
الفصل الثاني

191

)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم  

 
 

34 
 

 ماع ةیاھنب ةیبرعلا لودلا ىوتـــسم ىلع لوألا زكرملا يف ةیبرعلا رـــصم ةیروھمج تلح

 ةـبــــسنبو ،طاواـغیم 4813 ةـقاـطب ةددـجتملا تاـقاـطلا نم ةـبكرملا تاـعــــسلا ثـیح نم ،2018

 ةـكلمملا اـھتلت ،ةـیبرعلا لودـلا ىوتــــسم ىلع ةـبكرملا تاـقاـطلا تاـعــــس يلاـمجإ نم 28.39%

 ةـثلاـثلا ةـبترملا يف قارعلا ةـلود تـلح مث ،% 15.14 ةـبــــسنبو طاواـغیغ 2566 ةـقاـطب ةـیبرغملا

 يلامجإ نم % 57ھتبـــسن ام ثالثلا لودلا لثمتلو ،% 13.63 ةبـــسنبو ،طاواغیم 2311 ةقاطب

 .ةیبرعلا لودلا جاتنإ
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   1                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

 
 الثالث  الفصل

  التطورات العالمية والعربية في
   النفطية الالحقةالصناعات 

  صناعة التكرير : أوالً 
  .  التطورات العالمية1

مليون ب/ي،  93.27حوالي  2019في نـهاـية ـعام  الـطاـقة التكريرـية في الـعالمإجـمالي  بلغ

ً مســجالً ا  2018نهاية عام  في مليون ب/ي   92.89مقابل   ـ قصــافياً    رتفاعا  ،ب/ي  ألف  375  درهـــــ

 في العالم عدد مصافي النفط العاملةإجمالي  بينما حافظ،  2018  في عامن مستواه  ــ ع%  0.4  تهونسب

في الواليات المتحدة   "فيالدلفيا"حيث تم إغالق مصــــفاتين، األولى مصــــفاة    ،مصــــفاة  637  على

األمريكية والثانية مصـفاة "باردوبيك" في جمهورية التشـيك، وتشـغيل مصـفاتين في الصـين األولى 

إجمالي تطور    1-3 الشــكليبين    .2019عام  خالل "  هينغلي"، والثانية مصــفاة  "تشــوشــان"مصــفاة  

  .2019-2011وعدد المصافي في العالم خالل الفترة  ،الطاقة التكريرية

  1-3 الشكل
  2019-2011الطاقة التكريرية وعدد المصافي في العالم خالل الفترة إجمالي تطور 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير ، المصدر: أوابك 
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   1                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

 
 الثالث  الفصل

  التطورات العالمية والعربية في
   النفطية الالحقةالصناعات 

  صناعة التكرير : أوالً 
  .  التطورات العالمية1

مليون ب/ي،  93.27حوالي  2019في نـهاـية ـعام  الـطاـقة التكريرـية في الـعالمإجـمالي  بلغ

ً مســجالً ا  2018نهاية عام  في مليون ب/ي   92.89مقابل   ـ قصــافياً    رتفاعا  ،ب/ي  ألف  375  درهـــــ

 في العالم عدد مصافي النفط العاملةإجمالي  بينما حافظ،  2018  في عامن مستواه  ــ ع%  0.4  تهونسب

في الواليات المتحدة   "فيالدلفيا"حيث تم إغالق مصــــفاتين، األولى مصــــفاة    ،مصــــفاة  637  على

األمريكية والثانية مصـفاة "باردوبيك" في جمهورية التشـيك، وتشـغيل مصـفاتين في الصـين األولى 

إجمالي تطور    1-3 الشــكليبين    .2019عام  خالل "  هينغلي"، والثانية مصــفاة  "تشــوشــان"مصــفاة  

  .2019-2011وعدد المصافي في العالم خالل الفترة  ،الطاقة التكريرية

  1-3 الشكل
  2019-2011الطاقة التكريرية وعدد المصافي في العالم خالل الفترة إجمالي تطور 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير ، المصدر: أوابك 
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   3                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

  1-3الجدول 
  حسب المناطقلي الطاقة التكريرية في العالم إجمامقارنة بين 

 2019و 2018نهاية عامي 

  )اليوم/رميل(مليون ب 

  نسبة التغير
2018/2019  

(%) 
 2018 2019  الفرق

  

 أمريكا الشمالية     21.62 21.32 (0.30) (1.39)
 أوروبا الغربية    14.24 14.24 0.00 0.00
 آسيا/المحيط الهادي     27.40 28.00 0.60 2.19

 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة     10.15 10.135 (0.015) (0.15)
 أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي     6.48 6.48 0.00 0.00
 الشرق األوسط     9.41 9.48 0.07 0.74
 أفريقيا    3.59 3.61 0.00 0.56
 االجمالي     92.89 93.27 0.375 0.40

   اً األرقام بين قوسين تعني سالب مالحظة:        

  قاعدة بيانات صناعة التكرير ، المصدر: أوابك        

 385في مصافي العالم بمقدار  ازفــ ل الحــ العامــ ة بــ ت التحويليــاإجمالي طاقات العمليارتفع  

 Fluid Catalyticع ــ از المائــ ير بالعامل الحفــ ات التكســ يــ عملــن ال مــ مل كــ ، والتي تشألف ب/ي

Cracking (FCC)ي ــــ نــــ يــــ ير الهيدروجــــ التكسات  ــــ ، وعمليCatalytic Hydrocracking ،

رة ــــ ات األزمــــ وعملي،  Catalytic Reformingاز ــــ فــــ امل الحــــ ب بالعــــ ــــ ذيــــ ات التهــــ وعملي

Isomerisation  واأللكلةAlkylation  مليون   37.695  واليــ ل حــ ث سجــ حي  ،2019ام  ــ عة  ايــ نه

  %.1.03بته ـ، ونس2018عام اية ـب/ي نهمليون  37.31ارنة بحوالي ـب/ي، مق

ــيا المحيط الهادي وأفريقيا، بينما تراجعت في كل من  جاءت الزيادة من كل من منطقتي آسـ

ــمالية وأوروبا   ــرقيةأمريكا الش ــافي.    الش ــبب إغالق المص بين إجمالي مقارنة    2-3الجدول يبين  بس

الم اطق الـع از في مـن اـمل الحـف الـع ة ـب ات التحويلـي ا  .2019و  2018في ـعامي  ـطاـقات العملـي يبين كـم

ـ طاقات العمليات التحويلية بالعامل الحفاز في مناطإجمالي توزع    3-3الـشكل  ق العالم، نهاية عام ــــ

2019 .  
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   2                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

  التطورات التالية:نتيجة  2019عام  إجمالي الطاقة التكريرية في العالمالزيادة في  ت جاء

 هينغلي" في مجمع تكرير وبتروكيماويات  ي/ألف ب  400طاقتها  تشغيل مصفاة"Hengli  

 . الصينية   Dalianفي مدينة "داليان" 

 "تشغيل المرحلة األولى من مجمع تكرير وبتروكيماويات "تشيجيانغZhejiang     شرق مدينة

 . ألف ب/ي 200طاقتها التي تتكون من وحدة تقطير  Zhoushan"تشوشان" 

  ألف ب/ي من الطاقة التصميمية لمصفاة "ساسك"  35توسيع الطاقة التكريرية بمقدارSask   

 في كندا.

  ألف ب/ي 20بمقدار  "الجزائر"رفع الطاقة التكريرية لمصفاة . 

  ألف ب/ي 70مصفاة "بيجي" بطاقة تكريرية قدرها  تشغيل وحدة تقطير جديدة في. 

  ألف  335في الواليات المتحدة األمريكية طاقتها التكريرية  "فيالدلفيا"إغالق نهائي لمصفاة

 ب/ي. 

   باردوبيك "إغالق مصفاة  "Pardubice ألف ب/ي. 15طاقتها  في جمهورية التشيك 

كما يبين   .2019نهاية عام  في في مناطق العالم   التكريرية ات الطاقتوزع    2-3الشـكل يبين  

  .2019و 2018نهاية عامي مناطق العالم في  التكريرية ات طاقالإجمالي  مقارنة بين 1-3الجدول 

  2-3 الشكل
  (%)  2019 في مناطق العالم في نهاية عام التكريرية اتطاقالتوزع إجمالي 

أمريكا الشمالية
23.27%

أفريقيا
3.86%

أوروبا الشرقية 
وكومنولث الدول 

المستقلة
10.93%

أمريكا الجنوبية 
ومنطقة الكاريبي

6.98%

المحيط الهادي/آسيا
29.50%

الشرق األوسط
10.13%

أوروبا الغربية
15.33%
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   3                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

  1-3الجدول 
  حسب المناطقلي الطاقة التكريرية في العالم إجمامقارنة بين 

 2019و 2018نهاية عامي 

  )اليوم/رميل(مليون ب 

  نسبة التغير
2018/2019  

(%) 
 2018 2019  الفرق

  

 أمريكا الشمالية     21.62 21.32 (0.30) (1.39)
 أوروبا الغربية    14.24 14.24 0.00 0.00
 آسيا/المحيط الهادي     27.40 28.00 0.60 2.19

 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة     10.15 10.135 (0.015) (0.15)
 أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي     6.48 6.48 0.00 0.00
 الشرق األوسط     9.41 9.48 0.07 0.74
 أفريقيا    3.59 3.61 0.00 0.56
 االجمالي     92.89 93.27 0.375 0.40

   اً األرقام بين قوسين تعني سالب مالحظة:        

  قاعدة بيانات صناعة التكرير ، المصدر: أوابك        

 385في مصافي العالم بمقدار  ازفــ ل الحــ العامــ ة بــ ت التحويليــاإجمالي طاقات العمليارتفع  

 Fluid Catalyticع ــ از المائــ ير بالعامل الحفــ ات التكســ يــ عملــن ال مــ مل كــ ، والتي تشألف ب/ي

Cracking (FCC)ي ــــ نــــ يــــ ير الهيدروجــــ التكسات  ــــ ، وعمليCatalytic Hydrocracking ،

رة ــــ ات األزمــــ وعملي،  Catalytic Reformingاز ــــ فــــ امل الحــــ ب بالعــــ ــــ ذيــــ ات التهــــ وعملي

Isomerisation  واأللكلةAlkylation  مليون   37.695  واليــ ل حــ ث سجــ حي  ،2019ام  ــ عة  ايــ نه

  %.1.03بته ـ، ونس2018عام اية ـب/ي نهمليون  37.31ارنة بحوالي ـب/ي، مق

ــيا المحيط الهادي وأفريقيا، بينما تراجعت في كل من  جاءت الزيادة من كل من منطقتي آسـ

ــمالية وأوروبا   ــرقيةأمريكا الش ــافي.    الش ــبب إغالق المص بين إجمالي مقارنة    2-3الجدول يبين  بس

الم اطق الـع از في مـن اـمل الحـف الـع ة ـب ات التحويلـي ا  .2019و  2018في ـعامي  ـطاـقات العملـي يبين كـم

ـ طاقات العمليات التحويلية بالعامل الحفاز في مناطإجمالي توزع    3-3الـشكل  ق العالم، نهاية عام ــــ

2019 .  
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   5                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

بالعامل طاقات التكسير  توزع إجمالي  مقارنة بين    4-3 شكلالبين  كما ي  .2019و  2018ي  عام  نهاية

  .2019و 2018نهاية عامي على مناطق العالم  الحفاز المائع

  3-3 الجدول
   موزعة حسب مناطق العالم التكسير بالعامل الحفاز المائعجمالي طاقات عمليات إمقارنة بين 

   2019و 2018نهاية عامي 
  (مليون برميل/اليوم)

  نسبة التغير
2018/2019  

(%) 
 2018 2019 الفرق

 

 أمريكا الشمالية 6.53 6.41 (0.12) (1.84)
 أوروبا الغربية 2.12 2.12 0.00 0.00
 آسيا/المحيط الهادي 3.77 3.99 0.22 5.84
 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة 0.92 0.92 0.00 0.00
 أمريكا الجنوبية 1.31 1.31 0.00 0.00
 الشرق األوسط 0.75 0.75 0.00 0.00
 أفريقيا 0.23 0.23 0.00 0.00
 االجمالي 15.63 15.73 0.100 0.64

  قاعدة بيانات صناعة التكرير المصدر: أوابك،               

  4-3الشكل 
  ع على مناطق العالم ئسير بالعامل الحفاز المامقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التك
  2019و 2018نهاية عامي 

(%)  

  

41.8% 40.8%

13.6% 13.5%

24.1% 25.4%
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  2-3الجدول 
 موزعة في العالم *الحفازامل طاقات العمليات التحويلية بالع جماليإمقارنة بين 

   2019و 2018نهاية عامي  ،حسب المناطق 
  )وميال/رميل(مليون ب

   نسبة التغير
2018/2019  

(%) 
 2018 2019  الفرق

 

 أمريكا الشمالية     13.85 13.66  (0.19) (1.37)
 أوروبا الغربية    5.97 5.97 0.00 0.00
 آسيا/المحيط الهادي     8.82 9.36 0.58 6.12

 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة     3.07 3.065 (0.005) (0.163)
 أمريكا الجنوبية ومنطقة الكاريبي     1.80 1.80 0.00 0.00
 الشرق األوسط     2.95 2.95 0.00 0.00
 أفريقيا    0.85 0.89 0.04 4.71
1.03 0.385 37.695 137.3  االجمالي 

  واأللكلة ز واألزمرةدروجيني، والتهذيب بالعامل الحفاوالتكسير الهي، المائع تشمل عمليات التكسير بالعامل الحفاز*  

  قاعدة بيانات صناعة التكرير المصدر: أوابك، 

  3-3الشكل 

  (%) 2019في مناطق العالم نهاية عام امل الحفاز توزع إجمالي طاقات العمليات التحويلية بالع 

  

ــيرـطاـقات  إجـماليارتفع  الـعاـمل الحـفاز الـمائع  عملـيات التكســ بمـقدار   2019خالل الـعام ـب

ة  100 ـــب ث ارتفع من  %،0.64ألف ب/ي ونســ ام  15.63حـي  15.73إلى  2018مليون ب/ي ـع

ــغـيل تركزت الزـيادة في .  2019ـعام  نـهاـية مليون ب/ي  ـــبب تشــ ـــيا/المحيط الـهادي بســ منطـقة آســ

 يبينمصـــفاتين في الصـــين، بينما تراجعت في أمريكا الشـــمالية بســـبب إغالق مصـــفاة فيالديلفيا.  

ــير مـقارـنة بين إجـمالي ـطاـقات عملـيات   3-3 الـجدول في مـناطق الـعالم  ـبالـعاـمل الحـفاز الـمائعالتكســ

أمريكا الشمالية
36.24%

أفريقيا
2.36%

أوروبا الشرقية 
وكومنولث الدول 

المستقلة
8.13%

 أمريكا الجنوبية
ومنطقة الكاريبي

4.78%

المحيط /آسيا
الهادي
24.83%

الشرق األوسط
7.83%

أوروبا الغربية
15.84%
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   5                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

بالعامل طاقات التكسير  توزع إجمالي  مقارنة بين    4-3 شكلالبين  كما ي  .2019و  2018ي  عام  نهاية

  .2019و 2018نهاية عامي على مناطق العالم  الحفاز المائع

  3-3 الجدول
   موزعة حسب مناطق العالم التكسير بالعامل الحفاز المائعجمالي طاقات عمليات إمقارنة بين 

   2019و 2018نهاية عامي 
  (مليون برميل/اليوم)

  نسبة التغير
2018/2019  

(%) 
 2018 2019 الفرق

 

 أمريكا الشمالية 6.53 6.41 (0.12) (1.84)
 أوروبا الغربية 2.12 2.12 0.00 0.00
 آسيا/المحيط الهادي 3.77 3.99 0.22 5.84
 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة 0.92 0.92 0.00 0.00
 أمريكا الجنوبية 1.31 1.31 0.00 0.00
 الشرق األوسط 0.75 0.75 0.00 0.00
 أفريقيا 0.23 0.23 0.00 0.00
 االجمالي 15.63 15.73 0.100 0.64

  قاعدة بيانات صناعة التكرير المصدر: أوابك،               

  4-3الشكل 
  ع على مناطق العالم ئسير بالعامل الحفاز المامقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التك
  2019و 2018نهاية عامي 

(%)  

  

41.8% 40.8%

13.6% 13.5%

24.1% 25.4%

5.9% 5.8%
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   7                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

الي ـطاـقات  أـما از واألزمرةإجـم اـمل الحـف الـع ات التـهذـيب ـب ة عملـي د  واأللكـل في ـعام  ارتفعفـق

عام نهاية  في  مليون ب/ي  14.36%، حيث ارتفع من  0.55، ونســـبة  ب/ي ألف  79  بمقدار  2019

ام  14.44إلى  2018 ة ـع اـي ات  5-3 الـجدول يبين .2019مليون ب/ي نـه اـق الي ـط ة بين إجـم ارـن مـق

ــب  واأللكلة  التهذيب بالعامل الحفاز واألزمرةعمليات    2018ي  عام  نهايةمناطق العالم  موزعة حس

ـــكلالبين  كـما ي  .2019و ـبالـعاـمل الحـفاز  التـهذـيب عملـيات ـطاـقات توزع إجـمالي مـقارـنة بين    6-3 شــ

  .2019 و 2018نهاية عامي على مناطق العالم  واألزمرة

  5-3 الجدول
  حسب مناطق العالم موزعة واأللكلة التهذيب بالعامل الحفاز واألزمرةمقارنة بين اجمالي طاقات عمليات 

  2019 و 2018نهاية عامي 
  برميل/اليوم)(مليون  

  نسبة التغير
2018/2019  

(%) 
  2018 2019 الفرق

(1.44) (0.068) 4.8 20  أمريكا الشمالية    4.87 
 أوروبا الغربية    2.51 2.51 0.00 0.00
 آسيا/المحيط الهادي    3.34 3.492 0.152 4.55

 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة     1.61 1.605 (0.005) (0.311)
 أمريكا الجنوبية    0.35 0.35 0.00 0.00
 الشرق األوسط    1.16 1.16 0.00 0.00
 أفريقيا    0.52 0.52 0.00 0.00
0.55 0.08 14. 44  االجمالي    14.36 

   قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك           
  6-3الشكل 

  على مناطق العالم واأللكلة واألزمرةمقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التهذيب بالعامل الحفاز 
  (%) 2019 و 2018نهاية عامي 

33.9% 33.3%

17.5% 17.4%

23.2% 24.5%

11.2% 10.8%
2.4% 2.4%
8.1% 8.1%
3.6% 3.6%
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   6                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

ـــجلكـما  ــير    عملـيات  إجـمالي ـطاـقات  ســ ألف ب/ي   206 ارتـفاـعاً ـقدره  الهـيدروجينيالتكســ

ــب ـعام في مليون ب/ي  7.53إلى   2018مليون ب/ي ـعام   7.32حـيث ارتفع من  %،2.81  ـتهونســ

ــير مـقارـنة بين إجـمالي ـطاـقات عملـيات  4-3 الـجدول يبين .2019 في مـناطق  الهـيدروجينيالتكســ

ــكلالبين  كما ي  .2019و  2018ي  عام  نهايةالعالم   عمليات  طاقات إجمالي   توزع  مقارنة بين  5-3 شـ

  .2019و 2018نهاية عامي  على مناطق العالم الهيدروجينيالتكسير 
  4-3 الجدول

   موزعة حسب مناطق العالم التكسير الهيدروجينيجمالي طاقات عمليات إمقارنة بين 
   2019و 2018نهاية عامي 

  (مليون برميل/اليوم)
  نسبة التغير

2018/2019  
(%) 

  2018 2019 الفرق

 أمريكا الشمالية    2.45 2.45 0.00 0.00
 أوروبا الغربية    1.34 1.34 0.00 0.00
9.71 660.1  آسيا/المحيط الهادي    1.71 1.88 
 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة     0.54 0.54 0.00 0.00
 أمريكا الجنوبية    0.14 0.14 0.00 0.00
 الشرق األوسط    1.04 1.04 0.00 0.00
 أفريقيا    0.10 0.14 0.04 40.00

12.8  0. 062  37.5  االجمالي    7.32 
  قاعدة بيانات صناعة التكرير المصدر: أوابك،          

  5-3الشكل 

   مقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التكسير الهيدروجيني على مناطق العالم
  (%) 2019 و 2018نهاية عامي 

33.5% 32.6%

18.3% 17.8%

23.4% 25.0%

7.4% 7.2%
1.9% 1.9%

14.2% 13.8%

1.4% 1.9%
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   7                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

الي ـطاـقات  أـما از واألزمرةإجـم اـمل الحـف الـع ات التـهذـيب ـب ة عملـي د  واأللكـل في ـعام  ارتفعفـق

عام نهاية  في  مليون ب/ي  14.36%، حيث ارتفع من  0.55، ونســـبة  ب/ي ألف  79  بمقدار  2019

ام  14.44إلى  2018 ة ـع اـي ات  5-3 الـجدول يبين .2019مليون ب/ي نـه اـق الي ـط ة بين إجـم ارـن مـق

ــب  واأللكلة  التهذيب بالعامل الحفاز واألزمرةعمليات    2018ي  عام  نهايةمناطق العالم  موزعة حس

ـــكلالبين  كـما ي  .2019و ـبالـعاـمل الحـفاز  التـهذـيب عملـيات ـطاـقات توزع إجـمالي مـقارـنة بين    6-3 شــ

  .2019 و 2018نهاية عامي على مناطق العالم  واألزمرة

  5-3 الجدول
  حسب مناطق العالم موزعة واأللكلة التهذيب بالعامل الحفاز واألزمرةمقارنة بين اجمالي طاقات عمليات 

  2019 و 2018نهاية عامي 
  برميل/اليوم)(مليون  

  نسبة التغير
2018/2019  

(%) 
  2018 2019 الفرق

(1.44) (0.068) 4.8 20  أمريكا الشمالية    4.87 
 أوروبا الغربية    2.51 2.51 0.00 0.00
 آسيا/المحيط الهادي    3.34 3.492 0.152 4.55

 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة     1.61 1.605 (0.005) (0.311)
 أمريكا الجنوبية    0.35 0.35 0.00 0.00
 الشرق األوسط    1.16 1.16 0.00 0.00
 أفريقيا    0.52 0.52 0.00 0.00
0.55 0.08 14. 44  االجمالي    14.36 

   قاعدة بيانات صناعة التكرير -المصدر: أوابك           
  6-3الشكل 

  على مناطق العالم واأللكلة واألزمرةمقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات التهذيب بالعامل الحفاز 
  (%) 2019 و 2018نهاية عامي 

33.9% 33.3%

17.5% 17.4%

23.2% 24.5%

11.2% 10.8%
2.4% 2.4%
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   9                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

ــ إجمالي ط سجلكما   ألف ب/ي  513ارتفاعاً بمقدار   اقات عمليات المعالجة الهيدروجينيةـــ

ــبة   مليون ب/ي في   49.00إلى   2018في عام    مليون ب/ي  48.49%، حيث ارتفع من 1.06ونسـ

موزـعة ـطاـقات عملـيات المـعالـجة الهـيدروجينـية   إجـماليبين  مـقارـنة 7-3الـجدول  يبين.  2019ـعام 

إجمالي توزع  مقارنة بين    8-3الشــكل   كما يبين  .2019 و  2018  ينهاية عاملعالم ا  مناطقحســب 

  .2019و 2018ي عاملعالم نهاية اطاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية على مناطق 

   7-3الجدول 
    مناطق العالم حسب طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية موزعة جماليإمقارنة بين 

  2019 و 2018في نهاية عامي 
  (مليون برميل/اليوم) 

  نسبة التغير
2018/2019  

(%) 
  2018 2019 الفرق

 أمريكا الشمالية     15.77 15.65 (0.123) (0.78)
 أوروبا الغربية    9.86 9.86 0.00 0.00
 آسيا/المحيط الهادي     12.78 13.34 0.57 4.43
 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة     4.31 4.325 0.015 0.35
 أمريكا الجنوبية    1.55 1.55 0.00 0.00
 الشرق األوسط     3.27 3.27 0.00 0.00
5.79 0.05 051.0  أفريقيا    0.95 
1.06 00.51  049.0  جمالي   اإل  48.49 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير المصدر: أوابك،           

  8-3الشكل 
   لى مناطق العالمع المعالجة الهيدروجينيةمقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات 

  (%) 2019 و 2018نهاية عامي 

32.5% 31.9%

20.3% 20.1%

26.3% 27.2%
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   8                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

ً  لــ د سجــ ، فقوكسر اللزوجة  مــــ ات التفحيــ عمليإجمالي طاقات  ص ــ ا يخــ وفيم دره  ــ ق  ارتفاعا

مقابل   مليون ب/ي  9.43إلى   2019%، حيث وصـل نهاية عام  2.89ه  ــــــ ونسـبت  ي،/ألف ب   265

التفحيم طاقات عمليات    مقارنة بين إجمالي  6-3دول  ـالجيبين  .  2018اية عام  ـنه  مليون ب/ي  9.17

ـ الشــكيبين  و  .2019  و  2018ي  في مناطق العالم، نهاية عام وكســر اللزوجة بين   مقارنة  7-3ل ـــــ

   .2019و 2018نهاية عامي  عمليات التفحيم وكسر اللزوجة طاقات إجمالي توزع 

  6-3الجدول 
 موزعة حسب المناطق طاقات عمليات التفحيم وكسر اللزوجة في العالم ماليإجمقارنة بين 

   2019و 2018في نهاية عامي  
  (مليون برميل/اليوم) 

  نسبة التغير
2018/2019  

(%) 
  2018 2019 الفرق

 أمريكا الشمالية 3.01 3.04 0.032 1.06
 أوروبا الغربية 1.70 1.70 0.00 0.00
 آسيا/المحيط الهادي 1.89 2.07 0.18 9.52
 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة 0.88 0.90 0.028 3.20
 أمريكا الجنوبية 0.69 0.69 0.00 0.00
 األوسطالشرق  0.87 0.87 0.00 0.00

 أفريقيا 0.13 0.155 0.025 19.23
2.89 50.26  االجمالي 9.17 9.43 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير المصدر: أوابك،                

  7-3الشكل 
   على مناطق العالم التفحيم وكسر اللزوجةمقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات 

  (%) 2019 و 2018نهاية عامي 
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   9                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

ــ إجمالي ط سجلكما   ألف ب/ي  513ارتفاعاً بمقدار   اقات عمليات المعالجة الهيدروجينيةـــ

ــبة   مليون ب/ي في   49.00إلى   2018في عام    مليون ب/ي  48.49%، حيث ارتفع من 1.06ونسـ

موزـعة ـطاـقات عملـيات المـعالـجة الهـيدروجينـية   إجـماليبين  مـقارـنة 7-3الـجدول  يبين.  2019ـعام 

إجمالي توزع  مقارنة بين    8-3الشــكل   كما يبين  .2019 و  2018  ينهاية عاملعالم ا  مناطقحســب 

  .2019و 2018ي عاملعالم نهاية اطاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية على مناطق 

   7-3الجدول 
    مناطق العالم حسب طاقات عمليات المعالجة الهيدروجينية موزعة جماليإمقارنة بين 

  2019 و 2018في نهاية عامي 
  (مليون برميل/اليوم) 

  نسبة التغير
2018/2019  

(%) 
  2018 2019 الفرق

 أمريكا الشمالية     15.77 15.65 (0.123) (0.78)
 أوروبا الغربية    9.86 9.86 0.00 0.00
 آسيا/المحيط الهادي     12.78 13.34 0.57 4.43
 أوروبا الشرقية وكومنولث الدول المستقلة     4.31 4.325 0.015 0.35
 أمريكا الجنوبية    1.55 1.55 0.00 0.00
 الشرق األوسط     3.27 3.27 0.00 0.00
5.79 0.05 051.0  أفريقيا    0.95 
1.06 00.51  049.0  جمالي   اإل  48.49 

  قاعدة بيانات صناعة التكرير المصدر: أوابك،           

  8-3الشكل 
   لى مناطق العالمع المعالجة الهيدروجينيةمقارنة بين توزع إجمالي طاقات عمليات 

  (%) 2019 و 2018نهاية عامي 

32.5% 31.9%

20.3% 20.1%

26.3% 27.2%
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على موافقة تنفيذ   BPCLحصــلت "شــركة بترول بهارات الوطنية الهندية المحدودة" كما 

بوالية   Golaghat  "والغات ج"في مقاطعة     Numaligarhمشروع تطوير مصفاة "نوماليغاره "  

، ألف ب/ي   180إلى   60. يتضـمن المشـروع رفع الطاقة التكريرية للمصـفاة من Assam  "أسـام"

ألف ب/ي، ووحدة تقطير فراغي   120وحدة تقطير جوي طاقتها   تتكون منوإنشــاء وحدات جديدة 

ا  اقتـه ا  80ـط اقتـه ا ـط افـث ة للـن دروجيـن ة هـي الـج دة مـع ب  20ألف ب/ي ووـح ذـي دة تـه ألف ب/ي، ووـح

ــيط الم ألف  7ألف ب/ي، ووحدة أزمرة طاقتها    12.3طاقتها   CCRتمر  ـســـ بالعامل الحفاز بالتنشــ

ألف ب/ي، ووحدة تكســير هيدروجيني طاقتها   58زل طاقتها  ب/ي. ووحدة معالجة هيدروجينة للدي

 15.16ألف ب/ي، ووحدة نزع أـسلفتينات بالمذيب طاقتها    23ألف ب/ي، ووحدة تفحيم طاقتها    40

مع   متوافقةمواصـفات  قدرة المصـفاة على إنتاج مشـتقات ب  يهدف المشـروع إلى تحسـينألف ب/ي. 

  ".6-يورو" ةاألوروبيالمواصفات القياسية 

جينية للديزل ودريمن جهة أخرى اليزال العمل قائما في مشــــروع إنشــــاء وحدة معالجة ه

 Bathendaبمنطقة "باثيندا"    Guru Gobindألف ب/ي في مـصفاة "غورو غوبيند"    38طاقتها  

شـمال والية بنجاب الهندية. يأتي إنشـاء هذه الوحدة في إطار مشـروع تطوير المصـفاة لتمكينها من 

ــية األوروبية "يوروتلب ــفات القياس "، إضــافة 6-ية متطلبات معايير الوقود النظيف المعادلة للمواص

ألف ب/ي. ويتوقع البدء بتشــغيل المشــروع   220إلى   150إلى رفع الطاقة التكريرية للمصــفاة من  

  . 2020في عام 

ــلت  ــة"كما حص ــس موافقة  على  .Indian Oil Corp. Ltd "المحدودة  يةالهند  النفط  مؤس

ألف ب/ي في   274طاقتها    Koyali  "كويالي"وزارة البيئة الهندية لتنفيذ مشــروع تطوير مصــفاة  

يهدف المشــروع إلى .  2020والية كوجارات، ويتوقع تشــغيل المشــروع في الربع الثاني من عام  

  ".6-يورو" ةاألوروبي المواصفات القياسيةتحسين مواصفات المنتجات بما يتوافق مع 

للحصول  ،  McDermottماكديرموت"  "عقداً مع  شركة    وقعت "مؤسسة النفط الهندية" كما  

التكنولوجيا والتصاميم الهندسية األساسية، وتوريد المعدات لمشروع إنشاء وحدة تكسير بالعامل    على

 " هريانا " في منطقة  Panipatفي مجمع تكرير وبتروكيماويات "بانيبات"  FCCالحفاز المائع  

Haryana ،  شمال نيودلهي، وذلك في إطار مشروع تطوير أداء المجمع ورفع الطاقة التكريرية

  ألف ب/ي.  500للمصفاة إلى 

ــركة" وقعت  ،من جهة أخرى ــتانبترول هندو شــ ــركاً مع عقد   HPCL "المحدودة  ســ  ةشــ

ــن وتوبرو المحدودة" ــاء لتقديم    .Larsen & Toubro Ltd "الرسـ ــية واإلنشـ ــاميم الهندسـ التصـ
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معظم مناطق العالم نحو تنفيذ مـشاريع توجه    2019خالل عام    ـصناعة تكرير النفط ـشهدت 

ــافي الـقائـمة من تلبـية متطلـبات قرار المنظـمة البحرـية الـعالمـية  الـخاص بخفض    IMOتمكين المصــ

% وزناً بحلول األول 0.5% إلى 3.5الحد األقصــى المســموح لنســبة الكبريت في وقود الســفن من  

ــافي النفط تعظيم التـكاـمل بعالوة على ،  2020من يـناير/ـكانون الـثاني   ين عملـيات التكرير في مصــ

  .العمليات التحويلية الالحقة طاقة التوسع فيوتحسين كفاءة اإلنتاج من خالل القائمة، 

ا يلي اـعة تكرير النفط في مـناطق الـعالم فيـم ـــن  خالل ـعام واـلدول العربـية أهم تطورات صــ

  وأهداف هذه التطورات.مع اإلشارة إلى أسباب  2019

    المحيط الهادي: آسيا 1-1

 Petroleum Corp. Ltd.  Chennaiأعلنت مؤـسـسة بترول تـشيناي المحدودة ،في الهند

ــة النفط الهندية المحدودة  عن تعاقدها مع شـــركة   .Indian Oil Corp. Ltdالمنبثقة عن مؤســـسـ

ألف   50التكنولوجيا لوحدة تفحيم مؤجل طاقتها  للحصــول على  CLG"  شــيفرون لوماس غلوبال"

ـــفاة "ـكاوفري"   ــاؤـها في   180ـطاقتـها التكريرـية    Cauveryب/ي في مصــ ألف ب/ي المقرر إنشــ

 الهندية.  Tamilnadu "تاميلنادو"بوالية  Nagapattinam "ناغاباتينام"منطقة 

   .Bharat Petroleum Corp. Ltd"المحدودةوقعت "مؤسسة بترول بهارات الوطنية  كما  

التكنولوجيا والتصاميم الهندسية   للحصول على، CLG "تشيفرون لوماس غلوبال"عقداً مع شركة 

بوالية مهاراشترا   "مومباي"لوحدة تكسير هيدروجيني ومجمع إنتاج زيوت تزييت أساس في مصفاة  

Maharashtra ألف ب/ي.  240دية، طاقتها التكريرية الهن  

اءيذكر أن  يتـضمن  الذي  "مومباي"  تطوير مـصفاةقائمة في مـشروع  ال تزال    أعمال اإلنـش

 ،وهي وـحدة المـعالـجة الهـيدروجينـية للـنافـثا ، بعض الوـحدات الـقائـمة  تطويرو، رفع الـطاـقة التكريرـية

ــتمر  ،ووـحدة األزمرة ــيط المســ ، ووـحدة نزع CCRووـحدة التـهذـيب ـبالـعاـمل الحـفاز بطريـقة التنشــ

ــير بالـعامل الحـفاز الـمائع بطريـقة   ، ووحدة Prim-Gالكبريت من الـغازولين المنتج من وحدة التكســ

ــافة وحدات جديدةالمـعالـجة الهـيدروجينـية لـلديزل ــروع إضــ ــمن المشــ وحدة إنـتاج   هي، . كـما يتضــ

ـ ال ــترجاع  ر لزوجةهيدروجين، ووحدة كـس ــتبدال وحدة توليد ،  بروبيلينال، ووحدة اس عالوة على اس

ــترك   39طاقتـها  ،الـطاقة الكهربائـية بالطريـقة الحرارية ميـغاوات بأخرى تعـمل بطريـقة التولـيد المشــ

   .ميغاوات  81طاقتها  Co-Generation Combined cycleبالدورة المدمجة 
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على موافقة تنفيذ   BPCLحصــلت "شــركة بترول بهارات الوطنية الهندية المحدودة" كما 

بوالية   Golaghat  "والغات ج"في مقاطعة     Numaligarhمشروع تطوير مصفاة "نوماليغاره "  

، ألف ب/ي   180إلى   60. يتضـمن المشـروع رفع الطاقة التكريرية للمصـفاة من Assam  "أسـام"

ألف ب/ي، ووحدة تقطير فراغي   120وحدة تقطير جوي طاقتها   تتكون منوإنشــاء وحدات جديدة 

ا  اقتـه ا  80ـط اقتـه ا ـط افـث ة للـن دروجيـن ة هـي الـج دة مـع ب  20ألف ب/ي ووـح ذـي دة تـه ألف ب/ي، ووـح

ــيط الم ألف  7ألف ب/ي، ووحدة أزمرة طاقتها    12.3طاقتها   CCRتمر  ـســـ بالعامل الحفاز بالتنشــ

ألف ب/ي، ووحدة تكســير هيدروجيني طاقتها   58زل طاقتها  ب/ي. ووحدة معالجة هيدروجينة للدي

 15.16ألف ب/ي، ووحدة نزع أـسلفتينات بالمذيب طاقتها    23ألف ب/ي، ووحدة تفحيم طاقتها    40

مع   متوافقةمواصـفات  قدرة المصـفاة على إنتاج مشـتقات ب  يهدف المشـروع إلى تحسـينألف ب/ي. 

  ".6-يورو" ةاألوروبيالمواصفات القياسية 

جينية للديزل ودريمن جهة أخرى اليزال العمل قائما في مشــــروع إنشــــاء وحدة معالجة ه

 Bathendaبمنطقة "باثيندا"    Guru Gobindألف ب/ي في مـصفاة "غورو غوبيند"    38طاقتها  

شـمال والية بنجاب الهندية. يأتي إنشـاء هذه الوحدة في إطار مشـروع تطوير المصـفاة لتمكينها من 

ــية األوروبية "يوروتلب ــفات القياس "، إضــافة 6-ية متطلبات معايير الوقود النظيف المعادلة للمواص

ألف ب/ي. ويتوقع البدء بتشــغيل المشــروع   220إلى   150إلى رفع الطاقة التكريرية للمصــفاة من  

  . 2020في عام 

ــلت  ــة"كما حص ــس موافقة  على  .Indian Oil Corp. Ltd "المحدودة  يةالهند  النفط  مؤس

ألف ب/ي في   274طاقتها    Koyali  "كويالي"وزارة البيئة الهندية لتنفيذ مشــروع تطوير مصــفاة  

يهدف المشــروع إلى .  2020والية كوجارات، ويتوقع تشــغيل المشــروع في الربع الثاني من عام  

  ".6-يورو" ةاألوروبي المواصفات القياسيةتحسين مواصفات المنتجات بما يتوافق مع 

للحصول  ،  McDermottماكديرموت"  "عقداً مع  شركة    وقعت "مؤسسة النفط الهندية" كما  

التكنولوجيا والتصاميم الهندسية األساسية، وتوريد المعدات لمشروع إنشاء وحدة تكسير بالعامل    على

 " هريانا " في منطقة  Panipatفي مجمع تكرير وبتروكيماويات "بانيبات"  FCCالحفاز المائع  

Haryana ،  شمال نيودلهي، وذلك في إطار مشروع تطوير أداء المجمع ورفع الطاقة التكريرية

  ألف ب/ي.  500للمصفاة إلى 

ــركة" وقعت  ،من جهة أخرى ــتانبترول هندو شــ ــركاً مع عقد   HPCL "المحدودة  ســ  ةشــ

ــن وتوبرو المحدودة" ــاء لتقديم    .Larsen & Toubro Ltd "الرسـ ــية واإلنشـ ــاميم الهندسـ التصـ
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بتروكيماويات في منطقة  ال تكرير والمجمع    مستمرة فيأعمال اإلنشاء    التزال  ،من جهة أخرى

مؤسسة بترول  "، وهو شركة مشتركة بين Rajasthan "راجاسثان"بوالية  Barmer ""بارمر

تبلغ الطاقة . % 26%، والحكومة الهندية بنسبة 74بحصة   HPCL"المحدودة الوطنية هندوستان

وستكرر النفط   .مليار دوالر أمريكي  6.8بكلفة إجمالية قدرها  ألف ب/ي، 200التكريرية للمصفاة 

بينما تحصل على النصف اآلخر من النفط العربي   ،المنتج في حقول "بارمر" بمقدار نصف طاقتها

  .2022ويتوقع البدء بتشغيل المشروع نهاية عام المستورد. 

تقطير فراغي وحدة ب/ي، وألف  200وحدة تقطير جوي طاقتها من   "بارمر" مجمع تكوني

أزمرة  وحدة ألف ب/ي، و 32نافثا طاقتها معالجة هيدروجينية للألف ب/ي، ووحدة  100طاقتها 

ب/ي،  ألف    12ووحدة تهذيب بالعامل الحفاز بطريقة التنشيط المستمر طاقتها    ،ب/يآالف    8طاقتها  

  FCCبالعامل الحفاز المائع  ألف ب/ي، ووحدة تكسير    82للديزل طاقتها    معالجة هيدروجينيةووحدة  

ووحدة معالجة هيدروجينة لزيت   ،ألف ب/ي  48ووحدة تفحيم مؤجل طاقتها    ألف ب/ي.  58طاقتها  

إضافة إلى   ،طن/اليوم 199ووحدة استرجاع كبريت طاقتها ألف ب/ي،  70الغاز الفراغي طاقتها 

  مجموعة من وحدات إنتاج البتروكيماويات والوحدات المساندة.

 Zhejiangأعلنت شركة بترول وكيماويات "تشيجيانغ" المحدودة  ،في الصين

Petroleum & Chemical Co. Ltd.    عن بدء اإلنتاج التجاري في المرحلة األولى من مجمع

التي تتكون من وحدة تقطير    Zhoushanتكرير وبتروكيماويات "تشيجيانغ" شرق مدينة "تشوشان"  

ألف ب/ي مع وحدات مساندة، ويتوقع تشغيل المرحلة الثانية التي تتكون من وحدة   200طاقتها 

  . 2021ن وحدات البتروكيماويات في منتصف عام  ألف ب/ي مع عدد م 200تقطير أخرى طاقتها 

مذكرة تفاهم مع الحكومة الصينية  قد أعلنت عن توقيع شركة أرامكو السعودية يذكر أن 

مليون   319بقيمة  "تشيجيانغ "% من قيمة مشروع مجمع تكرير وبتروكيماويات 9لشراء حصة 

  دوالر أمريكي. 

 & Hengli Petrochemical"ي نغلي ه" ركة تكرير وبتروكيماويات شكما أعلنت 

Refining Co., Ltd.   عن بدء اإلنتاج التجاري في المصفاة الجديدة   المملوكة للقطاع الخاص

  " داليان"في مدينة    "هينغلي "ألف ب/ي التابعة لمجمع تكرير وبتروكيماويات    400التكريرية  طاقتها  

Dalian  لياونينغ"شمال شرق مقاطعة  "Liaoning  .الصينية    

النفط والبتروكيماويات المحدودة المسؤولة عن أنشطة التكرير    شركة  أعلنت من جهة أخرى،  

انتهاء أعمال التشغيل  عن CNOOCوالبتروكيماويات لشركة نفط المغمورة الوطنية الصينية 
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مصــفاة   في إطار مشــروع تطوير ، وذلكألف ب/ي  65والتوريد لوحدة تكســير هيدروجيني طاقتها 

اخ"  يهدف المـشروع إلى رفع الطاقة التكريرية للمصـفاة.  "أندرابراديش"والية  في ،  Visakh"فيـس

 المواصــفات القياســيةتحســين مواصــفات المنتجات بما يتوافق مع  و ،ب/ي ألف  300إلى   160من 

ــروع    ."5-يورو"  ةاألوروبي ــمن المشـ ــتبداليتضـ  بأخرى  القديمة ةإحدى وحدات التقطير الثالث اسـ

ــاء  ،ألف ب/ي 180ـجدـيدة ـطاقتـها  ــير هـيدروجيني لزـيت الـغاز الفراغي ـطاقتـها وإنشــ وـحدة تكســ

ة  اجـي ا  65اإلنـت ات ـباب/ي، آالف  6ألف ب/ي، ووـحدة أزمرة ـطاقتـه ــفلتيـن ـمذـيب  لووـحدة نزع أســ

ــترجاع بروبان طاقتها  وو  ،ألف ب/ي  50طاقتها   إنتاج هيدروجين ي  طن/اليوم، ووحدت  96حدة اســ

ــنة، ووحدت  113طاقة كل منهما   طن/اليوم.   360اســـترجاع كبريت طاقة كل منهما    يألف طن/السـ

ــية  تيووحد  ــاعة  540بمحلول األمين طاقة كل منهما   معالجة مياه حامضــ معالجة مياه و،  طن/الســ

ــاعة  1000طاقتها    ملوثة ــروع تطوير العديد من الوحدات   .متر مكعب في السـ ــمن المشـ كما يتضـ

  القائمة، وهي:

 من طاقتها التصميمية   % 30لهيدروجينة للنافثا بنـسبة  رفع الطاقة اإلنتاجية لوحدة المعالجة ا

  ألف ب/ي. 30.12لتصبح 

  رفع الطاقة اإلنتاجية لوحدة التهذيب بالعامل الحفاز بالتنشـيط المسـتمرCCR   30بنسـبة %

  ألف ب/ي. 20.89من طاقتها التصميمية لتصبح 

  ديزل ة لـل دروجينـي الجـة الهـي دة المـع ة لوـح اجـي ة اإلنـت ة رفع الطـاـق ـــب ا 30بنســ % من طـاقتـه

  ألف ب/ي. 57.4التصميمة لتصبح 

   وحدة التكســير بالعامل الحفاز المائع المنتجة من  لنافثا  لتطوير وحدة المعالجة الهيدروجينية

ــفات متوافقة مع  ــتقات بمواصـ ــفاة من إنتاج مشـ ــفات القائمة، بهدف  تمكين المصـ المواصـ

   .2020از المشروع في نهاية عام ويتوقع إنج .6، ويور 5األوروبية يورو  القياسية

ــروعبدء العمل في    كما أعلن عن ــاء مجمع    مشـ بتروكيماويات "راتناغيري" تكرير وإنشـ

Ratnagiri    ــتا"في والية ــفاة  ،  Maharashtra  "مهاراشـ  1.2  التكريرية  طاقتهايحتوي على مصـ

 Bharat Petroleum مشــروع مشــترك بين كل من مؤســســة بترول بهارات هو  مليون ب/ي، و

Corp.  ،  ومؤسسة بترول هندوستانHindustan Petroleum Corp.   الهنديتان، وتمتلكان حصة

% من قيمة المـشروع، والحـصة الباقية تمتلكها مناـصفة كل من ـشركة أرامكو الـسعودية، 50قدرها 

  .ك"وشركة نفط أبو ظبي الوطنية "أدنو
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بتروكيماويات في منطقة  ال تكرير والمجمع    مستمرة فيأعمال اإلنشاء    التزال  ،من جهة أخرى

مؤسسة بترول  "، وهو شركة مشتركة بين Rajasthan "راجاسثان"بوالية  Barmer ""بارمر

تبلغ الطاقة . % 26%، والحكومة الهندية بنسبة 74بحصة   HPCL"المحدودة الوطنية هندوستان

وستكرر النفط   .مليار دوالر أمريكي  6.8بكلفة إجمالية قدرها  ألف ب/ي، 200التكريرية للمصفاة 

بينما تحصل على النصف اآلخر من النفط العربي   ،المنتج في حقول "بارمر" بمقدار نصف طاقتها

  .2022ويتوقع البدء بتشغيل المشروع نهاية عام المستورد. 

تقطير فراغي وحدة ب/ي، وألف  200وحدة تقطير جوي طاقتها من   "بارمر" مجمع تكوني

أزمرة  وحدة ألف ب/ي، و 32نافثا طاقتها معالجة هيدروجينية للألف ب/ي، ووحدة  100طاقتها 

ب/ي،  ألف    12ووحدة تهذيب بالعامل الحفاز بطريقة التنشيط المستمر طاقتها    ،ب/يآالف    8طاقتها  

  FCCبالعامل الحفاز المائع  ألف ب/ي، ووحدة تكسير    82للديزل طاقتها    معالجة هيدروجينيةووحدة  

ووحدة معالجة هيدروجينة لزيت   ،ألف ب/ي  48ووحدة تفحيم مؤجل طاقتها    ألف ب/ي.  58طاقتها  

إضافة إلى   ،طن/اليوم 199ووحدة استرجاع كبريت طاقتها ألف ب/ي،  70الغاز الفراغي طاقتها 

  مجموعة من وحدات إنتاج البتروكيماويات والوحدات المساندة.

 Zhejiangأعلنت شركة بترول وكيماويات "تشيجيانغ" المحدودة  ،في الصين

Petroleum & Chemical Co. Ltd.    عن بدء اإلنتاج التجاري في المرحلة األولى من مجمع

التي تتكون من وحدة تقطير    Zhoushanتكرير وبتروكيماويات "تشيجيانغ" شرق مدينة "تشوشان"  

ألف ب/ي مع وحدات مساندة، ويتوقع تشغيل المرحلة الثانية التي تتكون من وحدة   200طاقتها 

  . 2021ن وحدات البتروكيماويات في منتصف عام  ألف ب/ي مع عدد م 200تقطير أخرى طاقتها 

مذكرة تفاهم مع الحكومة الصينية  قد أعلنت عن توقيع شركة أرامكو السعودية يذكر أن 

مليون   319بقيمة  "تشيجيانغ "% من قيمة مشروع مجمع تكرير وبتروكيماويات 9لشراء حصة 

  دوالر أمريكي. 

 & Hengli Petrochemical"ي نغلي ه" ركة تكرير وبتروكيماويات شكما أعلنت 

Refining Co., Ltd.   عن بدء اإلنتاج التجاري في المصفاة الجديدة   المملوكة للقطاع الخاص

  " داليان"في مدينة    "هينغلي "ألف ب/ي التابعة لمجمع تكرير وبتروكيماويات    400التكريرية  طاقتها  

Dalian  لياونينغ"شمال شرق مقاطعة  "Liaoning  .الصينية    

النفط والبتروكيماويات المحدودة المسؤولة عن أنشطة التكرير    شركة  أعلنت من جهة أخرى،  

انتهاء أعمال التشغيل  عن CNOOCوالبتروكيماويات لشركة نفط المغمورة الوطنية الصينية 
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Lianyungang الشركة للتعاقد مع مستثمرين   تسعىكما  . مليار دوالر أمريكي 23.7، بكلفة

  شغيل خارجيين وشركات بتروكيماويات محلية للمشاركة في إنشاء المشروع، ولم يحدد تاريخ ت

   المصفاة.

بانجين " الصينية بالتعاون مع شركة  Norinco "نورينكو"وقعت شركة  من جهة أخرى 

شركة أرامكو السعودية لتشكيل شركة مشتركة    مذكرة تفاهم مع  الصينية   Panjin Sincen  "سينسين 

% لشركة أرامكو 36% لشركة بانجين، والحصة الباقية 29و ،% لشركة نورينكو35بحصة 

في مقاطعة   " الواقعةبانجين"إنشاء مصفاة جديدة في  إلى الشركة المشتركة تهدفالسعودية. 

مليار دوالر أمريكي، ويتوقع   10فة  ألف ب/ي، وكل  300الصينية، بطاقة تكريرية قدرها    "ليواونينغ"

  . 2024أن تبدأ بالتشغيل في عام 

 Shenghongوقعت "شركة مجموعة بتروكيماويات شينغهونغ المحدودة" كما 

Petrochemical Group Co. Ltd.    "عقداً مع شركة "دوبونتDuPont    تتعهد الشركة بموجبه

ألف ب/ي في مجمع تكرير    11توريد التكنولوجيا والتصاميم الهندسية والمعدات لوحدة ألكلة طاقتها  ب

. تهدف  2021الجاري إنشاؤه حالياً والمتوقع أن يبدأ اإلنتاج في عام  "شينغهونغ "وبتروكيماويات 

  ). 6-ن الوحدة إلى تمكين المجمع من إنتاج غازولين وفق المواصفات القياسية الصينية (الصي

ا ــريالنـك ة  ،في ســ ة  "أكورد "وقـعت ـكل من مجموـع انـي از العـم ة ووزارة النفط والـغ دـي الهـن

الدولي على  Hambantota  " هامبانتوتا"اتفاقية تتضـــمن إنشـــاء مصـــفاة لتكرير النفط في ميناء  

تثمارات مـشتركة قدرها   200ـساحل ـسريالنكا طاقتها التكريرية   مليار دوالر   3.85ألف ب/ي، باـس

 .2021أمريكي، ويتوقع البدء بعمليات التشغيل في عام 

ا، اليزـي ة تكرير  في ـم ــرـك دء  .Hengyuan Refining Co "هينغيوان "أعلـنت شــ عن ـب

لتكريرية اطاقتها    Port Dickson  "ديكســون  بورت "في مشــروع تطوير مصــفاة   أعمال اإلنشــاء

ة  155 الـجة  26.6ألف ب/ي بكلـف دة المـع ــروع تطوير وـح ــمن المشــ مليون دوالر أمريكي. يتضــ

جزء   10ألف ب/ي، لتمكين المـصفاة من إنتاج ديزل بنـسبة كبريت    46الهيدروجينية القائمة طاقتها  

ــروع إنشــاء 5-األوروبية "يوروفي المليون، حســب المواصــفات القياســية   ــمن المش " . كما يتض

منظومة معالجة هيدروجينية لنافثا التكسـير بهدف تمكين المصـفاة من إنتاج غازولين بنسـبة كبريت 

". يذكر أن المصـفاة 4جزء في المليون حسـب المواصـفات القياسـية األوروبية "يورو    50أدنى من  

ــت   ــص ــاء وحدة ت  66.4قد خص وليد هيدروجين بهدف تمكينها من إنتاج منتجات مليون دوالر إلنش

 . 2020تشغيلها في نهاية عام  ءنظيفة تحتوي على نسب كبريت منخفضة، ويتوقع بد 
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والثانية لزيت الغاز  ألف ب/ي 34للديزل طاقتها ، األولى معالجة هيدروجينية تيالتجريبي لوحد 

ألف ب/ي   440طاقتها التكريرية    Huizhouفي مصفاة "هويزهو"    ألف ب/ي  52الفراغي طاقتها  

  .  Guangdongفي مقاطعة "غوانغدونغ"   التي تملكها

مشروع  مراحل  عن إنجاز معظم  في العام الماضي  قد أعلنت  كانت  يذكر أن مصفاة "هويزهو"  

ألف ب/ي،  440ألف ب/ي إلى  200للمصفاة من رفع الطاقة التكريرية يتضمن  الذي طويرالت

ألف ب/ي، ووحدة تكسير   34ة هيدروجينية طاقتها ـمعالج ات جديدة، وهي وحدةد ـافة وحـوإض

عالوة على بعض الوحدات ب/ي،  3200ووحدة ألكلة طاقتها ، ألف ب/ي 48هيدروجيني طاقتها 

لمصفاة من تكرير النفط الخام العربي الحامضي المستورد  ويهدف المشروع إلى تمكين ا. الخدمية

 من المملكة العربية السعودية.

ــينية المحدودة أعلنكما  ــة البترول الوطنية الصـ ــسـ عن   .PetroChina Co. Ltdت مؤسـ

ــغيل وحدة ألكلة طاقتها  ــفاة جيلين    9000تشـ  200التي تبلغ طاقتها التكريرية    Jilinب/ي في مصـ

ــفاة من إنتاج غازولين متوافق مع الوحدة الجديدة تهدفألف ب/ي.  ــفات  إلى تمكين المصـ المواصـ

  .)6-القياسية الصينية (الصين

قد أعلنت عن   "سـينوبيك"أن مؤسـسـة التكرير والبتروكيمايات الصـينية  تجدر اإلشـارة إلى 

ــرو ــفــاة  ب/ي 8000كــل منهمــا  طــاقــة تطوير وحــدتي ألكلــة عإنجــاز مشــ في كــل من مصــ

ة    Anking"أنكينغ" اطـع اة Anhui "أنهوي"في مـق ـــف ان"،  ومصــ ة  Wuhan "واـه اطـع في مـق

ا  Hubei "هيوبي" ل منهـم ة لـك ة  التكريرـي اـق ة  160تبلغ الـط ان على تقنـي دـت د الوـح ألف ب/ي. تعتـم

ــائل األيوني   تتميز بكفاءة أعلى المصـــممة من قبل جامعة البترول في بكين، و  Ionic Liquidالسـ

وحمض  يكالخطرة مثل حمض الفلور  األحماض من كفاءة التقنية التقليدية التي تعتمد على اسـتخدام  

  ا جعلها تجذب اهتمام معظم المصافي العاملة في منطقة آسيا.  مم يكالكبريت

في     Zhanjiang"انجيانغ "تشمشروع مصفاة  كما أعلنت شركة "سينوبيك" أن موعد إنجاز  

 ألف ب/ي، متكاملة مع مجمع بتروكيماويات  200طاقتها   Guangdong" غوانغدونغ" مقاطعة 

شركة  بين "سينوبيك" الصينية ومشتركة    شركةالمشروع هو  .  2020سيكون في الربع الثاني من عام  

مليار   5.7بقيمة إجمالية قدرها  الفرنسية   Total" توتال " وشركة ،  KPIبترول الكويت العالمية 

  دوالر أمريكي. 

مصفاة عمالقة   إلنشاءتخطط  "سينوبيك"     شركة البترول والبتروكيماويات الصينية  يذكر أن  

  " ليانيونغانغ"متكاملة مع مجمع بتروكيماويات في مدينة ، ألف ب/ي 800بطاقة تكريرية قدرها 
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Lianyungang الشركة للتعاقد مع مستثمرين   تسعىكما  . مليار دوالر أمريكي 23.7، بكلفة

  شغيل خارجيين وشركات بتروكيماويات محلية للمشاركة في إنشاء المشروع، ولم يحدد تاريخ ت

   المصفاة.

بانجين " الصينية بالتعاون مع شركة  Norinco "نورينكو"وقعت شركة  من جهة أخرى 

شركة أرامكو السعودية لتشكيل شركة مشتركة    مذكرة تفاهم مع  الصينية   Panjin Sincen  "سينسين 

% لشركة أرامكو 36% لشركة بانجين، والحصة الباقية 29و ،% لشركة نورينكو35بحصة 

في مقاطعة   " الواقعةبانجين"إنشاء مصفاة جديدة في  إلى الشركة المشتركة تهدفالسعودية. 

مليار دوالر أمريكي، ويتوقع   10فة  ألف ب/ي، وكل  300الصينية، بطاقة تكريرية قدرها    "ليواونينغ"

  . 2024أن تبدأ بالتشغيل في عام 

 Shenghongوقعت "شركة مجموعة بتروكيماويات شينغهونغ المحدودة" كما 

Petrochemical Group Co. Ltd.    "عقداً مع شركة "دوبونتDuPont    تتعهد الشركة بموجبه

ألف ب/ي في مجمع تكرير    11توريد التكنولوجيا والتصاميم الهندسية والمعدات لوحدة ألكلة طاقتها  ب

. تهدف  2021الجاري إنشاؤه حالياً والمتوقع أن يبدأ اإلنتاج في عام  "شينغهونغ "وبتروكيماويات 

  ). 6-ن الوحدة إلى تمكين المجمع من إنتاج غازولين وفق المواصفات القياسية الصينية (الصي

ا ــريالنـك ة  ،في ســ ة  "أكورد "وقـعت ـكل من مجموـع انـي از العـم ة ووزارة النفط والـغ دـي الهـن

الدولي على  Hambantota  " هامبانتوتا"اتفاقية تتضـــمن إنشـــاء مصـــفاة لتكرير النفط في ميناء  

تثمارات مـشتركة قدرها   200ـساحل ـسريالنكا طاقتها التكريرية   مليار دوالر   3.85ألف ب/ي، باـس

 .2021أمريكي، ويتوقع البدء بعمليات التشغيل في عام 

ا، اليزـي ة تكرير  في ـم ــرـك دء  .Hengyuan Refining Co "هينغيوان "أعلـنت شــ عن ـب

لتكريرية اطاقتها    Port Dickson  "ديكســون  بورت "في مشــروع تطوير مصــفاة   أعمال اإلنشــاء

ة  155 الـجة  26.6ألف ب/ي بكلـف دة المـع ــروع تطوير وـح ــمن المشــ مليون دوالر أمريكي. يتضــ

جزء   10ألف ب/ي، لتمكين المـصفاة من إنتاج ديزل بنـسبة كبريت    46الهيدروجينية القائمة طاقتها  

ــروع إنشــاء 5-األوروبية "يوروفي المليون، حســب المواصــفات القياســية   ــمن المش " . كما يتض

منظومة معالجة هيدروجينية لنافثا التكسـير بهدف تمكين المصـفاة من إنتاج غازولين بنسـبة كبريت 

". يذكر أن المصـفاة 4جزء في المليون حسـب المواصـفات القياسـية األوروبية "يورو    50أدنى من  

ــت   ــص ــاء وحدة ت  66.4قد خص وليد هيدروجين بهدف تمكينها من إنتاج منتجات مليون دوالر إلنش

 . 2020تشغيلها في نهاية عام  ءنظيفة تحتوي على نسب كبريت منخفضة، ويتوقع بد 
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ــغيل عالية القســـاوة   ، ووحدات ألف ب/ي  76طاقتها    RFCC-HS1لزيت الوقود ذات ظروف تشـ

ت الوقود  ة لزـي دروجينـي ة هـي الـج دة مـع ات، ووـح اج أوليفيـن ا  إنـت اقتـه دف ، ألف ب/ي 63ـط ك بـه وذـل

ـــفاة من خالل رفع  ــين ربحـية المصــ ـطاـقة تحوـيل المخلـفات الثقيـلة إلى منتـجات خفيـفة ـعالـية تحســ

  . 2020يتوقع إنجاز المشروع وبدء عمليات اإلنتاج في عام و .الجودة

 "سـريراتشـا "وتوسـعة مصـفاة    مشـروع تطويرال تزال أعمال اإلنشـاء قائمة في  ،تايلندفي  

Sriracha    ــو"في مدينة ــابانغ"القريبة من ميناء    Chonburi " بورينتش . يهدف  Chabang  "تش

تمكين المصــفاة من ألف ب/ي، و  410إلى   275من للمصــفاة  مشــروع إلى رفع الطاقة التكريرية  ال

على تحوـيل زـيت الوقود الثقـيل إلى منتـجات خفيـفة ـعالـية تـهاتعزيز ـقدروتكرير النفط الـخام الثقـيل، 

  .2022ويتوقع  البدء بتشغيل المشروع في عام  .النظيفوقود الالجودة لتلبية الطلب المحلي على 

روع  في قائماً  العمل ال يزال   ،في إندونيسـيا    Balikpapan  "باليكبابان "  مصـفاة  تطويرمـش

ألف ب/ي، وإنشــاء وحدات جديدة لتعزيز قدرة المصــفاة   360إلى   260من التكريرية  لرفع طاقتها  

ويتوقع إنجاز   ،"5-"يورو  األوروبية  المواصــفات القياســيةمتوافقة مع   بترولية على إنتاج مشــتقات 

روع في عام   ركة مصـافي التي تملكها ال. يأتي هذا المـشروع في إطار برنامج تطوير  2020المـش ـش

ــفــاة  هي،و Pertamina "برتــامينــا" ــفــاة و، ألف ب/ي 260طــاقتهــا  "بــاليكبــابــان "مصــ مصــ

ــيالكاب " ــفاة    350طاقتها     Cilacap"ســ ألف   170طاقتها    Dumai  "دوماي"ألف ب/ي، ومصــ

ويتوقع إنجاز المشــروع في عام . ألف ب/ي  125طاقتها   Balongan"بالونغان"ب/ي، ومصــفاة  

دوالر للبرميل من   7.9دوالر للبرميل إلى  3رفع هامش ربحية المصــافي من   ويهدف إلى،  2022

% وزناً، بدالً من 2تكرير نفط خام ثقيل رخيص الثمن يحتوي على نســبة كبريت   ها منتمكينخالل 

ً 0.4النفط المكرر حالياً الحاوي على نســبة   رفع إجمالي مؤشــر تعقيد نيلســون للمصــافي ، و% وزنا

بما ها  جودة مواصــفاتتحســين  و  الخفيفة  البترولية  المشــتقات  تعظيم معدل إنتاج  ، و8.9إلى   5.4من 

   ."5-"يورو ةاألوروبي المواصفات القياسية يتوافق مع

 Darwin Clean Fuels  "ن للوقود النظيف المحدودةيدارو"وقعت شركة  ،في أستراليا

Ltd.  العالمية  "موت رماكدي"مذكرة تفاهم مع مؤسسةMcDermott  تتولى المؤسسة بموجبها ،

التكنولوجيا، والتصاميم الهندسية ماقبل النهائية، وخدمات الهندسة تقديم دراسة الجدوى، و إعداد 

 
1 High Severity Residue Fluidized Catalytic Cracking  
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ا  ت كـم ة "بتروـناس"  أعلـن اليزـي ة الـم از الوطنـي ة النفط والـغ ــرـك  انطالقعن   Petronasشــ

 RAPIDاويات "رابيد"  مجمع تكرير متكامل مع وحدات إنتاج بتروكيمأعمال التشــغيل التجريبية ل

 300طاقتها  . يتكون المجمع من مصــفاة  Johor  "جوهور"والية  ب -  Pengerang"بينغيرانغ" في 

ـــنة من البتروكيـماويات المتنوـعة، بكلـفة    7.7ووـحدات إنـتاج حوالي ألف ب/ي،   28مليون طن/الســ

بدء توقع  وي  في ملكية نصـف قيمة المشـروع.  شـركة أرامكو السـعودية  تسـاهممليار دوالر أمريكي. 

معالجة . كما يتضــــمن المشــــروع وحدة  2020عام    منتصــــف المشــــروع في اإلنتاج النظامي في

ألف ب/ي، ووحدة تهذيب بالعامل الحفاز بطريقة التنشـــيط المســـتمر   21اقتها  ط  لنافثاهيدروجينية ل

ا  اقتـه ا  14ـط اقتـه ــطى ـط ة للمقطرات الوســ دروجينـي ة ـه الـج دة مـع ألف ب/ي،  30ألف ب/ي، ووـح

از الـمائع ـطاقتـها  ــير ـبالـعاـمل الحـف ألف ب/ي، ووـحدة نزع كبرـيت من ـغازولين  140ووـحدة تكســ

  ألف ب/ي.  75طاقتها  التكسير

التي تصنف إحدى أكبر شركات تجارة المشتقات النفطية    Vitol  "فيتول "ا أعلنت شركة  كم

ألف ب/ي في محطة تخزين المنتجات البترولية    30العالمية عن عزمها إنشاء مصفاة صغيرة طاقتها  

لمنظمة البحرية  لفي ماليزيا، وذلك إلنتاج وقود السفن بمواصفات تتوافق مع المتطلبات األخيرة 

 . 2020% وزناً. ويتوقع اإلنتهاء من أعمال اإلنشاء في عام  0.5  بنسبة كبريت أدنى من  IMO  الدولية

طاقتها اليزال العمل مســـتمراً في مشـــروع تطوير مصـــفاة "كراتشـــي"    ،باكســـتانالي  ف

من إنتاج   بكلفة مليار دوالر أمريكي. يهدف المـشروع إلى تمكين المصفاة ألف ب/ي،  50التكريرية  

. ويتضـمن إنشـاء وحدة )2-يورو(  ةاألوروبيالمواصـفات القياسـية  مشـتقات بمواصـفات متوافقة مع 

  ووحدات مساندة أخرى، إال أنه لم يعلن عن موعد إنجاز المشروع. ،معالجة هيدروجينية للديزل

طاقتها   األولى  ،في الباكستان  تينجديد تين  مـشروع إنشاء مصفايذكر أنه يجري حالياً تنفيذ    

ماعيل خان"ألف ب/ي في  منطقة    100 غيلها  ، ويتوقع بدء Dera Ismail Khan  "ديرا إـس في تـش

 ،بتمويل من المملكة العربية السعودية  الساحلية  Gwadar  "غوادار"في منطقة  والثانية    .2022عام  

   .المصفاةمليار دوالر أمريكي، ولم تحدد الطاقة التكريرية أو موعد  تشغيل  10بكلفة قدرها 

مصـــفاة النفط التي مشـــروع تطوير وتوســـيع  ال يزال العمل قائماً في ، في كوريا الجنوبية

ــا  ــة تملكه ــرك ــلإس "شــ ــة ، ـطـ S-Oil "أوي ــا التكريري مجمع تكرير في  ،ألف ب/ي 669اقته

اننأو"وبتروكيماويات   ير بالعامل الحفاز المائع Onsan  "ـس اء وحدة تكـس . يتكون المـشروع من إنـش
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ــغيل عالية القســـاوة   ، ووحدات ألف ب/ي  76طاقتها    RFCC-HS1لزيت الوقود ذات ظروف تشـ

ت الوقود  ة لزـي دروجينـي ة هـي الـج دة مـع ات، ووـح اج أوليفيـن ا  إنـت اقتـه دف ، ألف ب/ي 63ـط ك بـه وذـل

ـــفاة من خالل رفع  ــين ربحـية المصــ ـطاـقة تحوـيل المخلـفات الثقيـلة إلى منتـجات خفيـفة ـعالـية تحســ

  . 2020يتوقع إنجاز المشروع وبدء عمليات اإلنتاج في عام و .الجودة

 "سـريراتشـا "وتوسـعة مصـفاة    مشـروع تطويرال تزال أعمال اإلنشـاء قائمة في  ،تايلندفي  

Sriracha    ــو"في مدينة ــابانغ"القريبة من ميناء    Chonburi " بورينتش . يهدف  Chabang  "تش

تمكين المصــفاة من ألف ب/ي، و  410إلى   275من للمصــفاة  مشــروع إلى رفع الطاقة التكريرية  ال

على تحوـيل زـيت الوقود الثقـيل إلى منتـجات خفيـفة ـعالـية تـهاتعزيز ـقدروتكرير النفط الـخام الثقـيل، 

  .2022ويتوقع  البدء بتشغيل المشروع في عام  .النظيفوقود الالجودة لتلبية الطلب المحلي على 

روع  في قائماً  العمل ال يزال   ،في إندونيسـيا    Balikpapan  "باليكبابان "  مصـفاة  تطويرمـش

ألف ب/ي، وإنشــاء وحدات جديدة لتعزيز قدرة المصــفاة   360إلى   260من التكريرية  لرفع طاقتها  

ويتوقع إنجاز   ،"5-"يورو  األوروبية  المواصــفات القياســيةمتوافقة مع   بترولية على إنتاج مشــتقات 

روع في عام   ركة مصـافي التي تملكها ال. يأتي هذا المـشروع في إطار برنامج تطوير  2020المـش ـش

ــفــاة  هي،و Pertamina "برتــامينــا" ــفــاة و، ألف ب/ي 260طــاقتهــا  "بــاليكبــابــان "مصــ مصــ

ــيالكاب " ــفاة    350طاقتها     Cilacap"ســ ألف   170طاقتها    Dumai  "دوماي"ألف ب/ي، ومصــ

ويتوقع إنجاز المشــروع في عام . ألف ب/ي  125طاقتها   Balongan"بالونغان"ب/ي، ومصــفاة  

دوالر للبرميل من   7.9دوالر للبرميل إلى  3رفع هامش ربحية المصــافي من   ويهدف إلى،  2022

% وزناً، بدالً من 2تكرير نفط خام ثقيل رخيص الثمن يحتوي على نســبة كبريت   ها منتمكينخالل 

ً 0.4النفط المكرر حالياً الحاوي على نســبة   رفع إجمالي مؤشــر تعقيد نيلســون للمصــافي ، و% وزنا

بما ها  جودة مواصــفاتتحســين  و  الخفيفة  البترولية  المشــتقات  تعظيم معدل إنتاج  ، و8.9إلى   5.4من 

   ."5-"يورو ةاألوروبي المواصفات القياسية يتوافق مع

 Darwin Clean Fuels  "ن للوقود النظيف المحدودةيدارو"وقعت شركة  ،في أستراليا

Ltd.  العالمية  "موت رماكدي"مذكرة تفاهم مع مؤسسةMcDermott  تتولى المؤسسة بموجبها ،

التكنولوجيا، والتصاميم الهندسية ماقبل النهائية، وخدمات الهندسة تقديم دراسة الجدوى، و إعداد 

 
1 High Severity Residue Fluidized Catalytic Cracking  
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 .تطوير تقنية وحدة إنتاج الهيدروجين 

  إنتاج الوقود األنظف.تحسين عمليات التكرير لتعزيز قدرتها على 

  ــين عملـيات إنـتاج الـغازولين ـعالي الرقم األوكـتاني ـبدون ـحدوث زـيادة في االنبـعاـثات تحســ

 الملوثة للبيئة.

على موافقة للبدء بمـشروع   .Husky Energy Inc  "هـسكي إنرجي"حـصلت مؤـسـسة كما 

طاقتها التكريرية   Wisconsinونسين  في والية ويسك  Superiorر"  سوبيريو"إعادة تأهيل مصفاة  

ذ أبرـيل  48.5 د من  2018ألف ب/ي، التي توقـفت مـن دـي ـــبب الحريق اـلذي أدى إلى إتالف الـع بســ

  .2021معداتها، ويتوقع بدء تشغيل المصفاة في منتصف عام 

عن مشــروع إنشــاء وحدة إنتاج   Holly Frontier"هولي فرونتيير"كما أعلنت مؤســســة 

مليون   350بكلفة إجمالية قدرها  مليون غالون في السـنة،  125طاقتها اإلنتاجية  ،  وقود ديزل حيوي

بوالية   ألف ب/ي  100التي تبلغ طاقتها التكريرية    Artesia  "أرتيسـيا"في مصـفاة  دوالر أمريكي، 

الذي يأتي في إطار خطة الشـركة لخفض انبعاثات الكربون،   ،نيومكسـيكو. ويتوقع إنجاز المشـروع

  .2022م في منتصف عا

  المنبثقة   Diamond Energy  "إنيرجيدياموند  "أعلنت  كل من مؤسسة  ،  وفي خطوة مماثلة

عن تأسيس    .Darling Ingredients Inc"دارلينغ إنغريديانتس "ومؤسسة  "فاليرو" من شركة

تكساس،   بواليةمليون غالون في السنة    400  طاقتها  مصفاة وقود ديزل حيويإلنشاء  شركة مشتركة  

   . 2021ويتوقع أن تبدأ اإلنتاج في عام   ،العالم  فيوستكون المصفاة األكبر لوقود الديزل الحيوي 

أنها ستستثمر   .Valero Energy Incمن جهة أخرى، أعلنت "مؤسسة فاليرو إنرجي" 

ألف  17نتاجية لوحدة األلكلة بمقدار مليون دوالر أمريكي في مشروع رفع الطاقة اإل 400حوالي 

ألف ب/ي في والية لويزيانا،   340التي تبلغ طاقتها التكريرية    Charlesب/ي في مصفاة "تشارلز"  

ألف ب/ي،    240التي تبلغ طاقتها التكريرية    Houstonومشروع آخر مماثل في مصفاة "هيوستن"  

مليون دوالر   300ألف ب/ي، بكلفة  13بوالية تكساس، وذلك لرفع طاقة وحدة األلكلة بمقدار 

  . 2020أمريكي. ويتوقع بدء أعمال التشغيل التجريبية في منتصف عام  

اء وحدة التفحيم المؤجل الجديدة بط  "فاليرو"أعلنت ـشركة كما  ألف   55اقة  أن مـشروع إنـش

ــاندة أخرى ب/ي   ــفاة  مع وحدات مسـ ألف   395التي تبلغ طاقتها التكريرية    "بورت أرثر"في مصـ

   . 2022مليون دوالر أمريكي سيتم إنجازه في منتصف عام  975ة فب/ي بكل

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
    

   18                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

ألف ب/ي. ويتوقع إنجاز   100-60والتوريد واإلنشاء لوحدة تكرير متكثفات طاقتها التكريرية من 

 .   2020المرحلة األولى من أعمال المشروع الهندسية في النصف الثاني من عام 

عن إنجاز مشروع توسيع     ExxonMobil"  إكسون موبيل "، أعلنت مؤسسة  في سينغافورة

ألف ب/ي. يهدف  595طاقتها التكريرية   Jurong"جورونغ "مجمع إنتاج الزيوت في مصفاة 

تلبية الطلب المحلي على زيوت التزييت العالية الجودة. كما أعلنت من  المشروع إلى تمكين المصفاة  

رفع الطاقة اإلنتاجية لمجمع زيوت األساس بمقدار  الشركة عن خطة لمشروع توسيع جديد يهدف إلى  

لسفن الحاوي على نسبة كبريت أدنى من  األف ب/ي، إضافة إلى رفع معدل إنتاج زيت وقود  20

  .  2023ألف ب/ي. ويتوقع إنجاز المشروع في عام   48% وزناً بمقدار 0.5

عن إنجاز مشروع    Royal Shell Duch"  رويال شل دوتش"من جهة أخرى أعلنت شركة  

  "باكوم " مليون برميل في مصفاة  1.3توسيع الطاقة االستيعابية لخزانات النفط الخام بمقدار 

Bukom   ألف ب/ي.    500طاقتها التكريرية 

  أمريكا الشمالية :1-2

ــة ــات المتحــدة األمريكي ــاة  ،في الوالي ــف ــة لمصــ ــالك ــة الم ــرك ــت الشــ ــا "أعلن   "فالديلفي

Philadelphia  ــلـفانـيا األمريكـية عن إغالق نـهائي   ،ألف ب/ي  335طاقتـها التكريرية    ،بوالية بنســ

التي تعتبر أكبر وأقدم مصــفاة على الســاحل الشــرقي للواليات المتحدة األمريكية، وذلك للمصــفاة  

ــبب   ــالً عن الذي وقع في وحدة األلكلة وأدى إلى تدمير  الحريقبس العديد من معدات المصــفاة، فض

    قبل الحادث. لعدة سنوات األزمات المالية التي كانت تعاني منها المصفاة 

 "بايني بيند "مشــروع تطوير مصــفاة عن إنجاز    Flint Hills"فلنت هيلز  "شــركة أعلنت 

Pine Bend   ــوتا مليون دوالر   750ألف ب/ي، بكلفة    339طاقتها   Minnesotaفي والية مينيسـ

يهدف المـشروع إلى تحـسين كفاءة اـستهالك الطاقة في المـصفاة وتعزيز قدرتها على إنتاج . أمريكي

الوقود األنظف، إضـافة إلى تلبية متطلبات التشـريعات البيئية، وخفض انبعاثات أكاسـيد النيتروجين 

  طن/السنة، وذلك من خالل اإلجراءات التالية: 500بمقدار 

   تفحيم مؤجل قديمتين، يعود تاريخ إنشــائهما إلى ســتينيات القرن الماضــي اســتبدال وحدتي

 بوحدة جديدة متطورة ومزودة بأحدث تقنيات خفض االنبعاثات.

 ألف ب/ي 40طاقتها  لزيت الغازهيدروجينية  تركيب وحدة معالجة. 
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 .تطوير تقنية وحدة إنتاج الهيدروجين 

  إنتاج الوقود األنظف.تحسين عمليات التكرير لتعزيز قدرتها على 

  ــين عملـيات إنـتاج الـغازولين ـعالي الرقم األوكـتاني ـبدون ـحدوث زـيادة في االنبـعاـثات تحســ

 الملوثة للبيئة.

على موافقة للبدء بمـشروع   .Husky Energy Inc  "هـسكي إنرجي"حـصلت مؤـسـسة كما 

طاقتها التكريرية   Wisconsinونسين  في والية ويسك  Superiorر"  سوبيريو"إعادة تأهيل مصفاة  

ذ أبرـيل  48.5 د من  2018ألف ب/ي، التي توقـفت مـن دـي ـــبب الحريق اـلذي أدى إلى إتالف الـع بســ

  .2021معداتها، ويتوقع بدء تشغيل المصفاة في منتصف عام 

عن مشــروع إنشــاء وحدة إنتاج   Holly Frontier"هولي فرونتيير"كما أعلنت مؤســســة 

مليون   350بكلفة إجمالية قدرها  مليون غالون في السـنة،  125طاقتها اإلنتاجية  ،  وقود ديزل حيوي

بوالية   ألف ب/ي  100التي تبلغ طاقتها التكريرية    Artesia  "أرتيسـيا"في مصـفاة  دوالر أمريكي، 

الذي يأتي في إطار خطة الشـركة لخفض انبعاثات الكربون،   ،نيومكسـيكو. ويتوقع إنجاز المشـروع

  .2022م في منتصف عا

  المنبثقة   Diamond Energy  "إنيرجيدياموند  "أعلنت  كل من مؤسسة  ،  وفي خطوة مماثلة

عن تأسيس    .Darling Ingredients Inc"دارلينغ إنغريديانتس "ومؤسسة  "فاليرو" من شركة

تكساس،   بواليةمليون غالون في السنة    400  طاقتها  مصفاة وقود ديزل حيويإلنشاء  شركة مشتركة  

   . 2021ويتوقع أن تبدأ اإلنتاج في عام   ،العالم  فيوستكون المصفاة األكبر لوقود الديزل الحيوي 

أنها ستستثمر   .Valero Energy Incمن جهة أخرى، أعلنت "مؤسسة فاليرو إنرجي" 

ألف  17نتاجية لوحدة األلكلة بمقدار مليون دوالر أمريكي في مشروع رفع الطاقة اإل 400حوالي 

ألف ب/ي في والية لويزيانا،   340التي تبلغ طاقتها التكريرية    Charlesب/ي في مصفاة "تشارلز"  

ألف ب/ي،    240التي تبلغ طاقتها التكريرية    Houstonومشروع آخر مماثل في مصفاة "هيوستن"  

مليون دوالر   300ألف ب/ي، بكلفة  13بوالية تكساس، وذلك لرفع طاقة وحدة األلكلة بمقدار 

  . 2020أمريكي. ويتوقع بدء أعمال التشغيل التجريبية في منتصف عام  

اء وحدة التفحيم المؤجل الجديدة بط  "فاليرو"أعلنت ـشركة كما  ألف   55اقة  أن مـشروع إنـش

ــاندة أخرى ب/ي   ــفاة  مع وحدات مسـ ألف   395التي تبلغ طاقتها التكريرية    "بورت أرثر"في مصـ

   . 2022مليون دوالر أمريكي سيتم إنجازه في منتصف عام  975ة فب/ي بكل
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  KBRعقداً مع  مؤسسة "كي بي آر"  CVRكما وقعت شركة تكرير "سي في آر"  

للحصول على التكنولوجيا والتصاميم الهندسية لمشروع تطوير وحدة األلكلة القائمة في مصفاة 

  ألف ب/ي، بوالية أوكالهوما األمريكية.  70طاقتها التكريرية   Wynnewood"واينوود" 

في     Limetree Bay" اليمتري باي" إعادة تشغيل مصفاة  يزال العمل جارياً في مشروع    ال

وحولت إلى محطة تخزين للمنتجات   2012، التي أغلقت في عام Croix "كرويكس "جزيرة 

. يهدف المشروع إلى تمكين المصفاة من إنتاج  ألف ب/ي 500وتبلغ طاقتها التكريرية  ،البترولية

مليار دوالر    1.4بكلفة قدرها    ،الدوليةمنظمة البحرية  الت متوافقة مع متطلبات  وقود السفن بمواصفا

  .  2020يتوقع بدء عمليات التشغيل في عام أمريكي. و

عن إعادة تشغيل وحدة التفحيم   PBF Energy "إنيرجي بي بي إف "كما أعلنت  مؤسسة 

طاقتها   Chalmetteالتي كانت متوقفة في مصفاة "تشالميت"  ألف ب/ي، 12طاقتها  المؤجل

بهدف تمكين المصفاة من إنتاج وقود السفن  ، وذلكبوالية لويزيانا ألف ب/ي 190التكريرية 

  ة.دوليمنظمة البحرية الالبمواصفات متوافقة مع متطلبات 

ــفاة   ،في كندا ــركة المالكة لمص ـ  أعلنت الش عن    Come-by-Chance  نس"ا"كام باي تـش

ــين مرونتـها لتكرير أنواع مختلـفة من النفط الـخام،  ـــفاة بـهدف تحســ ــروع تطوير كـفاءة المصــ مشــ

. الدوليةمنظمة البحرية  البمواـصفات متوافقة مع متطلبات تـشريعات    الـسفن وتمكينها من إنتاج وقود 

إلى رفع  إـضافة  ،ألف ب/ي  10يتـضمن  المـشروع إنـشاء وحدة نزع كبريت من زيت الوقود طاقتها  

ـــفاة من  ــروع إلى  160ألف ب/ي إلى  115الـطاـقة التكريرـية للمصــ ألف ب/ي، كـما يـهدف المشــ

ــبة    خفض انبعاثات  ــفاة من غازات الدفيئة بنسـ ــيد الكبريت 8المصـ ــبة    %، وثاني أوكسـ  %،40بنسـ

  .2021ويتوقع إنجاز المشروع في منتصف عام  وتحسين التزامها بمتطلبات التشريعات البيئية.

 Sturgeon  "ستارجيون"أن كندا تنفذ حالياً مشروع إنشاء مصفاة تكرير بيتومين في يذكر 

ــرق  ـــمال شــ ألف ب/ي، ويتوقع   80 ، تتكون من ثالث وـحدات تقطير، ـطاـقة ـكل منـها"ألبرـتا"شــ

  . 2022تشغيلها على مراحل متتالية لغاية عام 

عن إنجاز   .Gibson Energy Inc"جيبســون إنرجي"من جهة أخرى أعلنت مؤســســة  

 "ســاســك "مصــفاة  % من الطاقة التصــميمية ل30الطاقة التكريرية بمقدار    مشــروع تطوير وتوســيع

Sask  ير حراري اء وحدة تكـس روع إنـش لرفع معدل تحويل   ألف ب/ي  20طاقتها    كما يتضـمن المـش

 التشــغيلي واإلقتصــادي األداء  تحســينبهدف بواقي التقطير الثقيلة إلى منتجات خفيفة عالية القيمة، 

  ورفع إنتاج المشتقات البترولية بدون زيادة في انبعاثات  المصفاة. للمصفاة،
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ــرـكة  ،من جـهة أخرى ــي"وقـعت ـكل من شــ  Freepoint "فريبويـنت كمودتي إل إل ســ

Commodities LLC  غبيري"، وـشركة تكرير"  Rigpy Refining LLC عقد تأـسيس ـشركة ،

تركة تتولى أعمال إنشـاء وحدات لتمكين قرار من تلبية متطلبات   تكرير النفط في العالم مصـافي  مـش

إلى   3.5لخفض الحد األقصـى لنسـبة الكبريت في وقود السـفن  من   IMOية  دولمنظمة البحرية الال

ــاحل 2020% وزناً بحلول عام  1.5 ــروع لها على س ــتركة عن أول مش ــركة المش . وقد أعلنت الش

ــاء وـحدة مـعالـجة هـيدروجينـية لزـيت الوقود ـطاقتـها  ــمن إنشــ آالف   10خليج الوالـيات المتـحدة يتضــ

  .2021ب/ي. ويتوقع تشغيلها في عام 

ــة  أعلنت ما ك  ــاء    ن إنجازع  .Chevron Inc " شــيفرون"مؤســس ــيةأعمال اإلنش ــاس  األس

ــروع  ةاألتطوير وـحدة لمشــ ة  التي تبلغ لكـل اجـي ا اإلنـت اة  4500ـطاقتـه ـــف ـ "ب/ي، في مصــ ـلت وـســ

ا التكريرـية Salt Lake"لـيك ا"ألف ب/ي، بوالـية  53، ـطاقتـه ة، ويتوقع  "أوـت دء أعـمال األمريكـي ـب

ــغيل التجريبية   ــروع إلىال. يهدف 2020عام  بداية في التش تعديل تقنية اإلنتاج بما يحقق تخفيف  مش

إمكانية تنشــيط العامل الحفاز في الموقع، توفير  ، ويكالمخاطر المحتملة من اســتخدام حمض الفلور

ــتهالك العامل الحفاز بمقدار   ــعف مقارنة بما هو عليه في   400وخفض معدل اس ــتخدام ض حالة اس

دةـيكحمض الكبريت ة الوـح ــين مروـن ــع من  ، عالوة على تحســ ال طيف أوســ ــتقـب ا من اســ لتمكينـه

 األوليفينات كلقيم.

تيكنيب إف إم سي"  عقداً مع شركة ExxonMobil  "إكسون موبيل"وقعت شركة كما 

Technip FMC  لمشروع رفع الطاقة لتنفيذ التصاميم الهندسية التفصيلية، واإلنشاء والتوريد

ألف ب/ي إلى  366التي تملكها في والية تكساس من  Beaumont "بيومونت "التكريرية لمصفاة 

  .2022ويتوقع إنجاز المشروع في عام   ألف ب/ي. 613

   .Delek US Holding Inc "مؤسسة ديليك األمريكية القابضة"من جهة أخرى، أعلنت 

مليون دوالر أمريكي خالل السنوات الخمس القادمة في مجموعة مشاريع    150ستستثمر حوالي  أنها  

ألف ب/ي، في    74التي تبلغ طاقتها التكريرية    Krotz Springs   "كروتز سبرينغ"مصفاة  لتطوير  

  شاء عن بدء أعمال اإلنجاءت هذه الخطوة بعد أن أعلنت الشركة في العام الماضي والية لويزيانا. 

عالية  تحويل اإليزوبيوتان إلى ألكيالت  بهدفب/ي  6000طاقتها وحدة ألكلة إضافة  في مشروع

األمريكية الحديثة الخاصة بالرقم   المواصفات القياسيةلبات  متط  لتعزيز قدرة المصفاة على تلبية   القيمة

 تقليل ب/ي، وبالمقابل  ألف 44إلى  38.4األوكتاني للغازولين، ورفع معدل إنتاج الغازولين من 

  ب/ي.   ألف 8.7إلى  11.1المنتجات المنخفضة القيمة من   كمية



الفصل الثالث

213

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
    

   21                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

  KBRعقداً مع  مؤسسة "كي بي آر"  CVRكما وقعت شركة تكرير "سي في آر"  

للحصول على التكنولوجيا والتصاميم الهندسية لمشروع تطوير وحدة األلكلة القائمة في مصفاة 
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  .  2020يتوقع بدء عمليات التشغيل في عام أمريكي. و

عن إعادة تشغيل وحدة التفحيم   PBF Energy "إنيرجي بي بي إف "كما أعلنت  مؤسسة 

طاقتها   Chalmetteالتي كانت متوقفة في مصفاة "تشالميت"  ألف ب/ي، 12طاقتها  المؤجل

بهدف تمكين المصفاة من إنتاج وقود السفن  ، وذلكبوالية لويزيانا ألف ب/ي 190التكريرية 

  ة.دوليمنظمة البحرية الالبمواصفات متوافقة مع متطلبات 

ــفاة   ،في كندا ــركة المالكة لمص ـ  أعلنت الش عن    Come-by-Chance  نس"ا"كام باي تـش

ــين مرونتـها لتكرير أنواع مختلـفة من النفط الـخام،  ـــفاة بـهدف تحســ ــروع تطوير كـفاءة المصــ مشــ

. الدوليةمنظمة البحرية  البمواـصفات متوافقة مع متطلبات تـشريعات    الـسفن وتمكينها من إنتاج وقود 

إلى رفع  إـضافة  ،ألف ب/ي  10يتـضمن  المـشروع إنـشاء وحدة نزع كبريت من زيت الوقود طاقتها  

ـــفاة من  ــروع إلى  160ألف ب/ي إلى  115الـطاـقة التكريرـية للمصــ ألف ب/ي، كـما يـهدف المشــ

ــبة    خفض انبعاثات  ــفاة من غازات الدفيئة بنسـ ــيد الكبريت 8المصـ ــبة    %، وثاني أوكسـ  %،40بنسـ

  .2021ويتوقع إنجاز المشروع في منتصف عام  وتحسين التزامها بمتطلبات التشريعات البيئية.

 Sturgeon  "ستارجيون"أن كندا تنفذ حالياً مشروع إنشاء مصفاة تكرير بيتومين في يذكر 

ــرق  ـــمال شــ ألف ب/ي، ويتوقع   80 ، تتكون من ثالث وـحدات تقطير، ـطاـقة ـكل منـها"ألبرـتا"شــ

  . 2022تشغيلها على مراحل متتالية لغاية عام 

عن إنجاز   .Gibson Energy Inc"جيبســون إنرجي"من جهة أخرى أعلنت مؤســســة  

 "ســاســك "مصــفاة  % من الطاقة التصــميمية ل30الطاقة التكريرية بمقدار    مشــروع تطوير وتوســيع

Sask  ير حراري اء وحدة تكـس روع إنـش لرفع معدل تحويل   ألف ب/ي  20طاقتها    كما يتضـمن المـش

 التشــغيلي واإلقتصــادي األداء  تحســينبهدف بواقي التقطير الثقيلة إلى منتجات خفيفة عالية القيمة، 

  ورفع إنتاج المشتقات البترولية بدون زيادة في انبعاثات  المصفاة. للمصفاة،
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ــرـكة  ،من جـهة أخرى ــي"وقـعت ـكل من شــ  Freepoint "فريبويـنت كمودتي إل إل ســ

Commodities LLC  غبيري"، وـشركة تكرير"  Rigpy Refining LLC عقد تأـسيس ـشركة ،

تركة تتولى أعمال إنشـاء وحدات لتمكين قرار من تلبية متطلبات   تكرير النفط في العالم مصـافي  مـش

إلى   3.5لخفض الحد األقصـى لنسـبة الكبريت في وقود السـفن  من   IMOية  دولمنظمة البحرية الال

ــاحل 2020% وزناً بحلول عام  1.5 ــروع لها على س ــتركة عن أول مش ــركة المش . وقد أعلنت الش

ــاء وـحدة مـعالـجة هـيدروجينـية لزـيت الوقود ـطاقتـها  ــمن إنشــ آالف   10خليج الوالـيات المتـحدة يتضــ

  .2021ب/ي. ويتوقع تشغيلها في عام 

ــة  أعلنت ما ك  ــاء    ن إنجازع  .Chevron Inc " شــيفرون"مؤســس ــيةأعمال اإلنش ــاس  األس

ــروع  ةاألتطوير وـحدة لمشــ ة  التي تبلغ لكـل اجـي ا اإلنـت اة  4500ـطاقتـه ـــف ـ "ب/ي، في مصــ ـلت وـســ

ا التكريرـية Salt Lake"لـيك ا"ألف ب/ي، بوالـية  53، ـطاقتـه ة، ويتوقع  "أوـت دء أعـمال األمريكـي ـب

ــغيل التجريبية   ــروع إلىال. يهدف 2020عام  بداية في التش تعديل تقنية اإلنتاج بما يحقق تخفيف  مش

إمكانية تنشــيط العامل الحفاز في الموقع، توفير  ، ويكالمخاطر المحتملة من اســتخدام حمض الفلور

ــتهالك العامل الحفاز بمقدار   ــعف مقارنة بما هو عليه في   400وخفض معدل اس ــتخدام ض حالة اس

دةـيكحمض الكبريت ة الوـح ــين مروـن ــع من  ، عالوة على تحســ ال طيف أوســ ــتقـب ا من اســ لتمكينـه

 األوليفينات كلقيم.

تيكنيب إف إم سي"  عقداً مع شركة ExxonMobil  "إكسون موبيل"وقعت شركة كما 

Technip FMC  لمشروع رفع الطاقة لتنفيذ التصاميم الهندسية التفصيلية، واإلنشاء والتوريد

ألف ب/ي إلى  366التي تملكها في والية تكساس من  Beaumont "بيومونت "التكريرية لمصفاة 

  .2022ويتوقع إنجاز المشروع في عام   ألف ب/ي. 613

   .Delek US Holding Inc "مؤسسة ديليك األمريكية القابضة"من جهة أخرى، أعلنت 

مليون دوالر أمريكي خالل السنوات الخمس القادمة في مجموعة مشاريع    150ستستثمر حوالي  أنها  

ألف ب/ي، في    74التي تبلغ طاقتها التكريرية    Krotz Springs   "كروتز سبرينغ"مصفاة  لتطوير  

  شاء عن بدء أعمال اإلنجاءت هذه الخطوة بعد أن أعلنت الشركة في العام الماضي والية لويزيانا. 

عالية  تحويل اإليزوبيوتان إلى ألكيالت  بهدفب/ي  6000طاقتها وحدة ألكلة إضافة  في مشروع

األمريكية الحديثة الخاصة بالرقم   المواصفات القياسيةلبات  متط  لتعزيز قدرة المصفاة على تلبية   القيمة

 تقليل ب/ي، وبالمقابل  ألف 44إلى  38.4األوكتاني للغازولين، ورفع معدل إنتاج الغازولين من 

  ب/ي.   ألف 8.7إلى  11.1المنتجات المنخفضة القيمة من   كمية
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ة  ــر اللزوـج دة كســ ة لوـح اجـي ة اإلنـت اـق ة من خالل تطوير ورفع الـط  Visbreakerالمقطرات الثقيـل

  .2021وتطوير وحدة إنتاج الميثانول. ويتوقع إنجاز المشروع في نهاية عام  ،القائمة

ا  إلى   La Mede"  الميدي"عن مـشروع تحويل مصـفاة    "توتال"، أعلنت ـشركة في فرنـس

اج  اة إلنـت ـــف ديزل مصــ ت اـل ات الحيوي الحيويزـي اـث ا  ووقود النـف درـه ة ـق اجـي ة إنـت ألف  500بطـاـق

ــنة ــبة   310كلفة  و  طن/السـ ــفاة بانخفاض انبعاثات الكربون بنسـ مليون دوالر أمريكي. تتميز المصـ

زيت بذور اللفت   منلقيم المصـــفاة  % من70  يتكون  % مقارنة بمصـــفاة  تكرير النفط التقليدية.50

ــمس اقي ،وزـيت النخـيل وزـيت دوار الشــ ات وزـيت الطبخ  % 30 والـب ــحوم الحيواـن يتكون من شــ

  ومخلفات أخرى. 

، طاقتها  Riviara "ريفييرا"في مدينة مصفاة "الميدي" قد أغلقت  "توتال "يذكر أن شركة 

  بسبب ضعف كفاءتها وعدم قدرتها على المنافسة.   2015ألف ب/ي في عام  155التكريرية  

عقداً مع    .ExxonMobil Corpوقعت "مؤســســة إكســون موبيل"  ، في المملكة المتحدة

سـة فلور  روع تطوير مصـفاة Flourمؤـس اء لمـش ية والتوريد واإلنـش ، لتنفيذ أعمال التصـاميم الهندـس

ــاوثFawleyتمتلكـها في منطـقة "ـفاولي"  النفط التي  ، Southamptonامبتون"  هـ ، ـبالقرب من "ســ

ــة   330طاقتها التكريرية   ألف ب/ي، وذلك بهدف تعظيم إنتاج الديزل الحاوي على نســـبة منخفضـ

ألف ب/ي، وخفض اإلعتمــاد على  38بمعــدل   Ultralow-sulfur Dieselجــداً من الكبريــت 

ــا ــروع إنش ــمن المش ــتيراد. يتض ء وحدات جديدة، كوحدة المعالجة الهيدروجينية، ووحدة إنتاج االس

  .2021الهيدروجين، ويتوقع إنجاز المشروع في النصف األول من عام 

   وكومنولث الدول المستقلة أوروبا الشرقية :1-5

إنشــاء وحدة    مشــروعاإلنتاج في عن بدء   Lukoil"لوك أيل"شــركة أعلنت  ،في روســيا

ـــفاة  ألف ب/ي في   20ـطاقتـها  مـعالـجة هـيدروجينـية لزـيت الوقود    Volgograd"  فولغوغراد "مصــ

كما أعلنت الشـركة أنها % وزناً.  0.5في إطار تمكين المصـفاة من إنتاج وقود السـفن بنسـبة كبريت 

 ألف ب/ي. 20% من أعمال إنشاء وحدة نزع األسفلتينات بالمذيب طاقتها 25والي حأنجزت 

شركة التابعة ل "موسكو "مصفاة  أعمال اإلنشاء في مشروع تطوير ال تزال رىمن جهة أخ

والذي يهدف إلى تعزيز إنتاج الغازولين بمواصفات متوافقة  ،  Gazprom Neft"غازبروم نفط" 

  140". يتضمن المشروع إضافة وحدة تقطير جوي وفراغي طاقتها  5-"يورو  المعايير األوروبيةمع  

ألف ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجينية للديزل   22ألف ب/ي، ووحدة تهذيب بالعامل الحفاز طاقتها  

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
    

   22                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

عن خطة لبناء مـصفاة   Pemex  "بيمكسالبترول المكـسيكية " ، أعلنت ـشركة  في المكـسيك

دة طـاقتهـا  ــكو"   Dos Bocasألف ب/ي في مينـاء "دوس بوكـاس"  340جـدـي اســ اـب بمـدينـة "ـت

Tabasco اإلعتمــاد على التوقف عن و ،بهــدف تلبيــة الطلــب  المحلي على المنتجــات البتروليــة

  . 2022االستيراد من األسواق الخارجية. ويتوقع إنجاز المشروع في عام 

ــارة إلى ــافي القائمة  تجدر اإلشـ ــيكية قد أعلنت عن خطة لتطوير المصـ أن الحكومة المكسـ

    لتحسين األداء وتلبية الطلب المحلي على المنتجات البترولية العالية الجودة.

  أمريكا الجنوبية :1-3

 "ســان نيكوالس "مصــفاة    تطويرال تزال أعمال اإلنشــاء مســتمرة في مشــروع  ، أروبا في  

San Nicolas    ــة ــسـ لتمكينها من تكرير  ، Valero Energy"فاليرو إنيرجي"التي تملكها مؤسـ

ل  داً المنتج من حـق ل ـج ام الفنزويلي الثقـي ا   Orinoco "أورينوكو "النفط الـخ درـه ة ـق ة تكريرـي اـق بـط

ويتوقع إنجاز المشــروع في مليون دوالر أمريكي،   650-450ألف ب/ي، وكلفة تتراوح بين    209

ــيتغوكر أن يذ .  2020نهاية عام   ــركة بترول سـ ــركة   .Citgo Petroleum Corpشـ المملوكة لشـ

اتفاقاً   قد وقعت    Petroleos de Venezuela SA (PDVSA)"بتروليوس دي فنزويال إس إي"

ــفاة   تأهيلمع حكومة أروبا إلعادة   ــفاة إلى قيمتها التصـــميمية تكريرية  الطاقة وإعادة الالمصـ  للمصـ

  ألف ب/ي.  235

في ،  Campana  "كامبانا"تطوير مصـفاة  ال يزال العمل قائماً في مشـروع  ،  في األرجنتين

   Axion Energy"أكســـيون إنيرجي"شـــركة  التي تملكها  Buenos Aires "بيونس أيريس"

طاقة التكريرية لالمشروع رفع ايتضمن  .  ألف ب/ي  87تبلغ طاقتها التكريرية الحالية  ، واألرجنتينية

ير هيدروجيني  ،للمصـفاة اء وحدات تكـس مليار دوالر   1.5، بكلفة  ومعالجة هيدروجينية جديدة  ،وإنـش

وتحســين التزامها بمتطلبات ، النظيفعلى إنتاج الوقود   ة المصــفاةتعزيز قدروذلك بهدف  ،أمريكي

ويتوقع إنجاز المشــروع   المنتجات البترولية.  تخفيف أعباء اســتيراد عالوة على  التشــريعات البيئية،  

 . 2020عام نهاية في 

      أوروبا الغربية  :1-4

عن وـضع حجر األـساس لمـشروع تطوير مـصفاة   Total"توتال"أعلنت ـشركة ، في ألمانيا

ا" ة  Leuna "ليوـن ا التكريرـي دف ال 227طـاقتـه اج ألف ب/ي. يـه دل إنـت ــروع إلى  خفض مـع مشــ
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ة  ــر اللزوـج دة كســ ة لوـح اجـي ة اإلنـت اـق ة من خالل تطوير ورفع الـط  Visbreakerالمقطرات الثقيـل

  .2021وتطوير وحدة إنتاج الميثانول. ويتوقع إنجاز المشروع في نهاية عام  ،القائمة

ا  إلى   La Mede"  الميدي"عن مـشروع تحويل مصـفاة    "توتال"، أعلنت ـشركة في فرنـس

اج  اة إلنـت ـــف ديزل مصــ ت اـل ات الحيوي الحيويزـي اـث ا  ووقود النـف درـه ة ـق اجـي ة إنـت ألف  500بطـاـق

ــنة ــبة   310كلفة  و  طن/السـ ــفاة بانخفاض انبعاثات الكربون بنسـ مليون دوالر أمريكي. تتميز المصـ

زيت بذور اللفت   منلقيم المصـــفاة  % من70  يتكون  % مقارنة بمصـــفاة  تكرير النفط التقليدية.50

ــمس اقي ،وزـيت النخـيل وزـيت دوار الشــ ات وزـيت الطبخ  % 30 والـب ــحوم الحيواـن يتكون من شــ

  ومخلفات أخرى. 

، طاقتها  Riviara "ريفييرا"في مدينة مصفاة "الميدي" قد أغلقت  "توتال "يذكر أن شركة 

  بسبب ضعف كفاءتها وعدم قدرتها على المنافسة.   2015ألف ب/ي في عام  155التكريرية  

عقداً مع    .ExxonMobil Corpوقعت "مؤســســة إكســون موبيل"  ، في المملكة المتحدة

سـة فلور  روع تطوير مصـفاة Flourمؤـس اء لمـش ية والتوريد واإلنـش ، لتنفيذ أعمال التصـاميم الهندـس

ــاوثFawleyتمتلكـها في منطـقة "ـفاولي"  النفط التي  ، Southamptonامبتون"  هـ ، ـبالقرب من "ســ

ــة   330طاقتها التكريرية   ألف ب/ي، وذلك بهدف تعظيم إنتاج الديزل الحاوي على نســـبة منخفضـ

ألف ب/ي، وخفض اإلعتمــاد على  38بمعــدل   Ultralow-sulfur Dieselجــداً من الكبريــت 

ــا ــروع إنش ــمن المش ــتيراد. يتض ء وحدات جديدة، كوحدة المعالجة الهيدروجينية، ووحدة إنتاج االس

  .2021الهيدروجين، ويتوقع إنجاز المشروع في النصف األول من عام 

   وكومنولث الدول المستقلة أوروبا الشرقية :1-5

إنشــاء وحدة    مشــروعاإلنتاج في عن بدء   Lukoil"لوك أيل"شــركة أعلنت  ،في روســيا

ـــفاة  ألف ب/ي في   20ـطاقتـها  مـعالـجة هـيدروجينـية لزـيت الوقود    Volgograd"  فولغوغراد "مصــ

كما أعلنت الشـركة أنها % وزناً.  0.5في إطار تمكين المصـفاة من إنتاج وقود السـفن بنسـبة كبريت 

 ألف ب/ي. 20% من أعمال إنشاء وحدة نزع األسفلتينات بالمذيب طاقتها 25والي حأنجزت 

شركة التابعة ل "موسكو "مصفاة  أعمال اإلنشاء في مشروع تطوير ال تزال رىمن جهة أخ

والذي يهدف إلى تعزيز إنتاج الغازولين بمواصفات متوافقة  ،  Gazprom Neft"غازبروم نفط" 

  140". يتضمن المشروع إضافة وحدة تقطير جوي وفراغي طاقتها  5-"يورو  المعايير األوروبيةمع  

ألف ب/ي، ووحدة معالجة هيدروجينية للديزل   22ألف ب/ي، ووحدة تهذيب بالعامل الحفاز طاقتها  
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   22                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

عن خطة لبناء مـصفاة   Pemex  "بيمكسالبترول المكـسيكية " ، أعلنت ـشركة  في المكـسيك

دة طـاقتهـا  ــكو"   Dos Bocasألف ب/ي في مينـاء "دوس بوكـاس"  340جـدـي اســ اـب بمـدينـة "ـت

Tabasco اإلعتمــاد على التوقف عن و ،بهــدف تلبيــة الطلــب  المحلي على المنتجــات البتروليــة

  . 2022االستيراد من األسواق الخارجية. ويتوقع إنجاز المشروع في عام 

ــارة إلى ــافي القائمة  تجدر اإلشـ ــيكية قد أعلنت عن خطة لتطوير المصـ أن الحكومة المكسـ

    لتحسين األداء وتلبية الطلب المحلي على المنتجات البترولية العالية الجودة.

  أمريكا الجنوبية :1-3

 "ســان نيكوالس "مصــفاة    تطويرال تزال أعمال اإلنشــاء مســتمرة في مشــروع  ، أروبا في  

San Nicolas    ــة ــسـ لتمكينها من تكرير  ، Valero Energy"فاليرو إنيرجي"التي تملكها مؤسـ

ل  داً المنتج من حـق ل ـج ام الفنزويلي الثقـي ا   Orinoco "أورينوكو "النفط الـخ درـه ة ـق ة تكريرـي اـق بـط

ويتوقع إنجاز المشــروع في مليون دوالر أمريكي،   650-450ألف ب/ي، وكلفة تتراوح بين    209

ــيتغوكر أن يذ .  2020نهاية عام   ــركة بترول سـ ــركة   .Citgo Petroleum Corpشـ المملوكة لشـ

اتفاقاً   قد وقعت    Petroleos de Venezuela SA (PDVSA)"بتروليوس دي فنزويال إس إي"

ــفاة   تأهيلمع حكومة أروبا إلعادة   ــفاة إلى قيمتها التصـــميمية تكريرية  الطاقة وإعادة الالمصـ  للمصـ

  ألف ب/ي.  235

في ،  Campana  "كامبانا"تطوير مصـفاة  ال يزال العمل قائماً في مشـروع  ،  في األرجنتين

   Axion Energy"أكســـيون إنيرجي"شـــركة  التي تملكها  Buenos Aires "بيونس أيريس"
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 . 2020عام نهاية في 

      أوروبا الغربية  :1-4

عن وـضع حجر األـساس لمـشروع تطوير مـصفاة   Total"توتال"أعلنت ـشركة ، في ألمانيا

ا" ة  Leuna "ليوـن ا التكريرـي دف ال 227طـاقتـه اج ألف ب/ي. يـه دل إنـت ــروع إلى  خفض مـع مشــ
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  " فريمز "مع مجموعة  عقداً  MOL Group "إم أو إل" قعت مجموعةو ،في هنغاريا

Frames Group  دونا "لتوريد معدات نزع أمالح بالطريقة الكهربائية لمصفاة" Duna   القريبة

ألف ب/ي، وذلك في إطار مشروع تمكين المصفاة من  تكرير   162من بودابيست طاقتها التكريرية  

   أنواع مختلفة من النفط الخام.

دة بولي  حعن بدء تشغيل و  OMV Petrom  "أو إم في بيتروم"أعلنت شركة  ،  في رومانيا

ألف ب/ي، بالقرب من مدينة   91طاقتها التكريرية  Petrobrazi "بتروبرازي" فيول في مصفاة 

تقنية شركة الوحدة مليون دوالر أمريكي. تستخدم  65بكلفة إجمالية قدرها  Ploiesti "بلوييستي "

ونافثا    LPGالمسال    ألف طن/السنة من غاز البترول  50بهدف تحويل    Axen SAإس أي"    أكسن"

في المصفاة إلى غازولين عالي   FCCالتكسير الخفيفة المنتجين من وحدة التكسير بالعامل الحفاز 

  األوكتان وديزل. 

من   "باكو"  فاةــ لمص  اقة التكريريةــ ع الطــ مشروع رف فيال يزال العمل قائماً   ،أذربيجانفي  

والتهذيب بالعامل الحفاز   ،تطوير وحدات التفحيم. كما يتضـمن المشـروع  ألف ب/ي  160إلى   120

ــفاة من  تلبية متطلبات   ــيةلتمكين المصــ ــفات القياســ  . ويتوقع إنجاز"5-يورو"األوروبية    المواصــ

  . 2020روع في عام ـالمش

ــركـة "إنجينيرز إنـديـا" المحـدودة   اً وقعـت الحكومـة المنغوليـة عقـد ، في منغوليـا مع شــ

Engineers India Ltd.  ألف ب/ي. يهدف المشروع إلى تخفيف   31نشاء مصفاة جديدة طاقتها  إل

وـستكرر المـصفاة   .اعتماد منغوليا على االـستيراد لتلبية حاجة الـسوق المحلية من المنتجات البترولية

  . 2022ويتوقع إنجاز المشروع في عام    بدالً من تصديره إلى الصين.  الزيت الصخري المنتج محلياً 

�  نافتا"وقعت ـشركة  ،في صـربيا كة   Naftha Industrija  ا"إندســ�� الـ�ـ��ة عقدا� مع ��

ـــــيونــال" ـــــ ــ نــاشـــ ة تتو� �مو  McDermott International "مــا�ــديرموت  إن�� ــرـك ه الشــ ديم جـب تـق

في إطار برنامج تحديث   ،التكسير بالعامل الحفاز المائعترخيص التكنولوجيا لمشروع تطوير وحدة 

التي   Pancivo  " بانـسيفو"وتحـسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إنتاج المـشتقات العالية الجودة في مـصفاة  

   ألف ب/ي. 96.4تبلغ طاقتها التكريرية 

ألف ب/ي، عن بدء   90طاقتها التكريرية    Rijeka  "ريجيكا"مصــــفاة   أعلنت  ،في كرواتيا

يهدف المـشروع إلى تحـسين األداء  .مليون دوالر أمريكي  600تنفيذ مـشروع تطوير المـصفاة بقيمة  

 منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)
    

   24                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

شركة " كما وقعت  ألف ب/ي، إضافة إلى وحدات فصل غازات ومعالجة باألمين. 46طاقتها 

تولى بموجبه الشركة  ت   Tecnimont SPA "شركة تيكنيمونت إس بي إي "عقداً مع    "غازبروم نفت 

جديدة طاقتها وحدة تفحيم مؤجل    إنشاءخدمات إدارة أعمال الهندسة والتوريد واإلنشاء لمشروع  تقديم  

 ،"سيبيريا "الواقعة غرب     Omskفي مصفاة "أومسك"    وتطوير وحدة التفحيم القائمة  ،ألف ب/ي  40

مليون دوالر أمريكي،  215. تقدر كلفة المشروع بحوالي ألف ب/ي 286اقتها التكريرية وتبلغ ط

  . 2020ويتوقع اإلنتهاء من أعمال اإلنشاء  في عام  

جديدة في منطقة  النفط  المشروع مصفاة  ال تزال أعمال اإلنشاء مستمرة في  ،  كستانفي أوزب

المصفاة النفط الخام   ستكررألف ب/ي،  120طاقتها التكريرية  الشرقية Jizzakh "جيزاخ "

عالي الجودة   مليون طن/السنة وقود محركات   3.7وستنتج حوالي    ،المستورد من روسيا وكازاخستان

السنة وقود /ألف طن 700، و"5- "يورو األوروبية  المواصفات القياسيةبمواصفات متوافقة مع 

مليار دوالر   2.2بكلفة إجمالية قدرها  ،أخرى بترولية طن/السنة منتجات ألف  300نفاثات، و 

  . 2020في عام  لمشروعا، ويتوقع  بدء تشغيل أمريكي

ماكديرموت "عقداً مع شركة    Unipetrol  "يونيبترول "، وقعت شركة  في جمهورية التشيك

التصاميم الهندسية  لتقديم خدمات إدارة أعمال  McDermott International"انترناشيونال 

  Litvinov "ليتفينوف"والتوريد واإلنشاء لمشروع تطوير وحدة التكسير الهيدروجيني في مصفاة 

  .2020. ويتوقع إنجاز المشروع في الربع الثاني من عام  ألف ب/ي  110ة  يالتي تبلغ طاقتها التكرير 

مصفاة   عن إغالق Paramo SA"بارامو إس إي"  من جهة أخرى أعلنت شركة

ألف ب/ي بسبب ضعف كفاءتها وعدم جدوى  15طاقتها التكريرية  Pardubice "باردوبيك "

    تطويرها.

عن بدء التشغيل التجاري   Grupa LOTOS "غروبا لوتوس " أعلنت مصفاة ، في بولندا

لتحسين األداء التشغيلي   في إطار مشروع تطوير الشامل    ألف ب/ي  28طاقتها    لوحدة التفحيم المؤجل

مليار دوالر   2.3واالقتصادي، وتلبية متطلبات التشريعات البيئية الخاصة بخفض اإلنبعاثات بكلفة 

كما يتضمن مشروع التطوير إنشاء وحدة تقطير فراغي وحدات معالجة هيدروجينية للنافثا    أمريكي.

  وزيت الغاز، وخزانات ووحدات مساندة أخرى. 

" هنيويل يوأوبي "عقداً مع شركة  PKN Orlen  "بي كي إن أورلين"وقعت شركة كما 

Honeywell UOP  ن مرونة إنتاج الغازولين واإليثيلين  ياألمريكية لتقديم تكنولوجيا عملية تحس

ألف ب/ي. ولم تقدم الشركة أية  380طاقتها التكريرية  Plock "بلوك"والعطريات في مصفاة 

  معلومات عن كلفة العقد أو تاريخ إنجازه. 
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Honeywell UOP  ن مرونة إنتاج الغازولين واإليثيلين  ياألمريكية لتقديم تكنولوجيا عملية تحس
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يذكر أن الحكومة األنغولية كانت قد أعلنت عن خطة إلنشاء مصفاة جديدة في منطقة   

 نغولية قعت شركة النفط الوطنية األوا  ألف ب/ي. كم  200طاقة تكريرية قدرها  ب Lobito "لوبيتو"  

لمشروع إنشاء   United Shine Consortiumعقداً مع تحالف شركات     Sonangol"سونانغول"  

% من حصة  90ألف ب/ي. وسيمتلك التحالف  60طاقتها    Cabinda "كابيندا"مصفاة جديدة في 

الوطنية المتفرعة من شركة النفط الوطنية   Sonaref" سوناريف"لمصفاة والباقي لشركة ا

  .  "سونانغول"

ــركة   ،دانفي أوغ ــايبيم"تم منح شـ ــية إعداد عقد    Saipem  "سـ ــاميم الهندسـ النهائية  التصـ

  "كابالي"في   ألف ب/ي  60التكريرية    تبلغ طاقتهايدة  مصفاة  جد روع إنشاء  مشلوالتوريد    واإلنشاء

Kabaale.  ــروع   هدفي ــدير الفائض   المنتجات إلى تلبية الطلب المحلي على المشـ البترولية، وتصـ

 ،API  33-23إلى األســواق المجاورة، وســتكرر المصــفاة النفط الخام المنتج محليا بدرجة جودة 

مليار   4-3وتقدر تكلفة إنشـــاء المصـــفاة حوالي  % وزناً.0.16ويحتوي على نســـبة كبريت قدرها 

  . 2023في عام  التشغيلدوالر أمريكي، ويتوقع بدء 

  فاة ـمصطوير ورفع الطاقة التكريرية لتال يزال العمل  مستمراً في مشروع ، في الكاميرون

. كما يتضمن المشروع إضافة وحدة تقطير فراغي،  ألف ب/ي 70إلى  40من  Limbe "ليمبي"

من تكرير   وتمكينهاصفات منتجات المصفاة، امو ووحدة تكسير هيدروجيني، وذلك بهدف تحسين

عام   منتصف ويتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع في أكبر نسبة ممكنة من النفط الخام المنتج محلياً،

2020.  

    العربيةفي الدول  التطورات .2

عام  فيألف ب/ي    90قدره   ارتفاعاً في الدول العربية    ة التكريريةطاقــــــ الإجمالــــــي   ـسجل

ــغيل المرحلة   نتيجة ، وذلك2019 ــفاة "بيجي" بطاقة    الثانيةتش ــروع إعادة إعمار مص ، 70من مش

  . الجزائريةجمهورية الألف ب/ي في  78إلى  58" من الجزائرورفع الطاقة التكريرية لمصفاة "

 في أوابك  اءـــ األعض الدولط في ـــ في مصافي النف  ريةـــ ريـــ اقة التكـــ الطالي ـــ وذ إجمـــ استح

ـ مليون ب/ي، بنس  8.37مصفاة على حصة قدرها   52عددها  و ـ % من إجم90.75بة  ـــ الطاقة الي  ـــ

الي ـــــ وذ إجمـــــ ون ب/ي. واستحـــــ ملي  9.223في مصافي النفط في الدول العربية البالغ   التكريرية

ــة الطاقة التكريرية   ــدول العربي ــي ال ــي النفط ف ــي مصاف ــددها  كــ غير األعضاء في أوابف ــغ ع البال

  %. 9.25ألف ب/ي، بنسبة  853ـى الحصـة البـاقيـة وقـدرها مصفـاة عل 11
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يتكون المـشروع من وحدة تفحيم مؤجل مع وحدات أخرى مـساندة. التـشغيلي واالقتـصادي للمـصفاة. 

  .2023ويتوقع إنجاز المشروع في نهاية عام 

  أفريقيا  :1-6

 Brahams Oil "شركة مصافي نفط براهامز المحدودة"وقعت كل من  ،غينيا في

Refineries Ltd.مؤسسة تمويل أفريقيا "، و"Africa Finance Corp.  اتفاقاَ يتضمن إنشاء

ألف ب/ي. ويتوقع أن تلبي    12طاقتها التكريرية    Kamsar  "كامسار"مصفاة "براهامز" في منطقة  

  المصفاة حوالي ثلث الطلب المحلي على المنتجات النفطية. 

في منطقة التجارة كامل متمجمع تكرير إنشاء ال يزال العمل قائماً في مشروع  ،في نيجيريا

دانغوت "الذي تملكه شركة و، جنوب غرب نيجيريا Lekki "ليكي"الحرة الواقعة في مدينة 

المكونة من مجموعة شركات نيجيرية. يتكون    .Dangote Industries Ltd  "انداستريز المحدودة

  3.6، ووحدة إنتاج بولي بروبيلين طاقتها ألف ب/ي 650المجمع من مصفاة نفط طاقتها التكريرية 

مليار   12فة إجمالية قدرها بكل  ،مليون طن/السنة 3مليون طن/السنة، ووحدة إنتاج يوريا طاقتها 

  .  2021. ويتوقع إنجاز المشروع في عام دوالر أمريكي

في  ،ألف ب/ي 200بطاقة إجمالية قدرها  ،إنشاء مصفاتي تكرير متكثفات  كما يجري حالياً 

كومة النيجيرية إلنعاش  ح. يأتي هذا المشروع في إطار خطة الImo  "إيمو"و   Delta  "دلتا "واليتي  

  .2022ويتوقع اإلنتهاء من إنشاء هاتين المصفاتين في عام   ،االقتصاديالنمو 

يذكر أن الحكومة النيجيرية كانت قد بدأت بتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير وتوسيع المصافي 

وتلبية الطلب المحلي على المنتجات   ،بهدف تحسين أدائها التشغيلي واالقتصادي ،القائمة الخمس

في هذا اإلطار أعلنت مؤسسة البترول الوطنية النيجيرية أنها وقعت عقداً مع شركة "مير البترولية.  

لتنفيذ أعمال التفتيش الفني لمعدات وحدات مجمع تكرير ميناء   Maire Tecnimontتكنيمونت" 

ألف  150والثانية  ،ألف ب/ي 60لى المكون من مصفاتين، طاقة األو Harcourt"هاركورت" 

 مليون دوالر أمريكي.  50ب/ي. وتبلغ قيمة العقد 

التي تبلغ طاقتها     Luandaال يزال العمل قائماً في مشروع تطوير مصفاة "لواندا"   ،في أنغوال

ووحدة فصل  ،ألف ب/ي. يتضمن المشروع إنشاء وحدة معالجة هيدروجينية للنافثا 65التكريرية 

إنتاج الغازولين   ووحدة تهذيب بالعامل الحفاز بالتنشيط المستمر. يهدف المشروع إلى تعزيز، للنافثا

  عالي الجودة في المصفاة. 
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يذكر أن الحكومة األنغولية كانت قد أعلنت عن خطة إلنشاء مصفاة جديدة في منطقة   

 نغولية قعت شركة النفط الوطنية األوا  ألف ب/ي. كم  200طاقة تكريرية قدرها  ب Lobito "لوبيتو"  

لمشروع إنشاء   United Shine Consortiumعقداً مع تحالف شركات     Sonangol"سونانغول"  

% من حصة  90ألف ب/ي. وسيمتلك التحالف  60طاقتها    Cabinda "كابيندا"مصفاة جديدة في 

الوطنية المتفرعة من شركة النفط الوطنية   Sonaref" سوناريف"لمصفاة والباقي لشركة ا

  .  "سونانغول"

ــركة   ،دانفي أوغ ــايبيم"تم منح شـ ــية إعداد عقد    Saipem  "سـ ــاميم الهندسـ النهائية  التصـ

  "كابالي"في   ألف ب/ي  60التكريرية    تبلغ طاقتهايدة  مصفاة  جد روع إنشاء  مشلوالتوريد    واإلنشاء

Kabaale.  ــروع   هدفي ــدير الفائض   المنتجات إلى تلبية الطلب المحلي على المشـ البترولية، وتصـ

 ،API  33-23إلى األســواق المجاورة، وســتكرر المصــفاة النفط الخام المنتج محليا بدرجة جودة 

مليار   4-3وتقدر تكلفة إنشـــاء المصـــفاة حوالي  % وزناً.0.16ويحتوي على نســـبة كبريت قدرها 

  . 2023في عام  التشغيلدوالر أمريكي، ويتوقع بدء 

  فاة ـمصطوير ورفع الطاقة التكريرية لتال يزال العمل  مستمراً في مشروع ، في الكاميرون

. كما يتضمن المشروع إضافة وحدة تقطير فراغي،  ألف ب/ي 70إلى  40من  Limbe "ليمبي"

من تكرير   وتمكينهاصفات منتجات المصفاة، امو ووحدة تكسير هيدروجيني، وذلك بهدف تحسين

عام   منتصف ويتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع في أكبر نسبة ممكنة من النفط الخام المنتج محلياً،

2020.  

    العربيةفي الدول  التطورات .2

عام  فيألف ب/ي    90قدره   ارتفاعاً في الدول العربية    ة التكريريةطاقــــــ الإجمالــــــي   ـسجل

ــغيل المرحلة   نتيجة ، وذلك2019 ــفاة "بيجي" بطاقة    الثانيةتش ــروع إعادة إعمار مص ، 70من مش

  . الجزائريةجمهورية الألف ب/ي في  78إلى  58" من الجزائرورفع الطاقة التكريرية لمصفاة "

 في أوابك  اءـــ األعض الدولط في ـــ في مصافي النف  ريةـــ ريـــ اقة التكـــ الطالي ـــ وذ إجمـــ استح

ـ مليون ب/ي، بنس  8.37مصفاة على حصة قدرها   52عددها  و ـ % من إجم90.75بة  ـــ الطاقة الي  ـــ

الي ـــــ وذ إجمـــــ ون ب/ي. واستحـــــ ملي  9.223في مصافي النفط في الدول العربية البالغ   التكريرية

ــة الطاقة التكريرية   ــدول العربي ــي ال ــي النفط ف ــي مصاف ــددها  كــ غير األعضاء في أوابف ــغ ع البال

  %. 9.25ألف ب/ي، بنسبة  853ـى الحصـة البـاقيـة وقـدرها مصفـاة عل 11
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يتكون المـشروع من وحدة تفحيم مؤجل مع وحدات أخرى مـساندة. التـشغيلي واالقتـصادي للمـصفاة. 

  .2023ويتوقع إنجاز المشروع في نهاية عام 

  أفريقيا  :1-6

 Brahams Oil "شركة مصافي نفط براهامز المحدودة"وقعت كل من  ،غينيا في

Refineries Ltd.مؤسسة تمويل أفريقيا "، و"Africa Finance Corp.  اتفاقاَ يتضمن إنشاء

ألف ب/ي. ويتوقع أن تلبي    12طاقتها التكريرية    Kamsar  "كامسار"مصفاة "براهامز" في منطقة  

  المصفاة حوالي ثلث الطلب المحلي على المنتجات النفطية. 

في منطقة التجارة كامل متمجمع تكرير إنشاء ال يزال العمل قائماً في مشروع  ،في نيجيريا

دانغوت "الذي تملكه شركة و، جنوب غرب نيجيريا Lekki "ليكي"الحرة الواقعة في مدينة 

المكونة من مجموعة شركات نيجيرية. يتكون    .Dangote Industries Ltd  "انداستريز المحدودة

  3.6، ووحدة إنتاج بولي بروبيلين طاقتها ألف ب/ي 650المجمع من مصفاة نفط طاقتها التكريرية 

مليار   12فة إجمالية قدرها بكل  ،مليون طن/السنة 3مليون طن/السنة، ووحدة إنتاج يوريا طاقتها 

  .  2021. ويتوقع إنجاز المشروع في عام دوالر أمريكي

في  ،ألف ب/ي 200بطاقة إجمالية قدرها  ،إنشاء مصفاتي تكرير متكثفات  كما يجري حالياً 

كومة النيجيرية إلنعاش  ح. يأتي هذا المشروع في إطار خطة الImo  "إيمو"و   Delta  "دلتا "واليتي  

  .2022ويتوقع اإلنتهاء من إنشاء هاتين المصفاتين في عام   ،االقتصاديالنمو 

يذكر أن الحكومة النيجيرية كانت قد بدأت بتنفيذ مشروع تأهيل وتطوير وتوسيع المصافي 

وتلبية الطلب المحلي على المنتجات   ،بهدف تحسين أدائها التشغيلي واالقتصادي ،القائمة الخمس

في هذا اإلطار أعلنت مؤسسة البترول الوطنية النيجيرية أنها وقعت عقداً مع شركة "مير البترولية.  

لتنفيذ أعمال التفتيش الفني لمعدات وحدات مجمع تكرير ميناء   Maire Tecnimontتكنيمونت" 

ألف  150والثانية  ،ألف ب/ي 60لى المكون من مصفاتين، طاقة األو Harcourt"هاركورت" 

 مليون دوالر أمريكي.  50ب/ي. وتبلغ قيمة العقد 

التي تبلغ طاقتها     Luandaال يزال العمل قائماً في مشروع تطوير مصفاة "لواندا"   ،في أنغوال

ووحدة فصل  ،ألف ب/ي. يتضمن المشروع إنشاء وحدة معالجة هيدروجينية للنافثا 65التكريرية 

إنتاج الغازولين   ووحدة تهذيب بالعامل الحفاز بالتنشيط المستمر. يهدف المشروع إلى تعزيز، للنافثا

  عالي الجودة في المصفاة. 
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  9-3الشكل 
   النفط القائمة في الدول العربية في مصافي الطاقة التكريريةتطور 

  2019-2015خالل الفترة 
  (مليون برميل/يوم)

  

ــهد الدول العربية تطوراً ملحوظاً نحو تنفيذ   ــاف جديدة تشـ ــاء مصـ ــاريع إنشـ وتطوير مشـ

  .2019 وفيما يلي أهم التطورات التي حصلت في عام. المصافي القائمة

  العربية المتحدة ماراتاإلدولة : 2-1

التوصل إلى اتفاق مع كل من شركة  أبو ظبي الوطنية " أدنوك" عن بترول أعلنت  شركة  

على حصة  "إيني"النمساوية، تحصل بموجبه شركة  OMV "أو إم في "اإليطالية وشركة  "إيني"

% من قيمة أصولها في صناعة تكرير النفط والمقدرة  15على حصة  "أو إم في "% وشركة 20

لمشاركة شركاء   "وكأدن "وذلك في إطار خطة شركة  مليار دوالر أمريكي. 16.2قيمتها بحوالي 

 واالستفادة من خبرات الشركات العالمية في قطاع تكرير النفط.   ،أجانب 

األلمانية إلعداد   Bilfinger  "بيلفينغر" عن توقيع عقد مع شركة    "أدنوك "كما أعلنت شركة  

التصاميم الهندسية ماقبل النهائية لوحدة معالجة مياه ملوثة في إحدى مصافي مجمع تكرير  

، إضافة إلى تقديم التصاميم الهندسية األساسية والتفصيلية لتعزيز أداء "الرويس"وبتروكيماويات 

  القائمة.  "الرويس"مجمع  ت منظومة التحكم بغبار الكبريت في منشآ

عن خطة لرفع إجمالي طاقتها التكريرية بنسبة  كانت قد أعلنت  شركة "أدنوك "ن يذكر أ

، وذلك في إطار استراتيجيتها  2025مليون ب/ي بحلول عام  1.5ألف ب/ي إلى  902% من 60
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، 2019  -2015تطور الـطاـقة التكريرـية في اـلدول العربـية خالل الفترة  8-3الـجدول  يبين

ــكل  كما يبين  .2019في عام   العاملة وعدد المصــافي في مصــافي   الطاقة التكريريةتطور    9-3 الش

  . 2019-2015النفط القائمة في الدول العربية، خالل الفترة 

   8-3الجدول 
  (ألف  برميل/اليوم) ،2019-2015في الدول العربية خالل الفترة  الطاقة التكريريةتطور 

  2019 وعدد المصافي في عام

2019 2018 2017 2016 2015 

عدد  
المصافي  

  العاملة 
 2019عام 

 

 اإلمارات 5 1119.0 1119.0 1119.0 1119.0 1119.0

 البحرين 1 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0

 تونس 1 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0

 الجزائر  6 650.9 650.9 650.9 650.9 670.9

 السعودية 8 2907.0 2907.0 2819.0 2859.0 2859.0

 سورية 2 240.1 240.1 240.1 240.1 240.1

 العراق 12 946.0 622.0 662.0 802.0 872.0

 قطر 2 283.0 429.0 429.0 429.0 429.0

 الكويت 2 936.0 936.0 736.0 736.0 736.0

 ليبيا 5 380.0 380.0 380.0 380.0 380.0

 مصر 8 769.8 769.8 769.8 769.8 769.8

 اجمالي الدول األعضاء 52 8525.8 8347.8 8099.8 8279.8 8369.8

 األردن  1 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4

 السودان  3 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0

 ُعمان 2 222.0 222.0 222.0 222.0 303.0

 المغرب 2 154.7 154.7 154.7 154.7 154.7

 موريتانيا 1 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

 اليمن 2 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0

 اجمالي الدول العربية األخرى 11 772.1 772.1 772.1 772.1 853.1

 اجمالي الدول العربية 63 9297.9 9119.9 8871.9 9051.9 9222.9
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  9-3الشكل 
   النفط القائمة في الدول العربية في مصافي الطاقة التكريريةتطور 

  2019-2015خالل الفترة 
  (مليون برميل/يوم)

  

ــهد الدول العربية تطوراً ملحوظاً نحو تنفيذ   ــاف جديدة تشـ ــاء مصـ ــاريع إنشـ وتطوير مشـ

  .2019 وفيما يلي أهم التطورات التي حصلت في عام. المصافي القائمة

  العربية المتحدة ماراتاإلدولة : 2-1

التوصل إلى اتفاق مع كل من شركة  أبو ظبي الوطنية " أدنوك" عن بترول أعلنت  شركة  

على حصة  "إيني"النمساوية، تحصل بموجبه شركة  OMV "أو إم في "اإليطالية وشركة  "إيني"

% من قيمة أصولها في صناعة تكرير النفط والمقدرة  15على حصة  "أو إم في "% وشركة 20

لمشاركة شركاء   "وكأدن "وذلك في إطار خطة شركة  مليار دوالر أمريكي. 16.2قيمتها بحوالي 

 واالستفادة من خبرات الشركات العالمية في قطاع تكرير النفط.   ،أجانب 
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التصاميم الهندسية ماقبل النهائية لوحدة معالجة مياه ملوثة في إحدى مصافي مجمع تكرير  

، إضافة إلى تقديم التصاميم الهندسية األساسية والتفصيلية لتعزيز أداء "الرويس"وبتروكيماويات 
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، 2019  -2015تطور الـطاـقة التكريرـية في اـلدول العربـية خالل الفترة  8-3الـجدول  يبين

ــكل  كما يبين  .2019في عام   العاملة وعدد المصــافي في مصــافي   الطاقة التكريريةتطور    9-3 الش

  . 2019-2015النفط القائمة في الدول العربية، خالل الفترة 

   8-3الجدول 
  (ألف  برميل/اليوم) ،2019-2015في الدول العربية خالل الفترة  الطاقة التكريريةتطور 

  2019 وعدد المصافي في عام

2019 2018 2017 2016 2015 

عدد  
المصافي  

  العاملة 
 2019عام 

 

 اإلمارات 5 1119.0 1119.0 1119.0 1119.0 1119.0

 البحرين 1 260.0 260.0 260.0 260.0 260.0

 تونس 1 34.0 34.0 34.0 34.0 34.0

 الجزائر  6 650.9 650.9 650.9 650.9 670.9

 السعودية 8 2907.0 2907.0 2819.0 2859.0 2859.0

 سورية 2 240.1 240.1 240.1 240.1 240.1

 العراق 12 946.0 622.0 662.0 802.0 872.0

 قطر 2 283.0 429.0 429.0 429.0 429.0

 الكويت 2 936.0 936.0 736.0 736.0 736.0

 ليبيا 5 380.0 380.0 380.0 380.0 380.0

 مصر 8 769.8 769.8 769.8 769.8 769.8

 اجمالي الدول األعضاء 52 8525.8 8347.8 8099.8 8279.8 8369.8

 األردن  1 90.4 90.4 90.4 90.4 90.4

 السودان  3 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0

 ُعمان 2 222.0 222.0 222.0 222.0 303.0

 المغرب 2 154.7 154.7 154.7 154.7 154.7

 موريتانيا 1 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

 اليمن 2 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0

 اجمالي الدول العربية األخرى 11 772.1 772.1 772.1 772.1 853.1

 اجمالي الدول العربية 63 9297.9 9119.9 8871.9 9051.9 9222.9
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    البحرينمملكة  :2-2

 "ة ستر"مـصفاة  الطاقة التكريرية لرفع  تطوير و  مـشروعمـستمرة في اإلنـشاء  أعمال  ال تزال 

ــة ألف ب/ي،  360 إلى 260من  ــدر ببكلف ــار دوالر أمريكي 8-6حوالي تق ويتوقع إنجــاز ، ملي

ــروع ــاء وحدات جديدة، و2021في عام    المش ــروع التطوير إنش ــمن مش ــتبدا. يتض العديد من   لاس

ــبح   ــفاة قادرة على إنتاج  الالوحدات القديمة، بحيث تصــ ــتقات بترولمصــ عالية الجودة، مثل   يةمشــ

   .للتصدير المخصص   ULSDالديزل الحاوي على نسبة كبريت منخفضة جداً 

   يةالجزائرالجمهورية  :2-3

عن بدء مفاوضات مع شركة " سوناطراك "شركة البترول الوطنية الجزائرية أعلنت 

  % من ثالث مصافي نفط 50.1اليونانية لشراء حصة   Hellenic Petroleum" هيلينيك للبترول"

  مليار يورو.  1.23ألف ب/ي بقيمة  341يبلغ إجمالي طاقتها التكريرية  يونانية

في مدينة   Augusta" أوغوستا "عن شراء مصفاة كانت قد أعلنت  "سوناطراك"يذكر أن 

وذلك بهدف تكرير النفط الخام  ، ألف ب/ي 190اإليطالية طاقتها التكريرية  Sicily "صقلية"

الجزائري، ومعالجة المنتجات الثقيلة الفائضة المنتجة من المصافي الجزائرية وتحويلها إلى منتجات 

  خفيفة وإعادتها إلى الجزائر لتلبية الطلب المحلي المتنامي على المنتجات البترولية العالية الجودة.  

عن إنجاز مشـروع   "سـوناطراك"لجزائرية  شـركة البترول الوطنية اأعلنت  من جهة أخرى 

يأتي هذا المـشروع  ألف ب/ي.  78ألف ب/ي إلى   58من   "الجزائر"رفع الطاقة التكريرية لمـصفاة  

ــافي القائمة  من خالل في الجمهورية الجزائرية  لرفع الطاقة التكريرية خطةفي إطار  تطوير المصـ

اء  إو كرة" في ديدةثالث مصـاف جنـش عود "و،  "غورداية"، و"بيـس ي مـس  100، طاقة كل منها "حاـس

   .ألف ب/ي

 Unicracking   هيدروجيني  مشــــروع إنشــــاء وحدة  تكســــيراليزال العمل قائماً في كما 

ــفلتيـنات ـبالـمذـيب ـطاقتـها   81ـطاقتـها  ألف ب/ي، ووـحدة تـهذـيب   24.1ألف ب/ي، ووـحدة نزع األســ

مع وحدة أزمرة في مصـفاة  ،ألف ب/ي  80طاقتها   CCRبالعامل الحفاز بطريقة التنشـيط المسـتمر  

ين  "ـسكيكدة" يةيتوافق مع   بماجودته  ، وذلك بهدف تعظيم إنتاج الغازولين وتحـس  المواصـفات القياـس

  ."5-"يورو ألوروبيةا
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لتصبح أحد أهم المراكز العالمية في مجال الصناعات البترولية الالحقة. تتضمن الخطة إنشاء مصفاة  

من  مختلفة  نوع  أتتمتع بمرونة عالية لتكرير    "الرويس"ألف ب/ي في منطقة    600ية  طاقتها التكرير

    النفط الخام.

  Crude Flexibility Projectتحسين مرونة تكرير  النفط   تنفيذ مشروع  كما  يجري حالياً  

ألف ب/ي نفط   420من تكرير  "الرويس غرب "لتمكين مصفاة  ،مليار دوالر أمريكي 3.1بقيمة 

% وزناً  1.74المنخفض الجودة، والحاوي على نسبة كبريت  Upper Zakum "زاكوم  علوي"

% 0.74ال تزيد عن    منخفضة  العالي الجودة، الحاوي على نسبة كبريت   "موربان"بدالً من نفط حقل  

يتكون   السعر بين النوعين.اإلستفادة من فارق للتصدير و توفير نفط "موربان" وزناً، وذلك بهدف

مرونة تكرير النفط من إنشاء وحدة معالجة هيدروجينية لنزع الكبريت من زيت تحسين مشروع 

وسيتولى تنفيذ أعمال الهندسة والتوريد ووحدات أخرى مساندة، ألف ب/ي،  177طاقتها   الوقود 

  CB&Iوالثانية شركة  الكورية الجنوبية " سامسونغ "األولى شركة ، واإلنشاء تحالف من شركتين

    .2022األمريكية، ويتوقع  تسليم المشروع في عام  

أن شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" تمتلك ثالث مصاف، يبلغ   تجدر اإلشارة إلى

ألف   85ألف ب/ي، وهي مصفاة "أبو ظبي" في أم النار طاقتها  902إجمالي طاقتها التكريرية 

  417ألف ب/ي، ومصفاة "الرويس غرب" طاقتها  400ب/ي، ومصفاة "الرويس شرق" طاقتها 

  ألف ب/ي.  

ل قائماً في مشروع تطوير مصفاة  تكرير المتكثفات في منطقة  من جهة أخرى، ال يزال العم 

مشروع  ال. يتكون ENOCالوطنية  اإلمارات  بترولشركة والمملوكة ل "جبل علي" في إمارة دبي

وحدات معالجة هيدروجينية جديدة  وإنشاء ألف ب/ي، 210إلى  140من رفع الطاقة التكريرية من 

، وعدد من خزانات المنتجات النفطية، بكلفة إجمالية قدرها  ةللديزل ووقود النفاثات، ووحدة أزمر

المواصفات متطلبات بمواصفات متوافقة مع  مشتقات بتروليةوذلك إلنتاج  مليار دوالر أمريكي،

  . 2020ويتوقع بدء تشغيل المشروع في نهاية عام  ،"5- يورو" األوروبية  القياسية

ألف   250في إمارة الفجيرة طاقتها  جديدة  إنشاء مصفاة     ال يزال العمل قائماً في مشروعكما  

. ويتوقع  الدوليةمنظمة البحرية الب/ي صممت إلنتاج وقود السفن بمواصفات متوافقة مع متطلبات 

  .  2020إنجاز المرحلة األولى للمشروع في منصف عام 
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ــروع تحويل مخلفات التقطير الثقيلة التي تقدر بحوالي  إلى الخدمات ا ــارية إلدارة مش ــتش % 25إلس

  من النفط المكرر إلى منتجات عالية القيمة مثل الديزل والغازولين. 

ة أخرى، ا  من جـه ة لمشـــــاريعـه ة التكريرـي اـق ة لرفع الـط ةتخطط المملـك ار  الـخارجـي في إـط

أطلقت مفاوـضات مع ـشركة "بترو حيث مـستمرة إلنتاجها من النفط الخام، بيع  ـسعيها لـضمان عقود  

بخصــــوص مشــــروع إنشــــاء مصــــفاة  متكاملة مع مجمع الجنوب أفريقية    PetroSAإس إي" 

  بتروكيماويات في جنوب أفريقيا.

% من 9وقعت شركة أرامكو السعودية مذكرة تفاهم  مع الحكومة الصينية لشراء حصة  كما  

، شرق مقاطعة  Zhoushan "وشانتش" قيمة مشروع مجمع تكرير وبتروكيماويات 

مشروع من مصفاة  يتكون ال مليون دوالر أمريكي. 319الصينية بقيمة   Zhejiang"جيانغ تشي "

كما تتضمن اإلتفاقية بنوداً حول التعاون في .  تروكيماويات ووحدات إنتاج  ب  ،ألف ب/ي  400طاقتها  

  مجال توريد وتخزين وتجارة النفط الخام.  

ــعودية  كما ــركة أرامكو الس ــركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"  معالتعاون  بأعلنت ش ش

 في مقاطعة المشــــترك مشــــروعالعن تغيير موقع إنشــــاء ومجموعة شــــركات نفط وطنية هندية  

 ،ب/ي  ألف  400ة كل منها  عمالقة طاقثالث مصــاف إنشــاء  المتضــمن    Ratnagiri  "راتناغيري"

. الهندية  "مومـباي"جنوب    Raigad  "رايـغاد "منطـقة   إلىفي الهـند متـكامـلة مع مجمع بتروكيـماويات  

ــعودـية ودوـلة اإلـمارات العربـية المتـحدة  ــة ـكل من المملـكة العربـية الســ % من قيـمة 25تبلغ حصــ

ــروع اإلجمالية المقدرة بحوالي   ــة الباقية مليار دوالر أمريكي لكل منهما،   44المشــ ويمتلك الحصــ

ــرـكة النفط الهـندـية 50 ــرـكات نفط وطنـية هـندـية، وهي شــ ، IOC% تـحالف مكون من مجموـعة شــ

ويتوقع .  BPCL هارات المحدودةبترول بمؤـسسة  ، وHCPLترول هندوـستان المحدودة مؤـسـسة بو

في عام   مليار دوالر أمريكي،  70، الذي تبلغ قيمته االســـتثمارية  بدء التشـــغيل التجاري للمشـــروع

2025.  

% من قيمة مشروع مجمع تكرير  20 حصة أرامكو السعوديةشركة كما تمتلك 

شركة  التابع لب/ي،  مليون 1.82طاقته التكريرية  Jamnagar "جامناغار "وبتروكيماويات 

  الهندية.   Reliance"ريليانس "

مع شـــركة اســـتمرار المفاوضـــات  من جهة أخرى، أعلنت شـــركة أرامكو الســـعودية عن  

% من مشــروع مصــفاة 45حصــة  لشــراء التابعة للحكومة اإلندونيســية،    Pertamina"برتامينا"
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  المملكة العربية السعودية :2-4

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن بدء عمليات التشغيل التجريبية لمصفاة "جازان" طاقتها  

وات  جيجا 4طاقتها  IGCCالمشتركة  دورةألف ب/ي، إضافة إلى وحدة تغويز متكاملة بال 420

  . ةساع

شراء حصة شركة "شل" من مصفاة  إتمام صفقة أعلنت شركة أرامكو السعودية عن كما 

وبذلك تصبح  مليون دوالر،  631بقيمة ألف ب/ي  305طاقتها المحلية،  SASREF"ساسرف" 

  .أرامكولشركة  ةملكية كامل المصفا

ــرـكة من جـهة أخرى،  د مع شــ اـق ــعودـية عن التـع  KBR "كي بي آر"أعلـنت أرامكو الســ

ــفلتينا ــول على التكنولوجيا لوحدة نزع األسـ ــروع   ،بالمذيب   ت للحصـ ــفاة تطوير  في إطار مشـ مصـ

تمكين المصـــفاة من إنتاج وقود الســـفن بمواصـــفات ل ،ألف ب/ي  124التي تبلغ طاقتها    "الرياض "

ــمنكما . الدوليةمنظمة البحرية  المتوافقة مع متطلبات  ــروع  يتض ــاء وحدة أزمرة، ووحدة   المش إنش

ــاـفة مـعدات ـجدـيدة،  ــل للـنافـثا، ووـحدات مـعالـجة هـيدروجينـية، وإضــ مليون دوالر  300بكلـفة فصــ

  أمريكي.

ــاريع ــفاة في المملكة حالياً    تنفيذها  األخرى الجاريتطوير  ال  من مشـ ــروع تطوير مصـ مشـ

ً  على ســاحل الخليج العربي،تقع  التي "  راس تنورة"  من بين مصــافي النفط في وتعتبر األكبر حجما

ـ و،  ألف ب/ي  550بطاقة تكريرية قدرها المملكة،  ــروعاليتم تنفيذ  ـسـ ــمن   ،مرحلتينعلى   مشـ تتضـ

الـجة لـ المرح ايـ هـيدروجينة األولى إنشــــاء وـحدة مـع افـث ا  ة للـن  أزمرة  ةووـحد  ،ألف ب/ي 138ـطاقتـه

ــتمر ـطاقتـها  ألف ب/ي،  65ـطاقتـها   ــيط المســ  ألف ب/ي،  90ووـحدة تـهذـيب ـبالـعاـمل الحـفاز ـبالتنشــ

ألف   70ألف طن/السـنة بنزين، و  170مليون طن/السـنة بارازايلين، و  1.1إلنتاج    عطريات ووحدة  

وأجهزة تحكم جديدة. أما المرحلة   ،، إضـافة إلى منظومة توزيع للطاقة الكهربائيةطن/السـنة تولوين

  وأبنية. ،ووحدات مساندة، خزانات للمنتجات البتروليةإنشاء الثانية فتتكون من 

تركة ، وهي شركة مشPetro Rabigh  "للتكرير والبتروكيماويات رابغ  "كما وقعت شركة  

ــوميتومو "بين أرامكو الســعودية وشــركة    "جاكوبس "عقداً مع شــركة    ،اليابانية Sumitomo"  س

Jacobsال ذ أعـم ة  ، لتنفـي ديـن ائم في ـم ات "رابغ" الـق اوـي اة وبتروكيـم ـــف " رابغ "تطوير مجمع مصــ

ـستتولى  ألف ب/ي.  400على البحر األحمر في المملكة العربية الـسعودية، طاقته التكريرية   الواقعة

إـضافة   ة،بموجب العقد تقديم التـصاميم الهندـسية األولية، والتـصاميم ماقبل النهائي  "جاكوبس"ـشركة 
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ــروع تحويل مخلفات التقطير الثقيلة التي تقدر بحوالي  إلى الخدمات ا ــارية إلدارة مش ــتش % 25إلس

  من النفط المكرر إلى منتجات عالية القيمة مثل الديزل والغازولين. 

ة أخرى، ا  من جـه ة لمشـــــاريعـه ة التكريرـي اـق ة لرفع الـط ةتخطط المملـك ار  الـخارجـي في إـط

أطلقت مفاوـضات مع ـشركة "بترو حيث مـستمرة إلنتاجها من النفط الخام، بيع  ـسعيها لـضمان عقود  

بخصــــوص مشــــروع إنشــــاء مصــــفاة  متكاملة مع مجمع الجنوب أفريقية    PetroSAإس إي" 

  بتروكيماويات في جنوب أفريقيا.

% من 9وقعت شركة أرامكو السعودية مذكرة تفاهم  مع الحكومة الصينية لشراء حصة  كما  

، شرق مقاطعة  Zhoushan "وشانتش" قيمة مشروع مجمع تكرير وبتروكيماويات 

مشروع من مصفاة  يتكون ال مليون دوالر أمريكي. 319الصينية بقيمة   Zhejiang"جيانغ تشي "

كما تتضمن اإلتفاقية بنوداً حول التعاون في .  تروكيماويات ووحدات إنتاج  ب  ،ألف ب/ي  400طاقتها  

  مجال توريد وتخزين وتجارة النفط الخام.  

ــعودية  كما ــركة أرامكو الس ــركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"  معالتعاون  بأعلنت ش ش

 في مقاطعة المشــــترك مشــــروعالعن تغيير موقع إنشــــاء ومجموعة شــــركات نفط وطنية هندية  

 ،ب/ي  ألف  400ة كل منها  عمالقة طاقثالث مصــاف إنشــاء  المتضــمن    Ratnagiri  "راتناغيري"

. الهندية  "مومـباي"جنوب    Raigad  "رايـغاد "منطـقة   إلىفي الهـند متـكامـلة مع مجمع بتروكيـماويات  

ــعودـية ودوـلة اإلـمارات العربـية المتـحدة  ــة ـكل من المملـكة العربـية الســ % من قيـمة 25تبلغ حصــ

ــروع اإلجمالية المقدرة بحوالي   ــة الباقية مليار دوالر أمريكي لكل منهما،   44المشــ ويمتلك الحصــ

ــرـكة النفط الهـندـية 50 ــرـكات نفط وطنـية هـندـية، وهي شــ ، IOC% تـحالف مكون من مجموـعة شــ

ويتوقع .  BPCL هارات المحدودةبترول بمؤـسسة  ، وHCPLترول هندوـستان المحدودة مؤـسـسة بو

في عام   مليار دوالر أمريكي،  70، الذي تبلغ قيمته االســـتثمارية  بدء التشـــغيل التجاري للمشـــروع

2025.  

% من قيمة مشروع مجمع تكرير  20 حصة أرامكو السعوديةشركة كما تمتلك 

شركة  التابع لب/ي،  مليون 1.82طاقته التكريرية  Jamnagar "جامناغار "وبتروكيماويات 

  الهندية.   Reliance"ريليانس "

مع شـــركة اســـتمرار المفاوضـــات  من جهة أخرى، أعلنت شـــركة أرامكو الســـعودية عن  

% من مشــروع مصــفاة 45حصــة  لشــراء التابعة للحكومة اإلندونيســية،    Pertamina"برتامينا"
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  المملكة العربية السعودية :2-4

أعلنت شركة أرامكو السعودية عن بدء عمليات التشغيل التجريبية لمصفاة "جازان" طاقتها  

وات  جيجا 4طاقتها  IGCCالمشتركة  دورةألف ب/ي، إضافة إلى وحدة تغويز متكاملة بال 420

  . ةساع

شراء حصة شركة "شل" من مصفاة  إتمام صفقة أعلنت شركة أرامكو السعودية عن كما 

وبذلك تصبح  مليون دوالر،  631بقيمة ألف ب/ي  305طاقتها المحلية،  SASREF"ساسرف" 

  .أرامكولشركة  ةملكية كامل المصفا

ــرـكة من جـهة أخرى،  د مع شــ اـق ــعودـية عن التـع  KBR "كي بي آر"أعلـنت أرامكو الســ

ــفلتينا ــول على التكنولوجيا لوحدة نزع األسـ ــروع   ،بالمذيب   ت للحصـ ــفاة تطوير  في إطار مشـ مصـ

تمكين المصـــفاة من إنتاج وقود الســـفن بمواصـــفات ل ،ألف ب/ي  124التي تبلغ طاقتها    "الرياض "

ــمنكما . الدوليةمنظمة البحرية  المتوافقة مع متطلبات  ــروع  يتض ــاء وحدة أزمرة، ووحدة   المش إنش

ــاـفة مـعدات ـجدـيدة،  ــل للـنافـثا، ووـحدات مـعالـجة هـيدروجينـية، وإضــ مليون دوالر  300بكلـفة فصــ

  أمريكي.

ــاريع ــفاة في المملكة حالياً    تنفيذها  األخرى الجاريتطوير  ال  من مشـ ــروع تطوير مصـ مشـ

ً  على ســاحل الخليج العربي،تقع  التي "  راس تنورة"  من بين مصــافي النفط في وتعتبر األكبر حجما

ـ و،  ألف ب/ي  550بطاقة تكريرية قدرها المملكة،  ــروعاليتم تنفيذ  ـسـ ــمن   ،مرحلتينعلى   مشـ تتضـ

الـجة لـ المرح ايـ هـيدروجينة األولى إنشــــاء وـحدة مـع افـث ا  ة للـن  أزمرة  ةووـحد  ،ألف ب/ي 138ـطاقتـه

ــتمر ـطاقتـها  ألف ب/ي،  65ـطاقتـها   ــيط المســ  ألف ب/ي،  90ووـحدة تـهذـيب ـبالـعاـمل الحـفاز ـبالتنشــ

ألف   70ألف طن/السـنة بنزين، و  170مليون طن/السـنة بارازايلين، و  1.1إلنتاج    عطريات ووحدة  

وأجهزة تحكم جديدة. أما المرحلة   ،، إضـافة إلى منظومة توزيع للطاقة الكهربائيةطن/السـنة تولوين

  وأبنية. ،ووحدات مساندة، خزانات للمنتجات البتروليةإنشاء الثانية فتتكون من 

تركة ، وهي شركة مشPetro Rabigh  "للتكرير والبتروكيماويات رابغ  "كما وقعت شركة  

ــوميتومو "بين أرامكو الســعودية وشــركة    "جاكوبس "عقداً مع شــركة    ،اليابانية Sumitomo"  س

Jacobsال ذ أعـم ة  ، لتنفـي ديـن ائم في ـم ات "رابغ" الـق اوـي اة وبتروكيـم ـــف " رابغ "تطوير مجمع مصــ

ـستتولى  ألف ب/ي.  400على البحر األحمر في المملكة العربية الـسعودية، طاقته التكريرية   الواقعة

إـضافة   ة،بموجب العقد تقديم التـصاميم الهندـسية األولية، والتـصاميم ماقبل النهائي  "جاكوبس"ـشركة 
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روع في تحويل زيت الوقود المنتج من  ش. وسيساهم المفي مصفاة البصرة لزيت الغاز الفراغي

ألف ب/ي   36ألف ب/ي غازولين، و  19المصفاة إلى منتجات عالية القيمة تقدر كميتها بحوالي 

اليوم غاز بترول  طن/  4300ب/ي نافثا، و  2000ألف ب/ي زيت وقود عالي الجودة، و   41ديزل، و

  .LPGمسال 

تلبية الطلب لوزارة النفط العراقية يأتي مشروع تطوير مصفاة البصرة في إطار سعي   

، من خالل توسيع الطاقة التكريرية للمصافي القائمة، وإنشاء مصاف  البتروليةالمحلي على المنتجات  

جديدة، إال أن معظم المشاريع المعلنة تعاني من صعوبات في التنفيذ ألسباب عديدة، باستثناء مشروع 

عمليات البدء بتشغيل المصفاة    إال أنمليار دوالر،    6ألف ب/ي بكلفة    140طاقتها    "كربالء"مصفاة  

كما يتوقع تأخير تنفيذ مشروع مصفاة   .2021إلى عام تأجلت  قد  2019التي كانت مقررة في عام 

  ألف ب/ي.  150إلى   300التكريرية المخططة من  طاقتها التي تم تخفيض  "الناصرية"

ي منطقة من جهة أخرى أعلنت وزارة النفط العراقية عن خطة إلنشــــاء مصــــفاة  جديدة ف

ــاـحل الخليج العربي ـطاقتـها  من ميـناء  لقرـبهألف ب/ي، وـقد تم اختـيار الموقع   300"الـفاو" على ســ

  تصدير منتجات المصفاة إلى األسواق الخارجية.

ـــفاة جديدة في منطـقة  حالـياً   العراقـية  كـما تدرس وزارة النفط ــاء مصــ  "القيارة "إمـكانـية إنشــ

ل المنتج في الحقول المجـاورة طـاقتهـا  ة األولى ثم  100لتكرير النفط الثقـي ألف ب/ي، في المرحـل

  ألف ب/ي في المرحلة الثانية. 100مصفاة أخرى مجاورة طاقتها 

  الكويت دولة  :2-6

انجاز أول وحدة خدمية في مصفاة   عن KNPC الكويتية الوطنية أعلنت شركة البترول

المكون  بتشغيل مولد بخار الماء األول الذي يأتي في إطار مشروع الوقود النظيف  "ميناء عبد هللا "

ا من إنتاج مشتقات  ملتمكينه تطوير مصفاتي "ميناء األحمدي" و"ميناء عبد هللا" القائمتين، من 

نشاء مصفاة "الزور" الجديدة . كما يتضمن المشروع  إالعالميةبمواصفات متوافقة مع أحدث المعايير  

ألف   200إغالق مصفاة " ميناء الشعيبة" طاقتها التكريرية  ألف ب/ي، و  615بطاقة تكريرية قدرها  

تعود أسباب التأخير إلى مراجعة   .2020نهاية عام  إلى  عمليات التشغيل واإلنتاج    تأخيرويتوقع    .ب/ي

تقرر رفع طاقة وحدة التكسير بالعامل الحفاز المائع  ، حيث فاة الزور الجديدةالخط التكنولوجي لمص

بهدف خفض نسبة الكبريت  ،  ألف ب/ي  50ألف ب/ي بدالً من    98إلى    الجديدة     RFCCلزيت الوقود 

%، وذلك لتمكين المصفاة من تلبية  1% بدالً من القيمة الحالية 0.5في زيت الوقود المنتج إلى 

 . IMO الدوليةمنظمة البحرية المتطلبات قرار 
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إلى   348رفع طاقة المصـفاة من  المشـروع  يتضـمنمليار دوالر.   6بمبلغ   ، Cilacap"سـيالكاب"

ــنة، والبولي   600إلى   280ألف ب/ي، ورفع معدل إنتاجها من البارازايلين من    400 ألف طن/السـ

  . 2022السنة، ويتوقع بدء عمليات التشغيل في عام ألف طن/ 160إلى  146بروبيلين من 

يذكر أن مشــروع تطوير مصــفاة "ســيالكاب" ســيســاهم في تأمين عقد طويل األمد لتوريد 

ألف ب/ي، إضـافة إلى رفع واردات المملكة من أرباح   280النفط الخام السـعودي للمصـفاة بمعدل 

والبتروكيماويات. كما تتطلع أرامكو الســــعودية إلى أن يكون   البتروليةمبيعات الشــــركة للمنتجات  

المـشروع نقطة انطالق لدخولها في مـشاريع أخرى مـشابهة ـضمن إطار الخطة الـشاملة لرفع الطاقة 

مليون ب/ي، وذلك من خالل   1.68ألف ب/ي إلى   820التكريرية لمصــافي النفط اإلندونيســية من 

 170طاقتها    Dumai، مثل مشروع تطوير مصفاة "دوماي"  تطوير وتوسيع مصافي النفط القائمة

ألف ب/ي في جزيرة   125طاقتها   Balonganألف ب/ي في ســــومطرة، ومصــــفاة "بالونغان"  

  جافا. 

الماليزية عن تأخير تشغيل مشروع   "بتروناس "أعلنت شركتا أرامكو السعودية وكما 

.  يتكون المشروع من مصفاة  2020عام  المشترك إلى النصف الثاني من     Pengerang "بنغيرانغ"

األوروبية   المواصفات القياسيةألف ب/ي، يمكنها إنتاج مشتقات عالية الجودة متوافقة مع    300طاقتها  

"، إضافة إلى مجمع بتروكيماويات. كما ستتولى أرامكو تزويد المصفاة بالنفط الخام بمقدار  5"يورو  

  ألف ب/ي.  210
  

  العراق جمهورية  :2-5

 70  تهاطاق  "بيجي"في مصــفاة    تقطير جوي ةتشــغيل وحد   عنوزارة النفط العراقية أعلنت 

ــبب األعمال الحربية التي  ــفاة التي كانت متوفقة بســ ألف ب/ي، وذلك في إطار إعادة تأهيل المصــ

والتي تبلغ   ة البصــــرةاالجديدة في مصــــفأما تشــــغيل وحدة التقطير الرابعة .  2014جرت في عام  

   .2019بعد أن كان مقرراً في نهاية عام  2020فقد تأجل إلى منتصف عام  ألف ب/ي، 70طاقتها 

مليون   110 بقيمةمن جهة أخرى وقعت وزارة النفط العراقية اتفاقية الحصول على قرض 

لتمويل مشروع إنشاء وحدة تكسير بالعامل       1JICAوكالة التعاون الدولي اليابانية دوالر أمريكي من  

ووحدة معالجة هيدروجينية   ،ووحدة إنتاج هيدروجين ،ووحدة تقطير فراغي ،FCCالحفاز المائع 
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روع في تحويل زيت الوقود المنتج من  ش. وسيساهم المفي مصفاة البصرة لزيت الغاز الفراغي

ألف ب/ي   36ألف ب/ي غازولين، و  19المصفاة إلى منتجات عالية القيمة تقدر كميتها بحوالي 

اليوم غاز بترول  طن/  4300ب/ي نافثا، و  2000ألف ب/ي زيت وقود عالي الجودة، و   41ديزل، و

  .LPGمسال 

تلبية الطلب لوزارة النفط العراقية يأتي مشروع تطوير مصفاة البصرة في إطار سعي   

، من خالل توسيع الطاقة التكريرية للمصافي القائمة، وإنشاء مصاف  البتروليةالمحلي على المنتجات  

جديدة، إال أن معظم المشاريع المعلنة تعاني من صعوبات في التنفيذ ألسباب عديدة، باستثناء مشروع 

عمليات البدء بتشغيل المصفاة    إال أنمليار دوالر،    6ألف ب/ي بكلفة    140طاقتها    "كربالء"مصفاة  

كما يتوقع تأخير تنفيذ مشروع مصفاة   .2021إلى عام تأجلت  قد  2019التي كانت مقررة في عام 

  ألف ب/ي.  150إلى   300التكريرية المخططة من  طاقتها التي تم تخفيض  "الناصرية"

ي منطقة من جهة أخرى أعلنت وزارة النفط العراقية عن خطة إلنشــــاء مصــــفاة  جديدة ف

ــاـحل الخليج العربي ـطاقتـها  من ميـناء  لقرـبهألف ب/ي، وـقد تم اختـيار الموقع   300"الـفاو" على ســ

  تصدير منتجات المصفاة إلى األسواق الخارجية.

ـــفاة جديدة في منطـقة  حالـياً   العراقـية  كـما تدرس وزارة النفط ــاء مصــ  "القيارة "إمـكانـية إنشــ

ل المنتج في الحقول المجـاورة طـاقتهـا  ة األولى ثم  100لتكرير النفط الثقـي ألف ب/ي، في المرحـل

  ألف ب/ي في المرحلة الثانية. 100مصفاة أخرى مجاورة طاقتها 

  الكويت دولة  :2-6

انجاز أول وحدة خدمية في مصفاة   عن KNPC الكويتية الوطنية أعلنت شركة البترول

المكون  بتشغيل مولد بخار الماء األول الذي يأتي في إطار مشروع الوقود النظيف  "ميناء عبد هللا "

ا من إنتاج مشتقات  ملتمكينه تطوير مصفاتي "ميناء األحمدي" و"ميناء عبد هللا" القائمتين، من 

نشاء مصفاة "الزور" الجديدة . كما يتضمن المشروع  إالعالميةبمواصفات متوافقة مع أحدث المعايير  

ألف   200إغالق مصفاة " ميناء الشعيبة" طاقتها التكريرية  ألف ب/ي، و  615بطاقة تكريرية قدرها  

تعود أسباب التأخير إلى مراجعة   .2020نهاية عام  إلى  عمليات التشغيل واإلنتاج    تأخيرويتوقع    .ب/ي

تقرر رفع طاقة وحدة التكسير بالعامل الحفاز المائع  ، حيث فاة الزور الجديدةالخط التكنولوجي لمص

بهدف خفض نسبة الكبريت  ،  ألف ب/ي  50ألف ب/ي بدالً من    98إلى    الجديدة     RFCCلزيت الوقود 

%، وذلك لتمكين المصفاة من تلبية  1% بدالً من القيمة الحالية 0.5في زيت الوقود المنتج إلى 

 . IMO الدوليةمنظمة البحرية المتطلبات قرار 
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إلى   348رفع طاقة المصـفاة من  المشـروع  يتضـمنمليار دوالر.   6بمبلغ   ، Cilacap"سـيالكاب"

ــنة، والبولي   600إلى   280ألف ب/ي، ورفع معدل إنتاجها من البارازايلين من    400 ألف طن/السـ

  . 2022السنة، ويتوقع بدء عمليات التشغيل في عام ألف طن/ 160إلى  146بروبيلين من 

يذكر أن مشــروع تطوير مصــفاة "ســيالكاب" ســيســاهم في تأمين عقد طويل األمد لتوريد 

ألف ب/ي، إضـافة إلى رفع واردات المملكة من أرباح   280النفط الخام السـعودي للمصـفاة بمعدل 

والبتروكيماويات. كما تتطلع أرامكو الســــعودية إلى أن يكون   البتروليةمبيعات الشــــركة للمنتجات  

المـشروع نقطة انطالق لدخولها في مـشاريع أخرى مـشابهة ـضمن إطار الخطة الـشاملة لرفع الطاقة 

مليون ب/ي، وذلك من خالل   1.68ألف ب/ي إلى   820التكريرية لمصــافي النفط اإلندونيســية من 

 170طاقتها    Dumai، مثل مشروع تطوير مصفاة "دوماي"  تطوير وتوسيع مصافي النفط القائمة

ألف ب/ي في جزيرة   125طاقتها   Balonganألف ب/ي في ســــومطرة، ومصــــفاة "بالونغان"  

  جافا. 

الماليزية عن تأخير تشغيل مشروع   "بتروناس "أعلنت شركتا أرامكو السعودية وكما 

.  يتكون المشروع من مصفاة  2020عام  المشترك إلى النصف الثاني من     Pengerang "بنغيرانغ"

األوروبية   المواصفات القياسيةألف ب/ي، يمكنها إنتاج مشتقات عالية الجودة متوافقة مع    300طاقتها  

"، إضافة إلى مجمع بتروكيماويات. كما ستتولى أرامكو تزويد المصفاة بالنفط الخام بمقدار  5"يورو  

  ألف ب/ي.  210
  

  العراق جمهورية  :2-5

 70  تهاطاق  "بيجي"في مصــفاة    تقطير جوي ةتشــغيل وحد   عنوزارة النفط العراقية أعلنت 

ــبب األعمال الحربية التي  ــفاة التي كانت متوفقة بســ ألف ب/ي، وذلك في إطار إعادة تأهيل المصــ

والتي تبلغ   ة البصــــرةاالجديدة في مصــــفأما تشــــغيل وحدة التقطير الرابعة .  2014جرت في عام  

   .2019بعد أن كان مقرراً في نهاية عام  2020فقد تأجل إلى منتصف عام  ألف ب/ي، 70طاقتها 

مليون   110 بقيمةمن جهة أخرى وقعت وزارة النفط العراقية اتفاقية الحصول على قرض 

لتمويل مشروع إنشاء وحدة تكسير بالعامل       1JICAوكالة التعاون الدولي اليابانية دوالر أمريكي من  

ووحدة معالجة هيدروجينية   ،ووحدة إنتاج هيدروجين ،ووحدة تقطير فراغي ،FCCالحفاز المائع 
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وتقدر كلفة المشــروع .  ألف متر مكعب في الســاعة  60ألف ب/ي، ووحدة إنتاج هيدروجين طاقتها 

  .مليار دوالر 2.2 بحوالي

ألف   90طاقتها التكريرية    "أســيوط"مشــروع تطوير مصــفاة  في اً  ال يزال العمل قائمكما 

ــير هيدروجيني طاقتها  الذي   ب/ي، ــاء وحدة تكســ ــمن إنشــ ألف ب/ي، ووحدة تهذيب   47.7يتضــ

ــتمر ــيط المسـ ــروع ألف ب/ي  14.9طاقتها   CCR بالعامل الحفاز بطريقة التنشـ . وتقدر كلفة المشـ

 32.7ســيســاهم المشــروع في رفع إنتاج المصــفاة بحوالي   حيث مليار دوالر أمريكي.    1.9بحوالي  

 .2023عام  المشروع في تشغيلويتوقع . ألف ب/ي من الغازولين 19.2ألف ب/ي من الديزل، و

ــويس" ــفاة "السـ ً   يجري  وفي مصـ التفحيم المؤجل القائمة،  وحدةإعادة تأهيل وتطوير    حاليا

مليار دوالر أمريكي، إضـافة   3.5بكلفة   ألف ب/ي،  95.5طاقتها  جديدة تفحيم مؤجل   وإنشـاء وحدة

  .ب/ي 2300وحدة إنتاج زيوت تزييت طاقتها إلى 

 على النحو التالي:فتتلخص أهم التطورات أما في الدول العربية غير األعضاء في أوابك 

    سلطنة عمان: 2-8

عمان  مصفاة "الدقم" المشتركة الجاري إنشاؤها في سلطنةاليزال العمل قائماً في مشروع 

 . ألف ب/ي 230لتكرير مزيج من النفط الكويتي والعماني بطاقة تكريرية قدرها 

شركة البترول اتفاقية شراكة مع  وقعت  كانت قد  OOCشركة نفط عمان الحكومية يذكر أن 

تكون من  ي الذي "الدقم"مجمع  مشروع في% 50:50بحصص متساوية   KPIالعالمية الكويتية 

، ويتوقع  أمريكي  مليار دوالر  6بكلفة إجمالية قدرها    ،بتروكيماويات   متكاملة مع وحدات إنتاجمصفاة  

 . 0232انجاز المشروع في عام 

من جهة أخرى أعلنت وزارة النفط والغاز العمانية عن بدء مفاوضات للمشاركة في حصة 

في سيريالنكا   Hambontota% من قيمة مشروع إنشاء مصفاة "هامبونتوتا" 30تصل إلى 

ألف ب/ي ، مع مجمع لتخزين المنتجات    200مخصصة لتصدير المنتجات النفطية، طاقتها التكريرية  

  مليار دوالر أمريكي.  3.85بكلفة إجمالية قدرها 
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 إلى خطة لرفع إجمالي الطاقة التكريريةقد أعلنت عن  دولة الكويت تجدر اإلشارة إلى أن 

مجموعة جاكوب  "عقداً مع الشركة  وقعت  ولتحقيق هذه الغاية .2035بحلول عام  ي/مليوني ب 

حول أفضل  جدوى تفصيلية دراسةاألمريكية لتقديم  Jacob Engineering Group" للهندسة

أو  ،ألف ب/ي 600إنشاء مصفاة جديدة طاقتها من خالل سواء ، تنفيذ الخطةالخيارات الممكنة ل

    .ألف ب/ي 300مصفاتين طاقة كل منهما  

لرفع حصتها من الطاقة التكريرية في  KPIكما تخطط شركة البترول الكويتية العالمية 

مليون    1.3ألف ب/ي خالل السنوات الخمس القادمة، ثم رفعها إلى    800مصافي النفط الخارجية إلى  

مستمرة في  مشروع مجمع التكرير  أعمال اإلنشاء  ال تزال    وفي هذا اإلطار.  2030ب/ي بحلول عام  

الصينية، الذي  Zhanjiang  "انجيانغش" المتكامل مع وحدات إنتاج بتروكيماويات في مقاطعة

ألف ب/ي، ووحدات إنتاج بتروكيماويات بكلفة إجمالية    230يتكون من مصفاة لتكرير النفط طاقتها  

  .  2020مليار دوالر أمريكي، ويتوقع بدء تشغيل المجمع في عام  9قدرها 

شركة نفط عمان  هو شركة مشتركة مع  ، ومشروع مصفاة "الدقم"كما تشارك دولة الكويت في  

OOC  البترول الكويتية العالمية  شركةوKPI   .بحصص متساوية  

    جمهورية مصر العربية :2-7

إنشــاء مجمع التكســير مشــروع  تشــغيل   بدء عن    ERCللتكرير شــركة المصــرية  ال أعلنت 

زيت الوقود المنتج في مصــفاة شــركة إلى تحويل  الذي يهدف   "طرد مـسـ "مصــفاة الهيدروجيني في 

وـحدة تقطير فراغي ـطاقتـها  ، ويتكون منإلى منتـجات ـعالـية القيـمة  CORC  البترولتكرير لالـقاهرة  

ــير هيدروجيني طاقتها   80  25وحدة تفحيم مؤجل طاقتها  وألف ب/ي،    40ألف ب/ي، ووحدة تكسـ

افـثا ألف ب/ي، ووـحدة مـعالـجة هـيدروجينـية   ألف ب/ي، ووـحدة مـعالـجة هـيدروجينـية  23ـطاقتـها للـن

الطلب  تلبية جزء كبير منكما ســيســاهم المشــروع في ألف ب/ي.    32للمقطرات الوســطى طاقتها 

ألف طن/السـنة من الكبريت   93تخفيض طرح حوالي  إضـافة إلى   المنتجات البترولية،المحلي على  

  .إلى الجو

ــروع تطوير  م من جهة أخرى اليزال العمل جارياً في ــفاة  ش ــركة مص ــطش ــرق األوس  الش

تضـــمن المشـــروع رفع . ي2022إنجازه في عام  ويتوقع    "ميدور"في اإلســـكندرية    لتكرير البترول

ــاء وـحدة مـعالـجة هـيدروجينـية لوقود اـلديزل ألف ب/ي،   175إلى   115من الـطاـقة التكريرـية  وإنشــ

ــفلتيـنات ـبالـمذـيب   45ـطاقتـها    14ـطاقتـها   Solvent-Deasphaltingألف ب/ي، ووـحدة نزع األســ
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   37                                                                  "صناعة التكرير " واألربعون  السادستقرير األمين العام السنوي 

وتقدر كلفة المشــروع .  ألف متر مكعب في الســاعة  60ألف ب/ي، ووحدة إنتاج هيدروجين طاقتها 

  .مليار دوالر 2.2 بحوالي

ألف   90طاقتها التكريرية    "أســيوط"مشــروع تطوير مصــفاة  في اً  ال يزال العمل قائمكما 

ــير هيدروجيني طاقتها  الذي   ب/ي، ــاء وحدة تكســ ــمن إنشــ ألف ب/ي، ووحدة تهذيب   47.7يتضــ

ــتمر ــيط المسـ ــروع ألف ب/ي  14.9طاقتها   CCR بالعامل الحفاز بطريقة التنشـ . وتقدر كلفة المشـ

 32.7ســيســاهم المشــروع في رفع إنتاج المصــفاة بحوالي   حيث مليار دوالر أمريكي.    1.9بحوالي  

 .2023عام  المشروع في تشغيلويتوقع . ألف ب/ي من الغازولين 19.2ألف ب/ي من الديزل، و

ــويس" ــفاة "السـ ً   يجري  وفي مصـ التفحيم المؤجل القائمة،  وحدةإعادة تأهيل وتطوير    حاليا

مليار دوالر أمريكي، إضـافة   3.5بكلفة   ألف ب/ي،  95.5طاقتها  جديدة تفحيم مؤجل   وإنشـاء وحدة

  .ب/ي 2300وحدة إنتاج زيوت تزييت طاقتها إلى 

 على النحو التالي:فتتلخص أهم التطورات أما في الدول العربية غير األعضاء في أوابك 

    سلطنة عمان: 2-8

عمان  مصفاة "الدقم" المشتركة الجاري إنشاؤها في سلطنةاليزال العمل قائماً في مشروع 

 . ألف ب/ي 230لتكرير مزيج من النفط الكويتي والعماني بطاقة تكريرية قدرها 

شركة البترول اتفاقية شراكة مع  وقعت  كانت قد  OOCشركة نفط عمان الحكومية يذكر أن 

تكون من  ي الذي "الدقم"مجمع  مشروع في% 50:50بحصص متساوية   KPIالعالمية الكويتية 

، ويتوقع  أمريكي  مليار دوالر  6بكلفة إجمالية قدرها    ،بتروكيماويات   متكاملة مع وحدات إنتاجمصفاة  

 . 0232انجاز المشروع في عام 

من جهة أخرى أعلنت وزارة النفط والغاز العمانية عن بدء مفاوضات للمشاركة في حصة 

في سيريالنكا   Hambontota% من قيمة مشروع إنشاء مصفاة "هامبونتوتا" 30تصل إلى 

ألف ب/ي ، مع مجمع لتخزين المنتجات    200مخصصة لتصدير المنتجات النفطية، طاقتها التكريرية  

  مليار دوالر أمريكي.  3.85بكلفة إجمالية قدرها 
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 تایوامیكورتبلا ةعانص ً:ایناث
 ةیملاعلا تاروطتلا .1
 ةنراقم ،ةفلتخملا كیتـــسالبلا تاجتنم نم اًفعـــض 20 ىلإ لـــصی ام ةمدقتملا لودلا كلھتـــست

 ،تایوامیكورتبلا ةعانـصل عفترملا يملاعلا ومنلا تاناكمإ ىلع دكؤی امم ،ةیمانلا لودلا كالھتـساب

 ةیكیتــسالبلا داوملا لیلقتو ،كیتــسالبلا ریودت ةداعإل ةلوذبملا ةریبكلا دوھجلا نم مغرلا ىلع ھنإو

 يف ةریبكلا ةدایزلا نإف ،ةیبونجلا ایروكو ،نابایلاو ،ابوروأ يف ةـــصاخ ،دحاولا مادختـــسالا تاذ

 .بلطلا ىلع لمتحم ضافخنا يأ قوفت ةئشانلا تاداصتقالا يف كیتسالبلا كالھتسا

 ىلع بــلطلا ومن تالدــعم لــثمت نأ عقوتملا نم ،ةــیلودــلا ةــقاــطلا ةــلاــكو تاــناــیبل اًــقفو

 اـمو ،2030 ماـع ىتح طفنلا ىلع يملاـعلا بـلطلا ومن تالدـعم ثـلث نم رثكأ تاـیواـمیكورتبلا

 لبقتــــسم ىلع ربكأ ریثأت تایوامیكورتبلل نوكیــــسو .2050 ماع ىتح ومنلا فــــصن نم برقی

 .ناریطلاو ،تانحاشلاو تارایسلا دوقول بلطلا ومن تالدعم نم طفنلا ىلع بلطلا

 يلامجإ يف ةدایزلا تغلب ،"Fitch Solutions" زنــشویلوــس شتف ةــســسؤم تاریدقتلً اقبطو

 ةنراقم % 5.4 يلاوح 2019 ماع يف ملاعلا ىوتـــسم ىلع نیلیثیإلا جاتنإل ةیمیمـــصتلا تاقاطلا

   .2018 ماع يف نط نویلم 186 لباقم ً،ایونس نط نویلم 196 وحن ىلإ لصتل ،2018 ماعب

 ةبــسنب ملاعلا ىوتــسم ىلع نیلیثیإلا جاتنإل ةیمیمــصتلا تاقاطلا ومنت نأ عقوتملا نم ھنأ امك

 ،2022 لولحبً ایونــس نط نویلم 217 يلاوح ىلإ عفترتل ،2022-2019 ةرتفلا لالخ 10.7%

  .ةیلامشلا اكیرمأو ،ایسَا يتقطنم يف بلطلا ومنب ةعوفدم

 تارامثتـــسالا لاجم يف ةدایرلا عقوم ئداھلا طیحملاو ایـــسَا ةقطنم لود أوبتت نأ عقوتملا نم

 نع نالعإلا مت ثیح ،نیلیثیإلا جاتنإ تاعورـشم ًةـصاخ ،ةلبقملا سمخلا تاونـسلا لالخ ةدیدجلا

 رایلم 288 وحن غلبت تارامثتـساب ً،ایونـس نط نویلم 35.3 يلاوح ةقاطب دیدج عورـشم 55 ددع

 ةقاطو ددع يلامجإ ةطیرخ )10-3( لكــشلا نیبی .طیطختلا ةلحرم يف عورــشم 13 اھنم ،رالود



الفصل الثالث

231

)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم  
 

4 
 

 قطاـنملا يف ةمداـقلا سمخلا تاونــــسلا لالخ اـھنع نلعملاو ةدیدـجلا نیلیثیإلا جاـتنإ تاعورــــشم

 .ملاعلا نم ةیسیئرلا

 )10-3( لكشلا

  اھنع نلعملاو ةدیدجلا نیلیثیإلا جاتنإ تاعورشم جاتنإ ةقاطو ددع يلامجإ ةطیرخ

 ملاعلا نم ةیسیئرلا قطانملا يف ةمداقلا سمخلا تاونسلا لالخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ،تاـعورــــشملا ددـع ثـیح نم ئداـھلا طیحملاو اـیــــسَا ةـقطنم لود ةـمدـقم يف نیــــصلا يتأـت

 عاطق يف دیدج عورــشم 33 نع تنلعأ دقف ،اھب يداــصتقالا ومنلاب ةعوفدم ةدیدجلا تاعــسوتلاو
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 ةعانــــص قاوــــسأ يف ةدیدجلا تارامثتــــساللً ابذاج ًالمتحمً ازكرم اھلعجی امم ،تایوامیكورتبلا

 .ةمداقلا ةرتفلا لالخ ،ةیملاعلا تایوامیكورتبلا

 يف ئداھلا طیحملاو ایـسَا ةقطنم لود يف نیلیثیإلل ةیلاحلا ةیجاتنإلا تاقاطلا يلامجإ نأ ركذی 

 .ایونس نط نویلم 66 يلاوح تغلب ،2019 ماع

 تاعورــشم نم ةیناثلا ةجوملا تاعورــشم فیــضت فوــسف ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا امأ

 تاعـسوت ربكأ متتـس امك ً،ایونـس نط نویلم 5 نم رثكأ غلبت ةدیدج ةیجاتنإ تاقاط نیلیثیإلا جاتنإ

 ،2020 ماـع لولحبً اـیونــــس نط نویلم 8 يلاوح ةـقاـطب نیلیثیإ يلوبلا جاـتنإ تاـعورــــشم يف

 يلاوح ناثیإلا ریـسكت تاعورـشم يتجوم نم لكل اھعومجم يف ةیلامـسأرلا تارامثتـسالا زواجتتل

 ،اھل ططخملا تایوامیكورتبلل ةیجاتنإلا تاقاطلا عفترت نأً اــــضیأ عقوتملا نمو ،رالود رایلم 50

 ةدحتملا تایالولا اھب لتحتل ،2022 ماع لولحب اًیونـــس نط نویلم 44.5 وحن ىلإ اھنع نلعملاو

 .ملاعلا ىوتسم ىلع ةیناثلا ةبترملا ةیكیرمألا

 ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا جاتنإ ضئافل حجرم قوـس ،2019 ماع يف نیـصلا قاوـسأ تناك

 ھــمظعم ھــجوملاو ،نط نویلم 6.5 وحن غلب يذــلاو نیلیثیإ يلوبلا نم ةدــیدــجلا تاــقاــطلا نم

 .تارمیلوبلا نمً ادیازتمو اریبكً ازجع يناعت تلازال نیصلا نأو ًةصاخ ،ریدصتلل

 ىلع اًیدحت لثم ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولاو ،نیـــصلا نیب رمتـــسملا يراجتلا عازنلا نأ الإ

 ،نیلیثیإ يلوبلا تاقتــشمل يــسیئر كلھتــسم وھو ،يكیتــسالبلا فیلغتلا عاطق تاجتنم ىلع بلطلا

 قاوسألا ربكأ ةدحتملا تایالولاو ،نیصلا نم لك لثمتو ،صوصخلا ھجو ىلع نیلیبورب يلوبلاو

   .ملاعلا يف ةیكالھتسالا

 نیـصلاو ،ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا نم لك نیب ةیراجتلا برحلا ةریتو عافتراً اـضیأ مھاـس

 تایالولاو ،نیـصلا نم لك يف يداـصتقالا ومنلا تالدعم ىلع ریثأتلا يف 2019 ماع فـصتنم يف

 لـیعفتب نیــــصلا مث ًالوأ ةـیكیرمألا ةدـحتملا تاـیالولا تدـھعت اـمدـنع كـلذو ،ةـیكیرمألا ةدـحتملا

 متیــس امك .ضعبلا اھــضعب لباقم رالود رایلم 16 ةغلابلا ةیكرمجلا ةفیرعتلا نم ةیناثلا ةحیرــشلا
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 نیــــصلا يف ةـیموكحلا تاـقفاوملاو ،ةدـیدـجلا ةـیئاـیمیكلا تاـعورــــشملا تارارق نم دـیدـعلا ریخأـت

 .ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا نم نابوربلاو ،ناثیإلا داریتسا ىلع ةمئاقلا

 ةدـحتملا تاـیالولاو ،نیــــصلا لـبق نم تارمیلوبلاو ةـیئاـیمیكلا داوملا جاردا متی ةرم لوألو

 لداـبتلا ةـكرح ىلع تاـیعادـت كـلذـل نوكی دـق اـمم ،ةدـیدـجلا ةـیكرمجلا تاـفیرعتلا ةـمئاـق يف ةـیكیرمألا

  .نیلیبورب يلوبلاو نیلیثیإ يلوبلا تاـجتنم ةــــصاـخ ،تاـیواـمیكورتبلا تاـجتنم نم ددـعل يراـجتلا

 ھـتاـجرد فلتخمب نیلیثیإ يلوبلا تاـجتنم مظعم جاردإـب ةـیكیرمألا ةدـحتملا تاـیالولا تـماـق دـقف

 ،"LDPE" ةـفاـثكلا ضفخنمو ،"HDPE" ةـفاـثكلا يلاـعو ،"LLDPE" يطخلا ةـفاـثكلا ضفخنم

 ةیكرمجلا ةفیرعتلا ةمئاق ىلإ ،"EVA" لینیف لیثیإ تاتیـسأ ىلإ ةفاـضإلاب ،"PP" نیلیبورب يلوبلاو

 .ةدیدجلا

 يف امب ىرخألا ةیكیرمألا ةیئایمیكلا داوملا نم ةریبك ةعومجم ،نیـصلا ةمئاق تفدھتـسا امنیب

    نییاداـتویبلاو ،نیلیبوربلاو ،نیلیثیإلاو ،لونیفلاو ،نیلیازلاو ،نیولوتلاو ،نیزنبلاو ،اـثفاـنلا كـلذ

"BD"، يقنلا كیلاثیفریتلا ضمحو ،نوتیسألاو ،نیریتسلاو "PTA"، لیرتینولیركألاو" AC". 

 ةدحتملا تایالولا نم تایوامیكورتبلا تاجتنم نم اھتاجایتحا نم ٪11 لعفلاب نیصلا دروتست

 ةدحتملا تایالولا نم نیلیثیإلا نم نیصلا تادراو تضفخناو ،رالود رایلم 3.2 ةمیقب ،ةیكیرمألا

 ةسسؤم يف بلطلاو ضرعلا تانایب نم ةجردملا تانایبلا دعاوقلً اقبطو ،ثلثلا رادقمب 2019 يف

 ریدصتب ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا تماق دقف ،"ICIS" ةلقتسملا ةیئایمیكلا تامولعملا ةمدخ

 يطخلا نیلیثیإ يلوبـلاو ،"HDPE" ةفاثكلا يلاع نیلیثیإ يلوبلا نم نط نویلم 1.168 يلاوح

 ماع لالخ نیصلا ىلإ ھجوت اھمظعم ،ایسَا قرش لامش لود ىلإ "LLDPE" ةفاثكلا ضفخنم

 ملاعلا قطانم يف ةفاثكلا يلاع نیلیثیإلا جتنمل يراجتلا لدابتلا ةكرح )11-3( لكشلا نیبی .2019

 .2019 ماع يف ةیسیئرلا
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 )11-3( لكشلا

  ةفاثكلا يلاع نیلیثیإلا جتنمل يراجتلا لدابتلا ةكرح 

 2019 ماع يف ةیسیئرلا ملاعلا قطانم يف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /https://www.icis.com/explore/resources/trade-war-moves-on-to-chemicals :ردصملا

 اـكیرمأ قطاـنم لود يف ةـفاـثكلا يلاـع نیلیثیإ يلوبلا تاـقاـط نم ضئاـف كاـنھ نأ لـكــــشلا نیبی

 زجع دوجو نم ایــسَاو ،ابوروأو ،ایقیرفأ لود قاوــسأ يناعت امنیب ،طــسوألا قرــشلاو ،ةیلامــشلا

 نم ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا تارداــص صیلقت متیــس ىدم يأ ىلإ مولعملا ریغ نم نكلو .اھب

 ةدایز نأ دكؤملا نم  .اھل ةلیدب قاوــسأ داجیإ نكمی لھ وأ ،ةینیــصلا قاوــسألا ىلإ تاجتنملا هذھ

 ضئافلً اذفنم رفوتـس ةیبونجلاو ىطـسولاو ،ةینیتاللا اكیرمأ لود نم تایوامیكورتبلا ىلع بلطلا

 نم دیدعلا راقتفا لظ يف ةـــصاخ ،ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا يف تایوامیكورتبلا نم تادادمإلا
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 تایوامیكورتبلل ةدیدج تاعورــشم وأ ،تاعــسوت يف رامثتــسالا ىلع ةیلاملا تاردقلا ىلإ لودلا

 ،ىرخأ لود نم تادراولا ىلع داـمتعالا لودـلا هذـھ نم ریثكلا لــــضفی اذـل ،بـیرقلا ىدـملا ىلع

 سأر ةفیثك تایوامیكورتبلا ةعانـص يف رامثتـسالا نم ًالدب ،يـسیئر لكـشب ةدحتملا تایالولا نمو

 .لاملا

 قرـــشلا ةقطنم لود يف نیلیثیإلل ةیجاتنالا تاقاطلا عفترت نأ عقوتملا نم ھنإف رخأ بناج نم

 ىلع ةثلاثلا ةبترملا ةقطنملا لود اھب لتحتل 2022 ماع يف اًیونـــس نط نویلم 42 ىلإ طـــسوألا

 .ملاعلا ىوتسم

 عفترتل ،ومنلا تالدعم ثیح نم ةقطنم ىلعأ عبار "FSU" قباـسلا يتیفوـسلا داحتالا نوكیـس

 ةمئاق ةیداحتإلا ایــسور ردــصتتو .2022 ماع يف اًیونــس نط نویلم 12.18 ىلإ نیلیثیإلا تاقاط

 اًیونــس نط نویلم 5.76 وحنب مھاــست نأ عقوتملا نم ثیح ،ةدیدج تاقاط فیــضتــس يتلا لودلا

 .2022 ماع لولحب

 بـكرم يونــــس ومن لدـعمب اـیقیرفإ ةـقطنم لود يف نیلیثیإلا ةـقاـط ومنت نأ عقوتملا نمو اذـھ

 نم .2022 ماـع يف اـًیونــــس نط نویلم 4.63 ىلإ نیلیثیإلا جاـتنإ تاـقاـط عفترتل ،٪20.6 هردـق

 اًیونـس نط نویلم 2.16 ةیجاتنإلا تافاـضإلا غلبت ثیح ةقطنملا ةرادـص رـصم لتحت نأ عقوتملا

 .2022 ماع لولحب

 ةقاط ىلعأ ثیح نم ،2019 ماع يف يملاعلا اھبیترت ىلع ةیدوعـسلا ةیبرعلا ةكلمملا تظفاح

 نط نویلم 18.2 ةـقاـطب ةـثلاـثلا ةـبترملا يف تءاـج ثـیح ،ملاـعلا ىوتــــسم ىلع نیلیثیإلل ةـیجاـتنإ

 ً،اـیونــــس نط نویلم 27.9 ةـقاـطب ةـیناـثلا ةـبترملا يف تـلح يتلا نیــــصلا نم لـك دـعب ً،اـیونــــس

 ً.ایونس نط نویلم 41.4 ةقاطب يلوالا ةبترملا يف تءاج يتلاو ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولاو

 طفنلا ىلع ةــضورفملا تابوقعلا لظ يف ،ةیلوألا داوملا راعــسأ بلقت نأ دجن ىرخأ ةھج نم

 دوقولا تابلطتم ةیبلت تاءارجإو ،ةیدوعــسلا طفنلا جاتنإ تآــشنم ىلع تامجھلاو ،يناریإلا ماخلا

 بــــسن ضفخب ةــــصاـخلاو ،2020 ماـع يف ةررقملاو "IMO" ةـیلودـلا ةـیرحبلا ةـمظنملل دـیدـجلا
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 ،لاـسملا يعیبطلا زاغلا نم يملاعلا ضورعملا ةدایز ىلإ ةفاـضإلاب ،يرحبلا دوقولا يف تیربكلا

 ىرخأ لماوع ددحتــــس امنیب .2019 ماع لالخ تایوامیكورتبلا ةعانــــص حبر شماوھ ىلع رثأ

 ،بلطلاو ضرعلا لماوع كلذ يف امب ،تایوامیكورتبلا ةعانـص لبقتـسم لیكـشت ةداعإ يف ةددعتم

 ىدمو ،ةیئاــشنإلا فیلاكتلاو ،ةمراــصلا ةیئیبلا تاعیرــشتلاو ،كیتــسالبلا ریودت ةداعإ تایلمعو

 تایلمعو ،ةیملاعلا تاكارـــشلاو ،ةیـــسفانت راعـــسأب ةعانـــصلل ةمزاللا ةیلوألا ماخلا داوملا رفوت

  .ةنمقرلاو ،ذاوحتسالاو ،لماكتلاو جمدلا

 دیدعلا لظتـسو ،بیرقلا ىدملا ىلع ةدایزلا يف تایوامیكورتبلا تاجتنم ىلع بلطلا رمتـسیـس

 يلحملا بـلطلا ةـیبلتل ىرخأ لود رمثتــــست اـمنیب ،تاـیواـمیكورتبلا تادراو ىلع دـمتعت لودـلا نم

 ةقطنم يف دیازتملا بلطلا ةیبلت مــساح لكــشب متیــسو .تایوامیكورتبلاو تایوامیكلا تاجتنم ىلع

 قرــشلاو ،ایــسَا نم لك يف تایوامیكورتبلل ةدیدج تاعورــشم لالخ نم ،ئداھلا طیحملاو ایــسَا

 اھتردق زیزعت يف ةفاثكب رمثتــست ثالثلا قطانملا هذھ لود نأ ثیح ةیلامــشلا اكیرمأو ،طــسوألا

 .يمانتملا يملاعلا بلطلا ةیبلتل تایوامیكورتبلا نم ةیجاتنإلا

 ماع لالخ ملاعلا نم ةیــسیئرلا قطانملا يف تایوامیكورتبلا ةعانــص تاروطت مھأ يلی امیفو

2019. 

 ةیلامشلا اكیرمأ

 ةیلامــشلا اــكیرمأ يــف "يرخــصلا" لیجــسلا زاــغ جاــتنإ تاروــطتو تارــفط تمھاــس

 ،لوـــكیالغ نیـــلیثیإ وـــنوملاو ،نیـــلیثیإلا جاـــتنإ تاعورـــشم نـــم ةدـــیدج ةـــجوم عیرـــست يـــف

 ،2019-2017 نـــم ةرـــتفلا لالـــخ تأدـــب يـــتلاو ،ریدـــصتلل ةـــھجوملا نیـــلیثیإ يلوـــبلاو

 فــصنلا يــف لــماكلا يراــجتلا جاــتنإلا ةــلحرم ىــلإ ةــیناثلا ةــجوملا تاعورــشم لــصتسو

 .2022 نم لوألا

 لكــشب ةــعفترم تایوتــسم ىــلإ ةیلامــشلا اــكیرمأ يــف ناــثیإلا راعــسأ عاــفترا نأ الإ

 زاــغلا لوــقح نــم ناــثیإلا لــقنل ةــیتحتلا ةــینبلا ةــیافك مدــع ببــسب ،2018 ماــع يــف عــقوتم ریغ
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 تاعورــشم نــم ناــثیإلا ىــلع بــلطلا ةداــیز ىــلإ ةفاــضإلاب ،راــخبلاب ریــسكتلا تالعاــفم ىــلإ

 ةــجوملا تاعورــشم يــف ةدــیدجلا تارامثتــسالا رخؤــی وأ ،اــًتقؤم فقویــس ىــلوألا ةــجوملا

  .ةیناثلا

 Compass" لانوـــشانرتنإ ساـــبموك ةـــسسؤم تاـــنایب قـــفوً اـــضیأ تاـــعقوتلا ریـــشت

International "، جاـــتنإ تاعورـــشمل ةـــعقوتملاو ةـــیلعفلا ةیرامثتـــسالا فیلاـــكتلا عـــفترت نأ 

 ماـــع لـــك اـــًبیرقت ٪3 ةبـــسنب 2020و 2019 يماـــع يـــف ةدـــحتملا تاـــیالولا يـــف نیـــلیثیإلا

 ةــقاطب ةدــیدج ةأــشنم میــیقت ىــلع تــمت يــتلا ثاــحبألا نمــض كــلذ ءاــج ،2018 ماــعب ةــنراقم

 ةیقرــشلا ةیلامــشلا ةــقطنملا يــف وأ ،جیــلخلا لحاــس يــفً ایونــس نیــلیثیإلا نــم نــط نوــیلم 1.5

  .ةدحتملا تایالولا نم

 يلوبلا تاقتــشم ةــصاخو ،تاجنتارلل ةدیدجلا ةیجاتنإلا تاقاطلاو تاعــسلا مظعم لیغــشت مت

 ضاـفخنا يكیرمألا "Resins" تاـجنتارلا قوــــس اـھعم دـھــــش يتلاو ،نیلیبورب يلوبلاو ،نیلیثیإ

 تایوامیكورتبلا تاكرش ضعب عفد امم .2019 ماع نم ىلوألا رھشأ ةعستلا لالخ حبرلا شماوھ

 ضیوعتل ةـلواـحم يف ،2019 ماـع نم ثـلاـثلا عبرلا يف ةـعاـبملا تاـجنتارلا تاـیمك ةداـیز ىلإ

 اًـضافخنا نیلیثیإلا راعـسأ ضفخنت نأ عقوتملا نمو .ةیلـصفلا حابرألا نیـسحتو ،راعـسألا فعـض

 غلب ثیح ،نیلیثیإلا نم دیزملا ةفاــضإ يف تاعــسوتلاو ةدیدجلا تاعورــشملا رارمتــسا عم ،اًریبك

 رمتــــسی 2019 ماـع ىتحو نیحلا كـلذ ذـنمو ،2017و ،2016 يماـع لالخ ھـتورذ حبرلا شماـھ

 رالود 490 طــــسوتم لباقم ،نطلل رالود 420-390 ىلإ لــــصتل حبرلا شماوھ يف ضافخنالا

 .تاونس سمخ لالخ نطلل

 عیراـــشم ضـــعب دھـــشت دـــقف ،ةفیعـــض تاـــجنتارلل حبرـــلا شماوـــھ ترمتـــسا اذإ

 نأ عـــقوتملا نـــم ثـــیح ،ریخأـــت وأ ءاـــغلإ تاـــیلمع ةدـــحتملا تاـــیالولل ةـــنلعملا تاـــجنتارلا

 تاـــجنتارلا نـــم نـــط نوـــیلم 12 نـــم رـــثكأ ةـــیكیرمألا تاـــیوامیكورتبلا تاكرـــش فیـــضت

 .2022 ماع لولحب
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 لالــخ اــھحابرأ نــع ةــیكیرمألا تاــیوامیكورتبلا تاكرــش نــم ددــع تــنلعأ دــقو اذــھ

 نـــم "Westlake Chemical" لاــكیمیك كیلتــسیو ةكرـــش حاـــبرأ تـــغلب ثـــیح.2019 ماـــع

 نــم لــقأ يأ ،رالود نوــیلم 211 وــحن ىــلوألا ةعــستلا رھــشألا لالــخ تاــنیفیلوألا تاــعیبم

 نوــیلم 483 غــلب يذــلاو ،2018 ماــع نــم ىــلوألا ةعــستلا رھــشألا لالــخ اــھحابرأ فــصن

 .رالود

 ثــلاثلا عــبرلا يــف ،"Phillips 66 "- 66 سبــیلیف ةكرــش حاــبرأ تلجــس نیــح يــف 

 نوـــیلم 251 غـــلبم تاـــنیفیلوأ يلوـــبلاو ،تاـــنیفیلوألا نـــم اـــھتاعیبم نـــم 2019 ماـــع نـــم

 .يناثلا عبرلا نع رالود نییالم 9 رادقمب لقأ يأ ،رالود

 241 تــغلب اــحابرأ 2019 ماــع نــم ثــلاثلا عــبرلا يــف لــیبوم نوــسكإ ةكرــش تــققح

 غــلب يذــلاو ،2018 ماــع نــم ثــلاثلا عــبرلا نــع رــیبك ضاــفخناب ،يــكیرمأ رالود نوــیلم

 .يكیرمأ رالود نویلم 713

 نیـــلیثیإ يلوـــبلا قوـــس نأ "LyondellBasell"لـــساب لدـــنویل ةكرـــش تـــنلعأ اـــمنیب

 لــثمت يــتلاو نیــلیثیإ يلوــبلا نــم ةدــیدجلا تاــقاطلا نأو .اًیونــس ٪4 لدــعمب وــمنلا يــف رمتــسم

 عـــم ،فاـــطملا ةـــیاھن يـــف لـــماكلاب اھباعیتـــسا متیـــس ةدـــیدجلا تاـــقاطلا نـــم % 80 وـــحن

 صــخی اــمیف اــمأ .نیــلیثیإ يلوــبلا راعــسأ ىــلع ةدــیدجلا تاــقاطلا ریثأــت ةــسارد ةرورــض

 ةدــیدجلا تاــقاطلا باعیتــسا لــمتحملا نــمو ً،ادــج ةــیوق هوــمن تالدــعم نإــف نیلیبورــب يلوــبلا

 .2020 يف أدبت فوس يتلا

 ىلع بلطلل يلبقتـــسملا ومنلا ،يـــضاملا دقعلا يف لاحلا ناك امك ،ءانبلا ةعانـــص معدت ال دق

 تاـجتنمل اـكالھتــــسا تاـعاـطقلا مھأ دـحأ دـعت يتلاو ،ةدـحتملا تاـیالولا يف تاـیواـمیكورتبلا

 يف نكاــــسملا ءاـنب يلاـمجإ نأ ثـیح .لزعلا داومو ،بـیباـنألا جاـتنإ ةــــصاـخو ،تاـیواـمیكورتبلا

 .2019 ماع نع ٪ 4 وحنب 2020 ماع يف  ضفخنیس ةدحتملا تایالولا
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  :اھنع نالعإلا مت يتلا ةدیدجلا تاعورشملا دیعص ىلعو

  Energy Wave Next" يـــب لإ ،زرنتراـــب يـــجرینإ فـــیو تـــسكن ةكرـــش تـــنلعأ

LP, Partners "، ءاــشنإل اــًیئاھن اًیرامثتــسا اًرارــق تذــختا اــھنأب يناــث نیرــشت/ ربمفوــن يــف 

 نیــسحتل نیلوزاــغلا عــم جزــملل صاــخ لكــشب مدختــسملاو تالیــكلألا جاــتنإل دــیدج عورــشم

 .ًالبقتسموً ایلاح ةثیدحلا تاكرحملا ءادأ تابلطتملً اقبط ،فظنأ لكشب ھقارتحا

 اـــھنأ لوـــلیأ / ربمتبـــس يـــف "Fluor Corporation" نــشیروبروك روــلف ةكرـــش تــنلعأ

 نیـــلثیإلا عینــصتل "MEGlobal" ةأــشنم يــف ةـــیكیناكیملا تاءاــشنإلا لاــمعأ حاــجنب تــلمكأ

 يــھو ً،ایونــس نــط فــلأ 750 ةــقاطب ،ساــسكت ةــیالوب ،كــیرك رتــسوأ يــف " EG" لوــكیالغ

 ةكرـــش عـــبتت يـــتلاو ،ةـــیكیرمألا ةدـــحتملا تاـــیالولا يـــف اـــھعون نـــم ىـــلوألا ةدـــحولا

MEGlobal، تاــــیوامیكورتبلل تــــیوكیا ةكرــــشل لــــماكلاب ةــــكولمم ةــــعبات ةكرــــش يــــھو 

"EQUATE ".  

 Braskem " اــسیدیإ میكــسارب ةكرــش نأ بأ / سطــسغأ يــف لــیویناھ ةكرــش تــنلعأ

Idesa"، يــف ،زورــكاریف ةــنیدم يــف تاــیوامیكورتبلا عــمجمل يــمقرلا لوــحتلا لــح تــنبت دــق 

 يلوــبلاو ،نیــلیثیإلا نــم نــط نوــیلم 1.05 وــحن ىــلإ لــصت يــتلا ھــتیجاتنإ نیــسحتل ،كیــسكملا

  .نیتكیریمألا يف تایوامیكورتبلا جاتنإ عقاوم ربكأ دحأ دعی يذلاو ،نیلیثیإ

 ةــجردھلا ةــلازإ اــیجولونكت ثیدــحتب موقتــس اــھنأب بأ / سطــسغأ يــف واد ةكرــش تــنلعأ

 يـــف نیلیبورـــبلا جاـــتنإل ةـــطلتخملا ریـــسكتلا تادـــحو نـــم ةدـــحاو يـــف ،"FCDh" ةـــیزفحلا

 ریــسكتلا تادــحو يلغــشم نــم اــھریغو واد ةكرــش كلھتــست .اــنایزیول ةــیالوب ،نیموــیكالب

 ،لــقثألا تاــماخلا نــم ةــیذغتلا داوــم نــم ًالدــب ناــثیإلا نــم رــبكأ ةــیمك ةدــحتملا تاــیالولا يــف

 يـــف بـــلطلاو ضرـــعلا نیـــب ةوـــجف قـــلخ اـــمم نیلیبورـــبلا جاـــتنإ ضـــفخ ىـــلإ يدؤـــی اـــمم

 جاـــتنإ تاــجایتحا ةــیبلتل نیلیبورــبلا نــم ةیفاـــضإ رداــصم بــلطتی اذــل ،ةدــحتملا تاــیالولا

 ةــقاط ةداــیزب تــماق "واد" ةكرــش نأ ركذــی   .ةــیئاھنلا لــحارملا يــف نیلیبورــبلا تاقتــشم
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 ةــیناكمإ ةفاــضإو ،ةنــس / نــط فــلأ 225 نــم رثكأــب ریــسكتلا ةدــحو ســفن يــف نیــلیثیإلا جاــتنإ

 ىرــخألا ةــیلوألا داوــملل يراــخبلا ریــسكتلا يــف ةــنورملا ىــلع ظاــفحلا عــم ،ناــثیإلا ریــسكت

  .2016 ماع يف عمجملا يف اثفانلاو ،ناتویبلاو ،نابوربلا نم

 نع زومت/ویلوی رھـــش يف ،" PetroLogistics ll LLC" سكیتـــسجویلورتب ةكرـــش تنلعأ

 ةینقتب نیلیبوربلا جاتنإل عنــصم ءاــشنإل " Dow" واد ةكرــشل ةعباتلا "FCDh" ةینقتل اھــصیخرت

 ىلع هؤاــــشنإ ططخملاوً اـیونــــس نط فلأ 500 ةـقاـطب ،"PDH" ناـبوربلا نم نیجوردـیھلا عزن

 .ةدحتملا تایالولا جیلخ لحاس

 تامدخ ءدب دقع ىلع اھلوــــصح نع "SNC-Lavalin" نیفال يــــس نأ سأ ةكرــــش تنلعأ

 ،ویـسیراب ناـس ةعطاقم يف ،"GCGV" جیلخلا لحاـسل تایوامیكورتبلا عمجم عورـشمل لیغـشتلا

 ً،ایونـس نط نویلم 1.8 ةقاطب ناثیإلا ریـسكت ةدحو نم عمجملا نوكتی .ةدحتملا تایالولا ،ساـسكت

 نوــسكأ ةكرــش عورــشملا عبتی ،لوكیالغ نیلیثیإلا جاتنإ ةدحوو ،نیلیثیإ يلوبلا جاتنإل نیتدحوو

  .2022 ماع لولحب لیغشتلا ءدب عقوتملا نمو ،تایوامیكورتبلل كباس/لیبوم

 عمجم ءانب اھمزع نع زومت/ ویلوی يف ادنك -اتربلأ ةعطاقم اھرقمو ،يراجلاك ةكرــش تنلعأ

 عورــــشملا تارامثتــــسا غلبتو ،نیلیثیإ يلوبلا جاتنإو ً،ایونــــس نط نویلم ةقاطب نیلیثیإلا جاتنإل

 ربع هریفوت ررقملاو ،يكیرمألا "يرخـــصلا " لیجـــسلا زاغ ادامتعا ،رالود رایلم 5.6 يلاوح

 عمجملا لیغـــشت عقوتملا نم ،" Enbridge West Coast" تـــسوك تـــسیو جدیربنإ بیبانأ طخ

 .2023 ماع ةیاھن لولحب لماكلاب

 نیلثیإلا دیــسكأ ةدحو نأ زومت / ویلوی يف " INEOS Oxide" دیــسكأ سوینیإ ةكرــش تدكأ

)EO( نیلثیإلا دیـسكأ تاقتـشمو ،ایونـس نط فلأ 520 ةقاطب ،ةدیدجلا "EOD" يف اھؤانب متیـس 

 .كیسكملا جیلخ لحاس ىلع نتسویھ ةیالو بونج ،"Chocolate Bayou " ویاب تلكوشت عمجم

 

 



الفصل الثالث

241

)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم  
 

14 
 

 يداھلا طیحملاو ایسَا

 نع يناث نیرـــشت/ ربمفون يف "Reliance Industries" زیرتـــسدنإ سنیالیر ةكرـــش تنلعأ

 يف ،"تاـیواـمیك ىلإ ماـخلا طفنلا لـیوحت" عمجم ءاـنبل رالود راـیلم 9.75 وحن راـمثتــــسال اًـططخ

 نم نط نویلم 8.5 يلاوح ىلإ لـــصت ةیلامجإ ةقاطب ،دنھلاب راجانماج ةیالو يف ةكرـــشلا عقوم

 جاـتنإ ةـقاـط نم عورــــشملل ةدـیدـجلا تاـفاــــضإلا دـیزتــــس .تاـیرطعلاو ،نیلیبوربلاو ،نیلیثیإلا

 نویلم 18 نم رثكأ ىلإ تانیفیلوألا نم دنھلا جاتنإ لــصیــسو ،٪28 ةبــسنب دنھلا يف تانیفیلوألا

 نییالم 4و ،نیلیازلاو ،نیولوتلاو ،نیزنبلا نم نط نویلم 3.5 دـیدـجلا عمجملا جتنیــــس اـمك .نط

 ،تایرطعلا نم دنھلا جاتنإ يف ةریبك ةزفق عورشملا رفویس .نیلیاز وثرألاو ،نیلیازارابلا نم نط

 داوملا ریفوت متی نأ عقوتملا نم .نط نویلم 17 يلاوح ىلإ لـــصیل ،٪ 80 ةبـــسنب اھجاتنإ عفرو

 تایوامیكلاو ریركتلا لامعأ يف ٪ 20 ةـصح كلتمت يتلا ،وكمارأ ةكرـش لبق نم عورـشملل ماخلا

 .سنیالیر ةكرش يف

 يــسدنھلا میمــصتلا دقع ىلع يناث نیرــشت / ربمفون يف " KBR" رأ يب ىك ةكرــش تلــصح

 نط فلأ 300 ةقاطب ،"VAM" رمنوم تاتیــــسأ لینیف جاتنإ ایجولونكت صیخرتو ،يــــساــــسألا

 ریركتلل غنـــش عمجم نم ءزجك ،نیـــصلا ،"غناقنوینایل " ةعطاقم يف اھؤانب متیـــس يتلا ً،ایونـــس

  ." .Shenghong Refining Petrochemical Co" ،تایوامیكورتبلاو

 مھافت ةركذم عیقوت نع لولیأ / ربمتبــس يف "LyondellBasell "لــساب لدنویل ةكرــش تنلعأ

 Liaoning ،)اروب( زیاربرتنإ اروب غنینوایل ةعومجم عم 50/50 ةبــسنب كرتــشم عورــشم ءانبل

Bora Enterprise Group (Bora)، نم نط نویلم 1.1 ةـقاـطب ،نیــــصلاـب نیجناـب ةـنیدـم يف 

 .نیلیثیإلا

 ابوروأ /ایسور

 نم لك يف ةــــصاخو ةیبرغلا ابوروأ يف ،نییاداتویبلاو ،نیلیبوربلاو ،نیلیثیإلا جاتنإ ضفخنا

 عم ةنراقم ٪ 8-7 ةبــسنب 2019 ماع نم لوألا فــصنلا يف ادنلوبو ،اینابــسإو ،اــسنرفو ،ایناملأ
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 تادـحول ةـناـیــــصلا لاـمعأ ةـمئاـق يف اًزراـب 2019 ماـع ناـك ثـیح .2018 ماـع نم ةرتفلا سفن

 يھنت ملو ،ةئراطلا وأ ةططخملا ،ةنایـــصلا تایلمعل عـــضخت ةدحو 13 وحنل يراخبلا ریـــسكتلا

 يف فقوتلا ةرتف عمً اـــضیأ كلذ نمازتو .ددحملا تقولا يف اھب ةنایـــصلا لامعأ عناـــصملا عیمج

 ةكرـشو ،اكیجلب يف بریوتنأ يف فیـساب ةكرـشل ةعباتلا ابوروأ يف جاتنإلا تاكرـش ربكأ نم نینثا

 ةنایـصلا تایلمع ترجأ يتلا عناـصملا مھأب ةمئاق )12-3( لكـشلا نیبی .ادنلوھ ،كیدروم يف لـش

 .ابوروأ لود نم ددع يف ةیرودلا

 )12-3( لكشلا

 ابوروأ لود نم ددع يف ةیرودلا ةنایصلا تایلمع ترجأ يتلا عناصملا مھأب ةمئاق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-https://www.icis.com/explore/resources/news/2019/06/18/10379838/europe-ethylene-propylene-in-cautious-mode-after-h1 :ردصملا
expectations-disrupted-by-global-woes 

 



الفصل الثالث

243

)كباوأ( لورتبلل ةردصملا ةیبرعلا راطقألا ةمظنم  
 

16 
 

 / ربمفوـــن يــف "McDermott International Inc" ةــیلودلا تومریدــكم ةكرـــش تــنلعأ

 دــقعو ،)BCC( لاــكیمیك كــیتلاب ةكرــش نــم يــنقت دــقع ىــلع اھلوــصح نــع يناــث نیرــشت

 ةینیـــصلا ةـــینطولا ةـــیئایمیكلا ةـــسدنھلا ةكرـــش نـــم "EBE" ةعـــسوملا ةیـــساسألا ةـــسدنھلل

 نــم برقلاــب نــط نوــیلم 1.4 غــلبت ةیونــس ةــقاطب ناــثیإلا ریــسكت عورــشمل ،ةدودــحملا ءاــنبلل

 ةكرــشلا ىدــحإ ،لاــكیمیك كــیتلاب ةكرــشل كــلم وــھو ،ادــنلنف جیــلخ يــف ةیــسورلا ئطاوــشلا

 ."RusGazDobycha" ةكرشـل ةعباتلا

 جماـــنرب قالـــطإل طـــطخت اـــھنأب لوـــلیأ /ربمتبـــس يـــف لــیبوم نوــسكإ ةكرـــش تحرـــص

 اھنأـــش نـــم ةدـــیدج تاـــینقت لاـــخدإو ،ةیـــسیئرلا ةـــیتحتلا ةـــینبلا ثیدـــحتل يفاـــضإ رامثتـــسا

 رادـــم ىـــلع ينیلرتـــسإ ھـــینج نوـــیلم 140 ةـــمیقب ،ءادألاو ،ةیلیغـــشتلا ةـــیقوثوملا نیـــسحت

 1985 ماــع يــف ھــتایلمع أدــب يذــلاو ،نیــلیثیإلل "Fife" فیاــف عنــصم يــف نیــلبقملا نیماــعلا

  .ادنلتكسا يف اًیونس نیلیثیإلا نم نط فلأ 800 ةیجاتنإ ةقاطب

 PKN " نیــلروأ نإ ىــك يــب ةكرــش نأ لوــلیأ/ ربمتبــس يــف لــیویناھ ةكرــش تــنلعأ

ORLEN " يــب يأ وــی ةــینقت تــصخر دــق "UOP ™"، جاــتنإ ةداــیزل ادــنلوب يــف اھعورــشمل 

 ،%12 ةبـــسنب تاـــیرطعلا جاـــتنإ ةداـــیزو ،% 30 ىـــلإ لـــصت ةبـــسنب ةـــفیفخلا تاـــنیفیلوألا

 ریــسكت تادــحو ةــیحبر نیــسحتو ،رــیركتلا ةافــصم تاــناكمإ نــم لــضفأ لكــشب ةدافتــسالل

 .عورشملاب ةدوجوملا اثفانلا

 يــــف ناتـــسكیجاطو ،ناتــــسنامكرتو ،ناتـــسكبزوأو ،ناــــجیبرذأو ،ناتـــسخازاك تـــنلعأ

 ،ایــسَا طــسوو ،نیوزــقلا رــحب لودــل ةــقحاللا ةــیلورتبلا تاعانــصلا رمتؤــمب بأ/سطــسغأ

 تاــیوامیكورتبلاو رــیركتلا لاــجم يــف اــھنع نــلعملاو اــھل طــطخملا عیراــشملا نــم ددــع نــع

 :تلمشو ةیلامسأرلا تارامثتسالا يلامجإلً اقبط
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 لــصت تارامثتــساب ةــیناثلا ةــلحرملا نمــض " SOCAR" راكوــس ةكرــش ةافــصم دــیدجت

 ةفاــضإ عــسوتلا تاــیلمع لمــشت ،ناــجیبرذأ يــف وكاــب ةــنیدم يــف ،الود راــیلم 10 وــحن ىــلإ

  .2030 ماع ططخملا نم ءاھتنالا خیرات دیدحت مت دقو ،نیلیثیإلا جاتنإل ةدحو

 ةدــــیدجلا تاعورــــشملا نــــم ددــــع ءاــــنب ىــــلع " KPI" يأ يــــب ىــــك ةكرــــش لــــمعت

 يـــف "Atyrau"وارـــیتأ عـــمجم عـــقوم يـــف رالود راـــیلم 2 وـــحن ىـــلإ لـــصت تارامثتـــساب

 عنــصمو ،نیلیبورــب يلوــبلا جاــتنإ عنــصمو ،نیلیبورــبلا جاــتنإ عنــصم :يــھو ،ناتــسخازاك

 هذــھ ءاــنب نــم ءاــھتنالا طــطخملا نــم .نییاداــتویبلا جاــتنإ عنــصمو ،نییاداــتویب يلوــبلا جاــتنإ

 لــینیف يلوــبلا جاــتنإل عنــصم ءاــنبل اــھططخ نــع تــنلعأ اــمك .2021 ماــع لوــلحب عناــصملا

  .عمجملا لخاد "PVC" دیرولك

 تارامثتــساب ،تاــیوامیكورتبلا عناــصم نــم دــیدعلا ءاــنب ىــلع توزیوفاــن ةكرــش لــمعت

 ،اــینومألا جاــتنإ تاعورــشم لمــشتو ،ناتــسكبزوأ يــف رالود راــیلم 1.5 وــحن ىــلإ لــصت

 توزیوفاــن عــمجم يــف ،دــیرولك لــینیف يلوــبلاو ،لوناــثیملاو ،ةــیواكلا ادوــصلاو ،اــیرویلاو

 .2020 ماع يف جاتنإلا أدبت نأ ططخملا نم ،"Navoiazot Navoi" يوفان

 عــــمجمب تاعورــــشم نــــم ددــــع نــــع "Turkmengaz" زاــــجنامكرت ةكرــــش تــــنلعأ

 تارامثتــسا يلاــمجإب ،ىودــجلا تاــسارد ةــلحرم يــف ،ناتــسنامكرت يــف يلناــیك زاــجنامكرت

 عنــصمو ،دــیرولك لــینیف يلوــبلا جاــتنإ عنــصم عورــشملا لمــشی ،رالود نوــیلم 428 يلاوــح

 لوــلحب اــھنم ءاــھتنالا عــمزملاو ،ةــیواكلا ادوــصلا عنــصمو ،روــلكلا عنــصمو ،نیــلیثیإ يلوــبلا

  .2025 ماع

 ،ثیدـــحتلا لاـــمعأ "Azo" وزأ ،ةـــیكیجاطلا تاـــیوامیكورتبلا ةعانـــص ةكرـــش تفنأتـــسا

 ،اـــینومألاو ،اـــیرویلا جاـــتنإل ،ناتـــسكیجاط يـــف "Azot Sarband" دنبرـــس توزأ عـــمجمل

  .2020 ماعل ھنم ءاھتنالا خیرات دیدحت متو ،رالود نویلم 421 يلاوح غلبت تارامثتساب
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 طسوألا قرشلا

 نــم ھــنأ ثــیح ،دــیردیھنأ كــیلاملا جتــنم نــم ةــیجاتنإلا اــھتقاط ةداــیز ىــلع نارــیإ لــمعت

 دــیق نیعورــشم لالــخ نــم ً،ایونــس نــط نوــیلم 0.13 وــحن فیــضت نأ اــھل نــلعملاو طــطخملا

 .2023-2019 ةرتفلا لالخ ،ذیفنتلا

II. ةیبرعلا لودلا يف تاروطتلا 

 ماـــع لالـــخ ةـــیبرعلا لودـــلا نـــم ددـــع يـــف تاـــیوامیكورتبلا ةعانـــص تاروـــطت مـــھأ يـــلی اـــمیف

2019: 

  ةدحتملا ةیبرعلا تارامالا ةلود

 عـــم ةـــیراطإ ةـــیقافتا لوأ نوناـــك / ربمـــسید يـــف "ADNOC " كوـــندأ ةكرـــش تـــعقو

 عنـــصم ریوـــطتل "Reliance Industries Limited (RIL)" زیرتـــسدنإ سنـــیالیر ةكرـــش

 لــماكتملا تاــیوامیكورتبلاو رــیركتلا عــقوم راوــجب ،"EDC"نیــلیثیإلا دــیرولك يئاــنث جاــتنإل

 ىــلإ ةیــسیئر ةروــصب ھتارداــص ھــیجوت ىــلإ عورــشملا فدــھی .سیورــلا يــف كوــندأ ةكرــشل

 اھتارامثتـــساو كوـــندأ عـــسوت يدؤیـــس .دـــنھلا يـــف يماـــنتملا دـــیرولك لـــینیف يلوـــبلا قاوـــسأ

 ةـــموعدملا ،2030 ماـــعل اھتیجیتارتـــسإ ذـــیفنت عیرـــست ىـــلإ جاـــتنإلا عاـــطق يـــف ةدـــیدجلا

  .رالود رایلم 45 ةمیقب رامثتساب

 نــع لوــلیأ / ربمتبــس يــف "OCI" يأ يــس وأ ةكرــشو ،كوــندأ ةكرــش نــم لــك تــنلعأ

 كـــلتمتو ،ةـــینیجورتینلا ةدمـــسألا ةعانـــص لاـــجم يـــف اـــمھنیب جامدـــنالا تاءارـــجإ لامكتـــسا

 ،يــبظ وــبأ اــھرقمو "Fertiglobe" بوــلج يــتریف ةكرــشب تیمــس يــتلاو ،ةــعمتجم ةكرــشلا

 قرــشلا ةــقطنم يــف جتــنم رــبكأ اــھلعجی اــمم ،ةــینیجورتینلا ةدمــسألا جاــتنإل ةــصنم رــبكأ

  .اینومألا نم نط نویلم 1.5و ،ایرویلا نم نط نویلم 5 ةقاطب ایقیرفإ لامشو طسوألا
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 ،يناـــث نوناـــك /ریاــنی يـــف "KIZAD" دازــیك ةكرـــشو ،كوــندأ ةكرـــش نــم لـــك تــعقو

 ،رامثتــسالا عیرــست فدــھب ،"كراــب زرمیلوــبلا" تارمیلوــبلا عورــشم قالــطإلً اــیراطإ اــقافتا

 ،ةـــینفلا ةروـــشملا میدـــقت ىـــلإ نواـــعتلا اذـــھ فدـــھیو ،كیتـــسالبلا ةعانـــص يـــف راـــكتبالاو

 علـــسلاو ،ءاـــنبلاو ،فـــیلغتلاو ةـــئبعتلا تاـــعاطق تاعورـــشمل يـــنفلا معدـــلاو ،ةیداـــصتقالاو

 ،عـــیزوتلاو ،كیتـــسالبلا ریودـــت ةداـــعإ تاعورـــشمو ،تاـــفظنملاو ،ةـــیعارزلاو ،ةـــیلزنملا

 .ةیتسجوللا تامدخلاو

 جتــنم نــم ةــیجاتنإلا اھتاردــق ةداــیز ىــلإ ةدــحتملا ةــیبرعلا تاراــمإلا ةــلود طــطختو اذــھ

 "       تاــیوامیكورتبلل يــج يا - كوــن يأ عنــصم ءاــشنإ لالــخ نــم ،دــیردیھنأ كــیلاملا

ENOC - IG Petrochemicals"، يلع لبج ةقطنمب. 

 ةیبعشلا ةیطارقمیدلا ةیرئازجلا ةیروھمجلا

 لدنویل ةینقت رایتخا نع بأ /سطــسغأ يف "LyondellBasell "لــساب لدنویل ةكرــش تنلعأ

 ةكرــــش عورــــشمل عباـتلا ً،اـیونــــس نط فلأ 550 ةـقاـطب ،نیلیبورب يلوبلا جاـتنإ ةدـحول لــــساـب

 ةیالوب -ویزرأ ةنیدم يف ،"Sonatrach Total Enterprise (STEP)" كرتشملا لاتوت/ كارطانوس

 .رئازجلاب نارھو

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا

 دــقع ىــلع اھلوــصح نــع لوألا نیرــشت/ربوتكأ يــف ةــیلودلا تومریدــكم ةكرــش تــنلعأ

 ریفوـــتل ،"Total Raffinage Chimie"يمیـــشت جاـــنیفار لاـــتوتو ،وـــكمارأ ةكرـــش نـــم

 ،ةعــــسوملا ةیــــساسألا ةــــسدنھلا لاــــمعأو ،ةــــیلوألا ةــــسدنھلا لاــــمعأ ةــــمزح ،صیخارـــت

 رــیركتل لــماكتم عــمجم ءاــشنإل ةــصاخلا تادــعملا دــیروتو ،ةــینفلا تامدــخلاو ،بیردــتلاو

  ."Lummus"سمال ةكرش ایجولونكتب نیلیثیإلا جاتنإل تایوامیكورتبلاو لورتبلا

 عورــشمب اــھزوف نــع يناــث نیرــشت / ربمفوــن يــف "ABB" يــب يــب ةــیأ ةكرــش تــنلعأ

 عنـــصم يـــف "automation system" ةعـــسوملا ةـــتمتألا ماـــظن تـــیبثتل ةـــنمقرلا ةرداـــبم
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 مكحتــلا ماــظن فئاــظو نیــب عــمجلا لالــخ نــم ،لــیبجلا يــف كباــس ةكرــشل عباــت يــبیرجت

 تاــنایب ةــصنم رفوــتل ،)SIS( ةمالــسلا ماــظنو ،يئاــبرھكلا مكحتــلا ماــظنو ،)DCS( عزوــملا

 ةكرــش ذاــختا معدــت يــتلا ةــیؤبنتلا تالیــلحتلا بــناج ىــلإ ،بــسانملا تــقولا يــف اھمیدــقت متــی

 .يبیرجتلا عنصملا ءادأو ةیجاتنإ زیزعتلو ،بسانملا تقولا يف ةقیقدلا تارارقلل كباس

 /ربمتبــــس يــــف " Samsung Engineering " جنرــــینجنإ جنوــــسماس ةكرــــش تدــــقاعت

 لـــقنلا لاـــجم يـــفً اـــیملاع ةدـــئار ةكرـــش يـــھو ،"Mammoet" تـــیمام ةكرـــش عـــم لوـــلیأ

 ،دیـــسكأ نیـــلثیإلا عنـــصم ءاـــنبل ةدـــحو 49 بـــیكرتو لـــقن ىـــلع ،يـــسدنھلا لـــقنلاو ،لـــیقثلا

 لــیبجلا ةكرــشل عباــتلا ً،ایونــس نــط فــلأ 700 ةــقاطب ،" EO/EG" لوــكیالغ نیــلثیإلا عنــصمو

 .2020 ماع ھلامتكا دعب تایوامیكورتبلل ةدحتملا

 تــــسالتاك ةكرــــش نأ ،بأ / سطــــسغأ يــــف "Clariant" تــــنایرالك ةكرــــش تــــنلعأ

"Catalysts" فدــھب ،لــیبجلا يــف يــنفلا معدــلاو ،تامدــخلل دــیدج بــتكم تــحتتفا اــھل ةــعباتلا 

 ةــلازإو ،دوــقولا جاــتنإ ةدوــجو ةءاــفك عــفرل ةكرــشلا يدــل ةزاــفحلا داوــملا ثدــحأ ضرــع

 داوــم ضرــع ىــلعً اــضیأ ةكرــشلا لوــلح لمتــشت .قــبئزلاو ،خینرزــلاو ،روــلكلاو ،تــیربكلا

 جاــــتنإ لمـــشیو ،تاـــیوامیكورتبلا ةعانـــصل ةیــــسیئرلا تاـــیوامیكورتبلا ةعانـــصل ةزاـــفح

 نـــم ةـــلماك ةـــعومجم ىـــلإ ةفاـــضإلاب ،نیریتـــسلاو ،نییاداـــتویبلاو ،نیلیبورـــبلاو ،نیـــلیثیإلا

 .نیلیبورب يلوبلا جاتنإل ةزافحلا داوملا

 رطق ةلود

 تآــشنمل ةــیملاع تاــصقانم ةوــعد لوــلیأ/ ربمتبــس يــف لورــتبلل رــطق ةكرــش تردــصأ

 نیــلیثیإ وــنوملا جتــنم عــیزوتو ،نیزــخت تآــشنمل ،"EPC" ءاــنبلاو ،تایرتــشملاو ،ةــسدنھلا

 لــقح عیــسوت عورــشم نــم اًءزــج نوكتــس يــتلاو ،"Mono-Ethylene Glycol" لوــكیالغ

 .ةیعانصلا نافل سأر ةنیدمب ،لامشلا
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 سبــیلیف نورفیــش ةكرــش راــیتخا نــع نارــیزح / وــینوی يــف لورــتبلل رــطق ةكرــش تــنلعأ

 هریوــطت متیــس دــیدج تاــیوامیكورتب عــمجم يــف "%70:30" ةبــسنب كیرــشك ،تاــیوامیكلل

 ،نیـــلیثیإلا نـــمً ایونـــس نـــط نوـــیلم 1.9 ةـــقاطب ،ةیعانـــصلا ناـــفل سار ةـــنیدم يـــف ھـــئانبو

 نــم ىــلثملا ةدافتــسالا قــقحی اــمبو ،ةــفاثكلا يلاــع نیــلیثیإ يلوــبلا جاــتنإل نیتدــحو لمــشیو

 رــبكأ ھــلعجی اــمم .لاــسملا يــعیبطلا زاــغلل لامــشلا لــقح ةعــسوت عورــشم نــم جتــنملا ناــثیإلا

 دیزیــس .ملاــعلا يــف تاــعمجملا رــبكأ نــم دــحاوو ،طــسوألا قرــشلا يــف ناــثیإلا ریــسكتل عــمجم

 عــبرلا لوــلحب ٪82 ةبــسنب رــطق يــف ةــیلاحلا نیــلیثیإ يلوــبلا جاــتنإ ةــقاط نــم دــیدجلا عــمجملا

  .2025 ماع نم ریخألا

 تیوكلا ةلود

 تاعانــصلل ةــیتیوكلا ةكرــشلا نأ يناــثلا نیرــشت / ربمفوــن يــف لــیویناھ ةكرــش تــنلعأ

 تاـــیوامیكورتبلاو رـــیركتلا ماـــسقأ ةـــلكیھ ةداـــعإ تـــحنم دـــق )KIPIC( ةــلماكتملا ةــیلورتبلا

 ةردــق نــم عــمجملا دیزیــس .يــب وأ وــی لــیویناھ ةكرــش ىــلإ اــھل ةــعباتلا روزــلا ةافــصم يــف

 نوــیلم 1.4 ةــقاطب نیلیازاراــبلا نــم تاــیرطعلاو ،تاــیوامیكورتبلاو فــیظنلا دوــقولا جاــتنإ

  ً.ایونس نط

 تـــیوكلا ةكرـــشو ،"McDermott International"ةـــیلودلا تومریدـــكام ةكرـــش تـــنلعأ

 تومریدــكم اــیجولونكتل دــقع حنــم نــع زوــمت/ وــیلوی يــف ةــلماكتملا ةــیلورتبلا تاعانــصلل

 ةــقاطب نیلیبورــبلا جاــتنإ ةدــحول ةیــساسألا اــیجولونكتلاو ،ةــسدنھلا صیخرــت ىــلع لوــصحلل

 ً.ایونس نط فلأ 330

 Nghi Son Refinery & Petrochemical" تایوامیكورتبلاو ریركتلل نوس يغن ةكرش تأدب

LLC " – ناـــــسوك وــــستیمیداو ،ماـنتیفو رتب نیب كرتــــشم عورــــشم يف رازأ/ سراـم يف 

"Idemitsu Kosan "، ةیبوروألا ةیتیوكلا لورتبلا ةكرــــشو "Kuwait Petroleum Europe"، 
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 ىلإ يتیوكلا ماخلا طفنلا لیوحتل - "Mitsui Chemicals " ةیئایمیكلا داوملل اوــــستیم ةكرــــشو

  .تایوامیكورتبلاو ،لقنلا دوقو ىلع مانتیف يف دیازتملا بلطلا ةیبلت يف ةدعاسملل ،تایوامیك

 ةیبرعلا رصم ةیروھمج 

ً اروـــطت ةـــیبرعلا رـــصم ةـــیروھمج يـــف تاـــیوامیكورتبلا عاـــطق دھـــشی نأ عـــقوتملا نـــم

 3.9 نــم جاــتنإلا عــفترا ثــیح ،يــعیبطلا زاــغلا جاــتنإ يــف ةرــیبكلا ةرــفطلل ةــجیتنً اــظوحلم

 ماــع يــف موــیلا يــف بــعكم مدــق راــیلم 5.7 ىــلإ 2016 ماــع يــف موــیلا يــف بــعكم مدــق راــیلم

 ،ةیـــسفانت راعـــسأب تاـــیوامیكورتبلا تاعورـــشمل ةـــیلوأ ةـــیذغت داوـــم رفویـــس اـــمم ،2018

  .ةدیدجلا تاعورشملا يف رامثتسالا ةئیب نسحیو

 ىــلإ 2014 ربوــتكأ يــف رالود راــیلم 12.4 نــم عاــطقلا يــف تاعورــشملا ةــمیق تــعفترا

 قرــشلا يــف قوــس رــبكأ ثــلاث رــصم لــعجی اــمم .2019 سطــسغأ يــف رالود راــیلم 30.5

 راــیلم 41.6 غــلب ثــیح ،نارــیإو ،ةیدوعــسلا ةــیبرعلا ةــكلمملا دــعب اــیقیرفإ لامــشو طــسوألا

 .يلاوتلا ىلع رالود رایلم 40.6و رالود

 ةـــیمنتلاو ةراــجتلا ةـــلاكو نـــم ةـــمدقم ،ىودـــج ةـــسارد دادـــعإ لـــیومت دـــقع عـــیقوت مـــت

 ،"Echem" تاــــیوامیكورتبلل ةــــضباقلا ةیرــــصملا ةكرــــشلا ىــــلإ ،"USTDA" ةــــیكیرمألا

 50 ةـــقاطب ،"POM" نیـــلیثیم يـــسكوأ يلوـــبلا جاـــتنإل عنـــصم ءاـــشنإل ،لولیأ/ربمتبـــس يـــف

 ةــفلكتلا غــلبتو ،اــیقیرفأو رــصم يــف ھــعون نــم لوألا عورــشملا اذــھ دــعی ً،ایونــس نــط فــلأ

  .رالود نویلم 400 يلاوح عورشملل ةیرامثتسالا

 تاعورــشم نــم ددــع نــع لوألا نوناــك/ ربمــسید يــف ةیرــصملا لورــتبلا ةرازو تــنلعأ

 رــیركتلا عــمجم" :تلمــشو ،ةــمداقلا ةرــتفلا لالــخ ذــیفنتلل اھدادــعإ يراــجلا تاــیوامیكورتبلا

 ةــــجتنملا ماــــخلا تــــیزلا تاــــیمك ىــــلع اداــــمتعا ،نیــــملعلا ةــــقطنمب " تاــــیوامیكورتبلاو

 نوــیلم 2.5 وــحن ىــلإ لــصت يــتلاو ،ةــیمكلا يقاــب داریتــسا ةــیناكمإ عــم ةــیبرغلا ءارحــصلاب
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 يلاوــح عورــشملل ةیرامثتــسالا ةــفلكتلا غــلبتو ،تاــفثكتملاو ماــخلا تــیزلا نــمً ایونــس نــط

 .رالود رایلم 8.5

 ةاــــنقل ةیداــــصتقالا ةــــقطنملاب " تاــــیوامیكورتبلاو رــــیركتلا" عــــمجم ىــــلإ ةفاــــضإلاب

 .رالود تارایلم 6 نم وحن ىلإ لصت ةیرامثتسا ةفلكتب سیوسلا

  نامع ةنطلس

 ةدـیدـج عیراـــــشم ةـعبرأ ذـیفنت ططخملا نم ھـنأـب ناریزح/وینوی يف ناـمع ةـنطلــــس تـنلعأ

 نم ةدیدج ةحلــــصتــــسم ضرأ ىلع رالود رایلم 2.5 ةمیقب تایوامیكورتبلاو تانوبركوردیھلل

 متی نأ عقوتملا نم .عــسوتلل يبونجلا راحــص عورــشم نم ءزجك ،راتكھ 250 وحنب ردقت رحبلا

 .تاونس 3 نوضغ يف تاعورشملا ذیفنتو ،نیماع لالخ فیرجتلا لامعأ نم ءاھتنالا

1 
 

يعیبطلا زاغلا عینصتو ةراجتو كالھتسا : اثلاث  

  ةیملاعلا تاروطتلا .1

  يعیبطلا زاغلا كالھتسا 1-1

 نم وھو ،%5.3 ھتبـــسن تغلب يعیبطلا زاغلا ىلع يملاعلا بلطلا يفً اظوحلم ًاومن 2018 ماع دھـــش

 بـلطلاـب ًاداـقنم 2018 ماـع كالھتــــسالا عفترا ثـیح .ةـنــــس 30 نم رثكأ رادـم ىلع بـلطلا ومن تالدـعم ىلعأ

 يف بعكم رتم رایلم 3654 ــــــب ةنراقم ،بعكم رتم رایلم 3848.9 ىلإ لـصیل ةدحتملا تایالولا يف يمانتملا

 2018 ماع يف ملاعلا يف 1ةیلوألا ةقاطلا كالھتــسا يلامجإ نم يعیبطلا زاغلا ةــصح تعفترا امك .2017 ماع

 يملاعلا كالھتــسالا روطت )13-3( لكــشلا نیبی .2017 ماع يف %23.3 ةبــسنب ةنراقم 2%23.9 ىلإ لــصتل

 .)2018-2014( ةرتفلا لالخ يعیبطلا زاغلا نم

 13-3 لكشلا
  2018-2014 ةرتفلا لالخ يعیبطلا زاغلا نم يملاعلا كالھتسالاروطت

  )بعكم رتم رایلم(

 

 BP Statistical Review of the World Energy, June 2019 :ردصملا                   

                                                             
 ءابرھكلا دیلوت يف ةمدختسملا ةثیدحلا ةددجتملا ةقاطلا رداصمً انمضتمً ایراجت قوسملا دوقولا ،ةیلوألا ةقاطلا لمشت  1
 ئفاكم طفن نط نویلم ةدحوب ردقُملا ةیلوألا ةقاطلا كالھتسا يلامجإ يف ةمھاسملا ةبسن باستحا مت  2
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يعیبطلا زاغلا عینصتو ةراجتو كالھتسا : اثلاث  

  ةیملاعلا تاروطتلا .1

  يعیبطلا زاغلا كالھتسا 1-1

 نم وھو ،%5.3 ھتبـــسن تغلب يعیبطلا زاغلا ىلع يملاعلا بلطلا يفً اظوحلم ًاومن 2018 ماع دھـــش

 بـلطلاـب ًاداـقنم 2018 ماـع كالھتــــسالا عفترا ثـیح .ةـنــــس 30 نم رثكأ رادـم ىلع بـلطلا ومن تالدـعم ىلعأ

 يف بعكم رتم رایلم 3654 ــــــب ةنراقم ،بعكم رتم رایلم 3848.9 ىلإ لـصیل ةدحتملا تایالولا يف يمانتملا

 2018 ماع يف ملاعلا يف 1ةیلوألا ةقاطلا كالھتــسا يلامجإ نم يعیبطلا زاغلا ةــصح تعفترا امك .2017 ماع

 يملاعلا كالھتــسالا روطت )13-3( لكــشلا نیبی .2017 ماع يف %23.3 ةبــسنب ةنراقم 2%23.9 ىلإ لــصتل

 .)2018-2014( ةرتفلا لالخ يعیبطلا زاغلا نم

 13-3 لكشلا
  2018-2014 ةرتفلا لالخ يعیبطلا زاغلا نم يملاعلا كالھتسالاروطت

  )بعكم رتم رایلم(

 

 BP Statistical Review of the World Energy, June 2019 :ردصملا                   

                                                             
 ءابرھكلا دیلوت يف ةمدختسملا ةثیدحلا ةددجتملا ةقاطلا رداصمً انمضتمً ایراجت قوسملا دوقولا ،ةیلوألا ةقاطلا لمشت  1
 ئفاكم طفن نط نویلم ةدحوب ردقُملا ةیلوألا ةقاطلا كالھتسا يلامجإ يف ةمھاسملا ةبسن باستحا مت  2
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 9-3 لودجلا
 2018 و 2017 يماع لالخ ملاعلا قطانم فلتخم يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا

( بعكم رتم رایلم ) 
    

 ریغتلا ةبسن
2017/2018 2018 2017   

   ةیلامشلا اكیرمأ   935.5  1022.3  9.30

    ةیبونجلاو ىطسولا اكیرمأ   172.6  168.4 (2.50)

   *ایساروأو ابوروأ   1109.7  1129.8 1.81

   ایقیرفأ   140.8  150.0 6.6

   طسوألا قرشلا   527.0  553.1 4.9

   يداھلا طیحملا/ایسآ   768.3  825.3 7.4

   ملاعلا ىلامجا   3654.0  3848.9 5.3

  

   ایكرتو ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ابوروأ نم الك لمشت :ایساروأو ابوروأ   *

    
 .ابلاس ىنعت نیسوق نیب ماقرألا :ةظحالم   

 :ردصملا    
 - BP Statistical Review of World Energy, June 2019  

 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 

 بسنب نكلو 2018 ماــــــع لالخ يعیبطلا زاغلا كالھتسا يف ًاومن ةیسیئرلا ملاعلا قطانم مظعم تدھش

 )ایكرتو ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ابوروأ نم لك لمشت( ایساروأو ابوروأ ةقطنم يف اھاــــندأ تناك ،ةتواــــفتم

 رتم رایلم 1109.7 لباقم بعكم رتم رایلم 1129.8 وحن زاغلا نم اھكالھتـسا غلب ثیح ،%1.8 تلجـس يتلا

 رتم رایلم 553.1 وحن 2018 ماع كالھتسالا يلامجإ غلب ،طسوألا قرشلا ةقطنم يفو .2017 ماع يف بعكم

  .%4.9 اھتبسن ةدایزب 2017 ماــع بعكم رتم رایلم 527 لباقم ،بعكم

 140.8 لباقم بعكم رتم رایلم 150 ىلإ لــصیل 2018 ماع يف ایقیرفأ يف زاغلا كالھتــسا عفترا امك

 .%6.6 ھتبسنً ایونس ًاومن ققحیل ،2017 ماع بعكم رتم رایلم

 825.3 وحن 2018 ماع يداھلا طیحملا/ایــــسآ ةقطنم يف يعیبطلا زاغلا كالھتــــسا يلامجإ غلب امنیب

 دوعیو ،%7.4 اھردق يونــس ومن ةبــسنب يأ ،2017 ماع يف بعكم رتم رایلم 768.3 لباقم بعكم رتم رایلم

 ىلإ ةیمارلا ةیموكحلا ططخلا لضفب ،%18 هردق ًاومن تققح يتلا نیصلا يف زاغلا ىلع بلطلا يمانت ىلإ كلذ

 طاـــشنلا يمانت ىلع ةوالع ،ءاوھلا ةدوج نیـــسحتل ءابرھكلا دیلوت تاطحم يف يعیبطلا زاغلاب محفلا لادبتـــسا

 .2018 ماع نم لوألا فصنلا يف يعانصلا

 بعكم رتم رایلم 1022.3 يلاوح 2018 ماع كالھتــــسالا يلامجإ غلب دقف ،ةیلامــــشلا اكیرمأ يف امأ

 ىوتـــسم ىلع ىلعألا ومنلا وھو %9.3 هردقً ایونـــس ًاومنَ اققحم ،2017 ماع بعكم رتم رایلم 935.5 لباقم

 %40 وحن ىلع اھدحو تذوحتـــسا يتلا ةدحتملا تایالولا يف زاغلا ىلع بلطلا شاعتنا ىلإ كلذ دوعیو ،ملاعلا

 رتم راـیلم 78 رادـقمب 2018 ماـع اـھكالھتــــسا عفترا ثـیح ،زاـغلا كالھتــــسا يف ةـیملاـعلا ةداـیزلا يلاـمجإ نم

 .%10 ـلا تطخت ومن ةبسن تققحو ،بعكم

 رتم رایلم 168.4 ىلإ 2018 ماع ةیبونجلاو ىطــسولا اكیرمأ ةقطنم يف زاغلا كالھتــسا عجارت امنیب

 .%2.5 عجارت ةبسنب يأ ،2017 ماع بعكم رتم رایلم 172.6 لباقم بعكم

 يف ملاعلا قطانم فلتخم يف يعیبطلا زاغلا كالھتـسا عزوت )14-3( لكـشلاو )9-3( لودجلا نیبـــــیو

 .2018 ماع
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 9-3 لودجلا
 2018 و 2017 يماع لالخ ملاعلا قطانم فلتخم يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا

( بعكم رتم رایلم ) 
    

 ریغتلا ةبسن
2017/2018 2018 2017   

   ةیلامشلا اكیرمأ   935.5  1022.3  9.30

    ةیبونجلاو ىطسولا اكیرمأ   172.6  168.4 (2.50)

   *ایساروأو ابوروأ   1109.7  1129.8 1.81

   ایقیرفأ   140.8  150.0 6.6

   طسوألا قرشلا   527.0  553.1 4.9

   يداھلا طیحملا/ایسآ   768.3  825.3 7.4

   ملاعلا ىلامجا   3654.0  3848.9 5.3

  

   ایكرتو ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ابوروأ نم الك لمشت :ایساروأو ابوروأ   *

    
 .ابلاس ىنعت نیسوق نیب ماقرألا :ةظحالم   

 :ردصملا    
 - BP Statistical Review of World Energy, June 2019  
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 بسنب نكلو 2018 ماــــــع لالخ يعیبطلا زاغلا كالھتسا يف ًاومن ةیسیئرلا ملاعلا قطانم مظعم تدھش

 )ایكرتو ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ابوروأ نم لك لمشت( ایساروأو ابوروأ ةقطنم يف اھاــــندأ تناك ،ةتواــــفتم

 رتم رایلم 1109.7 لباقم بعكم رتم رایلم 1129.8 وحن زاغلا نم اھكالھتـسا غلب ثیح ،%1.8 تلجـس يتلا

 رتم رایلم 553.1 وحن 2018 ماع كالھتسالا يلامجإ غلب ،طسوألا قرشلا ةقطنم يفو .2017 ماع يف بعكم

  .%4.9 اھتبسن ةدایزب 2017 ماــع بعكم رتم رایلم 527 لباقم ،بعكم

 140.8 لباقم بعكم رتم رایلم 150 ىلإ لــصیل 2018 ماع يف ایقیرفأ يف زاغلا كالھتــسا عفترا امك

 .%6.6 ھتبسنً ایونس ًاومن ققحیل ،2017 ماع بعكم رتم رایلم

 825.3 وحن 2018 ماع يداھلا طیحملا/ایــــسآ ةقطنم يف يعیبطلا زاغلا كالھتــــسا يلامجإ غلب امنیب

 دوعیو ،%7.4 اھردق يونــس ومن ةبــسنب يأ ،2017 ماع يف بعكم رتم رایلم 768.3 لباقم بعكم رتم رایلم

 ىلإ ةیمارلا ةیموكحلا ططخلا لضفب ،%18 هردق ًاومن تققح يتلا نیصلا يف زاغلا ىلع بلطلا يمانت ىلإ كلذ

 طاـــشنلا يمانت ىلع ةوالع ،ءاوھلا ةدوج نیـــسحتل ءابرھكلا دیلوت تاطحم يف يعیبطلا زاغلاب محفلا لادبتـــسا

 .2018 ماع نم لوألا فصنلا يف يعانصلا

 بعكم رتم رایلم 1022.3 يلاوح 2018 ماع كالھتــــسالا يلامجإ غلب دقف ،ةیلامــــشلا اكیرمأ يف امأ

 ىوتـــسم ىلع ىلعألا ومنلا وھو %9.3 هردقً ایونـــس ًاومنَ اققحم ،2017 ماع بعكم رتم رایلم 935.5 لباقم

 %40 وحن ىلع اھدحو تذوحتـــسا يتلا ةدحتملا تایالولا يف زاغلا ىلع بلطلا شاعتنا ىلإ كلذ دوعیو ،ملاعلا

 رتم راـیلم 78 رادـقمب 2018 ماـع اـھكالھتــــسا عفترا ثـیح ،زاـغلا كالھتــــسا يف ةـیملاـعلا ةداـیزلا يلاـمجإ نم

 .%10 ـلا تطخت ومن ةبسن تققحو ،بعكم

 رتم رایلم 168.4 ىلإ 2018 ماع ةیبونجلاو ىطــسولا اكیرمأ ةقطنم يف زاغلا كالھتــسا عجارت امنیب

 .%2.5 عجارت ةبسنب يأ ،2017 ماع بعكم رتم رایلم 172.6 لباقم بعكم

 يف ملاعلا قطانم فلتخم يف يعیبطلا زاغلا كالھتـسا عزوت )14-3( لكـشلاو )9-3( لودجلا نیبـــــیو

 .2018 ماع

 

 

 



منظمة ا	قطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)

254

5 
 

 جاتنإلا غلب ثیح ،%4.8 ھتبـسن تغلب 2018 ماع لالخ زاغلا جاتنإ يفً اظوحلم ًاومن ایقیرفأ تدھـشو

 ایسآ ةقطنم يف جاتنإلا عفترا امك .2017 ماع بعكم رتم رایلم 225.7 وحنب ةنراقم بعكم رتم رایلم 236.6

 رایلم 631.7 ىلإ لـــصیل 2017 ماع بعكم رتم رایلم 607.5 نم عفترا ثیح %4 ةبـــسنب يداھلا طیحملاو

 .2018 ماع بعكم رتم

 لـصیل 2017 ماع بعكم رتم رایلم 1052.3 نم جاتنإلا عفترا دقف ،ایـساروأو ابوروأ ةقطنم يف امأ 

 .%2.8 ومن ةبسنب ،2018 ماع بعكم رتم رایلم 1081.8 ىلإ

 2018 ماع غلب ثیح ،%2 لدعمب ةیبونجلاو ىطسولا اكیرمأ ةقطنم يف جاتنإلا عجارت دقف ،لباقملا يف

 .2017 ماع بعكم رتم رایلم 180.3 لباقم بعكم رتم رایلم 176.7 يلاوح

 

 .2018 ماع لالخ ملاعلا قطانم فلتخم يف يعیبطلا زاغلا جاتنإ عزوت )15-3( لكشلا نیبیو 

 15-3 لكشلا
  2018 ماع ملاعلا يف يعیبطلا زاغلا جاتنإ عزوت

 

 BP Statistical Review of the World Energy, June 2019 :ردصملا                        
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 14-3 لكشلا
  2018 ماع ملاعلا يف يعیبطلا زاغلا كالھتسا عزوت
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 وحن ھتبــــسن تغلب 2018 ماع يفً اظوحلم ًاومن زاغلل يملاعلا جاتنإلاً اــــضیأ دھــــش دقف ،لباقملا يفو

 رتم راـیلم 3867.9 وحن غلب ثـیح ،ةـنــــس 30 نم رثكأ رادـم ىلع ومنلا تالدـعم ىلعأ نیب نم وھو ،5.2%

 ةدـحتملا تاـیالولا يف يعیبطلا زاـغلا جاـتنإ عفترا ثـیح .2017 ماـع بـعكم رتم راـیلم 3677.7 لـباـقم بـعكم

 لیجــسلا زاغ جاتنإ عافترا ةجیتن كلذو ،%12 ھتبــسن ایونــس ًاومن ققحتل ،بعكم رتم رایلم 86 رادقمب اھدحو

 .Haynesvill و Permian  و Marcellus ضاوحأ يف )يرخصلا زاغلا(

 ماـــــــــع لالخ ةتواــــــفتم بــــــسنب يعیبطلا زاغلا جاتنإ يف ًاومن ةیسیئرلا ملاعلا قطانم مظعم تدھش

 عفترا ثیح ،%9.6 وحن تغلب ومن ةبــسن ىلعأ ةدحتملا تایالولا ةدایقب ةیلامــشلا اكیرمأ تلجــس ثیح ،2018

 .2018 ماـع يف بـعكم رتم راـیلم 1053.9 ىلإ لــــصیل 2017 ماـع يف بـعكم رتم راـیلم 961.6 نم جاـتنإلا

 رایلم 650 نم جاتنإلا عفترا ثیح ،%5.7 وحن ھتبــسن تغلب ومن لدعمب طــسوألا قرــشلا ةقطنم اھدعب تءاج

  .2018 ماع يف بعكم رتم رایلم 687.3 ىلإ لصیل 2017 ماع يف بعكم رتم
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 16-3 لكشلا
 ةیلوألا ةقاطلا كالھتسا يلامجإ نم يعیبطلا زاغلا ةصح روطت

  % )2018-2015( ةرتفلا لالخ ملاعلا يف 

 

 BP Statistical Review of World Energy, June 2016, June 2017, June 2018, June 2019      :ردصملا                  

 

  يعیبطلا زاغلا ةراجت 1-2

 ،%9 ھتبـــسن تـــغلب 2018 ماـــع يـــفً اـــظوحلم ًاوـــمن يـــعیبطلا زاـــغلل ةـــیملاعلا ةراـــجتلا تـــققح

 يلاوــحب ةــنراقم بــعكم رــتم راــیلم 1236.4 وــحنً اــیملاع يــعیبطلا زاــغلا تارداــص يلاــمجإ غــلب ثــیح

 ةطــساوب اھریدــصت مــت يــتلا تاــیمكلا تارداــصلا هذــھ لمــشتو ،2017 ماــع بــعكم رــتم راــیلم 1134.5

  .لیسم يعیبط زاغ لكش ىلعو بیبانألا طوطخ

 %32.1 وــحن ًالیــسم وأ بــیبانألا طوــطخ رــبع ءاوــس يــعیبطلا زاــغلا ةراــجت مــجح لكــشیو اذــھ

 قطاــنم يــفً اــیلحم كلھتــسیف يقاــبلا اــمأ ،يملاــعلا دیعــصلا ىــلع يــعیبطلا زاــغلا كالھتــسا يلاــمجإ نــم

 .2018 ماع يف بلطلا يلامجإ نم زاغلل ةیملاعلا ةراجتلا ةصح )17-3( لكشلا نیبی .ھجاتنإ
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 ،2018 ماع ةیلوألا ةقاطلا نازیم يف يعیبطلا زاغلا ةمھاـسم تایوتـسم ىلع ملاعلا قطانم مظعم تظفاح      

 ىلإ تلـصو ةبـسن ىلعأ طـسوألا قرـشلا ةقطنم تققح ثیح ،قباـسلا ماعلا نع ةطـسوتم ىلإ ةفیفط تاریغتبو

 %32.6 وحن اـیــــساروأو اـبوروأ ةـقطنم يف ةـمھاــــسملا هذـھ تـغلب اـمیف ،2017 ماـع %51.4 لـباـقم 52.7%

 ـب ةـنراـقم 2018 ماـع %27.9 ىلإ اـیقیرفأ يف يعیبطلا زاـغلا ةـمھاــــسم تـعفتراو .2017 ماـع %32.4 لـباـقم

 .2017 ماع %11.5 لباقم %11.9 ىلإ تعفترا يداھلا طیحملاو ایسآ ةقطنم يفو ،2016 ماع 27%

 يف اـمأ .2017 ماـع يف %29.2 لـباـقم %31 ىلإ ةـیلاـمــــشلا اـكیرمأ ةـقطنم يف ةـبــــسنلا تزفق اـمنیب 

 لـباـقم %20.6 ىلإ 2018 ماـع يعیبطلا زاـغلا ةـمھاــــسم تـعجارت دـقف ةـیبونجلاو ىطــــسولا اـكیرمأ ةـقطنم

 زاغلا ةـــصح تعفترا دقف ،تاروطتلا هذھ ءوـــض يفو .ھیلع بلطلا عجارت عمً ایـــشامت ،2017 ماع 21.2%

 .2017 ماع %23.3 لباقم %23.9 ىلإ 2018 ماع يملاعلا ةقاطلا نازیم يف يعیبطلا

 ةقاطلا كالھتــــسا يلامجإ نم يعیبطلا زاغلا ةــــصح روطت )16-3( لكــــشلاو )10-3( لودجلا نیبی

 .2018-2015 ةرتفلا لالخ ملاعلا يف ةیلوألا

 10-3 لودجلا
 ةرتفلا لالخ ملاعلا قطانم فلتخم يف ةیلوألا ةقاطلا كالھتسا يلامجا نم يعیبطلا زاغلا ةصح روطت

2015-2018 
(%) 

     

2018 2017 2016 2015   

   ةیلامشلا اكیرمأ  31.6 29.6 29.2 31

    ةیبونجلاو ىطسولا اكیرمأ  22.3 21.6 21.2 20.6

   *ایساروأو ابوروأ  31.9 31.9 32.4 32.6

   ایقیرفأ  28.2 26.1 27 27.9

   طسوألا قرشلا  50.8 50.3 51.4 52.7

   يداھلا طیحملا / ایسآ  11.6 11.2 11.5 11.9

   ملاعلا ىلامجا  24 23.2 23.3 23.9
   ایكرتو ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ابوروأ نم لك لمشت :ایساروأو ابوروأ*       
 ةظحالم    
ئفاكم طفن نط نویلمب ردقملا يلامجإلا كالھتسالا يف ةمھاسملا ةبسن باستحا مت .      

    
 ةددجتملا ةقاطلا رداصمً انمضتمً ایراجت قوسملا دوقولا ةیلوألا ةقاطلا لمشت
 ءابرھكلا دیلوت يف ةمدختسملا ةثیدحلا

 :ردصملا     
 - BP Statistical Review of World Energy June 2016,  June 2017, June 18, June 2019 
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 16-3 لكشلا
 ةیلوألا ةقاطلا كالھتسا يلامجإ نم يعیبطلا زاغلا ةصح روطت
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 ،2018 ماع ةیلوألا ةقاطلا نازیم يف يعیبطلا زاغلا ةمھاـسم تایوتـسم ىلع ملاعلا قطانم مظعم تظفاح      

 ىلإ تلـصو ةبـسن ىلعأ طـسوألا قرـشلا ةقطنم تققح ثیح ،قباـسلا ماعلا نع ةطـسوتم ىلإ ةفیفط تاریغتبو

 %32.6 وحن اـیــــساروأو اـبوروأ ةـقطنم يف ةـمھاــــسملا هذـھ تـغلب اـمیف ،2017 ماـع %51.4 لـباـقم 52.7%

 ـب ةـنراـقم 2018 ماـع %27.9 ىلإ اـیقیرفأ يف يعیبطلا زاـغلا ةـمھاــــسم تـعفتراو .2017 ماـع %32.4 لـباـقم

 .2017 ماع %11.5 لباقم %11.9 ىلإ تعفترا يداھلا طیحملاو ایسآ ةقطنم يفو ،2016 ماع 27%

 يف اـمأ .2017 ماـع يف %29.2 لـباـقم %31 ىلإ ةـیلاـمــــشلا اـكیرمأ ةـقطنم يف ةـبــــسنلا تزفق اـمنیب 

 لـباـقم %20.6 ىلإ 2018 ماـع يعیبطلا زاـغلا ةـمھاــــسم تـعجارت دـقف ةـیبونجلاو ىطــــسولا اـكیرمأ ةـقطنم

 زاغلا ةـــصح تعفترا دقف ،تاروطتلا هذھ ءوـــض يفو .ھیلع بلطلا عجارت عمً ایـــشامت ،2017 ماع 21.2%

 .2017 ماع %23.3 لباقم %23.9 ىلإ 2018 ماع يملاعلا ةقاطلا نازیم يف يعیبطلا

 ةقاطلا كالھتــــسا يلامجإ نم يعیبطلا زاغلا ةــــصح روطت )16-3( لكــــشلاو )10-3( لودجلا نیبی
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 ةرتفلا لالخ ملاعلا قطانم فلتخم يف ةیلوألا ةقاطلا كالھتسا يلامجا نم يعیبطلا زاغلا ةصح روطت
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   ةیلامشلا اكیرمأ  31.6 29.6 29.2 31

    ةیبونجلاو ىطسولا اكیرمأ  22.3 21.6 21.2 20.6

   *ایساروأو ابوروأ  31.9 31.9 32.4 32.6

   ایقیرفأ  28.2 26.1 27 27.9

   طسوألا قرشلا  50.8 50.3 51.4 52.7

   يداھلا طیحملا / ایسآ  11.6 11.2 11.5 11.9

   ملاعلا ىلامجا  24 23.2 23.3 23.9
   ایكرتو ةلقتسملا لودلا ثلونموكو ابوروأ نم لك لمشت :ایساروأو ابوروأ*       
 ةظحالم    
ئفاكم طفن نط نویلمب ردقملا يلامجإلا كالھتسالا يف ةمھاسملا ةبسن باستحا مت .      

    
 ةددجتملا ةقاطلا رداصمً انمضتمً ایراجت قوسملا دوقولا ةیلوألا ةقاطلا لمشت
 ءابرھكلا دیلوت يف ةمدختسملا ةثیدحلا

 :ردصملا     
 - BP Statistical Review of World Energy June 2016,  June 2017, June 18, June 2019 
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 رایلم 28.4 يلاوح يداھلا طیحملا/ایـسآو ،طـسوألا قرـشلاو ،ابوروأ يف قاوـسأ ةدع ىلإ لیـسملا يعیبطلا زاغلا

  .بعكم رتم

 ،2018 ماع يعیبطلا زاغلل ةردــــصملا لودلا نیبً ایملاع ىلوألا ةبترملا يف ةیداحتالا ایــــسور تءاج

 طوطخ ربع اـھتارداــــص يلاـمجإ غلبو ،ةـیملاـعلا تارداــــصلا يلاـمجإ نم %20.1 وحن اـھتــــصح تـغلب ثـیح

 اھتلت ،%10.1 ةبسنب ةیناثلا ةبترملا يف رطق ةلود تءاجو ،بعكم رتم رایلم 193.8 وحن ابوروأ ىلإ بیبانألا

 ،%4.2 رئازجلاو ،%6.2 ادـنكو ،%7.4 اـیلارتــــسأو ،%7.8 ةدـحتملا تاـیالولا مث ،%9.8 ةـبــــسنب جیورنلا

 .ةیمــــــلاعلا تارداصلا يلاــــمجإ نم %68.2 وحن ةعمتجم ةروكذملا لودلا تارداص تلكشو .%2.6 ادنلوھو

 .)11-3( لودجلاو )18-3( لكشــلا

 
 18-3 لكشلا

  2018 ماع ملاعلا يف يعیبطلا زاغلا تارداص
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 17-3 لكشلا
  2018 ماع يف يملاعلا بلطلا يلامجإ نم ةیملاعلا يعیبطلا زاغلا ةراجت ةصح

 

 BP Statistical Review of the World Energy, June 2019 :ردصملا                        

 يتیفوــسلا داحتالا ةقطنم يتأتف ،2018 ماع ملاعلا قطانم يف يعیبطلا زاغلا تارداــص عزوت نع امأ

 ةبـــسنب ةیناثلا ةبترملا يف ابوروأ اھیلت ،تارداـــصلا يلامجإنم %26.9 ةبـــسنب ىلوألا ةبترملا يف قباـــسلا

 ةیلامــشلا اكیرمأ ةقطنم مث ،%15.6 ةبــسنب يداھلا طیحملا/ایــسآ ةقطنم مث ،تارداــصلا يلامجإ نم 19.5%

 ایقیرفأ تمھاـس امنیب ،%12.8 ةبـسنب طـسوألا قرـشلا ةقطنمو ،%14 ةبـسنب ةعبارلا ةبترملا ىلإ تزفق يتلا

 يلاـمجإ نم %2.9 ةـبــــسنب ةـیبونجلا اـكیرمأ ةریخألا ةـبترملا يف يتأتو ،يملاـعلا يلاـمجإلا نم %8.2 ةـبــــسنب

  ً.ایملاع يعیبطلا زاغلا تارداص

 يف ادنك نم بیبانألا طوطخ ربع يعیبطلا زاغلا نم ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا تادراو ترمتسا دقو

 تـغلب اـمنیب .2017 ماع بـعكم رتم راـیلم 80.7 لباـقم 2018 ماع بـعكم رتم راـیلم 77.2 تـغلب ثـیح عجارتلا

 يلامجإ غلب ،لباقملا يفو .طقف بعكم رتم رایلم 2.1 وحن لیـسملا يعیبطلا زاغلا نم ةدحتملا تایالولا تادراو

 اھتارداـــص تغلب ثیح ،بعكم رتم رایلم 96 وحن 2018 ماع يعیبطلا زاغلا نم ةدحتملا تایالولا تارداـــص

 نم اھتارداـــص تغلب امنیب ،بعكم رتم رایلم 67.6 يلاوح كیـــسكملاو ادنك نم لك ىلإ بیبانألا طوطخ ربع

 ربع ردصملا  زاغلا
 بیبانألا طوطخ
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 رــتم راــیلم 740.7 نــم بــیبانألا طوــطخ رــبع يــعیبطلا زاــغلا نــم ةردــصملا تاــیمكلا تــعفترا

 كــلذ دوــعیو ،%8.7 ةداــیزب يأ 2018 ماــع بــعكم رــتم راــیلم 805.4 ىــلإ لــصتل 2017 ماــع بــعكم

 ىــلع ایــسور تــظفاح دــقو ،ةــیبوروألا قاوــسألا يــف بــیبانألا طوــطخ رــبع زاــغلا ةراــجت شاــعتنا ىــلإ

 .ةیلاع ةیسایق تایوتسم دنع ابوروأ ىلإ يعیبطلا زاغلل دوزم ربكأك اھتناكم

 تــغلب 2018 ماــع يــفً اــعفترم ًاوــمن تــققح دــقف ،لیــسملا يــعیبطلا زاــغلا ةراــجت لاــجم يــف اــمأ

 393.8 وــحنب ةــنراقم ،بــعكم رــتم راــیلم 431 وــحن تارداــصلا يلاــمجإ غــلب ثــیح ،%10 ةــبارق ھتبــسن

 نــم ددــع لوــخد ةــجیتن كــلذو .بــعكم رــتم راــیلم 37 اھردــق ةداــیزب ،2017 ماــع بــعكم رــتم راــیلم

 .ایلارتسأو ایسورو ،ةدحتملا تایالولا نم لك يف زاغلا ةلاسإ عیراشم

 مــل ،كــلذ نــم مغرلاــبو ،لیــسملا يــعیبطلا زاــغلا تادادــمإ يــف ةرــفط يملاــعلا قوــسلا دھــشیو

 قاوــسألا يــف بــلطلا يماــنت رارمتــسا ببــسب ً،اــعقوتم ناــك اــمك ،ضورــعملا يــف ةــمخت قوــسلا دھــشی

 .ينیصلا قالمعلاب اداقنم يویسآلا قوسلا ةصاخ ،ةفلتخملا
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 11-3 لودجلا

 2018 و 2017 يماع لالخ ملاعلا قطانم فلتخم نم يعیبطلا زاغلا تارداص
( بعكم رتم رایلم ) 

 ریغتلا ةبسن
2017/2018 

 يلامجإ نم ةبسنلا
   2017 2018 ملاعلا تارداص

   ةیلامشلا اكیرمأ   164.0  173.4 14.0  5.7
   ادنك :اھنم   80.7  77.2 6.2 (4.3)
   ةدحتملا تایالولا          83.4  96.0 7.8  15.1
   ةیبرغلا ابوروأ   200.7  241.6 19.5  20.4
   جیورنلا :اھنم   114.9  120.9 9.8  5.2

   ادنلوھ           44.1  32.5 2.6 (26.3)
   ةیبونجلا اكیرمأ   34.7  35.7 2.9  2.9
   وغابوتو دادینیرت :اھنم   13.4  16.8 1.4  25.4
   قباسلا يتیفوسلا داحتالا   298.4  332.0 26.9  11.3
   ةیداحتالا ایسور :اھنم   231.0  247.9 20.1  7.3
   ىرخأ           67.5  84.1 6.8  24.6
   طسوألا قرشلا   153.6  158.3 12.8  3.1

   ناریإ :اھنم   12.5  12.1 1.0 (3.2)
   رطق           121.8  125.0 10.1  2.6
   نامع           11.4  13.6 1.1  19.3
   تارامإلا           7.7  7.4 0.6 (3.9)
   ایقیرفأ   100.9  102.0 8.2  1.1

   رئازجلا :اھنم   53.0  52.4 4.2 (1.1)
   ایریجین           28.2  27.8 2.2 (1.4)
   ایبیل           4.4  4.3 0.3 (2.3)

   رصم           1.2  2.0 0.2 -
   يداھلا طیحملا/ ایسآ   182.2  193.4 15.6  6.1

   ایسینودنإ :اھنم   29.7  28.4 2.3 (4.4)
   ایزیلام           36.1  33.0 2.7 (8.6)

   رامنایم           12.7  10.6 0.9 (16.5)
   يانورب           9.1  8.8 0.7 (3.3)
   ایلارتسأ           76.6  91.8 7.4  19.8
   يلامجإلا   1134.5  1236.4 100.0  9.0

      
 ةظحالم    
  .ابلاس ىنعت نیسوق نیب ماقرألا     
 :ردصملا     

 - BP Statistical Review of World Energy, June 2018 and June 2019  
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 12-3 لودجلا
 2018 و 2017 يماع لالخ ملاعلا قطانم فلتخم نم يعیبطلا زاغلا تارداص

( بعكم رتم رایلم )      

(%) 2018 (%) 2017   

 بیبانألا ةطساوب-أ  

   ةیلامشلا اكیرمأ  146.8  19.8 145.0  18.0
   ةیبونجلا اكیرمأ  15.4  2.1 14.0  1.7
   ابوروأ  192.7  26.0 229.9  28.5
   قباسلا يتیفوسلا داحتالا   283.0  38.2 307.1  38.1
   طسوألا قرشلا  30.9  4.2 32.5  4.0
   ایقیرفأ  45.1  6.1 48.0  6.0
   يداھلا طیحملا/ ایسآ  26.8  3.6 28.9  3.6

   بیبانألا ربع زاغلا نم ملاعلا تارداص يلامجإ  740.7  100.0 805.4  100.0
 لیسم يعیبط زاغ -ب  

   ةیلامشلا اكیرمأ  17.2  4.4 28.4  6.6
   ةیبونجلا اكیرمأ  19.3  4.9 21.7  5.0
   ابوروأ  8.0  2.0 11.7  2.7
   قباسلا يتیفوسلا داحتالا   15.4  3.9 24.9  5.8
   طسوألا قرشلا  122.7  31.2 125.8  29.2
   ایقیرفأ  55.8  14.2 54.0  12.5
   يداھلا طیحملا/ ایسآ  155.4  39.5 164.5  38.2

   لیسملا يعیبطلا زاغلا نم ملاعلا تارداص يلامجإ  393.8  100.0 431.0  100.0
    ملاعلا تارداص يلامجإ  1134.5   1236.4  
   )%( يلامجالا/بیبانألا ربع ةردصملا تایمكلا ةبسن  65.29   65.14  
   )%( يلامجالا/لیسملا يعیبطلا زاغلا نم ةردصملا تایمكلا ةبسن  34.71   34.86  

     
 :ردصملا     

 - BP Statistical Review of World Energy, June 2018, June 2019 

 

 غلب ثیح ،يعیبطلا زاغلا تارداــص يلامجإ يف ًاومن 2018 ماع دھــش دقف ،يبرعلا دیعــصلا ىلع امأ

 دـھــــشت نأ عقوتملا نمو .2017 ماـع بـعكم رتم راـیلم 199.5 ـــــــــب ةـنراـقم ،بـعكم رتم راـیلم 204.7 وحن

 ةبـــش ةلاـــسإلا تاعمجمل لماكلا لیغـــشتلا ةداعإ لاح يف ،ةلبقملا تاونـــسلا يف ًاومن ةیبرعلا لودلا تارداـــص

 تارداـص ةـصح تعجارت دقو .ایروـسو ندرألا ىلإ رـصم نم دتمملا يبرعلا زاغلا طخو ،رـصم يف ةفقوتملا

 )21-3( لكشلا ً.ایملاع يعیبطلا زاغلا تارداص يلامجإ نم %16.6 ىلإ 2018 ماع ةعمتجم ةیبرعلا لودلا
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 19-3 لكشلا
  2018-2014 ةرتفلا لالخ ایملاع يعیبطلا زاغلا تارداص روطت

  )بعكم رتم رایلم(
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 20-3 لكشلا
  2018 و 2017 يماع لالخً ایملاع يعیبطلا زاغلا تارداص عزوت

 
 BP Statistical Review of the World Energy, June 2019 :ردصملا                        

0

200

400

600

800

1,000

2014 2015 2016 2017 2018

677 709 714 741
805

332 326 357 394 431

 لیسملا يعیبطلا زاغلا بیبانألا طوطخ ربع زاغلا

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

2017 2018

34.7% 34.9%

65.3% 65.1%

 لیسملا يعیبطلا زاغلا بیبانألا طوطخ ربع زاغلا



الفصل الثالث

263

13 
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 20-3 لكشلا
  2018 و 2017 يماع لالخً ایملاع يعیبطلا زاغلا تارداص عزوت
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 22-3 لكشلا
 2018 ماع يعیبطلا زاغلا نم ةیبرعلا لودلا تارداص عزوت
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يعیبطلا زاغلل ةیملاعلا راعسألا 1-3  

 ،لیـسملا يعیبطلا زاغلا وأ بیبانألا طوطخ ربع لوقنملا ءاوـس ،ةیملاعلا زاغلا راعـسأ تالدعم تدھـش

 بلطلا يمانتب ةداقنم 2017 ماع اھتالدعم عم ةنراقملاب 2018 ماع لالخ ةیـسیئرلا قاوـسألا مظعم يفً اعافترا

 عفترا امنیب ،%5.7 ةبـــسنب يرنھ زكرمل اقفو ةدحتملا تایالولا يف يعیبطلا زاغلا رعـــس عفترا ثیح ،يملاعلا

 زاغلا رعـس عفترا امك ،%24.1 ةبـسنب )لیـسم يعیبط زاغ لكـش ىلع( نابایلا ىلإ لـصاولا يعیبطلا زاغلا رعـس
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 )13-3( لودجلاو )23-3( لكشلا %30.3 ةبسنب 2018 ماع ادنك يف زاغلا راعسأ تعجارت
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 21-3 لكشلا
 2018 ماعً ایملاع يعیبطلا زاغلا تارداص عزوت

)%(  
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 22-3 لكشلا
 2018 ماع يعیبطلا زاغلا نم ةیبرعلا لودلا تارداص عزوت

 

 
 BP Statistical Review of the World Energy, June 2019 :ردصملا                        

 

يعیبطلا زاغلل ةیملاعلا راعسألا 1-3  

 ،لیـسملا يعیبطلا زاغلا وأ بیبانألا طوطخ ربع لوقنملا ءاوـس ،ةیملاعلا زاغلا راعـسأ تالدعم تدھـش

 بلطلا يمانتب ةداقنم 2017 ماع اھتالدعم عم ةنراقملاب 2018 ماع لالخ ةیـسیئرلا قاوـسألا مظعم يفً اعافترا

 عفترا امنیب ،%5.7 ةبـــسنب يرنھ زكرمل اقفو ةدحتملا تایالولا يف يعیبطلا زاغلا رعـــس عفترا ثیح ،يملاعلا

 زاغلا رعـس عفترا امك ،%24.1 ةبـسنب )لیـسم يعیبط زاغ لكـش ىلع( نابایلا ىلإ لـصاولا يعیبطلا زاغلا رعـس

 امنیب ،%39 ةبــــسنب ةدحتملا ةكلمملا قاوــــسأ يفو ،%17.8 ةبــــسنب يبوروألا داحتالا قاوــــسأ يف يعیبطلا

 )13-3( لودجلاو )23-3( لكشلا %30.3 ةبسنب 2018 ماع ادنك يف زاغلا راعسأ تعجارت

 

 رطق
61.1% 

  رئازجلا
25.6% 

 رصم
1.0% 

 ایبیل
2.1% 

 تارامإلا
3.6% 

 نامع
6.6% 

تارداصلا يلامجإ  
 204.7 

بعكم رتم رایلم

14 
 

 21-3 لكشلا
 2018 ماعً ایملاع يعیبطلا زاغلا تارداص عزوت

)%(  

 

 BP Statistical Review of the World Energy, June 2019 :ردصملا                        

 

 ،2018 ماع ةیبرعلا لودلا ىوتــسم ىلع يعیبطلا زاغلل ردــصم ربكأك اھترادــصب رطق ةلود تظفتحا

 لودلا تارداــــص يلاـمجإ نم %61.1 ھـتبــــسن ام يأ بـعكم رتم راـیلم 125 يلاوح اـھتارداــــص تـغلب ثـیح

 رتم راـیلم 52.4 وحن اـھتارداــــص يلاـمجإ غلب ثـیح ،ةـیناـثلا ةـبترملا يف ةـیرئازجلا ةـیروھمجلا اـھتلت ،ةـیبرعلا

 ،%6.6 ةبـسنب ةثلاثلا ةبترملا يف نامع ةنطلـس مث ،ةیبرعلا لودلا تارداـص يلامجإ نم %25.6 ةـصحب بعكم

 دعب %1 ةبـــسنب ةیبرعلا رـــصم ةیروھمج ًاریخأو ،%2.1 ةبـــسنب ایبیل ةلودو ،%3.6 ةبـــسنب تارامإلا ةلودف

 يذلا  طـسوتملا رحبلا لحاـس ىلع "وكدإ" عمجم نم لیـسملا يعیبطلا زاغلا نم تانحـش ةدع ریدـصت فانئتـسا

 .)22-3( لكشلا ،تاونس ذنمً اقفوتم ناك

 

 
 

 ءاضعألا لودلا
15.5% 

 ىرخألا ةیبرعلا لودلا
1.1% 

 ملاعلا يقاب
83.4% 



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

266

17 
 

ملاعلا يف لیسملا يعیبطلا زاغلا ةعانص تاروطت مھأ 1-4  

لیسملا يعیبطلا زاغلل ةیجاتنإلا ةقاطلا 1-4-1  

 نویلم 403.3 وحن 2018 ماع ةیاھن يفً ایملاع لیـسملا يعیبطلا زاغلل ةیمـسالا ةیجاتنإلا ةقاطلا تغلب

 ماع دھــــش ثیح ،%11 اھردق ةدایزب يأ ،2017 ماع ةیاھن يف ةنــــسلا/نط نویلم 363.3 لباقم ةنــــسلا/نط

 Ichtys LNG عورــــــــشمب يناثلاو لوألا جاتنإلا طخ لیغشت اھنم ایلارتسأ يف ةدیدج عیراشم لیغشت 2018

 عورــشم يف ثلاثلاو يناثلا جاتنإلا طخ لیغــشت ،2018 ماع دھــش امك .ةنــسلا/نط نویلم 8.9 ةیلامجإ ةقاطب

Yamal LNG تدھـش امك .ةنـسلا/نط نویلم 16.5 ىلإ عورـشملاب ةیلامجإلا ةقاطلا عفترتل ةیداحتالا ایـسورب 

 Sabine Pass عورــشمب سماخلا جاتنإلا طخ تلمــش ةدیدجلا عیراــشملا نم ددع لیغــشت ةدحتملا تایالولا

LNG عورـــشمب لوألا جاتنإلا طخو ،ةنـــسلا/نط نویلم 4.5 ةقاطب Chorpus Christi نویلم 4.5 ةقاطب 

 ةعومجم ىلإ نوریماكلا تمــضنا امك .ةنــسلا/نط نویلم 5.25 ةقاطب Cove Point عورــشمو ،ةنــسلا/نط

 .ةنسلا/نط نویلم 2.4 ةقاطب ةمئاعلا Kribi ةطحم لیغشت دعب لیسملا يعیبطلا زاغلل ةردصملا لودلا

 ةیلامجإلا ةلاـسإلا ةقاط ثیح نم ملاعلا لود اھردـصت يف ایلارتـسأ يف ةدیدجلا عیراـشملا تمھاـس دقو 

 ىوتــسم ىلع ةیجاتنإلا ةقاطلا نم %20.6 ةــصحب ةنــسلا/نط نویلم 83.1 وحن 2018 ماع ةیاھن تغلب يتلا

 تزفق امنیب ،%19.1 ةــــصحبو ةنــــسلا/نط نویلم 77 ةقاطب ةیناثلا ةبترملا ىلإ رطق ةلود تعجارتو ،ملاعلا

 لـمــــشی( ةـنــــسلا/نط نویلم 33.75 ةـیلاـمجإ ةـقاـطب اـیزیلاـم ىلع ةـقوفتم ةـثلاـثلا ةـبترملا ىلإ ةدـحتملا تاـیالولا

 ىلع ةعمتجم ثالثلا لودلا ذوحتــست كلذبو ، ملاعلا ىوتــسم ىلع ةیجاتنإلا ةقاطلا نم %8.4 ةــصحب )اكــسالأ

 .)14-3( لودجلا .2018 ماع ةیاھنً ایملاع لیسملا يعیبطلا زاغلل ةیجاتنإلا ةقاطلا يلامجإ نم %48.1 وحن

 ماع ةیاھن يف ةفلتخملا ملاعلا قطانم يف لیـسملا يعیبطلا زاغلل ةیمـسالا ةیجاتنإلا ةقاطلا عزوت نع امأ 

 لیغــشت دعب 2017 ماع نع ربكأ ةــصحبو ً،ایملاع ىلوألا ةبترملاب يداھلا طیحملا ةقطنم تظفتحا دقف ،2018

 ىلإ ةنـــسلا/نط نویلم 152.1 نم ةیلامجإلا ةیجاتنإلا ةقاطلا تعفترا ثیح ،ایلارتـــسأ يف ةدیدجلا عیراـــشملا

 يف ةـیجاـتنإلا ةـقاـطلا تـعفترا اـمك .يملاـعلا يلاـمجإلا نم %40.8 لداـعی اـم وھو ةـنــــسلا/نط نویلم 164.4

 يف ةدیدجلا عیراــشملا لیغــشت دعب ةنــسلا/نط نویلم 139 ىلإ ةنــسلا/نط نویلم 111.3  نم يــسلطألا ةقطنم

 قرــشلا ةقطنم يف امأ .يملاعلا يلامجإلا نم %34.46 وحن ىلإ اھتــصح لــصتل ،ایــسورو ةدحتملا تایالولا

 ىلإ اھتـــصح عجارتتل ةنـــسلا/نط نویلم 99.9 دنع رییغت نود ةیلامجإلا ةیجاتنإلا ةقاطلا تلظ دقف ،طـــسوألا

 )24-3( لكشلا يملاعلا يلامجإلا نم 24.8%
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 23-3 لكشلا
 2018-2014 ةرتفلا لالخ يعیبطلا زاغلل ةیملاعلا راعسألا لدعم روطت

 )ةیناطیرب ةیرارح ةدحو نویلم لكل يكیرمأ رالود(

 
 13-3 لودجلا

 2018-2014 يعیبطلا زاغلل ةیملاعلا *راعسألا لدعم روطت
( ةیناطیرب ةیرارح ةدحو نویلم لكل يكیرمأ رالود ) 

       
 ریغتلا ةبسن

2017/2018 
% 

2018 2017 2016 2015 2014   

   ** نابایلا  16.33 10.31 6.94 8.10 10.05  24.1
   يبوروألا داحتالا  9.11 6.72 4.93 5.62 6.62  17.8
   ةدحتملا ةكلمملا  8.25 6.53 4.69 5.80 8.06  39.0
   ةدحتملا تایالولا  4.35 2.60 2.46 2.96 3.13  5.7

   ادنك  3.87 2.01 1.55 1.60 1.12 (30.3)
  . نیمأتلاو نحشلا ةفلك ىلإ ةفاضإلاب لصاو رعسلا لدعم *   

  . لیسم يعیبط زاغ **   
 ةظحالم      

 .ابلاس ىنعت نیسوق نیب ماقرألا 
 :ردصملا       
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 24-3 لكشلا
 لیسملا يعیبطلا زاغلل ةیمسالا ةیجاتنإلا ةقاطلا عزوت

 2018 ماع ةیاھن ةفلتخملا ملاعلا قطانم يف 

 

 :رداصملا   

   
  - GIIGNL, the LNG industry, 2019 edition  
  - IGU world LNG report, 2019 edition  

 

 لیسملا يعیبطلا زاغلا لابقتسا ئفارم 1-4-2

 وحن 2018 ماع ةیاھن يف لیسملا يعیبطلا زاغلا تالقان لابقتسا ئفارمل ةیمیمصتلا ةعسلا يلامجإ غلب 

 عفترا دقو ً.ایملاع لیـسملا يعیبطلا زاغلل ةیمـسالا ةیجاتنإلا ةقاطلا فعـض نم رثكأ يأ ،ةنـسلا/نط نویلم 868

 لودلا بكر ىلإ شیدالجنبو امنب مامــــضنا دعب ةلود 42 ىلإ لیــــسملا يعیبطلا زاغلل ةدروتــــسملا لودلا ددع

 .ةدروتسملا

 يف ةیزاغلا ھتلاح ىلإ ھتداعإو لیـسملا يعیبطلا زاغلا لابقتـسا تآـشنمل ةیمیمـصتلا ةقاطلا عزوت نع امأ

 ةـقاـطب ً،اـیملاـع ىلوألا ةـبترملاـب ةـظفتحم اـیــــسآ ةـقطنم تـلاز اـمف ،2018 ماـع ةـیاـھن يف ةـفلتخملا ملاـعلا قطاـنم

 ثـیح ،ةـیملاـعلا ةـیلاـمجالا ةـقاـطلا يلاـمجإ نم %55.5 وحن لداـعی اـمب ةـنــــسلا/نط نویلم 481.6 تـغلب ةـیلاـمجإ

 .لیسملا يعیبطلا زاغلا تارداصل ةیسیئرلا قوسلا ایسآ ةقطنم دعت

 يداھلا طیحملا
40.7% 

  طسوألا قرشلا
24.8% 

 يسلطألا
34.5% 

403.3 
ةنسلا/نط نویلم 
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 14-3 لودجلا
 2018 ماع ةیاھن ملاعلا يف لیسملا يعیبطلا زاغلل ةیمسالا ةیجاتنإلا ةقاطلا عزوت

 ةنسلا / نط نویلم

 نم ةبسنلا
 ةقاطلا
 ةیجاتنإلا
 % ةیملاعلا

 ةقاطلا
 ةیجاتنإلا
 ةقطنملا ةیمسالا
 نط نویلم

 ةنسلا /
 يداھلا طیحملا 164.4 40.8
 ایلارتسأ   :اھنم 83.1 20.6
 يانورب          7.2 1.8
 ةدیدجلا اینیغ اوباب          6.9 1.7
 )اكسالأ( ةدحتملا تایالولا          1.5 0.4
 ایسینودنإ          21.1 5.2
 ایزیلام          30.5 7.6
 وریب          4.5 1.1
 )Sakhaline( ایسور          9.6 2.4

  طسوألا قرشلا 99.9 24.8
  تارامإلا   :اھنم 5.8 1.4
 نامع           10.4 2.6

 رطق           77 19.1
 نمیلا           6.7 1.7

 يسلطألا 139.0 34.46
 رئازجلا   :اھنم 25.3 6.3
 رصم          12.2 3.0
 ةیئاوتسإلا اینیغ         3.7 0.9
 ایریجین         21.9 5.4
 جیورنلا         4.2 1.0
 وغابوتو دادینیرت         15.3 3.8
 الوجنأ          5.2 1.3
 )كیسكملا جیلخ( ةدحتملا تایالولا         32.25 8.0
  )لامای( ایسور         16.5 4.1
 نوریماكلا         2.4 0.6
 يلامجالا 403.3 100

   
 :رداصملا   

   
  - GIIGNL, the LNG industry, 2019 edition 
  - IGU world LNG report, 2019 edition 
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 عفترا دقو ً.ایملاع لیـسملا يعیبطلا زاغلل ةیمـسالا ةیجاتنإلا ةقاطلا فعـض نم رثكأ يأ ،ةنـسلا/نط نویلم 868

 لودلا بكر ىلإ شیدالجنبو امنب مامــــضنا دعب ةلود 42 ىلإ لیــــسملا يعیبطلا زاغلل ةدروتــــسملا لودلا ددع

 .ةدروتسملا

 يف ةیزاغلا ھتلاح ىلإ ھتداعإو لیـسملا يعیبطلا زاغلا لابقتـسا تآـشنمل ةیمیمـصتلا ةقاطلا عزوت نع امأ

 ةـقاـطب ً،اـیملاـع ىلوألا ةـبترملاـب ةـظفتحم اـیــــسآ ةـقطنم تـلاز اـمف ،2018 ماـع ةـیاـھن يف ةـفلتخملا ملاـعلا قطاـنم

 ثـیح ،ةـیملاـعلا ةـیلاـمجالا ةـقاـطلا يلاـمجإ نم %55.5 وحن لداـعی اـمب ةـنــــسلا/نط نویلم 481.6 تـغلب ةـیلاـمجإ

 .لیسملا يعیبطلا زاغلا تارداصل ةیسیئرلا قوسلا ایسآ ةقطنم دعت

 يداھلا طیحملا
40.7% 

  طسوألا قرشلا
24.8% 

 يسلطألا
34.5% 

403.3 
ةنسلا/نط نویلم 

18 
 

 14-3 لودجلا
 2018 ماع ةیاھن ملاعلا يف لیسملا يعیبطلا زاغلل ةیمسالا ةیجاتنإلا ةقاطلا عزوت
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 2019 ماع لالخ ملاعلا لود ضعب يف يعیبطلا زاغلا ةراجتو ةعانص اھتدھش يتلا تاروطتلا مھأ يلی امیف

 زاغلل Sabine Pass عورـــشمل ةكلاملا Cheniere ةكرـــش تنلعأ ،ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا يف

 ةسماخلا ةلاسإلا ةدحول ةیلیغشتلا تارابتخالاو تاصوحفلا لامكتسا نع ،سرام/راذآ رھش يف لیسملا يعیبطلا

 ،ةیلاردیفلا ةقاطلا میظنت ةنجل نم تاقفاوملاو حیراـــصتلا ةفاك ىلع  Cheniereتلـــصح امك ،عورـــشملا يف

 وینوی/ناریزح رھـــش يف ةكرـــشلا تذختا ھیلعو .ةـــسداـــسلا ةدحولا ءانب عورـــشمل ةیكیرمألا ةقاطلا ةرازوو

 1.5 ةردق ضرق ىلع لوـصحلا يف تحجن نأ دعب ،ءاـشنإلا تایلمع يف ءدبلل يئاھنلا رامثتـسالا رارق ،2019

 Sabine Pass عورشم نأ ركذلاب ریدجلا نم .ةیلام تاسسؤمو كونب ةدع نم تاونس سمخ ةدمل رالود رایلم

 ةیلامجإلا ةقاطلا ردقتو ،ةدحتملا تایالولاب لیغـشتلا زیح لخدی لیـسملا يعیبطلا زاغلا ریدـصتل عورـشم لوأ وھ

 ةفاــضإ ةیناكمإ عم ،)طخ لكل ةنــسلا/نط نویلم 4.5( ةنــسلا/نط نویلم 27 وحنب عورــشملاب ةتــسلا تادحولل

 .اھذیفنتل ةیداصتقالا ىودجلا ققحت لاح ًالبقتسم ةدیدج تادحو

 نع ،ساـسكت ةیالوب Corpus Christi LNG عورـشملً اـضیأ ةكلاملا Cheniere ةكرـش تنلعأ امك

 عورـشم دعیو .وینوی/ناریزح رھـش يف ةیبیرجت ةنحـش لوأ لیمحتو ،عورـشملاب ةیناثلا ةلاـسإلا ةدحو لیغـشت

Corpus Christi LNG، مــضی وھو ،ساــسكت ةیالو يف لیــسملا يعیبطلا زاغلا ریدــصتل لوألا عورــشملا 

 ططخملا نمو ،)ةدحو لكل ةنــسلا/نط نویلم 4.5( ةنــسلا/نط نویلم 13.5 ةیلامجإ ةقاطب ةلاــسإ تادحو ثالث

 .2021 ماع فصتنم عورشملاب ةثلاثلا ةلاسإلا ةدحو لیغشت

 عورــــشم يف لیغــــشتلا تایلمعب مئاقلا Sempra Energy ةكرــــش تنلعأ ،لــــصتم قایــــس يفو

Cameron LNG عورشملاب ىلوألا ةلاسإلا ةدحول يراجتلا لیغشتلا تایلمع قالطنا نع ،انایزیول ةیالو يف 

 لیغـشتلا تایلمع تھنأ دق ةكرـشلا تناكو .ةنـسلا/نط نویلم 4 وحنب اھتقاط ردقت يتلاو سطـسغأ/بآ رھـش يف

 ةلحرملا مــضتو .ماعلا نم قباــس تقو يف ریدــصتلا تایلمع ءدبل ةمزاللا تاقفاوملا ىلع تلــصحو يبیرجتلا

 ،رالود رایلم 10 تارامثتـساب ةنـسلا/نط نویلم 13.5 ةیلامجإ ةقاطب ةلاـسإ تادحو ثالث عورـشملا نم ىلوألا

 عبارلا عورــــشملا وھو ،2020 ماع نم يناثلاو لوألا عبرلا لالخ ةثلاثلاو ةیناثلا ةدحولا لوخد ططخملا نمو

 امك .ةیلاحلا عیراـــشملا ةمزح نمـــض ةدحتملا تایالولا يف لیغـــشتلا زیح لخدی يذلا لیـــسملا يعیبطلا زاغلل

 لمــشتــس يتلاو عورــشملا نم ةیناثلا ةلحرملا ذیفنتل ةیلاردیفلا ةقاطلا میظنت ةنجل ةقفاوم ىلع ةكرــشلا تلــصح

 رھـش دھـش امك .لیـسملا يعیبطلا زاغلا نیزختل ةیفاـضإ تاعدوتـسم ىلإ ةفاـضإلاب نیتدیدج ةلاـسإ يتدحو ةفاـضإ

 ةنحـش لوأ لیمحتو ،ساـسكت ةیالوب Free Port LNG عورـشمب ىلوألا ةلاـسإلا ةدحو لیغـشت ،ربمتبـس/لولیأ

 .ةسمخ ىلإ ةدحتملا تایالولا يف ةلماعلا ةلاسإلا عیراشم ددع عفتریل ،لیسملا يعیبطلا زاغلا نم ةیبیرجت

20 
 

 ةیلامجإ ةیمیمــصت ةقاطب ،يملاعلا يلامجإلا نم %20 ةبــسنب ةیناثلا ةبترملا يف ابوروأ ةقطنم يتأت مث

 يتأتو .لیسملا يعیبطلا زاغلا تارداصل ةیسیئرلا قاوسألا مھأ يناث دعت يھو ،ةنسلا/نط نویلم 173.2 اھردق

 .%17.9 ةبسنب ةنسلا/نط نویلم 155.7 وحن غلبت ةیلامجإ ةقاطب ةثلاثلا ةبترملا يف ةیلامشلا اكیرمأ ةقطنم

 ،ةنـــسلا/نط نویلم 1.5 ةقاطب "امنب" يف دیدج أفرم لیغـــشت 2018 ماع دھـــش ،ةیبونجلا اكیرمأ يفو

 ةبـسنب ةنـسلا/نط نویلم 32.3 ىلإ ةقطنملا يف لیـسملا يعیبطلا زاغلا ئفارمل ةیمیمـصتلا ةقاطلا يلامجإ عفتریل

 ةیمیمـــصتلا ةقاطلا يلامجإ رقتـــسا دقف طـــسوألا قرـــشلا ةقطنم يف امأ ،ةیملاعلا ةیلامجإلا ةقاطلا نم 3.7%

 .)25-3( لكشلا .ةیملاعلا ةیلامجإلا ةقاطلا نم %2.9 ھتبسن ام يأ ةنسلا/نط نویلم 24.9 دنع ئفارملل

 

 25-3 لكشلا

 ةفلتخملا ملاعلا قطانم يف لیسملا يعیبطلا زاغلا لابقتسا ئفارمل ةیمیمصتلا ةقاطلا عزوت
 2018 ماع ةیاھن 

 

 :رداصملا   

   
  - GIIGNL, the LNG industry, 2019 edition  
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 2019 ماع لالخ ملاعلا لود ضعب يف يعیبطلا زاغلا ةراجتو ةعانص اھتدھش يتلا تاروطتلا مھأ يلی امیف

 زاغلل Sabine Pass عورـــشمل ةكلاملا Cheniere ةكرـــش تنلعأ ،ةیكیرمألا ةدحتملا تایالولا يف

 ةسماخلا ةلاسإلا ةدحول ةیلیغشتلا تارابتخالاو تاصوحفلا لامكتسا نع ،سرام/راذآ رھش يف لیسملا يعیبطلا

 ،ةیلاردیفلا ةقاطلا میظنت ةنجل نم تاقفاوملاو حیراـــصتلا ةفاك ىلع  Cheniereتلـــصح امك ،عورـــشملا يف

 وینوی/ناریزح رھـــش يف ةكرـــشلا تذختا ھیلعو .ةـــسداـــسلا ةدحولا ءانب عورـــشمل ةیكیرمألا ةقاطلا ةرازوو

 1.5 ةردق ضرق ىلع لوـصحلا يف تحجن نأ دعب ،ءاـشنإلا تایلمع يف ءدبلل يئاھنلا رامثتـسالا رارق ،2019

 Sabine Pass عورشم نأ ركذلاب ریدجلا نم .ةیلام تاسسؤمو كونب ةدع نم تاونس سمخ ةدمل رالود رایلم

 ةیلامجإلا ةقاطلا ردقتو ،ةدحتملا تایالولاب لیغـشتلا زیح لخدی لیـسملا يعیبطلا زاغلا ریدـصتل عورـشم لوأ وھ

 ةفاــضإ ةیناكمإ عم ،)طخ لكل ةنــسلا/نط نویلم 4.5( ةنــسلا/نط نویلم 27 وحنب عورــشملاب ةتــسلا تادحولل

 .اھذیفنتل ةیداصتقالا ىودجلا ققحت لاح ًالبقتسم ةدیدج تادحو

 نع ،ساـسكت ةیالوب Corpus Christi LNG عورـشملً اـضیأ ةكلاملا Cheniere ةكرـش تنلعأ امك

 عورـشم دعیو .وینوی/ناریزح رھـش يف ةیبیرجت ةنحـش لوأ لیمحتو ،عورـشملاب ةیناثلا ةلاـسإلا ةدحو لیغـشت

Corpus Christi LNG، مــضی وھو ،ساــسكت ةیالو يف لیــسملا يعیبطلا زاغلا ریدــصتل لوألا عورــشملا 

 ططخملا نمو ،)ةدحو لكل ةنــسلا/نط نویلم 4.5( ةنــسلا/نط نویلم 13.5 ةیلامجإ ةقاطب ةلاــسإ تادحو ثالث

 .2021 ماع فصتنم عورشملاب ةثلاثلا ةلاسإلا ةدحو لیغشت

 عورــــشم يف لیغــــشتلا تایلمعب مئاقلا Sempra Energy ةكرــــش تنلعأ ،لــــصتم قایــــس يفو

Cameron LNG عورشملاب ىلوألا ةلاسإلا ةدحول يراجتلا لیغشتلا تایلمع قالطنا نع ،انایزیول ةیالو يف 

 لیغـشتلا تایلمع تھنأ دق ةكرـشلا تناكو .ةنـسلا/نط نویلم 4 وحنب اھتقاط ردقت يتلاو سطـسغأ/بآ رھـش يف

 ةلحرملا مــضتو .ماعلا نم قباــس تقو يف ریدــصتلا تایلمع ءدبل ةمزاللا تاقفاوملا ىلع تلــصحو يبیرجتلا

 ،رالود رایلم 10 تارامثتـساب ةنـسلا/نط نویلم 13.5 ةیلامجإ ةقاطب ةلاـسإ تادحو ثالث عورـشملا نم ىلوألا

 عبارلا عورــــشملا وھو ،2020 ماع نم يناثلاو لوألا عبرلا لالخ ةثلاثلاو ةیناثلا ةدحولا لوخد ططخملا نمو

 امك .ةیلاحلا عیراـــشملا ةمزح نمـــض ةدحتملا تایالولا يف لیغـــشتلا زیح لخدی يذلا لیـــسملا يعیبطلا زاغلل

 لمــشتــس يتلاو عورــشملا نم ةیناثلا ةلحرملا ذیفنتل ةیلاردیفلا ةقاطلا میظنت ةنجل ةقفاوم ىلع ةكرــشلا تلــصح

 رھـش دھـش امك .لیـسملا يعیبطلا زاغلا نیزختل ةیفاـضإ تاعدوتـسم ىلإ ةفاـضإلاب نیتدیدج ةلاـسإ يتدحو ةفاـضإ

 ةنحـش لوأ لیمحتو ،ساـسكت ةیالوب Free Port LNG عورـشمب ىلوألا ةلاـسإلا ةدحو لیغـشت ،ربمتبـس/لولیأ

 .ةسمخ ىلإ ةدحتملا تایالولا يف ةلماعلا ةلاسإلا عیراشم ددع عفتریل ،لیسملا يعیبطلا زاغلا نم ةیبیرجت

20 
 

 ةیلامجإ ةیمیمــصت ةقاطب ،يملاعلا يلامجإلا نم %20 ةبــسنب ةیناثلا ةبترملا يف ابوروأ ةقطنم يتأت مث

 يتأتو .لیسملا يعیبطلا زاغلا تارداصل ةیسیئرلا قاوسألا مھأ يناث دعت يھو ،ةنسلا/نط نویلم 173.2 اھردق

 .%17.9 ةبسنب ةنسلا/نط نویلم 155.7 وحن غلبت ةیلامجإ ةقاطب ةثلاثلا ةبترملا يف ةیلامشلا اكیرمأ ةقطنم

 ،ةنـــسلا/نط نویلم 1.5 ةقاطب "امنب" يف دیدج أفرم لیغـــشت 2018 ماع دھـــش ،ةیبونجلا اكیرمأ يفو

 ةبـسنب ةنـسلا/نط نویلم 32.3 ىلإ ةقطنملا يف لیـسملا يعیبطلا زاغلا ئفارمل ةیمیمـصتلا ةقاطلا يلامجإ عفتریل

 ةیمیمـــصتلا ةقاطلا يلامجإ رقتـــسا دقف طـــسوألا قرـــشلا ةقطنم يف امأ ،ةیملاعلا ةیلامجإلا ةقاطلا نم 3.7%

 .)25-3( لكشلا .ةیملاعلا ةیلامجإلا ةقاطلا نم %2.9 ھتبسن ام يأ ةنسلا/نط نویلم 24.9 دنع ئفارملل

 

 25-3 لكشلا

 ةفلتخملا ملاعلا قطانم يف لیسملا يعیبطلا زاغلا لابقتسا ئفارمل ةیمیمصتلا ةقاطلا عزوت
 2018 ماع ةیاھن 

 

 :رداصملا   

   
  - GIIGNL, the LNG industry, 2019 edition  
  

 

 ةیلامشلا اكیرمأ
 ةیبونجلا اكیرمأ 17.9%

3.7% 

 ابوروأ
20.0% 

 ایسآ
55.5% 

 طسوألا قرشلا
2.9% 

868 
ةنسلا/نط نویلم



منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول )أوابك(

272

23 
 

 يف يئاھنلا رامثتـسالا رارق ذاختا ،ربمتبـس/لولیأ يف Novatek ةكرـش تنلعأ ،ةیداحتالا ایـسور يفو

 رایلم 21.3 تارامثتـساب ایریبیـس لامـش يف هذیفنت حرتقملا لیـسملا يعیبطلا زاغلل Arctic LNG 2 عورـشم

 19.8 يلامجإب ةدحولل ةنــسلا/نط نویلم 6.6 ةقاطب زاغلا ةلاــسإل تادحو ثالث ذیفنت عورــشملا لمــشی .رالود

 تحجن Novatek ةكرــش تناك دقو ،2023 ماع لولحب لیغــشتلا زیح ھلوخد عقوتملا نمو ،ةنــسلا/نط نویلم

 عورــشملا يف %15-10 ةــصح ءارــشل ةیــسنرفلا Total ةكرــش عم قافتا ىلإ لــصوتلا يف قباــس تقو يف

 جاتنإ نم ةــــصح عیبل ةیلوأ تایقافتا تمربأ امك .هذیفنت يف امدق يــــضملل مزاللا لیومتلا ریفوت ةیغب ،قالمعلا

 زاغلل رخآ عورــــشم ذیفنت Novatek سردت ،كلذ ىلع ةوالع .ةینابــــسإلا Repsol ةكرــــش ىلإ عورــــشملا

 عیراـشملا هذھ لالخ نم ةكرـشلا فدھتـست ثیح ،Arctic LNG 2  عورـشمل ةلثامم ةقاطب لیـسملا يعیبطلا

 ىلوأ لیغـشت يف اھحاجن دعب كلذو ةریبك ةـصحب رفظلاو لیـسملا يعیبطلا زاغلل يملاعلا قوـسلا لوخد ةقالمعلا

  .2018 ماع ةنسلا/نط نویلم 16.5 ةقاطب  )Yamal LNG( اھعیراشم

 ةلاحلا ىلإ ھتداعإو لیـسملا يعیبطلا زاغلا نیزختو لابقتـسال مئاعلا أفرملا لیغـشت أدب ،رخآ قایـس يفو

 ربكأ دعت يتلا ایسور يف ھعون نم لوألا أفرملا دعی وھو .2019 ماع علطم Kaliningrad ةقطنم يف ةیزاغلا

 طبرت بیبانألا طوطخ نم تاكبـــش دوجو مدعل ًارظن رایخلا اذھل ءوجللا مت دقو ً،ایملاع يعیبطلا زاغلل ردـــصم

 ءاــضیبلا ایــسور نم زاغلا تادادمإ ىلع دمتعت اھلعجی امم ،ةیــسورلا يــضارألا يقابب Kaliningrad ةقطنم

 ةرودلا ماظنب لمعت ءابرھكلا دیلوتل ةطحم ةیذغت يف لیـسملا يعیبطلا زاغلا تادراو مدختـست فوـسو ،ایناوتیلو

 .تاواجیم 454 ةردقب ةبكرملا

 Rovuma ضوح يف 1-عاطقلا يف اھؤاكرشو ةیكیرمألا Anadarko ةكرش تنلعأ ،قیبمزوم يفو

 زاغلا ریدـصتل عورـشم ذیفنتل يئاھنلا رامثتـسالا رارق ذاختا ،2019 ماع فـصتنم يف قیبمزوم لحاوـس ةلابق

 نم ةنـسلا/نط نویلم 12.88 ةیلامجإ ةقاطب زاغلا ةلاـسإل نیتدحو مـضی ،روكذملا عاطقلا نم لیـسملا يعیبطلا

 .قیبمزوم يف هذیفنت متی لیـسملا يعیبطلا زاغلل لوألا عورـشملا وھو ،Golfinho/Atum يلقح ریوطت لالخ

 ىلإ لیــسملا يعیبطلا زاغلل ءارــشو عیب تایقافتا عیقوت يف Anadarko ةكرــش هدوقت يذلا فالتئالا حجن دقو

 %86 وحن لثمت( ةنـسلا/نط نویلم 11.1 يلامجإب يویـسآلا قوـسلاو يبوروألا قوـسلا يف نیكلھتـسملا رابك

 .)عورشملل ةیمسإلا ةقاطلا نم
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 ،Prelude LNG عورـشم يف %67.5 ةـصحل ةكلاملا ةیدنلوھلا Shell ةكرـش تنلعأ ،ایلارتـسأ يفو

 ةیجاتنإلا ةقاطلا ردقتو ،ایـسآ ىلإ اھریدـصتو وینوی/ناریزح رھـش يف ةمئاعلا ةطحملا نم ةنحـش لوأ ریدـصت

 نم ةنـــسلا/نط نویلم 1.3 ىلإ ةفاـــضإلاب ،لیـــسملا يعیبطلا زاغلا نم ةنـــسلا/نط نویلم 3.6 وحنب ةطحملل

 ةیاھن ةطحملل يبیرجتلا لیغـشتلا تایلمع تأدب دقو .لاـسملا لورتبلا زاغ نم ةنـسلا/نط فلأ 400و ،تافثكتملا

 ملاعلا يف ربكألا عورــشملا وھو ،2019 سرام/راذآ رھــش تافثكتملا جاتنإ يف تأدبو ،2018 يــضاملا ماعلا

 ریخألا عورــشملا Prelude LNG عورــشم دعیو .ةمئاع ةأــشنم لالخ نم لیــسملا يعیبطلا زاغلا ریدــصتل

 زاغلل ةیلامجإلا ةقاطلا عفترتل ،ةریخألا تاونـــسلا يف ایلارتـــسأ اھتذفن يتلا ةدیدجلا عیراـــشملا ةمزح نمـــض

  .ةنسلا/نط نویلم 86 ىلإ ایلارتسأ يف لیسملا يعیبطلا

 عم ةیقافتا ىلع ،لیربأ/ناـسین يف اھؤاكرـشو ةیـسنرفلا Total ةكرـش تعقو ،ةدیدجلا اینیغ اوباب يفو

 ةدیحولا ةطحملا PNG LNG ةطحم يف ةعــــسوت عورــــشم ذیفنتب اھبجومب موقت ،ةدیدجلا اینیغ اوباب ةموكح

 5.4 ةیلامجإ ةقاطب ةلاـسإ يتدحو ةفاـضإ ةعـسوتلا عورـشم نمـضتیـس ثیح .دالبلا يف لیـسملا يعیبطلا زاغلل

 تامیمــصتلاو ىودجلا ةــسارد ءاكرــشلا لمكتــسا دقو .)ةدحو لكل ةنــسلا/نط نویلم 2.7( ةنــسلا/نط نویلم

 .2020 ماع لالخ يئاھنلا رامثتسالا رارق ذاختا عقوتملا نمو ،ةعسوتلا عورشمل ةیئدبملا ةیسدنھلا

 لیغــشتل ةیبیرجتلا تایلمعلا ،لیربأ/ناــسین رھــش يف corp  Summitةكرــش تلمكأ ،شیدالغنب يفو

 Moheshkhali جیلخ يف ةیزاغلا ةلاحلا ىلإ ھتداعإو لیــسملا يعیبطلا زاغلا نیزختو لابقتــسال مئاعلا أفرملا

 سأر ءانیم نم ةیبیرجت ةنحــش لوأب ًالمحم ةیلاغنبلا لحاوــسلا ىلإ أفرملا لــصو دقو ،شیدالغنب قرــش بونج

 أفرملا لیغـــشت مت ثیح ،دالبلا يف لیـــسملا يعیبطلا زاغلا لابقتـــسال يناثلا أفرملا دعی وھو  ،رطق ةلودب نافل

 نم اھتاجایتحا ةیبلت يف لیــسملا يعیبطلا زاغلا نم اھتدراو مادختــسا شیدالغنب فدھتــستو .2018 ماع لوألا

 .يلحملا جاتنإلا عجارت لظ يف زاغلا

 ریدـصتو جاتنإ ةطحم ءاـشنإ ةـسارد اھمزع نع ،Kosmos Energy ةكرـش تنلعأ ،لاغنــسلا يفو

 تدكأ يتلاو ،Yakaar ةقطنم يف رفحلا ةطــشنأ اھترھظأ يتلا جئاتنلا دعب لاغنــسلا يف لیــسملا يعیبطلا زاغلا

 10 ةقاطب لیـــسملا يعیبطلا زاغلا ریدـــصتل ةطحم ءاـــشنإل اھدراوم يفكت نأ نكمیو زاغلاب ةینغ ةقطنملا نأ

  .ةنسلا/نط نویلم
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 يف يئاھنلا رامثتـسالا رارق ذاختا ،ربمتبـس/لولیأ يف Novatek ةكرـش تنلعأ ،ةیداحتالا ایـسور يفو

 رایلم 21.3 تارامثتـساب ایریبیـس لامـش يف هذیفنت حرتقملا لیـسملا يعیبطلا زاغلل Arctic LNG 2 عورـشم

 19.8 يلامجإب ةدحولل ةنــسلا/نط نویلم 6.6 ةقاطب زاغلا ةلاــسإل تادحو ثالث ذیفنت عورــشملا لمــشی .رالود

 تحجن Novatek ةكرــش تناك دقو ،2023 ماع لولحب لیغــشتلا زیح ھلوخد عقوتملا نمو ،ةنــسلا/نط نویلم

 عورــشملا يف %15-10 ةــصح ءارــشل ةیــسنرفلا Total ةكرــش عم قافتا ىلإ لــصوتلا يف قباــس تقو يف

 جاتنإ نم ةــــصح عیبل ةیلوأ تایقافتا تمربأ امك .هذیفنت يف امدق يــــضملل مزاللا لیومتلا ریفوت ةیغب ،قالمعلا

 زاغلل رخآ عورــــشم ذیفنت Novatek سردت ،كلذ ىلع ةوالع .ةینابــــسإلا Repsol ةكرــــش ىلإ عورــــشملا

 عیراـشملا هذھ لالخ نم ةكرـشلا فدھتـست ثیح ،Arctic LNG 2  عورـشمل ةلثامم ةقاطب لیـسملا يعیبطلا

 ىلوأ لیغـشت يف اھحاجن دعب كلذو ةریبك ةـصحب رفظلاو لیـسملا يعیبطلا زاغلل يملاعلا قوـسلا لوخد ةقالمعلا

  .2018 ماع ةنسلا/نط نویلم 16.5 ةقاطب  )Yamal LNG( اھعیراشم

 ةلاحلا ىلإ ھتداعإو لیـسملا يعیبطلا زاغلا نیزختو لابقتـسال مئاعلا أفرملا لیغـشت أدب ،رخآ قایـس يفو

 ربكأ دعت يتلا ایسور يف ھعون نم لوألا أفرملا دعی وھو .2019 ماع علطم Kaliningrad ةقطنم يف ةیزاغلا

 طبرت بیبانألا طوطخ نم تاكبـــش دوجو مدعل ًارظن رایخلا اذھل ءوجللا مت دقو ً،ایملاع يعیبطلا زاغلل ردـــصم

 ءاــضیبلا ایــسور نم زاغلا تادادمإ ىلع دمتعت اھلعجی امم ،ةیــسورلا يــضارألا يقابب Kaliningrad ةقطنم

 ةرودلا ماظنب لمعت ءابرھكلا دیلوتل ةطحم ةیذغت يف لیـسملا يعیبطلا زاغلا تادراو مدختـست فوـسو ،ایناوتیلو

 .تاواجیم 454 ةردقب ةبكرملا

 Rovuma ضوح يف 1-عاطقلا يف اھؤاكرشو ةیكیرمألا Anadarko ةكرش تنلعأ ،قیبمزوم يفو

 زاغلا ریدـصتل عورـشم ذیفنتل يئاھنلا رامثتـسالا رارق ذاختا ،2019 ماع فـصتنم يف قیبمزوم لحاوـس ةلابق

 نم ةنـسلا/نط نویلم 12.88 ةیلامجإ ةقاطب زاغلا ةلاـسإل نیتدحو مـضی ،روكذملا عاطقلا نم لیـسملا يعیبطلا

 .قیبمزوم يف هذیفنت متی لیـسملا يعیبطلا زاغلل لوألا عورـشملا وھو ،Golfinho/Atum يلقح ریوطت لالخ

 ىلإ لیــسملا يعیبطلا زاغلل ءارــشو عیب تایقافتا عیقوت يف Anadarko ةكرــش هدوقت يذلا فالتئالا حجن دقو

 %86 وحن لثمت( ةنـسلا/نط نویلم 11.1 يلامجإب يویـسآلا قوـسلاو يبوروألا قوـسلا يف نیكلھتـسملا رابك

 .)عورشملل ةیمسإلا ةقاطلا نم
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 ،Prelude LNG عورـشم يف %67.5 ةـصحل ةكلاملا ةیدنلوھلا Shell ةكرـش تنلعأ ،ایلارتـسأ يفو

 ةیجاتنإلا ةقاطلا ردقتو ،ایـسآ ىلإ اھریدـصتو وینوی/ناریزح رھـش يف ةمئاعلا ةطحملا نم ةنحـش لوأ ریدـصت

 نم ةنـــسلا/نط نویلم 1.3 ىلإ ةفاـــضإلاب ،لیـــسملا يعیبطلا زاغلا نم ةنـــسلا/نط نویلم 3.6 وحنب ةطحملل

 ةیاھن ةطحملل يبیرجتلا لیغـشتلا تایلمع تأدب دقو .لاـسملا لورتبلا زاغ نم ةنـسلا/نط فلأ 400و ،تافثكتملا

 ملاعلا يف ربكألا عورــشملا وھو ،2019 سرام/راذآ رھــش تافثكتملا جاتنإ يف تأدبو ،2018 يــضاملا ماعلا
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 أفرملا لیغـــشت مت ثیح ،دالبلا يف لیـــسملا يعیبطلا زاغلا لابقتـــسال يناثلا أفرملا دعی وھو  ،رطق ةلودب نافل

 نم اھتاجایتحا ةیبلت يف لیــسملا يعیبطلا زاغلا نم اھتدراو مادختــسا شیدالغنب فدھتــستو .2018 ماع لوألا

 .يلحملا جاتنإلا عجارت لظ يف زاغلا

 ریدـصتو جاتنإ ةطحم ءاـشنإ ةـسارد اھمزع نع ،Kosmos Energy ةكرـش تنلعأ ،لاغنــسلا يفو

 تدكأ يتلاو ،Yakaar ةقطنم يف رفحلا ةطــشنأ اھترھظأ يتلا جئاتنلا دعب لاغنــسلا يف لیــسملا يعیبطلا زاغلا

 10 ةقاطب لیـــسملا يعیبطلا زاغلا ریدـــصتل ةطحم ءاـــشنإل اھدراوم يفكت نأ نكمیو زاغلاب ةینغ ةقطنملا نأ

  .ةنسلا/نط نویلم
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 26-3 لكشلا
 2018 ماع ةیاھن ةیبرعلا لودلا يف لیسملا يعیبطلا زاغلل ةیمسالا ةیجاتنإلا ةقاطلا عزوت

 

 :رداصملا    

    
  - GIIGNL, the LNG industry, 2019 edition   
  - IGU world LNG report, 2019 edition   

 

 2019 ماع لالخ ةیبرعلا لودلا يف يعیبطلا زاغلا ةراجتو ةعانص اھتدھش يتلا تاروطتلا مھأ يلی امیف

 ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود 2-1

 يف يعیبطلا زاغلا تادراو ىلع دامتعالا ءاھنإ/لیلقتل "كوندأ" ةینطولا يبظوبأ لورتب ةكرـــش ططخت

 يتلا زاغلا لوقح ریوطت ربع كلذو ،زاغللً ایفاـــص ًاردـــصم حبـــصتل ،تارامإلا ةلود يف يلحملا بلطلا ةیبلت

 تاعبقلا ریوطتو ،ةیدیلقتلا ریغ زاغلا دراومو ،ةـــضومحلا ةدیدـــش زاغلا لوقح لثم ةینف تایدحت ىلع يوطنت

 يف "كوندأ" ةینطولا يبظوبأ لورتب ةكرــش تحنم ،قایــسلا اذھ يفو .طفنلا لوقح يف )Gas Caps( ةیزاغلا

 تاـمیمــــصتلا ءارجإل ةـیكیرمألا McDermott ةـكرــــش ىلإ رالود نویلم 50 ةـمیقب ًادـقع ،ویاـم/راـیأ رھــــش

 دقعلا لمـشیو ،قالمعلا يرحبلا "فیـش مأ" لقح يف ةیزاغلا ةعبقلا ریوطت نم ىلوألا ةلحرملل ةیلوألا ةیـسدنھلا

 .لقحلا ریوطتل ةبولطملا ةیرحبلا تآشنملل )EPCI( بیكرتلاو ءاشنإلاو دیروتلاو ةسدنھلا لامعأل حرتقم میدقت

 .عورشملا نم زاغلا نم مویلا/بعكم مدق نویلم 500 وحن جاتنإ يف "كوندأ" ةكرش لمأتو

 تارامإلا
4.2% 

 رئازجلا
18.4% 

 رطق
56% 

 رصم
8.9% 

  نامع
7.6% 

 نمیلا
4.9% 

137.4 
ةنسلا/نط نویلم 

24 
 

 ةیبرعلا تاروطتلا مھأ .2

 ةیبرعلا لودلا يف لیـسملا يعیبطلا زاغلل ةیمـسالا ةیجاتنإلا ةقاطلا يلامجإ رقتـسا ،يبرعلا دیعـصلا ىلع

 ذوحتــست ثیحً ایبرع ىلوألا ةبترملا يف رطق ةلود لازت الو ،ةنــسلا/نط نویلم 137.4 دنع 2018 ماع ةیاھن

 ةبترملا يف ةیرئازجلا ةیروھمجلا اھیلت ،ةیبرعلا لودلا يف ةیجاتنإلا ةقاطلا يلامجإ نم %56 ةبسن ىلع اھدحو

 ةبــسنب نامع ةنطلــس مث ،%8.9 ةبــسنب ةثلاثلا ةبترملا يف ةیبرعلا رــصم ةیروھمج مث ،%18.4 ةبــسنب ةیناثلا

 لكـشلاو )15-3( لودجلا .%4.2 ةبـسنب ةدحتملا ةیبرعلا تارامإلا ةلود ًاریخأو %4.9 ةبـسنب نمیلا مث ،7.6%

)3-26(. 

  15-3 لودجلا 
 2018 ماع ةیاھن ةیبرعلا لودلا يف لیسملا يعیبطلا زاغلل ةیمسالا ةیجاتنإلا ةقاطلا عزوت

  ةنسلا / نط نویلم 

 ةیجاتنإلا ةقاطلا نم ةبسنلا 
 % ةیملاعلا

 ةیمسالا ةیجاتنإلا ةقاطلا
  ةلودلا

  ةنسلا / نط نویلم 

 
 تارامإلا 5.8 1.4

 

 
 رئازجلا 25.3 6.3

 

 
 رطق 77 19.1

 

 
 رصم 12.2 3.0

 

 
  نامع 10.4 2.6

 

 
 نمیلا 6.7 1.7

 

 
 يلامجالا 137.4 34.1

 
     

  :رداصملا    
     
  - GIIGNL, the  LNG industry, 2019 edition    
  - IGU world LNG report, 2019 edition    
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 26-3 لكشلا
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 ةیسنوتلا ةیروھمجلا 2-3

 دق سنوت بونج "ةراون" لقح ریوطت عورــشم يف ذیفنتلا ةبــسن نأ ،ةیواــسمنلا OMV ةكرــش تنلعأ

 ةـیاـھن لـبق لـقحلا نم زاـغلا جاـتنإ أدـبی نأ عقوتملا نم ھـنأو ،2019 سراـم/راذأ رھــــش ةـیاـھن يف %98.3 تـغلب

 ،2017 ماع ذنم ھلیغـشت ططخملا نم ناك يذلا عورـشملا لیغـشتل تازیھجتلا ءوـض يفو .2019 يراجلا ماعلا

 ةطحم ذیفنت تایلمع لامكتـسا ،سطـسغأ/بآ رھـش يف ETAP ةیلورتبلا ةطـشنألل ةیـسنوتلا ةـسـسؤملا تنلعأ

 يف اھلوخدو ،مویلا/بعكم مدق نویلم 95 يلاوحب ةیمیمـصتلا اھتقاط ردقت يتلاو عورـشملاب ةیزكرملا ةجلاعملا

 ءاھتنالا متی نأ ىلع ،مویلا/بعكم مدق نویلم 23 لدعمب "مدآ" لقح نم زاغلا جاتنإ لابقتـساب يبیرجتلا لیغـشتلا

 .2019 يراجلا ماعلا ةیاھن لبق يئاھنلا لیغشتلا تایلمع ءدبو يبیرجتلا لیغشتلا نم

 طخ دمو ،لقحلا يف ةیزكرم ةجلاعم ةطحم ءاـــشنإ نمـــضتی "ةراون" لقح ریوطت عورـــشم نأ ركذی

 ھتعـس لـصتو ،ةیلحاـسلا سباق ةنیدم ىلإ ةیزكرملا ةجلاعملا ةطحم نم مك 370 لوطو ةـصوب 24 رطقب بیبانأ

 يف كراـشیو ،رالود رایلم 1.2 وحنب عورـشملا تارامثتـسا ردقتو .مویلا/بعكم مدق نویلم 370 ىلإ ةیمیمـصتلا

 .امھنم لكل %50 ةـصحب ةیلورتبلا ةطـشنألل ةیـسنوتلا ةـسـسؤملاو ةیواـسمنلا OMV ةكرـش نم لك هریوطت

 نم مویلا/بعكم مدق نویلم 85 وحن خــض يف 2020 ماع ھتقاط لماكب ھلیغــشت لاح عورــشملا مھاــسی فوــسو

 .لاسملا لورتبلا زاغ نم مویلا/لیمرب 2800و ،تافثكتملا نم مویلا/لیمرب 2200 ىلع ةوالع ،يعیبطلا زاغلا

 ةیبعشلا ةیطارقمیدلا ةیرئازجلا ةیروھمجلا 2-4

 Larson & Tubro ةكرـش عم رالود رایلم 1 ھتمیق ًادقع ،ریاربف/طابـش يف كارطانوـس ةكرـش تعقو

 رتم راـیلم 4( مویلا/بـعكم مدـق نویلم 400 ةـقاـطب يعیبطلا زاـغلل ةدـیدـج تاـطحم ءاـــــشنإل كـلذو ،ةـیدـنھلا

 نم اھجاتنإ عفر ىلإ ةیمارلا ةكرشلا ططخل الامكتسا يتأی دقعلا اذھ نأ ىلإ كارطانوس تراشأو ،)ةنسلا/بعكم

 .ةلبقملا ةلیلقلا تاونسلا لالخ زاغلا

 ریوطت عورـشمل ءاـشنإلاو دیروتلاو ةـسدنھلا دقعب ،سرام/راذآ يف ةیناطیربلا Petrofac ةكرـش تزاف

 ،بعكم مدق نویلیرت 2.2 وحنب ردقت زاغلا نم تایطایتحا مـضی يذلا ،رالود رایلم 1 ةمیقب "ھلیـست نیع" لقح

 ماع لولحب جاتنإلا روط يف لقحلا لخدیل ،ًارھــــش 42 يلاوح عورــــشملاب لمعلا قرغتــــسی نأ ططخملا نمو

 رتم راـیلم 3.5( يعیبطلا زاـغلا نم مویلا/بـعكم مدـق نویلم 335 وحن جاـتنإ عورــــشملا فدـھتــــسیو .2020

 مویتروسنوك عورشملا ریوطت ىلع فرشیو ،تافثكتملا نم مویلا/لیمرب فلأ 20 ىلإ ةفاضإلاب ،)ةنسلا/بعكم

26 
 

 مـضی يذلا يـضماحلا زاغلل "هاـش" لقح ریوطت ىلع ةمئاقلا "ضماحلا زاغلل كوندأ" ةكرـش مزتعت امك

 1 نم عورــشملل ةیمیمــصتلا ةقاطلا عفر ،نوبركلا دیــسكأ يناث زاغ %10و نیجوردیھلا دیتیربك زاغ 25%

 ةـمئاـقلا ةـجلاـعملا ةـطحم يف تاـقاـنتخالا ةـلازإـب كـلذو ،مویلا/بـعكم مدـق راـیلم 1.5 ىلإ مویلا/بـعكم مدـق راـیلم

 وأ ،ةثلاث ةجلاعم ةدحو ةفاــــضإ ةحورطملا تارایخلا نمــــض نم ھنأ امك .زاغلا ةجلاعمل نیتدحو مــــضت يتلا

 ركذلاب ریدجلا نم .جاتنإلا تالدعم ةدایزل ھنقح ةداعإو هدایطــصا ربع نوبركلا دیــسكأ يناث زاغ نم صلختلا

 ةنـسلا/نط نویلم 2.3 ىلإ اھعیراـشم يف نوبركلا دیـسكأ يناث زاغ نم ةدافتـسالا تالدعم عفر مزتعت ةكرـشلا نأ

 .نھارلا تقولا يف ةنسلا/نط فلأ 800 ـب ةنراقم 2025 ماع لولحب

 ریوطت اھتطخ نع 2019 ماعلا علطم يف ةینطولا ةقراــشلا طفن ةــســسؤم تحــصفأ ،رخآ قایــس يفو

 ةرامإ دیوزتل كلذو ،مویلا/بعكم مدق نویلم 200 وحن ریرحتو لابقتـــساب حمـــسی ،يعیبطلا زاغلل يفوج نازخ

 ططخملا نمو .تارامإلا ةلود يف تارامإلا ةیقبو ،يسیئر لكشب ةجاحلا تقو يعیبطلا زاغلا تادادمإب ةقراشلا

 ةیاھن لبق لیغشتلا زیح نازخلا لخدی نأ ىلع ،ةلیلق رھشأ لالخ ةیلوألا ةیسدنھلا تامیمصتلا يف لمعلا أدبی نأ

 ةرتف لالخ مویلا/بـعكم مدـق نویلم 200 ىلإ اـھعفر مث ،مویلا/بـعكم مدـق نویلم 50 ةـیئدـبم ةـقاـطب 2020 ماـع

  .لیغشتلا ةیادب خیرات نم تاونس 2-3

 نیرحبلا ةكلمم 2-2

 ىلإ ،2019 ماعلا علطم يفBahrain Spirit" " لیـــسملا يعیبطلا زاغلل ةمئاعلا نیزختلا ةدحو تلـــصو

 عورـــشم تانوكم دحأ يھو ،تارامإلا ةلودب ةریجفلا ةرامإ نم ةمداق "دحلا" ةقطنم يف "ناملـــس نب ةفیلخ" ءانیم

 ةعــسلا غلبت .ةجاحلا تاقوأ يف زاغلا ىلع يلحملا بلطلا ةیبلتل نیرحبلا ةكلمم يف لیــسملا يعیبطلا زاغلا داریتــسا

 "لاسملا يعیبطلا زاغلل نیرحبلا" ةكرش اھیلع تلصح دقو ،بعكم رتم فلأ 173 يلاوح ةمئاعلا ةدحولل ةینیزختلا

 ةـكرــــشو ،Teekay LNG ةـكرــــشو ،نیرحبلا يف زاـغلاو طفنلل ةـینطولا ةـئیھلا نیب كرتــــشم عورــــشم يھو

Samsung  مــضیو  .2019 ماع علطم نم أدبیً اماع 20 ھتدم ریجأت دقع بجومب ،رامثتــسالل جیلخلا ةــســسؤمو 

 ،لیـسملا يعیبطلا  زاغلا لابقتـسال يرحب فیـصرو ،ةمئاع نیزخت ةدحو لیـسملا يعیبطلا زاغلا داریتـسا عورـشم

 ةیرحبلا ةــصنملا نم رخبتملا زاغلا لقنل بیبانأ طوطخو ،ةیزاغلا ھتلاح ىلإ لیــسملا زاغلا ریخبتل ةرواجم ةــصنمو

 عورــشملل ةیلوألا ةیباعیتــسالا ةقاطلا غلبتو .نیجورتینلا جاتنإل ةیرب ةأــشنم ىلإ ةفاــضإلاب ،يرب قفرمو ،ربلا ىلإ

 ًاررقم ناـك دـقو .مویلا/بـعكم مدـق نویلم 800 ىلإ ًالبقتــــسم اـھعفر ةـیناـكمإ عم ،مویلا/بـعكم مدـق نویلم 400 وحن

 ةكلاملاو عورــشملا يف ةمھاــسملا Teekay ةكرــش نأ الإ ،2019 ماعلا نم لوألا عبرلا لالخ عورــشملا لیغــشت

 .ةیراج تلاز ال لیغشتلا تاصوحف نأ سطسغأ/بآ يف تحرص ةمئاعلا ةدحولل
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 ةیسنوتلا ةیروھمجلا 2-3

 دق سنوت بونج "ةراون" لقح ریوطت عورــشم يف ذیفنتلا ةبــسن نأ ،ةیواــسمنلا OMV ةكرــش تنلعأ

 ةـیاـھن لـبق لـقحلا نم زاـغلا جاـتنإ أدـبی نأ عقوتملا نم ھـنأو ،2019 سراـم/راذأ رھــــش ةـیاـھن يف %98.3 تـغلب

 ،2017 ماع ذنم ھلیغـشت ططخملا نم ناك يذلا عورـشملا لیغـشتل تازیھجتلا ءوـض يفو .2019 يراجلا ماعلا

 ةطحم ذیفنت تایلمع لامكتـسا ،سطـسغأ/بآ رھـش يف ETAP ةیلورتبلا ةطـشنألل ةیـسنوتلا ةـسـسؤملا تنلعأ

 يف اھلوخدو ،مویلا/بعكم مدق نویلم 95 يلاوحب ةیمیمـصتلا اھتقاط ردقت يتلاو عورـشملاب ةیزكرملا ةجلاعملا

 ءاھتنالا متی نأ ىلع ،مویلا/بعكم مدق نویلم 23 لدعمب "مدآ" لقح نم زاغلا جاتنإ لابقتـساب يبیرجتلا لیغـشتلا

 .2019 يراجلا ماعلا ةیاھن لبق يئاھنلا لیغشتلا تایلمع ءدبو يبیرجتلا لیغشتلا نم

 طخ دمو ،لقحلا يف ةیزكرم ةجلاعم ةطحم ءاـــشنإ نمـــضتی "ةراون" لقح ریوطت عورـــشم نأ ركذی

 ھتعـس لـصتو ،ةیلحاـسلا سباق ةنیدم ىلإ ةیزكرملا ةجلاعملا ةطحم نم مك 370 لوطو ةـصوب 24 رطقب بیبانأ

 يف كراـشیو ،رالود رایلم 1.2 وحنب عورـشملا تارامثتـسا ردقتو .مویلا/بعكم مدق نویلم 370 ىلإ ةیمیمـصتلا

 .امھنم لكل %50 ةـصحب ةیلورتبلا ةطـشنألل ةیـسنوتلا ةـسـسؤملاو ةیواـسمنلا OMV ةكرـش نم لك هریوطت

 نم مویلا/بعكم مدق نویلم 85 وحن خــض يف 2020 ماع ھتقاط لماكب ھلیغــشت لاح عورــشملا مھاــسی فوــسو

 .لاسملا لورتبلا زاغ نم مویلا/لیمرب 2800و ،تافثكتملا نم مویلا/لیمرب 2200 ىلع ةوالع ،يعیبطلا زاغلا

 ةیبعشلا ةیطارقمیدلا ةیرئازجلا ةیروھمجلا 2-4

 Larson & Tubro ةكرـش عم رالود رایلم 1 ھتمیق ًادقع ،ریاربف/طابـش يف كارطانوـس ةكرـش تعقو

 رتم راـیلم 4( مویلا/بـعكم مدـق نویلم 400 ةـقاـطب يعیبطلا زاـغلل ةدـیدـج تاـطحم ءاـــــشنإل كـلذو ،ةـیدـنھلا

 نم اھجاتنإ عفر ىلإ ةیمارلا ةكرشلا ططخل الامكتسا يتأی دقعلا اذھ نأ ىلإ كارطانوس تراشأو ،)ةنسلا/بعكم

 .ةلبقملا ةلیلقلا تاونسلا لالخ زاغلا

 ریوطت عورـشمل ءاـشنإلاو دیروتلاو ةـسدنھلا دقعب ،سرام/راذآ يف ةیناطیربلا Petrofac ةكرـش تزاف

 ،بعكم مدق نویلیرت 2.2 وحنب ردقت زاغلا نم تایطایتحا مـضی يذلا ،رالود رایلم 1 ةمیقب "ھلیـست نیع" لقح

 ماع لولحب جاتنإلا روط يف لقحلا لخدیل ،ًارھــــش 42 يلاوح عورــــشملاب لمعلا قرغتــــسی نأ ططخملا نمو

 رتم راـیلم 3.5( يعیبطلا زاـغلا نم مویلا/بـعكم مدـق نویلم 335 وحن جاـتنإ عورــــشملا فدـھتــــسیو .2020

 مویتروسنوك عورشملا ریوطت ىلع فرشیو ،تافثكتملا نم مویلا/لیمرب فلأ 20 ىلإ ةفاضإلاب ،)ةنسلا/بعكم
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 مـضی يذلا يـضماحلا زاغلل "هاـش" لقح ریوطت ىلع ةمئاقلا "ضماحلا زاغلل كوندأ" ةكرـش مزتعت امك

 1 نم عورــشملل ةیمیمــصتلا ةقاطلا عفر ،نوبركلا دیــسكأ يناث زاغ %10و نیجوردیھلا دیتیربك زاغ 25%

 ةـمئاـقلا ةـجلاـعملا ةـطحم يف تاـقاـنتخالا ةـلازإـب كـلذو ،مویلا/بـعكم مدـق راـیلم 1.5 ىلإ مویلا/بـعكم مدـق راـیلم

 وأ ،ةثلاث ةجلاعم ةدحو ةفاــــضإ ةحورطملا تارایخلا نمــــض نم ھنأ امك .زاغلا ةجلاعمل نیتدحو مــــضت يتلا

 ركذلاب ریدجلا نم .جاتنإلا تالدعم ةدایزل ھنقح ةداعإو هدایطــصا ربع نوبركلا دیــسكأ يناث زاغ نم صلختلا

 ةنـسلا/نط نویلم 2.3 ىلإ اھعیراـشم يف نوبركلا دیـسكأ يناث زاغ نم ةدافتـسالا تالدعم عفر مزتعت ةكرـشلا نأ

 .نھارلا تقولا يف ةنسلا/نط فلأ 800 ـب ةنراقم 2025 ماع لولحب

 ریوطت اھتطخ نع 2019 ماعلا علطم يف ةینطولا ةقراــشلا طفن ةــســسؤم تحــصفأ ،رخآ قایــس يفو

 ةرامإ دیوزتل كلذو ،مویلا/بعكم مدق نویلم 200 وحن ریرحتو لابقتـــساب حمـــسی ،يعیبطلا زاغلل يفوج نازخ

 ططخملا نمو .تارامإلا ةلود يف تارامإلا ةیقبو ،يسیئر لكشب ةجاحلا تقو يعیبطلا زاغلا تادادمإب ةقراشلا

 ةیاھن لبق لیغشتلا زیح نازخلا لخدی نأ ىلع ،ةلیلق رھشأ لالخ ةیلوألا ةیسدنھلا تامیمصتلا يف لمعلا أدبی نأ

 ةرتف لالخ مویلا/بـعكم مدـق نویلم 200 ىلإ اـھعفر مث ،مویلا/بـعكم مدـق نویلم 50 ةـیئدـبم ةـقاـطب 2020 ماـع

  .لیغشتلا ةیادب خیرات نم تاونس 2-3

 نیرحبلا ةكلمم 2-2

 ىلإ ،2019 ماعلا علطم يفBahrain Spirit" " لیـــسملا يعیبطلا زاغلل ةمئاعلا نیزختلا ةدحو تلـــصو

 عورـــشم تانوكم دحأ يھو ،تارامإلا ةلودب ةریجفلا ةرامإ نم ةمداق "دحلا" ةقطنم يف "ناملـــس نب ةفیلخ" ءانیم

 ةعــسلا غلبت .ةجاحلا تاقوأ يف زاغلا ىلع يلحملا بلطلا ةیبلتل نیرحبلا ةكلمم يف لیــسملا يعیبطلا زاغلا داریتــسا

 "لاسملا يعیبطلا زاغلل نیرحبلا" ةكرش اھیلع تلصح دقو ،بعكم رتم فلأ 173 يلاوح ةمئاعلا ةدحولل ةینیزختلا

 ةـكرــــشو ،Teekay LNG ةـكرــــشو ،نیرحبلا يف زاـغلاو طفنلل ةـینطولا ةـئیھلا نیب كرتــــشم عورــــشم يھو

Samsung  مــضیو  .2019 ماع علطم نم أدبیً اماع 20 ھتدم ریجأت دقع بجومب ،رامثتــسالل جیلخلا ةــســسؤمو 

 ،لیـسملا يعیبطلا  زاغلا لابقتـسال يرحب فیـصرو ،ةمئاع نیزخت ةدحو لیـسملا يعیبطلا زاغلا داریتـسا عورـشم

 ةیرحبلا ةــصنملا نم رخبتملا زاغلا لقنل بیبانأ طوطخو ،ةیزاغلا ھتلاح ىلإ لیــسملا زاغلا ریخبتل ةرواجم ةــصنمو

 عورــشملل ةیلوألا ةیباعیتــسالا ةقاطلا غلبتو .نیجورتینلا جاتنإل ةیرب ةأــشنم ىلإ ةفاــضإلاب ،يرب قفرمو ،ربلا ىلإ

 ًاررقم ناـك دـقو .مویلا/بـعكم مدـق نویلم 800 ىلإً البقتــــسم اـھعفر ةـیناـكمإ عم ،مویلا/بـعكم مدـق نویلم 400 وحن

 ةكلاملاو عورــشملا يف ةمھاــسملا Teekay ةكرــش نأ الإ ،2019 ماعلا نم لوألا عبرلا لالخ عورــشملا لیغــشت

 .ةیراج تلاز ال لیغشتلا تاصوحف نأ سطسغأ/بآ يف تحرص ةمئاعلا ةدحولل
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 تادحو ددع ةدایز نكمیو ،ةنـسلا/نط نویلم 11 ةیلامجإ ةقاطب ةلاـسإ يتدحو مـضتـس يتلا عورـشملا نم ىلوألا

 يتأتو .ةنـسلا/نط نویلم 45 ىلإ ةیجاتنإلا ھتقاط يلامجإ لـصیل تادحو نامث ىلإ ًالبقتـسم عورـشملاب ةلاـسإلا

 زاغلل يملاعلا قوـــسلا يف بعالك اھلوخد ىلإ فدھت يتلا "وكمارأ" ةكرـــش ةیجیتارتـــسا نمـــض ةیقافتالا هذھ

 .لیسملا يعیبطلا

 

 قارعلا ةیروھمج 2-6

 Honeywell ةـكرــــش عم مھاـفت ةركذـم ویلوی/زومت يف ةـیموكحلا "بونجلا زاـغ" ةـكرــــش تـعقو

 ةرـــصبلا ةظفاحمب "ىواطرأ" ةقطنم يف ةیطفنلا لوقحلا نم ددع يف بحاـــصملا زاغلا رامثتـــسال ،ةیكیرمألا

 ،"نونجم" ،"1– ةنرقلا برغ" لوقح نم بحاــصملا زاغلا رامثتــساب عورــشملا موقیــس ثیح .قارعلا بونج

 نویلم 600 ىلإ ًالوـصو ،مویلا/بعكم مدق نویلم 300 ىلإ لـصت ةیلوأ ةقاطب ،"ابـصلا" ،"ةبوطلا" ،"سیحللا"

 زاغلا ةجلاعمل ةطحم ءاـشنإب Honeywell ةكرـش موقتـس ،مھافتلا ةركذم بجومبو .ًالبقتـسم مویلا/بعكم مدق

 ماـع لولحب لـیغــــشتلا زیح يف نوكت نأ ىلع ىلوألا ةـلحرملا يف مویلا/بـعكم مدـق نویلم 300 ةـیلوأ ةـقاـطب

 .2019 يراجلا ماعلا ةیاھن نیبناجلا نیب يئاھنلا قافتالا عیقوت متی نأ عقوتملا نمو ،2022

 35% ةــصح( Crescent Petroleum ةكرــشو ،"زاغ اناد" ةكرــش هدوقت يذلا Pearl فالتئا عقو

 هذھ بجومبو ً.اماع 20 ةدـمل زاـغلا عیبل ةـیقاـفتا ،ریاربف/طاـبــــش يف قارعلا ناـتــــسدرك ةموكح عم )اـمھنم لـكل

 ةعقوتملا ةدایزلا نم ءزج صـصخیـس ثیح تافثكتملاو زاغلا نم ھجاتنإ ةدایز نم فالتئالا نكمتیـس ،ةیقافتالا

 ءانب نمـــضت "روم روخ" لقح يف ةدیدج ةعـــسوت ذیفنتب فالتئالا موقیـــسو .ریدـــصتلل يقابلاو يلحملا بلطلل

 نویلم 700 ةـیلاـمجإ تاراـمثتــــساـب ،مویلا/بـعكم مدـق نویلم 250 اـھنم ةدـحاولا ةـقاـط زاـغلا ةـجلاـعمل نیتدـحو

 مویلا/بعكم مدق نویلم 400 نم يلاحلا زاغلا جاتنإ لدعم عفتریــس ،ةدیدجلا ةعــسوتلا هذھ لامكتــسابو .رالود

 .2022 ماـع لولحب مویلا/بـعكم مدـق نویلم 900 ىلإ مث ،2021 ماـع لولحب مویلا/ بـعكم مدـق نویلم 650 ىلإ

 .مویلا/لیمرب فلأ 35 ىلإ مویلا/لیمرب فلأ 15 نم تافثكتملا جاتنإ عفر يف ةعسوتلا هذھ مھاستس امك

 بحاصملا زاغلا لالغتسا يفً امدقت 2018 ماع ةیاھن عم "ةرصبلا زاغ" ةكرش تققح ،رخآ قایس يفو

 لوــصولاب كلذو ،ةلعــشلا ىلع قرحلاب قباــسلا يف ردھی ناك يذلاو ،ةرــصبلا ةظفاحم يف ةیطفنلا لوقحلا يف

 عجرتـسملا زاغلا تایمكب لوـصولا "ةرـصبلا زاغ" ةكرـش فدھتـستو ،مویلا/بعكم مدق نویلم 950 ىلإ جاتنإلاب

 .دعب امیف مویلا/بعكم مدق رایلم 2 ىلإ مث ،2021 ماع لولحب مویلا/بعكم مدق رایلم 1.4 ىلإ
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 ةیلاطیإلا  Enelةكرشو %43.375 ةصحب كارطانوس ةكرشو ،%38.25 ةصحب Petroceltic ةكرش مضی

 .%18.375 ةصحب

 ھتقاط ردقت يذلاو ،"تاوت" لقح نم زاغلا جاتنإ ةیادب ،ربمتبـس/لولیأ يف "كارطانوـس " ةكرـش تنلعأ

 هریوطت ىلع فرــشیو ،)ةنــسلا/بعكم رتم رایلم 4.5( مویلا/بعكم مدق نویلم 450 وحنب ىوــصقلا ةیجاتنإلا

 .يلاوتلا ىلع %35/65ةـــصحب Neptune Energy ةكرـــشو ،كارطانوـــس ةكرـــش مـــضی مویتروـــسنوك

 دنع عورـشملا نم جاتنإلا ةیرارمتـسا نامـضل زاغلل لوقح ةدع ریوطت ىلع موقت ةیناث ةلحرم مـضی عورـشملاو

 ریخألاو ثلاثلا نوكملا دعی "تاوت" لقح ریوطت عورشم نأ ركذی  .ةنس 20 ةرتفل ةنسلا/بعكم رتم رایلم 4.5

 ذنم ذیفنتلل تدمتعا يتلا رئازجلا برغ بونج يف زاغلا لوقح ریوطتل مخــضلا عورــشملا نم ىلوألا ةلحرملل

 لـقح يھ ةـیــــسیئر لوقح ةـثالث ریوطت لالخ نم ةـنــــسلا/بـعكم رتم راـیلم 9 جاـتنإل فدـھت يھو ،2009 ماـع

 ،ةنـــسلا/بعكم رتم رایلم 2.8 يلاوحب ةیجاتنإلا ھتقاط ردقتو 2017 ماع رخاوأ ھلیغـــشت متو "لامـــش ناقیر"

 ،ةنــــسلا/بعكم رتم رایلم 1.8 وحنب ةیجاتنإلا ھتقاط ردقتو 2018 ماع لئاوأ ھلیغــــشت متو ،"نومیمیت" لقحو

 ."تاوت" لقحو

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا 2-5

 لمعم يف ةیئاشنإلا لامعألا ةفاك مامتإ بارتقا نع ،سرام/راذآ يف "ةیدوعسلا وكمارأ " ةكرش تنلعأ

 يلاوحب "يلـــضافلا" لمعم ةقاط ردقت .2019 يراجلا ماعلا ةیاھنب لیغـــشتلا زیح ھلوخدو ،"يلـــضافلا " زاغ

 يف بحاــصملا ریغ زاغلا جاتنإ ةجلاعمل مویلا/بعكم مدق رایلم 2 اھنم صــصخی ،مویلا/بعكم مدق رایلم 2.5

 ةیناــــسرخلا لقح نم بحاــــصملا ریغ زاغلا ةجلاعمل مویلا/بعكم مدق نویلم 500 وحنو ،يرحبلا ةبــــصحلا

 470 ىلإ ةفاـضإلاب ،ةكبـشلا يف ھخـضل قوـسملا زاغلا نم مویلا/بعكم مدق رایلم 1.5 وحن جاتنإل كلذو ،يربلا

 نم لـمعملا تاـجاـیتحا ةـیبلتل ءاـبرھكلل جودزملا دـیلوتلل ةـطحم ةـیذـغتل يزاـغ دوقوك مویلا/بـعكم مدـق نویلم

 .تـیربكلا نم مویلا/نط 400 ىلإ ةـفاــــضإلاـب ،ةـكبــــشلا ىلإ تاواـجیم 1100 ریدــــصتو ةـیئاـبرھكلا ةـقاـطلا

 ،ةكلمملاب ةیـسیئرلا زاغلا ةكبـش يفً ایـسیئر ًارـصنع حبـصیـس يلـضافلا لمعم نأ "وكمارأ" ةكرـش تحـضوأو

 .مویلا/بعكم مدق رایلم 18 ىلإ ةكلمملاب ةجلاعملا ةقاط عفر يف مھاسیسو

 ، Sempraةكرـــش عم مالقأ سوؤر ةیقافتا ىلع ،ویام/رایأ يف "ةیدوعـــسلا وكمارأ " ةكرـــش تعقو

 ةیالوب لیـسملا يعیبطلا زاغلا ریدـصتو جاتنإل Port Arthur عورـشم نم ةنـسلا/نط نویلم 5 ءارـشب يـضقت

 ةلحرملا يف %25 ةبــسنب "وكمارأ" ةكرــش رمثتــستــس ،قافتالا بجومبو ً.اماع 20 ةدمل ةیكیرمألا ساــسكت
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 تادحو ددع ةدایز نكمیو ،ةنـسلا/نط نویلم 11 ةیلامجإ ةقاطب ةلاـسإ يتدحو مـضتـس يتلا عورـشملا نم ىلوألا

 يتأتو .ةنـسلا/نط نویلم 45 ىلإ ةیجاتنإلا ھتقاط يلامجإ لـصیل تادحو نامث ىلإ ًالبقتـسم عورـشملاب ةلاـسإلا

 زاغلل يملاعلا قوـــسلا يف بعالك اھلوخد ىلإ فدھت يتلا "وكمارأ" ةكرـــش ةیجیتارتـــسا نمـــض ةیقافتالا هذھ

 .لیسملا يعیبطلا

 

 قارعلا ةیروھمج 2-6

 Honeywell ةـكرــــش عم مھاـفت ةركذـم ویلوی/زومت يف ةـیموكحلا "بونجلا زاـغ" ةـكرــــش تـعقو

 ةرـــصبلا ةظفاحمب "ىواطرأ" ةقطنم يف ةیطفنلا لوقحلا نم ددع يف بحاـــصملا زاغلا رامثتـــسال ،ةیكیرمألا

 ،"نونجم" ،"1– ةنرقلا برغ" لوقح نم بحاــصملا زاغلا رامثتــساب عورــشملا موقیــس ثیح .قارعلا بونج

 نویلم 600 ىلإ ًالوـصو ،مویلا/بعكم مدق نویلم 300 ىلإ لـصت ةیلوأ ةقاطب ،"ابـصلا" ،"ةبوطلا" ،"سیحللا"

 زاغلا ةجلاعمل ةطحم ءاـشنإب Honeywell ةكرـش موقتـس ،مھافتلا ةركذم بجومبو .ًالبقتـسم مویلا/بعكم مدق

 ماـع لولحب لـیغــــشتلا زیح يف نوكت نأ ىلع ىلوألا ةـلحرملا يف مویلا/بـعكم مدـق نویلم 300 ةـیلوأ ةـقاـطب

 .2019 يراجلا ماعلا ةیاھن نیبناجلا نیب يئاھنلا قافتالا عیقوت متی نأ عقوتملا نمو ،2022

 35% ةــصح( Crescent Petroleum ةكرــشو ،"زاغ اناد" ةكرــش هدوقت يذلا Pearl فالتئا عقو

 هذھ بجومبو ً.اماع 20 ةدـمل زاـغلا عیبل ةـیقاـفتا ،ریاربف/طاـبــــش يف قارعلا ناـتــــسدرك ةموكح عم )اـمھنم لـكل

 ةعقوتملا ةدایزلا نم ءزج صـصخیـس ثیح تافثكتملاو زاغلا نم ھجاتنإ ةدایز نم فالتئالا نكمتیـس ،ةیقافتالا

 ءانب نمـــضت "روم روخ" لقح يف ةدیدج ةعـــسوت ذیفنتب فالتئالا موقیـــسو .ریدـــصتلل يقابلاو يلحملا بلطلل

 نویلم 700 ةـیلاـمجإ تاراـمثتــــساـب ،مویلا/بـعكم مدـق نویلم 250 اـھنم ةدـحاولا ةـقاـط زاـغلا ةـجلاـعمل نیتدـحو

 مویلا/بعكم مدق نویلم 400 نم يلاحلا زاغلا جاتنإ لدعم عفتریــس ،ةدیدجلا ةعــسوتلا هذھ لامكتــسابو .رالود

 .2022 ماـع لولحب مویلا/بـعكم مدـق نویلم 900 ىلإ مث ،2021 ماـع لولحب مویلا/ بـعكم مدـق نویلم 650 ىلإ

 .مویلا/لیمرب فلأ 35 ىلإ مویلا/لیمرب فلأ 15 نم تافثكتملا جاتنإ عفر يف ةعسوتلا هذھ مھاستس امك

 بحاصملا زاغلا لالغتسا يفً امدقت 2018 ماع ةیاھن عم "ةرصبلا زاغ" ةكرش تققح ،رخآ قایس يفو

 لوــصولاب كلذو ،ةلعــشلا ىلع قرحلاب قباــسلا يف ردھی ناك يذلاو ،ةرــصبلا ةظفاحم يف ةیطفنلا لوقحلا يف

 عجرتـسملا زاغلا تایمكب لوـصولا "ةرـصبلا زاغ" ةكرـش فدھتـستو ،مویلا/بعكم مدق نویلم 950 ىلإ جاتنإلاب

 .دعب امیف مویلا/بعكم مدق رایلم 2 ىلإ مث ،2021 ماع لولحب مویلا/بعكم مدق رایلم 1.4 ىلإ
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 ةیلاطیإلا  Enelةكرشو %43.375 ةصحب كارطانوس ةكرشو ،%38.25 ةصحب Petroceltic ةكرش مضی

 .%18.375 ةصحب

 ھتقاط ردقت يذلاو ،"تاوت" لقح نم زاغلا جاتنإ ةیادب ،ربمتبـس/لولیأ يف "كارطانوـس " ةكرـش تنلعأ

 هریوطت ىلع فرــشیو ،)ةنــسلا/بعكم رتم رایلم 4.5( مویلا/بعكم مدق نویلم 450 وحنب ىوــصقلا ةیجاتنإلا

 .يلاوتلا ىلع %35/65ةـــصحب Neptune Energy ةكرـــشو ،كارطانوـــس ةكرـــش مـــضی مویتروـــسنوك

 دنع عورـشملا نم جاتنإلا ةیرارمتـسا نامـضل زاغلل لوقح ةدع ریوطت ىلع موقت ةیناث ةلحرم مـضی عورـشملاو

 ریخألاو ثلاثلا نوكملا دعی "تاوت" لقح ریوطت عورشم نأ ركذی  .ةنس 20 ةرتفل ةنسلا/بعكم رتم رایلم 4.5

 ذنم ذیفنتلل تدمتعا يتلا رئازجلا برغ بونج يف زاغلا لوقح ریوطتل مخــضلا عورــشملا نم ىلوألا ةلحرملل

 لـقح يھ ةـیــــسیئر لوقح ةـثالث ریوطت لالخ نم ةـنــــسلا/بـعكم رتم راـیلم 9 جاـتنإل فدـھت يھو ،2009 ماـع

 ،ةنـــسلا/بعكم رتم رایلم 2.8 يلاوحب ةیجاتنإلا ھتقاط ردقتو 2017 ماع رخاوأ ھلیغـــشت متو "لامـــش ناقیر"

 ،ةنــــسلا/بعكم رتم رایلم 1.8 وحنب ةیجاتنإلا ھتقاط ردقتو 2018 ماع لئاوأ ھلیغــــشت متو ،"نومیمیت" لقحو

 ."تاوت" لقحو

 ةیدوعسلا ةیبرعلا ةكلمملا 2-5

 لمعم يف ةیئاشنإلا لامعألا ةفاك مامتإ بارتقا نع ،سرام/راذآ يف "ةیدوعسلا وكمارأ " ةكرش تنلعأ

 يلاوحب "يلـــضافلا" لمعم ةقاط ردقت .2019 يراجلا ماعلا ةیاھنب لیغـــشتلا زیح ھلوخدو ،"يلـــضافلا " زاغ

 يف بحاــصملا ریغ زاغلا جاتنإ ةجلاعمل مویلا/بعكم مدق رایلم 2 اھنم صــصخی ،مویلا/بعكم مدق رایلم 2.5

 ةیناــــسرخلا لقح نم بحاــــصملا ریغ زاغلا ةجلاعمل مویلا/بعكم مدق نویلم 500 وحنو ،يرحبلا ةبــــصحلا

 470 ىلإ ةفاـضإلاب ،ةكبـشلا يف ھخـضل قوـسملا زاغلا نم مویلا/بعكم مدق رایلم 1.5 وحن جاتنإل كلذو ،يربلا

 نم لـمعملا تاـجاـیتحا ةـیبلتل ءاـبرھكلل جودزملا دـیلوتلل ةـطحم ةـیذـغتل يزاـغ دوقوك مویلا/بـعكم مدـق نویلم

 .تـیربكلا نم مویلا/نط 400 ىلإ ةـفاــــضإلاـب ،ةـكبــــشلا ىلإ تاواـجیم 1100 ریدــــصتو ةـیئاـبرھكلا ةـقاـطلا

 ،ةكلمملاب ةیـسیئرلا زاغلا ةكبـش يفً ایـسیئر ًارـصنع حبـصیـس يلـضافلا لمعم نأ "وكمارأ" ةكرـش تحـضوأو

 .مویلا/بعكم مدق رایلم 18 ىلإ ةكلمملاب ةجلاعملا ةقاط عفر يف مھاسیسو

 ، Sempraةكرـــش عم مالقأ سوؤر ةیقافتا ىلع ،ویام/رایأ يف "ةیدوعـــسلا وكمارأ " ةكرـــش تعقو

 ةیالوب لیـسملا يعیبطلا زاغلا ریدـصتو جاتنإل Port Arthur عورـشم نم ةنـسلا/نط نویلم 5 ءارـشب يـضقت

 ةلحرملا يف %25 ةبــسنب "وكمارأ" ةكرــش رمثتــستــس ،قافتالا بجومبو ً.اماع 20 ةدمل ةیكیرمألا ساــسكت
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 موقت دـمألا ةـلیوط ةـیقاـفتا ىلع ربمتبــــس/لولیأ يف ةـیكیجلبلا Fluxys ةـكرــــشو لورتبلل رطق تـعقو

 يعیبطلا زاغلا لابقتــسال Zeebrugge أفرم يف ةیمیمــصتلا ةعــسلا لماك زجحب لورتبلل رطق ةكرــش اھبجومب

 زاغلا نم ةنــسلا/بعكم رتم رایلم 9 يلاوح أفرملل ةیمیمــصتلا ةردقلا غلبت .2044 ماع ىتح اكیجلب يف لیــسملا

 رتم فلأ 380 غلبت ةـیلاـمجإ ةـینیزخت ةـعــــسب لـیــــسملا يعیبطلا زاـغلل تاـنازخ ةـعبرأ ىلع يوتحتو ،يعیبطلا

 فرط لورتبلل رطق ةكرــش نأ ركذی .بعكم رتم فلأ 180 ةعــسب سماخ نازخ دییــشت ایلاح يرجیو ،بعكم

 يعیبطلا زاغلا دیروتل أفرملل ةیمیمـصتلا ةعـسلا نم %50 وحن اھبجومب مدختـست Fluxys  عم ةیقافتا يف لعفلاب

  .اكیجلب ىلإ رطق ةلود نم لیسملا

  تیوكلا ةلود 2-8

 ةدحولا لیغــشت ططخملا نم ھنأب ،سرام/راذآ رھــش يف "ةیتیوكلا ةینطولا لورتبلا" ةكرــش تحرــص

 اھیدل ةكرـشلا نأ ركذی .مویلا/بعكم مدق نویلم 805 ةقاطب ،2019 يراجلا ماعلا ةیاھنب زاغلا ةئزجتل ةـسماخلا

 عفترتـــس ةـــسماخلا ةدحولا لیغـــشتبو ،مویلا/بعكم مدق رایلم 2.46 ةیلامجإ ةقاطب زاغلا ةئزجتل تادحو عبرأ

 .مویلا/بعكم مدق رایلم 3.26 ىلإ زاغلا ةئزجتل ةیلامجإلا ةقاطلا

 زاغلا جاتنإ عفرل ططخت اھنأب ،سطـسغأ/بآ يف ةیتیوكلا لورتبلا ةـسـسؤم تحرـص ،رخآ قایـس يفو

 لدـعملا نع %100 زھاـنت ةداـیزب 2023 ماـع لولحب مویلا/بـعكم مدـق راـیلم 1.1 ىلإ ةـیــــساروجلا لوقحلا نم

 بـیكرت لـمــــشتــــس ةـیلاـتلا ریوطتلا ةـلحرم نأ ىلإ ةریــــشم ،مویلا/بـعكم مدق نویلم 500 وحنب ردـقملا يلاـحلا

 50 ىلإ ةفاــضإلاب ،مویلا/بعكم مدق نویلم 160 يلاوح اھنم ةدحاولا ةقاط ،نیتیفاــضإ جاتنإ يتدحو لیغــشتو

 ماع ةیاھن اھلیغـشت مت ةیـسارویجلا لوقحلا ریوطت نم ةقباـسلا ةلحرملا نأ ركذی .تافثكتملا نم مویلا/لیمرب فلأ

 ،مویلا/بعكم مدق نویلم 300 نع دیزت ةیلامجإ ةقاطب ركبملا جاتنإلل تادحو ثالث لیغــشت تنمــضتو ،2018

  .ةیتیوكلا Spetco ةكرشو Schlumberger ةكرش نم فارشإبو

 ایبیل ةلود  2-9

 مھافت ةركذم ىلع ،سرام/راذآ يف ةیلاطیإلا Eni ةكرــــشو طفنلل ةینطولا ةــــســــسؤملا نم لك تعقو

-ن-م" زایتمالا ةقطنمب )ــھ ،أ( نیبیكرتلل زاغلل جاتنإ ىلع فارشإلل ،نیفرطلا نم ةكرتشم رییست ةنجل لیكشتل

 760 ىلإ لـــصت ةیلامجإ ةیجاتنإ ةردقب  ،"سلبارط" لحاوـــس ةلابق يرحبلا ةتاربـــص ضوح يف ةعقاولا "41

 160 وحن خـض ىلإ عورـشملا فدھیو .ریدـصتلاو يلحملا كالھتـسالا تابلطتمب ءافیإلل ،مویلا/بعكم مدق نویلم
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  رطق ةلود 2-7

 ھــجاتنإ ةداــیزل "لامــشلا" لــقح يــف قالــمعلا يعــسوتلا عورــشملا ذــیفنتل تادادعتــسالا راــطإ يــف

 77 نــم رــطق ةــلود يــف لیــسملا يــعیبطلا زاــغلل ةــیجاتنإلا ةــقاطلا عــفرل %40 لدــعمب يــعیبطلا زاــغلا نــم

 يــف "لورــتبلل رــطق " ةكرــش تــنلعأ ،2024 ماــع لوــلحب ةنــسلا/نط نوــیلم 110 ىــلإ ةنــسلا/نط نوــیلم

 ةــقالمع طوــطخ ةــعبرأل ءاــشنإلاو دــیروتلاو ةــسدنھلا لاــمعأب ةــصاخلا تاــصقانملا قالــطإ لیربأ/ناــسین

 Chioyda ةكرــش لوألا فلاــحتلا مــضی ثــیح ةــیملاع تاــفلاحت ثالــث ةوــعدو ،لیــسملا يــعیبطلا زاــغلل

 ةكرـــشو ،ةـــینابایلا JGC ةكرـــش يناـــثلا فلاـــحتلا مـــضی اـــمنیب ،ةیـــسنرفلا Technip ةكرـــشو ،ةـــینابایلا

Hyundai ةكرـــش مـــضیف ثـــلاثلا فلاـــحتلا اـــمأ ،ةـــسدنھلل Saipem، ةكرـــشو McDermott ةكرـــشو 

CTCI 2020 ریانی/يناثلا نوناك يف دقعلا ءاسرإ عقوتملا نمو ،ةیناویاتلا. 

 ددــع يــف ةعــس زــجحل تاءاــطع میدــقتل تاوــعد رھــشلا ســفن يــف "لورــتبلل رــطق " تــقلطأ اــمك

 نــم ةــعومجم كلذــك ةــصقانملا نمــضتتو ،لیــسملا يــعیبطلا زاــغلا تالقاــن ءاــنبل نفــسلا ءاــنب ضاوــحأ نــم

 لالــخ نــم ةكرــشلا فدھتــستو ،تالقاــنلا نــم يلاــحلا لوطــسألا ثیدــحتو لادبتــسا تاــجایتحال تاراــیخلا

 ةــیناكمإ عــم ،ھــل طــطخملا جاــتنإلا ةعــسوت عورــشم معدــل ةــیادبلا يــف ةــلقان 60 ریفوــت ةــصقانملا هذــھ

 يــف "لورــتبلل رــطق" تــنلعأ ،لــصتم قایــس يــفو .لــبقملا دــقعلا لالــخ ةدــیدج ةــلقان 100 ددــعلا زواــجت

 "لامــشلا" لــقح يــف ةدــیدج ةــیرحب تاــصنم يناــمث لیغــشتو مادختــسا دوــقع حنــم نــع ویاــم/رایأ رھــش

 Northern Offshore ةكرــشو ،)تاــصنم تــس( Gulf Oil International ةكرــش ىــلإ قالــمعلا

 ىــلع تاــصنملا هذــھ لمعتــس ،دوــقعلا هذــھ بــجومبو .ةــیرحب راــبآ رــفح ءدــبل كــلذو ،)نیتیرــحب نیتــصنم(

 نــم قرغتــست  ةرــتف لالــخو 2020 ماــع عــلطم نــم ةــیادب عــقاوم ةــینامث نــم ةدــیدج ًارــئب 80 يلاوــح رــفح

 .تاونس عبرأ ىلإ نیتنس

  ةــكرـــــش تذــخــتا ،زاــغــلا قوـــــس يــف ةــیــجراــخــلا تاراــمــثــتـــــسالا دــیــعـــــص ىــلــعو

 عورـــشم ریوطتل يئاھنلا رامثتـــسالا رارق ،ریربف/طابـــش يف "ExxonMobil " ةكرـــش عم "لورتبلل رطق

GoldenPass LNG رایلم 10 اھردق تارامثتـــساب ،ةیكیرمألا ساـــسكت ةیالو يف لیـــسملا يعیبطلا زاغلل 

 لیغــشتلا زیح ھلوخد عقوتملا نمو ،ةنــسلا/نط نویلم 16 يلاوحب عورــشملل ةیمیمــصتلا ةقاطلا ردقت .رالود

 ةكرـــش حلاـــصل ةیقبتملا ةبـــسنلاو ،%70 ةبـــسنب "لورتبلل رطق" ةكرـــش ھیف مھاـــستو .2024 ماع لولحب

ExxonMobil. 
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 موقت دـمألا ةـلیوط ةـیقاـفتا ىلع ربمتبــــس/لولیأ يف ةـیكیجلبلا Fluxys ةـكرــــشو لورتبلل رطق تـعقو

 يعیبطلا زاغلا لابقتــسال Zeebrugge أفرم يف ةیمیمــصتلا ةعــسلا لماك زجحب لورتبلل رطق ةكرــش اھبجومب

 زاغلا نم ةنــسلا/بعكم رتم رایلم 9 يلاوح أفرملل ةیمیمــصتلا ةردقلا غلبت .2044 ماع ىتح اكیجلب يف لیــسملا

 رتم فلأ 380 غلبت ةـیلاـمجإ ةـینیزخت ةـعــــسب لـیــــسملا يعیبطلا زاـغلل تاـنازخ ةـعبرأ ىلع يوتحتو ،يعیبطلا

 فرط لورتبلل رطق ةكرــش نأ ركذی .بعكم رتم فلأ 180 ةعــسب سماخ نازخ دییــشت ایلاح يرجیو ،بعكم

 يعیبطلا زاغلا دیروتل أفرملل ةیمیمـصتلا ةعـسلا نم %50 وحن اھبجومب مدختـست Fluxys  عم ةیقافتا يف لعفلاب

  .اكیجلب ىلإ رطق ةلود نم لیسملا

  تیوكلا ةلود 2-8

 ةدحولا لیغــشت ططخملا نم ھنأب ،سرام/راذآ رھــش يف "ةیتیوكلا ةینطولا لورتبلا" ةكرــش تحرــص

 اھیدل ةكرـشلا نأ ركذی .مویلا/بعكم مدق نویلم 805 ةقاطب ،2019 يراجلا ماعلا ةیاھنب زاغلا ةئزجتل ةـسماخلا

 عفترتـــس ةـــسماخلا ةدحولا لیغـــشتبو ،مویلا/بعكم مدق رایلم 2.46 ةیلامجإ ةقاطب زاغلا ةئزجتل تادحو عبرأ

 .مویلا/بعكم مدق رایلم 3.26 ىلإ زاغلا ةئزجتل ةیلامجإلا ةقاطلا

 زاغلا جاتنإ عفرل ططخت اھنأب ،سطـسغأ/بآ يف ةیتیوكلا لورتبلا ةـسـسؤم تحرـص ،رخآ قایـس يفو

 لدـعملا نع %100 زھاـنت ةداـیزب 2023 ماـع لولحب مویلا/بـعكم مدـق راـیلم 1.1 ىلإ ةـیــــساروجلا لوقحلا نم

 بـیكرت لـمــــشتــــس ةـیلاـتلا ریوطتلا ةـلحرم نأ ىلإ ةریــــشم ،مویلا/بـعكم مدق نویلم 500 وحنب ردـقملا يلاـحلا

 50 ىلإ ةفاــضإلاب ،مویلا/بعكم مدق نویلم 160 يلاوح اھنم ةدحاولا ةقاط ،نیتیفاــضإ جاتنإ يتدحو لیغــشتو

 ماع ةیاھن اھلیغـشت مت ةیـسارویجلا لوقحلا ریوطت نم ةقباـسلا ةلحرملا نأ ركذی .تافثكتملا نم مویلا/لیمرب فلأ

 ،مویلا/بعكم مدق نویلم 300 نع دیزت ةیلامجإ ةقاطب ركبملا جاتنإلل تادحو ثالث لیغــشت تنمــضتو ،2018

  .ةیتیوكلا Spetco ةكرشو Schlumberger ةكرش نم فارشإبو

 ایبیل ةلود  2-9

 مھافت ةركذم ىلع ،سرام/راذآ يف ةیلاطیإلا Eni ةكرــــشو طفنلل ةینطولا ةــــســــسؤملا نم لك تعقو

-ن-م" زایتمالا ةقطنمب )ــھ ،أ( نیبیكرتلل زاغلل جاتنإ ىلع فارشإلل ،نیفرطلا نم ةكرتشم رییست ةنجل لیكشتل

 760 ىلإ لـــصت ةیلامجإ ةیجاتنإ ةردقب  ،"سلبارط" لحاوـــس ةلابق يرحبلا ةتاربـــص ضوح يف ةعقاولا "41

 160 وحن خـض ىلإ عورـشملا فدھیو .ریدـصتلاو يلحملا كالھتـسالا تابلطتمب ءافیإلل ،مویلا/بعكم مدق نویلم

30 
 

  رطق ةلود 2-7

 ھــجاتنإ ةداــیزل "لامــشلا" لــقح يــف قالــمعلا يعــسوتلا عورــشملا ذــیفنتل تادادعتــسالا راــطإ يــف

 77 نــم رــطق ةــلود يــف لیــسملا يــعیبطلا زاــغلل ةــیجاتنإلا ةــقاطلا عــفرل %40 لدــعمب يــعیبطلا زاــغلا نــم

 يــف "لورــتبلل رــطق " ةكرــش تــنلعأ ،2024 ماــع لوــلحب ةنــسلا/نط نوــیلم 110 ىــلإ ةنــسلا/نط نوــیلم

 ةــقالمع طوــطخ ةــعبرأل ءاــشنإلاو دــیروتلاو ةــسدنھلا لاــمعأب ةــصاخلا تاــصقانملا قالــطإ لیربأ/ناــسین

 Chioyda ةكرــش لوألا فلاــحتلا مــضی ثــیح ةــیملاع تاــفلاحت ثالــث ةوــعدو ،لیــسملا يــعیبطلا زاــغلل

 ةكرـــشو ،ةـــینابایلا JGC ةكرـــش يناـــثلا فلاـــحتلا مـــضی اـــمنیب ،ةیـــسنرفلا Technip ةكرـــشو ،ةـــینابایلا

Hyundai ةكرـــش مـــضیف ثـــلاثلا فلاـــحتلا اـــمأ ،ةـــسدنھلل Saipem، ةكرـــشو McDermott ةكرـــشو 

CTCI 2020 ریانی/يناثلا نوناك يف دقعلا ءاسرإ عقوتملا نمو ،ةیناویاتلا. 

 ددــع يــف ةعــس زــجحل تاءاــطع میدــقتل تاوــعد رھــشلا ســفن يــف "لورــتبلل رــطق " تــقلطأ اــمك

 نــم ةــعومجم كلذــك ةــصقانملا نمــضتتو ،لیــسملا يــعیبطلا زاــغلا تالقاــن ءاــنبل نفــسلا ءاــنب ضاوــحأ نــم

 لالــخ نــم ةكرــشلا فدھتــستو ،تالقاــنلا نــم يلاــحلا لوطــسألا ثیدــحتو لادبتــسا تاــجایتحال تاراــیخلا

 ةــیناكمإ عــم ،ھــل طــطخملا جاــتنإلا ةعــسوت عورــشم معدــل ةــیادبلا يــف ةــلقان 60 ریفوــت ةــصقانملا هذــھ

 يــف "لورــتبلل رــطق" تــنلعأ ،لــصتم قایــس يــفو .لــبقملا دــقعلا لالــخ ةدــیدج ةــلقان 100 ددــعلا زواــجت

 "لامــشلا" لــقح يــف ةدــیدج ةــیرحب تاــصنم يناــمث لیغــشتو مادختــسا دوــقع حنــم نــع ویاــم/رایأ رھــش

 Northern Offshore ةكرــشو ،)تاــصنم تــس( Gulf Oil International ةكرــش ىــلإ قالــمعلا

 ىــلع تاــصنملا هذــھ لمعتــس ،دوــقعلا هذــھ بــجومبو .ةــیرحب راــبآ رــفح ءدــبل كــلذو ،)نیتیرــحب نیتــصنم(

 نــم قرغتــست  ةرــتف لالــخو 2020 ماــع عــلطم نــم ةــیادب عــقاوم ةــینامث نــم ةدــیدج ًارــئب 80 يلاوــح رــفح

 .تاونس عبرأ ىلإ نیتنس

  ةــكرـــــش تذــخــتا ،زاــغــلا قوـــــس يــف ةــیــجراــخــلا تاراــمــثــتـــــسالا دــیــعـــــص ىــلــعو

 عورـــشم ریوطتل يئاھنلا رامثتـــسالا رارق ،ریربف/طابـــش يف "ExxonMobil " ةكرـــش عم "لورتبلل رطق

GoldenPass LNG رایلم 10 اھردق تارامثتـــساب ،ةیكیرمألا ساـــسكت ةیالو يف لیـــسملا يعیبطلا زاغلل 

 لیغــشتلا زیح ھلوخد عقوتملا نمو ،ةنــسلا/نط نویلم 16 يلاوحب عورــشملل ةیمیمــصتلا ةقاطلا ردقت .رالود

 ةكرـــش حلاـــصل ةیقبتملا ةبـــسنلاو ،%70 ةبـــسنب "لورتبلل رطق" ةكرـــش ھیف مھاـــستو .2024 ماع لولحب

ExxonMobil. 
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 ىلإ 2019 وینوی ةیاھن ىتحو طاــشنلا ةیادب ذنم تادحولا ددع يلامجإ عفتریل ،ةدیدج ةینكــس ةدحو فلأ 1230

 .ةینكس ةدحو نویلم 10 يلاوح

 ،ریاربف/طابــــش يف ةیناطیربلا BP ةكرــــش تنلعأ دقف ،زاغلا لوقح ریوطت عیراــــشمب قلعتی امیف امأ

 يلقح مــضت يتلاو مویلا/بعكم مدق نویلم 400 لدعمب "لینلا اتلد برغ" عورــشم نم ةیناثلا ةلحرملا لیغــشت

 ركذی .2019 يراجلا ماعلا فـــصتنم لبق مویلا/بعكم مدق نویلم 700 ىلإ عفتری نأ ىلع ،"مویف " و "ةزیج"

 ،2017 لیربأ/ناــسین يف جاتنإلا ةطیرخ ىلع تلخد دق )سروتو ،اربیل يلقح( عورــشملل ىلوألا ةلحرملا نأ

 نمو ،"نیفار" لـقح ىوــــس عورــــشملا اذھ يف ىقبتی الو ،مویلا/بـعكم مدق نویلم 700 يلاوح اـھجاـتنإ غلبیو

 .مویلا/بعكم مدق نویلم 200 لدعمب 2019 يراجلا ماعلا ةیاھنب ھلوخد ططخملا

 ىلع "برغ بونج-میطلب " لقح عضو يف ةیناطیربلا BP ةكرش عم ةیلاطیإلا Eni ةكرش تأدب امك 

 ةیفاــضإ رابآ رفح ططخملا نمو ،مویلا/بعكم مدق نویلم 100 لدعمب سطــسغأ/بآ رھــش يف جاتنإلا ةطیرخ

 قاـیــــس يفو .2020 ماع نم لوألا عبرلا لولحب مویلا/بـعكم مدق نویلم 500 ىلإ جاـتنإلاب لوــــصولل لـقحلاب

 ماع ةیاھن جاتنإلا ىلع لخد يذلا قالمعلا "رھظ" لقح نم زاغلا جاتنإ عفرب عارـسإلا يف Eni تحجن ،لـصتم

 يف مویلا/بـعكم مدـق راـیلم 2.7 نم رثكأ ىلإ لــــصو ثـیح ،مویلا/زاـغ بـعكم مدـق نویلم 350 لدـعمب 2017

 ةیاھنب مویلا/بعكم مدق رایلم 3.2 ىلإ "رھظ" نم جاتنإلاب لوـصولا ططخملا نمو ،2019 سطـسغأ/بآ رھـش

 مویلا/بعكم مدق رایلم 7 نم رثكأ ىلإ رــصم يف زاغلا جاتنإ لــصو ،تاروطتلا هذھ ءوــض يفو .2019 ماع

 مایق ىلإ رـصم يف يعیبطلا زاغلا جاتنإ تالدعم عافترا ىدأ دقو .ربمتبـس/لولیأ رھـش يف ھخیرات يف ةرم لوأل

 لظ يذلا ،وكدإ عمجم نم لیـسملا يعیبطلا زاغلا نم تانحـش ةدع لیمحتل تاءاطع حرطب ةیرـصملا تاطلـسلا

 تاءاطعلا ضعب ءاغلإ ىلإ ىدأ ةیملاعلا قاوسألا يف لیسملا يعیبطلا زاغلا راعسأ يندت نأ الإ ،تاونسل فقوتم

 عجارت بـبــــسب مویلا/بـعكم مدـق راـیلم 6 ىلإ ربوتكأ/لوألا نیرــــشت يف جاـتنإلا ضیفخت مت اـمك ،ةـحورطملا

 .ریدصتلاو يلحملا كالھتسالا تالدعم

 نامع ةنطلس 2-11

 ةكرــــشو ،ةیناــــــبایلا JGC ةكرــــشو ،ةــــیكیرمألا McDermott ةكرــــش نــــم لــــك تــــنلعأ

Technip يسدــــنھلا مــــیمصتلا يـــف ةـــسفانملا دـــقعب مھزوــــف نـــع ،وـــیلوی/زومت رھـــش يـــف ةیـــسنرفلا 

 ةكرــشو ةیــسنرفلا Total ةكرــش مــضی فالتــئا لــبق نــم )FEED design competition( يـــلوألا

 1 ةــقاطب لیــسملا يــعیبطلا زاــغلا دوــقوب نفــسلا دــیوزتل راحــص ءاــنیم يــف ةــطحم ءاــشنإل ،ةــینامعلا طفنــلا
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 مالــــسلا رحب لقح يف ةرواجملا "ھتاربــــص" ةــــصنم ىلإ "أ" بیكرتلا نم زاغلا نم مویلا/بعكم مدق نویلم

 اـمأ .ربلا ىلع ةـعقاولا "ھـتیلم" ةـطحم ىلإ بـیباـنأ طخ ربع جلاـعملا زاـغلا لـقن مث ،ةـیلوألا ةـجلاـعملل يرحبلا

 فلأ 28و ،زاغلا نم مویلا/بعكم مدق نویلم 600 ةقاطب ةیرحب جاتنإ ةـصنم ءاـشنإ نمـضتیـسف "ـــــھ" بیكرتلا

 عورـــشملل ةیلامجإلا ةفلكتلا ردقتو ،ةجلاعملل "ھتیلم" ةطحم ىلإ ةرـــشابم مھخـــضل تافثكتملا نم مویلا/لیمرب

 نأ ىلع ،2020 ماع لالخ يئاھنلا رامثتـــسالا رارق ذاختا متی نأ Eni ةكرـــش عقوتتو ،رالود رایلم 5.6 وحنب

  .يلاوتلا ىلع 2024 و 2022 ماع لولحب "ـھ" بیكرتلاو "أ" بیكرتلا نم جاتنإلا أدبی

 لقح ریوطت عورـشم يف ةیناثلا ةلحرملا لامكتـسا نع ،ویلوی/زومت يف طفنلل ةینطولا ةـسـسؤملا تنلعأ

 هذیفنت متیو ةیلاطیإلا Eni ةكرـشو طفنلل ةینطولا ةـسـسؤملا نیب كرتـشم عورـشم وھو ،يرحبلا "مالـسلا رحب"

 نم قباس تقو يف لقحلاب ریخألا لبق ام عساتلا رئبلاب جاتنإلا أدب ثیح .زاغلاو طفنلل "ھتیلم" ةكرش قیرط نع

 مدـق نویلم 995 نم زاـغلا نم لـقحلل ةـیجاـتنإلا ةردـقلا ةداـیز يف ةـیناـثلا ةـلحرملا مھاــــستــــسو .رھــــشلا سفن

 يف زاغلل جتنم لقح ربكأ "مالــسلا رحب "لقح دعیو ،مویلا /بعكم مدق نویلم 1,100 زھانی ام ىلإ مویلا/بعكم

 .ایبیل

 ةلحرملل يبیرجتلا لیغـشتلا براجت يف ءدبلا ،ربوتكأ/لوألا نیرـشت يف "طفنلل ةحاولا " ةكرـش تنلعأ

 يف بعكم مدق نویلم 70 لدعمب ىلوألا ةلحرملا لیغــشت ءاھتنا دعب ،"غرافلا" لقح ریوطت عورــشم نم ةیناثلا

 لـصیل ،مویلا/بعكم مدق نویلم 180 رادقمب لقحلل ةیجاتنإلا ةردقلا عفترتـس ،ةیناثلا ةلحرملا لامكتـسابو .مویلا

 .تافثكملا نم مویلا/لیمرب فلأ 15 ىلإ ةفاــضإلاب ،مویلا/بعكم مدق نویلم 250 ةبارق ىلإ لقحلل يلكلا جاتنإلا

 عناـصم ةیذغتو ،لئاـسلا دوقولابً ایلاح لمعت يتلا ءابرھكلا تاطحم ةیذغت يف لقحلا نم جتنملا زاغلا مدختـسیـسو

 ."راصتنا" لقح يف طفنلا جاتنإ نیسحت يف ھمادختسا ىلإ ةفاضإلاب ،ةدمسألا عناصمو لوناثیملا

 

 ةیبرعلا رصم ةیروھمج 2-10

 قیدـص دوقو هرابتعاب زاغلا مادختـسا يف عـسوتلاب ةئیبلا ىلع ظافحلل ةلودلا ةیجیتارتـسا قیقحت راطإ يف

 زاغلاب لمعلل يجیردتلا لالحإلا ةطخ ينبت يف رارمتـــسالا لالخ نم لئاـــسلا دوقولا داریتـــسا ضفخلو ،ةئیبلل

 كـلذـب لــــصیل ،2018/2019 يلاـملا ماـعلا لالخ ةـبكرم فلأ 32 نم رثكأ لـیوحت مت ،تاـبكرملا يف يعیبطلا

 متی ،ةـبكرم فلأ 276 يلاوح ىلإ 2019 وینوی ةـیاـھن ىتحو طاــــشنلا ءدـب ذـنم ةـلوحملا تاـبكرملا ددـع يلاـمجإ

 يلاوح ىلإ يعیبطلا زاغلا لیصوت ،2018/2019 يلاملا ماعلا دھش امك .ةطحم 187 لالخ نم زاغلاب اھدیوزت
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 ىلإ 2019 وینوی ةیاھن ىتحو طاــشنلا ةیادب ذنم تادحولا ددع يلامجإ عفتریل ،ةدیدج ةینكــس ةدحو فلأ 1230

 .ةینكس ةدحو نویلم 10 يلاوح

 ،ریاربف/طابــــش يف ةیناطیربلا BP ةكرــــش تنلعأ دقف ،زاغلا لوقح ریوطت عیراــــشمب قلعتی امیف امأ

 يلقح مــضت يتلاو مویلا/بعكم مدق نویلم 400 لدعمب "لینلا اتلد برغ" عورــشم نم ةیناثلا ةلحرملا لیغــشت

 ركذی .2019 يراجلا ماعلا فـــصتنم لبق مویلا/بعكم مدق نویلم 700 ىلإ عفتری نأ ىلع ،"مویف " و "ةزیج"

 ،2017 لیربأ/ناــسین يف جاتنإلا ةطیرخ ىلع تلخد دق )سروتو ،اربیل يلقح( عورــشملل ىلوألا ةلحرملا نأ

 نمو ،"نیفار" لـقح ىوــــس عورــــشملا اذھ يف ىقبتی الو ،مویلا/بـعكم مدق نویلم 700 يلاوح اـھجاـتنإ غلبیو

 .مویلا/بعكم مدق نویلم 200 لدعمب 2019 يراجلا ماعلا ةیاھنب ھلوخد ططخملا

 ىلع "برغ بونج-میطلب " لقح عضو يف ةیناطیربلا BP ةكرش عم ةیلاطیإلا Eni ةكرش تأدب امك 

 ةیفاــضإ رابآ رفح ططخملا نمو ،مویلا/بعكم مدق نویلم 100 لدعمب سطــسغأ/بآ رھــش يف جاتنإلا ةطیرخ

 قاـیــــس يفو .2020 ماع نم لوألا عبرلا لولحب مویلا/بـعكم مدق نویلم 500 ىلإ جاـتنإلاب لوــــصولل لـقحلاب

 ماع ةیاھن جاتنإلا ىلع لخد يذلا قالمعلا "رھظ" لقح نم زاغلا جاتنإ عفرب عارـسإلا يف Eni تحجن ،لـصتم

 يف مویلا/بـعكم مدـق راـیلم 2.7 نم رثكأ ىلإ لــــصو ثـیح ،مویلا/زاـغ بـعكم مدـق نویلم 350 لدـعمب 2017

 ةیاھنب مویلا/بعكم مدق رایلم 3.2 ىلإ "رھظ" نم جاتنإلاب لوـصولا ططخملا نمو ،2019 سطـسغأ/بآ رھـش

 مویلا/بعكم مدق رایلم 7 نم رثكأ ىلإ رــصم يف زاغلا جاتنإ لــصو ،تاروطتلا هذھ ءوــض يفو .2019 ماع

 مایق ىلإ رـصم يف يعیبطلا زاغلا جاتنإ تالدعم عافترا ىدأ دقو .ربمتبـس/لولیأ رھـش يف ھخیرات يف ةرم لوأل

 لظ يذلا ،وكدإ عمجم نم لیـسملا يعیبطلا زاغلا نم تانحـش ةدع لیمحتل تاءاطع حرطب ةیرـصملا تاطلـسلا

 تاءاطعلا ضعب ءاغلإ ىلإ ىدأ ةیملاعلا قاوسألا يف لیسملا يعیبطلا زاغلا راعسأ يندت نأ الإ ،تاونسل فقوتم

 عجارت بـبــــسب مویلا/بـعكم مدـق راـیلم 6 ىلإ ربوتكأ/لوألا نیرــــشت يف جاـتنإلا ضیفخت مت اـمك ،ةـحورطملا

 .ریدصتلاو يلحملا كالھتسالا تالدعم

 نامع ةنطلس 2-11

 ةكرــــشو ،ةیناــــــبایلا JGC ةكرــــشو ،ةــــیكیرمألا McDermott ةكرــــش نــــم لــــك تــــنلعأ

Technip يسدــــنھلا مــــیمصتلا يـــف ةـــسفانملا دـــقعب مھزوــــف نـــع ،وـــیلوی/زومت رھـــش يـــف ةیـــسنرفلا 

 ةكرــشو ةیــسنرفلا Total ةكرــش مــضی فالتــئا لــبق نــم )FEED design competition( يـــلوألا

 1 ةــقاطب لیــسملا يــعیبطلا زاــغلا دوــقوب نفــسلا دــیوزتل راحــص ءاــنیم يــف ةــطحم ءاــشنإل ،ةــینامعلا طفنــلا
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 مالــــسلا رحب لقح يف ةرواجملا "ھتاربــــص" ةــــصنم ىلإ "أ" بیكرتلا نم زاغلا نم مویلا/بعكم مدق نویلم

 اـمأ .ربلا ىلع ةـعقاولا "ھـتیلم" ةـطحم ىلإ بـیباـنأ طخ ربع جلاـعملا زاـغلا لـقن مث ،ةـیلوألا ةـجلاـعملل يرحبلا

 فلأ 28و ،زاغلا نم مویلا/بعكم مدق نویلم 600 ةقاطب ةیرحب جاتنإ ةـصنم ءاـشنإ نمـضتیـسف "ـــــھ" بیكرتلا

 عورـــشملل ةیلامجإلا ةفلكتلا ردقتو ،ةجلاعملل "ھتیلم" ةطحم ىلإ ةرـــشابم مھخـــضل تافثكتملا نم مویلا/لیمرب

 نأ ىلع ،2020 ماع لالخ يئاھنلا رامثتـــسالا رارق ذاختا متی نأ Eni ةكرـــش عقوتتو ،رالود رایلم 5.6 وحنب

  .يلاوتلا ىلع 2024 و 2022 ماع لولحب "ـھ" بیكرتلاو "أ" بیكرتلا نم جاتنإلا أدبی

 لقح ریوطت عورـشم يف ةیناثلا ةلحرملا لامكتـسا نع ،ویلوی/زومت يف طفنلل ةینطولا ةـسـسؤملا تنلعأ

 هذیفنت متیو ةیلاطیإلا Eni ةكرـشو طفنلل ةینطولا ةـسـسؤملا نیب كرتـشم عورـشم وھو ،يرحبلا "مالـسلا رحب"

 نم قباس تقو يف لقحلاب ریخألا لبق ام عساتلا رئبلاب جاتنإلا أدب ثیح .زاغلاو طفنلل "ھتیلم" ةكرش قیرط نع

 مدـق نویلم 995 نم زاـغلا نم لـقحلل ةـیجاـتنإلا ةردـقلا ةداـیز يف ةـیناـثلا ةـلحرملا مھاــــستــــسو .رھــــشلا سفن

 يف زاغلل جتنم لقح ربكأ "مالــسلا رحب "لقح دعیو ،مویلا /بعكم مدق نویلم 1,100 زھانی ام ىلإ مویلا/بعكم

 .ایبیل

 ةلحرملل يبیرجتلا لیغـشتلا براجت يف ءدبلا ،ربوتكأ/لوألا نیرـشت يف "طفنلل ةحاولا " ةكرـش تنلعأ

 يف بعكم مدق نویلم 70 لدعمب ىلوألا ةلحرملا لیغــشت ءاھتنا دعب ،"غرافلا" لقح ریوطت عورــشم نم ةیناثلا

 لـصیل ،مویلا/بعكم مدق نویلم 180 رادقمب لقحلل ةیجاتنإلا ةردقلا عفترتـس ،ةیناثلا ةلحرملا لامكتـسابو .مویلا

 .تافثكملا نم مویلا/لیمرب فلأ 15 ىلإ ةفاــضإلاب ،مویلا/بعكم مدق نویلم 250 ةبارق ىلإ لقحلل يلكلا جاتنإلا

 عناـصم ةیذغتو ،لئاـسلا دوقولابً ایلاح لمعت يتلا ءابرھكلا تاطحم ةیذغت يف لقحلا نم جتنملا زاغلا مدختـسیـسو

 ."راصتنا" لقح يف طفنلا جاتنإ نیسحت يف ھمادختسا ىلإ ةفاضإلاب ،ةدمسألا عناصمو لوناثیملا

 

 ةیبرعلا رصم ةیروھمج 2-10

 قیدـص دوقو هرابتعاب زاغلا مادختـسا يف عـسوتلاب ةئیبلا ىلع ظافحلل ةلودلا ةیجیتارتـسا قیقحت راطإ يف

 زاغلاب لمعلل يجیردتلا لالحإلا ةطخ ينبت يف رارمتـــسالا لالخ نم لئاـــسلا دوقولا داریتـــسا ضفخلو ،ةئیبلل

 كـلذـب لــــصیل ،2018/2019 يلاـملا ماـعلا لالخ ةـبكرم فلأ 32 نم رثكأ لـیوحت مت ،تاـبكرملا يف يعیبطلا

 متی ،ةـبكرم فلأ 276 يلاوح ىلإ 2019 وینوی ةـیاـھن ىتحو طاــــشنلا ءدـب ذـنم ةـلوحملا تاـبكرملا ددـع يلاـمجإ

 يلاوح ىلإ يعیبطلا زاغلا لیصوت ،2018/2019 يلاملا ماعلا دھش امك .ةطحم 187 لالخ نم زاغلاب اھدیوزت
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 ةیناتیروملا ةیمالسإلا ةیروھمجلا 2-13 

 ءاــشنإلاو دیروتلاو ةــسدنھلا دقعب ،سرام/راذآ رھــش يف ةیــسنرفلا Technip FMC ةكرــش تزاف

 )FPSO( ةمئاع نیزختو جاتنإ ةـصنمل ،رالود رایلم 1-0.5 ةمیقب )EPCIC( يبیرجتلا لیغـشتلاو بیكرتلاو

 متی فوـــسو .زاغلا نم بعكم مدق نویلیرت 15 وحن مـــضیو ایناتیروم لحاوـــس ةلابق عقاولا "وتروت" لقح يف

 عقت يتلا ةجتنملا رابآلا نیبً ابیرقت ةفاـسملا فـصتنم يف يراقلا فرجلا ةفاح ىلع ةمئاعلا جاتنإلا ةـصنم ةیـسرت

 يعیبطلا زاغلا جاتنإل ةمئاعلا ةطحملاو ،رتم 2850 اھقمع هایم يف ایناتیروم لحاوــــس ةلابق مك 120 دعب ىلع

 موقتـــس ثیح .رتم 33 اھقمع هایم يف ،لحاـــسلا طخ نم مك 10 دعب ىلع وـــسرتـــس يتلا )FLNG( لیـــسملا

 موقی فوــسو .ةمئاعلا ةلاــسإلا ةطحم ىلإ بیبانأ طخ ربع لئاوــسلا لــصف دعب زاغلا خــضب ةیرحبلا ةــصنملا

 ءاـــشنإلاو دیروتلاو ةـــسدنھلا لامعأب ةیـــسنرفلا Effiage ةكرـــش عم ةیلاطیإلا Saipem ةكرـــش نم فالتئا

 350 ةـمیقب فالتئالا ھـب زاـف دـقع بـجومب كـلذو ،لـحاــــسلا برق ةـعقاولا ةـیرحبلا لـیمحتلا تآــــشنمل بـیكرتلاو

 دق ،ةیناطیربلا BP ةكرـش هدوقت يذلا لقحلا ریوطتل كرتـشملا عورـشملا يف ءاكرـشلا نأ ركذی  .رالود نویلم

 لــــصوتلا دعب كلذو ،2018 ماع ةیاھن عورــــشملا نم ىلوألا ةلحرملا ذیفنتل يئاھنلا رامثتــــسالا رارق اوذختا

 200 ةقاطب جاتنإلا ةطیرخ ىلع رابآ ةعبرأ عــضو ىلإ فدھت يتلاو ،لاغنــسلاو ایناتیروم يتموكح نیب قافتال

 لوألا فــصنلا ةیاھنب لیــسملا يعیبطلا زاغلا نم ةنــسلا/نط نویلم 2.5 جاتنإل رئب لكل مویلا/بعكم مدق نویلم

 ةثالث ذیفنتل ططخت اھنأ ،2019 يراجلا ماعلا نم قباــــس تقو يف ةیناطیربلا  BPتنلعأ امك .2022 ماع نم

 لولحب لیـسملا يعیبطلا زاغلا نم ةنـسلا/نط نویلم 10 ىلإ البقتـسم عورـشملا جاتنإ عفرل ىرخأ ریوطت لحارم

 ةیناطیربلا BP ةكرـــش عمً اماع 20 ھتدم ًادقع Gimi MS ةكرـــش تعقو ،لـــصتم قایـــس يفو .2025 ماع

 تـلــــصح دـقو ،2022 ماـع نم ةـیادـب ھـب لـمعلا أدـبی نأ ىلع ،لـیــــسملا يعیبطلا زاـغلل ةـمئاـعلا ةـطحملا دـیروتل

Gimi MS عورشملا ذیفنتل رالود نویلم 700 ھتمیق لیومت ىلع. 

 يف ةیكیرمألا Kosmos ةكرــشو ةیناطیربلا BP ةكرــش مــضی فالتئالا ققح ،لــصتم قایــس يفو

 مك 125 دعب ىلع "1-اكروأ" مـسا ھیلع قلطأ )C-8( عاطقلا يف زاغلل امخـضً افاـشتكا ،ربوتكأ/لوألا نیرـشت

 ماع لالخ ملاعلا يف ربكألا وھ فاـــشتكالا اذھ نأ دقتعیو .رتم 2510 اھقمع هایم يف ،ایناتیروم لحاوـــس ةلابق

 مـــسا ھیلع قلطأ 2015 ماع رخاوأ زاغلل امخـــضً افاـــشتكا اھیف ققحت نأ قبـــس دق ةقطنملا نأ ركذی .2019

 فاـشتكالا دعب ةقطنملا يف ضرألا نطاب يف زاغلا نوزخمل اھتاریدقت Kosmos ةكرـش تعفر دقو ،"للاریب"

 جاـتنإل ةـمئاـع ةـطحم مــــضی رخآ عورــــشم ذـیفنتل اـیفاـك ھـتربتعا اـم وھو ،بـعكم مدـق نویلیرت 50 ىلإ ریخألا

 .ةنسلا/نط نویلم 10 ةقاطب لیسملا يعیبطلا زاغلا ریدصتو
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 .لیــسملا يــعیبطلا زاــغلاب نفــسلا دــیوزتل يــمیلقإ زــكرم ىــلإ ناــمُع لــیوحت فدــھب ،ةنــسلا/نط نوــیلم

 يــف ةمدختــسملا لیــسملا يــعیبطلا زاــغلا تالیھــستل لــماك فــیرعت دادــعإ دــقعلا يــف لــمعلا قاــطن لمــشیو

 تاكرــشلا ىــلعو ،لیغــشتلاو ءاــشنإلاو دــیروتلاو ةــسدنھلا ةــلحرمل ةیــسفانت ةــصقانم دادــعإو ،عورــشملا

 دــقعلا اذــھ يتأــیو .2020 سراــم/راذأ لوــلحب يــلوألا يــسدنھلا میمــصتلا دادــعإ نــم ءاــھتنالا ةــسفانتملا

 ةكرـــش عـــم 2018 ماـــع فـــصتنم ةـــینامعلا زاـــغلاو طفنـــلا ةرازو اـــھتمربأ يـــتلا مھاـــفتلا ةركذـــمل ًالیـــعفت

Total يــف اھلالغتــساو ،6-عاــطقلا يــف "ىرــبكلا كــیرب" ةــقطنم يــف زاــغلا تافاــشتكا ریوــطتل ةیــسنرفلا 

  .لیسملا يعیبطلا زاغلا دوقوب نفسلا دیوزتل نامع يف يمیلقإ زكرم ةماقإ

 ةیبرغملا ةكلمملا 2-12

 نیبناـجلا ءاـھتنا نع ،ریاـنی/يناـثلا نوناـك يف )NNPC( ةـیریجینلا ةـینطولا طفنلا ةــــســــسؤم تـنلعأ

 5660 لوطب برغملاو اـیریجین نیب زاـغلا لـقنل بـیباـنأ طخ دـمل ىودـج ةــــسارد دادـعإ نم يریجینلاو يبرغملا

 زاغلا طخ عم طبرلل برغملا ىلإ لــصی ىتح ،ایقیرفأ برغ يف ةلود 15 ربع حرتقملا طخلا رمی فوــسو .مك

  .ابوروأ ىلإ زاغلا ریدصتل يبوروألا يبراغملا

 يف "ةراردـنت" لـقح ریوطت عورــــشم ىلع ةـمئاـقلا ةـیناـطیربلا Sound Energy ةـكرــــش تـنلعأ

 عورشملا فدھی .2019 يراجلا ماعلا ةیاھنب عورشملا يف يئاھنلا رامثتسالا رارق ذاختا اھمزع نع ،ویام/رایأ

 قرــــش لامــــش يف رئازجلا عم دودحلا نم برقلاب عقاولا لقحلا نم مویلا/بعكم مدق نویلم 60 وحن جاتنإ ىلإ

 مك 120 لوطو ةصوب 20 رطقب بیبانأ طخو ،زاغلا ةجلاعمل ةطحم ءاشنإ عورشملا نمضتی فوسو .برغملا

 ربع اینابــــسإ ىلإ رئازجلا نم زاغلا ریدــــصت يف مدختــــسی يذلا "يبوروألا يبراغملا" زاغلا طخ عم ھطبرل

 .ةیبوروألا قاوسألا يف يبرغملا زاغلا قیوستل كلذو ،برغملا

 يتلا ىودجلا ةــسارد جئاتن نع وینوی/ناریزح يف ةیناطیربلا Chariot Oil & Gas ةكرــش تفــشك

 تلــصوت ثیح .ةیبرغملا لحاوــسلا ةلابق سوــسكیل عاطقلا يف "Anchois-اوــشنأ" لقح ریوطت لوح اھتدعأ

 ةلحرم ىلع ریوطتلا ةیلمع ذیفنت ةیناكمإ عم ،ةیداـصتقالاو ةینفلا ةیحانلا نم لقحلا ریوطت ةیناكمإ ىلإ ةـساردلا

 ،رحبلا حطــــس تـحت راـبآ سوؤر بـیكرت :لـقحلا ریوطتب صاـخلا حرتقملا نمــــضتیو .لـحارم ةدـع وأ ةدـحاو

 يتلاو ،ربلا ىلع ةیزكرم ةجلاعم ةطحم ىلإ زاغلا لقنل رحبلا حطـس تحت عمجم ةطـساوب اھنم جاتنإلا عیمجتو

 دقو ."يبوروألا يبراغملا" زاغلا طخ عم لــصتی بیبانأ طخ يف جلاعملا زاغلا خــض مث ،زاغلا ةجلاعمب موقتــس

 .2020 ماع لالخ يمییقتلا رفحلل جمانرب ذیفنت يف أدبتس اھنأ ةكرشلا تحضوأ
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 ةیناتیروملا ةیمالسإلا ةیروھمجلا 2-13 

 ءاــشنإلاو دیروتلاو ةــسدنھلا دقعب ،سرام/راذآ رھــش يف ةیــسنرفلا Technip FMC ةكرــش تزاف

 )FPSO( ةمئاع نیزختو جاتنإ ةـصنمل ،رالود رایلم 1-0.5 ةمیقب )EPCIC( يبیرجتلا لیغـشتلاو بیكرتلاو

 متی فوـــسو .زاغلا نم بعكم مدق نویلیرت 15 وحن مـــضیو ایناتیروم لحاوـــس ةلابق عقاولا "وتروت" لقح يف

 عقت يتلا ةجتنملا رابآلا نیبً ابیرقت ةفاـسملا فـصتنم يف يراقلا فرجلا ةفاح ىلع ةمئاعلا جاتنإلا ةـصنم ةیـسرت

 يعیبطلا زاغلا جاتنإل ةمئاعلا ةطحملاو ،رتم 2850 اھقمع هایم يف ایناتیروم لحاوــــس ةلابق مك 120 دعب ىلع

 موقتـــس ثیح .رتم 33 اھقمع هایم يف ،لحاـــسلا طخ نم مك 10 دعب ىلع وـــسرتـــس يتلا )FLNG( لیـــسملا

 موقی فوــسو .ةمئاعلا ةلاــسإلا ةطحم ىلإ بیبانأ طخ ربع لئاوــسلا لــصف دعب زاغلا خــضب ةیرحبلا ةــصنملا

 ءاـــشنإلاو دیروتلاو ةـــسدنھلا لامعأب ةیـــسنرفلا Effiage ةكرـــش عم ةیلاطیإلا Saipem ةكرـــش نم فالتئا

 350 ةـمیقب فالتئالا ھـب زاـف دـقع بـجومب كـلذو ،لـحاــــسلا برق ةـعقاولا ةـیرحبلا لـیمحتلا تآــــشنمل بـیكرتلاو

 دق ،ةیناطیربلا BP ةكرـش هدوقت يذلا لقحلا ریوطتل كرتـشملا عورـشملا يف ءاكرـشلا نأ ركذی  .رالود نویلم

 لــــصوتلا دعب كلذو ،2018 ماع ةیاھن عورــــشملا نم ىلوألا ةلحرملا ذیفنتل يئاھنلا رامثتــــسالا رارق اوذختا

 200 ةقاطب جاتنإلا ةطیرخ ىلع رابآ ةعبرأ عــضو ىلإ فدھت يتلاو ،لاغنــسلاو ایناتیروم يتموكح نیب قافتال

 لوألا فــصنلا ةیاھنب لیــسملا يعیبطلا زاغلا نم ةنــسلا/نط نویلم 2.5 جاتنإل رئب لكل مویلا/بعكم مدق نویلم

 ةثالث ذیفنتل ططخت اھنأ ،2019 يراجلا ماعلا نم قباــــس تقو يف ةیناطیربلا  BPتنلعأ امك .2022 ماع نم

 لولحب لیـسملا يعیبطلا زاغلا نم ةنـسلا/نط نویلم 10 ىلإ البقتـسم عورـشملا جاتنإ عفرل ىرخأ ریوطت لحارم

 ةیناطیربلا BP ةكرـــش عمً اماع 20 ھتدم ًادقع Gimi MS ةكرـــش تعقو ،لـــصتم قایـــس يفو .2025 ماع

 تـلــــصح دـقو ،2022 ماـع نم ةـیادـب ھـب لـمعلا أدـبی نأ ىلع ،لـیــــسملا يعیبطلا زاـغلل ةـمئاـعلا ةـطحملا دـیروتل

Gimi MS عورشملا ذیفنتل رالود نویلم 700 ھتمیق لیومت ىلع. 

 يف ةیكیرمألا Kosmos ةكرــشو ةیناطیربلا BP ةكرــش مــضی فالتئالا ققح ،لــصتم قایــس يفو

 مك 125 دعب ىلع "1-اكروأ" مـسا ھیلع قلطأ )C-8( عاطقلا يف زاغلل امخـضً افاـشتكا ،ربوتكأ/لوألا نیرـشت

 ماع لالخ ملاعلا يف ربكألا وھ فاـــشتكالا اذھ نأ دقتعیو .رتم 2510 اھقمع هایم يف ،ایناتیروم لحاوـــس ةلابق

 مـــسا ھیلع قلطأ 2015 ماع رخاوأ زاغلل امخـــضً افاـــشتكا اھیف ققحت نأ قبـــس دق ةقطنملا نأ ركذی .2019

 فاـشتكالا دعب ةقطنملا يف ضرألا نطاب يف زاغلا نوزخمل اھتاریدقت Kosmos ةكرـش تعفر دقو ،"للاریب"

 جاـتنإل ةـمئاـع ةـطحم مــــضی رخآ عورــــشم ذـیفنتل اـیفاـك ھـتربتعا اـم وھو ،بـعكم مدـق نویلیرت 50 ىلإ ریخألا

 .ةنسلا/نط نویلم 10 ةقاطب لیسملا يعیبطلا زاغلا ریدصتو
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 .لیــسملا يــعیبطلا زاــغلاب نفــسلا دــیوزتل يــمیلقإ زــكرم ىــلإ ناــمُع لــیوحت فدــھب ،ةنــسلا/نط نوــیلم

 يــف ةمدختــسملا لیــسملا يــعیبطلا زاــغلا تالیھــستل لــماك فــیرعت دادــعإ دــقعلا يــف لــمعلا قاــطن لمــشیو

 تاكرــشلا ىــلعو ،لیغــشتلاو ءاــشنإلاو دــیروتلاو ةــسدنھلا ةــلحرمل ةیــسفانت ةــصقانم دادــعإو ،عورــشملا

 دــقعلا اذــھ يتأــیو .2020 سراــم/راذأ لوــلحب يــلوألا يــسدنھلا میمــصتلا دادــعإ نــم ءاــھتنالا ةــسفانتملا

 ةكرـــش عـــم 2018 ماـــع فـــصتنم ةـــینامعلا زاـــغلاو طفنـــلا ةرازو اـــھتمربأ يـــتلا مھاـــفتلا ةركذـــمل ًالیـــعفت

Total يــف اھلالغتــساو ،6-عاــطقلا يــف "ىرــبكلا كــیرب" ةــقطنم يــف زاــغلا تافاــشتكا ریوــطتل ةیــسنرفلا 

  .لیسملا يعیبطلا زاغلا دوقوب نفسلا دیوزتل نامع يف يمیلقإ زكرم ةماقإ

 ةیبرغملا ةكلمملا 2-12

 نیبناـجلا ءاـھتنا نع ،ریاـنی/يناـثلا نوناـك يف )NNPC( ةـیریجینلا ةـینطولا طفنلا ةــــســــسؤم تـنلعأ

 5660 لوطب برغملاو اـیریجین نیب زاـغلا لـقنل بـیباـنأ طخ دـمل ىودـج ةــــسارد دادـعإ نم يریجینلاو يبرغملا

 زاغلا طخ عم طبرلل برغملا ىلإ لــصی ىتح ،ایقیرفأ برغ يف ةلود 15 ربع حرتقملا طخلا رمی فوــسو .مك

  .ابوروأ ىلإ زاغلا ریدصتل يبوروألا يبراغملا

 يف "ةراردـنت" لـقح ریوطت عورــــشم ىلع ةـمئاـقلا ةـیناـطیربلا Sound Energy ةـكرــــش تـنلعأ

 عورشملا فدھی .2019 يراجلا ماعلا ةیاھنب عورشملا يف يئاھنلا رامثتسالا رارق ذاختا اھمزع نع ،ویام/رایأ

 قرــــش لامــــش يف رئازجلا عم دودحلا نم برقلاب عقاولا لقحلا نم مویلا/بعكم مدق نویلم 60 وحن جاتنإ ىلإ

 مك 120 لوطو ةصوب 20 رطقب بیبانأ طخو ،زاغلا ةجلاعمل ةطحم ءاشنإ عورشملا نمضتی فوسو .برغملا

 ربع اینابــــسإ ىلإ رئازجلا نم زاغلا ریدــــصت يف مدختــــسی يذلا "يبوروألا يبراغملا" زاغلا طخ عم ھطبرل

 .ةیبوروألا قاوسألا يف يبرغملا زاغلا قیوستل كلذو ،برغملا

 يتلا ىودجلا ةــسارد جئاتن نع وینوی/ناریزح يف ةیناطیربلا Chariot Oil & Gas ةكرــش تفــشك

 تلــصوت ثیح .ةیبرغملا لحاوــسلا ةلابق سوــسكیل عاطقلا يف "Anchois-اوــشنأ" لقح ریوطت لوح اھتدعأ

 ةلحرم ىلع ریوطتلا ةیلمع ذیفنت ةیناكمإ عم ،ةیداـصتقالاو ةینفلا ةیحانلا نم لقحلا ریوطت ةیناكمإ ىلإ ةـساردلا

 ،رحبلا حطــــس تـحت راـبآ سوؤر بـیكرت :لـقحلا ریوطتب صاـخلا حرتقملا نمــــضتیو .لـحارم ةدـع وأ ةدـحاو

 يتلاو ،ربلا ىلع ةیزكرم ةجلاعم ةطحم ىلإ زاغلا لقنل رحبلا حطـس تحت عمجم ةطـساوب اھنم جاتنإلا عیمجتو

 دقو ."يبوروألا يبراغملا" زاغلا طخ عم لــصتی بیبانأ طخ يف جلاعملا زاغلا خــض مث ،زاغلا ةجلاعمب موقتــس

 .2020 ماع لالخ يمییقتلا رفحلل جمانرب ذیفنت يف أدبتس اھنأ ةكرشلا تحضوأ




