كبوأ(

 ،نیكلھتــسملل نــمَالاو لاــعفلا دادمإلاو ،ةجتنملا لودلل ةلدابتملا حلاصملا ققحی امب

 يف رامثتسالا يلاتلابو ةقثلا ةدوعو ،رمثتسملا لاملا سأر ىلع لداع دئاع قیقحتو

  .ةیطفنلا ةعانصلا نم ةفلتخملا ةطشنألا

         يداــعلا يرازوــلا اــھعامتجا )كــبوأ( لورــتبلل ةردــصملا لودــلا ةــمظنم تدــقع •

 ةمــصاعلاب ،ةــمظنملا رــقمب ،2019 ربمــسید رھــش نــم سماــخلا يــف ،177 مــقر

 فــلأ 500 وــحنب يفاــضإ ضــفخ ءارــجإ ىــلع قاــفتإلا مــت دــقو .اــنییف ،ةیواسمنلا

 مقر يداعلا يرازولا عامتجالا يف اھیلع قفتملا جاتنإلا تایوتسم ىلع موی/لیمرب

 .2020 ماع ةیادب نمً ارابتعأ ،)+ كبوأ( لودل سماخلا يرازولا عامتجالاو 175

 رــیغت نأــشب ةدــحتملا مــمألا رمتؤم يف تیرجأ يتلا تاضوافملا ضارعتسا مت امك
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 ىــلع دــیكأتلا متو ،دیردم ،ةینابسألا ةمصاعلا يف دقُع يذلاو "COP-25" خانملا

 .سیراب قافتا معد يف كبوأ ةمظنم يف ءاضعألا لودلا عیمجل ةلاعفلا ةكراشملا

 لودــلل عباــسلا يرازوــلا عاــمتجالا دــقُع ،2019 ربمــسید رھــش نــم سداــسلا يف •

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

 تاــساكعنإلاو ،2020 ماــعل تاــعقوتلاو طفنــلا قوــس قاــفآ لوــح تالوادملا دعبو

 لكــشب ةعانــصلاو قوسلا ءادأ كلذكو ،ةیملاعلا نوزخملا تایوتسم ىلع ةلمتحملا

 قاــفتإلا مــت .ةكلھتــسملا لودــلا عــم ةرمتــسملا ةیرواشتلا دوھجلا ةظحالم عم ،ماع

 جاــتنإلا تایوتــسم ىــلع موی/لــیمرب فــلأ 500 وــحنب يفاــضإ ضفخ ءارجإ ىلع

 لود جاــتنإ ضــفخ ىلإ يدؤی نأ قافتالا اذھ نأش نمو ً.اقباس اھضفخ ىلع قفتملا

 نــم دــیدعلا لــصاوتس كــلذ ىلإ ةفاضإلاب .موی/لیمرب نویلم 1.7 وحنب )+ كبوأ(

 ىــلإ يدؤــی دــق اــمم ،ةیفاــضإلا ةــیعوطلا اھتامھاــسم قاــفتإلا يف ةكراشملا لودلا

    .موی/لیمرب نویلم 2.1 نم رثكأب )+ كبوأ( لود جاتنإ ضفخ
 

 كبوأ جراخ لود تادادمإ 1-2

 كبوأ ةمظنم جراخ نم ةجتنملا لودلا ةعومجمل ةیطفنلا تادادمإلا يلامجإ غلب

      نویلم 1.9 هردق عافتراب ،موی /لیمرب نویلم 64.3 وحن 2019 ماع لالخ

 .)1-1( لودجلا نم حضتی امك ،2018 ماعب ةنراقم %3 ةبسنب يأ موی /لیمرب

 ناجیبرذأ( كبوأ ةمظنم جراخ نم طفنلل ةجتنم لود رشع مازتلا نم مغرلابو  

 نادوسلاو ایسورو نامُعو كیسكملاو ایزیلامو ناتسخزاكو يونوربو نیرحبلاو

 لود جاتنا لصاو ،2019 ماع لالخ جاتنإلا ضفخ قافتإب )نادوسلا بونجو

 نابآ 2008 ماع ذنم ىلوألا ةرملل 2016 ماع لالخ ھضافخنا دعب عافترالا ةعومجملا

 عافترا وھ ةدایزلا كلت نم مظعألا ءزجلا ردصم ناك دقو .ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا

 ریغ ىعیبطلا زاغلا لئاوسو ىرخصلا طفنلا نمو ً،امومع ةیلامشلا اكیرمأ جاتنإ

 تعفترا ثیح ،صوصخلا ھجو ىلع ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا نم ةیدیلقتلا

 غلبتل موی/لیمرب نویلم 1.7 وحنب ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا نم ةیطفنلا تادادمإلا

9 
 

 ماع موی /لیمرب نویلم 16.7 عم ةنراقملاب ،2019 ماع موی /لیمرب نویلم 18.4

 تادادمإلا يف ھققحملا ةدایزلا يلامجإ نم %89.5 ةبسن عافترالا اذھ لثمیل ،2018

 نأ ركذی .2019 ماع لالخ كبوأ ةمظنم جراخ نم ةجتنملا لودلا ةعومجمل ةیطفنلا

 ىلع ھل ىوتسم ىلعأ غلب دق ماخلا طفنلا نم ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا جاتنا

 نورشعلاو عباسلا يف يھتنملا عوبسألا لالخ موی/لیمرب نویلم 12.9 وھو قالطإلا

   .ةیكیرمألا ةقاطلا تامولعم ةرادإ تانایبلً اقفو كلذو ،2019 ربمسید رھش نم
 

 يرخصلا طفنلا نم ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا جاتنإ 1-2-1

 ماع لالخ يرخصلا طفنلا نم ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا جاتنإ طسوتم عفترا

 8.6 غلبیل قباسلا ماعلا تایوتسمب ةنراقم موی/لیمرب نویلم 1.2 ىلاوحب 2019

 2018 ماعل هریظن نم لقأ لدعم وھو ،%16.6 ومن لدعمب ىأ ،موی/لیمرب نویلم

 ضفخب يرخصلا طفنلا تاكرش نم دیدعلا مایق ةیفلخ ىلع كلذ يتأی .%26.8 غلابلاو

 نم ًالدب حابرألا ةیمنت ىلع زیكرتلاب اوبلاط نیذلا نیرمثتسملا طغض تحت قافنإلا

 نم اھتادراو ىلع ةیكرمج ةفیرعتل ةدحتملا تایالولا ضرف بناج ىلإ ،جاتنإلا ةدایز

 بیبانأ طوطخ ءانبو رابآلا رفح ةعانص يف مدختست يتلا داوملاو موینمولألاو بلصلا

 لكاشملا ىلإ ةفاضإلاب .فیلاكتلا عافترا ىلإ ىدأ ام ،ةیتحتلا ىنبلا نم اھریغو

 ربكأ "Permian" ضوح يف بیبانألا طوطخ ةصاخب ،ةیتحتلا ةینبلاب ةقلعتملا

 ةروصب جاتنإلا يمانت دھش يذلاو ،ةدحتملا تایالولا يف يرخصلا طفنلا تالیكشت

 تاعسوتلا ضعب لیجأت بناج ىلإ ،اھعم لماعتلا يف ةقطنملل ةیتحتلا ةینبلا ةردق تقاف

 .بیبانألا طوطخل ةیباعیتسالا ةردقلا ةدایزل اھل ططخملا

 ریانی رھش يف ،2019 ماع لھتسا دقف ،جاتنإلل يرھشلا لدعملاب قلعتی امیفو

 9 ىوتسم زواجتیل يجیردتلا عافترالاب أدب مث ،موی/لیمرب نویلم 8.1 ىوتسم دنع

 ءدب ذنم ھتایوتسم ىلعأ غلبیل ھعافترا لصاوو ،ربمفون رھش يف موی/لیمرب نویلم

 حضوی امك ،ربمسید رھش يف موی/لیمرب نویلم 9.1 وھو جاتنالا تانایب لیجست

 .)3 - 1( لكشلا
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 ىــلع دــیكأتلا متو ،دیردم ،ةینابسألا ةمصاعلا يف دقُع يذلاو "COP-25" خانملا

 .سیراب قافتا معد يف كبوأ ةمظنم يف ءاضعألا لودلا عیمجل ةلاعفلا ةكراشملا

 لودــلل عباــسلا يرازوــلا عاــمتجالا دــقُع ،2019 ربمــسید رھــش نــم سداــسلا يف •

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

 تاــساكعنإلاو ،2020 ماــعل تاــعقوتلاو طفنــلا قوــس قاــفآ لوــح تالوادملا دعبو

 لكــشب ةعانــصلاو قوسلا ءادأ كلذكو ،ةیملاعلا نوزخملا تایوتسم ىلع ةلمتحملا

 قاــفتإلا مــت .ةكلھتــسملا لودــلا عــم ةرمتــسملا ةیرواشتلا دوھجلا ةظحالم عم ،ماع

 جاــتنإلا تایوتــسم ىــلع موی/لــیمرب فــلأ 500 وــحنب يفاــضإ ضفخ ءارجإ ىلع

 لود جاــتنإ ضــفخ ىلإ يدؤی نأ قافتالا اذھ نأش نمو ً.اقباس اھضفخ ىلع قفتملا

 نــم دــیدعلا لــصاوتس كــلذ ىلإ ةفاضإلاب .موی/لیمرب نویلم 1.7 وحنب )+ كبوأ(

 ىــلإ يدؤــی دــق اــمم ،ةیفاــضإلا ةــیعوطلا اھتامھاــسم قاــفتإلا يف ةكراشملا لودلا

    .موی/لیمرب نویلم 2.1 نم رثكأب )+ كبوأ( لود جاتنإ ضفخ
 

 كبوأ جراخ لود تادادمإ 1-2

 كبوأ ةمظنم جراخ نم ةجتنملا لودلا ةعومجمل ةیطفنلا تادادمإلا يلامجإ غلب

      نویلم 1.9 هردق عافتراب ،موی /لیمرب نویلم 64.3 وحن 2019 ماع لالخ

 .)1-1( لودجلا نم حضتی امك ،2018 ماعب ةنراقم %3 ةبسنب يأ موی /لیمرب

 ناجیبرذأ( كبوأ ةمظنم جراخ نم طفنلل ةجتنم لود رشع مازتلا نم مغرلابو  

 نادوسلاو ایسورو نامُعو كیسكملاو ایزیلامو ناتسخزاكو يونوربو نیرحبلاو

 لود جاتنا لصاو ،2019 ماع لالخ جاتنإلا ضفخ قافتإب )نادوسلا بونجو

 نابآ 2008 ماع ذنم ىلوألا ةرملل 2016 ماع لالخ ھضافخنا دعب عافترالا ةعومجملا

 عافترا وھ ةدایزلا كلت نم مظعألا ءزجلا ردصم ناك دقو .ةیملاعلا ةیلاملا ةمزألا

 ریغ ىعیبطلا زاغلا لئاوسو ىرخصلا طفنلا نمو ً،امومع ةیلامشلا اكیرمأ جاتنإ

 تعفترا ثیح ،صوصخلا ھجو ىلع ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا نم ةیدیلقتلا

 غلبتل موی/لیمرب نویلم 1.7 وحنب ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا نم ةیطفنلا تادادمإلا

9 
 

 ماع موی /لیمرب نویلم 16.7 عم ةنراقملاب ،2019 ماع موی /لیمرب نویلم 18.4

 تادادمإلا يف ھققحملا ةدایزلا يلامجإ نم %89.5 ةبسن عافترالا اذھ لثمیل ،2018

 نأ ركذی .2019 ماع لالخ كبوأ ةمظنم جراخ نم ةجتنملا لودلا ةعومجمل ةیطفنلا

 ىلع ھل ىوتسم ىلعأ غلب دق ماخلا طفنلا نم ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا جاتنا

 نورشعلاو عباسلا يف يھتنملا عوبسألا لالخ موی/لیمرب نویلم 12.9 وھو قالطإلا

   .ةیكیرمألا ةقاطلا تامولعم ةرادإ تانایبلً اقفو كلذو ،2019 ربمسید رھش نم
 

 يرخصلا طفنلا نم ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا جاتنإ 1-2-1

 ماع لالخ يرخصلا طفنلا نم ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا جاتنإ طسوتم عفترا

 8.6 غلبیل قباسلا ماعلا تایوتسمب ةنراقم موی/لیمرب نویلم 1.2 ىلاوحب 2019

 2018 ماعل هریظن نم لقأ لدعم وھو ،%16.6 ومن لدعمب ىأ ،موی/لیمرب نویلم

 ضفخب يرخصلا طفنلا تاكرش نم دیدعلا مایق ةیفلخ ىلع كلذ يتأی .%26.8 غلابلاو

 نم ًالدب حابرألا ةیمنت ىلع زیكرتلاب اوبلاط نیذلا نیرمثتسملا طغض تحت قافنإلا

 نم اھتادراو ىلع ةیكرمج ةفیرعتل ةدحتملا تایالولا ضرف بناج ىلإ ،جاتنإلا ةدایز

 بیبانأ طوطخ ءانبو رابآلا رفح ةعانص يف مدختست يتلا داوملاو موینمولألاو بلصلا

 لكاشملا ىلإ ةفاضإلاب .فیلاكتلا عافترا ىلإ ىدأ ام ،ةیتحتلا ىنبلا نم اھریغو

 ربكأ "Permian" ضوح يف بیبانألا طوطخ ةصاخب ،ةیتحتلا ةینبلاب ةقلعتملا

 ةروصب جاتنإلا يمانت دھش يذلاو ،ةدحتملا تایالولا يف يرخصلا طفنلا تالیكشت

 تاعسوتلا ضعب لیجأت بناج ىلإ ،اھعم لماعتلا يف ةقطنملل ةیتحتلا ةینبلا ةردق تقاف

 .بیبانألا طوطخل ةیباعیتسالا ةردقلا ةدایزل اھل ططخملا

 ریانی رھش يف ،2019 ماع لھتسا دقف ،جاتنإلل يرھشلا لدعملاب قلعتی امیفو

 9 ىوتسم زواجتیل يجیردتلا عافترالاب أدب مث ،موی/لیمرب نویلم 8.1 ىوتسم دنع

 ءدب ذنم ھتایوتسم ىلعأ غلبیل ھعافترا لصاوو ،ربمفون رھش يف موی/لیمرب نویلم

 حضوی امك ،ربمسید رھش يف موی/لیمرب نویلم 9.1 وھو جاتنالا تانایب لیجست

 .)3 - 1( لكشلا
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 )3 - 1( لكشلا

 2019 -2015 ،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

  .2019 -2015 ةرتفلا لالخ اھجراخ نم ةجتنملا لودلاو ،كبوأ

 )4 - 1( لكشلا
    2019 -2015 ،يعیبطلا زاغلا لئاوسو ماخلا طفنلا نم ملاعلا تادادمإ يف يونسلا ریغتلا

 )موی / لیمرب نویلم(                                    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 .)1-1( لودجلا :ردصملا
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 كبوأ جراخ نم طفنلا يجتنمو كبوأ لود نیب جاتنإلا ضفخ قافتا روطت

 اھجراخ نم طفنلا يجتنم ضعبو كبوأ ةمظنم يف ءاضعألا لودلا تررق

 ضفخ قافتا ىلع تالیدعت ءارجإ ،2018 ربمسید رھش نم عباسلا يف )+ كبوأ(

 بلطلاو ضرعلا نیب نزاوتلا لالتخا نأشب تاعقوتلا دیازت ىلع ءانب ،2يطفنلا جاتنإلا

 )+ كبوأ( لود جاتنإ ضفخ ىلع قافتإلا مت ھیلعو ،2019 ماع يف طفنلا ىلع يملاعلا

 ةتس ةدملو ،2019 ریانی رھش ةیادب نمً ارابتعا كلذو ،موی/لیمرب نویلم 1.2 وحنب

 .2019 وینوی رھش ةیاھن ىتح يأ ،رھشأ

 ةدمل ً،افنإ ھیلإ راشملا قافتالا دیدمت مت ،2019 ویلوی رھش نم يناثلا يفو 

 مدع ةلاح ءوض يف كلذو ،2020 سرام رھش ةیاھن ىتح يأ ،ةیفاضإ رھشأ ةعست

    ،ةیملاعلا طفنلا قوس ىلع ةلمتحملا اھتایعادتو يملاعلا داصتقالا ومنب ةقلعتملا نیقیلا

  .مئاد نواعت ةماقإ ىلإ فدھی )+ كبوأ( لود نیب دیدج نواعت قاثیم عیقوت مت امك

 ءارجإ ىلع 2019 ربمسید رھش نم سداسلا يف )+ كبوأ( لود تقفتا دقو

    .اھیلع قفتملا جاتنإلا تایوتسم ىلع موی/لیمرب فلأ 500 وحنب يفاضإ ضفخ

 نمً ارابتعأ موی/لیمرب نویلم 1.7 وحنب اھجاتنإ ضفخ ىلإ يدؤی نأ اذھ نأش نمو

 يف ةكراشملا لودلا نم دیدعلا لصاوتس كلذ ىلإ ةفاضإلاب .2020 ریانی رھش لوأ

 2.1 نم رثكأب جاتنإلا ضفخ ىلإ يدؤی دق امم ،ةیفاضإلا ةیعوطلا اھتامھاسم قافتإلا

 .)2-1( لودجلا  حضوی امك ،موی/لیمرب نویلم

 

 

                                                        
 اھجراخ نم طفنلا يجتنم ضعب عم ،كباوأ ةمظنم يف ءاضعألا لودلا نم عبس اھنیب نمو ،كبوأ ةمظنم يف ءاضعألا لودلا تلصوت  2

 نم لوألا يف قافتالا اذھ لعفُی نأ ىلع ،موی/لیمرب نویلم 1.2 وحنبً اعم يطفنلا مھجاتنإ ضفخ نأشب قافتا ىلإ ،2016 ماع ةیاھن يف
 ةدمل قافتالا اذھب لمعلا دیدمت مت 2017 ویام رھش نم نیرشعلاو سماخلا يفو .دیدجتلل ةلباق رھشأ ةتس ةدملو ،2017 ماع ریانی رھش
 ماع ةیاھن ىتح ھیلإ راشملا قافتالاب لمعلا دیدمت مت 2017 ربمفون رھش ةیاھن يفو .2018 سرام رھش ىتح يأ ،ةیفاضإ رھشأ ةعست

 ویلوی رھش نم ةیادب %100 ىلإ جاتنإلا ضفخ قافتاب مازتلالا ةبسن ضفخ مت 2018 وینوی رھش نم نیرشعلاو يناثلا يفو ،2018
   .قافتالا نایرس نم ةیقبتملا ةرتفلل كلذو ،2018
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 )3 - 1( لكشلا

 2019 -2015 ،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

  .2019 -2015 ةرتفلا لالخ اھجراخ نم ةجتنملا لودلاو ،كبوأ

 )4 - 1( لكشلا
    2019 -2015 ،يعیبطلا زاغلا لئاوسو ماخلا طفنلا نم ملاعلا تادادمإ يف يونسلا ریغتلا

 )موی / لیمرب نویلم(                                    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 .)1-1( لودجلا :ردصملا
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 كبوأ جراخ نم طفنلا يجتنمو كبوأ لود نیب جاتنإلا ضفخ قافتا روطت

 اھجراخ نم طفنلا يجتنم ضعبو كبوأ ةمظنم يف ءاضعألا لودلا تررق

 ضفخ قافتا ىلع تالیدعت ءارجإ ،2018 ربمسید رھش نم عباسلا يف )+ كبوأ(

 بلطلاو ضرعلا نیب نزاوتلا لالتخا نأشب تاعقوتلا دیازت ىلع ءانب ،2يطفنلا جاتنإلا

 )+ كبوأ( لود جاتنإ ضفخ ىلع قافتإلا مت ھیلعو ،2019 ماع يف طفنلا ىلع يملاعلا

 ةتس ةدملو ،2019 ریانی رھش ةیادب نمً ارابتعا كلذو ،موی/لیمرب نویلم 1.2 وحنب

 .2019 وینوی رھش ةیاھن ىتح يأ ،رھشأ

 ةدمل ً،افنإ ھیلإ راشملا قافتالا دیدمت مت ،2019 ویلوی رھش نم يناثلا يفو 

 مدع ةلاح ءوض يف كلذو ،2020 سرام رھش ةیاھن ىتح يأ ،ةیفاضإ رھشأ ةعست

    ،ةیملاعلا طفنلا قوس ىلع ةلمتحملا اھتایعادتو يملاعلا داصتقالا ومنب ةقلعتملا نیقیلا

  .مئاد نواعت ةماقإ ىلإ فدھی )+ كبوأ( لود نیب دیدج نواعت قاثیم عیقوت مت امك

 ءارجإ ىلع 2019 ربمسید رھش نم سداسلا يف )+ كبوأ( لود تقفتا دقو

    .اھیلع قفتملا جاتنإلا تایوتسم ىلع موی/لیمرب فلأ 500 وحنب يفاضإ ضفخ

 نمً ارابتعأ موی/لیمرب نویلم 1.7 وحنب اھجاتنإ ضفخ ىلإ يدؤی نأ اذھ نأش نمو

 يف ةكراشملا لودلا نم دیدعلا لصاوتس كلذ ىلإ ةفاضإلاب .2020 ریانی رھش لوأ

 2.1 نم رثكأب جاتنإلا ضفخ ىلإ يدؤی دق امم ،ةیفاضإلا ةیعوطلا اھتامھاسم قافتإلا

 .)2-1( لودجلا  حضوی امك ،موی/لیمرب نویلم

 

 

                                                        
 اھجراخ نم طفنلا يجتنم ضعب عم ،كباوأ ةمظنم يف ءاضعألا لودلا نم عبس اھنیب نمو ،كبوأ ةمظنم يف ءاضعألا لودلا تلصوت  2

 نم لوألا يف قافتالا اذھ لعفُی نأ ىلع ،موی/لیمرب نویلم 1.2 وحنبً اعم يطفنلا مھجاتنإ ضفخ نأشب قافتا ىلإ ،2016 ماع ةیاھن يف
 ةدمل قافتالا اذھب لمعلا دیدمت مت 2017 ویام رھش نم نیرشعلاو سماخلا يفو .دیدجتلل ةلباق رھشأ ةتس ةدملو ،2017 ماع ریانی رھش
 ماع ةیاھن ىتح ھیلإ راشملا قافتالاب لمعلا دیدمت مت 2017 ربمفون رھش ةیاھن يفو .2018 سرام رھش ىتح يأ ،ةیفاضإ رھشأ ةعست

 ویلوی رھش نم ةیادب %100 ىلإ جاتنإلا ضفخ قافتاب مازتلالا ةبسن ضفخ مت 2018 وینوی رھش نم نیرشعلاو يناثلا يفو ،2018
   .قافتالا نایرس نم ةیقبتملا ةرتفلل كلذو ،2018
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 2-1 لودجلا
  )+ كبوأ( لود نیب جاتنإلا ضفخ قافتإ تالیدعت

  ھیلع قفتملا يفاضإلا ضفخلاو
( موی /لیمرب نویلم ) 

 ةیفاضإلا ةیمكلا
 اھضفخ ىلع قفتملا
 ریانی رھش نم ءدب

2020 

 ةیادب جاتنإلا ىوتسم
2019 ریانی رھش نم  

 قفتملا ةیمكلا
اھضفخ ىلع  

 ىوتسم
 جاتنإلا
*يعجرملا  

 

)3720.(  7.9325  )0.812(  926.74 كبوأ لود   
)120.0(  1.025 )0.032(  0571.  رئازجلا 

ــ  1.481  )740.0(  الوجنأ 1.528 
)040.0(  0.315 )0.010(  وغنوكلا 0.325 

)0.016( 0.508 ــ  5240. روداوكإلا   
)10.00(  0.123 )40.00( ةیئاوتسالا اینیغ 0.127   
)20.00(  0.181 )0.006(  نوباجلا 0.187 
)0500.(  4.512 )0.141(  قارعلا 4.653 
)550.0(  2.724 )0.085(  تیوكلا 2.809 
)2100.(  51.68  ).0530(  81.73 ایریجین   
)1670.(  10.311 )0.322( ةیدوعسلا 10.633   
)600.0(  3.072 )0.096(  تارامإلا 3.168 
)1310.(  17.937 )0.383(  كبوأ جراخ لود 18.320 
)070.0(  0.776 )00.02(  ناجیبرذأ 0.796 
)20.00(  0.222 )0.005(  نیرحبلا 0.227 
)0010.(  .1280  )0.003(  يونورب 0.131 
)170.0(  1.860 )0400.(  ناتسخزاك 1.900 
)500.0(  0.612 )0.015(  ایزیلام 0.627 
)180.0(  1.977 )0.040(  كیسكملا 2.017 
)09.00(  0.970 ).0250(  نامُع 0.995 
)0700.(  11.191 )0.230(  ایسور 11.421 
)10.00(  7200.  )0.002(  نادوسلا 0.074 
)10.00(  0.129 )0.003(  نادوسلا بونج 0.132 
)0.503(  43.874 )1.195(  + كبوأ يلامجإ 45.069 

 
 .ناتسخزاكو ،ناجیبرذأو ،تیوكلا ءانثتسإب + كبوأ لود لكل 2018 ربوتكأ رھش جاتنإ وھ يعجرملا جاتنإلا ىوتسم *
 :تاظحالم
 .جاتنإلا ضفخ قافتإ نم الیوزنفو ناریإو ایبیل نم لك ءانثتسا مت -
 .2018 ربمتبس رھش جاتنإ وھ ناجیبرذأو تیوكلا نم الكل يعجرملا جاتنإلا ىوتسم -
  .2018 ربمفون رھش جاتنإ ىوتسم وھ ناتسخزاكل يعجرملا جاتنإلا ىوتسم -
 :ردصملا
 .)كبوأ( لورتبلل ةردصملا لودلا ةمظنم
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 طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا .2

 نوــیلم 0.9 رادــقمب ،2019 ماــع لالــخ طفنــلا ىــلع يملاــعلا بــلطلا عــفترا

 هرــیظنب ةنراقم %0.6 ةبسنب ضفخنم لدعم وھو ،%0.9 ومن لدعمب يأ موی/لیمرب

 لودــلا ةــعومجم يــف  طفنــلا ىــلع بــلطلا ضــفخنإ اــمنیبو .قباسلا ماعلا يف لجسملا

 لدــعم ًالجــسم ،2014 ماــع ذــنم ىــلوألا ةرــملل كــلذو ،2019 ماــع لالخ ةیعانصلا

 لود تدھــش ،2018 ماــع يــف %0.8 غــلب وــمن لدعمب ةنراقم )%0.04( غلب عجارت

 ھلدعمً اومن تلجس ثیح ،طفنلا ىلع بلطلا يف ومنلا ةریتو يفً اؤطابت ىرخألا ملاعلا

 عــجارت ةــجیتن  ،2018 ماــع يــف %2 غــلب ومن لدعمب ةنراقم 2019 ماع يف 1.9%

 ،ماع لكشب يملاعلا يداصتقالا ءادأ ؤطابت يف هرودب مھاس يذلاو ،يداصتقالا اھومن

 )3 - 1( لودــجلا حــضویو .ةیــضقنملا ماوــعأ رشعلا لالخ ھل ومن لدعم ىندأ لجسیل

 تالدــعم لباقم طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا يف ةیونسلا ومنلا تالدعم )5 - 1( لكشلاو

  .)2019 – 2015( ةرتفلل يملاعلا داصتقالا يف ومنلا
 3-1 لودجلا

  ،ةیلودلا تاعومجملا قفو طفنلا ىلع بلطلا يف ومنلاو يداصتقالا ومنلا
2015 - 2019 

(%) 
9201*  8201  7201  6201  5201    

   **ةیعانصلا لودلا      
         يلامجالا يلحملا جتانلا   2.3 1.7 2.5 2.2 1.7

)0.04(          طفنلا ىلع بلطلا   1.5 1.5 1.1 0.8 
   ***ىرخالا ملاعلا لود       

         يلامجالا يلحملا جتانلا   4.3 4.6 4.8 4.5 3.7
         طفنلا ىلع بلطلا   3.5 2.8 2.4 2.0 1.9

   ملاعلا يلامجإ      
         يلامجالا يلحملا جتانلا   3.5 3.4 3.8 3.6 2.9
                    طفنلا ىلع بلطلا   2.5 2.1 1.8 1.5 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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 2-1 لودجلا
  )+ كبوأ( لود نیب جاتنإلا ضفخ قافتإ تالیدعت

  ھیلع قفتملا يفاضإلا ضفخلاو
( موی /لیمرب نویلم ) 

 ةیفاضإلا ةیمكلا
 اھضفخ ىلع قفتملا
 ریانی رھش نم ءدب

2020 

 ةیادب جاتنإلا ىوتسم
2019 ریانی رھش نم  

 قفتملا ةیمكلا
اھضفخ ىلع  

 ىوتسم
 جاتنإلا
*يعجرملا  

 

)3720.(  7.9325  )0.812(  926.74 كبوأ لود   
)120.0(  1.025 )0.032(  0571.  رئازجلا 

ــ  1.481  )740.0(  الوجنأ 1.528 
)040.0(  0.315 )0.010(  وغنوكلا 0.325 

)0.016( 0.508 ــ  5240. روداوكإلا   
)10.00(  0.123 )40.00( ةیئاوتسالا اینیغ 0.127   
)20.00(  0.181 )0.006(  نوباجلا 0.187 
)0500.(  4.512 )0.141(  قارعلا 4.653 
)550.0(  2.724 )0.085(  تیوكلا 2.809 
)2100.(  51.68  ).0530(  81.73 ایریجین   
)1670.(  10.311 )0.322( ةیدوعسلا 10.633   
)600.0(  3.072 )0.096(  تارامإلا 3.168 
)1310.(  17.937 )0.383(  كبوأ جراخ لود 18.320 
)070.0(  0.776 )00.02(  ناجیبرذأ 0.796 
)20.00(  0.222 )0.005(  نیرحبلا 0.227 
)0010.(  .1280  )0.003(  يونورب 0.131 
)170.0(  1.860 )0400.(  ناتسخزاك 1.900 
)500.0(  0.612 )0.015(  ایزیلام 0.627 
)180.0(  1.977 )0.040(  كیسكملا 2.017 
)09.00(  0.970 ).0250(  نامُع 0.995 
)0700.(  11.191 )0.230(  ایسور 11.421 
)10.00(  7200.  )0.002(  نادوسلا 0.074 
)10.00(  0.129 )0.003(  نادوسلا بونج 0.132 
)0.503(  43.874 )1.195(  + كبوأ يلامجإ 45.069 

 
 .ناتسخزاكو ،ناجیبرذأو ،تیوكلا ءانثتسإب + كبوأ لود لكل 2018 ربوتكأ رھش جاتنإ وھ يعجرملا جاتنإلا ىوتسم *
 :تاظحالم
 .جاتنإلا ضفخ قافتإ نم الیوزنفو ناریإو ایبیل نم لك ءانثتسا مت -
 .2018 ربمتبس رھش جاتنإ وھ ناجیبرذأو تیوكلا نم الكل يعجرملا جاتنإلا ىوتسم -
  .2018 ربمفون رھش جاتنإ ىوتسم وھ ناتسخزاكل يعجرملا جاتنإلا ىوتسم -
 :ردصملا
 .)كبوأ( لورتبلل ةردصملا لودلا ةمظنم
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 طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا .2

 نوــیلم 0.9 رادــقمب ،2019 ماــع لالــخ طفنــلا ىــلع يملاــعلا بــلطلا عــفترا

 هرــیظنب ةنراقم %0.6 ةبسنب ضفخنم لدعم وھو ،%0.9 ومن لدعمب يأ موی/لیمرب

 لودــلا ةــعومجم يــف  طفنــلا ىــلع بــلطلا ضــفخنإ اــمنیبو .قباسلا ماعلا يف لجسملا

 لدــعم ًالجــسم ،2014 ماــع ذــنم ىــلوألا ةرــملل كــلذو ،2019 ماــع لالخ ةیعانصلا

 لود تدھــش ،2018 ماــع يــف %0.8 غــلب وــمن لدعمب ةنراقم )%0.04( غلب عجارت

 ھلدعمً اومن تلجس ثیح ،طفنلا ىلع بلطلا يف ومنلا ةریتو يفً اؤطابت ىرخألا ملاعلا

 عــجارت ةــجیتن  ،2018 ماــع يــف %2 غــلب ومن لدعمب ةنراقم 2019 ماع يف 1.9%

 ،ماع لكشب يملاعلا يداصتقالا ءادأ ؤطابت يف هرودب مھاس يذلاو ،يداصتقالا اھومن

 )3 - 1( لودــجلا حــضویو .ةیــضقنملا ماوــعأ رشعلا لالخ ھل ومن لدعم ىندأ لجسیل

 تالدــعم لباقم طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا يف ةیونسلا ومنلا تالدعم )5 - 1( لكشلاو

  .)2019 – 2015( ةرتفلل يملاعلا داصتقالا يف ومنلا
 3-1 لودجلا

  ،ةیلودلا تاعومجملا قفو طفنلا ىلع بلطلا يف ومنلاو يداصتقالا ومنلا
2015 - 2019 

(%) 
9201*  8201  7201  6201  5201    

   **ةیعانصلا لودلا      
         يلامجالا يلحملا جتانلا   2.3 1.7 2.5 2.2 1.7

)0.04(          طفنلا ىلع بلطلا   1.5 1.5 1.1 0.8 
   ***ىرخالا ملاعلا لود       

         يلامجالا يلحملا جتانلا   4.3 4.6 4.8 4.5 3.7
         طفنلا ىلع بلطلا   3.5 2.8 2.4 2.0 1.9

   ملاعلا يلامجإ      
         يلامجالا يلحملا جتانلا   3.5 3.4 3.8 3.6 2.9
                    طفنلا ىلع بلطلا   2.5 2.1 1.8 1.5 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
 2019 - 2015 ، طفنلا ىلع بلطلا يف ومنلاو يملاعلا يداصتقالا ومنلا

)%( 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 .)3 - 1( لودجلا :ردصملا

 ىــلإ عــجارت ثیح ،يملاعلا داصتقالا ومن لدعم يف ؤطابت 2019 ماع دھش دقو

 لدــعم ضفخنإ ثیح .%3.6 غلابلاو 2018 ماعل لجسملا ومنلا لدعمب ةنراقم 2.9%

 ،2019 ماــع %1.7 ىــلإ 2018 ماــع %2.2 نــم ةیعانصلا لودلل يداصتقالا ومنلا

 اــیجولونكتلاو ةراــجتلا لوــح تارتوــتلا ةدح دعاصت ىلإ يسیئر لكشب ىزعت بابسأل

 تاعانــصلا طاــشن مــخز عــجارتو رامثتــسالا فعضو ،نیصلاو ةدحتملا تایالولا نیب

 لدــعم كلذــب ضفخنــیل .ةــیملاعلا ةیلاملا ةمزألا ذنم اھدھشت مل تایوتسم ىلإ ةیلیوحتلا

 ماــع لالــخ %2.3 ىــلإ 2018 ماــع لالــخ %2.9 نم ةدحتملا تایالولا داصتقا ومن

 2013 ماــع ذــنم ھــل ىوتسم ىندأ لجسیل ورویلا ةقطنم داصتقا ومن ئطابتو ،2019

 يــلحملا بــلطلا ةوــقبً اعوفدــم يناــبایلا داــصتقالا وــمن شعتــنإ نیــح يف .%1.2 وھو

  .2015 ماع ذنم اھل ةریتو ىلعأب تادراولا ضافخنإو ،يلامسأرلا قافنإلاو

 ىرــخألا ملاــعلا لود ةــیقب تاداصتقا يف ومنلا لدعم ضفخنإ ،ھتاذ تقولا يفو

 ،2009 ماــع ذنم ھل ىوتسم لقأ وھو 2019 ماع %3.7 ىلإ 2018 ماع %4.5 نم

 وــمنلا لدــعم يــفً اضافخنا ابوروأ قرشو طسو لود ةعومجم داصتقا ءادأ دھش ثیح

 لكــشب ىزــعت بابــسأل ،2018 ماــع لالــخ %1.8 ىلإ 2018 ماع لالخ %3.1 نم
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ً اوــمن لجــس ثیح ،2015 ماع ذنم ىلوألا ةرملل يسورلا داصتقالا ؤطابت ىلإ يسیئر

 ةــیفلخ ىــلع كــلذو ،2018 ماــع %2.3 غــلب ومن لباقم 2019 ماع %1.1 ھلدعم غلب

ً ارثأــت ةــئزجتلا ةراــجت مــجح عــجارتو يموــكحلا قاــفنإلا ءطــبو تارامثتــسالا فعض

  .ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض يف ةدایزلاب

 ماعل لجسملا اھومن لدعم تدھش دقف ،ایسآ يف ةیمانلا لودلا ةعومجمل ةبسنلابو

 عــجارت ثــیح ،2018 ماــع %6.4 غلب ومن لدعمب ةنراقم %5.6 ىلإً اعجارت 2019

 ماــع لالــخ %6.1 ىــلإ 2018 ماــع لالــخ %6.6 نــم ينیــصلا داصتقالا ومن لدعم

 لوح تارتوتلا ةدح دعاصت عمً انمازت ،1990 ماع ذنم ھل ىوتسم ىندأ وھو ،2019

 وــمن لدــعم ضــفخنإ اــمك .ةــیكیرمألا ةدــحتملا تاــیالولا عــم اــیجولونكتلاو ةراــجتلا

 وــھو 2019 ماــع لالــخ %4.9 ىــلإ 2018 ماــع لالخ %6.8 نم يدنھلا داصتقالا

 رــشابملا يبنجألا رامثتسالا عجارت ةیفلخ ىلع كلذو ،2008 ماع ذنم ھل ىوتسم ىندأ

 ىــلع ةــصاخبو يــلحملا بــلطلا ؤطابت ةجیتن ،ماعلا نم لوألا فصنلا لالخ ةصاخبو

 .لیومتلا دویق ةمزأو ،تارایسلا

 يبیراــكلا ةــقطنمو ةــینیتاللا اكیرمأ لود يف يداصتقالا ومنلا تالدعم تدھشو

 ،2019 ماــع لالــخ طــقف %0.1 ىــلإ 2018 ماــع لالــخ %1.1 نمً اظوحلمً اعجارت

 لــصاوتو ،ةــھج نــم روداوــكالا داــصتقا شاــمكنا ىــلإ يــسیئر لكشب ىزعت بابسأل

 نــم يلیوزنفلا داصتقالاو نیتنجرالا داصتقا ھیف لخد يذلا دوكرلا قمع يف رادحنالا

 ماــع لالــخ %1.3 نــم هوــمن ضفخنــیل يلیزاربلا داصتقالا ئطابت امك .ىرخأ ةیحان

 ھلیجــست بــقع كیــسكملا داــصتقا وــمن فــقوتو ،2019 ماع لالخ %1.2 ىلإ 2018

 .2018 ماع لالخ %2.1 غلب ومن لدعمل

 نــم اــیقیرفا لامــشو طسوألا قرشلا لود يف يداصتقالا ومنلا لدعم ضفخنأو

 وــمنلا لدــعم عــفترا اــمنیب ،2019 ماــع لالــخ %0.8 ىــلإ 2018 ماع لالخ 1.9%

 2018 ماع %3.2 نم فیفط لكشب ءارحصلا بونج ةیقیرفألا لودلا يف يداصتقالا

 .)6 -1( لكشلاو )4 -1( لودجلا حضوی امك ،2018 ماع %3.3 ىلإ
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 )5 - 1( لكشلا
 2019 - 2015 ، طفنلا ىلع بلطلا يف ومنلاو يملاعلا يداصتقالا ومنلا

)%( 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 .)3 - 1( لودجلا :ردصملا

 ىــلإ عــجارت ثیح ،يملاعلا داصتقالا ومن لدعم يف ؤطابت 2019 ماع دھش دقو

 لدــعم ضفخنإ ثیح .%3.6 غلابلاو 2018 ماعل لجسملا ومنلا لدعمب ةنراقم 2.9%

 ،2019 ماــع %1.7 ىــلإ 2018 ماــع %2.2 نــم ةیعانصلا لودلل يداصتقالا ومنلا

 اــیجولونكتلاو ةراــجتلا لوــح تارتوــتلا ةدح دعاصت ىلإ يسیئر لكشب ىزعت بابسأل

 تاعانــصلا طاــشن مــخز عــجارتو رامثتــسالا فعضو ،نیصلاو ةدحتملا تایالولا نیب

 لدــعم كلذــب ضفخنــیل .ةــیملاعلا ةیلاملا ةمزألا ذنم اھدھشت مل تایوتسم ىلإ ةیلیوحتلا

 ماــع لالــخ %2.3 ىــلإ 2018 ماــع لالــخ %2.9 نم ةدحتملا تایالولا داصتقا ومن

 2013 ماــع ذــنم ھــل ىوتسم ىندأ لجسیل ورویلا ةقطنم داصتقا ومن ئطابتو ،2019

 يــلحملا بــلطلا ةوــقبً اعوفدــم يناــبایلا داــصتقالا وــمن شعتــنإ نیــح يف .%1.2 وھو

  .2015 ماع ذنم اھل ةریتو ىلعأب تادراولا ضافخنإو ،يلامسأرلا قافنإلاو

 ىرــخألا ملاــعلا لود ةــیقب تاداصتقا يف ومنلا لدعم ضفخنإ ،ھتاذ تقولا يفو

 ،2009 ماــع ذنم ھل ىوتسم لقأ وھو 2019 ماع %3.7 ىلإ 2018 ماع %4.5 نم

 وــمنلا لدــعم يــفً اضافخنا ابوروأ قرشو طسو لود ةعومجم داصتقا ءادأ دھش ثیح

 لكــشب ىزــعت بابــسأل ،2018 ماــع لالــخ %1.8 ىلإ 2018 ماع لالخ %3.1 نم
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ً اوــمن لجــس ثیح ،2015 ماع ذنم ىلوألا ةرملل يسورلا داصتقالا ؤطابت ىلإ يسیئر

 ةــیفلخ ىــلع كــلذو ،2018 ماــع %2.3 غــلب ومن لباقم 2019 ماع %1.1 ھلدعم غلب

ً ارثأــت ةــئزجتلا ةراــجت مــجح عــجارتو يموــكحلا قاــفنإلا ءطــبو تارامثتــسالا فعض

  .ةفاضملا ةمیقلا ةبیرض يف ةدایزلاب

 ماعل لجسملا اھومن لدعم تدھش دقف ،ایسآ يف ةیمانلا لودلا ةعومجمل ةبسنلابو

 عــجارت ثــیح ،2018 ماــع %6.4 غلب ومن لدعمب ةنراقم %5.6 ىلإً اعجارت 2019

 ماــع لالــخ %6.1 ىــلإ 2018 ماــع لالــخ %6.6 نــم ينیــصلا داصتقالا ومن لدعم

 لوح تارتوتلا ةدح دعاصت عمً انمازت ،1990 ماع ذنم ھل ىوتسم ىندأ وھو ،2019

 وــمن لدــعم ضــفخنإ اــمك .ةــیكیرمألا ةدــحتملا تاــیالولا عــم اــیجولونكتلاو ةراــجتلا

 وــھو 2019 ماــع لالــخ %4.9 ىــلإ 2018 ماــع لالخ %6.8 نم يدنھلا داصتقالا

 رــشابملا يبنجألا رامثتسالا عجارت ةیفلخ ىلع كلذو ،2008 ماع ذنم ھل ىوتسم ىندأ

 ىــلع ةــصاخبو يــلحملا بــلطلا ؤطابت ةجیتن ،ماعلا نم لوألا فصنلا لالخ ةصاخبو

 .لیومتلا دویق ةمزأو ،تارایسلا

 يبیراــكلا ةــقطنمو ةــینیتاللا اكیرمأ لود يف يداصتقالا ومنلا تالدعم تدھشو

 ،2019 ماــع لالــخ طــقف %0.1 ىــلإ 2018 ماــع لالــخ %1.1 نمً اظوحلمً اعجارت

 لــصاوتو ،ةــھج نــم روداوــكالا داــصتقا شاــمكنا ىــلإ يــسیئر لكشب ىزعت بابسأل

 نــم يلیوزنفلا داصتقالاو نیتنجرالا داصتقا ھیف لخد يذلا دوكرلا قمع يف رادحنالا

 ماــع لالــخ %1.3 نــم هوــمن ضفخنــیل يلیزاربلا داصتقالا ئطابت امك .ىرخأ ةیحان

 ھلیجــست بــقع كیــسكملا داــصتقا وــمن فــقوتو ،2019 ماع لالخ %1.2 ىلإ 2018

 .2018 ماع لالخ %2.1 غلب ومن لدعمل

 نــم اــیقیرفا لامــشو طسوألا قرشلا لود يف يداصتقالا ومنلا لدعم ضفخنأو

 وــمنلا لدــعم عــفترا اــمنیب ،2019 ماــع لالــخ %0.8 ىــلإ 2018 ماع لالخ 1.9%

 2018 ماع %3.2 نم فیفط لكشب ءارحصلا بونج ةیقیرفألا لودلا يف يداصتقالا

 .)6 -1( لكشلاو )4 -1( لودجلا حضوی امك ،2018 ماع %3.3 ىلإ
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 4-1 لودجلا
 2019 - 2015 ،ةیلودلا تاعومجملا بسح ملاعلا يف يداصتقالا ومنلا تالدعم

(%) 
9012*  8012  7012  6201  5201    

  ةیعانصلا لودلا   2.3 1.7 2.5 2.2 1.7
     ةدحتملا تایالولا :اھنم     2.9 1.6 2.4 2.9 2.3
1.0 30.  .91              نابایلا        1.2 0.6 
             ورویلا ةقطنم      2.1 1.9 2.5 1.9 1.2
  : ىرخألا ملاعلا لود    4.3 4.6 4.8 4.5 3.7
             ابوروأ قرشو طسو لود      0.8 1.8 3.9 3.1 1.8
1.1 2.3 1.6 0.3 )2.3(      ایسور : اھنم       
5.6 6.4 6.6 76.  .86      **ةیویسآلا ةیمانلا لودلا  
             نیصلا : اھنم      6.9 6.7 6.8 6.6 6.1
             دنھلا              8.0 8.2 7.2 6.8 4.8
0.1 1.1 1.2 )0.6(      يبیراكلاو ةینیتاللا اكیرمأ لود  0.3 
     كیسكملا :اھنم       3.3 2.9 2.1 2.1 0.0
1.2 1.3 1.1 )33.(  )3.6(              لیزاربلا        
     ایقیرفا لامشو طسوالا قرشلا  2.6 5.0 2.3 1.9 0.8
     ءارحصلا بونج ةیقیرفالا لودلا  3.1 1.4 3.0 3.2 3.3
       ملاعلا   3.5 3.4 3.8 3.6 2.9

. ةیریدقت تانایب   *      
. ناتسناغفاو ناتسكاب نمضتت ال  **      

       :ةظحالم
        .ابلاس ينعت نیسوق نیب ماقرألا ـ
 :ردصملا

 IMF-World Economic Outlook, January 2020.  
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 نــكمی ،2019 ماــع لالــخ طفنــلا ىلع يملاعلا بلطلا يف ومنلا تالدعم عبتتبو

 كــلذ ســكعنا دــقو .تالدــعملا كلت ىلع يملاعلا يداصتقالا ءادأ ؤطابت ریثأت ةظحالم

 نــعً ایرھــش ردــصت يــتلا 2019 ماــعل طفنلا ىلع يملاعلا بلطلل تاعقوتلا ةلاح ىلع

 ةــمظنم اــھنمو ،بــلطلا لبقتــسم فارــشتساب ةــصتخملا ةیــسیئرلا ةیملاعلا تاسسؤملا

 عاــفترا عــقوت ىلإ 2018 ماع نم ریانی رھش يف ةرداصلا اھتانایب تراشأ يتلا ،كبوأ

 تــضفخ مــث ،ي/ب نوــیلم 1.3 دودــحب 2018 ماــع لالخ طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا

 ضــفخ تلــصاوو ،ماــعلا ســفن نم سرام رھش لالخ ي/ب نویلم 1.2 ىلإ اھتاعقوت

 .2019 ماع ةیاھن يف ي/ب نویلم 0.98 ىلإ لصتل كلذ دعب اھتاعقوت

 بــلطلا ىوتــسم ىــلع يملاــعلا يداــصتقالا وــمنلا تالدعم ترثأ ،ماع لكشبو

 ،2019 ماــع لالخ طقف موی/لیمرب نویلم 0.9 رادقمب عفترا يذلا طفنلا ىلع يملاعلا

 2016 و 2015 يماــع لالــخ %2 تــطخت وــمن تالدعمب ةنراقم %0.9 لدعمب يأ

 لــصو ثــیح ،2018 و 2017 نیقباــسلا نیماــعلا لالــخ %1.5 تزواــجت تالدعمو

 امـــك ،موی/لــیمرب نوــیلم 99.8 ىــلإ 2019 ماــعل طفنــلا ىلع يملاعلا بلطلا يلامجإ

  .)7 - 1( لـكشلاو )5 -1( لودــجلا حضوـی
 

 5-1 لودجلا
  يونسلا ریغتلاو يلامجالا ،طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا 

2015-2019 
   )موی /لیمرب نویلم(  

*2019 2018 2017 2016 2015 
  

 يملاعلا بلطلا يلامجإ 93.7 95.7 97.4 98.8 99.8

 ) ي / ب م ( بلطلا يف ریغتلا 2.3 2.0 1.7 1.4 0.9

0.9 1.5 1.8 2.1 52.  (%) 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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 4-1 لودجلا
 2019 - 2015 ،ةیلودلا تاعومجملا بسح ملاعلا يف يداصتقالا ومنلا تالدعم

(%) 
9012*  8012  7012  6201  5201    

  ةیعانصلا لودلا   2.3 1.7 2.5 2.2 1.7
     ةدحتملا تایالولا :اھنم     2.9 1.6 2.4 2.9 2.3
1.0 30.  .91              نابایلا        1.2 0.6 
             ورویلا ةقطنم      2.1 1.9 2.5 1.9 1.2
  : ىرخألا ملاعلا لود    4.3 4.6 4.8 4.5 3.7
             ابوروأ قرشو طسو لود      0.8 1.8 3.9 3.1 1.8
1.1 2.3 1.6 0.3 )2.3(      ایسور : اھنم       
5.6 6.4 6.6 76.  .86      **ةیویسآلا ةیمانلا لودلا  
             نیصلا : اھنم      6.9 6.7 6.8 6.6 6.1
             دنھلا              8.0 8.2 7.2 6.8 4.8
0.1 1.1 1.2 )0.6(      يبیراكلاو ةینیتاللا اكیرمأ لود  0.3 
     كیسكملا :اھنم       3.3 2.9 2.1 2.1 0.0
1.2 1.3 1.1 )33.(  )3.6(              لیزاربلا        
     ایقیرفا لامشو طسوالا قرشلا  2.6 5.0 2.3 1.9 0.8
     ءارحصلا بونج ةیقیرفالا لودلا  3.1 1.4 3.0 3.2 3.3
       ملاعلا   3.5 3.4 3.8 3.6 2.9

. ةیریدقت تانایب   *      
. ناتسناغفاو ناتسكاب نمضتت ال  **      

       :ةظحالم
        .ابلاس ينعت نیسوق نیب ماقرألا ـ
 :ردصملا

 IMF-World Economic Outlook, January 2020.  
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 نــكمی ،2019 ماــع لالــخ طفنــلا ىلع يملاعلا بلطلا يف ومنلا تالدعم عبتتبو

 كــلذ ســكعنا دــقو .تالدــعملا كلت ىلع يملاعلا يداصتقالا ءادأ ؤطابت ریثأت ةظحالم

 نــعً ایرھــش ردــصت يــتلا 2019 ماــعل طفنلا ىلع يملاعلا بلطلل تاعقوتلا ةلاح ىلع

 ةــمظنم اــھنمو ،بــلطلا لبقتــسم فارــشتساب ةــصتخملا ةیــسیئرلا ةیملاعلا تاسسؤملا

 عاــفترا عــقوت ىلإ 2018 ماع نم ریانی رھش يف ةرداصلا اھتانایب تراشأ يتلا ،كبوأ

 تــضفخ مــث ،ي/ب نوــیلم 1.3 دودــحب 2018 ماــع لالخ طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا

 ضــفخ تلــصاوو ،ماــعلا ســفن نم سرام رھش لالخ ي/ب نویلم 1.2 ىلإ اھتاعقوت

 .2019 ماع ةیاھن يف ي/ب نویلم 0.98 ىلإ لصتل كلذ دعب اھتاعقوت

 بــلطلا ىوتــسم ىــلع يملاــعلا يداــصتقالا وــمنلا تالدعم ترثأ ،ماع لكشبو

 ،2019 ماــع لالخ طقف موی/لیمرب نویلم 0.9 رادقمب عفترا يذلا طفنلا ىلع يملاعلا

 2016 و 2015 يماــع لالــخ %2 تــطخت وــمن تالدعمب ةنراقم %0.9 لدعمب يأ

 لــصو ثــیح ،2018 و 2017 نیقباــسلا نیماــعلا لالــخ %1.5 تزواــجت تالدعمو

 امـــك ،موی/لــیمرب نوــیلم 99.8 ىــلإ 2019 ماــعل طفنــلا ىلع يملاعلا بلطلا يلامجإ

  .)7 - 1( لـكشلاو )5 -1( لودــجلا حضوـی
 

 5-1 لودجلا
  يونسلا ریغتلاو يلامجالا ،طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا 

2015-2019 
   )موی /لیمرب نویلم(  

*2019 2018 2017 2016 2015 
  

 يملاعلا بلطلا يلامجإ 93.7 95.7 97.4 98.8 99.8

 ) ي / ب م ( بلطلا يف ریغتلا 2.3 2.0 1.7 1.4 0.9

0.9 1.5 1.8 2.1 52.  (%) 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
 2019 -2015 ،طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا يلامجإ

   )موی / لیمرب نویلم(                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .)5 - 1( لودجلا :ردصملا

  

 ةعومجم يف بلطلا ىوتسم ضفخنإ ،ةیسیئرلا ةیلودلا تاعومجمللً اقفوو

 نویلم 48 ىلإ لصیل موی/لیمرب فلأ 20 وحنب 2019 ماع لالخ ةیعانصلا لودلا

 ،موی/لیمرب نویلم عقاوب ىرخألا ملاعلا لود ةیقب يف هاوتسم عفترا امنیب .موی/لیمرب

 .موی/لیمرب نویلم 51.8 ىلإ لصیل 2018 ماع تایوتسمب ةنراقم

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

 %48.6 نــم ةیعانــصلا لودلا ةصح تضفخنا ذإ ،2019 ماع لالخ يملاعلا بلطلا

 ملاــعلا لود ةــیقب ةــصح تعفترا امنیب ،2019 ماع يف  %48.1 ىلإ  2018 ماع يف

 لكــشلاو )6-1( لودجلا نم حضتی امك ،ةرتفلا تاذ لالخ %51.9 ىلإ %51.4 نم

)1- 8(.  
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
 

 6-1 لودجلا
 2019-2015 ،ةیلودلا تاعومجملا قفو طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا 

( موی /لیمرب نویلم ) 
*2019 2018 2017 2016 2015   

   ةیعانصلا لودلا   46.4 47.1 47.6 48.0 48.0
    ** ىرخالا ملاعلا لود    47.3 48.6 49.8 50.8 51.8
99.8 98.8 97.4 95.7 3.79         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

  2019 -2015 ،ةیلودلا تاعومجملا قفو طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا عزوت
) % ( 

 
 

 

 

 

 

 

 . )6 - 1( لودجلا :ردصملا

 لكل طفنلا ىلع بلطلا تایوتسم اھتدھش يتلا تاروطتلل نایب يلی امیفو

 :ةدح ىلع ةیلودلا تاعومجملا نم ةعومجم

 ةیعانصلا لودلا 2-1

 موی/لیمرب فلأ 20 يلاوح غلب فیفط لكشب ةیعانصلا لودلا بلط ضفخنإ

 نویلم 48 غلبیل قباسلا ماعلاب ةنراقم %0.04 ةبسنب يأ 2019 ماع لالخ

 ةعومجملا نمضو .2014 ماع ذنم لوألا وھ ضافخنإلا اذھ دُعیو ،موی/لیمرب

 فلأ 100 عقاوب طفنلا ىلع ةیبونجلاو ةیلامشلا اكیرمأ لود بلط عفترا ةروكذملا
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   ةیعانصلا لودلا   46.4 47.1 47.6 48.0 48.0
    ** ىرخالا ملاعلا لود    47.3 48.6 49.8 50.8 51.8
99.8 98.8 97.4 95.7 3.79         ملاعلا يلامجإ   

. ةیریدقت تانایب   *      
ةلوحتملا لودلاو ةیمانلا لودلا نم لك مضت .  **      

 :رداصملا
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 )8 - 1( لكشلا
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 لكل طفنلا ىلع بلطلا تایوتسم اھتدھش يتلا تاروطتلل نایب يلی امیفو

 :ةدح ىلع ةیلودلا تاعومجملا نم ةعومجم

 ةیعانصلا لودلا 2-1

 موی/لیمرب فلأ 20 يلاوح غلب فیفط لكشب ةیعانصلا لودلا بلط ضفخنإ

 نویلم 48 غلبیل قباسلا ماعلاب ةنراقم %0.04 ةبسنب يأ 2019 ماع لالخ
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 لود بلط رقتسا امنیب ،ماعلا لالخ موی/لیمرب نویلم 25.7 ىلإ لصیل موی/لیمرب

 يف ،موی/لیمرب نویلم 14.3 يھو قباسلا ماعلل ھتایوتسم سفن دنع ةیبرغلا ابوروأ

 موی/لیمرب فلأ 100 وحنـب ةیعانصلا يداھلا طیحملاو ایسأ لود بلط ضفخنإ نیح

 .)9 -1( لكشلاو )7 -1( لودجلا حضوی امك ،.موی/لیمرب نویلم 8 ىلإ لصیل
 7-1 لودجلا

  ،ةیعانصلا لودلا يف طفنلا ىلع بلطلا يف يونسلا ریغتلاو يلامجالا
2015-2019 

( موی /لیمرب نویلم ) 

*2019 2018 2017 2016 2015   

   ةیبونجلاو ةیلامشلا اكیرمأ   24.6 24.9 25.1 25.6 25.7

   ةیبرغلا ابوروأ   13.8 14.0 14.4 14.3 14.3

 يداھلا طیحملاو ایسأ لود 8.0 8.1 8.2 8.1 8.0

   ةیعانصلا لودلا يلامجإ   46.4 47.1 47.6 48.0 48.0
)20.0(     بلطلا يف يونسلا ریغتلا   0.7 0.7 0.5 0.4 
)0.04(  0.8 1.1 1.5 1.5     (%) ریغتلا ةبسن          

. ةیریدقت تانایب   *      
 .بیرقتلل ً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

 2019 – 2015 ،ةیعانصلا لودلا يف طفنلا ىلع بلطلا يلامجإ
 ) موی / لیمرب نویلم (

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 . )7 - 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

 لود بلط يلامجإ يف ةدایزلا لمجمبً ابیرقت تمھاس امنیب .يملاعلا بلطلا يلامجإ

 يف طفنلا ىلع بلطلا يلامجإ دھش ثیح ،2019 ماع لالخ طفنلا نم ةیلامشلا اكیرمأ

 ماعلاب ةنراقم 2019 ماع لالخ مویلا/لیمرب فلأ 120 وحنبً اعافترا ةدحتملا تایالولا

 20.9 يلاوح ىلإ 2018 ماع لالخ مویلا/لیمرب نویلم 20.8 نم عفترا ذإ ،قباسلا

 .2019 ماع لالخ مویلا/لیمرب نویلم

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

 ،قباسلا ماعلا نم ریخألا عبرلاب ةنراقم 2019 ماع نم لوألا عبرلا لالخً اضافخنإ

 عفترا مث ،نیلوزاغلا نم اھكالھتسإ عجارت ةجیتن ،مویلا/لیمرب نویلم 20.7 وحن غلبیل

 عبرلا لالخ مویلا/لیمرب فالآ 10 وحن غلب يبسن لكشب طفنلا ىلع بلطلا يلامجإ

 وحن غلب ظوحلم لكشب ثلاثلا عبرلا لالخ ھعافترا لصاوو ،2019 ماع نم يناثلا

 نم ًالك يف ةیلوألا داوملا ىلع بلطلا ةدایز نم معدب كلذو ،مویلا/ لیمرب فلأ 590

 ماع نم يناثلا فصنلا يف ةدیدج تاعورشم دھش يذلا تایوامیكورتبلا عاطق

 ىلعأ 2019 ویلوی رھش يف تدھش يتلا ةیلحملا ریركتلا يفاصم يفو ،2019

 مویلا/لیمرب فلأ 80 وحنب عجارتی نأ لبق .ماعلا لالخ ماخلا طفنلل ةجلاعم تالدعم

 .2019 ماع نم عبارلا عبرلا لالخ مویلا/لیمرب نویلم 21.2 وحن غلبیل

 ماعلا ىوتسم سفن دنع بلطلا رقتسا ،ةیعانصلا ابوروأ لود صخی امیفو

 رارمتسإ ىلإ ةراشإلا رُدجت ،قایسلا اذھ يفو .موی/لیمرب نویلم 14.3 وھو قباسلا

 تمقافتو 2009 ماع ةیاھن يف تأدب يتلا ورویلا ةقطنم يف ةیدایسلا نویدلا ةمزأ ریثأت

 اھومن تالدعمو ةیعانصلا ابوروأ لود تاداصتقا ىلع ،2011 ماع ةیادب عم

 ىلع ةضورفملا بئارضلا عافترا ىلإ ةفاضإلاب اھرودب تدأ يتلاو ،يداصتقالا

 .ھیلع ةیعانصلا ابوروأ لود بلط يف ومنلا فعض ىلإ طفنلا مادختسا
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 لود بلط رقتسا امنیب ،ماعلا لالخ موی/لیمرب نویلم 25.7 ىلإ لصیل موی/لیمرب
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   ةیعانصلا لودلا يلامجإ   46.4 47.1 47.6 48.0 48.0
)20.0(     بلطلا يف يونسلا ریغتلا   0.7 0.7 0.5 0.4 
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 سمخ نم رثكأ ةدحتملا تایالولا يف طفنلا بلط لكشی ثیح ،طفنلا ىلع يملاعلا

 لود بلط يلامجإ يف ةدایزلا لمجمبً ابیرقت تمھاس امنیب .يملاعلا بلطلا يلامجإ

 يف طفنلا ىلع بلطلا يلامجإ دھش ثیح ،2019 ماع لالخ طفنلا نم ةیلامشلا اكیرمأ

 ماعلاب ةنراقم 2019 ماع لالخ مویلا/لیمرب فلأ 120 وحنبً اعافترا ةدحتملا تایالولا

 20.9 يلاوح ىلإ 2018 ماع لالخ مویلا/لیمرب نویلم 20.8 نم عفترا ذإ ،قباسلا

 .2019 ماع لالخ مویلا/لیمرب نویلم

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

 ،قباسلا ماعلا نم ریخألا عبرلاب ةنراقم 2019 ماع نم لوألا عبرلا لالخً اضافخنإ

 عفترا مث ،نیلوزاغلا نم اھكالھتسإ عجارت ةجیتن ،مویلا/لیمرب نویلم 20.7 وحن غلبیل
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 نم ًالك يف ةیلوألا داوملا ىلع بلطلا ةدایز نم معدب كلذو ،مویلا/ لیمرب فلأ 590

 ماع نم يناثلا فصنلا يف ةدیدج تاعورشم دھش يذلا تایوامیكورتبلا عاطق

 ىلعأ 2019 ویلوی رھش يف تدھش يتلا ةیلحملا ریركتلا يفاصم يفو ،2019

 مویلا/لیمرب فلأ 80 وحنب عجارتی نأ لبق .ماعلا لالخ ماخلا طفنلل ةجلاعم تالدعم

 .2019 ماع نم عبارلا عبرلا لالخ مویلا/لیمرب نویلم 21.2 وحن غلبیل

 ماعلا ىوتسم سفن دنع بلطلا رقتسا ،ةیعانصلا ابوروأ لود صخی امیفو

 رارمتسإ ىلإ ةراشإلا رُدجت ،قایسلا اذھ يفو .موی/لیمرب نویلم 14.3 وھو قباسلا

 تمقافتو 2009 ماع ةیاھن يف تأدب يتلا ورویلا ةقطنم يف ةیدایسلا نویدلا ةمزأ ریثأت

 اھومن تالدعمو ةیعانصلا ابوروأ لود تاداصتقا ىلع ،2011 ماع ةیادب عم

 ىلع ةضورفملا بئارضلا عافترا ىلإ ةفاضإلاب اھرودب تدأ يتلاو ،يداصتقالا

 .ھیلع ةیعانصلا ابوروأ لود بلط يف ومنلا فعض ىلإ طفنلا مادختسا
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 ساسأ ىلع ،طفنلا ىلع ةیعانصلا ابوروأ لود بلط روطتب قلعتی امیفو

 ابوروأ لود بلط عجارت ىلإ كبوأ ةمظنم تاریدقت ریشت ،2019 ماع لالخ يلصف

 ةنراقم موی/لیمرب فلأ 210 دودحب 2019 ماع نم لوألا عبرلا لالخ ةیعانصلا

 عجارت ىلإ كلذ ىزعیو ،موی /لیمرب نویلم 14.1 غلبیل قباسلا ماعلا نم عبارلا عبرلاب

 لالخ ةقباسلا اھتالیثمب ةنراقم ةرارحلا تاجرد عافترا بناج ىلإ ،تارایسلا تاعیبم

 ةعومجملا لود بلط يف عافترالا ةدوع يناثلا عبرلا دھش امنیب .ماعلا نم تقولا اذھ

 عقوت ةجیتن ھمظعم ءاج يذلاو ،لوألا عبرلا عم ةنراقملاب موی/لیمرب فلأ 140 عقاوب

 تارایسلا تاعیبم يف فیفطلا عافترالا بناج ىلإ ،ریركتلا يفاصم لیغشت دیازت

 ثلاثلا عبرلا لالخ ھعافترإ ةعومجملا لود بلط لصاوو .ویام رھش لالخ ةدیدجلا

 ىلع بلطلا ةدایز نم معدب ،يناثلا عبرلا عم ةنراقملاب موی/لیمرب فلأ 490 رادقمب

 بلطلا نسحت عمً انمازت ،)يعانصلا لزیدلا ةصاخب( لزیدلاو زاغلا تیزو نیلوزاغلا

 فلأ 420 دودحب ةیعانصلا ابوروأ لود بلط عجارت نأ ثبل ام مث .يلحملا

 يلاوح غلبیل ثلاثلا عبرلا عم ةنراقملاب 2019 ماعلا نم عبارلا عبرلا لالخ موی/لیمرب

 .موی /لیمرب نویلم 14.3

 ةیمانلا لودلا   2 -2
 نوــیلم 0.9 يلاوــحب طفنــلا ىــلع )نیــصلا اھنمــضب( ةیمانلا لودلا بلط دیازت

 نوــیلم 46.2 ىــلإ لــصیل قباــسلا ماــعلاب ةــنراقم 2019 ماــع لالــخ موی/لــیمرب

 نــم ھلصی مل ىوتسم وھو قباسلا ماعلا عم ةنراقملاب %2 ومن لدعمب يأ ،موی/لیمرب

 ىلع يملاعلا بلطلل يسیئرلا كرحملا دعی ةیمانلا لودلا بلط نأ ركذلاب ریدجلاو .لبق

 ماع لالخ طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا يف ةدایزلا لمجمبً ابیرقت بلطلا مھاس دقف ،طفنلا

 ماــع لالــخ موی/لــیمرب نوــیلم 4.2 وــحنب لودــلا هذــھ يــف بلطلا عفترا امك ،2019

 نــع دیزی ام لثمت ةدایزلا هذھو ،2014 ماع يف لجسملا هاوتسم عم ةنراقملاب 2019

 .ةرتفلا كلت لالخ طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا يلامجإ يف عافترالا يثلث
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      ایقیرفأو طسوألا قرشلا ةقطنم يف بلطلا عفترا ةعومجملا هذھ نمضو

 ًالجسم قباسلا ماعلل ھتایوتسمب ةنراقم موی/لیمرب فلأ 100 وحنب 2019 ماع لالخ

 فلأ 200 وحنب ةیبرعلا لودلا بلط عفترا ثیح ،موی/لیمرب نویلم 12.6

 يف بلطلا عجارت امنیب ،2019 ماع لالخ موی/لیمرب نویلم 7.1 غلبیل مویلا/لیمرب

 نویلم 5.5 غلبیل مویلا/لیمرب فلأ 100 وحنب ةقطنملا يف ىرخألا لودلا يقاب

 ءاضعألا لودلا بلط ةدایز ىلإ ةیبرعلا لودلا بلط يف عافترالا ىزعیو .موی/لیمرب

 ،2019 ماع لالخ موی/لیمرب نویلم 6.1 غلبیل مویلا/لیمرب فلأ 200 وحنب كباوأ يف

 .قباسلا ماعلا عم ةنراقملاب %3.4 تغلب عافترا ةبسنب يأ

 ومنلل يسیئرلا كرحملا ةیمانلا ةیویسألا لودلا بلط ناك ،ةعومجملا نمضو

 يلاوحـب ةیمانلا ةیویسآلا لودلا بلط عفترا دقلف ،طفنلا ىلع ةیمانلا لودلا بلط يف

 يثلث وحنب مھاسیل ،2019 ماع موی/لیمرب نویلم 27 ىلإ لصیل موی/لیمرب فلأ 600

 بلطلا ذوحتسا دقو .2019 ماع ھققحملا ةیمانلا لودلا بلط يف ةدایزلا يلامجإ

 يف يفاعتلا ةرطاقو يویسآلا يداصتقالا ومنلل يسیئرلا كرحملا دعی يذلا ،ينیصلا

 ةیویسآلا لودلا بلط يف ةدایزلا يلامجإ نم %67 وحن ىلع ،ةروكذملا قوسلا

 ھعافتراب ،ةعمتجم ةیمانلا لودلا بلط يف ةدایزلا نم %44 يلاوح ىلعو ،ةیمانلا

 نویلم 13.1 ىلإ لصیل قباسلا ماعلا تایوتسم نع موی/لیمرب فلأ 400 رادقمب

 .2019 ماع موی/لیمرب

 ،موی/لیمرب نویلم 12.6 يلاوح ىلإ ينیصلا بلطلا عجارت دعب ،ركذی اممو

 عبرلاب ةنراقم 2019 ماع نم لوألا عبرلا لالخ موی/لیمرب فلأ 500 رادقمب يأ

 عناصم يف ةصاخبو يعانصلا عاطقلا ومن ؤطابت ةیفلخ ىلع ،قباسلا ماعلا نم عبارلا

 ةمعادلا تاسایسلا ةجیتن تارایسلا تاعیبم ضافخنإ ىلإ ةفاضإ ،ءانبلا عاطقو نیدعتلا

 ينیصلا بلطلا عفترا .ةینیصلا ةموكحلا اھجھتنت يتلا لقنلا دوقو كالھتسا ضفخل

 ىلع بلطلا ةدایز ةجیتن ،موی/لیمرب فلأ 600 يلاوحب يناثلا عبرلا لالخ طفنلا ىلع

 عاطق يف لیسملا لورتبلا زاغ ىلع بلطلا عافترا بناج ىلإ ،ةیلورتبلا تاجتنملا

 ضافخنالا ينیصلا بلطلا دواعو .ریركتلا يفاصم طاشن دیازتو ،تایوامیكورتبلا
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 ساسأ ىلع ،طفنلا ىلع ةیعانصلا ابوروأ لود بلط روطتب قلعتی امیفو

 ابوروأ لود بلط عجارت ىلإ كبوأ ةمظنم تاریدقت ریشت ،2019 ماع لالخ يلصف

 ةنراقم موی/لیمرب فلأ 210 دودحب 2019 ماع نم لوألا عبرلا لالخ ةیعانصلا

 عجارت ىلإ كلذ ىزعیو ،موی /لیمرب نویلم 14.1 غلبیل قباسلا ماعلا نم عبارلا عبرلاب

 لالخ ةقباسلا اھتالیثمب ةنراقم ةرارحلا تاجرد عافترا بناج ىلإ ،تارایسلا تاعیبم

 ةعومجملا لود بلط يف عافترالا ةدوع يناثلا عبرلا دھش امنیب .ماعلا نم تقولا اذھ

 عقوت ةجیتن ھمظعم ءاج يذلاو ،لوألا عبرلا عم ةنراقملاب موی/لیمرب فلأ 140 عقاوب

 تارایسلا تاعیبم يف فیفطلا عافترالا بناج ىلإ ،ریركتلا يفاصم لیغشت دیازت

 ثلاثلا عبرلا لالخ ھعافترإ ةعومجملا لود بلط لصاوو .ویام رھش لالخ ةدیدجلا

 ىلع بلطلا ةدایز نم معدب ،يناثلا عبرلا عم ةنراقملاب موی/لیمرب فلأ 490 رادقمب

 بلطلا نسحت عمً انمازت ،)يعانصلا لزیدلا ةصاخب( لزیدلاو زاغلا تیزو نیلوزاغلا

 فلأ 420 دودحب ةیعانصلا ابوروأ لود بلط عجارت نأ ثبل ام مث .يلحملا

 يلاوح غلبیل ثلاثلا عبرلا عم ةنراقملاب 2019 ماعلا نم عبارلا عبرلا لالخ موی/لیمرب

 .موی /لیمرب نویلم 14.3

 ةیمانلا لودلا   2 -2
 نوــیلم 0.9 يلاوــحب طفنــلا ىــلع )نیــصلا اھنمــضب( ةیمانلا لودلا بلط دیازت

 نوــیلم 46.2 ىــلإ لــصیل قباــسلا ماــعلاب ةــنراقم 2019 ماــع لالــخ موی/لــیمرب

 نــم ھلصی مل ىوتسم وھو قباسلا ماعلا عم ةنراقملاب %2 ومن لدعمب يأ ،موی/لیمرب

 ىلع يملاعلا بلطلل يسیئرلا كرحملا دعی ةیمانلا لودلا بلط نأ ركذلاب ریدجلاو .لبق

 ماع لالخ طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا يف ةدایزلا لمجمبً ابیرقت بلطلا مھاس دقف ،طفنلا

 ماــع لالــخ موی/لــیمرب نوــیلم 4.2 وــحنب لودــلا هذــھ يــف بلطلا عفترا امك ،2019

 نــع دیزی ام لثمت ةدایزلا هذھو ،2014 ماع يف لجسملا هاوتسم عم ةنراقملاب 2019

 .ةرتفلا كلت لالخ طفنلا ىلع يملاعلا بلطلا يلامجإ يف عافترالا يثلث
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      ایقیرفأو طسوألا قرشلا ةقطنم يف بلطلا عفترا ةعومجملا هذھ نمضو

 ًالجسم قباسلا ماعلل ھتایوتسمب ةنراقم موی/لیمرب فلأ 100 وحنب 2019 ماع لالخ

 فلأ 200 وحنب ةیبرعلا لودلا بلط عفترا ثیح ،موی/لیمرب نویلم 12.6

 يف بلطلا عجارت امنیب ،2019 ماع لالخ موی/لیمرب نویلم 7.1 غلبیل مویلا/لیمرب

 نویلم 5.5 غلبیل مویلا/لیمرب فلأ 100 وحنب ةقطنملا يف ىرخألا لودلا يقاب

 ءاضعألا لودلا بلط ةدایز ىلإ ةیبرعلا لودلا بلط يف عافترالا ىزعیو .موی/لیمرب

 ،2019 ماع لالخ موی/لیمرب نویلم 6.1 غلبیل مویلا/لیمرب فلأ 200 وحنب كباوأ يف

 .قباسلا ماعلا عم ةنراقملاب %3.4 تغلب عافترا ةبسنب يأ

 ومنلل يسیئرلا كرحملا ةیمانلا ةیویسألا لودلا بلط ناك ،ةعومجملا نمضو

 يلاوحـب ةیمانلا ةیویسآلا لودلا بلط عفترا دقلف ،طفنلا ىلع ةیمانلا لودلا بلط يف

 يثلث وحنب مھاسیل ،2019 ماع موی/لیمرب نویلم 27 ىلإ لصیل موی/لیمرب فلأ 600

 بلطلا ذوحتسا دقو .2019 ماع ھققحملا ةیمانلا لودلا بلط يف ةدایزلا يلامجإ

 يف يفاعتلا ةرطاقو يویسآلا يداصتقالا ومنلل يسیئرلا كرحملا دعی يذلا ،ينیصلا

 ةیویسآلا لودلا بلط يف ةدایزلا يلامجإ نم %67 وحن ىلع ،ةروكذملا قوسلا

 ھعافتراب ،ةعمتجم ةیمانلا لودلا بلط يف ةدایزلا نم %44 يلاوح ىلعو ،ةیمانلا

 نویلم 13.1 ىلإ لصیل قباسلا ماعلا تایوتسم نع موی/لیمرب فلأ 400 رادقمب

 .2019 ماع موی/لیمرب

 ،موی/لیمرب نویلم 12.6 يلاوح ىلإ ينیصلا بلطلا عجارت دعب ،ركذی اممو

 عبرلاب ةنراقم 2019 ماع نم لوألا عبرلا لالخ موی/لیمرب فلأ 500 رادقمب يأ

 عناصم يف ةصاخبو يعانصلا عاطقلا ومن ؤطابت ةیفلخ ىلع ،قباسلا ماعلا نم عبارلا

 ةمعادلا تاسایسلا ةجیتن تارایسلا تاعیبم ضافخنإ ىلإ ةفاضإ ،ءانبلا عاطقو نیدعتلا

 ينیصلا بلطلا عفترا .ةینیصلا ةموكحلا اھجھتنت يتلا لقنلا دوقو كالھتسا ضفخل

 ىلع بلطلا ةدایز ةجیتن ،موی/لیمرب فلأ 600 يلاوحب يناثلا عبرلا لالخ طفنلا ىلع

 عاطق يف لیسملا لورتبلا زاغ ىلع بلطلا عافترا بناج ىلإ ،ةیلورتبلا تاجتنملا

 ضافخنالا ينیصلا بلطلا دواعو .ریركتلا يفاصم طاشن دیازتو ،تایوامیكورتبلا
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 ؤطابت ةیفلخ ىلع كلذو ،موی/لیمرب فلأ 200 رادقمب ثلاثلا عبرلا لالخ ىرخأ ةرم

 عبارلا عبرلا لالخو .يعانصلا عاطقلا ءادأ ىلعً ابلس سكعنإ يذلا يداصتقالا ومنلا

 نویلم 13.4 غلبیل موی/لیمرب فلأ 450 وحنب ينیصلا بلطلا عفترا 2019 ماع نم

 عاطق يف عسوتلا لضفب لیسملا لورتبلا زاغ ىلع بلطلا عافترا ةجیتن ،موی/لیمرب

  . رفسلا ةكرح دیازت ةیفلخ ىلع تارئاطلا دوقو ىلع بلطلا عافتراو تایوامیكورتبلا

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

 نم %22 يلاوح ىلعو ،ةیمانلا ةیویسآلا لودلا بلط يف ةدایزلا يلامجإ ثلث وحنب

 نع موی/لیمرب فلأ 200 رادقمب ھعافتراب ،ةعمتجم ةیمانلاا لودلا بلط يف ةدایزلا

 عفترا نیح يف .2019 ماع موی/لیمرب نویلم 4.9 ىلإ لصیل قباسلا ماعلا تایوتسم

 ىوتسملاب ةنراقم موی/لیمرب فلأ 100 وحنب طفنلا ىلع ةینیتاللا اكیرمأ لود بلط

 .موی/لیمرب نویلم 6.6 ىلإ لصیل قباسلا ماعلا لالخ ققحملا

 ةلوحتملا لودلا 3 -2

 فــلأ 100 يلاوــحب 2019 ماــع لالــخ طفنــلا ىــلع ةــلوحتملا لودــلا بــلط عــفترا

 نــم طفنــلا ىــلع بــلطلا رقتــسا ثــیح ،موی/لــیمرب نویلم 5.6 ىلإ لصیل موی/لیمرب

 ســفن وــھو ،موی/لــیمرب نوــیلم 4.8 دــنع قباــسلا يتیفوــسلا داــحتإلا لود ةــعومجم

 لود يقاــب يــف طفنــلا ىــلع بــلطلا عــفترا اــمنیب .قباسلا ماعلا لالخ ققحملا ىوتسملا

         ،موی/لــیمرب نوــیلم 0.8 ىــلإ لــصیل موی/لــیمرب فــلأ 100 يلاوــحب ةــعومجملا

 .)8-1( لودجلا حضوی امك
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 8-1الجدول 
 االجمالي والتغير السنوي في الطلب على النفط في دول العالم األخرى 

 0219-0215، (اإلقتصادات النامية والمتحولة) 
) يوم/ مليون برميل ( 

0219*  0218 0212 0212 0215   
 الدول النامية      2062 2.60 2262 2562 2260
  :منها الدول العربية    262 262 261 269 261
 الدول األعضاء          1.6 1.6 1.6 2.5 1.6
 باقي الدول العربية                  6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
 دول أخرى في الشرق األوسط وأفريقيا    562 561 .56 562 565
 إجمالي الشرق االوسط وأفريقيا    1062 1061 1062 1065 1062
 سيوية النامية الدول اآل   0.65 0262 0562 0262 0262
 الصين    : منها  66.5 66.1 ..65 65.1 6..6
 الهند                    9.6 9.9 9.2 9.1 9.5
 الدول األخرى                    1.5 1.2 1.1 1.5 5.6
 دول أمريكا الالتينية    262 265 265 265 262
 الدول المتحولة     .56 .56 562 565 562
 االتحاد السوفيتي السابق  : منها     9.1 9.1 9.1 9.1 9.1
 إجمالي طلب الدول النامية والمتحولة    .226 2862 2968 5268 5168
 مقدار التغير السنوي     162 .16 160 162 162
169 062 062 068 .65     )%( نسبة التغير     

     . تقديرية بيانات   * 
 :المصادر     

 .األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية ـ منظمة     
 .لمنظمة أوبكعداد مختلفة من التقـرير الشهري ـ أ     

 

 تجاهات األسعارا 6.

 أسعار النفط الخام 1-.

           ،إنخفاضاً ملحوظاً  5665النفط العالمية خالل عام أسعار  شهدت

، 5662عام منذ  لى أعلى مستوى لهاووصولها إعقب ارتفاعها خالل العام السابق 

المعدالت الشهرية لسعر  شهدتحيث . 5661اإلنخفاض األول منذ عام  هذاويُعد 

 16.1و 21.1ما بين  واسع تراوحضمن نطاق تذبذباً سلة خامات أوبك 

 إنخفاضاً بذلك مشكالً برميل /دوالر 19متوسط السنوي للسلة ال بلغو، برميل/دوالر

مستويات بالمقارنة مع % ..1ه نسبت تراجعما يعادل أي  ميل،بر/دوالر 2.1بحدود 

 . 5661عام 
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 ؤطابت ةیفلخ ىلع كلذو ،موی/لیمرب فلأ 200 رادقمب ثلاثلا عبرلا لالخ ىرخأ ةرم

 عبارلا عبرلا لالخو .يعانصلا عاطقلا ءادأ ىلعً ابلس سكعنإ يذلا يداصتقالا ومنلا

 نویلم 13.4 غلبیل موی/لیمرب فلأ 450 وحنب ينیصلا بلطلا عفترا 2019 ماع نم

 عاطق يف عسوتلا لضفب لیسملا لورتبلا زاغ ىلع بلطلا عافترا ةجیتن ،موی/لیمرب
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 .)8-1( لودجلا حضوی امك
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 8-1الجدول 
 االجمالي والتغير السنوي في الطلب على النفط في دول العالم األخرى 

 0219-0215، (اإلقتصادات النامية والمتحولة) 
) يوم/ مليون برميل ( 

0219*  0218 0212 0212 0215   
 الدول النامية      2062 2.60 2262 2562 2260
  :منها الدول العربية    262 262 261 269 261
 الدول األعضاء          1.6 1.6 1.6 2.5 1.6
 باقي الدول العربية                  6.6 6.6 6.6 6.6 6.6
 دول أخرى في الشرق األوسط وأفريقيا    562 561 .56 562 565
 إجمالي الشرق االوسط وأفريقيا    1062 1061 1062 1065 1062
 سيوية النامية الدول اآل   0.65 0262 0562 0262 0262
 الصين    : منها  66.5 66.1 ..65 65.1 6..6
 الهند                    9.6 9.9 9.2 9.1 9.5
 الدول األخرى                    1.5 1.2 1.1 1.5 5.6
 دول أمريكا الالتينية    262 265 265 265 262
 الدول المتحولة     .56 .56 562 565 562
 االتحاد السوفيتي السابق  : منها     9.1 9.1 9.1 9.1 9.1
 إجمالي طلب الدول النامية والمتحولة    .226 2862 2968 5268 5168
 مقدار التغير السنوي     162 .16 160 162 162
169 062 062 068 .65     )%( نسبة التغير     

     . تقديرية بيانات   * 
 :المصادر     

 .األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية ـ منظمة     
 .لمنظمة أوبكعداد مختلفة من التقـرير الشهري ـ أ     

 

 تجاهات األسعارا 6.

 أسعار النفط الخام 1-.

           ،إنخفاضاً ملحوظاً  5665النفط العالمية خالل عام أسعار  شهدت

، 5662عام منذ  لى أعلى مستوى لهاووصولها إعقب ارتفاعها خالل العام السابق 

المعدالت الشهرية لسعر  شهدتحيث . 5661اإلنخفاض األول منذ عام  هذاويُعد 

 16.1و 21.1ما بين  واسع تراوحضمن نطاق تذبذباً سلة خامات أوبك 

 إنخفاضاً بذلك مشكالً برميل /دوالر 19متوسط السنوي للسلة ال بلغو، برميل/دوالر

مستويات بالمقارنة مع % ..1ه نسبت تراجعما يعادل أي  ميل،بر/دوالر 2.1بحدود 

 . 5661عام 
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 راعسألا يف ًالصاوتمً اعافترا 2019 ماعلا نم ىلوألا رھشأ ةعبرألا تدھشو

 ،2019 ماعلا لالخ اھل ىوتسم ىندأ وھو ،ریانی رھش يف لیمرب/رالود 58.7 نم يأ

 سفن لالخ اھل ىوتسم ىلعأ وھو ،لیربأ رھش يف لیمرب/رالود 70.8 ىلإ لصتل

 62.9 ىلإ يرھشلا لدعملا لصیل كلذ دعب كبوأ تاماخ ةلس راعسأ تضفخنإو .ماعلا

 وحن ةرات اھبذبذت راعسألا تایوتسم تلصاو مث .وینوی رھش يف لیمرب/رالود

 3 وحنبً اعافترإ دھش يذلا 2019 ربمفون رھش ىتح ضافخنإلا وحن ىرخأو عافترالا

 يف عافترالا رمتساو ،لیمرب/رالود 62.9 غلبیل قباسلا رھشلا نع لیمربلل رالود

 لیمرب/رالود 66.5 ىلإ كبوأ تاماخ ةلس رعسل يرھشلا لدعملا لصیل ماعلا ةیاھن

 .2018 ربمسید رھش يف

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

 ام يأ ،لیمرب /رالود 4.2 عقاوب 2019 ماع نم لوألا عبرلا لالخ كبوأ تاماخ ةلس

 63 ىلإ لصیل قباسلا ماعلا نم عبارلا عبرلا عم ةنراقملاب %6.3 يلاوح لداعی

 تاماخ ةلس رعسل يلصف لدعم ىلعأً اققحم يناثلا عبرلا لالخ عفتراو ،لیمرب/رالود

 لالخً اددجم عجارتی نأ لبق ،لیمرب/رالود 67.9 غلب امدنع 2019 ماعلا لالخ كبوأ

 نم عبارلا لالخ ىرخأ ةرم عافترالا دواع مث .لیمرب /رالود 62.2 ىلإ ثلاثلا عبرلا

    .لیمرب/رالود 63.1 ًالجسم 2019 ماع

 اــم تاقورفلا يفً اشامكنإ 2019 ماع دھش ،ركذلا ةفلاس تاروطتلا ىلع ءانبو

 يلاوــح ىــلإ تلــصو يــتلا ماــعلا لالــخ كــبوأ ةلس راعسأل ىندألاو ىصقألا دحلا نیب

 كــلت ھــلالخ تــغلب يذــلاو قباــسلا ماــعلا تاــقورف عــم ةــنراقملاب لــیمرب/رالود 12.1

 )10 -1( لكــشلاو )9 -1( لودــجلا حــضویو .لــیمرب/رالود 22.5 وــحن تاــقورفلا

 .)2019 -2015( ةرتفلا لالخ كبوأ ةلس رعسل يرھشلا لدعملا
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 9-1 لودجلا
 2019-2015 ،كبوأ تاماخ ةلسل يروفلا رعسلا

( لیمرب / رالود ) 

2019 2018 2017 2016 2015   
    ریانی/يناثلا نوناك    44.4 26.5 52.4 66.9 58.7
63.8 3.56  453.    ریاربف/طابش    54.1 28.7 
66.4 .863    سرام/راذآ    52.5 34.7 50.3 
70.8 468.    لیربأ/ناسین    57.3 37.9 51.4 
   ویام/رایأ    62.2 43.2 49.2 74.1 70.0
62.9 3.27    وینوی/ناریزح    60.2 45.8 45.2 
64.7 373.    ویلوی/زومت    54.2 42.7 46.9 

659.    سطسغأ/بآ    45.5 43.1 49.6 72.3 
62.4 7.27    ربمتبس/لولیأ    44.8 42.9 53.4 
   ربوتكأ/لوألا نیرشت    45.0 47.9 55.5 79.4 59.9
62.9 .365    ربمفون/يناثلا نیرشت    40.5 43.2 60.7 
   ربمسید/لوألا نوناك    33.6 51.7 62.1 56.9 66.5

      

63.0 64.7 2.05    لوألا عبرلا  50.3 30.0 
67.9 71.9 8.64    يناثلا عبرلا  59.9 42.3 
62.2 2.74    ثلاثلا عبرلا  48.2 42.9 50.0 
   عبارلا عبرلا  39.7 47.6 59.4 67.2 63.1

      

64.0 69.8 452.          يونسلا لدعملا  49.5 40.8 
  :رداصملا
 .ةیداصتقالا ةرادالا ـ لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم ـ

 )10 -1( لكشلا
 2019 -2015 ،كبوأ ةلس راعسأل يرھشلا لدعملا

 ) لیمرب / رالود (
 

 

 

 

 

 

 

 

 .هالعأ )9 - 1( لودجلا :ردصملا
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 لــماوعلا نــم ةــلمج ریثأتل ةجیتن ،ةداع ،ةیملاعلا طفنلا راعسأ تایوتسم ددحتو

 نیاــبت ىــلإ تدأ يتلا ةیسیئرلا لماوعلا نمو ،ةتوافتم تاھاجتابو ةلخادتملاو ةعونتملا

 - :يلی ام ماعلا لالخ ضافخنإلاو عافترالا نیب ام طفنلا راعسأ هاجتإ
  
 لود اــھیلإ تلــصوت يــتلا جاــتنإلا ضــفخ قاــفتا تالیدعت لوخد نم لك مھاس •

 نــم ةیلبقتسملا تادادمإلا صقن نأشب فواخملا دیازتو ،ذیفنتلا زیح )+ كبوأ(

 ةــینف لــماوع ببــسب اــھل طــطخملا رــیغ تاــعاطقنإلا عاــفترا عــمً انمازت طفنلا

 يــف ،يداــھلا ایسأ لود نم ةصاخبو طفنلا ىلع بلطلا عافتراو ،ةیسایسویجو

 .2019 ماع نم لوألا عبرلا لالخ ماخلا طفنلا راعسأ عافترا

 جاــتنإلا تالیدــعتب قــلعتی اــمیف )+ كبوأ( لود نیب يوقلا مازتلالا نم لك ىدأ •

 تارتوــتلاو ،طفنــلا ىــلع بــلطلا عاــفتراو ،"نواــعتلا نالــعإ" لالــخ نــم

 اــیناملأو ةیقرــشلا اــبوروأ ىــلإ يــسورلا ماخلا تادادمإ عاطقنإو ،ةیسایسویجلا

 ىــلع ،ملاــعلا يــف طفنــلا لقن بیبانأ طوطخ لوطأ  Druzhba بیبانأ طخ ربع

 راعــسألا عاــفترا ىــلإ ،يوضعلا دیرولكلاب يسورلا طفنلا تانحش ثولت ةیفلخ

 .2019 لیربأ رھش لالخ

 طفنــلا ىــلع بــلطلاو ةیملاعلا ةیداصتقالا تاعقوتلا نأشب فواخملا دیازتل ناك •

ً ایــسیئرً ارود ،نیصلاو ةدحتملا تایالولا نیب ةیراجتلا تارتوتلا دعاصت طسو

 .2019 وینویو ویام يرھش لالخ راعسألا ضافخنإ يف

 يــطفنلا ضورــعملا عــجارت ةــجیتن 2018 وــیلوی رھش لالخ راعسألا تعفترا •

 رھــش ةــیاھن ىــتح )+ كــبوأ(  لود نیــب جاــتنإلا ضفخ قافتإ دیدمت عمً انمازت

 بــناج ىــلإ ،قاــفتالا اذــھب مازــتلالا يــف ظوــحلملا نــسحتلا عم ،2020 سرام

 نــسحتو ،)نیــصلا يــف ةــصاخب( ایــسأ يــف ماــخلا طفنــلا ىــلع بــلطلا عاــفترا

 .ریركتلا شماوھ

 

29 
 

 ىــلع بلطلا ىلع يبلسلا هریثأتو يملاعلا داصتقالا ؤطابت نأشب فواخملل ناك •

 ةــیكیرمألا ةدــحتملا تاــیالولا نیــب ةدعاــصتملا ةــیراجتلا تارتوــتلاو ،طفنــلا

 رھــش لالــخ ظوــحلم لكــشب راعــسألا ضاــفخنإ يــفً ایــسیئرً ارود ،نیــصلاو

 .2019 سطسغأ

 طــسوألا قرــشلا ةــقطنم يــف ةیــسایسویجلا تارتوتلا دیازتو تادادمإلا لطعت  •

 اذــھ يفو .2019 ربمتبس رھش لالخ راعسألا عافترا يفً ایسیئرً ارود ھل ناك

 يــف ةــلجَالا قاوــسألاب ماــخلا طفنــلا راعــسأ عاــفترا ىلإ ةراشإلا رُدجت ،قایسلا

 وــحن ذــنم ةــیوئملا ةبــسنلاب ةداــیز ةریتو ىلعأب ربمتبس رھش نم رشع سداسلا

    ً.اماع نوثالث

 ةرازو رارــق ةــیفلخ ىــلع ةیــسایق تایوتــسم ىــلإ نحــشلا راعــسأ عافترال ناك •

 ةیرحبلا ةحالملا ةكرشل ةعبات تادحو ىلع تابوقع ضرفب ةیكیرمألا ةنازخلا

 يفاصم لیغشت تالدعم فعضو ،طفنلا ىلع يروفلا بلطلا دیق امم ،ةینیصلا

 تادادــمإلا لــطعت نأــشب فواــخملا يــشالتو ،ةدــحتملا تاــیالولا يــف رــیركتلا

 .2019 ربوتكأ رھش لالخ راعسألا ضافخنإ يفً ایسیئرً ارود ،ةیطفنلا

 تالدــعم عاــفتراو ،ایــسأ نم ةصاخبو طفنلا ىلع يوقلا يمسوملا بلطلا ىدأ •

 ،ةیوتــشلا ةیطفنلا تاجتنملا ىلع بلطلا ةیبلتل ةیملاعلا ریركتلا يفاصم لیغشت

 ذــنم ةیرھــش ةدایز ةبسن ىلعأب 2019 ربمفون رھش لالخ راعسألا عافترا ىلإ

 .2019 لیربأ رھش

 ضــفخ نأــشب )+ كــبوأ( لود قاــفتإ راــطإ يــف ةلوذبملا دوھجلا لصاوتل ناك •

 بــقع نیــصلاو ةدــحتملا تاــیالولا نیــب ةــیراجتلا تارتوــتلا فــیفختو ،جاتنإلا

 ثــلاثلا يــف ىــلوألا ةــلحرملل ةــتقؤم ةــیقافتا ىــلإ نیفرطلا لصوت نع نالعإلا

    رھــش لالــخ راعــسألا عاــفترا يــفً ایــسیئرً ارود ،ربمــسید رھــش نــم رــشع

   .2019 ربمسید
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 لــماوعلا نــم ةــلمج ریثأتل ةجیتن ،ةداع ،ةیملاعلا طفنلا راعسأ تایوتسم ددحتو

 نیاــبت ىــلإ تدأ يتلا ةیسیئرلا لماوعلا نمو ،ةتوافتم تاھاجتابو ةلخادتملاو ةعونتملا

 - :يلی ام ماعلا لالخ ضافخنإلاو عافترالا نیب ام طفنلا راعسأ هاجتإ
  
 لود اــھیلإ تلــصوت يــتلا جاــتنإلا ضــفخ قاــفتا تالیدعت لوخد نم لك مھاس •

 نــم ةیلبقتسملا تادادمإلا صقن نأشب فواخملا دیازتو ،ذیفنتلا زیح )+ كبوأ(

 ةــینف لــماوع ببــسب اــھل طــطخملا رــیغ تاــعاطقنإلا عاــفترا عــمً انمازت طفنلا

 يــف ،يداــھلا ایسأ لود نم ةصاخبو طفنلا ىلع بلطلا عافتراو ،ةیسایسویجو

 .2019 ماع نم لوألا عبرلا لالخ ماخلا طفنلا راعسأ عافترا

 جاــتنإلا تالیدــعتب قــلعتی اــمیف )+ كبوأ( لود نیب يوقلا مازتلالا نم لك ىدأ •

 تارتوــتلاو ،طفنــلا ىــلع بــلطلا عاــفتراو ،"نواــعتلا نالــعإ" لالــخ نــم

 اــیناملأو ةیقرــشلا اــبوروأ ىــلإ يــسورلا ماخلا تادادمإ عاطقنإو ،ةیسایسویجلا

 ىــلع ،ملاــعلا يــف طفنــلا لقن بیبانأ طوطخ لوطأ  Druzhba بیبانأ طخ ربع

 راعــسألا عاــفترا ىــلإ ،يوضعلا دیرولكلاب يسورلا طفنلا تانحش ثولت ةیفلخ

 .2019 لیربأ رھش لالخ

 طفنــلا ىــلع بــلطلاو ةیملاعلا ةیداصتقالا تاعقوتلا نأشب فواخملا دیازتل ناك •

ً ایــسیئرً ارود ،نیصلاو ةدحتملا تایالولا نیب ةیراجتلا تارتوتلا دعاصت طسو

 .2019 وینویو ویام يرھش لالخ راعسألا ضافخنإ يف

 يــطفنلا ضورــعملا عــجارت ةــجیتن 2018 وــیلوی رھش لالخ راعسألا تعفترا •

 رھــش ةــیاھن ىــتح )+ كــبوأ(  لود نیــب جاــتنإلا ضفخ قافتإ دیدمت عمً انمازت

 بــناج ىــلإ ،قاــفتالا اذــھب مازــتلالا يــف ظوــحلملا نــسحتلا عم ،2020 سرام

 نــسحتو ،)نیــصلا يــف ةــصاخب( ایــسأ يــف ماــخلا طفنــلا ىــلع بــلطلا عاــفترا

 .ریركتلا شماوھ
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 ىــلع بلطلا ىلع يبلسلا هریثأتو يملاعلا داصتقالا ؤطابت نأشب فواخملل ناك •

 ةــیكیرمألا ةدــحتملا تاــیالولا نیــب ةدعاــصتملا ةــیراجتلا تارتوــتلاو ،طفنــلا

 رھــش لالــخ ظوــحلم لكــشب راعــسألا ضاــفخنإ يــفً ایــسیئرً ارود ،نیــصلاو

 .2019 سطسغأ

 طــسوألا قرــشلا ةــقطنم يــف ةیــسایسویجلا تارتوتلا دیازتو تادادمإلا لطعت  •

 اذــھ يفو .2019 ربمتبس رھش لالخ راعسألا عافترا يفً ایسیئرً ارود ھل ناك

 يــف ةــلجَالا قاوــسألاب ماــخلا طفنــلا راعــسأ عاــفترا ىلإ ةراشإلا رُدجت ،قایسلا

 وــحن ذــنم ةــیوئملا ةبــسنلاب ةداــیز ةریتو ىلعأب ربمتبس رھش نم رشع سداسلا

    ً.اماع نوثالث

 ةرازو رارــق ةــیفلخ ىــلع ةیــسایق تایوتــسم ىــلإ نحــشلا راعــسأ عافترال ناك •

 ةیرحبلا ةحالملا ةكرشل ةعبات تادحو ىلع تابوقع ضرفب ةیكیرمألا ةنازخلا

 يفاصم لیغشت تالدعم فعضو ،طفنلا ىلع يروفلا بلطلا دیق امم ،ةینیصلا

 تادادــمإلا لــطعت نأــشب فواــخملا يــشالتو ،ةدــحتملا تاــیالولا يــف رــیركتلا

 .2019 ربوتكأ رھش لالخ راعسألا ضافخنإ يفً ایسیئرً ارود ،ةیطفنلا

 تالدــعم عاــفتراو ،ایــسأ نم ةصاخبو طفنلا ىلع يوقلا يمسوملا بلطلا ىدأ •

 ،ةیوتــشلا ةیطفنلا تاجتنملا ىلع بلطلا ةیبلتل ةیملاعلا ریركتلا يفاصم لیغشت

 ذــنم ةیرھــش ةدایز ةبسن ىلعأب 2019 ربمفون رھش لالخ راعسألا عافترا ىلإ

 .2019 لیربأ رھش

 ضــفخ نأــشب )+ كــبوأ( لود قاــفتإ راــطإ يــف ةلوذبملا دوھجلا لصاوتل ناك •

 بــقع نیــصلاو ةدــحتملا تاــیالولا نیــب ةــیراجتلا تارتوــتلا فــیفختو ،جاتنإلا

 ثــلاثلا يــف ىــلوألا ةــلحرملل ةــتقؤم ةــیقافتا ىــلإ نیفرطلا لصوت نع نالعإلا

    رھــش لالــخ راعــسألا عاــفترا يــفً ایــسیئرً ارود ،ربمــسید رھــش نــم رــشع

   .2019 ربمسید
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 صــلقت يــف تــلثمت ،راعــسألا تاــقورف طمن يف تاروطت 2019 ماع دھش امك

 ةــیلاع ةــلیقثلاو يــتیربكلا ىوــتحملا ةــضفخنم ةــفیفخلا طوــفنلا راعــسأ نیــب تاــقورفلا

 لــصو ،لاــثملا لیبــس ىلعف .قباسلا ماعلا عم ةنراقملاب ماعلا لالخ يتیربكلا ىوتحملا

 يــبد طــفن رعــسو )ةــفیفخلا طوــفنلل ًالثــمم ةدوــج ىــلعألا( تنرب طفن رعس نیب قرفلا

 1.5 عــم ةــنراقملاب 2019 ماــع لالــخ لــیمرب/رالود 0.7 ىلإ )ةلیقثلا طوفنلل ًالثمم(

 تــنرب طــفن رعــس نع كبوأ ةلس رعس لقی نیح ىف .قباسلا ماعلا لالخ لیمرب/رالود

 .ماعلا لالخ لیمرب/رالود 0.2 عقاوب

 ةرــیبك ةــجردبو راعــسألا تاــقورف دھــشم يف تاروطتلا كلت ىزعت نأ نكمیو 

 )+ كــبوأ( لود قاــفتإ ةــیفلخ ىــلع تــیربكلا يلاع ماخلا طفنلا تادادمإ ضافخنإ ىلإ

   .ةــیملاعلا قوــسلا يــف ةــفیفخلا طوــفنلا تادادــمإ وــمن ؤطاــبت عم ،جاتنإلا ضفخ نأشب

 ھتوافتم تاجردب ملاعلا يف ةیسیئرلا ماخلا طوفنلا راعسأ ضافخنإ بناج ىلإ كلذ يتأی

 ماــعلا لالــخ لیمرب/رالود 6.2 وحنب يبد طفن رعس ضفخنإ ثیح ،2019 ماع لالخ

 برــغ ماــخ رعــس ضــفخنإ اــمك ،لــیمرب/رالود 7 وــحنب تــنرب طــفن رعــس ضفخنإو

  .لیمرب/رالود 8.2 وحنب ساسكت

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

 نــم 2007 ماع ذنمو يناعی ذخأ ،ضفخنملا يتیربكلا ىوتحملاو ةفیفخلا ةیعونلا تاذ

 ،ىرــخألا ةــیملاعلا قاوــسألا نــع لزــعنم قــلغم طــفن ھنأو ةصاخ ،ةیتسجول تاددحم

 تــناك ً،ایدــیلقت .ةــیملاعلا قوــسلا تایــساسأب ةــقالع ھــل سیــل لكــشب هراعسأ تكرحتو

 لــیمت ةــیعونلا يــف ناھباــشتملا تــنرب طــفنو ساــسكت برغ طفن راعسأ نیب تاقورفلا

 7.2 غــلبتل 2019 ماع يف تعستا دق تاقورفلا كلت نأ الإ ،ساسكت برغ طفن حلاصل

 .تنرب طفن حلاصل قباسلا ماعلا لالخ لیمرب /رالود 6 عم ةنراقملاب لیمرب/رالود

 لدــعم ؤطاــبت مــغر يــكیرمألا طفنلا جاتنإ يف ضئافلا عافترا ىلإ كلذ ىزعیو

 طفنــلا ىــلع )ملاــعلا يــف طفنــلل دروتسم ربكأ( نیصلا بلط ضافخنإ عمً انمازت ،هومن

 يــف نیــصلا تأدب ثیح ،نیفرطلا نیب ةدعاصتملا ةیراجتلا تارتوتلا ةجیتن يكیرمألا

 بــناج ىــلإ ،يــكیرمألا طفنــلا نــم اــھتادراو ىــلع %5 ةبسنب ةیكرمج ةفیرعت ضرف
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 ،ھــتاذ تــقولا يــف .ةــیكیرمألا ةدــحتملا تایالولا يف ةلماعلا طفنلا يفاصم ءادأ عجارت

 يــجتنمو كــبوأ لود نیب جاتنإلا ضفخ قافتا نم ریبك معدب تنرب ماخ راعسأ تیظح

  .2017 ماع ةیادب عم ذیفنتلا زیح لخد يذلا اھجراخ نم طفنلا

 )11 - 1( لكــشلاو )10 - 1( لودــجلا نــم راعــسألا تاــقورف روــطت حضتیو

 يــف ةیــسیئرلا ةراــشإلا طوــفنو كــبوأ تاــماخ ةلس رعسل ةیونسلا تالدعملا نیبی يذلا

 ةــیبرعلا تاــماخلا ضــعبو )يــبد ماــخو ،تنرب ماخو ،فیفخلا يكیرمألا ماخلا( ملاعلا

 .)2019 -2015( ةرتفلل
 

 10-1 لودجلا
 ساسكت برغو تنرب ماخو كبوأ تاماخ ةلسل ةیروفلا راعسألا طسوتم

 2019-2015 ،ةیبرعلا تاماخلا ضعبو
( لیمرب /رالود(  

8201 2019 2019 ماع يف ریغتلا  تاماخلا 2015 2016 2017 
)5.8(  64.0 69.8 452.    : اھنم كبوأ ةلس  49.5 40.8 
)6.9(    رئازجلا ءارحص طیلخ  52.8 44.2 54.2 71.4 64.5 
)5.6(    فیفخلا يبرعلا  49.9 40.9 52.7 70.6 65.0 
)7.5(    يتارامالا نابروم  53.9 44.8 54.9 72.2 64.7 
)64.(    تیوكلا ماخ  48.2 39.2 51.7 68.9 64.3 
)6.0(    يبیللا ةردسلا  51.4 42.6 52.9 69.8 63.8 
).05(    يقارعلا ةرصبلا  47.9 39.4 51.9 68.6 63.6 

   : ىرخا تاماخ         
)6.2(    يبد  51.0 41.3 53.2 69.7 63.5 
)4.0(   *يرطقلا يرحبلا  50.7 41.4 52.9 69.2 65.2 
)7.0(    تنرب  52.4 43.7 54.2 71.2 64.2 
)8.2(    ساسكت برغ ماخ  48.7 43.2 50.9 65.2 57.0 

 

  :ةظحالم
 .2019 ریانی رھش نمً ارابتعإ كبوأ ةمظنم يف اھتیوضع دیمجتب رطق ةلود تماق *
   :رداصملا
    .ةیداصتقالا ةرادالا ـ لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم ـ
 . كبوأ ةمظنمل  يرھشلا ریرـقتلا نم ةفلتخم دادعأ ـ
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 صــلقت يــف تــلثمت ،راعــسألا تاــقورف طمن يف تاروطت 2019 ماع دھش امك

 ةــیلاع ةــلیقثلاو يــتیربكلا ىوــتحملا ةــضفخنم ةــفیفخلا طوــفنلا راعــسأ نیــب تاــقورفلا

 لــصو ،لاــثملا لیبــس ىلعف .قباسلا ماعلا عم ةنراقملاب ماعلا لالخ يتیربكلا ىوتحملا

 يــبد طــفن رعــسو )ةــفیفخلا طوــفنلل ًالثــمم ةدوــج ىــلعألا( تنرب طفن رعس نیب قرفلا

 1.5 عــم ةــنراقملاب 2019 ماــع لالــخ لــیمرب/رالود 0.7 ىلإ )ةلیقثلا طوفنلل ًالثمم(

 تــنرب طــفن رعــس نع كبوأ ةلس رعس لقی نیح ىف .قباسلا ماعلا لالخ لیمرب/رالود

 .ماعلا لالخ لیمرب/رالود 0.2 عقاوب

 ةرــیبك ةــجردبو راعــسألا تاــقورف دھــشم يف تاروطتلا كلت ىزعت نأ نكمیو 

 )+ كــبوأ( لود قاــفتإ ةــیفلخ ىــلع تــیربكلا يلاع ماخلا طفنلا تادادمإ ضافخنإ ىلإ

   .ةــیملاعلا قوــسلا يــف ةــفیفخلا طوــفنلا تادادــمإ وــمن ؤطاــبت عم ،جاتنإلا ضفخ نأشب

 ھتوافتم تاجردب ملاعلا يف ةیسیئرلا ماخلا طوفنلا راعسأ ضافخنإ بناج ىلإ كلذ يتأی

 ماــعلا لالــخ لیمرب/رالود 6.2 وحنب يبد طفن رعس ضفخنإ ثیح ،2019 ماع لالخ

 برــغ ماــخ رعــس ضــفخنإ اــمك ،لــیمرب/رالود 7 وــحنب تــنرب طــفن رعــس ضفخنإو

  .لیمرب/رالود 8.2 وحنب ساسكت

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

 نــم 2007 ماع ذنمو يناعی ذخأ ،ضفخنملا يتیربكلا ىوتحملاو ةفیفخلا ةیعونلا تاذ

 ،ىرــخألا ةــیملاعلا قاوــسألا نــع لزــعنم قــلغم طــفن ھنأو ةصاخ ،ةیتسجول تاددحم

 تــناك ً،ایدــیلقت .ةــیملاعلا قوــسلا تایــساسأب ةــقالع ھــل سیــل لكــشب هراعسأ تكرحتو

 لــیمت ةــیعونلا يــف ناھباــشتملا تــنرب طــفنو ساــسكت برغ طفن راعسأ نیب تاقورفلا

 7.2 غــلبتل 2019 ماع يف تعستا دق تاقورفلا كلت نأ الإ ،ساسكت برغ طفن حلاصل

 .تنرب طفن حلاصل قباسلا ماعلا لالخ لیمرب /رالود 6 عم ةنراقملاب لیمرب/رالود

 لدــعم ؤطاــبت مــغر يــكیرمألا طفنلا جاتنإ يف ضئافلا عافترا ىلإ كلذ ىزعیو

 طفنــلا ىــلع )ملاــعلا يــف طفنــلل دروتسم ربكأ( نیصلا بلط ضافخنإ عمً انمازت ،هومن

 يــف نیــصلا تأدب ثیح ،نیفرطلا نیب ةدعاصتملا ةیراجتلا تارتوتلا ةجیتن يكیرمألا

 بــناج ىــلإ ،يــكیرمألا طفنــلا نــم اــھتادراو ىــلع %5 ةبسنب ةیكرمج ةفیرعت ضرف
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 ،ھــتاذ تــقولا يــف .ةــیكیرمألا ةدــحتملا تایالولا يف ةلماعلا طفنلا يفاصم ءادأ عجارت

 يــجتنمو كــبوأ لود نیب جاتنإلا ضفخ قافتا نم ریبك معدب تنرب ماخ راعسأ تیظح

  .2017 ماع ةیادب عم ذیفنتلا زیح لخد يذلا اھجراخ نم طفنلا

 )11 - 1( لكــشلاو )10 - 1( لودــجلا نــم راعــسألا تاــقورف روــطت حضتیو

 يــف ةیــسیئرلا ةراــشإلا طوــفنو كــبوأ تاــماخ ةلس رعسل ةیونسلا تالدعملا نیبی يذلا

 ةــیبرعلا تاــماخلا ضــعبو )يــبد ماــخو ،تنرب ماخو ،فیفخلا يكیرمألا ماخلا( ملاعلا

 .)2019 -2015( ةرتفلل
 

 10-1 لودجلا
 ساسكت برغو تنرب ماخو كبوأ تاماخ ةلسل ةیروفلا راعسألا طسوتم

 2019-2015 ،ةیبرعلا تاماخلا ضعبو
( لیمرب /رالود(  

8201 2019 2019 ماع يف ریغتلا  تاماخلا 2015 2016 2017 
)5.8(  64.0 69.8 452.    : اھنم كبوأ ةلس  49.5 40.8 
)6.9(    رئازجلا ءارحص طیلخ  52.8 44.2 54.2 71.4 64.5 
)5.6(    فیفخلا يبرعلا  49.9 40.9 52.7 70.6 65.0 
)7.5(    يتارامالا نابروم  53.9 44.8 54.9 72.2 64.7 
)64.(    تیوكلا ماخ  48.2 39.2 51.7 68.9 64.3 
)6.0(    يبیللا ةردسلا  51.4 42.6 52.9 69.8 63.8 
).05(    يقارعلا ةرصبلا  47.9 39.4 51.9 68.6 63.6 

   : ىرخا تاماخ         
)6.2(    يبد  51.0 41.3 53.2 69.7 63.5 
)4.0(   *يرطقلا يرحبلا  50.7 41.4 52.9 69.2 65.2 
)7.0(    تنرب  52.4 43.7 54.2 71.2 64.2 
)8.2(    ساسكت برغ ماخ  48.7 43.2 50.9 65.2 57.0 

 

  :ةظحالم
 .2019 ریانی رھش نمً ارابتعإ كبوأ ةمظنم يف اھتیوضع دیمجتب رطق ةلود تماق *
   :رداصملا
    .ةیداصتقالا ةرادالا ـ لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم ـ
 . كبوأ ةمظنمل  يرھشلا ریرـقتلا نم ةفلتخم دادعأ ـ
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)11 -1( لكشلا  
 تنرب ماخو يكیرمألا ماخلاو كبوأ تاماخ ةلس رعسل ةیونسلا تالدعملا يف ریغتلا

 ) لیمرب / رالود ( ،2019-2015 ةرتفلل يبد ماخو
 
 

 

 

 

 . )10 - 1( لودجلا :ردصملا

 تایوتسم ىلع ماعلا لالخ اھتاقورف ةكرح طمنو راعسألا يف روطتلا سكعناو

 ثــیح ،كلسملا تاذ تكلس يتلا ماع لكشب ةیبرعلا تاماخلا فلتخمل ةیروفلا راعسألا

   .ةتوافتم تاجردبو قباسلا ماعلا عم ةنراقملاب ماعلا لالخً اضافخنإ تدھش

         ىــلإ لــصیل لــیمرب/رالود 5.6 عــقاوب فــیفخلا يــبرعلا ماــخ ضــفخنإ دــقف

 ماــعلا عــم ةــنراقملاب %8 ضاــفخنإ ةبــسنب يأ ،2019 ماــع لالــخ لــیمرب/رالود 65

 يتاراــمالا نابروم ماخو يرئازجلا ءارحصلا طیلخ ماخ نم لك ضفخنإ امك ،قباسلا

      64.5 ىــلإ لــصتل لــیمرب/رالود 4.6 و 7.5 و 6.9 عــقاوب يتیوــكلا ریدــصتلا ماــخو

 %6.7 و %10.4 و %9.7 ضاــفخنإ ةبــسنب يأ ،لــیمرب/رالود 64.3 و  64.7 و

 .بیترتلا ىلع

 عــقاوب يبیللا ةردسلا ماخ ضفخنإ دقف ،ىرخألا ةیبرعلا تاماخلا صخی امیفو 

 ةرــصبلاو ،لــیمرب /رالود 63.8 ىــلإ لــصیل )%8.6( ةبــسنب يأ ،لــیمرب/رالود 6

 ،لــیمرب/رالود 63.6 ىــلإ لصیل )%7.3( ةبسنب يأ ،لیمرب/رالود 5 عقاوب يقارعلا

 )%5.8( ةبــسنب يأ ،لــیمرب/رالود 4 عــقاوب يرطقلا يرحبلا ماخلا ضفخنإ نیح يف

 .)10-1(  لودجلا حضوی امك .ماعلا لالخ لیمرب/رالود 65.2 ىلإ لصیل
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 يذــلاو ةیمــسالا اــھتمیقب ماخلا طفنلا راعسأ ھتدھش يذلا ضافخنإلا نأ حضتیو

 ةــساقملا ةــیقیقحلا اھراعــسأ يــف عاــفترالا نــع دــیزی لــیمرب /رالود 5.8 يلاوــح غــلب

 يــلحملا جتاــنلا ضــفخم لثمی يذلا يسایقلا مقرلا قفو اھلیدعت دعب 2005 ماع راعسأب

 غــلبت ةبــسنب يأ لــیمرب/رالود 5.6 وحنـب ضفخنإ ثیح ةیعانصلا لودلا يف يلامجإلا

 لودجلا حضوی امك ،2019 ماع يف لیمرب/رالود 52.5 ىلإ اھطسوتم لصیل 9.6%

)1- 11(. 
 11-1 لودجلا

  2019-2005 ،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 
98.7 111.0 109.5 2012 
94.2 112.4 105.9 2013 
84.4 114.1 96.3 2014 

942.  115.5 49.5 2015 
35.0 116.6 40.8 2016   
44.3 118.3 452.  2017 
8.15  120.2 .896  8201  

52.5 122.0 64.0 ** 2019 
 .     * يلودلا دقنلا قودنص اھرشنی امك ،ةیعانصلا لودلا يف يلامجالا يلحملا جتانلا ضفخم لثمی يسایقلا مقرلا 

. ةیریدقت تانایب   **    
 :ردصملا
 .ةیداصتقالا ةرادالا ـ لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم ـ
 .)IMF( يلودلا دقنلا قودنصل 2019 ربوتكأ يملاعلا داصتقالا قافَا ریرقتو ،كبوأ ةمظنمل يرھشلا ریرقتلا نم ةفلتخم دادعأ -

 

 ةیطفنلا تاجتنملل ةیروفلا راعسألا 3-2
 راعــسأل يونــسلا طــسوتملا ىــلع ماــخلا طفنــلا راعــسأ يــف ضاــفخنإلا سكعنا

 يــف ىرــخألا يــھً اــضافخنإ تدھش يتلا 2019 ماع لالخ ةفلتخملا ةیطفنلا تاجتنملا

  .جتنملا عونو قوسلا بسح ةتوافتم بسنبو ملاعلا يف ةیسیئرلا قاوسألا ةفاك
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)11 -1( لكشلا  
 تنرب ماخو يكیرمألا ماخلاو كبوأ تاماخ ةلس رعسل ةیونسلا تالدعملا يف ریغتلا

 ) لیمرب / رالود ( ،2019-2015 ةرتفلل يبد ماخو
 
 

 

 

 

 . )10 - 1( لودجلا :ردصملا

 تایوتسم ىلع ماعلا لالخ اھتاقورف ةكرح طمنو راعسألا يف روطتلا سكعناو

 ثــیح ،كلسملا تاذ تكلس يتلا ماع لكشب ةیبرعلا تاماخلا فلتخمل ةیروفلا راعسألا

   .ةتوافتم تاجردبو قباسلا ماعلا عم ةنراقملاب ماعلا لالخً اضافخنإ تدھش

         ىــلإ لــصیل لــیمرب/رالود 5.6 عــقاوب فــیفخلا يــبرعلا ماــخ ضــفخنإ دــقف

 ماــعلا عــم ةــنراقملاب %8 ضاــفخنإ ةبــسنب يأ ،2019 ماــع لالــخ لــیمرب/رالود 65

 يتاراــمالا نابروم ماخو يرئازجلا ءارحصلا طیلخ ماخ نم لك ضفخنإ امك ،قباسلا

      64.5 ىــلإ لــصتل لــیمرب/رالود 4.6 و 7.5 و 6.9 عــقاوب يتیوــكلا ریدــصتلا ماــخو

 %6.7 و %10.4 و %9.7 ضاــفخنإ ةبــسنب يأ ،لــیمرب/رالود 64.3 و  64.7 و

 .بیترتلا ىلع

 عــقاوب يبیللا ةردسلا ماخ ضفخنإ دقف ،ىرخألا ةیبرعلا تاماخلا صخی امیفو 

 ةرــصبلاو ،لــیمرب /رالود 63.8 ىــلإ لــصیل )%8.6( ةبــسنب يأ ،لــیمرب/رالود 6

 ،لــیمرب/رالود 63.6 ىــلإ لصیل )%7.3( ةبسنب يأ ،لیمرب/رالود 5 عقاوب يقارعلا

 )%5.8( ةبــسنب يأ ،لــیمرب/رالود 4 عــقاوب يرطقلا يرحبلا ماخلا ضفخنإ نیح يف

 .)10-1(  لودجلا حضوی امك .ماعلا لالخ لیمرب/رالود 65.2 ىلإ لصیل
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 يذــلاو ةیمــسالا اــھتمیقب ماخلا طفنلا راعسأ ھتدھش يذلا ضافخنإلا نأ حضتیو

 ةــساقملا ةــیقیقحلا اھراعــسأ يــف عاــفترالا نــع دــیزی لــیمرب /رالود 5.8 يلاوــح غــلب

 يــلحملا جتاــنلا ضــفخم لثمی يذلا يسایقلا مقرلا قفو اھلیدعت دعب 2005 ماع راعسأب

 غــلبت ةبــسنب يأ لــیمرب/رالود 5.6 وحنـب ضفخنإ ثیح ةیعانصلا لودلا يف يلامجإلا

 لودجلا حضوی امك ،2019 ماع يف لیمرب/رالود 52.5 ىلإ اھطسوتم لصیل 9.6%

)1- 11(. 
 11-1 لودجلا

  2019-2005 ،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 
98.7 111.0 109.5 2012 
94.2 112.4 105.9 2013 
84.4 114.1 96.3 2014 

942.  115.5 49.5 2015 
35.0 116.6 40.8 2016   
44.3 118.3 452.  2017 
8.15  120.2 .896  8201  

52.5 122.0 64.0 ** 2019 
 .     * يلودلا دقنلا قودنص اھرشنی امك ،ةیعانصلا لودلا يف يلامجالا يلحملا جتانلا ضفخم لثمی يسایقلا مقرلا 

. ةیریدقت تانایب   **    
 :ردصملا
 .ةیداصتقالا ةرادالا ـ لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم ـ
 .)IMF( يلودلا دقنلا قودنصل 2019 ربوتكأ يملاعلا داصتقالا قافَا ریرقتو ،كبوأ ةمظنمل يرھشلا ریرقتلا نم ةفلتخم دادعأ -

 

 ةیطفنلا تاجتنملل ةیروفلا راعسألا 3-2
 راعــسأل يونــسلا طــسوتملا ىــلع ماــخلا طفنــلا راعــسأ يــف ضاــفخنإلا سكعنا

 يــف ىرــخألا يــھً اــضافخنإ تدھش يتلا 2019 ماع لالخ ةفلتخملا ةیطفنلا تاجتنملا

  .جتنملا عونو قوسلا بسح ةتوافتم بسنبو ملاعلا يف ةیسیئرلا قاوسألا ةفاك
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 زاتمملا نیلوزاغلا راعسأ 3-2-1 

 ماــع يــف لیمرب /رالود 79.7 يكیرمألا جیلخلا يف نیلوزاغلا رعس لدعم غلب

 رعسلا تالدعمب ةنراقم %7.1 ةبسنب يأ ،لیمرب /رالود 6.1 وحنبً اضفخنم ،2019

 71.4 ىــلإ ماــعلا لالــخ رعــسلا لدعم لصو طسوتملا رحبلا قوس يفو ،2018 ماعل

 ةــنراقملاب %9.8 لــثمت ةبــسنب يأ ،لــیمرب/رالود 7.7 هردق ضافخنإب ،لیمرب/رالود

 79.6 ىــلإ ماــعلا لالــخ رعــسلا لدــعم لــصو مادرـتور قوـس يفو .قباسلا ماعلا عم

 %8.9 ةبــسن لكــشت يــتلاو ،لــیمرب /رالود 7.8 هردــق ضاــفخنإب ،لــیمرب/رالود

 ىــلإ رعسلا لدعم لصو دقف ،ةروفاغنـس قوسل ةبسنلاب امأ .قباسلا ماعلا عم ةنراقملاب

 يــتلاو ،لــیمرب /رالود 7.5 هردــق ضاــفخنإب ،2019 ماــع لالخ لیمرب/رالود 72.5

  .2018 ماع ىوتسمب ةنراقم %9.4 يلاوح لثمت

 لالــخ ةــعبرألا قاوــسألا نیــب نــم راعسألا ىلعأ ةیكیرمألا قوسلا تققح دقو

 طــسوتملا رــحبلا قوــسً ارــیخأو ةروفاغنــس قوــس مث مادرتور قوس اھتلت ،2019 ماع

 .)12 -1( لكــشلاو )12 - 1( لودــجلا حــضوی اــمك ،راعــسألا ىــندأ تــققح يــتلا

35 
 

 

21-1 لودجلا  
،ةفلتخملا قاوسالا ىف ةیطفنلا تاجتنملل ةیروفلا راعسألل يرھشلا طسوتملا  

 8201-9201  
( لیمرب /رالود ) 

دوقولا تیز زاغلا تیز  نیلوزاغلا   
زاتمملا  

قوسلا    

ةروفاغنس 79.9 84.7 65.2 8201 ماع طسوتم   
مادرتور 87.3 85.9 62.3    

.563  85.7 9.17 طسوتملا رحبلا     
58.9 81.0 .885 يكیرمالا جیلخلا     
7.35 ةروفاغنس 72.5 77.8  9201 ماع طسوتم   

مادرتور 79.6 79.5 60.2    
63.4 179. طسوتملا رحبلا 71.4     
يكیرمالا جیلخلا 79.7 74.6 52.6    
ةروفاغنس 67.3 77.0 62.6 2019 لوألا عبرلا   
مادرتور 74.6 79.3 59.8    
طسوتملا رحبلا 65.4 79.2 62.1    
يكیرمالا جیلخلا 73.2 74.3 60.2    
ةروفاغنس 74.8 80.1 63.6   يناثلا عبرلا 
61.2 81.8 7.28 مادرتور     
طسوتملا رحبلا 77.5 81.1 64.5    
يكیرمالا جیلخلا 87.5 76.2 60.2    
ةروفاغنس 72.7 77.1 60.6 ثلاثلا عبرلا   
مادرتور 79.1 77.9 58.8    
طسوتملا رحبلا 72.0 77.7 62.1    
50.7 73.8 .082 يكیرمالا جیلخلا     
ةروفاغنس 75.0 76.9 42.4 عبارلا عبرلا   
60.8 .079 مادرتور 77.3     
طسوتملا رحبلا 70.5 78.2 64.9    
يكیرمالا جیلخلا 76.0 74.2 39.1    

 :ردصملا
 .كبوأ ةمظنمل يرھشلا ریرقتلا نم ةفلتخم دادعأ ـ
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 زاتمملا نیلوزاغلا راعسأ 3-2-1 

 ماــع يــف لیمرب /رالود 79.7 يكیرمألا جیلخلا يف نیلوزاغلا رعس لدعم غلب

 رعسلا تالدعمب ةنراقم %7.1 ةبسنب يأ ،لیمرب /رالود 6.1 وحنبً اضفخنم ،2019

 71.4 ىــلإ ماــعلا لالــخ رعــسلا لدعم لصو طسوتملا رحبلا قوس يفو ،2018 ماعل

 ةــنراقملاب %9.8 لــثمت ةبــسنب يأ ،لــیمرب/رالود 7.7 هردق ضافخنإب ،لیمرب/رالود

 79.6 ىــلإ ماــعلا لالــخ رعــسلا لدــعم لــصو مادرـتور قوـس يفو .قباسلا ماعلا عم

 %8.9 ةبــسن لكــشت يــتلاو ،لــیمرب /رالود 7.8 هردــق ضاــفخنإب ،لــیمرب/رالود

 ىــلإ رعسلا لدعم لصو دقف ،ةروفاغنـس قوسل ةبسنلاب امأ .قباسلا ماعلا عم ةنراقملاب

 يــتلاو ،لــیمرب /رالود 7.5 هردــق ضاــفخنإب ،2019 ماــع لالخ لیمرب/رالود 72.5

  .2018 ماع ىوتسمب ةنراقم %9.4 يلاوح لثمت

 لالــخ ةــعبرألا قاوــسألا نیــب نــم راعسألا ىلعأ ةیكیرمألا قوسلا تققح دقو

 طــسوتملا رــحبلا قوــسً ارــیخأو ةروفاغنــس قوــس مث مادرتور قوس اھتلت ،2019 ماع

 .)12 -1( لكــشلاو )12 - 1( لودــجلا حــضوی اــمك ،راعــسألا ىــندأ تــققح يــتلا
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21-1 لكشلا  
  2019-2018 ،زاتمملا نیلوزاغلا راعسأ

 )لیمرب /رالود(
 

 

 

 

 

 

 . )12- 1( لودجلا :ردصملا

 ةیــسیئرلا ةیعانــصلا لودــلا ضــعب يــف نیلوزاغلل يئاھنلا رعسلا ةنراقم دنعو

 ،قوــــسلا كــلت يف ةضفخنملا بئارضلا ببسب ةیكیرمألا قوسلا يف لقألا ھنأب حضتی

 نــم %18.5 يلاوح 2019 ربوتكأ / لوألا نیرشت رھش يف بئارضلا هذھ تلكش ذإ

 ،ناــبایلا يــف %45.9و ،ادــنك يــف %39.4 ةبــسنب ةــنراقم نیلوزاــغلل يئاــھنلا رعسلا

 لودلا ضعب يف رثكأ وأ %63 يلاوحو ،اسنرف يف %62.5و ،اینابسأ يف %53.8و

 ةرــــتفلا لالــخ )%64.3 اــیلاطیاو ،%62.9 اــیناطیربو اــیناملأ( ىرــخألا ةــیبوروألا

 .)13 – 1( لكــشلاو )13 - 1( لودجلا حــضوی امك ،اـــھسفن
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 13-1 لودجلا
 2019-2018 ،ةیعانصلا لودلا ضعب يف نیلوزاغلا راعسا نم ةبیرضلا ةبسن

رتل / رالود )  ) 

   2018 ربوتكا 2019 ربوتكا
 ةبسن

 ةبیرضلا 
)%( 

 رعسلا
 ةبیرضلا يئاھنلا

 رعسلا
 لبق 

 ةبیرضلا 

 ةبسن
 ةبیرضلا 

)%( 
 رعسلا
 ةبیرضلا يئاھنلا

 رعسلا
 لبق 

 ةبیرضلا 

 اكیرمأ  0.63 0.12 0.756 16.40 0.56 0.13 0.686 18.51
 ادنك  0.69 0.31 0.996 30.82 0.60 0.39 0.982 39.41
 نابایلا  0.80 0.60 1.404 43.02 0.73 0.62 1.350 45.93
 اینابسأ  0.75 0.80 1.546 51.62 0.66 0.77 1.434 53.77
 ایناملا 0.72 1.03 1.750 58.91 0.57 0.97 1.544 62.89
 ایناطیرب 0.66 1.04 1.699 61.09 0.60 1.02 1.617 62.89
 اسنرف 0.70 1.09 1.789 61.04 0.62 1.04 1.665 62.52
 ایلاطیا 0.72 1.18 1.903 62.01 0.62 1.12 1.739 64.29
    

    
 : ردصملا

  
 .ةیلودلا ةقاطلا ةلاكو نع رداصلا يرھشلا ریرقتلا نم ةفلتخم دادعا

 

)31 - 1( لكشلا  
                         ،ةیعانصلا لودلا ضعب يف نیلوزاغلا راعسأ نم ةبیرضلا ةبسن

  2019 ربوتكأ /لوألا نیرشت رھش
 )رتل /رالود(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . )13 - 1( لودجلا :ردصملا
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21-1 لكشلا  
  2019-2018 ،زاتمملا نیلوزاغلا راعسأ

 )لیمرب /رالود(
 

 

 

 

 

 

 . )12- 1( لودجلا :ردصملا

 ةیــسیئرلا ةیعانــصلا لودــلا ضــعب يــف نیلوزاغلل يئاھنلا رعسلا ةنراقم دنعو

 ،قوــــسلا كــلت يف ةضفخنملا بئارضلا ببسب ةیكیرمألا قوسلا يف لقألا ھنأب حضتی
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 لودلا ضعب يف رثكأ وأ %63 يلاوحو ،اسنرف يف %62.5و ،اینابسأ يف %53.8و

 ةرــــتفلا لالــخ )%64.3 اــیلاطیاو ،%62.9 اــیناطیربو اــیناملأ( ىرــخألا ةــیبوروألا

 .)13 – 1( لكــشلاو )13 - 1( لودجلا حــضوی امك ،اـــھسفن
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 . )13 - 1( لودجلا :ردصملا
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 زاغلا تیز راعسأ 3-2-2

 ماــع لكشب زاغلا تیز راعسأل يونسلا طسوتملا يفً اضافخنإ 2019 ماع دھش

 زاــغلا تیز راعسأ تایوتسم تناكو ،قباسلا ماعلاب ةنراقم ةیسیئرلا قاوسألا ةفاك يف

 اــمنیب ،يــكیرمألا جیلخلا قوسو مادرتور قوس نم لك يف نیلوزاغلا راعسأ نم يندأ

 .ماــع لكــشب ملاــعلا يــف ةیــسیئرلا قاوسألا لك يف دوقولا تیز راعسأ نم ىلعأ تناك

 لــیمرب/رالود 79.5 غــلب يذــلا زاــغلا تیزل راعسأ ىلعأب مادرتور قوس رثأتسا دقو

 اــھتلت ،2018 ماــع لدــعمب ةــنراقم %7.5 ةبــسنب ضاــفخنإ ةلكــشم 2019 ماع لالخ

 مــث ،%7.7 ضاــفخنإ ةبــسنب لــیمرب/رالود 79.1 رعس لدعمب طسوتملا رحبلا قوس

ً اریخأو .%8.1 ضافخنإ ةبسنب يأ لیمرب/رالود 77.8 رعس لدعمب ةروفاغنس قوس

 2019 ماــع لالــخ لیمرب /رالود 74.6 عقاوب راعسألا ىندأب يكیرمألا جیلخلا قوس

  .قباسلا ماعلاب ةنراقم %7.9 ضافخنإ ةبسنبو

 دوقولا تیز راعسأ .3.2.3
 ثــیح ،قاوــسألا عــیمج يــف 2019 ماــع لالــخ دوــقولا تیز راعسأ تضفخنإ

 %12.2 ضاــفخنإب ،لــیمرب/رالود 57.3 ىــلإ ةروفاغنــس قوــس يــف اھلدــعم لــصو

 ،لیمرب/رالود 63.4 ىلإ لصو طسوتملا رحبلا قوس يفو ،2018 ماع عم ةنراقملاب

 يــف لــیمرب/رالود 60.2 ىــلإ لــصوو ،قباــسلا ماــعلا عم ةنراقملاب %0.2 ضافخنإب

 قوـسلا يــف اــمأ .2018 ماــع عــم ةــنراقملاب %3.5 هردــق ضافخنإب ،مادرتور قوس

 %10.8 ضافخنإب ،ماعلا لالخ لیمرب/رالود 52.6 ىلإ رعسلا لصو دقف ،يـكیرمألا

 .قباسلا ماعلا عم ةنراقملاب

 ماخلا طفنلا نحش راعسأ 3-3
 يبرعلا جیلخلا نم ةریبكلا تالقانلاب تانحشلل ماخلا طفنلا نحش راعسأ تعفترا

 ،2018 ماع لالخ ةلجسملا اھتایوتسمب ةنراقم 2019 ماع لالخ برغلاو قرشلا ىلإ

 ةزــفقلا ىلإ يسیئر لكشب كلذ ىزعیو .يملاعلا يداصتقالا ءادأ ومن ؤطابت نم مغرلاب

  ثــیح ،2019 ماــع نــم عــبارلا عــبرلا لالــخ اھتایوتسم يف راعسألا كلت اھتدھش يتلا
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 ةیــسایسویجلا تارتوــتلا ةیفلخ ىلع ،ریبك لكشب تالقانلا ىلع نیمأتلا راعسأ تعفترا

 صیــلقت ىــلإ طفنــلا نحــش تاكرش نم دیدعلا عفد ام وھو ،طسوألا قرشلا ةقطنم يف

 ةرازو رارــق بــناج ىــلإ .نــكمم نــمز لــقأل ةــقطنملا يــف اھنفــس ھیضقت يذلا تقولا

 ةــیرحبلا ةــحالملا ةكرــشل ةــعبات تادــحو ىــلع تاــبوقع ضرــفب ةــیكیرمألا ةــنازخلا

 تاطوغــضلا نــم مغرلاــب ،نارــیإ نــم طفنــلا لقنل ةقفص يف اھتكراشم ببسب ةینیصلا

 عافترا ىلإ ىدأ ام وھو ،يناریإلا ةقاطلا عاطق ىلع ةضورفملا ةیكیرمألا ةیداصتقالا

 .ةیسایق تایوتسم ىلإ نحشلا راعسأ

 ظوــحلم لكــشب ماــخلا طفنــلا نحــش راعــسأ رثأــت مدــع ىلإ ةراشإلا رٌدجتو اذھ

       ،2019 ماــع لالــخ ماــخلا طفنــلا نــم الیوزــنفو نارــیإ تارداــص يــف ضاــفخنإلاب

      .امھیلع ةضورفملا ةیكیرمألا ةیداصتقالا تاطوغضلا ةیفلخ ىلع

 نــم ةــھجتملا طفنــلا تانحــشل 2019 ماع لالخ نحشلا رعس لدعم لصو دقو

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

 عاــفتراب ،WS-aleSc World(3( يملاــعلا سایقملا ىلع ةطقن 66 وحن )نكاس نط

 .2018 ماعل نحشلا رعس لدعمب ةنراقم %15.8 يلاوح لثمت ةبسنب ،طاقن 9 هرادقم

 جیلخلا نم ةھجتملا تانحشلل نحشلا راعسأ لدعم يفً اعافتراً اضیأ أرط اـــمك

 ىــلع ةــطقن 35 ىــلإ لــصو ثــیح ،)نكاس نط فلأ 270-285( برغلا ىلإ يبرعلا

 %40 ةبــسنب يأ ،طاــقن 10 هرادــقم عاــفترابو ،2019 ماــع لالــخ يملاــعلا ساــیقملا

 .)14-1( لودجلا حــضوی امك ،2018 ماع لدعمب ةــنراقم

 تالقاــنلابو طسوتملا ضیبألا رحبلا ةـــقطنم نمض نحشلا راعسأل ةبسنلاب امأ

 ماــع لالــخ اھلدــعم لصو دقف )نكاس نط فلأ 80-85( مجحلا ةطسوتم وأ ةریغصلا

 ةبــسنب يأ ،نیــتطقن هرادــقم عاــفترابو ،يملاــعلا ساــیقملا ىلع ةطقن 117 ىلإ 2019

 .2018 ماع لدعمب ةــنراقم 1.7%

                                                        
 ىـلع ةدـحاو ةـطقن نأ ثـیح ،نحـشلا راعـسأ باـستحال ةمدختـسم ةـقیرط وـھ )World Scale(يملاعلا 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 نم ةمئاق نمضتیو )World Scale Association( لبق
 .ملاعلا يف ةیسیئرلا تاھاجتالا لكل
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 زاغلا تیز راعسأ 3-2-2

 ماــع لكشب زاغلا تیز راعسأل يونسلا طسوتملا يفً اضافخنإ 2019 ماع دھش

 زاــغلا تیز راعسأ تایوتسم تناكو ،قباسلا ماعلاب ةنراقم ةیسیئرلا قاوسألا ةفاك يف

 اــمنیب ،يــكیرمألا جیلخلا قوسو مادرتور قوس نم لك يف نیلوزاغلا راعسأ نم يندأ

 .ماــع لكــشب ملاــعلا يــف ةیــسیئرلا قاوسألا لك يف دوقولا تیز راعسأ نم ىلعأ تناك

 لــیمرب/رالود 79.5 غــلب يذــلا زاــغلا تیزل راعسأ ىلعأب مادرتور قوس رثأتسا دقو

 اــھتلت ،2018 ماــع لدــعمب ةــنراقم %7.5 ةبــسنب ضاــفخنإ ةلكــشم 2019 ماع لالخ

 مــث ،%7.7 ضاــفخنإ ةبــسنب لــیمرب/رالود 79.1 رعس لدعمب طسوتملا رحبلا قوس

ً اریخأو .%8.1 ضافخنإ ةبسنب يأ لیمرب/رالود 77.8 رعس لدعمب ةروفاغنس قوس

 2019 ماــع لالــخ لیمرب /رالود 74.6 عقاوب راعسألا ىندأب يكیرمألا جیلخلا قوس

  .قباسلا ماعلاب ةنراقم %7.9 ضافخنإ ةبسنبو

 دوقولا تیز راعسأ .3.2.3
 ثــیح ،قاوــسألا عــیمج يــف 2019 ماــع لالــخ دوــقولا تیز راعسأ تضفخنإ

 %12.2 ضاــفخنإب ،لــیمرب/رالود 57.3 ىــلإ ةروفاغنــس قوــس يــف اھلدــعم لــصو

 ،لیمرب/رالود 63.4 ىلإ لصو طسوتملا رحبلا قوس يفو ،2018 ماع عم ةنراقملاب

 يــف لــیمرب/رالود 60.2 ىــلإ لــصوو ،قباــسلا ماــعلا عم ةنراقملاب %0.2 ضافخنإب

 قوـسلا يــف اــمأ .2018 ماــع عــم ةــنراقملاب %3.5 هردــق ضافخنإب ،مادرتور قوس
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 .قباسلا ماعلا عم ةنراقملاب

 ماخلا طفنلا نحش راعسأ 3-3
 يبرعلا جیلخلا نم ةریبكلا تالقانلاب تانحشلل ماخلا طفنلا نحش راعسأ تعفترا

 ،2018 ماع لالخ ةلجسملا اھتایوتسمب ةنراقم 2019 ماع لالخ برغلاو قرشلا ىلإ

 ةزــفقلا ىلإ يسیئر لكشب كلذ ىزعیو .يملاعلا يداصتقالا ءادأ ومن ؤطابت نم مغرلاب

  ثــیح ،2019 ماــع نــم عــبارلا عــبرلا لالــخ اھتایوتسم يف راعسألا كلت اھتدھش يتلا
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 ةیــسایسویجلا تارتوــتلا ةیفلخ ىلع ،ریبك لكشب تالقانلا ىلع نیمأتلا راعسأ تعفترا

 صیــلقت ىــلإ طفنــلا نحــش تاكرش نم دیدعلا عفد ام وھو ،طسوألا قرشلا ةقطنم يف

 ةرازو رارــق بــناج ىــلإ .نــكمم نــمز لــقأل ةــقطنملا يــف اھنفــس ھیضقت يذلا تقولا

 ةــیرحبلا ةــحالملا ةكرــشل ةــعبات تادــحو ىــلع تاــبوقع ضرــفب ةــیكیرمألا ةــنازخلا

 تاطوغــضلا نــم مغرلاــب ،نارــیإ نــم طفنــلا لقنل ةقفص يف اھتكراشم ببسب ةینیصلا

 عافترا ىلإ ىدأ ام وھو ،يناریإلا ةقاطلا عاطق ىلع ةضورفملا ةیكیرمألا ةیداصتقالا

 .ةیسایق تایوتسم ىلإ نحشلا راعسأ

 ظوــحلم لكــشب ماــخلا طفنــلا نحــش راعــسأ رثأــت مدــع ىلإ ةراشإلا رٌدجتو اذھ

       ،2019 ماــع لالــخ ماــخلا طفنــلا نــم الیوزــنفو نارــیإ تارداــص يــف ضاــفخنإلاب

      .امھیلع ةضورفملا ةیكیرمألا ةیداصتقالا تاطوغضلا ةیفلخ ىلع

 نــم ةــھجتملا طفنــلا تانحــشل 2019 ماع لالخ نحشلا رعس لدعم لصو دقو

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

 عاــفتراب ،WS-aleSc World(3( يملاــعلا سایقملا ىلع ةطقن 66 وحن )نكاس نط

 .2018 ماعل نحشلا رعس لدعمب ةنراقم %15.8 يلاوح لثمت ةبسنب ،طاقن 9 هرادقم

 جیلخلا نم ةھجتملا تانحشلل نحشلا راعسأ لدعم يفً اعافتراً اضیأ أرط اـــمك

 ىــلع ةــطقن 35 ىــلإ لــصو ثــیح ،)نكاس نط فلأ 270-285( برغلا ىلإ يبرعلا

 %40 ةبــسنب يأ ،طاــقن 10 هرادــقم عاــفترابو ،2019 ماــع لالــخ يملاــعلا ساــیقملا

 .)14-1( لودجلا حــضوی امك ،2018 ماع لدعمب ةــنراقم

 تالقاــنلابو طسوتملا ضیبألا رحبلا ةـــقطنم نمض نحشلا راعسأل ةبسنلاب امأ

 ماــع لالــخ اھلدــعم لصو دقف )نكاس نط فلأ 80-85( مجحلا ةطسوتم وأ ةریغصلا

 ةبــسنب يأ ،نیــتطقن هرادــقم عاــفترابو ،يملاــعلا ساــیقملا ىلع ةطقن 117 ىلإ 2019

 .2018 ماع لدعمب ةــنراقم 1.7%

                                                        
 ىـلع ةدـحاو ةـطقن نأ ثـیح ،نحـشلا راعـسأ باـستحال ةمدختـسم ةـقیرط وـھ )World Scale(يملاعلا 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 نم ةمئاق نمضتیو )World Scale Association( لبق
 .ملاعلا يف ةیسیئرلا تاھاجتالا لكل
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 ةرــیبكلا تالقاــنلاب يــبرعلا جیــلخلا نــم ماــخلا طفنــلا نحش راعسأ تلھتسا دقو

 2018 ماــع ةــیاھن يــف ةلجــسملا اھتایوتــسم نــع ضاــفخناب 2019 ماع قرشلا هاجتاب

 لالــخ ةــطقن 52 ىــلإ لصتل اھضافخنا تلصاوو ،ریانی رھش لالخ ةطقن 56 ةلجسم

   ،سراــم رھــش لالــخ ةــطقن 60 ةلجــسم عاــفترالا دواــعت نأ لــبق ،رــیاربف رھــش

 تعفترا مث ،ویام رھش لالخ ةطقن 39 دنع ماعلا لالخ اھتایوتسم ىندأ ىلإ تضفخنإو

 ىــلعأ ىــلإ تزــفقو ،ربمتبــس رھــش لالــخ ةــطقن 62 ىــلإ يجیردــت لكــشب كــلذ دــعب

 ىــلإ عجارتت نأ لبق ،ربوتكأ رھش لالخ ةطقن 135 دنع 2019 ماعلا لالخ اھتایوتسم

 .2019 ربمسید رھش لالخ ةطقن 113

 ةرــیبكلا تالقانلاب يبرعلا جیلخلا نم ماخلا طفنلا نحش راعسأ تدھش ،لثملابو

 يــبرعلا جیــلخلا نــم ماــخلا طفنــلا نحــش راعــسأ ةــكرحل ًالثاــممً ابذــبذت برــغلا هاجتاب

 ةنــسلا رھــشأ لالخ تحوارت ثیح ،2019 ماع لالخ قرشلا هاجتاب ةریبكلا تالقانلاب

 ةــطقن 83 دنع اھتایوتسم ىلعأو ویام رھش لالخ ةطقن 19 عقاوب اھتایوتسم ىندأ نیب

 .2019 ربوتكأ رھش لالخ

 ةنراقملاب ضافخناب 2019 ماع تلھتسا دقف طسوتملا رحبلا ةھجول ةبسنلاب امأ

 بذــبذتلاب كــلذ دــعب رمتستل ریانی رھش لالخ ةطقن 131 ةلجسم 2018 ماع ةیاھن عم

 ىــلعأ ىــلإ لــصتل كــلذ دعب تعفترا مث ،سطسغأ رھش لالخ ةطقن 76 ىلإ ضفخنتو

  .)14-1( لودجلا حــضوی امك ،ةطقن 199 عقاوب ماعلا ةیاھن يف اھتایوتسم
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 14-1 لودجلا
 2019-2018 ،ماخلا طفنلا نحش راعسأ تاھاجتا روطت

( يملاعلا سایقملا ىلع ةطقن ) 
 - طسوتملا رحبلا
 طسوتملا رحبلا 

*** 

 - يبرعلا جیلخلا
 ** برغلا 

 - يبرعلا جیلخلا
 * قرشلا 

 هاجتالا                             
 ةرتفلا   

 2018 ماع طسوتم   57 25 115
   2018 ریانی/يناثلا نوناك    44 21 98
   ریاربف/طابش    39 19 96
78    سرام/راذآ    40 19 

   لیربأ/ناسین    41 20 80
   ویام/رایأ    44 19 110
   وینوی/ناریزح    51 22 93

   ویلوی/زومت    49 19 111
   سطسغأ/بآ    54 24 115
   ربمتبس/لولیأ    55 22 107
   ربوتكأ/لوألا نیرشت    83 33 129
155 14    ربمفون/يناثلا نیرشت    93 
951    ربمسید/لوألا نوناك    87 38 

 2019 ماع طسوتم   66 35 117
   2019 ریانی/يناثلا نوناك    56 24 131
   ریاربف/طابش    52 26 95
   سرام/راذآ    60 30 95
   لیربأ/ناسین    40 21 80

   ویام/رایأ    39 19 103
   وینوی/ناریزح    44 20 89
   ویلوی/زومت    44 20 88
   سطسغأ/بآ    57 27 76

   ربمتبس/لولیأ    62 30 110
   ربوتكأ/لوألا نیرشت    135 83 176
   ربمفون/يناثلا نیرشت    92 56 156
   ربمسید/لوألا نوناك    113 63 199

   .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 *** 
 :ردصملا
 .كبوأ ةمظنمل يرھشلا ریرقتلا نم ةفلتخم دادعأ ـ
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 ةفلتخملا ةیطفنلا تانوزخملا .4

 ةــیراجتلا( ةــیملاعلا ةــیطفنلا تاــنوزخملا يلاــمجإ يفً اعافترا 2019 ماع دھش

 لــثمیو ،ماــعلا نــم عــبارلا عــبرلا ةــیاھن عم لیمرب نویلم 8950 غلبتل )ةیجیتارتسإلاو

 نــم عــبارلا عبرلاــب ةنراقملاب %1.5 ةبسنب يأ ،لیمرب نویلم 130 وحنبً اعافترا كلذ

 نوــیلم 1154 غــلب دــق تالقاــنلا نتــم ىلع ماخلا طفنلا نوزخم نأ ركذی .قباسلا ماعلا

 ماــع ةــیاھن عم ةنراقملاب لیمرب نویلم 51 وحنبً اضفخنم 2019 ماع ةیاھن يف لیمرب

 .)15 – 1( لودجلا حضوی امك .2018

 ةیعانصلا لودلا يف يراجتلا نوزخملا 4-1
 يــف لــیمرب نوــیلم 2904 يلاوــح ةیعانصلا لودلا يف يراجتلا نوزخملا غلب

 ةــنراقملاب لیمرب نویلم 32 عقاوبً اضافخنإ لكشیل ،2019 ماع نم عبارلا عبرلا ةیاھن

 لــیمرب نوــیلم 31 عــقاوبً اــعافتراو ،ماــعلا نم ثلاثلا عبرلا يف ةلجسملا ھتایوتسم عم

  .قباسلا ماعلا نم عبارلا عبرلا ةیاھن يف ةلجسملا ھتایوتسم عم ةنراقملاب
 

 ماع ةیاھن يف ةیعانصلا لودلا يف يراجتلا نوزخملا ةیافك نأ ركذلاب ریدجلاو

 نــعً اــفیفطً اــعافترا ًالكشم ،كالھتسالا نم موی 61 يلاوح اھتایوتسم تغلب دق 2019

 .كالھتسالا نم موی 59.5 غلابلاو قباسلا ماعلا ةیاھن يف لجسملا هریظن

 يكیرمألا يجیتارتسالا نوزخملا 4-2
 ةــیاھن يــف لــیمرب نوــیلم 635 ىلإ يكیرمألا يجیتارتسالا نوزخملا ضفخنا

 ھتایوتــسم عــم ةــنراقملاب لــیمرب نوــیلم 10 عــقاوب يأ ،2019 ماــع نــم عبارلا عبرلا

 ھتایوتــسم عــم ةنراقملاب لیمرب نویلم 14 عقاوبو ،ماعلا نم ثلاثلا عبرلا يف ةلجسملا

    ذــنم ھــل يونــس ىوتــسم لــقأ وــھو ،قباــسلا ماــعلا نم عبارلا عبرلا ةیاھن يف ةلجسملا

   .2003 ماع

 فــقاوم ذاــختاب ةــیكیرمألا ةرادإلا تــماق 2004 ماــع ذــنم ھنأ ركذلاب ریدجلاو

 صقنــلا نــع ضیوعتلل يجیتارتسالا نوزخملا نم بحسلا تایلمع نأشب ةنورم رثكأ

43 
 

 يجیتارتــسالا نوزــخملا ىــلع ةــیراجت ةغبــص ءافــضإ ىــلإ ىدأ اــمم ،تادادــمإلا يــف

 نــكمی رــیخألا عافدــلا طــخ ةــباثمب هرــبتعت تــناك يــتلا ةقباــسلا تاــسایسلاب ةــنراقملاب

  .طقف ةیسیئرلا تامزألا ةلاح يف ھمادختسا

 لــیمرب نوــیلم 10 تــضرع دق ةیكیرمألا ةقاطلا ةرازو نأ ىلإ ةراشإلا رُدجت

 نیــب ةرــتفلا يــف میلستلل يجیتارتسالا يطفنلا يطایتحالا نم تیربكلا يلاعلا طفنلا نم

 ھنأ ركذی ،قایسلا اذھ يفو .2019 ربمفون رھش نم نوثالثلاو ربوتكأ رھش نم لوألا

 نوــیلم 290 وــحن عــیبب يــكیرمألا سرجنوــكلا حمــس ،ةیــضاملا ةلیلقلا ماوعألا لالخ

 410 وــحن ىــلإ نوزخملا مجح ضفخ فدھب كلذو ،ةیداحتالا ةینازیملا لیومتل لیمرب

  .2027 ماع ةیاھن لولحب لیمرب نویلم
 15-1 لودجلا

 ،لصفلا ةیاھن يف ةفلتخملا ةیطفنلا تانوزخملا تایوتسم
 2019 و 2018  يماع

( لیمرب نویلم ) 

 ةقطنملا لوألا عبرلا يناثلا عبرلا ثلاثلا عبرلا عبارلا عبرلا
*2019 8012  2019 2018 2019 2018 2019 2018 
1535 1544 1558 1541 1561 0741  1509 4661   نیتكیرمألا  

 ةیكیرمالا ةدحتملا تایالولا  : اھنم  1186 1229 1207 1307 1249 1297 1242 1267

 ابوروأ  969 979 958 981 936 979 929 985

384 400 399 893  ایسّا  378 380 388 388 

 ةیعانصلا لودلا يلامجإ  2812 2868 2816 2930 2866 2936 2873 2904

 ملاعلا لود ةیقب  2756 2910 2729 3049 2791 2977 2913 3069

5973 5786 5913 5657 5979 5554  **يراجتلا نوزخملا يلامجإ  5568 5778 

1154 1205 1159 1188 1142 1161 1160 3118  تالقانلا نتم ىلع نوزخملا  

 : ھنم يجیتارتسالا نوزخملا  1855 1832 1850 1830 1846 1827 1829 1823

635 649 645 660 645 660 496  يكیرمالا يجیتارتسالا نوزخملا  666 

8950 8820 8899 8690 8951 8555 8770 7860  ىملاعلا نوزخملا ىلامجإ  

 )موی(ةیعانصلا لودلا يف يراجتلا نوزخملا ةیافك  55.9 60.7 58.8 60.2 59.3 61.2 59.5 61.0
.ةیریدقت تانایب          *         

تالقانلا نتم ىلع نوزخملا لمشیال .  **         
         :ردصملا

- Oil Market Intelligence, various issues. 
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 ةفلتخملا ةیطفنلا تانوزخملا .4
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 ماــع ةــیاھن عم ةنراقملاب لیمرب نویلم 51 وحنبً اضفخنم 2019 ماع ةیاھن يف لیمرب

 .)15 – 1( لودجلا حضوی امك .2018

 ةیعانصلا لودلا يف يراجتلا نوزخملا 4-1
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 ةــنراقملاب لیمرب نویلم 32 عقاوبً اضافخنإ لكشیل ،2019 ماع نم عبارلا عبرلا ةیاھن
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 نیــب ةرــتفلا يــف میلستلل يجیتارتسالا يطفنلا يطایتحالا نم تیربكلا يلاعلا طفنلا نم

 ھنأ ركذی ،قایسلا اذھ يفو .2019 ربمفون رھش نم نوثالثلاو ربوتكأ رھش نم لوألا
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ًاألعضاءًفيًالدولقيمةًصادراتًالنفطً:ًثانيا ً
 تتل ع صتتلاناأ ا لتتق مة تت   9102معتتت أ عاتتعلن ا تتل ع متت    تتل   انعكستت 

ل ة  فتي ا تتو  ا عرةةت  ا  لت ت  ا تي تعت ا  حرك ا رئةسي  لتل ة  ا متصلاي  وا جت 

 لل ع، وا تا م ا رئةسي  حتةلطةتلأ ةلكهاتل ا  رهةيت  متع ا ع لت  اةجلوةت ، وا  عتة  

 .اةالاي  ل كائض في مةةانةلتال

 هصلانات ومة  ا خل  تعلق  ةحره  عاعلن ا ل ع و عل ا وةلنلأ ا شاري  ا  

 ا تي ن     ع حره ثلن اة ضلء تعطي صكنة عوضح  آل  لتو ا شاري  ا  قتنة 

 ال  ململأ عوةك لتمل وصل  عاعلن  9102ف ق شار يللير . اةاعلن م   ا عل 

 5...لتو  اة ضلء ةلحك   مة   صلاناأ ا ل عةرمةل متنأ / او ن 5..7إ ق 

 ع لقا  قتنة ا خل   مة   صلاناأ ا ل ع ةلغ  9102 مليكملةلن او ن، وفق شار 

 ووصك اةاعلن  نت لعا لق مل ة  ملةلن او ن  2.4. وهكمستكى  ال م   ا عل  

مة   صلاناأ ثم عمذأ  ،ةرمةل/او ن 51 إ قمتكاع عاعلن ال  ململأ عوةك 

 9.5.إ ق  9102 اوت ور تصل فق شار  ةعت ذ ك ا نخ لضفق ا  قتنة ا خل   ا ل ع

 49.4متكاع عاعلن ال  ململأ عوةك إ ق  تراجع تةامللً معملةلن او ن 

ملةلن او ن  لق  5.0.إ ق صلاناأ ا مة   وفي نالي  ا عل  انت ع   ،ةرمةل/او ن

 .(04 – 0) ا شكل ه ل يكضح مل ة  انت لع اةاعلن،

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ً(14ً-1)الشكلً
ًاألعضاء،ًًللدولًهبقيمةًصادراتالخامًمقارنةًمستوياتًأسعارًالنفطً

9112ًًديسمبر/ًكانونًاألولًً–ينايرً/ًكانونًالثانيً
ً
 

   

 

 

 

 

 ( .04 - 0)وا  تو  ( 01 - 0)ا  تو   :المصدر

مة    إنخ لضي حظ  ،(04 – 0)ه ل يكضح ا  تو  وو لت ا  قلنن  ا سلكي  

 إ ق .910ملةلن او ن  ل   449.7اة ضلء مع  لتو  ا خل   ا ل عصلاناأ 

 لن م  في مستكيلأ اةاع  إلنخ لضوذ ك نتة    9102ملةلن او ن  ل   407.9

ملةلن او ن عي ةلسو   ..95 ةلحك إنخ لضلً ، وي ثل ذ ك %...ةلسو   9102  ل 

4.9.%  

 او  مع  اإلنخ لضوليل  نسو  قت تف، اة ضلء فرااى  تو و لق مستكى ا

 مة   صلاناتال ا ل طة في  إنخ لضلً  ا   لك  ا عرةة  ا سعكاي  حةث شاتأ. ىآلمر

+( عوةك )ةقران إت لق م ض اإلنتلج ةةع او   تةامال   نظراً %( 01.9)ةلسو  

 لق مل ة  ا تكتراأ  9102وا تكمف ا  ؤم  إلنتلجال ا ل طي م   شار اوت ور 

ةلسو  إنخ لض ةلغ  ا  ةائر  تلتال ا  ةكاةلاة  في ملطق  ا شرق اةواع،

ةلغ   إنخ لضةلسو  واو   ا ككي   ا ملناأ ا عرةة  ا  تحتةاو   ثم  ،%(07.0)

وج اكني  ، %(4..)ةلسو  إنخ لض  وم لك  ا وحريع،  كل ملا ل %(2) يحكا 

ه ً مع شات في حةع  . ك ً ملا ل %(.)ةلسو  إنخ لض  مصر ا عرةة  واو   مطر
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ًاألعضاءًفيًالدولقيمةًصادراتًالنفطً:ًثانيا ً
 تتل ع صتتلاناأ ا لتتق مة تت   9102معتتت أ عاتتعلن ا تتل ع متت    تتل   انعكستت 

ل ة  فتي ا تتو  ا عرةةت  ا  لت ت  ا تي تعت ا  حرك ا رئةسي  لتل ة  ا متصلاي  وا جت 

 لل ع، وا تا م ا رئةسي  حتةلطةتلأ ةلكهاتل ا  رهةيت  متع ا ع لت  اةجلوةت ، وا  عتة  

 .اةالاي  ل كائض في مةةانةلتال

 هصلانات ومة  ا خل  تعلق  ةحره  عاعلن ا ل ع و عل ا وةلنلأ ا شاري  ا  

 ا تي ن     ع حره ثلن اة ضلء تعطي صكنة عوضح  آل  لتو ا شاري  ا  قتنة 

 ال  ململأ عوةك لتمل وصل  عاعلن  9102ف ق شار يللير . اةاعلن م   ا عل 

 5...لتو  اة ضلء ةلحك   مة   صلاناأ ا ل عةرمةل متنأ / او ن 5..7إ ق 

 ع لقا  قتنة ا خل   مة   صلاناأ ا ل ع ةلغ  9102 مليكملةلن او ن، وفق شار 

 ووصك اةاعلن  نت لعا لق مل ة  ملةلن او ن  2.4. وهكمستكى  ال م   ا عل  

مة   صلاناأ ثم عمذأ  ،ةرمةل/او ن 51 إ قمتكاع عاعلن ال  ململأ عوةك 

 9.5.إ ق  9102 اوت ور تصل فق شار  ةعت ذ ك ا نخ لضفق ا  قتنة ا خل   ا ل ع

 49.4متكاع عاعلن ال  ململأ عوةك إ ق  تراجع تةامللً معملةلن او ن 

ملةلن او ن  لق  5.0.إ ق صلاناأ ا مة   وفي نالي  ا عل  انت ع   ،ةرمةل/او ن

 .(04 – 0) ا شكل ه ل يكضح مل ة  انت لع اةاعلن،

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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ً(14ً-1)الشكلً
ًاألعضاء،ًًللدولًهبقيمةًصادراتالخامًمقارنةًمستوياتًأسعارًالنفطً

9112ًًديسمبر/ًكانونًاألولًً–ينايرً/ًكانونًالثانيً
ً
 

   

 

 

 

 

 ( .04 - 0)وا  تو  ( 01 - 0)ا  تو   :المصدر

مة    إنخ لضي حظ  ،(04 – 0)ه ل يكضح ا  تو  وو لت ا  قلنن  ا سلكي  

 إ ق .910ملةلن او ن  ل   449.7اة ضلء مع  لتو  ا خل   ا ل عصلاناأ 

 لن م  في مستكيلأ اةاع  إلنخ لضوذ ك نتة    9102ملةلن او ن  ل   407.9

ملةلن او ن عي ةلسو   ..95 ةلحك إنخ لضلً ، وي ثل ذ ك %...ةلسو   9102  ل 

4.9.%  

 او  مع  اإلنخ لضوليل  نسو  قت تف، اة ضلء فرااى  تو و لق مستكى ا

 مة   صلاناتال ا ل طة في  إنخ لضلً  ا   لك  ا عرةة  ا سعكاي  حةث شاتأ. ىآلمر

+( عوةك )ةقران إت لق م ض اإلنتلج ةةع او   تةامال   نظراً %( 01.9)ةلسو  

 لق مل ة  ا تكتراأ  9102وا تكمف ا  ؤم  إلنتلجال ا ل طي م   شار اوت ور 

ةلسو  إنخ لض ةلغ  ا  ةائر  تلتال ا  ةكاةلاة  في ملطق  ا شرق اةواع،

ةلغ   إنخ لضةلسو  واو   ا ككي   ا ملناأ ا عرةة  ا  تحتةاو   ثم  ،%(07.0)

وج اكني  ، %(4..)ةلسو  إنخ لض  وم لك  ا وحريع،  كل ملا ل %(2) يحكا 

ه ً مع شات في حةع  . ك ً ملا ل %(.)ةلسو  إنخ لض  مصر ا عرةة  واو   مطر
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% 2.2ةلسو   مة   صلاناتا ل ا ل طة انت ل لً في او    ةوةل وج اكني  ا عراق 

  . نن  ةل عل  ا سلةقا نت لع في إنتلجا ل مقل نتة    لق ا ترتةب% 5.5و
 

 16-1الجدولً
9112ًً-9115ًقيمةًصادراتًالنفطًالخامًفيًالدولًاألعضاء،ًًً

 )مليونًدوالر(
9112* 9112 9112 9116 9115ً   

 اإلملناأ    71177 4.1.5 4.2.5 47.07 72279
 ا وحريع    140. .970 902. 49.2 0...
 تكنس     ** ** ** ** **

 ا  ةائر    0.209 00.09 09577 07210 0.424
 ا سعكاي     079201 0.4027 051940 .024.7 054441
 اكني     ** ** ** ** **

   *** ا عراق  4.145 9.127 .4470 59294 5.795
 مطر    ..52 4022 .447 444. .524
 ا ككي     4.954 .511. 4.244 72014 .7.52
  ةوةل    7.0. .9.0 004.4 0.714 .91.4
 مصر   9077 0554 99.1 190. 95.9

 االجماليًًً 612266 962511 646926 449519 415125
 :   تم تقتير مة   صلاناأ ا ل ع في ا تو  اة ضلء  لق ا لحك ا تل ي. ةةلنلأ تقتيري *  

  ا شاري، وةعت ذ ك تم احتسلب ا  عت  ا شاري  ألاعلن تم احتسلب ح م صلاناأ ا ل ع في ا تو  اة ضلء وذ ك ةطرح اإلاتا ك ا شاري مع انتلج ا ل ع ا خل
سلب ا قة   ا تقتيري  ا  كني   خلملأ هل او  ، وةضرب ا  عت  ا شاري  لسعر في ح م ا صلاناأ ا ل طة  ا شاري  تم تقتير مة   ا صلاناأ ا شاري  وملال تم احت

  صلاناأ ا ل ع ا سلكي    لتو  اة ضلء
 .   ق عن ح م ا اتا ك ي كق ح م ا نتلج مع ا ل ع ا خل تشةر ا وةلنلأ ا**  

 .  9191  كمع اة كتروني  ك انة ا ل ع ا عرامة  في نالي  شار يللير ا ا  تكفرة  لق 9102ةةلنلأ  ل  ***     
ً  :المصادر    
ً  .ـًمنظمةًاألقطارًالعربيةًالمصدرةًللبترولًـًاالدارةًاالقتصادية   
ً  .ختلفةًمنًالتقـريرًالشهريًًلمنظمةًأوبكـًأعدادًم   

 

اة ضتتلء ةلةاتعلن ا حقةقةتت   عتتل    لتتو  ا ختتل  يتذهر عن مة تت  صتلاناأ ا تتل ع

        ةعتتتت تعتتتتيلال وفتتتق مخ تتتض ا لتتتلتي ا  حلتتتي اإلج تتتل ي فتتتي ا تتتتو  ا صتتتلل ة ،  9117

ملةتلن او ن فتي  تل   ..41.إ تق  .910ملةتلن او ن  تل   9..4.متع  إنخ ضت مت 

    وا شتتتكل( 05 - 0) ا  تتتتو  ه تتتل يكضتتتح.  %5.4ةلستتتو   إنخ تتتلضمتتتل ي ثتتتل  9102

(0- 07.)   
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12ً-1الجدولً

9112ًً-9115الجاريةًوالحقيقية،ًًقيمةًصادراتًالنفطًالخامًللدولًاألعضاءًباألسعار
 )مليارًدوالر(

ًباألسعارًالجارية 9115باألسعارًالحقيقيةًلعامً ًالسنة
.17.. 305.8 2005 
.45.4 375.1 2006 
.29.. 410.2 2007 
771.1 585.3 2008 
.92.0 352.8 2009 
405.1 450.9 2010 
751.0 624.8 2011 
4...0 702.6 2012 
7.9.1 654.3 2013 
702.. 729.2 2014 
955.1 .02.2 2015 
9.0.0 942.7 2016 
929.. .44.. 9105 
.4..9 449.7 910. 
.41.. 407.9 9102*  

 ةةلنلأ تقتيري *   
 .اةاعلن ا حقةقة  تشةرا ق ا علئتاأ ة كجب مخ ض ا للتي ا  حلي في ا تو  ا صلل ة ، ه ل يلشرهل صلتوق ا لقت ا تو ي :مالحظةً

 :ًالمصدر
 .ـ ملظ   اةمطلن ا عرةة  ا  صتنة  لوترو  ـ ا اانة ا متصلاي 

 

ً(15ً-1)الشكلً
9112ًً-9115الدولًاألعضاءًمنًالنفطًالخام،ًالقيمةًاالَسميةًوالحقيقيةًلصادراتً

ً(9115ًباألسعارًالحقيقيةًلعامًً–مليارًدوالرً)
ً

 
 
 
 
 
 
 
 

ً

 ( .05 – 0)ا  تو   :المصدر
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% 2.2ةلسو   مة   صلاناتا ل ا ل طة انت ل لً في او    ةوةل وج اكني  ا عراق 

  . نن  ةل عل  ا سلةقا نت لع في إنتلجا ل مقل نتة    لق ا ترتةب% 5.5و
 

 16-1الجدولً
9112ًً-9115ًقيمةًصادراتًالنفطًالخامًفيًالدولًاألعضاء،ًًً

 )مليونًدوالر(
9112* 9112 9112 9116 9115ً   

 اإلملناأ    71177 4.1.5 4.2.5 47.07 72279
 ا وحريع    140. .970 902. 49.2 0...
 تكنس     ** ** ** ** **

 ا  ةائر    0.209 00.09 09577 07210 0.424
 ا سعكاي     079201 0.4027 051940 .024.7 054441
 اكني     ** ** ** ** **

   *** ا عراق  4.145 9.127 .4470 59294 5.795
 مطر    ..52 4022 .447 444. .524
 ا ككي     4.954 .511. 4.244 72014 .7.52
  ةوةل    7.0. .9.0 004.4 0.714 .91.4
 مصر   9077 0554 99.1 190. 95.9

 االجماليًًً 612266 962511 646926 449519 415125
 :   تم تقتير مة   صلاناأ ا ل ع في ا تو  اة ضلء  لق ا لحك ا تل ي. ةةلنلأ تقتيري *  

  ا شاري، وةعت ذ ك تم احتسلب ا  عت  ا شاري  ألاعلن تم احتسلب ح م صلاناأ ا ل ع في ا تو  اة ضلء وذ ك ةطرح اإلاتا ك ا شاري مع انتلج ا ل ع ا خل
سلب ا قة   ا تقتيري  ا  كني   خلملأ هل او  ، وةضرب ا  عت  ا شاري  لسعر في ح م ا صلاناأ ا ل طة  ا شاري  تم تقتير مة   ا صلاناأ ا شاري  وملال تم احت

  صلاناأ ا ل ع ا سلكي    لتو  اة ضلء
 .   ق عن ح م ا اتا ك ي كق ح م ا نتلج مع ا ل ع ا خل تشةر ا وةلنلأ ا**  

 .  9191  كمع اة كتروني  ك انة ا ل ع ا عرامة  في نالي  شار يللير ا ا  تكفرة  لق 9102ةةلنلأ  ل  ***     
ً  :المصادر    
ً  .ـًمنظمةًاألقطارًالعربيةًالمصدرةًللبترولًـًاالدارةًاالقتصادية   
ً  .ختلفةًمنًالتقـريرًالشهريًًلمنظمةًأوبكـًأعدادًم   

 

اة ضتتلء ةلةاتعلن ا حقةقةتت   عتتل    لتتو  ا ختتل  يتذهر عن مة تت  صتلاناأ ا تتل ع

        ةعتتتت تعتتتتيلال وفتتتق مخ تتتض ا لتتتلتي ا  حلتتتي اإلج تتتل ي فتتتي ا تتتتو  ا صتتتلل ة ،  9117

ملةتلن او ن فتي  تل   ..41.إ تق  .910ملةتلن او ن  تل   9..4.متع  إنخ ضت مت 

    وا شتتتكل( 05 - 0) ا  تتتتو  ه تتتل يكضتتتح.  %5.4ةلستتتو   إنخ تتتلضمتتتل ي ثتتتل  9102

(0- 07.)   
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12ً-1الجدولً

9112ًً-9115الجاريةًوالحقيقية،ًًقيمةًصادراتًالنفطًالخامًللدولًاألعضاءًباألسعار
 )مليارًدوالر(

ًباألسعارًالجارية 9115باألسعارًالحقيقيةًلعامً ًالسنة
.17.. 305.8 2005 
.45.4 375.1 2006 
.29.. 410.2 2007 
771.1 585.3 2008 
.92.0 352.8 2009 
405.1 450.9 2010 
751.0 624.8 2011 
4...0 702.6 2012 
7.9.1 654.3 2013 
702.. 729.2 2014 
955.1 .02.2 2015 
9.0.0 942.7 2016 
929.. .44.. 9105 
.4..9 449.7 910. 
.41.. 407.9 9102*  

 ةةلنلأ تقتيري *   
 .اةاعلن ا حقةقة  تشةرا ق ا علئتاأ ة كجب مخ ض ا للتي ا  حلي في ا تو  ا صلل ة ، ه ل يلشرهل صلتوق ا لقت ا تو ي :مالحظةً

 :ًالمصدر
 .ـ ملظ   اةمطلن ا عرةة  ا  صتنة  لوترو  ـ ا اانة ا متصلاي 

 

ً(15ً-1)الشكلً
9112ًً-9115الدولًاألعضاءًمنًالنفطًالخام،ًالقيمةًاالَسميةًوالحقيقيةًلصادراتً

ً(9115ًباألسعارًالحقيقيةًلعامًً–مليارًدوالرً)
ً

 
 
 
 
 
 
 
 

ً

 ( .05 – 0)ا  تو   :المصدر
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 ةیبرعلا لودلا يف ةقاطلاو طفنلا كالھتسا تاروطت :اثلاث

 لودلا يف ةقاطلا كالھتسا تاروطت نع ةلماش ةروص ةیلاتلا تارقفلا مدقت

 لودلا يف ةقاطلا كالھتسا ضارعتسإ متی ثیح ،2019-2015 ةرتفلا لالخ ةیبرعلا

 متیس امك ،ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا ىلع ءوضلا ءاقلإ مث ،لكك ةیبرعلا

 راعسأ اھتدھش يتلا تاروطتلاو ،لودلا هذھ يف ةقاطلا مادختسا ةفاثك روطت لوانت

   .2019 ماع يف ءاضعألا لودلل ةیلحملا قاوسألا يف ةیلورتبلا تاجتنملا

 
 ةیبرعلا لودلا يلامجإ -1

 درفلا بیصن طسوتمو ةقاطلا كالھتسا يلامجإ 1-1
 جتانلا :يھو ،ةیساسأ لماوع ةثالثب ةماع ةروصب ةقاطلا كالھتسا رثأتی

 ةحمل يلی امیفو .ةیلحملا قاوسألا يف ةقاطلا راعسأو ،ناكسلا ددع ،يلامجإلا يلحملا

  .ةیبرعلا لودلا يف لماوعلا هذھ نع

 
 :يلامجإلا يلحملا جتانلا -1

 ىــلإ 2019 ماعل دحوملا يبرعلا يداصتقالا ریرقتلا يف ةدراولا تانایبلا ریشت

 لدــعمب عــفترا دــق ةــیبرعلا لودــلا يــف ةــیراجلا راعــسألاب يلاــمجإلا يلحملا جتانلا نأ

 راــیلم 2450.8 يلاوــح نــم دادزا ثــیح 2018-2015 ةرــتفلا لالــخ ایونس 3.1%

 ماــع يــف يــكیرمأ رالود راــیلم 2682.7 يلاوــح ىــلإ 2015 ماع يف يكیرمأ رالود

 ماــع يــف لجــس دــق ةــیراجلا راعــسألاب يلاــمجإلا يــلحملا جتاــنلا نأ ظــحالیو .2018

 نأ دــعب كــلذو ،2017 ماع يف %2.8 عم ةنراقملاب %8 براق اظوحلم اومن 2018

 ماــع يــف %12.3 لدــعمبو 2016 ماــع يــف %1.4 لدــعمب اــعجارت جتاــنلا اذــھ دھش

2015. 

 يلامجإلا يلحملا جتانلا يف يعلسلا جاتنإلا تاعاطقل ةیبسنلا ةیمھألا تدادزاو

 كــلذو ،2018 ماــع يــف %50 ىــلإ 2017 ماــع يــف %46.9 نــم ةیبرعلا لودلا يف
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 تــقولا يــفو .%26.8 ىــلإ %22 نــم ةیجارختسالا تاعانصلا ةصح عافترا ببسب

 .%48.3 ىلإ %52.1 نم تامدخلا تاعاطق ةصح تعجارت ھسفن

 ةــیبرعلا لودــلا يــف يلاــمجإلا يــلحملا جتانلا نم درفلا ةصح طسوتم عجارتو

 رالود 6490 نــم دــحوملا يــبرعلا يداصتقالا ریرقتلا تانایب بسح ةیراجلا راعسألاب

 ةروــصب عــفترا مــث ،2016 ماع يف يكیرمأ رالود 6263 ىلإ 2015 ماع يف يكیرمأ

 ،2018 ماــع يف يكیرمأ رالود 6651 ىلإ مث 2017 ماع يف 6288 ىلإ لصیل ةفیفط

 طسوتم ةیحان نم امأ .2014 ماع يف يكیرمأ رالود 7567 ناك طسوتملا اذھ نأ املع

 يــف ةــصحلا هذــھ تــعفترا دقف ةتباثلا راعسألاب يلامجإلا يلحملا جتانلا نم درفلا ةصح

 لودــلا هذــھ يف ةصحلا هذھ يف ومنلا لدعم غلب ثیح ،ةلود ةرشع عبرأ يف 2018 ماع

 رــصم ،)%5( رــئازجلا ،)%6.1( اــیبیل ،)%6.4( ایروــس ،)%6.7( رــطق :يــلی امك

 سنوت ،)%1.5( نامُع ،)%1.6( يتوبیج ،)%1.8( نانبل ،)%1.9( برغملا ،)3%(

 ةیدوعـــسلاو ،)%0.3( رـــمقلا ،)%0.4( تاراـــمإلا ،)%0.5( اـــیناتیروم ،)1.3%(

 راعسألاب يلامجإلا يلحملا جتانلا نم درفلا ةصح تعجارت ھسفن تقولا يفو .)0.1%(

 :يــلی اــمك لودــلا هذــھ يــف ةصحلا هذھ يف عجارتلا لدعم غلب ثیح لود عبس يف ةتباثلا

 تـــیوكلا ،)%2( نیطـــسلف ،)%3.3( قارـــعلا ،)%6.5( نمیـــلا ،)%7.4( نادوــسلا

  .)%0.6( ندرألاو ،)%1.4( نیرحبلا ،)1.6%(

 يلاــمجإلا يــلحملا جتاــنلا نــم درــفلا ةــصح اــھیف تزواــجت لود ناــمث دجوتو

 رالود 74393( رــطق :يــھ لودلا هذھو ،2018 ماع يف ةیبرعلا لودلل ماعلا طسوتملا

 ،)يــكیرمأ رالود 31042( تــیوكلا ،)يــكیرمأ رالود 43641( تاراــمإلا ،)يــكیرمأ

 ناـــمُع ،)يـــكیرمأ رالود 23270( ةیدوعـــسلا ،)يـــكیرمأ رالود 24368( نیرـــحبلا

 رالود 6660( اــیبیلو ،)يــكیرمأ رالود 14740( ناــنبل ،)يــكیرمأ رالود 17231(

  .)يكیرمأ

 جتاــنلا نــم درــفلا بیــصن اــھیف زواــجتی مــل يــتلا ةــیبرعلا لودلا عیزوت نكمیو

 ىــلوألا ةــئفلا نمــضتتو ،نیــتئف ىــلإ ةــیبرعلا لودــلل ماــعلا طسوتملا يلامجإلا يلحملا
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 ةیبرعلا لودلا يف ةقاطلاو طفنلا كالھتسا تاروطت :اثلاث

 لودلا يف ةقاطلا كالھتسا تاروطت نع ةلماش ةروص ةیلاتلا تارقفلا مدقت

 لودلا يف ةقاطلا كالھتسا ضارعتسإ متی ثیح ،2019-2015 ةرتفلا لالخ ةیبرعلا

 متیس امك ،ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا ىلع ءوضلا ءاقلإ مث ،لكك ةیبرعلا

 راعسأ اھتدھش يتلا تاروطتلاو ،لودلا هذھ يف ةقاطلا مادختسا ةفاثك روطت لوانت

   .2019 ماع يف ءاضعألا لودلل ةیلحملا قاوسألا يف ةیلورتبلا تاجتنملا

 
 ةیبرعلا لودلا يلامجإ -1

 درفلا بیصن طسوتمو ةقاطلا كالھتسا يلامجإ 1-1
 جتانلا :يھو ،ةیساسأ لماوع ةثالثب ةماع ةروصب ةقاطلا كالھتسا رثأتی

 ةحمل يلی امیفو .ةیلحملا قاوسألا يف ةقاطلا راعسأو ،ناكسلا ددع ،يلامجإلا يلحملا

  .ةیبرعلا لودلا يف لماوعلا هذھ نع

 
 :يلامجإلا يلحملا جتانلا -1

 ىــلإ 2019 ماعل دحوملا يبرعلا يداصتقالا ریرقتلا يف ةدراولا تانایبلا ریشت

 لدــعمب عــفترا دــق ةــیبرعلا لودــلا يــف ةــیراجلا راعــسألاب يلاــمجإلا يلحملا جتانلا نأ

 راــیلم 2450.8 يلاوــح نــم دادزا ثــیح 2018-2015 ةرــتفلا لالــخ ایونس 3.1%

 ماــع يــف يــكیرمأ رالود راــیلم 2682.7 يلاوــح ىــلإ 2015 ماع يف يكیرمأ رالود

 ماــع يــف لجــس دــق ةــیراجلا راعــسألاب يلاــمجإلا يــلحملا جتاــنلا نأ ظــحالیو .2018

 نأ دــعب كــلذو ،2017 ماع يف %2.8 عم ةنراقملاب %8 براق اظوحلم اومن 2018

 ماــع يــف %12.3 لدــعمبو 2016 ماــع يــف %1.4 لدــعمب اــعجارت جتاــنلا اذــھ دھش

2015. 

 يلامجإلا يلحملا جتانلا يف يعلسلا جاتنإلا تاعاطقل ةیبسنلا ةیمھألا تدادزاو

 كــلذو ،2018 ماــع يــف %50 ىــلإ 2017 ماــع يــف %46.9 نــم ةیبرعلا لودلا يف
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 تــقولا يــفو .%26.8 ىــلإ %22 نــم ةیجارختسالا تاعانصلا ةصح عافترا ببسب

 .%48.3 ىلإ %52.1 نم تامدخلا تاعاطق ةصح تعجارت ھسفن

 ةــیبرعلا لودــلا يــف يلاــمجإلا يــلحملا جتانلا نم درفلا ةصح طسوتم عجارتو

 رالود 6490 نــم دــحوملا يــبرعلا يداصتقالا ریرقتلا تانایب بسح ةیراجلا راعسألاب

 ةروــصب عــفترا مــث ،2016 ماع يف يكیرمأ رالود 6263 ىلإ 2015 ماع يف يكیرمأ

 ،2018 ماــع يف يكیرمأ رالود 6651 ىلإ مث 2017 ماع يف 6288 ىلإ لصیل ةفیفط

 طسوتم ةیحان نم امأ .2014 ماع يف يكیرمأ رالود 7567 ناك طسوتملا اذھ نأ املع

 يــف ةــصحلا هذــھ تــعفترا دقف ةتباثلا راعسألاب يلامجإلا يلحملا جتانلا نم درفلا ةصح

 لودــلا هذــھ يف ةصحلا هذھ يف ومنلا لدعم غلب ثیح ،ةلود ةرشع عبرأ يف 2018 ماع

 رــصم ،)%5( رــئازجلا ،)%6.1( اــیبیل ،)%6.4( ایروــس ،)%6.7( رــطق :يــلی امك

 سنوت ،)%1.5( نامُع ،)%1.6( يتوبیج ،)%1.8( نانبل ،)%1.9( برغملا ،)3%(

 ةیدوعـــسلاو ،)%0.3( رـــمقلا ،)%0.4( تاراـــمإلا ،)%0.5( اـــیناتیروم ،)1.3%(

 راعسألاب يلامجإلا يلحملا جتانلا نم درفلا ةصح تعجارت ھسفن تقولا يفو .)0.1%(

 :يــلی اــمك لودــلا هذــھ يــف ةصحلا هذھ يف عجارتلا لدعم غلب ثیح لود عبس يف ةتباثلا

 تـــیوكلا ،)%2( نیطـــسلف ،)%3.3( قارـــعلا ،)%6.5( نمیـــلا ،)%7.4( نادوــسلا

  .)%0.6( ندرألاو ،)%1.4( نیرحبلا ،)1.6%(

 يلاــمجإلا يــلحملا جتاــنلا نــم درــفلا ةــصح اــھیف تزواــجت لود ناــمث دجوتو

 رالود 74393( رــطق :يــھ لودلا هذھو ،2018 ماع يف ةیبرعلا لودلل ماعلا طسوتملا

 ،)يــكیرمأ رالود 31042( تــیوكلا ،)يــكیرمأ رالود 43641( تاراــمإلا ،)يــكیرمأ

 ناـــمُع ،)يـــكیرمأ رالود 23270( ةیدوعـــسلا ،)يـــكیرمأ رالود 24368( نیرـــحبلا

 رالود 6660( اــیبیلو ،)يــكیرمأ رالود 14740( ناــنبل ،)يــكیرمأ رالود 17231(

  .)يكیرمأ

 جتاــنلا نــم درــفلا بیــصن اــھیف زواــجتی مــل يــتلا ةــیبرعلا لودلا عیزوت نكمیو

 ىــلوألا ةــئفلا نمــضتتو ،نیــتئف ىــلإ ةــیبرعلا لودــلل ماــعلا طسوتملا يلامجإلا يلحملا
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 رالود 3000 نــع يلاــمجإلا يــلحملا جتاــنلا نــم درــفلا بیــصن اــھیف لقی يتلا لودلا

 رــصم ،)يــكیرمأ رالود 2868( نیطــسلف :يــھو لود ناــمث ىــلع لمتشتو ،يكیرمأ

 رالود 1431( رــمقلا ،)يــكیرمأ رالود 1917( يتوــبیج ،)يــكیرمأ رالود 2579(

 ،)يــكیرمأ رالود 1303( اــیناتیروم ،)يــكیرمأ رالود 1342( ایروــس ،)يــكیرمأ

 يــھف ةیناثلا ةئفلا امأ .)يكیرمأ رالود 277( نمیلاو ،)يكیرمأ رالود 846( نادوسلا

 رالود 3000 يلاــمجإلا يــلحملا جتاــنلا نــم درــفلا بیــصن اــھیف زواــجتی يــتلا لودلا

 ،لود تس ةئفلا هذھ نمضتتو ،ةیبرعلا لودلل ماعلا طسوتملا نود ىقبی نكلو يكیرمأ

 ندرألا ،)يــكیرمأ رالود 4188( رــئازجلا ،)يــكیرمأ رالود 5339( قارــعلا :يھو

 رالود 3364( برــغملاو ،)يــكیرمأ رالود 3445( سنوت ،)يكیرمأ رالود 4101(

 .)1/16( لكشلا .)يكیرمأ

 16 -1 لكشلا
 ةیراجلا راعسألاب يلامجإلا يلحملا جتانلا نم درفلا ةصح طسوتم

 2018 -2015 ،ةیبرعلا لودلا يف
 )يكیرمأ رالود(

 
 .9120 ،دحوملا يبرعلا يداصتقالا ریرقتلا :ردصملا     

 

 2019 ربمــسید /لوألا نوناــك 20 يــف ةروــشنملا يلودلا كنبلا تانایب ریشتو

 نأ ىــلإ 2010 ماــعل ةــتباثلا راعسألاب ةیبرعلا لودلا يف يلامجإلا يلحملا جتانلا لوح

 ىــلإ لــصیل 2018-2015 ةرــتفلا لالــخ ایونــس %2.1 لدــعمب عــفترا دق  جتانلا اذھ
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 رالود راــیلم 2546.6 عــم ةــنراقملاب 2018 ماــع يف يكیرمأ رالود رایلم 2708.7

 لالــخ جتاــنلا اذھ اھیف عفترا دقف ءاضعألا لودلا ةیحان نمو .2015 ماع يف يكیرمأ

 ماــع يــف يكیرمأ رالود رایلم 2101.6 نم دادزیل ایونس %2.1 لدعمب اھسفن ةرتفلا

 ةــیبرعلا لودــلا يــف اــمأ .2018 ماــع يــف يــكیرمأ رالود رایلم 2240.1 ىلإ 2015

 راــیلم 468.6 ىــلإ لــصو ذإ ایونــس %1.7 لدعمب جتانلا اذھ اھیف عفترا دقف ىرخألا

 ماــع يــف يــكیرمأ رالود راــیلم 444.9 عــم ةنراقملاب 2018 ماع يف يكیرمأ رالود

 .)1/17( لكشلا .)2015

 17 -1 لكشلا
 2010 ماعل ةتباثلا راعسألاب ةیبرعلا لودلا يف يلامجإلا يلحملا جتانلا

 )يكیرمأ رالود رایلم(

 
 ta Base, 20/12/2019Bank Da World:ردصملا    

 

 ددــع نأــب 2019 ماــعل دــحوملا يــبرعلا يداــصتقالا رــیرقتلا تانایب دیفت :ناكسلا -2

 2018-2015 ةرــتفلا لالــخ ایونس %2.2 لدعمب عفترا دق ةیبرعلا لودلا يف ناكسلا

 يــف ةمــسن نوــیلم 267 يلاوــح مھنــم ،ةمــسن نویلم 415 براقی ام ىلإ لصو ثیح

 .ءاضعألا لودلا

 نأ ىــلإ 2019 ماــعل دــحوملا يــبرعلا يداــصتقالا رــیرقتلا تاــنایب ریشت :راعسألا -3

 يــسایقلا مقرــلا يــف رــیغتلا لدــعم طــسوتمب اــساقم ةــیبرعلا لودــلا يــف مخضتلا لدعم
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 رالود 3000 نــع يلاــمجإلا يــلحملا جتاــنلا نــم درــفلا بیــصن اــھیف لقی يتلا لودلا

 رــصم ،)يــكیرمأ رالود 2868( نیطــسلف :يــھو لود ناــمث ىــلع لمتشتو ،يكیرمأ

 رالود 1431( رــمقلا ،)يــكیرمأ رالود 1917( يتوــبیج ،)يــكیرمأ رالود 2579(

 ،)يــكیرمأ رالود 1303( اــیناتیروم ،)يــكیرمأ رالود 1342( ایروــس ،)يــكیرمأ
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 ةیراجلا راعسألاب يلامجإلا يلحملا جتانلا نم درفلا ةصح طسوتم

 2018 -2015 ،ةیبرعلا لودلا يف
 )يكیرمأ رالود(

 
 .9120 ،دحوملا يبرعلا يداصتقالا ریرقتلا :ردصملا     

 

 2019 ربمــسید /لوألا نوناــك 20 يــف ةروــشنملا يلودلا كنبلا تانایب ریشتو

 نأ ىــلإ 2010 ماــعل ةــتباثلا راعسألاب ةیبرعلا لودلا يف يلامجإلا يلحملا جتانلا لوح
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 رالود راــیلم 2546.6 عــم ةــنراقملاب 2018 ماــع يف يكیرمأ رالود رایلم 2708.7

 لالــخ جتاــنلا اذھ اھیف عفترا دقف ءاضعألا لودلا ةیحان نمو .2015 ماع يف يكیرمأ

 ماــع يــف يكیرمأ رالود رایلم 2101.6 نم دادزیل ایونس %2.1 لدعمب اھسفن ةرتفلا

 ةــیبرعلا لودــلا يــف اــمأ .2018 ماــع يــف يــكیرمأ رالود رایلم 2240.1 ىلإ 2015
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 )يكیرمأ رالود رایلم(
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 ددــع نأــب 2019 ماــعل دــحوملا يــبرعلا يداــصتقالا رــیرقتلا تانایب دیفت :ناكسلا -2

 2018-2015 ةرــتفلا لالــخ ایونس %2.2 لدعمب عفترا دق ةیبرعلا لودلا يف ناكسلا

 يــف ةمــسن نوــیلم 267 يلاوــح مھنــم ،ةمــسن نویلم 415 براقی ام ىلإ لصو ثیح
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 يــسایقلا مقرــلا يــف رــیغتلا لدــعم طــسوتمب اــساقم ةــیبرعلا لودــلا يــف مخضتلا لدعم
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 ىلإ مث 2016 ماع يف %7 ىلإ 2015 ماع يف %6.2 نم عفترا دق كلھتسملا راعسأل

 .2018 ماع يف %7.9 غلبیل الیلق اھدعب طبھو ،2017 ماع يف 8.1%

 ةیبرعلا لودلا يف ةیلحملا قاوسألا يف ةیلورتبلا تاجتنملا راعسأ ةیحان نم امأ

 نــم لود ســمخ اــھنم ،2019 ماــع يف اھراعسأ لیدعتل ةلود ةرشع ىدحإ تدمع دقف

 اضیأ تماق امك .رصمو ،رطق ،ایروس ،ةیدوعسلا ،تارامإلا :يھو ،ءاضعألا لودلا

 :يــھو ،اــھیف ةــیلورتبلا تاــجتنملا راعــسأ لیدــعتب ءاــضعألا ریغ لودلا نم لود تس

 .نمیلاو ،برغملا ،نانبل ،نیطسلف ،نامُع ،ندرألا
 

 ردصملا قفو ةقاطلا كالھتسا 1-2

 لالخ ایونس %1.6 لدعمب ةیبرعلا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ عفترا

 نیتنسلا يف عافترالا ىلإ داع دق كالھتسالا اذھ نأ ظحالیو .2019-2015 ةرتفلا

 )ي ن م ب( مویلا يف طفن ئفاكم لیمرب نویلم 14.5 نم صلقت نأ دعب نیتریخألا

 كالھتسالا اذھ عفتراو .2017 ماع يف ي ن م ب نویلم 14.4 ىلإ 2016 ماع يف

 نأ عقوتی امك ،ي ن م ب نویلم 14.8 ىلإ لصیل 2018 ماع يف %2.7 لدعمب

  .ي ن م ب نویلم 15.3 غلبیل 2019 ماع يف %3.2 لدعمب عفتری

 %1.5 لدعمب اھیف ةقاطلا كالھتسا عفترا دقف ءاضعألا لودلا ةیحان نمو

 يف ي ن م ب نویلم 12.7 يلاوح نم دادزا ثیح 2019-2015 ةرتفلا لالخ ایونس

 ةیقب ةیحان نم امأ .2019 ماع يف ي ن م ب نویلم 13.5 ىلإ لصیل 2015 ماع

 م ب فلأ 1653 نم عفتریل ایونس %2 لدعمب كالھتسالا اذھ امن دقف ةیبرعلا لودلا

    .2019 ماع يف ي م ب فلأ 1790 ىلإ 2015 ماع يف ي ن

 يعیبطلا زاغلاو طفنلا رداصم ىلع لماك ھبش ادامتعا ةیبرعلا لودلا دمتعتو

 ةقاطلا كالھتسا يلامجإ نم %97.9 ىلإ رداصملا هذھ ةصح لصت نأ عقوتی ثیح

 ةیحان نم ىلوألا ةبترملا يف يعیبطلا زاغلا يتأیو .2019 ماع يف لودلا هذھ يف

 )%50.5( فصن نم رثكأ ھتصح تزواجت ثیح ةقاطلا كالھتسا يلامجإ يف ھتصح

 ھتصح غلبت نأ عقوتیو ،2018 ماع يف ةیبرعلا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ
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 طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا ةصح يف رمتسم عجارت لصحو .2019 ماع يف 50.6%

 هذھ تضفخنا ذإ 2019-2015 ةرتفلا لالخ ةقاطلا كالھتسا يلامجإ يف ماخلا

 ىقبت نأ عقوتیو ،2018 ماع يف %47.3 ىلإ 2015 ماع يف %49.3 نم ةصحلا

 نم محفلا ةصح تعفترا ھسفن تقولا يفو .2019 ماع يف ابیرقت ىوتسملا اذھ دنع

 اذھ دنع رقتست نأ عقوتیو ،2018 ماع يف %1.4 ىلإ 2015 ماع يف 1.2%

 تغلب ةطیسب ةمھاسم ةیئامورھكلا ةقاطلا مھاستو .2019 ماع يف ابیرقت ىوتسملا

0.7%.  

 يف يعیبطلا زاغلا ةصح يف ایجیردت اومن 2019-2015 ةرتفلا تدھشو

 يف %51.5 نم ةصحلا هذھ تعفترا ذإ ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ

 ماع يف %53.6 ىلإ لصت نأ عقوتیو ،2018 ماع يف %53.5 ىلإ 2015 ماع

 %47.3 نم ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا ةصح تعجارت لباقملا يفو .2019

 نم %1.3 زواجتت ال ةصح اعم ةیئامورھكلا ةقاطلاو محفلا يطغیو .%45.2 ىلإ

  .ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ

 دست ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا لازت امف ىرخألا ةیبرعلا لودلا يف امأ

 عجارت نم مغرلا ىلع كلذو ،لودلا هذھ يف ةقاطلا كالھتسا نم ربكألا ءزجلا

 لصت نأ عقوتیو ،2018 ماع يف %63.2 ىلإ 2015 ماع يف %64.3 نم امھتصح

 زاغلا ةصح يف اومن 2019-2015 ةرتفلا تدھشو .2019 ماع يف %63.1 ىلإ

 نم ةصحلا هذھ تعفترا ذإ لودلا هذھ يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ يف يعیبطلا

 ةصحلا هذھ عفترت نأ عقوتیو ،2018 ماع يف %28.2 ىلإ 2015 ماع يف 27.8%

 ةیئامورھكلا ةقاطلا يطغت امك ،%6.9 محفلا يطغیو .2019 ماع يف %28.3 ىلإ

 )18 -1( لكشلا .2019 ماع يف لودلا هذھ يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ نم 1.7%

 .)18-1( لودجلاو
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 ىلإ مث 2016 ماع يف %7 ىلإ 2015 ماع يف %6.2 نم عفترا دق كلھتسملا راعسأل
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 :يــھو ،اــھیف ةــیلورتبلا تاــجتنملا راعــسأ لیدــعتب ءاــضعألا ریغ لودلا نم لود تس

 .نمیلاو ،برغملا ،نانبل ،نیطسلف ،نامُع ،ندرألا
 

 ردصملا قفو ةقاطلا كالھتسا 1-2
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 18 -1 لكشلا
 2019 ماع يف ةیبرعلا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا لكیھ

)%( 

 
  .تامولعملا كنب ،)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا 
 

 18-1 لودجلا
   2019 -2015 ،ةیبرعلا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا

( موی /طفن ئفاكم لیمرب فلأ ) 
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 لالخ ةیبرعلا لودلا يف ةقاطلا نم درفلا كالھتسال ماعلا طسوتملا ضفخناو

 13 ىلإ 2015 ماع يف )ن م ب( طفن ئفاكم لیمرب 13.5 نم 2019-2015 ةرتفلا

 ن م ب 18.5 نم ءاضعألا لودلا يف طسوتملا اذھ ضفخناو .2019 ماع يف ن م ب

 يف ءاضعألا ریغ ىرخألا ةیبرعلا لودلا يف طسوتملا اذھ ظفاحو .ن م ب 17.8 ىلإ

 .ن م ب 4.4 وھو ،2015 ماع يف ادئاس ناك يذلا ھسفن طسوتملا ىلع 2019 ماع

 لودلا يف ةقاطلا نم درفلا كالھتسا لدعم )19 -1( لودجلاو )19 -1( لكشلا نیبیو

 .2019و 2015 يماع يف ةیبرعلا

 19 -1 لكشلا
 2019و 2015 يماع لالخ ةیبرعلا لودلا يف ةقاطلا نم درفلا كالھتسا لدعم روطت

 )طفن ئفاكم لیمرب(

 
  .تامولعملا كنب ،)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا
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 18 -1 لكشلا
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 18-1 لودجلا
   2019 -2015 ،ةیبرعلا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا

( موی /طفن ئفاكم لیمرب فلأ ) 
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 19-1 لودجلا
 2019و 2015 يماعل ةیبرعلا لودلا يف ةقاطلا نم درفلا كالھتسا لدعم

ةنس /طفن ئفاكم لیمرب )  ) 

 
 

 يف ملاعلا يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ نم %5.3 ةیبرعلا لودلا ةصح تغلبو

 ةیمانلا لودلل %47.1 لباقم %40.9 ةیعانصلا لودلا ةصح تغلب امنیب ،2018 ماع

 .)20 -1( لكشلا .قباسلا يتیفوسلا داحتالا لودل %6.7و

57 
 

 

 20 -1 لكشلا
 2018 ماع يف ىرخألا ةیلودلا تاعومجملاو ةیبرعلا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا

)%( 
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 يعیبطلا زاغلا 1-2-1

 2019-2015 ةرتفلا لالخ ةیبرعلا لودلا يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا مستا

 رادقمبو 2015 ماع يف ي ن م ب فلأ 532.1 غلب سوملم رادقمب دادزا ذإ تابلقتلاب

 يف ي ن م ب فلأ 122.1 رادقمب عجارت مث ،2016 ماع يف ي ن م ب فلأ 138.4

 عقوتیو .2018 ماع يف ي ن م ب فلأ 460.6 رادقمب دایدزالا ىلإ داعو ،2017 ماع

 فلأ 7747 غلبیل 2019 ماع يف ي ن م ب فلأ 259.4 رادقمب ھكالھتسا عفتری نأ

  .2019 ماع يف ي ن م ب

 لودلا نمض يعیبطلا زاغلل يسیئرلا كلھتسملا يھ ءاضعألا لودلا ربتعتو

 لودلا كالھتسا يلامجإ نم %93.4 ىلإ ءاضعألا لودلا ةصح تلصو ذإ ةیبرعلا

 ماع يف %93.5 غلبتل الیلق ةصحلا هذھ عفترت نأ عقوتیو ،2018 ماع يف ةیبرعلا

2019.  
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2019.  
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 زاغلا نم ملاعلا كالھتسا يلامجإ نم %11.3 ةیبرعلا لودلا تكلھتساو

 %15.1 لباقم %45.5 ةیعانصلا لودلا ةصح تغلبو ،2018 ماع يف يعیبطلا

 .)21 -1( لكشلا .ةیمانلا لودلل %28.1و قباسلا يتیفوسلا داحتالا لودل
 

 21 -1 لكشلا
 ىرخألا ةیلودلا تاعومجملاو ةیبرعلا لودلا يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا

 2018 ماع يف 
)%( 
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    ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا 1-2-2

 ةیبرعلا لودلا يف ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا كالھتسا عفتری نأ عقوتی

 عجارت نأ دعب كلذو ،ي ن م ب نویلم 7.2 ىلإ لصیل %3 لدعمب 2019 ماع يف

 .ي ن م ب نییالم 7 نع الیلق وبری ام لجس ثیح 2018 ماع يف %1.8 لدعمب

 مدختسملا ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا نم ربكألا ءزجلا ءاضعألا لودلا كلھتستو

 هذھ عفترت نأ عقوتیو ،2018 ماع يف %84.2 اھتصح تغلب ثیح ةیبرعلا لودلا يف

 .2019 ماع يف %84.4 ىلإ ةصحلا
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 تاجتنملا كالھتسال يبسنلا عیزوتلا ىلع تاریغتلا ضعب أرط ھنأ ظحالیو

 ةصح عفترت نأ عقوتی ثیح 2019-2015 ةرتفلا لالخ ةیبرعلا لودلا يف ةیلورتبلا

 ةصحو ،2019 ماع %8.1 ىلإ 2015 ماع %7.9 نم لیسملا يعیبطلا زاغلا نم لك

 نم نیسوریكلا ةصح ضفخنت نأ عقوتی امنیب ،%6.8 ىلإ %6.7 نم تارئاطلا دوقو
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  .2019و 2015 يماع ةیبرعلا لودلا

 22 -1 لكشلا
  ةیبرعلا لودلا يف ةیلورتبلا تاجتنملا كالھتسال يبسنلا عیزوتلا

 2019-2015 يماع يف
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 زاغلا نم ملاعلا كالھتسا يلامجإ نم %11.3 ةیبرعلا لودلا تكلھتساو
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 21 -1 لكشلا
 ىرخألا ةیلودلا تاعومجملاو ةیبرعلا لودلا يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا

 2018 ماع يف 
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 يف ملاعلا يف طفنلا كالھتسا يلامجإ نم %7.5 ةیبرعلا لودلا ةصح تغلبو

 ةیمانلا لودلل %41.1 لباقم %47.3 ةیعانصلا لودلا ةصح تغلبو ،2018 ماع

 .)23 -1( لكشلا .قباسلا يتیفوسلا داحتالا لودل %4.1و
 

 23 -1 لكشلا
 ىرخألا ةیلودلا تاعومجملاو ةیبرعلا لودلا يف طفنلا كالھتسا

 2018 ماع يف
)%( 
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 محفلا 1-2-3
       ةرتفلا لالخ ةسوملم تابلقت ةیبرعلا لودلا يف محفلا كالھتسا دھش

 يف %7.4 لدعمب عفترا مث 2015 ماع يف %11.5 لدعمب دادزا ذإ 2015-2019

 لدعمب دعاصتو داع مث ،2017 ماع يف %8.1 لدعمب صلقت اھدعبو ،2016 ماع

 ماع يف %0.9 زواجتی ال لیئض لدعمب عفتری نأ عقوتیو .2018 ماع يف 27.2%

 ءاضعألا لودلا يف ي ن م ب فلأ 87 اھنم ،ي ن م ب فلأ 210ىلإ لصیل 2019

 .ىرخألا ةیبرعلا لودلا يف ي ن م ب فلأ 123و
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 محفلا نم ملاعلا كالھتسا يلامجإ نم %0.3 نم لقأ ةیبرعلا لودلا تكلھتساو

 ةیعانصلا لودلل %22.8 لباقم %73.3 ةیمانلا لودلا ةصح تغلبو ،2018 ماع يف

 .قباسلا يتیفوسلا داحتالا لودل %3.6و
 

 ةیئامورھكلا ةقاطلا 1-2-4

 حشل ارظن ةیئامورھكلا ةقاطلا نم ةدودحم تایمك ةیبرعلا لودلا كلھتست

 لودلا كالھتسا يلامجإ غلبو .ةیئابرھكلا ةقاطلا جاتنإل ةمزاللا ةیئاملا رداصملا

 اھنم ،2019و 2018 يماع يف ي ن م ب فلأ 113 ةیئامورھكلا ةقاطلا نم ةیبرعلا

 ةیبرعلا لودلا يف ي ن م ب فلأ 30و ءاضعألا لودلا يف ي ن م ب فلأ 83

  .ىرخألا

 ةقاطلا نم ملاعلا كالھتسا يلامجإ نم %0.6 ةیبرعلا لودلا تكلھتساو

 %33.9 لباقم %59.7 ةیمانلا لودلا ةصح تغلبو ،2018 ماع يف ةیئامورھكلا

 .قباسلا يتیفوسلا داحتالا لودل %5.8و ةیعانصلا لودلل
 

 ءاضعألا راطقألا يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ .2

  درفلا بیصن طسوتمو ةقاطلا كالھتسا يلامجإ 2-1

 ماع يف %0.4 لدعمب ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا صلقت نأ دعب

 ثیح ومنلا كالھتسالا اذھ دواع ،ي ن م ب نویلم 12.8 براقی ام ىلإ لصیل 2017

 نأ ھل عقوتیو ،ي ن م ب نویلم 13.1 غلبیل 2018 ماع يف %2.4 لدعمب عفترا

 ةدایزب يأ ،ي ن م ب نویلم 13.5 ىلإ لصیل 2019 ماع يف %3.4 لدعمب دادزی

 ،لود تس نم ةیسیئر ةروصب ةدایزلا هذھ تءاجو .ي ن م ب فلأ 442 اھمجح

 ،)ي ن م ب فلأ 69.3( تارامإلا ،)ي ن م ب فلأ 164.4( ةیدوعسلا :يھو

 فلأ 38.8( رطق ،)ي ن م ب فلأ 53.3( رصم ،)ي ن م ب فلأ 60.4( رئازجلا

 ةقاطلا كالھتسا عفتری نأ عقوتیو .)ي ن م ب فلأ 33.5( قارعلاو ،)ي ن م ب

 6.8( سنوت ،)ي ن م ب فلأ 9.3( تیوكلا :يھو ،لود عبرأ يف ةدودحم ةروصب
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 .)ي ن م ب فلأ 1.3( ایروسو ،)ي ن م ب فلأ 5.1( نیرحبلا ،)ي ن م ب فلأ

 حضویو .ي ن م ب فلأ 0.7 رادقمب ایبیل يف ةقاطلا كالھتسا ضفخنی نأ عقوتی امك

 يماع يف ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا )20 -1( لودجلاو )24 -1( لكشلا

 .2019و 2015

 24 -1 لكشلا
 2019و 2015 يماع يف ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا

 )موی / طفن ئفاكم لیمرب فلأ(

 
 .تامولعملا كنب ،لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا  

 20-1 لودجلا 
     2019-2015 ،ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا

( موی /طفن ئفاكم لیمرب فلأ ) 
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 لودلا يف ةقاطلا نم درفلا كالھتسال ماعلا طسوتملا يف يلزانتلا هاجتالا رمتسا

 لیمرب 18.5 نم طسوتملا اذھ ضفخنإ ثیح 2019-2015 ةرتفلا لالخ ءاضعألا

 نكمیو .2019 ماع يف ن م ب 17.8 ىلإ 2015 ماع يف )ن م ب( طفن ئفاكم

 نم درفلا كالھتسا لدعم هاجتاب قلعتی امیف ءاضعألا لودلا نم نیتئف نیب زییمتلا

 تس ةئفلا هذھ مضتو .يلزانتلا هاجتالا تاذ لودلا ىلوألا ةئفلا نمضتت ثیح ةقاطلا

 136.6( رطق :يلی امك لودلا هذھ يف ةقاطلا نم درفلا كالھتسا لدعم غلب ثیح لود

 م ب 58.3( تیوكلا ،)ن م ب 63.9( تارامإلا ،)ن م ب 70.4( نیرحبلا ،)ن م ب

 لودلا ةیناثلا ةئفلا نمضتتو .)ن م ب 21.7( ایبیلو ،)ن م ب 47.9 ةیدوعسلا ،)ن

 درفلا كالھتسا لدعم غلب ثیح لود عبرأ ةئفلا هذھ مضتو .يدعاصتلا هاجتالا تاذ

 ،)ن م ب 9.8( قارعلا ،)ن م ب 10.5( رئازجلا :يلی امك لودلا هذھ يف ةقاطلا نم

 نم درفلا كالھتسا لدعم رقتساو .)ن م ب 4.4( ایروسو ،)ن م ب 6.5( سنوت

 درفلا كالھتسا لدعم )25-1( لكشلا حضویو .ي ن م ب 7.2 دنع رصم يف ةقاطلا

 .ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا نم

 25-1 لكشلا
 2019 ماع يف ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا نم درفلا كالھتسا لدعم

 )طفن ئفاكم لیمرب(

 
 .تامولعملا كنب ،لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا
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 ردصملا قفو ةقاطلا كالھتسا 2-2

 يعیبطلا زاغلاو طفنلا رداصم ىلع ةلماك ھبش ةروصب ءاضعألا لودلا دمتعت

 لالخ %98.7 نع نیردصملا نیذھ ةصح لقت مل ثیح ةقاطلا نم اھتابلطتم ةیبلتل

 كالھتسالا يلامجإ يف ةقاطلا رداصم ةمھاسم لصت نأ عقوتیو .2019-2015 ةرتفلا

 محفلا ،)%45.2( طفنلا ،)%53.6( يعیبطلا زاغلا :ةیلاتلا بسنلا ىلإ 2019 ماع يف

       لودجلاو )26 -1( لكشلا حضویو .امھنم لكل )%0.6( ةیئامورھكلا ةقاطلاو

 .2019 ماع يف ردصملا بسح ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا )21 -1(

 26 -1 لكشلا
 2019 ماع يف ردصملا قفو ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسال يبسنلا عیزوتلا

)%( 

 
 .تامولعملا كنب ،لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21-1 لودجلا

65 
 

  2019- 2015 ،ردصملا قفو ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا
( موی /طفن ئفاكم لیمرب فلأ ) 

 
 
 
 

 يعیبطلا زاغلا 2-2-1

 ةرتفلا لالخ ةنیابتم تاروطت ءاضعألا لودلا يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا دھش

 ب فلأ 6551 ىلإ لصیل %7.3 لدعمب كالھتسالا اذھ دعاصت ثیح 2015-2019

 ماع يف ي ن م ب فلأ 6661 غلبیل %1.7 لدعمب عفترا مث ،2015 ماع يف ي ن م

 ،ي ن م ب فلأ 6570 غلبیل %1.4 لدعمب 2017 ماع يف ھكالھتسا صلقتو .2016

 .2018 ماع يف ي ن م ب فلأ 6992 ىلإ لصیل %6.4 لدعمب ىرخأ ةرم دعاصت

  .ي ن م ب فلأ 7240 غلبیل 2019 ماع يف %3.5 لدعمب عفتری نأ عقوتیو

 نأ الإ يعیبطلا زاغلا كالھتسا ومنلا لدعم يف تاریغتلا نم مغرلا ىلعو

 ماع يف %51.5 نم تعفترا ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ يف ھتصح

 ماع يف %53.6 ىلإ لصت نأ اھل عقوتیو ،2018 ماع يف %53.5 ىلإ 2015

2019. 

64 
 

 ردصملا قفو ةقاطلا كالھتسا 2-2

 يعیبطلا زاغلاو طفنلا رداصم ىلع ةلماك ھبش ةروصب ءاضعألا لودلا دمتعت

 لالخ %98.7 نع نیردصملا نیذھ ةصح لقت مل ثیح ةقاطلا نم اھتابلطتم ةیبلتل

 كالھتسالا يلامجإ يف ةقاطلا رداصم ةمھاسم لصت نأ عقوتیو .2019-2015 ةرتفلا

 محفلا ،)%45.2( طفنلا ،)%53.6( يعیبطلا زاغلا :ةیلاتلا بسنلا ىلإ 2019 ماع يف

       لودجلاو )26 -1( لكشلا حضویو .امھنم لكل )%0.6( ةیئامورھكلا ةقاطلاو

 .2019 ماع يف ردصملا بسح ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا )21 -1(

 26 -1 لكشلا
 2019 ماع يف ردصملا قفو ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسال يبسنلا عیزوتلا

)%( 

 
 .تامولعملا كنب ،لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21-1 لودجلا
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 ردصملا قفو ةقاطلا كالھتسا 2-2

 يعیبطلا زاغلاو طفنلا رداصم ىلع ةلماك ھبش ةروصب ءاضعألا لودلا دمتعت

 لالخ %98.7 نع نیردصملا نیذھ ةصح لقت مل ثیح ةقاطلا نم اھتابلطتم ةیبلتل

 كالھتسالا يلامجإ يف ةقاطلا رداصم ةمھاسم لصت نأ عقوتیو .2019-2015 ةرتفلا

 محفلا ،)%45.2( طفنلا ،)%53.6( يعیبطلا زاغلا :ةیلاتلا بسنلا ىلإ 2019 ماع يف

       لودجلاو )26 -1( لكشلا حضویو .امھنم لكل )%0.6( ةیئامورھكلا ةقاطلاو

 .2019 ماع يف ردصملا بسح ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا )21 -1(

 26 -1 لكشلا
 2019 ماع يف ردصملا قفو ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسال يبسنلا عیزوتلا

)%( 

 
 .تامولعملا كنب ،لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21-1 لودجلا

65 
 

  2019- 2015 ،ردصملا قفو ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا
( موی /طفن ئفاكم لیمرب فلأ ) 

 
 
 
 

 يعیبطلا زاغلا 2-2-1

 ةرتفلا لالخ ةنیابتم تاروطت ءاضعألا لودلا يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا دھش

 ب فلأ 6551 ىلإ لصیل %7.3 لدعمب كالھتسالا اذھ دعاصت ثیح 2015-2019

 ماع يف ي ن م ب فلأ 6661 غلبیل %1.7 لدعمب عفترا مث ،2015 ماع يف ي ن م

 ،ي ن م ب فلأ 6570 غلبیل %1.4 لدعمب 2017 ماع يف ھكالھتسا صلقتو .2016

 .2018 ماع يف ي ن م ب فلأ 6992 ىلإ لصیل %6.4 لدعمب ىرخأ ةرم دعاصت

  .ي ن م ب فلأ 7240 غلبیل 2019 ماع يف %3.5 لدعمب عفتری نأ عقوتیو

 نأ الإ يعیبطلا زاغلا كالھتسا ومنلا لدعم يف تاریغتلا نم مغرلا ىلعو

 ماع يف %51.5 نم تعفترا ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ يف ھتصح

 ماع يف %53.6 ىلإ لصت نأ اھل عقوتیو ،2018 ماع يف %53.5 ىلإ 2015

2019. 

64 
 

 ردصملا قفو ةقاطلا كالھتسا 2-2

 يعیبطلا زاغلاو طفنلا رداصم ىلع ةلماك ھبش ةروصب ءاضعألا لودلا دمتعت

 لالخ %98.7 نع نیردصملا نیذھ ةصح لقت مل ثیح ةقاطلا نم اھتابلطتم ةیبلتل

 كالھتسالا يلامجإ يف ةقاطلا رداصم ةمھاسم لصت نأ عقوتیو .2019-2015 ةرتفلا

 محفلا ،)%45.2( طفنلا ،)%53.6( يعیبطلا زاغلا :ةیلاتلا بسنلا ىلإ 2019 ماع يف

       لودجلاو )26 -1( لكشلا حضویو .امھنم لكل )%0.6( ةیئامورھكلا ةقاطلاو

 .2019 ماع يف ردصملا بسح ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسا )21 -1(

 26 -1 لكشلا
 2019 ماع يف ردصملا قفو ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا كالھتسال يبسنلا عیزوتلا

)%( 

 
 .تامولعملا كنب ،لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21-1 لودجلا
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 :يھو ،لود سمخ يف ةیسیئر ةروصب يعیبطلا زاغلا كالھتسا متیو 

 سمخلا لودلا هذھ ةصح تغلبو .رطقو ،رئازجلا ،رصم ،تارامإلا ،ةیدوعسلا

 .2019 ماع يف ءاضعألا لودلا يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا يلامجإ نم 82.5%

 ةیدوعسلا :يلی امك ءاضعألا لودلا كالھتسا يلامجإ نم لودلا هذھ صصح تغلبو

 رطقو ،)%11.5( رئازجلا ،)%15.3( رصم ،)%16.4( تارامإلا ،)29%(

 يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا )22-1( لودجلاو )27 -1( لكشلا نیبیو .)10.2%(

  .2019 ماعو 2015 ماع يف ءاضعألا لودلا

 

 27 -1 لكشلا
 2019و 2015 يماع يف ءاضعألا لودلا يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا

 )موی / طفن ئفاكم لیمرب فلأ(

 .تامولعملا كنب ،لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا

67 
 

 

 22-1 لودجلا
  2019-2015 ،ءاضعألا لودلا يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا

( موی /طفن ئفاكم لیمرب فلأ ) 

 
 

 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 ،2019

 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

 ةقاطلا كالھتسا يلامجإ نم يعیبطلا زاغلا ةصح تغلبو .رصمو ،رئازجلا

 ،)%73.6( رطق ،)%88.8( نیرحبلا :يلی امك 2019 ماع يف لودلا هذھ يف

  .)%56.1( رصمو ،)%64.6( رئازجلا ،)%68.7( تارامإلا
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 :يھو ،لود سمخ يف ةیسیئر ةروصب يعیبطلا زاغلا كالھتسا متیو 

 سمخلا لودلا هذھ ةصح تغلبو .رطقو ،رئازجلا ،رصم ،تارامإلا ،ةیدوعسلا

 .2019 ماع يف ءاضعألا لودلا يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا يلامجإ نم 82.5%

 ةیدوعسلا :يلی امك ءاضعألا لودلا كالھتسا يلامجإ نم لودلا هذھ صصح تغلبو

 رطقو ،)%11.5( رئازجلا ،)%15.3( رصم ،)%16.4( تارامإلا ،)29%(

 يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا )22-1( لودجلاو )27 -1( لكشلا نیبیو .)10.2%(

  .2019 ماعو 2015 ماع يف ءاضعألا لودلا

 

 27 -1 لكشلا
 2019و 2015 يماع يف ءاضعألا لودلا يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا

 )موی / طفن ئفاكم لیمرب فلأ(

 .تامولعملا كنب ،لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا

67 
 

 

 22-1 لودجلا
  2019-2015 ،ءاضعألا لودلا يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا

( موی /طفن ئفاكم لیمرب فلأ ) 

 
 

 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 ،2019

 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

 ةقاطلا كالھتسا يلامجإ نم يعیبطلا زاغلا ةصح تغلبو .رصمو ،رئازجلا

 ،)%73.6( رطق ،)%88.8( نیرحبلا :يلی امك 2019 ماع يف لودلا هذھ يف

  .)%56.1( رصمو ،)%64.6( رئازجلا ،)%68.7( تارامإلا
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 ةقاطلا تابلطتم ةیطغتل يعیبطلا زاغلا ىلع ایسیئر ادامتعا دمتعت يتلا لودلا -

 %50 -%33 نیب ام يعیبطلا زاغلا ةصح اھیف حوارتت يتلا لودلا يھو ،اھیف

 ،تیوكلا ،ةیدوعسلا :يھو ،لود عبرأ ةئفلا هذھ نمضتتو .ةقاطلا مادختسا نم

 :يلی امك لودلا هذھ كالھتسا يف يعیبطلا زاغلا ةصح تغلبو .سنوتو ،ایبیل

 ایبیلو ،)%44.8( سنوت ،)%46.2( ةیدوعسلا ،)%47.4( تیوكلا

)42.3%(.  

 ،نیتلود ةئفلا هذھ مضتو ،يعیبطلا زاغلا ىلع ایوناث ادامتعا دمتعت يتلا لودلا -

 كالھتسا يلامجإ يف يعیبطلا زاغلا ةصح تغلب ثیح ایروسو قارعلا امھو

 ةجرد )28 -1( لكشلا نیبیو .يلاوتلا ىلع %27.2و %30 امھیف ةقاطلا

 يف ةقاطلا نم اھتاجایتحا ةیبلتل يعیبطلا زاغلا ىلع ءاضعألا لودلا دامتعا

 .2019 ماع

 28 -1 لكشلا
 ةقاطلا كالھتسا يلامجإ يف يعیبطلا زاغلا كالھتسال ةیبسنلا ةیمھألا

 2019 ماع يف ءاضعألا لودلا يف
)%( 

 .تامولعملا كنب ،لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا

 
 

%   53.6 ءاضعالا لودلا طسوتم
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 ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا 2-2-2

 ءاضعألا لودلا يف ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا كالھتسا نأ ظحالملا نم

 كالھتسالا اذھ دادزا ثیح ةریاغتم تابلقت دوجوب مستا دق 2019-2015 ةرتفلا لالخ

 عفتراو ،2016 ماع يف %0.3 لدعمب ضفخنا مث ،2015 ماع يف %3.6 لدعمب

 عقوتیو .2018 ماع يف %2.4 لدعمب اھدعب صلقت مث ،2017 ماع يف %0.9 لدعمب

   .ي ن م ب نویلم 6.1 غلبیل 2019 ماع يف %3.3 لدعمب كالھتسالا اذھ عفتری نأ

 يف ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا كالھتسا يف ةدایزلا مجح لصی نأ عقوتیو

 ةدایزلا هذھ يتأتسو .2019 ماع يف ي ن ب فلأ 193.1 ىلإ ءاضعألا لودلا

 ثیح رئازجلاو ،قارعلا ،تارامإلا ،ةیدوعسلا :يھو ،لود عبرأ نم ةیسیئر ةروصب

 ،)ي ن م ب فلأ 97.9( ةیدوعسلا :يلی امك لودلا هذھ يف ةدایزلا مجح غلبیس

 20.7( رئازجلاو ،)ي ن م ب فلأ 23.8( قارعلا ،)ي ن م ب فلأ 24.6( تارامإلا

 مجح يلامجإ نم %86.5 عبرألا لودلا هذھ يف ةدایزلا مجح لثمیو .)ي ن م ب فلأ

 يف ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا نم ءاضعألا لودلا كالھتسا يف عقوتملا ةدایزلا

  .)23 -1( لودجلا .2019 ماع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23-1 لودجلا
  2019-2015 ،ءاضعألا لودلا يف ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا كالھتسا

( موی /طفن ئفاكم لیمرب فلأ ) 
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 ةقاطلا تابلطتم ةیطغتل يعیبطلا زاغلا ىلع ایسیئر ادامتعا دمتعت يتلا لودلا -

 %50 -%33 نیب ام يعیبطلا زاغلا ةصح اھیف حوارتت يتلا لودلا يھو ،اھیف

 ،تیوكلا ،ةیدوعسلا :يھو ،لود عبرأ ةئفلا هذھ نمضتتو .ةقاطلا مادختسا نم

 :يلی امك لودلا هذھ كالھتسا يف يعیبطلا زاغلا ةصح تغلبو .سنوتو ،ایبیل

 ایبیلو ،)%44.8( سنوت ،)%46.2( ةیدوعسلا ،)%47.4( تیوكلا

)42.3%(.  

 ،نیتلود ةئفلا هذھ مضتو ،يعیبطلا زاغلا ىلع ایوناث ادامتعا دمتعت يتلا لودلا -

 كالھتسا يلامجإ يف يعیبطلا زاغلا ةصح تغلب ثیح ایروسو قارعلا امھو

 ةجرد )28 -1( لكشلا نیبیو .يلاوتلا ىلع %27.2و %30 امھیف ةقاطلا

 يف ةقاطلا نم اھتاجایتحا ةیبلتل يعیبطلا زاغلا ىلع ءاضعألا لودلا دامتعا

 .2019 ماع

 28 -1 لكشلا
 ةقاطلا كالھتسا يلامجإ يف يعیبطلا زاغلا كالھتسال ةیبسنلا ةیمھألا

 2019 ماع يف ءاضعألا لودلا يف
)%( 

 .تامولعملا كنب ،لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم :ردصملا
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 ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا 2-2-2

 ءاضعألا لودلا يف ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا كالھتسا نأ ظحالملا نم

 كالھتسالا اذھ دادزا ثیح ةریاغتم تابلقت دوجوب مستا دق 2019-2015 ةرتفلا لالخ

 عفتراو ،2016 ماع يف %0.3 لدعمب ضفخنا مث ،2015 ماع يف %3.6 لدعمب

 عقوتیو .2018 ماع يف %2.4 لدعمب اھدعب صلقت مث ،2017 ماع يف %0.9 لدعمب

   .ي ن م ب نویلم 6.1 غلبیل 2019 ماع يف %3.3 لدعمب كالھتسالا اذھ عفتری نأ

 يف ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا كالھتسا يف ةدایزلا مجح لصی نأ عقوتیو

 ةدایزلا هذھ يتأتسو .2019 ماع يف ي ن ب فلأ 193.1 ىلإ ءاضعألا لودلا

 ثیح رئازجلاو ،قارعلا ،تارامإلا ،ةیدوعسلا :يھو ،لود عبرأ نم ةیسیئر ةروصب

 ،)ي ن م ب فلأ 97.9( ةیدوعسلا :يلی امك لودلا هذھ يف ةدایزلا مجح غلبیس

 20.7( رئازجلاو ،)ي ن م ب فلأ 23.8( قارعلا ،)ي ن م ب فلأ 24.6( تارامإلا

 مجح يلامجإ نم %86.5 عبرألا لودلا هذھ يف ةدایزلا مجح لثمیو .)ي ن م ب فلأ

 يف ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا نم ءاضعألا لودلا كالھتسا يف عقوتملا ةدایزلا

  .)23 -1( لودجلا .2019 ماع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23-1 لودجلا
  2019-2015 ،ءاضعألا لودلا يف ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا كالھتسا

( موی /طفن ئفاكم لیمرب فلأ ) 
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 ةیلورتبلا تاجتنملا ةصح ةیحان نم نیتئف ىلإ ءاضعألا لودلا فینصت نكمیو

 نم ىلوألا ةئفلا فلأتتو .2019 ماع يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ يف ماخلا طفنلاو

 تاجایتحا فصن نم رثكأ يطغت ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا لازت ام يتلا لودلا

 قارعلا ،)%70.2( ایروس :يھو ،لود تس نم ةئفلا هذھ لكشتتو .اھیف ةقاطلا

 تیوكلاو ،)%53.8( ةیدوعسلا ،)%54.7( سنوت ،)%57.7( ایبیل ،)68.7%(

 ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا لكشت يتلا لودلا نم ةیناثلا ةئفلا لثمتتو .)52.2%(

 رصم :يھو ،لود سمخ ةئفلا هذھ نمضتتو .اھیف ةقاطلا تاجایتحا فصن نم لقأ

 نیرحبلاو ،)%26.4( رطق ،)%30( تارامإلا ،)%35( رئازجلا ،)37.9%(

)11.2%(.  
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 ةیئامورھكلا ةقاطلاو محفلا 2-2-3
 

 امنو ،ةیئامورھكلا ةقاطلاو محفلا نم ةدودحم تایمك ءاضعألا لودلا كلھتست

 رمألا ،2019-2015 ةرتفلا لالخ ةلیئض تالدعمب اعم نیردصملا نیذھ كالھتسا

 يف %1.2 لقأ نم ةقاطلا كالھتسا يلامجإ يف اعم امھتصح عافترا ىلإ ىدأ يذلا

 غلبتل الیلق ةصحلا هذھ عجارتت نأ عقوتیو .2018 ماع يف %1.3 ىلإ 2015 ماع

 م ب فلأ 87 ىلإ محفلا كالھتسا يلامجإ لصی نأ عقوتیو .2019 ماع يف 1.27%

 فلأ 83 ىلإ ةیئامورھكلا ةقاطلا كالھتسا لصی نأ عقوتی امك ،2019 ماع يف ي ن

  .)25 -1( لودجلاو )24 -1( لودجلا .ھسفن ماعلا يف ي ن م ب

 24-1 لودجلا
  2019-2015 ،ءاضعألا لودلا يف ةیئامورھكلا ةقاطلا كالھتسا

( موی /طفن ئفاكم لیمرب فلأ ) 
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 ماخلا طفنلاو ةیلورتبلا تاجتنملا 2-2-2
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 23-1 لودجلا
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 25-1 لودجلا

  2019-2015 ،ءاضعألا لودلا يف محفلا كالھتسا
( موی /طفن ئفاكم لیمرب فلأ ) 

 
 

 ةقاطلا ةفاثك -3
 

 كالھتسا لوح ةماعلا ةنامألل عباتلا تامولعملا كنب تانایب نم لك ىلع ادامتعا

 ماعل ةتباثلا راعسألاب يلامجإلا يلحملا جتانلا لوح يلودلا كنبلا تانایب ىلعو ةقاطلا

 يف ةقاطلا ةفاثك رشؤم نإف 2019 ربمسید /لوألا نوناك 20 يف ةروشنملا 2010

 لیمرب 2.2 نم ضفخنا دق )تانایبلا رفوت مدعل ایروس ءانثتسا دعب( ءاضعألا لودلا

 ىلإ 2015 ماع يف يلامجإلا يلحملا جتانلا نم يكیرمأ رالود فلأ 1 لكل طفن ئفاكم

 اذھ دوعیو .2018 ماع يف يكیرمأ رالود فلأ 1 لكل طفن ئفاكم لیمرب 2129

 2010 ماعل ةتباثلا راعسألاب يلامجإلا يلحملا جتانلا نأ ىلإ رشؤملا اذھ يف نسحتلا

 امنیب 2017-2014 ةرتفلا لالخ ایونس %2.1 لدعمب عفترا دق ءاضعألا لودلا يف

  .اھسفن ةرتفلا لالخ ایونس %0.9 لدعمب لودلا هذھ يف ةقاطلا كالھتسا يلامجإ عفترا

 حوارتی يذلا رشؤملا اذھب قلعتی امیف ءاضعألا لودلا نیب ظوحلم نیابت دجویو

 يلامجإلا يلحملا جتانلا نم يكیرمأ رالود فلأ 1 لكل طفن ئفاكم لیمرب 1.5 نیب ام
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 يف نیرحبلا يف رالود فلأ لكل طفن ئفاكم لیمرب 3.2و 2018 ماع يف سنوت يف

 .)29 -1( لكشلاو )26 -1( لودجلا .ھسفن ماعلا

 29 -1 لكشلا
 2018و 2015 يماع ،ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا ةفاثك روطت

 )2010 راعسأب يكیرمأ رالود فلأ /طفن ئفاكم لیمرب(

 
 جتانلا تانایبو لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنمل تامولعملا كنب يف ةقاطلا كالھتسا تانایب نم قتشم :ردصملا

 .يلودلا كنبلا تانایب ةدعاق يف يلامجإلا يلحملا
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 26-1 لودجلا

  2018 ،2015 يماع ،ءاضعألا لودلا يف ةقاطلا ةفاثك رشؤم روطت
2010 راعسأب يلامجإلا يلحملا جتانلا نم يكیرمأ رالود فلأ لكل طفن ئفاكم لیمرب  ) 

 

 

 ةیلحملا راعسألا -4
 

 راعــسأ ىــلع تالیدــعت ءارــجإ ىــلإ ءاــضعألا لودــلا نــم لود ســمخ تأــجل

 ،تاراــمإلا :يــھ لودلا هذھو ،2019 ماع يف ةیلحملا اھقاوسأ يف ةیلورتبلا تاجتنملا

 ةدــیدجلا راعــسألاب ةــحئال )27 -1( لودــجلا مدــقیو .رصمو ،رطق ،ایروس ،ةیدوعسلا

  .ىرخألا ةیبرعلا لودلاو ءاضعألا لودلا نم لك يف 2019 ماع يف ةدمتعملا
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 يناثلا لصفلا

 فاشكتسا يف ةیبرعلاو ةیملاعلا تاروطتلا

 ةقاطلا رداصم جاتنإو يطایتحاو

 زاغلاو طفنلا :الوأ

  ملاعلاو ةیبرعلا لودلا يف جاتنإلاو فاشكتسالل ماعلا عضولا -1

 تاكرشلا نم دیدعلا لبق نم ةماھ ةیلامو ةیداصتقا تارارق ذاختا 2019 ماع علطم دھش

 ىلع تقفاو ثیح ماعلا ةیادب يفً ازیمت رثكألا BP ةكرش ةوطخ تناكو ،ةیملاعلاو ةینطولا

 يف كیسكملا جیلخ يف عقاولا Atlantis لقح يف لمعلا ةعسوتل رالود رایلم 1.3 ةمیقب ةطخ

 رواجملا لقحلا يف يلازلزلا حسملا جئاتن تمھاس نأ دعب كلذو ،ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا

Thunder Horse لقحلا ىلإ ةیجولویجلا تایطایتحالا نم لیمرب رایلم 1 ةفاضإ يف. 

 لالخ ي/ن م ب فلأ 400 ىلإ كیسكملا جیلخ نم اھجاتنإ لصی نأ عقوتت اھنأ BP تركذو

 .مداقلا دقعلا

 ةیفاشكتسا رابآ 8 ترفُح ، 2019 ماعل ةدحتملا ةكلمملا يف زاغلاو طفنلا لامعأ روظنم يفو

 مھاس ھتلق ىلع ددعلا اذھ نكل ،1965 ماع ذنم لقألا ددعلا وھو ،2018 ماع ةكلمملا يف طقف

 2019 ماع لالخ ةیفاشكتسالا رابآلا ددع لصو امنیب .ن م ب نویلم 485 يلاوح فاشتكا يف

 ةقثلا ةدوع ىلع رشؤم وھو ،2018 ماع يف رابآلا ددع فعض براقی ام يأ ً،ارئب 15 ىلإ

 غلبت نأ عقوتملا نم ثیح ،ةدحتملا ةكلمملا يف ةیلورتبلا قاوسألا يف تارامثتسالاب

 كلذو رالود رایلم 9.9 -9.2 نیب حوارتی ام ةرومغملا يف ةیناطیربلا ةیلامسأرلا تارامثتسالا

 ةقطنم يف جاتنإلاو فاشكتسالا تایلمعل ةیلامجإلا تاقفنلا امأ .2020و 2019 يماع نیب

 ىتح رالود رایلم 19.8و ،2018 ماع رالود رایلم 19 تغلبف يناطیربلا يراقلا فیصرلا

  .2019 ماع ةیاھن

 وحن ةدحتملا ةكلمملا يف يراقلا فیصرلا ةقطنم تجتنأ روظنملا سفن نمضو

 .2017 ماع ھجاتنإ مت امع %4 ةبسنب دیزی مقر وھو ،2018 ماع يف ن م ب نویلم 619
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 يناثلا لصفلا

 فاشكتسا يف ةیبرعلاو ةیملاعلا تاروطتلا

 ةقاطلا رداصم جاتنإو يطایتحاو

 زاغلاو طفنلا :الوأ

  ملاعلاو ةیبرعلا لودلا يف جاتنإلاو فاشكتسالل ماعلا عضولا -1

 تاكرشلا نم دیدعلا لبق نم ةماھ ةیلامو ةیداصتقا تارارق ذاختا 2019 ماع علطم دھش

 ىلع تقفاو ثیح ماعلا ةیادب يفً ازیمت رثكألا BP ةكرش ةوطخ تناكو ،ةیملاعلاو ةینطولا

 يف كیسكملا جیلخ يف عقاولا Atlantis لقح يف لمعلا ةعسوتل رالود رایلم 1.3 ةمیقب ةطخ

 رواجملا لقحلا يف يلازلزلا حسملا جئاتن تمھاس نأ دعب كلذو ،ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا

Thunder Horse لقحلا ىلإ ةیجولویجلا تایطایتحالا نم لیمرب رایلم 1 ةفاضإ يف. 

 لالخ ي/ن م ب فلأ 400 ىلإ كیسكملا جیلخ نم اھجاتنإ لصی نأ عقوتت اھنأ BP تركذو

 .مداقلا دقعلا

 ةیفاشكتسا رابآ 8 ترفُح ، 2019 ماعل ةدحتملا ةكلمملا يف زاغلاو طفنلا لامعأ روظنم يفو

 مھاس ھتلق ىلع ددعلا اذھ نكل ،1965 ماع ذنم لقألا ددعلا وھو ،2018 ماع ةكلمملا يف طقف

 2019 ماع لالخ ةیفاشكتسالا رابآلا ددع لصو امنیب .ن م ب نویلم 485 يلاوح فاشتكا يف

 ةقثلا ةدوع ىلع رشؤم وھو ،2018 ماع يف رابآلا ددع فعض براقی ام يأ ً،ارئب 15 ىلإ

 غلبت نأ عقوتملا نم ثیح ،ةدحتملا ةكلمملا يف ةیلورتبلا قاوسألا يف تارامثتسالاب

 كلذو رالود رایلم 9.9 -9.2 نیب حوارتی ام ةرومغملا يف ةیناطیربلا ةیلامسأرلا تارامثتسالا

 ةقطنم يف جاتنإلاو فاشكتسالا تایلمعل ةیلامجإلا تاقفنلا امأ .2020و 2019 يماع نیب

 ىتح رالود رایلم 19.8و ،2018 ماع رالود رایلم 19 تغلبف يناطیربلا يراقلا فیصرلا

  .2019 ماع ةیاھن

 وحن ةدحتملا ةكلمملا يف يراقلا فیصرلا ةقطنم تجتنأ روظنملا سفن نمضو

 .2017 ماع ھجاتنإ مت امع %4 ةبسنب دیزی مقر وھو ،2018 ماع يف ن م ب نویلم 619
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 هایملا يف رفحلا قاوسأ نأ ةیراشتسالا Rystad Energy ةسسؤم تدكأ ،قایسلا سفن يفو

 تاكرشلا اھتققح يتلا تاحاجنلا دعب اھتیفاع دیعتست تذخأ ملاعلا ىوتسم ىلع قمعلا ةدیدش

 قوس دھشت نأ ةسسؤملا عقوتت ثیح ،2018 ماع جاتنإلاو فاشكتسالا لاجم يف ىربكلا

 يف ةدیدجلا لوقحلا ریوطت عیراشم نم ةلوجل ةجیتنً اظوحلمً اومن ةمئاعلا رفحلا تاصنم

 ةحیرشلا هذھ ىلع بلطلا غلب ذإ ،ةیساقلا ةیئیبلا فورظلا تاذ قطانملا يفو ةقیمعلا هایملا

 ومنلا اذھ ءارو يسیئرلا عفادلا نوكیسو .عیراشملا نم عونلا اذھل ةصنم 172 تاصنملا نم

 جیلخو ،ةدحتملا ةكلمملاو جیورنلا نمض لامشلا رحب يف عیراشملا نم ددع يسیئر لكشب

 .لیزاربلاو ،ایقیرفإ برغو ،يكیرمألا كیسكملا

 لاجم يف ةماھلا ةیداصتقالا تارارقلا نم ددع ذاختا 2019 ماع يف ملاعلا دھش دقو

 يبظ وبأ لورتب ةكرش نالعإ يبرعلا ىوتسملا ىلع اھنیب نم ناكو ،ةیلورتبلا ةعانصلا

 ةیعانصلا رزجلا نم ددع ءاشنإل دقع ءاسرإ نع 2019 ماع علطم يف "كوندأ" ةینطولا

 لوقح ةدع مضی يذلاو ضماحلا زاغلل قالمعلا "اشغ" زایتمال ىلوألا ریوطتلا ةلحرم نمض

 ةكرش" تزافو .ةیرحبلا "زربم"و "رصن"و "املد"و "اشغ"و "لیحلا" لوقح اھنیب نم

 رشع ءاشنإ نمضتیو ،رالود رایلم 1.36 ھتمیق غلبت يذلا دقعلاب "ةینطولا ةیرحبلا تافارجلا

 نمو .)فاقلا ةریزج( ةمئاقلا رزجلا ىدحإ عیسوت ىلإ ةفاضإ ،نینثا نیرسجو ةیعانص رزج

 تایلمعل ةمزاللا ةیتحتلا ةینبلا رفویس ثیحً ارھش 38 عورشملا ذیفنت قرغتسی نأ عقوتملا

 رھش يف "كوندأ" تنلعأ قایسلا سفن يفو ."اشغ" زایتما يف جاتنإلاو رفحلاو ریوطتلا

 تلصح يتلا Lukoil ةكرش عم زایتما ةیقافتا عیقوت نع 2019 ربوتكأ/لوألا نیرشت

 ةكرشل ةكراشم لوأ ةیقافتالا هذھ دعتو ،"اشغ" زایتما يف %5 ةبسن ىلع ةیقافتالا بجومب

 برغ لامش ةرومغملا يف روكذملا زایتمالا عقی .يبظ وبأ تازایتما يف ةیسور زاغو طفن

 201و ،زاغلا نم ي/3م نویلم 24. ىلإ هریوطت لامتكا دنع ھجاتنإ لصی نأ عقوتیو ،يبظوبأ

 .تافثكتملا نم ي/ ب فلأ

 ءارشو ةیسدنھ لامعأ دقعل رالود نویلم 489 ةمیقبً ادقع "كوندأ" تحنم ،كلذ ىلع ةوالع

 "باب" لقح نم ي/ب فلأ 485 زھانت جاتنإ تالدعم ىلع ةظفاحملل ةطخ نمض ءاشنإو

 ،هایملا نقح رابآو ،طفنلا جاتنإ رابآ ریوطتً ارھش 39 ھتدم غلبت يذلا دقعلا لمشیو .قالمعلا

3 
 

 ىنبلا قفارم نم اھریغو ،هایملا نقح عمجمو ،رابآلل اعمجمو ،يعانطصالا عفرلا رابآو

 .لقحلل ةیجاتنإلا ةقاطلا ىلع ظافحلل ةمزاللا ةیتحتلا

 ةیقافتا ىلع "ةیدوعسلا وكمارأ" عیقوت 2019 ماع يف ةزیمتملا تارارقلا نیب نم ناك امك

 دوقولا عیب قوس يف لوخدلل )امھنم لكل %50 ةبسنب( Total ةكرش عم كرتشم عورشم

 رایلم 1 يلاوح( لایر رایلم 3.75 وحن رامثتسال ناتكرشلا ططخت ثیح ،ةكلمملا يف ةئزجتلاب

 مغرو .ةكلمملا يف ةیلاحلا عیزوتلا ةكبش ریوطتو عیسوتل ةلبقملا ةتسلا ماوعألا يف )رالود

 ھجوتً اینمض سكعی ھنأ الإ ،جاتنإلاو فاشكتسالا تایلمع قایس نمض لخدی ال رارقلا اذھ نأ

 .ةینوبركوردیھلا اھرداصم نم ةنكمم ةمیق ىلعأ صالختسا وحن ةیدوعسلا

 تاكرش عمً ادقع 34 ىلع 2019 ویلوی/زومت رھش علطم يف "ةیدوعسلا وكمارأ" تعقو امك

 ماخلا طفنلا جاتنإ عفر فدھب ،تاءاشنإلاو دیروتلاو میمصتلل عیراشم ذیفنتل ،ةیملاعو ةیدوعس

 .رالود رایلم 18 تغلب دوقعلل ةیلامجإ ةمیقب "يربلا"و "ناجرملا" يلقح نم زاغلاو

 زاغو ،رحلا زاغلاو ،قفارملا زاغلاو ماخلا طفنلا جاتنإ عفرل لماكتم جمانرب عضو مت دقو

 لصفل يرحب لمعم ءاشنإ ررقملا نم ثیح ،ةرومغملا يف عقاولا "ناجرملا" لقح نم ،ةعبقلا

 جمانربلا نمضتیو .هایملا نقحلو زاغلاو طفنلل ةیرحب ةصنم 24 بیكرتو ،طفنلا نع زاغلا

 لمعم ءاشنإو ،"بیقانت" عمجم يف ةسبایلا ىلع ةیزكرملا طفنلا ةجلاعم قفارم ةعسوت كلذك

 نم اھریغو ،يعیبطلا زاغلا لئاوس صالختسال ةصصخم قفارمو ،زاغلا ةجلاعمل لماكتم

 رادقمب طسوتملا يبرعلا ماخلا جاتنإ لدعم عفر ىلإ جمانربلا اذھ فدھیو .ىرخألا تآشنملا

 جاتنإلا عفر ىلع ةوالع ،زاغلا نم ي/3م نویلم 71 وحن ةجلاعم متی فوسو ،ي/ب فلأ 300

 .لقثألا تانوكملاو ناثیإلا ىلع ةیوتحملا يعیبطلا زاغلا لئاوس نم ي/ب فلأ 360 يلاوحب

 نم ي/ب فلأ 250 عقاوب جاتنإلا لدعم عفر ىلإ فدھیف "يربلا" لقح ریوطت جمانرب امأ

 ةریزج يف ،طفنلا نع زاغلا لصفل دیدج لمعم ءاشنإ جمانربلا لمشیو .فیفخلا يبرعلا طفنلا

 ةیفاضإ قفارم ءانب بناج ىلإ ،طفنلا نم ي/ب فلأ 500 ةجلاعم ربع كلذو "يلع وبأ"

 جمانربلا نمضتیو ."ةیناسرخلا" يف زاغلا لمعم يف تافثكتملا نم ي/ب فلأ 40 ةجلاعمل

 .نیتیعانص رفح يتریزج ءانبو ،هایملل نقح ةطحم ءاشنإ
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 هایملا يف رفحلا قاوسأ نأ ةیراشتسالا Rystad Energy ةسسؤم تدكأ ،قایسلا سفن يفو

 تاكرشلا اھتققح يتلا تاحاجنلا دعب اھتیفاع دیعتست تذخأ ملاعلا ىوتسم ىلع قمعلا ةدیدش

 قوس دھشت نأ ةسسؤملا عقوتت ثیح ،2018 ماع جاتنإلاو فاشكتسالا لاجم يف ىربكلا

 يف ةدیدجلا لوقحلا ریوطت عیراشم نم ةلوجل ةجیتنً اظوحلمً اومن ةمئاعلا رفحلا تاصنم

 ةحیرشلا هذھ ىلع بلطلا غلب ذإ ،ةیساقلا ةیئیبلا فورظلا تاذ قطانملا يفو ةقیمعلا هایملا

 ومنلا اذھ ءارو يسیئرلا عفادلا نوكیسو .عیراشملا نم عونلا اذھل ةصنم 172 تاصنملا نم

 جیلخو ،ةدحتملا ةكلمملاو جیورنلا نمض لامشلا رحب يف عیراشملا نم ددع يسیئر لكشب

 .لیزاربلاو ،ایقیرفإ برغو ،يكیرمألا كیسكملا

 لاجم يف ةماھلا ةیداصتقالا تارارقلا نم ددع ذاختا 2019 ماع يف ملاعلا دھش دقو

 يبظ وبأ لورتب ةكرش نالعإ يبرعلا ىوتسملا ىلع اھنیب نم ناكو ،ةیلورتبلا ةعانصلا

 ةیعانصلا رزجلا نم ددع ءاشنإل دقع ءاسرإ نع 2019 ماع علطم يف "كوندأ" ةینطولا

 لوقح ةدع مضی يذلاو ضماحلا زاغلل قالمعلا "اشغ" زایتمال ىلوألا ریوطتلا ةلحرم نمض

 ةكرش" تزافو .ةیرحبلا "زربم"و "رصن"و "املد"و "اشغ"و "لیحلا" لوقح اھنیب نم

 رشع ءاشنإ نمضتیو ،رالود رایلم 1.36 ھتمیق غلبت يذلا دقعلاب "ةینطولا ةیرحبلا تافارجلا

 نمو .)فاقلا ةریزج( ةمئاقلا رزجلا ىدحإ عیسوت ىلإ ةفاضإ ،نینثا نیرسجو ةیعانص رزج

 تایلمعل ةمزاللا ةیتحتلا ةینبلا رفویس ثیحً ارھش 38 عورشملا ذیفنت قرغتسی نأ عقوتملا

 رھش يف "كوندأ" تنلعأ قایسلا سفن يفو ."اشغ" زایتما يف جاتنإلاو رفحلاو ریوطتلا

 تلصح يتلا Lukoil ةكرش عم زایتما ةیقافتا عیقوت نع 2019 ربوتكأ/لوألا نیرشت

 ةكرشل ةكراشم لوأ ةیقافتالا هذھ دعتو ،"اشغ" زایتما يف %5 ةبسن ىلع ةیقافتالا بجومب

 برغ لامش ةرومغملا يف روكذملا زایتمالا عقی .يبظ وبأ تازایتما يف ةیسور زاغو طفن

 201و ،زاغلا نم ي/3م نویلم 24. ىلإ هریوطت لامتكا دنع ھجاتنإ لصی نأ عقوتیو ،يبظوبأ

 .تافثكتملا نم ي/ ب فلأ

 ءارشو ةیسدنھ لامعأ دقعل رالود نویلم 489 ةمیقبً ادقع "كوندأ" تحنم ،كلذ ىلع ةوالع

 "باب" لقح نم ي/ب فلأ 485 زھانت جاتنإ تالدعم ىلع ةظفاحملل ةطخ نمض ءاشنإو

 ،هایملا نقح رابآو ،طفنلا جاتنإ رابآ ریوطتً ارھش 39 ھتدم غلبت يذلا دقعلا لمشیو .قالمعلا
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 ىنبلا قفارم نم اھریغو ،هایملا نقح عمجمو ،رابآلل اعمجمو ،يعانطصالا عفرلا رابآو

 .لقحلل ةیجاتنإلا ةقاطلا ىلع ظافحلل ةمزاللا ةیتحتلا

 ةیقافتا ىلع "ةیدوعسلا وكمارأ" عیقوت 2019 ماع يف ةزیمتملا تارارقلا نیب نم ناك امك

 دوقولا عیب قوس يف لوخدلل )امھنم لكل %50 ةبسنب( Total ةكرش عم كرتشم عورشم

 رایلم 1 يلاوح( لایر رایلم 3.75 وحن رامثتسال ناتكرشلا ططخت ثیح ،ةكلمملا يف ةئزجتلاب

 مغرو .ةكلمملا يف ةیلاحلا عیزوتلا ةكبش ریوطتو عیسوتل ةلبقملا ةتسلا ماوعألا يف )رالود

 ھجوتً اینمض سكعی ھنأ الإ ،جاتنإلاو فاشكتسالا تایلمع قایس نمض لخدی ال رارقلا اذھ نأ

 .ةینوبركوردیھلا اھرداصم نم ةنكمم ةمیق ىلعأ صالختسا وحن ةیدوعسلا

 تاكرش عمً ادقع 34 ىلع 2019 ویلوی/زومت رھش علطم يف "ةیدوعسلا وكمارأ" تعقو امك

 ماخلا طفنلا جاتنإ عفر فدھب ،تاءاشنإلاو دیروتلاو میمصتلل عیراشم ذیفنتل ،ةیملاعو ةیدوعس

 .رالود رایلم 18 تغلب دوقعلل ةیلامجإ ةمیقب "يربلا"و "ناجرملا" يلقح نم زاغلاو

 زاغو ،رحلا زاغلاو ،قفارملا زاغلاو ماخلا طفنلا جاتنإ عفرل لماكتم جمانرب عضو مت دقو

 لصفل يرحب لمعم ءاشنإ ررقملا نم ثیح ،ةرومغملا يف عقاولا "ناجرملا" لقح نم ،ةعبقلا

 جمانربلا نمضتیو .هایملا نقحلو زاغلاو طفنلل ةیرحب ةصنم 24 بیكرتو ،طفنلا نع زاغلا

 لمعم ءاشنإو ،"بیقانت" عمجم يف ةسبایلا ىلع ةیزكرملا طفنلا ةجلاعم قفارم ةعسوت كلذك

 نم اھریغو ،يعیبطلا زاغلا لئاوس صالختسال ةصصخم قفارمو ،زاغلا ةجلاعمل لماكتم

 رادقمب طسوتملا يبرعلا ماخلا جاتنإ لدعم عفر ىلإ جمانربلا اذھ فدھیو .ىرخألا تآشنملا

 جاتنإلا عفر ىلع ةوالع ،زاغلا نم ي/3م نویلم 71 وحن ةجلاعم متی فوسو ،ي/ب فلأ 300

 .لقثألا تانوكملاو ناثیإلا ىلع ةیوتحملا يعیبطلا زاغلا لئاوس نم ي/ب فلأ 360 يلاوحب

 نم ي/ب فلأ 250 عقاوب جاتنإلا لدعم عفر ىلإ فدھیف "يربلا" لقح ریوطت جمانرب امأ

 ةریزج يف ،طفنلا نع زاغلا لصفل دیدج لمعم ءاشنإ جمانربلا لمشیو .فیفخلا يبرعلا طفنلا

 ةیفاضإ قفارم ءانب بناج ىلإ ،طفنلا نم ي/ب فلأ 500 ةجلاعم ربع كلذو "يلع وبأ"

 جمانربلا نمضتیو ."ةیناسرخلا" يف زاغلا لمعم يف تافثكتملا نم ي/ب فلأ 40 ةجلاعمل

 .نیتیعانص رفح يتریزج ءانبو ،هایملل نقح ةطحم ءاشنإ
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 ،طفنلا راعسأب طبترملا نیقیلا مدع نم ًالالظ نأ الإ ،2019 ماع زیم يذلا لؤافتلا وج مغرو

 ثیح ،لیجسلا تیز لاجم يف ةصاخو ةعانصلا كلف يف موحت تیقب ،بلطلاو ضرعلابو

 يف لمعلا تاطاشنب طبترملا نیقیلا مدع نأ ةیراشتسالا Rystad Energy ةسسؤم تأر

 2019 يماع لالخ يرھوج ریثأت ھل نوكیس ةدحتملا تایالولا يف لیجسلا تیز لاجم

 :رواحم ةثالث ربع كلذو ،2020و

 يقاب نیب ىلعألا ومنلا لدعم "وكیسكم وین" ةیالول نوكیس :لوألا روحملا •

 تیزو فیفخلا طفنلا جاتنإ عفترا ثیح ،لیجسلا تیز جاتنإ ةیحان نم تایالولا

 /يناثلا نیرشت رھش يف ي/ب فلأ 419 نمً ابیرقت %70 ةبسنب اھیف لیجسلا

 .2018 ربمفون /يناثلا نیرشت يف ي/ب فلأ 703 نم رثكأ ىلإ ،2017 ربمفون

ً اقوفتم ءادأ ةصاخلا عیراشملا باحصأو ةصاخلا تاكرشلا تققح :يناثلا روحملا •
 ةصاخلا تاكرشلا تنكمت ثیح .2018 ماع يف جاتنإلاو بیقنتلا تاكرش ىلع

 ربمفون /يناثلا نیرشت يف )يونس ساسأ ىلع( ٪64 ةبسنب جاتنإلا عفر نم

 ریغ طفنلا نم مھجاتنإ نم ةصاخلا عیراشملا باحصأ داز نیح يف ،2018

 تنكمت يتلا ةدایزلا يفعض لثم ام وھو ،اھسفن ةرتفلا يف ٪44 ةبسنب يدیلقتلا

 .اھل لصوتلا نم جاتنإلاو بیقنتلا تاكرش

 نم جاتنإلا تالدعم نإف ،ةدیدج رابآ لامكإو رفح مدع لاح يف :ثلاثلا روحملا •

 .2020و 2019 نیب ةدتمملا ةرتفلا لالخ %62 وحنب ضفخنتس لیجسلا تیز

 نیب ي/ب نویلم 1.5 يلاوحب عفتریس جاتنإلا نأ Rystad Energy ىرت انھو

 ومن لدعم نأ يأ ،2020 ماع نم عبارلا عبرلاو ،2018 ماع نم عبارلا عبرلا

 .2018 ماع يف ھیلع ناك امع %50 ةبسنب لقأ نوكیس جاتنإلا

 ماع يف جاتنإلاو فاشكتسالا قوس يف تارامثتسالا نأ Rystad Energy عقوتت ،ًالامجإو

 لیجسلا تیز لاجم يف تارامثتسالا عجارتت فوسو ،%4 ةبسنبً اشامكنا دھشت فوس 2020

 .ةضفخنملا طفنلا راعسأ ببسب كلذو ،%12 وحنب

 تنلعأ ،تارامثتسالا نم دیزم بذجل اھتلواحم نمضو ،يدیلقتلا ریغ طفنلا لاجم سفن يفو

 طبری بیبانأ طخ دمل ططخ نع 2019 ماع نم لوألا عبرلا يف نیتنجرألا يف ةقاطلا ةرازو

 عورشم نمض كلذو ،"سریآ سنیوب" ةمصاعلاب Vaca Muerta لیجسلا زاغ ةموظنم
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 نم ي/3م نویلم 40 لقنی نأ حرتقملا طخلل ردقیو .رالود رایلم 1.8 ھتفلك غلبت نأ عقوتی

 ةموظنملا نم لیجسلا زاغ نم نیتنجرألا ھجتنت ام فصن نع دیزت ةیمك يھو ،زاغلا

 نم ي/ب فلأ 100 وحن اھسفن ةقطنملا جتنت نأ عقوتت اھنأ ةرازولا تركذ امك .ةروكذملا

 نأ ىلإ تاعقوتلا ریشتو .ماعلا علطم يف ي/ب فلأ 80 وحنب ةنراقم 2019 ةیاھن يف طفنلا

 تالدعم عفرلً ایونس رالود رایلم 10 -5 نیب حوارتت تارامثتسا ىلإ ةجاحب نیتنجرألا

 نأ ةرازولا تركذ امك .رالود رایلم 4.3 نع اھیف ةیلاحلا تارامثتسالا دیزت ال امنیب ،اھجاتنإ

 ،2019 ماع نم نیرھش لوأ لالخ ةیلمع 560 نع تداز يكیلوردیھلا قیقشتلا تایلمع

 .2016 ماع لماك لالخ طقف ةیلمع 143 وحنب ةنراقم

 يدقنلا قفدتلا نأ ،EIA ةیكیرمألا ةقاطلا تامولعم ةرادإل لیلحت ركذ ،ىرخأ ةھج نم

 عجارت ذنم 2018 ماع لالخ ىلعألا ناك ةیلورتبلا ةعانصلا يف ةلماعلا ةیكیرمألا تاكرشلل

 رالود رایلم 60 نم رثكأ تقفنأ تاكرشلا كلت نأ ىلإ لیلحتلا راشأو .2014 ماع طفنلا راعسأ

 .لوصألا ضعب عیب نم رالود تارایلم 8 ىلع تلصح امك ،ةیلامسأر تارامثتسا ةئیھ ىلع

 وأ ضورقلا يف رامثتسالا ىلإ ةجاحلا نودب اھتایلمع لیومت نم تاكرشلا بلغأ تنكمت دقو

 .مھسألا عیب يف

 تركذ ثیح ،ىدملا ةریصق تاكرشلا ططخ لالخ نم كلذ سملت نكمی عقاولا ضرأ ىلعو

 تایالولا يف Permian ضوح يف اھتایلمعل عقوتت اھنأ لاثملا لیبس ىلع Chevron ةكرش

 عافتراو ،ةرطاخملا لماع ضافخنا عم قفارتلاب ظوحلم لكشب ومنت نأ ةیكیرمألا ةدحتملا

 .ةیرامثتسالا اھتظفحم ىلع ةدئافلاب دوعیس امم ،ةمداقلا ةسمخلا ماوعألا لالخ يدقنلا قفدتلا

 يدقن قفدتب دوعتس ،2019 ماع يف اھتارامثتسا نم %70 وحن نأ عقوتت اھنأ ةكرشلا تركذو

 رالود رایلم 22 -19 نیب حوارتی يفاشكتسا لام سأر فدھتست اھنأ ةنیبم ،طقف نیماع لالخ

 %4 -3 وحنب جاتنإلا تالدعم عفر ىلإ يدؤی فوس ام وھو ،2023 -2021 يماع نیب

 يماع لالخ تنكمت ةكرشلا نأ ةقیقح نم ةلئافتملا ماقرألا هذھ يتأتو .2023 ماع لولحب

 يف اھتایلمع لالخ نم اھرداصم ىلإ لیمرب تارایلم 7 وحن ةفاضإ نم 2018و 2017

 ضوح يف يدیلقتلا ریغ طفنلا نم اھجاتنإ لصی نأ Chevron عقوتتو .روكذملا ضوحلا

Permian 2023 ماع لولحب ي/ب فلأ 900و ،2020 ماع يف ي/ب فلأ 600 ىلإ. 
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 نم ي/3م نویلم 40 لقنی نأ حرتقملا طخلل ردقیو .رالود رایلم 1.8 ھتفلك غلبت نأ عقوتی

 ةموظنملا نم لیجسلا زاغ نم نیتنجرألا ھجتنت ام فصن نع دیزت ةیمك يھو ،زاغلا

 نم ي/ب فلأ 100 وحن اھسفن ةقطنملا جتنت نأ عقوتت اھنأ ةرازولا تركذ امك .ةروكذملا

 نأ ىلإ تاعقوتلا ریشتو .ماعلا علطم يف ي/ب فلأ 80 وحنب ةنراقم 2019 ةیاھن يف طفنلا

 تالدعم عفرلً ایونس رالود رایلم 10 -5 نیب حوارتت تارامثتسا ىلإ ةجاحب نیتنجرألا

 نأ ةرازولا تركذ امك .رالود رایلم 4.3 نع اھیف ةیلاحلا تارامثتسالا دیزت ال امنیب ،اھجاتنإ

 ،2019 ماع نم نیرھش لوأ لالخ ةیلمع 560 نع تداز يكیلوردیھلا قیقشتلا تایلمع

 .2016 ماع لماك لالخ طقف ةیلمع 143 وحنب ةنراقم

 يدقنلا قفدتلا نأ ،EIA ةیكیرمألا ةقاطلا تامولعم ةرادإل لیلحت ركذ ،ىرخأ ةھج نم

 عجارت ذنم 2018 ماع لالخ ىلعألا ناك ةیلورتبلا ةعانصلا يف ةلماعلا ةیكیرمألا تاكرشلل

 رالود رایلم 60 نم رثكأ تقفنأ تاكرشلا كلت نأ ىلإ لیلحتلا راشأو .2014 ماع طفنلا راعسأ

 .لوصألا ضعب عیب نم رالود تارایلم 8 ىلع تلصح امك ،ةیلامسأر تارامثتسا ةئیھ ىلع

 وأ ضورقلا يف رامثتسالا ىلإ ةجاحلا نودب اھتایلمع لیومت نم تاكرشلا بلغأ تنكمت دقو

 .مھسألا عیب يف

 تركذ ثیح ،ىدملا ةریصق تاكرشلا ططخ لالخ نم كلذ سملت نكمی عقاولا ضرأ ىلعو

 تایالولا يف Permian ضوح يف اھتایلمعل عقوتت اھنأ لاثملا لیبس ىلع Chevron ةكرش

 عافتراو ،ةرطاخملا لماع ضافخنا عم قفارتلاب ظوحلم لكشب ومنت نأ ةیكیرمألا ةدحتملا

 .ةیرامثتسالا اھتظفحم ىلع ةدئافلاب دوعیس امم ،ةمداقلا ةسمخلا ماوعألا لالخ يدقنلا قفدتلا

 يدقن قفدتب دوعتس ،2019 ماع يف اھتارامثتسا نم %70 وحن نأ عقوتت اھنأ ةكرشلا تركذو

 رالود رایلم 22 -19 نیب حوارتی يفاشكتسا لام سأر فدھتست اھنأ ةنیبم ،طقف نیماع لالخ

 %4 -3 وحنب جاتنإلا تالدعم عفر ىلإ يدؤی فوس ام وھو ،2023 -2021 يماع نیب

 يماع لالخ تنكمت ةكرشلا نأ ةقیقح نم ةلئافتملا ماقرألا هذھ يتأتو .2023 ماع لولحب

 يف اھتایلمع لالخ نم اھرداصم ىلإ لیمرب تارایلم 7 وحن ةفاضإ نم 2018و 2017

 ضوح يف يدیلقتلا ریغ طفنلا نم اھجاتنإ لصی نأ Chevron عقوتتو .روكذملا ضوحلا

Permian 2023 ماع لولحب ي/ب فلأ 900و ،2020 ماع يف ي/ب فلأ 600 ىلإ. 
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 دق Permian ضوح نم اھجاتنإ نأ ExxonMobil ةكرش تنلعأ دیعصلا سفن ىلعو

 اھجاتنإ نأ 2018 ماع يف تنلعأ دق تناك امنیب ،2024 ماع يف ي/ن م ب نویلم 1 ىلإ لصی

 .2022 ماع يف ي/ن م ب فلأ 650 ىلإ لصیس ضوحلا نم

 ةعانصلا تمطح دقف ،API يكیرمألا لورتبلا دھعم نم ردص يئاصحإ ریرقتلً اقفوو

 ریانی/يناثلا نوناك يف ةیسایقلا ماقرألا نم دیدعلا ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا يف ةیلورتبلا

 ي/ب نویلم 11.9 غلب ماخلا طفنلا نم ةدحتملا تایالولا جاتنإ نأ ریرقتلا نیب ثیح .2019

 عم جاتنإلا يف ةدایزلا هذھ تقفارت دقو .اھل يرھش جاتنإ لدعم ىلعأ وھو ،رھشلا كلذ يف

 لوقح فدھتست ةرافح 878 دوجو Baker Hughes تانایب تحضوأ ذإ رفحلا طاشن عافترا

 ماع نم ثلاثلا عبرلا يف ةرافح 863 وحنب ةنراقم ،2018 ماع نم ریخألا عبرلا يف طفنلا

 ةیاھن يفو .رھشلا سفن لالخ ي/ب نویلم 4.9 يعیبطلا زاغلا لئاوس جاتنإ غلب امك .2018

 ةیكیرمألا تاكرشلا نأ Rystad Energy ةسسؤم تركذ ،2019 ماع نم لوألا عبرلا

 امك ،2019 ماع لالخ %15 لدعمب اھجاتنإ ومنی نأ عقوتت لیجسلا تیز لاجم يف ةلماعلا

 تامولعم ةرادإ نم ةقحال تانایب يفو .%5 ةبسنب ةیرامثتسالا اھتاقفن نم ضفخت فوس اھنأ

 /لوألا نیرشت رھش يف ي/ب نویلم 12.6 غلب طفنلا جاتنإ لدعم نأ ظحول ،ةیكیرمألا ةقاطلا

 .ي/ب نویلم 8.11 لداعی ام يأ ،%64 اھنم لیجسلا تیز لكش ،2019 ربوتكأ

 تمعز ،2019 ماع نم يناثلا عبرلا علطم يفً اریرقت Rystad Energy ةسسؤم تردصأو

 كلذب ةزواجتم ،ملاعلا يف طفنلل رّدصُم ربكأ ىلإً ابیرق لوحتت دق ةدحتملا تایالولا نأ ھیف

 تایالولا نأ نیب ةیكیرمألا ةقاطلا تامولعم ةرادإلً اریرقت نأ ذإ ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا

 ثیح ،تدروتسا امم رثكأ 2019 ریاربف /طابش نم يناثلا عوبسألا لالخ ترّدص ةدحتملا

  .ي/ب نویلم 3.5 تغلب تادراو لباقم ،ي/ب نویلم 3.6 طفنلا نم اھتارداص لدعم غلب

 لئاوس نم ي/ب نویلم 2و ،ماخلا طفنلا نم ي/ب نویلم 7 ردصت ةیدوعسلا نأ ریرقتلا نیبو

 ،ماخلا طفنلا نم ي/ب نویلم 3 ھلدعم ام ةیكیرمألا تارداصلا تغلب امنیب ،يعیبطلا زاغلا

  .ىرخألا ةیلورتبلا تاجتنملاو يعیبطلا زاغلا لئاوس نم ي/ب نویلم 5 وحنو
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 نویلم 2 وحنب عفترا ةدحتملا تایالولا جاتنإ نأ ىلإ كلذك Rystad Energyریرقت راشأو

 .20191 ماع لالخ ي/ب نویلم 1 يلاوحب عفتری نأ تعقوتو ،2018 ماع لالخ ي/ب

 ثیح ،2019 ماع لالخ ةیرامثتسالا عیراشملا ةطراخ ىلع ةوقب اھتریسم ایقیرفأ تعباتو

 عیراشمل ةھجولا لثمت هدالب نأ ایریجین يف ةینطولا لورتبلا ةسسؤمل يذیفنتلا ریدملا ركذ

 لكشی اذھو ،رالود رایلم 48 نم رثكأ اھتمیق غلبت ایقیرفأ يف زاغلاو طفنلا ةعانص يف ةدیدج

 فلتخمل رالود رایلم 194 ةغلابلا )CAPEX( ةیلامسأرلا تاقفنلا ةینازیم نم %25 يلاوح

 نم % 23.8 يلاوح نأ فاضأو .2025و 2018 يماع نیب ایقیرفأ يف ةمداقلا عیراشملا

 يلاوح قافنإ متیس نیح يف ،الوغنأ يف %11.3و ،قیبمزوم يف نوكتس ةیلامسأرلا تاقفنلا

 اذھ ،ةعمتجم اینیكو رئازجلاو رصمو ادنغوأو ایناتیرومو لاغنسلاو اینازنت يف 29.2%

  .ةراقلا ءاحنأ فلتخم يف بیبانأ طوطخ دملً اعورشم 20 نم رثكأ ىلإ ةفاضإلاب

 سرام/راذآ رھش يف "ةینطولا ةیریجینلا لورتبلا ةسسؤم" ةرادإ سلجم سیئر حرص دقو

 ةینوبركوردیھلا تایطایتحالا نم ریثكلا كلتمت ةیقیرفإلا ءارحصلا بونج لود نأ ،2019

 ،زاغلا نم بعكم رتم نویلیرت 9 نم رثكأو ،طفنلا نم لیمرب رایلم 41 اھنم ةفشتكملا ریغ

 Owowo لقح يف طفنلا نم لیمرب رایلم 1 وحنل ExxonMobil ةكرش فاشتكابً ادھشتسم

  .2016 ماع ةیریجینلا ةیمیلقإلا هایملا يف

 ةسدنھ دقع Technip ةكرشل BP ةكرش تحنم ،يقیرفألا راسملا اذھ نمضو

 يف اھمادختسا متیل ةمئاع نیزختو جاتنإ ةصنمل )EPCIC( لیغشتو بیكرتو ءاشنإو ءارشو

 دودحلا ىلع ةرومغملا يف عقاولا "میمحأ/تروت" لقح ریوطت عورشم نم ىلوألا ةلحرملا

 .رالود رایلم 1 -0.5 نیب عورشملا ةفلك حوارتت نأ عقوتملا نمو .ایناتیرومو لاغنسلا نیب

 لیربأ /ناسین رھش يف ةصنملل يسدنھ میمصت دقع ىلع تلصح دق Technip ةكرش تناكو

 ةمئاعلا ةصنملا ىلإ رابآ ةعبرأ طبر ربع لقحلا نم يلوألا جاتنإلا متی نأ ررقملا نمو .2018

 بیبانأ طخ ربع زاغلا خض يرجی مث ،ھعم ةقفارتم لئاوس يأ ةلازإل زاغلا ةجلاعم متت ثیح

 رفویس امك ،ریدصتلا تایلمعل لاسملا يعیبطلا زاغلا رفویس امم ،زاغلا ةلاسإل ةطحم ىلإ

                                       

 نیرشت رھش ةیاھن ىتحو 2018 ماع نیب ي/ب نویلم 1.2 يلاوحب ةدحتملا تایالولا يف طفنلا جاتنإ لدعم عفترا ذإ ً،ایلعف ققحت ام وھو 1
 .2019 ربوتكأ/لوألا
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 دق Permian ضوح نم اھجاتنإ نأ ExxonMobil ةكرش تنلعأ دیعصلا سفن ىلعو

 اھجاتنإ نأ 2018 ماع يف تنلعأ دق تناك امنیب ،2024 ماع يف ي/ن م ب نویلم 1 ىلإ لصی

 .2022 ماع يف ي/ن م ب فلأ 650 ىلإ لصیس ضوحلا نم

 ةعانصلا تمطح دقف ،API يكیرمألا لورتبلا دھعم نم ردص يئاصحإ ریرقتلً اقفوو

 ریانی/يناثلا نوناك يف ةیسایقلا ماقرألا نم دیدعلا ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا يف ةیلورتبلا

 ي/ب نویلم 11.9 غلب ماخلا طفنلا نم ةدحتملا تایالولا جاتنإ نأ ریرقتلا نیب ثیح .2019

 عم جاتنإلا يف ةدایزلا هذھ تقفارت دقو .اھل يرھش جاتنإ لدعم ىلعأ وھو ،رھشلا كلذ يف

 لوقح فدھتست ةرافح 878 دوجو Baker Hughes تانایب تحضوأ ذإ رفحلا طاشن عافترا

 ماع نم ثلاثلا عبرلا يف ةرافح 863 وحنب ةنراقم ،2018 ماع نم ریخألا عبرلا يف طفنلا

 ةیاھن يفو .رھشلا سفن لالخ ي/ب نویلم 4.9 يعیبطلا زاغلا لئاوس جاتنإ غلب امك .2018

 ةیكیرمألا تاكرشلا نأ Rystad Energy ةسسؤم تركذ ،2019 ماع نم لوألا عبرلا

 امك ،2019 ماع لالخ %15 لدعمب اھجاتنإ ومنی نأ عقوتت لیجسلا تیز لاجم يف ةلماعلا

 تامولعم ةرادإ نم ةقحال تانایب يفو .%5 ةبسنب ةیرامثتسالا اھتاقفن نم ضفخت فوس اھنأ

 /لوألا نیرشت رھش يف ي/ب نویلم 12.6 غلب طفنلا جاتنإ لدعم نأ ظحول ،ةیكیرمألا ةقاطلا

 .ي/ب نویلم 8.11 لداعی ام يأ ،%64 اھنم لیجسلا تیز لكش ،2019 ربوتكأ

 تمعز ،2019 ماع نم يناثلا عبرلا علطم يفً اریرقت Rystad Energy ةسسؤم تردصأو

 كلذب ةزواجتم ،ملاعلا يف طفنلل رّدصُم ربكأ ىلإً ابیرق لوحتت دق ةدحتملا تایالولا نأ ھیف

 تایالولا نأ نیب ةیكیرمألا ةقاطلا تامولعم ةرادإلً اریرقت نأ ذإ ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا

 ثیح ،تدروتسا امم رثكأ 2019 ریاربف /طابش نم يناثلا عوبسألا لالخ ترّدص ةدحتملا

  .ي/ب نویلم 3.5 تغلب تادراو لباقم ،ي/ب نویلم 3.6 طفنلا نم اھتارداص لدعم غلب

 لئاوس نم ي/ب نویلم 2و ،ماخلا طفنلا نم ي/ب نویلم 7 ردصت ةیدوعسلا نأ ریرقتلا نیبو

 ،ماخلا طفنلا نم ي/ب نویلم 3 ھلدعم ام ةیكیرمألا تارداصلا تغلب امنیب ،يعیبطلا زاغلا

  .ىرخألا ةیلورتبلا تاجتنملاو يعیبطلا زاغلا لئاوس نم ي/ب نویلم 5 وحنو
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 نویلم 2 وحنب عفترا ةدحتملا تایالولا جاتنإ نأ ىلإ كلذك Rystad Energyریرقت راشأو

 .20191 ماع لالخ ي/ب نویلم 1 يلاوحب عفتری نأ تعقوتو ،2018 ماع لالخ ي/ب

 ثیح ،2019 ماع لالخ ةیرامثتسالا عیراشملا ةطراخ ىلع ةوقب اھتریسم ایقیرفأ تعباتو

 عیراشمل ةھجولا لثمت هدالب نأ ایریجین يف ةینطولا لورتبلا ةسسؤمل يذیفنتلا ریدملا ركذ

 لكشی اذھو ،رالود رایلم 48 نم رثكأ اھتمیق غلبت ایقیرفأ يف زاغلاو طفنلا ةعانص يف ةدیدج

 فلتخمل رالود رایلم 194 ةغلابلا )CAPEX( ةیلامسأرلا تاقفنلا ةینازیم نم %25 يلاوح

 نم % 23.8 يلاوح نأ فاضأو .2025و 2018 يماع نیب ایقیرفأ يف ةمداقلا عیراشملا

 يلاوح قافنإ متیس نیح يف ،الوغنأ يف %11.3و ،قیبمزوم يف نوكتس ةیلامسأرلا تاقفنلا

 اذھ ،ةعمتجم اینیكو رئازجلاو رصمو ادنغوأو ایناتیرومو لاغنسلاو اینازنت يف 29.2%

  .ةراقلا ءاحنأ فلتخم يف بیبانأ طوطخ دملً اعورشم 20 نم رثكأ ىلإ ةفاضإلاب

 سرام/راذآ رھش يف "ةینطولا ةیریجینلا لورتبلا ةسسؤم" ةرادإ سلجم سیئر حرص دقو

 ةینوبركوردیھلا تایطایتحالا نم ریثكلا كلتمت ةیقیرفإلا ءارحصلا بونج لود نأ ،2019

 ،زاغلا نم بعكم رتم نویلیرت 9 نم رثكأو ،طفنلا نم لیمرب رایلم 41 اھنم ةفشتكملا ریغ

 Owowo لقح يف طفنلا نم لیمرب رایلم 1 وحنل ExxonMobil ةكرش فاشتكابً ادھشتسم

  .2016 ماع ةیریجینلا ةیمیلقإلا هایملا يف

 ةسدنھ دقع Technip ةكرشل BP ةكرش تحنم ،يقیرفألا راسملا اذھ نمضو

 يف اھمادختسا متیل ةمئاع نیزختو جاتنإ ةصنمل )EPCIC( لیغشتو بیكرتو ءاشنإو ءارشو

 دودحلا ىلع ةرومغملا يف عقاولا "میمحأ/تروت" لقح ریوطت عورشم نم ىلوألا ةلحرملا

 .رالود رایلم 1 -0.5 نیب عورشملا ةفلك حوارتت نأ عقوتملا نمو .ایناتیرومو لاغنسلا نیب

 لیربأ /ناسین رھش يف ةصنملل يسدنھ میمصت دقع ىلع تلصح دق Technip ةكرش تناكو

 ةمئاعلا ةصنملا ىلإ رابآ ةعبرأ طبر ربع لقحلا نم يلوألا جاتنإلا متی نأ ررقملا نمو .2018

 بیبانأ طخ ربع زاغلا خض يرجی مث ،ھعم ةقفارتم لئاوس يأ ةلازإل زاغلا ةجلاعم متت ثیح

 رفویس امك ،ریدصتلا تایلمعل لاسملا يعیبطلا زاغلا رفویس امم ،زاغلا ةلاسإل ةطحم ىلإ

                                       

 نیرشت رھش ةیاھن ىتحو 2018 ماع نیب ي/ب نویلم 1.2 يلاوحب ةدحتملا تایالولا يف طفنلا جاتنإ لدعم عفترا ذإ ً،ایلعف ققحت ام وھو 1
 .2019 ربوتكأ/لوألا
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 تایلمعب ءدبلا متی نأ عقوتیو .لاغنسلاو ایناتیروم يف ةیلحملا قاوسألا يف كالھتسالل زاغلا

 عورشملا نم لاسملا زاغلا ءارشل BP ططخت ثیح ،2022 ماع نم لوألا فصنلا يف جاتنإلا

 يفو ،ایناتیرومل ةبسنلاب C-8 عطاقلا يف عقی لقحلا نأ ركذی .BP Marketing اھعارذ ربع

 2018 ماع علطم يف اقفتا دق نادلبلا ناكو ،لاغنسلل ةبسنلاب Saint-Louis Profond عطاقلا

 .كرتشم لكشب هریوطت ىلع

 طفنلا نم اھجاتنإ طسوتم غلب يتلا ،نادوسلا بونج ىلإ ایقیرفأ لود نمض ةراشإلا نكمیو

 يف ي/ب فلأ 250 ىلإ جاتنإلا لدعم عفر يف لمأت امنیب ،2019 ماع يف ي/ب فلأ 178

 ةلوجل طیطختلا نع 2019 ربمفون/يناثلا نیرشت علطم يف تنلعأ ثیح ،بیرقلا لبقتسملا

 ً.ایفاشكتساً اعطاق 13 صیخرتل 2020 ماع يف حرطتس ضورع

 نویلیرت 1( ملاعلا يف يرامثتسا قودنص ربكأ ةبحاص جیورنلا تنلعأ دقف ،ابوروأ يف امأ

 راصنأ اھب بحر ةوطخ يھو ،زاغلاو طفنلا تاكرش يف اھمھسأ قارغإ اھتین نع )رالود

 فیظن داصتقا هاجتاب ریسی يملاعلا داصتقالا نأ ىلإ ةراشإ اھنأ نیربتعم جیورنلا يف ةئیبلا

 اھل ةقالع ال ةوطخلا هذھ نأ تركذ ةیجیورنلا ةموكحلا نكل .يروفحألا دوقولا نعً ادیعب

 قودنصلا ىلع طفنلا راعسأ ریغت ریثأت نم دحلا ىلإ فدھت ةتحب ةیداصتقا ةیلمع يھ لب ةئیبلاب

 زیكرتلا نأ ذإً ادودحم نوكیس ةوطخلا هذھل يداصتقالا رثألا نأ عقوتیو .دالبلل يرامثتسالا

 امنیب ،جاتنإلاو فاشكتسالا لاجم يف يرصح لكشب لمعت يتلا تاكرشلا ىلع طقف نوكیس

 مھسأ عیب جیورنلا مزتعتو ،مھسألا قارغإ نع لزعمب ةلماكتملا ةیلورتبلا تاكرشلا نوكتس

 .ةكرش 134 ىلع ةعزوم رالود رایلم 7.5 ةمیقب

 نمض يزاغلا Kharasaveyskoye لقحل ةلماكتم ةیمنت ةیلمع ءدب 2019 ماع دھش امك

 2023 ماع يف لقحلا نم جاتنإلا أدبی نأ عقوتملا نمو .ایسور يف Yamal ةریزج ھبش

 ةیلمع يف ئطاشلا نم ترفح يتلا ةھجوملا رابآلا مھاست فوسو .ةنسلا /3م رایلم 32 لدعمب

 ةطخ نمضتت ثیح ،2020 ماع فصتنم يف ىرخأ ةیجاتنإ رابآ رفح متی فوس امك ،جاتنإلا

 ةفاضإ ،طغضلل زیزعت ةطحمو ،زاغلل ةجلاعم ةطحم ءانبو ً،ارئب 236 رفح لقحلا ریوطت

 يطایتحالا ردقی .مك 106 لوطب زاغلل لقن بیبانأ طخ دمو ،ةقاطلا دیلوتو لقنلا تآشنم ىلإ

 .زاغلا نم بعكم رتم نویلیرت 2 وحنب روكذملا لقحلا يف
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 اھیف جاتنإلا لدعم عجارت يتلا ،الیوزنف ةلاح ىلإً ایلم رظنلا نم يملاعلا دیعصلا ىلع دب الو

 نویلم 1.45 ىلإ ،ي/ب نویلم 2.6 نم كلذو( ،2018و 2013 يماع نیب ام %46 وحنب

 عاطق ىلع ةیكیرمأ تابوقع نم اھقفار امو اھب رمت يتلا ةیداصتقالا ةمزألاب ةرثأتم )ي/ب

  .طفنلا

 تبراق ةبسنبو ةدحاو ةنس لالخ الیوزنف جاتنإ يف ریبك عجارت ىلإ كبوأ تانایب ریشت ذإ

 نویلم 1.49( 2019 ماع علطمو ،)ي/ب نویلم 2.85( 2018 ماع علطم نیب ،50%

 مادختساب ھفیفخت متی طفنلا نم لیقثلا الیوزنف جاتنإ مظعم نأ ىلإ رظنلا نم دبال انھو .)ي/ب

 يف ھخض ناكمإلاب حبصی يك كلذو ،ةدحتملا تایالولا نم ةداع دروتست تناك يتلا "اثفانلا"

 .لقنلا بیبانأ

 ىلإ تلصوو ،2018 ماع لالخ ي/ب فلأ 90 يلاوحب اثفانلا نم الیوزنف تادراو تردق

 نویبوروألا نوردصملا ثحبیو .ماعلا سفن نم ربمسید /لوألا نوناك يف ي/ب فلأ 114

 8.7 نع لقی رعسب 2018 ماع لالخ اھعیب مت يتلا اثفانلا نم مھتاجتنمل ةدیدج قوس نع

 لماعتلا نكل .2007 ماع ذنم اثفانلا ھب تعیب رعس لقأ وھو ،"تنرب" جیزم رعس نم رالود

 تایالولا لبق نم تابوقعل اھرودب ةیبروألا تاكرشلا ضرعی دق لاجملا اذھ يف الیوزنف عم

 نكل ،لمتحم دّرومك ایسور رھظت ثیح ،الیوزنف مامأ ةدودحم تارایخلا كرتی امم ،ةدحتملا

 ھتمدختسا ثیح ،عقوتم لیدبك فیفخلا يرئازجلا ماخلا رھظیو .ةعفترم نوكتس ةفلكتلا

 .ھجتنت يذلا ماخلا ةجوزل ضیفختل يضاملا يف تارم ةدع الیوزنف

 600 ىلإ جاتنإلا عجارتی نأ عقوتملا نمف ،ھلاح ىلع الیوزنف يف عضولا رمتسا ول ،امومع

 نمف ،اھیف ةیلاحلا ةیسایسلا ةمزألا دالبلا تزواجت ول ىتحو .2020 ماع يف ي/ب فلأ

 جاتنإ طسوتم غلب ذإ ي/ب فلأ 900 نود ام ىلإ عجارتلاب جاتنإلا طسوتم رمتسی نأ عقوتملا

 .ي/ب فلأ 974 وحن 2019 ماع نمً ارھش 11 لالخ الیوزنف

 ةیبرعلا تارامإلا يف "لورتبلل ةرفظلا" ةكرش نالعإ 2019 ماع دھش ،يبرعلا دیعصلا ىلعو

 ةیقرشلا ةیبونجلا دودحلا ةاذاحمب عقاولا "ةبیلح" لقح نم ماخ طفن لوأ جاتنإ نع ةدحتملا

 نأ "لورتبلل ةرفظلا" ةكرش مھسأ نم %70 كلمت يتلا "كوندأ" تركذو ،يبظ وبأ ةرامإل

 .2019 ماع ةیاھن يف ي/ب فلأ 40 غلبیلً ایجیردت عفتریس لقحلا نم يلّوألا جاتنإلا
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 تایلمعب ءدبلا متی نأ عقوتیو .لاغنسلاو ایناتیروم يف ةیلحملا قاوسألا يف كالھتسالل زاغلا

 عورشملا نم لاسملا زاغلا ءارشل BP ططخت ثیح ،2022 ماع نم لوألا فصنلا يف جاتنإلا

 يفو ،ایناتیرومل ةبسنلاب C-8 عطاقلا يف عقی لقحلا نأ ركذی .BP Marketing اھعارذ ربع

 2018 ماع علطم يف اقفتا دق نادلبلا ناكو ،لاغنسلل ةبسنلاب Saint-Louis Profond عطاقلا

 .كرتشم لكشب هریوطت ىلع

 طفنلا نم اھجاتنإ طسوتم غلب يتلا ،نادوسلا بونج ىلإ ایقیرفأ لود نمض ةراشإلا نكمیو

 يف ي/ب فلأ 250 ىلإ جاتنإلا لدعم عفر يف لمأت امنیب ،2019 ماع يف ي/ب فلأ 178

 ةلوجل طیطختلا نع 2019 ربمفون/يناثلا نیرشت علطم يف تنلعأ ثیح ،بیرقلا لبقتسملا

 ً.ایفاشكتساً اعطاق 13 صیخرتل 2020 ماع يف حرطتس ضورع

 نویلیرت 1( ملاعلا يف يرامثتسا قودنص ربكأ ةبحاص جیورنلا تنلعأ دقف ،ابوروأ يف امأ

 راصنأ اھب بحر ةوطخ يھو ،زاغلاو طفنلا تاكرش يف اھمھسأ قارغإ اھتین نع )رالود

 فیظن داصتقا هاجتاب ریسی يملاعلا داصتقالا نأ ىلإ ةراشإ اھنأ نیربتعم جیورنلا يف ةئیبلا

 اھل ةقالع ال ةوطخلا هذھ نأ تركذ ةیجیورنلا ةموكحلا نكل .يروفحألا دوقولا نعً ادیعب

 قودنصلا ىلع طفنلا راعسأ ریغت ریثأت نم دحلا ىلإ فدھت ةتحب ةیداصتقا ةیلمع يھ لب ةئیبلاب

 زیكرتلا نأ ذإً ادودحم نوكیس ةوطخلا هذھل يداصتقالا رثألا نأ عقوتیو .دالبلل يرامثتسالا

 امنیب ،جاتنإلاو فاشكتسالا لاجم يف يرصح لكشب لمعت يتلا تاكرشلا ىلع طقف نوكیس

 مھسأ عیب جیورنلا مزتعتو ،مھسألا قارغإ نع لزعمب ةلماكتملا ةیلورتبلا تاكرشلا نوكتس

 .ةكرش 134 ىلع ةعزوم رالود رایلم 7.5 ةمیقب

 نمض يزاغلا Kharasaveyskoye لقحل ةلماكتم ةیمنت ةیلمع ءدب 2019 ماع دھش امك

 2023 ماع يف لقحلا نم جاتنإلا أدبی نأ عقوتملا نمو .ایسور يف Yamal ةریزج ھبش

 ةیلمع يف ئطاشلا نم ترفح يتلا ةھجوملا رابآلا مھاست فوسو .ةنسلا /3م رایلم 32 لدعمب

 ةطخ نمضتت ثیح ،2020 ماع فصتنم يف ىرخأ ةیجاتنإ رابآ رفح متی فوس امك ،جاتنإلا

 ةفاضإ ،طغضلل زیزعت ةطحمو ،زاغلل ةجلاعم ةطحم ءانبو ً،ارئب 236 رفح لقحلا ریوطت

 يطایتحالا ردقی .مك 106 لوطب زاغلل لقن بیبانأ طخ دمو ،ةقاطلا دیلوتو لقنلا تآشنم ىلإ

 .زاغلا نم بعكم رتم نویلیرت 2 وحنب روكذملا لقحلا يف
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 اھیف جاتنإلا لدعم عجارت يتلا ،الیوزنف ةلاح ىلإً ایلم رظنلا نم يملاعلا دیعصلا ىلع دب الو

 نویلم 1.45 ىلإ ،ي/ب نویلم 2.6 نم كلذو( ،2018و 2013 يماع نیب ام %46 وحنب

 عاطق ىلع ةیكیرمأ تابوقع نم اھقفار امو اھب رمت يتلا ةیداصتقالا ةمزألاب ةرثأتم )ي/ب

  .طفنلا

 تبراق ةبسنبو ةدحاو ةنس لالخ الیوزنف جاتنإ يف ریبك عجارت ىلإ كبوأ تانایب ریشت ذإ

 نویلم 1.49( 2019 ماع علطمو ،)ي/ب نویلم 2.85( 2018 ماع علطم نیب ،50%

 مادختساب ھفیفخت متی طفنلا نم لیقثلا الیوزنف جاتنإ مظعم نأ ىلإ رظنلا نم دبال انھو .)ي/ب

 يف ھخض ناكمإلاب حبصی يك كلذو ،ةدحتملا تایالولا نم ةداع دروتست تناك يتلا "اثفانلا"

 .لقنلا بیبانأ

 ىلإ تلصوو ،2018 ماع لالخ ي/ب فلأ 90 يلاوحب اثفانلا نم الیوزنف تادراو تردق

 نویبوروألا نوردصملا ثحبیو .ماعلا سفن نم ربمسید /لوألا نوناك يف ي/ب فلأ 114

 8.7 نع لقی رعسب 2018 ماع لالخ اھعیب مت يتلا اثفانلا نم مھتاجتنمل ةدیدج قوس نع

 لماعتلا نكل .2007 ماع ذنم اثفانلا ھب تعیب رعس لقأ وھو ،"تنرب" جیزم رعس نم رالود

 تایالولا لبق نم تابوقعل اھرودب ةیبروألا تاكرشلا ضرعی دق لاجملا اذھ يف الیوزنف عم

 نكل ،لمتحم دّرومك ایسور رھظت ثیح ،الیوزنف مامأ ةدودحم تارایخلا كرتی امم ،ةدحتملا

 ھتمدختسا ثیح ،عقوتم لیدبك فیفخلا يرئازجلا ماخلا رھظیو .ةعفترم نوكتس ةفلكتلا

 .ھجتنت يذلا ماخلا ةجوزل ضیفختل يضاملا يف تارم ةدع الیوزنف

 600 ىلإ جاتنإلا عجارتی نأ عقوتملا نمف ،ھلاح ىلع الیوزنف يف عضولا رمتسا ول ،امومع

 نمف ،اھیف ةیلاحلا ةیسایسلا ةمزألا دالبلا تزواجت ول ىتحو .2020 ماع يف ي/ب فلأ

 جاتنإ طسوتم غلب ذإ ي/ب فلأ 900 نود ام ىلإ عجارتلاب جاتنإلا طسوتم رمتسی نأ عقوتملا

 .ي/ب فلأ 974 وحن 2019 ماع نمً ارھش 11 لالخ الیوزنف

 ةیبرعلا تارامإلا يف "لورتبلل ةرفظلا" ةكرش نالعإ 2019 ماع دھش ،يبرعلا دیعصلا ىلعو

 ةیقرشلا ةیبونجلا دودحلا ةاذاحمب عقاولا "ةبیلح" لقح نم ماخ طفن لوأ جاتنإ نع ةدحتملا

 نأ "لورتبلل ةرفظلا" ةكرش مھسأ نم %70 كلمت يتلا "كوندأ" تركذو ،يبظ وبأ ةرامإل

 .2019 ماع ةیاھن يف ي/ب فلأ 40 غلبیلً ایجیردت عفتریس لقحلا نم يلّوألا جاتنإلا
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 يف يجولویجلا يطایتحالا تاریدقت عفر يف تمھاس دق فاشكتسالاو مییقتلا تایلمع تناكو

 وحن تناك يتلا ةیلوألا تاریدقتلا نع ةریبك ةدایزب كلذو ،لیمرب رایلم 1.1 ىلإ لصتل لقحلا

 يھ ةدیدج لوقح ةثالث يف ةلمتحم دراومً اضیأ ةكرشلا تفشتكا امك ،لیمرب نویلم 180

 .ةفثكم فاشكتسا جمارب ذیفنت دعب ،"ةلیخنوب"و ،"ةساطوب"و ،"ةرمحلا"

 نم نوكم تاكرش داحتال يربلا "1 عطاقلا" يف فاشكتسالا قوقح "كوندأ" ةكرش تحنمو

Bharat Petroleum Corp. ةسسؤمو ،ةیدنھلا ةیموكحلا Indian Oil Corp.، ثیح 

 ةیلورتبلا رداصملا مییقتو بیقنتلا لامعأ ىلع رالود نویلم 170 روكذملا داحتالا رمثتسیس

 ةصح كالتما يف "كوندأ" قح ً،اماع 35 ىلع دتمی يذلا قافتالا طورش نمضتتو .عطاقلا يف

 زاغلل سیورلا زایتما كلذك )1 -لكشلا( 1 عطاقلا يطغی .جاتنإلا روط لالخ %60 ىلإ لصت

 نم "باید" ةلیكشت يف زاغلا فدھتسال Totalو ،"كوندأ" نم لك هروطت يذلا يدیلقتلا ریغ

 .ىلعألا يساروجلا رصع

 )1 -لكشلا(
 ةسبایلا ىلع 1 عطاقلا عقوم
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 يبظوبأ ةیجیتارتسا راطإ يف ةیسفانتلا ةدیازملا نم ةیناث ةلوج قالطإ نع "كوندأ" تنلعأ امك

 ماعل ةرامإلا يف زاغلاو طفنلا جاتنإو ریوطتو فاشكتسال ةدیدج قطانمل صیخارت رادصإل

 ةسفانملا تادیازملاو ضورعلا میدقتل ةصصخم قطانم سمخ نع نالعإلا مت ثیح ،2019

 قطانملا كلت ضعب يوتحتو ،)2 -لكشلا( نیتیرب نیتقطنمو ةیرحب قطانم ثالث نم نوكتت

ً ابیكرت 92وً ایفاشكتساً افدھ 290 كانھ ةكرتشملا ةقطنملا نمضف ،تافاشتكا ىلعً ایلعف

 .ًالمتحم

 
 )2 -لكشلا(

 2019 يبظ وبأ ،ةیسفانتلا ةدیازملل ةحورطملا قطانملا

 
 

 يبظوبأ اھتقلطأ يتلا ةیسفانتلا ةدیازملا نم ىلوألا ةلوجلا باقعأ يف ةیناثلا ةلوجلا هذھ يتأتو

 سرام /راذآ يف حاجنب تمتتخاو 2018 لیربأ /ناسین يف ةدیدج قطانم حرطل ةرم لوأل

2019.  

 قالطإ نع "كوندأل" ةعباتلا تاكرشلا ىدحإ يھو ،"رفحلل كوندأ" تنلعأ ،ىرخأ ةیحان نم

 فاشكتسالا تالاجم يف "كوندأ" ططخ معدل اھتارافح لوطسأ ةعسوتل لماش جمانرب

 "كوندأ" تناكو .يكذلا ومنلل ةلماكتملا اھتیجیتارتسا ذیفنت ةریتو عیرستو جاتنإلاو ریوطتلاو
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 يف يجولویجلا يطایتحالا تاریدقت عفر يف تمھاس دق فاشكتسالاو مییقتلا تایلمع تناكو

 وحن تناك يتلا ةیلوألا تاریدقتلا نع ةریبك ةدایزب كلذو ،لیمرب رایلم 1.1 ىلإ لصتل لقحلا

 يھ ةدیدج لوقح ةثالث يف ةلمتحم دراومً اضیأ ةكرشلا تفشتكا امك ،لیمرب نویلم 180

 .ةفثكم فاشكتسا جمارب ذیفنت دعب ،"ةلیخنوب"و ،"ةساطوب"و ،"ةرمحلا"

 نم نوكم تاكرش داحتال يربلا "1 عطاقلا" يف فاشكتسالا قوقح "كوندأ" ةكرش تحنمو

Bharat Petroleum Corp. ةسسؤمو ،ةیدنھلا ةیموكحلا Indian Oil Corp.، ثیح 

 ةیلورتبلا رداصملا مییقتو بیقنتلا لامعأ ىلع رالود نویلم 170 روكذملا داحتالا رمثتسیس

 ةصح كالتما يف "كوندأ" قح ً،اماع 35 ىلع دتمی يذلا قافتالا طورش نمضتتو .عطاقلا يف

 زاغلل سیورلا زایتما كلذك )1 -لكشلا( 1 عطاقلا يطغی .جاتنإلا روط لالخ %60 ىلإ لصت

 نم "باید" ةلیكشت يف زاغلا فدھتسال Totalو ،"كوندأ" نم لك هروطت يذلا يدیلقتلا ریغ

 .ىلعألا يساروجلا رصع

 )1 -لكشلا(
 ةسبایلا ىلع 1 عطاقلا عقوم
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 يبظوبأ ةیجیتارتسا راطإ يف ةیسفانتلا ةدیازملا نم ةیناث ةلوج قالطإ نع "كوندأ" تنلعأ امك

 ماعل ةرامإلا يف زاغلاو طفنلا جاتنإو ریوطتو فاشكتسال ةدیدج قطانمل صیخارت رادصإل

 ةسفانملا تادیازملاو ضورعلا میدقتل ةصصخم قطانم سمخ نع نالعإلا مت ثیح ،2019

 قطانملا كلت ضعب يوتحتو ،)2 -لكشلا( نیتیرب نیتقطنمو ةیرحب قطانم ثالث نم نوكتت

ً ابیكرت 92وً ایفاشكتساً افدھ 290 كانھ ةكرتشملا ةقطنملا نمضف ،تافاشتكا ىلعً ایلعف

 .ًالمتحم

 
 )2 -لكشلا(

 2019 يبظ وبأ ،ةیسفانتلا ةدیازملل ةحورطملا قطانملا

 
 

 يبظوبأ اھتقلطأ يتلا ةیسفانتلا ةدیازملا نم ىلوألا ةلوجلا باقعأ يف ةیناثلا ةلوجلا هذھ يتأتو

 سرام /راذآ يف حاجنب تمتتخاو 2018 لیربأ /ناسین يف ةدیدج قطانم حرطل ةرم لوأل

2019.  

 قالطإ نع "كوندأل" ةعباتلا تاكرشلا ىدحإ يھو ،"رفحلل كوندأ" تنلعأ ،ىرخأ ةیحان نم

 فاشكتسالا تالاجم يف "كوندأ" ططخ معدل اھتارافح لوطسأ ةعسوتل لماش جمانرب

 "كوندأ" تناكو .يكذلا ومنلل ةلماكتملا اھتیجیتارتسا ذیفنت ةریتو عیرستو جاتنإلاو ریوطتلاو
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 ةعنصم ةروطتم ةیرب تارافح عبرأ ىلع 2019 ربمفون /يناثلا نیرشت رھش لالخ تلصح دق

 )رالود نویلم 95 نم رثكأ( يتارامإ مھرد نویلم 350 نع دیزت ةمیقب تارامإلا ةلود يف

 تارافحلا تارشع كالتمال ططخت امنیب ،ةعسوتلا جمانرب نم ىلوألا ةلحرملا نمض كلذو

 اھتارافح ددع تعفر دق "رفحلل كوندأ" تناكو .ةلبقملا سمخلا تاونسلا لالخ ةروطتملا

 28 نم ةكرشلا تارافح ددع عفترا ثیح ،تاونس رشع نم لقأ يف فاعضأ ةثالث نم رثكأب

 .2019 ماع يف ةرافح 95 ىلإ 2010 يف ةرافح

 Total ةكرش عم مھافت ةركذم ىلع "لورتبلل ریوطت" ةكرش تعقو ،نیرحبلا ةكلمم يفو

 يعیبطلا زاغلا دیروتو تاربخلا لدابتو زاغلاو طفنلا فاشكتسا صرف ریوطت يف نواعتلل

 ةیقافتا عیقوتب 1/5/2019 يف "زاغلاو طفنلل ةینطولا ةئیھلا" تماقو .ةكلمملا ىلإ لاسملا

 Eni اھترجأ ةكرتشم ةسارد ةیفلخ ىلع كلذو Eni ةكرش عم جاتنإلاب ةكراشمو فاشكتسا

 تایلمعب مایقلل 2019 ماع علطم يف نیبناجلا نیب تعّقو مھافت ةركذمو ،2016 ماع لالخ

 يف عقیو ،عبرم مك 2800 وحنب ھتحاسم ردقت يذلا ،1 مقر يرحبلا عطاقلا يف فاشكتسالا

  .م 70 -10 نیب اھقمع حوارتی هایم

 ةیروھمجلا يف "عابس" ضوح يف "تاوت" عورشم نم زاغلا جاتنإ 2019 ماع علطم دھشو

 .ي/3م نویلم 12.7 وحن ةیجاتنإلا ھتقاط غلبت يذلاو ،ةیبعشلا ةیطارقمیدلا ةیرئازجلا

 ،ةمصاعلا نم يبرغلا بونجلا ىلإ مك 1500 دعب ىلع عقاولا عورشملا تایلمع تنمضت

 عمجم ءانبو بیبانأ ةكبش ءاشنإو ،ناریطلل طبھم ءانبو قیرط دمو ً،ایریوطت رئب 18 رفحو

 .ًالامش مك 800 دعب ىلع "لمر يساح" ىلإ لقنیس يذلا زاغلا ةجلاعمل

 ةلحرم يفً ارئب 14 رفحل ةطخ نع PTT Exploration & Production ةكرش تنلعأو

 2018 ماع يف تقلت نأ دعب كلذو ،"زیاكر ریب يساح" يف اھلمع ةقطنمل يلوألا ریوطتلا

 أدبی نأ ةكرشلا عقوتتو ً.اماع رشع ةسمخل دتمی دقع نمض ریوطتلا تایلمع ىلع ةقفاوم

 امنیب ،طفنلا نم ي/ب فلأ 13 -10 نیب حوارتی لدعمب 2021 ماع يف ةقطنملا نم جاتنإلا

 ةطحم ءانب متی نأ دعب كلذو ،ي/ب فلأ 60 -50 نیب 2025 ماع يف جاتنإلا حوارتی فوس

 يف لیغشتلا لامعأ ىلوتت PTT ةكرش نأ ركذی ً.ایفاضإً ارئب 139 رفحو ةیزكرم ةجلاعم

 "كارطانوس" ةكرش كلتمت امنیب ،%24.5 غلبت ةصحب فاشكتسالا ةلحرم لالخ ةقطنملا

 .CNOOC ةكرش ىلإ ةصحلا ةیقب لوؤتو ،صصحلا نم 51%
13 

 

 براجت ءدب نع 2019 ربمفون/يناثلا نیرشت يف "طفنلل ةحاولا ةكرش" تنلعأ ،ایبیل يفو

 دیزی دعب ىلع عقاولا "غرافلا" لقح ریوطت عورشم نم ةیناثلا ةلحرملل يبیرجتلا لیغشتلا

 ."يزاغنب" نم بونجلا ىلإ مك 500 نع

 ةكبش ىلإ زاغلا نم ءزج لقنیسو "103 راصتنالا" لقح ىلا زاغلا خضب ةكرشلا تأدب ثیح

 ،روكذملا لقحلا يف ماخلا طفنلا جاتنإ ةءافك ةدایز يف زاغلا اذھ مدختسیس ثیح ،يلحاسلا طخلا

 ىلإ ةفاضإ ،ایبیل نم ةیقرشلا ةقطنملا تاطحم يف ءابرھكلا دیلوت يف مھاسی فوس امك

 .ةقیربلا ىسرمب "ةدمسألل ةیجیورنلا ةیبیللا ةكرشلا"و ،لوناثیملا عناصم يف ٍمیقلك ھتمھاسم

 ،ي/3م نویلم 1.99 وحن يبیرجتلا لیغشتلا نم ىلوألا ةلحرملا يف "غرافلا" لقح جاتنا غلب 

 ططخملا نمو ،ةیناثلا ةلحرملا يف ي/3م نویلم 5 نم رثكأ لقحلل ةیجاتنإلا ةردقلا تغلب امنیب

 .تافثكتملا نم ي/ب فلأ 15 ىلإ ةفاضإ ،ي/3م نویلم 7 ىلإً اقحال لصت نأ

 نمض كلذو ،جاتنإلا ىلع "مویفو ،ةزیج" يلقح عضو مت ،ةیبرعلا رصم ةیروھمج يفو

 نمضتی يذلاو ،BP ةكرش هریدت يذلا "لینلا اتلد برغ" ریوطت عورشم نم ةیناثلا ةلحرملا

 19.6 ىلإ ھجاتنإ لصی نأ عقوتملا نمو ،زاغلا نم ي/3م نویلم 11.2 وحن جتنیو ،رابآ 8

 لامش" لوقح لكشت لحارم ثالث نم "لینلا اتلد برغ" ریوطت عورشم نوكتی .ي/3م نویلم

 نأ عورشملل ططخملا نمو ،"ةقیمعلا طسوتملا ضیبألا رحبلا برغ" عطاوقو ،"ةیردنكسإلا

 نم ىلوألا ةلحرملا تناكو .ریوطتلا تایلمع لامتكا دنع ي/3م نویلم 39 نع دیزی ام جتنی

  ."اربیل"و "سروت" يلقح ربع 2017 ماع تأدب دق عورشملا

 برغ بونج" لوقح نم جاتنالا ءدب نع 23/7/2019 موی اھل نایب يف Eni ةكرش تنلعأو

 .ي/ب فالآ 5 لدعمب ،ةویس ةحاو لامش مك130 دعب ىلع ،ةیبرغلا ءارحصلا يف "ةحیلم

 رھش لولحب ي/ب فالآ 7 ىلإ جاتنالا لصی نأ ططخملا نم ھنإ ھنیح يف ةكرشلا تلاقو

 اھریدت يتلا "ةحیلم" ةطحم يف متت جاتنالا ةجلاعم نأ ىلإ ةریشم ،2019 ربمتبس /لولیأ

 ."لورتبلل ةماعلا ةئیھلا" عم ةكرتشملا اھتاكرش ىدحإ ،"ةبیجع" ةكرش

 میطلب" لقح نم زاغلا جاتنإ ءدب نع 2019 ربمتبس/لولیأ رھش يف  Eniةكرش تنلعأو

 نویلم 14 نم رثكأ ىلإ جاتنإلا لصی نأ ةعقوتم ،ي/3م نویلم 2.8 لدعمب "برغ بونج

 .ةدیدج ةیریوطت رابآ 5 رفح دعب 2020 ماع نم يناثلا فصنلا يف ي/3م
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 ةعنصم ةروطتم ةیرب تارافح عبرأ ىلع 2019 ربمفون /يناثلا نیرشت رھش لالخ تلصح دق

 )رالود نویلم 95 نم رثكأ( يتارامإ مھرد نویلم 350 نع دیزت ةمیقب تارامإلا ةلود يف

 تارافحلا تارشع كالتمال ططخت امنیب ،ةعسوتلا جمانرب نم ىلوألا ةلحرملا نمض كلذو

 اھتارافح ددع تعفر دق "رفحلل كوندأ" تناكو .ةلبقملا سمخلا تاونسلا لالخ ةروطتملا

 28 نم ةكرشلا تارافح ددع عفترا ثیح ،تاونس رشع نم لقأ يف فاعضأ ةثالث نم رثكأب

 .2019 ماع يف ةرافح 95 ىلإ 2010 يف ةرافح

 Total ةكرش عم مھافت ةركذم ىلع "لورتبلل ریوطت" ةكرش تعقو ،نیرحبلا ةكلمم يفو

 يعیبطلا زاغلا دیروتو تاربخلا لدابتو زاغلاو طفنلا فاشكتسا صرف ریوطت يف نواعتلل

 ةیقافتا عیقوتب 1/5/2019 يف "زاغلاو طفنلل ةینطولا ةئیھلا" تماقو .ةكلمملا ىلإ لاسملا

 Eni اھترجأ ةكرتشم ةسارد ةیفلخ ىلع كلذو Eni ةكرش عم جاتنإلاب ةكراشمو فاشكتسا

 تایلمعب مایقلل 2019 ماع علطم يف نیبناجلا نیب تّعقو مھافت ةركذمو ،2016 ماع لالخ

 يف عقیو ،عبرم مك 2800 وحنب ھتحاسم ردقت يذلا ،1 مقر يرحبلا عطاقلا يف فاشكتسالا

  .م 70 -10 نیب اھقمع حوارتی هایم

 ةیروھمجلا يف "عابس" ضوح يف "تاوت" عورشم نم زاغلا جاتنإ 2019 ماع علطم دھشو

 .ي/3م نویلم 12.7 وحن ةیجاتنإلا ھتقاط غلبت يذلاو ،ةیبعشلا ةیطارقمیدلا ةیرئازجلا

 ،ةمصاعلا نم يبرغلا بونجلا ىلإ مك 1500 دعب ىلع عقاولا عورشملا تایلمع تنمضت

 عمجم ءانبو بیبانأ ةكبش ءاشنإو ،ناریطلل طبھم ءانبو قیرط دمو ً،ایریوطت رئب 18 رفحو

 .ًالامش مك 800 دعب ىلع "لمر يساح" ىلإ لقنیس يذلا زاغلا ةجلاعمل

 ةلحرم يفً ارئب 14 رفحل ةطخ نع PTT Exploration & Production ةكرش تنلعأو

 2018 ماع يف تقلت نأ دعب كلذو ،"زیاكر ریب يساح" يف اھلمع ةقطنمل يلوألا ریوطتلا

 أدبی نأ ةكرشلا عقوتتو ً.اماع رشع ةسمخل دتمی دقع نمض ریوطتلا تایلمع ىلع ةقفاوم

 امنیب ،طفنلا نم ي/ب فلأ 13 -10 نیب حوارتی لدعمب 2021 ماع يف ةقطنملا نم جاتنإلا

 ةطحم ءانب متی نأ دعب كلذو ،ي/ب فلأ 60 -50 نیب 2025 ماع يف جاتنإلا حوارتی فوس

 يف لیغشتلا لامعأ ىلوتت PTT ةكرش نأ ركذی ً.ایفاضإً ارئب 139 رفحو ةیزكرم ةجلاعم

 "كارطانوس" ةكرش كلتمت امنیب ،%24.5 غلبت ةصحب فاشكتسالا ةلحرم لالخ ةقطنملا

 .CNOOC ةكرش ىلإ ةصحلا ةیقب لوؤتو ،صصحلا نم 51%
13 

 

 براجت ءدب نع 2019 ربمفون/يناثلا نیرشت يف "طفنلل ةحاولا ةكرش" تنلعأ ،ایبیل يفو

 دیزی دعب ىلع عقاولا "غرافلا" لقح ریوطت عورشم نم ةیناثلا ةلحرملل يبیرجتلا لیغشتلا

 ."يزاغنب" نم بونجلا ىلإ مك 500 نع

 ةكبش ىلإ زاغلا نم ءزج لقنیسو "103 راصتنالا" لقح ىلا زاغلا خضب ةكرشلا تأدب ثیح

 ،روكذملا لقحلا يف ماخلا طفنلا جاتنإ ةءافك ةدایز يف زاغلا اذھ مدختسیس ثیح ،يلحاسلا طخلا

 ىلإ ةفاضإ ،ایبیل نم ةیقرشلا ةقطنملا تاطحم يف ءابرھكلا دیلوت يف مھاسی فوس امك

 .ةقیربلا ىسرمب "ةدمسألل ةیجیورنلا ةیبیللا ةكرشلا"و ،لوناثیملا عناصم يف ٍمیقلك ھتمھاسم

 ،ي/3م نویلم 1.99 وحن يبیرجتلا لیغشتلا نم ىلوألا ةلحرملا يف "غرافلا" لقح جاتنا غلب 

 ططخملا نمو ،ةیناثلا ةلحرملا يف ي/3م نویلم 5 نم رثكأ لقحلل ةیجاتنإلا ةردقلا تغلب امنیب

 .تافثكتملا نم ي/ب فلأ 15 ىلإ ةفاضإ ،ي/3م نویلم 7 ىلإً اقحال لصت نأ

 نمض كلذو ،جاتنإلا ىلع "مویفو ،ةزیج" يلقح عضو مت ،ةیبرعلا رصم ةیروھمج يفو

 نمضتی يذلاو ،BP ةكرش هریدت يذلا "لینلا اتلد برغ" ریوطت عورشم نم ةیناثلا ةلحرملا

 19.6 ىلإ ھجاتنإ لصی نأ عقوتملا نمو ،زاغلا نم ي/3م نویلم 11.2 وحن جتنیو ،رابآ 8

 لامش" لوقح لكشت لحارم ثالث نم "لینلا اتلد برغ" ریوطت عورشم نوكتی .ي/3م نویلم

 نأ عورشملل ططخملا نمو ،"ةقیمعلا طسوتملا ضیبألا رحبلا برغ" عطاوقو ،"ةیردنكسإلا

 نم ىلوألا ةلحرملا تناكو .ریوطتلا تایلمع لامتكا دنع ي/3م نویلم 39 نع دیزی ام جتنی

  ."اربیل"و "سروت" يلقح ربع 2017 ماع تأدب دق عورشملا

 برغ بونج" لوقح نم جاتنالا ءدب نع 23/7/2019 موی اھل نایب يف Eni ةكرش تنلعأو

 .ي/ب فالآ 5 لدعمب ،ةویس ةحاو لامش مك130 دعب ىلع ،ةیبرغلا ءارحصلا يف "ةحیلم

 رھش لولحب ي/ب فالآ 7 ىلإ جاتنالا لصی نأ ططخملا نم ھنإ ھنیح يف ةكرشلا تلاقو

 اھریدت يتلا "ةحیلم" ةطحم يف متت جاتنالا ةجلاعم نأ ىلإ ةریشم ،2019 ربمتبس /لولیأ

 ."لورتبلل ةماعلا ةئیھلا" عم ةكرتشملا اھتاكرش ىدحإ ،"ةبیجع" ةكرش

 میطلب" لقح نم زاغلا جاتنإ ءدب نع 2019 ربمتبس/لولیأ رھش يف  Eniةكرش تنلعأو

 نویلم 14 نم رثكأ ىلإ جاتنإلا لصی نأ ةعقوتم ،ي/3م نویلم 2.8 لدعمب "برغ بونج

 .ةدیدج ةیریوطت رابآ 5 رفح دعب 2020 ماع نم يناثلا فصنلا يف ي/3م
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 ةطخ نع 2019 ماع نم لوألا فصنلا يف "TransGlobe Energy" ةكرش تنلعأو

 لالخ جاتنإلا ىلع ةیبرغلا ءارحصلا يف "6X-(SGZ) - تالازغ بونج" فاشتكا عضول

 1000 غلبی نأ عقوتی رئبلا نم يلوألا جاتنإلا نأ ھنیح يف تركذو ،2019 نم ریخألا عبرلا

 .)API °34( طفنلا نم ي/ب

 ةماعلا ةئیھلا" نم لكل ةیملاعلا ةدیازملا جئاتن 2019 ریاربف /طابش يف رصم تنلعأو

 مت ذإ .2018 ماع نع )ساجیإ( "ةیعیبطلا تازاغلل ةضباقلا ةیرصملا ةكرشلا"و "لورتبلل

 ةماعلا ةكرشلا" تزاف ثیح ةیرصملاو ةیملاعلا تاكرشلا نم ددع ىلع عطاوق 7 ءاسرإ

 رفحل رالود نویلم 20 ىندألا اھدح تارامثتساب "رماع برغ" ةقطنمب 2 عطاقلاب "لورتبلل

 .رالود نییالم 5 عیقوت ةحنمبو رابآ 10

 تارامثتساب "لمألا برغ لامش" ةقطنمب 4 عطاقلاب Neptune Energy ةكرش تزافو

  .رالود نویلم 11 عیقوت ةحنمبو رابآ 3 رفحل رالود نویلم 34.5 ىندألا اھدح

 ينب لامش" ةقطنم يف 5 عطاقلاب Merlon Petroleum El Fayum ةكرش تزافو

 نویلم 2.3 عیقوت ةحنمبو رابآ 8 رفحل رالود نویلم 36 ىندألا اھدح تارامثتساب "فیوس

 .رالود

 "مویفلا برغ" ةقطنم لمشت )10 -9 -7( عطاوقلا يف قطانم ثالثب Shell ةكرش تزافو

 ،رالود نویلم 27 عیقوت ةحنمبو رابآ 6 رفحل رالود نویلم 24.7 ىندألا اھدح تارامثتساب

 رابآ 5 رفحل رالود نویلم 24.5 ىندألا اھدح تارامثتساب "سروح قرش بونج" ةقطنمو

 7.8 ىندألا اھدح تارامثتساب "نانس وبأ بونج" ةقطنمو ،رالود نویلم 23 عیقوت ةحنمبو

 .رالود نویلم عیقوت ةحنمو رابآ 3 رفحو ،رالود نویلم

 تارامثتساب "هویس قرش بونج" ةقطنمب 11 عطاقلاب ةیلاطیإلا IEOC ةكرش تزاف امك

 .رالود نویلم 1.15 عیقوت ةحنمبو رابآ 4 رفحل رالود نویلم 17 ىندألا اھدح

 ExxonMobil ةكرش تزاف ثیح عطاوق 5 ءاسرإ نع "ساجیإ" ةدیازم ةجیتن ترفسأو

 رفحل رالود نویلم 220 ىندألا اھدح تارامثتساب "ةیرحبلا ةیرماعلا قرش لامش" 3 عطاقلاب

 .رالود نویلم 10 عیقوت ةحنمبو رابآ 4

15 
 

 ةیرحبلا "رباج يدیس لامش" ةقطنم يف 4 عطاقلاب Petronasو Shell اتكرش تزافو

 .رالود نییالم 10 عیقوت ةحنمبو رابآ 3 رفحل رالود نویلم 180 ىندألا اھدح تارامثتساب

 ةیرحبلا "رانفلا لامش" ةقطنمب 6 عطاقلاب كلذك Petronasو Shell اتكرش تزافو

 .نیرئب رفحل رالود نویلم 3 عیقوت ةحنمبو رالود نویلم 129 ىندألا اھدح تارامثتساب

 اھدح تارامثتساب ةیضرألا "روھنمد قرش" ةقطنمب 10 عطاقلاب DEA ةكرش تزافو

 اتكرش تزاف امنیب ،رالود نویلم 11 عیقوت ةحنمبو رابآ 8 رفحل رالود نویلم 43 ىندألا

IEOC وBP 28 ىندألا اھدح تارامثتساب ةیضرألا "نیبرش برغ" ةقطنمب 11 عطاقلاب 

  .رالود نویلم 5 عیقوت ةحنمبو رابآ 4 رفحل رالود نویلم

 قطانملا يف زاغلاو طفنلا نع بیقنتلل اھخض متیس يتلا تارامثتسالا يلامجإ حوارتی كلذبو

 .لقألا ىلعً ارئب 60 رفحب مازتلا عم ،ىندأ دحك رالود نویلم 800-760 نیب ةدیدجلا

 جاتنإ اھزربأ نم ناك ،ملاعلا لود فلتخم يف لوقح ةدع نم جاتنإلا أدب ،رخآ دیعص ىلع

 ةنیفس ربع كلذو لیزاربلا يف Santos ضوح يف Lula North ةقطنم نم زاغلاو طفنلا

 اذھ يف اھعون نم ةعباسلا يھو .رابآ ةعست عم اھطبر مت )FPSO( غیرفتو نیزختو جاتنإ

 .زاغلا نم ي/3م نویلم 6و ،طفنلا نم ي/ب فلأ 150 جاتنإل ھمیمصت مت روحم نمض لقحلا

 لقح يف عبارلا رئبلا رابتخا نأ ةیسورلا Lukoil ةكرش تركذ ،قارعلا ةیروھمج يفو

 .لقحلل ھتعضو يذلا يجولویجلا جذومنلا ةّحص دكأ قارعلا يبونج 10 -عطاقلا يف "ودیرأ"

 .ھنع حصفت مل اھنكل ،يراجت لدعمب ماخلا طفنلا جتنأ رئبلا نأ اھل نایب يف ةكرشلا تلاقو

 فالآ 8 نع داز لدعمب هرابتخا دنع جتنأ دق ،2017 ماع فشتكا يذلا "1-ودیرأ" رئبلا ناكو

 علطم يف ةكرشلا تدكأ دقو .يساتیركلا رصعلل ةدئاعلا "فرشم" ةلیكشت روخص نم ،ي/ب

 نم دیزملا ءارجإ ىلإ ةفاضإ ،ةیمییقت رابآ ةدع رفح نابسحلا يف تعضو دق اھنأ ،2019 ماع

 ،عبرم مك 5800 ةحاسم ىلع دتمی يذلا عطاقلا يف داعبألا ةیثالثو ةیئانث ةیلازلزلا تاحوسملا

 برغ" لقح نع مك 120 وحن دعبیو ،ةرصبلا ةنیدم نم برغلا ىلإ مك 150 دعب ىلع عقیو

 ."2-ةنرقلا

 ةكرش عم ةیقافتا قارعلا ناتسدرك میلقإ ةموكح تعقو ،2019 ماع نم يناثلا عبرلا يفو

Pearl Petroleum يلاحلا ھلدعم نم يعیبطلا زاغلل "روم روخ" لقح جاتنإ لدعم عفرل 
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 ةطخ نع 2019 ماع نم لوألا فصنلا يف "TransGlobe Energy" ةكرش تنلعأو

 لالخ جاتنإلا ىلع ةیبرغلا ءارحصلا يف "6X-(SGZ) - تالازغ بونج" فاشتكا عضول

 1000 غلبی نأ عقوتی رئبلا نم يلوألا جاتنإلا نأ ھنیح يف تركذو ،2019 نم ریخألا عبرلا

 .)API °34( طفنلا نم ي/ب

 ةماعلا ةئیھلا" نم لكل ةیملاعلا ةدیازملا جئاتن 2019 ریاربف /طابش يف رصم تنلعأو

 مت ذإ .2018 ماع نع )ساجیإ( "ةیعیبطلا تازاغلل ةضباقلا ةیرصملا ةكرشلا"و "لورتبلل

 ةماعلا ةكرشلا" تزاف ثیح ةیرصملاو ةیملاعلا تاكرشلا نم ددع ىلع عطاوق 7 ءاسرإ

 رفحل رالود نویلم 20 ىندألا اھدح تارامثتساب "رماع برغ" ةقطنمب 2 عطاقلاب "لورتبلل

 .رالود نییالم 5 عیقوت ةحنمبو رابآ 10

 تارامثتساب "لمألا برغ لامش" ةقطنمب 4 عطاقلاب Neptune Energy ةكرش تزافو

  .رالود نویلم 11 عیقوت ةحنمبو رابآ 3 رفحل رالود نویلم 34.5 ىندألا اھدح

 ينب لامش" ةقطنم يف 5 عطاقلاب Merlon Petroleum El Fayum ةكرش تزافو

 نویلم 2.3 عیقوت ةحنمبو رابآ 8 رفحل رالود نویلم 36 ىندألا اھدح تارامثتساب "فیوس

 .رالود

 "مویفلا برغ" ةقطنم لمشت )10 -9 -7( عطاوقلا يف قطانم ثالثب Shell ةكرش تزافو

 ،رالود نویلم 27 عیقوت ةحنمبو رابآ 6 رفحل رالود نویلم 24.7 ىندألا اھدح تارامثتساب

 رابآ 5 رفحل رالود نویلم 24.5 ىندألا اھدح تارامثتساب "سروح قرش بونج" ةقطنمو

 7.8 ىندألا اھدح تارامثتساب "نانس وبأ بونج" ةقطنمو ،رالود نویلم 23 عیقوت ةحنمبو

 .رالود نویلم عیقوت ةحنمو رابآ 3 رفحو ،رالود نویلم

 تارامثتساب "هویس قرش بونج" ةقطنمب 11 عطاقلاب ةیلاطیإلا IEOC ةكرش تزاف امك

 .رالود نویلم 1.15 عیقوت ةحنمبو رابآ 4 رفحل رالود نویلم 17 ىندألا اھدح

 ExxonMobil ةكرش تزاف ثیح عطاوق 5 ءاسرإ نع "ساجیإ" ةدیازم ةجیتن ترفسأو

 رفحل رالود نویلم 220 ىندألا اھدح تارامثتساب "ةیرحبلا ةیرماعلا قرش لامش" 3 عطاقلاب

 .رالود نویلم 10 عیقوت ةحنمبو رابآ 4

15 
 

 ةیرحبلا "رباج يدیس لامش" ةقطنم يف 4 عطاقلاب Petronasو Shell اتكرش تزافو

 .رالود نییالم 10 عیقوت ةحنمبو رابآ 3 رفحل رالود نویلم 180 ىندألا اھدح تارامثتساب

 ةیرحبلا "رانفلا لامش" ةقطنمب 6 عطاقلاب كلذك Petronasو Shell اتكرش تزافو

 .نیرئب رفحل رالود نویلم 3 عیقوت ةحنمبو رالود نویلم 129 ىندألا اھدح تارامثتساب

 اھدح تارامثتساب ةیضرألا "روھنمد قرش" ةقطنمب 10 عطاقلاب DEA ةكرش تزافو

 اتكرش تزاف امنیب ،رالود نویلم 11 عیقوت ةحنمبو رابآ 8 رفحل رالود نویلم 43 ىندألا

IEOC وBP 28 ىندألا اھدح تارامثتساب ةیضرألا "نیبرش برغ" ةقطنمب 11 عطاقلاب 

  .رالود نویلم 5 عیقوت ةحنمبو رابآ 4 رفحل رالود نویلم

 قطانملا يف زاغلاو طفنلا نع بیقنتلل اھخض متیس يتلا تارامثتسالا يلامجإ حوارتی كلذبو

 .لقألا ىلعً ارئب 60 رفحب مازتلا عم ،ىندأ دحك رالود نویلم 800-760 نیب ةدیدجلا

 جاتنإ اھزربأ نم ناك ،ملاعلا لود فلتخم يف لوقح ةدع نم جاتنإلا أدب ،رخآ دیعص ىلع

 ةنیفس ربع كلذو لیزاربلا يف Santos ضوح يف Lula North ةقطنم نم زاغلاو طفنلا

 اذھ يف اھعون نم ةعباسلا يھو .رابآ ةعست عم اھطبر مت )FPSO( غیرفتو نیزختو جاتنإ

 .زاغلا نم ي/3م نویلم 6و ،طفنلا نم ي/ب فلأ 150 جاتنإل ھمیمصت مت روحم نمض لقحلا

 لقح يف عبارلا رئبلا رابتخا نأ ةیسورلا Lukoil ةكرش تركذ ،قارعلا ةیروھمج يفو

 .لقحلل ھتعضو يذلا يجولویجلا جذومنلا ةّحص دكأ قارعلا يبونج 10 -عطاقلا يف "ودیرأ"

 .ھنع حصفت مل اھنكل ،يراجت لدعمب ماخلا طفنلا جتنأ رئبلا نأ اھل نایب يف ةكرشلا تلاقو

 فالآ 8 نع داز لدعمب هرابتخا دنع جتنأ دق ،2017 ماع فشتكا يذلا "1-ودیرأ" رئبلا ناكو

 علطم يف ةكرشلا تدكأ دقو .يساتیركلا رصعلل ةدئاعلا "فرشم" ةلیكشت روخص نم ،ي/ب

 نم دیزملا ءارجإ ىلإ ةفاضإ ،ةیمییقت رابآ ةدع رفح نابسحلا يف تعضو دق اھنأ ،2019 ماع

 ،عبرم مك 5800 ةحاسم ىلع دتمی يذلا عطاقلا يف داعبألا ةیثالثو ةیئانث ةیلازلزلا تاحوسملا

 برغ" لقح نع مك 120 وحن دعبیو ،ةرصبلا ةنیدم نم برغلا ىلإ مك 150 دعب ىلع عقیو

 ."2-ةنرقلا

 ةكرش عم ةیقافتا قارعلا ناتسدرك میلقإ ةموكح تعقو ،2019 ماع نم يناثلا عبرلا يفو

Pearl Petroleum يلاحلا ھلدعم نم يعیبطلا زاغلل "روم روخ" لقح جاتنإ لدعم عفرل 
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 ىلع ةكرشلا لمعتو .2021 ماع لولحب ي/3م نویلم 18.4 ىلإ ،ي/3م نویلم 11.3 غلابلا

 فوس ،ةدیدج ةیریوطت رابآ رفح ىلإ ةفاضإ ،لقحلا يف جاتنإلا قفارم ىلإ نیراطق ةفاضإ

 .2022 ماع يف ي/3م نویلم 25.5 ىلإ جاتنإلا لدعم عفرب حمست

 ،قارعلا ناتسدرك میلقإ يف "قطقط" لقح نم يبرغلا حانجلا جاتنإ مییقتل اھیعس نوضغ يفو

 لدعمب جاتنإلا ىلع عضو يذلاو ،TT20z يمییقتلا رئبلا Genel Energy ةكرش ترفح

 دق اھنأ ةكرشلا تركذو .ي/ب فلأ 15 ىلإ "قطقط" لقح جاتنإ عفر ام وھو ،ي/ب 2000

 تناكو .رابتخالا ىلع ھعضو دنع ي/ب فالآ 4 لدعمب جتنأ ھنأ كلذ ،رثكأ رئبلا جاتنإ عفرت

 لقحلا نم يلامشلا حانجلا يف TT32 رئبلاً اقباس جاتنإلا ىلع تعضو دق ةروكذملا ةكرشلا

  .ي/ب 5500 لدعمب رابتخالا ىلع ھعضو دنع رئبلا جتنأ امنیب ،ي/ب 3100 لدعمب

 ،ي/ب فلأ 45 ىلإ قارعلا ناتسدرك میلقإ يف "شورطأ" لقح جاتنإ لصو ،ىرخأ ةیحان نم

 لیمرب نویلم 17 وحن 2017 ماع يف جاتنإلا ىلع ھعضو ذنم لقحلا جاتنإ يلامجإ غلب دقو

 جاتنإلاب ةكراشملا ةیقافتا نم %39.9 كلتمت ةیتارامإلا "ةقاط" ةكرش نأ ركذی .طفنلا نم

 .لقحلاب ةصاخلا

 ىلإ عقاولا يرحبلا "ناجرم" لقح ریوطتل اھیعاسم نمضو ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يفو

 ، McDermottةكرش عم نیدقع وكمارأ ةكرش تعقو ،لیبجلا ةنیدم نم يقرشلا لامشلا

 تایرتشملاو میمصتلا لامعأ لوألا دقعلا لمش ثیح ،رالود رایلم 1 زھانت ةمیقب كلذو

 عفرل تادحو تسل و ةدحاو طبر ةصنمل قبسملا لیغشتلاو رابتخالاو بیكرتلاو عینصتلاو

 يلامجإلا نزولا زواجتیسو ،ةیعرفلا ةیرحبلا تالباكلاو ةطبترملا بیبانألا طوطخو زاغلا

 اذھ ةمیق تردقو .رتمولیك 65 نع بیبانألا طوطخ لوط دیزی امنیب ،نط فلأ 27 لكایھلل

 ةسدنھلا لامعأب قلعتملا يناثلا دقعلا امأ .رالود نویلم 750و 500 نیب حوارتی امب دقعلا

 ،رالود نویلم 250و 50 نیب ام ھتمیق حوارتت يذلاو ،بیكرتلاو تاءاشنإلاو تایرتشملاو

 تاخضملل ةبحاصملا تادعملا بیكرتب نیتطبترم نیتمئاق نیتصنم ریوطتل ًالامعأ نمضتیف

 تحت تالباك تیبثتو ،يلاعلا طغضلا نم ةیامح ماظنل ةحاسم ةفاضإو ،ةسطاغلا ةیئابرھكلا

 نیبً ایدودح ًالقح ناجرم لقح ربتعی .حطسلا ىلع ىرخأ تالباك لصوو رحبلا حطس

 تنلعأ دق ةكلمملا تناكو ،يدوعسلا مسقلا يف ھتایطایتحا مظعم عضوتتو ،ناریإو ةیدوعسلا

17 
 

 300 وحنب لقحلل ةیجاتنإلا ةقاطلا عفری نأ عقوتی 2017 ماع يف لقحلل ةعسوت عورشم نع

 .2025 -2024 يماع نیب ي/ب فلأ

 Total ةكرش عم ةیلوأ ةیقافتا عیقوت 2019 ماع نم يناثلا عبرلا يف مت ،نامع ةنطلس يفو

 ةیقافتالا بجومبو .دالبلا طسو يف ةسبایلا ىلع 12 عطاقللً ایفاشكتساً اصیخرت اھحنمل

 فالآ 10 ھتحاسم غلبت يذلا عطاقلا يف صیخرتلا قوقح نم %100 ىلع ةكرشلا لصحتس

 ریوطت Total مزتعت ثیح 11و 10 نیعطاقلا نم بونجلا ىلإ 12 عطاقلا عقی .عبرم مك

 نمضتی نأ ررقملا نمو .زاغلل لییست ةطحم لیغشتو ءانب نمضتی لماكتملا زاغلل عورشم

 ھنع حصفی مل رابآلا نم ددع رفحل تامازتلاو ةیلازلز تاحوسم ءارجإ 12 عطاقلا جمانرب

  .2020 ماع يف لوألا رئبلا رفح متی نأ ىلع ،دعب

 يف زاغلا فاشكتسال كلذو BP Omanو ، Eni يتكرش عم ةیقافتا ىلع ةنطلسلا تعقو امك

 .ةیفاشكتسالا رابآلا نم ددع رفحو ،ةیلازلز تاسارد ةیقافتالا نمضتتو ،77 عطاقلا

   يریوطتلاو يفاشكتسالا رفحلا طاشن -2

 2209 لباقم ،2019 ماع يف ةرافح 2189 ملاعلا يف ةلماعلا تارافحلا ددع طسوتم غلب

 تایالولا يف 2019 ماع يف تارافحلا نم %44 وحن زكرت دقو .2018 ماع يف تارافح

 تارافحلا ددع روطت )3 -لكشلا( نیبی .طسوألا قرشلا يف اھنم %19و ،ةیكیرمألا ةدحتملا

 بسح تارافحلا ددع لدعم )1 -لودجلا( نیبیو ،2019و ،2015 يماع نیب ملاعلا يف ةلماعلا

 .ةیلودلا تاعومجملا

 )1 -لودجلا(
 ملاعلا يف ةلماعلا تارافحلا ددع لدعم

2019 2018 2017 2016 2015   
   طسوألا ق-,لا  403 390 389 397 412
   ا9ق67فأ  109 85 83 97 117
   ا=وروأ  118 96 92 85 149
   ك9ف9سا@لا ? ا9سآ  223 187 199 218 229
   ة9ك67مألا ةدحتملا تاEالولا  1026 510 870 1027 957
   ادنك  198 128 207 196 135
   ة9نTتاللا ا67Qمأ  327 198 184 189 190

   ملاعلا 0/امجا  2404 1594 2024 2209 2189
Baker Hughes, Jan. - Nov. 2019.      
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 ىلع ةكرشلا لمعتو .2021 ماع لولحب ي/3م نویلم 18.4 ىلإ ،ي/3م نویلم 11.3 غلابلا

 فوس ،ةدیدج ةیریوطت رابآ رفح ىلإ ةفاضإ ،لقحلا يف جاتنإلا قفارم ىلإ نیراطق ةفاضإ

 .2022 ماع يف ي/3م نویلم 25.5 ىلإ جاتنإلا لدعم عفرب حمست

 ،قارعلا ناتسدرك میلقإ يف "قطقط" لقح نم يبرغلا حانجلا جاتنإ مییقتل اھیعس نوضغ يفو

 لدعمب جاتنإلا ىلع عضو يذلاو ،TT20z يمییقتلا رئبلا Genel Energy ةكرش ترفح

 دق اھنأ ةكرشلا تركذو .ي/ب فلأ 15 ىلإ "قطقط" لقح جاتنإ عفر ام وھو ،ي/ب 2000

 تناكو .رابتخالا ىلع ھعضو دنع ي/ب فالآ 4 لدعمب جتنأ ھنأ كلذ ،رثكأ رئبلا جاتنإ عفرت

 لقحلا نم يلامشلا حانجلا يف TT32 رئبلاً اقباس جاتنإلا ىلع تعضو دق ةروكذملا ةكرشلا

  .ي/ب 5500 لدعمب رابتخالا ىلع ھعضو دنع رئبلا جتنأ امنیب ،ي/ب 3100 لدعمب

 ،ي/ب فلأ 45 ىلإ قارعلا ناتسدرك میلقإ يف "شورطأ" لقح جاتنإ لصو ،ىرخأ ةیحان نم

 لیمرب نویلم 17 وحن 2017 ماع يف جاتنإلا ىلع ھعضو ذنم لقحلا جاتنإ يلامجإ غلب دقو

 جاتنإلاب ةكراشملا ةیقافتا نم %39.9 كلتمت ةیتارامإلا "ةقاط" ةكرش نأ ركذی .طفنلا نم

 .لقحلاب ةصاخلا

 ىلإ عقاولا يرحبلا "ناجرم" لقح ریوطتل اھیعاسم نمضو ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يفو

 ، McDermottةكرش عم نیدقع وكمارأ ةكرش تعقو ،لیبجلا ةنیدم نم يقرشلا لامشلا

 تایرتشملاو میمصتلا لامعأ لوألا دقعلا لمش ثیح ،رالود رایلم 1 زھانت ةمیقب كلذو

 عفرل تادحو تسل و ةدحاو طبر ةصنمل قبسملا لیغشتلاو رابتخالاو بیكرتلاو عینصتلاو

 يلامجإلا نزولا زواجتیسو ،ةیعرفلا ةیرحبلا تالباكلاو ةطبترملا بیبانألا طوطخو زاغلا

 اذھ ةمیق تردقو .رتمولیك 65 نع بیبانألا طوطخ لوط دیزی امنیب ،نط فلأ 27 لكایھلل

 ةسدنھلا لامعأب قلعتملا يناثلا دقعلا امأ .رالود نویلم 750و 500 نیب حوارتی امب دقعلا

 ،رالود نویلم 250و 50 نیب ام ھتمیق حوارتت يذلاو ،بیكرتلاو تاءاشنإلاو تایرتشملاو

 تاخضملل ةبحاصملا تادعملا بیكرتب نیتطبترم نیتمئاق نیتصنم ریوطتل ًالامعأ نمضتیف

 تحت تالباك تیبثتو ،يلاعلا طغضلا نم ةیامح ماظنل ةحاسم ةفاضإو ،ةسطاغلا ةیئابرھكلا

 نیبً ایدودح ًالقح ناجرم لقح ربتعی .حطسلا ىلع ىرخأ تالباك لصوو رحبلا حطس

 تنلعأ دق ةكلمملا تناكو ،يدوعسلا مسقلا يف ھتایطایتحا مظعم عضوتتو ،ناریإو ةیدوعسلا

17 
 

 300 وحنب لقحلل ةیجاتنإلا ةقاطلا عفری نأ عقوتی 2017 ماع يف لقحلل ةعسوت عورشم نع

 .2025 -2024 يماع نیب ي/ب فلأ

 Total ةكرش عم ةیلوأ ةیقافتا عیقوت 2019 ماع نم يناثلا عبرلا يف مت ،نامع ةنطلس يفو

 ةیقافتالا بجومبو .دالبلا طسو يف ةسبایلا ىلع 12 عطاقللً ایفاشكتساً اصیخرت اھحنمل

 فالآ 10 ھتحاسم غلبت يذلا عطاقلا يف صیخرتلا قوقح نم %100 ىلع ةكرشلا لصحتس

 ریوطت Total مزتعت ثیح 11و 10 نیعطاقلا نم بونجلا ىلإ 12 عطاقلا عقی .عبرم مك

 نمضتی نأ ررقملا نمو .زاغلل لییست ةطحم لیغشتو ءانب نمضتی لماكتملا زاغلل عورشم

 ھنع حصفی مل رابآلا نم ددع رفحل تامازتلاو ةیلازلز تاحوسم ءارجإ 12 عطاقلا جمانرب

  .2020 ماع يف لوألا رئبلا رفح متی نأ ىلع ،دعب

 يف زاغلا فاشكتسال كلذو BP Omanو ، Eni يتكرش عم ةیقافتا ىلع ةنطلسلا تعقو امك

 .ةیفاشكتسالا رابآلا نم ددع رفحو ،ةیلازلز تاسارد ةیقافتالا نمضتتو ،77 عطاقلا

   يریوطتلاو يفاشكتسالا رفحلا طاشن -2

 2209 لباقم ،2019 ماع يف ةرافح 2189 ملاعلا يف ةلماعلا تارافحلا ددع طسوتم غلب

 تایالولا يف 2019 ماع يف تارافحلا نم %44 وحن زكرت دقو .2018 ماع يف تارافح

 تارافحلا ددع روطت )3 -لكشلا( نیبی .طسوألا قرشلا يف اھنم %19و ،ةیكیرمألا ةدحتملا

 بسح تارافحلا ددع لدعم )1 -لودجلا( نیبیو ،2019و ،2015 يماع نیب ملاعلا يف ةلماعلا

 .ةیلودلا تاعومجملا

 )1 -لودجلا(
 ملاعلا يف ةلماعلا تارافحلا ددع لدعم

2019 2018 2017 2016 2015   
   طسوألا ق-,لا  403 390 389 397 412
   ا9ق67فأ  109 85 83 97 117
   ا=وروأ  118 96 92 85 149
   ك9ف9سا@لا ? ا9سآ  223 187 199 218 229
   ة9ك67مألا ةدحتملا تاEالولا  1026 510 870 1027 957
   ادنك  198 128 207 196 135
   ة9نTتاللا ا67Qمأ  327 198 184 189 190

   ملاعلا 0/امجا  2404 1594 2024 2209 2189
Baker Hughes, Jan. - Nov. 2019.      



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

122
18 

 

 )3 -لكشلا(
 .ملاعلا يف ةلماعلا تارافحلا ددع يطسو

 
 

 رھش علطم يف ردص اھل ریرقت يف Rystad Energy ةسسؤم تركذ ،لاجملا اذھ يفو

 اھمجح غلب تافاشتكا يف تمھاس ملاعلا ىوتسم ىلع رفحلا تاطاشن نأ ،2019 ویلوی/زومت

 هایملا يف اھمظعم ناكو ،2019 ماع نم لوألا فصنلا لالخ طفن ئفاكم لیمرب رایلم 6.7

 لثمی ام يأ ،طفن ئفاكم لیمرب نویلم 1.123 ةیرھشلا تافاشتكالا مجح طسوتم غلب .ةقیمعلا

 .)%63( زاغلا نم تافاشتكالا هذھ مظعم ناكو ،2018 ماعب ةنراقم %35 ةبسنب ةدایز

 ،طفن ئفاكم لیمرب رایلم 7.7 وحن 2019 ماع نم ثلاثلا عبرلا ةیاغل تافاشتكالا مجح غلبو

 فاشتكا مت ثیح 2018 ماع ىطخ سفن ىلع ریست تناك فاشكتسالا تایلمع نأ ينعی امم

 ثلاثلا عبرلا ةیاھن ىتح ھنأ ينعی كلذ نأ الإ .ماعلا كلذ لالخ طفن ئفاكم لیمرب رایلم 10

 لادبتسالل لدعم لقأً ایلمع وھو ،طقف %16 غلب رداصملا لادبتسا لدعم نإف ،2019 ماع نم

  .ةیلورتبلا ةعانصلا خیرات يف

 زاغلل فاشتكا لالخ نم كلذو ،2019 ماع يف تافاشتكالا ربكأ ةمئاق ایسور تردصت دقو

 رثكأب ھیف جاتنإلل ةلباقلا رداصملا تردق يذلاو Dinkov and Nyarmeyskoye لقح يف

 ام يملاعلا دیعصلا ىلعً اضیأ ةماھلا تافاشتكالا نمو .طفن ئفاكم لیمرب رایلم 1.5 نم

2404 

1594 

2024 
2209 2189 

2015 2016 2017 2018 2019

 ةرافح
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 2نیدیدج نیفاشتكا قیقحت نع 2019 ریاربف /طابش علطم يف ExxonMobil ةكرش ھتنلعأ

 ىلإ عطاقلا اذھ يف تافاشتكالا ددع عفترا ثیح ،Stabroek عطاق يف "انایغ" لحاوس ةلابق

 ریوطت ةقطنم يف عبارلا يطفنلا فاشتكالا "Tilapia-1" يبیقنتلا رئبلا ربتعی ً،افاشتكا 12

Turbot ىرخأ تافاشتكا ةثالث ةقطنملا مضتو ،عطاقلا نمض. 

 رخآ فاشتكا قیقحت نع 2019 لیربأ /ناسین رھش يف ExxonMobil ةكرش تنلعأ امك

 يف تافاشتكالا ددع لصوأ امم ،Yellowtail-1 يبیقنتلا رئبلا ربع Stabroek عطاق يف

 جاتنإلل ةلباق رداصمل تاریدقت ةفاضإ يف تافاشتكالا هذھ تمھاسو ً،افاشتكا 13 ىلإ عطاقلا

 جاتنإ بكارم 5 مادختسا ExxonMobil مزتعتو .طفن ئفاكم لیمرب رایلم 5 نع دیزت

 وحن ھنم جاتنإلا لدعم غلبی نأ عقوتت ثیح ،روكذملا عطاقلا يف لقألا ىلع غیرفتو نیزختو

 ریوطتلا دیق ىرخأ ةقطنم ىلع ،Stabroek عطاق يوتحی امك .2025 ماع ي/ب فلأ 750

 عورشم نم ىلوألا ةلحرملا نم ي/ب فلأ 120 جاتنإ متی نأ عقوتی ثیح ،Liza ةقطنم يھ

 ماع فصتنم يف أدبتس يتلاو عورشملا نم ةیناثلا ةلحرملا امأ .2020 ماع يف اھریوطت

 ىرخأ ریوطت ةقطنم دجوت ،قبس ام ىلإ ةفاضإ .ي/ب فلأ 220 وحن جتنت نأ عقوتیف ،2022

"Payara" 2023 ماع علطم يف اھیلع لمعلا أدبی نأ عقوتی عطاقلا سفن يف. 

 نكت مل يتلاو ،ةیبونجلا اكیرمأل يقرشلا يلامشلا لحاسلا ىلع ةعقاولا انایغ نأ ينعی اذھو 

 سفن يف ،ةجتنملا لودلا دادع يفً ابیرقت تاونس سمخ لالخ حبصت فوس ،طفنلل ةجتنم ةلود

 .دودحلا ىلع اھیذاحت يتلا الیوزنف جاتنإ ھیف عجارتی يذلا تقولا

 يتلا ةریبكلا ةیزاغلاو ةیطفنلا تافاشتكاللً ازكرم نوكتل اھتریسم عباتت ایقیرفأ نأ ودبیو

 نم لوألا وھ طفنللً اریبكً افاشتكا وغنوكلا تققح دقف ،ةیضاملا ةلیلقلا تاونسلا لالخ تققحت

 تردق ثیح ،Delta de la Cuvette يف دالبلا نم يلامشلا مسقلا يف ةسبایلا ىلع ھعون

 .لیمرب نویلم 359 وحنب ةفشتكملا تایطایتحالا

 نم ربكألا ھنأب فصو الوغنأ يف ةقیمعلا هایملا يف زاغلاو طفنللً اریبكً افاشتكا Eni تققحو

 ،الوغنأ يف جاتنإلا عجارت نم دحلا يف دعاسی امبر فاشتكا وھو ،تاونس ذنم دالبلا يف ھعون

                                       

 .تافاشتكالا هذھ نع ةینف لیصافت 2 لودجلا نمضتی 2
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 نم لیمرب نویلم 650 -450 نیب حوارتی امب Agogo زایتما يف يطایتحالا ردقی ثیح

 فلأ 20 غلبت نأ نكمی ةیجاتنإلا ھتقاط نأ رئبلا رابتخا جئاتن تنیبو ،ولحلا فیفخلا طفنلا

  .ي/ب

 وحنب ةفشتكملا رداصملا تردق ثیح زاغللً اریبكً افاشتكا Total تققح ،ایقیرفأ بونج يفو

 600 -500 يلاوحب ھیف جاتنإلل ةلباقلا رداصملا تردق امنیب ،طفن ئفاكم لیمرب رایلم 1

 .طفن ئفاكم لیمرب نویلم

 ذإ .2007 ماع Jubilee لقح يف لوألا اھفاشتكا ناھذألا ىلإ داعأً افاشتكا اناغ تلجس امك

 لقح فاشتكا نع 2019 ربمفون/يناثلا نیرشت رھش يف Springfield ةعومجم تنلعأ

 جاتنإلل ةلباقلا تایطایتحالاو ،لیمرب رایلم 1.2 نم رثكأب ةیجولویجلا ھتایطایتحا تردق دیدج

 غلب ةلود ىلإ ،طفنلل ةجتنم ریغ ةلود نم تلوحت اناغ نأ ركذی .لیمرب نویلم 420 وحنب

 لالخ ي/ب فلأ 250 ىلإ لصی نأ عقوتیو ،ي/ب فلأ 198 وحن 2019 ماع اھجاتنإ لدعم

 .2025 ماع يف ي/ب فلأ 500 ىلإو ،2020 ماع

 رھش يف ھنع نالعإلا مت ،صربق يف زاغلل قالمع فاشتكا ً،اضیأ ةماھلا تافاشتكالا نمو

 نمض 10 عطاقلا يف ExxonMobil لبق نم فاشتكالا قیقحت مت ،2019 ریاربف /طابش

 -142 نیب حوارتی امب ةفشتكملا رداصملا تردقو ،)EEZ( ةصلاخلا ةیداصتقالا ةقطنملا

 ردقت اھنأ Wood Mackenzie ةسسؤم تركذ امنیب ،زاغلا نم بعكم رتم رایلم 227

 اذھ ةیمھأ يتأتو .بعكم رتم رایلم 129 وحنب دیدجلا فاشتكالا نم جاتنإلل ةلباقلا رداصملا

 ةیملاعلا فاشتكالا قطانم مھأ دحأك طسوتملا ضیبألا رحبلا ةناكم دكؤی ھنوك نم فاشتكالا

 ةیداصتقالا ةقطنملا يف زاغلل فاشتكا لوأب رّكذی فاشتكالا اذھ نأ كش الو .ةیلاحلا ةرتفلا يف

 امب هرداصم تردق يذلا Aphrodite فاشتكا وھو ،2011 ماع صربق يف ةصلاخلا

 جاتنإلل ةلباقلا تایطایتحالا تردق امنیب ،زاغلا نم بعكم رتم رایلم 170 -102 نیب حوارتی

 امك .2023 ماع يف ھنم جاتنإلا أدبی نأ عقوتملا نمو ،بعكم رتم رایلم 113 يلاوحب ھیف

 رئبلا ربع ،Calypso فاشتكا وھ صربق يف زاغلل رخآً افاشتكا 2018 ماع يف Eni تققح

Calypso 1 NFW، ھبشت زاغلل ةموظنم دوجو دكؤی ھنأب ھنیح يف ةكرشلا ھتفصو دقو 

 .يرصملا "رھظ" لقح ةموظنم

21 
 

 تردق 2019 وینوی/ناریزح رھش رخاوآ يف زاغلل ریبك فاشتكا ققحت دقف ،ایزیلام يف امأ

 يف ملاعلا يف فاشتكا ربكأ عباس ھلعج امم ،بعكم رتم رایلم 71 -57 يلاوحب ھیف رداصملا

 نم %42 كلتمت "KUFPEC ةیجراخلا تارامثتسالل ةیتیوكلا ةكرشلا" نأ ركذی .اھنیح

 .فاشتكالا ھیف ققحت يذلا SK-410B عطاقلا يف جاتنإلا يف ةكراشملا ةیقافتا صصح

 ةسبایلا ىلع ربكألا دعی Yorkshire ةقطنم يف زاغلاو طفنللً افاشتكا ةدحتملا ةكلمملا تققحو

 ثیح ،West Newton-1 يبیقنتلا رئبلا ربع كلذو ً،اماع نیسمخ ذنم ةدحتملا ةكلمملا يف

 تردقو ،لیمرب نویلم 283 -146.4 نیب طفنلا نم يجولویجلا يطایتحالا تاریدقت تحوارت

 .بعكم رتم رایلم 7.5 -6 نیب زاغلا نم ةیجولویجلا تایطایتحالا

 نم لیمرب رایلم 53 فاشتكا نع 2019 ربمفون/يناثلا نیرشت رھش يف ناریإ تنلعأ امك

 يف فاشكتسالا تایلمع نأً اقحال دكأ يناریإلا طفنلا ریزو نكل ،"ناتسزوخ" لقح يف طفنلا

 فاشتكالا نأو ،طفنلا نم لیمرب رایلم 31 ىلع ترثع 2016 ماع ذنم "ناتسزوخ" لقح

 لقحلا نمً ایلمع ھجاتنإ نكمی ام امأ ،لیقثلا طفنلا نم لیمرب رایلم 22 فاضأ دیدجلا

 .طقف لیمرب رایلم 2.2 لاوحألا نسحأ يف وھف )جاتنإلل لباقلا يطایتحالا(

 نویلم 500 نم رثكأب ھیف تایطایتحالا تردق ،طفنلل قالمع فاشتكا نع كیسكملا تنلعأو

 .)نكمم +لمتحم +دكؤم( 3P عون نم تایطایتحالا لمشی مقر وھو .لیمرب

 يف تافثكتملاو زاغللً ادیدجً افاشتكا ةرم لوأل "كارطانوس" ةكرش تققح ،رئازجلا يفو

 حتفیس ھنأب ةكرشلا ھتفصو رمأ وھو ، ERTA-1 يفاشكتسالا رئبلا ربع "فودنت" ضوح

 8 ىلإ رئازجلا يف تققحت يتلا تافاشتكالا ددع لصو كلذبو .ةقطنملا هذھ يف ةدیدجً اقافآ

 زاغلل فاشتكاو ،"ترڤت" ةقطنم يف طفنلل فاشتكا اھنم ،2019 ماع لالخ تافاشتكا

 ضوح يف زاغلل نیفاشتكاو ،"يساقلا" ةقطنم نمض "دیجمأ" ضوح يف تافثكتملاو

 ."نیكرب"

 ناتسدرك میلقإ دودح ىلع "ةقیشعب" عطاق يف طفنللً افاشتكا DNO ةكرش تققح ،قارعلا يفو

 نع ةینف تامولعم يأ ةكرشلا مدقت ملو ،رتم 3204 قمع ىلإ رفح رئب ربع ،قارعلا

 .دیدجلا فاشتكالا
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 يف فاشكتسالا تایلمع نأً اقحال دكأ يناریإلا طفنلا ریزو نكل ،"ناتسزوخ" لقح يف طفنلا

 فاشتكالا نأو ،طفنلا نم لیمرب رایلم 31 ىلع ترثع 2016 ماع ذنم "ناتسزوخ" لقح

 لقحلا نمً ایلمع ھجاتنإ نكمی ام امأ ،لیقثلا طفنلا نم لیمرب رایلم 22 فاضأ دیدجلا

 .طقف لیمرب رایلم 2.2 لاوحألا نسحأ يف وھف )جاتنإلل لباقلا يطایتحالا(

 نویلم 500 نم رثكأب ھیف تایطایتحالا تردق ،طفنلل قالمع فاشتكا نع كیسكملا تنلعأو

 .)نكمم +لمتحم +دكؤم( 3P عون نم تایطایتحالا لمشی مقر وھو .لیمرب

 يف تافثكتملاو زاغللً ادیدجً افاشتكا ةرم لوأل "كارطانوس" ةكرش تققح ،رئازجلا يفو

 حتفیس ھنأب ةكرشلا ھتفصو رمأ وھو ، ERTA-1 يفاشكتسالا رئبلا ربع "فودنت" ضوح

 8 ىلإ رئازجلا يف تققحت يتلا تافاشتكالا ددع لصو كلذبو .ةقطنملا هذھ يف ةدیدجً اقافآ

 زاغلل فاشتكاو ،"ترڤت" ةقطنم يف طفنلل فاشتكا اھنم ،2019 ماع لالخ تافاشتكا

 ضوح يف زاغلل نیفاشتكاو ،"يساقلا" ةقطنم نمض "دیجمأ" ضوح يف تافثكتملاو

 ."نیكرب"

 ناتسدرك میلقإ دودح ىلع "ةقیشعب" عطاق يف طفنللً افاشتكا DNO ةكرش تققح ،قارعلا يفو

 نع ةینف تامولعم يأ ةكرشلا مدقت ملو ،رتم 3204 قمع ىلإ رفح رئب ربع ،قارعلا

 .دیدجلا فاشتكالا
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 يأ نود ،رمحألا رحبلا يف زاغلل دیدج فاشتكا نع نلعأ ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يفو

 نأ ىلع دكأ دق حلافلا دلاخ سدنھملا قبسألا ةقاطلا ریزو يلاعم ناك نإو ،ةیفاضإ تامولعم

  .نیتمداقلا نیتنسلا يف فاشكتسالا تایلمع فیثكتل ةفثكم ةیرامثتسا ةسارد يرجتس ةكلمملا

 ةقطنم نمض "رون" زایتما يف زاغلل دیدج فاشتكا قیقحت نع Eni ةكرش تنلعأ ،رصم يفو

 رفح .ءانیس ةریزج ھبش نم مك 50 دعب ىلع طسوتملا ضیبألا رحبلا يف "ءانیس لامش رون "

 Eni تنیبو .م 5914 يئاھنلا ھقمع غلبو ،م 295 اھقمع هایم يف "1 -رون" يبیقنتلا رئبلا

 ھنم تلصح اھنكل ،دعب ربتخی مل رئبلا نأ 2019 سرام /راذآ 14 يف يمسرلا اھعقوم ىلع

 مجح نع تامولعم يأ ةكرشلل يمسرلا نایبلا نمضتی ملو .ةقیقدو ةفثكم تانایب ىلع

 .فشتكملا يطایتحالا

 يف "7-لوبار" يریوطتلا رئبلا ربع لیقثلا طفنللً ادیدجً افاشتكا SDX ةكرش تققح امك

  .ي/ب 415 لدعمب مایأ ةسمخ ةدمل هرابتخا دنع رئبلا جتنأ دقو ،"براغ برغ" زایتما

 زایتما يف يبیقنتلا "1-كاریم" رئب رفح يف 2019 ماع فصتنم "زاغ ةناد" ةكرش تأدبو

 ."رھظ" لقح نم يقرشلا بونجلا ىلإ م 755 اھقمع هایم نمض "شیرعلا لامش"

 لوقح نمض "يردس سیدر وبأ" ةقطنمب طفنللً ادیدجً افاشتكا "میعالب" لورتب ةكرش تققحو

 نمض ةقیمعلا تاقبطلا ىلإ لصو يذلا "23يردس" يفاشكتسالا رئبلا ربع كلذو ،ءانیس

 تغلب ةیلامجإ ةكامسب طفنلل نیتلماح نیتقبط فاشتكا مت ثیح ،نیسویملا لبق ام روخص

 نمضً ایلعف ةرفوتملا جاتنإلا قفارم مادختساب جاتنإلا ىلع ھعضوو رئبلا لامكإ متو ،م100

 .رصم يف ةدوجوملا لوقحلا مدقأ نم دعیو 1957 ماع ذنم جتنی لقحلا نأ ذإ ،فاشتكالا ةقطنم

 كلذ عبت .طفنلا نم لیمرب نویلم 200 وحنب فاشتكالا يف ةیجولویجلا تایطایتحالا تردقو

 عقوتیو يساتیركلا رصع روخص يف م 200 قرتخا يذلا "36 يردس" يمییقتلا رئبلا رفح

 .ي/ب 5000 وحن ھجاتنإ لدعم غلبی نأ

 يفاشكتسالا رئبلا ربع "عرقلا" زایتما يف تافثكتملاو زاغلل فاشتكا قیقحت نع Eni تنلعأو

NE1-El Qar’a، متی فوسو ،زاغلا نم ي/3م فلأ 481 لدعمب هرابتخا دنع جتنأ يذلاو 

  ."يضام وبأ" زاغ ةطحم يف جاتنإلا قفارم ىلإ رئبلا لیصوت

23 
 

 دودحلا نمً ابیرق "شیرك لامش" لقح يف زاغلل فاشتكا قیقحت مت ،ةلتحملا نیطسلف يفو

 ،م 1700 اھقمع هایم يف م 4880 ىلإ رفح يذلا "1-لامش شیرك" رئبلا ربع ،ةینانبللا

 رتم رایلم 42 -28 نیب فاشتكالا يف زاغلا نم ةیجولویجلا تایطایتحالا تاریدقت حوارتتو

 ةنیدم برغ لامش مك 120 دعب ىلع 2012 ماع فشتكا "شیرك" لقح نأ ركذی .بعكم

 .بعكم رتم رایلم 37 وحنب زاغلا نم ھتایطایتحا ردقتو ،افیح

 ةیفاشكتسالا عطاوقلا نم يفاضإ ددع ضرع 2019 ویلوی/زومت رھش يف مت دقف نانبل يف امأ

 ىلع ،)10 ،8 ،5 ،2 ،1( عطاوقلا يھو ،ةینانبللا لحاوسلا يف ةیناثلا صیخارتلا ةرود نمض

 .31/1/2020 يف ضورعلا لابقتسال يئاھنلا دعوملا نوكی نأ

ً ازایتما Europa Oil & Gas ةكرش اھبجومب تحنم ةیقافتا ىلع عیقوتلا مت ،برغملا يفو

 ریداغأ ضوح نمض ةرومغملا يف عبرم مك 11200 ىلع دیزت ةحاسم نمض فاشكتسالل

 نم %75 ةكرشلا كلتمتس ثیح ،م 2000 -600 نیب زایتمالا يف هایملا قامعأ حوارتتو

 "نداعملاو تانوبركوردیھلل ينطولا بتكملا" ىلإ ةصحلا يقاب لوؤت امنیب ،زایتمالا صصح

)ONHYM(. مك 1300 ةجلاعم ىلوألا ةلحرملا نمضتتو ،تاونس نامثل ةیقافتالا دتمت 

 ةكرشلل نكمیو .ىرخأ تاسارد ةدع ىلإ ةفاضإ ،داعبألا ةیثالث ةیلازلزلا تاحوسملا نم عبرم

 .ةیقافتالا ءاغلإ رایتخا وأ ،ةیفاشكتسا رئب رفحب ءدبلاو ةیناثلا ةلحرلا ىلإ لاقتنالا امإ اھدعب

 فاشكتسالا تایلمع نم دحلا ىلع لودلا ضعب تلمع ،ىرخأ ةیحان نم  

 حنم قیلعت نع 2019 ریاربف/طابش رھش يف تنلعأ يتلا ایلاطیإ اھنمو ،ةیئیب بابسأل رفحلاو

 ىلإ ةفاضإ ً،ارھش 24 ىتح دیدمتلل ةلباقً ارھش 18 ةدمل ةرومغملا يف فاشكتسالا تازایتما

ً ازایتما 47 اھنمً ازایتما 73 لمش ام وھو ،ةیفاشكتسالا عطاوقلا ىلع ةعفترم موسر ضرف

 .ةیفاشكتسا صیخارتلً ابلط 79ً اضیأ لمشو ،ةسبایلا ىلعً ازایتما 26و ةرومغملا يف

 رظح ىلع 2019 سرام/راذآ رھش يف ةیكیرمألا نوغیروأ ةیالو يف رارقلا عاّنص قفاو امك

 ةدحتملا تایالولا برغ ئداھلا طیحملا لحاوس ىلع جاتنإلاو فاشكتسالا لامعأل مئاد

 اورظح ثیح 2019 لیربأ/ناسین رھش يف ادیرولف ةیالو يف رارقلا عاّنص مھعبتو ،ةیكیرمألا

 جیلخو يسلطألا طیحملا ىلع فرشت يتلا دالبلا لحاوس نمض ةیلبقتسم رفح لامعأ يأ

 .كیسكملا
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 يأ نود ،رمحألا رحبلا يف زاغلل دیدج فاشتكا نع نلعأ ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يفو

 نأ ىلع دكأ دق حلافلا دلاخ سدنھملا قبسألا ةقاطلا ریزو يلاعم ناك نإو ،ةیفاضإ تامولعم

  .نیتمداقلا نیتنسلا يف فاشكتسالا تایلمع فیثكتل ةفثكم ةیرامثتسا ةسارد يرجتس ةكلمملا

 ةقطنم نمض "رون" زایتما يف زاغلل دیدج فاشتكا قیقحت نع Eni ةكرش تنلعأ ،رصم يفو

 رفح .ءانیس ةریزج ھبش نم مك 50 دعب ىلع طسوتملا ضیبألا رحبلا يف "ءانیس لامش رون "

 Eni تنیبو .م 5914 يئاھنلا ھقمع غلبو ،م 295 اھقمع هایم يف "1 -رون" يبیقنتلا رئبلا

 ھنم تلصح اھنكل ،دعب ربتخی مل رئبلا نأ 2019 سرام /راذآ 14 يف يمسرلا اھعقوم ىلع

 مجح نع تامولعم يأ ةكرشلل يمسرلا نایبلا نمضتی ملو .ةقیقدو ةفثكم تانایب ىلع

 .فشتكملا يطایتحالا

 يف "7-لوبار" يریوطتلا رئبلا ربع لیقثلا طفنللً ادیدجً افاشتكا SDX ةكرش تققح امك

  .ي/ب 415 لدعمب مایأ ةسمخ ةدمل هرابتخا دنع رئبلا جتنأ دقو ،"براغ برغ" زایتما

 زایتما يف يبیقنتلا "1-كاریم" رئب رفح يف 2019 ماع فصتنم "زاغ ةناد" ةكرش تأدبو

 ."رھظ" لقح نم يقرشلا بونجلا ىلإ م 755 اھقمع هایم نمض "شیرعلا لامش"

 لوقح نمض "يردس سیدر وبأ" ةقطنمب طفنللً ادیدجً افاشتكا "میعالب" لورتب ةكرش تققحو

 نمض ةقیمعلا تاقبطلا ىلإ لصو يذلا "23يردس" يفاشكتسالا رئبلا ربع كلذو ،ءانیس

 تغلب ةیلامجإ ةكامسب طفنلل نیتلماح نیتقبط فاشتكا مت ثیح ،نیسویملا لبق ام روخص

 نمضً ایلعف ةرفوتملا جاتنإلا قفارم مادختساب جاتنإلا ىلع ھعضوو رئبلا لامكإ متو ،م100

 .رصم يف ةدوجوملا لوقحلا مدقأ نم دعیو 1957 ماع ذنم جتنی لقحلا نأ ذإ ،فاشتكالا ةقطنم

 كلذ عبت .طفنلا نم لیمرب نویلم 200 وحنب فاشتكالا يف ةیجولویجلا تایطایتحالا تردقو

 عقوتیو يساتیركلا رصع روخص يف م 200 قرتخا يذلا "36 يردس" يمییقتلا رئبلا رفح

 .ي/ب 5000 وحن ھجاتنإ لدعم غلبی نأ

 يفاشكتسالا رئبلا ربع "عرقلا" زایتما يف تافثكتملاو زاغلل فاشتكا قیقحت نع Eni تنلعأو

NE1-El Qar’a، متی فوسو ،زاغلا نم ي/3م فلأ 481 لدعمب هرابتخا دنع جتنأ يذلاو 

  ."يضام وبأ" زاغ ةطحم يف جاتنإلا قفارم ىلإ رئبلا لیصوت

23 
 

 دودحلا نمً ابیرق "شیرك لامش" لقح يف زاغلل فاشتكا قیقحت مت ،ةلتحملا نیطسلف يفو

 ،م 1700 اھقمع هایم يف م 4880 ىلإ رفح يذلا "1-لامش شیرك" رئبلا ربع ،ةینانبللا

 رتم رایلم 42 -28 نیب فاشتكالا يف زاغلا نم ةیجولویجلا تایطایتحالا تاریدقت حوارتتو

 ةنیدم برغ لامش مك 120 دعب ىلع 2012 ماع فشتكا "شیرك" لقح نأ ركذی .بعكم

 .بعكم رتم رایلم 37 وحنب زاغلا نم ھتایطایتحا ردقتو ،افیح

 ةیفاشكتسالا عطاوقلا نم يفاضإ ددع ضرع 2019 ویلوی/زومت رھش يف مت دقف نانبل يف امأ

 ىلع ،)10 ،8 ،5 ،2 ،1( عطاوقلا يھو ،ةینانبللا لحاوسلا يف ةیناثلا صیخارتلا ةرود نمض

 .31/1/2020 يف ضورعلا لابقتسال يئاھنلا دعوملا نوكی نأ

ً ازایتما Europa Oil & Gas ةكرش اھبجومب تحنم ةیقافتا ىلع عیقوتلا مت ،برغملا يفو

 ریداغأ ضوح نمض ةرومغملا يف عبرم مك 11200 ىلع دیزت ةحاسم نمض فاشكتسالل

 نم %75 ةكرشلا كلتمتس ثیح ،م 2000 -600 نیب زایتمالا يف هایملا قامعأ حوارتتو

 "نداعملاو تانوبركوردیھلل ينطولا بتكملا" ىلإ ةصحلا يقاب لوؤت امنیب ،زایتمالا صصح

)ONHYM(. مك 1300 ةجلاعم ىلوألا ةلحرملا نمضتتو ،تاونس نامثل ةیقافتالا دتمت 

 ةكرشلل نكمیو .ىرخأ تاسارد ةدع ىلإ ةفاضإ ،داعبألا ةیثالث ةیلازلزلا تاحوسملا نم عبرم

 .ةیقافتالا ءاغلإ رایتخا وأ ،ةیفاشكتسا رئب رفحب ءدبلاو ةیناثلا ةلحرلا ىلإ لاقتنالا امإ اھدعب

 فاشكتسالا تایلمع نم دحلا ىلع لودلا ضعب تلمع ،ىرخأ ةیحان نم  

 حنم قیلعت نع 2019 ریاربف/طابش رھش يف تنلعأ يتلا ایلاطیإ اھنمو ،ةیئیب بابسأل رفحلاو

 ىلإ ةفاضإ ً،ارھش 24 ىتح دیدمتلل ةلباقً ارھش 18 ةدمل ةرومغملا يف فاشكتسالا تازایتما

ً ازایتما 47 اھنمً ازایتما 73 لمش ام وھو ،ةیفاشكتسالا عطاوقلا ىلع ةعفترم موسر ضرف

 .ةیفاشكتسا صیخارتلً ابلط 79ً اضیأ لمشو ،ةسبایلا ىلعً ازایتما 26و ةرومغملا يف

 رظح ىلع 2019 سرام/راذآ رھش يف ةیكیرمألا نوغیروأ ةیالو يف رارقلا عاّنص قفاو امك

 ةدحتملا تایالولا برغ ئداھلا طیحملا لحاوس ىلع جاتنإلاو فاشكتسالا لامعأل مئاد

 اورظح ثیح 2019 لیربأ/ناسین رھش يف ادیرولف ةیالو يف رارقلا عاّنص مھعبتو ،ةیكیرمألا

 جیلخو يسلطألا طیحملا ىلع فرشت يتلا دالبلا لحاوس نمض ةیلبقتسم رفح لامعأ يأ

 .كیسكملا
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 ،طفنلا نع بیقنتلا رظحبً ارارق ادنلریإ ءارزو سیئر ردصأ ،2019 ربمتبس/لولیأ رھش يفو

 ىلإ دالبلا لصت امثیر ةیلاقتنالا ةلحرملا لالخ دوقوك ھمادختسال زاغلا نع بیقنتلاب ءافتكالاو

 يف تنلعأ دق ادنالیزوین تناكو .نوبركلا نم يلاخلا دوقولا ىلع يلكلا دامتعالا ةلحرم

 ىلع طفنلا نع بیقنتلا لامعأل ةدیدج صیخارت يأ حنم مدع اھتین نع 2018 لیربأ/ناسین

  .اھلحاوس

 ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم اھتعبات يتلا ةینفلا تارشؤملا ضعب )2 -لودجلا( نیبی

ً افاشتكا 41 اھنم ،2019 ماع لالخ ملاعلا لود فلتخم يف اھقیقحت متً افاشتكا 75 نع لورتبلل

ً افاشتكا 13و ،طفنللً افاشتكا 12 ةعمتجم ةیبرعلا لودلا تققح دقو .زاغللً افاشتكا 34و ،طفنلل

.)3 -لودجلا( اھنیبی ،زاغلل
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 ،طفنلا نع بیقنتلا رظحبً ارارق ادنلریإ ءارزو سیئر ردصأ ،2019 ربمتبس/لولیأ رھش يفو

 ىلإ دالبلا لصت امثیر ةیلاقتنالا ةلحرملا لالخ دوقوك ھمادختسال زاغلا نع بیقنتلاب ءافتكالاو

 يف تنلعأ دق ادنالیزوین تناكو .نوبركلا نم يلاخلا دوقولا ىلع يلكلا دامتعالا ةلحرم

 ىلع طفنلا نع بیقنتلا لامعأل ةدیدج صیخارت يأ حنم مدع اھتین نع 2018 لیربأ/ناسین

  .اھلحاوس

 ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم اھتعبات يتلا ةینفلا تارشؤملا ضعب )2 -لودجلا( نیبی
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 )3 -لودجلا(
 ةیبرعلا لودلا يقابو كباوأ يف ءاضعألا لودلا يف ةیلورتبلا تافاشتكالا

*2019 
  2018 2017 2016 2015   

   طفن زاغ طفن زاغ طفن زاغ طفن زاغ طفن زاغ
   ةیبرعلا تارامإلا           
   نیرحبلا        1 1    
         1 

 
   سنوت  3

   رئازجلا  11 13 17 16 20 13   1 7
   +ةیدوعسلا      2 1      
   ةیروس             
  1  1   2  1  

 
   قارعلا 

             
   تیوكلا  9  7  7       
      1    3 

 
   ایبیل 

 #رصم 26 17 27 18 31 13 4 3 10 4
   ءاضعألا لودلا يلامجا  49 33 53 34 62 28  6 4  12 11
    

 
   نادوسلا        1

   نامُع         1    
   برغملا   4  1   2   1    
   ایناتیروم   2  2       1
   نمیلا             
   ةلتحملا نیطسلف                    1
 ءاضعألا ریغ لودلا يلامجإ  0  6  0  3  0 2  1 2  0 2

   ةیبرعلا لودلا يلامجا   49  39  53  37  62  30  7  6  12  13
 تاریدقت *
 ءابھسلا لقح يف زاغلل دیدج نمكم وھ 2017 ماع يف يزاغلا فاشتكالا +
 يراجت ریغ زاغلا تافاشتكا دحأ #

 

33 
 

 يعیبطل زاغلاو طفنلا تایطایتحا -3

 3طفنلا تایطایتحا 1 -3

 لیمرب رایلم 1267.4 غلبتل %1.6 براق لدعمب ملاعلا يف طفنلا تایطایتحا تاریدقت تعفترا

 19.3 فاضأ ملاعلا نأ يأ ،2018 ماع يف لیمرب رایلم 1248.1 لباقم ،2019 ماع يف

 .ةرتفلا هذھ لالخ تایطایتحالا ىلإ لیمرب رایلم

 :ةیبرعلا لودلا يقابو ةمظنملا يف ءاضعألا لودلا يف طفنلا تایطایتحا 1 -1 -3

 2019 ماع ةیاھن يف كباوأ يف ءاضعألا لودلا يف طفنلا تایطایتحا تاریدقت تعفترا

 ،ةیملاعلا طفنلا تایطایتحا يلامجإ نم %56.1 لداعت ،لیمرب رایلم 710 ىلع وبری ام ىلإ

 سلجملا نلعأ ثیح ،ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا يف تایطایتحالا تاریدقت عافترا ةجیتن كلذو

 فاشتكا نع 2019 ربمفون /يناثلا نیرشت 4 يف ھعامتجا لالخ يبظ وبأ يف لورتبلل ىلعألا

 يلاوحو ماخلا طفنلا نم لیمرب رایلم 7 وحنب ردقت ةدیدج ةینوبركوردیھ تایطایتحا ةفاضإو

 ةلود عضی ام اذھو ،)ةبعكم مدق نویلیرت 58( يعیبطلا زاغلا نم بعكم رتم نویلیرت 1.64

 براقی تایطایتحا يلامجإب طفنلا تایطایتحا ثیح نمً ایملاع سماخلا زكرملا يف تارامإلا

 نویلیرت 273( يعیبطلا زاغلا نم بعكم رتم رایلم 7731و ،طفنلا نم لیمرب رایلم 105

 ردقت صالختسالل ةلباق ةیدیلقت ریغ زاغ دراوم فاشتكا نع سلجملا نلعأ امك .)ةبعكم مدق

 رُشن نایب يف سلجملا ركذو .)ةبعكم مدق نویلیرت 160( بعكم رتم نویلیرت 4.5 يلاوحب

 ىلوألا دعت تافاشتكالا هذھ نأ "كوندأ" ةینطولا يبظ وبأ لورتب ةكرشل يمسرلا عقوملا ىلع

 دراوملا ریوطت يف ةدیدج ةلحرم ةیادبل رشؤم يف كلذو ،ةقطنملا ىوتسم ىلع اھعون نم

  .ةیدیلقتلا ریغ ةینوبركوردیھلا

 يماع نیب لیمرب نویلم 51 وحنب نامُع ةنطلس يف كلذك يطایتحالا تاریدقت تعفتراو

 وأ ءاضعألا لودلا يقاب تایطایتحا يف ریغت كانھ نكی مل امنیب ،2018 ماع ةیاھنو 2017

 .كباوأ يف ءاضعألا ریغ

                                       

 ،الیوزنف يف نیموتیبلاو ادج ةلیقثلا طوفنلا تایطایتحال ةیمسرلا تاریدقتلا لمشت ال كباوأ ةمظنم يف طفنلا نم يملاعلا يطایتحالا تاریدقت 3
 تایطایتحا لمشت ال امك .لیمرب رایلم 259 نم رثكأ دنع ةیموكحلا ةیلیوزنفلا Petróleos de Venezuela, S.A ةكرش اھعضت يتلاو
 .لیمرب رایلم 166 نم رثكأبً ایمسر ةیدنكلا ةیعیبطلا رداصملا ةرادإ اھردقت يتلاو ،ادنك يف راقلا لامر طفن
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 )3 -لودجلا(
 ةیبرعلا لودلا يقابو كباوأ يف ءاضعألا لودلا يف ةیلورتبلا تافاشتكالا

*2019 
  2018 2017 2016 2015   

   طفن زاغ طفن زاغ طفن زاغ طفن زاغ طفن زاغ
   ةیبرعلا تارامإلا           
   نیرحبلا        1 1    
         1 

 
   سنوت  3

   رئازجلا  11 13 17 16 20 13   1 7
   +ةیدوعسلا      2 1      
   ةیروس             
  1  1   2  1  

 
   قارعلا 

             
   تیوكلا  9  7  7       
      1    3 

 
   ایبیل 

 #رصم 26 17 27 18 31 13 4 3 10 4
   ءاضعألا لودلا يلامجا  49 33 53 34 62 28  6 4  12 11
    

 
   نادوسلا        1

   نامُع         1    
   برغملا   4  1   2   1    
   ایناتیروم   2  2       1
   نمیلا             
   ةلتحملا نیطسلف                    1
 ءاضعألا ریغ لودلا يلامجإ  0  6  0  3  0 2  1 2  0 2

   ةیبرعلا لودلا يلامجا   49  39  53  37  62  30  7  6  12  13
 تاریدقت *
 ءابھسلا لقح يف زاغلل دیدج نمكم وھ 2017 ماع يف يزاغلا فاشتكالا +
 يراجت ریغ زاغلا تافاشتكا دحأ #

 

33 
 

 يعیبطل زاغلاو طفنلا تایطایتحا -3

 3طفنلا تایطایتحا 1 -3

 لیمرب رایلم 1267.4 غلبتل %1.6 براق لدعمب ملاعلا يف طفنلا تایطایتحا تاریدقت تعفترا

 19.3 فاضأ ملاعلا نأ يأ ،2018 ماع يف لیمرب رایلم 1248.1 لباقم ،2019 ماع يف

 .ةرتفلا هذھ لالخ تایطایتحالا ىلإ لیمرب رایلم

 :ةیبرعلا لودلا يقابو ةمظنملا يف ءاضعألا لودلا يف طفنلا تایطایتحا 1 -1 -3

 2019 ماع ةیاھن يف كباوأ يف ءاضعألا لودلا يف طفنلا تایطایتحا تاریدقت تعفترا

 ،ةیملاعلا طفنلا تایطایتحا يلامجإ نم %56.1 لداعت ،لیمرب رایلم 710 ىلع وبری ام ىلإ

 سلجملا نلعأ ثیح ،ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا يف تایطایتحالا تاریدقت عافترا ةجیتن كلذو

 فاشتكا نع 2019 ربمفون /يناثلا نیرشت 4 يف ھعامتجا لالخ يبظ وبأ يف لورتبلل ىلعألا

 يلاوحو ماخلا طفنلا نم لیمرب رایلم 7 وحنب ردقت ةدیدج ةینوبركوردیھ تایطایتحا ةفاضإو

 ةلود عضی ام اذھو ،)ةبعكم مدق نویلیرت 58( يعیبطلا زاغلا نم بعكم رتم نویلیرت 1.64

 براقی تایطایتحا يلامجإب طفنلا تایطایتحا ثیح نمً ایملاع سماخلا زكرملا يف تارامإلا

 نویلیرت 273( يعیبطلا زاغلا نم بعكم رتم رایلم 7731و ،طفنلا نم لیمرب رایلم 105

 ردقت صالختسالل ةلباق ةیدیلقت ریغ زاغ دراوم فاشتكا نع سلجملا نلعأ امك .)ةبعكم مدق

 رُشن نایب يف سلجملا ركذو .)ةبعكم مدق نویلیرت 160( بعكم رتم نویلیرت 4.5 يلاوحب

 ىلوألا دعت تافاشتكالا هذھ نأ "كوندأ" ةینطولا يبظ وبأ لورتب ةكرشل يمسرلا عقوملا ىلع

 دراوملا ریوطت يف ةدیدج ةلحرم ةیادبل رشؤم يف كلذو ،ةقطنملا ىوتسم ىلع اھعون نم

  .ةیدیلقتلا ریغ ةینوبركوردیھلا

 يماع نیب لیمرب نویلم 51 وحنب نامُع ةنطلس يف كلذك يطایتحالا تاریدقت تعفتراو

 وأ ءاضعألا لودلا يقاب تایطایتحا يف ریغت كانھ نكی مل امنیب ،2018 ماع ةیاھنو 2017

 .كباوأ يف ءاضعألا ریغ

                                       

 ،الیوزنف يف نیموتیبلاو ادج ةلیقثلا طوفنلا تایطایتحال ةیمسرلا تاریدقتلا لمشت ال كباوأ ةمظنم يف طفنلا نم يملاعلا يطایتحالا تاریدقت 3
 تایطایتحا لمشت ال امك .لیمرب رایلم 259 نم رثكأ دنع ةیموكحلا ةیلیوزنفلا Petróleos de Venezuela, S.A ةكرش اھعضت يتلاو
 .لیمرب رایلم 166 نم رثكأبً ایمسر ةیدنكلا ةیعیبطلا رداصملا ةرادإ اھردقت يتلاو ،ادنك يف راقلا لامر طفن
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 لداعت ،لیمرب رایلم 719.6 نم رثكأب ةیبرعلا تایطایتحالا يلامجإ ردقی كلذبو

 .2019 ماعل طفنلا نم ملاعلا تایطایتحا يلامجإ نم 56.8%

 ملاعلا يقاب يف طفنلا تایطایتحا 2 -1 -3

 رایلم 935.6 غلبتل %1.8 ةبسنب كبوأ ةمظنم لود يف طفنلا تایطایتحا تاریدقت تعجارت

 ،كبوأ نم رطق ةلودل طفنلا تایطایتحا تاریدقت فذح دعب كلذو ،يدیلقتلا طفنلا نم لیمرب

 تایطایتحا ةبسن تغلبو .20194 ماع علطم يف ةیلودلا ةعومجملا نم رطق تبحسنا ثیح

 لباقم ،2020 ماع علطم يف ملاعلا تایطایتحا تاریدقت يلامجإ نم %74 يلاوح كبوأ

 .2019 ماع علطم يف 76.4%

 ماع ةیاھن ىتحو 2015 ماع ذنمً ایملاعو ایبرع طفنلا تایطایتحا تاریدقت )4 -لودجلا( نیبی

 .2019 ماع ملاعلا يف يدیلقتلا طفنلا تایطایتحا عزوت )4 -لكشلا( نیبیو .2019

 

 )4-لودجلا(
 2019 -2015 ،ملاعلاو ةیبرعلا لودلا يف طفنلا تایطایتحا

 لیمرب رایلم
 45غتلا ة.س,

201862019 
)%( 

2019* 2018 2017 2016 2015  

 +تارامإلا 97.80 97.80 97.80 97.80 104.80 7.2

 ن67ح4لا 0.12 0.12 0.10 0.09 0.09 0.0

 س;وت 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.0

 رئازجلا 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 0.0

 ةDدوعسلا 266.46 266.20 266.30 267.26 267.26 0.0

 ة7روس 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 0.0

 قارعلا 143.10 148.40 147.20 145.02 145.02 0.0

 رطق 25.24 25.24 25.24 25.24 25.24 0.0

 تKL7لا 101.50 101.50 101.50 101.50 101.50 0.0

 اOPيل 49.52 48.36 48.36 48.36 48.36 0.0

 Qم 3.47 3.47 3.30 3.19 3.19 0.0

 ءاضعألا لودلا A@امجإ 702.3 706.2 704.9 703.6 710.6 1.0
 نادوسلا 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.0

                                       

 رھش يف كبوأ ىلإ ةیئاوتسالا اینیغ تمضناو .2016 ذنم كبوأ عومجم عم اھنیمضت متو ،2016 ماع كبوأ ىلإ نوباغلا تمضنا 4
 متو ،2018 وینوی/ناریزح رھش يف كبوأ ىلإ وغنوكلا تمضناو .2017 ماع كبوأ لود عومجم عم اھنیمضت متو 2017 ویام/رایأ
 .ماعلا كلذل كبوأ عومجم نم اھتانایب تفذحو ،2019 ماع كبوأ نم رطق تبحسنا امنیب.2018 ماع كبوأ لود عومجم عم اھنیمضت

35 
 

 45غتلا ة.س,
201862019 
)%( 

2019* 2018 2017 2016 2015  

 نامُع 4.74 4.74 4.74 4.74 4.79 1.1

 نمPلا 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 0.0

 ةJKLعلا لودلا A@امجإ 711.2 715.1 713.8 712.5 719.6 1.0
 الوغنأ 8.42 9.52 8.38 8.16 8.16 0.0

 روداوZالا 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 0.0

 وغنوKلا 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 0.0

 ةPئاوتسالا اP[يغ 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 0

 نوباغلا 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0

 ناريإ 157.53 158.40 155.60 155.60 155.60 0.0

 اbc7جPن 37.07 37.06 37.45 36.97 36.97 0.0

 ال7وbeeف 41.40 41.40 41.40 41.40 41.40 0.0

 #ةJKLعلا 45غ كKوأ لود 252.70 256.66 254.21 256.49 256.49 0.0
 ^ كKوأ لود A@امجإ 948.51 956.37 952.82 953.87 935.63 (1.9)
 ل7زاbiلا 16.18 12.99 12.63 12.84 13.24 3.1

 ةدحتملا ةKلمملا 2.75 2.56 2.07 2.50 2.70 8.0

 جــــ7وbeلا 5.14 6.61 7.70 8.05 8.22 2.1

 ةدحتملا تاDالولا 39.90 35.23 49.90 61.20 70.99 16.0

 كPسكملا 9.71 7.26 7.22 6.43 5.79 (10.0)

 ادنك 4.56 4.32 4.71 4.71 5.21 10.5

 ةلقتسملا لودلا ثلونموك 119.79 119.79 119.79 119.79 119.79 0.0

 ناجP{رذأ :اهنم 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 0.0

 ناتسك{زوأ 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.0

 ناتس;ام~رت 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.0

 ةDداحتالا اPسور 80.90 80.00 80.00 80.00 80.00 0.0

 ناتسخازا~ 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 0.0

 Åceصلا 25.10 25.62 25.63 25.93 26.15 0.9

4.3 39.28 37.65 50.20 56.44 33.80 ÇاÉÑ
Ö ملاعلا لود 

  ملاعلا A@امجإ 1220.9 1242.6 1247.9 1248.1 1267.4 1.55
 ءاضعألا لودلا ة.س, (%) 57.5 56.8 56.5 56.4 56.1

ملاعلل  
 

 ةJKLعلا لودلا ة.س, (%) 58.3 57.6 57.2 57.1 56.8

ملاعلل  
 

ملاعلل ك{وأ لود ة4س; (%) 77.7 77.0 76.4 76.4 73.8  
 :تاظحالم
 ة67يدقت تاناPب *
 ."كوندأ" ةPنطولا ïiÖظ وبأ لوbÑب ةكíì عقوم çع روش[ملا ،لوbÑبلل çعألا سلجملا نالعإ بسح +
Ée طفنلا نم öÖلاعلا ôÖاPتحالا تاريدقت#

Ö اوأ ةمظنمÇال ك ùمسرلا تاريدقتلا لمشPتحال ةPطاPقثلا طوفنلا تاPادج ةل 
Åce Éeموت°بلاو

Ö فbeeلاو ،ال7وïÑ
Ö اهعضت íìةك Petróleos de Venezuela, S.A فلاbeeل7وPموكحلا ةPأ دنع ةZb¥ لم 259 نمPرا 

Ée راقلا لامر طفن تاPطاPتحا لمشù ال ام~ .لPمرب
Ö لاو ،ادنكïÑ

Ö بطلا رداصملا ةرادإ اهردقتPعPلا ةKدنDمسر ةPا
∂

 ÇأZb¥ 166 نم 
 .لPمرب راPلم
Ée ك{وأ ∏إ ةPئاوتسالا اP[يغ تمضناو ،2016 ذنم ك{وأ عLمجم عم اهنيمضت متو ،2016 ماع ك{وأ ∏إ نوباغلا تمضنا^

Ö 
Ée ك{وأ ∏إ وغنوKلا تمضناو .2017 ماع ك{وأ لود عLمجم عم اهنيمضت متو 2017ماع

Ö مجم عم اهنيمضت متو ،2018ماعLع 
 ماعلا كلذل ك{وأ عLمجم نم اهتاناPب تفذحو ،2019 ماع ك{وأ نم رطق ت4حس;ا امن°ب .2018 ماع ك{وأ لود
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 لداعت ،لیمرب رایلم 719.6 نم رثكأب ةیبرعلا تایطایتحالا يلامجإ ردقی كلذبو

 .2019 ماعل طفنلا نم ملاعلا تایطایتحا يلامجإ نم 56.8%

 ملاعلا يقاب يف طفنلا تایطایتحا 2 -1 -3

 رایلم 935.6 غلبتل %1.8 ةبسنب كبوأ ةمظنم لود يف طفنلا تایطایتحا تاریدقت تعجارت

 ،كبوأ نم رطق ةلودل طفنلا تایطایتحا تاریدقت فذح دعب كلذو ،يدیلقتلا طفنلا نم لیمرب

 تایطایتحا ةبسن تغلبو .20194 ماع علطم يف ةیلودلا ةعومجملا نم رطق تبحسنا ثیح

 لباقم ،2020 ماع علطم يف ملاعلا تایطایتحا تاریدقت يلامجإ نم %74 يلاوح كبوأ

 .2019 ماع علطم يف 76.4%

 ماع ةیاھن ىتحو 2015 ماع ذنمً ایملاعو ایبرع طفنلا تایطایتحا تاریدقت )4 -لودجلا( نیبی

 .2019 ماع ملاعلا يف يدیلقتلا طفنلا تایطایتحا عزوت )4 -لكشلا( نیبیو .2019

 

 )4-لودجلا(
 2019 -2015 ،ملاعلاو ةیبرعلا لودلا يف طفنلا تایطایتحا

 لیمرب رایلم
 45غتلا ة.س,

201862019 
)%( 

2019* 2018 2017 2016 2015  

 +تارامإلا 97.80 97.80 97.80 97.80 104.80 7.2

 ن67ح4لا 0.12 0.12 0.10 0.09 0.09 0.0

 س;وت 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.0

 رئازجلا 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 0.0

 ةDدوعسلا 266.46 266.20 266.30 267.26 267.26 0.0

 ة7روس 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 0.0

 قارعلا 143.10 148.40 147.20 145.02 145.02 0.0

 رطق 25.24 25.24 25.24 25.24 25.24 0.0

 تKL7لا 101.50 101.50 101.50 101.50 101.50 0.0

 اOPيل 49.52 48.36 48.36 48.36 48.36 0.0

 Qم 3.47 3.47 3.30 3.19 3.19 0.0

 ءاضعألا لودلا A@امجإ 702.3 706.2 704.9 703.6 710.6 1.0
 نادوسلا 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.0

                                       

 رھش يف كبوأ ىلإ ةیئاوتسالا اینیغ تمضناو .2016 ذنم كبوأ عومجم عم اھنیمضت متو ،2016 ماع كبوأ ىلإ نوباغلا تمضنا 4
 متو ،2018 وینوی/ناریزح رھش يف كبوأ ىلإ وغنوكلا تمضناو .2017 ماع كبوأ لود عومجم عم اھنیمضت متو 2017 ویام/رایأ
 .ماعلا كلذل كبوأ عومجم نم اھتانایب تفذحو ،2019 ماع كبوأ نم رطق تبحسنا امنیب.2018 ماع كبوأ لود عومجم عم اھنیمضت
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 45غتلا ة.س,
201862019 
)%( 

2019* 2018 2017 2016 2015  

 نامُع 4.74 4.74 4.74 4.74 4.79 1.1

 نمPلا 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 0.0

 ةJKLعلا لودلا A@امجإ 711.2 715.1 713.8 712.5 719.6 1.0
 الوغنأ 8.42 9.52 8.38 8.16 8.16 0.0

 روداوZالا 8.27 8.27 8.27 8.27 8.27 0.0

 وغنوKلا 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 0.0

 ةPئاوتسالا اP[يغ 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 0

 نوباغلا 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0

 ناريإ 157.53 158.40 155.60 155.60 155.60 0.0

 اbc7جPن 37.07 37.06 37.45 36.97 36.97 0.0

 ال7وbeeف 41.40 41.40 41.40 41.40 41.40 0.0

 #ةJKLعلا 45غ كKوأ لود 252.70 256.66 254.21 256.49 256.49 0.0
 ^ كKوأ لود A@امجإ 948.51 956.37 952.82 953.87 935.63 (1.9)
 ل7زاbiلا 16.18 12.99 12.63 12.84 13.24 3.1

 ةدحتملا ةKلمملا 2.75 2.56 2.07 2.50 2.70 8.0

 جــــ7وbeلا 5.14 6.61 7.70 8.05 8.22 2.1

 ةدحتملا تاDالولا 39.90 35.23 49.90 61.20 70.99 16.0

 كPسكملا 9.71 7.26 7.22 6.43 5.79 (10.0)

 ادنك 4.56 4.32 4.71 4.71 5.21 10.5

 ةلقتسملا لودلا ثلونموك 119.79 119.79 119.79 119.79 119.79 0.0

 ناجP{رذأ :اهنم 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 0.0

 ناتسك{زوأ 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.0

 ناتس;ام~رت 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.0

 ةDداحتالا اPسور 80.90 80.00 80.00 80.00 80.00 0.0

 ناتسخازا~ 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 0.0

 Åceصلا 25.10 25.62 25.63 25.93 26.15 0.9

4.3 39.28 37.65 50.20 56.44 33.80 ÇاÉÑ
Ö ملاعلا لود 

  ملاعلا A@امجإ 1220.9 1242.6 1247.9 1248.1 1267.4 1.55
 ءاضعألا لودلا ة.س, (%) 57.5 56.8 56.5 56.4 56.1

ملاعلل  
 

 ةJKLعلا لودلا ة.س, (%) 58.3 57.6 57.2 57.1 56.8

ملاعلل  
 

ملاعلل ك{وأ لود ة4س; (%) 77.7 77.0 76.4 76.4 73.8  
 :تاظحالم
 ة67يدقت تاناPب *
 ."كوندأ" ةPنطولا ïiÖظ وبأ لوbÑب ةكíì عقوم çع روش[ملا ،لوbÑبلل çعألا سلجملا نالعإ بسح +
Ée طفنلا نم öÖلاعلا ôÖاPتحالا تاريدقت#

Ö اوأ ةمظنمÇال ك ùمسرلا تاريدقتلا لمشPتحال ةPطاPقثلا طوفنلا تاPادج ةل 
Åce Éeموت°بلاو

Ö فbeeلاو ،ال7وïÑ
Ö اهعضت íìةك Petróleos de Venezuela, S.A فلاbeeل7وPموكحلا ةPأ دنع ةZb¥ لم 259 نمPرا 

Ée راقلا لامر طفن تاPطاPتحا لمشù ال ام~ .لPمرب
Ö لاو ،ادنكïÑ

Ö بطلا رداصملا ةرادإ اهردقتPعPلا ةKدنDمسر ةPا
∂

 ÇأZb¥ 166 نم 
 .لPمرب راPلم
Ée ك{وأ ∏إ ةPئاوتسالا اP[يغ تمضناو ،2016 ذنم ك{وأ عLمجم عم اهنيمضت متو ،2016 ماع ك{وأ ∏إ نوباغلا تمضنا^

Ö 
Ée ك{وأ ∏إ وغنوKلا تمضناو .2017 ماع ك{وأ لود عLمجم عم اهنيمضت متو 2017ماع

Ö مجم عم اهنيمضت متو ،2018ماعLع 
 ماعلا كلذل ك{وأ عLمجم نم اهتاناPب تفذحو ،2019 ماع ك{وأ نم رطق ت4حس;ا امن°ب .2018 ماع ك{وأ لود
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 45غتلا ة.س,
201862019 
)%( 

2019* 2018 2017 2016 2015  

 .ا4لاس ïeعت Åceسوق Åceب ماقرألا
 .ةموسقملا ةقطنملا ôÖاPتحا فصن لمشù تKL7لاو ةDدوعسلا نم ل~ تاPطاPتحا

Sources: 
BP Statistical Review of World Energy, June, 2019. 
Oil & Gas Journal, 1 Jan. 2020. 
OPEC Annual Statistical Bulletin, 2019. 
OAPEC Data Bank. 

 

 )4 -لكشلا(
 ةیلودلا تاعومجملا بسح 2019 ماع ملاعلا يف يدیلقتلا طفنلا تایطایتحا عزوت

 
 

 يعیبطلا زاغلا تایطایتحا 2 -3

 نویلیرت 201.6 نم كلذو ،%2.1 ةبسنب ملاعلا يف يعیبطلا زاغلا يطایتحا تاریدقت تعفترا

 .2019 ماع بعكم رتم نویلیرت 205.9 ىلإ ،2018 ماع بعكم رتم

 :ةیبرعلا لودلا يقابو ةمظنملا يف ءاضعألا لودلا يف يعیبطلا زاغلا تایطایتحا 1 -2 -3

 نیب %3.2 ةبسنب كباوأ يف ءاضعألا لودلا يف يعیبطلا زاغلا تایطایتحا تاریدقت تعفترا

 ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا يف يطایتحالا تاریدقت عافترا ةجیتن كلذو ،2019و 2010 يماع

 ىلإ تاریدقتلا ریشت امك ً.اقباس ركذ امك يعیبطلا زاغلا نم بعكم رتم نویلیرت 1.64 وحنب

 9.07 نم ،%0.6 ةبسنب ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف يعیبطلا زاغلا تایطایتحا عافترا

56.1%

7.8%

6.5%

20.2%

9.5%
 ءاضعألا لودلا

 ىرخأ

 ةیلامشلا اكیرمأ

 ةیبرعلا ریغ كبوأ لود

 ةلقتسملا لودلا ثلونموك
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 غلبی كلذبو .2019 ماع بعكم رتم نویلیرت 9.12 ىلإ ،2018 ماع بعكم رتم نویلیرت

 نویلیرت 55 وحن كباوأ يف ءاضعألا لودلا يف يعیبطلا زاغلا تایطایتحا تاریدقت يلامجإ

 .ملاعلا تایطایتحا يلامجإ نم %26.7 لداعی ام لكشت ،2019 ماع ةیاھن يف بعكم رتم

 كلذبو ،ةیبرعلا لودلا يقاب يف يعیبطلا زاغلا تایطایتحا تاریدقت ىلع ریغت يأ أرطی مل امنیب

 56 يلاوح ةعمتجم ةیبرعلا لودلا يف يعیبطلا زاغلا تایطایتحا تاریدقت يلامجإ نوكی

 .ملاعلا تایطایتحا يلامجإ نم %27.3 لداعت ،بعكم رتم نویلیرت

 ملاعلا يقاب يف يعیبطلا زاغلا تایطایتحا 2 -2 -3

 تغلب ثیح ،%23 تبراق ةبسنب كبوأ لود يف يعیبطلا زاغلا تایطایتحا تاریدقت تعجارت

 ماع يف بعكم رتم نویلیرت 96.5 وحنب ةنراقم ،2019 ماع يف بعكم رتم نویلیرت 74.4

 ماع علطم يف ةیلودلا ةعومجملا نم رطق ةلود باحسنا ةجیتن عجارتلا اذھ ىتأو ،2018

 .الیوزنفو ةیئاوتسالا اینیغو ،الوغنأ يف تایطایتحالا تاریدقت عجارت ىلإ ةفاضإ ،2019

 يطایتحالا نم %36.1 وحن ةعمتجم كبوأ لود يف يعیبطلا زاغلا تایطایتحا تاریدقت تلكش

 تاریدقت تعفترا امك .2018 ماع يف %48 يلاوحب ةنراقم ،2019 ماع يف يملاعلا

 رتم نویلیرت 61 وحن نم ةلقتسملا لودلا ثلونموك ةعومجم يف يعیبطلا زاغلا تایطایتحا

 عافترا ةجیتن كلذو ،2019 ماع بعكم رتم نویلیرت 63.4 نم رثكأ ىلإ ،2018 ماع بعكم

 .ناتسنامكرتو ،ناجیبرذأ نم لك يف تایطایتحالا تاریدقت

 نیبیو .ملاعلاو ةیبرعلا لودلا يف يعیبطلا زاغلا تایطایتحا تاریدقت )5 -لودجلا( نیبی

 .ةیلودلا تاعومجملا بسح ملاعلا يف يعیبطلا زاغلا تایطایتحا عزوت )5 -لكشلا(

 

 )5 -لودجلا(
 .2019 -2015 ،ملاعلاو ةیبرعلا لودلا يف يعیبطلا زاغلا تایطایتحا

 بعكم رتم رایلم
20186 2019  
)%( 

*2019 2018 2017 2016 2015   

 +تارامإلا 6091.0 6091.0 6091.0 6091 7731  26.9

   ن67ح4لا  163.0 224.0 210.0 192.5 192.5  0.0

   س;وت  65.0 65.0 64.0 64 64  0.0

   رئازجلا  4505.0 4505.0 4505.0 4505.0 4505.0  0.0

   ةDدوعسلا  8587.0 8618.0 8715.0 9069 9119  0.6
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 45غتلا ة.س,
201862019 
)%( 

2019* 2018 2017 2016 2015  

 .ا4لاس ïeعت Åceسوق Åceب ماقرألا
 .ةموسقملا ةقطنملا ôÖاPتحا فصن لمشù تKL7لاو ةDدوعسلا نم ل~ تاPطاPتحا

Sources: 
BP Statistical Review of World Energy, June, 2019. 
Oil & Gas Journal, 1 Jan. 2020. 
OPEC Annual Statistical Bulletin, 2019. 
OAPEC Data Bank. 

 

 )4 -لكشلا(
 ةیلودلا تاعومجملا بسح 2019 ماع ملاعلا يف يدیلقتلا طفنلا تایطایتحا عزوت

 
 

 يعیبطلا زاغلا تایطایتحا 2 -3

 نویلیرت 201.6 نم كلذو ،%2.1 ةبسنب ملاعلا يف يعیبطلا زاغلا يطایتحا تاریدقت تعفترا

 .2019 ماع بعكم رتم نویلیرت 205.9 ىلإ ،2018 ماع بعكم رتم

 :ةیبرعلا لودلا يقابو ةمظنملا يف ءاضعألا لودلا يف يعیبطلا زاغلا تایطایتحا 1 -2 -3

 نیب %3.2 ةبسنب كباوأ يف ءاضعألا لودلا يف يعیبطلا زاغلا تایطایتحا تاریدقت تعفترا

 ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا يف يطایتحالا تاریدقت عافترا ةجیتن كلذو ،2019و 2010 يماع

 ىلإ تاریدقتلا ریشت امك ً.اقباس ركذ امك يعیبطلا زاغلا نم بعكم رتم نویلیرت 1.64 وحنب

 9.07 نم ،%0.6 ةبسنب ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف يعیبطلا زاغلا تایطایتحا عافترا

56.1%

7.8%

6.5%

20.2%

9.5%
 ءاضعألا لودلا

 ىرخأ

 ةیلامشلا اكیرمأ

 ةیبرعلا ریغ كبوأ لود

 ةلقتسملا لودلا ثلونموك
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 غلبی كلذبو .2019 ماع بعكم رتم نویلیرت 9.12 ىلإ ،2018 ماع بعكم رتم نویلیرت

 نویلیرت 55 وحن كباوأ يف ءاضعألا لودلا يف يعیبطلا زاغلا تایطایتحا تاریدقت يلامجإ

 .ملاعلا تایطایتحا يلامجإ نم %26.7 لداعی ام لكشت ،2019 ماع ةیاھن يف بعكم رتم

 كلذبو ،ةیبرعلا لودلا يقاب يف يعیبطلا زاغلا تایطایتحا تاریدقت ىلع ریغت يأ أرطی مل امنیب

 56 يلاوح ةعمتجم ةیبرعلا لودلا يف يعیبطلا زاغلا تایطایتحا تاریدقت يلامجإ نوكی

 .ملاعلا تایطایتحا يلامجإ نم %27.3 لداعت ،بعكم رتم نویلیرت

 ملاعلا يقاب يف يعیبطلا زاغلا تایطایتحا 2 -2 -3

 تغلب ثیح ،%23 تبراق ةبسنب كبوأ لود يف يعیبطلا زاغلا تایطایتحا تاریدقت تعجارت

 ماع يف بعكم رتم نویلیرت 96.5 وحنب ةنراقم ،2019 ماع يف بعكم رتم نویلیرت 74.4

 ماع علطم يف ةیلودلا ةعومجملا نم رطق ةلود باحسنا ةجیتن عجارتلا اذھ ىتأو ،2018

 .الیوزنفو ةیئاوتسالا اینیغو ،الوغنأ يف تایطایتحالا تاریدقت عجارت ىلإ ةفاضإ ،2019

 يطایتحالا نم %36.1 وحن ةعمتجم كبوأ لود يف يعیبطلا زاغلا تایطایتحا تاریدقت تلكش

 تاریدقت تعفترا امك .2018 ماع يف %48 يلاوحب ةنراقم ،2019 ماع يف يملاعلا

 رتم نویلیرت 61 وحن نم ةلقتسملا لودلا ثلونموك ةعومجم يف يعیبطلا زاغلا تایطایتحا

 عافترا ةجیتن كلذو ،2019 ماع بعكم رتم نویلیرت 63.4 نم رثكأ ىلإ ،2018 ماع بعكم

 .ناتسنامكرتو ،ناجیبرذأ نم لك يف تایطایتحالا تاریدقت

 نیبیو .ملاعلاو ةیبرعلا لودلا يف يعیبطلا زاغلا تایطایتحا تاریدقت )5 -لودجلا( نیبی

 .ةیلودلا تاعومجملا بسح ملاعلا يف يعیبطلا زاغلا تایطایتحا عزوت )5 -لكشلا(

 

 )5 -لودجلا(
 .2019 -2015 ،ملاعلاو ةیبرعلا لودلا يف يعیبطلا زاغلا تایطایتحا

 بعكم رتم رایلم
20186 2019  
)%( 

*2019 2018 2017 2016 2015   

 +تارامإلا 6091.0 6091.0 6091.0 6091 7731  26.9

   ن67ح4لا  163.0 224.0 210.0 192.5 192.5  0.0

   س;وت  65.0 65.0 64.0 64 64  0.0

   رئازجلا  4505.0 4505.0 4505.0 4505.0 4505.0  0.0

   ةDدوعسلا  8587.0 8618.0 8715.0 9069 9119  0.6
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20186 2019  
)%( 

*2019 2018 2017 2016 2015   

   ة7روس  285.0 285.0 285.0 285 285  0.0

   قارعلا  3694.0 3820.0 3744.0 3729 3729  0.0

   رطق  24299 24073 23861.0 23861 23861  0.0

   تKL7لا  1784.0 1784.0 1784.0 1784 1784  0.0

   اOPيل  1495 1505 1505 1505 1505  0.0

 Qم 2186.0 2086.0 2221.0 2221 2221  0.0

   ءاضعألا لودلا A@امجإ   53154  53055  52985  53306  54997  3.2
 ندرألا 6 6 6 6 6  0.0

   نادوسلا   25  25 25 25 25  0.0

   نامُع   705  705 705 707 707  0.0

   لاموصلا  6 6 6 6 6  0.0

   برغملا  1 1 1 1 1  0.0

   اPنات7روم  28 28 28 28 28  0.0

   نمPلا  479  479.0 479 479 479  0.0

   ةJKLعلا لودلا A@امجإ   54404  54305  54235  54558  56248  3.10

   الوغنا   308.0  308.1 422 383 344 (10.2)

   روداوZالا  11 11 10.9 11 11  0.0

   وغنوKلا  285 285 285 285 285  0.0

   ةPئاوتسالا اP[يغ  54 47 42 42 41 (2.4)

   نوباغلا   25.0  28.2 26.00 26 26  0.0

   ناريإ   34020  33721.2 33810 33899 33987  0.3

   اbc7جPن   5111.0  5475.2 5627 5675 5723  0.8

   ال7وbeeف   5701.5  5739.7 5707 5674 5641 (0.6)

 #ةJKLعلا 45غ كKوأ لود  45151  45283  45645  45995  46058  0.14

 ^ كKوأ لود A@امجإ  95607  95679  95850  96539  74431 (22.90)
   ل7زاbiلا   471.1  425.0 373 366 364 (0.5)

   ةدحتملا ةKلمملا   205.4  205.0 183 187 187  0.0

   جــــ7وbeلا   1922.0  1835.0 1762 1710 1603 (6.3)

   ةدحتملا تاDالولا   10440.5  8616.0 9022 12278 13076  6.5

   كPسكملا   241.0  196.0 196 185 179 (3.2)

   ادنك   1995.8  2158.0 2033 2070 1995 (3.6)

   ةلقتسملا لودلا ثلونموك   61675.0  60985.0 60985 60985 63645  4.4

   ناجP{رذا :اهنم   991.0  980.0 980 980 1260  28.6

   ناتسك{زوا         1841 1820 1820 1820 1820  0.0

   ناتس;ام~رت         7504 7420 7420 7420 9800  32.1

   ةDداحتالا اPسور         47806 47270 47270 47270 47270  0.0

   ناتسخازا~         2407 2380 2380 2380 2380  0.0

   Åceصلا   4945.1  5170.0 5830 5953 6243  4.9
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20186 2019  
)%( 

*2019 2018 2017 2016 2015   

   ة7روس  285.0 285.0 285.0 285 285  0.0

   قارعلا  3694.0 3820.0 3744.0 3729 3729  0.0

   رطق  24299 24073 23861.0 23861 23861  0.0

   تKL7لا  1784.0 1784.0 1784.0 1784 1784  0.0

   اOPيل  1495 1505 1505 1505 1505  0.0

 Qم 2186.0 2086.0 2221.0 2221 2221  0.0

   ءاضعألا لودلا A@امجإ   53154  53055  52985  53306  54997  3.2
 ندرألا 6 6 6 6 6  0.0

   نادوسلا   25  25 25 25 25  0.0

   نامُع   705  705 705 707 707  0.0

   لاموصلا  6 6 6 6 6  0.0

   برغملا  1 1 1 1 1  0.0

   اPنات7روم  28 28 28 28 28  0.0

   نمPلا  479  479.0 479 479 479  0.0

   ةJKLعلا لودلا A@امجإ   54404  54305  54235  54558  56248  3.10

   الوغنا   308.0  308.1 422 383 344 (10.2)

   روداوZالا  11 11 10.9 11 11  0.0

   وغنوKلا  285 285 285 285 285  0.0

   ةPئاوتسالا اP[يغ  54 47 42 42 41 (2.4)

   نوباغلا   25.0  28.2 26.00 26 26  0.0

   ناريإ   34020  33721.2 33810 33899 33987  0.3

   اbc7جPن   5111.0  5475.2 5627 5675 5723  0.8

   ال7وbeeف   5701.5  5739.7 5707 5674 5641 (0.6)

 #ةJKLعلا 45غ كKوأ لود  45151  45283  45645  45995  46058  0.14

 ^ كKوأ لود A@امجإ  95607  95679  95850  96539  74431 (22.90)
   ل7زاbiلا   471.1  425.0 373 366 364 (0.5)

   ةدحتملا ةKلمملا   205.4  205.0 183 187 187  0.0

   جــــ7وbeلا   1922.0  1835.0 1762 1710 1603 (6.3)

   ةدحتملا تاDالولا   10440.5  8616.0 9022 12278 13076  6.5

   كPسكملا   241.0  196.0 196 185 179 (3.2)

   ادنك   1995.8  2158.0 2033 2070 1995 (3.6)

   ةلقتسملا لودلا ثلونموك   61675.0  60985.0 60985 60985 63645  4.4

   ناجP{رذا :اهنم   991.0  980.0 980 980 1260  28.6

   ناتسك{زوا         1841 1820 1820 1820 1820  0.0

   ناتس;ام~رت         7504 7420 7420 7420 9800  32.1

   ةDداحتالا اPسور         47806 47270 47270 47270 47270  0.0

   ناتسخازا~         2407 2380 2380 2380 2380  0.0

   Åceصلا   4945.1  5170.0 5830 5953 6243  4.9
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20186 2019  
)%( 

*2019 2018 2017 2016 2015   

(6.0) 16319 17364 16933 16210  15436   ÇاÉÑ
Ö ملاعلا لود   

   ملاعلا A@امجإ   196887  195388  197196  201651  205917  2.1
ملاعلل ءاضعألا لودلا ة.س, (%)   27.0  27.2  26.9  26.4  26.7      

ملاعلل ةJKLعلا لودلا ة.س, (%)   27.6  27.8  27.5  27.1  27.3      

ملاعلل كKوأ لود ة.س, (%)   48.6  49.0  48.6  47.9  36.1      

 :تاظحالم
 ة67يدقت تاناPب *
 تاPطاPتحا ةفاض“و فاش–Zا نع ،"كوندأ" ةPنطولا ïiÖظ وبأ لوbÑب ةكíì عقوم çع روش[ملا ،لوbÑبلل çعألا سلجملا نالعإ بسح +
 2019 ماع P‘Öبطلا زاغلا نم بعكم bÑم نويل67ت Ö 1.64∏اوحÇ ردقت ةدDدج ةPنو{6كوردPه
Ée ك{وأ ∏إ ةPئاوتسالا اaLيغ تمضناو ،2016 ذنم ك{وأ عLمجم عم اهنيمضت متو ،2016 ماع ك{وأ ∏إ نوباغلا تمضنا #

Ö ماع 
Ée ك{وأ ∏إ وغنوbلا تمضناو .2017 ماع ك{وأ لود عLمجم عم اهنيمضت متو 2017

Ö مجم عم اهنيمضت متو ،2018ماعLك{وأ لود ع 
  .2018 ماع
 ماعلا كلذل ك{وأ عLمجم نم اهتاناPب تفذحو ،2019 ماع ك{وأ نم رطق ت4حس;ا^
 .ا4لاس ïeعت Åceسوق Åceب ماقرألا
 .ةموسقملا ةقطنملا ôÖاPتحا فصن لمشù تKL7لاو ةDدوعسلا نم ل~ تاPطاPتحا

Sources: 
BP Statistical Review of World Energy, June, 2019. 
Oil & Gas Journal, 1 Jan. 2020. 
OPEC Annual Statistical Bulletin, 2019. 
OAPEC Data Bank.    

 

 )5 -لكشلا(
 ةیلودلا تاعومجملا بسح ملاعلا يف يعیبطلا زاغلا تایطایتحا عزوت

 
 

 

ءاضعألا لودلا  
27% 

ىرخأ  
13% 

ةیلامشلا اكیرمأ  
7% 

 ریغ كبوأ لود
ةیبرعلا  

22% 

 لودلا ثلونموك
ةلقتسملا  

31% 
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  يعیبطلا زاغلاو ةینوبركوردیھلا لئاوسلا جاتنإ -4

 5ةینوبركوردیھلا لئاوسلا جاتنإ 1 -4

 ماخلا طفنلا جاتنإ 1 -1 -4

 كلذو ،%0.1 زواجتت مل ةدیھز ةبسنب ملاعلا يف ماخلا طفنلا جاتنإ عافترا ىلإ تاریدقتلا ریشت

 .2019 ماع ي/ب نویلم 87.35 ىلإ ،2018 ماع ي/ب نویلم 87.25 نم

 ةیبرعلا لودلا يقابو ةمظنملا يف ءاضعألا لودلا يف ماخلا طفنلا جاتنإ 2 -1 -4

 نم كلذو ،%0.4 وحنب كباوأ يف ءاضعألا لودلا يف ماخلا طفنلا جاتنإ تاریدقت تعفترا

 نم %27.3 تلكشو ،2019 ماع ي/ب نویلم 23.88 ىلإ 2018 ماع ي/ب نویلم 23.78

 ةعمتجم ةیبرعلا لودلا جاتنإ تاریدقت امأ .2019 ماع ملاعلا يف ماخلا طفنلا جاتنإ يلامجإ

 .ملاعلا جاتنإ يلامجإ نم %28.4 لثمت ي/ب نویلم 24.9 وحن تغلبف

 ملاعلا يقاب يف ماخلا طفنلا جاتنإ 3 -1 -4

 %7.2 ةبسنب 6كبوأ ةمظنم لود يف ماخلا طفنلا جاتنإ تاریدقت عجارت )6 -لودجلا( حضوی

 ،2018 ماع يف ي/ب نویلم 32.3 وحنب ةنراقم ،ي/ب نویلم 29.95 غلبتل ،2019 ماع يف

 ىلع ةوالع ،2019 ماع علطم يف ةیلودلا ةعومجملا نم رطق ةلود باحسنال ةجیتن كلذو

 اینیغو ،الیوزنفو ،ناریإو ،الوغنأو ،تیوكلاو ،ةیدوعسلا نم ٍلك يف جاتنإلا تاریدقت عجارت

 .ةیضاملا ةرتفلا لالخ كبوأ اھتعبتا يتلا جاتنإلا تاضیفخت ةجیتن عقوتم رمأ وھو ،ةیئاوتسالا

 %37 يلاوحب ةنراقم ،2019 ماع يف ملاعلا جاتنإ يلامجإ نم %34.3 كبوأ لود جاتنإ لكش

 نیب ي/ب نویلم 1.8 نم رثكأب جاتنإلا عافترا ةدحتملا تایالولا تدھشو .2018 ماع يف

 نم %36 يلاوح لكش يذلا 7لیجسلا تیز جاتنإ عافترا ةجیتن كلذو ،2019و 2018 يماع

 .2019 ماع يف اھجاتنإ

                                       

 .يعیبطلا زاغلا لئاوس جاتنإو ،ماخلا طفنلا جاتنإ ىلإ مسقی 5
 .كبوأ ةمظنمل )Oil Market Report( ةیرھشلا ریراقتلا بسح 2019 ماع نم رھشأ ةرشع لالخ جاتنإلا طسوتم ىلإً ادانتسا 6
 .EIA ةیكیرمألا ةقاطلا تامولعم ةرادإل ةیرھشلا ریراقتلا بسح 2019 ماع نم رھشأ ةرشع تانایب ىلع ءانب 7
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  يعیبطلا زاغلاو ةینوبركوردیھلا لئاوسلا جاتنإ -4

 5ةینوبركوردیھلا لئاوسلا جاتنإ 1 -4

 ماخلا طفنلا جاتنإ 1 -1 -4

 كلذو ،%0.1 زواجتت مل ةدیھز ةبسنب ملاعلا يف ماخلا طفنلا جاتنإ عافترا ىلإ تاریدقتلا ریشت

 .2019 ماع ي/ب نویلم 87.35 ىلإ ،2018 ماع ي/ب نویلم 87.25 نم

 ةیبرعلا لودلا يقابو ةمظنملا يف ءاضعألا لودلا يف ماخلا طفنلا جاتنإ 2 -1 -4

 نم كلذو ،%0.4 وحنب كباوأ يف ءاضعألا لودلا يف ماخلا طفنلا جاتنإ تاریدقت تعفترا

 نم %27.3 تلكشو ،2019 ماع ي/ب نویلم 23.88 ىلإ 2018 ماع ي/ب نویلم 23.78

 ةعمتجم ةیبرعلا لودلا جاتنإ تاریدقت امأ .2019 ماع ملاعلا يف ماخلا طفنلا جاتنإ يلامجإ

 .ملاعلا جاتنإ يلامجإ نم %28.4 لثمت ي/ب نویلم 24.9 وحن تغلبف

 ملاعلا يقاب يف ماخلا طفنلا جاتنإ 3 -1 -4

 %7.2 ةبسنب 6كبوأ ةمظنم لود يف ماخلا طفنلا جاتنإ تاریدقت عجارت )6 -لودجلا( حضوی

 ،2018 ماع يف ي/ب نویلم 32.3 وحنب ةنراقم ،ي/ب نویلم 29.95 غلبتل ،2019 ماع يف

 ىلع ةوالع ،2019 ماع علطم يف ةیلودلا ةعومجملا نم رطق ةلود باحسنال ةجیتن كلذو

 اینیغو ،الیوزنفو ،ناریإو ،الوغنأو ،تیوكلاو ،ةیدوعسلا نم ٍلك يف جاتنإلا تاریدقت عجارت

 .ةیضاملا ةرتفلا لالخ كبوأ اھتعبتا يتلا جاتنإلا تاضیفخت ةجیتن عقوتم رمأ وھو ،ةیئاوتسالا

 %37 يلاوحب ةنراقم ،2019 ماع يف ملاعلا جاتنإ يلامجإ نم %34.3 كبوأ لود جاتنإ لكش

 نیب ي/ب نویلم 1.8 نم رثكأب جاتنإلا عافترا ةدحتملا تایالولا تدھشو .2018 ماع يف

 نم %36 يلاوح لكش يذلا 7لیجسلا تیز جاتنإ عافترا ةجیتن كلذو ،2019و 2018 يماع

 .2019 ماع يف اھجاتنإ

                                       

 .يعیبطلا زاغلا لئاوس جاتنإو ،ماخلا طفنلا جاتنإ ىلإ مسقی 5
 .كبوأ ةمظنمل )Oil Market Report( ةیرھشلا ریراقتلا بسح 2019 ماع نم رھشأ ةرشع لالخ جاتنإلا طسوتم ىلإً ادانتسا 6
 EIA. 41 ةیكیرمألا ةقاطلا تامولعم ةرادإل ةیرھشلا ریراقتلا بسح 2019 ماع نم رھشأ ةرشع تانایب ىلع ءانب 7

 

 )6 -لودجلا(
ً ایملاعوً ایبرع ةینوبركوردیھلا لئاوسلاو طفنلا جاتنإ

 ي/ب فلأ
20186 2019 
)%( 

*2019 2018 2017 2016 2015   

الوأ      
 ماخلا طفنلا جاتنإ :ً

 تارامإلا  2971  3088.0 2967 3007.2 3062  1.8

 ن67ح4لا  202.0  202.0  197.0 194 193.9 (0.1)

 س;وت  47.0 43.4 36.6 38.2 37 (3.1)

 رئازجلا  1157  1020 993.34 970 1024  5.6

 ةDدوعسلا  10193  10460 9959.2 10317 9900 (4.0)

 ة7روس  9.7  7.97 17 16 24  50.0

 قارعلا  3744  4164 4469 4410 4581  3.9

 رطق  649  654 605 600.56 650.1  8.2

 تKL7لا  2883  2954 2704 2736.17 2674 (2.3)

 اOPيل  401.5  390  817 951 1115  17.2

 Qم  596.2  567.0  537 544 626  15.1

 ءاضعألا لودلا A@امجإ  22853.0  23551  23302  23784  23887  0.4
 نادوسلا  116  109 100 86 79 (8.1)

 نامُع  885  909 897 870 845 (2.9)

 نمPلا  36  24 31.8 38 38 0.0

   ةJKLعلا لودلا A@امجإ   23890.1  24593  24331  24778  24849  0.3

   روداوZالا  543.0 549.0 530.0 517.2 523.8  1.3

   الوغنا  1767.0 1721.6 1632.0 1473.3 1365.4 (7.3)

   وغنوKلا  267.0 301.0 354.0 323.5 344.0  6.3

   ناريإ  3152.0 3592.0 3872.0 3552.7 2314.4 (34.9)

   ال7وbeeف  2654.0 2403.0 2124.0 1510.2 974.2 (35.5)

   نوباغلا  220.0 219.6 199.0 193.4 211.0  9.1

   ةPئاوتسالا اP[يغ  185.0 160.0 129.0 120.2 108.0 (10.1)

   اbc7جPن  1748.0 1518.0 1536.0 1601.6 1761.2  10.0

  #ةJKLعلا 45غ كKوأ لود A@امجإ   9864.0  10003.2  10022.0  9292.1  7602.0 (18.2)

 ^ كKوأ لود A@امجإ  31862.0  32655.9  32536.2  32284.0  29958.0 (7.2)

   ل7زاbiلا   2429.0  2515.0 2733 2695 2850  5.8

   ةدحتملا ةKلمملا   893.6  946.4 990.4 1078 1103  2.3

   جــــ7وbeلا   1603.7  1630.0 1965 1840 1690 (8.2)

   ةدحتملا تاDالولا   9415.0  8857.0 13131.7 15354 17200  12.0

   كPسكملا   2307.5  2154.0 2229 2063 1900 (7.9)

   ادنك   3696.0  3689.0 4829 5200 5300  1.9

   ةلقتسملا لودلا ثلونموك   13412.1  13710.4 14453.2 14529 14601  0.5

   ناجP{رذا :اهنم   838.5  816.6 793 798.5 772 (3.3)

   ناتسك{زوا          63.7  59.8 62.1 54.3 54 (0.6)
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20186 2019 
)%( 

*2019 2018 2017 2016 2015   

   ناتس;ام~رت          231.0  230.0 277 276.5 277  0.2

   ةDداحتالا اPسور          10622.2  10924.0 11360 11357 11450  0.8

   ناتسخازا~          1581.0  1595.0 1877 1956 1956  0.0

   Åceصلا   4292.4  4003.1 3854 3778 3845.2  1.8

(3.5) 6411.8 6642.80 7001.90 7855.1  6874.2   ÇاÉÑ
Ö ملاعلا لود   

   ملاعلا A@امجإ   78677.6  79955.8  85540.0  87250.0  87352.0  0.1

ملاعلل ءاضعألا لودلا ة.س, (%)   29.05  29.45  27.24  27.26  27.35      

ملاعلل ةJKLعلا لودلا ة.س, (%)   30.36  30.76  28.44  28.40  28.45      

ملاعلل كKوأ لود ة.س, (%)   40.50  40.84  38.04  37.00  34.30      

        

   LÅAبطلا زاغلا لئاوس جاتنإ :اLناث      

   ءاضعالا لودلا جاتنإ 4109 4191 4184 4268 4422 3.6

   ةJKLعلا لودلا جاتنإ 4207 4288 4273 4378 4525 3.4

   ملاعلا جاتنإ A@امجإ  10549 10644 10846 10909 11484 5.3

   ةLنوJKكوردLهلا لئاوسلا جاتنإ A@امجإ       

   ملاعلا جاتنإ A@امجإ  89227 90600 96386 98159 98836 0.7
ملاعلل ءاضعألا لودلا ة.س, (%)  30.22 30.62 28.52 28.58 28.64     

ملاعلل ةJKLعلا لودلا ة.س, (%)  31.49 31.88 29.68 29.70 29.72     

 :تاظحالم
 ة67يدقت تاناPب *
Ée ك{وأ ∏إ ةPئاوتسالا اaLيغ تمضناو ،2016 ذنم ك{وأ عLمجم عم اهنيمضت متو ،2016 ماع ك{وأ ∏إ نوباغلا تمضنا #

Ö متو 2017ماع 
Ée ك{وأ ∏إ وغنوbلا تمضناو .2017 ماع ك{وأ لود عLمجم عم اهنيمضت

Ö مجم عم اهنيمضت متو ،2018 ماعL2018 ماع ك{وأ لود ع.  
 ماعلا كلذل ك{وأ عLمجم نم اهتاناPب تفذحو ،2019 ماع ك{وأ نم رطق ت4حس;ا^
 .ا4لاس ïeعت Åceسوق Åceب ماقرألا
 .ةموسقملا ةقطنملا ôÖاPتحا فصن لمشù تKL7لاو ةDدوعسلا نم ل~ تاPطاPتحا

Sources: 
BP Statistical Review of World Energy, June, 2019. 
Oil & Gas Journal, 1 Jan. 2020. 
OPEC Annual Statistical Bulletin, 2019. 
OAPEC Data Bank.   
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 ةیلودلا تاعومجملا بسح 2019 ماع لالخ ملاعلا يف طفنلا جاتنإ عزوت

 
 

 يعیبطلا زاغلا لئاوس جاتنإ 2 -4

 لصیل طقف %0.6 ةبسنب ملاعلا يف يعیبطلا زاغلا لئاوس جاتنإ عافترا ىلإ تاریدقتلا ریشت

 يلامجإ رّدقو .2017 ماع يف ي/ب نویلم 10.8 لباقم ،ي/ب نویلم 10.9 ىلإ 2018 يف

 ،2018 ماع ي/ب نویلم 4.3 وحنب كباوأ يف ءاضعألا لودلا يف يعیبطلا زاغلا لئاوس جاتنإ

 .)7 -لودجلا( يف نیبم وھ امك ،ملاعلا جاتنإ يلامجإ نم %39 وحن لداعت

 

 
 )7 -لودجلا(

 ملاعلاو ةیبرعلا لودلا يف يعیبطلا زاغلا لئاوس جاتنإ
 ي/ب فلأ

2017/2018 
)%( 

*2018 2017 2016 2015 2014   

   تارامإلا   704.7  828.0  848.9  807.2  832.0  3.1

 ن67ح4لا 10  9.9  10.0  9.6  11.0  14.3

 س;وت 3  2.5  2.2  2.0  2.0  0.0

 رئازجلا 510  510.0  487.0  480.0  468.5 (2.4)

 ةDدوعسلا 1100  1128.9  1194.5  1182.0  1224.5  3.6

 ة7روس 0.3  0.20  0.2  0.3  0.3  0.0

 قارعلا 43  57.2  56.0  64.0  64.0  0.0

24.2%

7.7%

14.8%24.7%

28.7%  ءاضعألا لودلا
   ةیبرعلا ریغ كبوأ لود 

   ةلقتسملا لودلا ثلونموك 
 ةیلامشلا اكیرمأ

 ىرخأ
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20186 2019 
)%( 
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 .ةموسقملا ةقطنملا ôÖاPتحا فصن لمشù تKL7لاو ةDدوعسلا نم ل~ تاPطاPتحا
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BP Statistical Review of World Energy, June, 2019. 
Oil & Gas Journal, 1 Jan. 2020. 
OPEC Annual Statistical Bulletin, 2019. 
OAPEC Data Bank.   
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 رطق 1049  1199.0  1195.0  1183.0  1165.3 (1.5)

 تKL7لا 144  150.4  201.6  205.5  219.8  7.0

 اOPيل 51  53.4  42.3  66.5  77.9  17.1

 Qم 170  169.6  153.7  184.4  202.6  9.8

 ءاضعألا لودلا A@امجا 3785 4109 4191 4184 4268  2.0

 نامع  95.0  96.0  95.7  87.0  108.4  24.6

   نمPلا   3.0  1.8  1.3  1.1  1.3  18.7

   ةJKLعلا لودلا A@امجإ  3883  4207  4288  4273  4378  2.5

   ملاعلا A@امجإ  9690  10549  10644  10846  10909  0.6
   ملاعلل ءاضعألا لودلا ة.س, (%)   39.1  39.0  39.4  38.6  39.1  1.4

 :تاظحالم
 تاريدقت *
ïeعت Åceسوق Åceب ماقرألا

Ö ا4لاس
∂

. Sources: 
Oil & Energy Trends, Annual Statistical Review, 2019. 
OAPEC Data Bank. 

 

 ىلعً ادیدجً اعورشم 28 عضو لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم تعبتت دقو

 ،قارعلاو ،رئازجلاو ،تارامإلا( ةیبرعلا لودلا يف 7 اھنم ،2019 ماع لالخ جاتنإلا

 .2019 ماع جاتنإلا ىلع تعضو يتلا عیراشملا تارشؤم ضعب )8 -لودجلا( نیبی .)رصمو

 )8 -لودجلا(
 2019 ماع جاتنإلا ىلع تعضو يتلا عیراشملل ةینفلا تارشؤملا ضعب

 جاتنإلا                                           
 ءاملا قمع ةلودلا لقحلا6عطاقلا ةقطنملا4Ü6بلا

 م
 طفن زاغ تاظحالم

 ةدحتملا ةJKLعلا تارامإلا ة4يلح  ي◊ب فلأ 40   

Ée
Ö يب رفح ةرومغملاïe

Ö
ّ   Exmouth 

ضوح  
Van Gogh 

 اLلا4íسأ
 عقوتملا جاتنإلا Ö∏امجإ   

(2P) 69 ن م ب نويلم 
 فPصرلا

 iÖ‡رغلا Ö∏امشلا
Greater Enfield 

Ée
Ö ب ةرومغملاb· دجDد Ée

Ö ي◊ب فلأ 13  لقحلا VAN-102 Vandumbu 
 -1400 الوغنأ

2000 
 Kaombo Sul  ي◊ب فلأ 115  

ضوح Santos ي◊ب فلأ 150 ي◊3م نويلم 6  2130  Lula North 

 لîزا4ìلا
1980 

 ةمئاع ةدحو عبار
 نÈ7ختلاو جاتنإلل

 لقنلاو
 Buzios سوتناس ضوح ي◊ب فلأ 150 ي◊3م نويلم 6

 رئازجلا تاوت عوÏìم ا4س ضوح  ي◊3م نويلم 12.7 رL7طت ·bب 18 ةسÎاPلا çع

  
 ةنس◊3م راPلم 1 :زاغ
 فلأ 200 :تافثكتم

 ةنس◊نط

 Ö∏امشلا بطقلا 
 ÌÖورلا

East-
Urengoyskoye+North

-Esetinskoye 
 اLسور

 ةنس◊3م راPلم 1   
Yamal-
Nenets 

South-
Khadyryakhinskoye 

 اLسور

 ي◊ب 19200  2020 ماع ةورذلا 115
Çصلا رحÅce 

 iÖ‡ونجلا
Huizhou 32-5 صلاò5ô 
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20- 25 
اPلاح ةجتنم ·bب 12

∂
 

 ·bب 89 لصأ نم
 ةططخم

 ي◊ب 28700 :عقوتم 
 2021 ماع

 ياهوب جيلخ
 قíì لامش

 Åceصلا
Caofeidian 11-1/11-6 

·‡اهنلا قمعلا ةسÎاPلا çع
Ö:3291 ي◊ب فلأ 120  م íجPلقح 3-ال íجPناتسدرك◊ال 

ÛÑفأ ïiÖناج عذج biع  قارعلا
Ö  2000 ي◊ب TT-20z ناتسدرك ◊قط قط 

ةصنم CTC-1 ي◊ب 11900  راÇآ 3 60 -15  Ca Tam field يفúمان 

30 
 :ساقملا ıçÖلا قمعلا

 م 5679
 ص4ìق EA-H3 Epsilon field ي◊ب 1000 

Ée
Ö ةرومغملا 

 نويلم 19.6 :عقوتم
 ي◊3م

 نويلم Ö: 11.2∏وأ
 ي◊3م

 مويفلاو ةbceجلا لPنلا اتلد برغ 

Ée جاتنإ ي·bب  ûم
Ö ويلوي 
2019 

 ي◊ب Ö 5000∏وأ 
 ي◊ب 7000 :عقوتم

 ةحPلم برغ بونج ةP{6غلا ءارحصلا

25 
 نويلم 14 :عقوتم
 2022 ماع ي◊3م

 برغ بونج مPطلBSW1 Ç  ي◊3م نويلم 2.8

65 

 لÇاقلا ôÖاPتحالا
 :جاتنإلل

 ن م ب نويلم 33
 )طفن 95%(

لقح Oda  ي◊ب فلأ 35 :ةورذلا   

 ةدحتملا ةbلمملا
 Central  ي◊ن م ب فلأ 100 تافثكتم +زاغ 

ضفخنم  
Culzean لقح  

 ي◊ب فلأ Ö: 55∏وألا   
 ي◊ب فلأ 70 :ةورذلا

Çلامشلا رح Mariner لقح  

 نويلم 76 :رداصملا 
 لPمرب

 ي◊ب فلأ Ö: 22∏وألا 
 ي◊ب فلأ 44 :ةورذلا

 Trestakk لقح  

  جــــîو4ôلا

  

 ıçÖلا جاتنإلا مجح
 7.71 :عقوتملا

 نم 3م نويلم
  +تافثكتملا

 نم 3م راPلم 2.73
 +زاغلا

 نم نط فلأ 560
 P‘Öبطلا زاغلا لئاوس

  Utgard لقح  

1309 
Ée عوÏìم قمعأ

Ö 
 يراقلا فPصرلا

 7i̇Öوbeلا
 Snefrid Nord   ي◊3م نويلم 4

 
 ةلÇاقلا تاPطاPتحالا
 ب راPلم 2.7 :جاتنإلل

 )طفن %95( ن م

 
 660 :ةPجاتنإلا ةقاطلا

 ي◊ب فلأ
 2024 ماع

 Johan Sverdrup 

°ô
A ةرومغملا 

 دعÇ لPغشù ةداعإ
ïÑلا تادعملا ةناPص

Ö 
í}طفنلا ت Ée

Ö 
 bi 2018مفون

  لقح  ي◊ب 23640 
White Rose 

 روداربال دنآ دنالدنوافوين

لقح Buckskin كPسكملا جيلخ ي◊ب فلأ 30 عقوتم   2072  
 ةدحتملا تا£الولا

 ةLكJîمألا
 .لودلل يدجÇألا لسلس–لا بسح ة4ترم تاناPبلا
Ée ةدDدجلا عــــ7راشملا تاناPب عب–ت ،كÇاوأ ◊ةماعلا ةنامألا :ردصملا

Ö لودلا رداصملا فلتخم نم ملاعلاPة. 
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 رطق 1049  1199.0  1195.0  1183.0  1165.3 (1.5)

 تKL7لا 144  150.4  201.6  205.5  219.8  7.0

 اOPيل 51  53.4  42.3  66.5  77.9  17.1

 Qم 170  169.6  153.7  184.4  202.6  9.8

 ءاضعألا لودلا A@امجا 3785 4109 4191 4184 4268  2.0

 نامع  95.0  96.0  95.7  87.0  108.4  24.6

   نمPلا   3.0  1.8  1.3  1.1  1.3  18.7

   ةJKLعلا لودلا A@امجإ  3883  4207  4288  4273  4378  2.5

   ملاعلا A@امجإ  9690  10549  10644  10846  10909  0.6
   ملاعلل ءاضعألا لودلا ة.س, (%)   39.1  39.0  39.4  38.6  39.1  1.4

 :تاظحالم
 تاريدقت *
ïeعت Åceسوق Åceب ماقرألا

Ö ا4لاس
∂

. Sources: 
Oil & Energy Trends, Annual Statistical Review, 2019. 
OAPEC Data Bank. 

 

 ىلعً ادیدجً اعورشم 28 عضو لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم تعبتت دقو

 ،قارعلاو ،رئازجلاو ،تارامإلا( ةیبرعلا لودلا يف 7 اھنم ،2019 ماع لالخ جاتنإلا

 .2019 ماع جاتنإلا ىلع تعضو يتلا عیراشملا تارشؤم ضعب )8 -لودجلا( نیبی .)رصمو

 )8 -لودجلا(
 2019 ماع جاتنإلا ىلع تعضو يتلا عیراشملل ةینفلا تارشؤملا ضعب

 جاتنإلا                                           
 ءاملا قمع ةلودلا لقحلا6عطاقلا ةقطنملا4Ü6بلا

 م
 طفن زاغ تاظحالم

 ةدحتملا ةJKLعلا تارامإلا ة4يلح  ي◊ب فلأ 40   

Ée
Ö يب رفح ةرومغملاïe

Ö
ّ   Exmouth 

ضوح  
Van Gogh 

 اLلا4íسأ
 عقوتملا جاتنإلا Ö∏امجإ   

(2P) 69 ن م ب نويلم 
 فPصرلا

 iÖ‡رغلا Ö∏امشلا
Greater Enfield 

Ée
Ö ب ةرومغملاb· دجDد Ée

Ö ي◊ب فلأ 13  لقحلا VAN-102 Vandumbu 
 -1400 الوغنأ

2000 
 Kaombo Sul  ي◊ب فلأ 115  

ضوح Santos ي◊ب فلأ 150 ي◊3م نويلم 6  2130  Lula North 

 لîزا4ìلا
1980 

 ةمئاع ةدحو عبار
 نÈ7ختلاو جاتنإلل

 لقنلاو
 Buzios سوتناس ضوح ي◊ب فلأ 150 ي◊3م نويلم 6

 رئازجلا تاوت عوÏìم ا4س ضوح  ي◊3م نويلم 12.7 رL7طت ·bب 18 ةسÎاPلا çع

  
 ةنس◊3م راPلم 1 :زاغ
 فلأ 200 :تافثكتم

 ةنس◊نط

 Ö∏امشلا بطقلا 
 ÌÖورلا

East-
Urengoyskoye+North

-Esetinskoye 
 اLسور

 ةنس◊3م راPلم 1   
Yamal-
Nenets 

South-
Khadyryakhinskoye 

 اLسور

 ي◊ب 19200  2020 ماع ةورذلا 115
Çصلا رحÅce 

 iÖ‡ونجلا
Huizhou 32-5 صلاò5ô 
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 قّوسملا يعیبطلا زاغلا -5

 ،2018و 2017 يماع نیب %4.8 ةبسنب ملاعلا ىوتسم ىلع قوسملا زاغلا تایمك تعفترا

 .2018 ماع بعكم رتم رایلم 3842 ىلإ 2017 ماع بعكم رتم رایلم 3664 نم كلذو

 تاعومجملا بسح ،2018 ماع ملاعلا يف قوسملا زاغلا تایمك عزوت )7 -لكشلا( نیبیو

 .ةیلودلا

 )7 -لكشلا(
 2018 ماع يف ةیلودلا تاعومجملا بسح قوسملا يعیبطلا زاغلا تایمك عزوت

 

 

 ثیح ،كباوأ يف ءاضعألا لودلا يف قوسملا زاغلا تایمك ىلع تأرط يتلا تاریغتلا تنیابت

 يف ةصاخو ،ءاضعألا لودلا يقاب يف تعفترا امنیب ،ایبیلو ،سنوتو نم لك يف تعجارت

 يماع نیب بعكم رتم رایلم 10 نم رثكأب قوسملا زاغلا تایمك اھیف تعفترا يتلا رصم

 نم ةعمتجم ةیبرعلا لودلا ىوتسم ىلع قوسملا زاغلا تایمك تعفتراو .2018و 2017

 دایدزا عم ،2018 ماع بعكم رتم رایلم 591 ىلإ ،2017 ماع بعكم رتم رایلم 578.7

 يف قوسملا زاغلا ةبسن تغلبو .بعكم رتم رایلم 4 نم رثكأب نامُع يف ةقوسملا تایمكلا

 ملاعلا يلامجإ نم %15.5و %14.6 ةعمتجم ةیبرعلا لودلا يفو كباوأ يف ءاضعألا لودلا

 :)9 -لودجلا( يف نیبم وھ امك  .يلاوتلا ىلع

14.5%

27.4%

8.8%

27.7%

21.6%  كباوأ

 ةیلامشلا اكیرمأ

 ةیبرعلا ریغ كبوأ لود

 ىرخأ

 ةلقتسملا لودلا ثلونموك

3842 
بعكم رتم رایلم  
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 )9 -لودجلا(

ً ایملاعوً ایبرع قوسملا يعیبطلا زاغلا
 ةنسلا/بعكم رتم رایلم

2017/2018 
)%( 

*2018 2017 2016 2015  

 تارامإلا 60.2 61.9 49.8 53.2  6.8
 ن67ح4لا 15.4 15.2 15.3 15.4  1.2
 س;وت 1.6 1.4 1.3 1.2 (7.7)
 رئازجلا 84.6 95.0 96.6 97.5  0.9
 ةDدوعسلا 104.5 110.9 115.0 118.0  2.6
 ة7روس 4.3 3.8 3.4 3.6  5.9

 قارعلا 9.7 10.9 11.5 14.5  26.1
 رطق 170.5 171.6 167.0 170.3  2.0
 تKL7لا 16.9 14.7 13.1 13.9  6.2
 اOPيل 19.9 15.6 14.3 13.9 (3.0)
 Qم 44.3 42.0 50.7 60.9  20.2
 ءاضعألا لودلا A@امجإ 532 543 538 562  4.5
 ندرألا 0.15 0.1 0.1 0.1  0.0

 نامُع 29.1 29.8 28.82 33.0  14.5
 برغملا 0.09 0.1 0.1 0.1  0.0
 نمPلا 2.85 0.5 0.5 0.5  0.0
 ةJKLعلا لودلا A@امجإ 563.9 573.5 567.5 596.1  5.0

 الوغنا 0.72 1.9 3.1 9.6  209.0
 روداوZالا 0.50 0.5 0.46 0.3 (24.6)

 وغنوKلا 0.93 0.87 0.86 0.9  0.8
 ةPئاوتسالا اP[يغ 6.2 6.2 6.6 7.8  17.4
 نوباغلا 0.55 0.6 0.5 0.5  8.9
 ناريإ 226.7 226.9 238.0 248.5  4.4
 اbc7جPن 45.1 42.6 45.4 44.3 (2.6)

 ال7وbeeف 26.0 27.7 29.8 24.8 (16.8)
 ةJKLعلا 45غ كKوأ لود A@امجإ 299.0 300.2 323.9 336.7  3.9
 ** كKوأ لود A@امجإ 765.2 780.7 791.2 817.9  3.4
 ةدحتملا ةKلمملا 40.7 41.8 41.9 40.6 (3.1)
 جــــ7وbeلا 116.2 115.8 123.2 120.6 (2.1)
 ةدحتملا تاDالولا 740.3 729.3 745.8 831.8  11.5
 كPسكملا 47.9 43.7 38.3 37.4 (2.3)
 ادنك 160.9 171.6 177.6 184.7  4.0
 ةلقتسملا لودلا ثلونموك 771.6 769.8 789.1 831.1  5.3
 ناجP{رذأ :اهنم 18.8 18.3 17.7 18.8  5.8
 ناتسك{زوأ 54.6 53.1 53.4 56.6  6.1
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 قّوسملا يعیبطلا زاغلا -5

 ،2018و 2017 يماع نیب %4.8 ةبسنب ملاعلا ىوتسم ىلع قوسملا زاغلا تایمك تعفترا
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2017/2018 
)%( 

*2018 2017 2016 2015  
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 ة7روس 4.3 3.8 3.4 3.6  5.9

 قارعلا 9.7 10.9 11.5 14.5  26.1
 رطق 170.5 171.6 167.0 170.3  2.0
 تKL7لا 16.9 14.7 13.1 13.9  6.2
 اOPيل 19.9 15.6 14.3 13.9 (3.0)
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 ندرألا 0.15 0.1 0.1 0.1  0.0

 نامُع 29.1 29.8 28.82 33.0  14.5
 برغملا 0.09 0.1 0.1 0.1  0.0
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 روداوZالا 0.50 0.5 0.46 0.3 (24.6)
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2017/2018 
)%( 

*2018 2017 2016 2015  

 ناتس;ام~رت 72.8 66.9 58.7 61.5  4.8
 ةDداحتالا اPسور 584.4 589.3 635.6 669.5  5.3
 ناتسخازا~ 22.0 22.9 23.4 24.4  4.1
 Åceصلا 135.7 137.9 149.2 161.5  8.3
(0.9) 701 708 680 674 ÇاÉÑ

Ö ملاعلا لود 
 ملاعلا A@امجإ 3,550 3,564 3,664 3,842  4.8

 
 

 ءاضعألا لودلا ة.س, (%)  15.0 15.2 14.7 14.6

ملاعلل    
ملاعلل ةJKLعلا لودلا ة.س, (%)  15.9 16.1 15.5 15.5    
ملاعلل كKوأ لود ة.س, (%)  21.6 21.9 21.6 21.3    

 تاظحالم
 ة67يدقت تاناPب *
Ée ك{وأ ∏إ ةPئاوتسالا اP[يغ تمضنا **

Ö أ رهشDمجم عم اهنيمضت متو 2017 ويام◊راLتمضناو .2017 ماع ك{وأ لود ع 
Ée ك{وأ ∏إ وغنوKلا

Ö ح رهشÈ7مجم عم اهنيمضت متو ،2018 وينوي◊نارLمجم .2018 ماع ك{وأ لود عLل4ق ك{وأ لود ع 
Ée ك{وأ تاناPب نأ ام~ .Åceتلودلا Åceتاه تاناPب نمضتي ال كلذ

Ö 2015 نوباغلا نمضتت ال. 
ïeعت Åceسوق Åceب ماقرألا

Ö ا4لاس
∂

 
Sources: 
Oil & Gas Journal 2020 
OPEC Annual Statistical Bulletin 2019. 
BP Statistical review of world energy full report 2019. 
Data Bank/ OAPEC 
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 يرجحلا محفلا ً:ایناث

 

 يرجحلا محفلا تایطایتحا -1

 ،2018و 2017 يماع نیب نط رایلم 20 وحنب يرجحلا محفلا تایطایتحا تاریدقت تعفترا

 .دنھلاو ،ایلارتسأو ،ایسینودنإ يف تایطایتحالا عافتراب يسیئر لكشب ةعوفدم

 .2108و ،2015 يماع نیب يرجحلا محفلا نم ملاعلا تایطایتحا )10 -لودجلا( نیبی

 )10 -لودجلا(
 ملاعلا يف يرجحلا محفلا تایطایتحا

 نط رایلم
2018 2017 2016 2015 2014   

   ةLلامشلا اJîßمأ  245.1 245.1 259.4 258.7 258.0

         ادنك :اهنم  6.6 6.6 6.6 6.6 6.6

         ةدحتملا تاDالولا        237.3 237.3 251.6 250.9 250.9

   ™سولاو ةKL©نجلا اJîßمأ  14.6 14.6 14.0 14.0 14.0

   ل7زاbiلا :اهنم  6.6 6.6 6.6 6.6 6.6

         اPبمولوك          6.7 6.7 4.9 4.9 4.9

   ةî©يسآلا اKوروأو اKوروأ  310.5 310.5 322.1 323.6 323.4

   ئداهلا طLحملاو اLسآ  288.3 288.3 529.4 424.2 444.9

   اPلاbÑسا :اهنم  76.4 76.4 144.8 144.8 147.4

         اPس˚نودنا          28.0 28.0 25.6 22.6 37.0

         Åceصلا          114.5 114.5 244.0 138.8 138.8

         دنهلا          60.6 60.6 94.8 97.7 101.4

   اLقJîفأ  31.8 31.8 13.2 13.2 13.2

   اPق67فأ بونج :اهنم  30.2 30.2 9.9 9.9 9.9

   طسوألا قÆ≠لا  1.1 1.1 1.2 1.2 1.2

   ملاعلا A@امجإ  891.5 891.5 1139.3 1035.0 1054.8

 BP Statistical Review of World Energy, June 2015- June 2019 :ردصملا

 

 .ةیلودلا تاعومجملا بسح ملاعلا يف يرجحلا محفلا تایطایتحا عزوت )8 -لكشلا( نیبیو
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2017/2018 
)%( 

*2018 2017 2016 2015  

 ناتس;ام~رت 72.8 66.9 58.7 61.5  4.8
 ةDداحتالا اPسور 584.4 589.3 635.6 669.5  5.3
 ناتسخازا~ 22.0 22.9 23.4 24.4  4.1
 Åceصلا 135.7 137.9 149.2 161.5  8.3
(0.9) 701 708 680 674 ÇاÉÑ
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 ملاعلا A@امجإ 3,550 3,564 3,664 3,842  4.8

 
 

 ءاضعألا لودلا ة.س, (%)  15.0 15.2 14.7 14.6

ملاعلل    
ملاعلل ةJKLعلا لودلا ة.س, (%)  15.9 16.1 15.5 15.5    
ملاعلل كKوأ لود ة.س, (%)  21.6 21.9 21.6 21.3    

 تاظحالم
 ة67يدقت تاناPب *
Ée ك{وأ ∏إ ةPئاوتسالا اP[يغ تمضنا **

Ö أ رهشDمجم عم اهنيمضت متو 2017 ويام◊راLتمضناو .2017 ماع ك{وأ لود ع 
Ée ك{وأ ∏إ وغنوKلا

Ö ح رهشÈ7مجم عم اهنيمضت متو ،2018 وينوي◊نارLمجم .2018 ماع ك{وأ لود عLل4ق ك{وأ لود ع 
Ée ك{وأ تاناPب نأ ام~ .Åceتلودلا Åceتاه تاناPب نمضتي ال كلذ

Ö 2015 نوباغلا نمضتت ال. 
ïeعت Åceسوق Åceب ماقرألا

Ö ا4لاس
∂

 
Sources: 
Oil & Gas Journal 2020 
OPEC Annual Statistical Bulletin 2019. 
BP Statistical review of world energy full report 2019. 
Data Bank/ OAPEC 
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 يرجحلا محفلا ً:ایناث
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   اPق67فأ بونج :اهنم  30.2 30.2 9.9 9.9 9.9

   طسوألا قÆ≠لا  1.1 1.1 1.2 1.2 1.2

   ملاعلا A@امجإ  891.5 891.5 1139.3 1035.0 1054.8

 BP Statistical Review of World Energy, June 2015- June 2019 :ردصملا
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 نم كلذو ،2018 -2017 يماع نیب %4.3 ةبسنب ملاعلا يف يرجحلا محفلا جاتنإ عفترا

 .2018 ماع نط نویلم 8012.8 ىلإ ،2017 ماع نط نویلم 7704.4

 .2018 -2014 يماع نیب ملاعلا يف يرجحلا محفلا جاتنإ )11 -لودجلا( نیبی
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   ™سولاو ةKL©نجلا اJîßمأ  101.8 96.1 101.3 99.7 88.8
   ل7زاbiلا :اهنم  7.7 6.4 5.9 4.3 2.7

         اPبمولوك        88.6 85.5 90.5 89.4 84.3

   ةî©يسآلا اKوروأو اKوروأ  1207.7 1180.2 1163.1 1223.5 1240.0
 اPناملأ :اهنم  185.8 184.3 175.7 175.1 169.0

   اPسور  357.4 372.6 386.6 412.5 441.3

   ئداهلا طLحملاو اLسآ  5618.0 5522.4 5230.1 5359.7 5656.0
   اPلاbÑسا :اهنم  491.5 505.4 503.9 481.3 485.5

         Åceصلا        3874.0 3746.5 3410.6 3523.2 3683.0

         دنهلا        644.0 674.2 693.3 716.0 765.1

   اLقJîفأ  276.7 266.0 262.8 271.8 272.9
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   طسوألا قÆ≠لا  1.5 1.5 1.6 1.6 1.6
   ملاعلا A@امجإ   8195.7  7954.2  7492.0  7727.3  8012.8

 BP Statistical Review of World Energy, June 2015- June 2019.  
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 .جاتنإلا نم 16%
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 ةیوونلا ةقاطلا ً:اثلاث

 ةیوونلا تالعافملا

 تالعافملا ددعو ،ملاعلا لود فلتخم يف ةلماعلا ةیوونلا تالعافملا ددع )12 -لودجلا( نیبی

 ماع ةیاھن ىتح ةیوونلا ةقاطلا نم ةدلوملا ءابرھكلا تایمك ىلإ ةفاضإ ،اھتاعسو ءاشنإلا دیق

 اھنم ،2017 ماع يف ًالعافم 448 ملاعلا يف ةلماعلا ةیوونلا تالعافملا ددع غلب ثیح .2017

 ةلماعلا تالعافملا يلامجإ نم %22 وحن لثمت ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا يفً العافم 99

 .نیصلا يفً العافم 18 اھنم ،ًالعافم 59 اھددع غلب دقف ءاشنإلا دیق تالعافملا امأ .ملاعلا يف

 ةعسلا غلبتس امنیب ،طاو اریت 391 نم رثكأ ملاعلا يف ةلماعلا تالعافملل ةلماعلا ةعسلا تغلب

 .طاو اریت 60 يلاوح ءاشنإلا دیق تالعافملل ةلماعلا

 ظحالیو ،ةیوونلا ةقاطلا مادختساب اھدیلوت مت يتلا ءابرھكلا تایمك كلذك )12-لودجلا( نیبیو

 لالخ اھیف ءابرھكلا نم %71.6 دیلوت مت ثیح لاجملا اذھ يف ملاعلا ردصتت اسنرف نأ ھنم

 .ةیوونلا ةقاطلا مادختساب 2017 ماع

 

 )12 -لودجلا(
 اھنم ةدلوملا ءابرھكلا تایمكو ،ملاعلا يف ةیوونلا تالعافملا ددع

 8ةلودلا

 ءاش,إلا دLق ةلماعلا
 ماع ةدلوملا ءاJKهbلا

2017 
 ددع

 تالعافملا
 ةعسلا
 طاواغPم

 ددع
 تالعافملا

 ةعسلا
 طاواغPم

 طاو اbcت
 ةعاس

 نم %
 Ö∏امجإ
 ءا{6هKلا

 20 805.6 2234 42  99952 99 ةPك67مألا ةدحتملا تاDالولا

 71.6 381.8 1630 1 63130 58 اس;رف

 3.6 29.3 2653 2 39752 42 ناÇاPلا

 Åce 39 34514 18 19016  232.8 3.9صلا

 17.8 190.1 5520 7  26142 35 اPسور

 27.1 141.3  5360 4 22494 24 ةL}Pنجلا ا7روك

 3.2 34.9  4824 7 6255 22 دنهلا

 14.6 95.1 - -  13554 19 ادنك

 55.1 80.4 2070 2 13107 15 اPناركوأ

 19.3 63.9 - - 8918 15 ةدحتملا ةKلمملا

                                       

 .ةلماعلا تالعافملا ددع بسح ةبترم لودلا 8
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 8ةلودلا

 ءاش,إلا دLق ةلماعلا
 ماع ةدلوملا ءاJKهbلا

2017 
 ددع

 تالعافملا
 ةعسلا
 طاواغPم

 ددع
 تالعافملا

 ةعسلا
 طاواغPم

 طاو اbcت
 ةعاس

 نم %
 Ö∏امجإ
 ءا{6هKلا

 39.6 63.1 - - 8629 8 دL7سلا

 11.6 72.2 - - 9515 7 اPناملأ

 21.2 55.6 - - 7121 7 اPنا4سإ

ÇجلP¸49.9 40.2 - - 5918 7 ا 

 9.3 21.6 2600 2 5052 6 ناويات

 33.1 26.8 - - 3930 6 كPش–لا ة7روهمج

 33.4 19.6 - - 3333 5 اL˝Ïس

 33.2 21.6 1600 1 2769 4 ادنلنف

 50 15.2 - - 1889 4 )رجملا( ا7راغنه

 54 14 880 2 1814 4 اZPافولس

 6.2 8.1 2028 2 1318 5 ناتسZا4لا

 Åce 3 1633 1 25 5.7 4.5تنجرألا

Ç1926 2 ا7راغل 
  

14.9 34.3 

 2.7 14.9 1340 1 1884 2 ل7زاbiلا

 6.7 15.1 - - 1860 2 اPق67فأ بونج

 6 10.6 - - 1552 2 كPسكملا

 17.7 10.6 - - 1300 2 اPنامور

 2.2 6.4 - - 915 1 ناريإ

 39.1 6 - - 688 1 اP[يفولس

 2.9 3.3 - - 482 1 ادنلوه

 32.5 2.4 - - 375 1 اP[يمرأ

 - - 2220 2 - - ءاضPبلا اPسور

 - - 5380 4 - - ةدحتملا ةP{6علا تارامإلا

 Ö 448 391721 59 60460 2503∏امجإلا
 

 .IAEA, Nuclear Power Reactors in the World، 2018 :ردصملا
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  ةددجتملا تاقاطلا رداصم ً:اعبار
 اھجاتنإ تاینقت نیــسحتو فیلاكت ضافخنا عم ًةــصاخو ،ةددجتملا تاقاطلا رداــصم رفوت

 وأ ،ةیداـــصتقالا وأ ،ةیئیبلا ءاوـــس :ةمادتـــسملا ةیمنتلل ةیـــساـــسألا زئاكرلا عیمج ،درطم لكـــشب

 ریفوت ىلع لمعی ةددجتملا تاقاطلا رداـــصم مادختـــسا ىلإ لاقتنالا نأ نع ًالـــضف ،ةیعامتجالا

 عاـطق يف فئاـظولا يلاـمجإ نم ٪ 60 وحن ةـیویــــسآلا لودـلا لـثمت  .لـمعلا صرف نم دـیدـعلا

 ،نیــــصلا لـثم ،لودلا نم لیلق ددع يف ةلاـمعلا زكرتتو ،ملاـعلا ىوتــــسم ىلع ةددـجتملا تاقاطلا

 صرف تـغلب دـقو اذـھ .يبوروألا داـحتالا لودو ،دـنھلاو ،ةـیكیرمالا ةدـحتملا تاـیالولاو ،لـیزاربلاو

 نویلم 11 وحن ملاعلا ىوتــسم ىلع ةددجتملا تاقاطلا عاطق يف ةرــشابملا ریغو ةرــشابملا لمعلا

 .2017 ماع لمع ةصرف نویلم 10.3 يلاوح ددعب ةنراقم ،2018 ماع يف لمع ةصرف

 ةددجتملا تاقاطلا عاطق يف ةیملاعلا تارامثتسالا .1.4

 يف اـضافخنا ًالجـسم ،ةددجتملا ةقاطلا جاتنإ تاینقتل اًیبـسن ةرقتـسم اًقوـس 2018 ماع دھـش

 نم رثكأ ىرخأ ةرم ةئـشانلا تاداـصتقالا تمدقو ،2017 ماع نع ةیملاعلا تارامثتـسالا يلامجإ

 ةدایق يفً ایــسیئرً ارود صاخلا عاطقلا بعل .2018 يف ةدیدجلا تارامثتــسالا يلامجإ نم 50%

   .ةددجتملا ةقاطلا قاوسأ

 تاعورـشمل ،رالود رایلم 288.9 يلاوح 2018 ماع ةدیدجلا ةیملاعلا تارامثتـسالا تغلب

 ةقاطلا جاتنإ تاعورــــشم نودب( يویحلا دوقولاو ،ةددجتملا تاقاطلا رداــــصم نم ةقاطلا جاتنإ

 305 يلاوح تغلب امنیب ،)طاواغیم 50 نم ىلعأ تاردقلا تاذ ةیئامورھكلا ةقاطلا نم ةیئابرھكلا

 لثمی ام وھو وحن ،)طاواغیم 50 نم ىلعألا تاردقلا تاذ تاعورـــشملا الماـــش( ،رالود رایلم

 .2017 ماع نع % 11 ةبسنبً اضافخنا

 ایجولونكت فیلاكت ضافخنا ىلإ اًیئزج ةدیدجلا ةیملاعلا تارامثتسالا يف ضافخنالا ىزعی 

 تاعورــشم يف ومنلا ؤطابت ىلإ ةفاــضإلاب ،ةیــسمــشلا ةیئوــضورھكلا ایالخلا نم ةقاطلا جاتنإ

 .نیصلا يف ةیسمشلا ةقاطلا
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 ةددجتملا ةقاطلا تاعورـــشمل ةدیدجلا تارامثتـــسالا يلامجإل يفارغجلا عیزوتلا حـــضوی

 تردــصت نیــصلا نأ ،رالود رایلم 288.9 وحن غلب يذلاو ،2018 ماع يف ملاعلا ىوتــسم ىلع

 تـغلب ثـیح ،ةدـیدـجلا تاراـمثتــــسالا لاـجم يف يلاوتلا ىلع عباـــــسلا ماـعلل ملاـعلا لود ةـمئاـق

 ةبــسنب اھتارامثتــسا تــضفخنا دقف ،كلذ نم مغرلا ىلعو .رالود رایلم 91.2 وحن اھتارامثتــسا

 يف رییغتلا اـھنم لـماوع ةدـعل كـلذ ىزعیو ،2017 ماـع لـجــــس يذـلا يــــساـیقلا مقرلا نع 37%

 .ةیسمشلا ةقاطلا يف رامثتسالا ىلع ترثأ يتلاو ،ةموكحلل ةیكرمجلا ةفیرعتلا ةسایس

 21 ةبـسنب ابوروأ اھتلت ،ةیملاعلا تارامثتـسالا يلامجإ نم %32 ىلع نیـصلا تذوحتـسا

 ةبــسنب )دنھلاو نیــصلا ءانثتــساب( ایــسونایقوأ - ایــسآو ،% 17 ةبــسنب ةدحتملا تایالولا مث ،%

 ءانثتـــساب( ناتكریمألاو ،% 5 ةبـــسنب ایقیرفأو ،طـــسوألا قرـــشلاو ،%5 ةبـــسنب دنھلاو .15%

  .%1 ةبسنب اھدحو لیزاربلاو ،%3 ةبسنب )ةدحتملا تایالولاو لیزاربلا

 تاعورــشم يف رامثتــسالا نإف ،ةدیدجلا تارامثتــسالا يلامجإ نم نیــصلا ءانثتــسا مت اذإ

 وھو ،رالود رایلم 61.6 ىلإ لـــصیل % 6 ةبـــسنب اًیلعف عفترا ةیمانلا لودلا يف ةددجتملا ةقاطلا

 رالود رایلم 61.2 لجـستل %39 ةبـسنب ابوروأ يف ةدیدجلا تارامثتـسالا تزفق امنیب .يـسایق مقر

 ةریبكلا تارامثتـــسالا ىلإ ریبك دح ىلإ كلذ دوعیو ،نیماع ذنم اھل ىوتـــسم ىلعأ وھو ،يكیرمأ

 لـصیل %1 ةبـسنب ،ةدحتملا تایالولا يف رامثتـسالا عفترا  .ةیرحبلا حایرلا ةقاط تاعورـشم يف

ـــضیأ اًعوفدم ،2011 ماع ذنم ىوتـــسم ىلعأ وھو ،رالود رایلم 48.5 ىلإ  يف لیومتلا ةدایزب اً

  .حایرلا ةقاط لاجم

 تاقاطلا جاتنإ تاعورشم لاجم يف ةرشابملا ةدیدجلا تارامثتسالا عفترت نأ عقوتملا نم  

 تارامثتـسالا صرف )10-2( لكـشلا نیبی ،2030 ماع لولحب رالود رایلم 842 وحن ىلإ ةدیدجلا

-2017 ةرتفلا لالخ ملاعلا نم ةیـسیئرلا قطانملا يف ةددجتملا تاقاطلا لاجم يف ةحاتملا ةدیدجلا

2030. 
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 )10-2( لكشلا

  ملاعلا نم ةیسیئرلا قطانملا يف ةددجتملا تاقاطلا لاجم يف تارامثتسالا صرف

 .2030-2017 ةرتفلا لالخ
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 ةددجتملا تاقاطلا نم ةفاضملا ةدیدجلا تاردقلا .2.4

 ثیح ،اھجاتنإ ةفلكت ضفخ يف مھاس امم ،ةددجتملا تاقاطلا جاتنإ تاینقت تنسحتو تروطت

 ،2017 ماع نع % 26 وحنب 2018 ماع يف "CSP" ةزكرملا ةیسمشلا ةقاطلا جاتنإ ةفلكت تضفخنا

 ةیبرھكلا ةقاطلا نم لك تضفخناو ،%14 رادقمب ةیویحلا ءابرھكلا جاتنإ ةفلكت تضفخنا امیف

 ىلع لك % 13 ةبسنب "PV" ةیئوضورھكلا ةیسمشلا ةقاطلا نمو ،ةیربلا حایرلا ةقاط نم ةجتنملا

 .ةدح
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 تاینقت تضفخناو ،%11 وحن غلب اضافخنا ةیئامورھكلا ةقاطلا جاتنإ تاینقت ةفلكت تلجس امنیب

 نیب ةسفانملا ةدایز تمھاس امك .% 1 ةبسنب ةیرحبلا حایرلا ةقاطو ،ةیفوجلا ضرألا ةقاط جاتنإ

 .تاضیفختلا كلت يف قاوسألا يف ةدعاسملا تادعملاو ،تانیبروتلل نیسیئرلا نیدروملا

 عفتریل ،تاواغیغ 181 يلاوح ،2018 ماع يف "ةفاضملا" ةددجتملا تاقاطلا يلامجإ غلب

 وحن تغلب امنیب ،طاواغیغ 2378 وحن ىلإ ملاعلا ىوتسم ىلع ةددجتملا تاقاطلا تاعس يلامجإ

 ،ةفاضملا ةیونسلا ةددجتملا تاقاطلا تاردق )11-2( لكشلا نیبی .2017 ماع يف طاواغیغ 2195

 .2018-2012 ،ایجولونكتلا بسح

 )11-2( لكشلا

 2018-2012 ،ایجولونكتلا بسح ،ةبكرملا ةیونسلا ةددجتملا تاقاطلا تاردق
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 ٪ 55 لثمی ام وھو ،طاواغیغ 100 يلاوح تغلب "PV" ةیـسمـش ةیئوـضورھك تاقاط ةفاـضإ مت

 ةیئامورھكلا ةقاطلا مث ،% 28 ةبـــسنب حایرلا ةقاط اھیلت ،ةفاـــضملا ةدیدجلا تاقاطلا يلامجإ نم

  .%11 ةبسنب

 ددع يف ةیئوــضورھكلا ةیــسمــشلا ةقاطلاو ،حایرلا ةقاط نم ءابرھكلا جاتنإ ةبــسن تداز 

 )12-2( لـكــــشلا لـثمی .ةددـجتملا تاـقاـطلا رداــــصم جیزم نم % 20 نم رثكأ ىلإ لودـلا نم

 .)2018-2008( ةرتفلا لالخ ةفلتخملا اھرداصم نم ةقاطلا جاتنإل ةیملاعلا تاردقلا

 )12-2( لكشلا

 )2018-2008( ةرتفلا لالخ ةفلتخملا اھرداصم نم ةقاطلا جاتنإل ةیملاعلا تاردقلا
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 يذلا ماعلاب ةنراقم ،ةددجتملا تاقاطلا رداـــصم نم ءابرھكلا نم دیزملا دیلوتً ایونـــس متی

 رداـصملا يلامجإ نم ءابرھكلا جاتنإ يف ةیئاملا ةقاطلا رداـصم ةمھاـسم ةبـسن تغلب ثیح ،ھقبـسی

 ةیــسمــشلا ةقاطلاف ،٪ 21 يلاوح ةبــسنب حایرلا ةقاط اھتلت ،2018 ماع يف ٪ 60 وحن ةددجتملا

 ةبكرملا ةددجتملا تاقاطلا نإف الامجإ  .٪8 ةبــسنب ةیویحلا ةقاطلا مث ،٪ 9 ةبــسنب ةیئوــضورھكلا

 نم ملاـعلا جاـتنإ يلاـمجإ نم ٪ 26.2 يلاوح جاـتنإل ةـیفاـك تـناـك ،2018 ماـع ةـیاـھنب ةـیمكارتلاو

 ،ءابرھكلا نم ملاعلا جاتنإ يف ةددجتملا تاقاطلا ةمھاــسم بــسن )13-2( لكــشلا لثمی .ءابرھكلا

 .2018 ماع ةیاھنب

 )13-2( لكشلا

 2018 ماع ةیاھنب ،ءابرھكلا نم ملاعلا جاتنإ يف ةددجتملا تاقاطلا ةمھاسم بسن
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 اـھتلت ،"ةـمئاـقلا "ةـتبثملا ةددـجتملا تاـقاـطلل اـكالتما ىلعألا لودـلا ةـمئاـق ىلع نیــــصلا تـعبرت

 .ایناملأف ،دنھلاف ،لیزاربلا تءاج مث ،ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا

 وحن كاـنھ نأ دـجن ،2018 ماع ةیاـھنب ةـیئامورھكلا ةقاـطلا نود ةددـجتملا تاقاـطلا ىلإ رظنلاب

 ةـعمتجم تاـقاـط يلاـمجإ ةـلود 17 كـلتمت نیح يف ،طاواـغیغ 1 تاردـق كـلتمت لـقألا ىلع ةـلود 45

 10 نم رثكأل لــــصت ةیفوجلا ةقاطلاو ،ةیویحلا ةقاطلاو ،ةیــــسمــــشلا ةقاطلاو ،حایرلا ةقاط نم

 تاـیالولا اـھیلت ،"ةـیئاـملا نود" ةددـجتم تاـقاـط كـلتمت يتلا لودـلا ربكأ نیــــصلا دـعت .طاواـغیغ

 ،ناـباـیلاو ،دـنھلا يتأـت مث ،"طاواـغیغ 100 نم ىلعأ تاردـق اـھعیمج كـلتمتو ،"اـیناـملا مث ،ةدـحتملا

 ثیح نم لود 6 ىلعأ )14-2( لكـــشلا نیبی .اینابـــسإف ،لیزاربلاو ،ایلاطیإ مث ،ةدحتملا ةكلمملاو

 نیبی .2018 ماـعل ةـیئاـمورھكلا ةـقاـطلا نود ةـعمتجم ةددـجتملا تاـقاـطلا رداــــصم تاـقاـط كالتما

 .2018و 2017 يماعل ةددجتملا تاقاطلا تارشؤم )13-2( لودجلا

 )14-2( لكشلا

  ةعمتجم ةددجتملا تاقاطلا رداصم تاقاط كالتما ثیح نم لود 6 ىلعأ
 2018 ماعل ةیئامورھكلا ةقاطلا نود
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 )13-2( لودجلا

  2018و 2017 يماعل ةددجتملا ةقاطلا تارشؤم

 2018 2017   تارشؤملا

 289 326  رالود رایلم ةددجتملا تاقاطلا لاجم يف ةدیدجلا ةیملاعلا تارامثتسالا يلامجإ

 2,378 2,195 طاواغیغ )ةیئامورھكلا ةقاطلاً انمضتم( ةددجتملا تاقاطلا نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ

 1,246 1,081 طاواغیغ )ةیئامورھكلا ةقاطلا نود( ةددجتملا تاقاطلا نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ

 1,132 1,114 طاواغیغ ةیئامورھكلا ةقاطلا نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ

 130 122 طاواغیغ ةیویحلا ةقاطلا نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ

 13.3 12.8 طاواغیغ ةیفوجلا ةرارحلا نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ

 505 402 طاواغیغ "PV" ةیئوضورھكلا ةیسمشلا ةقاطلا نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ

 5.5 4.9 طاواغیغ "CSP" ةزكرملا ةیرارحلا ةیسمشلا نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ

 591 539 طاواغیغ حایرلا ةقاط نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ

 0.5 0.5 طاواغیغ تاطیحملا ةقاط نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ

 581 352 طاواریت ةیویحلا ةیئابرھكلا تاقاطلا يلامجإ
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 ةیئامورھكلا ةقاطلا .1.2.4

 يلاـمجإ غلبیل ،ةدـیدـجلا ةـیئاـمورھكلا تاـقاـطلا نم طاواـغیغ 20 وحنب ردـقی اـم ةـفاــــضإ مت

 ماعلا يملاعلا بیترتلا ءاجو ،طاواغیغ 1.32 يلاوح ىلإ "Installed" -ةدیشملا- ةبكرملا تاقاطلا

 ،ةیداحتالا ایــسورو ،ةدحتملا تایالولاو ،ادنكو ،لیزاربلاو ،نیــصلا :يلی امك لود رــشع ىلعأل

 جاـتنإلا يلاـمجإ نم % 69 وحن اـعم لـثمت يتلاو ،اــــسنرفو ،ناـباـیلاو ،اـیكرتو ،جیورنلاو ،دـنھلاو

  .ةیئامورھكلا ةقاطلا نم يملاعلا

 تاقاط ةفاــضإ ثیح نم ملاعلا لود ،نیــصلا تداق ةقباــسلا تاونــسلا لالخ لاحلا وھ امك

 "طاواغیغ 1 نم ىلعأ تاردق تاذ " ةدیدجلا اھتاعورــشم تلثمو ،ةیئامورھكلا ةقاطلا نم ةدیدج

 ،ناـتــــسكاـب مث ،ةـیناـثلا ةـبترملا يف لـیزاربلا تـلحو ،ةدـیدـجلا َتاــــشنملا يلاـمجإ نم % 35 وحن
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 ،روداوكإلاو ،ناتـــسكیجاطو ،الوغنأ لثم ةریبك ةیجاتنإ تاقاط ىرخأ لود تفاـــضأ امك .ایكرتف

 ةیجاتنإلا اھتاعس ثیح نم لود رشع ىلعأ بیترت )15-2( لكشلا نیبی .ادنكو ،جیورنلاو ،دنھلاو

  .2018 ماع يف ملاعلا ىوتسم ىلع اھتكراشم بسنو ةیئامورھكلا ةقاطلا نم

 )15-2( لكشلا

 ةیئامورھكلا ةقاطلا نم ةیجاتنإلا اھتاعس ثیح نم لود رشع ىلعأ بیترت

 2018 ماع يف ملاعلا ىوتسم ىلع اھتكراشم بسنو
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 ،رالود رایلم 9.8 وحن ةیئامورھكلا ةقاطلا جاتنإ تاعورـشم يف نیـصلا تارامثتـسا تغلب

 ماع نع %3 اھردق ةبــسنب اھجاتنإ ةدایز يف مھاــس امم ،2017 ماع نع % 8.4 اھردق ةدایزبو

 يلاوح ةیئامورھكلا ةقاطلا نم اھجاتنإ يلامجإ حبـصیل ،ةدیدج طاواغیغ 7 وحن تفاـضأو ،2017

 322.3 يلاوح ةیئامورھكلا ةقاطلا نم ةیمكارتلا اھتاعــس يلامجإ غلبیو .ةعاــس/ طاواریت 1234

 نم ةـیجاـتنإلا اـھتاردـقو اـھتاـعــــس ثـیح نم لودـلا ةـمئاـق ىلع عبرتتل 2018 ماـع ةـیاـھنب طاواـغیغ

 .ةیئامورھكلا ةقاطلا
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 ،ةیئامورھكلا ةقاطلا نم ةفاــضملا تاردقلا ثیح نمً ایملاع ةیناثلا ةبترملا يف لیزاربلا تلح

 يلاوح ةیمكارتلا ةیجاتنإلا اھتاعـــس يلامجإ حبـــصیل ،طاواغیغ 3.8 نم برقی ام تفاـــضأ ثیح

 418 حبــــصتل ،% 4.2 ةـبــــسنب ةـیجاـتنإلا اـھتردـق ةداـیز يف مھاـــــس اـمم ،طاواـغیغ 104.1

 .ءابرھكلا نم اھتاجایتحا يلامجإ نم % 72 يلاوح ریفوتو ،ةعاس/طاواریت

 ةقاطلا تاعــس نم داز امم ،طاواغیغ 2.5 ةقاطب ةدیدج تاعورــشم ثالث ناتــسكاب تفاــضأ

 .طاواغیغ 9.8 يلاوح ىلإ لصتلو ،ثلثلا وحنب اھب ةیمكارتلا ةیئامورھكلا

 غلبتل ،2018 ماـع يف طاواـغیغ 1 نم رثكأـب اـیكرت يف ةـیئاـمورھكلا ةـقاـطلا ةـقاـط تـعــــسوت 

 60.9 ىلإ ةــیئاــمورھكلا ةــقاــطلا نم اــھجاــتنإ عفتریل ،طاواــغیغ 28.3 ةــیمكارتلا اــھتاــقاــط

 اذـھل اـیكرت يف ءاـبرھكلا تادادـمإ يلاـمجإ نم % 20 يلاوح ةـیبلت لـثمی اـم وھو ،ةـعاــــس/طاواریت

 .ماعلا

 لیغــشتب -Rogun -"نوغور" ةأــشنم عورــشم يف لمعلا فانئتــسا يف ناتــسكیجاط تأدب

 ،1970 ماعل دوعی فقوت دعب تانیبروت تـــس لـــصأ نم ،طاواغیم 600 ةقاطب ىلوألا ةنیبروتلا

 .ھل ططخم وھ امك 2032 ماع لبق عورشملا ءانب لامكإ عقوتملا ریغ نمو

 ،طاواغیغ 0.5 يلاوح تغلب ةیئامورھكلا ةقاطلا نم ةدیدج تاردق ةفاــضإ روداوكالا تلمكأ 

 .2018 ماع لالخ ةفاضملا تاردقلا ثیح نمً ایملاع ةعباسلا ةبترملا يف اھلعجتل

 حیـصیل ،2018 ماع يف طاواغیغ 0.5 رادقمب ةیئامورھكلا ةقاطلا نم اھتاردق نم دنھلا تداز

  .2018 ماع ةیاھنب طاواغیغ 45.1 يلاوح ةیئامورھكلا ةقاطلا نم ةیمكارتلا اھتاردق يلامجإ

 رمتـست ثیح ،ةیئامورھكلا ةقاطلل ةظوحلملا تاروطتلا نم ددع كانھ ناك ،ىطـسولا ایـسآ يف

 ،دوقع ةعبرأ ذنم رمتسملاو ،"Toktogul " عورشم ثیدحتو ریوطت يف ناتسزیغریق ةیروھمج

 .طاواغیغ 1.44 ىلإ 1.2 نم اھتاردق عفریل
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 ،ةریخألا تاونسلا يفً اعضاوتمً اومن ،ةدحتملا تایالولا يف ةیئامورھكلا ةقاطلا قاوسأ تدھش

 ةـبترملا يف ةدـحتملا تاـیالولا تءاـج .2018-2013 ةرتفلا لالخ طاواـغیغ 0.9 وحن ًةـفیــــضم

 ةـقاـطلا جاـتنإل ةـیمكارتلا تاردـقلاو تاـعــــسلا كالتما ثـیح نم 2018 ماـع ةـیاـھنب ةـعبارلا

  .طاواغیغ 80 ةردقب ةیئامورھكلا

 عم ،ةمئاقلا تاعورــــشملا ثیدحتو ریوطت ىلع دیازتملا زیكرتلا ةیبوروألا ةراقلا تلــــصاو

 ایـــسور دعب ةیناثلا ةبترملا جیورنلا لتحت .ةدیدجلا ةریبكلا عیراـــشملا نم لیلق ددعل ططخ عـــضو

 0.4 تـفاــــضأ ثـیح ،ةـیئاـمورھكلا ةـقاـطلا تاردـق نم ةدـیدـجلا تاـفاــــضإلا ثـیح نم ةـیداـحتالا

  .2018 ماع لالخ طاواغیغ

 يلامجإ غلب امنیب ،ةیئامورھكلا ةقاطلا جاتنإ ثیح نم ةـسماخلا ةبترملا ةیداحتالا ایـسور لتحت

 تاـیلمع 2018 ماـع دـھــــشو ،طاواـغیغ 47.1 وحن ةـیئاـمورھكلا ةـقاـطلا نم ةـیمكارتلا تاـعــــسلا

 .ةمئاقلا ةقاطلا تاعورشمل ةعضاوتم ثیدحت

 عـسوتلا ىلإ الوغنأ ىعـست ،2018 ماع يف طاواغیغ 1 ایقیرفأ ةراق يف تافاـضإلا يلامجإ غلب

 يلامجإ حبــصیل ةیئامورھكلا ةقاطلا نم اھتاردق ةدایز تلــصاوو ،ةددجتملا ةقاطلا تادادمإ   يف

 0.7 يلاوح تـفاـــــضأ ثـیح ،طاواـغیغ 3 يلاوح ةـیئاـمورھكلا ةـقاـطلا نم ةـیمكارتلا اـھتاـعــــس

 لك تفاــضأ .ایقیرفأ بونجو ،ایبویثأ دعب ،ةیقیرفألا ةراقلا يف ةثلاثلا ةبترملا اھب لتحتل ،طاواغیغ

 اـمیف ،)ةدـح ىلع اـمھنم لـكل طاواـغیغ 0.1 نم رثكأ( يوباـبمیزو ،ةـیطارقمیدـلا وغنوكلا نم

 لكــشلا نیبی .لقأ وأ طاواغیم 32 وحن تغلب تاردق ادنغوأو ،يوالامو ،رــصم نم لك تفاــضأ

 ماع ةفاــــضملاو ،ةبكرملا ةیئامورھكلا تاقاطلا تاعــــس ثیح نم لود 10 ىلعأ ةمئاق )2-16(

2018. 
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 )16-2( لكشلا

 2018 ماع ةفاضملاو ،ةبكرملا ةیئامورھكلا تاقاطلا تاعس ثیح نم لود 10 ىلعأ ةمئاق
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 حایرلا ةقاط .2.2.4

 حاـیرلا ةـقاـطل طاواـغیغ 47 نم برقی اـم( 2018 ماـع لالخ طاواـغیغ 51.5 وحن ةـفاــــضإ مت

 ةـیملاـعلا ةـیمكارتلا تاردـقلا تداز ثـیح ،)ةـیرحبلا حاـیرلا ةـقاـط نم طاواـغیغ 4.5 وحنو ،ةـیربلا

 ،ةیربلا حایرلا ةقاطل طاواغیغ 568.4 "،طاواغیغ 591 ىلإ لـصتل ،%9 ةبـسنب حایرلا ةقاط نم

 ةیمكارتلا ةیملاعلا تاعسلا يلامجإ )17-2( لكشلا نیبی ."ةیرحبلا حایرلا ةقاطل طاو اغیغ 22.6و

 .2018 ماع ةفاضملا تاقاطلاو ،حایرلا ةقاط نم
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 )17-2( لكشلا

 .2018 ماع ةفاضملا تاقاطلاو ،ةیمكارتلا حایرلا ةقاط نم ةیملاعلا تاعسلا يلامجإ
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 ومنلا اذھ نأ الإ ،دنھلاو ،ابوروأ نم لك يف حایرلا ةقاط جاتنإل يـسایق ماع 2017 ماع ربتعا

 قرش بونجو ،ایقیرفأ لودو قطانملا نم ددع يف ظوحلم ومن ثدح نیح يف ،2018 ماع صلقت

 نم % 10 وحن ةعمتجم اھتاعورـشم تلكـشو ،طـسوألا قرـشلا ةقطنمو ،ةینیتاللا اكیرمأو ،ایـسآ

 .2017 ماع نع % 8 ةدایزبو ،ةدیدجلا َتاشنملا

 لود 3 اھنم ،2018 لالخ لقألا ىلع ةلود 47 يف ةدیدجلا حایرلا عرازم نم ددع لیغــشت مت

 ،ایـسینودنإو ،كـسرھلاو ةنـسوبلا تلمـشو حایرلا ةقاط عرازم نم اھتاعورـشم لوأ لیغـشتب موقت

 .وفوسوكو
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 ةعاــــس طاو ولیك لـكل ةـیئابرھكلا ةقاـطلا جاـتنإ فیلاـكت يف ظوحلم ضاـفخناب 2018 ماع زیمت

 تاعورــــشملل ةـفلك لـقألا راـیتخالا اـھلعج اـمم ،ةـیرحبلاو ةـیربلا حاـیرلا تاـقاـط نم لـكل ًةــــصاـخ

 تحبـــصأ دقف اذل ،ملاعلا لود نم دیدع يف ةددجتملا تاقاطلا رداـــصم نم ةقاطلا جاتنإل ةدیدجلا

   .ةدحتملا تایالولاو ،نیصلا ادعام ،ملاعلا لود ةفاكل يسیئرلا كرحملا حایرلا عرازم تاعورشم

 5.5 يلاوحب ،2018 ماع ةیاھنب ملاعلا ىوتـسم ىلع ةبكرملا حایرلا ةقاط تاعورـشم تمھاـس

 ةمئاق )18-2( لكــشلا نیبی  .ءابرھكلا دیلوتو جاتنإل ةمدختــسملا ةددجتملا تاقاطلا يلامجإ نم ٪

 .2018 ماع يف ةبكرملا حایرلا ةقاط تاعس ثیح نم لود 10 ىلعأ

 )18-2( لكشلا
 2018 ماع يف ةبكرملا حایرلا ةقاط تاعس ثیح نم لود 10 ىلعأ ةمئاق 
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 ،2018 ماع ةیاھنب ٪ 7.5 ةبـسنب حایرلا ةقاط نم ةفاـضملا تاقاطلا يف ةدایز نیـصلا تدھـش

 19.5 وحن تـلمــــش ،طاواـغیغ 21.1 وحن ةـفاــــضإ مت ثـیح ،ضاـفخنالا نم نیماـع دـعب كـلذو

 يلامجإ لــــصی كلذبو ،ةیرحبلا حایرلا ةقاطل طاواغیغ 1.6 وحنو ،ةیربلا حایرلا ةقاطل طاواغیغ

 ىلع ةـلود لوأ اـھلعج اـمم ،طاواـغیغ 210 يلاوح ىلإ نیــــصلا يف ةـبكرملا ةـیمكارتلا تاـعــــسلا

  .طاو اغیغ 200 حایرلا ةقاط نم ةیجاتنإلا اھتاردق زواجتت ملاعلا ىوتسم

 ،حایرلا ةقاط نم ةدیدج تاقاط ةفاـضإ ثیح نم ىلعألا ىرخألا ةیویـسآلا ةلودلا تناك دنھلا

 35.1 يلاوح ةـیمكارتلا اـھتاـقاـط عومجم غلب كـلذـبو ،2018 ماـع يف طاواـغیغ 2.2 ةـفاـــــضإـب

 ضافخنا نم مغرلا ىلع كلذو ً،ایملاع عبارلا ىلإ سماخلا زكرملا نم اھب دعــــص امم ،طاواغیغ

 .2017 ماع نع % 50 يلاوح تغلب ةبسنب اھب ةفاضملا ةدیدجلا تاقاطلا

 ةفاـضإ متو ،يلاوتلا ىلع يناثلا ماعلل ایكرت يف حایرلا ةقاطل ة دیدجلا تاعورـشملا تـضفخنا

 تفاضأ امنیب ،طاواغیغ 7.4 وحن ىلإ ةیمكارتلا ةیجاتنإلا اھتاعس برتقتل ،طقف طاواغیغ 0.5 وحن

 نیح يف ،طاواغیغ 1.2 وحن ىلإ حایرلا نم اھتقاط عومجم لــصیل ،طاواغیغ 0.4 وحن ناتــسكاب

 ،طاواـغیغ 3.7 ىلإ حاـیرلا ةـقاـط نم اـھتاردـق عفرتل ،طاواـغیغ 0.3 يلاوح ناـباـیلا تـفاـــــضأ

 .2018 ماع دالبلا يف ةیرب حایر ةعرزم لوأ ایسینودنأ تفاضأو

 7.4 وحن تلمـشو ،ةدیدجلا تاعـسلا نم طاواغیغ 10.1 وحن يبوروألا داحتالا لود تفاـضأ

 تاردـق يلاـمجإ عفتریل ،ةـیرحبلا حاـیرلا ةـقاـطل طاواـغیغ 2.7و ،ةـیربلا حاـیرلا ةـقاـطل طاو اـغیغ

 160.3 يلاوح تـلمــــشو ،2018 ماـع ةـیاـھنب طاو اـغیغ 178.8 وحن ىلإ يبوروألا داـحتالا لود

 ضاـفخنا نم مغرلا ىلع كلذ ،ةیرحبلا حایرلا ةقاـطل 18.5 وحنو ،ةیربلا حایرلا ةقاـطل طاو اـغیغ

 تفاھت  دھــش يذلا ماعلا وھو ،2017 ماع نع حایرلا ةقاط نم % 35 ةبــسنب ةدیدجلا تافاــضإلا

 بلطتت يتلا ةیمیظنتلا تارییغتلا لبق حایرلا ةقاط لاجم يف ةدیدج تاعورـشم ءاـشنإل نیروطملا

 نم ةدیدج تافاـضإ لقأ يبوروألا داحتالا دھـش ،كلذل ةجیتنو ،معدلا صیـصختل ةیـسفانت تادازم

 .2010 ماع ذنم تاقاطلا
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 نم ةدیدجلا تاقاطلا يلامجإ نم % 80 وحن يبوروألا داحتالا لود نم طقف لود 5 تفاــضأ

  .اكیجلبو ،دیوسلاو ،اسنرفو ،ةدحتملا ةكلمملاو ،ایناملأ :تلمشو ،2018 ةیاھنب حایرلا ةقاط

 نم ةفاـــضملا ةدیدجلا تاقاطلا ثیح نم يبوروألا داحتالا لود ىرخأ ةرم ایناملأ تردـــصت

 ةفاـــضإ لدعم ثلاث ىلعأ وھو ،طاواغیغ 3.1 يلاوح تفاـــضا ثیح ،2018 ةیاھن حایرلا ةقاط

 .طاو اغیغ 59.3 وحن ىلإ لصتل ةیمكارتلا ةلودلا تاردق عفر امم ،ملاعلا ىوتسم ىلع

ــضیأ ةدحتملا ةكلمملا تدھــش  يف حایرلا ةقاط نم ةدیدج تاردق ةفاــضإ يفً اریبكً اــضافخنا اً

 تلثم ،طقف طاواغیغ 1.9 ةفاـضإ مت ثیح ،2017 ماع نع ٪ 55 يلاوح تغلب ةبـسنب 2018 ماع

 ىلإ حاـیرلا ةـقاـط نم ةـیمكارتلا اـھتاردـق يلاـمجإ برتقیل ،%69 وحن ةـیرحبلا حاـیرلا ةـقاـط اـھیف

  .طاواغیغ 51.21 وحن

 ،ملاعلا يف ةیرحب حایر ةقاط ةعرزم ربكأ لیغـشت نم ءاھتنالا ددـصب ةدحتملا ةكلمملا نأ ركذی

 ةعـسب حایر ةنیبروت 174 نم عورـشملا نوكتی ،The Hornsea "رحبلا نرق " مـسا اھیلع قلطی

 عورــشملا اذھ برقیــس ،2020 ماع لولحب عورــشملا لامتكا عم ،طاواغیغ 1.2 ةیلامجإ ةیجاتنإ

 حاـیرلا نم دالبلا يف ءاـبرھكلا ثـلث جاـتنا يف لـثمتملا اـھفدـھ ىلإ لوــــصولا نم ةدـحتملا ةـكلمملا

 ،ملاـعلا يف ةیرحب حایر ةقاط ةعرزم ربكأ )19-2( لـكــــشلا نیبی   .2030 ماـعلا لولحب ةیرحبلا

 .ةدحتملا ةكلمملا يف عقت
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 )19-2( لكشلا

 ةدحتملا ةكلمملا يف عقت ،ملاعلا يف ةیرحب حایر ةقاط ةعرزم ربكأ
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 اھتاردق يلامجإ حبـــصیل ،حایرلا ةقاط نم طاو اغیغ 1.6 نم برقی ام اـــسنرف تفاـــضأ

 يلامجإ حبـــصیل طاواغیغ 0.7 ةفاـــضإب دیوـــسلا اھتلت ،طاو اغیغ 15.3 وحن ةیمكارتلا ةیجاتنإلا

 عفتریل ،طاواـغیغ 0.5 وحن تـفاـــــضأ يتلا اـكیجلب مث ،طاواـغیغ 7.4 يلاوح ةـیجاـتنإلا اـھتاردـق

 اغیغ 0.4 تفاــضأ يتلا اینابــسأ مث ،طاواغیغ 3.4 يلاوح ىلإ ةیمكارتلا ةیجاتنإلا اھتاردق يلامجإ

 ةیناثلا ةبترملا يف رمتـست نأل اھلھأ امم ،2012 ماع ذنم اینابـسإل ةفاـضم ةدایز ربكأ يھو ،طاو

 23.5 وحن تغلب يتلاو ةیمكارتلا اھتاردق عومجم ثیح نم يبوروألا داحتالا لود ىوتــسم ىلع

 .طاواغیغ

 تاردـق تـفاــــضأ ةـیبوروأ ةـلود ربكأ جیورنلا تـناـك ،يبوروألا داـحتالا لود جراـخ نم اـمأ

 ةیلامجإلا اھتاردق نم تداز يتلاو ایبرـص اھتلت ،طاواغیغ 0.5 وحن تغلب حایرلا ةقاط نم ةدیدج
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 امنیب ،طاواغیم 51 تفاـضأ يتلا كـسرھلاو ةنـسوبلا مث ،طاواغیغ 56.4 نم برقی ام ىلإ لـصتل

 .اھب حایر ةعرزم لوأ لیغشتب ،طاواغیم 32 وفوسوك تفاضأ

 حایرلا ةقاط نم ةدیدج تاقاط يبیراكلا رحبلا ةقطنمو ،ةینیتاللا اكیرمأ لود تفاــضأ امنیب

 رثكأ لیزاربلا تفاـضأو ،2017 ماعب ةنراقم ٪ 18 نم رثكأ ةدایزب ،طاو اغیغ 3.4 يلاوح تغلب

 1.9 وحن ةـفاــــضأ دـعب ،2018 ةـیاـھنب ةـقطنملا يف ةـفاــــضملا تاـقاـطلا يلاـمجإ نم % 50 نم

 يف حایرلا ةقاط تمھاــسو ،طاواغیغ 14.7 وحن ىلإ ةیمكارتلا اھتاقاط عومجم عفتریل ،طاواغیغ

 10 لــضفأ نیب نم ترمتــساو اھب ءابرھكلا جاتنإل تاقاطلا جیزم يلامجإ نم %8.3 وحن جاتنإ

 .حایرلا ةقاط نم "ةبكرملا" ةیمكارتلا تاقاطلا ثیح نم ملاعلا ىوتسم ىلع لود

 حبـــصیل ،طاواغیم 0.9 نم رثكأ تغلب حایرلا ةقاط نم ةدیدج تاقاط كیـــسكملا تفاـــضا

 امك ،طاواغیغ 0.5 وحن نیتنجرألا تافاــضأ امنیب ،طاو اغیغ 5 يلاوح ةیمكارتلا اھتقاط عومجم

 .طاواغیغ 1.7 وحن ىلإ ةیمكارتلا اھتاقاط يلامجأ عفتریل طاواغیغ 0.2 وحن يلیشت تفاضأ

 ةقاط نم ةفاـضملا ةدیدجلا تاردقلا يف ةدایز طـسوألا قرـشلاو ایقیرفأ لود تدھـش دقو اذھ

 اھتاعــــس تغلب تاعورــــشم لودلا نم ددع تفاــــضأو ،2017 ماع نع % 50 ةبــــسنب حایرلا

 عفتریل ،رــصم يف طاواغیم 380 يلاوح ةفاــضإ تلمــشو ،طاو اغیغ 1 وحن ةفاــضملا ةیلامجإلا

 310 يلاوح اـینیك تـفاــــضأو ،طاواـغیم 1125 ىلإ حاـیرلا ةـقاـط نم ةـیمكارتلا اـھتاردـق يلاـمجإ

 نم ةـبكرملا ةـیمكارتلا اـھتاردـق يلاـمجإ عفتریل ،طاواـغیم 120 برغملا تـفاــــضا اـمنیب ،طاواـغیم

 يلاـمجإ عفتریل طاو اـغیم 178 وحن نیرحبلا تـفاـــــضأ اـمك .طاواـغیم 1220 ىلإ حاـیرلا ةـقاـط

 اـغیم 198 نم ًالدـب طاواـغیم 285 ىلإ ندرألا تاردـق تـعفتراو ،طاواـغیم 612 وحن ىلإ اـھتاردـق

 .2017 ماع يف طاو

 اھتاردق تیقبو ،ةدیدج تافاـضإ يأ 2018 ماع دھـشی ملف ةیبرعلا لودلا يقاب دیعـص ىلع امأ

 ةـكلمملا يف طاواـغیم 3و ،ناـنبل يف طاواـغیم 3و ،تـیوكلا يف طاواـغیم 10 تـغلبف ،ةـتباـث ةـیمكارتلا

 .ةدح ىلع لك تارامإلاو ،ایروس نم لكل طاواغیم 1 تغلب امیف ،ةیدوعسلا ةیبرعلا
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 15 نم رثكأ يف تاــــصقاـنمو تادازم تدـقع ثـیح ،ةـیاـغلل يــــسفاـنت ماـع 2018 ماـع ناـك

 جاتنإل طاواغیغ 14.5( ،حایرلا ةقاط نم طاواغیغ 17.8 وحن دیلوتو جاتنإل دوقع يلامجإب ،ةلود

 ضورع تاـیوتــــسم طــــسوتم غلب .)ةـیرحبلا حاـیرلا ةـقاـطل طاواـغیغ 3.3و ،ةـیربلا حاـیرلا ةـقاـط

 ،لودلا نم ددع يف ةعاـــس طاواغیم/ رالود 20 وحن ةیربلا حایرلا ةقاط دیلوتل ةزئافلا راعـــسألا

 ماع نع حـضاو لكـشب تـضفخناو ،ةیدوعـسلاو ،دنھلاو ،لیزاربلا نم لك لاثملا لیبـس ىلع تلمـش

  .طاواغیم لكل رالود 30 وحن اھتفلكت تغلب يتلاو ،2017

 ،كرامنادلا نم لك يف ةـصاخو راعـسألا يف اـضافخنا ابوروأ يف تاـصقانملا تدھـش امنیب

 يف ةزئاـفلا ضورعلل ةـعاـــــس/تاواـغیملا ةـفلكت لاـثملا لـیبــــس ىلع تـناـكف ،ادـنلوبو ،ناـنویلاو

  ."رالود 24.6 يلاوح" وروی 21.5 كرامنادلا

 18.1 رعـس طـسوتم ىلع لوـصحلا نم ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولاب ودارولوك ةیالو تنكمت

 يف لـیغــــشتلا زیح اـھلوخدو اـھذـیفنت ررقملا تاـعورــــشملل ةـعاــــس/طاواـغیم لـكل يكیرمأ رالود
2023. 

 تاـنیبروت يلاـمجإ نم % 70 نم برقی ام عیبو عینــــصت نم طقف تاكرــــش سمخ تـنكمت

 "Vestas" ساـتــــسیف ةـكرــــش تءاـجو ،2018 ماـع لالخ اـھعیبو ،اـھعینــــصت مت يتلا حاـیرلا

 .ةلود 36 اھتاعیبم تلمــشو ،% 20.3 ةبــسنب ملاعلا ىوتــسم ىلع ىلوألا ةبترملا يف ةیكرامندلا

 زنمیـــس ةكرـــش مث ،% 13.8 تاعیبم ةبـــسنب ةینیـــصلا "Goldwind" دنیو دلوغ ةكرـــش اھتلت

 GE" يجرینإ لوبینیر يأ يج ةكرش مث ،%12.3 ةبسنب ةینابسإلا "Siemens Gamesa"ازیماج

Renewable Energy" نیجیفینیإ ةكرـش مث ،% 10 ةبـسنب ةیكیرمألا "Envision" يتلاو ةینیـصلا 

 يتلاو ةیناملألا "Enercon " نوكرینأ ةكرـــش نم ًالدب ،%8.4 ةبـــسنب عبارلا زكرملا يف تءاج

 .%5.5 ةبسنب سماخلا زكرملا ىلإ تعجارت
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 )ةیئوضورھكلا( ةیسمشلا ةقاطلا .3.2.4

 دادزی ثیح ،ملاعلا يف اًومن عرـــسألا ةقاطلا يھ ةیئوـــضورھكلا ةیـــسمـــشلا ةقاطلا دعت

 نم دیازتم ددع يف ءابرھكلا دیلوتل ةیسفانت رثكألا رایتخالا تحبصأ اھنوك ،اھیلع بلطلا عسوتیو

 ةـنراـقم ،2018 ماـع لالخ طاواـغیغ 1 نم ىلعأ تاـقاـط ةـلود 11 وحن تـفاــــضأ دـقف ،ملاـعلا لود

  .2016 ماع لود 6و ،2017 لالخ طقف لود 9 ددعب

 ماـع ةـیاـھن طاو اـغیغ 1 نم ىلعأ ةـیمكارت تاـعــــسو تاـقاـط كـلتمت يتلا لودـلا ددـع غلب

 عافترا ىدأ .ةلود 29 لودلا ددع ھیف غلب يذلاو 2017 ماع نع ةدایزبو ،ةلود 32 يلاوح 2018

 ضیوعت ىلإ راعـسألا يف ةرمتـسملا تاـضیفختلا ببـسب ابوروأو ةئـشانلا قاوـسألا يف بلطلا ومن

  .2018 ماع لالخ نیصلا يف بلطلا ومن يف ریبكلا ضافخنالا

 100 وحن 2018 ماع لالخ ةفاـضملا "ةیئوـضورھكلا" ةیـسمـشلا ةقاطلا يف ةدایزلا تغلب

 يلاـمجإ لــــصیل .تاواـغیغ 98 وحن تـغلب يتلاو ،2017 ماـع نع ةـفیفط ةداـیز يھو ،طاواـغیغ

 تاردقب ةنراقم ،طاواغیغ 505 وحن ىلإ ةیئوــــضورھكلا ةقاطلا نم ةیمكارتلا ةیملاعلا تاعــــسلا

 ةقاطلا تاعـس يلامجإ )20-2( لكـشلا نیبی  .2008 ماع يف طقف طاواغیغ 15 وحن تغلب ةیلامجإ

 .2018- 2008 ةرتفلا لالخ ةفاضملاو ،ةیمكارتلا ةیملاعلا ةیئوضورھكلا ةیسمشلا
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 )20-2( لكشلا

 2018- 2008 ةرتفلا لالخ ةفاضملاو ،ةیمكارتلا ةیملاعلا ةیئوضورھكلا ةیسمشلا ةقاطلا تاعس يلامجإ 
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 640 وحن ةیئوضورھكلا ةقاطلا رداصم نم ءابرھكلا نم ةیملاعلا ةیجاتنإلا تاعسلا تغلب

 .يونـــسلا يملاعلا ءابرھكلا جاتنإ يلامجإ نم % 2.4 وحنب ردقی ام وأ ً،ایونـــس ةعاـــس/طاواریت

 لود نم ریثك يف ءابرھكلا دیلوت يفً ادیازتموً اماھً ارود ةیئوــضورھكلا ةیــسمــشلا ةقاطلا تبعل

 يف ةـقاـطلا جاـتنإ يلاـمجإ نم % 12.1 وحن تـلكــــش لاـثملا لـیبــــس ىلعف ،2018 لالخ ملاـعلا

 يف % 7.7 وحنو ،"هدـح ىلع لـك " ناـنویلاو اـیلاـطیإ نم لـك يف % 8.2 وحنو ،سارودـنھ

  .نابایلا
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 ىلعو ،يلاوتلا ىلع سداـسلا ماعلل كلذو ،ایـسا ةقطنم يف ةدیدجلا تاعورـشملا ةبـسن تـضفخنا

 ،دنھلاو ،نیـــصلا يھو ةقطنملا يف ىلوألا ثالثلا لودلا اھتدھـــش يتلا تاـــضافخنالا نم مغرلا

 تناك يتلاو ،ةدیدجلا ةیملاعلا تافاـــضإلا نم % 45 وحن تلثم اھدحو نیـــصلا نأ الإ ،نابایلاو

  .2017 ماع يف % 54 وحن لثمت

 ىلوألا ةــسمخلا قاوــسألا ایناملأو ،نابایلاو ،ةدحتملا تایالولاو ،دنھلاو نیــصلا نم لك تلثم 

 يلاوح ةبـسنب ،ةیئوـضورھكلا ةیـسمـشلا ةقاطلا نم ةدیدجلا تافاـضإلا ثیح نم ملاعلا ىوتـسم ىلع

 84 يلاوح تناك نأ دعب ،2018 لالخ ملاعلا ىوتـسم ىلع ةدیدجلا تافاـضإلا يلامجإ نم % 80

 ةفاـــضملا تاقاطلا يلامجإ ثیح نم لود سمخ ىلعأ )21-2( لكـــشلا لثمی .2017 ماع يف %

 .2018 ماع لالخ

 )21-2( لكشلا

 2018 ماع لالخ ةفاضملا تاقاطلا يلامجإ ثیح نم لود سمخ ىلعأ
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 ماع ةیاھن لولحب نیـصلا يف ةیئوـضورھكلا ةیـسمـشلا ةقاطلا نم ةیمكارتلا تاعـسلا تغلب

 طاواـغیغ 105 وحنب ردـقملاو ينطولا اـھفدـھ ریثكب زواـجتی وھو ،طاواـغیغ 176.1 وحن 2018

 .2020 ةیاھنب ققحتی نأ ھلً اردقم ناك يذلاو

 40 وحن تـغلب ةـیئوــــضورھكلا ةـقاـطلا نم ةـیجاـتنإ تاردـق ىلإ لوــــصولا دـنھلا تـققح

 100 وحنب ردـقملاو يموقلا اـھفدـھ قیقحت نع ةدـیعب لازتال اـھنا الإ ،2018 ةـیاـھنب طاواـغیغ

 .2022 لولحب طاواغیغ

 ةـیمكارتلا اـھتاـقاـط يلاـمجا عفتریل ،2018 ماـع لالخ طقف طاواـغیغ 6.5 ناـباـیلا تـفاــــضأ

 يتلاو ةیئوــضورھكلا ةقاطلا راعــسأ عافترا نم يناعی ينابایلا قوــسلا لظیو ،طاواغیغ 56 ىلإ

 يدیألا فیلاـكت عاـفتراو ،يــــضارألا صقنلً ارظن ،ملاـعلا ىوتــــسم ىلع تالدـعملا ىلعأ نم دـعت

 .ةلماعلا

 7.9 وحن ىلإ ةـیمكارتلا اـھتاـقاـط يلاـمجإ عفتریل ،طاواـغیغ 2 نم رثكأ اـیروك تـفاــــضأ

 5.1 وحن ىلإ ةیمكارتلا اھتاقاط يلامجإ عفتریل ،طاواغیغ 1.6 وحن ایكرت تفاـضأ امنیب .طاواغیغ

 تدھــش دقف كلذ عمو ،2023 ماع ھل ررقملاو ينطولا اھفدھ زواجتت نأ يف مھاــس امم ،طاواغیغ

 .2017 لالخ ةفاضملا تاقاطلا نم % 37 وحن غلبً اضافخنا 2018 يف ةفاضملا تاقاطلا

 ىلإ كلذ عجریو ،2018 ماع يف ةیملاعلا قوــسلا نم ٪ 14.5 يلاوح ناتكیرمألا تلكــش

 عومجملا حبــــصیل طاواغیغ 10.6 وحنب ردقی ام تفاــــضأ يتلاو ةدحتملا تایالولا ىلإ ریبك دح

 ىرخأ ةرم تاـیالولا عیمج اـینروفیلاـك ةـیالو تداـق .طاواـغیغ 62.4 يلاوح اـھتاـقاـطل يمكارتلا

 ةیـسمـش تادحو بیكرت ضرفت ةیكیرمأ ةیالو لوأ تحبـصأو ،طاواغیغ 3.4 وحن تفاـضا ثیح

 ثرون مث ،طاو اغیغ 1 ةفاــــضإب ساــــسكت ةیالو اھتلت ،2020 نمً أدب ةدیدجلا لزانملا مظعم يف

 .طاو اغیغ 0.9 وحنب انیلوراك
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 2.6 وحن فیـضأو ،2018 ماع يفً اریبكً امدقت ایقیرفأو ،طـسوألا قرـشلا قاوـسأ تدھـش

 تاراـمإلا ةـلود تدـھــــش .طاواـغیغ 6.7 يلاوح ةـیمكارتلا اـھلود تاـقاـط يلاـمجإ غلبیل ،طاواـغیغ

 نم ءاـبرھكلا جاـتنإ يلاـمجإ نم ٪ 7 ریفوت ىلإ فدـھت تاراـمألا نأ ركذـی ،طاواـغیغ 0.6 ةـفاــــضإ

 ماـع لولحب ٪ 75و 2030 ماـع لولحب ٪ 25و ،2020 ماـع لولحب ةددـجتملا ةـقاـطلا رداـــــصم

 .طاواغیغ 0.4 ندرألا تفاضا امنیب ،2050

 اـھكالتما ثـیح نم 2018 ماـع لالخ ةـیقیرفألا لودـلا ةـمدـقم يف اـیقیرفإ بونج تءاـج

 غلبو ،طاو اغیغ 1.8 وحن تغلب ةردقب ةیئوــــضورھكلا تاقاطلا رداــــصم نم ةیمكارتلا تاردقلا

 ثیح نم ةیناثلا ةبترملا يف رــصم تءاجو ،طاواغیم 60 وحن ةفاــضملا ةدیدجلا تاقاطلا يلامجإ

 ثیح ،" ةیـــسمـــشلا نانب ةقیدح " عورـــشم نم ىلوألا ةلحرملا حاتتفا دعب ،ةدیدجلا تافاـــضإلا

 / رالود 0.03 نم لقأ ةفلكتب نیـــضرع تملتـــسا رـــصم نأ ركذی .طاو اغیغ 0.5 وحن تفاـــضأ

 200 يلاوح ةیجاتنإ ةقاطب ةیــسمــشلا ةقاطلا تاعورــشم جاتنإ ةــصقانمل ةعاــسلا يف تاوولیك

 ىلع ةقوفتم ،رالود 0.02752 ىلإ اھـضرع "رواب اوكأ" ةقاطلا ةكرـش تـضفخ ثیح ،طاواغیم

 تاوولیك لكل رالود 0.02791 تـضرع يتلاو ،ةینابـسإلا "ویتاوتوف" ةكرـش ھب تمدقت ضرع

 ةیفاضإ تاردق برغملا تفاضأ امنیب .ناوسأ ةنیدم يف دیدجلا عورشملا ةماقإ متیسو ،ةعاسلا يف

 .2018 لالخ طاواغیغ 0.6 يلاوح تغلب

 ةیفوجلا ةرارحلا ةقاط 4.2.4

 ماـع يف طاواـغیغ 0.5 وحنب ةـیفوجلا ةرارحلا ةـقاـط نم ةـیملاـعلا تاـعــــسلا يلاـمجإ عفترا

 وحن ةیفوجلا ةیرارحلا ةقاطلا جاتنإ يلامجإ غلب امنیب ،طاواغیغ 13.3 يلاوح ىلإ لــصیل ،2018

 ،ةعاس/طاواریت 89.3 وحن ةیفوجلا ةرارحلا ةقاط نم ءابرھكلا جاتنإ غلبو ،"PJ" لوجوكیب 630

  .ةجتنملا ةیفوجلا ةرارحلا ةقاط يلامجإ نم %50 وحن لثمی ام وھو

 ةدیدجلا تاعورــشملا تاءاــشنإ ثیح نم امھتدایر ىلع ایــسینودنإو ایكرت نم لك تظفاح

 .ایـسینودنإل %27 ةبـسنو ،ایكرتل %42 وحن تلكـش يتلاو ةیفوجلا ةرارحلا ةقاط جاتنإ عاطق يف
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 ،%5 ةبـــسنب ادنلیزوینو ،%9 ةبـــسنب ادنلـــسیأو ،%11 ةبـــسنب ةدحتملا تایالولا نم لك اھتلت

 ةمئاق )22-2( لكـــشلا لثمی .%20 ةبـــسنب اینیكو ،%2 ةبـــسنب نیبلفلاو ،%3 ةبـــسنب ایتاوركو

 ةرارحلا ةقاط نم ةفاــــضملاو ةیمكارتلا ةیملاعلا تاعــــسلا يلامجإ يف لود 10 لــــضفأ بیترت

 .2018 ماعل ةیفوجلا

 )22-2( لكشلا

  ةفاضملاو ةیمكارتلا ةیملاعلا تاعسلا يلامجإ يف لود 10 لضفأ بیترت ةمئاق

 2018 ماعل ةیفوجلا ةرارحلا ةقاط نم
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 ةیویحلا ةلتكلا ةقاط .5.2.4

 ،ةیرارح ةقاط ىلإ "ةیجولویبلا" ةیویحلا ةیلوألا داوملا نم ةعساو ةعومجم لیوحت نكمی

 تاینقت اھنم ،ةفلتخملا تاینقتلاو ،تایلمعلا نم ددع مادختساب ،يویح دوقوو ،ةیئابرھك ةقاطو

 .ریوطتلاو ةیمنتلا روط يف اھنم رخألا ضعبلا كانھو ،ةتبثم ةیراجت

 130 وحن ىلإ لصتل 2018 ماع يف ٪6.5 وحنب ةیملاعلا ةیویحلا ةقاطلا ةعس تعفترا

 ةیئابرھكلا ةقاطلا جاتنإ يلامجإ عفترا امنیب ،2017 ماع يف طاواغیغ 121 نم ًالدب ،طاواغیغ

 لكشلا نیبی .ةعاس/طاواریت 581 ىلإ لصیل % 9 ةبسنب ،"bioelectricity generation" ةیویحلا

 .2018 ماع يف ةیویحلا ةلتكلا ةقاط نم يملاعلا جاتنإلا يلامجإ )2-23(

 )23-2( لكشلا

 2018 ماع يف ةیویحلا ةلتكلا ةقاط نم يملاعلا جاتنإلا يلامجإ
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 اھتلت ،ملاعلا ىوتسم ىلع ةیویحلا ءابرھكلا نم جتنم ربكأك اھعقوم ىلع نیصلا تظفاح

 نم نابایلاو ،ةدحتملا ةكلمملاو ،دنھلاو ،ایناملأو ،لیزاربلا نم لك تناك امنیب ،ةدحتملا تایالولا

 ةقاطلا جاتنإ يف ةیمیلقإلا اھتدایر ةیبروألا لودلا تلصاوو ،ةیویحلا ءابرھكلل نیسیئرلا نیجتنملا

 ةیبوروألا لودلا ربكأ نم ایناملأ دعت كلذ عمو ،2018 ماع لالخ طاو اغیغ 42 ةردقب ةیویحلا

 51 يلاوح ىلإ اھجاتنإ عفتراو ،"يویحلا زاغلا نم يساسأ لكشب" ةیویحلا ءابرھكللً اجاتنإ

 .ةعاس/طاواریت

 ،طاواغیغ 7.7 ىلإ لصتل ،%30 ةبسنب ةیویحلا ةقاطلا نم ةدحتملا ةكلمملا جاتنإ داز

 عفتریل ،محفلا نم ًالدب دروتسملا ةیویحلا ةلتكلا دوقو مادختسا ىلإ لوألا ماقملا يف كلذ عجریو

 .ةعاس/طاواریت 38.6 ىلإ ةقاطلا نم اھجاتنإ

 مھاس امم ،طاواغیغ 17.8 ىلإ عفترتل ،٪21 ةبسنب نیصلا يف ةیویحلا ةقاطلا ةعس تداز

 ماع يف ةعاس/طاواریت 91 وحن ىلإ لصتلو ،% 14 ةبسنب ةیویحلا ةقاطلا نم اھجاتنإ عفر يف

 10.2 ىلإ لصتل ،%16 ةبسنب دنھلا يف ةیویحلا ةقاطلل ةیجاتنإلا ةعسلا تداز امك .2018

 تاعس يلامجإ داز امك  .ةعاس/طاواریت 50 وحن ىلإ لصیل %4 ةبسنب اھجاتنإ عفتراو ،طاواغیغ

 ةدایزبو ،ةعاس/طاواریت 29 ىلإ اھجاتنإ دادزیو ،طاواغیغ 4 وحن ىلإ لصیل ،%11 ةبسنب نابایلا

 .2017 ماع نع % 25 ىلإ لصت

 لقنلا عاطقو ةددجتملا تاقاطلا .3.4

 ةبــسن تداز دقف ،يروفحألا دوقولا ىلع يــسیئر لكــشب دمتعی يذلاو ،لقنلا لاجم يف امأ

 نم دحلا دوھجب ریبك دح ىلإ ةعوفدم ،2017 ماع نع فیفط لكــشب ةددجتملا تاقاطلا مادختــسا

 لزیدلاو ،لوناثیإلا ةـــصاخو ،لئاـــسلا يویحلا دوقولا لثمو ،٪ 3.3 ىلإ لـــصتل ،ءاوھلا ثولت

 تارایـسلا راـشتنا ةدایزل ةدیج صرف كانھ تناك ھنأ امك .ةبـسنلا كلت نم مظعألا ةبـسنلا يویحلا

 ةنراقم % 63 ةبـسنب ةیئابرھكلا باكرلا تارایـس مادختـسا ةبـسن تداز ثیح ،"EVs" ةیئابرھكلا

 .ةیئابرھكلا تالفاحلا لیطاسأ مادختسا ىلع لودلا نم دیزم تدمتعا امك ،2017 ماعب
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 ماـعب ةـنراـقم 2018 ماـع يف اـًبیرقت ٪7 ةـبــــسنب يویحلا لوناـثیإلا نم يملاـعلا جاـتنإلا داز

 يویحلا دوقولا مادختـسا يف ومنلا لازی الو ،٪5 ةبـسنب يویحلا لزیدلا جاتنإ عفترا امنیب ،2017

 ایاــضق نم اھریغو ،ھجاتنإل ةیلوألا داوملاب ةقلعتملا تاــسایــسلا يف نیقیلا مدع ببــسب اًدیقم لقنلل

 لثم ةفلتخملا تاعاطقلل دوقولا جتنت نأ نكمی يتلا ةدیدجلا تاینقتلا يف ءيطبلا مدقتلاو ،ةمادتـسالا

  .ناریطلا عاطق

 تاثاعبنالاو ةددجتملا تاقاطلا .4.4

 يناث تاثاعبنا تایمك ضفخ يف ریبك لكـشب لقنلا لئاـسو ةبرھك ةدایز دعاـست نأ نكمملا نم

 جاتنإ يف ةددجتملا تاقاطلا مھاـست يتلا لودلا يف ةـصاخ ،لقنلا عاطقب ةطبترملا نوبركلا دیـسكأ

 مادختـــسا يف ةیجیردت تادایز لودلا ضعب تدھـــش ،كلذ ىلإ ةفاـــضإلاب ،اھب ةیئابرھكلا ةقاطلا

 .دوقوك نیجوردیھلا

 عجریو ءابرھكلا دیلوت نع ةجتانلا تاثاعبنالا يفً اـــسوملمً اـــضافخنا لودلا ضعب تققح

 ةـیبوروألا لودـلا يف تاـثاـعبنالا نأ دـجنف ،ةددـجتملا تاـقاـطلا ىلع داـمتعالا ىلإ اـیئزج كـلذ

 ىلع ثلاثلا ماعلا ىلع اھتاثاعبنا ضفخ ایلارتـسأ تلـصاوو ،2018 ماع يف ٪5 ةبـسنب تـضفخنا

 .يلاوتلا

 ةقاطلا دیلوت نع ةجتانلا ةدحتملا تایالولا يف نوبركلا دیــــسكأ يناث تاثاعبنا تــــضفخنا

 ةءاـفك يف تاـنیــــسحتلا ىلإ اـًیئزج كـلذ ىزعیو ،2018و 2005 يماـع نیب اـًبیرقت ٪30 ةـبــــسنب

 .حایرلا ةقاط نم امیس ال ،ةددجتملا رداصملا نم ءابرھكلا جاتنإ ةدایزو ،ةقاطلا مادختسا

 تاقاطلا نم ءابرھكلا جاتنإب قلعتی امیف ،ملاعلا ىوتــــسم ىلع تازاجنإلا نم دیدعلا كانھ

 نم % 20 ةبــسن ایلارتــسا يف ةرم لوأل اھجاتنإ ةبــسن تزواجت دقف ،2018 ماع لالخ ةددجتملا

 نم % 100 ةبــــسنب ةیئابرھكلا ةقاطلا جتنت اكیراتــــسوك نأ نیح يف ،ةدلوتملا ءابرھكلا يلامجإ

 .ماعلا رادم ىلع ةددجتملا تاقاطلا
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 اھكالھتـــسا فـــصن نم رثكأ لاغتربلا تدمتـــسا دقف ،ابوروأ ةقطنم لود دیعـــص ىلعو 

 يف ءابرھكلا جاتنإ يف ةددجتملا تاقاطلا تمھاــــسو ،ةددجتم رداــــصم نم 2018 ماعل ءابرھكلل

 اـمك .ةـیرحبلا حاـیرلا ةـقاـط نم % 8و ،ةـیربلا حاـیرلا ةـقاـط نم % 9.1 بــــسنب ةدـحتملا ةـكلمملا

 نم ءاـبرھكلا جاـتنإ يلاـمجإ نم ٪15 نم رثكأ دـیلوتب ىلوألا ةرملل يبوروألا داـحتالا لود تـماـق

 نم ءابرھكللً اجاتنإ لود رــشع ىلعا ةمئاق )24-2( لكــشلا نیبی .ةیــسمــشلا ةقاطلاو حایرلا ةقاط

  .2018 ماعل ةددجتملا تاقاطلا

 )24-2( لكشلا

 2018 ماعل ةددجتملا تاقاطلا نم ءابرھكللً اجاتنإ لود رشع ىلعا ةمئاق
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 ةیبرعلا لودلا يف ةددجتملا تاقاطلا .5.4

 2018 ماـع ةـیاـھنب ةـیبرعلا لودـلا يف "ةـیمكارتلا" ةـبكرملا ةددـجتملا تاـقاـطلا تاردـق تـغلب

 نم % 0.72 يلاوح ةبــسنبو ،2017 ماع نع % 8 وحن تغلب ةدایزب ،طاواغیم 16591 يلاوح

 ،ةددجتملا تاقاطلا نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجا )25-2( لكــــشلا نیبی .ةیملاعلا تاقاطلا يلامجإ

 يلاـمجإ )14-2( لودـجلا نیبی اـمك ،2018 ماـعل ةـیبرعلا لودـلا ىوتــــسم ىلع اـھعزوت بــــسنو

 لودـلا يف ةـبكرملا تاـقاـطلا يلاـمجإ غلب دـقو اذـھ .ةـیبرعلا لودـلا يف ةدـیــــشملا ةددـجتملا تاـقاـطلا

 ریغ لودلا يف طاواغیم 6460 يلاوح غلب امنیب ،طاو اغیم 10491 كباوأ ةمظنم يف ءاــــضعألا

 .كباوأ ةمظنم يف ءاضعألا

 )25-2( لكشلا

  اھعزوت بسنو ،ةددجتملا تاقاطلا نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجا

 2018 ماعل ةیبرعلا لودلا ىوتسم ىلع
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تارامالا  
596 
3.52%  

نیرحبلا  
6 
0.04%  

سنوت  
358 
2.11% رئازجلا   

673 
3.97%  

ةیدوعسلا  
142 
0.84%  

قارعلا  
2311 
13.63%  

ایروس  
1503 

8.87%  

رطق  
43 
0.25% تیوكلا   

41 
0.24%  

ایبیل  
5 
0.03%  

رصم  
4813 
28.39%  

ندرألا  
1071 

6.32%  

ایناتیروم  
186 
1.10%  

نامع  
8 
0.05%  

برغملا  
2566 
15.14%  

نیطسلف  
36 
0.21%  

نانبل  
307 
1.81%  

نادوسلا  
2136 
12.60%  

نمیلا  
150 
0.88%  

)طاواغیم( جاتنإلا  
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 )14-2( لودجلا

 2018 ماعل ةددجتملا تاقاطلا نم ةیبرعلا لودلا جاتنإ يلامجإ

 2018 يف ةجتنملا ةددجتملا تاقاطلا يلامجإ ةلودلا
 )طاو اغیم(

 596 ةدحتملا ةیبرعلا تارامالا ةلود

 6 نیرحبلا ةلود

 358 سنوت ةلود

 673 ةیبعشلا ةیطارقمیدلا ةیرئازجلا ةیروھمجلا

 142 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا

 2311 قارعلا ةیروھمج

 1503 ةیروسلا ةیبرعلا ةیروھمجلا

 43 رطق ةلود

 41 تیوكلا ةلود

 5 ایبیل ةلود

 4813 ةیبرعلا رصم ةیروھمج

 10491 كباوأ ةمظنمب ءاضعألا لودلا جاتنإ يلامجإ

 1071 ةیندرألا ةكلمملا

 186 ةیناتیروملا ةیمالسإلا ةیروھمجلا

 8 نامع ةنطلس

 2566 ةیبرغملا ةكلمملا

 36 نیطسلف ةلود

 307 نانبل ةیروھمج

 2136 نادوسلا ةیروھمج

 150 ةینمیلا ةیروھمجلا

 6460 كباوأ ةمظنمب ءاضعألا ریغ لودلا يلامجإ

 16951 ةیبرعلا لودلا جاتنإ يلامجإ

 IRENA RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2018 , :ردصملا
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)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم  

 
 

34 
 

 ماع ةیاھنب ةیبرعلا لودلا ىوتـــسم ىلع لوألا زكرملا يف ةیبرعلا رـــصم ةیروھمج تلح

 ةـبــــسنبو ،طاواـغیم 4813 ةـقاـطب ةددـجتملا تاـقاـطلا نم ةـبكرملا تاـعــــسلا ثـیح نم ،2018

 ةـكلمملا اـھتلت ،ةـیبرعلا لودـلا ىوتــــسم ىلع ةـبكرملا تاـقاـطلا تاـعــــس يلاـمجإ نم 28.39%

 ةـثلاـثلا ةـبترملا يف قارعلا ةـلود تـلح مث ،% 15.14 ةـبــــسنبو طاواـغیغ 2566 ةـقاـطب ةـیبرغملا

 يلامجإ نم % 57ھتبـــسن ام ثالثلا لودلا لثمتلو ،% 13.63 ةبـــسنبو ،طاواغیم 2311 ةقاطب

 .ةیبرعلا لودلا جاتنإ
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)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم  

 
 

34 
 

 ماع ةیاھنب ةیبرعلا لودلا ىوتـــسم ىلع لوألا زكرملا يف ةیبرعلا رـــصم ةیروھمج تلح

 ةـبــــسنبو ،طاواـغیم 4813 ةـقاـطب ةددـجتملا تاـقاـطلا نم ةـبكرملا تاـعــــسلا ثـیح نم ،2018

 ةـكلمملا اـھتلت ،ةـیبرعلا لودـلا ىوتــــسم ىلع ةـبكرملا تاـقاـطلا تاـعــــس يلاـمجإ نم 28.39%

 ةـثلاـثلا ةـبترملا يف قارعلا ةـلود تـلح مث ،% 15.14 ةـبــــسنبو طاواـغیغ 2566 ةـقاـطب ةـیبرغملا

 يلامجإ نم % 57ھتبـــسن ام ثالثلا لودلا لثمتلو ،% 13.63 ةبـــسنبو ،طاواغیم 2311 ةقاطب

 .ةیبرعلا لودلا جاتنإ

 

الفصل الثا�

التطورات العامليةوالعربية
� استكشاف واحتياطي وإنتاج مصادرالطاقة

الفصل الثالث

التطورات العاملية والعربية
� الصناعات الالحقة
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   1                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

 
 الثالث  الفصل

  التطورات العالمية والعربية في
   النفطية الالحقةالصناعات 

  صناعة التكرير : أوالً 
  .  التطورات العالمية1

مليون ب/ي،  93.27حوالي  2019في نـهاـية ـعام  الـطاـقة التكريرـية في الـعالمإجـمالي  بلغ

ً مســجالً ا  2018نهاية عام  في مليون ب/ي   92.89مقابل   ـ قصــافياً    رتفاعا  ،ب/ي  ألف  375  درهـــــ

 في العالم عدد مصافي النفط العاملةإجمالي  بينما حافظ،  2018  في عامن مستواه  ــ ع%  0.4  تهونسب

في الواليات المتحدة   "فيالدلفيا"حيث تم إغالق مصــــفاتين، األولى مصــــفاة    ،مصــــفاة  637  على

األمريكية والثانية مصـفاة "باردوبيك" في جمهورية التشـيك، وتشـغيل مصـفاتين في الصـين األولى 

إجمالي تطور    1-3 الشــكليبين    .2019عام  خالل "  هينغلي"، والثانية مصــفاة  "تشــوشــان"مصــفاة  

  .2019-2011وعدد المصافي في العالم خالل الفترة  ،الطاقة التكريرية

  1-3 الشكل
  2019-2011الطاقة التكريرية وعدد المصافي في العالم خالل الفترة إجمالي تطور 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير ، المصدر: أوابك 
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   1                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

 
 الثالث  الفصل

  التطورات العالمية والعربية في
   النفطية الالحقةالصناعات 

  صناعة التكرير : أوالً 
  .  التطورات العالمية1

مليون ب/ي،  93.27حوالي  2019في نـهاـية ـعام  الـطاـقة التكريرـية في الـعالمإجـمالي  بلغ

ً مســجالً ا  2018نهاية عام  في مليون ب/ي   92.89مقابل   ـ قصــافياً    رتفاعا  ،ب/ي  ألف  375  درهـــــ

 في العالم عدد مصافي النفط العاملةإجمالي  بينما حافظ،  2018  في عامن مستواه  ــ ع%  0.4  تهونسب

في الواليات المتحدة   "فيالدلفيا"حيث تم إغالق مصــــفاتين، األولى مصــــفاة    ،مصــــفاة  637  على

األمريكية والثانية مصـفاة "باردوبيك" في جمهورية التشـيك، وتشـغيل مصـفاتين في الصـين األولى 

إجمالي تطور    1-3 الشــكليبين    .2019عام  خالل "  هينغلي"، والثانية مصــفاة  "تشــوشــان"مصــفاة  

  .2019-2011وعدد المصافي في العالم خالل الفترة  ،الطاقة التكريرية

  1-3 الشكل
  2019-2011الطاقة التكريرية وعدد المصافي في العالم خالل الفترة إجمالي تطور 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير ، المصدر: أوابك 
  

620

625

630

635

640

645

650

655

660

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

ي/الطاقة التكريرية مليون ب عدد المصافي

دد
ع

 
في

صا
الم

(
ية 

ير
كر

 الت
اقة

لط
ا

)
ب

ن 
يو

مل
ي/



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

194

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
    

   3                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

  1-3الجدول 
  حسب المناطقلي الطاقة التكريرية في العالم إجمامقارنة بين 

 2019و 2018نهاية عامي 

  )اليوم/رميل(مليون ب 

  نسبة التغير
2018/2019  

(%) 
 2018 2019  الفرق

  

 أمريكا الشمالية     21.62 21.32 (0.30) (1.39)
 أوروبا الغربية    14.24 14.24 0.00 0.00
 آسيا/المحيط الهادي     27.40 28.00 0.60 2.19

 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة     10.15 10.135 (0.015) (0.15)
 أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي     6.48 6.48 0.00 0.00
 الشرق األوسط     9.41 9.48 0.07 0.74
 أفريقيا    3.59 3.61 0.00 0.56
 االجمالي     92.89 93.27 0.375 0.40

   اً األرقام بين قوسين تعني سالب مالحظة:        

  قاعدة بيانات صناعة التكرير ، المصدر: أوابك        

 385في مصافي العالم بمقدار  ازفــ ل الحــ العامــ ة بــ ت التحويليــاإجمالي طاقات العمليارتفع  

 Fluid Catalyticع ــ از المائــ ير بالعامل الحفــ ات التكســ يــ عملــن ال مــ مل كــ ، والتي تشألف ب/ي

Cracking (FCC)ي ــــ نــــ يــــ ير الهيدروجــــ التكسات  ــــ ، وعمليCatalytic Hydrocracking ،

رة ــــ ات األزمــــ وعملي،  Catalytic Reformingاز ــــ فــــ امل الحــــ ب بالعــــ ــــ ذيــــ ات التهــــ وعملي

Isomerisation  واأللكلةAlkylation  مليون   37.695  واليــ ل حــ ث سجــ حي  ،2019ام  ــ عة  ايــ نه

  %.1.03بته ـ، ونس2018عام اية ـب/ي نهمليون  37.31ارنة بحوالي ـب/ي، مق

ــيا المحيط الهادي وأفريقيا، بينما تراجعت في كل من  جاءت الزيادة من كل من منطقتي آسـ

ــمالية وأوروبا   ــرقيةأمريكا الش ــافي.    الش ــبب إغالق المص بين إجمالي مقارنة    2-3الجدول يبين  بس

الم اطق الـع از في مـن اـمل الحـف الـع ة ـب ات التحويلـي ا  .2019و  2018في ـعامي  ـطاـقات العملـي يبين كـم

ـ طاقات العمليات التحويلية بالعامل الحفاز في مناطإجمالي توزع    3-3الـشكل  ق العالم، نهاية عام ــــ

2019 .  
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  التطورات التالية:نتيجة  2019عام  إجمالي الطاقة التكريرية في العالمالزيادة في  ت جاء

 هينغلي" في مجمع تكرير وبتروكيماويات  ي/ألف ب  400طاقتها  تشغيل مصفاة"Hengli  

 . الصينية   Dalianفي مدينة "داليان" 

 "تشغيل المرحلة األولى من مجمع تكرير وبتروكيماويات "تشيجيانغZhejiang     شرق مدينة

 . ألف ب/ي 200طاقتها التي تتكون من وحدة تقطير  Zhoushan"تشوشان" 

  ألف ب/ي من الطاقة التصميمية لمصفاة "ساسك"  35توسيع الطاقة التكريرية بمقدارSask   

 في كندا.

  ألف ب/ي 20بمقدار  "الجزائر"رفع الطاقة التكريرية لمصفاة . 

  ألف ب/ي 70مصفاة "بيجي" بطاقة تكريرية قدرها  تشغيل وحدة تقطير جديدة في. 

  ألف  335في الواليات المتحدة األمريكية طاقتها التكريرية  "فيالدلفيا"إغالق نهائي لمصفاة

 ب/ي. 

   باردوبيك "إغالق مصفاة  "Pardubice ألف ب/ي. 15طاقتها  في جمهورية التشيك 

كما يبين   .2019نهاية عام  في في مناطق العالم   التكريرية ات الطاقتوزع    2-3الشـكل يبين  

  .2019و 2018نهاية عامي مناطق العالم في  التكريرية ات طاقالإجمالي  مقارنة بين 1-3الجدول 

  2-3 الشكل
  (%)  2019 في مناطق العالم في نهاية عام التكريرية اتطاقالتوزع إجمالي 

أمريكا الشمالية
23.27%

أفريقيا
3.86%

أوروبا الشرقية 
وكومنولث الدول 

المستقلة
10.93%

أمريكا الجنوبية 
ومنطقة الكاريبي

6.98%

المحيط الهادي/آسيا
29.50%

الشرق األوسط
10.13%

أوروبا الغربية
15.33%
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  1-3الجدول 
  حسب المناطقلي الطاقة التكريرية في العالم إجمامقارنة بين 

 2019و 2018نهاية عامي 

  )اليوم/رميل(مليون ب 

  نسبة التغير
2018/2019  

(%) 
 2018 2019  الفرق

  

 أمريكا الشمالية     21.62 21.32 (0.30) (1.39)
 أوروبا الغربية    14.24 14.24 0.00 0.00
 آسيا/المحيط الهادي     27.40 28.00 0.60 2.19

 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة     10.15 10.135 (0.015) (0.15)
 أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي     6.48 6.48 0.00 0.00
 الشرق األوسط     9.41 9.48 0.07 0.74
 أفريقيا    3.59 3.61 0.00 0.56
 االجمالي     92.89 93.27 0.375 0.40

   اً األرقام بين قوسين تعني سالب مالحظة:        

  قاعدة بيانات صناعة التكرير ، المصدر: أوابك        

 385في مصافي العالم بمقدار  ازفــ ل الحــ العامــ ة بــ ت التحويليــاإجمالي طاقات العمليارتفع  

 Fluid Catalyticع ــ از المائــ ير بالعامل الحفــ ات التكســ يــ عملــن ال مــ مل كــ ، والتي تشألف ب/ي

Cracking (FCC)ي ــــ نــــ يــــ ير الهيدروجــــ التكسات  ــــ ، وعمليCatalytic Hydrocracking ،

رة ــــ ات األزمــــ وعملي،  Catalytic Reformingاز ــــ فــــ امل الحــــ ب بالعــــ ــــ ذيــــ ات التهــــ وعملي

Isomerisation  واأللكلةAlkylation  مليون   37.695  واليــ ل حــ ث سجــ حي  ،2019ام  ــ عة  ايــ نه

  %.1.03بته ـ، ونس2018عام اية ـب/ي نهمليون  37.31ارنة بحوالي ـب/ي، مق

ــيا المحيط الهادي وأفريقيا، بينما تراجعت في كل من  جاءت الزيادة من كل من منطقتي آسـ

ــمالية وأوروبا   ــرقيةأمريكا الش ــافي.    الش ــبب إغالق المص بين إجمالي مقارنة    2-3الجدول يبين  بس

الم اطق الـع از في مـن اـمل الحـف الـع ة ـب ات التحويلـي ا  .2019و  2018في ـعامي  ـطاـقات العملـي يبين كـم

ـ طاقات العمليات التحويلية بالعامل الحفاز في مناطإجمالي توزع    3-3الـشكل  ق العالم، نهاية عام ــــ

2019 .  
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بالعامل طاقات التكسير  توزع إجمالي  مقارنة بين    4-3 شكلالبين  كما ي  .2019و  2018ي  عام  نهاية

  .2019و 2018نهاية عامي على مناطق العالم  الحفاز المائع

  3-3 الجدول
   موزعة حسب مناطق العالم التكسير بالعامل الحفاز المائعجمالي طاقات عمليات إمقارنة بين 

   2019و 2018نهاية عامي 
  (مليون برميل/اليوم)

  نسبة التغير
2018/2019  

(%) 
 2018 2019 الفرق

 

 أمريكا الشمالية 6.53 6.41 (0.12) (1.84)
 أوروبا الغربية 2.12 2.12 0.00 0.00
 آسيا/المحيط الهادي 3.77 3.99 0.22 5.84
 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة 0.92 0.92 0.00 0.00
 أمريكا الجنوبية 1.31 1.31 0.00 0.00
 الشرق األوسط 0.75 0.75 0.00 0.00
 أفريقيا 0.23 0.23 0.00 0.00
 االجمالي 15.63 15.73 0.100 0.64

  قاعدة بيانات صناعة التكرير المصدر: أوابك،               

  4-3الشكل 
  ع على مناطق العالم ئسير بالعامل الحفاز المامقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التك
  2019و 2018نهاية عامي 

(%)  

  

41.8% 40.8%

13.6% 13.5%

24.1% 25.4%
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  2-3الجدول 
 موزعة في العالم *الحفازامل طاقات العمليات التحويلية بالع جماليإمقارنة بين 

   2019و 2018نهاية عامي  ،حسب المناطق 
  )وميال/رميل(مليون ب

   نسبة التغير
2018/2019  

(%) 
 2018 2019  الفرق

 

 أمريكا الشمالية     13.85 13.66  (0.19) (1.37)
 أوروبا الغربية    5.97 5.97 0.00 0.00
 آسيا/المحيط الهادي     8.82 9.36 0.58 6.12

 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة     3.07 3.065 (0.005) (0.163)
 أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي     1.80 1.80 0.00 0.00
 الشرق األوسط     2.95 2.95 0.00 0.00
 أفريقيا    0.85 0.89 0.04 4.71
1.03 0.385 37.695 137.3  االجمالي 

  واأللكلة ز واألزمرةدروجيني، والتهذيب بالعامل الحفاوالتكسير الهي، المائع تشمل عمليات التكسير بالعامل الحفاز*  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير المصدر: أوابك، 

  3-3الشكل 

  (%) 2019في مناطق العالم نهاية عام امل الحفاز توزع إجمالي طاقات العمليات التحويلية بالع 

  

ــيرـطاـقات  إجـماليارتفع  الـعاـمل الحـفاز الـمائع  عملـيات التكســ بمـقدار   2019خالل الـعام ـب

ة  100 ـــب ث ارتفع من  %،0.64ألف ب/ي ونســ ام  15.63حـي  15.73إلى  2018مليون ب/ي ـع

ــغـيل تركزت الزـيادة في .  2019ـعام  نـهاـية مليون ب/ي  ـــبب تشــ ـــيا/المحيط الـهادي بســ منطـقة آســ

 يبينمصـــفاتين في الصـــين، بينما تراجعت في أمريكا الشـــمالية بســـبب إغالق مصـــفاة فيالديلفيا.  

ــير مـقارـنة بين إجـمالي ـطاـقات عملـيات   3-3 الـجدول في مـناطق الـعالم  ـبالـعاـمل الحـفاز الـمائعالتكســ

أمريكا الشمالية
36.24%

أفريقيا
2.36%

أوروبا الشرقية 
وكومنولث الدول 

المستقلة
8.13%

 أمريكا الجنوبية
ومنطقة الكاريبي

4.78%

المحيط /آسيا
الهادي
24.83%

الشرق األوسط
7.83%

أوروبا الغربية
15.84%
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   5                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

بالعامل طاقات التكسير  توزع إجمالي  مقارنة بين    4-3 شكلالبين  كما ي  .2019و  2018ي  عام  نهاية

  .2019و 2018نهاية عامي على مناطق العالم  الحفاز المائع

  3-3 الجدول
   موزعة حسب مناطق العالم التكسير بالعامل الحفاز المائعجمالي طاقات عمليات إمقارنة بين 

   2019و 2018نهاية عامي 
  (مليون برميل/اليوم)

  نسبة التغير
2018/2019  

(%) 
 2018 2019 الفرق

 

 أمريكا الشمالية 6.53 6.41 (0.12) (1.84)
 أوروبا الغربية 2.12 2.12 0.00 0.00
 آسيا/المحيط الهادي 3.77 3.99 0.22 5.84
 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة 0.92 0.92 0.00 0.00
 أمريكا الجنوبية 1.31 1.31 0.00 0.00
 الشرق األوسط 0.75 0.75 0.00 0.00
 أفريقيا 0.23 0.23 0.00 0.00
 االجمالي 15.63 15.73 0.100 0.64

  قاعدة بيانات صناعة التكرير المصدر: أوابك،               

  4-3الشكل 
  ع على مناطق العالم ئسير بالعامل الحفاز المامقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التك
  2019و 2018نهاية عامي 

(%)  

  

41.8% 40.8%

13.6% 13.5%

24.1% 25.4%

5.9% 5.8%
8.4% 8.3%
4.8% 4.8%
1.5% 1.5%
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

198

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
    

   7                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

الي ـطاـقات  أـما از واألزمرةإجـم اـمل الحـف الـع ات التـهذـيب ـب ة عملـي د  واأللكـل في ـعام  ارتفعفـق

عام نهاية  في  مليون ب/ي  14.36%، حيث ارتفع من  0.55، ونســـبة  ب/ي ألف  79  بمقدار  2019

ام  14.44إلى  2018 ة ـع اـي ات  5-3 الـجدول يبين .2019مليون ب/ي نـه اـق الي ـط ة بين إجـم ارـن مـق

ــب  واأللكلة  التهذيب بالعامل الحفاز واألزمرةعمليات    2018ي  عام  نهايةمناطق العالم  موزعة حس

ـــكلالبين  كـما ي  .2019و ـبالـعاـمل الحـفاز  التـهذـيب عملـيات ـطاـقات توزع إجـمالي مـقارـنة بين    6-3 شــ

  .2019 و 2018نهاية عامي على مناطق العالم  واألزمرة

  5-3 الجدول
  حسب مناطق العالم موزعة واأللكلة التهذيب بالعامل الحفاز واألزمرةمقارنة بين اجمالي طاقات عمليات 

  2019 و 2018نهاية عامي 
  برميل/اليوم)(مليون  

  نسبة التغير
2018/2019  

(%) 
  2018 2019 الفرق

(1.44) (0.068) 4.8 20  أمريكا الشمالية    4.87 
 أوروبا الغربية    2.51 2.51 0.00 0.00
 آسيا/المحيط الهادي    3.34 3.492 0.152 4.55

 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة     1.61 1.605 (0.005) (0.311)
 أمريكا الجنوبية    0.35 0.35 0.00 0.00
 الشرق األوسط    1.16 1.16 0.00 0.00
 أفريقيا    0.52 0.52 0.00 0.00
0.55 0.08 14. 44  االجمالي    14.36 

   قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك           
  6-3الشكل 

  على مناطق العالم واأللكلة واألزمرةمقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التهذيب بالعامل الحفاز 
  (%) 2019 و 2018نهاية عامي 

33.9% 33.3%

17.5% 17.4%

23.2% 24.5%

11.2% 10.8%
2.4% 2.4%
8.1% 8.1%
3.6% 3.6%
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   6                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

ـــجلكـما  ــير    عملـيات  إجـمالي ـطاـقات  ســ ألف ب/ي   206 ارتـفاـعاً ـقدره  الهـيدروجينيالتكســ

ــب ـعام في مليون ب/ي  7.53إلى   2018مليون ب/ي ـعام   7.32حـيث ارتفع من  %،2.81  ـتهونســ

ــير مـقارـنة بين إجـمالي ـطاـقات عملـيات  4-3 الـجدول يبين .2019 في مـناطق  الهـيدروجينيالتكســ

ــكلالبين  كما ي  .2019و  2018ي  عام  نهايةالعالم   عمليات  طاقات إجمالي   توزع  مقارنة بين  5-3 شـ

  .2019و 2018نهاية عامي  على مناطق العالم الهيدروجينيالتكسير 
  4-3 الجدول

   موزعة حسب مناطق العالم التكسير الهيدروجينيجمالي طاقات عمليات إمقارنة بين 
   2019و 2018نهاية عامي 

  (مليون برميل/اليوم)
  نسبة التغير

2018/2019  
(%) 

  2018 2019 الفرق

 أمريكا الشمالية    2.45 2.45 0.00 0.00
 أوروبا الغربية    1.34 1.34 0.00 0.00
9.71 660.1  آسيا/المحيط الهادي    1.71 1.88 
 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة     0.54 0.54 0.00 0.00
 أمريكا الجنوبية    0.14 0.14 0.00 0.00
 الشرق األوسط    1.04 1.04 0.00 0.00
 أفريقيا    0.10 0.14 0.04 40.00

12.8  0. 062  37.5  االجمالي    7.32 
  قاعدة بيانات صناعة التكرير المصدر: أوابك،          

  5-3الشكل 

   مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التكسير الهيدروجيني على مناطق العالم
  (%) 2019 و 2018نهاية عامي 

33.5% 32.6%

18.3% 17.8%

23.4% 25.0%

7.4% 7.2%
1.9% 1.9%

14.2% 13.8%

1.4% 1.9%
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   7                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

الي ـطاـقات  أـما از واألزمرةإجـم اـمل الحـف الـع ات التـهذـيب ـب ة عملـي د  واأللكـل في ـعام  ارتفعفـق

عام نهاية  في  مليون ب/ي  14.36%، حيث ارتفع من  0.55، ونســـبة  ب/ي ألف  79  بمقدار  2019

ام  14.44إلى  2018 ة ـع اـي ات  5-3 الـجدول يبين .2019مليون ب/ي نـه اـق الي ـط ة بين إجـم ارـن مـق

ــب  واأللكلة  التهذيب بالعامل الحفاز واألزمرةعمليات    2018ي  عام  نهايةمناطق العالم  موزعة حس

ـــكلالبين  كـما ي  .2019و ـبالـعاـمل الحـفاز  التـهذـيب عملـيات ـطاـقات توزع إجـمالي مـقارـنة بين    6-3 شــ

  .2019 و 2018نهاية عامي على مناطق العالم  واألزمرة

  5-3 الجدول
  حسب مناطق العالم موزعة واأللكلة التهذيب بالعامل الحفاز واألزمرةمقارنة بين اجمالي طاقات عمليات 

  2019 و 2018نهاية عامي 
  برميل/اليوم)(مليون  

  نسبة التغير
2018/2019  

(%) 
  2018 2019 الفرق

(1.44) (0.068) 4.8 20  أمريكا الشمالية    4.87 
 أوروبا الغربية    2.51 2.51 0.00 0.00
 آسيا/المحيط الهادي    3.34 3.492 0.152 4.55

 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة     1.61 1.605 (0.005) (0.311)
 أمريكا الجنوبية    0.35 0.35 0.00 0.00
 الشرق األوسط    1.16 1.16 0.00 0.00
 أفريقيا    0.52 0.52 0.00 0.00
0.55 0.08 14. 44  االجمالي    14.36 

   قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك           
  6-3الشكل 

  على مناطق العالم واأللكلة واألزمرةمقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التهذيب بالعامل الحفاز 
  (%) 2019 و 2018نهاية عامي 

33.9% 33.3%

17.5% 17.4%

23.2% 24.5%

11.2% 10.8%
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   9                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

ــ إجمالي ط سجلكما   ألف ب/ي  513ارتفاعاً بمقدار   اقات عمليات المعالجة الهيدروجينيةـــ

ــبة   مليون ب/ي في   49.00إلى   2018في عام    مليون ب/ي  48.49%، حيث ارتفع من 1.06ونسـ

موزـعة ـطاـقات عملـيات المـعالـجة الهـيدروجينـية   إجـماليبين  مـقارـنة 7-3الـجدول  يبين.  2019ـعام 

إجمالي توزع  مقارنة بين    8-3الشــكل   كما يبين  .2019 و  2018  ينهاية عاملعالم ا  مناطقحســب 

  .2019و 2018ي عاملعالم نهاية اطاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية على مناطق 

   7-3الجدول 
    مناطق العالم حسب طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية موزعة جماليإمقارنة بين 

  2019 و 2018في نهاية عامي 
  (مليون برميل/اليوم) 

  نسبة التغير
2018/2019  

(%) 
  2018 2019 الفرق

 أمريكا الشمالية     15.77 15.65 (0.123) (0.78)
 أوروبا الغربية    9.86 9.86 0.00 0.00
 آسيا/المحيط الهادي     12.78 13.34 0.57 4.43
 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة     4.31 4.325 0.015 0.35
 أمريكا الجنوبية    1.55 1.55 0.00 0.00
 الشرق األوسط     3.27 3.27 0.00 0.00
5.79 0.05 051.0  أفريقيا    0.95 
1.06 00.51  049.0  جمالي   اإل  48.49 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير المصدر: أوابك،           

  8-3الشكل 
   لى مناطق العالمع المعالجة الهيدروجينيةمقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات 

  (%) 2019 و 2018نهاية عامي 

32.5% 31.9%

20.3% 20.1%

26.3% 27.2%
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   8                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

ً  لــ د سجــ ، فقوكسر اللزوجة  مــــ ات التفحيــ عمليإجمالي طاقات  ص ــ ا يخــ وفيم دره  ــ ق  ارتفاعا

مقابل   مليون ب/ي  9.43إلى   2019%، حيث وصـل نهاية عام  2.89ه  ــــــ ونسـبت  ي،/ألف ب   265

التفحيم طاقات عمليات    مقارنة بين إجمالي  6-3دول  ـالجيبين  .  2018اية عام  ـنه  مليون ب/ي  9.17

ـ الشــكيبين  و  .2019  و  2018ي  في مناطق العالم، نهاية عام وكســر اللزوجة بين   مقارنة  7-3ل ـــــ

   .2019و 2018نهاية عامي  عمليات التفحيم وكسر اللزوجة طاقات إجمالي توزع 

  6-3الجدول 
 موزعة حسب المناطق طاقات عمليات التفحيم وكسر اللزوجة في العالم ماليإجمقارنة بين 

   2019و 2018في نهاية عامي  
  (مليون برميل/اليوم) 

  نسبة التغير
2018/2019  

(%) 
  2018 2019 الفرق

 أمريكا الشمالية 3.01 3.04 0.032 1.06
 أوروبا الغربية 1.70 1.70 0.00 0.00
 آسيا/المحيط الهادي 1.89 2.07 0.18 9.52
 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة 0.88 0.90 0.028 3.20
 أمريكا الجنوبية 0.69 0.69 0.00 0.00
 األوسطالشرق  0.87 0.87 0.00 0.00

 أفريقيا 0.13 0.155 0.025 19.23
2.89 50.26  االجمالي 9.17 9.43 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير المصدر: أوابك،                

  7-3الشكل 
   على مناطق العالم التفحيم وكسر اللزوجةمقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات 

  (%) 2019 و 2018نهاية عامي 
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18.5% 18.0%

20.6% 21.9%

9.5% 9.6%
7.5% 7.3%
9.5% 9.2%

1.4% 1.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2018 2019

أفريقيا

الشرق األوسط

أمريكا الجنوبية

أوروبا الشرقية وكومنولث الدول 
المستقلة

المحيط الهادي/آسيا

أوروبا الغربية

أمريكا الشمالية



الفصل الثالث

201

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
    

   9                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

ــ إجمالي ط سجلكما   ألف ب/ي  513ارتفاعاً بمقدار   اقات عمليات المعالجة الهيدروجينيةـــ

ــبة   مليون ب/ي في   49.00إلى   2018في عام    مليون ب/ي  48.49%، حيث ارتفع من 1.06ونسـ

موزـعة ـطاـقات عملـيات المـعالـجة الهـيدروجينـية   إجـماليبين  مـقارـنة 7-3الـجدول  يبين.  2019ـعام 

إجمالي توزع  مقارنة بين    8-3الشــكل   كما يبين  .2019 و  2018  ينهاية عاملعالم ا  مناطقحســب 

  .2019و 2018ي عاملعالم نهاية اطاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية على مناطق 

   7-3الجدول 
    مناطق العالم حسب طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية موزعة جماليإمقارنة بين 

  2019 و 2018في نهاية عامي 
  (مليون برميل/اليوم) 

  نسبة التغير
2018/2019  

(%) 
  2018 2019 الفرق

 أمريكا الشمالية     15.77 15.65 (0.123) (0.78)
 أوروبا الغربية    9.86 9.86 0.00 0.00
 آسيا/المحيط الهادي     12.78 13.34 0.57 4.43
 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة     4.31 4.325 0.015 0.35
 أمريكا الجنوبية    1.55 1.55 0.00 0.00
 الشرق األوسط     3.27 3.27 0.00 0.00
5.79 0.05 051.0  أفريقيا    0.95 
1.06 00.51  049.0  جمالي   اإل  48.49 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير المصدر: أوابك،           

  8-3الشكل 
   لى مناطق العالمع المعالجة الهيدروجينيةمقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات 

  (%) 2019 و 2018نهاية عامي 
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على موافقة تنفيذ   BPCLحصــلت "شــركة بترول بهارات الوطنية الهندية المحدودة" كما 

بوالية   Golaghat  "والغات ج"في مقاطعة     Numaligarhمشروع تطوير مصفاة "نوماليغاره "  

، ألف ب/ي   180إلى   60. يتضـمن المشـروع رفع الطاقة التكريرية للمصـفاة من Assam  "أسـام"

ألف ب/ي، ووحدة تقطير فراغي   120وحدة تقطير جوي طاقتها   تتكون منوإنشــاء وحدات جديدة 

ا  اقتـه ا  80ـط اقتـه ا ـط افـث ة للـن دروجيـن ة هـي الـج دة مـع ب  20ألف ب/ي ووـح ذـي دة تـه ألف ب/ي، ووـح

ــيط الم ألف  7ألف ب/ي، ووحدة أزمرة طاقتها    12.3طاقتها   CCRتمر  ـســـ بالعامل الحفاز بالتنشــ

ألف ب/ي، ووحدة تكســير هيدروجيني طاقتها   58زل طاقتها  ب/ي. ووحدة معالجة هيدروجينة للدي

 15.16ألف ب/ي، ووحدة نزع أـسلفتينات بالمذيب طاقتها    23ألف ب/ي، ووحدة تفحيم طاقتها    40

مع   متوافقةمواصـفات  قدرة المصـفاة على إنتاج مشـتقات ب  يهدف المشـروع إلى تحسـينألف ب/ي. 

  ".6-يورو" ةاألوروبيالمواصفات القياسية 

جينية للديزل ودريمن جهة أخرى اليزال العمل قائما في مشــــروع إنشــــاء وحدة معالجة ه

 Bathendaبمنطقة "باثيندا"    Guru Gobindألف ب/ي في مـصفاة "غورو غوبيند"    38طاقتها  

شـمال والية بنجاب الهندية. يأتي إنشـاء هذه الوحدة في إطار مشـروع تطوير المصـفاة لتمكينها من 

ــية األوروبية "يوروتلب ــفات القياس "، إضــافة 6-ية متطلبات معايير الوقود النظيف المعادلة للمواص

ألف ب/ي. ويتوقع البدء بتشــغيل المشــروع   220إلى   150إلى رفع الطاقة التكريرية للمصــفاة من  

  . 2020في عام 

ــلت  ــة"كما حص ــس موافقة  على  .Indian Oil Corp. Ltd "المحدودة  يةالهند  النفط  مؤس

ألف ب/ي في   274طاقتها    Koyali  "كويالي"وزارة البيئة الهندية لتنفيذ مشــروع تطوير مصــفاة  

يهدف المشــروع إلى .  2020والية كوجارات، ويتوقع تشــغيل المشــروع في الربع الثاني من عام  

  ".6-يورو" ةاألوروبي المواصفات القياسيةتحسين مواصفات المنتجات بما يتوافق مع 

للحصول  ،  McDermottماكديرموت"  "عقداً مع  شركة    وقعت "مؤسسة النفط الهندية" كما  

التكنولوجيا والتصاميم الهندسية األساسية، وتوريد المعدات لمشروع إنشاء وحدة تكسير بالعامل    على

 " هريانا " في منطقة  Panipatفي مجمع تكرير وبتروكيماويات "بانيبات"  FCCالحفاز المائع  

Haryana ،  شمال نيودلهي، وذلك في إطار مشروع تطوير أداء المجمع ورفع الطاقة التكريرية

  ألف ب/ي.  500للمصفاة إلى 

ــركة" وقعت  ،من جهة أخرى ــتانبترول هندو شــ ــركاً مع عقد   HPCL "المحدودة  ســ  ةشــ

ــن وتوبرو المحدودة" ــاء لتقديم    .Larsen & Toubro Ltd "الرسـ ــية واإلنشـ ــاميم الهندسـ التصـ
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معظم مناطق العالم نحو تنفيذ مـشاريع توجه    2019خالل عام    ـصناعة تكرير النفط ـشهدت 

ــافي الـقائـمة من تلبـية متطلـبات قرار المنظـمة البحرـية الـعالمـية  الـخاص بخفض    IMOتمكين المصــ

% وزناً بحلول األول 0.5% إلى 3.5الحد األقصــى المســموح لنســبة الكبريت في وقود الســفن من  

ــافي النفط تعظيم التـكاـمل بعالوة على ،  2020من يـناير/ـكانون الـثاني   ين عملـيات التكرير في مصــ

  .العمليات التحويلية الالحقة طاقة التوسع فيوتحسين كفاءة اإلنتاج من خالل القائمة، 

ا يلي اـعة تكرير النفط في مـناطق الـعالم فيـم ـــن  خالل ـعام واـلدول العربـية أهم تطورات صــ

  وأهداف هذه التطورات.مع اإلشارة إلى أسباب  2019

    المحيط الهادي: آسيا 1-1

 Petroleum Corp. Ltd.  Chennaiأعلنت مؤـسـسة بترول تـشيناي المحدودة ،في الهند

ــة النفط الهندية المحدودة  عن تعاقدها مع شـــركة   .Indian Oil Corp. Ltdالمنبثقة عن مؤســـسـ

ألف   50التكنولوجيا لوحدة تفحيم مؤجل طاقتها  للحصــول على  CLG"  شــيفرون لوماس غلوبال"

ـــفاة "ـكاوفري"   ــاؤـها في   180ـطاقتـها التكريرـية    Cauveryب/ي في مصــ ألف ب/ي المقرر إنشــ

 الهندية.  Tamilnadu "تاميلنادو"بوالية  Nagapattinam "ناغاباتينام"منطقة 

   .Bharat Petroleum Corp. Ltd"المحدودةوقعت "مؤسسة بترول بهارات الوطنية  كما  

التكنولوجيا والتصاميم الهندسية   للحصول على، CLG "تشيفرون لوماس غلوبال"عقداً مع شركة 

بوالية مهاراشترا   "مومباي"لوحدة تكسير هيدروجيني ومجمع إنتاج زيوت تزييت أساس في مصفاة  

Maharashtra ألف ب/ي.  240دية، طاقتها التكريرية الهن  

اءيذكر أن  يتـضمن  الذي  "مومباي"  تطوير مـصفاةقائمة في مـشروع  ال تزال    أعمال اإلنـش

 ،وهي وـحدة المـعالـجة الهـيدروجينـية للـنافـثا ، بعض الوـحدات الـقائـمة  تطويرو، رفع الـطاـقة التكريرـية

ــتمر  ،ووـحدة األزمرة ــيط المســ ، ووـحدة نزع CCRووـحدة التـهذـيب ـبالـعاـمل الحـفاز بطريـقة التنشــ

ــير بالـعامل الحـفاز الـمائع بطريـقة   ، ووحدة Prim-Gالكبريت من الـغازولين المنتج من وحدة التكســ

ــافة وحدات جديدةالمـعالـجة الهـيدروجينـية لـلديزل ــروع إضــ ــمن المشــ وحدة إنـتاج   هي، . كـما يتضــ

ـ ال ــترجاع  ر لزوجةهيدروجين، ووحدة كـس ــتبدال وحدة توليد ،  بروبيلينال، ووحدة اس عالوة على اس

ــترك   39طاقتـها  ،الـطاقة الكهربائـية بالطريـقة الحرارية ميـغاوات بأخرى تعـمل بطريـقة التولـيد المشــ

   .ميغاوات  81طاقتها  Co-Generation Combined cycleبالدورة المدمجة 
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على موافقة تنفيذ   BPCLحصــلت "شــركة بترول بهارات الوطنية الهندية المحدودة" كما 

بوالية   Golaghat  "والغات ج"في مقاطعة     Numaligarhمشروع تطوير مصفاة "نوماليغاره "  

، ألف ب/ي   180إلى   60. يتضـمن المشـروع رفع الطاقة التكريرية للمصـفاة من Assam  "أسـام"

ألف ب/ي، ووحدة تقطير فراغي   120وحدة تقطير جوي طاقتها   تتكون منوإنشــاء وحدات جديدة 

ا  اقتـه ا  80ـط اقتـه ا ـط افـث ة للـن دروجيـن ة هـي الـج دة مـع ب  20ألف ب/ي ووـح ذـي دة تـه ألف ب/ي، ووـح

ــيط الم ألف  7ألف ب/ي، ووحدة أزمرة طاقتها    12.3طاقتها   CCRتمر  ـســـ بالعامل الحفاز بالتنشــ

ألف ب/ي، ووحدة تكســير هيدروجيني طاقتها   58زل طاقتها  ب/ي. ووحدة معالجة هيدروجينة للدي

 15.16ألف ب/ي، ووحدة نزع أـسلفتينات بالمذيب طاقتها    23ألف ب/ي، ووحدة تفحيم طاقتها    40

مع   متوافقةمواصـفات  قدرة المصـفاة على إنتاج مشـتقات ب  يهدف المشـروع إلى تحسـينألف ب/ي. 

  ".6-يورو" ةاألوروبيالمواصفات القياسية 

جينية للديزل ودريمن جهة أخرى اليزال العمل قائما في مشــــروع إنشــــاء وحدة معالجة ه

 Bathendaبمنطقة "باثيندا"    Guru Gobindألف ب/ي في مـصفاة "غورو غوبيند"    38طاقتها  

شـمال والية بنجاب الهندية. يأتي إنشـاء هذه الوحدة في إطار مشـروع تطوير المصـفاة لتمكينها من 

ــية األوروبية "يوروتلب ــفات القياس "، إضــافة 6-ية متطلبات معايير الوقود النظيف المعادلة للمواص

ألف ب/ي. ويتوقع البدء بتشــغيل المشــروع   220إلى   150إلى رفع الطاقة التكريرية للمصــفاة من  

  . 2020في عام 

ــلت  ــة"كما حص ــس موافقة  على  .Indian Oil Corp. Ltd "المحدودة  يةالهند  النفط  مؤس

ألف ب/ي في   274طاقتها    Koyali  "كويالي"وزارة البيئة الهندية لتنفيذ مشــروع تطوير مصــفاة  

يهدف المشــروع إلى .  2020والية كوجارات، ويتوقع تشــغيل المشــروع في الربع الثاني من عام  

  ".6-يورو" ةاألوروبي المواصفات القياسيةتحسين مواصفات المنتجات بما يتوافق مع 

للحصول  ،  McDermottماكديرموت"  "عقداً مع  شركة    وقعت "مؤسسة النفط الهندية" كما  

التكنولوجيا والتصاميم الهندسية األساسية، وتوريد المعدات لمشروع إنشاء وحدة تكسير بالعامل    على

 " هريانا " في منطقة  Panipatفي مجمع تكرير وبتروكيماويات "بانيبات"  FCCالحفاز المائع  

Haryana ،  شمال نيودلهي، وذلك في إطار مشروع تطوير أداء المجمع ورفع الطاقة التكريرية

  ألف ب/ي.  500للمصفاة إلى 

ــركة" وقعت  ،من جهة أخرى ــتانبترول هندو شــ ــركاً مع عقد   HPCL "المحدودة  ســ  ةشــ

ــن وتوبرو المحدودة" ــاء لتقديم    .Larsen & Toubro Ltd "الرسـ ــية واإلنشـ ــاميم الهندسـ التصـ
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بتروكيماويات في منطقة  ال تكرير والمجمع    مستمرة فيأعمال اإلنشاء    التزال  ،من جهة أخرى

مؤسسة بترول  "، وهو شركة مشتركة بين Rajasthan "راجاسثان"بوالية  Barmer ""بارمر

تبلغ الطاقة . % 26%، والحكومة الهندية بنسبة 74بحصة   HPCL"المحدودة الوطنية هندوستان

وستكرر النفط   .مليار دوالر أمريكي  6.8بكلفة إجمالية قدرها  ألف ب/ي، 200التكريرية للمصفاة 

بينما تحصل على النصف اآلخر من النفط العربي   ،المنتج في حقول "بارمر" بمقدار نصف طاقتها

  .2022ويتوقع البدء بتشغيل المشروع نهاية عام المستورد. 

تقطير فراغي وحدة ب/ي، وألف  200وحدة تقطير جوي طاقتها من   "بارمر" مجمع تكوني

أزمرة  وحدة ألف ب/ي، و 32نافثا طاقتها معالجة هيدروجينية للألف ب/ي، ووحدة  100طاقتها 

ب/ي،  ألف    12ووحدة تهذيب بالعامل الحفاز بطريقة التنشيط المستمر طاقتها    ،ب/يآالف    8طاقتها  

  FCCبالعامل الحفاز المائع  ألف ب/ي، ووحدة تكسير    82للديزل طاقتها    معالجة هيدروجينيةووحدة  

ووحدة معالجة هيدروجينة لزيت   ،ألف ب/ي  48ووحدة تفحيم مؤجل طاقتها    ألف ب/ي.  58طاقتها  

إضافة إلى   ،طن/اليوم 199ووحدة استرجاع كبريت طاقتها ألف ب/ي،  70الغاز الفراغي طاقتها 

  مجموعة من وحدات إنتاج البتروكيماويات والوحدات المساندة.

 Zhejiangأعلنت شركة بترول وكيماويات "تشيجيانغ" المحدودة  ،في الصين

Petroleum & Chemical Co. Ltd.    عن بدء اإلنتاج التجاري في المرحلة األولى من مجمع

التي تتكون من وحدة تقطير    Zhoushanتكرير وبتروكيماويات "تشيجيانغ" شرق مدينة "تشوشان"  

ألف ب/ي مع وحدات مساندة، ويتوقع تشغيل المرحلة الثانية التي تتكون من وحدة   200طاقتها 

  . 2021ن وحدات البتروكيماويات في منتصف عام  ألف ب/ي مع عدد م 200تقطير أخرى طاقتها 

مذكرة تفاهم مع الحكومة الصينية  قد أعلنت عن توقيع شركة أرامكو السعودية يذكر أن 

مليون   319بقيمة  "تشيجيانغ "% من قيمة مشروع مجمع تكرير وبتروكيماويات 9لشراء حصة 

  دوالر أمريكي. 

 & Hengli Petrochemical"ي نغلي ه" ركة تكرير وبتروكيماويات شكما أعلنت 

Refining Co., Ltd.   عن بدء اإلنتاج التجاري في المصفاة الجديدة   المملوكة للقطاع الخاص

  " داليان"في مدينة    "هينغلي "ألف ب/ي التابعة لمجمع تكرير وبتروكيماويات    400التكريرية  طاقتها  

Dalian  لياونينغ"شمال شرق مقاطعة  "Liaoning  .الصينية    

النفط والبتروكيماويات المحدودة المسؤولة عن أنشطة التكرير    شركة  أعلنت من جهة أخرى،  

انتهاء أعمال التشغيل  عن CNOOCوالبتروكيماويات لشركة نفط المغمورة الوطنية الصينية 
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مصــفاة   في إطار مشــروع تطوير ، وذلكألف ب/ي  65والتوريد لوحدة تكســير هيدروجيني طاقتها 

اخ"  يهدف المـشروع إلى رفع الطاقة التكريرية للمصـفاة.  "أندرابراديش"والية  في ،  Visakh"فيـس

 المواصــفات القياســيةتحســين مواصــفات المنتجات بما يتوافق مع  و ،ب/ي ألف  300إلى   160من 

ــروع    ."5-يورو"  ةاألوروبي ــمن المشـ ــتبداليتضـ  بأخرى  القديمة ةإحدى وحدات التقطير الثالث اسـ

ــاء  ،ألف ب/ي 180ـجدـيدة ـطاقتـها  ــير هـيدروجيني لزـيت الـغاز الفراغي ـطاقتـها وإنشــ وـحدة تكســ

ة  اجـي ا  65اإلنـت ات ـباب/ي، آالف  6ألف ب/ي، ووـحدة أزمرة ـطاقتـه ــفلتيـن ـمذـيب  لووـحدة نزع أســ

ــترجاع بروبان طاقتها  وو  ،ألف ب/ي  50طاقتها   إنتاج هيدروجين ي  طن/اليوم، ووحدت  96حدة اســ

ــنة، ووحدت  113طاقة كل منهما   طن/اليوم.   360اســـترجاع كبريت طاقة كل منهما    يألف طن/السـ

ــية  تيووحد  ــاعة  540بمحلول األمين طاقة كل منهما   معالجة مياه حامضــ معالجة مياه و،  طن/الســ

ــاعة  1000طاقتها    ملوثة ــروع تطوير العديد من الوحدات   .متر مكعب في السـ ــمن المشـ كما يتضـ

  القائمة، وهي:

 من طاقتها التصميمية   % 30لهيدروجينة للنافثا بنـسبة  رفع الطاقة اإلنتاجية لوحدة المعالجة ا

  ألف ب/ي. 30.12لتصبح 

  رفع الطاقة اإلنتاجية لوحدة التهذيب بالعامل الحفاز بالتنشـيط المسـتمرCCR   30بنسـبة %

  ألف ب/ي. 20.89من طاقتها التصميمية لتصبح 

  ديزل ة لـل دروجينـي الجـة الهـي دة المـع ة لوـح اجـي ة اإلنـت ة رفع الطـاـق ـــب ا 30بنســ % من طـاقتـه

  ألف ب/ي. 57.4التصميمة لتصبح 

   وحدة التكســير بالعامل الحفاز المائع المنتجة من  لنافثا  لتطوير وحدة المعالجة الهيدروجينية

ــفات متوافقة مع  ــتقات بمواصـ ــفاة من إنتاج مشـ ــفات القائمة، بهدف  تمكين المصـ المواصـ

   .2020از المشروع في نهاية عام ويتوقع إنج .6، ويور 5األوروبية يورو  القياسية

ــروعبدء العمل في    كما أعلن عن ــاء مجمع    مشـ بتروكيماويات "راتناغيري" تكرير وإنشـ

Ratnagiri    ــتا"في والية ــفاة  ،  Maharashtra  "مهاراشـ  1.2  التكريرية  طاقتهايحتوي على مصـ

 Bharat Petroleum مشــروع مشــترك بين كل من مؤســســة بترول بهارات هو  مليون ب/ي، و

Corp.  ،  ومؤسسة بترول هندوستانHindustan Petroleum Corp.   الهنديتان، وتمتلكان حصة

% من قيمة المـشروع، والحـصة الباقية تمتلكها مناـصفة كل من ـشركة أرامكو الـسعودية، 50قدرها 

  .ك"وشركة نفط أبو ظبي الوطنية "أدنو
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بتروكيماويات في منطقة  ال تكرير والمجمع    مستمرة فيأعمال اإلنشاء    التزال  ،من جهة أخرى

مؤسسة بترول  "، وهو شركة مشتركة بين Rajasthan "راجاسثان"بوالية  Barmer ""بارمر

تبلغ الطاقة . % 26%، والحكومة الهندية بنسبة 74بحصة   HPCL"المحدودة الوطنية هندوستان

وستكرر النفط   .مليار دوالر أمريكي  6.8بكلفة إجمالية قدرها  ألف ب/ي، 200التكريرية للمصفاة 

بينما تحصل على النصف اآلخر من النفط العربي   ،المنتج في حقول "بارمر" بمقدار نصف طاقتها

  .2022ويتوقع البدء بتشغيل المشروع نهاية عام المستورد. 

تقطير فراغي وحدة ب/ي، وألف  200وحدة تقطير جوي طاقتها من   "بارمر" مجمع تكوني

أزمرة  وحدة ألف ب/ي، و 32نافثا طاقتها معالجة هيدروجينية للألف ب/ي، ووحدة  100طاقتها 

ب/ي،  ألف    12ووحدة تهذيب بالعامل الحفاز بطريقة التنشيط المستمر طاقتها    ،ب/يآالف    8طاقتها  

  FCCبالعامل الحفاز المائع  ألف ب/ي، ووحدة تكسير    82للديزل طاقتها    معالجة هيدروجينيةووحدة  

ووحدة معالجة هيدروجينة لزيت   ،ألف ب/ي  48ووحدة تفحيم مؤجل طاقتها    ألف ب/ي.  58طاقتها  

إضافة إلى   ،طن/اليوم 199ووحدة استرجاع كبريت طاقتها ألف ب/ي،  70الغاز الفراغي طاقتها 

  مجموعة من وحدات إنتاج البتروكيماويات والوحدات المساندة.

 Zhejiangأعلنت شركة بترول وكيماويات "تشيجيانغ" المحدودة  ،في الصين

Petroleum & Chemical Co. Ltd.    عن بدء اإلنتاج التجاري في المرحلة األولى من مجمع

التي تتكون من وحدة تقطير    Zhoushanتكرير وبتروكيماويات "تشيجيانغ" شرق مدينة "تشوشان"  

ألف ب/ي مع وحدات مساندة، ويتوقع تشغيل المرحلة الثانية التي تتكون من وحدة   200طاقتها 

  . 2021ن وحدات البتروكيماويات في منتصف عام  ألف ب/ي مع عدد م 200تقطير أخرى طاقتها 

مذكرة تفاهم مع الحكومة الصينية  قد أعلنت عن توقيع شركة أرامكو السعودية يذكر أن 

مليون   319بقيمة  "تشيجيانغ "% من قيمة مشروع مجمع تكرير وبتروكيماويات 9لشراء حصة 

  دوالر أمريكي. 

 & Hengli Petrochemical"ي نغلي ه" ركة تكرير وبتروكيماويات شكما أعلنت 

Refining Co., Ltd.   عن بدء اإلنتاج التجاري في المصفاة الجديدة   المملوكة للقطاع الخاص

  " داليان"في مدينة    "هينغلي "ألف ب/ي التابعة لمجمع تكرير وبتروكيماويات    400التكريرية  طاقتها  

Dalian  لياونينغ"شمال شرق مقاطعة  "Liaoning  .الصينية    

النفط والبتروكيماويات المحدودة المسؤولة عن أنشطة التكرير    شركة  أعلنت من جهة أخرى،  

انتهاء أعمال التشغيل  عن CNOOCوالبتروكيماويات لشركة نفط المغمورة الوطنية الصينية 
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Lianyungang الشركة للتعاقد مع مستثمرين   تسعىكما  . مليار دوالر أمريكي 23.7، بكلفة

  شغيل خارجيين وشركات بتروكيماويات محلية للمشاركة في إنشاء المشروع، ولم يحدد تاريخ ت

   المصفاة.

بانجين " الصينية بالتعاون مع شركة  Norinco "نورينكو"وقعت شركة  من جهة أخرى 

شركة أرامكو السعودية لتشكيل شركة مشتركة    مذكرة تفاهم مع  الصينية   Panjin Sincen  "سينسين 

% لشركة أرامكو 36% لشركة بانجين، والحصة الباقية 29و ،% لشركة نورينكو35بحصة 

في مقاطعة   " الواقعةبانجين"إنشاء مصفاة جديدة في  إلى الشركة المشتركة تهدفالسعودية. 

مليار دوالر أمريكي، ويتوقع   10فة  ألف ب/ي، وكل  300الصينية، بطاقة تكريرية قدرها    "ليواونينغ"

  . 2024أن تبدأ بالتشغيل في عام 

 Shenghongوقعت "شركة مجموعة بتروكيماويات شينغهونغ المحدودة" كما 

Petrochemical Group Co. Ltd.    "عقداً مع شركة "دوبونتDuPont    تتعهد الشركة بموجبه

ألف ب/ي في مجمع تكرير    11توريد التكنولوجيا والتصاميم الهندسية والمعدات لوحدة ألكلة طاقتها  ب

. تهدف  2021الجاري إنشاؤه حالياً والمتوقع أن يبدأ اإلنتاج في عام  "شينغهونغ "وبتروكيماويات 

  ). 6-ن الوحدة إلى تمكين المجمع من إنتاج غازولين وفق المواصفات القياسية الصينية (الصي

ا ــريالنـك ة  ،في ســ ة  "أكورد "وقـعت ـكل من مجموـع انـي از العـم ة ووزارة النفط والـغ دـي الهـن

الدولي على  Hambantota  " هامبانتوتا"اتفاقية تتضـــمن إنشـــاء مصـــفاة لتكرير النفط في ميناء  

تثمارات مـشتركة قدرها   200ـساحل ـسريالنكا طاقتها التكريرية   مليار دوالر   3.85ألف ب/ي، باـس

 .2021أمريكي، ويتوقع البدء بعمليات التشغيل في عام 

ا، اليزـي ة تكرير  في ـم ــرـك دء  .Hengyuan Refining Co "هينغيوان "أعلـنت شــ عن ـب

لتكريرية اطاقتها    Port Dickson  "ديكســون  بورت "في مشــروع تطوير مصــفاة   أعمال اإلنشــاء

ة  155 الـجة  26.6ألف ب/ي بكلـف دة المـع ــروع تطوير وـح ــمن المشــ مليون دوالر أمريكي. يتضــ

جزء   10ألف ب/ي، لتمكين المـصفاة من إنتاج ديزل بنـسبة كبريت    46الهيدروجينية القائمة طاقتها  

ــروع إنشــاء 5-األوروبية "يوروفي المليون، حســب المواصــفات القياســية   ــمن المش " . كما يتض

منظومة معالجة هيدروجينية لنافثا التكسـير بهدف تمكين المصـفاة من إنتاج غازولين بنسـبة كبريت 

". يذكر أن المصـفاة 4جزء في المليون حسـب المواصـفات القياسـية األوروبية "يورو    50أدنى من  

ــت   ــص ــاء وحدة ت  66.4قد خص وليد هيدروجين بهدف تمكينها من إنتاج منتجات مليون دوالر إلنش

 . 2020تشغيلها في نهاية عام  ءنظيفة تحتوي على نسب كبريت منخفضة، ويتوقع بد 
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والثانية لزيت الغاز  ألف ب/ي 34للديزل طاقتها ، األولى معالجة هيدروجينية تيالتجريبي لوحد 

ألف ب/ي   440طاقتها التكريرية    Huizhouفي مصفاة "هويزهو"    ألف ب/ي  52الفراغي طاقتها  

  .  Guangdongفي مقاطعة "غوانغدونغ"   التي تملكها

مشروع  مراحل  عن إنجاز معظم  في العام الماضي  قد أعلنت  كانت  يذكر أن مصفاة "هويزهو"  

ألف ب/ي،  440ألف ب/ي إلى  200للمصفاة من رفع الطاقة التكريرية يتضمن  الذي طويرالت

ألف ب/ي، ووحدة تكسير   34ة هيدروجينية طاقتها ـمعالج ات جديدة، وهي وحدةد ـافة وحـوإض

عالوة على بعض الوحدات ب/ي،  3200ووحدة ألكلة طاقتها ، ألف ب/ي 48هيدروجيني طاقتها 

لمصفاة من تكرير النفط الخام العربي الحامضي المستورد  ويهدف المشروع إلى تمكين ا. الخدمية

 من المملكة العربية السعودية.

ــينية المحدودة أعلنكما  ــة البترول الوطنية الصـ ــسـ عن   .PetroChina Co. Ltdت مؤسـ

ــغيل وحدة ألكلة طاقتها  ــفاة جيلين    9000تشـ  200التي تبلغ طاقتها التكريرية    Jilinب/ي في مصـ

ــفاة من إنتاج غازولين متوافق مع الوحدة الجديدة تهدفألف ب/ي.  ــفات  إلى تمكين المصـ المواصـ

  .)6-القياسية الصينية (الصين

قد أعلنت عن   "سـينوبيك"أن مؤسـسـة التكرير والبتروكيمايات الصـينية  تجدر اإلشـارة إلى 

ــرو ــفــاة  ب/ي 8000كــل منهمــا  طــاقــة تطوير وحــدتي ألكلــة عإنجــاز مشــ في كــل من مصــ

ة    Anking"أنكينغ" اطـع اة Anhui "أنهوي"في مـق ـــف ان"،  ومصــ ة  Wuhan "واـه اطـع في مـق

ا  Hubei "هيوبي" ل منهـم ة لـك ة  التكريرـي اـق ة  160تبلغ الـط ان على تقنـي دـت د الوـح ألف ب/ي. تعتـم

ــائل األيوني   تتميز بكفاءة أعلى المصـــممة من قبل جامعة البترول في بكين، و  Ionic Liquidالسـ

وحمض  يكالخطرة مثل حمض الفلور  األحماض من كفاءة التقنية التقليدية التي تعتمد على اسـتخدام  

  ا جعلها تجذب اهتمام معظم المصافي العاملة في منطقة آسيا.  مم يكالكبريت

في     Zhanjiang"انجيانغ "تشمشروع مصفاة  كما أعلنت شركة "سينوبيك" أن موعد إنجاز  

 ألف ب/ي، متكاملة مع مجمع بتروكيماويات  200طاقتها   Guangdong" غوانغدونغ" مقاطعة 

شركة  بين "سينوبيك" الصينية ومشتركة    شركةالمشروع هو  .  2020سيكون في الربع الثاني من عام  

مليار   5.7بقيمة إجمالية قدرها  الفرنسية   Total" توتال " وشركة ،  KPIبترول الكويت العالمية 

  دوالر أمريكي. 

مصفاة عمالقة   إلنشاءتخطط  "سينوبيك"     شركة البترول والبتروكيماويات الصينية  يذكر أن  

  " ليانيونغانغ"متكاملة مع مجمع بتروكيماويات في مدينة ، ألف ب/ي 800بطاقة تكريرية قدرها 
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Lianyungang الشركة للتعاقد مع مستثمرين   تسعىكما  . مليار دوالر أمريكي 23.7، بكلفة

  شغيل خارجيين وشركات بتروكيماويات محلية للمشاركة في إنشاء المشروع، ولم يحدد تاريخ ت

   المصفاة.

بانجين " الصينية بالتعاون مع شركة  Norinco "نورينكو"وقعت شركة  من جهة أخرى 

شركة أرامكو السعودية لتشكيل شركة مشتركة    مذكرة تفاهم مع  الصينية   Panjin Sincen  "سينسين 

% لشركة أرامكو 36% لشركة بانجين، والحصة الباقية 29و ،% لشركة نورينكو35بحصة 

في مقاطعة   " الواقعةبانجين"إنشاء مصفاة جديدة في  إلى الشركة المشتركة تهدفالسعودية. 

مليار دوالر أمريكي، ويتوقع   10فة  ألف ب/ي، وكل  300الصينية، بطاقة تكريرية قدرها    "ليواونينغ"

  . 2024أن تبدأ بالتشغيل في عام 

 Shenghongوقعت "شركة مجموعة بتروكيماويات شينغهونغ المحدودة" كما 

Petrochemical Group Co. Ltd.    "عقداً مع شركة "دوبونتDuPont    تتعهد الشركة بموجبه

ألف ب/ي في مجمع تكرير    11توريد التكنولوجيا والتصاميم الهندسية والمعدات لوحدة ألكلة طاقتها  ب

. تهدف  2021الجاري إنشاؤه حالياً والمتوقع أن يبدأ اإلنتاج في عام  "شينغهونغ "وبتروكيماويات 

  ). 6-ن الوحدة إلى تمكين المجمع من إنتاج غازولين وفق المواصفات القياسية الصينية (الصي

ا ــريالنـك ة  ،في ســ ة  "أكورد "وقـعت ـكل من مجموـع انـي از العـم ة ووزارة النفط والـغ دـي الهـن

الدولي على  Hambantota  " هامبانتوتا"اتفاقية تتضـــمن إنشـــاء مصـــفاة لتكرير النفط في ميناء  

تثمارات مـشتركة قدرها   200ـساحل ـسريالنكا طاقتها التكريرية   مليار دوالر   3.85ألف ب/ي، باـس

 .2021أمريكي، ويتوقع البدء بعمليات التشغيل في عام 

ا، اليزـي ة تكرير  في ـم ــرـك دء  .Hengyuan Refining Co "هينغيوان "أعلـنت شــ عن ـب

لتكريرية اطاقتها    Port Dickson  "ديكســون  بورت "في مشــروع تطوير مصــفاة   أعمال اإلنشــاء

ة  155 الـجة  26.6ألف ب/ي بكلـف دة المـع ــروع تطوير وـح ــمن المشــ مليون دوالر أمريكي. يتضــ

جزء   10ألف ب/ي، لتمكين المـصفاة من إنتاج ديزل بنـسبة كبريت    46الهيدروجينية القائمة طاقتها  

ــروع إنشــاء 5-األوروبية "يوروفي المليون، حســب المواصــفات القياســية   ــمن المش " . كما يتض

منظومة معالجة هيدروجينية لنافثا التكسـير بهدف تمكين المصـفاة من إنتاج غازولين بنسـبة كبريت 

". يذكر أن المصـفاة 4جزء في المليون حسـب المواصـفات القياسـية األوروبية "يورو    50أدنى من  

ــت   ــص ــاء وحدة ت  66.4قد خص وليد هيدروجين بهدف تمكينها من إنتاج منتجات مليون دوالر إلنش

 . 2020تشغيلها في نهاية عام  ءنظيفة تحتوي على نسب كبريت منخفضة، ويتوقع بد 
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ــغيل عالية القســـاوة   ، ووحدات ألف ب/ي  76طاقتها    RFCC-HS1لزيت الوقود ذات ظروف تشـ

ت الوقود  ة لزـي دروجينـي ة هـي الـج دة مـع ات، ووـح اج أوليفيـن ا  إنـت اقتـه دف ، ألف ب/ي 63ـط ك بـه وذـل

ـــفاة من خالل رفع  ــين ربحـية المصــ ـطاـقة تحوـيل المخلـفات الثقيـلة إلى منتـجات خفيـفة ـعالـية تحســ

  . 2020يتوقع إنجاز المشروع وبدء عمليات اإلنتاج في عام و .الجودة

 "سـريراتشـا "وتوسـعة مصـفاة    مشـروع تطويرال تزال أعمال اإلنشـاء قائمة في  ،تايلندفي  

Sriracha    ــو"في مدينة ــابانغ"القريبة من ميناء    Chonburi " بورينتش . يهدف  Chabang  "تش

تمكين المصــفاة من ألف ب/ي، و  410إلى   275من للمصــفاة  مشــروع إلى رفع الطاقة التكريرية  ال

على تحوـيل زـيت الوقود الثقـيل إلى منتـجات خفيـفة ـعالـية تـهاتعزيز ـقدروتكرير النفط الـخام الثقـيل، 

  .2022ويتوقع  البدء بتشغيل المشروع في عام  .النظيفوقود الالجودة لتلبية الطلب المحلي على 

روع  في قائماً  العمل ال يزال   ،في إندونيسـيا    Balikpapan  "باليكبابان "  مصـفاة  تطويرمـش

ألف ب/ي، وإنشــاء وحدات جديدة لتعزيز قدرة المصــفاة   360إلى   260من التكريرية  لرفع طاقتها  

ويتوقع إنجاز   ،"5-"يورو  األوروبية  المواصــفات القياســيةمتوافقة مع   بترولية على إنتاج مشــتقات 

روع في عام   ركة مصـافي التي تملكها ال. يأتي هذا المـشروع في إطار برنامج تطوير  2020المـش ـش

ــفــاة  هي،و Pertamina "برتــامينــا" ــفــاة و، ألف ب/ي 260طــاقتهــا  "بــاليكبــابــان "مصــ مصــ

ــيالكاب " ــفاة    350طاقتها     Cilacap"ســ ألف   170طاقتها    Dumai  "دوماي"ألف ب/ي، ومصــ

ويتوقع إنجاز المشــروع في عام . ألف ب/ي  125طاقتها   Balongan"بالونغان"ب/ي، ومصــفاة  

دوالر للبرميل من   7.9دوالر للبرميل إلى  3رفع هامش ربحية المصــافي من   ويهدف إلى،  2022

% وزناً، بدالً من 2تكرير نفط خام ثقيل رخيص الثمن يحتوي على نســبة كبريت   ها منتمكينخالل 

ً 0.4النفط المكرر حالياً الحاوي على نســبة   رفع إجمالي مؤشــر تعقيد نيلســون للمصــافي ، و% وزنا

بما ها  جودة مواصــفاتتحســين  و  الخفيفة  البترولية  المشــتقات  تعظيم معدل إنتاج  ، و8.9إلى   5.4من 

   ."5-"يورو ةاألوروبي المواصفات القياسية يتوافق مع

 Darwin Clean Fuels  "ن للوقود النظيف المحدودةيدارو"وقعت شركة  ،في أستراليا

Ltd.  العالمية  "موت رماكدي"مذكرة تفاهم مع مؤسسةMcDermott  تتولى المؤسسة بموجبها ،

التكنولوجيا، والتصاميم الهندسية ماقبل النهائية، وخدمات الهندسة تقديم دراسة الجدوى، و إعداد 
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ا  ت كـم ة "بتروـناس"  أعلـن اليزـي ة الـم از الوطنـي ة النفط والـغ ــرـك  انطالقعن   Petronasشــ

 RAPIDاويات "رابيد"  مجمع تكرير متكامل مع وحدات إنتاج بتروكيمأعمال التشــغيل التجريبية ل

 300طاقتها  . يتكون المجمع من مصــفاة  Johor  "جوهور"والية  ب -  Pengerang"بينغيرانغ" في 

ـــنة من البتروكيـماويات المتنوـعة، بكلـفة    7.7ووـحدات إنـتاج حوالي ألف ب/ي،   28مليون طن/الســ

بدء توقع  وي  في ملكية نصـف قيمة المشـروع.  شـركة أرامكو السـعودية  تسـاهممليار دوالر أمريكي. 

معالجة . كما يتضــــمن المشــــروع وحدة  2020عام    منتصــــف المشــــروع في اإلنتاج النظامي في

ألف ب/ي، ووحدة تهذيب بالعامل الحفاز بطريقة التنشـــيط المســـتمر   21اقتها  ط  لنافثاهيدروجينية ل

ا  اقتـه ا  14ـط اقتـه ــطى ـط ة للمقطرات الوســ دروجينـي ة ـه الـج دة مـع ألف ب/ي،  30ألف ب/ي، ووـح

از الـمائع ـطاقتـها  ــير ـبالـعاـمل الحـف ألف ب/ي، ووـحدة نزع كبرـيت من ـغازولين  140ووـحدة تكســ

  ألف ب/ي.  75طاقتها  التكسير

التي تصنف إحدى أكبر شركات تجارة المشتقات النفطية    Vitol  "فيتول "ا أعلنت شركة  كم

ألف ب/ي في محطة تخزين المنتجات البترولية    30العالمية عن عزمها إنشاء مصفاة صغيرة طاقتها  

لمنظمة البحرية  لفي ماليزيا، وذلك إلنتاج وقود السفن بمواصفات تتوافق مع المتطلبات األخيرة 

 . 2020% وزناً. ويتوقع اإلنتهاء من أعمال اإلنشاء في عام  0.5  بنسبة كبريت أدنى من  IMO  الدولية

طاقتها اليزال العمل مســـتمراً في مشـــروع تطوير مصـــفاة "كراتشـــي"    ،باكســـتانالي  ف

من إنتاج   بكلفة مليار دوالر أمريكي. يهدف المـشروع إلى تمكين المصفاة ألف ب/ي،  50التكريرية  

. ويتضـمن إنشـاء وحدة )2-يورو(  ةاألوروبيالمواصـفات القياسـية  مشـتقات بمواصـفات متوافقة مع 

  ووحدات مساندة أخرى، إال أنه لم يعلن عن موعد إنجاز المشروع. ،معالجة هيدروجينية للديزل

طاقتها   األولى  ،في الباكستان  تينجديد تين  مـشروع إنشاء مصفايذكر أنه يجري حالياً تنفيذ    

ماعيل خان"ألف ب/ي في  منطقة    100 غيلها  ، ويتوقع بدء Dera Ismail Khan  "ديرا إـس في تـش

 ،بتمويل من المملكة العربية السعودية  الساحلية  Gwadar  "غوادار"في منطقة  والثانية    .2022عام  

   .المصفاةمليار دوالر أمريكي، ولم تحدد الطاقة التكريرية أو موعد  تشغيل  10بكلفة قدرها 

مصـــفاة النفط التي مشـــروع تطوير وتوســـيع  ال يزال العمل قائماً في ، في كوريا الجنوبية

ــا  ــة تملكه ــرك ــلإس "شــ ــة ، ـطـ S-Oil "أوي ــا التكريري مجمع تكرير في  ،ألف ب/ي 669اقته

اننأو"وبتروكيماويات   ير بالعامل الحفاز المائع Onsan  "ـس اء وحدة تكـس . يتكون المـشروع من إنـش
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ــغيل عالية القســـاوة   ، ووحدات ألف ب/ي  76طاقتها    RFCC-HS1لزيت الوقود ذات ظروف تشـ

ت الوقود  ة لزـي دروجينـي ة هـي الـج دة مـع ات، ووـح اج أوليفيـن ا  إنـت اقتـه دف ، ألف ب/ي 63ـط ك بـه وذـل

ـــفاة من خالل رفع  ــين ربحـية المصــ ـطاـقة تحوـيل المخلـفات الثقيـلة إلى منتـجات خفيـفة ـعالـية تحســ

  . 2020يتوقع إنجاز المشروع وبدء عمليات اإلنتاج في عام و .الجودة

 "سـريراتشـا "وتوسـعة مصـفاة    مشـروع تطويرال تزال أعمال اإلنشـاء قائمة في  ،تايلندفي  

Sriracha    ــو"في مدينة ــابانغ"القريبة من ميناء    Chonburi " بورينتش . يهدف  Chabang  "تش

تمكين المصــفاة من ألف ب/ي، و  410إلى   275من للمصــفاة  مشــروع إلى رفع الطاقة التكريرية  ال

على تحوـيل زـيت الوقود الثقـيل إلى منتـجات خفيـفة ـعالـية تـهاتعزيز ـقدروتكرير النفط الـخام الثقـيل، 

  .2022ويتوقع  البدء بتشغيل المشروع في عام  .النظيفوقود الالجودة لتلبية الطلب المحلي على 

روع  في قائماً  العمل ال يزال   ،في إندونيسـيا    Balikpapan  "باليكبابان "  مصـفاة  تطويرمـش

ألف ب/ي، وإنشــاء وحدات جديدة لتعزيز قدرة المصــفاة   360إلى   260من التكريرية  لرفع طاقتها  

ويتوقع إنجاز   ،"5-"يورو  األوروبية  المواصــفات القياســيةمتوافقة مع   بترولية على إنتاج مشــتقات 

روع في عام   ركة مصـافي التي تملكها ال. يأتي هذا المـشروع في إطار برنامج تطوير  2020المـش ـش

ــفــاة  هي،و Pertamina "برتــامينــا" ــفــاة و، ألف ب/ي 260طــاقتهــا  "بــاليكبــابــان "مصــ مصــ

ــيالكاب " ــفاة    350طاقتها     Cilacap"ســ ألف   170طاقتها    Dumai  "دوماي"ألف ب/ي، ومصــ

ويتوقع إنجاز المشــروع في عام . ألف ب/ي  125طاقتها   Balongan"بالونغان"ب/ي، ومصــفاة  

دوالر للبرميل من   7.9دوالر للبرميل إلى  3رفع هامش ربحية المصــافي من   ويهدف إلى،  2022

% وزناً، بدالً من 2تكرير نفط خام ثقيل رخيص الثمن يحتوي على نســبة كبريت   ها منتمكينخالل 

ً 0.4النفط المكرر حالياً الحاوي على نســبة   رفع إجمالي مؤشــر تعقيد نيلســون للمصــافي ، و% وزنا

بما ها  جودة مواصــفاتتحســين  و  الخفيفة  البترولية  المشــتقات  تعظيم معدل إنتاج  ، و8.9إلى   5.4من 

   ."5-"يورو ةاألوروبي المواصفات القياسية يتوافق مع

 Darwin Clean Fuels  "ن للوقود النظيف المحدودةيدارو"وقعت شركة  ،في أستراليا

Ltd.  العالمية  "موت رماكدي"مذكرة تفاهم مع مؤسسةMcDermott  تتولى المؤسسة بموجبها ،

التكنولوجيا، والتصاميم الهندسية ماقبل النهائية، وخدمات الهندسة تقديم دراسة الجدوى، و إعداد 

 
1 High Severity Residue Fluidized Catalytic Cracking  
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 .تطوير تقنية وحدة إنتاج الهيدروجين 

  إنتاج الوقود األنظف.تحسين عمليات التكرير لتعزيز قدرتها على 

  ــين عملـيات إنـتاج الـغازولين ـعالي الرقم األوكـتاني ـبدون ـحدوث زـيادة في االنبـعاـثات تحســ

 الملوثة للبيئة.

على موافقة للبدء بمـشروع   .Husky Energy Inc  "هـسكي إنرجي"حـصلت مؤـسـسة كما 

طاقتها التكريرية   Wisconsinونسين  في والية ويسك  Superiorر"  سوبيريو"إعادة تأهيل مصفاة  

ذ أبرـيل  48.5 د من  2018ألف ب/ي، التي توقـفت مـن دـي ـــبب الحريق اـلذي أدى إلى إتالف الـع بســ

  .2021معداتها، ويتوقع بدء تشغيل المصفاة في منتصف عام 

عن مشــروع إنشــاء وحدة إنتاج   Holly Frontier"هولي فرونتيير"كما أعلنت مؤســســة 

مليون   350بكلفة إجمالية قدرها  مليون غالون في السـنة،  125طاقتها اإلنتاجية  ،  وقود ديزل حيوي

بوالية   ألف ب/ي  100التي تبلغ طاقتها التكريرية    Artesia  "أرتيسـيا"في مصـفاة  دوالر أمريكي، 

الذي يأتي في إطار خطة الشـركة لخفض انبعاثات الكربون،   ،نيومكسـيكو. ويتوقع إنجاز المشـروع

  .2022م في منتصف عا

  المنبثقة   Diamond Energy  "إنيرجيدياموند  "أعلنت  كل من مؤسسة  ،  وفي خطوة مماثلة

عن تأسيس    .Darling Ingredients Inc"دارلينغ إنغريديانتس "ومؤسسة  "فاليرو" من شركة

تكساس،   بواليةمليون غالون في السنة    400  طاقتها  مصفاة وقود ديزل حيويإلنشاء  شركة مشتركة  

   . 2021ويتوقع أن تبدأ اإلنتاج في عام   ،العالم  فيوستكون المصفاة األكبر لوقود الديزل الحيوي 

أنها ستستثمر   .Valero Energy Incمن جهة أخرى، أعلنت "مؤسسة فاليرو إنرجي" 

ألف  17نتاجية لوحدة األلكلة بمقدار مليون دوالر أمريكي في مشروع رفع الطاقة اإل 400حوالي 

ألف ب/ي في والية لويزيانا،   340التي تبلغ طاقتها التكريرية    Charlesب/ي في مصفاة "تشارلز"  

ألف ب/ي،    240التي تبلغ طاقتها التكريرية    Houstonومشروع آخر مماثل في مصفاة "هيوستن"  

مليون دوالر   300ألف ب/ي، بكلفة  13بوالية تكساس، وذلك لرفع طاقة وحدة األلكلة بمقدار 

  . 2020أمريكي. ويتوقع بدء أعمال التشغيل التجريبية في منتصف عام  

اء وحدة التفحيم المؤجل الجديدة بط  "فاليرو"أعلنت ـشركة كما  ألف   55اقة  أن مـشروع إنـش

ــاندة أخرى ب/ي   ــفاة  مع وحدات مسـ ألف   395التي تبلغ طاقتها التكريرية    "بورت أرثر"في مصـ

   . 2022مليون دوالر أمريكي سيتم إنجازه في منتصف عام  975ة فب/ي بكل
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ألف ب/ي. ويتوقع إنجاز   100-60والتوريد واإلنشاء لوحدة تكرير متكثفات طاقتها التكريرية من 

 .   2020المرحلة األولى من أعمال المشروع الهندسية في النصف الثاني من عام 

عن إنجاز مشروع توسيع     ExxonMobil"  إكسون موبيل "، أعلنت مؤسسة  في سينغافورة

ألف ب/ي. يهدف  595طاقتها التكريرية   Jurong"جورونغ "مجمع إنتاج الزيوت في مصفاة 

تلبية الطلب المحلي على زيوت التزييت العالية الجودة. كما أعلنت من  المشروع إلى تمكين المصفاة  

رفع الطاقة اإلنتاجية لمجمع زيوت األساس بمقدار  الشركة عن خطة لمشروع توسيع جديد يهدف إلى  

لسفن الحاوي على نسبة كبريت أدنى من  األف ب/ي، إضافة إلى رفع معدل إنتاج زيت وقود  20

  .  2023ألف ب/ي. ويتوقع إنجاز المشروع في عام   48% وزناً بمقدار 0.5

عن إنجاز مشروع    Royal Shell Duch"  رويال شل دوتش"من جهة أخرى أعلنت شركة  

  "باكوم " مليون برميل في مصفاة  1.3توسيع الطاقة االستيعابية لخزانات النفط الخام بمقدار 

Bukom   ألف ب/ي.    500طاقتها التكريرية 

  أمريكا الشمالية :1-2

ــة ــات المتحــدة األمريكي ــاة  ،في الوالي ــف ــة لمصــ ــالك ــة الم ــرك ــت الشــ ــا "أعلن   "فالديلفي

Philadelphia  ــلـفانـيا األمريكـية عن إغالق نـهائي   ،ألف ب/ي  335طاقتـها التكريرية    ،بوالية بنســ

التي تعتبر أكبر وأقدم مصــفاة على الســاحل الشــرقي للواليات المتحدة األمريكية، وذلك للمصــفاة  

ــبب   ــالً عن الذي وقع في وحدة األلكلة وأدى إلى تدمير  الحريقبس العديد من معدات المصــفاة، فض

    قبل الحادث. لعدة سنوات األزمات المالية التي كانت تعاني منها المصفاة 

 "بايني بيند "مشــروع تطوير مصــفاة عن إنجاز    Flint Hills"فلنت هيلز  "شــركة أعلنت 

Pine Bend   ــوتا مليون دوالر   750ألف ب/ي، بكلفة    339طاقتها   Minnesotaفي والية مينيسـ

يهدف المـشروع إلى تحـسين كفاءة اـستهالك الطاقة في المـصفاة وتعزيز قدرتها على إنتاج . أمريكي

الوقود األنظف، إضـافة إلى تلبية متطلبات التشـريعات البيئية، وخفض انبعاثات أكاسـيد النيتروجين 

  طن/السنة، وذلك من خالل اإلجراءات التالية: 500بمقدار 

   تفحيم مؤجل قديمتين، يعود تاريخ إنشــائهما إلى ســتينيات القرن الماضــي اســتبدال وحدتي

 بوحدة جديدة متطورة ومزودة بأحدث تقنيات خفض االنبعاثات.

 ألف ب/ي 40طاقتها  لزيت الغازهيدروجينية  تركيب وحدة معالجة. 
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 .تطوير تقنية وحدة إنتاج الهيدروجين 

  إنتاج الوقود األنظف.تحسين عمليات التكرير لتعزيز قدرتها على 

  ــين عملـيات إنـتاج الـغازولين ـعالي الرقم األوكـتاني ـبدون ـحدوث زـيادة في االنبـعاـثات تحســ

 الملوثة للبيئة.

على موافقة للبدء بمـشروع   .Husky Energy Inc  "هـسكي إنرجي"حـصلت مؤـسـسة كما 

طاقتها التكريرية   Wisconsinونسين  في والية ويسك  Superiorر"  سوبيريو"إعادة تأهيل مصفاة  

ذ أبرـيل  48.5 د من  2018ألف ب/ي، التي توقـفت مـن دـي ـــبب الحريق اـلذي أدى إلى إتالف الـع بســ

  .2021معداتها، ويتوقع بدء تشغيل المصفاة في منتصف عام 

عن مشــروع إنشــاء وحدة إنتاج   Holly Frontier"هولي فرونتيير"كما أعلنت مؤســســة 

مليون   350بكلفة إجمالية قدرها  مليون غالون في السـنة،  125طاقتها اإلنتاجية  ،  وقود ديزل حيوي

بوالية   ألف ب/ي  100التي تبلغ طاقتها التكريرية    Artesia  "أرتيسـيا"في مصـفاة  دوالر أمريكي، 

الذي يأتي في إطار خطة الشـركة لخفض انبعاثات الكربون،   ،نيومكسـيكو. ويتوقع إنجاز المشـروع

  .2022م في منتصف عا

  المنبثقة   Diamond Energy  "إنيرجيدياموند  "أعلنت  كل من مؤسسة  ،  وفي خطوة مماثلة

عن تأسيس    .Darling Ingredients Inc"دارلينغ إنغريديانتس "ومؤسسة  "فاليرو" من شركة

تكساس،   بواليةمليون غالون في السنة    400  طاقتها  مصفاة وقود ديزل حيويإلنشاء  شركة مشتركة  

   . 2021ويتوقع أن تبدأ اإلنتاج في عام   ،العالم  فيوستكون المصفاة األكبر لوقود الديزل الحيوي 

أنها ستستثمر   .Valero Energy Incمن جهة أخرى، أعلنت "مؤسسة فاليرو إنرجي" 

ألف  17نتاجية لوحدة األلكلة بمقدار مليون دوالر أمريكي في مشروع رفع الطاقة اإل 400حوالي 

ألف ب/ي في والية لويزيانا،   340التي تبلغ طاقتها التكريرية    Charlesب/ي في مصفاة "تشارلز"  

ألف ب/ي،    240التي تبلغ طاقتها التكريرية    Houstonومشروع آخر مماثل في مصفاة "هيوستن"  

مليون دوالر   300ألف ب/ي، بكلفة  13بوالية تكساس، وذلك لرفع طاقة وحدة األلكلة بمقدار 

  . 2020أمريكي. ويتوقع بدء أعمال التشغيل التجريبية في منتصف عام  

اء وحدة التفحيم المؤجل الجديدة بط  "فاليرو"أعلنت ـشركة كما  ألف   55اقة  أن مـشروع إنـش

ــاندة أخرى ب/ي   ــفاة  مع وحدات مسـ ألف   395التي تبلغ طاقتها التكريرية    "بورت أرثر"في مصـ

   . 2022مليون دوالر أمريكي سيتم إنجازه في منتصف عام  975ة فب/ي بكل
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  KBRعقداً مع  مؤسسة "كي بي آر"  CVRكما وقعت شركة تكرير "سي في آر"  

للحصول على التكنولوجيا والتصاميم الهندسية لمشروع تطوير وحدة األلكلة القائمة في مصفاة 

  ألف ب/ي، بوالية أوكالهوما األمريكية.  70طاقتها التكريرية   Wynnewood"واينوود" 

في     Limetree Bay" اليمتري باي" إعادة تشغيل مصفاة  يزال العمل جارياً في مشروع    ال

وحولت إلى محطة تخزين للمنتجات   2012، التي أغلقت في عام Croix "كرويكس "جزيرة 

. يهدف المشروع إلى تمكين المصفاة من إنتاج  ألف ب/ي 500وتبلغ طاقتها التكريرية  ،البترولية

مليار دوالر    1.4بكلفة قدرها    ،الدوليةمنظمة البحرية  الت متوافقة مع متطلبات  وقود السفن بمواصفا

  .  2020يتوقع بدء عمليات التشغيل في عام أمريكي. و

عن إعادة تشغيل وحدة التفحيم   PBF Energy "إنيرجي بي بي إف "كما أعلنت  مؤسسة 

طاقتها   Chalmetteالتي كانت متوقفة في مصفاة "تشالميت"  ألف ب/ي، 12طاقتها  المؤجل

بهدف تمكين المصفاة من إنتاج وقود السفن  ، وذلكبوالية لويزيانا ألف ب/ي 190التكريرية 

  ة.دوليمنظمة البحرية الالبمواصفات متوافقة مع متطلبات 

ــفاة   ،في كندا ــركة المالكة لمص ـ  أعلنت الش عن    Come-by-Chance  نس"ا"كام باي تـش

ــين مرونتـها لتكرير أنواع مختلـفة من النفط الـخام،  ـــفاة بـهدف تحســ ــروع تطوير كـفاءة المصــ مشــ

. الدوليةمنظمة البحرية  البمواـصفات متوافقة مع متطلبات تـشريعات    الـسفن وتمكينها من إنتاج وقود 

إلى رفع  إـضافة  ،ألف ب/ي  10يتـضمن  المـشروع إنـشاء وحدة نزع كبريت من زيت الوقود طاقتها  

ـــفاة من  ــروع إلى  160ألف ب/ي إلى  115الـطاـقة التكريرـية للمصــ ألف ب/ي، كـما يـهدف المشــ

ــبة    خفض انبعاثات  ــفاة من غازات الدفيئة بنسـ ــيد الكبريت 8المصـ ــبة    %، وثاني أوكسـ  %،40بنسـ

  .2021ويتوقع إنجاز المشروع في منتصف عام  وتحسين التزامها بمتطلبات التشريعات البيئية.

 Sturgeon  "ستارجيون"أن كندا تنفذ حالياً مشروع إنشاء مصفاة تكرير بيتومين في يذكر 

ــرق  ـــمال شــ ألف ب/ي، ويتوقع   80 ، تتكون من ثالث وـحدات تقطير، ـطاـقة ـكل منـها"ألبرـتا"شــ

  . 2022تشغيلها على مراحل متتالية لغاية عام 

عن إنجاز   .Gibson Energy Inc"جيبســون إنرجي"من جهة أخرى أعلنت مؤســســة  

 "ســاســك "مصــفاة  % من الطاقة التصــميمية ل30الطاقة التكريرية بمقدار    مشــروع تطوير وتوســيع

Sask  ير حراري اء وحدة تكـس روع إنـش لرفع معدل تحويل   ألف ب/ي  20طاقتها    كما يتضـمن المـش

 التشــغيلي واإلقتصــادي األداء  تحســينبهدف بواقي التقطير الثقيلة إلى منتجات خفيفة عالية القيمة، 

  ورفع إنتاج المشتقات البترولية بدون زيادة في انبعاثات  المصفاة. للمصفاة،
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ــرـكة  ،من جـهة أخرى ــي"وقـعت ـكل من شــ  Freepoint "فريبويـنت كمودتي إل إل ســ

Commodities LLC  غبيري"، وـشركة تكرير"  Rigpy Refining LLC عقد تأـسيس ـشركة ،

تركة تتولى أعمال إنشـاء وحدات لتمكين قرار من تلبية متطلبات   تكرير النفط في العالم مصـافي  مـش

إلى   3.5لخفض الحد األقصـى لنسـبة الكبريت في وقود السـفن  من   IMOية  دولمنظمة البحرية الال

ــاحل 2020% وزناً بحلول عام  1.5 ــروع لها على س ــتركة عن أول مش ــركة المش . وقد أعلنت الش

ــاء وـحدة مـعالـجة هـيدروجينـية لزـيت الوقود ـطاقتـها  ــمن إنشــ آالف   10خليج الوالـيات المتـحدة يتضــ

  .2021ب/ي. ويتوقع تشغيلها في عام 

ــة  أعلنت ما ك  ــاء    ن إنجازع  .Chevron Inc " شــيفرون"مؤســس ــيةأعمال اإلنش ــاس  األس

ــروع  ةاألتطوير وـحدة لمشــ ة  التي تبلغ لكـل اجـي ا اإلنـت اة  4500ـطاقتـه ـــف ـ "ب/ي، في مصــ ـلت وـســ

ا التكريرـية Salt Lake"لـيك ا"ألف ب/ي، بوالـية  53، ـطاقتـه ة، ويتوقع  "أوـت دء أعـمال األمريكـي ـب

ــغيل التجريبية   ــروع إلىال. يهدف 2020عام  بداية في التش تعديل تقنية اإلنتاج بما يحقق تخفيف  مش

إمكانية تنشــيط العامل الحفاز في الموقع، توفير  ، ويكالمخاطر المحتملة من اســتخدام حمض الفلور

ــتهالك العامل الحفاز بمقدار   ــعف مقارنة بما هو عليه في   400وخفض معدل اس ــتخدام ض حالة اس

دةـيكحمض الكبريت ة الوـح ــين مروـن ــع من  ، عالوة على تحســ ال طيف أوســ ــتقـب ا من اســ لتمكينـه

 األوليفينات كلقيم.

تيكنيب إف إم سي"  عقداً مع شركة ExxonMobil  "إكسون موبيل"وقعت شركة كما 

Technip FMC  لمشروع رفع الطاقة لتنفيذ التصاميم الهندسية التفصيلية، واإلنشاء والتوريد

ألف ب/ي إلى  366التي تملكها في والية تكساس من  Beaumont "بيومونت "التكريرية لمصفاة 

  .2022ويتوقع إنجاز المشروع في عام   ألف ب/ي. 613

   .Delek US Holding Inc "مؤسسة ديليك األمريكية القابضة"من جهة أخرى، أعلنت 

مليون دوالر أمريكي خالل السنوات الخمس القادمة في مجموعة مشاريع    150ستستثمر حوالي  أنها  

ألف ب/ي، في    74التي تبلغ طاقتها التكريرية    Krotz Springs   "كروتز سبرينغ"مصفاة  لتطوير  

  شاء عن بدء أعمال اإلنجاءت هذه الخطوة بعد أن أعلنت الشركة في العام الماضي والية لويزيانا. 

عالية  تحويل اإليزوبيوتان إلى ألكيالت  بهدفب/ي  6000طاقتها وحدة ألكلة إضافة  في مشروع

األمريكية الحديثة الخاصة بالرقم   المواصفات القياسيةلبات  متط  لتعزيز قدرة المصفاة على تلبية   القيمة

 تقليل ب/ي، وبالمقابل  ألف 44إلى  38.4األوكتاني للغازولين، ورفع معدل إنتاج الغازولين من 

  ب/ي.   ألف 8.7إلى  11.1المنتجات المنخفضة القيمة من   كمية
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  KBRعقداً مع  مؤسسة "كي بي آر"  CVRكما وقعت شركة تكرير "سي في آر"  

للحصول على التكنولوجيا والتصاميم الهندسية لمشروع تطوير وحدة األلكلة القائمة في مصفاة 

  ألف ب/ي، بوالية أوكالهوما األمريكية.  70طاقتها التكريرية   Wynnewood"واينوود" 

في     Limetree Bay" اليمتري باي" إعادة تشغيل مصفاة  يزال العمل جارياً في مشروع    ال

وحولت إلى محطة تخزين للمنتجات   2012، التي أغلقت في عام Croix "كرويكس "جزيرة 

. يهدف المشروع إلى تمكين المصفاة من إنتاج  ألف ب/ي 500وتبلغ طاقتها التكريرية  ،البترولية

مليار دوالر    1.4بكلفة قدرها    ،الدوليةمنظمة البحرية  الت متوافقة مع متطلبات  وقود السفن بمواصفا

  .  2020يتوقع بدء عمليات التشغيل في عام أمريكي. و

عن إعادة تشغيل وحدة التفحيم   PBF Energy "إنيرجي بي بي إف "كما أعلنت  مؤسسة 

طاقتها   Chalmetteالتي كانت متوقفة في مصفاة "تشالميت"  ألف ب/ي، 12طاقتها  المؤجل

بهدف تمكين المصفاة من إنتاج وقود السفن  ، وذلكبوالية لويزيانا ألف ب/ي 190التكريرية 

  ة.دوليمنظمة البحرية الالبمواصفات متوافقة مع متطلبات 

ــفاة   ،في كندا ــركة المالكة لمص ـ  أعلنت الش عن    Come-by-Chance  نس"ا"كام باي تـش

ــين مرونتـها لتكرير أنواع مختلـفة من النفط الـخام،  ـــفاة بـهدف تحســ ــروع تطوير كـفاءة المصــ مشــ

. الدوليةمنظمة البحرية  البمواـصفات متوافقة مع متطلبات تـشريعات    الـسفن وتمكينها من إنتاج وقود 

إلى رفع  إـضافة  ،ألف ب/ي  10يتـضمن  المـشروع إنـشاء وحدة نزع كبريت من زيت الوقود طاقتها  

ـــفاة من  ــروع إلى  160ألف ب/ي إلى  115الـطاـقة التكريرـية للمصــ ألف ب/ي، كـما يـهدف المشــ

ــبة    خفض انبعاثات  ــفاة من غازات الدفيئة بنسـ ــيد الكبريت 8المصـ ــبة    %، وثاني أوكسـ  %،40بنسـ

  .2021ويتوقع إنجاز المشروع في منتصف عام  وتحسين التزامها بمتطلبات التشريعات البيئية.

 Sturgeon  "ستارجيون"أن كندا تنفذ حالياً مشروع إنشاء مصفاة تكرير بيتومين في يذكر 

ــرق  ـــمال شــ ألف ب/ي، ويتوقع   80 ، تتكون من ثالث وـحدات تقطير، ـطاـقة ـكل منـها"ألبرـتا"شــ

  . 2022تشغيلها على مراحل متتالية لغاية عام 

عن إنجاز   .Gibson Energy Inc"جيبســون إنرجي"من جهة أخرى أعلنت مؤســســة  

 "ســاســك "مصــفاة  % من الطاقة التصــميمية ل30الطاقة التكريرية بمقدار    مشــروع تطوير وتوســيع

Sask  ير حراري اء وحدة تكـس روع إنـش لرفع معدل تحويل   ألف ب/ي  20طاقتها    كما يتضـمن المـش

 التشــغيلي واإلقتصــادي األداء  تحســينبهدف بواقي التقطير الثقيلة إلى منتجات خفيفة عالية القيمة، 

  ورفع إنتاج المشتقات البترولية بدون زيادة في انبعاثات  المصفاة. للمصفاة،
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ــرـكة  ،من جـهة أخرى ــي"وقـعت ـكل من شــ  Freepoint "فريبويـنت كمودتي إل إل ســ

Commodities LLC  غبيري"، وـشركة تكرير"  Rigpy Refining LLC عقد تأـسيس ـشركة ،

تركة تتولى أعمال إنشـاء وحدات لتمكين قرار من تلبية متطلبات   تكرير النفط في العالم مصـافي  مـش

إلى   3.5لخفض الحد األقصـى لنسـبة الكبريت في وقود السـفن  من   IMOية  دولمنظمة البحرية الال

ــاحل 2020% وزناً بحلول عام  1.5 ــروع لها على س ــتركة عن أول مش ــركة المش . وقد أعلنت الش

ــاء وـحدة مـعالـجة هـيدروجينـية لزـيت الوقود ـطاقتـها  ــمن إنشــ آالف   10خليج الوالـيات المتـحدة يتضــ

  .2021ب/ي. ويتوقع تشغيلها في عام 

ــة  أعلنت ما ك  ــاء    ن إنجازع  .Chevron Inc " شــيفرون"مؤســس ــيةأعمال اإلنش ــاس  األس

ــروع  ةاألتطوير وـحدة لمشــ ة  التي تبلغ لكـل اجـي ا اإلنـت اة  4500ـطاقتـه ـــف ـ "ب/ي، في مصــ ـلت وـســ

ا التكريرـية Salt Lake"لـيك ا"ألف ب/ي، بوالـية  53، ـطاقتـه ة، ويتوقع  "أوـت دء أعـمال األمريكـي ـب

ــغيل التجريبية   ــروع إلىال. يهدف 2020عام  بداية في التش تعديل تقنية اإلنتاج بما يحقق تخفيف  مش

إمكانية تنشــيط العامل الحفاز في الموقع، توفير  ، ويكالمخاطر المحتملة من اســتخدام حمض الفلور

ــتهالك العامل الحفاز بمقدار   ــعف مقارنة بما هو عليه في   400وخفض معدل اس ــتخدام ض حالة اس

دةـيكحمض الكبريت ة الوـح ــين مروـن ــع من  ، عالوة على تحســ ال طيف أوســ ــتقـب ا من اســ لتمكينـه

 األوليفينات كلقيم.

تيكنيب إف إم سي"  عقداً مع شركة ExxonMobil  "إكسون موبيل"وقعت شركة كما 

Technip FMC  لمشروع رفع الطاقة لتنفيذ التصاميم الهندسية التفصيلية، واإلنشاء والتوريد

ألف ب/ي إلى  366التي تملكها في والية تكساس من  Beaumont "بيومونت "التكريرية لمصفاة 

  .2022ويتوقع إنجاز المشروع في عام   ألف ب/ي. 613

   .Delek US Holding Inc "مؤسسة ديليك األمريكية القابضة"من جهة أخرى، أعلنت 

مليون دوالر أمريكي خالل السنوات الخمس القادمة في مجموعة مشاريع    150ستستثمر حوالي  أنها  

ألف ب/ي، في    74التي تبلغ طاقتها التكريرية    Krotz Springs   "كروتز سبرينغ"مصفاة  لتطوير  

  شاء عن بدء أعمال اإلنجاءت هذه الخطوة بعد أن أعلنت الشركة في العام الماضي والية لويزيانا. 

عالية  تحويل اإليزوبيوتان إلى ألكيالت  بهدفب/ي  6000طاقتها وحدة ألكلة إضافة  في مشروع

األمريكية الحديثة الخاصة بالرقم   المواصفات القياسيةلبات  متط  لتعزيز قدرة المصفاة على تلبية   القيمة

 تقليل ب/ي، وبالمقابل  ألف 44إلى  38.4األوكتاني للغازولين، ورفع معدل إنتاج الغازولين من 

  ب/ي.   ألف 8.7إلى  11.1المنتجات المنخفضة القيمة من   كمية
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ة  ــر اللزوـج دة كســ ة لوـح اجـي ة اإلنـت اـق ة من خالل تطوير ورفع الـط  Visbreakerالمقطرات الثقيـل

  .2021وتطوير وحدة إنتاج الميثانول. ويتوقع إنجاز المشروع في نهاية عام  ،القائمة

ا  إلى   La Mede"  الميدي"عن مـشروع تحويل مصـفاة    "توتال"، أعلنت ـشركة في فرنـس

اج  اة إلنـت ـــف ديزل مصــ ت اـل ات الحيوي الحيويزـي اـث ا  ووقود النـف درـه ة ـق اجـي ة إنـت ألف  500بطـاـق

ــنة ــبة   310كلفة  و  طن/السـ ــفاة بانخفاض انبعاثات الكربون بنسـ مليون دوالر أمريكي. تتميز المصـ

زيت بذور اللفت   منلقيم المصـــفاة  % من70  يتكون  % مقارنة بمصـــفاة  تكرير النفط التقليدية.50

ــمس اقي ،وزـيت النخـيل وزـيت دوار الشــ ات وزـيت الطبخ  % 30 والـب ــحوم الحيواـن يتكون من شــ

  ومخلفات أخرى. 

، طاقتها  Riviara "ريفييرا"في مدينة مصفاة "الميدي" قد أغلقت  "توتال "يذكر أن شركة 

  بسبب ضعف كفاءتها وعدم قدرتها على المنافسة.   2015ألف ب/ي في عام  155التكريرية  

عقداً مع    .ExxonMobil Corpوقعت "مؤســســة إكســون موبيل"  ، في المملكة المتحدة

سـة فلور  روع تطوير مصـفاة Flourمؤـس اء لمـش ية والتوريد واإلنـش ، لتنفيذ أعمال التصـاميم الهندـس

ــاوثFawleyتمتلكـها في منطـقة "ـفاولي"  النفط التي  ، Southamptonامبتون"  هـ ، ـبالقرب من "ســ

ــة   330طاقتها التكريرية   ألف ب/ي، وذلك بهدف تعظيم إنتاج الديزل الحاوي على نســـبة منخفضـ

ألف ب/ي، وخفض اإلعتمــاد على  38بمعــدل   Ultralow-sulfur Dieselجــداً من الكبريــت 

ــا ــروع إنش ــمن المش ــتيراد. يتض ء وحدات جديدة، كوحدة المعالجة الهيدروجينية، ووحدة إنتاج االس

  .2021الهيدروجين، ويتوقع إنجاز المشروع في النصف األول من عام 

   وكومنولث الدول المستقلة أوروبا الشرقية :1-5

إنشــاء وحدة    مشــروعاإلنتاج في عن بدء   Lukoil"لوك أيل"شــركة أعلنت  ،في روســيا

ـــفاة  ألف ب/ي في   20ـطاقتـها  مـعالـجة هـيدروجينـية لزـيت الوقود    Volgograd"  فولغوغراد "مصــ

كما أعلنت الشـركة أنها % وزناً.  0.5في إطار تمكين المصـفاة من إنتاج وقود السـفن بنسـبة كبريت 

 ألف ب/ي. 20% من أعمال إنشاء وحدة نزع األسفلتينات بالمذيب طاقتها 25والي حأنجزت 

شركة التابعة ل "موسكو "مصفاة  أعمال اإلنشاء في مشروع تطوير ال تزال رىمن جهة أخ

والذي يهدف إلى تعزيز إنتاج الغازولين بمواصفات متوافقة  ،  Gazprom Neft"غازبروم نفط" 

  140". يتضمن المشروع إضافة وحدة تقطير جوي وفراغي طاقتها  5-"يورو  المعايير األوروبيةمع  

ألف ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجينية للديزل   22ألف ب/ي، ووحدة تهذيب بالعامل الحفاز طاقتها  
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عن خطة لبناء مـصفاة   Pemex  "بيمكسالبترول المكـسيكية " ، أعلنت ـشركة  في المكـسيك

دة طـاقتهـا  ــكو"   Dos Bocasألف ب/ي في مينـاء "دوس بوكـاس"  340جـدـي اســ اـب بمـدينـة "ـت

Tabasco اإلعتمــاد على التوقف عن و ،بهــدف تلبيــة الطلــب  المحلي على المنتجــات البتروليــة

  . 2022االستيراد من األسواق الخارجية. ويتوقع إنجاز المشروع في عام 

ــارة إلى ــافي القائمة  تجدر اإلشـ ــيكية قد أعلنت عن خطة لتطوير المصـ أن الحكومة المكسـ

    لتحسين األداء وتلبية الطلب المحلي على المنتجات البترولية العالية الجودة.

  أمريكا الجنوبية :1-3

 "ســان نيكوالس "مصــفاة    تطويرال تزال أعمال اإلنشــاء مســتمرة في مشــروع  ، أروبا في  

San Nicolas    ــة ــسـ لتمكينها من تكرير  ، Valero Energy"فاليرو إنيرجي"التي تملكها مؤسـ

ل  داً المنتج من حـق ل ـج ام الفنزويلي الثقـي ا   Orinoco "أورينوكو "النفط الـخ درـه ة ـق ة تكريرـي اـق بـط

ويتوقع إنجاز المشــروع في مليون دوالر أمريكي،   650-450ألف ب/ي، وكلفة تتراوح بين    209

ــيتغوكر أن يذ .  2020نهاية عام   ــركة بترول سـ ــركة   .Citgo Petroleum Corpشـ المملوكة لشـ

اتفاقاً   قد وقعت    Petroleos de Venezuela SA (PDVSA)"بتروليوس دي فنزويال إس إي"

ــفاة   تأهيلمع حكومة أروبا إلعادة   ــفاة إلى قيمتها التصـــميمية تكريرية  الطاقة وإعادة الالمصـ  للمصـ

  ألف ب/ي.  235

في ،  Campana  "كامبانا"تطوير مصـفاة  ال يزال العمل قائماً في مشـروع  ،  في األرجنتين

   Axion Energy"أكســـيون إنيرجي"شـــركة  التي تملكها  Buenos Aires "بيونس أيريس"

طاقة التكريرية لالمشروع رفع ايتضمن  .  ألف ب/ي  87تبلغ طاقتها التكريرية الحالية  ، واألرجنتينية

ير هيدروجيني  ،للمصـفاة اء وحدات تكـس مليار دوالر   1.5، بكلفة  ومعالجة هيدروجينية جديدة  ،وإنـش

وتحســين التزامها بمتطلبات ، النظيفعلى إنتاج الوقود   ة المصــفاةتعزيز قدروذلك بهدف  ،أمريكي

ويتوقع إنجاز المشــروع   المنتجات البترولية.  تخفيف أعباء اســتيراد عالوة على  التشــريعات البيئية،  

 . 2020عام نهاية في 

      أوروبا الغربية  :1-4

عن وـضع حجر األـساس لمـشروع تطوير مـصفاة   Total"توتال"أعلنت ـشركة ، في ألمانيا

ا" ة  Leuna "ليوـن ا التكريرـي دف ال 227طـاقتـه اج ألف ب/ي. يـه دل إنـت ــروع إلى  خفض مـع مشــ
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ة  ــر اللزوـج دة كســ ة لوـح اجـي ة اإلنـت اـق ة من خالل تطوير ورفع الـط  Visbreakerالمقطرات الثقيـل

  .2021وتطوير وحدة إنتاج الميثانول. ويتوقع إنجاز المشروع في نهاية عام  ،القائمة

ا  إلى   La Mede"  الميدي"عن مـشروع تحويل مصـفاة    "توتال"، أعلنت ـشركة في فرنـس

اج  اة إلنـت ـــف ديزل مصــ ت اـل ات الحيوي الحيويزـي اـث ا  ووقود النـف درـه ة ـق اجـي ة إنـت ألف  500بطـاـق

ــنة ــبة   310كلفة  و  طن/السـ ــفاة بانخفاض انبعاثات الكربون بنسـ مليون دوالر أمريكي. تتميز المصـ

زيت بذور اللفت   منلقيم المصـــفاة  % من70  يتكون  % مقارنة بمصـــفاة  تكرير النفط التقليدية.50

ــمس اقي ،وزـيت النخـيل وزـيت دوار الشــ ات وزـيت الطبخ  % 30 والـب ــحوم الحيواـن يتكون من شــ

  ومخلفات أخرى. 

، طاقتها  Riviara "ريفييرا"في مدينة مصفاة "الميدي" قد أغلقت  "توتال "يذكر أن شركة 

  بسبب ضعف كفاءتها وعدم قدرتها على المنافسة.   2015ألف ب/ي في عام  155التكريرية  

عقداً مع    .ExxonMobil Corpوقعت "مؤســســة إكســون موبيل"  ، في المملكة المتحدة

سـة فلور  روع تطوير مصـفاة Flourمؤـس اء لمـش ية والتوريد واإلنـش ، لتنفيذ أعمال التصـاميم الهندـس

ــاوثFawleyتمتلكـها في منطـقة "ـفاولي"  النفط التي  ، Southamptonامبتون"  هـ ، ـبالقرب من "ســ

ــة   330طاقتها التكريرية   ألف ب/ي، وذلك بهدف تعظيم إنتاج الديزل الحاوي على نســـبة منخفضـ

ألف ب/ي، وخفض اإلعتمــاد على  38بمعــدل   Ultralow-sulfur Dieselجــداً من الكبريــت 

ــا ــروع إنش ــمن المش ــتيراد. يتض ء وحدات جديدة، كوحدة المعالجة الهيدروجينية، ووحدة إنتاج االس

  .2021الهيدروجين، ويتوقع إنجاز المشروع في النصف األول من عام 

   وكومنولث الدول المستقلة أوروبا الشرقية :1-5

إنشــاء وحدة    مشــروعاإلنتاج في عن بدء   Lukoil"لوك أيل"شــركة أعلنت  ،في روســيا

ـــفاة  ألف ب/ي في   20ـطاقتـها  مـعالـجة هـيدروجينـية لزـيت الوقود    Volgograd"  فولغوغراد "مصــ

كما أعلنت الشـركة أنها % وزناً.  0.5في إطار تمكين المصـفاة من إنتاج وقود السـفن بنسـبة كبريت 

 ألف ب/ي. 20% من أعمال إنشاء وحدة نزع األسفلتينات بالمذيب طاقتها 25والي حأنجزت 

شركة التابعة ل "موسكو "مصفاة  أعمال اإلنشاء في مشروع تطوير ال تزال رىمن جهة أخ

والذي يهدف إلى تعزيز إنتاج الغازولين بمواصفات متوافقة  ،  Gazprom Neft"غازبروم نفط" 

  140". يتضمن المشروع إضافة وحدة تقطير جوي وفراغي طاقتها  5-"يورو  المعايير األوروبيةمع  

ألف ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجينية للديزل   22ألف ب/ي، ووحدة تهذيب بالعامل الحفاز طاقتها  
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عن خطة لبناء مـصفاة   Pemex  "بيمكسالبترول المكـسيكية " ، أعلنت ـشركة  في المكـسيك

دة طـاقتهـا  ــكو"   Dos Bocasألف ب/ي في مينـاء "دوس بوكـاس"  340جـدـي اســ اـب بمـدينـة "ـت

Tabasco اإلعتمــاد على التوقف عن و ،بهــدف تلبيــة الطلــب  المحلي على المنتجــات البتروليــة

  . 2022االستيراد من األسواق الخارجية. ويتوقع إنجاز المشروع في عام 

ــارة إلى ــافي القائمة  تجدر اإلشـ ــيكية قد أعلنت عن خطة لتطوير المصـ أن الحكومة المكسـ

    لتحسين األداء وتلبية الطلب المحلي على المنتجات البترولية العالية الجودة.

  أمريكا الجنوبية :1-3

 "ســان نيكوالس "مصــفاة    تطويرال تزال أعمال اإلنشــاء مســتمرة في مشــروع  ، أروبا في  

San Nicolas    ــة ــسـ لتمكينها من تكرير  ، Valero Energy"فاليرو إنيرجي"التي تملكها مؤسـ

ل  داً المنتج من حـق ل ـج ام الفنزويلي الثقـي ا   Orinoco "أورينوكو "النفط الـخ درـه ة ـق ة تكريرـي اـق بـط

ويتوقع إنجاز المشــروع في مليون دوالر أمريكي،   650-450ألف ب/ي، وكلفة تتراوح بين    209

ــيتغوكر أن يذ .  2020نهاية عام   ــركة بترول سـ ــركة   .Citgo Petroleum Corpشـ المملوكة لشـ
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ــفاة   تأهيلمع حكومة أروبا إلعادة   ــفاة إلى قيمتها التصـــميمية تكريرية  الطاقة وإعادة الالمصـ  للمصـ

  ألف ب/ي.  235

في ،  Campana  "كامبانا"تطوير مصـفاة  ال يزال العمل قائماً في مشـروع  ،  في األرجنتين
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ويتوقع إنجاز المشــروع   المنتجات البترولية.  تخفيف أعباء اســتيراد عالوة على  التشــريعات البيئية،  

 . 2020عام نهاية في 

      أوروبا الغربية  :1-4

عن وـضع حجر األـساس لمـشروع تطوير مـصفاة   Total"توتال"أعلنت ـشركة ، في ألمانيا

ا" ة  Leuna "ليوـن ا التكريرـي دف ال 227طـاقتـه اج ألف ب/ي. يـه دل إنـت ــروع إلى  خفض مـع مشــ
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  " فريمز "مع مجموعة  عقداً  MOL Group "إم أو إل" قعت مجموعةو ،في هنغاريا

Frames Group  دونا "لتوريد معدات نزع أمالح بالطريقة الكهربائية لمصفاة" Duna   القريبة

ألف ب/ي، وذلك في إطار مشروع تمكين المصفاة من  تكرير   162من بودابيست طاقتها التكريرية  

   أنواع مختلفة من النفط الخام.

دة بولي  حعن بدء تشغيل و  OMV Petrom  "أو إم في بيتروم"أعلنت شركة  ،  في رومانيا

ألف ب/ي، بالقرب من مدينة   91طاقتها التكريرية  Petrobrazi "بتروبرازي" فيول في مصفاة 

تقنية شركة الوحدة مليون دوالر أمريكي. تستخدم  65بكلفة إجمالية قدرها  Ploiesti "بلوييستي "

ونافثا    LPGالمسال    ألف طن/السنة من غاز البترول  50بهدف تحويل    Axen SAإس أي"    أكسن"

في المصفاة إلى غازولين عالي   FCCالتكسير الخفيفة المنتجين من وحدة التكسير بالعامل الحفاز 

  األوكتان وديزل. 

من   "باكو"  فاةــ لمص  اقة التكريريةــ ع الطــ مشروع رف فيال يزال العمل قائماً   ،أذربيجانفي  

والتهذيب بالعامل الحفاز   ،تطوير وحدات التفحيم. كما يتضـمن المشـروع  ألف ب/ي  160إلى   120

ــفاة من  تلبية متطلبات   ــيةلتمكين المصــ ــفات القياســ  . ويتوقع إنجاز"5-يورو"األوروبية    المواصــ

  . 2020روع في عام ـالمش

ــركـة "إنجينيرز إنـديـا" المحـدودة   اً وقعـت الحكومـة المنغوليـة عقـد ، في منغوليـا مع شــ

Engineers India Ltd.  ألف ب/ي. يهدف المشروع إلى تخفيف   31نشاء مصفاة جديدة طاقتها  إل

وـستكرر المـصفاة   .اعتماد منغوليا على االـستيراد لتلبية حاجة الـسوق المحلية من المنتجات البترولية

  . 2022ويتوقع إنجاز المشروع في عام    بدالً من تصديره إلى الصين.  الزيت الصخري المنتج محلياً 

�  نافتا"وقعت ـشركة  ،في صـربيا كة   Naftha Industrija  ا"إندســ�� الـ�ـ��ة عقدا� مع ��

ـــــيونــال" ـــــ ــ نــاشـــ ة تتو� �مو  McDermott International "مــا�ــديرموت  إن�� ــرـك ه الشــ ديم جـب تـق

في إطار برنامج تحديث   ،التكسير بالعامل الحفاز المائعترخيص التكنولوجيا لمشروع تطوير وحدة 

التي   Pancivo  " بانـسيفو"وتحـسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إنتاج المـشتقات العالية الجودة في مـصفاة  

   ألف ب/ي. 96.4تبلغ طاقتها التكريرية 

ألف ب/ي، عن بدء   90طاقتها التكريرية    Rijeka  "ريجيكا"مصــــفاة   أعلنت  ،في كرواتيا

يهدف المـشروع إلى تحـسين األداء  .مليون دوالر أمريكي  600تنفيذ مـشروع تطوير المـصفاة بقيمة  
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شركة " كما وقعت  ألف ب/ي، إضافة إلى وحدات فصل غازات ومعالجة باألمين. 46طاقتها 

تولى بموجبه الشركة  ت   Tecnimont SPA "شركة تيكنيمونت إس بي إي "عقداً مع    "غازبروم نفت 

جديدة طاقتها وحدة تفحيم مؤجل    إنشاءخدمات إدارة أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء لمشروع  تقديم  

 ،"سيبيريا "الواقعة غرب     Omskفي مصفاة "أومسك"    وتطوير وحدة التفحيم القائمة  ،ألف ب/ي  40

مليون دوالر أمريكي،  215. تقدر كلفة المشروع بحوالي ألف ب/ي 286اقتها التكريرية وتبلغ ط

  . 2020ويتوقع اإلنتهاء من أعمال اإلنشاء  في عام  

جديدة في منطقة  النفط  المشروع مصفاة  ال تزال أعمال اإلنشاء مستمرة في  ،  كستانفي أوزب

المصفاة النفط الخام   ستكررألف ب/ي،  120طاقتها التكريرية  الشرقية Jizzakh "جيزاخ "

عالي الجودة   مليون طن/السنة وقود محركات   3.7وستنتج حوالي    ،المستورد من روسيا وكازاخستان

السنة وقود /ألف طن 700، و"5- "يورو األوروبية  المواصفات القياسيةبمواصفات متوافقة مع 

مليار دوالر   2.2بكلفة إجمالية قدرها  ،أخرى بترولية طن/السنة منتجات ألف  300نفاثات، و 

  . 2020في عام  لمشروعا، ويتوقع  بدء تشغيل أمريكي

ماكديرموت "عقداً مع شركة    Unipetrol  "يونيبترول "، وقعت شركة  في جمهورية التشيك

التصاميم الهندسية  لتقديم خدمات إدارة أعمال  McDermott International"انترناشيونال 

  Litvinov "ليتفينوف"والتوريد واإلنشاء لمشروع تطوير وحدة التكسير الهيدروجيني في مصفاة 

  .2020. ويتوقع إنجاز المشروع في الربع الثاني من عام  ألف ب/ي  110ة  يالتي تبلغ طاقتها التكرير 

مصفاة   عن إغالق Paramo SA"بارامو إس إي"  من جهة أخرى أعلنت شركة

ألف ب/ي بسبب ضعف كفاءتها وعدم جدوى  15طاقتها التكريرية  Pardubice "باردوبيك "

    تطويرها.

عن بدء التشغيل التجاري   Grupa LOTOS "غروبا لوتوس " أعلنت مصفاة ، في بولندا

لتحسين األداء التشغيلي   في إطار مشروع تطوير الشامل    ألف ب/ي  28طاقتها    لوحدة التفحيم المؤجل

مليار دوالر   2.3واالقتصادي، وتلبية متطلبات التشريعات البيئية الخاصة بخفض اإلنبعاثات بكلفة 

كما يتضمن مشروع التطوير إنشاء وحدة تقطير فراغي وحدات معالجة هيدروجينية للنافثا    أمريكي.

  وزيت الغاز، وخزانات ووحدات مساندة أخرى. 

" هنيويل يوأوبي "عقداً مع شركة  PKN Orlen  "بي كي إن أورلين"وقعت شركة كما 

Honeywell UOP  ن مرونة إنتاج الغازولين واإليثيلين  ياألمريكية لتقديم تكنولوجيا عملية تحس

ألف ب/ي. ولم تقدم الشركة أية  380طاقتها التكريرية  Plock "بلوك"والعطريات في مصفاة 

  معلومات عن كلفة العقد أو تاريخ إنجازه. 
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شركة " كما وقعت  ألف ب/ي، إضافة إلى وحدات فصل غازات ومعالجة باألمين. 46طاقتها 
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السنة وقود /ألف طن 700، و"5- "يورو األوروبية  المواصفات القياسيةبمواصفات متوافقة مع 
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    تطويرها.
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   27                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

يذكر أن الحكومة األنغولية كانت قد أعلنت عن خطة إلنشاء مصفاة جديدة في منطقة   

 نغولية قعت شركة النفط الوطنية األوا  ألف ب/ي. كم  200طاقة تكريرية قدرها  ب Lobito "لوبيتو"  

لمشروع إنشاء   United Shine Consortiumعقداً مع تحالف شركات     Sonangol"سونانغول"  

% من حصة  90ألف ب/ي. وسيمتلك التحالف  60طاقتها    Cabinda "كابيندا"مصفاة جديدة في 

الوطنية المتفرعة من شركة النفط الوطنية   Sonaref" سوناريف"لمصفاة والباقي لشركة ا

  .  "سونانغول"

ــركة   ،دانفي أوغ ــايبيم"تم منح شـ ــية إعداد عقد    Saipem  "سـ ــاميم الهندسـ النهائية  التصـ

  "كابالي"في   ألف ب/ي  60التكريرية    تبلغ طاقتهايدة  مصفاة  جد روع إنشاء  مشلوالتوريد    واإلنشاء

Kabaale.  ــروع   هدفي ــدير الفائض   المنتجات إلى تلبية الطلب المحلي على المشـ البترولية، وتصـ

 ،API  33-23إلى األســواق المجاورة، وســتكرر المصــفاة النفط الخام المنتج محليا بدرجة جودة 

مليار   4-3وتقدر تكلفة إنشـــاء المصـــفاة حوالي  % وزناً.0.16ويحتوي على نســـبة كبريت قدرها 

  . 2023في عام  التشغيلدوالر أمريكي، ويتوقع بدء 

  فاة ـمصطوير ورفع الطاقة التكريرية لتال يزال العمل  مستمراً في مشروع ، في الكاميرون

. كما يتضمن المشروع إضافة وحدة تقطير فراغي،  ألف ب/ي 70إلى  40من  Limbe "ليمبي"

من تكرير   وتمكينهاصفات منتجات المصفاة، امو ووحدة تكسير هيدروجيني، وذلك بهدف تحسين

عام   منتصف ويتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع في أكبر نسبة ممكنة من النفط الخام المنتج محلياً،

2020.  

    العربيةفي الدول  التطورات .2

عام  فيألف ب/ي    90قدره   ارتفاعاً في الدول العربية    ة التكريريةطاقــــــ الإجمالــــــي   ـسجل

ــغيل المرحلة   نتيجة ، وذلك2019 ــفاة "بيجي" بطاقة    الثانيةتش ــروع إعادة إعمار مص ، 70من مش

  . الجزائريةجمهورية الألف ب/ي في  78إلى  58" من الجزائرورفع الطاقة التكريرية لمصفاة "

 في أوابك  اءـــ األعض الدولط في ـــ في مصافي النف  ريةـــ ريـــ اقة التكـــ الطالي ـــ وذ إجمـــ استح

ـ مليون ب/ي، بنس  8.37مصفاة على حصة قدرها   52عددها  و ـ % من إجم90.75بة  ـــ الطاقة الي  ـــ

الي ـــــ وذ إجمـــــ ون ب/ي. واستحـــــ ملي  9.223في مصافي النفط في الدول العربية البالغ   التكريرية

ــة الطاقة التكريرية   ــدول العربي ــي ال ــي النفط ف ــي مصاف ــددها  كــ غير األعضاء في أوابف ــغ ع البال

  %. 9.25ألف ب/ي، بنسبة  853ـى الحصـة البـاقيـة وقـدرها مصفـاة عل 11

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
    

   26                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

يتكون المـشروع من وحدة تفحيم مؤجل مع وحدات أخرى مـساندة. التـشغيلي واالقتـصادي للمـصفاة. 

  .2023ويتوقع إنجاز المشروع في نهاية عام 

  أفريقيا  :1-6

 Brahams Oil "شركة مصافي نفط براهامز المحدودة"وقعت كل من  ،غينيا في

Refineries Ltd.مؤسسة تمويل أفريقيا "، و"Africa Finance Corp.  اتفاقاَ يتضمن إنشاء

ألف ب/ي. ويتوقع أن تلبي    12طاقتها التكريرية    Kamsar  "كامسار"مصفاة "براهامز" في منطقة  

  المصفاة حوالي ثلث الطلب المحلي على المنتجات النفطية. 

في منطقة التجارة كامل متمجمع تكرير إنشاء ال يزال العمل قائماً في مشروع  ،في نيجيريا

دانغوت "الذي تملكه شركة و، جنوب غرب نيجيريا Lekki "ليكي"الحرة الواقعة في مدينة 

المكونة من مجموعة شركات نيجيرية. يتكون    .Dangote Industries Ltd  "انداستريز المحدودة

  3.6، ووحدة إنتاج بولي بروبيلين طاقتها ألف ب/ي 650المجمع من مصفاة نفط طاقتها التكريرية 

مليار   12فة إجمالية قدرها بكل  ،مليون طن/السنة 3مليون طن/السنة، ووحدة إنتاج يوريا طاقتها 

  .  2021. ويتوقع إنجاز المشروع في عام دوالر أمريكي

في  ،ألف ب/ي 200بطاقة إجمالية قدرها  ،إنشاء مصفاتي تكرير متكثفات  كما يجري حالياً 

كومة النيجيرية إلنعاش  ح. يأتي هذا المشروع في إطار خطة الImo  "إيمو"و   Delta  "دلتا "واليتي  

  .2022ويتوقع اإلنتهاء من إنشاء هاتين المصفاتين في عام   ،االقتصاديالنمو 

يذكر أن الحكومة النيجيرية كانت قد بدأت بتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير وتوسيع المصافي 

وتلبية الطلب المحلي على المنتجات   ،بهدف تحسين أدائها التشغيلي واالقتصادي ،القائمة الخمس

في هذا اإلطار أعلنت مؤسسة البترول الوطنية النيجيرية أنها وقعت عقداً مع شركة "مير البترولية.  

لتنفيذ أعمال التفتيش الفني لمعدات وحدات مجمع تكرير ميناء   Maire Tecnimontتكنيمونت" 

ألف  150والثانية  ،ألف ب/ي 60لى المكون من مصفاتين، طاقة األو Harcourt"هاركورت" 

 مليون دوالر أمريكي.  50ب/ي. وتبلغ قيمة العقد 

التي تبلغ طاقتها     Luandaال يزال العمل قائماً في مشروع تطوير مصفاة "لواندا"   ،في أنغوال

ووحدة فصل  ،ألف ب/ي. يتضمن المشروع إنشاء وحدة معالجة هيدروجينية للنافثا 65التكريرية 

إنتاج الغازولين   ووحدة تهذيب بالعامل الحفاز بالتنشيط المستمر. يهدف المشروع إلى تعزيز، للنافثا

  عالي الجودة في المصفاة. 
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  9-3الشكل 
   النفط القائمة في الدول العربية في مصافي الطاقة التكريريةتطور 

  2019-2015خالل الفترة 
  (مليون برميل/يوم)

  

ــهد الدول العربية تطوراً ملحوظاً نحو تنفيذ   ــاف جديدة تشـ ــاء مصـ ــاريع إنشـ وتطوير مشـ

  .2019 وفيما يلي أهم التطورات التي حصلت في عام. المصافي القائمة

  العربية المتحدة ماراتاإلدولة : 2-1

التوصل إلى اتفاق مع كل من شركة  أبو ظبي الوطنية " أدنوك" عن بترول أعلنت  شركة  

على حصة  "إيني"النمساوية، تحصل بموجبه شركة  OMV "أو إم في "اإليطالية وشركة  "إيني"

% من قيمة أصولها في صناعة تكرير النفط والمقدرة  15على حصة  "أو إم في "% وشركة 20

لمشاركة شركاء   "وكأدن "وذلك في إطار خطة شركة  مليار دوالر أمريكي. 16.2قيمتها بحوالي 

 واالستفادة من خبرات الشركات العالمية في قطاع تكرير النفط.   ،أجانب 

األلمانية إلعداد   Bilfinger  "بيلفينغر" عن توقيع عقد مع شركة    "أدنوك "كما أعلنت شركة  

التصاميم الهندسية ماقبل النهائية لوحدة معالجة مياه ملوثة في إحدى مصافي مجمع تكرير  

، إضافة إلى تقديم التصاميم الهندسية األساسية والتفصيلية لتعزيز أداء "الرويس"وبتروكيماويات 

  القائمة.  "الرويس"مجمع  ت منظومة التحكم بغبار الكبريت في منشآ

عن خطة لرفع إجمالي طاقتها التكريرية بنسبة  كانت قد أعلنت  شركة "أدنوك "ن يذكر أ

، وذلك في إطار استراتيجيتها  2025مليون ب/ي بحلول عام  1.5ألف ب/ي إلى  902% من 60
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، 2019  -2015تطور الـطاـقة التكريرـية في اـلدول العربـية خالل الفترة  8-3الـجدول  يبين

ــكل  كما يبين  .2019في عام   العاملة وعدد المصــافي في مصــافي   الطاقة التكريريةتطور    9-3 الش

  . 2019-2015النفط القائمة في الدول العربية، خالل الفترة 

   8-3الجدول 
  (ألف  برميل/اليوم) ،2019-2015في الدول العربية خالل الفترة  الطاقة التكريريةتطور 

  2019 وعدد المصافي في عام

2019 2018 2017 2016 2015 

عدد  
المصافي  

  العاملة 
 2019عام 

 

 اإلمارات 5 1119.0 1119.0 1119.0 1119.0 1119.0

 البحرين 1 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0

 تونس 1 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0

 الجزائر  6 650.9 650.9 650.9 650.9 670.9

 السعودية 8 2907.0 2907.0 2819.0 2859.0 2859.0

 سورية 2 240.1 240.1 240.1 240.1 240.1

 العراق 12 946.0 622.0 662.0 802.0 872.0

 قطر 2 283.0 429.0 429.0 429.0 429.0

 الكويت 2 936.0 936.0 736.0 736.0 736.0

 ليبيا 5 380.0 380.0 380.0 380.0 380.0

 مصر 8 769.8 769.8 769.8 769.8 769.8

 اجمالي الدول األعضاء 52 8525.8 8347.8 8099.8 8279.8 8369.8

 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 2 222.0 222.0 222.0 222.0 303.0

 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 11 772.1 772.1 772.1 772.1 853.1

 اجمالي الدول العربية 63 9297.9 9119.9 8871.9 9051.9 9222.9
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  9-3الشكل 
   النفط القائمة في الدول العربية في مصافي الطاقة التكريريةتطور 

  2019-2015خالل الفترة 
  (مليون برميل/يوم)

  

ــهد الدول العربية تطوراً ملحوظاً نحو تنفيذ   ــاف جديدة تشـ ــاء مصـ ــاريع إنشـ وتطوير مشـ
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% من قيمة أصولها في صناعة تكرير النفط والمقدرة  15على حصة  "أو إم في "% وشركة 20

لمشاركة شركاء   "وكأدن "وذلك في إطار خطة شركة  مليار دوالر أمريكي. 16.2قيمتها بحوالي 
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، إضافة إلى تقديم التصاميم الهندسية األساسية والتفصيلية لتعزيز أداء "الرويس"وبتروكيماويات 

  القائمة.  "الرويس"مجمع  ت منظومة التحكم بغبار الكبريت في منشآ

عن خطة لرفع إجمالي طاقتها التكريرية بنسبة  كانت قد أعلنت  شركة "أدنوك "ن يذكر أ
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، 2019  -2015تطور الـطاـقة التكريرـية في اـلدول العربـية خالل الفترة  8-3الـجدول  يبين
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 السعودية 8 2907.0 2907.0 2819.0 2859.0 2859.0

 سورية 2 240.1 240.1 240.1 240.1 240.1

 العراق 12 946.0 622.0 662.0 802.0 872.0

 قطر 2 283.0 429.0 429.0 429.0 429.0

 الكويت 2 936.0 936.0 736.0 736.0 736.0

 ليبيا 5 380.0 380.0 380.0 380.0 380.0

 مصر 8 769.8 769.8 769.8 769.8 769.8

 اجمالي الدول األعضاء 52 8525.8 8347.8 8099.8 8279.8 8369.8

 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 2 222.0 222.0 222.0 222.0 303.0

 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
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    البحرينمملكة  :2-2

 "ة ستر"مـصفاة  الطاقة التكريرية لرفع  تطوير و  مـشروعمـستمرة في اإلنـشاء  أعمال  ال تزال 

ــة ألف ب/ي،  360 إلى 260من  ــدر ببكلف ــار دوالر أمريكي 8-6حوالي تق ويتوقع إنجــاز ، ملي

ــروع ــاء وحدات جديدة، و2021في عام    المش ــروع التطوير إنش ــمن مش ــتبدا. يتض العديد من   لاس

ــبح   ــفاة قادرة على إنتاج  الالوحدات القديمة، بحيث تصــ ــتقات بترولمصــ عالية الجودة، مثل   يةمشــ

   .للتصدير المخصص   ULSDالديزل الحاوي على نسبة كبريت منخفضة جداً 

   يةالجزائرالجمهورية  :2-3

عن بدء مفاوضات مع شركة " سوناطراك "شركة البترول الوطنية الجزائرية أعلنت 

  % من ثالث مصافي نفط 50.1اليونانية لشراء حصة   Hellenic Petroleum" هيلينيك للبترول"

  مليار يورو.  1.23ألف ب/ي بقيمة  341يبلغ إجمالي طاقتها التكريرية  يونانية

في مدينة   Augusta" أوغوستا "عن شراء مصفاة كانت قد أعلنت  "سوناطراك"يذكر أن 

وذلك بهدف تكرير النفط الخام  ، ألف ب/ي 190اإليطالية طاقتها التكريرية  Sicily "صقلية"

الجزائري، ومعالجة المنتجات الثقيلة الفائضة المنتجة من المصافي الجزائرية وتحويلها إلى منتجات 

  خفيفة وإعادتها إلى الجزائر لتلبية الطلب المحلي المتنامي على المنتجات البترولية العالية الجودة.  

عن إنجاز مشـروع   "سـوناطراك"لجزائرية  شـركة البترول الوطنية اأعلنت  من جهة أخرى 

يأتي هذا المـشروع  ألف ب/ي.  78ألف ب/ي إلى   58من   "الجزائر"رفع الطاقة التكريرية لمـصفاة  

ــافي القائمة  من خالل في الجمهورية الجزائرية  لرفع الطاقة التكريرية خطةفي إطار  تطوير المصـ

اء  إو كرة" في ديدةثالث مصـاف جنـش عود "و،  "غورداية"، و"بيـس ي مـس  100، طاقة كل منها "حاـس

   .ألف ب/ي

 Unicracking   هيدروجيني  مشــــروع إنشــــاء وحدة  تكســــيراليزال العمل قائماً في كما 

ــفلتيـنات ـبالـمذـيب ـطاقتـها   81ـطاقتـها  ألف ب/ي، ووـحدة تـهذـيب   24.1ألف ب/ي، ووـحدة نزع األســ

مع وحدة أزمرة في مصـفاة  ،ألف ب/ي  80طاقتها   CCRبالعامل الحفاز بطريقة التنشـيط المسـتمر  

ين  "ـسكيكدة" يةيتوافق مع   بماجودته  ، وذلك بهدف تعظيم إنتاج الغازولين وتحـس  المواصـفات القياـس

  ."5-"يورو ألوروبيةا
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لتصبح أحد أهم المراكز العالمية في مجال الصناعات البترولية الالحقة. تتضمن الخطة إنشاء مصفاة  

من  مختلفة  نوع  أتتمتع بمرونة عالية لتكرير    "الرويس"ألف ب/ي في منطقة    600ية  طاقتها التكرير

    النفط الخام.

  Crude Flexibility Projectتحسين مرونة تكرير  النفط   تنفيذ مشروع  كما  يجري حالياً  

ألف ب/ي نفط   420من تكرير  "الرويس غرب "لتمكين مصفاة  ،مليار دوالر أمريكي 3.1بقيمة 

% وزناً  1.74المنخفض الجودة، والحاوي على نسبة كبريت  Upper Zakum "زاكوم  علوي"

% 0.74ال تزيد عن    منخفضة  العالي الجودة، الحاوي على نسبة كبريت   "موربان"بدالً من نفط حقل  

يتكون   السعر بين النوعين.اإلستفادة من فارق للتصدير و توفير نفط "موربان" وزناً، وذلك بهدف

مرونة تكرير النفط من إنشاء وحدة معالجة هيدروجينية لنزع الكبريت من زيت تحسين مشروع 

وسيتولى تنفيذ أعمال الهندسة والتوريد ووحدات أخرى مساندة، ألف ب/ي،  177طاقتها   الوقود 

  CB&Iوالثانية شركة  الكورية الجنوبية " سامسونغ "األولى شركة ، واإلنشاء تحالف من شركتين

    .2022األمريكية، ويتوقع  تسليم المشروع في عام  

أن شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" تمتلك ثالث مصاف، يبلغ   تجدر اإلشارة إلى

ألف   85ألف ب/ي، وهي مصفاة "أبو ظبي" في أم النار طاقتها  902إجمالي طاقتها التكريرية 

  417ألف ب/ي، ومصفاة "الرويس غرب" طاقتها  400ب/ي، ومصفاة "الرويس شرق" طاقتها 

  ألف ب/ي.  

ل قائماً في مشروع تطوير مصفاة  تكرير المتكثفات في منطقة  من جهة أخرى، ال يزال العم 

مشروع  ال. يتكون ENOCالوطنية  اإلمارات  بترولشركة والمملوكة ل "جبل علي" في إمارة دبي

وحدات معالجة هيدروجينية جديدة  وإنشاء ألف ب/ي، 210إلى  140من رفع الطاقة التكريرية من 

، وعدد من خزانات المنتجات النفطية، بكلفة إجمالية قدرها  ةللديزل ووقود النفاثات، ووحدة أزمر

المواصفات متطلبات بمواصفات متوافقة مع  مشتقات بتروليةوذلك إلنتاج  مليار دوالر أمريكي،

  . 2020ويتوقع بدء تشغيل المشروع في نهاية عام  ،"5- يورو" األوروبية  القياسية

ألف   250في إمارة الفجيرة طاقتها  جديدة  إنشاء مصفاة     ال يزال العمل قائماً في مشروعكما  

. ويتوقع  الدوليةمنظمة البحرية الب/ي صممت إلنتاج وقود السفن بمواصفات متوافقة مع متطلبات 

  .  2020إنجاز المرحلة األولى للمشروع في منصف عام 
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  مليار يورو.  1.23ألف ب/ي بقيمة  341يبلغ إجمالي طاقتها التكريرية  يونانية

في مدينة   Augusta" أوغوستا "عن شراء مصفاة كانت قد أعلنت  "سوناطراك"يذكر أن 

وذلك بهدف تكرير النفط الخام  ، ألف ب/ي 190اإليطالية طاقتها التكريرية  Sicily "صقلية"

الجزائري، ومعالجة المنتجات الثقيلة الفائضة المنتجة من المصافي الجزائرية وتحويلها إلى منتجات 

  خفيفة وإعادتها إلى الجزائر لتلبية الطلب المحلي المتنامي على المنتجات البترولية العالية الجودة.  

عن إنجاز مشـروع   "سـوناطراك"لجزائرية  شـركة البترول الوطنية اأعلنت  من جهة أخرى 

يأتي هذا المـشروع  ألف ب/ي.  78ألف ب/ي إلى   58من   "الجزائر"رفع الطاقة التكريرية لمـصفاة  

ــافي القائمة  من خالل في الجمهورية الجزائرية  لرفع الطاقة التكريرية خطةفي إطار  تطوير المصـ
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مع وحدة أزمرة في مصـفاة  ،ألف ب/ي  80طاقتها   CCRبالعامل الحفاز بطريقة التنشـيط المسـتمر  

ين  "ـسكيكدة" يةيتوافق مع   بماجودته  ، وذلك بهدف تعظيم إنتاج الغازولين وتحـس  المواصـفات القياـس
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% 0.74ال تزيد عن    منخفضة  العالي الجودة، الحاوي على نسبة كبريت   "موربان"بدالً من نفط حقل  
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وحدات معالجة هيدروجينية جديدة  وإنشاء ألف ب/ي، 210إلى  140من رفع الطاقة التكريرية من 

، وعدد من خزانات المنتجات النفطية، بكلفة إجمالية قدرها  ةللديزل ووقود النفاثات، ووحدة أزمر

المواصفات متطلبات بمواصفات متوافقة مع  مشتقات بتروليةوذلك إلنتاج  مليار دوالر أمريكي،

  . 2020ويتوقع بدء تشغيل المشروع في نهاية عام  ،"5- يورو" األوروبية  القياسية

ألف   250في إمارة الفجيرة طاقتها  جديدة  إنشاء مصفاة     ال يزال العمل قائماً في مشروعكما  

. ويتوقع  الدوليةمنظمة البحرية الب/ي صممت إلنتاج وقود السفن بمواصفات متوافقة مع متطلبات 

  .  2020إنجاز المرحلة األولى للمشروع في منصف عام 
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   33                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

ــروع تحويل مخلفات التقطير الثقيلة التي تقدر بحوالي  إلى الخدمات ا ــارية إلدارة مش ــتش % 25إلس

  من النفط المكرر إلى منتجات عالية القيمة مثل الديزل والغازولين. 

ة أخرى، ا  من جـه ة لمشـــــاريعـه ة التكريرـي اـق ة لرفع الـط ةتخطط المملـك ار  الـخارجـي في إـط

أطلقت مفاوـضات مع ـشركة "بترو حيث مـستمرة إلنتاجها من النفط الخام، بيع  ـسعيها لـضمان عقود  

بخصــــوص مشــــروع إنشــــاء مصــــفاة  متكاملة مع مجمع الجنوب أفريقية    PetroSAإس إي" 

  بتروكيماويات في جنوب أفريقيا.

% من 9وقعت شركة أرامكو السعودية مذكرة تفاهم  مع الحكومة الصينية لشراء حصة  كما  

، شرق مقاطعة  Zhoushan "وشانتش" قيمة مشروع مجمع تكرير وبتروكيماويات 

مشروع من مصفاة  يتكون ال مليون دوالر أمريكي. 319الصينية بقيمة   Zhejiang"جيانغ تشي "

كما تتضمن اإلتفاقية بنوداً حول التعاون في .  تروكيماويات ووحدات إنتاج  ب  ،ألف ب/ي  400طاقتها  

  مجال توريد وتخزين وتجارة النفط الخام.  

ــعودية  كما ــركة أرامكو الس ــركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"  معالتعاون  بأعلنت ش ش

 في مقاطعة المشــــترك مشــــروعالعن تغيير موقع إنشــــاء ومجموعة شــــركات نفط وطنية هندية  

 ،ب/ي  ألف  400ة كل منها  عمالقة طاقثالث مصــاف إنشــاء  المتضــمن    Ratnagiri  "راتناغيري"

. الهندية  "مومـباي"جنوب    Raigad  "رايـغاد "منطـقة   إلىفي الهـند متـكامـلة مع مجمع بتروكيـماويات  

ــعودـية ودوـلة اإلـمارات العربـية المتـحدة  ــة ـكل من المملـكة العربـية الســ % من قيـمة 25تبلغ حصــ

ــروع اإلجمالية المقدرة بحوالي   ــة الباقية مليار دوالر أمريكي لكل منهما،   44المشــ ويمتلك الحصــ

ــرـكة النفط الهـندـية 50 ــرـكات نفط وطنـية هـندـية، وهي شــ ، IOC% تـحالف مكون من مجموـعة شــ

ويتوقع .  BPCL هارات المحدودةبترول بمؤـسسة  ، وHCPLترول هندوـستان المحدودة مؤـسـسة بو

في عام   مليار دوالر أمريكي،  70، الذي تبلغ قيمته االســـتثمارية  بدء التشـــغيل التجاري للمشـــروع

2025.  

% من قيمة مشروع مجمع تكرير  20 حصة أرامكو السعوديةشركة كما تمتلك 

شركة  التابع لب/ي،  مليون 1.82طاقته التكريرية  Jamnagar "جامناغار "وبتروكيماويات 

  الهندية.   Reliance"ريليانس "

مع شـــركة اســـتمرار المفاوضـــات  من جهة أخرى، أعلنت شـــركة أرامكو الســـعودية عن  

% من مشــروع مصــفاة 45حصــة  لشــراء التابعة للحكومة اإلندونيســية،    Pertamina"برتامينا"
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   32                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

  المملكة العربية السعودية :2-4

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن بدء عمليات التشغيل التجريبية لمصفاة "جازان" طاقتها  

وات  جيجا 4طاقتها  IGCCالمشتركة  دورةألف ب/ي، إضافة إلى وحدة تغويز متكاملة بال 420

  . ةساع

شراء حصة شركة "شل" من مصفاة  إتمام صفقة أعلنت شركة أرامكو السعودية عن كما 

وبذلك تصبح  مليون دوالر،  631بقيمة ألف ب/ي  305طاقتها المحلية،  SASREF"ساسرف" 

  .أرامكولشركة  ةملكية كامل المصفا

ــرـكة من جـهة أخرى،  د مع شــ اـق ــعودـية عن التـع  KBR "كي بي آر"أعلـنت أرامكو الســ

ــفلتينا ــول على التكنولوجيا لوحدة نزع األسـ ــروع   ،بالمذيب   ت للحصـ ــفاة تطوير  في إطار مشـ مصـ

تمكين المصـــفاة من إنتاج وقود الســـفن بمواصـــفات ل ،ألف ب/ي  124التي تبلغ طاقتها    "الرياض "

ــمنكما . الدوليةمنظمة البحرية  المتوافقة مع متطلبات  ــروع  يتض ــاء وحدة أزمرة، ووحدة   المش إنش

ــاـفة مـعدات ـجدـيدة،  ــل للـنافـثا، ووـحدات مـعالـجة هـيدروجينـية، وإضــ مليون دوالر  300بكلـفة فصــ

  أمريكي.

ــاريع ــفاة في المملكة حالياً    تنفيذها  األخرى الجاريتطوير  ال  من مشـ ــروع تطوير مصـ مشـ

ً  على ســاحل الخليج العربي،تقع  التي "  راس تنورة"  من بين مصــافي النفط في وتعتبر األكبر حجما

ـ و،  ألف ب/ي  550بطاقة تكريرية قدرها المملكة،  ــروعاليتم تنفيذ  ـسـ ــمن   ،مرحلتينعلى   مشـ تتضـ

الـجة لـ المرح ايـ هـيدروجينة األولى إنشــــاء وـحدة مـع افـث ا  ة للـن  أزمرة  ةووـحد  ،ألف ب/ي 138ـطاقتـه

ــتمر ـطاقتـها  ألف ب/ي،  65ـطاقتـها   ــيط المســ  ألف ب/ي،  90ووـحدة تـهذـيب ـبالـعاـمل الحـفاز ـبالتنشــ

ألف   70ألف طن/السـنة بنزين، و  170مليون طن/السـنة بارازايلين، و  1.1إلنتاج    عطريات ووحدة  

وأجهزة تحكم جديدة. أما المرحلة   ،، إضـافة إلى منظومة توزيع للطاقة الكهربائيةطن/السـنة تولوين

  وأبنية. ،ووحدات مساندة، خزانات للمنتجات البتروليةإنشاء الثانية فتتكون من 

تركة ، وهي شركة مشPetro Rabigh  "للتكرير والبتروكيماويات رابغ  "كما وقعت شركة  

ــوميتومو "بين أرامكو الســعودية وشــركة    "جاكوبس "عقداً مع شــركة    ،اليابانية Sumitomo"  س

Jacobsال ذ أعـم ة  ، لتنفـي ديـن ائم في ـم ات "رابغ" الـق اوـي اة وبتروكيـم ـــف " رابغ "تطوير مجمع مصــ

ـستتولى  ألف ب/ي.  400على البحر األحمر في المملكة العربية الـسعودية، طاقته التكريرية   الواقعة

إـضافة   ة،بموجب العقد تقديم التـصاميم الهندـسية األولية، والتـصاميم ماقبل النهائي  "جاكوبس"ـشركة 
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   33                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

ــروع تحويل مخلفات التقطير الثقيلة التي تقدر بحوالي  إلى الخدمات ا ــارية إلدارة مش ــتش % 25إلس

  من النفط المكرر إلى منتجات عالية القيمة مثل الديزل والغازولين. 

ة أخرى، ا  من جـه ة لمشـــــاريعـه ة التكريرـي اـق ة لرفع الـط ةتخطط المملـك ار  الـخارجـي في إـط

أطلقت مفاوـضات مع ـشركة "بترو حيث مـستمرة إلنتاجها من النفط الخام، بيع  ـسعيها لـضمان عقود  

بخصــــوص مشــــروع إنشــــاء مصــــفاة  متكاملة مع مجمع الجنوب أفريقية    PetroSAإس إي" 

  بتروكيماويات في جنوب أفريقيا.

% من 9وقعت شركة أرامكو السعودية مذكرة تفاهم  مع الحكومة الصينية لشراء حصة  كما  

، شرق مقاطعة  Zhoushan "وشانتش" قيمة مشروع مجمع تكرير وبتروكيماويات 

مشروع من مصفاة  يتكون ال مليون دوالر أمريكي. 319الصينية بقيمة   Zhejiang"جيانغ تشي "

كما تتضمن اإلتفاقية بنوداً حول التعاون في .  تروكيماويات ووحدات إنتاج  ب  ،ألف ب/ي  400طاقتها  

  مجال توريد وتخزين وتجارة النفط الخام.  

ــعودية  كما ــركة أرامكو الس ــركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"  معالتعاون  بأعلنت ش ش

 في مقاطعة المشــــترك مشــــروعالعن تغيير موقع إنشــــاء ومجموعة شــــركات نفط وطنية هندية  

 ،ب/ي  ألف  400ة كل منها  عمالقة طاقثالث مصــاف إنشــاء  المتضــمن    Ratnagiri  "راتناغيري"

. الهندية  "مومـباي"جنوب    Raigad  "رايـغاد "منطـقة   إلىفي الهـند متـكامـلة مع مجمع بتروكيـماويات  

ــعودـية ودوـلة اإلـمارات العربـية المتـحدة  ــة ـكل من المملـكة العربـية الســ % من قيـمة 25تبلغ حصــ

ــروع اإلجمالية المقدرة بحوالي   ــة الباقية مليار دوالر أمريكي لكل منهما،   44المشــ ويمتلك الحصــ

ــرـكة النفط الهـندـية 50 ــرـكات نفط وطنـية هـندـية، وهي شــ ، IOC% تـحالف مكون من مجموـعة شــ

ويتوقع .  BPCL هارات المحدودةبترول بمؤـسسة  ، وHCPLترول هندوـستان المحدودة مؤـسـسة بو

في عام   مليار دوالر أمريكي،  70، الذي تبلغ قيمته االســـتثمارية  بدء التشـــغيل التجاري للمشـــروع

2025.  

% من قيمة مشروع مجمع تكرير  20 حصة أرامكو السعوديةشركة كما تمتلك 

شركة  التابع لب/ي،  مليون 1.82طاقته التكريرية  Jamnagar "جامناغار "وبتروكيماويات 

  الهندية.   Reliance"ريليانس "

مع شـــركة اســـتمرار المفاوضـــات  من جهة أخرى، أعلنت شـــركة أرامكو الســـعودية عن  

% من مشــروع مصــفاة 45حصــة  لشــراء التابعة للحكومة اإلندونيســية،    Pertamina"برتامينا"

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
    

   32                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

  المملكة العربية السعودية :2-4

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن بدء عمليات التشغيل التجريبية لمصفاة "جازان" طاقتها  

وات  جيجا 4طاقتها  IGCCالمشتركة  دورةألف ب/ي، إضافة إلى وحدة تغويز متكاملة بال 420

  . ةساع

شراء حصة شركة "شل" من مصفاة  إتمام صفقة أعلنت شركة أرامكو السعودية عن كما 

وبذلك تصبح  مليون دوالر،  631بقيمة ألف ب/ي  305طاقتها المحلية،  SASREF"ساسرف" 

  .أرامكولشركة  ةملكية كامل المصفا

ــرـكة من جـهة أخرى،  د مع شــ اـق ــعودـية عن التـع  KBR "كي بي آر"أعلـنت أرامكو الســ

ــفلتينا ــول على التكنولوجيا لوحدة نزع األسـ ــروع   ،بالمذيب   ت للحصـ ــفاة تطوير  في إطار مشـ مصـ

تمكين المصـــفاة من إنتاج وقود الســـفن بمواصـــفات ل ،ألف ب/ي  124التي تبلغ طاقتها    "الرياض "

ــمنكما . الدوليةمنظمة البحرية  المتوافقة مع متطلبات  ــروع  يتض ــاء وحدة أزمرة، ووحدة   المش إنش

ــاـفة مـعدات ـجدـيدة،  ــل للـنافـثا، ووـحدات مـعالـجة هـيدروجينـية، وإضــ مليون دوالر  300بكلـفة فصــ

  أمريكي.

ــاريع ــفاة في المملكة حالياً    تنفيذها  األخرى الجاريتطوير  ال  من مشـ ــروع تطوير مصـ مشـ

ً  على ســاحل الخليج العربي،تقع  التي "  راس تنورة"  من بين مصــافي النفط في وتعتبر األكبر حجما

ـ و،  ألف ب/ي  550بطاقة تكريرية قدرها المملكة،  ــروعاليتم تنفيذ  ـسـ ــمن   ،مرحلتينعلى   مشـ تتضـ

الـجة لـ المرح ايـ هـيدروجينة األولى إنشــــاء وـحدة مـع افـث ا  ة للـن  أزمرة  ةووـحد  ،ألف ب/ي 138ـطاقتـه

ــتمر ـطاقتـها  ألف ب/ي،  65ـطاقتـها   ــيط المســ  ألف ب/ي،  90ووـحدة تـهذـيب ـبالـعاـمل الحـفاز ـبالتنشــ

ألف   70ألف طن/السـنة بنزين، و  170مليون طن/السـنة بارازايلين، و  1.1إلنتاج    عطريات ووحدة  

وأجهزة تحكم جديدة. أما المرحلة   ،، إضـافة إلى منظومة توزيع للطاقة الكهربائيةطن/السـنة تولوين

  وأبنية. ،ووحدات مساندة، خزانات للمنتجات البتروليةإنشاء الثانية فتتكون من 

تركة ، وهي شركة مشPetro Rabigh  "للتكرير والبتروكيماويات رابغ  "كما وقعت شركة  

ــوميتومو "بين أرامكو الســعودية وشــركة    "جاكوبس "عقداً مع شــركة    ،اليابانية Sumitomo"  س

Jacobsال ذ أعـم ة  ، لتنفـي ديـن ائم في ـم ات "رابغ" الـق اوـي اة وبتروكيـم ـــف " رابغ "تطوير مجمع مصــ

ـستتولى  ألف ب/ي.  400على البحر األحمر في المملكة العربية الـسعودية، طاقته التكريرية   الواقعة

إـضافة   ة،بموجب العقد تقديم التـصاميم الهندـسية األولية، والتـصاميم ماقبل النهائي  "جاكوبس"ـشركة 
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روع في تحويل زيت الوقود المنتج من  ش. وسيساهم المفي مصفاة البصرة لزيت الغاز الفراغي

ألف ب/ي   36ألف ب/ي غازولين، و  19المصفاة إلى منتجات عالية القيمة تقدر كميتها بحوالي 

اليوم غاز بترول  طن/  4300ب/ي نافثا، و  2000ألف ب/ي زيت وقود عالي الجودة، و   41ديزل، و

  .LPGمسال 

تلبية الطلب لوزارة النفط العراقية يأتي مشروع تطوير مصفاة البصرة في إطار سعي   

، من خالل توسيع الطاقة التكريرية للمصافي القائمة، وإنشاء مصاف  البتروليةالمحلي على المنتجات  

جديدة، إال أن معظم المشاريع المعلنة تعاني من صعوبات في التنفيذ ألسباب عديدة، باستثناء مشروع 

عمليات البدء بتشغيل المصفاة    إال أنمليار دوالر،    6ألف ب/ي بكلفة    140طاقتها    "كربالء"مصفاة  

كما يتوقع تأخير تنفيذ مشروع مصفاة   .2021إلى عام تأجلت  قد  2019التي كانت مقررة في عام 

  ألف ب/ي.  150إلى   300التكريرية المخططة من  طاقتها التي تم تخفيض  "الناصرية"

ي منطقة من جهة أخرى أعلنت وزارة النفط العراقية عن خطة إلنشــــاء مصــــفاة  جديدة ف

ــاـحل الخليج العربي ـطاقتـها  من ميـناء  لقرـبهألف ب/ي، وـقد تم اختـيار الموقع   300"الـفاو" على ســ

  تصدير منتجات المصفاة إلى األسواق الخارجية.

ـــفاة جديدة في منطـقة  حالـياً   العراقـية  كـما تدرس وزارة النفط ــاء مصــ  "القيارة "إمـكانـية إنشــ

ل المنتج في الحقول المجـاورة طـاقتهـا  ة األولى ثم  100لتكرير النفط الثقـي ألف ب/ي، في المرحـل

  ألف ب/ي في المرحلة الثانية. 100مصفاة أخرى مجاورة طاقتها 

  الكويت دولة  :2-6

انجاز أول وحدة خدمية في مصفاة   عن KNPC الكويتية الوطنية أعلنت شركة البترول

المكون  بتشغيل مولد بخار الماء األول الذي يأتي في إطار مشروع الوقود النظيف  "ميناء عبد هللا "

ا من إنتاج مشتقات  ملتمكينه تطوير مصفاتي "ميناء األحمدي" و"ميناء عبد هللا" القائمتين، من 

نشاء مصفاة "الزور" الجديدة . كما يتضمن المشروع  إالعالميةبمواصفات متوافقة مع أحدث المعايير  

ألف   200إغالق مصفاة " ميناء الشعيبة" طاقتها التكريرية  ألف ب/ي، و  615بطاقة تكريرية قدرها  

تعود أسباب التأخير إلى مراجعة   .2020نهاية عام  إلى  عمليات التشغيل واإلنتاج    تأخيرويتوقع    .ب/ي

تقرر رفع طاقة وحدة التكسير بالعامل الحفاز المائع  ، حيث فاة الزور الجديدةالخط التكنولوجي لمص

بهدف خفض نسبة الكبريت  ،  ألف ب/ي  50ألف ب/ي بدالً من    98إلى    الجديدة     RFCCلزيت الوقود 

%، وذلك لتمكين المصفاة من تلبية  1% بدالً من القيمة الحالية 0.5في زيت الوقود المنتج إلى 

 . IMO الدوليةمنظمة البحرية المتطلبات قرار 
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إلى   348رفع طاقة المصـفاة من  المشـروع  يتضـمنمليار دوالر.   6بمبلغ   ، Cilacap"سـيالكاب"

ــنة، والبولي   600إلى   280ألف ب/ي، ورفع معدل إنتاجها من البارازايلين من    400 ألف طن/السـ

  . 2022السنة، ويتوقع بدء عمليات التشغيل في عام ألف طن/ 160إلى  146بروبيلين من 

يذكر أن مشــروع تطوير مصــفاة "ســيالكاب" ســيســاهم في تأمين عقد طويل األمد لتوريد 

ألف ب/ي، إضـافة إلى رفع واردات المملكة من أرباح   280النفط الخام السـعودي للمصـفاة بمعدل 

والبتروكيماويات. كما تتطلع أرامكو الســــعودية إلى أن يكون   البتروليةمبيعات الشــــركة للمنتجات  

المـشروع نقطة انطالق لدخولها في مـشاريع أخرى مـشابهة ـضمن إطار الخطة الـشاملة لرفع الطاقة 

مليون ب/ي، وذلك من خالل   1.68ألف ب/ي إلى   820التكريرية لمصــافي النفط اإلندونيســية من 

 170طاقتها    Dumai، مثل مشروع تطوير مصفاة "دوماي"  تطوير وتوسيع مصافي النفط القائمة

ألف ب/ي في جزيرة   125طاقتها   Balonganألف ب/ي في ســــومطرة، ومصــــفاة "بالونغان"  

  جافا. 

الماليزية عن تأخير تشغيل مشروع   "بتروناس "أعلنت شركتا أرامكو السعودية وكما 

.  يتكون المشروع من مصفاة  2020عام  المشترك إلى النصف الثاني من     Pengerang "بنغيرانغ"

األوروبية   المواصفات القياسيةألف ب/ي، يمكنها إنتاج مشتقات عالية الجودة متوافقة مع    300طاقتها  

"، إضافة إلى مجمع بتروكيماويات. كما ستتولى أرامكو تزويد المصفاة بالنفط الخام بمقدار  5"يورو  

  ألف ب/ي.  210
  

  العراق جمهورية  :2-5

 70  تهاطاق  "بيجي"في مصــفاة    تقطير جوي ةتشــغيل وحد   عنوزارة النفط العراقية أعلنت 

ــبب األعمال الحربية التي  ــفاة التي كانت متوفقة بســ ألف ب/ي، وذلك في إطار إعادة تأهيل المصــ

والتي تبلغ   ة البصــــرةاالجديدة في مصــــفأما تشــــغيل وحدة التقطير الرابعة .  2014جرت في عام  

   .2019بعد أن كان مقرراً في نهاية عام  2020فقد تأجل إلى منتصف عام  ألف ب/ي، 70طاقتها 

مليون   110 بقيمةمن جهة أخرى وقعت وزارة النفط العراقية اتفاقية الحصول على قرض 

لتمويل مشروع إنشاء وحدة تكسير بالعامل       1JICAوكالة التعاون الدولي اليابانية دوالر أمريكي من  

ووحدة معالجة هيدروجينية   ،ووحدة إنتاج هيدروجين ،ووحدة تقطير فراغي ،FCCالحفاز المائع 
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روع في تحويل زيت الوقود المنتج من  ش. وسيساهم المفي مصفاة البصرة لزيت الغاز الفراغي

ألف ب/ي   36ألف ب/ي غازولين، و  19المصفاة إلى منتجات عالية القيمة تقدر كميتها بحوالي 

اليوم غاز بترول  طن/  4300ب/ي نافثا، و  2000ألف ب/ي زيت وقود عالي الجودة، و   41ديزل، و

  .LPGمسال 

تلبية الطلب لوزارة النفط العراقية يأتي مشروع تطوير مصفاة البصرة في إطار سعي   

، من خالل توسيع الطاقة التكريرية للمصافي القائمة، وإنشاء مصاف  البتروليةالمحلي على المنتجات  

جديدة، إال أن معظم المشاريع المعلنة تعاني من صعوبات في التنفيذ ألسباب عديدة، باستثناء مشروع 

عمليات البدء بتشغيل المصفاة    إال أنمليار دوالر،    6ألف ب/ي بكلفة    140طاقتها    "كربالء"مصفاة  

كما يتوقع تأخير تنفيذ مشروع مصفاة   .2021إلى عام تأجلت  قد  2019التي كانت مقررة في عام 

  ألف ب/ي.  150إلى   300التكريرية المخططة من  طاقتها التي تم تخفيض  "الناصرية"

ي منطقة من جهة أخرى أعلنت وزارة النفط العراقية عن خطة إلنشــــاء مصــــفاة  جديدة ف

ــاـحل الخليج العربي ـطاقتـها  من ميـناء  لقرـبهألف ب/ي، وـقد تم اختـيار الموقع   300"الـفاو" على ســ

  تصدير منتجات المصفاة إلى األسواق الخارجية.

ـــفاة جديدة في منطـقة  حالـياً   العراقـية  كـما تدرس وزارة النفط ــاء مصــ  "القيارة "إمـكانـية إنشــ

ل المنتج في الحقول المجـاورة طـاقتهـا  ة األولى ثم  100لتكرير النفط الثقـي ألف ب/ي، في المرحـل

  ألف ب/ي في المرحلة الثانية. 100مصفاة أخرى مجاورة طاقتها 

  الكويت دولة  :2-6

انجاز أول وحدة خدمية في مصفاة   عن KNPC الكويتية الوطنية أعلنت شركة البترول

المكون  بتشغيل مولد بخار الماء األول الذي يأتي في إطار مشروع الوقود النظيف  "ميناء عبد هللا "

ا من إنتاج مشتقات  ملتمكينه تطوير مصفاتي "ميناء األحمدي" و"ميناء عبد هللا" القائمتين، من 

نشاء مصفاة "الزور" الجديدة . كما يتضمن المشروع  إالعالميةبمواصفات متوافقة مع أحدث المعايير  

ألف   200إغالق مصفاة " ميناء الشعيبة" طاقتها التكريرية  ألف ب/ي، و  615بطاقة تكريرية قدرها  

تعود أسباب التأخير إلى مراجعة   .2020نهاية عام  إلى  عمليات التشغيل واإلنتاج    تأخيرويتوقع    .ب/ي

تقرر رفع طاقة وحدة التكسير بالعامل الحفاز المائع  ، حيث فاة الزور الجديدةالخط التكنولوجي لمص

بهدف خفض نسبة الكبريت  ،  ألف ب/ي  50ألف ب/ي بدالً من    98إلى    الجديدة     RFCCلزيت الوقود 

%، وذلك لتمكين المصفاة من تلبية  1% بدالً من القيمة الحالية 0.5في زيت الوقود المنتج إلى 

 . IMO الدوليةمنظمة البحرية المتطلبات قرار 
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إلى   348رفع طاقة المصـفاة من  المشـروع  يتضـمنمليار دوالر.   6بمبلغ   ، Cilacap"سـيالكاب"

ــنة، والبولي   600إلى   280ألف ب/ي، ورفع معدل إنتاجها من البارازايلين من    400 ألف طن/السـ

  . 2022السنة، ويتوقع بدء عمليات التشغيل في عام ألف طن/ 160إلى  146بروبيلين من 

يذكر أن مشــروع تطوير مصــفاة "ســيالكاب" ســيســاهم في تأمين عقد طويل األمد لتوريد 

ألف ب/ي، إضـافة إلى رفع واردات المملكة من أرباح   280النفط الخام السـعودي للمصـفاة بمعدل 

والبتروكيماويات. كما تتطلع أرامكو الســــعودية إلى أن يكون   البتروليةمبيعات الشــــركة للمنتجات  

المـشروع نقطة انطالق لدخولها في مـشاريع أخرى مـشابهة ـضمن إطار الخطة الـشاملة لرفع الطاقة 

مليون ب/ي، وذلك من خالل   1.68ألف ب/ي إلى   820التكريرية لمصــافي النفط اإلندونيســية من 

 170طاقتها    Dumai، مثل مشروع تطوير مصفاة "دوماي"  تطوير وتوسيع مصافي النفط القائمة

ألف ب/ي في جزيرة   125طاقتها   Balonganألف ب/ي في ســــومطرة، ومصــــفاة "بالونغان"  

  جافا. 

الماليزية عن تأخير تشغيل مشروع   "بتروناس "أعلنت شركتا أرامكو السعودية وكما 

.  يتكون المشروع من مصفاة  2020عام  المشترك إلى النصف الثاني من     Pengerang "بنغيرانغ"

األوروبية   المواصفات القياسيةألف ب/ي، يمكنها إنتاج مشتقات عالية الجودة متوافقة مع    300طاقتها  

"، إضافة إلى مجمع بتروكيماويات. كما ستتولى أرامكو تزويد المصفاة بالنفط الخام بمقدار  5"يورو  

  ألف ب/ي.  210
  

  العراق جمهورية  :2-5

 70  تهاطاق  "بيجي"في مصــفاة    تقطير جوي ةتشــغيل وحد   عنوزارة النفط العراقية أعلنت 

ــبب األعمال الحربية التي  ــفاة التي كانت متوفقة بســ ألف ب/ي، وذلك في إطار إعادة تأهيل المصــ

والتي تبلغ   ة البصــــرةاالجديدة في مصــــفأما تشــــغيل وحدة التقطير الرابعة .  2014جرت في عام  

   .2019بعد أن كان مقرراً في نهاية عام  2020فقد تأجل إلى منتصف عام  ألف ب/ي، 70طاقتها 

مليون   110 بقيمةمن جهة أخرى وقعت وزارة النفط العراقية اتفاقية الحصول على قرض 

لتمويل مشروع إنشاء وحدة تكسير بالعامل       1JICAوكالة التعاون الدولي اليابانية دوالر أمريكي من  

ووحدة معالجة هيدروجينية   ،ووحدة إنتاج هيدروجين ،ووحدة تقطير فراغي ،FCCالحفاز المائع 
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وتقدر كلفة المشــروع .  ألف متر مكعب في الســاعة  60ألف ب/ي، ووحدة إنتاج هيدروجين طاقتها 

  .مليار دوالر 2.2 بحوالي

ألف   90طاقتها التكريرية    "أســيوط"مشــروع تطوير مصــفاة  في اً  ال يزال العمل قائمكما 

ــير هيدروجيني طاقتها  الذي   ب/ي، ــاء وحدة تكســ ــمن إنشــ ألف ب/ي، ووحدة تهذيب   47.7يتضــ

ــتمر ــيط المسـ ــروع ألف ب/ي  14.9طاقتها   CCR بالعامل الحفاز بطريقة التنشـ . وتقدر كلفة المشـ

 32.7ســيســاهم المشــروع في رفع إنتاج المصــفاة بحوالي   حيث مليار دوالر أمريكي.    1.9بحوالي  

 .2023عام  المشروع في تشغيلويتوقع . ألف ب/ي من الغازولين 19.2ألف ب/ي من الديزل، و

ــويس" ــفاة "السـ ً   يجري  وفي مصـ التفحيم المؤجل القائمة،  وحدةإعادة تأهيل وتطوير    حاليا

مليار دوالر أمريكي، إضـافة   3.5بكلفة   ألف ب/ي،  95.5طاقتها  جديدة تفحيم مؤجل   وإنشـاء وحدة

  .ب/ي 2300وحدة إنتاج زيوت تزييت طاقتها إلى 

 على النحو التالي:فتتلخص أهم التطورات أما في الدول العربية غير األعضاء في أوابك 

    سلطنة عمان: 2-8

عمان  مصفاة "الدقم" المشتركة الجاري إنشاؤها في سلطنةاليزال العمل قائماً في مشروع 

 . ألف ب/ي 230لتكرير مزيج من النفط الكويتي والعماني بطاقة تكريرية قدرها 

شركة البترول اتفاقية شراكة مع  وقعت  كانت قد  OOCشركة نفط عمان الحكومية يذكر أن 

تكون من  ي الذي "الدقم"مجمع  مشروع في% 50:50بحصص متساوية   KPIالعالمية الكويتية 

، ويتوقع  أمريكي  مليار دوالر  6بكلفة إجمالية قدرها    ،بتروكيماويات   متكاملة مع وحدات إنتاجمصفاة  

 . 0232انجاز المشروع في عام 

من جهة أخرى أعلنت وزارة النفط والغاز العمانية عن بدء مفاوضات للمشاركة في حصة 

في سيريالنكا   Hambontota% من قيمة مشروع إنشاء مصفاة "هامبونتوتا" 30تصل إلى 

ألف ب/ي ، مع مجمع لتخزين المنتجات    200مخصصة لتصدير المنتجات النفطية، طاقتها التكريرية  

  مليار دوالر أمريكي.  3.85بكلفة إجمالية قدرها 

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
    

   36                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

 إلى خطة لرفع إجمالي الطاقة التكريريةقد أعلنت عن  دولة الكويت تجدر اإلشارة إلى أن 

مجموعة جاكوب  "عقداً مع الشركة  وقعت  ولتحقيق هذه الغاية .2035بحلول عام  ي/مليوني ب 

حول أفضل  جدوى تفصيلية دراسةاألمريكية لتقديم  Jacob Engineering Group" للهندسة

أو  ،ألف ب/ي 600إنشاء مصفاة جديدة طاقتها من خالل سواء ، تنفيذ الخطةالخيارات الممكنة ل

    .ألف ب/ي 300مصفاتين طاقة كل منهما  

لرفع حصتها من الطاقة التكريرية في  KPIكما تخطط شركة البترول الكويتية العالمية 

مليون    1.3ألف ب/ي خالل السنوات الخمس القادمة، ثم رفعها إلى    800مصافي النفط الخارجية إلى  

مستمرة في  مشروع مجمع التكرير  أعمال اإلنشاء  ال تزال    وفي هذا اإلطار.  2030ب/ي بحلول عام  

الصينية، الذي  Zhanjiang  "انجيانغش" المتكامل مع وحدات إنتاج بتروكيماويات في مقاطعة

ألف ب/ي، ووحدات إنتاج بتروكيماويات بكلفة إجمالية    230يتكون من مصفاة لتكرير النفط طاقتها  

  .  2020مليار دوالر أمريكي، ويتوقع بدء تشغيل المجمع في عام  9قدرها 

شركة نفط عمان  هو شركة مشتركة مع  ، ومشروع مصفاة "الدقم"كما تشارك دولة الكويت في  

OOC  البترول الكويتية العالمية  شركةوKPI   .بحصص متساوية  

    جمهورية مصر العربية :2-7

إنشــاء مجمع التكســير مشــروع  تشــغيل   بدء عن    ERCللتكرير شــركة المصــرية  ال أعلنت 

زيت الوقود المنتج في مصــفاة شــركة إلى تحويل  الذي يهدف   "طرد مـسـ "مصــفاة الهيدروجيني في 

وـحدة تقطير فراغي ـطاقتـها  ، ويتكون منإلى منتـجات ـعالـية القيـمة  CORC  البترولتكرير لالـقاهرة  

ــير هيدروجيني طاقتها   80  25وحدة تفحيم مؤجل طاقتها  وألف ب/ي،    40ألف ب/ي، ووحدة تكسـ

افـثا ألف ب/ي، ووـحدة مـعالـجة هـيدروجينـية   ألف ب/ي، ووـحدة مـعالـجة هـيدروجينـية  23ـطاقتـها للـن

الطلب  تلبية جزء كبير منكما ســيســاهم المشــروع في ألف ب/ي.    32للمقطرات الوســطى طاقتها 

ألف طن/السـنة من الكبريت   93تخفيض طرح حوالي  إضـافة إلى   المنتجات البترولية،المحلي على  

  .إلى الجو

ــروع تطوير  م من جهة أخرى اليزال العمل جارياً في ــفاة  ش ــركة مص ــطش ــرق األوس  الش

تضـــمن المشـــروع رفع . ي2022إنجازه في عام  ويتوقع    "ميدور"في اإلســـكندرية    لتكرير البترول

ــاء وـحدة مـعالـجة هـيدروجينـية لوقود اـلديزل ألف ب/ي،   175إلى   115من الـطاـقة التكريرـية  وإنشــ

ــفلتيـنات ـبالـمذـيب   45ـطاقتـها    14ـطاقتـها   Solvent-Deasphaltingألف ب/ي، ووـحدة نزع األســ
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   37                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

وتقدر كلفة المشــروع .  ألف متر مكعب في الســاعة  60ألف ب/ي، ووحدة إنتاج هيدروجين طاقتها 

  .مليار دوالر 2.2 بحوالي

ألف   90طاقتها التكريرية    "أســيوط"مشــروع تطوير مصــفاة  في اً  ال يزال العمل قائمكما 

ــير هيدروجيني طاقتها  الذي   ب/ي، ــاء وحدة تكســ ــمن إنشــ ألف ب/ي، ووحدة تهذيب   47.7يتضــ

ــتمر ــيط المسـ ــروع ألف ب/ي  14.9طاقتها   CCR بالعامل الحفاز بطريقة التنشـ . وتقدر كلفة المشـ

 32.7ســيســاهم المشــروع في رفع إنتاج المصــفاة بحوالي   حيث مليار دوالر أمريكي.    1.9بحوالي  

 .2023عام  المشروع في تشغيلويتوقع . ألف ب/ي من الغازولين 19.2ألف ب/ي من الديزل، و

ــويس" ــفاة "السـ ً   يجري  وفي مصـ التفحيم المؤجل القائمة،  وحدةإعادة تأهيل وتطوير    حاليا

مليار دوالر أمريكي، إضـافة   3.5بكلفة   ألف ب/ي،  95.5طاقتها  جديدة تفحيم مؤجل   وإنشـاء وحدة

  .ب/ي 2300وحدة إنتاج زيوت تزييت طاقتها إلى 

 على النحو التالي:فتتلخص أهم التطورات أما في الدول العربية غير األعضاء في أوابك 

    سلطنة عمان: 2-8

عمان  مصفاة "الدقم" المشتركة الجاري إنشاؤها في سلطنةاليزال العمل قائماً في مشروع 

 . ألف ب/ي 230لتكرير مزيج من النفط الكويتي والعماني بطاقة تكريرية قدرها 

شركة البترول اتفاقية شراكة مع  وقعت  كانت قد  OOCشركة نفط عمان الحكومية يذكر أن 

تكون من  ي الذي "الدقم"مجمع  مشروع في% 50:50بحصص متساوية   KPIالعالمية الكويتية 

، ويتوقع  أمريكي  مليار دوالر  6بكلفة إجمالية قدرها    ،بتروكيماويات   متكاملة مع وحدات إنتاجمصفاة  

 . 0232انجاز المشروع في عام 

من جهة أخرى أعلنت وزارة النفط والغاز العمانية عن بدء مفاوضات للمشاركة في حصة 

في سيريالنكا   Hambontota% من قيمة مشروع إنشاء مصفاة "هامبونتوتا" 30تصل إلى 

ألف ب/ي ، مع مجمع لتخزين المنتجات    200مخصصة لتصدير المنتجات النفطية، طاقتها التكريرية  

  مليار دوالر أمريكي.  3.85بكلفة إجمالية قدرها 
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 تایوامیكورتبلا ةعانص ً:ایناث
 ةیملاعلا تاروطتلا .1
 ةنراقم ،ةفلتخملا كیتـــسالبلا تاجتنم نم اًفعـــض 20 ىلإ لـــصی ام ةمدقتملا لودلا كلھتـــست

 ،تایوامیكورتبلا ةعانـصل عفترملا يملاعلا ومنلا تاناكمإ ىلع دكؤی امم ،ةیمانلا لودلا كالھتـساب

 ةیكیتــسالبلا داوملا لیلقتو ،كیتــسالبلا ریودت ةداعإل ةلوذبملا ةریبكلا دوھجلا نم مغرلا ىلع ھنإو

 يف ةریبكلا ةدایزلا نإف ،ةیبونجلا ایروكو ،نابایلاو ،ابوروأ يف ةـــصاخ ،دحاولا مادختـــسالا تاذ

 .بلطلا ىلع لمتحم ضافخنا يأ قوفت ةئشانلا تاداصتقالا يف كیتسالبلا كالھتسا

 ىلع بــلطلا ومن تالدــعم لــثمت نأ عقوتملا نم ،ةــیلودــلا ةــقاــطلا ةــلاــكو تاــناــیبل اًــقفو

 اـمو ،2030 ماـع ىتح طفنلا ىلع يملاـعلا بـلطلا ومن تالدـعم ثـلث نم رثكأ تاـیواـمیكورتبلا

 لبقتــــسم ىلع ربكأ ریثأت تایوامیكورتبلل نوكیــــسو .2050 ماع ىتح ومنلا فــــصن نم برقی

 .ناریطلاو ،تانحاشلاو تارایسلا دوقول بلطلا ومن تالدعم نم طفنلا ىلع بلطلا

 يلامجإ يف ةدایزلا تغلب ،"Fitch Solutions" زنــشویلوــس شتف ةــســسؤم تاریدقتلً اقبطو

 ةنراقم % 5.4 يلاوح 2019 ماع يف ملاعلا ىوتـــسم ىلع نیلیثیإلا جاتنإل ةیمیمـــصتلا تاقاطلا

   .2018 ماع يف نط نویلم 186 لباقم ً،ایونس نط نویلم 196 وحن ىلإ لصتل ،2018 ماعب

 ةبــسنب ملاعلا ىوتــسم ىلع نیلیثیإلا جاتنإل ةیمیمــصتلا تاقاطلا ومنت نأ عقوتملا نم ھنأ امك

 ،2022 لولحبً ایونــس نط نویلم 217 يلاوح ىلإ عفترتل ،2022-2019 ةرتفلا لالخ 10.7%

  .ةیلامشلا اكیرمأو ،ایسَا يتقطنم يف بلطلا ومنب ةعوفدم

 تارامثتـــسالا لاجم يف ةدایرلا عقوم ئداھلا طیحملاو ایـــسَا ةقطنم لود أوبتت نأ عقوتملا نم

 نع نالعإلا مت ثیح ،نیلیثیإلا جاتنإ تاعورـشم ًةـصاخ ،ةلبقملا سمخلا تاونـسلا لالخ ةدیدجلا

 رایلم 288 وحن غلبت تارامثتـساب ً،ایونـس نط نویلم 35.3 يلاوح ةقاطب دیدج عورـشم 55 ددع

 ةقاطو ددع يلامجإ ةطیرخ )10-3( لكــشلا نیبی .طیطختلا ةلحرم يف عورــشم 13 اھنم ،رالود
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 قطاـنملا يف ةمداـقلا سمخلا تاونــــسلا لالخ اـھنع نلعملاو ةدیدـجلا نیلیثیإلا جاـتنإ تاعورــــشم

 .ملاعلا نم ةیسیئرلا

 )10-3( لكشلا

  اھنع نلعملاو ةدیدجلا نیلیثیإلا جاتنإ تاعورشم جاتنإ ةقاطو ددع يلامجإ ةطیرخ

 ملاعلا نم ةیسیئرلا قطانملا يف ةمداقلا سمخلا تاونسلا لالخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،تاـعورــــشملا ددـع ثـیح نم ئداـھلا طیحملاو اـیــــسَا ةـقطنم لود ةـمدـقم يف نیــــصلا يتأـت

 عاطق يف دیدج عورــشم 33 نع تنلعأ دقف ،اھب يداــصتقالا ومنلاب ةعوفدم ةدیدجلا تاعــسوتلاو
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 ةعانــــص قاوــــسأ يف ةدیدجلا تارامثتــــساللً ابذاج ًالمتحمً ازكرم اھلعجی امم ،تایوامیكورتبلا

 .ةمداقلا ةرتفلا لالخ ،ةیملاعلا تایوامیكورتبلا

 يف ئداھلا طیحملاو ایـسَا ةقطنم لود يف نیلیثیإلل ةیلاحلا ةیجاتنإلا تاقاطلا يلامجإ نأ ركذی 

 .ایونس نط نویلم 66 يلاوح تغلب ،2019 ماع

 تاعورــشم نم ةیناثلا ةجوملا تاعورــشم فیــضت فوــسف ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا امأ

 تاعـسوت ربكأ متتـس امك ً،ایونـس نط نویلم 5 نم رثكأ غلبت ةدیدج ةیجاتنإ تاقاط نیلیثیإلا جاتنإ

 ،2020 ماـع لولحبً اـیونــــس نط نویلم 8 يلاوح ةـقاـطب نیلیثیإ يلوبلا جاـتنإ تاـعورــــشم يف

 يلاوح ناثیإلا ریـسكت تاعورـشم يتجوم نم لكل اھعومجم يف ةیلامـسأرلا تارامثتـسالا زواجتتل

 ،اھل ططخملا تایوامیكورتبلل ةیجاتنإلا تاقاطلا عفترت نأً اــــضیأ عقوتملا نمو ،رالود رایلم 50

 ةدحتملا تایالولا اھب لتحتل ،2022 ماع لولحب اًیونـــس نط نویلم 44.5 وحن ىلإ اھنع نلعملاو

 .ملاعلا ىوتسم ىلع ةیناثلا ةبترملا ةیكیرمألا

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا جاتنإ ضئافل حجرم قوـس ،2019 ماع يف نیـصلا قاوـسأ تناك

 ھــمظعم ھــجوملاو ،نط نویلم 6.5 وحن غلب يذــلاو نیلیثیإ يلوبلا نم ةدــیدــجلا تاــقاــطلا نم

 .تارمیلوبلا نمً ادیازتمو اریبكً ازجع يناعت تلازال نیصلا نأو ًةصاخ ،ریدصتلل

 ىلع اًیدحت لثم ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولاو ،نیـــصلا نیب رمتـــسملا يراجتلا عازنلا نأ الإ

 ،نیلیثیإ يلوبلا تاقتــشمل يــسیئر كلھتــسم وھو ،يكیتــسالبلا فیلغتلا عاطق تاجتنم ىلع بلطلا

 قاوسألا ربكأ ةدحتملا تایالولاو ،نیصلا نم لك لثمتو ،صوصخلا ھجو ىلع نیلیبورب يلوبلاو

   .ملاعلا يف ةیكالھتسالا

 نیـصلاو ،ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا نم لك نیب ةیراجتلا برحلا ةریتو عافتراً اـضیأ مھاـس

 تایالولاو ،نیـصلا نم لك يف يداـصتقالا ومنلا تالدعم ىلع ریثأتلا يف 2019 ماع فـصتنم يف

 لـیعفتب نیــــصلا مث ًالوأ ةـیكیرمألا ةدـحتملا تاـیالولا تدـھعت اـمدـنع كـلذو ،ةـیكیرمألا ةدـحتملا

 متیــس امك .ضعبلا اھــضعب لباقم رالود رایلم 16 ةغلابلا ةیكرمجلا ةفیرعتلا نم ةیناثلا ةحیرــشلا
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 نیــــصلا يف ةـیموكحلا تاـقفاوملاو ،ةدـیدـجلا ةـیئاـیمیكلا تاـعورــــشملا تارارق نم دـیدـعلا ریخأـت

 .ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا نم نابوربلاو ،ناثیإلا داریتسا ىلع ةمئاقلا

 ةدـحتملا تاـیالولاو ،نیــــصلا لـبق نم تارمیلوبلاو ةـیئاـیمیكلا داوملا جاردا متی ةرم لوألو

 لداـبتلا ةـكرح ىلع تاـیعادـت كـلذـل نوكی دـق اـمم ،ةدـیدـجلا ةـیكرمجلا تاـفیرعتلا ةـمئاـق يف ةـیكیرمألا

  .نیلیبورب يلوبلاو نیلیثیإ يلوبلا تاـجتنم ةــــصاـخ ،تاـیواـمیكورتبلا تاـجتنم نم ددـعل يراـجتلا

 ھـتاـجرد فلتخمب نیلیثیإ يلوبلا تاـجتنم مظعم جاردإـب ةـیكیرمألا ةدـحتملا تاـیالولا تـماـق دـقف

 ،"LDPE" ةـفاـثكلا ضفخنمو ،"HDPE" ةـفاـثكلا يلاـعو ،"LLDPE" يطخلا ةـفاـثكلا ضفخنم

 ةیكرمجلا ةفیرعتلا ةمئاق ىلإ ،"EVA" لینیف لیثیإ تاتیـسأ ىلإ ةفاـضإلاب ،"PP" نیلیبورب يلوبلاو

 .ةدیدجلا

 يف امب ىرخألا ةیكیرمألا ةیئایمیكلا داوملا نم ةریبك ةعومجم ،نیـصلا ةمئاق تفدھتـسا امنیب

    نییاداـتویبلاو ،نیلیبوربلاو ،نیلیثیإلاو ،لونیفلاو ،نیلیازلاو ،نیولوتلاو ،نیزنبلاو ،اـثفاـنلا كـلذ

"BD"، يقنلا كیلاثیفریتلا ضمحو ،نوتیسألاو ،نیریتسلاو "PTA"، لیرتینولیركألاو" AC". 

 ةدحتملا تایالولا نم تایوامیكورتبلا تاجتنم نم اھتاجایتحا نم ٪11 لعفلاب نیصلا دروتست

 ةدحتملا تایالولا نم نیلیثیإلا نم نیصلا تادراو تضفخناو ،رالود رایلم 3.2 ةمیقب ،ةیكیرمألا

 ةسسؤم يف بلطلاو ضرعلا تانایب نم ةجردملا تانایبلا دعاوقلً اقبطو ،ثلثلا رادقمب 2019 يف

 ریدصتب ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا تماق دقف ،"ICIS" ةلقتسملا ةیئایمیكلا تامولعملا ةمدخ

 يطخلا نیلیثیإ يلوبـلاو ،"HDPE" ةفاثكلا يلاع نیلیثیإ يلوبلا نم نط نویلم 1.168 يلاوح

 ماع لالخ نیصلا ىلإ ھجوت اھمظعم ،ایسَا قرش لامش لود ىلإ "LLDPE" ةفاثكلا ضفخنم

 ملاعلا قطانم يف ةفاثكلا يلاع نیلیثیإلا جتنمل يراجتلا لدابتلا ةكرح )11-3( لكشلا نیبی .2019

 .2019 ماع يف ةیسیئرلا
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 )11-3( لكشلا

  ةفاثكلا يلاع نیلیثیإلا جتنمل يراجتلا لدابتلا ةكرح 

 2019 ماع يف ةیسیئرلا ملاعلا قطانم يف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /https://www.icis.com/explore/resources/trade-war-moves-on-to-chemicals :ردصملا

 اـكیرمأ قطاـنم لود يف ةـفاـثكلا يلاـع نیلیثیإ يلوبلا تاـقاـط نم ضئاـف كاـنھ نأ لـكــــشلا نیبی

 زجع دوجو نم ایــسَاو ،ابوروأو ،ایقیرفأ لود قاوــسأ يناعت امنیب ،طــسوألا قرــشلاو ،ةیلامــشلا

 نم ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا تارداــص صیلقت متیــس ىدم يأ ىلإ مولعملا ریغ نم نكلو .اھب

 ةدایز نأ دكؤملا نم  .اھل ةلیدب قاوــسأ داجیإ نكمی لھ وأ ،ةینیــصلا قاوــسألا ىلإ تاجتنملا هذھ

 ضئافلً اذفنم رفوتـس ةیبونجلاو ىطـسولاو ،ةینیتاللا اكیرمأ لود نم تایوامیكورتبلا ىلع بلطلا

 نم دیدعلا راقتفا لظ يف ةـــصاخ ،ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا يف تایوامیكورتبلا نم تادادمإلا
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 تایوامیكورتبلل ةدیدج تاعورــشم وأ ،تاعــسوت يف رامثتــسالا ىلع ةیلاملا تاردقلا ىلإ لودلا

 ،ىرخأ لود نم تادراولا ىلع داـمتعالا لودـلا هذـھ نم ریثكلا لــــضفی اذـل ،بـیرقلا ىدـملا ىلع

 سأر ةفیثك تایوامیكورتبلا ةعانـص يف رامثتـسالا نم ًالدب ،يـسیئر لكـشب ةدحتملا تایالولا نمو

 .لاملا

 قرـــشلا ةقطنم لود يف نیلیثیإلل ةیجاتنالا تاقاطلا عفترت نأ عقوتملا نم ھنإف رخأ بناج نم

 ىلع ةثلاثلا ةبترملا ةقطنملا لود اھب لتحتل 2022 ماع يف اًیونـــس نط نویلم 42 ىلإ طـــسوألا

 .ملاعلا ىوتسم

 عفترتل ،ومنلا تالدعم ثیح نم ةقطنم ىلعأ عبار "FSU" قباـسلا يتیفوـسلا داحتالا نوكیـس

 ةمئاق ةیداحتإلا ایــسور ردــصتتو .2022 ماع يف اًیونــس نط نویلم 12.18 ىلإ نیلیثیإلا تاقاط

 اًیونــس نط نویلم 5.76 وحنب مھاــست نأ عقوتملا نم ثیح ،ةدیدج تاقاط فیــضتــس يتلا لودلا

 .2022 ماع لولحب

 بـكرم يونــــس ومن لدـعمب اـیقیرفإ ةـقطنم لود يف نیلیثیإلا ةـقاـط ومنت نأ عقوتملا نمو اذـھ

 نم .2022 ماـع يف اـًیونــــس نط نویلم 4.63 ىلإ نیلیثیإلا جاـتنإ تاـقاـط عفترتل ،٪20.6 هردـق

 اًیونـس نط نویلم 2.16 ةیجاتنإلا تافاـضإلا غلبت ثیح ةقطنملا ةرادـص رـصم لتحت نأ عقوتملا

 .2022 ماع لولحب

 ةقاط ىلعأ ثیح نم ،2019 ماع يف يملاعلا اھبیترت ىلع ةیدوعـسلا ةیبرعلا ةكلمملا تظفاح

 نط نویلم 18.2 ةـقاـطب ةـثلاـثلا ةـبترملا يف تءاـج ثـیح ،ملاـعلا ىوتــــسم ىلع نیلیثیإلل ةـیجاـتنإ

 ً،اـیونــــس نط نویلم 27.9 ةـقاـطب ةـیناـثلا ةـبترملا يف تـلح يتلا نیــــصلا نم لـك دـعب ً،اـیونــــس

 ً.ایونس نط نویلم 41.4 ةقاطب يلوالا ةبترملا يف تءاج يتلاو ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولاو

 طفنلا ىلع ةــضورفملا تابوقعلا لظ يف ،ةیلوألا داوملا راعــسأ بلقت نأ دجن ىرخأ ةھج نم

 دوقولا تابلطتم ةیبلت تاءارجإو ،ةیدوعــسلا طفنلا جاتنإ تآــشنم ىلع تامجھلاو ،يناریإلا ماخلا

 بــــسن ضفخب ةــــصاـخلاو ،2020 ماـع يف ةررقملاو "IMO" ةـیلودـلا ةـیرحبلا ةـمظنملل دـیدـجلا
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 ،لاـسملا يعیبطلا زاغلا نم يملاعلا ضورعملا ةدایز ىلإ ةفاـضإلاب ،يرحبلا دوقولا يف تیربكلا

 ىرخأ لماوع ددحتــــس امنیب .2019 ماع لالخ تایوامیكورتبلا ةعانــــص حبر شماوھ ىلع رثأ

 ،بلطلاو ضرعلا لماوع كلذ يف امب ،تایوامیكورتبلا ةعانـص لبقتـسم لیكـشت ةداعإ يف ةددعتم

 ىدمو ،ةیئاــشنإلا فیلاكتلاو ،ةمراــصلا ةیئیبلا تاعیرــشتلاو ،كیتــسالبلا ریودت ةداعإ تایلمعو

 تایلمعو ،ةیملاعلا تاكارـــشلاو ،ةیـــسفانت راعـــسأب ةعانـــصلل ةمزاللا ةیلوألا ماخلا داوملا رفوت

  .ةنمقرلاو ،ذاوحتسالاو ،لماكتلاو جمدلا

 دیدعلا لظتـسو ،بیرقلا ىدملا ىلع ةدایزلا يف تایوامیكورتبلا تاجتنم ىلع بلطلا رمتـسیـس

 يلحملا بـلطلا ةـیبلتل ىرخأ لود رمثتــــست اـمنیب ،تاـیواـمیكورتبلا تادراو ىلع دـمتعت لودـلا نم

 ةقطنم يف دیازتملا بلطلا ةیبلت مــساح لكــشب متیــسو .تایوامیكورتبلاو تایوامیكلا تاجتنم ىلع

 قرــشلاو ،ایــسَا نم لك يف تایوامیكورتبلل ةدیدج تاعورــشم لالخ نم ،ئداھلا طیحملاو ایــسَا

 اھتردق زیزعت يف ةفاثكب رمثتــست ثالثلا قطانملا هذھ لود نأ ثیح ةیلامــشلا اكیرمأو ،طــسوألا

 .يمانتملا يملاعلا بلطلا ةیبلتل تایوامیكورتبلا نم ةیجاتنإلا

 ماع لالخ ملاعلا نم ةیــسیئرلا قطانملا يف تایوامیكورتبلا ةعانــص تاروطت مھأ يلی امیفو

2019. 

 ةیلامشلا اكیرمأ

 ةیلامــشلا اــكیرمأ يــف "يرخــصلا" لیجــسلا زاــغ جاــتنإ تاروــطتو تارــفط تمھاــس

 ،لوـــكیالغ نیـــلیثیإ وـــنوملاو ،نیـــلیثیإلا جاـــتنإ تاعورـــشم نـــم ةدـــیدج ةـــجوم عیرـــست يـــف

 ،2019-2017 نـــم ةرـــتفلا لالـــخ تأدـــب يـــتلاو ،ریدـــصتلل ةـــھجوملا نیـــلیثیإ يلوـــبلاو

 فــصنلا يــف لــماكلا يراــجتلا جاــتنإلا ةــلحرم ىــلإ ةــیناثلا ةــجوملا تاعورــشم لــصتسو

 .2022 نم لوألا

 لكــشب ةــعفترم تایوتــسم ىــلإ ةیلامــشلا اــكیرمأ يــف ناــثیإلا راعــسأ عاــفترا نأ الإ

 زاــغلا لوــقح نــم ناــثیإلا لــقنل ةــیتحتلا ةــینبلا ةــیافك مدــع ببــسب ،2018 ماــع يــف عــقوتم ریغ
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 تاعورــشم نــم ناــثیإلا ىــلع بــلطلا ةداــیز ىــلإ ةفاــضإلاب ،راــخبلاب ریــسكتلا تالعاــفم ىــلإ

 ةــجوملا تاعورــشم يــف ةدــیدجلا تارامثتــسالا رخؤــی وأ ،اــًتقؤم فقویــس ىــلوألا ةــجوملا

  .ةیناثلا

 Compass" لانوـــشانرتنإ ساـــبموك ةـــسسؤم تاـــنایب قـــفوً اـــضیأ تاـــعقوتلا ریـــشت

International "، جاـــتنإ تاعورـــشمل ةـــعقوتملاو ةـــیلعفلا ةیرامثتـــسالا فیلاـــكتلا عـــفترت نأ 

 ماـــع لـــك اـــًبیرقت ٪3 ةبـــسنب 2020و 2019 يماـــع يـــف ةدـــحتملا تاـــیالولا يـــف نیـــلیثیإلا

 ةــقاطب ةدــیدج ةأــشنم میــیقت ىــلع تــمت يــتلا ثاــحبألا نمــض كــلذ ءاــج ،2018 ماــعب ةــنراقم

 ةیقرــشلا ةیلامــشلا ةــقطنملا يــف وأ ،جیــلخلا لحاــس يــفً ایونــس نیــلیثیإلا نــم نــط نوــیلم 1.5

  .ةدحتملا تایالولا نم

 يلوبلا تاقتــشم ةــصاخو ،تاجنتارلل ةدیدجلا ةیجاتنإلا تاقاطلاو تاعــسلا مظعم لیغــشت مت

 ضاـفخنا يكیرمألا "Resins" تاـجنتارلا قوــــس اـھعم دـھــــش يتلاو ،نیلیبورب يلوبلاو ،نیلیثیإ

 تایوامیكورتبلا تاكرش ضعب عفد امم .2019 ماع نم ىلوألا رھشأ ةعستلا لالخ حبرلا شماوھ

 ضیوعتل ةـلواـحم يف ،2019 ماـع نم ثـلاـثلا عبرلا يف ةـعاـبملا تاـجنتارلا تاـیمك ةداـیز ىلإ

 اًـضافخنا نیلیثیإلا راعـسأ ضفخنت نأ عقوتملا نمو .ةیلـصفلا حابرألا نیـسحتو ،راعـسألا فعـض

 غلب ثیح ،نیلیثیإلا نم دیزملا ةفاــضإ يف تاعــسوتلاو ةدیدجلا تاعورــشملا رارمتــسا عم ،اًریبك

 رمتــــسی 2019 ماـع ىتحو نیحلا كـلذ ذـنمو ،2017و ،2016 يماـع لالخ ھـتورذ حبرلا شماـھ

 رالود 490 طــــسوتم لباقم ،نطلل رالود 420-390 ىلإ لــــصتل حبرلا شماوھ يف ضافخنالا

 .تاونس سمخ لالخ نطلل

 عیراـــشم ضـــعب دھـــشت دـــقف ،ةفیعـــض تاـــجنتارلل حبرـــلا شماوـــھ ترمتـــسا اذإ

 نأ عـــقوتملا نـــم ثـــیح ،ریخأـــت وأ ءاـــغلإ تاـــیلمع ةدـــحتملا تاـــیالولل ةـــنلعملا تاـــجنتارلا

 تاـــجنتارلا نـــم نـــط نوـــیلم 12 نـــم رـــثكأ ةـــیكیرمألا تاـــیوامیكورتبلا تاكرـــش فیـــضت

 .2022 ماع لولحب
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 لالــخ اــھحابرأ نــع ةــیكیرمألا تاــیوامیكورتبلا تاكرــش نــم ددــع تــنلعأ دــقو اذــھ

 نـــم "Westlake Chemical" لاــكیمیك كیلتــسیو ةكرـــش حاـــبرأ تـــغلب ثـــیح.2019 ماـــع

 نــم لــقأ يأ ،رالود نوــیلم 211 وــحن ىــلوألا ةعــستلا رھــشألا لالــخ تاــنیفیلوألا تاــعیبم

 نوــیلم 483 غــلب يذــلاو ،2018 ماــع نــم ىــلوألا ةعــستلا رھــشألا لالــخ اــھحابرأ فــصن

 .رالود

 ثــلاثلا عــبرلا يــف ،"Phillips 66 "- 66 سبــیلیف ةكرــش حاــبرأ تلجــس نیــح يــف 

 نوـــیلم 251 غـــلبم تاـــنیفیلوأ يلوـــبلاو ،تاـــنیفیلوألا نـــم اـــھتاعیبم نـــم 2019 ماـــع نـــم

 .يناثلا عبرلا نع رالود نییالم 9 رادقمب لقأ يأ ،رالود

 241 تــغلب اــحابرأ 2019 ماــع نــم ثــلاثلا عــبرلا يــف لــیبوم نوــسكإ ةكرــش تــققح

 غــلب يذــلاو ،2018 ماــع نــم ثــلاثلا عــبرلا نــع رــیبك ضاــفخناب ،يــكیرمأ رالود نوــیلم

 .يكیرمأ رالود نویلم 713

 نیـــلیثیإ يلوـــبلا قوـــس نأ "LyondellBasell"لـــساب لدـــنویل ةكرـــش تـــنلعأ اـــمنیب

 لــثمت يــتلاو نیــلیثیإ يلوــبلا نــم ةدــیدجلا تاــقاطلا نأو .اًیونــس ٪4 لدــعمب وــمنلا يــف رمتــسم

 عـــم ،فاـــطملا ةـــیاھن يـــف لـــماكلاب اھباعیتـــسا متیـــس ةدـــیدجلا تاـــقاطلا نـــم % 80 وـــحن

 صــخی اــمیف اــمأ .نیــلیثیإ يلوــبلا راعــسأ ىــلع ةدــیدجلا تاــقاطلا ریثأــت ةــسارد ةرورــض

 ةدــیدجلا تاــقاطلا باعیتــسا لــمتحملا نــمو ً،ادــج ةــیوق هوــمن تالدــعم نإــف نیلیبورــب يلوــبلا

 .2020 يف أدبت فوس يتلا

 ىلع بلطلل يلبقتـــسملا ومنلا ،يـــضاملا دقعلا يف لاحلا ناك امك ،ءانبلا ةعانـــص معدت ال دق

 تاـجتنمل اـكالھتــــسا تاـعاـطقلا مھأ دـحأ دـعت يتلاو ،ةدـحتملا تاـیالولا يف تاـیواـمیكورتبلا

 يف نكاــــسملا ءاـنب يلاـمجإ نأ ثـیح .لزعلا داومو ،بـیباـنألا جاـتنإ ةــــصاـخو ،تاـیواـمیكورتبلا

 .2019 ماع نع ٪ 4 وحنب 2020 ماع يف  ضفخنیس ةدحتملا تایالولا
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  :اھنع نالعإلا مت يتلا ةدیدجلا تاعورشملا دیعص ىلعو

  Energy Wave Next" يـــب لإ ،زرنتراـــب يـــجرینإ فـــیو تـــسكن ةكرـــش تـــنلعأ

LP, Partners "، ءاــشنإل اــًیئاھن اًیرامثتــسا اًرارــق تذــختا اــھنأب يناــث نیرــشت/ ربمفوــن يــف 

 نیــسحتل نیلوزاــغلا عــم جزــملل صاــخ لكــشب مدختــسملاو تالیــكلألا جاــتنإل دــیدج عورــشم

 .ًالبقتسموً ایلاح ةثیدحلا تاكرحملا ءادأ تابلطتملً اقبط ،فظنأ لكشب ھقارتحا

 اـــھنأ لوـــلیأ / ربمتبـــس يـــف "Fluor Corporation" نــشیروبروك روــلف ةكرـــش تــنلعأ

 نیـــلثیإلا عینــصتل "MEGlobal" ةأــشنم يــف ةـــیكیناكیملا تاءاــشنإلا لاــمعأ حاــجنب تــلمكأ

 يــھو ً،ایونــس نــط فــلأ 750 ةــقاطب ،ساــسكت ةــیالوب ،كــیرك رتــسوأ يــف " EG" لوــكیالغ

 ةكرـــش عـــبتت يـــتلاو ،ةـــیكیرمألا ةدـــحتملا تاـــیالولا يـــف اـــھعون نـــم ىـــلوألا ةدـــحولا

MEGlobal، تاــــیوامیكورتبلل تــــیوكیا ةكرــــشل لــــماكلاب ةــــكولمم ةــــعبات ةكرــــش يــــھو 

"EQUATE ".  

 Braskem " اــسیدیإ میكــسارب ةكرــش نأ بأ / سطــسغأ يــف لــیویناھ ةكرــش تــنلعأ

Idesa"، يــف ،زورــكاریف ةــنیدم يــف تاــیوامیكورتبلا عــمجمل يــمقرلا لوــحتلا لــح تــنبت دــق 

 يلوــبلاو ،نیــلیثیإلا نــم نــط نوــیلم 1.05 وــحن ىــلإ لــصت يــتلا ھــتیجاتنإ نیــسحتل ،كیــسكملا

  .نیتكیریمألا يف تایوامیكورتبلا جاتنإ عقاوم ربكأ دحأ دعی يذلاو ،نیلیثیإ

 ةــجردھلا ةــلازإ اــیجولونكت ثیدــحتب موقتــس اــھنأب بأ / سطــسغأ يــف واد ةكرــش تــنلعأ

 يـــف نیلیبورـــبلا جاـــتنإل ةـــطلتخملا ریـــسكتلا تادـــحو نـــم ةدـــحاو يـــف ،"FCDh" ةـــیزفحلا

 ریــسكتلا تادــحو يلغــشم نــم اــھریغو واد ةكرــش كلھتــست .اــنایزیول ةــیالوب ،نیموــیكالب

 ،لــقثألا تاــماخلا نــم ةــیذغتلا داوــم نــم ًالدــب ناــثیإلا نــم رــبكأ ةــیمك ةدــحتملا تاــیالولا يــف

 يـــف بـــلطلاو ضرـــعلا نیـــب ةوـــجف قـــلخ اـــمم نیلیبورـــبلا جاـــتنإ ضـــفخ ىـــلإ يدؤـــی اـــمم

 جاـــتنإ تاــجایتحا ةــیبلتل نیلیبورــبلا نــم ةیفاـــضإ رداــصم بــلطتی اذــل ،ةدــحتملا تاــیالولا

 ةــقاط ةداــیزب تــماق "واد" ةكرــش نأ ركذــی   .ةــیئاھنلا لــحارملا يــف نیلیبورــبلا تاقتــشم
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 ةــیناكمإ ةفاــضإو ،ةنــس / نــط فــلأ 225 نــم رثكأــب ریــسكتلا ةدــحو ســفن يــف نیــلیثیإلا جاــتنإ

 ىرــخألا ةــیلوألا داوــملل يراــخبلا ریــسكتلا يــف ةــنورملا ىــلع ظاــفحلا عــم ،ناــثیإلا ریــسكت

  .2016 ماع يف عمجملا يف اثفانلاو ،ناتویبلاو ،نابوربلا نم

 نع زومت/ویلوی رھـــش يف ،" PetroLogistics ll LLC" سكیتـــسجویلورتب ةكرـــش تنلعأ

 ةینقتب نیلیبوربلا جاتنإل عنــصم ءاــشنإل " Dow" واد ةكرــشل ةعباتلا "FCDh" ةینقتل اھــصیخرت

 ىلع هؤاــــشنإ ططخملاوً اـیونــــس نط فلأ 500 ةـقاـطب ،"PDH" ناـبوربلا نم نیجوردـیھلا عزن

 .ةدحتملا تایالولا جیلخ لحاس

 تامدخ ءدب دقع ىلع اھلوــــصح نع "SNC-Lavalin" نیفال يــــس نأ سأ ةكرــــش تنلعأ

 ،ویـسیراب ناـس ةعطاقم يف ،"GCGV" جیلخلا لحاـسل تایوامیكورتبلا عمجم عورـشمل لیغـشتلا

 ً،ایونـس نط نویلم 1.8 ةقاطب ناثیإلا ریـسكت ةدحو نم عمجملا نوكتی .ةدحتملا تایالولا ،ساـسكت

 نوــسكأ ةكرــش عورــشملا عبتی ،لوكیالغ نیلیثیإلا جاتنإ ةدحوو ،نیلیثیإ يلوبلا جاتنإل نیتدحوو

  .2022 ماع لولحب لیغشتلا ءدب عقوتملا نمو ،تایوامیكورتبلل كباس/لیبوم

 عمجم ءانب اھمزع نع زومت/ ویلوی يف ادنك -اتربلأ ةعطاقم اھرقمو ،يراجلاك ةكرــش تنلعأ

 عورــــشملا تارامثتــــسا غلبتو ،نیلیثیإ يلوبلا جاتنإو ً،ایونــــس نط نویلم ةقاطب نیلیثیإلا جاتنإل

 ربع هریفوت ررقملاو ،يكیرمألا "يرخـــصلا " لیجـــسلا زاغ ادامتعا ،رالود رایلم 5.6 يلاوح

 عمجملا لیغـــشت عقوتملا نم ،" Enbridge West Coast" تـــسوك تـــسیو جدیربنإ بیبانأ طخ

 .2023 ماع ةیاھن لولحب لماكلاب

 نیلثیإلا دیــسكأ ةدحو نأ زومت / ویلوی يف " INEOS Oxide" دیــسكأ سوینیإ ةكرــش تدكأ

)EO( نیلثیإلا دیـسكأ تاقتـشمو ،ایونـس نط فلأ 520 ةقاطب ،ةدیدجلا "EOD" يف اھؤانب متیـس 

 .كیسكملا جیلخ لحاس ىلع نتسویھ ةیالو بونج ،"Chocolate Bayou " ویاب تلكوشت عمجم
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 يداھلا طیحملاو ایسَا

 نع يناث نیرـــشت/ ربمفون يف "Reliance Industries" زیرتـــسدنإ سنیالیر ةكرـــش تنلعأ

 يف ،"تاـیواـمیك ىلإ ماـخلا طفنلا لـیوحت" عمجم ءاـنبل رالود راـیلم 9.75 وحن راـمثتــــسال اًـططخ

 نم نط نویلم 8.5 يلاوح ىلإ لـــصت ةیلامجإ ةقاطب ،دنھلاب راجانماج ةیالو يف ةكرـــشلا عقوم

 جاـتنإ ةـقاـط نم عورــــشملل ةدـیدـجلا تاـفاــــضإلا دـیزتــــس .تاـیرطعلاو ،نیلیبوربلاو ،نیلیثیإلا

 نویلم 18 نم رثكأ ىلإ تانیفیلوألا نم دنھلا جاتنإ لــصیــسو ،٪28 ةبــسنب دنھلا يف تانیفیلوألا

 نییالم 4و ،نیلیازلاو ،نیولوتلاو ،نیزنبلا نم نط نویلم 3.5 دـیدـجلا عمجملا جتنیــــس اـمك .نط

 ،تایرطعلا نم دنھلا جاتنإ يف ةریبك ةزفق عورشملا رفویس .نیلیاز وثرألاو ،نیلیازارابلا نم نط

 داوملا ریفوت متی نأ عقوتملا نم .نط نویلم 17 يلاوح ىلإ لـــصیل ،٪ 80 ةبـــسنب اھجاتنإ عفرو

 تایوامیكلاو ریركتلا لامعأ يف ٪ 20 ةـصح كلتمت يتلا ،وكمارأ ةكرـش لبق نم عورـشملل ماخلا

 .سنیالیر ةكرش يف

 يــسدنھلا میمــصتلا دقع ىلع يناث نیرــشت / ربمفون يف " KBR" رأ يب ىك ةكرــش تلــصح

 نط فلأ 300 ةقاطب ،"VAM" رمنوم تاتیــــسأ لینیف جاتنإ ایجولونكت صیخرتو ،يــــساــــسألا

 ریركتلل غنـــش عمجم نم ءزجك ،نیـــصلا ،"غناقنوینایل " ةعطاقم يف اھؤانب متیـــس يتلا ً،ایونـــس

  ." .Shenghong Refining Petrochemical Co" ،تایوامیكورتبلاو

 مھافت ةركذم عیقوت نع لولیأ / ربمتبــس يف "LyondellBasell "لــساب لدنویل ةكرــش تنلعأ

 Liaoning ،)اروب( زیاربرتنإ اروب غنینوایل ةعومجم عم 50/50 ةبــسنب كرتــشم عورــشم ءانبل

Bora Enterprise Group (Bora)، نم نط نویلم 1.1 ةـقاـطب ،نیــــصلاـب نیجناـب ةـنیدـم يف 

 .نیلیثیإلا

 ابوروأ /ایسور

 نم لك يف ةــــصاخو ةیبرغلا ابوروأ يف ،نییاداتویبلاو ،نیلیبوربلاو ،نیلیثیإلا جاتنإ ضفخنا

 عم ةنراقم ٪ 8-7 ةبــسنب 2019 ماع نم لوألا فــصنلا يف ادنلوبو ،اینابــسإو ،اــسنرفو ،ایناملأ



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

242

)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم  
 

15 
 

 تادـحول ةـناـیــــصلا لاـمعأ ةـمئاـق يف اًزراـب 2019 ماـع ناـك ثـیح .2018 ماـع نم ةرتفلا سفن

 يھنت ملو ،ةئراطلا وأ ةططخملا ،ةنایـــصلا تایلمعل عـــضخت ةدحو 13 وحنل يراخبلا ریـــسكتلا

 يف فقوتلا ةرتف عمً اـــضیأ كلذ نمازتو .ددحملا تقولا يف اھب ةنایـــصلا لامعأ عناـــصملا عیمج

 ةكرـشو ،اكیجلب يف بریوتنأ يف فیـساب ةكرـشل ةعباتلا ابوروأ يف جاتنإلا تاكرـش ربكأ نم نینثا

 ةنایـصلا تایلمع ترجأ يتلا عناـصملا مھأب ةمئاق )12-3( لكـشلا نیبی .ادنلوھ ،كیدروم يف لـش

 .ابوروأ لود نم ددع يف ةیرودلا

 )12-3( لكشلا

 ابوروأ لود نم ددع يف ةیرودلا ةنایصلا تایلمع ترجأ يتلا عناصملا مھأب ةمئاق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-https://www.icis.com/explore/resources/news/2019/06/18/10379838/europe-ethylene-propylene-in-cautious-mode-after-h1 :ردصملا
expectations-disrupted-by-global-woes 
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 / ربمفوـــن يــف "McDermott International Inc" ةــیلودلا تومریدــكم ةكرـــش تــنلعأ

 دــقعو ،)BCC( لاــكیمیك كــیتلاب ةكرــش نــم يــنقت دــقع ىــلع اھلوــصح نــع يناــث نیرــشت

 ةینیـــصلا ةـــینطولا ةـــیئایمیكلا ةـــسدنھلا ةكرـــش نـــم "EBE" ةعـــسوملا ةیـــساسألا ةـــسدنھلل

 نــم برقلاــب نــط نوــیلم 1.4 غــلبت ةیونــس ةــقاطب ناــثیإلا ریــسكت عورــشمل ،ةدودــحملا ءاــنبلل

 ةكرــشلا ىدــحإ ،لاــكیمیك كــیتلاب ةكرــشل كــلم وــھو ،ادــنلنف جیــلخ يــف ةیــسورلا ئطاوــشلا

 ."RusGazDobycha" ةكرشـل ةعباتلا

 جماـــنرب قالـــطإل طـــطخت اـــھنأب لوـــلیأ /ربمتبـــس يـــف لــیبوم نوــسكإ ةكرـــش تحرـــص

 اھنأـــش نـــم ةدـــیدج تاـــینقت لاـــخدإو ،ةیـــسیئرلا ةـــیتحتلا ةـــینبلا ثیدـــحتل يفاـــضإ رامثتـــسا

 رادـــم ىـــلع ينیلرتـــسإ ھـــینج نوـــیلم 140 ةـــمیقب ،ءادألاو ،ةیلیغـــشتلا ةـــیقوثوملا نیـــسحت

 1985 ماــع يــف ھــتایلمع أدــب يذــلاو ،نیــلیثیإلل "Fife" فیاــف عنــصم يــف نیــلبقملا نیماــعلا

  .ادنلتكسا يف اًیونس نیلیثیإلا نم نط فلأ 800 ةیجاتنإ ةقاطب

 PKN " نیــلروأ نإ ىــك يــب ةكرــش نأ لوــلیأ/ ربمتبــس يــف لــیویناھ ةكرــش تــنلعأ

ORLEN " يــب يأ وــی ةــینقت تــصخر دــق "UOP ™"، جاــتنإ ةداــیزل ادــنلوب يــف اھعورــشمل 

 ،%12 ةبـــسنب تاـــیرطعلا جاـــتنإ ةداـــیزو ،% 30 ىـــلإ لـــصت ةبـــسنب ةـــفیفخلا تاـــنیفیلوألا

 ریــسكت تادــحو ةــیحبر نیــسحتو ،رــیركتلا ةافــصم تاــناكمإ نــم لــضفأ لكــشب ةدافتــسالل

 .عورشملاب ةدوجوملا اثفانلا

 يــــف ناتـــسكیجاطو ،ناتــــسنامكرتو ،ناتـــسكبزوأو ،ناــــجیبرذأو ،ناتـــسخازاك تـــنلعأ

 ،ایــسَا طــسوو ،نیوزــقلا رــحب لودــل ةــقحاللا ةــیلورتبلا تاعانــصلا رمتؤــمب بأ/سطــسغأ

 تاــیوامیكورتبلاو رــیركتلا لاــجم يــف اــھنع نــلعملاو اــھل طــطخملا عیراــشملا نــم ددــع نــع

 :تلمشو ةیلامسأرلا تارامثتسالا يلامجإلً اقبط
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 لــصت تارامثتــساب ةــیناثلا ةــلحرملا نمــض " SOCAR" راكوــس ةكرــش ةافــصم دــیدجت

 ةفاــضإ عــسوتلا تاــیلمع لمــشت ،ناــجیبرذأ يــف وكاــب ةــنیدم يــف ،الود راــیلم 10 وــحن ىــلإ

  .2030 ماع ططخملا نم ءاھتنالا خیرات دیدحت مت دقو ،نیلیثیإلا جاتنإل ةدحو

 ةدــــیدجلا تاعورــــشملا نــــم ددــــع ءاــــنب ىــــلع " KPI" يأ يــــب ىــــك ةكرــــش لــــمعت

 يـــف "Atyrau"وارـــیتأ عـــمجم عـــقوم يـــف رالود راـــیلم 2 وـــحن ىـــلإ لـــصت تارامثتـــساب

 عنــصمو ،نیلیبورــب يلوــبلا جاــتنإ عنــصمو ،نیلیبورــبلا جاــتنإ عنــصم :يــھو ،ناتــسخازاك

 هذــھ ءاــنب نــم ءاــھتنالا طــطخملا نــم .نییاداــتویبلا جاــتنإ عنــصمو ،نییاداــتویب يلوــبلا جاــتنإ

 لــینیف يلوــبلا جاــتنإل عنــصم ءاــنبل اــھططخ نــع تــنلعأ اــمك .2021 ماــع لوــلحب عناــصملا

  .عمجملا لخاد "PVC" دیرولك

 تارامثتــساب ،تاــیوامیكورتبلا عناــصم نــم دــیدعلا ءاــنب ىــلع توزیوفاــن ةكرــش لــمعت

 ،اــینومألا جاــتنإ تاعورــشم لمــشتو ،ناتــسكبزوأ يــف رالود راــیلم 1.5 وــحن ىــلإ لــصت

 توزیوفاــن عــمجم يــف ،دــیرولك لــینیف يلوــبلاو ،لوناــثیملاو ،ةــیواكلا ادوــصلاو ،اــیرویلاو

 .2020 ماع يف جاتنإلا أدبت نأ ططخملا نم ،"Navoiazot Navoi" يوفان

 عــــمجمب تاعورــــشم نــــم ددــــع نــــع "Turkmengaz" زاــــجنامكرت ةكرــــش تــــنلعأ

 تارامثتــسا يلاــمجإب ،ىودــجلا تاــسارد ةــلحرم يــف ،ناتــسنامكرت يــف يلناــیك زاــجنامكرت

 عنــصمو ،دــیرولك لــینیف يلوــبلا جاــتنإ عنــصم عورــشملا لمــشی ،رالود نوــیلم 428 يلاوــح

 لوــلحب اــھنم ءاــھتنالا عــمزملاو ،ةــیواكلا ادوــصلا عنــصمو ،روــلكلا عنــصمو ،نیــلیثیإ يلوــبلا

  .2025 ماع

 ،ثیدـــحتلا لاـــمعأ "Azo" وزأ ،ةـــیكیجاطلا تاـــیوامیكورتبلا ةعانـــص ةكرـــش تفنأتـــسا

 ،اـــینومألاو ،اـــیرویلا جاـــتنإل ،ناتـــسكیجاط يـــف "Azot Sarband" دنبرـــس توزأ عـــمجمل

  .2020 ماعل ھنم ءاھتنالا خیرات دیدحت متو ،رالود نویلم 421 يلاوح غلبت تارامثتساب
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 طسوألا قرشلا

 نــم ھــنأ ثــیح ،دــیردیھنأ كــیلاملا جتــنم نــم ةــیجاتنإلا اــھتقاط ةداــیز ىــلع نارــیإ لــمعت

 دــیق نیعورــشم لالــخ نــم ً،ایونــس نــط نوــیلم 0.13 وــحن فیــضت نأ اــھل نــلعملاو طــطخملا

 .2023-2019 ةرتفلا لالخ ،ذیفنتلا

II. ةیبرعلا لودلا يف تاروطتلا 

 ماـــع لالـــخ ةـــیبرعلا لودـــلا نـــم ددـــع يـــف تاـــیوامیكورتبلا ةعانـــص تاروـــطت مـــھأ يـــلی اـــمیف

2019: 

  ةدحتملا ةیبرعلا تارامالا ةلود

 عـــم ةـــیراطإ ةـــیقافتا لوأ نوناـــك / ربمـــسید يـــف "ADNOC " كوـــندأ ةكرـــش تـــعقو

 عنـــصم ریوـــطتل "Reliance Industries Limited (RIL)" زیرتـــسدنإ سنـــیالیر ةكرـــش

 لــماكتملا تاــیوامیكورتبلاو رــیركتلا عــقوم راوــجب ،"EDC"نیــلیثیإلا دــیرولك يئاــنث جاــتنإل

 ىــلإ ةیــسیئر ةروــصب ھتارداــص ھــیجوت ىــلإ عورــشملا فدــھی .سیورــلا يــف كوــندأ ةكرــشل

 اھتارامثتـــساو كوـــندأ عـــسوت يدؤیـــس .دـــنھلا يـــف يماـــنتملا دـــیرولك لـــینیف يلوـــبلا قاوـــسأ

 ةـــموعدملا ،2030 ماـــعل اھتیجیتارتـــسإ ذـــیفنت عیرـــست ىـــلإ جاـــتنإلا عاـــطق يـــف ةدـــیدجلا

  .رالود رایلم 45 ةمیقب رامثتساب

 نــع لوــلیأ / ربمتبــس يــف "OCI" يأ يــس وأ ةكرــشو ،كوــندأ ةكرــش نــم لــك تــنلعأ

 كـــلتمتو ،ةـــینیجورتینلا ةدمـــسألا ةعانـــص لاـــجم يـــف اـــمھنیب جامدـــنالا تاءارـــجإ لامكتـــسا

 ،يــبظ وــبأ اــھرقمو "Fertiglobe" بوــلج يــتریف ةكرــشب تیمــس يــتلاو ،ةــعمتجم ةكرــشلا

 قرــشلا ةــقطنم يــف جتــنم رــبكأ اــھلعجی اــمم ،ةــینیجورتینلا ةدمــسألا جاــتنإل ةــصنم رــبكأ

  .اینومألا نم نط نویلم 1.5و ،ایرویلا نم نط نویلم 5 ةقاطب ایقیرفإ لامشو طسوألا
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 ،يناـــث نوناـــك /ریاــنی يـــف "KIZAD" دازــیك ةكرـــشو ،كوــندأ ةكرـــش نــم لـــك تــعقو

 ،رامثتــسالا عیرــست فدــھب ،"كراــب زرمیلوــبلا" تارمیلوــبلا عورــشم قالــطإلً اــیراطإ اــقافتا

 ،ةـــینفلا ةروـــشملا میدـــقت ىـــلإ نواـــعتلا اذـــھ فدـــھیو ،كیتـــسالبلا ةعانـــص يـــف راـــكتبالاو

 علـــسلاو ،ءاـــنبلاو ،فـــیلغتلاو ةـــئبعتلا تاـــعاطق تاعورـــشمل يـــنفلا معدـــلاو ،ةیداـــصتقالاو

 ،عـــیزوتلاو ،كیتـــسالبلا ریودـــت ةداـــعإ تاعورـــشمو ،تاـــفظنملاو ،ةـــیعارزلاو ،ةـــیلزنملا

 .ةیتسجوللا تامدخلاو

 جتــنم نــم ةــیجاتنإلا اھتاردــق ةداــیز ىــلإ ةدــحتملا ةــیبرعلا تاراــمإلا ةــلود طــطختو اذــھ

 "       تاــیوامیكورتبلل يــج يا - كوــن يأ عنــصم ءاــشنإ لالــخ نــم ،دــیردیھنأ كــیلاملا

ENOC - IG Petrochemicals"، يلع لبج ةقطنمب. 

 ةیبعشلا ةیطارقمیدلا ةیرئازجلا ةیروھمجلا

 لدنویل ةینقت رایتخا نع بأ /سطــسغأ يف "LyondellBasell "لــساب لدنویل ةكرــش تنلعأ

 ةكرــــش عورــــشمل عباـتلا ً،اـیونــــس نط فلأ 550 ةـقاـطب ،نیلیبورب يلوبلا جاـتنإ ةدـحول لــــساـب

 ةیالوب -ویزرأ ةنیدم يف ،"Sonatrach Total Enterprise (STEP)" كرتشملا لاتوت/ كارطانوس

 .رئازجلاب نارھو

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا

 دــقع ىــلع اھلوــصح نــع لوألا نیرــشت/ربوتكأ يــف ةــیلودلا تومریدــكم ةكرــش تــنلعأ

 ریفوـــتل ،"Total Raffinage Chimie"يمیـــشت جاـــنیفار لاـــتوتو ،وـــكمارأ ةكرـــش نـــم

 ،ةعــــسوملا ةیــــساسألا ةــــسدنھلا لاــــمعأو ،ةــــیلوألا ةــــسدنھلا لاــــمعأ ةــــمزح ،صیخارـــت

 رــیركتل لــماكتم عــمجم ءاــشنإل ةــصاخلا تادــعملا دــیروتو ،ةــینفلا تامدــخلاو ،بیردــتلاو

  ."Lummus"سمال ةكرش ایجولونكتب نیلیثیإلا جاتنإل تایوامیكورتبلاو لورتبلا

 عورــشمب اــھزوف نــع يناــث نیرــشت / ربمفوــن يــف "ABB" يــب يــب ةــیأ ةكرــش تــنلعأ

 عنـــصم يـــف "automation system" ةعـــسوملا ةـــتمتألا ماـــظن تـــیبثتل ةـــنمقرلا ةرداـــبم
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 مكحتــلا ماــظن فئاــظو نیــب عــمجلا لالــخ نــم ،لــیبجلا يــف كباــس ةكرــشل عباــت يــبیرجت

 تاــنایب ةــصنم رفوــتل ،)SIS( ةمالــسلا ماــظنو ،يئاــبرھكلا مكحتــلا ماــظنو ،)DCS( عزوــملا

 ةكرــش ذاــختا معدــت يــتلا ةــیؤبنتلا تالیــلحتلا بــناج ىــلإ ،بــسانملا تــقولا يــف اھمیدــقت متــی

 .يبیرجتلا عنصملا ءادأو ةیجاتنإ زیزعتلو ،بسانملا تقولا يف ةقیقدلا تارارقلل كباس

 /ربمتبــــس يــــف " Samsung Engineering " جنرــــینجنإ جنوــــسماس ةكرــــش تدــــقاعت

 لـــقنلا لاـــجم يـــفً اـــیملاع ةدـــئار ةكرـــش يـــھو ،"Mammoet" تـــیمام ةكرـــش عـــم لوـــلیأ

 ،دیـــسكأ نیـــلثیإلا عنـــصم ءاـــنبل ةدـــحو 49 بـــیكرتو لـــقن ىـــلع ،يـــسدنھلا لـــقنلاو ،لـــیقثلا

 لــیبجلا ةكرــشل عباــتلا ً،ایونــس نــط فــلأ 700 ةــقاطب ،" EO/EG" لوــكیالغ نیــلثیإلا عنــصمو

 .2020 ماع ھلامتكا دعب تایوامیكورتبلل ةدحتملا

 تــــسالتاك ةكرــــش نأ ،بأ / سطــــسغأ يــــف "Clariant" تــــنایرالك ةكرــــش تــــنلعأ

"Catalysts" فدــھب ،لــیبجلا يــف يــنفلا معدــلاو ،تامدــخلل دــیدج بــتكم تــحتتفا اــھل ةــعباتلا 

 ةــلازإو ،دوــقولا جاــتنإ ةدوــجو ةءاــفك عــفرل ةكرــشلا يدــل ةزاــفحلا داوــملا ثدــحأ ضرــع

 داوــم ضرــع ىــلعً اــضیأ ةكرــشلا لوــلح لمتــشت .قــبئزلاو ،خینرزــلاو ،روــلكلاو ،تــیربكلا

 جاــــتنإ لمـــشیو ،تاـــیوامیكورتبلا ةعانـــصل ةیــــسیئرلا تاـــیوامیكورتبلا ةعانـــصل ةزاـــفح

 نـــم ةـــلماك ةـــعومجم ىـــلإ ةفاـــضإلاب ،نیریتـــسلاو ،نییاداـــتویبلاو ،نیلیبورـــبلاو ،نیـــلیثیإلا

 .نیلیبورب يلوبلا جاتنإل ةزافحلا داوملا

 رطق ةلود

 تآــشنمل ةــیملاع تاــصقانم ةوــعد لوــلیأ/ ربمتبــس يــف لورــتبلل رــطق ةكرــش تردــصأ

 نیــلیثیإ وــنوملا جتــنم عــیزوتو ،نیزــخت تآــشنمل ،"EPC" ءاــنبلاو ،تایرتــشملاو ،ةــسدنھلا

 لــقح عیــسوت عورــشم نــم اًءزــج نوكتــس يــتلاو ،"Mono-Ethylene Glycol" لوــكیالغ

 .ةیعانصلا نافل سأر ةنیدمب ،لامشلا
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 سبــیلیف نورفیــش ةكرــش راــیتخا نــع نارــیزح / وــینوی يــف لورــتبلل رــطق ةكرــش تــنلعأ

 هریوــطت متیــس دــیدج تاــیوامیكورتب عــمجم يــف "%70:30" ةبــسنب كیرــشك ،تاــیوامیكلل

 ،نیـــلیثیإلا نـــمً ایونـــس نـــط نوـــیلم 1.9 ةـــقاطب ،ةیعانـــصلا ناـــفل سار ةـــنیدم يـــف ھـــئانبو

 نــم ىــلثملا ةدافتــسالا قــقحی اــمبو ،ةــفاثكلا يلاــع نیــلیثیإ يلوــبلا جاــتنإل نیتدــحو لمــشیو

 رــبكأ ھــلعجی اــمم .لاــسملا يــعیبطلا زاــغلل لامــشلا لــقح ةعــسوت عورــشم نــم جتــنملا ناــثیإلا

 دیزیــس .ملاــعلا يــف تاــعمجملا رــبكأ نــم دــحاوو ،طــسوألا قرــشلا يــف ناــثیإلا ریــسكتل عــمجم

 عــبرلا لوــلحب ٪82 ةبــسنب رــطق يــف ةــیلاحلا نیــلیثیإ يلوــبلا جاــتنإ ةــقاط نــم دــیدجلا عــمجملا

  .2025 ماع نم ریخألا

 تیوكلا ةلود

 تاعانــصلل ةــیتیوكلا ةكرــشلا نأ يناــثلا نیرــشت / ربمفوــن يــف لــیویناھ ةكرــش تــنلعأ

 تاـــیوامیكورتبلاو رـــیركتلا ماـــسقأ ةـــلكیھ ةداـــعإ تـــحنم دـــق )KIPIC( ةــلماكتملا ةــیلورتبلا

 ةردــق نــم عــمجملا دیزیــس .يــب وأ وــی لــیویناھ ةكرــش ىــلإ اــھل ةــعباتلا روزــلا ةافــصم يــف

 نوــیلم 1.4 ةــقاطب نیلیازاراــبلا نــم تاــیرطعلاو ،تاــیوامیكورتبلاو فــیظنلا دوــقولا جاــتنإ

  ً.ایونس نط

 تـــیوكلا ةكرـــشو ،"McDermott International"ةـــیلودلا تومریدـــكام ةكرـــش تـــنلعأ

 تومریدــكم اــیجولونكتل دــقع حنــم نــع زوــمت/ وــیلوی يــف ةــلماكتملا ةــیلورتبلا تاعانــصلل

 ةــقاطب نیلیبورــبلا جاــتنإ ةدــحول ةیــساسألا اــیجولونكتلاو ،ةــسدنھلا صیخرــت ىــلع لوــصحلل

 ً.ایونس نط فلأ 330

 Nghi Son Refinery & Petrochemical" تایوامیكورتبلاو ریركتلل نوس يغن ةكرش تأدب

LLC " – ناـــــسوك وــــستیمیداو ،ماـنتیفو رتب نیب كرتــــشم عورــــشم يف رازأ/ سراـم يف 

"Idemitsu Kosan "، ةیبوروألا ةیتیوكلا لورتبلا ةكرــــشو "Kuwait Petroleum Europe"، 
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 ىلإ يتیوكلا ماخلا طفنلا لیوحتل - "Mitsui Chemicals " ةیئایمیكلا داوملل اوــــستیم ةكرــــشو

  .تایوامیكورتبلاو ،لقنلا دوقو ىلع مانتیف يف دیازتملا بلطلا ةیبلت يف ةدعاسملل ،تایوامیك

 ةیبرعلا رصم ةیروھمج 

ً اروـــطت ةـــیبرعلا رـــصم ةـــیروھمج يـــف تاـــیوامیكورتبلا عاـــطق دھـــشی نأ عـــقوتملا نـــم

 3.9 نــم جاــتنإلا عــفترا ثــیح ،يــعیبطلا زاــغلا جاــتنإ يــف ةرــیبكلا ةرــفطلل ةــجیتنً اــظوحلم

 ماــع يــف موــیلا يــف بــعكم مدــق راــیلم 5.7 ىــلإ 2016 ماــع يــف موــیلا يــف بــعكم مدــق راــیلم

 ،ةیـــسفانت راعـــسأب تاـــیوامیكورتبلا تاعورـــشمل ةـــیلوأ ةـــیذغت داوـــم رفویـــس اـــمم ،2018

  .ةدیدجلا تاعورشملا يف رامثتسالا ةئیب نسحیو

 ىــلإ 2014 ربوــتكأ يــف رالود راــیلم 12.4 نــم عاــطقلا يــف تاعورــشملا ةــمیق تــعفترا

 قرــشلا يــف قوــس رــبكأ ثــلاث رــصم لــعجی اــمم .2019 سطــسغأ يــف رالود راــیلم 30.5

 راــیلم 41.6 غــلب ثــیح ،نارــیإو ،ةیدوعــسلا ةــیبرعلا ةــكلمملا دــعب اــیقیرفإ لامــشو طــسوألا

 .يلاوتلا ىلع رالود رایلم 40.6و رالود

 ةـــیمنتلاو ةراــجتلا ةـــلاكو نـــم ةـــمدقم ،ىودـــج ةـــسارد دادـــعإ لـــیومت دـــقع عـــیقوت مـــت

 ،"Echem" تاــــیوامیكورتبلل ةــــضباقلا ةیرــــصملا ةكرــــشلا ىــــلإ ،"USTDA" ةــــیكیرمألا

 50 ةـــقاطب ،"POM" نیـــلیثیم يـــسكوأ يلوـــبلا جاـــتنإل عنـــصم ءاـــشنإل ،لولیأ/ربمتبـــس يـــف

 ةــفلكتلا غــلبتو ،اــیقیرفأو رــصم يــف ھــعون نــم لوألا عورــشملا اذــھ دــعی ً،ایونــس نــط فــلأ

  .رالود نویلم 400 يلاوح عورشملل ةیرامثتسالا

 تاعورــشم نــم ددــع نــع لوألا نوناــك/ ربمــسید يــف ةیرــصملا لورــتبلا ةرازو تــنلعأ

 رــیركتلا عــمجم" :تلمــشو ،ةــمداقلا ةرــتفلا لالــخ ذــیفنتلل اھدادــعإ يراــجلا تاــیوامیكورتبلا

 ةــــجتنملا ماــــخلا تــــیزلا تاــــیمك ىــــلع اداــــمتعا ،نیــــملعلا ةــــقطنمب " تاــــیوامیكورتبلاو

 نوــیلم 2.5 وــحن ىــلإ لــصت يــتلاو ،ةــیمكلا يقاــب داریتــسا ةــیناكمإ عــم ةــیبرغلا ءارحــصلاب



منظمة ا	قطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

250

)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم  
 

23 
 

 يلاوــح عورــشملل ةیرامثتــسالا ةــفلكتلا غــلبتو ،تاــفثكتملاو ماــخلا تــیزلا نــمً ایونــس نــط

 .رالود رایلم 8.5

 ةاــــنقل ةیداــــصتقالا ةــــقطنملاب " تاــــیوامیكورتبلاو رــــیركتلا" عــــمجم ىــــلإ ةفاــــضإلاب

 .رالود تارایلم 6 نم وحن ىلإ لصت ةیرامثتسا ةفلكتب سیوسلا

  نامع ةنطلس

 ةدـیدـج عیراـــــشم ةـعبرأ ذـیفنت ططخملا نم ھـنأـب ناریزح/وینوی يف ناـمع ةـنطلــــس تـنلعأ

 نم ةدیدج ةحلــــصتــــسم ضرأ ىلع رالود رایلم 2.5 ةمیقب تایوامیكورتبلاو تانوبركوردیھلل

 متی نأ عقوتملا نم .عــسوتلل يبونجلا راحــص عورــشم نم ءزجك ،راتكھ 250 وحنب ردقت رحبلا

 .تاونس 3 نوضغ يف تاعورشملا ذیفنتو ،نیماع لالخ فیرجتلا لامعأ نم ءاھتنالا

1 
 

يعیبطلا زاغلا عینصتو ةراجتو كالھتسا : اثلاث  

  ةیملاعلا تاروطتلا .1

  يعیبطلا زاغلا كالھتسا 1-1

 نم وھو ،%5.3 ھتبـــسن تغلب يعیبطلا زاغلا ىلع يملاعلا بلطلا يفً اظوحلم ًاومن 2018 ماع دھـــش

 بـلطلاـب ًاداـقنم 2018 ماـع كالھتــــسالا عفترا ثـیح .ةـنــــس 30 نم رثكأ رادـم ىلع بـلطلا ومن تالدـعم ىلعأ

 يف بعكم رتم رایلم 3654 ــــــب ةنراقم ،بعكم رتم رایلم 3848.9 ىلإ لـصیل ةدحتملا تایالولا يف يمانتملا

 2018 ماع يف ملاعلا يف 1ةیلوألا ةقاطلا كالھتــسا يلامجإ نم يعیبطلا زاغلا ةــصح تعفترا امك .2017 ماع

 يملاعلا كالھتــسالا روطت )13-3( لكــشلا نیبی .2017 ماع يف %23.3 ةبــسنب ةنراقم 2%23.9 ىلإ لــصتل

 .)2018-2014( ةرتفلا لالخ يعیبطلا زاغلا نم

 13-3 لكشلا
  2018-2014 ةرتفلا لالخ يعیبطلا زاغلا نم يملاعلا كالھتسالاروطت

  )بعكم رتم رایلم(
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 ءابرھكلا دیلوت يف ةمدختسملا ةثیدحلا ةددجتملا ةقاطلا رداصمً انمضتمً ایراجت قوسملا دوقولا ،ةیلوألا ةقاطلا لمشت  1
 ئفاكم طفن نط نویلم ةدحوب ردقُملا ةیلوألا ةقاطلا كالھتسا يلامجإ يف ةمھاسملا ةبسن باستحا مت  2
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يعیبطلا زاغلا عینصتو ةراجتو كالھتسا : اثلاث  

  ةیملاعلا تاروطتلا .1

  يعیبطلا زاغلا كالھتسا 1-1

 نم وھو ،%5.3 ھتبـــسن تغلب يعیبطلا زاغلا ىلع يملاعلا بلطلا يفً اظوحلم ًاومن 2018 ماع دھـــش

 بـلطلاـب ًاداـقنم 2018 ماـع كالھتــــسالا عفترا ثـیح .ةـنــــس 30 نم رثكأ رادـم ىلع بـلطلا ومن تالدـعم ىلعأ

 يف بعكم رتم رایلم 3654 ــــــب ةنراقم ،بعكم رتم رایلم 3848.9 ىلإ لـصیل ةدحتملا تایالولا يف يمانتملا

 2018 ماع يف ملاعلا يف 1ةیلوألا ةقاطلا كالھتــسا يلامجإ نم يعیبطلا زاغلا ةــصح تعفترا امك .2017 ماع

 يملاعلا كالھتــسالا روطت )13-3( لكــشلا نیبی .2017 ماع يف %23.3 ةبــسنب ةنراقم 2%23.9 ىلإ لــصتل

 .)2018-2014( ةرتفلا لالخ يعیبطلا زاغلا نم

 13-3 لكشلا
  2018-2014 ةرتفلا لالخ يعیبطلا زاغلا نم يملاعلا كالھتسالاروطت

  )بعكم رتم رایلم(
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 ءابرھكلا دیلوت يف ةمدختسملا ةثیدحلا ةددجتملا ةقاطلا رداصمً انمضتمً ایراجت قوسملا دوقولا ،ةیلوألا ةقاطلا لمشت  1
 ئفاكم طفن نط نویلم ةدحوب ردقُملا ةیلوألا ةقاطلا كالھتسا يلامجإ يف ةمھاسملا ةبسن باستحا مت  2
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 9-3 لودجلا
 2018 و 2017 يماع لالخ ملاعلا قطانم فلتخم يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا

( بعكم رتم رایلم ) 
    

 ریغتلا ةبسن
2017/2018 2018 2017   

   ةیلامشلا اكیرمأ   935.5  1022.3  9.30

    ةیبونجلاو ىطسولا اكیرمأ   172.6  168.4 (2.50)

   *ایساروأو ابوروأ   1109.7  1129.8 1.81

   ایقیرفأ   140.8  150.0 6.6

   طسوألا قرشلا   527.0  553.1 4.9

   يداھلا طیحملا/ایسآ   768.3  825.3 7.4

   ملاعلا ىلامجا   3654.0  3848.9 5.3

  

   ایكرتو ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ابوروأ نم الك لمشت :ایساروأو ابوروأ   *

    
 .ابلاس ىنعت نیسوق نیب ماقرألا :ةظحالم   

 :ردصملا    
 - BP Statistical Review of World Energy, June 2019  
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 بسنب نكلو 2018 ماــــــع لالخ يعیبطلا زاغلا كالھتسا يف ًاومن ةیسیئرلا ملاعلا قطانم مظعم تدھش

 )ایكرتو ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ابوروأ نم لك لمشت( ایساروأو ابوروأ ةقطنم يف اھاــــندأ تناك ،ةتواــــفتم

 رتم رایلم 1109.7 لباقم بعكم رتم رایلم 1129.8 وحن زاغلا نم اھكالھتـسا غلب ثیح ،%1.8 تلجـس يتلا

 رتم رایلم 553.1 وحن 2018 ماع كالھتسالا يلامجإ غلب ،طسوألا قرشلا ةقطنم يفو .2017 ماع يف بعكم

  .%4.9 اھتبسن ةدایزب 2017 ماــع بعكم رتم رایلم 527 لباقم ،بعكم

 140.8 لباقم بعكم رتم رایلم 150 ىلإ لــصیل 2018 ماع يف ایقیرفأ يف زاغلا كالھتــسا عفترا امك

 .%6.6 ھتبسنً ایونس ًاومن ققحیل ،2017 ماع بعكم رتم رایلم

 825.3 وحن 2018 ماع يداھلا طیحملا/ایــــسآ ةقطنم يف يعیبطلا زاغلا كالھتــــسا يلامجإ غلب امنیب

 دوعیو ،%7.4 اھردق يونــس ومن ةبــسنب يأ ،2017 ماع يف بعكم رتم رایلم 768.3 لباقم بعكم رتم رایلم

 ىلإ ةیمارلا ةیموكحلا ططخلا لضفب ،%18 هردق ًاومن تققح يتلا نیصلا يف زاغلا ىلع بلطلا يمانت ىلإ كلذ

 طاـــشنلا يمانت ىلع ةوالع ،ءاوھلا ةدوج نیـــسحتل ءابرھكلا دیلوت تاطحم يف يعیبطلا زاغلاب محفلا لادبتـــسا

 .2018 ماع نم لوألا فصنلا يف يعانصلا

 بعكم رتم رایلم 1022.3 يلاوح 2018 ماع كالھتــــسالا يلامجإ غلب دقف ،ةیلامــــشلا اكیرمأ يف امأ

 ىوتـــسم ىلع ىلعألا ومنلا وھو %9.3 هردقً ایونـــس ًاومنَ اققحم ،2017 ماع بعكم رتم رایلم 935.5 لباقم

 %40 وحن ىلع اھدحو تذوحتـــسا يتلا ةدحتملا تایالولا يف زاغلا ىلع بلطلا شاعتنا ىلإ كلذ دوعیو ،ملاعلا

 رتم راـیلم 78 رادـقمب 2018 ماـع اـھكالھتــــسا عفترا ثـیح ،زاـغلا كالھتــــسا يف ةـیملاـعلا ةداـیزلا يلاـمجإ نم

 .%10 ـلا تطخت ومن ةبسن تققحو ،بعكم

 رتم رایلم 168.4 ىلإ 2018 ماع ةیبونجلاو ىطــسولا اكیرمأ ةقطنم يف زاغلا كالھتــسا عجارت امنیب

 .%2.5 عجارت ةبسنب يأ ،2017 ماع بعكم رتم رایلم 172.6 لباقم بعكم

 يف ملاعلا قطانم فلتخم يف يعیبطلا زاغلا كالھتـسا عزوت )14-3( لكـشلاو )9-3( لودجلا نیبـــــیو

 .2018 ماع
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 9-3 لودجلا
 2018 و 2017 يماع لالخ ملاعلا قطانم فلتخم يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا

( بعكم رتم رایلم ) 
    

 ریغتلا ةبسن
2017/2018 2018 2017   

   ةیلامشلا اكیرمأ   935.5  1022.3  9.30

    ةیبونجلاو ىطسولا اكیرمأ   172.6  168.4 (2.50)

   *ایساروأو ابوروأ   1109.7  1129.8 1.81

   ایقیرفأ   140.8  150.0 6.6

   طسوألا قرشلا   527.0  553.1 4.9

   يداھلا طیحملا/ایسآ   768.3  825.3 7.4

   ملاعلا ىلامجا   3654.0  3848.9 5.3

  

   ایكرتو ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ابوروأ نم الك لمشت :ایساروأو ابوروأ   *

    
 .ابلاس ىنعت نیسوق نیب ماقرألا :ةظحالم   

 :ردصملا    
 - BP Statistical Review of World Energy, June 2019  
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 .2018 ماع

 

 

 



منظمة ا	قطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

254

5 
 

 جاتنإلا غلب ثیح ،%4.8 ھتبـسن تغلب 2018 ماع لالخ زاغلا جاتنإ يفً اظوحلم ًاومن ایقیرفأ تدھـشو

 ایسآ ةقطنم يف جاتنإلا عفترا امك .2017 ماع بعكم رتم رایلم 225.7 وحنب ةنراقم بعكم رتم رایلم 236.6

 رایلم 631.7 ىلإ لـــصیل 2017 ماع بعكم رتم رایلم 607.5 نم عفترا ثیح %4 ةبـــسنب يداھلا طیحملاو

 .2018 ماع بعكم رتم

 لـصیل 2017 ماع بعكم رتم رایلم 1052.3 نم جاتنإلا عفترا دقف ،ایـساروأو ابوروأ ةقطنم يف امأ 

 .%2.8 ومن ةبسنب ،2018 ماع بعكم رتم رایلم 1081.8 ىلإ

 2018 ماع غلب ثیح ،%2 لدعمب ةیبونجلاو ىطسولا اكیرمأ ةقطنم يف جاتنإلا عجارت دقف ،لباقملا يف

 .2017 ماع بعكم رتم رایلم 180.3 لباقم بعكم رتم رایلم 176.7 يلاوح

 

 .2018 ماع لالخ ملاعلا قطانم فلتخم يف يعیبطلا زاغلا جاتنإ عزوت )15-3( لكشلا نیبیو 

 15-3 لكشلا
  2018 ماع ملاعلا يف يعیبطلا زاغلا جاتنإ عزوت

 

 BP Statistical Review of the World Energy, June 2019 :ردصملا                        
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 14-3 لكشلا
  2018 ماع ملاعلا يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا عزوت
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 وحن ھتبــــسن تغلب 2018 ماع يفً اظوحلم ًاومن زاغلل يملاعلا جاتنإلاً اــــضیأ دھــــش دقف ،لباقملا يفو

 رتم راـیلم 3867.9 وحن غلب ثـیح ،ةـنــــس 30 نم رثكأ رادـم ىلع ومنلا تالدـعم ىلعأ نیب نم وھو ،5.2%

 ةدـحتملا تاـیالولا يف يعیبطلا زاـغلا جاـتنإ عفترا ثـیح .2017 ماـع بـعكم رتم راـیلم 3677.7 لـباـقم بـعكم

 لیجــسلا زاغ جاتنإ عافترا ةجیتن كلذو ،%12 ھتبــسن ایونــس ًاومن ققحتل ،بعكم رتم رایلم 86 رادقمب اھدحو

 .Haynesvill و Permian  و Marcellus ضاوحأ يف )يرخصلا زاغلا(

 ماـــــــــع لالخ ةتواــــــفتم بــــــسنب يعیبطلا زاغلا جاتنإ يف ًاومن ةیسیئرلا ملاعلا قطانم مظعم تدھش

 عفترا ثیح ،%9.6 وحن تغلب ومن ةبــسن ىلعأ ةدحتملا تایالولا ةدایقب ةیلامــشلا اكیرمأ تلجــس ثیح ،2018

 .2018 ماـع يف بـعكم رتم راـیلم 1053.9 ىلإ لــــصیل 2017 ماـع يف بـعكم رتم راـیلم 961.6 نم جاـتنإلا

 رایلم 650 نم جاتنإلا عفترا ثیح ،%5.7 وحن ھتبــسن تغلب ومن لدعمب طــسوألا قرــشلا ةقطنم اھدعب تءاج

  .2018 ماع يف بعكم رتم رایلم 687.3 ىلإ لصیل 2017 ماع يف بعكم رتم
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 16-3 لكشلا
 ةیلوألا ةقاطلا كالھتسا يلامجإ نم يعیبطلا زاغلا ةصح روطت

  % )2018-2015( ةرتفلا لالخ ملاعلا يف 

 

 BP Statistical Review of World Energy, June 2016, June 2017, June 2018, June 2019      :ردصملا                  

 

  يعیبطلا زاغلا ةراجت 1-2

 ،%9 ھتبـــسن تـــغلب 2018 ماـــع يـــفً اـــظوحلم ًاوـــمن يـــعیبطلا زاـــغلل ةـــیملاعلا ةراـــجتلا تـــققح

 يلاوــحب ةــنراقم بــعكم رــتم راــیلم 1236.4 وــحنً اــیملاع يــعیبطلا زاــغلا تارداــص يلاــمجإ غــلب ثــیح

 ةطــساوب اھریدــصت مــت يــتلا تاــیمكلا تارداــصلا هذــھ لمــشتو ،2017 ماــع بــعكم رــتم راــیلم 1134.5

  .لیسم يعیبط زاغ لكش ىلعو بیبانألا طوطخ

 %32.1 وــحن ًالیــسم وأ بــیبانألا طوــطخ رــبع ءاوــس يــعیبطلا زاــغلا ةراــجت مــجح لكــشیو اذــھ

 قطاــنم يــفً اــیلحم كلھتــسیف يقاــبلا اــمأ ،يملاــعلا دیعــصلا ىــلع يــعیبطلا زاــغلا كالھتــسا يلاــمجإ نــم

 .2018 ماع يف بلطلا يلامجإ نم زاغلل ةیملاعلا ةراجتلا ةصح )17-3( لكشلا نیبی .ھجاتنإ
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 ،2018 ماع ةیلوألا ةقاطلا نازیم يف يعیبطلا زاغلا ةمھاـسم تایوتـسم ىلع ملاعلا قطانم مظعم تظفاح      

 ىلإ تلـصو ةبـسن ىلعأ طـسوألا قرـشلا ةقطنم تققح ثیح ،قباـسلا ماعلا نع ةطـسوتم ىلإ ةفیفط تاریغتبو

 %32.6 وحن اـیــــساروأو اـبوروأ ةـقطنم يف ةـمھاــــسملا هذـھ تـغلب اـمیف ،2017 ماـع %51.4 لـباـقم 52.7%

 ـب ةـنراـقم 2018 ماـع %27.9 ىلإ اـیقیرفأ يف يعیبطلا زاـغلا ةـمھاــــسم تـعفتراو .2017 ماـع %32.4 لـباـقم

 .2017 ماع %11.5 لباقم %11.9 ىلإ تعفترا يداھلا طیحملاو ایسآ ةقطنم يفو ،2016 ماع 27%

 يف اـمأ .2017 ماـع يف %29.2 لـباـقم %31 ىلإ ةـیلاـمــــشلا اـكیرمأ ةـقطنم يف ةـبــــسنلا تزفق اـمنیب 

 لـباـقم %20.6 ىلإ 2018 ماـع يعیبطلا زاـغلا ةـمھاــــسم تـعجارت دـقف ةـیبونجلاو ىطــــسولا اـكیرمأ ةـقطنم

 زاغلا ةـــصح تعفترا دقف ،تاروطتلا هذھ ءوـــض يفو .ھیلع بلطلا عجارت عمً ایـــشامت ،2017 ماع 21.2%

 .2017 ماع %23.3 لباقم %23.9 ىلإ 2018 ماع يملاعلا ةقاطلا نازیم يف يعیبطلا

 ةقاطلا كالھتــــسا يلامجإ نم يعیبطلا زاغلا ةــــصح روطت )16-3( لكــــشلاو )10-3( لودجلا نیبی

 .2018-2015 ةرتفلا لالخ ملاعلا يف ةیلوألا

 10-3 لودجلا
 ةرتفلا لالخ ملاعلا قطانم فلتخم يف ةیلوألا ةقاطلا كالھتسا يلامجا نم يعیبطلا زاغلا ةصح روطت

2015-2018 
(%) 

     

2018 2017 2016 2015   

   ةیلامشلا اكیرمأ  31.6 29.6 29.2 31

    ةیبونجلاو ىطسولا اكیرمأ  22.3 21.6 21.2 20.6

   *ایساروأو ابوروأ  31.9 31.9 32.4 32.6

   ایقیرفأ  28.2 26.1 27 27.9

   طسوألا قرشلا  50.8 50.3 51.4 52.7

   يداھلا طیحملا / ایسآ  11.6 11.2 11.5 11.9

   ملاعلا ىلامجا  24 23.2 23.3 23.9
   ایكرتو ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ابوروأ نم لك لمشت :ایساروأو ابوروأ*       
 ةظحالم    
ئفاكم طفن نط نویلمب ردقملا يلامجإلا كالھتسالا يف ةمھاسملا ةبسن باستحا مت .      

    
 ةددجتملا ةقاطلا رداصمً انمضتمً ایراجت قوسملا دوقولا ةیلوألا ةقاطلا لمشت
 ءابرھكلا دیلوت يف ةمدختسملا ةثیدحلا

 :ردصملا     
 - BP Statistical Review of World Energy June 2016,  June 2017, June 18, June 2019 
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 16-3 لكشلا
 ةیلوألا ةقاطلا كالھتسا يلامجإ نم يعیبطلا زاغلا ةصح روطت

  % )2018-2015( ةرتفلا لالخ ملاعلا يف 
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  يعیبطلا زاغلا ةراجت 1-2

 ،%9 ھتبـــسن تـــغلب 2018 ماـــع يـــفً اـــظوحلم ًاوـــمن يـــعیبطلا زاـــغلل ةـــیملاعلا ةراـــجتلا تـــققح

 يلاوــحب ةــنراقم بــعكم رــتم راــیلم 1236.4 وــحنً اــیملاع يــعیبطلا زاــغلا تارداــص يلاــمجإ غــلب ثــیح

 ةطــساوب اھریدــصت مــت يــتلا تاــیمكلا تارداــصلا هذــھ لمــشتو ،2017 ماــع بــعكم رــتم راــیلم 1134.5

  .لیسم يعیبط زاغ لكش ىلعو بیبانألا طوطخ

 %32.1 وــحن ًالیــسم وأ بــیبانألا طوــطخ رــبع ءاوــس يــعیبطلا زاــغلا ةراــجت مــجح لكــشیو اذــھ

 قطاــنم يــفً اــیلحم كلھتــسیف يقاــبلا اــمأ ،يملاــعلا دیعــصلا ىــلع يــعیبطلا زاــغلا كالھتــسا يلاــمجإ نــم

 .2018 ماع يف بلطلا يلامجإ نم زاغلل ةیملاعلا ةراجتلا ةصح )17-3( لكشلا نیبی .ھجاتنإ
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 ،2018 ماع ةیلوألا ةقاطلا نازیم يف يعیبطلا زاغلا ةمھاـسم تایوتـسم ىلع ملاعلا قطانم مظعم تظفاح      

 ىلإ تلـصو ةبـسن ىلعأ طـسوألا قرـشلا ةقطنم تققح ثیح ،قباـسلا ماعلا نع ةطـسوتم ىلإ ةفیفط تاریغتبو

 %32.6 وحن اـیــــساروأو اـبوروأ ةـقطنم يف ةـمھاــــسملا هذـھ تـغلب اـمیف ،2017 ماـع %51.4 لـباـقم 52.7%

 ـب ةـنراـقم 2018 ماـع %27.9 ىلإ اـیقیرفأ يف يعیبطلا زاـغلا ةـمھاــــسم تـعفتراو .2017 ماـع %32.4 لـباـقم

 .2017 ماع %11.5 لباقم %11.9 ىلإ تعفترا يداھلا طیحملاو ایسآ ةقطنم يفو ،2016 ماع 27%

 يف اـمأ .2017 ماـع يف %29.2 لـباـقم %31 ىلإ ةـیلاـمــــشلا اـكیرمأ ةـقطنم يف ةـبــــسنلا تزفق اـمنیب 

 لـباـقم %20.6 ىلإ 2018 ماـع يعیبطلا زاـغلا ةـمھاــــسم تـعجارت دـقف ةـیبونجلاو ىطــــسولا اـكیرمأ ةـقطنم

 زاغلا ةـــصح تعفترا دقف ،تاروطتلا هذھ ءوـــض يفو .ھیلع بلطلا عجارت عمً ایـــشامت ،2017 ماع 21.2%

 .2017 ماع %23.3 لباقم %23.9 ىلإ 2018 ماع يملاعلا ةقاطلا نازیم يف يعیبطلا

 ةقاطلا كالھتــــسا يلامجإ نم يعیبطلا زاغلا ةــــصح روطت )16-3( لكــــشلاو )10-3( لودجلا نیبی

 .2018-2015 ةرتفلا لالخ ملاعلا يف ةیلوألا

 10-3 لودجلا
 ةرتفلا لالخ ملاعلا قطانم فلتخم يف ةیلوألا ةقاطلا كالھتسا يلامجا نم يعیبطلا زاغلا ةصح روطت

2015-2018 
(%) 

     

2018 2017 2016 2015   

   ةیلامشلا اكیرمأ  31.6 29.6 29.2 31

    ةیبونجلاو ىطسولا اكیرمأ  22.3 21.6 21.2 20.6

   *ایساروأو ابوروأ  31.9 31.9 32.4 32.6

   ایقیرفأ  28.2 26.1 27 27.9

   طسوألا قرشلا  50.8 50.3 51.4 52.7

   يداھلا طیحملا / ایسآ  11.6 11.2 11.5 11.9

   ملاعلا ىلامجا  24 23.2 23.3 23.9
   ایكرتو ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ابوروأ نم لك لمشت :ایساروأو ابوروأ*       
 ةظحالم    
ئفاكم طفن نط نویلمب ردقملا يلامجإلا كالھتسالا يف ةمھاسملا ةبسن باستحا مت .      

    
 ةددجتملا ةقاطلا رداصمً انمضتمً ایراجت قوسملا دوقولا ةیلوألا ةقاطلا لمشت
 ءابرھكلا دیلوت يف ةمدختسملا ةثیدحلا

 :ردصملا     
 - BP Statistical Review of World Energy June 2016,  June 2017, June 18, June 2019 
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 رایلم 28.4 يلاوح يداھلا طیحملا/ایـسآو ،طـسوألا قرـشلاو ،ابوروأ يف قاوـسأ ةدع ىلإ لیـسملا يعیبطلا زاغلا

  .بعكم رتم

 ،2018 ماع يعیبطلا زاغلل ةردــــصملا لودلا نیبً ایملاع ىلوألا ةبترملا يف ةیداحتالا ایــــسور تءاج

 طوطخ ربع اـھتارداــــص يلاـمجإ غلبو ،ةـیملاـعلا تارداــــصلا يلاـمجإ نم %20.1 وحن اـھتــــصح تـغلب ثـیح

 اھتلت ،%10.1 ةبسنب ةیناثلا ةبترملا يف رطق ةلود تءاجو ،بعكم رتم رایلم 193.8 وحن ابوروأ ىلإ بیبانألا

 ،%4.2 رئازجلاو ،%6.2 ادـنكو ،%7.4 اـیلارتــــسأو ،%7.8 ةدـحتملا تاـیالولا مث ،%9.8 ةـبــــسنب جیورنلا

 .ةیمــــــلاعلا تارداصلا يلاــــمجإ نم %68.2 وحن ةعمتجم ةروكذملا لودلا تارداص تلكشو .%2.6 ادنلوھو

 .)11-3( لودجلاو )18-3( لكشــلا

 
 18-3 لكشلا

  2018 ماع ملاعلا يف يعیبطلا زاغلا تارداص
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 17-3 لكشلا
  2018 ماع يف يملاعلا بلطلا يلامجإ نم ةیملاعلا يعیبطلا زاغلا ةراجت ةصح

 

 BP Statistical Review of the World Energy, June 2019 :ردصملا                        

 يتیفوــسلا داحتالا ةقطنم يتأتف ،2018 ماع ملاعلا قطانم يف يعیبطلا زاغلا تارداــص عزوت نع امأ

 ةبـــسنب ةیناثلا ةبترملا يف ابوروأ اھیلت ،تارداـــصلا يلامجإنم %26.9 ةبـــسنب ىلوألا ةبترملا يف قباـــسلا

 ةیلامــشلا اكیرمأ ةقطنم مث ،%15.6 ةبــسنب يداھلا طیحملا/ایــسآ ةقطنم مث ،تارداــصلا يلامجإ نم 19.5%

 ایقیرفأ تمھاـس امنیب ،%12.8 ةبـسنب طـسوألا قرـشلا ةقطنمو ،%14 ةبـسنب ةعبارلا ةبترملا ىلإ تزفق يتلا

 يلاـمجإ نم %2.9 ةـبــــسنب ةـیبونجلا اـكیرمأ ةریخألا ةـبترملا يف يتأتو ،يملاـعلا يلاـمجإلا نم %8.2 ةـبــــسنب

  ً.ایملاع يعیبطلا زاغلا تارداص

 يف ادنك نم بیبانألا طوطخ ربع يعیبطلا زاغلا نم ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا تادراو ترمتسا دقو

 تـغلب اـمنیب .2017 ماع بـعكم رتم راـیلم 80.7 لباـقم 2018 ماع بـعكم رتم راـیلم 77.2 تـغلب ثـیح عجارتلا

 يلامجإ غلب ،لباقملا يفو .طقف بعكم رتم رایلم 2.1 وحن لیـسملا يعیبطلا زاغلا نم ةدحتملا تایالولا تادراو

 اھتارداـــص تغلب ثیح ،بعكم رتم رایلم 96 وحن 2018 ماع يعیبطلا زاغلا نم ةدحتملا تایالولا تارداـــص

 نم اھتارداـــص تغلب امنیب ،بعكم رتم رایلم 67.6 يلاوح كیـــسكملاو ادنك نم لك ىلإ بیبانألا طوطخ ربع

 ربع ردصملا  زاغلا
 بیبانألا طوطخ
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 يلحملا كالھتسالا
67.9% 



الفصل الثالث

259

9 
 

 رایلم 28.4 يلاوح يداھلا طیحملا/ایـسآو ،طـسوألا قرـشلاو ،ابوروأ يف قاوـسأ ةدع ىلإ لیـسملا يعیبطلا زاغلا
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 17-3 لكشلا
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 رــتم راــیلم 740.7 نــم بــیبانألا طوــطخ رــبع يــعیبطلا زاــغلا نــم ةردــصملا تاــیمكلا تــعفترا

 كــلذ دوــعیو ،%8.7 ةداــیزب يأ 2018 ماــع بــعكم رــتم راــیلم 805.4 ىــلإ لــصتل 2017 ماــع بــعكم

 ىــلع ایــسور تــظفاح دــقو ،ةــیبوروألا قاوــسألا يــف بــیبانألا طوــطخ رــبع زاــغلا ةراــجت شاــعتنا ىــلإ

 .ةیلاع ةیسایق تایوتسم دنع ابوروأ ىلإ يعیبطلا زاغلل دوزم ربكأك اھتناكم

 تــغلب 2018 ماــع يــفً اــعفترم ًاوــمن تــققح دــقف ،لیــسملا يــعیبطلا زاــغلا ةراــجت لاــجم يــف اــمأ

 393.8 وــحنب ةــنراقم ،بــعكم رــتم راــیلم 431 وــحن تارداــصلا يلاــمجإ غــلب ثــیح ،%10 ةــبارق ھتبــسن

 نــم ددــع لوــخد ةــجیتن كــلذو .بــعكم رــتم راــیلم 37 اھردــق ةداــیزب ،2017 ماــع بــعكم رــتم راــیلم

 .ایلارتسأو ایسورو ،ةدحتملا تایالولا نم لك يف زاغلا ةلاسإ عیراشم

 مــل ،كــلذ نــم مغرلاــبو ،لیــسملا يــعیبطلا زاــغلا تادادــمإ يــف ةرــفط يملاــعلا قوــسلا دھــشیو

 قاوــسألا يــف بــلطلا يماــنت رارمتــسا ببــسب ً،اــعقوتم ناــك اــمك ،ضورــعملا يــف ةــمخت قوــسلا دھــشی

 .ينیصلا قالمعلاب اداقنم يویسآلا قوسلا ةصاخ ،ةفلتخملا

 تارداــص يلاــمجإ نــم %34.9 ةبــسن لیــسملا يــعیبطلا زاــغلا تارداــص تلكــش دــقف ،الاــمجإو

 اــمنیب ،%34.7 وــحن تــغلب يــتلاو 2017 ماــع ةبــسن نــع فــیفط عاــفتراب ،2018 ماــع ةــیملاعلا زاــغلا

 نــع فــیفط عــجارتب ،%65.1 وــحن بــیبانألا طوــطخ ةطــساوب يــعیبطلا زاــغلا تارداــص ةبــسن تــغلب

  )12-3( لودجلاو )20-3( لكشلاو )19-3( لكشلا .%65.3 تغلب يتلاو 2017 ماع ةبسن
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 11-3 لودجلا

 2018 و 2017 يماع لالخ ملاعلا قطانم فلتخم نم يعیبطلا زاغلا تارداص
( بعكم رتم رایلم ) 

 ریغتلا ةبسن
2017/2018 

 يلامجإ نم ةبسنلا
   2017 2018 ملاعلا تارداص

   ةیلامشلا اكیرمأ   164.0  173.4 14.0  5.7
   ادنك :اھنم   80.7  77.2 6.2 (4.3)
   ةدحتملا تایالولا          83.4  96.0 7.8  15.1
   ةیبرغلا ابوروأ   200.7  241.6 19.5  20.4
   جیورنلا :اھنم   114.9  120.9 9.8  5.2

   ادنلوھ           44.1  32.5 2.6 (26.3)
   ةیبونجلا اكیرمأ   34.7  35.7 2.9  2.9
   وغابوتو دادینیرت :اھنم   13.4  16.8 1.4  25.4
   قباسلا يتیفوسلا داحتالا   298.4  332.0 26.9  11.3
   ةیداحتالا ایسور :اھنم   231.0  247.9 20.1  7.3
   ىرخأ           67.5  84.1 6.8  24.6
   طسوألا قرشلا   153.6  158.3 12.8  3.1

   ناریإ :اھنم   12.5  12.1 1.0 (3.2)
   رطق           121.8  125.0 10.1  2.6
   نامع           11.4  13.6 1.1  19.3
   تارامإلا           7.7  7.4 0.6 (3.9)
   ایقیرفأ   100.9  102.0 8.2  1.1

   رئازجلا :اھنم   53.0  52.4 4.2 (1.1)
   ایریجین           28.2  27.8 2.2 (1.4)
   ایبیل           4.4  4.3 0.3 (2.3)

   رصم           1.2  2.0 0.2 -
   يداھلا طیحملا/ ایسآ   182.2  193.4 15.6  6.1

   ایسینودنإ :اھنم   29.7  28.4 2.3 (4.4)
   ایزیلام           36.1  33.0 2.7 (8.6)

   رامنایم           12.7  10.6 0.9 (16.5)
   يانورب           9.1  8.8 0.7 (3.3)
   ایلارتسأ           76.6  91.8 7.4  19.8
   يلامجإلا   1134.5  1236.4 100.0  9.0

      
 ةظحالم    
  .ابلاس ىنعت نیسوق نیب ماقرألا     
 :ردصملا     

 - BP Statistical Review of World Energy, June 2018 and June 2019  
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 12-3 لودجلا
 2018 و 2017 يماع لالخ ملاعلا قطانم فلتخم نم يعیبطلا زاغلا تارداص

( بعكم رتم رایلم )      

(%) 2018 (%) 2017   

 بیبانألا ةطساوب-أ  

   ةیلامشلا اكیرمأ  146.8  19.8 145.0  18.0
   ةیبونجلا اكیرمأ  15.4  2.1 14.0  1.7
   ابوروأ  192.7  26.0 229.9  28.5
   قباسلا يتیفوسلا داحتالا   283.0  38.2 307.1  38.1
   طسوألا قرشلا  30.9  4.2 32.5  4.0
   ایقیرفأ  45.1  6.1 48.0  6.0
   يداھلا طیحملا/ ایسآ  26.8  3.6 28.9  3.6

   بیبانألا ربع زاغلا نم ملاعلا تارداص يلامجإ  740.7  100.0 805.4  100.0
 لیسم يعیبط زاغ -ب  

   ةیلامشلا اكیرمأ  17.2  4.4 28.4  6.6
   ةیبونجلا اكیرمأ  19.3  4.9 21.7  5.0
   ابوروأ  8.0  2.0 11.7  2.7
   قباسلا يتیفوسلا داحتالا   15.4  3.9 24.9  5.8
   طسوألا قرشلا  122.7  31.2 125.8  29.2
   ایقیرفأ  55.8  14.2 54.0  12.5
   يداھلا طیحملا/ ایسآ  155.4  39.5 164.5  38.2

   لیسملا يعیبطلا زاغلا نم ملاعلا تارداص يلامجإ  393.8  100.0 431.0  100.0
    ملاعلا تارداص يلامجإ  1134.5   1236.4  
   )%( يلامجالا/بیبانألا ربع ةردصملا تایمكلا ةبسن  65.29   65.14  
   )%( يلامجالا/لیسملا يعیبطلا زاغلا نم ةردصملا تایمكلا ةبسن  34.71   34.86  

     
 :ردصملا     

 - BP Statistical Review of World Energy, June 2018, June 2019 

 

 غلب ثیح ،يعیبطلا زاغلا تارداــص يلامجإ يف ًاومن 2018 ماع دھــش دقف ،يبرعلا دیعــصلا ىلع امأ

 دـھــــشت نأ عقوتملا نمو .2017 ماـع بـعكم رتم راـیلم 199.5 ـــــــــب ةـنراـقم ،بـعكم رتم راـیلم 204.7 وحن

 ةبـــش ةلاـــسإلا تاعمجمل لماكلا لیغـــشتلا ةداعإ لاح يف ،ةلبقملا تاونـــسلا يف ًاومن ةیبرعلا لودلا تارداـــص

 تارداـص ةـصح تعجارت دقو .ایروـسو ندرألا ىلإ رـصم نم دتمملا يبرعلا زاغلا طخو ،رـصم يف ةفقوتملا

 )21-3( لكشلا ً.ایملاع يعیبطلا زاغلا تارداص يلامجإ نم %16.6 ىلإ 2018 ماع ةعمتجم ةیبرعلا لودلا
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 19-3 لكشلا
  2018-2014 ةرتفلا لالخ ایملاع يعیبطلا زاغلا تارداص روطت

  )بعكم رتم رایلم(
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 20-3 لكشلا
  2018 و 2017 يماع لالخً ایملاع يعیبطلا زاغلا تارداص عزوت

 
 BP Statistical Review of the World Energy, June 2019 :ردصملا                        
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 19-3 لكشلا
  2018-2014 ةرتفلا لالخ ایملاع يعیبطلا زاغلا تارداص روطت

  )بعكم رتم رایلم(
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 20-3 لكشلا
  2018 و 2017 يماع لالخً ایملاع يعیبطلا زاغلا تارداص عزوت
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 لودلا تارداــــص يلاـمجإ نم %61.1 ھـتبــــسن ام يأ بـعكم رتم راـیلم 125 يلاوح اـھتارداــــص تـغلب ثـیح
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 دعب %1 ةبـــسنب ةیبرعلا رـــصم ةیروھمج ًاریخأو ،%2.1 ةبـــسنب ایبیل ةلودو ،%3.6 ةبـــسنب تارامإلا ةلودف

 يذلا  طـسوتملا رحبلا لحاـس ىلع "وكدإ" عمجم نم لیـسملا يعیبطلا زاغلا نم تانحـش ةدع ریدـصت فانئتـسا

 .)22-3( لكشلا ،تاونس ذنمً اقفوتم ناك
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ملاعلا يف لیسملا يعیبطلا زاغلا ةعانص تاروطت مھأ 1-4  

لیسملا يعیبطلا زاغلل ةیجاتنإلا ةقاطلا 1-4-1  

 نویلم 403.3 وحن 2018 ماع ةیاھن يفً ایملاع لیـسملا يعیبطلا زاغلل ةیمـسالا ةیجاتنإلا ةقاطلا تغلب

 ماع دھــــش ثیح ،%11 اھردق ةدایزب يأ ،2017 ماع ةیاھن يف ةنــــسلا/نط نویلم 363.3 لباقم ةنــــسلا/نط

 Ichtys LNG عورــــــــشمب يناثلاو لوألا جاتنإلا طخ لیغشت اھنم ایلارتسأ يف ةدیدج عیراشم لیغشت 2018

 عورــشم يف ثلاثلاو يناثلا جاتنإلا طخ لیغــشت ،2018 ماع دھــش امك .ةنــسلا/نط نویلم 8.9 ةیلامجإ ةقاطب

Yamal LNG تدھـش امك .ةنـسلا/نط نویلم 16.5 ىلإ عورـشملاب ةیلامجإلا ةقاطلا عفترتل ةیداحتالا ایـسورب 

 Sabine Pass عورــشمب سماخلا جاتنإلا طخ تلمــش ةدیدجلا عیراــشملا نم ددع لیغــشت ةدحتملا تایالولا

LNG عورـــشمب لوألا جاتنإلا طخو ،ةنـــسلا/نط نویلم 4.5 ةقاطب Chorpus Christi نویلم 4.5 ةقاطب 

 ةعومجم ىلإ نوریماكلا تمــضنا امك .ةنــسلا/نط نویلم 5.25 ةقاطب Cove Point عورــشمو ،ةنــسلا/نط

 .ةنسلا/نط نویلم 2.4 ةقاطب ةمئاعلا Kribi ةطحم لیغشت دعب لیسملا يعیبطلا زاغلل ةردصملا لودلا

 ةیلامجإلا ةلاـسإلا ةقاط ثیح نم ملاعلا لود اھردـصت يف ایلارتـسأ يف ةدیدجلا عیراـشملا تمھاـس دقو 

 ىوتــسم ىلع ةیجاتنإلا ةقاطلا نم %20.6 ةــصحب ةنــسلا/نط نویلم 83.1 وحن 2018 ماع ةیاھن تغلب يتلا

 تزفق امنیب ،%19.1 ةــــصحبو ةنــــسلا/نط نویلم 77 ةقاطب ةیناثلا ةبترملا ىلإ رطق ةلود تعجارتو ،ملاعلا

 لـمــــشی( ةـنــــسلا/نط نویلم 33.75 ةـیلاـمجإ ةـقاـطب اـیزیلاـم ىلع ةـقوفتم ةـثلاـثلا ةـبترملا ىلإ ةدـحتملا تاـیالولا

 ىلع ةعمتجم ثالثلا لودلا ذوحتــست كلذبو ، ملاعلا ىوتــسم ىلع ةیجاتنإلا ةقاطلا نم %8.4 ةــصحب )اكــسالأ

 .)14-3( لودجلا .2018 ماع ةیاھنً ایملاع لیسملا يعیبطلا زاغلل ةیجاتنإلا ةقاطلا يلامجإ نم %48.1 وحن

 ماع ةیاھن يف ةفلتخملا ملاعلا قطانم يف لیـسملا يعیبطلا زاغلل ةیمـسالا ةیجاتنإلا ةقاطلا عزوت نع امأ 

 لیغــشت دعب 2017 ماع نع ربكأ ةــصحبو ً،ایملاع ىلوألا ةبترملاب يداھلا طیحملا ةقطنم تظفتحا دقف ،2018

 ىلإ ةنـــسلا/نط نویلم 152.1 نم ةیلامجإلا ةیجاتنإلا ةقاطلا تعفترا ثیح ،ایلارتـــسأ يف ةدیدجلا عیراـــشملا

 يف ةـیجاـتنإلا ةـقاـطلا تـعفترا اـمك .يملاـعلا يلاـمجإلا نم %40.8 لداـعی اـم وھو ةـنــــسلا/نط نویلم 164.4

 يف ةدیدجلا عیراــشملا لیغــشت دعب ةنــسلا/نط نویلم 139 ىلإ ةنــسلا/نط نویلم 111.3  نم يــسلطألا ةقطنم

 قرــشلا ةقطنم يف امأ .يملاعلا يلامجإلا نم %34.46 وحن ىلإ اھتــصح لــصتل ،ایــسورو ةدحتملا تایالولا

 ىلإ اھتـــصح عجارتتل ةنـــسلا/نط نویلم 99.9 دنع رییغت نود ةیلامجإلا ةیجاتنإلا ةقاطلا تلظ دقف ،طـــسوألا

 )24-3( لكشلا يملاعلا يلامجإلا نم 24.8%
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 23-3 لكشلا
 2018-2014 ةرتفلا لالخ يعیبطلا زاغلل ةیملاعلا راعسألا لدعم روطت

 )ةیناطیرب ةیرارح ةدحو نویلم لكل يكیرمأ رالود(

 
 13-3 لودجلا

 2018-2014 يعیبطلا زاغلل ةیملاعلا *راعسألا لدعم روطت
( ةیناطیرب ةیرارح ةدحو نویلم لكل يكیرمأ رالود ) 

       
 ریغتلا ةبسن

2017/2018 
% 

2018 2017 2016 2015 2014   

   ** نابایلا  16.33 10.31 6.94 8.10 10.05  24.1
   يبوروألا داحتالا  9.11 6.72 4.93 5.62 6.62  17.8
   ةدحتملا ةكلمملا  8.25 6.53 4.69 5.80 8.06  39.0
   ةدحتملا تایالولا  4.35 2.60 2.46 2.96 3.13  5.7

   ادنك  3.87 2.01 1.55 1.60 1.12 (30.3)
  . نیمأتلاو نحشلا ةفلك ىلإ ةفاضإلاب لصاو رعسلا لدعم *   

  . لیسم يعیبط زاغ **   
 ةظحالم      

 .ابلاس ىنعت نیسوق نیب ماقرألا 
 :ردصملا       
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 يف ةدیدجلا عیراــشملا لیغــشت دعب ةنــسلا/نط نویلم 139 ىلإ ةنــسلا/نط نویلم 111.3  نم يــسلطألا ةقطنم

 قرــشلا ةقطنم يف امأ .يملاعلا يلامجإلا نم %34.46 وحن ىلإ اھتــصح لــصتل ،ایــسورو ةدحتملا تایالولا

 ىلإ اھتـــصح عجارتتل ةنـــسلا/نط نویلم 99.9 دنع رییغت نود ةیلامجإلا ةیجاتنإلا ةقاطلا تلظ دقف ،طـــسوألا

 )24-3( لكشلا يملاعلا يلامجإلا نم 24.8%
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 23-3 لكشلا
 2018-2014 ةرتفلا لالخ يعیبطلا زاغلل ةیملاعلا راعسألا لدعم روطت

 )ةیناطیرب ةیرارح ةدحو نویلم لكل يكیرمأ رالود(

 
 13-3 لودجلا

 2018-2014 يعیبطلا زاغلل ةیملاعلا *راعسألا لدعم روطت
( ةیناطیرب ةیرارح ةدحو نویلم لكل يكیرمأ رالود ) 

       
 ریغتلا ةبسن

2017/2018 
% 

2018 2017 2016 2015 2014   

   ** نابایلا  16.33 10.31 6.94 8.10 10.05  24.1
   يبوروألا داحتالا  9.11 6.72 4.93 5.62 6.62  17.8
   ةدحتملا ةكلمملا  8.25 6.53 4.69 5.80 8.06  39.0
   ةدحتملا تایالولا  4.35 2.60 2.46 2.96 3.13  5.7

   ادنك  3.87 2.01 1.55 1.60 1.12 (30.3)
  . نیمأتلاو نحشلا ةفلك ىلإ ةفاضإلاب لصاو رعسلا لدعم *   

  . لیسم يعیبط زاغ **   
 ةظحالم      

 .ابلاس ىنعت نیسوق نیب ماقرألا 
 :ردصملا       

 - BP Statistical Review of World Energy, June 2019 
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 24-3 لكشلا
 لیسملا يعیبطلا زاغلل ةیمسالا ةیجاتنإلا ةقاطلا عزوت

 2018 ماع ةیاھن ةفلتخملا ملاعلا قطانم يف 

 

 :رداصملا   

   
  - GIIGNL, the LNG industry, 2019 edition  
  - IGU world LNG report, 2019 edition  

 

 لیسملا يعیبطلا زاغلا لابقتسا ئفارم 1-4-2

 وحن 2018 ماع ةیاھن يف لیسملا يعیبطلا زاغلا تالقان لابقتسا ئفارمل ةیمیمصتلا ةعسلا يلامجإ غلب 

 عفترا دقو ً.ایملاع لیـسملا يعیبطلا زاغلل ةیمـسالا ةیجاتنإلا ةقاطلا فعـض نم رثكأ يأ ،ةنـسلا/نط نویلم 868

 لودلا بكر ىلإ شیدالجنبو امنب مامــــضنا دعب ةلود 42 ىلإ لیــــسملا يعیبطلا زاغلل ةدروتــــسملا لودلا ددع

 .ةدروتسملا

 يف ةیزاغلا ھتلاح ىلإ ھتداعإو لیـسملا يعیبطلا زاغلا لابقتـسا تآـشنمل ةیمیمـصتلا ةقاطلا عزوت نع امأ

 ةـقاـطب ً،اـیملاـع ىلوألا ةـبترملاـب ةـظفتحم اـیــــسآ ةـقطنم تـلاز اـمف ،2018 ماـع ةـیاـھن يف ةـفلتخملا ملاـعلا قطاـنم

 ثـیح ،ةـیملاـعلا ةـیلاـمجالا ةـقاـطلا يلاـمجإ نم %55.5 وحن لداـعی اـمب ةـنــــسلا/نط نویلم 481.6 تـغلب ةـیلاـمجإ

 .لیسملا يعیبطلا زاغلا تارداصل ةیسیئرلا قوسلا ایسآ ةقطنم دعت

 يداھلا طیحملا
40.7% 

  طسوألا قرشلا
24.8% 

 يسلطألا
34.5% 

403.3 
ةنسلا/نط نویلم 
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 14-3 لودجلا
 2018 ماع ةیاھن ملاعلا يف لیسملا يعیبطلا زاغلل ةیمسالا ةیجاتنإلا ةقاطلا عزوت

 ةنسلا / نط نویلم

 نم ةبسنلا
 ةقاطلا
 ةیجاتنإلا
 % ةیملاعلا

 ةقاطلا
 ةیجاتنإلا
 ةقطنملا ةیمسالا
 نط نویلم

 ةنسلا /
 يداھلا طیحملا 164.4 40.8
 ایلارتسأ   :اھنم 83.1 20.6
 يانورب          7.2 1.8
 ةدیدجلا اینیغ اوباب          6.9 1.7
 )اكسالأ( ةدحتملا تایالولا          1.5 0.4
 ایسینودنإ          21.1 5.2
 ایزیلام          30.5 7.6
 وریب          4.5 1.1
 )Sakhaline( ایسور          9.6 2.4

  طسوألا قرشلا 99.9 24.8
  تارامإلا   :اھنم 5.8 1.4
 نامع           10.4 2.6

 رطق           77 19.1
 نمیلا           6.7 1.7

 يسلطألا 139.0 34.46
 رئازجلا   :اھنم 25.3 6.3
 رصم          12.2 3.0
 ةیئاوتسإلا اینیغ         3.7 0.9
 ایریجین         21.9 5.4
 جیورنلا         4.2 1.0
 وغابوتو دادینیرت         15.3 3.8
 الوجنأ          5.2 1.3
 )كیسكملا جیلخ( ةدحتملا تایالولا         32.25 8.0
  )لامای( ایسور         16.5 4.1
 نوریماكلا         2.4 0.6
 يلامجالا 403.3 100

   
 :رداصملا   

   
  - GIIGNL, the LNG industry, 2019 edition 
  - IGU world LNG report, 2019 edition 



الفصل الثالث

269

19 
 

 24-3 لكشلا
 لیسملا يعیبطلا زاغلل ةیمسالا ةیجاتنإلا ةقاطلا عزوت

 2018 ماع ةیاھن ةفلتخملا ملاعلا قطانم يف 

 

 :رداصملا   

   
  - GIIGNL, the LNG industry, 2019 edition  
  - IGU world LNG report, 2019 edition  
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 لودلا بكر ىلإ شیدالجنبو امنب مامــــضنا دعب ةلود 42 ىلإ لیــــسملا يعیبطلا زاغلل ةدروتــــسملا لودلا ددع

 .ةدروتسملا

 يف ةیزاغلا ھتلاح ىلإ ھتداعإو لیـسملا يعیبطلا زاغلا لابقتـسا تآـشنمل ةیمیمـصتلا ةقاطلا عزوت نع امأ
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 ثـیح ،ةـیملاـعلا ةـیلاـمجالا ةـقاـطلا يلاـمجإ نم %55.5 وحن لداـعی اـمب ةـنــــسلا/نط نویلم 481.6 تـغلب ةـیلاـمجإ

 .لیسملا يعیبطلا زاغلا تارداصل ةیسیئرلا قوسلا ایسآ ةقطنم دعت

 يداھلا طیحملا
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  طسوألا قرشلا
24.8% 

 يسلطألا
34.5% 

403.3 
ةنسلا/نط نویلم 
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 14-3 لودجلا
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 نامع           10.4 2.6

 رطق           77 19.1
 نمیلا           6.7 1.7
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 ةیئاوتسإلا اینیغ         3.7 0.9
 ایریجین         21.9 5.4
 جیورنلا         4.2 1.0
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 2019 ماع لالخ ملاعلا لود ضعب يف يعیبطلا زاغلا ةراجتو ةعانص اھتدھش يتلا تاروطتلا مھأ يلی امیف

 زاغلل Sabine Pass عورـــشمل ةكلاملا Cheniere ةكرـــش تنلعأ ،ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا يف

 ةسماخلا ةلاسإلا ةدحول ةیلیغشتلا تارابتخالاو تاصوحفلا لامكتسا نع ،سرام/راذآ رھش يف لیسملا يعیبطلا

 ،ةیلاردیفلا ةقاطلا میظنت ةنجل نم تاقفاوملاو حیراـــصتلا ةفاك ىلع  Cheniereتلـــصح امك ،عورـــشملا يف

 وینوی/ناریزح رھـــش يف ةكرـــشلا تذختا ھیلعو .ةـــسداـــسلا ةدحولا ءانب عورـــشمل ةیكیرمألا ةقاطلا ةرازوو

 1.5 ةردق ضرق ىلع لوـصحلا يف تحجن نأ دعب ،ءاـشنإلا تایلمع يف ءدبلل يئاھنلا رامثتـسالا رارق ،2019

 Sabine Pass عورشم نأ ركذلاب ریدجلا نم .ةیلام تاسسؤمو كونب ةدع نم تاونس سمخ ةدمل رالود رایلم

 ةیلامجإلا ةقاطلا ردقتو ،ةدحتملا تایالولاب لیغـشتلا زیح لخدی لیـسملا يعیبطلا زاغلا ریدـصتل عورـشم لوأ وھ

 ةفاــضإ ةیناكمإ عم ،)طخ لكل ةنــسلا/نط نویلم 4.5( ةنــسلا/نط نویلم 27 وحنب عورــشملاب ةتــسلا تادحولل

 .اھذیفنتل ةیداصتقالا ىودجلا ققحت لاح ًالبقتسم ةدیدج تادحو

 نع ،ساـسكت ةیالوب Corpus Christi LNG عورـشملً اـضیأ ةكلاملا Cheniere ةكرـش تنلعأ امك

 عورـشم دعیو .وینوی/ناریزح رھـش يف ةیبیرجت ةنحـش لوأ لیمحتو ،عورـشملاب ةیناثلا ةلاـسإلا ةدحو لیغـشت

Corpus Christi LNG، مــضی وھو ،ساــسكت ةیالو يف لیــسملا يعیبطلا زاغلا ریدــصتل لوألا عورــشملا 

 ططخملا نمو ،)ةدحو لكل ةنــسلا/نط نویلم 4.5( ةنــسلا/نط نویلم 13.5 ةیلامجإ ةقاطب ةلاــسإ تادحو ثالث

 .2021 ماع فصتنم عورشملاب ةثلاثلا ةلاسإلا ةدحو لیغشت

 عورــــشم يف لیغــــشتلا تایلمعب مئاقلا Sempra Energy ةكرــــش تنلعأ ،لــــصتم قایــــس يفو

Cameron LNG عورشملاب ىلوألا ةلاسإلا ةدحول يراجتلا لیغشتلا تایلمع قالطنا نع ،انایزیول ةیالو يف 

 لیغـشتلا تایلمع تھنأ دق ةكرـشلا تناكو .ةنـسلا/نط نویلم 4 وحنب اھتقاط ردقت يتلاو سطـسغأ/بآ رھـش يف

 ةلحرملا مــضتو .ماعلا نم قباــس تقو يف ریدــصتلا تایلمع ءدبل ةمزاللا تاقفاوملا ىلع تلــصحو يبیرجتلا

 ،رالود رایلم 10 تارامثتـساب ةنـسلا/نط نویلم 13.5 ةیلامجإ ةقاطب ةلاـسإ تادحو ثالث عورـشملا نم ىلوألا

 عبارلا عورــــشملا وھو ،2020 ماع نم يناثلاو لوألا عبرلا لالخ ةثلاثلاو ةیناثلا ةدحولا لوخد ططخملا نمو

 امك .ةیلاحلا عیراـــشملا ةمزح نمـــض ةدحتملا تایالولا يف لیغـــشتلا زیح لخدی يذلا لیـــسملا يعیبطلا زاغلل

 لمــشتــس يتلاو عورــشملا نم ةیناثلا ةلحرملا ذیفنتل ةیلاردیفلا ةقاطلا میظنت ةنجل ةقفاوم ىلع ةكرــشلا تلــصح

 رھـش دھـش امك .لیـسملا يعیبطلا زاغلا نیزختل ةیفاـضإ تاعدوتـسم ىلإ ةفاـضإلاب نیتدیدج ةلاـسإ يتدحو ةفاـضإ

 ةنحـش لوأ لیمحتو ،ساـسكت ةیالوب Free Port LNG عورـشمب ىلوألا ةلاـسإلا ةدحو لیغـشت ،ربمتبـس/لولیأ

 .ةسمخ ىلإ ةدحتملا تایالولا يف ةلماعلا ةلاسإلا عیراشم ددع عفتریل ،لیسملا يعیبطلا زاغلا نم ةیبیرجت

20 
 

 ةیلامجإ ةیمیمــصت ةقاطب ،يملاعلا يلامجإلا نم %20 ةبــسنب ةیناثلا ةبترملا يف ابوروأ ةقطنم يتأت مث

 يتأتو .لیسملا يعیبطلا زاغلا تارداصل ةیسیئرلا قاوسألا مھأ يناث دعت يھو ،ةنسلا/نط نویلم 173.2 اھردق

 .%17.9 ةبسنب ةنسلا/نط نویلم 155.7 وحن غلبت ةیلامجإ ةقاطب ةثلاثلا ةبترملا يف ةیلامشلا اكیرمأ ةقطنم

 ،ةنـــسلا/نط نویلم 1.5 ةقاطب "امنب" يف دیدج أفرم لیغـــشت 2018 ماع دھـــش ،ةیبونجلا اكیرمأ يفو

 ةبـسنب ةنـسلا/نط نویلم 32.3 ىلإ ةقطنملا يف لیـسملا يعیبطلا زاغلا ئفارمل ةیمیمـصتلا ةقاطلا يلامجإ عفتریل

 ةیمیمـــصتلا ةقاطلا يلامجإ رقتـــسا دقف طـــسوألا قرـــشلا ةقطنم يف امأ ،ةیملاعلا ةیلامجإلا ةقاطلا نم 3.7%

 .)25-3( لكشلا .ةیملاعلا ةیلامجإلا ةقاطلا نم %2.9 ھتبسن ام يأ ةنسلا/نط نویلم 24.9 دنع ئفارملل

 

 25-3 لكشلا

 ةفلتخملا ملاعلا قطانم يف لیسملا يعیبطلا زاغلا لابقتسا ئفارمل ةیمیمصتلا ةقاطلا عزوت
 2018 ماع ةیاھن 

 

 :رداصملا   

   
  - GIIGNL, the LNG industry, 2019 edition  
  

 

 ةیلامشلا اكیرمأ
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 2019 ماع لالخ ملاعلا لود ضعب يف يعیبطلا زاغلا ةراجتو ةعانص اھتدھش يتلا تاروطتلا مھأ يلی امیف

 زاغلل Sabine Pass عورـــشمل ةكلاملا Cheniere ةكرـــش تنلعأ ،ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا يف

 ةسماخلا ةلاسإلا ةدحول ةیلیغشتلا تارابتخالاو تاصوحفلا لامكتسا نع ،سرام/راذآ رھش يف لیسملا يعیبطلا

 ،ةیلاردیفلا ةقاطلا میظنت ةنجل نم تاقفاوملاو حیراـــصتلا ةفاك ىلع  Cheniereتلـــصح امك ،عورـــشملا يف

 وینوی/ناریزح رھـــش يف ةكرـــشلا تذختا ھیلعو .ةـــسداـــسلا ةدحولا ءانب عورـــشمل ةیكیرمألا ةقاطلا ةرازوو

 1.5 ةردق ضرق ىلع لوـصحلا يف تحجن نأ دعب ،ءاـشنإلا تایلمع يف ءدبلل يئاھنلا رامثتـسالا رارق ،2019

 Sabine Pass عورشم نأ ركذلاب ریدجلا نم .ةیلام تاسسؤمو كونب ةدع نم تاونس سمخ ةدمل رالود رایلم

 ةیلامجإلا ةقاطلا ردقتو ،ةدحتملا تایالولاب لیغـشتلا زیح لخدی لیـسملا يعیبطلا زاغلا ریدـصتل عورـشم لوأ وھ

 ةفاــضإ ةیناكمإ عم ،)طخ لكل ةنــسلا/نط نویلم 4.5( ةنــسلا/نط نویلم 27 وحنب عورــشملاب ةتــسلا تادحولل

 .اھذیفنتل ةیداصتقالا ىودجلا ققحت لاح ًالبقتسم ةدیدج تادحو

 نع ،ساـسكت ةیالوب Corpus Christi LNG عورـشملً اـضیأ ةكلاملا Cheniere ةكرـش تنلعأ امك

 عورـشم دعیو .وینوی/ناریزح رھـش يف ةیبیرجت ةنحـش لوأ لیمحتو ،عورـشملاب ةیناثلا ةلاـسإلا ةدحو لیغـشت

Corpus Christi LNG، مــضی وھو ،ساــسكت ةیالو يف لیــسملا يعیبطلا زاغلا ریدــصتل لوألا عورــشملا 

 ططخملا نمو ،)ةدحو لكل ةنــسلا/نط نویلم 4.5( ةنــسلا/نط نویلم 13.5 ةیلامجإ ةقاطب ةلاــسإ تادحو ثالث

 .2021 ماع فصتنم عورشملاب ةثلاثلا ةلاسإلا ةدحو لیغشت

 عورــــشم يف لیغــــشتلا تایلمعب مئاقلا Sempra Energy ةكرــــش تنلعأ ،لــــصتم قایــــس يفو

Cameron LNG عورشملاب ىلوألا ةلاسإلا ةدحول يراجتلا لیغشتلا تایلمع قالطنا نع ،انایزیول ةیالو يف 

 لیغـشتلا تایلمع تھنأ دق ةكرـشلا تناكو .ةنـسلا/نط نویلم 4 وحنب اھتقاط ردقت يتلاو سطـسغأ/بآ رھـش يف

 ةلحرملا مــضتو .ماعلا نم قباــس تقو يف ریدــصتلا تایلمع ءدبل ةمزاللا تاقفاوملا ىلع تلــصحو يبیرجتلا

 ،رالود رایلم 10 تارامثتـساب ةنـسلا/نط نویلم 13.5 ةیلامجإ ةقاطب ةلاـسإ تادحو ثالث عورـشملا نم ىلوألا

 عبارلا عورــــشملا وھو ،2020 ماع نم يناثلاو لوألا عبرلا لالخ ةثلاثلاو ةیناثلا ةدحولا لوخد ططخملا نمو

 امك .ةیلاحلا عیراـــشملا ةمزح نمـــض ةدحتملا تایالولا يف لیغـــشتلا زیح لخدی يذلا لیـــسملا يعیبطلا زاغلل

 لمــشتــس يتلاو عورــشملا نم ةیناثلا ةلحرملا ذیفنتل ةیلاردیفلا ةقاطلا میظنت ةنجل ةقفاوم ىلع ةكرــشلا تلــصح

 رھـش دھـش امك .لیـسملا يعیبطلا زاغلا نیزختل ةیفاـضإ تاعدوتـسم ىلإ ةفاـضإلاب نیتدیدج ةلاـسإ يتدحو ةفاـضإ

 ةنحـش لوأ لیمحتو ،ساـسكت ةیالوب Free Port LNG عورـشمب ىلوألا ةلاـسإلا ةدحو لیغـشت ،ربمتبـس/لولیأ

 .ةسمخ ىلإ ةدحتملا تایالولا يف ةلماعلا ةلاسإلا عیراشم ددع عفتریل ،لیسملا يعیبطلا زاغلا نم ةیبیرجت
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 ةیلامجإ ةیمیمــصت ةقاطب ،يملاعلا يلامجإلا نم %20 ةبــسنب ةیناثلا ةبترملا يف ابوروأ ةقطنم يتأت مث

 يتأتو .لیسملا يعیبطلا زاغلا تارداصل ةیسیئرلا قاوسألا مھأ يناث دعت يھو ،ةنسلا/نط نویلم 173.2 اھردق

 .%17.9 ةبسنب ةنسلا/نط نویلم 155.7 وحن غلبت ةیلامجإ ةقاطب ةثلاثلا ةبترملا يف ةیلامشلا اكیرمأ ةقطنم

 ،ةنـــسلا/نط نویلم 1.5 ةقاطب "امنب" يف دیدج أفرم لیغـــشت 2018 ماع دھـــش ،ةیبونجلا اكیرمأ يفو

 ةبـسنب ةنـسلا/نط نویلم 32.3 ىلإ ةقطنملا يف لیـسملا يعیبطلا زاغلا ئفارمل ةیمیمـصتلا ةقاطلا يلامجإ عفتریل

 ةیمیمـــصتلا ةقاطلا يلامجإ رقتـــسا دقف طـــسوألا قرـــشلا ةقطنم يف امأ ،ةیملاعلا ةیلامجإلا ةقاطلا نم 3.7%

 .)25-3( لكشلا .ةیملاعلا ةیلامجإلا ةقاطلا نم %2.9 ھتبسن ام يأ ةنسلا/نط نویلم 24.9 دنع ئفارملل

 

 25-3 لكشلا

 ةفلتخملا ملاعلا قطانم يف لیسملا يعیبطلا زاغلا لابقتسا ئفارمل ةیمیمصتلا ةقاطلا عزوت
 2018 ماع ةیاھن 

 

 :رداصملا   

   
  - GIIGNL, the LNG industry, 2019 edition  
  

 

 ةیلامشلا اكیرمأ
 ةیبونجلا اكیرمأ 17.9%

3.7% 

 ابوروأ
20.0% 

 ایسآ
55.5% 

 طسوألا قرشلا
2.9% 

868 
ةنسلا/نط نویلم
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 يف يئاھنلا رامثتـسالا رارق ذاختا ،ربمتبـس/لولیأ يف Novatek ةكرـش تنلعأ ،ةیداحتالا ایـسور يفو

 رایلم 21.3 تارامثتـساب ایریبیـس لامـش يف هذیفنت حرتقملا لیـسملا يعیبطلا زاغلل Arctic LNG 2 عورـشم

 19.8 يلامجإب ةدحولل ةنــسلا/نط نویلم 6.6 ةقاطب زاغلا ةلاــسإل تادحو ثالث ذیفنت عورــشملا لمــشی .رالود

 تحجن Novatek ةكرــش تناك دقو ،2023 ماع لولحب لیغــشتلا زیح ھلوخد عقوتملا نمو ،ةنــسلا/نط نویلم

 عورــشملا يف %15-10 ةــصح ءارــشل ةیــسنرفلا Total ةكرــش عم قافتا ىلإ لــصوتلا يف قباــس تقو يف

 جاتنإ نم ةــــصح عیبل ةیلوأ تایقافتا تمربأ امك .هذیفنت يف امدق يــــضملل مزاللا لیومتلا ریفوت ةیغب ،قالمعلا

 زاغلل رخآ عورــــشم ذیفنت Novatek سردت ،كلذ ىلع ةوالع .ةینابــــسإلا Repsol ةكرــــش ىلإ عورــــشملا

 عیراـشملا هذھ لالخ نم ةكرـشلا فدھتـست ثیح ،Arctic LNG 2  عورـشمل ةلثامم ةقاطب لیـسملا يعیبطلا

 ىلوأ لیغـشت يف اھحاجن دعب كلذو ةریبك ةـصحب رفظلاو لیـسملا يعیبطلا زاغلل يملاعلا قوـسلا لوخد ةقالمعلا

  .2018 ماع ةنسلا/نط نویلم 16.5 ةقاطب  )Yamal LNG( اھعیراشم

 ةلاحلا ىلإ ھتداعإو لیـسملا يعیبطلا زاغلا نیزختو لابقتـسال مئاعلا أفرملا لیغـشت أدب ،رخآ قایـس يفو

 ربكأ دعت يتلا ایسور يف ھعون نم لوألا أفرملا دعی وھو .2019 ماع علطم Kaliningrad ةقطنم يف ةیزاغلا

 طبرت بیبانألا طوطخ نم تاكبـــش دوجو مدعل ًارظن رایخلا اذھل ءوجللا مت دقو ً،ایملاع يعیبطلا زاغلل ردـــصم

 ءاــضیبلا ایــسور نم زاغلا تادادمإ ىلع دمتعت اھلعجی امم ،ةیــسورلا يــضارألا يقابب Kaliningrad ةقطنم

 ةرودلا ماظنب لمعت ءابرھكلا دیلوتل ةطحم ةیذغت يف لیـسملا يعیبطلا زاغلا تادراو مدختـست فوـسو ،ایناوتیلو

 .تاواجیم 454 ةردقب ةبكرملا

 Rovuma ضوح يف 1-عاطقلا يف اھؤاكرشو ةیكیرمألا Anadarko ةكرش تنلعأ ،قیبمزوم يفو

 زاغلا ریدـصتل عورـشم ذیفنتل يئاھنلا رامثتـسالا رارق ذاختا ،2019 ماع فـصتنم يف قیبمزوم لحاوـس ةلابق

 نم ةنـسلا/نط نویلم 12.88 ةیلامجإ ةقاطب زاغلا ةلاـسإل نیتدحو مـضی ،روكذملا عاطقلا نم لیـسملا يعیبطلا

 .قیبمزوم يف هذیفنت متی لیـسملا يعیبطلا زاغلل لوألا عورـشملا وھو ،Golfinho/Atum يلقح ریوطت لالخ

 ىلإ لیــسملا يعیبطلا زاغلل ءارــشو عیب تایقافتا عیقوت يف Anadarko ةكرــش هدوقت يذلا فالتئالا حجن دقو

 %86 وحن لثمت( ةنـسلا/نط نویلم 11.1 يلامجإب يویـسآلا قوـسلاو يبوروألا قوـسلا يف نیكلھتـسملا رابك

 .)عورشملل ةیمسإلا ةقاطلا نم
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 ،Prelude LNG عورـشم يف %67.5 ةـصحل ةكلاملا ةیدنلوھلا Shell ةكرـش تنلعأ ،ایلارتـسأ يفو

 ةیجاتنإلا ةقاطلا ردقتو ،ایـسآ ىلإ اھریدـصتو وینوی/ناریزح رھـش يف ةمئاعلا ةطحملا نم ةنحـش لوأ ریدـصت

 نم ةنـــسلا/نط نویلم 1.3 ىلإ ةفاـــضإلاب ،لیـــسملا يعیبطلا زاغلا نم ةنـــسلا/نط نویلم 3.6 وحنب ةطحملل

 ةیاھن ةطحملل يبیرجتلا لیغـشتلا تایلمع تأدب دقو .لاـسملا لورتبلا زاغ نم ةنـسلا/نط فلأ 400و ،تافثكتملا

 ملاعلا يف ربكألا عورــشملا وھو ،2019 سرام/راذآ رھــش تافثكتملا جاتنإ يف تأدبو ،2018 يــضاملا ماعلا

 ریخألا عورــشملا Prelude LNG عورــشم دعیو .ةمئاع ةأــشنم لالخ نم لیــسملا يعیبطلا زاغلا ریدــصتل

 زاغلل ةیلامجإلا ةقاطلا عفترتل ،ةریخألا تاونـــسلا يف ایلارتـــسأ اھتذفن يتلا ةدیدجلا عیراـــشملا ةمزح نمـــض

  .ةنسلا/نط نویلم 86 ىلإ ایلارتسأ يف لیسملا يعیبطلا

 عم ةیقافتا ىلع ،لیربأ/ناـسین يف اھؤاكرـشو ةیـسنرفلا Total ةكرـش تعقو ،ةدیدجلا اینیغ اوباب يفو

 ةدیحولا ةطحملا PNG LNG ةطحم يف ةعــــسوت عورــــشم ذیفنتب اھبجومب موقت ،ةدیدجلا اینیغ اوباب ةموكح

 5.4 ةیلامجإ ةقاطب ةلاـسإ يتدحو ةفاـضإ ةعـسوتلا عورـشم نمـضتیـس ثیح .دالبلا يف لیـسملا يعیبطلا زاغلل

 تامیمــصتلاو ىودجلا ةــسارد ءاكرــشلا لمكتــسا دقو .)ةدحو لكل ةنــسلا/نط نویلم 2.7( ةنــسلا/نط نویلم

 .2020 ماع لالخ يئاھنلا رامثتسالا رارق ذاختا عقوتملا نمو ،ةعسوتلا عورشمل ةیئدبملا ةیسدنھلا

 لیغــشتل ةیبیرجتلا تایلمعلا ،لیربأ/ناــسین رھــش يف corp  Summitةكرــش تلمكأ ،شیدالغنب يفو

 Moheshkhali جیلخ يف ةیزاغلا ةلاحلا ىلإ ھتداعإو لیــسملا يعیبطلا زاغلا نیزختو لابقتــسال مئاعلا أفرملا

 سأر ءانیم نم ةیبیرجت ةنحــش لوأب ًالمحم ةیلاغنبلا لحاوــسلا ىلإ أفرملا لــصو دقو ،شیدالغنب قرــش بونج

 أفرملا لیغـــشت مت ثیح ،دالبلا يف لیـــسملا يعیبطلا زاغلا لابقتـــسال يناثلا أفرملا دعی وھو  ،رطق ةلودب نافل

 نم اھتاجایتحا ةیبلت يف لیــسملا يعیبطلا زاغلا نم اھتدراو مادختــسا شیدالغنب فدھتــستو .2018 ماع لوألا

 .يلحملا جاتنإلا عجارت لظ يف زاغلا

 ریدـصتو جاتنإ ةطحم ءاـشنإ ةـسارد اھمزع نع ،Kosmos Energy ةكرـش تنلعأ ،لاغنــسلا يفو

 تدكأ يتلاو ،Yakaar ةقطنم يف رفحلا ةطــشنأ اھترھظأ يتلا جئاتنلا دعب لاغنــسلا يف لیــسملا يعیبطلا زاغلا

 10 ةقاطب لیـــسملا يعیبطلا زاغلا ریدـــصتل ةطحم ءاـــشنإل اھدراوم يفكت نأ نكمیو زاغلاب ةینغ ةقطنملا نأ

  .ةنسلا/نط نویلم
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 يف يئاھنلا رامثتـسالا رارق ذاختا ،ربمتبـس/لولیأ يف Novatek ةكرـش تنلعأ ،ةیداحتالا ایـسور يفو

 رایلم 21.3 تارامثتـساب ایریبیـس لامـش يف هذیفنت حرتقملا لیـسملا يعیبطلا زاغلل Arctic LNG 2 عورـشم

 19.8 يلامجإب ةدحولل ةنــسلا/نط نویلم 6.6 ةقاطب زاغلا ةلاــسإل تادحو ثالث ذیفنت عورــشملا لمــشی .رالود

 تحجن Novatek ةكرــش تناك دقو ،2023 ماع لولحب لیغــشتلا زیح ھلوخد عقوتملا نمو ،ةنــسلا/نط نویلم

 عورــشملا يف %15-10 ةــصح ءارــشل ةیــسنرفلا Total ةكرــش عم قافتا ىلإ لــصوتلا يف قباــس تقو يف

 جاتنإ نم ةــــصح عیبل ةیلوأ تایقافتا تمربأ امك .هذیفنت يف امدق يــــضملل مزاللا لیومتلا ریفوت ةیغب ،قالمعلا

 زاغلل رخآ عورــــشم ذیفنت Novatek سردت ،كلذ ىلع ةوالع .ةینابــــسإلا Repsol ةكرــــش ىلإ عورــــشملا

 عیراـشملا هذھ لالخ نم ةكرـشلا فدھتـست ثیح ،Arctic LNG 2  عورـشمل ةلثامم ةقاطب لیـسملا يعیبطلا

 ىلوأ لیغـشت يف اھحاجن دعب كلذو ةریبك ةـصحب رفظلاو لیـسملا يعیبطلا زاغلل يملاعلا قوـسلا لوخد ةقالمعلا

  .2018 ماع ةنسلا/نط نویلم 16.5 ةقاطب  )Yamal LNG( اھعیراشم

 ةلاحلا ىلإ ھتداعإو لیـسملا يعیبطلا زاغلا نیزختو لابقتـسال مئاعلا أفرملا لیغـشت أدب ،رخآ قایـس يفو

 ربكأ دعت يتلا ایسور يف ھعون نم لوألا أفرملا دعی وھو .2019 ماع علطم Kaliningrad ةقطنم يف ةیزاغلا

 طبرت بیبانألا طوطخ نم تاكبـــش دوجو مدعل ًارظن رایخلا اذھل ءوجللا مت دقو ً،ایملاع يعیبطلا زاغلل ردـــصم

 ءاــضیبلا ایــسور نم زاغلا تادادمإ ىلع دمتعت اھلعجی امم ،ةیــسورلا يــضارألا يقابب Kaliningrad ةقطنم

 ةرودلا ماظنب لمعت ءابرھكلا دیلوتل ةطحم ةیذغت يف لیـسملا يعیبطلا زاغلا تادراو مدختـست فوـسو ،ایناوتیلو

 .تاواجیم 454 ةردقب ةبكرملا
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 ،Prelude LNG عورـشم يف %67.5 ةـصحل ةكلاملا ةیدنلوھلا Shell ةكرـش تنلعأ ،ایلارتـسأ يفو
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 نم ةنـــسلا/نط نویلم 1.3 ىلإ ةفاـــضإلاب ،لیـــسملا يعیبطلا زاغلا نم ةنـــسلا/نط نویلم 3.6 وحنب ةطحملل
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 زاغلل ةیلامجإلا ةقاطلا عفترتل ،ةریخألا تاونـــسلا يف ایلارتـــسأ اھتذفن يتلا ةدیدجلا عیراـــشملا ةمزح نمـــض

  .ةنسلا/نط نویلم 86 ىلإ ایلارتسأ يف لیسملا يعیبطلا
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 ةدیحولا ةطحملا PNG LNG ةطحم يف ةعــــسوت عورــــشم ذیفنتب اھبجومب موقت ،ةدیدجلا اینیغ اوباب ةموكح

 5.4 ةیلامجإ ةقاطب ةلاـسإ يتدحو ةفاـضإ ةعـسوتلا عورـشم نمـضتیـس ثیح .دالبلا يف لیـسملا يعیبطلا زاغلل

 تامیمــصتلاو ىودجلا ةــسارد ءاكرــشلا لمكتــسا دقو .)ةدحو لكل ةنــسلا/نط نویلم 2.7( ةنــسلا/نط نویلم

 .2020 ماع لالخ يئاھنلا رامثتسالا رارق ذاختا عقوتملا نمو ،ةعسوتلا عورشمل ةیئدبملا ةیسدنھلا

 لیغــشتل ةیبیرجتلا تایلمعلا ،لیربأ/ناــسین رھــش يف corp  Summitةكرــش تلمكأ ،شیدالغنب يفو

 Moheshkhali جیلخ يف ةیزاغلا ةلاحلا ىلإ ھتداعإو لیــسملا يعیبطلا زاغلا نیزختو لابقتــسال مئاعلا أفرملا

 سأر ءانیم نم ةیبیرجت ةنحــش لوأب ًالمحم ةیلاغنبلا لحاوــسلا ىلإ أفرملا لــصو دقو ،شیدالغنب قرــش بونج

 أفرملا لیغـــشت مت ثیح ،دالبلا يف لیـــسملا يعیبطلا زاغلا لابقتـــسال يناثلا أفرملا دعی وھو  ،رطق ةلودب نافل

 نم اھتاجایتحا ةیبلت يف لیــسملا يعیبطلا زاغلا نم اھتدراو مادختــسا شیدالغنب فدھتــستو .2018 ماع لوألا

 .يلحملا جاتنإلا عجارت لظ يف زاغلا

 ریدـصتو جاتنإ ةطحم ءاـشنإ ةـسارد اھمزع نع ،Kosmos Energy ةكرـش تنلعأ ،لاغنــسلا يفو

 تدكأ يتلاو ،Yakaar ةقطنم يف رفحلا ةطــشنأ اھترھظأ يتلا جئاتنلا دعب لاغنــسلا يف لیــسملا يعیبطلا زاغلا

 10 ةقاطب لیـــسملا يعیبطلا زاغلا ریدـــصتل ةطحم ءاـــشنإل اھدراوم يفكت نأ نكمیو زاغلاب ةینغ ةقطنملا نأ

  .ةنسلا/نط نویلم
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 26-3 لكشلا
 2018 ماع ةیاھن ةیبرعلا لودلا يف لیسملا يعیبطلا زاغلل ةیمسالا ةیجاتنإلا ةقاطلا عزوت

 

 :رداصملا    

    
  - GIIGNL, the LNG industry, 2019 edition   
  - IGU world LNG report, 2019 edition   

 

 2019 ماع لالخ ةیبرعلا لودلا يف يعیبطلا زاغلا ةراجتو ةعانص اھتدھش يتلا تاروطتلا مھأ يلی امیف

 ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود 2-1

 يف يعیبطلا زاغلا تادراو ىلع دامتعالا ءاھنإ/لیلقتل "كوندأ" ةینطولا يبظوبأ لورتب ةكرـــش ططخت

 يتلا زاغلا لوقح ریوطت ربع كلذو ،زاغللً ایفاـــص ًاردـــصم حبـــصتل ،تارامإلا ةلود يف يلحملا بلطلا ةیبلت

 تاعبقلا ریوطتو ،ةیدیلقتلا ریغ زاغلا دراومو ،ةـــضومحلا ةدیدـــش زاغلا لوقح لثم ةینف تایدحت ىلع يوطنت

 يف "كوندأ" ةینطولا يبظوبأ لورتب ةكرــش تحنم ،قایــسلا اذھ يفو .طفنلا لوقح يف )Gas Caps( ةیزاغلا

 تاـمیمــــصتلا ءارجإل ةـیكیرمألا McDermott ةـكرــــش ىلإ رالود نویلم 50 ةـمیقب ًادـقع ،ویاـم/راـیأ رھــــش

 دقعلا لمـشیو ،قالمعلا يرحبلا "فیـش مأ" لقح يف ةیزاغلا ةعبقلا ریوطت نم ىلوألا ةلحرملل ةیلوألا ةیـسدنھلا

 .لقحلا ریوطتل ةبولطملا ةیرحبلا تآشنملل )EPCI( بیكرتلاو ءاشنإلاو دیروتلاو ةسدنھلا لامعأل حرتقم میدقت

 .عورشملا نم زاغلا نم مویلا/بعكم مدق نویلم 500 وحن جاتنإ يف "كوندأ" ةكرش لمأتو

 تارامإلا
4.2% 

 رئازجلا
18.4% 

 رطق
56% 

 رصم
8.9% 

  نامع
7.6% 

 نمیلا
4.9% 

137.4 
ةنسلا/نط نویلم 

24 
 

 ةیبرعلا تاروطتلا مھأ .2

 ةیبرعلا لودلا يف لیـسملا يعیبطلا زاغلل ةیمـسالا ةیجاتنإلا ةقاطلا يلامجإ رقتـسا ،يبرعلا دیعـصلا ىلع

 ذوحتــست ثیحً ایبرع ىلوألا ةبترملا يف رطق ةلود لازت الو ،ةنــسلا/نط نویلم 137.4 دنع 2018 ماع ةیاھن

 ةبترملا يف ةیرئازجلا ةیروھمجلا اھیلت ،ةیبرعلا لودلا يف ةیجاتنإلا ةقاطلا يلامجإ نم %56 ةبسن ىلع اھدحو

 ةبــسنب نامع ةنطلــس مث ،%8.9 ةبــسنب ةثلاثلا ةبترملا يف ةیبرعلا رــصم ةیروھمج مث ،%18.4 ةبــسنب ةیناثلا

 لكـشلاو )15-3( لودجلا .%4.2 ةبـسنب ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود ًاریخأو %4.9 ةبـسنب نمیلا مث ،7.6%

)3-26(. 

  15-3 لودجلا 
 2018 ماع ةیاھن ةیبرعلا لودلا يف لیسملا يعیبطلا زاغلل ةیمسالا ةیجاتنإلا ةقاطلا عزوت

  ةنسلا / نط نویلم 

 ةیجاتنإلا ةقاطلا نم ةبسنلا 
 % ةیملاعلا

 ةیمسالا ةیجاتنإلا ةقاطلا
  ةلودلا

  ةنسلا / نط نویلم 

 
 تارامإلا 5.8 1.4

 

 
 رئازجلا 25.3 6.3

 

 
 رطق 77 19.1

 

 
 رصم 12.2 3.0

 

 
  نامع 10.4 2.6

 

 
 نمیلا 6.7 1.7

 

 
 يلامجالا 137.4 34.1

 
     

  :رداصملا    
     
  - GIIGNL, the  LNG industry, 2019 edition    
  - IGU world LNG report, 2019 edition    
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 ةیسنوتلا ةیروھمجلا 2-3

 دق سنوت بونج "ةراون" لقح ریوطت عورــشم يف ذیفنتلا ةبــسن نأ ،ةیواــسمنلا OMV ةكرــش تنلعأ

 ةـیاـھن لـبق لـقحلا نم زاـغلا جاـتنإ أدـبی نأ عقوتملا نم ھـنأو ،2019 سراـم/راذأ رھــــش ةـیاـھن يف %98.3 تـغلب

 ،2017 ماع ذنم ھلیغـشت ططخملا نم ناك يذلا عورـشملا لیغـشتل تازیھجتلا ءوـض يفو .2019 يراجلا ماعلا

 ةطحم ذیفنت تایلمع لامكتـسا ،سطـسغأ/بآ رھـش يف ETAP ةیلورتبلا ةطـشنألل ةیـسنوتلا ةـسـسؤملا تنلعأ

 يف اھلوخدو ،مویلا/بعكم مدق نویلم 95 يلاوحب ةیمیمـصتلا اھتقاط ردقت يتلاو عورـشملاب ةیزكرملا ةجلاعملا

 ءاھتنالا متی نأ ىلع ،مویلا/بعكم مدق نویلم 23 لدعمب "مدآ" لقح نم زاغلا جاتنإ لابقتـساب يبیرجتلا لیغـشتلا

 .2019 يراجلا ماعلا ةیاھن لبق يئاھنلا لیغشتلا تایلمع ءدبو يبیرجتلا لیغشتلا نم

 طخ دمو ،لقحلا يف ةیزكرم ةجلاعم ةطحم ءاـــشنإ نمـــضتی "ةراون" لقح ریوطت عورـــشم نأ ركذی

 ھتعـس لـصتو ،ةیلحاـسلا سباق ةنیدم ىلإ ةیزكرملا ةجلاعملا ةطحم نم مك 370 لوطو ةـصوب 24 رطقب بیبانأ

 يف كراـشیو ،رالود رایلم 1.2 وحنب عورـشملا تارامثتـسا ردقتو .مویلا/بعكم مدق نویلم 370 ىلإ ةیمیمـصتلا

 .امھنم لكل %50 ةـصحب ةیلورتبلا ةطـشنألل ةیـسنوتلا ةـسـسؤملاو ةیواـسمنلا OMV ةكرـش نم لك هریوطت

 نم مویلا/بعكم مدق نویلم 85 وحن خــض يف 2020 ماع ھتقاط لماكب ھلیغــشت لاح عورــشملا مھاــسی فوــسو

 .لاسملا لورتبلا زاغ نم مویلا/لیمرب 2800و ،تافثكتملا نم مویلا/لیمرب 2200 ىلع ةوالع ،يعیبطلا زاغلا

 ةیبعشلا ةیطارقمیدلا ةیرئازجلا ةیروھمجلا 2-4

 Larson & Tubro ةكرـش عم رالود رایلم 1 ھتمیق ًادقع ،ریاربف/طابـش يف كارطانوـس ةكرـش تعقو

 رتم راـیلم 4( مویلا/بـعكم مدـق نویلم 400 ةـقاـطب يعیبطلا زاـغلل ةدـیدـج تاـطحم ءاـــــشنإل كـلذو ،ةـیدـنھلا

 نم اھجاتنإ عفر ىلإ ةیمارلا ةكرشلا ططخل الامكتسا يتأی دقعلا اذھ نأ ىلإ كارطانوس تراشأو ،)ةنسلا/بعكم

 .ةلبقملا ةلیلقلا تاونسلا لالخ زاغلا

 ریوطت عورـشمل ءاـشنإلاو دیروتلاو ةـسدنھلا دقعب ،سرام/راذآ يف ةیناطیربلا Petrofac ةكرـش تزاف

 ،بعكم مدق نویلیرت 2.2 وحنب ردقت زاغلا نم تایطایتحا مـضی يذلا ،رالود رایلم 1 ةمیقب "ھلیـست نیع" لقح

 ماع لولحب جاتنإلا روط يف لقحلا لخدیل ،ًارھــــش 42 يلاوح عورــــشملاب لمعلا قرغتــــسی نأ ططخملا نمو

 رتم راـیلم 3.5( يعیبطلا زاـغلا نم مویلا/بـعكم مدـق نویلم 335 وحن جاـتنإ عورــــشملا فدـھتــــسیو .2020

 مویتروسنوك عورشملا ریوطت ىلع فرشیو ،تافثكتملا نم مویلا/لیمرب فلأ 20 ىلإ ةفاضإلاب ،)ةنسلا/بعكم

26 
 

 مـضی يذلا يـضماحلا زاغلل "هاـش" لقح ریوطت ىلع ةمئاقلا "ضماحلا زاغلل كوندأ" ةكرـش مزتعت امك

 1 نم عورــشملل ةیمیمــصتلا ةقاطلا عفر ،نوبركلا دیــسكأ يناث زاغ %10و نیجوردیھلا دیتیربك زاغ 25%

 ةـمئاـقلا ةـجلاـعملا ةـطحم يف تاـقاـنتخالا ةـلازإـب كـلذو ،مویلا/بـعكم مدـق راـیلم 1.5 ىلإ مویلا/بـعكم مدـق راـیلم

 وأ ،ةثلاث ةجلاعم ةدحو ةفاــــضإ ةحورطملا تارایخلا نمــــض نم ھنأ امك .زاغلا ةجلاعمل نیتدحو مــــضت يتلا

 ركذلاب ریدجلا نم .جاتنإلا تالدعم ةدایزل ھنقح ةداعإو هدایطــصا ربع نوبركلا دیــسكأ يناث زاغ نم صلختلا

 ةنـسلا/نط نویلم 2.3 ىلإ اھعیراـشم يف نوبركلا دیـسكأ يناث زاغ نم ةدافتـسالا تالدعم عفر مزتعت ةكرـشلا نأ

 .نھارلا تقولا يف ةنسلا/نط فلأ 800 ـب ةنراقم 2025 ماع لولحب

 ریوطت اھتطخ نع 2019 ماعلا علطم يف ةینطولا ةقراــشلا طفن ةــســسؤم تحــصفأ ،رخآ قایــس يفو

 ةرامإ دیوزتل كلذو ،مویلا/بعكم مدق نویلم 200 وحن ریرحتو لابقتـــساب حمـــسی ،يعیبطلا زاغلل يفوج نازخ

 ططخملا نمو .تارامإلا ةلود يف تارامإلا ةیقبو ،يسیئر لكشب ةجاحلا تقو يعیبطلا زاغلا تادادمإب ةقراشلا

 ةیاھن لبق لیغشتلا زیح نازخلا لخدی نأ ىلع ،ةلیلق رھشأ لالخ ةیلوألا ةیسدنھلا تامیمصتلا يف لمعلا أدبی نأ

 ةرتف لالخ مویلا/بـعكم مدـق نویلم 200 ىلإ اـھعفر مث ،مویلا/بـعكم مدـق نویلم 50 ةـیئدـبم ةـقاـطب 2020 ماـع

  .لیغشتلا ةیادب خیرات نم تاونس 2-3

 نیرحبلا ةكلمم 2-2

 ىلإ ،2019 ماعلا علطم يفBahrain Spirit" " لیـــسملا يعیبطلا زاغلل ةمئاعلا نیزختلا ةدحو تلـــصو

 عورـــشم تانوكم دحأ يھو ،تارامإلا ةلودب ةریجفلا ةرامإ نم ةمداق "دحلا" ةقطنم يف "ناملـــس نب ةفیلخ" ءانیم

 ةعــسلا غلبت .ةجاحلا تاقوأ يف زاغلا ىلع يلحملا بلطلا ةیبلتل نیرحبلا ةكلمم يف لیــسملا يعیبطلا زاغلا داریتــسا

 "لاسملا يعیبطلا زاغلل نیرحبلا" ةكرش اھیلع تلصح دقو ،بعكم رتم فلأ 173 يلاوح ةمئاعلا ةدحولل ةینیزختلا

 ةـكرــــشو ،Teekay LNG ةـكرــــشو ،نیرحبلا يف زاـغلاو طفنلل ةـینطولا ةـئیھلا نیب كرتــــشم عورــــشم يھو

Samsung  مــضیو  .2019 ماع علطم نم أدبیً اماع 20 ھتدم ریجأت دقع بجومب ،رامثتــسالل جیلخلا ةــســسؤمو 

 ،لیـسملا يعیبطلا  زاغلا لابقتـسال يرحب فیـصرو ،ةمئاع نیزخت ةدحو لیـسملا يعیبطلا زاغلا داریتـسا عورـشم

 ةیرحبلا ةــصنملا نم رخبتملا زاغلا لقنل بیبانأ طوطخو ،ةیزاغلا ھتلاح ىلإ لیــسملا زاغلا ریخبتل ةرواجم ةــصنمو

 عورــشملل ةیلوألا ةیباعیتــسالا ةقاطلا غلبتو .نیجورتینلا جاتنإل ةیرب ةأــشنم ىلإ ةفاــضإلاب ،يرب قفرمو ،ربلا ىلإ

 ًاررقم ناـك دـقو .مویلا/بـعكم مدـق نویلم 800 ىلإ ًالبقتــــسم اـھعفر ةـیناـكمإ عم ،مویلا/بـعكم مدـق نویلم 400 وحن

 ةكلاملاو عورــشملا يف ةمھاــسملا Teekay ةكرــش نأ الإ ،2019 ماعلا نم لوألا عبرلا لالخ عورــشملا لیغــشت

 .ةیراج تلاز ال لیغشتلا تاصوحف نأ سطسغأ/بآ يف تحرص ةمئاعلا ةدحولل
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 ةیسنوتلا ةیروھمجلا 2-3

 دق سنوت بونج "ةراون" لقح ریوطت عورــشم يف ذیفنتلا ةبــسن نأ ،ةیواــسمنلا OMV ةكرــش تنلعأ

 ةـیاـھن لـبق لـقحلا نم زاـغلا جاـتنإ أدـبی نأ عقوتملا نم ھـنأو ،2019 سراـم/راذأ رھــــش ةـیاـھن يف %98.3 تـغلب

 ،2017 ماع ذنم ھلیغـشت ططخملا نم ناك يذلا عورـشملا لیغـشتل تازیھجتلا ءوـض يفو .2019 يراجلا ماعلا

 ةطحم ذیفنت تایلمع لامكتـسا ،سطـسغأ/بآ رھـش يف ETAP ةیلورتبلا ةطـشنألل ةیـسنوتلا ةـسـسؤملا تنلعأ

 يف اھلوخدو ،مویلا/بعكم مدق نویلم 95 يلاوحب ةیمیمـصتلا اھتقاط ردقت يتلاو عورـشملاب ةیزكرملا ةجلاعملا

 ءاھتنالا متی نأ ىلع ،مویلا/بعكم مدق نویلم 23 لدعمب "مدآ" لقح نم زاغلا جاتنإ لابقتـساب يبیرجتلا لیغـشتلا

 .2019 يراجلا ماعلا ةیاھن لبق يئاھنلا لیغشتلا تایلمع ءدبو يبیرجتلا لیغشتلا نم

 طخ دمو ،لقحلا يف ةیزكرم ةجلاعم ةطحم ءاـــشنإ نمـــضتی "ةراون" لقح ریوطت عورـــشم نأ ركذی

 ھتعـس لـصتو ،ةیلحاـسلا سباق ةنیدم ىلإ ةیزكرملا ةجلاعملا ةطحم نم مك 370 لوطو ةـصوب 24 رطقب بیبانأ

 يف كراـشیو ،رالود رایلم 1.2 وحنب عورـشملا تارامثتـسا ردقتو .مویلا/بعكم مدق نویلم 370 ىلإ ةیمیمـصتلا

 .امھنم لكل %50 ةـصحب ةیلورتبلا ةطـشنألل ةیـسنوتلا ةـسـسؤملاو ةیواـسمنلا OMV ةكرـش نم لك هریوطت

 نم مویلا/بعكم مدق نویلم 85 وحن خــض يف 2020 ماع ھتقاط لماكب ھلیغــشت لاح عورــشملا مھاــسی فوــسو

 .لاسملا لورتبلا زاغ نم مویلا/لیمرب 2800و ،تافثكتملا نم مویلا/لیمرب 2200 ىلع ةوالع ،يعیبطلا زاغلا

 ةیبعشلا ةیطارقمیدلا ةیرئازجلا ةیروھمجلا 2-4

 Larson & Tubro ةكرـش عم رالود رایلم 1 ھتمیق ًادقع ،ریاربف/طابـش يف كارطانوـس ةكرـش تعقو

 رتم راـیلم 4( مویلا/بـعكم مدـق نویلم 400 ةـقاـطب يعیبطلا زاـغلل ةدـیدـج تاـطحم ءاـــــشنإل كـلذو ،ةـیدـنھلا

 نم اھجاتنإ عفر ىلإ ةیمارلا ةكرشلا ططخل الامكتسا يتأی دقعلا اذھ نأ ىلإ كارطانوس تراشأو ،)ةنسلا/بعكم

 .ةلبقملا ةلیلقلا تاونسلا لالخ زاغلا

 ریوطت عورـشمل ءاـشنإلاو دیروتلاو ةـسدنھلا دقعب ،سرام/راذآ يف ةیناطیربلا Petrofac ةكرـش تزاف

 ،بعكم مدق نویلیرت 2.2 وحنب ردقت زاغلا نم تایطایتحا مـضی يذلا ،رالود رایلم 1 ةمیقب "ھلیـست نیع" لقح

 ماع لولحب جاتنإلا روط يف لقحلا لخدیل ،ًارھــــش 42 يلاوح عورــــشملاب لمعلا قرغتــــسی نأ ططخملا نمو

 رتم راـیلم 3.5( يعیبطلا زاـغلا نم مویلا/بـعكم مدـق نویلم 335 وحن جاـتنإ عورــــشملا فدـھتــــسیو .2020

 مویتروسنوك عورشملا ریوطت ىلع فرشیو ،تافثكتملا نم مویلا/لیمرب فلأ 20 ىلإ ةفاضإلاب ،)ةنسلا/بعكم
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 مـضی يذلا يـضماحلا زاغلل "هاـش" لقح ریوطت ىلع ةمئاقلا "ضماحلا زاغلل كوندأ" ةكرـش مزتعت امك

 1 نم عورــشملل ةیمیمــصتلا ةقاطلا عفر ،نوبركلا دیــسكأ يناث زاغ %10و نیجوردیھلا دیتیربك زاغ 25%

 ةـمئاـقلا ةـجلاـعملا ةـطحم يف تاـقاـنتخالا ةـلازإـب كـلذو ،مویلا/بـعكم مدـق راـیلم 1.5 ىلإ مویلا/بـعكم مدـق راـیلم

 وأ ،ةثلاث ةجلاعم ةدحو ةفاــــضإ ةحورطملا تارایخلا نمــــض نم ھنأ امك .زاغلا ةجلاعمل نیتدحو مــــضت يتلا

 ركذلاب ریدجلا نم .جاتنإلا تالدعم ةدایزل ھنقح ةداعإو هدایطــصا ربع نوبركلا دیــسكأ يناث زاغ نم صلختلا

 ةنـسلا/نط نویلم 2.3 ىلإ اھعیراـشم يف نوبركلا دیـسكأ يناث زاغ نم ةدافتـسالا تالدعم عفر مزتعت ةكرـشلا نأ

 .نھارلا تقولا يف ةنسلا/نط فلأ 800 ـب ةنراقم 2025 ماع لولحب

 ریوطت اھتطخ نع 2019 ماعلا علطم يف ةینطولا ةقراــشلا طفن ةــســسؤم تحــصفأ ،رخآ قایــس يفو

 ةرامإ دیوزتل كلذو ،مویلا/بعكم مدق نویلم 200 وحن ریرحتو لابقتـــساب حمـــسی ،يعیبطلا زاغلل يفوج نازخ

 ططخملا نمو .تارامإلا ةلود يف تارامإلا ةیقبو ،يسیئر لكشب ةجاحلا تقو يعیبطلا زاغلا تادادمإب ةقراشلا

 ةیاھن لبق لیغشتلا زیح نازخلا لخدی نأ ىلع ،ةلیلق رھشأ لالخ ةیلوألا ةیسدنھلا تامیمصتلا يف لمعلا أدبی نأ

 ةرتف لالخ مویلا/بـعكم مدـق نویلم 200 ىلإ اـھعفر مث ،مویلا/بـعكم مدـق نویلم 50 ةـیئدـبم ةـقاـطب 2020 ماـع

  .لیغشتلا ةیادب خیرات نم تاونس 2-3

 نیرحبلا ةكلمم 2-2

 ىلإ ،2019 ماعلا علطم يفBahrain Spirit" " لیـــسملا يعیبطلا زاغلل ةمئاعلا نیزختلا ةدحو تلـــصو

 عورـــشم تانوكم دحأ يھو ،تارامإلا ةلودب ةریجفلا ةرامإ نم ةمداق "دحلا" ةقطنم يف "ناملـــس نب ةفیلخ" ءانیم

 ةعــسلا غلبت .ةجاحلا تاقوأ يف زاغلا ىلع يلحملا بلطلا ةیبلتل نیرحبلا ةكلمم يف لیــسملا يعیبطلا زاغلا داریتــسا

 "لاسملا يعیبطلا زاغلل نیرحبلا" ةكرش اھیلع تلصح دقو ،بعكم رتم فلأ 173 يلاوح ةمئاعلا ةدحولل ةینیزختلا

 ةـكرــــشو ،Teekay LNG ةـكرــــشو ،نیرحبلا يف زاـغلاو طفنلل ةـینطولا ةـئیھلا نیب كرتــــشم عورــــشم يھو

Samsung  مــضیو  .2019 ماع علطم نم أدبیً اماع 20 ھتدم ریجأت دقع بجومب ،رامثتــسالل جیلخلا ةــســسؤمو 

 ،لیـسملا يعیبطلا  زاغلا لابقتـسال يرحب فیـصرو ،ةمئاع نیزخت ةدحو لیـسملا يعیبطلا زاغلا داریتـسا عورـشم

 ةیرحبلا ةــصنملا نم رخبتملا زاغلا لقنل بیبانأ طوطخو ،ةیزاغلا ھتلاح ىلإ لیــسملا زاغلا ریخبتل ةرواجم ةــصنمو

 عورــشملل ةیلوألا ةیباعیتــسالا ةقاطلا غلبتو .نیجورتینلا جاتنإل ةیرب ةأــشنم ىلإ ةفاــضإلاب ،يرب قفرمو ،ربلا ىلإ

 ًاررقم ناـك دـقو .مویلا/بـعكم مدـق نویلم 800 ىلإً البقتــــسم اـھعفر ةـیناـكمإ عم ،مویلا/بـعكم مدـق نویلم 400 وحن

 ةكلاملاو عورــشملا يف ةمھاــسملا Teekay ةكرــش نأ الإ ،2019 ماعلا نم لوألا عبرلا لالخ عورــشملا لیغــشت

 .ةیراج تلاز ال لیغشتلا تاصوحف نأ سطسغأ/بآ يف تحرص ةمئاعلا ةدحولل
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 تادحو ددع ةدایز نكمیو ،ةنـسلا/نط نویلم 11 ةیلامجإ ةقاطب ةلاـسإ يتدحو مـضتـس يتلا عورـشملا نم ىلوألا

 يتأتو .ةنـسلا/نط نویلم 45 ىلإ ةیجاتنإلا ھتقاط يلامجإ لـصیل تادحو نامث ىلإ ًالبقتـسم عورـشملاب ةلاـسإلا

 زاغلل يملاعلا قوـــسلا يف بعالك اھلوخد ىلإ فدھت يتلا "وكمارأ" ةكرـــش ةیجیتارتـــسا نمـــض ةیقافتالا هذھ

 .لیسملا يعیبطلا

 

 قارعلا ةیروھمج 2-6

 Honeywell ةـكرــــش عم مھاـفت ةركذـم ویلوی/زومت يف ةـیموكحلا "بونجلا زاـغ" ةـكرــــش تـعقو

 ةرـــصبلا ةظفاحمب "ىواطرأ" ةقطنم يف ةیطفنلا لوقحلا نم ددع يف بحاـــصملا زاغلا رامثتـــسال ،ةیكیرمألا

 ،"نونجم" ،"1– ةنرقلا برغ" لوقح نم بحاــصملا زاغلا رامثتــساب عورــشملا موقیــس ثیح .قارعلا بونج

 نویلم 600 ىلإ ًالوـصو ،مویلا/بعكم مدق نویلم 300 ىلإ لـصت ةیلوأ ةقاطب ،"ابـصلا" ،"ةبوطلا" ،"سیحللا"

 زاغلا ةجلاعمل ةطحم ءاـشنإب Honeywell ةكرـش موقتـس ،مھافتلا ةركذم بجومبو .ًالبقتـسم مویلا/بعكم مدق

 ماـع لولحب لـیغــــشتلا زیح يف نوكت نأ ىلع ىلوألا ةـلحرملا يف مویلا/بـعكم مدـق نویلم 300 ةـیلوأ ةـقاـطب

 .2019 يراجلا ماعلا ةیاھن نیبناجلا نیب يئاھنلا قافتالا عیقوت متی نأ عقوتملا نمو ،2022

 35% ةــصح( Crescent Petroleum ةكرــشو ،"زاغ اناد" ةكرــش هدوقت يذلا Pearl فالتئا عقو

 هذھ بجومبو ً.اماع 20 ةدـمل زاـغلا عیبل ةـیقاـفتا ،ریاربف/طاـبــــش يف قارعلا ناـتــــسدرك ةموكح عم )اـمھنم لـكل

 ةعقوتملا ةدایزلا نم ءزج صـصخیـس ثیح تافثكتملاو زاغلا نم ھجاتنإ ةدایز نم فالتئالا نكمتیـس ،ةیقافتالا

 ءانب نمـــضت "روم روخ" لقح يف ةدیدج ةعـــسوت ذیفنتب فالتئالا موقیـــسو .ریدـــصتلل يقابلاو يلحملا بلطلل

 نویلم 700 ةـیلاـمجإ تاراـمثتــــساـب ،مویلا/بـعكم مدـق نویلم 250 اـھنم ةدـحاولا ةـقاـط زاـغلا ةـجلاـعمل نیتدـحو

 مویلا/بعكم مدق نویلم 400 نم يلاحلا زاغلا جاتنإ لدعم عفتریــس ،ةدیدجلا ةعــسوتلا هذھ لامكتــسابو .رالود

 .2022 ماـع لولحب مویلا/بـعكم مدـق نویلم 900 ىلإ مث ،2021 ماـع لولحب مویلا/ بـعكم مدـق نویلم 650 ىلإ

 .مویلا/لیمرب فلأ 35 ىلإ مویلا/لیمرب فلأ 15 نم تافثكتملا جاتنإ عفر يف ةعسوتلا هذھ مھاستس امك

 بحاصملا زاغلا لالغتسا يفً امدقت 2018 ماع ةیاھن عم "ةرصبلا زاغ" ةكرش تققح ،رخآ قایس يفو

 لوــصولاب كلذو ،ةلعــشلا ىلع قرحلاب قباــسلا يف ردھی ناك يذلاو ،ةرــصبلا ةظفاحم يف ةیطفنلا لوقحلا يف

 عجرتـسملا زاغلا تایمكب لوـصولا "ةرـصبلا زاغ" ةكرـش فدھتـستو ،مویلا/بعكم مدق نویلم 950 ىلإ جاتنإلاب

 .دعب امیف مویلا/بعكم مدق رایلم 2 ىلإ مث ،2021 ماع لولحب مویلا/بعكم مدق رایلم 1.4 ىلإ
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 ةیلاطیإلا  Enelةكرشو %43.375 ةصحب كارطانوس ةكرشو ،%38.25 ةصحب Petroceltic ةكرش مضی

 .%18.375 ةصحب

 ھتقاط ردقت يذلاو ،"تاوت" لقح نم زاغلا جاتنإ ةیادب ،ربمتبـس/لولیأ يف "كارطانوـس " ةكرـش تنلعأ

 هریوطت ىلع فرــشیو ،)ةنــسلا/بعكم رتم رایلم 4.5( مویلا/بعكم مدق نویلم 450 وحنب ىوــصقلا ةیجاتنإلا

 .يلاوتلا ىلع %35/65ةـــصحب Neptune Energy ةكرـــشو ،كارطانوـــس ةكرـــش مـــضی مویتروـــسنوك

 دنع عورـشملا نم جاتنإلا ةیرارمتـسا نامـضل زاغلل لوقح ةدع ریوطت ىلع موقت ةیناث ةلحرم مـضی عورـشملاو

 ریخألاو ثلاثلا نوكملا دعی "تاوت" لقح ریوطت عورشم نأ ركذی  .ةنس 20 ةرتفل ةنسلا/بعكم رتم رایلم 4.5

 ذنم ذیفنتلل تدمتعا يتلا رئازجلا برغ بونج يف زاغلا لوقح ریوطتل مخــضلا عورــشملا نم ىلوألا ةلحرملل

 لـقح يھ ةـیــــسیئر لوقح ةـثالث ریوطت لالخ نم ةـنــــسلا/بـعكم رتم راـیلم 9 جاـتنإل فدـھت يھو ،2009 ماـع

 ،ةنـــسلا/بعكم رتم رایلم 2.8 يلاوحب ةیجاتنإلا ھتقاط ردقتو 2017 ماع رخاوأ ھلیغـــشت متو "لامـــش ناقیر"

 ،ةنــــسلا/بعكم رتم رایلم 1.8 وحنب ةیجاتنإلا ھتقاط ردقتو 2018 ماع لئاوأ ھلیغــــشت متو ،"نومیمیت" لقحو

 ."تاوت" لقحو

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا 2-5

 لمعم يف ةیئاشنإلا لامعألا ةفاك مامتإ بارتقا نع ،سرام/راذآ يف "ةیدوعسلا وكمارأ " ةكرش تنلعأ

 يلاوحب "يلـــضافلا" لمعم ةقاط ردقت .2019 يراجلا ماعلا ةیاھنب لیغـــشتلا زیح ھلوخدو ،"يلـــضافلا " زاغ

 يف بحاــصملا ریغ زاغلا جاتنإ ةجلاعمل مویلا/بعكم مدق رایلم 2 اھنم صــصخی ،مویلا/بعكم مدق رایلم 2.5

 ةیناــــسرخلا لقح نم بحاــــصملا ریغ زاغلا ةجلاعمل مویلا/بعكم مدق نویلم 500 وحنو ،يرحبلا ةبــــصحلا

 470 ىلإ ةفاـضإلاب ،ةكبـشلا يف ھخـضل قوـسملا زاغلا نم مویلا/بعكم مدق رایلم 1.5 وحن جاتنإل كلذو ،يربلا

 نم لـمعملا تاـجاـیتحا ةـیبلتل ءاـبرھكلل جودزملا دـیلوتلل ةـطحم ةـیذـغتل يزاـغ دوقوك مویلا/بـعكم مدـق نویلم

 .تـیربكلا نم مویلا/نط 400 ىلإ ةـفاــــضإلاـب ،ةـكبــــشلا ىلإ تاواـجیم 1100 ریدــــصتو ةـیئاـبرھكلا ةـقاـطلا

 ،ةكلمملاب ةیـسیئرلا زاغلا ةكبـش يفً ایـسیئر ًارـصنع حبـصیـس يلـضافلا لمعم نأ "وكمارأ" ةكرـش تحـضوأو

 .مویلا/بعكم مدق رایلم 18 ىلإ ةكلمملاب ةجلاعملا ةقاط عفر يف مھاسیسو

 ، Sempraةكرـــش عم مالقأ سوؤر ةیقافتا ىلع ،ویام/رایأ يف "ةیدوعـــسلا وكمارأ " ةكرـــش تعقو

 ةیالوب لیـسملا يعیبطلا زاغلا ریدـصتو جاتنإل Port Arthur عورـشم نم ةنـسلا/نط نویلم 5 ءارـشب يـضقت

 ةلحرملا يف %25 ةبــسنب "وكمارأ" ةكرــش رمثتــستــس ،قافتالا بجومبو ً.اماع 20 ةدمل ةیكیرمألا ساــسكت
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 تادحو ددع ةدایز نكمیو ،ةنـسلا/نط نویلم 11 ةیلامجإ ةقاطب ةلاـسإ يتدحو مـضتـس يتلا عورـشملا نم ىلوألا

 يتأتو .ةنـسلا/نط نویلم 45 ىلإ ةیجاتنإلا ھتقاط يلامجإ لـصیل تادحو نامث ىلإ ًالبقتـسم عورـشملاب ةلاـسإلا

 زاغلل يملاعلا قوـــسلا يف بعالك اھلوخد ىلإ فدھت يتلا "وكمارأ" ةكرـــش ةیجیتارتـــسا نمـــض ةیقافتالا هذھ

 .لیسملا يعیبطلا

 

 قارعلا ةیروھمج 2-6

 Honeywell ةـكرــــش عم مھاـفت ةركذـم ویلوی/زومت يف ةـیموكحلا "بونجلا زاـغ" ةـكرــــش تـعقو

 ةرـــصبلا ةظفاحمب "ىواطرأ" ةقطنم يف ةیطفنلا لوقحلا نم ددع يف بحاـــصملا زاغلا رامثتـــسال ،ةیكیرمألا

 ،"نونجم" ،"1– ةنرقلا برغ" لوقح نم بحاــصملا زاغلا رامثتــساب عورــشملا موقیــس ثیح .قارعلا بونج

 نویلم 600 ىلإ ًالوـصو ،مویلا/بعكم مدق نویلم 300 ىلإ لـصت ةیلوأ ةقاطب ،"ابـصلا" ،"ةبوطلا" ،"سیحللا"

 زاغلا ةجلاعمل ةطحم ءاـشنإب Honeywell ةكرـش موقتـس ،مھافتلا ةركذم بجومبو .ًالبقتـسم مویلا/بعكم مدق

 ماـع لولحب لـیغــــشتلا زیح يف نوكت نأ ىلع ىلوألا ةـلحرملا يف مویلا/بـعكم مدـق نویلم 300 ةـیلوأ ةـقاـطب

 .2019 يراجلا ماعلا ةیاھن نیبناجلا نیب يئاھنلا قافتالا عیقوت متی نأ عقوتملا نمو ،2022

 35% ةــصح( Crescent Petroleum ةكرــشو ،"زاغ اناد" ةكرــش هدوقت يذلا Pearl فالتئا عقو

 هذھ بجومبو ً.اماع 20 ةدـمل زاـغلا عیبل ةـیقاـفتا ،ریاربف/طاـبــــش يف قارعلا ناـتــــسدرك ةموكح عم )اـمھنم لـكل

 ةعقوتملا ةدایزلا نم ءزج صـصخیـس ثیح تافثكتملاو زاغلا نم ھجاتنإ ةدایز نم فالتئالا نكمتیـس ،ةیقافتالا

 ءانب نمـــضت "روم روخ" لقح يف ةدیدج ةعـــسوت ذیفنتب فالتئالا موقیـــسو .ریدـــصتلل يقابلاو يلحملا بلطلل

 نویلم 700 ةـیلاـمجإ تاراـمثتــــساـب ،مویلا/بـعكم مدـق نویلم 250 اـھنم ةدـحاولا ةـقاـط زاـغلا ةـجلاـعمل نیتدـحو

 مویلا/بعكم مدق نویلم 400 نم يلاحلا زاغلا جاتنإ لدعم عفتریــس ،ةدیدجلا ةعــسوتلا هذھ لامكتــسابو .رالود

 .2022 ماـع لولحب مویلا/بـعكم مدـق نویلم 900 ىلإ مث ،2021 ماـع لولحب مویلا/ بـعكم مدـق نویلم 650 ىلإ

 .مویلا/لیمرب فلأ 35 ىلإ مویلا/لیمرب فلأ 15 نم تافثكتملا جاتنإ عفر يف ةعسوتلا هذھ مھاستس امك

 بحاصملا زاغلا لالغتسا يفً امدقت 2018 ماع ةیاھن عم "ةرصبلا زاغ" ةكرش تققح ،رخآ قایس يفو

 لوــصولاب كلذو ،ةلعــشلا ىلع قرحلاب قباــسلا يف ردھی ناك يذلاو ،ةرــصبلا ةظفاحم يف ةیطفنلا لوقحلا يف

 عجرتـسملا زاغلا تایمكب لوـصولا "ةرـصبلا زاغ" ةكرـش فدھتـستو ،مویلا/بعكم مدق نویلم 950 ىلإ جاتنإلاب

 .دعب امیف مویلا/بعكم مدق رایلم 2 ىلإ مث ،2021 ماع لولحب مویلا/بعكم مدق رایلم 1.4 ىلإ
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 ةیلاطیإلا  Enelةكرشو %43.375 ةصحب كارطانوس ةكرشو ،%38.25 ةصحب Petroceltic ةكرش مضی

 .%18.375 ةصحب

 ھتقاط ردقت يذلاو ،"تاوت" لقح نم زاغلا جاتنإ ةیادب ،ربمتبـس/لولیأ يف "كارطانوـس " ةكرـش تنلعأ

 هریوطت ىلع فرــشیو ،)ةنــسلا/بعكم رتم رایلم 4.5( مویلا/بعكم مدق نویلم 450 وحنب ىوــصقلا ةیجاتنإلا

 .يلاوتلا ىلع %35/65ةـــصحب Neptune Energy ةكرـــشو ،كارطانوـــس ةكرـــش مـــضی مویتروـــسنوك

 دنع عورـشملا نم جاتنإلا ةیرارمتـسا نامـضل زاغلل لوقح ةدع ریوطت ىلع موقت ةیناث ةلحرم مـضی عورـشملاو

 ریخألاو ثلاثلا نوكملا دعی "تاوت" لقح ریوطت عورشم نأ ركذی  .ةنس 20 ةرتفل ةنسلا/بعكم رتم رایلم 4.5

 ذنم ذیفنتلل تدمتعا يتلا رئازجلا برغ بونج يف زاغلا لوقح ریوطتل مخــضلا عورــشملا نم ىلوألا ةلحرملل

 لـقح يھ ةـیــــسیئر لوقح ةـثالث ریوطت لالخ نم ةـنــــسلا/بـعكم رتم راـیلم 9 جاـتنإل فدـھت يھو ،2009 ماـع

 ،ةنـــسلا/بعكم رتم رایلم 2.8 يلاوحب ةیجاتنإلا ھتقاط ردقتو 2017 ماع رخاوأ ھلیغـــشت متو "لامـــش ناقیر"

 ،ةنــــسلا/بعكم رتم رایلم 1.8 وحنب ةیجاتنإلا ھتقاط ردقتو 2018 ماع لئاوأ ھلیغــــشت متو ،"نومیمیت" لقحو

 ."تاوت" لقحو

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا 2-5

 لمعم يف ةیئاشنإلا لامعألا ةفاك مامتإ بارتقا نع ،سرام/راذآ يف "ةیدوعسلا وكمارأ " ةكرش تنلعأ

 يلاوحب "يلـــضافلا" لمعم ةقاط ردقت .2019 يراجلا ماعلا ةیاھنب لیغـــشتلا زیح ھلوخدو ،"يلـــضافلا " زاغ

 يف بحاــصملا ریغ زاغلا جاتنإ ةجلاعمل مویلا/بعكم مدق رایلم 2 اھنم صــصخی ،مویلا/بعكم مدق رایلم 2.5

 ةیناــــسرخلا لقح نم بحاــــصملا ریغ زاغلا ةجلاعمل مویلا/بعكم مدق نویلم 500 وحنو ،يرحبلا ةبــــصحلا

 470 ىلإ ةفاـضإلاب ،ةكبـشلا يف ھخـضل قوـسملا زاغلا نم مویلا/بعكم مدق رایلم 1.5 وحن جاتنإل كلذو ،يربلا

 نم لـمعملا تاـجاـیتحا ةـیبلتل ءاـبرھكلل جودزملا دـیلوتلل ةـطحم ةـیذـغتل يزاـغ دوقوك مویلا/بـعكم مدـق نویلم

 .تـیربكلا نم مویلا/نط 400 ىلإ ةـفاــــضإلاـب ،ةـكبــــشلا ىلإ تاواـجیم 1100 ریدــــصتو ةـیئاـبرھكلا ةـقاـطلا

 ،ةكلمملاب ةیـسیئرلا زاغلا ةكبـش يفً ایـسیئر ًارـصنع حبـصیـس يلـضافلا لمعم نأ "وكمارأ" ةكرـش تحـضوأو

 .مویلا/بعكم مدق رایلم 18 ىلإ ةكلمملاب ةجلاعملا ةقاط عفر يف مھاسیسو

 ، Sempraةكرـــش عم مالقأ سوؤر ةیقافتا ىلع ،ویام/رایأ يف "ةیدوعـــسلا وكمارأ " ةكرـــش تعقو

 ةیالوب لیـسملا يعیبطلا زاغلا ریدـصتو جاتنإل Port Arthur عورـشم نم ةنـسلا/نط نویلم 5 ءارـشب يـضقت

 ةلحرملا يف %25 ةبــسنب "وكمارأ" ةكرــش رمثتــستــس ،قافتالا بجومبو ً.اماع 20 ةدمل ةیكیرمألا ساــسكت
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 موقت دـمألا ةـلیوط ةـیقاـفتا ىلع ربمتبــــس/لولیأ يف ةـیكیجلبلا Fluxys ةـكرــــشو لورتبلل رطق تـعقو

 يعیبطلا زاغلا لابقتــسال Zeebrugge أفرم يف ةیمیمــصتلا ةعــسلا لماك زجحب لورتبلل رطق ةكرــش اھبجومب

 زاغلا نم ةنــسلا/بعكم رتم رایلم 9 يلاوح أفرملل ةیمیمــصتلا ةردقلا غلبت .2044 ماع ىتح اكیجلب يف لیــسملا

 رتم فلأ 380 غلبت ةـیلاـمجإ ةـینیزخت ةـعــــسب لـیــــسملا يعیبطلا زاـغلل تاـنازخ ةـعبرأ ىلع يوتحتو ،يعیبطلا

 فرط لورتبلل رطق ةكرــش نأ ركذی .بعكم رتم فلأ 180 ةعــسب سماخ نازخ دییــشت ایلاح يرجیو ،بعكم

 يعیبطلا زاغلا دیروتل أفرملل ةیمیمـصتلا ةعـسلا نم %50 وحن اھبجومب مدختـست Fluxys  عم ةیقافتا يف لعفلاب

  .اكیجلب ىلإ رطق ةلود نم لیسملا

  تیوكلا ةلود 2-8

 ةدحولا لیغــشت ططخملا نم ھنأب ،سرام/راذآ رھــش يف "ةیتیوكلا ةینطولا لورتبلا" ةكرــش تحرــص

 اھیدل ةكرـشلا نأ ركذی .مویلا/بعكم مدق نویلم 805 ةقاطب ،2019 يراجلا ماعلا ةیاھنب زاغلا ةئزجتل ةـسماخلا

 عفترتـــس ةـــسماخلا ةدحولا لیغـــشتبو ،مویلا/بعكم مدق رایلم 2.46 ةیلامجإ ةقاطب زاغلا ةئزجتل تادحو عبرأ

 .مویلا/بعكم مدق رایلم 3.26 ىلإ زاغلا ةئزجتل ةیلامجإلا ةقاطلا

 زاغلا جاتنإ عفرل ططخت اھنأب ،سطـسغأ/بآ يف ةیتیوكلا لورتبلا ةـسـسؤم تحرـص ،رخآ قایـس يفو

 لدـعملا نع %100 زھاـنت ةداـیزب 2023 ماـع لولحب مویلا/بـعكم مدـق راـیلم 1.1 ىلإ ةـیــــساروجلا لوقحلا نم

 بـیكرت لـمــــشتــــس ةـیلاـتلا ریوطتلا ةـلحرم نأ ىلإ ةریــــشم ،مویلا/بـعكم مدق نویلم 500 وحنب ردـقملا يلاـحلا

 50 ىلإ ةفاــضإلاب ،مویلا/بعكم مدق نویلم 160 يلاوح اھنم ةدحاولا ةقاط ،نیتیفاــضإ جاتنإ يتدحو لیغــشتو

 ماع ةیاھن اھلیغـشت مت ةیـسارویجلا لوقحلا ریوطت نم ةقباـسلا ةلحرملا نأ ركذی .تافثكتملا نم مویلا/لیمرب فلأ

 ،مویلا/بعكم مدق نویلم 300 نع دیزت ةیلامجإ ةقاطب ركبملا جاتنإلل تادحو ثالث لیغــشت تنمــضتو ،2018

  .ةیتیوكلا Spetco ةكرشو Schlumberger ةكرش نم فارشإبو

 ایبیل ةلود  2-9

 مھافت ةركذم ىلع ،سرام/راذآ يف ةیلاطیإلا Eni ةكرــــشو طفنلل ةینطولا ةــــســــسؤملا نم لك تعقو

-ن-م" زایتمالا ةقطنمب )ــھ ،أ( نیبیكرتلل زاغلل جاتنإ ىلع فارشإلل ،نیفرطلا نم ةكرتشم رییست ةنجل لیكشتل

 760 ىلإ لـــصت ةیلامجإ ةیجاتنإ ةردقب  ،"سلبارط" لحاوـــس ةلابق يرحبلا ةتاربـــص ضوح يف ةعقاولا "41

 160 وحن خـض ىلإ عورـشملا فدھیو .ریدـصتلاو يلحملا كالھتـسالا تابلطتمب ءافیإلل ،مویلا/بعكم مدق نویلم
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  رطق ةلود 2-7

 ھــجاتنإ ةداــیزل "لامــشلا" لــقح يــف قالــمعلا يعــسوتلا عورــشملا ذــیفنتل تادادعتــسالا راــطإ يــف

 77 نــم رــطق ةــلود يــف لیــسملا يــعیبطلا زاــغلل ةــیجاتنإلا ةــقاطلا عــفرل %40 لدــعمب يــعیبطلا زاــغلا نــم

 يــف "لورــتبلل رــطق " ةكرــش تــنلعأ ،2024 ماــع لوــلحب ةنــسلا/نط نوــیلم 110 ىــلإ ةنــسلا/نط نوــیلم

 ةــقالمع طوــطخ ةــعبرأل ءاــشنإلاو دــیروتلاو ةــسدنھلا لاــمعأب ةــصاخلا تاــصقانملا قالــطإ لیربأ/ناــسین

 Chioyda ةكرــش لوألا فلاــحتلا مــضی ثــیح ةــیملاع تاــفلاحت ثالــث ةوــعدو ،لیــسملا يــعیبطلا زاــغلل

 ةكرـــشو ،ةـــینابایلا JGC ةكرـــش يناـــثلا فلاـــحتلا مـــضی اـــمنیب ،ةیـــسنرفلا Technip ةكرـــشو ،ةـــینابایلا

Hyundai ةكرـــش مـــضیف ثـــلاثلا فلاـــحتلا اـــمأ ،ةـــسدنھلل Saipem، ةكرـــشو McDermott ةكرـــشو 

CTCI 2020 ریانی/يناثلا نوناك يف دقعلا ءاسرإ عقوتملا نمو ،ةیناویاتلا. 

 ددــع يــف ةعــس زــجحل تاءاــطع میدــقتل تاوــعد رھــشلا ســفن يــف "لورــتبلل رــطق " تــقلطأ اــمك

 نــم ةــعومجم كلذــك ةــصقانملا نمــضتتو ،لیــسملا يــعیبطلا زاــغلا تالقاــن ءاــنبل نفــسلا ءاــنب ضاوــحأ نــم

 لالــخ نــم ةكرــشلا فدھتــستو ،تالقاــنلا نــم يلاــحلا لوطــسألا ثیدــحتو لادبتــسا تاــجایتحال تاراــیخلا

 ةــیناكمإ عــم ،ھــل طــطخملا جاــتنإلا ةعــسوت عورــشم معدــل ةــیادبلا يــف ةــلقان 60 ریفوــت ةــصقانملا هذــھ

 يــف "لورــتبلل رــطق" تــنلعأ ،لــصتم قایــس يــفو .لــبقملا دــقعلا لالــخ ةدــیدج ةــلقان 100 ددــعلا زواــجت

 "لامــشلا" لــقح يــف ةدــیدج ةــیرحب تاــصنم يناــمث لیغــشتو مادختــسا دوــقع حنــم نــع ویاــم/رایأ رھــش

 Northern Offshore ةكرــشو ،)تاــصنم تــس( Gulf Oil International ةكرــش ىــلإ قالــمعلا

 ىــلع تاــصنملا هذــھ لمعتــس ،دوــقعلا هذــھ بــجومبو .ةــیرحب راــبآ رــفح ءدــبل كــلذو ،)نیتیرــحب نیتــصنم(

 نــم قرغتــست  ةرــتف لالــخو 2020 ماــع عــلطم نــم ةــیادب عــقاوم ةــینامث نــم ةدــیدج ًارــئب 80 يلاوــح رــفح

 .تاونس عبرأ ىلإ نیتنس

  ةــكرـــــش تذــخــتا ،زاــغــلا قوـــــس يــف ةــیــجراــخــلا تاراــمــثــتـــــسالا دــیــعـــــص ىــلــعو

 عورـــشم ریوطتل يئاھنلا رامثتـــسالا رارق ،ریربف/طابـــش يف "ExxonMobil " ةكرـــش عم "لورتبلل رطق

GoldenPass LNG رایلم 10 اھردق تارامثتـــساب ،ةیكیرمألا ساـــسكت ةیالو يف لیـــسملا يعیبطلا زاغلل 

 لیغــشتلا زیح ھلوخد عقوتملا نمو ،ةنــسلا/نط نویلم 16 يلاوحب عورــشملل ةیمیمــصتلا ةقاطلا ردقت .رالود

 ةكرـــش حلاـــصل ةیقبتملا ةبـــسنلاو ،%70 ةبـــسنب "لورتبلل رطق" ةكرـــش ھیف مھاـــستو .2024 ماع لولحب

ExxonMobil. 
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 موقت دـمألا ةـلیوط ةـیقاـفتا ىلع ربمتبــــس/لولیأ يف ةـیكیجلبلا Fluxys ةـكرــــشو لورتبلل رطق تـعقو

 يعیبطلا زاغلا لابقتــسال Zeebrugge أفرم يف ةیمیمــصتلا ةعــسلا لماك زجحب لورتبلل رطق ةكرــش اھبجومب

 زاغلا نم ةنــسلا/بعكم رتم رایلم 9 يلاوح أفرملل ةیمیمــصتلا ةردقلا غلبت .2044 ماع ىتح اكیجلب يف لیــسملا

 رتم فلأ 380 غلبت ةـیلاـمجإ ةـینیزخت ةـعــــسب لـیــــسملا يعیبطلا زاـغلل تاـنازخ ةـعبرأ ىلع يوتحتو ،يعیبطلا

 فرط لورتبلل رطق ةكرــش نأ ركذی .بعكم رتم فلأ 180 ةعــسب سماخ نازخ دییــشت ایلاح يرجیو ،بعكم

 يعیبطلا زاغلا دیروتل أفرملل ةیمیمـصتلا ةعـسلا نم %50 وحن اھبجومب مدختـست Fluxys  عم ةیقافتا يف لعفلاب

  .اكیجلب ىلإ رطق ةلود نم لیسملا

  تیوكلا ةلود 2-8

 ةدحولا لیغــشت ططخملا نم ھنأب ،سرام/راذآ رھــش يف "ةیتیوكلا ةینطولا لورتبلا" ةكرــش تحرــص

 اھیدل ةكرـشلا نأ ركذی .مویلا/بعكم مدق نویلم 805 ةقاطب ،2019 يراجلا ماعلا ةیاھنب زاغلا ةئزجتل ةـسماخلا

 عفترتـــس ةـــسماخلا ةدحولا لیغـــشتبو ،مویلا/بعكم مدق رایلم 2.46 ةیلامجإ ةقاطب زاغلا ةئزجتل تادحو عبرأ

 .مویلا/بعكم مدق رایلم 3.26 ىلإ زاغلا ةئزجتل ةیلامجإلا ةقاطلا

 زاغلا جاتنإ عفرل ططخت اھنأب ،سطـسغأ/بآ يف ةیتیوكلا لورتبلا ةـسـسؤم تحرـص ،رخآ قایـس يفو

 لدـعملا نع %100 زھاـنت ةداـیزب 2023 ماـع لولحب مویلا/بـعكم مدـق راـیلم 1.1 ىلإ ةـیــــساروجلا لوقحلا نم

 بـیكرت لـمــــشتــــس ةـیلاـتلا ریوطتلا ةـلحرم نأ ىلإ ةریــــشم ،مویلا/بـعكم مدق نویلم 500 وحنب ردـقملا يلاـحلا

 50 ىلإ ةفاــضإلاب ،مویلا/بعكم مدق نویلم 160 يلاوح اھنم ةدحاولا ةقاط ،نیتیفاــضإ جاتنإ يتدحو لیغــشتو

 ماع ةیاھن اھلیغـشت مت ةیـسارویجلا لوقحلا ریوطت نم ةقباـسلا ةلحرملا نأ ركذی .تافثكتملا نم مویلا/لیمرب فلأ

 ،مویلا/بعكم مدق نویلم 300 نع دیزت ةیلامجإ ةقاطب ركبملا جاتنإلل تادحو ثالث لیغــشت تنمــضتو ،2018

  .ةیتیوكلا Spetco ةكرشو Schlumberger ةكرش نم فارشإبو

 ایبیل ةلود  2-9

 مھافت ةركذم ىلع ،سرام/راذآ يف ةیلاطیإلا Eni ةكرــــشو طفنلل ةینطولا ةــــســــسؤملا نم لك تعقو

-ن-م" زایتمالا ةقطنمب )ــھ ،أ( نیبیكرتلل زاغلل جاتنإ ىلع فارشإلل ،نیفرطلا نم ةكرتشم رییست ةنجل لیكشتل

 760 ىلإ لـــصت ةیلامجإ ةیجاتنإ ةردقب  ،"سلبارط" لحاوـــس ةلابق يرحبلا ةتاربـــص ضوح يف ةعقاولا "41

 160 وحن خـض ىلإ عورـشملا فدھیو .ریدـصتلاو يلحملا كالھتـسالا تابلطتمب ءافیإلل ،مویلا/بعكم مدق نویلم

30 
 

  رطق ةلود 2-7

 ھــجاتنإ ةداــیزل "لامــشلا" لــقح يــف قالــمعلا يعــسوتلا عورــشملا ذــیفنتل تادادعتــسالا راــطإ يــف

 77 نــم رــطق ةــلود يــف لیــسملا يــعیبطلا زاــغلل ةــیجاتنإلا ةــقاطلا عــفرل %40 لدــعمب يــعیبطلا زاــغلا نــم

 يــف "لورــتبلل رــطق " ةكرــش تــنلعأ ،2024 ماــع لوــلحب ةنــسلا/نط نوــیلم 110 ىــلإ ةنــسلا/نط نوــیلم

 ةــقالمع طوــطخ ةــعبرأل ءاــشنإلاو دــیروتلاو ةــسدنھلا لاــمعأب ةــصاخلا تاــصقانملا قالــطإ لیربأ/ناــسین

 Chioyda ةكرــش لوألا فلاــحتلا مــضی ثــیح ةــیملاع تاــفلاحت ثالــث ةوــعدو ،لیــسملا يــعیبطلا زاــغلل

 ةكرـــشو ،ةـــینابایلا JGC ةكرـــش يناـــثلا فلاـــحتلا مـــضی اـــمنیب ،ةیـــسنرفلا Technip ةكرـــشو ،ةـــینابایلا

Hyundai ةكرـــش مـــضیف ثـــلاثلا فلاـــحتلا اـــمأ ،ةـــسدنھلل Saipem، ةكرـــشو McDermott ةكرـــشو 

CTCI 2020 ریانی/يناثلا نوناك يف دقعلا ءاسرإ عقوتملا نمو ،ةیناویاتلا. 

 ددــع يــف ةعــس زــجحل تاءاــطع میدــقتل تاوــعد رھــشلا ســفن يــف "لورــتبلل رــطق " تــقلطأ اــمك

 نــم ةــعومجم كلذــك ةــصقانملا نمــضتتو ،لیــسملا يــعیبطلا زاــغلا تالقاــن ءاــنبل نفــسلا ءاــنب ضاوــحأ نــم

 لالــخ نــم ةكرــشلا فدھتــستو ،تالقاــنلا نــم يلاــحلا لوطــسألا ثیدــحتو لادبتــسا تاــجایتحال تاراــیخلا

 ةــیناكمإ عــم ،ھــل طــطخملا جاــتنإلا ةعــسوت عورــشم معدــل ةــیادبلا يــف ةــلقان 60 ریفوــت ةــصقانملا هذــھ

 يــف "لورــتبلل رــطق" تــنلعأ ،لــصتم قایــس يــفو .لــبقملا دــقعلا لالــخ ةدــیدج ةــلقان 100 ددــعلا زواــجت

 "لامــشلا" لــقح يــف ةدــیدج ةــیرحب تاــصنم يناــمث لیغــشتو مادختــسا دوــقع حنــم نــع ویاــم/رایأ رھــش

 Northern Offshore ةكرــشو ،)تاــصنم تــس( Gulf Oil International ةكرــش ىــلإ قالــمعلا

 ىــلع تاــصنملا هذــھ لمعتــس ،دوــقعلا هذــھ بــجومبو .ةــیرحب راــبآ رــفح ءدــبل كــلذو ،)نیتیرــحب نیتــصنم(

 نــم قرغتــست  ةرــتف لالــخو 2020 ماــع عــلطم نــم ةــیادب عــقاوم ةــینامث نــم ةدــیدج ًارــئب 80 يلاوــح رــفح

 .تاونس عبرأ ىلإ نیتنس

  ةــكرـــــش تذــخــتا ،زاــغــلا قوـــــس يــف ةــیــجراــخــلا تاراــمــثــتـــــسالا دــیــعـــــص ىــلــعو

 عورـــشم ریوطتل يئاھنلا رامثتـــسالا رارق ،ریربف/طابـــش يف "ExxonMobil " ةكرـــش عم "لورتبلل رطق

GoldenPass LNG رایلم 10 اھردق تارامثتـــساب ،ةیكیرمألا ساـــسكت ةیالو يف لیـــسملا يعیبطلا زاغلل 

 لیغــشتلا زیح ھلوخد عقوتملا نمو ،ةنــسلا/نط نویلم 16 يلاوحب عورــشملل ةیمیمــصتلا ةقاطلا ردقت .رالود

 ةكرـــش حلاـــصل ةیقبتملا ةبـــسنلاو ،%70 ةبـــسنب "لورتبلل رطق" ةكرـــش ھیف مھاـــستو .2024 ماع لولحب

ExxonMobil. 
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 ىلإ 2019 وینوی ةیاھن ىتحو طاــشنلا ةیادب ذنم تادحولا ددع يلامجإ عفتریل ،ةدیدج ةینكــس ةدحو فلأ 1230

 .ةینكس ةدحو نویلم 10 يلاوح

 ،ریاربف/طابــــش يف ةیناطیربلا BP ةكرــــش تنلعأ دقف ،زاغلا لوقح ریوطت عیراــــشمب قلعتی امیف امأ

 يلقح مــضت يتلاو مویلا/بعكم مدق نویلم 400 لدعمب "لینلا اتلد برغ" عورــشم نم ةیناثلا ةلحرملا لیغــشت

 ركذی .2019 يراجلا ماعلا فـــصتنم لبق مویلا/بعكم مدق نویلم 700 ىلإ عفتری نأ ىلع ،"مویف " و "ةزیج"

 ،2017 لیربأ/ناــسین يف جاتنإلا ةطیرخ ىلع تلخد دق )سروتو ،اربیل يلقح( عورــشملل ىلوألا ةلحرملا نأ

 نمو ،"نیفار" لـقح ىوــــس عورــــشملا اذھ يف ىقبتی الو ،مویلا/بـعكم مدق نویلم 700 يلاوح اـھجاـتنإ غلبیو

 .مویلا/بعكم مدق نویلم 200 لدعمب 2019 يراجلا ماعلا ةیاھنب ھلوخد ططخملا

 ىلع "برغ بونج-میطلب " لقح عضو يف ةیناطیربلا BP ةكرش عم ةیلاطیإلا Eni ةكرش تأدب امك 

 ةیفاــضإ رابآ رفح ططخملا نمو ،مویلا/بعكم مدق نویلم 100 لدعمب سطــسغأ/بآ رھــش يف جاتنإلا ةطیرخ

 قاـیــــس يفو .2020 ماع نم لوألا عبرلا لولحب مویلا/بـعكم مدق نویلم 500 ىلإ جاـتنإلاب لوــــصولل لـقحلاب

 ماع ةیاھن جاتنإلا ىلع لخد يذلا قالمعلا "رھظ" لقح نم زاغلا جاتنإ عفرب عارـسإلا يف Eni تحجن ،لـصتم

 يف مویلا/بـعكم مدـق راـیلم 2.7 نم رثكأ ىلإ لــــصو ثـیح ،مویلا/زاـغ بـعكم مدـق نویلم 350 لدـعمب 2017

 ةیاھنب مویلا/بعكم مدق رایلم 3.2 ىلإ "رھظ" نم جاتنإلاب لوـصولا ططخملا نمو ،2019 سطـسغأ/بآ رھـش

 مویلا/بعكم مدق رایلم 7 نم رثكأ ىلإ رــصم يف زاغلا جاتنإ لــصو ،تاروطتلا هذھ ءوــض يفو .2019 ماع

 مایق ىلإ رـصم يف يعیبطلا زاغلا جاتنإ تالدعم عافترا ىدأ دقو .ربمتبـس/لولیأ رھـش يف ھخیرات يف ةرم لوأل

 لظ يذلا ،وكدإ عمجم نم لیـسملا يعیبطلا زاغلا نم تانحـش ةدع لیمحتل تاءاطع حرطب ةیرـصملا تاطلـسلا

 تاءاطعلا ضعب ءاغلإ ىلإ ىدأ ةیملاعلا قاوسألا يف لیسملا يعیبطلا زاغلا راعسأ يندت نأ الإ ،تاونسل فقوتم

 عجارت بـبــــسب مویلا/بـعكم مدـق راـیلم 6 ىلإ ربوتكأ/لوألا نیرــــشت يف جاـتنإلا ضیفخت مت اـمك ،ةـحورطملا

 .ریدصتلاو يلحملا كالھتسالا تالدعم
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Technip يسدــــنھلا مــــیمصتلا يـــف ةـــسفانملا دـــقعب مھزوــــف نـــع ،وـــیلوی/زومت رھـــش يـــف ةیـــسنرفلا 

 ةكرــشو ةیــسنرفلا Total ةكرــش مــضی فالتــئا لــبق نــم )FEED design competition( يـــلوألا

 1 ةــقاطب لیــسملا يــعیبطلا زاــغلا دوــقوب نفــسلا دــیوزتل راحــص ءاــنیم يــف ةــطحم ءاــشنإل ،ةــینامعلا طفنــلا
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 مالــــسلا رحب لقح يف ةرواجملا "ھتاربــــص" ةــــصنم ىلإ "أ" بیكرتلا نم زاغلا نم مویلا/بعكم مدق نویلم

 اـمأ .ربلا ىلع ةـعقاولا "ھـتیلم" ةـطحم ىلإ بـیباـنأ طخ ربع جلاـعملا زاـغلا لـقن مث ،ةـیلوألا ةـجلاـعملل يرحبلا

 فلأ 28و ،زاغلا نم مویلا/بعكم مدق نویلم 600 ةقاطب ةیرحب جاتنإ ةـصنم ءاـشنإ نمـضتیـسف "ـــــھ" بیكرتلا

 عورـــشملل ةیلامجإلا ةفلكتلا ردقتو ،ةجلاعملل "ھتیلم" ةطحم ىلإ ةرـــشابم مھخـــضل تافثكتملا نم مویلا/لیمرب

 نأ ىلع ،2020 ماع لالخ يئاھنلا رامثتـــسالا رارق ذاختا متی نأ Eni ةكرـــش عقوتتو ،رالود رایلم 5.6 وحنب

  .يلاوتلا ىلع 2024 و 2022 ماع لولحب "ـھ" بیكرتلاو "أ" بیكرتلا نم جاتنإلا أدبی

 لقح ریوطت عورـشم يف ةیناثلا ةلحرملا لامكتـسا نع ،ویلوی/زومت يف طفنلل ةینطولا ةـسـسؤملا تنلعأ

 هذیفنت متیو ةیلاطیإلا Eni ةكرـشو طفنلل ةینطولا ةـسـسؤملا نیب كرتـشم عورـشم وھو ،يرحبلا "مالـسلا رحب"

 نم قباس تقو يف لقحلاب ریخألا لبق ام عساتلا رئبلاب جاتنإلا أدب ثیح .زاغلاو طفنلل "ھتیلم" ةكرش قیرط نع

 مدـق نویلم 995 نم زاـغلا نم لـقحلل ةـیجاـتنإلا ةردـقلا ةداـیز يف ةـیناـثلا ةـلحرملا مھاــــستــــسو .رھــــشلا سفن

 يف زاغلل جتنم لقح ربكأ "مالــسلا رحب "لقح دعیو ،مویلا /بعكم مدق نویلم 1,100 زھانی ام ىلإ مویلا/بعكم

 .ایبیل

 ةلحرملل يبیرجتلا لیغـشتلا براجت يف ءدبلا ،ربوتكأ/لوألا نیرـشت يف "طفنلل ةحاولا " ةكرـش تنلعأ

 يف بعكم مدق نویلم 70 لدعمب ىلوألا ةلحرملا لیغــشت ءاھتنا دعب ،"غرافلا" لقح ریوطت عورــشم نم ةیناثلا

 لـصیل ،مویلا/بعكم مدق نویلم 180 رادقمب لقحلل ةیجاتنإلا ةردقلا عفترتـس ،ةیناثلا ةلحرملا لامكتـسابو .مویلا

 .تافثكملا نم مویلا/لیمرب فلأ 15 ىلإ ةفاــضإلاب ،مویلا/بعكم مدق نویلم 250 ةبارق ىلإ لقحلل يلكلا جاتنإلا

 عناـصم ةیذغتو ،لئاـسلا دوقولابً ایلاح لمعت يتلا ءابرھكلا تاطحم ةیذغت يف لقحلا نم جتنملا زاغلا مدختـسیـسو

 ."راصتنا" لقح يف طفنلا جاتنإ نیسحت يف ھمادختسا ىلإ ةفاضإلاب ،ةدمسألا عناصمو لوناثیملا

 

 ةیبرعلا رصم ةیروھمج 2-10

 قیدـص دوقو هرابتعاب زاغلا مادختـسا يف عـسوتلاب ةئیبلا ىلع ظافحلل ةلودلا ةیجیتارتـسا قیقحت راطإ يف

 زاغلاب لمعلل يجیردتلا لالحإلا ةطخ ينبت يف رارمتـــسالا لالخ نم لئاـــسلا دوقولا داریتـــسا ضفخلو ،ةئیبلل

 كـلذـب لــــصیل ،2018/2019 يلاـملا ماـعلا لالخ ةـبكرم فلأ 32 نم رثكأ لـیوحت مت ،تاـبكرملا يف يعیبطلا

 متی ،ةـبكرم فلأ 276 يلاوح ىلإ 2019 وینوی ةـیاـھن ىتحو طاــــشنلا ءدـب ذـنم ةـلوحملا تاـبكرملا ددـع يلاـمجإ

 يلاوح ىلإ يعیبطلا زاغلا لیصوت ،2018/2019 يلاملا ماعلا دھش امك .ةطحم 187 لالخ نم زاغلاب اھدیوزت
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 ىلإ 2019 وینوی ةیاھن ىتحو طاــشنلا ةیادب ذنم تادحولا ددع يلامجإ عفتریل ،ةدیدج ةینكــس ةدحو فلأ 1230
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 ،ریاربف/طابــــش يف ةیناطیربلا BP ةكرــــش تنلعأ دقف ،زاغلا لوقح ریوطت عیراــــشمب قلعتی امیف امأ
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 ،2017 لیربأ/ناــسین يف جاتنإلا ةطیرخ ىلع تلخد دق )سروتو ،اربیل يلقح( عورــشملل ىلوألا ةلحرملا نأ

 نمو ،"نیفار" لـقح ىوــــس عورــــشملا اذھ يف ىقبتی الو ،مویلا/بـعكم مدق نویلم 700 يلاوح اـھجاـتنإ غلبیو

 .مویلا/بعكم مدق نویلم 200 لدعمب 2019 يراجلا ماعلا ةیاھنب ھلوخد ططخملا

 ىلع "برغ بونج-میطلب " لقح عضو يف ةیناطیربلا BP ةكرش عم ةیلاطیإلا Eni ةكرش تأدب امك 

 ةیفاــضإ رابآ رفح ططخملا نمو ،مویلا/بعكم مدق نویلم 100 لدعمب سطــسغأ/بآ رھــش يف جاتنإلا ةطیرخ

 قاـیــــس يفو .2020 ماع نم لوألا عبرلا لولحب مویلا/بـعكم مدق نویلم 500 ىلإ جاـتنإلاب لوــــصولل لـقحلاب

 ماع ةیاھن جاتنإلا ىلع لخد يذلا قالمعلا "رھظ" لقح نم زاغلا جاتنإ عفرب عارـسإلا يف Eni تحجن ،لـصتم

 يف مویلا/بـعكم مدـق راـیلم 2.7 نم رثكأ ىلإ لــــصو ثـیح ،مویلا/زاـغ بـعكم مدـق نویلم 350 لدـعمب 2017
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 مویلا/بعكم مدق رایلم 7 نم رثكأ ىلإ رــصم يف زاغلا جاتنإ لــصو ،تاروطتلا هذھ ءوــض يفو .2019 ماع

 مایق ىلإ رـصم يف يعیبطلا زاغلا جاتنإ تالدعم عافترا ىدأ دقو .ربمتبـس/لولیأ رھـش يف ھخیرات يف ةرم لوأل

 لظ يذلا ،وكدإ عمجم نم لیـسملا يعیبطلا زاغلا نم تانحـش ةدع لیمحتل تاءاطع حرطب ةیرـصملا تاطلـسلا

 تاءاطعلا ضعب ءاغلإ ىلإ ىدأ ةیملاعلا قاوسألا يف لیسملا يعیبطلا زاغلا راعسأ يندت نأ الإ ،تاونسل فقوتم

 عجارت بـبــــسب مویلا/بـعكم مدـق راـیلم 6 ىلإ ربوتكأ/لوألا نیرــــشت يف جاـتنإلا ضیفخت مت اـمك ،ةـحورطملا
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 لقح ریوطت عورـشم يف ةیناثلا ةلحرملا لامكتـسا نع ،ویلوی/زومت يف طفنلل ةینطولا ةـسـسؤملا تنلعأ

 هذیفنت متیو ةیلاطیإلا Eni ةكرـشو طفنلل ةینطولا ةـسـسؤملا نیب كرتـشم عورـشم وھو ،يرحبلا "مالـسلا رحب"

 نم قباس تقو يف لقحلاب ریخألا لبق ام عساتلا رئبلاب جاتنإلا أدب ثیح .زاغلاو طفنلل "ھتیلم" ةكرش قیرط نع

 مدـق نویلم 995 نم زاـغلا نم لـقحلل ةـیجاـتنإلا ةردـقلا ةداـیز يف ةـیناـثلا ةـلحرملا مھاــــستــــسو .رھــــشلا سفن

 يف زاغلل جتنم لقح ربكأ "مالــسلا رحب "لقح دعیو ،مویلا /بعكم مدق نویلم 1,100 زھانی ام ىلإ مویلا/بعكم

 .ایبیل

 ةلحرملل يبیرجتلا لیغـشتلا براجت يف ءدبلا ،ربوتكأ/لوألا نیرـشت يف "طفنلل ةحاولا " ةكرـش تنلعأ

 يف بعكم مدق نویلم 70 لدعمب ىلوألا ةلحرملا لیغــشت ءاھتنا دعب ،"غرافلا" لقح ریوطت عورــشم نم ةیناثلا

 لـصیل ،مویلا/بعكم مدق نویلم 180 رادقمب لقحلل ةیجاتنإلا ةردقلا عفترتـس ،ةیناثلا ةلحرملا لامكتـسابو .مویلا

 .تافثكملا نم مویلا/لیمرب فلأ 15 ىلإ ةفاــضإلاب ،مویلا/بعكم مدق نویلم 250 ةبارق ىلإ لقحلل يلكلا جاتنإلا

 عناـصم ةیذغتو ،لئاـسلا دوقولابً ایلاح لمعت يتلا ءابرھكلا تاطحم ةیذغت يف لقحلا نم جتنملا زاغلا مدختـسیـسو

 ."راصتنا" لقح يف طفنلا جاتنإ نیسحت يف ھمادختسا ىلإ ةفاضإلاب ،ةدمسألا عناصمو لوناثیملا

 

 ةیبرعلا رصم ةیروھمج 2-10

 قیدـص دوقو هرابتعاب زاغلا مادختـسا يف عـسوتلاب ةئیبلا ىلع ظافحلل ةلودلا ةیجیتارتـسا قیقحت راطإ يف

 زاغلاب لمعلل يجیردتلا لالحإلا ةطخ ينبت يف رارمتـــسالا لالخ نم لئاـــسلا دوقولا داریتـــسا ضفخلو ،ةئیبلل

 كـلذـب لــــصیل ،2018/2019 يلاـملا ماـعلا لالخ ةـبكرم فلأ 32 نم رثكأ لـیوحت مت ،تاـبكرملا يف يعیبطلا

 متی ،ةـبكرم فلأ 276 يلاوح ىلإ 2019 وینوی ةـیاـھن ىتحو طاــــشنلا ءدـب ذـنم ةـلوحملا تاـبكرملا ددـع يلاـمجإ

 يلاوح ىلإ يعیبطلا زاغلا لیصوت ،2018/2019 يلاملا ماعلا دھش امك .ةطحم 187 لالخ نم زاغلاب اھدیوزت
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 ةیناتیروملا ةیمالسإلا ةیروھمجلا 2-13 

 ءاــشنإلاو دیروتلاو ةــسدنھلا دقعب ،سرام/راذآ رھــش يف ةیــسنرفلا Technip FMC ةكرــش تزاف

 )FPSO( ةمئاع نیزختو جاتنإ ةـصنمل ،رالود رایلم 1-0.5 ةمیقب )EPCIC( يبیرجتلا لیغـشتلاو بیكرتلاو

 متی فوـــسو .زاغلا نم بعكم مدق نویلیرت 15 وحن مـــضیو ایناتیروم لحاوـــس ةلابق عقاولا "وتروت" لقح يف

 عقت يتلا ةجتنملا رابآلا نیبً ابیرقت ةفاـسملا فـصتنم يف يراقلا فرجلا ةفاح ىلع ةمئاعلا جاتنإلا ةـصنم ةیـسرت

 يعیبطلا زاغلا جاتنإل ةمئاعلا ةطحملاو ،رتم 2850 اھقمع هایم يف ایناتیروم لحاوــــس ةلابق مك 120 دعب ىلع

 موقتـــس ثیح .رتم 33 اھقمع هایم يف ،لحاـــسلا طخ نم مك 10 دعب ىلع وـــسرتـــس يتلا )FLNG( لیـــسملا

 موقی فوــسو .ةمئاعلا ةلاــسإلا ةطحم ىلإ بیبانأ طخ ربع لئاوــسلا لــصف دعب زاغلا خــضب ةیرحبلا ةــصنملا

 ءاـــشنإلاو دیروتلاو ةـــسدنھلا لامعأب ةیـــسنرفلا Effiage ةكرـــش عم ةیلاطیإلا Saipem ةكرـــش نم فالتئا

 350 ةـمیقب فالتئالا ھـب زاـف دـقع بـجومب كـلذو ،لـحاــــسلا برق ةـعقاولا ةـیرحبلا لـیمحتلا تآــــشنمل بـیكرتلاو

 دق ،ةیناطیربلا BP ةكرـش هدوقت يذلا لقحلا ریوطتل كرتـشملا عورـشملا يف ءاكرـشلا نأ ركذی  .رالود نویلم

 لــــصوتلا دعب كلذو ،2018 ماع ةیاھن عورــــشملا نم ىلوألا ةلحرملا ذیفنتل يئاھنلا رامثتــــسالا رارق اوذختا

 200 ةقاطب جاتنإلا ةطیرخ ىلع رابآ ةعبرأ عــضو ىلإ فدھت يتلاو ،لاغنــسلاو ایناتیروم يتموكح نیب قافتال

 لوألا فــصنلا ةیاھنب لیــسملا يعیبطلا زاغلا نم ةنــسلا/نط نویلم 2.5 جاتنإل رئب لكل مویلا/بعكم مدق نویلم

 ةثالث ذیفنتل ططخت اھنأ ،2019 يراجلا ماعلا نم قباــــس تقو يف ةیناطیربلا  BPتنلعأ امك .2022 ماع نم

 لولحب لیـسملا يعیبطلا زاغلا نم ةنـسلا/نط نویلم 10 ىلإ البقتـسم عورـشملا جاتنإ عفرل ىرخأ ریوطت لحارم

 ةیناطیربلا BP ةكرـــش عمً اماع 20 ھتدم ًادقع Gimi MS ةكرـــش تعقو ،لـــصتم قایـــس يفو .2025 ماع

 تـلــــصح دـقو ،2022 ماـع نم ةـیادـب ھـب لـمعلا أدـبی نأ ىلع ،لـیــــسملا يعیبطلا زاـغلل ةـمئاـعلا ةـطحملا دـیروتل

Gimi MS عورشملا ذیفنتل رالود نویلم 700 ھتمیق لیومت ىلع. 

 يف ةیكیرمألا Kosmos ةكرــشو ةیناطیربلا BP ةكرــش مــضی فالتئالا ققح ،لــصتم قایــس يفو

 مك 125 دعب ىلع "1-اكروأ" مـسا ھیلع قلطأ )C-8( عاطقلا يف زاغلل امخـضً افاـشتكا ،ربوتكأ/لوألا نیرـشت

 ماع لالخ ملاعلا يف ربكألا وھ فاـــشتكالا اذھ نأ دقتعیو .رتم 2510 اھقمع هایم يف ،ایناتیروم لحاوـــس ةلابق

 مـــسا ھیلع قلطأ 2015 ماع رخاوأ زاغلل امخـــضً افاـــشتكا اھیف ققحت نأ قبـــس دق ةقطنملا نأ ركذی .2019

 فاـشتكالا دعب ةقطنملا يف ضرألا نطاب يف زاغلا نوزخمل اھتاریدقت Kosmos ةكرـش تعفر دقو ،"للاریب"

 جاـتنإل ةـمئاـع ةـطحم مــــضی رخآ عورــــشم ذـیفنتل اـیفاـك ھـتربتعا اـم وھو ،بـعكم مدـق نویلیرت 50 ىلإ ریخألا

 .ةنسلا/نط نویلم 10 ةقاطب لیسملا يعیبطلا زاغلا ریدصتو
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 .لیــسملا يــعیبطلا زاــغلاب نفــسلا دــیوزتل يــمیلقإ زــكرم ىــلإ ناــمُع لــیوحت فدــھب ،ةنــسلا/نط نوــیلم

 يــف ةمدختــسملا لیــسملا يــعیبطلا زاــغلا تالیھــستل لــماك فــیرعت دادــعإ دــقعلا يــف لــمعلا قاــطن لمــشیو

 تاكرــشلا ىــلعو ،لیغــشتلاو ءاــشنإلاو دــیروتلاو ةــسدنھلا ةــلحرمل ةیــسفانت ةــصقانم دادــعإو ،عورــشملا

 دــقعلا اذــھ يتأــیو .2020 سراــم/راذأ لوــلحب يــلوألا يــسدنھلا میمــصتلا دادــعإ نــم ءاــھتنالا ةــسفانتملا

 ةكرـــش عـــم 2018 ماـــع فـــصتنم ةـــینامعلا زاـــغلاو طفنـــلا ةرازو اـــھتمربأ يـــتلا مھاـــفتلا ةركذـــمل ًالیـــعفت

Total يــف اھلالغتــساو ،6-عاــطقلا يــف "ىرــبكلا كــیرب" ةــقطنم يــف زاــغلا تافاــشتكا ریوــطتل ةیــسنرفلا 

  .لیسملا يعیبطلا زاغلا دوقوب نفسلا دیوزتل نامع يف يمیلقإ زكرم ةماقإ

 ةیبرغملا ةكلمملا 2-12

 نیبناـجلا ءاـھتنا نع ،ریاـنی/يناـثلا نوناـك يف )NNPC( ةـیریجینلا ةـینطولا طفنلا ةــــســــسؤم تـنلعأ

 5660 لوطب برغملاو اـیریجین نیب زاـغلا لـقنل بـیباـنأ طخ دـمل ىودـج ةــــسارد دادـعإ نم يریجینلاو يبرغملا

 زاغلا طخ عم طبرلل برغملا ىلإ لــصی ىتح ،ایقیرفأ برغ يف ةلود 15 ربع حرتقملا طخلا رمی فوــسو .مك

  .ابوروأ ىلإ زاغلا ریدصتل يبوروألا يبراغملا

 يف "ةراردـنت" لـقح ریوطت عورــــشم ىلع ةـمئاـقلا ةـیناـطیربلا Sound Energy ةـكرــــش تـنلعأ

 عورشملا فدھی .2019 يراجلا ماعلا ةیاھنب عورشملا يف يئاھنلا رامثتسالا رارق ذاختا اھمزع نع ،ویام/رایأ

 قرــــش لامــــش يف رئازجلا عم دودحلا نم برقلاب عقاولا لقحلا نم مویلا/بعكم مدق نویلم 60 وحن جاتنإ ىلإ

 مك 120 لوطو ةصوب 20 رطقب بیبانأ طخو ،زاغلا ةجلاعمل ةطحم ءاشنإ عورشملا نمضتی فوسو .برغملا

 ربع اینابــــسإ ىلإ رئازجلا نم زاغلا ریدــــصت يف مدختــــسی يذلا "يبوروألا يبراغملا" زاغلا طخ عم ھطبرل

 .ةیبوروألا قاوسألا يف يبرغملا زاغلا قیوستل كلذو ،برغملا

 يتلا ىودجلا ةــسارد جئاتن نع وینوی/ناریزح يف ةیناطیربلا Chariot Oil & Gas ةكرــش تفــشك

 تلــصوت ثیح .ةیبرغملا لحاوــسلا ةلابق سوــسكیل عاطقلا يف "Anchois-اوــشنأ" لقح ریوطت لوح اھتدعأ

 ةلحرم ىلع ریوطتلا ةیلمع ذیفنت ةیناكمإ عم ،ةیداـصتقالاو ةینفلا ةیحانلا نم لقحلا ریوطت ةیناكمإ ىلإ ةـساردلا

 ،رحبلا حطــــس تـحت راـبآ سوؤر بـیكرت :لـقحلا ریوطتب صاـخلا حرتقملا نمــــضتیو .لـحارم ةدـع وأ ةدـحاو

 يتلاو ،ربلا ىلع ةیزكرم ةجلاعم ةطحم ىلإ زاغلا لقنل رحبلا حطـس تحت عمجم ةطـساوب اھنم جاتنإلا عیمجتو

 دقو ."يبوروألا يبراغملا" زاغلا طخ عم لــصتی بیبانأ طخ يف جلاعملا زاغلا خــض مث ،زاغلا ةجلاعمب موقتــس

 .2020 ماع لالخ يمییقتلا رفحلل جمانرب ذیفنت يف أدبتس اھنأ ةكرشلا تحضوأ
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 ةیناتیروملا ةیمالسإلا ةیروھمجلا 2-13 

 ءاــشنإلاو دیروتلاو ةــسدنھلا دقعب ،سرام/راذآ رھــش يف ةیــسنرفلا Technip FMC ةكرــش تزاف

 )FPSO( ةمئاع نیزختو جاتنإ ةـصنمل ،رالود رایلم 1-0.5 ةمیقب )EPCIC( يبیرجتلا لیغـشتلاو بیكرتلاو

 متی فوـــسو .زاغلا نم بعكم مدق نویلیرت 15 وحن مـــضیو ایناتیروم لحاوـــس ةلابق عقاولا "وتروت" لقح يف

 عقت يتلا ةجتنملا رابآلا نیبً ابیرقت ةفاـسملا فـصتنم يف يراقلا فرجلا ةفاح ىلع ةمئاعلا جاتنإلا ةـصنم ةیـسرت

 يعیبطلا زاغلا جاتنإل ةمئاعلا ةطحملاو ،رتم 2850 اھقمع هایم يف ایناتیروم لحاوــــس ةلابق مك 120 دعب ىلع

 موقتـــس ثیح .رتم 33 اھقمع هایم يف ،لحاـــسلا طخ نم مك 10 دعب ىلع وـــسرتـــس يتلا )FLNG( لیـــسملا

 موقی فوــسو .ةمئاعلا ةلاــسإلا ةطحم ىلإ بیبانأ طخ ربع لئاوــسلا لــصف دعب زاغلا خــضب ةیرحبلا ةــصنملا

 ءاـــشنإلاو دیروتلاو ةـــسدنھلا لامعأب ةیـــسنرفلا Effiage ةكرـــش عم ةیلاطیإلا Saipem ةكرـــش نم فالتئا

 350 ةـمیقب فالتئالا ھـب زاـف دـقع بـجومب كـلذو ،لـحاــــسلا برق ةـعقاولا ةـیرحبلا لـیمحتلا تآــــشنمل بـیكرتلاو

 دق ،ةیناطیربلا BP ةكرـش هدوقت يذلا لقحلا ریوطتل كرتـشملا عورـشملا يف ءاكرـشلا نأ ركذی  .رالود نویلم

 لــــصوتلا دعب كلذو ،2018 ماع ةیاھن عورــــشملا نم ىلوألا ةلحرملا ذیفنتل يئاھنلا رامثتــــسالا رارق اوذختا

 200 ةقاطب جاتنإلا ةطیرخ ىلع رابآ ةعبرأ عــضو ىلإ فدھت يتلاو ،لاغنــسلاو ایناتیروم يتموكح نیب قافتال

 لوألا فــصنلا ةیاھنب لیــسملا يعیبطلا زاغلا نم ةنــسلا/نط نویلم 2.5 جاتنإل رئب لكل مویلا/بعكم مدق نویلم

 ةثالث ذیفنتل ططخت اھنأ ،2019 يراجلا ماعلا نم قباــــس تقو يف ةیناطیربلا  BPتنلعأ امك .2022 ماع نم

 لولحب لیـسملا يعیبطلا زاغلا نم ةنـسلا/نط نویلم 10 ىلإ البقتـسم عورـشملا جاتنإ عفرل ىرخأ ریوطت لحارم

 ةیناطیربلا BP ةكرـــش عمً اماع 20 ھتدم ًادقع Gimi MS ةكرـــش تعقو ،لـــصتم قایـــس يفو .2025 ماع

 تـلــــصح دـقو ،2022 ماـع نم ةـیادـب ھـب لـمعلا أدـبی نأ ىلع ،لـیــــسملا يعیبطلا زاـغلل ةـمئاـعلا ةـطحملا دـیروتل

Gimi MS عورشملا ذیفنتل رالود نویلم 700 ھتمیق لیومت ىلع. 

 يف ةیكیرمألا Kosmos ةكرــشو ةیناطیربلا BP ةكرــش مــضی فالتئالا ققح ،لــصتم قایــس يفو

 مك 125 دعب ىلع "1-اكروأ" مـسا ھیلع قلطأ )C-8( عاطقلا يف زاغلل امخـضً افاـشتكا ،ربوتكأ/لوألا نیرـشت

 ماع لالخ ملاعلا يف ربكألا وھ فاـــشتكالا اذھ نأ دقتعیو .رتم 2510 اھقمع هایم يف ،ایناتیروم لحاوـــس ةلابق

 مـــسا ھیلع قلطأ 2015 ماع رخاوأ زاغلل امخـــضً افاـــشتكا اھیف ققحت نأ قبـــس دق ةقطنملا نأ ركذی .2019

 فاـشتكالا دعب ةقطنملا يف ضرألا نطاب يف زاغلا نوزخمل اھتاریدقت Kosmos ةكرـش تعفر دقو ،"للاریب"

 جاـتنإل ةـمئاـع ةـطحم مــــضی رخآ عورــــشم ذـیفنتل اـیفاـك ھـتربتعا اـم وھو ،بـعكم مدـق نویلیرت 50 ىلإ ریخألا

 .ةنسلا/نط نویلم 10 ةقاطب لیسملا يعیبطلا زاغلا ریدصتو
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 .لیــسملا يــعیبطلا زاــغلاب نفــسلا دــیوزتل يــمیلقإ زــكرم ىــلإ ناــمُع لــیوحت فدــھب ،ةنــسلا/نط نوــیلم

 يــف ةمدختــسملا لیــسملا يــعیبطلا زاــغلا تالیھــستل لــماك فــیرعت دادــعإ دــقعلا يــف لــمعلا قاــطن لمــشیو

 تاكرــشلا ىــلعو ،لیغــشتلاو ءاــشنإلاو دــیروتلاو ةــسدنھلا ةــلحرمل ةیــسفانت ةــصقانم دادــعإو ،عورــشملا

 دــقعلا اذــھ يتأــیو .2020 سراــم/راذأ لوــلحب يــلوألا يــسدنھلا میمــصتلا دادــعإ نــم ءاــھتنالا ةــسفانتملا

 ةكرـــش عـــم 2018 ماـــع فـــصتنم ةـــینامعلا زاـــغلاو طفنـــلا ةرازو اـــھتمربأ يـــتلا مھاـــفتلا ةركذـــمل ًالیـــعفت

Total يــف اھلالغتــساو ،6-عاــطقلا يــف "ىرــبكلا كــیرب" ةــقطنم يــف زاــغلا تافاــشتكا ریوــطتل ةیــسنرفلا 

  .لیسملا يعیبطلا زاغلا دوقوب نفسلا دیوزتل نامع يف يمیلقإ زكرم ةماقإ

 ةیبرغملا ةكلمملا 2-12

 نیبناـجلا ءاـھتنا نع ،ریاـنی/يناـثلا نوناـك يف )NNPC( ةـیریجینلا ةـینطولا طفنلا ةــــســــسؤم تـنلعأ

 5660 لوطب برغملاو اـیریجین نیب زاـغلا لـقنل بـیباـنأ طخ دـمل ىودـج ةــــسارد دادـعإ نم يریجینلاو يبرغملا

 زاغلا طخ عم طبرلل برغملا ىلإ لــصی ىتح ،ایقیرفأ برغ يف ةلود 15 ربع حرتقملا طخلا رمی فوــسو .مك

  .ابوروأ ىلإ زاغلا ریدصتل يبوروألا يبراغملا

 يف "ةراردـنت" لـقح ریوطت عورــــشم ىلع ةـمئاـقلا ةـیناـطیربلا Sound Energy ةـكرــــش تـنلعأ

 عورشملا فدھی .2019 يراجلا ماعلا ةیاھنب عورشملا يف يئاھنلا رامثتسالا رارق ذاختا اھمزع نع ،ویام/رایأ

 قرــــش لامــــش يف رئازجلا عم دودحلا نم برقلاب عقاولا لقحلا نم مویلا/بعكم مدق نویلم 60 وحن جاتنإ ىلإ

 مك 120 لوطو ةصوب 20 رطقب بیبانأ طخو ،زاغلا ةجلاعمل ةطحم ءاشنإ عورشملا نمضتی فوسو .برغملا

 ربع اینابــــسإ ىلإ رئازجلا نم زاغلا ریدــــصت يف مدختــــسی يذلا "يبوروألا يبراغملا" زاغلا طخ عم ھطبرل

 .ةیبوروألا قاوسألا يف يبرغملا زاغلا قیوستل كلذو ،برغملا

 يتلا ىودجلا ةــسارد جئاتن نع وینوی/ناریزح يف ةیناطیربلا Chariot Oil & Gas ةكرــش تفــشك

 تلــصوت ثیح .ةیبرغملا لحاوــسلا ةلابق سوــسكیل عاطقلا يف "Anchois-اوــشنأ" لقح ریوطت لوح اھتدعأ

 ةلحرم ىلع ریوطتلا ةیلمع ذیفنت ةیناكمإ عم ،ةیداـصتقالاو ةینفلا ةیحانلا نم لقحلا ریوطت ةیناكمإ ىلإ ةـساردلا

 ،رحبلا حطــــس تـحت راـبآ سوؤر بـیكرت :لـقحلا ریوطتب صاـخلا حرتقملا نمــــضتیو .لـحارم ةدـع وأ ةدـحاو

 يتلاو ،ربلا ىلع ةیزكرم ةجلاعم ةطحم ىلإ زاغلا لقنل رحبلا حطـس تحت عمجم ةطـساوب اھنم جاتنإلا عیمجتو

 دقو ."يبوروألا يبراغملا" زاغلا طخ عم لــصتی بیبانأ طخ يف جلاعملا زاغلا خــض مث ،زاغلا ةجلاعمب موقتــس

 .2020 ماع لالخ يمییقتلا رفحلل جمانرب ذیفنت يف أدبتس اھنأ ةكرشلا تحضوأ
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الفصل األول
مجلس الوزراء والمكتب التنفيذي

أوال: مجلس الوزراء
عقد مجلس وزراء منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول اجتماعه الثاني بعد 
المائة على مستوى مندوبي معالي الوزراء بدولة الكويت بتاريخ 22 شعبان 1440 
هجرية الموافق 27 نيسان/أبريل 2019 ميالدية، برئاسة سعادة فيحان محمد الفيحاني، 
ممثل مملكة البحرين في المكتب التنفيذي، كما عقد المجلس اجتماعه الثالث بعد المائة 
بدولة الكويت بتاريخ 25 ربيع اآلخر 1441 هجرية الموافق 22 كانون األول/ديسمبر 
2019 ميالدية، برئاسة معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفة، وزير النفط 

في مملكة البحرين، التي كانت لها رئاسة الدورة لعام 2019. 

وفيما يتعلق بالقرارات التي اتخذها المجلس لهذا العام، يمكن الرجوع إلى البيانين 
الصحفيين الصادرين عن اجتماعي المجلس الملحقين بهذا التقرير.

ثانيا: المكتب التنفيذي
اجتماعه  للبترول  المصدرة  العربية  األقطار  لمنظمة  التنفيذي  المكتب  عقد   
1440 هجرية  شعبان  و21   20 بتاريخ  الكويت  بدولة  المائة  بعـد  والخمسين  الثالث 
الموافق 25 و26 نيسان/أبريل 2019 ميالدية، إلعداد جدول أعمال االجتماع الثاني 
بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة )على مستوى المندوبين(، كما عقد اجتماعه الرابع 
والخمسين بعد المائة بدولة الكويت بتاريخ 20 و21 صفر 1441 هجرية الموافق 19 
و20 تشرين األول/أكتوبر 2019 ميالدية، وذلك للنظر في ميزانيتي كل من األمانة 
إلى االجتماع  بشأنها  المناسبة  التوصيات  2020 ورفع  لعام  القضائية  العامة والهيئة 
الثالث بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة. كما عقد اجتماعه الخامس والخمسين بعد 
19 و20  الموافق  1441 هجرية  22 و23 ربيع اآلخر  بتاريخ  الكويت  المائة بدولة 
وزراء  مجلس  أعمال  جدول  إلعداد  وذلك  ميالدية،   2019 األول/ديسمبر  كانون 

المنظمة في اجتماعه الثالث بعد المائة المشار إليه أعاله.
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الفصل الثاني
األمانــــــة العامــــــــة

أوالً: الدراسات والتقارير

1- دراسات قدمت للمجلس الوزاري

1- » تطور استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت وآفاقه المستقبلية«.
يهدف الجزء األول من الدراسة إلى تحليل اتجاهات وأنماط استهالك مصادر 
الطاقة المختلفة في دولة الكويت خالل الفترة 1980-2018، وتطور مزيج الطاقة، 
ويتناول  االستهالك.  مستويات  على  المؤثرة  الرئيسية  والعوامل  استهالكها،  وكثافة 
عام  حتى  المختلفة  الطاقة  لمصادر  االستهالك  توقعات  تقدير  منها  الثاني  الجزء 
2040في دولة الكويت من خالل بناء نماذج اقتصادية وتقدير دالة استهالك مصادر 
نوعية  ومع  الكويت  دولة  في  الطاقة  أوضاع  مع  تتالءم  منهجية  أسس  الطاقة على 
البيانات المتوفرة. كما تم في من الجزء الثاني من الدراسة، استعراض النتائج النهائية 

للتوقعات المستقبلية المتعلقة بإجمالي استهالك الطاقة األولية في دولة الكويت.

وآفاقه  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  األولية  الطاقة  استهالك  »تطور   -2
المستقبلية«.

يهدف الجزء األول من الدراسة إلى تحليل اتجاهات وأنماط استهالك مصادر 
الطاقة المختلفة في دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة  )1995 – 2019(، 
وتطور مزيج الطاقة، وكثافة استهالكها، والعوامل الرئيسية المؤثرة على مستويات 
الطاقة  لمصادر  االستهالك  توقعات  تقدير  منها  الثاني  الجزء  ويتناول  االستهالك. 
من  الثالث  الجزء  ويغطي   .2040 عام  حتى  العربية  اإلمارات  دولة  في  المختلفة 
الدراسة منهجية إعداد التوقعات المستقبلية الستهالك مصادر الطاقة، كما تم التطرق 
إلى الفرضيات األساسية الخاصة بسيناريوهات التوقعات المستقبلية األربع الرئيسية، 
المنخفض،  النمو  وسيناريو  المرتفع،  النمو  وسيناريو  المرجعي  السيناريو  وهي 
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وسيناريو سياسة األهداف الوطنية في مجال الطاقات المتجددة.  وأخيرا تم استعراض 
النتائج النهائية للتوقعات المستقبلية المتعلقة بإجمالي استهالك الطاقة األولية في دولة 
اإلمارات العربية، ومصادرها الرئيسية المتمثلة في النفط والغاز الطبيعي والطاقات 

المتجددة والطاقة النووية بحسب السيناريوهات األربع سالفة الذكر. 

منظمة  في  األعضاء  بالدول  استخدامها  كفاءة  ورفع  الطاقة  استهالك  »ترشيد   -3
أوابك: الفرص والتحديات«.

االستخدام  كفاءة  لتحسين  المتاحة  اإلمكانات  في  النظر  إلى  الدراسة  تهدف 
من  جملة  وتقديم  جهة،  من  أوابك  منظمة  في  األعضاء  الدول  في  للطاقة  النهائي 
التوصيات الكفيلة برفع كفاءة الطاقة من جهة أخرى.  وقد تم تغطية موضوع الدراسة 
استهالك  ترشيد  لمفهوم  تعريفا  األول  المحور  يقدم  رئيسية.  محاور  ستة  من خالل 
الطاقة ورفع كفاءة استخدامها والمكاسب الناجمة عنه. ويستعرض المحور الثاني أهم 
التطورات في المؤشرات االقتصادية الرئيسية بالدول األعضاء خالل الفترة )1980-
بالدول  الطاقة  استهالك  في  التطورات  إلى  الثالث  المحور  يتطرق  بينما   ،)2018
األعضاء خالل الفترة )1980-2018(. أما المحور الرابع فيتناول التوزيع القطاعي 
إلجمالي االستهالك النهائي للطاقة. وخصص المحور الخامس للتطورالحاصل في 
المؤشرات الرئيسية لكفاءة استهالك الطاقة بالدول األعضاء. ويشير المحور السادس 

إلى بيان الفرص المتاحة لتحسين كفاءة استهالك الطاقة.

4- »واقع وآفاق الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة العالمي واالنعكاسات المحتملة 
على الصناعة النفطية«.

تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على التوقعات المتعلقة بالطلب العالمي على 
مصادر الطاقة المختلفة وبخاصة الطاقات المتجددة خالل الفترة )2017 – 2040( 
المحتملة  االنعكاسات  للتعرف على  المختلفة، وذلك  التوقعات  بحسب سيناريوهات 
على الطلب العالمي على الوقود األحفوري وعلى السوق النفطية بشكل عام، ونفط 
الدول األعضاء في منظمة أوابك بشكل خاص. وقد خصص الجزء األول من الدراسة 
للتعريف بأنواع الطاقات المتجددة، وتم خالل الجزء الثاني استعراض التطورات التي 
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شهدها الطلب العالمي على الطاقة خالل الفترة )2017 – 2040(، وكرس الجزء 
الثالث لتحليل سيناريوهات التوقعات المختلفة المتعلقة بالطلب على مصادر الطاقة 
األولية وفق المجموعات الدولية، كما تم التركيز على معرفة مزيج الوقود المتوقع 
المحتملة  االنعكاسات  الرابع  الجزء  تناول  وقد  الكهربائية.  الطاقة  توليد  قطاع  في 
لتبني سيناريو التنمية المستدامة على االمدادات النفطية وتجارة النفط الخام من الدول 
األعضاء من  بالدول  النفط  قطاع  في  واالستثمارات  أوابك من جهة،  في  األعضاء 
ناحية أخرى.وتطرق الجزء الخامس واألخير من الدراسة إلى وفرة مصادر الطاقات 

المتجددة وإستغاللها في الدول األعضاء بشكل خاص والدول العربية بشكل عام.

5- دراســـة بعنـــوان »دور االســـتثمار المحســـن للنفط فـــي تطويـــر االحتياطيات 
لهيدروكربونية« ا

تهدف الدراسة إلى توضيح أهمية دور عمليات االستخالص المحسن في رفد 
اإلنتاج العالمي بكميات إضافية من النفط، وتشير ضمنيا إلى التطورات التكنولوجية 

التي ساهمت وتساهم في دفع عجلة االستخالص المحسن قدما نحو األمام. 

االستخالص  تقنيات  تستخدم  األمثلة عن حقول  من  العديد  الدراسة  تضمنت 
المحسن للنفط لتوضيح كل ما من شأنه تعزيز إنتاج النفط بعد أن تعجز القوى الطبيعية 
الفصل  تناول  الدراسة من فصلين،  تتكون  ذلك.   المكمن عن  في  الطبقي(  )الضغط 
األول، تعريف االحتياطيات والمصادر وتصنيفاتها المختلفة، كما تناول موضوع ذروة 
الثاني، فتضمن  التي وجهت لفرضية هوبرت.  أما الفصل  النفط، واالنتقادات  إنتاج 
الحديث عن تقنيات االستخالص المحسن للنفط وتقديم شرح موجز عن أكثرها شيوعا، 
وبيان دورها في تطوير االحتياطيات من خالل حاالت دراسية وأمثلة توضيحية من 

مختلف دول العالم. 

تقنيات  الدراسة بعض االستنتاجات، ومن أهمها أن  الختام استعرضت  وفي 
االستخالص البترولي المحسن قد تكون السبب في إنتاج 50% من كميات النفط التي 
تقنيات  من  العديد  أن  من  الرغم  وأنه على  القادمة،  عاما   25 العالم خالل  سيضخها 
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االستخالص المحسن باتت ناضجة فنياً واقتصادياً، إال أن الباب ال يزال مفتوحا أمام 
البحث والتطوير. 

6- دراســـة بعنـــوان »تقنيـــات معالجـــة ميـــاه الصـــرف الصناعي لمشـــروعات 
البتروكيماويـــات« 

معالجة  عمليات  في  والمستخدمة  المختلفة  الطرق  تقييم  إلى  الدراسة  تهدف 
مياه الصرف الصناعي الناتجة من صناعة البتروكيماويات، وإعادة استخدامها مره 

أخرى، بهدف الحد من التلوث، وتحسين البيئة.

تضمنـت الدراسـة تحديـد أنواع الملوثات المختلفة فـي مياه الصرف الصناعي 
وطـرق،  البتروكيماويـات،  فـي صناعـة  اإلنتاجيـة  الوحـدات  مختلـف  عـن  الناتجـة 
وأسـاليب، ومسـتويات، وتقنيـات المعالجـة التقليديـة والحديثـة المسـتخدمة. حيـث تعـد 
العمليـات  مـن  العديـد  وتشـمل  ومتكاملـة  معقـدة،  البتروكيماويـات صناعـة  صناعـة 
الصناعيـة، والمنتجـات، وتسـتخدم فيهـا أنـواع مختلفـة مـن المـواد األوليـة )اللقائـم(، 
والعوامـل الحفـازة، واإلضافـات، والكيماويـات، وتتـم هـذه العمليـات فـي بيئـة شـديدة 
الخطـورة. تتكـون الدراسـة مـن ثالثـة فصـول، تنـاول الفصـل األول تعريـف مفهـوم 
البتروكيماويـات، وتصنيفهـا طبقـاً  فـي صناعـة  الميـاه  واسـتخدامات  الميـاه،  جـودة 
السـتخداماتها النهائيـة، كمـا تطـرق لبعـض المفاهيـم الهامـة فيمـا يتعلـق باسـتخدامات 
الميـاه فـي العمليـات الصناعيـة. وتنـاول الفصـل الثانـي اسـتعراض أنـواع الملوثـات 
ومسـتويات،  وأسـاليب،  وطـرق،  البتروكيماويـات،  عـن صناعـة  الناتجـة  المختلفـة 
وتقنيـات معالجـة ميـاه الصـرف الصناعي التقليديـة والحديثة المسـتخدمة.  بينما تناول 
الفصـل الثالـث تسـليط الضوء على بعـض النماذج الناجحة ودراسـات حاالت اعتمدت 
فـي معالجـة ميـاه الصـرف الصناعـي بهـا علـى تطبيـق التقنيـات الحديثـة، وخاصـةً 
تقنيـات التدويـر الكامـل للميـاه والـذي أصبـح شـائعا حديثاً، وذلـك بهدف إبـراز الفوائد 
البيئيـة واالقتصاديـة الناجمـة عـن تطبيـق تلـك االسـتراتيجيات الناجحـة فـي صناعـة 

البتروكيماويـات، والصناعـات البتروليـة الالحقـة. 
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7- دراســـة بعنوان » ترشـــيد اســـتهالك الطاقة وتحســـين كفاءة اســـتخدامها في 
صناعـــة تكرير النفـــط في الـــدول العربية«  

الطاقة  استهالك  ترشيد  إجراءات  تطبيق  أهمية  إبراز  إلى  الدراسة  تهدف 
وتحسين  المصفاة  ربحية  هامش  على  ذلك  وانعكاس  استخدامها،  كفاءة  وتحسين 
الطاقة في  الدراسة واقع كفاءة  البيئية. كما تستعرض  التشريعات  التزامها بمتطلبات 
مصافي تكرير النفط في الدول العربية، مقارنة بالمعايير العالمية، مع االشارة إلى أهم 
الخطط المستقبلية لتطوير أداء هذه المصافي وترشيد استهالك الطاقة وتحسين كفاءة 
استخدامها. بينت الدراسة بعض األمثلة والتجارب العملية التي نفذتها بعض مصافي 
تكرير النفط العربية والعالمية التي تبين أهمية تطبيق إجراءات ترشيد استهالك الطاقة 

وتحسين كفاءة استخدامها. 

تضمنت الدراسة أربعة فصول حيث تطرق الفصل األول إلى أنواع ومصادر 
الطاقة المستهلكة في مصافي   تكرير النفط، والعوامل المؤثرة في كفاءة استخدامها، 
وأهمية تطبيق برامج تحسين الكفاءة في صناعة تكرير النفط.  بينما خصص الفصل 
الثاني الستعراض فرص ترشيد استهالك الطاقة في صناعة تكرير النفط.  كما تناول 
الفصل الثالث نظام إدارة الطاقة في صناعة تكرير النفط.  بينما تناول الفصل الرابع 
واقع استهالك الطاقة، وإجراءات تحسينها في مصافي النفط العربية. واختتمت الدراسة 
باستنتاج عدد من التوصيات التي تساعد مصافي النفط في الدول العربية على تنفيذ 

برامج تحسين كفاءة الطاقة بأقل التكاليف الممكنة.  

8- دراسة بعنوان » الحقول الرقمية« 
تناولت هذه الدراسة المفهوم العام للحقول الرقمية ومدى الحاجة لها، وبينت 
أن تقنيات الحلول الذكية )الرقمية( لحقول النفط تتضمن خمسة عناصر رئيسية هي: 
في  التحتية  البنى  مع  بالعالقة  البيانات  )2(إدارة  بها،  والتحكم  البيانات  تجميع   )1(
الحقول، )3(األنظمة المتكاملة والتطبيقات البرمجية، )4(نمذجة سير العمل ككٍل، )5(

التعاون بين الطواقم الحقلية وتلك العاملة في المكاتب.
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قسمت الدراسة إلى ثالثة فصول، حيث اهتم الفصل األول بتعريف الحقول 
الرقمية وتقديم لمحة تاريخية عنها غطت مرحلة ما قبل الثمانينيات وصوالً إلى الوقت 
الراهن. ونظر الفصل الثاني في مدى الحاجة للحقول الرقمية وأهميتها من وجهة نظر 
الصناعة البترولية. كما تناول أهم التحديات التي تواجه الحقول الرقمية، وبحث في 
موضوع بيئة العمل التعاونية، والتعاون بين الشركات البترولية وشركات البرمجيات، 
وذلك للوصول إلى إيضاح مفهوم الثورة الصناعية الرابعة ودورها في سلسلة القيمة، 
وخلص إلى بيان أسس التطبيق المرحلي لتقنيات الحقول الرقمية. وجرى من خالله 
إيضاح أن الحقول الرقمية ليست مجرد مفهوم بسيط، فتكاليفها توحي بأن تطبيق هذا 
المفهوم لن يكون بديالً عن الخبرة. ثم تناول الفصل الثالث عدة تجارب عربية وعالمية 
في مجال تطبيق تقنية الحقول الرقمية، في مسعى لتوضيح صورة هذه التقنية. وبين 
أن تبني تقنيات الحقول الرقمية يساهم في انخفاض تكاليف التشغيل، ووضع الحقول 
على اإلنتاج بشكل مبكر، ويساهم في رفع معدل اإلنتاج ورفع معامل االستخالص، 
عالوة على تخفيض رأس المال الالزم لعمليات التطوير، وتخفيض تكاليف عمليات 

هجر الحقول.

9- دراســـة بعنوان: » طفرة إنتـــاج الغاز الطبيعي من مصادره غيـــر التقليدية في 
الواليات المتحدة وانعكاســـاتها على الســـوق العالمي للغاز الطبيعي المسال«.

تهدف الدراســـة إلى اســـتعراض تطـــورات صناعة الغـــاز الطبيعي فـــي الواليات 
المتحـــدة األمريكية فـــي العقد األخيـــر، وتجربتها الفريدة في تطويـــر مصادر الغاز 
غير التقليدية، وباألخص مصادر الســـجيل باســـتخدام تقنيـــات الحفر األفقي الموجه، 
والتشـــقيق الهيدروليكي، وما أســـفرت عنه مـــن تداعيات، أبرزهـــا تحول الواليات 
المتحـــدة من مســـتورد صاف إلى مصدر صـــاف للغاز الطبيعي، وتدشـــينها مرحلة 
جديـــدة في تاريخها بتنفيذ مشـــاريع ضخمة لتصدير الغاز الطبيعي المســـال، وتأثير 

العالمي.  الســـوق  المشاريع على  تلك 
جاءت هذه الدراسة في ثالثة فصول، تناول الفصل األول أنواع مصادر الغاز 
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غير التقليدية، وتوزيعها عالمياً باإلضافة إلى حجم تلك المصادر القابل فنياً لالستخراج.  
كما استعرض التقنيات المستخدمة في تطوير المصادر غير التقليدية مثل الحفر األفقي 
الموجه والتشقيق الهيدروليكي. بينما تناول الفصل الثاني الطفرة غير المسبوقة التي 
التقليدية  غير  المصادر  من  الطبيعي  الغاز  إنتاج  مجال  في  المتحدة  الواليات  حققتها 
وباألخص مصادر غاز السجيل )الصخري( والعوامل التي مكنت الواليات المتحدة 
من تحقيق تلك الطفرة. أما الفصل الثالث، فتناول المشهد الراهن لمشاريع تصدير الغاز 
الجاري  والمشاريع  التشغيل  حيز  دخلت  التي  المتحدة  الواليات  في  المسال  الطبيعي 
السوق  االنعكاسات على  إلى  المقترحة. كما تطرق  المشاريع  إلى  باإلضافة  تنفيذها، 
العالمي للغاز الطبيعي المسال بعد دخول الواليات المتحدة ضمن مجموعة كبار الدول 

المصدرة له.  واختتمت الدراسة ببعض االستنتاجات.  

10- دراسة بعنوان: »صناعة تكرير النفط في العالم« 
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهم المالمح التي مرت بها صناعة 
تكرير النفط، والصعوبات التي اعترضت مسيرتها في مناطق العالم الرئيسية. جاءت 
بها صناعة  التي مرت  المالمح  أهم  األول  الفصل  تناول  الدراسة في تسعة فصول، 
تكرير النفط على مستوى العالم، والصعوبات التي اعترضت مسيرتها منذ انطالقها. 
بينما تناول الفصل الثاني صناعة تكرير النفط في العالم: الحاضر والمستقبل والوضع 
لمصافي  المالكة  الشركات  وأهم  المصافي،  وعدد  التكريرية،  الطاقة  لتوزع  الحالي 

النفط، مع اإلشارة الى التحديات التي تواجه صناعة التكرير وانعكاساتها.   

مناطق  في  النفط  تكرير  صناعة  تطورات  الفصول  باقي  استعرضت  بينما 
العالم المختلفة، حيث تناولت تنفيذ العديد من مشاريع إنشاء المصافي الجديدة وتطوير 
بعض  على  الضوء  سلطت  كما  الماضية.  الخمس  السنوات  خالل  القائمة  المصافي 
والحلول  المناطق  تلك  في  التكرير  صناعة  تعترض  التي  والمشكالت  الصعوبات 

المتخذة لتذليلها.  
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ثانيًا: األوراق

1-  ورقة بعنوان » االتجاهات الحالية والمستقبلية لإلنتاج المستدام للغاز الطبيعي 
والغاز الطبيعي المسال في الدول العربية« 

 – المتحدة  باألمم  الغاز  لمجموعة خبراء  السادسة  الدورة  إلى  الورقة  قدمت 
اللجنة االقتصادية ألوروبا في مدينة جنيف، سويسرا في الفترة 25-27 آذار/ مارس 

  .2019

تناولت الورقة مؤشرات صناعة الغاز الطبيعي في الدول العربية، واالتجاهات 
الحالية والمستقبلية لتحقيق اإلنتاج المستدام للغاز الطبيعي )والغاز الطبيعي المسال(. 

كما استعرضت الورقة أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية كاستمرار 
تنامي الطلب على الغاز بمعدالت مرتفعة تخطت نمو اإلنتاج في السنوات األخيرة، 
األمر الذي كان له بالغ األثر في تراجع )صافي( صادرات المنطقة من الغاز، ولذا 
اتجه عدد من الدول العربية )المصدرة وغير المصدرة للغاز( نحو استغالل مصادر 
غير  الغاز  كمصادر  االهتمام«  »بؤرة  عن  بعيدة  ظلت  التي  الطبيعي  للغاز  أخرى 

التقليدية، ومكامن غاز القبعات، ومكامن الغاز الحامضي.

الطبيعي  للغاز  العالمي  للسوق  المستقبلية  التوقعات  إلى  الورقة  تطرقت  كما 
المسال، والذي يشهد طفرة في الوقت الراهن في اإلمدادات، إال أنه من المتوقع أن 
يشهد السوق العالمي بداية من عام 2023 شحاً في المعروض بسبب استمرار تنامي 
الطلب وتراجع اإلنتاج من المحطات العاملة بسبب نضوب اآلبار المغذية لها. وهو 

األمر الذي يتطلب ضرورة البدء في تنفيذ مشاريع جديدة لسد الفجوة المتوقعة.

ويتوقع أن تساهم الطاقات اإلضافية في تلبية النمو المتوقع على الغاز الطبيعي 
المسال في األسواق العالمية وباألخص السوق األوروبي الذي يعتمد في الوقت الراهن 

بشكل كبير على إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الدول العربية. 
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احتياجات  تلبية  في  العربية  للمنطقة  والمستقبلي  الحالي  »الدور  بعنوان  ورقة   -2
أوروبا من الغاز«  

قدمت الورقة إلى االجتماع العلمي الدولي الـ 34 للمتخصصين في الغاز الذي 
انعقد في مدينة أوباتيا، كرواتيا خالل الفترة 8-10 أيار/مايو 2019. 

الدول  في  الطبيعي  الغاز  صناعة  تطورات  استعراض  إلى  الورقة  تهدف 
للغاز  المصدرة  العربية  الدول  به بعض  تقوم  تزال  قامت وال  الذي  العربية، والدور 
في تلبية احتياجات أوروبا من الغاز. وتطرقت إلى أبرز التطورات الحالية والمتوقعة 
مستقبالً في السوق األوروبي وما لذلك من تداعيات على المنطقة، وأبرزها أمكانية 

لعب دوراً أكبر في تأمين احتياجات أوروبا المستقبلية من الغاز.

أشارت الورقة إلى أن المنطقة العربية شهدت طفرة غير مسبوقة في إنتاج 
للغاز، كما  المنتجة  المناطق  أكبر  كأحد  تبوء مكانة متقدمة عالمياً  الغاز، مكنتها من 
تشير الورقة أنه وبالرغم من تنامي الطلب على الغاز داخل المنطقة العربية، فإنها تعد 
مصدر صاف للغاز. بينما تعد أوروبا التي تشهد تراجعا حاداً في إنتاج الغاز داخليا 
مستورد صاف للغاز، وهو األمر الذي أسس لعالقة اقتصادية راسخة بين المنطقتين 

من خالل تجارة الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال.

للغاز  مصدرين  أكبر  ثاني  تعتبران  وليبيا  الجزائر  أن  الورقة  وأوضحت 
الطبيعي  للغاز  بالنسبة  أما  روسيا.  أوروبا خلف  إلى  األنابيب  عبر خطوط  الطبيعي 
المسال، فتتصدر دولة قطر قائمة الدول المصدرة إلى األسواق األوربية وتليها الجزائر 
في المرتبة الثانية، وهما يشكال معاً نحو %60 من إجمالي واردات األسواق األوربية 

من الغاز الطبيعي المسال التي بلغت نحو 49 مليون طن.

3- ورقة بعنوان »الدور الحالي للحقول الذكية في مجال االستكشاف واإلنتاج« 
تأهيل اآلبار في الشرق األوسط  الريادة في إعادة  إلى مؤتمر  الورقة  قدمت 
وشمال أفريقيا )OWI MENA 2019(، والذي عقد في أبو ظبي- دولة اإلمارات 
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العربية المتحدة، خالل يومي 6 و7 أكتوبر/تشرين األول 2019.

استعرضت الورقة الواقع البترولي حيث تشير اإلحصائيات العالمية إلى أن 
الطلب على الطاقة في تزايد مستمر منذ اكتشاف النفط والغاز، مع وجود تراجعات في 

االستهالك كانت غالباً مرتبطة بحاالت الركود االقتصادي التي شهدها العالم. 

ثم انتقلت الورقة إلى استعراض دور الحقول العمالقة في اإلنتاج العالمي من 
النفط، حيث بينت أن نحو %60 من إنتاج العالم يأتي من الحقول العمالقة، وأغلبها 

حقول ناضجة قديمة. 

النوع  الرقمية بشكل مبّسط أوضح أن هذا  كما قدمت الورقة مفهوم الحقول 
من الحقول هو عبارة عن تكامل بين اإلنسان، والتقنية، والعمل، حيث يبدأ من مراقبة 
فرق  قبل  من  ومعالجتها  تحليلها  ليتم  فوري  بشكل  نقلها  ثم  اآلبار،  وقياس مؤشرات 
الهائل إلى معلومات تسهل اتخاذ  البيانات  متعددة التخصصات تساهم في تحويل كم 
القرار المناسب في الوقت المناسب، وتتحكم باآلبار بشكل سريع، لتكتمل دورة الحقل 

الرقمي، وهو ما يسمح بتعظيم الفائدة من الممتلكات البترولية.

بعدها تناولت الورقة الفرق بين تطبيق التقنيات الرقمية على الحقول الناضجة 
والحقول الجديدة، وأوضحت أن الحقول الناضجة والقديمة تحتاج لتثمين قيمتها الفعلية 

قبل االستثمار في هذا النوع من التقنيات حتى يكون الميزان االقتصادي راجحاً.

في  يتمثل  الرقمية  للحقول  الحالي  الدور  أن  إلى  الورقة  أشارت  الختام  وفي 
تمهيد الطريق أمام الصناعة البترولية للعمل على تلبية الطلب المتنامي على الطاقة 
من خالل تطوير الحقول الناضجة أو الحقول الجديدة، ذلك أن األدوات المطلوبة لهذه 

العمليات باتت متوفرة مما يعني أن المستقبل يبدأ اليوم وليس غداً.  
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ثالثا: الندوات واالجتماعات

 - بيروت  واالجتماعية،  االقتصادية  التنموية:  العربية  للقمة  الرابعة  الدورة   -1
الجمهورية اللبنانية، 20 كانون الثاني/ يناير 2019.

للقمة  الرابعة  الدورة  ألعمال  االفتتاحية  الجلسة  في  العامة  األمانة  شاركت 
العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية، التي عقدت في بيروت، الجمهورية اللبنانية 

بتاريخ 20 يناير 2019. 

2- الدورة العادية )103( للمجلس االقتصادي واالجتماعي على مستوى المندوبين 
-  جمهورية مصر  القاهرة  الوزاري،  المستوى  وعلى  المسئولين  وكبار  الدائمين 

العربية، 3 – 7 شباط/ فبراير 2019.

في  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  اجتماعات  في  العامة  األمانة  شاركت 
العربية  الدول  جامعة  بمقر  القاهرة  في  عقدت  التي  المائة  بعد  الثالثة  العادية  دورته 
خالل الفترة من 3 – 7 شباط/ فبراير 2019. وحضر االجتماع وفود من جميع الدول 

العربية، كما حضره ممثلون عن عدد من المنظمات والمؤسسات العربية.

3- الندوة الثانية الدولية للغاز الطبيعي  

عقدت  التي  للغاز،  الثانية  الدولية  الندوة  فعاليات  في  العامة  األمانة  شاركت 
القمة  هامش  على  االستوائية  غينيا  ماالبو،  في  األفريقية،  القارة  في  األولى  للمرة 
الخامسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز في 27 نوفمبر 2019، تحت عنوان “الغاز: 
تحدي الوضع الراهن، خلق مستقبل مستدام”. تناولت الجلسات الخمس للندوة العديد 
الجيوسياسي،  السياق  في  الغاز  دور  في  والمتمثلة  للنقاش  المطروحة  المواضيع  من 
مع التركيز على أهمية تطوير البنية التحتية الحالية للغاز، والقدرة التنافسية من حيث 
الغاز  ودور  العالمية.  الغاز  احتياطيات  من  االستفادة  في  اإلقليمي  والتكامل  التكلفة، 
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الطبيعي في تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، ورقمنة الصناعة كسبيل 
للتحول في اإلنتاج والكفاءة. 

”5th GECF Gas Summit ”4- القمة الخامسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز

وحكومات  دول  لرؤساء  الخامسة  القمة  فعاليات  في  العامة  األمانة  شاركت 
غينيا  ماالبو،  في  عقدت  التي  للغاز  المصدرة  الدول  منتدى  في  األعضاء  الدول 
االستوائية في 29 نوفمبر 2019. وقد شارك في فعاليات القمة على مستوى الوزراء 
وكبار المسؤولين وفود رسمية من الدول األعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز من 
كل من الجزائر ومصر وليبيا وقطر وروسيا وترينيداد وتوباغو واإلمارات العربية 
المتحدة وفنزويال وأنغوال وأذربيجان والنرويج وسلطنة عمان. وقد صدر في نهاية 
أعمال القمة اعالن »ماالبو«. وأهم ما جاء فيه التأكيد على عدد من القضايا المهمة 

والتي منها: - 

الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للبلدان األعضاء في المنتدى على مواردها من 	 
الغاز الطبيعي.

الدور األساسي للغاز الطبيعي في تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، 	 
وال سيما الهدف 7، كمورد طبيعي صديق للبيئة ومعقول التكلفة ويمكن الوصول 

إليه ومرن لضمان التنمية االقتصادية والتقدم االجتماعي.
 األهمية الحيوية للغاز الطبيعي في تطوير البنية التحتية ذات الصلة لضمان أمن 	 

الطاقة العالمي وأنظمة طاقة أكثر استدامة ومرونة.
المساهمة التي ال غنى عنها للغاز الطبيعي في حماية البيئة، وال سيما للتخفيف من 	 

آثار تغير المناخ والتكيف معه.
المكانة الرائدة للدول األعضاء في المنتدى، والتي تمتلك أكبر حصة من موارد 	 

الغاز الطبيعي في العالم، في إنتاج الغاز وتجارته، واستعدادها لتطوير هذه الموارد 
لصالح المنتجين والمستهلكين.
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5- منتدى مجلس التعاون الخامس الستراتيجيات الطاقة 2019
شاركت األمانة العامة في فعاليات منتدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
الخامس الستراتيجيات الطاقة الذي عقد في 5 فبراير 2019 في دولة الكويت برعاية 
الرئيس  وبحضور  والماء  الكهرباء  وزير  النفط  وزير  الفاضل  خالد  الدكتور  معالي 
نيابة عن  كلمة  ألقى  الذي  السيد هاشم سيد هاشم  الكويتية  البترول  لمؤسسة  التنفيذي 
معالي الوزير. وعقد المنتدى بالتعاون بين مؤسسة البترول الكويتية ومجلة »بتروليوم 
أمين عام  ألقى سعادة  العالمية.  هذا وقد  الطاقة  المختصة في شؤون  ايكونوميست” 
المنظمة كلمة في افتتاح المنتدى لخصت دور أوابك ودولها األعضاء ومساهماتهم في 

سوق الطاقة العالمي. 

6- منتدى الشرق األوسط للتكنولوجيا- للتكرير والبتروكيماويات
شاركت األمانة العامة للمنظمة في منتدى الشرق األوسط للتكنولوجيا- للتكرير 
بدولة  ظبي-  أبو  إمارة  في   2019 فبراير   28-26 الفترة  خالل  والبتروكيماويات 
االمارات العربية المتحدة. استمرت جلسات المنتدى على مدار 3 أيام، وتضمنت حلقتان 

نقاشيتان، وأربع جلسات لصناعة التكرير، وأربع جلسات لصناعة البتروكيماويات.

العام  هو  العام  هذا  ويعد  عام،  كل  دورية  بصفة  يعقد  المنتدى  أن  يذكر   
المنتدى  للمنتدى، وضم  إستراتيجي  »أدنوك« كشريك  فيه شركة  العاشر، وشاركت 
كبار الشركات اإلقليمية، والعالمية المرخصة، وشركات التكنولوجيا، لعرض أحدث 
التطورات في قطاع التكرير والبتروكيماويات، ومناقشة اتجاهات األسواق والتحديات، 

وفرص تحسين األداء في الصناعة.

7- المؤتمر الدولي الثاني والعشرين حول البترول والثروة المعدنية والتنمية
حول  والعشرين  الثاني  الدولي  المؤتمر  فعاليات  في  العامة  األمانة  شاركت 
في  المصري  البترول  بحوث  معهد  عقده  الذي  والتنمية.  المعدنية  والثروة  البترول 
القاهرة، جمهورية مصر العربية خالل الفترة من 26–28 شباط/فبراير 2019، تحت 
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وبمشاركة  المعدنية،  والثروة  البترول  وزير  المال،  طارق  المهندس/  معالي  رعاية 
العام. وقد ناقش المؤتمر خالل جلساته عدداً من المواضيع واألبحاث  سعادة األمين 

العلمية في مختلف مراحل الصناعة البترولية. 

تأتي أهمية المؤتمر في الموضوعات التي نوقشت في جلساته والتي تناولت 
تنافسي متنوع،  اقتصاد  بناء  التنموية نحو  الدولة  لتحقيق خطط  الطاقة  تطوير قطاع 
وعقد شراكة مع الدول األفريقية بما تملكه من خبرات ورؤى طموحة وأدوات فاعلة 

نحو ترسيخ دور جمهورية مصر العربية في قارة أفريقيا.

 كما شاركت األمانة العامة للمنظمة بورقة فنية بعنوان »دور الشراكة بين 
شركات البترول الوطنية وشركات البترول العالمية في تحسين الصناعات البترولية 

الالحقة في الدول األعضاء في أوابك » .

8- الدورة السادسة لمجموعة خبراء الغاز باألمم المتحدة-اللجنة االقتصادية ألوروبا 
بمقر  الغاز،  السادسة لمجموعة خبراء  الدورة  فعاليات  المنظمة في  شاركت 
األمم المتحدة في مدينة جنيف، سويسرا في الفترة 25-27 آذار/مارس 2019. شارك 
وممثلون عن  األوروبية  االقتصادية  اللجنة  في  األعضاء  الدول  ممثلو  االجتماع  في 

المفوضية األوروبية وعدد من المؤسسات والمنظمات الدولية.

وقد شاركت األمانة العامة، بورقة عن »االتجاهات الحالية والمستقبلية لإلنتاج 
المستدام للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال في الدول العربية«، وذلك في الجلسة 
فعاليات  الدولية« ضمن  والمنظمات  الهيئات  في  الغاز  بتطورات صناعة  الخاصة« 

اليوم الثاني من االجتماع. 

 27 يوم  انعقدت  التي  العمل  في ورشة  للمنظمة  العامة  األمانة  كما شاركت 
 )Gie( مارس 2019 والتي نظمتها األمم المتحدة ومؤسسة البنية التحتية في أوروبا
ومنظمة Marcogaz حول »إدارة انبعاثات الميثان في قطاع الغاز الطبيعي«، وقدمت 
ورقة بعنوان« قطاع الغاز الطبيعي المسال في الدول العربية: مشروع استرجاع الغاز 
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المتبخر في دولة قطر«. تناولت الورقة تطور طاقة اإلسالة في الدول العربية، وحصة 
الدول العربية في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال.  

9- االجتماع العلمي الدولي الـ 34 للمتخصصين في الغاز
شاركت األمانة العامة في فعاليات االجتماع العلمي الدولي الـ 34 للمتخصصين 
في الغاز الذي انعقد في مدينة أوباتيا، كرواتيا خالل الفترة 8-10 أيار/مايو 2019، 
البيئة والطاقة في كرواتيا بمشاركة  تحت رعاية رئاسة جمهورية كرواتيا، ووزارة 

مجموعة من خبراء الطاقة في أوروبا.  

وقدمت األمانة العامة ورقة عن » الدور الحالي والمستقبلي للمنطقة العربية 
الدول  في  الغاز  صناعة  تطورات  تناولت  الغاز«.  من  أوروبا  احتياجات  تلبية  في 

العربية، والدور الذي تقوم به في تلبية الطلب األوروبي على الغاز.  

10- مؤتمر الريادة في إعادة تأهيل اآلبار في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
 )OWI MENA 2019(         

الريادة في إعادة تأهيل اآلبار في الشرق  العامة في مؤتمر  شاركت األمانة 
اإلمارات  دولة  في  عقد  والذي   ،)OWI MENA 2019( أفريقيا  وشمال  األوسط 
العربية المتحدة/ أبو ظبي، خالل يومي 6 و7 أكتوبر/تشرين األول 2019. وقدمت 
الذكية في مجال االستكشاف واإلنتاج –  للحقول  الحالي  الدور  ورقة حملت عنوان: 

.  Current Role of Smart Fields in the Upstream Industry

دارت حول مساعدة  تدريبية شملت ورشة عمل  المؤتمر جلسة  كما تضمن 
الشركات على مواجهة التحديات اإلقليمية الحرجة.   

11- االجتماع الربع سنوي الرابع للجنة اتجاه الصناعة
شاركت األمانة العامة بصفتها شريك معرفة في اجتماع لجنة »اتجاه الصناعة 
» في االتحاد الخليجي للتكرير والذي عقد في مقر شركة أدنوك – بمدينة أبو ظبي-دولة 
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اإلمارات العربية المتحدة في الفترة من 27-28 /2019/11 بمشاركة ممثلي اإلتحاد 
أدنوك،  وشركة  الكويتية،  الوطنية  البترول  وشركة  الكويتية،  البترول  مؤسسة  من 
IHS، وشركة  المعرفة من شركات  )بابكو(، وممثلي شركاء  البحرين  نفط  وشركة 

.»Startassdvisors« ومؤسسة ستارتوس أدفيزورز ،BCG شل، ومجموعة

تضمن االجتماع مناقشة أعمال اللجنة فيما يخص دراسة استقصائية عن رقمنة 
الكربون  “التعويض عن  اللجنة عن مخطط  تقرير  مناقشة  تم  كما  التكرير،  مصافي 
وخفضه في مجال الطيران الدولي« وما يعرف بمخطط » كورسيا«، ومسودة تقرير 
عن زيادة القيمة المضافة لمنتج الكبريت والذي تقوم المصافي في دول الخليج بإنتاجه، 

والمتوقع زيادة كميات إنتاجه خالل الفترة القادمة. 

12- قمة الشرق األوسط الثانية للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال
شاركت األمانة العامة في قمة الشرق األوسط الثانية للغاز الطبيعي والغاز 
الطبيعي المسال التي عقدت في مدينة مسقط – سلطنة ُعمان يومي 9 و10 كانون األول/ 
ديسمبر2019 بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والتنفيذيين والخبراء من مؤسسات 
المصدرة  الدول  منتدى  منها  دولية،  ومنظمات  وهيئات  وعالمية،  إقليمية  وشركات 
للغاز، وشركة بتروناس، ومركز الملك عبدهللا للدراسات البترولية والبحوث، وبعض 

المختصين في صناعة النفط والغاز في سلطنة ٌعمان.   

تضمنت القمة 6 جلسات ناقشت العديد من الموضوعات حول صناعة وتجارة 
الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، ودوره في تحقيق التنمية المستدامة ودور دول 
منطقة الشرق األوسط في تأمين الطلب اإلقليمي والعالمي على الطاقة، ومشروعات 
لتسويقه  التنافسية  والبيئة  المنطقة،  في  المسال  الطبيعي  للغاز  التحتية  البنية  تطوير 

وتحرير أسواقه. 

وشاركت األمانة العامة في هذه القمة بترأس الحلقة النقاشية األولى في اليوم 
األول بعنوان: أسواق الغاز الطبيعي: االتجاهات والفرص، وقد استعرض المتحدثون 
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أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  الهائلة  الطبيعي  الغاز  وموارد  إمكانات 
والتحديات  المستقبلية  والتطورات  للصناعة،  المستدام  النمو  ضمان  على  وتأثيرها 

والفرص الرئيسية في السوق العالمية للغاز الطبيعي. 

13- االجتماع السنوي لضباط االتصال والخبراء المتخصصين أعضاء اللجان الفنية 
     لالتحاد الخليجي للتكرير

لضباط  السنوي  االجتماع  في  معرفة  بصفتها شريك  العامة  األمانة  شاركت 
االتصال والخبراء المتخصصين في االتحاد الخليجي للتكرير يوم 11 كانون األول/ 
ديسمبر2019 الذي عقد في المنامة – مملكة البحرين،  شارك في االجتماع  أعضاء 
المتخصصين  والخبراء  االتصال  وضباط  للتكرير،  الخليجي  االتحاد  إدارة  مجلس 
أعضاء اللجان الفنية في االتحاد الخليجي للتكرير من شركة أرامكو، وشركة بابكو، 
والمؤسسات  المنظمات  وبعض  أدنوك،  وشركة  الكويتية،  الوطنية  البترول  وشركة 
والشركات والهيئات والمراكز البحثية العربية والعالمية.  هدف االجتماع إلى  تقييم 

أداء االتحاد خالل العام المنصرم واقتراح سبل تطوير أنشطته.

كما شاركت األمانة العامة في هذا االجتماع  في حلقة نقاشية بعنوان »دور 
اللجان الفنية المتخصصة في تحديد التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة التكرير«  

14- ندوة الكويت للهيدروجين األزرق
»الهيدروجين  حول  الكويــت  نــدوة  فعاليات  في  العامة  األمانة  شاركت   
األزرق« التي عقدت في مؤسسة البترول الكويتية بتاريخ 12 كانون األول/ ديسمبر 
2019، ونظمت بالتعاون بين كل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي KFAS، ومركز 
وبمشاركة   ،KOC الكويتية  البترول  ومؤسسة   ،JCCP للبترول  الياباني  التعاون 
وهيئات  وعالمية،  محلية  مؤسسات  من  السياسات  وصانعي  الخبراء  من  مجموعة 

حكومية، وبعض المدراء التنفيذيين من القطاع الخاص الصناعي.



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

308

وآخر  الهيدروجين،  صناعة   حول  شاملة  نظرة  تقديم  إلى  الندوة  هدفت 
المستجدات التي تساهم في تطوير تكنولوجيا صناعة الهيدروجين، وإلقاء الضوء على 
الندوة  النفطية والغازية. كما ناقشت  الهيدروجين األزرق من المصادر  إنتاج  فرص 
التحديات التقنية واالقتصادية والتشريعية التي تواجه عمليات إنتاج الهيدروجين على 
نطاق تجاري، عالوة على تقييم الخطط المحتملة إلنتاج الهيدروجين بنوعيه األزرق 

واألخضر في دولة الكويت.

تضمنت الندوة أربع جلسات قدمت خاللها اثنا عشر ورقة فنية، إضافة إلى 
االقتراحات  أهم  ناقشت  الخبراء،  من  مجموعة  فيها  شارك  حوارية  ختامية  جلسة 
والتوصيات التي توصلت إليها الندوة والتي يمكن أن تساهم في مساعدة صانعي القرار 

في تحديد فرص ولوج دولة الكويت إلى اقتصاد الهيدروجين. 
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رابعا: البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة، دور منظمة االوابك

تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الموقر، تابعت األمانة العامة تطورات اتفاقية 
واتفاق  كيوتو  )UNFCCC(، وبروتوكول  المناخ  تغيّر  بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم 
لخبراء  التنسيقي  واالجتماع  العربية،  التفاوضية  المجموعة  اجتماع  وكذلك  باريس، 

البيئة في الدول األعضاء.
وفيما يلي استعراض موجز لألمور المتعلقة بهذا الموضوع خالل عام 2019:

1- اجتماع الدورة الخمسين للهيئة الفرعية للتنفيذ )SBI( والهيئة الفرعية للمشورة 
:)SBSTA( العلمية والتكنولوجية

اجتماع الدورة الخمسين لكل من الهيئة الفرعية للتنفيذ )SBI( والهيئة الفرعية 
للمشورة العلمية والتكنولوجية )SBSTA(. وذلك بمقر األمم المتحدة بمدينة بون – 
المانيا خالل الفترة من 17 – 2019/6/27، بحضور أكثر من 4500 مشارك وقد 

شاركت األمانة العامة لمنظمة االوابك في أعمال الدورة.
المتحدة  األمم  اتفاقية  تنفيذ  لتسهيل  القضايا  من  العديد  المجتمعون  وناقش 
االطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس الذي من المقرر اكتماله في مؤتمر مدريد 
)COP-25( المزمع عقده خالل الفترة من 2-14 ديسمبر القادم 2019  ومن أهم تلك 

القضايا: 
§ والتزال 	 الكربون  بأسواق  تتعلق  والتي  باريس  اتفاق  من  السادسة  المادة 

الحساب  ازدواجية  لتجنب  االتفاق على نظام محاسبة  اختالفات وعدم  هناك 
والعناصر األخرى الالزمة لمنع مخاطر السالمة البيئة المحتملة. 

§ بالخسائر 	 المعنية  الدولية  وارسو  الية  مراجعة  اختصاصات  اعتماد  تم 
واالضرار.

§ وافقت الدول األطراف على جداول التقارير والقضايا األخرى المتعلقة بإطار 	
القادم  األطراف  مؤتمر  في  ومناقشتها  باريس  اتفاق  بموجـــب  الشفافيـــة 

COP-25 في مدريد.
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§ لم يتم التوصل الى حل نهائي حول التمويل المستقبلي للميزانية إلدارة اتفاقية 	
األمم المتحدة االطارية بشأن تغير المناخ حيث توقفت المفاوضات بزيادة فقط 

5 % للفترة من 2020 – 2021.
المناخ  بتغير  المعنية  الدولية  الحكومية  للهيئة  الخاص  التقرير   « يخص  وفيما 
الرأي  كان  فقد  العالمي  لالحترار  مئوية  درجة   1,5 الحرارة  درجة  بشأن   )IPCC(

السائد أن ذلك مقبول في الوقت الراهن وفي ظل ظروف عدم اليقين.
هذا وتبقى العديد من المشكالت الفنية دون حل والذي سيتعين المعالجة الكاملة في 

مؤتمر األطراف القادم ) COP-25 ( في مدريد. 

2- االجتماع التنسيقي السادس والعشرون لخبراء البيئة في الدول األعضاء
تنفيذاً لخطة عمل األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( 
لعام 2019، ُعقد االجتماع التنسيقي السادس والعشرون لخبراء البيئة وتغير المناخ 
في الدول األعضاء في دولة الكويت خالل الفترة من 13-14 تشرين األول/أكتوبر 

.2019
المملكة  المنظمة:  في  األعضاء  التالية  الدول  عن  ممثلون  اإلجتماع  في  شارك 
العربية السعودية، دولة قطر، دولة الكويت، باإلضافة إلى ممثل عن مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية ووفد األمانة العامة لمنظمة األوابك.
والمناقشات  االجتماع  في  المقدمة  واألوراق  الكلمات  الى  االستماع  وبعد 
المستفيضة حول المواضيع المطروحة المتعلقة بتغير المناخ، أكد المشاركون على 
العناصر المتفق عليها ضمن الموقف التفاوضي العربي والذي تمت المصادقة عليه 

في اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي لجامعة الدول العربية ومن أهمها:
· تتعلق 	 التي  التطبيقية  الموضوعات  في  العربية  التفاوضية  المجموعة  قدرات  تنمية 

بتقييم أثر التغيرات المناخية على القطاعات المختلفة بالدول العربية - أثار تنفيذ تدابير 
االستجابة- التنوع االقتصادي – تحديد األنشطة التي تدرج في المساهمات الوطنية.

· العمل على استدامة العمل المؤسسي الوطني واإلقليمي لخدمة قضايا تغير المناخ 	
نصوص  على  التفاوض  مرحلة  من  االنتقال  مع  خاصة  العربية،  المنطقة  في 
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تفاوضية إلى التفاوض على قضايا تطبيقية تمس المصالح العربية بصورة مباشرة 
وغير مباشرة.

· ذات 	 واإلقليمية  العربية  المنظمات  والبحثية ومع  العلمية  المؤسسات  مع  التنسيق 
العالقة دعما للجهود الوطنية في التعامل مع التغيرات المناخية.

 3 - االجتماع الثالث والعشرين للمجموعة التفاوضية العربية وورشة العمل الثالثة 
عشر للمجموعة التفاوضية لتغير المناخ:

األمانة 	  شاركت  العربية،  الدول  جامعة  من  الموجهة  الدعوة  على  بناء 
العربية وذلك  التفاوضية  للمجموعة  الثالث والعشرين  باالجتماع  العامة 
بفندق سميرا ميس بالقاهرة خالل الفترة 01-2019/11/07، شارك في 
االجتماع أعضاء الفريق التفاوضي العربي المعني بمتابعة اتفاقية باريس 

للتغير المناخي.
شارك في االجتماع ممثلون عن وزارات البيئة والطيران المدني والطاقة 	 

والنفط في الدول العربية، باإلضافة الى األمانة العامة للمنظمة.
وفيما يتعلق بالمواضيع ذات الصلة بالتغيرات المناخية والتحرك العربي 	 

في مفاوضات تغير المناخ فقد تمت اإلشارة إلى مخرجات الدورة الخمسين 
والتكنولوجية،  العلمية  للمشورة  الفرعية  والهيئة  للتنفيذ  الفرعية  للهيئة 
وقواعد استخدام الكربون و تقرير 2019 حول ضرورة خفض االنبعاثات 
بحلول  الكربون  أكسيد  ثاني  غاز  انبعاثات  عن  الناتجة  الصافية  العالمية 
عام 2030 بنحو %45 من مستويات عام 2010 لتصل الى صفر بحلول 

عام 2050.
كما تم استعراض قمة المناخ التي عقدت بنيويورك في 2019/09/24، 	 

وقضايا التمويل وأهم األهداف التجارية حول قضايا التجارة الدولية وبعد 
في  العربية  التفاوضية  المجموعة  على خطة  االتفاق  تم  مستفيض  نقاش 
مؤتمر  خالل  المناخ  تغير  قضايا  مع  والتعامل  المناخ  تغير  مفاوضات 

األطراف القادم في مملكة اسبانيا – مدريد، في شهر ديسمبر 2019.
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خامساً: النشاط اإلعالمي

استمرت األمانة العامة خالل عام 2019 في ممارسة نشاطها اإلعالمي على الصعيدين 
العربي والدولي وذلك عن طريق إدارة اإلعالم والمكتبة، المختصة بتنفيذ المهام واألنشطة 
التي  الدورية  المطبوعات واإلصدارات  للمنظمة، وتشرف اإلدارة على جميع  اإلعالمية 
إدارة  العامة. وتقوم  المعنية في األمانة  بقية اإلدارات  بالتعاون مع  العامة  تعدها األمانة 
الطاقة  العربية والدولية وشؤون  البترولية  بمتابعة تطورات الصناعة  اإلعالم والمكتبة 
المقروءة  التطورات في وسائل االعالم  واقتصادياتها، ورصد جميع ما ينشر عن هذه 
والمرئية، كما تقوم بأعمال التوثيق والبيبليوغرافيا، واإلحاطة الجارية، وتزويد الباحثين من 

داخل األمانة العامة 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

صـدر عـن األمـانـة العـامـة عـدد مـن البيـانـات الصحفيـة غطــت نشـاطـات المنظمــة 
التنفيـذي،  المكتــب  المنظمـة واجتمـاعــات  المختلفـة، كـاجتمـاعـات مجـلـس وزراء 
المحليـة والعربيـة  تناولـت بعـض الصحـف  . ومـن جهـة أخـرى  الذهبي  اليوبيل  االحتفال 
أنشطـة المنظمــة، ودورهـا فـي التنسيـق بيـن الدول األعضـاء، 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 
الدول  التـي تخـص  الموضوعـات األخـرى  إلـى بعـض  االقتـصاديــة والبيئيــة، باإلضافة 

األعضـاء بصفـة عـامـة.  

3- الموقع االلكتروني 

المنظمة وأخبار  المعتاد بعرض أخبار وأنشطة  الموقع االلكتروني في نشاطه  استمر 
الصناعة النفطية في الدول األعضاء، باإلضافة إلى تقديم عرض موجز للدراسات الحديثة 
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السوق  الحديثة والتطورات في  للمنظمة والبيانات اإلحصائية  العامة  الصادرة عن األمانة 
الموقع وذلك  التعديالت االخراجية على  تم ادخال بعض  العربية والدولية، وقد  البترولية 

لمواكبة التطورات الحديثة في مجال المواقع االلكترونية.

4- وسائل التواصل اإلجتماعي

حرصا من األمانة العامة على التواصل مع أكبر قطاع ممكن من الجمهور فقد استمرت 
التواصل االجتماعي )تويتر – فيسبوك(،  تقديم خدماتها اإلخبارية عن طريق واسل  في 
وتحظى حسابات المنظمة بتفاعل جيد من قبل المتابعين من المهتمين بمتابعة أخبار المنظمة 

والمتابعين للتطورات في صناعة النفط والغاز.

5- خدمات المعلومات والمكتبة

أوابك وذلك بتزويدهم بمصادر  لمنتسبي  المعلومات  تقديم خدمات  المكتبة في  تستمر 
المعلومات على اختالف أنواعها )كتب، دوريات، تقارير ...( بمختلف أشكالها سواء كانت 
مطبوعة وإلكترونية، أو الرد على االستفسارات وتقديم الخدمة المرجعية للباحثين، كما أنها 
تقدم للزائرين من خارج المنظمة خدمة االطالع داخل المكتبة، 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 مصادر المعلومات 

الحديثة مباشرة إلى برنامج الفهرسة.

الفهرسة والتصنيف

الكتب  بيانات بطاقات فهرسة وإعادة تصنيف  المكتبة بمراجعة وتدقيق واستكمال  تقوم 
القديمة الموجودة بالتحول من نظام التصنيف العشري العالمي )الطبعة القديمة، 1985( إلى 
تصنيف ديوي العشري )الطبعة 21، الخطة الموسعة 2010( ثم يتم إدخالها على النظام اآللي 

»أوراكل« لتضاف إلى قاعدة البيانات الببليوغرافية.
ولقد ارتفع عدد مصادر المعلومات في المكتبة من 31000 كتاب إلى حوالي 31500 كتاب 

ومن 5750 إلى 5850 وثيقة.
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التزويد

تقوم أسس التزويد في المكتبة على اآلتي :-

التزويد بالمصادر الجديدة بناء على ما يتم اقتراحه من قبل مكتب سعادة األمين العام - 
ومن اإلدارات المتخصصة.

متابعة اشتراكات الدوريات والمراجع العربية واألجنبية، وعمل التجديد 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.- 

الصلة -  ذات   )... تقارير  مقاالت،  دوريات،  )كتب،  المعلومات  مصادر  تنزيل 
بتخصص المكتبة عبر شبكة اإلنترنت وذلك لتنمية مجموعات المكتبة.

الخدمات العامة
المكتبة  على  اإلعارة  نظام  تم وضع  وقد  المنظمة،  لمنتسبي  اإلعارة  خدمة  تقديم   -

اإللكترونية ليسير األمر على المستعيرين.

- تصوير بعض األجزاء من مصادر المعلومات بشكل محدود لزوار المكتبة.

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.

البرنامج  المعلومات على تطوير  تكنولوجيا  السيد مسؤول  بالتعاون مع  المكتبة  - تعمل 
اآللي )أوراكل( المستخدم في إدارة مصادر المعلومات في المكتبة من أجل تقديم خدمة 

أفضل للباحثين.
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سادسا: بنك المعلومات 

1-  تعزيز التعاون بين المنظمة والدول األعضاء

تنفيذا لخطة عمل األمانة العامة لعام 2019، ومن أجل تفعيل خدمات بنك 
المعلومات ونجاح تطبيق مشروعها اإلحصائي داخلياً وخارجيا على مستوى الدول 
األعضاء، قامت األمانة العامة بعقد االجتماع التنسيقي الثامن لضباط اتصال الدول 
األعضاء في مجال بنك المعلومات لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، خالل 
الفترة من 18 - 19 ايلول / سبتمبر 2019، بمقرها في دولة الكويت. حيث شارك 
في االجتماع سبعة ضباط اتصال من كل من دولة االمارات العربية المتحدة، مملكة 
البحرين، الجمهورية الجزائرية، دولة الكويت، وجمهورية مصر العربية.وقد هدف 
االجتماع بشكل أساسي إلى متابعة ومراجعة تنفيذ التوصيات الصادرة عناالجتماعات 
من  اإلحصائية  للبيانات  السلس  التدفق  متابعة  آلية  وتقييم  السابقة،  السبعة  التنسيقية 
مع  التواصل  عملية  نجاح  باستمرار  الكفيلة  الطرق  عن  والبحث  األعضاء،  الدول 

ضباط اتصال الدول االعضاء.

2- التقارير

قام بنك المعلومات بإعداد مطبوع بيانات الطاقة حسب المجموعات الدولية 
للفترة )1980 - 2018( اعتماداً على قاعدة بيانات شركة البترول البريطانية، ويتم 
تحديث هذا المطبوع سنويا، وقد تم وضعه على قرص مدمج، كما تم توزيعه على 
الدول األعضاء في المنظمة فقط، وذلك حسب االتفاق مع شركة البترول البريطانية. 
كما قام بنك المعلومات بالتعاون مع اإلدارات المختصة في األمانة العامة على إعداد 
التقرير اإلحصائي السنوي لعام 2019، الذي يغطي الفترة )2014 –2018(، وقد تم 

وضعه على موقع المنظمة على شبكة اإلنترنت.
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3- تعزيز التعاون بين المنظمة والمنظمات الدولية
 ،)JODI( المؤتمر الدولي الرابع عشر لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة

القاهرة – جمهورية مصر العربية، 20 – 21 تشرين أول – أكتوبر 2019 
تلبية لدعوه من األمين العام لمنتدى الطاقة الدولي )IEF(، وفي إطار ممارسة 
العربية  األقطار  لمنظمة  العامة  األمانة  شاركت  للمبادرة،  منتسب  كشريك  دورها 
المصدرة للبترول )أوابك( في “المؤتمر الدولي الرابع عشر لمبادرة بيانات المنظمات 
المشتركة” )JODI( التي عقدت في مدينة القاهرة – جمهورية مصر العربية، خالل 
الفترة 20 – 21 تشرين أول/أكتوبر2019. قام بتنظيم المؤتمر منتدى الطاقة الدولي 
بالتعاون مع المنظمات الراعية لمبادرة بيانات المنظمات المشتركة )JODI( ووزارة 
البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية. وقد تمثلت مشاركة األمانة العامة 
لمنظمة أوابك في هذا االجتماع في تقديم ورقة في الجلسة االفتتاحية تم من خاللها 
استعراض دور بنك معلومات األمانة العامة في جمع بيانات صناعة النفط والطاقة 
في الدول األعضاء والدول العربية األخرى.  كما شاركت األمانة العامة في فعاليات 
المعرض المقام على هامش االجتماع، من خالل توفير بعض المطبوعات اإلحصائية 

والتعريفية الصادرة عن المنظمة.

4- جلسة مبادرة بيانات المنظمات المشتركة حول معلومات الغاز
”JODI Information Gas Session“

عقدت جلسة مبادرة بيانات المنظمات المشتركة حول معلومات الغاز على 
GECF” في ماالبو، غينيا  للغاز »  المصدرة  الدول  لمنتدى  الخامسة  القمة  هامش 
الشركاء  بعض  عن  ممثلين  الجلسة  في  شارك   .2019 نوفمبر   26 في  االستوائية 
عضو  بصفتها  أوابك  منظمة  ومشاركة   ،JODI مبادرة  على  القائمين  الرئيسيين 
منتسب للمبادرة »JODI Associate”. وقد تمثلت مشاركة األمانة العامة في تقديم 
السيد عبدالفتاح دندي، مدير اإلدارة االقتصادية كلمة في الجلسة االفتتاحية التي تحدث 
فيها وزير المناجم والمواد الهيدروكربونية في غينيا االستوائية، واألمين العام لمنتدى 
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 ،”GECF« واألمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز ،”IEF « الطاقة العالمي
األمانة  ممثل  قام  كما  أوبك.  منظمة  األبحاث،  وقسم  البيانات  خدمات  قسم  ورئيس 
العامة بتقديم ورقة فنية أخرى تطرق فيها إلى أهمية شفافية بيانات الطاقة وجودتها 

لمتابعة التقدم المحرز في تحقيق أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
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1-  تطور الهيكل اإلداري

بنهاية عام 2019 بلغ عدد العاملين في األمانة العامة )37( موظفا، منهم )19( في 
الكادر المهني و)18( في الكادر العام.  

2-  تطور االنفاق الفعلي

بـلـغ اإلنـفـــاق فــي عــام 2019 مبلـغـا وقــدره 1,733,005 دينـارا كويتيـا. 

سابعاً:  النشاط اإلداري والمالي
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الفصل الثالث
الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة

استمرت الشركات العربية المنبثقة  في نشاطها خالل عام 2018 والنصف األول 
انعكاساً  الشركات  خالل  واجهتها  التي  التحديات  من  الرغم  على    ،2019 عام  من 
في  البترولية  المشروعات  على  وانعكاساتها  النفطية  السوق  في  الجارية  للتطورات 
عن  المنبثقة  العربية  الشركات  تواجه  كما  للنفط،  والمصدرة  المنتجة  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 
في  األعضاء  الدول  من  وبدعم  والغاز،  النفط  صناعة  قطاع  في  الطويلة  خبراتها 
عن  المنبثقة  العربية  الشركات  بعض  تحقيق  عن  الجهود  تلك  أثمرت  وقد  المنظمة، 

المنظمة نتائج مالية جيدة. 

كاملة،  ومالية  إدارية  باستقاللية  المنظمة  عن  المنبثقة  العربية  الشركات  وتتمتع 
المنظمة  في  األعضاء  الدول  من  مالكها  من  المكونة  العمومية  جمعياتها  وتختص 
قرارات  من  مناسباً  تراه  ما  واتخاذ  االستراتيجية  خططها  برسم  إداراتها  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.
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مزيدا  القادمة  المرحلة  تشهد  بأن  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. 

وفي ما يلي عرض موجز ألعمال الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة

)AMPTC( أ - الشركة العربية البحرية لنقل البترول

البترول بتاريخ 6 أيار/مايو 1972، ويبلغ  تأسست الشركة العربية البحرية لنقل 
رأس المال المصرح به 500 مليون دوالر أمريكي، ورأس المال المدفوع 500 مليون 
دوالر أمريكي، وُحدد مقر الشركة في دولة الكويت، وتساهم في هذه الشركة جميع 

الدول األعضاء بالمنظمة باستثناء الجمهورية العربية السورية. 

موجز النشاط التجاري للشركة عن عام 2018 والنصف األول من عام 2019

العربية  الشركة  أسطول  وتنويع وحدات  تحديث  اكتملت خطة  خالل عام 2018 
البحرية لنقل البترول ببناء 6 ناقالت جديدة للمنتجات البترولية النظيفة حمولة 157 
ألف طن لكل ناقلة، ولإلحاطة فإن جميع ناقالت الشركة تحظى بقبول جميع الشركات 
العالمية وتم تأجيرها بنظام الرحالت الفردية )Spot Voyage( في أسواق  النفطية 
النقل البحري للبترول لكبرى الشركات النفطية العالمية مثل »شل، بي بي، توتال« 

وغيرها. 

أسعار  في  ملحوظ  تحسن  حدث   2019 الحالي  العام  من  األول  النصف  وخالل 
التأجير للناقالت، األمر الذي انعكس ايجاباً على نتائج تشغيل أسطول الشركة الذي 
يعمل بنظام الرحالت الفردية في أسواق النقل البحري للبترول وتم تحيق أرباح من 

التشغيل على عكس ما كان عليه الوضع في العام الذي سبقه 2018. 
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وبالنسبة لنشاط تجارة الغاز المسال، فقد حققت الشركة من هذا النشاط أرباحاً جيدة 
على مدار السنوات الماضية تعدت األرباح المحققة من النشاط األساسي في تشغيل 
الناقالت، إال أنه خالل عام 2018 لم تحقق الشركة النتائج المستهدفة من هذا النشاط 
نتيجة انخفاض الكميات التي كانت تستوردها بعض الهيئات والمؤسسات البترولية في 

المنطقة العربية.

واستمراراً لسياسة الشركة في التعاون مع الشركات العربية الشقيقة وخاصة في 
النفط  ناقالت  شركة  مع  التجارية  المشاركة  تنفيذ  استمر  بالشركة،  المساهمة  الدول 
وتم  العراقية  الناقالت  شركة  أعمار  إعادة  بمقتضاها  يتم  والتي   )IOTC( العراقية 
أسم  تحت  المتحدة  العربية  االمارات  دولة  في  تسجيلها  تم  مشتركة  شركة  تكوين 
 Al-Iraqia Shipping Services« .»النفطية والتجارة  النقل  لخدمات  »العراقية 

»& Oil Trading

النتائج المالية للشركة عن النصف األول من عام 2019

بلغت  حين  فى  دوالر،  مليون   87.138 حوالى  الناقالت  تشغيل  إيرادات  بلغت 
مصاريف التشغيل حوالى 57.504 مليون دوالر، فيما بلغ االستهالك الدفترى للناقالت 
حوالى 15.239 مليون دوالر. هذا وباحتساب المصاريف اإلدارية والعمومية وكذا 
فوائد التمويل للبنوك ونشاط الغاز، تكون النتيجة النهائية لنشاط الشركة عن النصف 
لما  وفقاً  دوالر،  مليون   26.308 حوالى  ربح  تحقيق صافي   2019 عام  من  األول 

تظهره البيانات المالية للنصف األول من عام 2019.

نشاط التدريب

انتداب  تم  وقد  التدريب،  موظفيها عن طريق  بأداء  لالرتقاء  الشركة  تسعى   
اثنين من موظفي الشركة في دورات تدريبية خالل العام 2018، وواحد خالل النصف 
عام  القاهرة خالل  في  تدريبية  فعاليات  تنظيم  أيضاً  تم  كما   ،2019 العام  من  األول 

2018 والنصف األول من عام 2019.
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القوى العاملة

الشركة )82(  العاملين في مقرات  الموظفين  بلغ عدد  نهاية عام 2018  في   
موظفاً منهم )47( موظفاً عربياً، كما بلغ إجمالي عدد العاملين في األسطول البحري 

)300( ضابط ومهندس من مختلف الجنسيات منهم 198 عربياً. 

وفي منتصف العام 2019 بلغ عدد العاملين )82( موظفاً منهم )48( موظفاً عربياً، 
مختلف  من  ومهندس  ضابط   )302( البحري  األسطول  في  العاملين  عدد  بلغ  كما 

الجنسيات منهم )198( عربياً.

ب - الشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري(

أول/ كانون   8 بتاريخ  )أسري(  السفن  وإصالح  لبناء  العربية  الشركة  تأسست 
ديسمبر 1973، وُحدد مقرها في مدينة المنامة بمملكة البحرين. ويساهم في الشركة 
جميع الدول األعضاء في المنظمة باستثناء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

والجمهورية العربية السورية وجمهورية مصر العربية. 

 ويبلغ رأس المال المصرح به 170 مليون دوالر أمريكي، ورأس المال المكتتب 
العادية  غير  العمومية  الجمعية  اتخذت  وقد  أمريكي،  دوالر  مليون  والمدفوع53  به 
للشركة قراراً بتخفيض رأس مال الشركة من 170 مليون دوالر إلى 2 مليون دوالر، 
ومن ثم زيادة رأس مال الشركة إلى 53 مليون دوالر من خالل قيام شركة ممتلكات 
البحرين القابضة بضخ مبلغ 51 مليون دوالر للشركة عن طريق إصدار 1,020,000 
سهم قيمة كل سهم 50 دوالر. ويبلغ عدد األسهم الحالية للشركة بعد تخفيض وزيادة 
رأس المال 1,060,000 سهم قيمة كل سهم 50 دوالر = 53 مليون دوالر أمريكي.  

موجز عن نشاط الشركة لعام 2018 والنصف األول من عام 2019

ان  الواضح  بالتحديات خالل 2018، وقد أصبح من  مليئاً  شهدت )أسري( عاماً 



أنشطة المنظمة

323

الشركة تواجه تحديات مالية حادة ويعود ذلك إلى أسباب مختلفة منها األوضاع المتقلبة 
المقيدة  والميزانية  البترول،  أسعار  وتذبذب  الشديدة  االقليمية  والمنافسة  السوق  في 
إلى عام  الهامة  المشاريع  السيولة وتأجيل بعض  إلى نقص شديد في  للعمالء إضافة 

2019 نتيجة لكل تلك العوامل.

وعلى صعيد العمليات واإليرادات فقد حققت الشركة عام 2018 إيرادات إجمالية 
التي  2017م  الماضي  قبل  العام  بإيرادات  مقارنة  مليون دوالر،   169 بلغت حوالي 
بلغت حوالي 161 مليون دوالر وتزيد عنها بمبلغ 8 مليون دوالر، وذلك نتيجة لتحسن 

أوضاع الشركة وتطبيق خارطة الطريق الجديدة وتحسن أسعار البترول.

وجاءت اإليرادات أساساً نتيجة الخدمات التي قدمتها الشركة عام 2018 لنحو 142 
نتيجة  الواحدة، وكذلك  للسفينة  بقيمة حوالي 612,882 دوالر  سفينة بمعدل إصالح 
إصالح 14 منصة حفر أبار البترول بقيمة متوسطة بلغت 8.4 مليون دوالر للمنصة 

الواحدة.

وخالل النصف األول من عام 2019 بلغ عدد السفن التي تم إصالحها 80 سفينة 
بمعدل قيمة 486,130 دوالر للسفينة الواحدة، أما عن إصالح منصات حفر البترول 

فقد أصلحت الشركة 4 حفارات بمعدل قيمة 4,5 مليون دوالر للحفارة الواحدة.

النتائج المالية لعام 2018 والنصف األول من عام 2019

وبناًء على الحسابات المالية غير المدققة للعام 2018، فقد كانت النتيجة النهائية 
للبيانات المالية للشركة وجود خسارة صافية مقدارها حوالي )27,7( مليون دوالر في 
31 ديسمبر 2018 مقارنة بخسارة بمبلغ حوالي )13.4( مليون دوالر في 31 ديسمبر 
وبنسبة  دوالر  مليون   )14,3( بمبلغ  زادت  قد  الخسائر  صافي  أن  أي   ،2017 عام 

حوالي %107 بسبب استمرار األوضاع السلبية المحيطة بالشركة.

أما بالنسبة للنتائج المالية التي حققتها الشركة في النصف األول من عام 2019، 
فقد بلغت قيمة المبيعات حوالي 89 مليون دوالر مقارنة مع حوالي 79 مليون دوالر 
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لنفس الفترة من عام 2018، وبلغت النتيجة االجمالية قبل احتساب الفوائد والضرائب 
دوالر  مليون   2,9 مبلغ   2019 عام  من  األول  للنصف  واالندثارات  واالستهالكات 
بالموجب مقارنة مع مبلغ )5,5( مليون دوالر بالسالب للنصف األول من عام 2018.

التدريب والقوى العاملة

تحسينات  إجراء  والتدريب  البشرية  الموارد  قسم  التدريب واصل  مجال  في   
ما  تسجيل  تم  حيث  الشركة،  في  المواهب  مجموعة  إدارة  وإجراءات  عمليات  على 

مجموعه 1,148 من موظفي )أسري( في مختلف الدورات التدريبية.

يوليو   28 حتى  )أسري(  شركة  في  والعاملين  الموظفين  عدد  مجموع  وبلغ   
2019 ما مجموعه 1942 موظف وعامل، يبلغ عدد البحرينيين والعرب منهم 508 
موظف وعامل، أما مجموع الموظفين والعاملين األجانب في الشركة ضمن هذا الرقم 

1434 عامل وموظف.

ج - الشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب(

تأسست الشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب( بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 
1974، وحدد مقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام، المملكة العربية السعودية، ويبلغ 
رأس المال المصرح به 2.4 مليار دوالر، والمكتتب به بمبلغ 2 مليار دوالر، ورأس 

المال المدفوع 1 مليار دوالر. 

موجز عن نشاط الشركة لعام 2018 والنصف األول من عام 2019

لقد شهد العام 2018 أداًء قوياً البيكورب، حيث نجحت الشركة في الحفاظ على 
على  ابيكورب  وبرهنت  للمساهمين.  مضافة  قيمة  وتحقيق  واألرباح  اإليرادات  نمو 
قدرتها على التغلب على التحديات التي تواجهها أسواق المنطقة، والتكيّف مع مختلف 

.AA الظروف وإدارتها، وحصلت على تصنيف
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كما شهد العام 2018 بيع أبيكورب حصتها في الشركة الوطنية للخدمات البترولية 
الوطنية  الشركة  إلى   29% والبالغة   National Petroleum Services )NPS(
NESR(، وتم  الرمز:  ناسداك تحت  الطاقة )المدرجة في بورصة  المتحدة لخدمات 
العام  بنهاية  االستثمارات  محفظة  قيمة  لتبلغ  البيع  عملية  من  جيد  مالي  عائد  تحقيق 

2018 نحو 1.0 مليار دوالر، وتحقيق دخال بلغ 173.9 مليون دوالر.

 Yellow وبنهاية 2018 استحوذت ابيكورب بنهاية 2018 على حصة في شركة
لها  المتحدة مقراً  العربية  تتخذ من دولة اإلمارات  التي   ،Door Energy )YDE(
وتعد إحدى الشركات الرائدة في تطوير محطات الطاقة الشمسية، بمشاركة مجموعة 

من المستثمرين.

كإحدى  استراتيجية  استثمارية  شراكات  وتوطيد  بناء  في  أبيكورب  واستمرت 
أولوياتها الرئيسية، حيث تمكنت من الوصول للمرة األولى إلى المستثمرين اآلسيويين 
من خالل طرح سندات في سوق الرنمينبي اآلسيوي بقيمة 100 مليون دوالر أمريكي، 
وإلى المستثمرين األمريكيين من خالل طرح سندات بقيمة 750 مليون دوالر أمريكي، 
كما واصلت نشاطها االستثماري مع جولدمان ساكس، وتعزيز مساهمتها في صندوق 

مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

وفيما يخص نشاط تمويل الشركات، فقد شهر العام 2018 تجاوز األهداف المحددة 
الطاقة. وبلغ حجم  الصناعات بقطاع  العديد من الصفقات في عدد من  وإبرام  مسبقاً 
دوالر  مليار   2.96 مع  مقارنة  أمريكي  دوالر  مليار   3.49 حالياً  القروض  محفظة 

أمريكي إلجمالي حجم المحفظة في عام 2017. 

لنشاط  بالنسبة  انتقاليا  عاماً   2018 عام  كان  التجارة،  تمويل  نشاط  وبخصوص 
العمالء تشمل  لقاعدة عريضة من  الدعم  يقدم  الذي  بأبيكورب  المستندية  االعتمادات 
والهيئة  وبابكو  أرامكو  مثل  الوطنية  والغاز  النفط  ومؤسسات  الدوليين  السلع  تجار 
بقيمة  مستندية  اعتمادات  إصدار  تم   2018 عام  وخالل  للبترول،  العامة  المصرية 
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إجمالية تصل إلى 343 مليون دوالر أمريكي مقارنة مع 291 مليون دوالر أمريكي 
في عام 2017. 

أمريكي  دوالر  مليون   71.6 بلغ  دخل  الشركات صافي  تمويل  ادارة  حققت  كما 
مرتفعا عن صافي الدخل لعام 2017 والبالغ 39.4 مليون دوالر أمريكي. وزاد حجم 
لتتجاوز  أمريكي  دوالر  مليار   1.2 إلى  لتصل  العام  خالل  الجديدة  االلتزامات  قيمة 

الميزانية بواقع 300 مليون دوالر أمريكي.

واصلت أبيكورب إصداراتها من السندات المقومة بالدوالر األمريكي خالل 2018 
مواصلة لتعزيز مكانتها في األسواق الرأسمالية.

وفيما يخص الموارد البشرية، فقد شهد عام 2018 العديد من النجاحات فيما يخص 
إدارة الموارد البشرية بالشركة، حيث نجحت في استقطاب وتعيين خمسة عشر موظفا 
جديداً في إدارات الشركة المختلفة منهم اثنان في فريق اإلدارة التنفيذية. ويتألف فريق 
عمل ابيكورب من 122 موظفاً يمثلون عشرين جنسية مختلفة %72 منهم من أبناء 
الدول األعضاء والدول العربية األخرى، باإلضافة إلى دول أخرى مثل فرنسا والهند 

وباكستان والمملكة المتحدة والفلبين وجنوب أفريقيا.

وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تمت مراعاة تمثيل العنصر النسائي في ابيكورب، حيث 
وصلت نسبة الموظفات بنهاية 2018 إلى %11 من إجمالي تعداد القوة العاملة في 

ابيكورب، بينهن عضوتان بفريق اإلدارة العليا. 

النتائج المالية لعام 2018

تمكنت  فقد  ديسمبر 2018،   31 في  المنتهية  المالية  للسنة  المالية  للنتائج  بالنسبة 
أبيكورب من تحقيق أرباح صافية بلغت 182.27 مليون دوالر أمريكي، وبلغ صافي 

األرباح قبل خصم المخصصات 207.97 مليون دوالر أمريكي.



أنشطة المنظمة

327

النتائج المالية للنصف األول من عام 2019

تمكنت أبيكورب من تحقيق ربح صاٍف خالل الستة أشهر األولى من عام 2019 
بلغ 70.4 مليون دوالر أمريكي.

)APSCO( د - الشركة العربية للخدمات البترولية

تأسست الشركة العربية للخدمات البترولية )APSCO ( بتاريخ 1975/11/23، 
العربية  الدول  حكومات  قبل  من  توقيعها  تم  اتفاقية  بموجب  عربية  مساهمة  كشركة 
األعضاء في منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(، وحدد مقر الشركة 
في مدينة طرابلس – دولة ليبيا. ويبلغ رأسمال الشركة المصرح بـه 100 مليون دينار 

ليبي، ورأس المـال المكتتب به 60 مليون دينار ليبي.

موجز عن نشاط الشركة لعام 2018 

المتخصصة على  الشركات  الشركة خالل عام 2018 على مساعدة  تركز نشاط 
تحصيل ديونها لسداد التزاماتها القائمة اتجاه االخرين ودعمها في إمكانية الحصول 
بها  التي تمر  الظروف الصعبة  المقر في ظل  على فرص عمل داخل وخارج دولة 

الشركات في هذه الفترة.

النتائج المالية للشركة في 2018/12/31

بمبلغ  البترولية  للخدمات  العربية  الشركة  مال  رأس  رفع  تم   2018 عام  خالل 
الشركة  المرحلة ليصبح رأس مال  من األرباح  ليبي خصماً  دينار   )11,000,000(
بلغت  حين  في  هذا  ليبي،  دينار   )60,000,000( وقدره  مبلغاً   2018/12/31 في 
صافي خسارة الشركة لسنة 2018 مبلغ وقدره )1,417,113( دينار ليبي، وقد ُرّحل 
صافي الخسارة لحساب األرباح المرحلـة، ليصبح إجمالي األرباح والخسائر المرحلة 

2,037,580 دينار ليبي في 2018/12/31.
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نشاط الشركة عن النصف األول من عام 2019

الثالثة  الشركات  بمتابعة ودعم  البترولية،  للخدمات  العربية  الشركة  استمر نشاط 
القائمة وإمكانية مساعدتها في ظل الظروف الراهنة وتذليل الصعاب قدر االمكان.

القوى العاملة 

بلغ عدد العاملين بالشركة في 2019/06/30 )8( ثمانية مستخدمين جميعهم من 
العرب.          

النتائج المالية للنصف األول من عام 2019:

يمكن تلخيص النتائج المالية للشركة العربية للخدمات البترولية للنصف األول الذي 
ينتهي في 2019/06/30 كاآلتي:

)ألف دينار(                                      
ً 24,000            دينار ليبي تقريبا مجموع اإليرادات      

665,000          دينار ليبي تقريباً    مجموع المصروفات     
)641,000(       دينار ليبي تقريباً خسائر الفترة              

 )ADWOC(هـ - الشركة العربية للحفر وصيانة اآلبار

تأسست بموجب اتفاقية دولية تم التوقيع عليها بتاريخ 1979/6/20، وتم تسجيلها 
المال  رأس  ويبلغ  ليبيا.  طرابلس  الرئيسي،  ومقرها   ،1980/2/20 بتاريخ  ليبيا  في 

المصرح به 60 مليون دينار ليبي ورأس المال المدفوع 60 مليون دينار ليبي.

موجز عن نشاط الشركة لعام 2018 
خالل سنة 2018 تمكنت الشركة من تشغيل عدد خمس حفارات تتكون من حفارتي 
بلغت ساعات  في حين   100% التشغيل  نسبة  وبلغت  حفارات صيانة،  وثالث  حفر 
كوقت   1.15% بنسبة  ساعة   423.5 الصيانة  ساعات  وعدد  ساعة  العمل 36,894 
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ضائع في الصيانة وهي نسبة أقل بكثير من النسبة المسموح بها والمدفوعة وهي 4%. 
وهذا يبين بقدر كبير الكفاءة العالية التي تقوم بها الشركة في تشغيل الحفارات العاملة 

األمر الذي يعطى انطباعاً جيداً على أداء الشركة للزبائن.

موقع  على  المتكررة  االعتداءات  فيها  ناقش  اجتماعات  أربع  اإلدارة  مجلس  عقد 
الشركة الرئيسي بمنطقة وادي الربيع، ورفع توصيته إلى الجمعية العمومية ببيع مقر 
فيها داخل مدينة طرابلس،  للشركة والعاملين  بديل وآمن  الشركة والبحث على مقر 
ووافقت الجمعية العمومية على بيع المقر بمبلغ 25 مليون دينار ليبي وشراء مقر بديل 

بمبلغ 19 مليون دينار ليبي.

النتائج المالية للشركة لعام 2018

بلغ صافي الخسائر للشركة في سنة 2018 مبلغ وقدره 12,162,363 دينار ليبي 
األرباح  وبلغت   .2017 سنة  عن  ليبي  دينار   12,987,740 قدرها  بخسائر  مقارنة 
وقدره 8,474,729 دينار  المالية لسنة 2018 مبلغاُ  السنة  نتائج  الناجمة عن  النقدية 
ليبي أو ما يعادل 6,096,927 دوالر أمريكي، في حين بلغت أرباح الشركة والنتائج 
المالية عن الحفارات العاملة فقط خالل سنة 2018 مبلغ وقدره 6,517,076 دينار 

ليبي أو ما يعادل 4,488,544   دوالر أمريكي.

موجز عن نشاط الشركة خالل الربع األول من سنة 2019

مقر  وقع  طرابلس  مدينة  تخوم  على  المسلح  والصراع  الجارية  لألحداث  نتيجة 
الشركة بمنطقة وادي الربيع في مرمى النيران وتم طرد جميع الموظفين وإخالء مقر 
الشركة بالكامل ولم تستطع الشركة من دخول المقر مما سبب تأخر اإلدارة المالية في 

إقفال الحسابات عن الربع الثاني من سنة 2019. 

وخالل الربع األول من سنة 2019 نتج عن عمليات الشركة أرباح بلغت 328,163 
دينار ليبي مقارنة بخسائر عن نفس الفترة من سنة 2018 والتي بلغت 3,632,630   
يعادل  ما  أو  ليبي  دينار   5,078,905 للشركة  النقدية  األرباح  وبلغت  ليبي.  دينار 



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

330

3,658,626   دوالر أمريكي وبالتالي انتقلت الشركة من مرحلة تكبد الخسائر التي 
بدأت في سنة 2014 إلى مرحلة تحقيق األرباح خالل سنة 2019.

القوى العاملة

الزالت الشركة تعاني نقصاً شديداً في العمالة المؤهلة وغير المؤهلة. لقد تم استيعاب 
 .2018 سنة  خالل  لهم  الشركة  تحتاج  والتي  المؤهلة  وغير  المؤهلة  العمالة  جميع 
والزالت الشركة تنتظر رفع الحظر على العمالة المصرية والفلبينية للدخول إلى ليبيا. 

)AWLCO( و– الشركة العربية لجس اآلبار

وهي إحدى الشركات المتخصصة التابعة للشركة العربية للخدمات البترولية،   
دوالر  مليون   35 به  المصرح  المال  رأس  ويبلغ   ،1983/3/24 بتاريخ  وتأسست 
أمريكي ورأس المال المدفوع 35 مليون دوالر أمريكي، وحدد مقر الشركة في مدينة 
بغداد – جمهورية العراق. وتساهم في هذه الشركة جميع الدول األعضاء في منظمة 
األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( بنسب متساوية لنسب مساهمة هذه الدول 
وتثقيب  عمليات جس  في  متخصصة  وهي  البترولية،  للخدمات  العربية  الشركة  في 

اآلبار.

موجز عن نشاط الشركة لعام 2018 والنصف األول من عام 2019
معـدات الشركــة:

       استمر العمل في مركز عمليات الشمال باستخدام أجهزة جس اآلبار المفتوحة 
اآلصرة  لقياس  الحديثة  األجهزة  وكذلك  لآلبار  االنتاجية  قياس  وأجهزة  المركز  في 
إلى مركز عمليات  المعدات  نقل بعض هذه  الجس وتم  السمنتية والمثقبات وعربات 
الوسط الستخدامها في عمليات جس وتثقيب اآلبار في حقول شرق بغداد وحقول وسط 

العراق وذلك لمحدودية األعمال في مواقع شركة نفط الشمال.
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المفتوحة  العمل باستخدام أجهزة جس اآلبار  وفي مركز عمليات الجنوب استمر 
والعربات المتوفرة مع أنظمة تشغيل مختلفة للمعدات وتم استخدامها في جس اآلبار 
المفتوحة والمبطنة، وكذلك التثقيب في حقول البصرة وميسان وقامت الشركة وبعد 
العمل مع شركة  التراخيص وكذلك  تأهيل وقبول لدى شركات عقود  حصولها على 

كوسل الصينية حيث تم تثقيب عدد من اآلبار لصالحها. 

أما في مركز عمليات الوسط فقد تم استخدام عمليات جس وتثقيب اآلبار المفتوحة 
باستخدام  اآلبار  إكمال  وخدمات  االخرى  والخدمات  اآلبار  تثقيب  وكذلك  والمبطنة 
معدة االنبوب الملفوف، كما قامت الشركة باستخدام مضخة سوائل إلكمال متطلبات 

مشروع تنظيف وإكمال اآلبار.

خدمات الشركـــــة:

استمرت الشركة بتقديم خدمات جس وتثقيب اآلبار في مختلف الحقول في العراق 
بالسالمة  بمعداتها وشهادات  بتجديد شهادات  وقامت  الثالثة  العمل  من خالل مراكز 
الصناعية من الجمعيات ذات العالقة وتحديث مجلد عن السالمة الصناعية ومتطلباتها 
عن  خاصة  جداول  بإعداد  الشركة  استمرت  كما  اإلصابات،  من  الوقاية  وكيفية 
االصابات وحجم العمل ليتم تقديمها الى شركات عقود التراخيص شهرياً للوقوف على 
نوع السالمة الصناعية، وقامت الشركة بإشراك منتسبيها بدورات عن السالمة وكيفية 

تجنب مخاطر المواد الخطرة بالشركة. 

للعناصر  واستيراد  ونقل  وحيازة  شهادات خزن  تجديد  من  الشركة  تمكنت  كذلك 
المشعة بعد حصولها على شهادات حيازة في مخازنها في الشمال والجنوب التي يتم 

خزنها فيه.

الوضع المالي لعام 2018 والنصف األول من عام 2019

قدرهـا  إيـرادات  تحقيـق  إلـى  أدت  التـي  الخدمـات  بتقديـم  الشـركة  اسـتمرت 
.2018 لعـام  دوالر   )434,392.00( قدرهـا  وأربـاح  دوالر   )4,935,335.00(
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قدرها  إيرادات  تحقيق  تم  فقد   2019 لعام  األول  النصف  يخص  فيما  أما 
)2,504,441.00( دوالر وأرباح قدرها )256,323.00( دوالر.

وبذلك تكون االيرادات الكلية واألرباح للشركة خالل الفترة من 2018/1/1 لغاية 
2019/6/30 هو )7,439,576.00( دوالر و)690,715.00( دوالر على التوالي. 

القوى العاملة والتدريب

بلغ عدد منتسبي الشركة )72( منتسب قاموا بإنجاز أعمال الشركة في األقسام   
المهندسين  من  عدد  بتدريب  الشركة  قامت  التدريب  مجال  وفي  والفنية.   اإلدارية 

والعاملين في مختلف االختصاصات.

)AGESCO( ز – الشركة العربية لخدمات االستكشاف الجيوفيزيائي

تأسست الشركة العربية لخدمات االستكشاف الجيوفيزيائي في 1984/09/30   
كشركة مساهمة مشتركة، ويبلغ رأس المال المصرح به 35 مليون دينار ليبي، ورأس 
للخدمات  العربية  الشركة  من  كل  بمساهمة  ليبي،  دينار  مليون   35 المدفوع  المال 
البترولية بنسبة %66.66، والشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب( بنسبة 
%16.67، والمؤسسة الوطنية للنفط، دولة ليبيا بنسبة %16.67، وُحدد مقر الشركة 

بمدينة طرابلس – دولة ليبيا. 

موجز عن نشاط الشركة لعام 2018 والنصف األول من عام 2019

ال توجد أية نشاطات للفرق السيزمية خالل سنة 2018، وفيما يخص الفرقة الثانية 
فإن إدارة الشركة التزال على تواصل مع إدارة شركة الخليج العربي للنفط والتي ال 
تزال تقوم بدراسة العروض الفنية والمالية للقيام بعمليات لمسح األلغام لتجهيزها للبدء 

بعمليات المسح السايزمي في المنطقة A57 وبانتظار فض العروض. 

الخليج  شركة  إدارة  مع  المبدئي  االتفاق  تم   ،2018 سنة  من  الثالث  الربع  وفي 
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وتم  الفرقة  موقع  ممثليهم  وزار   NC8A االمتياز  في  مشروع  لتنفيذ  للنفط  العربي 
اجتياز االختبارات المطلوبة بنجاح، إال أن األحداث األمنية في مدينة طرابلس حالت 
دون البدء بالعمل. وفي الربع الرابع من سنة 2018 تم االتفاق النهائي مع شركة الخليج 

العربي للنفط لتنفيذ المشروع لمسح ما مجموعه 500 كم مربع.

أما بالنسبة للنصف األول لعام 2019 ال توجد أية نشاطات للفرقة السيزمية الثانية 
خالل الربع األول لسنة 2019 ولكن توجد مفاوضات جارية مع شركة OMV لمسح 
 OMV بحوض سرت والتي تنوي شركة C102 ما مجموعه 350 كم مربع بالقطعة

تنفيذه مع نهاية سنة 2019.

أما بالنسبة للفرقة الثالثة، فقد بدأت أعمال المسح السيزمي باالمتياز NC8A التابع 
لشركة الخليج العربي للنفط بتاريخ 15 يناير 2019 وتم مسح ما مجموعه 500 كم 

مربع وتم االنتهاء من هذا المشروع بتاريخ الرابع من شهر مايو 2019.

النتائج المالية لعام 2018 

بلغت اإليرادات المالية للشركة 364,485 دوالر أمريكي، بينما بلغت المصروفات 
5,926,223 دوالر أمريكي، وبهذا تكون الشركة قد تكبدت خسائر قدرها 5,561,723 

دوالر أمريكي.

النتائج المالية خالل النصف األول من عام 2019

بلغت  بينما  أمريكي،  دوالر   6,205,985 للشركة  المالية  اإليرادات  بلغت 
بتسجيل  نجحت  قد  الشركة  تكون  وبهذا  أمريكي،  دوالر   4,813,941 المصروفات 

أرباح في النصف األول لسنة 2019 قدرها 1,392,043 دوالر أمريكي.

القوى العاملة

بلغ عدد المستخدمين بنهاية سنة 2018 فقط )76( وهم أعضاء لجنة اإلدارة   
وبعض المستخدمين، بينما بلغ العدد بنهاية النصف األول من سنة 2019 فقط )68(، 
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وهم أعضاء لجنة اإلدارة وبعض المستخدمين الذين ستكون الشركة في حاجة إليهم 
لبداية أي عمل.

)ARADET( ح – الشركة العربية لكيمياويات المنظفات

تأسست الشركة العربية لكيمياويات المنظفات، في 12 مارس 1981، وحدد مقر 
الشركة في جمهورية العراق، ويبلغ رأس المال المصرح به 72 مليون دينار عراقي، 

ورأس المال المكتتب به والمدفوع 36 مليون دينار عراقي.

موجز عن نشاط الشركة لعام 2018 والنصف األول من عام 2019

شهدت الشركة منذ بداية الربع األخير من عام 2018 انطالق حملة إعمار   
واسعة في مرافق الوحدات االنتاجية لمعمل الشركة بعدما أطلقت التخصيصات المالية 
من مجلس االدارة في المرحلة األولى للفترة من 2018/10/1 ولغاية 2018/12/31 
وبحدود )800( ألف دوالر، وبمرحلة ثانية بمقدار )6.5( مليون دوالر للصرف على 
التمهيدية  الفعاليات  إنجاز  العمل من  2019 وتمكنت فرق  التأهيل خالل عام  أعمال 
التي شملت إعمار منشآت الخدمات والبنى التحتية فيما تتزايد معدالت ونسب اإلنجاز 

لتأهيل المعدات الرئيسية لخطوط االنتاج ووحدات خدمات االنتاج.

وتعمل الشركة حالياً على توفير بقية المتطلبات األساسية من مضخات وكابسات 
وأدوات احتياطية وخطوط نقل الطاقة من أفضل المجهزين المعتمدين ويتوقع أن تتم 
كافة األعمال المناطة بالكادر إلصالح األضرار وبالتزامن مع تنصيب معدات مشروع 

الشركة لتأهيل خط العطريات وبدء مرحلة التشغيل واالنتاج منتصف العام 2020.

النتائج المالية للشركة نهاية السنة المالية 2018

الستمرار حالة التوقف في االنتاج والمبيعات من منتصف عام 2014 فما زالت 
نتائج الشركة ضمن منطقة الخسارة، حيث بلغت الخسارة النهائية خالل عام 2018 
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مبلغ وقدره )14,379,000( دوالر، مقارنة بمبلغ )4,927,000( دوالر خالل عام 
 .2017

نتائج األعمال خالل النصف األول لعام 2019: 

تظهر قائمة الدخل )نتائج األعمال( للفترة من 2019/1/1 لغاية 2019/6/30   
تحقيق خسائر تشغيلية قدرهــا )48,000( دوالر وخسارة نهائية بعد إضافة مصروف 

االندثار )1,763,000( دوالر )الستمرار حالة توقف االنتاج والتسويق(.

علماً بأن نفقات التأهيل خالل النصف األول لعام 2019 بلغت بحدود 952,000 
في  المستخدمين  العمالة  وأجور  والعدد  واألصول  المعدات  لمشتريات  شاملة  دوالر 

أعمال االصالح والتأهيل.

الكادر الوظيفي للشركة

يتكون المالك الدائم والمؤقت في الشركة خالل عام 2018 من: موظف مالك دائم 
عدد )22(، موظف عقد عدد )2(، وظيفة وقتية عدد )5(، وظائف وقتية وخدمية/

بيجي عدد )45(.

وقد ازداد عدد المستخدمين الوقتيين في موقع العمل في بيجي خالل النصف األول 
يزيد عن )80( عامل وقتي من مختلف االختصاصات ساهموا  لما   2019 من عام 

بشكل فّعال في إعمار وحدات المجمع الصناعي للشركة.

ح – معهد النفط العربي للتدريب

للتدريب بموجب قرار مجلس وزراء منظمة األقطار  العربي  النفط  تأسس معهد 
بمدينة  مقره  وحدد   .1978/5/9 في   20/1 رقم  )أوابك(  للبترول  المصدرة  العربية 
تكوين  إنشائه  قرار  في  التي جاءت  المعهد  أهداف  ومن  العراق.  بغداد – جمهورية 
والمالية  واإلدارية  الفنية  القطاعات  كافة  في  القيادية  والمستويات  المدربين  وإعداد 
وتنمية القدرات المتوفرة منها وتمكينها من أحدث األساليب التعليمية. والقيام بالبحوث 
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والدراسات المتعلقة باألساليب الحديثة في التنظيم الصناعي والمهني ومنهجية وأساليب 
التعليم والتدريب ومشاكل القوى العاملة والكفاية اإلنتاجية للعناصر البشرية الالزمة 
والدراسات  األبحاث  لخدمة  وتوثيق  معلومات  نظام  وإحداث  العربية.  للمشروعات 
كافة  في  التكنولوجية  والمعرفة  المعلومات  وتطوير  العربية  العاملة  بالقوى  الخاصة 

مجاالت التعليم والتدريب واإلدارة الصناعية. 

الموازنة  وحسب  سنوياً  تمويله  يتم  حيث  ثابت،  مال  رأس  للمعهد  يوجد  وال 
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.

موجز عن نشاط المعهد لعام 2018 والنصف األول من عام 2019

شهد المعهد منذ تأسيسه تطوراً نوعياً ملحوظاً وانعكس ذلك من خالل أدائه المتنامي 
برغم الظروف التي تعرضت لها دولة المقر، ويستعرض التقرير تطور معدل إنجازات 
المعهد وكيف ارتفع معدل اإلنجازات خالل السنوات )2007-2014( مقارنة باألعوام 
ما  وتدريب  برنامج   )60( التدريبية  للبرامج  تنفيذه  معدل  بلغ  حيث  لتأسيسه  األولى 
معدله )1200( متدرب سنوياً مقارنة بـ )16( برنامج تدريبي و)187( متدرب سنوياً 

لألعوام التي سبقتها.

وخالل السنوات )2015 – 2019( انخفض معدل نشاط التدريب حيث بلغ معدل 
عدد الدورات السنوية )24( دورة بعدد مشاركين )313( متدرب/أسبوع/سنة. 

خالل  من  العمل  وآلية  المعهد  في  التدريب  لسياسة  توضيحاً  التقرير  ويتضمن 
بيان مجمل النشاطات التي يقوم بها وهي التدريب، إعداد الدراسات والبحوث، تقديم 
الدراسات واالستشارات في جميع المجاالت، إعارة خدمات الخبراء، المشاركة في 

الندوات والمؤتمرات النفطية. 
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الوضع المالي للمعهد لعام 2018 والنصف األول من عام 2019

االحتياجات  وتغطية  العاملين  أجور  دفع  في  الذاتي  التمويل  حالياً  المعهد  يعتمد 
الداخلي  التدقيق  بإجراء  يقوم  المعهد  أن  كما  المعهد،  بناية  وإدامة  التشغيلية وصيانة 
لمصادقة  حساباته  وتخضع  داخلية  تدقيق  دائرة  خالل  من  الصرف  قبل  المستندي 

محاسب قانوني خارجي.

قدره )599,550( دوالر  للمعهد في عام 2018 مبلغاً  الكلي  العجز  بلغ  هذا وقد 
قدره )251,343( دوالر  2019 مبلغاً  النصف األول من عام  أمريكي، وبلغ خالل 

أمريكي، علماً بأن معامل التحويل )1190( دينار/دوالر. 

نشاطات التدريب لعام 2018 والنصف األول من عام 2019

قام المعهد بترويج خطته التدريبية السنوية لعام )2018( والتي تتضمن أكثر من 
)200( برنامج تدريبي في مختلف االختصاصات الهندسية والفنية واالدارية والمالية 

والصحة والسالمة وغيرها داخل وخارج القطر ولجهات عراقية وعربية.

النفطية  الشركات  من  عدد  مع  االتفاق  تم   2019 عام  من  األول  النصف  وخالل 
العراقية على تنفيذ برامج تدريبية وتمت المباشرة فعالً بتنفيذ البعض منها في مطلع 
تنفذ بعض الدورات والبرامج األخرى قيد استحصال الموافقات  العام الحالي وحالياً 

عليها.

الهيكل التنظيمي للمعهد

العراقيين  من  جميعاً  وهم  منتسب   )33( حالياً  المعهد  في  العاملين  مجموع  يبلغ 
المتعاقدين مباشرة مع المعهد بضمنهم )عمال الخدمات والصيانة(. ولدى المعهد شبكة 
وبمختلف  متعددة  واجنبية  عربية  جنسيات  من  خبير   )250( من  أكثر  الخبراء  من 
برامجه  تنفيذ  في  بهم  االستعانة  وتتم  واالقتصادية  واالدارية  الفنية  االختصاصات 

التدريبية ويتم التعاقد معهم في حينه ولفترة انجاز المهمة.
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الفصل الثا�

التطورات العامليةوالعربية
� استكشاف واحتياطي وإنتاج مصادرالطاقة

املالحق
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البيان الصحفي 

الصادر عن االجتماع الثاني بعد المائة لمجلس وزراء 
منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

)على مستوى المندوبين(

اجتماعه  )أوابك(  للبترول  المصدرة  العربية  األقطار  منظمة  وزراء  مجلس  عقد 
المعالي الوزراء بتاريخ 22 شعبان  المائة على مستوى مندوبي أصحاب  الثاني بعد 
برئاسة  الكويت،  دولة  في  ميالدية   2019 نيسان/أبريل   27 الموافق  هجرية   1440

سعادة فيحان محمد الفيحاني، ممثل مملكة البحرين في المكتب التنفيذي للمنظمة.

ناقش المجلس المواضيع المدرجة على جدول األعمال ومن ثم أقر البنود التالية: 

والهيئة 	  العامة  )األمانة  للمنظمة  الختامية  الحسابات  على  المجلس  صادق 
القضائية( لعام 2018.

استعرض المجلس تقريراً حول »األوضاع البترولية العالمية«. 	 

اطلع المجلس على تقارير نشاط األمانة العامة للمنظمة خالل النصف األول 	 
من عام 2019 واعتمد توصيات المكتب التنفيذي ومنها متابعة موضوع شؤون 
البيئة وتغيّر المناخ، والفعاليات التي قامت األمانة العامة بتنظيمها أو المشاركة 

فيها، وكذلك سير العمل في بنك المعلومات.

األمانة 	  أنجزتها  التي  والفنية  االقتصادية  الدراسات  على  المجلس  اطلع  كما 
العامة خالل النصف األول من عام 2019. 

سبق وأن اتفق أصحاب المعالي الوزراء على عقد االجتماع الثالث بعد المائة 	 
القادم لمجلس وزراء المنظمة في دولة الكويت بتاريخ 2019/12/22. 
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واختتم المجلس اجتماعه معرباً عن تقديره وشكره إلى دولة الكويت الستضافتها 
هذا االجتماع، كما أعرب عن تقديره وشكره لمعالي الدكتور خالد علي محمد الفاضل، 
ناصر  الشيخ طالل  الكويت، ولسعادة  دولة  في  والماء  الكهرباء  النفط ووزير  وزير 
العذبي الصباح، وكيل وزارة النفط بالوكالة وممثل دولة الكويت في المكتب التنفيذي 
للمنظمة، ولكافة اإلخوة واألخوات في الوزارة، على حسن االستقبال والتنظيم وكرم 

الضيافة والوفادة.

الكويت: 22 شعبان 1440 هجرية الموافق 27 نيسان/أبريل 2019 ميالدية.
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البيان الصحفي 
الصادر عن االجتماع الثالث بعد المائة لمجلس وزراء 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

اجتماعه  )أوابك(  للبترول  المصدرة  العربية  األقطار  منظمة  وزراء  مجلس  عقد 
الثالث بعد المائة في دولة الكويت، بتاريخ 25 ربيع اآلخر 1441 هجرية الموافق 22 
كانون األول/ديسمبر 2019 ميالدية، برئاسة معالي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد آل 

خليفة، وزير النفط في مملكة البحرين، التي لها رئاسة الدورة لعام 2019. 
افتتح معالي الرئيس االجتماع مرحباً بأصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود، 
أعمال  جدول  على  والمدرجة  المطروحة  المواضيع  تداول  في  التوفيق  لهم  متمنياً 
االجتماع، مؤكداً على أهمية التعاون بين الدول األعضاء في ما يحقق أهداف المنظمة.  
كما رحب بمعالي الدكتور خالد علي الفاضل، وزير النفط ووزير الكهرباء والماء 
في دولة الكويت، الذي يشارك في أعمال مجلس وزراء المنظمة للمرة األولى متمنياً له 
دوام التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، كما أعرب عن الشكر والتقدير لدولة الكويت 
على كرم الضيافة وحسن االستقبال، 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. 
وأعقبه سعادة األستاذ/ عباس علي النقي، األمين العام للمنظمة، حيث رحب بأصحاب 
المعالي الوزراء ورؤساء الوفود وهنأهم على سالمة الوصول ومتطلعاً إلى مواصلة 
الفاضل،  علي  خالد  الدكتور  بمعالي  رحب  كما  المنظمة،  لنشاط  ومساندتهم  دعمهم 
وزير النفط ووزير الكهرباء والماء في دولة الكويت، الذي يشارك في أعمال مجلس 
وزراء المنظمة للمرة األولى متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، كما 
أعرب عن شكره وتقديره لدولة الكويت، التي تحتضن اجتماعات المنظمة، على كرم 
الوفادة وحسن االستقبال، متمنياً لدولة الكويت مزيداً من التقدم والرخاء واالستقرار، 
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ثم تطرق إلى مسيرة المنظمة خالل السنوات العشر األخيرة واإلنجازات التي قامت 
بها، واختتم كلمته متمنياً ألعمال االجتماع كل التوفيق والنجاح.

وبعد إقرار جدول األعمال قام المجلس بتداول ومناقشة المواضيع المدرجة أدناه 
وبالتالي إقرارها: 

المصادقة على محضر االجتماع الثاني بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة الذي  —
ُعقد على مستوى المندوبين في دولة الكويت بتاريخ 22 شعبان 1440 هجرية 

الموافق 27 نيسان / أبريل 2019.
المصدرة  — العربية  األقطار  لمنظمة  العلمية  الجائزة  تحكيم  نتيجة  على  اطلع 

العالقة  ذات  االقتصادية  )البحوث  لعام 2018 وموضوعها  )اوابك(  للبترول 
واالستهالك  االمدادات  ضمنها  ومن  والطاقة  للبترول  المختلفة  بالجوانب 

واألسعار(، وقرر ما يلي:
حجب الجائزة األولى.  )1

منح الجائزة الثانية وقدرها خمسة آالف دينار كويتي للبحث المعنون »أثر   )2
أسعار النفط على العالقة ما بين التنويع االقتصادي والنمو االقتصادي: 
دراسة تطبيقية في الدول األعضاء في منظمة األقطار العربية المصدرة 

للبترول« للسيدة /أمينة محمد علي، من مملكة البحرين. 
اعتماد مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة )األمانة العامة والهيئة القضائية(  —

لعام 2020.
والهيئة  — العامة  )األمانة  المنظمة  لحسابات  مدققاً  البسام وشركاه  مكتب  تعيين 

القضائية( لعام 2020.
يتم  — المنظمة  دور  وتطوير  لتفعيل  خطة  بتقديم  التنفيذي  المكتب  تكليف  قرر 

الدعم  بتقديم  العامة  األمانة  وقيام  الوزراء،  مجلس  اجتماع  على  عرضها 
المطلوب للمكتب التنفيذي للقيام بمهامه خالل عام 2020.
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معهد  — على  باإلشراف  العراق  لجمهورية  التي عهد خاللها  الفترة  تمديد  قرر 
النفط العربي للتدريب لمدة سنتين اعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير 2020.

اطلع على تقارير نشاط األمانة العامة للمنظمة في المجاالت التالية: —
الدراسات التي أنجزتها األمانة العامة خالل عام 2019 حيث تم انجاز 10 	 

دراسات فنية واقتصادية حول النفط والطاقة.
البترولية 	  »األوضاع  حول  للمنظمة  العامة  األمانة  تقرير  على  اطلع 

العالمية«. 
مؤتمر 	  مخرجات  أهمها  من  والتي  المناخ،  وتغيّر  البيئة  شؤون  متابعة 

 )COP-25( المناخ  لتغيّر  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  في  األطراف 
 13 إلى   2 الفترة من  أسبانيا، خالل  مدينة مدريد، مملكة  في  ُعقد  والذي 

ديسمبر 2019.
سير العمل في بنك المعلومات وتطوير نشاطاته.	 
النصف 	  خالل  العامة  األمانة  فيها  شاركت  والتي  نظمتها  التي  الفعاليات 

الثاني من عام 2019، وقد بلغت 23 فعالية.
المنبثقة  — العربية  الشركات  نشاط  استعرض  الذي  السنوي  التقرير  على  اطلع 

عن المنظمة خالل عام 2018 والنصف األول من عام 2019، وأحيط علماً 
بنتائج االجتماع التنسيقي السنوي الثامن واألربعون لتلك الشركات الذي ُعقد 
في مدينة القاهرة، جمهورية مصر العربية، بتاريخ 2018/10/28 والتي جاء 
فيها االستمرار في التنسيق والتعاون بين هذه الشركات في المجاالت المتعلقة 

بنشاطاتها.
العربية  — األقطار  لمنظمة  عاماً  أميناً  سبت،  بن  سبت  علي  السيد/  تعيين  قرر 

 / آذار  أول شهر  من  اعتباراً  لمدة ثالث سنوات  )اوابك(،  للبترول  المصدرة 
مارس 2020.

القادمة  — الدورة  رئاسة  الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية  ستتولى 
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لمجلس الوزراء والمكتب التنفيذي للمنظمة، وذلك لمدة عام اعتباراً من أول 
شهر كانون الثاني/ يناير 2020.

الشيخ صباح األحمد  — السمو  المجلس ببرقية إلى حضرة صاحب  بعث رئيس 
نيابة عن  فيها  أعرب  الكويت حفظه هللا ورعاه،  دولة  أمير  الصباح،  الجابر 
معالي الوزراء، عن أسمى آيات التقدير واالمتنان وجزيل الشكر والتقدير على 

ما أحيطوا به من حسن استقبال وكرم الوفادة. 
اتفق على عقد االجتماع القادم لمجلس وزراء المنظمة في دولة الكويت بتاريخ  —

13 ديسمبر 2020.

الكويت: 25 ربيع اآلخر 1441 هجرية الموافق 22 كانون األول/ديسمبر 2019 ميالدية.
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