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مـقــدمة
شههه دن عهههناتة البتروايماويهههان العالميهههة ةطهههوران و ريهههة امهههة هههه ل
العقهههود الث ثهههة األ يهههرة ارةبطهههت بارهههعار اللقههها ال زمهههة (المهههواد الخههها ) للصهههناتة
ومههههدف ةو ر هههها ههههم المنههههاسي الر ياههههية لانتههههاً مههههت العههههال

هههه تههههت ارة هههها

معدالن نمو الطلب تلى البتروايماويان م األرواق العالمية.
حظيههههت منطقههههة الاههههرق األورهههه

والصههههيت وال نههههد ودول آرههههيوية أ ههههرف

تلههههى ا تمهههها الماههههتثمريت ههههم عههههناتة البتروايماويههههان منههههت منتصههههي ثمانينيههههان
القهههههرن المابهههههم وبهههههرزن منطقهههههة الاهههههرق األورههههه امراهههههز تهههههالمم نتهههههاً
البتروايماويهههان بمههها ةمتلكههها مهههت مقومهههان اهههو رة المهههواد الخههها وانخ ههها

ةكهههاليي

النقهههها مقارنههههة بمنههههاسي أ ههههرف ااوروبهههها وأمريكهههها الاههههمالية وذلههههك لقرب هههها مههههت
مرااهههز االرهههت

الكبهههرف واألرهههواق الواتهههدة هههم دول شهههرق أرهههيا نتي هههة النمهههو

الاريع تلى الطلب م اا مت الصيت وال ند.
ارههههتطاتت عههههناتة البتروايماويههههان ههههم الههههدول العربيههههة أن ةنمههههو وة تهههها
مكانههههة م مههههة ههههم هههها المنا اههههة القويههههة تلههههى الماههههتوف العههههالمم هههه ل العقههههديت
المابهههههييت .وةعتبهههههر البتروايماويهههههان األرارهههههية والبهههههوليمران ال راريهههههة (البهههههولم
إيثيلهههيت بدر اةههها الث ثهههة المختل هههة والبهههولم بهههروبيليت والبهههولم رهههتيريت والبهههولى
رههههتيريت القابهههها للتمههههدد والبههههولم ينيهههها الوريههههد والبههههولم إيثيلههههيت ةير يثههههاالن)
والميثههههانول مههههت أ هههه منت ههههان البتروايماويههههان التههههم ةقههههو الههههدول العربيههههة حاليهههها
بإنتا ا.
ةوا ههها عهههناتة البتروايماويهههان هههم الهههدول العربيهههة منهههت تههها  2010العديهههد
مههههت الت ههههديان ومههههت أ م هههها ااتاههههاز ههههاز الاهههه يا (الغههههاز الصههههخر ) وإنتا هههها
تلههههى النطههههاق الت ههههار

ههههم الواليههههان المت ههههدة األمريكيههههة ون هههها الصههههيت ههههم
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ةطبيهههههي ةكنولو يههههها ديهههههدة اعهههههة ب ههههها لت ويههههها ال ههههه ذو القيمهههههة االقتصهههههادية
المنخ

هههة إلهههى بتروايماويهههان والهههت مهههت المتوقهههع معههها زيهههادة إنتهههاً الصهههيت مهههت

ا يثيلهههيت ليصههها إلهههى  30مليهههون سهههت رهههنويا ب لهههول تههها  .2020ي هههاز إلهههى ذلهههك
انخ ههها

أرهههعار الهههن

منهههت منتصهههي تههها  2014ومههها ةرةهههب تليههها مهههت انخ ههها

أرهههعار النا ثههها لتكتاهههب معههها عهههناتة البتروايماويهههان التهههم ةعتمهههد تلهههى لقهههي النا ثههها
و اعهههة هههم ارهههيا وأوروبههها ميهههزة ةنا اهههية وة اهههت هههم هههوام

الرب يهههة ههه ل

األتهههوا  2015و 2016مقارنهههة مهههع ةلهههك التهههم ةعتمهههد تلهههى لقهههي

هههاز ا يثهههان هههم

منطقة الارق األور .
ةههههههاةى ههههههتس الدرارههههههة لتاههههههل ال ههههههو تلههههههى أ هههههه ةطههههههوران عههههههناتة
البتروايماويههههان هههههم الهههههدول العربيههههة وأ ههههه الت هههههديان التههههم ةوا ههههها الصهههههناتة
وةامهههها األمانههههة العامههههة أن ةاهههها

ههههتس الدرارههههة ههههم ةقههههدي مهههها ياههههاتد البههههاحثيت

والم تميت بتطوير عناتة البتروايماويان م الدول العربية.
وهللا ولي التوفيق،،،،
األميـن العـام
عباس علي النقـي
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تابع :قائمة األشكال
الـشـــــكل
الاكا ( :)29الاراان المنت ة وةوز ناب إنتاً مونمر ال ينيا الوريد م المملكة العربية الاعودية
الاهههكا ( :)30ةطهههور الطاقهههان ا نتا يهههة لثنههها م الوريهههد ا يثيلهههيت بالمملكهههة العربيهههة الاعهههـودية
()2014-1984
الاهههكا ( :)31ةطهههور الطاقهههان ا نتا يهههة للميثهههانول هههم المملكهههة العربيهههة الاهههعودية ههه ل ال تهههرة
2015-1995
الاكا ( :)32ةوز ناب إنتاً ال ورمالد يد بيت الاراان المنت ة م المملكة العربية الاعودية
الاكا ( :)33ناب إنتاً الاتيريت م المملكة العربية الاعودية
الاكا ( :)34ةطور عناتة األرمدة والبتروايماويان م دولة قطر ل ال ترة 2020-2010
الاكا ( :)35أنوا اللقي الماتخدمة م إنتاً البتروايماويان األرارية م قطر
الاكا ( :)36النظا الر يام لقطا البتروايماويان م دولة قطر
الاكا ( :)37إنتاً ا يثيليت م دولة قطر تا  2009مقارنة بعا 2014
الاكا ( :)38ةطور إنتاً الصناتان الت ويلية المختل ة والقا مة تلى ا يثيليت م قطر
الاكا ( :)39ةوز ناب منت ان البولم إيثيليت م األرواق الم لية لدولة قطر
الاكا ( :)40ةطور عناتة األل ا أولي ينان الخطية م دولة قطر ل ال ترة 2014-2010
الميثانول م دولة قطر ل ال ترة 2014- 2010
الاكا ( :)41ةطور إنتاً وارت
الاكا ( :)42ةطور الصناتة الت ويلية لمنت الميثانول والكميان المصدرة م دولة قطهر ه ل ال تهرة
2014- 2010
الاكا ( :)43ةطور عناتة األمونيا م دولة قطر ل ال ترة 2014- 2010
الاكا ( :)44مخط عناتة البتروايماويان م دولة الكويت
الاكا ( :)45ةطور عناتة البتروايماويان م مصر حتى 2002
الاكا ( :)46م مح الخطة القومية للبتروايماويان  2022-2002م م ورية مصر العربية
الاكا ( :)47موقي عناتة البتروايماويان م مصر ل ال ترة ()2014-2002
الاكا ( :)48ةطور عناتة البتروايماويان م مصر ()2016-2014
الاكا ( :)49ةطور إنتاً ا يثيليت م مصر ل ال ترة 2020 -2001
الاكا ( :)50ةطور إنتاً البولم إيثيليت م مصر ل ال ترة 2020 -2001
الاكا ( :)51ةطور إنتاً البولم ينيا الوريد م مصر ل ال ترة 2015-1985
الاكا ( :)52ةوز ناب ا مالم ساقان إنتاً ا يثيليت القا مة تلى ماتوف العال حتى مطلع تا 2015
الاكا ( :)53الطاقان التصميمية نتاً ا يثيليت وةوز ناهب إنتا ها هم الهدول العربيهة حتهى مطلهع
تا 2016
الاكا ( :)54ةطور إنتاً البروبيليت م الدول العربية ل ال ترة 2015-2005
الاكا ( :)55ناب ارتخدا الميثانول م الصناتان الت ويلية تلم ماتوف العال م تا 2015
الاكا ( :)56ةوز ناب الطاقان ا نتا ية للميثانول م المناسي الر ياية مت العال م تا 2015
الاكا ( :)57ةوز ناب إنتاً الدول العربية مت الميثانول م تا 2015
الاكا ( :) 58الطاقهان ا نتا يهة للميثيها ث ثهى البيوةيها إيثهر وةهوز ناهب ا هم المنهاسي الر ياهية مهت
العال م تا 2015
الاكا ( :)59ةوز ناب إنتاً الدول العربية مت الميثيا ث ثى البيوةيا إيثر م تا 2015
الاكا ( :) 60ةوز ناب الطاقان ا نتا ية مت البوليمران ال رارية م المناسي الر ياية مت العال
م تا 2015
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م تا 2015
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الر ياية مت العال ى تا 2015
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ى تا 2015
الاكا ( :)64ح الت ارة العالمية للبولم إيثيليت والتوقعان حتى تا 2023
الاكا ( :)65ةوز ناب إنتاً البولم بروبيليت م المناسي الر ياية مت العال ى تا 2015
الاكا ( :)66ح الصادران والواردان مت البولم أولي ينان هى المنهاسي الر ياهية مهت العهال ه ل
ال ترة 2017-2015
الاههكا ( :) 67ةههوز ناههب إنتههاً البههولم إيثيلههيت ةير يثههاالن ههم المنههاسي الر ياههية مههت العههال ههم تهها
2015
الاكا ( :)68ةوز ناب إنتاً البولم ينيا الوريد م المناسي الر ياية مت العال م تا 2015
الاكا ( :)69ةوز ناب إنتاً البولم رتيريت م المناسي الر ياية مت العال م تا 2015
الاكا ( :)70ةطور إنتاً الدول العربية مت البوليمران ال رارية ل 2015-2005
الاكا ( :)71الطاقهان ا نتا يهة مهت البهوليمران ال راريهة هم الهدول العربيهة وناهب إنتا ها هم تها
2015
الاكا ( :)72ناب إنتاً البوليمران ال رارية م الدول العربية لعا 2015
الاكا ( :)73ناب إنتاً البوليمران ال ندرية م الدول العربية لعا 2015
الاكا ( :)74ناب إنتاً المطاس الصناتم م الدول العربية لعا 2015
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قائمـة اجلداول
الـجـــدول
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال
ال

هههدول ( :) 1أ ههه ماهههروتان البتروايماويهههان الر ياهههية والمعلهههت تن ههها هههم دول الخلهههي العربهههم
حتى 2020
دول ( :)2الطاقان ا نتا ية لايثيليت المعلت تن ا م الواليان المت دة األمريكية حتى تا 2020
دول ( :)3ماروتان البتروايماويان واألرمدة القا مة م دولة ا ماران العربية المت دة
دول ( :)4ماروتان إنتاً البتروايماويان واألرمدة القا مة م مملكة الب ريت
دول ( :)5ماروتان البتروايماويان واألرمدة القا مة م ال زا ر
دول ( :)6ط ماروتان البتروايماويان الماتقبلية م ال زا ر
دول ( :)7التالاا الزمنم نتاً الاراان التابعة لاراة رابك دا ا المملكة العربية الاعودية
دول ( :)8التالاا الزمنم نتاً أ شراان القطا الخاص م المملكة العربية الاعودية
ههدول ( :) 9ساقهههان إنتهههاً ا يثيلهههيت مهههت وحهههدان التكاهههير بالبخهههار هههم المملكهههة العربيهههة الاهههعودية
لعا 2015
دول ( :)10قا مة بالاراان المنت ة للميثانول م المملكة العربية الاعودية
دول ( :)11قا مة الاراان المنت ة لمادة الميثيا ث ثم البيوةيا إيثر والطاقان ا نتا ية هم المملكهة
العربية الاعودية
دول ( :)12قا مة الاراان المنت ة لايثيليت يكول وماتقاةا والطاقان ا نتا ية م المملكة
العربية الاعودية
دول ( :)13مصانع إنتاً األرمدة م العراق
دول ( :)14ماروتان البتروايماويان القا مة وساقاة ا ا نتا ية م دولة قطر
دول ( :)15ماروتان البتروايماويان واألرمدة القا مة وساقاة ا ا نتا ية م دولة الكويت
دول ( :)16ماروتان البتروايماويان القا مة وساقاة ا ا نتا ية م مصر
ل
دول ( :)17ح الصادران والواردان مت البولم أولي ينان ى المناسي الر ياية مت العال
ال ترة 2017-2015
دول ( :)18إنتاً الدول العربية مت البوليمران ال رارية والبوليمران ال ندرية والمطاس الصناتم
م تا 2015
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ملخص
ة دز الدرارة إلى ارتعرا

أ

ةطوران عهناتة البتروايماويهان هم الهدول

العربية منت نااة ا والماروتان القا مة و ط التطهوير والتورهعان الماهتقبلية ب ها
وةاتعر

مكانة عناتة البتروايماويان م الدول العربية تلهى الصهعيد العهالمم مهت

حيث إنتاً البتروايماويان األرارية وأ

البوليمران ال رارية.

ةاتما الدرارة تلى ث ثة صول يتنهاول الفصل األول ة ليها مشلدد صلناعة
البتروكيماويلللات عالميلللا وةهههاثير ةهههوا ر المهههواد الخههها منخ
ال غرا ية والاكانية ومعدالن االرهت

هههة التكل هههة والنهههواحم

والطلهب تلهى منت هان البتروايماويهان هم

المناسي الر ياية مت العال حيث:
 أعههب ت منطقههة الاههرق األوره والصههيت وال نههد ودول آرههيوية أ ههرف م ههورا تما الماتثمريت هم عهناتة البتروايماويهان منهت منتصهي ثمانينيهان القهرن
المابم وبرزن منطقة الارق األور امراز تالمم لانتاً بما ةمتلكها مهت
و رة مت المواد الخا منخ

ة التكل ة مقارنة بماهروتان البتروايماويهان هم

أوروبا وأمريكا الامالية وة ولت مرااهز االرهت

الكبهرف ة هاس دول شهرق

أريا نتي ة النمو الاريع تلى الطلب م اا مت الصيت وال ند.
 ةرةب ةنا اية عناتة البتروايماويان م المناسي الر ياية مهت العهال بالتكل هةا نتا يههة للقههي الماههتخد ويعتبههر ةههوا ر مههواد اللقههي بارههعار ةنا اههية أحههد أ ه
العوامهها الر ياههية الزد ههار الصههناتة حيههث أن انخ هها

رههعر لقههي النا ثهها ههم

منتصههي تهها  2014إلههى  400دوالر للطههت بههدال مههت  950دوالر مطلههع تهها
 2014ةرةب تليا زيادة رب ية عناتة البتروايماويهان و اعهة هم اها مهت
أوروبا وأريا حيث يعتمد تلى لقي النا ثا امادة ةغتية ر ياية.
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 ةوا ها عههناتة البتروايماويهان ههم الهدول العربيههة العديهد مههت الت هديان والتههمةؤثر تلى موق ا التنا ام م األرواق العالميهة مهت حيهث ةكل هة ا نتهاً ومهت
أ م ا:
• م دودية ةوا ر اميان الغهاز ال زمهة منهت ن ايهة تها  2016والتهم قهد ةهؤثر
تلى ا را ةورعان أو إبا ة ساقان ديهدة مهت البتروايماويهان ماهتقب
لههتا قههد بههدأ منت ههو البتروايماويههان ههم ارههتخدا النا ثهها بههمت أنههوا اللقههي
الماهههتخد هههم عهههناتة البتروايماويهههان وذلهههك لتلبيهههة متطلبهههان األرهههواق
العالمية .ويهتار أن الت هول مهت ارهتخدا

هاز ا يثهان ذو التكل هة المنخ

هة

إلههههى النا ثهههها يمثهههها ة ههههديا ابيههههرا ههههم ةعزيههههز القههههدرة التنا اههههية لصههههناتة
البتروايماويهههان هههم منطقهههة الاهههرق األورههه

ممههها ي عههها ةكل هههة إنتهههاً

البتروايماويان بمت المناسي األاثر ال ة م ا نتاً.
• أدف ةههوا ر ههاز الاه يا ههم الواليههان المت ههدة األمريكيههة وإنتا هها بكميههان
بهخمة تلهى الماههتوف الت ههار إلههى انخ هها

أرههعار ههاز ا يثههان مههت 12

دوالر لكا مليون وحهدة حراريهة بريطانيهة قبها تها  2005إلهى ن هو - 3.3
 4.0دوالر لكهههها مليههههون وحههههدة حراريههههة بريطانيههههة حاليهههها و ههههو مهههها أدف
إلهههم التورهههع ال ا ههها هههم عهههناتة البتروايماويهههان هههم الواليهههان المت هههدة
األمريكيهههة ورهههوز ةاههها

الماهههروتان والتورهههعان ال ديهههدة هههم إبههها ة

ساقههان إنتا يههة ديههدة لايثيلههيت ةبل ه حههوالم  12.3مليههون سههت رههنويا ههم
ال تهههرة مهههت  .2020-2014امههها رهههيت إبههها ة ساقهههان إنتا يهههة ديهههدة مهههت
البروبيليت ةقترب مت  5مليهون سهت هم الاهنة هم ن هل ال تهرة ةقريبها و هو
مايعطم ميهزة ةنا اهية للتصهدير إلهى األرهواق العالميهة و اعهة هم منهاسي
شمال رب أوروبا وأريا.
• ةقههد أوروبهها للماههتثمريت ههم عههناتة البتروايماويههان م موتههة ريههدة مههت
المزايهها التههم ال يمكههت ةو ير هها ههم قههارة أ ههرف حيههث ةقههو بتعههويض أ
14
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بهرر نههاة تههت شههح المههواد األوليههة وةههو ير بي ههة نا
تلى قاتدة علبة منخ

ههة للصههناتة ةرةكههز

ة المخاسر .وياةم بمت أبرز المزايها االرهتثمارية

التم ةتميزب ا القهارة األوروبيهة و هود رهوق ارهت

اية ةتاه بتنهامم الطلهب

تلهههى البتروايماويهههان با بههها ا إلهههى التورهههع هههم ارهههتثماران التقنيهههان
وةطههههوير تمليههههان التصههههنيع و هههههم الم ههههك الر ياههههم لتطههههور عهههههناتة
البتروايماويان.
• أقرن الصيت طة سموحة لتطوير االرت ادة مت موارد ها مهت ال ه والهت
ةملك و رة منا حيث أناان تهددا ابيهرا مهت ماهروتان ة ويها ال ه إلهى
أولي ينهههان (إيثيلهههيت و/أو بهههروبيليت) مهههت ههه ل ةطبيهههي ةكنولو يههها ة ويههها
الميثهانول إلهى أولي ينهان ( )MTOو هو مها رهوز ي هد مهت اتتماد ها تلهى
الواردان مت األرواق العالمية.
• ةاعم إيران إلى ةطوير ط سموحة لزيادة إنتاً البتروايماويهان مهت 60
مليهون سهت رههنويا إلهى مها يقههرب مهت  180مليهون سههت رهنويا

ه ل طه

ماههتقبلية يههت ةن يههت ا حتههى تهها  2030وياههما ذلههك  70ماههروتا ديههدا
نتههاً العديههد مههت منت ههان البتروايماويههان مثهها البههولم إيثيلههيت بدر اةهها
المختل هة والمونههوإيثيليت

يكههول واألمونيهها واليوريهها والميثههانول وةعههد

إيران ثانم أابر منت ومصدر للبتروايماويان هم منطقهة الاهرق األوره
بعههد المملكههة العربيههة الاههعودية و ههم الاههنوان األ يههرة اانههت إيههران التبهها
ر يايا تلى الااحة العالمية م إنتاً وةصدير البولم إيثيليت والميثانول.
بينما يتناول الفص الثاني تطلرر صلناعة البتروكيماويلات فلي اللدول العربيلة
مههت ه ل ابههراز أ ميههة عههناتة البتروايماويههان ههم الههدول العربيههة و اعههة الههدول
المنت ههة والمصههدرة للههن

والغههاز الطبيعههم وذلههك ا ههدز ارههتراةي م لتنويههع مصههادر

الد ا القومم وةقليا اتتماد ا شبا الكلم تلى عادران الن

الخا وذلهك مهت ه ل

زيادة القيمة الم ا ة والمردود االقتصاد الكبير لمنت ان البتروايماويان.
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قد ارتطاتت عناتة البتروايماويان م الدول العربيهة أن ةنمهو وة تها مكانهة
م مة م األرواق العالمية

ل العقود الث ثة األ يرة تلى الر

مت المنا اة القويهة

مت الدول األ رف با با ة إلهى المتغيهران األرارهية االقتصهادية والايارهية العالميهة
الماههتمرة والتههم ةههؤثر ههم أرههعار الصههناتان البتروايماويههة اغير هها مههت الصههناتان
البترولية.
أعههههب ت المملكههههة العربيههههة الاههههعودية واحههههدة مههههت أابههههر الههههدول المصههههدرة
للبتروايماويان م العال وةصني اثالث أابر منت للبولم إيثيلهيت ورابهع أابهر منهت
يكول ومت أابر منت م الميثهانول تلهى

للبولم بروبيليت وثانم أابر منت لايثيليت

ماههتوف العهههال وثالههث أابهههر مصهههدر لليوريهها تههها  .2015وة هها ا المملكهههة العربيهههة
الاههعودية تلههى ريادة هها باتتبار هها أابههر منههت للبتروايماويههان تلههى ماههتوف الههدول
العربية بطاقة رنوية بلغت حهوالم  80مليهون هم تها  2015ومهت المتوقهع أن ةرة هع
إلى  130مليون ست م الانة ب لول تا .2020
امهها ة ههات ت الطاقههة ا نتا يههة الكليههة لدولههة ا مههاران العربيههة المت ههدة مههت
البتروايماويههان تهها  2013لتصهها إلههى حههوالم  10مليههون سههت رههنويا بههدال مههت 3.4
مليون ست رنويا تا  2009ومت المخطه أن ةصها إلهى  14مليهون سهت ب لهول تها
.2018
ةخط قطر لر ع الطاقة ا نتا ية مت األرمدة والبتروايماويهان إلهى  23مليهون
ست رنويا ب لول تا  .2020ويتار أن ا مالم إنتاً دولة قطر ارة ع إلهى ن هو 17.2
مليون سهت تها  2014بهدال مهت  12.7مليهون سهت رهنويا تها  .2010وةعتبهر شهراة
قطر لألرمدة قافكر أابر منت

رد لليوريا واألمونيا م العال وةعد رابع أابهر منهت

ومصدر لليوريا تلى ماتوف العال .
وةاعى رلطنة تمهان إلهى ا رهرا

هم ةورهعان م مهع إنتهاً راةن هان البهولم

إيثيلههيت ةير يثههاالن والههت ري ههيي ساقههة إنتا يههة ةصهها إلههى حههوالم  500ألههي سههت
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رنويا لترة ع الطاقة ا نتا ية الكلية إلى حوالم  880ألي ست رنويا مت التير يثهاالن
و ههو مهها رههي عل ا أابههر منههت لراةن ههان البههولم إيثيلههيت ةير يثههاالن ههم منطقههة الاههرق
األور
بينما يتناول الفص الثالث مكانة صناعة البتروكيماويات العربيلة عللا الصلعيد
العللالمي وةاههما أ ه منت ههان البتروايماويههان األرارههية والبههوليمران ال راريههة التههم
ةقههو الههدول العربيههة بإنتا هها مثهها (البههولم إيثيلههيت بدر اةهها الث ثهها المختل ههة والبههولم
بههروبيليت والبههولم رههتيريت والبههولى رههتيريت القابهها للتمههدد والبههولم ينيهها الوريههد
والبولم إيثيليت ةير يثاالن) .حيث بله إنتهاً الهدول العربيهة هم ن ايهة تها  2016ن هو
 %15مهههت ا مهههالم انتهههاً العهههال مهههت ا يثيلهههيت و %9مهههت ا مهههالم إنتهههاً العهههال مهههت
البروبيليت بينما بل إنتا ها مهت البهولم إيثيلهيت ن هو  %14.7والبهولم بهروبيليت ن هو
 %10.2والبولم إيثيليت ةير يثاالن ن و  %2.1والبولم ينيا الوريهد ن هو % 1.2
والبههولم رههتيريت ن ههو  %0.6مههت ا نتههاً العههالمم يمهها يمثهها إنتا هها مههت الميثههانول
ومههادة الميثيهها ث ثههم البيوةيهها إيثههر مههت ا مههالم انتههاً العههال ن ههو  %10.6و%15.9
تلى التوالم.
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الفصل األول
مشهد صناعة البرتوكيماويات عامليا

تمديد
 :1.1واقع وافاق صناعة البتروكيماويات عالميا
 :2.1حجم أسواق البتروكيماويات عالميا
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الفصل األول
مشهد صناعة البرتوكيماويات عامليا
تمديد
من المتوقع أن يشهد قطاع البتروكيماويات العالمي نموا قويا خالل نهايةة العقةد
الثاني من هذا القرن ،حيث ال تزال هناك العديد من مشةروعات التوسةعة وخاصةة فةي
الدول النامية في منطقة اَسيا والمحيط الهادي ،والشرق األوسط بهدف تنويع المنتجات
ولتلبية الطلب المتنامي في تلك المناطق .كما أن هناك نموا قويا فةي الواليةات المتحةدة
نتيجة لتوفر الغاز الطبيعي بأسعار تنافسةية ،حيةث أعلنةت الواليةات المتحةدة األمريكيةة
عن استثمارات جديدة في قطاع البتروكيماويةات تصةل ىلةو حةوالي  130مليةار دوالر
خالل الفترة القادمة (.)5

 :1.1واقع واَفاق صناعة البتروكيماويات عالميا
بل ه تههدد الماههروتان المعلههت تن هها ههم م ههال الصههناتان البتروليههة ال حقههة
والمقههرر ةن يههت ا حتههى تهها  2030حههوالم  2000ماههروتا ويبلهه تههدد ماههروتان
البتروايماويههان من هها حههوالم  700ماههرو وبناههبة ةصهها إلههى حههوالم  %35ويبههيت
الاهكا ( )1ةههوز ناههب ماههروتان عهناتان البتههرول والغههاز والبتروايماويههان تلههى
ماتوف العال حتى ن اية العقد ال الم.
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الشك ( :)1ترزع نسب مشروعات صناعات البترول والغاز والبتروكيماويات علا مسترى العالم
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المصدرGlobal Petrochemical Overview-Part 1,Hydorcarbon Processing,April,2016 :

ةات وذ منطقة اريا والم ي ال هاد ( اعهة الصهيت وال نهد) تلهى أتلهى ناهبة
مههت ا مههالم ماههروتان البتروايماويههان ال ههار ةن يههت ا تلههى ماههتوف العههال وةبل ه
حوالم  %31ثه ةهاةم منطقهة الاهرق األوره

هم المرةبهة الثانيهة بعهدد  160ماهرو

بناههبة  %22وةعتمههد ههتس الماههروتان تلههى ارههتخدا أنههوا مختل ههة مههت اللقههي لتغتيههة
وحدان التكاير بالبخار نتاً ا يثيليت.
ةمثهههـا ناهههـبة مـاهههـروتان البتروايهههـماويان هههم الواليهههان المت هههدة األمريكيهههة
حههههوالم  %16مههههت الماههههروتان ال ههههار ةن يههههت ا تلههههى ماههههتوف العههههال وةاههههـما
ماههـروتان إنتههاً ا يثيلههيت وماههتقاةا والميثههانول واألمونيهها واليوريهها با بهها ة إلههى
ماروتان إنتاً البروبيليت ويبيت الاـكا ( )2ةوز ناب ماهروتان البتروايماويهان
تلى مـاـتوف المناسـي الر يـاـية م العالـ حتى مطلـع تا .2016
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الشك ( :)2ترزع نسب مشروعات البتروكيماويات علا مسترى
المناطق الرئيسية في العالم حتا مطلع عام 2016
أ ريقيا
4%
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16%
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المصدرGlobal Petrochemical Overview-Part 1,Hydorcarbon Processing,April,2016 :

بلغهههـت ناهههـبة ماهههـروتان البتروايهههـماويان ال هههـار ةن يهههـت ا هههم مرحلتهههـم
التايـيد والتاغهـيا والمعلهـت تنهـ ا تها  2016تلهى ماهـتوف العهال حهوالم  %60مهت
نـابـة الماـروتان الكليـة سبقا لمراحـا التن يـت المختل ـة اما يبيـت الاكا (.)3
الشك ( :)3ترزع نسب مشروعات البتروكيماويات في العالم
طبقا لمراح التنفيذ المختلفة حتا أبري 2016
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رههنوان

انخ ههض تههدد ماههروتان البتروايماويههان المعلههت تن هها ه ل الههث

األ يرة انخ ابا مل و ا وبنابة وعلت إلى  %38قهد بلغهت حهوالم  170ماهروتا
تههها  2014بينمههها بلغهههت  130ماهههروتا هههم تههها  2015يمههها بلغهههت حهههوالم 100
ماههرو

قه

ههم تهها  2016بارههتثماران بلغههت حههوالم  80مليههار دوالر

الاكا ( )4تدد الماروتان المعلت تن ا

ويبههيت

()5

ل ال ترة .2016-2014

الشك ( :)4عدد مشروعات البتروكيماويات المعلن عندا خالل الفترة 2016-2014
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المصدرGlobal Petrochemical Overview-Part 1,Hydorcarbon Processing,April,2016 :

 :1.1.1أفريقيا
ةات وذ م ورية مصر العربية وني يريا تلى النصيب األابهر مهت ماهروتان
البتروايماويههان الكبههرف ههم أ ريقيهها .ةاههتثمر م وريههة مصههر العربيههة أاثههر مههت 7.5
مليههار دوالر ههم بنهها م معههيت ديههديت للبتروايماويههان حيههث ةقههو شههراة اربههون
القاب ة للبتروايماويان ببنا م مع الت رير للبتروايماويان هم منطقهة العهيت الاهخنة
بطاقة  1.5مليهون سهت رهنويا مهت ا يثيلهيت وماهتقاةا وي ه الم مهع واحهدة مهت أابهر
وحههدان ةكاههير النا ثهها بالبخههار تلههى ماههتوف العههال بارههتثماران ةبل ه حههوالم  7مليههار
دوالر ومت المتوقع بد ا نتاً م تا .2020
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امهههها ةقههههو شههههراة رههههيد اريههههر للبتروايماويههههان (رههههيدبك) ببنهههها م مههههع
للبتروايماويههان ههم بوررههعيد بطاقههة  200ألههي سههت رههنويا مههت ا يثيلههيت بارههتثماران
ةبلـ حـوالم  600مليـون دوالر ومت المتوقـع بـد ا نتـاً م ن ـاية تا .2018
بينمهها ةقههو ني يريهها بعمهها ةورههعان بههخمة ههم ساقاة هها ا نتا يههة حيههث رههيت
إبهها ة حههوالم  6مليههون سههت رههنويا مههت منت ههان األمونيهها واليوريهها واألرههمدة ب لههول
منتصي تا  2018وذلك لتلبية الطلب المتنامم م القطا الزراتم (.)5
 :2.1.1الشرق األوسط
ةتميز منطقة الارق األور و اعة دول الخلي العربم بانخ ها
ا يثيلهههيت نظهههرا النخ ههها

ةكل هة إنتهاً

ةكل هههة إنتهههاً هههاز ا يثهههان والتهههم ةقهههدر بن هههو  1.75دوالر

أمريكههم لكهها مليههون وحههدة حراريههة بريطانيههة مقابهها  4-3.3دوالر لكهها مليههون وحههدة
حرارية بريطانية م الواليان المت دة األمريكية

هتا وقهد أدف انخ ها

م الارق األور إلى زيادة الطاقان ا نتا ية باكا ابير

أرهعار الغهاز

ل العقديت المابهييت

()6

وبمعدل نمو رنو ةراامم بل حوالم  %10منت تا .)3(2008
ولكههت نظههرا لم دوديههة ةههوا ر الغههاز الطبيعههم ال ه ز لعمهها ةورههعان أو إبهها ة
ساقههان ديههدة مههت البتروايماويههان ماههتقب
االرههت

وأي هها مههع التورههع ههم الصههناتان اثي ههة

للغههاز ههم منطقههة الاههرق األور ه و اعههة دول الخلههي العربههم إنهها مههت

المتوقع تد ا اية اميان الغاز لعما المزيد مت التورعان إلى مها بعهد تها  2016لهتا
قههد ة ههول منت ههو البتروايماويههان إلههى إد ههال النا ثهها ههم مههزي اللقههي الماههتخد لتلبيههة
متطلبان األرواق العالمية ولل ا تلى مكانت
ياههكا الت ههول مههت ارههتخدا

م قطا البتروايماويان.

ههاز ا يثههان ذو التكل ههة االقتصههادية المنخ

ههة إلههى

النا ثهها ة ههديا ابيههرا ههم ةعزيههز القههدرة التنا اههية لصههناتة البتروايماويههان ههم منطقههة
الارق األور

مما ي عا ةكل ة إنتاً البتروايماويان بمت المنهاسي األاثهر ال هة هم

ا نتاً (.)7
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ل ه يتههاثر ةن يههت ماههروتان البتروايماويههان الكبههرف ههم منطقههة الخلههي العربههم
بانخ ا

أرعار الهن

نظهرا ألن معظه الاهراان مملواهة مهت قبها ال كومهان والتهم

يمكت أن ةخ ي مهت اثهار انخ ها

أرهعار الهن

تلهى الميزانيهان الرأرهمالية للماهرو

( .)6ومت المتوقهع أن ةاه د منطقهة الاهرق األوره زيهادة ابيهرة هم الطاقهان ا نتا يهة
ل الانوان الخمل القادمهة وةاهما ةاهييد وحهدان ةكاهير بالبخهار بارهتخدا مهزي
مت اللقي ( از -نا ثا) نتهاً ا يثيلهيت وماهتقاةا بارهتثماران ةتهراو مها بهيت 80-60
مليههار دوالر ورههيكون لكهها مههت المملكههة العربيههة الاههعودية ودولههة الكويههت ورههلطنة
تمان دورا عاال م زيادة الطاقان ا نتا ية مت البتروايماويان مهت  147مليهون سهت
رنويا إلى حوالم  200مليون ست رنويا ب لول تا .)5( 2020
ةقود المملكة العربية الاعودية منطقهة الخلهي العربهم لزيهادة الطاقهان ا نتا يهة
مههت البتروايماويههان وةبله االرههتثماران المخصصههة حتههى ن ايههة ههتا العقههد حههوالم 60
مليهههار دوالر .وةاهههما هههتس الماهههروتان التورهههع هههم ماهههرو بترورابههه (رابههه )2
وم مع عدارة و و مارو ي تو تلى وحدان ةكاير بالبخار بارهتخدا نهوتيت مهت
اللقههي ( ههاز -نا ثهها) وبلغههت ناههبة ا ن ههاز الكلههم ههم الم مههع حههوالم  %98ويُعههد ههتا
المارو الت ةبل ةكل تها  20مليهار دوالر أابهر م مهع بتروايماويهان هم العهال يهت
ويتكهون هتا الم مهع مهت  26مصهنعا حيهث ينهت  14مصهنع
بناؤس هم مرحلهة واحهدة.
ذ
منت ههان بتروايماويههان ُمتخصصههة ل ه ةُنههت

ههم المملكههة مههت قبهها .وبههدأ مصههنع البههولم

إيثيليت الاا ا ا نتاً اما ة ةصدير أول ش نة إلى رنغا ورة هم أوا هر تها 2015
با با ة إلى مارو مديت نتهاً األمونيها والتهابع لاهراة واد الاهمال امها ةه بهد
ةن يت مرحلة الدراران ال نيهة واالقتصهادية ناها أول م مهع ماهتر متكامها بهيت اها
مهههت شهههراة وأرامكهههوو الاهههعودية والاهههراة الاهههعودية للصهههناتان األرارهههية ورهههابكو
لت ويا حوالم  10م ييت ست رهنويا مهت الهن

الخها إلهى منت هان بتروايماويهة وذلهك

ل رت ادة مت ةنويع اللقي المتو ر بالمملكة والماتخد م عناتة البتروايماويان (.)5
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ةاتثمر دولة الكويت ما يقرب مت  20مليار دوالر م ماروتان إنتاً الوقهـود
النظيـي وإناا مصـ اة الزور ال ـديـدة بطاقهة ةكريريها ةبله  615ألهي برميها يوميها
با با ة إلى ماهرو األولي ينهان الثالهث و هو مهت ماهروتان التكامها بهيت عهناتان
التكريهههر والبتروايماويهههان بطاقهههة إنتا يهههة ةبلههه حهههوالم  1.4مليهههون سهههت رهههنويا مهههت
ا يثيلهههيت ومهههت المتوقهههع أن يبهههدأ التاهههغيا هههم  .2020وةاهههت دز الطاقهههان ا نتا يهههة
ال ديدة التصدير لألرواق العالميهة ويبهيت ال هدول ( )1والاهكا ( )5أ ه مـاهـروتان
البتروايماويهههان الر ياهههـية والمعهههـلت تنهههـ ا أو ةلهههك ال هههار ةن يهههـت ا ههه ل ال تهههـرة
( )2020-2016م منطـقة الخليـ العـربم (.)8 6
ةاـعم إيـران إلى ةطـوير طـ ماتقبلية سموحة يت ةن يهت ا حتهى تها 2030
لزيـادة إنتـاً البتروايـماويان مت  60مليـون ست رـنويا إلى ما يقرب مت  180مليهون
سهت رههنويا وذلهك تههت سريهـي ا هـتتاب الاهراان العالميهـة ذان االرتهـثماران العاليههة
والخبران والتقنـيان ال ديثة للماا مة م ارتكـمال المـاـروتان القا مة تـ وة تلهى
إناهها حههوالم  70ماههروتا ديههدا نتههاً العديههد مههت منت هـ ان البتروايماويههان مث هـا
البههولم إيثيلههيت بدر اةهها المختل ههة والمونههوإيثيليت واألمونيهها واليوريهها والميثههانول (.)5
وةعد إيران ثـانم أاـبر منـت ومصهـدر للبتروايهـماويان هم منطهـقة الاهـرق األوره
بعد المملكة العربية الاعودية.
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الجدول ( :)1أهم مشروعات البتروكيماويات الرئيسية والمعلن عندا
في دول الخليج العربي حتا 2020
المالك

المشروع

الدولة

الطاقة اإلنتاجية

تاريخ بدء
التشغي

الصناتان البتروايماوية ()PIC

مارو األولي ينان III

الكويت

مليون ست  /رنة

2020

الكويت

 100ألي ست  /رنة

2016

تمان

 365ألي ست  /رنة

2017

إيكويت للبتروايماويان
ع لة للميثانول
تمان العالمية للصناتان
البتروايماوية

ةورعان الاعيبة نتاً
البولم إيثيليت
ع لة لألمونيا
مينا ع ار حمض
التير يثاليك النقم

تمان

 1.1مليون ست  /رنة

2017

تمان لتكرير الن والصناتان
البترولية

مصنع ا يثيليت

تمان

 900ألي ست  /رنة

2019

عدارة للكيماويان
بترو راب

م مع البتروايماويان
راب II

المملكة العربية الاعودية
المملكة العربية الاعودية

 3مليون ست  /رنة
 300ألي ست رنويا بولم إيثيليت

2016
2016

واد الامال لل ور ان

نتاً األمونيا

المملكة العربية الاعودية

 1.1مليون ست رنويا

2016

رابك/ميتاوبيام

مارو ال بيا نتاً
PMMA

المملكة العربية الاعودية

 40ألي ست  /رنة

2017

مديت

(بولم ميثيا ميثااري ن)
رابك/ميتاوبيام

مارو ال بيا نتاً
MMA

المملكة العربية الاعودية

2017

 250ألي ست  /رنة

(ميثيا ميثااري ن)
رابك  /أرامكو
أبو بم للكيماويان
م موتة بيترااو

ة ويا الن إلى
بتروايماويان
مارو ةكاما
للعطريان
بيترااو يرة للوقود
ال يو

المملكة العربية الاعودية

ة ويا  10م ييت ست مت الن
بتروايماويان

ا ماران العربية المت دة

 1.4مليون ست

2019

ا ماران العربية المت دة

مليون ست  /رنة

2018

المصدرGulf Petchems Producer Revisit 2016 Project Spend amid low oil, Petrochemical Update,Feb,2016 :
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الشك ( :)5مشروعات البتروكيماويات الرئيسية في منطقة الخليج العربي
والمترقع االنتداء مندا في عام 2020

المصدرGulf Region Set for Petchems growth as downstream ,Petrochemical Update,May,2016 :

 :3.1.1أمريكا الشمالية
أدف ااتااز از الا يا تا  2005م الواليان المت هدة األمريكيهة وإنتا ها
بكميان بخمة تلى الماتوف الت ار إلى انخ ا

أرعار از ا يثان مهت  12دوالر

لكا مليون وحدة حرارية بريطانيهة قبها تها  2005إلهى  4.0-3.30دوالر لكها مليهون
وحههدة حراريههة بريطانيههة حاليهها ( .)9ههتا وقههد ش ه ع انخ هها

األرههعار شههراان الطاقههة

الم ليههة بالواليههان المت ههدة األمريكيههة تلههى زيههادة االرههتثمار ههم م ههال البنيههة الت تيههة
والتا ه ي ن ال زمههة لتصههدير الغههاز ممهها أدف إلههى ة ههول الواليههان المت ههدة إلههى دولههة
مصدرة للغهاز بهدال مهت دولهة ماهتوردة لها ومهت المتوقهع أن ةبقهى أرهعار الغهاز اذبهة
للتصدير

ل الاهنوان العاهر المقبلهة و هو مها يعنهم أن الغهاز الطبيعهم تلهى ماهتوف

العال ريكون لا ميزة رعرية تلى الن

(.)10
29
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(EIA)
2.64
(11)

2.25

2009

17.3

2014
.(6
:(6

What is Ethan and why its Important for Energy Company, Market Realist,INV,2014

ً

264

2016

40

.
ً

.2020-2014

164

12.3

5
.
(2)
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األمريكيههة حتهههى تههها 2020

()12

ويوبهههح الاههكا ( )7مواقهههع أ ههه أابهههر ماهههروتان

البتروايماويهان والمتوقهع االنت ها مههت ةن يهت ا هم الواليههان المت هدة األمريكيهة ب لههول
تا .)13( 2020
الجدول ( :)2الطاقات اإلنتاجية لإليثيلين المعلن عندا في
الراليات المتحدة األمريكية حتا عام 2020
طاقات اإليثيلين اإلضافية

(ألي ست رنويا)

مشروعات إنتاج اإليثيلين المترقع تنفيذها في أمريكا الشمالية
الشركة

المرقع

الطاقات اإلنتاجية ()2014-2020

باريي /ةوةال

بورن آرثر /ةكااس

170

شي رون يليبل

ايراد بايو /ةكااس

1500

داو

ر بورن بالكيوميت

1720

لون

إياتمان

17

يو /ةكااس

إيكوياتار

ميع المواقع

862

إااون موبيا

با ةاون

1500

لينت يلز

بم ةم أرثر

100

ورمورا

بوينت اوم ورن /ةكااس

1150

أواام/مكايكي

إن لم ريد /ةكااس

550

رارول

ال ةاارليز /الس ي اس

1550

وياتليك

ميع المواقع

216

ويليماز

يامار /الس ي اس

1758

براركي إدياا

ميكايكو

1000

نو ا

رارينا

168
12261

االجمالي
المصدرGlobal Petrochemical Market Outlook,9th Annual GPCA Forum, Nov. 2014:

يبدو ةاثير از الا يا تلى إنتاً البتروايماويان الاا لة هم الواليهان المت هدة
أقهها وبههوحا مههت ةههاثيرس تلههى إنتههاً البتروايماويههان الصههلبة (البههوليمران) إال أنهها ةه
إبهها ة حههوالم  10مليههون سههت مههت البتروايماويههان الاهها لة ه ل تهها  2015ومههت
المتوقع أن ةصا إلى  25مليون ست ب لهول تها  2025وةمثلهت معظه

هتس الزيهادان

م إنتهاً الميثهانول .وةعتبهر الواليهان المت هدة األمريكيهة الماهتورد الر ياهم للميثهانول
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تلى ماتوف العهال ومهت المتوقهع أن ةصهبح تها  2018مصهدر ر ياهم لها .له ةاهت د
عههناتة العطريههان (البنههزيت العطههر والتولههويت والههزايليت) مههت ةطههوران إنتههاً ههاز
الا يا م زيادة الطاقان ا نتا يهة تلمها بانها ال يو هد رهوف تهدد م هدود مهت طه
التورع لماروتان إنتاً العطريان م أمريكا الامالية (.)12
الشك ( :)7مراقع أهم مشروعات البتروكيماويات في الراليات المتحدة األمريكية
والمترقع االنتداء مندا 2020

المصدرMultimedia Mapping North America, Petrochemical Construction Projects, Petrochemical :
Update, April,2015

 :4.1.1كندا
ةعتمد معظ االرتثماران الرأرمالية ال ديدة م قطا البتروايماويهان هم انهدا
تلى التورع م زيادة الطاقان ا نتا ية للماروتان القا مة وةقع معظ

هتس الماهاريع

م مقاسعة ألبرةا.وةاما ماهرو نو ها ايميكهالز  PE1هم هو ر والهت يمثها هز
مههت ارههتراةي ية شههراة نو هها ايميكههالز لعهها  2020لزيههادة الطاقههة ا نتا يههة لايثيلههيت
بإبا ة وحدة ثالثة للتكاير بالبخار بطاقة إنتا ية ةبل حوالم  575ألي سهت رهنويا مهت
32
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40
ً

525
.
off-gas
2020
350

5.1.1

%79
21
.(8
(8

%21

%79

Global Petrochemical Overview-Part 2,Hydorcarbon Processing, May, 2016 :

33
33

58
.(9

21
:(9

%21

%21

%20

%38

Global Petrochemical Overview-Part 2,Hydorcarbon Processing, May, 2016 :

1.3

2019
،
2015
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األمونيا واليوريا م أذربيجا وتركمنستا وأوزبكستا

بارتثماران ةبل أاثر مت 7

مليار دوالر.
ةتمراههز ماههروتان البتروايماويههان ذان االرههتثماران ال ههخمة ههم روسلليا
حيث بدأن شهراة رهيبور للكيماويهان هم ةن يهت ماهرو م مهع (زاب رهيب )2-نتهاً
 1.5مليههون سههت مههت ماههتقان ا يثيلههيت ويعههد أحههد أابههر ماههروتان البتروايماويههان
نتهههههاً البهههههوليمران امههههها ةخطههههه إحهههههدف الاهههههراان التابعهههههة لاهههههراة رورهههههن ت
للبتروايماويههان لبنهها أابههر معمهها ةكريههر وبتروايماويههان بههالقرب مههت مدينههة نا وداهها.
ويتكون المارو مت مص اة بطاقة  12مليون برميا رنويا لتو ير اللقي اله ز لم مهع
البتروايماويههان والمخطهه إناههاؤس واالنت هها منهها ب لههول تهها  2020وذلههك لتلبيههة
الطلههب المتنههامم تلههى البتروايماويههان ههم األرههواق الرورههية والتصههدير إلههى األرههواق
االريوية (.)5
 :6.1.1أمريكا الالتينية
شههه دن أمريكههها الورهههطى وأمريكههها ال نوبيهههة نمهههوا ههها
البتروايماويان

هههم الطلهههب تلهههى

ل العقد المابم ( )2015-2004وةاير العديد مهت التوقعهان إلهى

أن المنطقة رتا د زيادة

ل ال ترة المتبقية مت تا العقد.

ةههاثرن العديههد مههت دول أمريكهها ال ةينيههة باههدة نتي ههة انخ هها

أرههعار الههن

و صوعا م الهدول التهم ةعتمهد اتتمهادا ابيهرا تلهى تا هدان ةصهديرس ممها أثهر تلهى
قههههدرة ا ههههم ةههههو ير االرههههتثماران ال زمههههة لتمويهههها ةورههههعان ماههههروتان التكريههههر
والبتروايماويههان لههتا ههإن ههتس الههدول تلههى المههدف القصههير رههوز ةعتمههد ههم ةههو ير
احتيا اة ا تلى االرتيراد مت األرواق العالمية.
وتلى الهر

مهت ذلهك بهدأن المكسليك هم مهارس  2016ةاهغيا م مهع إتيلينلر

 )XXI( 21بطاقة إنتا ية ةصا إلى حوالم مليون سهت رهنويا مهت ا يثيلهيت وماهتقاةا
وبارتثماران بلغت  5.2مليار دوالر وذلك لتلبية الطلب المتنامم تلى ماتقان البهولم
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اعهة وأن المكاهيك ةقهو بارهتيراد حهوالم  %65مهت احتيا اة ها ويعتبهر هتا

إيثيليت

المارو أول مارو ةابع للقطا الخاص م المكايك منت تاريت تا .
ةعتبههههر ترينيللللداد وتربللللاغر أابههههر الههههدول المصههههدرة لألمونيهههها وثههههانم أابههههر
مصهههدر للميثهههانول هههم العهههال حيهههث يو هههد ب ههها أحهههد تاهههر مصهههنعا نتهههاً األمونيههها
ورههبعة مصههانع نتههاً الميثههانول امهها ةقههو حاليهها ببنهها م مههع ديههد بطاقههة مليههون
سهههت رهههنويا مهههت الميثهههانول و 20ألهههي سهههت رهههنويا مهههت ثنههها م ميثيههها إيثهههر ()DME
بارههههتثماران ةصهههها إلههههى حههههوالم مليههههار دوالر ومههههت المتوقههههع أن ةبههههدأ تمليههههان
التاغيا م الربع األول مت تا .2019
ههم البرازيل انخ ههض الطلههب تلههى منت ههان البتروايماويههان بناههبة  %8ه ل
تهها  2015و ههو مهها يمثهها أابههر انخ هها

منههت  25تامهها وتلههى الههر

مههت انخ هها

أرعار النا ثا تالميا إال أن ذلك ل يااتد تلى ة يز ارهتثماران ديهدة ويبهدو ماهتقبا
عههناتة البتروايماويههان ههم البرازيهها قاةمهها باههبب ارة هها التكههاليي والخاهها ر ههم
ا يرادان والديون ال خمة وال عي االقتصاد .
ةقد بيرو الدت الماتمر لمارو اريكربيا نوب الب د نتاً  1.2مليون سهت
رنويا مت البولم إيثيليت بارتثماران ةبله حهوالم  3.5مليهار دوالر اتتمهادا تلهى الغهاز
الطبيعم.
أمها برليفيلا تعتبهر المههورد الر ياهم للغهاز الطبيعهم ههم المنطقهة قهد بله ح ه
إنتا هها الم لههى حههوالم  21.4مليههار متههر مكعههب رههنويا وذلههك تهها  2014و ههو إنتههاً
ي ههوق احتيا ههان الههب د مههت الغههاز ممهها يؤ ل هها إلههى التصههدير لألرههواق العالميههة وإنتههاً
والغهاز الوسنيهة بعمها برنهام للتورهع هم

البتروايماويان .لهتا قهد قامهت شهراة الهن

إنتاً البتروايماويان وة قيي االات ا التاةم ب لول تا  2022وأوشهكت برليفيلا مهت
االنت هها مههت المرحلههة األولههم مههت الخطههة القوميههة للبتروايماويههان بارههتثماران بلغههت
حوالم  2مليار دوالر (.)15
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 :7.1.1اَسيا والمحيط الدادي
أدف النمـو االقتصـاد الـاـريع وزيـادة الطهـلب تلهى الطهـاقة هم منطهـقة ارهيا
والم ي ال اد إلى التورـع م الصـناتان الن طـية والبتروايـماوية العالمـية وةاهير
التقهديران إلهى أن ثلثهم الطلههب العهالمم تلهى منت هان البتروايماويههان هم العقهد القههاد
رياةم مت منطقة اريا والم ي ال اد

و و ما يمثها حها زا ابيهرا تلهى االرهتثمار هم

م االن عناتة البتروايماويان و اعة هم هتس المنهاسي يوبهح الاهكا ( )10تهدد
الماروتان التم ة ا ته ن تن ها هم منطقهة أرهيا والم هي ال هاد مقارنهة بالمنهاسي
الر ياية األ رف مت العال (.)15
الشك ( :)10عدد مشروعات البتروكيماويات التي تم اإلعال عندا في منطقة أسيا والمحيط
الدادي مقارنة بباقي المناطق الرئيسية من العالم
40
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مشروعات جديدة
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0

المصدرGlobal Petrochemical Overview-Part 2,Hydorcarbon Processing, May, 2016 :

 :8.1.1الصين
ةعتبر الصيت أابر مات لك لمنت ان البتروايماويهان هم العهال وةلتهز الصهيت
بارتراةي ية إح ل الواردان حيث ة دز تس االرتراةي ية إلى

ض الهواردان وذلهك

بزيهههادة االرهههتثماران هههم قطههها البتروايماويهههان الم لهههم والتورهههع هههم إنتهههاً بعهههض
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المنت ههان والتصههدير ةتطلههع الصههيت إلههى زيههادة إنتههاً ا يثيلههيت بناههبة أابههر مههت %30
ل ال ترة .2017-2014
ةعانم الصيت مت م دودية موارد ا مت الهن
موارد ا الو يرة مت ال

والغهاز لهتا ة هرص تلهى االرهت ادة مهت

وال د مت االتتماد تلى واردان الطاقة حيث أناان تهددا

ابيرا مت ماروتان ة ويها ال ه إلهى أولي ينهان (إيثيلهيت و /أو بهروبيليت) بتكنولو يها
ة ويا الميثانول إلى أولي ينان ( )MTOويبيت الاكا ( )11ةطهور معهدالن ارهت
الميثههانول ههم الصههيت والماههتخد امههادة ةغتيههة نتههاً األولي ينههان ( .)17وو قهها لبيانههان
اة ههاد البتههرول والصههناتان البتروايماويههة الصههينم ( )CPCIFبل ه تههدد ماههروتان
ة ويا ال

إلى أولي ينان حوالم  53ماروتا بطاقهة إنتا يهة م معهة ةبله حهوالم 33

مليون ست رنويا وةعما تلى ةنمية  7ماروتان لت ويها ال ه إلهى زيهت وتهدد 19
ماروتا لت ويا ال ه إلهى

يكهول بطاقهة إنتا يهة م معهة ةبله حهوالم  13.9مليهون

ست رنويا با با ة إلهى ماهروتان هم مرحلهة التخطهي والتنميهة بطاقهة  4.7مليهون
ست رنويا ومعظ

تس الماروتان يهت ةن يهت ا هم هرب الصهيت وامها هو مبهيت هم

الاكا (.)18( )12
الشك ( :)11تطرر معدالت استدالك الميثانرل في الصين إلنتاج األوليفينات

المصدرPetrochemical Outlook ,Challenges and Opportionties,Nexant,Dec.,2014 :
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الشك ( :)12مشروعات تحري الفحم إلا منتجات بتروكيماوية في الصين

المصدرGlobal Petrochemical Market Outlook, Impact of Energy at the Extremes,HIS,Aug.,2015 :

يمثههها انخ ههها

أرهههعار النا ثههها هههم الوقهههت ال هههالم ة هههديا حقيقيههها القتصهههادان

ماروتان ة ويا ال

إلى أولي ينان هم الصهيت و هو مها قهد ي هدد اقتصهادان بعهض
ه تههت و ههود بعههض العوامهها األ ههرف

الماههروتان القا مههة ويههؤثر تلههى ههدوا ا

والتم قد ةؤدف ماتقب إلى التقييد م ةورعان ماروتان ة ويا ال

إلى ايماويهان

مثا تد و ود بنية ة تية منارهبة ونقهص اميهان الميهاس ال زمهة للعمليهان الصهناتية
والق ايا البي ية وتد القدرة تلى ةو ير االرتثماران المالية ال زمة.
 :9.1.1أسراق اَسيرية اَخرى
ة ههـ منطههـقة ارههـيا والم يههـ ال ههـاد م مههـوتة مههت الههدول المتههـنوتة والتههم
ةتميههز بنمههو اقتصههاد رههريع حيههث بل ه معههدل النمههو تهها  2015حههوالم  %5.3مقابهها
معـدل نمو تالمم بل حـوالم  %3.8وقهد أدف زيهـادة النمهـو االقتصهـاد

هم المنطقهة
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إلههى زيههادة ابيههرة ههم معههدالن ارههت

الههن

والبتروايماويههان با بهها ة إلههى زيههادة

معههدالن واردان الطاقههة لههتا ةعمهها دول منطقههة ارههـيا والم يههـ ال ههاد تلههى إتههادة
النظـر م ارتراةي يان الطاقة و يكلة الصناتان الن طية والبتروايماوية الم ليـة.
وا ا منت و البتروايماويان م شمال ارهيا تهدة ة هديان هم الاهنوان األ يهرة
ةمثلت م بعي الطلب الم لم وبعي الموقي التنا ام م األرواق العالميهة باهبب
ارة ا أرعار المواد الخا و ض واردان الصيت مت البتروايماويهان ممها أد إلهى
قد منت و البتروايماويان م اا مت ةايوان واليابان واوريا ال نوبية ز ا ابيرا مهت
عادراة

إلى األرهواق العالميهة إال أنها هم اةونهة األ يهرة و ه ل األتهوا  2015و

 2016ارت اد منت و البتروايماويان هم هتس الهدول مهت انخ ها
أدف إلى ر ع ام

أرهعار البتهرول ممها

الرب ية وزيادة الطاقان ا نتا ية اما أن زيادة التورهع هم إنتهاً

بعض المنت هان البتروايماويهة قهد ياه

تلهى المهدف الطويها هم

هض هام

الهربح

لبعض منت ان البتروايماويهان .علهى رهبيا المثهال ن هد أن طه التورهع هم ساقهان
إنتاً البارازيليت م اوريا ال نوبية
ام

ل الانوان القليلة القادمة قهد يهؤد إلهى

الربح لا و و ما يمثا ة ديا لمنت و البتروايماويان لمرا عة ارهتراةي يت

هض
بمها

م ذلك إتادة ةقيهي أ هداز العمها وا نتهاً وة اهيت الك ها ة التاهغيلية وا نتهاً لتلبيهة
متطلبان الاوق وة ايت ماتويان التنا اية (.)3
 :1.9.1.1الدند
ا تل ت موازيت القوف االقتصادية العالمية

ل العقهد المابهم بعهد أن اانهت

الواليان المت دة األمريكيهة ةمثها القهوة االقتصهادية العظمهى هم العهال

ها ن الصهيت

لتغير ةلك الموازيت اعب ت م األولى ةلت ها الواليهان المت هدة األمريكيهة ولكهت مهع
التطههوران االقتصههادية األ يههرة والتههم سالههت اا ههة الههدول المتقدمههة والناش ه ة تلههى حههد
روا قد بهرز االقتصهاد ال نهد لياهكا أحهد أ ه االقتصهادان الناشه ة لهيل هم نهوب
قارة اريا

اب ولكت م االقتصاد العالمم برمتا .هم الوقهت الهت ياه د يها النمهو

االقتصههاد الصههينم وةيههرة مههت التبههاسؤ ياهه د االقتصههاد ال نههد حالههة مههت التعهها م
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والتطور و اعة ه ل األتهوا العاهرة المابهية وةاهير التوقعهان إلهى أن االقتصهاد
ال ند روز يكون م مكانهة يهدة بهمت االقتصهادان الكبهرف العالميهة ه ل تها أو
اثنههيت .وتلههى الههر

مههت أن الصههيت ةعتبههر أابههر رههوق ماههت لك للمههواد الب رههتيكية ههم

منطقههههة ارههههيا والم ههههي ال ههههاد

إال أن ال نههههد ةعتبههههر أاثههههر نمههههوا ههههم الطلههههب تلههههى

البتروايماويان بمعدل رنو يبل حوالم  %10-8حتى ن اية تا العقد.
أتلنههت ال نههد تههت ط ه

بهها ة أاثههر مههت  3مليههون سههت رههنويا مههت ا يثيلههيت

ب لههول  2020و ههو مهها رههوز يعمهها تلههى زيههادة الطاقههة ا نتا يههة الاههنوية الكليههة إلههى
ال نديهة تهت ارهتثماران ديهدة هم م هال

حوالم  7مليون ست اما أتلنت شراة الن

إنتههاً البتروايماويههان بتكل ههة ةبل ه حههوالم  5مليههار دوالر حتههى تهها  2022وةاههما
ماهههروتان ةورهههعان الطاقهههان ا نتا يهههة للبهههروبيليت بمصههه اة براديلللب وماهههروتان
ةورعان الطاقان ا نتا يهة لوحهدة ةكاهير النا ثها بالبخهار هم بانيبلات بطاقهة  800ألهي
سههت رههنويا مههت ا يثيلههيت و 600ألههي سههت رههنويا مههت البههروبيليت ب لههول تهها .2020
وةخط ال ند إلهى زيهادة الطاقهان ا نتا يهة ل مهض التير يثاليهك النقهم والبهولم إيثيلهيت
ةير يثاالن والعديد مت ماتقان البتروايماويان األ رف اما ةاما التورعان ماهرو
نتاً األرمدة بتكل ة ارتثمارية ةصا إلى حوالم مليار دوالر وتلى الر

مهت طه

ةورعان الطاقان ا نتا ية مت البتروايماويان المختل هة هإن ال نهد ال ةهزال ب ا هة إلهى
االتتماد تلى الواردان لتلبية الزيادة م الطلب.
 :2.9.1.1ماليزيا
ة ههررن عههناتة البتروايماويههان ههم ماليزيهها نتي ههة ةبههاسؤ النمههو ههم الصههيت
مما أدف إلى ةغيير ارتراةي يت ا م ةنمية عهناتة البتروايماويهان إلهى نظها الماهاراة
االرتثمارية مع الاراان العالمية ال رناية والكورية العالميهة حيهث ياهتمر العمها هم
المرحلههة الثانيههة لماههرو م مههع بينجللرانج المتكامهها وياههما مصه اة بطاقههة  300ألههي
برميا يوميا ومنت ان بتروايماوية مختل ة بطاقة حوالم  7.7مليون سهت رهنويا وةبله
ارتثماران المارو حوالم  7.7مليـار دوالر ومت المتوقـع أن يبدأ ا نتـاً والتاـغيا
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م ن اية تا .)3,15( 2019
 :3.9.1.1سنغافررة
ةعتمههههههد رههههههنغا ورة تلههههههى ارههههههتراةي ية التكامهههههها بههههههيت عههههههناتتم التكريههههههر
والبتروايماويان ب دز ةقليا مخاسر ةو ير مواد اللقي ال زمة والل هو إلهى ريارهان
االبتكههار نتههاً المنت ههان المتخصصههة و ههو مهها ش ه ع شههراان الههن

العالميههة تلههى

االرتثمار ب ا حيث قامهت شهراة إااهون موبيها باالرهتثمار هم أحهد أابهر ماهروتان
نتههاً ا يثيلههيت والعديههد مههت

البتروايماويههان ههم العههال ويقههع ههم زيههرة ورونهه

البههههوليمران تاليههههة األدا والمنت ههههان المتخصصههههة بارههههتخدا أحههههد االبتكههههاران
التكنولو ية (.)3
أدف التورههع العههالمم ههم عههناتة البتروايماويههان إلههى المنا اههة الاههديدة بههيت
منت م البتروايماويان م منطقة اريا والم ي ال اد

إال أن التعر

المواد الخا ال يزال ياكا ة ديدا لصناتة البتروايماويان

لتقلبان أرعار

ير أنها تلهى و ها العمهو

قد ارت اد منت و البتروايماويان م منطقة اريا والم ي ال اد مت انخ ا

األرعار

وةو ير الظروز المثالية للتخطي وإتادة ال يكلة مت أ ها إتهادة التهوازن هم األرهواق
وة ايت القدرة التنا اية ورتبقى المنطقة واحدة مت أاثر المناسي اذبية ل رتثمار م
العال (.)3
التكل ـة النقديهة ال زمهة نتهاً ا يثيلهيت هم اها مهت أوروبها والصهيت بارهتخدا
لقي النا ثا أتلى بناـبة ةبل حـوالم  2.5بعـي مت ةكل ـة إنتـاً ا يثيليت م الواليهان
المت ـدة األمريكية والتم ةعتمد م إنتا ا تلى ارتخدا لقي

از الاه يا بينمها ةرة هـع

التكل ـة بنـاـبة ةصـا إلى حهـوالم  6أبهـعاز تهت منطهـقة الاهـرق األورهـ و اعهـة
دول الخليههـ والتههم ةنتههـ ا يثيلههيت باههكا أرههـارم مههت لقههي الغههاز الطبيعههم ذو التكل ههة
ا نتا يههة المنخ

ههـة ناههـبيا ( .)18ويبههـيت الاههكا ( )13مقههـارنا بههيت التكل ههـة النـقـههـدية

نتاً ا يثيليت م مناسـي ا نتـاً الر يايـة مهت العالهـ حيهث ةعتمهـد التكل هة الن ا يهـة
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الشك ( :)14معدل النمر التراكمي العالمي للبتروكيماويات األساسية ()2020-2010

المصدرGlobal Petrochemical Market Outlook, Impact of Energy at the Extremes,HIS,Aug.,2015 :

الشك ( :)15مقارنة طاقات إنتاج البتروكيماويات األساسية علا مسترى العالم
عام  2000وترقعات زيادات طاقات اإلنتاج عام ( 2020ألف طن)
تا 2000
إيثيليت
97.691
بروبيليت
59.623

تا 2020

بنزيت
42.327

الور
53.144

إيثيليت
201.808

بنزيت
70.269

بروبيليت
142.318

ميثانول
37.316

المصدرChemical Industry outlook, VAM market outlook Workshop, HIS,Aug.,2014 :
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الور
94.578
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تمديد
الرضع الحالي واألفاق المستقبلية لصناعة البتروكيماويات في الدول العربية
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الفصل الثاني
تطور صناعة البرتوكيماويات يف الدول العربية
تمديد
يت ههمت ههتا ال صهها درارههة ةطههور عههناتة البتروايماويههان ههم الههدول العربيههة
والتم ةعتبر مت أاثهر المنهاسي الم يهاة لصهناتان بتروايماويهة متطهورة لمها ةز هر بها
مههت و ههرة المههوارد الطبيعيههة ال زمههة لصههناتة البتروايماويههان وأ م هها الههن

الخهها

والغاز الطبيعم حيهث ةختهزن أرابهي ا حهوالم  %55مهت االحتيهاسم العهالمم المؤاهد
وحوالم  %27.7مت االحتياسم العالمم المؤاد مت الغاز.

مت الن

 :1.2الرضع الحالي واألفاق المستقبلية لصناعة البتروكيماويات فلي اللدول
العربية
ةاما عناتة البتروايماويان م الدول العربيهة العديهد مهت الصهناتان وأ م ها
عههناتة األرههمدة اةزوةيههة والمههواد التههم ةاههتخد

نتههاً منت ههان التعب ههة والتغليههي

وعناتة المنت ان الب رتيكية وا ساران والمنت ان المطاسية واأللوا والاهرا ح
واألنابيب والخراسي وعهناتة األليهاز والخيهوس الصهناتية ولهواز البنها ومنت هان
ال هههايبر ههه س والمبيهههدان والمنظ هههان ومات

هههران الت ميههها والمات

هههران

الصيدالنية و ير ا مت الصناتان المتعددة.
بههدأن عههناتة البتروايماويههان ههم بعههض الههدول العربيههة هه ل األربعينيههان
والخماههينيان مههت القههرن المابههم حيههث بههدأن ههم م وريههة مصههر العربيههة بدايههة
متوابعة بإنتاً األرمدة االزوةية مت هاز األمونيها النهاة مهت هازان معامها التكريهر
بمنطقههة تتاقههة بالاههويل

()24

وبههدأن ههم الكويههت تهها  1963بتارههيل شللركة صللناعة

الكيماويلللات البتروليلللة ( )PICو هههم المملكهههة العربيهههة الاهههعودية بهههدأن تههها 1955
47
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 :1.1.2دولة اإلمارات العربية المتحدة
يقدر ح

الخا م دولة ا ماران العربيهة المت هدة

االحتياسم المؤاد مت الن

ب والم  98مليهار برميها وبناهبة  %5.8مهت االحتيهاسم العهالمم و هو مها ي عل ها هم
المرةبة الاابعة تالميا .وةاهت وذ إمهارة أبهو بهم تلهى ن هو  92مليهار برميها مهت هتا
االحتيههاسم بينمهها يقههدر ح ه االحتي هاسم مههت الغههاز الطبيع هم ب ههوالم  6ةريليههون متههر
مكعب و و ما يمثا حوالم  %3.3مت احتياسم العال المؤاد مت الغهاز الطبيعهم

()27

لتا إن إمارة أبو بم م التم ةقود التنمية وةارز شركة أبر ظبلي الرطنيلة للبتلرول
(أدنو ) والتهم ةاراهت تها 1971تلهى عهناتة الهن

وقهد وبهعت الاهراة الخطه

األولية لتنمية وةطوير المنطقة الصناتية بالرويل م تا .1973
 :1.1.1.2صناعة البتروكيماويات واألسمدة
ةمثا عناتة البتروايماويان حوالم  %10مت اقتصاد دولة ا ماران و%20
مت ا مالم ح

الصناتان ب ا وةعما دولة ا ماران تلى ةنويع مصادر اللقي

ه ل

الاهنوان القادمهة دون االتتمهاد بصهورة مباشهرة تلهى هاز ا يثهان والهت يمثها حاليهها
حوالم  %45مت أنوا (مزي ) اللقي الماتخد هم ا نتهاً ويبهيت الاهكا ( )16ناهب
أنوا اللقي الماتخد م دولة ا ماران العربية المت دة (.)28
الشك ( :)16نسب أنراع اللقيم المستخدم في صناعة البتروكيماويات
بدولة اإلمارات العربية المتحدة
نافثا خفيفة
 %9أمرنيا
13%
إيثا
45%
بروبا
18%

نافثا ثقيلة
15%

المصدرUAE’s Petrochemical sector overview, 2014:
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الشك ( :)17مخطط مشروعات بروج ( 1و 2و)3

المصدرBorealis Group, Company presentation, H1,2015:

بدأن شـركة دبي للغاز الطبيعي ( )Dugasإنتاً حهوالم  500ألهي سهت رهنويا
مت مادة الميثيا ث ثم البيوةيا إيثر تا  .)32( 1995اما ةعمـا دولة ا مهاران العربيهة
المت دة تلى ةنويهع منت هان البتروايماويهان حيهث أناهان وادي أبلر ظبلي للبلرليمرات
ت هـا  2010بارت هـثماران ةتعههدف  4ملي هـاران دوالر تلههى ماههاحة  4.5ايلههومتران
امهها بالاههكا ( )18والههت يعتبههر أابههر م م هـع لت معههان عههناتان اللههدا ت ههم الع هـال
بط هـاقة إنتا يههة ةصهها إلههى أاثههر مههت مليههون سههت رههنويا مههت البههوليمران التخصصههية
االعبوان الب رتيكية واألنابيب وال قا ب واألوتية الب رتيكية (.)33
الشك ( :)18مخطط وادي أبر ظبي للبرليمرات

المصدرEmirates News, 24/7 :
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ة هههات ت الطهههـاقة ا نتا يهههة الكليهههة لدولهههة ا مهههاران العربيهههة المت هههدة مهههت
البتروايماويان تا  2013لتصا إلهى حهوالم  10م يهيت سهت رهنويا ومهت المخطهـ
أن ةصهههـا إلهههى  14مليهههـون سهههت ب لهههـول تههها  2018ويبيهههـت الاهههكا ( )19ةطهههـور
الطـاقان ا نتا يـة مت البتروايماويان ـ ل ال تـرة مت  2009وحتى .2018
الشك ( :)19تطرر الطاقات اإلنتاجية من البتروكيماويات في دولة اإلمارات العربية المتحدة
خالل الفترة 2018-2009
16

مليون ست رنويا

14

14
12

10
6.9

7.1

7.1

2012

2011

2010

10

8
3.4

2018

2013

2009

6
4
2
0

المصدرUAE”s Petrochemical sector overview ,Emirates NBD, Economic Sector,2014 :

 :2.1.1.2األسمدة
بههدأن شللركة صللناعات األسللمدة ( رةيهها  )Fertilا نتههاً ال علههم تهها 1984
بطاقة إنتا ية  1340سهت /يهو ( 442ألهي سهت /رهنة) مهت األمونيها و 1850ست/يهو
( 610ألهههي سهههت /رهههنة) مهههت اليوريههها وزادن الطاقهههة ا نتا يهههة للمصهههنع بعهههد إزالهههة
اال تناقههان تهها  2011لتصهها إلههى حههوالم  465ألههي ست/رههنة مههت األمونيهها و 705
ألي ست /رنة مت اليوريها وبهد إنتهاً ماهرو (فرتيل  )2تها  2013بطاقهة 2000
ست /يو ( 660ألي سهت رهنويا) مهت األمونيها و 3500سهت /يهو ( 1.15مليهون سهت/
رههنة) مههت اليوريهها ويههتار أن شههراة بتههرول أبههو بههم الوسنيههة (أدنههو ) ةاهها
52
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

 % 66.67وشراة ةوةال ينا إلي ال رناية ةاا

بناهبة  .)34( %33.33يبهيت ال هدول

( )3ماروتان البتروايماويان واألرمدة القا مة م دولة ا ماران العربية المت دة.
الجدول ( :)3مشروعات البتروكيماويات واألسمدة القائمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
اسم المشروع

المساهمر

1

بروج

2

3

شركة صناعات األسمدة

Fertil 1
رةيا 2

2001

 450ألي ست /رنة بولم إيثيليت

2005

 580ألي ست /رنة بولم إيثيليت

2010

 540ألي ست  /رنة بولم إيثيليت
 800ألي ست بولم بروبيليت
 80ألي ست بولم إيثيليت متاابك
()XLPE
 80ألي ست م ميت

 %60شراة بترول أبو بم الوسنية
(أدنو )
 %40شراة بورياليل Borealis

رةيا 1

تاريخ بدء
اإلنتاج

2012

2014

1984
 %67.7شراة بترول أبو بم الوسنية
(أدنو )

2011

 %33.33شراة ةوةال ينا إلي
2013

Fertil 2

الطاقة اإلنتاجية

 1.08مليون ست بولم إيثيليت
 960ألي ست /رنة بولم بروبيليت
الطاقة اإلجمالية لبروج  4.5ملير طن
من البتروكيماويات

مرقع
المشروع
الرويل
المنطقة
الصناتية
الرويل
المنطقة
الصناتية
الرويل
المنطقة
الصناتية

 442ألي ست /رنة أمونيا
 610ألي ست /رنة يوريا
 465ألي ست /رنة أمونيا
 705ألي ست /رنة أمونيا

الرويل
المنطقة
الصناتية

 660ألي ست /رنة أمونيا
 1.15مليون ست /رنة يوريا

الرويل
المنطقة
الصناتية

المصدرArab Oil and Gas Directory,UAE,2015 :
WWW.borouge.com
WWW.fertil.ae/en

 :3.1.1.2مشروعات مستقبلية
ةت ههمت الماههروتان الماههتقبلية مجمللع كيماويللات  ChemaWEyaatوالههت
يقههع ههم مدينههة لي ههة الصههناتية بمنطقههة الطويلههة بههابو بم ويعتمههد تلههى النا ثهها الثقيلههة
نتاً العطريان والنا ثا الخ ي ة نتاً األولي ينان .وياما الم مع م مرحلتا األولهى
مصلنع تكامل  Tacaamolنتههاً  1.4مليهون سههت مههت البهارازايليت و 860ألههي سههت
صناعة البتروكيماويات في الدول العربية
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مت البنزيت العطر والمقرر إن ازس

ل  .2019/2018بينمها ةاهما المرحلهة الثانيهة

وحدة ةكاير النا ثا بطاقة  1.4مليون سهت رهنويا مهت ا يثيلهيت و 950ألهي سهت رهنويا
مت البولم إيثيليت و 690ألهي سهت رهنويا مهت البهروبيليت و 440ألهي سهت رهنويا مهت
البولم بروبيليت و 790ألي ست رنويا مت أاايد ا يثيليت و 900ألي ست رنويا مهت
المونههو إيثيلههيت

يكههول و 100ألههي سههت رههنويا مههت ا يثههانول أمههيت .وةمتلههك شههراة

االرتثماران البترولية الدولية (آيبيك) حصة  %40م الاراة يما يمتلهك م لهل أبهو
بهههم ل رهههتثمار حصهههة  %40وشهههراة بتهههرول أبهههو بهههم الوسنيهههة (أدنهههو ) حصهههة
.)35(%20
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 :2.1.2مملكة البحرين
يقدر ح

االحتياسم المؤاد مت الن

هم مملكهة الب هريت ب هوالم  120مليهون

برميهها بينمهها ةبل ه احتياسيههان الغههاز الطبيعههم المؤاههدة حههوالم  90مليههار متههر مكعههب
وةتكون معظم ا مت از الخي ير المصاحب.
 :1.2.1.2صناعة البتروكيماويات واألسمدة
انطلقههت عهههناتة البتروايماويهههان واألرههمدة هههم الب هههريت مههع ةارهههيل شلللركة
الخلللليج لصلللناعة البتروكيماويلللات ( يبهههك) تههها  1979اماهههرو ماهههتر بهههيت دول
م لل التعهاون الخلي هم وةعهود ملكيهة الماهرو مناعه ة بهيت حكومهة مملكهة الب هريت
(ال ي ة الوسنية للن

والغاز  )NOGAوالمملكة العربية الاعودية (الاراة الاهعودية

للصناتان األرارهية -رهابك) ودولهة الكويهت (شهراة عهناتة الكيماويهان البتروليهة)
ههتا وةاههتخد و يبههكو الغههاز الطبيعههم الههت يتههو ر ههم الب ههريت امههادة ةغتيههة نتههاً
حوالم  1.5مليون ست رنويا مت األمونيا واليوريا والميثانول.
 :2.2.1.2مشروعات البتروكيماويات واألسمدة القائمة
 :1.2.2.1.2شركة جيبك ()GPIC
يقع م مع شراة يبك م منطقة رترة وبدأ إنتا ا منتصهي تها  1985بطاقهة
إنتا ية حوالم  1000ست /يو مت األمونيا و 1000ست /يو مت الميثهانول

هتا وقهد

ة زيادة ا نتاً بنابة  %20تا  1987بعهد تمليهان إزالهة اال تناقهان لتصهبح 1200
سههت /يههو مههت األمونيهها و 1200سههت /يههو ( 440ألههي سههت رههنويا) مههت الميثههانول .ههم
حيت بدأ إنتاً مصهنع اليوريها تها  1998بطاقهة  1700سهت /يهو ويهت ةصهدير اامها
المنت إلى دول شرق اريا.
أناان شراة يبك تها  2007مصهنع ارهتر ا حهوالم  450سهت /رهاتة مهت
از ثانم أاايد الكربون لل هد مهت انبعاثهان ثهانم أااهيد الكربهون النهاة تهت تمليهان
التاغيا م ال هوا وارهتخداما هم ة اهيت ا نتا يهة بالاهراة وةعزيهز إنتهاً الميثهانول
55
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بكمية قدر ا حوالم  120سهت /يهو وإبها ة  80سهت  /يهو مهت اليوريها .هتا وقهد بهدأ
ا نتههاً ال عل هم تهها  2010ويههاةم ههتا الماههرو بههمت ماههاتم مملكههة الب ههريت ههم
معال ة انبعا

الغازان اةااقا مع هدز برةواهول ايوةهو لخ هض انبعاثهان ثهانم أااهيد

الكربون مت الدول الصناتية بمعدل  %5.2تما اانت تليا م تا .1990
 :2.2.2.1.2الشركة الرطنية للصناعات الكيمائية  -ناسكNACIC -
ةارات الاراة تا  1993وبدأ إنتاً مادة ابريتيت الصوديو م تا 1995
بطاقة حوالم  9000ست /يو بينما بدأ ا نتاً ال علم لمادة ثنها م ابريتيهت الصهوديو
تا  1996بطاقة  9000ست /يهو ويعتمهد المصهنع تلهى اللقهي (الكبريهت) الهوارد مهت
مص اة رترة .يبيت ال دول ( )4ماروتان إنتاً األرهمدة والبتروايماويهان القا مهة هم
مملكة الب ريت.
الجدول ( :)4مشروعات إنتاج البتروكيماويات واألسمدة القائمة في مملكة البحرين
اسم
المشروع

الطاقة اإلنتاجية

المساهمر

شركة جيبك
GIPC

( %33.3نو ا)

 1200ست /يو أمونيا

( %33.3رابك)

 1200ست /يو ميثانول

 33.3الكيماويان البترولية

مرقع المشروع

رترة
المنطقة الصناتية

 1700ست /يو يوريا

 %55عناتان الخلي المت دة -الب ريت

شركة ناسك
Nacic

 %15القطرية للصناتان الت ويلية
 %10الاراة العربية للتنمية الصناتية  -الاعودية
 %5الم موتة المت دة للتنمية  -الريا
 %15قطا

 9000ست /يو ابريتيت
الصوديو
 9000ست /يو ثنا م ابريتيت
الصوديو

اص

المصدرArab Oil and Gas Directory,Bahrain,2015:
ورقة مقدمة إلى مؤةمر التطوران ال ديثة م عناتتم التكرير والبتروايماويان . -مال الااوش 2016
مواقع الاراان
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رترة
المنطقة الصناتية
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 :3.2.1.2المشروعات المستقبلية
ةخط شراة يبك بمت الخطة االرتراةي ية الماتقبلية  2020ةن يت ماهرو
اناهها مصههنعيت ديههديت نتههاً رههماد اليوريهها واألمونيهها بطاقههة إنتا يههة ةمثهها بههع م
الطاقة ا نتا يهة ال اليهة وبتكل هة ةقهدر بن هو  1.5مليهار دوالر

يهر أن القهرار الن ها م

الخاص بالمارو يتوقي تلى مهدف ةهوا ر الغهاز الطبيعهم هم مملكهة الب هريت
الانوان الث

ه ل

القادمة واالرت ادة منا حال ةو رس (.)39-36
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 :3.1.2الجمدررية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ةعههد ال زا ههر مههت بههيت أبههرز الههدول المنت ههة والمصههدرة للههن
المرةبهة الثامنههة تاههر تالميهها مههت حيههث احتيهاسم الههن

حيههث ةصههني ههم

والههت بله أاثههر مههت  12مليههار

برميا تا  2014بينما ة تا المرةبة العاشرة تالميها والثانيهة إ ريقيها بعهد ني يريها مهت
حيث احتياسم الغاز الطبيعم والهت يقهدر ب هوالم  4.5ةريليهون متهر مكعهب وةتمراهز
البية تس االحتياسيان م حقا حارم الرما.
 :1.3.1.2صناعة البتروكيماويات واألسمدة
بههدأن عههـناتة البتروايماويههان ههم ال زا ههر تهها  1976بإناهها مجمللع إنتللاج
الميثللانرل ومشللتقاته CP1Z
عناتة الن

ههتا وةتههولى شللركة سللرناطراك ماههـؤولية إدارة ناههـاس

والصهناتان القا مهة تليها هم البهـ د وةتراهـز عهـناتة البتروايمهـاويان

ههم ث ثههة منههاسي عههناتية ر ياههية و ههم أرزيههو ورههكيكدة وتنابههة با بههـا ة إلههى
مصـ اة ركيكدة والتم ة تـو تلى وحـدان إنتـاً العطـريان (.)40
 :2.3.1.2مشروعات البتروكيماويات واألسمدة القائمة
ةبل الطاقة ا نتا ية لمجملع أرزيلر للبتروكيماويلات  CP1Zحهوالم  113ألهي
سههت رههنويا مههت الميثههانول و 12ألههي سههت رههنويا مههت ال ورمالد يههد وماههتقاةا (اليوريهها
ورمالد يد وراةين ان ال ورمالد يد).
ينههت مجمللع سللكيكدة للبتروكيماويللات  CP1Kحههوالم  40ألههي سههت رههنويا مههت
مههونمر ال ينيهها الوريههد و 35ألههي سههت مههت البههولم ينيهها الوريههد بينمهها ينههت مجمللع
سللكيكدة للبتروكيماويللات  CP2Kحههوالم  120ألههي سههت رههنويا مههت ا يثيلههيت و130
ألههي سههت رههنويا مههت البههولم إيثيلههيت تههالم الكثا ههة و 48ألههي سههت مههت البههولم إيثيلههيت
منخ ض الكثا ة (.)41
ةنهههت العطريهههان مهههت مصلللفاة سلللكيكدة والتهههم ة تهههو تلهههى وحهههدان نتهههاً
العطريان بطاقة إنتاً رهنوية  90ألهي سهت مهت البنهزيت العطهر
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التولويت و 245ألي ست مهت الهزايليت وحهوالم  40ألهي سهت مهت البهارازايليت و50
ألي ست مت األلكيا بنزيت الخطم (.)42
ش ه د قطهها األرههمدة انط قههة قويههة ه ل تهها  2015وذلههك بزيههادة الطاقههان
ا نتا ية للماهروتان القا مهة حيهث ةعتبهر شلركة فيرتيلال  Fertialوالتهم أناه ت هم
تهها  2006أابههر شههراة نتههاً األرههمدة ههم ال زا ههر وةمتلههك مصههنعيت لانتههاً ههم
منطقتههم أرزيههو وتنابههة الصههناتيتيت بطاقههة إنتا يههة رههنوية م معههة ةصهها إلههى حههوالم
 990ألي ست مت األمونيا و 600ألي ست مت حامض النيتريك و 825ألي سهت مهت
نتران األمونيو و 198ألهي سهت مهت يوريها نتهران األمونيهو ( )UNAو 740ألهي
ست مت األرمدة ال ور اةية المرابة (.)43( )SSP NP TSP PK NPK
ةبله الطاقههة ا نتا يههة لمجملع سللررفيرت  Sorfertحهـوالم مليهـون سهـت رههنويا
مهت األمونيهها و 800ألههي سهـت رهنويا مههت اليوريهها و ههو ماهرو ماههتر بههيت شهـراة
روناسهههـرا بناهههبة  %49وشهههـراة أورارهههكو المصهههـرية بناهههـبة  .%51بينهههـما ةبلههه
الطاقة ا نتا ية لم مع الجزائرية العمانية ل سمدة  AOAحوالم  2.4مليون ست مهت
اليوريهها و ههـو ماههـرو ماههـتر بيههـت اهها مههت شههـراة رههـوناسرا بناههـبة %51
وشراة ر يا ب وان القاب ة العمانية بنابة %49

()40,41

ويبهيت الاهكا ( )20مخطه

مواقـع ماهـروتان البتروايمهـاويان واألرـمهـدة هم ال هـزا ر

()42

بينمها يبهيت ال هدول

رقههه ( )5ماهههروتان البتروايماويهههان واألرمهههـدة القا مهههـة هههم ال هههـزا ر والطهههـاقان
ا نتا يـة ل ا (.)40,41,43,45
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الشك ( :)20مخطط مراقع مشروعات البتروكيماويات واألسمدة في الجزائر

المصدرOpportunities of partnership in Algerian Hydrocarbon sector :
4th India-Africa Hydrocarbons Conference, 2016
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الجدول ( :)5مشروعات البتروكيماويات واألسمدة القائمة في الجزائر
المساهمر

اسم المشروع

مرقع المشروع

الطاقة اإلنتاجية
 113 -ألي ست /رنة ميثانول

  % 49روناسرامجمع إنتاج الميثانرل ومشتقاته
()CP1Z

  12ألي ست /رنة ورمالد يد /يورياورمالد يد

 % 51 -الاراة ال زا رية

 30 -ست /يو يوريا ورمالد يد را لة

للميثانول

أرزيو
المنطقة الصناتية

(مواد العقة)
مشروع بتروكيماويات
()CP1K
مشروع انتاج برلي اإليثيلين عالا الكثافة
()CP2K

 40 -ألي ست  /رنة ينيا الوريد مونمر

 -روناسرا

 35 -ألي ست /رنة بولم ينيا الوريد

ركيكدة
المنطقة الصناتية

 120 -ألي ست  /رنة إيثيليت

 % 67 -روناسرا

 130 -ألي ست /رنة بولم إيثيليت تالم الكثا ة

 %33 -ربياول األربانية

 48 -ألي ست  /رنة بولم إيثيليت منخ ض الكثا ة

ركيكدة
المنطقة الصناتية

  90ألي ست /رنة بنزيت تطرمجمع العطريات
مصفاة سكيكدة

  5أالز ست /رنة ةولويت 245 -ألي ست /رنة زايليت

 -روناسرا

 40 -ألي ست /رنة بارازايليت

ركيكدة
المنطقة الصناتية

  50ألي ست /رنة ألكيا بنزيت طممجمع انتاج األمرنيا/اليرريا واألسمدة
(سررفيرت)Sorfert -
مجمع انتاج األمرنيا/اليرريا واألسمدة
(الجزائرية العمانية ل سمدة)
AOA

 % 51 -روناسرا

 4 -أالز ست /يو أمونيا

أرزيو

 % 49 -أوراركو

 3.5 -ألي ست /يو يوريا

المنطقة الصناتية

  %51روناسرا  %49الاراة العمانيةالقاب ة

 4 -أالز ست /يو أمونيا

أرزيو

 7 -أالز ست /يو يوريا

المنطقة الصناتية

(م موتة ر يا ب وان)
  990ألي ست /رنة أمونيامجمع فيرتال 2&1
Fertial

 % 34 -روناسرا

 600 -ألي ست /رنة حامض نيتريك

 % 66 -م موتة ي رمير

  825ألي ست /رنة نتران أمونيو 198 -ألي ست /رنة يوريا نتران األمونيو

األربانية

ركيكدة
تنابة

  740ألي ست /رنة أرمدة ور اةيةالمصدرBMI, Algeria, Q3, 2016 :
Arab Oil and Gas Directory, Algeria, 2015
ورقة مقدمة إلى مؤةمر التطوران ال ديثة م عناتتم التكرير والبتروايماويان-الب ريت  . -2016تبد ال لي مازونم.
International Finance Corporation )IFC projects database(, WWW.ifcext.ifc.org
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 :3.3.1.2المشروعات المستقبلية
ةولم ال زا ر أ مية بالغهة لتطهوير عهناتة البتروايماويهان وةاهعم إلهى ةن يهت
تهههدد مهههت الماهههروتان مهههع شهههراا دوليهههيت حيهههث ةخطههه

ناههها ماهههرو مجملللع

البتروكيماويات  CP3Kبمنطقة أرزيو الصناتية نتاً حوالم مليهون سهت رهنويا مهت
ا يثيليت و 350ألي ست رنويا مت البولم إيثيليت تالم الكثا ة و 450ألي ست رنويا
مت البولم إيثيليت الخطم منخ ض الكثا هة و  550ألهي سهت رهنويا مهت المونهو إيثيلهيت
يكهول بماههاراة شههراة قطههر للبتههرول بناهبة  %10وشههراة ةوةههال العالميههة بناههبة
 %39وشراة روناسرا بنابة  %51وةصا التكل هة االرهتثمارية للماهرو حهوالم
 3مليار دوالر أمريكم.
وي

المارو الثانم مجمع ميثانرل الجزائر نتاً حوالم مليهون سهت رهنويا

مهت الميثههانول بماههاراة شههراة القههريت للبتروايماويههان الكويتيههة بناههبة  %49وشههراة
رهههوناسرا بناهههبة  %51وبتكل هههة ةصههها إلهههى حهههوالم مليهههار دوالر بمنطقهههة أرزيهههو
الصههناتية بينمهها ي ههدز الماههرو الثالههث مجمللع إنتللاج البللرلي بللروبيلين إلههى إنتههاً
حوالم  500ألي سهت رهنويا مهت البهولم بهروبيليت بتكل هة ارهتثمارية ةصها إلهى حهوالم
 600مليون دوالر.
ةخطههه شهههراة رهههوناسرا إلهههى ةطهههوير مجملللع البتروكيماويلللات  CP2Kهههم
ركيكدة وذلهك بر هع الطاقهة ا نتا يهة مهت ا يثيلهيت إلهى  220ألهي سهت رهنويا بهدال مهت
 120ألي ست رنويا هم الوقهت ال هالم امها ةخطه

نتهاً  300ألهي سهت رهنويا مهت

مادة األرثوزايليت و 25ألي ست رنويا مت مادة يثاالن األن يدريد.
أما يما يتعلي بم ال األرمدة هتخط الاهراة ال زا ريهة العمانيهة لألرهمدة إلهى
ر ع الطاقة ا نتا ية مهت األمونيها والتهم بلغهت حهوالم  990ألهي سهت تها  2014إلهى
حههوالم  1.8مليههون سههت رههنويا ب لههول تهها  2018وبارههتثماران ةبل ه حههوالم 250
مليون يورو ويبين ال دول ( )6طه ةنميهة ماهروتان عهناتة البتروايماويهان هم
ال زا ر (.)40,41,43,45
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الجدول رقم ( :)6خطط مشروعات البتروكيماويات المستقبلية في الجزائر
اسم المشروع

المساهمر

مجمع البتروكيماويات
()CP3K

  %51روناسرا  %39ةوةال العالمية %10 -قطر للبترول

مجمع
ميثانرل الجزائر

  %51روناسرا  %49شراة القريتللبتروايماويان

مجمع
إنتاج البرلي بروبيلين

 بنظا المااراة()%49 -%51

الطاقة اإلنتاجية
-

مليون ست /رنة إيثيليت
 350ألي ست /رنة بولم إيثيليت تالى الكثا ة
 450ألي ست /رنة بولم إيثيليت طم
 550ألي ست  /رنة مونو إيثيليت يكول
مليون ست /رنة ميثانول
 700ألي ست /رنة ميثيا ث ثم بيوةيا إيثر
 300ألي ست /رنة ورمالد يد وماتقاةا
 600ألي ست /رنة حمض األريتيك وماتقاةا
 90ألي ست /رنة بولم ميثيا ميثا إاري ن
 230ألي ست /رنة إيثيليت اينيا أريتان اوبوليمر

 500 -ألي ست  /رنة بولم بروبيليت

مرقع المشروع
ركيكدة
المنطقة الصناتية

أرزيو
المنطقة الصناتية

أرزيو
المنطقة الصناتية

المصدرBMI, Algeria, Q3, 2016 :
Arab Oil and Gas Directory, Algeria, 2015
ورقة مقدمة إلى مؤةمر التطوران ال ديثة م عناتتم التكرير والبتروايماويان-الب ريت  . -2016تبد ال لي مازونم.
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 :4.1.2المملكة العربية السعردية
ةمتلك المملكة العربية الاعودية احتياسم بخ مت الن

المؤاد ويقهدر ب هوالم

 266مليههار برميهها سبقهها لعهها  2014من هها حههوالم  262مليههار برميهها بههمت رههيادة ا
ا قليميهههة و 4مليهههار برميههها والتهههم ةمثههها ( )% 50هههم المنطقهههة المقاهههمة مهههع مملكهههة
الب ريت ويقدر احتياسم الغاز الطبيعم المؤاد ب والم  8.3ةريليون متر مكعب سبقها
لعا  2014مما ي عا المملكة العربية الاعودية هم المرةبهة الرابعهة تالميها مهت حيهث
احتياسيان الغاز بعد روريا وإيران وقطر (.)46
 :1.4.1.2صناعة البتروكيماويات واألسمدة
اانت المملكة العربية الاعودية ماتوردا الصا للبتروايماويان م الابعينيان
مههت القههرن المابهم اعههب ت واحههدة مههت أابههر الههدول المصههدرة للبتروايماويههان ههم
العال وةصني المملكة العربية الاعودية ااابر ثالث منت للبولم إيثيلهيت ورابهع أابهر
منت للبهولم بهروبيليت ومهت أابهر منت هم ا يثيلهيت
العههال

()47

يكهول والميثهانول تلهى ماهتوف

وثالههث أابههر مصههدر لليوريهها تهها  .2015ههتا وة هها ا المملكههة العربيههة

الاعودية تلى ريادة ا م منطقة الخلي العربهم باتتبار ها أابهر منهت للبتروايماويهان
بطاقة رنوية ةبل حوالم  80مليون ست لعا  2015ومت المتوقهع أن ةرة هع إلهى 130
مليون ست /رنويا ب لول تا .)54( 2020
د لت المملكة العربية الاعودية تهال عهناتة البتروايماويهان مهت ه ل ثه
م ههاور ر ياههية و ههم بنهها منظومههة الغههاز القوميههة لنقهها الغههاز  MGSدا هها المملكههة
وةنميههة مههدينتم ال بي ها وينبههع الاههاحلية وة ويل مهها إلههى منطقتههيت عههناتيتيت وإناهها
شههراة رههابك تهها  1976و ههم أول شههراة وسنيههة مملواههة للدولههة ةعمهها ههم م ههال
عناتة البتروايماويان.
تلى الر

مت أن شراة رهابك وشهرااة ا التابعهة المختل هة هم الم يمنهة تلهى

الما د الاعود منهت بدايهة ناهاس البتروايماويهان هم المملكهة والتهم ةنهت العديهد مهت
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البتروايماويهههان األرارهههية والورهههيطة واألرهههمدة

()47

إال أن القطههها الخهههاص ياهههعم

للماههاراة ههم ههز مههت الاههوق رههوا بالاههرااة مههع شههراة رههابك أو مههت ه ل ةملههك
الماروتان ال ديدة.
تا ويبيت ال دول ( )49,48( )7التالاا الزمنهم نتهاً الاهراان التابعهة لاهراة
لاابك دا ا المملكة العربية الاهعودية .بله إنتهاً شهراة رهابك تها  2014حهوالم 70
مليههون سههت مههت البتروايماويههان يمهها بلغههت مبيعاة هها حههوالم  50مليههار دوالر لههن ل
العا وةبيت األشكال ( )22( )21ةطهور إنتهاً ومبيعهان الاهراة مهت البتروايماويهان
منههت تهها  1985وحتههى تهها  2014يمهها ةبل ه أعههول الاههراة الرأرههمالية حههوالم 91
مليار دوالر تها  2014ويبهيت الاهكا ( )23ةطهور أعهول الاهراة الرأرهمالية ه ل
ال ترة مت  1985وحتى .)49(2014
بينمهها يبههيت ال ههدول ( )8التالاهها الزمنههم نتههاً أل ه شههراان القطهها الخههاص
والمااراة م ةنمية ماروتان البتروايماويان م المملكة العربية الاعودية (.)50-48

65

صناعة البتروكيماويات في الدول العربية
65

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

الجدول ( :)7التسلس الزمني إلنتاج الشركات التابعة لشركة سابك
داخ المملكة العربية السعردية
المرقع

تاريخ بدء اإلنتاج

المنتجات الرئيسية

اسم الشركة

مسلس
1
2

شراة األرمدة العربية الاعودية (را كو)
الاراة الاعودية للميثانول (الراز )

ال بيا
ال بيا

1969
1983

3

شراة ال بيا لألرمدة (البيرونم)

ال بيا

1983

4

الاراة الاعودية للبتروايماويان (عدز)

ال بيا

1985

5

الاراة الوسنية للميثانول (ابت رينا)

ال بيا

1985

6

الاراة العربية للبتروايماويان (بتروايميا)

ال بيا

1985

7

شراة ال بيا للبتروايماويان (ايميا)

ال بيا

1985

8

الاراة الارقية للبتروايماويان (شرق)

ال بيا

1985

9

شراة ينبع الاعودية للبتروايماويان (ينبت)

ينبع

1985

10

الاراة الوسنية لألرمدة الكيماوية (ابت البيطار)

ال بيا

1987

11

الاراة الوسنية للب رتيك (ابت حيان)

ال بيا

1996/87

12

الاراة الاعودية األوروبية للبتروايماويان (ابت ز ر)

ال بيا

1988

أمونيا  -اليوريا  -ورمالد يد
ميثانول
أمونيهههها  -يوريهههها -يثههههاالن ثنهههها م األواتيهههها - 2 -
يكاانول ا يثيا
إيثيلهههيت  -إيثهههانول  -رهههتيريت  -عهههودا ااويهههة  -دا
الوريد ا يثيليت  -ميثيا ث ثم بيوةيا إيثر
ميثانول  -ميثيا ث ثم بيوةيا إيثر
إيثيلههههيت -بههههولم رههههتيريت -بيههههوةيت  - 1-بههههروبيليت-
بيوةاداييت  -بنزيت تطر  -مونومر الوريهد ال ينيها
 بولم الوريد ال ينياإيثيليت  -بولم إيثيليت
إيثيلهههيت  -بهههولم إيثيلهههيت (تهههالم -مهههنخ ض  -طهههم
مههههنخ ض الكثا ههههة)  -إيثيلههههيت يكههههول تطريههههان-
بروبيليت
إيثيليت  -بولم إيثيلهيت  -بهروبيليت  -إيثيلهيت يكهول
 أل ا أولي ينان طيةأمونيا  -يوريا حبيبية  -األرهمدة المرابها وال وره اةية
والاا لة
مونو الوريد ال ينيا  -بهولم الوريهد ال ينيها  -ت ينهة
الوريد ال ينيا
ميثيا ث ثم بيوةيا إيثر  -البولم بروبيليت

13

الاراة العربية لأللياز الصناتية (ابت رشد)

ينبع

1995

14

شراة ال بيا المت دة للبتروايماويان (المت دة)

ال بيا

2004

15

شراة ينبع الوسنية للبتروايماويان (ينااب)

ينبع

2008

16

شراة ايان الاعودية للبتروايماويان
(ايان)

ال بيا

2009

المصدرSabic Today, Introducing our Company, July, 2015:
Saudi Arabia Petrochemical Industry -MEED 2012
Inspiring new possibilities, Sabic Annual Report, 2014
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تطريهههههان (زايلهههههيت  /بنهههههزيت تطهههههر ) حمهههههض
التير يثاليك النقم  -بولم إرتر -حمض األريتيك
إيثيلههههيت  -إيثيلههههيت يكههههول  -بههههولم إيثيلههههيت  -أل هههها
أولي ينان طية
إيثيلههيت  -بههولم إيثيلههيت (تههالم ومههنخ ض الكثا ههة) -
إيثيلههههيت يكههههول  -بههههروبيليت  -بنههههزيت تطههههر -
ةولويت -زايليت  -ميثيا ث ثم بيوةيا إيثر
إيثيلههيت (تههالم ومههنخ ض الكثا ههة)  -بههروبيليت -بههولم
بروبيليت -إيثليت يكول  -أريتون  -إيثهانول أمهيت-
بنزيت تطر

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

الشك ( :)21تطرر إنتاج شركة سابك من البتروكيماويات خالل 2014-1985
مليون ست /رنة
69.7

68.5

70.5

69

67

2014

2013

2012

2011

2010

47

28

2005

2000

المصدرSabic Today, Introducing our Company, July, 2015:
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الشك ( :)22تطرر مبيعات شركة سابك من البتروكيماويات خالل 2014-1985
مليار دوالر /رنة
50

50

50

2014

2013

2012

60
50

41

40

21

2010

7

2005

2000

المصدرSabic Today, Introducing our Company, July, 2015:

6
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الشك ( :)23تطرر قيمة األصرل الرأسمالية لشركة سابك خالل 2014-1985
مليار دوالر
91

90

90

89
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المصدرSabic Today, Introducing our Company, July, 2015:
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

الجدول ( :)8التسلس الزمني إلنتاج أهم شركات القطاع الخاص
في المملكة العربية السعردية
المرقع

تاريخ بدء اإلنتاج

مسلس
1

شراة ايميا يان الميثانول (ايمانول)

ال بيا

1989

ميثانول – ورمالد يد وماتقاةا

2

الاهههههراة الاهههههعودية العالميهههههة للبتروايماويهههههان
(ريبك )

ال بيا

1999

ميثانول – بيوةان داف أول  -ماليك أن يدريد
– ةترا يههدرو يوران -أول أااههيد الكربههون-
امهههها بوةروالاتههههون -حمههههض األرههههيتيك-
أن ايدريد األريتيك -أحهاد ه ن ال ينيها -
ههه ن ا يثيههها /البيوةيههها -بهههولى إيثيلهههيت -
بههولى إيثيلههيت مههنخ ض الكثا ههة المتاههابك -
بولى بيوةيليت ةير يثاالن

ال بيا

2001

البنزيت العطر  -الايكلو كاان

4

الاراة العربية للقلويان (عودا)

ال بيا

2001

عودا ااوية

5

الاراة الاعودية للبولم أولي ينان ()SPC

ال بيا

2004

بروبيليت  -بولم بروبيليت

6

الاراة العالمية للميثانول ()IMC

ال بيا

2004

ميثانول

7

ال ارابم للبتروايماويان

ال بيا

2006

ألكيا بنزيت طم  -بارا ينان تادية

8

الاهههههراة الوسنيهههههة للصهههههناتان البتروايماويهههههة
()Natpet

ال بيا

2007

بروبيليت  -بولم بروبيليت

9

شراة ال بيا شي رون يليبل
الم موتهههههة الاهههههعودية ل رهههههتثمار الصهههههناتم
()SIIG

ال بيا

2008

رتيريت  -بروبيليت

10

الاراة الاعودية لايثيليت والبولم إيثيليت ()SEPC

ال بيا

2008

بولم إيثيليت تالم ومنخ ض الكثا ة

11

المتقدمة للبتروايماويان

ال بيا

2008

بولم بروبيليت

12

الاراة العالمية لألريتيا ()IAC

ال بيا

2009

حمض األريتيك  -أريتيك أن يدريد

13

الاراة العالمية لل ينيا أريتان ()IVC

ال بيا

2009

ينيا أريتان مونمر

14

الاراة العربية لألميت

ال بيا

2010

إيثيا أميت

15

شراة الواحة للبتروايماويان

ال بيا

2011

بروبيليت  -بولم بروبيليت

3

16

17

اسم الشركة

شراة شي رون يليبل الاعودية

الم موتة الاعودية ل رتثمار الصناتم ()SIIG

الاراة الاعودية للبوليمران
الم موتهههههة الاهههههعودية ل رهههههتثمار الصهههههناتم
()SIIG
شراة البتروايماويان الت ويلية
الم موتة الاعودية ل رتثمار الصناتم
()SIIG

ال بيا

2012

إيثيلههيت  -بههولم إيثيلههيت  -بههروبيليت  -بههولم
بروبيليت  -بولم رتيريت  -يكايت 1

ال بيا

2013

نايلر  – 6,6نيلر مركب

المصدرMEED -Saudi Arabia Petrochemical Industry- 2012 :
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

 :1.1.4.1.2اإليثيلين ومشتقاته
يعتمههههد إنتههههاً ا يثيلههههيت ههههم المملكههههة العربيههههة الاههههعودية بصهههه ة تامههههة تلههههى
ههههاز ا يثههههان والههههت يمثهههها حهههههوالم  %63مههههت أنههههوا اللقههههي الماههههتخد ويليههههها
البروبههههان بناههههبة  % 25ثهههه النا ثهههها بناههههبة  %11والبيوةههههان بناههههبة  %1ويبههههيت
الاهههكا ( )24ةهههوز ناهههب اللقهههي الماهههتخد هههم إنتهههاً ا يثيلهههيت تههها  2015مقارنهههة
مع التوقعان لعا .)51( 2024
الشك ( :)24ترزع نسب اللقيم المستخدم في إنتاج اإليثيلين في المملكة العربية السعردية
2015
إيثان
%63

2024

بيوةان %1
نا ثا
%11
بروبان
%25

إيثان
%57

بيوةان
%1
نا تا
%17

بروبان
%25

المصدرThe Impact of Saudi Ethan price increase on competitiveness, Platts, 2016 :


أتلنت المملكة العربية الاعودية تهت ر هع رهعر هاز ا يثهان هم ن ايهة دياهمبر
 2015إلى أاثر مت ال عي حيث وعها إلهى  1.75دوالر لكها مليهون وحهدة حراريهة
بريطانية بدال مت الاعر الثابت والت اان را دا ل تران سويلهة و هو  0.75دوالر لكها
مليون وحدة حرارية بريطانية (.)52,51
ةمتلك المملكة العربية الاعودية حوالم  15وحدة ةكاير بالبخار نتاً ا يثيليت
بطاقة ا مالية ةقدر ب والم  16.8مليهون سهت رهنويا هم تها  2015ومهت المتوقهع أن
ةرة ههع إلههى 19.5مليههون سههت ب لههول تهها  .2020ويبههيت ال ههدول ( )9قا مههة الطاقههان
ا نتا ية لايثيليت مت وحدان التكاهير بالبخهار المختل هة هم المملكهة العربيهة الاهعودية
حتى تا  2015اما يوبح الاكا ( )25ةطور وةوقعان الطاقان ا نتا يهة لايثيلهيت
م المملكة

ل ال ترة  2010وحتى .2020
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

الجدول ( :)9طاقات إنتاج اإليثيلين من وحدات التكسير بالبخار
في المملكة العربية السعردية لعام 2015
اسم الشركة

الطاقة اإلنتاجية
باأللف طن/سنريا

تاريخ
اإلنتاج

المساهمر

المرقع

810

1985

  % 50رابك % 50 -إااون موبيا ايميكال

ال بيا

العربية للبتروايماويان ( بيا Petrokemya )1

800

1985

 % 100-رابك

ال بيا

العربية للبتروايماويان ( بيا Petrokemya )2

800

1991

 % 100-رابك

ال بيا

العربية للبتروايماويان ( بيا Petrokemya )3

830

2000

 % 100-رابك

ال بيا

1.200

2012

  % 50الم موتة الاعودية ل رتثمار الصناتم % 50 -شي رون يليبل ايميكال

ال بيا

1300

1985

  % 50رابك % 50 -اوناورةيو بقيادة ميتاوبيام اليابانية

ال بيا

1.350

2010

  % 35رابك  % 20شراة ايان للبتروايماويان % 10إاتتاب تا

ال بيا

شراة ال بيا المت دة للبتروايماويان United

1.450

1985

  % 75رابك  % 15المؤراة العامة للتقاتد % 10 -ال ي ة العامة للتاميت اال تماتم

ال بيا

عدز (رابك/شا) Sadaf

1300

1985

ينبت (رابك /أااون موبيا) – ينبع Yanbet 1

860

1987

ينبت (رابك /أااون موبيا) – ينبع Yanpet 2

920

2004

ال بيا للبتروايماويان Kemya

الاراة الاعودية للبوليمران
ناشيونال شي رون /يليبل
الارق Sharq
شراة ايان Kayan

  % 50رابك  % 50شا  % 50رابك %50أااون موبيا ايميكال  % 50رابك %50-أااون موبيا ايميكال

ال بيا
ينبع
ينبع

ينبع الوسنية للبتروايماويان (ينااب) YanSab

1300

2008

  % 51رابك  % 11المؤراة العامة للتامينان اال تماتية %38 -ااتتاب تا

ينبع

بتروراب

1.600

2009

  %62.5ارامكو 37.5 -روموةو الىابانية

راب

الاهههههراة الاهههههعودية لايثلهههههيت والبهههههولم إيثيلهههههيت
(الص را ) Sahara/Tasnee

1.000

2004

  %75شراة التصنيع والص را %25 -بازل مويت أورينت ان ياتمنتل إس.إ  .إس

ال بيا

العربية للبتروايماويان ( بيا )4

1.300

2003

 % 100-رابك

ال بيا

إجمالي الطاقة اإلنتاجية

16.820

المصدرSaudi Arabia Petrochemical Industry -MEED 2012:
Arab Oil and Gas Directory, Saudi, 2015
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

الشك ( :)25تطرر وترقعات الطاقات اإلنتاجية لإليثيلين في
المملكة العربية السعردية خالل 2020-2010

المصدرBMI, Saudi Arabia, Q3, 2016:

ةقو المملكة العربية الاعودية بإنتاً حوالم  9.3مليون ست رنويا مهت مختلهي
در ههان البههولم إيثيلههيت حيههث ةنههت حههوالم  3.2مليههون سههت مههت البههولم إيثيلههيت تههالم
الكثا ة وحوالم  1.37مليون ست رهنويا مهت البهولم إيثيلهيت مهنخ ض الكثا هة وحهوالم
 4.7مليون ست مهت البهولم إيثيلهيت الخطهم مهنخ ض الكثا هة وذلهك سبقها لتقهديران تها
 2015وةاههما الاههراان المنت ههة والتابعههة لاههراة رههابك مثهها شههراة ينبههع الاههعودية
للبتروايماويههان (ينبللت) وشههراة ال بيهها المت ههدة للبتروايماويههان (المت ههدة) وشههراة
ينبههع الوسنيههة للبتروايماويههان (ينسللا ) وشههراة الاههرقية للبتروايماويههان (شللرق)
شراة ايان الاعودية للبتروايماويان (كيا ) وشراة ال بيا للبتروايماويان (كيميلا)
با بهها ة إلههى شللركة بترورابل وتههدد مههت الاههراان الخاعههة مثهها الشللركة السللعردية
لإليثيلين والبرلي إيثيللين  SEPCالتابعهة لاهراة الصه را للبتروايماويهان وشلركة
السللعردية للبللرليمرات والتابعههة لم موتههة شههي رون يليههبل للكيماويههان ويبههيت الاههكا
( )62إنتاً البولم إيثيليت وماتقاةا لعا  2012ومقارنتا بإنتاً تا .)53(2015
71
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

الشك ( :)26إنتاج البرلي إيثيلين ومشتقاته في المملكة العربية السعردية
في عام  2012مقارنة بعام 2015
مليون طن /سنة
ϵ͘ϭϲ ϵ͘Ϯϴ

ϭϬ͘ϬϬ
ϵ͘ϬϬ
ϴ͘ϬϬ
ϳ͘ϬϬ
ϲ͘ϬϬ

ϰ͘ϳϬ ϰ͘ϳϬ

ϱ͘ϬϬ
ϰ͘ϬϬ

ϯ͘Ϯϭ ϯ͘Ϯϭ

ϯ͘ϬϬ
ϭ͘Ϯϱ ϭ͘ϯϳ

Ϯ͘ϬϬ
ϭ͘ϬϬ

خطي منخفض الكثافة

عالي الكثافة

منخفض الكثافة
ϮϬϭϱ

بولي ىيثيلين

Ϭ͘ϬϬ

ϮϬϭϮ

المصدر BMI, Saudi Arabia, Q3, 2016:

 :2.1.4.1.2البروبيلين والبرلي بروبيلين
ةنههت المملكههة العربيههة الاههعودية حههوالم  7مليههون سههت رههنويا مههت البههروبيليت
وحهههوالم  5.6مليهههون سهههت رهههنويا مهههت البهههولم بهههروبيليت وذلهههك تههها  2015وةاهههما
الاههراان المنت ههة ال كوميههة والماههتراة مثهها شههراة ينبههع الاههعودية للبتروايماويههان
(ينبللت) وشهههراة ينبهههع الوسنيههة للبتروايماويهههان (ينسلللا ) وشههراة ايهههان الاهههعودية
للبتروايماويهههان (كيلللا ) والاهههراة العربيهههة للبتروايماويهههان (بتروكيميلللا) وشهههراة
ال بيا للبتروايماويان (كيميا) والاهراة الوسنيهة للصهناتان البتروايماويهة (ناتبلت)
وشهههراة بترورابللل

وشهههراان ةابعهههة للقطههها الخهههاص واالرهههتثمار مثههها الشلللركة

السعردية للبرلي أوليفينات  SPCوالتابعة لاراة شهي رون يليهبل وشلركة المتقدملة
للبتروكيماويللللات وشللللركة الراحللللة للبتروكيماويللللات ويبههههيت الاههههكا ( )27الطاقههههان
ا نتا ية مت البروبيليت والبهولم بهروبيليت هم تها  2012مقارنهة بالطاقهان ا نتا يهة
م تا .)53( 2015
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الشك ( :)27إنتاج البروبيلين والبرلي بروبيلين في المملكة العربية السعردية
في عام  2012مقارنة بعام 2015
مليون طن /سنة
ϴ

ϲ͘ϵϵϱ
ϲ͘ϯϰϱ
ϱ͘ϲϰϱ

ϱ͘ϱϵϱ

ϳ
ϲ
ϱ
ϰ
ϯ
Ϯ
ϭ

بروبيلين

بولي بروبيلين
ϮϬϭϱ

Ϭ

ϮϬϭϮ

المصدر BMI, Saudi Arabia, Q3, 2016:

 :3.1.4.1.2األلفا أوليفينات الخطية LAO
ةقو شراة ال بيا المت دة للبتروايماويهان (المتحلدة) بإنتهاً حهوالم  150ألهي
ست رنويا مت األل ا أولي ينان الخطية والتم بدأ إنتا ا الت ار تا .)54( 2009
 :4.1.4.1.2إنتاج البرلي فيني كلرريد ومراده األولية
ةنت المملكة العربية الاعودية حهوالم  760ألهي سهت مهت البهولم ينيها الوريهد
 PVCحيههث بههدأن الاههراة العربيههة للبتروايماويههان (بتروكيميللا) تهها  1985بإنتههاً
حوالم  400ألي ست رنويا وبدأ إنتاً شراة ابن حيا تا  1987بطاقة إنتا ية ةبل
حوالم  300ألي ست رنويا وةه ر هع الطاقهة ا نتا يهة إلهى  360ألهي سهت بعهد إزالهة
اال تناقان تا  1995وةقو الاراة بإنتهاً حهوالم  24ألهي سهت مهت ت ينهة الوريهد
ال ينيا  PVC-Pasteويبيت الاكا ( )28ةطور إنتاً البولم ينيا الوريد م المملكهة
العربية الاعودية.
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الشك ( :)28تطرر إنتاج البرلي فيني كلرريد في المملكة العربية السعردية
ألي ست رنة
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يبله إنتههاً المملكههة العربيههة الاههعودية حهوالم  890ألههي سههت رههنويا مههت مههونمر
ال ينيا الوريد  VCMحيث بهدأن الاهراة العربيهة للبتروايماويهان (بتروكيميلا) تها
 1985إنتاً حوالم  500ألي ست رنويا بينما بل إنتاً شراة ابن حيا تها 1995
حههوالم  390ألههي سههت رههنويا بعههد إزالههة اال تناقههان ويبههيت الاههكا ( )29الاههراان
المنت ة وةوز ناب إنتاً مونومر ال ينيا الوريد م المملكة العربية الاعودية.
الشك ( :)29الشركات المنتجة وترزع نسب إنتاج مرنمر الفيني كلرريد
في المملكة العربية السعردية

شراة (بتروايميا)
()1985
 500ألي ست
رنويا
% 56

شراة ابت حيان
()1996
 390ألي ست
رنويا
44 %

المصدرArab Oil and Gas Directory, 2015:
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بلههه إنتهههاً شهههراة الاهههعودية للبتروايماويهههان (صلللد ) تههها  1996حهههوالم
 880ألههههي سههههت رههههنويا مههههت ثنهههها م الوريههههد ا يثيلههههيت  EDCوذلههههك بعههههد تمهههها
التورههعان لر هههع الطاقهههة ا نتا يههة بهههدال مهههت  440ألهههي سههت رهههنويا هههم تههها .1984
ةقهههو شلللركة صلللحراء للبتروكيماويلللات بإنتهههاً حهههوالم  300ألهههي سهههت رهههنويا وذلهههك
بم مع ههها هههم منطقهههة ال بيههها والهههت بهههدأ ا نتهههاً هههم تههها  2004ويبهههيت الاهههكا
( )30ةطهههههور الطاقهههههان ا نتا يهههههة لثنهههههها م الوريهههههد ا يثيلهههههيت بالمملكهههههة العربيههههههة
الاعودية.
الشك ( :)30تطرر الطاقات اإلنتاجية لثنائي كلرريد اإليثيلين
بالمملكة العربية السعردية ()2014-1984
ألي ست رنويا
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ةنهههت المملكهههة العربيهههة الاهههعودية حهههوالم  330ألهههي سهههت رهههنويا مهههت أحهههاد
هههه ن ال ينيهههها  VAMبوارههههطة الشللللركة العالميللللة للفينيلللل أسلللليتات  IVCالتابعههههة
لاراة ريبك  Sipchemوالتم بدأن إنتا ا تا .)57 ,53-55( 2009
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 :5.1.4.1.2الميثانول ومشتقاته
يبلههه إنتهههاً المملكهههة العربيهههة الاهههعودية حهههوالم  7.39مليهههون سهههت رهههنويا مهههت
الميثههانول وةقههو بإنتا هها أربههع شههراان و ه الاهـراة الاهـعودية للميهـثانول (الللرازي)
و هههو ماهههرو ماهههتر بناهههبة  50:50بهههيت اههها مهههت الاهههراة الاهههعودية للصهههناتان
األرـ ارية (رابك) وة الي شراان يابانية بقيادة شراة ميتاوبياهم للغهاز والصهناتان
الكيما ية اليابانية .ةقهو شهراة والهراز و بتاهغيا ماهـة م ـمهـعان نتهـاً الميثهانول
ههم مدينههة ال بيهها الصههناتية حيههث ةبل ه الطاقههة ا نتا يههة لم مههع (الللرازي )1ح هـوالم
 770ألي ست رنويا والهت بهدأ إنتا ها هم  1983بينمها ةبله الطاقهة ا نتا يهة لم مهع
(الللرازي  )2حههوالم  770ألههي س هـت ر هـنويا وبههدأ ا نتههاً الت ههار

ههم  1992بينمهها

ا تههتح م ـم هـع (الللرازي  )3تهها  1997بط هـاقة إنتا ي هـة  935ألههي سههت رههنويا وةبل ه
الطـاقة ا نتا ية لم مهع (اللرازي  )4حهوالم  935ألهي سهت رهنويا والهت بهدأ ا نتهـاً
ههم  1999ويعههد م مههع (الللرازي  )5والههت بههدأ إنتا هها ههم تهها  2008واح هـدا مههت
أبـخ الم معان المنت ة للميثهانول هم العهال بطهـاقة إنتا يهة ةبله حهوالم  1.7مليهون
ست رنويا.
بيـنما ةقهو الاهراة الوسنهـية للميهـثانول (ابلن سلينا) بإنتهاً حهـوالم مليهون سهت
رنويا مت الميثانول با با ة إلى حوالم  50ألهي سهت رهنويا مهت مهادة البهولم أرهيتال
والههت يعتم هـد إنتا هها تلههى لقي هـ الميثههانول المن هـت مههت ش هـراة ابههت رههينا وةع هـد مههادة
البههولم أرههيتال مههت الكيماويههان المتخصصههة ذان القيمههة الم هها ة العاليههة وةاتههـخد
بص ة أرارية م عناتة الاياران وا لكترونيان إلى انهب الصهـناتان الميكانيكيهة
وا ناـا ية والعديـد مت التطبهـيقان الصهـناتية األ هرف .ويهتار أن ماهرو ابهت رهينا
بههدأ ا نتههاً الت ههار

ههم تهها  1985و ههو ماههرو ماههتر مناع هـ ة بي هـت اهها مههت

شهـراة رههابك وشههراة رههم ةههم إ ( %25مملواههة لاهـراة وإلههودو للتههاميت الم ههدودة
 %25لاـراة ةكاـاس إياـترن العربيـة).
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يما ةبل الطاقهة ا نتا يهة لاهراة ايميا يهان الميثهانول (كيملانرل) حهوالم 230
ألي ست رنويا مت الميثانول والتم بهدأن إنتا ها تها 1991

هتا وياهت لك الميثهانول

المنت ب ا هم إنتهاً ماهتقان الميثهانول مثها م لهول ال ورمالد يهد المها م  37و ُمراهز
اليوريههههها ورمالد يهههههد المتبلمهههههر 85و يكاهههههاميثيليت ةتهههههراميت والبارا ورمالد يهههههد
وراةن ههان اليوريهها ورمالد يههد المكبرةههة وراةن ههان مي مههيت ال ورمالد يههد المكبرةههة
وراةن ان مي ميت اليوريا ورمالد يد المكبرةة وةبل الطاقهة ا نتا يهة الكليهة للم مهع
حوالم مليون ست رنويا مت الميثانول وماتقاةا.
هتا وةقهو الاههراة الاهعودية العالميههة للبتروايماويهان (سلليبكم) والتهم ةاراههت
تهها  1999بإنتههاً حههوالم مليههون سههت رههنويا مههت الميثههانول وةقههو بإنتههاً العديههد مههت
المنت ان والتهم ةعتمهد تلهى الميثهانول القهي حيهث ةنهت الاهراة حهوالم  75ألهي سهت
رنويا مت البيوةان دايول و 7500سهت مهت التتهرا يهدرو يهوران وحهوالم  100ألهي
سههت مههت إيثيهها بيوةيهها أرههيتان امهها ةنههت أي هها الماليههك أن يدريههد وحمههض أرههيتيك
األن يدريههد .يبههيت الاههكا ( )31ةطههور الطاقههان ا نتا يههة مههت الميثههانول ه ل ال تههرة
 1995وحتهههى  2015بالمملكهههة العربيهههة الاهههعودية بينمههها يبهههيت ال هههدول ( )10قا مهههة
بالاراان المنت ة للميثانول بالمملكة العربية الاعودية (.)57,56,54
الشك ( :)31تطرر الطاقات اإلنتاجية للميثانرل في المملكة العربية السعردية
خالل الفترة 2015-1995
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الجدول ( :)10قائمة بالشركات المنتجة للميثانرل في المملكة العربية السعردية
الشركة

تاريخ اإلنتاج

الطاقة اإلنتاجية (ألف طن في السنة)

الشركة السعردية للميثانرل
(الرازي )1

1983

770

الشركة الرطنية للميثانرل
(ابن سينا)

1985

1000

شركة كيميائيات الميثانرل
( كيمانرل)

1991

230

الشركة السعردية للميثانرل
(الرازي )2

1992

770

الشركة السعردية للميثانرل
(الرازي )3

1997

935

الشركة السعردية للميثانرل
(الرازي )4

1999

935

الشركة السعردية العالمية للبتروكيماويات
(سيبكم)

1999

1050

الشركة السعردية للميثانرل
(الرازي )5

2008

1700
7390

اإلجمالي
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 :1.5.1.4.1.2ميثي ثالثي البيرتي إيثر
ةنت المملكة العربية الاعودية حوالم  3م ييت ست رنويا مت مادة ميثيا ث ثهم
البيوةيهها إيثههر .بههدأ إنتههاً ههتس المههادة تهها  1988بوارههطة الاههراة الاههعودية األوروبيههة
للبتروايماويههان (ابللن زهللر) بطاقههة إنتا يههة بلغههت ن ههو  550ألههي سههت رههنويا و ههو
مارو ماهتر بهيت شهراة رهابك بناهبة  %50وشهراة ناهت بناهبة  %10وشهراة
إيكو ويا ا يطالية بنابة  %10وشراة أبيكورب بنابة  %10بينما ة ةاهغيا م مهع
(ابت زهر )2تها  1993بطاقهة إنتا يهة ةبله حهوالم  750ألهي سهت رهنويا وةه إبها ة
ساقة إنتا ية بمعدل  100ألي ست رنويا مع بد ةاغيا (ابت زهر )3تا .1995
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ةنهههت الاهههراة الاهههعودية للبتروايماويهههان (صلللد ) حهههوالم  750ألهههي سهههت
رهههنويا وبهههدأ ا نتهههاً الت هههار تههها  1992بينمههها ةنهههت الاهههراة الوسنيهههة للميثهههانول
(ابلللن سلللينا) حهههوالم  750ألهههي سهههت رهههنويا وبهههدأ إنتا ههها الت هههار

هههم تههها .1994

امههها ةقهههو شلللركة أرامكلللر الاهههعودية بإنتهههاً حهههوالم  120ألهههي سهههت رهههنويا بمنطقهههة
ينبههههع الصههههناتية .ويبههههيت ال ههههدول ( )11قا مههههة الاههههراان المنت ههههة لمههههادة الميثيهههها
ث ثم البيوةيا إيثر والطاقان ا نتا ية ل ا (.)57,54
الجدول ( :)11قائمة الشركات المنتجة لمادة الميثي ثالثي البيرتي إيثر
والطاقات اإلنتاجية في المملكة العربية السعردية
تاريخ اإلنتاج

الشركة
الشركة السعردية األوروبية للبتروكيماويات
(ابن زهر )1
الشركة السعردية للبتروكيماويات
(صد )
الشركة السعردية األوروبية للبتروكيماويات
(ابن زهر )2
الشركة الرطنية للميثانرل
(ابن سينا)
الشركة السعردية األوروبية للبتروكيماويات
(ابن زهر )3
شركة أرامكر السعردية

الطاقة اإلنتاجية (ألف طن في السنة)
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550
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750
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750
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750
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100
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120
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اإلجمالي
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 :2.5.1.4.1.2الفررمالدهيد
ةنت المملكة العربية الاهعودية حهوالم  474ألهي سهت رهنويا مهت ال ورمالد يهد
وةقو بإنتا ا شركة البابطين العربية بال بيا بطاقة إنتا ية ةبل حوالم  100ألي سهت
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م الانة بينما ةنهت شلركة كيملانرل حهوالم  350ألهي سهت هم الاهنة هم حهيت ةنهت
شللركة سللابك حههوالم  24ألههي سههت ههم الاههنة ويبههيت الاههكا ( )32ةههوز ناههب إنتههاً
ال ورمالد يههد بههيت الاههراان المنت ههة ههم المملكههة العربيههة الاههعودية سبقهها لعهها 2016
(.)57,54
الشك ( :)32ترزع نسب إنتاج الفررمالدهيد بين الشركات المنتجة في المملكة العربية السعردية
 100ألي ست /رنة
البابطيت العربية
( )%21
 24ألي ست /رنة
رابك )%(5
 350ألي ست /رنة
ايمانول
()%74
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 :3.5.1.4.1.2حمض األسيتيك
ةنت المملكة العربية الاعودية حوالم  490ألي ست رنويا مت حمض األرهيتيك
حيث ةنت الاهراة الاهعودية العالميهة للبتروايماويهان (سليبكم) حهوالم  460ألهي سهت
رنويا بينما ةنت شركة ابن رشد التابعة لاراة رابك حوالم  30ألهي سهت بماهروت ا
م منطقة ينبع الصناتية (.)57,54
 4.5.1.4.1.2البرلي إيثيلين تيرفيثاالت
ةقههو الاههراة العربيههة لألليههاز الصههناتية (ابللن رشللد) بإنتههاً البههولم إيثيلههيت
ةير يثههاالن والتههم بههدأ إنتا هها تهها  2004بطاقههة إنتا يههة ةقههدر ب ههوالم  70ألههي سههت
رنويا وقامت الاراة بعما العديد مت التورعان لترة ع الطاقة ا نتا يهة الكليهة للم مهع
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إلى  420ألي سهت هم تها  .2008ةقهو الاهراة أي ها بإنتهاً حهوالم  750ألهي سهت
رنويا مت حمض التير يثاليك النقم  PTAبعد تما ةورعان تا  2011حيهث اانهت
ةنت الاراة  350ألي ست رنويا تا .)54( 2000
 :5.5.1.4.1.2كيماويات متخصصة
ةنت المملكة العربية الاعودية العديهد مهت الكيماويهان المتخصصهة والتهم ةعتمهد
تلههى الميثههانول امههادة ةغتيههة أرارههية حيههث ةنههت شللركة الخللليج المتقدمللة للصللناعات
الكيماويلللة  GACICو هههم احهههدف شهههراان رهههيبك  SIPCHEMبمنطقهههة ال بيههها
الصناتية حوالم  75ألي ست رهنويا مهت مهادة  4,1بيوةهان دايهول والهت بهدأ إنتا ها
تا  2005وذلك لتلبية الطلب المتنهامم للاهوق الم لهم واألرهواق العالميهة .بينمها ةنهت
شللركة ميتسربيشللي رايللر وسللابك حههوالم  250ألههي سههت رههنويا مههت مههادة الميثيهها
ميثااري ن ( .)MMAاما ةقو شركة كيمانرل بإنتاً حوالم  50ألي ست رنويا مت
مادة الميثيا أميت بماروت ا م منطقة ال بيا (.)57
 :6.5.1.4.1.2ستيرين والبرلي ستيرين
ةنههت المملكههة العربيههة الاههعودية اميههان ةقههدر ب ههوالم  1.71مليههون سههت مههت
الاتيريت حيث بدأ ن بإنتا ا الاراة الاهعودية للبتروايماويهان (صلد ) تها 1984
بطاقههة إنتا يههة بلغههت حههوالم  295ألههي سههت رههنويا وقامههت الاههراة بتاههغيا المصههنع
الثههانم تهها  1994بطاقههة  100ألههي سههت رههنويا و ههم تهها  2000ارة عههت الطاقهههة
ا نتا ية الكلية للاراة إلى حوالم  960ألي ست م الاهنة وذلهك بعهد ةاهغيا المصهنع
الثالههث بطاقههة  500ألههي سههت ههم الاههنة بالماههاراة مههع شللركة بتروكيمللا امهها قامههت
الاراة م ن ل الوقت بت ايت نقاوة الاتيريت المنت مت المصهنع األول ليماثها المنهت
مههت المصههنع الثههانم بدر ههة نقههاوة  %99.96بههدال مههت  .%99.77بينمهها ةنههت شللركة
شيفرو السعردية للبتروكيماويات (شي رون) حوالم  750ألي ست رهنويا والهت بهدأ
إنتا هها تهها  2008ويبههيت الاههكا ( )33ناههب إنتههاً الاههتيريت ههم المملكههة العربيههة
الاعودية.
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الشك ( :)33نسب إنتاج الستيرين في المملكة العربية السعردية
ألي ست /رنة

شيفرو
750
%41.9
سابك/صد
960
%56.1
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ةقهههدر إنتهههاً اميهههان البهههولم رهههتيريت هههم الاهههعودية ب هههوالم  365ألهههي سهههت
هههم الاهههنة حيهههث بهههدأن إنتا ههها شلللركة بتروكيميلللا تههها  1988بطاقهههة إنتا يهههة بلغهههت
حهههوالم  165ألهههي سهههت رهههنويا هههم حهههيت بهههدأ ا نتهههاً الت هههار بشلللركة شللليفرو
تا  2012بطاقة إنتا ية ةقدر ب والم  200ألي ست رنويا (.)56,54
 :7.5.1.4.1.2اإليثيلين غاليكرل
ةعتبر المملكهة العربيهة الاهعودية ثهانم أابهر منهت لايثيلهيت
()54

يكهول هم العهال

حيث بدأن الاهراة الاهرقية للبتروايماويهان (شلرق) تها  1985ا نتهاً بطاقهة

 330ألي ست رنويا ث ما لبثت أن ر عت الطاقة ا نتا يهة إلهى  450ألهي سهت رهنويا
بعد إزالة اال تناقان م الم مع القا

و م تها  1993قامهت بعمها ةورهعان بهخمة

شهملت إبها ة وحهدة ديهدة (شلرق  )2بطاقههة  330ألهي سهت رهنويا و هم تهها 2000
قامت بإبا ة وحدة أ رف بطاقة  500ألي ست مت ا يثيليت
مههت أحههاد ا يثيلههيت

يكول ( 450ألي سهت

يكههول و  50ألههي سههت رههنويا مههت ثنهها م وث ثههم ا يثيلههيت

يكول) وب تا ر عهت الطاقهة ا نتا يهة الكليهة إلهى حهوالم  1.28مليهون سهت رهنويا
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و ههم تهها  2004قامههت بتاههغيا م مههع (شللرق  )3بطاقههة  700ألههي سههت رههنويا مههت
ا يثيليت

يكول.
قامت شراة ينبع الاعودية للبتروايماويان (ينبت) تا  1985بتاغيا مصهنع

إنتههاً ا يثيلههيت

يكههول بطاقههة  300ألههي سههت رههنويا و ههم تهها  2001قامههت بتاههغيا

مصنع (ينبت  )2بطاقة  410ألي ست رنويا مت ا يثيليت

يكول.

بدأن شهراة ينبهع الوسنيهة للبتروايماويهان (ينسلا ) تها  2005بإنتهاً حهوالم
 700ألهي سهت رهنويا مهت أحهاد ا يثيلهيت
وث ثم ا يثيليت

يكهول و 70ألهي سهت رهنويا مهت ثنهها م

يكول .وبدأن شراة ال بيا المت دة للبتروايماويان (المتحلدة) هم

ن ل العا إنتهاً حهوالم  630ألهي سهت رهنويا مهت ا يثلهيت

يكهول /أااهيد ا يثيلهيت.

بينما بدأن شركة كيلا السلعردية للبتروكيماويلات انتهاً حهوالم  530ألهي سهت رهنويا
مت أحاد ا يثيليت

يكول وأاايد ا يثيليت وذلك تا .2012

قامهههههت شهههههراة بترورابههههه تههههها  2008بتاهههههغيا ماهههههرو (بترورابللللل )1
نتههههاً حههههوالم  600ألههههي سههههت رههههنويا مههههت ا يثيلههههيت
( )12قا مة الاراان المنت ة لايثيليت

يكههههول ويبههههيت ال ههههدول

يكول وماتقاةا (.)58,56,54
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الجدول ( :)12قائمة الشركات المنتجة لإليثيلين غاليكرل ومشتقاته
والطاقات اإلنتاجية في المملكة العربية السعردية
تاريخ اإلنتاج

الشركة

الشركة الشرقية للبتروكيماويات (شرق)

الطاقة اإلنتاجية (ألف طن في السنة)

1985

330

1993

450

2000

500

2004

700
1980

اإلجمالا
1985

300

2001

410

شركة الجبي المتحدة للبتروكيماويات (المتحدة)

2005

630

شركة ينبع الرطنية للبتروكيماويات (ينسا )

2005

770

شركة كيا السعردية للبتروكيماويات (كيا )

2012

530

شركة بتروراب

2008

600

شركة ينبع الرطنية للبتروكيماويات (ينبت)

5220

اإلجمالي
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ال الم والمااريع الماتقبلية ص -71ص 134د .رمير القرتي 2010

 :6.1.4.1.2العطريات
يبل ه إنتههاً المملكههة العربيههة الاههعودية مههت العطريههان حههوالم  5.5مليههون سههت
رنويا حيث بدأ إنتاً العطريان م المملكة تا  1985مع بهد إنتهاً مصلفاة ياسلر
بمدينة ال بيا الصناتية بطاقة  5أالز سهت /يهو ( 1.65مليهون ست/رهنة) مهت البنهزيت
العطر وذلك ب دز ةغتية عناتة البتروايماويان م المملكة.
بدأن شركة بتروكيميلا إنتهاً البنهزيت العطهر بطاقهة  70ألهي سهت رهنويا تها
 1993ث قامت بعما ةورعان لزيادة الطاقة ا نتا ية لتبل ن و  113ألي ست رنويا.
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بههدأ ماههرو الاههراة العربيههة لألليههاز الصههناتية (ابللن رشللد) ههم تهها 1995
بطاقة إنتا ية ةقدر ب والم  350ألي ست رنويا مت البنزيت العطر

و 300ألهي سهت

رنويا مت البارازايليت و 45ألي ست رنويا مت األورثو زايليت و 35ألهي سهت رهنويا
مت الميتا زايليت .ويعد تا المارو أول مارو
مت النا ثا القي

م العال ياتخد الغاز الطبيعم بهدال

نتاً العطريان وقامهت الاهراة بزيهادة الطاقهة ا نتا يهة مهت البنهزيت

العطر بإبا ة  180ألهي سهت رهنويا هم تها  2008با بها ة إلهى تمها ةورهعان
بخمة تا  2011لترة ع الطاقة ا نتا ية للم مع إلهى حهوالم  1.180مليهون سهت هم
الانة مت العطريان.
يبل إنتاً م مع شراة شهي رون الاهعودية للبتروايماويهان (شليفرو ) بال بيها
والت بدأ إنتا ا تها  2000حهوالم  480ألهي سهت بنهزيت تطهر

و 220ألهي سهت

رايكلو كاههان .وةقههو شللركة ينسللا والتههم بههدأ إنتا هها ههم تهها  2009بإنتههاً حههوالم
 250ألههي سههت رههنويا مههت العطريههان (بنههزيت تطههر  /زايلههيت وةولههويت) بينمهها ةنههت
شراة كيا حوالم  110ألي ست رنويا مت البنزيت العطر
ةقو شراة (صافرا)  Safraوالتابعة لم موتة زنيا القاب ة بإنتهاً العطريهان
بم مع ا الكا ت م منطقة ينبع الصناتية بطاقة إنتا ية ةبل حوالم  250ألهي سهت مهت
البنزيت العطر

و 120ألي ست مت التولويت و 220ألي ست مت الزايليت اما ةقهو

مجمرعة الراجحلا للبتروكيماويلات بإنتهاً اميهان به يلة مهت البنهزيت العطهر ةصها
إلى حوالم  15ألي ست رنويا با با ة إلى  2.5ألي سهت مهت التولهويت امهادة ةغتيهة
ر ياية لمصنع ال ارابم نتاً األلكيا بنزيت الخطم والتابع لم موتة الرا

م.

ةنت مصفاة سلاترو (بمدينهة ال بيها  )2والتابعهة لاهراة ارامكهو حهوالم 140
ألي ست رـنويا مت البنـزيت العطر

و 700ألي ست رنويا مت البارازايليت وذلك م

تا .)58,56,54( 2014
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 :7.1.4.1.2األلكي بنزين الخطي
ةنههت شههراة البتروايماويههان (الفللارابي) و ههم شههراة ةابعههة لاههراة الرا

ههم

الدولية حوالم  70ألي ست رنويا مت األلكيا بنزيت الخطم ويقع الم مع بالقرب مهت
مص اة ياررز التم ةمد ا بمواد التغتية ال زمة (.)54
 :8.1.4.1.2المطاط الصناعي
بههدأ إنتههاً ماههرو م مههع اللههدا ت الماههتر بال بيهها إنتا ها ههم ةاههريت الث هانم/
نو مبر مت تا  2016بطاقهة ةبله حهوالم  400ألهي سهت رهنويا مهت المطهاس بيوةيها
وأرود الكربون ومطهاس البيوةهاداييت ومطهاس ثنها م مهونمر ا يثيلهيت بهروبيليت .يهتار
أن الماههرو ماههاراة بههيت شههراة سللابك وشههراة إكسللر مربي ل بموقههع شههراة ايميهها
للبتروايماويان بال بيا (.)53
 :2.4.1.2األسمدة
بههدأن المملكههة العربيههة الاههعودية ةنميههة عههناتة األرههمدة ههم أوا ههر رههبعينيان
القرن المابم وةعتبر المملكة العربية الاعودية ثالث أابر مصدر ألرمدة اليوريها هم
العال ويت ةصدير حوالم  %70إلى أرهواق ارهيا والاهرق األقصهى ( )54وةنهت رهنويا
أاثر مت  8مليون ست مت األرهمدة االزوةيهة وةاهما العديهد مهت الاهراان مثها شهراة
را كو وشراة عمد وشراة ابت البيطار وشراة البيرونم.
ةارات شراة األرمدة العربية الاعودية (سافكر) تها  1965بمنطقهة ال بيها
الصهههناتية وةمتلهههك الاهههراة الاهههعودية للصهههناتان األرارهههية (رهههـابك)  66.23%مهههت
شـراة را ـكـو وبدأ ا نتاً الـهـت ار لمصهنع (سلافكر  )1تها  1968بطاقهة إنتا يهة
رنوية قدر ا  200ألي سـهـت أمونيها و 330ألهي سهت يوريها وةورهعت الاهراة تلهى
تههدة مراحهها حيههث أناههان الاههراة مهها بههيت تهها  1993إلههى تهها  2015العديههد مههت
المصانع م مدينة ال بيا الصناتية .حيهث بهدأ ماهرو (سلافكر  )2تها  1993بطاقهة
إنتا يههة ةبل ه حههوالم  500ألههي سههت رههنويا مههت األمونيهها و 600ألههي سههت رههنويا مههت
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اليوريا و هم تها  2000ةه ةاهغيا ماهرو (سلافكر  )3لير هع الطاقهة الكليهة الاهنوية
للاراة إلى حوالم  1.6مليون ست مهت أرهمدة اليوريها وحهوالم  1.25مليهون سهت مهت
األمونيهها بينمهها ة ه ةاههغيا (سللافكر  )4تهها  2006بطاقههة  1.1مليههون سههت رههنويا مههت
اليوريهها و 1.1مليههون سههت رههنويا مههت األمونيهها .ويعتبههر م مههع (سللافكر  )5والههت ةبله
ساقتا ا نتا ية حوالم  1.1مليون ست رنويا مت اليوريها و 1.1مليهون سهت رهنويا مهت
األمونيا أ ر ماروتان الاراة والت بدأ ا نتاً الت ار تا  2015وبلغت الطاقهة
ا نتا ية الكلية لم معان را كو والدما – ال بياو حوالم  3.8مليهون سهت رهنويا مهت
أرمدة اليوريا و 3.45مليون ست رنويا مت األمونيا مما عل ها مهت الاهراان الرا هدة
م عناتة اليوريا واألمونيا م العال .
بههههدأ ا نتههههاً الت ههههار لمصههههنع شههههراة ال بيهههها لألرههههمدة (صللللمد) Samad
تهههها  1983بطاقههههة إنتا يههههة رههههنوية ةبلهههه حههههوالم  250ألههههي سههههت أمونيهههها و500
ألههههي سههههت مههههت اليوريهههها وةهههه زيههههادة الطاقههههة ا نتا يههههة إلههههى  300ألههههي سههههت مههههت
األمونيهها وحههوالم  630ألههي سههت رههنويا مههت اليوريهها وذلههك بعههد إزالههة اال تناقههان.
ههتا وشههرتت الاههراة ههم بنهها مصههنع ا ههر بمنطقههة ال بيهها نتههاً  150ألههي سههت
رههههنويا مههههت دا أواتيهههها يثههههاالن  DOPو 50ألههههي سههههت رههههنويا مههههت ال يثاليههههك
أن يدريهههد  PANوالهههت بهههدأ إنتا ههها تههها  1995ومهههت ال هههدير بالهههتار أن شهههراة
(صمد) مارو ماتر مناع ة بيت شراة رابك وشراة (ةايوان لألرمدة).
ةاراهههت الاهههراة الوسنيهههة لألرهههمدة (ابلللن البيطلللار) تههها  1985وبهههدأ ا نتهههاً
الت ار للم مهع األول تها  1987بطاقهة إنتا يهة حهوالم  500ألهي سهت مهت األمونيها
الاا لة و 500ألي ست مت اليوريا .وةبع ذلك ةاغيا الم مع الثانم والهت بهدأ ا نتهاً
تا  1991وي تو تلى تهدد  5وحهدان بطاقهان إنتا يهة  500ألهي سهت مهت حبيبهان
اليوريا و 500ألي ست مت أرمدة النيترو يت وره ان بوةارهيو  NPKو 200ألهي
سههت مههت أرههمدة الاههوبر ورهه ان الث ثههم  TSPو 100ألههي سههت مههت أرههمدة ثنهها م
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ور ان األمونيهو  DPAو 10أالز سهت مهت األرهمدة الاها لة و 583ألهي سهت مهت
األمونيا.
الم مههع الثالههث لاههراة ابللن البيطللار بههدأ ا نتههاً الت ههار تهها  2000بطاقههة
إنتا ية حوالم  887ألي ست رنويا مت حمض الكبريتيك و 265ألي سهت مهت حمهض
ال ور وريك و 16ألهي سهت مهت األلمونيهو لوريهد حيهث اانهت ةقهو رهابك بارهتيراد
حمههض ال ورهه وريك الهه ز لانتههاً مههت المغههرب ومههت ال ههدير بالههتار أن الاههراة
مناع ة بيت شراة رابك وشراة را كو.
ةـارات شراة ال بيا لألرهمدة (البيرونلي) تها  1998و هم ماهرو ماهتر
بههيت الاههراان التابعههة للاههراة الاههعودية للصههناتان األرارههية (رههابك) وةاههما شههراة
را كو وشراة ابت البيطار وشراة الراز

وشراة بيتروايميا وشراة از بناهبة

 %20لكا شراة وبدأ الم مع م ا نتهاً الت هار تها  2003بطاقهة إنتا يهة حهوالم
 540ألي ست رنويا مت األمونيا (.)54
 :3.4.1.2مشروعات جارية ومستقبلية
ةقهههو شهههراة صلللدارة حاليههها هههم مدينهههة ال بيههها الصهههناتية ببنههها أابهههر م مهههع
بتروايماويان متكاما م العال يت بناؤس د عة واحدة ويتكون الم مع مت  26مصهنعا.
ويعتمد المارو تلى ارتخدا  %55مت هاز ا يثهان و %45مهت النا ثها امهواد ةغتيهة
ر ياههية نتههاً حههوالم ث ثههة م يههيت سههت رههنويا مههت المنت ههان البتروايماويههة وةاههما
إنتههاً حههوالم  1.5مليههون سههت مههت ا يثيلههيت و 450ألههي سههت رههنويا مههت البههروبيليت
و 350ألي ست رنويا مت البولم إيثيليت منخ ض الكثا ة با با ة إلى منت ان أ رف
مثهههههها األمينههههههان واالرههههههتران

يكههههههول والبههههههروبيليت

يكههههههول البوليههههههوالن

واأليزوريانان والمطاس الصهناتم ومهت ال هدير بالهتار أن ارهتثماران الم مهع ةبله
حههوالم  20مليههار دوالر أمريكههم

ههتا وقههد بههدأ ا نتههاً ههم مصههنع البههولم إيثيلههيت ههم

ديامبر .2015
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وما يميز صدارة ويعزز منا ات ا تلى الصعيد الم لم والدولم ةخصيصه ا 14
مصهههنعا مهههت أعههها  26مصهههنعا نتهههاً منت هههان ةصهههنع ألول مهههرة هههم المملكهههة من ههها
األيزوريانان و(البولم يوريثان) وياةم مت أ

المصانع التهم يت همن ا الم مهع أابهر

مصنع نتاً ال يدرو يت بيرواايد بطاقة  300ألي ست رنويا .ويدت
بمنت اةهها مههت ال يههدرو يت بيروااهيد القههي

هتا الماهرو

هها لمصههنع أااههيد البههروبيليت الههت ةاههيدس

عدارة لدت إنتاً ماتقان أاايد البروبيليت التم روز ةنت البولم أولهز والبهروبيليت
يكههول ومههت ال ههدير بالههتار أن شههراة عههدارة للكيميا يههان (عههدارة) ةاراههت ههم
أاتهههوبر  2011اماهههرو ماهههتر بهههيت شهههراة الزيهههت العربيهههة الاهههعودية (أرامكهههو
الاعودية) وشراة داو ايميكال (داو) (.)54,53
ةاعم شراة ابن سينا و هم إحهدف الاهراان التابعهة لاهراة رهابك إلهى ةاهغيا
م مع إنتاً الميثيا ميثااري ن بطاقة  250ألي ست رنويا و 40ألهي سهت رهنويا مهت
البولم ميثيا ميثااري ن م النصي الثانم مهت تها  2017والهت يتماشهى مهع طهة
المملكة م ةوريع وةنويع القطا الصهناتم وةهو ير هرص ةنميهة الصهناتان الت ويليهة
م م االن عناتة الاياران وا لكترونيان واأل زة الطبية والمنزلية (.)53
ةههدرس اهها مههت شههراتم "سللابك" وأرامكللر ةنميههة ماههرو ة ويهها حههوالم 10
مليون ست م الانة مت الن

مباشرة إلهى بتروايماويهان بارهتثماران ةبله حهوالم 30

مليار دوالر ويعد هتا الماهرو األول مهت نوتها هم العهال ممها ي هع الاهعودية هم
مكانة را دة ةقنيا تلى ماتوف عناتة البتروايماويان ومت المتوقع االنت ا مت درارهة
ال دوف للمارو تا  2017ومت ير المتوقع بهد ةاهغيا الماهرو قبها ن ايهة تها
 2020امهها ةههدرس الاههراتان أي هها ةن يههت ارههتثماران ماههتراة ههم م ههال إنتههاً ههاز
الا يا (.)53
ةخط مصفاة جازا لبد إنتاً حوالم مليون ست رنويا مت العطريان (بنهزيت
تطرف وبارازايليت) بن اية تا .)54( 2017
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 :5.1.2الجمدررية العراقية
ةمتلك ال م وريهة العراقيهة احتيهاسم مؤاهد مهت الهن
مليار برميها

()60

الخها يقهدر ب هوالم 143

ويمثها حهوالم  %18مهت احتيهاسم منطقهة الاهرق األوره وحهوالم

 %9مههت االحتيههاسم العههالمم و ههو مهها ي عل هها ةههاةم ههم المرةبههة الخاما هة تالميهها بعههد
المملكهههة العربيهههة الاهههعودية و نهههزوي

وإيهههران وانهههدا بينمههها يقهههدر احتيهههاسم الغهههاز

الطبيعم ب والم  3.8ةريليون متر مكعب لتصني العراق بمت أابر اثنم تارة دولهة
تلى ماتوف العال مت حيث االحتياسم المؤاد مت الغاز (.)60,59
 :1.5.1.2صناعة البتروكيماويات واألسمدة
بدأن عناتة البتروايماويان هم العهراق هم ثمانينيهان القهرن المابهم واهان
نا العديد مت مصهانع البتروايماويهان القا مهة ولكهت ا ُ

هت اها هتس الم هودان

مع بد ال رب العراقية ا يرانية ول يتبي رهوف م مهع البتروايمايهان  PC1والهت
أعههابتا أبههرار اههيمة تهها  1991إال أنهها ة ه إعهه حا وارههتاني ا نتههاً بهها تهها
 1992وةقههو الاههراة العربيههة لكيمياويههان المنظ ههان (أرادت) بإنتههاً األلكيهها بنههزيت
الخطم والت بدأ تا  .1987امها يمتلهك العهراق تهدد مهت الماهروتان نتهاً البهولم
ينيا الوريد والبولم إيثيليت واألرمدة.
 :1.1.5.1.2األوليفينات والبرلي أوليفينات
ينت م مع خرر الزبير ( )PC1والت يقع م مدينة البصرة حهوالم  130ألهي
ست رنويا مت ا يثيليت و 110ألي ست رهنويا مهت ثنها م الوريهد ا يثيلهيت و 66ألهي
ست رنويا مت مونمر ال ينيا الوريهد و 60ألهي سهت رهنويا مهت البهولم ينيها الوريهد
و 60ألههي سههت رههنويا مههت البههولم إيثيلههيت مههنخ ض الكثا ههة و 30ألههي سههت رههنويا مههت
ا يثيليت تالم الكثا ة وبدأ ا نتاً تلى الماتوف الت ار تا .1989
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 :2.1.5.1.2األلكي بنزين الخطي
ةنههت الاههراة العربيههة لكيمياويههان المنظ ههان (أرادت) حههوالم  50ألههي سههت
رهنويا مهت األلكيها بنهزيت الخطهم و هو ماهرو منبثهي تهت منظمهة األقطهار العربيهة
المصههدرة للبتههرول (أوابههك) وةاههار

يهها اهها مههت حكومههة م وريههة العههراق بناههبة

 %32وحكومة دولة الكويت بنابة  %32وحكومة المملكة العربية الاعودية بناهبة
 %10والاههراة العربيههة للتعههديت بناههبة  %10والاههراة العربيههة ل رههتثمار بناههبة
.%16
 :3.1.5.1.2األسمدة
ةنههت

م وريههة العههراق حههوالم  1.15مليههون سههت رههنويا مههت أرههمدة اليوريهها

واألمونيهها

ههتا وةههدير عههناتة األرههمدة شههراتان حكوميتههان مهها المؤسسللة العامللة

لصلللناعة األسلللمدة والتهههم ةمتلهههك تهههدة مصهههانع حيهههث أن ل ههها مصهههنع هههم مدينهههة أبهههو
الخصههيب ومصههنعان ههم مدينههة ههور الزبيههر ومصههنع ههم مدينههة بي ههم ومصههنع ههم
مدينههة البصههرة بينمهها مؤسسللة الفرسللفات ةههدير م مههع إنتههاً األرههمدة ال ور ه اةية ههم
منطقة أ القا ومصهنع ا هر نتهاً الكبريهت وحمهض الكبريتيهك هم منطقهة ماهرق
ويبيت ال دول ( )13قا مة مصانع إنتاً األرمدة م العراق (.)61
الجدول ( :)13مصانع إنتاج األسمدة في العراق
المشروع

الطاقة اإلنتاجية ( ألف طن في السنة)

تاريخ اإلنتاج
-

 56أرمدة اليوريا
 60أمونيا
 58يوريا
 73أمونيا
 115حمض الكبريتيك
 153ابريتان األمونيو
 1ست/يو يوريا
 1.75ست /يو أمونيا
 600أرمدة روبر ور ان الث ثم (.)TSP
 440أرمدة مرابة (.)NPK
 250أمونيو ور ان.
 45حمض الكبريتيك

أبر الخصيب

1971

خرر الزبير (مجمع )2

1978

خرر الزبير (مجمع )3

1978

بيجي (مجمع )4

----

-

1980

-

القائم
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 :7.1.2دولة قطر
ةمتلههك دولههة قطههر ثالههث أابههر احتياسيههان ههم العههال مههت الغههاز الطبيعههم وةقههدر
ب ههوالم  24.5ةريليههون متههر مكعههب و ههو مهها يمثهها  %12.2مههت ا مههالم االحتياسيههان
العالمية المؤادة لعا  .2014وةقهو قطهر بإنتهاً حهوالم  174مليهار متهر مكعهب رهنويا
مت الغاز الطبيعهم و هو مها يمثها حهوالم  %4.9مهت ا مهالم إنتهاً العهال هم األرهواق
العالمية ومت ناحية أ رف ةبله احتياسيهان الهن
و و ما يمثا  %1.7مت احتياسيان العال مت الن
الههن

الخها حهوالم  25.24مليهار برميها
الخا لعا  2014وقد را

قطها

والغههاز لدولههة قطههر تهها  2014بناههبة بلغههت حههوالم  %50.5مههت إ مههالم النههاة

الم لم و و ما يعادل حوالم  106.7مليار دوالر أمريكم (.)65,64
 :1.7.1.2صناعة البتروكيماويات واألسمدة
بدأن عناتة البتروايماويان م قطر بإناا ماهروتان ماهتراة مهع شهراان
تالمية م منطقتم مايعيد ورأس ل ان الصناتيتيت حيث أناه ت شهراة قطهر لألرهمدة
قافكر  QAFCOتا  1969لتعما م م ال األرهمدة و هم أول ماهرو بهخ هم
قطهها البتروايماويههان وة ه إناههاؤ ا ههم إسههار برنههام لتنويههع االقتصههاد واالرههت ادة
القصههوف مههت احتيههاسم الههب د ال ا هها مههت الغههاز .ةعتبههر شههراة قللافكر أابههر منههت

ههرد

لليوريههها واألمونيههها هههم العهههال بينمههها أناههه ت شهههراة قلللابكر  QAPCOتههها 1974
امارو ماتر الرتخدا

هاز ا يثهان المصهاحب و يهر المصهاحب مهت إنتهاً الهن

والغهههههاز الطبيعهههههم .وبهههههدأن قطهههههر تههههها  1990طهههههة ةطهههههوير عهههههناتة األرهههههمدة
والبتروايماويان بعد

ور اميان متزايدة مت الغاز الطبيعم مهت حقها الاهمال حيهث

ةورههع قطهها البتروايماويههان تهها  1999بتكههويت شههراة قطههر بهها ان الوقههود قافللاك
 QAFACنتهاً الميثهانول والميثيهها ث ثهم بيوةيهها إيثهر وةاراههت شهراة رأس ل ههان
لألولي ينههان (آرلههو )  RLOCههم تهها  .2002حيههث ةمتلههك الاههراة واحههد مههت أابههر
مصـانع إنتهـاً ا يثيلهيت تلهى ماهـتوف العالهـ امها أناهـ ت شهـراة قطهـر للكيمهـاويان
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 Q-CHEMنتههاً ا يثيلههيت ههم  2003وأناه ت شههراة قطههر لل ينيهها كيللر فللي سللي
 QVCم تا  2008نتاً ا يثيليت دا الوريد ومونمر ال ينيا الوريهد و هم تها
 2009أنا ت شراة قاةو يت  Qatofinنتاً البولم إيثيليت الخطم مهنخ ض الكثا هة
و م تا  2013ة إناا شراة منت ان  Muntajatب هدز ةاهويي وةوزيهع منت هان
شراان قا ا

وايو م رم و قاةو يت.

ةتراز عناتان البتروايماويان م منطقتيت عناتيتيت ر ياهيتيت مها ماهيعيد
ورأس ل هههان حيهههث ةنهههت قطهههر  20نوتههها مهههت منت هههان البتروايماويهههان بوارهههطة 10
شراان بطاقة إنتا ية م معة ةبل حوالم  17.2مليون ست رنويا لعها  .2014وةاهما
منت ههان البتروايماويههان التههم ةقههو قطههر بإنتا هها أربعههة منت ههان مههت البتروايماويههان
األرارههههية و ههههم ا يثيلههههيت والبنههههزيت والميثههههانول واألمونيهههها
البتروايماويههان ةورههعا هها
ا

ههههتا وقههههد شهههه د قطهههها

ه ل الخمههل رههنوان المابههية .حي هـث ارة هـع ا نتههاً

مههالى مههت  12.7مليههون سههت رههنويا تهها  2010إلههى  17.2مليههون سههت رههنويا تهها

 2014بمعدل نمو رهنو مراهب يبله حهوالم  %7.82وةمثلهت هتس الزيهادة هم بهد
إنتههاً الوحههدة الثالثههة لم مههع شههراة قههابكو نتههاً البههولم إيثيلههيت مههنخ ض الكثا ههة حيههث
زادن الطاقههة ا نتا يههة للم مههع مههت  300ألههي سههت إلههى  700ألههي سههت ر هـنويا تهها
 .2012با با ة إلى التورع م إنتاً األمونيا واليوريا وذلهك بعهد ةاهـغيا ماهروتان
إنتههاً األرههمدة قللافكر  5وقهها كو  6حيههث بههدأ ا نتههاً ب مهها تههامم  2011و 2012تلههى
التوالم لير ع الطاقهة ا نتا يهة مهت أرهمدة اليوريها إلهى حهوالم  5.6مليهون سهت رهنويا
و و ما عـا شـراة قافكر رابـع أابهـر منهـت ومصهـدر لليهـوريا تلهى ماهـتوف العهال .
ـتا وةخطـ قطـر إلهى ر هـع الطهـاقة ا نتا يهـة مهت األرـمهـدة والبـتروايهـماويان إلهى
 23مليون ست رنويا ب لول تا  2020ويبيت الاكا ( )34ةطور الطهـاقان ا نتا يهة
مت البتروايماويان

ل ال ترة  2010وحتى .)65,64( 2020

يعتمد إنتاً البتروايماويان األرارية م قطر تلى أنوا مختل ة مت اللقهي مثها
از الميثان وا يثان والمهواد البتروليهة الاها لة حيهث ياهكا الغهاز  %97مهت أنهوا
97
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

اللقي الماتخد بينمها يمثها اللقهي الاها ا مهت المنت هان البتروليهة  %1وةمثها النهواة
الثانوية مت مصها م التكريهر حهوالم  %2امها هو مبهيت بالاهكا ( )35ويبهيت الاهكا
( )36النظا الر يام لقطا عناتة البتروايماويان م قطر.
الشك ( :)34تطرر صناعة األسمدة والبتروكيماويات في دولة قطر خالل الفترة 2020-2010
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الشك ( :)35أنراع اللقيم المستخدمة في إنتاج البتروكيماويات األساسية في قطر
منت ان ةكرير
ثانويا
2%

سرائ

1%

از
97%

المصدرPetrochemical Value Chain Analysis Reveals Downstream Opportunities for :
Qatar, Hydrocarbon Processing, April, 2016

98

صناعة البتروكيماويات في الدول العربية
98

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

الشك رقم ( :)36النظام الرئيسي لقطاع البتروكيماويات في دولة قطر
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 :1.1.7.1.2اإليثيلين
يبل إنتاً دولة قطر مهت ا يثيلهيت حهوالم  2.6مليهون سهت رهنويا و هو مها يمثها
حهههوالم  %1.8مهههت ا نتهههاً العهههالمم وذلهههك مهههت ههه ل ثههه

شهههراان و هههم شهههراة

قللابكر( )QAPCOوشههراة كيللر -كلليم ( (Q-CHEMوشههراة ارلللرك ()RLOC
ويبيت الاكا ( )37إنتاً ا يثيليت تا  2009مقارنة بعها  2014و ها ن الزيهادة هم
ا نتاً بعد ةاغيا وحدة التكاير بالبخار م مارو رأس ل ان بطاقهة  1.3مليهون سهت
رنويا والت بدأ ا نتاً م تا .2010

99
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الشك ( :)37إنتاج اإليثيلين في دولة قطر عام  2009مقارنة بعام 2014
ألي ست  /رنة
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2009
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حهههوالم  %98مهههت إنتهههاً ا يثيلهههيت هههم العديهههد مهههت الصهههناتان

الت ويليههة ( )Downstream Industriesحيههث ياههت لك حههوالم  %77مههت إ مههالم
ا يثيليت م إنتهاً البهولم إيثيلهيت بدر اةها المختل هة (تهالم الكثا هة – مهنخ ض الكثا هة
والبههولم إيثيلههيت الخطهم مههنخ ض الكثا ههة) بينمهها ياههت لك حههوالم  %6ههم إنتههاً ثنهها م
الوريد ا يثيليت ( )EDCواله ز

نتهاً مهونمر ال ينيها الوريهد ( )VCMوياهت لك

 %14.89م إنتاً منت ان األل ا أولي ينان الخطية  ( LAOكاان 1-واألل ا أولي هيت
الطبيعية  )NAOويهت ةصهدير اميهان عهغيرة وةصها إلهى  %2.1قه مهت ا يثيلهيت
إلههى األرههواق العالميههة ويبههيت الاههكا رقهه ( )38ةطههور إنتههاً الصههناتان الت ويليههة
المختل ة والقا مة تلى ا يثيليت.

 100صناعة البتروكيماويات في الدول العربية
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الشك رقم ( :)38تطرر إنتاج الصناعات التحريلية المختلفة والقائمة علا اإليثيلين في قطر
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ينت البولم إيثيليت تالم الكثا ة بكميان ابيرة م دولة قطر حيهث ةقهو شهراة
كير -كيم  Q-CHEMبإنتا ا بطاقة م معة ةقهدر بن هو  1.2مليهون سهت رهنويا و هو
ما يعادل  % 38.31مت إ مالم إنتاً ا يثيليت .ياةم البولم إيثيليت منخ ض الكثا ة هم
المرةبة الثانية والت ةقو بإنتا ها شهراة قهابكو  QAPCOمهت ه ل الهث

مصهانع

التم ةمتلك ا بطاقة إنتا ية ةبل حوالم  700ألي ست رنويا و هو مها يعهادل %22.45
مت إ مالم ساقة إنتاً ا يثيليت .وقد ر ا معدل النمو الانو التراامم  13.29ه ل
ال ترة  2014-2010ويعز

تا النمو إلى الزيادة م الطاقهان ا نتا يهة والتهم بلغهت

 300ألي ست رنويا م تا  .2012بينما ياةم البولم إيثيلهيت الخطهم مهنخ ض الكثا هة
والههت ةقههو شههراة قللاترفين  QATOFINبإنتا هها ههم المرةبههة الثالثههة بطاقههة إنتا يههة
ةصا إلى حوالم  450ألي ست رهنويا و هو مها يعهادل  %16.93مهت إ مهالم الطاقهان
ا نتا ية لايثيليت وذلك سبقا لعا  .2014ةبل اميان البولم إيثيليت بدر اةا المختل هة
والمات لكة م األرواق الم لية حوالم  59ألي ست رنويا وةمثا منت هان الصه اري
101

صناعة البتروكيماويات في الدول العربية
101

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

الب رتيكية واألنابيب حوالم  %79وةعكهل هتس الكميهان الكبيهرة الط هرة ال ادثهة هم
قطهها البنهها دا هها الدولههة الاههكا ( )39يبههيت ةههوز ناههب منت ههان البههولم إيثيلههيت ههم
األرههواق الم ليههة لدولههة قطههر بينمهها يههت ةصههدير حههوالم  %53.6مههت البههولم إيثيلههيت
بدر اةا المختل ة إلى اا مت الصيت وال ند .بلغت اميان البولم إيثيليت الماتوردة تها
 2014ههم شههكا منت ههان ن ا يههة حههوالم  33ألههي سههت رههنويا و ههو مهها يمثهها حههوالم
 %57.5مت ارت

اان الاوق الم لم.

الشك ( :)39ترزع نسب منتجات البرلي إيثيلين في األسراق المحلية لدولة قطر
أنابيب مرنه أفالم تغليف
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 :2.1.7.1.2األلفا أوليفينات الخطية LAO
ةقو شراة  QCHEM-2بإنتاً م موتة ااملة مت منت هان األل ها أولي ينهان
الخطيههة  LAOويبههيت الاههكا ( )40ةطههور عههناتة األل هها أولي ينههان الخطيههة ههم قطههر
ه ل ال تههرة مههت  2000وحتههى  .2014ويبل ه االرههت

الم لههم حههوالم  %53مههت

إ مههالم منت ههان األل هها أولي ينههان الخطيههة حيههث ياههتخد منههت ( كاههان )1-ههم إنتههاً
البههولم إيثيلههيت تههالم الكثا ههة والبههولم إيثيلههيت الخطههم مههنخ ض الكثا ههة والههت ةقههو
بإنتا مهها اهها مههت شههراتم كيللر -كلليم و قللاترفين تلههى التههوالم حيههث بل ه ارههت
 102صناعة البتروكيماويات في الدول العربية
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حوالم  %34مت إ مالم ارت

األل ا أولي ينان الخطية و و ما يعادل  %17.9مهت

إ مالم إنتاً األل ا أولي ينان الخطية.
الشك ( :)40تطرر صناعة األلفا أوليفينات الخطية في دولة قطر خالل الفترة 2014-2010
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امههها ةاهههتخد منت هههان األل ههها أولي ينهههان الخطيهههة هههم م هههاالن ال هههر وإنتهههاً
زيهههون الم راهههان المصهههنعة والزيهههون األرارهههية والاهههوا ا التهههم ةقهههو بإنتا ههها
شراة قطر للبترول.
 :3.1.7.1.2ثنائي كلرريد اإليثيلين EDC
ةقهههو شلللركة كيلللر فلللي سلللي بإنتهههاً حهههوالم  180ألهههي سهههت رهههنويا مهههت ثنههها م
الوريهههد ا يثيلهههيت  EDCوالهههت يهههت ارهههت

اا هههم إنتهههاً حهههوالم  355ألهههي سهههت

رهههنويا مهههت مهههونمر ينيههها الوريهههد  VCMويهههت ةصهههدير اههها الكميهههان المنت هههة إلهههى
األرواق العالمية.
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 :4.1.7.1.2الميثانرل
يعتبههههر الميثههههانول مههههت أاثههههر المنت ههههان البتروايماويههههة ةههههداوال ههههم العههههال
ويبلههه إنتهههاً دولهههة قطهههر حهههوالم  983ألهههي سهههت رهههنويا حيهههث ةقهههو شلللركة قطلللر
لإلضللللافات البتروليللللة المحللللدودة (قا هههها )  QAFACبإنتا هههها يبههههيت الاههههكا ()41
ةطور إنتاً وارت

الميثانول م دولة قطر

ل ال ترة .2014-2010

الشك ( :)41تطرر إنتاج واستدالك الميثانرل في دولة قطر خالل الفترة 2014- 2010
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ةاههههما عههههناتان الميثههههانول الت ويليههههة إنتههههاً ميثيهههها ث ثههههم البيوةيهههها إيثههههر
( )MTBEوالت ةنت ا شراة قافاك بطاقة إنتا ية ةبل حوالم  610ألهي سهت رهنويا
وياههت لك حههوالم  %25.1مههت اميههان الميثههانول المنت ههة بينمهها ةنههت شللركة الخللليج
للفررمالدهيد حوالم  60ألي ست رنويا مت منت اليوريا ورمالد يهد ( )UFCوالهت
يات لك إنتا ا حوالم  %4.3مت إ مالم اميهان الميثهانول المنت هة بينمها ةصهدر بهاقم
الكميههة إلههى األرههواق العالميههة ويبههيت الاههكا ( )24ةطههور الصههناتان الت ويليههة لمنههت
الميثانول والكميان المصدرة إلى األرواق العالمية
 104صناعة البتروكيماويات في الدول العربية
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ل ال ترة .2014- 2010

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

الشك ( :)42تطرر الصناعة التحريلية لمنتج الميثانرل والكميات المصدرة
في دولة قطر خالل الفترة 2014- 2010
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ةاتخد شركة قطر للبترول مادة الميثيا ث ثم البيوةيا إيثهر اإبها ة لر هع رقه
األواتههان للغههازوليت وإنتههاً وقههود نظيههي ههم حههيت ةاههتخد مههادة اليوريهها ورمالد يههد
امادة مانعة للتع ت ألرمدة اليوريا وذلك دا ا األرواق الم لية وأي ها ةاهتخد

نتهاً

مادة اليوريا ورمالد يد المرازة  UFCوالم ميت وةصدير ا إلى األرواق العالمية.
 :5.1.7.1.2البنزين العطري
يت إنتاً البنهزيت العطهر

هم قطهر مهت قبها شهراة سليف  SEEFبطاقهة إنتا يهة ةبله

حوالم  36ألي ست رهنويا وةاهتخد هم إنتهاً مهادة األلكيها بنهزيت الخطهم ()LAB
بطاقة إنتا ية ةبل حوالم  100ألي ست رهنويا با بها ة إلهى إنتهاً حهوالم  3.5ألهي
سههت رههنويا مههت مههادة األلكيهها بنههزيت الثقيهها ( )HABوالتههم يههت ةصههدير ا لألرههواق
العالمية.
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 :6.1.7.1.2األمرنيا
ةق هـو ش هـراة قافك لـر  QAFCOبإنت هـاً األمونيهها بطاقههة إنتا يههة م معههة ةبل ه
حههوالم  3.8مليههون سههت رههنويا حيههث ةمتلههك قافكلـر رتهـة م مهـعان نتهـاً األمهـونيا.
يبيت الاكا ( )43ةطـور عـناتة األمونيـا م قطـر ـ ل ال تـرة .2014-2010
الشك ( :)43تطرر صناعة األمرنيا في دولة قطر خالل الفترة 2014- 2010
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زاد إنتاً وارهت

األمونيها هم دولهة قطهر منهت تها  2012بعهد االنت ها مهت

ةاغيا مارو قافكر  5م ديامبر  2011حيث ارة ع ا نتاً مت  2.275مليون ست
رههنويا ههم تهها  2011إلههى  3.8مليههون سههت رههنويا ههم  2012بزيههادة قههدر ا حههوالم
 %67مههت إ مههالم الطاقههة ا نتا يههة لألمونيهها و ههم تهها  2014بلغههت ناههبة ارههت
اميان األمونيا  %81.21مت ا مهالم الكميهان المنت هة وذلهك هم إنتهاً اليوريها بينمها
يهههت ةصهههدير حهههوالم  600ألهههي سهههت رهههنويا .ويبهههيت ال هههدول رقههه ( )14ماهههروتان
البتروايماويان القا مة وساقاة ا ا نتا ية م دولة قطر.
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الجدول ( :)14مشروعات البتروكيماويات القائمة وطاقاتدا اإلنتاجية في دولة قطر
اسم
المشروع
شراة قطر لألرمدة
قا كوQAFCO

شراة الخلي لل ورمالد يد

Gulf Formaldehyde Co.

شراة قطر للم ميتQMC

المصانع

تاريخ بدء
التشغي

الطاقة
اإلنتاجية

التكلفة
االستثمارية

 % 75شهههراةقطهههر للصهههناتان
.QI
 %25شراة يهاراالعالميههة Yara
Int.

 قا كو1 قا كو2 قا كو3 قا كو4 قا كو5 -قا كو6

 1973 1979 1997 2004 20112012 -

 %70شههراةقافكر
 %30قطهههههههههههههههااص
 %40شهههههراةقطر القاب ة
 %60-قافكر

وحدة
دا ا
مصنع
قا كو 4

 ألي ست /يو يوريا ألي ست/يو يوريا  2ألي ست /يو يوريا  8.7الي ست /يو يوريا  3.8ألي ست /يو يوريا  3.8ألي ست /يو يورياالطاقة ا نتا ية الكلية للمصانع
 5.6مليههههون سههههت رههههنويا مههههت
اليوريا
 3.8مليههههون سههههت رههههنويا مههههت
األمونيا

  1.1مليار دوالر امريكم  1.2مليار دوالر أمريكم -مليار دوالر أمريكم

2004

 82ست /يو ورمالد يد

مصنع
واحد

2010

 60ألي ست رنويا مت
الم ميت

المساهمر

  280ألي ست /رنة إيثيليت  140ألي ست /رنة بولمإيثيليت منخ ض الكثا ة
  520ألي ست /رنة إيثيليت  380ألي ست /رنة بولمإيثيليت منخ ض الكثا ة
  800ألي ست /رنة إيثيليت  400ألي ست  /رنة بولمإيثيليت منخ ض الكثا ة
  700ألي ست  /رنة بولمإيثيليت منخ ض الكثا ة.
  450ألي ست  /رنة بولمإيثيليت الخطم منخ ض الكثا ة

1977

شراة قابكو QAPCO

 %80شهههههراةعهههناتان قطهههر
QI
 %20شهههههههههههههراةةوةال العالمية

1996
حد تدة
ةورعان
للطاقان
ا نتا ية

2007

2012
2014
قطر لابا ان البترولية
قاقا QAFAC

ايو م رم
QVC

 %50عناتانقطر
 % 20أوبيكالارق األور
%15إنترناشونالأواتان ليميتد
 % 15أل رموا الارق
األور
 %31.9قابكو 12.9قطرللبترول
 %55,2مايعيدالقاب ة
للكيماويان
MPHC

 900 -ألي ست /رنة إيثيليت

  610ألي ست ميثيا ث ثمبيوةيا إيثر MTBE.
 -مليون ست ميثانول

1999

  355ألي ست ينيا الوريدمونمر VCM.
  180ألي ست ثنا م الوريدا يثيليت.
  370ألي ست عودا ااوية. 275ألي ست الور

2001

مرقع
المشروع

مايعيد

--مايعيد

 340مليون دوالر أمريكم

مايعيد

-------

مايعيد

-----

 670مليون دوالر أمريكم

---

قطر
لابا ان
البترولية
قاقا
QAFAC

مايعيد
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تابع الجدول ( :)14مشروعات البتروكيماويات القائمة وطاقاتدا اإلنتاجية في دولة قطر
اسم
المشروع
ايو اي 1
QCHEM 1
الايي الم دودةSEEF
ايو اي 2
QCHEM 2
قاةو يتQATOFIN

أرلو
RLOC

المساهمر
 %51قطر للبترول & 49شي رونيليبل اللكيماويان
 % 80قطرللبترول %20الاراةالمت دة للتنمية
 %51قطر للبترول & 49شي رونيليبل اللكيماويان
 %63قابك. %36ةوةال ال رنايةللبتروايماويان.
 %1قطر للبترول 53.31ايواي .2 45.69قاةو يت. %1-قطر للبترول

الطاقة
اإلنتاجية

تاريخ بدء
التشغي
2003

  520ألي ست HDPE. 47 -ست يكاان1-

2006

  100ألي ست ألكيا بنزيت طمLAB

2009

  350ألي ست HDPE. 350 -ألي ست أول ا أولي ينان سبيعية

2009

  450ألي ست LLDPE.بولم إيثيليت الخطم منخ ض الكثا ة

2010

 1.3-مليون ست إيثيليت

التكلفة
االستثمارية

مرقع
المشروع

 750مليون دوالر أميريكم

مايعيد
مايعيد

 1.2مليار دوالر أميريكم

 4.4مليار لاير قطر

 800مليون دوالر أميريكم

المصدرArab Oil and Gas Directory,Qatar,2015 :
الموقع ا لكترونم للاراان

 :2.7.1.2المشروعات المستقبلية
روز يت إنتاً اميان مت النا ثا ةبل حوالم  2.36مليون ست رنويا وذلك بعد
ةاغيا مارو مص اة (لفا  )2اتتمادا تلى المتكث ان التهم يهت إنتا ها مهت شهراتم
قطر از ورأس ل ان اما ريت إنتهاً العديهد مهت المنت هان األ هرف مثها الكيرورهيت
والاوالر والغاز الطبيعم الماال و و ما روز يتهيح رعهة نتهاً العطريهان وةنميهة
الصناتان القا مة تلي ا م قطر.
ةخط ه دولههة قطههر لر ههع ساقاة هها ا نتا يههة مههت األرههمدة والبتروايماويههان إلههى
حههوالم  23مليههون سههت ب لههول تهها  2020وذلههك بعههد االنت هها مههت ةاههغيا م معههيت
ر ياييت ي ر ةطوير ما م منطقة رأس ال ان بارتثماران ماتراة بهيت شهراة قطهر
للبتههرول وشههراان تالميههة .ويعتبههر ماههرو الكرانلله  AL-Karaanaههو الماههرو
األقههرب لبههد التاههغيا وا نتههاً تهها  2017و ههو ماههرو ماههتر بههيت قطههر للبتههرول
 QPبناههههبة  %80وشههههراة ةوةههههال لل لههههول العالميههههة

International

 Solutionsبنابة  %20و م شراة ةابعة لاراة رويال داة
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 Royalبتكل ة ةصا إلى حوالم  6.5مليار دوالر يتوره الماهرو تهدة ماهروتان
ب ههدز ةههو ير مصههادر التغتيههة للقههي الماههتخد لانتههاً .ويتكههون الماههرو مههت وحههدةيت
نتاً المونو إيثيليت

يكول بطاقة إنتا ية م معة ةصا إلهى حهوالم  1.5مليهون سهت

رنويا بارهتخدا ةكنولو يها أومي ها  SHELL OMEGAالتابعهة لاهراة شها وإنتهاً
 300ألي ست مت األل ا أولي ينان الخطية بتكنول يا شراة شا لألولي ينان ()SHOP
و 250ألي ست مت األوااو ا هول  OXO-Alcoholبتكنولو يها شهراة ميتاوبياهم
ايميكال اوربورشت.
الماههرو الثههانم ههو م مههع السللجي  Al-Sejeelبطاقههة إنتا يههة حههوالم 2.2
مليون ست رنويا مت البوليمران وي تو الم مع تلهى وحهدان ةكاهير بالبخهار ةتميهز
بالمرونههة الرههتقبال أنههوا لقههي متنوتههة بطاقههة  1.4مليههون سههت رههنويا مههت ا يثيلههيت
وحوالم مليون ست رنويا مت البولم إيثيلهيت تهالم الكثا هة و 550ألهي سهت رهنويا مهت
البهولم إيثيلهيت الخطهم مهنخ ض الكثا هة و 540ألهي سهت رهنويا مهت البهولم بهروبيليت
و 83ألي ست رنويا مت البيوةاداييت .ومت المتوقهع بهد التاهغيا هم تها  2018و هو
مارو ماتر بيت شراة قطهر للبتهرول بناهبة  %80وشهراة قطهر للبتروايماويهان
(قابكو) بنابة  %20وةصا التكل ة االرتثمارية للمارو حوالم  7مليار دوالر.
ةخط ه شههراة قطههر أي هها لتطههوير إنتههاً البيوةههاداييت والمطههاس الصههناتم ههم
منطقة رأس ل ان بمااراة تدد مت مع الاراان اليابانية مثا شراة زيون اوبورياهت
 Zeon-Cooperationوشراة ميتاو  Mitsuiحيهث ةه ةوقيهع مهتارة ة ها
الث

بهيت

شراان م ديامبر  2013للبهد هم ةن يهت درارهة هدوف ة صهيلية للماهرو

حيث ريت ةو ير اللقا الخاعة بالمارو مت اها مهت م مهع ره يا وم مهع الكرانهة
وأي ا مت المصهنع القها

هم رأس ل هان لألولي ينهان والتهابع لاهراة ارلهو RLOC

حيث رهيت ارهتخ ص البيوةهاداييت وة ويلها إلهى لهدا ت ذان قيمها اقتصهادية تاليهة مثها
مطاس الاتيريت بيوةاداييت  SBRومطـاس البـولم بيوةاداييت  PBRبارتخـدا أحد
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التكنولو يان المطبقة م تا الم ال والتابعا لاراة زيون اوبوريات.
ةدرس شراة أرلرك  RLOCر ع الطاقة ا نتا ية مت ا يثيليت إلى  1.6مليهون
ست رنويا بدال مت  1.3مليون ست رنويا م الوقهت ال هالم بينمها ةعتهز شهراة قلافكر
إنتاً اليوريا المغل ة بالكبريت و و منت يعما تلهى ةغتيهة التربهة وي اهت الم اعهيا
ويقلا التاثيران الالبية تلى البي ة (.)66,65
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 :8.1.2دولة الكريت
ةعههد دولههة الكويههت مههت أوا هها الههدول العربيههة التههم تملههت تلههى إناهها عههناتة
بتروايماويان وأرمدة م رهتينيان القهرن المابهم وذلهك بتعظهي االرهت ادة مهت الغهاز
المصاحب.
 :1.8.1.2صناعة البتروكيماويات واألسمدة
بدأ قطها البتروايماويهان هم دولهة الكويهت بهدايان متوابهعة وذلهك مهع إناها
شركة صناعة الكيماويات البترولية  PICتها  1963وبهدأ أول مصهنع لألرهمدة ةهابع
للاراة تملياةا م م مع الاعيبة لألرمدة تا  1966بطاقة إنتا ية قهدر ا  550سهت/
يههو مههت اليوريهها واألمونيهها وبههدأ المصههنع الثههانم والههت يتكههون مههت وحههدةيت لليوريهها
ووحدةيت لألمونيا ا نتاً بيت تامم  1971و.1972
ازد رن عهناتة البتروايماويهان هم الكويهت مهع بدايهة التاهعينيان مهت القهرن
المابههم حيههث أقههرن ال كومههة الكويتيههة تهها  1989طههة لتورههعان م مههع الاههعيبة
الصههناتم (مجمللع األوليفينللات  )IIوإنتههاً البههولم بههروبليت بههالتر يص مههت م موتههة
يونيون ااربيد والت بدأ إنتا ا مت البولم بروبيليت هم تها  1997امها بهدأن أي ها
شراة إيكريت تمليان ا نتاً م ش ر نو مبر مت تا  1997و م المالكة والماهغلة
الوحيدة لم موتة متكاملة مهت مصهانع البتروايماويهان بهمت شهرااة إيكريلت الكبهرف
التههم ةنههت أاثههر مههت  5مليههون سههت رههنويا مههت ا يثيلههيت والبههولم إيثيلههيت وا يثيلههيت
يكههول والبههولم بههروبيليت ومههونمر الاههتيريت والبههارازايليت والبنههزيت العطههر
وة

شراة إيكويت الكبهرف اه مهت شهراة إيكريلت والشلركة الكريتيلة للسلتايرين

والشللركة الكريتيللة النتللاج البللارازيلين والشللركة الكريتيللة ل وليفينللات بههمت مظلههة
تملـيان متكـاملة م منطـقـة الاعـيبة الصـناتيـة بدولة الكـويت ويـبيـت الاهكا ()44
مخط عناتة البتروايماويان م دولة الكويت (.)69,68,67
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الشك ( :)44مخطط صناعة البتروكيماويات في دولة الكريت

المصدرArab Oil and Gas Directory, Kuwait,2015 :
Kuwait Petrochemical Industry -MEED 2012
www.equate.com

 :1.1.8.1.2اإليثيلين
ةبل اميان ا يثيليت المنت ة م دولة الكويت حوالم  1.650مليون ست رهنويا
حيث ةنت شراة إيكريت للبتروايماويان بم مهع األوليفينلات  Iحهوالم  800ألهي سهت
رنويا بعد أن ر عت الطاقة ا نتا ية تا  2009مت  650ألي ست رهنويا بينمها ةنهت
الشركة الكريتية ل وليفينات  TKOCحهوالم  850ألهي سهت رهنويا مهت ا يثيلهيت بعهد
ةاغيا م مع األوليفينات  IIتا .2008
 :1.1.18.1.2البرلي إيثيلين
ةنت دولة الكويت حوالم  1.275مليون سهت رهنويا مهت البهولم إيثيلهيت بمختلهي
در اةهها وأنواتهها (تههالم الكثا ههة ومههنخ ض الكثا ههة و طههى مههنخ ض الكثا ههة) حيههث
بهدأن شهراة إيكويههت للبتروايماويهان إنتا ههة تها  1997بم مههع األولي ينهان  Iبطاقهة
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رنوية ةبل حوالم  600ألي ست (البولم إيثيليت تالم الكثا ة والبهولم إيثيلهيت الخطهى
منخ ض الكثا ة) .قامت الاراة بإبا ة وحدة ديدة بطاقة إنتا ية ةبل ن هو  225ألهي
ست رنويا م تا  2009لتر هع الطاقهة اال ماليهة الكليهة للبهولم إيثيلهيت ل ها إلهى 825
ألي ست رنويا .بينمها ةنهت الشلركة الكريتيلة ل وليفينلات  TKOCحهوالم  450ألهي
ست رنويا مت البولم إيثيليت الخطى منخ ض الكثا ة بم مع األولي ينان .II
 :2.1.1.8.1.2اإليثيلين غاليكرل
يكول حوالم مليون سهت رهنويا حيهث ةنهت

ةبل الطاقة ا نتا ية مت ا يثيليت

شركة إيكريت للبتروكيماويات حهوالم  400ألهي سهت رهنويا وةنهت الشلركة الكريتيلة
ل وليفينات حوالم  600ألي ست رنويا.
 :2.1.8.1.2البرلي بروبيلين
ةنت شركة الصناعات البتروكيماويلة حهوالم  120ألهي سهت رهنويا مهت البهولم
بروبيليت بمصنع ا الكا ت م منطقهة الاهعيبة والهت بهدأ ا نتهاً الت هار

هم 1997

وة دز الاراة إلهى ر هع الطاقهة ا نتا يهة إلهى  150ألهي سهت رهنويا بعهد االنت ها مهت
تما التورعان وإزالة اال تناقان ا نتا ية.
 :3.1.8.1.2العطريات
ةنههت الاههراة الكريتيللة إلنتللاج البللارازيلين حههوالم  880ألههي سههت رههنويا مههت
البارازايليت و 370ألهي سهت رهنويا مهت البنهزيت العطهر

و هو يهر مخصهص للبيهع

الت ههار ويههت ارههتخداما ههم إنتههاً مههونمر الاههتيريت والههت ةقههو الشللركة الكريتيللة
للستايرين بإنتا ا.
 :4.1.8.1.2الستيرين
ةقو الشركة الكريتية للستايرين بإنتاً حوالم  450ألي ست رنويا مت مونمر
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الاتيريت وحوالم  500ألي ست رنويا مهت ا يثيها بنهزيت وذلهك بمصهنع ا الكها ت هم
م مع شهراة (إيكويهت  )2بمنطقهة الاهعيبة الصهناتية والهت بهدأ ا نتهاً الت هار تها
.2009
 :2.8.1.2صناعة األسمدة
بدأن عناتة األرمدة م الكويت مع ةاغيا (مصنع أ) بم مع الاهعيبة لألرهمدة
تا  1966بطاقة إنتا يهة  550سهت /يهو مهت األمونيها واليوريها وحمهض الكبريتيهك
و م تا  1977ة زيادة ساقة إنتاً االمونيا إلى  950ست /يو اما ةه ر هع الطاقهان
ا نتا ية للمصهنع تها  2002بعهد تمليهان ا حه ل والت ديهد إلهى  880سهت /يهو مهت
اليوريا و 1750ست /يو مت األمونيا.
ة ةاغيا (المصنع ) بيت تامم  1971و 1972والت ي تو تلهى وحهدةيت
نتاً األمونيا بطاقة م معة ةبل حوالم  800ست /يو ووحدةيت نتاً أرمدة اليوريها
بطاقة  640ست /يو وب لول تا  1982ةه إبها ة وحهدة إنتهاً أمونيها أ هرف بطاقهة
 1000ست /يو ووحدة إنتاً اليوريا بطاقة  580ست /يو .
ةبل الطاقة ا نتا ية الكليهة لدولهة الكويهت مهت أرهمدة اليوريها حهوالم  700ألهي
سههت رههنويا بينمهها ةبل ه الطاقههة ا نتا يههة الكليههة لألمونيهها ن ههو  1.2مليههون سههت رههنويا
( .)68,67ويبيت ال دول رق ( )15ماروتان البتروايماويان واألرمدة القا مة وساقاة ها
ا نتا ية م دولة الكويت.
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الجدول رقم ( :)15مشروعات البتروكيماويات واألسمدة القائمة وطاقاتدا اإلنتاجية
في دولة الكريت
إسم المشروع

تاريخ بدء التشغي

الطاقة اإلنتاجية
  450ألي ست /رنة رتيريت 500 -ألي ست /رنة إيثيا بنزيت

شركة الكريت للستايرين
TKSC

2009 -

الشركة الكريتية ل ليفينات
()TKOC
أوليفينات I1-

2008 -

  850ألي ست /رنة إيثيليت  450ألي ست /رنة بولى إيثيليت 600 -ألي ست /رنة إيثيليت يكول

شركة الصناعات البتروكيماوية
(يدار من قب إيكريت)

1997 -

120 -ألي ست /رنة بولى بروبيليت

شركة الكريت إلنتاج البارازيلين
KPPC

2009 -

شركة إيكريت للبتروكيماويات
أوليفينات 1 -

1997 -

  880ألي ست /رنة بارازايليت  370ألي ست /رنة بنزيت تطر  800ألي ست /رنة إيثيليت  600ألي ست /رنة بولى بروبيليت  500ألي ست /رنة إيثيليت يكول  825ألي ست /رنة بولى إيثيليت  550ست /يو أمونيا  550ست /يو يوريا  950ست /يو أمونيا  880ست /يو يوريا  1750ست /يو أمونيا  800ست /يو أمونيا  640ست /يو يوريا  1000ست /يو أمونيا 580 -ست /يو يوريا

 1966مجمع الشعيبة ل سمدة
(مصنع أ)

 19772002 -

مجمع الشعيبة ل سمدة
(مصنع )

 19721982 -

المصدرArab Oil and Gas Directory, Kuwait,2015 :

 :3.8.1.2المشروعات المستقبلية
ةاما الماروتان الماتقبلية إناا م مع بتروايماويهان الهزور وي تهو تلهى
مصهههنع األولي ينهههان  IIIوم مهههع العطريهههان الثهههانم ورهههوز ةن هههتس شهههراة عهههناتة
الكيماويههان البتروليههة ب ههوار مص ه اة الههزور ليكونهها م معهها متكههام  .وةقههدر الميزانيههة
التقديريهة للماهرو ب هوالم  10مليهار دوالر وياهما الماهرو وحهدة ةكاهير بالبخهار
ةعتمد تلى أنوا مختل ة مت اللقي ( از ا يثان والغاز الطبيعم والنا ثا) بطاقهة إنتهاً
رنوية ةبله حهوالم  1.4مليهون سهت إيثيلهيت و 450ألهي سهت مهت البهولم إيثيلهيت تهالم
الكثا ة و 450ألي ست مهت البهولم إيثيلهيت الخطهم مهنخ ض الكثا هة و 625ألهي سهت
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مههت الغ يكههول و 450ألههي سههت مههت البههولم بههروبيليت و 120ألههي سههت مههت ا يثههانول
أميت ومت المتوقع بد إنتا ا

ل .2018/2017

ار حاليا إ هرا درارهة ال هدوف االقتصهادية لماهرو إنتهاً  600ألهي سهت
رنويا مت حمض التير يثاليهك النقهم  PTAو 500ألهي سهت رهنويا مهت البهولم إيثيلهيت
ةير يثهههاالن  PETوذلهههك بارهههتخدا البهههارازايليت المنهههت مهههت شهههراة الكريلللت إلنتلللاج
البارازيلين ( )TKACوا يثيليت

يكول والت ةنت ا شراة إيكريت (.)69,67
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 :9.1.2دولة ليبيا
ةمتلههك دولههة ليبيهها احتياسيههان مؤاههدة مههت الههن

الخهها ةقههدر ب ههوالم  48مليههار

برميهها سبقهها لتقههديران تهها  2013وةمتلههك احتيههاسم مؤاههد مههت الغههاز الطبيعههم يقههدر
ب والم  1.5ةريليون متر مكعب ويمثا الغاز ير المصاحب حوالم  %55هم حهيت
يمثا الغاز المصاحب حوالم  %45مت اميان احتياسيان الغاز ةو هد درارهان ةاهير
إلى احتمال و ود احتياسيان أ ر مت الغاز ةقدر ب والم  3مليار متر مكعب (.)71
 :1.9.1.2صناعة البتروكيماويات واألسمدة
بهدأن عههناتة البتروايماويهان ههم دولهة ليبيهها أوا هر رههبعينيان القهرن المابههم
بتاههغيا أول مصههنع لألرههمدة ههم مررههم البريقههة و ههم بدايههة الثمانينيههان وبههعت ليبيهها
طههه سموحهههة للتورهههع هههم عهههناتان األرهههمدة والبتروايماويهههان لعهههدد مهههت مصهههانع
البتروايماويان الصغيرة م منطقة أبم اماش

تا ويعتبر م مهع البتروايماويهان هم

راس النوز أابر م مع نتهاً ا يثيلهيت والبهروبيليت هم ليبيها والهت بهدأ إنتا ها تها
 1987امهها ة ه ةن يههت ههز مههت طههة ةطههوير الم مههع ههم تهها  1990نتههاً البههولم
إيثيليت.
ش د تها  2007بدايهة ديهدة لصهناتة البتروايماويهان وذلهك بتوقيهع اة هاقيتيت
ديههدةيت لتطههوير م مههع رأس النههوز وم مههع مررههم البريقههة حيههث ة ههدز االة اقيههة
األولههى والتههم ةه ةوقيع هها بههيت شههراة الههن

الوسنيههة ( )NOCوشههراة داو للكيماويههان

األمريكيهههة  Dow-Chemicalبناهههبة ماههها مة  %50:50إلهههى ةطهههوير م مهههع رأس
النههوز وإبهها ة وحههدان أ ههرف للتكاههير بالبخههار وإنتههاً ا يثيلههيت والبههولم إيثيلههيت
والبروبيليت والبيوةيت  1-واان مت المخط بد التاغيا م تا  .2013بينما ة هدز
االة اقية الثانية والتم أبرمت ا شراة الن

الوسنيهة مهع شهراة يهارا العالميهة إلهى إ هرا

ةورعان م م مع مررم البريقة لر ع الطاقان ا نتا يهة الاهنوية إلهى  900ألهي سهت
مت أرمدة اليوريا و 700ألي ست مت األمونيا.
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يهههههت ةاهههههويي اا هههههة منت هههههان البتروايماويهههههان بوارهههههطة شهههههراة ايمبتهههههرول
 Chempetrolوالتم ةارات تا  1986ااراة ماا مة ماتراة بناهبة  50:50بهيت
شهههراة ال ما يريهههة العربيهههة ل رهههتثماران الخار يهههة وشهههراة أةيليهههو اارما ينهههانم
ا يطالية .Attilio Carmagnani
 :1.1.9.1.2األوليفينات والبرلي أوليفينات
ةنت دولة ليبيا رنويا حوالم  330ألهي سهت مهت ا يثيلهيت و 170ألهي سهت مهت
البروبيليت و 135ألي ست مهت البيهوةيت  1-بم مهع رأس النهوز هم مرحلتها األولهى
والتم بدأن تا 1987

تا وقد ة إنتاً  80ألي ست رنويا مت البولم إيثيليت الخطهم

منخ ض الكثا ة و 80ألي ست رنويا مت البهولم إيثيلهيت تهالم الكثا هة و 68ألهي سهت
رههنويا مههت البههولم بههروبيليت وذلههك مههع بههد ا نتههاً ههم المرحلههة الثانيههة للم مههع تهها
.1995
بدأ م مع أبم اماش ا نتاً الت ار

هم تها  1982بطاقهة ةبله حهوالم 104

ألي سهت رهنويا مهت ثنها م ا يثيلهيت الوريهد  EDCو  60ألهي سهت رهنويا مهت البهولم
ينيا الوريد  PVCوحوالم  60ألي ست رنويا مت مونمر ال ينيا الوريد .VCM
 :2.1.9.1.2الميثانرل
يبل إنتاً دولة ليبيا مهت الميثهانول حهوالم  660ألهي سهت رهنويا وذلهك بم مهع
مررم البريقة والت بدأ إنتهاً المرحلهة األولهى منها تها  1981بطاقهة  330ألهي سهت
رههنويا وة ه تمهها ةورههعان وا تتهها المرحلههة الثانيههة منهها تهها  1985وزيههادة الطاقههة
ا نتا ية الكلية للم مع إلى  660ألي ست رنويا.
 :2.9.1.2األسمدة
ةنهههت دولهههة ليبيههها حهههوالم  910ألهههي سهههت رهههنويا مهههت رهههماد اليوريههها وحهههوالم
 730ألههي سههت رههنويا مههت األمونيهها وذلهههك بم مههع مررههى البريقههة والههت بههدأ إنتهههاً
المرحلهههة األولهههم منههها هههم تههها  1981بطاقهههة  330ألهههي سهههت مهههت اليوريههها و330
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ألهههي سهههت مهههت األمونيههها وةههه تمههها ةورهههعان وا تتههها المرحلهههة الثانيهههة تههها 1985
نتاً  580ألي ست مت اليوريا و 400ألي ست مت األمونيا رنويا (.)71
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 :10.1.2جمدررية مصر العربية
ةمتلههك م وريههة مصههر العربيههة اميههان مؤاههدة مههت احتيههاسم الههن

والمتكث ههان

ةبل حوالم  4.3مليار برميا بينما يبل االحتياسم المؤاد مت الغاز حوالم  2ةريليهون
متر مكعب لعا  .)72( 2014وةمثا عناتة البتروايماويان م مصهر حهوالم  %3مهت
الناة الم لم للدولة تا  2015اما ةمثا حوالم  %12مت قطا الصناتة (.)73
 :1.10.1.2صناعة البتروكيماويات واألسمدة
بههدأن عههناتة البتروايماويههان ههم مصههر بدايههة متوابههعة ههم رههتينيان القههرن
المابم بإنتاً األرهمدة االزوةيهة مهت هاز األمونيها النهاة مهت هازان معامها التكريهر
بمنطقة تتاقة بالاويل .بينما مرن عناتة البتروايماويان بمرحلتيت أراريتيت اانهت
المرحلة األولى قبا إناا الاراة المصرية القاب ة للبتروايماويهان (إيكلم) حهيت بهدأ
إنتاً األلكيا بنزيت الخطم بطاقة  43ألي ست رنويا بوحدة األلكيا بنزيت الخطم هم
مصه اة شههراة العامريههة للبتههرول باألرههكندرية تهها  1984وةاههغيا أول م مههع نتههاً
البتروايماويههان تهها  1986نتههاً البههولم ينيهها الوريههد بطاقههة  80ألههي سههت رههنويا
باألرههكندرية والتههابع لاههراة البتروايماويههان المصههرية ثه إناهها شههراة رههيد اريههر
للبتروايماويههان (رههيدبك) تهها 2000

نتههاً ا يثيلههيت بطاقههة  300ألههي سههت رههنويا

والبههولم إيثيلههيت بطاقههة  225ألههي سههت رههنويا .ويوبههح الاههكا ( )45ةطههور عههناتة
البتروايماويههان ههم مصههر حتههى تهها  2002وقبهها إناهها الاههراة المص هرية القاب ههة
للبتروايماويان.
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الشك ( :)45تطرر صناعة البتروكيماويات في مصر حتا 2002

المصدرEchem Corporate Presentation, May, 2015 :

ازد ههرن عههناتة األرههمدة والبتروايماويههان ههم بدايههة ههتا القههرن وبعههد ةطههور
إنتاً الغاز م مصر وإناها الاهراة المصهرية القاب هة للبتروايماويهان تها 2001
و م ال ة ال كومية الماؤولة تت ةطوير وةنميهة ماهروتان البتروايماويهان وةتبهع
ال ي هههة المصهههرية العامهههة للبتهههرول ومملواهههة بالكامههها ل ههها إال أن نههها العديهههد مهههت
الماروتان التم ةتبع القطا الخاص م تس الم االن.
ة وبع الخطة القومية للبتروايماويان م تها  2002تلهى أن ةنت هم ب لهول
تا  2022ةنقا إلى ث

مراحا ناا  14م مع بتروايماويان بطاقهان إنتا يهة

ةصهها إلههى حههوالم  15مليههون سههت رههنويا وبار هتثماران ةصهها إلههى حههوالم  20مليههار
دوالر م ذلك الوقت واما و موبح بالاكا (.)46
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الشك ( :)46مالمح الخطة القرمية للبتروكيماويات 2022-2002
في جمدررية مصر العربية

المصدرEchem Corporate Presentation, May, 2015 :

ة ةن يت تدد مت ماروتان المرحلة األولم مت الخطة القوميهة للبتروايماويهان
( )2002-2009والبههد ههم ةن يههت بعهههض ماههروتان المرحلههة الثانيههة من ههها (-2015
 )2009وةوا ا مصر ععوبان وةا ر م ةن يت الخطة القومية للبتروايماويان نظهرا
لعد ةو ر امهدادان اللقهي مهت مهواد التغتيهة ال زمهة لتن يهت الخطهة سبقها لمراحها التن يهت
الم ههددة وةوبههح األشههكال ( )47و ( )48ةطههور عههناتة البتروايماويههان ههم مصههر
ل ال ترة  2002وحتى .)74( 2016
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الشك ( :)47مرقف صناعة البتروكيماويات في مصر خالل الفترة ()2014-2002

المصدرEchem Corporate Presentation, May, 2015 :

الشك ( :)48تطرر صناعة البتروكيماويات في مصر ()2016-2014

المصدرEchem Corporate Presentation, May, 2015 :
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 :1.1.10.1.2اإليثيلين
زادن الطاقههة ا نتا يههة لايثيلههيت ههم مصههر مههت  300ألههي سههت رههنويا والههت
ةنت ا شراة ريد ارير للبتروايماويان (سيدبك) باألرهكندرية إلهى حهوالم  790ألهي
ست رنويا م النصي الثهانم مهت تها  2016وذلهك بعهد بهد إنتهاً الاهراة المصهرية
نتاً ا يثيليت وماتقاةا (إيثدكر) بطاقة  460ألي ست رنويا .اما ةقهو شهراة سلنمار
تي أي أس ال ندية بإنتاً حهوالم  60ألهي سهت رهنويا مهت ا يثيلهيت األ

هر Green-

 )75( Ethyleneوذلك م ماروت ا بمنطقة بوررعيد الصناتية ويعتمد إنتهاً ا يثلهيت
األ

ر (ال يو ) تلى ا يثانول (ال يهو ) والمنهت باهراان الاهكر الم ليهة امنهت

ثانو

وةخط الاراة لر ع الطاقة ا نتا ية مت ا يثيليت ال يهو إلهى ن هو 120ألهي

ست رنويا ب لول تا .2017
ومت المتوقع أن ةصها الطاقهة ا نتا يهة إلهى أاثهر مهت  2مليهون سهت رهنويا بعهد
بد التاغيا وا نتاً الت ار لمارو مجمع التحرير للبتروكيماويلات بهالعيت الاهخنة
والتهابع لاههراة اربههون القاب ههة تهها  2020والهت يعتبههر أحههد أابههر م معههان ةكاههير
النا ثهها ههم العههال بطاقههة إنتا يههة لايثيلههيت ةبله حههوالم  1.35مليههون سههت رههنويا ويبههيت
الاكا ( )49ةطور إنتاً ا يثيليت م مصر

ل ال ترة .2020-2001

الشك ( :)49تطرر إنتاج اإليثيلين في مصر خالل الفترة 2020 -2001
ألي ست /رنة
2110

790
300
2020

2016

* المصدرArab Oil and Gas Directory, Egypt, 2015:
BMI, Egypt, Q4, 2016
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 2.1.10.1.2البرلي إيثيلين
ينـت البـولم إيثيليت م مصـر بنوتيا (تالم الكثا ة والخطى مهنخ ض الكثا هة)
بطاقههة انتا يههة م م هـعة ةص هـا إلههى حههوالم  625ألههي سههت ر هـنويا حيههث ةنههت ش هـراة
رهههيد اريهههر للبتروايهههـماويان (سللليدبك) حهههوالم  225ألهههي سهههت رهههنويا بينمههها ةنهههت
الاههراة المصههرية نتههاً ا يثيلههيت وماههتقاةا (إيثيللدكر) حههوالم  400ألههي سههت رههنويا
وذلههك بعههد بههد التاههغيا الت هـار للا هـراة ههم يوني هـو  2016ومههت المت هـوقع زيههادة
امي هـان البههولم إيثيلههيت المنههت

ههم مصههر بانواتهها المختل هـ ة (تههالم الكثا ههة ومنخ هـض

الكثا ههة والخطههم مههنخ ض الكثا ههة) إلههى حههوالم  1.975مليههون سههت وذلههك بعههد ب هـد
ا نتههاً الت ههار لم مههع الت هـرير بالعي هـت الاههخنة حيههث رههيت إبهها ة حههوالم 1.35
مليون سهت رهنويا مهت ماهتقان البهولم إيثيلهيت ب لهول تها  .2020ويبهيت الاهكا ()50
ةطـور إنتـاً البـولم إيثيليـت

ل ال تـرة .2020-2001

الشك ( :)50تطرر إنتاج البرلي إيثيلين في مصر خالل الفترة 2020 -2001
ألي ست /رنة
2500
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

 :3.1.10.1.2البرلي فيني كلرريد
ةنت مصر حهوالم  300ألهي سهت رهنويا مهت البهولم ينيها الوريهد حيهث ةقهو
شلركة البتروكيماويلات المصلرية والتابعهة للاهراة المصهرية القاب هة للبتروايماويهان
بإنتاً حوالم  100ألي ست رنويا وذلك بعد إزالة اال تناقهان تها  2015بعهد أن اهان
 80ألي ست رنويا.
بينمهها ةقههو شههراة سللنمار تللي أي أس ال نديههة بإنتههاً حههوالم  200ألههي سههت
رنويا والتم بدأن ا نتهاً الت هار

هم النصهي الثهانم مهت تها  .2011هتا وةخطه

الاراة ال ندية لر ع الطاقة ا نتا ية مت البولم ينيا الوريد إلى  400ألي ست رهنويا
وذلك بعد ةو ير ا يثيليت ال ز ويبيت الاكا ( )51ةطهور إنتهاً البهولم ينيها الوريهد
ل ال ترة .2015-1985
الشك ( :)51تطرر إنتاج البرلي فيني كلرريد في مصر خالل الفترة 2015-1985
ألي ست /رنة
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

 :4.1.10.1.2البرلي بروبيلين
ةبل الطاقة ا نتا ية مت البهولم بهروبيليت حهوالم  400ألهي سهت رهنويا وةقهو
بإنتا ا الشركة المصرية للبلروبيلين والبلرلي بلروبيلين بإنتا ها بماهرو الاهراة هم
منطقة ال ميا الصناتية ببوررعيد اتتمادا تلى ارتيراد البروبيليت مهت الخهارً وبهدأ
ا نتاً الت ار تا  .2011ويتار أن الاراة المصرية للبهروبيليت والبهولم بهروبيليت
ةتبع القطا الخاص وةاا

ب ا الاراة المصرية القاب ة للبتروايماويان (إيك ).

 :5.1.10.1.2الميثانرل
ةبله الطاقههة ا نتا يههة مههت الميثههانول ههم مصههر حههوالم  1.3مليههون سههت رههنويا
وةقههو بإنتا هها الشللركة المصللرية ميثللانك

نتههاً الميثههانول حيههث بههدأ ا نتههاً تهها

 2011وبارهههتثماران بلغهههت  1.1مليهههار دوالر .ويقهههع الماهههرو
وةاا
ةاا

هههم مدينهههة دميهههاس

شراة ميثانكل القاب ة (مصر) الم هدودة (شهراة انديهة) بناهبة  %50بينمها
الاراة المصرية القاب ة للبتروايماويان (إيك ) بنابة  %12وةاها

المصرية القاب ة للغازان الطبيعية (إي اس) بنابة  %12وةاها
للغازان الطبيعية ( اركو) بنابة  %9وةاا

الاهراة

الاهراة المصهرية

الاراة العربية ل رتثماران البتروليهة

(أبيكورب) بنابة .%17
 :6.1.10.1.2البرلي ستيرين
ةبل الطاقهة ا نتا يهة مهت البهولم رهتيريت حهوالم  200ألهي سهت رهنويا وةقهو
بإنتا ههها الاهههراة المصهههرية نتهههاً الاهههتيريت والبهههولم رهههتيريت (إسلللتيرنك ) ويقهههع
الماهههرو والهههت بهههدأ إنتا ههها هههم تههها  2013بالمنطقهههة ال هههرة بمينههها األرهههكندرية
بارههتثماران ةصهها إلههى حههوالم  410مليههون دوالر وياهها
بنابة  .%60يعتمد الماهرو

قطهها البتههرول المصههر

هم مرحلتها األولهى تلهى ارهتيراد  300ألهي سهت رهنويا

مت مونمر الاتيريت لتغطية احتيا هان إنتهاً البهولم رهتيريت وإتهادة ةصهدير الكميهان
المتبقية ول يت البد م المرحـلة الثانيـة للماـرو

نتـا ا دا ـا الاـراة والمتوقعهة

ل  2019-2018وبعد االنت ا مت دراران ال دوف للمارو .
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

 :7.1.10.1.2البرلي إيثيلين تيرفيثاالت
ةبل ه الطاقههة ا نتا يههة مههت رقهها ي ب رههتيك البههولم إيثيلههيت ةير يثههاالن ()PET
ح هـوالم  420ألههي سههت ر هـنويا وةـق هـو بإنتا هها الـا هـراة المص هـرية ال هـندية نت هـاً
البولم ارتر ويقع المارو

م المنطقة الصناتية شمال رب لهي الاـويهـل و هو

مارو ماتر بيت شراة د ونايرف بيتهرواي آنهد ةهى ليميتهد ال نديهة و Dhunseri
Petrochem and Tea Ltd of Indiaو بنابة  %70والاراة المصهرية القاب هة
للبتروايماويهههان بناهههبة  %23والاهههراة ال ندرهههية للصهههناتان البتروليهههة والكيماويهههة
(إنبى) بنابة  %7وبدأ ا نتاً تا .2014
 :8.1.10.1.2األلكي بنزين الخطي
ةبل الطاقة ا نتا يهة مهت األلكيها بنهزيت الخطهم حهوالم  150ألهي سهت رهنويا
حيههث يههت إنتههاً  50ألههي سههت بوحههدة األلكيهها بنههزيت بمص ه اة العامريههة با بهها ة إلههى
حههوالم  100ألههي سههت ةقههو بإنتا هها الاههراة المصههرية نتههاً األلكيهها بنههزيت الخطههم
(إيللال ) بماههرو الاههراة باألرههكندرية والههت بههدأ إنتا هها تهها  2009وبارههتثماران
بلغت حوالم  540مليون دوالر.
 :2.10.1.2صناعة األسمدة
بل إنتاً مصر م تا  2015أاثهر مهت  18مليهون سهت مهت األنهوا المختل هة
مهههت األرهههمدة و اعهههة األرهههمدة النيترو ينيهههة (اليوريههها) وال ورههه اةية الخلهههي NPK
والمتنوتة وةنت

تس الكميان شراان مملواة للدولهة وشهراان ماها مة وارهتثمارية.

وةبل الطاقة ا نتا ية ألرمدة اليوريا حهوالم  6م يهيت سهت وذلهك بعهد بهد ا نتهاً هم
مـا هـرو ةور هـعان ش لـركة مربك لـر ل سم لـدة ههم النص هـي الث هـانم مههت تهها 2016
والت أباز حهوالم  1.3مليهون سهت مهت أرهمدة اليوريها وياهت لك الاهوق المصهر
حـوالم  7م ييـت سـت رـنويا والبـاقم صـص للتصـدير ويبيت ال دول ( )16قا مة
بماـروتان البتروايـماويان القا مـة وساقاة ا ا نتا ية م م ورية مصـر العربية.
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الجدول ( :)16مشروعات البتروكيماويات القائمة وطاقاتدا اإلنتاجية في مصر
اسم المشروع

تاريخ بدء
التشغي

المساهمر

وحدة األلكيا بنزيت الخطم

 %100 -ال ي ة المصرية العامة للبترول

1984

شراة البتروايماويان المصرية
EPC

 %100 -ال ي ة المصرية العامة للبترول

1986

الطاقة اإلنتاجية سنريا
 50ألي ست األلكيا بنزيت طم
-

شههههههههههههراة رههههههههههههيد اريههههههههههههر
للبتروايماويان
()SIDPEC

شراة مصر نتاً األرمدة
MOPCO

الاراة المصرية نتاً األلكيها
بنزيت الخطم
E-LAB
الاهههههههراة المصهههههههرية نتهههههههاً
الميثانول
E-Methanex

الاهههههههراة المصهههههههرية نتهههههههاً
البروبيليت والبولم بروبيليت
EPP

الاهههههههراة المصهههههههرية نتهههههههاً
الاتيريت والبولم ريتريت
E-STYRNICS
الاراة المصرية ال نديهة نتهاً
البولم إرتر
EIPET
الاهههههههراة المصهههههههرية نتهههههههاً
ا يثيليت والبولم إيثيليت
Ethydco

  %20القاب ة البتروايماويان (إيك ) %19.23عههندوق التههاميت اال تمههاتم للعههامليت بالقطههاال كومم
 %12.24عههندوق التههاميت اال تمههاتم للعههامليت بالقطههااألتمال.
  %6.92شراة البتروايماويان المصرية  %6.92شراة األ لم اابيتال القاب ة.  %6.92بنك االرتثمار القومم  %30.65القاب ة البتروايماويان (إيك )  %26شراة أ ريو  12.81بنك ا رثمار القومم المصر  7.42شراة إي اس  % 3.03شراة أبيكورب  % 32.9بنو مصرية وشراان ةاميت  % .21القاب ة البتروايماويان (إيك )  %21شراة إي اس  13.11وزارة المالية  34.15بنك ا رثمار القومم المصر  10.50ال ي ة المصرية للبترول.  % 0.22شراة رويال للكيماويان  %60ميثانكل.  %12القاب ة للبتروايماويان (إيك ).  %12الاراة المصرية للغازان ( اركو)  %7شراة أبيكورب  %23شراة وديااو القاب ة ل رتثمار  %21االناا ون لارقيون  %15شراة وأموال الخلي "  %13القاب ة للبتروايماويان (إيك )  %13الاراة المصرية للغازان ( اركو) %10الاراة العربية ل رتثمار  %5الارقيون للبتروايماويان  %25القاب ة للبتروايماويان (إيك )  %24بنك االرتثمار القومم %20شراة الماروتان البتروليهة واألرتاهاران ال نيهة(بترو يت)
  %15وزارة المالية  %15شراة إنبم  %70شراة نوب اريا للبتروايماويان  %23القاب ة للبتروايماويان (إيك )  %7شراة إنبم  %21البنك األ لم المصر  %20القاب ة للبتروايماويان (إيك ).  %20ريد ارير للبتروايماويان (ريدبك).  %14بنك االرتثمار القومم.  %11الاراة المصرية للغازان ( اركو)  %10بنك مصر %4 -بنك ناعر ا تماتم

-

 100ألهههي سهههت ينيههها الوريهههد مهههونمر
VCM.
 80ألي ست ثنا م الوريد ا يثيليت
 72ألي ست عودا ااوية
 67ألي ست الور

2000

  300ألي ست إيثيليت. 225 -ألي ست بولم إيثيليت

 20082016 -

  2مليون ست يوريا 1.2 -مليون ست أمونيا

2009

 100ألي ست ألكيا بنزيت طم LAB

2010

 1.3مليون ست ميثانول

مرقع المشروع
األركندرية
مص اة العامرية لتكرير
البترول
األركندرية

األركندرية

دمياس

األركندرية

دمياس

2011

 400ألي ست بولم بروبيليت

منطقة ال ميا الصناتية
بوررعيد

2013

 200ألي ست بولم رتيريت

المنطقة الصناتية ال رة
مينا األركندرية

2014

 420ألي ست البولم إيثيليت ةير يثاالن

2016

-

 460ألي ست إيثيليت.
 400ألي ست بولم إيثيليت.
 20ألي ست بيوةاداييت.
 20ألي ست بولم بيوةاداييت

شمال رب لي
الاويل

األركندرية

المصدرArab Oil and Gas Directory, Egypt, 2015:
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

 :3.10.1.2المشروعات المستقبلية
يعتمد ةن يهت طهة البتروايماويهان وةنميهة الماهروتان ال ديهدة هم مصهر تلهى
مههدف ةههو ر لقههي التغتيههة اله ز مههت الغههاز والاههوا ا البتروليههة ونظههرا لم دوديههة مههواد
التغتيهههة حاليههها هههإن مصهههر ةوا ههها معوقهههان وة هههديان لتن يهههت طههه التطهههوير .إال أن
االاتاهها ان األ يههرة والتههم ةه ا ته ن تن هها والخاعههة بو ههود احتياسيههان ابيههرة مههت
الغاز م حقا
حيث يبل ح

ر الب ر

والت يعد أابر ااي للغاز الطبيعم م الب ر المتوره

االحتياسم األعهلم هم ال قها حهوالم  30ةريليهون متهر مكعهب وةبله

ناههبة االحتياسيههان القابلههة ل رههتخراً حههوالم  22ةريليههون متههر مكعههب والمتوقههع بههد
إنتا ا تا  2017ومت المتوقع أن ياكا االاتااز ال ديد ة وال م وريناريو الطاقهة
م مصرو حيث ةصبح قادرة تلى ةلبية احتيا اة ا مت الغاز الطبيعم لعقود مع احتمال
ة ول ا مت ماهتورد إلهى مصهدر للطاقهة و ومها قهد ياهاتد تلهى رهرتة ةن يهت وةطهوير
ماروتان الخطة القومية للبتروايماويان.
يعتبههر مجمللع التحريللر للبتروكيماويللات والتههابع لاههراة اربههون القاب ههة أابههر
ماروتان البتروايماويان والت يقهو القطها الخهاص بتن يهتس بمنطقهة العهيت الاهخنة.
ويعتبر أحد أابر م معان ةكاير النا ثا هم العهال بارهتخدا حهوالم  4مليهون سهت نا ثها
رههنويا وبطاقههة إنتا يههة رههنوية ةبله حههوالم  1.35مليههون سههت إيثيلههيت  450ألهي سههت
بولم إيثيليت تالم الكثا هة و 450ألهي سهت مهت بهولم إيثيلهيت مهنخ ض الكثا هة و450
ألهههي سهههت بهههولم إيثيلهههيت طهههم مهههنخ ض الكثا هههة و 600ألهههي سهههت بهههولم بهههروبيليت
با با ة إلى إنتاً البنزيت العطر بطاقة  420ألي سهت رهنويا و 100ألهي سهت مهت
(ال يكايت  )1-ومت المتوقع بد ا نتاً تا  2020وةبل ارتثماران الم مع حهوالم
 5مليار دوالر.
ةا هـعم ش هـراة وسلليدبكو حاليهها ل نت هها مههت ماههرو م مههع البتروايماويههان
بطاقههة  200ألهـي سهـت مههت ا يثيلهـيت ههم مدينهـة بوررعيهـد بارتثهـماران ةبلهـ حههوالم
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 600مليهههون دوالر بالتعهههاون مهههع الاهههـراة القاب هههة للصهههناتان الكيماويهههة CICH
وشههراة الغههازان الطبيعيههة ( ارههكو) ويتوقههع بههد ا نتههاً تهها  .2019امهها ةخطهه
الاههراة لر ههع الطاقههة ا نتا يههة مههت وحههدة البيوةههان بماههروت ا ههم األرههكندرية بناههبة
 %32وبارتثماران ةبل حوالم  18مليون دوالر (.)73,72
ةخط شراة وإستيرنك " إلهى البهد هم ةن يهت المرحلهة الثانيهة مهت ماهروت ا
وذلك بإناا مصهنع إنتهاً مهونمر الاهتيريت بطاقهة  300ألهي سهت رهنويا ب هدز ةهو ير
مواد التغتية لمصنع ا الكا ت م األركندرية نتاً البولم رتيريت وبارهتثماران ةصها
إلى حوالم  460مليون دوالر.
با با ة إلى تدد مت ماــروتان البتروايماويان والتم ةه ا ته ن تن ها هم
المؤةمر االقتصاد بار الايخ تا  2015وةاما:
مشللروع انتللاج البللروبيلين ومشللتقاته والمقههرر إناههاؤس دا هها ةاه ي ن شههراة
رههيدبك وي ههدز الماههرو إلههى إنتههاً البههولم بههروبيليت بطاقههة  250ألههي سههت رههنويا
اتتمههادا تلههى ارههتغ ل اميههان البروبههان المتاحههة بطاقههة ةغتيههة  320ألههي سههت مههت
البروبههان والتههم مههت المقههرر ةو ير هها مههت هه ل ةاهه ي ن شههراة ارههكو وبتكل ههة
ارتثمارية متوقعة حوالم  2.5مليار دوالر.
مشللللروع انتللللاج الفررمالدهيللللد ومشللللتقاته وي ههههدز الماههههرو إلههههى إنتههههاً
ال ورمالد يد وماتقاةا اتتمادا تلى اميان الميثهانول المنت هة م ليها باهراة إيميثهانكل
بدمياس بطاقة ةغتية  30ألي ست /الاهنة مهت الميثهانول وبطاقهة إنتا يهة  70ألهي سهت
رنويا مهت ال ورمالد يهد وبتكل هة ارهتثمارية حهوالم  100مليهون دوالر و هار حاليها
االنت هها مههت درارههان ههدوف الماههرو

والمقههرر ةن يههتس باههراة الاههويل للخههدمان

البترولية (سربسيك).
ماههرو م مههع العطريههان واألرههمدة وي ههدز الماههرو إلههى إنتههاً البههارازايليت
والبنههزيت العطههر بطاقههة مليههون ست/الاههنة بارههتخدا النا ثهها امههادة هها وذلههك لتلبيههة
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احتيا ان الاوق الم لم وةصدير ال ا ض .حيث ريت إنتهاً  400ألهي سهت رهنويا مهت
البارازايليت الت ياتخد م إنتاً حمض التير يثاليك النقم و هو المهادة الخها للبهولم
إرتر وإنتاً  300ألي ست رنويا مهت البنهزيت العطهر والماهتخد امهادة ها

نتهاً

الاتيريت واأللكيا بنزيت الخطم .تا با با ة إلهى م مهع األرهمدة نتهاً  700ألهي
ست رنويا مت نوتيان ديدة مت األرمدة االزوةية التم ة تو تلهى تنصهر الكالاهيو
لتغطية احتيا ان الاوق الم لى وةصدير ال ا ض وةبله التكل هة االرهتثمارية المتوقعهة
حوالم  2.13مليار دوالر (.)74
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الفصل الثالث
مكانة صناعة البرتوكيماويات العربية
على الصعيد العاملي

تمديد
البتروكيماويات في الدول العربية واألسراق العالمية
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إلى  30مليون ست بدال مت  19مليون ست م تا .2013
تا وقد مرن عناتة البتروايماويان م العهال بالعديهد مهت الت هديان و اعهة
أرههعار الههن

مههع ارههتمرار انخ هها

منههت منتصههي تهها  2014حيههث وعهها متور ه

أرعار ا إلى حوالم  40دوالر للبرميها

()4

با بها ة إلهى التغيهران هم أرهواق الغهاز

العالمية والتم اان ل ها ةهاثيرا ابيهرا تلهى انخ ها

أرهعار البتروايماويهان .وااتاهبت

عهههناتة البتروايماويهههان التهههم ةعتمهههد تلهههى لقهههي النا ثههها بعهههض قهههوف المنا اهههة مهههع
البتروايماويههان التههم ةعتمههد تلههى لقههي

ههاز ا يثههان وحققههت ههوام

ربههح يههدة ه ل

أتههوا  2015و 2016إال أنهها مههازال لههد منت ههم البتروايماويههان مههت لقههي ا يثههان
بعض مزايا انخ ا

ةكل ة ا نتاً (.)3

ةمثهها عههناتة البتروايماويههان أ ميههة ابههر
المنت ههة والمصههدرة للههن

ههم الههدول العربيههة و اعههة الههدول

والغههاز الطبيعههم وذلههك ا ههدز ارههتراةي م لتنويههع مصههادر

الههد ا القههومم وةقليهها اتتماد هها شههبا الكلههم تلههى عههادران الههن

الخهها حيههث ةتميههز

منت ان البتروايماويان بمردود ا االقتصاد الكبير مقارنة بارعار الن

الخا .

 :1.3البتروكيماويات في الدول العربية واألسراق العالمية
ارههتطاتت عههناتة البتروايماويههان ههم الههدول العربيههة أن ةنمههو وة تهها مكانههة
م مة هم األرهواق العالميهة منهت منتصهي ةاهعينيان القهرن المابهم وحتهى األن تلهى
ر

المنا اة القوية مت الهدول األ هرف والمتغيهران األرارهية االقتصهادية والايارهية

العالميهههة الماهههتمرة والتهههم ةهههؤثر هههم أرهههعار الصهههناتان البتروايماويهههة اغير ههها مهههت
الصناتان البترولية.
يهههتار أنههها هههم أوا ههها الثمانينهههان مهههت القهههرن المابهههم اهههان إ مهههالم إنتهههاً
البتروايماويان م الدول العربية اية م التوابهع إذ له يت هاوز  386ألهي سهت تها
 1981بينما ش د تقد الثمانينهان نمهوا ابيهرا هم هتس الصهناتة بعهد أن أدراهت العديهد
مت الدول العربية أ مية ةلك الصناتة ومع حلول تا  1987ق ز إنتهاً الهدول العربيهة
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بلغهت الطاقههان التصهميمية للههدول العربيههة ن هو  26مليههون سههت رهنويا و ههو مهها
يمثا حوالم  %14.7مت ا مالم الطاقهان التصهميمية العالميهة وذلهك بعهد بهد ا نتهاً
المنههتظ لمصههنع بههروً  3بدولههة ا مههاران العربيههة المت ههدة وأي هها بههد إنتههاً شههراة
إيثيداو ب م ورية مصر العربية.
يبل ه إنتههاً المملكههة العربيههة الاههعودية مههت ا يثيلههيت حههوالم  16.8مليههون سههت
رههنويا و ههو مهها يمثهها  %9.5مههت ا نتههاً العههالمم وحههوالم  %65مههت إنتههاً الههدول
العربية .يمها يبله إنتهاً دولهة ا مهاران العربيهة المت هدة ن هو  3.5مليهون سهت رهنويا
و ههو مهها يمثهها حههوالم  %2مههت ا نتههاً العههالمم ومهها يقههارب ن ههو  %13.5مههت إنتههاً
الدول العربية .بينما ةنت دولة قطر ن و  2.6مليهون سهت رهنويا ويمثها حهوالم %1.5
مههت ا نتههاً العههالمم ون ههو  % 10.2مههت إنتههاً الههدول العربيههة وةنههت دولههة الكويههت
ن ههو  1.65مليههون سههت رههنويا و ههو مهها يمثهها حههوالم  %1مههت ا نتههاً العههالمم ون ههو
 % 6.36مت إنتاً الدول العربية وةلي ها م وريهة مصهر العربيهة بطاقهة إنتا يهة ةبله
حوالم  0.750مليهون سهت رهنويا بناهبة ةبله ن هو  % 2.93مهت إنتهاً الهدول العربيهة
بينما يبل إنتاً دولة ليبيا ن هو  0.33مليهون سهت رهنويا وبناهبة  % 1.27مهت إ مهالم
إنتههاً الههدول العربيههة دولههة العههراق بطاقههة إنتا يههة بلغههت ن ههو  130ألههي سههت رههنويا
وبناههبة  % 0.5مههت إ مههالم إنتههاً الههدول العربيههة بينمهها ةنههت دولههة ال زا ههر حههوالم
 120ألي ست رنويا و و ما يمثا حهوالم  %0.46مهت إنتهاً الهدول العربيهة ويبهيت
الاكا ( )53الطاقان التصميمة نتاً ا يثيليت وةوز ناب إنتا ا م الدول العربيهة
حتى مطلع تا .2016
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الشك ( :)53الطاقات التصميمية إلنتاج اإليثيلين وترزع نسب إنتاجدا في الدول العربية
حتا مطلع عام 2016

المصدرGlobal Ethylene Capacity and Capital Expenditure Outlook to 2020- Rosneft and :
Shell Lead Ethylene Capacity Growth - Research and Market, BusinessWire, Feb., 2016
Arab Oil and Gas Directory, 2015

 :2.1.3البروبيلين
ياةم البروبيليت م المرةبة الثانية مت حيث األ مية بعد ا يثيلهيت ويبله ا نتهاً
العالمم مت البروبيليت حوالم  89مليون ست

()77

يد ا البروبيليت م إنتاً العديد مهت

منت ان البتروايماويان حيث يمثا إنتاً البولم بروبيليت حهوالم  %66مهت ارهت
البههههروبيليت بينمهههها ياههههت لك إنتههههاً أااههههيد البههههروبيليت حههههوالم  %8ويههههاةم بعههههد ما
األاريلونيتريهها حيههث ياههت لك إنتا هها ن ههو  %7مههت اميههان البههروبيليت المنت ههة تلههى
ماتوف العال (.)78
بل إنتهاً الهدول العربيهة مهت البهروبيليت ن هو  9مليهون سهت رهنويا تها 2015
و ههو مهها يمثهها  %10.2مههت إ مههالم ا نتههاً العههالمم يبههيت الاههكا ( )54ةطههور إنتههاً
البروبيليت م الدول العربية

ل ال ترة .)79(2015-2005
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الشك ( :)54تطرر إنتاج البروبيلين في الدول العربية خالل الفترة 2015-2005
ملير طن /سنه
…2 per. Mov.
8.99

8.99
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8.07
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6.025
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1.82

1.72
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المصدرGPCA Gulf Supply Chain Landscape )2005-2015( :

 :3.1.3الميثانرل
يد ا الميثهانول هم العديهد مهت الصهناتان الت ويليهة امها هو مبهيت هم الاهكا
( )55وةقههو بعههض الههدول العربيههة بإنتههاً منت ههان ةعتمههد تلههم الميثههانول امههادة ةغتيههة
ر ياية مثا الميثيا ث ثى البيوةيا إيثر وال ورمالد يد وحمض األريتيك و ير ا(.)80
الشك ( :)55نسب استخدام الميثانرل في الصناعات التحريلية علي مسترى العالم
في عام 2015

المصدرMethanex Investors Presentaion,2016 :

 140صناعة البتروكيماويات في الدول العربية
140

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

بل ا نتاً العالمى مت الميثانول م تا  2015أاثر مهت  122مليهون سهت

()57

وة ه إبهها ة ساقههان إنتا يهها بمعههدالن أتلههم مههت معههدالن االرههت

العالميههة هه ل

الاههنوان الخمههل األ يههرة حيههث بلغههت ههتس الكميههان حههوالم  45.7مليههون سههت وةعههد
الصيت مت أابر منت م الميثانول م العال بطاقة إنتا ية بلغهت حهوالم  70مليهون سهت
تا  2015و و مايمثا حهوالم  %57مهت ا نتهاً العهالمى يمها حلهت الهدول العربيهة
م المرةبا الثانية بطاقا إنتا ية بلغت حوالم  13مليون ست وةمثا ناهبة  %10.6مهت
ا نتاً العالمى و ا ن أمريكا ال نوبية م المرةبة الثالثة بطاقة إنتا يهة بلغهت حهوالم
 11.6مليون ست وةمثا نابة  %9.5مت ا نتاً العالمى ويبيت الاكا ( )56الطاقهان
ا نتا ية للميثانول وةوز ناب ا م المناسي الر ياية مت العال م تا .2015
الشك ( :)56ترزع نسب الطاقات اإلنتاجية للميثانرل في المناطق الرئيسية من العالم
في عام 2015

المصدرMethanol and Derivatives Analysis, MMSA Ltd, 2016 :

ةتصههدر المملكههة العربيههة الاههعودية منت ههم الميثههانول ههم الههدول العربيههة بطاقههة
إنتا ية بلغت حوالم  7.4مليون ست هم الاهنة و هو مايمثها حهوالم  )58( % 6.1مهت
ا نتاً العالمم ون و %57مت إنتاً الدول العربية ةلي ا رلطنة تمهان بطاقها إنتا يهة
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ةصا إلم حوالم  2.1مليون ست م الانة وبنابة  % 1.7مت ا نتاً العهالمم ون هو
 %16.1مت إنتهاً الهدول العربيهة وةهاةم م وريهة مصهر العربيهة هم المرةبها الثالثهة
تربيهها بطاقههة إنتا يههة ةبل ه حههوالم  1.3مليههون سههت ههم الاههنة وةمثهها حههوالم بناههبة
 %1.06مت ا نتاً العالمم ون و  %10مهت إنتهاً الهدول العربيهة وةهاةم دولهة قطهر
م المرةبة الرابعة تلى ماتوف الدول العربية بطاقة  0.98مليون ست م الاهنة و هو
مايمثا حوالى  %0.8مت ا نتاً العالمم ون و  %7.54مت إنتاً الدول العربيهة هم
حيت يبل انتاً دولة ليبيا ن و  0.66مليون ست م الانة وبنابة  %0.54مت ا نتاً
العالمم ون و  %5.1مت انتاً الدول العربية بينما ةنت مملكة الب ريت حهوالم 0.44
مليون ست م الاهنة وبناهبة  %0.36مهت ا نتهاً العهالمم ون هو  %3.39مهت انتهاً
الدول العربية وا يرأ دولة ال زا ر بطاقة إنتا ية ةبل حهوالم  0.113مليهون سهت هم
الاهههنة وبناهههبة  %0.1مهههت ا نتهههاً العهههالمم ون هههو  %0.87مهههت ا مهههالم الطاقهههان
ا نتا ية م الدول العربيهة ويبهيت الاهكا ( )57ةهوز ناهب إنتهاً الهدول العربيهة مهت
الميثانول م تا .2015
الشك ( :)57ترزع نسب إنتاج الدول العربية من الميثانرل في عام 2015

المصدرMethanol and Derivatives Analysis, MMSA Ltd, 2016 :
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 :1.3.1.3الميثي ثالثي البيرتي إيثر
بله ا نتههاً العههالمم مههت الميثيهها ث ثههى البيوةيهها إيثههر حههوالم  27.6مليههون سههت
رنويا م تا  2015وةعتبر الصيت أابر منت بطاقة إنتا ية بلغت حوالم  9.5مليهون
ست رنويا و و ما يمثا ن و %34.3مت ا نتاً العالمم بينما ةهاةم الهدول العربيهة هم
المرةبهة الثالثههة بطاقههة إنتا يههة بلغههت حههوالم  4.3مليههون سههت رههنويا و ههو مهها يمثهها ن ههو
 %15.83مههت ا نتههاً العههالمم ويبههيت الاههكا ( )58الطاقههان ا نتا يههة للميثيهها ث ثههى
البيوةيا إيثر وةوز ناب ا م المناسي الر ياية مت العال م تا .2015
الشك ( :)58الطاقات اإلنتاجية للميثي ثالثا البيرتي إيثر وترزع نسبدا
في المناطق الرئيسية من العالم في عام 2015

المصدرMethanol and Derivatives Analysis, MMSA Ltd, 2016 :

بله إنتههاً المملكهة العربيههة الاهعودية مههت الميثيها ث ثههى البيوةيها إيثههر حههوالم 3
مليههون سههت ههم تهها  2015و ههو مايمثهها حههوالم  %11مههت ا نتههاً العههالمى وة تهها
المملكههة االعربيههة الاههعودية المراههز األول تربيهها مههت حيههث ا نتههاً بناههبة ةصهها إلههم
حههوالم  %68.9ةلي هها دولههة قطههر بناههبة  %13.7دولههة ا مههاران العربيههة المت ههدة
بناههبة حههوالى  %8ث ه مملكههة الب ههريت بناههبة  %6.85مههت وةههاةم دولههة الكويههت ههم
المراههز الخههامل بناههبة  %2.5انتههاً الههدول العربيههة ويبههيت الاههكا ( )59ةههوز ناههب
إنتاً الدول العربية مت الميثيا ث ثى البيوةيا إيثر م تا .2015
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شك ( :)59ترزع نسب إنتاج الدول العربية من الميثي ثالثا البيرتي إيثر في عام 2015

المصدرMethanol and Derivatives Analysis, MMSA Ltd, 2016 :

 :4.2.3البرليمرات الحرارية ((Thermoplastic Polymers
حققت عناتة البوليمران نموا متميزا

ل العقود الاابقة وحلت م ها العديهد

مت المواد مثا المعادن والز اً والورق والخاب هم م هاالن التعب هة و عهناتة
الاياران والبنا والتاييد وا لكترونيان و ير ا مت الصناتان األ رف.
يطلهههي تلهههى بهههوليمران البهههولم إيثيلهههيت بدر اةههها الث ثههها المختل هههة والبهههولم
بههروبيليت والبههولم رههتيريت والبههولى رههتيريت القابهها للتمههدد والبههولم ينيهها الوريههد
والبههولم إيثيلههيت ةير يثههاالن الخماههة الكبههار مههت البههوليمران ال راريههة .يقههدر ا نتههاً
العالمم مت البوليمران ال رارية حوالم  364.8مليون ست م تا .)81( 2015
ةباينههت معههدالن إنتههاً البههوليمران ال راريههة ههى المنههاسي الر ياههية مههت العههال
ل ال ترة  .2015-2005ةعتبهر الصهيت أابهر منهت للبهوليمران ال راريهة هى العهال
بطاقة إنتا يهة بلغهت حهوالم  137.1مليهون سهت رهنويا ويمثها إنتا ها حهوالم %37.6
مت ا نتاً العالمم .أبا ت الصهيت ه ل ال تهرة ( )2005-2015ساقهة إنتا يهة بلغهت
حوالم  70.5مليون ست رنويا وبمعدل نمو بل حوالم  %10.8رنويا.
 144صناعة البتروكيماويات في الدول العربية
144

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

بله إنتههاً أمريكهها الاههمالية مههت البههوليمران ال راريههة حههوالم  47.8مليههون سههت
رههنويا ويمثهها إنتا هها حههوالم  %13.1مههت ا نتههاً العههالمم .يههتار أن انتههاً أمريكهها
الاهمالية انخ ههض ه ل ال تههرة ( )2015-2005بن ههو  500ألهي سههت ههم الاههنة نتي ههة
ةوقههي إنتههاً بعههض م معههان البتروايماويههان ب هها ممهها أدف إلههم انخ هها

ناههبت ا ههم

األرواق العالمية مت  %19تا  2005إلى حهوالم  %13.1تها  .2015امها انخ هض
إنتههاً أوروبهها بكميههان بلغههت حههوالم  2.8مليههون سههت ههم الاههنة نتي ههة ةوقههي بعههض
الماههروتان ليصهها ح ه انتههاً أوروبهها إلههم حههوالم  43.2مليههون سههت ههم الاههنة تهها
 2015و و مايمثا حوالم  %11.8مت ا نتاً العالمى (.)81
ارة ههع إنتههاً الههدول العربيههة مههت البههوليمران ال راريههة تهها  2015ليصهها إلههى
ن هو  28.9مليهون سههت هم الاههنة يمثها ن هو  %7.9مههت ا نتهاً العههالمم بمعهدل نمههو
رنو بل حوالم  %10.7و و ما يعد مت أتلى معدالن النمهو الاهنو تلهى ماهتوف
العال  .ويتار أن نابة إنتاً الهدول العربيهة مهت البهوليمران ال راريهة بلغهت ن هو %5
مت ا نتاً العهالمم هى  2005يبهيت الاهكا ( )60ةهوز ناهب الطاقهان ا نتا يهة مهت
البوليمران ال رارية م المناسي الر ياية مت العال ى تا .2015
الشك ( :)60ترزع نسب الطاقات اإلنتاجية من البرليمرات الحرارية
في المناطق الرئيسية من العالم في عام 2015
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 :1.4.2.3البرلي إيثيلين عالي الكثافة
يعتبهـر البههولم إيثيلههيت تههالى الكث هـا ة ثالههث أابههر منههت مههت الب رههتيك مههت حيههث
ا نتاً تلم ماتوف العال بعد اا مت البولى بروبيليت والبولم ينيا الوريد وبلغهت
الطاقة ا نتا ية هى تها  2015حهوالم  45.2مليهون سهت رهنويا وبمعهدل نمهو رهنو
بل %4

ل ال ترة  .2015- 2005وةعتبر أمريكا الاهمالية الم هور الر ياهم نتهاً

البههولم إيثيلههيت تههالى الكثا ههة بطاقههة إنتا يههة بلغههت ن ههو  9مليههون سههت وبناههبة حههوالم
 %19.9مت ا نتاً العالمم بينما ةبل الطاقة ا نتا ية للهدول العربيهة ن هو 8.1مليهون
ست رنويا و و مايمثها حهوالم  %17.9مهت ا نتهـاً العالمهـم ويبلهـ إنتهـاً الصهـيت
ن و  6.8مليون ست رنويا و و ما يمثـا حوالم  %15مت ا نتاً العهالمم ويتاهاوف
مع إنتاً أوروبها يبهيت الاهكا ( )61ةهوز نـاهـب الطـاقهـان ا نتا يهـة للبهولم إيثيلهيت
تـالى الكثـا ة م المناسي الر يـاـية مت العـال م تـا .)81( 2015
الشك ( :)61ترزع نسب الطاقات اإلنتاجية للبرلي إيثيلين عالي الكثافة
في المناطق الرئيسية من العالم في عام 2015

المصدرArab Oil and Gas Directory-2015 :
BMI –Q4-2016
GCC Plastics Industry Indicators 2015, GPCA
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ش ه دن مرااههز إنتههاً البههولم إيثيلههيت تههالى الكثا ههة نقلههة نوتيههة ه ل الاههنوان
األ يههرة حيههث اة ههت مههت المرااههز التقليديههة لانتههاً ههم اهها مههت أمريكهها الاههمالية
وأوروبا واليابان إلهى منطقتهم الاهرق األوره

والصهيت وأبها ت هاةيت المنطقتهيت

حوالم  3.4مليون ست و  4.4مليون ست رنويا تلم التهوالم ه ل ال تهرة مهت 2008
  .2015ههتا ويههرةب نمههو عههناتة البههولم إيثيلههيت تههالى الكثا ههة بمعههدالن العههروالطلههب العالميههة ومههت المتوقههع إرة هها معههدالن الطلههب بناههبة  % 5.5- 4.5هه ل
الانوان الخمل القادمة وةمثا اا مهت الصهيت ودول شهمال شهرق ارهيا حهوالم %37
مت ا مالم الطلب العالمم (.)81
 :2.4.2.3البرلي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة
بل ه ا نتههاً العههالمم مههت البههولم إيثيلههيت الخطههم مههنخ ض الكثا ههة تهها 2015
حوالم  34.5مليون سهت وةعتبهر اها مهت الصهيت وأمريكها الاهمالية والهدول العربيهة
أابر منت م البولم إيثيليت الخطم مهنخ ض الكثا هة هم العهال حيهث بله إنتهاً الصهيت
تها  2015حهوالم  7.2مليهون سهت بناهبة  %20.8مهت ا نتهاً العهالمم ةلت ها أمريكها
الامالية بطاقة إنتا ية بلغت حوالم  6.8مليون ست وبناهبة حهوالم  .%19.7بينمها بله
إنتاً الدول العربية حهوالم  6.4مليهون سهت بناهبة  %18.5مهت ا نتهاً العهالمم .يبهيت
الاكا ( )62ةوز ناب الطاقان ا نتا ية للبولم إيثيلهيت الخطهم مهنخ ض الكثا هة هم
المناسي الر ياية مت العال ى تا .2015
ةورعت الطاقان ا نتا ية العالمية ه ل الاهنوان األ يهرة والرهيما وأن الهدول
األرههيوية أبهها ت حههوالم  11مليههون سههت رههنويا ه ل ال تههرة  2008وحتههى 2015
وةلت ا الدول العربية بإبا ة حوالم  2مليون سهت ه ل ن هل ال تهرة ومهت المتوقهع أن
يههزداد معههدل نمههو الطلههب العههالمم تلههى البههولم إيثيلههيت الخطههم مههنخ ض الكثا ههة بناههبة
%3.5

ل الانوان القادمة مد وتا بزيادة الطلب تلم أناطة عناتان التعب ة.
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الشك ( :)62ترزع نسب الطاقات اإلنتاجية للبرلي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة
في المناطق الرئيسية من العالم فا عام 2015
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 :3.4.2.3البرلي إيثيلين منخفض الكثافة
بل ا نتاً العالمم مت البولم إيثيليت منخ ض الكثا هة حهوالم  21.7مليهون سهت
تا 2015

تا ويعتبر البولم إيثيليت منخ ض الكثا ة مت أقد منت ان البهولم إيثيلهيت

وةاههار ارههيا وأوروبهها بال صههة األابههر مههت ا نتههاً ههم األرههواق العالميههة حيههث ةنههت
أوروبها حههوالم  6.1مليههون سهت رههنويا بناههبة  %28.1مههت ا نتهاً العههالمم بينمهها يبله
إنتاً دول اريا (دون الصيت) حهوالم  4.1مليهون سهت رهنويا وبناهبة ةصها إلهى %19
مت ا نتاً العهالمم ةلي ها أمريكها الاهمالية بطاقهة إنتا يهة ةبله حهوالم  3.6مليهون سهت
رنويا وبنابة  %16.6مهت ا نتهاً العهالمم .بينمها ةبله الطاقهة ا نتا يهة للهدول العربيهة
حههوالم  2.4مليههون سههت رههنويا وبناههبة ةصهها إلههى ن ههو  %11.1مههت ا نتههاً العههالمم
ويبههيت الاههكا ( )63ةههوز ناههب إنتههاً البههولم إيثيلههيت مههنخ ض الكثا ههة ههم المنههاسي
الر ياية مت العال م تا .2015

 148صناعة البتروكيماويات في الدول العربية
148

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

الشك ( :)63ترزع نسب إنتاج البرلي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة
في المناطق الرئيسية من العالم فا عام 2015

المصدرArab Oil and Gas Directory-2015 :
GCC Plastics Industry Indicators 2015, GPCA

أبا ت الدول العربية ساقان إنتا ية مهت البهولم إيثيلهيت مهنخ ض الكثا هة بلغهت
حوالم  1.3مليون ست رنويا

ل ال تهرة  2015 - 2008ممها رها

هم ر هع حصهة

الهههدول العربيهههة هههم األرهههواق العالميهههة مهههت  %5تههها  2008إلهههى  %11.1هههم تههها
2015

()81

يبههيت الاههكا ( )64ح ه الت ههارة العالمي هة للبههولم إيثيلههيت بدر اةههة الث ثههة

المختل ههة (تههالى الكثا ههة ومههنخ ض الكثا ههة والخطههم مههنخ ض الكثا ههة) ههم المنههاسي
الر يايا مت العال مت حيث الطاقان الزا دة والع ز والتوقعان حتى تا .)82( 2023
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الشك ( :)64حجم التجارة العالمية للبرلي إيثيلين والترقعات حتا عام 2023

المصدر Shale Gas to Polyethylene,Globaloutlook;Platts,2015 :

رهههوز ةاههه د منطقهههة أمريكههها الاهههمالية إبههها ة ساقهههان إنتا يهههة ديهههدة مههههت
البهههولم إيثيلهههيت ب لهههول تههها  2023ةصههها إلهههى حهههوالم  24.7مليهههون سهههت رهههنويا.
بينمهها مههت المتوقههع أن يق ههز ارههت

ا ا ههى ن ههل ال تههرة إلههى ن ههو  22.2مليههون سههت

رهههنويا و هههو مهههايعنى و هههود ههها ض يصههها إلهههى ن هههو  2.5مليهههون سهههت رهههنويا مهههت
البولى إيثيليت.
ةعههههانى منطقههههة أمريكهههها الورههههطى وأمريكهههها ال نوبيههههة مههههت و ههههود ت ههههز ههههم
اميههان البههولى إيثيلههيت يبلهه ن ههو  2مليههون سههت رههنويا و ههو مهها يههت ةغطيتهها باههكا
ر ياهههههى مهههههت واردان أمريكههههها الاهههههمالية .مهههههت المتوقهههههع أن ةصههههها اميهههههان ت هههههز
البولم إيثيليت ى أوروبا إلى ن و  2.6مليون ست رنويا ب لول .2023
ةبلههه معهههدالن زيهههادة نمهههو الطلهههب تلهههى البهههولم إيثيلهههيت بمنطقهههة أ ريقيههها إلهههى
ن ههو  %7.1رههنويا ممههها يعنههم زيههادة الع هههز الكلههم ههى اميهههان البههولى إيثيلههيت إلهههى
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ن هههو  3.3مليهههون سهههت رهههنويا ب لهههول  .2023رهههوز ةاههه د منطقهههة الاهههرق األورههه
إبههها ة ساقهههان مهههت البهههولى إيثيلهههيت ةصههها إلهههى ن هههو  5مليهههون سهههت ب لهههول 2023
و ههههو مههههايعنى و ههههود هههها ض لههههدي ا مههههت البههههولى إيثيلههههيت ورههههتبقى منطقههههة الاههههرق
األور المورد الر يام ألرواق منطقة أريا و اعة الصيت.
البولى إيثيليت بمنطقهة أرهيا والم هي ال هاد إلهى

مت المتوقع أن يصا ارت

ن ههو  13مليههون سههت رههنويا ب لههول  2023بينمهها مههت المتوقههع أن يبله إ مههالى اميههان
األولي ينان المنت ة بتكنولو يا ة ويا الميثانول إلى أولي يان إلى ن و 15.5مليون سهت
رنويا من ا حوالى 11.5مليون ست مت البولى إيثيليت مما يعنى و هود ت هز بارهواق
منطقههة أرههيا والم ههي ال ههاد

والههتف يههت ةغطيههة باههكا ر ياههى مههت هها ض الطاقههان

ا نتا ية بمنطقة الارق األور .
 :4.4.2.3البرلي بروبيلين
يعد البولم بروبيليت أحهد أرهر أنهوا البهوليمران ال راريهة نمهوا والماهتخدمة
ههم التطبيقههان ال ديههدة ههى قطاتههان التعب ههة والتغليههي واألليههاز والخيههوس ( اعههة
الاههه اد) وعهههناتان الاهههياران والمعهههدان الطبيهههة واأللكترونيهههان و ير ههها مهههت
التطبيقان .يقدر ح

ا نتاً العالمم مت البولم بروبيليت ب والم  72مليون ست رنويا

تا  .2015ةعتبر الصيت أاثر دول العال إنتا ا للبولم بروبيليت حيهث أبها ت ه ل
ال ترة  2015-2008اميان قدرن ب هوالم  19.7مليهون سهت رهنويا وبناهبة %27.4
مههت ا نتههاً العههالمى بينمهها يبله إنتههاً الههدول العربيههة ن ههو  8.6مليههون سههت رههنويا تها
 2015و و مايمثا حوالم  %11.9مت ا نتاً العالمم.
مت المتوقهع زيهادة معهدالن نمهو الطلهب العهالمم الاهنو تلهى البهولم بهروبيليت
ب لول تا  2019إلى %5
أاثههر المنههاسي إرههت

تا وةعتبر دول منطقة شبا القهارة ال نديهة وارهيا وأ ريقيها

اا للبههولم بههروبيليت .ومههت المتوقههع أن يبلهه ارههت

الصيت وال ند ودول نهوب شهرق ارهيا حهوالم  %50مهت االرهت

اهها مههت
العهالمى ه ل
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الخمل رنوان القادمة بيد أنا مهت المتوقهع أن ةاه د الصهيت زيهادة الطاقهان ا نتا يهة
مت البولم بروبيليت

ل الاهنوان القادمهة نظهرا لن ها الصهيت هم إنتهاً البهروبيليت

بتكنولو يهها ة ويهها الميثههانول إلههى أولي ينههان و ههو ماقههد ياهها

ههم ةلبيههة ههز مههت

احتيا ان األرواق الصينية ويبيت الاكا ( )65ةوز ناب إنتاً البهولم بهروبيليت هم
المناسي الر ياية مت العال ى تا .2015
الشك ( :)65ترزع نسب إنتاج البرلي بروبيلين في المناطق الرئيسية من العالم فا عام 2015
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يبيت الاهكا ( )66وال هدول ( )83( )17ح ه الصهادران والهواردان مهت البهولم
أولي ينان و اعة البولم إيثيليت والبولم بهروبيليت هى المنهاسي الر ياهية مهت العهال
ل ال ترة .2017-2015

 152صناعة البتروكيماويات في الدول العربية
152

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

الشك ( :)66حجم الصادرات والراردات من البرلي أوليفينات فا المناطق الرئيسية من العالم
خالل الفترة 2017-2015

المصدرICIS data base 2016 :

الجدول ( :)17حجم الصادرات والراردات من البرلي أوليفينات فا المناطق الرئيسية من العالم
خالل الفترة 2017-2015

المصدرICIS data base 2016 :

بله ح ه عههادران منطقههة أمريكهها الاههمالية مههت البههولم أولي ينههان تهها 2016
ن و  4.06مليون ست بزيادة بلغهت ناهبت ا ن هو  %11.3تهت عهادراة ا تها 2015
والتم بلغت ن هو  3.6مليهون سهت ومهت المتوقهع أن ةرة هع عهادراة ا تها  2017إلهى
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

ن و  4.47مليون ست .يهتار أن واردان منطقهة أمريكها الاهمالية مهت البهولم أولي ينهان
بلغت  0.74مليون ست تا  2016ومت المتوقع أن ةصا إلهى ن هو  0.79مليهون سهت
تا .2017
بلغت عادران منطقة أمريكا ال ةينية تا  2016ن و  0.59مليون سهت ومهت
المتوقع أن ة ا ا تلى ن ل اميان عادراة ا مهت البهولم أولي ينهان تها  .2017يهتار
أن واردان أمريكا ال ةينيهة مهت البهولم أولي ينهان تها  2016بلغهت ن هو  2.78مليهون
سههت مرة عههة بناههبة  %4.3تههت تهها  2015والتههى بلغههت  2.66مليههون سههت ومههت
المتوقع زيادة ا تا  2017لتصا إلى ن و  2.94مليون ست.
بلغت عادران منطقهة أ ريقيها تها  2016ن هو  0.51مليهون سهت تها 2016
مرة عة بناهبة  % 4تهت عهادراة ا تها  2015والتهم بلغهت ن هو  0.49مليهون سهت
ومت المتوقع أن ةصا تا  2017إلى ن و  0.5مليهون سهت .بينمها بلغهت وارداة ها تها
 2015مهههت البهههولم أولي ينهههان ن هههو  3.69مليهههون سهههت مرة عهههة بناهههبة  % 2.4تهههت
وارداة ا تا  2015والتهى بلغهت ن هو  3.6مليهون سهت ومهت المتوقهع أن ةرة هع إلهى
ن و  3.89مليون ست تا .2017
بلغههت عههادران منطقههة الاههرق األور ه ن ههو  19.83مليههون سههت تهها 2016
مرة عة بنابة  %5تت تا  2015والتى بلغت ن و  18.84مليون ست ومت المتوقهع
أن ةصهها إلههى ن ههو  20.59مليههون تهها  .2017بينمهها بلغههت واردان منطقههة الاههرق
األور مت البولم أولي ينان تا  2016إلى ن هو  0.75مليهون سهت مرة عهة تهت تها
 2015بنابة  %4حيث بلغت ن و  0.72مليون ست ومت المتوقع أن ةصها إلهى ن هو
 0.72مليون ست تا .2017
بلغت عادران منطقة شمال شرق أرهيا تها  2016حهوالم  3.95مليهون سهت
مرة عههة بناههبة  %3.3تههت تهها  2015والتههم بلغههت حههوالم  3.82مليههون سههت ومههت
المتوقههع أن ةرة ههع إلههى  4.11مليههون سههت تهها  .2017بينمهها بلغههت ورداة هها مههت البههولم
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

أولي ينان تا  2016ن و  12.62مليهون سهت منخ

هة بناهبة  %2تهت تها 2015

والتم بلغت حوالم  12.89مليون ست ومت المتوقع أن ةصها إلهى  13.08مليهون سهت
تا .2017
بلغت عادران منطقة أرهيا والم هي ال هاد مهت البهولم أولي ينهان تها 2016
حوالم  4.79مليهون سهت منخ

هة بناهبة  %6.5تهت تها  2015والتهم بلغهت 5.12

مليههون سههت ومههت المتوقههع أن ةصهها إلههى  4.94تهها  2017بينمهها بلغههت وارداة هها مهت
البههولى أولي ينههان تهها  2016ن ههو  7.32مليههون سههت مرة عههة بناههبة  %6تههت تهها
 2015والتم بلغت حوالم  6.88مليهون سهت ومهت المتوقهع أن ةصها إلهى ن هو 7.29
مليون ست تا .2017
بينما بلغت عادران أوروبا تا  2016مت البولم أولي ينان ن هو  2.49مليهون
سههت منخ
ست

ههة تههت تهها  2015بناههبة  %6.4وبكميههان بلغههت حههوالم  2.66مليههون

تا ومت المتوقهع أن ةبله عهادراة ا حهوالم  2.31مليهون سهت تها  .2017بينمها

بلغت ورادة ا مت البولم أولي ينان تا  2016حوالم  7.73مليون ست مرة عة بناهبة
 %8.27تت تا  2015والتم بلغهت  7.09مليهون سهت ومهت المتوقهع أن ةرة هع إلهم
ن و  8.22مليون ست تا .2017
بلغههت عههادران دول ا ة ههاد الاههو يتم الاههابي مههت البههولم أولي ينههان حههوالم
 0.62مليههون سههت مرة عههة بناههبة  %1.6تههت تهها  2015والتههم بلغههت حههوالم 0.60
مليون ست ومت المتوقهع أن ةبله عهادراة ا تها  2017ن هو  0.61مليهون سهت .بينمها
بلغههت وارداة هها تهها  2016ن هو  1.2مليههون سههت منخ

ههة بناههبة  %4.8تههت تهها

 2015والتم بلغـت حـوالم  1.26مليـون سـت ومت المتوقـع أن ةبل وارداة ا 1.18
مليون ست تا .2017
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

 :5.4.2.3البولي إيثيلين تيرفيثاالت
بلغت الطاقة ا نتا ية العالمية للبهولم إيثيلهيت ةير يثهاالن حهوالم  102.5مليهون
سههت تهها  2015ويمثهها إنتههاً الصههيت حههوالم  % 58.6مههت ا نتههاً العههالمم بطاقههة
إنتا ية بلغت حهوالم  59.1مليهون سهت رهنويا .بينمها بلغهت الطاقهة ا نتا يهة هم الهدول
األرههيوية (ماتههدا الصههيت) حههوالم  22.7مليههون سههت و ههو مايمثهها  %22مههت ا نتههاً
العههالمم وبلغههت الطاقههة ا نتا يههة ههم أمريكهها الاههمالية حههوالم  7.4مليههون سههت بينمهها
بلغههت الطاقههة ا نتا يههة ههم أوروبهها حههوالم  7.3مليههون سههت بناههبة ةصهها إلههى حههوالم
%7

م حيت بلغت الطاقة ا نتا ية م الدول العربيهة حهوالم  2.1مليهون سهت رهنويا

وبناههبة  %2مههت ا نتههاً العههالمم .ههتا ومههت المتوقههع أن يبل ه معههدل النمههو التراامههم
الانو حوالم  %6.1ب لول تا  2020ويبيت الاكا ( )67ةوز ناب إنتاً البولم
إيثيليت ةير يثاالن م المناسي الر ياية مت العال تا م .)81( 2015
الشك ( :)67ترزع نسب إنتاج البرلي إيثيلين تيرفيثاالت في
المناطق الرئيسية من العالم في عام 2015
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

 :6.4.2.3البرلي فيني كلرريد
يعتبههر البههولم ينيهها الوريههد أاثههر البههوليمران ال راريههة متعههددة االرههتخدامان
حيث يعتمد تليا بصورة ابيرة م قطا ا ناا ان ويمثها حهوالم  %70مهت عهناتة
إنتههاً الموارههير والترايبههان واالرههوار وا لكترونيههان وماههتلزمان الك ربهها مثهها
الكاب ن و ير ا مت التطبيقان .ة هيمت منطقهة ارهيا تلهم ا نتهاً العهالمم مهت البهولى
ينيهها الوريههد بطاقههة  40.9مليههون سههت رههنويا و ههو مايمثهها ن ههو  %66مههت ا نتههاً
العالمم والتف بل حوالم  62.3مليون ست رنويا تا .2015
بل إنتاً الدول العربية مت البولم ينيا الوريد حوالم  1.2مليهون سهت رهنويا
يمثا حوالم  %1.9مت ا نتاً العالمم ويبهيت الاهكا ( )68ةهوز ناهب إنتهاً البهولم
ينيا الوريد م المناسي الر ياية مت العال م تا .2015
الشك ( :)68ترزع نسب إنتاج البرلي فيني كلرريد في المناطق الرئيسية من العالم
في عام 2015
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

 :7.4.2.3البرلي ستيرين
ياتخد البهولم رهتيريت هم العديهد مهت المنت هان االرهت

اية وياهتخد بكثهرة

هههم عهههناتة األ هههزة الك ربا يهههة المنزليهههة وا ناههها ان واأللكترونيهههان وألعهههاب
األس ههال والعبههوان الغتا يههة إال أن الطاقههان ا نتا يههة الزا ههدة وانخ هها

الرب يههة ههم

بعض المناسي أدن إلى ةوقي إنتا ا و اعة م أوروبا وأمريكها الاهمالية .و هم ن هل
الوقت تززن الصيت مت ساقاة ا ا نتا ية حيث أبا ت حوالم  1.3مليون ست رهنويا
ههه ل ال تهههرة  2015-2008بينمههها بلغهههت الطاقهههة ا نتا يهههة العالميهههة للبهههولم رهههتيريت
والبولم رتيريت القابا للتمدد حوالم  14.8مليون ست رنويا لعا .2015
ةعتبر الصهيت والهدول العربيهة مهت المنهاسي التهم أ هرن معهدالن نمهو إنتا يهة
إي ابيههة للبههولم رههتيريت حيههث بلغههت الطاقههة ا نتا يههة للصههيت حههوالم  4.7مليههون سههت
رنويا وبنابة  %32مت ا نتاً العالمى بينما بلغت الطاقة ا نتا ية م الهدول العربيهة
حههوالم  0.6مليههون سههت رههنويا و ههو مايعههادل  %4مههت ا نتههاً العههالمم لعهها 2015
ويبيت الاكا ( )69ةوز ناب إنتهاً البهولم رهتيريت هى المنهاسي الر ياهية مهت العهال
م تا .2015
مت المتوقع أن ةوا ا عناتة البولم رتيريت هم الماهتقبا العديهد مهت الت هديان
و اعة بعد حظر ارتخدا البولم رتيريت م الصناتان الغتا ية والتعب ة وذلهك باهبب
االتتبههاران البي يههة والصهه ة والم تمهها حههدوث ا نتي ههة ارههتخدا البههولى رههتيريت ههم
الصناتان الغتا ية.
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

الشك ( :)69ترزع نسب إنتاج البرلي ستيرين في المناطق الرئيسية من العالم في عام 2015
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 :5.2.3إنتاج البرليمرات الحرارية علا مسترى الدول العربية
أولت الدول العربية أ مية اعهة لصهناتة البهوليمران ال راريهة والتهم ةعتبهر
البنيههة األرارههية للعديههد مههت الصههناتان وذلههك ب ههدز زيههادة القيمههة الم هها ة لمنت ههان
البتروايماويههان األرارههية وةاههما اهها مههت البههولم إيثيلههيت بدر اةهها المختل ههة (تههالى
الكثا ة ومنخ ض الكثا ة والخطم منخ ض الكثا هة) والبهولم بهروبيليت والبهولم ينيها
الوريد والبولم رتيريت والبولم رتيريت القابا للتمدد والبولم إيثيليت ةير يثاالن.
زادن الطاقهههة ا نتا يهههة مهههت أ ههه البهههوليمران ال راريهههة هههم الهههدول العربيهههة
ههه ل العقهههد المابهههم حيهههث بلغهههت حهههوالم  29مليهههون سهههت تههها  2015بعهههد أن
اانههههت حههههوالم  11.1مليههههون سههههت تهههها  2005ويبههههيت الاههههكا ( )70ةطههههور إنتههههاً
الههههدول العربيههههة مههههت البههههوليمران ال راريههههة هههه ل  2015-2005ويبههههيت الاههههكا
( )71الطاقهههههان ا نتا يهههههة مهههههت البهههههوليمران ال راريهههههة للهههههدول العربيهههههة وناهههههب
إنتا ا تلم ماتوف الدول العربية تا .2015
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

الشك ( :)70تطرر إنتاج الدول العربية من البرليمرات الحرارية خالل 2015 - 2005
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الشك ( :)71الطاقات اإلنتاجية من البرليمرات الحرارية في الدول العربية
ونسب إنتاجدا في عام 2015
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

ةعمهههها الههههدول العربيههههة تلههههى ةنويههههع منت اة هههها البتروايماويههههة مههههت المنت ههههان
المتخصصة حيث بل إنتا ا مت البوليمران ال ندرهية حهوالم  590ألهي سهت هم تها
 2015و و مايمثا حوالم  %2.4مهت إنتهاً البهوليمران ال راريهة .بينمها بله إنتا ها
مههت المطههاس الصههناتم حههوالم  450ألههي سههت رههنويا ههم تهها  2015ويمثهها حههوالم
 %1.6مههت ا مههالم إنتههاً البههوليمران ويبههيت ال ههدول ( )18إنتههاً الههدول العربيههة مههت
البهههوليمران ال راريهههة ويوبهههح الاهههكا ( )72ناهههب إنتهههاً البهههوليمران ال راريهههة
وةوبح األشهكال ( )74( )73ناهب إنتهاً اها مهت البهوليمران المتخصصهة والمطهاس
الصناتم تلم التوالم سبقا لنو المنت

م الدول العربية.

الجدول ( :)18إنتاج الدول العربية من البرليمرات الحرارية والبرليمرات الدندسية
والمطاط الصناعي في عام 2015
المنتج

الطاقة التصميمية (ملير طن /سنة)

البولم بروبيليت
البولم إيثيليت تالم الكثا ة
البولم إيثيليت منخ ض الكثا ة
البولم إيثيليت الخطم منخ ض الكثا ة
البولم إيثيليت ةير يثاالن
البولم ينيا الوريد
البولم رتيريت

7.583
7.388
2.458
6.476
2.170
1.066
0.634

البوليمرات الهندسية

البولم أميد
البولم بيوةيليت ةير يثاالن
إيثيليت ينيا أريتان
بولم إيثيليت متاابك
بوليمران ا قة ا متصاص SAP
بولم اربونان

المطاط الصناعي

مطاس بولم بيتاداييت
مطاس رتيريت بيوةاداييت
مونمر إيثيليت بروبيليت داييت

0.058
0.059
0.121
0.089
0.089
0.297
0.123
0.123
0.246
28.98

االجمالي
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

الشك ( :)72نسب إنتاج البرليمرات الحرارية في الدول العربية لعام 2015
برلي ستيرين
%2

برلي فيني كلرريد
%4

برلي إيثيلين
منخفض الكثافة
%9
برلي إيثيلين
خطي منخفض
الكثافة
%23

برلي إيثيلين
عالا الكثافة
%27

برلي إيثيلين
%59

برلي إيثيلين
تيرفيثاالت
%8

برلي بروبيلين
%27
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الشك ( :)73نسب إنتاج البرليمرات الدندسية في الدول العربية لعام 2015
برلي بيرتيلين
تيرفيثاالت
%0.2

برلي أميد
% 0.2

برلي كاربرنات
% 1.0
إيثيلين فيني أسيتات
% 0.4
برلي إيثيلين
متشابك
% 0.3
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برليمرات فائقة
اإلمتصاص
% 0.3

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) 

الشك ( :)74نسب إنتاج المطاط الصناعي في الدول العربية لعام 2015

مطاط
برلي بيتادايين
% 0.4

مرنمر إيثيلين
بروبيلين دايين
% 0.8

مطاط
ستيرين
بيرتادايين
% 0.4
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ةبرز أ مية الدول العربية م عناتة البتروايماويان تى ماتوف العال حيهث
ةاهها

الصههناتان البتروايماويههة بناههب إنتههاً متميههزة و اعههة البههوليمران ال راريههة

ويبههيت الاههكا ( )75الطاقههان ا نتا يههة و ناههب إنتههاً الههدول العربيههة مههت البههوليمران
ال رارية تلم ماتوف العال م تا .2015
الشك ( :)75الطاقات اإلنتاجية ونسب إنتاج الدول العربية من البرليمرات الحرارية
علي مسترى العالم في عام 2015

المصدرArab Oil and Gas Directory-2015 :
GCC Plastics Industry Indicators 2015
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ةنههت الههدول العربيههة ن ههو  %8.1مههت ا نتههاً العههالمم مههت البههولم إيثيلههيت تههالى
الكثا ة ون و  %6.4مت البولم إيثيليت الخطم منخ ض الكثا ة يما ةنهت ن هو %2.4
مههت ا نتههاً العههالمم مههت البههولم إيثيلههيت مههنخ ض الكثا ههة و %2.1مههت البههولم إيثيلههيت
ةير يثاالن ون و  %1.2مهت البهولم ينيها الوريهد وةبله ناهبة إنتهاً البهولم رهتيريت
ن و  %0.6مت ا نتاً العالمم.
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➢ البد م عناتان البتروايماويان الخ را والتى ةعتمد تلى إنتهاً ايماويهان
مت مصادر مت ددة مت المواد ير الغتا يهة ومهت المخل هان الزراتيهة مثها قه
األرز وقه

القمههح و ير ها مههت المخل ههان والتهى ياههبب الهتخلص من هها ماههااا

بي ية ابيرة ودرارة ة ارب الدول المتقدمهة هم هتا الم هال و اعهة البرازيها
والتهى ةنههت ال يها الثههانى مههت ا يثهانول وة ويلهها إلههى إيثيلهيت حيههوف ويهتار أن
م ورية مصر العربية اانت رباقة م تا الم ال حيث ةنت شراة رنمار ةم
أ أس ال ندية حوالم  60ألي ست رنويا مت ا يثيليت ال يو

وارهتخداما هم

عناتان البولى ينيا الوريد.
➢ ةههو ير الظههروز المثاليههة للتخطههي وإتههادة ال يكلههة مههت أ هها إتههادة التههوازن ههم
األرواق وة ايت القدرة التنا اية.
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Petrochemical Industry in the Arab Countries
Abstract:
Petrochemical industries characterize by the dynamic transformation of
strategies. The fast growing of Asian markets and increasing commoditization
of specialty chemicals play ever greater roles, while the shale gas revolution in
the US, and coal in China have been major game player changing altering
feedstock mix in the petrochemical industry. In addition to the comeback of Iran
could also increase competition in the petrochemical sector.
The study is divided into three chapters, in which, Chapter I, covered
the changing of the global petrochemical landscape. illustrating the reason of
the growth in Middle East petrochemical production, at a time when it was
decline in the developed world, can be put down to feedstock advantages.
When the oil and gas prices increased sharply in the 1980s, countries of the
Arabian Gulf started to leverage their abundant gas feedstock to develop a
domestic petrochemical industry. The biggest game changer has been after the
unforeseen exploration and production of US shale gas, since 2005. China
developed “in-house” technology to turn coal to liquids in a cost-effective
manner, and improve the competitiveness of its petrochemical plants.
European petrochemical companies are faced with expensive feedstock, high
energy cost and ever tightening regulations. But petrochemical companies in
Europe have developed a substantial technology and know-how that they can
leverage in growth markets outside Europe.
Chapter II, deals with the development of the Arab countries
petrochemical industries, during the last three decades, despite the strong
competition from the global petrochemical producers, the variables of economic
and political, which affecting the competitiveness of the industry.
The most important development in the Arab countries can be noticed
since the total petrochemical production of United Arab Emirates was doubled
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in 2013 to reach about 10 million tons per year, instead of 3.4 million tons per
year in 2009, and it is planned to reach 14 million tons by 2018. While, Saudi
Arabia has become one of the largest petrochemical exporters in the world,
and classified as the third producer of polyethylene, fourth producer of
polypropylene, the largest ethylene glycol and methanol producers on the
world, the third exporter of urea in 2015. Saudi Arabia is the largest
petrochemical producer in the Gulf Arab region with annual capacity of about
80 million for 2015, and is expected to rise to 130 million tons / year by 2020.
On the other hand, Oman will be the largest polyethylene resins producer in
the Middle East, when it completes the expansion of polyethylene risen
complex with annual capacity 880 tpa. Also, Qatar planning to raise the
production capacity of fertilizers and petrochemicals to 23 mmtpa, by 2020. The
total production capacity of Qatar rose to about 17.2 million tons in 2014,
instead of 12.7 million tons per year in 2010. QAFCO is the largest single
producer of urea and ammonia, and considered as fourth largest producer and
exporter of urea in the world.
While Chapter III reviews the global status of the Arab petrochemical
industries. Arab countries produce about 14.7% of the global production of
Polyethylene, 10.2% of Polypropylene, 2.1% poly ethylene terphethalate, 1.2%
poly vinyl chloride, 0.6% polystyrene, and about 10.6% Methanol, and about
15.9% of the Methyl tert-butyl ether (MTBE). Finally, the study ended with
conclusions and recommendations
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