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جميع حقوق الطبع محفوظة وال يجوز إعادة النشر أو االقتباس دون إذن خطي مسبق من المنظمة ، 2018.

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
ص. ب. 20501 الصفاة، 13066 الكويت

دولة الكويت
هاتف : 24959000 )00965(    فاكس : 24959755 )00965(

oapec@oapecorg.org : البريد اإللكتروني
www.oapecorg.org :الموقع اإللكتروني
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)1( تسمية معالي األستاذ ثامر عباس الغضبان وزيراً للنفط خلفاً لمعالي المهندس جبار علي حسين اللعيبي اعتباراً من 2018/11/28. 
)2( تسمية معالي المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير دولة لشؤون الطاقة خلفاً لمعالي الدكتور محمد بن صالح السادة اعتباراً من 2018/11/15. 

)3( تسمية معالي الدكتور خالد علي محمد الفاضل وزيراً للنفط ووزير الكهرباء والماء خلفاً لمعالي المهندس بخيت شبيب الرشيدي اعتباراً من 2018/12/24.

سهيل بن محمد فرج فارس المزروعيمعالي المهندسدولة االمارات العربية المتحدة

محمد بن خليفة بن أحمد آل خليفةمعالي الشيخمملكة  البحريــن

مصطفى قيطونيمعالي األستاذالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

خالد بن عبدالعزيز الفالحمعالي المهندسالمملكة العربية السعودية

علي سليمان غانممعالي المهندسالجمهورية العربية السورية

ثامر عباس الغضبان )1(معالي األستاذ جمهورية العراق
سعد بن شريدة الكعبي )2(معالي المهندسدولة قطر

خالد علي محمدالفاضل )3(معالي الدكتوردولة الكويت
--دولة ليبيا

طارق المـــــــالمعالي المهندس جمهورية مصر العربية

جملس وزراء املنظمة
»لعام 2018«
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مطر حامد النياديسعادة الدكتوردولة االمارات العربية المتحدة

فيحان محمد الفيحانيسعادة السيدمملكة البحرين

محمد راس الكاف سعادة السيدالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

ناصر بن إبراهيم الفوزان سعادة المهندسالمملكة العربية السعودية 

عبدهللا الخطابسعادة المهندسالجمهورية العربية السورية

صفاء عبد الرحمن أحمدسعادة السيدجمهورية العراق 

مشعل بن جبر آل ثانيسعادة الشيخدولة قطر

طالل ناصر العذبي الصباحسعادة الشيخ دولة الكويت 

--دولة ليبيا

أشرف محمود فرجسعادة الجيولوجيجمهورية مصر العربية 

املكتب التنفيذي
»لعام 2018«
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جواد عمر السقاسعادة األستاذعضو الهيئة

نبيل عبد هللا العربي معالي الدكتورعضو الهيئة

الهيئة القضائية
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األمانة العامة

عباس علي النقيسعادة السيداألمين العام

المركز العربي لدراسات الطاقة:

سمير القرعيشالدكتورمدير إدارة الشؤون الفنية

عبد الفتاح دنديالسيدمدير اإلدارة االقتصادية

عبد الكريم عايد  السيدمدير إدارة االعالم والمكتبة

يشرف عليها األمين العامإدارة الشؤون المالية واالدارية

¿¿¿¿A¿
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المقـدمة

الجزء األول
التطورات الدولية في مجال النفط والطاقة

الفصل األول
تطورات السوق النفطية العالمية وانعكاساتها على األقطار األعضاء

27تمهيد 
28التطورات الرئيسية في سوق النفط العالمية لعام 2018 والعوامل المؤثرة عليهاأوال:

129. اإلمدادات 
238. الطلب العالمي على النفط

352. اتجاهات األسعار
465. المخزونات النفطية المختلفة

66قيمة صادرات النفط في الدول األعضاءثانيا: 
70تطورات استهالك النفط والطاقة في الدول العربيةثالثا:

170. إجمالي الدول العربية
282. إجمالي استهالك الطاقة في الدول األعضاء 

391.  كثافة الطاقة 
493. االسعار المحلية 

23

احملتويات

21
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الفصل الثاني

التطورات العالمية والعربية في استكشاف 
واحتياطي وإنتاج مصادر الطاقة

97النفط والغـاز أوال:
197. الوضع العام لالستكشاف واإلنتاج في الدول العربية والعالم 

2126. احتياطيات النفط والغاز الطبيعي
3133. إنتاج السوائل الهيدروكربونية والغاز الطبيعي 

145الفحـم الحجري ثانيا:
149الطاقـة النووية ثالثا: 
152مصادر الطاقات المتجددة رابعا:

الفصل الثالث

التطورات العالمية والعربية في الصناعات 
النفطية الالحقة

181  صناعة التكريرأوال:
1181. التطورات العالمية

2202. التطورات في الدول العربية
214صناعة البتروكيماوياتثانيا:

1214. التطورات العالمية
2228. التطورات في الدول العربية

234استهالك وتجارة وتصنيع الغاز الطبيعي ثالثا:
1234. التطورات العالمية

2257. أهم التطورات العربية
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الجزء الثاني 
أنشطة المنظمة خالل عام 2018

الفصل األول 
مجلس الوزراء والمكتب التنفيذي

271مجلس الوزراءأوال:
271المكتب التنفيذيثانيا:

الفصل الثاني
األمانة العامة 

273الدراسات واألوراق والتقاريرأوال:
286اإلجتماعات والمؤتمرات التي نظمتها األمانة العامة ثانيا:
291المؤتمرات واإلجتماعات التي شاركت فيها األمانة العامةثالثا:

309البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة ، دور منظمة األوابكرابعا:
313النشاط اإلعالميخامسا:
316بنك المعلوماتسادساً:
319النشاط االداري والماليسابعا:

الفصل الثالث
المشروعات العربية المشتركة المنبثقة عن المنظمة

321الشركة العربية البحرية لنقل البترولأ:
323الشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري(ب:
326الشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب( جـ:
328الشركة العربية للخدمات البترولية د:

329الشركة العربية للحفر وصيانة اآلبار )أدووك( هـ:
331 الشركة العربية لجس اآلبار )أولكو(و :
332 الشركة العربية لخدمات االستكشاف الجيوفيزيائيز :
333 الشركة العربية لكيمياويات المنظفات )أراديت(ح :
334 معهد النفط العربي للتدريبخ :

المـالحق
337البيانات الصحفية الصادرة عن اجتماعات مجلس وزراء المنظمة
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جداول الجزء األول

الفصل األول

29إمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبيعي، اإلجمالي والتغير السنوي 2018-2014  1-1

37تعديالت اإلنتاج وفقاً لإلتفاق الجديد لخفض اإلنتاج 2-1
38النمو االقتصادي النمو في الطلب على النفط وفق المجموعات الدولية 2018-2014  3-1
41معدالت النمو االقتصادي في العالم حسب المجموعات الدولية، 2018-2014 4-1
42الطلب العالمي على النفط، االجمالي والتغير السنوي، 2018-2014  5-1
43الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية، 6-12018-2014
45اإلجمالي والتغير السنوي في الطلب على النفط، في الدول الصناعية ، 2018-2014 7-1
49االجمالي والتغير السنوي في الطلب على النفط في دول العالم األخرى، 8-12018-2014
51السعر الفوري لسلة خدمات أوبك، 9-12018-2014
55متوسط االسعار الفورية لسلة خدمات أوبك وخام برنت وغرب تكساس وبعض الخدمات العربية، 10-12018-2014
57اسعار النفط الخام اإلسمية والحقيقية، 11-12018-2000
58المتوسط الشهر لألسعار الفورية للمنتجات النفطية في االسواق المختلفة، 12-12018-2017
60نسبة الضريبة من اسعار الغازولين في بعض الدول الصناعية، 13-12018-2017
64تطور اتجاهات اسعار شحن النفط الخام، 14-12018-2017
66مستويات المخزونات النفطية المختلفة في نهاية الفصل، عامي 15-12018-2017
68قيمة صادرات النفط الخام في الدول األعضاء، 16-12018-2014
69قيمة صادرات النفط الخام للدول األعضاء باالسعار الجارية والحقيقية،17-12018-2000
76استهالك الطاقة في الدول العربية، 18-12018-2014
77معدل استهالك الفرد من الطاقة في الدول العربية لعامي 2014 و 19-12018
83استهالك الطاقة في الدول االعضاء، 20-12018-2014
85استهالك الطاقة في الدول االعضاء وفق المصدر، 21-12018-2014
87استهالك الغاز الطبيعي في الدول االعضاء، 22-12018-2014
89استهالك المنتجات البترولية في الدول االعضاء،23-12018-2014
90استهالك الطاقة الكهرومائية في الدول االعضاء، 24-12018-2014
91استهالك الفحم في الدول االعضاء،25-12018-2014 
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93تطور مؤشر كثافة الطاقة في الدول االعضاء، عامي 2014 ، 26-12018 
94أسعار المنتجات البترولية في الدول العربية في عام 27-12018 

الفصل الثاني
115نشاط المسح الزلزالي في مختلف مناطق العالم1-2
116معدل عدد الحفارات العاملة في مختلف مناطق العالم2-2
120االكتشافات البترولية في الدول االعضاء في أوابك وباقي الدول العربية3-2
122بعض البيانات الفنية عن االكتشافات التي تحققت عام 4-22018
126احتياطي النفط في الدول العربية والعالم 5-2
6-2ً 131احتياطي الغاز الطبيعي عربياً وعالميا
7-2ً 136إنتاج السوائل الهيدروكربونية عربياً وعالميا
138إنتاج سوائل الغاز الطبيعي في الدول االعضاء والدول العربية األخرى8-2
139مشاريع الجديدة التي وضعت على اإلنتاج عام 9-22018
10-2ً 142الغاز الطبيعي المسوق عربياً وعالميا
144احتياطيات الفحم الحجري في العالم11-2
147إنتاج الفحم الحجري في العالم12-2
153احتياطي اليورانيوم في العالم حسب االسعار 13-22018
150إنتاج  اليورانيوم في العالم14-2 
151المفاعالت النووية العاملة وقيد اإلنشاء في العالم15-2 
158إجمالي الطاقات المركبة من الطاقات المتجددة في عام 2017 مقارنة بعام 16-22016 
160إنتاج الدول العربية من الطاقات المتجددة ونسب إنتاجها على مستوى الدول العربية17-2 

الفصل الثالث
183مقارنة بين إجمالي الطاقة التكريرية في العالم حسب المناطق نهاية عامي 1-32018-2017

مقارنة بين إجمالي طاقات العمليات التحويلية بالعامل الحفاز في العالم موزعة حسب 2-3
184المناطق، نهاية عامي 2016 و2017

مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التكسير بالعامل الحفاز المانع موزعة حسب مناطق 3-3
185العالم نهاية عامي 2017 و 2018

مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التكسير الهيدروجيني موزعة حسب مناطق العالم 4-3
186نهاية عامي 2017 و 2018
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الحفازواألزمرة موزعة حسب 5-3 بالعامل  التهذيب  إجمالي طاقات عمليات  بين  مقارنة 
187مناطق العالم نهاية عامي 2017 و 2018

مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات التفحيم وكسر اللزوجة في العالم بالعامل موزعة 6-3
188حسب مناطق العالم نهاية عامي  2017 و 2018

مقارنة بين إجمالي طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية موزعة حسب مناطق العالم 7-3
189نهاية عامي  2017 و 2018

203تطور الطاقة التكريرية في الدول العربية خالل الفترة 2014-2018 وعدد المصافي في عام 8-32018
204حالة مشاريع إنشاء المصافي الجديدة في الدول األعضاء والدول العربية األخرى خالل عام 9-32018
214توزيع طاقات إنتاج االيثيلين في المناطق الرئيسية من العالم في عام 10-32018
216ترتيب أعلى عشر دول في إنتاج االيثيلين على مستوى العالم في عام 11-32018
236استهالك الغاز الطبيعي في مختلف مناطق العالم خالل عام 2016 و 12-32017
مناطق 13-3  مختلف  في  األولية  الطاقة  استهالك  إجمالي  من  الطبيعي  الغاز  تطور حصة 

العالم خالل الفترة 2017-2014
339

243صادرات الغاز الطبيعي من مختلف مناطق العالم خالل عامي 2016 14-32017 
246صادرات الغاز الطبيعي من مختلف مناطق العالم خالل عامي 2016 و 15-32017
249تطور معدل االسعار العالمية للغاز الطبيعي 16-32017-2013
251توزع الطاقة اإلنتاجية االسمية للغاز الطبيعي المسيل في الدول العربية نهاية عام 17-32017

أشكال الجزء األول
الفصـل األول

30إمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبيعي،  2018-2014    1-1
31التطورات الربع سنوية إلمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبيعي، 2-12018
35تطور إنتاج الواليات المتحدة األمريكية من النفط الصخري، 3-12018-2014
35التغير السنوي في إمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبيعي ، 2018-2014 4-1
39النمو االقتصادي العالمي والنمو في الطلب على النفط، 5-12018-2014
41معدالت النمو االقتصادي العالمي خالل عامي 2017 و 2018، حسب المجموعات6-1
43إجمالي الطلب العالمي على النفط،7-12018-2014
44توزع الطلب العالمي على النفط وفق المجموعات الدولية،8-12018-2014
45إجمالي الطلب على النفط في الدول الصناعية،9-12018-2014
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50المعدل الشهري ألسعار سلة أوبك، 10-12018-2014
55المعدالت السنوية لسعر سلة خدمات اوبك، والخام االمريكي وخام برنت وخام دبي للفترة 11-12018-2014
59أسعار الغازولين الممتاز، 12-12018-2017
60نسبة الضريبة من أسعار الغازولين في بعض الدول الصناعية، شهر تشرين األول/ أكتوبر 13-12018
67مقارنة مستويات أسعار النفط بقيمة صادراته للدول األعضاء كانون الثاني/ يناير- كانون األول - ديسمبر 14-12018
69القيمة اآلسمية والحقيقية لصادرات الدول االعضاء من النفط الخام، 15-12018-2000
72متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي باالسعار الجارية في الدول العربية، 2018-2014 16-1
73الناتج المحلي اإلجمالي في الدول العربية باألسعار الثابتة لعام 17-12018
75هيكل استهالك الطاقة في الدول العربية في عام 18-12018
77معدل استهالك الفرد من الطاقة في الدول العربية في عام 19-12018
78استهالك الطاقة في الدول العربية والمجموعات الدولية األخرى في عام 20-12017
79استهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية والمجموعات الدولية األخرى في عام 21-12017
80التوزيع النسبي الستهالك المنتجات البترولية في الدول العربية خالل الفترة 22-12018-2014
81استهالك النفط في الدول العربية والمجموعات الدولية األخرى في عام 23-12017
83استهالك الطاقة في الدول االعضاء في عامي 2014 و 24-12018
84معدل استهالك الفرد من الطاقة في الدول االعضاء في عام 25-12018
85استهالك الطاقة في الدول االعضاء حسب المصدر في عام 26-12018
86استهالك الغاز الطبيعي في الدول األعضاء في عامي 2014 و 27-12018
88األهمية النسبية إلستهالك الغاز الطبيعي في إجمالي استهالك الطاقة في الدول االعضاء في عام 28-12018
92تطور كثافة الطاقة في الدول االعضاء في عامي 2014  و 29-12017

الفصل الثاني
98مشاريع االنتاج الجديدة المتوقعة في أوروبا 1-22025-2018
103موقع المناطق المطروحة لالستكشاف في إمارة أبو ظبي2-2
116عدد الحفارات العاملة في بعض الدول العربية3-2
117وسطى عدد الحفارات العاملة في العالم، 4-22018-2014
121االكتشافات النفطية في الدول االعضاء والدول العربية األخرى5-2
122االكتشافات الغازية في الدول االعضاء والدول العربيج األخرى6-2
128توزع احتياطي النفط التقليدي في العالم عام 7-22018
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129تطور احتياطي النفط في الدول االعضاء ودول اوبك 8-2
130توزع احتياطي الغاز الطبيعي في العالم نهاية عام 9-22018
131تطور احتياطي الغاز الطبيعي في الدول االعضاء ودول اوبك10-2
135توزع إنتاج النفط في العالم خالل عام 11-22018
135معدالت إنتاج النفط في الدول االعضاء في اوابك دول اوبك12-2
141توزيع الغاز الطبيعي المسوق في العالم، 13-22017
144الغاز الطبيعي المسوق في دول اوابك واوبك14-2
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املقدمة

يسرني أن أضع بين أيديكم تقرير األمين العام السنوي الخامس واألربعين لعام 2018، 
والذي يقدم استعراضاً شامالً لمجمل التطورات العربية والدولية في صناعة النفط والغاز 
الطبيعي والطاقة خالل عام 2018، ويتناول بالتحليل المتعمق والموضوعي اآلفاق الحالية 
والمستقبلية لصناعة البترول في الدول األعضاء بالمنظمة في ظل التطورات الراهنة في 

االقتصاد العالمي وفي صناعة الطاقة والبترول العالمية. 

لقد شهدت أسواق النفط العالمية تقلبات ملحوظة خالل عام 2018، حيث شهدت تحسنا 
الذي  اإلنتاج  اتفاق خفض  تمديد  مع قرار  تزامناً  العام،  الربع األول من  ملحوظا خالل 
توصلت إليه دول مجموعة )أوبك( مع بعض منتجي النفط من خارجها أو ما يعرف ب 
)أوبك +( حتى نهاية عام 2018 من جهة، وانعكاساً الرتفاع الطلب العالمي على النفط 
مع تحسن أداء االقتصاد العالمي الذي بدأ في العام السابق 2017 واكتسب مزيداً من القوة 
من جهة أخرى. واستمر هذا االنتعاش خالل الربع الثاني من العام، والذي شهد تعديل 
اتفاق خفض اإلنتاج بين دول أوبك ومنتجي النفط من خارجها، على خلفية تزايد المخاوف 
بشأن نقص إمدادات النفط العالمية. وخالل الربع الثالث من العام، تأثرت أسواق النفط 
بتصاعد التوترات الجيوسياسية والتوترات حول التجارة بين الواليات المتحدة األمريكية 
والصين بشكل متواضع نسبياً. أما الربع الرابع من العام، فقد شهد تزايد التوقعات بشأن 
النفط  إمدادات  ارتفاع  بشأن  المخاوف  النفط، وتجدد  العالمي على  الطلب  نمو  انخفاض 
أوبك  دول  بين  اإلنتاج  لخفض  جديد  اتفاق  إلى  التوصل  ذلك  على  ترتب  وقد  العالمية، 
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ومنتجي النفط من خارجها، بهدف المحافظة على توازن السوق النفطية، يأتي ذلك تزامناً 
مع حالة عدم اليقين بشأن نمو أداء االقتصاد العالمي، والتي قد تنعكس بشكل سلبي على 

السوق النفطية العالمية خالل عام 2019. 

يصدر هذا التقرير وقد انتهت األمانة العامة للمنظمة من عقد مؤتمر الطاقة العربي 
 – 1 الفترة من  المغربية، خالل  المملكة  مدينة مراكش –  أقيم في  الذي  الحادي عشر، 
لإلنماء  العربي  والصندوق  األوابــك،  منظمة  بين  مشتركة  برعاية   ،2018 أكتوبر   4
الصناعية  للتنمية  العربية  والمنظمة  العربية،  الدول  وجامعة  واالجتماعي،  االقتصادي 
وبمشاركة  المغربية،  بالمملكة  المستدامة  والتنمية  والمعادن  الطاقة  ووزارة  والتعدين، 
العديد من وزراء النفط والطاقة والكهرباء في الدول األعضاء والعربية األخرى، ووفود 
رسمية من مختلف الدول العربية ومن المنظمات االقليمية والدولية المتخصصة بالطاقة 
ومن خبراء عرب وأجانب، وقد استعرض المؤتمر اآلفاق الحالية والمستقبلية لصناعة 
النفط والغاز في ظل التطورات االقتصادية والتكنولوجية، كما استعرض مجاالت التعاون 

فيما بين الدول العربية في مجال الطاقة.

يتكون التقرير الذي بين أيديكم من جزئين: 

الجزء األول: يستعرض المعالم األساسية للسوق النفطية والعوامل الرئيسية المؤثرة 
فيها وانعكاساتها على قيمة الصادرات النفطية للدول األعضاء، كما يستعرض تطورات 
استهالك النفط والطاقة في الدول العربية بشكل عام وفي الدول األعضاء بشكل خاص. 
كما يتضمن هذا الجزء استعراضا شامال للتطورات العربية والعالمية في مجال استكشاف 
وانتاج واحتياطيات مصادر الطاقة والصناعات النفطية الالحقة ) تكرير – بتروكيماويات(، 

واستهالك وتجارة وتصنيع الغاز الطبيعي.

الجزء الثاني: يتناول المؤتمرات والندوات واالجتماعات التي نظمتها أو شاركت فيها 
األمانة العامة للمنظمة خالل عام 2018، ومن أهمها اجتماعات مجلس الوزراء والمكتب 
التي  التنسيقية  واالجتماعات  عشر،  الحادي  العربي  الطاقة  ومؤتمر  للمنظمة،  التنفيذي 
نظمتها األمانة العامة على صعيد خبراء صناعة الغاز وخبراء البيئة وضباط االتصال 
لبنك المعلومات وغيرها، باإلضافة إلى الدراسات والتقارير الفنية واالقتصادية والبيئية 
التي أعدتها األمانة العامة للمنظمة أو شاركت في إعدادها ومن بينها »التقرير االقتصادي 

العربي الموحد«.
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كما يتناول التقرير وبصورة مفصلة النتائج المالية واإلدارية للشركات العربية المنبثقة 
عن المنظمة وهي الشركة العربية البحرية لنقل البترول – الشركة العربية لبناء واصالح 
العربية  الشركة  )أبيكورب(،  البترولية  لالستثمارات  العربية  الشركة  )أسري(،  السفن 

للخدمات البترولية )أبسكو(، باإلضافة إلى معهد النفط العربي للتدريب.

ختاماً، فإن ما نود التأكيد عليه بأن الدول األعضاء في المنظمة وادراكاً منها لدور 
االستغالل  لتحقيق  مساعيها  كافة  تبذل  فإنها  والتنمية،  للدخل  أساسي  كمصدر  البترول 
األمثل لثروتها البترولية وعياً منها بأن البترول من مصادر الطاقة غير المتجددة، وهو 
تحقيق  في  تساهم  انتاجية  في مشاريع  منه  واإلستفادة  استثماره  عليها مسؤولية  يلقي  ما 
بالخير والنماء والرفاه  الدول األعضاء، وبما يعود  التنمية االقتصادية واالجتماعية في 

على شعوبنا والعالم أجمع. 

السنوي«  العام  األمين  »تقرير  من  الجديدة  النسخة  تكون  بأن  العامة  األمانة  وتأمل 
بالصناعة  والمهتمين  الباحثين  تزويد  في  تساهم  وأن  العربية،  للمكتبة  مميزة  إضافة 
النفطية، بمرجع علمي موثوق يتضمن كافة التطورات البترولية العربية والدولية خالل 

عام 2018.

والله ولي التوفيق،،،

األمين العام 
 عباس علي النقي
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الفصل االول

تطورات السوق النفطية العاملية
وإنعكاساتها على الدول األعضاء
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  الفصل األول
  تطورات السوق النفطية العالمية وانعكاساتها على الدول األعضاء

  تمهيد
 ش��هدتحيث  ،2018عام خالل  ملحوظةتقلبات بالعالمية السوق النفطية  مرت

ً نتعاشا اق خف��� اإلنت��اج ال��ذي تف��تزامناً مع قرار تمدي��د ا ،خالل الربع األول من العام ا

 2018� إليه دول أوب��ك م��ع بع��� منتج��ي ال��نفط م��ن خار�ه��ا حت��ى نهاي��ة ع��ام توصل

 االقتص��اد أداء تحس��نالرتف��اع الطل��� الع��المي عل��ى ال��نفط م��ع وانعكاس��اً  ،م��ن �ه��ة

 .م��ن �ه��ة أخ��رى م��ن الق��و� اً واكتس��� مزي��د 2017العالمي الذي ب��دأ ���ي الع��ام الس��اب� 

تع��ديل اتف��اق خف��� ش��هد ، وال��ذي ع��امالل الرب��ع ال���اني م��ن خ��الواستمر هذا االنتعاش 

 بش����الم���او�  تزاي��د، عل��ى خلفي��ة ي النفط م��ن خار�ه��ابين دول أوبك ومنتجاإلنتاج 

أس��واق ال��نفط  ت����رتنق��� إم��دادات ال��نفط العالمي��ة. وخ��الل الرب��ع ال�ال��ث م��ن الع��ام، 

المتح���د� ي���ات الوال نيب��� ح���ول التج���ار�الت���وترات والت���وترات الجيوسياس���ية بتص���اعد 

ً  بشكل متوا���ع الصينمريكية واأل تزاي��د �ق��د ش��هد  ،الرب��ع الراب��ع م��ن الع��امأم��ا . نس��بيا

الم���او� بش���� وتج��دد إن�ف��ا� نم��و الطل��� الع��المي عل��ى ال��نفط، التوقع��ات بش���� 

�ف��� ل�دي��د وقد ترت� عل��ى �ل��ك التوص��ل إل��ى إتف��اق  ،إمدادات النفط العالمية ارتفاع

المحا����ة عل��ى ت��وا�� ، به��د� منتج��ي ال��نفط م��ن خار�ه��او أوب��كدول ب��ين  نت��اجاإل

االقتص���اد  حال���ة ع���دم اليق���ين بش����� نم���و أداءي����تي �ل���ك تزامن���اً م���ع ، الس���وق النفطي���ة

  . 2019خالل عام  السوق النفطية العالميةعلى  سلبيبشكل  ي قد تنعكسوالت، العالمي

 س��ا�د�كان��� ت س��توياتالي��ة إل��ى ممت تارتفاع��ار النفط العالمي��ة اعوقد شهدت أس

ش��هر تش��رين لس��عر س��لة خام��ات اوب��ك خ��الل  الشهريليصل المعدل ، 2014قبل عام 

الشهر المن��اظر م��ن مستوى له منذ  أعلىدوالر/ برميل، وهو  79.4إلى األول/ أكتوبر

اس��يات الس��وق منه��ا م��ا ل��ه عالق��ة ب�س، مت����ر� بعوام��ل عدي��د� ومتش��ابكة 2014 ع��ام

لي��ة لمس��تويات الطل��� وت�ه��ر البيان��ات األ حي��ث .ك�ل��بع��د ع��ن ال عي��د ك��لب اهوبع���
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الم���او� بش���� وتج��دد إن�ف��ا� نم��و الطل��� الع��المي عل��ى ال��نفط، التوقع��ات بش���� 
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االقتص���اد  حال���ة ع���دم اليق���ين بش����� نم���و أداءي����تي �ل���ك تزامن���اً م���ع ، الس���وق النفطي���ة

  . 2019خالل عام  السوق النفطية العالميةعلى  سلبيبشكل  ي قد تنعكسوالت، العالمي

 س��ا�د�كان��� ت س��توياتالي��ة إل��ى ممت تارتفاع��ار النفط العالمي��ة اعوقد شهدت أس

ش��هر تش��رين لس��عر س��لة خام��ات اوب��ك خ��الل  الشهريليصل المعدل ، 2014قبل عام 

الشهر المن��اظر م��ن مستوى له منذ  أعلىدوالر/ برميل، وهو  79.4إلى األول/ أكتوبر

اس��يات الس��وق منه��ا م��ا ل��ه عالق��ة ب�س، مت����ر� بعوام��ل عدي��د� ومتش��ابكة 2014 ع��ام

لي��ة لمس��تويات الطل��� وت�ه��ر البيان��ات األ حي��ث .ك�ل��بع��د ع��ن ال عي��د ك��لب اهوبع���
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ً  2018عام  في والعرض من النفط الخام برمي��ل/يوم، مقارن��ة  ملي��ون 1.4ق��دره  فائض��ا

س��جل الطل��� الع��المي عل��ى  �ي���، 2017ع��ام  ف��يبرميل/يوم  ألف 500بفائض قدره 

م وي��ل/يبرم ي��ونمل 98.8ى إل�� هس��توايوم، ليص��ل م/ملي��ون برمي��ل 1.5 ن���والنفط نمواً ب

�ي� ارتفع إ�مالي ا�مدادات النفطية بمع��دل ، مداداتوفرة اإلاستمرت و .2018عام 

ام��دادات دول اوب���  ي����ر أن .ملي��ون برمي��ل/يوم 100.2برميل/يوم، لتبلغ  مليون 2.4

 مس��جلة 2017عام استقرت عند نفس مستوياتها لمن النفط الخام والنفوط غير التقليدية 

م��ن ال��دول المنتج��ة م��ن ادات ا�م��د ارتفع���مقاب��ل الي وف�� ي��ل/يوم،برمملي��ون  38.7

�م���ا  ملي���ون برمي���ل/يوم. 61.5برمي���ل/يوم لتص���ل إل���ى  ملي���ون 2.4بمع���دل  خار�ه���ا

الت�س��ن ف��ي أداء ار اس��تمر تأ�رت أسعار ال��نفط العالمي��ة بع��دة عوام��ل أخ��ر� م��ن أهمه��ا

مم��ا ، خ��اصبش��كل  س��يةرئيال النامي��ة تاا�قتص��ادول ع��ام، اقتصادات ال��دول الص��ناعية بش��ك

 2018 ع��امف��ي  ا�ف��ا� المس��تقبلية للطل��� عل��ى ال��نفطعل��ى بي��ة إيجاانعكاس��ات  ���ان ل��ه

  .منه الربع األخيرباستثناء 

الفصل األول من التقرير الضوء على المعال� األساس��ية للس��و� النفطي��ة  ويسلط

 دولي��ة لل��طفالص��ادرات الن والعوام��ل الرئيس��ية الم����رة فيه��ا وانعكاس��اتها عل��ى قيم��ة

ي��ة � ال��نفط والطاق��ة ف��ي ال��دول العربالس��ته، �م��ا يس��تعرض التط��ورات ف��ي اعض��اءألا

  بشكل خاص. بشكل عام، وفي الدول األعضاء
  

وال��ا����  2018أوالً� ال������ا� الر�ي���ي� ���� ����� ال����� ال�المي��� ل���ا� 
  المؤثرة عليها.

  

ط نفال�� ا س��و�هتيس��ية الت��ي ���هدإللق��اء ن���رة ���املة عل��ى �اف��ة التط��ورات الرئ

جوان��� ء م��ن التفص��يل بع��ض الرات أدناه بش��يلفق، تستعرض ا2018لمية في عام العا

م��دادات النفطي��ة، والطل��� الع��المي المتعلق��ة بتل��� الس��و�، وعل��ى و���ه الخص��وص اإل

على النفط، واتجاهات األسعار، و�ر�ة المخ�ون��ات النفطي��ة العالمي��ة، وانعك��ا� �ل��� 

  . اءعضاألللدول  ادرات النفطيةعلى قيمة الص
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 مدادات إلا .1

�ل الغ��ا� الطبيع��ي) مي��ة (نف��� خ��ام وس��وادات النفطي��ة العالم��دا���هد إ�م��الي ا�

� مقارن��ة 2.5برمي��ل/ ي��وم، أي بن���بة  ملي��ون 2.4، ارتفاع��اً بن���و 2018خ���ل ع��ام 

 ملي��ون برمي��ل/ ي��وم، كم��ا يو���� ال���دول     98.8بالع��ام ال���اب� ليص��ل م���توا�ا إل��ى 

   ).1-1( ل) والشك1-1(

 1- 1ول الجد
  ي والتغير السنوياالجمالوسوائل الغاز الطبيعي،  نفطإمدادات العالم من ال

8201  - 4201  
 (مليون برميل/ يوم)

2018*  2017 2016 2015 2014
 إجمالي االمدادات

  
38.7 38.7 40.2 37.7 36.5 دول أوبك **      
60.1 57.7 .456        أوبك جل خارود  56.4 58.2 
98.8 96.4 96.6 95.9 992.  العالم    

      
 (مليون برميل / يوم) التغير    
     

0.0 )1.5(  2.5 1.2 )0.8(  دول أوبك **        
2.4 1.3 )1.8(  1.8 2.1 دول خارج أوبك      
2.4 )0.2(  العالم    1.3 3.0 0.7 

       
 (%)ير التغ    
     

0.0 )6.3(  6.6 33.  )12.(  دول أوبك **        
24.  2.3 )3.1(  وبك      دول خارج أ  3.9 3.2 

2.5 )0.2(  العالم    1.4 3.2 0.7 
. تقديرية تبيانا  * 

ع��ادت  2016، وف��ي تمو�/يولي��و م��رة أخ��رىاندوني�يا إلى عضوية منظم��ة أوب��ك  عادت 2016كانون الثاني / يناير  في **
ً بون ل���اا ف��ي  عض��ويتهات�مي��د دوني���يا ان �لب��ت 2017هر ك��انون الث��اني ين��اير وف��ي ��� ،نض��� إل��ى أوب��ك م��رة أخ��رىلت أيض��ا

/ يوني��و  انض��مت �يني��ا االس��توا�ية إل��ى عض��وية المنظم��ة، وف��ي ��ي��ران 2017و / يوني�� ، وف��ي ��ي��رانالمنظمة مرة أخرى
انضمت الكونغو إلـى عضويـة منظمة أوبك. 2018

 

   مالحظات:
 .  قام بين قوسين تعني سالباراأل
 ر:دامصال
 االدارة االقتصادية.ـ  طار العربية المصدرة للبترولقة األممنظـ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  رير الشهري  لمنظمة أوبك.مختلفة من التقـداد ـ أع
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  .منه الربع األخيرباستثناء 

الفصل األول من التقرير الضوء على المعال� األساس��ية للس��و� النفطي��ة  ويسلط

 دولي��ة لل��طفالص��ادرات الن والعوام��ل الرئيس��ية الم����رة فيه��ا وانعكاس��اتها عل��ى قيم��ة

ي��ة � ال��نفط والطاق��ة ف��ي ال��دول العربالس��ته، �م��ا يس��تعرض التط��ورات ف��ي اعض��اءألا

  بشكل خاص. بشكل عام، وفي الدول األعضاء
  

وال��ا����  2018أوالً� ال������ا� الر�ي���ي� ���� ����� ال����� ال�المي��� ل���ا� 
  المؤثرة عليها.

  

ط نفال�� ا س��و�هتيس��ية الت��ي ���هدإللق��اء ن���رة ���املة عل��ى �اف��ة التط��ورات الرئ

جوان��� ء م��ن التفص��يل بع��ض الرات أدناه بش��يلفق، تستعرض ا2018لمية في عام العا

م��دادات النفطي��ة، والطل��� الع��المي المتعلق��ة بتل��� الس��و�، وعل��ى و���ه الخص��وص اإل

على النفط، واتجاهات األسعار، و�ر�ة المخ�ون��ات النفطي��ة العالمي��ة، وانعك��ا� �ل��� 

  . اءعضاألللدول  ادرات النفطيةعلى قيمة الص

  

3 
 

 مدادات إلا .1

�ل الغ��ا� الطبيع��ي) مي��ة (نف��� خ��ام وس��وادات النفطي��ة العالم��دا���هد إ�م��الي ا�

� مقارن��ة 2.5برمي��ل/ ي��وم، أي بن���بة  ملي��ون 2.4، ارتفاع��اً بن���و 2018خ���ل ع��ام 

 ملي��ون برمي��ل/ ي��وم، كم��ا يو���� ال���دول     98.8بالع��ام ال���اب� ليص��ل م���توا�ا إل��ى 

   ).1-1( ل) والشك1-1(

 1- 1ول الجد
  ي والتغير السنوياالجمالوسوائل الغاز الطبيعي،  نفطإمدادات العالم من ال

8201  - 4201  
 (مليون برميل/ يوم)

2018*  2017 2016 2015 2014
 إجمالي االمدادات

  
38.7 38.7 40.2 37.7 36.5 دول أوبك **      
60.1 57.7 .456        أوبك جل خارود  56.4 58.2 
98.8 96.4 96.6 95.9 992.  العالم    

      
 (مليون برميل / يوم) التغير    
     

0.0 )1.5(  2.5 1.2 )0.8(  دول أوبك **        
2.4 1.3 )1.8(  1.8 2.1 دول خارج أوبك      
2.4 )0.2(  العالم    1.3 3.0 0.7 

       
 (%)ير التغ    
     

0.0 )6.3(  6.6 33.  )12.(  دول أوبك **        
24.  2.3 )3.1(  وبك      دول خارج أ  3.9 3.2 

2.5 )0.2(  العالم    1.4 3.2 0.7 
. تقديرية تبيانا  * 

ع��ادت  2016، وف��ي تمو�/يولي��و م��رة أخ��رىاندوني�يا إلى عضوية منظم��ة أوب��ك  عادت 2016كانون الثاني / يناير  في **
ً بون ل���اا ف��ي  عض��ويتهات�مي��د دوني���يا ان �لب��ت 2017هر ك��انون الث��اني ين��اير وف��ي ��� ،نض��� إل��ى أوب��ك م��رة أخ��رىلت أيض��ا

/ يوني��و  انض��مت �يني��ا االس��توا�ية إل��ى عض��وية المنظم��ة، وف��ي ��ي��ران 2017و / يوني�� ، وف��ي ��ي��رانالمنظمة مرة أخرى
انضمت الكونغو إلـى عضويـة منظمة أوبك. 2018

 

   مالحظات:
 .  قام بين قوسين تعني سالباراأل
 ر:دامصال
 االدارة االقتصادية.ـ  طار العربية المصدرة للبترولقة األممنظـ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  رير الشهري  لمنظمة أوبك.مختلفة من التقـداد ـ أع
   



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

30
4 

 

  )1-1الشكل (
  2018 – 2014إمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبيعي، 

  يوم)/(مليون برميل
  

  

  

  

  

  ) .1- 1الجدول ( المصدر:

 الثانيلربع اد شه، على مستوى الربع السنوي اإلمدادات طوربت قيتعل اميفو

ً ارتفاع 2018من عام  ً  ا  برميل/ يوم ألف 400بحوالي  اإلمدادات العالمية يف طفيفا

قبل أن  ،مليون برميل/ يوم 97.9لتصل إلى حوالي عام المن  األولمقارنة بالربع 

 العام بع الثانى منبالررنة قام الثالث عبلربرميل/ يوم خالل ا مليون 1.7بواقع  زفتق

 اعهالنفط العالمية ارتفثم واصلت إمدادات ا، مليون برميل/ يوم 99.6 ونحلتصل إلى 

مليون برميل/يوم خالل  100.3 مستوى لتصل إلى ومي/رميلب ألف 700 بنحوو

  .)2 – 1(كل ، كما يوضح الشالرابع من العامالربع 

  

  

  

  

  
5 

 

  )2 – 1الشكل (
  2018عي، الطبي غازفط وسوائل المدادات العالم من النإلة سنويال عبالر تارالتطو

  (مليون برميل/يوم)

  

  

  

  

  

  

  أعداد مختلفة. –الدول المصدرة للبترول (أوبك) التقرير الشهري لمنظمة  :المصدر

  أوبك دولإمدادات  1- 1

أوبك  دولوسوائل الغاز الطبيعي) ل اإلمدادات النفطية (نفط خام استقرت

 ،يل/يومن برموليم 38.7 بق وهوتها للعام السامستويا عند نفس 2018 عام لخال

% 40.1من دات النفطية العالمية لي اإلمداك من إجماأوب دولحصة  لتنخفض بذلك

  ). 1-1الجدول ( كما يوضح، 2018% عام 39.2إلى حوالي  2017عام 

 طالنف نمأوبك فيه امدادات  انخفضتذي اللوقت ا فيأنه ، والجدير بالذكر

 32.4لتصل إلى حوالي  2017م عال/يوم خالل مليون برمي 32.5حوالي الخام من 

ارتفعت إمدادات دول أوبك من سوائل الغاز  ،2018عام ليون برميل/يوم خالل م

 2017عام يل/يوم رممليون ب 6.2من بشكل طفيف الطبيعي والنفوط غير التقليدية 

  . 2018عام يوم /لمليون برمي 6.3إلى 

 ينل الربعخالز الطبيعي لغاوسوائل النفط وبك من ادات أإمدا استقرتد قو

 ال أنها شهدتإ ،ومي/رميلب مليون 38.1مستوى عند 2018من العام  نيثاالاألول و

 الثاني رنة مع الربعالربع الثالث بالمقال خال ومي/رميلألف ب 900بمقدار اارتفاع
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  )1-1الشكل (
  2018 – 2014إمدادات العالم من النفط وسوائل الغاز الطبيعي، 

  يوم)/(مليون برميل
  

  

  

  

  

  ) .1- 1الجدول ( المصدر:

 الثانيلربع اد شه، على مستوى الربع السنوي اإلمدادات طوربت قيتعل اميفو
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 اعهالنفط العالمية ارتفثم واصلت إمدادات ا، مليون برميل/ يوم 99.6 ونحلتصل إلى 

مليون برميل/يوم خالل  100.3 مستوى لتصل إلى ومي/رميلب ألف 700 بنحوو

  .)2 – 1(كل ، كما يوضح الشالرابع من العامالربع 

  

  

  

  

  
5 

 

  )2 – 1الشكل (
  2018عي، الطبي غازفط وسوائل المدادات العالم من النإلة سنويال عبالر تارالتطو

  (مليون برميل/يوم)

  

  

  

  

  

  

  أعداد مختلفة. –الدول المصدرة للبترول (أوبك) التقرير الشهري لمنظمة  :المصدر
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% 40.1من دات النفطية العالمية لي اإلمداك من إجماأوب دولحصة  لتنخفض بذلك

  ). 1-1الجدول ( كما يوضح، 2018% عام 39.2إلى حوالي  2017عام 

 طالنف نمأوبك فيه امدادات  انخفضتذي اللوقت ا فيأنه ، والجدير بالذكر

 32.4لتصل إلى حوالي  2017م عال/يوم خالل مليون برمي 32.5حوالي الخام من 

ارتفعت إمدادات دول أوبك من سوائل الغاز  ،2018عام ليون برميل/يوم خالل م

 2017عام يل/يوم رممليون ب 6.2من بشكل طفيف الطبيعي والنفوط غير التقليدية 

  . 2018عام يوم /لمليون برمي 6.3إلى 

 ينل الربعخالز الطبيعي لغاوسوائل النفط وبك من ادات أإمدا استقرتد قو

 ال أنها شهدتإ ،ومي/رميلب مليون 38.1مستوى عند 2018من العام  نيثاالاألول و

 الثاني رنة مع الربعالربع الثالث بالمقال خال ومي/رميلألف ب 900بمقدار اارتفاع
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 ا ن خارجهالنفط مبعض منتجي  عه دول أوبك مة لإلتفاق الذي توصلت إلينتيج

إلى  1فض اإلنتاجتفاق خزام بإخفض نسبة اإللتبشأن  2018و ونيفي شهر ي +) ك(أوب

خالل الربع الرابع من  ومي/رميلألف ب 100بواقع  ثم واصلت ارتفاعها ،100%

  . ومي/رميلمليون ب 39.1لتصل إلى العام 

توازن السوق  على اظبغية الحف مكثفة جهوداً منظمة أوبك  لتبذهذا وقد 

من باحتياجاتها  هادتزويثب لعن كسوق تلك الة اقبمر اررمست، مع الميةالنفطية العا

  .النفطية مداداتاإل

منها،  2018اجتماعات خالل عام عدة ت منظمة أوبك عقد، الشأنفي هذا و

 دقو المنظمة،من خارج للنفط جة منتمع الدول ال يناجتماعوعاديين،  اجتماعين

بر في ن أكازوتقيق حت ىتؤدي إلأن ا هاالجراءات التي من شأنيد من دعالاتخذت 

   تلك االجتماعات:، وفي أدناه بعض التفاصيل حول سوقال

 الع���ادي         عق���دت منظم���ة ال���دول المص���درة للبت���رول (أوب���ك) اجتماعه���ا ال���وزاري 

 مةلعاص��، بمق��ر المنظم��ة، با2018شهر يونيو ، في الثاني والعشرين من 174رقم 

باتف��اق خف��ض زام االلت�� نس��بةخف��ض ل��دول األعض��اء النمساوية، فيينا. وق��د ق��ررت ا

% بداي��ة م��ن ش��هر يولي��و 100 ، إل��ىالت��ي وص��لت إل��ى مس��تويات مرتفع��ة، اإلنت��اج

2018 .  

 الراب��ع لل��دول جتماع الوزاري د االقعُ ، 2018يونيو  ين من شهررشلعفي الثالث وا

 . +) (أوب��ك بعض الدول المنتجة لل��نفط م��ن خارجه��ا ظمة أوبك معاألعضاء في من

ً  دون ذك��رب�� لك��نت��م االتف��اق عل��ى زي��ادة اإلنت��اج، ووق��د   لمس��تويات وا���حة أه��دافا

باتف���اق خف���ض اإلنت���اج االلت���زام  نح���وال���دول  س���عيعل���ى التأكي���د كم���ا ت���م . اإلنت���اج

م��ن ي��ة تبقللفت��رة المل��ك وذ ،2018يولي��و  1م��ن  اعتب��اراً ، %100 إجم��اليبمس��تو� 

  . 2018نهاية عام  اق، أي حتىفتالسريان ا

                                                            
، مليون ب/ي 1.2بنحو  هاجإنتاخفض بشأن  2016نوفمبر  03ريخ بتا 171قم ر أوبكل دول الوزاري جتماعاالفي  خذالقرار المت 1

ألف  600و جها بنحي انتاإجمال بخفضمقدمتها روسيا  فيدولة من خارج أوبك  11التزمت خالله  تماشيا مع اتفاق الجزائر والذي
 .2017تنفيذ بدء من شهر يناير ال ب/ي، والذي دخل حيز

7 
 

 الع���ادي         عق���دت منظم���ة ال���دول المص���درة للبت���رول (أوب���ك) اجتماعه���ا ال���وزاري 

، بمق���ر المنظم���ة، بالعاص���مة 2018 ديس���مبرم���ن ش���هر  الس���اب�، ف���ي 175رق���م 

� والطل���ب رالع���ب���ين اخ���تالل الت���وازن الح���� االجتم���اع النمس���اوية، فيين���ا. وق���د 

اإلنت��اج بنح��و خف��ض عل��ى  ت��م اإلتف��اق ، وعلي��ه2019 ماف��ي ع�� ي عل��ى ال��نفطالمالع��

عل��ى  ،المرجع��ي اإلنت��اج م��ن مس��توى %2.5ما يعادل ، وهو برميل/يوم ألف 800

، أش��هر س��تة لفترة أولية مدتهاو 2019أن يتم تفعيل هذا اإلتفاق بدء من شهر يناير 

 .2019 ف��ي ش��هر أبري��ل قااإلتف��ه��ذا م��� مراجع��ة و ،2019ي��و يونأي حت��ى ش��هر 

بش���ن ر دول��ة قط�� ع��نم��ن جان��ب أخ��ر أح��يط االجتم��اع علم��اً ب��اإلعالن الص��ادر و

  .2019بداية عام باراً من ، أعتكعزمها اإلنسحاب من منظمة أوب

نظم��ة للدول األعضاء ف��ي م الخامسُعقد االجتماع الوزاري وعقب هذا االجتماع، 

 ف��اق عل��ىتت��م االو. +) (أوب��ك ه��اجفط م��ن خارول المنتج��ة لل��نال��د بع��ض أوب��ك م���

 ،برمي��ل/يوم أل��ف 400خفض الدول المنتجة للنفط من خارج أوب��ك إلنتاجه��ا بنح��و 

س��ريان بالتزامن م��� وسيتم ذلك  ،ها المرجعي% من مستوى إنتاج2وهو ما يعادل 

ي لإجم��اب��ذلك ، ليص��ل  2019ب��دء م��ن ش��هر ين��اير  ول أوب��كج دض إنت��اتف��اق خف��إ

  . مليون برميل/يوم 1.2+) إلى  بكدول (أوعلى خفضه من قبل  تفقالماإلنتاج 

 خارج أوبك دولدادات مإ  2- 1

 ن خارج منظمة أوبكالمنتجة م دوللغ إجمالي اإلمدادات النفطية لمجموعة الب

     مليون 2.4لي واح عبارتفا، يوم /مليون برميل 60.1 نحو 2018خالل عام 

  ).1-1(ل دوما يتضح من الجك، 2017عام ب مقارنة %4.2ة بأي بنس برميل/ يوم

منتجة للنفط من خارج منظمة أوبك بإتفاق  لدو عشرام التز وبالرغم من   

 خالل عامانتاج دول المجموعة االرتفاع  واصل، 2018خالل عام  خفض اإلنتاج

 سريان فترة ي الفترة التي تمثلهو 2018م عا ل مناألو النصف وخالل 2017

األزمة  آبان 2008لى منذ عام وللمرة األ 2016عام خالل  فاضهانخ بعد، قتفااإل

  . الميةلعالمالية ا
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 ا ن خارجهالنفط مبعض منتجي  عه دول أوبك مة لإلتفاق الذي توصلت إلينتيج

إلى  1فض اإلنتاجتفاق خزام بإخفض نسبة اإللتبشأن  2018و ونيفي شهر ي +) ك(أوب

خالل الربع الرابع من  ومي/رميلألف ب 100بواقع  ثم واصلت ارتفاعها ،100%

  . ومي/رميلمليون ب 39.1لتصل إلى العام 

توازن السوق  على اظبغية الحف مكثفة جهوداً منظمة أوبك  لتبذهذا وقد 

من باحتياجاتها  هادتزويثب لعن كسوق تلك الة اقبمر اررمست، مع الميةالنفطية العا

  .النفطية مداداتاإل

منها،  2018اجتماعات خالل عام عدة ت منظمة أوبك عقد، الشأنفي هذا و

 دقو المنظمة،من خارج للنفط جة منتمع الدول ال يناجتماعوعاديين،  اجتماعين

بر في ن أكازوتقيق حت ىتؤدي إلأن ا هاالجراءات التي من شأنيد من دعالاتخذت 

   تلك االجتماعات:، وفي أدناه بعض التفاصيل حول سوقال

 الع���ادي         عق���دت منظم���ة ال���دول المص���درة للبت���رول (أوب���ك) اجتماعه���ا ال���وزاري 

 مةلعاص��، بمق��ر المنظم��ة، با2018شهر يونيو ، في الثاني والعشرين من 174رقم 

باتف��اق خف��ض زام االلت�� نس��بةخف��ض ل��دول األعض��اء النمساوية، فيينا. وق��د ق��ررت ا

% بداي��ة م��ن ش��هر يولي��و 100 ، إل��ىالت��ي وص��لت إل��ى مس��تويات مرتفع��ة، اإلنت��اج

2018 .  

 الراب��ع لل��دول جتماع الوزاري د االقعُ ، 2018يونيو  ين من شهررشلعفي الثالث وا

 . +) (أوب��ك بعض الدول المنتجة لل��نفط م��ن خارجه��ا ظمة أوبك معاألعضاء في من

ً  دون ذك��رب�� لك��نت��م االتف��اق عل��ى زي��ادة اإلنت��اج، ووق��د   لمس��تويات وا���حة أه��دافا

باتف���اق خف���ض اإلنت���اج االلت���زام  نح���وال���دول  س���عيعل���ى التأكي���د كم���ا ت���م . اإلنت���اج

م��ن ي��ة تبقللفت��رة المل��ك وذ ،2018يولي��و  1م��ن  اعتب��اراً ، %100 إجم��اليبمس��تو� 

  . 2018نهاية عام  اق، أي حتىفتالسريان ا

                                                            
، مليون ب/ي 1.2بنحو  هاجإنتاخفض بشأن  2016نوفمبر  03ريخ بتا 171قم ر أوبكل دول الوزاري جتماعاالفي  خذالقرار المت 1

ألف  600و جها بنحي انتاإجمال بخفضمقدمتها روسيا  فيدولة من خارج أوبك  11التزمت خالله  تماشيا مع اتفاق الجزائر والذي
 .2017تنفيذ بدء من شهر يناير ال ب/ي، والذي دخل حيز
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 الع���ادي         عق���دت منظم���ة ال���دول المص���درة للبت���رول (أوب���ك) اجتماعه���ا ال���وزاري 

، بمق���ر المنظم���ة، بالعاص���مة 2018 ديس���مبرم���ن ش���هر  الس���اب�، ف���ي 175رق���م 

� والطل���ب رالع���ب���ين اخ���تالل الت���وازن الح���� االجتم���اع النمس���اوية، فيين���ا. وق���د 

اإلنت��اج بنح��و خف��ض عل��ى  ت��م اإلتف��اق ، وعلي��ه2019 ماف��ي ع�� ي عل��ى ال��نفطالمالع��

عل��ى  ،المرجع��ي اإلنت��اج م��ن مس��توى %2.5ما يعادل ، وهو برميل/يوم ألف 800

، أش��هر س��تة لفترة أولية مدتهاو 2019أن يتم تفعيل هذا اإلتفاق بدء من شهر يناير 

 .2019 ف��ي ش��هر أبري��ل قااإلتف��ه��ذا م��� مراجع��ة و ،2019ي��و يونأي حت��ى ش��هر 

بش���ن ر دول��ة قط�� ع��نم��ن جان��ب أخ��ر أح��يط االجتم��اع علم��اً ب��اإلعالن الص��ادر و

  .2019بداية عام باراً من ، أعتكعزمها اإلنسحاب من منظمة أوب

نظم��ة للدول األعضاء ف��ي م الخامسُعقد االجتماع الوزاري وعقب هذا االجتماع، 

 ف��اق عل��ىتت��م االو. +) (أوب��ك ه��اجفط م��ن خارول المنتج��ة لل��نال��د بع��ض أوب��ك م���

 ،برمي��ل/يوم أل��ف 400خفض الدول المنتجة للنفط من خارج أوب��ك إلنتاجه��ا بنح��و 

س��ريان بالتزامن م��� وسيتم ذلك  ،ها المرجعي% من مستوى إنتاج2وهو ما يعادل 

ي لإجم��اب��ذلك ، ليص��ل  2019ب��دء م��ن ش��هر ين��اير  ول أوب��كج دض إنت��اتف��اق خف��إ

  . مليون برميل/يوم 1.2+) إلى  بكدول (أوعلى خفضه من قبل  تفقالماإلنتاج 

 خارج أوبك دولدادات مإ  2- 1

 ن خارج منظمة أوبكالمنتجة م دوللغ إجمالي اإلمدادات النفطية لمجموعة الب

     مليون 2.4لي واح عبارتفا، يوم /مليون برميل 60.1 نحو 2018خالل عام 

  ).1-1(ل دوما يتضح من الجك، 2017عام ب مقارنة %4.2ة بأي بنس برميل/ يوم

منتجة للنفط من خارج منظمة أوبك بإتفاق  لدو عشرام التز وبالرغم من   

 خالل عامانتاج دول المجموعة االرتفاع  واصل، 2018خالل عام  خفض اإلنتاج

 سريان فترة ي الفترة التي تمثلهو 2018م عا ل مناألو النصف وخالل 2017

األزمة  آبان 2008لى منذ عام وللمرة األ 2016عام خالل  فاضهانخ بعد، قتفااإل

  . الميةلعالمالية ا
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أمريكا إنتاج  ارتفاعهو  تلك الزيادة منلجزء األعظم مصدر اقد كان و

من النفط على وجه الخصوص، األمريكية دة تحلما ياتواللاموماً، والشمالية ع

 نماإلمدادات النفطية  تارتفع لتقليدية، حيثاالصخرى وسوائل الغاز الطبيعى غير 

      مليون  16.6لتبلغ يل/ يوم برم مليون 2.2بنحو الواليات المتحدة األمريكية 

       ،2017م اعم يوبرميل/ مليون  14.4، بالمقارنة مع 2018عام برميل/ يوم 

ية لمجموعة طفي اإلمدادات النف لزيادةا% من إجمالي 91.7نسبة  االرتفاع ليمثل هذا

 2.4حوالي  والتي بلغت 2018ك خالل عام وبنتجة من خارج منظمة ألما دولال

انتاج الواليات المتحدة األمريكية من  نسياق يذكر أوفي هذا ال برميل/ يوم. مليون

مسجالً  2018 ديسمبرميل/يوم خالل شهر ليون برم 11.7نحو لغ قد بلخام النفط ا

ً لبيانات إدارة معلولك و، وذعام 46من  أعلى مستوى شهري له منذ أكثر ت مافقا

    ية.الطاقة األمريك

  الواليات المتحدة األمريكية من النفط الصخري إنتاج 1- 2- 1

 عامط الصخري خالل من النفمريكية ت المتحدة األإنتاج الواليامعدل  عتفار

 مالعا% مقارنة بمستويات 24.8ة سببن أى ومي/رميلب مليون 1.4بحوالى  2018

  وم.ي/رميلمليون ب 7.3 ليبلغ السابق

شهر  في، 2018فقد استهلت عام  ،نتاجالمعدالت الشهرية لإلتعلق بي فيماو

لتتجاوز دريجي لتا باالرتفاعدأت م ب، ثومبرميل/يمليون  6.5عند مستوى  ،يناير

لتبلغ أعلى مستوياتها  تفاعهاار وواصلت ،مايومليون برميل/يوم في شهر  7مستوى 

ا كم، ديسمبرشهر  فييوم ل/مليون برمي 8.0 وهو االنتاج ل بياناتيجتس ءمنذ بد

  ).3 -  1( ح الشكلوضي
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  )3 -  1( الشكل
  2018 -2014، الواليات المتحدة األمريكية من النفط الصخري إنتاجر تطو

  يل/يوم)برم يون(مل

  األمريكية.الطاقة  لوماتقاعدة بيانات إدارة مع المصدر:

 دولية من فطغير السنوي في اإلمدادات النالتت الدعم )4 -1ويوضح الشكل (

  .2018 -2014ل الفترة نتجة من خارجها خاللما لودأوبك، وال

  )4 -  1الشكل (
     2018 -2014، الغاز الطبيعي وسوائل لنفطم من االتغير السنوي في إمدادات العال

  (مليون برميل / يوم)                                    
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  .)1- 1الجدول ( المصدر:
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أمريكا إنتاج  ارتفاعهو  تلك الزيادة منلجزء األعظم مصدر اقد كان و

من النفط على وجه الخصوص، األمريكية دة تحلما ياتواللاموماً، والشمالية ع

 نماإلمدادات النفطية  تارتفع لتقليدية، حيثاالصخرى وسوائل الغاز الطبيعى غير 

      مليون  16.6لتبلغ يل/ يوم برم مليون 2.2بنحو الواليات المتحدة األمريكية 

       ،2017م اعم يوبرميل/ مليون  14.4، بالمقارنة مع 2018عام برميل/ يوم 

ية لمجموعة طفي اإلمدادات النف لزيادةا% من إجمالي 91.7نسبة  االرتفاع ليمثل هذا

 2.4حوالي  والتي بلغت 2018ك خالل عام وبنتجة من خارج منظمة ألما دولال

انتاج الواليات المتحدة األمريكية من  نسياق يذكر أوفي هذا ال برميل/ يوم. مليون

مسجالً  2018 ديسمبرميل/يوم خالل شهر ليون برم 11.7نحو لغ قد بلخام النفط ا

ً لبيانات إدارة معلولك و، وذعام 46من  أعلى مستوى شهري له منذ أكثر ت مافقا

    ية.الطاقة األمريك

  الواليات المتحدة األمريكية من النفط الصخري إنتاج 1- 2- 1

 عامط الصخري خالل من النفمريكية ت المتحدة األإنتاج الواليامعدل  عتفار

 مالعا% مقارنة بمستويات 24.8ة سببن أى ومي/رميلب مليون 1.4بحوالى  2018

  وم.ي/رميلمليون ب 7.3 ليبلغ السابق

شهر  في، 2018فقد استهلت عام  ،نتاجالمعدالت الشهرية لإلتعلق بي فيماو

لتتجاوز دريجي لتا باالرتفاعدأت م ب، ثومبرميل/يمليون  6.5عند مستوى  ،يناير

لتبلغ أعلى مستوياتها  تفاعهاار وواصلت ،مايومليون برميل/يوم في شهر  7مستوى 

ا كم، ديسمبرشهر  فييوم ل/مليون برمي 8.0 وهو االنتاج ل بياناتيجتس ءمنذ بد

  ).3 -  1( ح الشكلوضي
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  )3 -  1( الشكل
  2018 -2014، الواليات المتحدة األمريكية من النفط الصخري إنتاجر تطو

  يل/يوم)برم يون(مل

  األمريكية.الطاقة  لوماتقاعدة بيانات إدارة مع المصدر:

 دولية من فطغير السنوي في اإلمدادات النالتت الدعم )4 -1ويوضح الشكل (

  .2018 -2014ل الفترة نتجة من خارجها خاللما لودأوبك، وال

  )4 -  1الشكل (
     2018 -2014، الغاز الطبيعي وسوائل لنفطم من االتغير السنوي في إمدادات العال

  (مليون برميل / يوم)                                    
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  .)1- 1الجدول ( المصدر:
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 رج أوبكلنفط من خاا جيين دول أوبك ومنتب اجنتإلاق خفض اتطور اتف

ن خارجها بعض منتجي النفط ممنظمة أوبك و قررت الدول األعضاء في

 اإلنتاج خفض اقتفبا لالعمتمديد ، 2017 نوفمبرمن شهر  الثالثينفي  (أوبك +)

داية ب منراً باعتا، وذلك 2018أي حتى نهاية عام  ،ةإضافي رأشه تسعة لمدة 2النفطي
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 2- 1ول الجد
  إلنتاججديد لخفض اإلتفاق الفقاً لتعديالت اإلنتاج و

( ومل/ يبرمي مليون ) 
 

بداية مستوى اإلنتاج 
2019من شهر يناير   

الكمية المتفق على 
فضهاخ

مستوى اإلنتاج 
*المرجعي

 

 دول أوبك
1.025 )0.032( 0571. الجزائر
.4811  )0.047( 1.528 أنجوال

0.315 )0.010( 0.325 الكونغو
0.508  )0.016( 5240.  اإلكوادور
0.123 )40.00( 0.127 يةتوائاالس غينيا  
0.181 )0.006( 0.187 الجابون
4.512 )0.141( 4.653 العراق
2.724 )0.085( 2.809 الكويت
1.685 )0.053( 81.73  نيجيريا

10.311 )0.322( 10.633  السعودية
3.072 )0.096( 3.168 اإلمارات

خارج أوبكدول 
0.776 )00.02( 0.796 أذربيجان
0.222 )0.005( 0.227 بحرينلا
.1280  )0.003( 0.131 برونوي

1.860 )0.040( 1.900 كازخستان
0.612 )0.015( 0.627 ماليزيا
1.977 )0.040( 2.017 المكسيك
0.970 ).0250( 0.995 ُعمان
11.191 )0.230( 11.421 روسيا

7200.  )0.002( 0.074 السودان
0.129 )0.003( 0.132 انجنوب السود
25.937 )0.812(  أوبكإجمالي  26.749 
17.937 )0.383( 18.320 ارج أوبكإجمالي خ
43.874 )1.195( 45.069 بك +أوي إجمال

  
 .كازخستانأذربيجان، وبإستثناء الكويت، و أوبك +لكل دول  2018شهر أكتوبر ج إنتا مستوى اإلنتاج المرجعي هو* 

 مالحظات:
  .اجخفض اإلنتمن إتفاق  الفنزويإيران ووء كل من ليبيا تم استثنا -
  .2018هو إنتاج شهر سبتمبر أذربيجان ولكويت كال من امستوى اإلنتاج المرجعي ل -
   .2018ر نوفمبر هو مستوى إنتاج شه لكازخستان مستوى اإلنتاج المرجعي -

 :المصدر
  .منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)

  

لمراقب����ة كة الم�����تري����ة وزارلااللجن����ة ر ع����ن ر ص����اد�����ير أ�����د� ت�ري����يا م����ك 

ّ  طال���نفت���اج إن ء م���الي ل���دول (أوب���ك +) من���� ب���دجمس���توى االلت���زا� اإل نأ إل���ى ،أي����ا
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 الطلب العالمي على النفط .2

 ملي���ون 1.5 ردامق���ب، 2018خ���الل ع���ام الطل���ب الع���المي عل���ى ال���نفط  ارتف���ع

ً ا���إنخف ب���لك سجليل، %1.5ي والح بلغنمو  وبمعدل موي/رميلب ة قارن��م% 2 تهنس��ب ا

عل��ى مجموع��ة ال��دول الص��ناعية  حافظ��� وبينم��ا.  الس��اب� ع��املاف��ي المس��جل نظي��ر� ب

دول الع��الم األخ��رى  دت، ش��ه%1.1 وهو 2017عام نفس معدل النمو المسجل خالل 

ام ع��% ف��ي 2اً معدل��ه نم��و � س��جل�حي��، ى ال��نفطلب علوثيرة النمو في الط في اً ؤتباط

تواص���ل  نعل���ى ال���ر�م م��� ،2017% ف���ي ع���ام 2.9م���و بل���غ نقارن���ة بمع���دل م 2018

 االقتص��ادي الع��المي تحس��ن األدا�ال���ي س��اهم ف��ي ي، ه��ا االقتص��ادنمو التس��ار� ف��ي

   لالج��دويو���� و .ال��دول الص��ناعيةيات اقتص��ادالنم��و بمع��دالت  وتج��او� بش��كل ع��ام

عل��ى ال��نفط مقاب��ل ي لمعاالطلب اللسنوية في النمو ا تدالمع )5 - 1( والشكل) 3 - 1(

  . )2018 – 2014(للفترة  يملالنمو في االقتصاد العات العدم
 3- 1الجدول 

  النمو االقتصادي والنمو في الطلب على النفط وفق المجموعات الدولية، 
2014  - 2018  

(%) 
8201*  7201  6201  5201 4201   

 **  اعيةصنالدول ال      
 ي االجمالي        محلال جناتال   2.1 2.3 1.7 2.3 2.4
1.1 1.1 1.1 1.5 )0.9(  نفط        ى اللب علطلا   

 دول العالم االخرى***         
 الناتج المحلي االجمالي           4.7 4.3 4.4 4.7 4.7
        الطلب على النفط    3.2 3.5 2.5 2.9 2.0

 لم  عاي الالإجم      
3.7 3.7 33.  3.4 .63    االجمالي      المحلي  اتجالن   
1.5 02.  نفط        ى اللب علطلا   1.1 2.5 1.8 

بيانات تقديرية. *
ليجمااالي تج المحليخص الناجنوبية، سنغافورة و تايوان فيماتتضمن الدول اآلسيوية حديثة التصنيع وهي هونج كونج، كوريا ال  . **

. ماليمحلي االجالالناتجت النامية فيما يخصاالناشئة واالقتصادواقساألرىألخالعالم ا تتضمن دول ***
 : مالحظة

ـ األرقام بين قوسين تعني سالبا. 
 :المصادر

قتصادية.االدارة االية المصدرة للبترول ــ منظمة األقطار العرب
  لنقد الدولي.دوق انك وصوبأ لمنظمة ريقـرير الشهتلا ة منختلفم ـ أعداد
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(%)  
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ً مدفوع % ع��ام 1.7بلغ معدل���  اً نموسجل االقتصاد الروسي الذي في  تعافيال بتواصل ا

  .2017% عام 1.5 بلغنمو مقابل  2018

 اً اس��تقرار ���االت نمودع��م ش��هدت ق��دف ،في آسيا النامية دوللاوبالنسبة لمجموعة 

حي���� تراج���ع مع���دل نم���و  %،6.5 أي 2017م اع���ل س���جلةتها الممس���تويا نف����عن���د 

، بينم��ا 2018% خ��الل ع��ام 6.6إل��ى  2017% خ��الل ع��ام 6.9 االقتصاد الصيني من

ع��ام % خالل 7.3إلى  2017% خالل عام 6.7من ي ندلهقتصاد اارتفع معدل نمو اال

2018.  

 اريبيومن�ق��ة الك�� أمريك��ا الالتيني��ة دول ف��ي دياالقتص��ام��و نت الشهدت معدالو

 ً اب س��بأل ،2018% خ��الل ع��ام 1.2إل��ى  2017% خ��الل ع��ام 1.3اً م��ن  �فيف��تراجع��ا

 وتواص��لم��ن جه��ة، كم��ا� اقتص��اد األرجنت��ين ونيك��اراجوا ناإل��ى  بشكل رئيسي تعزى

هوري��ة جماقتص��اد الفنزويل��ي و االقتص��اداالن���دار ف��ي عم��� الرك��ود ال��ذي دخ��ل في��� 

البرا�يل��ي ال��ذي  تص��ادقاالي ف��ي تواص��ل التع��افف��ي ح��ين   .خ��رىمن ناحية أ كامينيالدو

ل مع��دكما ارتفع ، 2018عام  اللخ% 1.4إلى  2017% خالل عام 1 ارتفع نموه من

% خ��الل ع��ام 2.2 إل��ى 2017% خ��الل ع��ام 2م��ن ح��والي النمو في اقتصاد المكس��ي� 

2018.  

 م��ن ال افريقي��اوس��� وش��ماألق ش��ردول ال دي ف��يمع��دل النم��و االقتص��ا ف��عتوار

مع���دل النم���و  ارتف���ع، بينم���ا 2018 خ���الل ع���ام %2ل���ى إ 2017% خ���الل ع���ام 1.8

% 3.1إل��ى  2017% ع��ام 2.7ص���را� م��ن ال الدول األفريقي��ة جن��وب االقتصادي في

  .)6 -1الشكل (و )4 -1(الجدول كما يوضح  ،2018عام 

  

  

  

  

  

15 
 

 4- 1 الجدول
  2018 -  2014،  حسب المجموعات الدولية العالم قتصادي فيالنمو االمعدالت 

(%) 
8012*  7012  6201  5201 4201     

2.4 2.3 71.  2.3 2.1  ية الدول الصناع  
2.9 2.2 1.6 92. 2.4  منها: الواليات المتحدة       
1.1 1.7 1.0 1.3 0.4  اليابان                 
.02  2.4 1.9 2.1 1.4           ة اليورو منطق     

4.7 4.7 4.4 4.3 .74  رى : خدول العالم األ   
3.8 6.0 3.3 4.7 3.9  أوروبا          رقوشط دول وس     
2.3 2.1 .40  ).91( 1.1  مجموعة كومنولث الدول المستقلة     
1.7 1.5 )0.2(  )52.( .70  منها : روسيا         
6.5 6.5 6.5 6.8 6.8  ة**    امية اآلسيويل النالدو 
6.6 6.9 6.7 .96 7.3        صين  لمنها : ا     
7.3 6.7 7.1 8.2 7.4      الهند                  
1.2 .31 ).60(  0.3 1.3  دول أمريكا الالتينية والكاريبي   
2.2 2.0 2.9 3.3 2.8  منها: المكسيك         

4.1  1.0 )3.5(  )3.5( 0.5            البرازيل        
2.0 1.8 .25  2.4 2.7  افريقيا   مالوسط وشالشرق اال

13.  2.7 1.4 3.3 .15    وب الصحراء  الدول االفريقية جن 
.73  3.7 3.3 3.4 3.6  العالم   

. تقديرية تبيانا   *
. وافغانستانتضمن باكستانت ال  **

 : مالحظة
 عني سالبا. رقام بين قوسين تاألـ
 :مصدرلا

IMF-World Economic Outlook, October 2018. 
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(%)  
  

  

  

  

  

  

  ) .4 -  1ل (جدوال :المصدر
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 يمك��ن، 2018م عل��ى ال��نفط خ��الل ع��اف��ي الطل��ب الع��المي نمو لوبتتبع معدالت ا

 �ل��كعك��� وق��د ان . مع��دالتتل��ك العل��ى  يالع��الم يداالقتص��ا االنتع��ا�ثير مال�ظ��ة ت���

الت��ي تص��در ش��هرياً ع��ن  2018لع��ام نفط ال�� عل��ىل��ب الع��المي على �ال��ة التوقع��ات للط

ه��ا منظم��ة نبا�تش��را� مس��تقبل الطل��ب، وم ختص��ةالم الم��س��ات العالمي��ة الر�يس��ية

اع ف��تإل��ى توق��ع ار 2018ام ين��اير م��ن ع��ر درة في شهاتها الصاشارت بيانك، التي أأوب

 رفع��تث���  ،ب/ي ي��ونمل 1.5ب���دود  2018ع��ام ل الط خ��ال��نفمي عل��ى ب الع��الالطل��

ادت  أنه���ا ع���إال ،نف���� الع���امم���ن  يوني���وملي���ون ب/ي خ���الل ش���هر  1.7 ىل���توقعاته���ا إ

  .2018عام  نهاية فيمليون ب/ي  1.5إلى خرى مرة أعاتها وقت وخفضت

 طل��بى العل��ى مس��تو الع��المي مع��دالت النم��و االقتص��ادي رتأث�� ،موبش��كل ع��ا

 أي ،2018 ع��امخ��الل  ومي/رمي��لبملي��ون  1.5 بمق��دار ارتف��عي على النفط الذي ملعاال

، �ي���� و����ل إ�م���الي الطل���ب الس���اب�الع���ام الل ا� خ���ة بمس���توارن���% مق1.5ع���دل مب

�ـ��ـدول لاوضح ـما ي��ـ، ك��ومي/رمي��لبون ي��مل 98.8إل��ى  2018لع��ام ى النفط لعلمي العا

  ). 7 - 1( لـالشكو )5 -1(
  

 5- 1الجدول 
  لى النفط، االجمالي والتغير السنوي لعالمي عالب لطا 

2014 -2018  
   م) ويميل/ رب نوملي(  

*2018 2017 2016 2015 2014
  

 العالمي الطلب إجمالي 91.4 93.7 95.4 97.3 98.8
1.5 1.9 .71  ي ) /تغير في الطلب ( م ب لا 1.0 2.3 

1.5 2.0 1.8 2.5 1.1 (%) يرنسبة التغ
. ريةيتقد تاانبي  *

 المصادر:
 ة.صادية االقتدارالل ـ اورتبلة لـ منظمة األقطار العربية المصدر

 دولية .للة الطاقة ار الشهري لوكالتقـريك، و افة من : التقـرير الشهري  لمنظمة أوبد مختلـ أعدا
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  )7 - 1الشكل (
  2018 -2014 ،إجمالي الطلب العالمي على النفط

   (مليون برميل / يوم)                                      
  

 ).5 -  1الجدول ( المصدر:
  

ً قفوو  لدوال وعةمجممستوى الطلب في  ارتفع، الرئيسيةية لمجموعات الدولل ا

مليون  47.9 إلىصل لي ومي/رميلألف ب 500 وبنح 2018اعية خالل عام الصن

، ومي/رميلب مليون بواقع العالم األخرى لدو قيةفي بتواه ع مسارتفبينما  ،ومي/رميلب

  .يل/يومبرمون ليم 50.9 إلى ليصل 2017يات عام بمستو نةمقار

ن إ�م��الي م�� تهاص��حالف وقد أدى ت�ير مستويات الطلب ل�ل مجموعة إلى اخ��ت

% 48.7الص��ناعية م��ن  دولل��احص��ة  ، إذ انخفض���2018ل ع��ام الطلب العالمي خ��ال

بينم��ا ارتفع��� حص��ة بقي��ة دول الع��الم  ،2018ام ع�� ف��ي % 48.5إل��ى   2017في عام 

 والش���ل) 6-1( الج��دولم��ن ح كم��ا يتض�� ،ةرخالل ذات الفت %51.5إلى  %51.3ن م

)1- 8(.   
 6- 1الجدول 

  2018- 2014دولية، لجموعات امي على النفط وفق الماللعلب االط 
( ومن برميل/ ييومل ) 

*2018 2017 2016 2015 2014   

47.9 447.  9.46  46.4 45.7 الدول الصناعية   
50.9 49.9 48.5 47.3 45.7 *  *خرىم االلالعول اد   
98.8 97.3 95.4 3.79  إجمالي العالم     91.4 

. يةديرتق تنابيا   * 
حولةالدول المتنامية وال لدومن ال تضم كل .  ** 

 المصادر:
االدارة االقتصادية.ـلروتبللةالعربية المصدر ـ منظمة األقطار

   ة الدولية .ة الطاقشهري لوكالالتقـريرالوبك،ة أومظلمني ـ أعداد مختلفة من : التقـرير الشهر
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 يمك��ن، 2018م عل��ى ال��نفط خ��الل ع��اف��ي الطل��ب الع��المي نمو لوبتتبع معدالت ا
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 رفع��تث���  ،ب/ي ي��ونمل 1.5ب���دود  2018ع��ام ل الط خ��ال��نفمي عل��ى ب الع��الالطل��

ادت  أنه���ا ع���إال ،نف���� الع���امم���ن  يوني���وملي���ون ب/ي خ���الل ش���هر  1.7 ىل���توقعاته���ا إ

  .2018عام  نهاية فيمليون ب/ي  1.5إلى خرى مرة أعاتها وقت وخفضت
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  ). 7 - 1( لـالشكو )5 -1(
  

 5- 1الجدول 
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2014 -2018  
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1.5 2.0 1.8 2.5 1.1 (%) يرنسبة التغ
. ريةيتقد تاانبي  *
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 ة.صادية االقتدارالل ـ اورتبلة لـ منظمة األقطار العربية المصدر

 دولية .للة الطاقة ار الشهري لوكالتقـريك، و افة من : التقـرير الشهري  لمنظمة أوبد مختلـ أعدا
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  )8 -  1الشكل (
   2018 -2014ة، ات الدوليعق المجمولعالمي على النفط وفب الطلع اتوز

( % )  
  
  

  

  

  

  

  

  . )6 -  1الجدول ( المصدر:

مستويات الطلب على النفط لكل ت التي شهدتها راطوتلن لوفيما يلي بيا

 حدة: على وليةدلت اوعامجموعة من المجم

  يةالصناع لدولا 1- 2

 2018عام خالل  ومي/يلمرب ألف 500 الصناعية بحوالي الدولطلب  ارتفع

وضمن . ومي/رميلمليون ب 47.9ليبلغ  بقساالمقارنة بالعام  %1.1 أي بنسبة

ألف  400ب دول أمريكا الشمالية على النفط بواقع طلع فتار ة المذكورةلمجموعا

 دولطلب ، بينما استقر ل العامالخ موي/رميلب نوملي 25.5 ىلل إليص ومي/رميلب

، في ومي/رميلبمليون  14.3ياته للعام السابق وهي مستو د نفسنعبا الغربية وأور

ليصل  ومي/ليبرمألف  100بـنحو ة الصناعي المحيط الهادي دول طلب ارتفعحين 

  .)9 -1( والشكل )7 -1(الجدول يوضح كما  ،مليون برميل/يوم. 8.1إلى 
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 7- 1الجدول 

  ، صناعيةدول النوي في الطلب على النفط في الالتغير الساالجمالي و
2014-2018  

( يوم /ليمليون برم ) 

*2018 2017 2016 2015 2014   

25.5 25.1 24.7 24.6 .124    ةاليأمريكا الشم   

 أوروبا الغربية     13.5 13.8 14.0 14.3 14.3

  هادي لايط المح   8.1 8.0 8.1 8.1 8.1

7.94  47.4 946.  46.4 745.  إجمالي الدول الصناعية     
0.5 .50  0.5 0.7 )0.4(  في الطلب    يوالتغير السن   
1.1 11.  1.1 1.5 )90.(      (%) التغير ةنسب   

. ةيديرتق تبيانا   * 
  قد ال تتطابق المجاميع نظراً للتقريب. :مالحظة

 المصادر:
ادية.صتقالارةمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول ـ االداـ

  لية .ودلطاقة الا لةالشهري لوكا تقـرير، و الـرير الشهري  لمنظمة أوبكالتقفة من : ـ أعداد مختل

  )9 -  1الشكل (
  2018 – 2014عية، الصنا الدولالنفط في ى علإجمالي الطلب 

  برميل / يوم )يون لم( 
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ) .7 -  1الجدول ( المصدر:

النسبة أهمية ب ي العامل األكثراألمريك ادصقتاالالتطورات في تعتبر و

أكثر من  المتحدةت افي الوالي استهالك النفط يشكلث حي، ميالعالالستهالك النفط 
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ً بمجمل ال، بينما ساهمت العالمي إجمالي االستهالك خمس في إجمالي  ةدزياتقريبا

ً مع  2018الصناعية من النفط خالل عام طلب الدول  نمو لامساهمتها في تماشيا

 المتحدة والياتفي ال يةالمنتجات النفطاستهالك  شهد إجمالي حيث ،ادياالقتص

 ً ارتفع  إذبق، م السابالعا مقارنة 2018برميل/اليوم خالل عام  ألف 450 حوبن ارتفاعا

 برميل/اليوم مليون 20.7إلى حوالي  2017خالل عام  يوملا/برميل مليون 20.3 من

  .2018خالل عام 

في الواليات  يةالمنتجات النفطاستهالك  ليشهد إجما، يعلى أساس فصلو

ً ارتفاع المتحدة  خالل اليومبرميل/ مليون 20.6لغ بلي اليومألف برميل/ 190بنحو  ا

زيادة  يجةتن، من الغازولين كهاإستهالتراجع من  رغمبال، 2018 من عام ولاألالربع 

ثم واصل  ،عيغاز الطبيلاالمسال وسوائل االستهالك في وقود الديزل وغاز البترول 

بع رال لالخ ألف برميل/اليوم  70حو ه بنودصع يةالمنتجات النفطاستهالك  إجمالي

ً بعودة  ،2018 من عام الثاني وواصل ، لينازوالغاستهالك في د ايتزال مدفوعا

بنحو ، قبل أن يتراجع ألف برميل /اليوم  240ل الربع الثالث بحوالي الخ هارتفاع

 من عام الرابعالربع  خالل ومالييل/برم مليون 20.8غ نحو اليوم ليبل/آالف برميل 10

2018. 

ه توياتعند نفس مس االستهالك استقرا الصناعية، روبأو دول يخص وفيما

رو التي بدأت دية في منطقة اليون السياالديوأزمة  نتيجة إستمرار تأثير ،عام السابقلل

با وأوردول على اقتصادات  ،2011بداية عام مع  متفاقوت 2009في نهاية عام 

ارتفاع  ة إلىبدورها باإلضاف التي أدتو ،ومعدالت نموها االقتصادي ناعيةالص

أوروبا  دولطلب  في وضعف النم لىإ م النفطعلى استخدا الضرائب المفروضة

  .يهعل ةالصناعي

على أساس  ،الصناعية على النفط دول أوروباطلب  تطورب وفيما يتعلق  

أوروبا  دولطلب  تراجعى إل تشير تقديرات منظمة أوبك ،2018عام  لفصلي خال

 مقارنة ومي/رميلبألف  490بحدود  2018ام ع منألول خالل الربع ا ةالصناعي

موسم إلى  ذلكيعزى و ،يوم برميل/ مليون 13.9ليبلغ  م السابقاعمن ال رابعلاع بالرب

21 
 

الثاني  شهد الربعبينما  التدفئة، دوي أثر على الطلب على وقوالذالشتاء الدافيء نسبياً 

مع  بالمقارنة ومي/رميلألف ب 240بواقع  المجموعة لودطلب عودة االرتفاع في 

مانيا لالقطاعات الصناعية بأ منالطلب القوي  ةجنتيجاء معظمه والذي  األول،الربع 

 إرتفاعه ةعوالمجم دول طلب وواصل ة المتحدة وتركيا وأسبانيا،وفرنسا والمملك

دعم من ب، ينيوم بالمقارنة مع الربع الثا/ليمبر ألف 540بمقدار ث لثالبع االر لالخ

فوعا دنقل مع اللقوي من قطاوقد كان الطلب ا ،لسياراتفي مبيعات ا بياإليجاالزخم 

لإلعتبارات حالله محل الديزل إغازولين ضمن سياسة لزيادة الطلب على وقود اب

 ل/يومألف برمي 270بحدود  الصناعيةأوروبا  لودطلب تراجع ما لبث أن ثم  ،البيئية

مليون  14.5ليبلغ الثالث لربع انة مع ربالمقا 2018ع من العام بع الرابخالل الر

  يوم.برميل/ 

  النامية لالدو   2 - 2
 ملي���ون بح���واليعل���ى ال���نفط بض���منها الص���ين� (النامي���ة  دولل���اطل���ب تزاي���د 

ملي����ون  45.4 يص����ل إل����ىل قبالس����ا بالع����ام مقارن����ة 2018خ����الل ع����ام  موي/ي����لمرب

م��ن  يص��لهوه��و مس��توى ل��م  لعام السابقرنة مع ا% بالمقا2معدل نمو بأي ، ومي/رميلب

عل��ى الع��المي  ي للطلبالمحرك الرئيسيعد النامية  لدوالوالجدير بالذكر أن طلب  .قبل

لب العالمي عل��ى ال��نفط يادة في الطثلثي الز نحوب الدولالطلب في هذه  ساهمقد نفط، فلا

برمي��ل ف��ي الي��وم  ملي��ون 4.9بنح��و  الدولالطلب في هذه كما ارتفع  ،2018ل عام الخ

ث��ل ة تمالزي��اد وه��ذه ،2014م��ع مس��تواه المس��جل ف��ي ع��ام لمقارن��ة با 2018 خالل عام

 ً   .الفترة تلكالطلب العالمي على النفط خالل  ييادة في إجمالز نحو ثلثي الأيضا

      قياوسط وأفريالشرق األ ةالطلب في منطق استقروضمن هذه المجموعة 

 ،2018عام  لخال ومي/لرميبمليون  12.4 م السابق مسجالً عند نفس مستوياته للعا

مليون  7.2بلغ اليوم لي/برميل ألف 100بنحو بية طلب الدول العر حيث ارتفع

طقة المنفي ع الطلب في باقي الدول األخرى بينما تراج ،2018خالل عام  موي/رميلب

طلب في تفاع راال زىويع .موي/رميلبمليون  5.2بلغ لي يومال/ميلبر فلأ 100بنحو 

ألف  100بنحو  أوابك الدول األعضاء فيستهالك زيادة اإلى الدول العربية 
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  .2018خالل عام 

في الواليات  يةالمنتجات النفطاستهالك  ليشهد إجما، يعلى أساس فصلو

ً ارتفاع المتحدة  خالل اليومبرميل/ مليون 20.6لغ بلي اليومألف برميل/ 190بنحو  ا

زيادة  يجةتن، من الغازولين كهاإستهالتراجع من  رغمبال، 2018 من عام ولاألالربع 
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ه توياتعند نفس مس االستهالك استقرا الصناعية، روبأو دول يخص وفيما
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الثاني  شهد الربعبينما  التدفئة، دوي أثر على الطلب على وقوالذالشتاء الدافيء نسبياً 
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ملي����ون  45.4 يص����ل إل����ىل قبالس����ا بالع����ام مقارن����ة 2018خ����الل ع����ام  موي/ي����لمرب

م��ن  يص��لهوه��و مس��توى ل��م  لعام السابقرنة مع ا% بالمقا2معدل نمو بأي ، ومي/رميلب

عل��ى الع��المي  ي للطلبالمحرك الرئيسيعد النامية  لدوالوالجدير بالذكر أن طلب  .قبل

لب العالمي عل��ى ال��نفط يادة في الطثلثي الز نحوب الدولالطلب في هذه  ساهمقد نفط، فلا
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، أي بنسبة ارتفاع بلغت 2018 ماخالل ع ومي/رميلمليون ب 6.2 غبلاليوم لي/برميل

  .% بالمقارنة مع العام السابق1.6

للنمو لرئيسي المحرك ا الناميةاألسيوية  الدولطلب  من المجموعة، كانوض

 حواليبـ لناميةاآلسيوية ا الدول طلبفع ارت، فلقد على النفطية في طلب الدول النام

بنحو  يساهمل، 2018م اع برميل/يوممليون  26.4إلى  لليص يوميل/برمألف  800

 يتعافوبفضل  .2018عام  هالمحقق% من إجمالي الزيادة في طلب الدول النامية 80

سي رك الرئييعد المحالذي  ،الطلب الصينيذ وحاست دفق القتصادي الصينيالنمو ا

 % من50 نحو ، علىةكورالسوق المذ ييوي وقاطرة التعافي فقتصادي اآلسو االمللن

من الزيادة في  %40حوالي  علىو ،الناميةاآلسيوية  الدولطلب  إجمالي الزيادة في

مستويات عن  ومي/رميلبألف  400دار بمق بارتفاعه، ةعمجتم لناميةا الدولطلب 

  .2018عام  ومي/رميلمليون ب 12.7ليصل إلى  م السابقالعا

، ومي/رميلبمليون  12.3 حوالي ىلإ الصيني الطلب تراجعبعد  يذكر، ماوم

الربع ب مقارنة 2018خالل الربع األول من عام فقط  ومي/رميلب فأل 420 رمقداأي ب

بحوالي ي نالثع ابلراالصيني على النفط خالل الطلب تزايد  السابق، ماالرابع من الع

 190 بمقدارل الربع الثالث الخمرة أخرى خفاض النا عوديل، ومي/لرميبألف  560

 13.1ألف برميل/يوم ليبلغ  420 نحوب مجدداً  ثم يعاود االرتفاع ،ومي/رميلبف لأ

 النفط فيعلى  لبلطا ويعتبر ،2018مليون برميل/يوم خالل الربع الرابع من عام 

ة اعة صنبخاصو ،الصناعةقطاع و ،ل البري والطيرانالنق بخاصةو ،لنقلقطاع ا

       ني على النفط خالل صيالطلب اليادة في زمن أبرز مصادر ال ،ياتماوالبتروكي

   .2018 عام

ساهم ، المحرك اآلخر لنمو االقتصاد اآلسيوي، فقد الهندبالنسبة القتصاد  اأم

 %20حوالي  علىو ،ةالنامياآلسيوية  الدولطلب  دة فيإجمالي الزيا ن% م25 نحوب

 ومي/رميلبألف  200 داربمق فاعهرتباة، مجتمع الناميةا ولالدب من الزيادة في طل

 في حين .2018عام  ومي/رميلمليون ب 4.7إلى  ليصلالسابق  مستويات العامعن 

23 
 

وهو  ومي/برميلمليون  6.5 وىمست عند طفعلى الن أمريكا الالتينية دول طلب استقر

  .العام السابقالمحقق خالل  المستوى

  ةالمتحول الدول 3 - 2

 أل����ف 200 بح���والي 2018ع����ام خ���الل ال���نفط ى المتحول���ة عل���� ال����دول طل���ب ارتف���ع

�ي��� ���هد الطل��ب م��ن مجموع��ة دول  ملي��ون برمي��ل/يوم. 5.6ليص��ل إل��ى  يومبرمي��ل/

ً فاعاإلتحاد السوفيتي السابق ارت ملي��ون  4.8 ليص��ل إل��ى ومي/رميلب ألف 100لي ابحو ا

 أل��ف 100لي ابح��وع��ة وممجدول الب��اقي  ف��يالطلب على ال��نفط  ارتفع امك، ومي/رميلب

 ).8-1( كما يوضح الجدول ومي/رميلمليون ب 0.8 إلى لليص ومي/رميلب
  8- 1الجدول 

  ى خراالجمالي والتغير السنوي في الطلب على النفط في دول العالم األ
  2018- 2014 تحولة)،لنامية والمات اقتصادإلا (

( يوم مليون برميل/ ) 

8201*  7201  6201  5201 4201   
45.4 4.44  ية  مالدول النا    40.5 42.0 43.2 

.27  ة : منها الدول العربي   6.8 7.0 7.0 7.1 
 الدول األعضاء          5.8 6.0 6.0 6.1 6.2
   ة          ربيدول العلا باقي      1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
 ق األوسط وأفريقيا ى في الشردول أخر   5.0 5.0 5.1 5.3 5.2
12.4 12.4 1.12  يا وأفريق طاالوس إجمالي الشرق   11.8 12.0 
 النامية  اآلسيويةالدول    22.1 23.5 24.7 25.6 26.4
 منها: الصين      10.5 11.2 11.8 12.3 12.7
4.7 4.5 44.  .14  8.3     الهند                 
 خرى            الدول األ        7.8 8.2 8.5 8.7 8.9
6.5 6.5 6.5 6.6 .66  يكا الالتينية دول أمر   
3.1 .13  منها: البرازيل      3.1 3.2 3.1 
3.4 3.4 .43  الدول األخرى                    3.5 3.4 
  ةلمتحوال الدول    5.3 5.3 5.3 5.4 5.6
4.8 .74  تي السابق  حاد السوفيا: االتمنه     4.6 4.6 4.6 
 ية والمتحولة امالدول الن بلي طلجماإ   45.7 47.3 48.5 49.9 50.9
1.0 4.1  1.2 .61  مقدار التغير السنوي     1.4 
2.0 92.  2.5 3.5 3.2     (%) التغير ةنسب   

. تقديرية تبيانا   *
 :درالمصا

ارة االقتصادية.االدترول ـرة للبالمصداألقطار العربية ظمةمن ـ
أوبك.لمنظمةلشهريالتقـريرعداد مختلفة من اـ أ

 



الفصل األول

49
22 

 

، أي بنسبة ارتفاع بلغت 2018 ماخالل ع ومي/رميلمليون ب 6.2 غبلاليوم لي/برميل

  .% بالمقارنة مع العام السابق1.6

للنمو لرئيسي المحرك ا الناميةاألسيوية  الدولطلب  من المجموعة، كانوض

 حواليبـ لناميةاآلسيوية ا الدول طلبفع ارت، فلقد على النفطية في طلب الدول النام

بنحو  يساهمل، 2018م اع برميل/يوممليون  26.4إلى  لليص يوميل/برمألف  800

 يتعافوبفضل  .2018عام  هالمحقق% من إجمالي الزيادة في طلب الدول النامية 80

سي رك الرئييعد المحالذي  ،الطلب الصينيذ وحاست دفق القتصادي الصينيالنمو ا

 % من50 نحو ، علىةكورالسوق المذ ييوي وقاطرة التعافي فقتصادي اآلسو االمللن

من الزيادة في  %40حوالي  علىو ،الناميةاآلسيوية  الدولطلب  إجمالي الزيادة في

مستويات عن  ومي/رميلبألف  400دار بمق بارتفاعه، ةعمجتم لناميةا الدولطلب 

  .2018عام  ومي/رميلمليون ب 12.7ليصل إلى  م السابقالعا

، ومي/رميلبمليون  12.3 حوالي ىلإ الصيني الطلب تراجعبعد  يذكر، ماوم

الربع ب مقارنة 2018خالل الربع األول من عام فقط  ومي/رميلب فأل 420 رمقداأي ب

بحوالي ي نالثع ابلراالصيني على النفط خالل الطلب تزايد  السابق، ماالرابع من الع

 190 بمقدارل الربع الثالث الخمرة أخرى خفاض النا عوديل، ومي/لرميبألف  560

 13.1ألف برميل/يوم ليبلغ  420 نحوب مجدداً  ثم يعاود االرتفاع ،ومي/رميلبف لأ

 النفط فيعلى  لبلطا ويعتبر ،2018مليون برميل/يوم خالل الربع الرابع من عام 

ة اعة صنبخاصو ،الصناعةقطاع و ،ل البري والطيرانالنق بخاصةو ،لنقلقطاع ا

       ني على النفط خالل صيالطلب اليادة في زمن أبرز مصادر ال ،ياتماوالبتروكي

   .2018 عام

ساهم ، المحرك اآلخر لنمو االقتصاد اآلسيوي، فقد الهندبالنسبة القتصاد  اأم

 %20حوالي  علىو ،ةالنامياآلسيوية  الدولطلب  دة فيإجمالي الزيا ن% م25 نحوب

 ومي/رميلبألف  200 داربمق فاعهرتباة، مجتمع الناميةا ولالدب من الزيادة في طل

 في حين .2018عام  ومي/رميلمليون ب 4.7إلى  ليصلالسابق  مستويات العامعن 

23 
 

وهو  ومي/برميلمليون  6.5 وىمست عند طفعلى الن أمريكا الالتينية دول طلب استقر

  .العام السابقالمحقق خالل  المستوى

  ةالمتحول الدول 3 - 2

 أل����ف 200 بح���والي 2018ع����ام خ���الل ال���نفط ى المتحول���ة عل���� ال����دول طل���ب ارتف���ع

�ي��� ���هد الطل��ب م��ن مجموع��ة دول  ملي��ون برمي��ل/يوم. 5.6ليص��ل إل��ى  يومبرمي��ل/

ً فاعاإلتحاد السوفيتي السابق ارت ملي��ون  4.8 ليص��ل إل��ى ومي/رميلب ألف 100لي ابحو ا

 أل��ف 100لي ابح��وع��ة وممجدول الب��اقي  ف��يالطلب على ال��نفط  ارتفع امك، ومي/رميلب

 ).8-1( كما يوضح الجدول ومي/رميلمليون ب 0.8 إلى لليص ومي/رميلب
  8- 1الجدول 

  ى خراالجمالي والتغير السنوي في الطلب على النفط في دول العالم األ
  2018- 2014 تحولة)،لنامية والمات اقتصادإلا (

( يوم مليون برميل/ ) 

8201*  7201  6201  5201 4201   
45.4 4.44  ية  مالدول النا    40.5 42.0 43.2 

.27  ة : منها الدول العربي   6.8 7.0 7.0 7.1 
 الدول األعضاء          5.8 6.0 6.0 6.1 6.2
   ة          ربيدول العلا باقي      1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
 ق األوسط وأفريقيا ى في الشردول أخر   5.0 5.0 5.1 5.3 5.2
12.4 12.4 1.12  يا وأفريق طاالوس إجمالي الشرق   11.8 12.0 
 النامية  اآلسيويةالدول    22.1 23.5 24.7 25.6 26.4
 منها: الصين      10.5 11.2 11.8 12.3 12.7
4.7 4.5 44.  .14  8.3     الهند                 
 خرى            الدول األ        7.8 8.2 8.5 8.7 8.9
6.5 6.5 6.5 6.6 .66  يكا الالتينية دول أمر   
3.1 .13  منها: البرازيل      3.1 3.2 3.1 
3.4 3.4 .43  الدول األخرى                    3.5 3.4 
  ةلمتحوال الدول    5.3 5.3 5.3 5.4 5.6
4.8 .74  تي السابق  حاد السوفيا: االتمنه     4.6 4.6 4.6 
 ية والمتحولة امالدول الن بلي طلجماإ   45.7 47.3 48.5 49.9 50.9
1.0 4.1  1.2 .61  مقدار التغير السنوي     1.4 
2.0 92.  2.5 3.5 3.2     (%) التغير ةنسب   

. تقديرية تبيانا   *
 :درالمصا

ارة االقتصادية.االدترول ـرة للبالمصداألقطار العربية ظمةمن ـ
أوبك.لمنظمةلشهريالتقـريرعداد مختلفة من اـ أ

 



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

50

24 
 

 عارستجاهات األا .3

  أسعار النفط الخام 1- 3

مستوياتها  أعلىلتصل إلى  ،2018ية خالل عام العالمالنفط أسعار  ارتفعت

ن ضمتذبذباً  سلة خامات أوبكسعر ية لالشهر المعدالت شهدتيث ، ح2015عام منذ 

راً األحد عشر شهل برميل خال دوالر/ 79.4و 65.3ما بين  حواسع تراونطاق 

، 2018خالل شهر ديسمبر برميل  /دوالر 56.9إلى  عتتراج قبل أنن العام ى ماألول

ً بذلك مشكالً دوالر/ برميل  69.8متوسط السنوي للسلة ال بلغو  17.4بحدود  ارتفاعا

م اعمستويات  رنة مع% بالمقا33.2 هنسبت ارتفاعما يعادل أي برميل، دوالر/

2017 .  

ً لألسعار دقراراً نسبيأشهر األولى است عةربت األوشهد  70ال ون حاجز ا

ليبلغ  2018شهر مايو هذا الحاجز خالل  تتخطىل، ثم قفزت األسعار برميللل ادوالر

المعدل  هذا واستقر رميلدوالر/ب 74.1 سلة خامات أوبكلسعر المعدل الشهري 

ً الذي شهد إ 2018هر سبتمبر حتى ش ةبقارتمعند مستويات الشهري   5بنحو  رتفاعا

غ صعوده ليبل وواصل، دوالر/برميل 77.2 غالشهر السابق ليبلللبرميل عن  دوالر

في ، قبل أن يبدأ 2018خالل شهر أكتوبر برميل  /دوالر 79.4أعلى مستوياته عند 

 56.9أي عام لخالل ا مستوى لهإلى أدنى  في نهاية العامصل اض ليفخاالن

  .دوالر/برميل

سلة ر سعمعدل  ارتفعر النفط، فقد المعدالت الفصلية ألسعا نسبة لحركةما بالأ

ما أي دوالر/ برميل،  5.3بواقع  2018م اع خالل الربع األول منأوبك خامات 

 64.7ليصل إلى  ابقعام السبع من الاربالمقارنة مع الربع ال %8.9حوالي يعادل 

وتحقق  ،رميلب دوالر/ 71.9إلى  يخالل الربع الثان صعودهوواصل  دوالر/برميل،

 عندما بلغمن العام  الثالثخالل الربع  وبكلة خامات أفصلي لسعر س لأعلى معد

قبل أن ، 2014من عام  رابعالمستوى له منذ الربع  أعلىوهو ، دوالر/ برميل 74.2

    .2018خالل الربع الرابع من عام  دوالر/ برميل  67.2إلى  جدداً م عجيترا

25 
 

ً ااتس�� 2018ش��هد ع��ا�  ،كرل���سالفة اات بناء على التطورو ف��ي الفروق��ات م��ا  عا

 ح��والي �ل��ى الت��ي و���ل�ع��ا� الل ر س��لة أوب��ك خ��الد األقص��ى واألدن��ى ألس��عاب��ين ال���

تل��ك  � خالل���ل���ي بل���اوالع��ا� الس��اب� فروق��ات  ة م��عبالمقارن�� دوالر/ برمي��ل 22.5

) 10 -1( والش�����ل) 9 -1( ال�����دولويو������ . دوالر/برمي����ل 16.9 ون�����الفروق����ات 

  .)2018 -2014الفترة (خالل  لسعر سلة أوبكالشهري  لالمعد
  

 9- 1الجدول 
  2018- 2014ك، وبأ السعر الفوري لسلة خامات

( ر / برميلدوال ) 

2018  2017  2016 2015  2014    
   ون الثاني/يناير كان    104.7 44.4 26.5 52.4 66.9

3.56  شباط/فبراير      105.4 54.1 28.7 53.4 
.863  ارس  مآذار/    104.2 52.5 34.7 50.3 

 نيسان/أبريل      104.3 57.3 37.9 51.4 68.4
   مايو/أيار    105.4 62.2 43.2 49.2 74.1

3.27  حزيران/يونيو      107.9 60.2 45.8 45.2 
373.  ليو  وتموز/ي    105.6 54.2 42.7 46.9 

 آب/أغسطس      100.8 45.5 43.1 49.6 72.3
7.27  سبتمبر  /أيلول    96.0 44.8 42.9 53.4 

 تشرين األول/أكتوبر      85.1 45.0 47.9 55.5 79.4
.365  الثاني/نوفمبر  تشرين     75.6 40.5 43.2 60.7 

   ديسمبر/ألولن اونكا    59.5 33.6 51.7 62.1 56.9
   

64.7 2.05  الربع األول    104.7 50.3 30.0 
 الربع الثاني    105.9 59.9 42.3 48.6 71.9

2.74  الثالث   ربعال  100.8 48.2 42.9 50.0 
   ربع الرابعال  73.4 39.7 47.6 59.4 67.2

    

69.8 452.  لمعدل السنوي  ا  96.3 49.5 40.8 
 :رداصالم

 دارة االقتصادية.لمصدرة للبترول ـ االااألقطار العربية منظمة  ـ
  بك .ولمنظمة أرير الشهري قـلفة من التـ أعداد مخت

  
  
  
  
  
  
   

  



الفصل األول

51

24 
 

 عارستجاهات األا .3

  أسعار النفط الخام 1- 3
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  )10 -1الشكل (
  2018 -2014ألسعار سلة أوبك،  الشهريالمعدل 

  ل )الر / برمي( دو
  

  

  

  

  

  

  

  

 ).9 -  1الجدول ( در:المص

ر �مل��ة م��ن العوام��� ثيلت��أ نتيج��ةع��اد�، عالمي��ة، ال ال��نفط أسعار تحدد مستوياتو

ت���اين أدت إل��ى ي ت��ال ام��� الرئيس��يةالعو نوم��، متفاوتةة والمتداخلة وباتجاهات المتنوع

   -العام ما يلي: ل خال ما بين االرتفاع واإلنخفاضالنفط  ه أسعارإتجا

 مري���يألا���ع� ال��دوالر على ال��نفط، والعالمي ارتفاع الطلب  التوقعات بشأن 

إلى أدنى مستويات� منذ شهر ديس��م�ر  2018الذي انخفض في نهاية شهر يناير 

الجيوسياس���ية، وإنخف����اض  توالت����وترا ،م����الت رئيس���يةم�اب���� س���لة ع 2014

فط الخ��ام األمري���ي الت��ي ال��نات ���ة مخزون��ونات النفطية العالمي��ة، وبخاالمخز

دوراً ا ك��ان له�� يت��وال، 2015ف�راي��ر  ترا�ع� إلى أدنى مس��تو� له��ا من��ذ ش��هر

ً رئيسي   .2018الربع األول من عام األسعار خالل في ارتفاع  ا

 ي ر ق��و� ال��دوالر األمري���يالنفط الذي خف� م��ن ت��أث ي علىلعالمارتفاع الطلب ا

الت���وترات ت����اعد و ،األمري�ي���ة ح���د�لمتف���ي الوالي���ات ا وارتف���اع إنت���ا� ال���نفط

ً كان لها الجيوسياسية،  م��ن  ال���انيالرب��ع الل سعار خألافي ارتفاع  دوراً رئيسيا

  .2018عام 

27 
 

  أ� نق��� تزاي��د المخ��او� بالت��ي ص��ا�بها  وترات الجيوسياس��يةت��الت���اعد���

األمريكي��ة  االقت���ادية اتغوطال���م��ع اقت��را� دخ��ول  إمدادات ال��نف� العالمي��ة

 ،2018ف��ي الراب��ع م��ن ش��هر ن��وفمبر  اإليران��ي �ي��ز التنفي��ذ ق��ةطاال عل��ى قط��اع

مخزون��ات ال��نف�  انخف��ا�إل��ى �ان���  ويال،ت��ا� فن��زنإوالترا���ع المس��تمر ف��ي 

دوراً ك��ا� له��ا  ،2015ر ذ ش��هر فبراي��إلى أدنى مس��توى له��ا من�� ام األمريكيةخال

 ً  .2018عام من  الثالثالربع الل األسعار خفي ارتفاع  رئيسيا

 وتوقع��ات إنخف��ا� نم��و  ،إم��دادات ال��نف� العالمي��ة �ي��ادةاو� ب���أ� مخ��ال تزاي��د

يان��ات االقت���اد الع��المي بخاص��ة ف��ي و���ع� بال��نف�،  ىالطل��� الع��المي عل��

ر األمريك��ي، و���ع� ف���الً ع��ن ق��وة ال��دوال ،نطق��ة الي��ورو وال���ين والهن��دم

ً وراً رئدك��ا� له��ا  ،وام� التكري��ر��� الرب��ع األس��عار خ��الل  انخف��ا�ف��ي  يس��يا

                  .2018ع من عام ابالر

لت إلي��ه دول ذي توص��نت��ا� ال��إلاتف��اق خف��ض اقرار تمدي��د  تزامناً مع يأتي ذلك 

 ،2018 ع��ام�ت��ى نهاي��ة  أوب��ك ��( ل��نف� م��ن خار�ه��اا يتجمن بعضمنظمة أوبك مع 

ف��ي االلت��زام  الملح��و�التحس��ن  عم�� ،2018ع��ام ش��هر يوني��و والذي تم تعديله في نهاية 

  .كما تمت اإلشارة إلى ذلك فاقالتبهذا ا

 اتس��اع ف��يتمثل��ت  تط��ورات ف��ي نم��� فروق��ات األس��عار، 2018كم��ا ش��هد ع��ام   

ت���ي والثقيل���ة عالي���ة بريكفيف���ة منخف����ة المحت���وى الوط الخالنف���أس���عار  ب���ين فروق���اتال

 ص��ل، وس��بيل المث��ال فعل��ى. الع��ام الس��ابقبالمقارنة م��ع خالل العام توى الكبريتي المح

وس��عر نف��� دب��ي  (األعل��ى ���ودة مم��ثالً للنف��وط الخفيف��ة� نف��� برن��تعر الف��رق ب��ين س��

 1ن���ة م���ع بالمقار 2018ع���ام  برمي���ل خ���اللدوالر/ 1.5 إل���ىل���ة� يق(مم���ثالً للنف���وط الث

 برن��ت ع��ن س��عر نف���س��عر س��لة أوب��ك يق��ل فى ���ين العام السابق.  اللخر/برميل دوال

  .خالل العامميل بردوالر/ 1.1بواقع 

وبدر���ة كبي��رة  ي م���هد فروق��ات األس��عارورات ف��لتط��ك ان أ� تع��زى تل��مك��وي  

 اعاالرتف��، م��ع لمي��ةة ف��ي الس��وق العاالخفيف�� طوالمع��رو� م��ن النف�� ارتفاعتواصل لى إ
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  )10 -1الشكل (
  2018 -2014ألسعار سلة أوبك،  الشهريالمعدل 

  ل )الر / برمي( دو
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  .كما تمت اإلشارة إلى ذلك فاقالتبهذا ا

 اتس��اع ف��يتمثل��ت  تط��ورات ف��ي نم��� فروق��ات األس��عار، 2018كم��ا ش��هد ع��ام   
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أس��عار النف��و�  ارتفع��ت ���ذا وق��� .2018خ��الل ع��ام ام ال��ذي ���ه�ت� أس��عار ال��نفط الخ��

ً ارتفا دب��يف��ط ن حق��ق س��عرحي��� ، 2018ع��ام ����  م الر�يس��ية ���ي الع��المالخ��ا  بنح��و ع��ا

ً ط برن����ت وحق����ق س����عر نف����دوالر/برمي����ل خ����الل الع����ام  16.2  16.7بنح����و  ارتفاع����ا

ً ارتفاخام غرب تكساس  ما حقق سعررميل، كب/دوالر   . دوالر/برميل 14بنحو  عا

الر�يس��ية العالمي��ة بر أح� نف��و� ا����ارة تيع غرب تكساس، الذيخام  أنر، يذك

م��ن  2007ومن��ذ ع��ام  أخذ يع��اني، خفضلكبريتي المنا لخفيفة والمحتوىوعية اذات الن

 ،رىلمي��ة األخ��اواق العس��زل ع��ن األخا���ة وأن��� نف��ط م�ل��ق منع��مح���دات لوجس��تية، 

 عالمي��ة. تقلي���ياً، كان��تال ل��ي� ل��� عالق��ة ب�ساس��يات الس��وق لوتحرك��ت أس��عار� ب���ك

 تمي��ل���ي النوعي��ة ابهان غ��رب تكس��اس ونف��ط برن��ت المت���ط الفروق��ات ب��ين أس��عار نف��

 6 لتبل��� 2018���ي ع��ام ق��� اتس��عت الفروق��ات  أن تل���، إال س��استك ص��الح نف��ط غ��ربل

  صالح نفط برنت.ل رميل خالل العام السابقالر/ بدو 3.3 عمة ل بالمقارندوالر/برمي

ي ���ي الوق��ت ال��ذ، نفط األمريك��يالف��ا�ض ���ي إنت��ا� ال��ع ف��اارتويعزى ذل��� إل��� 

أوب���  دولين ف��ض ا�نت��ا� ب��خ م كبي��ر م��ن اتف��اقن��ت ب���عأس��عار خ��ام بر�ي���  ح�ي��ت

ال�ل���  وق��وة، 2017التنفي��ذ ���ي ب�اي��ة ع��ام الذي دخل حيز  النفط من خارجهاومنتجي 

���ي لق��وي و االنم��توا���ل و ات ال��نفط العالمي��ةمخزون��انخف��ا� ، وال��نفط عل���ع��المي ال

  .2018خالل عام  مياالقتصاد العال

) 11 - 1() وال���كل 10 - 1(ل لج���وم��ن األس��عار ر �روق��ات اويت���ح ت���و

ا����ارة الر�يس��ية ���ي  نف��و�والمع���الت الس��نوية لس��عر س��لة خام��ات أوب��� ين يب�� ال��ذي

  .2018 -2014) للفترة دبيخام و ،برنتخام و ،كي الخفيفاألمري مالعالم (الخا
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 10- 1 دولالج
  ساسبرنت وغرب تكخام لة خامات أوبك ور الفورية لسمتوسط األسعا

  2018- 2014لعربية، اض الخامات عوب
( برميل /الرود(  

2018التغير في عام  8201  2017 2016 2015 2014  الخامات
17.4 69.8 452.  سلة أوبك منها :    96.3 49.5 40.8 
17.0 1.27  راء الجزائر  صح خليط  99.6 52.8 44.2 54.2 
   لعربي الخفيفا  97.1 49.9 40.9 52.7 70.3 17.6
17.0 1.97  ي  راتماالابان ورم  99.3 53.9 44.8 54.9 
 خام الكويت    95.2 48.2 39.2 51.7 68.7 17.0
 سدرة الليبي  ال  98.4 51.4 42.6 52.9 69.5 16.6
 البحري القطري    96.3 50.7 41.4 52.9 69.2 16.3
6.51  68.4 51.9 39.4 47.9 94.4  قي  البصرة العرا
 :   خامات اخرى    

16.2 9.46  53.2 41.3 51.0 96.6   بيد
16.7 70.9 54.2 43.7 52.4 99.0  برنت  
14.0 4.96  50.9 43.2 48.7 93.2  ساس  غرب تكماخ

 :المصادر
ية.ـ االدارة االقتصادرولاألقطار العربية المصدرة للبتـ منظمة

أوبك .ر الشهري  لمنظمةة من التقـريـ أعداد مختلف

)11 -1كل (الش  
م دبي لسعر سلة خامات أوبك والخام األمريكي وخام برنت وخا ةيسنوال تدالالمع

  رميل )ر / بالود، ( 2018-2014للفترة 
  
  

  

  

  

 ) .10 -  1الجدول ( المصدر:

يات وخالل العام عل��� مس��تنمط حركة فروقاتها ر ووانعكس التطور في األسعا

لك� حي��� مس��الت ذات لكم الت��ي س��بشكل عاية امات العربلفورية لمختلف الخاألسعار ا

ً  تشهد    فاوتة. وبدرجات مت م السابقخالل العام بالمقارنة مع العا ارتفاعا
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 10- 1 دولالج
  ساسبرنت وغرب تكخام لة خامات أوبك ور الفورية لسمتوسط األسعا

  2018- 2014لعربية، اض الخامات عوب
( برميل /الرود(  

2018التغير في عام  8201  2017 2016 2015 2014  الخامات
17.4 69.8 452.  سلة أوبك منها :    96.3 49.5 40.8 
17.0 1.27  راء الجزائر  صح خليط  99.6 52.8 44.2 54.2 
   لعربي الخفيفا  97.1 49.9 40.9 52.7 70.3 17.6
17.0 1.97  ي  راتماالابان ورم  99.3 53.9 44.8 54.9 
 خام الكويت    95.2 48.2 39.2 51.7 68.7 17.0
 سدرة الليبي  ال  98.4 51.4 42.6 52.9 69.5 16.6
 البحري القطري    96.3 50.7 41.4 52.9 69.2 16.3
6.51  68.4 51.9 39.4 47.9 94.4  قي  البصرة العرا
 :   خامات اخرى    

16.2 9.46  53.2 41.3 51.0 96.6   بيد
16.7 70.9 54.2 43.7 52.4 99.0  برنت  
14.0 4.96  50.9 43.2 48.7 93.2  ساس  غرب تكماخ

 :المصادر
ية.ـ االدارة االقتصادرولاألقطار العربية المصدرة للبتـ منظمة

أوبك .ر الشهري  لمنظمةة من التقـريـ أعداد مختلف

)11 -1كل (الش  
م دبي لسعر سلة خامات أوبك والخام األمريكي وخام برنت وخا ةيسنوال تدالالمع

  رميل )ر / بالود، ( 2018-2014للفترة 
  
  

  

  

  

 ) .10 -  1الجدول ( المصدر:

يات وخالل العام عل��� مس��تنمط حركة فروقاتها ر ووانعكس التطور في األسعا

لك� حي��� مس��الت ذات لكم الت��ي س��بشكل عاية امات العربلفورية لمختلف الخاألسعار ا

ً  تشهد    فاوتة. وبدرجات مت م السابقخالل العام بالمقارنة مع العا ارتفاعا
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 70.3دوالر/برمي��ل ليص��ل إل��ى  17.6بواق��ع  العرب��ي الخفي���خ��ام  ف��عارتفق��د 

 بينم��ا ،ع��ام الس��ابقلمقارنة مع ال% با33.4 ارتفاعأي بنسبة برميل خالل العام، ر/دوال

، وخ��ام ومورب��ان ا�م��اراتي ،الجزا���ري حراءالص�� يطخل�� ا� ك��ال م��نخام�� تارتفع��

، دوالر/برمي��ل 71.2ل��ى ص��ل إتل اه��لك��ل من دوالر/برمي��ل 17واق��ع ب صدير الكويتيالت

 ارتف��اعي بنسبة العام، أ اللخ على التوالي دوالر/برميل 68.7و، دوالر/برميل 71.9

   .عام السابققارنة مع الملبا% على الترتيب 32.9%، 31و، 31.4%

بواق��ع خ��ام الس��درة الليب��ي  ارتف��عد العربي��ة ا�خ��ر�، فق�� م��ا�اخال ا يخ���وفيم��

ي������ل، دوالر/ برم 69.5) ليص������ل إل������ى % 31.4(ة بس������بن، أي والر/برمي������لد 16.6

 68.4 إل��ى ليص��ل) %31.8بنس��بة ( أي ،دوالر/برمي��ل 16.5بواق��ع عراقي البصرة الو

 ، أيي��لبرم/دوالر 16.3بواق��ع لبح��ري القط��ري ا خ��امال ، في حين ارتف��عدوالر/برميل

  وض��ح الج��دولي خ��الل الع��ام. كم��امي��ل دوالر/بر 69.2ل إل��ى ليص��) %30.8ة (بنس��ب

)1-10(.  

 بقيمتها االس��مية وال��ذي بل��� ه أسعار النفط الخامتالذي شهد االرتفاعح أن يتضو

س��ة ب�س��عار مقااللحقيقي��ة ها اف��ي أس��عار تف��اعاالرعن  يزيد برميل /الرود 17.2 اليحو

مخف� النات� المحل��ي ا��م��الي رقم القياسي الذي يمثل الق ا وفبعد تعديله 2000عام 

 %30.9تبل���  برمي��ل أي بنس��بةدوالر/ 12.5 نحوب��� عف��ارتحي��� لص��ناعية اف��ي ال��دول 

  ).11 -1الجدول (كما يوضح  ،2018م عا برميل فيدوالر/ 53 متوسطها إلىليصل 
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  11- 1الجدول 
   2018- 2000 ية،خام اإلسمية والحقيقال النفط ارسعأ

 (دوالر/ برميل)
  السعر الحقيقي 

  2000بأسعار 
  الرقم القياسي*

2000  =100  
  السنة ميسعر اإلسلا

27.6 100.0 27.6 2000 
22.7 101.8 23.1 2001 
23.5 103.3 24.3 2002 
26.9 105.0 28.2 2003 
33.6 107.1 36.0 2004 
46.3 109.4 50.6 2005 
54.6 111.7 61.0 2006 
60.5 114.2 69.1 2007 
81.1 116.4 94.4 2008 
52.0 117.2 61.0 2009 
65.5 118.2 77.4 2010 
89.7 119.8 107.5 2011 
90.2 121.3 109.5 2012 
86.2 122.9 105.9 2013 
77.2 124.7 96.3 2014 
39.2 126.3 49.5 2015 
32.0 127.5 40.8 2016   

540.  .3129  452.  2017 
53.0 6131.  .869 8201**  

 . ها صندوق النقد الدولي كما ينشر الصناعية، لالقياسي يمثل مخفض الناتج المحلي االجمالي في الدو مالرق  * 
. يةتقدير تبيانا   ** 

 :المصدر
 .ار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصاديةقطـ منظمة األ

  

  األسعار الفورية للمنتجات النفطية 2- 3
لمتوس��� الس��نوي لع��ام  ارتف��اعال��نف� الخ��ام ف��ي س��عار ف��ي أ االرتف��اعانع���� 

يس��ية ف��ي رئف��ي كاف��ة األس��واق ال 2018ام ع������ل لف��ة مختة اليطألسعار المنتجات النف

    ونوع المنتج. السوق وبنسب متفاوتة حسب لمالعا

  الممتاز نأسعار الغازولي 1- 2- 3
ام برمي��ل ف��ي ع��دوالر/  85.8 الخل��ي� األمري���يبل� معدل سعر ال���ا�ولي� ف��ي 

ر لس���عت االد� مقارن���ة بمع���15.3 أي بنس���بةدوالر/ برمي���ل،  11.4 بارتف���اع، 2018

 79.1 �ل��� ل الع��ام����مع��دل الس��عر  ص��لو س��و� ال�ح��ر المتوس��ط وفي ،2017ام لع

� بالمقارن��ة م��� 18.8تمث��ل نس��بة بأي  دوالر/برمي��ل، 12.5 بارتف��اعدوالر/برمي��ل، 
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  11- 1الجدول 
   2018- 2000 ية،خام اإلسمية والحقيقال النفط ارسعأ

 (دوالر/ برميل)
  السعر الحقيقي 

  2000بأسعار 
  الرقم القياسي*

2000  =100  
  السنة ميسعر اإلسلا

27.6 100.0 27.6 2000 
22.7 101.8 23.1 2001 
23.5 103.3 24.3 2002 
26.9 105.0 28.2 2003 
33.6 107.1 36.0 2004 
46.3 109.4 50.6 2005 
54.6 111.7 61.0 2006 
60.5 114.2 69.1 2007 
81.1 116.4 94.4 2008 
52.0 117.2 61.0 2009 
65.5 118.2 77.4 2010 
89.7 119.8 107.5 2011 
90.2 121.3 109.5 2012 
86.2 122.9 105.9 2013 
77.2 124.7 96.3 2014 
39.2 126.3 49.5 2015 
32.0 127.5 40.8 2016   

540.  .3129  452.  2017 
53.0 6131.  .869 8201**  

 . ها صندوق النقد الدولي كما ينشر الصناعية، لالقياسي يمثل مخفض الناتج المحلي االجمالي في الدو مالرق  * 
. يةتقدير تبيانا   ** 

 :المصدر
 .ار العربية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصاديةقطـ منظمة األ

  

  األسعار الفورية للمنتجات النفطية 2- 3
لمتوس��� الس��نوي لع��ام  ارتف��اعال��نف� الخ��ام ف��ي س��عار ف��ي أ االرتف��اعانع���� 

يس��ية ف��ي رئف��ي كاف��ة األس��واق ال 2018ام ع������ل لف��ة مختة اليطألسعار المنتجات النف

    ونوع المنتج. السوق وبنسب متفاوتة حسب لمالعا

  الممتاز نأسعار الغازولي 1- 2- 3
ام برمي��ل ف��ي ع��دوالر/  85.8 الخل��ي� األمري���يبل� معدل سعر ال���ا�ولي� ف��ي 

ر لس���عت االد� مقارن���ة بمع���15.3 أي بنس���بةدوالر/ برمي���ل،  11.4 بارتف���اع، 2018

 79.1 �ل��� ل الع��ام����مع��دل الس��عر  ص��لو س��و� ال�ح��ر المتوس��ط وفي ،2017ام لع

� بالمقارن��ة م��� 18.8تمث��ل نس��بة بأي  دوالر/برمي��ل، 12.5 بارتف��اعدوالر/برمي��ل، 
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 87.3مع���دل الس���عر �����ل الع���ام �ل���ى و����ل  س���وق رو����ردامالع���ام الس���اب�. وف���ي 

قارن��ة م��� م% بال16.2 بةنس�� لتمثلتي وادوالر/ برميل،  12.2 بارتفاعدوالر/برميل، 

 79.9مع���دل الس���عر �ل���ى  ، فق���د و����لس���نغافور� وقلس���ا بالنس���بة أم��� .2017ع���ام 

دوالر/ برمي���ل، والت���ي تمث���ل  11.9 ق���در� بارتف���اع، 2018 برمي���ل �����ل ع���امدوالر/

  . 2017عام رنة بأسعار ا% مق17.5حوالي 

ام ����ل ع�� األربع��ة أعلى األسعار م��ن ب��ين األس��واق روتردامسوق ققت حوقد 

الت��ي  المتوس��ط البح��رس��وق وأ�ي��راً  رةسنغافوسوق م ث األمريكية سوقالا ه، تلت2018

   ).12 -1) والشكل (12 - 1دول (الجحققت أدنى األسعار، كما يوضح 

21- 1الجدول   
ة فى االسواق المختلفة،الفورية للمنتجات النفطي عارسلألالمتوسط الشهري   

 2017 -8201  
( رميلبدوالر/ )

وقوديت الز ت الغازيز  الغازولين 
متازلما

    السوق

651. 2017متوسط عام  سنغافورة 68.0 66.3   
مروتردا 75.1 66.4 48.7   

649.  66.9 66.6 لبحر المتوسطا   
47.1 62.3 74.4 الخليج االمريكي
65.2 84.7 79.9 سنغافورة 8201توسط عامم  
62.3 85.9 87.3 روتردام   

.563  85.7 9.17 متوسطللبحر اا    
58.9 81.0 .885 يخليج االمريكال 
57.6 79.3 77.6 سنغافورة 8201الربع األول   
56.0 79.4 2.68 روتردام   
57.3 79.2 74.7 البحر المتوسط   
54.6 74.8 82.4 االمريكيالخليج   
66.1 87.1 84.2 سنغافورة  الربع الثاني 
63.4 88.5 93.7 امدروتر   

.546  88.4 085. البحر المتوسط   
26.5  882.  94.1 االمريكيجالخلي   

70.1 9.38  85.8 سنغافورة  الربع الثالث
67.0 9.88  94.6 روتردام   
67.8 90.0 87.1 البحر المتوسط   
64.6 86.1 92.4 خليج االمريكيلا   
67.2 82.9 72.1 سنغافورة  الربع الرابع
62.9 86.0 78.5 وتردامر   
64.5 85.0 69.5 البحر المتوسط   
60.1 80.3 74.3 ليج االمريكيلخا   

 مصدر:ال
نظمة أوبك.ي لمـ أعداد مختلفة من التقرير الشهر
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21-1الشكل   
   2018-2017أسعار الغازولين الممتاز، 

  ر/ برميل)(دوال
  

  

  

  

  

  

 ) .12-  1( جدولال المصدر:

الرئيس��ية ة ال����ا�ي ال��دولي ب���� ف��زولين ���اللي ال�ه��ائ ����د ��ا�ن��ة الس���رو

سـ��ـو�، الض��رائب الم��فض��ة ف��ي �ل��� الو� األ�ريكي��ة بس��بب لساألقل في ا هيتضح بأن

% ���ن 16.4 ���والي 2018ش��هر �ش��رين األول � �كت��وبر  الضرائب فيذه ه شكلتإذ 

ياب���ا�، % ف���ي ال43% ف���ي ك����دا، و30.8س���بة ال�ه���ائي لل����ازولين ��ا�ن���ة ب� الس����ر

ب����� ال���دول  ف���ي% 60و�ك����ر ����ن ، لماني���اف���ي � %58.9وا، انيبف���ي ����� %51.6و

الل ) ���%62 اي�الي��او، %61.1 ف��ي بري�اني��او%، 61 افرنس���وبي��ة األ���ر� (واأل

  ).13 – 1لشــكل () وا13 - 1فسهـــا، كما يوضــح الجدول (الفتــرة ن
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 87.3مع���دل الس���عر �����ل الع���ام �ل���ى و����ل  س���وق رو����ردامالع���ام الس���اب�. وف���ي 

قارن��ة م��� م% بال16.2 بةنس�� لتمثلتي وادوالر/ برميل،  12.2 بارتفاعدوالر/برميل، 

 79.9مع���دل الس���عر �ل���ى  ، فق���د و����لس���نغافور� وقلس���ا بالنس���بة أم��� .2017ع���ام 

دوالر/ برمي���ل، والت���ي تمث���ل  11.9 ق���در� بارتف���اع، 2018 برمي���ل �����ل ع���امدوالر/

  . 2017عام رنة بأسعار ا% مق17.5حوالي 

ام ����ل ع�� األربع��ة أعلى األسعار م��ن ب��ين األس��واق روتردامسوق ققت حوقد 

الت��ي  المتوس��ط البح��رس��وق وأ�ي��راً  رةسنغافوسوق م ث األمريكية سوقالا ه، تلت2018

   ).12 -1) والشكل (12 - 1دول (الجحققت أدنى األسعار، كما يوضح 

21- 1الجدول   
ة فى االسواق المختلفة،الفورية للمنتجات النفطي عارسلألالمتوسط الشهري   

 2017 -8201  
( رميلبدوالر/ )

وقوديت الز ت الغازيز  الغازولين 
متازلما

    السوق

651. 2017متوسط عام  سنغافورة 68.0 66.3   
مروتردا 75.1 66.4 48.7   

649.  66.9 66.6 لبحر المتوسطا   
47.1 62.3 74.4 الخليج االمريكي
65.2 84.7 79.9 سنغافورة 8201توسط عامم  
62.3 85.9 87.3 روتردام   

.563  85.7 9.17 متوسطللبحر اا    
58.9 81.0 .885 يخليج االمريكال 
57.6 79.3 77.6 سنغافورة 8201الربع األول   
56.0 79.4 2.68 روتردام   
57.3 79.2 74.7 البحر المتوسط   
54.6 74.8 82.4 االمريكيالخليج   
66.1 87.1 84.2 سنغافورة  الربع الثاني 
63.4 88.5 93.7 امدروتر   

.546  88.4 085. البحر المتوسط   
26.5  882.  94.1 االمريكيجالخلي   

70.1 9.38  85.8 سنغافورة  الربع الثالث
67.0 9.88  94.6 روتردام   
67.8 90.0 87.1 البحر المتوسط   
64.6 86.1 92.4 خليج االمريكيلا   
67.2 82.9 72.1 سنغافورة  الربع الرابع
62.9 86.0 78.5 وتردامر   
64.5 85.0 69.5 البحر المتوسط   
60.1 80.3 74.3 ليج االمريكيلخا   

 مصدر:ال
نظمة أوبك.ي لمـ أعداد مختلفة من التقرير الشهر
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21-1الشكل   
   2018-2017أسعار الغازولين الممتاز، 

  ر/ برميل)(دوال
  

  

  

  

  

  

 ) .12-  1( جدولال المصدر:

الرئيس��ية ة ال����ا�ي ال��دولي ب���� ف��زولين ���اللي ال�ه��ائ ����د ��ا�ن��ة الس���رو

سـ��ـو�، الض��رائب الم��فض��ة ف��ي �ل��� الو� األ�ريكي��ة بس��بب لساألقل في ا هيتضح بأن

% ���ن 16.4 ���والي 2018ش��هر �ش��رين األول � �كت��وبر  الضرائب فيذه ه شكلتإذ 

ياب���ا�، % ف���ي ال43% ف���ي ك����دا، و30.8س���بة ال�ه���ائي لل����ازولين ��ا�ن���ة ب� الس����ر

ب����� ال���دول  ف���ي% 60و�ك����ر ����ن ، لماني���اف���ي � %58.9وا، انيبف���ي ����� %51.6و

الل ) ���%62 اي�الي��او، %61.1 ف��ي بري�اني��او%، 61 افرنس���وبي��ة األ���ر� (واأل

  ).13 – 1لشــكل () وا13 - 1فسهـــا، كما يوضــح الجدول (الفتــرة ن
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 13- 1الجدول 
  2018- 2017، ناعيةصال دولبعض اللين في الضريبة من اسعار الغازو نسبة

والر / لترد )  ) 

      2017اكتوبر  2018اكتوبر 
  نسبة

 ةالضريب 
(%)  

  السعر
  ضريبةال  النهائي

  السعر
  قبل 

  ةالضريب 

  نسبة
 الضريبة 

(%)  
 السعر

  الضريبة  لنهائي 
  السعر

  قبل 
  الضريبة 

  أمريكا   0.54  0.12  0.66  18.43  0.63  0.12 0.756  16.40
  كندا   0.61  0.31  0.92  33.88  0.69  0.31 0.996  30.82
  اليابان   0.61  0.59  1.20  49.08  0.80  0.60 1.404  43.02
  أسبانيا   0.63  0.79  1.42  55.58  0.75  0.80 1.546  51.62
  مانياال  0.58  1.03  1.61  63.79  0.72  1.03 1.750  58.91
  فرنسا  0.56  1.04  1.60  65.16  0.70  1.09 1.789  61.04
  ريطانياب  0.53  1.02  1.55  66.06  0.66  1.04 1.699  61.09
  ايطاليا  0.61  1.18  1.79  65.83  0.72  1.18 1.903  62.01
 لمصدر :ا    

 من التقرير الشهري الصادر عن وكالة الطاقة الدولية.اعداد مختلفة 
 

 
)31 - 1(لشكل ا  

                       ،  ازولين في بعض الدول الصناعيةنسبة الضريبة من أسعار الغ
   2018ألول/ أكتوبر ا تشرينشهر 

  دوالر/ لتر)(
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  ) .13 -  1جدول (ال المصدر:
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  أسعار زيت الغاز 2- 2- 3

 بش��كل ع��امالمتوس��� الس��نوي ألس��عار زي��ت الغ��از ارتفاعاً في  2018م عاشهد 

لغ��از س��عار زي��ت اأت مس��توياانت كو بالعام السابق،مقارنة  ي كافة األسواق الرئيسيةف

ينم��ا ب األمريك��ي، الخل��ي�س��وق روت��ردام وكل من س��وق في أسعار الغازولين من  يأدن

 .الع��الم بش��كل ع��ام ف��ي ك��ل األس��واق الرئيس��ية ف��ي زي��ت الوق��ودمن أس��عار  لىأعكانت 

 اللدوالر/برمي��ل خ�� 85.9 بل��� زي��ت الغ��از أس��عار ب��أعلى روت��ردامس��وق  اس��تأ�ر وقد

س��وق ، تلته��ا 2017ع��دل ع��ام ممقارن��ة ب %29.4 بنس���ة ارتف��اعلة كمش�� 2018 ع��ام
س��وق ���م  ،%28.1 ارتف��اعبنس���ة  ي��لدوالر/برم 85.7 ربمع��دل س��ع ال�ح��ر ال��وس��ط

س��وق . وأخي��راً %27.8 ارتف��اعبنس���ة  أي ميلدوالر/بر 84.7بمعدل سعر  سنغافورة
وبنس���ة  2018الل ع��ام ل خ��دوالر/ برمي�� 81بواق��ع  ب��أدنى األس��عار ����مريالخ����� ا�

  لعام السابق. اقارنة بم %30 ارتفاع

  . أسعار زيت الوقود3.2.3
�ميع األسواق، �ي��� و���ل  في 2018عام ل خالسعار زيت الوقود أ ارتفعت

بالمقارن��ة م��ع  %26.4 بارتف��اعدوالر/برمي��ل،  65.2إل��ى  سوق سنغافورةمعدلها في 

 بارتف��اع، لمي��دوالر/بر 63.5ل��ى إ و���ل ال�ح��ر ال��وس��طس��وق ، وف��ي 2017 ع��ام

 س����وقدوالر/برمي����ل ف����ي  62.3الع����ام الس����ابق، وو����ل إل����ى  ارن���ة م����عقم% بال28
 ،ا�مري�������وق ال. أم��ا ف��ي 2017ة مع عام % بالمقارن27.9 قدره عبارتفا، روتردام

        بالمقارن��ة م��ع % 25 بارتف��اعدوالر/برمي��ل خ��الل الع��ام،  58.9الس��عر إل��ى فق��د و���ل 

  العام السابق.

  لنفط الخامان عار شحأس 3- 3
للش����نات بالن���اقالت الك�ي���ر� م���ن الخل���ي� ال���نف� الخ���ام  نار ش����س���عأ وا����لت

 ها المس���لةمس��توياتمقارن��ة ب 2018الل ع��ام خ��انخفاضها غرب العربي إلى الشرق وال

ً �ل��ك ، يأتي بالرغم من تعافي النمو االقتصادي العالمي ،2017م خالل عا لم��ا  انعكاس��ا

ن ارتف��اع ف��ي م�� ةي��األمريك ت المت���د�اي��بخا���ة الوالك وب��عض دول خارج أوبشهدته 
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 13- 1الجدول 
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  أسعار زيت الغاز 2- 2- 3
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�ميع األسواق، �ي��� و���ل  في 2018عام ل خالسعار زيت الوقود أ ارتفعت
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 س����وقدوالر/برمي����ل ف����ي  62.3الع����ام الس����ابق، وو����ل إل����ى  ارن���ة م����عقم% بال28
 ،ا�مري�������وق ال. أم��ا ف��ي 2017ة مع عام % بالمقارن27.9 قدره عبارتفا، روتردام

        بالمقارن��ة م��ع % 25 بارتف��اعدوالر/برمي��ل خ��الل الع��ام،  58.9الس��عر إل��ى فق��د و���ل 

  العام السابق.

  لنفط الخامان عار شحأس 3- 3
للش����نات بالن���اقالت الك�ي���ر� م���ن الخل���ي� ال���نف� الخ���ام  نار ش����س���عأ وا����لت

 ها المس���لةمس��توياتمقارن��ة ب 2018الل ع��ام خ��انخفاضها غرب العربي إلى الشرق وال

ً �ل��ك ، يأتي بالرغم من تعافي النمو االقتصادي العالمي ،2017م خالل عا لم��ا  انعكاس��ا
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إنخف��ا� ت��الي يكي��ة وبالمرردات النفطي��ة ا�وم��ا يعن��ي انخف��ا� لل��وا ،إنتا����ا المحل��ي

� ف��ي حج��م ا�س��طول الع��المي م��ن ف��ائ و���ود الطل��ب عل��ى الن��اقالت ب��الت�امن م���

 قل��ةاأل��� ن 60نح��و  2017ه��ذا ا�س��طول ف��ي ن�اي��ة ع��ام  ج��م، حي��� بل��� حالن��اقالت

إل��ى ف��ى ا�س��اس . ويع��ود �ل��ك ة لل��نفط الخ��ام)قل��ان 500ن���ا اع (م��ن بيون��مختلف��ة ا�

ا���ة خ��الل الن���� الث��اني م��ن ع��ام وبخة ات النفطي��ون��الكبي��ر ف��ي المخ� االنخف��ا�

م��� منتج��ي خف� االنتا� الذ� تو�ل� إلي� دول أوب��ك  ديد اتفاقتمعلى خلفية  2017

ع��ودة ل��ى إض��افة إ 2017بداي��ة ع��ام م���  ال��ذ� دخ��ل حي��� التنفي��ذ ال��نفط م��ن خار����ا

 ي ف��يالاالرتف��اع المت��وب ت����رت أس��واق الن��اقالت بش��كل كبي��ر، حي��� ألسعارل تعاشنالا

� مو���ة م��ن عملي��ات أطل�� فق��د، 2017الن���� الث��اني م��ن ع��ام  من��ذالخام فط ر النسعاأ

         أس���عار  أرتف���اعوق���د س���اعد عل���ى �ل���ك  قالتعل���ى م���تن الن���اال���تخل� م���ن المخ����و� 

   . وقود السفن

للش���حنات بالن���اقالت ال����غيرة أو م خ���اال���نفط ال س���عار ����حنأ وا����ل�بينم���ا 

 ارتفاع���ا البح��ر المتوس��ط ق��ةن منطض��مأل��� ط��ن س��اكن)  85 – 80جم (متوسطة الح

 ب على هذا النوع من الناقالت.بسبب االرتفاع الملحوظ في الطل

لش��حنات ال��نفط المتج���ة م��ن  2018ع��دل س��عر الش��حن خ��الل ع��ام مو���ل وقد 

أل���  280-230بحمول��ة  VLCC رةق (للناقالت الكبي��رشلا إلى العربييج انئ الخلمو

 بانخف��ا� ،WS-aleSc World(3ي (لعالما نقطة على المقياس 57نحو  )طن ساكن

  .2017 عامل% مقارنة بمعدل سعر الشحن 3.4حوالي تمثل  بنسبة، تيننقطمقداره 

ً كمــ��ـا ط��رأ أي���اً انخفاض��  ن لمتج���ة م��ات للش��حناش��حن ال مع��دل أس��عارف��ي  ا

نقط��ة  25 و���ل إل��ى حي��� ،أل��� ط��ن س��اكن) 270-285بي إلى الغرب (عرال الخليج

 أ� بنس���بة ،نق���اط 5مق���داره  وبانخف���ا�، 2018ل ع���ام خ���ال يلمعل���ى المقي���اس الع���ا

  ).14-1( ، كما يوضــح الجدول2017نــة بمعدل عام % مقار16.7

                                                            
الحتس��اب أس��عار الش��حن، حي��� أ� نقط��ة واح��دة عل��ى  و طريق��ة مس��تخدمةه��) World Scaleالمقي��اس الع��المي( 3

نوياً م��ن نش��ر س��ي) ال��ذ� World Scaleاه ف��ي كت��اب (% من سعر النقل القياسي لذلك االتج1المقياس العالمي تعني 
) World Scale 100دوالر� ط��ن تمث��ل ( ة���يغعار بم��ن ا�س��قائم��ة ) ويت���من World Scale Association( قب��ل

 سية في العالم.االتجاهات الرئي كلل
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لن��اقالت توس��� وبامالألب��ي� حر االببالنسبة ألسعار الشحن ضمن منطقـــة  أما

خ��الل ع��ام  هامع��دلو���ل فق��د أل��� ���ن س��اكن)  80-85رة أو متوسطة الحجم (غيلصا

 أ� بنس��بة، نق��ا� 9 مق��داره وبارتف��ا�ة عل��ى المقي��ا� الع��المي، نقط�� 115�ل��ى  2018

  .2017% مقارنــة بمعدل عام 8.5

 لكبي��رةت ااقالأس��عار ش��حن ال��نف� الخ��ام م��ن الخل��ي� العرب��ي بالن�� هلتاس��توق��د 

 2017نهاي��ة ع��ام  ع��ن مس��توياتها المس��جلة ف��ي انخف��ا�ب 2018ع��ام رق تج��اه الش��اب

 39لتص��ل �ل��ى  هاض��اانخف تلووا���، ين��اير/نيالثا ونكاننقطة خالل شهر  44 سجلةم

أعل��ى  �ل��ىجي لتص��ل الت��دريا�رتف��ا�  أن تع��اودقب��ل  ،رايربف/ش��با�نقط��ة خ��الل ش��هر 

  فمبر.نو/تشرين الثانيشهر نقطة خالل  93مستوياتها خالل العام عند 

بالن��اقالت الكبي��رة  وبالمثل، شهدت أسعار شحن النف� الخام من الخل��ي� العرب��ي

ي ب��عرلالخل��ي� ا م��ن ت�ب���باً مم��ا�الً لحرك��ة أس��عار ش��حن ال��نف� الخ��ام لغ��ر�ا باتج��اه

، �ي��� تراو���ت خ��الل أش��هر الس��نة 2018خالل ع��ام اتجاه الشرق ب بالناقالت الكبيرة

نقط��ة  41وأعل��ى مس��توياتها عن��د  نقطة 19 عبواق شهرخالل عدة أياتها بين أدنى مستو

  .فمبرنو/الثانيتشرين خالل شهر 

 بالمقارن��ة بانخف��ا� 2018البحر المتوس� فقد استهلت ع��ام  لوجهةة أما بالنسب

بع��د �ل��� مر لتست يناير/كانون الثانير ل شهالخنقطة  98مسجلة  2017 نهاية عام مع

بع��د  ارتفع��تلكنه��ا ول م��ن الع��ام. النص��� األف��ى نهاي��ة نقط��ة  93بالت�ب�� لتص��ل �ل��ى 

، كم��ا يوضـ��ـ� قط��ةن 195ع بواق�� نهاي��ة الع��امياتها ف��ي مس��تو أعل��ى�ل��� لتص��ل �ل��ى 

   ).14-1الجدول (
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م��� منتج��ي خف� االنتا� الذ� تو�ل� إلي� دول أوب��ك  ديد اتفاقتمعلى خلفية  2017

ع��ودة ل��ى إض��افة إ 2017بداي��ة ع��ام م���  ال��ذ� دخ��ل حي��� التنفي��ذ ال��نفط م��ن خار����ا

 ي ف��يالاالرتف��اع المت��وب ت����رت أس��واق الن��اقالت بش��كل كبي��ر، حي��� ألسعارل تعاشنالا

� مو���ة م��ن عملي��ات أطل�� فق��د، 2017الن���� الث��اني م��ن ع��ام  من��ذالخام فط ر النسعاأ

         أس���عار  أرتف���اعوق���د س���اعد عل���ى �ل���ك  قالتعل���ى م���تن الن���اال���تخل� م���ن المخ����و� 

   . وقود السفن

للش���حنات بالن���اقالت ال����غيرة أو م خ���اال���نفط ال س���عار ����حنأ وا����ل�بينم���ا 

 ارتفاع���ا البح��ر المتوس��ط ق��ةن منطض��مأل��� ط��ن س��اكن)  85 – 80جم (متوسطة الح

 ب على هذا النوع من الناقالت.بسبب االرتفاع الملحوظ في الطل

لش��حنات ال��نفط المتج���ة م��ن  2018ع��دل س��عر الش��حن خ��الل ع��ام مو���ل وقد 

أل���  280-230بحمول��ة  VLCC رةق (للناقالت الكبي��رشلا إلى العربييج انئ الخلمو

 بانخف��ا� ،WS-aleSc World(3ي (لعالما نقطة على المقياس 57نحو  )طن ساكن

  .2017 عامل% مقارنة بمعدل سعر الشحن 3.4حوالي تمثل  بنسبة، تيننقطمقداره 

ً كمــ��ـا ط��رأ أي���اً انخفاض��  ن لمتج���ة م��ات للش��حناش��حن ال مع��دل أس��عارف��ي  ا

نقط��ة  25 و���ل إل��ى حي��� ،أل��� ط��ن س��اكن) 270-285بي إلى الغرب (عرال الخليج

 أ� بنس���بة ،نق���اط 5مق���داره  وبانخف���ا�، 2018ل ع���ام خ���ال يلمعل���ى المقي���اس الع���ا

  ).14-1( ، كما يوضــح الجدول2017نــة بمعدل عام % مقار16.7

                                                            
الحتس��اب أس��عار الش��حن، حي��� أ� نقط��ة واح��دة عل��ى  و طريق��ة مس��تخدمةه��) World Scaleالمقي��اس الع��المي( 3

نوياً م��ن نش��ر س��ي) ال��ذ� World Scaleاه ف��ي كت��اب (% من سعر النقل القياسي لذلك االتج1المقياس العالمي تعني 
) World Scale 100دوالر� ط��ن تمث��ل ( ة���يغعار بم��ن ا�س��قائم��ة ) ويت���من World Scale Association( قب��ل

 سية في العالم.االتجاهات الرئي كلل
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لن��اقالت توس��� وبامالألب��ي� حر االببالنسبة ألسعار الشحن ضمن منطقـــة  أما

خ��الل ع��ام  هامع��دلو���ل فق��د أل��� ���ن س��اكن)  80-85رة أو متوسطة الحجم (غيلصا

 أ� بنس��بة، نق��ا� 9 مق��داره وبارتف��ا�ة عل��ى المقي��ا� الع��المي، نقط�� 115�ل��ى  2018

  .2017% مقارنــة بمعدل عام 8.5

 لكبي��رةت ااقالأس��عار ش��حن ال��نف� الخ��ام م��ن الخل��ي� العرب��ي بالن�� هلتاس��توق��د 

 2017نهاي��ة ع��ام  ع��ن مس��توياتها المس��جلة ف��ي انخف��ا�ب 2018ع��ام رق تج��اه الش��اب

 39لتص��ل �ل��ى  هاض��اانخف تلووا���، ين��اير/نيالثا ونكاننقطة خالل شهر  44 سجلةم

أعل��ى  �ل��ىجي لتص��ل الت��دريا�رتف��ا�  أن تع��اودقب��ل  ،رايربف/ش��با�نقط��ة خ��الل ش��هر 

  فمبر.نو/تشرين الثانيشهر نقطة خالل  93مستوياتها خالل العام عند 

بالن��اقالت الكبي��رة  وبالمثل، شهدت أسعار شحن النف� الخام من الخل��ي� العرب��ي

ي ب��عرلالخل��ي� ا م��ن ت�ب���باً مم��ا�الً لحرك��ة أس��عار ش��حن ال��نف� الخ��ام لغ��ر�ا باتج��اه

، �ي��� تراو���ت خ��الل أش��هر الس��نة 2018خالل ع��ام اتجاه الشرق ب بالناقالت الكبيرة

نقط��ة  41وأعل��ى مس��توياتها عن��د  نقطة 19 عبواق شهرخالل عدة أياتها بين أدنى مستو

  .فمبرنو/الثانيتشرين خالل شهر 

 بالمقارن��ة بانخف��ا� 2018البحر المتوس� فقد استهلت ع��ام  لوجهةة أما بالنسب

بع��د �ل��� مر لتست يناير/كانون الثانير ل شهالخنقطة  98مسجلة  2017 نهاية عام مع

بع��د  ارتفع��تلكنه��ا ول م��ن الع��ام. النص��� األف��ى نهاي��ة نقط��ة  93بالت�ب�� لتص��ل �ل��ى 

، كم��ا يوضـ��ـ� قط��ةن 195ع بواق�� نهاي��ة الع��امياتها ف��ي مس��تو أعل��ى�ل��� لتص��ل �ل��ى 

   ).14-1الجدول (
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 14- 1الجدول 
  2018- 2017، اتجاهات أسعار شحن النفط الخام تطور

( العالمينقطة على المقياس  ) 
  - البحر المتوسط 

البحر المتوسط  
*** 

  - الخليج العربي 
  الغرب ** 

  - بي العر الخليج
  الشرق * 

 االتجاه                             
  فترةال   

 2017 اممتوسط ع   59 30 106
   2017ني/يناير كانون الثا    84 53 142
 ط/فبراير  شبا    71 37 103
 آذار/مارس      53 28 113
 نيسان/أبريل      65 34 104
  أيار/مايو     55 29 116
 يو  نزيران/يوح    51 26 91
84 26 25  تموز/يوليو      
   آب/أغسطس    42 24 78
 بر  تمأيلول/سب    44 23 107
 أكتوبر  /تشرين األول    68 28 135
 اني/نوفمبر  الثين تشر    67 28 102
 كانون األول/ديسمبر      52 25 100
 2018متوسط عام    57 25 115
   2018ير كانون الثاني/ينا    44 21 98
 ط/فبراير  شبا    39 19 96
 آذار/مارس      40 19 87
   نيسان/أبريل    41 20 80
 أيار/مايو      44 19 110
 حزيران/يونيو      51 22 93
 تموز/يوليو      49 19 111
 آب/أغسطس      54 24 115
 أيلول/سبتمبر      55 22 107
   رين األول/أكتوبرتش    83 33 129
155 14  الثاني/نوفمبر   ينتشر    93 
951  ول/ديسمبر  كانون األ    87 38 

ف طن ساكن.  أل 280الى  230اوح ما بين ة يترقل* حجم النا   
ألف طن ساكن. 285الى270اوح ما بينيتر** حجم الناقلة  
كن. ألف طن سا85الى80*** حجم الناقلة يتراوح ما بين 

 :المصدر
أوبك.ةلتقرير الشهري لمنظماد مختلفة منادـ أع
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 لفةالمختات النفطية المخزون. 4
ً  2018 ام���هد ع�� ة زون��ات النف�ي��ة العالمي��ة (التجاري��المخ ف��ي ��م��الي ارتفاع��ا

ويمث��ل  ،ملي��ون برمي��ل م��ع نهاي��ة الرب��ع الراب��ع م��ن الع��ام 8845لتبل��غ  وا�س��تراتيجية)

ً ارتفاعذلك  م��ن  ب��علمقارن��ة ب��الربع الرابا% 3.6نس��بة بي مي��ل، أملي��ون بر 306نح��و ب ا

ي��ون مل 1209الن��اقالت ق��د بل��غ  � م��تنعل��ف� الخ��ام ذكر أن مخ��زون ال��نالس��ابق. ي��العام 

ملي��ون برمي��ل بالمقارن��ة م��ع نهاي��ة ع��ام  37 اً بنح��وفع��رتم 2018برميل في نهاي��ة ع��ام 

  ).15 – 1كما يوضح الجدول ( .2017

  ةعيالصنا التجاري في الدول المخزون 1- 4
ي��ون برمي��ل ف��ي مل 2862 ح��والي ل الص��ناعيةدومخ��زون التج��اري ف��ي ال��ال بلغ

ً ليش��كل ، 2018م��ن ع��ام  لرابعا ية الربعنها ن��ة ربالمقاملي��ون برمي��ل  4ق��ع بوا �نخفاض��ا

ملي��ون برمي��ل  9ق��ع بواوارتفاع��اً م��ن الع��ام،  ل��ثالرب��ع الثا مس��جلة ف��يم��ع مس��توياته ال

  . السابق لرابع من العاماة الربع في نهايمسجلة ه البالمقارنة مع مستويات
  

ي نهاي��ة ع��ام اعية فصنجاري في الدول الخزون التأن كفاية الم بالذكروالجدير 

ً مشكالً الستهالك، وم من اي 60.2قد بلغت مستوياتها حوالي  2018  طفيفاً ع��ن ارتفاعا

ً ومي 60والبالغ  سابقالالعام هاية ن المسجل في نظيره   .الكالستهمن ا ا

  تراتيجي األمريكيسخزون االالم 2- 4
اي��ة نهملي��ون برمي��ل ف��ي  649�ل���  �مريك��يالمخ��زون االس��تراتيجي اانخف��ض 

رن��ة م��ع مس��توياته بالمقاملي��ون برمي��ل  11ق��ع بوا ، أي2018م��ن ع��ام  الراب��عب��ع الر

ه بالمقارن��ة م��ع مس��توياتملي��ون برمي��ل  15ق��ع بواو ،من الع��ام لثالربع الثا مسجلة فيال

ة نهاي��، و�و أقل مستو� سنوي ل��ه من��ذ السابق رابع من العاملالربع ا في نهايةمسجلة ال

    .2003عام 

ق��� قام��ت ا��ار� ا�مريكي��ة باتخ��اذ موا 2004من��ذ ع��ام  ذكر أن��هال��والج��دير ب

ع��ن ال��نق� ض االس��تراتيجي للتع��وي ونم��ن المخ��ز حبلس��بشأن عمليات ار مرونة أكث

ي ون االس���تراتيجزعل���� المخ����ض���فا� ����بغة تجاري���ة ي ا�م���دا�ات، مم���ا أ�� �ل���� ف���
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 14- 1الجدول 
  2018- 2017، اتجاهات أسعار شحن النفط الخام تطور

( العالمينقطة على المقياس  ) 
  - البحر المتوسط 

البحر المتوسط  
*** 

  - الخليج العربي 
  الغرب ** 

  - بي العر الخليج
  الشرق * 

 االتجاه                             
  فترةال   

 2017 اممتوسط ع   59 30 106
   2017ني/يناير كانون الثا    84 53 142
 ط/فبراير  شبا    71 37 103
 آذار/مارس      53 28 113
 نيسان/أبريل      65 34 104
  أيار/مايو     55 29 116
 يو  نزيران/يوح    51 26 91
84 26 25  تموز/يوليو      
   آب/أغسطس    42 24 78
 بر  تمأيلول/سب    44 23 107
 أكتوبر  /تشرين األول    68 28 135
 اني/نوفمبر  الثين تشر    67 28 102
 كانون األول/ديسمبر      52 25 100
 2018متوسط عام    57 25 115
   2018ير كانون الثاني/ينا    44 21 98
 ط/فبراير  شبا    39 19 96
 آذار/مارس      40 19 87
   نيسان/أبريل    41 20 80
 أيار/مايو      44 19 110
 حزيران/يونيو      51 22 93
 تموز/يوليو      49 19 111
 آب/أغسطس      54 24 115
 أيلول/سبتمبر      55 22 107
   رين األول/أكتوبرتش    83 33 129
155 14  الثاني/نوفمبر   ينتشر    93 
951  ول/ديسمبر  كانون األ    87 38 

ف طن ساكن.  أل 280الى  230اوح ما بين ة يترقل* حجم النا   
ألف طن ساكن. 285الى270اوح ما بينيتر** حجم الناقلة  
كن. ألف طن سا85الى80*** حجم الناقلة يتراوح ما بين 

 :المصدر
أوبك.ةلتقرير الشهري لمنظماد مختلفة منادـ أع
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 لفةالمختات النفطية المخزون. 4
ً  2018 ام���هد ع�� ة زون��ات النف�ي��ة العالمي��ة (التجاري��المخ ف��ي ��م��الي ارتفاع��ا

ويمث��ل  ،ملي��ون برمي��ل م��ع نهاي��ة الرب��ع الراب��ع م��ن الع��ام 8845لتبل��غ  وا�س��تراتيجية)

ً ارتفاعذلك  م��ن  ب��علمقارن��ة ب��الربع الرابا% 3.6نس��بة بي مي��ل، أملي��ون بر 306نح��و ب ا

ي��ون مل 1209الن��اقالت ق��د بل��غ  � م��تنعل��ف� الخ��ام ذكر أن مخ��زون ال��نالس��ابق. ي��العام 

ملي��ون برمي��ل بالمقارن��ة م��ع نهاي��ة ع��ام  37 اً بنح��وفع��رتم 2018برميل في نهاي��ة ع��ام 

  ).15 – 1كما يوضح الجدول ( .2017

  ةعيالصنا التجاري في الدول المخزون 1- 4
ي��ون برمي��ل ف��ي مل 2862 ح��والي ل الص��ناعيةدومخ��زون التج��اري ف��ي ال��ال بلغ

ً ليش��كل ، 2018م��ن ع��ام  لرابعا ية الربعنها ن��ة ربالمقاملي��ون برمي��ل  4ق��ع بوا �نخفاض��ا

ملي��ون برمي��ل  9ق��ع بواوارتفاع��اً م��ن الع��ام،  ل��ثالرب��ع الثا مس��جلة ف��يم��ع مس��توياته ال

  . السابق لرابع من العاماة الربع في نهايمسجلة ه البالمقارنة مع مستويات
  

ي نهاي��ة ع��ام اعية فصنجاري في الدول الخزون التأن كفاية الم بالذكروالجدير 

ً مشكالً الستهالك، وم من اي 60.2قد بلغت مستوياتها حوالي  2018  طفيفاً ع��ن ارتفاعا

ً ومي 60والبالغ  سابقالالعام هاية ن المسجل في نظيره   .الكالستهمن ا ا

  تراتيجي األمريكيسخزون االالم 2- 4
اي��ة نهملي��ون برمي��ل ف��ي  649�ل���  �مريك��يالمخ��زون االس��تراتيجي اانخف��ض 

رن��ة م��ع مس��توياته بالمقاملي��ون برمي��ل  11ق��ع بوا ، أي2018م��ن ع��ام  الراب��عب��ع الر

ه بالمقارن��ة م��ع مس��توياتملي��ون برمي��ل  15ق��ع بواو ،من الع��ام لثالربع الثا مسجلة فيال

ة نهاي��، و�و أقل مستو� سنوي ل��ه من��ذ السابق رابع من العاملالربع ا في نهايةمسجلة ال

    .2003عام 

ق��� قام��ت ا��ار� ا�مريكي��ة باتخ��اذ موا 2004من��ذ ع��ام  ذكر أن��هال��والج��دير ب

ع��ن ال��نق� ض االس��تراتيجي للتع��وي ونم��ن المخ��ز حبلس��بشأن عمليات ار مرونة أكث

ي ون االس���تراتيجزعل���� المخ����ض���فا� ����بغة تجاري���ة ي ا�م���دا�ات، مم���ا أ�� �ل���� ف���
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يمك���ن األ�ي���ر ع بم�اب���ة ����ط ال���دفاتعتب���ر�  بالمقارن���ة بالسياس���ات الس���ابقة الت���ي كان���ت

   .استخدامه في حالة األزمات الرئيسية فقط
 15- 1جدول ال

  ل،فصفي نهاية الة مستويات المخزونات النفطية المختلف
  2018و  2017عامي  

( برميلمليون  ) 

  المنطقة  الربع األول  بع الثانيلرا  لثالثالربع ا لربع الرابعا
*2018 2017 2018 2017 2018 7201 2018 2017
1526 1498 1541 1579 0147  1596 1466 0816  األمريكتين  

2124  5122  1249 1294 1207 1339 1186 1337  حدة االمريكيةلمتالواليات ا:  منها  

923 394  936 968 958 996 969 1022  أوروبا 
414 412 893  الهادي  404 378 424 388 433 

2862 2853 2866 2980 2816 6301 2812 3034  ول الصناعيةالي الدجمإ 

2943 2666 2791 2769 2729 3046 2756 2683  بقية دول العالم 

5805 5519 5657 5749 5554  6062 5568 7175  *لتجاري*ا إجمالي المخزون 

1209 7211  1188 1144 1161 2041 3118 1190  المخزون على متن الناقالت 

1831 8481  1846 1858 1850 8186 1855 1879  ستراتيجي منه :خزون االلما 
 خزون االستراتيجي االمريكيالم  692 666 682 660 674 660 664 649
8845 8539 8690 8751 8555 3491 8606 8786  العالمى المخزونى إجمال 

60.2 60.0 59.3 62.9 58.8 82.6  ة(يوم)جاري في الدول الصناعيكفاية المخزون الت  64.5 59.5 
      . تقديرية تبيانا   *      

اليشمل المخزون على متن الناقالت . **
 المصدر:

- Oil Market Intelligence, various issues. 
  

  

ً ثان   األعضاء في الدوللنفط صادرات اقيمة : يا
  

فط ل��نص��ادرات اعل��ى قيم��ة  2018ع��دالت أس��عار ال��نفط ���الل ع��ا� م انعكس��ت

 ج��ةية االقت�ادية واال�تماعي��ة ف��ي ال��دول العربي��ة المنتئيسي للتنملرالتي تعد المحرك ا

ز مع��زلعمل��ة األ�نبي��ة� والم��ن االمركزي��ة كه��ا للنفط� والداع� الرئيسي الحتيا�ي��ات بنو

  ئض في ميزانياتها.سي للفوااألسا

لشهرية ا هصادرات وقيمةر النفط تعلقة بحركة أسعاالشهرية الم اتالبيان ولعل

ار األسع التي نجمت عن حركةي صورة أوضح لآلثار ألعضاء تعطا للدولالمقدرة 
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 66.9إلى  خامات أوبك سلة صلت أسعارما وعند 2018. ففى شهر يناير ل العامخال

مليار دوالر،  37.2 اء بنحولدول األعضل قيمة صادرات النفط رميل قدرتبوالر/ د

توى لها خالل سم أعلىالمقدرة  ات النفطقيمة صادر بلغت 2018 أكتوبرى شهر وف

متوسط أسعار سلة  ووصولسعار األ أرتفاععلى خلفية مليار دوالر  47.5 العام وهو

ً ياتومست أعلى إلى خامات أوبك قيمة ثم أخذت  ،برميل /الردو 79.4 وهو ه أيضا

 بقية من العامالفترة المتخالل بشكل ملحوظ  فاضاالنخ فىلمقدرة ا صادرات النفط

الكبير في  تراجععلى خلفية المليار دوالر  34.1إلى  2017بر لتصل فى شهر ديسم

 كما ،برميل /دوالر 56.9 أدنى مستوى لها خالل العام وهو وصلت إلىالتي  األسعار

  .)14 – 1( الشكل يوضح

  )14 -1( الشكل
  ألعضاء، ا للدول هلنفط  بقيمة صادراتا ت أسعارمقارنة مستويا

  2018ديسمبر  /ول كانون األ –يناير كانون الثاني / 
  
  

     

  

  

  

  

  ) .16 -  1) والجدول (10 -  1الجدول ( المصدر:

ن األعضاء مللدول  نفطالت صادرايمة ق اعارتفوعند المقارنة السنوية يالحظ 

وذلك نتيجة  2018عام ر ار دوالملي 469.4 إلى 2017عام  يار دوالرمل 344.4

ً ، ويمثل ذلك %33.2ة بنسب 2018 عام لفي مستويات األسعار خال اعلالرتف  ارتفاعا

   %.36.3مليار دوالر أي بنسبة  125بمقدار 
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يمك���ن األ�ي���ر ع بم�اب���ة ����ط ال���دفاتعتب���ر�  بالمقارن���ة بالسياس���ات الس���ابقة الت���ي كان���ت

   .استخدامه في حالة األزمات الرئيسية فقط
 15- 1جدول ال

  ل،فصفي نهاية الة مستويات المخزونات النفطية المختلف
  2018و  2017عامي  

( برميلمليون  ) 

  المنطقة  الربع األول  بع الثانيلرا  لثالثالربع ا لربع الرابعا
*2018 2017 2018 2017 2018 7201 2018 2017
1526 1498 1541 1579 0147  1596 1466 0816  األمريكتين  

2124  5122  1249 1294 1207 1339 1186 1337  حدة االمريكيةلمتالواليات ا:  منها  

923 394  936 968 958 996 969 1022  أوروبا 
414 412 893  الهادي  404 378 424 388 433 

2862 2853 2866 2980 2816 6301 2812 3034  ول الصناعيةالي الدجمإ 

2943 2666 2791 2769 2729 3046 2756 2683  بقية دول العالم 

5805 5519 5657 5749 5554  6062 5568 7175  *لتجاري*ا إجمالي المخزون 

1209 7211  1188 1144 1161 2041 3118 1190  المخزون على متن الناقالت 

1831 8481  1846 1858 1850 8186 1855 1879  ستراتيجي منه :خزون االلما 
 خزون االستراتيجي االمريكيالم  692 666 682 660 674 660 664 649
8845 8539 8690 8751 8555 3491 8606 8786  العالمى المخزونى إجمال 

60.2 60.0 59.3 62.9 58.8 82.6  ة(يوم)جاري في الدول الصناعيكفاية المخزون الت  64.5 59.5 
      . تقديرية تبيانا   *      

اليشمل المخزون على متن الناقالت . **
 المصدر:

- Oil Market Intelligence, various issues. 
  

  

ً ثان   األعضاء في الدوللنفط صادرات اقيمة : يا
  

فط ل��نص��ادرات اعل��ى قيم��ة  2018ع��دالت أس��عار ال��نفط ���الل ع��ا� م انعكس��ت

 ج��ةية االقت�ادية واال�تماعي��ة ف��ي ال��دول العربي��ة المنتئيسي للتنملرالتي تعد المحرك ا

ز مع��زلعمل��ة األ�نبي��ة� والم��ن االمركزي��ة كه��ا للنفط� والداع� الرئيسي الحتيا�ي��ات بنو

  ئض في ميزانياتها.سي للفوااألسا

لشهرية ا هصادرات وقيمةر النفط تعلقة بحركة أسعاالشهرية الم اتالبيان ولعل

ار األسع التي نجمت عن حركةي صورة أوضح لآلثار ألعضاء تعطا للدولالمقدرة 
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 66.9إلى  خامات أوبك سلة صلت أسعارما وعند 2018. ففى شهر يناير ل العامخال
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توى لها خالل سم أعلىالمقدرة  ات النفطقيمة صادر بلغت 2018 أكتوبرى شهر وف

متوسط أسعار سلة  ووصولسعار األ أرتفاععلى خلفية مليار دوالر  47.5 العام وهو

ً ياتومست أعلى إلى خامات أوبك قيمة ثم أخذت  ،برميل /الردو 79.4 وهو ه أيضا

 بقية من العامالفترة المتخالل بشكل ملحوظ  فاضاالنخ فىلمقدرة ا صادرات النفط

الكبير في  تراجععلى خلفية المليار دوالر  34.1إلى  2017بر لتصل فى شهر ديسم
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من بلد آلخر.  فاعالرتانت نسبة بايتقد ف، األعضاء فرادى لدولوعلى مستوى ا

ً الدول التي شهدت  ليبيار تصدوت  االرتفاع الكبير فيب سببائدها في عو ارتفاعا

على  بالمقارنة مع العام السابق% خالل العام 60 يلحوابلغت  تفاعارة بنسبنتاجها إ

العربية مملكة ال تلتها. منية التي تمر بها البالداألالظروف  نسبي فيال تحسنالخلفية 

ة ودول )،%34.8لكويت (ودولة ا ،%)40.4( حوالي بلغت تفاعارة بنسب السعودية

ة بنسبالبحرين ة كمملو عربيةال وجمهورية مصر، )%33ت العربية المتحدة (رااالما

 العراقجمهورية و )،%31.5ودولة قطر (لكل منهما، % 32.5 حواليبلغت  تفاعار

كما يوضح . )%28.1والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ( )،29.8%(

  .  )16 – 1( الجدول
 16- 1ول الجد

  2018 -  2014ي الدول األعضاء، ف مط الخافالنقيمة صادرات   
(مليون دوالر)

2018* 2017 2016 2015  2014     

 ات  اإلمار  76447 50193 43704 50430 67086
4265 3219 4250  البحرين    6034 3079 
 تونس     ** ** ** ** **

  الجزائر   26976 13661 11812 12478 15986
961851  السعودية    264207 136978 117704 139688 

 سورية    ** ** ** ** **
93342 01897  77825  العراق    81740 49695 

84105   قطر   21511 9404 7133 8048 
60220 68244  13766  الكويت    81923 44612 
 ليبيا    7821 3581 2813 11686 18694
3021 2280 7741  **  مصر*  4175 2155 

469383 344401 828828  االجمالي    570834 313358 
نفط في الدول األعضاء على النحو التالي:  ة صادرات اليمقير * بيانات تقديرية. تم تقد

ر سعاب المعدل الشهري لألحتساذلك تم ا وبعد، ط في الدول األعضاء وذلك بطرح اإلستهالك الشهري من انتاج النفط الخام الشهريرات النفساب حجم صادتم احت
ديرية يمة التقاحتساب الق ة الشهرية تم تقدير قيمة الصادرات الشهرية ومنها تمدرات النفطيصالم اامات كل دولة، وبضرب المعدل الشهري للسعر في حجلخية لفورا

 لصادرات النفط السنوية  للدول األعضاء
 ام.الخم االنتاج من النفطق حجتهالك يفواالسم ** تشير البيانات الى أن حج

 *** بيانات وطنية.  
 المصادر:

 ية المصدرة للبترول ـ االدارة االقتصادية.قطار العرباأل ظمةـ من
 .ـرير الشهري  لمنظمة أوبكمن التق ـ أعداد مختلفة     

  

لع��ام  قيقي��ةس��عار الحباأل األعض��اء للل��دو الخ��ام ي���كر أن قيم��ة ص��ادرات ال��نفط

د ات� المحل��ي اإلجم��الي ف��ي ال��دول الص��ناعية، ق��لن��خف��� ام ا وف��قلهبع��د تع��دي 2000

 2018ي ع��ام مليار دوالر ف�� 356.7إلى  2017ار دوالر عام ملي 266.4من  فعتارت

    ).15 -1( ) والشكل17 - 1( الجدول كما يوضح.  %33.9سبة بن رتفاعاما يمثل 
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  17- 1ول دالج
   2018- 2000قيقية، لحارية واالج ارباألسع ضاءفط الخام للدول األعالن ة صادراتمقي

 (مليار دوالر)
2000لعام قية حقيألسعار البا   السنة  باألسعار الجارية

177.2 177.2 2000
146.0 148.6 2001
137.3 142.0 2002
151.8 159.5 2003
204.3 219.0 2004
279.2 305.8 2005
335.6 375.1 2006
358.9 410.2 2007
502.4 585.3 2008
300.5 352.8 2009
380.8 450.9 2010
520.7 624.8 2011
578.3 702.6 2012
532.0 654.3 2013
457.7 570.8 2014
248.1 313.4 2015

9221.  282.9 2016
266.4 344.4 2017
356.7 469.4 2018*

 رية* بيانات تقدي
 لي.الدوقد لناصندوق ا ، كما ينشرهي في الدول الصناعيةمحلالالناتج ت بموجب مخفض ئداالعا قيقية تشيرالىحاألسعار ال :ةمالحظ 

 : المصدر
دية.ة للبترول ـ االدارة االقتصاـ منظمة األقطار العربية المصدر

  

  )15 -1لشكل (ا
   2018-2000ط الخام، فعضاء من النالحقيقية لصادرات الدول األالقيمة االَسمية و

  ) 2000م قية لعاباألسعار الحقي –ر دوال (مليار
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  . )17 – 1( الجدول المصدر:
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  17- 1ول دالج
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300.5 352.8 2009
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520.7 624.8 2011
578.3 702.6 2012
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457.7 570.8 2014
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9221.  282.9 2016
266.4 344.4 2017
356.7 469.4 2018*

 رية* بيانات تقدي
 لي.الدوقد لناصندوق ا ، كما ينشرهي في الدول الصناعيةمحلالالناتج ت بموجب مخفض ئداالعا قيقية تشيرالىحاألسعار ال :ةمالحظ 

 : المصدر
دية.ة للبترول ـ االدارة االقتصاـ منظمة األقطار العربية المصدر

  

  )15 -1لشكل (ا
   2018-2000ط الخام، فعضاء من النالحقيقية لصادرات الدول األالقيمة االَسمية و

  ) 2000م قية لعاباألسعار الحقي –ر دوال (مليار
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  . )17 – 1( الجدول المصدر:
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  ثالثا: تطورات استهالك النفط والطاقة في الدول العربية

 ت استهالك الطاقة في الدول العربيةتطورا يرهذا الجزء من التقرستعرض ي

استهالك الطاقة في الدول عن  صورة إجمالية دميقحيث  2018-2014خالل الفترة 

 كثافة استخدام الطاقةعلى واستهالك الطاقة الضوء على  وءالض لقيي كما، العربية

للدول  أسعار المنتجات البترولية في األسواق المحلية اتوتطورفي الدول األعضاء 

    .2018في عام  ألعضاءا

  الدول العربية إجمالي - 1

 ومتوسط نصيب الفرد استهالك الطاقة إجمالي 1- 1

 في معدالت النمو في هالك الطاقةر على استاألساسية التي تؤث العوامل تتمثل

أسعار التطورات التي تشهدها و ،عدد السكانوالنمو في ، الناتج المحلي اإلجمالي

   .في الدول العربية المحلية ألسواقفي ا الطاقة

  :ناتج المحلي اإلجماليال -1

، 2018 موح��د لع��امقتص��اد� العرب��ي التقري��ر االلت ال��واردة ف��ي ابيان��اش��ير الت

ف��ي إع��داد� ك��ل م��ن جامع��ة ال��دول العربي��ة والص��ندوق العرب��ي ل�نم��اء  ل��ذ� يش��اركا

رة ي��ة المص��دصاد� واالجتم��اعي وص��ندوق النق��د العرب��ي ومن�م��ة األقط��ار العرباالقت

لناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية ف��ي ال��دول العربي��ة ا أن ىلإللبترول (أوابك)، 

ح��والي م��ن  تقل���حي��ث  2017-2014فت��رة % س��نويا خ��الل ال4.2 بمع��دل نكمشاقد 

ملي���ار دوالر  2471.4ح���والي  إل���ى 2014ملي���ار دوالر أمريك���ي ف���ي ع���ام  2807.4

   .2017أمريكي في عام 

ي ال��دول العربي��ة حي��ث التع��افي ف��ي القط��اع الس��لعي ف��ع��ودت  2017هد ع��ام ���

 2016ف��ي ع��ام % 44.5م��ن  الن��اتج المحل��ي اإلجم��الي ف��يارتفعت حصة هذا القط��اع 

م��ن  االستخراجية اتعاصنلا ت حصة قطاعداد، حيث از2017ي عام % ف46.7ى إل

  %.51.9% إلى 54.1 حصة قطاع الخدمات منوتراجعت  %.21.7% إلى 18.5
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إلجم��الي ف��ي ال��دول ال�ر�ي��ة ة الف��رد م��ن الن��ات� الم����ي امتوس��ط حص�����بط 

م��ن  2018ل���ام  حس��� �يان��ات الت�ري��ر االقتص��اد� ال�ر���ي الموح��دالجاري��ة  �األس���ار

���� إل��ى  2015في عام ي كيأمر دوالر 6222إلى  2014دوالر أمريكي في عام  7282

دوالر  5979����� ، وع���اود �����د�ا الص����ود ليب2016دوالر أمريك���ي ف���ي ع���ام  5889

ة الفرد م��ن الن��ات� الم����ي اإلجم��الي ية متوسط حصأما من ناح .2017أمريكي في عام 

 ليبي��ا و���ي:، دولع���ر  ف��ي 2017ة ف��ي ع��ام ارتف���ت ����� ال�ص�� �األس���ار الثا�ت��ة ف���د

، %)1.1( لبن�������ان، %)2( مص�������ر ،%)3( الم��������ر�، %)4( ب�������وتييج، %)67.6(

 .%)0.1الس��ودان وال�م��ر ( ،)%0.3( ينف�س���%)، 0.6ت��ون� (، %)0.8( موريتاني��ا

حص��ة الف��رد م��ن الن��ات� الم����ي اإلجم��الي �األس���ار اج� ف��ي رت حصل وفي الوقت نفسه

 ،)%3.6( ُعم��ان ،%)6.2( الكوي��ت ،%)16.7( يمنال�� :، و���يدول ���رعف��ي الثا�ت��ة 

 األردن، %)1.6( ال�����را�، %)2.3( الب�����رين ،%)2.4( ق�����ر%)، 3.5الس�����ودية (

   .%)0.3( جزائروال اإلماراتو

الف���رد م���ن الن���ات� الم�����ي اإلجم���الي حص���ة ا يه���ف تدول تج���اوزس���ب� وتوج���د 

 دوالر 61259( ���ردول ���ي: ق، و����� ال��2017ف��ي ع��ام  المتوسط ال�ام ل���دول ال�ر�ي��ة

، )أمريك���ي دوالر 26137( الكوي���ت دوالر أمريك���ي)، 41762اإلم���ارات ( ،)يأمريك���

ُعم�����ان  ،)أمريك�����ي دوالر 21057( ةوديالس������دوالر أمريك�����ي)،  24002الب������رين (

   .)أمريكي دوالر 13863( ولبناندوالر أمريكي)،  15863(

لف��رد م��ن الن��ات� ه��ا نص��ي� اويمك��ن توزي��� ال��دول ال�ر�ي��ة الت��ي ل��� يتج��اوز في

ة إل��ى ف�ت��ين، وتت���من الف���ة األول��ى م ل���دول ال�ر�ي�����الاط س��واإلجم��الي المت الم����ي

ر دوال 3000ع��ن الم����ي اإلجم��الي  ن الن��ات�د م��فيه��ا نص��ي� الف��ري���ل ل الت��ي ال��دو

مص��ر ك��ي)، دوالر أمري 2926ف�س���ين ( :دول و���ي س��ت، وت���تمل ع���ى أمريك��ي

 رالدو 1120( تاني��اموري دوالر أمريك��ي)، 1893(بوتي جيدوالر أمريكي)،  2091(

أم���ا الف����ة  .والر أمريك���ي)د 664ال���يمن (دوالر أمريك���ي)، و 761، ال�م���ر (ك���ي)ريمأ

 3000 فيها نص��ي� الف��رد م��ن الن��ات� الم����ي اإلجم��الييتجاوز لتي لدول اا لثانية فهيا



الفصل األول

71

44 
 

  ثالثا: تطورات استهالك النفط والطاقة في الدول العربية

 ت استهالك الطاقة في الدول العربيةتطورا يرهذا الجزء من التقرستعرض ي
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ملي���ار دوالر  2471.4ح���والي  إل���ى 2014ملي���ار دوالر أمريك���ي ف���ي ع���ام  2807.4

   .2017أمريكي في عام 

ي ال��دول العربي��ة حي��ث التع��افي ف��ي القط��اع الس��لعي ف��ع��ودت  2017هد ع��ام ���
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 س��بع لف���ةهذه ا نمضتتولدول العربية، المتوسط العام لولكن يبقى دون  دوالر أمريكي

ال��ا���ر دوالر أمريك��ي)،  4501ليبيا (ريكي)، دوالر أم 5319العراق (دول، وهي: 

دوالر  3490ت�����ون� ( أمريك�����ي)،دوالر  3991األردن (أمريك�����ي)، دوالر  4081(

 .دوالر أمريك���ي) 3017، والس���ودان (دوالر أمريك���ي) 3148الم����ر� (أمريك���ي)، 

 .)16-1الشكل (

  16 -1شكل لا
  من الناتج المحلي اإلجمالي باألسعار الجارية  دلفرا صةحوسط تم

  2017 -2014في الدول العربية، 
 (دوالر أمريكي)

  
 . 2018موحد، لعربي الالقتصادي اا التقرير المصدر:    

ح��ول  2019ن��اير ي /ث��انيف��ي ���انون الالمنش��ورة  ل��دوليبيان��ات البن��� اتش��ير و

ه��ذا إل��ى أن  2010ار الثابت��ة لع��ام باألس��عي��ة عربالن��اتج الم�ل��ي ا��م��الي ف��ي ال��دول ال

% س��نويا 2.5 قد ارتف��ع بمع��دل –نظرا لعدم توفر البيانات  سوريا اءثنستد ابع – اتجالن

 2017ف��ي ع��ام ريكي مليار دوالر أم 2652.6ليصل إلى  2017-2014 الل الفترةخ

 ل���دولم���ن ناحي���ة ا. و2014 ملي���ار دوالر أمريك���ي ف���ي ع���ام 2464.1 بالمقارن���ة م���ع

ا لي���داد م��ن سنوي %2.7ل عدبم سهافنل الفترة فقد ارتفع فيها هذا الناتج خال األعضاء

أمريك��ي ف��ي ر دوالر ملي��ا 2197 إل��ى 2014 ف��ي ع��امملي��ار دوالر أمريك��ي  2030.8

مع��دل نم��و أ�ث��ر فيه��ا بي��ة األخ��ر� فق��د س���ل الن��اتج العردول . أم��ا ف��ي ال��2017 ع��ام

ملي��ار دوالر أمريك��ي  455.6 � و���ل إل��ى% س��نويا إ1.7حيث ارتفع بمعدل  تواضعا
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        .2014 ملي����ار دوالر أمريك����ي ف����ي ع�����ام 433.4 م�����عة ارن����لمقاب 2017ام ع���� ف����ي

  ).17-1الشكل (

  17 -1ل شكال
  2010ثابتة لعام األسعار الدول العربية بمالي في الجاإل لمحليالناتج ا

  (مليار دوالر أمريكي)

 
  . 15/1/2019في ت كما هي الدولي، قاعدة البيانا البنك المصدر:

% س��نويا 2.3 بمع��دل ق��د ارتف��عالعربي��ة  ع��دد الس��كان ف��ي ال��دوليق��در أن  ال���كا�: -2

 م��نه�، ملي��ون نس��مة 423 م��ا يق��ارب و���ل �ل���ث حي�� 2018-2014����ل الفت��رة 

  .مليون نسمة في الدول األعضاء 276حوالي 

أن �ل���  2018لع��ام  الموح��د العرب��ي ديص��اتقاال ري��تقران��ات التش��ير بي األس��عار: -3

مع��دل التغي��ر ف��ي ال��رق� القياس��ي مقاس��ا بمتوس��� مع��دل التض���� ف��ي ال��دول العربي��ة 

% بالمقارنة 7.5يث بلغ ح 2017م موسة في عاارتفع بصورة مل قدألسعار المستهلك 

لمنتج��ات أم��ا م��ن ناحي��ة أس��عار ا .2015% ف��ي ع��ام 4.8و 2016% ف��ي ع��ام 5م��ع 

عش��رة دول��ة لتع��ديل  �نت��ااعم��دت  لعربي��ة فق��دال��دول ا يسوا� المحلية ف��األفي ة روليتبال

ه��ي: ا�م��ارات، ، ومنه��ا س��بع دول م��ن ال��دول األعض��اء، 2018أس��عارها ف��ي ع��ام 

كم��ا قام��� . مص��ر م��ن ال��دول األعض��اءوسعودية، قط��ر، اللجزائر، ن، تونس، االبحري

، فيه��ابترولي��ة لت اتج��امنر الاعأس��ل يبتع��د �م��س دول م��ن ال��دول �ي��ر األعض��اءأيض��ا 

  المغرب.ون، ُعمان، فلسطين، لبنان، ردوهي: األ
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  راستهالك الطاقة وفق المصد 2- 1

يقارب  ربية ماعالدول ال السنوي لمعدل نمو استهالك الطاقة في متوسطال لغب

هالك قد ارتفع بمعدل . ويقدر أن هذا االست2018-2014% سنويا خالل الفترة 1.9

هذا إذ ارتفع  لمتواضعا نمولايتين من سنتين متتال عدب ذلكو ،2018 % في عام1.3

شير وت .2017% في عام 0.8بمعدل و 2016% في عام 0.7 االستهالك بمعدل

من الطاقة في الدول العربية قد ارتفع  هالكاست يإجمالالتقديرات األولية إلى أن 

رب ايق امى إل 2017ام في ع اليوم (ب م ن ي) مليون برميل مكافئ نفط في 14.6

  . 2018م ن ي في عاب م  14.8

حيث ازداد من % 1.3 بمعدلفي الدول األعضاء ارتفع استهالك الطاقة 

في عام  ب م ن ي ونملي 13بلغ لي 2017في عام مليون ب م ن ي  12.8حوالي 

% حيث 1ب يقار بمعدل في بقية الدول العربيةهذا االستهالك ارتفع  . كما2018

ي  ب م مليون 1.73ة مع بالمقارن 2018ام في ع ن ي مب  مليون 1.75 وصل إلى

     .2017في عام 

مصادر الطاقة الهيدروكربونية تعتمد الدول العربية اعتمادا شبه كامل على 

من إجمالي % 98.3 بلغت حصة هذه المصادرحيث  لطبيعيا من النفط والغاز

ة لمرتبفي ا يعيالغاز الطبأتي يو. 2018ل في عام استهالك الطاقة في هذه الدو

من متطلبات % 49.4حيث يلبي  حية حصته في إجمالي استهالك الطاقةولى من نااأل

في  %48.9 هت. ويأتي النفط في المرتبة الثانية حيث بلغت حص2018 في عام الطاقة

ية الطاقة الكهرومائ%، كما تساهم 1تقارب  بحصة الفحمساهم يو. 2018عام 

   .%0.7بلغت مساهمة بسيطة 

 الطاقة في% من إجمالي استهالك 52ال عن يربو قلي ماالغاز الطبيعي يغطي 

 .ستهالكاالإجمالي % من 47يغطي النفط بينما ، 2018في عام  األعضاء الدول

% من إجمالي االستهالك في هذه 1معا أقل من  ة والفحمكهرومائيالالطاقة بي وتل

   ل.الدو
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لكنه متناقصا  ط يلعب دورا حاسمافنل اليزا افم بية األخرىالدول العرأما في 

% في 69 من من الطاقة حيث تراجعت حصتهاألعضاء  الدول احتياجاتفي سد 

تزايدا في ورا مب دبيعي يلعح الغاز الطوأصب .2018% في عام 63إلى  2014عام 

لطاقة ي إجمالي استهالك اه فهذه الدول حيث ازدادت حصتتلبية متطلبات الطاقة في 

، كما %6يغطي الفحم و .2018ي عام % ف29.5إلى  2014عام في  %23.3من 

في هذه الدول في عام  إجمالي استهالك الطاقة % من1.5تغطي الطاقة الكهرومائية 

  .)18-1ول (والجد )18 -1الشكل ( .2018

  18 -1لشكل ا
  2018 ل العربية في عامهيكل استهالك الطاقة في الدو
(%)  

النفط 
الغاز الطبيعي   %48.93 

 %49.38

الطاقة الكهرومائية  
 %0.72 

الفحم 
 %0.98

يوم / مليون برميل مكافئ نفط  14.753:االجمالي
 

).81- 1الجدول (  المصدر:
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 18- 1الجدول 

    2018 - 2014ل العربية، ي الدوة فلطاقاتهالك سا
 )نفط/ يوملف برميل مكافئأ(

�ع�دل ال�����
2018 -2017 *2018 2017 2016 2015 2014

0.6 6770 6726 6642 6546 6154

2.0 515 505 481 447 374

0.7 7285 7231 7123 6992 6528

2.1 6118 5990 5976 6015 5808

0.4 1100 1095 1092 1067 1105

1.9 7218 7085 7068 7082 6913

0.5 79 79 84 82 84

1.2 27 27 27 29 28

0.7 106 105 111 111 111

-2.1 40 41 42 50 59

1.7 104 102 100 100 94

0.6 144 143 141 150 153

1.3 13007 12836 12744 12693 12105

1.0 1746 1729 1699 1642 1601

1.3 14753 14565 14443 14336 13705

 
 

 العربيةستهالك الفرد من الطاقة في الدول ال العامط لمتوسانخفاض مر اواست

برميل مكافئ نفط (ب م ن) في عام  13من  جعحيث ترا 2018-2014الل الفترة خ

لمتوسط هذا اخفض ناء اضول األعوفي الد .2018ب م ن في عام  12.7إلى  2014

لص معدل هذا التراجع إلى تقود ويعب م ن.  17.9 لىب م ن إ 18 منبشكل طفيف 

في توسط المهذا . وحافظ راقالعتثناء باسالدول األعضاء، جميع  يففرد الالك تهاس

على المتوسط نفسه  2018في عام  في أوابك الدول العربية األخرى غير األعضاء
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الجدول ) و19 -1(كل الشويبين  .نم  ب 4.3و ، وه2014م سائدا في عا الذي كان

  .2018 امع فيبية رالدول العلطاقة في ك الفرد من امعدل استهال )19 -1(

  19 -1الشكل 
  2018 اقة في الدول العربية في عامالك الفرد من الطمعدل استه

 (برميل مكافئ نفط)

  
  

91-1الجدول   
1820و 2014 عاميل دول العربيةي المعدل استهالك الفرد من الطاقة ف  

( برميل مكافئ نفط/ سنة )
*2018 2014   

  اإلمارات  65.3 71.6
نحريالب  81.9 70.6   
  تونس  5.9 5.6
  الجزائر  10.0 9.9
  السعودية  50.4 48.2
  سوريا  3.9 2.6
  العراق  8.2 9.0

  قطر  122.5 116.3
يتالكو  63.1 54.0   
اليبي  20.4 14.2   
  مصر  7.4 7.3
  الدول األعضاء  17.6 17.2
  الدول العربية األخرى  4.3 4.3
  إجمالي الدول العربية  13.0 12.7

  .بيانات تقديرية * 
 .المصدر: منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، بنك المعلومات 
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في عام  عالمي القة فاك الطاستهال من إجمالي بلغت حصة الدول العربيةو

% 45.5 مقابل% 41.5 اعيةصة الدول الصنت حبلغبينما ، %5.8نحو  2017

  .)20 -1الشكل (. لسابقلسوفيتي االتحاد ال الدو% 7.2و ناميةلدول الل

  20 -1 الشكل
  2017 في عامألخرى المجموعات الدولية ااستهالك الطاقة في الدول العربية و

(%) 

 
  .BP Statistical Review of World Energy June 2018 المصدر:

  

  الغاز الطبيعي 1- 2- 1

الدول ي ك الغاز الطبيعي فتي حصلت في حجم استهاللكبيرة الافزة الق دعب

كه البدأ حجم الزيادة في استه 2015في عام  م ن ي ب ألف 464غت التي بللعربية ا

ن ي في عام  ألف ب م 108إلى  2016ألف ب م ن ي في عام  131بالتراجع من 

 بمعدلالعربية  لالدوفي  يعيلغاز الطباالك . ومن المتوقع أن يرتفع استه2017

ها ، أي بزيادة حجم2018عام في  م ن ي يون بمل 7.3ما يقارب % ليصل إلى 0.7

   ن ي.ب م ألف  54

ي في الدول يجري استهالك معظم الغاز الطبيعالعربية لدول ضمن او

استهالك الدول % من إجمالي 92.9حصتها إلى  توقع أن تصليالتي  األعضاء

  . ةلدول العربيقية ا% في ب7.1مقابل  2018 العربية في عام
53 

 

ن الغاز ي استهالك العالم ممالإج% من 11.5العربية  واستهلكت الدول

% 15.7% مقابل 45.7، وبلغت حصة الدول الصناعية 2017 عام طبيعي فيال

  ).21 -1ل (الشك. لدول الناميةل% 27.2والسابق االتحاد السوفيتي  لدول

  21 - 1 الشكل
 2017في عام والمجموعات الدولية األخرىبية العر الدول يعي فيلغاز الطباستهالك ا

(%) 

 
  .BP Statistical Review of World Energy June 2018 لمصدر:ا

  ة   المنتجات البترولي 2- 2- 1

 2018في عام  الدول العربية لبترولية فيالمنتجات ا استهالكع رتفيأن  توقعي

م ن ي في الدول مليون ب  6.1نها مليون ب م ن ي، م 7.2صل إلى % لي1.9بمعدل 

الدول بلغ حصة تبذلك سو العربية.ول الد بقيةفي م ن ي ب مليون  1.1األعضاء و

 بلقام 2018عام ولية في تجات البترن إجمالي استهالك المن% م84.8 األعضاء

  العربية. لبقية الدول% 15.2

 عربيةفي الدول ال البترولية ومن ناحية التوزيع النسبي الستهالك المنتجات

 %25.7ن من وليغازلصة اع حن ترتفأ المتوقعفإنه من  2018-2014 خالل الفترة

%. وفي الوقت 7% إلى 5.8ائرات من %، كما سترتفع حصة وقود الط26.7إلى 

ستتراجع حصة زيت و%، 35.4% إلى 37.6لديزل من تراجع حصة انفسه ست
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من  بصورة بسيطة %. كما ستتراجع حصة الكيروسين17.3% إلى 17.5من الوقود 

عند  2018عام  يف يلالمسول البتر غازحصة ر تق%. وستس0.6% إلى 0.7

تطور  )22 -1الشكل (ويوضح  %.8وهي  2014المستوى الذي كانت عليه في عام 

وفي  2014في عام  ربيةالدول الع رولية فيمنتجات البتك الالنسبي الستهالالتوزيع 

  .2018عام 

  22 -1الشكل 
   ،العربية دولفي ال ستهالك المنتجات البتروليةالتوزيع النسبي المقارنة 

  2018و 2014عامي 
(%) 

 
  ظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، بنك المعلومات. من المصدر:

 المنتجات البترولية في العالم ستهالكالي ان إجمم ةوبلغت حصة الدول العربي

% 39 مقابل% 47.7 ، وبلغت حصة الدول الصناعية2017في عام % 8.9 نحو

  ).23 -1كل (الشتي السابق. سوفيالتحاد اللدول ا% 4.4والنامية  لدولل
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  24 -1 الشكل
  2018عام و 2014 األعضاء في عامل دواستهالك الطاقة في ال

  نفط / يوم) ئمكاف رميلب(ألف 

  
 ومات.لمصدرة للبترول، بنك المعمنظمة األقطار العربية ال المصدر:

  
20-1جدول ال   

     2018-2014هالك الطاقة في الدول األعضاء، است
( نفط/ يومألف برميل مكافئ )

 



الفصل األول

83

56 
 

1 -2 -4   

  

1.12014 0.92018 

  144  2018.   

   0.2 

 2017 71.7 % 23.9 %  

4.2 % .  

2.  

2 -1     

   1.3 

2018 13  171    

2017. 

  : )39  (، 36  (، 

30 29  20 

 .     )17 

 ،9  ، 6  

 )3  (   .

  2018 167 . 

)1- 24( )1- 20(    

2014 -2018.  

57 
 

  24 -1 الشكل
  2018عام و 2014 األعضاء في عامل دواستهالك الطاقة في ال

  نفط / يوم) ئمكاف رميلب(ألف 

  
 ومات.لمصدرة للبترول، بنك المعمنظمة األقطار العربية ال المصدر:

  
20-1جدول ال   

     2018-2014هالك الطاقة في الدول األعضاء، است
( نفط/ يومألف برميل مكافئ )

 



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

84

58 
 

 ك الفرد من الطاقةستهاللعام الا توسطالم فيلتنازلي ا جاهاالت يستمريتوقع أن 

المتوقع أن ينخفض  منإذ  اضيةكان سائدا في السنوات الم الذي اءعضاألدول في ال

م ن  ب 17.2 إلى 2014م عافي (ب م ن) فط ئ نبرميل مكاف 17.6هذا المتوسط من 

ت التالية: لمعدالاإلى  2018. ويتوقع أن يصل هذا المتوسط في عام 2018م عافي 

ن)،  ب م 70.6( البحرين ب م ن)، 71.6اإلمارات ( ن)،ب م  116.3قطر (

ئر الجزاب م ن)،  14.2ب م ن)، ليبيا ( 48.2لسعودية (ب م ن)، ا 54الكويت (

م ن)، ب  5.6ونس (تب م ن)،  7.3مصر ( ن)،م ب  9العراق (، ب م ن) 9.9(

اقة في طاستهالك الفرد من ال معدل )25-1كل (الشويوضح  ب م ن). 2.6سوريا (و

  .األعضاءل دوال

  25-1 الشكل
  2018اء في عام األعض لدولمن الطاقة في ا هالك الفردمعدل است

 نفط) ئ(برميل مكاف

 
 ومات.لمصدرة للبترول، بنك المعبية الة األقطار العرمنظم المصدر:

  
  ق المصدراستهالك الطاقة وف 2- 2

ية لهيدروكربوناقة امصادر الطشبه كامل على شكل األعضاء بعتمد الدول ت

 حوالي ي هذه المصادرتغطإذ  ةمن الطاق اجاتهالسد احتي طبيعي)ط والغاز ال(النف

. 2018لدول في عام في هذه الطاقة من إجمالي استهالك امن إجمالي % 99.1

على  2018م هالك في عاالطاقة في إجمالي االست ويتوقع أن تتوزع مساهمة مصادر

59 
 

 %)،0.6ة (رومائي%)، الطاقة الكه47( %)، النفط52( يعيالغاز الطبحو التالي: الن

استهالك الطاقة في  )21 -1الجدول (و )26 - 1لشكل (اويوضح  %).0.3( موالفح

  .2018في عام  درحسب المص ضاءعاألدول ال

  26 -1 الشكل
  2018المصدر في عام األعضاء حسب  لدولة في ااستهالك الطاق

)%(  

 
 ومات.لعمصدرة للبترول، بنك المال األقطار العربيةمنظمة  المصدر:

  
21-1الجدول   

  2018- 2014األعضاء وفق المصدر، استهالك الطاقة في الدول 
( ط/ يومنفألف برميل مكافئ ) 

  
 

ب م ن ي  نمليو 13 اإلجمالي :  
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 حوالي ي هذه المصادرتغطإذ  ةمن الطاق اجاتهالسد احتي طبيعي)ط والغاز ال(النف

. 2018لدول في عام في هذه الطاقة من إجمالي استهالك امن إجمالي % 99.1

على  2018م هالك في عاالطاقة في إجمالي االست ويتوقع أن تتوزع مساهمة مصادر
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 %)،0.6ة (رومائي%)، الطاقة الكه47( %)، النفط52( يعيالغاز الطبحو التالي: الن

استهالك الطاقة في  )21 -1الجدول (و )26 - 1لشكل (اويوضح  %).0.3( موالفح

  .2018في عام  درحسب المص ضاءعاألدول ال

  26 -1 الشكل
  2018المصدر في عام األعضاء حسب  لدولة في ااستهالك الطاق

)%(  

 
 ومات.لعمصدرة للبترول، بنك المال األقطار العربيةمنظمة  المصدر:

  
21-1الجدول   

  2018- 2014األعضاء وفق المصدر، استهالك الطاقة في الدول 
( ط/ يومنفألف برميل مكافئ ) 

  
 

ب م ن ي  نمليو 13 اإلجمالي :  
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  الغاز الطبيعي 1- 2- 2

زايدا في تلبية متطلبات الطاقة في الدول يعي يلعب دورا متأصبح الغاز الطب

 2014في عام  %50.8لي استهالك الطاقة من عت حصته في إجمااألعضاء إذ ارتف

عام في  ، وبلغ ذروته2016في عام  %52.1ثم إلى  2015% في عام 51.6إلى 

 في الغاز الطبيعياستهالك يرتفع  أن عيتوق%. و52.4 حيث بلغت حصته 2017

مليون ب م  ي، أي أن  6.8قارب % لي0.6 بمعدل 2018ي عام الدول األعضاء ف

خمس دول عربية ذات توجد و. %52ستصل إلى  ستهالك الطاقةفي إجمالي ا صتهح

الجزائر، صر، مات، مار، اإلز الطبيعي، وهي: السعوديةاستهالك ملموس من الغا

طبيعي استهالك الغاز المن إجمالي % 84.5 الخمس ولدهذه الة صبلغت ح. وقطرو

هالك الي استل من إجمدوحصص هذه اللغت وب. 2018األعضاء في عام  الدولفي 

 مصر %)،19.2( اإلمارات)، %29.4( السعودية: ياألعضاء كما يلالدول 

الجدول و )27 - 1الشكل ( ويبين .)%10( رقط، و)%10.9( الجزائر، %)14.9(

   .2018وعام  2014 ل األعضاء في عامالك الغاز الطبيعي في الدواسته )22 -1(

  27 -1الشكل 
  2018و  2014في عامي األعضاء  لدولا ي فيك الغاز الطبيعاستهال

 نفط / يوم) ئرميل مكافب(ألف 

 
 ومات.لمصدرة للبترول، بنك المعمنظمة األقطار العربية ال المصدر:
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22-1الجدول   
  2018-2014 األعضاء،غاز الطبيعي في الدول ال استهالك

( نفط/ يومألف برميل مكافئ )
�ع�دل ال�م���

2018 -2017 *2018 2017 2016 2015 2014

0.7 1300 1291 1312 1277 1146     ���������� 

2.0 268 263 262 265 266   ���������� 

1.8 72 71 76 74 79   ������� 

0.8 740 734 706 708 655   ���������� 

0.4 1990 1982 1910 1800 1764   ����������� 

-43.6 35 62 67 75 87   ���������� 

1.0 200 198 189 168 155   ������� 

2.8 680 661 748 738 607   ���� 

5.1 305 290 298 358 315   �������� 

0.3 170 170 188 254 236   ��������� 

0.5 1010 1005 886 829 845   ����� 

0.6 6770 6726 6642 6546 6154

   ��������� �������  � 
 ����������� ً������� ����������� ��������� � �����  ����������

 

لسد عي ز الطبيعلى الغاتمادها في درجة اعاألعضاء الدول تختلف و

حسب  ، وذلكضمن ثالث فئاتالدول تصنيف هذه ويمكن ن الطاقة. مياجاتها احت

ي لدول فة في هذه االطاقك استهال جماليالغاز الطبيعي في إسبية لمساهمة األهمية الن

  :هذه الفئات هيو، 2018عام 

قة ية متطلبات الطالتغط الدول التي تعتمد اعتمادا أساسيا على الغاز الطبيعي -

% من استخدام 50عن ز الطبيعي يد فيها حصة الغازل التي ت، وهي الدوفيها

 مارات،اإل، قطرالبحرين،  وهي: دول، خمسمن  ةالفئهذه  وتتألف .الطاقة

الطبيعي من إجمالي استهالك الطاقة ة الغاز صحبلغت و. ، ومصررجزائال



الفصل األول
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  الغاز الطبيعي 1- 2- 2

زايدا في تلبية متطلبات الطاقة في الدول يعي يلعب دورا متأصبح الغاز الطب
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 في الغاز الطبيعياستهالك يرتفع  أن عيتوق%. و52.4 حيث بلغت حصته 2017

مليون ب م  ي، أي أن  6.8قارب % لي0.6 بمعدل 2018ي عام الدول األعضاء ف

خمس دول عربية ذات توجد و. %52ستصل إلى  ستهالك الطاقةفي إجمالي ا صتهح

الجزائر، صر، مات، مار، اإلز الطبيعي، وهي: السعوديةاستهالك ملموس من الغا

طبيعي استهالك الغاز المن إجمالي % 84.5 الخمس ولدهذه الة صبلغت ح. وقطرو

هالك الي استل من إجمدوحصص هذه اللغت وب. 2018األعضاء في عام  الدولفي 

 مصر %)،19.2( اإلمارات)، %29.4( السعودية: ياألعضاء كما يلالدول 

الجدول و )27 - 1الشكل ( ويبين .)%10( رقط، و)%10.9( الجزائر، %)14.9(

   .2018وعام  2014 ل األعضاء في عامالك الغاز الطبيعي في الدواسته )22 -1(

  27 -1الشكل 
  2018و  2014في عامي األعضاء  لدولا ي فيك الغاز الطبيعاستهال

 نفط / يوم) ئرميل مكافب(ألف 

 
 ومات.لمصدرة للبترول، بنك المعمنظمة األقطار العربية ال المصدر:
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22-1الجدول   
  2018-2014 األعضاء،غاز الطبيعي في الدول ال استهالك

( نفط/ يومألف برميل مكافئ )
�ع�دل ال�م���

2018 -2017 *2018 2017 2016 2015 2014

0.7 1300 1291 1312 1277 1146     ���������� 

2.0 268 263 262 265 266   ���������� 

1.8 72 71 76 74 79   ������� 

0.8 740 734 706 708 655   ���������� 

0.4 1990 1982 1910 1800 1764   ����������� 

-43.6 35 62 67 75 87   ���������� 

1.0 200 198 189 168 155   ������� 

2.8 680 661 748 738 607   ���� 

5.1 305 290 298 358 315   �������� 

0.3 170 170 188 254 236   ��������� 

0.5 1010 1005 886 829 845   ����� 

0.6 6770 6726 6642 6546 6154

   ��������� �������  � 
 ����������� ً������� ����������� ��������� � �����  ����������

 

لسد عي ز الطبيعلى الغاتمادها في درجة اعاألعضاء الدول تختلف و

حسب  ، وذلكضمن ثالث فئاتالدول تصنيف هذه ويمكن ن الطاقة. مياجاتها احت

ي لدول فة في هذه االطاقك استهال جماليالغاز الطبيعي في إسبية لمساهمة األهمية الن

  :هذه الفئات هيو، 2018عام 

قة ية متطلبات الطالتغط الدول التي تعتمد اعتمادا أساسيا على الغاز الطبيعي -

% من استخدام 50عن ز الطبيعي يد فيها حصة الغازل التي ت، وهي الدوفيها

 مارات،اإل، قطرالبحرين،  وهي: دول، خمسمن  ةالفئهذه  وتتألف .الطاقة

الطبيعي من إجمالي استهالك الطاقة ة الغاز صحبلغت و. ، ومصررجزائال



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
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)، %72( قطر)، %89( البحرين كما يلي: 2018هذه الدول في عام  في

   .)%53.1( مصر، و)%64( ائرزالج)، %69.3( ماراتاإل

لتغطية متطلبات الطاقة  الطبيعي رئيسيا على الغازالدول التي تعتمد اعتمادا  -

% 50 -%33الطبيعي ما بين ة الغاز وح فيها حصالتي تترا للدويها، وهي اف

يت، السعودية، الكو :ي، وهدولأربع الفئة هذه وتتضمن  .من استخدام الطاقة

 هذه الدول كما يلي: استهالكفي ة الغاز الطبيعي صبلغت حويا، وتونس. ليب

 . %)40.4( ، وتونس%)43.6( ، ليبيا%)44.5( ت، الكوي%)45( ديةالسعو

دولتين، ، وتضم هذه الفئة على الغاز الطبيعيثانويا  ول التي تعتمد اعتماداالد -

تهالك ي اسإجمال يف الغاز الطبيعيوهما سوريا والعراق حيث بلغت حصة 

جة در )28 -1الشكل (ويبين  .على التوالي% 20.3% و21هما يف الطاقة

في  ةالطاق من اجاتهااحتي لبيةعي لتألعضاء على الغاز الطبيالدول اعتماد ا

  .2018عام 

  28 -1الشكل 
  األهمية النسبية الستهالك الغاز الطبيعي في إجمالي استهالك الطاقة

  2018ام األعضاء في عول لدفي ا
(%)  

 
 ومات.لمصدرة للبترول، بنك المعمة األقطار العربية الظمن المصدر:

 
 

%  52االعضاء الدولمتوسط

63 
 

  المنتجات البترولية 2- 2- 2

البترولية في المنتجات استهالك  يء فيالنمو البط من نين متتاليتسنتي بعد

 2018 في عامرتفع قد ا الكتهسهذا االن يكوتوقع أن مفإنه من الالدول األعضاء 

  ي.  مليون ب م ن 6.1% ليصل إلى 2.1 بمعدل

ول دفي البترولية لمنتجات الا في استهالك الزيادةجم بلغ حيتوقع أن يو

رئيسية بصورة ذه الزيادة تأتي هوس. 2018 ي عامفب ن ي ألف  128 إلى األعضاء

حجم لغ حيث سيب طروق مصر،، اإلمارات راق،الع دول، وهي: السعودية، خمسمن 

 ألف ب 27( العراق ،ب م ن ي) فأل 31( السعوديةل كما يلي: ادة في هذه الدوالزي

         وقطر ،ي)ألف ب م ن  14( مصر، ألف ب م ن ي) 26( اإلمارات ،ن ي)م 

من % 84.4 خمسالدول ال جم الزيادة في هذهمثل حيو .ن ي) ب م آالف 10(

ي ف تروليةنتجات البعضاء من الملدول األا ادة المتوقع في استهالكإجمالي حجم الزي

 . )23 -1الجدول ( .2018عام 

23-1الجدول   
  2018-2014استهالك المنتجات البترولية في الدول األعضاء، 

( نفط/ يومألف برميل مكافئ )
معدل النمو

2018  -2017  *2018 2017 2016 2015 2014

5.0 545 519 479 447 436  اإلمارات  

3.1 33 32 31 31 29  البحرين  

2.1 105 103 94 92 99  تونس  

0.7 415 412 418 431 416  الجزائر  

1.3 2430 2399 2438 2548 2423  السعودية   

4.4 125 120 124 134 146  سوريا  

3.7 775 748 679 643 637  العراق  

3.9 265 255 248 228 137  قطر  

1.5 380 374 380 397 389  الكويت   

1.4 220 217 217 221 257  ليبيا  

1.7 825 811 869 844 839  مصر  

2.1 6118 5990 5976 6015 5808  االجمالي  

 *  بيانات تقديرية.   
  المصدر:  منظمة األقطار العربية المصدر� ل�ب�ر��� بن��� المع��م��ا�� 
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)، %72( قطر)، %89( البحرين كما يلي: 2018هذه الدول في عام  في

   .)%53.1( مصر، و)%64( ائرزالج)، %69.3( ماراتاإل

لتغطية متطلبات الطاقة  الطبيعي رئيسيا على الغازالدول التي تعتمد اعتمادا  -

% 50 -%33الطبيعي ما بين ة الغاز وح فيها حصالتي تترا للدويها، وهي اف

يت، السعودية، الكو :ي، وهدولأربع الفئة هذه وتتضمن  .من استخدام الطاقة

 هذه الدول كما يلي: استهالكفي ة الغاز الطبيعي صبلغت حويا، وتونس. ليب

 . %)40.4( ، وتونس%)43.6( ، ليبيا%)44.5( ت، الكوي%)45( ديةالسعو

دولتين، ، وتضم هذه الفئة على الغاز الطبيعيثانويا  ول التي تعتمد اعتماداالد -

تهالك ي اسإجمال يف الغاز الطبيعيوهما سوريا والعراق حيث بلغت حصة 

جة در )28 -1الشكل (ويبين  .على التوالي% 20.3% و21هما يف الطاقة

في  ةالطاق من اجاتهااحتي لبيةعي لتألعضاء على الغاز الطبيالدول اعتماد ا

  .2018عام 

  28 -1الشكل 
  األهمية النسبية الستهالك الغاز الطبيعي في إجمالي استهالك الطاقة

  2018ام األعضاء في عول لدفي ا
(%)  

 
 ومات.لمصدرة للبترول، بنك المعمة األقطار العربية الظمن المصدر:

 
 

%  52االعضاء الدولمتوسط
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  المنتجات البترولية 2- 2- 2

البترولية في المنتجات استهالك  يء فيالنمو البط من نين متتاليتسنتي بعد
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  ي.  مليون ب م ن 6.1% ليصل إلى 2.1 بمعدل

ول دفي البترولية لمنتجات الا في استهالك الزيادةجم بلغ حيتوقع أن يو

رئيسية بصورة ذه الزيادة تأتي هوس. 2018 ي عامفب ن ي ألف  128 إلى األعضاء
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 ألف ب 27( العراق ،ب م ن ي) فأل 31( السعوديةل كما يلي: ادة في هذه الدوالزي

         وقطر ،ي)ألف ب م ن  14( مصر، ألف ب م ن ي) 26( اإلمارات ،ن ي)م 

من % 84.4 خمسالدول ال جم الزيادة في هذهمثل حيو .ن ي) ب م آالف 10(

ي ف تروليةنتجات البعضاء من الملدول األا ادة المتوقع في استهالكإجمالي حجم الزي

 . )23 -1الجدول ( .2018عام 

23-1الجدول   
  2018-2014استهالك المنتجات البترولية في الدول األعضاء، 

( نفط/ يومألف برميل مكافئ )
معدل النمو

2018  -2017  *2018 2017 2016 2015 2014

5.0 545 519 479 447 436  اإلمارات  

3.1 33 32 31 31 29  البحرين  

2.1 105 103 94 92 99  تونس  

0.7 415 412 418 431 416  الجزائر  

1.3 2430 2399 2438 2548 2423  السعودية   

4.4 125 120 124 134 146  سوريا  

3.7 775 748 679 643 637  العراق  

3.9 265 255 248 228 137  قطر  

1.5 380 374 380 397 389  الكويت   

1.4 220 217 217 221 257  ليبيا  
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 *  بيانات تقديرية.   
  المصدر:  منظمة األقطار العربية المصدر� ل�ب�ر��� بن��� المع��م��ا�� 
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ة ليبتروية حصة المنتجات الصنيف الدول األعضاء إلى فئتين من ناحتيمكن و

لدول التي ن ام الفئة األولىألف تت. و2018م الطاقة في عا كاستهالالي في إجم

هذه شكل غطي أكثر من نصف متطلبات الطاقة فيها. وتتالمنتجات البترولية تتزال ما

 ،%)59تونس ( ،%)74.8( ، سوريا%)78.8( ل، وهي: العراقدو ستئة من فال

الثانية من  ل الفئةتتمثو .%)55( ةالسعودي%)، و55.5كويت (ال %)،56.4( ليبيا

ة أقل من نصف احتياجات الطاقة فيها. وتتضمن وليرت البتالمنتجال ول التي تشكالد

 راتاإلما%)، 35.9( الجزائر، %)43.4( ردول وهي: مص خمسهذه الفئة 

   %).11( رينحالب، و%)28( قطر، %)29(

  حمالطاقة الكهرومائية والف 2-2-3

استهالك  في إجماليمعا  موالفحة مائية الكهرواقلطااستمر تراجع حصة 

بالمقارنة مع  2018% في عام 0.9ى وصل إلاء حيث عضألا الدول قة فيالطا

إلى  لكهرومائيةالك الطاقة اجمالي استهإصل ويتوقع أن ي. 2014في عام  1.2%

ل الجدو .مصرم ن ي في ألف ب  61، منها 2018م في عاألف ب م ن ي  79.1

)1- 24(.  

24-1جدول ال  
  2018-2014ئية في الدول األعضاء، الطاقة الكهرومااستهالك 

( نفط/ يومألف برميل مكافئ )
معدل النمو

2018  -2017  *2018 2017 2016 2015 2014

0.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  تونس  

11.1 0.10 0.09 0.12 0.38 0.88  الجزائر  

0.0 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00  سوريا   

1.1 10.00 9.89 15.32 11.57 12.88  العراق  

0.4 61.00 60.74 60.46 62.18 61.74  مصر  

0.5 79.10 78.72 83.90 82.13 83.50  االجمالي  

 *  بيانات تقديرية.   

 المصدر:  م��م� ا���ار ال�ر��� المصدر� ل���ر��� ����� الم���م��ا�� 
مالحظة:  قد ال تتطابق المجاميع نظراً ل�تقري���. 
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يتوقع أن يصل إلى حيث ضاء الدول األعم استهالك الفحجم واستمر تراجع ح

ألف ب م ن ي في عام  58.8بالمقارنة مع  2018في عام ألف ب م ن ي  40

من راجعت تقد  ك الطاقة في هذه الدولإجمالي استهالفي حصة الفحم  أن ، أي2014

تبر اإلمارات أكبر دولة مستهلكة للفحم ضمن الدول تعو .%0.3% إلى 0.5

ن ي في عام ألف ب م  32ا منه هاستهالكأن يصل حجم  عضاء حيث يتوقعاأل

 .)25 -1( الجدول .2014في عام  ألف ب م ن ي 40بالمقارنة مع  2018

25-1جدول ال  
  2018-2014ي الدول األعضاء، استهالك الفحم ف

( نفط/ يومألف برميل مكافئ )
معدل النمو

2018  -2017  *2018 2017 2016 2015 2014

1.7 32.00 31.46 31.02 34.43 39.62  اإلمارات    

-100.0 0.00 0.02 0.02 0.06 0.04  تونس  

52.9 1.50 0.98 0.98 2.67 3.59  الجزائر  

1.0 2.00 1.98 1.99 2.35 3.33  السعودية  

-0.4 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02  سوريا  

-100.0 0.00 3.16 4.47 3.63 4.37  الكويت  

37.0 4.50 3.28 3.16 7.12 7.92  مصر  

-2.1 40.00 40.87 41.62 50.20 58.84  االجمالي  

 *  بيانات تقديرية.   
  المصدر:  م��م� ا���ار ال�ر��� المصدر� ل���ر��� ����� الم���م��ا��

  كثافة الطاقة - 3
حول  لمنظمة أوابكالتابع لألمانة العامة لومات ك المعنت ببناء على بيانا

 ياإلجمالي المحللدولي حول الناتج نك اقة واستنادا على بيانات الباستهالك الطا

مؤشر كثافة فإن  2019يناير  /ون الثانيكانفي لمنشورة ا 2010ام تة لعابباألسعار الث

 والرد لفأفئ نفط لكل مكابرميل  2.133 من نخفضقد ا اقة في الدول األعضاءالط
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)1- 24(.  

24-1جدول ال  
  2018-2014ئية في الدول األعضاء، الطاقة الكهرومااستهالك 
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 *  بيانات تقديرية.   

 المصدر:  م��م� ا���ار ال�ر��� المصدر� ل���ر��� ����� الم���م��ا�� 
مالحظة:  قد ال تتطابق المجاميع نظراً ل�تقري���. 
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 مكافئ نفطبرميل  2.101 إلى 2014ام ي عف أمريكي من الناتج المحلي اإلجمالي

إلى أن  ا المؤشرفي هذحسن تالا . ويعود هذ2017 ي في عامكير أمردوال ألفلكل 

 (باستثناءفي الدول األعضاء  2010لمحلي اإلجمالي باألسعار الثابتة لعام االناتج 

يا خالل الفترة سنو% 2.7بمعدل ارتفع قد ) عنها ر بياناتتوف نظرا لعدم سوريا

 )سوريا ثناء(باستول لدهذه االطاقة في  ستهالكإجمالي ا بينما ارتفع 2014-2017

   .ترة نفسهاخالل الف% سنويا 2.6دل بمع

فيما يتعلق بهذا المؤشر الذي يتراوح ن الدول األعضاء د تباين ملحوظ بيجيوو

أمريكي من الناتج المحلي اإلجمالي ر دوال ألفل لكمكافئ نفط ل برمي 1.284 ينما ب

  )29 - 1لشكل (ا. رينبحالفي  مكافئ نفطبرميل  3.261و 2017في عام تونس في 

 . )26 -1ل (والجدو

  29 -1الشكل 
  2017و  2014عامي  ،كثافة الطاقة في الدول األعضاءتطور 

  )2010ر دوالر أمريكي بأسعا ألفمكافئ نفط/  برميل(

 
علومات لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول وبيانات الناتج مشتق من بيانات استهالك الطاقة في بنك الم :المصدر

 ة بيانات البنك الدولي.في قاعد إلجمالياالمحلي 
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26-1لجدول ا  
  2017، 2014األعضاء، عامي  تطور مؤشر كثافة الطاقة في الدول

( 2010دوالر أمريكي من الناتج بأسعار ألفنفط لكلمكافئبرميل  ) 

2017 2014   

 االمارات    1.668 1.736
 البحرين    3.601  3.261
 نس تو   1.366  1.284
 الجزائر   2.147  2.100
 السعودية    2.346  2.335
  سوريا     غ م  غ م

 العراق   1.596  1.643
 قطر   1.684  1.929
 كويت ال   1.883  1.756
 ياليب   4.327  3.026
 مصر    2.673  2.526
 الدول األعضاء     2.133  2.101

قطار العربية المصدرة للبترول وبيانات لومات لمنظمة األعمشتق من بيانات استهالك الطاقة في بنك الم المصدر:
 في قاعدة بيانات البنك الدولي. اإلجماليلي حالناتج الم

          

  محليةال األسعار - 4

نتج��ات لمعلى أسعار اتعديالت إلى إجراء من الدول األعضاء سبع دول  جأتل

بح��رين، � اإلم��ارات، الي���ال��دول  ذه���، و2018ام في ع��ية للمحاسواقها أبترولية في ال

باألس��عار الئح��ة  )27 -1الج��دول ( ي���دمومص��ر. وتونس، الجزائ��ر، الس��عودية، قط��ر، 

 العربية األخرى. ألعضاء أو الدولء في الدول ا، سوا2018الجديدة المعتمدة في عام 
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الفصل الثاين

التطورات العامليةوالعربية
يف استكشاف واحتياطي وإنتاج مصادرالطاقة
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 الفصل الثاني

  استكشاف في والعربية العالمية التطورات

 الطاقة مصادر وإنتاج واحتياطي

 أوال: النفط والغاز

  والعالم العربية الدول في واإلنتاج لالستكشاف العام الوضع -1

نوعاً من التفاؤل بعد التحسن النسبي الذي شهدته أسعار النفط، وانعكس هذا  2018شهد عام 

التعثرات التي تشهدها بعض بالرغم من  التوقعات للمشاريع المستقبلية في العالمالتفاؤل على 

 .األسواق العالمية

إلى أنه المتخصصة في التحليل االقتصادي  Global Dataوفي هذا المجال تشير مجموعة 

، وهي مشاريع 2025و 2018مشروعاً للنفط والغاز في أوروبا بين عامي  81يبدأ من المتوقع أن 

ي من /3مليون م 133مليون ب/ي من النفط، وأكثر من  1.5سوف تساهم في رفد السوق بنحو 

  الغاز.

ً  28ومشروعاً ستكون في بريطانيا،  37وترى المجموعة أن  مشاريع  6في النرويج، و مشروعا

. وسوف تساهم عمليات التطوير (توزع هذه المشاريع حسب الدول 1-2الشكل يبين ) ،في إيطاليا

أما بالنسبة ، 2025من كميات الغاز الجديدة التي ستنتجها أوروبا في عام % 84 بنحوفي المغمورة 

  لجديد المتوقع.% من اإلنتاج ا97 بنحوللنفط، فسوف تساهم المشاريع في المغمورة 

العالمي على مشاريع النفط والغاز نحو الرأسمالي وتوقعت المجموعة أن يبلغ مجموع االنفاق 

مليار دوالر لتطوير مشاريع النفط  350، منها 2025و 2018مليار دوالر خالل الفترة بين  790

مشاريع والر لتطوير مليار د 40.2ومشاريع النفط غير التقليدي، لتطوير مليار دوالر  3التقليدي، 

تطوير مشاريع الغاز لمليار دوالر  348ومشاريع رمال القار، لتطوير  43.4النفط الثقيل، و

 (.CBMمشاريع غاز طبقات الفحم )لتطوير مليار دوالر  5.5، والتقليدي

، 2025مشروعاً ستبدأ العمل في روسيا بحلول عام  29وعلى نفس الصعيد ترى المجموعة أن 

ي من /3مليون م 337مليون ب/ي من النفط، ونحو  0.8 إنتاج يتوقع أن تساهم في وهي مشاريع

 مليار دوالر. 43.1لمشاريع بأكثر من تلك االغاز. وتقدر قيمة النفقات الرأسمالية ل
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تطوير في المغمورة كانت قد وضعت على أساس أن سعر النفط أن معظم مشاريع ال هنايذكر 

 Offshore Technologyالمجتمعين في مؤتمر دوالر/ البرميل، لكن  100 -80يتراوح بين 

الصناعة ، بينوا أن 2018هيوستن/ الواليات المتحدة في شهر نيسان/ أبريل والية الذي عقد في 

وقد عملت مؤسسة ، مقبول دوالر/ البرميل كرقم عادي 50إلى سعر  في المغمورة بدأت تنظر

IHS Markit  عملت خالل فترة تمتد مشروعاً في المغمورة  54من بناء نموذج بحث تضمن على

تبين أن الشركات تمكنت من تخفيض التكاليف بما ، و2017والربع الثالث  2014بين الربع الثالث 

دوالر/ البرميل. كما تبين من خالل  40سعر التعادل أقل من  ، بحيث أصبح%50 -45يتراوح بين 

 .% من انخفاض التكاليف أتى كنتيجة لتراجع أسعار الخدمات50البحث أن 

ميزانيتها  Occidental Petroleumرفعت شركة  -وعلى سبيل المثال -وفي هذا المضمار 

لنفط والغاز قصيرة المدى ، سوف يتم ضخها في مشاريع امليار دوالر 1.1بمقدار  2019لعام 

 وعالية المردود.

دوالر/البرميل في عام  40وكانت الشركة قد وضعت ميزانية تعتمد على أن سعر التعادل يبلغ 

دوالر/البرميل محسوبة على خام  50، لكن ميزانيتها الحالية تعتمد على سعر تعادل يبلغ 2017

 (.WTIغرب تكساس المتوسط )

خصصتها  2019مليار دوالر في ميزانيتها لعام  Chevron 10.4كما وضعت شركة 

 .مليار دوالر لعملياتها في مجال زيت وغاز السجيل 5.2لعمليات االستكشاف واإلنتاج، منها 

 1- 2الشكل 
 مشاريع اإلنتاج الجديدة المتوقعة في أوروبا

2018- 2025 

 

3 
 

مليار دوالر لعملياتها في منظومات السجيل في  ConocoPhillips 3.1ورصدت شركة 

Eagle Fordو ،Bakkenو ،Delaware  من 50نحو في الواليات المتحدة، وهو ما يعادل %

 مليار دوالر. 6.1، والبالغة 2019ميزانيتها لعام 

مليار  1.4، فقد رصدت 2019مليار دوالر لميزانية عام  2.6التي أقرت  Hessأما شركة 

، Bakkenمجال السجيل الزيتي في حوض دوالر منها لزيادة عدد الحفارات ورفع كفاءة العمل في 

 بئراً على اإلنتاج في هذا العام. 160بئراً، ووضع  170حيث تخطط لحفر 

أعلنت نيوزيالندا عن حظر نشاطات التنقيب المستقبلية في المغمورة، مما من جهة أخرى، 

يعني أن التراخيص الحالية للتنقيب ستظل سارية المفعول، لكنها لن تمنح تراخيص جديدة في هذا 

في ظل سعي نيوزيالندا للتحول نحو مصادر وقود خالية من الكربون  المجال. وأتى هذا القرار

 خالل ثالثين عاماً حسبما صرح به رئيس الوزراء النيوزيالندي.

العاملة في تحسين أداء الشركات  فيالتكنولوجي وال مناص من اإلشارة إلى أهمية التقدم 

ما يمكن التي حققت  Eniشركة  على سبيل المثال اإلشارة إلىهنا الصناعة البترولية، ويمكن 

عبر الحاسب العمالق ، 2018في مطلع عام  النمذجة الرقميةالمحاكاة واعتباره فتحاً تقنياً في عالم 

HPC4  النمذجة الرقمية لهندسة المكامن، والذي وضع الشركة على طريق مستقبل مشرق في عالم

ومن ساعة فقط.  15ألف عملية محاكاة عالية الدقة خالل  100الحاسب من إجراء حيث تمكن 

وتقديم تسريع عملية دراسة المشاريع، على  الشركةالمتوقع أن يعزز هذا التطوير من قدرة 

يذكر أن الحاسب العمالق الجديد  إدارة المكامن لجميع الحقول المنتجة.متميزة في استراتيجيات 

لبناء نموذج فائق الدقة لحقل في  Eni، وقد استخدمته GPUة معالجة رسومية وحد 3200يستخدم 

 عاماً من اإلنتاج. 15، وذلك لمحاكاة مليون خلية فعالّة 5.7المغمورة ضمنّته 

أن يرتفع اإلنفاق الرأسمالي السنوي على  Wood Mackenzieمن ناحيتها توقعت مؤسسة 

مليار دوالر في  50، مقارنة بنحو 2022ر بحلول عام مليار دوال 60مشاريع المياه العميقة إلى 

مقابل االستثمارات، متوقعة أن يأتي هذا العوائد  وتنامي، وذلك كنتيجة لتراجع التكاليف 2018عام 

 االرتفاع نتيجة مشاريع كبيرة منظورة في غيانا، والبرازيل، وموزمبيق.

ً  Wood Mackenzie، نشرت وفي المجال التقني ت فيه كيفية توظيف بحثتقريرا

في قطاع مليون دوالر سنوياً  150الشركات للتقنيات الرقمية، وبينت من خالله أنه يمكن توفير 

 التقنيات الرقمية بشكل فعال. ، لو تم توظيف الطاقة والمصادر الطبيعية

 هامة، من بينها:النتائج العديد من الوقد توصل التقرير إلى 
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 كمياتحالياً وجد ممتلكات إلى أصول لها قيمة، إذ تيجب أن تتحول البيانات من مجرد  -1

بشكل عام في جميع أنحاء قطاع متناثرة من البيانات جيدة التنظيم، ولكن كبيرة 

 بشكل كبير عبر وحدات األعمال والوظائف والشركات.ومجزأة ، الصناعة البترولية

من مجموعات دى الطويل، فهي بحاجة إلى وحتى تستفيد الشركات منها على الم

تصبح إدارة بيانات ومن المتوقع أن كامل إمكاناتها. لالستفادة من المهارات الجديدة 

الحصول على بيانات مشتركة الطبيعية التي تهدف إلى المؤسسات هي القاعدة 

 العوائد.المصفاة بما يحقق تعظيم إلى الحقل ومتكاملة من 

ركات الكبرى بسرعة مع هذه التقنيات، ذلك أن معظم الالعبين تتجاوب الشيتوقع أن  -2

إدارة بيانات المؤسسات،  قد تحركوا فعالً باتجاه الرئيسيين في الصناعة البترولية

% من 50من النفقات الرأسمالية و %30مثالً تخفيض  Statoilوتستهدف شركة 

اق واسع بمثابة مقدمة قد يكون تبني التقنيات الرقمية على نطالنفقات التشغيلية. و

التفوق سيكون له ميزة ومن يمتلك التقنية الرقمية  ،الصناعة بشكل أكبرمسار لتوحيد 

 .واالستحواذفي عمليات االندماج 

وهذا سيعني في  ،مع المشهد الرقمي المتطور لتتفاعليجب أن تتغير نماذج العمل  -3

القوى العاملة وانزياح  ،النهاية المزيد من التشغيل اآللي للعمليات ذات القيمة المنخفضة

تشمل نماذج األعمال المستقبلية وسوف على الوظائف ذات القيمة األعلى. نحو التركيز 

المزيد من أن المزيد من البيانات تعني تدرك إما ألن الصناعة  مشاركة أكبر للبيانات

تبادل البيانات كشرط للتشغيل وصانعي القرار سيقرون أو ألن الحكومات العوائد، 

 في كل بلد.الريع االقتصادي ترقية واالستفادة من الموارد المتاحة بهدف زيادة 

من المتوقع أن يؤدي توظيف التقنيات الرقمية إلى وضع المزيد من الضغوط نحو  -4

مي سوف تؤدي إلى نوع من االضطراب . وعملية التحول الرقتخفيض أسعار السلع

 قبل ذلك سوف تستفيد أكثر من غيرها.بالركب  ال مفر منه، لكن الشركات التي تلحق

 

من العقود في مختلف مجاالت الصناعة  توقيع عدد كبير 2018شهد عام من ناحية أخرى، 

الستثمار مصادرها من األرجنتين توجه أنه ضمن ويمكن على سبيل المثال اإلشارة إلى البترولية، 

 ياإلعالن عن مشروع لبناء خط سكة حديد 2018قررت في شهر آذار/مارس زيت السجيل، فقد 

 Vaca Muertaعلى المحيط األطلسي، ومنطقة  Bahia Blancaكم يصل بين ميناء  640بطول 

لزيت السجيل في العالم. ورغم الحجم الكبير لهذه المنظومة إال أن إنتاج  التي تعتبر أكبر منظومة

زيت السجيل منها ال يزال محدوداً جداً ألسباب لوجستية، منها صعوبة إيصال كميات الرمل الكافية 

5 
 

الستخدامها كمواد داعمة في عمليات التشقيق الهيدروليكي. ومن المتوقع أن يساهم خط السكة 

الدول  نهجمليون دوالر، في وضع األرجنتين على  500ع إنشاؤه بتكلفة تناهز الحديدي المزم

 المنتجة لزيت السجيل.

المتوقع أن يصل على خارطة المشاريع الكبيرة، إذ من موزمبيق وفي أفريقيا، ظهرت 

، حيث 2020مليار دوالر حتى عام  9.1إلى  هااإلنفاق الرأسمالي على مشاريع التنقيب واإلنتاج في

 .2020و 2018حقول بين عامي  8مليار دوالر سنوياً على  3ن المخطط أن يتم إنفاق م

على تمديد لمدة سنتين لحقوق االستكشاف  Africa Energyحصلت  جنوب أفريقياوفي 

 -50الغربي للبالد، في مياه يتراوح عمقها بين  الساحلالواقع في المغمورة على  2Bفي القاطع 

يحتوي القاطع على حوض تم تأكيد وجود النفط كم مربع.  3400يد عن م، ويغطي مساحة تز 200

 .1988فر عام فيف فيه عبر بئر استكشافي ح  خال

في المغمورة   Saint Louisفي قاطع Tigre-1تم حفر البئر االستكشافي  السنغالوفي 

وهو البئر األخير ضمن المرحلة . بدون العثور على أي شواهد هيدروكربونية م، 5200إلى عمق 

التي هدفت الستكشاف النظم البترولية في المياه  Kosmos Energyاالستكشافية الثانية لشركة 

". Yakaarآبار كلل واحد منها فقط بالنجاح " ة، وتضمنت أربعالعميقة بين موريتانيا والسنغال

في ثالثة آبار ضمن المرحلة االستكشافية األولى، وقدرت ة على نتائج إيجابية بينما حصلت الشرك

 مليار متر مكعب. 1.13مالي مصادر الغاز المكتشفة خاللها بأكثر من جإ

تقييم نطاق نفطي محتمل، وذلك عبر في  Savannah Petroleumبدأت  النيجروفي 

 استكشافية جنوب شرق البالد.حملة تتضمن حفر ثالثة آبار 

اكتشافاً  60جولة مزايدة ثانية حول ، وضعت الحكومة نصب أعينها إطالق الهندوفي 

 3100في المغمورة تغطي مساحة تقارب منطقة تعاقدية  26صغيراً للنفط والغاز، تم حصرها في 

 مليار برميل مكافئ نفط. 1.4در االحتياطيات في تلك االكتشافات بنحو كم مربع. وتق

من تحت  يةعن اكتشافها لتسربات نفط CGG GeoConsultingأعلنت جامايكا وفي 

ويعد هذا االكتشاف أول توثيق من نوعه لوجود  سطح األرض، وذلك في عدة مواقع من الجزيرة.

عن إمكانية اكتشاف النفط فيها، مما عزز احتمال  النفط في جامايكا، وأتى خالل إجراء دراسة

ً استكشافية فيها من قبل، وتم العثور على  11البلد التي تم حفر  وجود منظومة بترولية في بئرا

 آبار منها. 10شواهد نفطية في 

 Cuadrillaموافقتها النهائية لشركة  2018في تموز/يوليو ، منحت الحكومة بريطانياوفي 

وذلك  (PNR-1z) ق الهيدروليكي ألول بئر أفقي لغاز السجيل في البالد على اليابسةإلجراء التشقي

. وأكدت وزيرة الطاقة البريطانية أن غاز السجيل قد يكون شمال إنجلترا Lancashireفي منطقة 
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مصدر طاقة جديد في البالد يمكن أن يساهم في تحقيق أمن الطاقة، ويساهم في السير قدماً نحو 

تريليون  37تقدر كميات الغاز المتوقع وجودها في المنطقة بنحو مصادر طاقة منخفضة الكربون. 

 ليار متر مكعب من الغاز سنوياً.م 80متر مكعب، علماً أن بريطانيا تستهلك نحو 

ارتفاعه  Haynesvilleتابع إنتاج غاز السجيل في ، ات المتحدة األمريكيةالواليوفي 

، حيث 2012عام شهر أيلول/ سبتمبر ، ليصل في أعلى مستوى له منذ 2018بالتدريج خالل عام 

% من إجمالي 8.5، أي ما يمثل ي/3مليون م 181في شهر حزيران/ يونيو نحو بلغ معدل اإلنتاج 

 الواليات المتحدة. إنتاج الغاز الطبيعي في 

ي في مطلع عام /3مليون م 210قد وصلت إلى من المنطقة المذكورة وكانت ذروة اإلنتاج السابقة 

مع تراجع أسعار الغاز حسب محور  2016، ثم تراجع اإلنتاج إلى أقل من النصف حتى عام 2012

 EIAة معلومات الطاقة دوالر/ مليون وحدة حرارة بريطانية، بينما تتوقع إدار 2إلى أقل من هنري 

 .2019دوالر/ مليون وحدة حرارة بريطانية خالل عام  3.12أن يصل سعر الغاز إلى 

 العديد من الفعاليات المرتبطة بالصناعة البترولية، ومنها:بدورها  الدول العربيةوشهدت 

 اإلمارات العربية المتحدة

ً مع شركة  40اتفاقي امتياز لمدة  "أدنوك"بترول أبو ظبي الوطنية أبرمت شركة  عاما

% في امتياز 5، و"أم الشيف ونصر"% من امتياز 20توتال، تحصل األخيرة بموجبهما على 

مليار دوالر رسم مشاركة في امتياز  1.15مليار دوالر بواقع  1.450. وذلك لقاء "زاكوم السفلي"

. ومن المقرر "زاكوم السفليامتياز "يون دوالر رسم مشاركة في مل 300، و"أم الشيف ونصر"

إدارة االمتيازين نيابة  "أدنوك"أن تتولي شركة "أدنوك البحرية" وهي إحدى شركات مجموعة 

 عن الشركاء.

زاكوم "% من حصص االمتياز في حقل 10 "شركة بترول أبو ظبي الوطنية"منحت و

 600، وذلك مقابل ONGC Videshتقودها شركة  لمجموعة شركات هندية حكومية "السفلي

 مليون دوالر.

مليون  875عاماً مقابل  40على اتفاقيتين لمدة  2018في شهر آذار/مارس  Eni شركة وقعتكما 

% من حصص 10، وعلى "زاكوم السفلي"% من حصص حقل 5على  همادوالر، حصلت بموجب

 أم الشيف ونصر"."

 Petroعبر ذراعها  CNPCاتفاقيتي امتياز مع شركة  "أدنوك"إضافة لذلك أبرمت 

China 575% من امتياز "أم الشيف ونصر" وذلك مقابل 10، تحصل فيها الشركة الصينية على 

 مليون دوالر. 600% من امتياز "زاكوم السفلي" مقابل 10مليون دوالر. وعلى 
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طرح  يأبو ظبعن اعتزام  2018آذار/مارس في شهر  أعلنت "أدنوك"من جهة أخرى، 

مناطق جديدة لالستكشاف والتطوير واإلنتاج عن النفط والغاز في اإلمارة من خالل عطاءات 

وقد تم  إلصدار تراخيص المناطق الجديدة. يأبو ظبمنافسة تجارياً، وذلك في إطار استراتيجية 

في الجولة األولى، تتكون من منطقتين اإلعالن عن ست مناطق مخصصة لتقديم العطاءات المنافسة 

وذكرت "أدنوك" على  .ألف كم مربع 30، وتمتد على مساحة تقارب بحريتين وأربع مناطق برية

استناداً إلى البيانات الغنية المتوفرة من الدراسات التفصيلية للنظام البترولي، موقعها الرسمي أنه 

والمسوحات الزلزالية الواسعة، وملفات تسجيل المعلومات والعينات األساسية التي تم الحصول 

تحتوي المطروحة إلى أن المناطق الجديدة تشير التقديرات فإن عليها من مئات من آبار التقييم، 

من الغاز الطبيعي. وتحتوي بعض تلك مليارات األمتار المكعبة يارات براميل النفط وعلى مل

 310تركيبات محتملة و 110، فضمن المنطقة المشتركة هناك معروفة المناطق فعلياً على اكتشافات

، أهداف استكشافية. وباإلضافة إلى الموارد النفطية والغازية التقليدية التي تمتلكها دولة اإلمارات

  تحتوي المناطق المطروحة للعطاءات كذلك على موارد محتملة كبيرة غير تقليدية.

 لالستكشاف.موقع المناطق المطروحة  2 -2 الشكليبين 

 

  2 -2الشكل 
 موقع المناطق المطروحة لالستكشاف في إمارة أبو ظبي.

 

 
 الموقع الرسمي لشركة "أدنوك".
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عقد جولة عالمية للتعريف أن تقوم "أدنوك" ب من المقررر في نص اإلعالن أنه ـذكو

أن آخر موعد لتلقي العروض والعطاءات سيكون ، ودةـق الجديـة للمناطـة والتجاريـبالمعلومات الفني

لتقوم بعدها أدنوك بتقييم هذه العروض من خالل المعايير  2018أكتوبر شهر تشرين األول/ في 

المناطق على مقدمي  بإرساءي تعليمات تقديم العطاءات، وسيقوم المجلس األعلى للبترول المحددة ف

 العروض الناجحين.

ظبي الوطنية "أدنوك" عقدين  أرست شركة بترول أبو، 2018وفي شهر يوليو/ تموز 

لتنفيذ أكبر مشروع مسح زلزالي ثالثي األبعاد مليار دوالر(  1.6)نحو مليار درهم  5.88بقيمة 

التابعة لمؤسسة البترول " BGP Inc"وفازت بهذين العقدين شركة  يشمل مناطق بحرية وبرية.

المسعود للتوريدات والخدمات "والتي تمثلها في دولة اإلمارات شركة  "CNPC"الوطنية الصينية 

المستمرة لتحقيق أقصى قيمة ممكنة  "أدنوك". ويأتي تنفيذ المسح الزلزالي ضمن جهود "البترولية

وأشارت  .2030تها المتكاملة للنمو الذكي يمن الموارد الهيدروكربونية وذلك تماشياً مع استراتيج

سيغطي إلى أن المشروع  19/7/2018ا الرسمي في ـى موقعهـر علـي نشـ"أدنوك" في بيان صحف

في كم مربع  23و المغمورة،ي فألف كم مربع  30مربع، منها كم ألف  53ى ـمساحة تصل إل

المناطق البرية، مما يسهم في توفير بيانات جديدة تضاف إلى بيانات المسح الزلزالي ثنائي وثالثي 

 .األبعاد التي تم الحصول عليها سابقاً من عدة مناطق في أبوظبي

حدى الشركات التابعة لشركة )وهي إ "أدنوك للغاز الطبيعي المسال"وقّعت شركة كما 

ً بقيمة عقد (ظبي الوطنية رول أبوبت تنفيذ األعمال الهندسية والمشتريات ل مليون دوالر 860ا

مع ائتالف  (، وذلكIGD-E) والتشييد للمرحلة الثانية من مشروع توسعة تطوير الغاز المتكامل

وذكر  .ظبي ومقرها أبو "الهدف لإلنشاءات الهندسية"، و"Tecnicas Reunidas"يضم شركتي 

في االقتصاد  هاسيتم ضخأن نحو نصف قيمة العقد  "أدنوك"في نشر على موقع شركة بيان صح

 على تعزيز القيمة المحلية المضافة. "أدنوك"المحلي من خالل تركيز 

على ، "أدنوك"ظبي الوطنية  وقعت شركة بترول أبو، 8/10/2018، وفي إضافة لذلك

"أدنوك للحفر" شركة دعم نمو وتطور بهدف  "BHGEاتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "

رائدة شركة كترسيخ مكانتها وتهدف االتفاقية أيضاً إلى ، (إحدى الشركات التابعة ألدنوك)وهي 

في خدمات الحفر المتكاملة آلبار النفط والغاز باالستفادة من التكنولوجيا المتطورة والمتقدمة. 

 550% في شركة "أدنوك للحفر" مقابل 5" على حصة BHGEوبموجب االتفاقية، تستحوذ "

لتوسعة خدمات "أدنوك للحفر"، ودعم قدراتها في مجال  ءالشركاتعاون يوسوف مليون دوالر، 

 اآلبار وتقليل زمن الحفر وتعزيز كفاءة العمليات وخفض التكاليف. إكمالحفر و
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تتيح فيها المرة األولى التي أن هذه هي إلى وقد أشارت "أدنوك" في بيان صحفي لها، 

"أدنوك" المجال أمام شريك استراتيجي عالمي لالستحواذ على حصة مباشرة في إحدى شركاتها 

أكبر شركة حفر في منطقة الشرق تعتبر "أدنوك للحفر" وذكرت أن التابعة المختصة بالخدمات. 

ة من جهود "أدنوك" لزيادة الربحية وتحقيق أقصى قيمة ممكنلدعم هذه الشراكة وتأتي األوسط، 

، 2025% بحلول 40كل برميل نفط يتم إنتاجه فيما تخطط لتوسعة أنشطة الحفر التقليدية بنسبة 

 ولزيادة عدد اآلبار غير التقليدية تماشياً مع استراتيجيتها المتكاملة للنمو الذكي.

، 2018شهر تشرين األول/أكتوبر من جهة أخرى، بدأت شركة "أدنوك البحرية" في  

من كامل مشروع تطوير حقول "أم اللولو، و"سطح الرزبوط" قبالة سواحل أبو  اإلنتاجعمليات 

رتفع يألف ب/ي،  50بلغ لمشروع اإنتاج " الشريكة في المشروع أن OMV AG"ظبي. وذكرت 

يقع الحقالن  .2023ألف ب/ي عام  215صل إلى لي، 2018ألف ب/ي في نهاية عام  129إلى 

كم عن الساحل،  30المذكوران في مياه ضحلة قبالة سواحل أبو ظبي، حيث يبعد حقل "أم اللولو" 

 كم. 120يبعد حقل "سطح الرزبوط" نحو بينما 

 يةنسالجمهورية التو

اللجنة االستشارية "، أنها حصلت على موافقة Upland Resourcesذكرت شركة 

لحكومة التونسية، وذلك الستكشاف وتقييم المصادر الهيدروكربونية المنبثقة من ا "للهيدروكربونات

 كم مربع شمالي البالد. 4004سعوف" الذي يمتد على مساحة في امتياز "

الجمهورية الجزائرية

الشراكة في بعض مشاريع  لتمديد Eniوقعت شركة "سوناطراك" عدة اتفاقيات مع شركة 

للطاقة المتجددة، ومحطة أبحاث فاقية حول إنشاء مخبر ، ومنها اتالحقول النفطية شمال البالد

، إضافة إلى اتفاقية نوعية لمتابعة التعاون مع Bir Rebaa North حقلفوتوفولطية في 

يذكر أن . 2016وذلك الحقاً التفاقية سابقة موقعة عام  "سوناطراك" في مجال البحث والتطوير

Eni  في الجزائر، وتبلغ حصتها من اإلنتاج  32تشارك في ً  حوالي من تلك االمتيازاتامتيازا

 ألف ب م ن/ي. 100

تعزيز مراحل مثل مرحلة إضافية من اتفاقية ت Eniمع شركة  "سوناطراك"كذلك وقعت 

والقاطع  403القاطع المنشآت الموجودة في عبر دمج  "بركين"حوض بين الشركتين في التعاون 

 كم. 180بطول  لغاز في المنطقةلمحور إنشاء بهدف ب، وذلك  405
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عقد جولة عالمية للتعريف أن تقوم "أدنوك" ب من المقررر في نص اإلعالن أنه ـذكو
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 العروض الناجحين.
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حدى الشركات التابعة لشركة )وهي إ "أدنوك للغاز الطبيعي المسال"وقّعت شركة كما 

ً بقيمة عقد (ظبي الوطنية رول أبوبت تنفيذ األعمال الهندسية والمشتريات ل مليون دوالر 860ا

مع ائتالف  (، وذلكIGD-E) والتشييد للمرحلة الثانية من مشروع توسعة تطوير الغاز المتكامل

وذكر  .ظبي ومقرها أبو "الهدف لإلنشاءات الهندسية"، و"Tecnicas Reunidas"يضم شركتي 

في االقتصاد  هاسيتم ضخأن نحو نصف قيمة العقد  "أدنوك"في نشر على موقع شركة بيان صح

 على تعزيز القيمة المحلية المضافة. "أدنوك"المحلي من خالل تركيز 
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رائدة شركة كترسيخ مكانتها وتهدف االتفاقية أيضاً إلى ، (إحدى الشركات التابعة ألدنوك)وهي 

في خدمات الحفر المتكاملة آلبار النفط والغاز باالستفادة من التكنولوجيا المتطورة والمتقدمة. 

 550% في شركة "أدنوك للحفر" مقابل 5" على حصة BHGEوبموجب االتفاقية، تستحوذ "

لتوسعة خدمات "أدنوك للحفر"، ودعم قدراتها في مجال  ءالشركاتعاون يوسوف مليون دوالر، 

 اآلبار وتقليل زمن الحفر وتعزيز كفاءة العمليات وخفض التكاليف. إكمالحفر و
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تتيح فيها المرة األولى التي أن هذه هي إلى وقد أشارت "أدنوك" في بيان صحفي لها، 
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 ولزيادة عدد اآلبار غير التقليدية تماشياً مع استراتيجيتها المتكاملة للنمو الذكي.

، 2018شهر تشرين األول/أكتوبر من جهة أخرى، بدأت شركة "أدنوك البحرية" في  

من كامل مشروع تطوير حقول "أم اللولو، و"سطح الرزبوط" قبالة سواحل أبو  اإلنتاجعمليات 
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 كم. 120يبعد حقل "سطح الرزبوط" نحو بينما 

 يةنسالجمهورية التو

اللجنة االستشارية "، أنها حصلت على موافقة Upland Resourcesذكرت شركة 
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للطاقة المتجددة، ومحطة أبحاث فاقية حول إنشاء مخبر ، ومنها اتالحقول النفطية شمال البالد

، إضافة إلى اتفاقية نوعية لمتابعة التعاون مع Bir Rebaa North حقلفوتوفولطية في 

يذكر أن . 2016وذلك الحقاً التفاقية سابقة موقعة عام  "سوناطراك" في مجال البحث والتطوير

Eni  في الجزائر، وتبلغ حصتها من اإلنتاج  32تشارك في ً  حوالي من تلك االمتيازاتامتيازا
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ً عقدعالوة على ذلك، وقعت سوناطراك  ً  24يمتد لفترة ا تين فويي لتطوير حقل "عاما

% 51يمول المشروع بنسبة . ومن المقرر أن Repsol، وTotalكٍل من شركتي مع  "تابنكروت

 %Repsol (22.6.)و%Total (26.4 )تتوزع باقي الحصص بين بينما  "سوناطراك"من قبل 

ً بئر 11تخصص لحفر مليون دوالر  324استثمار ويتضمن المشروع  ، جديدةنشاء محطة ضخ وإ، ا

  نحوتهدف إلى المحافظة على استقرار انتاج الحقل المقدر حاليا بوغيرها من األعمال التي 

 .ب م ن/يألف  80

اإلسبانية على عقد تقوم األخيرة من  Cepsaمع شركة  "كاسوناطر"اتفقت شركة كما 

مليار  1خالله بتطوير حقل "رورد الخروف" الواقع جنوب شرق الجزائر، باستثمارات تزيد عن 

ومن  عاما. 19ر الحقل الذي يعمل منذ يسنة، بتطو 25وتسمح االتفاقية التي تمتد لفترة  دوالر.

ً في الحقل، وتشييد محطة معالجة جديدة، ووحدة السترجاع غاز البترول بئ 30المخطط حفر  را

ألف ب/ي من النفط خالل ست سنوات من بدء  24المسال. ويتوقع أن يصل إنتاج الحقل إلى 

آالف ب/ي من غاز البترول المسال بعد ست سنوات من بدء  10عمليات التطوير، إضافة إلى 

 العمليات.

لجزائر بإنتاج الغاز من مجمع "تيميميون" جنوب غرب البالد، امن جهة أخرى، بدأت  

 ". الرمللنقل الغاز إلى "حاسي  GR5بئراً مرتبطة بمحطة معالجة تصلها إلى خط األنابيب  37عبر 

 % من حصص المشروع أن استطاعة المجمع تبلغ نحو37.75التي تمتلك  Totalوذكرت شركة 

 ألف ب م ن(. 30ي من الغاز )نحو /3مليون م 5

 المملكة العربية السعودية

عقد هندسة وشراء  McDermott Internationalمنحت شركة أرامكو السعودية لشركة 

الحفر في أربعة حقول في المغمورة ألجهزة ( Jacketوإنشاء وتركيب لثالثة عشر إطاراً معدنياً )

 . )الزلف، ومرجان، وبري، وأبو سعفة(

على عقد يمتد لخمس سنوات في إطار تطوير حقل  Wood Groupكما حصلت شركة 

 مرجان الواقع في المنطقة الشرقية من المملكة.

لشركة  "مرجان"منحت أرامكو السعودية أول عقد خدمات متكاملة واسع النطاق لحقل و

Baker Hughes،  ،وهو أول مشروع ضمن ثالثة مشاريع للتّوسع في الحقول البحرية في المملكة

وتقوم الشركة  .2018في عام فضاًل عن كونه أكبر مشاريع أرامكو السعودية للتنقيب واإلنتاج 

ونص  الهندسية.بتزويد أرامكو السعودية بخدمات الحفر واألنابيب الملتفة والخدمات بموجب العقد 

تتضمن مجموعة حيث  ،2018شهر أيلول/سبتمبر في توسعة الحقل خالل العقد على أن يبدأ العمل 
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تقنيات التسجيل أثناء الحفر وخدمات إدارة  Baker Hughesخدمات الحفر التي ستقدمها 

 .الموّجهاالحتياطي والحفر 

دسية وإدارية لتقديم خدمات هنعلى عقد  Jacobs Engineering Groupوحصلت 

( CPFsوينص العقد على إنشاء مرافق معالجة مركزية )ضمن مشروع تطوير حقل "الزلف". 

 لمعالجة

تقريباً كم  40البحري، الذي يقع على بعد الزلف العربي الثقيل من حقل ألف ب/ي من الخام  600

عن إنشاء مرافق وبموجب العقد ستكون الشركة مسؤولة  .للسعوديةبالة الساحل الشمالي الشرقي ق

ضغط الغاز، لومرافق  (،GOSPمعالجة مركزية داخلية تشمل محطة فصل غاز/ نفط جديدة )

 .نابيباألخطوط  مجموعة منومحطة جديدة لحقن المياه، و

 بإعادة يتعلق مهم مشروع من االنتهاء فيأرامكو السعودية شركة  نجحتعلى صعيد آخر، 

 . البحري "الظلوف" حقل فيفصل الغاز عن النفط  معامل من واحد في العمل

. 1995 عامقد تم تعليقه منذ  الحقل لهذا التابع "3-فصل الغاز عن النفط  معمل"وكان اإلنتاج في 

 وتركيب وإصالح تفتيش أعمال تنفيذ في الشركة نجحت أشهر ستة استغرق برنامج خاللمن و

 الحقل قدرة على للمحافظة آمنة، بصورة المعمل هذا في العمل إعادة أجل من جديدة ومرافق معدات

 ب/ي من النفط. ألف 800 عند اإلنتاجية

 الواقع "مدين" حقل منالحر )غير المصاحب(  الغاز إنتاج منكذلك  الشركة تمكنتو

، الطبيعي الغاز من ي/3مليون م 2.1 إلنتاج الحقل هذا مرافق صممت وقد. المملكة غرب شمال

 السائل الوقود محل ليحل الغاز هذا ي ستخدمب/ي من المتكثفات. ومن المقرر أن  4500إضافة إلى 

 .الكهربائية الطاقة لتوليد

 حقلي في اإلنتاج زيادة لمشروع التابعة اآلبار من عدد تطوير من الشركة انتهت كما

 ".الخرسانية"و" الحصباة"

 الغاز معالجة طاقة زيادةوقد وضعت أرامكو السعودية في خططها المستقبلية، العمل على 

 الغاز معالجة مرافق تعمل أن المتوقع ومن. ي/3مليون م 31 بمقدار "الحوية" في الغاز معمل في

 إلى لمعملل اإلنتاجية الطاقة إجمالي زيادة على ،2021 عام في تشغيلها يتم أن ينتظر التي الجديدة

 .العالم في الغاز معالجة معامل أكبر من واحدًا بذلك ليكون ،ي/3مليون م 102 نحو

ً ، 2018سبتمبر أيلول/  11في أرست أرامكو السعودية و  على شركة عقدا

China Harbour Engineering  إلنشاء جزيرتي حفر ضمن برنامج الشركة لزيادة وذلك

ألف برميل إضافي من النفط الخام  250برنامج إلى إنتاج الويهدف ". البري"حقل من اإلنتاج 
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% 51يمول المشروع بنسبة . ومن المقرر أن Repsol، وTotalكٍل من شركتي مع  "تابنكروت

 %Repsol (22.6.)و%Total (26.4 )تتوزع باقي الحصص بين بينما  "سوناطراك"من قبل 

ً بئر 11تخصص لحفر مليون دوالر  324استثمار ويتضمن المشروع  ، جديدةنشاء محطة ضخ وإ، ا

  نحوتهدف إلى المحافظة على استقرار انتاج الحقل المقدر حاليا بوغيرها من األعمال التي 

 .ب م ن/يألف  80

اإلسبانية على عقد تقوم األخيرة من  Cepsaمع شركة  "كاسوناطر"اتفقت شركة كما 

مليار  1خالله بتطوير حقل "رورد الخروف" الواقع جنوب شرق الجزائر، باستثمارات تزيد عن 

ومن  عاما. 19ر الحقل الذي يعمل منذ يسنة، بتطو 25وتسمح االتفاقية التي تمتد لفترة  دوالر.

ً في الحقل، وتشييد محطة معالجة جديدة، ووحدة السترجاع غاز البترول بئ 30المخطط حفر  را

ألف ب/ي من النفط خالل ست سنوات من بدء  24المسال. ويتوقع أن يصل إنتاج الحقل إلى 

آالف ب/ي من غاز البترول المسال بعد ست سنوات من بدء  10عمليات التطوير، إضافة إلى 

 العمليات.

لجزائر بإنتاج الغاز من مجمع "تيميميون" جنوب غرب البالد، امن جهة أخرى، بدأت  

 ". الرمللنقل الغاز إلى "حاسي  GR5بئراً مرتبطة بمحطة معالجة تصلها إلى خط األنابيب  37عبر 

 % من حصص المشروع أن استطاعة المجمع تبلغ نحو37.75التي تمتلك  Totalوذكرت شركة 

 ألف ب م ن(. 30ي من الغاز )نحو /3مليون م 5

 المملكة العربية السعودية

عقد هندسة وشراء  McDermott Internationalمنحت شركة أرامكو السعودية لشركة 

الحفر في أربعة حقول في المغمورة ألجهزة ( Jacketوإنشاء وتركيب لثالثة عشر إطاراً معدنياً )

 . )الزلف، ومرجان، وبري، وأبو سعفة(

على عقد يمتد لخمس سنوات في إطار تطوير حقل  Wood Groupكما حصلت شركة 

 مرجان الواقع في المنطقة الشرقية من المملكة.

لشركة  "مرجان"منحت أرامكو السعودية أول عقد خدمات متكاملة واسع النطاق لحقل و

Baker Hughes،  ،وهو أول مشروع ضمن ثالثة مشاريع للتّوسع في الحقول البحرية في المملكة

وتقوم الشركة  .2018في عام فضاًل عن كونه أكبر مشاريع أرامكو السعودية للتنقيب واإلنتاج 

ونص  الهندسية.بتزويد أرامكو السعودية بخدمات الحفر واألنابيب الملتفة والخدمات بموجب العقد 

تتضمن مجموعة حيث  ،2018شهر أيلول/سبتمبر في توسعة الحقل خالل العقد على أن يبدأ العمل 
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تقنيات التسجيل أثناء الحفر وخدمات إدارة  Baker Hughesخدمات الحفر التي ستقدمها 

 .الموّجهاالحتياطي والحفر 

دسية وإدارية لتقديم خدمات هنعلى عقد  Jacobs Engineering Groupوحصلت 

( CPFsوينص العقد على إنشاء مرافق معالجة مركزية )ضمن مشروع تطوير حقل "الزلف". 

 لمعالجة

تقريباً كم  40البحري، الذي يقع على بعد الزلف العربي الثقيل من حقل ألف ب/ي من الخام  600

عن إنشاء مرافق وبموجب العقد ستكون الشركة مسؤولة  .للسعوديةبالة الساحل الشمالي الشرقي ق

ضغط الغاز، لومرافق  (،GOSPمعالجة مركزية داخلية تشمل محطة فصل غاز/ نفط جديدة )

 .نابيباألخطوط  مجموعة منومحطة جديدة لحقن المياه، و

 بإعادة يتعلق مهم مشروع من االنتهاء فيأرامكو السعودية شركة  نجحتعلى صعيد آخر، 

 . البحري "الظلوف" حقل فيفصل الغاز عن النفط  معامل من واحد في العمل

. 1995 عامقد تم تعليقه منذ  الحقل لهذا التابع "3-فصل الغاز عن النفط  معمل"وكان اإلنتاج في 

 وتركيب وإصالح تفتيش أعمال تنفيذ في الشركة نجحت أشهر ستة استغرق برنامج خاللمن و

 الحقل قدرة على للمحافظة آمنة، بصورة المعمل هذا في العمل إعادة أجل من جديدة ومرافق معدات

 ب/ي من النفط. ألف 800 عند اإلنتاجية

 الواقع "مدين" حقل منالحر )غير المصاحب(  الغاز إنتاج منكذلك  الشركة تمكنتو

، الطبيعي الغاز من ي/3مليون م 2.1 إلنتاج الحقل هذا مرافق صممت وقد. المملكة غرب شمال

 السائل الوقود محل ليحل الغاز هذا ي ستخدمب/ي من المتكثفات. ومن المقرر أن  4500إضافة إلى 

 .الكهربائية الطاقة لتوليد

 حقلي في اإلنتاج زيادة لمشروع التابعة اآلبار من عدد تطوير من الشركة انتهت كما

 ".الخرسانية"و" الحصباة"

 الغاز معالجة طاقة زيادةوقد وضعت أرامكو السعودية في خططها المستقبلية، العمل على 

 الغاز معالجة مرافق تعمل أن المتوقع ومن. ي/3مليون م 31 بمقدار "الحوية" في الغاز معمل في

 إلى لمعملل اإلنتاجية الطاقة إجمالي زيادة على ،2021 عام في تشغيلها يتم أن ينتظر التي الجديدة

 .العالم في الغاز معالجة معامل أكبر من واحدًا بذلك ليكون ،ي/3مليون م 102 نحو

ً ، 2018سبتمبر أيلول/  11في أرست أرامكو السعودية و  على شركة عقدا

China Harbour Engineering  إلنشاء جزيرتي حفر ضمن برنامج الشركة لزيادة وذلك

ألف برميل إضافي من النفط الخام  250برنامج إلى إنتاج الويهدف ". البري"حقل من اإلنتاج 
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ب/ي بحلول ألف  500الذي يتوقع أن يصل إنتاجه إلى  "البري"من حقل يومياً العربي الخفيف 

 .2023عام 

، ومرافق إضافية "أبو علي"النفط في جزيرة لفصل الغاز عن يتضمن البرنامج تركيب معمل جديد 

لزيادة المرافقة كثفات تألف برميل من الم 40لمعالجة الغاز في معمل الغاز في الخرسانية لمعالجة 

 ."البري"إنتاج النفط في 

ء وبموجب العقد، سيتم بناء جزيرتي حفر بالقرب من الشاطئ على الجانبين الشمالي والجنوبي لمينا

حقل. ويمتد موقعا الحفر على الالملك فهد الصناعي في الجبيل لدعم جزر الطاقة اإلنتاجية في 

 .ألف متر مربع للثاني 264وألف متر مربع لألول،  606مساحة إجمالية تقدر بنحو 

 National Oilwell Varcoشراكة مع وقعت أرامكو السعودية اتفاقية على صعيد آخر، 

متكامل عالمي المستوى لتصنيع منصات الحفر البرية عالية المواصفات، إلقامة مشروع مشترك 

 "رأس الخيرمدينة "في ، وذلك وتصنيع معدات وأجهزة الحفر، ومرافق لتقديم خدمات ما بعد البيع

% من أسهم المشروع، 30هذه االتفاقية ستمتلك أرامكو السعودية حصة  موجبشرقي المملكة. وب

 اقي الحصة.ب NOVبينما تمتلك شركة 

 الجمهورية العربية السورية

" 3قارة " ، همابئرين غازيين جديدين 2018في شهر آذار/ مارس افتتحت وزارة النفط 

ي. كما تعمل وزارة النفط /3ألف م 100" بطاقة 9صدد "وي، /3ألف م 400بطاقة إنتاج تبلغ 

السورية على عدد من المشاريع، منها مشروع إعادة تأهيل حقل "وادي عبيد" الذي تقدر احتياطياته 

ب/ي فقط، حيث تضمنت  1400مليون برميل، ويبلغ إنتاجه الحالي نحو  248.6من النفط بحوالي 

 .2018ل/ سبتمبر أيلوب/ي بحلول شهر  3000خطة تطويره رفع معدل اإلنتاج منه إلى 

 "العكيرشي"مشروع تأهيل خط نقل النفط الثقيل بين محطة ضخ وتعمل الوزارة على 

إنجازه ضمن خطة تمتد لستة بعد ب/ي آالف  10أن ينقل حوالي المخطط حيث من "، حمص"و

 واالستغناء بالتالي عن نقل النفط بواسطة الصهاريج.أشهر 

وأعمال استكمال  "شمال المنطقة الوسطى"تأهيل آبار غاز  إضافة إلى ذلك تعمل الوزارة على إعادة

ي /3مليون م 3إلى حوالي ي /3مليون م 1.2من ضمن خطة لرفع طاقته اإلنتاجية بناء معمل الغاز 

كافة أنجزت  أنها 2018 من عام في مطلع الربع الثانيوزارة الأعلنت كما   .2018عام مع نهاية 

 -البريج  -وخط نقل الغاز )قارة  "قارة"األعمال المدنية والميكانيكية المتعلقة بإنشاء محطة غاز 

 البدء بإدخال أكثر منوتم معمل معالجة الغاز في جنوب المنطقة الوسطى(  -الريان  -جندر 

 ب/ي من المتكثفات. 500إلى  إضافةالشبكة  إلىالغاز ي من /3ممليون  1

13 
 

" الغازي على اإلنتاج بطاقة 4 -، جرى وضع بئر "قارة2018سبتمبر /ولأيلوفي شهر 

، 2018وفي شهر تشرين األول/أكتوبرب/ي من المتكثفات.  100ي، ونحو /3ألف م 120بلغت 

 1100النفطي على اإلنتاج بعد إعادة تأهيله، وبلغت طاقة الحقل اإلنتاجية  "نيشان"وضع حقل 

 ب/ي.

وهو  على اإلنتاج، "1-دير عطية"بئر وضع  لثاني/ نوفمبر،في مطلع شهر تشرين اتبعه و

ألف  150نتاجية اإل تهطاق، وتبلغ بئر استكشافي محفور سابقا تم احياؤه وإجراء أعمال الصيانة له

. المنطقة الوسطىمع حقول شمال دمشق  "عطية دير"بالتوازي مع ربط حقل تم ذلك وي، /3م

 مليار متر مكعب. 4لإلنتاج في حقل "دير عطية" بأكثر من ويقدر االحتياطي القابل 

العراقجمهورية 

على بيع حصتها في مشروع حقل   Shell EP Middle East Holdingsاتفقت شركة

مليون  406اليابانية، وذلك مقابل  ITOCHU%، إلى مؤسسة 19.6البالغة و "1-غرب القرنة"

 دوالر.

شركاء  ةالمكونة من خمس Pearl Petroleum ، وقعت شركة2018وفي آذار/ مارس 

تسمح  .ومقرها في الشارقة، على اتفاقية لمدة عشر سنوات مع حكومة إقليم كردستان العراق

 م من معدله الحالي البالغ االتفاقية للشركة برفع معدل إنتاج الغاز من حقل "خور مور" في اإلقلي

ي. وقد تم إقرار خطة توسعة تتضمن حفر عدد من اآلبار /3مليون م 11ي، إلى نحو /3مليون م 8.6

، ودانة غاز، Crescent Petroleum في حقلي "خور مور" و"شمشمال" اللذان تديرهما شركتا

حصصهما. ويتوقع أن يصل إنتاج الغاز من الحقلين نتيجة  من  Pearl Petroleum 35% وتمتلك

 .ي/3مليون م 25.5خطة التوسعة إلى نحو 

يذكر أن حقل "خور مور" يتصل مع محطة توليد كهربائية في حقل "شمشمال" عبر خط أنابيب 

بوصة، بينما يتصل حقل "شمشمال" مع محطة توليد كهربائية في مدينة  24كم وقطر  58بطول 

 بوصة. 24كم وقطر  116عبر خط بطول ربيل أ

 وشركائها البئر Gazprom، وضعت شركة 2018الربع الثاني من عام وفي  

Sarqala-2 البئر نحومعدل اإلنتاج من  الواقع في إقليم كردستان العراق على اإلنتاج، وبلغ 

اعة استطألف ب/ي. وذكرت الشركة أن  21ألف ب/ي، ليصبح معدل إنتاج الحقل اليومي  11

 ألف ب/ي. 15تبلغ البئر 

محطة االنتاج المركزية افتتاح  2018يل رفي شهر نيسان/ أبمن ناحية أخرى، تم رسمياً  

ي، ومن /3ألف م 700بطاقة إنتاجية أولية تزيد عن ، الغازي في محافظة البصرة "السيبة"لحقل 
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ب/ي بحلول ألف  500الذي يتوقع أن يصل إنتاجه إلى  "البري"من حقل يومياً العربي الخفيف 

 .2023عام 

، ومرافق إضافية "أبو علي"النفط في جزيرة لفصل الغاز عن يتضمن البرنامج تركيب معمل جديد 

لزيادة المرافقة كثفات تألف برميل من الم 40لمعالجة الغاز في معمل الغاز في الخرسانية لمعالجة 
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متكامل عالمي المستوى لتصنيع منصات الحفر البرية عالية المواصفات، إلقامة مشروع مشترك 

 "رأس الخيرمدينة "في ، وذلك وتصنيع معدات وأجهزة الحفر، ومرافق لتقديم خدمات ما بعد البيع

% من أسهم المشروع، 30هذه االتفاقية ستمتلك أرامكو السعودية حصة  موجبشرقي المملكة. وب

 اقي الحصة.ب NOVبينما تمتلك شركة 

 الجمهورية العربية السورية

" 3قارة " ، همابئرين غازيين جديدين 2018في شهر آذار/ مارس افتتحت وزارة النفط 

ي. كما تعمل وزارة النفط /3ألف م 100" بطاقة 9صدد "وي، /3ألف م 400بطاقة إنتاج تبلغ 

السورية على عدد من المشاريع، منها مشروع إعادة تأهيل حقل "وادي عبيد" الذي تقدر احتياطياته 

ب/ي فقط، حيث تضمنت  1400مليون برميل، ويبلغ إنتاجه الحالي نحو  248.6من النفط بحوالي 

 .2018ل/ سبتمبر أيلوب/ي بحلول شهر  3000خطة تطويره رفع معدل اإلنتاج منه إلى 

 "العكيرشي"مشروع تأهيل خط نقل النفط الثقيل بين محطة ضخ وتعمل الوزارة على 

إنجازه ضمن خطة تمتد لستة بعد ب/ي آالف  10أن ينقل حوالي المخطط حيث من "، حمص"و

 واالستغناء بالتالي عن نقل النفط بواسطة الصهاريج.أشهر 

وأعمال استكمال  "شمال المنطقة الوسطى"تأهيل آبار غاز  إضافة إلى ذلك تعمل الوزارة على إعادة

ي /3مليون م 3إلى حوالي ي /3مليون م 1.2من ضمن خطة لرفع طاقته اإلنتاجية بناء معمل الغاز 

كافة أنجزت  أنها 2018 من عام في مطلع الربع الثانيوزارة الأعلنت كما   .2018عام مع نهاية 

 -البريج  -وخط نقل الغاز )قارة  "قارة"األعمال المدنية والميكانيكية المتعلقة بإنشاء محطة غاز 

 البدء بإدخال أكثر منوتم معمل معالجة الغاز في جنوب المنطقة الوسطى(  -الريان  -جندر 

 ب/ي من المتكثفات. 500إلى  إضافةالشبكة  إلىالغاز ي من /3ممليون  1
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" الغازي على اإلنتاج بطاقة 4 -، جرى وضع بئر "قارة2018سبتمبر /ولأيلوفي شهر 

، 2018وفي شهر تشرين األول/أكتوبرب/ي من المتكثفات.  100ي، ونحو /3ألف م 120بلغت 

 1100النفطي على اإلنتاج بعد إعادة تأهيله، وبلغت طاقة الحقل اإلنتاجية  "نيشان"وضع حقل 

 ب/ي.

وهو  على اإلنتاج، "1-دير عطية"بئر وضع  لثاني/ نوفمبر،في مطلع شهر تشرين اتبعه و

ألف  150نتاجية اإل تهطاق، وتبلغ بئر استكشافي محفور سابقا تم احياؤه وإجراء أعمال الصيانة له

. المنطقة الوسطىمع حقول شمال دمشق  "عطية دير"بالتوازي مع ربط حقل تم ذلك وي، /3م

 مليار متر مكعب. 4لإلنتاج في حقل "دير عطية" بأكثر من ويقدر االحتياطي القابل 

العراقجمهورية 

على بيع حصتها في مشروع حقل   Shell EP Middle East Holdingsاتفقت شركة

مليون  406اليابانية، وذلك مقابل  ITOCHU%، إلى مؤسسة 19.6البالغة و "1-غرب القرنة"

 دوالر.

شركاء  ةالمكونة من خمس Pearl Petroleum ، وقعت شركة2018وفي آذار/ مارس 

تسمح  .ومقرها في الشارقة، على اتفاقية لمدة عشر سنوات مع حكومة إقليم كردستان العراق

 م من معدله الحالي البالغ االتفاقية للشركة برفع معدل إنتاج الغاز من حقل "خور مور" في اإلقلي

ي. وقد تم إقرار خطة توسعة تتضمن حفر عدد من اآلبار /3مليون م 11ي، إلى نحو /3مليون م 8.6

، ودانة غاز، Crescent Petroleum في حقلي "خور مور" و"شمشمال" اللذان تديرهما شركتا
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. كما سوف 2018عام  نهايةي في /3مليون م 2.8المخطط أن تصل طاقة المحطة إلى أكثر من 

 ألف ب/ي من المتكثفات. 19ي، إضافة إلى /3م 1200تنتج المحطة الغاز المسال بمعدل 

عكاس في محافظة حقل واحد من ثالثة حقول للغاز الحر في العراق )يذكر أن حقل "السيبة" هو 

يوضع على ر أول حقل غاز حاألنبار، وحقل المنصورية في محافظة ديالى(، لكن "السيبة" هو 

 .اإلنتاج

وضمن خطط وزارة النفط العراقية الرامية إلى تأهيل وتطوير القواطع االستكشافية،  

 قواطع استكشافية على 6تم إرساء ، 2017ونتيجة لجولة العروض التي أعلنتها الوزارة عام 

 شركات، وهي: 3

، في محافظة البصرة "ءخضر الما"و ،في محافظة ديالى "انجانة -كمر وخشم االحمر " ،كالبات"

في محافظة  "الحويزة"في محافظة ديالى و "نفط خانةو " وفازت بها شركة الهالل اإلماراتية.

وقاطع "السندباد" في محافظة البصرة، وفازت الصينية،  Geo-Jade ، وفازت بها شركةميسان

قواطع أخرى لم تقدم أي شركة  5الصينية. بينما بقيت  United Energy Groupبه شركة 

 اً لها.عروض

 Antonمع شركة  "مجنون"وقعت شركة نفط البصرة عقدين لتشغيل وصيانة حقل كما  

تبلغ . عمال تطويرهأمن  Shellن انسحبت شركة وذلك بعد أ، مريكيةاأل  KPRالصينية وشركة 

يتضمنان برنامج إدارة وصيانة معيارية للحقل تين، وويمتدان لسنمليون دوالر  118قيمة العقدين 

 وفق المتطلبات العالمية.

أولى لقيام بامطلع شهر أكتوبر/تشرين األول استعداداتها في  DNOمن جهة أخرى، بدأت شركة 

في ترخيص "بعشيقة" شرقي مدينة الموصل في إقليم كردستان العراق، وذلك بعد عمليات الحفر 

ألف ب/ي من حقل "باشكبير" الواقع شمال شرق ترخيص  50معدالت اإلنتاج إلى نجاحها في رفع 

، بينما سوف يستهدف "بعشيقة". ومن المقرر أن يستهدف البئر األول طبقات من العصر الكريتاسي

ر ثالث من المقرر حفره خالل عام ئالبئر الثاني طبقات من الجوراسي والترياسي، إضافة إلى ب

بدوره طبقات من العصرين الترياسي والجوراسي. كما تعمل الشركة على سوف يستهدف  2019

"فش خابور"  ومدينةألف ب/ي بين حقل "باشكبير"  60بوصة وباستطاعة  10مد خط أنابيب بقطر 

ً نقل اإلنتاج بواسطة خط أنابيب بقطر  بوصة،  6على الحدود التركية العراقية، بينما يتم حاليا

 اً.وباستخدام الصهاريج أيض

15 
 

 دولة قطر

للمرافق السطحية في مشروع تطوير على عقد تصميم هندسي  Chiyodaحصلت شركة 

مليون طن  23إنتاج أن المرافق سوف تساعد على ، "قطر للبترول"شركة ذكرت و. حقل الشمال

 رفع. ومن المتوقع أن يؤدي هذا بدوره إلى 2023عام  إضافية سنوياً من الغاز الطبيعي المسال

ً من اإلنتاج الحالي البالغ 100طر من الغاز الطبيعي المسال إلى إنتاج ق  نحو مليون طن سنويا

قطارات  3مسؤولة عن تصميم  Chiyodaوبموجب العقد سوف تكون شركة  مليون طن. 77

يقرب  غاز ماالكما ستوفر معالجة  مليون طن في السنة. 7.8إلنتاج الغاز الطبيعي المسال بسعة 

ً  طن 3000من  في الصناعات البتروكيميائية اإليثان، والذي سيتم استخدامه لتطوير غاز من  يوميا

، من غاز البترول المساليومياً طن  8500نحو كثفات، وتمن المألف ب/ي  185إلى جانب  ،البالد

 الهليوم.يومياً من غاز طن  12إضافة إلى إنتاج حوالي 

تطوير وإدارة حقل "البندق" الواقع في بالخاصة االتفاقية من ناحية أخرى، تم تجديد 

. اكتشف 8/3/2018وكانت االتفاقية السابقة قد انتهت في . قطر واإلماراتوالمشترك بين  المغمورة

 ، ووضع على اإلنتاج بعدها بعشر سنوات.1965الحقل المذكور عام 

 الشمالية، فور بةالق - "العد الشرقي"أنها ستتولى إدارة وتشغيل حقل نفط  وأعلنت قطر للبترول

 Occidental Petroleum of انتهاء اتفاقية التطوير والمشاركة باإلنتاج الموقعة مع شركة

Qatar   وكانت الشركتان قد وقعتا على اتفاقية التطوير . 2019أكتوبر تشرين األول/ 6وذلك في

لشرق من مدينة كم إلى ا 85. يقع حقل "عد الشرقي" على بعد 1994والمشاركة باإلنتاج في عام 

 .1960الدوحة، واكتشف عام 

التصاميم المعتمدة للتنفيذ مع منح قطر للبترول عن منح عقد تصميم تفصيلي كما أعلنت 

لقوائم منصات اإلنتاج في مشروع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من حقل الشمال لشركة 

McDermott.  ويعد عقد التصميم التفصيلي خطوة هامة نحو منح عقد الشراء والتصنيع والتركيب

(EPCI بحلول نهاية ) 2019العام ، والذي سيمّهد الطريق لبدء عمليات الحفر في 2018عام. 

بتنفيذ هذا المشروع الضخم نيابة عن قطر للبترول، حيث  "غاز قطر"شركة وكان قد تم تكليف 

، إضافة إلى التصاميم McDermottستبدأ بالعمل على التصاميم الهندسية التفصيلية مع شركة 

 .Chiyodaعليها شركة تعمل الهندسية األساسية للمنشآت البرية للمشروع التي 

بدء انتاج الغاز الطبيعي المسال من خط اإلنتاج الجديد ا العقد كخطوة جديدة على طريق يأتي هذ

ي من /3مليار م 1.4من حقل الشمال اإلنتاجية الطاقة ومن المتوقع أن تبلغ ، 2023بنهاية العام 
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 منصات لإلنتاج وقوائم 6جزءاً من نطاق أوسع ألعمال بحرية تشمل المذكور ويعتبر العقد . الغاز

 رافعة وخطوط أنابيب رئيسية.

 دولة الكويت

أن النفقات  2018في مطلع عام  KPCأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية 

إضافة إلى  ،مليار دوالر 114للمؤسسة على مدى السنوات الخمس المقبلة ستبلغ نحو الرأسمالية 

االتجاهات االستراتيجية لشركة نفط ، مبيناً أن 2040عام حتى مليار دوالر بعد ذلك  394مبلغ 

ب/ي مليون  4.75الكويت تسعى إلى تحقيق طاقة إنتاجية من النفط الخام في الكويت تبلغ نحو 

الحر نفط الكويت تستهدف تطوير إنتاج الغاز الطبيعي  شركةأوضح أن كما . 2040بحلول عام 

مليون  42أن يصل اإلنتاج إلى  ، على2040في عام ي /3مليون م 71 في الكويت ليصل اإلنتاج إلى

 .2023ي في عام /3م

 جمهورية مصر العربية

في إنتاج الغاز الطبيعي من المرحلة األولى  2018في مطلع شباط/فبراير  BPبدأت شركة 

في دلتا النيل،  "شمال دمياط"من مشروع تطوير حقل "أتول" قبالة السواحل المصرية في امتياز 

آالف  10ي من الغاز إضافة إلى /3مليون م 9.9ينتج الحقل  د المحدد.أشهر من الموع 7وذلك قبل 

مليار متر مكعب من الغاز، وحوالي  42.5ب/ي من المتكثفات. ويقدر االحتياطي في الحقل بنحو 

، مما 2015مليون برميل من المتكثفات. يذكر أن الحقل اكتشف في شهر آذار/ مارس عام  31

 شهراً من اكتشافه. 33ل يعني أنه وضع على اإلنتاج خال

من حقولها في خليج السويس، عن رفع معدالت إنتاج النفط  DEAأعلنت شركة كذلك 

وعن رفع معدالت إنتاج الغاز من حقول منطقة "دسوق" على اليابسة. وذكرت الشركة أنها تعتزم 

 .مليون دوالر في مصر خالل األعوام الثالثة القادمة 500استثمار نحو 

، على  Mubadala Petroleumوافقت شركة، 2018منتصف شهر آذار/مارس وفي 

الذي يحتوي على حقل غاز "ظهر"  "شروق"في امتياز  Eniشركة % من حصص 10شراء 

% من حصص قاطع 60تمتلك  Eniيذكر أن  .مليون دوالر 934مقابل وذلك العمالق في مصر، 

% من حصص الحقل حصلت عليها Rosneft 30"شروق" الذي يحتوي على الحقل، بينما تمتلك 

% من الحصص BP 10مليار دوالر، وتمتلك  1.5مقابل  2016في شهر كانون األول/ ديسمبر 

 .2017حصلت عليها في شهر شباط/ فبراير 

17 
 

وشركائها في اإلنتاج من وحدة اإلنتاج  Eni، بدأت شركة 2018وفي الربع الثاني من عام 

ي إلى /3مليون م 11.3"شروق"، وهو ما يتوقع أن يضيف  الثانية من مشروع "ظهر" في قاطع

ي قبل البدء بتشغيل هذه الوحدة. وذكرت الشركة /3مليون م 22.6استطاعة اإلنتاج، التي بلغت نحو 

، وإلى 2018ي في نهاية عام /3مليون م 56.6أن خطة تطوير الحقل تتضمن رفع اإلنتاج إلى 

 . 2019ي في عام /3مليون م 76.4

 عمانسلطنة 

عقداً كانت قد وقعته مع شركة "البركة" لخدمات حقول  "تنمية نفط عمان"مددت شركة 

لتنفيذ خدمات االستبدال والصيانة لخطوط التدفق في منطقة "بهجة" جنوب  2013النفط في عام 

مليون دوالر تغطي مدة التمديد لثالث  86منطقة امتيازها. وبلغت الزيادة في قيمة العقد ما يقارب 

سنوات. وبموجب االتفاقية الجديدة سوف تنفذ شركة "البركة" أعماالً ضمن عقد التصميم خارج 

المحطة لمنطقة "بهجة"، تشمل الخدمات الهندسية، والمشتريات، واإلنشاء، وأعمال ما قبل التشغيل 

اء، المبدئي والتشغيل الفعلي لمختلف المعدات كالمحطات التشعبية وخطوط التدفق، وخطوط الكهرب

 وقواعد أجهزة حفر اآلبار، وخدمات االستبدال الجزئي واإلزالة لخطوط التدفق.

ً لشركة "الشوامخ لخدمات النفط" يعنى بخدمات   عالوة على ذلك، منحت الشركة عقدا

المياه التي تتطلبها عمليات الحفر. وستوفر "الشوامخ" بموجبه كافة أعمال اإلدارة واإلشراف على 

 ا فيها أنشطة التركيب والصيانة.خدمات اآلبار بم

البدء بتطوير  OOCEPو"شركة النفط العمانية لالستكشاف واإلنتاج"  BPكما أقرت  

حقل "غزير" وهو ما يعتبر المرحلة الثانية من تطوير مشروع "خزان"، ومن المتوقع أن يساهم 

ي، حيث من /3مليون م 42.5تطوير الحقل في رفع معدل إنتاج مشروع "خزان" إلى حوالي 

وذكرت ألف ب/ي من المتكثفات.  15ي من الغاز، و/3مليون م 14المتوقع أن يصل إنتاج الحقل إلى 

BP  مليار متر مكعب  297نحو  2043أنه من المتوقع أن يبلغ اإلنتاج الكلي للمشروع حتى عام

 مليون برميل من المتكثفات. 350من الغاز، و

% من حقل 17على حصة  IndianOil، حصلت شركة 2018وفي الربع الثاني من 

 مقابل Shell Exploration & Production Oman"مخيزنة" بعد استحواذها على شركة 

% من إجمالي 13ألف ب/ي، أي ما يعادل نحو  120مليون دوالر. يذكر أن الحقل ينتج نحو  329

 إنتاج النفط العماني.
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 منصات لإلنتاج وقوائم 6جزءاً من نطاق أوسع ألعمال بحرية تشمل المذكور ويعتبر العقد . الغاز

 رافعة وخطوط أنابيب رئيسية.
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 موريتانيا

، وذلك لتصميم وحدة إنتاج TechnipFMCعقد تصميم هندسي لشركة  BPمنحت شركة 

الواقع في المغمورة  Tortue/Ahmeyimلمشروع حقل غاز  FPSOوتخزين وتفريغ عائمة 

مليار متر مكعب  368على الحدود بين موريتانيا والسنغال. ويقدر االحتياطي في الحقل بحوالي 

 من الغاز.

الواقعين في مياه  C19، وC10على عقدي مشاركة باإلنتاج للقاطعين  Shellكما وقعت 

مربع. وتنص شروط  ألف كم 24م، ويغطيان مساحة تقارب  2000و 20تتراوح أعماقها بين 

نواكشوط، تمهيداً للبدء بمعالجة الموريتانية بإرساء مقر لها في العاصمة  Shellالتعاقد على أن تقوم 

وتفسير بعض بيانات المسح الزلزالي المتاحة وإجراء مسوحات جديدة. وبحسب العقد االستكشافي 

لهيدروكربونات والثروة % من الحصص، بينما تمتلك الشركة الموريتانية ل90تمتلك الشركة 

 % من الحصص.10المعدنية 

، وقعت وزارة البترول والطاقة والمعادن 2018وفي شهر كانون األول/ ديسمبر 

عقدي استكشاف ومشاركة باإلنتاج للقاطعين  Totalالموريتانية على اتفاقية تمنح بموجبها شركة 

C15و ،C31 ألف كم مربع. وبموجب  14يد عن الواقعين في المياه العميقة، ويغطيان مساحة تز

الشركة %، فيما تؤول باقي الحصة إلى 90عمليات التشغيل بحصة تبلغ  Totalاالتفاقية ستتولى 

تمتلك أيضاً  Total. يذكر أن شركة (SMHPM) والثروة المعدنيةالموريتانية للهيدروكربونات 

خالل  C9في القاطع  ، وهي تخطط لحفر بئر استكشافيC18، وC9، وC7حصصاً في القواطع 

 .2019عام 

 اليمن

% من حصص ترخيص "البرقة" في القاطع 40على  Petsec Energyاستحوذت شركة 

كم مربع، ويقع على  5000لتصبح بذلك المالك لكامل حصص القاطع الذي يمتد على مساحة  7

اكتشاف "المعشار" كم إلى الشرق من العاصمة صنعاء. يحتوي القاطع المذكور على  340 بعد

مناطق مأمولة يخّمن أنها على تحتوي على ما  9سنوات، كما توجد فيه  8الذي تحقق قبل نحو 

. ويتوقع أن حجم المصادر في )مصادر جيولوجية( مليون برميل من النفط 900 -2 يتراوح بين

ان متوقفان مليون برميل، ويوجد في الحقل بئران استكشافي 50 -11حقل "المعشار" يتراوح بين 

 .2011منذ عام 
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 المسح الزلزالي 1-1

إلى أن عدد فرق المسح الزلزالي العاملة في العالم تراجع بحوالي  1تشير البيانات المتاحة

 . 2018فرقة/ الشهر عام  374إلى ، 2017فرقة/ الشهر عام  378% وذلك من متوسط 1

حيث تراجع العدد في كل من روسيا، والشرق األقصى، وأمريكا الالتينية، بينما ارتفع عدد الفرق 

  .1-2الجدول كما هو مبين في العاملة في كندا وأفريقيا، وبقي على حاله في الشرق األوسط، 

% من إجمالي عدد الفرق العاملة، 15مثل فرقة/ الشهر، ت 57وبلغ عدد الفرق العاملة في المغمورة 

 فرقة/ الشهر عملت على اليابسة. 316وذلك مقابل 

 
 1-2الجدول 

 نشاط المسح الزلزالي في مختلف مناطق العالم 
 )فرقة/ الشهر(

 * 
ق األوسط    الشر
أفريقيا   
أوروبا   

روسيا/ كومنولث الدول المستقلة
ق األقىص    الشر
الواليات المتحدة األمريكية   
كندا    
أمريكا الالتينية   
 426378374اجمالي العالم  
 أشهر  7متوسط  *

 2018،  المصدر: 
 

 نشاط الحفر االستكشافي والتطويري   1-2

 504) 2015استمر إجمالي عدد الحفارات العاملة في بعض الدول العربية بالتراجع منذ عام 

 حفارة(. 447) 2017حفارات(، وحتى نهاية عام 

( إلى أن عدد الحفارات ارتفع في الكويت وقطر بين ASB, 2018ويشير تقرير أوبك السنوي )

، بينما انخفض في كل من السعودية، واإلمارات، وعمان، والجزائر، 2017، و2016عامي 

 .3 -2الشكل في ومصر، وليبيا، كما هو موضح 

                                           

، التي كانت تنشر تقريراً Seismic Crew Reportالمصدر الرئيسي لبيانات عدد الفرق المسح الزلزالي العاملة في العالم هو شركة:  1
 .2018آب/ أغسطس أنها ستتوقف عن الصدور بدءاً من  2018شهرياً بهذا الخصوص للمشتركين معها. وقد أعلنت في تموز/ يوليو 
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 3 -2الشكل 
 عدد الحفارات العاملة في بعض الدول العربية

 
 OPEC ،ASB ،2018مصدر البيانات: 

 

، 2018، و2017أما على مستوى العالم، فقد ارتفع عدد الحفارات العاملة بين عامي 

أن عدد الحفارات بدأ بالتزايد ثانية بعد تراجعه الواضح  2 -2الجدول %، ويالحظ من 9بحوالي 

 .2014في عام 

 2-2الجدول 
 معدل عدد الحفارات العاملة في مختلف مناطق العالم 

 (حفارة)

ق األوسط    الشر
أفريقيا   
أوروبا   
آسيا / الباسيفيك   
الواليات المتحدة األمريكية   
كندا    
أمريكا الالتينية   
اجمالي العالم   

: المصدر

 

 .2018و 2014العاملة في العالم بين عامي وسطي عدد الحفارات  4 -2 الشكليبين و

السعودية الكويت اإلمارات عمان العراق الجزائر مصر قطر ليبيا

21 
 

  4 -2الشكل 
 2018- 2014وسطي عدد الحفارات العاملة في العالم، 

 

في تحقيق عدد من االكتشافات في  2018و 2017وقد ساهمت عمليات الحفر بين عامي 

 الدول العربية، من أهمها:

، وصفه Tight Oilعن اكتشاف جديد لنفط الصخور منخفضة النفاذية  البحرينأعلن في 

البئر . يعتبر لمملكة البحرينبأنه إنجاز تاريخي  مدير االستكشاف في شركة نفط البحرين "بابكو"

من حيث استخدام في مملكة البحرين ول من نوعه األالذي تم العثور على االكتشاف من خالله، 

. وقدرت المتكرر متعدد المراحل في المناطق البحريةوالتشقيق الهيدروليكي تقنية الحفر األفقي 

النفط. كما تم في  مليار برميل من 80( في االكتشاف الجديد بأكثر من P50المصادر الجيولوجية )

الوقت نفسه اإلعالن عن تحقيق اكتشاف للغاز يقع تحت مكمن الغاز الرئيسي في حقل البحرين، 

 مليار متر مكعب. 368وقدرت احتياطياته الجيولوجية بنحو 

يشار هنا إلى المكمن المكتشف في حوض "خليج البحرين" عبارة عن طبقة ذات خواص 

باشرة فوق طبقة من الصخور المولدة للنفط. وهذا بحد ذاته ربما بتروفيزيائية متوسطة، تتوضع م

يضيف المزيد من التعقيد للحقل الجديد ويرفع من تكلفة اإلنتاج، كما أن تقدير االحتياطي تم بناء 

على بئر استكشافية واحدة، بينما ذكرت "بابكو" أنه من المخطط أن يتم حفر بئري تقييم خالل عام 

لمزيد من الضوء على حجم االكتشاف. ومن المتوقع أن يتم وضع االكتشاف ، مما سيلقي ا2018

 سنوات. 5النفطي الجديد على اإلنتاج في غضون 

 
  للفترة ما بين كانون الثاني/يناير، وتشرين الثاني/نوفمبر 2018بيانات                               

رة
حفا



الفصل الثاني

117

20 
 

 3 -2الشكل 
 عدد الحفارات العاملة في بعض الدول العربية

 
 OPEC ،ASB ،2018مصدر البيانات: 

 

، 2018، و2017أما على مستوى العالم، فقد ارتفع عدد الحفارات العاملة بين عامي 

أن عدد الحفارات بدأ بالتزايد ثانية بعد تراجعه الواضح  2 -2الجدول %، ويالحظ من 9بحوالي 

 .2014في عام 

 2-2الجدول 
 معدل عدد الحفارات العاملة في مختلف مناطق العالم 

 (حفارة)

ق األوسط    الشر
أفريقيا   
أوروبا   
آسيا / الباسيفيك   
الواليات المتحدة األمريكية   
كندا    
أمريكا الالتينية   
اجمالي العالم   

: المصدر

 

 .2018و 2014العاملة في العالم بين عامي وسطي عدد الحفارات  4 -2 الشكليبين و

السعودية الكويت اإلمارات عمان العراق الجزائر مصر قطر ليبيا

21 
 

  4 -2الشكل 
 2018- 2014وسطي عدد الحفارات العاملة في العالم، 

 

في تحقيق عدد من االكتشافات في  2018و 2017وقد ساهمت عمليات الحفر بين عامي 

 الدول العربية، من أهمها:

، وصفه Tight Oilعن اكتشاف جديد لنفط الصخور منخفضة النفاذية  البحرينأعلن في 

البئر . يعتبر لمملكة البحرينبأنه إنجاز تاريخي  مدير االستكشاف في شركة نفط البحرين "بابكو"

من حيث استخدام في مملكة البحرين ول من نوعه األالذي تم العثور على االكتشاف من خالله، 

. وقدرت المتكرر متعدد المراحل في المناطق البحريةوالتشقيق الهيدروليكي تقنية الحفر األفقي 

النفط. كما تم في  مليار برميل من 80( في االكتشاف الجديد بأكثر من P50المصادر الجيولوجية )

الوقت نفسه اإلعالن عن تحقيق اكتشاف للغاز يقع تحت مكمن الغاز الرئيسي في حقل البحرين، 

 مليار متر مكعب. 368وقدرت احتياطياته الجيولوجية بنحو 

يشار هنا إلى المكمن المكتشف في حوض "خليج البحرين" عبارة عن طبقة ذات خواص 

باشرة فوق طبقة من الصخور المولدة للنفط. وهذا بحد ذاته ربما بتروفيزيائية متوسطة، تتوضع م

يضيف المزيد من التعقيد للحقل الجديد ويرفع من تكلفة اإلنتاج، كما أن تقدير االحتياطي تم بناء 

على بئر استكشافية واحدة، بينما ذكرت "بابكو" أنه من المخطط أن يتم حفر بئري تقييم خالل عام 

لمزيد من الضوء على حجم االكتشاف. ومن المتوقع أن يتم وضع االكتشاف ، مما سيلقي ا2018

 سنوات. 5النفطي الجديد على اإلنتاج في غضون 

 
  للفترة ما بين كانون الثاني/يناير، وتشرين الثاني/نوفمبر 2018بيانات                               

رة
حفا



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

11822 
 

، أنها حققت 2017، ذكرت شركة أرامكو السعودية في تقريرها عن عام السعوديةوفي 

لخالي، اكتشافين جديدين للنفط هما، "السكب" في جنوب شرق "حرض"، و"الزمول" في الربع ا

 كما اكتشفت مكمناً جديداً للغاز "الجوف" في حقل "السهباء".

 12عن تحقيق اكتشاف جديد للنفط في القاطع  Bashneft، أعلنت شركة العراقوفي 

 4227ضمن حقل أطلق عليه اسم حقل "سلمان". وقد حفر البئر االستكشافي في الحقل إلى عمق 

الروسية( أي بيانات أخرى عن االكتشاف، وإن  Rosneftم، ولم تذكر الشركة )وهي فرع من 

 أو توضح المقصود بذلك. ، دونكانت قد أشارت إلى أنه يمثل نقطة عالم في مشاريعها

-اكتشافاً جديداً للنفط الثقيل عبر البئر "رابول SDX Energy، حققت شركة مصروفي 

م من السماكة الفعالة في  46م، واخترق  1609" الذي حفر في امتياز "غرب غارب" إلى عمق 5

 %.18تشكيلتي "يسر، وبكر" من الميوسين األدنى، حيث بلغت النفاذية الوسطية للمكمن 

" الذي 4غارب" عبر البئر "رابول وحققت الشركة كذلك اكتشافاً للنفط الثقيل في "غرب 

خطة لوضع البئر على  2018وأقرت الشركة في أواخر شهر نيسان/ أبريل م.  1600حفر لعمق 

اإلنتاج، وهو رابع بئر ناجح للشركة في تركيب "رابول" الواقع في قاطع "غرب غارب" في 

ماكة الفعالة الحاملة م من الس 13م، واخترق  1600الصحراء الشرقية. وقد حفر البئر إلى عمق 

 للنفط الثقيل.

" الذي 1-اكتشافاً للغاز عبر البئر "بن يونس  SDX شركة وفي "جنوب دسوق" حققت

م من السماكة الفعالة في مكمن من عمر الميوسين  31م، واخترق نحو  2928حفر إلى عمق 

ي من /3مليون م 1.1%. أنتج البئر عند اختباره بمعدل 28.8األعلى الذي بلغت مساميته الوسطية 

 الغاز.

" في "جنوب دسوق" والذي حفر إلى Kelvin-1Xعلى الغاز في البئر " SDXوعثرت 

من الصخور التي عثر على شواهد غازية فيها، لكن التشبع بالغاز  م 185م واخترق  2461عمق 

كتشافاً ا Eniمن ناحيتها، حققت شركة   كان منخفضاً، فأعلنت الشركة أن االكتشاف غير تجاري.

جديد للنفط في "جنوب غرب مليحة" في حوض "فاغور" في الصحراء الغربية، وذلك عبر البئر 

م من السماكة الحاملة للنفط الخفيف  18م، واخترق  5090" الذي حفر لعمق A-2Xاالستكشافي "

(32 °API في )ب/ي من النفط، 2300. وأنتج البئر عند اختباره بمعدل الرملية "دسوقي" طبقة 

 ي من الغاز المرافق./3ألف م 11ونحو 

23 
 

عن تحقيق اكتشاف جديد للغاز في امتياز "شرق عبيد"  30/8/2018في  Eniكما أعلنت 

كم إلى الشمال الغربي من قاطع "مليحة". حفر البئر في  30الواقع في الصحراء الغربية على بعد 

 708وضعه على االختبار بمعدل م، وأنتج عند  5182المنطقة المأمولة "فراميد جنوب" إلى عمق 

ي من الغاز. وقد بدأت الشركة في إعداد الدراسات الالزمة لتطوير االحتياطيات المكتشفة /3ألف م

 في االمتياز، والتي لم تعلن عن حجمها بعد.

عن تحقيق اكتشاف للنفط  TransGlobeوفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلنت شركة 

ب/ي من  3840والذي أنتج عند اختباره بمعدل  SGZ( 6X(ئر في "جنوب غزاالت" عبر الب

 ي من الغاز./3ألف م 40النفط، وحوالي 

ً للنفط والغاز عبر البئر  Stamper Oil & Gasحققت شركة  السودانوفي  اكتشافا

Rawat C-10  وأنتج البئر عند 25في القاطع في والية "النيل األبيض" جنوب شرق السودان ،

 ب/ي.  2255وضعه على االختبار بمعدل 

، على 2018في الربع األول من عام  PDO "تنمية نفط عمان"أعلنت شركة ، عمانوفي 

يازها، وقدرت موقعها الرسمي عن اكتشاف كبير للغاز والمتكثفات في القسم الشمالي من منطقة امت

مليون  112مليار متر مكعب من الغاز، و 113االحتياطيات القابلة لإلنتاج في االكتشاف بنحو 

م، وخضع مكمنا  5000يذكر أّن الحفر االستكشافي وصل إلى عمق بلغ  برميل من المتكثفات.

عمليات ي بعد /3مليون م 1.2"بارك" و "مقراط" لالختبار فأنتجا بمعدالت تدفق تجارية بلغت 

آبار في االكتشاف الجديد، وضع أحدها على اإلنتاج فعالً،  5 التشقيق الهيدروليكي، وقد حفرت

أن اكتشاف "مبروك شمال شرق" أتى بعد إلى  يشار على أن توضع البقية على اإلنتاج تباعاً. 

بيرة ، عندما أعلنت الشركة عن اكتشاف احتياطيات ك2013االكتشاف الذي تحقق في آذار/ مارس 

ً غرب  40في "مبروك العميق" على بعد  وقد ساهمت في تحقيق هذا  ."سيح رول"كم تقريبا

االكتشاف بيانات المسح الزلزالي ثالثي األبعاد ذي الدقة العالية، والتي اعتمدت تقنية المسح 

. وتعمل الشركة على الحفر في المزيد من 2015الزلزالي السمتي الواسع في المنطقة في عام 

 مناطق المأمولة.ال

اكتشافاً للغاز الطبيعي في امتياز "اللّه ميمونة" عبر  SDX، حققت شركة المغربوفي 

الفعالة الحاملة  السماكةم من  16.4م، واخترق 1158الذي حفر إلى عمق  LM-2البئر االستكشافي 

   %.32للغاز ضمن نطاق رملي من عصر الميوسين، وبلغت المسامية الوسطية للمكمن 

 .والدول العربية األخرى الدول األعضاء في أوابكعدد االكتشافات البترولية في  3-2الجدول يبين 
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ً غرب  40في "مبروك العميق" على بعد  وقد ساهمت في تحقيق هذا  ."سيح رول"كم تقريبا

االكتشاف بيانات المسح الزلزالي ثالثي األبعاد ذي الدقة العالية، والتي اعتمدت تقنية المسح 

. وتعمل الشركة على الحفر في المزيد من 2015الزلزالي السمتي الواسع في المنطقة في عام 

 مناطق المأمولة.ال

اكتشافاً للغاز الطبيعي في امتياز "اللّه ميمونة" عبر  SDX، حققت شركة المغربوفي 

الفعالة الحاملة  السماكةم من  16.4م، واخترق 1158الذي حفر إلى عمق  LM-2البئر االستكشافي 

   %.32للغاز ضمن نطاق رملي من عصر الميوسين، وبلغت المسامية الوسطية للمكمن 

 .والدول العربية األخرى الدول األعضاء في أوابكعدد االكتشافات البترولية في  3-2الجدول يبين 
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  3 -2الجدول 
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 تقديرات* 
ي عام  +

ي حقل السهباء 2017االكتشاف الغازي ف 
هو مكمن جديد للغاز ف 

 
، الدول األعضاء في أوابكعدد االكتشافات النفطية في الدول العربية و 5 -2الشكل يبين 

   .الدول األعضاء في أوابكعدد االكتشافات الغازية في الدول العربية و 6 -2 الشكلويبين 

25 
 

 5 -2الشكل 
 والدول العربية األخرى الدول األعضاء في أوابكاالكتشافات النفطية في 

 
 6 -2الشكل 

 والدول العربية األخرى الدول األعضاء في أوابكفي  الغازيةاالكتشافات 

 
 

من قبل  2018بعض البيانات الفنية عن االكتشافات التي تم تتبعها عام  4 -2الجدول ويبين 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، حسب الترتيب األبجدي ألسماء الدول.

الدول األعضاء الدول العربية األخرى

الدول األعضاء الدول العربية األخرى
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 احتياطيات النفط والغاز لطبيعي -2

 احتياطيات النفط 2-1

 1460.8%، وذلك من 0.66النفط في العالم بنسبة لم تتجاوز  اتتشير التقديرات إلى ارتفاع احتياطي

 (.5 -2الجدول ) 2018مليار برميل عام  1470.5، إلى 2017مليار برميل عام 

 5 -2الجدول 
 احتياطيات النفط في الدول العربية والعالم

 مليار برميل
 نسبة التغت  

2017/2018 
)%(

2018* 2017 2014

اإلمارات   
البحرين   
تونس   
الجزائر   
السعودية   
سورية   
العراق   
قطر   
الكويت   

ليبيا   
مرص   

جمالي الدول األعضاء  إ 
السودان   
ُعمان   
اليمن   

جمالي الدول العربية  إ 
أنغوال   
االكوادور   
الكونغو   

غينيا االستوائية   
الغابون   
  إيران 
يا    نيجت 
ويال    فت  

#جمالي دول أوبك غير العربيةإ

31 
 

 نسبة التغت  
2017/2018 

)%(
2018* 2017 2014

جمالي دول أوبك   إ
ازيل    الت 

المملكة المتحدة   
وي    ج    الت 

الواليات المتحدة   
المكسيك   

كندا    
كومنولث الدول المستقلة    

منها : اذربيجان   
اوزبكستان          
تركمانستان          
روسيا االتحادية          

كازاخستان           
الصي     

7 ي دول العالم   
باق 
جمالي العالم  إ

3 نسبة الدول األعضاء للعالم
9 نسبة الدول العربية للعالم
3 نسبة دول أوبك للعالم

  . بيانات تقديرية*
ي شهر أيار/مايو  #

ي  وانضمت . 2017وتم تضمينها مع مجموع دول أوبك عام  2017انضمت غينيا االستوائية إل أوبك ف 
الكونغو إل أوبك ف 

. مجموع دول أوبك قبل ذلك ال يتضمن بيانات هاتي   الدولتي    . 2018، وتم تضمينها مع مجموع دول أوبك عام 2018شهر حزيران/يونيو 
ي 
ي انسحبت من أوبك خالل أقل من عام  2016بيانات أوبك عن عام  ال تتضمن الغابون.  2015و 2014بيانات أوبك ف  ال تتضمن إندونيسيا التر
 من انضمامها. 

 األرقام بي   قوسي   تعت  سالبا. 
 مالحظات: 

احتياطيات كل من السعودية والكويت تشمل نصف احتياطي المنطقة المقسومة.  -أ 
ويال.  -ب  ي فت  

االحتياطي العالمي ال يشمل احتياطيات النفوط الثقيلة جدا والبيتومي   ف 
ي رمال القار.  -ج 

 احتياطي كندا ال يشمل احتياطيات النفوط غت  التقليدية، ومنها االحتياطي الموجود ف 
 المصادر: 

 
 

 أوابك/ بنك المعلومات
 

، 2018مليار برميل في عام  705قدرت احتياطيات النفط في الدول األعضاء في أوابك بنحو 

% من إجمالي االحتياطيات العالمية. أما احتياطيات النفط في الدول العربية مجتمعة 47.9وهو ما يمثل 
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 احتياطيات النفط والغاز لطبيعي -2

 احتياطيات النفط 2-1
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2018* 2017 2014
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البحرين   
تونس   
الجزائر   
السعودية   
سورية   
العراق   
قطر   
الكويت   

ليبيا   
مرص   

جمالي الدول األعضاء  إ 
السودان   
ُعمان   
اليمن   

جمالي الدول العربية  إ 
أنغوال   
االكوادور   
الكونغو   

غينيا االستوائية   
الغابون   
  إيران 
يا    نيجت 
ويال    فت  

#جمالي دول أوبك غير العربيةإ

31 
 

 نسبة التغت  
2017/2018 

)%(
2018* 2017 2014
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وي    ج    الت 
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المكسيك   

كندا    
كومنولث الدول المستقلة    

منها : اذربيجان   
اوزبكستان          
تركمانستان          
روسيا االتحادية          

كازاخستان           
الصي     

7 ي دول العالم   
باق 
جمالي العالم  إ
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 أوابك/ بنك المعلومات
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ط % من إجمالي احتياطيات العالم من النف48.6مليار برميل، تمثل نحو  714.5فقدرت بحوالي 

 التقليدي.

، باستثناء 2018و 2017أوبك بين عامي  دول منظمة ولم يطرأ تغير فعلي على احتياطيات

، وهذا ما 2018، وانضمام جمهورية الكونغو إليها عام 2017انضمام غينيا االستوائية إلى أوبك عام 

في إيران بين انعكس في زيادة تقدير احتياطيات النفط في أوبك، وعوض تراجع تقديرات االحتياطي 

 . 2017، و2016عامي 

 .2018توزع احتياطيات النفط التقليدي في العالم عام  7 -2الشكل يبين 

 7 -2الشكل 
 2018في العالم عام التقليدي توزع احتياطي النفط 

 
 

ودول  الدول األعضاء في أوابكفي تطور االحتياطيات المؤكدة من النفط  8-2الشكل ويبين 

    .2018إلى  2014أوبك خالل الفترة من 

 
 
 

الدول األعضاء

أخرى

أمريكا الشمالية

دول أوبك غير العربية

كومنولث الدول المستقلة
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 8 -2الشكل 
 تطور احتياطي النفط في الدول األعضاء ودول أوبك

 )مليار برميل في نهاية العام(

 

 احتياطيات الغاز الطبيعي 2-2

تريليون  197% من 1.9ارتفاع احتياطي الغاز الطبيعي في العالم بنسبة إلى التقديرات  تشير

توزع  9 -2الشكل . ويوضح 2018تريليون متر مكعب عام  201إلى حوالي  2017متر مكعب عام 

  احتياطيات الغاز الطبيعي حسب المجموعات الدولية في العالم.

تريليون  9قديرات، إذ ارتفعت احتياطياتها من وكان للواليات المتحدة الدور األكبر في ارتفاع هذه الت

، أي بزيادة تعادل أكثر من 2018تريليون متر مكعب عام  12.3، إلى نحو 2017متر مكعب عام 

، إلى 2017تريليون متر مكعب عام  5.8% تقريباً من 2%. كما ارتفعت احتياطيات الصين بنسبة 36

 .2018تريليون متر مكعب عام  6ما يقارب 
 

أوابك

أوبك
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 9 -2ل الشك
 حسب المجموعات الدولية في العالم الغاز الطبيعي توزع احتياطي 

 2018نهاية عام في 

 

 

يالحظ من الشكل أن أعلى احتياطيات للغاز الطبيعي في العالم تتركز في مجموعة كومنولث 

أكثر من % منها، كما أن احتياطي روسيا يمثل 78الدول المستقلة، والتي تشكل احتياطيات روسيا نحو 

 % من إجمالي احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي.23

تريليون متر مكعب  53قدرت احتياطيات الغاز الطبيعي في الدول األعضاء في أوابك بحوالي 

% من إجمالي 26.4، دون تغير عن تقديرات العام الماضي، وهي تمثل نحو 2018في نهاية عام 

، إذ كانت تمثل 2017النسبة تراجعت عن العام الماضي احتياطيات العالم، حيث يالحظ أن هذه 

% من إجمالي احتياطيات العالم، وهذا التراجع سببه ارتفاع احتياطيات العالم وليس تراجع 26.9

 . الدول األعضاء في أوابكاحتياطيات 

، وهو 2018تريليون متر مكعب في عام  54كما قدرت احتياطيات الدول العربية مجتمعة بنحو 

% من إجمالي احتياطيات العالم من الغاز الطبيعي، وبالمثل تراجعت هذه النسبة من 27يمثل ما 

لنفس السبب المشار إليه. وقد ارتفعت تقديرات احتياطيات الغاز الطبيعي في  2017% في عام 27.5

مليار متر مكعب عام  707إلى  2017مليار متر مكعب عام  705%، وذلك من 0.3عمان بنسبة 

 ودول أوبك. الدول األعضاء في أوابكالغاز الطبيعي في  تطور احتياطي 10 -2الشكل يبين  .2018

 .2018و 2014تقديرات احتياطيات الغاز في العالم بين عامي  6 -2الجدول ويوضح 
 

الدول األعضاء
26%

أخرى
13%

أمريكا الشمالية
7%

دول أوبك غير 
العربية

23%

كومنولث الدول 
المستقلة

30%

35 
 

 10 -2الشكل 
 ودول أوبك الدول األعضاء في أوابكتطور احتياطي الغاز الطبيعي في 

 نهاية العام()مليار متر مكعب عند 

 
 6-2الجدول 

 احتياطي الغاز الطبيعي عربيا وعالميا
 )مليار متر مكعب عند نهاية السنة(

2017 / 2018  
)%( * 

اإلمارات   
البحرين   
تونس   
الجزائر   
السعودية   
سورية   
العراق   
قطر   
الكويت   
 ليبيا   

مرص
جمالي الدول األعضاء  إ 

األردن
السودان   
ُعمان   
الصومال   
 المغرب   

أوابك أوبك
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سورية   
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أوابك أوبك
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2017 / 2018  
)%( * 

موريتانيا   
اليمن   
جمالي الدول العربية  إ
انغوال   
االكوادور   
الكونغو   
غينيا االستوائية   
الغابون   
  إيران 
يا    نيجت 
ويال    فت  
 #دول أوبك غير العربية 
جمالي دول أوبكإ 
ازيل    الت 
المملكة المتحدة   
وي    ج    الت 
الواليات المتحدة   
المكسيك   
كندا    
كومنولث الدول المستقلة    
ذربيجان  أمنها :  

وزبكستان  أ        
تركمانستان          
روسيا االتحادية          
كازاخستان           

الصي     
ي دول العالم   

بافر
جمالي العالم  إ 

نسبة الدول األعضاء 
نسبة الدول العربية للعالم
نسبة دول أوبك للعالمللعالم
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2017 / 2018  
)%( * 

 تقديرات* 
ي شهر أيار/مايو 

الكونغو إل أوبك  وانضمت . 2017وتم تضمينها مع مجموع دول أوبك عام  2017انضمت غينيا االستوائية إل أوبك ف 
ي شهر حزيران/يونيو 

مجموع دول أوبك قبل ذلك ال يتضمن بيانات هاتي    . 2018، وتم تضمينها مع مجموع دول أوبك عام 2018ف 
ي الدولتي   

ي انسحبت من أوبك  2016ال تتضمن الغابون. بيانات أوبك عن عام  2015و 2014. بيانات أوبك ف  ال تتضمن إندونيسيا التر
ن عام من انضمامها. خالل أقل م

  األرقام بي   قوسي   تعت  سالبا. 
 

 مصادر أخرى

 

  إنتاج السوائل الهيدروكربونية والغاز الطبيعي .3
 

 إنتاج السوائل الهيدروكربونية 3-1

 إنتاج النفط 3-1-1

 2017مليون ب/ي عام  85.5التقديرات إلى ارتفاع معدل إنتاج النفط الخام في العالم من تشير 

 %.3، أي بزيادة تعادل 2018مليون ب/ي عام  88إلى 

وبحسب البيانات المتاحة، فقد ارتفع إنتاج النفط في كل الدول األعضاء في أوابك، باستثناء 

ألف ب/ي عام  197ب/ي في البحرين من  500حو البحرين، والعراق، حيث تراجع معدل اإلنتاج بن

%. كما تراجع إنتاج العراق 0.3، وهو تراجع يمثل أقل من 2018ألف ب/ي عام  196.5، إلى 2017

مليون ب/ي  4.46، إلى نحو 2017مليون ب/ي عام  4.47%، وذلك من 0.2بنسبة بسيطة لم تزد عن 

 %، وذلك من41في سوريا بنسبة زادت عن . وكان من المالحظ ارتفاع معدل اإلنتاج 2018عام 

 .2018ألف ب/ي عام  24، إلى أكثر من 2017ألف ب/ي عام  17

 ، إلى نحو2017مليون ب/ي عام  23.3وقد ارتفع إجمالي إنتاج الدول األعضاء في أوابك من 

ة %. كما ارتفع إنتاج الدول العربي6.1، وهو ما يعادل زيادة تقارب 2018مليون ب/ي عام  24.7

 .2018مليون ب/ي عام  25.7، إلى 2017مليون ب/ي عام  24.3%، وذلك من 5.7مجتمعة بمعدل 

 2017% بين عامي 9وتشير البيانات المتاحة إلى تراجع إنتاج دول أوبك غير العربية بحوالي 

. حيث تراجع 2018مليون ب/ي عام  9.1إلى  2017مليون ب/ي عام  10.1من حوالي  2018و

37 
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وبحسب البيانات المتاحة، فقد ارتفع إنتاج النفط في كل الدول األعضاء في أوابك، باستثناء 

ألف ب/ي عام  197ب/ي في البحرين من  500حو البحرين، والعراق، حيث تراجع معدل اإلنتاج بن

%. كما تراجع إنتاج العراق 0.3، وهو تراجع يمثل أقل من 2018ألف ب/ي عام  196.5، إلى 2017

مليون ب/ي  4.46، إلى نحو 2017مليون ب/ي عام  4.47%، وذلك من 0.2بنسبة بسيطة لم تزد عن 

 %، وذلك من41في سوريا بنسبة زادت عن . وكان من المالحظ ارتفاع معدل اإلنتاج 2018عام 

 .2018ألف ب/ي عام  24، إلى أكثر من 2017ألف ب/ي عام  17

 ، إلى نحو2017مليون ب/ي عام  23.3وقد ارتفع إجمالي إنتاج الدول األعضاء في أوابك من 

ة %. كما ارتفع إنتاج الدول العربي6.1، وهو ما يعادل زيادة تقارب 2018مليون ب/ي عام  24.7

 .2018مليون ب/ي عام  25.7، إلى 2017مليون ب/ي عام  24.3%، وذلك من 5.7مجتمعة بمعدل 

 2017% بين عامي 9وتشير البيانات المتاحة إلى تراجع إنتاج دول أوبك غير العربية بحوالي 

. حيث تراجع 2018مليون ب/ي عام  9.1إلى  2017مليون ب/ي عام  10.1من حوالي  2018و
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 1.54%، وذلك من 12.5هذه المجموعة باستثناء نيجيريا التي ارتفع معدل إنتاجها بنسبة  إنتاج كل دول

 .2018مليون ب/ي عام  1.73، إلى 2017مليون ب/ي عام 

وقد شهدت كل من إيران وفنزويال تراجع معدالت اإلنتاج فيهما بشكل ملحوظ، حيث تراجع معدل 

%. 13.2، وهو ما يعادل 2018و 2017بين عامي  اإلنتاج في إيران بما يزيد عن نصف مليون ب/ي

 %.32ألف ب/ي، أي بنسبة تقارب  675كما تراجع إنتاج فنزويال بنحو 

، إلى ما يقارب 2017مليون ب/ي عام  32.5أما دول أوبك مجتمعة، فقد ارتفع معدل إنتاجها من نحو 

 .2018مليون ب/ي عام  33

%، حيث بلغ إنتاجها 16من جهة أخرى، ارتفع معدل اإلنتاج في الواليات المتحدة بأكثر من 

. وتوضح بيانات 2017مليون ب/ي عام  13، مقارنة بحوالي 2018مليون ب/ي عام  15.3حوالي 

% من كمية اإلنتاج كانت من زيت السجيل الذي 58أن حوالي  EIAإدارة معلومات الطاقة األمريكية 

 مليون ب/ي. 6.2إلى أكثر من  2018عدل إنتاجه اليومي خالل عام وصل م

ألف ب/ي، وأتت الزيادة بمعظمها من  300كما ارتفع معدل إنتاج كومونولث الدول المستقلة بأكثر من 

 روسيا االتحادية وكازاخستان.

 

 سوائل الغاز الطبيعيإنتاج  3-1-1

مليون ب/ي  11.1غاز الطبيعي في العالم من تشير التقديرات إلى ارتفاع معدل إنتاج سوائل ال

في أوابك انخفض إجمالي إنتاج الدول األعضاء بينما . 2017مليون ب/ي عام  11.3، إلى 2016عام 

% 37، مثلت 2017مليون ب/ي عام  4.18، إلى 2016مليون ب/ي عام  4.19%، من 0.2بحوالي 

 من إجمالي إنتاج سوائل الغاز الطبيعي في العالم.

مليون  4.29انخفض إجمالي إنتاج سوائل الغاز الطبيعي في الدول العربية مجتمعة من  كما

 .2017مليون ب/ي عام  4.27، إلى 2016ب/ي عام 

 

وإجماالً، ارتفع إنتاج العالم من السوائل الهيدروكربونية )النفط الخام+ سوائل الغاز الطبيعي( بنسبة 

. وبلغت نسبة 2018مليون ب/ي عام  99.7لى نحو ، إ2017مليون ب/ي عام  96.8%، وذلك من 3

%، أما نسبة الدول العربية مجتمعة فبلغت 29.3فيها حوالي  الدول األعضاء في أوابكمساهمة 

30.3.% 
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2017 / 2018  
)%( * 

 تقديرات* 
ي شهر أيار/مايو 

الكونغو إل أوبك  وانضمت . 2017وتم تضمينها مع مجموع دول أوبك عام  2017انضمت غينيا االستوائية إل أوبك ف 
ي شهر حزيران/يونيو 

مجموع دول أوبك قبل ذلك ال يتضمن بيانات هاتي    . 2018، وتم تضمينها مع مجموع دول أوبك عام 2018ف 
ي الدولتي   

ي انسحبت من أوبك  2016ال تتضمن الغابون. بيانات أوبك عن عام  2015و 2014. بيانات أوبك ف  ال تتضمن إندونيسيا التر
ن عام من انضمامها. خالل أقل م

  األرقام بي   قوسي   تعت  سالبا. 
 

 مصادر أخرى

 

  إنتاج السوائل الهيدروكربونية والغاز الطبيعي .3
 

 إنتاج السوائل الهيدروكربونية 3-1

 إنتاج النفط 3-1-1

 2017مليون ب/ي عام  85.5التقديرات إلى ارتفاع معدل إنتاج النفط الخام في العالم من تشير 

 %.3، أي بزيادة تعادل 2018مليون ب/ي عام  88إلى 

وبحسب البيانات المتاحة، فقد ارتفع إنتاج النفط في كل الدول األعضاء في أوابك، باستثناء 

ألف ب/ي عام  197ب/ي في البحرين من  500حو البحرين، والعراق، حيث تراجع معدل اإلنتاج بن

%. كما تراجع إنتاج العراق 0.3، وهو تراجع يمثل أقل من 2018ألف ب/ي عام  196.5، إلى 2017

مليون ب/ي  4.46، إلى نحو 2017مليون ب/ي عام  4.47%، وذلك من 0.2بنسبة بسيطة لم تزد عن 

 %، وذلك من41في سوريا بنسبة زادت عن . وكان من المالحظ ارتفاع معدل اإلنتاج 2018عام 

 .2018ألف ب/ي عام  24، إلى أكثر من 2017ألف ب/ي عام  17

 ، إلى نحو2017مليون ب/ي عام  23.3وقد ارتفع إجمالي إنتاج الدول األعضاء في أوابك من 

ة %. كما ارتفع إنتاج الدول العربي6.1، وهو ما يعادل زيادة تقارب 2018مليون ب/ي عام  24.7

 .2018مليون ب/ي عام  25.7، إلى 2017مليون ب/ي عام  24.3%، وذلك من 5.7مجتمعة بمعدل 

 2017% بين عامي 9وتشير البيانات المتاحة إلى تراجع إنتاج دول أوبك غير العربية بحوالي 

. حيث تراجع 2018مليون ب/ي عام  9.1إلى  2017مليون ب/ي عام  10.1من حوالي  2018و
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 إنتاج النفط 3-1-1

 2017مليون ب/ي عام  85.5التقديرات إلى ارتفاع معدل إنتاج النفط الخام في العالم من تشير 

 %.3، أي بزيادة تعادل 2018مليون ب/ي عام  88إلى 

وبحسب البيانات المتاحة، فقد ارتفع إنتاج النفط في كل الدول األعضاء في أوابك، باستثناء 

ألف ب/ي عام  197ب/ي في البحرين من  500حو البحرين، والعراق، حيث تراجع معدل اإلنتاج بن

%. كما تراجع إنتاج العراق 0.3، وهو تراجع يمثل أقل من 2018ألف ب/ي عام  196.5، إلى 2017

مليون ب/ي  4.46، إلى نحو 2017مليون ب/ي عام  4.47%، وذلك من 0.2بنسبة بسيطة لم تزد عن 

 %، وذلك من41في سوريا بنسبة زادت عن . وكان من المالحظ ارتفاع معدل اإلنتاج 2018عام 

 .2018ألف ب/ي عام  24، إلى أكثر من 2017ألف ب/ي عام  17

 ، إلى نحو2017مليون ب/ي عام  23.3وقد ارتفع إجمالي إنتاج الدول األعضاء في أوابك من 

ة %. كما ارتفع إنتاج الدول العربي6.1، وهو ما يعادل زيادة تقارب 2018مليون ب/ي عام  24.7

 .2018مليون ب/ي عام  25.7، إلى 2017مليون ب/ي عام  24.3%، وذلك من 5.7مجتمعة بمعدل 

 2017% بين عامي 9وتشير البيانات المتاحة إلى تراجع إنتاج دول أوبك غير العربية بحوالي 

. حيث تراجع 2018مليون ب/ي عام  9.1إلى  2017مليون ب/ي عام  10.1من حوالي  2018و
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 1.54%، وذلك من 12.5هذه المجموعة باستثناء نيجيريا التي ارتفع معدل إنتاجها بنسبة  إنتاج كل دول

 .2018مليون ب/ي عام  1.73، إلى 2017مليون ب/ي عام 

وقد شهدت كل من إيران وفنزويال تراجع معدالت اإلنتاج فيهما بشكل ملحوظ، حيث تراجع معدل 

%. 13.2، وهو ما يعادل 2018و 2017بين عامي  اإلنتاج في إيران بما يزيد عن نصف مليون ب/ي

 %.32ألف ب/ي، أي بنسبة تقارب  675كما تراجع إنتاج فنزويال بنحو 

، إلى ما يقارب 2017مليون ب/ي عام  32.5أما دول أوبك مجتمعة، فقد ارتفع معدل إنتاجها من نحو 

 .2018مليون ب/ي عام  33

%، حيث بلغ إنتاجها 16من جهة أخرى، ارتفع معدل اإلنتاج في الواليات المتحدة بأكثر من 

. وتوضح بيانات 2017مليون ب/ي عام  13، مقارنة بحوالي 2018مليون ب/ي عام  15.3حوالي 

% من كمية اإلنتاج كانت من زيت السجيل الذي 58أن حوالي  EIAإدارة معلومات الطاقة األمريكية 

 مليون ب/ي. 6.2إلى أكثر من  2018عدل إنتاجه اليومي خالل عام وصل م

ألف ب/ي، وأتت الزيادة بمعظمها من  300كما ارتفع معدل إنتاج كومونولث الدول المستقلة بأكثر من 

 روسيا االتحادية وكازاخستان.

 

 سوائل الغاز الطبيعيإنتاج  3-1-1

مليون ب/ي  11.1غاز الطبيعي في العالم من تشير التقديرات إلى ارتفاع معدل إنتاج سوائل ال

في أوابك انخفض إجمالي إنتاج الدول األعضاء بينما . 2017مليون ب/ي عام  11.3، إلى 2016عام 

% 37، مثلت 2017مليون ب/ي عام  4.18، إلى 2016مليون ب/ي عام  4.19%، من 0.2بحوالي 

 من إجمالي إنتاج سوائل الغاز الطبيعي في العالم.

مليون  4.29انخفض إجمالي إنتاج سوائل الغاز الطبيعي في الدول العربية مجتمعة من  كما

 .2017مليون ب/ي عام  4.27، إلى 2016ب/ي عام 

 

وإجماالً، ارتفع إنتاج العالم من السوائل الهيدروكربونية )النفط الخام+ سوائل الغاز الطبيعي( بنسبة 

. وبلغت نسبة 2018مليون ب/ي عام  99.7لى نحو ، إ2017مليون ب/ي عام  96.8%، وذلك من 3

%، أما نسبة الدول العربية مجتمعة فبلغت 29.3فيها حوالي  الدول األعضاء في أوابكمساهمة 

30.3.% 
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 1.54%، وذلك من 12.5هذه المجموعة باستثناء نيجيريا التي ارتفع معدل إنتاجها بنسبة  إنتاج كل دول

 .2018مليون ب/ي عام  1.73، إلى 2017مليون ب/ي عام 

وقد شهدت كل من إيران وفنزويال تراجع معدالت اإلنتاج فيهما بشكل ملحوظ، حيث تراجع معدل 

%. 13.2، وهو ما يعادل 2018و 2017بين عامي  اإلنتاج في إيران بما يزيد عن نصف مليون ب/ي

 %.32ألف ب/ي، أي بنسبة تقارب  675كما تراجع إنتاج فنزويال بنحو 

، إلى ما يقارب 2017مليون ب/ي عام  32.5أما دول أوبك مجتمعة، فقد ارتفع معدل إنتاجها من نحو 

 .2018مليون ب/ي عام  33

%، حيث بلغ إنتاجها 16من جهة أخرى، ارتفع معدل اإلنتاج في الواليات المتحدة بأكثر من 

. وتوضح بيانات 2017مليون ب/ي عام  13، مقارنة بحوالي 2018مليون ب/ي عام  15.3حوالي 

% من كمية اإلنتاج كانت من زيت السجيل الذي 58أن حوالي  EIAإدارة معلومات الطاقة األمريكية 

 مليون ب/ي. 6.2إلى أكثر من  2018عدل إنتاجه اليومي خالل عام وصل م

ألف ب/ي، وأتت الزيادة بمعظمها من  300كما ارتفع معدل إنتاج كومونولث الدول المستقلة بأكثر من 

 روسيا االتحادية وكازاخستان.

 

 سوائل الغاز الطبيعيإنتاج  3-1-1

مليون ب/ي  11.1غاز الطبيعي في العالم من تشير التقديرات إلى ارتفاع معدل إنتاج سوائل ال

في أوابك انخفض إجمالي إنتاج الدول األعضاء بينما . 2017مليون ب/ي عام  11.3، إلى 2016عام 

% 37، مثلت 2017مليون ب/ي عام  4.18، إلى 2016مليون ب/ي عام  4.19%، من 0.2بحوالي 

 من إجمالي إنتاج سوائل الغاز الطبيعي في العالم.

مليون  4.29انخفض إجمالي إنتاج سوائل الغاز الطبيعي في الدول العربية مجتمعة من  كما

 .2017مليون ب/ي عام  4.27، إلى 2016ب/ي عام 

 

وإجماالً، ارتفع إنتاج العالم من السوائل الهيدروكربونية )النفط الخام+ سوائل الغاز الطبيعي( بنسبة 

. وبلغت نسبة 2018مليون ب/ي عام  99.7لى نحو ، إ2017مليون ب/ي عام  96.8%، وذلك من 3

%، أما نسبة الدول العربية مجتمعة فبلغت 29.3فيها حوالي  الدول األعضاء في أوابكمساهمة 

30.3.% 
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 .نسب إنتاج النفط موزعة حسب المجموعات الدولية 11-2الشكل يبين 
 11 -2الشكل 

 2018توزع إنتاج النفط في العالم خالل عام 

 
 

 معدالت اإلنتاج في الدول األعضاء في أوابك ودول أوبك.    12-2الشكل ويوضح 

 12 -2الشكل 
 معدالت إنتاج النفط في الدول األعضاء ودول أوبك

 ألف ب/ي
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 1.54%، وذلك من 12.5هذه المجموعة باستثناء نيجيريا التي ارتفع معدل إنتاجها بنسبة  إنتاج كل دول

 .2018مليون ب/ي عام  1.73، إلى 2017مليون ب/ي عام 
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ألف ب/ي، وأتت الزيادة بمعظمها من  300كما ارتفع معدل إنتاج كومونولث الدول المستقلة بأكثر من 
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مليون  4.29انخفض إجمالي إنتاج سوائل الغاز الطبيعي في الدول العربية مجتمعة من  كما

 .2017مليون ب/ي عام  4.27، إلى 2016ب/ي عام 

 

وإجماالً، ارتفع إنتاج العالم من السوائل الهيدروكربونية )النفط الخام+ سوائل الغاز الطبيعي( بنسبة 

. وبلغت نسبة 2018مليون ب/ي عام  99.7لى نحو ، إ2017مليون ب/ي عام  96.8%، وذلك من 3

%، أما نسبة الدول العربية مجتمعة فبلغت 29.3فيها حوالي  الدول األعضاء في أوابكمساهمة 

30.3.% 
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 .نسب إنتاج النفط موزعة حسب المجموعات الدولية 11-2الشكل يبين 
 11 -2الشكل 

 2018توزع إنتاج النفط في العالم خالل عام 

 
 

 معدالت اإلنتاج في الدول األعضاء في أوابك ودول أوبك.    12-2الشكل ويوضح 

 12 -2الشكل 
 معدالت إنتاج النفط في الدول األعضاء ودول أوبك

 ألف ب/ي

 
 إنتاج النفط والسوائل الهيدروكربونية عربياً وعالمياً. 7-2الجدول يبين 

الدول األعضاء
28.1%

أمريكا الشمالية
25.5%

دول أوبك غير 
العربية

10.4%

أخرى
19.2%

كومنولث الدول 
المستقلة
16.8%

الدول األعضاء أوبك
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 7 -2الجدول 

ً والسوائل الهيدروكربونية إنتاج النفط   عربياً وعالميا
 ألف ب/ي

2017 / 2018 
)%( 2018* 

أواًل: إنتاج النفط
اإلمارات
البحرين
+تونس
الجزائر

السعودية
^سورية
العراق
قطر

الكويت
ليبيا
مرص

1 جمالي الدول األعضاءإ
السودان
ُعمان
اليمن

7 جمالي الدول العربية  إ
االكوادور   
انغوال   
الكونغو   
يران  إ
ويال    فت  
 الغابون   
غينيا االستوائية   
يا    نيجت 

8.9 10022 #دول أوبك غير العربية
جمالي دول أوبك إ 
ازيل    الت 
المملكة المتحدة   
وي    ج    الت 
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2017 / 2018 
)%( 2018* 

الواليات المتحدة   
المكسيك   
كندا    
كومنولث الدول المستقلة    
ذربيجان  أمنها :  

اوزبكستان          
تركمانستان          
روسيا االتحادية          
كازاخستان           

الصي     
ي دول العالم   

بافر
اجمالي العالم   

نسبة الدول األعضاء 
نسبة الدول العربية للعالم
للعالمنسبة دول أوبك للعالم

سوائل الغاز  اجنتإ ثانيا:  
نتاج الدول االعضاء  إالطبيعي  

نتاج الدول العربية  إ
جمالي انتاج العالم  إ
جمالي انتاج السوائل إ

جمالي انتاج العالم  إالهيدروكربونية  
 الم العجمالي إ / الدول األعضاء % 
العالمجمالي إ / الدول العربية %
 تقديرات *
 .2018تتبع تنفيذ الخطط االنتاجية واالستثمارية للمؤسسات والشركات التابعة للوزارة خالل عام  اجتماعاتمن: بيانات سورية  ^

 األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
 Etap: شركة 2017بيانات تونس لعام  +

ي شهر أيار/مايو 
ي  وانضمت 2017وتم تضمينها مع مجموع دول أوبك عام  2017انضمت غينيا االستوائية إل أوبك ف 

الكونغو إل أوبك ف 
 . مجموع دول أوبك قبل ذلك ال يتضمن بيانات هاتي   الدولتي    2018تضمينها مع مجموع دول أوبك عام وتم ، 2018شهر حزيران/يونيو 

ي  2016تتضمن الغابون. بيانات أوبك عن عام  ال  2015و 2014بيانات أوبك عن عامي  ي عام ال تتضمن إندونيسيا التر
انسحبت قبل مىص 

عىل انضمامها ألوبك. 
 والكويت يشمل نصف انتاج المنطقة المقسومة )متوقف حالياً(. من السعوديةانتاج كل  -أ

 .شهراً حسب تقارير أوبك الشهرية 11هي متوسط  2018بيانات دول أوبك لعام  -ب
 مصادر أخرى

 



الفصل الثاني

137

40 
 

 
 
 7 -2الجدول 

ً والسوائل الهيدروكربونية إنتاج النفط   عربياً وعالميا
 ألف ب/ي

2017 / 2018 
)%( 2018* 

أواًل: إنتاج النفط
اإلمارات
البحرين
+تونس
الجزائر

السعودية
^سورية
العراق
قطر

الكويت
ليبيا
مرص

1 جمالي الدول األعضاءإ
السودان
ُعمان
اليمن

7 جمالي الدول العربية  إ
االكوادور   
انغوال   
الكونغو   
يران  إ
ويال    فت  
 الغابون   
غينيا االستوائية   
يا    نيجت 

8.9 10022 #دول أوبك غير العربية
جمالي دول أوبك إ 
ازيل    الت 
المملكة المتحدة   
وي    ج    الت 

41 
 

2017 / 2018 
)%( 2018* 

الواليات المتحدة   
المكسيك   
كندا    
كومنولث الدول المستقلة    
ذربيجان  أمنها :  

اوزبكستان          
تركمانستان          
روسيا االتحادية          
كازاخستان           

الصي     
ي دول العالم   

بافر
اجمالي العالم   

نسبة الدول األعضاء 
نسبة الدول العربية للعالم
للعالمنسبة دول أوبك للعالم

سوائل الغاز  اجنتإ ثانيا:  
نتاج الدول االعضاء  إالطبيعي  

نتاج الدول العربية  إ
جمالي انتاج العالم  إ
جمالي انتاج السوائل إ

جمالي انتاج العالم  إالهيدروكربونية  
 الم العجمالي إ / الدول األعضاء % 
العالمجمالي إ / الدول العربية %
 تقديرات *
 .2018تتبع تنفيذ الخطط االنتاجية واالستثمارية للمؤسسات والشركات التابعة للوزارة خالل عام  اجتماعاتمن: بيانات سورية  ^

 األرقام بين قوسين تعنى سالبا.
 Etap: شركة 2017بيانات تونس لعام  +

ي شهر أيار/مايو 
ي  وانضمت 2017وتم تضمينها مع مجموع دول أوبك عام  2017انضمت غينيا االستوائية إل أوبك ف 

الكونغو إل أوبك ف 
 . مجموع دول أوبك قبل ذلك ال يتضمن بيانات هاتي   الدولتي    2018تضمينها مع مجموع دول أوبك عام وتم ، 2018شهر حزيران/يونيو 

ي  2016تتضمن الغابون. بيانات أوبك عن عام  ال  2015و 2014بيانات أوبك عن عامي  ي عام ال تتضمن إندونيسيا التر
انسحبت قبل مىص 

عىل انضمامها ألوبك. 
 والكويت يشمل نصف انتاج المنطقة المقسومة )متوقف حالياً(. من السعوديةانتاج كل  -أ

 .شهراً حسب تقارير أوبك الشهرية 11هي متوسط  2018بيانات دول أوبك لعام  -ب
 مصادر أخرى
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 2013تفاصيل إنتاج سوائل الغاز الطبيعي للدول العربية بين عام  8-2الجدول ويوضح 

 .2017و

 والدول العربية األخرى الدول األعضاء في أوابكانتاج سوائل الغاز الطبيعي في : 8-2الجدول 
 ألف ب/ي

 نسبة التغير 
2016/2017 

)%(

اإلمارات   
البحرين

تونس
الجزائر

السعودية
سورية
العراق

قطر
الكويت

ليبيا
مرص

جمالي الدول األعضاءإ
**عمان

اليمن   
جمالي الدول العربية  إ
جمالي العالم  إ

لعالما / الدول األعضاء % 

من الحقول الجديدة على اإلنتاج  27وقد تتبعت منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول وضع 

 في الدول العربية )الجزائر، مصر، عمان(.  3، منها 2018خالل عام 

 .2018ي وضعت على اإلنتاج عام المشاريع الت بعض مؤشرات 9 -2الجدول يبين 
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 9 -2الجدول 
 2018وضعت على اإلنتاج عام المشاريع الجديدة التي 

اإلنتاج                                                                
 عمق الماء

م /المنطقة نفط غاز مالحظات  الدولة القاطع/الحقل البي 

ألف ب/ي  215  
 اإلمارات أم لولو وسطح الرزبوط ألف ب/ي 50   2023عام 

1300 
االحتياطي 
 850المكتشف: 

 مليون برميل
     

أنغوال
ي 
ف 

ي  170ألف ب/ي تصل إل  20   المغمورة
ألف ب/ي ف 

2019   

93 حقل        بابوا نيو 
غينيا

ازيل آبار 3 ألف ب/ي 30   نظام إنتاج مبكر 1524 الت 

ي 
ف 

 المغمورة
من  2المرحلة 

وع ة  40   المشر مليون برميل خالل فتر
وع    المشر

بريطانيا
ي 
ف 

 9/18القاطع  ب/ي 13700 ي/ 3ألف م 445 المغمورة

-  :  56.6االحتياطي
 مليار م مكعب

مليون  5.6
و 57القاطع      ي/ 3م  بت 

و  ب/ي 2000   ° 19.2   بت 
ي 
ف 

مليون  2.27   المغمورة
ترينيداد      ي/ 3م

أند توباغو

 الجزائر تيميميون بي   37   ي/ 3مليون م 5الطاقة:  -

10  : مليار برميل +  1.27احتياطي
   ألف ب/ي 20 مليار م مكعب غاز 32.2

روسيا
( 1بتر ) -تطوير -

   ب/ي 3200   2مرحلة

( 2بتر ) -تطوير 
   ب/ي 3200   2مرحلة

- ي 
ي ف 

أول بتر أفقر
روسيا/    ب/ي 780   الحقل

يا سيبت 
رومانيا   ي/ 3ألف م 20  

ي  9400     35
صي   ال آبار 7 2019ب/ي ف 

عمق التشكيلة:  -
 م 5000

 : اختبار بي 
مليون  1.2
 ي/ 3م

ق آبار 5   وك شمال شر  ُعمان مير

غابونال ألف ب/ي 40     2700
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 2013تفاصيل إنتاج سوائل الغاز الطبيعي للدول العربية بين عام  8-2الجدول ويوضح 

 .2017و

 والدول العربية األخرى الدول األعضاء في أوابكانتاج سوائل الغاز الطبيعي في : 8-2الجدول 
 ألف ب/ي

 نسبة التغير 
2016/2017 

)%(

اإلمارات   
البحرين

تونس
الجزائر

السعودية
سورية
العراق

قطر
الكويت

ليبيا
مرص

جمالي الدول األعضاءإ
**عمان

اليمن   
جمالي الدول العربية  إ
جمالي العالم  إ

لعالما / الدول األعضاء % 

من الحقول الجديدة على اإلنتاج  27وقد تتبعت منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول وضع 

 في الدول العربية )الجزائر، مصر، عمان(.  3، منها 2018خالل عام 

 .2018ي وضعت على اإلنتاج عام المشاريع الت بعض مؤشرات 9 -2الجدول يبين 
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 9 -2الجدول 
 2018وضعت على اإلنتاج عام المشاريع الجديدة التي 

اإلنتاج                                                                
 عمق الماء

م /المنطقة نفط غاز مالحظات  الدولة القاطع/الحقل البي 

ألف ب/ي  215  
 اإلمارات أم لولو وسطح الرزبوط ألف ب/ي 50   2023عام 

1300 
االحتياطي 
 850المكتشف: 

 مليون برميل
     

أنغوال
ي 
ف 

ي  170ألف ب/ي تصل إل  20   المغمورة
ألف ب/ي ف 

2019   

93 حقل        بابوا نيو 
غينيا

ازيل آبار 3 ألف ب/ي 30   نظام إنتاج مبكر 1524 الت 

ي 
ف 

 المغمورة
من  2المرحلة 

وع ة  40   المشر مليون برميل خالل فتر
وع    المشر

بريطانيا
ي 
ف 

 9/18القاطع  ب/ي 13700 ي/ 3ألف م 445 المغمورة

-  :  56.6االحتياطي
 مليار م مكعب

مليون  5.6
و 57القاطع      ي/ 3م  بت 

و  ب/ي 2000   ° 19.2   بت 
ي 
ف 

مليون  2.27   المغمورة
ترينيداد      ي/ 3م

أند توباغو

 الجزائر تيميميون بي   37   ي/ 3مليون م 5الطاقة:  -

10  : مليار برميل +  1.27احتياطي
   ألف ب/ي 20 مليار م مكعب غاز 32.2

روسيا
( 1بتر ) -تطوير -

   ب/ي 3200   2مرحلة

( 2بتر ) -تطوير 
   ب/ي 3200   2مرحلة

- ي 
ي ف 

أول بتر أفقر
روسيا/    ب/ي 780   الحقل

يا سيبت 
رومانيا   ي/ 3ألف م 20  

ي  9400     35
صي   ال آبار 7 2019ب/ي ف 

عمق التشكيلة:  -
 م 5000

 : اختبار بي 
مليون  1.2
 ي/ 3م

ق آبار 5   وك شمال شر  ُعمان مير

غابونال ألف ب/ي 40     2700



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
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اإلنتاج                                                                
 عمق الماء

م /المنطقة نفط غاز مالحظات  الدولة القاطع/الحقل البي 

- 
احتياطي قابل 

 3.35لإلنتاج: 
 مليون برميل

الفلبي    2 ب/ي 360  

يا     ي/ 3مليون م 2.8 100 -50 مالت  

ي 
ف 

 المغمورة

 :  االحتياطي
 42.47غاز: 

 مليار م مكعب
مليون  31+ 

 برميل متكثفات

مليون  9.9
 10ي + / 3م

آالف ب/ي 
 متكثفات

 مرص أتول شمال دمياط  

وي    ج       منشأة إنتاج   الت 

عمق المكمن  1066
      م 9100

الواليات 
المتحدة

1372 
ي 
وع تطوير ف  مشر
 -المياه العميقة

 1مرحلة
ألف  40ذروة إنتاج متوقعة:   

   ب/ي

-  2   ي/ 3مليون م 1.7

1829 خليج  ألف ب م ن/ي 30    
 المكسيك

 

 الغاز الطبيعي المسوق 3-2

%، 3.4ى ارتفاع كميات الغاز الطبيعي المسوق على مستوى العالم بنسبة ـرات إلـير التقديـتش

 13 -2الشكل يبين . 2017مليار متر مكعب عام  3685إلى  2016مليار متر مكعب عام  3564من 

، حيث تصدرت 2017توزع كميات الغاز الطبيعي المسوقة حسب المجموعات الدولية في عام 

 % من إجمالي الغاز المسوق في العالم.26بنحو  مجموعة أمريكا الشمالية القائمة

 

 

 

 
45 

 

 13 -2الشكل 
 2017توزع الغاز الطبيعي المسوق في العالم، 

 
 

مليار  543من % 1.2مجتمعة بنسبة أوابك الغاز الطبيعي المسوق في دول كميات ارتفعت 

. مليار متر مكعب 6.4، وهو ما يعادل 2017مليار متر مكعب عام  549إلى  2016متر مكعب عام 

من البحرين، والجزائر، والسعودية، والعراق، كما ارتفعت وقد ارتفعت كميات الغاز المسوق في كل 

 51، إلى ما يناهز 2016مليار متر مكعب عام  42%، وذلك من 21في مصر بنسبة ملحوظة قاربت 

ن إجمالي كميات % م14.9بنسبة  الدول األعضاء في أوابك. وساهمت 2017مليار متر مكعب عام 

 .2017الغاز الطبيعي المسوق في العالم عام 

% 1.3أما في الدول غير األعضاء فقد ارتفعت كميات الغاز الطبيعي المسوق في عمان بنسبة 

وبذلك تكون نسبة  .2017مليار متر مكعب عام  30.2إلى  2016مليار متر مكعب عام  29.8من 

إجمالي كميات الغاز الطبيعي المسوق في العالم عام  % من15.8مساهمة الدول العربية مجتمعة 

2017. 

 كميات الغاز المسوق عربياً وعالمياً. 10 -2الجدول يبين 

 

أوابك

أمريكا الشمالية

دول أوبك غير العربية

أخرى

كومنولث الدول المستقلة

3685
مليار متر مكعب



الفصل الثاني

141 44 
 

اإلنتاج                                                                
 عمق الماء

م /المنطقة نفط غاز مالحظات  الدولة القاطع/الحقل البي 

- 
احتياطي قابل 

 3.35لإلنتاج: 
 مليون برميل

الفلبي    2 ب/ي 360  

يا     ي/ 3مليون م 2.8 100 -50 مالت  

ي 
ف 

 المغمورة

 :  االحتياطي
 42.47غاز: 

 مليار م مكعب
مليون  31+ 

 برميل متكثفات

مليون  9.9
 10ي + / 3م

آالف ب/ي 
 متكثفات

 مرص أتول شمال دمياط  

وي    ج       منشأة إنتاج   الت 

عمق المكمن  1066
      م 9100

الواليات 
المتحدة

1372 
ي 
وع تطوير ف  مشر
 -المياه العميقة

 1مرحلة
ألف  40ذروة إنتاج متوقعة:   

   ب/ي

-  2   ي/ 3مليون م 1.7

1829 خليج  ألف ب م ن/ي 30    
 المكسيك

 

 الغاز الطبيعي المسوق 3-2

%، 3.4ى ارتفاع كميات الغاز الطبيعي المسوق على مستوى العالم بنسبة ـرات إلـير التقديـتش

 13 -2الشكل يبين . 2017مليار متر مكعب عام  3685إلى  2016مليار متر مكعب عام  3564من 

، حيث تصدرت 2017توزع كميات الغاز الطبيعي المسوقة حسب المجموعات الدولية في عام 

 % من إجمالي الغاز المسوق في العالم.26بنحو  مجموعة أمريكا الشمالية القائمة

 

 

 

 
45 

 

 13 -2الشكل 
 2017توزع الغاز الطبيعي المسوق في العالم، 

 
 

مليار  543من % 1.2مجتمعة بنسبة أوابك الغاز الطبيعي المسوق في دول كميات ارتفعت 

. مليار متر مكعب 6.4، وهو ما يعادل 2017مليار متر مكعب عام  549إلى  2016متر مكعب عام 

من البحرين، والجزائر، والسعودية، والعراق، كما ارتفعت وقد ارتفعت كميات الغاز المسوق في كل 

 51، إلى ما يناهز 2016مليار متر مكعب عام  42%، وذلك من 21في مصر بنسبة ملحوظة قاربت 

ن إجمالي كميات % م14.9بنسبة  الدول األعضاء في أوابك. وساهمت 2017مليار متر مكعب عام 

 .2017الغاز الطبيعي المسوق في العالم عام 

% 1.3أما في الدول غير األعضاء فقد ارتفعت كميات الغاز الطبيعي المسوق في عمان بنسبة 

وبذلك تكون نسبة  .2017مليار متر مكعب عام  30.2إلى  2016مليار متر مكعب عام  29.8من 

إجمالي كميات الغاز الطبيعي المسوق في العالم عام  % من15.8مساهمة الدول العربية مجتمعة 

2017. 

 كميات الغاز المسوق عربياً وعالمياً. 10 -2الجدول يبين 

 

أوابك

أمريكا الشمالية

دول أوبك غير العربية

أخرى

كومنولث الدول المستقلة

3685
مليار متر مكعب
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 10 -2الجدول 
  ً ً  الغاز الطبيعي المسوق عربيا  وعالميا

 سنة /مليار متر مكعب

2016/2017 
)%( 2017* 2016  

اإلمارات   

البحرين

تونس

الجزائر

السعودية

سورية

العراق

قطر

الكويت

ليبيا

مرص

جمالي الدول األعضاء  إ

األردن

ُعمان

المغرب   

اليمن   

جمالي الدول العربية  إ

انغوال   

االكوادور   

الكونغو

غينيا االستوائية   

الغابون   

يران  إ

يا    نيجت 
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2016/2017 
)%( 2017* 2016  

ويال    فت  

  #جمالي دول أوبك غير العربيةإ

جمالي دول أوبك  إ

المملكة المتحدة   

وي    ج    الت 

الواليات المتحدة   

المكسيك   

كندا    

كومنولث الدول المستقلة    

منها : أذربيجان   

أوزبكستان          

تركمانستان          

روسيا االتحادية          

كازاخستان           

الصي     

ي دول العالم   
بافر

جمالي العالم  إ

لعالما / الدول األعضاء  %

لعالما العربية/ الدول  %

 لعالما / أوبك% 
 تقديرات *

 األرقام بين قوسين تعني سالب.
ي شهر أيار/مايو 

وتم تضمينها مع مجموع دول أوبك عام  2017انضمت غينيا االستوائية إل أوبك ف 
هذه الدولة. مجموع دول أوبك قبل ذلك ال يتضمن بيانات  2017

 مصادر أخرى
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 10 -2الجدول 
  ً ً  الغاز الطبيعي المسوق عربيا  وعالميا
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2016/2017 
)%( 2017* 2016  
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كازاخستان           

الصي     

ي دول العالم   
بافر

جمالي العالم  إ

لعالما / الدول األعضاء  %

لعالما العربية/ الدول  %

 لعالما / أوبك% 
 تقديرات *

 األرقام بين قوسين تعني سالب.
ي شهر أيار/مايو 

وتم تضمينها مع مجموع دول أوبك عام  2017انضمت غينيا االستوائية إل أوبك ف 
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 مصادر أخرى
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مقارنة بين كميات الغاز الطبيعي المسوق في كل من دول أوبك والدول  14 -2الشكل يبين 

نسبة مساهمة دول أوبك حيث تشير التقديرات إلى بقاء  .2017و 2014بين عامي  أوابكاألعضاء في 

 .2016دون تغير عن عام  2017% عام 21.9عند في كميات الغاز الطبيعي المسوق في العالم 

 
 14 -2الشكل 

 أوابك وأوبكي المسوق في دول الغاز الطبيع

 
 

 

  

ر م
ليا

م
3 /

سنة

أوابك أوبك
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 ثانيا: الفحم الحجري

 احتياطيات الفحم الحجري .1
مليار طن.  1035بحوالي  2017قدرت احتياطيات الفحم الحجري في العالم في نهاية عام 

مليار طن،  248بنحو  2016و 2015ولوحظ أنه بعد أن ارتفعت تقديرات االحتياطيات بين عامي 

مليار طن، متأثرة بتراجع تقديرات االحتياطي في  104.3بمقدار  2017عادت لتتراجع في نهاية عام 

مليار طن، بينما شهدت تقديرات االحتياطي في دول مجموعة أوروبا وأوروبا  105بأكثر من الصين 

 مليار طن.  3مليار طن، كما ارتفعت تقديرات االحتياطي في الهند بحوالي  1.5اآلسيوية ارتفاعاً بنحو 

 .2017احتياطيات الفحم الحجري في العالم في نهاية عام  11 -2الجدول يبين 

 11 -2الجدول 
 الفحم الحجري في العالم اتاحتياطي

 )مليار طن نهاية العام(

2017 2016 2015 2014 2013 

 أمريكا الشمالية    245.1 245.1 245.1 259.4 258.7
منها: كندا          

الواليات المتحدة                
 أمريكا الجنوبية والوسطى    14.6 14.6 14.6 14.0 14.0

منها: البرازيل    
كولومبيا          

 اآلسيوية   أوروبا وأوروبا  310.5 310.5 310.5 322.1 323.6
منها: دول االتحاد السوفيتي السابق    

 آسيا والمحيط الهادئ    288.3 288.3 288.3 529.4 424.2
منها: استراليا    

اندونيسيا          
الصين          

الهند          
 أفريقيا    31.8 31.8 31.8 13.2 13.2

منها: جنوب أفريقيا    
 الشرق األوسط    1.1 1.1 1.1 1.2 1.2

 اجمالي العالم    891.5 891.5 891.5 1139.3 1035.0
 المصدر: 
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منها: كندا          
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 أمريكا الجنوبية والوسطى    14.6 14.6 14.6 14.0 14.0

منها: البرازيل    
كولومبيا          

 اآلسيوية   أوروبا وأوروبا  310.5 310.5 310.5 322.1 323.6
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 آسيا والمحيط الهادئ    288.3 288.3 288.3 529.4 424.2
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 أفريقيا    31.8 31.8 31.8 13.2 13.2
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 الشرق األوسط    1.1 1.1 1.1 1.2 1.2

 اجمالي العالم    891.5 891.5 891.5 1139.3 1035.0
 المصدر: 
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ية، توزع احتياطيات الفحم الحجري في العالم حسب المجموعات الدول 15-2الشكل ويوضح     

% من إجمالي احتياطيات العالم، بينما ال تتجاوز 41حيث تمتلك دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ 

 % من تلك االحتياطيات.0.1حصة دول الشرق األوسط مجتمعة 

 
 

 الحجريإنتاج الفحم  .2
بأكثر  2017بعد انخفاض اإلنتاج لثالث سنوات متعاقبة، ارتفع إنتاج الفحم الحجري في عام 

مليار طن تقريباً. وأتت الزيادة األكبر من الصين  7.73مليون طن، ليصل اإلنتاج العالمي إلى  235من 

مليون طن  41.5يكية مليون طن، كما أضافت الواليات المتحدة األمر 112.5التي ارتفع إنتاجها بنحو 

 2013إنتاج الفحم الحجري في العالم بين عامي  12 -2الجدول . يبين 2017إلى إنتاجها في عام 

 .2017و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أمريكا الشمالية  
25.0%

أمريكا الجنوبية والوسطى
1.4%

أوروبا  وأوروبا 
اآلسيوية  

31.3%

آسيا والمحيط 
الهادئ  

41.0%

أفريقيا  
1.3%

الشرق األوسط  
0.1%

15-2الشكل 
2017عام نهاية احتياطي الفحم الحجري في العالم توزع 

51 
 

 
 
2- 12 

 
 

     
2017 2016 2015 2014 2013 
772.2 733.0 887.9 990.1 976.1   

  
  
  

99.7 101.3 96.1 101.8 98.5   
  
        

1223.5 1163.1 1180.2 1207.7 1257.3   
  
  

5359.7 5230.1 5522.4 5618.0 5669.9   
  
 3410.6        

 693.3        
270.6 262.8 266.0 276.7 267.7   

 251.2  
1.6 1.6 1.5 1.5 1.5   

7727.3  7492.0  7954.2  8195.7  8270.9    

 

16-22017 ،

69

16 

 



الفصل الثاني

147
51 

 

 
 
2- 12 

 
 

     
2017 2016 2015 2014 2013 
772.2 733.0 887.9 990.1 976.1   

  
  
  

99.7 101.3 96.1 101.8 98.5   
  
        

1223.5 1163.1 1180.2 1207.7 1257.3   
  
  

5359.7 5230.1 5522.4 5618.0 5669.9   
  
 3410.6        

 693.3        
270.6 262.8 266.0 276.7 267.7   

 251.2  
1.6 1.6 1.5 1.5 1.5   

7727.3  7492.0  7954.2  8195.7  8270.9    

 

16-22017 ،

69

16 

 



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

148

53 
 

 ثالثاً: الطاقة النووية
 احتياطيات اليورانيوم -1

( المصدر األهم بالنسبة الحتياطيات اليورانيوم في Red Bookيعتبر الكتاب األحمر )

بالتعاون بين وكالة الطاقة النووية، والوكالة  كل عامينمختلف دول العالم، وهو مطبوعة تنشر 

  .الدولية للطاقة الذرية

 260من التي يمكن إنتاجها بتكلفة أقل واليورانيوم  الموارد العالمية المحددة منقدرت 

، وهو 2015ألف طن عن عام  347طن، أي بزيادة  7,988,600بنحو  2017دوالر/كغ في عام 

  .13 -2 الجدول، كما هو مبين في % من المصادر القابلة لإلنتاج من اليورانيوم4.5ما يعادل 

 13 -2الجدول 
 (2017) حسب األسعار احتياطي اليورانيوم في العالم

 2013 2015 2017 التغير التغير
 التكلفة

 مليون طن مليون طن مليون طن ألف طن %

دوالر/الكيلو 260>  7.6352 7.6416 7.9886 347 4.5%  

دوالر/الكيلو 130>  5.9029 5.7184 6.1422 423.8 7.4%  

دوالر/الكيلو 80>  1.9567 2.1247 2.0795 45.2- 2.1%-  

دوالر/الكيلو 40>  0.6829 0.6469 1.0577 410.8 63.5%  
:  المصدر

 

 إنتاج اليورانيوم -2

دولة في  20دد بينما أصبح الع، 2014 -2012دولة خالل الفترة  21تم إنتاج اليورانيوم في 

 2016لغرض الصيانة. وفي عام  مالوي في  Kayelekeraبعد إيقاف منجم  2015عام 

دولة فقط ساهمت في إنتاج اليورانيوم منذ  19توقف اإلنتاج تماماً من رومانيا، مما يعني أن 

 .2016عام 

أي أن  طن، 55975نحو  2016بلغ مجموع ما أنتج من اليورانيوم على الصعيد العالمي عام  

طن. وبقيت  59445حين بلغ  2013% عما كان عليه في عام 6اإلنتاج تراجع بنسبة 

. بينما 2017طن في عام  23400كازاخستان أكبر منتج لليورانيوم في العالم، حيث أنتجت 

طن على  5800وطن  13130أتت كندا وأستراليا في المرتبتين الثانية والثالثة بإنتاج بلغ 

 . 2017التوالي في عام 
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 ثالثاً: الطاقة النووية
 احتياطيات اليورانيوم -1
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 ، مرتباً حسب نسبة اإلنتاج.2017و 2016إنتاج اليورانيوم بين عامي  14 -2الجدول يبين 
 14 -2الجدول 

 إنتاج اليورانيوم في العالم )طن(
 2016 2017 % من اإلجمالي

 

كازاخستان
كندا

اليا أستر
ناميبيا
النيجر
روسيا

أوزباكستان
الصي   

الواليات المتحدة
كرانياو أ

الهند
جنوب أفريقيا

جمهورية التشيك
ازيل الت 

الباكستان
ألمانيا
إيران

هنغاريا
 فرنسا

إجمالي العالم
 المصدر: 

 :
  

 المفاعالت النووية -3

مفاعالً  99، منها 2016مفاعالً في عام  448بلغ عدد المفاعالت النووية العاملة في العالم 

% من إجمالي المفاعالت العاملة في العالم. أما 22في الواليات المتحدة األمريكية تمثل نحو 

 مفاعالً في الصين. 21مفاعالً، منها  59المفاعالت قيد اإلنشاء فقد بلغ عددها 

تيرا واط، بينما ستبلغ  391وبلغت السعة العاملة للمفاعالت العاملة في العالم أكثر من 

 تيرا واط. 61السعة العاملة للمفاعالت قيد اإلنشاء أكثر من 
55 

 

توزع المفاعالت العاملة والمفاعالت قيد اإلنشاء في مختلف دول  15 -2الجدول يبين 

العالم، كما يبين كميات الكهرباء التي تم توليدها باستخدام الطاقة النووية، ويالحظ منه أن فرنسا 

 % من الكهرباء فيها باستخدام الطاقة النووية.72.3العالم في هذا المجال حيث تم توليد تتصدر 

 
 15 -2الجدول 

 المفاعالت النووية العاملة وقيد اإلنشاء في العالم

 2الدولة

 2016الكهرباء المولدة عام  قيد اإلنشاء العاملة

عدد 
 المفاعالت

السعة 
 ميغاواط

عدد 
 المفاعالت

السعة 
 ميغاواط

واط  تيرا
 ساعة

% من 
إجمالي 
 الكهرباء

 19.7 804.9 4468 4 99869 99 الواليات المتحدة األمريكية
 72.3 386.5 1630 1 63130 58 فرنسا
 2.2 17.5 2653 2 39752 42 اليابان
 3.6 197.8 21622 21 31384 36 الصين
   184.1 5520  - 26111 35 روسيا

 30.3 154.3 4020 3 23077 25 كوريا الجنوبية
 3.4 35 2990 5 6240 22 الهند
 15.6 95.7 - - 13554 19 كندا

 52.3 76.1 2070 2 13107 15 أوكرانيا
 20.4 65.1 - - 8918 15 المملكة المتحدة

 40 60.6 - - 9740 10 السويد
 13.1 80.1 - - 10799 8 ألمانيا
 21.4 56.1 - - 7121 7 إسبانيا
 51.7 41.4 - - 5913 7 بلجيكا
 13.7 30.5 2600 2 5052 6 تايوان

 29.4 22.7 - - 3930 6 جمهورية التشيك
 34.4 20.3 - - 3333 5 سويسرا

 33.7 22.3 1600 1 2764 4 فنلندا
 51.3 15.2 - - 1889 4 هنغاريا )المجر(

 54.1 13.7 880 7 1814 4 سلوفاكيا
 4.4 5.4 2343 3 1005 4 الباكستان
 5.6 7.7 25 1 1632 3 األرجنتين

 35 15.1 - - 1926 2 بلغاريا
 2.9 15 1245 1 1884 2 البرازيل

 6.6 15.2 - - 1860 2 جنوب أفريقيا
 6.2 10.3 - - 1552 2 المكسيك
 17.1 10.4 - - 1300 2 رومانيا

 2.1 5.9 - - 915 1 إيران
 35.2 5.4 - - 688 1 سلوفينيا

 3.4 3.7 - - 482 1 هولندا
 31.4 2.2 - - 375 1 أرمينيا
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توزع المفاعالت العاملة والمفاعالت قيد اإلنشاء في مختلف دول  15 -2الجدول يبين 

العالم، كما يبين كميات الكهرباء التي تم توليدها باستخدام الطاقة النووية، ويالحظ منه أن فرنسا 
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 13.7 30.5 2600 2 5052 6 تايوان

 29.4 22.7 - - 3930 6 جمهورية التشيك
 34.4 20.3 - - 3333 5 سويسرا

 33.7 22.3 1600 1 2764 4 فنلندا
 51.3 15.2 - - 1889 4 هنغاريا )المجر(

 54.1 13.7 880 7 1814 4 سلوفاكيا
 4.4 5.4 2343 3 1005 4 الباكستان
 5.6 7.7 25 1 1632 3 األرجنتين

 35 15.1 - - 1926 2 بلغاريا
 2.9 15 1245 1 1884 2 البرازيل

 6.6 15.2 - - 1860 2 جنوب أفريقيا
 6.2 10.3 - - 1552 2 المكسيك
 17.1 10.4 - - 1300 2 رومانيا

 2.1 5.9 - - 915 1 إيران
 35.2 5.4 - - 688 1 سلوفينيا

 3.4 3.7 - - 482 1 هولندا
 31.4 2.2 - - 375 1 أرمينيا

                                           

 الدول مرتبة حسب عدد المفاعالت. 2



الفصل الثاني

151
54 

 

 

 ، مرتباً حسب نسبة اإلنتاج.2017و 2016إنتاج اليورانيوم بين عامي  14 -2الجدول يبين 
 14 -2الجدول 

 إنتاج اليورانيوم في العالم )طن(
 2016 2017 % من اإلجمالي

 

كازاخستان
كندا

اليا أستر
ناميبيا
النيجر
روسيا

أوزباكستان
الصي   

الواليات المتحدة
كرانياو أ

الهند
جنوب أفريقيا

جمهورية التشيك
ازيل الت 

الباكستان
ألمانيا
إيران

هنغاريا
 فرنسا

إجمالي العالم
 المصدر: 

 :
  

 المفاعالت النووية -3

مفاعالً  99، منها 2016مفاعالً في عام  448بلغ عدد المفاعالت النووية العاملة في العالم 

% من إجمالي المفاعالت العاملة في العالم. أما 22في الواليات المتحدة األمريكية تمثل نحو 

 مفاعالً في الصين. 21مفاعالً، منها  59المفاعالت قيد اإلنشاء فقد بلغ عددها 

تيرا واط، بينما ستبلغ  391وبلغت السعة العاملة للمفاعالت العاملة في العالم أكثر من 

 تيرا واط. 61السعة العاملة للمفاعالت قيد اإلنشاء أكثر من 
55 

 

توزع المفاعالت العاملة والمفاعالت قيد اإلنشاء في مختلف دول  15 -2الجدول يبين 

العالم، كما يبين كميات الكهرباء التي تم توليدها باستخدام الطاقة النووية، ويالحظ منه أن فرنسا 

 % من الكهرباء فيها باستخدام الطاقة النووية.72.3العالم في هذا المجال حيث تم توليد تتصدر 

 
 15 -2الجدول 

 المفاعالت النووية العاملة وقيد اإلنشاء في العالم

 2الدولة

 2016الكهرباء المولدة عام  قيد اإلنشاء العاملة

عدد 
 المفاعالت

السعة 
 ميغاواط

عدد 
 المفاعالت

السعة 
 ميغاواط

واط  تيرا
 ساعة

% من 
إجمالي 
 الكهرباء

 19.7 804.9 4468 4 99869 99 الواليات المتحدة األمريكية
 72.3 386.5 1630 1 63130 58 فرنسا
 2.2 17.5 2653 2 39752 42 اليابان
 3.6 197.8 21622 21 31384 36 الصين
   184.1 5520  - 26111 35 روسيا

 30.3 154.3 4020 3 23077 25 كوريا الجنوبية
 3.4 35 2990 5 6240 22 الهند
 15.6 95.7 - - 13554 19 كندا

 52.3 76.1 2070 2 13107 15 أوكرانيا
 20.4 65.1 - - 8918 15 المملكة المتحدة

 40 60.6 - - 9740 10 السويد
 13.1 80.1 - - 10799 8 ألمانيا
 21.4 56.1 - - 7121 7 إسبانيا
 51.7 41.4 - - 5913 7 بلجيكا
 13.7 30.5 2600 2 5052 6 تايوان

 29.4 22.7 - - 3930 6 جمهورية التشيك
 34.4 20.3 - - 3333 5 سويسرا

 33.7 22.3 1600 1 2764 4 فنلندا
 51.3 15.2 - - 1889 4 هنغاريا )المجر(

 54.1 13.7 880 7 1814 4 سلوفاكيا
 4.4 5.4 2343 3 1005 4 الباكستان
 5.6 7.7 25 1 1632 3 األرجنتين

 35 15.1 - - 1926 2 بلغاريا
 2.9 15 1245 1 1884 2 البرازيل

 6.6 15.2 - - 1860 2 جنوب أفريقيا
 6.2 10.3 - - 1552 2 المكسيك
 17.1 10.4 - - 1300 2 رومانيا

 2.1 5.9 - - 915 1 إيران
 35.2 5.4 - - 688 1 سلوفينيا

 3.4 3.7 - - 482 1 هولندا
 31.4 2.2 - - 375 1 أرمينيا

                                           

 الدول مرتبة حسب عدد المفاعالت. 2

56 
 

 2الدولة

 2016الكهرباء المولدة عام  قيد اإلنشاء العاملة

عدد 
 المفاعالت

السعة 
 ميغاواط

عدد 
 المفاعالت

السعة 
 ميغاواط

واط  تيرا
 ساعة

% من 
إجمالي 
 الكهرباء

 - - 2218 2 - - روسيا البيضاء
 -  - 5380 4 - - اإلمارات العربية المتحدة

   2476.2 61264 59 391116 448 اإلجمالي
 .2017، المصدر: 

 
55 

 

توزع المفاعالت العاملة والمفاعالت قيد اإلنشاء في مختلف دول  15 -2الجدول يبين 

العالم، كما يبين كميات الكهرباء التي تم توليدها باستخدام الطاقة النووية، ويالحظ منه أن فرنسا 

 % من الكهرباء فيها باستخدام الطاقة النووية.72.3العالم في هذا المجال حيث تم توليد تتصدر 

 
 15 -2الجدول 

 المفاعالت النووية العاملة وقيد اإلنشاء في العالم

 2الدولة

 2016الكهرباء المولدة عام  قيد اإلنشاء العاملة

عدد 
 المفاعالت

السعة 
 ميغاواط

عدد 
 المفاعالت

السعة 
 ميغاواط

واط  تيرا
 ساعة

% من 
إجمالي 
 الكهرباء

 19.7 804.9 4468 4 99869 99 الواليات المتحدة األمريكية
 72.3 386.5 1630 1 63130 58 فرنسا
 2.2 17.5 2653 2 39752 42 اليابان
 3.6 197.8 21622 21 31384 36 الصين
   184.1 5520  - 26111 35 روسيا

 30.3 154.3 4020 3 23077 25 كوريا الجنوبية
 3.4 35 2990 5 6240 22 الهند
 15.6 95.7 - - 13554 19 كندا

 52.3 76.1 2070 2 13107 15 أوكرانيا
 20.4 65.1 - - 8918 15 المملكة المتحدة

 40 60.6 - - 9740 10 السويد
 13.1 80.1 - - 10799 8 ألمانيا
 21.4 56.1 - - 7121 7 إسبانيا
 51.7 41.4 - - 5913 7 بلجيكا
 13.7 30.5 2600 2 5052 6 تايوان

 29.4 22.7 - - 3930 6 جمهورية التشيك
 34.4 20.3 - - 3333 5 سويسرا

 33.7 22.3 1600 1 2764 4 فنلندا
 51.3 15.2 - - 1889 4 هنغاريا )المجر(

 54.1 13.7 880 7 1814 4 سلوفاكيا
 4.4 5.4 2343 3 1005 4 الباكستان
 5.6 7.7 25 1 1632 3 األرجنتين

 35 15.1 - - 1926 2 بلغاريا
 2.9 15 1245 1 1884 2 البرازيل

 6.6 15.2 - - 1860 2 جنوب أفريقيا
 6.2 10.3 - - 1552 2 المكسيك
 17.1 10.4 - - 1300 2 رومانيا

 2.1 5.9 - - 915 1 إيران
 35.2 5.4 - - 688 1 سلوفينيا

 3.4 3.7 - - 482 1 هولندا
 31.4 2.2 - - 375 1 أرمينيا

                                           

 الدول مرتبة حسب عدد المفاعالت. 2



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

152

)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم  

 
 

1 
 

  ةددجتملاو ةدیدجلا تاقاطلا رداصم ً:اعبار
 ،ةددجتملا تاقاطلا نم ةبكرملا تاقاطلا ةدایز يفً ادیدجً ایـــسایقً امقر 2017 ماع لجـــس

 ،تارامثتـــسالا ةدایز يف تلثمت ،تادایزلا كلت يف تمھاـــس يتلا تاروطتلا نمً اددع دھـــش امك

 نم لودـلا ضعب تـنكمت اـمك  .جاـتنإلا فیلاـكت ضاـفخناو ،ةـیئاـبرھكلا ةـقاـطلا جاـتنإ تاـینقت مدـقتو

 ةقاطلا نم ةدلوملا ةقاطلا نم ًةــــصاخ ةقاطلا دیلوت تاــــصقانمل تاءاطع يندأ ىلع لوــــصحلا

 يف ءابرھكلا مادختـــساب يملاعلا مامتھالا ةدایزب 2017 ماع زیمت امك ،حایرلا ةقاطو ،ةیـــسمـــشلا

  .لقنلا لئاسو

 ىلع لوـصحلا ةلوھـس يف تلثمت ،ةددجتملا تاقاطلا رـشن يف ىرخأ لماوعً اـضیأ تمھاـس

 ىلع دـیازتملا بـلطلاو ،ةـئیبلاو ناــــسنإلا ةـحــــصو ،ةـقاـطلا نمأـب ملاـعلا ماـمتھاو ،مزاللا لـیومتلا

 .ةئشانلاو ةیمانلا تاداصتقالا يف ةقاطلا

 % 2 ةبـسنب 2017 ماع يف ةددجتملا تاقاطلا لاجم يف ةدیدجلا تارامثتـسالا يلامجإ داز

 نع ةـــــضفخنم تـلظ اـھنأ الإ ،رالود راـیلم 280.2 وحن تـغلب ثـیح ،2016 ماـعب ةـنراـقم

 لودلا تمھاــس  .رالود رایلم 323.4 وحن تغلب يتلاو ،% 13 ةبــسنب 2015 ماع تارامثتــسا

 يلاوح اھتبسن تناك ثیح 2016 ماع نع ةعفترم ،ةدیدجلا تارامثتسالا نم % 63 ةبسنب ةیمانلا

 يف ىلعألا ةبــسنلاب ةمدقتملا لودلا ھیف تمھاــس يذلا ماعلا وھ طقف 2015 ماع ناك امنیب ،54%

  .ةددجتملا تاقاطلا تاعورشمل ةدیدجلا تارامثتسالا

 جاتنإ تاعورــشم لمــشت ال ةددجتملا تاقاطلا يف ةیملاعلا تارامثتــسالا يلامجإ نأ ركذی

 تـغلب يتلاو ،طاو اـغیم 50 نم ىلعألا ةـیجاـتنإلا تاـقاـطلا تاذ ىربكلا ةـیئاـمورھكلا ةـقاـطلا

 ةدیدجلا تارامثتسالا يلامجإ )17-2( لكشلا نیبی .رالود رایلم 45 وحن ،2017 ماع اھتارامثتسا

 .)2017-2007( ةرتفلا لالخ ملاعلا ىوتسم ىلع ةددجتملا تاقاطلا جاتنإ لاجم يف
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 ADVANCING THE GLOBAL RENEWABLE ENERGY TRANSITION, REN21 Renewables :ردصملا                                          

2018 Global Status Report 
 

 رایلم 161 يلاوح ةیـــسمـــشلا ةقاطلا تاعورـــشم يف ةدیدجلا تارامثتـــسالا ةمیق تغلب

 رایلم 5 يلاوح تغلبو ،حایرلا ةقاط جاتنإ تاعورـــشم يف رالود رایلم 107 تغلب امنیب ،رالود

 يف رالود راـیلم 3 وحن تـغلبو ،ةـیویحلا ةـلتكلا ةـقاـط نم ةـقاـطلا جاـتنإ تاـعورــــشم يف رالود

 رالود رایلم 2 تغلبو ،ةریغــصلا ةیجاتنإلا تاذ ةیئامورھكلا ةقاطلا نم ةقاطلا جاتنإ تاعورــشم

 2 وحن يویحلا دوقولا جاـتنإ تاـعورــــشم ةـمیق تـغلب اـمیف ،ةـیفوجلا ةرارحلا ةـقاـط تاـعورــــشمل

 راـیلم 0.2 وحن راـحبلا ةـقاـط جاـتنإ تاـعورــــشم تاراـمثتــــسا ةـمیق تـغلبً اریخأو ،رالود راـیلم

  .رالود

 ةدیدجلا تارامثتـسالا ثیح نم لود ثالث ىلعأ لیزاربلاو ،دنھلاو ،نیـصلا نم لك تلثم

 ،"ةـیئاـمورھكلا ةـقاـطلا جاـتنإل ىربكلا تاـعورــــشملا نود" ةددـجتملا تاـقاـطلا تاـعورــــشم يف

 يلاـمجإ نم %45 يلاوح تـغلب ةـبــــسنب ةرمثتــــسملا لودـلا ةـمق ىلع ةـعبرتم نیــــصلا تءاـجو
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 ةدیدجلا تارامثتـــسالا ةمیق تغلب امنیب ،رالود رایلم 126.6 يلاوح ةمیقب ةیملاعلا تارامثتـــسالا

  رالود رایلم 40 يلاوح ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا يف

 ،٪36 تزواجت ةبــــسنب اھتارامثتــــسا يف ضافخنا ربكأ 2017 ماع يف ابوروأ تدھــــش

 يف رامثتـــسالا لدعم ضافخنا ةجیتن كلذو ،طقف رالود رایلم 40.9 ةدیدجلا اھتارامثتـــسا تغلبو

   يلاوح 2017 ماع يف اھتارامثتـسا مجح غلب ثیح ،ةقباـسلا اھتارامثتـسا نع ٪65 ةبـسنب ایناطیرب

 ،ةیربلا حایرلا ةقاط تاعورـــشمل ةموكحلا ةدناـــسمو معد فقوت ببـــسب ،طقف رالود رایلم 7.6

 غلبو ،٪35 ةبـسنب رامثتـسالا يفً اـضافخناً اـضیأ ایناملأ تدھـش امك .ةیـسمـشلا ةقاطلا تاعورـشمو

 وحنب ابوروأ تمھاـــس دقو اذھ .رالود رایلم 10.4 ةدیدجلا تاعورـــشملا يف اھتارامثتـــسا مجح

 اـبوروأ لـثمت تـناـك نأ دـعبو ،2004 ماـع ذـنم لدـعم لـقأ وھو ،ةـیملاـعلا تاراـمثتــــسالا نم 15%

 .2011 ماع يف ةدیدجلا تارامثتسالا نم %45 يلاوح

 تاـقاـطلا تاـعورــــشم تاراـمثتــــسا يف ةریبك تاداـیز كاـنھ تـناـك رخألا بـناـجلا ىلعو

 ةرمثتـسملا رابكلا رـشعلا لودلا نمـض لوخدلل امھلھأ امم دیوـسلاو ،كیـسكملا نم لك يف ةددجتملا

 كیـسكملا يف ةدیدجلا تارامثتـسالا ةمیق تغلب ثیح ،ةددجتملا تاقاطلا نم ةقاطلا جاتنإ عاطق يف

 تاعورـشم تارامثتـسا تداز امنیب ،% 810 يلاوح تغلب ةدایز ةبـسنبو ،رالود رایلم 6 يلاوح

 .رالود راـیلم 3.7 يلاوح ةـیلاـمجالا اـھتمیق غلبتل % 127 ةـبــــسنب دـیوــــسلا يف ةددـجتملا ةـقاـطلا

 ماعلا نع ٪ 147 تغلب ةدایز ةبـــسنبو ،رالود رایلم 8.5 يلاوح ایلارتـــسأ تارامثتـــسا تغلبو

 ىلع ةددجتملا تاقاطلا تاعورشم يف ةدیدجلا ةیملاعلا تارامثتسالا )18-2( لكشلا نیبی .قباسلا

 تارامثتــسالا يلامجإ )19-2( لكــشلا لثمی امنیب .ملاعلا نم ةیــسیئرلا قطانملاو لودلا ىوتــسم

 .ةددجتملا تاقاطلا تاعورشم يف ومنلا تالدعمو ،ىلوألا رشعلا لودلا يف ةدیدجلا
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 وحن اھتمیق غلبتل ،اًفعـــض 29 يلاوح ىلإ ةدیدجلا تارامثتـــسالا تداز ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا

  .نیتنجرألا يف رالود رایلم 1.8 يلاوح تغلب امنیب ،رالود رایلم 2.2

 ھجو ىلعو ،2017 ماع يف ةددـجتملا تاقاـطلا نم ةقاـطلا جاـتنإ فیلاـكت ضاـفخنا رمتــــسا

 ،ةعاـس/طاواغیم لكل رالود 86 ءابرھكلا جاتنإ ةفلكت تغلب ثیح ،ةیـسمـشلا ةقاطلا نم صوـصخلا

 عجریو ،2009 ماع نع %72 لداعتو ،2016 ماع نع %15 يلاوح ضافخنالا ةبــــسن تناكو

 ضعب نع ًالــــضف ،تاـعورــــشملل ةـیلاـمــــسأرلا ةـفلكتلا ضاـفخنا ىلإ ضاـفخنالا اذـھ نم ءزج

  .ةءافكلا يف تانیسحتلا

 تاءاطع لالخ نم ءابرھكلل ةفیرعت يندأ ىلع لوـــصحلا 2017 ماع دھـــش ،ىرخأ ةرم

 ةقاطلا جاتنإل دوقع ىلع قافتالا تعاطتـــسا كیـــسكملا نأ دجنف ،ءابرھكلا جاتنإ راعـــسأ تادازم

 يف رالود 18.6 يلاوح ةفلكتلا طـسوتم غلب امنیب ،ةعاـس طاواغیم/رالود 20.8 طـسوتمب ةیـسمـشلا

 وحنب لقت ةفلكتب تاءاطعلا ةیـسرت ةدحتملا ةكلمملا تادقاعت تدھـش .حایرلا ةقاط جاتنإ تاعورـشم

 لالخ اھلیغـشت عقوتملاو ةیرحبلا حایرلا ةقاط جاتنإ تاعورـشمل 2015 ماع تاءاطع نع % 50

2022-2023. 

 نم رثكأ دجوی ثیح ،ةیئابرھكلا لاقتنالا لئاـــسو راـــشتنا يف ةددجتملا تاقاطلا تمھاـــس

 ثالثلاو ،نیتلجعلا تاذ ،"two- and three-wheeled EVs" ةــیئاــبرھك ةــبكرم نویلم 200

 نم ةبكرم نویلم 30 وحن ةفاـــضإ متیو ،2016 ماع يف ملاعلا لوح قرطلا ىلع ریـــست تالجع

 يف ًةــصاخو دیازتم لكــشب ةدجاوتم ةیداعلاو ةیراخبلا تاجاردلا دعت ملو ،ماع لك تایعونلا هذھ

 يف ةرایـــس نویلم 3 وحنب ةفیفخلا ةیئابرھكلا بوكرلا تارایـــس ددع تردق  .جیورنلاو ،نیـــصلا

 )20-2( لـكــــشلا نیبی ،2016 ماـع نع ةراـیــــس نویلم 1.226 وحن تـغلب ةداـیزب ،2017 ماـع

 )2017-2012( ةرتفلا لالخ ةفیفخلا ةیئابرھكلا بوكرلا تارایــس مادختــسا يف ةدایزلا تالدعم

 ةیدیدحلا ككـــسلاو تاراطقلاب لقنلا عاطق دھـــشی مل امنیب ،2016 ملاعلا نم ةیـــسیئرلا لودلا يف

 .دیازتم لكشب ءابرھكلا مادختسا يف ةدایز
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 )20-2( لكشلا

  ةفیفخلا ةیئابرھكلا بوكرلا تارایس مادختسا يف ةدایزلا تالدعم

 ملاعلا نم ةیسیئرلا لودلا يف )2017-2012( ةرتفلا لالخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ADVANCING THE GLOBAL RENEWABLE ENERGY TRANSITION, REN21 Renewables 2018 Global :ردصملا
Status Report 

 
 ةددجتملاو ةدیدجلا تاقاطلا نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ  .1.4

 2,195 وحن 2017 ماع يف ملاـعلا ىوتــــسم ىلع ةـبكرملا ةددـجتملا تاقاـطلا يلاـمجإ غلب 

 تـغلبو ،"طاواـغیغ 1,095وحن تـغلب ةـقاـطب ةـبكرملا ةـیئاـمورھكلا ةـقاـطلاً اـنمــــضتم" طاواـغیغ

 ىلع طاواغیغ 303و طاواغیغ 487 ةیـسمـشلا ةقاطلاو ،حایرلا ةقاط نم لك نم ةبكرملا تاقاطلا

 ةقاـطلا نم طاواـغیغ114 ىرخألا ةددـجتملا تاـقاـطلا نم ةـبكرملا ةـقاـطلا ةردـق تـغلب اـمنیب .يلاوتلا

 دـملا( ةـیرحبلا ةـقاـطلا نم طاواـغیم 500و ،ةـیفوجلا ةرارحلا ةـقاـط نم طاواـغیغ 12و ،ةـیویحلا

 تاـقاـطلا نم ةـبكرملا تاـقاـطلا يلاـمجإ )16-2( لودـجلا نیبی .)تاـطیحملا ةـقاـطو ،رزجلاو

   .2016 ماعب ةنراقم 2017 ماع يف ةددجتملا
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 16-2 لودجلا

  ةددجتملا تاقاطلا نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ

 2016 ماعب ةنراقم 2017 ماع يف
  2016 2017 

 2,195 2,017 طاواغیغ )ةیئامورھكلا ةقاطلاً انمضتم( ةددجتملا تاقاطلا نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ

 1,081 922 طاواغیغ )ةیئامورھكلا ةقاطلا نود( ةددجتملا تاقاطلا نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ

 1,114 1,095 طاواغیغ ةیئامورھكلا ةقاطلا نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ

 122 114 طاواغیغ ةیویحلا ةقاطلا نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ

 12.8 12.1 طاواغیغ ةیفوجلا ةرارحلا نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ

 402 303 طاواغیغ "PV" ةیئوضورھكلا ةیسمشلا ةقاطلا نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ

 4.9 4.8 طاواغیغ "CSP" ةزكرملا ةیرارحلا ةیسمشلا نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ

 539 487 طاواغیغ حایرلا ةقاط نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ

 0.5 0.5 طاواغیغ تاطیحملا ةقاط نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ
 ADVANCING THE GLOBAL RENEWABLE ENERGY TRANSITION, REN21 Renewables 2018 Global Status Report :ردصملا

 

 918655 ئداھلا طیحملاو ایـــسأ ةقطنم يف 2017 ماع  يف ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ غلب

 يف اـبوروأ ةـقطنم تءاـج ،ملاـعلا لوح ةـبكرملا تاـقاـطلا يلاـمجإ نم %42 ةـبــــسنب ،طاواـغیم

 اـمنیب ،%24 ةـبــــسنب ،طاواـغیم 512348 يلاوح تـغلب ةـبكرم تاـقاـط يلاـمجإـب ةـیناـثلا ةـبترملا

 ةبــسنبو ،طاواغیم 347635 وحن تغلب ةیلامجإ ةقاطب ،ةثلاثلا ةبترملا يف ةیلامــشلا اكیرمأ تءاج

 اـغیم 202120 يلاوح تـغلب ةـیلاـمجإ ةـقاـطب ةـعبارلا ةـبترملا يف ةـیبونجلا اـكیرمأ اـھتلت مث ،16%

 ،%4 ةبـسنب ،طاواغیم 96326 يلاوح تغلب ةیلامجإ ةقاطب ایـساروأ ةقطنم مث ،%9 ةبـسنب ،طاو

 ةبكرم تاقاطب رركم ةـــسماخلاو ةـــسماخلا ةبترملا يف ایقیرفأو ،ىطـــسولا اكیرمأ تءاج امنیب

 ىوتــسم ىلع ةبكرملا تاقاطلا نم %2 ةبــسنبو ،ةدح ىلع لك ،طاواغیم 42139 تغلب ةیلامجإ

 ةبـــسنبو ،طاو اغیم 18920 يلاوح تغلب ةیلامجإ ةقاطب طـــسوألا قرـــشلا ةقطنمً اریخأو ،ملاعلا

 ةیـسیئرلا قطانملا يف ةبكرملا تاقاطلا عزوت بـسن )21-2( لكـشلا نیبی .ملاعلا يلامجإ نم 1%

 .2017 ماع يف ملاعلا نم
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 16-2 لودجلا

  ةددجتملا تاقاطلا نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ

 2016 ماعب ةنراقم 2017 ماع يف
  2016 2017 

 2,195 2,017 طاواغیغ )ةیئامورھكلا ةقاطلاً انمضتم( ةددجتملا تاقاطلا نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ

 1,081 922 طاواغیغ )ةیئامورھكلا ةقاطلا نود( ةددجتملا تاقاطلا نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ

 1,114 1,095 طاواغیغ ةیئامورھكلا ةقاطلا نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ

 122 114 طاواغیغ ةیویحلا ةقاطلا نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ

 12.8 12.1 طاواغیغ ةیفوجلا ةرارحلا نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ

 402 303 طاواغیغ "PV" ةیئوضورھكلا ةیسمشلا ةقاطلا نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ

 4.9 4.8 طاواغیغ "CSP" ةزكرملا ةیرارحلا ةیسمشلا نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ

 539 487 طاواغیغ حایرلا ةقاط نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ

 0.5 0.5 طاواغیغ تاطیحملا ةقاط نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ
 ADVANCING THE GLOBAL RENEWABLE ENERGY TRANSITION, REN21 Renewables 2018 Global Status Report :ردصملا

 

 918655 ئداھلا طیحملاو ایـــسأ ةقطنم يف 2017 ماع  يف ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ غلب

 يف اـبوروأ ةـقطنم تءاـج ،ملاـعلا لوح ةـبكرملا تاـقاـطلا يلاـمجإ نم %42 ةـبــــسنب ،طاواـغیم

 اـمنیب ،%24 ةـبــــسنب ،طاواـغیم 512348 يلاوح تـغلب ةـبكرم تاـقاـط يلاـمجإـب ةـیناـثلا ةـبترملا

 ةبــسنبو ،طاواغیم 347635 وحن تغلب ةیلامجإ ةقاطب ،ةثلاثلا ةبترملا يف ةیلامــشلا اكیرمأ تءاج

 اـغیم 202120 يلاوح تـغلب ةـیلاـمجإ ةـقاـطب ةـعبارلا ةـبترملا يف ةـیبونجلا اـكیرمأ اـھتلت مث ،16%

 ،%4 ةبـسنب ،طاواغیم 96326 يلاوح تغلب ةیلامجإ ةقاطب ایـساروأ ةقطنم مث ،%9 ةبـسنب ،طاو

 ةبكرم تاقاطب رركم ةـــسماخلاو ةـــسماخلا ةبترملا يف ایقیرفأو ،ىطـــسولا اكیرمأ تءاج امنیب

 ىوتــسم ىلع ةبكرملا تاقاطلا نم %2 ةبــسنبو ،ةدح ىلع لك ،طاواغیم 42139 تغلب ةیلامجإ

 ةبـــسنبو ،طاو اغیم 18920 يلاوح تغلب ةیلامجإ ةقاطب طـــسوألا قرـــشلا ةقطنمً اریخأو ،ملاعلا

 ةیـسیئرلا قطانملا يف ةبكرملا تاقاطلا عزوت بـسن )21-2( لكـشلا نیبی .ملاعلا يلامجإ نم 1%

 .2017 ماع يف ملاعلا نم
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 )21-2( لكشلا

 2017 ماع يف ملاعلا نم ةیسیئرلا قطانملا يف ةبكرملا تاقاطلا عزوت بسن
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 ةرارحلا ةقاط نم ةبكرملا ةددجتملا تاقاطلا يف لودلا ىلعأ ةمئاق ىلع ایـــسینودنأ تءاج

 ةیئوـــضورھكلا ةقاطلا نم لكل ةبكرملا تاقاطلا يف ةلود ىلعأك نیـــصلا تءاج امنیب ،ةیفوجلا

"PV"، ةیــسمــشلا ةقاطلا يف ىلعألا ایقیرفأ بونج تناكو ،حایرلا ةقاطو ،ةیئامورھكلا ةقاطلاو 

 ."CSP" ةزكرملا ةیرارحلا

 ةـبــــسنبو ،طاواـغیم 15349 يلاوح ةـیبرعلا لودـلا يف ةـبكرملا ةددـجتملا تاـقاـطلا تـغلب

 نم ةـیبرعلا لودـلا جاـتنإ )17-2( لودـجلا نیبی .يملاـعلا جاـتنإلا يلاـمجإ نم % 0.7 يلاوح

 تاقاطلا )22-2( لكـشلا نیبی امك .ةیبرعلا لودلا ىوتـسم ىلع اھجاتنإ بـسنو ،ةددجتملا تاقاطلا

 يلامجإ غلب دقو اذھ ،ةیبرعلا لودلا ىوتــسم ىلع اھعزوت بــسنو ،ةددجتملا تاقاطلا نم ةبكرملا

 6187 يلاوح غلب امنیب ،طاو اغیم 9162 كباوأ ةمظنم يف ءاـضعألا لودلا يف ةبكرملا تاقاطلا

 .كباوأ ةمظنم يف ءاضعألا ریغ لودلل طاواغیم

 

يبیراكلاو ىطسولا اكیرمأ  
42139 

2%  

ایساروأ  
96326 

4%  

ابوروأ  
512348 

24%  

طسوألا قرشلا  
18920 

1%  

ةیلامشلا اكیرمأ  
347635 

16%  

ةیبونجلا اكیرمأ  
202120 

9%  

ئداھلا طیحملاو ایسأ  
918655 

42%  

ایقیرفأ  
42139 

2%  

 تاقاطلا نم ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ
)تاواغیم( 2180282 ةددجتملا
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 )17-2( لودجلا

 .ةیبرعلا لودلا ىوتسم ىلع اھجاتنإ بسنو ،ةددجتملا تاقاطلا نم ةیبرعلا لودلا جاتنإ

 2016 يف ةجتنملا ةددجتملا تاقاطلا يلامجإ ةلودلا
 )طاو اغیم(

 ىلع اھجاتنا بسن عزوت
 % ةیبرعلا لودلا ىوتسم

 2.33 357 ةدحتملا ةیبرعلا تارامالا ةلود

 0.039 6 نیرحبلا ةلود

 2.262 347 سنوت ةلود

 4.322 663 ةیبعشلا ةیطارقمیدلا ةیرئازجلا ةیروھمجلا

 0.599 92 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا

 15.065 2311 قارعلا ةیروھمج

 10.299 1580 ةیروسلا ةیبرعلا ةیروھمجلا

 0.280 43 رطق ةلود

 0.267 41 تیوكلا ةلود

 0.033 5 ایبیل ةلود

 24.23 3717 ةیبرعلا رصم ةیروھمج

 59.726 9162 كباوأ ةمظنمب ءاضعألا لودلا جاتنإ يلامجإ

 3.755 576 ةیندرألا ةكلمملا

 1.088 176 ةیناتیروملا ةیمالسإلا ةیروھمجلا

 0.0522 8 نامع ةنطلس

 16.728 2566 ةیبرغملا ةكلمملا

 0.117 18 نیطسلف ةلود

 2.034 312 نانبل ةیروھمج

 13.892 2131 نادوسلا ةیروھمج

 2.607 400 ةینمیلا ةیروھمجلا

 40.273 6187 كباوأ ةمظنمب ءاضعألا ریغ لودلا يلامجإ

 100  15349 ةیبرعلا لودلا جاتنإ يلامجإ

 IRENA RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2018 , :ردصملا
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 )17-2( لودجلا

 .ةیبرعلا لودلا ىوتسم ىلع اھجاتنإ بسنو ،ةددجتملا تاقاطلا نم ةیبرعلا لودلا جاتنإ

 2016 يف ةجتنملا ةددجتملا تاقاطلا يلامجإ ةلودلا
 )طاو اغیم(

 ىلع اھجاتنا بسن عزوت
 % ةیبرعلا لودلا ىوتسم

 2.33 357 ةدحتملا ةیبرعلا تارامالا ةلود

 0.039 6 نیرحبلا ةلود

 2.262 347 سنوت ةلود

 4.322 663 ةیبعشلا ةیطارقمیدلا ةیرئازجلا ةیروھمجلا

 0.599 92 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا

 15.065 2311 قارعلا ةیروھمج

 10.299 1580 ةیروسلا ةیبرعلا ةیروھمجلا

 0.280 43 رطق ةلود

 0.267 41 تیوكلا ةلود

 0.033 5 ایبیل ةلود

 24.23 3717 ةیبرعلا رصم ةیروھمج

 59.726 9162 كباوأ ةمظنمب ءاضعألا لودلا جاتنإ يلامجإ

 3.755 576 ةیندرألا ةكلمملا

 1.088 176 ةیناتیروملا ةیمالسإلا ةیروھمجلا

 0.0522 8 نامع ةنطلس

 16.728 2566 ةیبرغملا ةكلمملا

 0.117 18 نیطسلف ةلود

 2.034 312 نانبل ةیروھمج

 13.892 2131 نادوسلا ةیروھمج

 2.607 400 ةینمیلا ةیروھمجلا

 40.273 6187 كباوأ ةمظنمب ءاضعألا ریغ لودلا يلامجإ

 100  15349 ةیبرعلا لودلا جاتنإ يلامجإ
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 )22-2( لكشلا

  اھعزوت بسنو ،ةددجتملا تاقاطلا نم ةبكرملا تاقاطلا 

 2017 ماع يف ةیبرعلا لودلا ىوتسم ىلع
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 يلامجإ ثیح نم ةیبرعلا رابكلا سمخلا لودلا ةرادص يف ةیبرعلا رصم ةیروھمج تءاج

 24.23 تـغلب ةـبــــسنب ،ةـیبرعلا لودـلا يف 2017 ماـع يف ةددـجتملا تاـقاـطلا نم ةـبكرملا تاـقاـطلا

 15.06 ةبـــسنب قارعلا مث ،% 16.727 ةبـــسنب ةیناثلا ةبترملا يف ةیبرغملا ةكلمملا تءاجو ،%

 ةـسماخلا ةبترملا يف ایروـس تلح مث ،% 13.891 ةبـسنب ةعبارلا ةبترملا يف نادوـسلا اھتلت ،%

 .% 10.299 ةبسنب

 ةیئامورھكلا ةقاطلا.1.1.4

 ةمزاللا ةـقاـطلا تادادـما نیمأـت يف ةـماـھلا تاراـیخلا دـحأ "ةـیئاـمورھكلا" ةـیئاـملا ةـقاـطلا دـعت

 ةـفلكتبً اـیلحم اـھدـیلوت نكمی يتلاو ،ددـجتلل ةـلباـقلا دراوملا نم دـعت ثـیح ،ملاـعلا ءاـحنأ عیمج يف

 مھــست امك .يروفحألا دوقولا ىلع دامتعالا لیلقتو ،ةمادتــسملا ةیمنتلا يف ةمھاــسملاو ،ةــضفخنم

 ،يرلاو ،برـــشلا هایم نیزخت كلذ يف امب ةكرتـــشملا دئاوفلا نم دیدعلا میدقت يف ةیئاملا ةمظنألا
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 دعیو ،يكمـسلا عارزتـسالل ةدیج ةـصرف لثمیو ،فافجلاو ،تاناـضیفلا رطاخم نم لودلا ةیامحو

 .ةددجتملا تاقاطلا نم دیزم ينعی امم ،نیجوردیھللً اماھً اردصم

 ،ملاعلا ىوتــسم ىلع 2017 ماع يف ةیئامورھكلا ةقاطلا نم طاواغیغ 19 يلاوح فیــضأ

 ةقاط لقأ ةفاـضإلا هذھ دعتو ،طاواغیغ 1,114 وحن ىلإ ةبكرملا ةیملاعلا تاقاطلا يلامجإ عفتریل

 ،ةدحتملا تایالولاو ،لیزاربلاو ،نیـصلا نم لك دعت .ةریخألا تاونـس سمخلا لالخ اھتفاـضإ متی

 ةـیمكارتلا تاردـقلل اـھكالتما يف ةدـئارلا نادـلبلا نم ،جیورنلاو دـنھلاو ،ةـیداـحتالا اـیــــسورو

 نم لود رـــشع ىلعأ ةمھاـــسم بـــسن )23-2( لكـــشلا نیبی .ةیئامورھكلا ةقاطلا نم "ةبكرملا"

 .2017 ماع يف ملاعلا ىوتسم ىلع ةبكرملا ةیئامورھكلا تاقاطلا يلامجإ

 )23-2( لكشلا

  ةبكرملا ةیئامورھكلا تاقاطلا يلامجإ نم لود رشع ىلعأ ةمھاسم بسن

 2017 ماع يف ملاعلا ىوتسم ىلع
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 ةقاطلا جاتنإ تاعورـشم لیغـشت يف ملاعلا ىوتـسم ىلع ىلوألا ةدئارلا ةلودلا نیـصلا تلظ

 ماع يف ةدیدجلا تأـــشنملا يلامجإ نم % 40 يلاوح ةدیدجلا اھتاعورـــشم تلثمو ،ةیئامورھكلا

 ،ماـنتیفو ،ناریإ نم لـكً اــــضیا تـفاــــضأ اـمك .اـیكرتو ،الوجنأو ،دـنھلاو ،جیورنلا اـھتلت ،2017

  .ةریبك تاردق نادوسلاو ،ةیداحتإلا ایسورو

 حبـــصیل ،ةیئامورھكلا ةقاطلا نم طاواغیغ 7.3 وحن 2017 ماع ةیاھنب نیـــصلا تفاـــضأ

 وحن اھتارامثتــسا تغلبو ،طاو اغیغ 312 يلاوح ةیئامورھكلا ةقاطلا نم ةبكرملا اھتاقاط يلامجإ

ً اـیوق ةـیئاـمورھكلا ةـقاـطلا ریوطت لـظ ."يكیرمأ رالود راـیلم 9.8 " ينیــــص ناوی راـیلم 61.8

 260 ةقاطب "نوـــس غنورت" عورــشم مانتیف تلمكتــسا ثیح ،ایــسآ ةقطنم لود يقاب يف ایبــسن

 .يلودلا كنبلا نم لیومت ىلع لصحی مانتیف يف ةیئامورھكلا ةقاطلل عورشم لوأ وھو ،طاواغیم

 طاواغیغ 1.9 تغلب تاردق ةفاــضإ نم اھتنكم ةدیدج تاعورــشم لیغــشت دنھلا تلمكتــسا

 1.2 ةـقاـطب عورــــشم لـیغــــشت عم تاـفاــــضإلا هذـھ نم ربكألا ءزجلا ءاـجو ،2017 ماـع ةـیاـھنب

 .تاونس ةدع هذیفنت رخأت يذلاو "اتسیت" رھن ىلع ھتماقإ مت طاواغیغ

 فاـضأو ،طاواغیم 450 ةردقب -Rudbar -"رابدور" عورـشم لامكتـسا نم ناریإ تھتنا

 ردقت يتلاوً ایلاح دالبلا يف ةدوجوملا ةیئامورھكلا ةقاطلا تاعورــشمل ةیفاــضإ تاردق عورــشملا

 .طاو تاواغیغ 10 نم رثكأب

 كلذـبو ،2017 ماـع يف ةـیئاـمورھكلا ةـقاـطلا نم طاواـغیغ 0.6 وحن ةـفاــــضإـب اـیكرت تـماـق

 .طاواغیغ 27.3 ىلإ اھب ةبكرملا ةقاطلا يلامجإ لصی

 ةـبترملا يف يتأـتو ،ةـیبونجلا اـكیرمأ يف ةـیئاـمورھكلا ةـقاـطلل جتنم ربكأ لـیزاربلا لـظت

 تفاـــضأ ثیح ،2017 ماع لالخ اھتفاـــضإ مت يتلا ةیئامورھكلا تاقاطلا ثیح نمً ایملاع ةیناثلا

 .طاواغیغ 100.3 يلاوح اھب ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ حبصیل ،طاو اغیغ 3.4 يلاوح
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 دعیو ،يكمـسلا عارزتـسالل ةدیج ةـصرف لثمیو ،فافجلاو ،تاناـضیفلا رطاخم نم لودلا ةیامحو

 .ةددجتملا تاقاطلا نم دیزم ينعی امم ،نیجوردیھللً اماھً اردصم

 ،ملاعلا ىوتــسم ىلع 2017 ماع يف ةیئامورھكلا ةقاطلا نم طاواغیغ 19 يلاوح فیــضأ

 ةقاط لقأ ةفاـضإلا هذھ دعتو ،طاواغیغ 1,114 وحن ىلإ ةبكرملا ةیملاعلا تاقاطلا يلامجإ عفتریل

 ،ةدحتملا تایالولاو ،لیزاربلاو ،نیـصلا نم لك دعت .ةریخألا تاونـس سمخلا لالخ اھتفاـضإ متی

 ةـیمكارتلا تاردـقلل اـھكالتما يف ةدـئارلا نادـلبلا نم ،جیورنلاو دـنھلاو ،ةـیداـحتالا اـیــــسورو

 نم لود رـــشع ىلعأ ةمھاـــسم بـــسن )23-2( لكـــشلا نیبی .ةیئامورھكلا ةقاطلا نم "ةبكرملا"

 .2017 ماع يف ملاعلا ىوتسم ىلع ةبكرملا ةیئامورھكلا تاقاطلا يلامجإ

 )23-2( لكشلا

  ةبكرملا ةیئامورھكلا تاقاطلا يلامجإ نم لود رشع ىلعأ ةمھاسم بسن

 2017 ماع يف ملاعلا ىوتسم ىلع
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 ةقاطلا جاتنإ تاعورـشم لیغـشت يف ملاعلا ىوتـسم ىلع ىلوألا ةدئارلا ةلودلا نیـصلا تلظ

 ماع يف ةدیدجلا تأـــشنملا يلامجإ نم % 40 يلاوح ةدیدجلا اھتاعورـــشم تلثمو ،ةیئامورھكلا

 ،ماـنتیفو ،ناریإ نم لـكً اــــضیا تـفاــــضأ اـمك .اـیكرتو ،الوجنأو ،دـنھلاو ،جیورنلا اـھتلت ،2017

  .ةریبك تاردق نادوسلاو ،ةیداحتإلا ایسورو

 حبـــصیل ،ةیئامورھكلا ةقاطلا نم طاواغیغ 7.3 وحن 2017 ماع ةیاھنب نیـــصلا تفاـــضأ

 وحن اھتارامثتــسا تغلبو ،طاو اغیغ 312 يلاوح ةیئامورھكلا ةقاطلا نم ةبكرملا اھتاقاط يلامجإ

ً اـیوق ةـیئاـمورھكلا ةـقاـطلا ریوطت لـظ ."يكیرمأ رالود راـیلم 9.8 " ينیــــص ناوی راـیلم 61.8

 260 ةقاطب "نوـــس غنورت" عورــشم مانتیف تلمكتــسا ثیح ،ایــسآ ةقطنم لود يقاب يف ایبــسن

 .يلودلا كنبلا نم لیومت ىلع لصحی مانتیف يف ةیئامورھكلا ةقاطلل عورشم لوأ وھو ،طاواغیم

 طاواغیغ 1.9 تغلب تاردق ةفاــضإ نم اھتنكم ةدیدج تاعورــشم لیغــشت دنھلا تلمكتــسا

 1.2 ةـقاـطب عورــــشم لـیغــــشت عم تاـفاــــضإلا هذـھ نم ربكألا ءزجلا ءاـجو ،2017 ماـع ةـیاـھنب

 .تاونس ةدع هذیفنت رخأت يذلاو "اتسیت" رھن ىلع ھتماقإ مت طاواغیغ

 فاـضأو ،طاواغیم 450 ةردقب -Rudbar -"رابدور" عورـشم لامكتـسا نم ناریإ تھتنا

 ردقت يتلاوً ایلاح دالبلا يف ةدوجوملا ةیئامورھكلا ةقاطلا تاعورــشمل ةیفاــضإ تاردق عورــشملا

 .طاو تاواغیغ 10 نم رثكأب

 كلذـبو ،2017 ماـع يف ةـیئاـمورھكلا ةـقاـطلا نم طاواـغیغ 0.6 وحن ةـفاــــضإـب اـیكرت تـماـق

 .طاواغیغ 27.3 ىلإ اھب ةبكرملا ةقاطلا يلامجإ لصی

 ةـبترملا يف يتأـتو ،ةـیبونجلا اـكیرمأ يف ةـیئاـمورھكلا ةـقاـطلل جتنم ربكأ لـیزاربلا لـظت

 تفاـــضأ ثیح ،2017 ماع لالخ اھتفاـــضإ مت يتلا ةیئامورھكلا تاقاطلا ثیح نمً ایملاع ةیناثلا

 .طاواغیغ 100.3 يلاوح اھب ةبكرملا تاقاطلا يلامجإ حبصیل ،طاو اغیغ 3.4 يلاوح
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 يف اریبك امدقت تققحو ،ةیئامورھكلا ةقاطلا نم طاواغیغ 1.4 الوغنأ تفاـضأ ،ایقیرفأ يف

 .طاواغیم 334 ةردقب نیتنیبروت لیغشت عورشملا دھش ثیح ،" Laúca" عورشم

 ةقاطلل عورـــشم ربكأ عورـــشملا اذھ دعیو ،"اربوـــس" عورـــشم راوف يد توك تحتتفا

 ىلع اھتردق ةفعاـــضمل دوھجلا نم ءزجك ،طاواغیم 275 ةردقب ،راوف يد توك يف ةیئامورھكلا

 ةمھاـسم ةبـسن ةدایز ىلإ يعـست امك .طاواغیغ 2ً ایلاح غلبت يتلاو ،2020 ماع لولحب ةقاطلا دیلوت

 ً.ایلاح زاغلا اھیلع نمیھی يتلاو ،ةیئابرھكلا ةقاطلا دیلوت يف ةددجتملا تاقاطلا

 عورــشم حاتتفا عم كلذ ءاج ،طاواغیم 320 وحن تغلب ةدیدج تاقاط نادوــسلا تفاــضأ

 .% 13 ةبسنب ةبكرملا ةردقلا ةدایز يف مھسی امم ،"تیس دسو ةربطع يلاعأ يف"

 تاـقاـطلا ثـیح نم اـیملاـع ةـثلاـثلا ةـبترملا يف اـھبیترت ىلع ةدـحتملا تاـیالولا تـظفاـح

 تـناـك 2017 ماـع لالخ اـھتفاـــــضإ مت يتلا تاردـقلا نأ الإ ،ةـیئاـمورھكلا ةـقاـطلا نم ةـبكرملا

 .طاواغیم 145 تفاضأ ثیح ً،ایبسن ةعضاوتم

 كالتما يف ةدـئارلا لودـلا نیب اـھتناـكم ىلع ةـلیوط ةرتف ذـنم ةـیداـحتالا اـیــــسور تـظفاـح

 ةبكرملا ةقاطلا يف ةریخألا سمخلا تاونـــسلا لالخ ومن يفاـــص تدھـــشو ،ةیئامورھكلا ةقاطلا

 يلاوح تفاـضأ 2017 ماع لالخ يفو .طاواغیغ 2.5 يلاوح لداعی ام وھو ،٪ 5.4 ھتبـسن تغلب

 ةـقاـطلل يلكلا دـیلوتلا دـھــــش .)طاواـغیغ 2.5( ةـبكرملا تاـقاـطلا عومجم ىلإ طاواـغیم 364

 ماع لالخً ایبـــسنً ارارقتـــسا ةعاـــس/طاواریت 179 غلب يذلاو ةیداحتالا ایـــسور يف ةیئامورھكلا

 ثیح نم ملاعلا ىوتـسم ىلع لود رـشع ىلعأ )24-2( لكـشلا نیبی .2016 ماعب ةنراقم ،2017

 .2017 ماع يف ةیئامورھكلا ةقاطلا نم ةفاضملا تاقاطلا
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 )24-2( لكشلا

  ةفاضملا تاقاطلا ثیح نم ملاعلا ىوتسم ىلع لود رشع ىلعأ

 2017 ماع يف ةیئامورھكلا ةقاطلا نم
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 ةـقاـطلا نم ةـبكرملا تاـقاـطلا نم اـھتاردـق تاـیمك ىلع ةـیبرعلا لودـلا تـظفاـح دـقو اذـھ

 ،طاواـغیم 12097 يلاوح تـغلب يتلاو ،2016 ماـع يف تـناـك اـمك ،2017 ماـع يف ةـیئاـمورھكلا

  .2017 ماع ةبكرملا اھتردق ىلإ طاواغیم 320 تافاضأ يتلا نادوسلا ءانثتساب

 حایرلا ةقاط .2.1.4

 يماعب ةنراقم ،2017 ماع يفً ایبـــسن ةعـــضاوتم تادایز ةفاـــضإ حایرلا ةقاط تدھـــش

 لـــصیل ،طاواغیغ 52 يلاوح حایرلا ةقاط نم ةفاـــضملا تاردقلا تغلب ثیح ،2016و ،2015

 )25-2( لـكــــشلا نیبی .طاواـغیغ 539 يلاوح ىلإ حاـیرلا ةـقاـط نم ةـبكرملا تاـقاـطلا يلاـمجإ

 .)2016-2007( ةرتفلاب ةنراقم 2017 ماع يف حایرلا ةقاط نم ةفاضملا تایمكلا
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 )25-2( لكشلا

 2017 ماع يف حایرلا ةقاط نم ةفاضملا تایمكلا

 )2016-2007( ةرتفلاب ةنراقم
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 عاطق يف ةدیـشملا تاعورـشملا ددع يف اـشامكنا يلاوتلا ىلع يناثلا ماعلل نیـصلا تدھـش

 يف ةـــصاخو ً،اجاور ىرخألا قاوـــسألا نم دیدع تدھـــش نیح يف ،حایرلا ةقاط تاعورـــشم

  .قاوسألا هذھلً ایسایقً اماع 2017 ماع لثمو ،دنھلاو ،ابوروأ

 تاعورشمل لیغشت تایلمع ملاعلا ىوتسم ىلع ةلود 90 نم رثكأ دھش 2017 ماع لولحب

 جتنت تاعورــــشم لیغــــشت لودلا كلت نم ةلود 30 نم رثكأ لجــــس دقو ،حایرلا ةقاط عاطق يف

 .طاواغیغ 1نم ىلعأ تاردق

 ،ایناملأ نم لك يف قاوــسألا تمن لاثملا لیبــس يلعف ً،ایوقً اومن قاوــسألا ضعب تدھــش

 تعجــش يتلا ،ةیمیظنتلا حئاوللاو ،تاــسایــسلا يف تاریغتلاب ًةعوفدم ،ةدحتملا ةكلمملاو ،دنھلاو

 نم ةدافتـــسالا نع ًالـــضف ،اھتیحالـــص ةدم ءاھتنا لبق تازایتمالا كلت نم ةدافتـــسالل نیروطملا

 ةفلكتب حایرلا ةقاط جاتنإ تاعورــشم رــشن يف مھاــس امم ،تاعورــشملا كلت لثمل مدقملا معدلا

 يف ةیرحبلاو ةیربلا حایرلا ةقاط نم ةجتنملا ةقاطلا راعـسأ يف دیدـشلا ضافخنالا مھاـس .ةیـسفانت

 .ةیملاعلا قاوسألا نم دیدع يف ةقاطلا دیلوت يف ةفلك لقألا رایخلا اھلعج
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 )25-2( لكشلا

 2017 ماع يف حایرلا ةقاط نم ةفاضملا تایمكلا

 )2016-2007( ةرتفلاب ةنراقم
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 عاطق يف ةدیـشملا تاعورـشملا ددع يف اـشامكنا يلاوتلا ىلع يناثلا ماعلل نیـصلا تدھـش

 يف ةـــصاخو ً،اجاور ىرخألا قاوـــسألا نم دیدع تدھـــش نیح يف ،حایرلا ةقاط تاعورـــشم

  .قاوسألا هذھلً ایسایقً اماع 2017 ماع لثمو ،دنھلاو ،ابوروأ

 تاعورشمل لیغشت تایلمع ملاعلا ىوتسم ىلع ةلود 90 نم رثكأ دھش 2017 ماع لولحب

 جتنت تاعورــــشم لیغــــشت لودلا كلت نم ةلود 30 نم رثكأ لجــــس دقو ،حایرلا ةقاط عاطق يف

 .طاواغیغ 1نم ىلعأ تاردق

 ،ایناملأ نم لك يف قاوــسألا تمن لاثملا لیبــس يلعف ً،ایوقً اومن قاوــسألا ضعب تدھــش

 تعجــش يتلا ،ةیمیظنتلا حئاوللاو ،تاــسایــسلا يف تاریغتلاب ًةعوفدم ،ةدحتملا ةكلمملاو ،دنھلاو

 نم ةدافتـــسالا نع ًالـــضف ،اھتیحالـــص ةدم ءاھتنا لبق تازایتمالا كلت نم ةدافتـــسالل نیروطملا

 ةفلكتب حایرلا ةقاط جاتنإ تاعورــشم رــشن يف مھاــس امم ،تاعورــشملا كلت لثمل مدقملا معدلا

 يف ةیرحبلاو ةیربلا حایرلا ةقاط نم ةجتنملا ةقاطلا راعـسأ يف دیدـشلا ضافخنالا مھاـس .ةیـسفانت

 .ةیملاعلا قاوسألا نم دیدع يف ةقاطلا دیلوت يف ةفلك لقألا رایخلا اھلعج
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 ةقاطلا تایمك ثیح نم ةیمیلقإلا قاوــــسألا يلاوتلا ىلع عــــساتلا ماعلل ایــــسأ تردــــصت

 ىوتسم ىلع ةفاضملا تاقاطلا يلامجإ نم % 48 يلاوح تلثم يتلاو ،حایرلا ةقاط نم ةفاضملا

 اكیرمأ مث ،%30 ةبـــسنب ابوروأ اھتلت ،2017 ماع ةیاھنب طاو اغیغ 235 تزواجت ةقاطب ،ملاعلا

 ةبــسنب يبیراكلا رحبلا ةقطنمو ةینیتاللا اكیرمأ مث ،%14 اھتبــسن تغلب ةیفاــضإ ةقاطب ةیلامــشلا

 يلاوح تفاـــضأ ثیح ،ةبكرملا ةدیدجلا تاعورـــشملل اھتدایرب نیـــصلا تظفتحاو .%6 يلاوح

 ةـقاـطب اـیناـملأ مث ،طاو اـغیغ 7 يلاوح تـغلب ةـقاـطب ةدـحتملا تاـیالولا اـھتعبتو طاواـغیغ 19.7

 ةقاطب دنھلاف ،طاو اغیغ 4.3 تغلب ةیفاـضإ ةقاطب ةدحتملا ةكلمملاف ،طاو اغیغ 6.1 تغلب ةیفاـضإ

 ةدیدجلا تاقاطلا ثیح نم رابكلا رــشعلا لودلا يقابً اــضیأ تلمــش .طاو اغیغ 4.1 تغلب ةیفاــضإ

 )26-2( لكــــشلا نیبی .ادنلنفو ،ایقیرفا بونجو ،ایكرتو ،اــــسنرفو ،لیزاربلا نم لك ةفاــــضملا

 لودلا يف ةقباـسلا ماوعألا يف ةبكرملا تاقاطلاو ،2017 ماع حایرلا ةقاط نم ةیفاـضإلا تاقاطلا

 .ملاعلا ىوتسم ىلع ةدئارلا رشعلا

 )26-2( لكشلا

  ةقباسلا ماوعألا يف ةبكرملا تاقاطلاو ،2017 ماع حایرلا ةقاط نم ةیفاضإلا تاقاطلا

 ملاعلا ىوتسم ىلع ةدئارلا رشعلا لودلا يف

 

 

 

 

 

 IRENA RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2018 , :ردصملا

 لـصت تاردقب حایرلا ةقاط جاتنإلً ایملاعً اقوـس 15 نم رثكأ يف تادیازم 2017 ماع دھـش

 حاـیرلا نم طاو اـغیغ 5 يلاوح جاـتنإ ًةـنمــــضتم " طاو اـغیغ 25 يلاوح ىلإ اـھعومجم يف
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 ةقاط راعـسأ تناك .برغملاو ،كیـسكملاو ،دنھلاو ،ادنك لثم ًالود قاوـسألا هذھ تلمـش ،"ةیرحبلا

 نم رخأتم تقو يف تحجن كیـسكملا نأ ریغ ،ةعاـس طاواغیم /رالود 30 نم ةبیرق ةیربلا حایرلا

 يـــسایق مقر وھو ،ةعاـــس طاواغیم / رالود 20 نم لقأ راعـــسأ ىلع لوـــصحلا يف 2017 ماع

 كیـسكملا اھیلع تلـصح يتلا راعـسألا نم % 50-40 ىلإ لـصت بـسنب ضفخنمو ،دیدج يملاع

 38 ةعاــس طاواغیملا رعــس غلب ثیح ،دیدج يــسایق ضافخنا ایناملأ تدھــش امك  .2016 ماع يف

 ."يكیرمأ رالود 45 يلاوح لداعی ام وھو "،وروی

 ةـصح ىلع تاكرـش 10 تذوحتـسا ،ةیئاوھلا تانیبروتلا يعنـصم نیب ةـسفانملا دادتـشا عم

 ماع % 75 ةبـسنب ةنراقم ،ةیملاعلا قاوـسألا نم % 80 يلاوح اھتبـسن تغلب قاوـسألا نم ةدیازتم

 ىلع تظفاح داكلابو ،تاكرـــشلا كلت ةمئاق ىلع )كرامندلا( ساتـــسیف ةكرـــش تءاجو .2016

 كلذ عجریو ،"ازیماجزنمیـس " ةكرـش ةرـشابم اھدعب ءاج ،حایرلا تانیبروتل دوزم ربكأك اھتناكم

 ةینیـصلا "دنیودلوغ" ةكرـش تیقبو ،ازیماج ةكرـشو زنمیـس ةكرـش نم لك جامدنا ىلإ ریبك لكـشب

 تعجارت امنیب .ةینیـــصلا قاوـــسألا نم % 90 ةبـــسن ىلع ذوحتـــست يتلاو ،ثلاثلا زكرملا يف

 اھتلت ،عبارلا زكرملا يف تلحو ،نیتوطخ ةدحتملا تایالولا كیرتكلا لارنج ةعنــــصملا ةكرــــشلا

 .سماخلا زكرملا يف ةیناملألا "نوكیرینإ " ةكرش

 ،% 5.7 ةبسنب 2017 ماع يف حایرلا ةقاط نم ةیبرعلا لودلا يف ةبكرملا ةقاطلا تعفترا

 دـعب كـلذو ،طاواـغیم 2165 نم ًالدـب طاواـغیم 2295 يلاوح تـغلب ثـیح ،2016 ماـعب ًةـنراـقم

 .ةیبرعلا لودلا نم ددع يف لیغشتلا ةلحرم حایرلا ةقاط جاتنإل عیراشملا نم ددع لوخد

 لـبج ةـقطنم يف عقت يتلاو ،رــــصم يف حاـیرلا ةـقاـط نم ءاـبرھكلا جاـتنإل ةـطحم حاـتتفا مت

 اھب تانیبروتلا ددع غلبیو ،عبرم رتمولیك 100 ةحاــــسم ىلع ،براغ سأر ةنیدم بونج تیزلا

 مــضی ،تاعورــشملا نمً اددع ةطحملا مــضتو ،طاو اغیم 580 غلبت ةیلامجإ ةردقب ،ةنیبروت 300

 ةنیبروت 110 يناثلا عورــشملا مــضی امك .طاو اغیم 240 ةقاطب ،ةنیبروت 120 لوألا عورــشملا

 لازاـمو ،طاو اـغیم 120 ةـقاـطب ةـنیبروت 60 ثـلاـثلا عورــــشملا مــــضیو ،طاو اـغیم 220 ةـقاـطب
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 حایرلا ةقاط نم ءابرھكلا دیلوت ةطحم ةفلكت غلبتو ،ءاــــشنإلا تحت ثلاثلاو يناثلا ناعورــــشملا

 رادارلاب ةرجاھملا رویطلا ةبقارم ةموظنم ىلع ةطحملا يوتحت ،يرــصم ھینج رایلم 12 يلاوح

 ةرم لوأل مدختـست ةموظنم يھو ،رورملا دعب اھلیغـشت ةداعإو اھرورم دنع تانیبروتلا فقو متیل

 ،ةیناملألا زنمیــــس عم جمدنت نأ لبق ةطحملا ذیفنتب ةینابــــسالا ازیماج ةكرــــش تماقو .ملاعلا يف

 دیلوت ةطحم نم بناج )27-2( لكــشلا نیبی ."ازیماجزنمیــس " ةكرــش دعب امیف اھمــسأ حبــصیل

 .تیزلا لبج ةقطنمب حایرلا ةقاط نم ءابرھكلا

 )27-2( لكشلا

 تیزلا لبج ةقطنمب حایرلا ةقاط نم ءابرھكلا دیلوت ةطحم نم بناج
 

 

 

 

 

 https://www.youm7.com/story :ردصملا

 دـقو اذـھ ،2017 ماـع يف طاواـغیم 119 تـغلب ةدـیدـج تاـقاـط ةـیبرغملا ةـكلمملا تـفاــــضأ

 جاتنإل برغملا بونج يف حایرلا عرازم نم ددع ءانب ةیناطیربلا "تــــسوھدنیو" ةكرــــش تأدب

 لــصی لدعمب ةددجتملا تاقاطلا ریوطتل ةحومط ةیبرغم ةطخ نمــض ،ةــضفخنم ةفلكتب ءابرھكلا

 ةقاطل ةطحم 56 ءاـشنإل دوقعلا نمً اددع برغملا كلتمتو اذھ .ةلبقملا تاونـسلا لالخ %40 ىلإ

 يف رودـجوب ةـنیدـم بونجً ارتمولیك 45 ةـفاــــسم ىلع ةـعقاولا ،"تاــــسیتفأ" ةـقطنم يف حاـیرلا

 ةكرــش باــسحل " ةیئابرھكلا ةقاطلا نم طاواغیم 201 جاتنإل ،يــسلطألا طیحملا ىلع ءارحــصلا

 ةكرشلا ةعومجم" ــل ةعباتلا "افیران" ةعومجم عورف دحأ ،)مأ يإ يإ( "برغملا يف حیرلا ةقاط

 نم ددع ىلإ مــسقنیو ایقیرفإ يف ھعون نم ربكألا عورــشملا وھو ،"ةــصاخلا رامثتــسالل ةینطولا
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 ةقاط راعـسأ تناك .برغملاو ،كیـسكملاو ،دنھلاو ،ادنك لثم ًالود قاوـسألا هذھ تلمـش ،"ةیرحبلا

 نم رخأتم تقو يف تحجن كیـسكملا نأ ریغ ،ةعاـس طاواغیم /رالود 30 نم ةبیرق ةیربلا حایرلا

 يـــسایق مقر وھو ،ةعاـــس طاواغیم / رالود 20 نم لقأ راعـــسأ ىلع لوـــصحلا يف 2017 ماع

 كیـسكملا اھیلع تلـصح يتلا راعـسألا نم % 50-40 ىلإ لـصت بـسنب ضفخنمو ،دیدج يملاع

 38 ةعاــس طاواغیملا رعــس غلب ثیح ،دیدج يــسایق ضافخنا ایناملأ تدھــش امك  .2016 ماع يف

 ."يكیرمأ رالود 45 يلاوح لداعی ام وھو "،وروی

 ةـصح ىلع تاكرـش 10 تذوحتـسا ،ةیئاوھلا تانیبروتلا يعنـصم نیب ةـسفانملا دادتـشا عم

 ماع % 75 ةبـسنب ةنراقم ،ةیملاعلا قاوـسألا نم % 80 يلاوح اھتبـسن تغلب قاوـسألا نم ةدیازتم

 ىلع تظفاح داكلابو ،تاكرـــشلا كلت ةمئاق ىلع )كرامندلا( ساتـــسیف ةكرـــش تءاجو .2016

 كلذ عجریو ،"ازیماجزنمیـس " ةكرـش ةرـشابم اھدعب ءاج ،حایرلا تانیبروتل دوزم ربكأك اھتناكم

 ةینیـصلا "دنیودلوغ" ةكرـش تیقبو ،ازیماج ةكرـشو زنمیـس ةكرـش نم لك جامدنا ىلإ ریبك لكـشب

 تعجارت امنیب .ةینیـــصلا قاوـــسألا نم % 90 ةبـــسن ىلع ذوحتـــست يتلاو ،ثلاثلا زكرملا يف

 اھتلت ،عبارلا زكرملا يف تلحو ،نیتوطخ ةدحتملا تایالولا كیرتكلا لارنج ةعنــــصملا ةكرــــشلا

 .سماخلا زكرملا يف ةیناملألا "نوكیرینإ " ةكرش

 ،% 5.7 ةبسنب 2017 ماع يف حایرلا ةقاط نم ةیبرعلا لودلا يف ةبكرملا ةقاطلا تعفترا

 دـعب كـلذو ،طاواـغیم 2165 نم ًالدـب طاواـغیم 2295 يلاوح تـغلب ثـیح ،2016 ماـعب ًةـنراـقم

 .ةیبرعلا لودلا نم ددع يف لیغشتلا ةلحرم حایرلا ةقاط جاتنإل عیراشملا نم ددع لوخد

 لـبج ةـقطنم يف عقت يتلاو ،رــــصم يف حاـیرلا ةـقاـط نم ءاـبرھكلا جاـتنإل ةـطحم حاـتتفا مت

 اھب تانیبروتلا ددع غلبیو ،عبرم رتمولیك 100 ةحاــــسم ىلع ،براغ سأر ةنیدم بونج تیزلا

 مــضی ،تاعورــشملا نمً اددع ةطحملا مــضتو ،طاو اغیم 580 غلبت ةیلامجإ ةردقب ،ةنیبروت 300

 ةنیبروت 110 يناثلا عورــشملا مــضی امك .طاو اغیم 240 ةقاطب ،ةنیبروت 120 لوألا عورــشملا

 لازاـمو ،طاو اـغیم 120 ةـقاـطب ةـنیبروت 60 ثـلاـثلا عورــــشملا مــــضیو ،طاو اـغیم 220 ةـقاـطب
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 حایرلا ةقاط نم ءابرھكلا دیلوت ةطحم ةفلكت غلبتو ،ءاــــشنإلا تحت ثلاثلاو يناثلا ناعورــــشملا

 رادارلاب ةرجاھملا رویطلا ةبقارم ةموظنم ىلع ةطحملا يوتحت ،يرــصم ھینج رایلم 12 يلاوح

 ةرم لوأل مدختـست ةموظنم يھو ،رورملا دعب اھلیغـشت ةداعإو اھرورم دنع تانیبروتلا فقو متیل

 ،ةیناملألا زنمیــــس عم جمدنت نأ لبق ةطحملا ذیفنتب ةینابــــسالا ازیماج ةكرــــش تماقو .ملاعلا يف

 دیلوت ةطحم نم بناج )27-2( لكــشلا نیبی ."ازیماجزنمیــس " ةكرــش دعب امیف اھمــسأ حبــصیل

 .تیزلا لبج ةقطنمب حایرلا ةقاط نم ءابرھكلا

 )27-2( لكشلا

 تیزلا لبج ةقطنمب حایرلا ةقاط نم ءابرھكلا دیلوت ةطحم نم بناج
 

 

 

 

 

 https://www.youm7.com/story :ردصملا

 دـقو اذـھ ،2017 ماـع يف طاواـغیم 119 تـغلب ةدـیدـج تاـقاـط ةـیبرغملا ةـكلمملا تـفاــــضأ

 جاتنإل برغملا بونج يف حایرلا عرازم نم ددع ءانب ةیناطیربلا "تــــسوھدنیو" ةكرــــش تأدب

 لــصی لدعمب ةددجتملا تاقاطلا ریوطتل ةحومط ةیبرغم ةطخ نمــض ،ةــضفخنم ةفلكتب ءابرھكلا

 ةقاطل ةطحم 56 ءاـشنإل دوقعلا نمً اددع برغملا كلتمتو اذھ .ةلبقملا تاونـسلا لالخ %40 ىلإ

 يف رودـجوب ةـنیدـم بونجً ارتمولیك 45 ةـفاــــسم ىلع ةـعقاولا ،"تاــــسیتفأ" ةـقطنم يف حاـیرلا

 ةكرــش باــسحل " ةیئابرھكلا ةقاطلا نم طاواغیم 201 جاتنإل ،يــسلطألا طیحملا ىلع ءارحــصلا

 ةكرشلا ةعومجم" ــل ةعباتلا "افیران" ةعومجم عورف دحأ ،)مأ يإ يإ( "برغملا يف حیرلا ةقاط

 نم ددع ىلإ مــسقنیو ایقیرفإ يف ھعون نم ربكألا عورــشملا وھو ،"ةــصاخلا رامثتــسالل ةینطولا
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 نم طاواغیم 800 وحن جاتنإل ،يرانكلا رزجل ةمخاتملا ءارحــصلا لحاوــس لوط ىلع تاطحملا

 .حایرلا ةقاط نم ةجرختسملا ةیرارحلا ءابرھكلا

 قودنـــصلا نم معدب ناعم ةظفاحم يف ندرألا يف حایرلا لالغتـــسال عورـــشم حاتتفا مت

 ةـقطنم يفو .طاواـغیم 80 جاـتنإل رالود نویلم 148 ةـفلكتب ةـیبرعلا ةـیداــــصتقالا ةـیمنتلل يتیوكلا

 میقا يذلا جیجفلا عورــشم :اھنمو حایرلا ةقاط لالغتــسال عیراــشملا نم دیدعلا ةماقا مت كبوــشلا

 ىلا ةفاـــضا ،ءابرھكلا نم طاواغیم 89 دیلوتل ةیئابرھكلا ةقاطلل ةیروكلا ةكرـــشلا عم ةكارـــشلاب

 ،ھنم ءاھتنالا لاح يف ءابرھكلا نم طاواغیم 45 دلویـــس يذلاو حایرلا ةقاطل كبوـــشلا عورـــشم

 3,4 ةردـقب ةـیئاوھ ةحورم 13 نم عورــــشملا نوكتیو ،رالود نویلم115 يلاوح تاراـمثتــــساب

 .ةحورم لكل طاواغیم

 )ةیئوضورھكلا( ةیسمشلا ةقاطلا.3.1.4

 ،)PV( ةیئوـــضورھكلا ةیـــسمـــشلا ةقاطلا جاتنإ لاجم يف ةقراف ةمالع 2017 ماع ناك

 اھجاتنإ مت تاقاط يأ قوفت ةیئوـضورھكلا ةیـسمـشلا ةقاطلا نم ةدیدج تاردق ملاعلا فاـضأ ثیح

 اذھ لالخ ةیئوــضورھكلا ةیــسمــشلا ایالخلا نم دیزملا بیكرت متو ،ىرخأ ةددجتم رداــصم نم

 تاردقلاً اضیأ قوفت تاردق ةفاضا يف مھاس امم ،ةعاس / ةیلخ 40000 وحنب تردق يتلاو ،ماعلا

  .ةعمتجم ةیوونلا ةقاطلاو ،ةیروفحألا رداصملا نم ةفاضملا

 ةددجتملا ةقاطلل يـسیئرلا ردـصملا ةیـسمـشلا ةیئوـضورھكلا ةقاطلا تناك 2017 ماع يف

 98 يلاوح تـغلب ةـقاـطلا نم ةدـیدـج تاردـق ةـفاــــضإ مت ثـیح ،ةـیملاـعلا قاوــــسألا نم دـیدـع يف

 ىلع يمكارتلا عومجملا يلامجإ لــصیل ،ریخألا دقعلا لالخ ةفاــضإ لدعم ىلعأ وھو ،طاواغیغ

 ةفاـضإ يف ةدئارلا ةقاطلا يھ ةیـسمـشلا ةقاطلا تناكو .طاواغیغ 402 برقی ام ىلإ ملاعلا ىوتـسم

 ،نابایلاو ،دنھلاو ،نیـــصلا تلمـــش ةیـــسیئرلا قاوـــسألا نم دیدعلا يف ةقاطلا نم ةدیدج تاقاط

 ةیئوــضورھكلا ةیــسمــشلا ةقاطلا نم ةیونــسلا تادایزلا )28 -2( لكــشلا نیبی .ةدحتملا تایالولاو

 .)2017-2007( ةرتفلا لالخ
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 نم طاواغیم 800 وحن جاتنإل ،يرانكلا رزجل ةمخاتملا ءارحــصلا لحاوــس لوط ىلع تاطحملا

 .حایرلا ةقاط نم ةجرختسملا ةیرارحلا ءابرھكلا

 قودنـــصلا نم معدب ناعم ةظفاحم يف ندرألا يف حایرلا لالغتـــسال عورـــشم حاتتفا مت

 ةـقطنم يفو .طاواـغیم 80 جاـتنإل رالود نویلم 148 ةـفلكتب ةـیبرعلا ةـیداــــصتقالا ةـیمنتلل يتیوكلا

 میقا يذلا جیجفلا عورــشم :اھنمو حایرلا ةقاط لالغتــسال عیراــشملا نم دیدعلا ةماقا مت كبوــشلا

 ىلا ةفاـــضا ،ءابرھكلا نم طاواغیم 89 دیلوتل ةیئابرھكلا ةقاطلل ةیروكلا ةكرـــشلا عم ةكارـــشلاب

 ،ھنم ءاھتنالا لاح يف ءابرھكلا نم طاواغیم 45 دلویـــس يذلاو حایرلا ةقاطل كبوـــشلا عورـــشم

 3,4 ةردـقب ةـیئاوھ ةحورم 13 نم عورــــشملا نوكتیو ،رالود نویلم115 يلاوح تاراـمثتــــساب

 .ةحورم لكل طاواغیم

 )ةیئوضورھكلا( ةیسمشلا ةقاطلا.3.1.4

 ،)PV( ةیئوـــضورھكلا ةیـــسمـــشلا ةقاطلا جاتنإ لاجم يف ةقراف ةمالع 2017 ماع ناك

 اھجاتنإ مت تاقاط يأ قوفت ةیئوـضورھكلا ةیـسمـشلا ةقاطلا نم ةدیدج تاردق ملاعلا فاـضأ ثیح

 اذھ لالخ ةیئوــضورھكلا ةیــسمــشلا ایالخلا نم دیزملا بیكرت متو ،ىرخأ ةددجتم رداــصم نم

 تاردقلاً اضیأ قوفت تاردق ةفاضا يف مھاس امم ،ةعاس / ةیلخ 40000 وحنب تردق يتلاو ،ماعلا

  .ةعمتجم ةیوونلا ةقاطلاو ،ةیروفحألا رداصملا نم ةفاضملا

 ةددجتملا ةقاطلل يـسیئرلا ردـصملا ةیـسمـشلا ةیئوـضورھكلا ةقاطلا تناك 2017 ماع يف

 98 يلاوح تـغلب ةـقاـطلا نم ةدـیدـج تاردـق ةـفاــــضإ مت ثـیح ،ةـیملاـعلا قاوــــسألا نم دـیدـع يف

 ىلع يمكارتلا عومجملا يلامجإ لــصیل ،ریخألا دقعلا لالخ ةفاــضإ لدعم ىلعأ وھو ،طاواغیغ

 ةفاـضإ يف ةدئارلا ةقاطلا يھ ةیـسمـشلا ةقاطلا تناكو .طاواغیغ 402 برقی ام ىلإ ملاعلا ىوتـسم

 ،نابایلاو ،دنھلاو ،نیـــصلا تلمـــش ةیـــسیئرلا قاوـــسألا نم دیدعلا يف ةقاطلا نم ةدیدج تاقاط

 ةیئوــضورھكلا ةیــسمــشلا ةقاطلا نم ةیونــسلا تادایزلا )28 -2( لكــشلا نیبی .ةدحتملا تایالولاو

 .)2017-2007( ةرتفلا لالخ
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 )28-2( لكشلا

 )2017-2007( ةرتفلا لالخ ةیئوضورھكلا ةیسمشلا ةقاطلا نم ةیونسلا تادایزلا

 

 

 

 

 

 

 
 IRENA RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2018 , :ردصملا

 يف ةیئوـضورھكلا ةیـسمـشلا ةقاطلا نم ةدیدجلا ةفاـضملا تاقاطلا يف ةریبكلا ةدایزلا دوعت

 يلاوح اھدحو تفاــضأ يتلاو نیــصلا نم لك ىلإ ،2016 ماعب ةنراقم ،2017 ماع يف قاوــسألا

 ،دنھلا قاوـسأ يف تاردقلا تفعاـضت امك ،ةفاـضملا ةدیدجلا تاقاطلل يملاعلا يلامجإلا نم % 50

 ،ملاعلا يف ةیسیئرلا قطانملا يقاب ىلع يلاوتلا ىلع ةسماخلا ةنسلل قوفتلا ایسأ ةقطنمل نمض امم

  .ةدیدجلا ةیملاعلا تافاضإلا نم % 75 يلاوح ایسَا ةقطنم بیصن غلب ثیح

 ةیــسمــشلا ةقاطلا نم ةدیدجلا تافاــضإلا ثیح نم ةدئارلا لود رــشعلا بیترت صخی امیف

 ةقاطلا نم دیزملا تفاــــضأو ،تاعقوتلا لك نیــــصلا تزواجت ،2017 ماع يف ةیئوــــضورھكلا

 مت امً ابیرقت لداعی ام وھو ،"طاو اغیغ 53.1 نم برقی ام" ةیئوـــضورھكلا ةقاطلا ةیـــسمـــشلا

 تاقاطلا يلامجإ ةدایز يف مھاس امم ،"طاواغیغ 51 " 2015 ماع يف ملاعلا ىوتسم ىلع ھتفاضإ

 ریثكب زواجتی وھو ،طاواغیغ 131.1 ىلإ لـــصتل ةیـــسمـــشلا ةقاطلا نم نیـــصلا يف ةمكارتملا

 103 وحنبً افدھتــــسم ناك يذلاو ،2016 ماع يف نیــــصلا ھنع تنلعأ يتلاو 2020 ماع فادھأ

 .طاو اغیغ
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 50.6 يلاوح تـفاــــضأ ثـیح ،نیــــصلا دـعب ةـیناـثلا ةـبترملا يف ةدـحتملا تاـیالولا تءاـج

 ةـیترملا دـنھلا تـلتحا .طاواـغیغ 51 وحن ىلإ اـھب ةـمكارتملا تاـقاـطلا يلاـمجإ لــــصیل ،طاواـغیغ

 يسایق مقر ةفاضإب ،ةیئوضورھكلا ةیسمشلا ةقاطلا نم ةدیدجلا ةفاضملا تاقاطلا ثیح نم ةثلاثلا

 ماع يف ةفاـــضملا تاقاطلا فاعـــضأ عبرأ لثمی ام وھو ،طاواغیغ 9.1 وحن غلب يذلاو اھل دیدج

 ىلع ةـسداـسلا ةبترملا دنھلا اھب تلتحاو ،طاواغیغ 18.3 وحن ةیمكارتلا تاقاطلا تغلبو ،2016

 .ملاعلا ىوتسم

 ،طاواغیغ 7 وحن تغلب ةقاطب ةفاـضملا تاقاطلا ثیح نم ةعبارلا ةبترملا يف نابایلا تلح

 لودـلا ةرادــــص اـیناـملأ تـلتحا .طاواـغیغ 49 ىوتــــسم ناـباـیلا يف ةـمكارتملا تاـقاـطلا زواـجتتل

 ةـحازإ نم اـھتنكم ،طاواـغیغ 1.7 تـغلب يتلاو ةـفاــــضملا ةدـیدـجلا تاـقاـطلا ثـیح نم ةـیبوروألا

 مث ،ایملاع ةـــسماخلا ةبترملا ىلإ ایناملأ دعـــصتو ،ةیبوروألا لودلا ةرادـــص نم ةدحتملا ةكلمملا

 ةكلمملاو ،اــسنرف مث ،طاواغیغ 1.3 تغلب ةفاــضم ةقاطب ةــسداــسلا ةبترملا يف ایلارتــسأ تءاج

 يف اـیلاـطیإ تءاـج اـمنیب ،ةدـح ىلع ةـلود لـكل طاواـغیغ 0.9 وحنب تردـق ةـفاــــضم ةـقاـطب ةدـحتملا

 تغلب ةفاــضم ةقاطب ةرــشاعلا ةبترملا يف اینابــسإ اریخأو ،طاواغیغ 0.4 ةقاطب ةعــساتلا ةبترملا

 ةیــسمــشلا ةقاطلا جاتنإ لاجم يف ةدئارلا رــشعلا لودلا ةمئاق )29-2( لكــشلا نیبی .طاواغیغ 0.1

 .2017 ماع يف ملاعلا ىوتسم ىلع ةیئوضورھكلا
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 )29-2( لكشلا

 ةیئوضورھكلا ةیسمشلا ةقاطلا جاتنإ لاجم يف ةدئارلا رشعلا لودلا ةمئاق

 2017 ماع يف ملاعلا ىوتسم ىلع

 

 

 

 

 

 

 

 
 IRENA RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2018 , :ردصملا

 مدقت رھظو ،طـسوألا قرـشلا ةقطنم قاوـسأ يفً اومن 2018 ماع علطمو ،2017 ماع دھـش

 ةعوفدم ةدیدج فادھأ حرط ىلإ ةفاـضإلاب ،ةفدھتـسملا فادھألا تزواجت لودلا ضعب يف يقیقح

  .ةقاطلا جیزم عیونت يف ةبغرلاو ،ةیسمشلا ةقاطلا جاتنإ تاینقت يف ةقحالتملا تاروطتلاب

 ةردقب ةیــسمــشلا ةقاطلا جاتنإل ةطحم ربكأ يناث ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود تلمكتــسا

 نیئجاللا تامیخم ىلإ ءابرھكلا لیـصوتل ملاعلا يف عورـشم ربكأ ندرألا تماقأو ،طاواغیم 200

 .2017 ماع ةیاھن يف ،طاواغیم 12.9 ةقاطب

 ةیدوعـــسلا ةیبرعلا ةكلمملا تنلعأ ثیح ،ةدیدج تاعورـــشم نع لودلا نم دیدعلا تنلعأ

 ةقاطلا نم ءابرھكلا نم طاواغیم 300 جاتنإل ةــــصقانم نع نالعإلاب ةیبرعلا ةكرــــشلا مایق نع

 ةـصقانم قالطإل ططخ نع 2018 ماع تایادب يف ةكلمملا تنلعأ امك ،ةیئوـضورھكلا ةیـسمـشلا

 .ةیئوضورھكلا ةیسمشلا ةقاطلا نم طاواغیغ 3.3 جاتنإل ةدیدج
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 50.6 يلاوح تـفاــــضأ ثـیح ،نیــــصلا دـعب ةـیناـثلا ةـبترملا يف ةدـحتملا تاـیالولا تءاـج

 ةـیترملا دـنھلا تـلتحا .طاواـغیغ 51 وحن ىلإ اـھب ةـمكارتملا تاـقاـطلا يلاـمجإ لــــصیل ،طاواـغیغ

 يسایق مقر ةفاضإب ،ةیئوضورھكلا ةیسمشلا ةقاطلا نم ةدیدجلا ةفاضملا تاقاطلا ثیح نم ةثلاثلا

 ماع يف ةفاـــضملا تاقاطلا فاعـــضأ عبرأ لثمی ام وھو ،طاواغیغ 9.1 وحن غلب يذلاو اھل دیدج

 ىلع ةـسداـسلا ةبترملا دنھلا اھب تلتحاو ،طاواغیغ 18.3 وحن ةیمكارتلا تاقاطلا تغلبو ،2016

 .ملاعلا ىوتسم

 ،طاواغیغ 7 وحن تغلب ةقاطب ةفاـضملا تاقاطلا ثیح نم ةعبارلا ةبترملا يف نابایلا تلح

 لودـلا ةرادــــص اـیناـملأ تـلتحا .طاواـغیغ 49 ىوتــــسم ناـباـیلا يف ةـمكارتملا تاـقاـطلا زواـجتتل

 ةـحازإ نم اـھتنكم ،طاواـغیغ 1.7 تـغلب يتلاو ةـفاــــضملا ةدـیدـجلا تاـقاـطلا ثـیح نم ةـیبوروألا

 مث ،ایملاع ةـــسماخلا ةبترملا ىلإ ایناملأ دعـــصتو ،ةیبوروألا لودلا ةرادـــص نم ةدحتملا ةكلمملا

 ةكلمملاو ،اــسنرف مث ،طاواغیغ 1.3 تغلب ةفاــضم ةقاطب ةــسداــسلا ةبترملا يف ایلارتــسأ تءاج

 يف اـیلاـطیإ تءاـج اـمنیب ،ةدـح ىلع ةـلود لـكل طاواـغیغ 0.9 وحنب تردـق ةـفاــــضم ةـقاـطب ةدـحتملا

 تغلب ةفاــضم ةقاطب ةرــشاعلا ةبترملا يف اینابــسإ اریخأو ،طاواغیغ 0.4 ةقاطب ةعــساتلا ةبترملا

 ةیــسمــشلا ةقاطلا جاتنإ لاجم يف ةدئارلا رــشعلا لودلا ةمئاق )29-2( لكــشلا نیبی .طاواغیغ 0.1

 .2017 ماع يف ملاعلا ىوتسم ىلع ةیئوضورھكلا
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 )29-2( لكشلا

 ةیئوضورھكلا ةیسمشلا ةقاطلا جاتنإ لاجم يف ةدئارلا رشعلا لودلا ةمئاق

 2017 ماع يف ملاعلا ىوتسم ىلع

 

 

 

 

 

 

 

 
 IRENA RENEWABLE CAPACITY STATISTICS 2018 , :ردصملا

 مدقت رھظو ،طـسوألا قرـشلا ةقطنم قاوـسأ يفً اومن 2018 ماع علطمو ،2017 ماع دھـش

 ةعوفدم ةدیدج فادھأ حرط ىلإ ةفاـضإلاب ،ةفدھتـسملا فادھألا تزواجت لودلا ضعب يف يقیقح

  .ةقاطلا جیزم عیونت يف ةبغرلاو ،ةیسمشلا ةقاطلا جاتنإ تاینقت يف ةقحالتملا تاروطتلاب

 ةردقب ةیــسمــشلا ةقاطلا جاتنإل ةطحم ربكأ يناث ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود تلمكتــسا

 نیئجاللا تامیخم ىلإ ءابرھكلا لیـصوتل ملاعلا يف عورـشم ربكأ ندرألا تماقأو ،طاواغیم 200

 .2017 ماع ةیاھن يف ،طاواغیم 12.9 ةقاطب

 ةیدوعـــسلا ةیبرعلا ةكلمملا تنلعأ ثیح ،ةدیدج تاعورـــشم نع لودلا نم دیدعلا تنلعأ

 ةقاطلا نم ءابرھكلا نم طاواغیم 300 جاتنإل ةــــصقانم نع نالعإلاب ةیبرعلا ةكرــــشلا مایق نع

 ةـصقانم قالطإل ططخ نع 2018 ماع تایادب يف ةكلمملا تنلعأ امك ،ةیئوـضورھكلا ةیـسمـشلا

 .ةیئوضورھكلا ةیسمشلا ةقاطلا نم طاواغیغ 3.3 جاتنإل ةدیدج
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 دـعت يتلا اـیقیرفأ بونج لـثم ،ةـظوحلم تاروطت لودـلا ضعب تدـھــــش دـقف اـیقیرفأ يف اـمأ

 طاواـغیم 13 اـھنم ،" طاواـغیغ 1.8 تـغلب ةردـقب ةـیمكارتلا تاردـقلا ثـیح نم ةـقطنملا لود ىلعأ

 ةیمكارتلا اھتاردق لــصتل ،طاواغیم 50 رئازجلا ةلود تفاــضأ امنیب ،2017 ماع لالخ تفیــضأ

 .طاواغیغ 0.4 وحن ىلإ

 ةظفاحمب "نانبنب ةیرقب" ةیئوــضورھكلا ةیــسمــشلا ةقاطلا جاتنإ عورــشم رــصم تحتتفا

 يف عورـشملا يف لمعلا أدب ،طاواغیم 1465 دیلوت فدھتـسیو ،نادف 8434 ةحاـسم ىلع ،ناوـسأ

 .طاواغیم 50 ةعسب ،تاطحملا ىلوأ "ىتینیفنا" ةطحم لیغشت بقع ،2018 سرام

 ةیفوجلا ةرارحلا ةقاط .4.1.4

 ةـیرارحلا ةـقاـطلاو ،ءاـبرھكلا جاـتنإلً اـماـھً اردـــــصم ةـیفوجلا ةرارحلا ةـقاـط دراوم دـعت

 لالخ اھتفاـضإ مت يتلا ةیفوجلا ةرارحلا ةقاط رادقم غلب .دیربتلاو ،ةئفدتلا تایلمع يف ةمدختـسملا

 وحن ىلإ يملاـعلا ةـبكرملا ةـقاـطلا رادـقم لــــصی كـلذـبو ،طاواـغیغ 0.7 نم برقی اـم 2017 ماـع

 .طاواغیغ 12.8

 ةقاط نم ةدیدج تاردق تافاـضأ يتلا لودلا ةدایر يف ایكرتو ،ایـسینودنإ نم لك ترمتـسا

 نم % 75 وحن اـمھل ةـفاــــضملا ةدـیدـجلا تاردـقلا ةـبــــسن تـغلبو ،2017 لالخ ةـیفوجلا ةرارحلا

 كیـسكملاو ،سارودنھو ،ادنلـسیأو ،يلیـش نم لك تفاـضأ امك ،ةیملاعلا ةدیدجلا تافاـضإلا يلامجإ

 .ةدیدج ةیفاضإ تاردق رجملاو ،لاغتربلاو ،نابایلاو ،ةدحتملا تایالولاو

 ،ادـنلیزوینو ،اـیكرتو ،اـیــــسینودـنإو ،نیبلفلاو ،ةـیكیرمألا ةدـحتملا تاـیالولا نم لـك دـعت

 ةریبك ةیجاتنإ تاردق كلتمت يتلا لودلا ربكأ نم نابایلاو ،اینیكو ،ادنلــسیآو ،ایلاطیإو ،كیــسكملاو

 ةرارحلا ةقاط نم ةفاـــضملاو ةبكرملا تاقاطلا )30-2( لكـــشلا نیبی .ةیفوجلا ةرارحلا ةقاط نم

 .2017 ماع ةیاھنب ةدئارلا رشعلا لودلا يف ةیفوجلا
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 دـعت يتلا اـیقیرفأ بونج لـثم ،ةـظوحلم تاروطت لودـلا ضعب تدـھــــش دـقف اـیقیرفأ يف اـمأ

 طاواـغیم 13 اـھنم ،" طاواـغیغ 1.8 تـغلب ةردـقب ةـیمكارتلا تاردـقلا ثـیح نم ةـقطنملا لود ىلعأ

 ةیمكارتلا اھتاردق لــصتل ،طاواغیم 50 رئازجلا ةلود تفاــضأ امنیب ،2017 ماع لالخ تفیــضأ

 .طاواغیغ 0.4 وحن ىلإ

 ةظفاحمب "نانبنب ةیرقب" ةیئوــضورھكلا ةیــسمــشلا ةقاطلا جاتنإ عورــشم رــصم تحتتفا

 يف عورـشملا يف لمعلا أدب ،طاواغیم 1465 دیلوت فدھتـسیو ،نادف 8434 ةحاـسم ىلع ،ناوـسأ

 .طاواغیم 50 ةعسب ،تاطحملا ىلوأ "ىتینیفنا" ةطحم لیغشت بقع ،2018 سرام

 ةیفوجلا ةرارحلا ةقاط .4.1.4

 ةـیرارحلا ةـقاـطلاو ،ءاـبرھكلا جاـتنإلً اـماـھً اردـــــصم ةـیفوجلا ةرارحلا ةـقاـط دراوم دـعت

 لالخ اھتفاـضإ مت يتلا ةیفوجلا ةرارحلا ةقاط رادقم غلب .دیربتلاو ،ةئفدتلا تایلمع يف ةمدختـسملا

 وحن ىلإ يملاـعلا ةـبكرملا ةـقاـطلا رادـقم لــــصی كـلذـبو ،طاواـغیغ 0.7 نم برقی اـم 2017 ماـع

 .طاواغیغ 12.8

 ةقاط نم ةدیدج تاردق تافاـضأ يتلا لودلا ةدایر يف ایكرتو ،ایـسینودنإ نم لك ترمتـسا

 نم % 75 وحن اـمھل ةـفاــــضملا ةدـیدـجلا تاردـقلا ةـبــــسن تـغلبو ،2017 لالخ ةـیفوجلا ةرارحلا

 كیـسكملاو ،سارودنھو ،ادنلـسیأو ،يلیـش نم لك تفاـضأ امك ،ةیملاعلا ةدیدجلا تافاـضإلا يلامجإ

 .ةدیدج ةیفاضإ تاردق رجملاو ،لاغتربلاو ،نابایلاو ،ةدحتملا تایالولاو

 ،ادـنلیزوینو ،اـیكرتو ،اـیــــسینودـنإو ،نیبلفلاو ،ةـیكیرمألا ةدـحتملا تاـیالولا نم لـك دـعت

 ةریبك ةیجاتنإ تاردق كلتمت يتلا لودلا ربكأ نم نابایلاو ،اینیكو ،ادنلــسیآو ،ایلاطیإو ،كیــسكملاو

 ةرارحلا ةقاط نم ةفاـــضملاو ةبكرملا تاقاطلا )30-2( لكـــشلا نیبی .ةیفوجلا ةرارحلا ةقاط نم

 .2017 ماع ةیاھنب ةدئارلا رشعلا لودلا يف ةیفوجلا
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 )30-2( لكشلا

 ةیفوجلا ةرارحلا ةقاط نم ةفاضملاو ةبكرملا تاقاطلا

 .2017 ماع ةیاھنب ةدئارلا رشعلا لودلا يف
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 ةیویحلا ةلتكلا ةقاط .5.1.4

 ةیلوألا داوملا نم ةعـــساو ةعومجم نم )ةیویحلا ةقاطلا( ةیویحلا ةلتكلا ةقاط جاتنإ نكمی

 ،ةرارحلا جاتنإل ةفلتخملا تایلمعلاو ،ةروطتملا تاینقتلا نم ددع مادختـــساب يجولویب لـــصأ نم

 ،ةـیویحلا ةـلتكلا ةـقاـط جاـتنإل تاـینقتلا نم دـیدـعلا كاـنھ .)يویحلا دوقولا( لـقنلا دوقوو ،ءاـبرھكلاو

 .ةیمنتلاو ریوطتلا تحت لازیال وھ ام اھنمو ،ةیراجت تاقاطب جتنیو ،دكؤم وھ ام اھنم

 ماع يف اھتامادختـــساو ةیویحلا ةقاطلا جاتنإ معدل تاـــسایـــس ملاعلا لود نم دیدعلا تذفن

 "RenovaBio" ویبوفونیر ةردابم دوقت نأ عقوتملا نم لیزاربلا يف لاثملا لیبـس ىلعف ،2017

 زیزعتل ىربك ةرداـبم دـنھلا تـقلطأ اـمك .اـھمادـختــــساو ةـیویحلا ةـقاـطلا جاـتنإ يف ةریبك ةداـیز ىلإ

 تایقبتملا نم يویحلا دوقولا جاتنإ كلذ يف امب" يویحلا دوقولا مادختـساو يلحملا جاتنإلا ىوتـسم

 ةـیویحلا ةـقاـطلا رود لوح يبوروألا داـحتالا لود يفً اـعــــساو ًالدـج كاـنھ لـباـقملا يف ."ةـیعارزلا

 نم يویحلا دوقولا جاـتنإل دویق دوجو عم ،ةددـجتملا ةـقاـطلل يبوروألا داـحتالا لود ھـیجوت يف

 دوقولل ةیـــسایقلا رییاعملا لبقتـــسم لوح نیقیلا مدع ةلاح كلذ ىلإ فاـــضی .ةیئاذغلا لیـــصاحملا
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 ریبك لكـشب ةریغتملا ةیـسایـسلا تاخانملا يف تاریغتلا هذھ تمھاـس .ةدحتملا تایالولا يف يویحلا

 .ةیویحلا ةلتكلا ةقاط نم ةقاطلا جاتنإ قاوسأ يف

 ةـلتكلا ةـقاـط نم ةدـلوملا ءاـبرھكلا " ةـیویحلا ءاـبرھكلا ةـقاـط نم ةـبكرملا تاـقاـطلا تداز

 جاتنإلا غلبو ،طاواغیغ 122 وحن ىلإ لـــصتل ،2017و 2016 يماع نیب %7 ةبـــسنب "ةیویحلا

 ءابرھكلا نم يملاعلا جاتنإلا يلامجإ )31-2( لكـــشلا نیبی .ةنـــس/ةعاـــس طاواریت 555 يلاوح

 .)2017-2007( ةرتفلا لالخ قطانملا بسح ةیویحلا ةلتكلا ةقاط نم ةدلوملا

 )31-2( لكشلا

 ةیویحلا ءابرھكلا نم يملاعلا جاتنإلا يلامجإ

 )2017-2007( ةرتفلا لالخ قطانملا بسح 
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 نم لك دعت امك .ةیویحلا ءابرھكلل جتنم ربكأ اھرابتعاب ةدحتملا تایالولا نیـصلا تزواجت

 ءاـبرھكلا جاـتنإ يف ةدـئارلا لودـلا نم دـنھلاو ،ةدـحتملا ةـكلمملاو ،ناـباـیلاو ،اـیناـملأو ،لـیزاربلا

 .ةیویحلا

 ،ةـیویحلا ءاـبرھكلا جاـتنإ يف ملاـعلا ىوتــــسم ىلع ةدـئارلا قطاـنملا نم اـبوروأ ةـقطنم دـعت

 ةـقاـطلل جتنم ربكأ اـیناـملأ دـعتو ،2016 ماـع نع % 11 ةـبــــسنب ةـیجاـتنإلا ةردـقلا تـعفترا ثـیح

 .طاواغیغ 8 ىلإ لصیل 2017 ماع يف ٪ 4 ةبسنب اھب ةقاطلا جاتنإ داز ثیح ،ابوروأ يف ةیویحلا
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 لـصتل 2017 يف طاواغیم 241 وحنب ةیویحلا ءابرھكلل ةدحتملا ةكلمملا جاتنإ ةردق تداز

 ةـیویحلا ةـقاـطلا جاـتنإل ةـبكرملا تاـقاـطلا تداز اـمك .طاواـغیغ 6.0 يلاوح ىلإ ةـبكرملا ةـقاـطلا

 .2017 ماع لالخ دیوسلاو ،ادنلوبو ،ادنلریأو ،ادنلنف نم لك يف ةوقبً اضیأ

 ةقاطلل ةیجاتنإلا ةردقلا تداز ثیح ،ملاعلا يف ةیویحلا ةقاطلل جتنم ربكأ نیـصلا تحبـصأ

 تاقاطلا ةردق تغلب امنیب ،ةنـس /طاواریت 79.4 ىلإ لـصتل ،2017 ماع يف ٪ 23 ةبـسنب ةیویحلا

 فادـھأ ققحی اـم وھو ،طاواـغیغ 14.9 وحن ىلإ ةـیویحلا ةـقاـطلا ةـلتك نم ةـیلاـمجإلا ةـبكرملا

 .2020 لولحب طاواغیغ 23 غلبت ةبكرم ةقاط ىلإ لوصولا

 ءاـبرھكلا دـیلوتل ةـبكرملا ةردـقلا تداز ثـیح ،ةـیناـثلا ةـبترملا يف ةدـحتملا تاـیالولا تـلح

 دعتو .ةنــــس/ةعاــــس طاواریت 69 ىلإ جاتنإلا لــــصوو ،2017 ماع لالخ %2 ةبــــسنب ةیویحلا

 ةقاطلا جاتنإ يف ةدایزلا ةبــــسن تغلبو ،ةیبونجلا اكیرمأ يف ةیویحلا ءابرھكلل جتنم ربكأ لیزاربلا

 .طاواغیغ 14.6 ىلإ ةمكارتملا تاقاطلا يلامجإ لصیل  ٪ 5 يلاوح

 يف ةـصاخ ةیویحلا ءابرھكلا جاتنإ يف ةدایزلا ترمتـسا ،)نیـصلا نود( ایـسآ ةقطنم يف امأ

 غلبو ،طاواغیغ 3.6 ىلإ ةبكرملا ةیلامجإلا ةردقلا لـــصتل ،2016 ماع نع %16 ةبـــسنب نابایلا

 يف دـنھلا يف ةـبكرملا ةـیویحلا ةـیئاـبرھكلا ةـقاـطلا تداز اـمنیب .ةـعاــــس/ طاواریت 37 جاـتنإلا لدـعم

 32.5 ىلإ لـصیل %8 ةبـسنب جاتنإلا عفتراو ،طاواغیغ 9.5 ىلإ لـصتل ٪ 10 ةبـسنب 2017 ماع

 .ةنس/ةعاس طاواریت

 190 ةـبكرم ةـقاـطب ةـیویحلا ةـلتكلا ةـقاـط جاـتنإل ةدـئارلا ةـیبرعلا لودـلا نم نادوــــسلا دـعت

 ةقاطب ةثلاثلا ةبترملا يف ایروـس مث ،طاواغیم 38 وحن غلبت ةبكرم ةقاطب رطق ةلود اھیلت ،طاواغیم

 1 ةـقاـطب تاراـمألاً اریخأو ،طاواـغیم 2 ةـقاـطب ناـنبل مث ،طاواـغیم 4 ةـقاـطب ندرألاـف ،طاواـغیم 7

 .طاواغیم
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 ریبك لكـشب ةریغتملا ةیـسایـسلا تاخانملا يف تاریغتلا هذھ تمھاـس .ةدحتملا تایالولا يف يویحلا

 .ةیویحلا ةلتكلا ةقاط نم ةقاطلا جاتنإ قاوسأ يف

 ةـلتكلا ةـقاـط نم ةدـلوملا ءاـبرھكلا " ةـیویحلا ءاـبرھكلا ةـقاـط نم ةـبكرملا تاـقاـطلا تداز

 جاتنإلا غلبو ،طاواغیغ 122 وحن ىلإ لـــصتل ،2017و 2016 يماع نیب %7 ةبـــسنب "ةیویحلا

 ءابرھكلا نم يملاعلا جاتنإلا يلامجإ )31-2( لكـــشلا نیبی .ةنـــس/ةعاـــس طاواریت 555 يلاوح

 .)2017-2007( ةرتفلا لالخ قطانملا بسح ةیویحلا ةلتكلا ةقاط نم ةدلوملا

 )31-2( لكشلا

 ةیویحلا ءابرھكلا نم يملاعلا جاتنإلا يلامجإ

 )2017-2007( ةرتفلا لالخ قطانملا بسح 
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 نم لك دعت امك .ةیویحلا ءابرھكلل جتنم ربكأ اھرابتعاب ةدحتملا تایالولا نیـصلا تزواجت

 ءاـبرھكلا جاـتنإ يف ةدـئارلا لودـلا نم دـنھلاو ،ةدـحتملا ةـكلمملاو ،ناـباـیلاو ،اـیناـملأو ،لـیزاربلا

 .ةیویحلا

 ،ةـیویحلا ءاـبرھكلا جاـتنإ يف ملاـعلا ىوتــــسم ىلع ةدـئارلا قطاـنملا نم اـبوروأ ةـقطنم دـعت

 ةـقاـطلل جتنم ربكأ اـیناـملأ دـعتو ،2016 ماـع نع % 11 ةـبــــسنب ةـیجاـتنإلا ةردـقلا تـعفترا ثـیح

 .طاواغیغ 8 ىلإ لصیل 2017 ماع يف ٪ 4 ةبسنب اھب ةقاطلا جاتنإ داز ثیح ،ابوروأ يف ةیویحلا

)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم  

 
 

26 
 

 لـصتل 2017 يف طاواغیم 241 وحنب ةیویحلا ءابرھكلل ةدحتملا ةكلمملا جاتنإ ةردق تداز

 ةـیویحلا ةـقاـطلا جاـتنإل ةـبكرملا تاـقاـطلا تداز اـمك .طاواـغیغ 6.0 يلاوح ىلإ ةـبكرملا ةـقاـطلا

 .2017 ماع لالخ دیوسلاو ،ادنلوبو ،ادنلریأو ،ادنلنف نم لك يف ةوقبً اضیأ

 ةقاطلل ةیجاتنإلا ةردقلا تداز ثیح ،ملاعلا يف ةیویحلا ةقاطلل جتنم ربكأ نیـصلا تحبـصأ

 تاقاطلا ةردق تغلب امنیب ،ةنـس /طاواریت 79.4 ىلإ لـصتل ،2017 ماع يف ٪ 23 ةبـسنب ةیویحلا

 فادـھأ ققحی اـم وھو ،طاواـغیغ 14.9 وحن ىلإ ةـیویحلا ةـقاـطلا ةـلتك نم ةـیلاـمجإلا ةـبكرملا

 .2020 لولحب طاواغیغ 23 غلبت ةبكرم ةقاط ىلإ لوصولا

 ءاـبرھكلا دـیلوتل ةـبكرملا ةردـقلا تداز ثـیح ،ةـیناـثلا ةـبترملا يف ةدـحتملا تاـیالولا تـلح

 دعتو .ةنــــس/ةعاــــس طاواریت 69 ىلإ جاتنإلا لــــصوو ،2017 ماع لالخ %2 ةبــــسنب ةیویحلا

 ةقاطلا جاتنإ يف ةدایزلا ةبــــسن تغلبو ،ةیبونجلا اكیرمأ يف ةیویحلا ءابرھكلل جتنم ربكأ لیزاربلا

 .طاواغیغ 14.6 ىلإ ةمكارتملا تاقاطلا يلامجإ لصیل  ٪ 5 يلاوح

 يف ةـصاخ ةیویحلا ءابرھكلا جاتنإ يف ةدایزلا ترمتـسا ،)نیـصلا نود( ایـسآ ةقطنم يف امأ

 غلبو ،طاواغیغ 3.6 ىلإ ةبكرملا ةیلامجإلا ةردقلا لـــصتل ،2016 ماع نع %16 ةبـــسنب نابایلا

 يف دـنھلا يف ةـبكرملا ةـیویحلا ةـیئاـبرھكلا ةـقاـطلا تداز اـمنیب .ةـعاــــس/ طاواریت 37 جاـتنإلا لدـعم

 32.5 ىلإ لـصیل %8 ةبـسنب جاتنإلا عفتراو ،طاواغیغ 9.5 ىلإ لـصتل ٪ 10 ةبـسنب 2017 ماع

 .ةنس/ةعاس طاواریت

 190 ةـبكرم ةـقاـطب ةـیویحلا ةـلتكلا ةـقاـط جاـتنإل ةدـئارلا ةـیبرعلا لودـلا نم نادوــــسلا دـعت

 ةقاطب ةثلاثلا ةبترملا يف ایروـس مث ،طاواغیم 38 وحن غلبت ةبكرم ةقاطب رطق ةلود اھیلت ،طاواغیم

 1 ةـقاـطب تاراـمألاً اریخأو ،طاواـغیم 2 ةـقاـطب ناـنبل مث ،طاواـغیم 4 ةـقاـطب ندرألاـف ،طاواـغیم 7

 .طاواغیم
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  1                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو سماخلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 
  ثلاثلا لصفلا

 يف ةیبرعلاو ةیملاعلا تاروطتلا
  ةقحاللا ةیطفنلا تاعانصلا

 
  ریركتلا ةعانص ً:الوأ
 ةیملاعلا تاروطتلا  .1

 ھتبـسنو ،ي/ب فلأ 873  هردــــــقً ایفاـصً اعافترا ملاعلا يف ةیریركتلا ةقاطلا يلامجإ لجـس

 ،ي/ب نویلم 92.89 يلاوح 2018 ماع ةیاھن يف غلب ثیح ،2017 ماع يف هاوتسم نــــع 0.95%

 ملاعلا يف ةلماعلا طفنلا يفاصم ددع يلامجإ عفترا امك .2017 ماع ةیاھن ي/ب نویلم 92.02 لباقم

 روطت 1-3 لكــــشلا نیبی .2017 ماع يف ةافــــصم 634 لباقم  2018  ماع يف ةافــــصم 637 ىلإ

 .2018-2010 ةرتفلا لالخ ملاعلا يف يفاصملا ددعو ،ةیریركتلا ةقاطلا يلامجإ

 1-3 لكشلا

 2018-2010 ةرتفلا لالخ ملاعلا يف يفاصملا ددعو ةیریركتلا ةقاطلا يلامجإ روطت

 
 ریركتلا ةعانص تانایب ةدعاق ،كباوأ :ردصملا           

 

 

 :ةیلاتلا تاروطتلا ةجیتن 2018 ماع ملاعلا يف ةیریركتلا ةقاطلا يلامجإ يف ةدایزلا تءاج
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  ثلاثلا لصفلا

 يف ةیبرعلاو ةیملاعلا تاروطتلا
  ةقحاللا ةیطفنلا تاعانصلا

 
  ریركتلا ةعانص ً:الوأ
 ةیملاعلا تاروطتلا  .1

 ھتبـسنو ،ي/ب فلأ 873  هردــــــقً ایفاـصً اعافترا ملاعلا يف ةیریركتلا ةقاطلا يلامجإ لجـس

 ،ي/ب نویلم 92.89 يلاوح 2018 ماع ةیاھن يف غلب ثیح ،2017 ماع يف هاوتسم نــــع 0.95%

 ملاعلا يف ةلماعلا طفنلا يفاصم ددع يلامجإ عفترا امك .2017 ماع ةیاھن ي/ب نویلم 92.02 لباقم

 روطت 1-3 لكــــشلا نیبی .2017 ماع يف ةافــــصم 634 لباقم  2018  ماع يف ةافــــصم 637 ىلإ

 .2018-2010 ةرتفلا لالخ ملاعلا يف يفاصملا ددعو ،ةیریركتلا ةقاطلا يلامجإ

 1-3 لكشلا

 2018-2010 ةرتفلا لالخ ملاعلا يف يفاصملا ددعو ةیریركتلا ةقاطلا يلامجإ روطت

 
 ریركتلا ةعانص تانایب ةدعاق ،كباوأ :ردصملا           

 

 

 :ةیلاتلا تاروطتلا ةجیتن 2018 ماع ملاعلا يف ةیریركتلا ةقاطلا يلامجإ يف ةدایزلا تءاج
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 .ي/ب فلأ 200 اھتقاط ،مانتیف يف Nghi son "نوس يغن" ةافصم لیغشت •

 .ي/ب فلأ 214 ةیریركتلا اھتقاط ،ایكرت يف STAR "راتس" ةافصم لیغشت •

 .ي/ب فلأ 120 ةقاطب ،ناریإ يف تافثكتملا لصف عورشم نم ةیناثلا ةلحرملا لیغشت •

 .ي/ب فلأ 80 اھتقاط ،ادنك-اتربلأ يف  Sturgeon"نویغراتس" ةافصم لیغشت •

 ةافصمل ةیریركتلا ةقاطلا عفرو ،ي/ب فلأ 70 اھردق ةیریركت ةقاطب "يجیب" ةافصم لیغشت •

 .قارعلا ةیروھمج  يف ي/ب فلأ 280 ىلإ 210 نم "ةرصبلا"

 .ي/ب فلأ 197 ىلإ 116 نم نامع ةنطلس يف "راحص" ةافصمل ةیریركتلا ةقاطلا عفر •

  .ي/ب فلأ 180 ىلإ 74 نم ایسور يف  "يكسنیبیتنأ" ةافصمل ةیریركتلا ةقاطلا عفر •

 .ي/ب فلأ 440 ىلإ 400 نم ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف  "بروتاس"  ةافصم ةقاط عفر •

 .ي/ب فلأ 140 ىلإ 78 نم ناتسخازاك - Shymkent "تنكمیش" ةافصم ةقاط عفر •

 يف ي/ب فلأ 170 ةیریركتلا اھتقاط Pointe-a-Pierre "رییب يإ تنیوب" ةافصم قالغإ •

 .ةیبونجلا اكیرمأ-وغابوتو دادنیرت

 نیبی امك .2018 ماع ةیاھن يف ملاعلا قطانم يف ةیریركتلا تاقاطلا عزوت 2-3 لكشلا نیبی 

 .2017و 2016 يماع ةیاھن ملاعلا قطانم يف ةیریركتلا تاقاطلا يلامجإ نیب ةنراقم 1-3 لودجلا

 2-3 لكشلا
 )%(  2018 ماع ةیاھن يف ملاعلا قطانم يف ةیریركتلا تاقاطلا يلامجإ عزوت

 1-3 لودجلا

 ةیلامشلا اكیرمأ
23.41% 

 ایقیرفأ
3.90% 

 ةیقرشلا ابوروأ
 لودلا ثلونموكو

 ةلقتسملا
10.85% 

 ةیبونجلا اكیرمأ
 يبیراكلا ةقطنمو

7.23% 

 يداھلا طیحملا/ایسآ
29.56% 

 طسوألا قرشلا
9.81% 

 ةیبرغلا ابوروأ
15.25% 
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 قطانملا بسح ملاعلا يف ةیریركتلا ةقاطلا يلامجإ نیب ةنراقم
 2018و 2017 يماع ةیاھن

 )مویلا/لیمرب نویلم( 

 ریغتلا ةبسن
2017/2018 
)%( 

 2017 2018 قرفلا
  

   ةیلامشلا اكیرمأ   21.54 21.62 0.08 0.37
   ةیبرغلا ابوروأ   14.03 14.24 0.21 1.52
   يداھلا طیحملا/ایسآ   27.20 27.40 0.20 0.74
   ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ  9.98 10.15 0.17 1.70

   يبیراكلا ةقطنمو ةیبونجلا اكیرمأ   6.65 6.48 (0.17) (2.56)
   طسوألا قرشلا   9.03 9.41 0.38 4.21
   ایقیرفأ   3.59 3.59 0.00 0.00
   يلامجالا  92.02 92.89 0.873 0.95

 ً ابلاس ينعت نیسوق نیب ماقرألا :ةظحالم        

 ریركتلا ةعانص تانایب ةدعاق ،كباوأ :ردصملا        

 نـــم الـــك لمـــشت يتلاو ،زافـــحلا لـــماعلاـــب ةـــیلیوحتلا تاـــیلمعلا تاقاط يلامجإ عفترا

 تاــیلمعو ،Fluid Catalytic Cracking (FCC) عــئاملا زاــفحلا لماعلاب ریــسكتلا تاــیــلمع

 زاــفــحلا لماــعلاب بــــیذــھتلا تاــیلمعو ،Catalytic Hydrocracking يــنــیــجوردیھلا ریــسكتلا

Catalytic Reforming، ةرـــمزألا تاـــیلمعو Isomerisation ثـــیح ،2018 ماـــع ةیاـــھن 

 ،2017 ماع ةیاــــھن ي/ب نویلم 36.86 يلاوحب ةنراــــقم ،ي/ب نویلم 37.30 يلاوــــح لــــجس

 .%1.19 ھتبـسنو

 قــــــــطانم يف زافحلا لماعلاب ةیلیوحتلا تایلمعلا تاقاط يلامجإ عزوت 3-3 لكــــشلا نیبی

 ةـیلیوحتلا تاـیلمعلا تاـقاـط يلاـمجإ نیب ةـنراـقم 2-3 لودـجلا نیبی اـمك .2018 ماـع ةـیاـھن ،ملاـعلا

  .2018 و 2017 يماع يف ملاعلا قطانم يف زافحلا لماعلاب

 

 
 

 
 

 
 

 2-3 لودجلا
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 .ي/ب فلأ 200 اھتقاط ،مانتیف يف Nghi son "نوس يغن" ةافصم لیغشت •

 .ي/ب فلأ 214 ةیریركتلا اھتقاط ،ایكرت يف STAR "راتس" ةافصم لیغشت •

 .ي/ب فلأ 120 ةقاطب ،ناریإ يف تافثكتملا لصف عورشم نم ةیناثلا ةلحرملا لیغشت •

 .ي/ب فلأ 80 اھتقاط ،ادنك-اتربلأ يف  Sturgeon"نویغراتس" ةافصم لیغشت •

 ةافصمل ةیریركتلا ةقاطلا عفرو ،ي/ب فلأ 70 اھردق ةیریركت ةقاطب "يجیب" ةافصم لیغشت •

 .قارعلا ةیروھمج  يف ي/ب فلأ 280 ىلإ 210 نم "ةرصبلا"

 .ي/ب فلأ 197 ىلإ 116 نم نامع ةنطلس يف "راحص" ةافصمل ةیریركتلا ةقاطلا عفر •

  .ي/ب فلأ 180 ىلإ 74 نم ایسور يف  "يكسنیبیتنأ" ةافصمل ةیریركتلا ةقاطلا عفر •

 .ي/ب فلأ 440 ىلإ 400 نم ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف  "بروتاس"  ةافصم ةقاط عفر •

 .ي/ب فلأ 140 ىلإ 78 نم ناتسخازاك - Shymkent "تنكمیش" ةافصم ةقاط عفر •

 يف ي/ب فلأ 170 ةیریركتلا اھتقاط Pointe-a-Pierre "رییب يإ تنیوب" ةافصم قالغإ •

 .ةیبونجلا اكیرمأ-وغابوتو دادنیرت

 نیبی امك .2018 ماع ةیاھن يف ملاعلا قطانم يف ةیریركتلا تاقاطلا عزوت 2-3 لكشلا نیبی 

 .2017و 2016 يماع ةیاھن ملاعلا قطانم يف ةیریركتلا تاقاطلا يلامجإ نیب ةنراقم 1-3 لودجلا

 2-3 لكشلا
 )%(  2018 ماع ةیاھن يف ملاعلا قطانم يف ةیریركتلا تاقاطلا يلامجإ عزوت

 1-3 لودجلا

 ةیلامشلا اكیرمأ
23.41% 

 ایقیرفأ
3.90% 

 ةیقرشلا ابوروأ
 لودلا ثلونموكو

 ةلقتسملا
10.85% 

 ةیبونجلا اكیرمأ
 يبیراكلا ةقطنمو

7.23% 

 يداھلا طیحملا/ایسآ
29.56% 

 طسوألا قرشلا
9.81% 

 ةیبرغلا ابوروأ
15.25% 
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 .ي/ب فلأ 200 اھتقاط ،مانتیف يف Nghi son "نوس يغن" ةافصم لیغشت •

 .ي/ب فلأ 214 ةیریركتلا اھتقاط ،ایكرت يف STAR "راتس" ةافصم لیغشت •

 .ي/ب فلأ 120 ةقاطب ،ناریإ يف تافثكتملا لصف عورشم نم ةیناثلا ةلحرملا لیغشت •

 .ي/ب فلأ 80 اھتقاط ،ادنك-اتربلأ يف  Sturgeon"نویغراتس" ةافصم لیغشت •

 ةافصمل ةیریركتلا ةقاطلا عفرو ،ي/ب فلأ 70 اھردق ةیریركت ةقاطب "يجیب" ةافصم لیغشت •

 .قارعلا ةیروھمج  يف ي/ب فلأ 280 ىلإ 210 نم "ةرصبلا"

 .ي/ب فلأ 197 ىلإ 116 نم نامع ةنطلس يف "راحص" ةافصمل ةیریركتلا ةقاطلا عفر •

  .ي/ب فلأ 180 ىلإ 74 نم ایسور يف  "يكسنیبیتنأ" ةافصمل ةیریركتلا ةقاطلا عفر •

 .ي/ب فلأ 440 ىلإ 400 نم ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف  "بروتاس"  ةافصم ةقاط عفر •

 .ي/ب فلأ 140 ىلإ 78 نم ناتسخازاك - Shymkent "تنكمیش" ةافصم ةقاط عفر •

 يف ي/ب فلأ 170 ةیریركتلا اھتقاط Pointe-a-Pierre "رییب يإ تنیوب" ةافصم قالغإ •

 .ةیبونجلا اكیرمأ-وغابوتو دادنیرت

 نیبی امك .2018 ماع ةیاھن يف ملاعلا قطانم يف ةیریركتلا تاقاطلا عزوت 2-3 لكشلا نیبی 

 .2017و 2016 يماع ةیاھن ملاعلا قطانم يف ةیریركتلا تاقاطلا يلامجإ نیب ةنراقم 1-3 لودجلا

 2-3 لكشلا
 )%(  2018 ماع ةیاھن يف ملاعلا قطانم يف ةیریركتلا تاقاطلا يلامجإ عزوت

 1-3 لودجلا

 ةیلامشلا اكیرمأ
23.41% 

 ایقیرفأ
3.90% 

 ةیقرشلا ابوروأ
 لودلا ثلونموكو

 ةلقتسملا
10.85% 

 ةیبونجلا اكیرمأ
 يبیراكلا ةقطنمو

7.23% 

 يداھلا طیحملا/ایسآ
29.56% 

 طسوألا قرشلا
9.81% 

 ةیبرغلا ابوروأ
15.25% 

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم
  

  3                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو سماخلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 قطانملا بسح ملاعلا يف ةیریركتلا ةقاطلا يلامجإ نیب ةنراقم
 2018و 2017 يماع ةیاھن

 )مویلا/لیمرب نویلم( 

 ریغتلا ةبسن
2017/2018 
)%( 

 2017 2018 قرفلا
  

   ةیلامشلا اكیرمأ   21.54 21.62 0.08 0.37
   ةیبرغلا ابوروأ   14.03 14.24 0.21 1.52
   يداھلا طیحملا/ایسآ   27.20 27.40 0.20 0.74
   ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ  9.98 10.15 0.17 1.70

   يبیراكلا ةقطنمو ةیبونجلا اكیرمأ   6.65 6.48 (0.17) (2.56)
   طسوألا قرشلا   9.03 9.41 0.38 4.21
   ایقیرفأ   3.59 3.59 0.00 0.00
   يلامجالا  92.02 92.89 0.873 0.95

 ً ابلاس ينعت نیسوق نیب ماقرألا :ةظحالم        

 ریركتلا ةعانص تانایب ةدعاق ،كباوأ :ردصملا        

 نـــم الـــك لمـــشت يتلاو ،زافـــحلا لـــماعلاـــب ةـــیلیوحتلا تاـــیلمعلا تاقاط يلامجإ عفترا

 تاــیلمعو ،Fluid Catalytic Cracking (FCC) عــئاملا زاــفحلا لماعلاب ریــسكتلا تاــیــلمع

 زاــفــحلا لماــعلاب بــــیذــھتلا تاــیلمعو ،Catalytic Hydrocracking يــنــیــجوردیھلا ریــسكتلا

Catalytic Reforming، ةرـــمزألا تاـــیلمعو Isomerisation ثـــیح ،2018 ماـــع ةیاـــھن 

 ،2017 ماع ةیاــــھن ي/ب نویلم 36.86 يلاوحب ةنراــــقم ،ي/ب نویلم 37.30 يلاوــــح لــــجس

 .%1.19 ھتبـسنو

 قــــــــطانم يف زافحلا لماعلاب ةیلیوحتلا تایلمعلا تاقاط يلامجإ عزوت 3-3 لكــــشلا نیبی

 ةـیلیوحتلا تاـیلمعلا تاـقاـط يلاـمجإ نیب ةـنراـقم 2-3 لودـجلا نیبی اـمك .2018 ماـع ةـیاـھن ،ملاـعلا

  .2018 و 2017 يماع يف ملاعلا قطانم يف زافحلا لماعلاب

 

 
 

 
 

 
 

 2-3 لودجلا

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم
  

  2                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو سماخلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 .ي/ب فلأ 200 اھتقاط ،مانتیف يف Nghi son "نوس يغن" ةافصم لیغشت •

 .ي/ب فلأ 214 ةیریركتلا اھتقاط ،ایكرت يف STAR "راتس" ةافصم لیغشت •

 .ي/ب فلأ 120 ةقاطب ،ناریإ يف تافثكتملا لصف عورشم نم ةیناثلا ةلحرملا لیغشت •

 .ي/ب فلأ 80 اھتقاط ،ادنك-اتربلأ يف  Sturgeon"نویغراتس" ةافصم لیغشت •

 ةافصمل ةیریركتلا ةقاطلا عفرو ،ي/ب فلأ 70 اھردق ةیریركت ةقاطب "يجیب" ةافصم لیغشت •

 .قارعلا ةیروھمج  يف ي/ب فلأ 280 ىلإ 210 نم "ةرصبلا"

 .ي/ب فلأ 197 ىلإ 116 نم نامع ةنطلس يف "راحص" ةافصمل ةیریركتلا ةقاطلا عفر •

  .ي/ب فلأ 180 ىلإ 74 نم ایسور يف  "يكسنیبیتنأ" ةافصمل ةیریركتلا ةقاطلا عفر •

 .ي/ب فلأ 440 ىلإ 400 نم ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا يف  "بروتاس"  ةافصم ةقاط عفر •

 .ي/ب فلأ 140 ىلإ 78 نم ناتسخازاك - Shymkent "تنكمیش" ةافصم ةقاط عفر •

 يف ي/ب فلأ 170 ةیریركتلا اھتقاط Pointe-a-Pierre "رییب يإ تنیوب" ةافصم قالغإ •

 .ةیبونجلا اكیرمأ-وغابوتو دادنیرت

 نیبی امك .2018 ماع ةیاھن يف ملاعلا قطانم يف ةیریركتلا تاقاطلا عزوت 2-3 لكشلا نیبی 

 .2017و 2016 يماع ةیاھن ملاعلا قطانم يف ةیریركتلا تاقاطلا يلامجإ نیب ةنراقم 1-3 لودجلا

 2-3 لكشلا
 )%(  2018 ماع ةیاھن يف ملاعلا قطانم يف ةیریركتلا تاقاطلا يلامجإ عزوت

 1-3 لودجلا

 ةیلامشلا اكیرمأ
23.41% 

 ایقیرفأ
3.90% 

 ةیقرشلا ابوروأ
 لودلا ثلونموكو

 ةلقتسملا
10.85% 

 ةیبونجلا اكیرمأ
 يبیراكلا ةقطنمو

7.23% 

 يداھلا طیحملا/ایسآ
29.56% 

 طسوألا قرشلا
9.81% 

 ةیبرغلا ابوروأ
15.25% 
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	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم
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 ةعزوم ملاعلا يف *زافحلا لماعلاب ةیلیوحتلا تایلمعلا تاقاط يلامجإ نیب ةنراقم
  2017و 2016 يماع ةیاھن ،قطانملا بسح 

 )مویلا/لیمرب نویلم(

  ریغتلا ةبسن
2017/2018 
)%( 

 2017 2018 قرفلا

 

   ةیلامشلا اكیرمأ  13.85 13.85 0.00 0.00
   ةیبرغلا ابوروأ  5.86 5.97 0.11 1.81
   يداھلا طیحملا/ایسآ  8.66 8.82 0.15 1.79
   ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ  2.98 3.07 0.09 2.89
   يبیراكلا ةقطنمو ةیبونجلا اكیرمأ  1.80 1.80 0.00 0.00
   طسوألا قرشلا  2.87 2.95 0.08 2.72
   ایقیرفأ  0.84 0.85 0.01 1.62
 يلامجالا 36.86 37.30 0.44 1.19

 ةرمزألاو زافحلا لماعلاب بیذھتلاو ،ينیجوردیھلا ریسكتلاو ،عئاملا زافحلا لماعلاب ریسكتلا تایلمع لمشت * 

 ریركتلا ةعانص تانایب ةدعاق ،كباوأ :ردصملا

 3-3 لكشلا
 )%( 2018 ماع ةیاھن ملاعلا قطانم يف زافحلا لماعلاب ةیلیوحتلا تایلمعلا تاقاط يلامجإ عزوت 

 

 رادـقمب 2018 ماـعلا لالخ عئاـملا زاـفحلا لـماـعلاـب ریــــسكتلا تاـیلمع تاـقاـط يلاـمجإ عفترا

 15.63 ىلإ 2017 ماـع ي/ب نویلم 15.51 نم عفترا ثـیح ،%0.77 ةـبــــسنو ي/ب فلأ 120

 ریــــسكتلا تاـیلمع تاـقاـط يلاـمجإ نیب ةـنراـقم 3-3 لودـجلا نیبی .2018 ماـع ةـیاـھن ي/ب نویلم

 ةـنراـقم 4-3 لـكــــشلا نیبی اـمك .2018و 2017 يماـع ةـیاـھن ملاـعلا قطاـنم يف عئاـملا زاـفحلا لـماـعلاـب

 ةیلامشلا اكیرمأ
37.12% 

 ایقیرفأ
2.28% 

 ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ
8.23% 

 ةیبونجلا اكیرمأ
 يبیراكلا ةقطنمو

4.82% 

 طیحملا/ایسآ
 يداھلا

23.64% 

 طسوألا قرشلا
7.90% 

 ةیبرغلا ابوروأ
16.00% 

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم
  

  5                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو سماخلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 2017 يماـع ةـیاـھن ملاـعلا قطاـنم ىلع عئاـملا زاـفحلا لـماـعلاـب ریــــسكتلا تاـقاـط يلاـمجإ عزوت نیب

 .2018و

 3-3 لودجلا
  ملاعلا قطانم بسح ةعزوم عئاملا زافحلا لماعلاب ریسكتلا تایلمع تاقاط يلامجإ نیب ةنراقم

  2018و 2017 يماع ةیاھن
 )مویلا/لیمرب نویلم(

 ریغتلا ةبسن
2017/2018 
)%( 

 2017 2018 قرفلا

 

 ةیلامشلا اكیرمأ 6.53 6.53 0.00 0.00
 ةیبرغلا ابوروأ 2.12 2.12 0.00 0.00
 يداھلا طیحملا/ایسآ 3.69 3.77 0.08 2.17
 ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ 0.88 0.92 0.04 4.55
 ةیبونجلا اكیرمأ 1.31 1.31 0.00 0.00
 طسوألا قرشلا 0.75 0.75 0.00 0.00
 ایقیرفأ 0.23 0.23 0.00 0.00
 يلامجالا 15.51 15.63 0.12 0.77

 ریركتلا ةعانص تانایب ةدعاق ،كباوأ :ردصملا                     

 4-3 لكشلا
  ملاعلا قطانم ىلع عئاملا زافحلا لماعلاب ریسكتلا تایلمع تاقاط يلامجإ عزوت نیب ةنراقم

 2018و 2017 يماع ةیاھن
)%( 

 
 ي/ب فلأ 130 هردقً اعاـفترا ينیجوردـیھلا ریــــسكتلا تاـیلمع تاقاط يلاـمجإ لـجــــس اـمك

 ماـع يف ي/ب نویلم 7.31 ىلإ 2017 ماـع ي/ب نویلم 7.18 نم عفترا ثـیح ،%1.84 ھـتبــــسنو

 قطاـنم يف ينیجوردـیھلا ریــــسكتلا تاـیلمع تاـقاـط يلاـمجإ نیب ةـنراـقم 4-3 لودـجلا نیبی .2018

42.1% 41.8%
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ایقیرفأ  

طسوألا قرشلا  

ةیبونجلا اكیرمأ  

 ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ
ةلقتسملا لودلا  

يداھلا طیحملا/ایسآ  

ةیبرغلا ابوروأ  

ةیلامشلا اكیرمأ  

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم
  

  3                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو سماخلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 قطانملا بسح ملاعلا يف ةیریركتلا ةقاطلا يلامجإ نیب ةنراقم
 2018و 2017 يماع ةیاھن

 )مویلا/لیمرب نویلم( 

 ریغتلا ةبسن
2017/2018 
)%( 

 2017 2018 قرفلا
  

   ةیلامشلا اكیرمأ   21.54 21.62 0.08 0.37
   ةیبرغلا ابوروأ   14.03 14.24 0.21 1.52
   يداھلا طیحملا/ایسآ   27.20 27.40 0.20 0.74
   ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ  9.98 10.15 0.17 1.70

   يبیراكلا ةقطنمو ةیبونجلا اكیرمأ   6.65 6.48 (0.17) (2.56)
   طسوألا قرشلا   9.03 9.41 0.38 4.21
   ایقیرفأ   3.59 3.59 0.00 0.00
   يلامجالا  92.02 92.89 0.873 0.95

 ً ابلاس ينعت نیسوق نیب ماقرألا :ةظحالم        

 ریركتلا ةعانص تانایب ةدعاق ،كباوأ :ردصملا        

 نـــم الـــك لمـــشت يتلاو ،زافـــحلا لـــماعلاـــب ةـــیلیوحتلا تاـــیلمعلا تاقاط يلامجإ عفترا

 تاــیلمعو ،Fluid Catalytic Cracking (FCC) عــئاملا زاــفحلا لماعلاب ریــسكتلا تاــیــلمع

 زاــفــحلا لماــعلاب بــــیذــھتلا تاــیلمعو ،Catalytic Hydrocracking يــنــیــجوردیھلا ریــسكتلا

Catalytic Reforming، ةرـــمزألا تاـــیلمعو Isomerisation ثـــیح ،2018 ماـــع ةیاـــھن 

 ،2017 ماع ةیاــــھن ي/ب نویلم 36.86 يلاوحب ةنراــــقم ،ي/ب نویلم 37.30 يلاوــــح لــــجس

 .%1.19 ھتبـسنو

 قــــــــطانم يف زافحلا لماعلاب ةیلیوحتلا تایلمعلا تاقاط يلامجإ عزوت 3-3 لكــــشلا نیبی

 ةـیلیوحتلا تاـیلمعلا تاـقاـط يلاـمجإ نیب ةـنراـقم 2-3 لودـجلا نیبی اـمك .2018 ماـع ةـیاـھن ،ملاـعلا

  .2018 و 2017 يماع يف ملاعلا قطانم يف زافحلا لماعلاب

 

 
 

 
 

 
 

 2-3 لودجلا



الفصل الثالث

185

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم
  

  5                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو سماخلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 2017 يماـع ةـیاـھن ملاـعلا قطاـنم ىلع عئاـملا زاـفحلا لـماـعلاـب ریــــسكتلا تاـقاـط يلاـمجإ عزوت نیب

 .2018و

 3-3 لودجلا
  ملاعلا قطانم بسح ةعزوم عئاملا زافحلا لماعلاب ریسكتلا تایلمع تاقاط يلامجإ نیب ةنراقم

  2018و 2017 يماع ةیاھن
 )مویلا/لیمرب نویلم(

 ریغتلا ةبسن
2017/2018 
)%( 

 2017 2018 قرفلا

 

 ةیلامشلا اكیرمأ 6.53 6.53 0.00 0.00
 ةیبرغلا ابوروأ 2.12 2.12 0.00 0.00
 يداھلا طیحملا/ایسآ 3.69 3.77 0.08 2.17
 ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ 0.88 0.92 0.04 4.55
 ةیبونجلا اكیرمأ 1.31 1.31 0.00 0.00
 طسوألا قرشلا 0.75 0.75 0.00 0.00
 ایقیرفأ 0.23 0.23 0.00 0.00
 يلامجالا 15.51 15.63 0.12 0.77

 ریركتلا ةعانص تانایب ةدعاق ،كباوأ :ردصملا                     

 4-3 لكشلا
  ملاعلا قطانم ىلع عئاملا زافحلا لماعلاب ریسكتلا تایلمع تاقاط يلامجإ عزوت نیب ةنراقم

 2018و 2017 يماع ةیاھن
)%( 

 
 ي/ب فلأ 130 هردقً اعاـفترا ينیجوردـیھلا ریــــسكتلا تاـیلمع تاقاط يلاـمجإ لـجــــس اـمك

 ماـع يف ي/ب نویلم 7.31 ىلإ 2017 ماـع ي/ب نویلم 7.18 نم عفترا ثـیح ،%1.84 ھـتبــــسنو

 قطاـنم يف ينیجوردـیھلا ریــــسكتلا تاـیلمع تاـقاـط يلاـمجإ نیب ةـنراـقم 4-3 لودـجلا نیبی .2018
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  3                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو سماخلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 قطانملا بسح ملاعلا يف ةیریركتلا ةقاطلا يلامجإ نیب ةنراقم
 2018و 2017 يماع ةیاھن

 )مویلا/لیمرب نویلم( 

 ریغتلا ةبسن
2017/2018 
)%( 

 2017 2018 قرفلا
  

   ةیلامشلا اكیرمأ   21.54 21.62 0.08 0.37
   ةیبرغلا ابوروأ   14.03 14.24 0.21 1.52
   يداھلا طیحملا/ایسآ   27.20 27.40 0.20 0.74
   ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ  9.98 10.15 0.17 1.70

   يبیراكلا ةقطنمو ةیبونجلا اكیرمأ   6.65 6.48 (0.17) (2.56)
   طسوألا قرشلا   9.03 9.41 0.38 4.21
   ایقیرفأ   3.59 3.59 0.00 0.00
   يلامجالا  92.02 92.89 0.873 0.95

 ً ابلاس ينعت نیسوق نیب ماقرألا :ةظحالم        

 ریركتلا ةعانص تانایب ةدعاق ،كباوأ :ردصملا        

 نـــم الـــك لمـــشت يتلاو ،زافـــحلا لـــماعلاـــب ةـــیلیوحتلا تاـــیلمعلا تاقاط يلامجإ عفترا

 تاــیلمعو ،Fluid Catalytic Cracking (FCC) عــئاملا زاــفحلا لماعلاب ریــسكتلا تاــیــلمع

 زاــفــحلا لماــعلاب بــــیذــھتلا تاــیلمعو ،Catalytic Hydrocracking يــنــیــجوردیھلا ریــسكتلا

Catalytic Reforming، ةرـــمزألا تاـــیلمعو Isomerisation ثـــیح ،2018 ماـــع ةیاـــھن 

 ،2017 ماع ةیاــــھن ي/ب نویلم 36.86 يلاوحب ةنراــــقم ،ي/ب نویلم 37.30 يلاوــــح لــــجس

 .%1.19 ھتبـسنو

 قــــــــطانم يف زافحلا لماعلاب ةیلیوحتلا تایلمعلا تاقاط يلامجإ عزوت 3-3 لكــــشلا نیبی

 ةـیلیوحتلا تاـیلمعلا تاـقاـط يلاـمجإ نیب ةـنراـقم 2-3 لودـجلا نیبی اـمك .2018 ماـع ةـیاـھن ،ملاـعلا

  .2018 و 2017 يماع يف ملاعلا قطانم يف زافحلا لماعلاب

 

 
 

 
 

 
 

 2-3 لودجلا
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  6                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو سماخلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 تایلمع تاقاط يلامجإ عزوت نیب ةنراقم 5-3 لكـــشلا نیبی امك .2018و 2017 يماع ةیاھن ملاعلا

 .2018و 2017 يماع ةیاھن ملاعلا قطانم ىلع ينیجوردیھلا ریسكتلا
 4-3 لودجلا

  ملاعلا قطانم بسح ةعزوم ينیجوردیھلا ریسكتلا تایلمع تاقاط يلامجإ نیب ةنراقم
  2018و 2017 يماع ةیاھن

 )مویلا/لیمرب نویلم(
 ریغتلا ةبسن

2017/2018 
)%( 

  2017 2018 قرفلا

   ةیلامشلا اكیرمأ  2.45 2.45 0.00 0.00
   ةیبرغلا ابوروأ  1.27 1.34 0.07 5.20
   يداھلا طیحملا/ایسآ  1.71 1.71 0.00 0.00
   ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ  0.54 0.54 0.00 0.00
   ةیبونجلا اكیرمأ  0.14 0.14 0.00 0.00
   طسوألا قرشلا  0.97 1.04 0.07 6.80
   ایقیرفأ  0.10 0.10 0.00 0.00
   يلامجالا  7.18 7.31 0.13 1.84

 ریركتلا ةعانص تانایب ةدعاق ،كباوأ :ردصملا         

 5-3 لكشلا

  ملاعلا قطانم ىلع ينیجوردیھلا ریسكتلا تایلمع تاقاط يلامجإ عزوت نیب ةنراقم
 )%( 2018و 2017 يماع ةیاھن

 

 

 2018 ماـع يف عفترا دـقف ةرمزألاو زاـفحلا لـماـعلاـب بـیذـھتلا تاـیلمع تاـقاـط يلاـمجإ اـمأ

 2017 ماع ةیاھن يف ي/ب نویلم 14.17 نم عفترا ثیح ،%1.32 ةبسنو ،ي/ب فلأ 190 رادقمب
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  7                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو سماخلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 تاـیلمع تاـقاـط يلاـمجإ نیب ةـنراـقم 5-3 لودـجلا نیبی .2018 ماـع ةـیاـھن ي/ب نویلم 14.36 ىلإ

 اـمك .2018و 2017 يماـع ةـیاـھن ملاـعلا قطاـنم بــــسح ةـعزوم ةرمزألاو زاـفحلا لـماـعلاـب بـیذـھتلا

 ىلع ةرمزألاو زافحلا لماعلاب بیذھتلا تایلمع تاقاط يلامجإ عزوت نیب ةنراقم 6-3 لكــــشلا نیبی

 .2018 و 2017 يماع ةیاھن ملاعلا قطانم

 5-3 لودجلا
 ملاعلا قطانم بسح ةعزوم ةرمزألاو زافحلا لماعلاب بیذھتلا تایلمع تاقاط يلامجا نیب ةنراقم

 2018 و 2017 يماع ةیاھن
 )مویلا/لیمرب نویلم( 

 
 ریغتلا ةبسن

2017/2018 
)%( 

  2017 2018 قرفلا

   ةیلامشلا اكیرمأ  4.87 4.87 0.00 0.00
   ةیبرغلا ابوروأ  2.47 2.51 0.04 1.62
   يداھلا طیحملا/ایسآ  3.26 3.34 0.08 2.30
   ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ  1.56 1.61 0.05 2.95
   ةیبونجلا اكیرمأ  0.35 0.35 0.00 0.00
   طسوألا قرشلا  1.15 1.16 0.01 1.04
   ایقیرفأ  0.51 0.52 0.01 2.67
   يلامجالا  14.17 14.36 0.19 1.32

  ریركتلا ةعانص تانایب ةدعاق -كباوأ :ردصملا           

 6-3 لكشلا
 ملاعلا قطانم ىلع ةرمزألاو زافحلا لماعلاب بیذھتلا تایلمع تاقاط يلامجإ عزوت نیب ةنراقم

 )%( 2018 و 2017 يماع ةیاھن

 

34.4% 33.9%

17.4% 17.5%

23.0% 23.2%

11.0% 11.2%
2.5% 2.4%
8.1% 8.1%
3.6% 3.6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018

 ایقیرفأ

 طسوألا قرشلا

 ةیبونجلا اكیرمأ

 ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ
ةلقتسملا لودلا  

 يداھلا طیحملا/ایسآ

 ةیبرغلا ابوروأ

 ةیلامشلا اكیرمأ



الفصل الثالث

187

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم
  

  7                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو سماخلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 تاـیلمع تاـقاـط يلاـمجإ نیب ةـنراـقم 5-3 لودـجلا نیبی .2018 ماـع ةـیاـھن ي/ب نویلم 14.36 ىلإ

 اـمك .2018و 2017 يماـع ةـیاـھن ملاـعلا قطاـنم بــــسح ةـعزوم ةرمزألاو زاـفحلا لـماـعلاـب بـیذـھتلا

 ىلع ةرمزألاو زافحلا لماعلاب بیذھتلا تایلمع تاقاط يلامجإ عزوت نیب ةنراقم 6-3 لكــــشلا نیبی

 .2018 و 2017 يماع ةیاھن ملاعلا قطانم

 5-3 لودجلا
 ملاعلا قطانم بسح ةعزوم ةرمزألاو زافحلا لماعلاب بیذھتلا تایلمع تاقاط يلامجا نیب ةنراقم

 2018 و 2017 يماع ةیاھن
 )مویلا/لیمرب نویلم( 

 
 ریغتلا ةبسن

2017/2018 
)%( 

  2017 2018 قرفلا

   ةیلامشلا اكیرمأ  4.87 4.87 0.00 0.00
   ةیبرغلا ابوروأ  2.47 2.51 0.04 1.62
   يداھلا طیحملا/ایسآ  3.26 3.34 0.08 2.30
   ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ  1.56 1.61 0.05 2.95
   ةیبونجلا اكیرمأ  0.35 0.35 0.00 0.00
   طسوألا قرشلا  1.15 1.16 0.01 1.04
   ایقیرفأ  0.51 0.52 0.01 2.67
   يلامجالا  14.17 14.36 0.19 1.32

  ریركتلا ةعانص تانایب ةدعاق -كباوأ :ردصملا           

 6-3 لكشلا
 ملاعلا قطانم ىلع ةرمزألاو زافحلا لماعلاب بیذھتلا تایلمع تاقاط يلامجإ عزوت نیب ةنراقم

 )%( 2018 و 2017 يماع ةیاھن
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  8                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو سماخلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 هردــقً اعافترا لــجس دــقف ،ةجوزللا رسكو مــــیحفتلا تاــیلمع تاقاط يلامجإ صــخی اــمیفو

 لباقم ي/ب نویلم 9.17 ىلإ 2018 ماع ةیاھن لـصو ثیح ، %2.31 ھـــــتبـسنو ،ي/ب فلأ 210

 میحفتلا تایلمع تاقاط يلامجإ نیب ةنراقم 6-3 لودـجلا نیبی .2017 ماع ةیاـھن ي/ب نویلم 8.96

 ةنراقم 7-3 لـــــكشلا لكشلا نیبیو .2018 و 2017 يماع ةیاھن ،ملاعلا قطانم يف ةجوزللا رسكو

  .2018و 2017 يماع ةیاھن ةجوزللا رسكو میحفتلا تایلمع تاقاط يلامجإ عزوت نیب

 6-3 لودجلا
 قطانملا بسح ةعزوم ملاعلا يف ةجوزللا رسكو میحفتلا تایلمع تاقاط يلامجإ نیب ةنراقم

  2018و 2017 يماع ةیاھن يف 

 )مویلا/لیمرب نویلم( 

 ریغتلا ةبسن
2017/2018 
)%( 

  2017 2018 قرفلا

 ةیلامشلا اكیرمأ 3.01 3.01 0.00 0.00
 ةیبرغلا ابوروأ 1.55 1.70 0.15 9.68
 يداھلا طیحملا/ایسآ 1.89 1.89 0.00 0.00
 ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ 0.86 0.88 0.02 1.74
 ةیبونجلا اكیرمأ 0.69 0.69 0.00 0.00
 طسوألا قرشلا 0.83 0.87 0.04 5.06
 ایقیرفأ 0.13 0.13 0.00 0.00
 يلامجالا 8.96 9.17 0.21 2.31

 ریركتلا ةعانص تانایب ةدعاق ،كباوأ :ردصملا               

 7-3 لكشلا
  ملاعلا قطانم ىلع ةجوزللا رسكو میحفتلا تایلمع تاقاط يلامجإ عزوت نیب ةنراقم

 )%( 2018 و 2017 يماع ةیاھن
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  9                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو سماخلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 ي/ب فلأ 460 رادقمبً اعافترا ةینیجوردیھلا ةجلاعملا تایلمع تاقاـــــط يلامجإ لجس امك

 يف ي/ب نویلم 48.49 ىلإ 2017 ماع يف ي/ب نویلم 48.03 نم عفترا ثیح ،%0.96 ةبـــسنو

 ةـعزوم ةـینیجوردـیھلا ةـجلاـعملا تاـیلمع تاـقاـط يلاـمجإ نیب ةـنراـقم 7-3 لودـجلا نیبی .2018 ماـع

 يلامجإ عزوت نیب ةنراقم 8-3 لكــشلا نیبی امك .2018 و ،2017 يماع ةیاھن ملاعلا قطانم بــسح

 .2018و 2017 يماع ةیاھن ملاعلا قطانم ىلع ةینیجوردیھلا ةجلاعملا تایلمع تاقاط

  7-3 لودجلا
   ملاعلا قطانم بسح ةعزوم ةینیجوردیھلا ةجلاعملا تایلمع تاقاط يلامجإ نیب ةنراقم

 2018 و 2017 يماع ةیاھن يف
 )مویلا/لیمرب نویلم( 

 ریغتلا ةبسن
2017/2018 
)%( 

  2017 2018 قرفلا

   ةیلامشلا اكیرمأ  15.77 15.77 0.00 0.00
   ةیبرغلا ابوروأ  9.69 9.86 0.17 1.80
   يداھلا طیحملا/ایسآ  12.51 12.78 0.27 2.12
   ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ  4.29 4.31 0.02 0.56
   ةیبونجلا اكیرمأ  1.55 1.55 0.00 0.00
   طسوألا قرشلا  3.27 3.27 0.00 0.00
   ایقیرفأ  0.95 0.95 0.00 0.00
   يلامجإلا  48.03 48.49 0.46 0.96

 ریركتلا ةعانص تانایب ةدعاق ،كباوأ :ردصملا          

 8-3 لكشلا
  ملاعلا قطانم ىلع ةینیجوردیھلا ةجلاعملا تایلمع تاقاط يلامجإ عزوت نیب ةنراقم

 )%( 2018 و 2017 يماع ةیاھن
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  9                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو سماخلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 ي/ب فلأ 460 رادقمبً اعافترا ةینیجوردیھلا ةجلاعملا تایلمع تاقاـــــط يلامجإ لجس امك

 يف ي/ب نویلم 48.49 ىلإ 2017 ماع يف ي/ب نویلم 48.03 نم عفترا ثیح ،%0.96 ةبـــسنو

 ةـعزوم ةـینیجوردـیھلا ةـجلاـعملا تاـیلمع تاـقاـط يلاـمجإ نیب ةـنراـقم 7-3 لودـجلا نیبی .2018 ماـع

 يلامجإ عزوت نیب ةنراقم 8-3 لكــشلا نیبی امك .2018 و ،2017 يماع ةیاھن ملاعلا قطانم بــسح

 .2018و 2017 يماع ةیاھن ملاعلا قطانم ىلع ةینیجوردیھلا ةجلاعملا تایلمع تاقاط

  7-3 لودجلا
   ملاعلا قطانم بسح ةعزوم ةینیجوردیھلا ةجلاعملا تایلمع تاقاط يلامجإ نیب ةنراقم

 2018 و 2017 يماع ةیاھن يف
 )مویلا/لیمرب نویلم( 

 ریغتلا ةبسن
2017/2018 
)%( 

  2017 2018 قرفلا

   ةیلامشلا اكیرمأ  15.77 15.77 0.00 0.00
   ةیبرغلا ابوروأ  9.69 9.86 0.17 1.80
   يداھلا طیحملا/ایسآ  12.51 12.78 0.27 2.12
   ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ  4.29 4.31 0.02 0.56
   ةیبونجلا اكیرمأ  1.55 1.55 0.00 0.00
   طسوألا قرشلا  3.27 3.27 0.00 0.00
   ایقیرفأ  0.95 0.95 0.00 0.00
   يلامجإلا  48.03 48.49 0.46 0.96

 ریركتلا ةعانص تانایب ةدعاق ،كباوأ :ردصملا          

 8-3 لكشلا
  ملاعلا قطانم ىلع ةینیجوردیھلا ةجلاعملا تایلمع تاقاط يلامجإ عزوت نیب ةنراقم

 )%( 2018 و 2017 يماع ةیاھن
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  10                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو سماخلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 عیراـشم ذیفنت وحن ملاعلا قطانم مظعم ھجوت 2018 ماع لالخ  طفنلا ریركت ةعانـص تدھـش

 يتلاو ،ةمئاقلا طفنلا يفاـــصم يف ریركتلا تایلمع نیب لماكتلا میظعتو ،يلیغـــشتلا ءادألا  نیـــسحت

 يف ددـشتلا يمانت ،امھ نییـساـسأ نیلماع ریثأتب كلذو ،ةقحاللا ةیلیوحتلا تایلمعلا يف عـسوتلا نمـضتت

  .ماعلا لاوط ةضفخنم میق دنع ماخلا طفنلا راعسأ رارقتساو ،ةیئیبلا تاعیرشتلا

 ىلإ ةراــشإلا عم ،هالعأ ةروكذملا تاریغتلا ىلإ تدأ يتلا بابــسألا مھألً احیــضوت يلی امیف

 .2018 ماع لالخ ةیبرعلا لودلاو ملاعلا قطانم يف طفنلا ریركت ةعانص تاروطت مھأ

  يداھلا طیحملا ایسآ :1-1

 ةینطولا ناتــــسودنھ لورتب ةكرــــش" نم ةنوكملا ةكرتــــشملا ةكرــــشلا تعقو ،دنھلا يف

 "ةدودحملا ةقاطلا تارامثتسال لاتیم ةكرش"و .Hindustan Petroleum Corp. Ltd "ةدودحملا

Mittal Energy Investment Ltd.  ةیكرامندلا ةكرــــشلا عم ًادقع ،صاخلا عاطقلل ةكولمملا 

 تادـعملا دیروتو اـیجولونكتلا صیخرت میدـقتب ھـبجومب دـھعتت Haldor Topsoe "وــــسبوت رودلاھ"

  Guru Gobind "دنیبوغ وروغ" ةافـصم يف ي/ب فلأ 38 اھتقاط لزیدلا ةجردھ ةدحول ةمزاللا

 عورــشم راطإ يف ةدحولا هذھ ءاــشنإ يتأی .ةیدنھلا باجنب ةیالو لامــش Bathenda ادنیثاب ةقطنمب

 ةـیبوروألا رییاـعملل ةـلداـعملا فیظنلا دوقولا رییاـعم تاـبلطتم ةـیبلت نم اـھنیكمتل ةاـفــــصملا ریوطت

 ءدبلا عقوتیو .ي/ب فلأ 220 ىلإ 150 نم ةافـصملل ةیریركتلا ةقاطلا عفر ىلإ ةفاـضإ ،"6-وروی"

  .2020 ماع يف عورشملا لیغشتب

 ةافــــصم ریوطت عورــــشم ذیفنتب  HPCLةدودحملا ناتــــسودنھ لورتب ةكرــــش تأدب امك

 نم هذیفنت ةقفاوم ىلع ةكرــشلا لوــصح دعب  Maharashtra "ارتــشاراھام" ةیالو يف "يابموم"

 ،ي/ب فلأ 155 ىلإ 107 نم ةـیریركتلا ةـقاـطلا عفر عورــــشملا نمــــضتی .ةـیدـنھلا ةـئیبلا ةرازو

 ةدحوو ،ةرمزألا ةدحوو ،اـثفاـنلل ةـینیجوردـیھلا ةـجلاـعملا ةدحو يھو ،ةـمئاـقلا تادحولا ضعب ریوطتو

 جتنملا نیلوزاغلا نم تیربكلا عزن ةدحوو ،CCR رمتسملا طیشنتلا ةقیرطب زافحلا لماعلاب بیذھتلا

 .لزیدلل ةینیجوردیھلا ةجلاعملا ةدحوو ،Prim-G ةقیرطب عئاملا زافحلا لماعلاب ریـــسكتلا ةدحو نم

 ،ةجوزل رــسك ةدحوو ،نیجوردیھلا جاتنإ ةدحو يھ ،ةدیدج تادحو ةفاــضإ عورــشملا نمــضتی امك

 ،ةیرارحلا ةقیرطلاب ةیئابرھكلا ةقاطلا دیلوت ةدحو لادبتـسا ىلع ةوالع ،نیلیبوربلا عاجرتـسا ةدحوو

 Co-Generation ةـجمدـملا ةرودلاب كرتــــشملا دـیلوتلا ةـقیرطب لـمعت ىرخأب تاواـغیم 39 اـھتقاط

Combined cycle تاواغیم 81 اھتقاط.  
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 ةقفاوم ىلع .Indian Oil Corp. Ltd "ةدودـحملا دـنھلا لورتب ةكرــــش" تـلــــصح اـمك

 يف ي/ب فلأ 274 اھتقاط Koyali "يلایوك" ةافــصم ریوطت عورــشم ذیفنتل ةیدنھلا ةئیبلا ةرازو

 ىلإ عورــشملا فدھی .2020 ماع نم يناثلا عبرلا يف عورــشملا لیغــشت عقوتیو ،تاراجوك ةیالو

 ."6-وروی" ةیبوروألا رییاعملا عم قفاوتی امب تاجتنملا تافصاوم نیسحت

 نوـــسرال ةكرـــش" عم ًادقع "ةدودحملا ناتـــسودنھ لورتب ةكرـــش" تعقو ىرخأ ةھج نم

 دـیروتلاو ةــــسدـنھلا لاـمعأ ذـیفنت ھـبجومب دـھعتت  .Larsen & Toubro Ltd"ةدودـحملا وبروتو

 .شیدارباردنأ ةیالو يف ، Visakh"خاـسیف" ةافـصم ریوطت عورـشمل يبیرجتلا لیغـشتلاو ءاـشنإلاو

 نیــــسحتو ،ي/ب فلأ 220 ىلإ 160 نم ةاـفــــصملل ةـیریركتلا ةـقاـطلا عفر ىلإ عورــــشملا فدـھی

 ىدحإ لادبتسا عورشملا نمضتی ."5-وروی" ةیبوروألا رییاعملا عم قفاوتی امب تاجتنملا تافصاوم

 ریــــسكت ةدـحو ءاـــــشنإو ،ي/ب فلأ 160 اـھتقاـط ةدـیدـج ىرخأـب ةـمیدـقلا ةـثالثلا ریطقتلا تادـحو

 ،ي/ب فالآ 6 اـھتقاـط ةرمزأ ةدـحوو ،ي/ب فلأ 65 اـھتقاـط يغارفلا زاـغلا تـیزل ينیجوردـیھ

 96 اـھتقاـط ناـبورب عاـجرتــــسا ةدـحوو ،ي/ب فلأ 50 اـھتقاـط بـیذـملاـب تاـنیتلفــــسأ عزن ةدـحوو

 عاـجرتــــسا يتدـحوو ،ةـنــــسلا/نط فلأ 113 اـمھنم لـك ةـقاـط نیجوردـیھ جاـتنإ يتدـحوو ،مویلا/نط

 .ةـثولم هاـیم ةـجلاـعمو ،ةـیــــضماـح هاـیم ةـجلاـعم تادـحوو .مویلا/نط 360 اـمھنم لـك ةـقاـط تـیربك

  .2020 ماع ةیاھن يف عورشملا زاجنإ عقوتیو

 ةیدنھلا طفنلا ةــســسؤم" عم مھافت ةركذم "ةدودحملا ناتــسودنھ لورتب ةكرــش" تعقو امك

 ذیفنتل ةكرتـشم ةكرـش ءاـشنإ ىلع قافتالا نمـضتت ،.Indian Oil Corp. Ltd "ةدودحملا ةینطولا

 Maharashtra ارتــشاراھام ةیالو يف ةقالمع ةافــصم ءاــشنإلً اقباــس ھنع نلعأ يذلا عورــشملا

 ىلع ةافـصملا ءاـشنإ متیـسو .ةیلورتبلا تاجتنملا ىلع ةیالولل يلحملا بلطلا ةیبلت ىلإ فدھت ،ةیدنھلا

 ةیناثلا ةلحرملا يف عفرت مث ،ي/ب فلأ 720 اھتقاط ةافـصم ءاـشنإ ىلوألا ةلحرملا يف متی .نیتلحرم

 .ي/ب نویلم 1.2 ىلإ

 "رمراب" ةقطنم يف تایوامیكورتبلاو ریركتلا عمجم يف ءاشنإلا لامعأ تأدب ،ىرخأ ةھج نم

Barmer ناثساجار" ةیالوب" Rajasthan، ناتسودنھ لورتب ةسسؤم" نیب ةكرتشم ةكرش وھو 

 طفنلا ةافصملا رركتسو .%26 ةبسنب ةیدنھلا ةموكحلاو ،%74 ةصحب  HPCL"ةدودحملا ةینطولا

 يبرعلا طفنلا نم رخآلا فصنلا ىلع لصحت امنیب ،اھتقاط فصن رادقمب "رمراب" لوقح يف جتنملا

  .دروتسملا
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 ةقفاوم ىلع .Indian Oil Corp. Ltd "ةدودـحملا دـنھلا لورتب ةكرــــش" تـلــــصح اـمك

 يف ي/ب فلأ 274 اھتقاط Koyali "يلایوك" ةافــصم ریوطت عورــشم ذیفنتل ةیدنھلا ةئیبلا ةرازو

 ىلإ عورــشملا فدھی .2020 ماع نم يناثلا عبرلا يف عورــشملا لیغــشت عقوتیو ،تاراجوك ةیالو

 ."6-وروی" ةیبوروألا رییاعملا عم قفاوتی امب تاجتنملا تافصاوم نیسحت

 نوـــسرال ةكرـــش" عم ًادقع "ةدودحملا ناتـــسودنھ لورتب ةكرـــش" تعقو ىرخأ ةھج نم

 دـیروتلاو ةــــسدـنھلا لاـمعأ ذـیفنت ھـبجومب دـھعتت  .Larsen & Toubro Ltd"ةدودـحملا وبروتو

 .شیدارباردنأ ةیالو يف ، Visakh"خاـسیف" ةافـصم ریوطت عورـشمل يبیرجتلا لیغـشتلاو ءاـشنإلاو

 نیــــسحتو ،ي/ب فلأ 220 ىلإ 160 نم ةاـفــــصملل ةـیریركتلا ةـقاـطلا عفر ىلإ عورــــشملا فدـھی

 ىدحإ لادبتسا عورشملا نمضتی ."5-وروی" ةیبوروألا رییاعملا عم قفاوتی امب تاجتنملا تافصاوم

 ریــــسكت ةدـحو ءاـــــشنإو ،ي/ب فلأ 160 اـھتقاـط ةدـیدـج ىرخأـب ةـمیدـقلا ةـثالثلا ریطقتلا تادـحو

 ،ي/ب فالآ 6 اـھتقاـط ةرمزأ ةدـحوو ،ي/ب فلأ 65 اـھتقاـط يغارفلا زاـغلا تـیزل ينیجوردـیھ

 96 اـھتقاـط ناـبورب عاـجرتــــسا ةدـحوو ،ي/ب فلأ 50 اـھتقاـط بـیذـملاـب تاـنیتلفــــسأ عزن ةدـحوو

 عاـجرتــــسا يتدـحوو ،ةـنــــسلا/نط فلأ 113 اـمھنم لـك ةـقاـط نیجوردـیھ جاـتنإ يتدـحوو ،مویلا/نط

 .ةـثولم هاـیم ةـجلاـعمو ،ةـیــــضماـح هاـیم ةـجلاـعم تادـحوو .مویلا/نط 360 اـمھنم لـك ةـقاـط تـیربك

  .2020 ماع ةیاھن يف عورشملا زاجنإ عقوتیو

 ةیدنھلا طفنلا ةــســسؤم" عم مھافت ةركذم "ةدودحملا ناتــسودنھ لورتب ةكرــش" تعقو امك

 ذیفنتل ةكرتـشم ةكرـش ءاـشنإ ىلع قافتالا نمـضتت ،.Indian Oil Corp. Ltd "ةدودحملا ةینطولا

 Maharashtra ارتــشاراھام ةیالو يف ةقالمع ةافــصم ءاــشنإلً اقباــس ھنع نلعأ يذلا عورــشملا

 ىلع ةافـصملا ءاـشنإ متیـسو .ةیلورتبلا تاجتنملا ىلع ةیالولل يلحملا بلطلا ةیبلت ىلإ فدھت ،ةیدنھلا

 ةیناثلا ةلحرملا يف عفرت مث ،ي/ب فلأ 720 اھتقاط ةافـصم ءاـشنإ ىلوألا ةلحرملا يف متی .نیتلحرم

 .ي/ب نویلم 1.2 ىلإ

 "رمراب" ةقطنم يف تایوامیكورتبلاو ریركتلا عمجم يف ءاشنإلا لامعأ تأدب ،ىرخأ ةھج نم

Barmer ناثساجار" ةیالوب" Rajasthan، ناتسودنھ لورتب ةسسؤم" نیب ةكرتشم ةكرش وھو 

 طفنلا ةافصملا رركتسو .%26 ةبسنب ةیدنھلا ةموكحلاو ،%74 ةصحب  HPCL"ةدودحملا ةینطولا

 يبرعلا طفنلا نم رخآلا فصنلا ىلع لصحت امنیب ،اھتقاط فصن رادقمب "رمراب" لوقح يف جتنملا

  .دروتسملا
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 اھتقاط يغارف ریطقت ةدحوو ،ي/ب فلأ 200 اھتقاط يوج ریطقت ةدحو نم عمجملا نوكتی

 ،ي/ب فالآ 8 اھتقاط ةرمزأ ةدحوو ،ي/ب فلأ 32 اھتقاط اثفان ةجردھ ةدحوو ،ي/ب فلأ 100

 لزیدلل ةجردھ ةدحوو ،ي/ب فلأ 12 اھتقاط رمتسملا طیشنتلا ةقیرطب زافحلا لماعلاب بیذھت ةدحوو

 ةدحوو .ي/ب فلأ 42 اھتقاط FCC عئاملا زافحلا لماعلاب ریسكت ةدحوو ،ي/ب فلأ 50 اھتقاط

 ىلإ ةفاضإ ،مویلا/نط 199 اھتقاط تیربك عاجرتسا ةدحوو ،ي/ب فلأ 90 اھتقاط لجؤم میحفت

 .ةدناسملا تادحولاو تایوامیكورتبلا جاتنإ تادحو نم ةعومجم

 ناتكوألا نیسحت ةدحول يراجتلا لیغشتلا ءدب نع IOC "ةیدنھلا لورتبلا ةسسؤم" تنلعأ امك

Octamax اروثام ةافصم يف ي/ب  فلأ 12 اھردق ةیجاتنإ ةقاطب ةدیدجلا  Mathura  ةیدنھلا.  

 ناتكوألا يلاع بكرم ىلإ زافحلا لماعلاب بیذھتلا ةدحو نم جتنملا ناتویبلا لیوحت ىلإ ةدحولا فدھت

 رییاعملا تابلطتملً اقفو نیلوزاغلا نم ةافصملا جاتنإ میظعتل مدختسی  RON ثحبلا ةقیرطب 118 غلبی

 ."6-وروی" ةیبوروألا رییاعملا عم ةقفاوتملاو ،ةیدنھلا ةینطولا

 ًادقع  .Bharat Petroleum Corp. Ltd"ةیدنھلا ةینطولا تاراھب لورتب ةسسؤم" تعقو

 ةسدنھلا لامعأ ذیفنت نمضتی ،يكیرمأ رالود نویلم 135 ةمیقب  Petrofac"كافورتب" ةكرش عم

 ةافصم يف ةدوجلا يلاعلا نیلوزاغلا جاتنإ میظعت عورشمل يبیرجتلا لیغشتلاو ءاشنإلاو دیروتلاو

 ماعلا يف نالعإلا دعب عورشملا اذھ ءاج .ةیدنھلا Kerala "الاریك" ةیالوب Kochi "يشتوك"

 190 نم ةیریركتلا اھتقاط عفرل ةافصملا ریوطت عورشم يف ءاشنإلا لامعأ نم ءاھتنإلا نع يضاملا

 ،ةدیدج تادحو ةفاضإ لالخ نم ،اھتدوج نیسحتو تاجتنملا ةیمك میظعتو ،ي/ب فلأ 340 ىلإ

 60 اھتقاط FCC عئاملا زافحلا لماعلاب ریسكت ةدحوو ،ي/ب فلأ 150 اھتقاط يوج ریطقت ةدحوك

 .ي/ب فلأ 76 اھتقاط لجؤم میحفت ةدحوو ،ي/ب فلأ

 ةقاطلا ةــسدنھ ةكرــش" عم ًادقع ةیناتــسكابلا "لیوأ نوكلاف" ةكرــش  تعقو ،ناتــسكاب يف

  دـھعتت ،يكیرمأ رالود راـیلم 3.58 ةـمیقب .China Energy Engineering Corp "ةـینیــــصلا

 100 اھتقاط ةدیدج ةافـصم ءاـشنإ عورـشمل ءاـشنإلاو دیروتلاو ةـسدنھلا لامعأ ذیفنتب ةكرـشلا اھبجومب

 ءدبو عورـشملا زاجنإ عقوتیو ،Dera Ismail Khan "ناخ لیعامـسإ ارید" ةقطنم  يف ي/ب فلأ

  .2022 ماع علطم يف يراجتلا لیغشتلا

 "اوھ ھناث" ةعطاقم يف Nghi Son "نوـس يغن" ةافـصمل يراجتلا لیغـشتلا أدب ،مانتیف يف

Thanh Hoa جاتنإ تادحو عم ةلماكتم ،ي/ب فلأ 200 ةقاطب ،"يوناھ" ةنیدم بونج ةیلامـــشلا 

  .ةیلورتبلا تاجتنملا نم ةیلحملا قوسلا ةجاح نم %60 يلاوح يطغتس يتلاو ،تایوامیكورتب
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  13                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو سماخلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 ةكرـــش"و ،KPI "ةیملاعلا ةیتیوكلا لورتبلا ةكرـــش" نم لك ةافـــصملا ةیكلم يف كرتـــشی

 ،امھنم لكل %35.1 ةبــسنب ةینابایلا Idemitsu Kosan Co. Ltd "ةدودحملا ناــسوك وــستیمدإ

 زلاكیمیك يوـستیم" ةكرـشل %4.7 يقابلاو ،%25.1 ةبـسنب PetroVietnam "مانتیفورتب ةكرـش"و

 .ةینابایلا Mitsui Chemicals Holding "ةضباقلا

 يتلا طفنلا ةافـــصم عیـــسوتو ریوطت عورـــشم يفً امئاق لمعلا لازی ال ،ةیبونجلا ایروك يف

 ریركت عمجم يف ،ي/ب فلأ 669 ةــیریركتلا اــھتقاــطو ،S-Oil "لــیوأ سإ" ةــكرــــش اــھكلمت

 عئاملا زافحلا لماعلاب ریـسكت ةدحو ءاـشنإ نم عورـشملا نوكتی .Onsan "ناـسنوأ" تایوامیكورتبو

 تادحوو ،ي/ب فلأ 76 اھتقاط RFCC-HS1 ةواـــسقلا ةیلاع لیغـــشت فورظ تاذ دوقولا تیزل

 فدـھب كـلذو ،ي/ب فلأ 63 اـھتقاـط دوقولا تـیزل ةـینیجوردـیھ ةـجلاـعم ةدـحوو ،تاـنیفیلوأ جاـتنإ

 ةـیلاـع ةـفیفخ تاـجتنم ىلإ ةـلیقثلا تاـفلخملا لـیوحت ةـقاـط عفر لالخ نم ةاـفــــصملا ةـیحبر نیــــسحت

  .2019 ماع نم يناثلا فصنلا يف جاتنإلا تایلمع ءدبو عورشملا زاجنإ عقوتیو .ةدوجلا

 فلاـحت عم يكیرمأ رالود راـیلم 4 ةـمیقبً ادـقع ةـیدـنیلاـتلا لورتبلا ةـكرــــش تـعقو ،دـنلیاـت يف

 Petrofac "كافورتب ةكرــش"و ،ةیبونجلا ةیروكلا Saipem "میبیاــس ةكرــش" نم نوكم تاكرــش

 ةـسدنھلا لامعأ ذیفنت دقعلا نمـضتی .ةیبونجلا ةیروكلا Samsung "غنوـسماـس ةكرـش"و ،ةیناطیربلا

 يف Sriracha "اشتاریرس" ةافصم ةعسوتو ریوطت عورشمل يبیرجتلا لیغشتلاو ءاشنإلاو دیروتلاو

 ىلإ عورــشملا فدھی . Chabang "غناباــشت" ءانیم نم ةبیرقلا Chonburi "يروبنوــشت" ةنیدم

 طفنلا ریركت نم ةافــــصملا نیكمتو ،ي/ب فلأ 410 ىلإ 275 نم ةافــــصملل ةیریركتلا ةقاطلا عفر

 ةـیبلتل ةدوجلا ةـیلاـع ةـفیفخ تاـجتنم ىلإ لـیقثلا دوقولا تـیز لـیوحت ىلعاـھتردـق زیزعتو ،لـیقثلا ماـخلا

 .2022 ماع يف عورشملا لیغشتب ءدبلا  عقوتیو .فیظنلا دوقولا ىلع يلحملا بلطلا

 ءدب نع  Petronas"سانورتب" ةیزیلاملا ةینطولا زاغلاو طفنلا ةكرش تنلعأ ،ایزیلام يف

 تایوامیكورتب جاتنإ تادحو عم لماكتملا ریركتلا عمجم ءاشنإ عورشم عقوم ىلإ تادعملا دیروت

RAPID غناریغنیب" يف"Pengerang  - روھوج" ةیالوب" Johor. ةافصم نم عمجملا نوكتی 

 ،ةعونتملا تایوامیكورتبلا نم ةنسلا/نط نویلم 7.7 يلاوح جاتنإ تادحوو ،ي/ب فلأ 300 اھتقاط

 ةكرش عمً ادقع 2017 ماع يف تعقو دق ةكرشلا نأ ركذی .يكیرمأ رالود رایلم 28-27 اھردق ةفلكب

 ةسدنھلا لامعأ ذیفنتل ةیلاطیإلا  Technip"بینكت" ةكرش عم نماضتلاب ةیكیرمألا Flour "رولف"
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  .2019 ماع نم يناثلا فصنلا يف جاتنإلا تایلمع ءدبو عورشملا زاجنإ عقوتیو .ةدوجلا
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 "زنسكأ ةكرش" عم ًارخؤم دقاعتلا مت امك .2020 ماع يف عورشملا زاجنإ عقوتی و ،ءاشنإلاو دیروتلاو

Axens ةیلاتلا تایلمعلاب ةصاخلا تادعملاو ایجولونكتلا صیخرت دیروتل ةیسنرفلا: 

 .ي/ب فلأ 21 اھتقاط ،اثفانلا ةجردھ ةدحو •

 .ي/ب فلأ 14 اھتقاط ،رمتسملا طیشنتلا ةقیرطب زافحلا لماعلاب بیذھتلا ةدحو •

 .ي/ب فلأ 30 اھتقاط ،ىطسولا تارطقملل ةینیجوردھلا ةجلاعملا ةدحو •

 .ي/ب فلأ 140 اھتقاط ،عئاملا زافحلا لماعلاب ریسكتلا ةدحو •

 .ي/ب فلأ 75 اھتقاط ،ریسكتلا نیلوزاغ نم تیربكلا عزن ةدحو •

   Balikpapan "نابابكیلاب" ةافـصم ریوطت عورـشم يفً امئاق لمعلا لازی ال ،ایـسینودنإ يف

 ةافــصملا ةردق زیزعتل ةدیدج تادحو ءاــشنإو ،ي/ب فلأ 360 ىلإ 260 نم ةیریركتلا اھتقاط عفرل

 زاجنإ عقوتیو ،"5-وروی" ةیبوروألا رییاعملا عم ةقفاوتم تافـــصاومب ةیلورتب تاقتـــشم جاتنإ ىلع

 ةكرـش اھكلمت يتلا يفاـصملا ریوطت جمانرب راطإ يف عورـشملا اذھ يتأی .2020 ماع يف عورـشملا

 ةاــفــــصمو ،ي/ب فلأ 260 اــھتقاــط "ناــباــبكیلاــب" ةاــفــــصم ،يھو Pertamina "اــنیماــترب"

 فلأ 170 اھتقاط Dumai "يامود" ةافــــصمو ،ي/ب فلأ 350 اھتقاط  Cilacap"باكالیــــس"

 ماع يف عورــشملا زاجنإ عقوتیو .ي/ب فلأ 125 اھتقاط  Balongan"ناغنولاب" ةافــصمو ،ي/ب

 نم لیمربلل رالود 7.9 ىلإ لیمربلل رالود 3 نم يفاــصملا ةیحبر شماھ عفر ىلإ فدھیو ،2022

 نم ًالدب ً،انزو %2 تیربك ةبــسن ىلع يوتحی نمثلا صیخر لیقث ماخ طفن ریركت نم اھنیكمت لالخ

 يفاــصملل نوــسلین دیقعت رــشؤم يلامجإ عفرو ً،انزو %0.4 ةبــسن ىلع يواحلاً ایلاح رركملا طفنلا

 امب اھتافــصاوم ةدوج نیــسحتو ةفیفخلا ةیلورتبلا تاقتــشملا  جاتنإ لدعم میظعتو ،8.9 ىلإ 5.4 نم

  ،"5-وروی" ةیبوروألا رییاعملا عم قفاوتی

 ةیلامشلا اكیرمأ :1-2

 Marathon "نوثاراـم لورتب ةـــــســــسؤم" تـققح ،ةــیكیرمألا ةدــحتملا تاــیالولا يف

Petroleum Corp.  نوتــسیفلاغ" ةافــصم نم لك ریوطت عورــشم لامعأ ذیفنت يفً اظوحلمً امدقت 

 اھتقاط "ساـسكت" ةافـصمو ،ي/ب فلأ 550 ةیریركتلا اھتقاط غلبت يتلا ،Galveston Bay "ياب

  .2020 ماع ةیادب يف عورشملا زاجنإ عقوتیو ،ساسكت ةیالو -ساسكت ةنیدم يف ي/ب فلأ 86

 Tier- 3 ةـیكیرمألا رییاـعملا تاـبلطتم ةـیبلت نم نیتاـفــــصملا نیكمت ىلإ عورــــشملا فدـھی

 نمــضتی .ةیكیرمألا ةئیبلا ةیامح ةلاكو ًارخؤم اھلیدعتب تماق يتلاو نیلوزاغلا تافــصاومب ةــصاخلا
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 اثفانلا ةجردھ يتدحو نم لك ریوطتو ،اثفانلل ةدیدج ةینیجوردیھ ةجلاعم تادحو ةفاــضإ عورــشملا

  كلذو ،ةمئاقلا ةدناسملا تادحولا ضعب ریوطت ىلع ةوالع ،نیتمئاقلا عئاملا زافحلا لماعلاب ریسكتلاو

 لامعأ  ةرادإ تامدخ  ذیفنت  Flour"رولف" ةكرـــش ىلوتتو .نیتافـــصملا نیب لماكتلا زیزعت فدھب

  .ءاشنإلاو دیروتلاو ةسدنھلا

 عورشمل ةیساسألا ءاشنإلا لامعأ زاجنإ نع .Chevron Inc "نورفیش ةسسؤم" تنلعأ امك

 ،Salt Lake"كیل تلوس" ةافصم يف ،ي/ب 4500 ةیجاتنإلا اھتقاط غلبت يتلا ةلكلألا ةدحو ریوطت

 يف ةیبیرجتلا لیغشتلا لامعأ ءدب عقوتیو ،ةیكیرمألا "اتوأ" ةیالوب ،ي/ب فلأ 53 ةیریركتلا اھتقاط

  .2020 ماع ةیادب

 رطاخملا فیفخت ققحی امب جاتنإلا ةینقت لیدعت ىلإ ةلكلألا ةدحو ریوطت عورشم فدھی

 لدعم ضفخو ،عقوملا يف زافحلا لماعلا طیشنت ةیناكمإ ریفوتو ،رولفلا ضمح مادختسا نم ةلمتحملا

 ،تیربكلا ضمح مادختسا ةلاح يف ھیلع وھ امب ةنراقم فعض 400 رادقمب زافحلا لماعلا كالھتسا

 .میقلك تانیفیلوألا نم عسوأ فیط لابقتسا نم اھنیكمتل ةدحولا ةنورم نیسحت ىلع ةوالع

 نع .Meridian Energy Group Inc "ةقاطلل نایدیریم ةعومجم ةسسؤم" تنلعأ امك

 ةعطاقمب Davis "سیفاد" يف دیقعتلا ةیلاعلا ةدیدجلا ةافصملا ءاشنإ عورشم يف ءاشنإلا لامعأ ءدب

 ریركتل كلذو ،ي/ب فلأ 55 اھتقاط ،North Dakota اتوكاد ثرون ةیالو - Billings"زغنیلیب"

 يوتحت .ةیبرغلا ةیبونجلا ةقطنملا يف ةرواجملا جاتنإلا لوقح نم  جتنملا Shale Oil لیجسلا تیز

 لماعلاب بیذھت ةدحوو ،ي/ب فلأ18.25 اھتقاط اثفانلل ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحو ىلع ةافصملا

 يف بعكم مدق نویلم 19 ىلإ 4 اھتقاط نیجوردیھ جاتنإ ةدحوو ،ي/ب فلأ 16.1 اھتقاط زافحلا

 ينیجوردیھ ریسكت ةدحوو ،ي/ب فلأ 19.85 اھتقاط تارطقملل ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحوو ،مویلا

 لیغشت ءدب عقوتیو ،مویلا/نط 11.5 اھتقاط تیربك عاجرتسا ةدحوو ،ي/ب فلأ 14.38 اھتقاط

   .2019 ماع ةیادب يف ةافصملا

  .Delek US Holding Inc "ةضباقلا ةیكیرمألا كیلید ةسسؤم" تنلعأ ،ىرخأ ةھج نم

 زتورك" ةافصم يف ي/ب 6000 اھتقاط ةلكلأ ةدحو ةفاضإ عورشم يف ءاشنإلا لامعأ ءدب نع

 فدھت .انایزیول ةیالو يف ،ي/ب فلأ 74 ةیریركتلا اھتقاط غلبت يتلا Krotz Springs  "غنیربس

 رییاعملا تابلطتم ةیبلت ىلع ةافصملا ةردق زیزعتل تالیكلأ ىلإ ناتویبوزیإلا لیوحت ىلإ ةدحولا

 ىلإ 38.4 نم نیلوزاغلا جاتنإ لدعم عفرو ،نیلوزاغلل يناتكوألا مقرلاب ةصاخلا ةثیدحلا ةیكیرمألا

  .ي/ب فلأ 8.7 ىلإ 11.1 نم ةمیقلا ةضفخنملا تاجتنملا لدعم ضفخ لباقملابو ،ي/ب فلأ 44

 .2019 ماع نم يناثلا عبرلا يف اھلیغشت عقوتیو ،يكیرمأ رالود نویلم 103 دودحب ةدحولا ةفلك ردقت
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 اثفانلا ةجردھ يتدحو نم لك ریوطتو ،اثفانلل ةدیدج ةینیجوردیھ ةجلاعم تادحو ةفاــضإ عورــشملا

  كلذو ،ةمئاقلا ةدناسملا تادحولا ضعب ریوطت ىلع ةوالع ،نیتمئاقلا عئاملا زافحلا لماعلاب ریسكتلاو

 لامعأ  ةرادإ تامدخ  ذیفنت  Flour"رولف" ةكرـــش ىلوتتو .نیتافـــصملا نیب لماكتلا زیزعت فدھب
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 يف ةیبیرجتلا لیغشتلا لامعأ ءدب عقوتیو ،ةیكیرمألا "اتوأ" ةیالوب ،ي/ب فلأ 53 ةیریركتلا اھتقاط

  .2020 ماع ةیادب
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 لدعم ضفخو ،عقوملا يف زافحلا لماعلا طیشنت ةیناكمإ ریفوتو ،رولفلا ضمح مادختسا نم ةلمتحملا

 ،تیربكلا ضمح مادختسا ةلاح يف ھیلع وھ امب ةنراقم فعض 400 رادقمب زافحلا لماعلا كالھتسا

 .میقلك تانیفیلوألا نم عسوأ فیط لابقتسا نم اھنیكمتل ةدحولا ةنورم نیسحت ىلع ةوالع
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 ریركتل كلذو ،ي/ب فلأ 55 اھتقاط ،North Dakota اتوكاد ثرون ةیالو - Billings"زغنیلیب"

 يوتحت .ةیبرغلا ةیبونجلا ةقطنملا يف ةرواجملا جاتنإلا لوقح نم  جتنملا Shale Oil لیجسلا تیز
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   .2019 ماع ةیادب يف ةافصملا
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منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

196

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم
  

  16                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو سماخلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 ىلع US Version Islands ةیكیرمألا ءارذعلا رزج يف ةیعیرشتلا تاطلسلا تقفاو امك

  "يس لإ لإ رنتراب لاتیباك تیال كرآ" ةكرشو ةموكحلا نم لك نیب ةعقوملا ةیقافتالا قیدصت

Arclight Capita Partner LLC  رالود رایلم 1.4 ھتمیق غلبت يذلا دقعلا بجومب ،ةكرشلا دھعتت 

 ،Croix "سكیورك" ةریزج يف   Limetree Bay"ياب يرتمیال"  ةافصم لیغشت ةداعإب ،يكیرمأ

 ةیریركتلا اھتقاط غلبتو ،ةیلورتبلا تاجتنملل نیزخت ةطحم ىلإ تلوحو 2012 ماع يف تقلغأ يتلا

  .2019 ماع ةیاھن يف لیغشتلا تایلمع ءدب عقوتی ثیح ،ي/ب فلأ 500

 جاتنإ ءدب نع  NWRP"رتوودیر برغ لامــــشل ةكرتــــشملا ةكرــــشلا" تنلعأ ،ادنك يف

 قرـــش لامـــش عقت يتلا ةدیدجلا Sturgeon "نویغراتـــس" ةافـــصم نم ىلوألا ةلحرملا يف لزیدلا

 ثالث نم نوكتی ةافـصملا ءاـشنإ عورـشم نأ ركذی .ي/ب فلأ 80 ةقاطب   Edmonton"نوتنومدإ"

    ."اتریبلأ" لوقح نم جتنملا يعانطصإلا طفنلا ریركتل ي/ب فلأ 240 اھردق ةیلامجإ ةقاطب لحارم

 ةیبونجلا اكیرمأ :1-3

 رارق نع Petrotrin "نیرتورتب" ةینطولا لورتبلا ةكرش تنلعأ ،وغابوتو دادنیرت يف

 كلذو ،ي/ب فلأ 170 ةیریركتلا اھتقاط Pointe-a-Pierre "رییب يإ تنیوب" ةافصمل يئاھن قالغإ

 .رالود رایلم 12 يلاوحب ردقت يتلاو ،ةمكارتملا نویدلا دیدست نع اھزجعو اھتءافك فعض ببسب

 يف ،Campana "انابماك" ةافـصم ریوطت عورـشم يفً امئاق لمعلا لازی ال ،نیتنجرألا يف

   Axion Energy"يجرینإ نویـــسكأ" ةكرـــش اھكلمت يتلا Buenos Aires "سیریأ سنویب"

 ةیریركتلا ةقاطلا عفر عورشملا نمضتی .ي/ب فلأ 87 ةیلاحلا ةیریركتلا اھتقاط غلبتو ،ةینیتنجرألا

 رالود رایلم 1.5 ةفلكب ،ةدیدج ةینیجوردیھ ةجلاعمو ،ينیجوردیھ ریـسكت تادحو ءاـشنإو ،ةافـصملل

 ،داریتـــسالا ءابعأ فیفختو ،فیظنلا دوقولا جاتنإ ىلع ةافـــصملا ةردق زیزعت فدھب كلذو ،يكیرمأ

  .2019 ماع فصتنم يف عورشملا زاجنإ عقوتیو ،ةیئیبلا تاعیرشتلا تابلطتمب اھمازتلا نیسحتو

  طسوألا قرشلا :1-4

  نم ةـیناـثلا ةـلحرملل يراـجتلا لـیغــــشتلا ءدـب نع ةـیناریإلا طفنلا ةرازو تـنلعأ ،ناریإ يف

 ،سابع ردنب ةقطنم يف ي/ب فلأ 120 اھنم لك ةقاط ،تافثكتم لـصف تادحو ثالث ءاـشنإ عورـشم

 .2019 ماع نم لوألا فصنلا  يف ةثلاثلا ةلحرملا لیغشتب ءدبلا عقوتیو
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 بـلطلا ةـیبلتل لزیدـلاو نیلوزاـغلا جاـتنإ میظعت ىلإ ىعــــست ةـیناریإلا ةـیروھمجلا نأ ركذـی

 كلذو ،ةیجراخلا قاوــسألا نم داریتــسالا ءابعأ فیفختو ،ةیلورتبلا تاجتنملا ىلع يمانتملا يلحملا

 :ةیلاتلا ةمئاقلا يفاصملا ریوطتل ةلماش ةطخ راطإ يف

 2.7 ةفلكب ،ي/ب فلأ 400 اھتقاط ناریإ يف ةافــصم ربكأ يھو ،"نادبع" ةافــصم ریوطت •

  .رالود رایلم

 ةمیقب ،ي/ب فلأ 380 اھتقاط ناریإ يف ةافـــصم ربكأ يناث ،"ناھفـــصأ" ةافـــصم ریوطت •

 نم لزیدـلاو نیلوزاـغلا ةدوج نیــــسحت ىلإ عورــــشملا فدـھی .يكیرمأ رالود راـیلم 1.91

 جاــتنإ لدــعم عفر ىلع ةوالع ،"5-وروی" رییاــعملا ىلإ "2-وروی" ةــیبوروألا رییاــعملا

  .يلاوتلا ىلع ي/ب فلأ 13.2و ،ي/ب فلأ 53 رادقمب لاسملا لورتبلا زاغو نیلوزاغلا

 Shiraz "زاریـش"و ،ي/ب فلأ 110 ةیریركتلا اھتقاط  Tabriz"زیربت" يتافـصم ریوطت •

 .ي/ب فلأ 58 اھتقاط

 300 اھتقاط ،لیقثلا يناریإلا طفنلا ریركتل ةدیدج ةافصم ءاشنإ عورشم  ةطخلا نمضتت امك

 ."زمرھ" ءانیم يف يكیرمأ رالود رایلم 10 ىلإ لصت ةفلكبو ،ي/ب فلأ

   ةیبرغلا ابوروأ :1-5

  John Wood Group"دوو نوج ةعومجم" عم دقع عیقوت نع نالعإلا مت ،جیورنلا يف

 "داتــسغنوم" ةافــصم يف نیلوزاغلا يف تیربكلا ضفخ عورــشمل ةیلوألا ةیــسدنھلا میماــصتلا میدقتل

Mongstad ىوتحم ضفخ نم ةاـفــــصملا نیكمت ىلإ عورــــشملا فدـھی .ي/ب فلأ 203 اـھتقاـط 

 نم كـلذو ،"5-وروی" ةـیبوروألا رییاـعملا تاـبلطتم عم قفاوتی اـمب جتنملا نیلوزاـغلا يف تـیربكلا

 .اھتاقحلمو اثفانلل ةینیجوردیھلا ةجلاعملا تادحو لیدعت لالخ

 ةیناكمإ .ExxonMobil Corp "لیبوم نوـــسكإ ةـــســـسؤم" ثحبت ،ةدحتملا ةكلمملا يف

 نم برقلاـب ،Fawley "يلواـف" ةـقطنم يف اـھكلتمت يتلا طفنلا ةاـفــــصم ریوطت عورــــشم ذـیفنت

 .داریتسالا ىلع دامتعإلا ضفخو لزیدلا جاتنإ میظعت فدھب كلذو ،Southampton "نوتبماثواس"

 جاتنإ ةدحوو ،ةینیجوردیھلا ةجلاعملا ةدحوك ةدیدج تادحو ءاــــشنإ عورــــشملا نمــــضتی نأ عقوتی

 .2019 ماع نم  لوألا فصنلا يف عورشملا ذیفنتل يئاھنلا رارقلا ذختی نأ ىلع ،نیجوردیھلا

 يراجتلا لیغـشتلا ءدب نع Shell Nederland "دنالریدین لـش ةكرـش" تنلعأ ،ادنلوھ يف 

 يھو ،مادرتور يف اـھكلتمت يتلا Pernis "سینرب" ةاـفــــصم يف بیذـملاب تاـنیتلفــــسألا عزن ةدحول
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  .يلاوتلا ىلع ي/ب فلأ 13.2و ،ي/ب فلأ 53 رادقمب لاسملا لورتبلا زاغو نیلوزاغلا

 Shiraz "زاریـش"و ،ي/ب فلأ 110 ةیریركتلا اھتقاط  Tabriz"زیربت" يتافـصم ریوطت •

 .ي/ب فلأ 58 اھتقاط

 300 اھتقاط ،لیقثلا يناریإلا طفنلا ریركتل ةدیدج ةافصم ءاشنإ عورشم  ةطخلا نمضتت امك

 ."زمرھ" ءانیم يف يكیرمأ رالود رایلم 10 ىلإ لصت ةفلكبو ،ي/ب فلأ

   ةیبرغلا ابوروأ :1-5

  John Wood Group"دوو نوج ةعومجم" عم دقع عیقوت نع نالعإلا مت ،جیورنلا يف

 "داتــسغنوم" ةافــصم يف نیلوزاغلا يف تیربكلا ضفخ عورــشمل ةیلوألا ةیــسدنھلا میماــصتلا میدقتل

Mongstad ىوتحم ضفخ نم ةاـفــــصملا نیكمت ىلإ عورــــشملا فدـھی .ي/ب فلأ 203 اـھتقاـط 

 نم كـلذو ،"5-وروی" ةـیبوروألا رییاـعملا تاـبلطتم عم قفاوتی اـمب جتنملا نیلوزاـغلا يف تـیربكلا

 .اھتاقحلمو اثفانلل ةینیجوردیھلا ةجلاعملا تادحو لیدعت لالخ

 ةیناكمإ .ExxonMobil Corp "لیبوم نوـــسكإ ةـــســـسؤم" ثحبت ،ةدحتملا ةكلمملا يف

 نم برقلاـب ،Fawley "يلواـف" ةـقطنم يف اـھكلتمت يتلا طفنلا ةاـفــــصم ریوطت عورــــشم ذـیفنت

 .داریتسالا ىلع دامتعإلا ضفخو لزیدلا جاتنإ میظعت فدھب كلذو ،Southampton "نوتبماثواس"

 جاتنإ ةدحوو ،ةینیجوردیھلا ةجلاعملا ةدحوك ةدیدج تادحو ءاــــشنإ عورــــشملا نمــــضتی نأ عقوتی

 .2019 ماع نم  لوألا فصنلا يف عورشملا ذیفنتل يئاھنلا رارقلا ذختی نأ ىلع ،نیجوردیھلا

 يراجتلا لیغـشتلا ءدب نع Shell Nederland "دنالریدین لـش ةكرـش" تنلعأ ،ادنلوھ يف 

 يھو ،مادرتور يف اـھكلتمت يتلا Pernis "سینرب" ةاـفــــصم يف بیذـملاب تاـنیتلفــــسألا عزن ةدحول
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 فدـھی .ي/ب فلأ 410 ةـیریركتلا اـھتقاـط غلبتو ،تاـیواـمیكورتب جاـتنإ تادـحو عم ةـلماـكتم ةاـفــــصم

 قفاوتی امب ً،انزو %0.5 نم ىندأ تیربك ةبـسنب نفـسلا دوقو جاتنإ نم ةافـصملا نیكمت ىلإ عورـشملا

 نم نفــــسلا دوقو يف تـیربكلا ةـبــــسن ضفخب صاـخلا IMO  ةـیملاـعلا ةـیرحبلا ةـمظنملا رارق عم

    .2020 ماع يناثلا نوناك/ریانی نم لوألا لولحبً انزو %0.5 ىلإ 3.25%

 لـیغــــشتلا ءدـب نع تاـیواـمیكورتبلاو لورتبلل لـیبوم نوــــسكإ ةـكرــــش تـنلعأ ،اـكیجلب يف

 يتلا Antwerp "بریوتنأ" ةاـفــــصم  يف ي/ب فلأ 50 اـھتقاـط لـجؤملا میحفتلا ةدـحول يراـجتلا

 ةردـق زیزعتل  ةدـحولا تـممــــص .ي/ب فلأ 320 ةـیریركتلا اـھتقاـط غلبت يتلاو ،اـكیجلب يف اـھكلتمت

 ةـیلورتب تاـجتنم ىلإ تـیربكلا نم ةـعفترم ةـبــــسن ىلع يواـحلا دوقولا تـیز لـیوحت ىلع ةاـفــــصملا

 ،رالود رایلم 2 ىلإ ةیلامجإلا ھتفلكت تلـــصو يذلا ،عورـــشملا نمـــضتی امك . ةدوجلا ةیلاع ةفیفخ

 ةـیبلت نم ةاـفــــصملا نیكمت فدـھب  كـلذو ،ي/ب فلأ 60 اـھتقاـط لزیدـلل ةـینیجوردـیھ ةـجلاـعم ةدـحو

 .IMO ةیملاعلا ةیرحبلا ةمظنم رارق تابلطتم

 ةینطولا طفنلا ةكرش لثمت يتلا SOCAR "راكوس" ةقاطلا ةكرش تنلعأ ،ایكرت يف

 ةافصمل يراجتلا لیغشتلل مزاللا فیفخلا يناجیبرذألا طفنلا دیروت ءدب  نع ایكرت يف ةیناجیبرذألا

 ركذی .ي/ب فلأ 214 ةیریركتلا اھتقاط ،ریمزإ يف Aliaga "اغایلأ" ةقطنم يف  STAR "راتس"

 6.3 اھردق ةفلكب ریمزإ يف مئاقلا Petkim تایوامیكورتبلا عمجم عم لماكتتل تممص دق ةافصملا نأ

 ةدحوو ،ي/ب فلأ 66 اھتقاط ينیجوردیھ ریسكت ةدحو نم ةافصملا نوكتت .يكیرمأ رالود رایلم

 CCR رمتسملا طیشنتلا ةقیرطب زافحلا لماعلاب بیذھت ةدحوو ،ي/ب فلأ 40 اھتقاط لجؤم میحفت

 26 نیسوریكللو ،ي/ب فلأ 20 اھتقاط اثفانلل ةینیجوردیھ ةجلاعم تادحوو  ،ي/ب فلأ 28 اھتقاط

 .ي/ب فلأ 68 لزیدللو ،ي/ب فلأ

  ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ةیقرشلا ابوروأ :1-6

 ریوطت عورـشمل يراجتلا لیغـشتلا ءدب نع  Tatneft "تفنتات ةكرـش" تنلعأ  ،ایـسور يف

 نوكتی .ناتــسراتات نم رتمولیك 250 يلاوح دعبت يتلا  Nizhnekamsk "كــسماكینھزین" ةافــصم

 ،ي/ب فلأ 12 اـھتقاـط ةرمزأ ةدـحوو ،ي/ب فلأ 24 اـھتقاـط اـثفاـنلل ةـجردـھ ةدـحو نم عورــــشملا

 ةیبوروألا رییاعملا عم ةقفاوتم تافــــصاومب نیلوزاغ جاتنإل ةافــــصملا ةردق زیزعت راطإ يف كلذو

  "5-وروی"
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 .JSC Ryazan Oil Refining Co"ریركتلل نازایر يـــس سإ يج ةكرـــش" تنلعأ امك

 اھتقاط ةدیدجلا ناتكوألا يلاعلا نیلوزاغلا جاتنإ ةدحو لیغـــشت نع "تفنزور ةكرـــش" نم ةعرفتملا

 .ي/ب فلأ 323 ةیریركتلا اھتقاط وكسوم قرش بونج "نازایر" ةافصم يف ،ي/ب فلأ 20

  Antipinsky "يكـسنیبیتنأ" ةافـصمل ةكلاملا "میرتـس وین يـس سإ  يج ةكرـش" تنلعأ امك

 نوكتی يذلا ةافصملا ریوطت عورشم زاجنإ نع ایریبیس برغ Tyumen نیمویات ةقطنم يف ةمئاقلا

 ریطقتلا ةدحو نم لك ةقاط عفرو ،ي/ب فلأ 180 ىلإ 74 نم ةافـــصملل ةیریركتلا ةقاطلا عفر نم

 .ي/ب فلأ 35 ىلإ 20 نم لجؤملا میحفتلا ةدحوو ،ي/ب فلأ 90 ىلإ 35 نم يغارفلا

 ةیبلت نم اھنیكمتل ةیـسورلا طفنلا يفاـصم ریوطتل ةلماـش ةطخ راطإ يف عیراـشملا هذھ تءاج

 ،ریوطتلا عیراشم نم دیدعلا ذیفنتً ایلاح يرجی ثیح .ةیلورتبلا تاجتنملا تافصاوم رییاعم تابلطتم

 "وفوـــسك" ةافـــصم يف لجؤم میحفت عمجم ءاـــشنإ نع Lukoil "لیوأ كول" ةكرـــش نالعإ اھمھأ

Ksovo دوروغفون ينھزین" ةقطنمب ایـسور طـسو يف ةمئاقلا" Nizhny Novgorod  غلبت يتلاو 

 ةدـحوو ،لزیدـلل ةـینیجوردـیھ ةـجلاـعم تادـحو نم عمجملا نوكتی .ي/ب فلأ 340 ةـیریركتلا اـھتقاـط

 .ي/ب فلأ 48 اـھتقاـط لـجؤم میحفت ةدـحو ىلإ ةـفاــــضإ ،نیجوردـیھ جاـتنإ ةدـحوو ،تازاـغ لــــصف

  .2021 ماع يف عورشملا زاجنإ عقوتیو

 %90 يلاوح زاجنإ نع Gazprom Neft "طفن موربزاغ ةكرش" تنلعأ ىرخأ ةھج نم

 نیلوزاغلا جاتنإ زیزعت ىلإ فدھی يذلاو ،"وكسوم” ةافصم ریوطت عورشم يف ءاشنإلا لامعأ نم

 يوج ریطقت ةدحو ةفاضإ عورشملا نمضتی ."5-وروی" ةیبوروألا رییاعملا عم ةقفاوتم تافصاومب

 ةدحوو ،ي/ب فلأ 22 اھتقاط زافحلا لماعلاب بیذھت ةدحوو ،ي/ب فلأ 140 اھتقاط يغارفوو

 .نیمألاب ةجلاعمو تازاغ لصف تادحو ىلإ ةفاضإ ،ي/ب فلأ 46 اھتقاط لزیدلل ةینیجوردیھ ةجلاعم

  Tecnimont SPA "يإ يب سإ تنومینكیت ةكرش" عم ًادقع "تفن موربزاغ ةكرش" تعقو امك

 ةدحو ءاشنإ عورشمل ءاشنإلاو دیروتلاو ةسدنھلا لامعأ ةرادإ تامدخ میدقت ةكرشلا ھبجومب ىلوتت

  Omsk "كسموأ" ةافصم يف ةمئاقلا میحفتلا ةدحو ریوطتو ،ي/ب فلأ 40 اھتقاط ةدیدج لجؤم میحفت

 215 يلاوحب عورشملا ةفلك ردقت .ي/ب فلأ 286 ةیریركتلا اھتقاط غلبتو ،ایریبیس برغ ةعقاولا

 .2020 ماع يف  ءاشنإلا لامعأ نم ءاھتنإلا عقوتیو ،يكیرمأ رالود نویلم

 دقع ةیكیرمألا Honywell UOP "يب وأ وی لیویناھ ةكرش" حنم  مت ،ناتسكبزوأ يف

 عورشم يف ةیسیئرلا تایلمعلا ضعبل ایجولونكتلا صیخرت حنمو ةیساسألا ةیسدنھلا میماصتلا دادعإ

 ،ي/ب فلأ 120 ةیریركتلا اھتقاط ةیقرشلا Jizzakh "خازیج" ةقطنم يف ةدیدجلا طفنلا ةافصم ءاشنإ
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 .JSC Ryazan Oil Refining Co"ریركتلل نازایر يـــس سإ يج ةكرـــش" تنلعأ امك

 اھتقاط ةدیدجلا ناتكوألا يلاعلا نیلوزاغلا جاتنإ ةدحو لیغـــشت نع "تفنزور ةكرـــش" نم ةعرفتملا

 .ي/ب فلأ 323 ةیریركتلا اھتقاط وكسوم قرش بونج "نازایر" ةافصم يف ،ي/ب فلأ 20

  Antipinsky "يكـسنیبیتنأ" ةافـصمل ةكلاملا "میرتـس وین يـس سإ  يج ةكرـش" تنلعأ امك

 نوكتی يذلا ةافصملا ریوطت عورشم زاجنإ نع ایریبیس برغ Tyumen نیمویات ةقطنم يف ةمئاقلا

 ریطقتلا ةدحو نم لك ةقاط عفرو ،ي/ب فلأ 180 ىلإ 74 نم ةافـــصملل ةیریركتلا ةقاطلا عفر نم

 .ي/ب فلأ 35 ىلإ 20 نم لجؤملا میحفتلا ةدحوو ،ي/ب فلأ 90 ىلإ 35 نم يغارفلا

 ةیبلت نم اھنیكمتل ةیـسورلا طفنلا يفاـصم ریوطتل ةلماـش ةطخ راطإ يف عیراـشملا هذھ تءاج

 ،ریوطتلا عیراشم نم دیدعلا ذیفنتً ایلاح يرجی ثیح .ةیلورتبلا تاجتنملا تافصاوم رییاعم تابلطتم

 "وفوـــسك" ةافـــصم يف لجؤم میحفت عمجم ءاـــشنإ نع Lukoil "لیوأ كول" ةكرـــش نالعإ اھمھأ

Ksovo دوروغفون ينھزین" ةقطنمب ایـسور طـسو يف ةمئاقلا" Nizhny Novgorod  غلبت يتلاو 

 ةدـحوو ،لزیدـلل ةـینیجوردـیھ ةـجلاـعم تادـحو نم عمجملا نوكتی .ي/ب فلأ 340 ةـیریركتلا اـھتقاـط

 .ي/ب فلأ 48 اـھتقاـط لـجؤم میحفت ةدـحو ىلإ ةـفاــــضإ ،نیجوردـیھ جاـتنإ ةدـحوو ،تازاـغ لــــصف

  .2021 ماع يف عورشملا زاجنإ عقوتیو

 %90 يلاوح زاجنإ نع Gazprom Neft "طفن موربزاغ ةكرش" تنلعأ ىرخأ ةھج نم

 نیلوزاغلا جاتنإ زیزعت ىلإ فدھی يذلاو ،"وكسوم” ةافصم ریوطت عورشم يف ءاشنإلا لامعأ نم

 يوج ریطقت ةدحو ةفاضإ عورشملا نمضتی ."5-وروی" ةیبوروألا رییاعملا عم ةقفاوتم تافصاومب

 ةدحوو ،ي/ب فلأ 22 اھتقاط زافحلا لماعلاب بیذھت ةدحوو ،ي/ب فلأ 140 اھتقاط يغارفوو

 .نیمألاب ةجلاعمو تازاغ لصف تادحو ىلإ ةفاضإ ،ي/ب فلأ 46 اھتقاط لزیدلل ةینیجوردیھ ةجلاعم

  Tecnimont SPA "يإ يب سإ تنومینكیت ةكرش" عم ًادقع "تفن موربزاغ ةكرش" تعقو امك

 ةدحو ءاشنإ عورشمل ءاشنإلاو دیروتلاو ةسدنھلا لامعأ ةرادإ تامدخ میدقت ةكرشلا ھبجومب ىلوتت

  Omsk "كسموأ" ةافصم يف ةمئاقلا میحفتلا ةدحو ریوطتو ،ي/ب فلأ 40 اھتقاط ةدیدج لجؤم میحفت

 215 يلاوحب عورشملا ةفلك ردقت .ي/ب فلأ 286 ةیریركتلا اھتقاط غلبتو ،ایریبیس برغ ةعقاولا

 .2020 ماع يف  ءاشنإلا لامعأ نم ءاھتنإلا عقوتیو ،يكیرمأ رالود نویلم

 دقع ةیكیرمألا Honywell UOP "يب وأ وی لیویناھ ةكرش" حنم  مت ،ناتسكبزوأ يف

 عورشم يف ةیسیئرلا تایلمعلا ضعبل ایجولونكتلا صیخرت حنمو ةیساسألا ةیسدنھلا میماصتلا دادعإ

 ،ي/ب فلأ 120 ةیریركتلا اھتقاط ةیقرشلا Jizzakh "خازیج" ةقطنم يف ةدیدجلا طفنلا ةافصم ءاشنإ
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 ،Par-Isom ةرمزأ ةدحوو ،CCR رمتسملا طیشنتلا ةقیرطب زافحلا لماعلاب بیذھت ةدحو ،يھو

 ينیجوردیھ ریسكت ةدحوو ،Unionfining ىطسولا تارطقملل ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحوو

Unicracking، ناتسخازاكو ایسور نم دروتسملا ماخلا طفنلا ةافصملا رركتس .سكوریم ةدحوو، 

 رییاعملا عم ةقفاوتم تافصاومب ةدوجلا يلاع تاكرحم دوقو ةنسلا/نط نویلم 3.7 يلاوح جتنتسو
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 .2020 ماع يف عورشملا لیغشت ءدب  عقوتیو ،يكیرمأ رالود رایلم 2.2 اھردق ةیلامجإ ةفلكب ،ىرخأ

 زاغ يانوم ناتسخازاك ةكرش" نم ةنوكملا ةكرتشملا ةكرشلا  تنلعأ ،ناتسخازاك يف

 ةافصم ریوطت عورشم مامتإ نع CNPC "ةینیصلا ةینطولا لورتبلا ةسسؤم" و "ةینطولا

 دوقولا تیزل عئاملا زافحلا لماعلاب ریسكت ةدحو عمجم ءاشنإ نمضتی يذلا Shymkent  "تنیكمیش"

RFCC، لزیدلل ةنیجوردیھلا ةجلاعملا ةدحو لیھأت ةداعإو ،ي/ب فلأ 14 اھتقاط ةرمزأ ةدحوو، 

  .ي/ب فلأ 140  ىلإ 78 نم ةافصملل ةیریركتلا ةقاطلا عفر ىلإ ةفاضإ

 نم "وكاب" ةافــصمل ةیریركتلا ةقاــطلا عــفر عورشم يفً امئاق لمعلا لازی ال ،ناجیبرذأ يف
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 ."5-وروی" تاـجتنملا تاـفــــصاوم ةدوجل ةـیبوروألا رییاـعملا تاـبلطتم ةـیبلت  نم ةاـفــــصملا نیكمتل

  .2020 ماع يف عورـشملا زاجنإ عقوتیو

  ایقیرفأ :1-7

 نم ضورع جاردتسا يف اھتبغر نع ةینطولا لورتبلا ةكرش تنلعأ ،قیبمازوم يف

 ماخلا طفنلا ریركتل ةافصم لوأ ءاشنإ عورشمل ةیداصتقإ ىودج ةسارد دادعإل ةیراشتسإلا تاكرشلا

  .ةیملاعلا قاوسألا نم دروتسملا طفنلا ىلإ ةفاضإ ً،ایلحم جتنملا

 تاكرش فلاحت عم مھافت ةركذم ةیریجینلا Edo "ودیإ" ةیالو ةموكح تعقو ،ایریجین يف

 ةموكحلا ةطخ راطإ يف عورشملا اذھ يتأی .ي/ب 5500 اھتقاط ةلقنتم ةافصم ءاشنإل ةیقیرفأو ةینیص

  ةفلكو ي/ب فلأ 80 اھردق ةیلامجإ ةیریركت ةقاطب ةلقنتملا يفاصملا نم ةعومجم ءاشنإل ةیریجینلا

  .ةیلورتبلا تاجتنملا ىلع يمانتملا يلحملا بلطلا ةیبلت فدھب كلذو ،يكیرمأ رالود يرایلم

 ىودج ةسارد دادعإ ضورع جاردتسا نع ةیریجینلا ةینطولا لورتبلا ةكرش تنلعأ امك

 يتیالو يف ،ي/ب فلأ 200 اھردق ةیلامجإ ةقاطب ،تافثكتم ریركت يتافصم ءاشنإ عورشمل ةیداصتقإ

 ومنلا شاعنإل ةیریجینلا ةموكحلا ةطخ راطإ يف عورشملا اذھ يتأی .Imo "ومیإ"و  Delta "اتلد"

 .2022 ماع يف نیتافصملا نیتاھ ءاشنإ نم ءاھتنإلا عقوتیو ،يداصتقالا
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 ةرحلا ةراجتلا ةقطنم يف لماكتم ریركت عمجم ءاشنإبً ایلاح موقت  ةیریجینلا ةموكحلا نأ ركذی

 زیرتسادنا توغناد" ةكرش ھكلمت يذلاو ،ایریجین برغ بونج Lekki "يكیل" ةنیدم يف ةعقاولا

 عمجملا نوكتی .ةیریجین تاكرش ةعومجم نم ةنوكملا .Dangote Industries Ltd "ةدودحملا

 نویلم 3.6 اھتقاط نیلیبورب يلوب جاتنإ ةدحوو ،ي/ب فلأ 650 ةیریركتلا اھتقاط طفن ةافصم نم

  .2019 ماع يف عورشملا زاجنإ عقوتیو .ةنسلا/نط نویلم 3 اھتقاط ایروی جاتنإ ةدحوو ،ةنسلا/نط

 فلاحت عم ًادقع  Sonangol "لوغنانوس" ةیلوغنألا ةینطولا طفنلا ةكرش تعقو ،الوغنأ يف

   Cabinda "ادنیباك" يف ةدیدج ةافصم ءاشنإ عورشمل United Shine Consortium تاكرش

 "فیرانوس" ةكرشل يقابلاو ةافصملا ةصح نم %90 فلاحتلا كلتمیسو .ي/ب فلأ 60 اھتقاط

Sonaref ةكرش تعقو ىرخأ ةھج نم ."لوغنانوس" ةینطولا طفنلا ةكرش نم ةعرفتملا ةینطولا 

 ةافصم يف نیلوزاغلا جاتنإ ةقاط عفرل ةیلاطیإلا Eni "ينیإ" ةكرش عم ًادقع "لوغنانوس"

 نأ ركذی .ي/ب فلأ 65 ةیریركتلا اھتقاط غلبت يتلا الوغنأ يف ةمئاقلا ةدیحولا  Luanda"ادناول"

 Lobito  "وتیبول" ةقطنم يف ةدیدج ةافصم ءاشنإل ةطخ نع تنلعأ دق تناك ةیلوغنألا ةموكحلا

  .ي/ب فلأ 200 اھردق ةیریركت ةقاطب

 ةیلوألا ةیـــسدنھلا میماـــصتلا دادعإ دقع Saipem "میبیاـــس" ةكرـــش حنم مت ،ادنغوأ يف

 .Kabaale  "يلاباك" يف ي/ب فلأ 60 ةیریركتلا اھتقاط غلبت ةدیدج  ةافـــصم ءاـــشنإ عورـــشمل

 قاوــسألا ىلإ ضئافلا ریدــصتو ،ةیلورتبلا تاجتنملا ىلع يلحملا بلطلا ةیبلت ىلإ عورــشملا فدھی

 ىلع يوتحیو ،°API 33-23 ةدوج ةجردب ایلحم جتنملا ماخلا طفنلا ةافــصملا رركتــسو ،ةرواجملا

 ،يكیرمأ رالود رایلم 4-3 يلاوح ةافــصملا ءاــشنإ ةفلكت ردقتو ً.انزو %0.16 اھردق تیربك ةبــسن

  .2020 ماع يف لیغشتلا ءدب عقوتیو

 ةافـصمل ةیریركتلا ةقاطلا عفرو ریوطت عورشم يف ًارمتسم  لمعلا لازی ال ،نوریماكلا يف

 ،يغارف ریطقت ةدحو ةفاضإ عورشملا نمضتی امك .ي/ب فلأ 70 ىلإ 40 نم Limbe "يبمیل"

 ریركت نم اھنیكمتو ،ةافصملا تاجتنم تافصاوم نیسحت فدھب كلذو ،ينیجوردیھ ریسكت ةدحوو

 .2019 ماع يف عورشملا لیغشت أدبی نأ عقوتیو ً،ایلحم جتنملا ماخلا طفنلا نم ةنكمم ةبسن ربكأ
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  ةیبرعلا لودلا يف تاروطتلا .2

 ماع يف ي/ب فلأ 261 هردقً اعافترا ةیبرعلا لودلا يف ةیریركتلا ةـــــقاطلا يـــــلامجإ لجس

 ،70 ةقاطب "يجیب" ةافــصم رامعإ ةداعإ عورــشم نم ىلوألا ةلحرملا لیغــشت ةجیتن كلذو ، 2018

 .قارعلا ةیروھمج يف ي/ب فلأ 280 ىلإ 210 نم "ةرــــصبلا" ةافــــصمل ةیریركتلا ةقاطلا عفرو

 يف ي/ب فلأ 440 ىلإ 400 نم "بروتاـس"  ةافـصم نم لك يف  ةیریركتلا ةقاطلا عفر ىلإ ةفاـضإ

 .نامع ةنطلس يف ي/ب فلأ 197 ىلإ 116  نم راحص ةافصمو ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا

 كباوأ يف ءاـــضعألا لودلا يف طـــفنلا يفاصم يف ةیرـــیرـــكتلا ةقاـــطلا يلاـــمجإ ذوـــحتسا

 ةقاطلا يلاــــمجإ نم %90.66 ةبــــسنب ،ي/ب نویلم 8.28 اھردق ةصح ىلع ةافصم 52 اھددعو

 يلاـــــمجإ ذوـــــحتساو .ي/ب نوـــــیلم 9.133 غلابلا ةیبرعلا لودلا يف طفنلا يفاصم يف ةیریركتلا

 اھددــع غــلابلا كــباوأ يف ءاضعألا ریغ ةــیبرعلا لودــلا يــف طفنلا يــفاصم يــف ةیریركتلا ةقاطلا

  .%9.34 ةبسنب ،ي/ب فلأ 853 اھردـقو ةـیقاـبلا ةـصحلا ىـلع ةاـفصم 11

 لالخ ،ةیبرعلا لودلا يف ةمئاقلا طفنلا يفاـصم يف ةیریركتلا ةقاطلا روطت 9-3 لكـشلا نیبی

 ةرتفلا لالخ ةـیبرعلا لودـلا يف ةـیریركتلا ةـقاـطلا روطت 8-3 لودـجلا نیبی اـمك .2018-2014 ةرتفلا

 .2017 ماع يف ةلماعلا يفاصملا ددعو ،2017 -2013

 9-3 لكشلا
  ةیبرعلا لودلا يف ةمئاقلا طفنلا يفاصم يف ةیریركتلا ةقاطلا روطت

 2018-2014 ةرتفلا لالخ
 )موی/لیمرب نویلم(
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  8-3 لودجلا
 )مویلا/لیمرب  فلأ( ،2018-2014 ةرتفلا لالخ ةیبرعلا لودلا يف ةیریركتلا ةقاطلا روطت

 2018 ماع يف يفاصملا ددعو

2018 2017 2016 2015 2014 
 يفاصملا ددع

 ةلماعلا
 2018 ماع

  

   تارامإلا  5 702.0 1119.0 1119.0 1119.0 1119.0

   نیرحبلا  1 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0

   سنوت  1 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0

   رئازجلا  6 650.9 650.9 650.9 650.9 650.9

2 958    ةیدوعسلا  8 2507.0 2907.0 2907.0 2819.0 0.

   ةیروس  2 240.1 240.1 240.1 240.1 240.1

   قارعلا  12 876.0 946.0 622.0 662.0 802.0

   رطق  2 283.0 283.0 429.0 429.0 429.0

   تیوكلا  2 936.0 936.0 936.0 736.0 736.0

   ایبیل  5 380.0 380.0 380.0 380.0 380.0

   رصم  8 769.8 769.8 769.8 769.8 769.8

   ءاضعألا لودلا يلامجإ  52 7638.8 8525.8 8347.8 8099.8 8279.8

   ندرألا  1 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4

   نادوسلا  3 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0

   نامُع  2 222.0 222.0 222.0 222.0 303.0

   برغملا  2 154.7 154.7 154.7 154.7 154.7

   ایناتیروم  1 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

   نمیلا  2 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0

   ىرخألا ةیبرعلا لودلا يلامجإ  11 772.1 772.1 772.1 772.1 853.1

   ةیبرعلا لودلا يلامجإ  63 8410.9 9297.9 9119.9 8871.9 9132.9
 

 لودلا ضعب يف ةمئاقلا يفاـصملا ریوطتو ةدیدجلا يفاـصملا ءاـشنإ عیراـشم مظعم لازت ال

 ءاـضعألا لودلا يف ةدیدجلا يفاـصملا ءاـشنإ عیراـشم ةلاح 9-3 لودجلا صخلیو .ذیفنتلا دیق ةیبرعلا

 .2018 ماع يف تلصح يتلا تاروطتلا مھأ يلی امیفو .2018 ماع لالخ ىرخألا ةیبرعلا لودلاو
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 .نامع ةنطلس يف ي/ب فلأ 197 ىلإ 116  نم راحص ةافصمو ،ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا

 كباوأ يف ءاـــضعألا لودلا يف طـــفنلا يفاصم يف ةیرـــیرـــكتلا ةقاـــطلا يلاـــمجإ ذوـــحتسا

 ةقاطلا يلاــــمجإ نم %90.66 ةبــــسنب ،ي/ب نویلم 8.28 اھردق ةصح ىلع ةافصم 52 اھددعو

 يلاـــــمجإ ذوـــــحتساو .ي/ب نوـــــیلم 9.133 غلابلا ةیبرعلا لودلا يف طفنلا يفاصم يف ةیریركتلا

 اھددــع غــلابلا كــباوأ يف ءاضعألا ریغ ةــیبرعلا لودــلا يــف طفنلا يــفاصم يــف ةیریركتلا ةقاطلا

  .%9.34 ةبسنب ،ي/ب فلأ 853 اھردـقو ةـیقاـبلا ةـصحلا ىـلع ةاـفصم 11

 لالخ ،ةیبرعلا لودلا يف ةمئاقلا طفنلا يفاـصم يف ةیریركتلا ةقاطلا روطت 9-3 لكـشلا نیبی

 ةرتفلا لالخ ةـیبرعلا لودـلا يف ةـیریركتلا ةـقاـطلا روطت 8-3 لودـجلا نیبی اـمك .2018-2014 ةرتفلا

 .2017 ماع يف ةلماعلا يفاصملا ددعو ،2017 -2013

 9-3 لكشلا
  ةیبرعلا لودلا يف ةمئاقلا طفنلا يفاصم يف ةیریركتلا ةقاطلا روطت

 2018-2014 ةرتفلا لالخ
 )موی/لیمرب نویلم(
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  8-3 لودجلا
 )مویلا/لیمرب  فلأ( ،2018-2014 ةرتفلا لالخ ةیبرعلا لودلا يف ةیریركتلا ةقاطلا روطت

 2018 ماع يف يفاصملا ددعو

2018 2017 2016 2015 2014 
 يفاصملا ددع

 ةلماعلا
 2018 ماع

  

   تارامإلا  5 702.0 1119.0 1119.0 1119.0 1119.0

   نیرحبلا  1 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0

   سنوت  1 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0

   رئازجلا  6 650.9 650.9 650.9 650.9 650.9

2 958    ةیدوعسلا  8 2507.0 2907.0 2907.0 2819.0 0.

   ةیروس  2 240.1 240.1 240.1 240.1 240.1

   قارعلا  12 876.0 946.0 622.0 662.0 802.0

   رطق  2 283.0 283.0 429.0 429.0 429.0

   تیوكلا  2 936.0 936.0 936.0 736.0 736.0

   ایبیل  5 380.0 380.0 380.0 380.0 380.0

   رصم  8 769.8 769.8 769.8 769.8 769.8

   ءاضعألا لودلا يلامجإ  52 7638.8 8525.8 8347.8 8099.8 8279.8

   ندرألا  1 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4

   نادوسلا  3 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0

   نامُع  2 222.0 222.0 222.0 222.0 303.0

   برغملا  2 154.7 154.7 154.7 154.7 154.7

   ایناتیروم  1 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

   نمیلا  2 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0

   ىرخألا ةیبرعلا لودلا يلامجإ  11 772.1 772.1 772.1 772.1 853.1

   ةیبرعلا لودلا يلامجإ  63 8410.9 9297.9 9119.9 8871.9 9132.9
 

 لودلا ضعب يف ةمئاقلا يفاـصملا ریوطتو ةدیدجلا يفاـصملا ءاـشنإ عیراـشم مظعم لازت ال

 ءاـضعألا لودلا يف ةدیدجلا يفاـصملا ءاـشنإ عیراـشم ةلاح 9-3 لودجلا صخلیو .ذیفنتلا دیق ةیبرعلا

 .2018 ماع يف تلصح يتلا تاروطتلا مھأ يلی امیفو .2018 ماع لالخ ىرخألا ةیبرعلا لودلاو
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  9-3 لودجلا
 2018 ماع لالخ ىرخألا ةیبرعلا لودلاو ءاضعألا لودلا يف ةدیدجلا يفاصملا ءاشنإ عیراشم ةلاح

 عورشملا ةلاح
 2018 

 عورشملا ةلاح
 2017 

 ةیریركتلا ةقاطلا
 ةلودلا عورشملا )موی /لیمرب فلأ(

 كباوأ يف ءاضعألا لودلا
   تارامإلا  ةریجفلا 200 ءاشنإ ءاشنإ

 ةركسیب 100 ةیسدنھ میماصت ةیسدنھ میماصت
 ةیداروغ 100  ةیسدنھ میماصت  ةیسدنھ میماصت   رئازجلا 

 دوعسم يساح 100  ةیسدنھ میماصت  ةیسدنھ میماصت
   ةیدوعسلا  نازاج 400 ءاشنإ ءاشنإ
   ةیروس  سلقرفلا 140 لیجأت لیجأت
 ةیرصانلا 150 فقوتم دقاعت

 ءالبرك 140 ءاشنإلا دقع عیقوت ءاشنإ   قارعلا 
 كوكرك 150 فقوتم دقاعت
   تیوكلا  روزلا 615 ءاشنإ ءاشنإ
 قربط 300 فقوتم فقوتم

   ایبیل 
 يرابوأ 50 فقوتم فقوتم
   رصم  ةنخسلا نیعلا 240 ةیلوأ ةسارد ةیلوأ ةسارد

 ىرخألا ةیبرعلا لودلا
   نادوسلا  نادوس تروب 100 لیجأت لیجأت
   نامع  مقدلا 230 ةیلوأ ةسارد ةیلوأ ةسارد

 ىسیع سأر 160 لیجأت لیجأت
   نمیلا 

 تومرضح 50 لیجأت لیجأت
 

 ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود :2-1

  ریركت ةنورم نیسحت عورشم ذیفنتل ةطخ نع "كوندأ " ةینطولا يبظ وبأ طفن  ةكرش  تنلعأ

 سیورلا" ةافصم نیكمتل ،يكیرمأ رالود رایلم 3.1 ةمیقب Crude Flexibility Project  طفنلا

 ،ةدوجلا ضفخنملا Upper Zakum "يولع  موكاز" طفن ي/ب فلأ 420 ریركت نم "برغ

 ىلع يواحلا ،ةدوجلا يلاعلا "نابروم" لقح طفن نم ًالدبً انزو %1.74 تیربك ةبسن ىلع يواحلاو

 ریدصتلل "نابروم" طفن ریفوت فدھب كلذو ً،انزو %0.74 نع دیزت ال ةضفخنم تیربك ةبسن

 ةدحو ءاشنإ نم طفنلا ریركت ةنورم نیسحت عورشم نوكتی .نیعونلا نیب رعسلا قراف نم ةدافتسإلاو

 ،ةدناسم ىرخأ تادحوو ،ي/ب فلأ 177 اھتقاط  دوقولا تیز نم تیربكلا عزنل ةینیجوردیھ ةجلاعم
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 "غنوسماس" ةكرش ىلوألا ،نیتكرش نم فلاحت ءاشنإلاو دیروتلاو ةسدنھلا لامعأ ذیفنت ىلوتیسو

  .2022 ماع يف عورشملا میلست  عقوتیو ،ةیكیرمألا CB&I ةكرش ةیناثلاو ةیبونجلا ةیروكلا

 ةیریركتلا اھتقاط يلامجإ عفرل ةطخ نع" كوندأ" ةینطولا يبظ وبأ لورتب ةكرش تنلعأ امك

 راطإ يف كلذو ،2025 ماع لولحب ي/ب نویلم 1.5 ىلإ ي/ب فلأ 902 نم %60 ةبسنب

 ةطخلا نمضتت .ةقحاللا ةیلورتبلا تاعانصلا لاجم يف ةیملاعلا زكارملا مھأ دحأ حبصتل اھتیجیتارتسا

 رثكأ ریركتل ةیلاع ةنورمب عتمتت سیورلا ةقطنم يف ي/ب فلأ 600 ةیریركتلا اھتقاط ةافصم ءاشنإ

  .ماخلا طفنلا نم عون نم

 اھتقاط يلامجإ غلبی ،فاصم ثالث كلتمت "كوندأ" ةینطولا يبظ وبأ لورتب ةكرش نأ ركذی

 ةافصمو ،ي/ب فلأ 85 اھتقاط رانلا مأ يف "يبظ وبأ" ةافصم يھو ،ي/ب فلأ 902 ةیریركتلا

   .ي/ب فلأ 417 اھتقاط "برغ سیورلا" ةافصمو ،ي/ب فلأ 400 اھتقاط "قرش سیورلا"

 ةقطنم يف تافثكتملا ریركت  ةافصم ریوطت عورشم يفً امئاق لمعلا لازی ال ،ىرخأ ةھج نم

 عورشم نوكتی .ENOC ةینطولا تارامإلا لورتب ةكرشل ةكولمملاو يبد ةرامإ يف "يلع لبج"

 ةجلاعم تادحو ءاشنإو ،ي/ب فلأ 210 ىلإ 140 نم ةیریركتلا ةقاطلا عفر نم ةافصملا ریوطت

 ةفلكب ،ةیطفنلا تاجتنملا تانازخ نم ددعو ،ةرمزأ ةدحوو ،تاثافنلا دوقوو لزیدلل ةدیدج ةینیجوردیھ

 تابلطتم عم ةقفاوتم تافصاومب ةیلورتب تاقتشم جاتنإل كلذو ،يكیرمأ رالود رایلم اھردق ةیلامجإ

 .2019 ماع ةیاھن يف عورشملا لیغشت ءدب عقوتیو ،"5-وروی" ةیبوروألا رییاعملا

  نیرحبلا ةكلمم :2-2

 "ةرتس" ةافصمل ةیریركتلا ةقاطلا عفرو ریوطت عورشم يف ةرمتسم ءاشنإلا لامعأ لازت ال

 زاــجنإ عقوتیو ،يكیرمأ رالود راــیلم 8-6 يلاوحب ردــقت ةــفلكب ،ي/ب فلأ 360 ىلإ 260 نم

 نم دیدعلا لادبتــساو ،ةدیدج تادحو ءاــشنإ ریوطتلا عورــشم نمــضتی .2020 ماع يف عورــشملا

 لثم ،ةدوجلا ةیلاع ةیلورتب تاقتــــشم جاتنإ ىلع ةرداق ةافــــصملا حبــــصت ثیحب ،ةمیدقلا تادحولا

  .ریدصتلل صصخملا  ULSDًادج ةضفخنم تیربك ةبسن ىلع يواحلا لزیدلا

  ةیرئازجلا ةیروھمجلا :2-3

 "اتسوغوأ" ةافصم ءارش نع "كارطانوس" ةیرئازجلا ةینطولا لورتبلا ةكرش تنلعأ

Augusta ةیلقص" ةنیدم يف" Sicily عورشملا ربتعی .ي/ب فلأ 190 ةیریركتلا اھتقاط ةیلاطیإلا 

 ماخلا طفنلا ریركت فدھب كلذو ،ةیرئازجلا ةیروھمجلا دودح جراخ ةافصمل ءارش ةیلمع لوأ
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 راطإ يف كلذو ،2025 ماع لولحب ي/ب نویلم 1.5 ىلإ ي/ب فلأ 902 نم %60 ةبسنب
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  .ماخلا طفنلا نم عون نم

 اھتقاط يلامجإ غلبی ،فاصم ثالث كلتمت "كوندأ" ةینطولا يبظ وبأ لورتب ةكرش نأ ركذی

 ةافصمو ،ي/ب فلأ 85 اھتقاط رانلا مأ يف "يبظ وبأ" ةافصم يھو ،ي/ب فلأ 902 ةیریركتلا

   .ي/ب فلأ 417 اھتقاط "برغ سیورلا" ةافصمو ،ي/ب فلأ 400 اھتقاط "قرش سیورلا"

 ةقطنم يف تافثكتملا ریركت  ةافصم ریوطت عورشم يفً امئاق لمعلا لازی ال ،ىرخأ ةھج نم
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 تاجتنم ىلإ اھلیوحتو ةیرئازجلا يفاصملا نم ةجتنملا ةضئافلا ةلیقثلا تاجتنملا ةجلاعمو ،يرئازجلا

  .ةدوجلا ةیلاعلا ةیلورتبلا تاجتنملا ىلع يمانتملا يلحملا بلطلا ةیبلتل رئازجلا ىلإ اھتداعإو ةفیفخ

  ةیریركتلا ةقاطلا عفرل ةطخ نع تنلعأ دق تناك "كارطانوس" ةكرش نأ ىلإ ةراشإلا ردجت  

 لك ةقاط ،"دوعـسم يـساح"و ،"ةیادروغ"و ،"ةركـسیب" يف ةدیدج فاـصم ثالث ءاـشنإ  لالخ نم

 نم مغرلا ىلع ،تارم ةدع لجأت دق عیراـــشملا هذھ ضعب ذیفنتب ءدبلا نأ الإ ،ي/ب فلأ 100 اھنم

 عقوتی امك .ءاـشنإلا تایلمع ىلع دقاعتلل ةیـسدنھلا تاكرـشلا ضعب عم تاـضوافم دقع نع نالعإلا

 ي/ب فلأ 79 ىلإ 58  نم ةمئاقلا "رئازجلا" ةافــصمل ةیریركتلا ةقاطلا عفر عورــشم زاجنإ ریخأت

 .ةینیصلا CPECC ةكرش لبق نمً ایلاح هذیفنت يراجلا

 میدقتل ةیكیرمألا  UOP"يب وأ وی " ةكرش عم ًادقع كارطنوس ةكرش تعقو ىرخأ ةھج نم

 Unicracking  ریـسكت  ةدحو ءاـشنإ عورـشمل ةیـساـسألا ةیـسدنھلا میماـصتلاو ایجولونكتلا صیخرت

 بـیذـھت ةدـحوو ،ي/ب فلأ 24.1 اـھتقاـط بـیذـملاـب تاـنیتلفــــسألا عزن ةدـحوو ،ي/ب فلأ 81 اـھتقاـط

 ةافـصم يف ةرمزأ ةدحو عم ،ي/ب فلأ 80 اھتقاط CCR رمتـسملا طیـشنتلا ةقیرطب زافحلا لماعلاب

 ةیبوروألا رییاعملا عم قفاوتیامب تافـصاوملا نیـسحتو نیلوزاغلا جاتنإ میظعت فدھب كلذو ،ةدكیكـس

 ."5-وروی"

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا :2-4

 وكمارأ عمجم يف طفنلا ةافصمل ةیریركتلا ةقاطلا عفر نع ةیدوعسلا وكمارأ ةكرش تنلعأ

 440 ىلإ 400 نم ةیعانصلا لیبجلا ةقطنم يف "بروتاس" تایوامیكورتبلاو ریركتلل لاتوت ةیدوعسلا

 فدھب عمجملا يف ةدیدج ةیوامیكورتب تادحو ءاشنإ عورشم راطإ يف ةدایزلا هذھ تءاج .ي/ب فلأ

 .ةیوامیكورتبلا تاعانصلاو طفنلا يفاصم نیب لماكتلا زیزعت

 غلبت يتلا "ضایرلا" ةافـــصم ریوطت عورـــشم نم ةیئاھنلا لحارملا ذیفنت ً ایلاح يرجی امك

 تادحوو ،اثفانلل لـــصف ةدحوو ،ةرمزأ ةدحو ءاـــشنإ عورـــشملا نمـــضتی .ي/ب فلأ 124 اھتقاط

 .يكیرمأ رالود نویلم 300 يلاوح علبت ةفلكب ،ةدیدج تادعم ةفاضإو ،ةینیجوردیھ ةجلاعم

 "ةرونت سار" ةافـصم ریوطت عورـشمً ایلاح ةمئاقلا يفاـصملا ریوطتل ىرخألا عیراـشملا نم

 ةقاطب ،ةكلمملا يف طفنلا يفاـصم نیب نمً امجح ربكألا ربتعتو ،يبرعلا جیلخلا لحاـس ىلع عقت يتلا

 ةـیناـثلاو ،ي/ب فلأ 325 ىلوألا ةقاط ،ریطقت يتدحو نم نوكتتو ،ي/ب فلأ 550 اھردق ةیریركت

 ةجلاعم ةدحو ءاـشنإ ىلوألا ةلحرملا نمـضتت ،نیتلحرم ىلع عورـشملا ذیفنت متیـسو .ي/ب فلأ 225
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  27                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو سماخلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 تاـیرطع ةدـحوو ،ي/ب فلأ 50 اـھتقاـط  ةرمزأ ةدـحوو ،ي/ب فلأ 90 اـھتقاـط اـثفاـنلل ةـینیجوردـیھ

 ةـنــــسلا/نط فلأ 70و ،نیزنب ةـنــــسلا/نط فلأ 170و ،نیلیازاراـب ةـنــــسلا/نط نویلم 1.1 جاـتنإل

 ةـیناـثلا ةـلحرملا اـمأ .ةدـیدـج مكحت ةزھجأو ،ةـیئاـبرھكلا ةـقاـطلل عیزوت ةـموظنم ىلإ ةـفاــــضإ ،نیولوت

 .ةینبأو ،ةدناسم تادحوو ،ةیلورتبلا تاجتنملل تانازخ ءاشنإ نم نوكتتف

 ءاـــشنإ عورـــشم 2015 ماع يف تزجنأ ةیدوعـــسلا ةیبرعلا ةكلمملا نأ ىلإ ةراـــشإلا ردجت

 دعب ،ي/ب فلأ 400 اھتقاط عبنی ةنیدم يف "فرـسای"ریركتلل كبونیـس وكمارأ عبنی  ةافـصم لیغـشتو

 لیبجلا ةقطنم يف "بروتاـــس" تایوامیكورتبلاو ریركتلل لاتوت ةیدوعـــسلا وكمارأ ةافـــصم لیغـــشت

 400 اھتقاط "نازاج" يف ةثلاثلا ةافـصملا ءاـشنإ عورـشم ذیفنتً ایلاح يرجیو ،2014 ماع ةیعانـصلا

 ةدیدج فاــصم ثالث ءاــشنإل ةكلمملا اھتنلعأ يتلا ةیجیتارتــسالا ةطخلا راطإ يف كلذو ،ي/ب فلأ

 3.3 ىلإ ةـیلحملا يفاــــصملل ةـیریركتلا ةـقاـطلا يلاـمجإ عفر فدـھب ،ي/ب فلأ 400 اـھنم لـك ةـقاـط

 ةیلورتبلا ةعانـصلل ةفاـضملا ةمیقلا نیـسحتو ،يموقلا لخدلا رداـصم عیونت ققحی امب ،ي/ب نویلم

  .ةكلمملا يف

 نامـــضل اھیعـــس راطإ يف ةیجراخلا اھعیراـــشمل ةیریركتلا ةقاطلا عفرل ةكلمملا ططخت امك

 عم مھافت ةركذم ةیدوعــسلا وكمارأ ةكرــش تعقو ثیح ،ماخلا طفنلا نم اھجاتنإل ةرمتــسم عیب دوقع

 ریركتلا عمجم عورـشم يف ةكراـشملل نیـصلا قرـش  يف Zhanjiang "غنایجنیـشت" ةعطاقم تاطلـس

 تاـیواـمیكورتب  جاـتنإ تادحوو ،ي/ب فلأ 400 اـھتقاط ةاـفــــصم نم نوكتی يذلا تایواـمیكورتبلاو

 لوح ًادونب ةیقافتإلا نمـــضتت امك .ياھغنـــش بونج ةعقاولا Zhoushan "ناـــشوـــشت" ةقطنم يف

  .ماخلا طفنلا ةراجتو نیزختو دیروت لاجم يف نواعتلا

 لورتب ةكرـــش نیب نواعتلاب مھافت ةركذم عیقوت نع ةیدوعـــسلا وكمارأ ةكرـــش تنلعأ امك

 ةكرـــش يھو ،ةیدنھ ةینطو طفن تاكرـــش ةعومجم نم فلؤم فلاحت عم "كوندأ" ةینطولا يبظوبأ

 تاراھب لورتب ةــســسؤمو ،HCPL ةدودحملا ناتــسودنھ لورتب ةــســسؤمو ، IOC ةیدنھلا طفنلا

 Ratnagiri "يریغانتار" ةعطاقم يف كرتــشملا عورــشملا نم ةــصح ءارــشل  BPCL ةدودحملا

 عمجم عم ةـلماـكتم ،ي/ب فلأ 400 اـھنم لـك ةـقاـط ةـقالمع فاـــــصم ثالث ءاـــــشنإ نمــــضتملا

 ةلودو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا نم لك ةصح غلبت .برعلا رحب لحاس ىلع دنھلا يف تایوامیكورتب

 رالود راـیلم 44 يلاوحب ةردـقملا ةـیلاـمجإلا عورــــشملا ةـمیق نم %25 ةدـحتملا ةـیبرعلا تاراـمإلا

 .2025 ماع يف عورشملل يراجتلا لیغشتلا ءدب عقوتیو ،امھنم لكل يكیرمأ
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  27                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو سماخلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 تاـیرطع ةدـحوو ،ي/ب فلأ 50 اـھتقاـط  ةرمزأ ةدـحوو ،ي/ب فلأ 90 اـھتقاـط اـثفاـنلل ةـینیجوردـیھ

 ةـنــــسلا/نط فلأ 70و ،نیزنب ةـنــــسلا/نط فلأ 170و ،نیلیازاراـب ةـنــــسلا/نط نویلم 1.1 جاـتنإل

 ةـیناـثلا ةـلحرملا اـمأ .ةدـیدـج مكحت ةزھجأو ،ةـیئاـبرھكلا ةـقاـطلل عیزوت ةـموظنم ىلإ ةـفاــــضإ ،نیولوت

 .ةینبأو ،ةدناسم تادحوو ،ةیلورتبلا تاجتنملل تانازخ ءاشنإ نم نوكتتف

 ءاـــشنإ عورـــشم 2015 ماع يف تزجنأ ةیدوعـــسلا ةیبرعلا ةكلمملا نأ ىلإ ةراـــشإلا ردجت

 دعب ،ي/ب فلأ 400 اھتقاط عبنی ةنیدم يف "فرـسای"ریركتلل كبونیـس وكمارأ عبنی  ةافـصم لیغـشتو

 لیبجلا ةقطنم يف "بروتاـــس" تایوامیكورتبلاو ریركتلل لاتوت ةیدوعـــسلا وكمارأ ةافـــصم لیغـــشت

 400 اھتقاط "نازاج" يف ةثلاثلا ةافـصملا ءاـشنإ عورـشم ذیفنتً ایلاح يرجیو ،2014 ماع ةیعانـصلا

 ةدیدج فاــصم ثالث ءاــشنإل ةكلمملا اھتنلعأ يتلا ةیجیتارتــسالا ةطخلا راطإ يف كلذو ،ي/ب فلأ

 3.3 ىلإ ةـیلحملا يفاــــصملل ةـیریركتلا ةـقاـطلا يلاـمجإ عفر فدـھب ،ي/ب فلأ 400 اـھنم لـك ةـقاـط

 ةیلورتبلا ةعانـصلل ةفاـضملا ةمیقلا نیـسحتو ،يموقلا لخدلا رداـصم عیونت ققحی امب ،ي/ب نویلم

  .ةكلمملا يف

 نامـــضل اھیعـــس راطإ يف ةیجراخلا اھعیراـــشمل ةیریركتلا ةقاطلا عفرل ةكلمملا ططخت امك

 عم مھافت ةركذم ةیدوعــسلا وكمارأ ةكرــش تعقو ثیح ،ماخلا طفنلا نم اھجاتنإل ةرمتــسم عیب دوقع

 ریركتلا عمجم عورـشم يف ةكراـشملل نیـصلا قرـش  يف Zhanjiang "غنایجنیـشت" ةعطاقم تاطلـس

 تاـیواـمیكورتب  جاـتنإ تادحوو ،ي/ب فلأ 400 اـھتقاط ةاـفــــصم نم نوكتی يذلا تایواـمیكورتبلاو

 لوح ًادونب ةیقافتإلا نمـــضتت امك .ياھغنـــش بونج ةعقاولا Zhoushan "ناـــشوـــشت" ةقطنم يف

  .ماخلا طفنلا ةراجتو نیزختو دیروت لاجم يف نواعتلا

 لورتب ةكرـــش نیب نواعتلاب مھافت ةركذم عیقوت نع ةیدوعـــسلا وكمارأ ةكرـــش تنلعأ امك

 ةكرـــش يھو ،ةیدنھ ةینطو طفن تاكرـــش ةعومجم نم فلؤم فلاحت عم "كوندأ" ةینطولا يبظوبأ

 تاراھب لورتب ةــســسؤمو ،HCPL ةدودحملا ناتــسودنھ لورتب ةــســسؤمو ، IOC ةیدنھلا طفنلا

 Ratnagiri "يریغانتار" ةعطاقم يف كرتــشملا عورــشملا نم ةــصح ءارــشل  BPCL ةدودحملا

 عمجم عم ةـلماـكتم ،ي/ب فلأ 400 اـھنم لـك ةـقاـط ةـقالمع فاـــــصم ثالث ءاـــــشنإ نمــــضتملا

 ةلودو ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا نم لك ةصح غلبت .برعلا رحب لحاس ىلع دنھلا يف تایوامیكورتب

 رالود راـیلم 44 يلاوحب ةردـقملا ةـیلاـمجإلا عورــــشملا ةـمیق نم %25 ةدـحتملا ةـیبرعلا تاراـمإلا

 .2025 ماع يف عورشملل يراجتلا لیغشتلا ءدب عقوتیو ،امھنم لكل يكیرمأ
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  28                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو سماخلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا نم طفن ةنحش لوأ دیروتب ةیدوعسلا وكمارأ تأدب ىرخأ ةھج نم

 ةكرش يھو ،ةینیصلا "نایلاد" تایوامیكورتبو ریركت عمجمل ةیبیرجتلا لیغشتلا تایلمع ءدبل

 نوكتی .Hengli Group ةصاخ  ةینیص تاكرش ةعومجمو ةیدوعسلا وكمارأ ةكرش نیب ةكرتشم

 ةلماكتم ي/ب فلأ 400 ةقاطب طسوتملاو لیقثلا يدوعسلا ماخلا طفنلا ریركتل ةافصم نم عورشملا

 .تایوامیكورتب تادحو عم

 ام وأ ،يكیرمأ رالود رایلم 7 ةمیقب ةصح ءارش نع ةیدوعسلا وكمارأ ةكرش تنلعأ امك

 يف هؤاشنإ يراجلا  Rapid"دیبار" تایوامیكورتبو ریركت عمجم عورشم ةمیق نم %50 لداعی

 ةینطولا  Petronas"سانورتب" ةكرش ھكلمت يذلا ،ایزیلام -روبمال الاوك ،Pengerang غناریغنب

 ةدوجلا ةیلاع تاقتشم جاتنإ اھنكمی ،ي/ب فلأ 300 اھتقاط ةافصم نم عورشملا نوكتی .ةیزیلاملا

 وكمارأ ىلوتتس امك .تایوامیكورتب عمجم ىلإ ةفاضإ ،"5 وروی" ةیبوروألا رییاعملا عم ةقفاوتم

  .2020 ماع يف عورشملا لیغشتب ءدبلا عقوتیو ،ي/ب فلأ 210 رادقمب ماخلا طفنلاب ةافصملا دیوزت

 ةافصم ریوطت عورشم يف رالود رایلم 6 غلبم عفدب ةیدوعسلا وكمارأ تكراش امك

 ةكرش يھو ،ي/ب فلأ 669 ةیریركتلا اھتقاط غلبت يتلا ،ةیبونجلا ایروك يف  Onsan"ناسنوأ"

 ،ةیبونجلا ةیروكلا S-Oil "لیوأ سإ" ةكرشو %63.4 ةصحب ،ةیدوعسلا وكمارأ نیب ةكرتشم

 ةبسن عفر ىلإ ةیسنرفلا "بینكت" ةكرش هذیفنتب موقت يذلا ریوطتلا عورشم فدھی .%36.6 ةصحب

 دوقولا تیزل ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحو ءاشنإ نمضتیو ،ةافصملا يف نیلوزاغلاو نیلیبوربلا جاتنإ

 زاجنإ عقوتیو ،ي/ب فلأ 76 اھتقاط عئاملا زافحلا لماعلاب ریسكت ةدحوو ،ي/ب فلأ 63 اھتقاط

 .2019 ماع يف جاتنإلا تایلمع ءدبو عورشملا

 ةـكرــــش عم مھاـفت ةـیقاـفتا عیقوت نع ةـیدوعــــسلا وكمارأ ةـكرــــش تـنلعأ ،ىرخأ ةـھج نم

 رالود راـیلم 6 غلبم وكمارأ اـھبجومب عفدت ،ةـیــــسینودنإلا ةموكحلل ةـعباـتلا  Pertamina"اـنیماترب"

 يذلا ، Cilacap"باكالیـس" ةافـصم عورـشم نم %45 اھردق ةـصح ىلع اھلوـصح لباقم يكیرمأ

 نم نیلیازارابلا نم اھجاتنإ لدعم عفرو ،ي/ب فلأ 400 ىلإ 348 نم ةافـصملا ةقاط عفر نمـضتی

 ءدب عقوتیو ،ةنــسلا/نط فلأ 160 ىلإ 146 نم نیلیبورب يلوبلاو ،ةنــسلا/نط فلأ 600 ىلإ 280

  .2022 ماع يف لیغشتلا تایلمع

 دیروتل دمألا لیوط دقع نیمأت يف مھاــسیــس "باكالیــس" ةافــصم ریوطت عورــشم نأ ركذی

 حابرأ نم ةكلمملا تادراو عفر ىلإ ةفاـضإ ،ي/ب فلأ 280 لدعمب ةافـصملل يدوعـسلا ماخلا طفنلا

 نوكی نأ ىلإ ةیدوعــــسلا وكمارأ علطتت امك .تایوامیكورتبلاو ةیلورتبلا تاجتنملل ةكرــــشلا تاعیبم
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  29                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو سماخلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 ةقاطلا عفرل ةلماـشلا ةطخلا راطإ نمـض ةھباـشم ىرخأ عیراـشم يف اھلوخدل قالطنا ةطقن عورـشملا

 لالخ نم كلذو ،ي/ب نویلم 1.68 ىلإ ي/ب فلأ 820 نم ةیــسینودنإلا طفنلا يفاــصمل ةیریركتلا

 170 اھتقاط  Dumai "يامود" ةافصم ریوطت عورشم لثم ،ةمئاقلا طفنلا يفاصم عیسوتو ریوطت

 ةریزج يف ي/ب فلأ 125 اھتقاط  Balongan "ناغنولاب" ةافــــصمو ،ةرطموــــس يف ي/ب فلأ

  .افاج

  قارعلا ةیروھمج :2-5

  يتلا وأ ةـمیدـقلا يفاـــــصملا لـیھأـت ةداـعإل ةریبك ًادوھج قارعلا ةـیروھمج ةـموكح لذـبت

 نم تـنكمت نأ دـعبف .2014 ماـع يف لـمعلا نع اـھجورخ ىلإ ىدأ اـمم ةـیبرحلا لاـمعألاـب تررــــضت

 ةافــصمو ،ي/ب فلأ 14 اھتقاط "ةرایق" ةافــصم  يھو ،ةریغــصلا يفاــصملا ضعب لیغــشت ةداعإ

 "كــسكلا" ةافــصمو ،ي/ب فلأ 10 اھتقاط "ةثیدح" ةافــصمو  ،ي/ب فلأ 27 اھتقاط "ةینیــصلا"

 ةرـصبلا ةافـصم يف ةدیدجلا يوجلا ریطقتلا ةدحو لیغـشت نع ًارخؤم تنلعأ ،ي/ب فلأ 10 اھتقاط

 عقوتیو ،ي/ب فلأ 280 ىلإ ةافـصملل ةیریركتلا ةقاطلا عفرب تمھاـس يتلاو ،ي/ب فلأ 70 اھتقاط

 قارعلا يف ةافــــصم ربكأ ربتعت يتلا "يجیب" ةافــــصم امأ .2019 ماع يف ةعبارلا ةدحولا لیغــــشت

 ،ي/ب فلأ 70 ةقاطب يوجلا ریطقتلا ةدحو لیغــــشت دیعأ ثیح ،ي/ب فلأ 310 ةیریركتلا اھتقاط

 .2019  ماع ةیاھن يف ىرخألا تادحولا لیغشت لامكتسا عقوتیو

 تاجتنملا ىلع يلحملا بلطلا ةیبلت  ىلإ ىعـست ةیقارعلا طفنلا ةرازو  نأ ىلإ ةراـشإلا ردجت

 مظعم نأ الإ ،ةدیدج فاـصم ءاـشنإو ،ةمئاقلا يفاـصملل ةیریركتلا ةقاطلا عیـسوت لالخ نم ،ةیلورتبلا

 ءالبرك ةافـصم عورـشم ءانثتـساب ،ةدیدع بابـسأل ذیفنتلا يف تابوعـص نم يناعت ةنلعملا عیراـشملا

 امك .2019 ماع يف ءاـشنإلا لامعأ زاجنإ عقوتی ثیح ،رالود رایلم 6 ةفلكب ي/ب فلأ 140 اھتقاط

 300 نم ةططخملا ةیریركتلااھتقاط ضیفخت مت يتلا ةیرــصانلا ةافــصم عورــشم ذیفنت ریخأت عقوتی

  .ي/ب فلأ 150 ىلإ

  تیوكلا ةلود :2-6

  ةیریركتلا ةقاطلا يلامجإ عفرل ةطخ نع KNPC ةیتیوكلا ةینطولا لورتبلا ةكرش تنلعأ

 عم ًادقع ةكرشلا تعقو ةیاغلا هذھ قیقحتلو .2035 ماع لولحب ي/ب ينویلم ىلإ تیوكلا ةلود يف

 ىودج ةسارد میدقتل ةیكیرمألا Jacob Engineering Group "ةسدنھلل بوكاج ةعومجم"

 اھتقاط ةدیدج ةافصم ءاشنإ لالخ نم ءاوس ،ةطخلا ذیفنتل ةنكمملا تارایخلا لضفأ لوح ةیلیصفت
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  29                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو سماخلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 ةقاطلا عفرل ةلماـشلا ةطخلا راطإ نمـض ةھباـشم ىرخأ عیراـشم يف اھلوخدل قالطنا ةطقن عورـشملا

 لالخ نم كلذو ،ي/ب نویلم 1.68 ىلإ ي/ب فلأ 820 نم ةیــسینودنإلا طفنلا يفاــصمل ةیریركتلا

 170 اھتقاط  Dumai "يامود" ةافصم ریوطت عورشم لثم ،ةمئاقلا طفنلا يفاصم عیسوتو ریوطت

 ةریزج يف ي/ب فلأ 125 اھتقاط  Balongan "ناغنولاب" ةافــــصمو ،ةرطموــــس يف ي/ب فلأ

  .افاج

  قارعلا ةیروھمج :2-5

  يتلا وأ ةـمیدـقلا يفاـــــصملا لـیھأـت ةداـعإل ةریبك ًادوھج قارعلا ةـیروھمج ةـموكح لذـبت

 نم تـنكمت نأ دـعبف .2014 ماـع يف لـمعلا نع اـھجورخ ىلإ ىدأ اـمم ةـیبرحلا لاـمعألاـب تررــــضت

 ةافــصمو ،ي/ب فلأ 14 اھتقاط "ةرایق" ةافــصم  يھو ،ةریغــصلا يفاــصملا ضعب لیغــشت ةداعإ

 "كــسكلا" ةافــصمو ،ي/ب فلأ 10 اھتقاط "ةثیدح" ةافــصمو  ،ي/ب فلأ 27 اھتقاط "ةینیــصلا"

 ةرـصبلا ةافـصم يف ةدیدجلا يوجلا ریطقتلا ةدحو لیغـشت نع ًارخؤم تنلعأ ،ي/ب فلأ 10 اھتقاط

 عقوتیو ،ي/ب فلأ 280 ىلإ ةافـصملل ةیریركتلا ةقاطلا عفرب تمھاـس يتلاو ،ي/ب فلأ 70 اھتقاط

 قارعلا يف ةافــــصم ربكأ ربتعت يتلا "يجیب" ةافــــصم امأ .2019 ماع يف ةعبارلا ةدحولا لیغــــشت

 ،ي/ب فلأ 70 ةقاطب يوجلا ریطقتلا ةدحو لیغــــشت دیعأ ثیح ،ي/ب فلأ 310 ةیریركتلا اھتقاط

 .2019  ماع ةیاھن يف ىرخألا تادحولا لیغشت لامكتسا عقوتیو

 تاجتنملا ىلع يلحملا بلطلا ةیبلت  ىلإ ىعـست ةیقارعلا طفنلا ةرازو  نأ ىلإ ةراـشإلا ردجت

 مظعم نأ الإ ،ةدیدج فاـصم ءاـشنإو ،ةمئاقلا يفاـصملل ةیریركتلا ةقاطلا عیـسوت لالخ نم ،ةیلورتبلا

 ءالبرك ةافـصم عورـشم ءانثتـساب ،ةدیدع بابـسأل ذیفنتلا يف تابوعـص نم يناعت ةنلعملا عیراـشملا

 امك .2019 ماع يف ءاـشنإلا لامعأ زاجنإ عقوتی ثیح ،رالود رایلم 6 ةفلكب ي/ب فلأ 140 اھتقاط

 300 نم ةططخملا ةیریركتلااھتقاط ضیفخت مت يتلا ةیرــصانلا ةافــصم عورــشم ذیفنت ریخأت عقوتی

  .ي/ب فلأ 150 ىلإ

  تیوكلا ةلود :2-6

  ةیریركتلا ةقاطلا يلامجإ عفرل ةطخ نع KNPC ةیتیوكلا ةینطولا لورتبلا ةكرش تنلعأ

 عم ًادقع ةكرشلا تعقو ةیاغلا هذھ قیقحتلو .2035 ماع لولحب ي/ب ينویلم ىلإ تیوكلا ةلود يف

 ىودج ةسارد میدقتل ةیكیرمألا Jacob Engineering Group "ةسدنھلل بوكاج ةعومجم"

 اھتقاط ةدیدج ةافصم ءاشنإ لالخ نم ءاوس ،ةطخلا ذیفنتل ةنكمملا تارایخلا لضفأ لوح ةیلیصفت
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 عورشم زاجنإ نم ءاھتنإلا دعب كلذو ،ي/ب فلأ 300 امھنم لك ةقاط نیتافصم وأ ،ي/ب فلأ 600

 ي/ب  نویلم 1.41 ىلإ ي/ب فلأ 736 نم ةیریركتلا ةقاطلا عفر ىلإ يدؤیس يذلا فیظنلا دوقولا

 ،ي/ب فلأ 615 ةیریركتلا اھتقاط ةدیدجلا "روزلا" ةافصم ءاشنإ نمضتی يذلاو ،2020 ماع لولحب

 "هللا دبعلا ءانیم" ةافصمو "يدمحألا ءانیم" ةافصم نیتمئاقلا نیتافصملل ةیریركتلا ةقاطلا عفرو

  .ةیملاعلا رییاعملا ثدحأ عم ةقفاوتم تافصاومب تاقتشم جاتنإ نم امھنیكمتو

 لیغـــشتلا تایلمع ءدب نع  KPIةیملاعلا  ةیتیوكلا لورتبلا ةكرـــش تنلعأ ىرخأ ةھج نم

 ھناث" ةعطاقم لامــش Nghi Son "نوــس يھغن" تایوامیكورتبو ریركت عمجم عورــشمل يراجتلا

 ةیملاعلا ةیتیوكلا لورتبلا ةكرــش نم لك نیب ةكرتــشم ةكرــش وھو ،ةیمانتیفلا Thanh Hoa "اوھ

KPI، وـــستیمدإ" ةكرـــشو" Idemitsu ةكرـــش ىلإ ةفاـــضإ ،امھنم لكل %35.1 ةبـــسنب ةینابایلا 

 "ةــضباقلا زلاكیمیك يوــستیم" ةكرــشو ،ةیمانتیفلا ةموكحلل ةعباتلا PetroVietnam "مانتیفورتب"

Mitsui Chemicals عورــــشملا ةـفلك تـغلب .يلاوتلا ىلع %4.7و %25.1 ةـبــــسنب ةـیناـباـیلا 

 ،ي/ب فلأ 200 ةیریركتلا اھتقاط غلبت ةافـــصم  ىلع لمتـــشیو ،يكیرمأ رالود رایلم 6 ةیلامجإلا

  .لیقثلا يتیوكلا ماخلا طفنلا رركتسو

 تادحو عم لماكتملا ریركتلا عمجم  عورشم  يف ةرمتسم لازت ال ءاشنإلا لامعأ  نأ ركذی

 ریركتل ةافصم نم نوكتی يذلا ،ةینیصلا Zhanjiang  غنایجناش ةعطاقم يف تایوامیكورتب جاتنإ

 رالود رایلم 9 اھردق ةیلامجإ ةفلكب تایوامیكورتب جاتنإ تادحوو ،ي/ب فلأ 230 اھتقاط طفنلا

 لورتبلا ةكرش ةطخ راطإ يف عورشملا اذھ يتأی .2020 ماع يف عمجملا لیغشت ءدب عقوتیو ،يكیرمأ

 فلأ 800 ىلإ ةیجراخلا طفنلا يفاصم  يف ةیریركتلا ةقاطلا نم اھتصح عفرل KPI ةیملاعلا ةیتیوكلا

  . 2030 ماع لولحب ي/ب نویلم 1.3 ىلإ اھعفر مث ،ةمداقلا سمخلا تاونسلا لالخ ي/ب

 نامع طفن ةكرش عم ةكرتشم ةكرش وھو ،"مقدلا" ةافصم عورشم يف تیوكلا ةلود كراشت امك

OOC  ةیملاعلا ةیتیوكلا لورتبلا ةكرشوKPI  ةیواستم صصحب. 

  ةیبرعلا رصم ةیروھمج :2-7

 لماعلاب بیذھتلا ةدحو يف ءاــشنإلا لامعأ ءاھتنا نع "لورتبلل ةیردنكــسإ"  ةكرــش تنلعأ

 يلاع نیلوزاغلا جاتنإ میظعتل ،ي/ب فلأ 13.6 اھتقاط CCR رمتــــسملا طیــــشنتلا ةقیرطب زافحلا

 ةطخ راطإ يف ةمئاقلا يفاـصملا ریوطتل ةلماـش ةطخ نم ًاءزج عورـشملا اذھ ربتعی .يناتكوألا مقرلا

 ،ةیلورتبلا تاجتنملا داریتــــسا ىلع دامتعالا فیفختل ةیبرعلا رــــصم ةیروھمج يف لورتبلا ةرازو

  نع ERC ریركتلل ةـیرــــصملا ةـكرــــشلا تـنلعأ ثـیح ،زاـجنإلا دـیعاوم يف ریخأـت نم يناـعت يتلاو
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 لیغـــشتلا  تایلمع ءدب نع نالعإلا نم مغرلا ىلع "درطـــسم" ةافـــصم عورـــشمل لیغـــشت لیجأت

 .تادعملا ضعب يف صقن روھظ ببسب كلذو ،2017 ماع يف ةیبیرجتلا

 ریركتل ةرھاقلا ةكرـش ةافـصم يف جتنملا دوقولا تیز لیوحت ىلإ فدھی عورـشملا نأ ركذی

 ریــــسكت ةدــحوو ،ي/ب فلأ 80 اــھتقاــط يغارف ریطقت ةدــحو نم نوكتیو ،CORC لورتبلا

 ةـجلاـعم ةدـحوو ،ي/ب فلأ 25 اـھتقاـط لـجؤم میحفت ةدـحوو ،ي/ب فلأ 40 اـھتقاـط ينیجوردـیھ

 اھتقاط ىطــــسولا تارطقملل ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحوو ،ي/ب فلأ 23 اھتقاط اثفانلل ةینیجوردیھ

 تاـجتنملا ىلع يلحملا بـلطلا نم ریبك ءزج ةـیبلت يف عورــــشملا مھاــــسیــــس اـمك .ي/ب فلأ 32

 .وجلا ىلإ تیربكلا نم ةنسلا/نط فلأ 93 يلاوح حرط ضیفخت ىلإ ةفاضإ ،ةیلورتبلا

 يف لورتبلا ریركتل طـسوألا قرـشلا ةكرـش ةافـصم ریوطت عورـشم زاجنإ ریخأت عقوتی امك

 نمــــضتی .2018 ماع ةیاھن يف هزاجنإ ًاررقم ناك  نأ دعب  2020 ماع ىلإ "رودیم" ةیردنكــــسإلا

 ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحو ءاــشنإو ،ي/ب فلأ 160 ىلإ 100 نم ةیریركتلا ةقاطلا عفر عورــشملا

 Solvent-Deasphalting بیذملاب تانیتلفـسألا عزن ةدحوو ،ي/ب فلأ 45 اھتقاط لزیدلا دوقول

 حنم مت دقو .ةعاـسلا يف بعكم رتم فلأ 60 اھتقاط نیجوردیھ جاتنإ ةدحوو ،ي/ب فلأ 14 اھتقاط

 .رالود رایلم 1.7 ةمیقب ةیسنرفلا بینكت ةكرش ىلإ ءاشنإلاو دیروتلاو ةسدنھلا دقع

 ةكرــشل ةعباتلا "طویــسأ" ةافــصم ریوطت عورــشم يفً امئاق لمعلا لازی ال ،ىرخأ ةھج نم

 ،لجؤم میحفت ةدحو ءاـشنإ نمـضتی يذلا ،ي/ب فلأ 90 ةیریركتلا اھتقاط ،لورتبلا ریركتل طویـسأ

 طیـشنتلا ةقیرطب زافحلا لماعلاب بیذھت ةدحوو ،ي/ب فلأ 47.7 اھتقاط ينیجوردیھ ریـسكت ةدحوو

 رایلم 2.9 يلاوحب عورــشملا ةفلك ردقتو .ي/ب فلأ 14.8 اھتقاط ةرمزأ ةدحوو ،CCR رمتــسملا

 ذیفنت لامعأ ةرادإ ذیفنت دقع Asorc لورتبلا ریركتل طویــــسأ ةكرــــش تحنم ثیح .يكیرمأ رالود

 ركذی .ةیلارتـسألا Worley Parson "نوـسراب يلراو"  ةكرـشل EPC ءاـشنإلاو دیروتلاو ةـسدنھلا

 ةیلاطیإلا Technip "بینكت" ةكرــشل حنم دق ناك ءاــشنإلاو دیروتلاو ةــسدنھلا لامعأ ذیفنت دقع نأ

 Axens "زنـــسكأ" ةكرـــش عم ةیقافتا لورتبلا ریركتل طویـــسأ ةكرـــش تعقو امك  .2015 ماع يف

 بـیذـھتلاو ،اـثفاـنلل ةـینیجوردـیھلا ةـجلاـعملا تادـحول اـیجولونكتلا صیخرت ىلع لوــــصحلل ةـیــــسنرفلا

  .ةرمزألاو ،رمتسملا طیشنتلا ةقیرطب زافحلا لماعلاب

 لیھأت ةداعإً ایلاح يرجی لورتبلا عینـصتل سیوـسلا ةكرـشل ةعباتلا "سیوـسلا" ةافـصم يفو

 ،ي/ب فلأ 95.5 اھتقاط ةدیدج لجؤم میحفت ةدحو ءاــــشنإو ،ةمئاقلا لجؤملا میحفتلا ةدحو ریوطتو

 .ي/ب 2300 اھتقاط تییزت تویز جاتنإ ةدحو ىلإ ةفاضإ ،يكیرمأ رالود رایلم 3.5 ةفلكب



الفصل الثالث

211

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم
  

  30                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو سماخلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 عورشم زاجنإ نم ءاھتنإلا دعب كلذو ،ي/ب فلأ 300 امھنم لك ةقاط نیتافصم وأ ،ي/ب فلأ 600

 ي/ب  نویلم 1.41 ىلإ ي/ب فلأ 736 نم ةیریركتلا ةقاطلا عفر ىلإ يدؤیس يذلا فیظنلا دوقولا

 ،ي/ب فلأ 615 ةیریركتلا اھتقاط ةدیدجلا "روزلا" ةافصم ءاشنإ نمضتی يذلاو ،2020 ماع لولحب

 "هللا دبعلا ءانیم" ةافصمو "يدمحألا ءانیم" ةافصم نیتمئاقلا نیتافصملل ةیریركتلا ةقاطلا عفرو

  .ةیملاعلا رییاعملا ثدحأ عم ةقفاوتم تافصاومب تاقتشم جاتنإ نم امھنیكمتو

 لیغـــشتلا تایلمع ءدب نع  KPIةیملاعلا  ةیتیوكلا لورتبلا ةكرـــش تنلعأ ىرخأ ةھج نم

 ھناث" ةعطاقم لامــش Nghi Son "نوــس يھغن" تایوامیكورتبو ریركت عمجم عورــشمل يراجتلا

 ةیملاعلا ةیتیوكلا لورتبلا ةكرــش نم لك نیب ةكرتــشم ةكرــش وھو ،ةیمانتیفلا Thanh Hoa "اوھ

KPI، وـــستیمدإ" ةكرـــشو" Idemitsu ةكرـــش ىلإ ةفاـــضإ ،امھنم لكل %35.1 ةبـــسنب ةینابایلا 

 "ةــضباقلا زلاكیمیك يوــستیم" ةكرــشو ،ةیمانتیفلا ةموكحلل ةعباتلا PetroVietnam "مانتیفورتب"

Mitsui Chemicals عورــــشملا ةـفلك تـغلب .يلاوتلا ىلع %4.7و %25.1 ةـبــــسنب ةـیناـباـیلا 

 ،ي/ب فلأ 200 ةیریركتلا اھتقاط غلبت ةافـــصم  ىلع لمتـــشیو ،يكیرمأ رالود رایلم 6 ةیلامجإلا

  .لیقثلا يتیوكلا ماخلا طفنلا رركتسو

 تادحو عم لماكتملا ریركتلا عمجم  عورشم  يف ةرمتسم لازت ال ءاشنإلا لامعأ  نأ ركذی

 ریركتل ةافصم نم نوكتی يذلا ،ةینیصلا Zhanjiang  غنایجناش ةعطاقم يف تایوامیكورتب جاتنإ

 رالود رایلم 9 اھردق ةیلامجإ ةفلكب تایوامیكورتب جاتنإ تادحوو ،ي/ب فلأ 230 اھتقاط طفنلا

 لورتبلا ةكرش ةطخ راطإ يف عورشملا اذھ يتأی .2020 ماع يف عمجملا لیغشت ءدب عقوتیو ،يكیرمأ

 فلأ 800 ىلإ ةیجراخلا طفنلا يفاصم  يف ةیریركتلا ةقاطلا نم اھتصح عفرل KPI ةیملاعلا ةیتیوكلا

  . 2030 ماع لولحب ي/ب نویلم 1.3 ىلإ اھعفر مث ،ةمداقلا سمخلا تاونسلا لالخ ي/ب

 نامع طفن ةكرش عم ةكرتشم ةكرش وھو ،"مقدلا" ةافصم عورشم يف تیوكلا ةلود كراشت امك

OOC  ةیملاعلا ةیتیوكلا لورتبلا ةكرشوKPI  ةیواستم صصحب. 

  ةیبرعلا رصم ةیروھمج :2-7

 لماعلاب بیذھتلا ةدحو يف ءاــشنإلا لامعأ ءاھتنا نع "لورتبلل ةیردنكــسإ"  ةكرــش تنلعأ

 يلاع نیلوزاغلا جاتنإ میظعتل ،ي/ب فلأ 13.6 اھتقاط CCR رمتــــسملا طیــــشنتلا ةقیرطب زافحلا

 ةطخ راطإ يف ةمئاقلا يفاـصملا ریوطتل ةلماـش ةطخ نم ًاءزج عورـشملا اذھ ربتعی .يناتكوألا مقرلا

 ،ةیلورتبلا تاجتنملا داریتــــسا ىلع دامتعالا فیفختل ةیبرعلا رــــصم ةیروھمج يف لورتبلا ةرازو

  نع ERC ریركتلل ةـیرــــصملا ةـكرــــشلا تـنلعأ ثـیح ،زاـجنإلا دـیعاوم يف ریخأـت نم يناـعت يتلاو

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم
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 لیغـــشتلا  تایلمع ءدب نع نالعإلا نم مغرلا ىلع "درطـــسم" ةافـــصم عورـــشمل لیغـــشت لیجأت

 .تادعملا ضعب يف صقن روھظ ببسب كلذو ،2017 ماع يف ةیبیرجتلا

 ریركتل ةرھاقلا ةكرـش ةافـصم يف جتنملا دوقولا تیز لیوحت ىلإ فدھی عورـشملا نأ ركذی

 ریــــسكت ةدــحوو ،ي/ب فلأ 80 اــھتقاــط يغارف ریطقت ةدــحو نم نوكتیو ،CORC لورتبلا

 ةـجلاـعم ةدـحوو ،ي/ب فلأ 25 اـھتقاـط لـجؤم میحفت ةدـحوو ،ي/ب فلأ 40 اـھتقاـط ينیجوردـیھ

 اھتقاط ىطــــسولا تارطقملل ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحوو ،ي/ب فلأ 23 اھتقاط اثفانلل ةینیجوردیھ

 تاـجتنملا ىلع يلحملا بـلطلا نم ریبك ءزج ةـیبلت يف عورــــشملا مھاــــسیــــس اـمك .ي/ب فلأ 32

 .وجلا ىلإ تیربكلا نم ةنسلا/نط فلأ 93 يلاوح حرط ضیفخت ىلإ ةفاضإ ،ةیلورتبلا

 يف لورتبلا ریركتل طـسوألا قرـشلا ةكرـش ةافـصم ریوطت عورـشم زاجنإ ریخأت عقوتی امك

 نمــــضتی .2018 ماع ةیاھن يف هزاجنإ ًاررقم ناك  نأ دعب  2020 ماع ىلإ "رودیم" ةیردنكــــسإلا

 ةینیجوردیھ ةجلاعم ةدحو ءاــشنإو ،ي/ب فلأ 160 ىلإ 100 نم ةیریركتلا ةقاطلا عفر عورــشملا

 Solvent-Deasphalting بیذملاب تانیتلفـسألا عزن ةدحوو ،ي/ب فلأ 45 اھتقاط لزیدلا دوقول

 حنم مت دقو .ةعاـسلا يف بعكم رتم فلأ 60 اھتقاط نیجوردیھ جاتنإ ةدحوو ،ي/ب فلأ 14 اھتقاط

 .رالود رایلم 1.7 ةمیقب ةیسنرفلا بینكت ةكرش ىلإ ءاشنإلاو دیروتلاو ةسدنھلا دقع

 ةكرــشل ةعباتلا "طویــسأ" ةافــصم ریوطت عورــشم يفً امئاق لمعلا لازی ال ،ىرخأ ةھج نم

 ،لجؤم میحفت ةدحو ءاـشنإ نمـضتی يذلا ،ي/ب فلأ 90 ةیریركتلا اھتقاط ،لورتبلا ریركتل طویـسأ

 طیـشنتلا ةقیرطب زافحلا لماعلاب بیذھت ةدحوو ،ي/ب فلأ 47.7 اھتقاط ينیجوردیھ ریـسكت ةدحوو

 رایلم 2.9 يلاوحب عورــشملا ةفلك ردقتو .ي/ب فلأ 14.8 اھتقاط ةرمزأ ةدحوو ،CCR رمتــسملا

 ذیفنت لامعأ ةرادإ ذیفنت دقع Asorc لورتبلا ریركتل طویــــسأ ةكرــــش تحنم ثیح .يكیرمأ رالود

 ركذی .ةیلارتـسألا Worley Parson "نوـسراب يلراو"  ةكرـشل EPC ءاـشنإلاو دیروتلاو ةـسدنھلا

 ةیلاطیإلا Technip "بینكت" ةكرــشل حنم دق ناك ءاــشنإلاو دیروتلاو ةــسدنھلا لامعأ ذیفنت دقع نأ

 Axens "زنـــسكأ" ةكرـــش عم ةیقافتا لورتبلا ریركتل طویـــسأ ةكرـــش تعقو امك  .2015 ماع يف

 بـیذـھتلاو ،اـثفاـنلل ةـینیجوردـیھلا ةـجلاـعملا تادـحول اـیجولونكتلا صیخرت ىلع لوــــصحلل ةـیــــسنرفلا

  .ةرمزألاو ،رمتسملا طیشنتلا ةقیرطب زافحلا لماعلاب

 لیھأت ةداعإً ایلاح يرجی لورتبلا عینـصتل سیوـسلا ةكرـشل ةعباتلا "سیوـسلا" ةافـصم يفو

 ،ي/ب فلأ 95.5 اھتقاط ةدیدج لجؤم میحفت ةدحو ءاــــشنإو ،ةمئاقلا لجؤملا میحفتلا ةدحو ریوطتو

 .ي/ب 2300 اھتقاط تییزت تویز جاتنإ ةدحو ىلإ ةفاضإ ،يكیرمأ رالود رایلم 3.5 ةفلكب
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 :يلاتلا وحنلا ىلع تاروطتلا مھأ صخلتتف كباوأ يف ءاضعألا ریغ ةیبرعلا لودلا يف امأ

 ةیندرألا ةكلمملا :2-8

 .ي/ب فلأ 120 ىلإ 90 نم "ءاقرزلا" ةافصم عیسوتو ریوطت عورشم يفً امئاق لمعلا لازی ال

 "رآ .يب .يك" ةكرش عم ةیقافتا تعقو دق تناك JPRC ةیندرألا لورتبلا ةافصم ةكرش نأ ركذی

KBR ایجولونكتلا میدقت دقع تعقو امك .عورشملل ةیساسألا ةیسدنھلا میماصتلا دادعإل ةیكیرمألا 

 فدھی .ةیكیرمألا Honeywell UOP  "يب وأ وی لیویناھ" ةكرش عم ةدیدجلا عورشملا تادحول

 دوقولا تیز لیوحتو ،ةیطفنلا تاقتشملا ىلع يلحملا بلطلا ةیبلت نم ةافصملا نیكمت ىلإ عورشملا

 .يكیرمأ رالود رایلم 1.6 اھردق ةیلامجإ ةفلكب ،ةفیفخ تاجتنم ىلإ لیقثلا

  نامع ةنطلس :2-9

 يراجتلا لیغـــشتلا تایلمع ءدب نع "كبروأ" نامع تایوامیكورتبو ریركت  ةكرـــش تنلعأ

  .ي/ب فلأ 197 ىلإ 116 نم "راحص" ةافصمل ةیریركتلا ةقاطلا عفرو ریوطت عورشم يف

 نم ةافصملا نیكمتو ،ةیلورتبلا تاجتنملا نم ةنطلسلا تارداص زیزعت ىلإ عورشملا فدھی

 ةفاــــضإو ،ةـمئاـقلا ةـقحاللا ةـیلیوحتلا تادحولا ةقاط عفر لالخ نم ً،اـیلحم جتنملا لـیقثلا طفنلا ریركت

 اـھتقاـط يغارف ریطقت ةدـحوو ،ي/ب فلأ 81 اـھتقاـط يوج ریطقت ةدـحو نم نوكتت ةدـیدـج تادـحو

 اھتقاط ينیجوردیھ ریــسكت ةدحوو ،ي/ب فلأ 42.4 اھتقاط لجؤم میحفت ةدحوو ،ي/ب فلأ 96.8

  .ي/ب فلأ 66.45

 طفنلا نم جیزم ریركتل نامع ةنطلس يف اھؤاشنإ يراجلا ةكرتشملا "مقدلا" ةافصم امأ

 5.75 ةمیقب دوقع ثالث عیقوت نع نلعأ دقف ،ي/ب فلأ 230 اھردق ةیریركت ةقاطب ينامعلاو يتیوكلا

 نم دوقعلا نوكتت .يبیرجتلا لیغشتلاو ءاشنإلاو دیروتلاو ةسدنھلا لامعأ ذیفنتل يكیرمأ رالود رایلم

 :ةیلاتلا ءازجألا

 ةكرتشم ةكرش هذیفنت ىلوتیسو ،ریركتلا تایلمع تادحو ةفاك ىلع لمتشیو ،يسیئرلا ءزجلا •

 ویاد" ةكرشو ،ةینابسإلا Tecnicas Reunidas "سادینور ساكینكیت" ةكرش نم ةنوكم

 .Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd "ةدودحملا ءاشنإلاو ةسدنھلل

 .ةیبونجلا ةیروكلا
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 كافورتب ةكرش" نم نوكم فلاحت هذیفنت ىلوتیسو ةدناسملا تادحولا لمشیو ،يناثلا ءزجلا •

 ةسدنھلل غنوسماس ةكرش"و ،ةیناطیربلا .Petrofac International Ltd" ةدودحملا ةیملاعلا

 .ةیلامشلا ةیروكلا .Samsung Engineering Co. Ltd  "ةدودحملا

 ىلوتیسو Off-site ةیجراخلا تالیصوتلاو تاءاشنإلا لامعأ ذیفنت لمشیو ،ثلاثلا ءزجلا •

 تنومریدكام ةسسؤم" و ،ةیلاطیإلا  Saipem "میبیاس ةكرش" نم نوكم فلاحت اھذیفنت

  .CB&I  ً اقباس ىمست تناك يتلا  ةیكیرمألا .McDermont International Inc "ةیملاعلا

 لورتبلا ةكرش عم ةكارش ةیقافتا تعقو دق تناك OOC ةیموكحلا نامع طفن ةكرش نأ ركذی

 ةافصم نم نوكتی يذلا "مقدلا" عمجم عورشم يف %50:50 ةیواستم صصحب  KPIةیلودلا ةیتیوكلا

 زاجنا عقوتیو ،يكیرمأ رالود رایلم 6 اھردق ةیلامجإ ةفلكب ،تایوامیكورتب جاتنإ تادحو عم ةلماكتم

 .0222 ماع ةیاھن يف عورشملا
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  32                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو سماخلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 :يلاتلا وحنلا ىلع تاروطتلا مھأ صخلتتف كباوأ يف ءاضعألا ریغ ةیبرعلا لودلا يف امأ

 ةیندرألا ةكلمملا :2-8

 .ي/ب فلأ 120 ىلإ 90 نم "ءاقرزلا" ةافصم عیسوتو ریوطت عورشم يفً امئاق لمعلا لازی ال

 "رآ .يب .يك" ةكرش عم ةیقافتا تعقو دق تناك JPRC ةیندرألا لورتبلا ةافصم ةكرش نأ ركذی

KBR ایجولونكتلا میدقت دقع تعقو امك .عورشملل ةیساسألا ةیسدنھلا میماصتلا دادعإل ةیكیرمألا 

 فدھی .ةیكیرمألا Honeywell UOP  "يب وأ وی لیویناھ" ةكرش عم ةدیدجلا عورشملا تادحول

 دوقولا تیز لیوحتو ،ةیطفنلا تاقتشملا ىلع يلحملا بلطلا ةیبلت نم ةافصملا نیكمت ىلإ عورشملا

 .يكیرمأ رالود رایلم 1.6 اھردق ةیلامجإ ةفلكب ،ةفیفخ تاجتنم ىلإ لیقثلا

  نامع ةنطلس :2-9

 يراجتلا لیغـــشتلا تایلمع ءدب نع "كبروأ" نامع تایوامیكورتبو ریركت  ةكرـــش تنلعأ

  .ي/ب فلأ 197 ىلإ 116 نم "راحص" ةافصمل ةیریركتلا ةقاطلا عفرو ریوطت عورشم يف

 نم ةافصملا نیكمتو ،ةیلورتبلا تاجتنملا نم ةنطلسلا تارداص زیزعت ىلإ عورشملا فدھی

 ةفاــــضإو ،ةـمئاـقلا ةـقحاللا ةـیلیوحتلا تادحولا ةقاط عفر لالخ نم ً،اـیلحم جتنملا لـیقثلا طفنلا ریركت

 اـھتقاـط يغارف ریطقت ةدـحوو ،ي/ب فلأ 81 اـھتقاـط يوج ریطقت ةدـحو نم نوكتت ةدـیدـج تادـحو

 اھتقاط ينیجوردیھ ریــسكت ةدحوو ،ي/ب فلأ 42.4 اھتقاط لجؤم میحفت ةدحوو ،ي/ب فلأ 96.8

  .ي/ب فلأ 66.45

 طفنلا نم جیزم ریركتل نامع ةنطلس يف اھؤاشنإ يراجلا ةكرتشملا "مقدلا" ةافصم امأ

 5.75 ةمیقب دوقع ثالث عیقوت نع نلعأ دقف ،ي/ب فلأ 230 اھردق ةیریركت ةقاطب ينامعلاو يتیوكلا

 نم دوقعلا نوكتت .يبیرجتلا لیغشتلاو ءاشنإلاو دیروتلاو ةسدنھلا لامعأ ذیفنتل يكیرمأ رالود رایلم

 :ةیلاتلا ءازجألا

 ةكرتشم ةكرش هذیفنت ىلوتیسو ،ریركتلا تایلمع تادحو ةفاك ىلع لمتشیو ،يسیئرلا ءزجلا •

 ویاد" ةكرشو ،ةینابسإلا Tecnicas Reunidas "سادینور ساكینكیت" ةكرش نم ةنوكم

 .Daewoo Engineering & Construction Co. Ltd "ةدودحملا ءاشنإلاو ةسدنھلل

 .ةیبونجلا ةیروكلا

	)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم
  

  33                                                                  " ریركتلا ةعانص" نوعبرألاو سماخلا يونسلا ماعلا نیمألا ریرقت

 كافورتب ةكرش" نم نوكم فلاحت هذیفنت ىلوتیسو ةدناسملا تادحولا لمشیو ،يناثلا ءزجلا •

 ةسدنھلل غنوسماس ةكرش"و ،ةیناطیربلا .Petrofac International Ltd" ةدودحملا ةیملاعلا

 .ةیلامشلا ةیروكلا .Samsung Engineering Co. Ltd  "ةدودحملا

 ىلوتیسو Off-site ةیجراخلا تالیصوتلاو تاءاشنإلا لامعأ ذیفنت لمشیو ،ثلاثلا ءزجلا •

 تنومریدكام ةسسؤم" و ،ةیلاطیإلا  Saipem "میبیاس ةكرش" نم نوكم فلاحت اھذیفنت

  .CB&I  ً اقباس ىمست تناك يتلا  ةیكیرمألا .McDermont International Inc "ةیملاعلا

 لورتبلا ةكرش عم ةكارش ةیقافتا تعقو دق تناك OOC ةیموكحلا نامع طفن ةكرش نأ ركذی

 ةافصم نم نوكتی يذلا "مقدلا" عمجم عورشم يف %50:50 ةیواستم صصحب  KPIةیلودلا ةیتیوكلا

 زاجنا عقوتیو ،يكیرمأ رالود رایلم 6 اھردق ةیلامجإ ةفلكب ،تایوامیكورتب جاتنإ تادحو عم ةلماكتم

 .0222 ماع ةیاھن يف عورشملا
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 ثانياً: صناعة البتروكيماويات 
التطورات العالمية .

 

إلن  ج     سسس            ت إج     ن"سسس     دة ف      BMI  بي أم أي   ت  ؤسسسس"سسس   

حو     ، ح ث   غ2017%  ق  ن     م  5.1  حو  2018ع م     إلةث   ن ع ى  " وى      م 

،   ع   ت    ؤسسسس"سسس     2017   ون طن ع م  177،  ق  ل 2018   ع م     ون طن 186

 تق ة  ته  ع ى      ن ت      ح      سو ق       ك    ة ت    ئ "           م. 

   ع م  توزع ط   ت إن  ج  إلةث   ن         طق    ئ "سسسسسس    ن      م( 10-3  ج    )ة  ن 

توزع ن"سسسا ط   ت إن  ج  إلةث   ن         طق    ئ "سسس    ن  (10-3  شسسس)ل )،       ة  ن 2018

 .2018     م ع م 

  (10-3الجدول )

 2018في عام  توزع طاقات إنتاج اإليثيلين في المناطق الرئيسية من العالم
طاقة اإليثيلين )مليون طن/سنة(      المنطقة 

    ةق   1.248

  س       ح ط   ه في 61.683

30.850        

    ة)    الت     7.687

   ش ق    سط 39.593

    ة)    ش      44.877

 االجمالي 185.96

                                        :      Business Monitor International Ltd )BMI(,2018  
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 (10-3الشكل )
  2018توزع نسب طاقات إنتاج اإليثيلين في المناطق الرئيسية من العالم عام  

 
 

 

 

 

 

                                  :      Business Monitor International Ltd )BMI(,2018  

 

      ت     سس       ن إج     ع ى ن سس ا   سسس   ئح زت    ق   سسس       ح ط   ه ف

%  ن  33   ون طن،    "سسسسسس   حو     61.7  غت نحو ح ث  2018  ن    ع م   إلةثإلن  ج 

ط   ت إج           ت ع    "سسسس وى      م،    ح ن ح ت    ة)    شسسسس             ت     ث ن    

  شسس ق  %  ن  إلن  ج        ،  ج ءت    ق  24   ون طن سسس وة  ،    "سس    44.8  غت نحو 

%  21   ون طن،    "سسسس    39.6  غت نحو   تط  إج        سسسسسط        ت     ث  ث  ع       

"    30.85 ن  إلن  ج        ، ت  ه                 غت نحو  %  ن  إلن  ج 17   ون طن،    

  ج %  ن  إلن4   ون طن سسسسسسس وة  ،  يو    ة ثل نحو  7.7       ،  أ  ة)    الت           

   ون طن،  1.25       ،    ح ن ح ت    ةق       ت     "سسسسسس فسسسسسسس        إن  ج     غت نحو 

  %  ن  إلن  ج        .1   "    " ي     غت نحو 

ف      ج   إلةث   ن ع ى  " وى  10  والة ت     ح       ة)   ع ى   ئ    ع ى ج ءت 

   ون  25.2   ون طن، ت  ه     سسسسسس ن        39.4،         غت حو    2018     م    ع م 

   ون طن، ثم  18.2حو    طن،      ج ءت      )            "سس وفة         كد   ث  ث       

   ون  8.1 كد   خ  س               ج و        ون طن، ثم كو ة   11.9إة  ن       حو    

أفريقيا
1.25

1%

اَسيا والمحيط الهادئ
61.7
33%

اَوروبا
30.85

17%

الشرق األوسط 
39.6
21%

أمريكا الالتينية
7.7
4%

أمريكا الشمالية
44.8
24%
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   ون طن،  6.7      حو       ون طن، ثم   ه          ت     "      6.9    ن         طن، ثم 

       كد ج ءت كل  ن       ن  ك       ون طن ثم  6.5ثم   سسسسسسس          كد   ث  ن       

عشسس  ف       ع ى ت ت ا  11-3  ج    ة  ن     ون طن. 5.5    سسس ،       سس        حو    

ن"سسسسسا إن  جه  ع ى  (11-3  شسسسسس)ل )،  ة  ن 2018   ع م  ع ى  "سسسسس وى      م نإن  ج  إلةث   

 . " وى    ش  ف     ع ى إن  ج           م

 11-3الجدول 
 2018في عام  على مستوى العالم نعشر دول في إنتاج اإليثيليأعلى ترتيب 

طاقة اإليثيلين )مليون طن/سنة(      الترتيب الدولة 

 1   والة ت     ح    ال  ة)   39.4

 2     ن 25.2

 3 المملكة العربية السعودية 18.2

 4 إة  ن 11.9

 5 كو ة    ج و    8.1

 6     ن   6.9

 7   ه   6.7

 8   س   6.5

 9       ن 5.5

 10 ك    5.5

                                  :      Business Monitor International Ltd )BMI(,2018  

 
 
 
 
 

 
 

)     (                                     

 (11-3الشكل )
 2018 معا بنهايةنسب إنتاج العشر دول األعلى إنتاجاً من اإليثيلين 

 

 

 

 

 

 

 

                                  :      Business Monitor International Ltd )BMI(,2018  

 

ط ق     ق ة   صسس  ت   ،                  إلةث   ن      ت     سس      إلن  ج      غ إج   

، 2018   ع م    ون طن سسس وة    27حو     ، Fitch Solution ؤسسس"سس     ل سسسو  و سسن  

     ج   إلةث   ن      )            "سسسسسس وفة  ع ى  ) ن ه     صسسسسسس                     ح   ت

ثم ج ءت طن،    ون  3.5   ون طن، ت  ه  ف     إل    ت               18حو            غت 

ث  ث  ف            ون  1.7، ثم ف      )وةت          ون طن 2.6      حو           ت     

       ق،  ف طن،  330  ف طن، ثم              760ج هو ة    سسسسسس                طن، ثم 

   ف طن. 130   جد ئ        

ن و     ا         ع ى زة ف     HIS-Markit   كت   - ؤس"  إتل  ي إست و   

 ع ى     ا و     يذ        ، 2027-2018خال    ف       ون طن س وة    6.5 إلةث   ن   حو 

،  خ ص   س وة      ون طن  7.0ت ل إ ى نحو إن  ج   ج ة    ن  إلةث   ن ط   ت ة دم إض    

الواليات المتحدة 
األمريكية 

39.4
29%

الصين
25.2

19%
المملكة العربية السعودية

18.2
14%

إيران
11.9

9%

كوريا الجنوبية
8.1

6%

الهند
6.7

5%

روسيا
6.5

5%

اليابان
5.5

4%

ألمانيا
6.9

5%

كندا
5.5

4%
سنة/ اإلنتاج بالمليون طن
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   ون طن،  6.7      حو       ون طن، ثم   ه          ت     "      6.9    ن         طن، ثم 

       كد ج ءت كل  ن       ن  ك       ون طن ثم  6.5ثم   سسسسسسس          كد   ث  ن       

عشسس  ف       ع ى ت ت ا  11-3  ج    ة  ن     ون طن. 5.5    سسس ،       سس        حو    

ن"سسسسسا إن  جه  ع ى  (11-3  شسسسسس)ل )،  ة  ن 2018   ع م  ع ى  "سسسسس وى      م نإن  ج  إلةث   

 . " وى    ش  ف     ع ى إن  ج           م

 11-3الجدول 
 2018في عام  على مستوى العالم نعشر دول في إنتاج اإليثيليأعلى ترتيب 

طاقة اإليثيلين )مليون طن/سنة(      الترتيب الدولة 

 1   والة ت     ح    ال  ة)   39.4

 2     ن 25.2

 3 المملكة العربية السعودية 18.2

 4 إة  ن 11.9

 5 كو ة    ج و    8.1

 6     ن   6.9

 7   ه   6.7

 8   س   6.5

 9       ن 5.5

 10 ك    5.5

                                  :      Business Monitor International Ltd )BMI(,2018  

 
 
 
 
 

 
 

)     (                                     

 (11-3الشكل )
 2018 معا بنهايةنسب إنتاج العشر دول األعلى إنتاجاً من اإليثيلين 

 

 

 

 

 

 

 

                                  :      Business Monitor International Ltd )BMI(,2018  

 

ط ق     ق ة   صسس  ت   ،                  إلةث   ن      ت     سس      إلن  ج      غ إج   

، 2018   ع م    ون طن سسس وة    27حو     ، Fitch Solution ؤسسس"سس     ل سسسو  و سسن  

     ج   إلةث   ن      )            "سسسسسس وفة  ع ى  ) ن ه     صسسسسسس                     ح   ت

ثم ج ءت طن،    ون  3.5   ون طن، ت  ه  ف     إل    ت               18حو            غت 

ث  ث  ف            ون  1.7، ثم ف      )وةت          ون طن 2.6      حو           ت     

       ق،  ف طن،  330  ف طن، ثم              760ج هو ة    سسسسسس                طن، ثم 

   ف طن. 130   جد ئ        

ن و     ا         ع ى زة ف     HIS-Markit   كت   - ؤس"  إتل  ي إست و   

 ع ى     ا و     يذ        ، 2027-2018خال    ف       ون طن س وة    6.5 إلةث   ن   حو 

،  خ ص   س وة      ون طن  7.0ت ل إ ى نحو إن  ج   ج ة    ن  إلةث   ن ط   ت ة دم إض    

الواليات المتحدة 
األمريكية 

39.4
29%

الصين
25.2

19%
المملكة العربية السعودية

18.2
14%

إيران
11.9

9%

كوريا الجنوبية
8.1

6%

الهند
6.7

5%

روسيا
6.5

5%

اليابان
5.5

4%

ألمانيا
6.9

5%

كندا
5.5

4%
سنة/ اإلنتاج بالمليون طن



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

218

)     (                                     

   الت  ن     الع      خذ،        ح    تف     ) ف         ت    وجوف    ن       ت  إلن  ج   

ال  ذ      .   ن       ت      ٪90 تق  ب  ن ن"   إلةث   ن     ن  إن  ج   ف        شغ ل 

 ن   الح   ط     ح       غ      ض    قص ت    ع ى        الت    شغ ل    الع   ف  ة )ن

 .   دة ف ت      و  

 ح  ت إن  ج    5   " خ م يو غ ز  إلةث ن  إن  ة دم إض    ك ن    ق م      ح       إذ

 ن  إلةث   ن، ح ث  ن   ن  ق                ت   سو  دة ف ت   ج ة    ن         ج ة   كل ع م

   ون طن  1.5 إلةث ن ت  غ حو       خ  ي    )"    وح  ت                       وم  ن 

 ح  ت  7إض        ق م    " خ م يو      ث ،  إن   سو ق          تح  ج إ ىس وة  ،     إذ  ك ن 

  ف         الت ن و     ا         ع ى  إلةث   ن خال (12-3  ش)ل ) ، ة  نج ة  إن  ج   

(2012-2027). 

(21-3الشكل )  

(2027-2012الفترة ) لمعدالت نمو الطلب العالمي على اإليثيلين خال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: 

 

)     (                                     

ش  ع ت     خ ىج ة   إ         ت وج  حو     إذ  ك نت ي  ك تو   ت تي  ك ت" ؤال

       ة)    ش       ،        ،ت  ةخ         ش ق    سطح ثت إن  ج  إلةث   ن  ثل ت        

 .ح      

، ح ث الصين ن    وج    ق ف       و    سوف ت)ون    ت جح    ح    ،          " ق      

ع ى   ى       سسسسسس ن   ج ة         ت  إلن  ج   إج         و      ء    ةق ب  ن ث ث   ن

 .(13-3  ش)ل )، ك   ة  ن   " و ت    ش    ق ف  

 (13-3)الشكل 

 المواقع المحتملة للمشروعات الجديدة إلضافة طاقات من اإليثيلين حول العالم

 

 

 

 

 

 المصدر: 

 

   ن ح ث تو    ت         ن  و      ح  ال   الس ث    ت   ج ة   إلن  ج  إلةث   ن   ش ق ت 

 ن   فحم   خفض   ق      ت ك      ح   طت     و ف خ م   خفضسسسسس     ) ف ، نج   ن    سسسسس ن 

 ن ت)ون إ ى  و ف ك    ئ   تح  ج إ ى        و     حوة    سسس  ع    ال   سسس فة ،  )ن        ت 

  حوةل   فحم إ ى     ف   ت  تح"سسسسس ن    ق   ت    "سسسسس خ   كذ  ت   ا   ،  تف    سسسسسس       فط

 CTO    ،   الس خ  م و  ق            ت     ئ          ،  ج ل   فحم    ال . 
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   الت  ن     الع      خذ،        ح    تف     ) ف         ت    وجوف    ن       ت  إلن  ج   

ال  ذ      .   ن       ت      ٪90 تق  ب  ن ن"   إلةث   ن     ن  إن  ج   ف        شغ ل 

 ن   الح   ط     ح       غ      ض    قص ت    ع ى        الت    شغ ل    الع   ف  ة )ن

 .   دة ف ت      و  

 ح  ت إن  ج    5   " خ م يو غ ز  إلةث ن  إن  ة دم إض    ك ن    ق م      ح       إذ

 ن  إلةث   ن، ح ث  ن   ن  ق                ت   سو  دة ف ت   ج ة    ن         ج ة   كل ع م

   ون طن  1.5 إلةث ن ت  غ حو       خ  ي    )"    وح  ت                       وم  ن 

 ح  ت  7إض        ق م    " خ م يو      ث ،  إن   سو ق          تح  ج إ ىس وة  ،     إذ  ك ن 

  ف         الت ن و     ا         ع ى  إلةث   ن خال (12-3  ش)ل ) ، ة  نج ة  إن  ج   

(2012-2027). 

(21-3الشكل )  

(2027-2012الفترة ) لمعدالت نمو الطلب العالمي على اإليثيلين خال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: 

 

)     (                                     

ش  ع ت     خ ىج ة   إ         ت وج  حو     إذ  ك نت ي  ك تو   ت تي  ك ت" ؤال

       ة)    ش       ،        ،ت  ةخ         ش ق    سطح ثت إن  ج  إلةث   ن  ثل ت        

 .ح      

، ح ث الصين ن    وج    ق ف       و    سوف ت)ون    ت جح    ح    ،          " ق      

ع ى   ى       سسسسسس ن   ج ة         ت  إلن  ج   إج         و      ء    ةق ب  ن ث ث   ن

 .(13-3  ش)ل )، ك   ة  ن   " و ت    ش    ق ف  

 (13-3)الشكل 

 المواقع المحتملة للمشروعات الجديدة إلضافة طاقات من اإليثيلين حول العالم

 

 

 

 

 

 المصدر: 

 

   ن ح ث تو    ت         ن  و      ح  ال   الس ث    ت   ج ة   إلن  ج  إلةث   ن   ش ق ت 

 ن   فحم   خفض   ق      ت ك      ح   طت     و ف خ م   خفضسسسسس     ) ف ، نج   ن    سسسسس ن 

 ن ت)ون إ ى  و ف ك    ئ   تح  ج إ ى        و     حوة    سسس  ع    ال   سسس فة ،  )ن        ت 

  حوةل   فحم إ ى     ف   ت  تح"سسسسس ن    ق   ت    "سسسسس خ   كذ  ت   ا   ،  تف    سسسسسس       فط

 CTO    ،   الس خ  م و  ق            ت     ئ          ،  ج ل   فحم    ال . 
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،  إلةث   ن  ش ق ت  ئ "    " و ف   ت         ن  ،    ا     و ع ى    الت      ةخص 

   ون طن  ن  13طن  ن  إلةث   ن،  حو       ون  2نحو  ،2018ع م ح ث  سسسسسسس و فت    

طن  ن غالة)و   حس في  إلةث   ن.    ون  8طن  ن   "سسسسسس   ةن،     ون  3   و   إةث   ن،  

ع ى    غم  ن  ن    سسسسس ن  ضسسسسس  ت ط   ت إن  ج   ع ى   ى    ق      ضسسسسس  إال  ن  الك ف ء 

 ٪. 60٪ إ ى 50ح  ف    خفض       ذ ت   ن  إلةث   ن ظل 

ت)   ف   تف ع       ت     د  ة )ن  ن ت وض   ض س    ت    ) ف   الس ث   ة   ن ك   

 جوف  ع  ف ك      ن   ة ي                  خ  سسسس  ةضسسسس ف إ ى ذ         ،   خ م    و ف 

ت) ف  ة"سسسسسسهم    خفض  إن ذ    ،   ح"سسسسسس ن    "سسسسسس         ق   ت    ) و وج       ث ن،  

 ب  ن ن سسف    ) ف   إلج         سس      ثل ع ى  ةق          سس ن     شسس  ع ت  إلن  ج  

 س حل خ  ج    )"       ة) . 

  الج   ع ، تو صسسل  ،   "سس  سسس    ق نون ، السسس ث   ي،        و     د ة ،           

 نج   ن  السسسس ث    ت   ج ة      سسس  ع ت       ك    ة  تأت      يذ     ج  ،    سسس ن تق  ه 

  .  ق  ع   ح)و   ن   ق  ع   خ ص،  كث   ن 

 

ك  سس  ةسس ت  حوةسسل    فط   خسس م إ ى   سس  ت ثسسل    ق  سس ت   جسس ةسس   ع ى   جسس نسسا   خ  

 COTC         ح ث تم   ثو           م ت  ل ع ى إع ف  تشسس) ل صسس  ع        ك    ة ت .

 إلعالن عن     ة   ن    شسسس  ع ت         )            "سسس وفة ،  ف      ق   سسسس  . ت     

يذه    ق    ع ى تحوةل    فط   خ م   سسس خ     ك ق م  سسس سسس  إلن  ج   )    ة ت،   ال   ن إن  ج 

غ    إ ى     إن  ج     ف    ن   )    ة ت  ش)ل ي     ج ت              ق   ة ،  يو    س ؤف

    " وق.

%  )ل     ل  10-8ك نت    ق   ت    ق   ة  ت     ع ى      ث     ذي ت  غ ن"سسسس  ه  حو    

 ن    فط ك   ج  ن ع    ت    ) ة       سسسسس   ، ثم ت م   ض        ت    سسسسس  ع  ،  تشسسسسس ل 

  سف   ت  ج    ،إلن  ج       ك    ة ت.    ى سس  ل    ث    ج           غ     خ  ي   )"س   

)     (                                     

      نج   ن    ق      ح ةث        تم  إلعالن  ث  إلن  ج       ك    ة ت.    ن   ٪ 17حو    

ي   ي  نق   نوع    ،٪  ن    و ف   )    ئ    )ل     ل  ن    فط 40ت  ج    ال ةقل عن  ع ه 

 . ج     )  ل

 .2018الرئيسية من العالم خالل عام وفيما يلي أهم تطورات صناعة البتروكيماويات في المناطق 

 أمريكا الشمالية

 ن  "سسس ف           ك    ة ت   )  ى      والة ت     ح    شسسس  ع ت  ن     ة  ظه ت 

 ت  ن  السسسسس ث   ث ن   ك      ت  وج   ،  "سسسسج ل      سسسسخ ي   غ ز إلن  ج      سسسس ة   طف  

 ،سسسسسسوف ت"سسسسس ف   يذه  السسسسسس ث    ت  ن     د        "سسسسس    شسسسسس  ع ت إن  ج       ك    ة ت. 

  ق ُ    سس ف   ؤسسس"سس       و  ت    سس  ع    .  "سسج لغ ز إن  ج ت وة      تج  عن     "سس      

      ف ال   241 ش  ع  ق     900 كث   ن  إلعالن عن تم   Industrial Info      ة)   

ف   ن       حل      و     ء تشسسسسسسغ  ه  خال        ن   ه  سسسسسسس       خ  ط،       حل  خ  

   ق ف  ن.

   ة)    شسسسسس        د    ت  ح، تشسسسسس)ل طوة     جل ت ال تد    سسسسسس   ت ج    السسسسسس ث   

  و ت نفس     ،      مف    ج   إ ى        ك    ة تع      ت   "   ال ة )ن إن)  ي  ك    

 تشسسغ ل ،  ن ه ء    ء   سسس  ه   و جه     ح ة ت    وج"سس         إ ى ت"سس      والة ت     ح   

  ء     2023 صسسسسسسوال  إ ى ع م ، 2020-2019خال    ف       وج      ى  شسسسسسس  ع ت  كل

    ش  ع ت  إلن  ج     ضخ  . س )    ع ف  ن   ، ش  ع ت    وج    ج ة  تشغ ل 

إ ى  ن   ن     و    ن  – IHS Markit- ؤسسس"سس    ي إتل إس    كت  تشسس   تو   ت 

 إلةث   ن،  ن    ون طن  14 تشه     ق     ة)    ش      إض    ط   ت إن  ج   ج ة   تق     حو

  والة ت     ح       ة)   ،  ضسسسسسس  ت   ه  2020-2018 خال    ف         ث نو  ،          ن

   ون طن خال  ع     8.8،   ن     و    ن تضسسسس ف نحو 2018   ون طن    ع م  5.2نحو 

ةق ب  ن     2017-2011 ن   والة ت     ح    ضسسسسسسس  ت خال    ف    ةذك   .2020،  2019
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،  إلةث   ن  ش ق ت  ئ "    " و ف   ت         ن  ،    ا     و ع ى    الت      ةخص 

   ون طن  ن  13طن  ن  إلةث   ن،  حو       ون  2نحو  ،2018ع م ح ث  سسسسسسس و فت    

طن  ن غالة)و   حس في  إلةث   ن.    ون  8طن  ن   "سسسسسس   ةن،     ون  3   و   إةث   ن،  

ع ى    غم  ن  ن    سسسسس ن  ضسسسسس  ت ط   ت إن  ج   ع ى   ى    ق      ضسسسسس  إال  ن  الك ف ء 

 ٪. 60٪ إ ى 50ح  ف    خفض       ذ ت   ن  إلةث   ن ظل 

ت)   ف   تف ع       ت     د  ة )ن  ن ت وض   ض س    ت    ) ف   الس ث   ة   ن ك   

 جوف  ع  ف ك      ن   ة ي                  خ  سسسس  ةضسسسس ف إ ى ذ         ،   خ م    و ف 

ت) ف  ة"سسسسسسهم    خفض  إن ذ    ،   ح"سسسسسس ن    "سسسسسس         ق   ت    ) و وج       ث ن،  

 ب  ن ن سسف    ) ف   إلج         سس      ثل ع ى  ةق          سس ن     شسس  ع ت  إلن  ج  

 س حل خ  ج    )"       ة) . 

  الج   ع ، تو صسسل  ،   "سس  سسس    ق نون ، السسس ث   ي،        و     د ة ،           

 نج   ن  السسسس ث    ت   ج ة      سسس  ع ت       ك    ة  تأت      يذ     ج  ،    سسس ن تق  ه 

  .  ق  ع   ح)و   ن   ق  ع   خ ص،  كث   ن 

 

ك  سس  ةسس ت  حوةسسل    فط   خسس م إ ى   سس  ت ثسسل    ق  سس ت   جسس ةسس   ع ى   جسس نسسا   خ  

 COTC         ح ث تم   ثو           م ت  ل ع ى إع ف  تشسس) ل صسس  ع        ك    ة ت .

 إلعالن عن     ة   ن    شسسس  ع ت         )            "سسس وفة ،  ف      ق   سسسس  . ت     

يذه    ق    ع ى تحوةل    فط   خ م   سسس خ     ك ق م  سسس سسس  إلن  ج   )    ة ت،   ال   ن إن  ج 

غ    إ ى     إن  ج     ف    ن   )    ة ت  ش)ل ي     ج ت              ق   ة ،  يو    س ؤف

    " وق.

%  )ل     ل  10-8ك نت    ق   ت    ق   ة  ت     ع ى      ث     ذي ت  غ ن"سسسس  ه  حو    

 ن    فط ك   ج  ن ع    ت    ) ة       سسسسس   ، ثم ت م   ض        ت    سسسسس  ع  ،  تشسسسسس ل 

  سف   ت  ج    ،إلن  ج       ك    ة ت.    ى سس  ل    ث    ج           غ     خ  ي   )"س   

)     (                                     

      نج   ن    ق      ح ةث        تم  إلعالن  ث  إلن  ج       ك    ة ت.    ن   ٪ 17حو    

ي   ي  نق   نوع    ،٪  ن    و ف   )    ئ    )ل     ل  ن    فط 40ت  ج    ال ةقل عن  ع ه 

 . ج     )  ل

 .2018الرئيسية من العالم خالل عام وفيما يلي أهم تطورات صناعة البتروكيماويات في المناطق 

 أمريكا الشمالية

 ن  "سسس ف           ك    ة ت   )  ى      والة ت     ح    شسسس  ع ت  ن     ة  ظه ت 

 ت  ن  السسسسس ث   ث ن   ك      ت  وج   ،  "سسسسج ل      سسسسخ ي   غ ز إلن  ج      سسسس ة   طف  

 ،سسسسسسوف ت"سسسسس ف   يذه  السسسسسس ث    ت  ن     د        "سسسسس    شسسسسس  ع ت إن  ج       ك    ة ت. 

  ق ُ    سس ف   ؤسسس"سس       و  ت    سس  ع    .  "سسج لغ ز إن  ج ت وة      تج  عن     "سس      

      ف ال   241 ش  ع  ق     900 كث   ن  إلعالن عن تم   Industrial Info      ة)   

ف   ن       حل      و     ء تشسسسسسسغ  ه  خال        ن   ه  سسسسسسس       خ  ط،       حل  خ  

   ق ف  ن.

   ة)    شسسسسس        د    ت  ح، تشسسسسس)ل طوة     جل ت ال تد    سسسسسس   ت ج    السسسسسس ث   

  و ت نفس     ،      مف    ج   إ ى        ك    ة تع      ت   "   ال ة )ن إن)  ي  ك    

 تشسسغ ل ،  ن ه ء    ء   سسس  ه   و جه     ح ة ت    وج"سس         إ ى ت"سس      والة ت     ح   

  ء     2023 صسسسسسسوال  إ ى ع م ، 2020-2019خال    ف       وج      ى  شسسسسسس  ع ت  كل

    ش  ع ت  إلن  ج     ضخ  . س )    ع ف  ن   ، ش  ع ت    وج    ج ة  تشغ ل 

إ ى  ن   ن     و    ن  – IHS Markit- ؤسسس"سس    ي إتل إس    كت  تشسس   تو   ت 

 إلةث   ن،  ن    ون طن  14 تشه     ق     ة)    ش      إض    ط   ت إن  ج   ج ة   تق     حو

  والة ت     ح       ة)   ،  ضسسسسسس  ت   ه  2020-2018 خال    ف         ث نو  ،          ن

   ون طن خال  ع     8.8،   ن     و    ن تضسسسس ف نحو 2018   ون طن    ع م  5.2نحو 

ةق ب  ن     2017-2011 ن   والة ت     ح    ضسسسسسسس  ت خال    ف    ةذك   .2020،  2019
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ق ئ  ،      و     ذ   ة)ون إج           ت  إلن   ون طن  ن       ك    ة ت.  14   ج     

 .   ون طن س وة    28نحو  2020-2011إض   ه       والة ت     ح       ة)   خال    ف    

عن  ن "سس ن،      ةل /  ، Ineos Styrolution ع  ت  سس ك   إة وس سسس     و سسن  

ةح ف ،   م "سس   ةن ع ى سسس حل   خ  ج     ة)       ء   سس   خ  ه  إلج  ء ف  سسس  ي  سسس   

    و      ه ئ     ش  ع

 ،-Braskem and The Linde Group-        غ  ب  ، ع  ت  س ك       سس) م 

 354       إلن  ج    و          ن، -Delta-عن    ء  ج     ف          "سسسسسؤ        ةو / ة  ،

   ك ن  تم  خ      ،  والة  ت)" س - La Porte-  ة   ال و ت  ف طن س وة  ،    ذي ةق     

    ) ن )   ع     ألك ق     ئ "سسسسسس   - Bilfinger Westcon Inc -   ف  غ   ة"سسسسسس )ون  

 .   ون ف ال  675ت  غ  س ث    ت    ج   نحو ،  ن     طن   ش  ع 

ةون و/ حدة  ن عن تو   ته   شسسأن      ExxonMobil   إك"سسون  و  ل ع  ت  سس ك  

      حو     ت)" سوالة        ة ون     ش  عه    ج ة     ق فم    م   ء    شغ ل        ف 

      خ  ع م     )"   ح    ك ن  ن    ق    ن ة    تشغ ل  إلةث   ن،طن س وة    ن     ون 1.5

     ي      تأخ     شسس  ع     عق ب إع سس    ، ح  ت    و   إةث   ن   ج ة    غذة   2017

 650إلن  ج    و   إةث   ن       خ  ه   تشسسغ ل ؤخ    شسس ك       ت يذ       .2017 غ"سس س 

،  والة  -Mont Belvieu - ونت   ف و  ة              الس          ف طن س وة    )ل خط

 ت)" س. 

 س ث   ة   نه ئ               ةون و/حدة  ن  ن  ، Phillips 66   66     س  ع  ت   ك  

ةث ن ع ى سسس حل  إل   )"سس   ى خ   ج ة  ح       ء   سس ف  ن      س ك   )     م  سس ك    شسسأن

ع    ت    شسسسسغ ل شسسسس ك   ؤخ         ت ح ث  .2019      خ  ع م سسسسس ح ف   والة ت     ح   

 والة     ة ون،     و       ون طن سسس وة        سس  ه   1.5      حو    ةث ن  إلت)"سس    وح   

  ت  س إض     ح   ث ن    حجم    ثل ع ى طو  س حل خ  ج    )"  . ت)" س،
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ق ئ  ،      و     ذ   ة)ون إج           ت  إلن   ون طن  ن       ك    ة ت.  14   ج     

 .   ون طن س وة    28نحو  2020-2011إض   ه       والة ت     ح       ة)   خال    ف    

عن  ن "سس ن،      ةل /  ، Ineos Styrolution ع  ت  سس ك   إة وس سسس     و سسن  

ةح ف ،   م "سس   ةن ع ى سسس حل   خ  ج     ة)       ء   سس   خ  ه  إلج  ء ف  سسس  ي  سسس   

    و      ه ئ     ش  ع

 ،-Braskem and The Linde Group-        غ  ب  ، ع  ت  س ك       سس) م 

 354       إلن  ج    و          ن، -Delta-عن    ء  ج     ف          "سسسسسؤ        ةو / ة  ،

   ك ن  تم  خ      ،  والة  ت)" س - La Porte-  ة   ال و ت  ف طن س وة  ،    ذي ةق     

    ) ن )   ع     ألك ق     ئ "سسسسسس   - Bilfinger Westcon Inc -   ف  غ   ة"سسسسسس )ون  

 .   ون ف ال  675ت  غ  س ث    ت    ج   نحو ،  ن     طن   ش  ع 

ةون و/ حدة  ن عن تو   ته   شسسأن      ExxonMobil   إك"سسون  و  ل ع  ت  سس ك  

      حو     ت)" سوالة        ة ون     ش  عه    ج ة     ق فم    م   ء    شغ ل        ف 

      خ  ع م     )"   ح    ك ن  ن    ق    ن ة    تشغ ل  إلةث   ن،طن س وة    ن     ون 1.5

     ي      تأخ     شسس  ع     عق ب إع سس    ، ح  ت    و   إةث   ن   ج ة    غذة   2017

 650إلن  ج    و   إةث   ن       خ  ه   تشسسغ ل ؤخ    شسس ك       ت يذ       .2017 غ"سس س 

،  والة  -Mont Belvieu - ونت   ف و  ة              الس          ف طن س وة    )ل خط

 ت)" س. 

 س ث   ة   نه ئ               ةون و/حدة  ن  ن  ، Phillips 66   66     س  ع  ت   ك  

ةث ن ع ى سسس حل  إل   )"سس   ى خ   ج ة  ح       ء   سس ف  ن      س ك   )     م  سس ك    شسسأن

ع    ت    شسسسسغ ل شسسسس ك   ؤخ         ت ح ث  .2019      خ  ع م سسسسس ح ف   والة ت     ح   

 والة     ة ون،     و       ون طن سسس وة        سس  ه   1.5      حو    ةث ن  إلت)"سس    وح   

  ت  س إض     ح   ث ن    حجم    ثل ع ى طو  س حل خ  ج    )"  . ت)" س،

)     (                                     

    ء     َب /      سسسه   غ"سسس سLyondellBasell   ز    ل سسس عت  سسس ك    ون ة

     ذي ت  غ  سسس ث    ت    الة  ت)"سس س،  -Channelview – ج  ه       ة    تشسس نل   و  

 (،TBA)ثالث    وت سسل كحو    ،(PO)          ن  ك"سسسسسس سس     سس   ف ال ، إلن سس ج  2.4نحو 

 ن     و    ن ة)  ل      ء    .  غو     و   ةو ةث نإن  ج     و ف   )    ئ      "سسسسسس خ       

   شسسس  ع يو   ح  ، ك   ة   سسسس )ون يذ      سسس   يو   ك    ن نوع          م،  2021ع م 

خ  ج   والة ت     ح   إ    ه  ع ى    خ ط  LyondellBasellت      شسس ك    ن ع    شسس  ة 

      " و ت   ق ف  .

%  ن  ج  ه   88عن  س )    نحو   َب /      غ" س Sasol ع  ت   ك  س سو   

 والة   وةدة ن ،  ذ   ط ق     ج      د       ح ف السسسسسسس )      تشسسسسسسس   د   و    ع ى  ح    

ك نت سسسسس سسسسسو        ت  ن   ل       ف ال .  11.13   شسسسس  ع    ذي ت  غ  سسسسس ث    ت  نحو 

 2016      ف ال     ع م  11      ف ال  إ ى  كث   ن  8.9تق ة  ت    )   ف    شسسسسس  ع  ن 

سسس سسسو  إن  تم ح ى  سن  سسس ث     ذك ت    ت   جوة . "سس ا   تف ع ت)   ف           الضسس   

       ف ال . 9.8

  ه ،          ج     "سس ف ن         ك    ة ت خ و  ك           ء    سسل  ك  ت  سس ك  

   ب إ ى   Northeast chemicals hub ح م  حو         ق   )    ة ت ت ف ذ     ج ل 

  ح   ن  ك       ج    ت ك ا نج حه  عن  تش ةن    /ح ث  ع  ت   ش ك      ك و     و   .

ع ى  إلةثسس ن  ج         ك  سس  ةسس ت ة   سس    سس م. 258   سس  غ طو سس  حو     سس  م،     ج      ةسس 

إلن  ج  -Marcellus and Utica basins-     سسسس   وس  ةوت )     حو ض   "سسس خ ج  ن 

  .ع      )ث   ،     و   إةث   ن   خ     خفض   )ث   إةث   ن  ن    و    س وة       ون طن 1.6

 صسسس حت ك       ق  ذ ت ج ذ      د ة         ة)    شسسس       السسسس ث    ت ذ ت    سسس   

، ن  م ضسسسسس  ئا ت   "سسسسس  جوف   ،       ي   ع      ة ي  جوف  "سسسسس ا  ،  )    ة تق  ع  
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  إلضسسس    إ ى    عم   ح)و    السسسس ث    ت       ع       ك    ة ت،  ضسسسال  عن تو      و ف 

 . و      أس    ت   "    وس      الز        ع  

ي  ك    ةق ب        ةل / ن " ن، (CIACص  ع    )    ء    ك    )          ن ت    ق 

تو ج    ض        ، ف ال        12تق       ه   أكث   ن       حه ، شسسسسسس  ع ةج ي  100 ن 

   شسسسسس  ع ت      والة ت     ح     ض    شسسسسس كل   قضسسسسس ئ  ، نج   ن ك    ت"سسسسس  ع    تق ةم 

   حو  د   ض ة     هذه      ع .

ت  دم  ق ط         ت     ق ةم       ف ال    شسسسسسسج   ت      ثل ت      شسسسسسس  ع ت    

 ئ  ضسسس  ن ت   ق  ض،      ح،   الع   ف ت   حف د    دة   ن  السسسس ث    ت    ق ط  ، ع ى ي

   خ ص     يذ    ق  ع.

 Heartland -  يسسس  تالنسسس        ك  سسس  ةسسس ت  ج   ت  غ    ) فسسس   السسسسسسس ث سسس  ةسسس   

Petrochemical Complex-     ف ال  3.5 ، حو     س   ث)ون    ذي ةق      ق ط       ،

    و     ء تشغ ل    ج         خ  ع م    نس وة    ن    و          ن،   ف طن  525      

 ،   ون ف ال  ح ى  سن    ت سسسسسس  م       ق   ه  سسسسسسس   400نحو     تم  سسسسسسس ث    . 2021

 .   ع        ن       )   ،    ش  ة ت

 2  ق    ت توسسس عن  سسه  فة"سس    /ك نون     ،      نو     )    ة ت سس ك    ع  ت 

، عن  Methanex   سس ك    ث ن)س . ك    ع  ت سسس  ن   ال   ون شسس  عه         ف ال     

- 1.0إ ى تح ة   و    شسس  عه    ج ة  إلن  ج     ث نو ،    ذي ت  غ  سسس ث    ت  حو    ت   ه  

       ف ال . 1.6

 آسيا والمحيط الهادي

 ،  ح ض        ث     PET سسسسسس ك ت إن  ج    و   إةث   ن ت    ث الت   قوفت   آسسسسسسس   

 ،   سسسسسسسسس كسسس  Hengli  يسسس سسس سسسجسسس سسس  ،  تشسسسسسسسسس سسسل كسسسل  سسسن  سسسسسسسسس كسسس  PAT    سسس سسسقسسس 

)     (                                     

 ، Juhua جويو  ،   سسسس ك  Rongkun    نغ)ون ،   سسسس ك  Rongsheng   نغشسسسس غ

  ن  ، COTC  ك    ة ت ، إنش ء  ج   ت   حوةل    فط   خ م إ ى Henyi   ك  ي     

ع ف  ف ج  شسسسسسسس  ة  يذه   شسسسسسس ك ت  إ ث الت       و    ن تقوم   ، PET   و   إةث   ن ت    

  . PX       ز ة  ن       PAT   ح ض        ث        ق 

ك    ة ت   حوةل    فط   خ م إ ى     َسسسسسسس   تم  إلعالن عن       شسسسسسس  ع ت ج ة   

 COTC  عن هنغلي ع  ت  سسسس ك    ح ث  شسسسس  ع ت،  3تم  إلعالن عن    سسسس ن  ،  ف  

   فط   خف ف ،  ن    ون طن سسسسسسس وة    20    ل ةو         ف 40 شسسسسسس  ع   حوةل حو    

،      دةن      ي،   و ف ن   ون طن  ن    سسس   ز ة   4.3     وسسسسسسسط، إلن سسس ج حو    

.  ة       خ م  ن    فط ل     )ل %  42    ك    ة   خ ى،   "سسسسسس   تحوةل ت سسسسسسسل إ ى 

   شسسسس  ع ع ى إسسسسس    ف    فط   خ م  ن   "سسسس وفة ،        سسسسح ت      سسسسح          ةو  و 

2018. 

 ن  ج وع    شسس  ك   شسس  ع    ء   ،شجججيانل للبترول والكيماوياتتتخ ط    سس ك   

       26  سسسسسس ث    ت ت  غ حو     ،"جوهوا   ج وع   ،"تونغكون جروب  ،رونغشجججججنل 

      ك    ة ت،  الة ن طن  8 ن    فط   خ م إ ى حو    س وة      ون طن  40  حوةل  ،ف ال 

     ت  ن    ش  ع     ى     ح   تشغ ل ة م  ن .   ن     و   ع ى   ح   ن ،      ة ت

      ز ة  ن،     ج ت     ك    ة    نسسسسسسس وة    طن   ون  4      ، 2019ع م  ن الحق 

  )ل     ل  ن    فط. ٪  40ت  غ ن"      حوةل حو      خ ى،

إلن  ج  ج         ك    ة ت     ء    Shenghong   سسسسونغ  سسسس غ       تخ ط  سسسس ك 

   ون طن  16ع ى      ون طن  ن       ز ة  ن،     ج ت     ك    ة   خ ي،  ع   ف 8.2

 ح ل    ش  ع ع ى    و  ق      ئ     )ن      ء  م ة       . يذ      . س وة    ن    فط   خ م

  ش   ه           Hengyi Group   ج وع  ي  ج  تقوم "وف               ش  ع 

    و     ء .  ن       ف ال  20  ت  غ  سسسسسسس ث    ت    شسسسسسس  ع نحو ، بروناي    )     

 2020   شغ ل    ج      ع م 
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 ، Juhua جويو  ،   سسسس ك  Rongkun    نغ)ون ،   سسسس ك  Rongsheng   نغشسسسس غ

  ن  ، COTC  ك    ة ت ، إنش ء  ج   ت   حوةل    فط   خ م إ ى Henyi   ك  ي     

ع ف  ف ج  شسسسسسسس  ة  يذه   شسسسسسس ك ت  إ ث الت       و    ن تقوم   ، PET   و   إةث   ن ت    

  . PX       ز ة  ن       PAT   ح ض        ث        ق 

ك    ة ت   حوةل    فط   خ م إ ى     َسسسسسسس   تم  إلعالن عن       شسسسسسس  ع ت ج ة   

 COTC  عن هنغلي ع  ت  سسسس ك    ح ث  شسسسس  ع ت،  3تم  إلعالن عن    سسسس ن  ،  ف  

   فط   خف ف ،  ن    ون طن سسسسسسس وة    20    ل ةو         ف 40 شسسسسسس  ع   حوةل حو    

،      دةن      ي،   و ف ن   ون طن  ن    سسس   ز ة   4.3     وسسسسسسسط، إلن سسس ج حو    

.  ة       خ م  ن    فط ل     )ل %  42    ك    ة   خ ى،   "سسسسسس   تحوةل ت سسسسسسسل إ ى 

   شسسسس  ع ع ى إسسسسس    ف    فط   خ م  ن   "سسسس وفة ،        سسسسح ت      سسسسح          ةو  و 

2018. 

 ن  ج وع    شسس  ك   شسس  ع    ء   ،شجججيانل للبترول والكيماوياتتتخ ط    سس ك   

       26  سسسسسس ث    ت ت  غ حو     ،"جوهوا   ج وع   ،"تونغكون جروب  ،رونغشجججججنل 

      ك    ة ت،  الة ن طن  8 ن    فط   خ م إ ى حو    س وة      ون طن  40  حوةل  ،ف ال 

     ت  ن    ش  ع     ى     ح   تشغ ل ة م  ن .   ن     و   ع ى   ح   ن ،      ة ت

      ز ة  ن،     ج ت     ك    ة    نسسسسسسس وة    طن   ون  4      ، 2019ع م  ن الحق 

  )ل     ل  ن    فط. ٪  40ت  غ ن"      حوةل حو      خ ى،

إلن  ج  ج         ك    ة ت     ء    Shenghong   سسسسونغ  سسسس غ       تخ ط  سسسس ك 

   ون طن  16ع ى      ون طن  ن       ز ة  ن،     ج ت     ك    ة   خ ي،  ع   ف 8.2

 ح ل    ش  ع ع ى    و  ق      ئ     )ن      ء  م ة       . يذ      . س وة    ن    فط   خ م

  ش   ه           Hengyi Group   ج وع  ي  ج  تقوم "وف               ش  ع 

    و     ء .  ن       ف ال  20  ت  غ  سسسسسسس ث    ت    شسسسسسس  ع نحو ، بروناي    )     

 2020   شغ ل    ج      ع م 
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   ون طن     23نحو  2018  غ          ا ع ى       ز ة  ن       سسسسسس ن    ع م 

   ون  11   ون طن،     ة     جوف  جو  ت سسسسسسسل ع ى حو     12ح ن  ن إن  جه  ال ة   ى 

كو ة ،        ن،  ت ةو ن.  ذ   إن  طن س وة  ،       ة م س ي    الس    ف  ن   خ  ج، خ ص   ن 

، 2020     ن  شسس  ة  تحوةل    فط   خ م إ ى     ك    ة ت  ح و       ء تشسسغ ل    وج    

   ون طن  ن       ز ة  ن،  "سسوف ةح ا  ك ف ء ذ ت     سس ن  11.8      سسسوف تضسس ف نحو 

 .ن ن       ز ة  

        ك    ة ت ع ى سسسس حل  ح  ف سسس ت ت ك  "سسس  ن     ك و   / تشسسس ةن       ج 

 د ةن،  ه ف  السسس ف ف   ن  و  ف         ن   غ ز           ال   ن ت سس ة ه إ ى    سس ن، ت  غ 

  ف طن  ن  81 نحو  إةث   ن،  ف طن  ن    و    386   سس  سس      سسسسسس    سس     ج   حو    

   كو ة  ن  ي    سس ك   ن تح  ف ف     )ون  ن  سس كة"سس يم       شسس  ع     و          ن. 

       ن  ،،   سسس ك   ي ون  ي إنج   نج ،   سسس ك    توةو  إ  ج  إن  ن  سسسون   كو  و ةشسسسن 

     وةل  ن      ة   ن      و  إن  ن  ون   كو  و ةشن        ن .

 شسس  ع   عن توسسس  ت  ي نو  توت         ك    ة ت    ح  ف    سس ك   ج وع    ع  ت

 تشسسسسسسونغ  م، ق ط        و    ،        ك    ة ت     )  ل    ) ة   Daesan  ج   فة"سسسسسس ن 

 1.5    سسسل إ ى حو    % 60   "سسس    إلةث   ن دة ف             سسس      إلن  ج   )و ة    ج و   

   ون طن  1.1 إ ى حو    %،    سسسل60  ن   "سسس    إن  ج    و   إةث زة ف  ،    ون طن سسسس وة 

 . 2019س وة  ،  ح و  ع م

 روسيا/ أوروبا

 سسسسسس  ةون سسسسسسو/حدة  ن عسسسسسسن   سسسسسسس  و    سسسسسس ك        ك    ةسسسسسس ت     سسسسسسس    ع  سسسسسست 

    سسسس  ت سسسسل  ت سسسسس ث      إلن سسسس ج       ك    ةسسسس ت  Amur  سسسسو    ج سسسس  خ  هسسسس     سسسس ء 

ك نسسسست ، ح سسسسث  سسسس  ز  سسسست ت حسسسسث عسسسسن  سسسس ك ء آسسسسس وة ن  شسسسس ك     ن، ف ال    سسسس    8إ سسسسى 

 ي سس ك    حثسس ت   سسل عسسس م  سس  عسس ف  سسسن    "سس ث  ةن    سس    ن حسسسو     شسس  ك   سس     ج سسس .

)     (                                     

   خ  سسس    سسسسو ق  سسسسس وة  كجسسسدء  سسسن خ سسس    سسسس   سسسن ج نسسسا  سسس ك     ج سسس   سسسس  م   سسس ء 

 سسسس قوم جسسس ز   م   د ةسسس   .   سسس نإ سسسى      سسسس    سسس  تح )سسس  ت سسس ة    غسسس ز   جسسس ز   م

  إلةث ن س وة  .   ج    حو       ون  طن  ن 

ن  سسسسس ك        ك    ةسسسسس ت  ةو  و/ت سسسسسوز   سسسسس       سسسسس     سسسسست   سسسسس ف   سسسسس    "سسسسسوق 

   سسس    3  2 سسس ن  سسس    سسس  ة سسس   ا  إ ) ن سسس  طسسس ا  ك  سسس ب عسسس م  تسسس  س  سسسس  و       سسسس   

 .    ن    وس)و   ف ال

   سسسسس    2.7ع سسسسسى  شسسسسس  ع   سسسسسس      ق  سسسسس    INEOS   قسسسسست  سسسسس ك  إة  سسسسسوس  

ت)"سسسس       شسسسس  ع  حسسسس   ، ةشسسسس ل     سسسس  سسسس      سسسس  ج سسسس      ك    ةسسسس ت  ةسسسسو      سسسس ء

  غسسسسسس ز  ،  ع  سسسسسس ف  ع سسسسسسى PDH      سسسسسس ن    سسسسسسدع   ه سسسسسس   ج ن  سسسسسسن    حسسسسسس  ،  إلةثسسسسسس ن

 سسس       سسسس .  ة سسس     شسسس  ع      شسسس  ع ةسسس م   سسس ؤه خسسسال     قسسس ةن   خ سسس ةن     ة)سسس .

 ، ح سسث سس    غسس ب      سس سسس  م تح ةسس     و سس    ة  سس    سسن    ح  سسل  ن ة)سسون ع سسى سسس حل 

  سسسسن     و سسسس   ن ة)  سسسسسل     ح   سسسسس ، شسسسسس  ع     سسسس   سسسس    خ سسسس   ت   تسسسسم ت  سسسس ن   ةسسسسق 

 س و ت. 4   ش  ع    غضون 

 الشرق األوسط

فة"سسسس   /      ك سسسس   سسسس سسسسسوك      سسسس ك   ، BP سسسس ك    سسسس   سسسس    ع  سسسست كسسسسل  سسسسن 

  سسسس ء  تشسسسسغ ل  ج سسسس     ق سسسس م إنشسسسس ء  شسسسس  ع  شسسسس  ك كسسسس نون      عسسسسن تو  سسسس   تف   سسسس  

   سسسسون طسسسسن سسسسس وة    سسسسن ح سسسسض  1.25 حسسسسو   ن سسسس ج إل ت ك سسسس ،    ك    ةسسسس ت  سسسس  غسسسس ب 

  سسسسف  340  ،(PX)  ز ة  نطسسسسن سسسسس وة    سسسسن    سسسس     سسسسف 840  (،PTA)   قسسسس      ةفث   سسسس  

      ي.     دةنطن  ن 
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   ون طن     23نحو  2018  غ          ا ع ى       ز ة  ن       سسسسسس ن    ع م 

   ون  11   ون طن،     ة     جوف  جو  ت سسسسسسسل ع ى حو     12ح ن  ن إن  جه  ال ة   ى 

كو ة ،        ن،  ت ةو ن.  ذ   إن  طن س وة  ،       ة م س ي    الس    ف  ن   خ  ج، خ ص   ن 

، 2020     ن  شسس  ة  تحوةل    فط   خ م إ ى     ك    ة ت  ح و       ء تشسسغ ل    وج    

   ون طن  ن       ز ة  ن،  "سسوف ةح ا  ك ف ء ذ ت     سس ن  11.8      سسسوف تضسس ف نحو 

 .ن ن       ز ة  

        ك    ة ت ع ى سسسس حل  ح  ف سسس ت ت ك  "سسس  ن     ك و   / تشسسس ةن       ج 

 د ةن،  ه ف  السسس ف ف   ن  و  ف         ن   غ ز           ال   ن ت سس ة ه إ ى    سس ن، ت  غ 

  ف طن  ن  81 نحو  إةث   ن،  ف طن  ن    و    386   سس  سس      سسسسسس    سس     ج   حو    

   كو ة  ن  ي    سس ك   ن تح  ف ف     )ون  ن  سس كة"سس يم       شسس  ع     و          ن. 

       ن  ،،   سسس ك   ي ون  ي إنج   نج ،   سسس ك    توةو  إ  ج  إن  ن  سسسون   كو  و ةشسسسن 

     وةل  ن      ة   ن      و  إن  ن  ون   كو  و ةشن        ن .

 شسس  ع   عن توسسس  ت  ي نو  توت         ك    ة ت    ح  ف    سس ك   ج وع    ع  ت

 تشسسسسسسونغ  م، ق ط        و    ،        ك    ة ت     )  ل    ) ة   Daesan  ج   فة"سسسسسس ن 

 1.5    سسسل إ ى حو    % 60   "سسس    إلةث   ن دة ف             سسس      إلن  ج   )و ة    ج و   

   ون طن  1.1 إ ى حو    %،    سسسل60  ن   "سسس    إن  ج    و   إةث زة ف  ،    ون طن سسسس وة 

 . 2019س وة  ،  ح و  ع م

 روسيا/ أوروبا

 سسسسسس  ةون سسسسسسو/حدة  ن عسسسسسسن   سسسسسسس  و    سسسسسس ك        ك    ةسسسسسس ت     سسسسسسس    ع  سسسسسست 

    سسسس  ت سسسسل  ت سسسسس ث      إلن سسسس ج       ك    ةسسسس ت  Amur  سسسسو    ج سسسس  خ  هسسسس     سسسس ء 

ك نسسسست ، ح سسسسث  سسسس  ز  سسسست ت حسسسسث عسسسسن  سسسس ك ء آسسسسس وة ن  شسسسس ك     ن، ف ال    سسسس    8إ سسسسى 

 ي سس ك    حثسس ت   سسل عسسس م  سس  عسس ف  سسسن    "سس ث  ةن    سس    ن حسسسو     شسس  ك   سس     ج سسس .

)     (                                     

   خ  سسس    سسسسو ق  سسسسس وة  كجسسسدء  سسسن خ سسس    سسسس   سسسن ج نسسسا  سسس ك     ج سسس   سسسس  م   سسس ء 

 سسسس قوم جسسس ز   م   د ةسسس   .   سسس نإ سسسى      سسسس    سسس  تح )سسس  ت سسس ة    غسسس ز   جسسس ز   م

  إلةث ن س وة  .   ج    حو       ون  طن  ن 

ن  سسسسس ك        ك    ةسسسسس ت  ةو  و/ت سسسسسوز   سسسسس       سسسسس     سسسسست   سسسسس ف   سسسسس    "سسسسسوق 

   سسس    3  2 سسس ن  سسس    سسس  ة سسس   ا  إ ) ن سسس  طسسس ا  ك  سسس ب عسسس م  تسسس  س  سسسس  و       سسسس   

 .    ن    وس)و   ف ال

   سسسسس    2.7ع سسسسسى  شسسسسس  ع   سسسسسس      ق  سسسسس    INEOS   قسسسسست  سسسسس ك  إة  سسسسسوس  

ت)"سسسس       شسسسس  ع  حسسسس   ، ةشسسسس ل     سسسس  سسسس      سسسس  ج سسسس      ك    ةسسسس ت  ةسسسسو      سسسس ء

  غسسسسسس ز  ،  ع  سسسسسس ف  ع سسسسسسى PDH      سسسسسس ن    سسسسسسدع   ه سسسسسس   ج ن  سسسسسسن    حسسسسسس  ،  إلةثسسسسسس ن

 سسس       سسسس .  ة سسس     شسسس  ع      شسسس  ع ةسسس م   سسس ؤه خسسسال     قسسس ةن   خ سسس ةن     ة)سسس .

 ، ح سسث سس    غسس ب      سس سسس  م تح ةسس     و سس    ة  سس    سسن    ح  سسل  ن ة)سسون ع سسى سسس حل 

  سسسسن     و سسسس   ن ة)  سسسسسل     ح   سسسسس ، شسسسسس  ع     سسسس   سسسس    خ سسسس   ت   تسسسسم ت  سسسس ن   ةسسسسق 

 س و ت. 4   ش  ع    غضون 

 الشرق األوسط

فة"سسسس   /      ك سسسس   سسسس سسسسسوك      سسسس ك   ، BP سسسس ك    سسسس   سسسس    ع  سسسست كسسسسل  سسسسن 

  سسسس ء  تشسسسسغ ل  ج سسسس     ق سسسس م إنشسسسس ء  شسسسس  ع  شسسسس  ك كسسسس نون      عسسسسن تو  سسسس   تف   سسسس  

   سسسسون طسسسسن سسسسس وة    سسسسن ح سسسسض  1.25 حسسسسو   ن سسسس ج إل ت ك سسسس ،    ك    ةسسسس ت  سسسس  غسسسس ب 

  سسسسف  340  ،(PX)  ز ة  نطسسسسن سسسسس وة    سسسسن    سسسس     سسسسف 840  (،PTA)   قسسسس      ةفث   سسسس  

      ي.     دةنطن  ن 
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 في الدول العربية التطورات .2

 دولة االمارات العربية المتحدة 

خ  هسسس   عسسسن سسس   سسس  س / ذ      وط  سسس  ) فنسسسوك(    سسسو ظ سسس ع  سسست  سسس ك    سسس    

، 2025 ضسسسس  ف  ح سسسسو  عسسسس م     قسسسس    ثالثسسسس ت   سسسس  ط   هسسسس   إلن  ج سسسس   سسسسن       ك    ةسسسس 

   سسس   ف يسسسم  165 ت ت  سسسغ     هسسس   سسسس ث   سسسس وة  ،    ن   سسسون طسسس 14.4   سسسل إ سسسى نحسسسو 

  )  سسسسسسسل    ) ةسسسسسسس  ج سسسسسسس   عسسسسسسس     ن    سسسسسسس ء  ك سسسسسسس   سسسسسسس ك ء  سسسسسسس   (،   سسسسسسس   ف ال  45)

     ه سسس ع  سسس     4- سسس  ج  ،  ة سسس   شسسس  ع   سسس         ك    ةسسس ت  سسس     سسس  م  سسس    سسس  ةس

%  20حسسسو     إ سسسى تحوةسسسل الن هسسس ء  سسسن خ  هسسس     شسسس ك   سسس "سسس ه ف ت  سسس  يسسسذ   السسسس ث   .

  ن    فط   خ م إ ى     ك    ة ت إن  جه   ن 

و ج سسسسذك   تفسسسس يم  سسسس     سسسس  سسسس   سسسس ةو /  ةسسسس   عسسسسن تو  سسسس     فنسسسسوك  ع  سسسست  سسسس ك  

  شسسس ك      ئسسس    سسس  تسسسو    ح سسسو    خسسس   ت  ، )Ravago Group )Ravago   غسسس  ب

  سسس  ن    سسس    "سسسوق        سسس     سسسو     ت     سسسو ف   )    ئ سسس ، الس )شسسس ف   فسسس ص      حسسس  

تسسس ة    سسس ك     سسس جوةسسسذك   ن   سسس   ج سسس    سسس  ةس    سسس  ع    إل سسس   ت       سسس      حسسس  .

ك سسس   ع  سسست  ةسسس ت.حسسسو     سسس  م إلن سسس ج    سسسو ف    السسسس  )  ،      سسس ط،    )       سسس   24

 ،  شسسأن Cepsa of Spain  س  "سس   سسس  ن    شسس ك  عسسن تو  سس   سسذك   تفسس يم  سس   سس ك  

   ف طن س وة  .  LAB        150ت      ش  ع إلن  ج    ) ل   دةن   خ    

 ، WorleyParsons   سسسسس     سسسسسسون   ،  ح سسسسس ت  سسسسس ك   الس شسسسسس   ت        سسسسس 

"سسس    ت     سسس    ت   ه  سسسس  ،    سسس خص      ئ سسس     ق سسس م  عقسسس ع سسسى  سسس  ةو  سسسو/حدة  ن 

 .4  ش  ع         ج 
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 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

   سسس   ف ال   سسس   1.5صسسسفق   ق  سسس    سسس   سسس ةو / ةسسس     سسست  سسس ك    سسس فط   ف ن"سسس    توتسسس    

  زةسسسو    قسسس    سسس ،   جد ئسسس   ك     سسس ء   سسس      سسسو    سسس     ن  سسس  غسسس ب ط سسسسون  سسس ك  

 400   شسسس  ع نحسسسو   سسسس ث    ت. ت  سسسغ   سسسف طسسسن 550حسسسو    ت  سسسغ  إن  ج سسس  سسسس وة     سسس  

%  شسسسسس ك   49 ق  سسسسسل  % 51   شسسسسس  ع ح سسسسس  سسسسسسون ط  ك  سسسسس     سسسسسون ف ال ،  ت  سسسسسغ 

 .توت     ف ن"  

 المملكة العربية السعودية

  توت     ف ن"سس      تف ق     سس ك       ةل / ن "سس ن عن تو         )و  ع  ت  سس ك  

%  ش ك      )و،  62.5  "    ،      ف ال  9،   ) ف        ك    ة ت     ء  ج           

   ون طن  20  ف     ل ةو       400      ت) ة ة  ت  غ حو     %  شسس ك  توت  ، 37.5 

   ون طن  خ ى  9،   إلض    إ ى نحو ت   ون طن  ن       ك    ة  9ج نحو س وة   ، إلن  

. ةق     ج     ج ة  2025 ع م ن  خ  ف  نو ع   و وف   خ ى،   ن     و   تشسسسسغ      ه ة  

      ق    ج  ل،  ق  ل   سسسف     سسسس تو ب ،  ة      شسسس  ع     ح     ث ن    ن توسسسس  ت 

 ، التف ق تو     تف         وة     شسسسسس  ك    ف ذ  الع      ه  سسسسسس   ج   سسسسسس تو ب،   سسسسس ل 

تحوةل     سس   ن    ج        ةحقق  ن   ن     و    ن      سس    ت           ج  .  ةذك  

 . يو     غ    " وق ع ى  " وى      م ٪،50-45   فط   خ م إ ى  و ف ك    ئ   ت ل إ ى 

عقد تحالفات استراتيجية جديدة كانون األول، عن في ديسمبر/  "سابك" أعلنت شركة 

 "ستتتتتيمن "هم: شتتتتتركة ، مع ستتتتتتة موردين عالميين، في مجال الصتتتتتناعات البتروكيماوية

التصتتتتتتني ية  "إليوت غروب"، و"إيه بي بي"األلمانية، والشتتتتتتركة الستتتتتتويستتتتتترية للتقنيات 

، وشتتركة اليابانيةالهندستتيتان  "ميتستتوبيشتتي"و "،يوكوغاوا"اليابانية، وشتتركتا  -األميركية 

 "ستتتتتابك"الت اون بين األطراف لتمكين المذكرات إطارات وتحدد  األميركية" إميرستتتتتون"

من إيجاد فرص مشتتتتتركة وتحقيل أعلا أداك ممكن في مجال التصتتتتنيع، فيما يتم ل الهدف 
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)     (                                     

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

   سسس   ف ال   سسس   1.5صسسسفق   ق  سسس    سسس   سسس ةو / ةسسس     سسست  سسس ك    سسس فط   ف ن"سسس    توتسسس    

  زةسسسو    قسسس    سسس ،   جد ئسسس   ك     سسس ء   سسس      سسسو    سسس     ن  سسس  غسسس ب ط سسسسون  سسس ك  

 400   شسسس  ع نحسسسو   سسسس ث    ت. ت  سسسغ   سسسف طسسسن 550حسسسو    ت  سسسغ  إن  ج سسس  سسسس وة     سسس  

%  شسسسسس ك   49 ق  سسسسسل  % 51   شسسسسس  ع ح سسسسس  سسسسسسون ط  ك  سسسسس     سسسسسون ف ال ،  ت  سسسسسغ 

 .توت     ف ن"  

 المملكة العربية السعودية

  توت     ف ن"سس      تف ق     سس ك       ةل / ن "سس ن عن تو         )و  ع  ت  سس ك  

%  ش ك      )و،  62.5  "    ،      ف ال  9،   ) ف        ك    ة ت     ء  ج           

   ون طن  20  ف     ل ةو       400      ت) ة ة  ت  غ حو     %  شسس ك  توت  ، 37.5 

   ون طن  خ ى  9،   إلض    إ ى نحو ت   ون طن  ن       ك    ة  9ج نحو س وة   ، إلن  

. ةق     ج     ج ة  2025 ع م ن  خ  ف  نو ع   و وف   خ ى،   ن     و   تشسسسسغ      ه ة  

      ق    ج  ل،  ق  ل   سسسف     سسسس تو ب ،  ة      شسسس  ع     ح     ث ن    ن توسسسس  ت 

 ، التف ق تو     تف         وة     شسسسسس  ك    ف ذ  الع      ه  سسسسسس   ج   سسسسسس تو ب،   سسسسس ل 

تحوةل     سس   ن    ج        ةحقق  ن   ن     و    ن      سس    ت           ج  .  ةذك  

 . يو     غ    " وق ع ى  " وى      م ٪،50-45   فط   خ م إ ى  و ف ك    ئ   ت ل إ ى 

عقد تحالفات استراتيجية جديدة كانون األول، عن في ديسمبر/  "سابك" أعلنت شركة 

 "ستتتتتيمن "هم: شتتتتتركة ، مع ستتتتتتة موردين عالميين، في مجال الصتتتتتناعات البتروكيماوية

التصتتتتتتني ية  "إليوت غروب"، و"إيه بي بي"األلمانية، والشتتتتتتركة الستتتتتتويستتتتتترية للتقنيات 

، وشتتركة اليابانيةالهندستتيتان  "ميتستتوبيشتتي"و "،يوكوغاوا"اليابانية، وشتتركتا  -األميركية 

 "ستتتتتابك"الت اون بين األطراف لتمكين المذكرات إطارات وتحدد  األميركية" إميرستتتتتون"

من إيجاد فرص مشتتتتتركة وتحقيل أعلا أداك ممكن في مجال التصتتتتنيع، فيما يتم ل الهدف 
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، من خالل تحفي  «2030رؤية الستتتتتتت ودية »االستتتتتتتتراتيجي من هذل التحالفات في دعم 

االقتصتتاد الوطني، وتطوير المحتوا المحلي، وتحقيل أداك را د في الصتتناعة، واالستتتفادة 

تبادل الم رفة، وتحديد الفرص المربحة مع الشتتتتركات الرا دة من االبتكار التقني، وت  ي  

 في السوق

 وعلى صعيد االستثمارات الخارجية نوجز ما يلي: 

    ف ذةسسس    خ سسسو ت   سسس ء  سسسذك   تفسسس يم  و   سسست  سسس ك      )سسس سسس     ةسسسل / ن "سسس ن 

 1.5-1    سسسسى   وسسسسس  ت   سسسسف      سسسسو ت   ثسسسس      سسسسل ط   هسسسس     ) ة ةسسسس  إ سسسسى نحسسسسو 

  سسسف     سسسل ةو  سسس  ،     )  سسسل  سسس ن صسسس  ع      ) ةسسس   635   سسسون     سسسل ةو  سسس  ،  سسس ال   سسسن 

 تسسسس ة ي ن     سسسسف    ةسسسسذك  ،    سسسس   ف ال  18  سسسسس ث    ت ت سسسسل إ سسسسى         ك    ةسسسس ت،

  .Motiva-Enterprises   وت ف  إن     ةدز  ك  

ت"سسس ى     )سسسو ع سسس  يسسسذ   التفسسس ق إ سسسى ت  سسس م  سسسس خ  م   سسس فط   خسسس م ك قسسس م  ئ "سسس   

ي  سسسسس   إت ضسسسسس ن  التف   سسسسس   سسسسسس خ  م تق  سسسسس   يسسسسس ن   ةسسسسسل / ةسسسسسو  إلن سسسسس ج       ك    ةسسسسس ت.

   سسسون طسسسن  سسسن    سسسو ف      سسس  إلن سسس ج  2  زة   ن إلن سسس ج    حوةسسسل     سسسدةن     سسس ي،     سسس

  سسسس خ  م تق  سس ت إن سسس ج  ةضسس     "سس  ا  شسسس ك      )سسو    فسسس يم   سسن  سسسأن  سسذك      السسس   . 

   سسسسسس    والةسسسسسس ت     حسسسسسس    Technip-FMC إف إم إس  -ت)  سسسسسسا  سسسسسسن  سسسسسس ك   إلةث  سسسسس ن

   هسس ئ   السسس ث     سسس     قسس    ن     )سسو      سست .ث  سسس نةطسسن سسس وة   سسن  ال   سسون  2إلن سس ج 

 .2019 ع مح ى    و      س   آ ث  و ت  ش  ع 

 ق سسس ا عسسسن   َب  سسسه   غ"سسس س /       دةسسس   سسس       نسسس س،  سسس ك       )سسسو ع  سسست 

   سسسس    8    سسسس  ت  سسسسغ     هسسسس     جسسسسل  قسسسس  ض   سسسس     السسسسس         سسسسوك    ق ضسسسس       سسسس 

  ج سسسس   ت وةسسسسل  شسسسس  ع    "سسسس ي    سسسس  ف ال ، ع سسسسى  سسسس  ض طوة سسسس    جسسسسل  غسسسس ض 

   ج و  سسسس   جويسسسسو    الةسسسس   سسسس   إن سسسس ج     ك    ةسسسس ت، ت) ةسسسس    سسسسف    شسسسس  ك    سسسس ء

)     (                                     

  سسس ن ةقسسس  ،ف ال     سسس   27ت  سسسغ  سسسس ث    ت    )  سسس  نحسسسو    سسسذي  ج سسس    ةسسسذك   ن  .      دةسسس 

   جهسسس     سسسسط   شسسس ق  سسس     غسسس ز   سسس فط    سسس  ت   ج سسسو  ،    سسس ن   حسسس  ،  قسسس   ضسسس ق

 .  ج و     كو ة         ن     ن إ ى

  شسسسس  ع  سسسس   السسسسس ث     تفسسسس ق سسسس   ك سسسسو   /تشسسسس ةن          )سسسسو  سسسس ك     سسسست

  سسس     وسسسس   سسسس   ت ج  ه   سسسن كجسسسدء    سسس ن،  سسس ق  سسس         ك    ةسسس ت   سسس فط   ) ةسسس 

  سسسسس ن    فسسسسس يم  سسسسسذك   تضسسسسس  ت .   سسسسس  م  "سسسسس وى ع سسسسسى  شسسسسس  ع ت    سسسسس  ع ت   الحقسسسسس 

  سسس ك   تقسسسوم، ج ةسسس     سسسف    سسس ء   سسس   السسسس ث    خ   سسس   تشسسسج  نغ    ق ط سسس  ،  شسسس ك 

   نغشسسسسس غ زةج سسسسس نج   سسسسس ك   سسسسسن % 51   "سسسسس        وكسسسسس  ،       ك    ةسسسسس ت تشسسسسسج  نغ 

   ) ة ةسسسس   ط   هسسسس   سسسسف       سسسس ء    "سسسس ج، صسسسس  ع   سسسس      خ  سسسس      ال سسسس   يو سسسس ة غ

 170 تو ةسسس عسسسن     )سسسو  ع  سسست يسسسذ    سسس   .    ك    ةسسس ت إن سسس ج  ةو  سسس  ،     سسسل   سسسف 400

 ن   سسس       ن،  ع    تهسسس  ت سسس   ع سسس        سسسف   إ سسسى   "سسس وفي   خسسس م  سسسن ةو  سسس      سسسل   سسسف

    وعسسس     حسسس ف ، ط قسسس   2019 سسسن عسسس م  ة سسس ة   سسس  س  سسسل     سسسف   تسسسد ف    سسس    خسسس م   سسس فط

   سسسسس فط   ) ةسسسسس   وج سسسسس ن    سسسسس    سسسسسن جسسسسسدء   ةضسسسسس      )سسسسسو ت   سسسسس .    شسسسسس  ع  سسسسس ء 

  .كو ب  و  ل  إك"ون ،س  و     ك              ك    ة ت

 سسسس  ةون سسسسو/حدة  ن، عسسسسن    إك"سسسسون  و  سسسسل   ، سسسسس     ع  سسسست كسسسسل  سسسسن  سسسس ك  

   سسسسس   ف ال ،  7.3    ك    ةسسسسس ت   ) فسسسسس  تقسسسسس     حسسسسسو    ج ةسسسسس   شسسسسس  ك ج سسسسس   شسسسسس  ع 

، طسسسسن   سسسسون  1.8ط   هسسسس      سسسس       حسسسس   ت)"سسسس   إةثسسسس ن ت  سسسسغ ع سسسسى    ج سسسس  ةح سسسسوي 

سسس   حسسس      شسسس  ع  س شسسس ل     سسسو   إلن سسس ج   حسسس ت ن  ، غالة)سسسو  حسسس في إةث  سسس نإلن سسس ج  ةض 

  كةسسذ. ت)"سس س سس   ق ط سس  سسس ن   ت ةشسس و  والةسس   ع سسى سسس حل   خ سس ج   ج سس  . ةقسس  إةث  سس ن

 سسسس )     كسسس ن  سسس   ن  سسس    ،2016  سسس ء    شسسس  ع  سسس  عسسس م  سسس  تسسسم  إلعسسسالن عسسسن  نسسس  كسسس ن 

-2021 سسسس   إلطسسسس     د  سسسس     شسسسس  ع .  سسسسن     و سسسس   ن ة سسسس   تشسسسسغ ل  خ ص     ئ سسسس    سسسس 
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، من خالل تحفي  «2030رؤية الستتتتتتت ودية »االستتتتتتتتراتيجي من هذل التحالفات في دعم 

االقتصتتاد الوطني، وتطوير المحتوا المحلي، وتحقيل أداك را د في الصتتناعة، واالستتتفادة 

تبادل الم رفة، وتحديد الفرص المربحة مع الشتتتتركات الرا دة من االبتكار التقني، وت  ي  

 في السوق

 وعلى صعيد االستثمارات الخارجية نوجز ما يلي: 

    ف ذةسسس    خ سسسو ت   سسس ء  سسسذك   تفسسس يم  و   سسست  سسس ك      )سسس سسس     ةسسسل / ن "سسس ن 

 1.5-1    سسسسى   وسسسسس  ت   سسسسف      سسسسو ت   ثسسسس      سسسسل ط   هسسسس     ) ة ةسسسس  إ سسسسى نحسسسسو 

  سسسف     سسسل ةو  سسس  ،     )  سسسل  سسس ن صسسس  ع      ) ةسسس   635   سسسون     سسسل ةو  سسس  ،  سسس ال   سسسن 

 تسسسس ة ي ن     سسسسف    ةسسسسذك  ،    سسسس   ف ال  18  سسسسس ث    ت ت سسسسل إ سسسسى         ك    ةسسسس ت،

  .Motiva-Enterprises   وت ف  إن     ةدز  ك  

ت"سسس ى     )سسسو ع سسس  يسسسذ   التفسسس ق إ سسسى ت  سسس م  سسسس خ  م   سسس فط   خسسس م ك قسسس م  ئ "سسس   

ي  سسسسس   إت ضسسسسس ن  التف   سسسسس   سسسسسس خ  م تق  سسسسس   يسسسسس ن   ةسسسسسل / ةسسسسسو  إلن سسسسس ج       ك    ةسسسسس ت.

   سسسون طسسسن  سسسن    سسسو ف      سسس  إلن سسس ج  2  زة   ن إلن سسس ج    حوةسسسل     سسسدةن     سسس ي،     سسس

  سسسس خ  م تق  سس ت إن سسس ج  ةضسس     "سس  ا  شسسس ك      )سسو    فسسس يم   سسن  سسسأن  سسذك      السسس   . 

   سسسسسس    والةسسسسسس ت     حسسسسسس    Technip-FMC إف إم إس  -ت)  سسسسسسا  سسسسسسن  سسسسسس ك   إلةث  سسسسس ن

   هسس ئ   السسس ث     سسس     قسس    ن     )سسو      سست .ث  سسس نةطسسن سسس وة   سسن  ال   سسون  2إلن سس ج 

 .2019 ع مح ى    و      س   آ ث  و ت  ش  ع 

 ق سسس ا عسسسن   َب  سسسه   غ"سسس س /       دةسسس   سسس       نسسس س،  سسس ك       )سسسو ع  سسست 

   سسسس    8    سسسس  ت  سسسسغ     هسسسس     جسسسسل  قسسسس  ض   سسسس     السسسسس         سسسسوك    ق ضسسسس       سسسس 

  ج سسسس   ت وةسسسسل  شسسسس  ع    "سسسس ي    سسسس  ف ال ، ع سسسسى  سسسس  ض طوة سسسس    جسسسسل  غسسسس ض 

   ج و  سسسس   جويسسسسو    الةسسسس   سسسس   إن سسسس ج     ك    ةسسسس ت، ت) ةسسسس    سسسسف    شسسسس  ك    سسسس ء

)     (                                     

  سسس ن ةقسسس  ،ف ال     سسس   27ت  سسسغ  سسسس ث    ت    )  سسس  نحسسسو    سسسذي  ج سسس    ةسسسذك   ن  .      دةسسس 

   جهسسس     سسسسط   شسسس ق  سسس     غسسس ز   سسس فط    سسس  ت   ج سسسو  ،    سسس ن   حسسس  ،  قسسس   ضسسس ق

 .  ج و     كو ة         ن     ن إ ى

  شسسسس  ع  سسسس   السسسسس ث     تفسسسس ق سسسس   ك سسسسو   /تشسسسس ةن          )سسسسو  سسسس ك     سسسست

  سسس     وسسسس   سسسس   ت ج  ه   سسسن كجسسسدء    سسس ن،  سسس ق  سسس         ك    ةسسس ت   سسس فط   ) ةسسس 

  سسسسس ن    فسسسسس يم  سسسسسذك   تضسسسسس  ت .   سسسسس  م  "سسسسس وى ع سسسسسى  شسسسسس  ع ت    سسسسس  ع ت   الحقسسسسس 

  سسس ك   تقسسسوم، ج ةسسس     سسسف    سسس ء   سسس   السسسس ث    خ   سسس   تشسسسج  نغ    ق ط سسس  ،  شسسس ك 

   نغشسسسسس غ زةج سسسسس نج   سسسسس ك   سسسسسن % 51   "سسسسس        وكسسسسس  ،       ك    ةسسسسس ت تشسسسسسج  نغ 

   ) ة ةسسسس   ط   هسسسس   سسسسف       سسسس ء    "سسسس ج، صسسسس  ع   سسسس      خ  سسسس      ال سسسس   يو سسسس ة غ

 170 تو ةسسس عسسسن     )سسسو  ع  سسست يسسسذ    سسس   .    ك    ةسسس ت إن سسس ج  ةو  سسس  ،     سسسل   سسسف 400

 ن   سسس       ن،  ع    تهسسس  ت سسس   ع سسس        سسسف   إ سسسى   "سسس وفي   خسسس م  سسسن ةو  سسس      سسسل   سسسف

    وعسسس     حسسس ف ، ط قسسس   2019 سسسن عسسس م  ة سسس ة   سسس  س  سسسل     سسسف   تسسسد ف    سسس    خسسس م   سسس فط

   سسسسس فط   ) ةسسسسس   وج سسسسس ن    سسسسس    سسسسسن جسسسسسدء   ةضسسسسس      )سسسسسو ت   سسسسس .    شسسسسس  ع  سسسسس ء 

  .كو ب  و  ل  إك"ون ،س  و     ك              ك    ة ت

 سسسس  ةون سسسسو/حدة  ن، عسسسسن    إك"سسسسون  و  سسسسل   ، سسسسس     ع  سسسست كسسسسل  سسسسن  سسسس ك  

   سسسسس   ف ال ،  7.3    ك    ةسسسسس ت   ) فسسسسس  تقسسسسس     حسسسسسو    ج ةسسسسس   شسسسسس  ك ج سسسسس   شسسسسس  ع 

، طسسسسن   سسسسون  1.8ط   هسسسس      سسسس       حسسسس   ت)"سسسس   إةثسسسس ن ت  سسسسغ ع سسسسى    ج سسسس  ةح سسسسوي 

سسس   حسسس      شسسس  ع  س شسسس ل     سسسو   إلن سسس ج   حسسس ت ن  ، غالة)سسسو  حسسس في إةث  سسس نإلن سسس ج  ةض 

  كةسسذ. ت)"سس س سس   ق ط سس  سسس ن   ت ةشسس و  والةسس   ع سسى سسس حل   خ سس ج   ج سس  . ةقسس  إةث  سس ن

 سسسس )     كسسس ن  سسس   ن  سسس    ،2016  سسس ء    شسسس  ع  سسس  عسسس م  سسس  تسسسم  إلعسسسالن عسسسن  نسسس  كسسس ن 

-2021 سسسس   إلطسسسس     د  سسسس     شسسسس  ع .  سسسسن     و سسسس   ن ة سسسس   تشسسسسغ ل  خ ص     ئ سسسس    سسسس 
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دولة قطر 

 سسسن   شسسس ك ت        سسس    ج وعسسس  ةسسس     سسس ةو/  سسس       سسس     سسس   سسس ك   فعسسست 

حسسسسو    قسسسس ةم  ق  حسسسس ت        ك    ةسسسس ت،ذ ت   خ سسسس  ت   و سسسسس    سسسس  صسسسس  ع       ئسسسس  ،

    ك    ةسسس ت عسسس     ج ةسسس   سسس    ة سسس    س   سسسوة   تشسسسغ ل  ج سسس     شسسس ك    شسسس  ك   سسس  

    سسسسط سسس    شسسس ق   إلةثسسس ن )"سسس    حسسس     ك سسس    ج ةسسس   ج سسس     س شسسس ل   فسسس ن    سسس  ع  .

ك سسس    سسس  ةج  هسسس    حسسس    سسسن  ك سسس    شسسس ك ت  سسس     سسس  م.    "سسس  ،   سسسون طسسسن  سسس   1.6    سسس  

  سسس  سسسس  دز  ) نسسس   ،    ك    ةسسس  شسسس ق ت إلن سسس ج   سسس ن  عسسس ف  سسسن     ج سسس   ةضسسس     س ضسسسم 

ة سسس       سسس  م ع سسسى  ن       ك    ةسسس ت  سسس    سسسسو ق        سسس .    ف  سسس   سسس ن      جسسس ن   سسس 

 .2025   ع م    ج    تشغ ل   خ ط   ن    ة   ،  ه  س    ج         ك    ة ت 

 دولة الكويت

 سسسسسس         ك    ةسسسسسس ت  ة)وةسسسسسست  سسسسسس ك   ، Honeywell  ع  سسسسسست  سسسسسس ك  ي ن وةسسسسسسل 

عسسسن تو  سسس   سسسذك   تفسسس يم    دةسسسد ت سسسوة     ق  سسس ت      )سسس    سسس عم       سسس ت   سسس  ط،    ة /

ثسسس ن   ك سسس    سسس ج  سسس     سسس  م  إلةث  سسس ن إة)وةسسست  ت سسس   سسس ك   سسس   ج  سسس ت إة)وةسسست    سسس  ع  .

     سسسسسس      شسسسسسسغل   وح سسسسسس      ةسسسسسس   سسسسسسن  ج  سسسسسس ت ،  ت سسسسسس    شسسسسسس ك  (EG) غالة)سسسسسسو 

        .  ،    ة)    ش      ،      ك    ة ت              )          )وةت

 جمهورية مصر العربية

ن   ح)و   س  عم   ش ك ت      وك     ع  ت   ح)و        ة     ة  ة  /ك نون   ث ن 

 ن  تخ ط     إلن  ج  كث                        ع    ) ة         ك    ة ت    دةد  ن  جه .

ط          ك    ة ت،ثالث   الة ن طن  ن  ه   و    خ      إ ع م ع     20  ت ،    ت    

  ك  . ك    ع  ت إةث   ن،       ة ت إلةث   ن     و    ش ق ت  ن ت ض ن  ج وع    ،2002
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دولة قطر 
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ثالثا : استھالك وتجارة وتصنیع الغاز الطبیعي

التطورات العالمیة .1

استھالك الغاز الطبیعي1-1

ً نمواً 2017ش�����ھد عام  وھو النمو ، %3نس�����بتھ في الطلب العالمي على الغاز الطبیعي بلغت ملحوظا

منقاداً بالطلب 2017حیث ارتفع االس������تھالك عام .2008الس������نوي األعلى منذ األزمة المالیة العالمیة عام 

ملیار متر مكعب 3574.2بـ�������ملیار متر مكعب، مقارنة 3670.4المتنامي في األسواق األسیویة لیصل إلى

بش�����كل في العالم 1األولیةحص�����ة الغاز الطبیعي من إجمالي اس�����تھالك الطاقة بینما تراجعت.2016في عام 

تطور (14-3الشكل (یبین .2016في عام %23.4مقارنة بنسبة 2%23.2إلىلتصل 2017في عام طفیف

.(2017-2013)االستھالك العالمي من الغاز الطبیعي خالل الفترة 

14-3الشكل 
2017-2013االستھالك العالمي من الغاز الطبیعي خالل الفترة تطور

(ملیار متر مكعب)

,BP Statistical Review of the World Energyالمصدر:                     June 2018

                                                           
الوقود المسوق تجاریاً متضمناً مصادر الطاقة المتجددة الحدیثة المستخدمة في تولید الكھرباء،تشمل الطاقة األولیة1 
نسبة المساھمة في إجمالي استھالك الطاقة األولیة الُمقدر بوحدة ملیون طن نفط مكافئاحتسابتم2 
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ولكن بنسب2017ام ـــخالل عفي استھالك الغاز الطبیعينمواً مناطق العالم الرئیسیة معظمشھدت 

من أوروبا وكومنولث الدول المستقلة كلتشمل )أوروبا وأوراسیامنطقةاھا فيـ��ـ��أدنتكانحیث،اوتةـ��ـ��متف

1078.5مقابل ملیار متر مكعب 1106.3نحوھا من الغاز بلغ اس����تھالكحیث ،%2.6التي س����جلتوتركیا)

نحو 2017ام ـ�������ـ�������، بلغ إجمالي االستھالك عمنطقة الشرق األوسط. وفي2016عام ملیار متر مكعب في

. %5.7بزیادة نسبتھا 2016ام ــملیار متر مكعب ع508.9ملیار متر مكعب، مقابل 536.5

ملیار متر 769.6لیص���ل إلى2017عام آس���یا/المحیط الھاديمنطقة في زكما ارتفع اس���تھالك الغا

ً یل، 2016ملیار متر مكعب عام 727مقابل مكعب  .%6.2نسبتھ حقق نمواً سنویا

133.2ملیار متر مكعب مقابل 141.8نحو2017عام بلغ إجمالي االس������تھالكفقد أفریقیاأما في

وھو النمو األعلى مقارنة بباقي مناطق ، %6.8، أي بنس��بة نمو س��نوي قدرھا 2016ملیار متر مكعب في عام 

العالم.

، حیث بلغ %0.7بنسبة 2017عام طفیفاً في االستھالكتراجعاً أمریكا الشمالیةمنطقةبینما شھدت 

، وذل��ك بس������ب��ب تراجع 2016ملی��ار متر مكع��ب ع��ام 951.6مق��ارن��ة بنحوملی��ار متر مكع��ب 942.8نحو 

في كل من الوالیات المتحدة وكندا.بشكل طفیفاالستھالك

ً انخفاض��اً أمریكا الوس��طى والجنوبیةكما ش��ھدت أیض��اً منطقة بلغت 2017عام في االس��تھالكطفیفا

ملیار متر مكعب 175.1مقارنة بنحو،ملیار متر مكعب173.4تراجع االس���تھالك إلىحیث ،%0.7نس���بتھ 

.2016عام 

فيتوزع استھالك الغاز الطبیعي في مختلف مناطق العالم (15-3الشكل (و( 12-3)الجدول بینـ����وی

.2017عام 
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12-3الجدول 
2017و 2016استھالك الغاز الطبیعي في مختلف مناطق العالم خالل عامي 

)ملیار متر مكعب(

نسبة التغیر* 
2016/2017 2017 *2016

)0.70( 942.8 951.6 أمریكا الشمالیة  

)0.70( 173.4 175.1 أمریكا الوسطى والجنوبیة   

2.90 1106.3 1078.5 أوروبا وأوراسیا**  

6.8 141.8 133.2 أفریقیا  

5.7 536.5 508.9 الشرق األوسط  

6.2 769.6 727.0 آسیا/المحیط الھادي  

3 3670.4 3574.2 اجمالى العالم  

(سنة كبیسة)، لمقارنتھا مع عام 2016السنویة بعد األخذ في االعتبار تعدیل معدالت االستھالك في المناطق المختلفة لسنة *تم احتساب نسب التغیر 
یوم للسنة.365على أساس 2017

كومنولث الدول المستقلة وتركیاوتشمل كال من أوروباأوروبا وأوراسیا: **

األرقام بین قوسین تعنى سالبا.مالحظة:
المصدر:

- BP Statistical Review of World Energy, June 2018

4 
 

15-3الشكل 
2017توزع استھالك الغاز الطبیعي في العالم عام 

,BP Statistical Review of the World Energyالمصدر:                          June 2018

 ً ، %4نحوبلغت نسبتھ2017في عام وفي المقابل، فقد شھد أیضاً اإلنتاج العالمي للغاز نمواً ملحوظا

سنوات العشر الماضیة سنوي لل مقابل ملیار متر مكعب 3680.4حیث بلغ نحو، وھو ضعف متوسط النمو ال

، وھو المعدل األعلى %8منحیث ارتفع إنتاج الغاز في روسیا بأكثر . 2016ملیار متر مكعب عام 3549.8

 ً بعد التراجع الذي ش�����ھده العام %1كما ارتفع إنتاج الغاز الطبیعي مجدداً في الوالیات المتحدة بنس�����بة .عالمیا

 ً .الماضي، وھي ال تزال تحتفظ بمكانتھا كأكبر منتج للغاز الطبیعي عالمیا

،2017ام ـــاوتة خالل عــب متفــالغاز الطبیعي بنسإنتاجفي مناطق العالم الرئیسیة نمواً ت كافةشھد

ملیار متر مكعب في عام 207حیث ارتفع اإلنتاج من ،%9بلغت نحونمونس����بة أعلىأفریقیاس����جلت حیث 

بمعدل نمو آسیا/المحیط الھاديمنطقةجاءت بعدھا.2017ملیار متر مكعب في عام 225إلىلیصل 2016

607.5إلىلیص�����ل 2016ملیار متر مكعب في عام 580.3حیث ارتفع اإلنتاج من ، %5نحوبلغت نس�����بتھ

.2017ملیار متر مكعب في عام 

أمریكا الشمالیة
25.7%

أمریكا 
الوسطي 
والجنوبیة

4.7%
أوروبا وأوراسیا

30.1%

الشرق األوسط
14.6%

أفریقیا
3.9%

المحیط الھادي/آسیا
21.0%

3670.4
ملیار متر مكعب



الفصل الثالث

237 3 
 

12-3الجدول 
2017و 2016استھالك الغاز الطبیعي في مختلف مناطق العالم خالل عامي 

)ملیار متر مكعب(

نسبة التغیر* 
2016/2017 2017 *2016

)0.70( 942.8 951.6 أمریكا الشمالیة  

)0.70( 173.4 175.1 أمریكا الوسطى والجنوبیة   

2.90 1106.3 1078.5 أوروبا وأوراسیا**  

6.8 141.8 133.2 أفریقیا  

5.7 536.5 508.9 الشرق األوسط  

6.2 769.6 727.0 آسیا/المحیط الھادي  

3 3670.4 3574.2 اجمالى العالم  

(سنة كبیسة)، لمقارنتھا مع عام 2016السنویة بعد األخذ في االعتبار تعدیل معدالت االستھالك في المناطق المختلفة لسنة *تم احتساب نسب التغیر 
یوم للسنة.365على أساس 2017

كومنولث الدول المستقلة وتركیاوتشمل كال من أوروباأوروبا وأوراسیا: **

األرقام بین قوسین تعنى سالبا.مالحظة:
المصدر:

- BP Statistical Review of World Energy, June 2018

4 
 

15-3الشكل 
2017توزع استھالك الغاز الطبیعي في العالم عام 

,BP Statistical Review of the World Energyالمصدر:                          June 2018

 ً ، %4نحوبلغت نسبتھ2017في عام وفي المقابل، فقد شھد أیضاً اإلنتاج العالمي للغاز نمواً ملحوظا

سنوات العشر الماضیة سنوي لل مقابل ملیار متر مكعب 3680.4حیث بلغ نحو، وھو ضعف متوسط النمو ال

، وھو المعدل األعلى %8منحیث ارتفع إنتاج الغاز في روسیا بأكثر . 2016ملیار متر مكعب عام 3549.8

 ً بعد التراجع الذي ش�����ھده العام %1كما ارتفع إنتاج الغاز الطبیعي مجدداً في الوالیات المتحدة بنس�����بة .عالمیا
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، %4.9بلغت نس��بتھ 2017نمواً ملحوظاً في إنتاج الغاز خالل عام الش��رق األوس��طوش��ھدت منطقة 

تاج  نة بنحو 659.9حیث بلغ اإلن قار یار متر مكعب م عام 630.8مل یار متر مكعب  ما ارتفع 2016مل . ك

ملیار متر مكعب عام 1008.4حیث ارتفع اإلنتاج من %4.9بنس������بة أوروبا وأوراس������یااإلنتاج في منطقة 
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لیصل إلى 2016ملیار متر مكعب عام 944.6، فقد ارتفع اإلنتاج من مالیةأمریكا الشأما في منطقة 

.%1، بنسبة نمو 2017ملیار متر مكعب عام 951.5

،%0.4وبلغتأمریكا الوس��طى والجنوبیةفي منطقة نمو في إنتاج الغاز الطبیعيوكانت أدنى نس��بة 

ملیار متر مكعب في عام 179إلىلیص�������ل 2016ملیار متر مكعب في عام 178.8حیث ارتفع اإلنتاج من 

2017.

.2017توزع إنتاج الغاز الطبیعي في مختلف مناطق العالم خالل عام (16-3الشكل (ویبین

16-3لشكل ا
2017عام توزع إنتاج الغاز الطبیعي في العالم

,BP Statistical Review of the World Energyالمصدر:                          June 2018
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، 2017عام األولیةقة احافظت معظم مناطق العالم على مس��تویات مس��اھمة الغاز الطبیعي في میزان الط      

مقابل %51.4إلىأعلى نسبة وصلت منطقة الشرق األوسطحققت، حیث عن العام السابقوبتغیرات طفیفة

عام %31.9مقابل %32.3حو ناس��یاوأورأوروبا في منطقة ، فیما بلغت ھذه المس��اھمة 2016عام 50.3%

، 2016عام %26.1مقارنة بـ��� 2017عام %27.1إلى أفریقیاوارتفعت مساھمة الغاز الطبیعي في .2016

.2016عام %11.2مقابل %11.5ارتفعت إلى آسیا والمحیط الھاديوفي منطقة 

،2016في عام %29.6مقابل %29.2إلى لتصلأمریكا الشمالیةكل منالنسبة فيبینما تراجعت

.2016عام %21.6مقابل %21.3لتصل إلى ومنطقة أمریكا الوسطى والجنوبیة

تطور حص������ة الغاز الطبیعي من إجمالي اس������تھالك الطاقة (17-3) والش������كل (13-3الجدول (یبین

.2017-2014في العالم خالل الفترة األولیة

13-3الجدول 
اجمالي استھالك الطاقة األولیة في مختلف مناطق العالم خالل الفترةتطور حصة الغاز الطبیعي من 

2014-2017
)%(

2017 2016 2015 2014

29.2 29.6 31.6 30.6 أمریكا الشمالیة  

21.3 21.6 22.3 21.9 أمریكا الوسطى والجنوبیة   

32.3 31.9 31.9 32 أوروبا وأوراسیا*  

27.1 26.1 28.2 27 أفریقیا  

51.4 50.3 50.8 48.9 الشرق األوسط  

11.5 11.2 11.6 11.7 آسیا / المحیط الھادي  

23.4 23.2 24 23.7 اجمالى العالم  
من أوروبا وكومنولث الدول المستقلة وتركیاكل وأوراسیا: تشمل أوروبا و *

مالحظة
االستھالك اإلجمالي المقدر بملیون طن نفط مكافئتم احتساب نسبة المساھمة في .

المصدر:
- BP Statistical Review of World Energy, June 2015, June 2016, June 2017, June 18
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17-3الشكل 
األولیةتطور حصة الغاز الطبیعي من إجمالي استھالك الطاقة 

%( 2017-2014في العالم خالل الفترة (

BP Statistical Review of World Energy, June 2015, June 2016, June 2017, June 18المصدر:

تجارة الغاز الطبیعي 1-2

ً التج���ارة العالمی���ة للغ���از الطبیع���ي نم���واً حقق���ت ،%5.9بلغ���ت نس���بتھ2017ف���ي ع���ام ملحوظ���ا

ملی���ار مت���ر مكع���ب مقارن���ة بح���والي 1134.1حی���ث بل���غ إجم���الي ص���ادرات الغ���از الطبیع���ي عالمی���اً نح���و 

بواس���طة الكمی���ات الت���ي ت���م تص���دیرھاالص���ادرات، وتش���مل ھ���ذه 2016ملی���ار مت���ر مكع���ب ع���ام 1071.2

خطوط األنابیب وعلى شكل غاز طبیعي مسیل. 

%30.9نح���و األنابی���ب أو مس���یالً خط���وط س���واء عب���ر الغ���از الطبیع���يتج���ارةھ���ذا ویش���كل حج���م 

ً ،عل���ى الص���عید الع���الميالغ���از الطبیع���ي اس���تھالكإجم���اليم���ن  ف���ي من���اطق أم���ا الب���اقي فیس���تھلك محلی���ا

.2017عام فيحصة التجارة العالمیة للغاز من إجمالي الطلب(18-3الشكل (یبین.إنتاجھ
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18-3الشكل 
2017في عام الطلب العالميإجماليالعالمیة منالطبیعي تجارة الغازحصة 

,BP Statistical Review of the World Energyالمصدر:                          June 2018

االتحاد الس���وفیتي ، فتأتي منطقة 2017عام أما عن توزع ص���ادرات الغاز الطبیعي في مناطق العالم

في المرتبة الثانیة بنس�����بة أوروباتلیھامن إجمالي الص�����ادرات، %26.3في المرتبة األولى بنس�����بة الس�����ابق

التي أمریكا الشمالیةثم منطقة ،%16بنسبة المحیط الھادي/آسیاثم منطقة من إجمالي الصادرات، 17.7%

إلى المرتبة منطقة الش����رق األوس����طوتراجعت ،%14.5نس����بة قفزت ألول مرة إلى المرتبة الرابعة لتش����كل 

من اإلجمالي العالمي، وتأتي في المرتبة األخیرة %8.9بنسبة أفریقیابینما ساھمت ،%13.5بنسبة الخامسة 

ً %3.1بنسبة أمریكا الجنوبیة . من إجمالي صادرات الغاز الطبیعي عالمیا

في من كنداواردات الوالیات المتحدة األمریكیة من الغاز الطبیعي عبر خطوط األنابیبارتفعتوقد 

.2016في عام ملیار متر مكعب79.5مقابل ملیار متر مكعب 80.7إلىلتص�����ل بش�����كل طفیف2017عام 

وفي المقابل، .ملیار متر مكعب فقط2.2المس���یل نحو الطبیعيبینما بلغت واردات الوالیات المتحدة من الغاز

حیث ملیار متر مكعب، 83.4نحو2017عام الطبیعيإجمالي ص�������ادرات الوالیات المتحدة من الغازبلغ 

الغاز  المصدر عبر 
خطوط األنابیب

20.2% الغاز الطبیعي 
المسیل

10.7%

االستھالك المحلي
69.1%



الفصل الثالث

241

7 
 

17-3الشكل 
األولیةتطور حصة الغاز الطبیعي من إجمالي استھالك الطاقة 

%( 2017-2014في العالم خالل الفترة (

BP Statistical Review of World Energy, June 2015, June 2016, June 2017, June 18المصدر:

تجارة الغاز الطبیعي 1-2

ً التج���ارة العالمی���ة للغ���از الطبیع���ي نم���واً حقق���ت ،%5.9بلغ���ت نس���بتھ2017ف���ي ع���ام ملحوظ���ا

ملی���ار مت���ر مكع���ب مقارن���ة بح���والي 1134.1حی���ث بل���غ إجم���الي ص���ادرات الغ���از الطبیع���ي عالمی���اً نح���و 

بواس���طة الكمی���ات الت���ي ت���م تص���دیرھاالص���ادرات، وتش���مل ھ���ذه 2016ملی���ار مت���ر مكع���ب ع���ام 1071.2

خطوط األنابیب وعلى شكل غاز طبیعي مسیل. 

%30.9نح���و األنابی���ب أو مس���یالً خط���وط س���واء عب���ر الغ���از الطبیع���يتج���ارةھ���ذا ویش���كل حج���م 

ً ،عل���ى الص���عید الع���الميالغ���از الطبیع���ي اس���تھالكإجم���اليم���ن  ف���ي من���اطق أم���ا الب���اقي فیس���تھلك محلی���ا

.2017عام فيحصة التجارة العالمیة للغاز من إجمالي الطلب(18-3الشكل (یبین.إنتاجھ

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2014 2015 2016 2017

76.3% 76.0% 76.6% 76.8%

23.7% 24.0% 23.4% 23.2%

الغاز الطبیعي مصادر الطاقة األخرى

8 
 

18-3الشكل 
2017في عام الطلب العالميإجماليالعالمیة منالطبیعي تجارة الغازحصة 

,BP Statistical Review of the World Energyالمصدر:                          June 2018

االتحاد الس���وفیتي ، فتأتي منطقة 2017عام أما عن توزع ص���ادرات الغاز الطبیعي في مناطق العالم

في المرتبة الثانیة بنس�����بة أوروباتلیھامن إجمالي الص�����ادرات، %26.3في المرتبة األولى بنس�����بة الس�����ابق

التي أمریكا الشمالیةثم منطقة ،%16بنسبة المحیط الھادي/آسیاثم منطقة من إجمالي الصادرات، 17.7%

إلى المرتبة منطقة الش����رق األوس����طوتراجعت ،%14.5نس����بة قفزت ألول مرة إلى المرتبة الرابعة لتش����كل 

من اإلجمالي العالمي، وتأتي في المرتبة األخیرة %8.9بنسبة أفریقیابینما ساھمت ،%13.5بنسبة الخامسة 

ً %3.1بنسبة أمریكا الجنوبیة . من إجمالي صادرات الغاز الطبیعي عالمیا

في من كنداواردات الوالیات المتحدة األمریكیة من الغاز الطبیعي عبر خطوط األنابیبارتفعتوقد 

.2016في عام ملیار متر مكعب79.5مقابل ملیار متر مكعب 80.7إلىلتص�����ل بش�����كل طفیف2017عام 

وفي المقابل، .ملیار متر مكعب فقط2.2المس���یل نحو الطبیعيبینما بلغت واردات الوالیات المتحدة من الغاز

حیث ملیار متر مكعب، 83.4نحو2017عام الطبیعيإجمالي ص�������ادرات الوالیات المتحدة من الغازبلغ 

الغاز  المصدر عبر 
خطوط األنابیب

20.2% الغاز الطبیعي 
المسیل

10.7%

االستھالك المحلي
69.1%



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

242

9 
 

ملیار متر مكعب، بینما بلغت 66.1حواليوالمكس���یككنداكل منىاألنابیب إلخطوط ھا عبر بلغت ص���ادرات

أوروبا، والش���رق األوس���ط، وآس���یا/المحیط الھاديأس���واق في عدةإلىالمس���یلالطبیعيالغازھا منص���ادرات

ملیار متر مكعب.17.4حوالي 

ً جاءت روس����یا في  ، حیث بلغت 2017عام بین الدول المص����درة للغاز الطبیعيالمرتبة األولى عالمیا

إلى عبر خطوط األنابیببلغ إجمالي ص������ادراتھامن إجمالي الص������ادرات العالمیة، و%20.4حص������تھا نحو 

، تلتھا النرویج%10.7متر مكعب، وجاءت دولة قطر في المرتبة الثانیة بنس������بة ملیار189.1أوروبا نحو

ھولندا و،%4.7والجزائر ، %6.7أس������ترالیا و، %7.1وكندا، %7.4الوالیات المتحدة، ثم %10.1بنس������بة 

شكل ـ��ـ��ال. میةـ��ـ��ـ��الي الصادرات العالـ��ـ��من إجم%71صادرات الدول المذكورة مجتمعة نحو وشكلت.3.9%

.(14-3)الجدولو(3-19)

19-3الشكل 
2017صادرات الغاز الطبیعي في العالم عام 

,BP Statistical Review of the World Energyالمصدر:                          June 2018
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14-3الجدول 
2017و 2016صادرات الغاز الطبیعي من مختلف مناطق العالم خالل عامي 

)ملیار متر مكعب(
%نسبة التغیر

2016/2017
النسبة من إجمالي 

صادرات العالم 2017 2016

15.2 14.5 164.2 142.5 أمریكا الشمالیة  
1.5 7.1 80.7 79.5 منھا: كندا  

32.6 7.4 83.4 62.9 الوالیات المتحدة  
0.2 17.7 201.0 200.6 أوروبا الغربیة  

)0.4( 10.1 114.9 115.4 منھا: النرویج  
)7.5( 3.9 44.1 47.7 ھولندا  
8.8 1.0 11.1 10.2 المملكة المتحدة  

)6.2( 3.1 34.6 36.9 أمریكا الجنوبیة  
)6.3( 1.2 13.4 14.3 منھا: ترینیداد وتوباغو  
)6.2( 1.9 21.2 22.6 أخرى  
5.4 26.3 298.5 283.2 االتحاد السوفیتي السابق  
7.6 20.4 231.0 214.7 منھا: روسیا االتحادیة  

)1.5( 6.0 67.5 68.5 أخرى  
0.7 13.5 153.4 152.4 الشرق األوسط  

48.8 1.1 12.5 8.4 منھا: إیران  
)3.1( 10.7 121.8 125.7 قطر  
7.5 1.0 11.4 10.6 عمان  
0.0 0.7 7.7 7.7 اإلمارات  
8.9 8.9 100.6 92.4 أفریقیا  
0.0 4.7 53.0 53.0 منھا: الجزائر  
0.0 2.1 23.7 23.7 نیجیریا  
0.0 0.4 4.4 4.4 لیبیا  
- 0.1 0.7 0.0 مصر  

11.3 16.0 181.7 163.2 آسیا /المحیط الھادي  
)2.3( 2.6 29.7 30.4 منھا: إندونیسیا  
0.0 2.8 32.1 32.1 مالیزیا  
0.0 1.1 12.7 12.7 میانمار  
0.0 0.7 8.3 8.3 بروناي  

)4.1( 5.0 56.8 59.2 أسترالیا  
5.9 100.0 1134.1 1071.2 اإلجمالي  

مالحظة
األرقام بین قوسین تعنى سالبا.

المصدر:
- BP Statistical Review of World Energy, June 2017 and June 2018
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ملی���ار مت���ر 714.4خط���وط األنابی���ب م���ن عب���رالكمی���ات المص���درة م���ن الغ���از الطبیع���ي ارتفع���ت

، %3.7ق����درھا بزی����ادة، أي 2017ملی����ار مت����ر مكع����ب ع����ام 740.7لتص����ل إل����ى2016مكع����ب ع����ام 

.بیةوویعود ذلك إلى نمو صادرات الغاز الطبیعي من روسیا إلى الدول األور

ً نم���واً حقق���تأم���ا ف���ي مج���ال تج���ارة الغ���از الطبیع���ي المس���یل، فق���د  بلغ���ت 2017ع���ام ف���ي مرتفع���ا

ب، مقارن���ة بنح���و ملی���ار مت���ر مكع���393.4نح���وبل���غ إجم���الي الص���ادراتحی���ث،%10أكث���ر م���ننس���بتھ

النم���و الكبی���ر ف���ي الطل���ب ف���ي الص���ین الت���ي ویع���ود ذل���ك إل���ى .2016ملی���ار مت���ر مكع���ب ع���ام 356.8

، وھ���و م���ا جعلھ���ا (الص���ین) تتخط���ى 2017اس���تحوذت وح���دھا عل���ى نص���ف حج���م الزی���ادة العالمی���ة ع���ام 

كوریا الجنوبیة لتصبح ثاني أكبر مستورد للغاز الطبیعي المسیل خلف الیابان.

دخ����ولم����ع ب����التزامن ویش����ھد الس����وق الع����المي طف����رة ف����ي إم����دادات الغ����از الطبیع����ي المس����یل، 

، حی����ز التش����غیلوروس����یا ف����ي ك����ل م����ن الوالی����ات المتح����دة وأس����ترالیاإلس����الة الغ����ازالمش����اریع الجدی����دة

اس���تمراروب���الرغم م���ن ذل���ك، ل���م یش���ھد الس���وق الع���المي تخم���ة ف���ي المع���روض، كم���ا ك���ان متوقع���اً، بس���بب

.ب في األسواق المختلفةتنامي الطل

م���ن إجم���الي ص���ادرات %34.7ش���كلت ص���ادرات الغ���از الطبیع���ي المس���یل نس���بة وإجم���اال، فق���د 

، بینم���ا %33.3والت���ي بلغ���ت نح���و 2016طفی���ف ع���ن نس���بة ع���ام بارتف���اع،2017الغ���از العالمی���ة ع���ام 

ع���ام نس���بةع���ن بتراج���ع،%65.3نح���واألنابی���ب خط���وطبواس���طةص���ادرات الغ���از الطبیع���ي بلغ���ت نس���بة

( 15-3)الجدول و(21-3الشكل (و( 20-3الشكل (.%66.7والتي بلغت 2016

12 
 

20-3الشكل 
2017-2013الفترة صادرات الغاز الطبیعي عالمیا خالل تطور 

(ملیار متر مكعب)

,BP Statistical Review of the World Energyالمصدر:                          June 2018

21-3الشكل 
ً توزع  2017و 2016خالل عامي صادرات الغاز الطبیعي عالمیا
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كوریا الجنوبیة لتصبح ثاني أكبر مستورد للغاز الطبیعي المسیل خلف الیابان.
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اس���تمراروب���الرغم م���ن ذل���ك، ل���م یش���ھد الس���وق الع���المي تخم���ة ف���ي المع���روض، كم���ا ك���ان متوقع���اً، بس���بب

.ب في األسواق المختلفةتنامي الطل

م���ن إجم���الي ص���ادرات %34.7ش���كلت ص���ادرات الغ���از الطبیع���ي المس���یل نس���بة وإجم���اال، فق���د 

، بینم���ا %33.3والت���ي بلغ���ت نح���و 2016طفی���ف ع���ن نس���بة ع���ام بارتف���اع،2017الغ���از العالمی���ة ع���ام 
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15-3الجدول 
2017و 2016صادرات الغاز الطبیعي من مختلف مناطق العالم خالل عامي 

)ملیار متر مكعب(

)%( 2017 )%( 2016

بواسطة األنابیب-أ

19.8 146.8 19.3 138.2 أمریكا الشمالیة  
2.1 15.4 2.3 16.20 أمریكا الجنوبیة  
26.0 192.7 26.6 190.10 أوروبا  
38.2 283.0 37.6 268.60 االتحاد السوفیتي السابق  
4.2 30.9 3.7 26.5 الشرق األوسط  
6.1 45.1 6.5 46.6 أفریقیا  
3.6 26.8 3.9 28.2 آسیا /المحیط الھادي  

100.0 740.7 100.0 714.4 إجمالي صادرات العالم من الغاز عبر األنابیب  
غاز طبیعي مسیل-ب

4.4 17.4 1.2 4.3 أمریكا الشمالیة  
4.9 19.2 5.8 20.70 أمریكا الجنوبیة  
2.1 8.3 2.9 10.50 أوروبا  
3.9 15.5 4.1 14.60 االتحاد السوفیتي السابق  
31.1 122.5 35.3 125.9 الشرق األوسط  
14.1 55.5 12.8 45.8 أفریقیا  
39.4 155.0 37.8 135.0 آسیا /المحیط الھادي  

100.0 393.4 100.0 356.8 إجمالي صادرات العالم من الغاز الطبیعي المسیل  
1134.1 1071.2 إجمالي صادرات العالم   
65.31 66.69 نسبة الكمیات المصدرة عبر األنابیب/االجمالي (%)  
34.69 33.31 نسبة الكمیات المصدرة من الغاز الطبیعي المسیل/االجمالي (%)  

المصدر:
- BP Statistical Review of World Energy, June 2018

تراجعاً طفیفاً في إجمالي ص����ادرات الغاز الطبیعي، 2017ش����ھد عام فقدعلى الص����عید العربي،أما 

. ومن المتوقع أن 2016ملیار متر مكعب عام 200.5ملیار متر مكعب، مقارنة بـ������������ 199.5حیث بلغ نحو 

بة شمجمعات اإلسالة لالكاملتشغیلالتشھد صادرات الدول العربیة نمواً في السنوات المقبلة، في حال إعادة 

صادرات الدول العربیة وشكلتقفة في مصر، وخط الغاز العربي الممتد من مصر إلى األردن وسوریا.المتو

ً إجمالي من %17.6مجتمعة نحو  (22-3)الشكل .صادرات الغاز الطبیعي عالمیا
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15-3الجدول 
2017و 2016صادرات الغاز الطبیعي من مختلف مناطق العالم خالل عامي 

)ملیار متر مكعب(

)%( 2017 )%( 2016

بواسطة األنابیب-أ

19.8 146.8 19.3 138.2 أمریكا الشمالیة  
2.1 15.4 2.3 16.20 أمریكا الجنوبیة  

26.0 192.7 26.6 190.10 أوروبا  
38.2 283.0 37.6 268.60 االتحاد السوفیتي السابق  
4.2 30.9 3.7 26.5 الشرق األوسط  
6.1 45.1 6.5 46.6 أفریقیا  
3.6 26.8 3.9 28.2 آسیا /المحیط الھادي  

100.0 740.7 100.0 714.4 إجمالي صادرات العالم من الغاز عبر األنابیب  
غاز طبیعي مسیل-ب

4.4 17.4 1.2 4.3 أمریكا الشمالیة  
4.9 19.2 5.8 20.70 أمریكا الجنوبیة  
2.1 8.3 2.9 10.50 أوروبا  
3.9 15.5 4.1 14.60 االتحاد السوفیتي السابق  

31.1 122.5 35.3 125.9 الشرق األوسط  
14.1 55.5 12.8 45.8 أفریقیا  
39.4 155.0 37.8 135.0 آسیا /المحیط الھادي  

100.0 393.4 100.0 356.8 إجمالي صادرات العالم من الغاز الطبیعي المسیل  
1134.1 1071.2 إجمالي صادرات العالم   
65.31 66.69 نسبة الكمیات المصدرة عبر األنابیب/االجمالي (%)  
34.69 33.31 نسبة الكمیات المصدرة من الغاز الطبیعي المسیل/االجمالي (%)  

المصدر:
- BP Statistical Review of World Energy, June 2018

تراجعاً طفیفاً في إجمالي ص����ادرات الغاز الطبیعي، 2017ش����ھد عام فقدعلى الص����عید العربي،أما 

. ومن المتوقع أن 2016ملیار متر مكعب عام 200.5ملیار متر مكعب، مقارنة بـ������������ 199.5حیث بلغ نحو 

بة شمجمعات اإلسالة لالكاملتشغیلالتشھد صادرات الدول العربیة نمواً في السنوات المقبلة، في حال إعادة 

صادرات الدول العربیة وشكلتقفة في مصر، وخط الغاز العربي الممتد من مصر إلى األردن وسوریا.المتو

ً إجمالي من %17.6مجتمعة نحو  (22-3)الشكل .صادرات الغاز الطبیعي عالمیا

14 
 

22-3الشكل 
 ً 2017عام توزع صادرات الغاز الطبیعي عالمیا

)%(

,BP Statistical Review of the World Energyالمصدر:                          June 2018

،2017عام الدول العربیةعلى مس��توىبص��دارتھا كأكبر مص��در للغاز الطبیعي دولة قطر احتفظت

من إجمالي ص�����ادرات الدول %61.1ملیار متر مكعب أي ما نس�����بتھ 121.8حواليحیث بلغت ص�����ادراتھا

ملیار متر مكعب 53نحو حیث بلغ إجمالي ص��ادراتھا ،في المرتبة الثانیةالعربیة، تلتھا الجمھوریة الجزائریة 

سبة في المرتبة الثالثة سلطنة عمان ثم من إجمالي صادرات الدول العربیة،%26.6بحصة  دولة ف،%5.7بن

نتیجة %0.6جمھوریة مص�����ر العربیة بنس�����بة وأخیراً ،%2.2لیبیا بنس�����بة دولة ، و%3.9بنس�����بة اإلمارات 

.(23-3)الشكل،شحنات الغاز الطبیعي المسیل من مجمع إدكو المتوقف منذ سنواتبعضتصدیر 

الدول األعضاء
16.6%

الدول العربیة 
األخرى

1.0%

باقي العالم
82.4%
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23-3الشكل 
2017صادرات الدول العربیة من الغاز الطبیعي عام توزع 

,BP Statistical Review of the World Energyالمصدر:                          June 2018

للغاز الطبیعياألسعار العالمیة 1-3

ش��ھدت معدالت أس��عار الغاز العالمیة، س��واء المنقول عبر خطوط األنابیب أو الغاز الطبیعي المس��یل، 

 ً ً ارتفاعا نقادة بتنامي م2016بالمقارنة مع معدالتھا عام 2017األس��واق الرئیس��یة خالل عام كافة فيملحوظا

سبةارتفع، حیث الطلب العالمي ، وفي %20.3سعر الغاز الطبیعي في الوالیات المتحدة وفقا لمركز ھنري بن

بنسبة على شكل غاز طبیعي مسیل))الیابانىسعر الغاز الطبیعي الواصل إلارتفعبینما ،%3.2بنسبةاكند

وفي أس����واق المملكة ،%14بنس����بةفي أس����واق االتحاد األوروبي س����عر الغاز الطبیعي ارتفعكما،16.7%

(16-3الجدول (و(24-3الشكل (،%23.7المتحدة بنسبة 

قطر
61.1%

الجزائر 
26.6%

مصر
0.6%

لیبیا
2.2%

اإلمارات
3.9%

عمان
5.7%

إجمالي الصادرات
199.5

بملیار متر مكع
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24-3الشكل 
2017-2013تطور معدل األسعار العالمیة للغاز الطبیعي خالل الفترة 

((دوالر أمریكي لكل ملیون وحدة حراریة بریطانیة

16-3الجدول 
2017-2013تطور معدل األسعار* العالمیة للغاز الطبیعي 

)دوالر أمریكي لكل ملیون وحدة حراریة بریطانیة(

نسبة التغیر 
2016/2017

%
2017 2016 2015 2014 2013

الیابان **   16.17 16.33 10.31 6.94 8.1 16.7

14.0 5.62 االتحاد األوروبي   10.73 9.11 6.72 4.93

المملكة المتحدة   10.63 8.22 6.53 4.69 5.8 23.7

20.3 2.96 الوالیات المتحدة   3.71 4.35 2.60 2.46

كندا   2.93 3.87 2.01 1.55 1.6 3.2
*معدل السعر واصل باإلضافة إلى كلفة الشحن والتأمین.

**غاز طبیعي مسیل.
مالحظة

األرقام بین قوسین تعنى سالبا.
المصدر:

- BP Statistical Review of World Energy, June 2018
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23-3الشكل 
2017صادرات الدول العربیة من الغاز الطبیعي عام توزع 

,BP Statistical Review of the World Energyالمصدر:                          June 2018
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وفي أس����واق المملكة ،%14بنس����بةفي أس����واق االتحاد األوروبي س����عر الغاز الطبیعي ارتفعكما،16.7%

(16-3الجدول (و(24-3الشكل (،%23.7المتحدة بنسبة 
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0.6%

لیبیا
2.2%

اإلمارات
3.9%

عمان
5.7%
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24-3الشكل 
2017-2013تطور معدل األسعار العالمیة للغاز الطبیعي خالل الفترة 

((دوالر أمریكي لكل ملیون وحدة حراریة بریطانیة

16-3الجدول 
2017-2013تطور معدل األسعار* العالمیة للغاز الطبیعي 

)دوالر أمریكي لكل ملیون وحدة حراریة بریطانیة(

نسبة التغیر 
2016/2017

%
2017 2016 2015 2014 2013

الیابان **   16.17 16.33 10.31 6.94 8.1 16.7

14.0 5.62 االتحاد األوروبي   10.73 9.11 6.72 4.93

المملكة المتحدة   10.63 8.22 6.53 4.69 5.8 23.7

20.3 2.96 الوالیات المتحدة   3.71 4.35 2.60 2.46

كندا   2.93 3.87 2.01 1.55 1.6 3.2
*معدل السعر واصل باإلضافة إلى كلفة الشحن والتأمین.

**غاز طبیعي مسیل.
مالحظة

األرقام بین قوسین تعنى سالبا.
المصدر:

- BP Statistical Review of World Energy, June 2018
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أھم تطورات صناعة الغاز الطبیعي المسیل في العالم1-4

الطبیعي المسیلالطاقة اإلنتاجیة للغاز1-4-1

ً لبلغت الطاقة اإلنتاجیة االس��میة  ملیون 363.3نحو 2017في نھایة عام لغاز الطبیعي المس��یل عالمیا

ش�����ھد عام حیث ، %7.1أي بزیادة قدرھا ،2016في نھایة عامملیون طن/الس�����نة 339.1مقابل طن/الس�����نة 

Wheatstone LNGمشـ��ـ��ـ��ـ��روع بتشغیل خط اإلنتاج األولفي أسترالیا منھامشاریع جدیدةتشغیل2017

Gorgon LNGروع ش����متش����غیل خط اإلنتاج الثالث في وملیون طن/الس����نة،4.5بطاقة، غرب أس����ترالیا

مش��روع خط اإلنتاج األول في ، تش��غیل2017ش��ھد عام كما. ملیون طن/الس��نة5.2بطاقة Barrowبجزیرة 

Yamal LNGوخطي اإلنتاج الثالث والرابع بمش�����روع ملیون طن/الس�����نة5.5بطاقة بروس�����یا االتحادیة ،

Sabine Pass LNG نة، 9بالوالیات المتحدة بطاقة إجمالیة محطة اإلس�������الة العائمة وملیون طن/الس������

PFLNG Satu ملیون طن/السنة1.2في مالیزیا بطاقة.

ً تحتفظ بدولة قطروال تزال  يأملیون طن/الس����نة 77بطاقة إنتاجیة تقدر بنحو المرتبة األولى عالمیا

اقة بطعلى تقدمھا في المرتبة الثانیةأس������ترالیا حافظتبینما من اإلجمالي العالمي، %21.2ما یوازي نحو 

بلغتإنتاجیة بطاقة المرتبة الثالثة ومالیزیا في،%19.5بنس������بة ملیون طن/الس������نة 70.8بلغت نحوإنتاجیة 

وبذلك تس�����تحوذ .من الطاقة اإلنتاجیة على مس�����توى العالم%8.4أي ما یعادل نحوملیون طن/الس�����نة 30.5

ً %49.1الدول الثالث مجتمعة على نحو  نھایة عام من إجمالي الطاقة اإلنتاجیة للغاز الطبیعي المس�����یل عالمیا

.(17-3الجدول (. 2017

أما عن توزع الطاقة اإلنتاجیة االسمیة للغاز الطبیعي المسیل في مناطق العالم المختلفة في نھایة عام 

ً بالمحیط الھاديمنطقة احتفظت، فقد 2017 بعد تش��غیل 2016وبحص��ة أكبر عن عام،المرتبة األولى عالمیا

سترالیا ومالیزیا، سنة 142.4من ارتفعت الطاقة اإلنتاجیة اإلجمالیة حیث المشاریع الجدیدة في أ ملیون طن/ال

كما ارتفعت الطاقة اإلنتاجیة في .من اإلجمالي العالمي%41.9الس������نة وھو ما یعادل /ملیون طن152.1إلى

بعد تش���غیل المش���اریع الجدیدة في ملیون طن/الس���نة111.3إلى ملیون طن/الس���نة96.8منمنطقة األطلس���ي

منطقة الش����رق في أما من اإلجمالي العالمي.%30.6نحولتص����ل حص����تھا إلى، الوالیات المتحدة وروس����یا

من %27.5ملیون طن/الس������نة بنس������بة 99.9الطاقة اإلنتاجیة اإلجمالیة دون تغییر عند ظلتفقد، األوس������ط

(25-3الشكل (اإلجمالي العالمي
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17-3الجدول 
2017نھایة عام العالمتوزع الطاقة اإلنتاجیة االسمیة للغاز الطبیعي المسیل في 

ملیون طن / السنة

النسبة من الطاقة 
اإلنتاجیة العالمیة %

الطاقة اإلنتاجیة 
االسمیة ملیون طن / المنطقة
السنة

41.9 152.1 المحیط الھادي
19.5 70.8 منھا:   أسترالیا
2.0 7.2 بروناي
1.9 6.9 بابوا غینیا الجدیدة
0.4 1.5 الوالیات المتحدة (أالسكا)
5.8 21.1 إندونیسیا
8.4 30.5 مالیزیا
1.2 4.5 بیرو
2.6 9.6 (سخالینروسیا (

27.5 99.9 الشرق األوسط 
1.6 5.8 منھا:   اإلمارات 
2.9 10.4 عمان

21.2 77 قطر
1.8 6.7 الیمن

30.6 111.3 األطلسي
7.0 25.3 منھا:   الجزائر
3.4 12.2 مصر
1.0 3.7 غینیا اإلستوائیة
6.0 21.9 نیجیریا
1.2 4.2 النرویج
4.2 15.3 ترینیداد وتوباغو
1.4 5.2 أنجوال
5.0 18 الوالیات المتحدة (خلیج المكسیك)
1.5 5.5 روسیا (یامال) 
100 363.3 االجمالي

المصادر:

- GIIGNL, the LNG industry, 2018 edition

- IGU world LNG report, 2018 edition
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25-3الشكل 
المسیلالطبیعيللغازاالسمیةاإلنتاجیةالطاقةتوزع

2017عام نھایة المختلفة العالممناطقفي

المصادر:

- GIIGNL, the LNG industry, 2018 edition

- IGU world LNG report, 2018 edition

المسیلالطبیعي مرافئ استقبال الغاز 1-4-2

نحو 2017الغاز الطبیعي المسیل في نھایة عام ناقالت استقبال مرافئلالسعة التصمیمیةبلغ إجمالي 

أي أكثر من ض����عف الطاقة اإلنتاجیة االس����میة ،ملیون طن/الس����نة)850)/الس����نة ملیار متر مكعب1,148.2

 ً دولة بعد انضمام 40إلى المسیلوقد ارتفع عدد الدول المستوردة للغاز الطبیعي .للغاز الطبیعي المسیل عالمیا

إلى ركب الدول المستوردة."مالطة"

في ازیةحالتھ الغىالطاقة التصمیمیة لمنشآت استقبال الغاز الطبیعي المسیل وإعادتھ إلأما عن توزع

ً محتفظة باآس������یامنطقةفما زالت، 2017مناطق العالم المختلفة في نھایة عام  بطاقة ،لمرتبة األولى عالمیا

،الطاقة االجمالیة العالمیةإجمالي من %54.1بما یعادل نحو /الس������نة ملیار متر مكعب620.7إجمالیة بلغت

.المسیلالطبیعي السوق الرئیسیة لصادرات الغاز آسیامنطقةتعدحیث 

المحیط الھادي
41.9%

الشرق األوسط
27.5%

األطلسي
30.6%

363.3
السنة/ملیون طن
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25-3الشكل 
المسیلالطبیعيللغازاالسمیةاإلنتاجیةالطاقةتوزع

2017عام نھایة المختلفة العالممناطقفي

المصادر:

- GIIGNL, the LNG industry, 2018 edition

- IGU world LNG report, 2018 edition
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المحیط الھادي
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تص������میمیة بطاقة ،اإلجمالي العالميمن %19.8نس������بة بالثانیةفي المرتبة أوروبامنطقةثم تأتي

عيالطبیغازاألسواق الرئیسیة لصادرات المأھثانيتعدھي ، و/السنةملیار متر مكعب227.8قدرھاإجمالیة

یل یةمنطقةوتأتي.المس������ مال كا الش������ بة أمری ثةفي المرت ثال یة تبلغ نحو ال قة إجمال طا یار متر 211.9ب مل

.%18.5بنسبة /السنة مكعب

تش���غیل أیة مرافئ جدیدة في منطقتي أمریكا الجنوبیة والش���رق األوس���ط، حیث 2017ولم یش���ھد عام 

ملیار متر 43.5عندفي أمریكا الجنوبیةالمس�����یلاس�����تقبال الغازلمرافئالتص�����میمیةالطاقة اس�����تقر إجمالي

ملیار متر 44.3عندالش���رق األوس���طمنطقةوفي.من الطاقة اإلجمالیة العالمیة%3.8بنس���بة /الس���نة مكعب

.(26-3الشكل (. من الطاقة اإلجمالیة العالمیة%3.9أي ما نسبتھ مكعب/السنة

26-3الشكل

المختلفةالعالممناطقفيالمسیلالطبیعيالغازاستقباللمرافئالتصمیمیةالطاقةتوزع
2017عامنھایة

المصادر:

- GIIGNL, the LNG industry, 2018 edition

أمریكا الشمالیة
18.5% أمریكا الجنوبیة

3.8%

أوروبا
19.8%

آسیا
54.1%

الشرق األوسط
3.9%

1,148.2
ةالسن/ملیار متر مكعب
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2018خالل عام العالمدولبعضفي التي شھدتھا صناعة وتجارة الغاز الطبیعي فیما یلي أھم التطورات 

للغاز Sabine Passالمالكة لمش�����روع Cheniere، أعلنت ش�����ركة في الوالیات المتحدة األمریكیة

في نتاج ، وبدایة اإلالعمالقالتشغیلیة لخط اإلنتاج الخامس بالمشروعنجاح الفحوصات، عن الطبیعي المسیل

الش��حنات التي تم تحمیلھا من المش��روع وقد أش��ارت الش��ركة إلى أن إجمالي عدد ش��ھر تش��رین األول/أكتوبر، 

ش����حنة، وتم 475، قد بلغ حوالي 2018وحتى نھایة تش����رین األول/أكتوبر 2016منذ بدایة تش����غیلھ في عام 

في Bechtelمع ش��ركة Cheniereتعاقدت ش��ركة في س��یاق متص��ل، دولة حول العالم. و29توص��یلھا إلى 

واإلنش���اء لخط اإلنتاج الس���ادس، كما نجحتوالمش���تریاتندس���یة لتنفیذ عقد األعمال الھتش���رین الثاني/نوفمبر

ملیون طن/السنة من الغاز 1.1عاماً لبیع نحو 20المالیزیة مدتھ Petronasالشركة في إبرام عقداً مع شركة 

ھو أول مش�����روع Sabine Passمش�����روع من الجدیر بالذكر أنخط فور تش�����غیلھ. الالطبیعي المس�����یل من 

لتص��دیر الغاز الطبیعي المس��یل یدخل حیز التش��غیل بالوالیات المتحدة، وتقدر الطاقة اإلجمالیة للخطوط الس��تة 

ملیون طن/الس����نة لكل خط)، مع إمكانیة إض����افة خطوط جدیدة 4.5ملیون طن/الس����نة (27بالمش����روع بنحو 

الجدوى االقتصادیة لتنفیذھا.توفرحال مستقبالً 

بوالیة تكساس، عن Corpus Christi LNGالمالكة أیضاً لمشروع Cheniereنت شركة كما أعل

رین في تش���تحمیل أولى ش���حنات الغاز الطبیعي المس���یل وتص���دیرھاوتش���غیل خط اإلنتاج األول بالمش���روع، 

، األول لتص�����دیر الغاز الطبیعي المس�����یل في والیة Corpus Christi LNG. ویعد مش�����روع الثاني/نوفمبر

ملیون طن/الس����نة لكل 4.5ملیون طن/الس����نة (13.5تكس����اس، وھو یض����م ثالث خطوط إنتاج بطاقة إجمالیة 

، أما خط اإلنتاج الثالث فمن المتوقع تشغیلھ 2019خط)، ومن المخطط تشغیل خط اإلنتاج الثاني منتصف عام 

.2021بحلول منتصف عام 

في مش��روع %62.25كـ��������ـ��������ة لحص��ة المالInpex Corporationأعلنت ش��ركة ، أس��ترالیاوفي 

Ichtys LNG في داروین ش���مال أس���ترالیا، عن تحمیل أولى ش���حنات الغاز الطبیعي المس���ال من المش���روع

شرین األولفي وتصدیرھا إلى الیابان . ومن المخطط أن یرتفع اإلنتاج تدریجیاً من المشروع لیصل /أكتوبرت

للعمالء في الیابان.  یذكر أن التكلفة الرأس������مالیة %70ملیون طن/الس������نة، س������یخص������ص منھ نحو 8.9إلى 

ً تساھم فیھ وملیار دوالر، 40تبلغ نحو Ichtys LNGلمشروع  ، %30الفرنسیة بنسبة  Totalشركة أیضا

. ویتم تغذیة %7.75من الش������ركات الیابانیة التي تش������كل حص������تھا مجتمعة حوالي باإلض������افة إلى مجموعة

( FPSOالمش������روع بالغاز المنتج من عدة حقول بحریة، والذي ینقل أوالً إلى محطة إنتاج وتخزین عائمة (
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م إلى ك890لفصل المتكثفات وتصدیرھا مباشرة بالناقالت، أما الغاز المعالج فیتم نقلھ عبر خط أنابیب بطول 
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ملیون طن/الس��نة. وقد س��اھمت المش��اریع الس��تة التي تم 86اإلنتاجیة للغاز الطبیعي المس��یل في أس��ترالیا إلى 

، شكل كبیربتشغیلھا على مدار السنوات الثالث الماضیة في رفع صادرات الغاز الطبیعي المسیل من أسترالیا

ملیون طن، لتتخطى بذلك دولة قطر التي 6.5نحو وتصدیر، تم تحمیل2018ففي شھر تشرین الثاني/نوفمبر 

ملیون طن، وھي المرة األولى التي تتص��در فیھا أس��ترالیا قائمة 6.2ا في نفس الش��ھر حوالي بلغت ص��ادراتھ

الدول المصدرة. 

في آذار/مارس، عن تش�����غیل المحطة العائمة إلنتاج Golar LNGأعلنت ش�����ركة وفي الكامیرون، 

الم، حیث تم ، وھي الثانیة من نوعھا على مس���توى العCameron FLNGوتص���دیر الغاز الطبیعي المس���یل 

1.2نحو Cameron FLNGلمحطة . تبلغ الطاقة اإلنتاجیة 2017في مالیزیا عام أول محطة عائمةتش��غیل 

Gazpromش����ركة إلى إنتاجھاملیون طن/الس����نة، وبموجب اتفاقیات البیع والش����راء المبرمة، س����یخص����ص 

الروسیة. 

في تش������رین على مذكرة تفاھم مع الحكومة PNG LNGوقعت ش������ركة ، وفي بابوا غینیا الجدیدة

تاج ، تقض����ي بإض����افة ثالث خطوط إنالمالكة لھاالطبیعي المس����یل الغازلتنفیذ توس����عة لمحطة ،الثاني/نوفمبر

ملیون طن/الس���نة لكل خط، ومن المتوقع اتخاذ قرار االس���تثمار النھائي لمش���روع التوس���عة بنھایة 2.7بطاقة 

دة یذكر أن بابوا غینیا الجدیلیبدأ بعدھا تنفیذ األعمال الھندس��یة األولیة للمش��روع.، 2019الربع األول من عام 

ملیون طن/السنة.6.9تضم محطة واحدة للغاز الطبیعي المسیل بطاقة إنتاجیة 
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، العملیات التجریبیة لتش����غیل أول مرفأ عائم Excelerate Energy، أكملت ش����ركة وفي بنغالدیش

الطبیعي المس����یل وإعادتھ إلى الحالة الغازیة في ش����ھر آب/أغس����طس. یقع المرفأ في الس����تقبال وتخزین الغاز 

، وقد وصل إلى السواحل البنغالیة في شھر نیسان/أبریل محمالً بنغالدیشجنوب شرق Moheshkhaliخلیج 

اكل شمن دولة قطر، إال أن االختبارات التشغیلیة كانت قد تعطلت ألشھر بسبب بعض المتجریبیةبأول شحنة

الفنیة، وس���وء األحوال الجویة بالمنطقة. وقد بدأ المرفأ في اس���تقبال ش���حنات الغاز الطبیعي المس���یل من دولة 

سیاق، تقوم شركة  مرفأ عائم بتطویر مشروعPetrobanglaقطر بدایة من شھر أیلول/سبتمبر. وفي نفس ال

. 2019ثان في نفس المنطقة، ومن المتوقع تشغیلھ في شھر آذار/مارس 

یامال للغاز من مش���روع %50.1المالكة لحص���ة Novatekكة ، أعلنت ش���روفي روس���یا االتحادیة

ـیل ( ـ ـعي المسـ ـ ـ ) عن تشغیل خط اإلنتاج الثالث من المشروع العمالق في شھر كانون Yamal LNGالطبی

ش������غیل خط اإلنتاج الثالث، یص������ل تقبل نحو عام كامل عن الجدول الزمني المخطط. وبأي بر، األول/دیس������م

منذ Novatekملیون طن/الس���نة. وقد قامت ش���ركة 16.5المش���روع إلى كامل طاقتھ اإلنتاجیة المقدرة بنحو 

حمولة ش���حنة من الغاز الطبیعي المس���یل ب100، بتحمیل 2017تش���غیل المش���روع في كانون األول/دیس���مبر 

ملیون طن.7.5إجمالیة 

وفي س����یاق آخر، وص����ل المرفأ العائم الس����تقبال وتخزین الغاز الطبیعي المس����یل وإعادتھ إلى الحالة 

غازیة إلى منطقة  عام Kaliningradال یة من مطلع  بدا غاز الطبیعي  بال ید المنطقة  عد. 2019، لتزو وھو ی

المرفأ األول من نوعھ في روسیا التي تعد أكبر مصدر للغاز الطبیعي عالمیاً، وقد تم اللجوء لھذا الخیار نظراً 

بباقي األراض�����ي الروس�����یة. وس�����وف Kaliningradلعدم وجود ش�����بكات من خطوط األنابیب تربط منطقة 

ة مل بنظام الدورة المركبة بقدرمحطة لتولید الكھرباء تعتغذیةفي الطبیعي المس������یلتس������تخدم واردات الغاز

میجاوات.454

في االس��تثماریةفي ش��ھر كانون األول/دیس��مبر، عن خطتھا Petronas، أعلنت ش��ركة وفي مالیزیا

مجال تزوید الس�����فن بوقود الغاز الطبیعي المس�����یل، حیث تعتزم تطویر عدة موانئ على الس�����واحل المالیزیة 

. یذكر أن الش������ركة قد قامت 2019لیات التجاریة بحلول منتص������ف عام ھذه الخدمة، على أن تبدأ العملتوفیر

في Pengerang LNG terminalمیناءبتش���غیل أول مرفأ لتزوید الس���فن بوقود الغاز الطبیعي المس���یل في

، وھي تطمح لتحویل مالیزیا إلى أكبر مركز إقلیمي للتزود بالغاز المسیل.2018وقت سابق من العام الجاري 

التایالندیة في ش��ھر تش��رین الثاني/نوفمبر، أنھا س��تتخذ قرار PTTEP، أعلنت ش��ركة موزمبیقوفي 

قبالة Rovumaفي حوض 1-القطاعاالس���تثمار النھائي لتنفیذ مش���روع لتص���دیر الغاز الطبیعي المس���یل من 
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قبالة Rovumaفي حوض 1-القطاعاالس���تثمار النھائي لتنفیذ مش���روع لتص���دیر الغاز الطبیعي المس���یل من 
24 

 

یات . وكانت الش���ركة قد نجحت في وقت س���ابق في توقیع اتفاق2019س���واحل موزمبیق بحلول منتص���ف عام 

ملیون طن/الس�����نة من الغاز الطبیعي المس�����یل من المش�����روع المقترح إلى كل من 2.6رؤوس أقالم لبیع نحو 

تس��ویق ل. وتس��عى الش��ركة نحو إبرام المزید من االتفاقیات Centrica LNG، وش��ركة Tokyo Gasش��ركة 

ً اإلنتاج المستقبلي من المشروع  في تنفیذه.للمضي قدما

العربیةأھم التطورات .2

إجمالي الطاقة اإلنتاجیة االسمیة للغاز الطبیعي المسیل في الدول العربیة استقرعلى الصعید العربي، 

ملیون طن/الس���نة، وال تزال دولة قطر في المرتبة األولى عربیاً حیث تس���تحوذ 137.4عند2017نھایة عام 

یھا الجمھوریة الجزائریة في المرتبة من إجمالي الطاقة اإلنتاجیة في الدول العربیة، تل%56وحدھا على نسبة 

، ثم س���لطنة عمان بنس���بة %8.9، ثم جمھوریة مص���ر العربیة في المرتبة الثالثة بنس���بة %18.4الثانیة بنس���بة 

الشكل و( 18-3الجدول (. %4.2وأخیراً دولة اإلمارات العربیة المتحدة بنسبة %4.9الیمن بنسبة ثم ، 7.6%

(3-27).

18-3الجدول 
2017توزع الطاقة اإلنتاجیة االسمیة للغاز الطبیعي المسیل في الدول العربیة نھایة عام 

ملیون طن / السنة
النسبة من الطاقة اإلنتاجیة 

العالمیة %
الطاقة اإلنتاجیة االسمیة

الدولة
ملیون طن / السنة

1.6 5.8 اإلمارات

7.0 25.3 الجزائر

21.2 77 قطر

3.4 12.2 مصر

2.9 10.4 عمان 

1.8 6.7 الیمن

37.8 137.4 االجمالي

المصادر:

- GIIGNL, the LNG industry, 2018 edition

- IGU world LNG report, 2018 edition
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27-3الشكل 
2017عامنھایةالعربیةالدولفيالمسیلالطبیعيللغازاالسمیةاإلنتاجیةالطاقةتوزع

المصادر:

- GIIGNL, the LNG industry, 2018 edition

- IGU world LNG report, 2018 edition

2018التي شھدتھا صناعة وتجارة الغاز الطبیعي في الدول العربیة خالل عام فیما یلي أھم التطورات 

المتحدةاإلمارات العربیة دولة 2-1

اریع عبر تنفیذ مش��نحو تقلیل الفجوة بین اإلنتاج واالس��تھالك المحلي من الغازتس��عى دولة اإلمارات

من تقاتھومش������تطویریة في موارد الغاز التقلیدیة وغیر التقلیدیة، ورفع الطاقة االس������تیعابیة لمعالجة الغاز

شركة بترول المشاریع المستقبلیة. وفي ھذا الصدد،  /ینایر، انيالثكانون في أبوظبي الوطنیة "أدنوك" أعلنت 

لمش���روع إنتاج الغاز الحامض من حقول "حیل" و"غش���ة" و"دلما" التص���میمات الھندس���یة األولیةعقدي منح

على "دلما"" البریطانیة، فیما أرس��ت عقد Bechtelعلى ش��ركة ""حیل وغش��ة"البحریة، حیث أرس��ت عقد 

، الذي یقع في المنطقة البحریة في ش���مال یس���اھم ھذا المش���روع الواعدومن المتوقع أن."Technipة "ش���رك

، حیثمن الطلب المحلي على الغاز بحلول النص���ف الثاني من العقد المقبل%20بنحوغربي إمارة أبوظبي،

ملیار قدم مكعب/الیوم.1من المتوقع أن یبلغ إنتاج الغاز من المشروع نحو 

اإلمارات
4.2%

الجزائر
18.4%

قطر
56%

مصر
8.9%

عمان 
7.6%

الیمن
4.9%

137.4
السنة/ملیون طن
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سیةعقد تنفیذ األعمال الھندعلى،في أیلول/سبتمبرالمسال"أدنوك للغاز الطبیعي "قّعت شركة كما و

للمرحلة الثانیة من مش��روع توس��عة تطویر الغاز المتكامل مع ملیون دوالر860بقیمة واإلنش��اءوالمش��تریات

المرحلة وتھدف" اإلسبانیة، و"الھدف لإلنشاءات الھندسیة". Tecnicas Reunidasائتالف یضم شركتي "

1.4من الغاز المص��احب منخفض الض��غط تض��اف إلى الـ�������� /الیومملیون قدم مكعب245الثانیة إلى معالجة 

من جزیرة داس ض������خھمن الغاز عالي الض������غط المنتج من الحقول البحریة الذي یتم مكعب/الیومملیار قدم 

شان شآت الغاز في حب ستغرق تنفیذ .لمعالجتھ في من شھراً لتصبح قید 54المرحلة نحو ھذهومن المتوقع أن ی

.2023عام مطلعغیل شالت

على استمرار العمل ، األول/أكتوبرتشرینفي "أدنوك للغاز الحامض"كدت شركة وفي سیاق آخر، أ

للغاز الحامض إلى مص���نع الكبریت"ش���اه"خط أنابیب جدید لنقل الكبریت الس���ائل الُمنتج من حقل إنش���اءفي

لحدیدیة إلى اك وتخزینھ ومن ثم نقلھ عبر السكصلبةیتم تحویلھ إلى حبیباتلكیلومتراً، 11الذي یقع على بعد 

الجدیدتش���غیل الخطمن المقرر أن یبدأ و.تمحطة معالجة الكبریت في مجمع الرویس للتكریر والبتروكیماویا

افیة یس��ھم في تحقیق قیمة إض��س��توس��عات إنتاج الكبریت المس��تقبلیة، كما تلبیة وھو یھدف إلى ، 2019في عام 

من الكبریت الذي یعتبر منتجاً رئیس����یاً من أعمال معالجة الغاز الحامض، ویعزز المرونة التش����غیلیة للعملیات 

. "شاه"في حقل الحالیة

اتفاقیة في كانون األول/دیس������مبر على "أدنوك لإلمداد والخدمات"وقعت ش������ركة وفي تطور الفت،

لبحث س���بل التعاون المش���ترك في مجال تزوید الس���فن الیابانیة INPEX Corporationمع ش���ركة إطاریة

لس��فن ، بالتعاون في مجال تزوید اكال الش��ركتین. وبموجب ھذه االتفاقیة، س��تقوم المس��یلبوقود الغاز الطبیعي 

إمكانیة التوس��ع المش��ترك في أنش��طة ھذا المجال البحث في وت،اإلمارافي دولةالمس��یل بوقود الغاز الطبیعي 

كوقود المسیلومن المتوقع أن یشھد استخدام الغاز الطبیعي . لتغطیة مناطق أخرى، بما فیھا جنوب شرق آسیا

شریعاتتللسفن نمواً كبیراً مع مساعي مالك السفن للبحث عن حلول جدیدة لتزوید سفنھم بالوقود، وذلك لتلبیة 

.  2020بحلول عامالمنظمة البحریة الدولیة لتخفیض انبعاثات الكبریت 

الجمھوریة التونسیة2-2

د قجنوب تونس"نوارة"مش��روع تطویر حقل أن نس��بة التنفیذ في ،النمس��اویةOMVأعلنت ش��ركة 

خالل عام أن یبدأ إنتاج الغاز من الحقل المتوقع، وأنھ من 2018في نھایة ش������ھر أذار/مارس %89بلغت 
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27-3الشكل 
2017عامنھایةالعربیةالدولفيالمسیلالطبیعيللغازاالسمیةاإلنتاجیةالطاقةتوزع

المصادر:

- GIIGNL, the LNG industry, 2018 edition

- IGU world LNG report, 2018 edition

2018التي شھدتھا صناعة وتجارة الغاز الطبیعي في الدول العربیة خالل عام فیما یلي أھم التطورات 

المتحدةاإلمارات العربیة دولة 2-1

اریع عبر تنفیذ مش��نحو تقلیل الفجوة بین اإلنتاج واالس��تھالك المحلي من الغازتس��عى دولة اإلمارات

من تقاتھومش������تطویریة في موارد الغاز التقلیدیة وغیر التقلیدیة، ورفع الطاقة االس������تیعابیة لمعالجة الغاز

شركة بترول المشاریع المستقبلیة. وفي ھذا الصدد،  /ینایر، انيالثكانون في أبوظبي الوطنیة "أدنوك" أعلنت 

لمش���روع إنتاج الغاز الحامض من حقول "حیل" و"غش���ة" و"دلما" التص���میمات الھندس���یة األولیةعقدي منح

على "دلما"" البریطانیة، فیما أرس��ت عقد Bechtelعلى ش��ركة ""حیل وغش��ة"البحریة، حیث أرس��ت عقد 

، الذي یقع في المنطقة البحریة في ش���مال یس���اھم ھذا المش���روع الواعدومن المتوقع أن."Technipة "ش���رك

، حیثمن الطلب المحلي على الغاز بحلول النص���ف الثاني من العقد المقبل%20بنحوغربي إمارة أبوظبي،

ملیار قدم مكعب/الیوم.1من المتوقع أن یبلغ إنتاج الغاز من المشروع نحو 

اإلمارات
4.2%

الجزائر
18.4%

قطر
56%

مصر
8.9%

عمان 
7.6%

الیمن
4.9%

137.4
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سیةعقد تنفیذ األعمال الھندعلى،في أیلول/سبتمبرالمسال"أدنوك للغاز الطبیعي "قّعت شركة كما و

للمرحلة الثانیة من مش��روع توس��عة تطویر الغاز المتكامل مع ملیون دوالر860بقیمة واإلنش��اءوالمش��تریات

المرحلة وتھدف" اإلسبانیة، و"الھدف لإلنشاءات الھندسیة". Tecnicas Reunidasائتالف یضم شركتي "

1.4من الغاز المص��احب منخفض الض��غط تض��اف إلى الـ�������� /الیومملیون قدم مكعب245الثانیة إلى معالجة 

من جزیرة داس ض������خھمن الغاز عالي الض������غط المنتج من الحقول البحریة الذي یتم مكعب/الیومملیار قدم 

شان شآت الغاز في حب ستغرق تنفیذ .لمعالجتھ في من شھراً لتصبح قید 54المرحلة نحو ھذهومن المتوقع أن ی

.2023عام مطلعغیل شالت

على استمرار العمل ، األول/أكتوبرتشرینفي "أدنوك للغاز الحامض"كدت شركة وفي سیاق آخر، أ

للغاز الحامض إلى مص���نع الكبریت"ش���اه"خط أنابیب جدید لنقل الكبریت الس���ائل الُمنتج من حقل إنش���اءفي

لحدیدیة إلى اك وتخزینھ ومن ثم نقلھ عبر السكصلبةیتم تحویلھ إلى حبیباتلكیلومتراً، 11الذي یقع على بعد 

الجدیدتش���غیل الخطمن المقرر أن یبدأ و.تمحطة معالجة الكبریت في مجمع الرویس للتكریر والبتروكیماویا

افیة یس��ھم في تحقیق قیمة إض��س��توس��عات إنتاج الكبریت المس��تقبلیة، كما تلبیة وھو یھدف إلى ، 2019في عام 

من الكبریت الذي یعتبر منتجاً رئیس����یاً من أعمال معالجة الغاز الحامض، ویعزز المرونة التش����غیلیة للعملیات 

. "شاه"في حقل الحالیة

اتفاقیة في كانون األول/دیس������مبر على "أدنوك لإلمداد والخدمات"وقعت ش������ركة وفي تطور الفت،

لبحث س���بل التعاون المش���ترك في مجال تزوید الس���فن الیابانیة INPEX Corporationمع ش���ركة إطاریة

لس��فن ، بالتعاون في مجال تزوید اكال الش��ركتین. وبموجب ھذه االتفاقیة، س��تقوم المس��یلبوقود الغاز الطبیعي 

إمكانیة التوس��ع المش��ترك في أنش��طة ھذا المجال البحث في وت،اإلمارافي دولةالمس��یل بوقود الغاز الطبیعي 

كوقود المسیلومن المتوقع أن یشھد استخدام الغاز الطبیعي . لتغطیة مناطق أخرى، بما فیھا جنوب شرق آسیا

شریعاتتللسفن نمواً كبیراً مع مساعي مالك السفن للبحث عن حلول جدیدة لتزوید سفنھم بالوقود، وذلك لتلبیة 

.  2020بحلول عامالمنظمة البحریة الدولیة لتخفیض انبعاثات الكبریت 

الجمھوریة التونسیة2-2

د قجنوب تونس"نوارة"مش��روع تطویر حقل أن نس��بة التنفیذ في ،النمس��اویةOMVأعلنت ش��ركة 

خالل عام أن یبدأ إنتاج الغاز من الحقل المتوقع، وأنھ من 2018في نھایة ش������ھر أذار/مارس %89بلغت 
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قد تأخر تنفیذه بس����بب ما تش����ھده المنطقة التي یقع فیھا الحقل "نوارة"مش����روع تطویر حقل یذكر أن . 2019

ً جنوب تونس من أحداث، وھو ما أدى .ملیون دوالر61إلى ارتفاع التكلفة المقدرة لتنفیذه بنحو أیضا

،%96حواليوقد بلغت نسبة التنفیذ فیھا حقلمعالجة مركزیة في الإنشاء محطة ویتضمن المشروع

وقد ،مدینة قابس الساحلیةمن محطة المعالجة المركزیة إلىكم 370طولوبوصة24بقطر خط أنابیبومد

ملیار دوالر، 1.1بنحو وفق الخطة األولیةتقدر اس��تثمارات المش��روعو.%94بلغت نس��بة التنفیذ للخط نحو 

لكل منھما.%50والمؤسسة التونسیة لألنشطة البترولیة بحصة OMVویشارك في تطویره كل من شركة 

الدیمقراطیة الشعبیةالجمھوریة الجزائریة2-3

من حقل " تیمیمون" جنوب غرب ، أعلنت ش������ركة س������وناطراك بدایة إنتاج الغازآذار/مارسفي 

ویس���اھم في ملیار متر مكعب/الس���نة.1.8والذي تقدر طاقتھ اإلنتاجیة بنحو ، بعد س���لس���ة من التأخیرالجزائر

سبة كل من قل المشروع المشترك لتطویر الح سبة Total، وشركة %51شركة سوناطراك بن ، %37.75بن

" المكون الرئیسي الثاني للمرحلة األولى من المشروع ویعد حقل "تیمیمون. %11.25بنسبة Cepsaوشركة 

ملیار متر مكعب/السنة من خالل9وھي تھدف إلنتاج الضخم لتطویر حقول الغاز في جنوب غرب الجزائر، 

اإلنتاجیة طاقتھوتقدر 2017ثالثة حقول رئیس�����یة ھي حقل "ریقان ش�����مال" وتم تش�����غیلھ أواخر عام تطویر

ي والذي یتوقع تش��غیلھ ف، وحقل "تیمیمون"، باإلض��افة إلى حقل "توات"كعب/الس��نةملیار متر م2.8بحوالي 

ملیار متر مكعب/السنة.4.5بطاقة2019النصف األول من عام 

ى الواقع عل"الرار"تموز/یولیو، أعلنت ش���ركة س���وناطراك عن تش���غیل التوس���عة الجدیدة لحقل وفي 

یة جدیدة إلطالة عمر المتكثفات، وض���واغط غازأجھزة لفص���لالحدود مع لیبیا، والتي ش���ملت إنش���اء وحدات 

. وقد ساھمت ھذه التوسعة فور تشغیلھا في رفع إنتاج الغاز من الحقل 1987الحقل الذي یعود تشغیلھ إلى عام 

ملیار متر 9ملیون قدم مكعب/الیوم (872ملیار متر مكعب/السنة) إلى 5.8ملیون قدم مكعب/الیوم (565من 

اإلیطالیة ھو من قام Bonatiالبریطانیة، وش����ركة Petrofacتحالف یض����م ش����ركةنة). یذكر أن مكعب/الس����

ملیون دوالر.550عقد قیمتھ بموجببتنفیذ ھذه التوسعة 

ي فواإلنشاء والمشتریاتاألعمال الھندسیة البریطانیة بعقد Petrofacوفي سیاق آخر، فازت شركة 

تشمل، وذلك لعمل توسعة جدیدة ضمن مشروع حقل "تنھیرت" دوالرملیون 600قیمة شھر آب/أغسطس، ب

سھیالت المعالجة في محطة "أوھانت" االختناقاتإزالة  فصل وضواغط أجھزةمعالجة الغاز، وإضافة لفي ت

بئراً للغاز بالمنطقة. والمش��روع یھدف 36كم لربط نحو 400جدیدة، ومد ش��بكة خطوط أنابیب بطول إجمالي 
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قد تأخر تنفیذه بس����بب ما تش����ھده المنطقة التي یقع فیھا الحقل "نوارة"مش����روع تطویر حقل یذكر أن . 2019

ً جنوب تونس من أحداث، وھو ما أدى .ملیون دوالر61إلى ارتفاع التكلفة المقدرة لتنفیذه بنحو أیضا

،%96حواليوقد بلغت نسبة التنفیذ فیھا حقلمعالجة مركزیة في الإنشاء محطة ویتضمن المشروع

وقد ،مدینة قابس الساحلیةمن محطة المعالجة المركزیة إلىكم 370طولوبوصة24بقطر خط أنابیبومد

ملیار دوالر، 1.1بنحو وفق الخطة األولیةتقدر اس��تثمارات المش��روعو.%94بلغت نس��بة التنفیذ للخط نحو 

لكل منھما.%50والمؤسسة التونسیة لألنشطة البترولیة بحصة OMVویشارك في تطویره كل من شركة 

الدیمقراطیة الشعبیةالجمھوریة الجزائریة2-3

من حقل " تیمیمون" جنوب غرب ، أعلنت ش������ركة س������وناطراك بدایة إنتاج الغازآذار/مارسفي 

ویس���اھم في ملیار متر مكعب/الس���نة.1.8والذي تقدر طاقتھ اإلنتاجیة بنحو ، بعد س���لس���ة من التأخیرالجزائر

سبة كل من قل المشروع المشترك لتطویر الح سبة Total، وشركة %51شركة سوناطراك بن ، %37.75بن

" المكون الرئیسي الثاني للمرحلة األولى من المشروع ویعد حقل "تیمیمون. %11.25بنسبة Cepsaوشركة 

ملیار متر مكعب/السنة من خالل9وھي تھدف إلنتاج الضخم لتطویر حقول الغاز في جنوب غرب الجزائر، 

اإلنتاجیة طاقتھوتقدر 2017ثالثة حقول رئیس�����یة ھي حقل "ریقان ش�����مال" وتم تش�����غیلھ أواخر عام تطویر

ي والذي یتوقع تش��غیلھ ف، وحقل "تیمیمون"، باإلض��افة إلى حقل "توات"كعب/الس��نةملیار متر م2.8بحوالي 

ملیار متر مكعب/السنة.4.5بطاقة2019النصف األول من عام 

ى الواقع عل"الرار"تموز/یولیو، أعلنت ش���ركة س���وناطراك عن تش���غیل التوس���عة الجدیدة لحقل وفي 

یة جدیدة إلطالة عمر المتكثفات، وض���واغط غازأجھزة لفص���لالحدود مع لیبیا، والتي ش���ملت إنش���اء وحدات 

. وقد ساھمت ھذه التوسعة فور تشغیلھا في رفع إنتاج الغاز من الحقل 1987الحقل الذي یعود تشغیلھ إلى عام 

ملیار متر 9ملیون قدم مكعب/الیوم (872ملیار متر مكعب/السنة) إلى 5.8ملیون قدم مكعب/الیوم (565من 

اإلیطالیة ھو من قام Bonatiالبریطانیة، وش����ركة Petrofacتحالف یض����م ش����ركةنة). یذكر أن مكعب/الس����

ملیون دوالر.550عقد قیمتھ بموجببتنفیذ ھذه التوسعة 

ي فواإلنشاء والمشتریاتاألعمال الھندسیة البریطانیة بعقد Petrofacوفي سیاق آخر، فازت شركة 

تشمل، وذلك لعمل توسعة جدیدة ضمن مشروع حقل "تنھیرت" دوالرملیون 600قیمة شھر آب/أغسطس، ب

سھیالت المعالجة في محطة "أوھانت" االختناقاتإزالة  فصل وضواغط أجھزةمعالجة الغاز، وإضافة لفي ت

بئراً للغاز بالمنطقة. والمش��روع یھدف 36كم لربط نحو 400جدیدة، ومد ش��بكة خطوط أنابیب بطول إجمالي 
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ملیار متر مكعب/الس�����نة) إلى 1.8ملیون قدم مكعب/الیوم (175ثالثة أض�����عاف من إلى اج الغاز إلى رفع إنت

عام بحلول ومن المتوقع االنتھاء من ھذه التوسعة ملیار متر مكعب/السنة).5.5ملیون قدم مكعب/الیوم (530

2021.

المملكة العربیة السعودیة2-4

ق أنابیب البترول الصینیة العمل في تنفیذ مشروع خط أنابیب التدفبدأت شركة في كانون الثاني/ینایر، 

الحر، الذي یھدف إلى نقل الغاز من منطقة "حرض" إلى معمل الغاز في "الحویة"، مع إنش���اء محطة لفص���ل 

/الیوم من مكعبملیون قدم 290الس���وائل المص���احبة للغاز في "حرض". وس���یقوم المش���روع حال تنفیذه بنقل

.لمعالجتھ في معمل الغاز في الحویةیومیًا لمصاحباالغاز غیر 

"وعد الش������مال"/نوفمبر، تم افتتاح المرحلة األولى من منظومة مش������اریع مدینة الثانيتش������رین في و

حیث بدأ إنتاج الغاز الطبیعي من المصادر غیر التقلیدیة وتشغیل أول محطة ،في محافظة "طریف"الصناعیة

ملیون قدم مكعب/الیوم. ومن المخطط إض����افة 55بطاقة 2018في ش����ھر أیار/مایو لمعالجة الغاز في المدینة 

غاز  نة محطات أخرى لمعالجة ال مدی عام في ال غازلرفع 2019خالل  تاج ال قدم 190أكثر من إلى إن ملیون 

ن حصة مصتخصیمشروع لتولید الكھرباء، كما سیتم البشكل أساسي في المنتجیُستخدم الغازمكعب/الیوم. و

."وعد الشمال"لقیم للصناعات التحویلیة في استخدامھا كبغیة اإلمدادات المستقبلیة 

، 2018آب/أغسطس شھروفي تطور الفت، أشارت شركة أرامكو في تقریرھا السنوي الصادر في

ضم ویشمال المملكة.تبوكمنطقةفيإلى أنھا تمكنت من إنتاج الغاز غیر المصاحب من حقل "مدین" الواقع 

.المتكثفاتمنبرمیل/الیوم4500الغاز، ومنمكعب/الیومقدمملیون75إلنتاجلمعالجة الغازمحطةالحقل

حر على س���احل البض���باءمدینة الكھرباء فيلتولیدمتطورةوس���وف یس���تخدم الغاز المعالج في تزوید محطة

.میجاوات570األحمر إلنتاج 

ملیار قدم مكعب/الیوم 17.8إلىالغاز الخام تس����عى جاھدة لرفع إنتاجھا من یذكر أن ش����ركة أرامكو

، علماً بأن الش��ركة حققت رقماً قیاس��یاً 2026بحلول عام ملیار قدم مكعب/الیوم 23إلى ثم، 2020بحلول عام 

بلغ إنتاج الغاز ملیار قدم مكعب/الیوم، بینما 12.4، حیث بلغ حوالي 2017جدیداً في إنتاج الغاز الخام عام 

ملیار قدم مكعب/الیوم.8.7المسوق حوالي 
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العراقجمھوریة2-5

تش�����غیل محط�����ة اإلنت�����اج المركزی�����ة بحق�����ل ف�����ي نیس�����ان/أبریل، أعلن�����ت وزارة ال�����نفط العراقی�����ة 

ملی����ون ق����دم مكع����ب/الیوم.25الغ����ازي الواق����ع ف����ي محافظ����ة البص����رة جن����وب الع����راق بمع����دل "الس����یبة"

100وأش����ارت إل����ى أن����ھ م����ن المخط����ط أن یص����ل الحق����ل إل����ى كام����ل طاقت����ھ اإلنتاجی����ة المق����درة بح����والي 

ی���ذكر أن الحق���ل یق���وم عل���ى تط���ویره ائ���تالف یض���م .2018بنھای���ة الع���ام الج���اري ملی���ون ق���دم مكع���ب/الیوم

، وھ�����م یض�����م احتیاطی�����ات م�����ن (%60/40)التركی�����ةTPAO، وش�����ركة Kuwait Energyش�����ركة 

أول حق���ل للغ���از الح���ر ی���دخل عل���ى ویع���د حق���ل "الس���یبة"تریلی���ون ق���دم مكع���ب.1.5الغ���از تق���در بنح���و

.في العراقالغاز المصاحب للنفط المصدر الرئیسي إلنتاج الغاز یعدخریطة اإلنتاج، حیث 

مجال إنتاج تقدماً غیر مسبوق في 2017عام مع نھایة"غاز البصرة"شركة حققتوفي سیاق آخر، 

ملیون ق��دم مكع��ب/الیوم من الغ��از 900مع��الج��ة حوالي حی��ث نجح��ت فيت��اریخ العراق، الغ��از الطبیعي في 

وفي ھذا .على الشعلةبالحرقفي السابقالذي كان یھدر، والمصاحب في الحقول النفطیة في محافظة البصرة

ازغش���ركة وتس���تھدف ملیون قدم مكعب/الیوم،676حوالي من الغاز الص���دد، بلغ متوس���ط ما تم اس���ترجاعھ

.ملیار قدم مكعب/الیوم1الوصول بكمیات الغاز المسترجع إلى البصرة

قطردولة 2-6

إل���ىالمس���یلالطبیع���يالغ���ازش���حناتأول���ىبتس���لیم"قطرغ���از"ش���ركةقام���تف���ي نیس���ان/أبریل، 

ت���م توقیعھ���ا ف���ي Petrobanglaش���ركةم���عاألم���دطویل���ةوش���راءبی���عاتفاقی���ةإط���ارف���يوذل���كب���نغالدیش

لتنض��م ب��ذلك إل��ى مجموع��ة ،وھ��ي الش��حنة األول��ى الت��ي تتس��لمھا ب��نغالدیش.2017وق��ت س��ابق م��ن ع��ام 

المسیل.يالدول المستوردة للغاز الطبیع

ع���ن عزمھ���ا رف���ع الطاق���ة اإلنتاجی���ة للغ���از "قط���ر للبت���رول"ف���ي أیلول/س���بتمبر، أعلن���ت ش���ركة و

ملی����ون طن/الس����نة بإض����افة خ����ط إنت����اج راب����ع 110ملی����ون طن/الس����نة إل����ى 77الطبیع����ي المس����یل م����ن 

ض��من 2017ف��ي تموز/یولی��و عم��الق یض��اف إل��ى الخط��وط الثالث��ة الت��ي س��بق وأن أعلن��ت ع��ن تنفی��ذھم 

افة خ��ط اإلنت��اج الراب��ع، یُتوق��ع أن وبإض��. 2023یتوق��ع دخولھ��ا ط��ور اإلنت��اج بحل��ول ع��ام خط��ة توس��عیة

أل���ف11برمی���ل م���ن المتكثف���ات، باإلض���افة إل���ى أل���ف263ط���ن م���ن اإلیث���ان، وآالف4ین���تج المش���روع 

وی���أتي ھ���ذا الق���رار ف���ي ض���وء النت���ائج الجی���دة م���ن أعم���ال االختب���ارات م���ن غ���از البت���رول المس���ال. ط���ن 

Chioydaمنح���ت ش���ركة ق���د بت���رول وكان���ت ش���ركة قط���ر للوالتقییم���ات الت���ي أجری���ت ف���ي حق���ل الش���مال.
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لمنش����آت المش����روع، وال����ذي (FEED)الھندس����یة المبدئی����ةف����ي مطل����ع الع����ام عق����د التص����میماتالیابانی����ة

ملی���ون 7.8)ملی���ون طن/الس���نة31.2أربع���ة خط���وط إنت���اج بطاق���ة إجمالی���ةسیش���مل بع���د الق���رار الجدی���د 

لكل خط).طن/السنة

الصینیة تقوم Petrochinaطویلة األمد مع شركة اتفاقیة"قطر غاز"شركة وفي سیاق آخر، أبرمت 

"قطر غاز"وبموجب االتفاقیة، س���تقوم .المس���یلملیون طن/الس���نة من الغاز الطبیعي 3.4بموجبھا بتص���دیر 

لعمل بھا ، وسیستمر اعلى طول الساحل الشرقي للصینعدة وجھاتبتسلیم شحنات الغاز الطبیعي المسیل إلى 

.2040حتى عام 

دولة الكویت2-7

االنتھاء من تش��غیل المرحلة الثانیة من مش��روع عن "نفط الكویت"في أیلول/س��بتمبر، أعلنت ش��ركة 

ثالث وحدات لإلنتاج المبكر ض����من ھذه المرحلة، تطویر حقول الغاز الجیوراس����یة، وذلك بعد نجاح تش����غیل 

من النفط برمیل/الیومألف175ملیون قدم مكعب/الیوم، باإلضافة إلى 500لیرتفع إنتاج الغاز بالمشروع إلى 

منبإش����راف2018تباعاً منذ مطلع العام الجاري قد بدأ العمل في تش����غیل الوحدات الثالثة یذكر أنالخفیف. 

نحو البدء في تنفیذ المرحلة "نفط الكویت"وتخططالكویتیة. Spetcoوش������ركة Schlumbergerش������ركة 

برمیل/الیومألف250ملیار قدم مكعب/الیوم، باإلضافة إلى 1الثالثة التي تھدف إلى رفع الطاقة اإلنتاجیة إلى 

من النفط الخفیف.

نحو تقلیل معدالت حرق الغاز المص��احب إلنتاج النفط الخام، "نفط الكویت"وفي إطار جھود ش��ركة 

من اإلنت��اج الكلي للغ��از خالل الع��ام الم��الي %4.16نجح��ت الش������رك��ة في الوص������ول بمع��دل الحرق إلى 

في الطموحة وفقاً الستراتیجیتھا%1الوصول بمعدل الحرق إلى أقل من نحو، وتسعى الشركة 2017/2018

.ھذا الشأن

دتین جدینبدراس����ة إمكانیة إض����افة وحدتی"البترول الوطنیة الكویتیة"تقوم ش����ركة وفي س����یاق آخر، 

، ض������من خطتھا 2025ملیار قدم مكعب/الیوم بحلول عام 3.7لتجزئة الغاز، لرفع طاقة معالجة الغاز إلى 

لجة النفط والغاز. ملیار دوالر في تس���ھیالت معا25، والتي تتض���من اس���تثمار نحو 2040لعاماالس���تراتیجیة

ملیار قدم مكعب/الیوم، ومن المتوقع 2.46یذكر أن الش������ركة لدیھا أربع وحدات لتجزئة الغاز بطاقة إجمالیة 

ملی��ار ق��دم 3.26لترتفع الط��اق��ة اإلجم��الی��ة إلى 2019دخول وح��دة ج��دی��دة (الوح��دة الخ��امس�������ة) خالل ع��ام 

مكعب/الیوم.
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ملی���ون 7.8)ملی���ون طن/الس���نة31.2أربع���ة خط���وط إنت���اج بطاق���ة إجمالی���ةسیش���مل بع���د الق���رار الجدی���د 

لكل خط).طن/السنة

الصینیة تقوم Petrochinaطویلة األمد مع شركة اتفاقیة"قطر غاز"شركة وفي سیاق آخر، أبرمت 

"قطر غاز"وبموجب االتفاقیة، س���تقوم .المس���یلملیون طن/الس���نة من الغاز الطبیعي 3.4بموجبھا بتص���دیر 

لعمل بھا ، وسیستمر اعلى طول الساحل الشرقي للصینعدة وجھاتبتسلیم شحنات الغاز الطبیعي المسیل إلى 

.2040حتى عام 

دولة الكویت2-7

االنتھاء من تش��غیل المرحلة الثانیة من مش��روع عن "نفط الكویت"في أیلول/س��بتمبر، أعلنت ش��ركة 

ثالث وحدات لإلنتاج المبكر ض����من ھذه المرحلة، تطویر حقول الغاز الجیوراس����یة، وذلك بعد نجاح تش����غیل 

من النفط برمیل/الیومألف175ملیون قدم مكعب/الیوم، باإلضافة إلى 500لیرتفع إنتاج الغاز بالمشروع إلى 

منبإش����راف2018تباعاً منذ مطلع العام الجاري قد بدأ العمل في تش����غیل الوحدات الثالثة یذكر أنالخفیف. 

نحو البدء في تنفیذ المرحلة "نفط الكویت"وتخططالكویتیة. Spetcoوش������ركة Schlumbergerش������ركة 

برمیل/الیومألف250ملیار قدم مكعب/الیوم، باإلضافة إلى 1الثالثة التي تھدف إلى رفع الطاقة اإلنتاجیة إلى 

من النفط الخفیف.

نحو تقلیل معدالت حرق الغاز المص��احب إلنتاج النفط الخام، "نفط الكویت"وفي إطار جھود ش��ركة 

من اإلنت��اج الكلي للغ��از خالل الع��ام الم��الي %4.16نجح��ت الش������رك��ة في الوص������ول بمع��دل الحرق إلى 

في الطموحة وفقاً الستراتیجیتھا%1الوصول بمعدل الحرق إلى أقل من نحو، وتسعى الشركة 2017/2018

.ھذا الشأن

دتین جدینبدراس����ة إمكانیة إض����افة وحدتی"البترول الوطنیة الكویتیة"تقوم ش����ركة وفي س����یاق آخر، 

، ض������من خطتھا 2025ملیار قدم مكعب/الیوم بحلول عام 3.7لتجزئة الغاز، لرفع طاقة معالجة الغاز إلى 

لجة النفط والغاز. ملیار دوالر في تس���ھیالت معا25، والتي تتض���من اس���تثمار نحو 2040لعاماالس���تراتیجیة

ملیار قدم مكعب/الیوم، ومن المتوقع 2.46یذكر أن الش������ركة لدیھا أربع وحدات لتجزئة الغاز بطاقة إجمالیة 

ملی��ار ق��دم 3.26لترتفع الط��اق��ة اإلجم��الی��ة إلى 2019دخول وح��دة ج��دی��دة (الوح��دة الخ��امس�������ة) خالل ع��ام 

مكعب/الیوم.
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دولة لیبیا2-8

المؤس������س������ة الوطنیة للنفط، بدایة إنتاج الغاز من أول بئر بالمرحلة الثانیة في أعلنت في تموز/یولیو، 

شمل ھذه المرحلة إنتاج  سالم" البحري، الذي یعد الحقل األكبر للغاز في لیبیا. وت مشروع تطویر حقل "بحر ال

ملیار قدم 1.1إلى إنتاج الحقللیص�������ل،ملیون قدم مكعب/الیوم400بطاقة إجمالیةالغاز من عش������رة آبار

في توفیر إمدادات للغاز ، 2018التي یتوقع أن یتم االنتھاء منھا نھایة عام وستساھم ھذه المرحلة مكعب/الیوم. 

ار الذي یتم اس������تیراده بأس������عالوقود الس������ائل بفي الوقت الراھنتعملالطبیعي لمحطات تولید الكھرباء التي 

. مرتفعة

جمھوریة مصر العربیة2-9

صدیقوقودارهباعتبالغازاستخدامفيبالتوسعالبیئةعلىللحفاظالدولةاستراتیجیةتحقیقإطارفي

بالغازللعملالتدریجياإلحاللاالس����تمرار في تبني خطةخاللمنالس����ائلالوقوداس����تیرادخفضولللبیئة،

لیص�������ل بذلك ، 2017/2018الماليالعامخاللمركبةألف 14أكثر من تحویلتمالمركبات،فيالطبیعي

كما ،مركبةألف244حواليإلى2018یونیو نھایةوحتىالنش������اطبدءمنذالمحولةالمركباتعددإجمالي

، توصیل الغاز الطبیعي 2017/2018كما شھد العام المالي .محطة187إلىعدد محطات إعادة التعبئةارتفع

وحدة س�����كنیة جدیدة، لیرتفع إجمالي عدد الوحدات منذ بدایة النش�����اط وحتى نھایة یونیو ألف600حواليإلى

ملیون وحدة سكنیة.8.8إلى 2018

وتجارة الغاز الطبیعي، لتداولوفي ض������وء الخطط الحكومیة الرامیة إلى تحویل مص������ر إلى مركز 

اتفاقیة حكومیة مع وزارة الطاقة في ش���ھر أیلول/س���بتمبر، أبرمت وزارة البترول والثروة المعدنیة المص���ریة

ة القبرص���یة لتنفیذ مش���روع إقامة خط أنابیب بحري مباش���ر لنقل الغاز من حقل والص���ناعة والس���یاحة والتجار

"أفرودیت" في قبرص إلى تسھیالت اإلسالة في مصر ومن ثم إعادة تصدیره إلى األسواق المختلفة، وسوف 

تم توقیع ، 2018في ش������باط/فبرایر یذكر أنھتجاري في وقت الحق قبل البدء في نقل الغاز. اتفاق اإبرامیتم

وشركة "دولفینوس المصریة"، تقضي بتصدیر الغاز وشركائھا، Noble Energyاتفاقیات نھائیة بین شركة 

وق لس���في امن حقلي" تمار"، و"لیفیاثان" إلى ش���ركات ص���ناعیة ومص���انع بتروكیماویات ومحطات كھرباء 

یة المص������ري بإجمالي 1.15بكمیة إجمال قدم 2.3تریلیون قدم مكعب من كل حقل على حدة (أي  تریلیون 

مكعب) على مدار عشر سنوات.  
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دولة لیبیا2-8

المؤس������س������ة الوطنیة للنفط، بدایة إنتاج الغاز من أول بئر بالمرحلة الثانیة في أعلنت في تموز/یولیو، 

شمل ھذه المرحلة إنتاج  سالم" البحري، الذي یعد الحقل األكبر للغاز في لیبیا. وت مشروع تطویر حقل "بحر ال

ملیار قدم 1.1إلى إنتاج الحقللیص�������ل،ملیون قدم مكعب/الیوم400بطاقة إجمالیةالغاز من عش������رة آبار

في توفیر إمدادات للغاز ، 2018التي یتوقع أن یتم االنتھاء منھا نھایة عام وستساھم ھذه المرحلة مكعب/الیوم. 

ار الذي یتم اس������تیراده بأس������عالوقود الس������ائل بفي الوقت الراھنتعملالطبیعي لمحطات تولید الكھرباء التي 

. مرتفعة

جمھوریة مصر العربیة2-9

صدیقوقودارهباعتبالغازاستخدامفيبالتوسعالبیئةعلىللحفاظالدولةاستراتیجیةتحقیقإطارفي

بالغازللعملالتدریجياإلحاللاالس����تمرار في تبني خطةخاللمنالس����ائلالوقوداس����تیرادخفضولللبیئة،

لیص�������ل بذلك ، 2017/2018الماليالعامخاللمركبةألف 14أكثر من تحویلتمالمركبات،فيالطبیعي

كما ،مركبةألف244حواليإلى2018یونیو نھایةوحتىالنش������اطبدءمنذالمحولةالمركباتعددإجمالي

، توصیل الغاز الطبیعي 2017/2018كما شھد العام المالي .محطة187إلىعدد محطات إعادة التعبئةارتفع

وحدة س�����كنیة جدیدة، لیرتفع إجمالي عدد الوحدات منذ بدایة النش�����اط وحتى نھایة یونیو ألف600حواليإلى

ملیون وحدة سكنیة.8.8إلى 2018

وتجارة الغاز الطبیعي، لتداولوفي ض������وء الخطط الحكومیة الرامیة إلى تحویل مص������ر إلى مركز 

اتفاقیة حكومیة مع وزارة الطاقة في ش���ھر أیلول/س���بتمبر، أبرمت وزارة البترول والثروة المعدنیة المص���ریة

ة القبرص���یة لتنفیذ مش���روع إقامة خط أنابیب بحري مباش���ر لنقل الغاز من حقل والص���ناعة والس���یاحة والتجار

"أفرودیت" في قبرص إلى تسھیالت اإلسالة في مصر ومن ثم إعادة تصدیره إلى األسواق المختلفة، وسوف 

تم توقیع ، 2018في ش������باط/فبرایر یذكر أنھتجاري في وقت الحق قبل البدء في نقل الغاز. اتفاق اإبرامیتم

وشركة "دولفینوس المصریة"، تقضي بتصدیر الغاز وشركائھا، Noble Energyاتفاقیات نھائیة بین شركة 

وق لس���في امن حقلي" تمار"، و"لیفیاثان" إلى ش���ركات ص���ناعیة ومص���انع بتروكیماویات ومحطات كھرباء 

یة المص������ري بإجمالي 1.15بكمیة إجمال قدم 2.3تریلیون قدم مكعب من كل حقل على حدة (أي  تریلیون 

مكعب) على مدار عشر سنوات.  
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في اإلسراع برفع إنتاج اإلیطالیةEniشركة نجحت فقدأما فیما یتعلق بمشاریع تطویر حقول الغاز،

ملیون ق��دم مكع��ب 350ع��دل بم2017العمالق ال��ذي دخ��ل على اإلنت��اج نھ��ای��ة ع��ام "ظھر"حق��لالغ��از من

، قبل نحو عام عن 2018ملیار قدم مكعب/الیوم في ش���ھر أیلول/س���بتمبر 2نحو وص���ل إلى، حیث /الیومغاز

ملیار قدم مكعب/الیوم بحلول عام 3قرابة ن یص������ل إنتاج الغاز إلى ألEniالجدول الزمني المخطط. وتخطط 

وقد كان لنمو إنتاج الغاز من "ظھر" دوراً فعاالً في إیقاف واردات مص��ر من الغاز الطبیعي المس��یل، .2019

، اس����تالم آخر ش����حنات الغاز الطبیعي 2018حیث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنیة في أیلول/س����بتمبر 

ة الشركة المصریة القابضة للغازات الطبیعیاتفقتكما من الخارج. راد المسیل في نفس الشھر، ووقف االستی

" على إنھاء التعاقد على اس�����تئجار الوحدة العائمة الس�����تقبال وتخزین الغاز Hoegh"" إیجاس" مع ش�����ركة 

تش������رینالطبیعي المس������یل وإعادتھ إلى الحالة الغازیة التابعة لھا، وقد غادرت الوحدة منطقة الس������خنة في 

األول/أكتوبر.

بدء إنتاج الغاز من المرحلة الثانیة من نحو BPأما مش������روع "غرب دلتا النیل"، فتخطط ش������ركة 

ملیون قدم مكعب/الیوم، على أن 400بمعدل 2018فیوم" نھایة عام "و"المش�����روع التي تض�����م حقلي "جیزة

فین"، فمن المخطط أن اما حقل "ر. أ2019ملیون قدم مكعب/الیوم بنھایة الربع األول من عام 700تصل إلى 

، لیص�������ل إنتاج المش������روع ملیون قدم مكعب/الیوم200بمعدل 2019نھایة عام یدخل على خریطة اإلنتاج

ملیار قدم مكعب غاز/الیوم.1.6بمرحلتیھ األولى والثانیة إلى 

سلطنة عمان2-10

اإلیرانی��ة عن National Iranian Gas Company/ین��ایر، أعلن��ت ش������رك��ة الث��انيفي ك��انون 

ى س���لطنة لتص���دیر الغاز من إیران إلتنفیذهالبري لخط األنابیب المقترحالجزءجھوزیتھا لبدء العمل في تنفیذ 

، لیبدأ "كوه مبارك"منطقة إلىكم حتى یص������ل200داخل إیران بطولالقس������م البري من الخط ویمتدعمان. 

ت للتكریر والبتروكیماویا"ص���حار"مجمع إلىیص���لحتى أس���فل میاه الخلیج الذي یمربعدھا القس���م البحري

ملیار دوالر. وس��وف یس��تخدم الخط في تص��دیر 1.2بنحو التكلفة اإلجمالیة للخطش��مال س��لطنة عمان، وتقدر 

ملیار متر مكعب/الس��نة من الغاز اإلیراني إلى عمان بموجب اتفاق تم التوص��ل إلیھ بین الجانبین عام 10نحو 

2014 .

قرار االستثمار النھائي لتنفیذ المرحلة الثانیة من البریطانیة BPشركة اتخذت، ذار/مارسآفي شھر و

، وس��ط س��لطنة عمان61-الذي یتواجد ض��من ص��خور كتیمة في منطقة االمتیاز"خزان"حقل مش��روع تطویر 
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تم تش������غیلھا . یذكر أن المرحلة األولى قد من الغازملیون قدم مكعب /الیوم500وھي تھدف إلى إنتاج نحو 

. ومن المتوقع بدایة تشغیل 2018مطلع العام ملیار قدم مكعب/الیوم1، ووصل إنتاجھا إلى 2017أواخر عام 

.ملیار قدم مكعب/الیوم1.5إلى باإلنتاجللوصول ، 2021بحلول عام الثانیةالمرحلة

الفرنس��یة، Totalةش��ركمع تفاھم مذكرتيوفي ش��ھر أیار/مایو، وقعت وزارة النفط والغاز العمانیة، 

التي تستحوذ علیھا 6-في القطاع"بریك الكبرى"الھولندیة لتطویر اكتشافات الغاز في منطقة Shellوشركة 

راسة مشروع لتحویل الغاز إلى سوائل، ومشروع باإلضافة إلى د، على التوالي%25/75الشركتین بحصة 

ومن المتوقع أن یكون اإلنتاج المبدئي من اكتش������افات الغاز بمنطقة "بریك الكبرى" للغاز الطبیعي المس������یل.

وقد أش������ارت ملیار قدم مكعب/الیوم.1ملیون قدم مكعب/الیوم، مع إمكانیة رفعھ مس������تقبالً إلى 500حوالي 

وقود س��فن بإلقامة مركز إقلیمي في عمان لتزوید الفي المنطقة أنھا س��تس��تغل حص��تھا من الغاز Totalش��ركة 

الغاز الطبیعي المسیل. 

طویلة اتفاقیةعلى في ش��ھر أیار/مایو المس��الوفي س��یاق آخر، وقعت الش��ركة العمانیة للغاز الطبیعي 

1ألف طن/الس��نة وتص��ل إلى 500قدرھا تقوم بموجبھا بتص��دیر كمیة أولیة Petrobanglaاألمد مع ش��ركة 

تیح االتفاقیة رفع الكمیات إلى تكما عاماً.15لمدة بنغالدیشإلى المس���یلمن الغاز الطبیعي /الس���نة ملیون طن

، ومن المخطط أن یبدأ العمل بھذه االتفاقیة فور انتھاء بنغالدیش من إنش��اء الحاجةوفقملیون طن/الس��نة1.5

اق، الثاني فوتش���غیل مرفأ عائم ثان الس���تقبال الغاز الطبیعي المس���یل وإعادتھ إلى الحالة الغازیة. ویعد ھذا االت

قطر "مع ش���ركة 2017لبنغالدیش في مجال اس���تیراد الغاز الطبیعي المس���یل بعد أن أبرمت عقداً س���ابقاً عام 

1.5رفع الطاقة اإلنتاجیة بنحو لالمس����الالش����ركة العمانیة للغاز الطبیعي تخطط . وفي س����یاق متص����ل، "غاز

إزالة االختناقات حیث تقوم حالیاً بدراس������ةملیون طن/الس������نة لرفع ص������ادراتھا من الغاز الطبیعي المس������یل،

.  2021ومن المتوقع أن یتم االنتھاء من تنفیذ ھذه التوسعة بحلول عام بالتسھیالت القائمة،

المملكة المغربیة2-11

تطویر حقل مش������روع القائمة على البریطانیةSound Energyش������ركة منحت، وفي حزیران/یونی

، Engasإلى ائتالف یض���م ش���ركات إس���بانیة (لتطویر الحقلعقد التص���میمات الھندس���یة األولیة "تندرارة"،

" ملیون قدم مكعب/الیوم من حقل "تندرارة60یھدف المش������روع إلى إنتاج نحو .(FomentoوElecnoو

الواقع بالقرب من الحدود مع الجزائر في ش���مال ش���رق المغرب. كما یتض���من العقد آلیة للس���ماح باالنتقال إلى 

الالزمة لوض�����ع الحقل على خریطة اإلنتاج، وذلك بعد اتخاذ قرار تمویل وتنفیذ كافة المنش�����آت والتس�����ھیالت 
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ع إنشاء محطة لمعالجة الغاز، وخط االستثمار النھائي من قبل الشركاء في المشروع. وسوف یتضمن المشرو

الذي یستخدم في تصدیر "المغاربي األوروبي"كم لربطھ مع خط الغاز 120بوصة، وطول 20أنابیب بقطر 

، وذلك لتس������ویق الغاز المغربي في األس������واق األوروبیة. ومن الغاز من الجزائر إلى إس������بانیا عبر المغرب

یة األولیة حوالي س��تة أش��ھر، لیعقبھا اتخاذ قرار االس��تثمار المخطط أن تس��تغرق مرحلة التص��میمات الھندس��

ستثماریة فملیون دوالر كتكالی184نحو Sound Energyوقد خصصت شركة تنفیذ المشروع. لالنھائي  ا

للمشروع.

بال مرفأ الس�تقفي إجراء التحض�یرات النھائیة لطرح مناقص�ة إلنش�اءالمغرب بدأتوفي س�یاق آخر، 

ملیار دوالر، وذلك 4.5بقیمة بالقرب من مدینة كازابالنكاالغاز الطبیعي المس����یل في میناء الجرف األص����فر

وس���وف تس���تخدمتنویع مص���ادر إمداداتھا من الوقود عبر زیادة حص���ة الغاز الطبیعي في مزیج الطاقة.بغیة

كھرباء غازیة تعمل بنظام الدورة المركبة تغذیة محطة واردات الغاز الطبیعي المس��یل (بعد إعادة تبخیره) في 

.2025التشغیل بحلول عام حیزالمشروع یدخلومن المتوقع أن . جیجاوات2.4بقدرة 

الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة2-12

على عقد التص��میمات الھندس��یة األولیة لتركیب منص��ة Technipان/أبریل، حص��لت ش��ركة نیس��في

. تریلیون قدم مكعب من الغاز15الواقع قبالة س������واحل موریتانیا ویض������م نحو إنتاج عائمة في حقل "تورتو" 

) في EPCIویش��مل العقد آلیة للس��ماح باالنتقال إلى تنفیذ األعمال الھندس��یة والمش��تریات واإلنش��اء والتركیب (

منصة إنتاج عائمة في موقع بعمل التصمیمات الھندسیة لTechnipشركةووفقاً للعقد، ستقوممرحلة الحقة. 

لفص������ل ملیون قدم مكعب/الیوم 500بطاقة معالجة أولیةإجراءمن اآلبار مع إنتاج الغازجمیع تقوم بتالحقل 

في تغذیة محطة عائمة إلنتاج الغاز موالذي س����یس����تخد، ومد خط أنابیب إلى البر لنقل الغاز المعالج الس����وائل

الحدود المائیة المش���تركة بین موریتانیا مقربة من، بالقرب من خط الس���احل على(FLNGالطبیعي المس���یل (

قرار البریطانیة، BPوقد اتخذ الش��ركاء في المش��روع المش��ترك لتطویر الحقل الذي تقوده ش��ركة .والس��نغال

بیناقوذلك بعد التوصل التف، في كانون األول/دیسمبرالمشروعلتنفیذ المرحلة األولى من االستثمار النھائي 

وإنتاج أولى ، 2019تنفیذ خالل الربع األول من عام ال، ومن المتوقع البدء في ي موریتانیا والس������نغالتحكوم

غاز الطبیعي للھاناقالتإحدىبتحویل Golarتقوم ش�ركة س�وفي ھذا الص�دد، .2022عام بحلول كمیات الغاز 

بالمشروع.المسیل الستخدامھا كمحطة عائمة
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تم تش������غیلھا . یذكر أن المرحلة األولى قد من الغازملیون قدم مكعب /الیوم500وھي تھدف إلى إنتاج نحو 

. ومن المتوقع بدایة تشغیل 2018مطلع العام ملیار قدم مكعب/الیوم1، ووصل إنتاجھا إلى 2017أواخر عام 

.ملیار قدم مكعب/الیوم1.5إلى باإلنتاجللوصول ، 2021بحلول عام الثانیةالمرحلة

الفرنس��یة، Totalةش��ركمع تفاھم مذكرتيوفي ش��ھر أیار/مایو، وقعت وزارة النفط والغاز العمانیة، 

التي تستحوذ علیھا 6-في القطاع"بریك الكبرى"الھولندیة لتطویر اكتشافات الغاز في منطقة Shellوشركة 

راسة مشروع لتحویل الغاز إلى سوائل، ومشروع باإلضافة إلى د، على التوالي%25/75الشركتین بحصة 

ومن المتوقع أن یكون اإلنتاج المبدئي من اكتش������افات الغاز بمنطقة "بریك الكبرى" للغاز الطبیعي المس������یل.

وقد أش������ارت ملیار قدم مكعب/الیوم.1ملیون قدم مكعب/الیوم، مع إمكانیة رفعھ مس������تقبالً إلى 500حوالي 

وقود س��فن بإلقامة مركز إقلیمي في عمان لتزوید الفي المنطقة أنھا س��تس��تغل حص��تھا من الغاز Totalش��ركة 

الغاز الطبیعي المسیل. 

طویلة اتفاقیةعلى في ش��ھر أیار/مایو المس��الوفي س��یاق آخر، وقعت الش��ركة العمانیة للغاز الطبیعي 

1ألف طن/الس��نة وتص��ل إلى 500قدرھا تقوم بموجبھا بتص��دیر كمیة أولیة Petrobanglaاألمد مع ش��ركة 

تیح االتفاقیة رفع الكمیات إلى تكما عاماً.15لمدة بنغالدیشإلى المس���یلمن الغاز الطبیعي /الس���نة ملیون طن

، ومن المخطط أن یبدأ العمل بھذه االتفاقیة فور انتھاء بنغالدیش من إنش��اء الحاجةوفقملیون طن/الس��نة1.5

اق، الثاني فوتش���غیل مرفأ عائم ثان الس���تقبال الغاز الطبیعي المس���یل وإعادتھ إلى الحالة الغازیة. ویعد ھذا االت

قطر "مع ش���ركة 2017لبنغالدیش في مجال اس���تیراد الغاز الطبیعي المس���یل بعد أن أبرمت عقداً س���ابقاً عام 

1.5رفع الطاقة اإلنتاجیة بنحو لالمس����الالش����ركة العمانیة للغاز الطبیعي تخطط . وفي س����یاق متص����ل، "غاز

إزالة االختناقات حیث تقوم حالیاً بدراس������ةملیون طن/الس������نة لرفع ص������ادراتھا من الغاز الطبیعي المس������یل،

.  2021ومن المتوقع أن یتم االنتھاء من تنفیذ ھذه التوسعة بحلول عام بالتسھیالت القائمة،

المملكة المغربیة2-11

تطویر حقل مش������روع القائمة على البریطانیةSound Energyش������ركة منحت، وفي حزیران/یونی

، Engasإلى ائتالف یض���م ش���ركات إس���بانیة (لتطویر الحقلعقد التص���میمات الھندس���یة األولیة "تندرارة"،

" ملیون قدم مكعب/الیوم من حقل "تندرارة60یھدف المش������روع إلى إنتاج نحو .(FomentoوElecnoو

الواقع بالقرب من الحدود مع الجزائر في ش���مال ش���رق المغرب. كما یتض���من العقد آلیة للس���ماح باالنتقال إلى 

الالزمة لوض�����ع الحقل على خریطة اإلنتاج، وذلك بعد اتخاذ قرار تمویل وتنفیذ كافة المنش�����آت والتس�����ھیالت 
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ع إنشاء محطة لمعالجة الغاز، وخط االستثمار النھائي من قبل الشركاء في المشروع. وسوف یتضمن المشرو

الذي یستخدم في تصدیر "المغاربي األوروبي"كم لربطھ مع خط الغاز 120بوصة، وطول 20أنابیب بقطر 

، وذلك لتس������ویق الغاز المغربي في األس������واق األوروبیة. ومن الغاز من الجزائر إلى إس������بانیا عبر المغرب

یة األولیة حوالي س��تة أش��ھر، لیعقبھا اتخاذ قرار االس��تثمار المخطط أن تس��تغرق مرحلة التص��میمات الھندس��

ستثماریة فملیون دوالر كتكالی184نحو Sound Energyوقد خصصت شركة تنفیذ المشروع. لالنھائي  ا

للمشروع.

بال مرفأ الس�تقفي إجراء التحض�یرات النھائیة لطرح مناقص�ة إلنش�اءالمغرب بدأتوفي س�یاق آخر، 

ملیار دوالر، وذلك 4.5بقیمة بالقرب من مدینة كازابالنكاالغاز الطبیعي المس����یل في میناء الجرف األص����فر

وس���وف تس���تخدمتنویع مص���ادر إمداداتھا من الوقود عبر زیادة حص���ة الغاز الطبیعي في مزیج الطاقة.بغیة

كھرباء غازیة تعمل بنظام الدورة المركبة تغذیة محطة واردات الغاز الطبیعي المس��یل (بعد إعادة تبخیره) في 

.2025التشغیل بحلول عام حیزالمشروع یدخلومن المتوقع أن . جیجاوات2.4بقدرة 

الجمھوریة اإلسالمیة الموریتانیة2-12

على عقد التص��میمات الھندس��یة األولیة لتركیب منص��ة Technipان/أبریل، حص��لت ش��ركة نیس��في

. تریلیون قدم مكعب من الغاز15الواقع قبالة س������واحل موریتانیا ویض������م نحو إنتاج عائمة في حقل "تورتو" 

) في EPCIویش��مل العقد آلیة للس��ماح باالنتقال إلى تنفیذ األعمال الھندس��یة والمش��تریات واإلنش��اء والتركیب (

منصة إنتاج عائمة في موقع بعمل التصمیمات الھندسیة لTechnipشركةووفقاً للعقد، ستقوممرحلة الحقة. 

لفص������ل ملیون قدم مكعب/الیوم 500بطاقة معالجة أولیةإجراءمن اآلبار مع إنتاج الغازجمیع تقوم بتالحقل 

في تغذیة محطة عائمة إلنتاج الغاز موالذي س����یس����تخد، ومد خط أنابیب إلى البر لنقل الغاز المعالج الس����وائل

الحدود المائیة المش���تركة بین موریتانیا مقربة من، بالقرب من خط الس���احل على(FLNGالطبیعي المس���یل (

قرار البریطانیة، BPوقد اتخذ الش��ركاء في المش��روع المش��ترك لتطویر الحقل الذي تقوده ش��ركة .والس��نغال

بیناقوذلك بعد التوصل التف، في كانون األول/دیسمبرالمشروعلتنفیذ المرحلة األولى من االستثمار النھائي 

وإنتاج أولى ، 2019تنفیذ خالل الربع األول من عام ال، ومن المتوقع البدء في ي موریتانیا والس������نغالتحكوم

غاز الطبیعي للھاناقالتإحدىبتحویل Golarتقوم ش�ركة س�وفي ھذا الص�دد، .2022عام بحلول كمیات الغاز 
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الفصل األول
مجلس الوزراء والمكتب التنفيذي

أوال: مجلس الوزراء
عقد مجلس وزراء منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول اجتماعه المائة على 
مستوى مندوبي معالي الوزراء بدولة الكويت بتاريخ 14 شعبان 1439 هجرية الموافق 
30 نيسان/أبريل 2018 ميالدية، برئاسة سعادة الدكتور مطر حامد النيادي، ممثل دولة 
اإلمارات العربية المتحدة في المكتب التنفيذي، كما عقد المجلس اجتماعه الواحد بعد 
المائة بدولة الكويت بتاريخ 16 ربيع اآلخر 1440 هجرية الموافق 23 كانون األول/
المزروعي،  فرج  محمد  بن  سهيل  المهندس  معالي  برئاسة  ميالدية،   2018 ديسمبر 
رئاسة  لها  كانت  التي  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  والصناعة  الطاقة  وزير 

الدورة لعام 2018. 

وفيما يتعلق بالقرارات التي اتخذها المجلس لهذا العام، يمكن الرجوع إلى البيانين 
الصحفيين الصادرين عن اجتماعي المجلس الملحقين بهذا التقرير.

ثانيا: المكتب التنفيذي
عقد المكتب التنفيذي لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول اجتماعه الخمسين 
 29-28 الموافق  هجرية   1439 شعبان   13-12 بتاريخ  الكويت  بدولة  المائة  بعـد 
وزراء  لمجلس  المائة  االجتماع  أعمال  جدول  إلعداد  ميالدية،   2018 نيسان/أبريل 
المائة  بعد  والخمسين  الواحد  اجتماعه  عقد  كما  المندوبين(،  مستوى  )على  المنظمة 
بمدينة مراكش – المملكة المغربية بتاريخ 21 محرم 1440 هجرية الموافق 1 تشرين 
األول/أكتوبر 2018 ميالدية، وذلك للنظر في ميزانيتي كل من األمانة العامة والهيئة 
القضائية لعام 2019، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى االجتماع الواحد بعد المائة 
لمجلس وزراء المنظمة. كما عقد اجتماعه الثاني والخمسين بعد المائة بدولة الكويت 
بتاريخ 13-14 ربيع اآلخر 1440 هجرية الموافق 20-21 كانون األول/ديسمبر 2018 
ميالدية، وذلك إلعداد جدول أعمال مجلس وزراء المنظمة في اجتماعه الواحد بعد 

المائة المشار إليه أعاله.
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الفصل الثاني
األمانــــــة العامــــــــة

أوالً: الدراسات واألوراق والتقارير

قامت األمانة العامة لمنظمة األوابك بتنفيذ برنامجها السنوي لعام 2018 ، والذي 
سواء  البترولية  بالصناعات  الصلة  ذات  البحثية  واألوراق  الدراسات  انجاز  يتضمن 
الفنية أو االقتصادية، وكذلك فيما يتعلق بتنظيم المؤتمرات واالجتماعات والندوات أو 

المشاركة فيها.

وفيما ما يلي استعراض لنشاطات األمانة العامة في هذين المجالين.

1- الدراسات
1-1 دراسة بعنوان »انبعاثات صناعة تكرير النفط مصادرها وطرق معالجتها«

تطلقها  التي  الغازية  االنبعاثات  ومصادر  بأنواع  التعريف  إلى  الدراسة  تهدف 
مصافي النفط إلى الغالف الجوي، وأفضل التقنيات الممكنة للحد من هذه االنبعاثات 
بأسهل الطرق، وأقل التكاليف، مع اإلشارة إلى أهمية إعداد الخطط الوطنية لخفض 
الملوثات  المصافي، وضبط معدالت  أداء  آليات ووسائل مراقبة  االنبعاثات، وتحديد 

التي تطرحها، بهدف تحسين جودة الهواء الجوي، والمحافظة على سالمة البيئة.  

تشتمل الدراسة على أربعة فصول، يتضمن الفصل األول تعريفاً بأنواع ومصادر 
االنبعاثات التي تطرحها عمليات التكرير في مصافي النفط، وأهم العوامل المؤثرة في 
كميتها. وانعكاسات تطبيق تقنيات خفض االنبعاثات على كل من صحة اإلنسان والبيئة 
وأداء صناعة التكرير. ويتضمن الفصل الثاني عرضاً ألهم التقنيات الممكن تطبيقها 
لتخفيض االنبعاثات التي تطرحها مصافي النفط، حسب كل نوع من أنواع الملوثات 
ومصادرها، مع إجراء مقارنة بين الخيارات المتاحة لتنفيذ كل تقنية، وبيان العوامل 
المساعدة على نجاحها.  أما الفصل الثالث فيتناول دور برنامج إدارة انبعاثات مصافي 
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التشريعات  إصدار  في  الحكومية  الجهة  عليها  تعتمد  التي  البيانات  تأمين  في  النفط، 
القصوى  المعدالت  وتحديد  انبعاثاتها،  خفض  إجراءات  باتخاذ  المصافي  تلزم  التي 
التي يجب أن تلتزم بها كل مصفاة. ويتضمن الفصل الرابع ملخصاً لعدد من التجارب 
»أوابك«،  في  األعضاء  الدول  في  النفط  بعض مصافي  بتنفيذها  قامت  التي  العملية 
وفي مناطق أخرى من العالم. مع اإلشارة إلى الصعوبات التي واجهت عملية التنفيذ، 
والنتائج والتوصيات التي توصل إليها فريق العمل المكلف بمتابعة إنجاز المشروع، 
والتي تعتبر دروساً لالستفادة منها في تذليل الصعوبات التي يمكن أن تواجه الراغبين 

في تنفيذ مشاريع مشابهة.  

العالمي  الطلب  المسال ودوره في مواجهة  الطبيعي  الغاز  1-2 دراسة بعنوان« 
على الطاقة«

وهي  المسال  الطبيعي  الغاز  صناعة  مراحل  استعراض  إلى  الدراسة  تهدف 
االستخراج، واإلسالة، والنقل، والتغويز مع تسليط الضوء على مرحلة اإلسالة التي 
تعد األعلى في التكلفة مقارنة بباقي المراحل األخرى. كما تتطرق إلى تطور تكاليف 
مشاريع إنشاء محطات اإلسالة، وتطور الطاقة اإلنتاجية العالمية للغاز الطبيعي المسال. 
العالمي على الطاقة، باإلضافة إلى  وتبرز الدور الذي يساهم به في مواجهة الطلب 
االتجاهات الحالية والمستقبلية للغاز الطبيعي المسال في األسواق العالمية. تقع الدراسة 
في ثالثة فصول، يستعرض الفصل األول سلسلة القيمة لصناعة الغاز الطبيعي المسال 
في  تتم  التي  العمليات  مجموعة  التفصيل  من  بشيء  يتناول  كما  المختلفة.  بمراحلها 
في  المستخدمة  المختلفة  التكنولوجية  والطرق  المسال،  الطبيعي  الغاز  إنتاج  محطة 
تبريد وإسالة الغاز. بينما يتناول الفصل الثاني التطور الذي شهدته طاقات اإلسالة على 
مستوى العالم، والعوامل المؤثرة على تكاليف إنشاء محطات الغاز الطبيعي المسال. 
في  وتوزيعها  المسال،  الطبيعي  الغاز  تصدير  محطات  عدد  تطور  إلى  يتطرق  كما 
مناطق العالم المختلفة. أما الفصل الثالث فيتناول الدور الذي يساهم به الغاز الطبيعي 
كما  عليه.  الطلب  نمو  وراء  الرئيسية  والدوافع  العالمي،  الطلب  مواجهة  في  المسال 
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يستعرض االتجاهات الحالية للغاز الطبيعي المسال في األسواق العالمية. كما يتطرق 
إلى اآلفاق المستقبلية في ضوء مشاريع اإلسالة الجاري تنفيذها حالياً في عدة دول في 

مقدمتها أستراليا والواليات المتحدة. 

1-3 دراسة بعنوان “ دور صناعة البتروكيماويات في تنمية الصناعات الصغيرة 
والمتوسطة«  

تهدف الدراسة إلى ابراز الدور المحوري الهام الذي تلعبه مشروعات الصناعات 
العالم.  العديد من دول  التنمية االقتصادية واالجتماعية في  الصغيرة والمتوسطة في 
استثمارية  وبتكلفة  كبيرة  بمعدالت  عمل  فرص  توفير  في  المشروعات  تلك  وأهمية 
منخفضة، مما يساهم في معالجة مشكلة البطالة، وزيادة الدخل القومي وتنويع مصادره 

وزيادة القيمة المضافة.
في  البتروكيماويات  لصناعة  الرئيسي  الدور  على  الضوء  الدراسة  تسلط   كما 
تعد  العربية، حيث  الدول  من  العديد  في  المستدامة  التنمية  تنفيذ خطط  في  المساهمة 
أنها  للنفط، كما  المنتجة  للدول  المباشر  الدخل غير  البتروكيماويات أحد أهم مصادر 
والمتوسطة  الصغيرة  للمشروعات  األولية   التغذية  مواد  توفير  في  تساهم  أن  يمكن 
كمدخالت انتاج، ومن ثم يمكن أن تساهم في تنويع وبناء اقتصاد قوي ومنافس ليس 
على المستوى اإلقليمي فحسب وإنما أيضاً على المستوى العالمي، وهو ما يستلزم دعم 
تلك المشروعات، واحتضانها، وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدوره في النهوض 

والمساهمة في تنمية هذا النوع من المشاريع.  
الصناعية  العناقيد  مفهوم  األول  الفصل  يستعرض  فصول،  أربعة  من  الدراسة  تتكون 
وخصائصها. ويتناول الفصل الثاني الدور المحتمل للبتروكيماويات في إنشاء العناقيد الصناعية 
وتجمعات مشروعات منشآت الصناعات الصغيرة والمتوسطة.  بينما خصص الفصل الثالث 
العربية  الدول  في  والمتوسطة  الصغيرة  البتروكيماويات  منشآت صناعة  عناقيد  الستعراض 
والفرص المحتملة.  كما يتضمن الفصل الرابع نماذج بعض التجارب العالمية الناجحة لعناقيد 

منشآت صناعات البالستيك.  واختتمت الدراسة ببعض االستنتاجات والتوصيات. 
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وانعكاساتها على صناعة  إلى سوائل  الفحم  تحويل  »تقنية  بعنوان  دراسة   4-1
تكرير النفط«  

تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على مراحل تطور عملية تحويل الفحم إلى سوائل 
وانعكاسات  تطويرها،  إلى  أدت  التي  والدوافع  وخصائصها،  األساسية،  ومكوناتها 
تطبيقها على مصافي تكرير النفط. تتكون الدراسة من ثالثة فصول يستعرض الفصل 
األول مراحل تطور عملية تحويل الفحم إلى سوائل، والدوافع التي كانت وراء ازدهارها 
سوائل،  إلى  الفحم  تحويل  عملية  تطبيق  فوائد  الثاني  الفصل  ويتضمن  تراجعها.  أو 
وانعكاساتها على األداء التشغيلي واالقتصادي لمصافي تكرير النفط، وذلك من خالل 
تحويل المنتجات الثانوية الرخيصة الثمن إلى منتجات عالية القيمة، وتحسين مرونة 
التشريعات  تلبية متطلبات  المصافي من  الخام، وتمكين  النفط  ثقيلة من  أنواع  تكرير 
الخاصة بخفض االنبعاثات. أما الفصل الثالث فيتضمن عرضاً لبعض األمثلة العملية 
لتطبيق عمليات تحويل الفحم إلى سوائل في مصافي تكرير النفط في بعض مناطق 
التي أمكن الحصول  الفوائد  إلى أهم  أوابك، مع اإلشارة  العالم والدول األعضاء في 
عليها والتحديات التي واجهت مراحل اإلنشاء والتشغيل، والحلول التي اتبعت لتذليلها. 

وفي الختام استعرضت الدراسة بعض االستنتاجات والتوصيات، وجاء من أهمها 
ضرورة تكثيف التعاون بين كافة مراكز األبحاث العلمية لمتابعة تطوير هذه التقنية، 
والعمل على تخفيض تكاليفها االستثمارية والتشغيلية بما يساهم في تشجيع المصافي 
على تطبيقها واالستفادة من انعكاساتها اإليجابية على تحسين ربحية صناعة التكرير.

  

1-5 دراسة بعنوان »واقع وآفاق الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط« 

الطبيعي في منطقة شرق  الغاز  البحث عن  إلى استعراض رحلة  الدراسة  تهدف 
المتوسط وما أسفرت عنه أنشطة البحث واالستكشاف، إضافة الى تداعيات اكتشافات 

الغاز في هذه المنطقة على المستويين اإلقليمي والعالمي.   
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تتكون الدراسة من ثالثة فصول، تناول الفصل األول، رحلة البحث عن الغاز في 
منطقة شرق المتوسط، حيث يستعرض أنشطة البحث واالستكشاف في هذه المنطقة، 
الغاز  اكتشافات  الثاني تطوير  الفصل  يتناول  بينما  اكتشافات.   أسفرت عنه من  وما 
فيتناول  الثالث،  الفصل  أما  الطاقة.   من  احتياجاتها  لتلبية  المتوسط  شرق  دول  في 
تداعيات اكتشافات الغاز في منطقة شرق المتوسط على المستويين اإلقليمي والعالمي.   
المتوسط تعتبر  الدراسة ببعض االستنتاجات، ومن أهمها أن منطقة شرق  واختتمت 
تواجه عمليات  التي  الفنية  الصعوبات  الرغم من  بالغاز، وعلى  مقاطعة غنية  بمثابة 
البحث واالستكشاف في هذه المنطقة، فقد استطاعت شركات البترول العالمية تحقيق 
المنطقة  هذه  في  االكتشافات  تنامي  مع  المتوقع  ومن  للغاز.  كبرى  اكتشافات  عدة 
يمد  إلى مصدر محتمل  المتوسط  أن يسهم ذلك في تحويل منطقة شرق  وتطويرها، 
أوروبا بالغاز على المدى الطويل، وهناك عدة سيناريوهات مقترحة الستغالل الموارد 

المكتشفة.  

1-6 دراسة بعنوان » اآلفاق المستقبلية للطلب على النفط في الدول اآلسيوية 
وإنعكاساته على الصادرات النفطية من الدول األعضاء«.

 تهدف الدراسة إلى التعرف على إنتاج النفط واستهالكه في الدول اآلسيوية باإلضافة 
إلى استهالك مصادر الطاقة األخرى وإمكانيات التكرير في هذه الدول. كما تحرص 
الدراسة على تقديم صورة شاملة عن الواردات النفطية للدول اآلسيوية النامية بحسب 
الدول المصدرة، ومن ضمنها الدول األعضاء في أوابك، وبحسب الجهات والمناطق 
اإلقليمية، ومنها منطقتي الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وتستعرض الدراسة توقعات 
الزيادة  تقديرات لحجم  النامية، وتقدم  الدول اآلسيوية  النفط والطاقة في  الطلب على 
وتبين   ،2040 عام  حتى  النامية  اآلسيوية  الدول  في  النفط  على  الطلب  في  المتوقعة 

مصادر تلبية تلك االحتياجات النفطية اآلخذة في التزايد عام تلو اآلخر.
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وقد خلصت الدراسة الى أن الطلب على النفط في الدول اآلسيوية النامية سيرتفع 
خالل الفترة )2020 - 2040( بمعدل يتراوح ما بين 1.5 % الى 2% سنويا. وستظل 
الصين متصدرة مشهد الطاقة حتى عام 2040 سواء على المستوى العالمي أو على 
على  الطلب  في  النمو  معدالت  أعلى  الهند  تسجل  أن  يتوقع  كما  اإلقليمي،  المستوى 

الطاقة ضمن الدول اآلسيوية النامية خالل الفترة )2040-2020(.

في  النفط  على  الطلب  في  للتطورات  اللصيقة  المتابعة  بأهمية  الدراسة  وتوصي 
لما  والهند بصورة خاصة، وذلك نظرا  الصين  اآلسيوية بصورة عامة، وفي  الدول 
سيشكله حجم الزيادة الملموسة في الطلب المتوقع على النفط في كل من الصين والهند 
من تأثير على أسواق النفط العالمية من جهة، وعلى وارداتهما من الدول األعضاء في 

منظمة أوابك من جهة أخرى.

1 7- دراسة بعنوان »تطور استهالك الطاقة في الدول األعضاء وآفاقه المستقبلية«

شهدت الدول األعضاء خالل فترة العقدين الماضيين نموا ملحوظاً في القطاعات 
االقتصادية، وفي األنشطة االجتماعية، وفي عدد السكان. وقد رافق هذا النمو تغيرات 
هيكلية في هذه القطاعات، مما أدى إلى زيادة متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي. 
كما أدت تلك العوامل إلى زيادة كبيرة في معدل نمو استهالك مصادر الطاقة المختلفة 

في الدول األعضاء، وخصوصا النفط والغاز الطبيعي.

واتجاهات  أنماط  األول  الجزء  يستعرض  رئيسيين،  جزئين  إلى  الدراسة  تنقسم 
وهيكل استهالك الطاقة في الدول األعضاء خالل الفترة 1980-2016، كما يقدم هذا 
نموه  المختلفة ومعدالت  الوقود  لمصادر  االستهالك  تطور  لمحة موجزة عن  الجزء 
للدول األعضاء، والوقوف على العوامل االقتصادية واالجتماعية التي دفعت باستهالك 

الطاقة في االتجاه التصاعدي لما لذلك من أهمية على دقة التوقعات المستقبلية.  

ويتناول الجزء الثاني توقعات استهالك مصادر الطاقة المختلفة في الدول األعضاء 
الطاقة  على مصادر  المتوقع  اإلجمالي  االستهالك  تقدير  تم  حيث   ،2040 عام  لغاية 
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المختلفة وذلك من خالل بناء نماذج إحصائية للتنبؤ لكل دولة عضو، ووضع افتراضات 
هذا  في  تم  كما  النماذج،  تلك  في  الداخلة  بالمتغيرات  الخاصة  النمو  لمعدالت  محددة 
الطاقة  مصادر  باستهالك  المتعلقة  المستقبلية  للتوقعات  النهائية  النتائج  تحليل  الجزء 

المختلفة، وقد تم الوصول إلى عدد من التوصيات.

1-8 دراسة بعنوان » التطورات الراهنة في قطاع النفط والغاز الطبيعي في الدول االفريقية«

  تأتي هذه الدراسة في إطار االهتمام بمتابعة التطورات الجارية في مجال الطاقة 
في الدول والمناطق الرئيسية في العالم. وتكتسب القارة األفريقية عموما أهمية خاصة، 
وتتضمن  فيها.  الطاقة  قطاع  لتطوير  محتملة  إمكانيات  من  القارة  تمتلكه  لما  وذلك 
الدراسة ثمانية محاور رئيسية، حيث تبدأ بالتعرف على تطورات األوضاع االقتصادية 
في الدول األفريقية، وذلك من خالل متابعة التطورات التي حصلت في كل من الناتج 
المحلي اإلجمالي والسكان خالل الفترة 1980-2016. كما تلقي الدراسة الضوء على 
في  التطورات  بمتابعة  وذلك  ذاتها،  الفترة  الطبيعي خالل  والغاز  النفط  قطاع  تطور 
النفط من حيث طاقات  االحتياطيات وجهود االستكشاف، واإلنتاج، وصناعة تكرير 
المتاحة.  بمصادرها  الطاقة  استهالك  تطورات  الدراسة  وتتابع  وإنتاجها.  المصافي 
وتحاول الدراسة تقديم صورة شاملة عن التجارة النفطية للدول األفريقية خالل الفترة 

 .2016-2000

في  عليها  والطلب  الطاقة  إمدادات  في  المتوقعة  التطورات  الدراسة  وتستعرض 
الدول األفريقية حتى عام 2040، وذلك حسب المصادر األولية المتاحة، باإلضافة إلى 
التعرف  الدراسة  وتحاول  االقتصادية.  القطاعات  الطاقة حسب  على  المتوقع  الطلب 
على  وانعكاساتها  األفريقية،  الدول  في  الطاقة  مجال  في  المحتملة  التطورات  على 

أسواق الطاقة بشكل عام، وعلى الدول األعضاء بشكل خاص.

ومن أهم ما خلصت إليه الدراسة أن الدول األفريقية مجتمعة ستكون مكتفية ذاتيا 
من ناحية النفط والغاز الطبيعي، إال أن هناك مسألة مهمة وهي الفوارق بين إنتاج النفط 
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والغاز الطبيعي من ناحية، واستهالكهما من ناحية أخرى عند النظر إلى هذا الموضوع 
حسب كل دولة على حدة من الدول األفريقية. وعليه يمكن القول أنه يتوقع أن تتراجع 
بينما  النفط،  بإمدادات  يتعلق  فيما  الخارجي  العالم  على  األفريقية  الدول  تأثير  درجة 

يتوقع أن تزداد درجة تأثيرها فيما يتعلق بالغاز الطبيعي.
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2- األوراق

تشريعات  لتلبية  أوابك  في  األعضاء  الدول  »استراتيجيات  بعنوان:  ورقة   1-2
الوقود األنظف« 

قدمت الورقة إلى المؤتمر الدولي الواحد والعشرين حول البترول والثروة المعدنية 
والتنمية، في القاهرة – جمهورية مصر العربية خالل الفترة 20-22 فبراير 2018،  
تناولت الورقة، الوضع الحالي لمواصفات المنتجات البترولية في الدول األعضاء في 
منظمة أوابك، واستعرضت التحديات التي تواجه تلك الدول لتحسين جودة المنتجات 
البترولية مثل نقص االستثمارات الالزمة لتنفيذ مشاريع الوقود األنظف بسبب صعوبة 
تبرير االستثمارات طويلة األجل في ظل ضعف ربحية صناعة التكرير.  كما استعرضت 
الورقة االستراتيجيات الرئيسية التي تبنتها الدول األعضاء في المنظمة لتحسين جودة 
المنتجات البترولية وتلبية تشريعات الوقود األنظف، ومن هذه االستراتيجيات، تحسين 
أداء المصافي القائمة، وتعزيز التكامل بين المصافي في الدول األعضاء، ومشاركة 
التكرير  مشاريع  من خالل  العالمية  النفط  مثل شركات  آخرين  مع شركاء  المخاطر 

المشتركة، عالوة على تعزيز أنشطة البحث والتطوير.   

2-2 ورقة بعنوان »خط الغاز العربي« 

قدمت الورقة إلى المنتدى اإلقليمي لشبكات أنابيب الغاز الطبيعي، في المنامة – 
الغاز العربي« أشارت  2019 بعنوان » خط  12 و13 مارس  البحرين يومي  مملكة 
الورقة إلى أن الدول العربية تمتلك مقومات تمكنها من تلبية جزء هام من الطلب العالمي 
المتنامي على الغاز في المستقبل المنظور، األمر الذي يتطلب توسعة شبكات خطوط 
أنابيب الغاز القائمة، وإنشاء خطوط جديدة إلى مراكز االستهالك وموانئ التصدير.    
كما أن استراتيجيات تطوير أسواق الغاز اإلقليمية تعتمد على إنشاء شبكات خطوط 
أنابيب مثل »خط الغاز العربي«، و »خط دولفين« عالوة على مشروعات مقترحة 
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أخرى.  وبينت الورقة أهمية خط الغاز العربي، ومساره، ومراحل إنشاؤه، وموقفه 
وهو  االستراتيجية،  العربي  التعاون  لمشروعات  متميزاً  نموذجاً  يعد  كونه  الحالي، 
شريان اقتصادي استراتيجي بين مصر واألردن وسوريا ولبنان، والعراق مستقبال، 
وبين قارات افريقيا وآسيا وأوروبا في مراحل الحقة.     حيث أنه من الممكن للغاز 
العربي أن يساهم في التنمية االقتصادية األوروبية من خالل ربطه مع خط نابكو الذي 

يربط تركيا بأوروبا. 

العربي،  الطاقة  قطاع  في  الطبيعي  للغاز  المتزايدة  »األهمية  بعنوان  ورقة   3-2
ودوره نحو تحقيق مستقبل للطاقة المستدامة« 

قدمت الورقة إلى الدورة الخامسة لمجموعة خبراء الغاز باألمم المتحدة – اللجنة 
االقتصادية ألوروبا، في جنيف – سويسرا خالل الفترة من 21 – 23 مارس 2018، 
تطور  استعراض  األول  المحور  تناول  رئيسية، حيث  محاور  أربعة  الورقة  تناولت 
االحتياطات المؤكدة من الغاز الطبيعي في الدول العربية خالل الفترة )2017-1990(، 
وموقعها على الخريطة العالمية، والنمو الكبير الذي شهده إنتاج الغاز الطبيعي )الغاز 
الثاني  المحور  تناول  بينما   .2016-1990 الفترة  خالل  العربية  الدول  في  المسوق( 
تطور استهالك الغاز الطبيعي في الدول العربية، حيث ارتفع إجمالي االستهالك من 
110 مليار متر مكعب عام 1990 ليصل إلى 407 مليار متر مكعب عام 2016، ليحقق 
نمو  معدل  أعلى  ثاني  5.1%، وهو  نسبته  الفترة  تلك  خالل  مركباً  سنوياً  نمواً  بذلك 

مقارنة بباقي مناطق العالم.

تناول المحور الثالث أهمية الغاز الطبيعي في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية 
1990-2016 نمواً  الفترة  الكهرباء خالل  الطلب على  العربية. حيث شهد  الدول  في 
سنوياً بلغت نسبته 6.2% وهو أعلى من المعدل العالمي. أما المحور الرابع، فقد تناول 
توقعات نمو الطلب على الطاقة الكهربائية، حيث يتوقع أن يستمر الطلب في النمو حتى 

عام 2027 بمعدل سنوي قدره %6. 
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2-4 ورقة بعنوان » اآلفاق المستقبلية للغاز الطبيعي المسال في الدول العربية 
وانعكاساتها على السوق العالمي«  

قدمت الورقة إلى القمة العالمية الثانية للغاز الطبيعي المسال – هامبورغ – ألمانيا 
يومي 25 و26 أبريل 2018.  تناولت الورقة تطور تجارة الغاز الطبيعي المسال في 
المنطقة العربية حيث باتت تمثل صادرات المنطقة حوالي 36% من اإلجمالي العالمي 
مثل  المنطقة  مصدري  كبار  تواجه  التي  التحديات  أهم  الورقة  وأبرزت   .2017 في 
دولة قطر، والجزائر بسبب تخمة المعروض في السوق العالمي والتي من المتوقع أن 
تستمر حتى عام 2023، ليبدأ بعدها الطلب العالمي في تخطي اإلمدادات، لذا تخطط 
دولة قطر لرفع طاقتها اإلنتاجية إلى 100 مليون طن/السنة بحلول تلك الفترة لتلبية 
الفجوة المتوقعة في السوق العالمي.  واختتمت الورقة باآلفاق المستقبلية للطلب على 
الغاز الطبيعي المسال في المنطقة العربية، وما يجرى تنفيذه من مشاريع إلنشاء موانئ 
الستقبال الغاز الطبيعي المسال ومنها مشروع عمالق في منطقة الزور بدولة الكويت 
لتلبية احتياجات المنطقة المستقبلية من الغاز خاصة في قطاع الكهرباء. باإلضافة إلى 
انعكاسات تحقيق اكتشافات كبرى للغاز في المنطقة مثل حقل ظهر، الذي قد يساهم في 

تحويل مصر إلى محور إقليمي لتجارة الغاز الطبيعي. 

المستدامة في  التنمية  تعزيز  النفط في  تكرير  بعنوان »دور صناعة  2-5 ورقة 
الدول األعضاء في أوابك« 

قدمت الورقة إلى المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي بعنوان »التصنيع 
والتنمية المستدامة« في القاهرة يومي 5و6 مايو 2018 تناولت الورقة لمحة موجزة عن 
واقع صناعة تكرير النفط في الدول األعضاء في أوابك والدول العربية األخرى، وأهم 
عوامل القوة التي تمتلكها، والمشكالت التي تعاني منها، مع اإلشارة إلى اإلجراءات 
الجاري اتخاذها لتطوير هذه الصناعة، وتحسين أدائها التشغيلي واالقتصادي، وتعزيز 

دورها في دفع عجلة التنمية المستدامة بأبعادها االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
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تلبية  في  التكرير  صناعة  دور  الورقة  استعرضت  االقتصادي  البعد  مجال  ففي 
الطلب المحلي على كافة أنواع الوقود البترولي، وتنويع مصادر الدخل القومي للدول 
األعضاء، وتحسين القيمة المضافة للنفط بدالً من تصديره كمادة خام.  ومن حيث البعد 
البيئي تناولت الورقة أهم التطورات في مجال تحسين مواصفات المنتجات البترولية 
بما يتالءم مع أحدث المعايير المحلية والعالمية، عالوة على إجراءات تحسين التزام 

المصافي بمتطلبات تشريعات الحد من طرح الملوثات إلى البيئة. 

كما تطرقت الورقة إلى دور صناعة تكرير النفط في الدول األعضاء في أوابك 
في مجال التنمية االجتماعية، وذلك من خالل خلق فرص عمل عديدة للشباب، وبناء 
كوادر مدربة قادرة على تنفيذ عمليات تشغيل وصيانة وتطوير مصافي النفط، وفق 

أحدث التقنيات المتطورة. 

دور  تعزيز  شأنها  من  التي  والتوصيات  االستنتاجات  بعض  الورقة  استعرضت 
للدول  واالجتماعي  والبيئي  االقتصادي  التطور  دعم عجلة  في  النفط  تكرير  صناعة 

األعضاء في أوابك، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.    

الدول  البترولية في  للمنتجات  القياسية  المواصفات  2-6 ورقة بعنوان » تطور 
األعضاء في أوابك« 6-8 مايو 2018 

قدمت الورقة إلى المؤتمر الصناعي العربي الدولي والمعرض المصاحب له تحت 
شعار »خطوات نحو التنمية االبتكارية المستدامة« في القاهرة خالل الفترة من 8-6 
مايو 2018، تطرقت الورقة إلى ما شهدته الدول األعضاء في منظمة األقطار العربية 
تطوير المواصفات  مجال  في  مسبوق  غير  نشاط  من  »أوابك«  للبترول  المصدرة 
بتنامي الوعي بضرورة حماية البيئة، والحاجة  القياسية للمنتجات البترولية، مدفوعاً 
القياسية  المواصفات  تطور  مراحل  الورقة  تناولت  العالمية.  التطورات  مواكبة  إلى 
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الوطنية للمنتجات البترولية في الدول األعضاء في أوابك خالل العقود الثالثة الماضية، 
بترولية  مشتقات  إنتاج  على  التكرير  قدرة صناعة  لتعزيز  المتخذة  اإلجراءات  وأهم 
وأهم  المواصفات،  تحسين  وراء  تقف  التي  الدوافع  إلى  اإلشارة  مع  الجودة،  عالية 
المواصفات  متطلبات  تلبية  من  التكرير  لتمكين صناعة  تنفيذها  المخطط  اإلجراءات 
على  تؤكد  التي  التوصيات  بعض  إلى  الورقة  خلصت  والعالمية.   الوطنية  القياسية 
مجال  في  األعضاء  الدول  بين  الخبرات  وتبادل  والتنسيق  التعاون  تعزيز  ضرورة 
تحسين مواصفات المنتجات البترولية بما يمكنها من تحقيق أهدافها االستراتيجية في 
دفع عجلة التنمية المستدامة، ودعم االقتصاد الوطني والمحافظة على سالمة البيئة من 

التلوث. 
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ثانياً: االجتماعات والمؤتمرات التي نظمتها األمانة العامة

2-1   االجتمــاع التنســيقي الســابع لضبــاط إتصــال الــدول األعضــاء فــي مجــال 
بنــك المعلومــات لمنظمــة األقطــار العربيــة المصــدرة للبتــرول.  

تنفيذا لخطة عمل األمانة العامة لعام 2018، ومن أجل تفعيل خدمات بنك المعلومات 
الدول األعضاء،  ونجاح تطبيق مشروعها اإلحصائي داخلياً وخارجيا على مستوى 
قامت األمانة العامة بعقد االجتماع التنسيقي السابع لضباط اتصال الدول األعضاء في 
مجال بنك المعلومات لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، وذلك خالل الفترة 

من 16 – 17 أيلول/ سبتمبر 2018، بمقرها في دولة الكويت.  
شارك في االجتماع سبعة ضباط اتصال يمثلون أربع دول أعضاء في المنظمة فقط 
وهي مملكة البحرين، الجمهورية الجزائرية، دولة الكويت، وجمهورية مصر العربية.
هدف االجتماع بشكل أساسي إلى متابعة ومراجعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن 
اإلحصائية  للبيانات  السلس  التدفق  متابعة  آلية  وتقييم  السابقة،  التنسيقية  االجتماعات 
من الدول األعضاء، والبحث عن الطرق الكفيلة باستمرار نجاح عملية التواصل مع 
إيجاد  التدارس والتشاور بشأن  إلى  أيضاً  الدول االعضاء. كما هدف  اتصال  ضباط 
الحلول المناسبة للثغرات الفنية والنواقص اإلحصائية التي ظهرت خالل تنفيذ المراحل 
السابقة لتطبيق النظام. وكذلك االستماع إلى المالحظات والتصورات المستقبلية حول 
تطوير تطبيق النظام سعيا لتوفير متطلبات واحتياجات الدول األعضاء من البيانات 

االحصائية المتعلقة بالنفط والطاقة.
وقد الحظ المجتمعون عدم حضور عدد ال بأس به من ضباط إتصال دولنا األعضاء 
لهذا االجتماع التنسيقي، حيث لم تلب الدعوة اال من قبل أربع دول فقط، وقد أرتأى أن 
يتم إحاطة معاليكم علماً بذلك من أجل حث ضباط االتصال على حضور االجتماعات 

المستقبلية ألهميتها.
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2-2 االجتماع الثامن عشر للخبراء حول بحث إمكانيات التعاون في مجال استثمار 
الغاز الطبيعي في الدول األعضاء 

تنفيـذاً لخطـة عمـل األمانة العامـة لعـام 2018 وتوصيات االجتماع السابع عشر 
للخبراء حول بحث إمكانيات التعاون في مجال استثمار الغاز الطبيعي، ُعقـد االجتـماع 
الثامن عشر لفريق العمل المذكور في دولة الكويت يوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 
وشارك فيه )19( مختصاً من الدول األعضاء، من كل من دولة قطر، المملكة العربية 

السعودية، دولة الكويـت، عـالوة على وفد األمـانة العامـة )4(. 
ومن خالل كلمة سعادة األمين العام التي ألقاها نيابة عنه الدكتور/ سمير القرعيش، 
مدير إدارة الشؤون الفنية بالمنظمة، أكدت األمانة العامة على حرصها على متابعة 
المؤتمرات والندوات اإلقليمية  الطبيعي، والمشاركة في  الغاز  أهم تطورات صناعة 
والدولية المتخصصة لمتابعة تطورات هذا القطاع الحيوي، الذي يشهد تطوراً كبيراً 
على كافة األصعدة، وأصبح يلعب دوراً محورياً في مزيج الطاقة، وفي تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة في الدول العربية.
 كما تم استعراض لمحة سريعة عن أبرز ما شهدته صناعة الغاز الطبيعي على 
مدار العام المنصرم 2017، لمتابعة آخر المستجدات، وما لذلك من تداعيات مباشرة 
الدول األعضاء بصفة  العالمي بصفة عامة، وعلى  الطاقة  وغير مباشرة على نظام 
خاصة، حيث شهد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي نمواً ملحوظاً بلغت نسبته %3، 
وهو النمو األعلى منذ األزمة المالية العالمية عام 2008. وقد ارتفع استهالك الغاز 
نمواً  حققت  التي  الصين  وبخاصة  اآلسيوية  األسواق  في  المتنامي”  “بالطلب  منقاداً 
سنوياً بلغت نسبته حوالي 15%. كما استمر الطلب على الغاز الطبيعي في النمو في 

منطقة الشرق األوسط بنسبة بلغت 5.7%، وفي أوروبا بنسبة %5.5. 
كما شهدت التجارة العالمية للغاز الطبيعي بنوعيه )عبر خطوط األنابيب والمسيل(، 
فقد حققت نمواً قدره 6.2%، ويعود ذلك إلى نمو تجارة الغاز الطبيعي المسيل بنحو 
10%، وهو النمو األعلى منذ عام 2010، وذلك بفضل النمو الكبير على الطلب في 
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الصين التي استحوذت وحدها على نصف حجم الزيادة العالمية عام 2017، وهو ما 
جعل الصين تتخطى كوريا الجنوبية وتصبح ثانى أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال 
مع  المسيل،  الطبيعي  الغاز  إمدادات  في  العالمي طفرة  السوق  ويشهد  اليابان.  خلف 
وبالرغم  المتحدة وأستراليا،  الواليات  الجديدة في كل من  المشاريع  تشغيل  استمرار 
من ذلك، لم يشهد السوق العالمي تخمة في المعروض، كما كان متوقعاً، بسبب تنامي 
الطلب في األسواق المختلفة.  وفي ختام كلمته تمنى للمشاركين النجاح والتوفيق في 

تحقيق أهداف االجتماع، وطيب اإلقامة في دولة الكويت.
  هذا وقد اشتمل االجتماع الذي قام بإدارته مدير إدارة الشؤون الفنية على جلستين، 
شهدتها  التي  التطورات  ألهم  العامة  األمانة  متابعة  تقرير  األولى  الجلسة  تضمنت 
المصدرة  العربية  األقطار  منظمة  في  األعضاء  الدول  في  الطبيعي  الغاز  صناعة 
للبترول )أوابك(، ثم قدم ممثلو المملكة العربية السعودية السيد/ ناصر يوسف الراشد، 
والسيد/ سعد العضيلة مداخلة عن أهم التطورات في صناعة الغاز الطبيعي في المملكة 
إلى  باإلضافة  الغاز،  معالجة  وعمليات  اآلبار  وتطوير  الجديدة،  االكتشافات  ومنها 
في  التجارية  والقطاعات  السكنية  المناطق  في  الطبيعي  الغاز   شبكة  إنشاء  مشروع 
مدينة الرياض إلحالل الغاز الطبيعي الجاف محل  غاز البوتاجاز ) LPG(، وسيقوم 
راشد  عايض  السيد/  قطر  دولة  ممثل  قدم  كما  الشبكة.   هذه  بتنفيذ  الخاص  القطاع 
المضاحكة ورقة بعنوان: مستجدات صناعة الغاز في قطر، تناول فيها أهم التطورات 
التي شهدتها الصناعة، حيث استعرض معدالت اإلنتاج الحالي لحقل الشمال، والسعة 
اإلنتاجية للغاز المسال في دولة قطر، وأهم اإلنجازات في صناعة الغاز القطرى. ثم 
نبذة  الكويت  دولة  الشمري من  بسام  والمهندس/   األنصاري  المهندسة/ مريم  قدمت 
مختصرة عن صناعة الغاز الطبيعي في دولة الكويت. وفي نهاية الجلسة قدم المهندس/ 
وائل حامد، خبير صناعات غازية بإدارة الشؤون الفنية، ورقة بعنوان  »دور الغاز 
دراسة  عن  ملخصاً  تناولت  الطاقة«  على  العالمي  الطلب  تلبية  في  المسال  الطبيعي 
أعدتها المنظمة نهاية عام 2017. حيث استعرضت الورقة سلسلة القيمة لصناعة الغاز 
المسال، وتوزيع محطات  الطبيعي  الغاز  تكاليف محطات  المسال، وتطور  الطبيعي 
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الطبيعي  للغاز  العالمي  للسوق  الحالية  واالتجاهات  عالميا،  المسال  الطبيعي  الغاز 
المسال، عالوة على اآلفاق المستقبلية للسوق العالمي للغاز المسال. 

وفيما يلي ملخص ألهم االستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها االجتماع:  
والدور  األعضاء،  الدول  في  الطبيعي  الغاز  أهمية مصادر  المشاركون على   أكد 
الطبيعي،  الغاز  استكشاف وتطوير وتسويق  الدول األعضاء في  به  تقوم  الذي  الهام 
وإنشاء البنية التحتية الالزمة لذلك، وأهمية تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد األطراف 

بين الدول األعضاء لتحقيق التكامل المنشود بين كافة الدول العربية. 
وأعربت األمانة العامة عن رغبتها في استمرار الدول األعضاء في تقديم المعلومات 

والبيانات، وما يتوفر لديها من مستجدات في صناعة الغاز الطبيعي.  
والفعاليات  العامة في عقد مثل هذه االجتماعات  األمانة  المشاركون جهود  وثمن 
لبحث واستكشاف فرص التعاون الممكنة بين الدول األعضاء في هذا المجال، وطلب 
المشاركون من األمانة العامة استمرار تزويدهم بإصداراتها من الدراسات والتقارير 

والدوريات المتخصصة. 

2-3 مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر 

تحــت رعايــة ســامية مــن صاحــب الجاللــة الملــك محمــد الســادس، ملــك المملكــة 
المغربيــة، عقـــد مؤتمــر الطاقــة العربــي الحــادي عشــر فــي مدينــة مراكــش، المملكــة 
المغربيــة، خــالل الفتــرة مــن 21 إلــى 24 محــرم 1440 هجريــة، الموافــق 1 إلــى 4 

تشــرين األول/ أكتوبــر 2018 ميالديــة، تحــت شــعار )الطاقــة والتعــاون العربــي(.

وقــد قامــت األمانــة العامــة لمنظمــة األقطــار العربيــة المصــدرة للبتــرول )أوابــك(، 
ــادن  ــة والمع ــي، ووزارة الطاق ــاء االقتصــادي واالجتماع ــي لإلنم ــدوق العرب والصن
والتنميــة المســتدامة فــي المملكــة المغربيــة باإلعــداد والتنظيــم للمؤتمــر باإلضافــة إلــى 
التعــاون والتنســيق مــع جامعــة الــدول العربيــة، والمنظمــة العربيــة للتنميــة الصناعيــة 

والتعديــن كرعــاة للمؤتمــر.
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ــة  ــة والمعــادن والتنمي ــر الطاق ــاح وزي ــز رب ــي األســتاذ عزي ــح المؤتمــر معال افتت
ــاب  ــا بأصح ــة رحــب فيه ــر بكلم ــس المؤتم ــة ورئي ــة المغربي ــي المملك ــتدامة ف المس
المعالــي وزراء البتــرول والطاقــة والكهربــاء العــرب، وبوفــود الــدول العربيــة 
ــات صاحــب  ــا أعــرب عــن تمني ــي المؤتمــر، كم ــع المشــاركين ف المشــاركة، وبجمي
الجاللــة الملــك محمــد الســادس، ملــك المملكــة المغربيــة، بالنجــاح ألعمــال المؤتمــر. 

حضــر المؤتمــر أصحــاب المعالــي والســعادة وزراء البتــرول والطاقــة، ورؤســاء 
وفــود يمثلــون 10 دول عربيــة، وعــدد مــن كبــار المســؤولين فــي المنظمــات 
والمؤسســات العربيــة والهيئــات اإلقليميــة والدوليــة. كمــا شــارك فيــه عــدد مــن 
ــة.  ــة وأجنبي ــة عربي ــون مــن شــركات ومراكــز أبحــاث بترولي ــة وممثل ــراء الطاق خب
وقــد تحــدث فــي الجلســة االفتتاحيــة أصحــاب المعالــي والســعادة الــوزراء ورؤســاء 
الوفــود مســتعرضين الوضــع الحالــي واآلفــاق المســتقبلية لقطــاع الطاقــة، والخطــط 

ــم.  ــي دوله ــر هــذا القطــاع ف ــة لتطوي الهادف
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ثالثاً:  المؤتمرات واالجتماعات التي شاركت فيها األمانة العامة

3-1 اجتماع المجلس االقتصادي واالجتماعي )الدورة العادية “101”(،

شاركت األمانة العامة في اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته 
العادية الواحدة بعد المائة التي عقدت في القاهرة بمقر جامعة الدول العربية خالل الفترة 
من 5 – 8 شباط/ فبراير 2018. وحضر االجتماع وفود من جميع الدول العربية، كما 

حضره ممثلون عن عدد من المنظمات والمؤسسات العربية. 
تضمن جدول أعمال المجلس عشرين بندا.  وتتوزع هذه البنود على أربعة جوانب 

رئيسية، وهي على النحو التالي: 
من  البنود  من  عدد  تحتها  ويندرج  العربية،  الدول  جامعة  نشاطات  متابعة  أوالً: 
على  الجامعة  لمجلس  واالجتماعي  االقتصادي  والملف  العام،  األمين  تقرير  أهمها:  

مستوى القمة في دورته العادية )29( “المملكة العربية السعودية، مارس 2018”. 
ثانياً: الموضوعات االقتصادية، ويندرج تحتها أحد عشر بنداً، من أهمها: منطقة 
في  االستثمار  العربي،  الجمركي  االتحاد  وتطورات  الكبرى  العربية  الحرة  التجارة 
الدول العربية، مشروع ميثاق عربي لتطوير قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 
الدولي في  العربي  بالتعاون  يتعلق  بنداً  الموضوعات االجتماعية، وتتضمن  ثالثاً: 
للسكان  المجلس األعلى  إنشاء  بمقترح  المجاالت االجتماعية والتنموية، وبنداً خاصاً 

والتنمية في الدول  العربية، وبنداً آخر حول التنمية المستدامة. 
رابعاً: تقارير المجالس الوزارية واللجان، وموعد ومكان عقد كل من الدورة )102( 

والدورة )103( للمجلس االقتصادي واالجتماعي.

3-2 مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول »إيجبس 2018«

والثروة  البترول  وزير  المال  طارق  المهندس  معالي  من  كريمة  دعوة  على  بناء 
مؤتمر  فعاليات  في  العامة  األمانة  شاركت  العربية،  مصر  جمهورية  في  المعدنية، 
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ومعرض مصر الدولي للبترول »إيجبس 2018«، الذي عقد خالل الفترة من 14-12 
الجديدة  بالقاهرة  الدولية  والمعارض  للمؤتمرات  مصر  بمركز   2018 شباط/فبراير 
العربية،  مصر  جمهورية  رئيس  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  فخامة  رعاية  تحت 

وإشراف وزارة البترول والثروة المعدنية.
العامين  واألمناء  والبترول،  الطاقـة  وزراء  مـن  العديـد  المؤتمـر  فـي  شارك 
البترول  شركات  إدارات  مجالس  ورؤساء  الغاز،  ومنتدى  وأوابك،  أوبك  لمنظمات 
العالمية باإلضافـة إلـى حوالـي 150 خبيراً، وشهد المؤتمر عقد نحو 40 جلسة فنية 
إلى جانب الجلسات الرئيسية. وقد تمثلت مشاركة األمانة العامة للمنظمة في مساهمة 
الدولية:  الحكومية  الحوارية االستراتيجية حول »المنظمات  الجلسة  العام في  األمين 
دعم التنوع، وتنمية سوق متوازنة ومستدامة وخلق االستقرار من خالل التعاون« التي 
تحدث فيها أيضا كل من األمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول )أوبك(، واألمين 

العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز.  

3-3 المؤتمر الدولي الواحد والعشرين حول البترول والثروة المعدنية والتنمية

في  )أوابك(  للبترول  المصدرة  العربية  األقطار  لمنظمة  العامة  األمانة  شاركت 
والتنمية.  المعدنية  والثروة  البترول  والعشرين حول  الواحد  الدولي  المؤتمر  فعاليات 
الذي عقد بمقر معهد بحوث البترول في القاهرة، جمهورية مصر العربية خالل الفترة 
من 20 – 22  شباط/فبراير  2018، تحت رعاية معالي المهندس/ طارق المال، وزير 
وزير  الغفار،  عبد  خالد عاطف  الدكتور/  األستاذ  ومعالي  المعدنية  والثروة  البترول 
التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة العديد من الباحثين والخبراء والمتخصصين 
من  عدد  جلساته  خالل  المؤتمر  ناقش  وقد  العلمي،  والبحث  البترولية  الصناعة  في 

المواضيع واألبحاث العلمية في مختلف مراحل الصناعة البترولية.
األقطار  لمنظمة  العام  األمين  سعادة  االجتماع  إلى  العامة  األمانة  وفد  ترأس  وقد 
الدكتور/سمير  وعضوية  النقي،  على  األستاذ/عبـــاس  للبترول  المصدرة  العربية 

محمود القرعيش، مدير إدارة الشؤون الفنية.
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عن  فيها  عبر  لالجتماع،  االفتتاحية  الجلسة  في  كلمة  العام  األمين  سعادة  ألقى 
شكره وتقديره للدعوة المقدمة من الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول 
ورئيس المؤتمر للمشاركة في هذا المؤتمر الهام، وأشار إلى أن الدول العربية المنتجة 
لديها  وتتوافر  العالمية  البترولية  الصناعة  في  هامة  مكانة  تتبوأ  للبترول  والمصدرة 
تنافسية  بميزة  متكاملة  بترولية  صناعة  إلقامة  تؤهلها  التي  المقومات  من  مجموعة 
المقومات  هذه  أهم  ومن  األخرى.   الدولية  االقتصادية  التكتالت  في  بمثيلتها  مقارنة 
الموقع الجغرافي القريب من األسواق االستهالكية الواعدة المحركة للطلب كالصين 
والهند باإلضافة إلى اليابان وكوريا، وكذلك األسواق االستهالكية التقليدية في أوروبا 

والواليات المتحدة.
ودور  العالمية   البترولية  بالصناعة  المرتبطة  المؤشرات  بعض  سعادته   وأورد 

الدول العربية فيها.
وفي ختام كلمته، أكد سعادة األمين العام على أن الدول األعضاء في المنظمة تولي 
اهتماما ملحوظا بتعزيز أنشطة البحث العلمي البتكار تقنيات جديدة قادرة على تطوير 
البترولية  الصناعات  منشآت  في  االنبعاثات  الطاقة، وخفض  استهالك  ترشيد  فرص 
والتسويق،  النقل  إلى  ووصوال  والتصنيع  والتكرير  اإلنتاج  من  بدءاً  مراحلها  بكافة 
وذلك انطـالقا من قناعتها الراسخة بأهمية المحافـظة على صـحة وسـالمة اإلنسـان 

والحفـاظ على بيـئة نظيفـة خالية من الملوثات.
كما شاركت األمانة العامة للمنظمة بورقة فنية قدمها الدكتور سمير محمود القرعيش  
لتلبية  أوابك  في  األعضاء  الدول  »استراتيجيات  بعنوان  الفنية  الشؤون  إدارة  مدير 
تشريعات الوقود األنظف » تناولت معوقات إنتاج الوقود األنظف في الدول األعضاء 
واالستراتيجيات التي تتبناها الدول األعضاء لتحسين جودة المنتجات البترولية لتلبية 

تشريعات الوقود األنظف.
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3-4 المنتدى اإلقليمي لشبكات أنابيب الغاز الطبيعي

شاركت األمانة العامة في فعاليات المنتدى اإلقليمي لشبكات خطوط أنابيب الغاز 
الطبيعي الذي أقيم في مملكة البحرين يومي 12 و 13 مارس 2018 تحت رعاية معالي 
الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة ، وزير النفط في مملكة البحرين الذي افتتح فعاليته 
اإلقليمي  المستوى  على  الغاز  صناعة  وخبراء  المسؤولين  كبار  من  عدد  بمشاركة 
والدولي بتنظيم الهيئة الوطنية للنفط والغاز  في مملكة البحرين وبالتعاون مع االتحاد 

العالمي للغاز, 
فيها  رحب  بكلمة  المنتدى  فعاليات  خليفة  آل  خليفة  بن  محمد  الشيخ  معالي  افتتح 
بالمشاركين وتقديم الشكر لحكومة مملكة البحرين على حرصها المستمر على تقديم 
الدعم والمساندة للهيئة الوطنية للنفط والغاز بما تقوم به من جهد الستقطاب الفاعليات 
اإلقليمية والدولية التي تساهم في تعزيز االقتصاد الوطني ودعم التنمية المستدامة التي 

تشهدها مملكة البحرين. 
المنتدى جاءت  هذا  في  المختارة  والعملية  العلمية  األوراق  أن  إلى  معاليه  وأشار 
مؤكداً  الطبيعي  الغاز  شبكات  ربط  مجال  في  اإلقليمي  التعاون  على  الضوء  لتسلط 
معاليه على حرص قطاع النفط والغاز في مملكة البحرين على إعداد الكفاءة الوطنية 
من  خبراته  وتصدير  والدولية  المحلية  المشاركات  تعدد  خالل  من  مهاراتها  وصقل 
للنفط والغاز تعمل على زيادة مصادر  الوطنية  الهيئة  إلى أن  خاللها. وأشار معاليه 
الغاز للبحرين، حيث أن المصدر الرئيسي للغاز هو حقل البحرين الذي يوفر %100 
من احتياجات المملكة من الغاز إضافة إلى تطوير الغاز العميق الذي تم اكتشافه منذ 
فترة، ومن المؤمل أن يبدأ برنامج تطويره هذا العام باإلضافة إلى مرفأ الغاز المسال 

الجاري إنشاؤه حاليا ومن المتوقع االنتهاء منه نهاية هذا العام 2018. 
مثل األمانة العامة للمنظمة في فعاليات المنتدى الدكتور/ سمير محمود القرعيش 
مدير إدارة الشؤون الفنية، وقدم ورقة بعنوان » خط الغاز العربي« تناولت أهمية خط 
متميزاً  الحالي، حيث يعد نموذجاً  إنشاؤه، وموقفه  العربي، ومساره، ومراحل  الغاز 
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بين  استراتيجي  اقتصادي  شريان  وهو  االستراتيجية،  العربي  التعاون  لمشروعات 
مصر واألردن وسوريا ولبنان، والعراق مستقبال، وبين قارات افريقيا وآسيا وأوروبا 

في مراحل الحقة. 

االقتصادية  المتحدة-اللجنة  باألمم  الغاز  لمجموعة خبراء  الخامسة  الدورة   5-3
ألوروبا

تلبية للدعوة المقدمة من األمم المتحدة )إدارة الطاقة المستدامة -اللجنة االقتصادية 
ألوروبا( إلى سعادة األمين العام لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(، 
شاركت المنظمة في فعاليات الدورة الخامسة لمجموعة خبراء الغاز التي عقدت بمقر 

األمم المتحدة في مدينة جنيف، سويسرا في الفترة 21-23 آذار/مارس 2018.
األوروبية  االقتصادية  اللجنة  في  األعضاء  الدول  ممثلو  االجتماع  في  شارك 
وممثلون عن المفوضية األوروبية وعدد من المؤسسات والمنظمات الدولية من بينها 
وكالة الطاقة الدولية )IEA(، واالتحاد الدولي للغاز )IGU(، ومنتدى الدول المصدرة 
للغاز)GECF(، واتحاد منتجي النفط والغاز )IOGP(، ومجموعة مستوردي الغاز 
 NGVA( األوروبية  الطبيعي  الغاز  مركبات  وهيئة   )GIIGNL( المسال  الطبيعي 
Europe(، ومؤسسة البنية التحتية في أوروبا )Gie(، كما شارك أيضا بعض ممثلي 

شركات النفط العالمية، وخبراء، وأكاديميين.
الجلسة  الرئيسية في  الكلمة  النقي،  العام األستاذ/ عباس علي  ألقى سعادة األمين 
االفتتاحية لالجتماع التي شارك فيها كل من السيد/سكوت فوستر مدير إدارة الطاقة 
خبراء  مجموعة  رئيس  الفلور،  دي  والسيد/فرانسيسكو  المتحدة،  باألمم  المستدامة 
الغاز باألمم المتحدة. وقد عبًر سعادته في الكلمة عن شكره وتقديره للدعوة المقدمة من 
األمم المتحدة للمشاركة في هذا االجتماع المتميز الذي يضم كوكبة من خبراء الغاز 
للتباحث  العالمية  المنصات  أبرز  أحد  ويمثل  القرار،  ومتخذي  السياسات  وصانعي 
الطبيعي  الغاز  من  الكاملة  االستفادة  تحقيق  ومساعي  الراهنة،  القضايا  أبرز  حول 

واستدامته.
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حيث  العربية،  المنطقة  في  الغاز  مؤشرات صناعة  أبرز  سعادته  استعرض  وقد 
أشار إلى الطفرة التي شهدها إنتاج الغاز في الدول األعضاء في أوابك خالل العقود 
الثالثة الماضية، حيث بات يمثل نحو 15% من إنتاج العالم عام 2016. ومن جانب 
االستهالك، أوضح أن الغاز بات يشكل نحو 51% في مزيج الطاقة في الدول العربية، 
ويساهم بنحو ثلثي إنتاج الكهرباء. كما لفت سعادته إلى اختراق الغاز لبعض القطاعات 

األخرى كالقطاع السكني وقطاع النقل.
للطاقة  مصادر  وجود  تأمين  أن  على  العام  األمين  سعادة  أكد  كلمته،  ختام  وفي 
موثوق بها بات أمراً حتمياً بهدف تحقيق مستقبل مستدام للطاقة، مبيناً أن الغاز الطبيعي 
لديه اإلمكانية للمشاركة بدور فعال في مستقبل الطاقة في العالم نظراً لتوافره في العديد 

من المناطق، وتوافقه مع التشريعات والقوانين البيئية.  
وقد تلقي سعادة األمين العام خالل الجلسة االفتتاحية تهنئة من السيد/فوستر، مدير 
إدارة الطاقة المستدامة باألمم المتحدة، بمناسبة اليوبيل الذهبي لمنظمة أوابك، متمنياً 

استمرار وتعزيز أطر التعاون بين األمم المتحدة ومنظمة أوابك. 
المعطي، خبير  المهندس/وائل حامد عبد  للمنظمة،  العامة  األمانة  كما شارك من 
صناعات غازية بإدارة الشؤون الفنية بورقة عن »األهمية المتزايدة للغاز الطبيعي في 
قطاع الطاقة العربي ودوره نحو تحقيق مستقبل للطاقة المستدامة«، وذلك في الجلسة 
الخاصة« باستدامة إنتاج واستهالك وتجارة الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال« 
وميثاق  األمريكية،  الطاقة  األمريكية، وجمعية  الطاقة  وزارة  من  متحدثين  بمشاركة 

الطاقة األوروبي.

العربية  لالستراتيجية  التنفيذية  للخطة  األولية  “الوثيقة  3-6 ورشة عمل حول 
للبحث العلمي والتكنولوجي واالبتكار”.

العربية،  الدول  لجامعة  العام  األمين  أبوالغيط،  أحمد  الدكتور  معالي  لدعوة  تلبية 
شاركت األمانة العامة في فعاليات “ورشة عمل لمناقشة وتطوير الوثيقة األولية للخطة 
التنفيذية لالستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي واالبتكار” التي عقدت في 
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القاهرة، جمهورية مصر العربية، خالل الفترة من 16 – 18 أبريل2018.  علماً بأن 
قبل  من  اعتمادها  تم  قد  واالبتكار  والتكنولوجي  العلمي  للبحث  العربية  االستراتيجة 
القادة العرب بموجب القرار رقم )700( الصادر عن القمة العربية الثامنة والعشرين 

المنعقده في شهر آذار/ مارس 2017 بالمملكة األردنية الهاشمية. 

والمنظمة  العربية،  الدول  لجامعة  العامة  األمانة  العمل كل من  في ورشة  شارك 
والبرلمان  العربية،  العلمي  البحث  مجالس  وإتحاد  والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية 
العربي، وعدد من منظمات العمل العربي المشترك األخرى العاملة تحت مظلة جامعة 

الدول العربية، واالتحادات والروابط والمراكز العربية المتخصصة.
التنفيذية  للخطة  األولية  الوثيقة  إلى دراسة وتطوير  بشكل رئيسي  الورشة  هدفت 
من  العتمادها  تمهيدا  واالبتكار،  والتكنولوجي  العلمي  للبحث  العربية  لالستراتيجية 
جهات االختصاص والمباشرة في تنفيذها ومتابعتها بحسب اآلليات المعتمدة، كما هدفت 
إلى عرض مجموعة من المشروعات التنفيذية التي تحظى بأهمية وأولوية عربية في 

أي مجال من مجاالت البحث والتطوير واالبتكار التي تضمنتها االستراتيجية. 
للبترول  المصدرة  العربية  األقطار  لمنظمة  العام  األمين  سعادة  بين  مشترك  لقاء 

)أوابك( ومعالي الدكتور أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية.
تم على هامش اجتماع ورشة العمل المشار إليها أعاله عقد لقاء مشترك بين سعادة 
الدكتور  ومعالي  )أوابك(  للبترول  المصدرة  العربية  األقطار  لمنظمة  العام  األمين 
أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية تم خالله إطالع معاليه على آخر 
المستجدات المتعلقة بالتحضير واإلعداد لمؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر وأهمية 
مشاركة معاليه في الجلسة االفتتاحية بإلقاء كلمة نيابة عن المؤسسات المنظمة والراعية 

للمؤتمر. 
كما تم خالل اللقاء التداول بشأن تعزيز التعاون القائم بين الجامعة العربية ومنظمة 
الطاقة  المتعلقة بمواضيع  تلك   المشترك وخاصة  المجاالت ذات االهتمام  أوابك في 

وشؤون البيئة وقضايا تغير المناخ. 
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3-7  القمة العالمية الثالثة للغاز الطبيعي المسال  

لمنظمــة  العامــة  األمانــة  المنظمــة شاركــت  الجهــة  المقدمـة من  للدعـوة  تلبية 
األقطــار العربيــة المصــدرة للبتــرول )أوابـك( في القمــة العالمــية الثالثـــة للغــاز 
الطبيعــي المســال )3rd International LNG Summit( التي عقدت في مدينة 
هامبورج بألمانيا يومي 25 و26 نيسان/أبريل 2018. وقد شارك في القمة عدد كبير 
من ممثلي شركات النفط العالمية، باإلضافة إلى ممثلي عدد من المؤسسات والمنظمات 
التحتية األوروبية  البنية  األوروبية والدولية من بينها المفوضية األوروبية، ومنظمة 
GIE، والهيئة الدولية لمنتجي النفط والغاز IOGP، كما شارك أيضا بعض ممثلي 
الشركات الهندسية الكبرى في قطاع النفط والغاز العالمي. وقد جرت فعاليات القمة 
على مدار يومين، شارك فيها أكثر من 50 متحدث. وقد تضمنت القمة المحاور اآلتية: 
أحدث االتجاهات في السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، ودور وتأثير الحكومات 

على استدامة صناعة الغاز الطبيعي المسال. 

وقد شاركت األمانة العامة بورقة بعنوان » اآلفاق المستقبلية للغاز الطبيعي المسال 
في الدول العربية وانعكاساتها على السوق العالمي«، قدمها المهندس/ وائل حامد عبد 
المعطي، خبير صناعات غازية بإدارة الشؤون الفنية بالمنظمة. وتناولت الورقة تطور 
تجارة الغاز الطبيعي المسال في المنطقة العربية حيث باتت تمثل صادرات المنطقة 
حوالي 36% من اإلجمالي العالمي في 2017. وأبرزت الورقة أهم التحديات التي تواجه 
كبار مصدري المنطقة مثل دولة قطر، والجزائر بسبب تخمة المعروض في السوق 
العالمي والتي من المتوقع أن تستمر حتى عام 2023، ليبدأ بعدها الطلب العالمي في 
تخطي اإلمدادات، لذا تخطط دولة قطر لرفع طاقتها اإلنتاجية إلى 100 مليون طن/
السنة بحلول تلك الفترة لتلبية الفجوة المتوقعة في السوق العالمي.  واختتمت الورقة 
باآلفاق المستقبلية للطلب على الغاز الطبيعي المسال في المنطقة العربية، وما يجرى 
تنفيذه من مشاريع إلنشاء موانئ الستقبال الغاز الطبيعي المسال ومنها مشروع عمالق 
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في منطقة الزور بدولة الكويت لتلبية احتياجات المنطقة المستقبلية من الغاز خاصة في 
قطاع الكهرباء. باإلضافة إلى انعكاسات تحقيق اكتشافات كبرى للغاز في المنطقة مثل 
حقل ظهر، الذي قد يساهم في تحويل مصر إلى محور إقليمي لتجارة الغاز الطبيعي.

درع: المنظمة األكثر تميزاً في تأييد مجال الغاز الطبيعي المسال لعام 2018

الطبيعــي  الغــاز  مجــال  تأييد  في  تميزاً  األكــثر  المــنظمة  بدرع  أوابك  فازت 
 The Most Outstanding LNG Advocate of the  )2018 للعام  المســال 
Year(. وذلك بعد عملية    تصويت تمت بين المشاركين في المؤتمر، حيث كانت 
أوابك من بين المرشحين لهذا الدرع ضمن مجموعة متميزة من الهيئات والمؤسسات 
ضمت  وتطوراتها،  الصناعة  عن  فنية  بأوراق  بالقمة  مشاركة  والدولية  األوروبية 
األوروبية  التحتية  البنية  األوروبية(، ومنظمة  )المفوضية  األوروبي  االتحاد  كل من 
GIE، والمركز العالمي للغاز بسويسرا Global Gas Centre.  واستلم الدرع ممثل 
المنظمة والحاضرين والمشاركين في  المؤتمر وقدم الشكر للجهة  العامة في  األمانة 
عملية التصويت وتقدير المنظمة لهذا الدرع، والذي يواكب احتفاالت المنظمة باليوبيل 

الذهبي إلنشائها. 

3-8  المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي »التصنيع والتنمية المستدامة«

بناء على الدعوة الموجهة من معهد التخطيط القومي في جمهورية مصر العربية، 
شاركت األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( في المؤتمر 
مصر  جمهورية   – القاهرة  في  عقد  الذي  القومي  التخطيط  لمعهد  السنوي  الدولي 
العربية، برعاية كريمة من معالي المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء 
بجمهورية مصر العربية تحت شعار »التصنيع والتنمية المستدامة« خالل الفترة من 

5-6 مايو/أيار 2018.  
هدف المؤتمر إلى طرح روئ حول أولويات وسياسات وآليات النهوض بالتصنيع 

المحلي، لدعم التنمية المستدامة واالقتصاد الوطني، في ضوء الخبرات العالمية.
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ودولياً،  محلياً  التصنيع  بقضايا  مهتمون  وأكاديميون  باحثون  المؤتمر  في  شارك 
إضافة إلى ممثلي بعض الهيئات الدولية واإلقليمية ذات الصلة بقضايا التصنيع والتنمية 

المستدامة.
التي  البحثية  الجلسات  بين  توزعت  عمل  جلسات  ثمان  المؤتمر  المؤتمر  تضمن 
تعرض لبحوث متخصصة في المجال الصناعي، وبين الحلقات النقاشية التي تعرض 
لخبرات عالمية وإقليمية ومحلية في مجال التصنيع المستدام في العديد من دول العالم 

المتقدمة والنامية، باإلضافة إلى الخبرات المصرية.
 شاركت األمانة في المؤتمر بورقة عمل بعنوان »دور صناعة تكرير النفط في 
تعزيز التنمية المستدامة في الدول األعضاء في أوابك« ومثل األمانة العامة في المؤتمر 

المهندس عماد مكي، خبير أول تكرير في إدارة الشؤون الفنية بالمنظمة.

3-9 المؤتمر الصناعي العربي الدولي والمعرض المصاحب له تحت شعار
»خطوات نحو التنمية االبتكارية المستدامة«

بناء على الدعوة الموجهة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والمركز 
القومي للبحوث في جمهورية مصر العربية، شاركت األمانة العامة لمنظمة األقطار 
العربية المصدرة للبترول )أوابك( في المؤتمر الصناعي العربي الدولي والمعرض 
المصاحب له، والذي عقد في القاهرة – جمهورية مصر العربية، برعاية كريمة من 

معالي الدكتور خالد عاطف عبد الغفار/ وزير التعليم العالي والبحث والعلمي. 
هدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على واقع القطاع الصناعي العربي واستشراف 
مستقبله وتعزيز دوره في تحقيق األهداف اإلنمائية للتنمية المستدامة في أفق 2030، 
وتشجيع االستثمار والتجارة البينية العربية للمنتجات الصناعية، وتوطين التكنولوجيا 

وربط مخرجات البحث العلمي من اختراعات ومنتجات بالصناعة العربية. 
شارك في المؤتمر )450( مشاركا من 14 دولة عربية من المتخصصين والمهتمين 
بالتنمية االقتصادية والصناعية، ووفود رسمية من الدول العربية من وزارات وهيئات 

مختلفة.   
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كما نظم على هامش المؤتمر معرض للمنتجات الصناعية، وأربع ورشات عمل 
الفنية  الدراسات  لمخرجات  الترويج  الشاملة،  الجودة  إدارة  في مجاالت:  متخصصة 
والبحوث، والبيانات المفتوحة وأهميتها في التنمية الصناعية، وتشجيع االستثمار في 

الصناعات الخضراء.
تضمن المؤتمر واحد وعشرون جلسة عمل نظرية وتطبيقية على مدى ثالثة أيام، 

تم خاللها عرض ومناقشة مائة واثنتي عشر ورقة فنية تناولت مواضيع متنوعة. 
شاركت األمانة العامة في المؤتمر بورقة عمل بعنوان “تطور المواصفات القياسية 
للمنتجات البترولية في الدول األعضاء في أوابك” ومثل األمانة العامة في المؤتمر 

المهندس عماد مكي، خبير أول تكرير في إدارة الشؤون الفنية بالمنظمة.

مستوى  على  واالجتماعي  االقتصادي  للمجلس   )102( العادية  الدورة   10-3
المندوبين الدائمين وكبار المسئولين وعلى المستوى الوزاري

شاركت األمانة العامة في اجتماعات المجلس االقتصادي واالجتماعي في دورته 
العادية الثانية بعد المائة التي عقدت في القاهرة بمقر جامعة الدول العربية خالل الفترة 
من 2 – 5 أيلول/ سبتمبر 2018. وحضر االجتماع وفود من جميع الدول العربية، كما 

حضره ممثلون عن عدد من المنظمات والمؤسسات العربية. 
تضمن جدول أعمال المجلس عشرين بندا، ومن أهم البنود التي تم مناقشتها على 

المستوى االقتصادي، ما يلي: -
النبد المتعلق باالعداد والتحضير للقمة العربية التنموية: االقتصادية واالجتماعية 	 

في دورتها الرابعة )الجمهورية اللبنانية: 2019(.
للدول 	  الرابعة  القمة  عن  الصادر  الرياض  إعالن  تنفيذ  بمتابعة  الخاص  البند 

للقمة  10-2018/11/11( واالعداد  الجنوبية )الرياض:  العربية ودول أمريكا 
في دورتها الخامسة.

البند المخصص للتعاون بين منظومتي جامعة الدول العربية واألمم المتحدة.	 
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الكبرى 	  العربية  الحرة  التجارة  الدورة: منطقة  المكرس كمحور ألعمال  البند 
وتطورات االتحاد الجمركي العربي. 

ميثاق 	  العربية، ومشروع  الدول  في  باالستثمار  المتعلقة  البنود  إلى  باإلضافة 
والموضوعات  والمتوسطة،  الصغيرة  المؤسسات  قطاع  لتطوير  عربي 

االقتصادية الدورية )التقرير االقتصادي العربي الموحد لعام 2018(.

3-11 القمة األوروبية السنوية الثانية عشر للتكرير

بناء على الدعوة الموجهة من مؤسسة بالتس Platts العالمية شارك سعادة األمين 
فعاليات  كلمة ضمن  بتقديم  “أوابك”  للبترول  المصدرة  العربية  األقطار  لمنظمة  العام 
القمة األوروبية السنوية الثانية عشر للتكرير، التي عقدت في بروكسل -بلجيكا، يومي 
14-13 سبتمبر/أيلول 2018، استعرض فيها تطورات صناعة تكرير النفط في الدول 
جديدة  إنشاء مصاف  تضمنت  والتي  عام،  بشكل  العربية  والدول  أوابك  في  األعضاء 
متطورة وتطوير المصافي القائمة، مشيراً إلى أهمية هذه المشاريع في مواجهة التحديات 

التي تعترض صناعة التكرير العربية وتعزيز دورها التنافسي في األسواق العالمية.  
 كما شارك سعادة األمين العام في جلسة حوار ناقشت تطورات السوق العالمية، 
على  األخيرة  التطورات  وانعكاسات  البترولية،  المنتجات  تجارة  حركة  نمط  وتغير 
المنافسة في أسواق الواليات المتحدة والشرق األوسط وروسيا وأفريقيا، وآسيا وأمريكا 
التعاون لدول  الالتينية. وأكد سعادته على أن الدول العربية وخصوصاً دول مجلس 
الخليج العربية تشتثمر أمواالً طائلة في مشاريع تطوير صناعة التكرير مساهمة منها 
العالمية، وهذا يستوجب  إلى األسواق  البترولية  المنتجات  إمداد  في ضمان استمرار 
التعاون من قبل المستهلكين لضمان أمن الطلب على المنتجات لما فيه مصلحة الطرفين.
يذكر أن قمة التكرير األوروبية تنظم سنوياً، ويشارك فيها مختصون من مختلف 
اآلراء  وتبادل  النفط،  تكرير  صناعة  تعترض  التي  التحديات  لمناقشة  العالم  مناطق 
والمقترحات حول الحلول الممكنة لتطوير أداء هذه الصناعة. وقد تناولت القمة في هذا 

العام المواضيع الرئيسية التالية:
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· لمحة عامة عن التطورات األخيرة لصناعة التكرير في دول اإلتحاد األوروبي، في 	
ضوء التغيرات العالمية، بما في ذلك حاالت االندماج، وتغيرات العرض والطلب 

على المنتجات البترولية، وهامش الربحية.
· 	   International Marine Organization- IMOقرار المنظمة البحرية الدولية

 ،2020 0.5% بحلول عام  إلى  السفن  الكبريت في وقود  المتعلق بخفض محتوى 
وانعكاساته على صناعة تكرير النفط في العالم، وحجم االستثمارات الالزمة لتمكين 
مصافي النفط من االلتزام بمتطلبات هذا القرار، وإلى أي مدى سيتم توفير الوقود 

بالمواصفات المطلوبة، وهل ستتوفر الوحدات الكافية ألنظمة معالجة الوقود؟
· تنافسية صناعة التكرير األوروبية في ضوء القرارات والسياسات األخيرة المتعلقة 	

بتغير المناخ.
· خصوصاً 	 البترولية،  المنتجات  استهالك  بتطورات  المتعلقة  والفرص  التحديات 

وقود النفاثات، والغازولين، والديزل.
· دور التطورات األخيرة للرقميات، ونظم الشبكات العنكبوتية، والذكاء االصطناعي 	

في تطوير أداء  الصناعات البترولية.
· األسواق 	 في  المنافسة  وطبيعة  التجارة،  وحركة  العالمية  األسواق  تطورات 

األمريكية، ومنطقة الشرق األوسط، وروسيا، وأفريقيا، وآسيا، وأمريكا الالتينية. 
· تطورات االستثمارات األخيرة في مشاريع صناعة التكرير في العالم، والفرص 	

والتحديات التي تعترضها، وانعكاساتها على إمدادات المنتجات البترولية.
· لمحة عامة عن التطورات األخيرة في صناعة البتروكيماويات، من حيث أهمية 	

والطلب،  العرض  وحجم  والبتروكيماويات،  التكرير  صناعتي  بين  التكامل  دور 
وقضايا التسعير، وتوفر اللقائم.

وفي ختام القمة استعرض المشاركون أهم التوصيات والمقترحات التي يمكن أن 
التي تعترضها،  التحديات  النفط على مواجهة  تساهم في تعزيز قدرة صناعة تكرير 
التعقيد  درجة  تحسين  لمشاريع  الالزمة  االستثمارات  تخصيص  ضرورة  أهمها 
التكنولوجي لمصافي النفط بما يمكنها من تلبية متطلبات التشريعات البيئية ومواجهة 
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المنافسة الشديدة الناتجة عن دخول المصافي الجديدة العمالقة والمتطورة التي أنشئت 
مؤخراً ويجري إنشاؤها حالياً في كل من منطقة الشرق األوسط وآسيا.

 كما رافق سعادة األمين العام في المشاركة في أعمال القمة المهندس عماد مكي، 
خبير أول تكرير في إدارة الشؤون الفنية بالمنظمة.

 3-12 قمة الشرق األوسط للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال

تحت رعاية معالي الدكتور/ محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز في سلطنة 
)أوابك(  للبترول  المصدرة  العربية  األقطار  لمنظمة  العامة  األمانة  شاركت  عمان، 
في قمة الشرق األوسط للغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والتي نظمتها الشركة 
العمانية للغاز الطبيعي المسال بالتعاون مع وزارة النفط والغاز العمانية، التي عقدت 
في مدينة مسقط – سلطنة عمان يومي 29 و30 أكتوبر 2018، بمركز ُعمان للمؤتمرات 
القمة نخبة كبيرة من خبراء وصانعي قرار المختصين في  والمعارض.  شارك في 

صناعة النفط والغاز في سلطنة عمان وعلى مستوى العالم.   
افتتح معالي الدكتور/ الرمحي فعاليات القمة بكلمة أشار فيها إلى وجود احتياطيات 
كبيرة من الغاز الطبيعي في سلطنة عمان، وأنه يجرى التفاوض مع الشركاء األجانب 
في مجال البحث واالستكشاف واإلنتاج لالستفادة من هذه االحتياطيات وتوفير الكميات 
الالزمة من الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات المصانع الجديدة الجاري إنشاؤها في منطقة 
الدقم. وأكد معاليه في كلمته على أهمية هذه القمة التي تأتي في الوقت المناسب في 
ظل ما يشهده الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي والغاز المسال والصناعات المرتبطة 
بهما واألنشطة المتزايدة عالميًا في قطاع الغاز سواء من خالل تسييله واستخدامه في 

الصناعات أو بناء منشآت تخزين. 
المنظمة   « درع  على  القمة  هذه  فعاليات  في  مشاركتها  خالل  المنظمة  حصلت 
الحكومية الدولية المتميزة لهذا العام 2018. وذلك بعد عملية تصويت بين المشاركين 
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من  متميزة  مجموعة  المرشحين ضمن  من  أوابك  منظمة  كانت  حيث  المؤتمر،  في 
الهيئات والمؤسسات الدولية. 

هذا وقد ناقشت القمة العديد من الموضوعات حول اتجاهات سوق الغاز الطبيعي 
والتطورات  للصناعة  مستدام  نمو  وضمان  الحكومة،  منظور  من  المسال  والغاز 
الكفاءة  وتعظيم  الصناعة،  قادة  منظور  من  التكنولوجيا  مخاطر  وإدارة  المستقبلية، 
وتحسين األثر البيئي على جميع المستويات، وإدارة العمليات والتحديات والحلول في 
مصانع الغاز الطبيعي، وتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال في الشرق األوسط 
واتجاهات  المسال  الطبيعي  والغاز  الغاز  إنتاج  عمليات  وتحسين  ومراقبة  والعالم، 

السوق من وجهة نظر المستهلكين والمستخدمين النهائيين. 
إدارة  مدير  القرعيش،  محمود  سمير  الدكتور  القمة  هذه  في  العامة  األمانة  مثل 
استدامة  بعنوان:  األول  اليوم  في  الثانية  النقاشية  الحلقة  ترأس  حيث  الفنية  الشؤون 
وتطوير صناعة النفط والغاز والتي تناولت كيفية إزالة الكربون وإضفاء الطابع الرقمي 
والتحديات  المستقبلية  والتطورات  المستدامة  الصناعة  نمو  وضمان  الصناعة،  على 
الحلقة  المسال. كما شارك في  الطبيعي  للغاز  العالمية  السوق  الرئيسية في  والفرص 
النقاشية الثالثة بعنوان: استغالل إمكانات وموارد الغاز الطبيعي حيث تناول اكتشافات 
الغاز في الدول األعضاء في المنظمة وباقي الدول العربية في منطقة الشرق األوسط 
تطوير  مشاريع  إلى  إضافة  والتطوير،  االستكشاف  أنشطة  وتمويل  أفريقيا،  وشمال 
الغاز في منطقة الشرق األوسط: التحديات، الفرص والخطط المستقبلية، ودور الدول 

العربية في تأمين الطلب اإلقليمي والعالمي على الطاقة. 

3-13 الدورة السادسة لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، 

االقتصادي-إدارة  القطاع   ( العربية  الدول  لجامعة  العامة  األمانة  لدعوة من  تلبية 
الطاقة-أمانة المجلس الوزاري للكهرباء(، شاركت األمانة العامة في الدورة السادسة 
لمؤتمر التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة، التي عقدت في مدينة القاهرة خالل 
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الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر/ تشرين ثاني 2018، تحت شعار “طريق واحد حزام واحد: 
فرص استثمارية واعدة”.

للدول  الرسمية  الوفود  يمثلون  مشاركا  حوالي250  المؤتمر  فعاليات  في  شارك 
والمراكز  واإلقليمية  الدولية  والمنظمات  الصلة  ذات  الحكومية  والمؤسسات  العربية 
المعنية والمعاهد األكاديمية ومعاهد البحوث والشركات العاملة في مجال الطاقة من 
الجانبين وعلى رأسها األمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومنظمة األقطار العربية 
المصدرة للبترول )أوابك(، والهيئة العربية للطاقة الذرية، باإلضافة إلي مجموعة من 

المستثمرين العرب والصينيين. 
 وقد تمثلت مشاركة األمانة العامة في الجلسة الفنية  الرابعة المخصصة للتعاون في 
مجال النفط والغاز الطبيعي من خالل تقديم ورقة عمل رئيسية بعنوان “واقع وآفاق 
التعاون العربي الصيني في مجال النفط والغاز الطبيعي” والتي تناولت ثالثة محاور 
رئيسية، تطرق أولها للموقع الحالي للدول العربية في أسواق النفط والغاز الطبيعي 
العالمية وآفاقه المستقبلية، واستعرض ثانيها المكانة الحالية والمستقبلية لقطاع النفط 
العربي  التعاون  تعزيز  إمكانية  لبيان  آخرها  الصين، وخصص  في  الطبيعي  والغاز 
الصيني في مجال الطاقة من منطلق أمن اإلمدادات للصين وأمن الطلب بالنسبة للدول 
العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز. وقد خلصت الورقة إلى أن الصين في ظل ما 
تشهده من عجز في النفط والغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها المحلية من الطاقة المتزايدة 
في المستقبل، وفي ظل ما تمتلكه الدول العربية من فائض للتصدير من المصدرين، 
فالحاجة تدعو إلى العمل سوياً على تعزيز التعاون القائم بين الطرفين من منظور أمن 
والمصدرة  المنتجة  العربية  للدول  الطلب  وأمن  للصين  االمدادات  أمن  بشقيه  الطاقة 

للنفط والغاز.
وفي ختام أعمال الدورة السادسة للمؤتمر، اتفق الجانبان على عقد المؤتمر القادم 
بمشيئة  هللا في عام 2020 في جمهورية الصين الشعبية، على أن يتم تحديد المكان 

والتاريخ الحقا.
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3-14 ورشة العمل اإلقليمية حول  استخالص وقود ومنتجات حيوية من الطحالب 
ذات جدوى اقتصادية   

بناًء على دعوة من معهد الكويت لألبحاث العلمية شاركت األمانة العامة للمنظمة في 
فعاليات ورشة العمل اإلقليمية حول »استخالص وقود ومنتجات حيوية من الطحالب 
12و13  يومي  الكويتية  البترول  مؤسسة  بمقر  عقدت  والتي  اقتصادية«  جدوى  ذات 
نوفمبر 2018، وذلك في ضوء »استراتيجية ورؤية دولة الكويت لعام 2035 “ لتعزيز 
مزيج الطاقة، للحفاظ واالستخدام المستدام لموارد دولة الكويت البيولوجية وغيرها من 
الموارد الطبيعية. شارك في فعاليات ورشة العمل عدد كبير من المتخصصين الدوليين 

والمحليين في هذا المجال. 
تناولت األوراق المقدمة خالل ورشة العمل فرص إنتاج وقود حيوي من الطحالب، 
ومنتجات ذات قيمة اقتصادية مضافة مثل البالستيك الحيوي، والبوليمرات الحيوية، 
الدوائية  المنتجات  الغذائية، وغيرها من  والمكمالت  والسمكية،  الحيوانية  واألعالف 
والصيدالنية المستخلصة من الطحالب، خاصة وأن بيئة دولة الكويت البحرية تتميز 
مناسباً  الطحالب مصدرا  هذه  أنواع  بعض  وتعد  الطحالب،  من  عديدة  أنواع  بوجود 

إلنتاج أنواع مختلفة من الوقود الحيوي، والمنتجات ذات الجدوى االقتصادية.  
مثل األمانة العامة في ورشة العمل الدكتور / ياسر محمد بغدادي، خبير صناعات 

نفطية من إدارة الشؤون الفنية. 
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رابعا: البيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة، دور منظمة االوابك

تحرص األمانة العامة لمنظمة االوابك على متابعة التطورات الدولية الجارية على 
وبروتوكول   UNFCCC المناخ  تغير  بشأن  االطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية  صعيد 
كيوتو، وذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس وزراء منظمة االوابك الموقر بهذا الشأن، وذلك 
مع  المستمر  وبالتنسيق  القضايا  تلك  حيال  األعضاء  الدول  مواقف  توضيح  بهدف 
المجموعة التفاوضية العربية ومنظمة البلدان المصدرة للنفط )أوبك (، حيث يتم عقد 
اجتماعات تنسيقية مع تلك الجهات لمناقشة مسودة القرارات التي يتم التفاوض بشأنها 
والحرص على صدور قرارات من مؤتمرات األطراف تؤثر سلبا على اقتصاديات 

الدول األعضاء
 وفيما يلي استعراض متوجز لألمور المتعلقة بهذا الموضوع خالل عام 2018 .

4-1  : االجتماع التاسع للمجموع العربية التفاوضية األمانة العامة لجامعة الدول 
العربية القاهرة – خالل الفترة من 4 – 5 فبراير 2018.

للموقف  الرئيسية  النقاط  على  المناخ  لتغير  العربية  التفاوضية  المجموعة  اتفقت 
العربي خالل مفاوضات عام 2018، والتي تحدد نظرة استراتيجية لتنفيذ اتفاق باريس 
الية عمل  تكون  وان  العربية  بالمصالح  يخل  بما ال  تاالنوا  لحوار  التفصيلية  والنقاط 
المجموعة العربية عند مناقشة أي نص تفاوضي ال يخرج على ما اتفق عليه في هذا 

االجتماع. 
المناخي  التغير  سياسات  تبعات  حول  بورقة  لالوابك  العامة  األمانة  تقدمت  كما   

واتفاقية باريس على القطاع النفطي العربي. 

4-2 : ورشة العمل اإلقليمية التدريبية العاشرة لتنمية قدرات المفاوضين العرب 
حول قضايا تغير المناخ مقر األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 

)اوابك( دولة الكويت خالل الفترة من 3 – 5 ابريل 2018.

من  المتخصصة  والعربية  الدولية  المنظمات  من  مجموعة  وبمشاركة  بالتعاون 
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بينها جامعة الدول العربية، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا 
)االسكوا( ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

والهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت. 
واتفاقية  المناخي  التغيير  سياسات  تبعات   “ حول  عمل  بورقة  المنظمة  شاركت 

باريس على القطاع النفطي العربي “. 
كما عقد على هامش اعمال الورشة اإلقليمية االجتماع التنسيق العشرين للمجموعة 
استعدادا  وذلك  المناخ،  لتغير  االطارية  المتحدة  األمم  التفاقية  التفاوضية  العربية 
لالجتماع التحضيري الذي سيعقد في مدينة بون األلمانية في نهاية شهر ابريل الجاري 
المناخ  المتحدة االطارية بشأن تمغير  اتفاقية األمم  2018، استعدادا لمؤتمر أطراف 

)COP24( الذي سيعقد في بولندا، ديسمبر 2018. 

والهيئة   SBI للتنفيذ الفرعية  الهيئة  من  لكل  واألربعين  الثامنة  الدورة   :  3-4
الدورة  من  الخامس  والجزء   SBSTA والتكنولوجية  العلمية  للمشورة  الفرعية 
األولى للفريق العامل المخصص المعنى باتفاق باريس – بون – المانيا خالل الفترة 

من 30 ابريل الى 10 مايو 2018.

وقد ركز االجتماع على دفع مسار العمل في برنامج عمل اتفاق باريس وتيسير 
تنفيذه وان هذا البرنامج يجب ان ينتهي في  ديسمبر 2018، وحول برنامج عمل اتفاق 
في  ورد  ما  تعكس  مقررات  واتخاذ  االستنتاجات  من  العديد  الى  التوصل  تم  باريس 
العلمية  للمشورة  الفرعية  للهيئة  المشاركان  الرئيسان  أهمها سيقوم  المفاوضات ومن 
في  للنظر  مذكرة  بإعداد  باريس  اتفاق  وفريق  للتنفيذ  الفرعية  والهيئة  والتكنولوجية 
جميع البنود واقتراح سبل التقدم، كما سيتم عقد دورة مفاوضات إضافية خالل الفترة 
الثامنة  الدورة  من  الثاني  للجزء  تايلند   – بانكوك  في   2018 سبتمبر   8 الى   3 من 
واألربعين للهيئتين الفرعيتين والجزء السادس من الدورة األولى لفريق اتفاق باريس. 
حيث يرى المفاوضون ان الدول األطراف يجب ان تعتمد مسودة نص تفاوضي خالل 
جولة بانكوك وذلك تمهيدا لمخرجات كاتوفيتشي في بولندا نهاية العام الجاري 2018.



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

310

المناخ في  البيئة وتغير  لخبراء  الخامس والعشرون  التنسيقي  االجتماع   :  4-4
الدول األعضاء مقر المنظمة دولة الكويت يومي 29 – 30 أكتوبر 2018.

األمم  اتفاقية  في  التطورات  تناولت  عمل  أوراق  للمنظمة  العامة  األمانة  قدمت 
المتحدة االطارية لتغير المناخ، وانعكاساتها على القطاع النفطي في الدول العربية . 

الذي  العربي  التفاوضي  الموقف  المشاركون في االجتماع على عناصر  اكد  وقد 
تمت المصادقة عليه خالل الدورة 30 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون 
في  المشاركون  احيط  كما   .2018 أكتوبر   5 بتاريخ  انعقد  الذي  اجتماعها  في  البيئة 
حول   COP-24 في  لالوابك  العامة  األمانة  ستعقدها  التي  بالفعالية  علما  االجتماع 

تكنولوجيا النفط والغاز والتغيرات المناخية. 

4-5 : اعمال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة 
االطارية بشأن تغير المناخ COP-24 والدورة التاسعة واألربعين لكل من الهيئة 
الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية وبرنامج عمل اتفاق 

باريس في مدينة كاتوفيتشي – جمهورية بولندا من 2-15 ديسمبر 2018.

وبحضور أكثر من 20,000 مشارك من بينهم حوالي 14,000 مسؤول حكومي 
وأكثر من 7000 ممثل من هيئات ووكاالت األمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية 

ومنظمات المجتمع المدني و1500 اعالمي. 
عقدت األمانة العامة فعالية هامة مشتركة على هامش المؤتمر وبالتعاون مع وزارة 
الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية فعالية مشتركة على 
هامش مؤتمر األطراف يوم 10 ديسمبر 2018، بعنوان »استخدام التقنيات الحديثة 
لتخفيض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون » شارك فيها أربعة متحدثين من شركات 

نفطية في الدول األعضاء 
)المملكة العربية السعودية – مملكة البحرين – دولة الكويت( وبمشاركة وحضور 

مجموعة من الخبراء والمتخصصين ومفاوضي الدول األطراف. 
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وفيما يلي اهم ما جاء بالفعالية: 
من شركة أرامكو السعودية، قدم السيد / عادل الغامدي ورقة حول » برنامج 	 

تخفيض معدل استهالك الوقود مركزا على مسالة احراق الغاز “. 
كما قدمت أيضا الدكتورة / ياسمين الدوسري، من شركة أرامكو ورقة حول 	 

اليات  خالل  من  المستخرج  الكربون  أكسيد  ثاني  غاز  من  األرباح  »تحقيق 
 .”)CCUS( احتجاز الكربون واستخدامه وعزله

ومن دولة الكويت قدم السيد/ بدر النجار من شركة ناقالت النفط الكويتية ورقة 	 
النقل البحري ومبادرات تحسين  البيئية التي تواجه صناعة  بشأن »التحديات 

كفاءة الطاقة ». 
للنفط والغاز 	  الوطنية  الهيئة  السيد/ حسين مكي من  قدم  البحرين  ومن مملكة 

ورقة بعوان » جهود قطاع البترول لمواجهة مشكلة تغير المناخ«. 
كما ناقش المشاركون خالل الفعالية دور النفط والغاز في مزيج الطاقة العالمي 	 

 .)CCUS( ومستويات التقدم التقني
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خامساً: النشاط اإلعالمي

2018 في ممارسة نشاطها اإلعالمي على  العامة خالل عام  استمرت األمانة 
العربي والدولي وذلك عن طريق إدارة اإلعالم والمكتبة، المختصة  الصعيدين 
المطبوعات  للمنظمة، وتشرف اإلدارة على جميع  المهام واألنشطة اإلعالمية  بتنفيذ 
واإلصدارات الدورية التي تعدها األمانة العامة بالتعاون مع بقية اإلدارات المعنية في 
األمانة العامة. وتقوم إدارة اإلعالم والمكتبة بمتابعة تطورات الصناعة البترولية العربية 
والدولية وشؤون الطاقة واقتصادياتها، ورصد جميع ما ينشر عن هذه التطورات في 
وسائل االعالم المقروءة والمرئية، كما تقوم بأعمال التوثيق والبيبليوغرافيا، واإلحاطة 
الجارية، وتزويد الباحثين من داخل األمانة العامة وخارجها بما يرغبون فيه من كتب 

ومراجع ودوريات.

5-1 : التحرير والطباعة والنشر والتوزيع

استمر إصدار كافة مطبوعات المنظمة من الكتب والدوريات، واقتضى ذلك متابعة كل 
ما يتعلق بأعمال التحرير، والتدقيق، والترجمة، والتصميم واإلخراج والطباعة، والنشر، 

والتوزيع. 

5-2 : النشاط الصحفي واإلعالمي

البيـانـات الصحفيـة غطــت نشـاطـات  العـامـة عـدد مـن  صـدر عـن األمـانـة 
المكتــب  المنظمـة واجتمـاعــات  المختلفـة، كـاجتمـاعـات مجـلـس وزراء  المنظمــة 
التنفيـذي، æاحتفال اليوبيل الذهبي . ومـن جهـة أخـرى تناولـت بعـض الصحـف المحليـة 
تقـوم  الدول األعضـاء، ومـا  بيـن  التنسيـق  فـي  المنظمــة، ودورهـا  أنشطـة  والعربيـة 
بـه فـي مجـال دعـم العمـل العربـي المشتـرك.  كما واصلت األمانـة العامـة متابعـة مـا 
تنشـره الصحـف المحليـة والعـربيـة وبعـض الصحـف األجنبيـة ووكاالت االنباء العالمية 
والمنظمات اإلقليمية والدولية حـول شــؤون الطـاقـة، وتجميـع وأرشفــة أهــم األخـبـار 
الموضوعـات  إلـى بعـض  النـفطيـة االقتـصاديــة والبيئيــة، باإلضافة  والمـوضوعـات 

األخـرى التـي تخـص الدول األعضـاء بصفـة عـامـة.  
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5-3 : الموقع االلكتروني 

استمر الموقع االلكتروني في نشاطه المعتاد بعرض أخبار وأنشطة المنظمة وأخبار 
للدراسات  تقديم عرض موجز  إلى  الدول األعضاء، باإلضافة  النفطية في  الصناعة 
الحديثة الصادرة عن األمانة العامة للمنظمة والبيانات اإلحصائية الحديثة والتطورات في 
السوق البترولية العربية والدولية، وقد تم ادخال بعض التعديالت االخراجية على الموقع 

وذلك لمواكبة التطورات الحديثة في مجال المواقع االلكترونية.

5-4 : وسائل التواصل اإلجتماعي

فقد  الجمهور  التواصل مع أكبر قطاع ممكن من  العامة على  حرصا من األمانة 
التواصل االجتماعي )تويتر –  تقديم خدماتها اإلخبارية عن طريق واسل  استمرت في 
فيسبوك(، وتحظى حسابات المنظمة بتفاعل جيد من قبل المتابعين من المهتمين بمتابعة 

أخبار المنظمة والمتابعين للتطورات في صناعة النفط والغاز.

5-5 : المعلومات والتوثيق

تعمل المكتبة على استكمال إدخال بيانات فهرسة أوعية المعلومات القديمة المسجلة 
قاعدة  على  واألجنبية  العربية  بالمطبوعات  الخاصة  للفهرسة  الورقية  البطاقات  على 
مصادر  بيانات  إدخال  إلى  باإلضافة  هذا  أوراكل،  نظام  على  الببليوغرافية  البيانات 
المعلومات  المكتبة خدمات  توفر  كما  الفهرسة،  برنامج  إلى  مباشرة  الحديثة  المعلومات 

ممثلة في استرجاع المعلومات والرد على االستفسارات والخدمة المرجعية للباحثين.

 - من  أعداد  أربعة  إصدار  تم  فقد  التوثيق،  مجال  في  خدماتها  تقديم  المكتبة  تابعت 
الببليوغرافيا الفصلية التي يتم نشرها في مجلة النفط والتعاون العربي األعداد) 164 – 
167(، باإلضافة إلى إعداد كشاف للكتب وبعض ومقاالت الدوريات العربية واإلنجليزية 

التي وصلت المكتبة حديثا.

الفهرسة والتصنيف
تقوم المكتبة بمراجعة وتدقيق بيانات بطاقات فهرسة وتصنيف الكتب القديمة الموجودة، 

ثم يتم إدخالها على النظام اآللي »أوراكل” لتضاف إلى قاعدة البيانات الببليوغرافية.
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ولقد ارتفع عدد مصادر المعلومات في المكتبة من 30802 كتاب إلى حوالي 31000 
كتاب ومن 5675 إلى 5750 وثيقة.

التزويد
تقوم أسس التزويد في المكتبة على اآلتي :-

التزويد بالمصادر الجديدة بناء على ما يتم اقتراحه من قبل مكتب سعادة األمين 	 
العام ومن اإلدارات المتخصصة.

متابعة اشتراكات الدوريات والمراجع العربية واألجنبية، وعمل التجديد الالزم 	 
في وقته.

إنزال اإلصدارات اإللكترونية من مواقعها أو عبر البريد اإللكتروني وحفظها في 	 
الحافظات المخصصة لها في المكتبة اإللكترونية لألمانة العامة.

متابعة اإلجراءات المالية لشراء المطبوعات الجديد وتجديد االشتراكات.	 

الخدمات العامة
تقديم خدمة اإلعارة لمنتسبي المنظمة، وقد تم وضع نظام اإلعارة على المكتبة 	 

اإللكترونية ليسير األمر على المستعيرين.

تصوير بعض األجزاء من مصادر المعلومات بشكل محدود لزوار المكتبة.	 

المكتبة اإللكترونية
تعمل المكتبة بشكل مستمر على تنمية مجموعاتها من مصادر المعلومات اإللكترونية، 
وذلك في مجال الطاقة والبترول والبتروكيماويات والبيئة والموضوعات األخرى ذات 

الصلة، لتتكامل المكتبة اإللكترونية مع المكتبة الورقية في محتوياتها.
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سادساً: بنك المعلومات 

6-1 : التقارير  

قام بنك المعلومات بالتعاون مع اإلدارات المختصة في األمانة العامة بإعداد التقرير 
اإلحصائي السنوي لعام 2018، الذي يغطي الفترة من 2013 –2017.

لعام  الدولية  المجموعات  الطاقة حسب  بيانات  المعلومات بإعداد مطبوع  قام بنك 
2018، الذي يغطي الفترة من  1975 - 2017 اعتماداً على قاعدة بيانات شركة البترول 
البريطانية، ويتم تحديث هذا المطبوع سنويا، وقد تم وضعه على قرص مدمج، كما تم 
توزيعه على الدول األعضاء في المنظمة فقط، وذلك حسب االتفاق مع شركة البترول 

البريطانية. 

6-2 : تعزيز التعاون بين المنظمة والدول األعضاء

تنفيذا لخطة عمل األمانة العامة لعام 2018، ومن أجل تفعيل خدمات بنك المعلومات 
ونجاح تطبيق مشروعها اإلحصائي داخلياً وخارجيا على مستوى الدول األعضاء، قامت 
األمانة العامة بعقد االجتماع التنسيقي السابع لضباط اتصال الدول األعضاء في مجال بنك 
المعلومات لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول، وذلك خالل الفترة من 16 – 17 

أيلول/ سبتمبر 2018، بمقرها في دولة الكويت.  

شارك في االجتماع سبعة ضباط اتصال يمثلون أربع دول أعضاء في المنظمة فقط 
وهي مملكة البحرين، الجمهورية الجزائرية، دولة الكويت، وجمهورية مصر العربية.

التوصيات الصادرة عن  تنفيذ  إلى متابعة ومراجعة  هدف االجتماع بشكل أساسي 
للبيانات اإلحصائية من  السلس  التدفق  آلية متابعة  السابقة، وتقييم  التنسيقية  االجتماعات 
الدول األعضاء، والبحث عن الطرق الكفيلة باستمرار نجاح عملية التواصل مع ضباط 
الحلول  إيجاد  التدارس والتشاور بشأن  إلى  الدول االعضاء. كما هدف أيضًا  اتصال 
المناسبة للثغرات الفنية والنواقص اإلحصائية التي ظهرت خالل تنفيذ المراحل السابقة 
المستقبلية حول تطوير  المالحظات والتصورات  إلى  النظام. وكذلك االستماع  لتطبيق 
تطبيق النظام سعيا لتوفير متطلبات واحتياجات الدول األعضاء من البيانات االحصائية 

المتعلقة بالنفط والطاقة.
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6-3: تعزيز التعاون بين المنظمة والمنظمات الدولية

االتفاق بين منتدى الطاقة الدولي)IEF( ومنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 
.»JODI« أوابك( بشأن حصول األخيرة على عضوية منتسب لمبادرة(

الذي  العامة، منذ فترة طويلة، والدعم  بذلتها األمانة  التي  الحثيثة  المساعي  بفضل 
 )JODI-OIL( إلى مبادرة قدمته دولنا األعضاء في سبيل إنضمام منظمة أوابك 
المنظمة،  بالنجاح حيث أصبحت  الجهود مؤخراً  و)JODI-GAS(، فقد تكللت تلك 
الشركاء  إلى جانب  للمبادرة   ،»JODI Associate« وكخطوة أولى، عضو منتسب
 ،)APEC( السبعة الرئيسيين وهم: منظمة التعاون االقتصادي آلسيا – المحيط الهادي
الطاقة  الدولية )IEA(، ومنظمة  الطاقة  واليوروستات )EUROSTAT(، ووكالة 
األمريكية الالتينية )OLADE(، ومنظمة الدول المصدرة للبترول )OPEC(، والشعبة 

.)GECF( ومنتدى الدول المصدرة للغاز ،)UNSD( اإلحصائية لألمم المتحدة

الذي أصبحت  الدولي، على أن االتفاق األخير  الطاقة  لمنتدى  العام  أكد األمين  وقد 
للمبادرة »JODI Associate«، يعزز من دور  أوابك عضو منتسب  بموجبه منظمة 
الدولي  الطاقة  التي ينظمها منتدى  المستقبلية  الفعاليات  المشاركة في  أوابك في  منظمة 

)IEF( في مجال تعزيز شفافية بيانات الطاقة العالمية.

المنتدى الدولي التاسع حول الطاقة ألجل التنمية المستدامة و ندوة مبادرة بيانات 
المنظمات المشتركة JODI«، كييف – جمهورية أوكرانيا الشعبية، 12 - 15 نوفمبر 

.2018

تلبية للدعوة المقدمة من منتدى الطاقة الدولي )IEF( وفي إطار الجهود التي تبذلها 
األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )اوابك( بشأن االنضمام كشريك 
المشتركة  المنظمات  بيانات  القائمين على مبادرة  الثمانية  الشركاء  الى جانب  رئيسي 
JODI Asso- وبعد حصولها بشكل رسمي على العضوية كمنتسب  للمبادرة )JODI(
ciate ، شاركت األمانة العامة في اجتماعات المنتدى الدولي التاسع حول الطاقة ألجل 
التنمية المستدامة، وندوة مبادرة البيانات المشتركة التي عقدت على هامش المنتدى في 
مدينة كييف – جمهورية أوكرانيا الشعبية في الفترة من 12 إلى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 

.2018
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المشتركة  المنظمات  بيانات  العامة في فعاليات ندوة مبادرة  تمثلت مشاركة األمانة 
)JODI(، بتقديم كلمة في الجلسة االفتتاحية للندوة والمشاركة في المعرض االحصائي 
المقام على هامش المنتدى. قامت األمانة العامة لمنظمة االقطار العربية المصدرة للبترول 
)أوابك( من خالل المعرض بتوزيع العديد من النشرات والتقارير االحصائية الصادرة 
عن األمانة العامة، كما قامت باستعراض الموقع االلكتروني وقاعدة بيانات االمانة العامة 

وكيفية العمل عليها من خالل الموقع االلكتروني.

 )JODI( المشتركة  المنظمات  بيانات  لمبادرة  عشر  السابعة  التدريبية  العمل  ورشة 
اللبنانية،  الجمهورية   – بيروت   ،)MENA( أفريقيا وشمال  األوسط  الشرق  لمنطقة 

11 – 14 كانون األول/ ديسمبر 2018.

تلبية للدعوة المقدمة من منتدى الطاقة الدولي )IEF( وفي إطار الجهود التي تبذلها 
األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )اوابك( بشأن ممارسة دورها 
 ،)JODI( الى مبادرة بيانات المنظمات المشتركة )Associate كشريك رئيسي )منتسب
التدريبية السابعة عشر » والمخصصة لدول  العمل  العامة في »ورشة  شاركت األمانة 
التي عقدت في مدينة بيروت –   ،)MENA( أفريقيا الشرق األوسط وشمال  منطقة 

الجمهورية اللبنانية في الفترة من 11 إلى 14 كانون األول/ ديسمبر 2018.

بيانات  لمبادرة  الدولي بصفته منسق عام  الطاقة  الورشة منتدى   شارك في تنظيم 
المنظمات المشتركة )JODI(، والحكومة اللبنانية ممثلةً بوزارة الطاقة والمياه، واألمم 
 .)UNESCWA( المتحدة ممثلًة باللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا – االسكوا

تمثلت مشاركة  األمانة العامة من خالل تقديم ورقة عمل بعنوان » تجربة منظمة 
المباشرة« تم من خاللها  البيانات  النفط والطاقة وقاعدة  أوابك في اعداد احصاءات 
الدولي  المستوى  النفط والطاقة على  بيانات صناعة  استعراض أهمية وأهداف جمع 
والعالمي ، ونشأة وتطور بنك معلومات األمانة العامة، والمصادر المستخدمة، ومعوقات 
العمل االحصائي والحلول المقدمة من قبل االمانة العامة ودولها االعضاء ، كما تضمنت 
الورقة استعراض جداول استمارة جمع بيانات الطاقة المعدة من قبل األمانة العامة وتقديم 
عرض فني مباشر لمحتويات قاعدة بيانات بنك معلومات األمانة العامة من على الموقع 

االلكتروني. 
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7-1 : تطور الهيكل اإلداري

بنهاية عام 2018 بلغ عدد العاملين في األمانة العامة )35( موظفا، منهم )19( في 
الكادر المهني و)16( في الكادر العام.  

7-2 :  تطور االنفاق الفعلي

بـلـغ اإلنـفـــاق فــي عــام 2018 مبلـغـا وقــدره 1,583,532 دينـارا كويتيـا. 

سابعاً:  النشاط اإلداري والمالي
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الفصل الثالث
الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة

 2017 كبيرة خالل عام  تحديات  المنظمة  المنبثقة عن  العربية  الشركات  واجهت 
للتطورات الحالية في السوق النفطية  والنصف األول من عام 2018، وذلك انعكاساً 
وانعكاساتها على المشروعات البترولية في الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط، 
كما تواجه الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة منافسة مع شركات الطاقة الدولية 
ذات النشاط المشابه من جهة التي تعمل في نفس مناطق العمل، إلى جانب صعوبة 
دخول الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة بعض األسواق العربية بسلل اإلجراءات 

اإلدارية والتنظيمية.

 وعلى الرغم من تلك التحديات فإن الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة تواصل 
الذاتية ومستندة على رصيد  جهودها الحثيثة لزيادة نشاطها باالعتماد على امكانيتها 
في  األعضاء  الدول  من  وبدعم  والغاز،  النفط  صناعة  قطاع  في  الطويلة  خبراتها 
عن  المنبثقة  العربية  الشركات  بعض  تحقيق  عن  الجهود  تلك  أثمرت  وقد  المنظمة، 

المنظمة نتائج مالية جيدة. 

كاملة،  ومالية  إدارية  باستقاللية  المنظمة  عن  المنبثقة  العربية  الشركات  وتتمتع 
المنظمة  في  األعضاء  الدول  من  مالكها  من  المكونة  العمومية  جمعياتها  وتختص 
قرارات  من  مناسباً  تراه  ما  واتخاذ  االستراتيجية  خططها  برسم  إداراتها  ومجالس 

لتسييرها ووضع الخطط االستراتيجية لتطوير أعمالها.

من جانبها تقوم األمانة العامة للمنظمة، بدور تنسيقي بين الشركات العربية المنبثقة 
عن المنظمة، حيث تنظم اجتماع سنوي بين مسؤولي الشركات يتم من خالله بحث 
سبل تعزيز التعاون، واستعراض التحديات المشتركة في ظل التطورات التي تشهدها 

صناعة النفط والغاز على الصعيدين العربي والدولي.
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مزيدا  القادمة  المرحلة  تشهد  بأن  المنظمة  المنبثقة عن  العربية  الشركات  وتتطلع 
من الدعم والمساندة من الدول األعضاء بالمنظمة، وأن تتاح لها المزيد من الفرص 

االستثمارية في السوق العربية على أسس تنافسية ما لم يكن على أساس األفضلية. 

وفي ما يلي عرض موجز ألعمال الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة

)AMPTC( أ - الشركة العربية البحرية لنقل البترول

ويبلغ   ،1972 أيار/مايو   6 بتاريخ  البترول  لنقل  البحرية  العربية  الشركة  تأسست 
رأس المال المصرح به 500 مليون دوالر أمريكي، ورأس المال المدفوع 500 مليون 
دوالر أمريكي، وُحدد مقر الشركة في دولة الكويت، وتساهم في هذه الشركة جميع 

الدول األعضاء بالمنظمة باستثناء الجمهورية العربية السورية. 

موجز النشاط التجاري للشركة عن عام 2017 والنصف األول من عام 2018

للناقلة  ألف طن   157 ناقالت منتجات نظيفة حمولة   6 بناء  الشركة على  تعاقدت 
الواحدة، تسلمت الشركة اثنتين منهما )ستار انرجي، سي شل( خالل الربع األخير من 
عام 2016 وتم استالم اثنتين أخريتين )سي ايكون، وسي بيوتي( خالل الربع األخير 
من 2017 والناقلتين الخامسة والسادسة )بريز والدانة( تم استالمهما في الربع األول 

من عام 2018. 

تم خالل  فقد  المتقادمة،  الناقالت  من  بالتخلص  اإلدارة  مجلس  لتوجيهات  وتنفيذاً 
النصف األول لعام 2018 بيع ناقلة النفط الخام “زركوه” بناء عام 2003، ويجري 
حالياً التفاوض على عقود تأجير طويلة المدة للناقلتين المتقادمتين “البوم” نفط خام بناء 

2003 والناقلة “شيبه” منتجات بناء 1998. 

واستمراراً لسياسة الشركة في التعاون مع الشركات العربية الشقيقة وخاصة في 
الدول المساهمة بالشركة، فقد استمر تنفيذ المشاركة التجارية مع شركة ناقالت النفط 
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وتم  العراقيــة  الناقالت  إعمار شركة  إعادة  بمقتضاها  يتم  والتي   )IOTC( العراقية 
Al-« استحداث شركة مشتركة تحت أسم: العراقية لخدمات النقل والتجارة النفطية

.”Iraqia Shipping Services & Oil Trading

النتائج المالية للشركة عن السنة المالية 2017

105,242 مليون  2017 حوالي  إيرادات تشغيل ناقالت الشركة خالل عام  بلغت 
الناقالت حوالي  استهالك  احتساب  قبل  الفعلية  التشغيل  بلغت مصاريف  كما  دوالر، 
مليون   25.675 الدفتري حوالي  الناقالت  استهالك  بلغ  فيما  دوالر،  مليون   64,100

دوالر.

وبعد األخذ في االعتبار نشاط الغاز والمصاريف اإلدارية والعمومية والمصروفات 
واإليرادات األخرى، فقد بلغت النتيجة النهائية لنشاط الشركة عام 2017 تحقيق صافي 
المنتهية في  المالية  السنة  بيانات  22,910 مليون دوالر، كما يظهر في  ربح حوالي 

 .2017/12/31

النتائج المالية عن النصف األول من عام 2018

بلغت  حين  في  دوالر،  مليون   63,186 حوالي  الناقالت  تشغيل  إيرادات  بلغت 
مصاريف التشغيل حوالي 45,153 مليون دوالر، فيما بلغ االستهالك الدفتـري للناقالت 
حوالي 16,380 مليون دوالر. هذا وباحتساب المصاريف اإلدارية والعمومية وفوائد 
التمويل للبنوك ونشاط الغاز، تكون النتيجة النهائية لنشاط الشركة عن النصف األول 
من عام 2018 تحقيق صافي خسارة حوالي ـ 15,354 مليون دوالر، وفقاً لما تظهره 

البيانات المالية للنصف األول من عام 2018.

نشاط التدريب 

نظمت الشركة خالل عام 2017 والنصف األول من عام 2018 العديد من الدورات 
التدريبية للعاملين بالشركة، كما أرسلت عدد من منتسبي األسطول لدورات ومعاهد 
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وكليات بحرية معتمدة من المنظمة البحرية الدولية.  وقد بلغ العدد اإلجمالي للمشاركين 
في الدورات التدريبية الداخلية والخارجية خالل عام 2017 والنصف األول من عام 

2018 )165( ضابطاً ومهندساً. 

القوى العاملة

بلغ عدد الموظفين في نهاية عام 2017 تسعة وسبعون موظفاً منهم خمسة وأربعون 
موظفاً عربياً، وأصبح العدد اإلجمالي في منتصف عام 2018 مائة وستون موظف 
منهم ستة أربعون موظفاً عربياً، كما بلغ عدد العاملين في األسطول البحري في نهاية 
وفي  عربياً،   169 منهم  الجنسيات  مختلف  من  ومهندساً  )271( ضابطاً   2017 عام 
منتصف عام 2018 بلغ عدد العاملين 298 ضابطاً ومهندساً منهم 190 عربياً. وفي 
نهاية عام 2017 كان عدد البحارة االجمالي 294 فرداً أما في منتصف عام 2018، 

فبلغ عددهم 315 فرداً من الجنسيات الفلبينية والباكستانية. 

ب - الشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري(

تأسست الشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري( بتاريخ 8 كانون أول/ديسمبر 
1973، وُحدد مقرها في مدينة المنامة بمملكة البحرين. ويساهم في الشركة جميع الدول 
األعضاء في المنظمة باستثناء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية 

العربية السورية وجمهورية مصر العربية. 

 ويبلغ رأس المال المصرح به 170 مليون دوالر أمريكي، ورأس المال المكتتب به 
والمدفوع53 مليون دوالر أمريكي، وقد اتخذت الجمعية العمومية غير العادية للشركة 
قراراً بتخفيض رأس مال الشركة من 170 مليون دوالر إلى 2 مليون دوالر، ومن ثم 
زيادة رأس مال الشركة إلى 53 مليون دوالر من خالل قيام شركة ممتلكات البحرين 
القابضة بضخ مبلغ 51 مليون دوالر للشركة عن طريق إصدار 1,020,000 سهم قيمة 
كل سهم 50 دوالر. ويبلغ عدد األسهم الحالية للشركة بعد تخفيض وزيادة رأس المال 

1,060,000 سهم قيمة كل سهم 50 دوالر = 53 مليون دوالر أمريكي.  
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نشاط الشركة لعام 2017

أسباب  إلى  ذلك  ويعود   ،2017 بالتحديات خالل  مليئاً  أسري عاماً  شهدت شركة 
مختلفة منها األوضاع المتقلبة في السوق والمنافسة االقليمية الشديدة وتذبذب أسعار 
البترول، والميزانية المقيدة للعمالء اضافة الى نقص السيولة وتأجيل بعض المشاريع 

الهامة إلى عام 2018.

اتخاذ  للشركة  العادية  غير  العمومية  الجمعية  اتخذت  فقد  التحديات  تلك  وإزاء 
مجموعة من القرارات الهامة وذلك كالتالي:

 أوالً: تخفيض رأس مال الشركة من 170 مليون دوالر الى 2 مليون دوالر من خالل 
الغاء 3,360,000 سهم من أسهم الشركة الحالية.

 ثانياً: زيادة رأس مال الشركة الى 53 مليون دوالر من خالل قيام شركة ممتلكات 
البحرين القابضة بضخ مبلغ 51 مليون دوالر للشركة وذلك عن طريق اصدار 

1,020,000 سهم قيمة كل سهم 50 دوالر أمريكي. 

ثالثاً: قررت دولة قطر االنسحاب من الشركة، شريطة عدم تحميلها أية أعباء مالية أو 
غيرها مستقبالً، وسيتم التعامل مع ذلك حسب عقد التأسيس والنظام األساسي 

للشركة والقوانين التجارية المتبعة في مملكة البحرين. 

رابعاً: استمر العمل في تطبيق خارطة الطريق الجديدة المعتمدة من كل من الجمعية 
العمومية غير العادية للشركة وكذلك من مجلس اإلدارة، والذي يشمل اجراء 
تعديالت جذرية على هيكل الشركة واعادة توزيع المسئوليات للقيادة العليا في 
الشركة بشكل خاص وللشركة بشكل عام وتقليص التكاليف ما أمكن ذلك، ومن 
ضمن هذه التغييرات فقد تم تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة في يناير 2017 
ليوجه الشركة نحو القيادة الجديدة في ظل التوجهات الجديدة المذكورة أعاله.  
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النتائج المالية لعام 2017 

وبناًء على الحسابات المالية المدققة للعام 2017، فقد كانت النتيجة النهائية للبيانات 
المالية للشركة وجود خسارة صافية مقدارها 13,4 مليون دوالر في 31 ديسمبر 2017 
مقارنة بخسارة بمبلغ حوالي 32,5 مليون دوالر في 31 ديسمبر عام 2016 أي أن 

صافي الخسائر قد قلت بمبلغ 19,1 مليون دوالر وبنسبة حوالي %59.

النتائج المالية عن النصف األول من عام 2018

أما عن أهم النتائج المالية التي حققتها الشركة في النصف األول من عام 2018 
مقارنة بمثيلتها في النصف األول من عام 2017، فيمكن تلخيصها فيما يلي:

بلغ إجمالي قيمة المبيعات خالل النصف األول من عام 2018م حوالي 79 مليون 
 ،2017 الماضي  العام  من  الفترة  لنفس  دوالر  مليون   96 حوالي  مع  مقارنة  دوالر 
وبلغت النتيجة االجمالية قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالكات واالندثارات 
EBITDA للنصف األول من العام الجاري 2018 مبلغ 5,5 مليون دوالر بالسالب 
مقارنة بمثيلتها في نفس الفترة من العام الماضي 2017 التي بلغت 2,7 مليون دوالر 

بالسالب.

الموارد البشرية والتدريب 

في  نتائج طيبة  أسري  في شركة  العامة  والخدمات  البشرية  الموارد  إدارة  حققت 
بتطبيق  والقيام  الشركة،  الهيكلة في  إعادة  برنامج  تنفيذ  2017، السيما في دعم  عام 
نظام التقاعد االختياري الذي تم تنفيذه بنجاح في عام 2018 كجزء من إعادة وتنظيم 
هيكلة الشركة، في مجال التدريب حرصت )أسري( في عام 2017 على تنظيم العديد 
التدريبية المتخصصة والنوعية داخل وخارج مواقع الشركة  من الدورات والبرامج 

بالتعاون مع العديد من الجهات والمعاهد العلمية لعدد 691 من موظفي الشركة. 
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ج - الشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب(

تأسست الشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب( بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر 
1974، وحدد مقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام، المملكة العربية السعودية، ويبلغ 
رأس المال المصرح به 2.4 مليار دوالر، والمكتتب به بمبلغ 2 مليار دوالر، ورأس 

المال المدفوع 1 مليار دوالر. 

نشاط الشركة لعام  2017  والنصف األول من عام 2018

الحفاظ على  في  الشركة  نجحت  ألبيكورب، حيث  قوياً  أداًء   2017 عام  لقد شهد 
على  أبيكورب  وبرهنت  للمساهمين.  مضافة  قيمة  وتحقيق  واألرباح  اإليرادات  نمو 
قدرتها على التغلب على التحديات التي تواجهها أسواق المنطقة، والتكيّف مع مختلف 
أبيكورب نحو  استثمارات محفظة  قيمة  بلغت  الظروف وإدارتها بشكل مثالي. حيث 
1.1 مليار دوالر أمريكي بنهاية عام 2017، مسّجلة بذلك ارتفاعاً قيمته 120 مليون 
دوالر مقارنة بالعام السابق، ونجحت هذه المحفظة االستثمارية في تحقيق عائد تصل 
قيمته إلى 43 مليون دوالر على الرغم من التحديات التي واجهتها األسواق العالمية 

واستمرار االنخفاض في أسعار النفط. 

مع غولدمان  استثمارية  اتفاقية  توقيع  إلى   2017 عام  في  أبيكورب  توصلت  وقد 
ساكس بغرض تأسيس كيان استثماري يهدف لالستحواذ المشترك على شركات تعمل 
في قطاع الطاقة العالمي من خالل صندوق استثماري بقيمة 500 مليون دوالر تتولى 

إدارته غولدمان ساكس. 

وبموجـــــب هــــذه االتفاقيـــــة ستحظى أبيكورب بفرصة الدخول في استثمارات 
 West Street Capital Partners VII( ساكس  غولدمان  مع  بالتشارك  ضخمة 
Funds( حيث سيتولى فريق الشركة العالمية مهمة إدارة االستثمارات. وعليه قامت 
أبيكورب في عام 2017 باالستثمار المشترك في شركة )BJ Services( وهي إحدى 

الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات حقول النفط في أمريكا الشمالية. 
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ونجحت أبيكورب في إتمام صفقة استثمارية أخرى في شهر مارس 2017، حيث 
استحوذت أبيكورب على حصة من أسهم الشركة الدولية لمشاريع المياه والطاقة »أكوا 

باور« في محطة الشقيق لتحلية المياه وإنتاج الطاقة في المملكة العربية السعودية.

محفظتها  ألداء  متابعتها  أبيكورب  واصلت   ،2017 عام  من  الثاني  النصف  وفي 
االستثمارية القوي، وذلك من خالل اتباع نهج استباقي في دراسة ومراجعة أداء جميع 
الشركات المستثمر فيها بشكل سنوي ووضع وتنفيذ خطط عمل مناسبة لكل استثمار. 
كما شهد نشاط تمويل الشركات في أبيكورب عاماً استثنائياً آخر في 2017، حيث نجح 
في تحقيق ارتفاع بنسبة 26% في صافي الدخل ليصل إلى 71.5 مليون دوالر، مقارنة 

بـ 56.6 مليون دوالر أمريكي في 2016.

وتمضي أبيكورب قدماً على النهج نفسه خالل عام 2018 من خالل تقوية وتوسيع 
شراكاتها االستراتيجية واستكشاف فرص استثمارية من شأنها تعزيز وتنويع محفظتها 
االستثمارية باإلضافة إلى استكشاف فرص جديدة ومجدية بهدف تعظيم العوائد على 

المدى الطويل وإعادة استثمار العائدات في فرص جديدة واعدة.

النتائج المالية لعام 2017

حققت أبيكورب زيادة بنسبة 7.6% في إجمالي دخلها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2017 من 131,6 مليون دوالر في 2016 إلى 141,6 مليون دوالر. وفي سنة 2017 
بلغ صافي الربح 103,6 مليون دوالر، أي ما يمثّل زيادة بنسبة 10.9% مقارنة مع 
سنة 2016 )93,4 مليون دوالر(، وهي الزيادة التي تُرجمت إلى ربحية بقيمة 104 
تعادل  بزيادة  أي   ،2016 سنة  في  للسهم  دوالراً   93 مقابل  الواحد  للسهم  دوالرات 

.%11.8

وبلغ إجمـــالي أصـــول الشــركة 6,2 مليار دوالر اعتباراً من 31 ديسمبر 2017، 
ما يمثّل ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بفترة الـ 12 شهراً السابقة حيث كان إجمالي األصول 
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6,1 مليار دوالر. واستّمر االرتفاع في حقوق المساهمين لتبلغ 2,23 مليار دوالر في 
نهاية سنة 2017 )مقابل 2 مليار دوالر في 31 ديسمبر 2016(.

المؤشرات المالية للستة شهور األولى من العام 2018

بنسبة  الشركة  قيمة أصول  في  نمواً   2018 العام  الستة شهور األولى من  شهدت 
قدرها 6% لتصل إلى 6,60 مليار دوالر أمريكي مقارنة بـ 6,23 مليار دوالر عند 
بداية العام. وقد أتى هذا النمو مدفوعاً بزيادة قيمة محفظة تمويل الشركات بنسبة قدرها 
7%. كذلك ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 4% منذ بداية العام حتى 30 يونيو 
العام.  بداية  عند  دوالر  مليار   2,15 بـ  مقارنة  دوالر  مليار   2,23 إلى  ليصل   2018
30 مليون  بقيمة  2018 عن توزيع أرباح  العام  إبريل من  وأعلنت الشركة في شهر 

دوالر للدول المساهمة عن العام المالي 2017.

ارتفع إجمالي الدخل خالل األشهر الستة األولى من العام 2018 ليصل إلى 224,55 
مليون دوالر أمريكي مقارنة بـ 101,97 مليون دوالر لذات الفترة من العام الماضي. 
وقد تمكنت الشركة من تحقيق صافي أرباح قدره 150,98 مليون دوالر للستة أشهر 

األولى من العام 2018، مقارنة بـ 42,4 مليون دوالر لذات الفترة من العام 2017.

)APSCO( د - الشركة العربية للخدمات البترولية

تأسست الشركة العربية للخدمات البترولية )APSCO ( بتاريخ 1975/11/23، 
العربية  الدول  حكومات  قبل  من  توقيعها  تم  اتفاقية  بموجب  عربية  مساهمة  كشركة 
األعضاء في منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(، وحدد مقر الشركة 
في مدينة طرابلس – دولة ليبيا. ويبلغ رأسمال الشركة المصرح بـه 100 مليون دينار 

ليبي، ورأس المـال المكتتب به 49 مليون دينار ليبي.
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نشاط الشركة لعام 2017 والنصف األول من عام 2018

متابعة  على   2017 عام  خالل  البترولية  للخدمات  العربية  الشركة  اهتمام  تركز 
ودعم الشركات المتخصصة المنبثقة عنها وهي الشركة العربية للحفر وصيانة اآلبار، 
والشركة العربية لجس اآلبار، والشركة العربية لخدمات االستكشاف الجيوفيزيائي، 
وإمكانية مساعدتها في ظل الظروف الراهنة وتذليل الصعاب قدر اإلمكان. وسوف 
يتم عرض موجز لنشاط هذه الشركات وموقفها المالي وفقاً للتقارير الواردة منها فيما 
بعد. وبالنسبة للنصف األول من عام 2018 فقد استمر نشاط الشركة العربية للخدمات 

البترولية بمتابعة ودعم الشركات الثالث القائمة.

الموقف المالي للسنة المنتهية في 2017/12/31

بلغت خسارة الشركة في عام 2017 مبلغاً قدره 1,987,934 دينار ليبي.

الموقف المالي خالل النصف األول لعام 2018

 790,510 قدره  مبلغاً   2018 لعام  األول  النصف  الشركة عن  بلغت خسارة   
دينار ليبي.

القوى العاملة 

بلغ إجمالي عدد العاملين في الشركة حتى 2018/06/30 ثمانية ستخدمين جميعهم 
من العرب.

 )ADWOC(هـ - الشركة العربية للحفر وصيانة اآلبار

تأسست بموجب اتفاقية دولية تم التوقيع عليها بتاريخ 1979/6/20، وتم تسجيلها في 
ليبيا بتاريخ 1980/2/20، ومقرها الرئيسي، طرابلس ليبيا. ويبلغ رأس المال المصرح 

به 60 مليون دينار ليبي ورأس المال المدفوع 60 مليون دينار ليبي.
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موجز عن نشاط الشركة لعام 2017 والنصف األول من عام 2018

قامت الشركة بنشاط مكثف إلعادة تفعيل العالقة مع الشركات المشغلة ونتيجة هذه 
الجهود تم التفاوض وتجديد العقود مع عدد من الشركات المشغلة لتشغيل الحفارات 
أرقام 5، 6، 37، 17، 2، 7، 12، 19، 20. كما قامت إدارة الشركة بتشكيل لجنة فنية 
تتكون من عدد 20 مستخدماً من فنيي الكهرباء والميكانيكا ورؤساء الحفارات لتقييم 
الوضع في مقر الشركة بالحقل 103 أ. وقدمت اللجنة تقريرها بإمكانية تشغيل عدد 
من الحفارات تتالءم مع متطلبات الشركات المشغلة وتهيئتها للعمل. كما قررت إدارة 
الشركة تشكيل فريق للصيانة في مقر الشركة بالحقل 103 أ لتهيئة وتجهيز الحفارات 
المتوقع دخولها الخدمة. وتكللت هذه الجهود الكبيرة بصيانة وتشغيل الحفارات أرقام 

5، 3 ، 6 ، 8 واستكمال تهيئة الحفارتين 9 ، 37.

استمرت الشركة بنفس النشاط خالل النصف األول من سنة 2018 حيث تم تشغيل 
حفارات الحفر أرقام 3، 6، 37 وحفارات الصيانة أرقام 5، 8، وكانت نسبة التشغيل 

خالل الفترة %100.

الوضع المالي للشركة بنهاية عام 2017

بلغت الخسائر الشاملة للسنة المالية المنتهية في 2017/12/31 مبلغ )24,203,216( 
دينار ليبي مقابل الخسائر المالية الشاملة لسنة 2016 بمبلغ )35,965,263( دينار ليبي.

الوضع المالي للشركة خالل النصف األول من عام 2018

بلغت الخسائر الشاملة للشركة خالل الفترة من 2018/1/1 الى 2018/6/30 مبلغ 
)6,159,812( دينار ليبي.
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)AWLCO( و– الشركة العربية لجس اآلبار

وهي إحدى الشركات المتخصصة التابعة للشركة العربية للخدمات البترولية،    
وتأسست بتاريخ 1983/3/24، ويبلغ رأس المال المصرح به 35 مليون دوالر أمريكي 
ورأس المال المدفوع 35 مليون دوالر أمريكي، وحدد مقر الشركة في مدينة بغداد – 
جمهورية العراق. وتساهم في هذه الشركة جميع الدول األعضاء في منظمة األقطار 
العربية المصدرة للبترول )أوابك( بنسب متساوية لنسب مساهمة هذه الدول في الشركة 

العربية للخدمات البترولية، وهي متخصصة في عمليات جس وتثقيب اآلبار.

موجز عن نشاط الشركة لعام 2017 والنصف األول من عام 2018

المفتوحة  العمل باستخدام أجهزة جس اآلبار  الشمال: استمر  مركز عمليات  أ -  
في المركز وأجهزة قياس االنتاجية لآلبار وكذلك األجهزة الحديثة لقياس اآلصرة 
السمنتية والمثقبات وعربات الجس وتم نقل بعض هذه المعدات إلى مركز عمليات 
الوسط الستخدامها في عمليات جس وتثقب اآلبار في حقول شرق بغداد وحقول 

وسط العراق وذلك لمحدودية األعمال في مواقع شركة نفط الشمال.
ب – مركز عمليات الجنوب: استمر العمل بأجهزة جس اآلبار المفتوحة والعربات 
المتوفرة مع أنظمة تشغيل مختلفة للمعدات وتم استخدامها في جس اآلبار المفتوحة 
والمبطنة وكذلك التثقيب في حقول البصرة وميسان وقامت الشركة وبعد حصولها 
على تأهيل وقبول لدى شركات عقود التراخيص وكذلك العمل مع شركة كوسل 

الصينية حيث تم تثقيب عدد من اآلبار لصالحها.
ج –   مركز عمليات الوسط: تم افتتاح مركز عمليات الوسط في موقع شركة نفط 
لآلبار  الجس  بأجهزة  اآلبار  وتثقيب  جس  عمليات  في  واستخدم  الوسط/بغداد 
المفتوحة والمثقبات إضافة الى أجهزة جس اآلبار المبطنة ولوازمها والمثقبات 
االنبوب  معدة  باستخدام  اآلبار  إكمال  خدمات  وكذلك  االخرى  والخدمات 
مشروع  متطلبات  سوائل إلكمال  بشراء مضخة  الشركة  قامت  كما  الملفوف، 

تنظيف وإكمال اآلبار.
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الوضع المالي لعام 2017 والنصف األول من عام 2018

وأرباح  دوالر،   7,709,269 قدرها  إيرادات   2017 عام  خالل  الشركة  حققت 
بقيمة  إيرادات   2018 لعام  األول  النصف  دوالر. وحققت خالل   1,000,858 قدرها 

2,619,462 دوالر، وأرباح بمبلغ 262,264 دوالر.

)AGESCO( ز – الشركة العربية لخدمات االستكشاف الجيوفيزيائي

 1984/09/30 في  الجيوفيزيائي  االستكشاف  لخدمات  العربية  الشركة  تأسست 
كشركة مساهمة مشتركة، ويبلغ رأس المال المصرح به 35 مليون دينار ليبي، ورأس 
للخدمات  العربية  الشركة  من  كل  بمساهمة  ليبي،  دينار  مليون   35 المدفوع  المال 
البترولية بنسبة 66.66%، والشركة العربية لالستثمارات البترولية )أبيكورب( بنسبة 
16.67%، والمؤسسة الوطنية للنفط، دولة ليبيا بنسبة 16.67%، وُحدد مقر الشركة 

بمدينة طرابلس – دولة ليبيا. 

موجز عن نشاط الشركة لعام 2017 والنصف األول من عام 2018

استكملت عمليات الصيانة لمعدات الفرقة الثانية بنهاية شهر فبراير 2017 بالرغم 
السياسي  االستقرار  كعدم  الشركة  واجهت  التي  الكبيرة  والتحديات  الصعوبات  من 
التجارية واألخطار  السيولة في المصارف  واألمني والتضخم وزيادة األسعار وشح 
كأول  الثانية  وللمرة  اسمها  الشركة  وسطّرت  المستخدمين،  نقل  عملية  رافقت  التي 
شركة ترجع الى سابق نشاطها في مجال االستكشاف في ليبيا منذ سنة 2014، وقامت 
 A75 بالقطعة  للنفط  العربي  الخليج  المتبقي لشركة  البرنامج  باستكمال  الثانية  الفرقة 
حيث بدأت عمليات التسجيل بتاريخ 2017/03/03  وانتهت بتاريخ 2017/04/07 وتم 
مسح ما مجموعه 278.69 كم مربع، أما الفرقة الثالثة  فال توجد أية نشاطات لها حيث 
أنها توقفت عن العمل منذ بداية شهر أغسطس 2014 بسبب سوء األوضاع األمنية 

وعدم رفع شركة تاتنفت الروسية لحالة القّوة القاهرة.
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وال توجد أية نشاطات للفرق السيزمية خالل النصف الثاني من سنة 2017 لعدم 
الثانية بالرغم من  للفرقة  بالنسبة  للنفط  البدء من شركة الخليج  الحصول على إشارة 
في  مربع  كم   1500 لما مجموعه  األبعاد  ثالثية  بمسوحات  للقيام  المتكررة  وعودهم 

القطعة A57 منذ شهر أغسطس 2017. 

أما بالنسبة لنشاط الشركة خالل النصف األول من عام 2018 فال توجد أية نشاطات 
للفرق السيزمية.

النتائج المالية لعام 2017 

المصروفات  بلغت  بينما  دوالر،   4,135,117 للشركة  المالية  اإليرادات  بلغت 
8,145,009 دوالر، وبهذا تكون خسائر الشركة )4,009,892( دوالر.

النتائج المالية خالل النصف األول من عام 2018

المصروفات  بلغت  بينما  دوالر،   72,324 للشركة  المالية  اإليرادات  بلغت 
2,903,520 دوالر، وبهذا تكون خسائر الشركة )2,831,195( دوالر. 

)ARADET( ح – الشركة العربية لكيمياويات المنظفات

تأسست الشركة العربية لكيمياويات المنظفات، في 12 مارس 1981، وحدد مقر 
الشركة في جمهورية العراق، ويبلغ رأس المال المصرح به 72 مليون دينار عراقي، 

ورأس المال المكتتب به والمدفوع 36 مليون دينار عراقي.

نشاط الشركة لعام 2017 والنصف األول من عام 2018

قد  الجهود  أن  إال   2014 عام  منتصف  من  والمبيعات  اإلنتاج  في  التوقف  تم 
تصاعدت وعلى نطاق واسع منذ شهر يوليو 2017 إلعادة تشغيل وحدات المصافي 
اليومي  2014 والتواجد  يونيو  الحربية بعد شهر  التي تعرضت لألضرار واألنشطة 
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تلك  خالل  تم  وقد  الشركة  معمل  في  كافة  االختصاصات  من   ARADET لكوادر 
الفترة استكمال تقارير الكشف عن األضرار التي لحقت بوحدات ومرافق المعمل ومن 
ثم تنظيف الموقع والوحدات االنتاجية وإعادة تأهيل األسوار وبعض األبنية والمخازن 

وإيصال خدمات الماء والكهرباء الخدمي للموقع.

النتائج المالية في السنة المالية 2017

الستمرار حالة التوقف في االنتاج والمبيعات من منتصف عام 2014، فال زالت 
نتائج الشركة ضمن منطقة الخسارة.

النتائج المالية خالل النصف األول من عام 2018

بلغت الخسارة الصافية للشركة بنهاية النصف األول من عام 2018 بحدود )2431( 
ألف دوالر )مليونان وأربعمائة وواحد وثالثون ألف دوالر أمريكي(.

خ – معهد النفط العربي للتدريب

للتدريب بموجب قرار مجلس وزراء منظمة األقطار  العربي  النفط  تأسس معهد 
بمدينة  مقره  وحدد   .1978/5/9 في   20/1 رقم  )أوابك(  للبترول  المصدرة  العربية 
تكوين  إنشائه  قرار  في  التي جاءت  المعهد  أهداف  ومن  العراق.  بغداد – جمهورية 
والمالية  واإلدارية  الفنية  القطاعات  كافة  في  القيادية  والمستويات  المدربين  وإعداد 
وتنمية القدرات المتوفرة منها وتمكينها من أحدث األساليب التعليمية. والقيام بالبحوث 
والدراسات المتعلقة باألساليب الحديثة في التنظيم الصناعي والمهني ومنهجية وأساليب 
التعليم والتدريب ومشاكل القوى العاملة والكفاية اإلنتاجية للعناصر البشرية الالزمة 
والدراسات  األبحاث  لخدمة  وتوثيق  معلومات  نظام  وإحداث  العربية.  للمشروعات 
كافة  في  التكنولوجية  والمعرفة  المعلومات  وتطوير  العربية  العاملة  بالقوى  الخاصة 

مجاالت التعليم والتدريب واإلدارة الصناعية. 
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الموازنة  وحسب  سنوياً  تمويله  يتم  حيث  ثابت،  مال  رأس  للمعهد  يوجد  وال 
التخطيطية )وبموجب نسب مساهمات الدول األعضاء في المنظمة( التي تقر للمعهد 
سنوياً ويصادق عليها مجلس األمناء وحسب عدد دورات المعهد التي ستنفذ خالل تلك 

السنة. ويساهم في المعهد جميع الدول األعضاء بالمنظمة.

نشاط المعهد في عام 2017 والنصف األول من عام 2018

قام المعهد خالل العام 2017 بإعداد دليل االحتياجات التدريبية لمنتسبي المؤسسة 
السودانية للنفط خالل الخمس سنوات القادمة ضم أكثر من )1000( برنامج تدريبي 

وشمل )60( فئة مهارية.

أما خالل النصف األول من العام 2018، فقد قام المعهد بترويج خطته التدريبية التي 
تحتوي على بحدود )200( برنامج تدريبي بمختلف االختصاصات الفنية / الهندسية 
العربية  الجهات  بيئة وسالمة وحاسوب على جميع   / /االدارية /االقتصادية والمالية 
االعضاء وغير االعضاء في المنظمة باإلضافة إلى تقديم عروض لبعض الجهات بناء 
على طلبات خاصة منها بعضها جاري تنفيذه واالخر قيد استحصال الموافقات النهائية 
السودانية  البترول  لعمليات  النيل  بناًء على طلب شركة  المعهد  قام  كما  تنفيذه.  على 

بتقديم عرض لمشروع لتطوير الموارد البشرية للشركة. 

الوضع المالي للمعهد لعام 2017 والنصف األول من عام 2018 

بلغ العجز الكلي للمعهد في عام 2017 مبلغاً وقدره 616,032 دوالر أمريكي،   
وبلغ خالل النصف األول من عام 2018 مبلغاً وقدره 298,299 دوالر أمريكي، علماً 

بأن معامل التحويل )1190( دينار/دوالر. 

الهيكل التنظيمي

العاملين في المعهد حاليا 35 منتسب )بجنسية عراقية( وهم جميعا من  يبلغ عدد 
المتعاقدين مباشرة مع المعهد ومن ضمنهم عمال الخدمات والصيانة، كما أن لدى المعهد 
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شبكة خبراء تضم 250 خبير من جنسيات عربية وأجنبية ، وبمختلف التخصصات 
الفنية واإلدارية واالقتصادية، وتتم االستعانة بهم في تنفيذ البرامج التدريبية للمعهد في 

حينه ولفترة انجاز المهمة.
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املالحق
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البيان الصحفي 
الصادر عن االجتماع المائة لمجلس وزراء 

منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(
)على مستوى المندوبين(

عقد مجلس وزراء منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( اجتماعه 
المائة على مستوى مندوبي أصحاب المعالي الوزراء بتاريخ 14 شعبان 1439 هجرية 
الموافق 30 نيسان/أبريل 2018 ميالدية في دولة الكويت، برئاسة سعادة الدكتور مطر 

حامد النيادي، ممثل دولة اإلمارات العربية المتحدة في المكتب التنفيذي للمنظمة.
البنود  أقر  ثم  ومن  األعمال  جدول  على  المدرجة  المواضيع  المجلس  ناقش 

التالية: 
· صادق المجلس على الحسابات الختامية للمنظمة )األمانة العامة والهيئة القضائية( 	

لعام 2017.
· استعرض المجلس تقريراً حول »األوضاع البترولية العالمية«. 	
· اطلع المجلس على تقرير حول مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر، الذي سيعقد 	

في مدينة مراكش - المملكة المغربية خالل الفترة من 2018/10/4-1.
· اطلع المجلس على تقارير نشاط األمانة العامة للمنظمة خالل النصف األول من 	

عام 2018 واعتمد توصيات المكتب التنفيذي ومنها متابعة موضوع شؤون البيئة 
فيها،  المشاركة  أو  بتنظيمها  العامة  األمانة  قامت  التي  المناخ، والفعاليات  وتغيّر 

وكذلك سير العمل في بنك المعلومات.
· كما اطلع المجلس على الدراسات االقتصادية والفنية التي أنجزتها األمانة العامة 	

خالل النصف األول من عام 2018. 
· المائة 	 بعد  الواحد  االجتماع  عقد  على  الوزراء  المعالي  أصحاب  اتفق  وأن  سبق 

القادم لمجلس وزراء المنظمة في دولة الكويت بتاريخ 2018/12/23. 
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واختتم المجلس اجتماعه معرباً عن تقديره وشكره إلى دولة الكويت الستضافتها 
بخيت  شبيب  بخيت  المهندس  لمعالي  وشكره  تقديره  عن  أعرب  كما  االجتماع،  هذا 
الرشيدي، وزير النفط وزير الكهرباء والماء في دولة الكويت، ولسعادة الشيخ طالل 
المكتب  الكويت في  بالوكالة وممثل دولة  النفط  العذبي الصباح، وكيل وزارة  ناصر 
التنفيذي للمنظمة، ولكافة اإلخوة واألخوات في الوزارة، على حسن االستقبال والتنظيم 

وكرم الضيافة والوفادة.
الكويت: 14 شعبان 1439 هجرية الموافق 30 نيسان/أبريل 2018 ميالدية.
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البيان الصحفي الصادر 
عن االجتماع الواحد بعد المائة لمجلس وزراء المنظمة

عقد مجلس وزراء منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك( اجتماعه 
الواحد بعد المائة في دولة الكويت، بتاريخ 16 ربيع اآلخر 1440 هجرية الموافق 23 
فرج  محمد  بن  سهيل  المهندس  برئاسة معالي  ميالدية،   2018 األول/ديسمبر  كانون 
لها  التي  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  والصناعة  الطاقة  وزير  المزروعي، 

رئاسة الدورة لعام 2018. 
ورؤساء  الوزراء  المعالي  بأصحاب  مرحباً  االجتماع  الرئيس  معالي  افتتح 
الوفود، وأعرب عن الشكر والتقدير لدولة الكويت على كرم الضيافة وحسن االستقبال، 
متمنياً التوفيق والنجاح ألعمال االجتماع، مؤكداً على أن هدف المنظمة األسمى هو 
تعاون الدول األعضاء في مختلف أوجه النشاطات المتعلقة بالصناعة البترولية لما في 

ذلك مصلحتها وتطلعات شعوبها. 
وأعقبه سعادة األستاذ عباس علي النقي، األمين العام للمنظمة، حيث رحب 
بأصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود في اجتماع مجلس وزراء المنظمة، كما 
لشؤون  الوزراء  مجلس  رئيس  نائب  الغضبان،  عباس  ثامر  األستاذ  بمعالي  رحب 
الكعبي،  شريدة  بن  سعد  المهندس  وبمعالي  العراق،  بجمهورية  النفط  وزير  الطاقة، 
وزير الدولة لشؤون الطاقة للبترول في دولة قطر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
لقطر للبترول ، اللذان يشاركان في اجتماعات مجلس وزراء المنظمة للمرة األولى، 
كما أعرب سعادته عن شكره وتقديره لدولة الكويت، التي تحتضن اجتماعات المنظمة، 
والرخاء  التقدم  من  مزيداً  الكويت  لدولة  متمنياً  االستقبال،  وحسن  الوفادة  كرم  على 

واالستقرار، ومتمنياً ألعمال االجتماع الوزاري كل التوفيق والنجاح.
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وبعد إقرار جدول األعمال قام المجلس بتداول ومناقشة المواضيع المدرجة 
أدناه وبالتالي إقرارها: 

المصادقة على محضر االجتماع المائة لمجلس وزراء المنظمة الذي ُعقد على - 
مستوى المندوبين في دولة الكويت بتاريخ 30 نيسان/أبريل 2018.

القضائية( -  العامة والهيئة  للمنظمة )األمانة  التقديرية  الميزانية  اعتماد مشروع 
لعام 2019.

إعادة تعيين مكتب البسام وشركاه مدققاً لحسابات المنظمة )األمانة العامة والهيئة - 
القضائية( لعام 2019.

اطلع على تقرير األمانة العامة للمنظمة حول »األوضاع البترولية العالمية«. - 
العربي -  الطاقة  مؤتمر  وقائع  بشأن  للمنظمة  العامة  األمانة  تقرير  على  اطلع 

الحادي عشر، الذي عقد في مدينة مراكش، المملكة المغربية، خالل الفترة من 
1 – 4 تشرين األول/أكتوبر 2018. 

اطلع على تقارير نشاط األمانة العامة للمنظمة في المجاالت التالية:- 
ØØ 8 إنجاز  تم  حيث   2018 عام  خالل  العامة  األمانة  أنجزتها  التي  الدراسات 

دراسات فنية واقتصادية حول النفط والطاقة.
ØØ متابعة شؤون البيئة وتغيّر المناخ، والتي من أهمها مخرجات مؤتمر األطراف

المناخ )COP-24( والذي ُعقد في  لتغيّر  المتحدة اإلطارية  اتفاقية األمم  في 
مدينة كاتوفيتشي، بولندا، خالل الفترة من 3 إلى 14 ديسمبر 2018.

ØØ.سير العمل في بنك المعلومات وتطوير نشاطاته
ØØ الفعاليات التي نظمتها والتي شاركت فيها األمانة العامة خالل النصف الثاني

من عام 2018، وقد بلغت 14 فعالية.
اطلع على التقرير السنوي الذي استعرض نشاط الشركات العربية المنبثقة عن - 

المنظمة خالل عام 2017 والنصف األول من عام 2018، وأحيط علماً بنتائج 
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االجتماع التنسيقي السنوي السابع واألربعون لتلك الشركات الذي ُعقد في مدينة 
مراكش، المملكة المغربية، بتاريخ 2018/10/4 والتي جاء فيها االستمرار في 

التنسيق والتعاون بين هذه الشركات في المجاالت المتعلقة بنشاطاتها.
تمديد فترة اشراف جمهورية العراق على معهد النفط العربي للتدريب لمدة سنة - 

اعتباراً من تاريخ 2019/1/1.
ستتولى مملكة البحرين رئاسة الدورة القادمة لمجلس الوزراء والمكتب التنفيذي - 

للمنظمة، وذلك لمدة عام اعتباراً من أول شهر كانون الثاني/يناير 2019.
األحمد -  الشيخ صباح  السمو  إلى حضرة صاحب  ببرقية  المجلس  رئيس  بعث 

عن  نيابة  فيها  أعرب  ورعاه،  هللا  حفظه  الكويت  دولة  أمير  الصباح،  الجابر 
معالي الوزراء، عن أسمى آيات التقدير واالمتنان وجزيل الشكر والتقدير على 

ما أحيطوا به من حسن استقبال وكرم الوفادة. 
اتفق على عقد االجتماع القادم لمجلس وزراء المنظمة في دولة الكويت بتاريخ - 

.2019/12/22

الكويت: 16 ربيع اآلخر 1440 هجرية الموافق 23 كانون األول/ديسمبر 2018 ميالدية.


